СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
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ГОДИНА I

Аконтација претплате 12.760,48
Цена овог примерка 1.073,00

ПАНЧЕВО, 30. ДЕЦЕМБАР 2008.
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На основу члана 25. Закона о буџетском
систему («Службени гласник Републике Србије»
бр. 9/02, 87/02, 61/05-др.закон, 66/05, 101/05др.закон, 62/06- др.закон, 63/06-испр.др.закона и
85/06), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», 129/07), Закона о
финансирању локалне самоуправе («Службени
гласник РС», бр.62/06) и члана 39. Статута града
Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 8/08),
а на предлог Градског већа града Панчева,
Скупштина града Панчева дана, 30. децембра
2008. године, донела је
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ
БУЏЕТА
1
I ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1.Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит
и капиталне добитке
1.2. Порез на имовину
1.3. Порез на добра и услуге
1.4. Остали порески приходи
2.Непорески приходи, од чега:
- наплаћене камате
- закуп непроизводне имовине
- продаја добара и услуга
- новчане казне
- мешовити и неодређени
приходи
меморандумске ставке
3. Примања од продаје
нефинансијске имовине
4.Донације
5. Трансфери
II ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ

ОДЛУКУ
o буџету града Панчева
за 2009. годину
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
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:

Економска класификација

Средства из буџета

2
7
71

3
3.590.731.080
3.585.731.080
2.141.581.730

711
713
714
716
74
7411
7415
742
743
745

1.270.129.697
293.874.420
499.243.423
78.334.190
829.742.457
66.544.835
377.082.034
352.558.654
798.131
32.758.803

771
8

5.000.000

732
733
4

614.406.893
3.661.107.529
3.249.971.274
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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

30. децембар 2008. године

41
42
44

794.150.976
742.587.245
74.413.002

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

745.429.253
127.917.289
136.412.206
369.549.525
411.286.255
259.361.778

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

(7+8)-(4+5)

-70.376.449

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

-62.508.282
-70.376.449

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

100.213.806

30. децембар 2008. године
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V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ
ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА
И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
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В.ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА
ДУГА
VII.ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА
1.Задуживање код домаћих
кредитора
VIII ОТПЛАТА ДУГА

91
91

146.116.038

61

175.953.395

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

Члан 2.
Буџет града за 2009. годину састоји се од:
1. примања у износу од 3.590.731.080 динара;
2. издатака у износу од 3.661.107.529 динара;
3. буџетског дефицита у износу од 70.376.449
динара.
Буџетски дефицит у износу од 70.376.449
динара и издаци за повраћај кредита (отплата
главнице) у износу од 175.953.395 динара,
финансираће се из примања остварених од продаје
субјеката приватизације у износу од100.213.806
динара и примања од задуживања код кредитора
у износу од 146.116.038 динара.
Члан 3.
На позицији
сталне буџетске резерве
планирају се средства у износу од 5.000.000 динара.
Коришћење средстава сталне буџетске
резерве врши се у складу са чланом 49. Закона о
буџетском систему.
Решење о употреби средстава сталне
буџетске резерве доноси градоначелник града на
предлог надлежних секретаријата, а по претходно
прибављеном мишљењу Градског већа.

-246.329.844
-246.329.844
70.376.449

Члан 4.
На позицији текуће буџетске резерве
планирају се средства у износу од 5.000.000
динара.
Коришћење средстава текуће буџетске резерве
врши се у складу са чланом 48. Закона о
буџетском систему.
Одлуку о употреби средстава текуће буџетске
резерве доноси градоначелник града на предлог
надлежних секретаријата, а по претходно
прибављеном мишљењу Градског већа.
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
Средства буџета у износу од 3.837.060.924
динара и средства од прихода из изворних
активности директних и индиректних корисника
буџета у износу од
565.480.081 динара,
распоређују се по корисницима и врстама
издатака и то:

2

3

4
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2008. године

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

30. децембар

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ

1.

ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ

110

1

5.223.809

5.223.809

935.062

935.062

18.326
5.713

18.326
5.713

118.800

118.800

11.521.639

11.521.639

6.200.654

6.200.654

202.344

202.344

22.590.073
150.951
160.475

22.590.073
150.951
160.475

2

411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
412 ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

3

413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

4

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

5

9

415 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ (ɩɪɟɜɨɡ -ɧɨɜɚɰ)
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɧɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ
416 ɪɚɫɯɨɞɢ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɭ ɡɚɤɭɩ
416 ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ
416 ɪɚɫɯɨɞɢ
ɉɨɫɥɚɧɢɱɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ
417 ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɦɚ

10

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

11

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

12

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

1.620.000

1.620.000

13

481 Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɤɚ

2.866.000

2.866.000

14

482 Ɉɛɚɜɟɡɟ ɡɚ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ

1.500.000

1.500.000

15

ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ
483 ɫɭɞɨɜɚ

828.824

828.824

53.942.670

53.942.670

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110:

53.942.670

53.942.670

ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 1

53.942.670

53.942.670

19.154.994

19.154.994

3.428.744
78.098
245.363
211.200

3.428.744
78.098
245.363
211.200

6
7
8

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ ɂ ȽɊȺȾɋɄɈ ȼȿȶȿ

2.

ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ

110

16
17

411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
412 ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

18

413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ (ɩɪɟɜɨɡ-ɦɚɪɤɢɰɟ)

19

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

20

415 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ (ɩɪɟɜɨɡ -ɧɨɜɚɰ)

4

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2

3

4
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22

Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɧɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ
416 ɪɚɫɯɨɞɢ
416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɚɫɯɨɞɢ

23

417 ɇɚɤɧɚɞɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɦɚ

24

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

25

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

26

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

27

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟ
424 ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɩɲɬɢɧɟ

28

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

29

499 ɋɬɚɥɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚ

30

499 Ɍɟɤɭʄɚ ɪɟɡɟɪɜɚ

21

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5
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6

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

1.880.284

1.880.284

1.378.780
1.374.445
969.657
1.763.676
5.476.110

1.378.780
1.374.445
969.657
1.763.676
5.476.110

20.400.976
504.386
5.000.000
5.000.000

20.400.976
504.386
5.000.000
25.000.000

66.866.713

66.866.713

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110:

66.866.713

66.866.713

ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 2

66.866.713

66.866.713

160.181.256

160.181.256

28.672.445
3.831.169
8.399.225

28.672.445
3.831.169
8.399.225

13.000.000

13.000.000

8.000.000

8.000.000

4.028.373

4.028.373

10.510.619

10.510.619

43.616.806

43.616.806

509.365
44.169.129

509.365
44.169.129

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ȽɊȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ

3.

Ɉɩɲɬɟ ɭɫɥɭɝɟ

130

31
32

411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
412 ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

33

413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ (ɩɪɟɜɨɡ-ɦɚɪɤɢɰɟ)

34

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
Ɉɬɩɪɟɦɧɢɧɟ (ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯ
414 ɜɢɲɤɨɜɚ)

35
36
37

ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɫɚ ɩɨɫɥɚ ɢ ɧɚ ɩɨɫɚɨ
415 (ɩɪɟɜɨɡ-ɧɨɜɚɰ)
ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ
416 ɪɚɫɯɨɞɢ

40

ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ
416 ɪɚɫɯɨɞɢ-416 ɩɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɚɫɯɨɞɢ-ɉɪɟɧɨɫ ɫɚ ɩɥɚɬɚ (411+412) ɧɚ
416 416 ɩɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
Ɉɫɬɚɥɢ ɩɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɟ, ɬɚɤɫɟ, ɰɚɪɢɧɟ ɢ
482 ɞɪ.

41

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

38
39

5

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2

3

4
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42

Ɉɫɬɚɥɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɭɫɥɭɝɟ (ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ
ȳɚɜɧɨɝ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ "ȼɨɞɟ
421 ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ" ɇɨɜɢ ɋɚɞ)

43

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

44

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

46

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ-ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɯɢɝɢʁɟɧɟ
423 ɡɝɪɚɞɟ (ɫɩɪɟɦɚɱɢɰɟ)
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ (ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɩɨɫɥ. ɢɡ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ
ɢɧɫɩɟɤɰ.ɩɨɫɥɨɜɟ,
ɫɬɚɦɛ.ɤɨɦ.ɝɪɚɻɟɜ.ɩɨɫɥ.ɢ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
424 ɨɫɬɚɥɨ)

47

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɡɚɲɬɢɬɚ ɛɢʂɚ

45

49

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ 425 ɟɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ -ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ
425 ɤɪɨɜɭ

50

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ

51

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɩɪɟɦɟ

52

425 Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɨɩɲɬɢɫɧɤɨɝ ɭɫɥɭɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ

53

425 ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɡɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ 9. ɫɩɪɚɬɚ

54

425 Ʉɪɟɱɟʃɟ ɮɚɫɚɞɟ

55

515 ɍɜɨɻɟʃɟ ɂɋɈ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ

56

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

57

512 Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ -ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 515 ɫɨɮɬɜɟɪ

48

58

2008. године

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

30. децембар

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

9.718.173
3.481.438
32.329.001

9.718.173
3.481.438
32.329.001

12.000.000

12.000.000

6.457.482
378.000

6.457.482
378.000

19.900.000

19.900.000

1.000.000
5.520.000
8.165.000
24.250.000
1.000.000
15.000.000
3.500.000
17.742.256
10.610.000

1.000.000
5.520.000
8.165.000
24.250.000
1.000.000
15.000.000
3.500.000
17.742.256
10.610.000

2.500.000

2.500.000

498.469.737

498.469.737

498.469.737

498.469.737

73.913.002
500.000
175.953.395

73.913.002
500.000
175.953.395

250.366.397

250.366.397

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130:
ɌɊȺɇɋȺɄɐɂȳȿ ȼȿɁȺɇȿ ɁȺ ȳȺȼɇɂ ȾɍȽ

3.1

Ɍɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ ʁɚɜɧɨɝ ɞɭɝɚ

170

59

441 Ɉɬɩɥɚɬɟ ɞɨɦɚʄɢɯ ɤɚɦɚɬɚ

60

444 ɉɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

61

611 Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 170
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

6

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

2008. године

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

30. децембар

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5
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6

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 170:

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

250.366.397

250.366.397

157.532.545

157.532.545

146.714.801

146.714.801

ɈɋɇɈȼɇɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

3.2

Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

912

Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
62

Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
4631 ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

63

ɉɨɜɟʄɚɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ
4631 ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɚɥɟ

3.657.744

3.657.744

64

Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
4631 ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-ʁɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ

3.500.000

3.500.000

65

Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
4631 ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ

2.160.000

2.160.000

66

Ɉɒ "ȳ.ȳ.Ɂɦɚʁ"-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
4631 ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟ ɫɚɥɟ

1.500.000

1.500.000

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɬɨ:

26.250.000

26.250.000

67

Oɒ ''Ȼɪɚɬɫɬɜɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ'' ɉɚɧɱɟɜɨ4632 ɡɚɦɟɧɚ ɩɪɨɡɨɪɚ ɧɚ ɲɤɨɥɢ

3.000.000

3.000.000

68

Ɉɒ''ȼɭɤ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ Ʉɚɪɚʇɢʄ''-ɡɚɦɟɧɚ
ɩɪɨɡɨɪɚ ɢ ɜɪɚɬɚ ɧɚ ɲɤɨɥɢ ɢ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɨʁ
4632 ɫɚɥɢ ɉȼɐ ɫɬɨɥɚɪɢʁɨɦ

3.000.000

3.000.000

69

Ɉɒ "Ȼɪɚɧɤɨ Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ
4632 ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɮɚɡɚ

2.000.000

2.000.000

1.600.000

1.600.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

1.600.000

1.600.000

70
71

Ɉɒ "Ⱦɨɫɢɬɟʁ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ" Ɉɦɨʂɢɰɚ4632 ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ 2 ɮɚɡɚ
Ɉɒ "Ɇɢɤɚ Ⱥɧɬɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɧɚɫɬɚɜɚɤ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɬɚɜɚɧɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ
4632 ɤɚɛɢɧɟɬɟ

73

Ɉɒ ''ȼɚɫɚ ɀɢɜɤɨɜɢʄ'' - ɡɚɦɟɧɚ ɞɟɥɚ
4632 ɩɪɨɡɨɪɚ ɧɚ ɲɤɨɥɢ
Ɉɒ ''Ƚɨɰɟ Ⱦɟɥɱɟɜ'' ȳɚɛɭɤɚ - ɡɚɦɟɧɚ
ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ ɭ ɫɬɚɪɨʁ ɢ ɧɨɜɨʁ ɲɤɨɥɫɤɨʁ
4632 ɡɝɪɚɞɢ

74

Ɉɒ "ȭɭɪɚ ȳɚɤɲɢʄ"-ɡɚɦɟɧɚ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ ɧɚ
4632 ɲɤɨɥɢ ɚɥɭ ɫɬɨɥɚɪɢʁɨɦ

3.500.000

3.500.000

75

Ɉɒ ''ɀɚɪɤɨ Ɂɪɟʃɚɧɢɧ'' Ʉɚɱɚɪɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ
4632 ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ 2. ɮɚɡɚ

3.500.000

3.500.000

72
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Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
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76

Ɉɒ ''Ɇɨɲɚ ɉɢʁɚɞɟ'' ɂɜɚɧɨɜɨ-ɢɡɪɚɞɚ
ɢɞɟʁɧɨɝ ɢ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɭ
4632 ɫɚɥɭ

77

Ɉɒ ''ɂɫɢɞɨɪɚ ɋɟɤɭɥɢʄ'' ɉɚɧɱɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ
4632 ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ 2.ɮɚɡɚ

2008. године

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

30. децембар

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

550.000

550.000

2.500.000

2.500.000

183.782.545

183.782.545

183.782.545

183.782.545

79.904.600

79.904.600

70.905.046

70.905.046

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912:
ɋɊȿȾȵȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

3.3

ɋɪɟɞʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

920

Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ

79

Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
4631 ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-Ɇɚɬɭɪɚɧɬɫɤɚ ɩɚɪɚɞɚ
4631 2009

450.000

450.000

80

ɉɨɜɟʄɚɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ
4631 ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɚɥɟ

1.417.554

1.417.554

81

Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ
4631 ɨɫɬɚɥɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɫɚɥɟ

2.100.000

2.100.000

82

Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
4631 ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-ʁɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ

2.500.000

2.500.000

1.620.000

1.620.000

540.000
372.000

540.000
372.000

11.500.000

11.500.000

2.500.000

2.500.000

4.000.000

4.000.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

4.000.000

78

84

Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
4631 ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ''ȼɭɤɨɜɰɢɦɚ'' ɢ
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ ɡɚ
4631 ɭɩɢɫ ɧɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɟ

85

4631 Ⱦɚɧ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ

83

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɬɨ:

88

ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ ‘’ɇɢɤɨɥɚ Ɍɟɫɥɚ’’4632 ɡɚɦɟɧɚ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ 1.ɮɚɡɚ
Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ ‘’ɍɪɨɲ ɉɪɟɞɢʄ’’-ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ
4632 ɩɨɬɤɪɨɜʂɚ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɨ ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ
‘’ɉ.Ɇɚɪɝɚɧɨɜɢʄ’’-ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ
4632 ɞɨɝɪɚɞʃɭ ɲɤɨɥɟ

89

Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ "23. ɦɚʁ'' ɉɚɧɱɟɜɨ4632 ɩɪɨɡɨɪɚ ɧɚ ɲɤɨɥɢ-ɩɪɜɚ ɮɚɡɚ

86
87
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30. децембар
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ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ
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Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ
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6

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 920
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 920:

91.404.600

91.404.600

91.404.600

91.404.600

4.570.942

4.570.942

12.296.004

12.296.004

16.866.946

16.866.946

16.866.946

16.866.946

1.210.221

1.210.221

216.590
33.103
4.392.571
135.000
500.000
200.000

216.590
33.103
4.392.571
135.000
500.000
200.000

6.687.485

6.687.485

6.687.485

6.687.485

ɊȺɋɏɈȾɂ ɁȺ ɊȿȽɊȿɋɂɊȺɇ ɉɊȿȼɈɁ
ɍɑȿɇɂɄȺ ɂ ɋɌɍȾȿɇȺɌȺ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ
Ⱥɉ ȼɈȳȼɈȾɂɇȿ

3.4
960

90
91

ɉɨɦɨʄɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
Ɋɟɝɪɟɫ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɡ Ⱥɉ
4631 ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
Ɋɟɝɪɟɫ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɢɡ Ⱥɉ
4631 ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 960
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 960:
ɊȿȽɂɈɇȺɅɇɂ ɐȿɇɌȺɊ ɁȺ ɌȺɅȿɇɌȿ

3.5

Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

912

93

Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
4631 ɥɢɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
4631 ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

94

4631 ȳɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ

95

4631 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

96

4631 Ɏɢɥɦɫɤɚ ɤɨɥɨɧɢʁɚ Ⱦɟɥɢɛɥɚɬɫɤɚ ɩɟɲɱɚɪɚ

97

4631 ɇɚɝɪɚɞɟ ɢ ɩɪɢɡɧɚʃɚ

98

4632 Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ -ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

92

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912:
ɁȾɊȺȼɋɌȼɈ

3.6
760

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɨ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

9

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
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Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ "ȳɭɠɧɢ Ȼɚɧɚɬ"ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɭɡɪɨɤɚ ɫɦɪɬɢ ɜɚɧ
4631 ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ

2008. године

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ
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7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

1.000.000
500.000

1.000.000
500.000

5.100.000

5.100.000

102 4632 Ⱥɩɚɪɚɬ ɡɚ ɭɥɬɪɚɡɜɭɱɧɭ ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɤɭ

12.200.000
5.000.000

12.200.000
5.000.000

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ''Ƚɨɪʃɢ ɝɪɚɞ''103 4632 ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɢ ɫɚɧɢɬɟɬɫɤɚ ɨɩɪɟɦɚ

1.200.000

1.200.000

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ''Ƚɨɪʃɢ ɝɪɚɞ''104 4632 ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɢ ɧɚɦɟɲɬɚʁ

400.000

400.000

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ''Ɇɥɚɞɨɫɬ''105 4632 ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɢ ɫɚɧɢɬɟɬɫɤɚ ɨɩɪɟɦɚ

1.200.000

1.200.000

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ''Ɇɥɚɞɨɫɬ''106 4632 ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɢ ɧɚɦɟɲɬɚʁ

400.000

400.000

4.000.000

4.000.000

11.000.000
5.000.000

11.000.000
5.000.000

3.000.000

3.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

29.800.000

29.800.000

29.800.000

29.800.000

99

100 4631 ɇɚɤɧɚɞɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ
Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ-ɩɪɨɝɪɚɦ ʁɚɜɧɨɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯ ɢ
ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɬɨ: ɉɍ "Ⱦɟɱʁɚ
101 4631 ɪɚɞɨɫɬ", ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ ɢ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ
ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ
(ɨɩɪɟɦɚ)

107 4632 ɋɚɧɢɬɟɬɫɤɨ ɜɨɡɢɥɨ
ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ
(ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ)
108 4632 ɂɡɪɚɞɚ ɤɪɨɜɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ ȺɌȾ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚɩɚʁɚʃɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɭ ɡɝɪɚɞɢ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɭ
109 4632 ɉɚɧɱɟɜɭ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ
ɝɚɫɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨʁ ɫɬɚɧɢɰɢ
110 4632 ȼɨʁɥɨɜɢɰɚ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɢɥɢ ɞɨɝɪɚɞʃɭ ɫɬɚɪɟ ɭɩɪɚɜɧɟ
111 4632 ɡɝɪɚɞɟ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɭ ɭɥ.ɐɚɪɚ Ⱦɭɲɚɧɚ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɢɥɢ ɞɨɝɪɚɞʃɭ ɚɦɛɭɥɚɧɬɟ
112 4632 ɦɟɞɢɰɢɧɟ ɪɚɞɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 760
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 760:
ɍɋɅɍȽȿ ɄɍɅɌɍɊȿ

3.7
820

ɍɫɥɭɝɟ ɤɭɥɬɭɪɟ
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113

411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

114

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
412 ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

115

413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ-ɦɟɫɟɱɧɟ ɤɚɪɬɟ

116

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

117

415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

118

ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ
416 ɪɚɫɯɨɞɢ-ʁɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ

119
120

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
421 ɡɟɦʂɢɲɬɚ

121

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

122

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

123

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ

124

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ- ɩɪɨɝɪɚɦɢ

125

424 Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ

126

424 Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɉɚɧɱɟɜɨ

127

424 Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

128

Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ424 Ɂɚɲɬɢɬɚ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɛɚɲɬɢɧɟ

129

424 ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ ɉɚɧɱɟɜɨ

130

424 ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ ɉɚɧɱɟɜɨ

131

424 Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ

132

424 ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ

133

424 ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ

134

424 ȾɄ Ƚɥɨɝɨʃ

135

424 ȾɄ Ⱦɨɥɨɜɨ

136

424 ȾɄ ɂɜɚɧɨɜɨ

137

424 ȾɄ ȳɚɛɭɤɚ

138

424 ȾɄ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ

139

424 ȾɄ Ɉɦɨʂɢɰɚ

140

424 ȾɄ ɋɬɚɪɱɟɜɨ

141

424 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɚɦɚɬɟɪɢɡɚɦ ɢ ɄɉɁ
ɂɡɞɚɜɚʃɟ ɤʃɢɠɟɜɧɢɯ, ɫɬɪɭɱɧɢɯ
ɱɚɫɨɩɢɫɚ, ɦɚɝɚɡɢɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɭɱɧɢɯ
424 ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ

142

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ
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ɍɄɍɉɇɈ

8

9

95.562.009

95.562.009

17.104.166
142.274
953.278
4.221.151

17.104.166
142.274
953.278
4.221.151

650.000
20.237.303

650.000
20.237.303

1.620.000
482.859
5.654.902
1.069.555
2.421.169
28.224.500

1.620.000
482.859
5.654.902
1.069.555
2.421.169
28.224.500

600.000

600.000

1.550.000
450.000

1.550.000
450.000

8.181.000
1.000.000
1.000.000
6.078.500
265.000
600.000
600.000
600.000
300.000
420.000
380.000
600.000
600.000
1.600.000

8.181.000
1.000.000
1.000.000
6.078.500
265.000
600.000
600.000
600.000
300.000
420.000
380.000
600.000
600.000
1.600.000

1.400.000

1.400.000

11
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143

424 Ʌɟɬʃɢ ɩɪɨɝɪɚɦ

144

ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
424 ɨɩɲɬɢɧɟ ɉɚɧɱɟɜɨ

145

424 Ƚɪɚɞɫɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ

146

424 Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ-ɤɨɧɤɭɪɫ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ

147

ɇɚɤɧɚɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɡɚ
472 ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɚ ɞɚɜɚʃɚ

148

472 ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɟ

149

472 ɏɨɪɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɦɟɪɧɢ ɨɪɤɟɫɬɚɪ

150

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ -ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 36ɦ2 ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝ
511 ɩɪɨɫɬɨɪɚ

151

Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɉɚɧɱɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ ɝɚɫɧɨɝ
511 ɤɨɬɥɚ ɢ ɞɨɬɪɚʁɚɥɢɯ ɪɚɞɢʁɚɬɨɪa

152
153
154
155

ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ ɉɚɧɱɟɜɨ - ɩɪɟɪɚɞɚ
ɤɨɬɥɚɪɧɢɰɟ ɫɚ ɧɚɮɬɟ ɧɚ ɝɚɫ, ɢ ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɢ
511 ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɝɪɟʁɚʃɟ
" Ⱥɩɨɥɨ" -ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɢ ɢɦɨɜɢɧɤɨ-ɩɪɚɜɧɢ
511 ɨɞɧɨɫɢ
ȾɄ Ƚɥɨɝɨʃ- ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɡɝɪɚɞɟ ɞɨɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ
511 ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ȾɄ Ƚɥɨɝɨʃ- ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ ɡɝɪɚɞɟ ɞɨɦɚ
511 ɤɭɥɬɭɪɟ
Ɉɩɪɟɦɚ

156

512 Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ

157

512 Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

158

512 ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ ɉɚɧɱɟɜɨ

159

512 Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ

160

512 ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ

161

512 ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ

162

512 ȾɄ Ƚɥɨɝɨʃ

163

512 ȾɄ Ⱦɨɥɨɜɨ

164

512 ȾɄ ɂɜɚɧɨɜɨ

165
166

512 ȾɄ ȳɚɛɭɤɚ
512 ȾɄ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ

167

512 ȾɄ Ɉɦɨʂɢɰɚ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

30. децембар 2008. године

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

1.500.000

1.500.000

500.000
9.000.000
3.000.000
6.000.000

500.000
9.000.000
3.000.000
6.000.000

2.000.000
3.000.000

2.000.000
3.000.000

850.000
20.971.672

850.000
20.971.672

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

2.600.000

2.600.000

1.000.000

1.000.000

6.371.672

6.371.672

8.000.000
8.525.000
4.000.000
300.000
800.000
800.000
60.000
165.000
350.000
350.000
150.000
190.000
130.000
200.000

8.000.000
8.525.000
4.000.000
300.000
800.000
800.000
60.000
165.000
350.000
350.000
150.000
190.000
130.000
200.000

12

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

30. децембар 2008. године
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6

168

512 ȾɄ ɋɬɚɪɱɟɜɨ

169

512 Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ

170

512 ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5
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7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

230.000
500.000
300.000

230.000
500.000
300.000

219.318.166
6.371.672

219.318.166
6.371.672

225.689.838

225.689.838

8.259.981

8.259.981

1.478.266
145.000

1.478.266
145.000

11.880.000
1.188.000
1.000.000
1.000.000

11.880.000
1.188.000
1.000.000
1.000.000

52.090.000
15.000.000
25.040.000
2.000.000
1.250.000
2.000.000
5.000.000
1.800.000

52.090.000
15.000.000
25.040.000
2.000.000
1.250.000
2.000.000
5.000.000
1.800.000

77.041.247

77.041.247

77.041.247

77.041.247

26.736.999

26.736.999

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820:
ɎɂɁɂɑɄȺ ɄɍɅɌɍɊȺ

3.8

ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

810
171
172

481 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
481 ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

481 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ "Ɇɥɚɞɨɫɬ" ɡɚ
ɩɨɜɟʄɚɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
174 4511 ɨɛʁɟɤɚɬɚ
173

175

472 ɇɚɤɧɚɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɫɩɨɪɬ

176

472 Ɉɥɢɦɩɢʁɫɤɟ ɧɚɞɟ

177

472 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɩɨɪɬɚ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ

178

481 Ɍɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢ ɫɩɨɪɬ 1. ɝɪɭɩɚ

179

481 Ɍɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢ ɫɩɨɪɬ

180
181

481 ɋɩɨɪɬ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ
481 Ɋɟɤɪɟɚɰɢʁɚ

182

481 ɋɩɨɪɬ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ

183

481 ɒɤɨɥɫɤɢ ɫɩɨɪɬ

184

481 ɋɩɨɪɬɫɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ ɁȺɒɌɂɌȺ

3.9

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

090
185

4631 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ

13

2

3

4
186

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

14 -- Број 16

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

6

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
4631 ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

4631 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ
188 4631 ɪɚɫɯɨɞɢ
187

189

ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ
4631 ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɰɟɧɬɚɪ - ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ, ɞɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɢ ɩɨɦɨʄ ɭ
ɤɭʄɢ ɡɚ ɨɞɪɚɫɥɚ ɥɢɰɚ

190

4631 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

191

4631 Ɉɝɪɟɜ

192

4631 Ɋɟɝɪɟɫɢɪɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ

193

4631 Oɫɬɚɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

194

Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɰɟɧɬɚɪ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ
4631 ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɝɪɟʁɚʃɚ

198

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ - ɤɥɭɛ ɭ
Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨʁ ɭɥɢɰɢ-ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɮɚɫɚɞɢ ɢ
4632 ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɬɚɜɚɧɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɰɟɧɬɚɪ-ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɨɛʁɟɤɬɚ ɭ ɭɥ.Ɇɚɤɫɢɦɚ
4632 Ƚɨɪɤɨɝ 145
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɭ ɭɥɢɰɢ
ȳɨɫɢɮɚ Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄɚ-ɤɥɭɛ ɡɚ ɫɬɚɪɚ ɥɢɰɚɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2008.
4632 Ƚɨɞɢɧɟ
Ɉɩɪɟɦɚʃɟ ɤɥɭɛɚ ɭ ɭɥɢɰɢ ȳɨɫɢɮɚ
4632 Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ

199

4631 ɏɌɁ ɨɩɪɟɦɚ ɡɚ ɪɚɞɧɢɤɟ

200

4632 Ʉɨɦɛɢ ɜɨɡɢɥɨ ɡɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɨɛɪɨɤɚ

195

196

197

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
201

4631 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

202

4631 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ-ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɨɮɬɜɟɪɚ

203

4631 Ɉɝɪɟɜ

204

4631 Ɍɟɤɭʄɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɛʁɟɤɬɚ ɢ ɨɩɪɟɦa
Ɉ.ɒ. "Ɇɚɪɚ Ɇɚɧɞɢʄ"-ɜɚɫɩɢɬɧɟ ɝɪɭɩɟ

205

4631 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

4632 Ɋɚɱɭɧɚɪɫɤɚ ɨɩɪɟɦɚ
ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝ ɱɜɨɪɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ
207 4632 ɫɩɨʂɧɟ ɮɚɫɚɞɟ ɭ ɫɬɚɪɨʁ ɡɝɪɚɞɢ ɭ ɭɥɢɰɢ
206

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

30. децембар 2008. године

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

4.785.046
600.000

4.785.046
600.000

365.499

365.499

12.000

12.000

35.378.050
2.159.050
250.000
4.000.000
648.000

35.378.050
2.159.050
250.000
4.000.000
648.000

5.000.000

5.000.000

611.000

611.000

5.200.000

5.200.000

14.610.000

14.610.000

1.000.000

1.000.000

300.000
1.600.000
2.920.000
1.550.000
350.000
270.000
750.000
3.853.458
1.984.328
80.000

300.000
1.600.000
2.920.000
1.550.000
350.000
270.000
750.000
3.853.458
1.984.328
80.000

589.130

589.130

14

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2

3

4
208

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

30. децембар 2008. године

5
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6

4632 ɍɠɢɧɚ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɲɤɨɥɚ
ɋɩɨɦɟɧɚɤ-ɩɪɢɯɜɚɬɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɞɟɰɭ

209

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɩɪɢɯɜɚɬɧɭ
4631 ɫɬɚɧɢɰɭ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɟ

4632 Ɉɩɪɟɦɚ ɡɚ ɞɟɰɭ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ-ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ
211 4632 ɪɚɞɨɜɢ
210

Ⱦɨɦ ɡɚ ɅɈɆɊ ''ɋɪɰɟ ɭ ȳɚɛɭɰɢ'' ȳɚɛɭɤɚɞɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ
212

4631 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ:

213

4729 ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ

214

4726 ɉɨɝɪɟɛɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

215

4723 Ɍɪɟɧɭɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ

216

4723 Ɋɚɡɧɟ ɩɨɦɨʄɢ

217

4729 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɭɪɝɟɧɬɧɨ ɯɪɚɧɢɬɟʂɫɬɜɨ

218

4729 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɠɪɬɜɟ ɧɚɫɢʂɚ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

Ɇɚɪɢʁɟ ɉɪɢɬɟ ɛɛ

Број 16 -- Страна 15

ɉɊɈȳȿɄɌɂ ɂ ɈɋɌȺɅɈ

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

1.200.000
2.364.390

1.200.000
2.364.390

1.894.390
270.000

1.894.390
270.000

200.000

200.000

1.500.000
1.500.000

1.500.000
1.500.000

18.771.400
5.500.000
810.000
6.804.000
4.500.000
707.400
450.000
39.283.000

18.771.400
5.500.000
810.000
6.804.000
4.500.000
707.400
450.000
39.283.000

219

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ
472 ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ

5.000.000

5.000.000

220

ɋɨɰɢʁɚɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɭ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɦ
472 ɭɫɥɨɜɢɦɚ-ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ

1.760.000

1.760.000

221

ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ-ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
472 ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɢ ɍȽ''ɇɚ ɩɨɥɚ ɩɭɬɚ''

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

3.000.000
1.000.000
1.000.000

3.000.000
1.000.000
1.000.000

1.000.000

1.000.000

10.023.000

10.023.000

222

ɉɪɨɝɪɚɦ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
472 ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɥɢɰɚ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɉɚɧɱɟɜɭ 20092013.ɝɨɞɢɧɟ

223

472 ɋɬɢɩɟɧɞɢɪɚʃɟ ɞɟɰɟ

224

472 ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
Ʉɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɩɨɦɨʄɢ ɞɟɰɢ ɫɚ
ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɫɬ ''ɇɚɫɢʂɟ
472 ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ''

225

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢɡ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ Ɋɨɦɚ 2009-2012

15

2

3

4
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6

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

226

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
472 ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ

2.780.600

2.780.600

227

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ
472 ɡɞɪɚɜʂɚ Ɋɨɦɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɉɚɧɱɟɜɭ

2.558.200

2.558.200

228

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ,ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɢ
472 ɫɪɟɞʃɟɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

229

472 ɂɧɬɟɡɢɜɢɪɚʃɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ

3.197.700
1.019.400

3.197.700
1.019.400

230

ɍɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ
472 ɪɚɡɜɨʁɚ ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ

467.100

467.100

15.500.000

15.500.000

121.959.842

121.959.842

14.610.000

14.610.000

136.569.842

136.569.842

139.577.239 43.956.929

183.534.168

24.979.751 7.868.290
3.656.576 1.586.355
94.461.820 31.653.578
3.893.000
976.061
977.609
459.385
23.155.061 4.688.300

32.848.041
5.242.931
126.115.398
4.869.061
1.436.994
27.843.361

918.000
207.394
536.107
1.673.285 5.795.640
5.315.306 1.399.290
35.822.165 12.009.778
21.000.000 4.552.817
1.500.000 1.236.200

918.000
743.501
7.468.925
6.714.596
47.831.943
25.552.817
2.736.200

10.089.600

10.089.600

231

4728 ɇɚɪɨɞɧɚ ɤɭɯɢʃɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:
ȾɊɍɒɌȼȿɇȺ ȻɊɂȽȺ Ɉ Ⱦȿɐɂ ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈ ȼȺɋɉɂɌȺȵȿ ɂ
ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

3.10

ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

911

233

411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
412 ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

234

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ

232

ɉ.ɍ. "ȾȿɑȳȺ ɊȺȾɈɋɌ"
235

415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

236

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɢ ɛɨɧɭɫɢ / ʁɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ

237
238

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
421 ɡɟɦʂɢɲɬɚ

239

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

240

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

241

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

242

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

243

511 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ

244

512 ɉɍ "Ⱦɟɱʁɚ ɪɚɞɨɫɬ" - ɨɩɪɟɦɚ
ȼȺɋɉɂɌɇȿ ȽɊɍɉȿ ɍ ɈɋɇɈȼɇɂɆ
ɒɄɈɅȺɆȺ ɍ ɇȺɋȿȴȿɇɂɆ ɆȿɋɌɂɆȺ

16
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2

3
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ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ:Ɉ.ɒ. ȳɚɛɭɤɚ , Ɉ.ɒ.
Ɉɦɨʂɢɰɚ , Ɉ.ɒ. ɋɬɚɪɱɟɜɨ ɢ Ɉɒ
421 Ʉɚɱɚɪɟɜɨ

6

Ɋɟɝɪɟɫɢɪɚɧɚ ɢɫɯɪɚɧɚ ɞɟɰɟ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ
ɦɟɫɬɢɦɚ ɢ ɭ Ɉ.ɒ. "Ɇɚɪɚ Ɇɚɧɞɢʄ"ɢ Ɉ.ɒ.
246 4727 "Ȼɪɚɰɚ ɉɟɬɪɨɜ"
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɜɪɬɢʄɚ ɭ
ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ
247
248

249

250
251
252

253

Ɉɒ ɋɬɚɪɱɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ ɩɪɨɡɨɪɚ ɢ ɜɪɚɬɚ ɧɚ
511 ɡɝɪɚɞɢ ɜɪɬɢʄɚ
511 Ɉɒ Ƚɥɨɝɨʃ-ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ
Ɉɒ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ-ɦɨɥɟɪɫɤɨ
ɮɚɪɛɚɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɭ ɜɪɬɢʄɭ ɢ ɨɝɪɚɻɢɜɚʃɟ
511 ɞɜɨɪɢɲɬɚ
Ɉɒ Ɉɦɨʂɢɰɚ-ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɩɥɨɱɢɰɚ,ɡɚɦɟɧɚ ɨɥɭɤɚ ɢ ɫɪɟɻɢɜɚʃɟ
511 ɞɟɱɢʁɟɝ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ
Ɉɒ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ-ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɦɨɤɪɨɝ ɱɜɨɪɚ
511 ɡɚɛɚɜɢɲɬɚ
Ɉɒ ɂɜɚɧɨɜɨ-ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɞɟɥɚ ɤɪɨɜɚ
511 ɡɚɛɚɜɢɲɬɚ
Ɉɩɪɟɦɚ ɡɚ ɜɪɬɢʄɟ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ
ɦɟɫɬɢɦɚ
4723 Ɉɒ Ⱦɨɥɨɜɨ-ɨɩɪɟɦɚ

254

472 Ɉɒ ɋɬɚɪɱɟɜɨ-ɨɩɪɟɦɚ

255

472 Ɉɒ Ƚɥɨɝɨʃ-ɨɩɪɟɦɚ

256

4723 Ɉɒ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ-ɨɩɪɟɦɚ

257

4723 Ɉɒ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ-ɨɩɪɟɦɚ
ɇȺɄɇȺȾȿ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ ɁȺ ȾɊɍɒɌȼȿɇɍ
ȻɊɂȽɍ Ɉ Ⱦȿɐɂ

4723 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɩɪɜɨɪɨɻɟɧɨ ɞɟɬɟ
Ɋɟɝɪɟɫɢɪɚʃɟ ɛɨɪɚɜɤɚ ɞɟɰɟ ɭ ɉɍ ''Ⱦɟɱʁɚ
ɪɚɞɨɫɬ'' ɢ ɜɪɬɢʄɢɦɚ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ
ɦɟɫɬɢɦɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɨ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨʁ
259 4723 ɩɨɞɪɲɰɢ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɫɚ ɞɟɰɨɦ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɞɟɰɟ ɢ
ɜɚɫɩɢɬɚɜɚʃɟ ɞɟɰɟ ɫɚ ɬɟɲɤɨʄɚɦɚ ɭ
472 ɪɚɡɜɨʁɭ
260
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɛɟɫɩɥɚɬɚɧ ɛɨɪɚɜɚɤ ɬɪɟʄɟɝ
ɞɟɬɚɬɚ ɭ ɜɪɬɢʄɢɦɚ ɢ ɡɚɛɚɜɢɲɬɢɦɚ ɨɞ
261 4723 Ⱥɉȼ
258

262

4723 ɉɚɤɟɬ ɡɚ ɧɨɜɨɪɨɻɟɧɱɚɞ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ
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7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

4.320.000

4.320.000

2.169.600

2.169.600

3.000.000

3.000.000

600.000
500.000

600.000
500.000

200.000

200.000

600.000

600.000

600.000

600.000

500.000

500.000

600.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000

600.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000

51.461.000
14.000.000

51.461.000
14.000.000

4.500.000

4.500.000

3.564.000

3.564.000

2.247.000
7.150.000

2.247.000
7.150.000

17

2

3
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6

ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ -Ⱦɢɜɱɢɛɚɪɟ-ɭɱɟɲʄɟ ɭ
4723 ɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚ ɛɨɪɚɜɤɚ ɞɟɰɟ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

30. децембар 2008. године

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

20.000.000

9

20.000.000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 911
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

321.978.986
85.065.152

321.978.986
85.065.152
2.247.000

324.225.986 85.065.152

409.291.138

04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
07 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 911:

2.247.000

ɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȿ

3.11

ɍɫɥɭɝɟ ɟɦɢɬɨɜɚʃɚ ɢ ɲɬɚɦɩɚʃɚ
ȳɊȾɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ"
ɉɚɧɱɟɜɨ

830

264

265

266

267

268
269

ȳɊȾɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ"
ɉɚɧɱɟɜɨ - ɬɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ - ɡɚɪɚɞɟ ɫɚ
4511 ɞɨɩɪɢɧɨɫɢɦɚ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ȳɊȾɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ"
ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ - ɨɫɬɚɥɢ
4511 ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
ȳɊȾɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ"
ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ - ɨɫɬɚɥɢ
4511 ɪɚɫɯɨɞɢ
ȳɊȾɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ"
ɉɚɧɱɟɜɨ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɡɝɪɚɞɟɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2008.
4512 ɝɨɞɢɧɟ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
424 ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ ɇɂɍ «Ʌɢɛɟɪɬɚɬɟɚ»
ɂɡɪɚɞɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
424 ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ

78.104.037

78.104.037

32.032.850

32.032.850

21.484.404

21.484.404

15.700.000

15.700.000

8.886.783

8.886.783

1.800.000

1.800.000

1.400.000

1.400.000

400.000

400.000

71.017.254
8.886.783

71.017.254
8.886.783

79.904.037

79.904.037

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830
ɎɈɇȾ ɁȺ ɁȺɒɌɂɌɍ ɀɂȼɈɌɇȿ
ɋɊȿȾɂɇȿ-ɛɭʇɟɬɫɤɢ ɮɨɧɞ

3.12
560

Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

18
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2

3
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270

424 ɀɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ-ɞɟɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚ

271

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɧɚɩɥɚɬɟ
423 ɬɚɤɫɟ-Ɋɚɮɢɧɟɪɢʁɚ ɢ ɉɟɬɪɨɯɟɦɢʁɚ

272

423 Ɍɪɟɬɢɪɚʃɟ ɤɨɦɚɪɚɰɚ

273

423 ɋɭɡɛɢʁɚʃɟ ɚɦɛɪɨɡɢʁɟ

274

511 ɉɥɚɧ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɜɨɞɚ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5
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ɇȺɋȿȴȿɇȺ ɆȿɋɌȺ
ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ
ɜɨɞɨɜɨɞɚ

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

24.453.360

24.453.360

1.100.000
10.800.000
3.240.000
10.000.000

1.100.000
10.800.000
3.240.000
10.000.000

7.311.600

7.311.600

275

ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ
4632 ɜɨɞɨɜɨɞɚ:ɆɁ ȳɚɛɭɤɚ

1.533.870

1.533.870

276

ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ
4632 ɜɨɞɨɜɨɞɚ:ɆɁ Ƚɥɨɝɨʃ

1.144.638

1.144.638

277

ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ
4632 ɜɨɞɨɜɨɞɚ:ɆɁ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ

1.565.352

1.565.352

ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ
278 4632 ɜɨɞɨɜɨɞɚ:ɆɁ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ

1.533.870

1.533.870

ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ
4632 ɜɨɞɨɜɨɞɚ:ɆɁ Ⱦɨɥɨɜɨ

1.533.870

1.533.870

33.613.970

33.613.970

2.167.139

2.167.139

2.734.147
7.796.532
2.758.237

2.734.147
7.796.532
2.758.237

500.000
1.567.113
2.580.436
5.136.668
5.238.310
3.135.388

500.000
1.567.113
2.580.436
5.136.668
5.238.310
3.135.388

40.925.570

40.925.570

279

Ⱦɟɨ ɤɚɩɢɬɚɥɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɦɟɫɧɢɦ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ :
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ
280 4632 Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ
281 4632 ɋɟɥɨ
282

4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ Ƚɥɨɝɨʃ

283

4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ Ⱦɨɥɨɜɨ

284

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ Ⱦɨɥɨɜɨ 4632 ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ʁɟɡɟɪɨ

285

4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ ɂɜɚɧɨɜɨ

286

4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ ȳɚɛɭɤɚ

287

4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ

288

4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ: ɆɁ Ɉɦɨʂɢɰɚ

289

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

19

2
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ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ
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6

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

ȳɄɉ "ɏɂȽɂȳȿɇȺ" ɉȺɇɑȿȼɈ
290

Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɱɢɩɲʄɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ
4511 ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɚ ɉȾȼ-ɨɦ

291

Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ
4511 ɞɟɥɚ ɡɚɪɚɞɚ

292

4512 ɇɚɛɚɜɤɚ ɩɨɫɭɞɚ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɦɟʄɚ

ɇɚɛɚɜɤɚ ɢɧɫɟɧɟɪɚɬɨɪɚ-ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ
ɫɩɚʂɢɜɚʃɟ ɚɧɢɦɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɫɚ
293 4512 ɞɨɞɚɬɧɢɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
294

4512 ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɋɬɚɪɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ

4512 ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɫɬɨɱɧɨɝ ɝɪɨɛʂɚ
Ⱦɨɝɪɚɞʃɚ ɩɪɢɥɚɡɧɨɝ ɩɭɬɚ ɤɚ ɇɨɜɨʁ
296 4512 ɞɟɩɨɧɢʁɢ
295

297

4512 ɇɚɛɚɜɤɚ ɤɨɦɩɚɤɬɨɪɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "ɏɢɝɢʁɟɧɚ" ɩɨ
ɉɪɨɝɪɚɦɭ

40.000.000

40.000.000

75.000.000
10.000.000

75.000.000
10.000.000

10.000.000

10.000.000

7.000.000

7.000.000

3.000.000

3.000.000

10.000.000

10.000.000

5.000.000

5.000.000

160.000.000

160.000.000

20.000.000

20.000.000

1.000.000

1.000.000

5.000.000

5.000.000

26.000.000

26.000.000

20.000.000
12.000.000
18.000.000

20.000.000
12.000.000
18.000.000

5.000.000

5.000.000

55.000.000

55.000.000

ȳɄɉ "ȼɈȾɈȼɈȾ ɂ ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȺ"
ɉȺɇɑȿȼɈ
4512 Ɉɛɧɚɜʂɚʃɟ ɢ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚ ɛɭɧɚɪɚ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɚ ɡɚɦɟɧɚ ɜɨɞɨɦɟɪɚ (ɩɨ
299 4512 ɩɪɨɝɪɚɦɭ Kfw)
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɏɟɪɰɟɝɨɜɚɱɤɨʁ
300 4512 ɭɥɢɰɢ
298

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "ȼɨɞɨɜɨɞ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ" ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɭ
ȳɄɉ "ȽɊȿȳȺȵȿ" ɉȺɇɑȿȼɈ
Tɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɨɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ
ɤɪɟɞɢɬɚ ɡɚ ɢɡɦɢɪɟʃɟ ɞɭɝɚ ɡɚ ɭɬɪɨɲɟɧɢ
301 4511 ɝɚɫ
302

4512 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɟɤɨɧɨɦɚʁɡɟɪɚ

303

4512 Ⱥɭɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɬɨɩɥɚɧɚ Ʉɨɬɟɠ ɢ ɋɨɞɚɪɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɪɢɤʂɭɱɧɨɝ ɬɨɩɥɨɜɨɞɚ ɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɨɬɥɚɪɧɢɰɟ ɭ ɩɨɞɫɬɚɧɢɰɭ 304 4512 ɜɪɬɢʄ "Ʌɟɩɬɢɪɢʄ"
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "Ƚɪɟʁɚʃɟ" ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɭ

20
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6

ȳɄɉ "ɁȿɅȿɇɂɅɈ" ɉȺɇɑȿȼɈ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɇɚɪɨɞɧɟ
305 4511 ɛɚɲɬɟ
ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɛɚɲɬɟ ɫɚ
306 4512 ɩɪɨɲɢɪɟʃɟɦ
307

4512 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨɝ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ

308

4512 Ƚɪɨɛʂɚ

309

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

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5
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7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

5.400.000

5.400.000

38.000.000

38.000.000

3.000.000
1.000.000

3.000.000
1.000.000

3.000.000

3.000.000

50.400.000

50.400.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

417.918.930

417.918.930

417.918.930

417.918.930

100.400.000

100.400.000

17.971.600
501.900
27.309.000

17.971.600
501.900
31.431.000
200.000
6.448.500
2.745.000

ȳɄɉ "ȺɍɌɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌ ɉȺɇɑȿȼɈ"
ɉȺɇɑȿȼɈ
310

4512 ɇɚɛɚɜɤɚ 10 ɚɭɬɨɛɭɫɚ (ɥɢɡɢɧɝ)
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "Ⱥɭɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɉɚɧɱɟɜɨ" ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560
ȳɉ "ȾɂɊȿɄɐɂȳȺ ɁȺ ɂɁȽɊȺȾȵɍ ɂ
ɍɊȿȭȿȵȿ ɉȺɇɑȿȼȺ" ɉȺɇɑȿȼɈ

3.13

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

620

312

411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
412 ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

313

481 Ⱦɨɩɪɢɧɨɫ ɤɨɦɨɪɚɦɚ

314

482 Ɉɛɚɜɟɡɟ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ ɪɚɫɯɨɞɟ- ɉȾȼ

315

413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

316

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

317
318

415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ
416 ɪɚɫɯɨɞɢ

319

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

320

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

321

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

311

2.748.500
2.745.000
4.740.000
73.342.000
933.000
18.820.000

4.122.000
200.000
3.700.000
300.000
1.300.000
6.188.000

5.040.000
74.642.000
933.000
25.008.000
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322
323

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

324

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

325

431 ɍɩɨɬɪɟɛɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

326
327

481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ɉɫɬɚɥɢ ɩɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɟ, ɬɚɤɫɟ, ɰɚɪɢɧɟ ɢ
482 ɞɪ.

328

511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

6

331

ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɢɯ
511 ɤɚɦɟɪɚ ɭ ɝɪɚɞɭ
ɆɁ "ɋɬɚɪɢ Ɍɚɦɢɲ"- ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɢ
ʁɚɜɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ -ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ
511 Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2008. ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɮɟɤɚɥɧɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɫɚ ɢɡɪɚɞɨɦ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ
ɦɟɫɬɢɦɚ -ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ
511 2008. ɝɨɞɢɧɟ

332

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɭɥɢɰɚ ɀɚɪɤɚ
Ɏɨɝɨɪɚɲɚ ɢ 6. Ɉɤɬɨɛɪɚ - ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ
511 ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉȼ

329

330

333

334

335

336

337

338

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɮɟɤɚɥɧɟ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɫɚ ɢɡɪɚɞɨɦ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ ɢ
ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ
511 ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉȼ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɞɟɱʁɟɝ ɜɪɬɢʄɚ ɧɚ Ɇɢɫɢɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ
511 Ⱥɉȼ
ȼɢɲɟɧɚɦɟɧɫɤɚ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɯɚɥɚ -Ȼɚɝɪɟɦɚɪ
- ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ
511 ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉȼ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɩɭɬɚ ɤɪɨɡ ɚɬɚɪ ɤɚɬ.
ɉɚɪɰɟɥɚ ɬɨɩ ɛɪ. 4394 ɢ 3794 Ʉ.Ɉ. ȳɚɛɭɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ
511 Ⱥɉȼ
ɏɚɥɚ ɡɚ ɦɚɥɟ ɫɩɨɪɬɨɜɟ ɭ Ȼɚɧɚɬɫɤɨɦ
ɇɨɜɨɦ ɋɟɥɭ-ɧɚɫɬɚɜɚɤ ɪɚɞɨɜɚ - ɫɪɟɞɫɬɜɚ
511 Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉȼ
ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɦɨɫɬɚ ɭ ɂɜɚɧɨɜɭɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ
511 Ⱥɉȼ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

30. децембар 2008. године

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

3.408.000
132.927.000 10.000.000
6.385.000 6.806.000
600.000
2.000.000

3.408.000
142.927.000
13.191.000
600.000
2.000.000

3.337.000
186.032.000

3.587.000
186.242.000

250.000
210.000

10.000.000

10.000.000

262.371

262.371

15.985.212

15.985.212
27.276.854

27.276.854

221.300.414

221.300.414

7.306.531

7.306.531

72.927.648

72.927.648

9.018.460

9.018.460

1.871.109

1.871.109

19.158.008

19.158.008

22

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2

3

4
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ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

30. децембар 2008. године

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

Број 16 -- Страна 23

6

339

Ⱦɨɝɪɚɞʃɚ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɭ ɭɥɢɰɚɦɚ Ȼ. Ʉɢɞɪɢɱɚ
ɢ ɋ. Ʉɨɜɚɱɟɜɢʄɚ ɭ Ȼɚɧɚɬɫɤɨɦ ɇɨɜɨɦ
ɋɟɥɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ
511 ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉȼ

340

512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

341

515 ɍɜɨɻɟʃɟ ɂɋɈ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ

342

523 Ɂɚɥɢɯɟ ɡɚ ɞɚʂɭ ɩɪɨɞɚʁɭ

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

4.333.034

4.333.034
3.400.000
2.000.000
324.000

3.400.000
2.000.000
324.000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

597.000.000
399.192.058

04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620:

16.247.583

597.000.000
399.192.058
16.247.583

613.247.583 399.192.058 1.012.439.641

ɋȺɈȻɊȺȶȺȳ

3.14
450

343
344

ɋɚɨɛɪɚʄɚʁ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2008.
ɝɨɞɢɧɟ ɡɚ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ-ɫɚɧɚɰɢʁɭ
ɉɚɧɱɟɜɚɱɤɨɝ ɦɨɫɬɚ ɩɪɟɤɨ Ⱦɭɧɚɜɚ ɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɩɪɭɝɟ
511 ɉɚɧɱɟɜɨ-Ȼɟɨɝɪɚɞ
4632 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ

100.000.000

100.000.000

7.800.000

7.800.000

7.800.000

7.800.000

100.000.000

100.000.000

107.800.000

107.800.000

15.181.563
3.749.608
11.431.955
22.081.783
6.095.881
15.985.902
4.016.214
2.215.845

15.181.563
3.749.608
11.431.955
22.081.783
6.095.881
15.985.902
4.016.214
2.215.845

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 450
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 450:
Ɇȿɋɇȿ ɁȺȳȿȾɇɂɐȿ -ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

3.15

Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

160

ɆɁ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ
345

4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

346

4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɆɁ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ

347

4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

348

4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɆɁ Ƚɥɨɝɨʃ

349

4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

23

2

3

4
350
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ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ
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Страна

6

4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɆɁ Ⱦɨɥɨɜɨ

351

4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

352

4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɆɁ ɂɜɚɧɨɜɨ

353
354

411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
412 ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

355

4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

356

4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɆɁ ȳɚɛɭɤɚ

357 4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
358 4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɆɁ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ
359 4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
360 4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɆɁ Ɉɦɨʂɢɰɚ
361

4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

362

4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɆɁ ɋɬɚɪɱɟɜɨ

363

4631 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

364

4632 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

30. децембар 2008. године

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

1.800.369
22.417.702
6.195.566
16.222.136
6.829.548
196.589

1.800.369
22.417.702
6.195.566
16.222.136
6.829.548
196.589

35.189
1.042.943
5.554.827
19.939.349
5.459.827
14.479.522
25.688.509
7.761.507
17.927.002
27.104.369
8.182.098
18.922.271
30.101.456
8.299.362
21.802.094

35.189
1.042.943
5.554.827
19.939.349
5.459.827
14.479.522
25.688.509
7.761.507
17.927.002
27.104.369
8.182.098
18.922.271
30.101.456
8.299.362
21.802.094

173.360.493

173.360.493

173.360.493

173.360.493

119.000.000

119.000.000

36.000.000

36.000.000

28.000.000

28.000.000

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

3.16

Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

451
365

Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ
4511 ɞɟɥɚ ɡɚɪɚɞɚ

Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɢɫɩɥɚɬɭ
ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɪɚɞɧɢɤɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɦɚʃɟ
366 4511 ɢɫɩɥɚʄɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɚ ɭ 2005. ɝɨɞɢɧɢ
367

Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ
4511 ɜɢɲɤɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451

24

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
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01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451:

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5
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7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

183.000.000

183.000.000

183.000.000

183.000.000

55.555.967

55.555.967

10.000.000

10.000.000

2.489.249

2.489.249

5.000.000
3.000.000
4.000.000

5.000.000
3.000.000
4.000.000

5.000.000
4.000.000
2.000.000

5.000.000
4.000.000
2.000.000

91.045.216

91.045.216

91.045.216

91.045.216

ȳɄɉ "ɆɅȺȾɈɋɌ" ɉȺɇɑȿȼɈ

3.17

ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

810

4511 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɩɨɬɪɨɲʃɚ ɜɨɞɟ ɧɚ
369 4511 ɛɚɡɟɧɭ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
370 4511 ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɡɚɦɟɧɚ ɫɬɚɤɥɟɧɟ
ɮɚɫɚɞɟ ɧɚ ɏɚɥɢ ɫɩɨɪɬɨɜɚ ɧɚ ɋɊɐ
371 4512 "ɋɬɪɟɥɢɲɬɟ"
368

372 4512 Ɏɚɫɚɞɧɚ ɫɬɨɥɚɪɢʁɚ ɧɚ ɛɚɡɟɧɭ

4512 ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɡɚɬɜɨɪɟɧɨɝ ɩɥɢɜɚɱɤɨɝ ɛɚɡɟɧɚ
Ɍɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢʁɟ ɢ ɤɪɟɱɟʃɟ ɮɚɫɚɞɟ ɏɚɥɟ
374 4512 ɫɩɨɪɬɨɜɚ
373

375

4512 Ⱦɟɱʁɟ ɢɝɪɚɥɢɲɬɟ ɧɚ ɋɐ "Ɇɥɚɞɨɫɬ"

376

4512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:
ȳɄɉ "ȼɈȾɈȼɈȾ ɂ ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȺ"
ɉȺɇɑȿȼɈ

3.18

ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

490
377

ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɮɟɤɚɥɧɟ
4512 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ Ɍɨɩɨɥɢ

20.000.000

20.000.000

378

ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɮɟɤɚɥɧɚ
4512 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ Ʉɭɞɟʂɚɪɫɤɨɦ ɧɚɫɢɩɭ

20.000.000

20.000.000

379

ɂɡɝɪɚɞʃɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
4512 ɛɥɨɤɨɜɫɤɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

5.000.000

5.000.000

380

ɂɡɝɪɚɞʃɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
4512 ɤɢɲɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ

9.000.000

9.000.000

54.000.000

54.000.000

54.000.000

54.000.000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 490
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 490:
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6

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

ɈɉɒɌɂɇɋɄɂ ɈȾȻɈɊ ɐɊȼȿɇɂ ɄɊɋɌ
ɉȺɇɑȿȼɈ

3.19

382

ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
481 ɥɢɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
481 ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

383

481 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ

110
381

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

1.250.042

223.760
252.884
189.324
191.592
594.000
71.280
162.000

223.760
252.884
189.324
191.592
594.000
71.280
162.000

1.500.000

1.500.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

900.000

900.000

8.334.882

8.334.882

8.334.882

8.334.882

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110:
ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ
ɉȺɇɑȿȼɈ

3.20

Ɍɭɪɢɡɚɦ

473

385

411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
412 ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

386

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

387

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

388

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

389

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

390

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ

391

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

384

394

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɉɚɧɱɟɜɚɱɤɨɝ
423 ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɜɨɞɢɱɚ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ "ɉɚɧɱɟɜɚɱɤɨ
424 ɥɟɬɨ"
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ "Ⱦɚɧɢ
424 Ɍɚɦɢɲɚ"

395

Ʉɭɥɬɭɪɧɚ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɚ-ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ
424 ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ

392
393

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 473
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 473:
ɈɆɅȺȾɂɇȺ

3.21
810

ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
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396

Ʉɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
424 ɛɪɢɝɟ ɨ ɦɥɚɞɢɦɚ ɡɚ 2009. ɝɨɞɢɧɭ

397

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

Број 16 -- Страна 27

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

424 Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

1.620.000
756.000

1.620.000
756.000

398

ɋɟɪɜɢɫ ɢ ɪɟɫɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɦɥɚɞɟ-Ⱦɨɦ
424 ɨɦɥɚɞɢɧɟ

2.000.000

2.000.000

399

Ʉɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɜɚɠɧɢɯ
424 ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɚɬɭɦɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

200.000

200.000

4.576.000

4.576.000

4.576.000

4.576.000

490.869

490.869

3.659.109
1.117.634
1.029.095
664.556

3.659.109
1.117.634
1.029.095
664.556

15.000.000

15.000.000

21.961.263

21.961.263

21.961.263

21.961.263

3.102.362

3.102.362

555.323
850.824

555.323
850.824

152.297
171.167
481.465

152.297
241.158
481.465

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ :
ȾɈɌȺɐɂȳȿ ɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ

3.22

Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɧɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

160

401

481 ɋɬɚɥɧɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɝɪɚɞɨɜɚ ɢ ɨɩɲɬɢɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɟ - ɧɟɜɥɚɞɢɧɟ
481 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

402

481 Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɢ ɫɚɜɟɡ ɉɚɧɱɟɜɨ

403

481 Ʉɨɦɢɬɟɬ ɡɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭ ɩɪɚɜɧɭ ɩɨɦɨʄ

404

481 ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ ɉɚɧɱɟɜɨ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ, ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ
481 ɬɭɪɢɡɦɚ

400

405

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160:
ȽɊȺȾɋɄɈ ȳȺȼɇɈ
ɉɊȺȼɈȻɊȺɇɂɅȺɒɌȼɈ

3.23

ɋɭɞɨɜɢ

330
406

411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ ɥɢɰɚ

407

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
412 ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ ɥɢɰɚ

408

411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

409

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
412 ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ

410

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ, ɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟ ɢ ɩɨɦɨʄɢ

411

416 ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ

69.991
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5

413

ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ
416 ɪɚɫɯɨɞɢ-416 ɩɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɚɫɯɨɞɢ-ɉɪɟɧɨɫ ɫɚ ɩɥɚɬɚ (411+412) ɧɚ
416 416 ɩɨ ɉɪɨɬɨɤɨɥɭ

414

415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ

415

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

416

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

417

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

418

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

419

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

420

512 Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

412

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɪɚɫɯɨɞɢ

30. децембар 2008. године

6

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

26.862

26.862

207.601
64.543
294.213
5.445
514.082
18.655
131.201

56.445

207.601
64.543
294.213
5.445
514.082
55.090
131.201
56.445

162.871

6.576.040
162.871

6.576.040

162.871

6.738.911

8.874.112

2.474.000

11.348.112

1.588.466

442.846

2.031.312

36.435

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 330
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

6.576.040

04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 330:
ȳɉ "ȽɊȺȾɋɄȺ ɋɌȺɆȻȿɇȺ ȺȽȿɇɐɂȳȺ"

3.24

ɋɬɚɦɛɟɧɢ ɪɚɡɜɨʁ

610

422

411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
412 ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

423

413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

100.000

100.000

424

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ, ɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟ ɢ ɩɨɦɨʄɢ

550.000

550.000

425

590.000

590.000

426

415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ
416 ɪɚɫɯɨɞɢ

427

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

428

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

429

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

430

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

431

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ

432

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

433

430 Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɤɚɦɚɬɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
440 ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

2.000.000
550.000
500.000
2.820.000
500.000
500.000
1.000.000
500.000

3.240.000
3.050.000
500.000
9.320.000
500.000
2.000.000
3.200.000
500.000

100.000

100.000

421

434

1.240.000
2.500.000
6.500.000
1.500.000
2.200.000
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6

435

481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ-ɨɛɚɜɟɡɟ ɩɪɟɦɚ Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ

436

482 Ɍɚɫɤɟ ɢ ɩɨɪɟɡɢ

437

511 ɉɪɨʁɟɤɬɢ, ɡɟɦʂɢɲɬɟ

438

511 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ

439

511 ɉɪɢɤʂɭɱɰɢ

440

511 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ

441

511 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ

442

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ ɯɢɬɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ
511 ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɚ

443

511 ȿɬɚɠɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

444

512 Ɉɩɪɟɦɚ

445

512 ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥ

446

515 ɋɨɮɬɜɟɪɢ

447

613 Ɉɫɬɚɥɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5
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7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

3.000.000
300.000
1.700.000
1.000.000
3.850.000

1.000.000
5.000.000 37.973.154

3.000.000
1.000.000
1.700.000
1.000.000
3.850.000
1.000.000
42.973.154

5.000.000
1.000.000 15.500.000
3.000.000
1.110.000
500.000
500.000

5.000.000
16.500.000
3.000.000
1.110.000
500.000
500.000

700.000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

37.102.578
81.060.000

37.102.578
81.060.000

37.102.578 81.060.000

118.162.578

04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610
ȽɈȾɂɒȵɂ ɉɊɈȽɊȺɆ ɁȺɒɌɂɌȿ,
ɍɊȿȭȿȵȺ ɂ ɄɈɊɂɒȶȿȵȺ
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈȽ ɁȿɆȴɂɒɌȺ

3.25
421

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɨ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ
424 ɩɪɨɝɪɚɦɭ

65.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

449

ȼɢɫɨɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ
ɧɚɝɪɚɞɟ ɧɚʁɛɨʂɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ ɡɚ
472 ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ

2.000.000

2.000.000

450

472 Ʉɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɬɚɥɟɧɬɟ

4.594.289

4.594.289

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
448

01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 421:
ɎɈɇȾ ɁȺ ɆɅȺȾȿ ɌȺɅȿɇɌȿ-ɛɭʇɟɬɫɤɢ
ɮɨɧɞ

3.26
942

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 942
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ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5

6

01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 942:

7

ɍɄɍɉɇɈ

8

9

6.594.289

6.594.289

6.594.289

6.594.289

ɊȺɁȾȿɈ 3

3.551.021.557

01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

3.551.021.557
565.480.081 565.480.081
19.113.946
19.113.946

146.116.038

146.116.038

3.716.251.541 565.480.081 4.281.731.622

ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 3
ɂɁȼɈɊɂ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ ȻɍȹȿɌȺ

3.671.830.940

3.671.830.940
565.480.081 565.480.081

07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ

19.113.946

19.113.946

10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

146.116.038

146.116.038

01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɍ Ʉ ɍ ɉ ɇ Ɉ Ȼ ɍ ȹ ȿ Ɍ:

3.837.060.924 565.480.081 4.402.541.005

Члан 9.
За законито и наменско коришћење средстава
Члан 6.
распоређених овом Одлуком за Градску управу
III ɂɁȼɊɒȿȵȿ
ȻɍȹȿɌȺ
одговоран
је начелник Градске управе.
За извршaвање ове одлуке одговоран
је
За законито и наменско коришћење средстава
градоначелник града.
распоређених овом Одлуком из области основног
Наредбодавац за извршење буџета је
ɑɥɚɧ
6.
и средњег образовања, културе, физичке културе,
градоначелник града.
социјалне заштите, друштвене бриге о деци и
Градоначелник града подноси извештај
здравства, заɝɪɚɞɚ.
јавна предузећа, Градско јавно
Ɂɚ ɢɡɜɪɲaɜɚʃɟ
ɨɜɟ ɨɞɥɭɤɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ
Скупштини
града о реализацији
Одлуке
о буџетуʁɟ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ
правобранилаштво,
Туристичку организацију
ɇɚɪɟɞɛɨɞɚɜɚɰ
ɢɡɜɪɲɟʃɟ
ɛɭʇɟɬɚ
ʁɟ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɝɪɚɞɚ.
и коришћењу
сталне иɡɚтекуће
буџетске
резерве
Панчево, ɝɪɚɞɚ
месне ɨзаједнице
и остале
кориснике
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ
ɝɪɚɞɚ ɩɨɞɧɨɫɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
Ɉɞɥɭɤɟ
ɨ
најмање
два пута годишње.
одговорно
одговорно
лице корисника.
ɛɭʇɟɬɭ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɫɬɚɥɧɟ ɢ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɧɚʁɦɚʃɟјеɞɜɚ
ɩɭɬɚ ɝɨɞɢɲʃɟ.
Члан 7.
Члан 10.
Градоначелник града може донети одлуку о
Корисници средстава буџета могу користити
промени апропријације у складу са чланом 41.
средства
распоређена овом одлуком само за
Закона о буџетском систему.
ɑɥɚɧ 7.
намене за које су им та средства одобрена и
пренета.
Члан 8.
III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɝɪɚɞɚ ɦɨɠɟ ɞɨɧɟɬɢ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɩɪɨɦɟɧɢ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ

према
корисницима
буџетских
ɱɥɚɧɨɦОбавезе
41. Ɂɚɤɨɧɚ
ɨ ɛɭʇɟɬɫɤɨɦ
ɫɢɫɬɟɦɭ.
средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета, а у оквиру средстава
одобрених овом Одлуком.

Члан 11.
Корисник буџета може преузимати обавезе
на терет буџета само до износа апропријације
утврђене овом Одлуком.
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30. децембар 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

За коришћење прихода из буџета корисници
подносе захтеве наредбодавцу за извршење
буџета са одговарајућом документацијом.
На захтев органа надлежног за извршавање
буџета, буџетски корисници су дужни да ставе на
увид документацију и доставе податке на основу
којих се финансирају њихови расходи, као и да
доставе тромесечне извештаје о приходима и
расходима, укључујући и приходе које остваре
обављањем услуга.
Уколико је корисник буџета својом
делатношћу изазвао судски спор, извршење
правоснажних судских одлука и судска поравнања
извршавају се на терет њихових средстава.
Члан 12.
Ако се у току године примања буџета
смање, односно остварују се у мањем обиму од
планираног, издаци буџета ће се извршавати по
приоритетима и то: обавезе утврђене законским
прописима, на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не
остваре додатне приходе, утврђене у члану 5. ове
одлуке, апропријације утврђене из тих прихода
неће се извршавати на терет средстава буџета.
Члан 13.
Директни
и
индиректни
корисници
буџетских средстава, који остваре уштеде у
трошењу средстава буџета планираних за расходе
за запослене и коришћење услуга и роба, могу
остварени износ уштеда користити за исплату
награда за посебне резултате рада.
Остварена средства уштеда из става 1. овог
члана не могу се исплатити у износу већем од
износа потребног за исплату једног месечног
платног фонда директног и индиректног
корисника буџетских средстава, и то на крају
буџетске године.
Средства остварена од уштеда преусмеравају
се одобравањем апропријација на име одређених
расхода у износу до 5% вредности апропријације
за расход чији се износ умањује.
Износи средстава из става 3. овог
члана усмеравају се у корист апропријације
економске класификације 416 Награде, бонуси
и остали посебни расходи, о чему одлучује
градоначелник града.
Члан 14.
Корисник буџетских средстава не може, без
претходне сагласности градоначелника града,
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засновати радни однос са новим лицима до
краја 2009. године, уколико средства потребна
за исплату плата тих лица нису обезбеђена у
оквиру износа средстава која су, у складу са овом
одлуком, предвиђена за плате том буџетском
кориснику.
Члан 15.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава, чија се делатност у целини или
претежно финансира из буџета, умањиће
обрачунату амортизацију средстава за рад у 2009.
години сразмерно делу средстава обезбеђених
из буџета и средстава остварених по основу
донација.
Члан 16.
За
финансирање
дефицита
текуће
ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и
расходима буџета, градоначелник града може се
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона
о јавном дугу («Службени гласник Републике
Србије» бр. 61/2005).
Члан 17.
Приходи комуналне потрошње планирани у
износу 651.000.000 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 597.000.000
динара и у виду субвенција ЈКП «Водовод и
канализација», у износу од 54.000.000 динара.
Члан 18.
Остварена средства за противпожарну
заштиту од 6% наплаћене премије осигурања
од пожара преносе се Општинском ватрогасном
савезу општине Панчево, а према Одлуци о
поверавању послова на остваривању функције
превентивног деловања у области заштите од
пожара.
Члан 19.
Средства од продаје станова у државној
својини над којима право располагања има град
Панчево уплаћују се на посебан рачун јавних
прихода.
Примања остварена од прихода из претходног
става, користиће се у складу са Одлуком о
располагању становима општине Панчево
(«Службени лист општине Панчево» бр. 7/08).
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Члан 20.
Средства остварена од прихода за заштиту
и унапређење животне средине у 2009. години
користиће се за намене предвиђене овом
Одлуком и Годишњим програмом Фонда за
заштиту животне средине за расходе планиране
у Глави3.12 Фонд за заштиту животне срединебуџетски фонд, на фунционалној класификацији
560-заштита животне средине, приходи из буџета,
у укупном износу од 417.918.930 динара.
Члан 21.
Из средстава кредита по уговорима из
2008. године у укупном износу од 146.116.038
динара
финансираће се наставак радова
следећих капиталних инвестиције: изградња
и реконструкција фекалне канализационе
мреже са израдом пројектне документације
у насељеним местима у износу од 15.985.212
динара, саобраћајнице и јавно осветљење у
Месној заједници Стари Тамиш у износу од
262.371 динара, изградња зграде Дома културе у
Глогоњу у износу од 6.371.672 динара, изградња
зграде за ЈРДП “Радиотелевизија Панчево”
Панчево у износу од 8.886.783 динара, изградња
монтажног објекта у улици Јосифа Маринковића
- клуб за стара лица у износу од 14.610.000
динара, и суфинансирање санације Панчевачког
моста преко Дунава и изградња и реконструкција
пруге Панчево-Београд у износу од 100.000.000
динара.
Члан 22.
Средства опредељена за месне заједнице
насељених места преносиће се на основу
поднетих захтева месних заједница, за намене
предвиђене њиховим плановима и програмима,
на које сагласност даје Градско веће, а у складу са
овом Одлуком и оствареним примањима буџета.
Члан 23.
Приходи који су погрешно уплаћени или су
уплаћени у већем износу од прописаног, враћају
се на терет погрешно или више уплаћених
прихода, ако посебним прописом није другачије
одређено.
Повраћај прихода из става 1. овог члана
врши се на основу решења које доноси надлежни
орган.
Члан 24.
Директни и индиректни корисници буџетских
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средстава (дефинисани Законом о буџетском
систему), који користе пословни простор у
државној својини корисника буџета и у целини
или делимично се финансирају средствима
буџета, не плаћају закуп у 2009. години.
Члан 25.
Овлашћује се градоначелник града да може да
врши усклађивање исказаних прихода и расхода
са прописаним економским класификацијама.
Члан 26.
Распоред коришћење средстава у 2009.
години у оквиру Раздела 3 Градска управа, главе
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.21,
3.22, 3.26, вршиће се по посебном акту (решење)
градоначелника града Панчева, а на предлог
надлежног секретаријата, осим средстава
планираних на позицијама у оквиру наведених
глава на којима су наведени називи корисника
средстава.
Члан 27.
Директни
и
индиректни
корисници
буџетских средстава пренеће на рачун Извршења
буџета до 31. јануара 2009. године, сва средства
која нису утрошена за финансирање расхода у
2008. години, која су овим корисницима пренета
у складу са Одлуком о буџету града Панчева за
2008. годину.
Члан 28.
Ову одлуку доставити Министарству
финансија и објавити у «Службеном листу града
Панчева ».
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу, наредног дана
од дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева », а примењиваће се од 1. јануара 2009.
године.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА			
БРОЈ: I-01-06-102/2008				
Панчево, 30. децембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборника
скупштине града Панчева

284
На основу чл. 46 и 49. Закона о локалним
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07) и члана
39. Статута града Панчева («Сл. лист града
Панчева» бр. 8/08), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 30. децембра 2008. године,
донела је
ОДЛУКУ
о утврђивању престанка мандата одборника
скупштине града Панчева
I
Утврђује се престанак мандата одборницима
Скупштине града Панчева пре истека времена на
које су изабрани, због поднете оставке, и то:
БРАНИСЛАВУ БЈЕЛИЦИ,
ФИЛИПУ МИТРОВИЋУ и
ЛИДИЈИ БИКАР.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба
надлежном Окружном суду у Панчеву у року од
48 часова од дана доношења одлуке.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА		
БРОЈ: I-01-06-102/2008			
Панчево, 30. децембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

285
На основу чл. 48. и 49. Закона о локалним
изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07) и члана
39. Статута града Панчева («Сл. лист града
Панчева» бр 8/08), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 30. децембра 2008. године,
донела је
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I
Потврђују се мандати одборника Скупштине
града Панчева, и то:
ГОГИЋ МИРОСЛАВУ, рођеном 1983.
године, по занимању машински техничар из
Старчева, улица Првомајска бр. 9, са Изборне
листе Демократска странка Србије – Војислав
Коштуница
ШЋЕПАНОВИЋ МИЉАНУ, рођеном
1975. године, по занимању електротехничар из
Качарева, улица Радничка бр. 46а, са Изборне
листе Демократска странка – Борис Тадић,
ЗОРИЋ ЈЕЛЕНИ, рођеној 1983. године, по
занимању студент из Панчева, улица Ослобођења
бр. 35/17, са Изборне листе Демократска странка
– Борис Тадић.
II
Мандат одборника из члана I ове одлуке
траје до истека мандата одборницима Скупштине
града Панчева.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и објавиће се у “Службеном листу града Панчева “.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке допуштена је жалба
надлежном Окружном суду у Панчеву у року од
48 часова од дана доношења одлуке.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА		
БРОЈ: I-01-06-102/2008			
Панчево, 30. децембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
286
На основу члана 9. Закона о финансирању
локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр.
62/2006) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број
8/2008), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 30. децембра 2008. године, доноси
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О Д Л У К У
о градским административним таксама
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у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом
одлуком није друкчије прописано.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

IV. НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ

Члан 1.
Овом
одлуком
уводе
се
градске
административне таксе (у даљем тексту: Такса).

Члан 7.
Такса се плаћа у прописаном новчаном износу,
на рачун прописан Правилником о условима и
начину вођења рачуна за уплату јавних прихода
и распоред средстава са тих рачуна број: 840742241843-03 – градска административна такса,
број модела 97 са позивом на број 02-226.
Обвезник је дужан да приложи одговарајући
доказ да је таксу платио.

Члан 2.
За списе и радње у управним стварима,
као и за друге списе и радње које органи града
Панчева издају, односно обављју у оквиру
послова из надлежности Града, плаћају се таксе
по одредбама ове одлуке у износима прописаним
Тарифом градских административних такси,
која је саставни део ове одлуке (у даљем тексту:
Тарифа).
Члан 3.
Такса се не може наплатити ако Тарифом
није прописана, нити се може наплатити у већем
или мањем износу од прописаног.
II. ОБВЕЗНИК ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 4.
Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник)
је подносилац захтева, односно поднеска којим
се поступак покреће, односно врши радња
прописана Тарифом.
Ако за прописану таксу постоји више
обвезника, њихова обавеза је солидарна.
Ако записник замењује захтев, односно
поднесак из става 1. овог члана, за који се плаћа
такса, обвезник је давалац изјаве на записник.
III. НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ
Члан 5.
Ако Тарифом није друкчије прописано,
таксена обавеза настаје:
1. за поднеске - у тренутку када се предају,
а за захтеве дате на записник - када се записник
састави,
2. за решења, дозволе и друге исправе - у
тренутку подношења захтева за њихово издавање;
и
3. за управне радње - у тренутку подношења
захтева за извршење тих радњи.
Члан 6.
Такса се плаћа у корист буџета града Панчева,

Члан 8.
При обрачунавању таксе прописане Тарифом
у проценту врши се заокруживање тако што се
износ до пет динара не узима у обзир, а износ
преко пет динара заокружује на десет динара.
Члан 9.
Ако се на захтев обвезника по поднетом
захтеву, односно у поступку издаје решење,
исправа, документ или писмено у више примерака,
за други и сваки следећи примерак плаћа се такса
као за препис, која не може бити већа од таксе за
први примерак.
За примерке исправа који се поводом захтева
или поднесака обвезника састављају, односно
издају за потребе органа, такса се не плаћа.
Члан 10.
У решењу или другој исправи за коју је такса
плаћена, означава се да је такса плаћена, износ
таксе који је плаћен и тарифни број по којем је
такса плаћена.
Члан 11.
Ако обвезник, који је дужан да плати таксу,
непосредно поднесе нетаксиран или недовољно
таксиран захтев или поднесак одговорно лице
за пријем захтева или поднеска затражиће од
обвезника да плати прописану таксу у року
од десет дана од дана подношења захтева или
поднеска и упозорити га на последице неплаћања
таксе, о чему се на поднетом захтеву, односно
поднеску сачињава забелешка.
Ако нетаксиран или недовољно таксирани
захтев или поднесак, односно други спис
стигне поштом, одговорно лице за одлучивање
о захтеву, односно поднеску позваће обвезника
писменом опоменом да, у року од десет дана од
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дана пријема опомене, плати прописану таксу и
таксу за опомену и упозорити га на последице
неплаћања таксе.
Ако обвезник уплати таксу у року из става 1.
и 2. овог члана, сматра се да је захтев, односно
поднесак од почетка уредно таксиран.
Ако обвезник не уплати таксу у року из
става 1. и 2. овог члана наплата таксе и опомене
из става 2. овог члана врши се пре уручења
затраженог решења или друге исправе, односно
пре саопштења обвезнику да је радња извршена.
Члан 12.
У погледу повраћаја, камате, принудне
наплате, застарелости и осталог што није
прописано овом одлуком, сходно се примењују
прописи којима се уређује порески поступак и
пореска администрација.
V. ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ
Члан 13.
Ослобађају се плаћања таксе:
1. органи и организације Републике Србје,
аутономне покрајине и локалне самоуправе;
2. организације обавезног социјалног
осигурања,
3. установе основане од Републике Србије,
аутономне покрајине и локалне самоуправе;
4. Црвени крст Србије;
5. дипломатско-конзуларна представништва
стране државе, под условом узајамности.
Члан 14.
Не плаћа се такса за:
1. списе и радње у поступцима који се воде
по службеној дужности;
2. списе и радње у поступку за повраћај више
или погрешно плаћених јавних прихода;
3. списе и радње у поступку за исправљање
грешака у решењима, другим исправама и
службеним евиденцијама;
4. пријаве за упис у матичне књиге;
5. пријаве и прилоге уз њих за утврђивање
јавних прихода, списе и радње у поступку за
утврђивање смањења катастарског прихода
због елементарних непогода, биљних болести,
штеточина и других ванредних догађаја, као
и списе и радње за остваривање законом
прописаних пореских подстицаја и ослобођења
код плаћања јавних прихода;
6. списе и радње за остваривање права из
социјалног осигурања, дрштвене бриге о деци,
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социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите
и заштите цивилних инвалида рата;
7. списе и радње у вези са школовањем
ученика и студената, стручним усавршавањем,
односно преквалификацијом;
8. списе и радње у вези са регулисањем војне
обавезе;
9. списе и радње у поступку за
сахрањивање;
10. поднеске упућене органима за представке
и притужбе;
11. списе и радње у поступку за заснивање
радног односа и остваривањем права по том
основу;
12. списе и радње за које је ослобођење од
плаћања таксе уређено међународним уговором.
Члан 15.
У решењу, исправи, документу или писменом,
који се издаје без плаћања таксе, мора се означити
сврха издавања и основ ослобађања од таксе.
Члан 16.
Ако је поступак покренут на захтев више
обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања
таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који
није ослобођен плаћања таксе.
VI. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Висина таксе утврђена Тарифом може се
мењати једанпут годишње, и то у поступку
утврђивања буџета Града за нaредну годину.
Изузетно, висина таксе утврђена Тарифом
из ове одлуке може се изменити и у случају
доношења, односно измене закона или другог
прописа којим се уређују изворни приходи
јединица локалне самоуправе.
VII. НАДЗОР
Члан 18.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
Секретаријат надлежан за послове опште
управе.
VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Новчаном казном од 1.000,00 до 25.000,00
динара казниће се за прекршај одговорно лице
ако:
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1) у решењу или другој исправи, за коју је
такса плаћена, не означи да је такса плаћена,
износ који је плаћен и тарифни број по којем је
плаћена (члан 10.);
2) не обавести обвезника да је за поднети
захтев, односно поднесак, дужан да плати таксу
прописану Тарифом за списе и радње у одређеној
управној радњи, односно управним стварима
или таксу, односно накнаду не наплати, односно
не обавести надлежан орган ради отпочињања
поступка принудне наплате (члан 11.);
3) у решењу, исправи или писмену, који
се издају без плаћања таксе, не означи сврху
издавања и на основу којег члана ове одлуке,
односно тарифног броја, је ослобађање од
плаћања таксе или накнаде остварено (члан 14.).
IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о локалним административним
таксама («Службени лист општине Панчево» бр.
30/06 и 9/07).
Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева«, a примењиваће се од 1. јануара 2009.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: i-01-06-102/2008
Панчево, 30. децембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
ТАРИФА ГРАДСКИХ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
1.За захтев, молбу, предлог, пријаву и
други поднесак,ако овом одлуком није
другачије прописано
84,00 дин.
2.За захтев за давање мишљења о примени
градских прописа
357,00 дин
Напомена:Такса по овом тарифном броју не
плаћа се за накнадне поднеске којима странка
захтева само брже поступање по раније поднетом
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захтеву, односно поднеску.
Тарифни број 2.				
1.За решења која доноси Градска
управа, ако овом одлуком није другачије
250,00 дин
прописано
2.За издавање уверења на основу
евиденције, ако овом одлуком није
другачије прописано (члан 161. ЗУП-а) 150,00 дин.
3.За издавање уверења на основу
спроведеног поступка (члан 162. ЗУП-а) 170,00 дин.
Напомена: Ако се доноси једно решење или
издаје уверење по захтеву више лица, такса по
овом тарифном броју плаћа се онолико пута
колико има лица којима се решење или уверење
уручују.
Тарифни број 3.
1.За жалбу, односно приговор против
решења, ако овом одлуком није другачије
прописано
170,00 дин.
2.За жалбу против закључка, ако овом
одлукум није другачије прописано
Напомена: Ако се у истој управној 150,00 дин.
ствари подноси једна жалба против
решења, односно закључка од стране
више лица обвезника таксе, такса по
овом тарифном броју плаћа се према
броју решења, односно закључака која
се оспоравају жалбом.
3.За уложене ванредне правне лекове		 1.000,00 дин.
Тарифни број 4.
1.За обављање службених радњи ван
службених просторија Градске управе:
овера потписа, преписа и аутентичности
рукописа, узимање изјаве странке и
вршење других радњи у вођењу поступка 535,00 дин.
2.За попис ствари умрлих лица
1.539,00 дин.
3.За издавање потврде о животу, потврде
о издржавању и потврде о породичном
стању које се користе у иностранству
792,00 дин.
4.За решење о давању сагласности на
употребу грба и заставе Града
5.910,00 дин
Тарифни број 5.
1. За разгледање предмета –правоснажних
и архивираних
		
156,00 дин
2.
За захтев за увид у пројектну
документацију која се налази у архиви
401,00 дин
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Тарифни број 6.
1.За опомену којом се обвезник позива
84,00 дин.
да плати дужну таксу 84,00 дин.
Тарифни број 7.
346,00 дин.
1. За издавање такси дозволе 		
2. За издавање дупликата такси дозволе 686,00 дин.
3. За продужење-измену података о
357,00 дин.
такси дозволи
4. За решење о утврђивању услова за
обављање такси превоза, за физичка
591,00 дин.
лица и запослене код правног лица
5.За решење о утврђивању услова за обављање такси превоза, за правна лица 1.896,00 дин.
6.За пријаве о привременом прекиду
обављања такси превоза по Одлуци о
240,00 дин.
ауто-такси превозу
7.За
решење о обавези плаћања
535,00 дин.
локалне комуналне таксе
		
8.За решење о утврђивању накнаде за
промену немене обрадивог пољопри535,00 дин.
вредног земљишта
9. За решење о вршењу угоститељских
535,00 дин.
услуга ван угоститељског објекта
10. За пријаве пружања угоститељских
услуга запосленим, односно корисницима и сезонском пословању угоститеља 240,00 дин.
11.За издавање уверења о обављању
делатности уписане у регистар (осим
178,00 дин.
регулисања стажа)
12.За решење о давању сагласности
на употребу имена «Панчево»
- за страна лица
59.095,00 дин.
- за домаћа лица
35.457,00 дин.
-за предузетнике
23.638,00 дин.
13. За давање података уписаних у
регистар радњи путем средстава за
електронску обраду података (по
61,00 дин.
страни)
14. За одобрење о радном времену 474,00 дин.
15. За издавање водопривредних услова, водопривредних сагласности и
591,00 дин.
водопривредних потврда
16. За давање мишљења на елаборат за
остваривање права на умањење накнаде
за уређивање грађевинског замљишта 357,00 дин.
17. За издавање потврде за остваривање
права на умањење накнаде за уређење
357,00 дин.
грађевинског земљишта
Тарифни број 8.
1. За захтев за излазак службених лица
по захтеву странке
262,00 дин.
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Тарифни број 9.
1. За издавање одобрења за постављање
реклама, истицање фирми и др. 		
2. За издавање одобрења за постављање
киоска на јавној површин
3. За издавање одобрења за постављање
покретних објеката и уређај
4. За издавање одобрења за постављање
светлеће и обичне витрине и рекламе
5. За издавање одобрења за постављање
летње баште отвореног типа
6 За издавање одобрења за постављање
летње баште покривеног типа
7. За захтев за употребне дозволе за летње
баште покривеног типа
8. За одобрење за постављање јавне
телефонске говорнице и надстрешнице
за аутобуска стајалишта
9. За захтев за издавање употребне
дозволе за јавне телефонске говорнице
и надстрешнице за аутобуска стајалишта
10. За решење за рушење објекта
Тарифни број 10.
1. За захтев за доделу стана
2. За захтев за доношење решења за
исељење бесправно усељених лица
3. За захтев за одређивање лица које
ће бити закупац стана у случају смрти
закупца или његовог исељења из стана
4. За захтев за извршење решења

424,00 дин.
591,00 дин.
591,00 дин.
591,00 дин.
591,00 дин.
591,00 дин.
591,00 дин.
591,00 дин.
591,00 дин
591,00 дин.
424,00 дин.
792,00 дин.
178,00 дин.
792,00 дин.

Тарифни број 11.
1. За увид у урбанистички план
357,00 дин.
2. За издавање потврда о потврђивању
урбанистичког пројекта
1.182,00 дин.
3 За умножавање, оверу и уступање
урбанистичких планова
1.182,00 дин.
Тарифни број 12.
1. За решење о кретању и заустављању
мимо утврђеног режима саобраћаја
1.182,00 дин.
2. За решење о кретању и заустављању
ради снабдевања
1.182,00 дин.
3. За издавање одобрења за кретање и
заустављање возила у пешачкој зони за
посебне потребе
1.182,00 дин.
4.За издавање одобрења за кретање возила власника који станују у пешачкој зони
178,00 дин.
5. За решење о измени режима саобраћаја
ради извођења радова на одржавању
јавних путева
1.182,00 дин.
6. За решење о измени режима саобраћаја
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ради извођења радова на подземним и
надземним инсталацијама
1.182,00 дин.
7. За решење о измени режима
саобраћаја ради одржавања спортске
или друге манифестације на јавном
путу
357,00 дин.
8. За издавање одобрења за резервацију
паркинг места
1.182,00 дин.
9.За издавање потврде о погодности
возилаза за такси превоз
295,00 дин.
Тарифни број 13.
1. За израду смртовнице 			 162,00 дин.
2. За пријаву о склапању брака
84,00 дин.
3. За склапање брака у службеним
просторијама ван радног времена
591,00 дин.
4. За склапање брака у службеним просторијама нерадним данима
1.065,00 дин.
5. За склапање брака ван службених
просторија Градске управе, осим у
устано вама за издражавање казне и
болницама
5.319,00 дин.
6. За склапање брака уз учешће
преводиоца
1.539,00 дин.
7. За решење о исправци грешака у МК
(када грешку није направила Градска
управа) 			
535,00 дин.
287.
На основу члана
6. и 11. Закона о
финансирању локалне самоуправе («Службени
гласник РС» бр.62/06) и чланова 39. и 99. став 1.
Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» бр. 8/08), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 30. децембра 2008. године,
донела је
ОДЛУКУ
о локалним комуналним таксама
Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне комуналне
таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) за
коришћење права, предмета и услуга на територији
града Панчева, утврђује се обвезници, висина,
олакшице, рокови и начин плаћања комуналне
таксе.
Члан 2.
Комуналне таксе уводе се за:
1. истицање фирме на пословном простору;
2. коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
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пословне сврхе, осим ради продаје штампе,
књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности;
3. држање средстава за игру - “забавне
игре»
4. држање музичких уређаја и приређивање
музичког програма у угоститељским објектима;
5. коришћење простора за паркирање
друмских моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима;
6. коришћење слободних површина за
кампове, постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења;
7. коришћење обале у пословне и било које
друге сврхе;
8. истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима
који припадају граду Панчеву (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.);
9. коришћење витрина ради излагања робе
ван пословних просторија;
10. држање и коришћење пловних постројења
и пловних направа и других објеката на води,
осим пристана који се користе у пограничном
речном саобраћају;
11. држање и коришћење чамаца и сплавова
на води, осим чамаца које користе организације
које одржавају и обележавају пловне путеве;
12. држање ресторана и других угоститељских
и забавних објеката на води;
13. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила
и машина;
14. држање кућних и егзотичних животиња
15. заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова.
		
Члан 3.
Обвезник комуналне таксе је корисник
права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање комуналне таксе.
Комуналне таксе не плаћају се за коришћење
права, предмета и услуга од стране државних
органа и организација, органа и организација
територијалне аутономије и јединица локалне
самоуправе и установе према којима град Панчево
врши права оснивача.
Члан 4.
Таксена обавеза настаје даном почетка
коришћења права, предмета или услуге за чије
је коришћење прописано плаћање комуналне
таксе.
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Таксена обавеза траје док траје коришћење
права,предмета или услуга.
Члан 5.
На територији града Панчева комунална
такса плаћа се у различитој висини зависно
од врсте делатности, површине и техничкоупотребних карактеристика објеката и по
деловима територије, односно у зонама у којима
се налазе објекти, предмети или врше услуге за
које се плаћа комунална такса.
Члан 6.
Kомуналне таксе из члана 2. тачка 2. ове
одлуке, утврђује се и плаћа се по зонама:
1. Прва зона обухвата:
- улични фронт улица Трг слободе, Војводе
Радомира Путника, Димитрија Туцовића од Моше
Пијаде до Петра Драпшина, Петра Драпшина и
Војводе Радомира Бојовића, Његошева, Сокаче,
Војводе Живојина Мишића, Трг краља Петра I,
Масарикова и простор око «Зелене Пијаце».
2. Друга зона обухвата:
- дворишни простор прве зоне и улични
фронт улица: Змај Јоине, Жарка Зрењанина до
Георги Димитрова, Др.Жарка Фогараша, Доситеја
Обрадовића до Георги Димитрова, Николе
Тесле, Карађорђева до Моше Пијаде, Немањина,
Светог Саве до Браће Јовановића, Ослобођења
до Ружине, Лава Толстоја до Пере Сегединца,
Милоша Требињца до Војводе Радомира Путника
и Кочина улица
3. Трећа зона обухвата:
- дворишни простор друге зоне и улице:
Моше Пијаде до Ружине, Ружину, Трг мученика,
Мученичку, Кеј Радоја Дакића, Светозара
Милетића до Ружине, Браће Јовановића до
Ружине, Бранка Радичевића до Моше Пијаде,
Светог Саве од Браће Јовановића до Моше Пијаде,
Синђелићева до Моше Пијаде, Игњата Барајевца,
Косовска, Ђуре Јакшића, Николе Ђурковића,
Вука Караџића, Штросмајерова, Др.Светислава
Касапиновића, Мите Топаловића, Максима Горког
до Таковске, Цара Лазара до Филипа Вишњића,
Цара Душана до Петра Прерадовића, 6.Октобра,
Филипа Вишњића од Цара Душана до Милоша
Требињца, Петра Прерадовића од Цара Душана
до Милоша Требињца, Милоша Требињца од
Војводе Радомира Путника до Пастерове, Паје
Маргановића до Стеријине.
4. Четврта зона обухвата простор оивичен
улицама:
- од Моше Пијаде код моста на Тамишу,
обалом Тамиша до пруге, Првомајском
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улицом и трасом пруге до надвожњака у
улици Ослобођења, Новосељанским путем до
Шарпланинске, Шарпланинском, Златиборском
и Козарачком, Паје Маргановића до Милешевске,
Милешевском и Раваничком до Стевана Сремца,
Стевана Сремца, Јоакима Вујића, 7.јула и Тозе
Марковића до пруге, пругом до пута за Београд,
обалом Тамиша до Георги Димитрова, Георги
Димитрова, Таковском и Филипа Вишњића до
Цара Душана и надаље граничним улицама треће
зоне.
5. Пета зона обухвата:
- насеља «Кудељарски насип» и «Караула»
и грађевинско подручје насељених места у
граду (Омољица, Старчево, Банатско Ново Село,
Банатски Брестовац, Глогоњ, Јабука, Качарево,
Иваново и Долово),као и остали део насељеног
места Панчево.
Градска управа – Секретаријат за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и
саобраћај,
израдиће графички приказ свих
локалитета који се саставни део ове одлуке.Исти
ће се користити за дефинисање граница зона.
Члан 7.
Комунална такса из члана 2. тачка 15. ове
одлуке, утврђује се и плаћа се по зонама:
1. Прва зона обухвата грађевинско подручје
насељеног места Панчево
2. Друга зона обухвата грађевинско подручје
насељених места у граду (Омољица, Старчево,
Банатско Ново Село, Банатски Брестовац,
Глогоњ, Јабука, Качарево, Иваново и Долово) и
остали део насељеног места Панчево.
Члан 8.
Комунална такса плаћа се у дневном,
месечном и годишњем износу, што ће се
дефинисати у тарифним бројевима таксене
тарифе, која је саставни део ове одлуке.
Члан 10.
Обвезници комуналне таксе која се наплаћује у годишњем износу дужни су да поднесу
пријаву за утврђивање обавезе по основу локалне
комуналне таксе надлежном органу Градске
управе града Пначева, најкасније до 15. марта
у години за коју се врши утврђивање локалне
комуналне таксе, односно у року од 15 дана
од дана почетка коришћења права, предмета
и услуге за које је уведена локална комунална
такса.
Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку
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насталу промену пријави надлежном органу
Градске управе града Панчеао у року од 15 дана
од дана настанка промене.
Члан 11.
Ако обвезник комуналне таксе не поднесе
пријаву за коришћење права, предмета или
услуге, таксена обавеза утврдиће се на основу
података којима располаже надлежни орган или
путем инспекцијског надзора.
Члан 12.
Уплата прихода од комуналних такси врши
се на одговарајуће уплатне рачуне
јавних
прихода прописане Правилником о условима и
начину вођења рачуна за уплату јавних прихода
и распоред средстава са тих рачуна.
Члан 13.
У погледу начина утврђивања комуналне
таксе, обрачунавања, застарелости, наплате,
рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог,
примењују се одредбе Закона о пореском
поступку и пореској администрацији, Закона о
порезу на доходак грађана и Закона о порезу на
добит корпорација.
У свему осталом што није посебно регулисано
овом одлуком примењују се одредбе Закона о
финансирању локалне самоуправе.
Члан 14.
Наплата комуналне таксе вршиће се преко
Секретаријата за утврђивање, контролу и наплату
изворних прихода.
Члан 15.
Саставни део ове одлуке представља таксена
тарифа утврђена за поједина права, предмете и
услуге.
Члан 16.
Висина комуналних такси утврђена овом
одлуком мењаће се једанпут годишње, и то у
поступку утврђивања буџета општине за наредну
годину.
Изузетно, висина комуналне таксе утврђена
овом одлуком, може се изменити и у случају
доношења, односно измене закона или другог
прописа којим се уређују изворни приходи
јединице локалне самоуправе.
Члан 17.
Инспекцијски надзор над применом одредаба
ове одлуке врши Градска управа-Секретаријат
за инспекцијске послове, преко комуналних
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инспектора.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове
одлуке,који се односи на примену тарифног
броја 15. врши Градска управа-Секретаријат за
заштиту животне средине, а преко инспектора за
заштиту животне средине.
Члан 18.
Ако обвезник комуналне таксе не поднесе
пријаву за коришћење права, предмета или услуге
надлежном органу Градске управе града Панчева,
за чије коришћење је прописано плаћање локалне
комуналне таксе, казниће се за прекршај и то:
- правно лице новчаном казном у износу од
50.000 до 500.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 2.500 до 25.000 динара;
- предузетник новчаном казном у износу од
25.000 до 250.000 динара.
Новчаном казном на лицу места казниће се
физичко и одговорно лице у износу од 500 до
2.500 динара, а правно лице и предузетник у
износу од 1.000 до 10.000 динара.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о локалним комуналним таксама
(“Службени лист општине Панчево”, бр. 2/94,
3/96, 5/96, 21/98, 7/99, 5/05, 19/05, 21/05, 5/06,
30/06 и 19/07).
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева», а примењиваће се од 1.јануара 2009.
године.
Секретаријат за утврђивање, контролу и
наплату изворних прихода, вршиће наплату
комуналне таксе по Тарифним бројевима 2,
9. и 15., након преузимања евиденције наплате
накнаде за закуп дела јавне површине од ЈП
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева»,
Панчево.
ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1
1. За истицање фирме на пословном простору
такса се утврује годишње и то:
У насељеном месту Панево 90.888 дин.
У осталим насељеним местима града Панева		
				
45.976 дин.
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2.Под фирмом, у смислу ове одлуке, подразумева
се сваки истакнути назив или име на пословном
простору, које упућује на то да правно или физико
лице обавља делатност у том простору.
Ако се на једном пословном објекту налази више
истакнутих фирми истог обвезника, такса се
плаћа само за једну фирму.
3.Обвезници таксе из овог тарифног броја су
правна и физика лица.
4.Таксу на фирму у пуном износу плаћају
правна лица чија је регистрована претежна
делатност:
- електро привреда,
- ПТТ саобраај,
- цевоводни транспорт и дистрибуција гаса,
- прерада и промет нафте и деривата нафте,
- производња петрохемијских производа и
вештачких ђубрива,
- банкарско пословање,
- осигурање (живота и имовине и остало
осигурање),
- промет фармацеутских производа и препарата,
- игре на срећу и кладионице
- приватне здравствене установе
- трговине у пословни простор у преко
500м2
- образовне установе које се не финансирању
претежно из буџета.
5. Такса на фирму умањује се:
1) Осталим правним лицима, која су према
закону којим се уређује рауноводство,разврстана
у:
- Велика правна лица за 20%
- Средња правна лица за 40%
- Мала правна лица
за 85%
2) Предузетницима чија је регистрована
претена делатност:
- Мењаки послови,
- Лекарске ординације,
- Апотеке
- Ванлинијски превоз путника,
- Угоститељство за 80%
3) Осталим предузетницима чија је регистрована претежна делатност:
- Трговина
- Превоз робе,
- Услужно занатство,
- Туризам,
- Услуге у промету робе,
- Производња хлеба и пецива,
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- Прерада меса и производња прерађевина од
меса,
- Производња и продаја «брзе хране» (киосци,
шалтерска продаја)
- Остале делатности које нису наведене у под
тачкама 2, 3, 4 и 5 ове тачке за 92%
4)Предузетницима чија је регистрована
претена делатност ауто-такси превоз и продаја
робе на тезгама за 95%
5)Предузетницима чија је регистрована
претежна делатност производно занатство, стари,
уметники занати, народна радиност 98%
6. Обвезници локалне комуналне таксе који
су регистровани у току текуће године не плаћају
таксу за ту календарску годину.
Плаћања таксе на фирму ослобађају се правна
лица и предузетници који у претходној пословној
години нису остварила никакав промет и који на
простору (возилу) у коме обављају делатност
немају истакнуту фирму.
7. Пословне јединице правних лица и предузетника чије је седиште на територији града
Панчева по једној пословној јединици за 98%.
8. Организационе јединице и правних лица
предузетника које немају седиште на територији
града Панчева за прву организациону јединицу
плаћају у пуном износу таксу у зависности
од зоне где се иста налази а за сваку следећу
организациону јединицу такса се умањује за
98%.
9. Локална комунална такса по овом тарифном броју плаћа се месечно у висини 1/12
годишњег износа таксе, и то до 15. у месецу за
претходни месец.
Тарифни број 2.
За коришћење простора на јавним
површинама или испред пословних просторија
у пословне сврхе, осим ради продаје штампе,
књига и других публикација, производа старих
и уметничких заната и домаће радиности, од
сваког целог или започетог квадратног метра
коришћеног простора утврђује се такса, и то:
1. За обављање пословне делатности
(привремени монтажни објекти – киосци до 7 м2
у власништву ЈП «Дирекција»), такса се утврђује
дневно по м2: динара/м2
2
зона
динара/м
I зона
59,73
II зона
43,85
III зона
33,83
IV зона
24,88
V зона
20,41
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2. За обављање пословне делатности (привремени
монтажни објекти – киосци) такса се утврђује
дневно по м2:
Јавна
Зона
Цена динара/м2
површина
I зона
до 7м2
49,80
преко 7м2
44,81
II зона
до 7м2
39,84
преко 7м2
34,84
III зона
до 7м2
29,88
преко 7м2
24,88
IV зона
до 7м2
19,95
преко 7м2
14,92
V зона
до 7м2
14,92
преко 7м2
9,92
3. За постаљање летње баште, такса се
утврђује дневно по м2, и износи:
Зона
I зона
II зона
III зона
IV зона
V зона

динара/м2
5,50
4,50
3,50
3,00
2,50

4. За постављање тенди и надстрешница за
летње баште и уз остале објекте такса се утврђује
дневно по м2, и износи:
Зона
I зона
II зона
III зона
IV зона
V зона

динара/м2
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

5. За постављање покретних објеката и уређаја (објеката за извођење забавних програма),
такса се утврђује дневно по м2:
Зона
I зона
II зона
III зона
IV зона
V зона

динара/м2
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
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6. За постављање монтажно демонтажне
јавне телефонске говорнице, такса се плаћа по
апарату дневно:
Зона
I зона
II зона
III зона
IV зона
V зона

динара
22,00
18,00
15,00
12,00
10,00

7. За коришћење јавне површине покретне
тезге, фрижидери за продају сладоледа, уређаји
за печење и продају кокица, кукурузних класова,
кестења и шећерне пене, аутомата и уређаја у
возилу и приколици, за површину до 2м2 и сл.
плаћа се дневно:
Зона
I зона
II зона
III зона
IV зона
V зона

динара
54,80
39,84
29,88
22,88
18,90

8. За коришћење јавне површине за вожњу
дечијих аутомобила, мотора и сл. такса се плаћа
по возилу
Зона
I зона
II зона
III зона
IV зона
V зона

динара/м2
30,00
27,00
24,00
22,00
17,00

9. Локална комунална такса утврђује се
према подручју, а по зонама утврђеним чланом
6. ове одлуке.
10. Локална комунална такса по овом
тарифном броју плаћа се до 15. у месецу
за
претходни месец, на основу задужења
Секретаријата за утврђивање, контролу и
наплату изворних прихода, а по претходно
издатом одобрењу Градске управе-Секретаријата
за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај.
Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
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стамбено-комуналне послове и саобраћај
је у обавези да један примерак одобрења за
коришћење простора на јавним површинама
достави Секретаријату за утврђивање, контролу
и наплату изворних прихода
са следећим
подацима:
- за правна лица: порески идентификациони
број, матични број правног лица и жиро- рачун,
тачна адреса седишта правног лица;
- за физичка лица: порески идентификациони
број, матични број, жиро-рачун, број личне карте
и тачна адреса становања, назив радње са тачном
адресом, број пасоша и евиденциони број за
стране држављане и број одговарајуће исправе за
избегла, прогнана и расељена лица.
11. Локална комунална такса из овог тарифног
броја не плаћа се за коришћење простора на
јавним површинама ради продаје штампе,
књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности.
Ако се поред штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности продаје и нека друга
роба, онда се такса плаћа у целокупно прописаном
износу из овог тарифног броја.
12. Локалну комуналну таксу из овог
тарифног броја за повремено коришћење простора
на јавним површинама на покретним објектима
(вашари, сајмови, изложбе и друге традиционалне
манифестације) хуманитарне, верске и друге
регистроване непрофитне организације плаћају
у висини 50% од прописаног износа.
13. Обвезнику који користи простор сходно
тачки 5., а уз то обавља неку делатност, висина
таксе ће се утврдити сразмерно корисној
површини по тарифи из тачке 1. овог тарифног
броја.
Тарифни број 3
1. За држање средстава за игру - “забавне игре”
утврђује се такса дневно, и то:
динара
- по апарату за забавне игре
(компјутери, флипери, билијар и сл.)

33

2. Таксени обвезник из овог тарифног броја је
правно и физичко лице, корисник простора у коме
се приређује забавна игра, на основу задужења од
стране Секретаријата за утврђивање, контролу и
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наплату изворних прихода.
3. Таксени обвезник је дужан да пријави
средства и апарате за забавне игре Секретаријату
за утврђивање, контролу и наплату изворних
прихода Пријава садржи:
- име и презиме држалаца или назив правног
лица држаоца средстава и апарата
- адресу места држања апарата
- врсту, марку, тип и серијски број апарата
- датум почетка обављања делатности
- за правна лица: порески идентификациони
број, матични број правног лица и жиро-рачун,
тачна адреса седишта правног лица;
- за физичка лица: порески идентификациони
број, матични број, жиро-рачун, број личне карте
и назив радње са тачном адресом, број пасоша
и евиденциони број за стране држављане и број
одговарајуће исправе за избегла, прогнана и
расељена лица.
4. Ова такса плаћа се сразмерно времену
коришћења до 15. у месецу за претходни месец.
Тарифни број 4
1.За приређивање музичког програма у
угоститељским објектима утврђује се такса
сразмерно времену коришћења, и то дневно 200
дин.
2. Таксени обвезник је правно лице и
предузетник који обавља угоститељску делатност
у објекту у којем се приређује музички програм.
3. Таксени обвезник је дужан да пријави
приређивање музичког програма Секретаријату
за утврђивање, контролу и наплату изворних
прихода.
Пријава садржи:
- име и презиме одн.назив таксеног
обвезника
- адреса објекта у коме се приређује музички
програм
- датум одржавања музичког програма
4. Обвезник је дужан да таксу из овог
тарифног броја плаћа до 15. у месецу за претходни
месец.
Тарифни број 5
За коришћење јавних саобраћајних површина за
паркирање на посебно обележеним местима за
одређене кориснике и за заустављање друмских,
моторних и прикључних возила на подручју града
Панчева, утврђује се комунална такса сразмерно
времену коришћења, и тo:
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1. за паркирање путничких, комби и
теретних возила до 1t носивости и
њихове приколице од 60 минута и за
сваку започету временску јединицу
паркирања по:
18 дин.
2. за паркирање мотоцикла и њихове
приколице од 01.00 часова и за сваку
даљу започету временску јединицу
паркирања по
5 дин.
3. за паркирање теретних возила
и аутобуса до 01.00 часова и сваку
даље започету временску јединицу
паркирања:
- за паркирање возила преко 1t носивости, по
36 дин.
- за теретна возила са приколицом,
шлепере, цистерне и за аутобусе, по 72 дин.
4. За коришћење посебно обележеног
места за заустављање возила одређених корисника такса износи:
- за коришћење обележених места
на стајалиштима за приватне аутопревознике по теретном возилу,
дневно
18 дин.
- за теретна возила носивости до две
тоне (утовар и истовар робе) за једно
обележено место, дневно
75 дин.
- за теретна возила носивости
преко две тоне и аутобусе, осим
јавног градског саобраћаја, за једно
обележено место, дневно
180 дин.
5. За коришћење посебно обележеног
простора за почетну обуку возача
(полигона) утврђује се такса, дневно 100 дин.
У случају да један полигон користи
две или више ауто-школа, сваки
обвезник плаћа таксу у висини од
50% од прописаног износа.
6. За заустављање возила на јавним саобраћајним
површинама мимо утврђеног режима саобраћаја
(на основу посебног одобрења надлежног
органа) утврђује се такса, и то:
- за путничка и теретна возила до 2 t
носивости, дневно
75 дин.
- за теретна возила преко 2 t носивости
и аутобусе, дневно
80 дин.
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7. За заустављање теретних возила
у централној зони ради снабдевања
по основу посебне дозволе у складу
са одредбама Одлуке о безбедности
саобраћаја, за теретна моторна возила
и возила којима се врши снабдевање,
утврђује се такса, дневно
59 дин.
8. За заустављање грађевинских возила
и машина на јавним саобраћајним
површинама (по основу посебног
одобрења надлежног органа) утврђује
се такса, дневно
360 дин.
9. За коришћење обележених места на
такси станици по ауто такси возилу
месечно
854 дин.
10. Таксу из тачке 1-3. овог тарифног броја
плаћа возач паркираног возила на одређеним
местима.
11. Места на којима се за паркирање и
заустављање моторних возила и њихових
приколица наплаћује такса из овог тарифног
броја, одређује орган Градске управе надлежан
за послове саобраћаја.
12. Таксу за паркирање возила не плаћају војни
инвалиди, цивилни инвалиди рата и инвалиди
рада са 80 или више процената телесног оштећења
или код којих постоји телесно оштећење које има
за последицу неспособност доњих екстремитета
(ногу) од 60 или више процената ако им служе за
личну употребу или под условима под којим су
ослобођени од плаћања накнаде за јавне путеве.
13. Таксу из тачке 4, 5, 6 и 7. овог тарифног
броја наплаћује орган Градске управе надлежан
за послове саобраћаја, а таксу из тачке 8. овог
тарифног броја наплаћује ЈП “Дирекција за
изградњу и уређење града Панчева».
14. Такса из тачке 3, 4. и 5. овог тарифног
броја плаћа се унапред, најмање у кварталном
периоду. Такса из тачке 6, 7. и 8. обрачунава
се за период коришћења дужи од једног дана и
плаћа се унапред за период, најдуже, до краја
текуће године. Такса из тачке 9. за коришћење
такси стајалишта такса се наплаћују годишње
приликом продужења дозволе за рад.
15. Ако више корисника заједнички користе
посебно обележени паркинг простор, обавезно
плаћање таксе распоређује се на све кориснике
подједнако.
16. Такса из тачке 3, 6. и 7. овог тарифног
броја не плаћа се за возила Службе унутрашњих
послова, за возила Војске Југославије, за возила
хитне медицинске службе, возила здравствених
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и социјалних установа, за возила која инвалиди
користе за своје потребе, за возила дипломатских
представништава и за возила државних
органа и организација, органа и организација
територијалне аутономије и локалне самоуправе.
Такса из тачке 6. и 7. не плаћа се ни за возила
комуналних предузећа која обављају комуналну
делатност.
17. Налепница за снабдевање садржи слово
“С” и податке о години за коју се издаје.
Налепницу издаје орган Градске управе
надлежан за послове саобраћаја на захтев
предузећа, као и грађана који обављају делатност
превоза.Налепнице се издају за календарску
годину.
Налепница мора бити залепљена на возачко
стакло са унутрашње стране у доњем десном
углу.
Тарифни број 6
1. За коришћење слободних површина за
кампове, постављање шатора или друге облике
привременог коришћења утврђује се такса
сразмерно времену коришћења, а за сваки
квадратни метар заузете површине дневно 7,00
дин.
2. Таксу из овог тарифног броја плаћа
корисник површине за постављање кампова,
шатора и других сличних објеката.
3. Таксу утврђује Туристичка организација
Панчева..
Тарифни број 7
1. За коришћење обале у пословне и било које
друге сврхе утврђује се комунална такса, и то:
1. За коришћење обале у пословне
и било које друге сврхе утврђује се
комунална такса, и то:
а) за коришћење обале по дужном
метру дневно, и то:
делови изграђене градске обале
делови неизграђене градске обале
б) за коришћење обале према утврђеној
манипулативној површини заузетог
простора утврђује се комунална такса
по метру квадратном, дневно, и то:
делови изграђене градске обале
делови неизграђене градске обале

18 дин.
7 дин.

34 дин.
15 дин.
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2. За коришћење обала за постављање
и укопавање на обали или води
привремених грађевинских објеката,
пловних објеката, стубова, цевовода и
других направа, утврђује се комунална
такса према утврђеној манипулативној
површини заузетог обалног и воденог
простора и то по квадратном метру
површине, дневно
65 дин
		
2. Под заузећем обале у смислу ове одлуке
подразумева се појас земљишта непосредно уз
корито реке ширине - 50 метара, односно појас
земљишта ширине 50 метара
рачунајући од
унутрашње ножице насипа према брањеном
подручју.
3. Комунална такса из тарифног броја 7. плаћа
се месечно, и то до 15. у месецу за претходни
месец.
4. Утврђивање и наплату таксе из
овог тарифног броја врши
Секретаријат
за
утврђивање, контролу и наплату изворних
прихода.
5. ЈП “Дирекција за изградњу и уређење
Панчева” Панчево доставља податке Секретариајту за утврђивање, контролу и наплату
изворних прихода, ради утврђивања комуналне
таксе из овог тарифног броја, води евиденцију о
обвезницима који плаћају ову таксу и доставља
је Градској управи Секретаријату за финансије и
имовинско- правне послове.
Тарифни број 8
1. За истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на грађевинским објектима,
такса се плаћа за сваку појединачно истакнуту
фирму ван пословног простора где се делатност
обавља. Такса из овог тарифног броја плаћа се у
износима и на начин прописан за плаћање таксе
на фирму из тарифног броја 1.
2. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно
или физичко лице чија је фирма истакнута,
на основу задужења од стране Секретариајта
за утврђивање, контролу и наплату изворних
прихода, а по претходно издатом одобрењу
надлежног органа Градске управе. Надлежни
орган Градске управе у обавези је да један
примерак одобрења за истицање фирме ван
пословног простора достави Секретариајту
за утврђивање, контролу и наплату изворних
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прихода, са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони
број, матични број правног лица и жиро-рачун,
тачна адреса седишта правног лица;
- за физичка лица: порески идентификациони
број, матични број, жиро-рачун, број личне карте
и назив радње са тачном адресом број пасоша и
евиденциони број за стране држављане и број
одговарајуће исправе за избегла, прогнана и
расељена лица.
Тарифни број 9
1. За коришћење витрина за излагање робе ван
пословних просторија утврђује се такса од сваког
целог или започетог квадратног метра изложбене
површине витрине, годишње, и износи:
- за насељено место Панчево 1070 динара
- за остала насељена места на
на територији града Панчева
535 динара
2. Изложбеном површином витрине сматра се
површина главне стране витрине која је окренута
улици или пролазу. Уколико је витрина са више
страна окренута пролазу, такса се плаћа само за
једну страну, и то ону која је већа.
3. Таксу из овог тарифног броја плаћа
лице које држи витрину на основу задужења
Секретариајта за утврђивање, контролу и наплату
изворних прихода, а по претходно издатом
одобрењу надлежног органа Градске управе.
Надлежни орган Градске управе у обавези је да
један примерак одобрења за коришћење витрина
достави Секретариајту за утврђивање, контролу
и наплату изворних прихода са следећим
подацима:
- за правна лица: порески идентификациони
број, матични број правног лица и жиро-рачун,
тачна адреса седишта правног лица;
- за физичка лица: порески идентификациони
број, матични број, жиро-рачун, број личне карте
и тачна адреса становања, назив радње са тачном
адресом број пасоша и евиденциони број за
стране држављане и број одговарајуће исправе
за избегла, прогнана и расељена лица
4. Такса из тарифног броја 10. плаћа се
месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе, и
то до 15. у месецу за претходни месец.
Тарифни број 10
1. За држање и коришћење пловних
постројења и пловних направа и других објеката
на води, осим пристана који се користе у
пограничном речном саобраћају, утврђује се
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комунална такса у месечно износу, и то:

- од 1 до 10 тона депласмана
- од 10 до 20 тона депласмана
- преко 20 тона депласмана

динара
658
2.108
2.637

2. Комуналну таксу из овог броја плаћају сви
власници пловних постројења и пловних направа
и других објеката на води, без обзира да ли је
извршена годишња регистрација или не.
3. Такса из тарифног броја 11. плаћа се
месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе, и
то до 15. у месецу за претходни месец.
4. Утврђивање и наплату таксе из овог
тарифног броја врши Секретариајт за утврђивање,
контролу и наплату изворних прихода.
5. ЈП “Дирекција за изградњу и уређење
Панчева”
Панчево
доставља
податке
Секретариајту за утврђивање, контролу и наплату
изворних прихода ради утврђивања комуналне
таксе из овог тарифног броја, води евиденцију о
обвезницима који плаћају ову таксу и доставља
је Градској управи Секретаријату за финансије и
имовинско-правне послове.
Тарифни број 11
1. За држање и коришћење чамаца и сплавова на
води, осим чамаца које користе организације које
одржавају и обележавају пловне путеве, утврђује
се комунална такса у годишњем износу, и то:
а) за чамце и друге пловне објекте на
весла и једра
б) такса се увећава за чамце који
користе моторе, и то:
- од 2,94 kw до 22,05 kw
- од 22,05 kw до 96,60 kw
- од 96,60 kw до 220,62 kw
- преко 220,62 kw
в) за сплавове са или без кућице, и
то:
- до 30 m2 по квадратном метру
утврђене површине
- преко 30 m2 утврђује се још за
сваки следећи квадратни метар

417 дин.

658 дин.
1.319 дин.
2.636 дин.
4.789 дин.

46 дин.
13 дин.

2. Спортске организације које су власници
спортских чамаца или сплавова који служе
унапређењу спортова на води не плаћају таксу
прописану тарифним бројем 12.

30. децембар 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Таксу из овог тарифног броја, подтачка 1а и
1б не плаћају војни инвалиди, цивилни инвалиди
рата и инвалиди рада са 80 или више процената
телесног оштећења или код којих постоји телесно
оштећење које има за последицу неспособност
доњих екстремитета до 60 или више процената,
ако им служе за личну употребу.
3. Комуналну таксу из овог тарифног броја
плаћају сви власници чамаца и сплавова на
води без обзира да ли је извршена годишња
регистрација или не.
4. Такса из тарифног броја 12. плаћа се
месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе, и
то до 15. у месецу за претходни месец.
5. Утврђивање и наплату таксе из овог
тарифног броја врши Секретариајт за утврђивање,
контролу и наплату изворних прихода
6. ЈП “Дирекција за изградњу и уређење
Панчева”
Панчево
доставља
податке
Секретариајту за утврђивање, контролу и наплату
изворних прихода ради утврђивања комуналне
таксе из овог тарифног броја, води евиденцију о
обвезницима који плаћају ову таксу и доставља
је Градској управи Секретаријату за финансије и
имовнско-правне послове.
Тарифни број 12
1. За држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води утврђује
се комунална такса у месечном износу по
квадратном метру пловног објекта, и то:
а) на Тамишу и Дунаву
до 10 м2
4.791 дин.
преко 10 м2
9.580 дин.
б) на Поњавици и Наделу
до 10 м2
1.320 дин.
преко 10 м2
2.108 дин.
		
2. Износ комуналне таксе увећава се за 25%
за сваку следећу палубу, надградњу или привезан
објекат-тераса.
3. Површина објекта утврђује се увидом у
пловидбену дозволу коју издаје надлежни орган
и увидом на лицу места.
4. Такса из тарифног броја 13. плаћа се
месечно и то до 15. у месецу за претходни
месец.
5. Утврђивање и наплату таксе из овог
тарифног броја врши Секретаријат за утврђивање,
контролу и наплату изворних прихода.
6. ЈП “Дирекција за иградњу и уређење
Панчева”
Панчево
доставља
податке
Секретаријату за утврђивање, контролу и наплату
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изворних прихода ради утврђивања комуналне
таксе из овог тарифног броја, води евиденцију о
обвезницима који плаћају ову таксу и доставља
је Градској управи Секретаријату за финансије и
имовинско-правне послове.
Тарифни број 13
1. За држање моторних, друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина,
утврђује се такса годишње у износу од:
- за теретна возила и аутобусе 9.637 динара
- за тракторе 		
1.922 динара
- за теретну приколицу
1.325 динара
- за специјално возило
7.231 динара
за путничка возила:
- до 1.150 цм3
369,00 динара
- од 1.151 до 1.300 цм3
540,00 динара
- од 1.301 до 1.600 цм3
810,00 динара
- од 1.601 до 2.000 цм3
1.080,00 динара
- преко 2.000 цм3
1.440,00 динара
за мотоцикле
- до 250 цм3
		
73,00 динара
- од 251 до 750 цм3
146,00 динара
- од 751 до 1100 цм3
219,00 динара
- преко 1.100 цм3
		
292,00 динара
3. Такса из овог тарифног броја не плаћа се
за возила за која се не плаћа накнада за употребу
путева, сходно Закону о путевима.
4. Таксу из овог тарифног броја не плаћају
војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и
инвалиди рада са 80% или више процената
телесног оштећења или код којих постоји телесно
оштећење које има за последицу неспособност
доњих екстремитета (ногу) од 60% или више
процента, ако им служе за личну употребу.
5.Такса из овог тарифног броја плаћа се
приликом регистрације возила, на начин и према
поступку предвиђеном за плаћање накнаде за
употребу јавних путева.
Тарифни број 14
1. За држање домаћих и егзотичних животиња
плаћа се комунална такса по животињи у износу,
на годишњем нивоу:
1а. у грађевинском подручју 100,00 дин.
насељеног места Панчево
1б. грађевинско подручје насељених
места у граду (Омољица, Старчево,
Банатско Ново Село, Банатски
Брестовац, Глогоњ, Јабука, Качарево,
Иваново и Долово) и остали део
насељеног места Панчево
75,00 дин.
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2. Таксу из овог тарифног броја плаћа
власник или држалац домаће односно егзотичне
животиње, у једнократном износу до 15.04. за
текућу годину.
3. Установе за здравствену заштиту животиња
достављају податке Секретаријату за утврђивање,
контролу и наплату изворних прихода ради
утврђивања комуналне таксе из овог тарифног
броја, воде евиденцију о обвезницима који
плаћају ову таксу и достављају је Градској управи
Секретаријату за финансије и имовинско-правне
послове и Секретаријату за заштиту животне
средине.
4. Таксу из овог тарифног става не плаћају
војне установе, органи унутрашњих послова,
државни орани и органи локалне самоуправе,
научне установе, слепа лица као и друштва за
заштиту животиња.
5. Такса из овог тарифног става, ако власник
или држалац поседује више од једне животиње,
умањује се за другу животињу за 20%, а за
подмаладак до 6 месеци старости умањење је
50%.
Тарифни број 15
1. За заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова,
утврђује се комунална такса дневно и то:
- при изградњи објеката, дневно 11,00 дин.
по квадратном метру заузете
површине
2. При извођењу радова на објектима
који изискују раскопавање коловоза
и тротоара - дневно по квадратном
метру:
- ако се раскопавање врши у времену 9,00 дин
од 1. априла до 30. септембра
- ако се раскопавање врши у 10,00 дин.
времену од 1. октобра до 31. марта
3. При заузимању јавних површина
које захтева забрану кретања возила
и пешака и паркирања возила,
дневно по квадратном метру, и то:
- ако се заузима коловоз на главним 37,00 дин.
улицама
- ако се заузима коловоз на споре- 22,00 дин.
дним улицама
- ако се заузима тротоар
15,00 дин.
4. Такса из тачке 1, 2. и 3. плаћа се сразмерно
времену коришћења.
5. Такса из тачке 2. и 3. овог тарифног
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броја повећава се за 50% уколико се дозвољени
рок за раскопавање, односно заузимање јавних
површина продужава за 15 дана, а уколико се рок
продужи више од 15 дана, такса се повећава за
100%.
6. Таксу из тачке 1. овог тарифног броја плаћа
инвеститор објекта од дана почетка градње до
подношења писменог захтева за технички пријем
објекта, односно до довршетка градње.
7. Таксу из тачке 2. овог тарифног броја
плаћа извођач радова, уз захтев за одобрење за
раскопавање, а таксу из тачке 3. овог тарифног
броја организација на чији је захтев одобрено
заузеће јавне површине.
8. Такса из тачке 2. и 3. овог тарифног броја не
плаћа се ако се раскопавање, односно заузимање
јавне површине врши због реконструкције
коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне
површине, као и приликом извођења радова
јавних комуналних предузећа у сврху довођења
објеката у функцију.
9. Таксу из тачке 2. и 3. овог тарифног броја
у износу од 50% од предвиђене тарифе плаћа
извођач радова ако се раскопавање, односно
заузимање јавне саобраћајне површине врши због
изградње комуналне примарне инфраструктуре.
10. Таксу из овог тарифног става, наплаћује
орган Градске управе надлежан за послове
саобраћаја.
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА 		
БРОЈ:I-01-06-102/2008
Панчево, 30. децембар 2008. год.
		
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 20. тачка 23. и члана 32.
тачка 6. и 13. Закона о локалној самоуправи («Сл.
гласник РС» број 129/2007), члана 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе («Сл.гласник
РС» бр. 62/2006) и члана 39. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број
8/2008), Скупштина града Панчево на седници
одржаној 30.децамбра 2008.године, донелаје
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о плаћању боравишне таксе
Члан 1.
У Одлуци о плаћању боравишне таксе
(«Службени лист општине Панчево» број
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12/2002, 5/2004, 19/2005, 30/2006 и 19/2007) у
члану 3, у ставу 1, износ од «55» динара замењује
се износом од «61» динар.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчево», а примењиваће се од 1. јануара 2009.
године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: 1-01-06-102/2008
Панчево, 30. децембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 60. Закона о финансирању
локалне самоуправе («Службени гласник РС»
бр. 62/06) и члана 39. тачка 6. и 13.
Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»
бр. 8/08), Скупштина града Панчева на седници
30.122008. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о пословним,
магацинским просторијама и гаражама
Члан 1.
У Одлуци о пословним, магацинским
просторијама и гаражама («Службени лист
општине Панчево» бр. 22/06-пречишћен текст и
29/06 и 21/07) у члановима 1,2,5,7,10,11,27,28,29,
32, 34, 35,37,41,43,60, 61. реч: «општина»,у одговарајућем падежу, замењује се речју: «град» у
одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члановима: 1,26,27,28,31,32,38,43,49,
50,52,56,58,59,62, речи: «председник општине»
замњују се речима: «градоначелник града».
Члан 3.
Члан 35. мења се и гласи:
«Почетна висина месечне закупнине за
пословне просторије и гараже на територији
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града Панчева утврђује се по 1 м2 корисне
површине и то:
За пословне просторије, по зонама из члана
34. ове одлуке, у износу:
ЗОНЕ
Прва
Друга
Трећа
Четврта - насељена места

Динара/м2
511,00
255,00
186,00
162,00

За зидане гараже према квалитету, по
категоријама из члана 33. ове одлуке, у износу:
Категорије
Прва
Друга

Динара/м2
67,00
42,00

Изузетно, уколико на оглас не стигне ни
једна благовремена понуда, или пријава односно
ако ни један од учесника не испуњава све услове
из огласа, УО ЈП «Дирекција» ће одлучити да ли
ће расписати нови оглас, у ком случају ће износ
закупнине утврђен у претходном ставу овог члана
бити умањен за 20%».
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева», а примењиваће се од 1. јануара 2009.
године.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-102/2008
Панчево, 30. децембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
290.
На основу члана 60. Закона о финансирању
локалне самоуправе («Службени гласник РС»
бр. 62/06), члана 122. Закона о планирању и
изградњи («Службени гласник РС» бр. 47/03 и
37/06) и чланова 39. и 99.став1. Статута града
Панчева («Сл. лист града Панчева» број 8/08)
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
30. децембра 2008.године, донела је
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ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
трошковима техничког прегледа објекта
Члан 1.
У Одлуци о трошковима техничког прегледа
објекта («Службени лист општине Панчево»
бр.15/03, 21/04, 19/05, 27/05, 30/06 и 19/07), у
члану 1.у ставу 1. Одлуке, речи:
‘’Општинска управа-Секретаријат за комунал
не, стамбене, грађевинске послове и урбанизам’’ замењују се речима ‘’Градска управа
– Секретаријат за урбанизам, грађевинске,
стамбено-комуналне послове и саобраћај’’, као и
у осталим члановима ове одлуке у одговарајућем
падежу.
Члан 2.
У члану 2. у ставу 3. Одлуке износи у
алинејама 1.2.3. и 4. замењују се:
-’’ износ од 24.000,00 по м2 за стамбени
објекат, замењује се износом од 27.000 дин.
- износ од 16.000,00 по м2 за помоћни објекат
уз стамбени,замењује се износом од 18.000
дин.
- износ од 32.000,00 по м2 за пословни
простор и пословни објекат, замењује се износом
од 36.000 дин.
- износ од 16.000,00 по м2за производни
објекат, замењује се износом од 18.000 дин.
У истом члану, у ставу 5. износ од ‘’20.000,00
динара’’ замењује се износом од ‘’22.300
динара’’.
Члан 3.
Члан 3. Одлуке мења се игласи:
«Висина трошкова техничког прегледа
објекта на основицу износи:
-15.979
динара за грађевинске објекте
вредности до 955.384,00
-1,5% од грађевинске вредности објекта
за објекте чија је грађевинска вредност од
955.385,00 до 1.592.307,00 динара
-0,5%+

1.000.000,00
грађевонска вредност објекта из чл. 2.

%

од грађевинске вредности објекта,за објекте
грађевинске вредности преко 1.592.307,00
динара.»
Члан 4.
У члану 4а. Одлуке, реч “општина’’ замењује
се речју “град’’, као и у осталим члановима ове
одлуке у одговарајућем падежу.
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Члан 5.
У члану 7. у ставу 1. Одлуке речи ‘’председник
општине Панчево’’ замењују се речима ‘’Градско
веће града Панчева’’ као и у осталим члановима
ове одлуке, у одговарајућем падежу.
У истом члану, у ставу 4. Одлуке, речи
‘’председника општине Панчево’’ замењују се
речима ‘’градоначелник града Панчева’’ , као и
у осталим члановима ове одлуке у одговарајућем
падежу.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева», а примењиваће се од 1.јануара 2009.
године.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА			
БРОЈ: I-01-06-102/2008
Панчево, 30. децембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу чланова 20. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр.129/07), чланова 56. и 57. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС» 47/03 и
34/06), члана 6. тачка 16. Закон о финансирању
локалне самоуправе(„Службени гласник РС“
бр.62/06) чланова 8. и 9. Правилника о начину
увида у донети урбанистички план, оверавање,
потписивање,
достављање,
архивирање,
умножавање и уступање урбанистичког плана
уз накнаду (“Службени гласник РС» 75/03). и
чланова 39. и 99.став1. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08),
Скупштина града Панчева, дана 30. децембра
2008.године, донела је
ОДЛУКУ
o изменама и допунама Одлуке
о висини и начину плаћања накнаде
трошкова за издавање извода урбанистичког
плана и акта о урбанистичким условима
Члан 1.
У Одлуци о висини и начину плаћања
накнаде за издавање извода урбанистичког плана
и акта о урбанистичким условима (Службени
лист општине Панчево» број 7/03, 21/04, 19/05,
27/05, 30/06 и 19/07 и )у члану 1., у ставу 2.,речи
‘’Општинске управе општинеПанчево’’ замењују
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се речима ‘’Градске управе града Панчева’’ као и
у осталим члановима ове одлуке, у одговарајућем
падежу. На крају реченице, овог става уместо
тачке ставља се зарез и додају речи:
„као и трошкови настали у поступцима
и радњама у вези уступања дигиталне копије
урбанистичког плана, односно измена и допуна
плана.“
Члан 2.
У члану 3. Одлуке, речи ‘’Секретаријат за
комуналне, стамбене, грађевинске послове, и
урбанизам’’ замењују се речима ‘’Секретаријат
за урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне
послове и саобраћај’’, као и у осталим члановима
ове одлуке у одговарајућем падежу.
Члан 3.
У члану 4. у ставу 2. Одлуке,
- износ ‘’5.070,00’’ замењује се износом ‘’5.653’’
-износ ‘’8.449,00’’ замењује се износном ‘’9.421’’
У члану 4. у ставу 3. Одлуке,
-износ ‘’1.060,00’’ замењује се износом ‘’1.182’’
У члану 4. иза става 2. додаје се нови став 3.
који гласи:
„Када се поводом поднетог захтева за
издавање извода из урбанистичког плана,
односно акта о урбанистичким условима, врши
израда копија графичких прилога извода из
плана, односно акта, на плотеру, висина накнаде
трошкова за копирање графичког прилога извода,
односно акта на плотеру, одређује се у зависности
од стварних трошкова рада надлежног органа и
утрошеног материјала и средстава и утврђује се:
-у износу од 626,00 динара по дужном метру
за извод у формату А1, односно
-у износу од 877,00 динара по дужном метру
за извод у формату А0.
Досадашњи став 3. постаје став 4. “
Члан 4.
У члану 5. у ставу 1. Одлуке, износ
‘’16.900,00’’ замењује се износом ‘’18.844’’.
Члан 5.
Иза члана 5. додају се нови чланови 5-а. и
5-б. који гласе :
„Члан 5-а.
Заинтересовано лице захтев за уступање
дигиталне копије урбанистичког плана, односно
измена и допуна плана, подноси надлежном
органу за његово спровођење.
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Дигиталну копију урбанистичког плана,
односно измена и допуна плана умножену и
оверену као копију донетог урбанистичког плана,
надлежани орган за његово спровођење уступа
заинтересованом лицу у року од 8 дана од дана
подношења захтева.
Уз захтев за уступање дигиталне копије
урбанистичког плана, односно измена и допуна
плана, заинтересовано лице је у обавези да
приложи доказ о уплати накнаде трошкова на име
израде дигиталне копије урбанистичког плана,
односно измена и допуна плана.
Члан 5-б.
Висина накнаде трошкова за уступање
дигиталне копије урбанистичког плана, односно
измена и допуна плана, одређује се у зависности
од стварних трошкова рада надлежног органа и
утрошеног материјала и средстава и утврђује се:
-у износу од 16.900,00 динара за урбанистички
план, односно
-у износу од 5.900,00 динара за сваку измену
и допуну плана. „
Члан 6.
Члан 7. Одлуке, мења се и гласи:
‘’Средства остварена од накнаде на име
трошкова издавања извода односно акта, као и
трошкови настали у поступцима и радњама у вези
уступања дигиталне копије урбанистичког плана,
односно измена и допуна плана, су приход буџета
града Панчева, (приходи које својом делатношћу
остваре органи и организације градова).
Накнада на име трошкова из ове одлуке
уплаћује се на рачун прописан важећим
Правилником о условима и начину вођења рачуна
за уплату јавних прихода и распоред средстава са
тих рачуна’’.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у“Службеном листу града
Панчева“, а примењиваће се од 1.јануара 2009.
године
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВО		
БРОЈ: I-01-06-102/2008
Панчево, 30. децембар 2008. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу чланова 76., 81. и 98. Закона о
планирању и изградњи («Службени гласник
РС» бр. 47/03 и 34/06 ), члана 60. Закона о
финансирању локалне самоуправе («Службени
гласник РС» бр.62/06) и чланова 39. и 99. став 1.
Статута града Панчева (“Службени лист града
Панчева” бр. 8/08), Скупштина града Панчева
на седници одржаној 30. децембра 2008.године,
донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
привременом уступању неизграђеног јавног
грађевинског земљишта за привремено
постављање монтажних гаража
Члан 1.
У Одлуци о привременом уступању
неизграђеног јавног грађевинског земљишта
за привремено постављање монтажних гаража
(‘’Службени лист општине Панчево’’ бр. 2/05,
19/05 27/05, 29/06, 14/07 и 19/07), у члану 1. речи
‘’општине Панчево’’ замењују се речима ‘’града
Панчева’’, као и у осталим члановима ове одлуке
у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 3. у ставу 2. Одлуке, речи
‘’Председник општине Панчево’’ замењују се
речима ‘’Градско веће града Панчева’’, као и у
осталим члановима ове одлуке.
У члану 3. у истом ставу Одлуке, речи
‘’Општинске управе – Секретаријата за
комуналне, стамбене, грђевинске послове
и урбанизам ( у даљем тексту : надлежни
секретаријат општинске управе)’’ замењују се
речима: “Градске управе – Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај ( у даљем тексту: надлежни
секретаријат грдске управе)’’, као и у осталим
члановима ове одлуке.
Члан 3.
Члан 10. Одлуке мења се и гласи:
“Месечна закупнина за гаражу, по једном
гаражном месту износи:
ЗОНА
Цена/дин.
Прва
768
Друга
614
Трећа
460
Четврта
308’’.
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Члан 4.
У члану 11. Одлуке, реч “општине’’ замењује
се речју ‘’града’’ као и у осталим члановима ове
одлуке, у одговарајућем падежу.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева», а примењиваће се од 1.јануара 2009.
године.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВО		
БРОЈ: I-01-06-102/2008				
Панчево, 30. децембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 98. Закона о планирању и
изградњи («Службени гласник РС» бр. 47/03 и
34/06 ), члана 60. Закона о финансирању локалне
самоуправе («Службени гласник РС» бр.62/06)
и чланова 39.и 99. став1.Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
30. децембра 2008. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о
привременом постављању монтажних и
покретних објеката на јавним површинама
Члан 1.
У Одлуци о привременом постављању
монтажних и покретних објеката на јавним
површинама («Службени лист општине Панчево»
бр.10/04, 15/04-исправка, 16/04, 21/04, 5/05, 11/05
19/05, 27/05, 18/06, 29/06, 14/07 и 19/07), у члану
1. у ставу 1. речи ‘’општине Панчево’’ замењују
се речима ‘’града Панчева’’, као и у осталим
члановима ове одлуке у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 3. у ставу 2. Одлуке, речи
‘’Председник општине Панчево’’ замењују се
речима ‘’ Градско веће града Панчева’’, у даљем
тексту ‘’Градско веће’’.
У истом ставу овог члана речи ‘’Општинске
управе – Секретаријата за комуналне, стамбене,
грђевинске послове и урбанизам’’ замењују

30. децембар 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

се речима ‘’Градске управе – Секретаријата за
урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај’’, у даљем тексту ‘’надлежног
секретаријата’’, као и у осталим члановима ове
одлуке у одговарајућем падежу.
Члан 3.
У члану 4. у ставу 2. Одлуке, реч ‘’Председник’’
замењује се речју ‘’Градско веће’’.
Члан 4.
У члану 5. у ставу 2. реч ‘’председник’’
замењује се речима ‘’Градоначелника града
Панчева’’, у даљем тексту ‘’Градоначелника’’.
Члан 5.
У члану 9. у ставу 1. Одлуке, ‘’Пета зона’’,
речи ‘’у општини’’ замењују се речима ‘’у
граду’’, као и у осталим члановима ове одлуке у
одговарајућем падежу.
Члан 6.
Члан 11. Одлуке мења се и гласи:
«Месечна закупнина за киоск у власништву
ЈП «Дирекција» износи по метру квадратном:
Зона
прва
друга
трећа
четврта
пета

Цена дин/м2
1.817
1.334
1.029
757
621»

Члан 7.
Члан 12. Одлуке, мења се и гласи:
«Месечна закупнина за киоск по метру
квадратном заузете површине износи:
Зона
прва
друга
трећа
четврта
пета

Јавна
Цена дин/м2
површина
до 7м2
1.515
преко 7м2
1.363
до 7 м2
1.212
преко 7м2
1.060
до 7м2
909
преко 7м2
757
до
7м2
607
преко 7м2
454
до
7м2
454
преко 7м2
302»
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Члан 8.
У члану 13. став 1. Одлуке, мења се и гласи:
«Месечна закупнина за постављање летњих
башти по метру квадратном износи:
Зона

Цена

прва
друга
трећа
четврта
пета

дин/м2
166
122
106
83
68’’

У истом члану став 3. мења се и гласи:
«Месечна закупнина дела јавне површине
за постављање тенди и надстрешница за летње
баште и уз остале објекте на јавним површинама
по метру квадратном износи:

Зона

Цена

прва
друга
трећа
четврта
пета

дин/м2
38
31
22
16
7»

Члан 9.
Члан 14. Одлуке, мења се и гласи:
Месечна закупнина за закуп дела јавне
површине за период дужи од 30 дана на делу
уличног тротоара или платоа ради постављања
покретних тезги, фрижидера за продају сладоледа,
расхладне витрине, уређаје за печење и продају
кокица, кукурузних класова, кестења и шећерне
пене, аутомата и уређаја у возилу и приколици за
површину до 2 м2 износи по метру квадратном:
Зона
прва
друга
трећа
четврта
пета

Цена дин/м2
1.667
1.212
909
696
575’’

Дневна закупнина за закуп јавне површине
за период краћи од 30 дана по метру квадратном
износи:

Страна
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Зона

Цена дин/м2
прва
76
друга
60
трећа
45
четврта
31
пета
16’’
Дневна закупнина за закуп јавне површине
за постављање грађевинског материјала по метру
кавадратном износи:
Зона
Цена дин/м2
прва
11
друга
9
трећа
7
четврта
6
пета
4»
Члан 10.
Члан 15. Одлуке, мења се и гласи:
«Месечна закупнина за закуп дела јавне
површине за постављање монтажно-демонтажне
јавне говорнице износи по јавној говорници:

Зона
прва
друга
трећа
четврта
пета

Цена по говорници
2.000
1.599
1.200
801
406’’

Члан 11.
Члан 16. Одлуке, мења се и гласи:
«Дневна закупнина за закуп јавне површине
за постављање луна парка, циркуских и других
шатри, по метру квадратном износи:
Зона
прва
друга
трећа
четврта
пета

Цена дин/м2
11
9
7
6
4»

Члан 12.
Члан 17. Одлуке, мења се и гласи:
«Месечна закупнина за закуп дела јавне
површине за вожњу дечијих аутића и сл. износи
по возилу:

Зона
прва
друга
трећа
четврта
пета
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Цена дин/возило
152
122
91
60
31»

Члан 13.
У члану 18. став 1. Одлуке, мења се и гласи:
Месечна закупнина за закуп дела јавне
површине за постављање покретних рекламних
витрина по метру квадратном износи:

Зона
прва
друга
трећа
четврта
пета

Цена дин/м2
651
535
425
333
265’’

У истом члану став 3. Одлуке, мења се и
гласи:
‘’Месечна накнада за осветљавање билборда
– рекламних табли прикључених на мрежу
јавног осветљења, по комаду, поред дефинисане
заупнине из става 1. овог члана, износи за
једнострану таблу 7.361 динар, за двострану
таблу 9.571 динар, а за прво и поновно укључење
4.907 динара’’.
У истом члану став 4. Одлуке мења се и
гласи:
‘’Месечна накнада за осветљавање светлећих
рекламних табли постављених на објектима јавне
расвете, по комаду, поред закупнине дефинисане
у ставу 1. овог члана, износи 946 динара, а за
прво и поновно укључење 1.182 динара’’.
Члан 14.
У члану 60. Одлуке, речи Извршни одбор’’
замењују се речима ‘’Градско веће’’.
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева», а примењиваће се од 1.јануара 2009.
године.
Даном ступања на снагу Одлуке о висини
накнаде за коришћење улица општинских и
некатегорисаних путева на територији града
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 72. и 74. став 2. Закона о
планирању и изградњи («Службени гласник РС»
бр. 47/03 и 34/06 ), члана 20. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС»
бр.129/07) и чланова 39.и 99. став 1. Статута
града Панчева (“Службени лист града Панчева”
бр. 8/08), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 30. децембра 2008. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о мерилима
за утврђивање накнаде за уређивање
грађевинског земљишта
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање
накнаде за уређивање грађевинског земљишта
( ‘’Службени лист општине Панчево’’ бр. 9/06,
11/06-исправка, 29/06 и 19/07), у члану 1. речи
“општине Панчево’’ замењују се речима “града
Панчева’’, као и у осталим члановима ове одлуке
у одговарајућем падежу.

689
489
392
316
254
202
163

200
140
114
91
72
60
48

264
186
152
120
98
80
64

299 1.641
220 1.174
171
941
136
750
109
607
86
485
71
389

Укупно дин.

Канализација

146
105
84
67
54
45
35

Коловоз

Водовод

I
II
III
IV
V
VI
VII

Тротоари

Члан 2.
Члан 6. став 1.Одлуке, мења се и гласи:
«Накнада у односу на степен уређености
грађевинског земљишта, обрачунава се на основу
следећих трошкова:

Електр.

СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВО		
БРОЈ: I-01-06-102/2008				
Панчево, 30. децембар 2008. године
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Припрема

Панчева, у Одлуци о привременом постављању
монтажних и покретних објеката на јавним
површинама (‘’Сл. лист општине Панчево’’ бр.
10/04, 15/04-исправка, 16/04, 21/04, 5/05, 11/05
19/05, 27/05, 18/06, 29/06, 14/07 и 19/07) престаје
да важи у члану 2. алинеја 2. тачка 6.; у члану 9.
у ставу 1. ‘’Прва зона’’ иза речи ‘’Зелене пијаце’’
после тачке брише се текст ‘’Магистрални и
ликални путеви се сматрају првом зоном код
постављања рекламних паноа и билборда’’.
Престају да важе и ставови 2. 3. и 4. члана 18.
ове одлуке.
Даном
примене Одлуке о локалним
комуналним таксама (Тарифног броја 2.10. и 16.)
престају да важе чланови 11.,12., 13., 14., 15.,
16., 17. и 18. Одлуке о привременом постављању
монтажних и покретних објеката на јавним
површинама (‘’Сл. лист општине Панчево’’ бр.
10/04, 15/04-исправка, 16/04, 21/04, 5/05, 11/05
19/05, 27/05, 18/06, 29/06, 14/07 и 19/07).

Зона

30. децембар 2008. године

3.239
2.315
1.853
1.481
1.194
958
769»

Члан 3.
Члан 10. Одлуке мења се и гласи:
‘’Инвеститорима објеката за обављање свих
производних делатности, укупан износ накнаде
утврђен овом одлуком умањује се за 30%, уколико
целокупан износ уплате, пре подношења пријаве
о почетку извођења грађевинских радова’’.
Члан 4.
У члану 17. Одлуке, иза речи ‘’изградњу’’,
додају се речи ‘’када је урбанистичким планом
донетим у складу са Законом о планирању и
изградњи (‘’Сл. гласник РС бр. 47/03 и 34/06).’’
Иза става 1. овог члана додаје се став 2. који
гласи:
‘’Када је урбанистичким планом донетим у
складу са наведеним Законом, планирана изградња
вишепородичног објекта на парцели мањој од
500м2, а планом је предвиђено паркирање на
сопственој парцели, дозвољава се да инвеститор
за изградњу вишепородичног стамбеног објекта
уплати накнаду за уређење паркинг простора или
гаражних места у износу из претходног става ове
одлуке, уколико урбанистичким планом постоје
просторне и планске могућности за изградњу
јавних паркинга у оквиру профила планираних
улица и на јавним паркинзима у отвореним
блоковима.’’
Члан 5.
У члану 18. у ставу 1. Одлуке, речи ‘’општинска управа’’ замењују се речима ‘’Грдска
управа’’, као и у осталим члановима Одлуке у
одговарајућем падежу.
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Члан 6.
У члану 28. у ставу 1. Одлуке, реч ‘’општине’’
замењује се речју ‘’града’’.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева», а примењиваће се од 1.јануара 2009.
године.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВО		
БРОЈ: I-01-06-102/2008
Панчево, 30. децембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 60. Закона о финансирању
локалне самоуправе («Службени гласник РС» бр.
62/06) и члана 39. тачка 6. и 14. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» бр.
8/08), Скупштина града Панчева на седници
30.децембра 2008. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о мерилима,
висини, начину и роковима плаћања накнаде
за коришћење грађевинског земљишта
Члан 1.
У Одлуци о мерилима, висини, начину
и роковима плаћања накнаде за коришћење
грађевинског земљишта («Сл.лист општине
Панчево» бр. 4/96, 6/96, 1/98, 2/03, 16/03, 19/05,
21/05, 29/06 и 19/07), члан 11. став 1. мења се и
гласи: «Висина накнаде за коришћење градског
грађевинског земљишта у насељеном месту
Панчево обрачунава се по 1 м2 месечно у
динарима и износи:
Стамбена зона
За I стамбену зону
За II стамбену зону
За III стамбену зону
За IV стамбену зону

Динара
1,389
1,114
0,912
0,711

30. децембар 2008. године

Пословна зона у пословним простиријама у
којима се обавља занатска делатност
За I пословну зону
4,017
За II пословну зону
3,086
за III пословну зону
2,375
За IV пословну зону
1,826
За V пословну зону
1,389

Пословна зона у пословним простиријама у
којима се не обавља занатска делатност
За I пословну зону
За II пословну зону
за III пословну зону
За IV пословну зону
За V пословну зону

5,807
4,474
3,434
2,633
2,046

Корисници индустријског простора у
индустријској зони
I Индустријска зона
Динара
-за изграђено земљиште
4,528
-за неизграђено земљиште
2,227
II Индустријска зона
-за изграђено земљиште
-за неизграђено земљиште

2,227
1,021

III Индустријска зона
-за изграђено земљиште
-за неизграђено земљиште

1,644
0,806

Власници
изграђеног
грађевинског земљишта изван
грађевинског подручја
-за стамбени објекат
0,456
-за пословни објекат
1,167
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у («Службеном листу града
Панчева»), а примењиваће се од 1.јануара 2009.
године.
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-102/2008
Панчево, 30. децембар 2008.год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

30. децембар 2008. године
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На основу члана 87. Закона о заштити
животне средине (“Сл.гласник РС” бр. 135/2004),
чл. 23., 24. и 32. ст. 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/2007) и
члана 21. Статута града Панчева (“Сл.лист града
Панчева” бр. 8/2008) Скупштина градаПанчева,
на седници одржаној З0. децембра 2008. године
донелаје
ОДЛУКУ
о посебној накнади за заштиту и унапређење
животне средине
Члан 1.
Овом одлуком уводи се посебна накнада
за заштиту и унапређење животне средине (у
даљем тексту: посебна накнада) и утврђује начин
обезбеђења и употребе средстава од посебне
накнаде, а ради стварања материјалних услова
за остваривање права и дужности Скупштине
града Панчева у области заштите и унапређења
животне средине.
Члан 2.
Средства од посебне накнаде, обезбеђена у
складу са одредбама ове одлуке, приход су буџета
града Панчева.
Члан 3.
Посебну накнаду плаћају:
1.
Власници
за
објекте
привреде,
пољопривреде и индустрије за које је у складу
са законом прописана обавеза израде студије
процене утицаја на животну средину, а чија
изградња се планира или је изведена на територији
града Панчева, у износу од 0,5% од предрачунске
вредности објекта. Изузетно, посебну накнаду по
овом основу не плаћају предузећа чији је оснивач
Град Панчево”.
2. Приватни власници теретних возила,
као и правна лица која обављају послове
шпедиције - транспорта нафте и нафтних
деривата, хемијских и петрохемијских сировина,
производа и нуспроизвода, као и сировина и
готових производа волфрама, молибдена живе,
по транспортном средству, приликом сваког
појединачног транспорта, зависно од носивости
транспортног средства, за робу коју утоваре или
истоваре и то:
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за носивост
за носивост до закључно са 5 тона,
за носивост преко 5 тона
до закључно са 10 тона,
за носивост преко 10 тона
до закључно са 15 тона,
за носивост преко 15 тона
до закључно са 20 тона,
за носивост преко 20 тона,

износ од
динара
759,00
1.518,00
2.276,00
3.035,00
3.793,00

3. Корисници железничког превоза, који
цистернама превозе опасне материје у течном
стању, нафту, нафтне деривате, хемијске и
петрохемијске производе, нуспроизводе и
сировине, као и компримоване, под притиском
растворене и утечњене гасове, појединачно
по цистерни, приликом сваког појединачног
транспорта на територији општине Панчево,
зависно од запремине резервоара цистерне, за
робу коју утоваре или истоваре, и то:
износ од
за запремину резервоара
динара
3
до закључно са 19м
1.338,00
3
преко 19м3 до закључно са 34м ,
2.393,00
3
преко 34м3 до закључно са 49м ,
3.498,00
3
преко 49м3 до закључно са 65м
4.547,00
3
преко 65м3 до закључно са 77м
5.365,00
3
преко 77м ,
6.973,00
4. Корисници речног превоза који пловним
објектима превозе опасне материје (течне,
гасовите,
чврсте,
корозивне,
запаљиве,
екплозивне, токсичне итд.), нафту, нафтне
деривате, хемијске и петрохемијске производе,
нуспроизводе и сировине, као и компримоване,
под притиском растворене и утечњене гасове,
појединачно по пловном објекту, приликом сваког
појединачног транспорта на територији општине
Панчево, зависно од носивости пловног објекта,
за робу коју утоваре или истоваре, и то:
за носивост до закључно са 200 18.694,00
тона,
за носивост преко 200 тона до 46,734,00
закључно са 500 тона,
за носивост преко 500 тона до 74.775,00
закључно са 800 тона,
за носивост преко 800 тона до 102.815,00
закључно са 1100 тона,
за носивост преко 1100 тона
133.660,00
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Власници возила на електрични погон не
плаћају посебну накнаду.
Члан 4.
Обвезници плаћања посебне накнаде из
члана 3. став 1. тачке 1. ове одлуке, уз захтев за
издавање решења о одобрењу за градњу, подносе
доказ о уплати посебне накнаде.
Обвезници плаћања посебне накнаде из
члана 3. став 1. тачка 2. ове одлуке доласком на
место утовара, односно истовара, у круг фабрике
приликом преузимања робе, обавезни су да уз
осталу прописану документацију поднесу и доказ
о уплати посебне накнаде из ове одлуке.
Обвезници плаћања посебне накнаде из
члана 3. став 1. тачка 3. ове одлуке, приликом
утовара, односно истовара опасних материја у
цистерне у кругу фабрике на свом индустријском
колосеку, уз прописану документацију (товарни
лист и пропратне документе) у обавези су да
имају и доказ о извршеној уплати
Обвезници плаћања посебне накнаде из
члана 3. став 1. тачка 4. ове одлуке, приликом
утовара, односно истовара опасних материја
у пловни објекат на пристаништу фабрике,
уз прописану документацију (отпремницу и
цертификат-уверење о квалитету), у обавези су
да имају и доказ о извршеној уплати.
Члан 5.
Уплата прихода од посебне накнаде за
заштиту и унапређење животне средине врши
се на посебан рачун, у складу са Правилником
о условима и начину вођења рачуна за уплату
Јавног прихода и распоред средстава са тих
прихода.
Члан 6.
Висина посебне накнаде утврђена овом
одлуком може се мењати једанпут годишње и то
у поступку утврђивања буџета Града за наредну
годину.
Изузетно, висина посебне накнаде утврђена
овом одлуком, може се изменити и у случају
доношења односно измене закона или другог
прописа којим се уређују изворни приходи
јединица локалне самоуправе
Члан 7.
Средства из посебне накнаде обезбеђена
из ове одлуке усмеравају се односно користе за
финансирање послова заштите и унапређења
животне средине, а што се регулише Одлуком о
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буџету Града Панчева.
Средства из става 1. овог члана користе се
за:
1.
финансирање
Програма
контроле
квалитета анализе и праћења стања животне
средине у граду,
2. финансирање Програма заштите и развоја
заштићених природних добара у граду,
3. суфинансирање пројекта и пројеката
заштите животне средине, или инвестиција
које доприносе битном смањењу загађивања
животне средине (у околини индустријских и
других загађивача, на контаминираном подручју
у случају акцидената и сл.).
4. суфинансирање опремања стручних и
научних институција и центара који врше стручне
послове у области заштите животне средине од
интереса за град,
5. суфинансирање научно-истраживачких
и едукативних програма и пројеката, издавање,
публиковање
радова
и
информативнопропагандних материјала у циљу стицања знања и
подизања свести о значају заштите и унапређења
животне средине, и
6. финансирање осталих програма, пројеката
и мера у области заштите животне средине и
комуналне инфраструктуре за које одлуку доноси
Скупштина града Панчева.
Уколико у наведеним областима не постоји
програм или је исти исцрпљен, одлуку доноси
Градско веће града Панчева.
Средства обезбеђења у складу са овом
одлуком користиће се на основу Локалног
еколошког акционог плана и Годишњег програма
Фонда за заштиту животне средине. Ове програме
доноси Скупштина града Панчева, и то Годишњи
програм Фонда за заштиту животне средине
крајем текуће, или почетком наредне године.
Градско веће града Панчева утврђује
приоритете за коришћење средстава за програме
и пројекте у области заштите и унапређења
животне средине, а на основу донетих програма.
Члан 8.
Пренос средстава за намене предвиђене
Годишњим програмом Фонда за заштиту
животне средине врши се актом градоначелника
града Панчева, а на предлог Секретаријата за
заштиту животне средине, изузев намена које су
дефинисане Одлуком о буџету.
Члан 9.
Градоначелник града Панчева једном
годишње подноси Скупштини града Панчева
извештај о реализацији програма и усмеравању
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средстава за заштиту и унапређење животне
средине.

Скупштина града Панчева, на седници одржаној
30. децембра 2008. године, донела је

Члан 10.
Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши Секретаријат за утврђивање, наплату и
контролу изворних прихода Градске управе града
Панчева.
Орган из става 1. овог члана подноси
прекршајне пријаве против обвезника плаћања
посебне накнаде који не поштују одредбе ове
одлуке.

ОДЛУКУ
о висини трошкова у поступку процене
утицаја на животну средину

Члан 11.
Лица одговорна за спровођење ове одлуке из
члана 4. казниће се новчаном казном у износу од
1.000,00 до 50.000,00 динара уколико не поштују
одлуку.
Члан 12.
У свему што није регулисано овом одлуком,
а односи се на наплату, застарелост, рокове за
плаћање камате и остало, сходно се примењују
одредбе Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева», а примењиваће се почев од 1. јануара
2009. године.
Члан 14.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да
важи Одлука о посебној накнади за заштиту и
унапређење животне средине (“Службени лист
општине Панчево” бр. 5/2001, 6/2001-испр.,
10/2002, 2/2003, 9/2003, 10/2003-испр., 19/2005,
25/2006, 30/2006 и 19/2007).
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БР0Ј: I-01-06-102/2008
Панчево, 30. децембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 33. Закона о процени
утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС”
бр. 135/2004), члана 23, 24. и 32. ст. 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник
РС” бр. 129/2007) и члана 21. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/2008),

Члан 1
Овом одлуком прописују се трошкови у
поступку процене утицаја на животну средину,
одређује њихова висина и начин плаћања.

се:

Члан 2
Трошковима, у смислу ове одлуке, сматрају

1.трошкови обавештавања јавности у
поступку процене утицаја на животну средину и
то:
- у фази одлучивања о потреби процене
утицаја,
- у фази одређивања обима и садржаја студије
о процени утицаја,
- у фази давања сагласности на студију о
процени утицаја,
2. трошкови рада техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину
(у даљем тексту: техничка комисија).
Трошкове из става 1. овог члана сноси
носилац пројекта.
Члан 3
Листа чланова и начин формирања техничке
комисије утврђују се решењем секретара
Секретаријата за заштиту животне средине
Градске управе града Панчева, уз сагласност
начелника Градске управе града Панчева.
Секретар
Секретаријата
за
заштиту
животне средине, у зависности од врсте, обима
и сложености пројекта, за сваки конкретни
пројекат доноси решење о образовању техничке
комисије.
Члан 4
Висина накнаде трошкова за обавештавање
јавности одређује се у зависности од стварних
трошкова, по испостављању фактура од стране
штампаних или електронских медија у којима се
објављује оглас о обавештавању јавности.
Члан 5
Висина накнаде трошкова за стручни рад
техничке комисије утврђује се у износу од
4.663,00 динара у бруто износу по једној седници,
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за председника техничке комисије, а за сваког
члана техничке комисије 3.996,00 динара, у бруто
износу, по једној седници.
Када се рад техничке комисије обавља за
време радног времена, члан техничке комисије из
реда запослених у Градској управи града Панчева
нема право на накнаду за свој рад.
Члан 6
Уколико се ради о веома сложеним пројектима
који се односе на веће фабрике и хемијске
комплексе, на предлог секретара Секретаријата
за заштиту животне средине Градске управе града
Панчева и уз сагласност градоначелника града
Панчева, може се посебним решењем одредити и
већа накнада за рад чланова техничке комисије.
Члан 7
Посебним актом Секретаријата за заштиту
животне средине Градске управе града Панчева,
уз сагласност градоначелника града Панчева,
секретар Секретаријата утврђује појединачну
висину накнаде сваком члану техничке комисије,
у складу са члановима 5. и 6. ове одлуке.
Члан 8
За пројекте у којима се као носилац пројекта
јављају Градска управа, месне заједнице, јавна
и јавна комунална предузећа чији је оснивач
Град Панчево, рад чланова техничке комисије
из редова запослених и постављених лица у
Градској управи и јавним предузећима којима је
оснивач Град Панчево, врши се без накнаде.
Члан 9
Носилац пројекта обавезан је да уз захтев
приложи и доказ о уплати 13.325,00 динара на
име аконтативног дела накнаде трошкова.
Уколико су стварни трошкови већи од
уплаћене аконтације, носилац пројекта је у
обавези да разлику између стварних трошкова
и уплаћене аконтације уплати пре доношења
одлуке по његовом захтеву.
Уколико су стварни трошкови мањи од
уплаћене аконтације, разлика се враћа носиоцу
пројекта.
Уколико носилац пројекта одустане од
поднетог захтева, нема право на повраћај
уплаћене аконтације до висине стварних
трошкова насталих по поднетом захтеву, а ако су
стварни трошкови већи од уплаћене аконтације,
у обавези је да уплати разлику.
Члан 10
Носилац пројекта је дужан да трошкове

30. децембар 2008. године

у поступку процене утицаја прописане овом
одлуком уплаћује на посебан рачун, у складу са
Правилником о условима и начину вођења рачуна
за уплату Јавног прихода и распоред средстава са
тих прихода.
Члан 11
Висина трошкова у поступку процене утицаја
утврђених члановима 5. и 9. ове одлуке може
се мењати једанпут годишње и то у поступку
утврђивања буџета Града за наредну годину.
Изузетно, висина трошкова у поступку
процене утицаја утврђених члановима 5. и 9. ове
одлуке, може се изменити и у случају доношења
односно измене закона или другог прописа којим
се уређују изворни приходи јединица локалне
самоуправе.
Члан 12
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева», а примењиваће се почев од 1. јануара
2009. године.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје
да важи Одлука о висини трошкова у поступку
процене утицаја на животну средину (“Службени
лист општине Панчево” бр. 26/2005, 30/2006 и
19/2007).
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БР0Ј: I-01-06-102/2008
Панчево, 30. децембар 2008. год.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу 32. и 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/2007) и
члана 21. Статута града Панчева (“Сл. лист града
Панчева” бр. 8/2008), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 30. децембра 2008. године,
донела је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
Годишњег програма фонда за заштиту
животне средине за 2008. годину
У Годишњем програму Фонда за заштиту
животне средине за 2008. годину („Сл. лист
општине Панчево” бр. 2/2008) врше се следеће
измене и допуне:

30. децембар 2008. године
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Део II - ОСТАЛИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ према
Одлуци о буџету општине Панчево за 2008.
годину и годишњим плановима ЈП „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева” , јавних комуналних
предузећа и месних заједница, мења се и гласи:
„ НАСЕЉЕНА МЕСТА
1.Надокнада за насељена
места без воде
Надокнада за насељена места без
водовода: МЗ Јабука
Надокнада за насељена места без
водовода: МЗ Глогоњ
Надокнада за насељена места без
водовода: МЗ Качарево
Надокнада за насељена места без
водовода: МЗ Б.Н. Село
Надокнада за насељена места без
водовода: МЗ Долово

2. Део капиталних трансфера
месним заједницама
Капитални трансфери:
МЗ Банатски Брестовац
Капитални трансфери:
МЗ Банатско Ново Село
Капитални трансфери:
МЗ Глогоњ
Капитални трансфери:
МЗ Долово
Капитални трансфери:
МЗ Иваново
Капитални трансфери:
МЗ Јабука
Капитални трансфери:
МЗ Качарево
Капитални трансфери:
МЗ Омољица
Капитални трансфери:
МЗ Старчево
Средства за насељена места
по Програму

6.926.080
1.420.250
1.059.850
1.449.400
1.420.250
1.420.250

50.153.852
3.617.622
5.375.099
8.468.755
5.449.769
1.757.803
4.898.663
6.622.738
6.937.784
7.025.619
57.079.932

3. ЈКП „ХИГИЈЕНА” ПАНЧЕВО
-Текуће субвенције
126.594.556
Капиталне субвенције набавка аутосмећара
0
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Набавка једног отвореног
камиона
Набавка посуда за одлагање
смећа
Контејнери за претоварну
рампу са пресом
Планска документација за
решавање анималног отпада
Стара депонија-трошкови
земљаних радова
Стара депонија-радови на
улазу
Стара депонија-изградња
претоварне рампе
Радови на Новој депонији
Долово - Панчево
Средстава за ЈКП „Хигијена”
по Програму

0
10.000.000
5.215.000
1.000.000
2.000.000
1.500.000
5.000.000
10.000.000
174.148.141

4. ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ПАНЧЕВО
Обнављање и регенерација
бунара
22.000.000
Реконструкција
филтерских
постројења и црпних станица
4.000.000
Периодична замена водомера
(по програму Кfw)
6.000.000
Обнављање чесама здраве
пијаће воде у Панчеву
(донација НИС Петрол)
2.000.000
Фекална
канализација
у
Тополи
22.500.000
Фекална канализација на Кудељарском насипу-изградња колектора и црпне станице
23.000.000
Изградња, реконструкција и одржавање блоковске канализације
15.000.000
Изградња, реконструкција и
одржавање кишне канализације
10.000.000
Редовно одржавање фекалне
депоније
3.000.000
Израда пројектно-техничке документације за кишну и фекалну
канализацију Козарачке улице
1.000.000
Израда пројектне документације за пројекат водоснабдевања
северних села општине Панчевосредства из АП Војводине
12.000.000
Санација фекалне канализације
17.198.000
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Израда Идејног и главног пројекта изградње и реконструкције
водовода Панчево-Долово-1 фаза
од Панчева до Старог Тамиша
Санације
објекта
аерације
на
новом
постројењу
за
пречишћавање воде
Средства за ЈКП „Водовод и
канализација” по Програму

3.127.000
5.000.000
145.825.000

5. ЈКП „ГРЕЈАЊЕ” ПАНЧЕВО
Израда
вреловодне
инфра
структуре између котларнице
у Карађорђевој 13 и котларнице
Карађорђева 2
7.800.000
Реконструкција
топловодних
5.500.000
подстаница за 3 школе и 6 вртића
и остали корисници
Гашење котларница на лож уље у
2.400.000
центру града
Учешће у заједничком пројекту
са Европском агенцијом за
реконструкцију (вреловод од
топлане Содара до котларнице
Кеј Р. Дакића 5, пост. Шахта у С.
Касапиновића и котларница у В.
Караџића 6)
20.000.000
Логистичка подршка пројекту
Европске
агенције
за
реконструкцију -топловод до
насеља Тесла и Стрелиште
3.900.000
Средства за ЈКП “Грејање” по
програму
49.6000.000
ОСТАЛИ ПРОГРАМИ 426.653.073

2. ЈП Дирекција за изградњу и
уређење Панчева
Гасификација
Геодетско снимање за УП Стара
Утва-Стаклара
3. ЈКП „Хигијена”
Изградња нове депоније
Решавање проблема анимал-ног
отпада-пројектна
документација
Набавка контејнера од 1100
литара
4.ЈКП
„Грејање”
Подршка
пројекту ЕАП-вреловод од
топлане Содара до котларнице у
Кеј Р. Дакића, С. Касапиновића
и В. Караџића
5. План одбране од поплава
6. МЗ Глогоњ-станица за
пречишћавање отпадних вода
РАСПОРЕД САЛДА
ИЗ 2007. ГОДИНЕ

2.000.000
2.440.000
11.592.285

1.000.000
246.300

10.000.000
666.143
156.080
34.750.315”

Измене и допуне Годишњег Програма Фонда
за заштиту животне средине за 2008. годину („Сл.
лист Општине Панчево” бр. 2/2008) објавиће се
у “Службеном листу града Панчева.”
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-102/2008
Панчево, 30. децембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

Део III - РАСПОРЕД САЛДА ИЗ 2007.
ГОДИНЕ мења се и гласи:
„1. Годишњи програм заштите
и унапређења животне средине
за 2007. год. Пројекти из 2007.
године чија је реализација
у току (одржавање система
за
мониторинг
емисије,
мониторинг подземних вода,
израда пројектне документације
за
санацију
депонија,
озелењавање
и
пројекат
одмуљивања
Поњавице)
и
решавање проблема комуналног
отпада
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На основу члана 39. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/2008),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
30.децембра 2008.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
о приступању изради Стратегије унапређења
јавног информисања града Панчева
I
6.649.507

Скупштина града Панчева приступа изради

30. децембар 2008. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Стратегије унапређења јавног информисања од
значаја за град Панчево, на основу постојећег
законског оквира, националних стратешких
докумената и локалних стратегија, у циљу
подизања нивоа информисаности свих грађана,
као и нивоа информисаности на језицима
етничких заједница које живе у граду Панчеву
II
У оквиру припрема за израду Стратегије
унапређења јавног информисања од значаја
за град Панчево, Градско веће града Панчева
ће посебним решењем, у року од 15 дана од
дана доношења овог закључка, формирати
одговарајући стручни тим који ће планирати и
спровести активности у припреми Нацрта текста
Стратегије.
Стручни тим из става 1. ове тачке, дужан је
да припреми Нацрт текста стратегије најкасније
до 31.05.2009.
III
Налаже се секретаријатима Градске управе
града Панчева, установама културе, образовања,
јавним предузећима, чији је оснивач град
Панчево, електронским и штампаним медијима,
невладиним организацијма које се баве пројектима
у области информисања, као и заинтерсованим
појединцима и новинарима да, у складу са својим
надлежностима и интересовању , учествују у
припреми Нацрта текста Стратегије.
Овај закључак објавити у «Службеном листу
града Панчева».
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: I-01-06-102/2008
Панчево, 30. децембар 2008. год.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (“Службени гласник РС” бр. 25/2000,
25/2002, 107/2005 и 108/2005 - исправка), члана
35. Одлуке о оснивању Јавног предузећа “Градска
стамбена агенција” Панчево (“Службени лист
општине Панчево” бр. 2/2006 и “Службени
лист града Панчева” бр. 12/2008) и члана 39.
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Статута града Панчева (“Службени лист града
Панчевa” бр. 8/2008), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 30. децембра 2008. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Јавног предузећа
“Градска стамбена агенција”
Панчево
I
МИЛАН ДУДИЋ, разрешава се дужности
директора Јавног предузећа “Градска стамбена
агенција” Панчево.
II
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: I-01-06-102/2008
Панчево, 30. децембар 2008. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (“Службени гласник РС” бр. 25/2000,
25/2002, 107/2005 и 108/2005 - исправка), члана
37. и 50. Одлуке о оснивању Јавног предузећа
“Градска стамбена агенција” Панчево (“Службени
лист општине Панчево” бр.2/2006 и «Службени
лист града Панчева” бр. 12/2008) и члана 39.
Статута града Панчева (“Службени лист града
Панчева” бр. 8/2008), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 30. децембра 2008. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Јавног предузећа “Градска стамбена агенција
Панчево
I
ВАЊА РАКИЏИЋ, дипломирани менаџер
из Панчева, именује се за вршиоца дужности
директора Јавног предузећа “Градска стамбена
агенција” Панчево, до именовања директора, а
најдуже годину дана.
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II

Лице из тачке I овог решења ступа на дужност
вршиоца дужности директора наредног дана од
дана доношења решења.
III
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: 1-01-06-102/2008
Панчево, 30. децембар 2008. год.

30. децембар 2008. године

III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће
се почев од наредног дана од дана доношења,
а објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 1-03-020-4/2008-239
Панчево, 23. децембра 2008. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08) и
члана 1. Одлуке о одређивању градоначелника
града Панчева за давање сагласности на цене
(«Службени лист града Панчева» број 12/08),
градоначелница града Панчева, по претходно
прибављеном мишљењу Градског већа града
Панчева (закључак број 1-03-06-101/2008 од 23.
децембра 2008. године), дана 23. децембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању
цена пијачних услуга - Ценовник бр. 1
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа «Зеленило»
Панчево о утврђивању цена пијачних услуга Ценовник бр. 1, број 92-2660/3 од 11. децембра
2008. године.
II
Јавно комунално предузеће «Зеленило»
Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења
у «Службеном листу града Панчева».

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08) и
члана 1. Одлуке о одређивању градоначелника
града Панчева за давање сагласности на цене
(«Службени лист града Панчева» број 12/08),
градоначелница града Панчева, по претходно
прибављеном мишљењу Градског већа града
Панчева (закључак број 1-03-06-101/2008 од 23.
децембра 2008. године), дана 23. децембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању
цена пијачних услуга - Ценовник бр. 2
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа «Зеленило»
Панчево о утврђивању цена пијачних услуга Ценовник бр. 2, број 92-2660/3/1 од 11. децембра
2008. године.
II
Јавно комунално предузеће «Зеленило»
Панчево објавиће одлуку из тачке I овог решења
у «Службеном листу града Панчева».
III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће

30. децембар 2008. године
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се почев од наредног дана од дана доношења,
а објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 1-03-020-4/2008-240
Панчево, 23. децембра 2008. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
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На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08) и
члана 1. Одлуке о одређивању градоначелника
града Панчева за давање сагласности на цене
(«Службени лист града Панчева» број 12/08),
градоначелница града Панчева, по претходно
прибављеном мишљењу Градског већа града
Панчева (закључак број 1-03-06-104/2008 од 25.
децембра 2008. године), дана 25. децембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о ценама
превоза у приградском саобраћају
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа за превоз
путника «Аутотранспорт - Панчево» Панчево о
ценама превоза у приградском саобраћају, број
515/2008-IV-27 од 15. децембра 2008. године.
II
Јавно комунално предузеће за превоз путника
«Аутотранспорт - Панчево» Панчево објавиће
одлуку из тачке I овог решења у «Службеном
листу града Панчева».
III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће
се почев од наредног дана од дана доношења,
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а објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 1-03-020-4/2008-258
Панчево, 25. децембра 2008. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
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На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08) и
члана 1. Одлуке о одређивању градоначелника
града Панчева за давање сагласности на цене
(«Службени лист града Панчева» број 12/08),
градоначелница града Панчева, по претходно
прибављеном мишљењу Градског већа града
Панчева (закључак број 1-03-06-104/2008 од 25.
децембра 2008. године), дана 25. децембра 2008.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о ценама
превоза у градском саобраћају
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа за превоз
путника, «Аутотранспорт - Панчево» Панчево
о ценама превоза у градском саобраћају, број
515/2008-IV-25 од 15. децембра 2008. године.
II
Јавно комунално предузеће за превоз путника
«Аутотранспорт - Панчево» Панчево објавиће
одлуку из тачке I овог решења у «Службеном
листу града Панчева».
III
Ово решење ступа на снагу и примењиваће
се почев од наредног дана од дана доношења,
а објавиће се у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: 1-03-020-4/2008-257
Панчево, 25. децембра 2008. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Весна Мартиновић, дипл.правник, с.р.
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На основу члана 36. Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило” Панчево, Управни одбор предузећа,
на седници одржаној дана 11. деецембра 2008. године, једногласно је донео
ОДЛУКУ
о утврдјивању цена пијачних услуга -Ценовникбр. 1
I ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ НА “ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ

% повећања
у 2008. год

Нова цена са
ПДВ-ом

Нова цена
безПДВ-а

ПИЈАЧНА УСЛУГА

Нова цена
од16.04.2008.
безПДВ-а

Стара цена
до 15.04.2008.
без ПДВ-А

Ред број

Дневна пијачна накнада

1
1.

2
3
Накнада за продају пољопривредних производа по 110,17
пијачној тезги

4
114,41

5
120,34

6
142,00

7
9,23%

2.

Накнада за продају пољопривредних производа по
1/2 продужене пијачне тезге
Накнада за продају млечних и месних производа,
тестенина и колача у расхладној витрини по 1/2
витрине
Макнада за продају пољопривредних производа
по 1 м2.
Накнада за продају пољопривредних производа по
боксу од 3 м2.
Накнада за продају расада по тезги

83,05

84,75

90,68

107,00

9,19%

165,25

173,73

180,51

213,00

9,23%

55,08

57,63

60,17

71,00

9,24%

165,25

173,73

180,51

213,00

9,23%

55,08

57,63

60,17

71,00

9,24%

3-

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

2
Резервација пијачне тезге без сандука за
продају пољопривредних производа
Резервација пијачне тезге са сандуком за
продају пољопривредних производа
Резервација 1/2 продужене пијачне тезге
без сандука за продају пољопривредних
производа
Резервација 1/2 продужене пијачне тезге
са сандуком за продају пољопривредних
производа
Резервација 1/2 расхладне витрине за продају
млечних и месних производа, тестенина и
колача

5
1.224,21

6
1.444,57

7
9,50%

1.327,63

1.406,78

1.453,75

1.715,43

9,50%

691,76

733,05

757,48

893,82

9,50%

744,17

788,14

814,87

961,54

9,50%

2.600,00

2.754,24

2.847,00

3.359,46

9,50%

% повећања
у 2008. год

4
1.182,20

Нова цена са
ПДВ-ом

3
1.118,00

Нова цена
безПДВ-а

Нова цена
од16.04.2008.
безПДВ-а

1

ПИЈАЧНА УСЛУГА

Стара цена
до 15.04.2008.
без ПДВ-А

Ред број

Месечне резервације

30. децембар 2008. године

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Резервација обележеног простора за продају
пољопривредних производа по 1 м2.
Резервација бокса од 3 м2. за продају
пољопривредних производа
Резервација са дневном пијачном накнадом
кавеза за продају »сезонских пољопривредних
производа (10м2.)
Резервација 1/2 тезге за продају расада
Резервација са дневном пијачном накнадом
кавеза за продају пластике и дрвене глантерије
15 м2.
Резервација са дневном пијачном накнадом
пијачне тезге у робном делу пијаце
Резервација са дневном пијачном накнадом
расхладне витрине са базеном за продају
свеже и смрзнуте рибе
Накнада за коришћење летње баште и простора за постављање аутомата и фрижидера
за продају сладоледа и пића, уређаја за печење
кокица, кестења и сл. по 1 м2.
Месецна резервација магацинског простора
по 1 м2.
Месечна резервација магацинског простора у
кавезу по 1 м2.
Резервација са дневном пијачном накнадом
пијачне тезге у ‘Пијаци старих заната”
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279,50

295,76

306,05

361,14

9,50%

806,25

854,24

882,84

1.041,76

9,50%

13.303,13

14.100,85

14.566,93

17.188,97

9,50%

510,08
13.276,30

539,83
14.072,03

558,54
14.537,55

659,07
17.154,31

9,50%
9,50%

4.234,42

4.488,14

4.636,69

5.471,29

9,50%

10.000,00

10.600,00

10.950,00

12.921,00

9,50%

129,00

135,59

141,26

166,68

9,50%

215,00

227,12

235,43

277,80

9,50%

300,00

317,80

328,50

387,63

9,50%

600,00

635,59

657,00

775,26

9,50%

II ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ НА ПИЈАЦАМА: ТЕСЛА, КОТЕЖ, СТРЕЛИШТЕ, СОДАРА

24.

5
2.001,11

6
2.361,31

7
9,50%

2.278,81

2.354,25

2.778,02

9,50%

% повећања
у 2008. год

4
1.935,59

Нова цена са
ПДВ-ом

2
3
Резервација са дневном пијачном накнадом 1.827,50
пијачне тезге без сандука
Резервација са дневном пијачном накнадом 2.150,00
пијачне тезге са сандуком

ПИЈАЧНА УСЛУГА

Нова цена
безПДВ-а

Нова цена
од16.04.2008.
безПДВ-а

1
23.

Стара цена
до 15.04.2008.
без ПДВ-А

Ред број

Месечна резервација

5
7.222,36

6
8.522,38

% повећања
у 2008. год

4
6.990,68

Нова цена са
ПДВ-ом

2
3
Закуп са дневном пијачном накнадом пијачне тезге 6.595,76
у робном делу пијаце

ПИЈАЧНА УСЛУГА

Нова цена
безПДВ-а

Нова цена
од16.04.2008.
безПДВ-а

1
25.

Стара цена
до 15.04.2008.
без ПДВ-А

Ред број

III ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ НА ПИЈАЦИ АЕРОДРОМ

7
9,50%

Страна
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Закуп са дневном пијачном накнадом обележеног
простора у робном делу пијаце по 1 м2
Закуп обележеног простора у робном делу пијаце
по 1 м2.
Закуп са дневном пијачном накнадом пијачне тезге
на зеленој пијаци Аеродром
Накнада за коришћење летње баште и простора
за постављање аутомата и фрижидера за продају
сладоледа и пића, уређаји за печење кокица,
кестења и сл. /м2

30. децембар 2008. године

3.147,57

3.335,59

3.446,59

4.066,98

9,50%

705,11

746,61

772,10

911,07

9,50%

3.853,87

4.084,75

4.219,99

4.979,59

9,50%

494,39

523,73

541,36

638,80

9,50%

Одлука се упућује градоначелнику ради добијања сагласности. Ценовник ће се примењивати наредног
дана од дана давања сагласности оснивача
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 92-2660/3
Панчево, 11. децембар 2008.

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Стево Љубичић, с.р.

307.

На основу члана 36. Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило” Панчево, Управни одбор
предузећа, на седници одржаној дана 11. децембра 2008. године, једногласно је донео
ОДЛУКУ
о утврдјивању цена пијачних услуга Ценовник бр. 2

1
1.

2
3
4
5
Закуп коришћења пијачног простора
198,45
210,17
217,30
предвиђеног за сталне пијачне објекте,
киоске и друге монтажно-демонтажне
објекте по 1 м2.
Одлука се упућује градоначелнику ради добијања сагласности.
Ценовник ће се примењивати наредног дана од дана давања сагласности оснивача

6
256,41

% повећања
у 2008. год

Нова цена са
ПДВ-ом

Нова цена
безПДВ-а

Нова цена
од16.04.2008.
безПДВ-а

ПИЈАЧНА УСЛУГА

Стара цена
до 15.04.2008.
без ПДВ-А

Ред број

УСЛУГЕ НА “ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ”

7
9,50%

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ:’ 92-2660/3/1
Панчево, 11.децембар 2008
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Стево Љубичић, с.р.
309
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ОДЛУКУ
Повећавају се цене превоза у градском
саобраћају у просеку за 3,3 %, што су предходним
повећањем од 6% (одобрено 08.02.2008. године)
чини укупно повећање од 9,5% у 2008.године.
Цене ће се примењивати по добијању Решења
о давању сагласности на нове цене превоза од
стране надлежних органа града Панчева.

Нова цена
у динарима

% повећања у
2008. г.

40,85

43,30

44,73

9,5

39,97

42,16

43,54

9,5

Стара цена из
2007. године
у динарима
За једну
вожњу
Жетон

Цена одобрена
08.02.2008. год.
у динарима

Појединачне карте

2.162,40

2.233,80

9,5

Службена

3.418,00

3.531,37

9,5

3.225,00

% повећања у
2008. г.

Цена одобрена
08.02.2008. год.
у динарима

Запослени 2.040,00

Нова цена
у динарима

Стара цена из
2007. године
у динарима

Претплатне карте

о За превоз пртљага путник плаћа 30,00
динара
о Цена доплатне-казнене карте за путнике
који су затечени у возилу без појединачне или
месечне карте износи 1.000,00 динара
о
Административни трошкови, настали
покретањем судског поступка за путнике који
у рокуод 8 дана по уручењу опомене не плате
казнену карту, износи 700,00 динара
о Продаја месечних карата за наредни месец
вршл се према усвојеној Одлуци-ценовнику
почев од 25. у месецу за наредни месец.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука број 515/2008-XLIII-373 од
28.01.2008. године.
О извршењу Одлуке стараће се директор
предузећа
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА ‘АУТОТРАНСПОРТПАНЧЕВО”
УПРАВНИ ОДБОР Број: 515/2008IV-25
Датум: 15. децембар 2008. године
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ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Мирослав Вранеш, с.р.

На основу члана 35. Статута ЈКП
‘Аутотранспорт-Панчево”, а у складу са Законом
о образовању цена у комуналним делатностима
и предлогом о корекцији цена превоза у
приградском саобраћају, Управно одбор је на IV
редовној седници одржаној дана 15.децембра
2008. године једногласно донео следећу
ОДЛУКУ
Усваја се Ценовник превоза путника у
приградском саобраћају са применом након
добијања Решења о давању сагласности на нове
цене превоза од стране надлежног органа града
Панчева.

1.110,00

1.149,75

1.050.00

1.110,00

1.149,75

% повећања у
2008. г.

1.050.00

Нова цена
у динарима

Цена одобрена
08.02.2008. год.
у дин.

Ученичка
Пензионери
и инвалиди

Стара цена из
2007. године
у динарима

Претплатне карте са попустом

9.5
9.5

Релација

Предлог нових
цена увећаних
за 9,5% у односу
на 2007. г. ,

На основу члана 35. Статута ЈКП
‘Аутотранспорт-Панчево”, а у складу са Законом
о образовању цена у комуналним делатностима и
предлогом о корекцији цена превоза у градском
саобраћају, Управно одбор је на IV редовној
седници одржаној дана 15.децембар 2008. године
године једногласно донео следећу
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Цене у примени
од 09.02.2008.
године

308

Цене из 2007. у
примени до
08.02.2008. г.

30. децембар 2008. године

ЦЕНЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ У ДИНАРИМА
Панчево64,50
68,37
70,62
Старчево
Панчево81,70
86,60
89,46
Омољица

Страна
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Панчево-Б.
Брестовац
ПанчевоИваново
ПанчевоДолово

98,90

104,80

108,29

98,90

104,80

108,29

98,90

104,80

108,29

Панчево-Б.
Н. Село
ПанчевоКачарево
ПанчевоЈабука
ПанчевоГлогоњ

81,70

86,60

89,46

81,70

86,60

89,46

64,50

68,37

70,62

98,90

104,80

108,29

о За превоз пртљага путник плаћа 40,00
динара
о Цена доплатне-казнене карте за путнике
који су затечени у возилу без појединачне
илимесечне карте износи 1.000,00 динара
о
Цена месечне претплатне карте за

30. децембар 2008. године

неограничен број вожњи формира се на бази 46
јединачних цена превоза и 23 износа станичне
услуге за месечне карте
о
Административни трошкови, настали
покретањем судског поступка за путнике који
у року од 8 дана по уручењу опомене не плате
казнену карту, износи 700,00 динара
о Продаја месечних карата за наредни месец
врши се према усвојеној Одлуци-ценовник почев
од 25. у месецу за наредни месец.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука број 515/2008-XLIII-370 од
28.01.2008. године.
О извршењу Одлуке стараће се директор
предузећа.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЦЕ ЗА
ПРЕВОЗ ПУТНИКА ‘АУТОТРАНСПОРТПАНЧЕВО” УПРАВНИ
ОДБОР Број: 515/2008-IV-27
Панчево, 15. децембар 2008. године
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Мирослав Вранеш, с.р.

30. децембар 2008. године
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