СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 5 ГОДИНА V

ПАНЧЕВО, 08. МАРТ 2012. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 8.877,40
Цена овог примерка
535,00

48.
На основу члана 30. и члана 47. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије» бр.
54/09, 73/10, 101/10 и 101/11), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС». 129/07),
Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС». 62/06 и 47/11 ) и члана 39. Статута
града Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева дана 08.марта 2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Панчева за 2012. годину («Сл. лист града Панчева» бр. 36/11) члан 1. мења
се и гласи:
«Примања и издаци буџета града Панчева за 2012. годину (у даљем тексту: буџет). примања и издаци
по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплата дуга.
утврђени су у следећим износима и то:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
1
I УКУПНИ ПРИХОДИ И 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
- добровољни трансфери од правних лица
- мешовити и неодређени приходи
3. Меморандумске ставке
4. Донације
5. Трансфери
Примања од продаје нефинансијске имовине
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Економска
Средства из буџета
класификација
2
3
(7+8)
4.339.060.502
7
4.335.171.856
71
3.194.643.781
711
713
714
716
74
7411
7415
742
743
744
745
771
732
733
8
(4+5)
4

2.374.925.443
253.897.519
483.970.770
81.850.049
807.061.803
75.287.355
377.176.591
287.729.566
13.716.982
127.000
53.024.309
12.020.935
321.445.337
3.888.646
4.734.344.041
3.503.684.096
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1. Расходи за запослене
2. Коришћење роба и услуга
3.Отплата камата и трошкова кредита
4. Субвенције
5.Остале текуће дотације
6. Накнаде из буџета
7. Остали расходи
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

08. март 2012 . године
41
42
44
45
46
47
48+49
4631+4641+465
4632+4642

878.335.548
1.020.720.852
60.546.108
666.554.654

5

1.230.659.945

264.480.932
128.543.319
370.452.155
114.050.528

IV БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ
( БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)
V ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
У ЦИЉУ СПРОВ.ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

62

VI УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ

-395.283.539

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
I Примања од задуживања
II Примања од продаје финансијске имовине
III Неутрошена средства из претходне године
IV Отплата главнице кредита
V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+II+III-IV)

91
92
3
61

274.751.091
428.346.870
307.814.422
395.283.539

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:
„Буџет града за 2012. годину састоји се од:
1. прихода и примања у износу од 4.339.060.502 динара;
2. расхода и издатака у износу од 4.734.344.041 динара;
3. буџетског дефицита у износу од 395.283.539 динара.
Буџетски дефицит у износу од 395.283.539 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у
износу од 307.814.422 динара. финансираће се из примања од задуживања у износу од 274.751.091 динара
и салда из 2011. године у износу од 428.346.870 динара.»
Члан 3.
У Члану 3. у ставу 1. износ од «2.000.000» динара, замењује се износом од «1.500.000» динара.
Члан 4.
У Члану 4. у ставу 1. износ од «15.000.000» динара, замењује се износом од «7.149.058» динара.
ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
«Средства буџета у износу од 5.042.158.463 динара и средства од прихода из изворних активности
директних и индиректних корисника буџета у износу од
1.159.187.635 динара, распоређују се по
корисницима и врстама издатака и то:

1

3
110

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

4

5

6

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

14

14.3

15
16
17
18
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ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ
ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
413 ɉɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ (ɦɚɪɤɢɰɟ)
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
415 ɇɚɤɧɚɞɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ
416 Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɧɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɭ ɡɚɤɭɩ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
416 ɡɟɦʂɢɲɬɚ
416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚ Ⱦɚɧ ɝɪɚɞɚ

417 ɉɨɫɥɚɧɢɱɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɦɚ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɫɚɪɚɞʃɢ ɝɪɚɞɚ
423 ɉɚɧɱɟɜɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɍɝɨɜɨɪɭ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɫɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ "Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ
423 ɪɚɡɜɨʁ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ" ɉɚɧɱɟɜɨ

Ɋɟɮɭɧɞɚɰɢʁɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɨ ɋɩɨɪɚɡɭɦɭ ɫɚ "ɏɂɉɉɟɬɪɨɯɟɦɢʁɚ" ɚ.ɞ. ɉɚɧɱɟɜɨ -ɭ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɭ (ɡɚ ɞɨɨ
"Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ"
421 ɉɚɧɱɟɜɨ)
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɪɚɞɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ (ɞɨ
01.07. 0,1% ɩɪɢɯɨɞɚ ɭɦɚʃɟɧɢɯ ɡɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɟ, ɚ ɨɞ 07.
481 0,15% ɪɚɫɯɨɞɚ)
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɢɡɛɨɪɧɟ ɤɚɦɩɚʃɟ (0,1%
481 ɪɚɫɯɨɞɚ)
482 Ɉɛɚɜɟɡɟ ɡɚ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɞɚɬɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
483 ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110:

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

5.473.507

5.473.507

979.758
107.701
100.000

979.758
107.701
100.000

16.766
10.060.311

16.766
10.060.311

2.587.500

2.587.500

300.000

300.000

19.211.044
237.173
303.338
230.062

19.211.044
237.173
303.338
230.062

207.000

207.000

2.870.000

2.870.000

1.200.000

1.200.000

4.413.121

4.413.121

3.270.473
481.873

3.270.473
481.873

200.000

200.000

52.249.627

52.249.627

52.249.627

52.249.627

ɂɁȻɈɊɇȺ ɄɈɆɂɋɂȳȺ
110
19
20
21

ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

426 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110:

200.000

200.000

4.000.000

4.000.000

1.800.000

1.800.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

ɊȺɁȾȿɈ 1
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 1
2

110

22
23
24
25

411
412
413
414

26

415

27

ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ ɂ ȽɊȺȾɋɄɈ ȼȿȶȿ
ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɉɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ (ɦɚɪɤɢɰɟ)
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ

416 Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɧɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

58.249.627

58.249.627

58.249.627

58.249.627

20.070.603
3.592.638
255.830
174.374

20.070.603
3.592.638
255.830
174.374

100.000

100.000

1.603.859

1.603.859

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

3

4
28
29
30
31

5
417
421
422
423

32

424

33
33.3
34
35
36

36.3
37
38
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Ƚɥɚɜɚ
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530

39
40
41

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6
ɇɚɤɧɚɞɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɦɚ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɚ

424 ɉɪɨɫɥɚɜɚ Ⱦɚɧɚ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɨɛɚɜɟɡɚ ɩɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ
424 ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 15.ɫɬɚɜ 3

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ⱦɟɨ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɦɟɪɚ ɢɡ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɪɚɞɚ
472 ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɩɥɚʄɟɧɚ ɩɨ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ʁɚɜɧɨɝ
ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɡɚ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɟ ɧɚɦɟɧɟ
472
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɩɥɚʄɟɧɚ ɩɨ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ʁɚɜɧɨɝ
ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɡɚ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɟ ɧɚɦɟɧɟ 472 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
499 ɋɬɚɥɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚ
499 Ɍɟɤɭʄɚ ɪɟɡɟɪɜɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110:

421
422
423
06
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7
3.972.192
1.107.478
1.200.381
3.241.977

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9
3.972.192
1.107.478
1.200.381
3.241.977

7.050.000

7.050.000

1.562.157

1.562.157

2.000.000
522.238

2.000.000
522.238

20.070.000

20.070.000

9.000.000

9.000.000

804.255
1.500.000
7.149.058

804.255
1.500.000
7.149.058

84.172.785
804.255
84.977.040

84.172.785
804.255
84.977.040

ɉɊɈȳȿɄȺɌ "ɆȿɊȿ ɁȺ ɁȺɒɌɂɌɍ ɊȿɄȿ ɌȺɆɂɒɋɌȿɉ 2"
ɋɦɚʃɟʃɟ ɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 530
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

600.000
100.000
800.000

600.000
100.000
800.000

1.500.000

1.500.000

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 530:

1.500.000

1.500.000

40.346
130.268
2.062.142

40.346
130.268
2.062.142

2.102.488
2.232.756

2.102.488
2.232.756

127.170
151.586
2.756.519
709.842
864.915
145.804
1.107.273
290.458

127.170
151.586
2.756.519
709.842
864.915
145.804
1.107.273
290.458

ɉɊɈȳȿɄȺɌ ɆɈɇɂɌɈɊɂɇȽ ɂ ɋɍɁȻɂȳȺȵȿ
ɂɇȼȺɁɂȼɇɈȽ ȻɂɈɅɈɒɄɈȽ ɁȺȽȺȭɂȼȺɑȺ
AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.SPP."ɋɌɈɉ
ȺɆȻɊɈɁɂȳɂ!"

2.2.
560

Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ

42
42.1
43

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
06 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560:
ɍɇȺɉɊȿȭȿȵȿ ȽȿɈȽɊȺɎɋɄɈȽ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɈȽ ɋɂɋɌȿɆȺ ɍ ɉȺɇɑȿȼɍ

2.3
487

44
45
46
46.3
47
48
49
50

421
422
423
423
425
426
512
515

ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ-ɨɫɬɚɥɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ

2.4

3

820

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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5

51
52
53
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6
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 487
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
06 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

7

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

709.842
5.443.725

709.842
5.443.725

ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 487:

6.153.567

6.153.567

ɉɊɈȳȿɄȺɌ "ɄɍɅɌɍɊɇɂ ɆɈɋɌ ɂɁɆȿȭɍ
ɉɅȺɇɂɇȿ ɂ ɊȺȼɇɂɐȿ"
ɍɫɥɭɝɟ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɉɚɧɱɟɜɨ-ɫɟɬ ɱɢɧɟɥɚ ɢ ɞɨɛɨɲɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820:

2.890.660
30.605
53.457

2.890.660
30.605
53.457

2.974.722
2.974.722

2.974.722
2.974.722

ɊȺɁȾȿɈ 2
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
06 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 2

85.012.895
12.020.935
804.255
97.838.085

85.012.895
12.020.935
804.255
97.838.085

249.366.330

249.366.330

44.636.573
6.463.832
7.984.490
2.550.000
1.100.500

44.636.573
6.463.832
7.984.490
2.550.000
1.100.500

0
1.620.000
56.438.088
40.981

0
1.620.000
56.438.088
40.981

9.836.629
2.070.355
42.793.333

9.836.629
2.070.355
42.793.333

3.814

3.814

250.000

250.000

15.798.562

15.798.562

2.109.137
9.133.605

2.109.137
9.133.605

4.550.000
3.000.000

4.550.000
3.000.000

1.500.000

1.500.000

423
426
512
06

ȽɊȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ

3
130

54

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

55
56
57
58
59

413
414
414
415

60
61
62
62.3

416
416
421
421

63
64
65

421
422
423

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
Ɋɟɞɨɜɧɟ ɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɚɫɯɨɞɢ
ȳɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ȳɚɜɧɨɝ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
"ȼɨɞɟ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ" ɇɨɜɢ ɋɚɞ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɜɟ"-ɢɧɫɬɚɥɢɪɚʃɟ ɬɚɛɥɢɰɚ
ɫɚ ɧɚɡɢɜɢɦɚ ɨɪɝɚɧɚ ɝɪɚɞɚ ɧɚ Ȼɪɚʁɟɜɨɦ ɩɢɫɦɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ

65.31
65.32
66
67
68

69
70
71

423 Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɍɜɨɻɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ ɩɪɚʄɟʃɟ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ"-ʂɭɞɫɤɢ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɨɛɭɤɟ) ɢ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟ
423 ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ-ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɯɢɝɢʁɟɧɟ ɡɝɪɚɞɟ
423 (ɫɩɪɟɦɚɱɢɰɟ)
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɧɚɩɥɚɬɟ ɬɚɤɫɟɊɚɮɢɧɟɪɢʁɚ,
ɉɟɬɪɨɯɟɦɢʁɚ ɢ Ⱥɡɨɬɚɪɚ
423

423 ɋɭɡɛɢʁɚʃɟ ɤɨɦɚɪɚɰɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ (ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢɡ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɋɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ, ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ,
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɢ ɫɬɚɦɛɟɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ)
424
424 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɤɨɧɜɟɪɡɢʁɟ ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ
424 ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

6 -- Број 5

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

4

5

71.3
72
72.3
73
74
75
76
77

77.2
78
78.31
78.32
79
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Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɬɜɨɪɟɧɢɯ
ɤɢɲɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ

424
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɍɜɨɻɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ ɩɪɚʄɟʃɟ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ"-ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ425 ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɩɪɟɦɟ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Oɫɬɚɥɟ ɬɟɤɭʄɟ ɞɨɬɚɰɢʁɟ ɩɨ Ɂɚɤɨɧɭ- ɍɱɟɲʄɟ ɭ
465 ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɡɚɪɚɞɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
482 ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
483 ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɢɫɩɭɦɩɚɜɚʃɟ ɜɨɞɟ ɢɡ ɤɚɧɚɥɚ "ɉɚɧɱɟɜɚɱɤɢ
33" ɢ ɧɚ ɨɫɬɚɥɨʁ ɤɚɧɚɥɫɤɨʁ ɦɪɟɠɢ ɭɧɭɬɚɪ ɝɪɚɞɫɤɨɝ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
484 ɫɬɚɥɧɟ ɪɟɡɟɪɜɟ

512 Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ -ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ -ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ
512 ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. Ƚɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɍɜɨɻɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ ɩɪɚʄɟʃɟ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ"-ɧɚɛɚɜɤɚ ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ
512 ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɫɨɥɨ ɚɭɬɨɛɭɫɚ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɩɪɟɜɨɡ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
513 ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
ɂɧɮɨ ɬɚɛɥɟ ɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢɦɚ, ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ
ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

7

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

5.000.000
9.230.000

5.000.000
9.230.000

246.968
12.570.000
23.723.087

246.968
12.570.000
23.723.087

2.426.960
641.076
500.000

2.426.960
641.076
500.000

500.000
13.749.600

500.000
13.749.600

17.219

17.219

303.032

303.032

98.390.840

98.390.840

79.3
80

513
515 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ -ɫɨɮɬɜɟɪ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɍɜɨɻɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ ɩɪɚʄɟʃɟ

250.000
3.000.000

250.000
3.000.000

80.31

515 ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ"-ɧɚɛɚɜɤɚ ɫɨɮɬɜɟɪɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɜɟ"-ɨɫɧɢɜɚʃɟ
ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ "ɋɢɫɬɟɦ 48"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ
515 ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. Ƚɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130:

700.000

700.000

301.880

301.880

532.292.157
1.500.000
98.390.840
613.894
632.796.891

532.292.157
1.500.000
98.390.840
613.894
632.796.891

57.546.108
3.000.000
134.246.656

57.546.108
3.000.000
134.246.656

194.792.764
194.792.764

194.792.764
194.792.764

89.638.497

89.638.497

155.000

155.000

80.32

3.1
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ɌɊȺɇɋȺɄɐɂȳȿ ȼȿɁȺɇȿ ɁȺ ȳȺȼɇɂ ȾɍȽ
170

81
82
83

912

84

84.1

Ɍɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ ʁɚɜɧɨɝ ɞɭɝɚ
441 Ɉɬɩɥɚɬɟ ɞɨɦɚʄɢɯ ɤɚɦɚɬɚ
444 ɉɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
611 Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 170
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 170:
ɈɋɇɈȼɇɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ4631 ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
4631

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

08. март 2012 . године

4

5

85

4631

86
87
88
89
90
91
92
93

4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631

106
107

4631
4631

108

4631

109

4631

110

4631

111

4631

112

4631

113

4631

114

4631

115

4631

116

4631

117

4631

118

4632

119

4632

120

4632

121

4632

122

4632

123

4632
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ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ:
Ɉɒ "ȼɚɫɚ ɀɢɜɤɨɜɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ " ȳɨɜɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ Ɂɦɚʁ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ "ɋ.ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ "ȭɭɪɚ ȳɚɤɲɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ " ɂ. ɋɟɤɭɥɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ "Ȼ. Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ "ɋɜɟɬɢ ɋɚɜɚ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ "Ɇ.Ⱥɧɬɢʄ Ɇɢɤɚ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ "Ȼ.ɉ. Ȼɪɚɰɚ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ "Ȼɪɚɬɫɬɜɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ "ȼɭɤ ɋ. Ʉɚɪɚʇɢʄ" ɋɬɚɪɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ "Ⱦ. Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ" Ɉɦɨʂɢɰɚ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ "Ɇɨɲɚ ɉɢʁɚɞɟ" ɂɜɚɧɨɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ "Ɉɥɝɚ ɉɟɬɪɨɜ" Ȼ.Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ "Ƚɨɰɟ Ⱦɟɥɱɟɜ" ȳɚɛɭɤɚ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ "4.ɨɤɬɨɛɚɪ" Ƚɥɨɝɨʃ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ "ɀ. Ɂɪɟʃɚɧɢɧ" Ʉɚɱɚɪɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ "ɀ. Ɂɪɟʃɚɧɢɧ" Ȼ.ɇ. ɋɟɥɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɉɒ "Ⱥ. Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ" Ⱦɨɥɨɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
ɒɈɋɈ "Ɇ.Ɇɚɧɞɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
ɈȻɒ "Ⱦ.ɉɚɪɥɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ⱦɭɝ ɡɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɝɪɟʁɚʃɚ ɡɚ 2010. ɢ 2011. ɝɨɞɢɧɭ ɩɪɟɦɚ
ȳɄɉ Ƚɪɟʁɚʃɭ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢɫɨɥɢɞɚɪɧɟ ɩɨɦɨʄɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢʁɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɭɱɟɧɢɤɚ
ɉɨɜɟʄɚɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɚɥɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ɉɒ "ȳ.ȳ.Ɂɦɚʁ"-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɭ ɫɚɥɭ
Ɉɒ "ɀɚɪɤɨ Ɂɪɟʃɚɧɢɧ" Ȼɇɋ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ
ɨɫɬɚɥɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɭ ɫɚɥɭ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɪɟɜɨɡɚ ɭɱɟɧɢɤɚ Ɉɒ
(ȼ.ɀɢɜɤɨɜɢʄ,ȳ.ȳ.Ɂɦɚʁ,ȭ.ȳɚɤɲɢʄ,ɋ.ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ,
ɀ.Ɂɪɟʃɚɧɢɧ-Ʉɚɱɚɪɟɜɨ, ɋ.ɋɚɜɚ. ɢ Ɇ.Ɇ.Ⱥɧɬɢʄ)
ɉɪɭɠɚʃɟ ɞɨɞɚɬɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɞɟɰɢ ɢ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɩɨ
ɦɢɲʂɟʃɭ ɂɧɬɟɪɪɟɫɨɪɧɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ
ɉɪɨɝɪɚɦ ɞɜɨʁɟɡɢɱɧɟ ɧɚɫɬɚɜɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɬɨ:
Ɉɒ "ɂɫɢɞɨɪɚ ɋɟɤɭɥɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɭɝɪɚɞʃɚ ɜɢɞɟɨ
ɧɚɞɡɨɪɚ
Ɉɒ "ɂɫɢɞɨɪɚ ɋɟɤɭɥɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ ɩɪɨɡɨɪɚ ɭ
ɭɱɢɨɧɢɰɚɦɚ
Ɉɒ "ɋɜɟɬɢ ɋɚɜɚ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ ɢ
ɦɨɥɟɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɭ ɜɟɡɢ ɡɚɦɟɧɟ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ
Ɉɒ "Ȼɨɪɢɫɚɜ ɉɟɬɪɨɜ Ȼɪɚɰɚ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɤɪɨɜɚ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟ ɫɚɥɟ
Ɉɒ "Ȼɚɪɚɬɫɬɜɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ ɝɨɪɢɨɧɢɤɚ
ɧɚ ɤɨɬɥɭ
Ɉɒ "Ⱦɨɫɢɬɟʁ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ" Ɉɦɨʂɢɰɚ-ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɤɨɬɥɚɪɧɢɰɟ 2. ɮɚɡɚ (ɡɚɦɟɧɚ ɤɨɬɥɚ ɢ ɝɨɪɢɨɧɢɤɚ)

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

1.405.070

1.405.070

4.085.286
3.694.747
1.188.398
4.574.849
1.820.053
2.784.580
7.285.872
1.685.420

4.085.286
3.694.747
1.188.398
4.574.849
1.820.053
2.784.580
7.285.872
1.685.420

1.923.162
2.016.549
2.578.169
981.500
787.343
2.002.404
884.292
2.584.880
1.166.960
1.226.073
592.118
902.007

1.923.162
2.016.549
2.578.169
981.500
787.343
2.002.404
884.292
2.584.880
1.166.960
1.226.073
592.118
902.007

8.100.000
1.500.000

8.100.000
1.500.000

600.000

600.000

5.600.000

5.600.000

5.500.000

5.500.000

2.945.000

2.945.000

3.000.000

3.000.000

584.659

584.659

887.473

887.473

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

900.000

900.000

24.675.768

24.675.768

190.216

190.216

1.050.000

1.050.000

5.735.994

5.735.994

1.748.082

1.748.082

537.207

537.207

4.659.195

4.659.195

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2
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124

4632

125

4632

126

4632

127

4632

128

4632
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3.3

920

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

147
148
149
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6
Ɉɒ "Ƚɨɰɟ Ⱦɟɥɱɟɜ" ȳɚɛɭɤɚ-ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɪɨɜɚ ɧɚ
ɲɤɨɥɢ
Ɉɒ "4.ɨɤɬɨɛɚɪ" Ƚɥɨɝɨʃ- ɮɚɫɚɞɧɢ ɢ ɥɢɦɚɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ
ɧɚ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɨʁ ɫɚɥɢ
Ɉɒ"Ⱥɤɫɟɧɬɢʁɟ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ" Ⱦɨɥɨɜɨ-ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɞɟɥɨɜɚ ɤɪɨɜɚ
Ɉɒ "ɀɚɪɤɨ Ɂɪɟʃɚɧɢɧ" Ʉɚɱɚɪɟɜɨ - ɡɚɦɟɧɚ ɮɚɫɚɞɧɟ
ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ
Ȼɚɥɟɬɫɤɚ ɲɤɨɥɚ "Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ ɉɚɪɥɢʄ"-ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɞɨɝɪɚɞʃɭ ɲɤɨɥɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912:

ɋɊȿȾȵȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
ɋɪɟɞʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ4631 ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥa:
4631

08. март 2012 . године

Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ "ɍ. ɉɪɟɞɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ

Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ "ɋ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ
4631 ɝɪɟʁɚʃɚ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɨ-ɬɪɝɨɜɢɫɤɚ ɲɤɨɥɚ "ɉ.Ɇɚɪɝɚɧɨɜɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ4631 ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ "ɇ.Ɍɟɫɥɚ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ
4631 ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ "23.ɦɚʁ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
4631
Ɇɚɲɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ "ɉɚɧɱɟɜɨ " ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ
4631 ɝɪɟʁɚʃɚ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɲɤɨɥɚ "ȳ. ɉɚɧɱɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ
4631 ɝɪɟʁɚʃɚ
Ɇɭɡɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ " ȳ. Ȼɚɧɞɭɪ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
4631
Ⱦɭɝ ɡɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɝɪɟʁɚʃɚ ɡɚ 2010. ɢ 2011. ɝɨɞɢɧɭ ɩɪɟɦɚ
4631 ȳɄɉ Ƚɪɟʁɚʃɭ
4631 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ4631 ɫɨɥɢɞɚɪɧɟ ɩɨɦɨʄɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ4631 ʁɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ4631 ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɭɱɟɧɢɤɚ
ɉɨɜɟʄɚɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɚɥɟ
4631
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ
4631 ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɫɚɥɟ

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɲɤɨɥɚ-ɬɪɨɲ.ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ
4361 ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɫɚɥɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
4631 ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ''ȼɭɤɨɜɰɢɦɚ'' ɢ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ
4631 ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ ɡɚ ɭɩɢɫ ɧɚ ɮɚɤɭɥɬɟɬɟ
Ⱦɚɧ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ
4631

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

4.000.000

4.000.000

486.809

486.809

2.800.000

2.800.000

3.000.000

3.000.000

468.265

468.265

193.256.129
193.256.129

193.256.129
193.256.129

47.280.776

47.280.776

2.711.024

2.711.024

1.508.640

1.508.640

3.964.865

3.964.865

1.804.029

1.804.029

4.017.788

4.017.788

5.404.077

5.404.077

3.277.523

3.277.523

1.816.318

1.816.318

3.900.000

3.900.000

100.000

100.000

600.000

600.000

3.500.000

3.500.000

2.000.000

2.000.000

1.551.486

1.551.486

682.102

682.102

500.000

500.000

1.470.000

1.470.000

700.000

700.000

450.000

450.000

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

08. март 2012 . године

4

5

150

151
152
153
154
155
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ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6
Ɇɚɲɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-ɧɚɛɚɜɤɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ
ɩɨɩɪɚɜɤɭ ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ, ɚɥɚɬɚ ɢ ɩɪɢɛɨɪɚ ɡɚ
ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ ɞɟɥɨɜɚ ɡɚ
ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɨɛɭɤɟ

4631

4632
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Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɬɨ:
Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ "ɍ. ɉɪɟɞɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɦɨɥɟɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ

Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ "ɋɬɟɜɢɰɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ4632 ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɪɨɜɚ ɲɤɨɥɟ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ "ɇɢɤɨɥɚ Ɍɟɫɥɚ"-ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɜɥɚɝɟ
4632 ɭ ɩɨɞɪɭɦɫɤɢɦ ɭɱɢɨɧɢɰɚɦɚ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɲɤɨɥɚ "ȳɨɫɢɮ ɉɚɧɱɨʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ4632 ɭɜɨɻɟʃɟ ɜɢɞɟɨ ɧɚɞɡɨɪɚ
Ɇɭɡɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ " ȳ. Ȼɚɧɞɭɪ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɫɚɧɚɰɢʁɚ
4632 ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝ ɱɜɨɪɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 920
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 920:

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

320.000

320.000

7.715.184

7.715.184

1.500.000

1.500.000

2.333.000

2.333.000

1.080.000

1.080.000

1.802.184

1.802.184

1.000.000

1.000.000

95.273.812
95.273.812

95.273.812
95.273.812

5.461.950
9.058.014

5.461.950
9.058.014

14.519.964
14.519.964

14.519.964
14.519.964

1.545.395
276.575
3.539.333
130.204
200.000

1.545.395
276.575
3.539.333
130.204
200.000

5.691.507
5.691.507

5.691.507
5.691.507

1.000.000
100.000

1.000.000
100.000

5.500.000

5.500.000

3.025.000

3.025.000

800.000

800.000

1.600.000

1.600.000

ɊȺɋɏɈȾɂ ɁȺ ɊȿȽɊȿɋɂɊȺɇ ɉɊȿȼɈɁ ɍɑȿɇɂɄȺ
ɂ ɋɌɍȾȿɇȺɌȺ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ Ⱥɉ ȼɈȳȼɈȾɂɇȿ
3.4

3.5

960

156
157

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

912
158
159
160
161
162

4631
4631
4631
4631
4631
01

3.6

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

166

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɨ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɭɡɪɨɤɚ
4631 ɫɦɪɬɢ ɜɚɧ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ
4631 ɇɚɤɧɚɞɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ
Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ-ɉɪɨɝɪɚɦ ʁɚɜɧɨ-ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯ ɢ ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɬɨ: ɉɍ
"Ⱦɟɱʁɚ ɪɚɞɨɫɬ", ɨɫɧɨɜɧɟ ɲɤɨɥɟ ɢ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ
4631
4632 Ɋɚɡɧɚ ɨɩɪɟɦɚ ɡɚ Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ ɉɚɧɱɟɜɨ

167

4632

760
163
164

165

168

Oɩɪɟɦɚ ɡɚ ɪɚɧɨ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɪɚɤɚ ɤɨɠɟ ɡɚ Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ

Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɨɩɪɟɦɚ ɡɚ ɢɧɬɟɪɧɨ ɨɞɟʂɟʃɟ Ɉɩɲɬɟ
4632 ɛɨɥɧɢɰɟ ɉɚɧɱɟɜɨ

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1
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5

169
170
171

172
173
173.3

3.7
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ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6
ɂɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɝ ɤɚɪɬɨɧɚ ɡɚ Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ
ɉɚɧɱɟɜɨ (ɭɦɪɟɠɚɜɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ,
ɧɚɛɚɜɤɚ ɯɚɞɜɟɪɚ, ɫɨɮɬɜɟɪɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɫɨɮɬɜɟɪɚ)

4631

ɉɪɨɝɪɚɦ ɪɚɧɨɝ ɨɬɪɤɢɜɚʃɚ ɪɚɤɚ ɞɟɛɟɥɨɝ ɰɪɟɜɚ ɭ Ⱦɨɦɭ
4631 ɡɞɪɚɜʂɚ
4632 ȼɨɡɢɥɨ ɡɚ ɏɢɬɧɭ ɩɨɦɨʄ -ɞɟɨ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ (ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ)
ɂɡɪɚɞɚ ɤɪɨɜɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ ȺɌȾ - ɩɪɟɤɨ ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ
4632 ɉɚɧɱɟɜɨ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɚɦɛɭɥɚɧɬɟ ɭ ɂɜɚɧɨɜɭ ɩɪɟɤɨ ȳɉ
"Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ
ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɉɚɧɱɟɜɚ"
4632

ɉɨɦɨʄ Ɉɩɲɬɨʁ ɛɨɥɧɢɰɢ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɩɚɪɤɢɧɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
4632 ɭ ɤɪɭɝɭ Ȼɨɥɧɢɰɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 760
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 760:
ɍɋɅɍȽȿ ɄɍɅɌɍɊȿ
ɍɫɥɭɝɟ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ-ɦɚɪɤɢɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ȳɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

174

411

174.3
175

411
412

175.3
176
177
178
179

412
413
414
415
416

180

421

181

421 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

182
183
184

185
186
187

188

189
189.3
190
191

192
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423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɬɪɭɱɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɫɟɥɟɤɬɨɪɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɠɢɪɢʁɚ
423
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɡɚ ȾɄ ɋɬɚɪɱɟɜɨ, ȾɄ Ƚɥɨɝɨʃ, ȾɄ
ɂɜɚɧɨɜɨ, ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ, ȾɄ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ ɢ
423 ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɍɱɟɲʄɟ ɭ ɮɢɧɚɫɢɪɚʃɭ ɡɚɪɚɞɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɡɚ Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ, Ƚɪɚɞɫɤɭ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ, ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ
465 ɚɪɯɢɜ ɢ ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ- ɩɪɨɝɪɚɦɢ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ - ɉɚɧɱɟɜɚɱɤɨ ɱɢɬɚɥɢɲɬɟ, ȳɟɞɧɚ
424 ɤʃɢɝɚ ʁɟɞɚɧ ɝɪɚɞ ɢ Ʉʃɢɝɚ ɧɚ ɞɚɪ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ - ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɦɚɬɢɱɧɟ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
424 2011. ɝɨɞɢɧɟ
424 Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɉɚɧɱɟɜɨ
Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ-Ʉɚɬɚɥɨɝ Ɋɟɤɟ
424 ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ
Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ-Ɂɚɲɬɢɬɚ ɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɛɚɲɬɢɧɟ (Ʉɭɥɟ ɫɜɟɬɢʂɟ-415.000, ɋɩɨɦɟɧ ɩɥɨɱɚ ɧɚ
424 ɡɝɪɚɞɢ Ƚɜɨɠɻɚɪɚ-82.000)

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

3.975.000

3.975.000

1.800.000

1.800.000

2.000.000

2.000.000

11.000.000

11.000.000

27.000.000

27.000.000

500.000

500.000

58.300.000
58.300.000

58.300.000
58.300.000

107.241.052

2.945.000

110.186.052

803.685
19.194.613

442.000

803.685
19.636.613

143.833
283.880
1.000.000
3.055.030
1.000.000

239.000

143.833
283.880
1.050.000
3.055.030
1.239.000

27.234.045

4.417.000

31.651.045

50.000

1.000.000
200.000
3.000.000

1.000.000
1.049.000
5.455.000

150.000

1.242.000
2.257.000
2.468.000

1.249.000
8.455.000
150.000

1.533.000
12.940.000

1.242.000
3.790.000
15.408.000

1.250.000

1.250.000

250.000

250.000

100.000
1.080.000

100.000
1.080.000

180.000

180.000

497.000

497.000

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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4

5

193

194

195
196
197
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ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ ɉɚɧɱɟɜɨ (ɢɡɥɨɠɛɚ ɋɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢ
ɠɢɜɨɬ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ - ɦɢɤɪɨɮɢɥɦɨɜɚʃɟ ɢ ɫɤɟɧɢɪɚʃɟ
424 ɮɨɧɞɚ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɚ I)
ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ ɉɚɧɱɟɜɨɚɤɜɢɡɢɰɢʁɚ,ɨɬɤɭɩ,ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɚ ɢ ɢɡɥɨɠɛɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ,ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ Ɉɥɝɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɰ,
ɢɡɥɨɠɛɚ Ɇɚɫɤɟ ɢ ɪɢɬɭɚɥɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɞɟɦɧɨɫɬɪɚɰɢʁɚ
ɲɬɚɦɩɚɪɫɤɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ
424
Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ-ɭɦɟɬɧɨɫɬ,
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ,ɞɢɡɚʁɧ, ɧɨɜɟ ɬɟɯɧɥɨɝɢʁɟ,ɜɢɞɟɨ,ɞɪɚɦɫɤɢ
ɫɬɭɞɢɨ,ɩɨɡɨɪɢɲɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ ɨɞɪɚɫɥɟ,
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɟ ɢɡɥɨɠɛɟ ɩɚɧɱɟɜɚɱɤɢɯ ɚɭɬɨɪɚ,ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɚ
Ƚɚɥɟɪɢʁɟ,ɤɨɧɰɟɪɬɢ ɭ ɮɨɚʁɟɭ, ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɦɭɡɢɤɚ, ɝɭɞɚɱɤɢ
ɤɜɚɪɬɟɬ Ⱥɪɤɨ, ɚɭɬɨɪɫɤɟ ɢɡɥɨɠɛɟ, ɮɢɥɦɫɤɢ ɚɪɯɢɜ ɢ
424 ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɭ Ƚɚɥɟɪɢʁɢ ȿɥɟɤɬɪɢɤɚ
424 ȾɄ Ƚɥɨɝɨʃ-Ⱦɚ ɫɟ ɤɨɪɟɧɢ ɧɟ ɡɚɛɨɪɚɜɟ
424 ȾɄ Ȼɇɋ-Refract ɢ ɞɜɟ ɩɨɫɬɚɜɤɟ ɭ ɫɟɨɫɤɨɦ ɦɭɡɟʁɭ

203

ȾɄ ȳɚɛɭɤɚ-ɞɟɱʁɚ ɥɢɤɨɜɧɚ ɤɨɥɨɧɢʁɚ, ɩɨɡɨɪɢɲɧɢ ɢ ɞɟɱɢʁɢ
424 ɮɟɫɬɢɜɚɥ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ȾɄ ɂɜɚɧɨɜɨ-ɂɜɚɧɨɜɨ ɭ ɮɨɤɭɫɭ, ɩɪɟɤɨ ɝɪ. ɫɚɪɚɞʃɚ
424
ȾɄ Ɉɦɨʂɢɰɚ-ɢɡɥɨɠɛɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɥɦ ɉɨɡɧɚɬɢ
424 ɫɭɝɪɚɻɚɧɢ
ȾɄ Ȼ.Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ-Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɥɨɧ ɭɦɟɬɧɢɱɤɟ
424 ɮɨɬɨɝɪɚɞɢʁɟ ɢ ɞɟɱɢʁɚ ɥɢɤɨɜɧɚ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ
424 ȾɄ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ-ɀɚɨɤɚ ɢ New Crew
ȾɄ Ⱦɨɥɨɜɨ-ɫɦɨɬɪɟ, ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ, ɥɢɤɨɜɧɚ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ,
424 ɜɟɱɟɪɢ ʇɟɡ ɢ ɛɥɭɡ ɦɭɡɢɤɟ

204

424

198
199
200
201
202

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
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ȾɄ ɋɬɚɪɱɟɜɨ-ɢɡɥɨɠɛɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɝɚɥɟɪɢʁɢ Ȼɨɟɦ

Ⱥɦɚɬɟɪɢɡɚɦ-ɭɱɟɲʄɟ ɧɚ ɫɦɨɬɪɚɦɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɢ
424 ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ (ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢ ɞɟɨ)
424 ȿɬɧɨ-ɤɨɪɟɨɥɨɲɤɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ
424 ɄɍȾ Ⱥɛɪɚɲɟɜɢʄ-ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ʁɭɛɢɥɟʁɚ
424 ɍɦɟɬɧɢɱɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ-ɫɭɫɪɟɬɢ ɢ ɬɪɢɛɢɧɟ
424 ɏɨɪɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɦɟɪɧɢ ɨɪɤɟɫɬɪɢ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
424 Ƚɚɲɢɧɢ ɚɤɨɪɞɢ-Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɤɥɭɛ
424 Ɋɚɫɩɟɜɚɧɨ ɩɪɨɥɟʄɟ-Ɇɭɡɢɱɤɢ ɰɟɧɬɚɪ
Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɩɨɞɜɨɞɧɨɝ ɮɢɥɦɚ - Ʉɥɭɛ ɩɨɞɜɨɞɧɢɯ
424 ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
424 Ɋɭɤɨɩɢɫɢ -Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
424 Ɇɚʁɫɤɢ ɞɚɧɢ ɤʃɢɝɟ-Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
424 Ⱦɚɧɢ ɩɪɢɪɨɞɟ-ɄɎɎȺ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ
424 Ex teatar fest-Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
424 Ɋɟɝɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥ-Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
424 ɀɢɫɟɥ-ȾɄ Ɉɦɨʂɢɰɚ
424 Ɋɨɤ ɮɟɫɬɢɜɚɥ-Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
424 Etno com fest-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
424 13. ɋɬɚɪɱɟɜɚɱɤɚ ɬɚɦɛɭɪɢɰɚ-ȾɄ ɋɬɚɪɱɟɜɨ
424 ȿɬɧɨ ɝɥɚɫ-Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
43. ɋɚɥɨɧ ɉɚɧɱɟɜɚ (ɢɡɥɨɠɛɚ)-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ
424 ɉɚɧɱɟɜɚ
424 Ⱦɚɧɢ ɞɭɯɨɜɧɟ ɦɭɡɢɤɟ-ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ
424 Ȼɢʁɟɧɚɥɟ Ex libris - ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ
424 15. Jazz ɮɟɫɬɢɜɚɥ-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
424 Ȼɢʁɟɧɚɥɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
424 ȻɍȾɂ-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
424 Ʉɥɚɫɢɤ ɮɟɫɬ-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

200.000

200.000

450.000

450.000

4.294.280

4.294.280

100.000

100.000

150.000

150.000

200.000

200.000

130.000

130.000

180.000

180.000

150.000
200.000

150.000
200.000

110.000

110.000

100.000

100.000

660.000

660.000

200.000
350.000
250.000
250.000

200.000
350.000
250.000
250.000

60.000
100.000

60.000
100.000

43.000
300.000
300.000
80.000
300.000
300.000
350.000
300.000
193.000
200.000
150.000

43.000
300.000
300.000
80.000
300.000
300.000
350.000
300.000
193.000
200.000
150.000

160.000
150.000
95.000
984.000
3.000.000

160.000
150.000
95.000
984.000
3.000.000

550.000
400.000

550.000
400.000
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ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ
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230
231
232
233
234
235
236
237
237.3

238
239
240

424

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɚɧ ɦɚɬɟɪʃɟɝ ʁɟɡɢɤɚ-IN MEDIAS RES

424 ɋɜeɬɨɫɚɜɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ - ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ
Ƚɪɪɪ ɩɪɨɝɪɚɦ-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
424
44. Ʌɢɤɨɜɧɚ ɤɨɥɨɧɢʁɚ "Ⱦɟɥɢɛɥɚɬɫɤɢ ɩɟɫɚɤ"-Ʉɭɥɬɭɪɧɨ
424 ɩɪɨɫɜɟɬɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɞɚɧ ʁɟɜɪɟʁɫɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ-ȳɟɜɪɟʁɫɤɚ ɨɩɲɬɢɧɚ
424 ɉɚɧɱɟɜɨ
424 Ex-Yu rock fest-ɆɁ ɋɬɚɪɱɟɜɨ
424 ɇɨʄ ɦɭɡɟʁɚ-ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ ɉɚɧɱɟɜɨ
424 Ⱦɚɧɢ ɩɪɨɬɚ ȼɚɫɟ-ɩɪɟɤɨ ɋɉɐ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɞ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011.
424 ɝɨɞɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
472 ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ ɡɚ 2012. ɝɨɞɢɧɭ-ɤɨɧɤɭɪɫ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɦɟɞɢʁɫɤɟ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ
472 ɛɟɫɩɥɚɬɧɟ ɤɚɪɬɟ
472 ɇɚɤɧɚɞɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɚ ɞɚɜɚʃɚ

240.1

472

240.3

472

241

472

242

472

243
244

472
472

245

472

246

472

247

472

248

472

249

472

250

472

251

472

252

472
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ɇɚɤɧɚɞɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɚ ɞɚɜɚʃɚɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ⱦɨɩɪɢɧɨɫɢ ɡɚ ɉɂɈ ɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɡɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɭɦɟɬɧɢɱɤɭ ɢɥɢ ɞɪɭɝɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɬɚɥɟɧɬɢɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɚ, ɦɭɡɢɤɟ,
ɛɚɥɟɬɚ, ɮɢɥɦɚ ɢ ɞɪ.
ɉɨɞɪɲɤɚ ɢɡɞɚɜɚʃɭ ɚɮɢɪɦɢɫɚɧɢɯ ɱɚɫɨɩɢɫɚ-Ʉɜɚɪɬɚɥ,
ɋɜɟɫɤɟ ɢ ɑɢɬɚɥɢɲɬɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɭ ʁɚɜɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ-ɩɪɟɤɨ
Ɂɚɜɨɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢɞɟʁɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɫɩɨɦɟɧ ɩɥɨɱɚ
ɉɪɟɦɟɲɬɚʃɟ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɐɪɜɟɧɨɚɪɦɟʁɰɢɦɚ ɩɨ
ɡɚɤʂɭɱɰɢɦɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɫɩɨɦɟɧɢɤɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɤɭɥɩɬɭɪɟ "ɋɟʁɚɱ"-Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
Ⱥɪɯɟɨɥɨɲɤɨ-ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɩɚɪɤ ɇɟɨɥɢɬɫɤɨ ɋɬɚɪɱɟɜɨɩɪɟɤɨ ɆɁ ɋɬɚɪɱɟɜɨ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "Ʉɭɥɬɭɪɧɨ ɧɚɫɥɟɻɟ Ȼɚɧɚɬɚ-ɟɜɪɨɩɫɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ"ɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ Ɋɭɦɭɧɢʁɚ-ɋɪɛɢʁɚ-ɩɪɟɤɨ Ɂɚɜɨɞɚ
ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ

ɍɱɟɲʄɟ Ƚɪɚɞɚ ɭ ɫɭɮɢɧɫɢɪɚʃɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɯ
ɨɞ ɞɪɭɝɨɝ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ ȳɭɠɧɨɝ Ȼɚɧɚɬɚ ɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɩɪɨɦɟɧɚ-ɇɚɪɨɞɧɢ
ɦɭɡɟʁ
ɋɚɤɪɚɥɧɨ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɬɜɨ-Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ
Ʉɨɧɡɟɪɜɚɬɨɫɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɡɢɞɧɢɦ ɫɥɢɤɚɦɚ ɢ
ɢɤɨɧɨɫɬɚɫɭ ɭ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ-ɩɪɟɤɨ Ɂɚɜɨɞɚ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɉɪɜɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɧɨʄɧɢ ɥɟɬ ɉɚɧɱɟɜɨ-Ȼɭɤɭɪɟɲɬ-Ƚɪɚɞ
ɉɚɧɱɟɜɨ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

7

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

110.000

110.000

100.000

100.000

225.000

225.000

500.000

500.000

100.000

100.000

150.000

150.000

500.000

500.000

50.000

50.000

40.000

40.000

6.000.000

6.000.000

150.000

150.000

300.000

300.000

25.488

25.488

100.000

100.000

500.000

500.000

450.000

450.000

150.000
100.000

150.000
100.000

642.000

642.000

220.000

220.000

100.000

100.000

648.200

648.200

140.000

140.000

500.000

500.000

1.000.000

1.000.000

360.000

360.000

24.830.146

24.830.146

91.000

91.000

Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɪɚɞɨɜɢ ɭ ɛɢɨɫɤɨɩɭ "Ⱥɩɨɥɨ"-ɩɪɟɤɨ
ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɉɚɧɱɟɜɚ"
253

511

253.3

511

ȳɚɜɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ ɧɚ ɋɬɪɚɬɢɲɬɭ-ɩɪɟɤɨ ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɉɚɧɱɟɜɚ"

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1
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5

254

254.3
255
255.3

256.1

511

257

511

258

511

259

511

259.3

511

260.1

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ-ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɢ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ
511 ɧɚ Ʌɟɬʃɨʁ ɩɨɡɨɪɧɢɰɢ
Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ-ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɟɥ.ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ ɤɚɛɥɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɜɢɞɟɨɧɚɞɡɨɪɚ
511

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɡɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ-ɢɡɪɚɞɚ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ
ɪɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ Ɇɭɡɟʁɚ
ȾɄ Ƚɥɨɝɨʃ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɪɢɤʂɭɱɤɚ ɡɝɪɚɞɟ Ⱦɨɦɚ ɧɚ
ɟɥɟɤɬɪɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭ ɢ ɜɨɞɨɜɨɞɧɭ ɦɪɟɠɭ
ȾɄ Ƚɥɨɝɨʃ-ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɝɪɟʁɚʃɚ-ɩɪɟɤɨ ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ
ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɉɚɧɱɟɜɚ"
ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ-ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɚɧɚɬɫɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ, ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤɪɨɜɚ, ɢɡɪɚɞɚ ɝɥɚɜɧɨɝ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɝɪɨɦɨɛɪɚɧɫɤɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ-ɩɪɟɤɨ
ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɉɚɧɱɟɜɚ"

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ (ɧɚɛɚɜɤɚ ɤʃɢɝɚ, ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɟ ɢ
512 ɞɪɭɝɟ ɨɩɪɟɦɟ)
Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ-ɨɩɪɟɦɚ ɡɚ Ʌɟɬʃɭ ɩɨɡɨɪɧɢɰɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
512 ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820:

3.8

810

261
262
263

481
481
481

264

4511

265
266

472
472

266.1
267
268

472
472
472

268.3

472

269
270
271
272
273
274

ɎɂɁɂɑɄȺ ɄɍɅɌɍɊȺ
ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ "Ɇɥɚɞɨɫɬ" ɡɚ ɩɨɜɟʄɚɧɟ
ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɫɩɨɪɬ-ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ
Ɉɥɢɦɩɢʁɫɤɟ ɧɚɞɟ ɢ ɦɥɚɞɢ ɬɚɥɟɧɬɢ
Ɉɥɢɦɩɢʁɫɤɟ ɧɚɞɟ ɢ ɦɥɚɞɢ ɬɚɥɟɧɬɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ
ɪɟɡɟɪɜɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɩɨɪɬɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɈɄɋ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɬɤɭɩ ɫɬɚɧɚ Ȼɢɬɟɜɢʄ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ- ɫɜɟɬɫɤɨɝ
ɩɪɜɚɤɚ ɭ ɤɚɪɚɬɟɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

481 Ɍɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢ ɫɩɨɪɬ 1. ɝɪɭɩɚ ɢ "Ɍɪɟɧɢɪɚʁ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ"
481 Ɍɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢ ɫɩɨɪɬ
481
481
481
481
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ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

6
ɍɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɭɥɢɰɢ ɀɚɪɤɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ ɛɪɨʁ 1 ɭ
ɉɚɧɱɟɜɭ ɡɚ ɥɟɝɚɬ Ȼɚɬɟ Ɇɢɯɚɢɥɨɜɢʄɚ-ɩɪɟɤɨ ȳɉ
511 "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɉɚɧɱɟɜɚ"
ɍɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɭɥɢɰɢ ɀɚɪɤɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ ɛɪɨʁ 1 ɭ
ɉɚɧɱɟɜɭ ɡɚ ɥɟɝɚɬ Ȼɚɬɟ Ɇɢɯɚɢɥɨɜɢʄɚ-ɩɪɟɤɨ ȳɉ
511 "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɉɚɧɱɟɜɚ"
Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ-ɭɪɟɻɟʃɟ ɫɰɟɧɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
511 (ɡɚɦɟɧɚ ɞɪɜɟɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɧɚ ɛɢɧɢ)

256

260
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ɋɩɨɪɬ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ
Ɋɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
ɋɩɨɪɬ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
ɒɤɨɥɫɤɢ ɫɩɨɪɬ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

7

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

500.000

500.000

2.442.377

2.442.377

3.000.000

3.000.000

2.619.528

2.619.528

140.000

140.000

94.096

94.096

1.000.000

1.000.000

250.000

250.000

1.800.000

1.800.000

177.000

177.000

2.500.000

2.500.000

4.813.166

4.813.166

245.949.901
1.087.518
247.037.419

29.070.000
29.070.000

245.949.901
29.070.000
1.087.518
276.107.419

7.957.664
1.424.161
111.750

7.957.664
1.424.161
111.750

3.005.963

3.005.963

1.850.000
1.700.000

1.850.000
1.700.000

80.000
2.866.950
1.500.000

80.000
2.866.950
1.500.000

1.700.000

1.700.000

20.708.487

20.708.487

10.467.500
1.766.500
200.000
517.500
1.449.000

10.467.500
1.766.500
200.000
517.500
1.449.000

3

4
275
276
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481 ɋɩɨɪɬɫɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɦɨɧɬɚɠɧɟ ɯɚɥɟ ɫɩɨɪɬɨɜɚ ɭ Ⱦɨɥɨɜɭ-Ȼɚɥɨɧɤɚ511 2. ɮɚɡɚ-ɆɁ Ⱦɨɥɨɜɨ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:

3.9

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ ɁȺɒɌɂɌȺ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ
ɦɟɫɬɭ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ȳɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɰɟɧɬɚɪ - ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ
ɞɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɢ ɩɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ ɡɚ ɨɞɪɚɫɥɚ ɥɢɰɚ,
ɨɩɪɟɦɚ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ

277
278
279
280

4631
4631
4631
4631

281

4631

282
283

4631 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
4631 Ɉɝɪɟɜ
Ɋɟɝɪɟɫɢɪɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ-ɞɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɢ ɩɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ
4631
4631 Oɫɬɚɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɰɟɧɬɚɪ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
4631 ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ ɜɨɞɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɪɢɯɜɚɬɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚ ɡɚ
ɨɞɪɚɫɥɚ ɢ ɫɬɚɪɚ ɥɢɰɚ ɩɪɟɤɨ ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
4632 ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɉɚɧɱɟɜɚ"
4632 Ɉɩɪɟɦɚ ɡɚ ɪɚɞɧɢɤɟ
4632 Ɉɩɪɟɦɚ ɡɚ ɤɥɭɛɨɜɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɬɚɜɚɧɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ Ʉɥɭɛɚ ɡɚ ɨɞɪɚɫɥɚ ɢ
ɫɬɚɪɚ ɥɢɰɚ ɭ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨʁ 25 ɩɪɟɤɨ ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ
4632 ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɉɚɧɱɟɜɚ"
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɤɥɨɧɢɲɬɚ-ȳɉ
4631 "ɋɤɥɨɧɢɲɬɚ"-ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
4631 ɍɜɨɻɟʃɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ HACCP

284
285
286
287
288
289
290
290.1
291
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7
310.500

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9
310.500

4.415.840

4.415.840

62.031.815
62.031.815

62.031.815
62.031.815

32.359.563
5.791.301
500.000
600.000

32.359.563
5.791.301
500.000
600.000

10.000

10.000

3.000.000
150.000

3.000.000
150.000

7.000.000
650.000

7.000.000
650.000

4.000.000

4.000.000

12.000.000
200.000
500.000

12.000.000
200.000
500.000

7.500.000

7.500.000

126.871
300.000

126.871
300.000

292

4632 Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɜɨɡɢɥɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɤɭɯɢʃɟ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ

1.600.000

1.600.000

293

4631 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
4631 ɩɨɦɨʄɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɦ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ
4631 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
4631 Ɉɝɪɟɜ
4631 Ɍɟɤɭʄɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɛʁɟɤɬɚ
4632 Ɉɩɪɟɦɚ
ɋɤɥɨɧɢɲɬɟ ɡɚ ɠɟɧɟ ɢ ɞɟɰɭ ɠɪɬɜɟ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨɝ
ɧɚɫɢʂɚ-ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
4631 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɉ.ɒ. "Ɇɚɪɚ Ɇɚɧɞɢʄ"-ɜɚɫɩɢɬɧɟ ɝɪɭɩɟ

1.715.000

1.715.000

300.000
1.080.000
400.000
600.000
350.000

300.000
1.080.000
400.000
600.000
350.000

1.200.000

1.200.000

1.519.000
200.000
220.000
1.400.000

1.519.000
200.000
220.000
1.400.000

100.000

100.000

1.500.000

1.500.000

2.400.000

2.400.000

294
295
296
297
298
299

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɉɩɪɟɦɚ, ɤʃɢɝɟ ɢ ɲɤɨɥɫɤɢ ɩɪɢɛɨɪ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ
ɍɠɢɧɚ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤɟ ɲɤɨɥɟ "Ɇɚɪɚ Ɇɚɧɞɢʄ"

300
301
302
303

4631
4631
4632
4631

304

4631 ɏɢɩɨɬɟɪɚɩɢʁɚ ɞɟɰɟ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɟɜɨɡɚ ɞɟɰɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɞɨ
4631 ɞɧɟɜɧɨɝ ɛɨɪɚɜɤɚ "ɇɟɜɟɧ"-ɩɪɟɤɨ "Ɍɢʁɚɧɚ Ɍɭɪɫ"
ɋɩɨɦɟɧɚɤ-ɩɪɢɯɜɚɬɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɞɟɰɭ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɩɪɢɯɜɚɬɧɭ ɫɬɚɧɢɰɭ ɢ
4631 ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɟ

305
306

3

4
307
308
309
310
311
312
313
313.3

313.31
314
315

316
317
318
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4632 Ɉɩɪɟɦɚ ɡɚ ɞɟɰɭ
Ⱦɨɦ ɡɚ ɅɈɆɊ ''ɋɪɰɟ ɭ ȳɚɛɭɰɢ'' ȳɚɛɭɤɚ- ɞɧɟɜɧɢ
ɛɨɪɚɜɚɤ
4631 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
4631 ɂɡɪɚɞɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɟ ɩɨɜɨɞɨɦ ɝɨɞɢɲʃɢɰɟ Ⱦɨɦɚ
4631 ɉɨɞɪɲɤɚ ɦɟɦɨɪɢʁɚɥɧɨɦ ɬɭɪɧɢɪɭ

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ:
4729 ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ
4726 ɉɨɝɪɟɛɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
4723 Ɋɚɡɧɟ ɩɨɦɨʄɢ
ɉɨɦɨʄ ɡɚ ɥɟɱɟʃɟ ȳɭɪɢɰɚ Ɂɜɟɡɞɚɧɟ-ɧɚ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ
ɠɢɪɨ ɪɚɱɭɧ ȳɭɪɢɰɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ ɛɪɨʁ: 1604723 5610200018878-72 ɤɨɞ Ȼɚɧɤɟ ɂɧɬɟɫɚ
ɉɨɦɨʄ ɡɚ ɥɟɱɟʃɟ ȳɭɪɢɰɚ Ɂɜɟɡɞɚɧɟ-ɧɚ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ
ɠɢɪɨ ɪɚɱɭɧ ȳɭɪɢɰɚ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ ɛɪɨʁ: 1605610200018878-72 ɤɨɞ Ȼɚɧɤɟ ɂɧɬɟɫɚ -ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ
4723 ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɭɪɝɟɧɬɧɨ ɯɪɚɧɢɬɟʂɫɬɜɨ ɩɪɟɤɨ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ
4729 ɫɨɰɢʁɥɧɢ ɪɚɞ "ɋɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ"
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɠɪɬɜɟ ɧɚɫɢʂɚ ɩɪɟɤɨ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
4729 ɪɚɞ "ɋɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ"
ɉɊɈȳȿɄɌɂ ɂ ɈɋɌȺɅɈ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢɡ
472 ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
472 ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɫɚɪɚɞʃɟ ɫɚ British Council-om
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɬɟɲɤɢɯ ɯɪɨɧɢɱɧɢɯ
481 ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɢɯ ɨɫɨɛɚ-ɤɨɧɤɭɪɫ

319

4631

320

472

321

472

322

472

323

472

324

472

325

472

ɂɡɪɚɞɚ ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɨɛʁɟɞɢʃɚɜɚʃɟ ɛɚɡɟ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɡɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɚ ɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ "ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ"ɉɪɨʁɟɤɚɬ "Ʉɭʄɚ ɧɚ ɩɨɥɚ ɩɭɬɚ" - ɩɪɟɤɨ ɋɩɨɦɟɧɤɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɭ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ-ɐɟɧɬɚɪ
ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ-ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
(250.000,00 ɞɢɧɚɪɚ) ɢ ɍȽ ''ɇɚ ɩɨɥɚ ɩɭɬɚ'' (1.500.000,00
ɞɢɧɚɪɚ)
ɂɧɬɟɝɪɢɫɚɧɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ-ɉɪɨɝɪɚɦ
ɝɟɪɨɧɬɨɞɨɤɬɨɪ-Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɨ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɦ
ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɡɚ ɩɥɚʄɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɫɧɢɜɚɱɢ Ƚɪɚɞ ɢ ɆɁ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ

Ɋɟɝɪɟɫɢɪɚʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɆɈɉ-ɚ ɩɪɟɤɨ ȳɉ "ȽɋȺ"

327.3

ɍɩɢɫ ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɝɟɨɞɟɬɫɤɚ ɦɟɪɟʃɚ
ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɥɢɰɚ-ɩɪɟɤɨ ȳɉ
472 "ȽɋȺ"
Ⱦɨɦ ɫɥɟɩɢɯ "Ɂɛɪɢʃɚɜɚʃɟ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɞɨɝɪɚɞʃɚ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ ɫɚ ɧɚɛɚɜɤɨɦ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ
4631 ɝɪɟʁɚʃɟ ɭ ɦɨɧɬɚɠɧɢɦ ɤɭʄɚɦɚ
Ⱦɨɦ ɫɥɟɩɢɯ "Ɂɛɪɢʃɚɜɚʃɟ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɰɢʁɚ
4631 ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɝɪɟʁɚʃɚ

328

Ⱦɨɦ ɫɥɟɩɢɯ "Ɂɛɪɢʃɚɜɚʃɟ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɤɥɭɛɚ ɡɚ
4632 ɫɥɟɩɚ ɥɢɰɚ

326
327

329
329.3
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4632 ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɟɦɚɮɨɪɚ ɡɚ ɫɥɟɩɚ ɥɢɰɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɢɝɭɪɧɟ ɤɭʄɟ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ-ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ
511 ɇɨɜɢ ɋɚɞ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7
300.000

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9
300.000

1.656.000

1.656.000

150.000
50.000

150.000
50.000

16.000.000
1.500.000
2.730.000

16.000.000
1.500.000
2.730.000

127.000

127.000

44.300

44.300

600.000

600.000

400.000

400.000

4.000.000
10.000.000

4.000.000
10.000.000

2.000.000

2.000.000

150.000

150.000

1.400.000

1.400.000

2.000.000

2.000.000

1.750.000

1.750.000

1.200.000

1.200.000

10.000.000

10.000.000

1.000.000

1.000.000

500.000

500.000

522.000

522.000

200.000

200.000

778.000

778.000

500.000

500.000

20.490

20.490

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2
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330
330.31

330.32

330.33
330.34
330.35

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ
ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɝɪɚɞɭ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɚɤɰɢɨɧɨɦ ɩɥɚɧɭ-ɩɚɤɟɬɢ
472 ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨ ɨɫɧɚɠɢɜɚʃɟ
472 ɉɨɞɪɲɤɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɚɤɰɢɨɧɨɦ ɩɥɚɧɭ

ɉɨɦɨʄ ɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦ ɨɫɧɚɠɢɜɚʃɭ ɢ ɨɫɚɦɨɫɬɚʂɢɜɚʃɭɋɪɟɞɫɬɜɚ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
472 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɨɦɨʄ ɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɡɚ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ
ɥɢɰɚ-ɋɪɟɞɫɬɜɚ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
472 ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɨɦɨʄ ɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟɋɪɟɞɫɬɜɚ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
472 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
472 2011. ɝɨɞɢɧɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ Ɋɨɦɚ 2009-2012

331

472

332

472

333

472

334
335

472
472

336

472

337

472

338
339

472
472

340

472

08. март 2012 . године

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ
ɏɢɝɢʁɟɧɢɡɚɰɢʁɚ ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɩɪɟɤɨ ȳɄɉ "ɏɢɝɢʁɟɧɚ"
ɉɨɦɨʄ ɡɚ ɩɥɚʄɚʃɟ ɬɚɤɫɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɜɚɻɟʃɚ ɥɢɱɧɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
ɉɪɨɝɪɚɦ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ ɭ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɫɢɫɬɟɦɧɚɛɚɜɤɚ ɥɟɤɨɜɚ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ-ɩɪɟɤɨ
Ⱥɩɨɬɟɤɟ "ɉɚɧɱɟɜɨ"
ɇɚɛɚɜɤɚ ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɯ ɩɚɤɟɬɚ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ, ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɢ ɫɪɟɞʃɟɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ
Jeɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ɡɚ ɭɫɩɟɲɚɧ ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ ɲɤɨɥɫɤɟ
ɝɨɞɢɧɟ
ɍɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ Ɋɨɦɚ
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɚɧ Ɋɨɦɚ
ɇɚɪɨɞɧɚ ɤɭɯɢʃɚ -ɩɪɟɤɨ Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
08 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

7

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

3.000.000

3.000.000

150.000

150.000

288.788

288.788

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

4.320

4.320

200.000

200.000

1.000.000

1.000.000

50.000

50.000

50.000
100.000

50.000
100.000

2.500.000

2.500.000

500.000

500.000

100.000
150.000

100.000
150.000

24.000.000

24.000.000

180.457.735
127.000
4.357.898
184.942.633

180.457.735
127.000
4.357.898
184.942.633

ȾɊɍɒɌȼȿɇȺ ȻɊɂȽȺ Ɉ Ⱦȿɐɂ - ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈ
ȼȺɋɉɂɌȺȵȿ ɂ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
3.10
911

ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
341
342
343
344

345
346

411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
411 Ɋɚɡɥɢɤɚ ɞɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɡɚɪɚɞɟ-ɉɍ ȾȿɑȳȺ ɊȺȾɈɋɌ

412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
Ɋɚɡɥɢɤɚ ɞɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɡɚɪɚɞɟ - ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ -ɉɍ ȾȿɑȳȺ
412 ɊȺȾɈɋɌ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ("Ⱦɟɱʁɚ ɪɚɞɨɫɬ" ɉɚɧɱɟɜɨ-1.800.000 ɢ
ɜɚɫɩɢɬɚɱɢ ɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ414 500.000)
416 ȳɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ
ɉ.ɍ. "ȾȿɑȳȺ ɊȺȾɈɋɌ"

347
348

415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

349

421 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ

165.513.279

44.808.832

210.322.111

2.714.240
29.621.452

8.020.524

2.714.240
37.641.976

485.760

485.760

2.300.000
2.000.000

450.000
700.000

2.750.000
2.700.000

3.726.000
20.000.000

1.213.000
9.965.835

4.939.000
29.965.835

950.000

950.000

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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4
350
351
352
352,3
353
354
354.31
354.32

5
422
423
423
424
425
426
431
440

355

465

356
356.3
357
358

472
482
511
512

359
360
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6
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɍɜɨɻɟʃɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ISO, HACCP i OHSAS
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɤɚɦɚɬɚ
ɍɱɟɲʄɟ ɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɡɚɪɚɞɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɪɟɜɨɡɚ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟ ɞɟɰɟ ɫɚ ɩɪɚɬɢɨɰɢɦɚ ɫɚ
ɋɬɚɪɨɝ Ɍɚɦɢɲɚ ɢ ɋɤɪɨɛɚɪɟ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɫɭɞɫɤɟ ɬɚɤɫɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ȼȺɋɉɂɌɇȿ ȽɊɍɉȿ ɍ ɈɋɇɈȼɇɂɆ ɒɄɈɅȺɆȺ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ:Ɉ.ɒ. ȳɚɛɭɤɚ , Ɉ.ɒ. Ɉɦɨʂɢɰɚ , Ɉ.ɒ.
ɋɬɚɪɱɟɜɨ ɢ Ɉ.ɒ. Ʉɚɱɚɪɟɜɨ ɢ Ɉ.ɒ. Ƚɥɨɝɨʃ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7
240.000
1.700.000
500.000
4.500.000
52.000.000

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8
2.225.315
5.145.327

10.000
2.324.679
22.786.098
1.800.000
200

1.800.000
200.000
3.700.000
2.000.000

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9
2.465.315
6.845.327
500.000
10.000
6.824.679
74.786.098
1.800.000
200
1.800.000

204.760
1.350.000
540.000

200.000
204.760
5.050.000
2.540.000

4631
4631 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɋɟɝɪɟɫɢɪɚɧɚ ɢɫɯɪɚɧɚ ɞɟɰɟ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɩɪɨɞɭɠɟɧɢɦ
ɛɨɪɚɜɰɢɦɚ ɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ (ɩɪɟɤɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ
4727 ɲɤɨɥɚ ɢ ɉɍ ''Ⱦɟɱʁɚ ɪɚɞɨɫɬ'')
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɪɟɜɨɡɚ ɢ ɛɨɪɚɜɤɚ ɞɟɰɟ ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ
4631 ɪɚɡɜɨʁɭ ɭ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɞɪɭɝɟ ɨɩɲɬɢɧɟ
Ɉɒ " Ⱦɨɫɢɬɟʁ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ" Ɉɦɨʂɢɰɚ-ɡɚɦɟɧɚ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ
4632
Ɉɒ " Ɇɨɲɚ ɉɢʁɚɞɟ" ɂɜɚɧɨɜɨ-ɧɚɛɚɜɤɚ ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ
4632
Ɉɒ"4.ɨɤɬɨɛɚɪ" Ƚɥɨɝɨʃ-ɢɡɪɚɞɚ ɩɨɞɨɜɚ ɭ ɡɝɪɚɞɢ
4632 ɡɚɛɚɜɢɲɬɚ

5.600.000
200.000

5.600.000
200.000

4.000.000

4.000.000

80.000

80.000

500.000

500.000

250.000

250.000

1.200.000

1.200.000

366

4632 Ɉɒ"4.ɨɤɬɨɛɚɪ" Ƚɥɨɝɨʃ-ɨɩɪɟɦɚ ɢ ɩɪɢɛɨɪ ɡɚ ɤɭɯɢʃɭ
Ɉɩɪɟɦɚʃɟ ɜɪɬɢʄɚ ɭ Ɉɫɧɨɜɧɨʁ ɲɤɨɥɢ "ȼɭɤ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ

150.000

150.000

366.1

4632 Ʉɚɪɚʇɢʄ" ɋɬɚɪɱɟɜɨ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɉɒ "ȼɭɤ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ Ʉɚɪɚʇɢʄ" ɋɬɚɪɱɟɜɨ-ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɢ
4632 ɧɚɦɟɲɬɚʁ ɡɚ ɜɪɬɢʄ
Ɉɒ "ɀɚɪɤɨ Ɂɪɟʃɚɧɢɧ" Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ-ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
4632 ɡɚ ɜɪɬɢʄ
ɇȺɄɇȺȾȿ ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ ɁȺ ȾɊɍɒɌȼȿɇɍ ȻɊɂȽɍ
Ɉ Ⱦȿɐɂ
4723 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɩɪɜɨɪɨɻɟɧɨ ɞɟɬɟ
Ɋɟɝɪɟɫɢɪɚɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɞɟɰɟ ɭ ɉɍ ''Ⱦɟɱʁɚ ɪɚɞɨɫɬ'' ɢ
ɜɪɬɢʄɢɦɚ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɨ
4723 ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨʁ ɩɨɞɪɲɰɢ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɫɚ ɞɟɰɨɦ

200.000

200.000

4.800.000

4.800.000

600.000

600.000

17.000.000

17.000.000

4.200.000

4.200.000

5.000.000
900.000

5.000.000
900.000

15.000.000

15.000.000

2.420.534

2.420.534

8.500.000

8.500.000

330.000

330.000

300.000

300.000

5.000.000

5.000.000

361
362
363
364
365

366.31
366.32

367

368

369
370
371
371.3
372
373
374
375

ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɞɟɰɟ ɢ ɜɚɫɩɢɬɚɜɚʃɟ
ɞɟɰɟ ɫɚ ɬɟɲɤɨʄɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɩɪɟɤɨ ɉɍ "Ⱦɟɱʁɚ ɪɚɞɨɫɬ"

472
472 ɉɪɨɝɪɚɦ ɞɜɨʁɟɡɢɱɧɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɭ ɜɪɬɢʄɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɛɟɫɩɥɚɬɚɧ ɛɨɪɚɜɚɤ ɬɪɟʄɟɝ ɞɟɬɚɬɚ ɭ
4723 ɜɪɬɢʄɢɦɚ ɢ ɡɚɛɚɜɢɲɬɢɦɚ ɨɞ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɑɟɬɜɨɪɨɱɚɫɨɜɧɢ ɩɪɢɩɪɟɦɧɢ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ 4723 ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɉɚɤɟɬ ɡɚ ɧɨɜɨɪɨɻɟɧɱɚɞ ɩɪɟɤɨ "Ⱥɩɨɬɟɤɟ ɉɚɧɱɟɜɨ"
4723 ɉɚɧɱɟɜɨ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɪɨɻɟʃɟ ɬɪɨʁɤɢ ɢ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɞɟɰɟ
4723
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ɩɪɨɞɢɰɚɦɚ ɫɚ ɬɪɨʁɤɚɦɚ ɢ
4723 ɱɟɬɜɨɪɤɚɦɚ ɞɨ ɧɚɜɪɲɟɧɟ ɫɟɞɦɟ ɝɨɞɢɧɟ
ȼɚɧɬɟɥɟɫɧɚ ɨɩɥɨɞʃɚ-ɬɪɟʄɢ ɩɨɤɭɲɚʁ-ɩɪɟɤɨ ɊɎɁɈ
4723 Ɏɢɥɢʁɚɥɚ ɡɚ ȳɭɠɧɨ-ɛɚɧɚɬɫɤɢ ɨɤɪɭɝ
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376
377
378
379
380
381
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6
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ɡɚ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɭ ɩɨɪɨɞɢʂɭ ɩɪɟɤɨ
4723 ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
4723 ɉɚɤɟɬɢ ɡɚ ɩɪɜɟ ɛɟɛɟ ɭ ɬɟɤɭʄɨʁ ɝɨɞɢɧɢ
4723 ɇɨɜɱɚɧɚ ɩɨɦɨʄ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦ ɩɨɪɨɞɢʂɚɦɚ
ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ -Ⱦɢɜɱɢɛɚɪɟ-ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚ
4723 ɛɨɪɚɜɤɚ ɞɟɰɟ
425 ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ -Ⱦɢɜɱɢɛɚɪɟ-ɬɟɤɭʄɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
512 ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ -Ⱦɢɜɱɢɛɚɪɟ - ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 911
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 911:

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

7

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

20.000
20.000

20.000
20.000

30.000.000

30.000.000

24.800.000
200.000
900.000

24.800.000
200.000
900.000

408.700.731
17.420.534
426.121.265

101.544.570

408.700.731
101.544.570
17.420.534

101.544.570

527.665.835

ɈɆɅȺȾɂɇȺ
810
382
383
384
385
386
387
388
389
390

390.31
390.32
390.33

ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
Ʉɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɛɪɢɝɟ ɨ
424 ɦɥɚɞɢɦɚ ɡɚ 2012. ɝɨɞɢɧɭ
424 Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
Aɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ
424

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɧɚʁɛɨʂɢɦ
472 ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ ɡɚ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ
472 Ɇɚɬɭɪɚɧɬɫɤɚ ɩɚɪɚɞɚ 2012. ɝɨɞɢɧɟ
472 Ɋɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢ ɤɚɦɩ "Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɭ ɩɪɢɪɨɞɢ"
ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɋɬɚɪɚɬɟɝɢʁɟ ɛɪɢɝɟ ɨ ɦɥɚɞɢɦɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
472 ɉɚɧɱɟɜɨ 2007-2012 ɢ ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɧɨɜɟ
ɉɪɨɝɪɚɦ "ɋɪɛɢʁɚ ɭ ɪɢɬɦɭ ȿɜɪɨɩɟ"-ɋɪɩɫɤɢ ɪɢɬɚɦ
472 ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ Ⱦ.Ɉ.Ɉ Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "Rock-n-river"-ɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ
472 Ɋɭɦɭɧɢʁɚ-ɋɪɛɢʁɚ-ɝɪɚɞ ɉɚɧɱɟɜɨ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɋɚʁɚɦ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
"Ɂɧɚʃɟ ɡɚ ʇ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
472 2011. ɝɨɞɢɧɟ
Aɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ-Ʉɜɢɡ "Ʉɨɥɢɤɨ ɫɟ
ɩɨɡɧɚʁɟɦɨ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ
472 ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɏɨʄɭ ɞɚ ɡɧɚɦ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ472 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:

1.300.000
470.000

1.300.000
470.000

800.000

800.000

980.000
500.000

980.000
500.000

350.000

350.000

500.000

500.000

362.400

362.400

2.570.000

2.570.000

103.380

103.380

2.511

2.511

806

806

7.832.400
106.697

7.832.400
106.697

7.939.097

7.939.097

1.516.560

1.516.560

1.743.801

1.743.801

250.000

250.000

260.000
1.604.365
1.327.671

260.000
1.604.365
1.327.671

ȾɈɌȺɐɂȳȿ ɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ
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160

391

481

392

481

393

481

394
395
396

481
481
481

Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɧɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ
ɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɝɪɚɞɨɜɚ ɢ ɨɩɲɬɢɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ (ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɨ
ɦɟɫɟɱɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɞɚɜɚʃɟ
ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɟ)
Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ
ɉɚɧɱɟɜɨ
Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɥɟɩɢɯ ɢ ɫɥɚɛɨɜɢɞɢɯ
ɉɚɧɱɟɜɨ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɢ ɫɚɜɟɡ ɉɚɧɱɟɜɨ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɡɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭ ɩɪɚɜɧɭ ɩɨɦɨʄ
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397

481

398
399

481
481

400
401
401.1
402
403

481
481
481
481
481

404
405
406
407
408
409

481
481
481
481
481
481

830
410
411
411.3
412
413

3.14
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414
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6
Ⱥɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ɉɪɢʁɚɬɟʂɢ ɉɚɧɱɟɜɚ-ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ
ɤɚɪɧɟɜɚɥ
Ƚɨɞɢɲʃɚ ɱɥɚɧɚɪɢɧɚ ɡɚ 2012. ɝɨɞɢɧɭ Federation of
European Carneval Cities
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ Ⱥɝɪɚɪɧɢ ɛɭʇɟɬ HACCP ɢ ɞɪɭɝɨ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɉɛɭɤɟ (ɩɢɫɚʃɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ, ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ)
ɉɨɞɪɲɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ
B2B ɫɚɫɬɚɧɰɢ - ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ

Ɇɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ-ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ
ȳɚɜɧɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɉɪɨɦɨɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ - ɜɢɞɟɨ ɢ ɮɨɬɨ
ɉɪɨɦɨɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ - ɞɢɡɚʁɧ
ɋɚʁɦɨɜɢ-ɭɱɟɲʄɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160:

ɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȿ
ɍɫɥɭɝɟ ɟɦɢɬɨɜɚʃɚ ɢ ɲɬɚɦɩɚʃɚ
ȳɊɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ" ɉɚɧɱɟɜɨ
ȳɊɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ" - ɬɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ 4511 ɡɚɪɚɞɟ ɫɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢɦɚ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ȳɊɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ" - ɬɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ 4511 ɨɫɬɚɥɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
ȳɊɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ" -ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɡɝɪɚɞɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ
4512 2010. ɝɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ-ɤɨɧɤɭɪɫ
472
ɇɂɍ "Ʌɢɛɟɪɬɚɬɟɚ" -ɩɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɝ
472 ɡɧɚɱɚʁɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830
ɎɈɇȾ ɁȺ ɁȺɒɌɂɌɍ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿɛɭʇɟɬɫɤɢ ɮɨɧɞ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
424 ɀɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ-ɞɟɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɀɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɛɚɜɟɡɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɢɦɚ ɢɡ
ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɢ ɡɚ ɧɟɩɨɤɪɟɧɭɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡ
424 ɉɪɨɝɪɚɦɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɢɦɟ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ "ɉɪɟɜɟɧɰɢʁɚ
ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɧɨɜɢɯ ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ"ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011.
512 ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢɦɢɫɢʁɟ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

1.700.548

1.700.548

55.233
575.988

55.233
575.988

2.000.000
5.550.000
500.000
0
0

2.000.000
5.550.000
500.000
0
0

0
900.000
0
0
0
0

0
900.000
0
0
0
0

17.984.166
17.984.166

17.984.166
17.984.166

36.200.000

36.200.000

19.449.374

19.449.374

12.660.868

12.660.868

1.000.000

1.000.000

120.000

120.000

56.769.374
12.660.868
69.430.242

56.769.374
12.660.868
69.430.242

28.960.000

28.960.000

11.048.601

11.048.601

348.034

348.034

116.348
1.100.000
1.153.768

116.348
1.100.000
1.153.768

1.212.818

1.212.818

ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ ɢ ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ-ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɇɂɋ-ɚ
414.33
415
416
416.31

512 ȺȾ ɇɨɜɢ ɋɚɞ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
423 ɋɭɡɛɢʁɚʃɟ ɚɦɛɪɨɡɢʁɟ
424 ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɲɭɦɫɤɨɝ ɮɨɧɞɚ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɲɭɦɫɤɨɝ ɮɨɧɞɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011.
424 ɝɨɞɢɧɟ
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4

5

6

417

451

418

451

419

420

420.3

421

422

422.31

422.32

423
424

Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ- Ⱦɟɨɧɢɰɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɨɝ
ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɨɞ ɩɭɦɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ Ʉɚɪɚɭɥɚ ɩɪɟɦɚ Ʉɚɱɚɪɟɜɭɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ, ɪɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
511 ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ- Ⱦɟɨɧɢɰɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɨɝ
ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɨɞ ɩɭɦɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ Ʉɚɪɚɭɥɚ ɩɪɟɦɚ Ʉɚɱɚɪɟɜɭ
511

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ Ʉɚɱɚɪɟɜɭ - ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɩɪɟɤɨ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ
511 Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ
ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ: ɆɁ
451 Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ
ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ: ɆɁ Ⱦɨɥɨɜɨ

426

4632

427.31
427.32

427.33

428
429

ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ: ɆɁ Ƚɥɨɝɨʃ

511

451

427

ɇȺɋȿȴȿɇȺ ɆȿɋɌȺ
ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ
ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ: ɆɁ ȳɚɛɭɤɚ

ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ: ɆɁ
451 Ʉɚɱɚɪɟɜɨ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɜɨɞɨɦ ɫɟɜɟɪɧɢɯ ɫɟɥɚ ɝɪɚɞɚ
ɉɚɧɱɟɜɚ- ɞɟɨɧɢɰɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-ɋɤɪɨɛɚɪɚ-Ʉɚɱɚɪɟɜɨɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɇɢɧ. ɠɢɜ. ɫɪɟɞɢɧɟ, ɪɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪ.
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɩɪɟɤɨ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ Ɋɋ
511
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɜɨɞɨɦ ɫɟɜɟɪɧɢɯ ɫɟɥɚ ɝɪɚɞɚ
ɉɚɧɱɟɜɚ- ɞɟɨɧɢɰɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-ɋɤɪɨɛɚɪɚ-Ʉɚɱɚɪɟɜɨ511 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɜɨɞɨɦ ɫɟɜɟɪɧɢɯ ɫɟɥɚ ɝɪɚɞɚ
ɉɚɧɱɟɜɚ- ɞɟɨɧɢɰɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-ɋɤɪɨɛɚɪɚ-Ʉɚɱɚɪɟɜɨ-Ɏɨɧɞ
ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ Ɋɋ -ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɚ
511
ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭ ɰɢʂɭ
ɭɪɟɞɧɨɝ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɜɨɞɨɦ ɡɚ ɩɢʄɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ
Ƚɪɚɞɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ,
ɪɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ

425
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Ⱦɟɨ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɩɨ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɚɤɬɭ

511 Aɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ Ɍɚɦɢɲɤɟ ɭɥɢɰɟ ɭ Ɉɦɨʂɢɰɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚ ɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟ
511 ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ

ɋɭɮɢɧɫɢɪɚʃɟ ɫɚɧɚɰɢʁɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɱɜɪɫɬɨɝ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ
511 ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɋɬɚɪɱɟɜɭ
ɋɭɮɢɧɫɢɪɚʃɟ ɫɚɧɚɰɢʁɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɱɜɪɫɬɨɝ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɋɬɚɪɱɟɜɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
511 ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ

ȳɄɉ "ɏɂȽɂȳȿɇȺ" ɉȺɇɑȿȼɈ
4511 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɱɢɲʄɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚ ɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ4512 ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "ɏɢɝɢʁɟɧɚ" ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɭ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

1.363.608

1.363.608

1.017.583

1.017.583

1.391.595

1.391.595

0

8.210.180

5.788.452

0

8.210.180

5.788.452

65.681.440

65.681.440

10.200.000

10.200.000

6.800.000

6.800.000

49.771.019

49.771.019

8.789.820

8.789.820

1.363.607

1.363.607

1.363.607

1.363.607

4.086.576

4.086.576

4.706.000

4.706.000

1.082.147

1.082.147

4.150.284

4.150.284

2.766.857
95.851.335

2.766.857
82.681.440

178.532.775

33.496.630

33.496.630

12.385.726

12.385.726

45.882.356

45.882.356
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ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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4

5

430

4511
4511

433

4511

434

4512

435

4512

436

4512
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6
ȳɄɉ "ȽɊȿȳȺȵȿ" ɉȺɇɑȿȼɈ
Tɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɨɬɩɥɚɬɟ ɝɥɚɜɧɢɰɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ɡɚ
4511 ɢɡɦɢɪɟʃɟ ɞɭɝɚ ɡɚ ɭɬɪɨɲɟɧɢ ɝɚɫ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "Ƚɪɟʁɚʃɟ" ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɭ

431
432

436.3
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ȳɄɉ "ɁȿɅȿɇɂɅɈ" ɉȺɇɑȿȼɈ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɛɚɲɬɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɱɢʁɢɯ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨɝ
ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ ɭ ɝɪɚɞɭ
ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ ɩɚɪɤɚ "ɇɚɪɨɞɧɚ ɛɚɲɬɚ-Ȼɚɪɭɬɚɧɚ" ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɩɨɤɪɢɜɚʃɭ Ɂɟɥɟɧɟ ɩɢʁɚɰɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɢ ɩɨɱɟɬɚɤ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɩɨɤɪɢɜɚʃɭ Ɂɟɥɟɧɟ ɩɢʁɚɰɟ
-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "Ɂɟɥɟɧɢɥɨ" ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɭ

ȳɄɉ "ȼɈȾɈȼɈȾ ɂ ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȺ" ɉȺɇɑȿȼɈ
ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ Ɉɯɪɢɞɫɤɨʁ
4512 ɭɥɢɰɢ ɢ ɩɪɨɫɟɤɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "ȼɨɞɨɜɨɞ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ"

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

53.050.000
53.050.000

53.050.000
53.050.000

27.190.980
5.000.000

27.190.980
5.000.000

2.500.000

2.500.000

19.169.556

19.169.556

30.000.000

30.000.000

8.459.192

8.459.192

92.319.728

92.319.728

21.000.000
21.000.000

21.000.000
21.000.000

173.567.766
173.567.766

173.567.766
173.567.766

ɌɊȺɇɋȺɄɐɂȳȿ ȼȿɁȺɇȿ ɁȺ ȳȺȼɇɂ ȾɍȽ
437

611 Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɞɭɝ

01
04
07
10
13

3.15

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560

458.363.771
82.681.440
12.966.857
40.014.474
14.265.652
525.610.754

82.681.440

458.363.771
82.681.440
12.966.857
40.014.474
14.265.652
608.292.194

ȳɉ "ȾɂɊȿɄɐɂȳȺ ɁȺ ɂɁȽɊȺȾȵɍ ɂ ɍɊȿȭȿȵȿ
ɉȺɇɑȿȼȺ" ɉȺɇɑȿȼɈ
620
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
448.3
449
449.3
450
450.3

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
481 Ⱦɨɩɪɢɧɨɫ ɤɨɦɨɪɚɦɚ
482 Ɉɛɚɜɟɡɟ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ ɪɚɫɯɨɞɟ- ɉȾȼ
413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
416 ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɋɬɚɪɨ ɉɚɧɱɟɜɨ"- ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ. ɇɨɜɢ
423 ɋɚɞ -ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ- ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011.
425 ɝɨɞɢɧɟ

99.921.000
17.886.000
499.000
15.000.000
350.000
2.940.000
3.000.000
4.550.000
81.950.000
930.000
14.680.000
686.820
4.500.000
300.000
207.844.000
10.225.700

3.820.000
1.100.000

220.000

99.921.000
17.886.000
499.000
18.820.000
350.000
4.040.000
3.000.000
4.550.000

4.980.000

82.170.000
930.000
19.660.000

8.680.000

686.820
4.500.000
300.000
216.524.000
10.225.700

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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ɉɨɡɢɰɢʁɚ
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Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

3

4
451
452
453
454
455
456

5
426
465
481
482
483
511

456.3
457
458
458.3

459

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɉɫɬɚɥɟ ɬɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ɉɫɬɚɥɢ ɩɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɟ, ɬɚɤɫɟ, ɰɚɪɢɧɟ ɢ ɞɪ.
ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011.
511 ɝɨɞɢɧɟ
511 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɋɬɚɪɨɝ ɉɚɧɱɟɜɚ
Kɨɦɭɧɚɥɧa ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ- ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɪɟɞɢɬɚ
ɢɥɢ ɟɦɢɬɨɜɚʃɟ ɯɚɪɬɢʁɚ ɨɞ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
511
ɍɱɟɲʄɟ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɝɪɭɞɨɛɪɚɧɚ ɭ ɤɚɫɚɪɧɢ "Ɋɚɫɬɤɨ
511 ɇɟɦɚʃɢʄ" ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɭɥɢɰɚ ɫɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ:Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ ɨɞ Ɇɨɲɟ ɉɢʁɚɞɟ ɞɨ
Ȼɪɚʄɟ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ;Ɂɦɚʁ ȳɨɜɢɧɚ ɢ Ⱦɨɫɢɬɟʁɟɜɚ ɭɥɢɰɚ 511 "Ɍɚɦɢɲ Ʉɚɩɢʁɚ"

459.31
459.32

ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɭ ɭɥɢɰɢ ɂɜɟ Ʉɭɪʁɚɱɤɨɝ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
511 Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7
7.130.000
740.000
0
5.850.000
0
106.790.000

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8
6.700.000
100.000
1.100.000
200.000

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9
13.830.000
740.000
0
5.950.000
1.100.000
106.990.000

165.026.848
90.000.000

165.026.848
90.000.000

107.000.000

107.000.000

3.000.000

3.000.000

338.000.000

338.000.000

1.000.000

1.000.000

32.000.000

32.000.000
103.500.000

103.500.000

19.500.000

19.500.000

459.34

ɂɜɟ Ʉɭɪʁɚɱɤɨɝ-ɤɢɲɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ
511 ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɞɟɥɚ ɤɢɲɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɭɥɢɰɢ
511 ɋɜɟɬɨɡɚɪɚ ɒɟɦɢʄɚ - ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ

459.35

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɮɟɤɚɥɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ511 ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

295.391.155

295.391.155

459.36

ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɦɨɫɬɚ ɭ ɂɜɚɧɨɜɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ
511 ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

14.817.828

14.817.828

459.37

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

162.907.947

162.907.947

100.500.000

100.500.000
4.700.000
5.320.000
300.000
740.000
7.300.000

459.33

459.38
460
460.3
461
462
462.3

511
512
513
523
541
541
01
04
10
13

3.16

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɭɥɢɰɟ ɫɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ-ɧɚɫɬɚɜɚɤ ɪɚɞɨɜɚ ɭ ɭɥɢɰɢ ɂɜɟ
Ʉɭɪʁɚɱɤɨɝ (ɨɞ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ ɞɨ ɭɥɢɰɟ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ
511 Ɍɭɰɨɜɢʄɚ) ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɭɥɢɰɟ ɫɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ-ɭɥɢɰɚ ɂɜɟ Ʉɭɪʁɚɱɤɨɝ (ɨɞ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ
511 ɞɨ ɭɥɢɰɟ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ɍɭɰɨɜɢʄɚ)

459.1

08. март 2012 . године

160
463
464

ɋɜɟɬɨɡɚɪɚ Mɢɥɟɬɢʄɚ 2 ɮɚɡɚ ɨɞ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ ɞɨ
ȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɨɝ Ȼɭɥɟɜɚɪɚ-ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ
ɭɥɢɰɟ ɫɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
Ɂɚɥɢɯɟ ɡɚ ɞɚʂɭ ɩɪɨɞɚʁɭ
Ɂɟɦʂɢɲɬɟ
Ɂɟɦʂɢɲɬɟ-ɪɚɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620:

Ɇȿɋɇȿ ɁȺȳȿȾɇɂɐȿ -ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɆɁ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

1.000.000

4.700.000
5.320.000
0
740.000
7.300.000
1.044.000.000
0
107.000.000
189.859.368
1.340.859.368

11.739.484
485.000
25.000

1.000.000

300.000

723.816.930
723.816.930

1.044.000.000
723.816.930
107.000.000
189.859.368
2.064.676.298

11.739.484
485.000
25.000

3

4
465
466
467
468
469

469.3
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485

486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

5
6
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ ɫɬɭɱɧɢ
424 ɧɚɞɡɨɪ ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
425 ɢ ɫɬɚɡɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
ɢ ɫɬɚɡɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
425 (ɧɟɩɨɜɭɱɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ)
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
4511 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ "Ʉɨɦɛɪɟɫɬ"

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7
481.000
956.560

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9
481.000
956.560

100.000
81.567

100.000
81.567

1.084.522

1.084.522

1.084.522
432.000

1.084.522
432.000

4.920.000

4.920.000

200.000
1.545.313
344.000

200.000
1.545.313
344.000

13.500.903
380.000
715.000
150.000
600.000
200.000

13.500.903
380.000
715.000
150.000
600.000
200.000

2.464.130

2.464.130

1.200.000

1.200.000

456.552
398.900

456.552
398.900

990.000
1.000.000

990.000
1.000.000

451
481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

3.214.698
1.731.623

3.214.698
1.731.623

ɆɁ Ƚɥɨɝɨʃ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɚ ȳɚɜɧɨɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɭ ȳɄɉ "Ƚɥɨɝɨʃ"
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɜɟɪɫɤɢɦ ɢ ɧɟɩɪɨɮɢɧɬɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ (ɡɚɦɟɧɚ ɰɟɜɢ)
ɉɪɟɧɨɫ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɋɪɩɫɤɨʁ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʁ ɰɪɤɜɢ ɡɚ
481 ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɏɪɚɦɚ

7.204.330
130.000
250.000
110.000
324.330
1.100.000
1.090.000
3.200.000

7.204.330
130.000
250.000
110.000
324.330
1.100.000
1.090.000
3.200.000

1.000.000

1.000.000

ɆɁ Ⱦɨɥɨɜɨ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɂɡɪɚɞɚ ɫɬɚɡɚ
ɇɚɫɢɩɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɲɨɞɟɪɨɦ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ "Ⱦɨɥɨɜɢ"
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɩɭɦɩɢ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ
4512 ȳɄɉ "Ⱦɨɥɨɜɢ" Ⱦɨɥɨɜɨ
481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

15.454.717
450.000
50.000
800.000
350.000
300.000
300.000
300.000
300.000
250.000
3.000.000

15.454.717
450.000
50.000
800.000
350.000
300.000
300.000
300.000
300.000
250.000
3.000.000

400.000
1.500.000

400.000
1.500.000

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ "Ʉɨɦɛɪɟɫɬ"
4512
481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɩɨɩɪɚɜɤɭ ɰɪɤɜɟ

ɆɁ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ, ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɭɬɧɟ
425 ɦɪɟɠɟ, ɭɥɢɰɚ ɢ ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
ɍɪɟɻɟʃɟ ɲɢɪɟɝ ɰɟɧɬɪɚ ɫɟɥɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
425 ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɬɟɪɟɧɚ
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɤɚɩɟɥɢ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɨɤɨ ɝɪɨɛʂɚ
425
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
4511 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
451 Ȼɭɲɟʃɟ ɢ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɛɭɧɚɪɚ ɩɢʁɚʄɟ ɜɨɞɟ, ɫɚɧɚɰɢʁɚ
Ɉɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ, ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ, ɞɟɩɨɧɢʁɚ,
ɝɪɨɛʂɚ, ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ
421
423
424
424
425

421
423
424
426
4511
481
511

421
422
423
424
424
425
425
425
426
4511

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1
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4
508
509
510
511

5
481
481
481
511

512
513
514

411
412
421
422
423
423
424
425
426
511
511
511

526
527
528
529

421
422
423
425

530
531
532
533
534
535
536

425
426
4511
481
481
481
482

540

08. март 2012 . године
ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɝɪɚɻɚɧɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɰɪɤɜɚɦɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɚɪɤɚ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ɨɤɪɟɬ5ɧɢɰɭ ɤɨɞ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɚɭɬɨɛɭɫɤɟ
511 ɫɬɚɧɢɰɟ
511 ɉɨɦɨʄ ɭ ɫɚɧɚɰɢʁɢ ɤɪɨɜɚ ɚɦɛɨɥɚɧɬɟ
512 Ɉɩɪɟɦɚʃɟ ɨɛɞɚɧɢɲɬɚ

515
516
517
518
519
519.1
520
521
522
523
524
525

537
538
539

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ɆɁ ɂɜɚɧɨɜɨ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ȿɬɧɨ ɤɭʄɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɭɬɟɜɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɤɚɩɟɥɟ
ɆɁ ȳɚɛɭɤɚ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɭɬɟɜɚ-ɭɪɟɻɟʃɟ ɨɛɚɥɟ Ɍɚɦɢɲɚ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɬɟɪɟɧɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɋɭɛɜɟɧɢʁɟ ȳɄɉ "ȼɨɞ-ɤɨɦ" ȳɚɛɭɤɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɜɟɪɫɤɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɨ ɩɥɚɧɭ ɡɚ 2012. ɝɨɞɢɧɭ

511
511 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɢʁɚɰɟ
511 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɧɚ ɝɪɨɛʂɭ
511 Ƚɍɉ-ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɡɨɧɚ ɢ ɭɜɨɻɟʃɟ ɝɪɟʁɚʃɚ ɭ ɏɚɥɢ

ɆɁ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ "Ʉɚɱɚɪɟɜɨ"
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ "Ʉɚɱɚɪɟɜɨ"
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɟ ɨɞ ʁɟɞɧɨɝ
ɧɢɜɨɚ ɞɪɭɝɨɦ
Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ȼɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢ ɡɚɫɚɞɢ
ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ-ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɢ ɫɨɮɬɜɟɪ,
ɤʃɢɠɟɜɧɚ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɞɟɥɚ

541
542
543
544
545
546
547
548
549

421
422
423
424
425
426
4511
4512
481

550
551
552
553

482
511
512
514

554

515

555

ɆɁ Ɉɦɨʂɢɰɚ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7
400.000
300.000
300.000
3.654.717

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

1.000.000
1.000.000
800.000
5.510.629
203.470
36.421
457.035
86.320
525.749
100.000
269.852
58.370
412.432
1.000.000
1.000.000
1.360.980

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9
400.000
300.000
300.000
3.654.717
1.000.000
1.000.000
800.000

1.141.556
360.890
64.600
165.350
465.036

85.680

6.652.185
564.360
101.021
622.385
86.320
990.785
100.000
269.852
58.370
498.112
1.000.000
1.000.000
1.360.980

12.965.445
1.330.000
20.000
450.000
1.220.540

12.965.445
1.330.000
20.000
450.000
1.220.540

2.000.000
70.000
1.320.000
1.050.000
432.905
1.000.000
72.000

2.000.000
70.000
1.320.000
1.050.000
432.905
1.000.000
72.000

500.000
1.500.000
1.000.000

500.000
1.500.000
1.000.000

1.000.000

1.000.000

16.375.423
658.423
5.000
1.100.000
70.000
1.100.000
370.000
3.750.000
1.050.000
2.200.000
22.000
5.300.000
150.000
500.000

2.630.000
180.000
450.000

2.000.000

100.000
16.660.194
460.000

19.005.423
658.423
5.000
1.280.000
70.000
1.550.000
370.000
3.750.000
1.050.000
2.200.000
22.000
7.300.000
150.000
500.000
100.000

200.000

16.860.194
460.000

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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4

5

556
557
558
559
560
561

421
422
423
424
425
425

562

425

563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574

425
425
425
426
426
4511
4512
4512
481
481
511
511

575
576
577
577.1
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
595.3
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6
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ɫɟɥɭ, ɱɢɲʄɟʃɟ ɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɢɜʂɢɯ ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɢ ɫɦɟɬɢɥɢɲɬɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɭɬɟɜɚ ɭ ɫɟɥɭ
Teɤɭʄɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ Ɇɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ Ɇɟɫɧɟ
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɬɚɡɚ
ɭ ɫɟɥɭ
Ⱦɟɱʁɚ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ ɫɬɚɪɟ ɚɦɛɨɥɚɧɬɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɉɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ "Ɉɦɨʂɢɰɚ"
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɢɰʁɟ ȳɄɉ "Ɉɦɨʂɢɰɚ"
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɨ ɨɩɪɟɦɚʃɟ- ɤɨɪɩɟ, ɤɥɭɩɟ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɫɩɨɪɬɭ ɩɪɟɦɚ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɨɫɬɚɥɢɦ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɝɪɚɻɚɧɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɆɁ ɢ ɆɄ

512
511 Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ

ɆɁ ɋɬɚɪɱɟɜɨ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɇɚɞɡɨɪ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɍɪɟɻɟʃɟ ɰɟɧɬɪɚ
ɍɪɟɻɟʃɟ ɫɬɚɞɢɨɧɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɰɪɤɚɜɚ
ɉɨɩɪɚɜɤɚ ɭɥɢɰɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ ɆɁ ɢ ɚɦɛɭɥɚɧɬɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɢ ɤɥɭɛɨɜɢɦɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ-ɭ
451 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ-ɭ
4512 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɢɰʁɟ ȳɄɉ-ɭ
511 ɉɪɨʁɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
512 Ɋɚɱɭɧɚɪɫɤɚ ɨɩɪɟɦɚ
421
421
422
423
423
424
425
425
425
425
425
425
425
426
481
451

ɆɁ ȼɨʁɥɨɜɢɰɚ
511 ɋɚɧɚɰɢʁɚ Ɋɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ɆɁ ȼɨʁɥɨɜɢɰɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160:

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

7

8

2.400.000
50.000
300.000
585.000
100.764
600.000

150.000

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9
2.400.000
50.000
450.000
585.000
100.764
600.000

50.000

50.000

500.000
200.000
70.000
90.000
54.430
3.700.000
400.000
100.000
1.100.000
200.000
50.000
1.700.000

500.000
200.000
70.000
140.000
54.430
3.700.000
400.000
100.000
1.100.000
200.000
50.000
1.700.000

50.000

350.000
3.600.000

350.000
3.600.000

18.124.963
500.000
626.053
10.000
550.000
200.000
650.000
250.000
500.000
900.000
500.000
300.000
550.000
200.000
738.910
4.240.000
510.000

18.124.963
500.000
626.053
10.000
550.000
200.000
650.000
250.000
500.000
900.000
500.000
300.000
550.000
200.000
738.910
4.240.000
510.000

4.500.000
1.400.000
950.000

4.500.000
1.400.000
950.000

50.000

50.000

2.500.000
2.500.000

2.500.000
2.500.000

120.036.088
120.036.088

3.971.556
3.971.556

120.036.088
3.971.556
124.007.644

ȳɄɉ "ȺɍɌɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌ ɉȺɇɑȿȼɈ" ɉȺɇɑȿȼɈ
3.17

Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

451
596
596.3

4511

Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɞɟɥɚ ɡɚɪɚɞɚ

Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɢɫɩɥɚɬɭ ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɪɚɞɧɢɤɚ ɩɨ
4511 ɨɫɧɨɜɭ ɦɚʃɟ ɢɫɩɥɚʄɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɚ ɭ 2006. ɝɨɞɢɧɢ

77.000.000

77.000.000

17.731.670

17.731.670

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1
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810
598
599
600
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6
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ
4511 ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451:
ȳɄɉ "ɆɅȺȾɈɋɌ" ɉȺɇɑȿȼɈ
ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
4511 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
4511 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɩɨɬɪɨɲʃɚ ɜɨɞɟ ɧɚ ɛɚɡɟɧɭ
4511 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

77.923.628

77.923.628

172.655.298
172.655.298

172.655.298
172.655.298

50.612.256
8.000.000

50.612.256
8.000.000

3.430.000

3.430.000

62.042.256
62.042.256

62.042.256
62.042.256

29.345.777

29.345.777

3.723.821

3.723.821

8.000.000

8.000.000

11.723.821
29.345.777
41.069.598

11.723.821
29.345.777
41.069.598

3.907.175
699.383
420.091

3.907.175
699.383
420.091

5.026.649
5.026.649

5.026.649
5.026.649

2.069.458
370.414

2.069.458
370.414

1.031.007
462.897
181.505
1.494.351
1.278.753
68.337
155.309

1.031.007
462.897
181.505
1.494.351
1.278.753
68.337
155.309

7.112.031
7.112.031

7.112.031
7.112.031

ȳɄɉ "ȼɈȾɈȼɈȾ ɂ ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȺ" ɉȺɇɑȿȼɈ
3.19
490

601
602
603

3.20

3.21

4512

ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ
ɦɟɫɬɭ
ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɮɟɤɚɥɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ
Ʉɭɞɟʂɚɪɫɤɨɦ ɧɚɫɢɩɭ ɢ Ɇɢɫɢ 2 (ɭɥɢɰɟ ȼɥɚɫɢɧɫɤɚ, ɞɟɨ
ɇɨɜɨɫɟʂɚɧɫɤɨɝ ɩɭɬɚ ɢ ɉɟɥɢɫɬɟɪɫɤa)-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɛɥɨɤɨɜɫɤɟ
4512 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɤɢɲɧɟ
4512 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 490
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 490:
ɈɉɒɌɂɇɋɄɂ ɈȾȻɈɊ ɐɊȼȿɇɂ ɄɊɋɌ ɉȺɇɑȿȼɈ

110

604
605
606

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

473

607
608
609
610
611
612
613
614
615

Ɍɭɪɢɡɚɦ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɧɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɪɚɫɯɨɞɢ (ɧɚɤɧɚɞɟ
416 ɱɥ. ɍɈ ɢ ɇɈ)
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 473
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 473:

3.22

3

610

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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4

5

616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
430
481
482

631

511

632

511

633

511

633.3
634
635

511
512
515
01
04
13

3.23
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ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6
ȳɉ "ȽɊȺȾɋɄȺ ɋɌȺɆȻȿɇȺ ȺȽȿɇɐɂȳȺ"
ɉȺɇɑȿȼɈ
ɋɬɚɦɛɟɧɢ ɪɚɡɜɨʁ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢɨʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ-ɨɛɚɜɟɡɟ ɩɪɟɦɚ Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ- ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ- ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɧɚɰɢʁɚ
ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɟ ɩɪɟɧɨɫɟ ɩɪɟɤɨ ɛɭʇɟɬɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ ɯɢɬɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ ɯɢɬɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɚɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
Ɉɩɪɟɦɚ
ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

7

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

14.058.386
2.516.451
0
0
0
0
1.061.106
0
1.061.106
0
0
0
0
0
0

6.382.825
1.142.526
250.000
200.000
450.000
2.500.000
2.438.894
300.000
4.938.894
1.000.000
35.500.000
3.500.000
3.000.000
4.000.000
300.000

20.441.211
3.658.977
250.000
200.000
450.000
2.500.000
3.500.000
300.000
6.000.000
1.000.000
35.500.000
3.500.000
3.000.000
4.000.000
300.000

0

10.250.000

10.250.000

0

140.000.000

140.000.000

3.888.646
11.365.069
0
0
22.585.695
11.365.069
33.950.764

3.888.646

800.000
1.000.000

11.365.069
800.000
1.000.000

217.953.139

22.585.695
217.953.139
11.365.069

217.953.139

251.903.903

ȽɈȾɂɒȵɂ ɉɊɈȽɊȺɆ ɁȺɒɌɂɌȿ, ɍɊȿȭȿȵȺ ɂ
ɄɈɊɂɒȶȿȵȺ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈȽ
ɁȿɆȴɂɒɌȺ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ

421
636
636.31

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɨ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɨ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ 424 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ

82.800.000

82.800.000

636.32

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɩɨʂɨɱɭɜɚɪɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
423 2011. ɝɨɞɢɧɟ

81.758.665

81.758.665

636.33

ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
424 ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ

7.200.000

7.200.000

27.000.000

27.000.000

636.34

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011.
424 ɝɨɞɢɧɟ

1.500.000

1.500.000

636.35

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ Ʉ.Ɉ. Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ424 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ

4.000.000

4.000.000

636.36

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɩɪɟɦɟ ɩɨʂɨɱɭɜɚɪɫɤɟ
425 ɫɥɭɠɛɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ

100.000

100.000

636.37

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɡɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ
ɩɨʂɨɱɭɜɚɪɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ-ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ Ⱥɉ
426 ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ -ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ

3.380.000

3.380.000

3

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

4

5

6

636.38
636.39

636.40

ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɩɨʂɨɱɭɜɚɪɫɤɭ ɫɥɭɠɛɭ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
512 ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɡɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ
ɩɨʂɨɱɭɜɚɪɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ-ɨɩɪɟɦɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011.
512 ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɪɚɞɚ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ
ɨʁɚɱɚʃɭ ɤɨɥɨɜɨɡɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ, ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɢ
ɩɨʁɚɱɚɧɨɝ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ-ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011.
511 ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 421:

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ
7

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

3.630.000

3.630.000

2.000.000

2.000.000

49.600.000

49.600.000

82.800.000
180.168.665
262.968.665

82.800.000
180.168.665
262.968.665

400.000

400.000

2.000.000

2.000.000

730.416

730.416

2.950.000

2.950.000

4.015.000

4.015.000

200.000

200.000

500.000

500.000

6.180.416

6.180.416

4.506.986

4.506.986

535.000

535.000

4.000.000

4.000.000

12.960.832
13.056.986
26.017.818

12.960.832
13.056.986
26.017.818

69.164.515

69.164.515

69.164.515
69.164.515

69.164.515
69.164.515

ɇȺɆȿɇɋɄȺ ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɈȾ ɇɈȼɑȺɇɂɏ
ɄȺɁɇɂ ɁȺ ɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȿ ɉɊȿɄɊɒȺȳȿ

3.24
451

Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
637
638
639
640
640.3
641
642
643
643.31
643.32
643.33

3.25
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ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ
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Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

510

644

416 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɉɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ-ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
423 ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɧɚ
424 ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɇɚɭɱɧɨ-ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɪɚɞ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
424 ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɇɚɭɱɧɨ-ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɪɚɞ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
424 ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ422 ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ423 ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɚ
425 ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɚ
425 ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɩɨɥɢɰɢʁɭ, ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɭ ɢ Ⱥɝɟɧɰɢʁɭ512 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɍɪɟɻɚʁ ɡɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɪɟɤɪɲɚʁɚ512 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451:
ȳɄɉ "ɏɂȽɂȳȿɇȺ" ɉȺɇɑȿȼɈ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ
4511 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɞɟɥɚ ɡɚɪɚɞɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451:
ɊȺɁȾȿɈ 3
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
08 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ

10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

4.127.803.447
46.407.355
127.000
274.751.091

1.159.037.635

4.127.803.447
1.159.037.635
46.407.355
127.000
274.751.091

4

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 3

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

7

8

427.542.615
4.876.631.508

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9
427.542.615

1.159.037.635

6.035.669.143

ȽɊȺȾɋɄɈ ȳȺȼɇɈ ɉɊȺȼɈȻɊȺɇɂɅȺɒɌȼɈ
330

645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657

ɋɭɞɨɜɢ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ
412 ɥɢɰɚ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
412 ɥɢɰɚ
413 Ɇɟɫɟɱɧɟ ɤɚɪɬɟ-ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ, ʁɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ ɢ
416 ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
512 Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 330
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 330:
ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 4

5
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330

658

411

659
660

412
411

661
662
663

412
413
414

664
665
666
667
668
669

416
421
422
423
425
426

670
671
672

481
482
512
01

ɁȺɒɌɂɌɇɂɄ ȽɊȺȭȺɇȺ ȽɊȺȾȺ ɉȺɇɑȿȼȺ
ɋɭɞɨɜɢ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ
ɥɢɰɚ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɥɢɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ-ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ
ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɨɦɛɭɞɫɦɚɧ
Ɉɫɬɚɥɢ ɩɨɪɟɡɢ
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 330
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 330:

3.301.272

3.301.272

590.928
891.493

590.928
891.493

159.577
45.000
40.000

159.577
45.000
40.000

505.000
307.929
16.000
369.017
18.000
157.957
40.000

150.000

505.000
307.929
16.000
369.017
18.000
157.957
190.000

6.442.173

150.000
150.000

6.442.173
150.000
6.592.173

6.442.173

150.000

6.592.173

6.442.173

1.146.540

1.146.540

205.231
404.762

205.231
404.762

72.452
19.127
40.000

72.452
19.127
40.000

170.927
203.733
30.000
260.298
22.000
125.000

170.927
203.733
30.000
260.298
22.000
125.000

45.000
42.000
210.000

45.000
42.000
210.000

2.997.070
2.997.070

2.997.070
2.997.070

ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 5
01
04
06
07
08
10

ɂɁȼɈɊɂ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ ȻɍȹȿɌȺ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

4.280.505.212
0 1.159.187.635
12.020.935
46.407.355
127.000
274.751.091

4.280.505.212
1.159.187.635
12.020.935
46.407.355
127.000
274.751.091

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ȻɍȹȿɌȺ

Ɉɉɂɋ ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍ Ʉ ɍ ɉ ɇ Ɉ Ȼ ɍ ȹ ȿ Ɍ:

7
428.346.870
5.042.158.463

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ
ɂ ɈɋɌȺɅɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

1.159.187.635

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9
428.346.870
6.201.346.098

Члан 6.
Члан 29. мења се и гласи:
По уговорима из 2011. године преостала средстава кредита износе
167.751. 091 динара, а односе се на
финансирање капиталних инвестиција и то:
- набавка соло аутобуса за јавни превоз у износу од 98.390.840 динара;
- изградња објекта за разврставање комуналног отпада у износу од 12.385.726 динара;
- наставак изградње фекалне канализације на Кудељарском насипу и Миси 2 (улице Власинска, део
Новосељанског пута и Пелистерска) у износу од 29.345.777 динара;
- проширење парка «Народна башта-Барутана» у износу од 19,169.556 динара и
- пројекат и почетак радова на покривању Зелене пијаце у износу од 8,459,192 динара.
						
Члан 7.
У члану 34. додаје се став 2 који гласи:
„Распоред коришћења средстава у оквиру раздела 2. Градоначелник и Градско веће, позиција 33.3,
вршиће се по посебном акту (закључак и решење) Градоначелника града Панчева, а на предлог Градског штаба
за ванредне ситуације града Панчева.“
Члан 8.
Ову одлуку објавити у «Службеном листу града Панчева» и доставити Министарству финансија
Републике Србије.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Панчева », а
примењиваће се од 1. јануара 2012. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012 		
Панчево, 08. март 2012. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

49.
На основу чланова 11, 32 и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07),
члана 106. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 8/08 и 4/09), Скупштина
града Панчева, на седници одржаној 08.03. 2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ГРАДА ПАНЧЕВА
Члан 1.
У Статуту града Панчева («Службени лист
града Панчева» број 8/08 и 4/09), у члану 8. став 2.
речи: “министарства надлежног за послове локалне
самоуправе”, замењују се речима:”покрајинског

секретаријата надлежног за послове локалне
самоуправе”.
Члан 2.
У члану 10. речи:”министарства надлежног
за послове локалне самоуправе”, замењују се
речима:”покрајинског секретаријата надлежног за
послове локалне самоуправе”.
Члан 3.
Члан 11. мења се и гласи:
« Град има своју имовину над којом врши
својинска овлашћења путем органа Града у складу
са законом.
Финансирање Града као и услови под којима
се Град може задуживати уређују се Законом.»
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Члан 4.
У члану 21. тачке 5, 10 и 25. мењају се и гласе :
„5) уређује и обезбеђује обављање и развој
комуналних делатности (снабдевање водом за
пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских
и отпадних вода, производња и дистрибуција
топлотне енергије, управљање комуналним
отпадом, градски и приградски превоз путника,
управљање гробљима и погребне услуге, управљање
јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног
осветљења, управљање пијацама, одржавање
улица и путева, одржавање чистоће на површинама
јавне намене, одржавањејавних зелених површина, димничарске услуге, делатност зоохигијене)
као и организационе, материјалне и друге услове
за њихово обављање;
10) уређује и обезбеђује располагање пословним
простором у јавној својини града, утврђује висину
закупнине пословног простора и врши надзор над
коришћењем пословног простора.
25) располаже имовином Града, користи
средства у државној својини и стара се о њиховом
очувању и увећању.”
Члан 5.
У члану 27. став 2. мења се и гласи:
„Ради контроле коришћења буџетских
средстава Градоначелник, у складу са законом,
оснива градску службу за инспекцију и независну
организациону јединицу за интерну ревизију.”
Члан 6.
Члан 39. мења се и гласи: «Скупштина у
складу са законом:
1) доноси Статут Града и Пословник
Скупштине;
2)доноси биџет и усваја завршни рачун Града;
3) утврђује стопе изворних прихода Града, као
и начин и мерила за одређивање висине локалних
такси и накнада;
4) доноси програм развоја Града и појединих
делатности;
5) доноси просторни план, урбанистичке
планове и уређује коришћење грађевинског
земљишта
6) доноси прописе и друге опште акте;
7) расписује
градски
референдум
и
референдум на делу територије Града, изјашњава се
о предлозима садржаним у грађанској иницијативи
и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
8) оснива службе, јавна предузећа, установе
и организације утврђене статутом града и врши
надзор над њиховим радом;
9) именује и разрешава управни и надзорни
одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби, чији
је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у
складу са законом;
10) бира и разрешава председника Скупштине
и заменика председника Скупштине;
11) поставља и разрешава секретара и заменика
секретара Скупштине;
12) бира и разрешава Градоначелника, и
на предлог Градоначелника бира и разрешава
заменика градоначелника и чланове Градског
већа;
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13) утврђује градске таксе и друге локалне
приходе који Граду припадају по закону;
14) утврђује накнаду за уређивање и
коришћење грађевинског земљишта;
15) доноси акт о давању сагласности за
упис права својине јавних предузећа и друштва
капитала чији је оснивач Град;
16)одлучује о покретању поступка за
отуђење, отуђењу и давању у закуп неизграђеног
грађевинског земљишта;
17) одлучује о располагању стварима у јавној
својини Града у складу са законом( давању ствари
на коришћење, давању ствари у закуп, преносу
права јавне својине на другог носиоца јавне
својине са накнадом или без накнаде укључујући и
размену, одређивању корисника на непокретности
коју Град стекне у својину путем наслеђа, поклона
или на други начин, одузимању права коришћења
у случају прописаним законом, отуђењу имовине
из јавне својине Града, прибављању имовине
у јавну својину Града, заснивању хипотеке на
непокретности, улагању у капитал, залагању
покретне ствари);
18)одлучује о поверавању функције управљања
над имовином у јавној својини града субјектима
утврђеним законом;
19) одлучује о давању у закуп пословног
простора за период дужи од 5 година ;
20) одобрава улагања у пословни простор дат
у закуп за период дужи од 5 година;
21) доноси акт о јавном задуживању Града, у
складу са законом којим се уређује јавни дуг;
22) прописује радно време угоститељских,
трговинских и занатских објеката;
23) даје
мишљење
о
републичком,
покрајинском и регионалном просторном плану;
24) даје мишљење о законима којима се уређују
питања од интереса за локалну самоуправу;
25) даје сагласност на употребу имена, грба и
другог обележја Града;
26) обавља и друге послове утврђене законом
и Статутом.»
Члан 7.
У члану 54. став 1. тачке 5. и 6. мењају се и
гласе:
„5. оснива градску службу за инспекцију и
независну организациону јединицу за интерну
ревизију;
б.одлучује о давању у закуп пословног
простора на период до 5 година, по претходно
прибављеном мишљењу Градског већа”
Члан 8.
У члану 59. после тачке 3. додају се тачке 3а) и
3б) које гласе:
,,3а) даје претходну сагласност месним
заједницама, установама, јавним агенцијама и
другим организацијама, који су носиоци права
коришћења на непокретностима у јавној својини
града, за давање у закуп и одређењу намене
истих.
3б) предлаже акт о прибављању, коришћењу,
управљању и располагању стварима у јавној
својини о којима одлучује Скупштина и други
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надлежни органи, у складу са законом.”
Члан 9.
У члану 67. после тачке 6. додаје се тачка 7.
која гласи: «7. води евиденцију о стварима у јавној
својини, у складу са законом.»
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. год.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

50.
На основу чланова 6. и 7. Закона о финансирању
локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр.
62/2006 и 47/2011), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС”, број
129/2007) и чланова 39. и 99. став 1. Статута града
Панчево (“Службени лист града Панчева”, бр.
8/2008 и 4/2009 ), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 08.03.
2012. године, донела
је
ОДЛУКУ
о изменама одлуке о локалним комуналним
таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама
(“Службени лист града Панчева” бр. 23/2011пречишћен текст, 27/2011, 36/2011 и 4/2012исправка) у таксеној тарифи која је саставни део
Одлуке, у Тарифном броју 1., тачка 6., подтачка 4.
мења се и гласи:
„4) Предузетницима чија је регистрована
претежна делатност продаја робе на тезгама за
92%;”
Члан 2.
У истом тарифном броју, тачкка 7. став 3. мења
се и гласи:
„ Таксу за истицање фирме на пословном
простору не плаћају стари, уметнички занати,
народна радиност, регистрована пољопривредна
газдинства, спортске организације, политичке
странке, синдикати, цркве, верске заједнице,
недобитна удружења и предузетници који
обављају делатност ван одређеног простора (по
позиву странке, од места до места и сл.). “
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

51.
На основу чланова 27. и 80. Закона о јавној
својини ( „Сл.гласник РС” 72/11), члана 20. тачка
8. и члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл.
гласник РС» бр. 129/2007), члана 6. тачка 10. и 16.
Закона о финансирању локалне самоуправе («Сл.
гласник РС» бр. 62/06 и 47/11, ), члана 25. Закона о
буџетском систему („Сл. гласник РС” број 54/09,
73/10, 101/10 и 101/11), Закона о облигационим
односима („Сл. лист СФРЈ” број 29/78, 39/85 и 57/89
и „Сл. лист СРЈ” број 31/93) и члана 39. Статута
града Панчева («Сл. лист града Панчева« бр. 8/08
и 4/09), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 08.03. 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о пословном, магацинском
простору и гаражама града Панчева
Члан 1.
У Одлуци о пословном, магацинском простору
и гаражама града Панчева („Сл. лист града
Панчева” бр. 26/09, 6/10, 10/10, 25/10, 7/11, 20/11 и
33/11), мења се члан 24. тако да гласи:
„На основу достављене документације
Градоначелник Града, по претходно прибављеном
мишљењу Градског већа града Панчева, доноси
Решење о давању у закуп пословног, магацинског
простора и гаража, на период до пет година
наповољнијем понуђачу, и исто се доставља свим
учесницима.
На Решење о давању у закуп пословног,
магацинског простора и гаража допуштен је
приговор Скупштини града Панчева, у року од
осам дана од дана достављања Решења.
Изузетно од става 1. овог члана, Решење о
давању у закуп пословног, магацинског простора и
гаража на период дужи од пет година најповољнијем
понуђачу, као и одобравање улагања у исти доноси
Скупштина града Панчева, а исто се доставља
свим учесницима.
Решење из става 3. овог члана је коначно, а
исто се може побијати у судском поступку.
Члан 2.
Члан 56-а. став 3.мења се и гласи:
„На основу предлога УО ЈП „Дирекција”
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Панчево, Градоначелник Града по претходно
пирбављеном мишљењу Градског већа града
Панчева доноси Решење о давању у закуп пословног
простора.”
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: П-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

52.
На основу чланова 27. и 80. Закона о јавној
својини („Сл.гласник РС” 72/11), чланова 91., 96., 97.
и 98. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС” бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11),
члана 20. тачка 8. и члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007), члана
6. тачка 10. и 16. Закона о финансирању локалне
самоуправе («Сл. гласник РС» бр. 62/06 и 47/11,
) и члана 39. Статута града Панчева («Сл. лист
града Панчева» бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 08.03. 2012. године,
донела је
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта
Члан 1.
У Одлуци о отуђењу и давању у закуп
грађевинског земљишта („Сл. лист града Панчева”
бр. 10/10, 4/11,33/11 и 2/12 ) мења се члан 8. тако да
гласи :
„Одлуку о покретању поступка за отуђење
и давање у закуп неизграђеног грађевинског
земљишта доноси Скупштина града Панчева,
на предлог Управног одбора ЈП „ Дирекција „
Панчево ( у даљем тексту: Управни одбор).”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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53.
На основу чланова 31, 72. и 80. Закона ојавној
својини („Сл. гласник РС бр.72/11),члана 20. тачка
8. члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи
(«Сл. гласник РС» бр. 129/2007) и чланова 39. и 99.
Статута града Панчева («Сл. лист града Панчева»
бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 08.03. 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о регулисању власничких права на
непокретностима у функцији манастира
Војловица у Панчеву
I
Скупштина града Панчева предлаже, да се са
града Панчева пренесу, без накнаде, власничка
права на непокретностима и то: зграда Српске
православне цркве, постојећа, на парцели 3562/2
к.о. Војловица у својини Републике Србије.са
правом коришћења града Панчева и грађевинско
земљиште, површине 35 ари 50 м2, парцела топ.
број 3562/2 к.о. Војловица у јавној својини Града,
све уписано у извод из листа непокретности
број 1676 к.о. Војловица, на Српску Православну
Епархију Банатску, јер су исте у функцији
Манастира Војловица.
Ова одлука доставља се Влади Републике
Србије на даље поступање у складу са одредбама
Закона.
II
Ова одлука објавиће се у „Службеном листу
града Панчева”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

54.
На основу чланова 27. и 80. Закона о јавној
својини („Сл. гласник РС” 72/11), чланова 20. и 32.
Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» бр.
129/2007), члана 6. тачка 10. Закона о финансирању
локалне самоуправе («Сл.гласник РС» бр. 62/06 и
47/11), члана 25. Закона о буџетском систему („Сл.
гласник РС” 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11), чланова
13. и 14. Закона о културним добрима („Сл.гласник
РС” бр.71/94, 52/11-др.закони, 99/11-др.закони),
члана 39. Статута града Панчева («Сл.лист града
Панчева« бр. 8/08 и 4/09), Скупштина града
Панчева на седници одржаној08« 03. 2012. године,
донела је
О ДЛ У К У
о изменама и допуни Одлуке о подстицајним
мерама за ревитализацију Старог Панчева
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Члан 1.
У Одлуци о подстицајним мерама за
ревитализацију Старог Панчева( Сл.лист града
Панчева бр.20/11 ) у чл.4 тачка 3 мења се тако да
гласи:
„3. Давање објеката у дугорочни закуп
уз могућност признавања улагања закупцу и
ослобађања плаћања закупнине од момента
закључења уговора о закупу, а најдуже на период
до 20 година, уз обавезу закупца да у периоду
ослобађања обавезе плаћања закупнине, плаћа
порез на додату вредност (ПДВ) на испостављену
фактуру.”
Члан 2.
У члану 11. мењају се ставови 2. и 3. тако да
гласе :
„Одлуком Скупштине града одлучује се о
давању сагласности закупцима да могу да изведу
радове из претходног става.
Услови под којима се могу вршити
реконструкција, доградња, промена намене, или
друге интервенције на објектима из ове одлуке,
врста радова за које ће се признати улагање закупцу,
ослобађање плаћања закупнине за одређени
временски период сразмерно висини признатих
улагања, од момента закључења уговора о закупу,
утврдиће се посебним Правилником.”
У истом члану, после става 3. додаје се став 4.
који гласи :
„Скупштина град Панчева поверава Градском
већу града Панчева доношење Правилника из
претходног става.”
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ОДЛУКУ
о изменама и допунама одлуке о постављању
мањих монтажних, покретних и других објеката
привременог карактера на површинама јавне
намене

Члан 1.
У Одлуци о постављању мањих монтажних,
покретних и других објеката привременог
карактера на површинама јавне намене (“Службени
лист града Панчева” бр 27/11) у члану 2. алинеја 1.
после тачке 3. додаје се тачка 4. која гласи:
«4. Отворени угоститељски садржаји. »
У истом члану алинеја 2. тачка 10. мења се и
гласи:
«10. Билборди, рекламне табле, покретни
мобилијар (клупе, перде, украсне жардињере и
уметничке инсталације) ».

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

Члан 2.
У члану 3. став 1. иза речи «киоск са
надстрешницом за аутобуско стајалиште» додају
се зарез и речи «отворени угоститељски садржаји».
У истом члану став 3. мења се и гласи:
«Правилником се утврђују посебни услови
за постављање привремених монтажних објеката
као што су одређивање делатности која се може
обављати у објекту, одређени тип, облик, димензије,
врсте материјала и сл. као и обавеза прибављања
сагласности Завода за заштиту споменка културе
у Панчеву ( у даљем тексту: Завод) за постављање
привременог монтажног објекта у деловима
насељених места:зонама које представљају
амбијенталну целину, просторно културноисторијску целину, односно урбанистички
заокружену целину (центар насељеног места, трг
и сл) ».
Члан 3.
У члану 4. став 1. речи «покретни мобилијар
(билборди, покретни билборди, светлеће рекламне
табле на стубовима јавне расвете, клупе, перде,
украсне жардињере, уметничке инсталације) »
мењају се и гласе: «билборди, рекламне табле,
покретни мобилијар (клупе, перде, украсне
жардињере, уметничке инсталације)».
У истом члану после става 2. додаје се нови
став 3. који гласи: «Постоји обавеза прибављања
сагласности Завода за постављање покретних
објеката и уређаја у деловима насељених места:
зонама које представљају амбијенталну целину,
просторно културно-историјску целину, односно
урбанистички заокружену целину (центар
насељеног места, трг и сл)».
Досадашњи став 3. овог члана постаје став 4.

На основу члана 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07),
члана 146. Закона о планирању и изградњи
(«Службени гласник РС» број 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС и 24/11), и члана 39. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»
број 08/08 и 04/09), Скупштина града Панчева на
седници одржаној 08.03.2012. године донела је

Члан 4.
У члану 5. став 2. мења се и гласи:
«Услови којима се прописују техничке
карактеристике споменика, спомен обележја,
скулптуралних дела и балон хала спортске намене
утврђују се на основу техничке информације
коју издаје ЈП “Дирекција”, а постоји и обавеза
прибављања сагласности Завода, за постављање
споменика, спомен обележја, скулптурална дела и
балон хала спортске намене, у деловима насељених
места::зонама које представљају амбијенталну
целину, просторно културно-историјску целину,

Члан 3.
У члану 13.став 1. иза речи „ гаражама,, ставља
се тачка, а остатак реченице се брише.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева.”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
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односно урбанистички заокружену целину (центар
насељеног места, трг и сл).»
Члан 5.
У члану 7. став 1. бришу се речи «и покретних
тезги за продају пољопривредних производа (воћа
и поврћа) » . У истом члану став 3. брише се.
Члан 6.
У члану 10. став 1. иза речи «летњих башти»
додају се речи «и отворених угоститељских
садржаја».
Члан 7.
У члану 11. став 1. речи «рекламних објеката«
замењују се речима «покретних тезги, билборда,
рекламних табли» .
Члан 8.
У члану 16 став 1. мења се и гласи:
«Месечна закупнина за закуп дела површине
јавне намене за постављање билборда и рекламних
табли, по метру квадратном износи:
ЗОНА
прва
друга
трећа
четврта
пета

Цена дин/ m2
710,00
605,00
500,00
390,00
285,00

Члан 9.
У поглављу III ПРИВРЕМЕНИ МОНТАЖНИ
ОБЈЕКТИ после члана 46. додаје се тачка 4. и члан
46 а који гласе:
«4.
ОТВОРЕНИ
УГОСТИТЕЉСКИ
САДРЖАЈИ
Члан 46 а
Давање у закуп на одређено време површине
јавне намене ради постављања отворених
угоститељских садржаја врши се путем јавног
надметања.
Управни одбор ЈП”Дирекција” доноси одлуку
о расписивању јавног огласа за давање у закуп дела
површине јавне намене путем јавног надметања.
Поступак јавног надметања и давање у закуп
отворених угоститељских садржаја, врши се на
начин и по поступку који је предвиђен за давање
у закуп на одређено време површине јавне намене
ради постављања киоска.
Уговор о закупу дела површине јавне намене
за постављање отворених угоститељских садржаја
закључује се на период од 3 године.
Отворени угоститељски садржаји могу се
постављати и користити у периоду од 10.04. до
31.10. текуће године.»
Члан 10.
У члану 52. став 3. мења се и гласи:
«3а постављање и монитрање покретних
тезги за продају пољопривредних производа (воћа
и поврћа) може се дати у закуп део површине јавне
намене чија површина не прелази 2 м2 на период
до 30 дана.»
У истом члану после става 3. додаје се став 4.
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који гласи:
«Давање у закуп површине јавне намене ради
постављања тезги за продају пољопривредних
производа (воћа и поврћа) врши се непосредном
погодбом, а по редоследу пријема поднетих захтева.
»
Члан 11.
У поглављу IV ПОКРЕТНИ ОБЈЕКТИ И
УРЕЂАЈИ, тачка 10 и члан 58. мењају се и гласе:
«10. Рекламне табле, билборди, покретни
мобилијар (клупе, перде, украсне жардињере и
уметничке инсталације)
Члан 58.
Билборди, рекламне табле и покретни
мобилијар (клупе, перде, украсне жардињере,
уметничке инсталације) постављају се на
површинама јавне намене.
Билборди су рекламни панои површине веће од
6 м2 и могу бити са једностраном или двостраном
рекламном површином.
Рекламне табле су рекламин панои површине
мање од 6 м2 и могу бити са једностраном или
двостраном рекламном површином. »
Члан 12.
У члану 59. ставови 6. и 7. мењају се и гласе:
«Билборди и рекламне табле, постављају се
на површинама јавне намене на основу плана ЈП
“Дирекција” и уговора о закупу који се закључује
са ЈП «Дирекција»
Правна и физичка лица закључују уговор
о закупу са ЈП “Дирекција” ради коришћења
билборда и рекламних табли. »
Члан 13.
Члан 60 .мења се и гласи:
«3акупнина се не плаћа када се код покретних
објеката и уређаја на површинама јавне намене, као
закупац појављују град Панчево, месне заједнице,
установе,
јавно
односно
јавно-комунално
предузеће чији је оснивач град Панчево, односно
месна заједница. »
Члан 14.
У члану 64. после става 4. додаје се став 5. који
гласи: «3акупнина се не плаћа када се као закупац
балон хала спортске намене на површинама јавне
намене, појављују град Панчево, месне заједнице,
установе,
јавно
односно
јавно-комунално
предузеће чији је оснивач град Панчево, односно
месна заједница.»
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ : II-04-06-29/2012
Панчево 08. март 2012. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р
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56.
На основу члана 20. тачка 24, члана 32. тачка
16, и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», бр. 129/2007), члана 8.
Закона о заштити од буке у животној средини («Сл.
гласник РС», бр. 36/2009 и 88/2010), члана 30. став
2 и члана 35. Закона о прекршајима («Службени
гласник РС», бр. 101/2005, 116/2008, 111/2009) и
на основу члана 39. тачка 17. и члана 99. став 1.
Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева», бр. 8/2008 и 4/2009), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 08. марта 2012.
године, донела је
ОДЛУКУ
о радном времену трговинских, занатских
и угоститељских објеката и објеката за
приређивање игара за забаву и игара на срећу
на територији града Панчева.
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се радно време
угоститељских објеката за пружање услуга
смештаја, исхране, пића и напитака, трговинских
објеката, занатских радњи, бензинских станица,
пијаца и објеката за приређивање игара за забаву и
игара на срећу, радним данима и у дане државних
и верских празника на територији града Панчева,
као и надзор над применом ове одлуке, прекршаји
и прекршајне казне.
Члан 2.
Радним временом, у смислу ове одлуке, сматра
се време у коме се обавља одређена делатност у
објектима.
Распоред, почетак и завршетак радног времена
утврђен овом одлуком мора бити истакнут на
улазу или на другом видном месту објекта у коме
се обавља одређена делатност.
Правна лица и предузетници дужни су да се
придржавају истакнутог радног времена у складу
са типом угоститељског објекта.
Предузеће, друго правно лице, односно
предузетник који приређује забавне игре на
отвореном простору (луна парк и друге забавне
игре), дужни су да се придржавају радног времена
утврђеног овом одлуком.
На свим објектима из члана 1. ове одлуке,
који дежурају у дане државног и верског празника
мора бити истакнуто радно време за рад у дане
државног и верског празника.
Објекти који раде сваког дана, укључујући и
недељу, могу бити затворени један дан у недељи, о
чему одлучује правно лице односно предузетник.
Угоститељски објекти који своју делатност
обављају у склопу градске установе могу
определити своје радно време од 07,00 сати
до 24,00 сата. Петком, суботом и уочи другог
нерадног дана, ови објекти могу радити до 01,00
сат наредног дана.
У току одржавања градских манифестација
угоститељски објекти могу обављати своју
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делатност у радном времену од 07,00 сати до 04,00
сата наредног дана по посебном одобрењу Градског
већа града Панчева. Захтев за продужење радног
времена подноси организатор манифестације
Секретаријату за привреду и економски развој,
који се упућује Градском већу на изјашњавање.
II РАДНО ВРЕМЕ
1. Угоститељски објекати за пружање услуга
смештаја, исхране, пића и напитака
Члан 3.
Угоститељским објектом, у смислу ове одлуке,
сматра се објекат, просторија, односно простор
у коме се пружају услуге смештаја, припрема и
производи храна и обављају други радни процеси
у вези с пружањем угоститељских услуга, а који
чине целину у грађевинском, технолошком и
функционалном смислу.
Типови угоститељских објеката су:
1) Хотели, мотели, пансиони и други
угоститељски објекти су објекти за пружање
услуга смештаја, исхране, пића и других услуга
уобичајених у угоститељству или само услуге
смештаја.
2) Ресторани, кафане, пицерије, млечни и
експрес ресторани, посластичарнице, бифеи,
кафићи, пивнице и други слични објекти су
објекти у којима се припремају и услужују или
само услужују јела и пића и напици или само
услужују пића и напици.
3) Печењаре, ћевабџинице и други слични
објекти су објекти у којима се припрема и продаје
храна на роштиљу, а где се могу продавати пића и
напици.
4) Ноћни барови су објекти у којима се поред
услуга пића пружају услуге забаве (плес, музички
и кабаре програми и слично).
5) Летње баште, терасе као и други
угоститељски објекти су објекти на отвореном
простору који су везани за регистровани
угоститељски објекат или манифестације.
Члан 4.
Угоститељски објекти из овог члана, морају
да испуњавају техничке, санитарно хигијенске и
здравствене услове за пружање појединих врста
угоститељских услуга, који су утврђени законом и
прописима донетим на основу закона.
Рад у објектима из члана 3. став 2. ове одлуке,
мора бити организован тако да се не ремети кућни
ред, јавни ред и мир и комунални ред, у складу
са прописима који регулишу буку, те да се ни на
који начин не узнемиравају грађани који станују
или раде у суседству. Под узнемиравањем грађана
из предходног става сматра се ометање људи
емитовањем буке извођењем музичких и других
садржаја, коришћењем музичких инструмената
и других звучних уређаја, као и узнемиравање
грађана механичким изворима буке и звучним
сигналима, виком, емитовањем испарења,
надражујућих мириса и др.
Ноћни барови могу обављати своју делатност
искључиво у затвореном простору са затвореним
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прозорима и вратима.
Угоститељски објекти који се налазе у оквиру
објеката породичног и вешепородичног становања
могу бити отворени до 24,00 сата и не могу
продужавати радно време.
Уколико и поред ограничења из става 2. овог
члана грађани поднесу пријаву због увећаног
нивоа буке, инспектор или комунални полицајац
могу наложити одговорном лицу у угоститељском
објекту смањење нивоа буке. Узнемиравање
грађана се утврђује непосредним опажањем
од стране надлежног инспектора, комуналног
полицајца или другог службеног лица, изјавама
сведока, извештајем овлашћене организације и на
други начин у складу са законом.
Члан 5.
Радно време се утврђује на следећи начин:
1) За објекте из члана 3. став 2. тачка 1.
увремену од 00,00 до 24,00 сата.
2) За објекте из члана 3. став 2. тачка 2. у
времену од 07,00 до 24,00 сата. Петком, суботом
и уочи другог нерадног дана, ови објекти могу
радити до 01,00 сат наредног дана.
3) За објекте из члана 3. став 2. тачка 3. у
времену од 07,00 до 24,00 сата. Петком, суботом
и уочи другог нерадног дана, ови објекти могу
радити до 01,00 сат наредног дана.
4) За објекте из члана 3. став 2. тачка 4.
увремену од 22,00 до 04,00 сата.
5) За објекте из члана 3. став 2. тачка 5. у
времену од 07,00 до 24,00 сата. Петком, суботом
и уочи другог нерадног дана, ови објекти могу
радити до 01,00 сат наредног дана.
Угоститељски објекати за пружање услуга
смештаја, исхране, пића и напитака дужни су да
Секретаријату за привреду и економски развој
поднесу пријаву са описом делатности коју ће
обављати и опредељеном радном времену, у
складу са чланом 3. и чланом 5. ове одлуке.
Члан 6.
У случају организовања свадбе, матурске
прославе и других прослава радно време
угоститељских објеката може се на захтев власника
објекта продужити до 04,00 сата наредног дана,
уз обавезу подношења пријаве Секретаријату за
привреду и економски развој и обавезе плаћења
градске административне таксе за издавање
Решења о дужем радном времену угоститељских
објеката, најкасније 24 сата пре одржавања исте.
Прославе из овог члана могу се организовати
искључиво у затвореном простору са затвореним
прозорима и вратима.
Овај члан не односи се на објекте који се
налазе у оквиру породичних и вешепородичних
стамбених објеката.
Члан 7.
Одговорно лице угоститељског објекта морају
да буду присутни у објекту на почетку и на крају
радног времена.
Лице из става 1. овог члана дужно је да у
року од 30 минута од времена које је одредбама
ове Одлуке утврђено као време завршетка радног
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времена, ослободе објекат присуства лица која
нису запослена у њему.
Уколико се после истека рока из става 2. овог
члана у објекту затекну лица која нису запослена у
њему, сматра се да објекат ради дуже од утврђеног
радног времена.
2. Радно време трговинских и занатских
објеката, бензинских станица и пијаца
Члан 8.
Радно време у трговинским објектима:
1) У објектима за обављање промета на
мало непрехрамбених производа радно време је
неограничено од 00,00 до 24,00 сата.
2) У објектима за обављање промета на мало
прехрамбених производа радно време радним
даном у времену од 06,00 до 20,00 сати, најмање
седам сати, у једнократном или двократном радном
времену, а најдуже до 22,00 сата.
Рад дужи од прописаног радног времена из
претходног става може се обављати од 00,00 до
24,00 сата, по одобрењу по одобрењу Секретаријату
за привреду и економски развој Градске управе
града Панчева.
3) Продавница новина и дуванских
прерађевина је радним даном у времену од 06,00
до 24,00 сата, најмање седам сати, у једнократном
или двократном радном времену, а суботом од
07,00 до 14,00 сати.
Рад дужи од прописаног радног времена
из претходног става може се обављати од 00,00
до 24,00 сата, по одобрењу Секретаријату за
привреду и економски развој Градске управе града
Панчева.
Члан 9.
Радно време занатских објеката:
1) Занатске радње обављају делатност радним
даном од 07,00 до 20,00 сати, најмање седам сати
у једнократном или двократном радном времену, а
суботом од 07,00 до 15,00 сати.
-Занатске радње које се баве производњом
основних животних намирница (хлеб, месо
и млечни производи) могу радити дуже од
прописаног радног времена.
-Занатске радње које се не баве производњом
основних животних намирница (хлеб, месо
и млечни производи) могу радити краће од
прописаног радног времена краће од радног
времена. Рад дужи од прописаног радног времена
из овог става може се обављати од 00,00 до 24,00
сата, по одобрењу Секретаријата за привреду и
економски развој Градске управе града Панчева.
Члан 10.
Радно време бензинских станица:
1) Бензинске станице морају бити отворене
радним даном и суботом од 06,00 до 20,00 сати,
а могу бити отворене сваким даном од 00,00 до
24,00 сата.
2) Бензинске станице на излазима из града
морају бити отворене сваког дана од 00,00 до 24,00
сата.
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Члан 11.
Радно време пијаца:
1) Пијаце морају бити отворене од 06,00 до
19,00 сати у периоду од 01.априла до 31. октобра;
2) Пијаце морају бити отворене од 07,00 до
17,00 сати у периоду од 01.новембра до 31. марта.
3. Објекти за приређивање игара за забаву и
игара на срећу
Члан 12.
Објекти за приређивање игара за забаву и
игара на срећу, у смислу ове Одлуке, сматрају се
објекти, просторије и простор у коме се приређују
игре за забаву (на компјутеру, флиперу, билијару и
слично) и игре на срећу (лутрија, лото и слично).
Радно време објеката за приређивање игара
за забаву и игара на срећу је радним данима од
09,00 до 24,00 сата, а петком, суботом и нерадним
данима један сат дуже.
Рад у објекту у коме се обавља угоститељска и
делатност приређивања игара за забаву и игара на
срећу, мора бити организован тако да се не ремети
кућни ред, јавни ред и мир и комунални ред, у
складу са прописима који уређују ове области.
Члан 13.
Продаја алокохолног пића очигледно пијаном
лицу или малолетним лицима, које се конзумира
на лицу места, представља повреду прописа о
јавном реду и миру.
Упозорење о забрани продаје пића лицима
из став 1. овог члана мора бити истакнуто на
видном месту унутар објекта у коме се обавља
угоститељска делатност, као и објеката у којима
се обавља угоститељска и делатност приређивања
игара за забаву и игара на срећу.
4. Радно време на дан државног и верског
празника
Члан 14.
На дан државног и верског празника када се
не ради један дан, морају бити отворене дежурне
продавнице прехрамбене робе од 07,00 до 11,00
сати.
Члан 15.
На дан државног и верског празника када се не
ради два дана, првог дана продавнице прехрамбене
робе могу бити затворене, другог дана морају бити
отворене дежурне продавнице прехрамбене робе
од 07,00 до 11,00 сати.
Ако државни и верски празник када се не
ради два дана, пада у недељу или најближе дане
недељи (субота, понедељак), услед чега се не ради
три дана, првог дана продавнице прехрамбене
робе могу бити затворене, другог дана морају
бити отворене дежурне продавнице од 07,00 до
11,00 сати, а трећег дана морају бити отворене све
продавнице прехрамбене робе не краће од 07,00 до
11,00 сати.
На дан државног и верског празника када се
не ради више од два дана, првог дана продавнице
прехрамбене робе могу бити затворене, другог
дана морају бити отворене дежурне продавнице
од 07,00 до 11,00 сати, а осталих дана државног
и верског празника морају бити отворене све
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продавнице прехрамбене робе не краће од 07,00 до
11,00 сати, осим за први дан Ускрса кад могу бити
затворене све продавнице прехрамбене робе.
Члан 16.
На дан државног и верског празника морају
бити отворене бензинске станице н излазима из
града од 00,00 до 24,00 сата, а остале бензинске од
06,00 до 20,00 сати.
Одлуку о дежурству у дане државног и верског
празника доноси предузеће, односно предузетник
и најкасније седам дана пре државног и верског
празника и доставља је Секретаријат за привреду
и економски развој.
Уколико Секретаријат за привреду и
економски развој утврди на основу обавештења из
става 2. овог члана да у дане државног и верског
празника није обезбеђена довољна снабдевеност
грађана, предложиће Градском већу града Панчева
доношење акта о обавези одређивања дежурства
одређених продавница.
Члан 17.
У случају проглашења опште несташице
електричне енергије и увођења мера штедње
електричне енергије и у случају наступања
елементарних и других већих непогода, Градско
веће града Панчева својим актом одредиће који
пословни објекти и радње и у ком периоду морају
бити отворени.
III НАДЗОР И СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ
Члан 18.
Контролу над применом ове Одлуке
врши Секретаријат за привреду и економски
развој, Секретаријат за инспекцијске послове,
Секретаријат за заштиту животне средине,
урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове и Комунална полиција Градске управе
града Панчева, свако у складу са својим
надлежностима.
Уколико комунални инспектор, инспектор
за заштиту животне средине или комунални
полицајац у поступку вршења послова надзора
из своје надлежности уоче повреду прописа
из надлежности друге организационе јединице
Градске управе града Панчева, обавестиће одмах
о томе надлежну организациону јединицу.
У случају пријаве грађана, петиције грађана,
надзорне организационе јединице су у обавези
да изврше контролу, утврде околности и сачине
одговарајући записник.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00
динара казниће се за прекршај привредно друштво
или друго правно лице које:
1) Одреди радно време супротно овој одлуци
2) Почне са радом пре или ради дуже од
утврђеног радног времена
3) Не изврши своје обавезе из члана 2., 4., 5., 6.
и 7. ове Одлуке
3) Не придржава се одредаба прописаних
чланом 13. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
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се предузетник новчаном казном од 25.000,00 до
250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном
од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршаје за које је у ставу 1. овог члана
прописана новчана казна, која се наплаћује на
месту извршења прекршаја у фиксном износу
(мандатна казна) је:
1) Привредно друштво или друго правно лице
новчаном казном од 20.000,00 динара.
2) Предузетник новчаном казном од 20.000,00
динара,
3) Одговорно лице у привредном друштву и
другом правном лицу новчаном казном од 5.000,00
динара.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Трговински, занатски, угоститељски и други
објекти дефинисани овом Одлуком, а који већ
послују на територији града Панчева, дужни су да
у року од 60 дана од дана њеног ступања на снагу,
испуне обавезе које произилазе произилазе из ове
Одлуке.
Члан 21.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о радном времену трговинских,
занатских и угоститељских објеката и објеката за
приређивање игара за забаву и игара на срећу на
територији града Панчева („Службени лист града
Панчева”, број 20/2011).
Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

57.
На основу чланова 7. и 36. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“
бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05. 62/06 и 31/1), члaнова
20. тачка 13. и 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/07) и чланова
39. тач. 4 и 99. став 1. Статута града Панчева („Сл.
лист града Панчева“ бр.8/08 и 4/09), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 08. марта
2012. године, донела је
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ОДЛУКУ
о ванлинијском и ауто-такси превозу путника
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се обављање
ванлинијског и ауто-такси превоза путника на
територији града Панчева (У даљем тексту:
Град).
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци
имају следећа значења:
- ЈАВНИ ПРЕВОЗ - јесте превоз који је под
једнаким условима доступан свим корисницима
превозних услуга и обавља се на основу уговора
о превозу;
- ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ - јесте јавни превоз који
се обавља на одређеној линији по реду вожње;
- ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ - јесте јавни
превоз за који се услови превоза утврђују посебно
за сваки превоз и обавља се на основу закљученог
писменог уговора између превозника и корисника
превоза;
- ЛОКАЛНИ ПРЕВОЗ - јесте превоз који се
обавља на територији Града;
- АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ - јесте ванлинијски
превоз путника који се обавља путничким
аутомобилом који испуњава услове прописане
законом и овом одлуком;
- ПРЕВОЗНИК - јесте привредно друштво,
друго правно лице и предузетник које обавља
делатност јавног превоза;
- ТАКСИ ПРЕВОЗНИК – јесте физичко лице
које обавља делатност ауто-такси превоза;
- ТАКСИ ВОЗАЧ - јесте лице које управља
такси возилом и обавља ауто-такси превоз, као
предузетник или као запослени у правном лицу, у
складу са законом и одредбама ове одлуке;
- ТАКСИ ДОЗВОЛА - јесте идентификациона
исправа, коју такси возач носи са собом приликом
обављања ауто-такси превоза и дужан је да је
покаже на захтев овлашћеног лица, са роком
важења до годину дана, у складу са одобрењем
за обављање ауто-такси превоза на територији
Града;
- ТАКСИ ВОЗИЛО - јесте путнички аутомобил
којим се обавља ауто-такси превоз, које испуњава
услове прописане законом и овом одлуком;
- КРОВНА ОЗНАКА - јесте такси табла
беле боје и стандардних димензија, која садржи
стилизовани грб Града и латинични натпис
„TAXI“, број кровне ознаке и ћирилични натпис
“ГРАД ПАНЧЕВО“ у складу са Правилником о
изгледу и издавању ауто-такси исправа и ознака,
који је саставни део ове одлуке;
- ДОКАЗ О УПЛАТИ - јесте профактура,
фактура или блок рачун;
- РЕКЛАМНИ ПАНО - јесте конструкција која
може бити постављена на кров такси возила тако
да не заклања кровну ознаку и за који је превозник
прибавио сертификат овлашћене институције да
не угрожава безбедност саобраћаја;
- ПУТНИК - јесте лице које на основу уговора
има право на превоз;
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- ПУТНИ НАЛОГ - јесте акт на основу
којег возило може да обавља превоз у друмском
саобраћају;
- ТАКСИ ТАРИФА - јесте укупна цена
ауто-такси превоза коју чини збир појединачних
цена, и то цена: за старт, по једном пређеном
километру, по времену чекања, по доласку на
адресу по позиву и по комаду пртљага који се
превози, при чему се путници морају обавестити
пре уласка у такси возило уколико се врши наплата
превоза пртљага, која се одређује у зависности од
доба дана или ноћи, од дана у недељи (радни дан,
недеља или празник) и подручја на коме се вожња
обавља (територија једне или више општина или
градова) и која је учитана у мерни инструмент;
-ТАКСИМЕТАР - јесте мерни инструмент
који стално, за време вожње или стајања у току
вожње, аутоматски израчунава и показује цену
вожње, у зависности од пређеног пута и укупног
трајања вожње;
- АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ - јесте уређен
простор поред коловоза, односно означени простор
на коловозу на којима се заустављају аутобуси ради
укрцавања и искрцавања путника и пртљага;
-ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ - јесте одређено,
уређено и обележено место, прописано
саобраћајном сигнализацијом на саобраћајној
површини јавне намене, на коме такси возила
пристају, чекају и примају путнике;
- АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ - јесте
организациона јединица Градске управе града
Панчева надлежна за послове саобраћаја (у даљем
тексту: Агенција);
- СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - јесте организациона
јединица Градске управе града Панчева,
надлежна за послове привреде (У даљем тексту:
Секретаријат);
- ЦЕНТРАЛНА ЗОНА - јесте део насељеног
места Панчево ограничен појединим улицама који
посебним решењем одреди Агенција.
Члан 3.
Превоз у друмском саобраћају обавља се
возилима која испуњавају услове утврђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима
и прописима о стандардима за поједине врсте
возила.
Возила којима се обавља превоз у друмском
саобраћају морају бити регистрована на територији
Републике Србије.
Забрањено је, за време трајања искључења,
користити возило које је у вршењу инспекцијског
надзора искључено из саобраћаја.
II ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
Члан 4.
Ванлинијски превоз путника осим аутотакси превоза путника, може обављати привредно
друштво, друго правно лице или предузетник,
регистрован за обављање те врсте превоза.
Превозници из претходног става овог члана,
морају имати акт надлежног министарства о
испуњености услова за отпочињање и обављање
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ванлинијског превоза путника.
Члан 5.
Ванлинијски превоз путника у смислу ове
одлуке, јесте јавни превоз аутобусом унапред
познате групе путника, чије су полазиште
и одредиште на територији Града, за који се
релација, цена превоза, време обављања превоза
и место укрцавања и искрцавања путника,
утврђује писменим уговором закљученим између
превозника, односно привредног друштва, другог
правног лица или предузетника који обавља
ванлинијски превоз на територији Града (У даљем
тексту: локални ванлинијски превоз) и корисника
превоза.
Уговором из претходног става овог члана
утврђује се нарочито: релација са утврђеним
полазиштем и одредиштем, време обављања
превоза, цена превоза и места укрцавања и
искрцавања путника.
У локалном ванлинијском превозу путника
превозник може за једну вожњу закључити само
један уговор, који мора бити нумерисан и закључен
само са једним корисником.
Укрцавање и искрцавање путника у локалном
ванлинијском превозу врши се само на местима
утврђеним уговором из става 1. овог члана.
Уговор на основу кога се обавља локални
ванлинијски превоз мора бити попуњен читко,
тачно и закључен пре постављања возила за
укрцавање путника у полазишту.
Уговор о превозу путника и списак путника,
превозник мора да чува најмање две године од
дана обављања превоза.
У ванлинијском превозу путника, превозник
мора да има доказ о уплати цене уговореног
превоза-вожње, утврђене уговором из става 1. овог
члана, за све време обављања превоза.
Члан 6.
Ванлинијски превоз је и превоз радника
на посао и са посла, односно ђака и студената у
школу и из школе, на основу закљученог писменог
уговора, са посебним идентификационим
превозним исправама (недељна, месечна, годишња
и сл.) и без примања других путника.
Превоз из става 1. овог члана не сматра се
линијским превозом путника.
Ванлинијски
превоз
путника,
осим
ванлинијског превоза путника из претходног става
ове одлуке, који се обавља на истом превозном
путу, свакодевно, односно истог дана у недељи и са
истим местима укрцавања и искрцавања путника,
сматра се линијским превозом путника.
Члан 7.
Локалном
ванлинијском
превознику
забрањено је да врши укрцавање и искрцавање
путника на подручју централне зоне насељеног
места Панчево, на аутобуским стајалиштима, на
такси стајалиштима, на јавним паркиралиштима на
којима је организован систем наплате паркирања,
као и на местима где је то у супротности са
постављеном
саобраћајном
сигнализацијом,
односно на местима где је забрањено заустављање
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и паркирање.
У циљу несметаног и безбедног одвијања
саобраћаја у кретању и мирујућег саобраћаја,
правним лицима, односно предузетницима који
обављају међумесни ванлинијски превоз, односно
којима је територија Града искључиво само
полазиште или само одредиште, као и правним
лицима и предузетницима који обављају јавни
превоз путника у међународном саобраћају,
забрањено је да врше укрцавање и искрцавање
путника на подручју централне зоне насељеног
места Панчево и на аутобуским стајалиштима.
Укрцавање и искрцавање путника у
ванлинијском превозу може да се врши на
посебно означеним перонима на Аутобуској
станици Панчево, на основу закљученог уговора
са предузећем које управља овим објектом, тако
да се перони могу користити у линијском превозу
путника.
Члан 8.
У возилу којим се обавља локални превоз не
може да се налази више места за путнике у односу
на укупан број седишта уписаних у саобраћајној
дозволи возила, као ни импровизована седишта
(клупе, столице и слично).
У возилу којим се обавља локални превоз
мора се налазити:
1. доказ о уплати уговорене цене превоза за
вожњу која се обавља;
2. оригинал или оверена фотокопија решења о
регистрацији делатности;
3. оригинал или оверена фотокопија решења о
испуњености услова за обављање јавног превоза;
4. примерак оригинала уговора на основу којег
се обавља превоз;
5.закључен списак путника према датуму и
времену обављања путовања (вожње), садржане у
Уговору о превозу;
6. путни налог исправно и тачно попуњен како
је то прописано законом, односно актом донетим
на основу истог;
7. општи услови превоза у друмском саобраћају .
Аутобус којим се обавља превоз путника
у друмском саобраћају мора имати на бочним
странама исписано пословно име, односно фирму,
а може имати и његов знак који ужива заштиту,
у складу са законом којим се уређују жигови, а
у доњем десном углу ветробранског стакла мора
бити истакнут натпис „СЛОБОДНА ВОЖЊА“.
На бочним странама аутобуса не могу
се стављати други натписи, осим натписа из
претходног става.
У возилу којим се обавља ванлинијски превоз
путника мора се налазити уговор о раду возача
или потврда да је возач запослен код превозника
који обавља ванлинијски превоз.
Члан 9.
Списак путника мора бити сачињен посебно
за сваку вожњу садржану у Уговору о превозу.
Списак путника мора бити закључен и оверен
печатом превозника, пре постављања возила за
укрцавање путника у полазишту.
После закључења списка путника подаци у
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њему не смеју да се прецртавају и исправљају и у
истом се не могу налазити већи број имена путника
од броја расположивих места за седење уписаних
у саобраћајној дозволи.
Списак путника мора се налазити у возилу
којим се обавља ванлинијски превоз, поред
елемената прописаних законом, мора да садржи
и:
1. број закљученог уговора о превозу за који је
списак путника сачињен;
2. читко исписана имена, презимена и адреса
свих путника који се превозе.
III АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ
Члан 10.
Ауто-такси превоз могу обављати правна
лица и предузетници чија је претежна делатност
ауто-такси превоз путника, који су за обављање те
делатности регистровани у Регистру привредних
субјеката у складу са законом којим се уређује
регистрација привредних субјеката и који имају
одобрење Секретаријата за обављање ауто-такси
превоза путника.
Члан 11.
У оквиру петогодишњег планирања потреба
у јавном превозу путника на територији Града,
планирају се потребе за такси превозом и доноси
се Програм потреба за такси превозом у складу са
законом.
Програм из става 1. овог члана доноси се у
складу са саобраћајно-техничким условима којим
се дефинише оптимално организовање такси
превоза. Градоначелник града Панчева (у даљем
тексту: Градоначелник) доноси Програм из става
1. овог члана, који садржи број такси возила чијим
радом се задовољавају потребе за овом врстом
превоза.
Предлог Програма из става 1. овог члана
припрема Агенција у сарадњи са овлашћеним
представницима такси предузетника.
Члан 12.
Захтев за издавање одобрења за обављање
ауто-такси превоза, са потребним доказима,
правно и физичко лице подноси Секретаријату, а
за физичко лице запослено у правном лицу, захтев
подноси послодавац.
1. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ
ПРЕВОЗА
Члан 13.
Ауто-такси превоз може обављати привредно
друштво, друго правно лице и предузетник ако
поред општих услова утврђених законом, испуњава
и услове прописане овом одлуком:
За обављање ауто-такси превоза предузетник
који је регистрован за обављање ове делатности
у складу са законом, мора да испуни и услове
прописане овом одлуком и то:
1. да има возачку дозволу “Б“ категорије
најмање 3 године;
2. да има сертификат о положеном испиту о
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познавању Града, прописа из области
такси
превоза, у складу са Правилником о програму и
начину полагања испита за обављање делатности
ауто-такси превоза (у даљем тексту: Правилник);
3. да је здравствено и потпуно пословно
способан и да је пријављен на
обавезно
социјално и пензионо осигурање (не старије од
месец дана);
4. да му правоснажном судском одлуком
није забрањено обављање одређене делатности,
односно да му правоснажним решењем о
прекршају није изречена заштитна мера забране
обављања делатности, док трају правне последице
осуде, односно заштитне мере;
5. да је власник или корисник моторног возила
по основу уговора о лизингу;
6. да постоји слободно место за такси возило у
складу са Програмом;
7. да му није изречена забрана управљања
моторним возилом врсте М-1;
8. да путничко возило које поседује, испуњава
услове прописане законом и овом одлуком;
9. да има пребивалиште на територији града
Панчева.
За обављање делатности ауто-такси превоза
запослени у правном лицу регистрованом за
обављање ове врсте делатности у складу са законом
и овом одлуком као такси возач, мора да испуни
услове из става 2. овог члана, осим услова под
тачкама 5.,6. и 8., да има закључен уговор о раду
са послодавцем и пријаву на обавезно пензионо и
здравствено осигурање.
Услови из става 2. тачка 3. овог члана доказују
се важећим уверењем.
Услови из става 2. тачка 4. овог члана доказују
се уверењем не старијим од шест месеци, а услов
из тачке 7. истог става потврдом надлежног органа,
не старијом од месец дана.
Секретаријат ће издати упут за испитивање
погодности возила за ауто-такси превоз превознику
који испуни услове из става 2. тачке 1. до 7. овог
члана.
За обављање ауто-такси превоза правно
лице мора да, поред услова прописаних законом,
испуни и услове прописане овом одлуком и то:
1. да је регистровано за обављање делатности
ауто-такси превоза, у складу са законом и овом
одлуком;
2. да има седиште на територији Града;
3. да такси возач запослен у правном лицу
испуњава услове прописане овом одлуком;
4. да има најмање једно путничко возило у
власништву или по основу уговора о лизингу;
5. да постоји слободно место за такси возило у
складу са Програмом;
6. да путничко возило које поседује у погледу
намене и погодности за ауто-такси превоз испуњава
услове прописане законом и овом одлуком;
Секретаријат ће издати упут за испитивање
погодности возила за ауто-такси превоз, правном
лицу које испуни услове из става 3. тачке 1. до 5.
овог члана.
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2. ТАКСИ ВОЗИЛО
Члан 14.
Путничко возило је намењено за обављање
ауто-такси превоза ако испуњава следеће услове:
1. да је фабрички произведено са управљачем
са леве стране, да има највише пет седишта
рачунајући и седиште возача и најмање четворо
врата;
2. да тип возила испуњава услове из Уредбе о
хомологацији возила („Сл. лист СРЈ“ број 51/98);
3. да је технички исправно у складу са
прописима;
4. да има регистарску ознаку територије Града,
која садржи латинична слова „TX“;
5. да поседује полису за осигурање путника од
последица несрећног случаја у јавном превозу;
6. да има таксиметар који мора бити исправан,
баждарен на важећу тарифу, пломбиран и
постављен тако, да износ који откуцава буде
видљив корисницима превоза и да се укључењем
светла на кровној ознаци „TAXI“ искључује;
7. да је опремљено инсталацијом за осветљење
кровне ознаке;
8. да има важећи ценовник постављен тако,
да његов садржај буде видљив корисницима
превоза;
9.да има на видном месту истакнут
идентификациони;
10. да је без оштећења и чисто;
11. да на крову има кровну ознаку „TAXI“;
12. да има противпожарни апарат, сервисиран
у складу са законом; и
13. да има исправан систем за грејање и
хлађење.
Члан 15.
Испитивање погодности путничког возила
за обављање такси превоза врши Комисија за
испитивање погодности возила за обављање
ауто-такси превоза (у даљем тексту: Комисија) на
основу упута издатог од стране Секретаријата.
Градоначелник на предлог Агенције образује
Комисију, која има председника, два члана и
њихове заменике. Комисија, приликом испитивања
погодности возила за обављање ауто-такси превоза,
утврђује испуњеност услова прописаних овом
одлуком и Правилником о испитивању погодности
возила за обављање ауто-такси превоза (у даљем
тексту : Правилник), који доноси Градоначелник
у сарадњи са овлашћеним представницима такси
предузетника.
Агенција, на основу извештаја Комисије,
издаје потврду о погодности возила за обављање
ауто-такси превоза и о издатим потврдама води
регистар.
Рок важења потврде о погодности возила за
обављање ауто-такси превоза почиње да тече
даном издавања потврде и траје годину дана.
3. ОДОБРЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 16.
Одобрење за обављање ауто-такси превоза на
територији Града, којим се утврђује испуњеност
услова за обављање ауто-такси превоза издаје
Секретаријат у форми решења (у даљем тексту:
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одобрење) и о издатим одобрењима води посебну
евиденцију.
Одобрење се издаје на захтев правног лица
или физичког лица са роком важења до годину
дана, рачунајући од дана издавања.
Захтев за издавање одобрења за обављање
ауто-такси превоза, са потребним доказима правно
лице и физичко лице подносе Секретаријату.
Захтев за издавање одобрења за лице запослено
у правном лицу, подноси послодавац.
Секретаријат, на основу решења Регистра
привредних субјеката о упису правног лица или
предузетника за обављање делатности ауто-такси
превоза, издаје одобрење, издаје такси исправе и
ознаке, о којима се води посебан регистар.
Пре издавања одобрења, превозник је дужан
да Секретаријату достави доказ о уплати локалне
комуналне таксе за коришћење обележених места
на такси станици по такси возилу за период
за који се издаје такси дозвола и доказ о уплати
градске административне таксе за издавање такси
дозволе;
Секретаријат ће на сајту Града објавити
списак ауто-такси превозника, са роком важења
такси дозволе и њихових возила која имају важећу
потврду о погодности возила за обављање аутотакси превоза.
4. ТАКСИ ИСПРАВЕ И ОЗНАКЕ
Члан 17.
Такси дозвола је идентификациона исправа
коју такси возач носи са собом приликом обављања
делатности и дужан је да је покаже на захтев
овлашћеног лица.
Такси дозвола садржи:
1. пословно име правног лица или
предузетника;
2. редни број;
3. име и презиме такси возача;
4. ЈМБГ;
5. статус такси возача (предузетник или
запослени);
6. адресу и фотографију такси возача;
Такси дозвола важи годину дана од дана
издавања, уз могућност њеног продужења.
Идентификациони картон је исправа, која
служи да подаци о такси возачу буду на увид
путнику приликом вожње, налази се на средини
горњег дела инструмент табле и садржи:
1. пословно име правног лица или
предузетника;
2. редни број;
3. име и презиме такси возача;
4. статус такси возача (предузетник или
запослени);
5. фотографију такси возача.
Члан 18.
Предузетници и правна лица морају на задњим
вратима путничког возила којим се обавља аутотакси превоз исписати натпис са пословним
именом и бројем телефона, тако да величина слова
и бројева не сме одступати од димензија утврђених
Правилником о изгледу и издавању ауто-такси
исправа и ознака.
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Кровна ознака „TAXI“служи за идентификацију
возила.
Правно лице и предузетник не могу уступити,
давати на коришћење и отуђивати кровну ознаку
и такси дозволу.
Потврда о погодности возила служи као доказ
да возило испуњава услове за обављање аутотакси превоза који су прописани овом одлуком.
На предлог Агенције, у сарадњи са
овлашћеним представницима такси предузетника,
Градоначелник ће донети Правилник из става 1.
овог члана.
Члан 19.
Такси превозници којима је одобрено обављање
ауто-такси превоза, дужни су да прибаве кровну
ознаку за сва такси возила којима обављају аутотакси превоз, према издатом одобрењу.
Кровну ознаку издаје Секретаријат на захтев
такси превозника, уз накнаду коју утврђује Градско
веће града Панчева, посебним решењем.
Члан 20.
Правно лице и такси предузетник су поред
законом прописаних обавеза дужни:
1. да све измене података које садржи такси
дозвола и друге исправе у смислу ове одлуке
пријаве Секретаријату;
2. да се на возилу којим обављају ауто-такси
превоз налази кровна ознака „TAXI“, а у возилу
идентификациони картон и ценовник;
3. да од овлашћене институције прибаве
сертификат за рекламни пано да исти не угрожава
безбедност саобраћаја;
4. да у року од осам дана од дана подношења
захтева за брисање из Регистра привредних
субјеката, Секретаријату врати такси дозволу,
идентификацони картон и кровну ознаку „TAXI“;
5. да у року од осам дана по правоснажности
решења о брисању из Регистра привредних
субјеката донетом по сили закона, Секретаријату
врати такси дозволу, потврду о погодности
возила, идентификациони картон и кровну ознаку
„TAXI“;
6. да једном годишње изврше испитивање
погодности возила за обављање ауто-такси
превоза, најкасније даном истека важности потврде
о погодности возила, у складу са одредбама ове
одлуке.
Члан 21.
Продужење важења такси дозволе врши
Секретаријат.
Поступак продужења важења такси дозволе
може се започети месец дана пре истека њене
важности.
Члан 22.
Такси предузетник, уз захтев за продужење
важења такси дозволе обавезан је да приложи:
1. такси дозволу;
2. фотокопију такси дозволе;
3. фотокопију личне карте;
4. фотокопију важећег лекарског уверења за
„ТАКСИ-Б“ категорије;
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5. фотокопију возачке дозволе;
6. фотокопију саобраћајне дозволе;
7. фотокопију полисе осигурања путника од
последица несрећног случаја у јавном превозу;
8. фотокопију важећег ценовника оверену
сопственим печатом (верно оргиналу);
9. фотокопију важеће потврде о прегледу
противпожарног апарата;
10. фотокопију важеће потврде о баждарењу и
пломбирању таксиметра;
11. потврду да му није изречена забрана
управљања моторним возилом врсте М-1, не
старију од месец дана;
12. потврду да му правоснажном судском
одлуком није забрањено обављање одређене
делатности, односно да му правоснажним
решењем о прекршају није изречена заштитна
мера обављања делатности, док трају правне
последице осуде, односно заштитне мере;
13. две фотографије (у случају замене обрасца
такси дозволе);
14. доказ о уплати локалне комуналне таксе за
коришћење обележених места на такси станици
по такси возилу за период за који се издаје такси
дозвола и доказ о уплати градске административне
таксе за издавање такси дозволе;
15. фотокопију потврде о погодности возила за
обављање ауто-такси превоза.
По пријему захтева, такси предузетнику се
издаје потврда да је започет поступак продужења
важења такси дозволе и одређује се датум, место
и време прегледа погодности возила за обављање
ауто-такси превоза, а најкасније 10 дана, од дана
подношења захтева.
Након извршеног прегледа погодности возила,
извршиће се продужетак важења такси дозволе и
издати потврда о погодности возила, најкасније 7
дана, од дана утврђивања погодности возила.
Приликом замене возила за ауто-такси
превоз, када је потребно извршити само преглед
погодности, такси предузетник је дужан да уз
попуњен и оверен захтев приложи и:
1. фотокопију такси дозволе;
2. фотокопију личне карте;
3. фотокопију саобраћајне дозволе;
4. фотокопију полисе осигурања путника од
последица несрећног случаја у јавном превозу;
5. фотокопију важећег ценовника оверену
сопственим печатом (верно оргиналу);
6. фотокопију важеће потврде о прегледу
противпожарног апарата;
7. фотокопију важеће потврде о баждарењу и
пломбирању таксиметра;
Правно лице прилаже доказе из тачака 3. до 7.
из претходног става овог члана.
Члан 23.
Правно лице, уз захтев за продужење важења
такси дозволе за запосленог такси возача, обавезно
је да приложи:
1. такси дозволу;
2. фотокопију такси дозволе;
3. фотокопију личне карте;
4. фотокопију важећег лекарског уверења за
„ТАКСИ-Б“ категорије;
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5. фотокопију возачке дозволе;
6. потврду да му није изречена забрана
управљања моторним возилом врсте М-1, не
старију од месец дана;
7. потврду да му правоснажном судском
одлуком није забрањено обављање одређене
делатности, односно да му правоснажним решењем
о прекршају није изречена заштитна мера забране
обављања делатности док трају правне последице
осуде, односно заштитне мере;
8. фотокопију уговора о раду;
9. фотокопију доказа о пријави на обавезно
социјално и пензионо осигурање, не старију од
месец дана;
10. две фотографије (у случају замене образаца
такси дозволе);
11. доказ о уплати локалне комуналне таксе
за коришћење обележених места на такси станици
по такси возилу за период за који се издаје такси
дозвола и доказ о уплати градске административне
таксе за издавање такси дозволе;
По пријему захтева лицу запосленом у правном
лицу се издаје потврда да је започет поступак
продужења важења такси дозволе, који мора бити
окончан за највише 7 дана од дана подношења
захтева.
6. ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА АУТО-ТАКСИ
ПРЕВОЗА
Члан 24.
Привремени прекид обављања ауто-такси
превоза путника по захтеву такси предузетника,
Секретаријат утврђује за одређени временски
период у складу са законом.
Такси
предузетник
може
привремено
прекинути обављање ауто-такси превоза путника
због:
1. поправке возила којим обавља ауто-такси
превоз у складу са законом;
2. притвора или издржавања казне затвора
до шест месеци, као и за време трајања мере
безбедности, односно заштитне мере забране
управљања моторним возилом до шест месеци.
У току привременог прекида такси предузетник
не може обављати ауто-такси превоз.
Такси предузетник је дужан да пре
подношења пријаве о привременом прекиду
обављања делатности ауто-такси превоза путника
Регистру привредних субјеката, поднесе захтев о
привременом прекиду Секретаријату и депонује
такси ознаке и дозволу.
Члан 25.
Такси предузетнику престаје важност
одобрења за обављање ауто-такси превоза у
следећим случајевима:
1. одјаве;
2. ако престану да постоје услови из чланова
13. и 14. ове одлуке;
3. ако једном годишње не изврши испитивање
погодности возила;
4. ако је правоснажном судском пресудом
осуђен по основу увећане наплате услуге аутотакси превоза;
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5. у другим случајевима прописаним законом,
и сл.
Правном лицу престаје важност одобрења за
обављање ауто-такси превоза у случају:
1. наступања околности које су у супротности
са члановима 13. и 14. ове одлуке и
2. у другим случајевима прописаним
законом.
Престанком обављања делатности, правном
лицу или такси предузетнику брише се место
добијено на основу Програма.
Престанак важности одобрења из става 1. и
2. овог члана, Секретаријат доставља Регистру
привредних субјеката и инспекцијским органима.
Пре подношења пријаве о трајном прекиду
обављања делатности ауто-такси превоза путника,
правно лице, односно такси предузетник је у обавези
да врати такси ознаке и дозволу Секретаријату и
на основу издате потврде Секретаријата одјави
делатност у АПР-у.
7. ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ
Члан 26.
Такси стајалиште се обележава хоризонталном
и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
Хоризонталном сигнализацијом жуте боје
обележава се простор за стајање такси возила,
у оквиру такси стајалишта, уписује се натпис
„TAXI“ жутом бојом.
На почетку стајалишта поставља се вертикални
саобраћајни знак за означавање такси стајалишта
и додатнa таблa „OSIM ZA TAXI VOZILA“.
Члан 27.
На такси стајалишту са подужним местима
за паркирање такси возила, возила се паркирају
према редоследу доласка возила.
На такси стајалишту могу се заустављати и
паркирати само возила која су обележена у складу
са овом одлуком.
Такси возила се паркирају на стајалишту
само у овиру обележених места и на начин како
је дефинисано хоризонталном и вертикалном
сигнализацијом.
За време стајања возила на такси стајалишту,
возач мора бити у возилу или поред возила.
На такси стајалишту забрањено је стајање
и чекање такси-возила када је путник у возилу,
односно чекање других путника.
Такси
превозници
такси-возило
могу
паркирати само на такси стајалишту.
Члан 28.
Локацију и број такси стајалишта на
саобраћајним
површинама
јавне
намене
одређује Агенција, у сарадњи са овлашћеним
представницима такси предузетника.
О уређењу и одржавању такси стајалишта
стара се Град путем ЈП “Дирекција за изградњу и
уређењу Панчева“ Панчево.
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8. АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ
Члан 29.
Такси возач је обавезан да прихвати вожњу
до захтеваног одредишта са такси стајалишта, на
телефонски позив одласком на назначену адресу
и заустављањем корисника такси услуге на
саобраћајној површини јавне намене, под условом
да се заустављањем ауто-такси возила не угрожава
безбедност учесника у саобраћају.
Члан 30.
Ауто-такси превоз започиње уласком путника
у возило.
Путник може одбити улазак у такси возило
наручено путем радио-телефонског позива
(диспечерског центра) ако основано посумња да је
такси-возач:
1. под утицајем алкохола или опојних дрога;
2. ако је неуредан:
3. ако
је
унутрашњост
такси-возила
запрљана;
4. ако у такси-возилу не поседује обавезна
обележја ауто-такси превоза.
За време трајања превоза путника, светло на
кровној ознаци мора бити искључено.
Члан 31.
Такси возач је обавезан да ауто-такси превоз
обави трасом коју путник одреди, односно
најкраћим путем до одредишта путника, у складу
са важећим режимом саобраћаја.
Члан 32.
Такси возач је обавезан да прими у возило
сваког путника у границама расположивих
седишта, као и лични пртљаг путника, у оквиру
простора намењеног за смештај пртљага.
Такси возач је дужан да по завршетку превоза
путника прегледа возило, а са нађеним стварима
поступи у складу са законом.
Такси возач је обавезан да се за време обављања
ауто-такси превоза према путницима опходи са
пажњом и предусретљиво.
Такси возилом се не могу превозити деца до
шест година старости без пунолетног пратиоца.
Такси возилом се не могу превозити, без
пристанка такси возача, лица под видним дејством
алкохола или дроге, лица оболела од заразне
болести и кућни љубимци.
Члан 33.
За време обављања делатности такси возач
мора код себе да има важећу следећу документацију,
и то;
1. одобрење предвиђено овом одлуком;
2. такси дозволу;
3. идентификациони картон;
4. потврду о погодности возила и
5. полису за осигурање путника од последица
несрећног случаја у јавном превозу.
Члан 34.
Такси превозник који има издато важеће
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одобрење за обављање делатности ауто-такси
превоза путника од друге општине, односно града
може обавити ауто-такси превоз путника преко
или на територији Града, само ако је превоз у
транзиту или се заршава на територији Града.
Такси превозник који обави превоз у смислу
става 1. овог члана, обавезан је да одмах по
обављеном ауто-такси превозу путника уклони
кровну ознаку и не може да пружа услуге аутотакси превоза на територији Града од које нема
издато важеће одобрење за обављање ауто-такси
делатности.
У случају превоза из става 1. овог члана, када
исти путник има намеру да након искрцавања
истим возилом настави превоз, такси превозник је
дужан да уклони кровну ознаку у тренутку када
путник напусти путнички простор возила, чека
на путника без заустављања рада таксиметра, а по
повратку тог путника у путнички простор возила
такси превозник је обавезан да на прописан начин
поново истакне ауто-такси ознаку.
Члан 35.
Ауто-такси превоз путника на подручју Града
не може бити организован и не може се обављати
као линијски превоз.
Ауто-такси превоз путника који се обавља
свакодневно и више пута у току дана на истој
релацији и са различитим путницима, сматра се у
смислу ове одлуке, линијским превозом.
9. ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ
ПРЕВОЗА
Члан 36.
Скупштина града Панчева својом одлуком
утврђује и усклађује економски најнижу цену у
оквиру такси тарифе по којој се ауто-такси превоз
мора обављати на подручју Града.
Такси тарифа је укупна цена ауто-такси
превоза која је учитана у мерни инструмент,
односно таксиметар и коју чини збир појединачних
цена, и то:
- за старт возила;
- по једном пређеном километру;
- по времену чекања и
- по доласку на адресу по позиву и по комаду
пртљага који се превози.
Цена превоза образује се на основу износа који
утврди таксиметар као мерни инструмент подешен
у складу са ценом из става 1. овог члана.
Такси возач је дужан да наплати цену у износу
који покаже таксиметар.
Ценовник услуга ауто-такси превоза оверава и
издаје Секретаријат на основу Одлуке о економски
најнижој цени у којој се ауто-такси превоз
путника мора обављати на подручју Града и мора
бити истакнут у такси возилу на видном месту за
путника.
Члан 37.
У случају да није у могућности да заврши
започети ауто-такси превоз на територији Града,
такси возачу припада износ, који у моменту
превоза покаже таксиметар умањен за цену старта,
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уз обавезу обезбеђивања другог такси возила.
Члан 38.
О пријему других путника у току ауто-такси
превоза до одредишта одлучује путник који
је започео коришћење ауто-такси превоза, уз
сагласност такси возача.
Ако путник који је примљен у току аутотакси превоза наставља коришћење ауто-такси
превоза после одредишта путника који је започео
коришћење овог превоза, наставак вожње се
сматра започињањем ауто-такси превоза.
Члан 39.
Такси возач је обавезан да за време пружања
услуге ауто-такси превоза путника, за време
вожње има укључен таксиметар, који укључује
на почетку вожње по уласку путника у возило и
искључује након доласка на одредиште.
Такси возач је обавезан, да по извршеној
услузи превоза изда рачун у износу који показује
таксиметар у тренутку завршетка превоза на
захтев корисника услуге, у складу са овом одлуком
и законом.
У случају да такси возач не укључи таксиметар
на почетку вожње путника или на захтев путника
не изда рачун из претходног става, путник није у
обавези да плати цену ауто-такси превоза.
Члан 40.
Такси возач је обавезан да за време обаљања
ауто-такси превоза буде уредан, не сме бити одевен
у кратке панталоне, шортс, мајицу без рукава и без
адекватне обуће.
IV НАДЗОР
Члан 41.
Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши Агенција.
Инспекцијски надзор над применом одредаба
ове одлуке врши организациона јединица Градске
управе Града Панчева надлежна за инспекцијски
надзор – Секретаријат за инспекцијске послове –
Одељење инспекције за саобраћај и путеве.
Комунално-полицијске послове на одржавању
реда у ванлинијском и ауто-такси превозу и
контролу примене ове одлуке у складу са Законом о
комуналној полицији, врши комунална полиција.
Члан 42.
Возач у ванлинијском превозу путника, такси
возач и физичко лице су дужни да инспектору за
саобраћај и путеве (у даљем тексту: инспектор),
односно
комуналном
полицајцу,
омогући
неометано вршење послова, стави на увид сва
потребна документа и да у року који одреди
инспектор, односно комунални полицајац, достави
потребне податке и поступи по налогу инспектора,
односно комуналног полицајца.
Инспектор, поред осталих законом утврђених
овлашћења, може такси возачу привремено
одузети такси дозволу до отклањања утврђене
неправилности које су у супротности са одредбама
ове одлуке.
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Такси возач у случају из става 2. овог члана, не
може обављати ауто-такси превоз.
О привременом одузимању такси дозволе
инспектор ће издати потврду такси возачу.
Члан 43.
Привредно друштво, друго правно лице,
такси предузетник или физичко лице чији објекат
или средство или особље, односно рад подлежу
инспекцијском, односно комунално-полицијском
надзору, дужан је да инспектору, односно
комуналном полицајцу омогући неометано
вршење надзора и да без одлагања омогући
увид у захтевану документацију и податке, као и
неометан приступ објекту, средству или особљу
који су у вези са обављањем делатности превоза,
као и да у року који одреди инспектор, односно
комунални полицајац, достави на увид тражене
податке и документацију.
Привредно друштво, друго правно лице,
такси предузетник или физичко лице су у обавези
да зауставе возило на знак инспектора, односно
комуналног полицајца.
Члан 44.
Инспектор, односно комунални полицајац
ради остваривања прегледа, има право да на
путевима зауставља возаче возила, осим возаче
возила Војске Србије, хитне медицинске помоћи,
Министарства унутрашњих послова и Ватрогасне
службе.
Заустављање возача возила из става 1. овог
члана врши се истицањем саобраћајног знака
“ЗАБРАЊЕН САОБРАЋАЈ СВИМ ВОЗИЛИМА У
ОБА СМЕРА“ на коме је уписано „СТОП“.
Против решења инспектора донетог на основу
ове одлуке може се изјавити жалба Градском већу
Града у року од 15 дана.
Жалба се подноси путем организационе
јединице Градске управе Града надлежне за
послове инспекције.
Жалба изјављена против решења из става 3.
овог члана, не одлаже извршење решења.
Инспектор приликом подношења захтева за
покретање прекршајног поступка, као доказ може
приложити видео запис или фотографски снимак
извршеног прекршаја.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице:
1. ако обавља превоз са возилом супротно
члану 3. став 1. и 2. ове одлуке;
2. ако користи возило супротно члану 3. став
3. ове одлуке;
3. ако обавља превоз супротно члану 4. став 1.
ове одлуке;
4. ако не поседује акт надлежног Министарства
из члана 4. става 2. ове одлуке;
5. ако обавља превоз супротно члану 5. ове
одлуке;
6. ако обавља превоз супротно члану 6. ове
одлуке;
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7. ако обавља превоз супротно члану 7. ове
одлуке;
8. ако поступи супротно члану 8.став 1. ове
одлуке;
9. ако се у возилу којим се обавља локални
превоз не налази један од докумената прописаних
чланом 8. став 2. ове одлуке;
10. ако је возило обележено супротно члану 8.
став 3. и 4. ове одлуке;
11. ако у возилу не поседује уговор о раду
или потврду да је возач запослен код превозника
прописан чланом 8. став 5. ове одлуке;
12. ако поступи супротно члану 9. ове
одлуке;
13. ако обавља делатност ауто-такси превоза
супротно члану 10. ове одлуке;
14. ако обавља ауто-такси превоз путника
возилом које неиспуњава услове из члана 14. ове
одлуке;
15. ако не поседује потврду о погодности
возила из члана 15. став 3. ове одлуке;
16. ако такси возач не поступи у складу са
чланом 17. ове одлуке;
17. ако поступи супротно члану 18. став 1. и 3.
ове одлуке;
18. ако поступи супротно члану 19. ове
одлуке;
19. ако поступи супротно члану 20. ове
одлуке;
20. ако обавља ауто-такси превоз за време
привременог прекида прописан чланом
24. став 3.ове одлуке;
21. ако поступи супротно члану 27.став 2. ове
одлуке;
22. ако не поседује важећу документацију
прописану чланом 33.ове одлуке:
23. ако поступи супротно члану 34. ове
одлуке;
24. ако запослени у правном лицу у случају
немогућности да заврши започети
такси
превоз поступи супротно члану 37.ове одлуке;
25. ако поступи супротно члану 43. ове
одлуке.
Новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00
динара казниће се и одговорно лице
у правном лицу за прекршај из става 1. овог
члана одлуке.
Члан 46.
Новчаном казном од 25.000,00 до 200.000,00
динара казниће се за прекршај предузетник :
1. ако обавља превоз са возилом супротно
члану 3. став 1. и 2. ове одлуке;
2. ако користи возило супротно члану 3. став
3. ове одлуке;
3. ако обавља превоз супротно члану 4. став
1. ове одлуке;
4. ако не поседује акт надлежног Министарства
из члана 4. став 2. ове одлуке;
5. ако обавља превоз супротно члану 5. ове
одлуке;
6. ако обавља превоз супротно члану 6. ове
одлуке;
7. ако обавља превоз супротно члану 7. ове
одлуке;
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8. ако поступи супротно члану 8.став 1. ове
одлуке;
9. ако се у возилу којим се обавља превоз не
налази један од докумената прописаних чланом
8. став 2. ове одлуке;
10. ако је возило обележено супротно члану 8.
став 3. и 4.;
11. ако у возилу не поседује уговор о раду
или потврду да је возач запослен код превозника
прописаних чланом 8. став 5. ове одлуке;
12. ако поступи супротно члану 9. ове
одлуке;
13. ако овавља делатност ауто-такси превоза
супротно члану 10. ове одлуке;
14. ако обавља ауто-такси превоз путника
возилом које не испуњава услове из члана 14. ове
одлуке;
15. ако не поседује потврду о погодности
возила из члана 15. став 3. ове одлуке;
16. ако такси возач не поступи у складу са
чланом 17. ове одлуке;
17. ако поступи супротно члану 18. став 1. и 3.
ове одлуке;
18. ако поступи супротно члану 19. ове
одлуке;
19. ако поступи супротно члану 20. ове
одлуке;
20. ако обавља ауто-такси превоз за време
привременог прекида прописаног чланом
24.
став 3. ове одлуке;
21. ако поступи супротно члану 27. став 2, 3, 4
и 5. ове одлуке;
22. ако поступи супротно члану 27. став 6. ове
одлуке;
23. ако таки возач поступи супротно члану
29.ове одлуке:
24. ако такси возач поступи супротно одредби
члана 31. ове одлуке;
25. ако такси возач поступи супртоно члану
32. ове одлуке;
26. ако не поседује важећу документацију
прописану чланом 33. ове одлуке:
27. ако поступи супротно члану 34. ове
одлуке;
28. ако обавља линијски превоз путника
прописан чланом 35. став 2. ове одлуке;
29. ако не наплати цену коју покаже таксиметар
прописану чланом 36. став 4. ове одлуке;
30. ако у такси возилу нема важећи ценовник
или је исти постављен тако да није видљив за
путника прописан чланом 36. став 5. ове одлуке;
31. ако предузетник у случају немогућности да
заврши започети такси превоз поступи супротно
члану 37. ове одлуке;
32. ако не укључи таксиметар по уласку
путника у возило или не изда рачун који је
прописан чланом 39. ове одлуке;
33. ако такси возач поступи супротно одредби
члану 40. ове одлуке;
34. ако такси возач поступи супротно одредби
члану 42. став 1. и 3. ове одлуке;
35. ако поступи супротно члану 43. ове
одлуке;
36. ако не заустави возило на знак инспектора
прописано чланом 44. ове одлуке.
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Члан 47.
Новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00
динара казниће се за прекршај возач запослен у
правном лицу или предузетник:
1. ако поступи супротно члану 3. став 3. ове
одлуке;
2. ако поступи супротно члану 5. став 4. ове
одлуке;
3. ако поступи супротно члану 7. ове одлуке;
4. ако поступи супротно члану 8. став 5. ове
одлуке;
5. ако поступи супротно члану 27. ове
одлуке;
6. ако поступи супротно члану 29. ове одлуке;
7. ако поступи супротно члану 31. ове одлуке;
8. ако поступи супротно члану 32. ове
одлуке;
9. ако поступи супротно члану 33. тачка 2. и 3.
ове одлуке;
10. ако поступи супротно члану 36. став 4. ове
одлуке;
11. ако поступи супротно члану 37. ове
одлуке;
12. ако поступи супротно члану 38. ове
одлуке;
13. ако поступи супротно члану 39. ове
одлуке;
14. ако поступи супротно члану 40. ове
одлуке;
15. ако поступи супротно члану 42. ове
одлуке;
16. ако поступи супротно члану 43. ове
одлуке;
17. ако поступи супротно члану 44. ове
одлуке.
Члан 48.
Новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00
динара казниће се физичко лице за прекршај:
1. ако поступи супротно члану 4. ове одлуке;
2. ако поступи супротно члану 10. ове
одлуке;
3. ако поступи супротно члану 27. став 2. ове
одлуке;
4. ако поступи супротно члану 42. ове
одлуке;
5. ако поступи супротно члану 43. ове одлуке;
6. ако поступи супротно члану 44. ове
одлуке.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.
Правном лицу и такси предузетнику, који
на дан ступања на снагу ове одлуке обављају
ауто-такси превоз путника на територији Града,
Секретаријат ће издати одобрење за обављање
ауто-такси превоза у складу са одредбама ове
одлуке, најкасније до 01. 09. 2012. године.
Члан 50.
Правно лице и такси предузетник из
претходног члана ове одлуке, дужни су да ускладе
своје пословање са условима из члана 14. став 1.
тачка 13. ове одлуке, најкасније до 01. 06. 2013.
године.
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Члан 51.
Поступак који је започет по захтеву за издавање
решења о испуњености услова за обављање аутотакси превоза по коме није донето првостепено
решење Секретаријата до дана ступања на снагу ове
одлуке, наставиће се по одредбама ове одлуке.
Члан 52.
Програм из члана 11. став 1. ове одлуке
донеће Градоначелник у року од 180 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке. До израде Програма
обуставиће се сви поступци издавања нових такси
дозвола предузетницима.
До израде Програма, правним лицима и
предузетницима обуставиће се издавање акта о
испуњености услова, осим у случају замене већ
постојећих такси возила.
Члан 53.
Правилник из члана 13. став 2. тачка 2. ове
одлуке, донеће Градоначелник у року од 90 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 54.
Правилник из члана 15. став 2. ове одлуке,
донеће Градоначелник у року од 90 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 55.
До доношења Правилника из члана 13. став
2. тачка 2. и Правилника из члана 15. став 2. ове
одлуке, примењиваће се Правилник о програму и
начину полагања испита за обављање делатности
такси превоза („Сл. лист града Панчева“ број 24/09)
и Правилник о испитивању погодности возила за
такси превоз („Сл. лист општине Панчево“ број
26/06, 20/07 и „Сл. лист града Панчева“ број 6/09).
Члан 56.
Правилник из члана 18. став 6. ове одлуке,
донеће Градоначелник у року од 15 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 57.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о ауто-такси и ванлинијском
превозу путника („Службени лист града Панчева“
бр.16/2011).
Члан 58.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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58.
На основу члана 13. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС” број 88/11),
чланова 7. и 16. став 9. Закона о превозу у друмском
саобраћају („Службени гласник РС” број 46/95,
66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), чланова 32. став
1. тачка 6. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07) и чланова 39.
и 99. став 1. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева” број 8/08и4/09), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 08. марта
2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама одлуке о јавном градском
линијском превозу путника
Члан 1.
У Одлуци о јавном градском линијском
превозу путника („Сл. лист града Панчева” број
16/11), члан 16. мења се и гласи:
„Стајалишна ознака садржи назив стајалишта,
број линије и важећи ред вожње на тој линији.
Стајалишна ознака, поред података из става 1. овог
члана, може да садржи и друге податке о превозу
ради информисања путника”.
Члан 2.
Члан 17. мења се и гласи:
„Поред стајалишне ознаке, стајалиште садржи
изграђену и обележену саобраћајну површину
за заустављање возила, уређену, уздигнуту и
обележену саобраћајну површину за улаз и излаз
путника -перон (стајалишни плато), надстрешницу,
корпу за отпатке и везу са најближом пешачком
стазом или тротоаром
О постављању стајалишних ознака, надстрешница и њиховом одржавању стара се
превозник. О постављању корпи за отпатке и
њиховом одржавању стара се јавно комунално
предузеће, друго привредно друштво или
предузетник коме су поверени послови управљања
комуналним отпадом. Средства за послове из става
2. и става 3. овог члана обезбеђују се у буџету
Града. У зони стајалишта мора постојати пешачки
прелаз.
Поједина стајалишта могу садржати клупу
за седење, објекат за продају аутобуских карата,
новина, цигарета, средства за оглашавање и
слично”.
Члан 3.
У члану 19. у ставу 1. речи: „постављању
надстрешница, њиховом одржавању” бришу се”.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08.03.2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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59.
На основу чланова 157. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник
РС” број 41/09, 53/10 и 101/11), чланова 2. и 13.
Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник
РС” број 88/11), чланова 1. и 2. Одлуке о одређивању
комуналних делатности („Сл. лист општине
Панчево” број 3/00 и „Сл. лист града Панчева” број
22/09), чланова 32. став 1. тачка 6. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС” број 129/07)
и чланова 39. тачка 6. и 99. став 1. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева” број 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
08.03. 2012. године, донела је

особе са инвалидитетом, губи се право на знак
приступачности.
Особа са инвалидитетом дужна је да врати
знак приступачности Агенцији”.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКАСРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево,08. март 2012. године

ОДЛУКУ
о изменама одлуке о уређењу мирујућег
саобраћаја на територији града Панчева
Члан 1.
У Одлуци о уређењу мирујућег саобраћаја на
територији града Панчева („Сл. лист града Панчева”
број 9/10 и 27/11), наслов главе VI мења се и гласи:
„VI. ПАРКИНГ КАРТА ЗА ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ”.
Члан 2.
У члану 31. речи „знак приступачности”
замењују се речима „паркинг карта за особе са
инвалидитетом, а речи „лице са инвалидитетом”
замењују се речима „особа са инвалидитетом”, као
и у осталим члановима Одлуке у одговарајућем
падежу.
Члан 3.
Члан 33. став 2. мења се и гласи:
„Агенција издаје решење из става 1. овог члана
на име особе са инвалидитетом које ће важити до
краја календарске године”.
Члан 4.
Члан 34. мења се и гласи:
„Агенција води евиденцију о примљеним
захтевима за издавање паркинг карти за особе са
инвалидитетом и евиденцију о издатим паркинг
картама особама са инвалидитетом”.
Члан 5.
Члан 35. мења се и гласи:
„Паркинг карта за особе са инвалидитетом
ставља се или привремено лепи у доњи десни угао
предњег ветробранског стакла возила.
Паркинг карта за особе са инвалидитетом
приказана је у прилогу 1. ове одлуке и чини њен
саставни део”.
Члан 6.
Члан 101. став 2. мења се и гласи:
„Издата решења и знакови приступачности
особама са инвалидитетом важе док им не истекне
рок важења који је назначен у решењу, односно
знаку приступачности.
Особе са инвалидитетом које желе паркинг
карту, могу да остваре право на исту, на основу
поднетог захтева Агенцији.
Остваривањем права на паркинг карту за
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60.
На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РСброј 129/07
), чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08 и
4/09) и члана 9. Одлуке о подизању споменика и
скулптуралних дела на територији града Панчева
(„Службени лист града Панчева” број 4/10 пречишћен текст) Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 08. марта 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о постављању спомен плоче Олги Смедеревац
Члан 1.
Поставља се спомен плоча Олги Смедеревац
у Панчеву, на објекту у улици Војводе Живојина
Мишића број 1.
Члан 2.
Средства за постављање спомен плоче из члана
1. ове одлуке обезбедили су Женска мировна група
из Панчева и град Панчево.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Комисија
за подизање споменика и одређивање назива улица
и тргова Скупштине града Панчева.
Члан 4.
Ова одлука објавиће се у “Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево,08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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61.
На основу члана 6. 7. и 11. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС”
бр. 62/06) члана 56. Закона о пореском поступку
и пореској администрацији (“Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02, 23/03 70/03, 55/04,61/05,
85/05, 62/06,61/07,20/09,72/09,53/10, 101/11 и 2/12исправка) и члана 39. и 99. став 1. Статута градг
Панчева („Сл. лист града Панчева” 08/08 и 04/09),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
08. 03. 2012. године, донела
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

ОДЛУКУ
о објављивању јавног огласа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА
ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ
објављује
ОГЛАС
Члан 1.
I. Секретаријат за пореску администрацију
Градске управе града Панчева, обавештава пореске
обвезнике да за 2012. годину неће донети решења
за посебну накнаду за заштиту и унапрећивање
животне средине на површине пословних зграда,
пословних просторија и земљишта за обављање
редовне делатности на територији Града, које се
користе за обављање делатности, сходно члану
56. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији (“Службени гласник РС”, бр.
80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04,61/05, 85/05, 62/06,
61/07,20/09,72/09,53/10,101/11 и 2/12-исправка).
II. Износ посебне накнаде из тачке I овог
Огласа за 2012. годину, задржава се на нивоу из
претходне 2011. године и то:
- 3 динара по квадратном метру пословног
простора на територији града Панчева, на
месечном нивоу, за кориснике, власнике, односно
закупце пословних зграда и пословних просторија
за обављање пословне делатности, односно
- 0,5 динара по квадратном метру земљишта,
на месечном нивоу, за кориснике, власнике,
односно закупце земљишта за обављање редовне
делатности, на територији града Панчева, и плаћа
се до 15. у месецу за претходни месец.
III. Обавеза по основу посебне накнаде за
заштиту и унапређивање животне средине на
површине пословних зграда, пословних просторија
и земљишта за обављање редовне делатности, на
територији Града за 2012. годину доспева даном
објављивања огласа, у складу са чл. 62. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији.

62.
Скупштина града Панчева, на основу члана
46. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС” број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС
и 24/11), Генералног плана Панчева („Службени
лист општине Панчево” број 14/08 и 16/08исправка), Плана генералне регулације комплекса
ХИП „Петрохемија”, ХИП „Азотара” и НИС
Рафинерија нафте Панчево у насељеном месту
Панчево („Службени лист општине Панчево”
број 12/08 и „Службени лист града Панчева”
број 18/09), чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07)
и чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева” број 8/08 и 4/09),
уз прибављено Мишљење Комисије за планове
број V-сл./2011 од 01. фебруара 2012. године, на
седници одржаној дана 08.03. 2012. године, донела
је
ОДЛУКУ
о изменама одлуке о изменама и допунама
плана генералне регулације комплекса ХИП
„Петрохемија”, ХИП „Азотара” и НИС
Рафинерија нафте Панчево у насељеном месту
Панчево
Члан 1.
У Одлуци о Изменама и допунама
Плана генералне регулације комплекса ХИП
„Петрохемија”, ХИП „Азотара” и НИС Рафинерија
нафте Панчево у насељеном месту Панчево
(„Службени лист града Панчева” број 7/11 и 34/11
- исправка) мења се члан 3. и гласи:
„Измене и допуне Плана обухватају парцеле
и делове парцела 3566, 3581, 3576, 3576, 3583, 3584,
3522, 3578, 3529, 3530, 3523/3, 3561, 3523/8, 3563,
3564, 3565 и 3545 к.о. Војловица, у оквиру НИС
Рафинерија нафте Панчево”.
Члан 2.
Члан 5. се мења и гласи: „Предмет Измена и
допуна Плана: ПОСТРОЈЕЊА
1. планом предвиђено постројење HGU, Offgas РSА (1Ц-02) на парцели 3545 к.о. Војловица,
изградиће се на парцели 3566 к.о. Војловица
БАКЉА
2. поред планом предвиђене и изграђене

Страна

52 -- Број 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

бакље 1 и 2 на парцели 3538 к.о. Војловица,
изградиће се и две нове бакље и то.
- нова угљоводонична бакља S-3700 налазиће
се на парцелама 3581 и 3576 к.о. Војловица
- нова кисела бакља S-3750, налазиће се на
парцели 3583 к.о. Војловица
РЕЗЕРВОАРИ
3. планом предвиђени „подземни” резервоари
за ТНГ (2Ц-11) на парцели 3529 к.о. Војловица,
постају „подземни/надземни”, јер су из разлога
безбедности при раду пројектом предвиђени
надземни резервоари ТНГ на парцелама 3529, 3530
и 3523/3 к.о. Војловица
ТРАФОСТАНИЦА
4. за планом предвиђену трафостаница 35/6
кV(ЗЦ-14) за напајање нових постројења на парцели
3561 к.о. Војловица, врши се промена напонског
нивоа на 220/6/6 кV, довољне снаге за поуздано
напајање целе рафинерије (и нових и постојећих
постројења), на истом месту и истој парцели 3561
к.о. Војловица, као и прикључног дела далековода
и других везних електро водова на парцелама
3523/8, 3563, 3564 и 3565 к.о. Војловица.
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ АЗОТА
5. планом предвиђен положај постројења
за производњу азота (1Ц-06а) са парцеле 3566
к.о. Војловица, мења се тако да је нови положај
постројења за производњу азота на парцели 3545
к.о. Војловица.”
Члан 3.
Предлог измена Плана са Извештајем Комисије за планове, који је саставни део образложења
Измена и допуна Плана, доставља се Скупштини
града Панчева на доношење.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД
ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

63.
На основу члана 98. Пословника Скупштине
града Панчева („Службени лист града Панчева”
број 11/08) Скупштина града Панчева је на седници
одржаној 08. марта 2012. године, дала:
АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
Плана генералне регулације насељеног места
Старчево („Службени лист града Панчева”
број 10/11)

08. март 2012 . године

За спортско-рекреативни комплекс стадиона
„Борац” у Старчеву који се налази на катастарској
парцели топ.бр. 1248 к.о. Старчево није неопходна
израда урбанистичког пројекта, као урбанистичкотехничког документа за спровођење планских
доумената.
Саставни део овог аутентичног тумачења је
Образложење.
Ово аутентично тумачење се објављује у
„Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево,08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

64.
На основу члана 28. Закона о култури
(``Службени гласник РС`` број 72/09), чланова 39.
и 99. став 1. Статута града Панчева ( ``Службени
лист града Панчева`` број 8/08 и 4/09 ) и члана 9.
Одлуке о промени оснивача Дома културе ``Кочо
Рацин``Јабука (``Службени лист града Панчева``
број 5/11 и 20/11 ), Скупштина града Панчева ,
на седници одржаној дана 08. марта 2012. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на одлуку о изменама
и допунама статута Дома културе ``Кочо
Рацин``Јабука
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ
на Одлуку о
изменама и допунама Статута Дома културе
``Кочо Рацин``Јабука коју је донео Управни одбор
Дома културе ``Кочо Рацин``Јабука, на седници
одржаној 11. новембра 2011. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: II-04-06-29/2012					
Панчево, 08. март. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

08. март 2012 . године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

65.

На основу члана 21. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС” број 42/91 и 71/94), члана
44. Закона о култури („Службени гласник РС број
72/09) и члана 18. Одлуке о промени оснивача
Дома културе “ “Кочо Рацин “ Јабука ( “Службени
лист града Панчева” број 5/11 и 20/11 ), Управни
одбор Дома културе “Кочо Рацин” Јабука, на својој
седници одржаној дана 11.11.2011. године, донео је
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ских дела
СЕКТОР П ОБРАЗОВАЊЕ
85.52 Уметничко образовање

ОДЛУКУ
о изменама и допунама статута Дома културе
„Кочо Рацин” Јабука

СЕКТОР Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И
РЕКРЕАЦИЈА
90.1 Извођачка уметност
90.2 Друге уметничке делатности у оквиру
извођачке уметности
90.04 Рад уметничких установа
91.01 Делатности библиотека и архива
93.29 Остале забавне и рекреативне
делатности.”.

Члан 1.
У Статуту Дома културе”Кочо Рацин”
Јабука(„Службени лист града Панчева „ број
25/11), у преамбули после броја „5/11” додаје се реч
и број „ и 20/11 “.

Члан 5.
Ова одлука, након добијања сагланости од
стране Скупштине Града Панчева, ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у„Службеном листу града Панчева “.

Члан 2.
У члану 3. став 1. мења се и гласи:
„ Дом је основан Решењем Народног одбора
општине Панчево број 01-2681/1-1961 од 12.04.1961
.године.”.
Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
“ Дом има печат и штамбиљ. Печат Дома
је округлог облика пречника 40 мм, са текстом
исписаним на српском језику, ћириличним
писмом и на македонском језику и писму, следеће
садржине: Дом културе „Кочо Рацин” Јабука.
Штамбиљ Дома је правоугаоног облика
величине 45 X 25 mm са текстом исписаним на
српском језику, ћириличним писмом следеће
садржине: Дом културе „Кочо Рацин” Јабука.
Испод текста назначена је реч „Број”са цртом,
испод ње реч „Датум” са цртом , испод које је
назначено место: Јабука.”.
Члан 4.
Члан 11. мења се и гласи:
,Делатност Дома се уписује у судски регистар.
Дом обавља следеће делатности:
СЕКТОР Ц ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА
18.13. Услуге припреме за штампу
СЕКТОР Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И
ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ
ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА
47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама
СЕКТОР И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ
56.30 Услуге припремања и послуживања
пића
СЕКТОР Ј ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
58.19 Остала издавачка делатност
59.14 Делатност приказивања кинематограф-

Председник Управног одбора
Јагода Јовић, с.р.

66.
На основу члана 28. Закона о култури
(``Службени гласник РС`` број 72/09), чланова 39.
и 99. став 1. Статута града Панчева ( ``Службени
лист града Панчева`` број 8/08 и 4/09 ) и члана 9.
Одлуке о промени оснивача Дома културе ``Жарко
Зрењанин`` Иваново (``Службени лист града
Панчева`` број 5/11 и 20/11 ), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној дана 08. марта
2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на одлуку о изменама
и допунама статута Дома културе ``Жарко
Зрењанин``Иваново
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ
на Одлуку о
изменама и допунама Статута Дома културе
``Жарко Зрењанин`` Иваново коју је донео Управни
одбор Дома културе ``Жарко Зрењанин`` Иваново,
на седници одржаној 11.новембра 2011. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 			
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Број: II-04-06-29/2012					
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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67.
На основу члана 21. Закона о јавним службама
(„Службени гласник 42/91 и 71/94), члана 44.
Закона о култури („Службени гласник РС број
72/09) и члана 18. Одлуке о промени оснивача Дома
културе “Жарко Зрењанин”Иваново ( “Службени
лист града Панчева” број 5/11 и 20/11 ), Управни
одбор Дома културе “Жарко Зрењанин” Иваново,
на својој седници одржаној дана 11. новембра 2011.
године, донео је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама статута Дома културе
„Жарко Зрењанин” Иваново
Члан 1.
У Статуту Дома културе ”Жарко Зрењанин”Иваново („Службени лист града Панчева„
број 25/11), у преамбули после броја „5/11” додаје
се реч и број „ и 20/11 “.
Члан 2.
У члану 3. став 1. мења се и гласи: „ Дом је
основан Решењем број 01-9166/2 од 01.10.1962.
године.”,
Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
“ Дом има печат и штамбиљ. Печат Дома
је округлог облика пречника 50 мм, са текстом
исписаним на српском језику, ћириличним писмом
и на бугарском језику и писму и на мађарском
језику и писму, следеће садржине: Дом културе
„Жарко Зрењанин”Иваново.
Штамбиљ Дома је правоугаоног облика
величине 45 X 25 mm са текстом исписаним на
српском језику, ћириличним писмом следеће
садржине: Дом
културе „Жарко Зрењанин”
Иваново. Испод текста назначена је реч „Број”са
цртом, испод ње реч „Датум” са цртом , испод које
је назначено место; Иваново”.
Члан 4.
Члан 11. мења се и гласи:
„Делатност Дома се уписује у судски регистар.
Дом обавља следеће делатности:
СЕКТОР Ц ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА
18.13. Услуге припреме за штампу
СЕКТОР Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И
ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ
ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА
47.61
Трговина на мало књигама у
специјализованим продавницама
47.62
Трговина на мало новинама и
канцеларијским материјалом у специјализованим
продавницама
СЕКТОР И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И
ИСХРАНЕ
56.30 Услуге припремања и послуживања
пића
СЕКТОР Ј ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
58.19 Остала издавачка делатност

08. март 2012 . године

59.14 Делатност приказивања кинематографских дела
СЕКТОР П ОБРАЗОВАЊЕ
85.52 Уметничко образовање
СЕКТОР Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И
РЕКРЕАЦИЈА
90.1 Извођачка уметност
90.2 Друге уметничке делатности у оквиру
извођачке уметности
90.04 Рад уметничких установа
91.01 Делатности библиотека и архива
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности.”.
Члан 5.
Члан 57. мења се и гласи:
“Даном ступања на снагу овог статута престаје
да важи Статут Дома културе “Жарко Зрењанин”
Иваново од 19.11.1997.године.”.
Члан 6.
Ова одлука , након добијања сагланости од
стране Скупштине Града Панчева, ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Панчева “.
Председник УО
Штефко Габор, с.р.

68.
На основу члана 28. Закона о култури
(``Службени гласник РС`` број 72/09), чланова 39.
и 99. став 1. Статута града Панчева ( ``Службени
лист града Панчева`` број 8/08 и 4/09 ) и члана
9. Одлуке о промени оснивача Дома културе
``Братство-Јединство``Качарево (``Службени лист
града Панчева`` број 5/11 и 20/11 ), Скупштина
града Панчева , на седници одржаној дана 08.
марта 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Дома културе
``Братство-Јединство``Качарево
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Дома
културе ``Братство-Јединство``Качарево који је
донео Управни одбор Дома културе ``БратствоЈединство``Качарево, на седници одржаној 29.02.
2012. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ``Службеном листу града Панчева``.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 			
Број: II-04-06-2972012					
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

08. март 2012 . године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

69.

адреса: Качарево, Маршала Тита бр. 37.

На основу члана 21. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС” број 42/91 и 71/94), члана
44. и 81.3акона о култури („Службени гласник
РСброј 72/09) и члана 18. Одлуке о промени
оснивача Дома културе “Братство-Јединство
“Качарево ( “Службени лист града Панчева”број
5/11 и 20/11), Управни одбор Дома културе
“Братство-Јединство“ Качарево, на својој седници
одржаној дана 29. фебруара 2012. године, донео је
СТАТУТ
Дома културе’’ Братство-Јединство’’
Качарево
I
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим статутом уређују се питања од значаја
за обављање делатности, рад и пословање Дома
културе”Братство-Јединство “Качарево (у даљем
тексту: Дом ) и то: назив оснивача, назив и
седиште Дома, овлашћења у правном промету,
делатност, средства Дома, органи, општи акти и
друга питања.
Члан 2.
Дом је установа са својством правног лица,
без организационих делова, са правима, обавезама
и одговорностима утврђеним законом и овим
статутом.
Члан 3.
Дом је основан Решењем Народног одбора
општине Панчево број 01-15241 од 19.07.1960.
године.
Оснивач Дома је град Панчево (у даљем
тексту:оснивач).
Члан 4.
Дом
послује
под
фирмом:
Дом
културе”Братство-Јединство “Качарево. Седиште
Дома је у Качареву, у улици Маршала Тита број
37.
Члан 5.
Рад Дома је јаван.
Јавност рада обезбеђује се у складу са законом
и овим статутом.
Дом има сва овлашћења у правном промету.
У правном промету са трећим лицима Дом
иступа у своје име и за свој рачун.
Члан 7.
Дом има печат и штамбиљ.
Печат Дома је округлог облика пречника
32 мм, са текстом исписаним на српском језику,
ћириличним писмом следеће садржине: Дом
културе”Братство-Јединство”Качарево.
Штамбиљ Дома је правоугаоног облика
величине 55 X 35 мм са текстом исписаним на
српском језику, ћириличним писмом следеће
садржине: Дом културе” Братство-Јединство”.
Испод текста назначенаје реч: “Број”и црта, испод
ње реч”Датум” и црта, а испод црте назначена је

II ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 8.
Дом заступа и представља директор Дома (у
даљем тексту: директор). Директор је овлашћен
да у име Дома у границама својих овлашћења
закључује уговоре и врши друге правне радње,
као и да заступа Дом пред судовима и другим
органима.
Члан 9.
У одсутности или спречености директора, Дом
заступа лице које он овласти. Лице из претходног
става, док врши функцију заступања има сва
права, дужности и одговорности директора.
Члан 10.
Директор своја овлашћења у
заступања и представљања може путем
пуномоћја преносити на друга лица.
Директор је дужан да приликом
пуномоћја одреди њихов садржај, обим
трајања.

погледу
писаног
давања
и време

III ДЕЛАТНОСТ
Члан 11.
Делатност Дома се уписује у судки регистар.
Дом обавља следеће делатности:
СЕКТОР Ц ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА
18.13. Услуге припреме за штампу
СЕКТОР Г ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И
ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА МОТОРНИХ
ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА
47.61
Трговина на мало књигама у
специјализованим продавницама
47.62
Трговина на мало новинама и
канцеларијским материјалом у специјализованим
продавницама
СЕКТОР И УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И
ИСХРАНЕ
56.30 Услуге припремања и послуживања
пића
СЕКТОР
Ј
ИНФОРМИСАЊЕ
И
КОМУНИКАЦИЈЕ
58.19 Остала издавачка делатност
59.14
Делатност
приказивања
кинематографских дела
СЕКТОР П ОБРАЗОВАЊЕ
85.52 Уметничко образовање
СЕКТОР Р УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И
РЕКРЕАЦИЈА
90.1
Извођачка уметност
90.2
Друге уметничке делатности у
оквиру извођачке уметности 90.04 Рад уметничких
установа
91.01 Делатности библиотека и архива
93.29 Остале забавне и рекреативне
делатности.
Члан 12.
Дом обавља делатност из члана 11. овог
статута под условима и на начин утврђен законом
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и подзаконским актима, у складу са циљевима
ради којих је основан.
Дом је дужан да послове из своје надлежности
обавља на начин којим се обезбеђује уредно и
квалитетно, под једнаким условима, остваривање
права грађана и задовољавање потреба
корисника.
Члан 13.
Дом може да допуни, прошири или промени
своју делатност ако су за то испуњени услови
предвиђени законом.
Одлуку из претходог става доноси Управни
одбор Дома (у даљем тексту: Управни одбор), уз
сагласност оснивача.
Члан 14.
У обављању своје делатности Дом сарађује
са установама и организацијама из области
културе, образовања, предузећима и привредним
друштвима и другим правним и физичким
лицима.
IV ОДНОС ДОМА И ОСНИВАЧА
Члан 15.
Однос Дома и оснивача уређен је законом,
оснивачким актом, овим статутом и другим
општим актима.
Члан 16.
Скупштина града Панчева (у даљем
тексту:Скупштина) даје сагласност на:
1 . Статут,
2. Статусне промене,
З. Промену делатности,фирме и седишта,
4. Годишњи прогам рада и финансијски план
и
5.Друга општа акта Дома у складу са
законом,оснивачким актом и Статутом .
У вршењу оснивачких права Скупштина
разматра годишњи извештај о раду и пословању
Дома.
Члан 17.
Дом је дужан да:
1. обавља своју делатност у складу са
законом,оснивачким актом, овим статутом и
другим општим актима,
2. подноси оснивачу годишњи извештај о
раду и пословању, као и друге извештаје на захтев
оснивача,
3. подноси оснивачу годишњи и програм
рада и финансијски план,
4. извршава и друге обавезе, у складу са
законом и овим статутом.
Члан 18.
У случају трајних поремећаја у пословању
установе, оснивач може предузети мере којима
ће обезбедити услове за несметано обављање
функције Дома.
V ПЛАНИРАЊЕ
Члан 19.
Планови и програми рада Дома доносе се у
складу са циљевима ради којих је Дом основан.
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Члан 20.
Предлог плана, односно годишњег програма
рада утврђује директор. План односно годишњи
програм рада доноси Управни одбор.
Планови, односно програми рада Дома могу
се доносити за краћи или дужи период од једне
године.
Планови, односно програми рада из претходног
става доносе се на предлог оснивача, Управног
одбора или директора .
Члан 22.
Управни одбор прати извршење програма рада
и плана и предузима мере за њихово остваривање.
За извршење годишњег програма рада и плана
одговоран је директор.
VI СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 23.
Средства за обављање делатности Дома
обезбеђују се из буџета града Панчева, из прихода
остварених обављањем делатности, од накнада за
услуге,продајом производа, од поклона, легата,
донација, спонзорстава и других извора у складу
са законом.
Дом у обављању делатности користи средства
у јавној својини и њима управља под условима и
на начин утврђен законом.
Средства која користи Дом и којима управља,
јесу непокретне и покретне ствари, новчана
средства, хартије од вредности и друга имовинска
права.
Члан 24.
Средства Дома користе се према њиховој
намени, у складу са законом.
Члан 25.
Пословни резултати и стање средства Дома
утврђују се завршним рачуном сваке године.
VII ОРГАНИ ДОМА
Члан 26.
Органи Дома су: директор, Управни одбор и
Надзорни одбор.
ДИРЕКТОР
Члан 27.
Домом руководи директор.
Директора именује и разрешава Скупштина.
Директора именује Скупштина на предлог
Управног одбора. Директор се именује на основу
претходно спроведеног јавног конкурса . на
период од четири године и може бити поново
именован. Јавни конкурс расписује и спроводи
Управни одбор. Јавни конкурс расписује се 60 дана
пре истека мандата директора. Услови за избор
кандидата за директора утврђују се Статутом.
Члан 28.
За директора може бити именовано лице
које поред законом прописаних општих услова
испуњава и следеће услове:
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• да има високу стручну спрему из области
друштвено- хуманистичких наука,
• да има најмање 3 година радног искуства
на пословима у култури,
• да поднесе програм рада Дома Управом
одбору,
• да нема законских сметњи за његово
именовање.
Члан 29.
Директор има следећа права и одговорности:
1. Организује руководи радом Дома,
2. доноси општи акт о организацији и
систематизацији послова уз сагласност оснивача,
као и друга општа акта у складу са законом и овим
статутом,
3. извршава одлуке Управног одбора,
4. заступа Дом,
5. стара се за законитост рада Дома,
6. одговоран је за спровођење програма
рада,
7. одоговоран је за материјално-финансијско
пословање,
8. предлаже годишњи програм рада и
пословања,
9. предлаже годишњи извештај о раду и
пословању,
10. одлучује о појединачним правима,обавезама и одговорностима запослених у складу са
законом, колективним уговором или другим
општим актом,
11. образује комисије и друга радна тела за
обављање послова из надлежности Дома,
12. врши и друге послове утврђене законом и
Статутом.
Члан 30.
Директор има право и дужност да учествује у
раду Управног одбора ,без права одлучивања.
Члан 31.
Дужност
директора
престаје
истеком
мандата и разрешењем. Скупштина ће разрешити
директора пре истека мандата:
1. на лични захтев,
2. ако обавља дужност супротно одредбама
закона.
3. ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету Дому или тако
занемарује или несавесно извршава своје обавезе
да су настале или могу настати веће сметње у раду
Дома.
4. ако је против њега покренут кривични
поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности директора, односно ако
је правоснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности директора,
5. из других разлога утврђених законом .
Члан 32.
Скупштина може именовати вршиоца
дужности директора,без претходно спроведсног
јавног конкурса,у случају када директору престане
дужност пре истека мандата,односно када јавни
конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности има сва права и дужности
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директора.
Вршилац дужности може обављати ту
функцију до именовања директора, а најдуже
годину дана од дана његовог именовања.
УПРАВНИ ОДБОР
Члан 33.
Домом управља Управни одбор.
Управни одбор има председника и два члана .
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава Скупштина из реда
истакнутих стручњака и познавалаца културне
делатности.
Један члан Управног одбора именује се из реда
запослених, на предлог већине запослених.
Један члан управног одбора именује се из реда
мање заступљеног пола. Председник и чланови
Управног одбора именују се на период од четири
године и могу бити именовани највише два пута.
Члан 34.
Скупштина може, до именовања председника
и чланова Управног одбора, да именује вршиоце
дужности председника чланова Управног одбора.
Скупштина може именовати вршиоца
дужности председника и члана Управног одбора
и у случају када председнику, односно члану
управног одбора престане дужност пре истека
мандата.
Вршилац дужности председника.односно
члана Управног одбора може ту функцију обављати
најдуже једну годину.
Члан 35.
Управни одбор обавља следеће послове:
1. доноси Статут,
2. доноси друге опште акте предвиђене
законом и Статутом,
3. утврђује пословну и развојну политику.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан Управног одбора.
Члан 39.
Скупштина може, до именовања председника
и чланова Надзорног одбора да именује вршиоце
дужности председника и чланова Надзорног
одбора.
Скупштина може именовати вршиоца
дужности председника и члана Надзорног одбора
и у случају када председнику,односно члану
Надзорног одбора престане дужност пре истека
мандата.
Вршилац дужности председника,односно
члана Надзорног одбора може обављати ту
функцију најдуже једну годину.
Члан 40.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
1. врши надзор над законитошћу рада
Управног одбора и директора ,
2. прегледа завршни рачун и утврђује да ли је
сачињен у складу са прописима,
3. утврђује да ли се пословне књиге и
друга документа Дома воде уредно и у складу са
прописима, а може их дати и на вештачење,
4. извештава о годишњим рачуноводственим
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исказима и извештајима о пословању који се
подносе оснивачу,
5. врши и друге послове утврђене законом,
оснивачким актом, овим статутом и другим
општим актима.
Члан 41.
Надзорни одбор ради и одлучује на
седницама.
Седнице Надзорног одбора сазива и руководи
њиховим радом председник Надзорног одбора.
Надзорни одбор бира заменика председник
Надзорног одбора из својих редова. Надзорни
одбор доноси одлуке већином гласова од укупног
броја чланова Надзорног одбора.
Пословником о раду Надзорног одбора ближе
се уређује начин рада и одлучивања Надзорног
одбора.
Надзорни одбор, најмање једанпут годишње,
Скупштини подноси извештај о свом раду.
VIII ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 42.
Положај запослених у Дому регулисан је
важећим прописима о радним односима и другим
законским и подзаконским актима.
IX ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 43.
Пословну тајну у Дому представљају оне
исправе и подаци утврђени општим актом Дома,
као и одлукама директора и Управног одбора
чије би саопштавање неовлашћеном лицу било
противно пословању Дома и које би штетило
интересима и пословном угледу Дома.
Члан 44.
Општим актом из претходног члана овог
статута ближе се одређује начин руковања
исправама и подацима који се сматрају пословном
тајном и друге околности од интереса за чување
пословне тајне.
Општи акт из претходног става овог члана
доноси Управни одбор.
Члан 45.
Пословну тајну дужни су да чувају сви
запослени који на било који начин сазнају за
исправу или податак који се сматра пословном
тајном.
Дужност чувања пословне тајне траје и по
престанку радног односа запосленог у Дому.
X УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
Члан 46.
Директор обезбеђује услове за рад и деловање
Синдиката утврђене законом и колективним
уговором.
XI ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ У РАДУ
Члан 47.
Јавност рада Дома остварује се:
• доступношћу јавности свих

одлука
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Управног и Надзорног одбора, изузев оних које
представљају пословну тајну,
• разматрањем програма и планова рада и
извештаја о раду и пословању,
• сарадњом са образовним, културним,
стручним
и
научним
установама
и
организацијама.
За остваривање јавности рада Дома одговорни
су директор и Управни одбор.
XII ИНФОРМИСАЊЕ
Члан 48.
Дом је дужан да путем средстава јавног
информисања и на други погодан начин редовно
обавештава грађане и кориснике услуга о свом
раду, пословању и програмима.
Члан 49.
Обавештавање запослених остварује се
објављивањем информација, аката и одлука
на огласној табли Дома, као и службеним
саопштењима на радним састанцима.
XIII ОПШТИ АКТИ
Члан 50.
Статут је основни општи акт Дома.
Други општи акти Дома морају бити у
сагласности са Статутом. Управни одбор доноси
Статут већином гласова од укупног броја чланова,
уз сагласност оснивача.
Члан 51.
Измене и допуне Статута врше се на начин и
по поступку предвиђеном за његово доношење.
Члан 52.
Други општи акти Дома су правилници,
одлуке и пословници. Правилнике и одлуке доносе
Управни одбор и директор, у скаду са законом,
оснивачким актом и овим статутом.
Члан 53.
Други општи акти Дома морају бити у
сагласности са Статутом. Појединачни акти које
доносе органи Дома морају бити у сагласности са
Статутом и другим општим актима Дома.
Члан 54.
Други општи акги Дома мењају се на начин и
по поступку који важи за њихово доношење.
Члан 55.
Тумачење Статута и других општих аката даје
орган који их је донео.
XIV
ОДРЕДБЕ

ПРЕЛАЗНЕ

И

ЗАВРШНЕ

Члан 56.
Општи акти Дома ускладиће се са одредбама
овог статута у року од три месеца од дана његовог
ступања на снагу.
Члан 57.
Даном ступања на снагу овог статута
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престаје да важи Статут Дома културе “БратствоЈединство”Качарево од 20.11.1997. године.
Члан 58.
Овај статут, по добијању сагласности од
стране Скупштине града Панчева, ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу града Панчева».
Дом културе “Братство-Јединство”
Број: 20/2012
Датум: 29. фебруар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК УО
Драган Вујачић, с.р.

70.
На основу члана 13. Законa о предшколском
васпитању и образовању («Службени гласник
Републике Србије » број 18/10) и чланова 39. и 99.
став 1. Статута града Панчева («Службени лист
града Панчева» број 8/08 I 4/09 ), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 08. марта 2012.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на одлуку о
допунама Статута Предшколске установе
«Дечја радост» Панчево
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о
допунама Статута Предшколске установе «Дечја
радост» Панчево, коју је донео Управни одбор
Предшколске установе «Дечја радост» Панчево,
на седници одржаној 27. фебруара 2012. године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА 			
Број: II-04-06-29-2012					
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

71.
Управни одбор Предшколске установе
“Дечја радост” Панчево, на седници одржаној 27.
02. 2012. године, разматрао је Предлог одлуке
о изменама и допунама Статута Предшколске
установе “Дечја радост” Панчево, па је, на основу
члана 41 и 71. Статута Предшколске установе
“Дечја радост” Панчево („Службени лист града
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Панчева”, број 13/2010.и 34/2011.), а у складу са
чланом 13. Закона о предшколском васпитању
и образовању („Службени гласник Републике
Србије”, број: 18/2010.) и Правилником о бижим
условима за утврђивање приоритета за упис деце
у предшколску установу („Службени гласник
Републике Србије”, броj: 44/2011.), донео
ОДЛУКУ
о допунама Статута Предшколске установе
“Дечја радост” Панчево
Члан 1.
У Статуту Предшколске установе “Дечја
радост” Панчево („Службени лист града Панчева”,
број 13/2010. и 34/2010.), после члана 13.додају се
чланови 13а, 136, 13в, 13г, 13д, 13ђ, 13е. и 13ж. који
гласе:
“Члан 13а.
Упис деце предшколског узраста од шест
месеци до шест и по година врши се у периоду
од 01. априла до 31. маја за наредну радну годину,
као и током године, на захтев родитеља, у складу
са исказаним потребама породица за различитим
програмима
предшколског
васпитања
и
образовања, могућностима Установе и прописаним
стандандардима за формирање васпитних група.
Члан 13б.
Приоритет при упису имају деца из друштвено
осетљивих група и то:
1. деца жртве насиља у породици;
2. деца из породица које користи неки
облик социјалне заштите и деца без родитељског
старања;
3. деца самохраних родитеља;
4. деца их социјално нестимулативних
средина;
5. деца са сметњама у психофизичком
развоју;
6. деца из породице у којој је дете тешко
оболело или имају сметње у психофизичком
развоју;
7. деца тешко оболелих родитеља;
8. деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног
лица;
9. деца предложена од стране центра за
социјални рад;
10. деца из средина у којима је услед породичних и других животни околности угрожено
здравље, безбедност и развој.
Приоритет за упис деце, која не припадају
друштвено осетљивим групама из става 1.
овог члана, утврђује се применом следећих
критеријума:
1. запосленост оба родитеља
60 бодова
2. један родитељ запослен,
а друти редован студент
50 бодова
3. оба родитеља
редовни студенти
45 бодова
4. један родитељ запослен
40 бодова
5. један родитељ редован студент 30 бодова
6. треће и свако наредно
дете у примарној породици
20 бодова
7. дете чији су сестра или брат
већ уписани у Установу
10 бодова
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Члан 56.
Члан 13в.
Уз пријаву за упис родитељ подноси доказ
надлежног органа о испуњавању услова за
утврђивање приоритета из члана 136. овог Статута,
као и доказ о здравственом прегледу детета.
Члан 13г.
Уколико при утврђивању приоритета двоје или
више деце има исти укупан број бодова предност
за упис има дете које је остварило већи број бодова
по критеријумима и редоследу из члана 136. став 2.
Уколико се ни на начин из претходног става
овог члана не може утврдити предност приоритет
за упис детета се утврђује према дужини чекања
на упис.
Члан 13 д.
Директор Установе доноси одлуку о покретању
поступка за упис деце и именује комисију за упис
деце, која има председника и најмање два члана.
Директор Установе утврђује текст јавног
позива за упис деце, који се објављује на огласним
таблама у свим објектима Установе, као и текст
информације о упису деце која се објављује у
локалним јавним гласилима.
Члан 13ђ.
Комисија за упис деце, у складу са законом,
другим прописима и овим Статутом, врши пријем
захтева за упис деце, предлаже формирање
васпитних група и сачињава спискове примљене
деце, као и деце на листи чекања за упис, који се
објављују на огласним таблама у свим објектима
Установе.
Комисија за упис деце одлучује већином
гласова од укупног броја чланова.
Члан 13е.
Родитељ, који сматра да је у поступку пријема
деце начињен пропуст у вези са његовом пријавом,
може, у року од 15 дана од дана објављивања
листе чекања за упис деце из члана 13ђ, поднети
приговор директору Установе.
Директор Установе је дужан да, у року од 15
дана од дана истека рока за приговор, одлучи по
приговору.
Одлука директора из става 2. овог члана
доставља се подносиоцу приговору. лично или
поштом препоручено.
Родитељ незадовољан одлуком директора
може, у року од осам дана од дана пријема одлуке,
поднети жалбу Управном одбору.
Управни одбор је дужан да, у року од 30 дана
од дана истека рока из става 2. овог члана, одлучи
по жалби.
Одлука
Управног
одбора
доставља
се подносиоцу жалбе, лично или поштом
препоручено.
Одлука Управног одбора је коначна.
Члан 13ж.
У Установу се, на захтев родитеља, обавезно
уписују деца ради похађања припремног
предшколског програма, у складу са законом,
другим прописима и овим Статутом.”
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Члан 2.
Ова Одлука, по добијању сагласности од
стране Скупштине града Панчева, објављује се у
Службеном листу града Панчева и ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ” ПАНЧЕВО
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 97/2
ДАТУМ:27. фебруар. 2012. године
ПРЕДСЕДНИК УО
Омер Хамзагић, с.р.
72.
На основу чланова 39.и 99. став 1. Статута
града Панчева («Службени лист града Панчева»
број 8/08 и 4/09), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 08. марта 2012. године, донела
је
ЗАКЉУЧАК
о покретању иницијативе за допуну Закона о
доприносима за обавезно социјално осигурање
I
Скупштина
града
Панчева
покреће
иницијативу за допуну Закона о доприносима
за обавезно социјално осигурање, тако што
предлаже да се у овом Закону у члану 45а после
тачке (1) дода тачка (1а) која гласи: «Послодавац
који запосли на неодређено време младу особу
која напушта хранитељску породицу, односно
установу социјалне заштите (млада особа без
родитељског старања) према прописима којима
се уређује породична и социјална заштита, а
која је пријављена код Националне службе за
запошљавање као незапослено лице, ослобађа се
обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално
осигурање који се плаћају на основицу, односно на
терет средстава послодавца, за период од четири
године од дана заснивања радног односа тог
лица».
II
Закључак са образложењем доставити
Министарству финансија и Министарству рада
и социјалне политике Републике Србије, 11000
Београд, Немањина 22-26.
III
Овај закључак објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА СКУПШТИНЕ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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74.

73.
На основу чланова 13. и 14. Закона о локалним
изборима (“Службени гласник РС” бр. 129/07,
34/2010 - УС и 54/2011) и члана 39. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” бр.
8/2008 и 4/09) Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 08. марта 2012. године, донела
је

На основу чланова 11, 12, 13. и 14. Закона о
локалним изборима (“Службени гласник РС” бр.
129/07, 34/2010 - УС и 54/2011) и члана 39. Статута
града Панчева (“Службени лист града Панчева”
бр. 8/2008 и 4/09), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 08. марта 2012. године, донела
је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу Изборне Комисије града Панчева

РЕШЕЊЕ
о именовању Изборне Комисије града Панчева

I
Разрешавају се дужности председник, чланови
и секретар Изборне Комисије града Панчева,
као и њихови заменици именовани Решењем
Скупштине града Панчево број II-04-06-26/2010
од 25. маја 2010. године и Решењем Скупштине
града Панчево број II-04-06-37/2010 од 29. октобра
2010. године и то:
председник Комисије Јелена Павловић, као и
њен заменик Божидар Анкић.

I
У Изборну комисију града Панчева (у даљем
тексту: Изборна комисија), именују се:
Јелена Павловић, дипл. правник, за
председника- Демократска странка
Жељко Павловић, дипл. правник за заменика
председника- Демократска странка Србије
1. Данијела Ракетић, дипл. правник за члана
- Демократска странка, Душан Павлица, дипл.
правник за заменика члана Демократска странка
2. Марина Кендерешки, дипл. правник за
члана - Демократска странка Сузана Бојковић,
дипл. правник за заменика члана - Демократска
странка
3. Бобан Ђурђев, струковни машински
инжењер за члана - Демократска странка Оливера
Ћириковачки, дипл правник за заменика члана Демократска странка
4. Слободан Кундаковић, дипл. правник
за члана - Демократска странка Андреја Ковач,
хемијски техничар за заменика члана - Демократска
странка
5. Милорад Милаков, адвокат за члана Демократска странка Србије
Димоски Дамир, дипл.инжињер текстилног
инжењерства за заменика члана - Демократска
странка Србије
6. Божидар Анкић, адвокат за члана Демократска странка Србије
Мићаловић Драгица, дипл. правник за
заменика члана - Демократска странка Србије
7. Драган Петровић, пензионер, за члана
-Српска радикална странка
Љиљана Главонић, трговац, за заменика члана
- Српска радикална странка
8. Душан Вујасиновић, приватни предузетник, за члана - Српска радикална странка
Миодраг Инђић, металски радник, за заменика
члана - Српска радикална странка
9. Душан Ђурин, адвокат, за члана - Српска
напредна странка
Сања Дрезгић, козметолог, за заменика члана
- Српска напредна странка
10. Горан Матић, адвокат, за члана - Либерално
демократска партија
Мирослав Маринковић, дипл.правник, за
заменика члана - Либерално демократска партија
11. Зоран
Милосављевић,
дипломирани
хемичар, за члана - Уједињени региони Србије Уједињени за Панчево (ГГ «Наранџасти блок»,
Зелени Србије)
Петар Јованов, менаџер хотелијерства, за
заменика члана - Уједињени региони Србије Уједињени за Панчево (ГГ «Наранџасти блок»,
Зелени Србије)

секретар Комисије Оливера Ћириковачки,
као и њен заменик Жељко Павловић.
Чланови Комисије:
1. Лидија Кочевски, као и заменик Бобан
Ђурђев,
2. Слободан Кундаковић, као и заменик
Елизабета Вереш,
3. Душан Павлица, као и заменик Слободан
Танасијевић,
4. Милица Мандић, као и заменик Милица
Маџаревић,
5. Томислав Николић, као и заменик
Андријана Јовковић,
6. Драгица Мићаловић, као и заменик Душан
Вујасиновић,
7. Ђорђе Добрић, као и заменик Драган
Петровић,
8. Миодраг Шкорић, као и заменик Мирјам
Калуђер,
9. Марина Перовић, као и заменик Зоран
Милосављевић,
10. Нелу Божин, као и заменик Савица
Коларски,
11. Фадил Гребић, као и заменик Милан
Станојковић.
II
Ово решење ће се објавити у “Службеном
листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

Страна
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12. Сретен Рајковић, пензионер за члана Социјалистичка партија Србије
Синиша Кличарић, машинбравар, за заменика
члана - Социјалистичка партија Србије
за секретара Дејан Јовановић, дипломирани
правник,
за заменика секретара Ђорђе Добрић,
дипломирани правник.
II
Седиште Изборне комисије је у Панчеву у
згради Скупштине града Панчева, Трг краља
Петра I бр. 2-4.
Изборна комисија ће у свом раду користити
један печат. Пречник печата износи 32мм.
Печат има облик круга, у чијој средини је мали
грб Републике Србије, око кога је на српском језику
ћириличким писмом, у концентричним круговима
исписан текст печата на следећи начин:
У спољном кругу печата исписан је назив
Република Србија.
У првом следећем кругу испод назива
Република Србија исписан је назив Аутномна
Покрајина Војводина.
У следећем унутрашњем кругу исписан је
назив ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА ПАНЧЕВА.
У дну печата исписано је седиште Комисије
ПАНЧЕВО.
III
Стручне и административно - техничке
послове за потребе Изборне комисије града
Панчева обављаће Секретаријат за општу управу
у сарадњи са другим организационим јединицама
Градске управе града Панчева.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења допуштена је жалба
надлежном Управном суду, у року од 24 часа од
доношења решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

75.
На основу чланова 39. и 99. Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09)
и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева
(„Сл. лист града Панчева” бр. 11/08) Скупштина
града Панчева, на седници одржаној дана 8. марта
2012. године. донела је

08. март 2012 . године

РЕШЕЊЕ
о образовању радне групе за праћење
спровођења одлуке о ванлинијском и ауто
такси превозу и уређење рада
такси превозника
I
Образује се Радна група за праћење спровођења
Одлуке о ванлинијском и ауто такси превозу
и уређење рада такси превозника. у следећем
саставу:
1. Миладин Шакић, члан Градског већа за
инфраструктуру и саобраћај.
координатор;
2. Милорад Милићевић, начелник Градске
управе града Панчева;
3. Саим Бишевац. представник УГС такси
возача и аутопревозника, члан,
4. Анђелија Цветић, секретар Секретаријата
за привреду и економски развој, члан,
5. Милица
Марјановић,
секретар
Секретаријата за пореску администрацију. члан;
6. Невен Голубовић, секретар Секретаријата
за инспекцијске послове, члан
7. Ранко Марчетић, директор Агенције за
саобраћај, члан.
II
Задатак Радне групе је да прати спровођење
Одлуке о ванлинијском и ауто-такси превозу и
уређење рада такси превозника као и да утврди
да ли је регистровање и обављање ауто-такси
делатности у складу са важећим прописима.
Радна група се овлашћује од стране Скупштине града Панчева да се обрати свим државним
органима и органима локалне самоуправе за које
сматра да могу допринети утврђивању чињеничног
стања.
Радна група је у обавези да Скупштини
града Панчева предлаже Одлуке и мере које
могу допринети сређивању стања и отклањању
евентуалних неправилности у обављању аутотакси делатности.
III
Координатор Радне групе сазива седнице
Радне групе и руководи радом Радне групе.
IV
Радна група се обавезује да поднесе извештај
Скупштини града Панчева о раду до краја године.
V
Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Радне групе обавља
Секретаријат за скупштинске послове, послове
градоначелника и Градског већа у сарадњи са
Агенцијом за саобраћај Градске управе града
Панчева.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ..Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-29/2012
Панчсво, 8. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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76.
На основу члана 6. Одлуке о задржавању
права и обавеза оснивача над Јавним предузећем
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева”
Панчево које је настало спајањем ЈП “Урбанизам”
Панчево, Друштвеног фонда грађевинског
земљишта и путева општине Панчево и ЈП “Стан”
Панчево (“Сл. лист града Панчева” бр. 26/2011
- пречишћен текст) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
08. марта 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Надзорног
одбора Јавног предузећа “Дирекција за
изградњу и уређење
Панчева” Панчево
I
ВЕРА МАРЈАНОВ, разрешава се дужности
члана Надзорног одбора Јавног предузећа
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева»
Панчево.
II
НАДЕЖДА ЋУРЧИЋ, именује се за члана
Надзорног одбора Јавног предузећа «Дирекција за
изградњу и уређење Панчева» Панчево.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
града Панчева о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа «Дирекција за
изградњу и уређење Панчева» Панчево, бр: 1-0106-59/2008 од 03. октобра 2008. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

77.
На основу члана 82. Закона о култури (“Сл.
гласник РС” бр. 72/2009), члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/2008 и
4/2009), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 08. марта 2012. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и члана
Управног одбора Дома културе “Кочо Рацин”
Јабука
I
Разрешавају се дужности председник и члан
Управног одбора Дома културе «Кочо Рацин»
Јабука:
ЈАГОДА ЈОВИЋ, председник и СЛАЂАНА
БОГДАНОВИЋ, члан
II
У Управни одбор Дома културе «Кочо Рацин»
Јабука именују се:
СЛАЂАНА БОГДАНОВИЋ, за председника и
ЈАГОДА ЈОВИЋ, за члана.
III
Лица из тачке II овог решења именују се на
остатак времена утврђеним Решењем о именовању
председника и чланова Управног одбора Дома
културе «Кочо Рацин» Јабука број 1-01-06-82/2008
од 24. новембра 2008. године и Решења о разрешењу
и именовању члана Управног одбора Дома културе
«Кочо Рацин» Јабука број: 11-04-06-9/2009 од 22.
маја 2009. године.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

78.
На основу члана 22. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94), чл. 8. и 12.
Одлуке о оснивању Туристичке организације
општине Панчево (“Сл. лист општине Панчево”
бр. 4/97, 3/98, 15/2000 и »Службени лист града
Панчева» бр. 10/10) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
08. марта 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Надзорног
одбора Туристичке организације града
Панчева
АЛЕКСАНДАР

I
СЕНЕШИ,

разрешава

се

Страна
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дужности члана Надзорног одбора Туристичке
организације града Панчева, из реда запослених.
II
СВЕТЛАНА СТОЈАДИНОВ, именује се за
члана Надзорног одбора Туристичке организације
града Панчева, из реда запослених.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
председника и чланова Надзорног одбора
Туристичке организације општине Панчево
број I-01-06-59/2008 од З.октобра 2008. године и
Решењем о разрешењу и именовању председника
Надзорног одбора Туристичке организације града
Панчева број: II-04-06-37/2010 од 29. октобарa 2010.
године
IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».

III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем о именовању
председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Панчево број 1-01-0659/2008 од З.октобра 2008. године и Решењем о
разрешењу и именовању члана Управног одбора
Туристичке организације општине Панчево број:
11-04-06-15/2009 од 29. септембра 2009. године.
IV
Ово решење ће се објавити у «Службеном
листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

79.
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник РС” бр. 42/91 и 71/94) и чланова 8. и
12. Одлуке о оснивању Туристичке организације
општине Панчево (“Сл. лист општине Панчево”
бр. 4/97, 3/98, 15/2000 и «Сл. лист града Панчева»
бр. 10/10)) и члана 39. Статута града Панчева (“Сл.
лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09), Скупштина
града Панчева на седници одржаној 08. марта
2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног
одбора Туристичке организације града
Панчева
I
ЉИЉАНА БОЖИЋ, разрешава се дужности
члана Управног одбора Туристичке организације
града Панчева, из реда запослених.
II
АЛЕКСАНДАР СЕНЕШИ, именује се за
члана Управног одбора Туристичке организације
града Панчева, из реда запослених.

08. март 2012 . године

80.
На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (“Сл. гласник РС” бр. 25/00, 25/02 и
107/05, 108/05 ), члана 96. Закона о радиодифузији
(«Сл.гласник РС» бр. 42/02, 97/04, 76/05, 62/06,
85/06 и 41/09), члана 26. Уговора о организовању
Јавног радиодифузног предузећа “Радиотелевизија
Панчево” Панчево као Јавног радиодифузног
предузећа Регионална радителевизијска станица
“Радиотелевизија Панчево” Панчево, («Сл. лист
општине Панчево» бр. 11/03 и 16/03 и „Сл. лист града
Панчева” бр. 18/10 и „Општински службени гласник
општине Опово” бр. 3/09 и 2/10), члана 37. Статута
Јавног радиодифузног предузећа Регионална
радиотелевизијска станица «Радиотелевизија
Панчево» Панчево («Сл. лист општине Панчево»
бр. 16/03, 8/05 и 18/05) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
08. марта 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата вршиоца
дужности директора Јавног радиодифузног
предузећа Регионална радиотелевизијска
станица “Радиотелевизија Панчево” Панчево
СВЕТЛАНИ

I
ЂЕДОВИЋ,

дипломираном
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политикологу из Панчева, утврђује се престанка
мандата
вршиоца
дужности
директора
Јавног радиодифузног предузећа Регионална
радиотелевизијска станица «Радиотелевизија
Панчево» Панчево.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године

II
Лице из тачке I ове одлуке ступа на дужност
директора наредног дана од дана доношења
одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

81.
На основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (“Сл. гласник РС” бр. 25/00, 25/02 и
107/05, 108/05 ), члана 96. Закона о радиодифузији
(«Сл.гласник РС» бр. 42/02, 97/04, 76/05, 62/06,
85/06 и 41/09), члана 26. Уговора о организовању
Јавног радиодифузног предузећа “Радиотелевизија
Панчево” Панчево као Јавног радиодифузног
предузећа Регионална радителевизијска станица
“Радиотелевизија Панчево” Панчево, («Сл. лист
општине Панчево» бр. 11/03 и 16/03 и „Сл. лист града
Панчева” бр. 18/10 и „Општински службени гласник
општине Опово” бр. 3/09 и 2/10), члана 35. Статута
Јавног радиодифузног предузећа Регионална
радиотелевизијска станица «Радиотелевизија
Панчево» Панчево («Сл. лист општине Панчево»
бр. 16/03, 8/05 и 18/05) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
08. марта 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о именовању директора Јавног радиодифузног
предузећа Регионална радиотелевизијска
станица “Радиотелевизија
Панчево” Панчево
I
СВЕТЛАНА
ЂЕДОВИЋ,
дипломирани
политиколог из Панчева, именује се за директора
Јавног радиодифузног предузећа Регионална
радиотелевизијска станица «Радиотелевизија
Панчево» Панчево, на време од четири године.

Број 5 -- Страна 65

82.
На основу члана 39. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09)
и члана 13. Одлуке о задржавању права и обавеза
оснивача над јавним комуналним предузећима
која су настала поделом Јавног комуналног
предузећа “Стандард” Панчево - пречишћен текст
(“Службени лист града Панчева” бр. 26/2011пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 08. марта 2012. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата вршиоца
дужности директора Јавног комуналног
предузећа “Водовод и Канализација” Панчево
I
МИЛИЦИ
РАДОВАНОВИЋ,
дипл.
грађевинском инжењеру за хидротехнику из
Панчева, утврђује се престанак мандата вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
“Водовод и канализација” Панчево.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
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83.
На основу члана 39. Статута града Панчева
(“Службени лист града Панчева” бр. 8/08 и 4/09) и
члана 8. и 11. Одлуке о задржавању права и обавеза
оснивача над јавним комуналним предузећима
која су настала поделом Јавног комуналног
предузећа “Стандард” Панчево - пречишћен текст
(“Службени лист града Панчева” бр. 26/2011пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на
седници одржаној 08. марта 2012. године, донела
је
ОДЛУКУ
о именовању директора Jавног комуналног
предузећа “Водовод и Канализација” Панчево
I
МИЛИЦА
РАДОВАНОВИЋ,
дипл.
грађевински инжењер за хидротехнику из Панчева, именује се за директора Јавног комуналног
предузећа “Водовод и канализација” Панчево, на
четири године.
II
Лице из тачке I ове одлуке ступа на дужност
директора наредног дана од дана доношења
одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.
84.
На основу члана 53., 54. и 55. Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 72/09) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08 и 4/09),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
08. марта 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског
одбора Балетске школе «Димитрије Парлић»
Панчево
I
МИРА СЕВЕР, разрешава се дужности члана
Школског одбора Балетске школе «Димитрије
Парлић»
Панчево,
представник
Локалне
самоуправе.

08. март 2012 . године

II
АЛЕКСАНДРА ЧАКОВАН, професор физике
именује се за члана Школског одбора Балетске
школе «Димитрије Парлић» Панчево, као
представник Локалне самоуправе.
III
Лице из тачке II овог решења именује се на
остатак времена утврђен Решењем Скупштине
града Панчева о именовању чланова Школског
одбора Балетске школе «Димитрије Парлић»
Панчево број: 11-04-06-31/2010 од 16. јула 2010.
године.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-29/2012
Панчево, 08. март 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш, с.р.

85.
ПРEДМEТ: Исправка техничке грешке
У Одлуци о платама, накнадама и другим
примањима изабраних и постављених лица
и запослених у органима града Панчева и
накнадама одборника скупштине града Панчева
(„Сл. лист града Панчева” број 2/12) омашком је
учињена техничка грешка, тако да у члану 8, у
ставу 2. уместо речи: „6. и 7.” треба да стоје речи:
“5 - 7.”, уместо речи: “увећава се” треба да стоје
речи:”може се увећати” и у ставу 7. речи: „Градске
управе” бришу се.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЛУЖБА ЗА ЗАЈEДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ
ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ГРАДОНAЧЕЛНИКА И
ГРАДСКОГ ВЕЋА
БРОЈ: Сл./2012
Панчево, 09. март 2012. године
СЕКРЕТАРИ
Драгана Максимовић, с.р.
Сања Поповић, с.р

08. март 2012 . године
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