СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 34 ГОДИНА V

ПАНЧЕВО, 23. новембар 2012. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 8.877,82
Цена овог примерка
693,00

428.
На основу члана 47. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије» бр. 54/09, 73/10,
101/10,101/11 и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС». 129/07). Закона о
финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС». 62/06, 47/11и 93/12 ) и члана 39. Статута града
Панчева («Сл. лист града Панчева» бр. 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина града Панчева дана, 23. новембра
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, 5/12 и
27/12) члан 1. мења се и гласи:
«Приходи и примања и расходи 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

Економска класификација Средства из буџета
2

3

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

(7+8)
7
71

4,591,964,749
4,588,076,103
3,280,570,355

711
713
714
716
74
7411
7415
742
743
744
745
771
732
733
8

2,526,440,054
286,786,609
385,951,265
81,392,427
954,854,262
81,888,592
493,397,786
287,729,566
13,716,982
15,827,000
62,294,336
10,488,154
342,163,332
3,888,646
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II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
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

(4+5)
4
41
42
44
45
46
47
48+49
4631+4641+465
4632+4642

5,008,703,778
3,776,730,863
939,863,961
1,141,626,901
41,546,108
790,807,297

III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНСНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5

1,231,972,915

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

-416,739,029
62

VI УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ
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)
Члан 2. мења се и гласи:

269,151,943
131,067,962
369,167,219
93,499,472

-416,739,029

91
92
3
61

274,751,091
13,279,839
434,522,521
305,814,422
416,739,029

Члан 2.

„Буџет града за 2012. годину састоји се од:
1.
прихода и примања у износу од 4,591,964,749 динара;
2.
расхода и издатака у износу од 5,008,703,778 динара;
3. буџетског дефицита у износу од 416,739,029 динара.
Буџетски дефицит у износу од 416,739,029 динара и издаци за повраћај кредита (отплата главнице) у износу
од 305,814,422 динара финансираће се из примања од задуживања у износу од 274.751.091 динара и салда
из 2011. године у износу од 434,522,521 динара и примања од продаје финансијске имовине у износу од
13,279,839 динара. »
Члан 3.
У Члану 4. у ставу 1. износ од «4.080.233» динара, замењује се износом од «1.582.243» динара.
ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:
«Средства буџета у износу од 5.314.518.200 динара и средства из изворних активности директних
и индиректних корисника буџета у износу од 1.206.430.711 динара, распоређују се по корисницима и
врстама расхода и издатака и то:

3
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ

1
110

1
2
3
4

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

5
6
7
8
8.1
9
10
11
12
13

416
416
416
416
417
421
422
423
423

14

423

14.3
15
16
17
18

Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɧɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɭ ɡɚɤɭɩ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚ Ⱦɚɧ ɝɪɚɞɚ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚ Ⱦɚɧ ɝɪɚɞɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɉɨɫɥɚɧɢɱɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɦɚ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɫɚɪɚɞʃɢ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɍɝɨɜɨɪɭ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɫɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ
"Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ" ɉɚɧɱɟɜɨ

Ɋɟɮɭɧɞɚɰɢʁɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɨ ɋɩɨɪɚɡɭɦɭ ɫɚ "ɏɂɉ-ɉɟɬɪɨɯɟɦɢʁɚ" ɚ.ɞ.
ɉɚɧɱɟɜɨ -ɭ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɭ (ɡɚ ɞɨɨ "Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ
421 ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ" ɉɚɧɱɟɜɨ)
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɪɚɞɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ (ɞɨ 01.07. 0,1%
481 ɩɪɢɯɨɞɚ ɭɦɚʃɟɧɢɯ ɡɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɟ, ɚ ɨɞ 07. 0,15% ɪɚɫɯɨɞɚ)
481 Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɢɡɛɨɪɧɟ ɤɚɦɩɚʃɟ (0,1% 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:

1.1

6.113.507

6.113.507

1.094.318
107.701
100.000

1.094.318
107.701
100.000

16.766
10.323.650
2.867.500
300.000
47.620
24.211.044
237.173
303.338
230.062
207.000

16.766
10.323.650
2.867.500
300.000
47.620
24.211.044
237.173
303.338
230.062
207.000

2.870.000

2.870.000

1.200.000

1.200.000

4.636.571

4.636.571

3.503.684
481.873

3.503.684
481.873

200.000

200.000

59.051.807

59.051.807

59.051.807

59.051.807

ɂɁȻɈɊɇȺ ɄɈɆɂɋɂȳȺ
110
19
20
20.1
21

ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
426 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

200.000

200.000

4.000.000

4.000.000

1.300.000

1.300.000

500.000

500.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110:
ɊȺɁȾȿɈ 1
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 1
2

110

22
23
24
25

411
412
413
414

26

415

27
28
29
29.6
30
31
32

416
417
421
421
422
423
424

32.1
33
33.3

33.31

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
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ, ɧɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

ɇɚɤɧɚɞɟ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɦɚ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɢɧɨɩɪɨɜɢɡɢʁɟ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɝɪɚɞɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɚ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɞɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ
424 ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
424 ɉɪɨɫɥɚɜɚ Ⱦɚɧɚ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɨɛɚɜɟɡɚ ɩɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɭ
424 ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 15.ɫɬɚɜ 3
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɨɛɚɜɟɡɚ ɩɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 15.ɫɬɚɜ 3-ɬɟɤɭʄɚ ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɪɟɡɟɪɜɚ
424

65.051.807

65.051.807

65.051.807

65.051.807

22.520.603
4.031.188
255.830
174.374

22.520.603
4.031.188
255.830
174.374

100.000

100.000

1.603.859
3.972.192
1.107.478
76.676
1.200.381
2.579.879
7.212.098

1.603.859
3.972.192
1.107.478
76.676
1.200.381
2.579.879
7.212.098

500.000
1.562.157

500.000
1.562.157

2.000.000

2.000.000

40.570

40.570

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1
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33.32
34
35
35.4
36

36.3
37
38

2.1

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɨɛɚɜɟɡɚ ɩɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 15.ɫɬɚɜ 3-ɫɬɚɥɧɚ ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɪɟɡɟɪɜɚ

484
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ⱦɟɨ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɦɟɪɚ ɢɡ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɪɚɞɚ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ
472 ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ
ɋɩɨɪɚɡɭɦ-ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɇɂɋ ɲɚɧɫɚ
472
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɩɥɚʄɟɧɚ ɩɨ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ
472 Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɡɚ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɟ ɧɚɦɟɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɩɥɚʄɟɧɚ ɩɨ ɪɟɲɟʃɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɬɭɠɢɥɚɲɬɜɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɡɚ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɟ ɧɚɦɟɧɟ -ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011.
472 ɝɨɞɢɧɟ
499 ɋɬɚɥɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚ
499 Ɍɟɤɭʄɚ ɪɟɡɟɪɜɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
06 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110:

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

192.764
522.238

192.764
522.238

20.070.000

20.070.000

9.270.000

9.270.000

9.000.000

9.000.000

804.255
0
1.582.243

804.255
0
1.582.243

89.497.854
76.676
804.255
90.378.785

89.497.854
76.676
804.255
90.378.785

600.000
100.000
800.000

600.000
100.000
800.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

40.346
135.983
2.062.142

40.346
135.983
2.062.142

135.983
2.102.488
2.238.471

135.983
2.102.488
2.238.471

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

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:

1.322.660
42.605
0

1.322.660
42.605
0

1.365.265
1.365.265

1.365.265
1.365.265

90.343.679

90.343.679

ɉɊɈȳȿɄȺɌ "ɆȿɊȿ ɁȺ ɁȺɒɌɂɌɍ ɊȿɄȿ ɌȺɆɂɒ-ɋɌȿɉ 2"
530

39
40
41

ɋɦɚʃɟʃɟ ɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 530
06 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 530:
ɉɊɈȳȿɄȺɌ ɆɈɇɂɌɈɊɂɇȽ ɂ ɋɍɁȻɂȳȺȵȿ ɂɇȼȺɁɂȼɇɈȽ
ȻɂɈɅɈɒɄɈȽ ɁȺȽȺȭɂȼȺɑȺ AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA
L.SPP."ɋɌɈɉ ȺɆȻɊɈɁɂȳɂ!"

2.2.

Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

560
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
ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ-ɨɫɬɚɥɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

2.3
487

2.4

23. новембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

820

44
45
46
46.3
47
48
49
50

51
52
53

421
422
423
423
425
426
512
515 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 487
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
06 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

423
426
512
06

ɊȺɁȾȿɈ 2
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

23. новембар 2012. године

4

5
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6

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

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ
ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

7

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

10.488.154
804.255
101.636.088

10.488.154
804.255
101.636.088

279.952.239

279.952.239

50.111.452
5.663.832
7.984.490
2.550.000
1.100.500

50.111.452
5.663.832
7.984.490
2.550.000
1.100.500

800.000
0

800.000
0

18.073
1.620.000
56.438.088
600.000
45.501

18.073
1.620.000
56.438.088
600.000
45.501

9.836.629
2.120.548
40.923.333

9.836.629
2.120.548
40.923.333

3.814

3.814

250.000
15.798.562

250.000
15.798.562

2.109.137
9.133.605

2.109.137
9.133.605

4.050.000
45.074
200.000

4.050.000
45.074
200.000

1.500.000

1.500.000

5.000.000
7.730.000

5.000.000
7.730.000

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
9.390.000

500.000
9.390.000

17.219

17.219

303.032

303.032

98.390.840

98.390.840

250.000
3.000.000

250.000
3.000.000

700.000

700.000

ȽɊȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ

3
130

54
55
56
57
58
59
59.1
60
60,1
61
62
62.1
62.3
63
64
65

65.31

65.32
66
67
68

69
69.1
70
71
71.3
72
72.3
73
74
75
76
77

77.2
78
78.31
78.32
79

79.3
80
80.31

Ɉɩɲɬɟ ɭɫɥɭɝɟ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
414 Ɋɟɞɨɜɧɟ ɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟ
415 ɇɚɤɧɚɞɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ
415 ɇɚɤɧɚɞɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɪɟɡɟɪɜɟ
416 ɇɚɤɧɚɞɚ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ
416 ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
416 ȳɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ȳɚɜɧɨɝ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ "ȼɨɞɟ
421 ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ" ɇɨɜɢ ɋɚɞ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɜɟ"-ɢɧɫɬɚɥɢɪɚʃɟ ɬɚɛɥɢɰɚ ɫɚ ɧɚɡɢɜɢɦɚ
ɨɪɝɚɧɚ ɝɪɚɞɚ ɧɚ Ȼɪɚʁɟɜɨɦ ɩɢɫɦɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ
423 ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɍɜɨɻɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ ɩɪɚʄɟʃɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ"-ʂɭɞɫɤɢ
423 ɪɟɫɭɪɫɢ (ɨɛɭɤɟ) ɢ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ-ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɯɢɝɢʁɟɧɟ ɡɝɪɚɞɟ (ɫɩɪɟɦɚɱɢɰɟ)
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɧɚɩɥɚɬɟ ɬɚɤɫɟ-Ɋɚɮɢɧɟɪɢʁɚ, ɉɟɬɪɨɯɟɦɢʁɚ
423 ɢ Ⱥɡɨɬɚɪɚ
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
424 ɩɨɫɥɨɜɟ)
424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
424 Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɤɨɧɜɟɪɡɢʁɟ ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɝɪɚɞɚ
424 ɉɚɧɱɟɜɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɬɜɨɪɟɧɢɯ ɤɢɲɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ
424 ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɍɜɨɻɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ ɩɪɚʄɟʃɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ"-ɬɟɤɭʄɟ
425 ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɩɪɟɦɟ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Oɫɬɚɥɟ ɬɟɤɭʄɟ ɞɨɬɚɰɢʁɟ ɩɨ Ɂɚɤɨɧɭ- ɍɱɟɲʄɟ ɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɡɚɪɚɞɚ ɨɫɨɛɚ
465 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
484 ɩɨɬɪɟɛɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɫɬɚɥɧɟ ɪɟɡɟɪɜɟ

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

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

4

5

3.2

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

80.32

515

80.41

423

80.42

424

80.43

512

80.44

515

80.5

511

80.51

422

80.52

423

80.53

426

80.54

482

ɉɪɨʁɟɤɚɬ"Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɫɜɟ"-ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ "ɋɢɫɬɟɦ
48"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011.ɝɨɞ.
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɚ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ"-ɍɫɥɭɝɟ
ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɚ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ"ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɚ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ"Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɚ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ"ɋɨɮɬɜɟɪ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɨɜɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɉɨɞɪɲɤɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɉɚɧɱɟɜɚ ɪɚɡɜɨʁɭ ɫɟɨɫɤɨɝ
ɬɭɪɢɡɦɚ"-Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɉɨɞɪɲɤɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɉɚɧɱɟɜɚ ɪɚɡɜɨʁɭ ɫɟɨɫɤɨɝ
ɬɭɪɢɡɦɚ"-ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɉɨɞɪɲɤɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɉɚɧɱɟɜɚ ɪɚɡɜɨʁɭ ɫɟɨɫɤɨɝ
ɬɭɪɢɡɦɚ"-Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɉɨɞɪɲɤɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɉɚɧɱɟɜɚ ɪɚɡɜɨʁɭ ɫɟɨɫɤɨɝ
ɬɭɪɢɡɦɚ"-Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɬɚɤɫɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130:

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6

01
07
10
13

3.1
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ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ
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Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

297.360

297.360

300.000

300.000

112.500

112.500

320.000

320.000

203.000

203.000

1.000.000

1.000.000

104.000

104.000

304.000

304.000

20.000

20.000

72.000

72.000

558.036.685
3.935.500
98.390.840
613.894
660.976.919

558.036.685
3.935.500
98.390.840
613.894
660.976.919

38.546.108
3.000.000
212.246.656

38.546.108
3.000.000
212.246.656

253.792.764
253.792.764

253.792.764
253.792.764

89.638.497

89.638.497

896.610

896.610

1.458.638
4.085.286
3.694.747
1.188.398
4.574.849
1.820.053
2.992.036
7.285.872
1.716.748
2.127.972
2.016.549
2.197.169
1.098.366
787.343
2.102.404
1.020.438
2.788.878
1.206.428
1.226.073
592.118
902.007

1.458.638
4.085.286
3.694.747
1.188.398
4.574.849
1.820.053
2.992.036
7.285.872
1.716.748
2.127.972
2.016.549
2.197.169
1.098.366
787.343
2.102.404
1.020.438
2.788.878
1.206.428
1.226.073
592.118
902.007

8.100.000
1.500.000

8.100.000
1.500.000

1.000.000

1.000.000

ɌɊȺɇɋȺɄɐɂȳȿ ȼȿɁȺɇȿ ɁȺ ȳȺȼɇɂ ȾɍȽ
170

81
82
83

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:

912

ɈɋɇɈȼɇɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
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
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4631
4631 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-ɫɨɥɢɞɚɪɧɟ
4631 ɩɨɦɨʄɢ

108

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

23. новембар 2012. године

4

5

Ɉɉɂɋ

6

Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-ʁɭɛɢɥɚɪɧɟ
ɧɚɝɪɚɞɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ
ɭɱɟɧɢɤɚ
ɉɨɜɟʄɚɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɚɥɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-ɇɚɤɧɚɞɚ 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

110
111

4631
4631
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4631
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4631

114

4631

115

4631

116

4631

117

4631

118

4632 Ɉɒ "ɂɫɢɞɨɪɚ ɋɟɤɭɥɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɭɝɪɚɞʃɚ ɜɢɞɟɨ ɧɚɞɡɨɪɚ
4632 Ɉɒ "ɂɫɢɞɨɪɚ ɋɟɤɭɥɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ ɩɪɨɡɨɪɚ ɭ ɭɱɢɨɧɢɰɚɦɚ

121
122
123
124
125
126
127
128

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɬɨ:

Ɉɒ "ɋɜɟɬɢ ɋɚɜɚ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ ɢ ɦɨɥɟɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɭ ɜɟɡɢ
4632 ɡɚɦɟɧɟ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ
Ɉɒ "Ȼɨɪɢɫɚɜ ɉɟɬɪɨɜ Ȼɪɚɰɚ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɪɨɜɚ
4632 ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟ ɫɚɥɟ
4632 Ɉɒ "Ȼɚɪɚɬɫɬɜɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ ɝɨɪɢɨɧɢɤɚ ɧɚ ɤɨɬɥɭ
Ɉɒ "Ⱦɨɫɢɬɟʁ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ" Ɉɦɨʂɢɰɚ-ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɨɬɥɚɪɧɢɰɟ 2. ɮɚɡɚ
4632 (ɡɚɦɟɧɚ ɤɨɬɥɚ ɢ ɝɨɪɢɨɧɢɤɚ)
4632 Ɉɒ "Ƚɨɰɟ Ⱦɟɥɱɟɜ" ȳɚɛɭɤɚ-ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɪɨɜɚ ɧɚ ɲɤɨɥɢ
Ɉɒ "4.ɨɤɬɨɛɚɪ" Ƚɥɨɝɨʃ- ɮɚɫɚɞɧɢ ɢ ɥɢɦɚɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɨʁ
4632 ɫɚɥɢ
Ɉɒ"Ⱥɤɫɟɧɬɢʁɟ Ɇɚɤɫɢɦɨɜɢʄ" Ⱦɨɥɨɜɨ-ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
4632 (ɫɚɧɚɰɢʁɚ) ɤɪɨɜɚ ɲɤɨɥɟ

4632 Ɉɒ "ɀɚɪɤɨ Ɂɪɟʃɚɧɢɧ" Ʉɚɱɚɪɟɜɨ - ɡɚɦɟɧɚ ɮɚɫɚɞɧɟ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ
Ȼɚɥɟɬɫɤɚ ɲɤɨɥɚ "Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ ɉɚɪɥɢʄ"-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ
4632 ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɞɨɝɪɚɞʃɭ ɲɤɨɥɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912:

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

4631

120
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

109

119
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

5.600.000

5.600.000

5.500.000
2.885.000

5.500.000
2.885.000

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

17.016.573

17.016.573

190.216

190.216

1.050.000

1.050.000

5.735.994

5.735.994

1.748.082
537.207

1.748.082
537.207

0
4.000.000

0
4.000.000

486.809

486.809

2.800.000

2.800.000

0

0

468.265

468.265

187.391.184
187.391.184

187.391.184
187.391.184

47.280.776

47.280.776

557.345

557.345

2.711.024
1.160.496

2.711.024
1.160.496

3.964.865
1.926.240
4.017.788
5.495.233
3.277.523
1.816.318

3.964.865
1.926.240
4.017.788
5.495.233
3.277.523
1.816.318

3.900.000
100.000

3.900.000
100.000

600.000

600.000

3.500.000

3.500.000

2.000.000
1.479.215
932.102
500.000

2.000.000
1.479.215
932.102
500.000

ɋɊȿȾȵȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
ɋɪɟɞʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ

920

129
129.1
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ
4631 ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ
4631 ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥa:
4631 Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ "ɍ. ɉɪɟɞɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
4631 Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ "ɋ. ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɨ-ɬɪɝɨɜɢɫɤɚ ɲɤɨɥɚ "ɉ.Ɇɚɪɝɚɧɨɜɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ
4631 ɝɪɟʁɚʃɚ
4631 ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ "ɇ.Ɍɟɫɥɚ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
4631 Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ "23.ɦɚʁ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
4631 Ɇɚɲɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ "ɉɚɧɱɟɜɨ " ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
4631 ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɲɤɨɥɚ "ȳ. ɉɚɧɱɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
4631 Ɇɭɡɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ " ȳ. Ȼɚɧɞɭɪ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ
Ⱦɭɝ ɡɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɝɪɟʁɚʃɚ ɡɚ 2010. ɢ 2011. ɝɨɞɢɧɭ ɩɪɟɦɚ ȳɄɉ Ƚɪɟʁɚʃɭ
4631
4631 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-ɫɨɥɢɞɚɪɧɟ
4631 ɩɨɦɨʄɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-ʁɭɛɢɥɚɪɧɟ
4631 ɧɚɝɪɚɞɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ-ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ
4631 ɭɱɟɧɢɤɚ
4631 ɉɨɜɟʄɚɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɚɥɟ
4631 Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɫɚɥɟ
4361 ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɲɤɨɥɚ-ɬɪɨɲ.ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɫɚɥɟ

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1
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Страна
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5

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

6

148
149

150

4631

151

4632 Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ "ɍ. ɉɪɟɞɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɦɨɥɟɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɢ ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤɪɨɜɚ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ "ɋɬɟɜɢɰɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɧɨ
4632 ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɤɪɨɜɚ ɲɤɨɥɟ ɫɚ ɭɝɪɚɞʃɨɦ ɝɪɨɦɨɛɪɚɧɚ
ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ "ɇɢɤɨɥɚ Ɍɟɫɥɚ"-ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɜɥɚɝɟ ɭ ɩɨɞɪɭɦɫɤɢɦ
4632 ɭɱɢɨɧɢɰɚɦɚ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɲɤɨɥɚ "ȳɨɫɢɮ ɉɚɧɱɨʄ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɭɜɨɻɟʃɟ ɜɢɞɟɨ ɧɚɞɡɨɪɚ
4632
4632 Ɇɭɡɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ " ȳ. Ȼɚɧɞɭɪ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝ ɱɜɨɪɚ

152
153
154
155

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɬɨ:

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

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

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

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

1.470.000

1.470.000

700.000
450.000

700.000
450.000

320.000

320.000

7.137.321
1.500.000

7.137.321
1.500.000

1.755.137

1.755.137

1.080.000

1.080.000

1.802.184

1.802.184

1.000.000

1.000.000

95.296.246
95.296.246

95.296.246
95.296.246

5.092.479
6.000.000

5.092.479
6.000.000

11.092.479
11.092.479

11.092.479
11.092.479

1.545.395
276.575
3.539.333
130.204
90.000
200.000
200.000
90.000
400.000

1.545.395
276.575
3.539.333
130.204
90.000
200.000
200.000
90.000
400.000

5.781.507
290.000
400.000
6.471.507

5.781.507
290.000
400.000
6.471.507

1.000.000
100.000

1.000.000
100.000

5.500.000
3.025.000
0

5.500.000
3.025.000
0

1.600.000

1.600.000

419.971

419.971

3.975.000

3.975.000

600.000
1.555.000

600.000
1.555.000

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:
ɊȿȽɂɈɇȺɅɇɂ ɐȿɇɌȺɊ ɁȺ ɌȺɅȿɇɌȿ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ

912
158
159
160
161
161.4
161.5
162
162.1
162.5

ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɏɢɥɦɫɤɚ ɤɨɥɨɧɢʁɚ "Ⱦɟɥɢɛɥɚɬɫɤɚ ɩɟɲɱɚɪɚ"
Ɏɢɥɦɫɤɚ ɤɨɥɨɧɢʁɚ "Ⱦɟɥɢɛɥɚɬɫɤɢ ɩɟɫɚɤ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
Ʉɚɦɩ ɡɧɚʃɚ ɭ ɂɞɜɨɪɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɢ ɩɪɢɡɧɚʃɚ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɢ ɩɪɢɡɧɚʃɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɧɚɫɬɚɜɧɟ ɨɩɪɟɦɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ-ɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
08 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912:

4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4631
4632

ɁȾɊȺȼɋɌȼɈ

3.6
760
163
164

165
166
167
168
168,1

169
170
171

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɨ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɢ ɭɡɪɨɤɚ ɫɦɪɬɢ ɜɚɧ
4631 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
4631 ɲɤɨɥɟ ɢ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ
4632 Ɋɚɡɧɚ ɨɩɪɟɦɚ ɡɚ Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ ɉɚɧɱɟɜɨ
4632 Oɩɪɟɦɚ ɡɚ ɪɚɧɨ ɨɬɤɪɢɜɚʃɟ ɪɚɤɚ ɤɨɠɟ ɡɚ Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɨɩɪɟɦɚ ɡɚ ɢɧɬɟɪɧɨ ɨɞɟʂɟʃɟ Ɉɩɲɬɟ ɛɨɥɧɢɰɟ ɉɚɧɱɟɜɨ
4632
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɨɩɪɟɦɚ ɡɚ Ɉɩɲɬɭ ɛɨɥɧɢɰɭ ɉɚɧɱɟɜɨ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ
4632 ɪɟɡɟɪɜɟ
ɂɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɝ ɤɚɪɬɨɧɚ ɡɚ Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ ɉɚɧɱɟɜɨ
(ɭɦɪɟɠɚɜɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ, ɧɚɛɚɜɤɚ ɯɚɞɜɟɪɚ, ɫɨɮɬɜɟɪɚ ɢ
4631 ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɫɨɮɬɜɟɪɚ)
4631 ɉɪɨɝɪɚɦ ɪɚɧɨɝ ɨɬɪɤɢɜɚʃɚ ɪɚɤɚ ɞɟɛɟɥɨɝ ɰɪɟɜɚ ɭ Ⱦɨɦɭ ɡɞɪɚɜʂɚ

4632 ȼɨɡɢɥɨ ɡɚ ɯɢɬɧɭ ɩɨɦɨʄ ɫɚ ɨɩɪɟɦɨɦ - ɞɟɨ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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4

5

820

Ɉɉɂɋ

6

ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ (ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ)
ɂɡɪɚɞɚ ɤɪɨɜɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ ȺɌȾ - ɩɪɟɤɨ ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɚɦɛɭɥɚɧɬɟ ɭ ɂɜɚɧɨɜɭ ɩɪɟɤɨ ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɉɚɧɱɟɜɚ"
Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɪɢɤʂɭɱɤɚ ɚɦɛɭɥɚɧɬɟ ɭ ɂɜɚɧɨɜɭ ɧɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɉɨɦɨʄ Ɉɩɲɬɨʁ ɛɨɥɧɢɰɢ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɛɨɥɧɢɱɤɨɝ ɤɪɭɝɚ
ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɩɪɨɡɨɪɚ ɢ ɜɥɚɝɟ ɭ ɚɦɛɭɥɚɧɬɢ ɭ ȳɚɛɭɰɢ
ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɩɪɨɤɢɲʃɚɜɚʃɚ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɬɨɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɭ ɚɦɛɭɥɚɧɬɢ ɭ
Ɉɦɨʂɢɰɢ

173

4632

173,1
173.3
173.51

4632
4632
4632

173.52
173.53
173.54

4632
4632 Ɇɨɥɟɪɫɤɨ ɮɚɪɛɚɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɭ ɚɦɛɭɥɚɧɬɢ ɭ Ʉɚɱɚɪɟɜɭ
4632 Ɋɚɡɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɭ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨʁ ɫɬɚɧɢɰɢ "Ⱦɨʃɢ ɝɪɚɞ" ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ
Ɇɨɥɟɪɫɤɨ ɮɚɪɛɚɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɭ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨʁ ɫɬɚɧɢɰɢ "ɋɬɪɟɥɢɲɬɟ" ɭ
4632 ɉɚɧɱɟɜɭ
ɉɪɨʁɟɤɬɧɨ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɭ
4632 Ⱦɨɥɨɜɭ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 760
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 760:

174
174.3
175

411
411
412

175.3
176
177
178
179

412
413
414
415
416

180

421

180.1
181
182
183
184
185
186
186.4
186.5
186.51
187

188
189
189.1
189.3
189.4
189.41
189.5
190
191
192

192.41
192.42

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

421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
421 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
423 ɋɬɪɭɱɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɫɟɥɟɤɬɨɪɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɠɢɪɢʁɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɡɚ ȾɄ ɋɬɚɪɱɟɜɨ, ȾɄ Ƚɥɨɝɨʃ, ȾɄ ɂɜɚɧɨɜɨ, ȾɄ
423 Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ, ȾɄ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ ɢ ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-ɡɚɦɟɧɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɬɨɥɚɪɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
425 ɢɡ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ-ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝ ɱɜɨɪɚ-ɫɪɚɞɫɬɜɚ Ⱥɉ
425 ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
425 Ⱦɨɦ Ɉɦɥɚɞɢɧɟ ɉɚɧɱɟɜɨ-ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤɨɬɥɚ

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɍɱɟɲʄɟ ɭ ɮɢɧɚɫɢɪɚʃɭ ɡɚɪɚɞɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɡɚ Ʉɭɥɬɭɪɧɢ
ɰɟɧɬɚɪ, Ƚɪɚɞɫɤɭ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ, ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ, Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɢ
465 ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ- ɩɪɨɝɪɚɦɢ
424 Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ - ȳɟɞɧɚ ɤʃɢɝɚ ʁɟɞɚɧ ɝɪɚɞ ɢ Ʉʃɢɝɚ ɧɚ ɞɚɪ
424 Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ - ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɦɚɬɢɱɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
424 Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-"Ɇɚʁɫɤɢ ɞɚɧɢ ɤʃɢɝɟ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ
424 ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɤʃɢɝɟ "ɉɭɛɥɢɤɨ ɞɨɛɪɨ
424 ɞɨɲɥɚ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ-ɫɭɮɢɚɧɫɢɪɚʃɟ ɦɚɬɢɱɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ
424 ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
424 Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɉɚɧɱɟɜɨ
Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ-Ʉɚɬɚɥɨɝ Ɋɟɤɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ
424 ɧɚɫɥɟɻɚ
Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ-Ɂɚɲɬɢɬɚ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɛɚɲɬɢɧɟ (Ʉɭɥɟ
424 ɫɜɟɬɢʂɟ-415.000, ɋɩɨɦɟɧ ɩɥɨɱɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ Ƚɜɨɠɻɚɪɚ-82.000)
Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ-ɤɨɧɡ. Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɢɤɨɧɨɫɬɚɫɭ,
ɩɟɜɧɢɰɚɦɚ ɢ ɬɪɨɧɨɜɢɦɚ ɭ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ
423 ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ-Ɂɚɲɬɢɬɚ ɢ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɫɬɚɪɨɝ
424 ɝɪɚɞɫɤɨɝ ʁɟɡɝɪɚ Ȼɟɥɟ ɐɪɤɜɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

4632

173.56
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

172

173.55

3.7
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ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

6.670.000

6.670.000

27.100.000

27.100.000

331.000
646.710
90.650

331.000
646.710
90.650

178.200
126.300
385.000

178.200
126.300
385.000

24.000

24.000

1.394.140

1.394.140

54.720.971
54.720.971

54.720.971
54.720.971

107.325.872
803.685
19.209.793

2.945.000
442.000

110.270.872
803.685
19.651.793

143.833
283.880
1.000.000
2.910.030
1.000.000

239.000

143.833
283.880
1.050.000
2.910.030
1.239.000

27.264.045

4.417.000

31.681.045

50.000

44.289

44.289

1.000.000

1.000.000

200.000
3.115.976
150.000
1.242.000
2.257.000

1.049.000
5.455.000

1.533.000

1.249.000
8.570.976
150.000
1.242.000
3.790.000

150.000

150.000

200.000

200.000

80.000
2.453.000

12.940.000

80.000
15.393.000

1.250.000

1.250.000

250.000
76.000

250.000
76.000

100.000

100.000

200.000

200.000

160.000

160.000

80.000
1.080.000

80.000
1.080.000

180.000

180.000

497.000

497.000

1.000.000

1.000.000

300.000

300.000

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

4

5

192.43

424

193

424

193.4

424

193.41

424

193.51

424

193.52

424

193.53

424

194

424

195

424

195.1
195.5
196
197
197.4

197.41
197,5
198
198.5
199
199.51
199.52
200
201
202
203
203.5
204
204.5
205
205.51

205.52
206
207
208
209
209.1

23. новембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

10 -- Број 34

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ-Ɂɚɲɬɢɬɚ ɢ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɜɨʁɧɢɱɤɨɝ ɝɪɨɛɥʁɚ ɭ Ʉɨɜɢɧɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ ɉɚɧɱɟɜɨ (ɢɡɥɨɠɛɚ ɋɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢ ɠɢɜɨɬ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ ɦɢɤɪɨɮɢɥɦɨɜɚʃɟ ɢ ɫɤɟɧɢɪɚʃɟ ɮɨɧɞɚ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɚ I)
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ-Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɢɡɥɨɠɛɟ "ɋɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢ ɠɢɜɨɬ ɭ
ɉɚɧɱɟɜɭ ɤɪɨɡ ɚɪɯɢɜɫɤɭ ɝɪɚɻɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ-Ɉɬɤɭɩ ɚɪɯɢɜɫɤɟ ɝɪɚɻɟ-ɡɚɨɫɬɚɜɲɬɢɧɟ ɍɪɨɲɚ ɉɪɟɞɢʄɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɞɟɨ ɩɪɟɩɢɫɤɟ ɢ ɚɪɯɢɜɫɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɚ Ⱥɉ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ-Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɝɪɚɮɢɱɤɨ ɛɢʁɟɧɚɥɟ (ɢɡɪɚɞɚ ɤɚɬɚɥɨɝɚ)ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ-Ɇɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ (ɢɡɥɨɠɛɚ) Ex Librisa-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ-ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɦɢɤɪɨɮɢɥɦɨɜɚʃɟ ɢ ɫɤɟɧɢɪɚʃɟ ɮɨɧɞɚ
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɚ I - ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ ɉɚɧɱɟɜɨ- ɚɤɜɢɡɢɰɢʁɚ,ɨɬɤɭɩ,ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɚ ɢ ɢɡɥɨɠɛɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ,ɪɟɫɬɚɭɪɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ Ɉɥɝɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɰ, ɢɡɥɨɠɛɚ Ɇɚɫɤɟ ɢ
ɪɢɬɭɚɥɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɞɟɦɧɨɫɬɪɚɰɢʁɚ ɲɬɚɦɩɚɪɫɤɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ
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 ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɭ Ƚɚɥɟɪɢʁɢ ȿɥɟɤɬɪɢɤɚ

ɇɚɤɧɚɞɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ
472 ɪɟɡɟɪɜɟ
ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ-Ⱥɪɯɟɨɥɨɲɤɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢʁɚ ʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɨɝ Ȼɚɧɚɬɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
424 Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
424 ȾɄ Ƚɥɨɝɨʃ-Ⱦɚ ɫɟ ɤɨɪɟɧɢ ɧɟ ɡɚɛɨɪɚɜɟ
424 ȾɄ Ȼɇɋ-Refract ɢ ɞɜɟ ɩɨɫɬɚɜɤɟ ɭ ɫɟɨɫɤɨɦ ɦɭɡɟʁɭ
ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ-ɋɩɨɦɟɧ ɫɨɛɚ (ɦɭɡɟʁ)-ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ ɢ ɜɪɟɦɟɧɚ
424 ɩɪɨɲɥɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɨɜɨɞɢɧɟ
ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ-ɋɟɦɢɧɚɪ-ɂɡɜɨɻɟʃɟ ɪɭɦɭɧɫɤɟ ɛɚɧɚɬɫɤɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɭɡɢɤɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
424
ȾɄ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ-Ɋɚɞɢɨɧɢɰɚ ɱɢɬɚɨɧɢɰɚ Ⱦɟɱɢʁɟɝ ɤɭɬɤɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
424 Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

100.000

100.000

200.000

200.000

100.000

100.000

55.000

55.000

60.000

60.000

100.000

100.000

100.000

100.000

450.000

450.000

4.294.280

4.294.280

388.392

388.392

150.000

150.000

100.000

100.000

150.000

150.000

135.000

135.000

70.000

70.000

ȾɄ ȳɚɛɭɤɚ-ɞɟɱʁɚ ɥɢɤɨɜɧɚ ɤɨɥɨɧɢʁɚ, ɩɨɡɨɪɢɲɧɢ ɢ ɞɟɱɢʁɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ424 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
424 ȾɄ ȳɚɛɭɤɚ-ɋɬɪɢɩɨɦ ɞɨ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ȳȺɋɄɊɐ-ɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.

60.000

60.000

200.000

200.000

40.000

40.000

424

130.000

130.000

30.000

30.000

30.000
180.000

30.000
180.000

150.000
200.000

150.000
200.000

110.000

110.000

70.000
100.000

70.000
100.000

70.000

70.000

660.000

660.000

1.050.000

1.050.000

150.000

150.000

200.000
350.000
250.000
250.000

200.000
350.000
250.000
250.000

50.000

50.000

ȾɄ ɂɜɚɧɨɜɨ-ɂɜɚɧɨɜɨ ɭ ɮɨɤɭɫɭ, ɩɪɟɤɨ ɝɪ. ɫɚɪɚɞʃɚ

ȾɄ "ɀ.Ɂɪɟʃɚɧɢɧ ɂɜɚɧɨɜɨ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɢɡɥɨɠɛɟ
424 ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ "ɂɜɚɧɨɜɨ ɭ ɮɨɤɭɫɭ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ȾɄ ɂɜɚɧɨɜɨ-Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɢɡɥɨɠɛɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɚ
424 "ɂɜɚɧɨɜɨ ɭ ɮɨɤɭɫɭ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.

424 ȾɄ Ɉɦɨʂɢɰɚ-ɢɡɥɨɠɛɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɥɦ ɉɨɡɧɚɬɢ ɫɭɝɪɚɻɚɧɢ
ȾɄ Ȼ.Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ-Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɚɥɨɧ ɭɦɟɬɧɢɱɤɟ ɮɨɬɨɝɪɚɞɢʁɟ ɢ ɞɟɱɢʁɚ
424 ɥɢɤɨɜɧɚ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ
424 ȾɄ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ-ɀɚɨɤɚ ɢ New Crew
ȾɄ Ⱦɨɥɨɜɨ-ɫɦɨɬɪɟ, ɮɟɫɬɢɜɚɥɢ, ɥɢɤɨɜɧɚ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ, ɜɟɱɟɪɢ ʇɟɡ ɢ ɛɥɭɡ
424 ɦɭɡɢɤɟ
ȾɄ Ⱦɨɥɨɜɨ-Ɋɭɦɭɧɫɤɟ ɢɝɪɟ ɢɡ ɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨɝ Ȼɚɧɚɬɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ
424 ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
424 ȾɄ ɋɬɚɪɱɟɜɨ-ɢɡɥɨɠɛɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɝɚɥɟɪɢʁɢ Ȼɨɟɦ
ȾɄ ɋɬɚɪɱɟɜɨ-Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɦɥɚɞɢɯ ɬɚɦɛɭɪɚɲɚ ɨɪɤɟɫɬɚɪɚ "ɋɬɚɪɱɟɜɚɱɤɚ
424 ɬɚɦɛɭɪɢɰɚ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
Ⱥɦɚɬɟɪɢɡɚɦ-ɭɱɟɲʄɟ ɧɚ ɫɦɨɬɪɚɦɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɝ
424 ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ (ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢ ɞɟɨ)
ɄɍȾ "ɋɬɚɧɤɨ ɉɚɭɧɨɜɢʄ"-Ɋɚɞ ɄɍȾ-ɚ ɭ 2012. ɝɨɞɢɧɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
424
ɆɄɍȾ "ɒɚɧɞɨɪ ɉɟɬɟɮɢ"-Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɜɨʁɜɨɻɚɧɫɤɢɯ ɦɚɻɚɪɫɤɢɯ
ɮɨɥɤɥɨɪɧɢɯ ɤɚɦɟɪɧɢɯ ɚɧɫɚɦɛɚɥɚ "ɋɢɥɥɚɞɪɢ", ɤɭɥɬɭɪɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ
424 ɚ.ɞ.
424 ȿɬɧɨ-ɤɨɪɟɨɥɨɲɤɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ
424 ɄɍȾ Ⱥɛɪɚɲɟɜɢʄ-ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ʁɭɛɢɥɟʁɚ
424 ɍɦɟɬɧɢɱɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ-ɫɭɫɪɟɬɢ ɢ ɬɪɢɛɢɧɟ
424 ɏɨɪɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɦɟɪɧɢ ɨɪɤɟɫɬɪɢ
424 ɏɨɪɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɦɟɪɧɢ ɨɪɤɟɫɬɪɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ

3
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

Ƚɚɲɢɧɢ ɚɤɨɪɞɢ-Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɤɥɭɛ
Ɋɚɫɩɟɜɚɧɨ ɩɪɨɥɟʄɟ-Ɇɭɡɢɱɤɢ ɰɟɧɬɚɪ
Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɩɨɞɜɨɞɧɨɝ ɮɢɥɦɚ - Ʉɥɭɛ ɩɨɞɜɨɞɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɋɭɤɨɩɢɫɢ -Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
Ɇɚʁɫɤɢ ɞɚɧɢ ɤʃɢɝɟ-Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
Ⱦɚɧɢ ɩɪɢɪɨɞɟ-ɄɎɎȺ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ
Ex teatar fest-Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
Ɋɟɝɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥ-Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
Ɋɟɝɟ ɮɟɫɬɢɜɚɥ-Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
Ⱦɨɦ Ɉɦɥɚɞɢɧɟ ɉɚɧɱɟɜɨ-Reggae Serbia Fest 2012-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

ɀɢɫɟɥ-ȾɄ Ɉɦɨʂɢɰɚ
Ɋɨɤ ɮɟɫɬɢɜɚɥ-Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
Etno com fest-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
13. ɋɬɚɪɱɟɜɚɱɤɚ ɬɚɦɛɭɪɢɰɚ-ȾɄ ɋɬɚɪɱɟɜɨ
ȿɬɧɨ ɝɥɚɫ-Ⱦɨɦ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
43. ɋɚɥɨɧ ɉɚɧɱɟɜɚ (ɢɡɥɨɠɛɚ)-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
Ⱦɚɧɢ ɞɭɯɨɜɧɟ ɦɭɡɢɤɟ-ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ
Ȼɢʁɟɧɚɥɟ Ex libris - ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ
15. Jazz ɮɟɫɬɢɜɚɥ-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
Jazz ɮɟɫɬɢɜɚɥ-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ-ɫɪɟɞɫɚɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ
Ȼɢʁɟɧɚɥɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɨ-XV Ȼɢʁɟɧɚɥɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɉɚɧɱɟɜɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
424 Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɨ-XV Ȼɢʁɟɧɚɥɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ - ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
424
424 ȻɍȾɂ-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɨ-IV Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɛɢʁɟɧɚɥɟ ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ
424 ɞɟɱɢʁɟɝ ɢɡɪɚɡɚ (ȻɍȾɂ)-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
424 Ʉɥɚɫɢɤ ɮɟɫɬ-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
424 Ɉɝʃɟɧ ɉɨɩɨɜɢʄ - Ʉɥɚɫɢɤ ɮɟɫɬ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
424 Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɚɧ ɦɚɬɟɪʃɟɝ ʁɟɡɢɤɚ-IN MEDIAS RES
424 ɋɜeɬɨɫɚɜɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ - ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ
424 Ƚɪɪɪ ɩɪɨɝɪɚɦ-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ
44. Ʌɢɤɨɜɧɚ ɤɨɥɨɧɢʁɚ "Ⱦɟɥɢɛɥɚɬɫɤɢ ɩɟɫɚɤ"-Ʉɭɥɬɭɪɧɨ ɩɪɨɫɜɟɬɧɚ
424 ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
Ʉɭɥɬɭɪɧɨ ɩɪɨɫɜɟɬɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ-ɥɢɤɨɜɧɚ ɤɨɥɢɧɢʁɚ "Ⱦɟɥɢɛɥɚɬɫɤɢ ɩɟɫɚɤ"424 ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
424 ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɞɚɧ ʁɟɜɪɟʁɫɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ-ȳɟɜɪɟʁɫɤɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ɉɚɧɱɟɜɨ

424 Ex-Yu rock fest-ɆɁ ɋɬɚɪɱɟɜɨ
424 Ex-Yu rock fest-ɆɁ ɋɬɚɪɱɟɜɨ -ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
424 Ex-Yu rock fest-ɆɁ ɋɬɚɪɱɟɜɨ -ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.

424 ɇɨʄ ɦɭɡɟʁɚ-ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ ɉɚɧɱɟɜɨ
424 Ⱦɚɧɢ ɩɪɨɬɚ ȼɚɫɟ-ɩɪɟɤɨ ɋɉɐ
424 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɞ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ
472 ɡɚ 2012. ɝɨɞɢɧɭ-ɤɨɧɤɭɪɫ
Refraction ɬɢɦ-ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɡɚ ɤɬɟɚɬɢɜɧɨ ɞɟɥɨɜɚʃɟ-Ʉɭɥɬɭɪɧɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚ ɥɟɬʃɨʁ ɝɪɚɞɫɤɨʁ ɩɨɡɨɪɧɢɰɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
472
472 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɦɟɞɢʁɫɤɟ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɟ ɤɚɪɬɟ
472 ɇɚɤɧɚɞɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɚ ɞɚɜɚʃɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɚ ɞɚɜɚʃɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ
472 ɪɟɡɟɪɜɟ
Ⱦɨɩɪɢɧɨɫɢ ɡɚ ɉɂɈ ɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɡɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɨɛɚɜʂɚʁɭ
472 ɭɦɟɬɧɢɱɤɭ ɢɥɢ ɞɪɭɝɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɇɨɜɱɚɧɚ (ɛɪɭɬɨ) ɩɨɦɨʄ Ɇɚɪɢʁɢ Ɇɢɥɨɫɚɜʂɟɜɢʄ-Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦ
472 ɤʃɢɠɟɜɧɢɯ ɜɟɱɟɪɢ "ɍɪɥɢɤ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ YUTEF-ȹɟɡ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ
472 ɚ.ɞ.
ɇɨɜɱɚɧɚ (ɛɪɭɬɨ) ɩɨɦɨʄ Ⱦɪɚɝɚɧɭ Ɇɚɪɤɭɲɟɜɭ-Ⱦɚɧ ɭ ɦɭɡɟʁɭ
472 ɫɬɚɪɨɜɪɟɦɟɧɫɤɢɯ ɦɨɬɨɪɰɢɤɚɥɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
ɉɨɞɪɲɤɚ ɬɚɥɟɧɬɢɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɥɢɤɚɪɫɬɜɚ, ɦɭɡɢɤɟ, ɛɚɥɟɬɚ, ɮɢɥɦɚ ɢ ɞɪ.
472
ɉɨɞɪɲɤɚ ɢɡɞɚɜɚʃɭ ɚɮɢɪɦɢɫɚɧɢɯ ɱɚɫɨɩɢɫɚ-Ʉɜɚɪɬɚɥ, ɋɜɟɫɤɟ ɢ
472 ɑɢɬɚɥɢɲɬɟ (Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ)
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ-ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɱɚɫɨɩɢɫɚ "ɑɢɫɬɢɥɢɲɬɟ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ
472 ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɭ ʁɚɜɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ-ɩɪɟɤɨ Ɂɚɜɨɞɚ ɡɚ
472 ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
472 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢɞɟʁɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɫɩɨɦɟɧ ɩɥɨɱɚ
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ɫɩɨɦɟɧɢɤɟ-ɩɪɟɤɨ Ɂɚɜɨɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
245
246
247
248

249
250
251
251.4
252

253
253.1
253.3

254

254.3
254.5
255
255.3
255,5

472

ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɪɟʂɟɮɚ ɫɚ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ I - Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
472 ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
Ⱥɪɯɟɨɥɨɲɤɨ-ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɩɚɪɤ ɇɟɨɥɢɬɫɤɨ ɋɬɚɪɱɟɜɨ-ɩɪɟɤɨ ɆɁ ɋɬɚɪɱɟɜɨ
472
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "Ʉɭɥɬɭɪɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɚɨ ɚɥɚɬɤɚ ɡɚ ɡɚʁɟɞɧɢɲɬɜɨ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ
472 ɪɚɡɜɨʁ"-ɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ Ɋɭɦɭɧɢʁɚ-ɋɪɛɢʁɚ
ɍɱɟɲʄɟ Ƚɪɚɞɚ ɭ ɫɭɮɢɧɫɢɪɚʃɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɯ ɨɞ ɞɪɭɝɨɝ ɧɢɜɨɚ
ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ ȳɭɠɧɨɝ Ȼɚɧɚɬɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ
472 ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɩɪɨɦɟɧɚ-ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ
472 ɋɚɤɪɚɥɧɨ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɬɜɨ-Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
Ʉɨɧɡɟɪɜɚɬɨɫɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɡɢɞɧɢɦ ɫɥɢɤɚɦɚ ɢ ɢɤɨɧɨɫɬɚɫɭ ɭ
472 ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɫɤɨʁ ɰɪɤɜɢ-ɩɪɟɤɨ Ɂɚɜɨɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ
472 ɋɚɬ ɧɚ ɤɚɬɨɥɢɱɤɨʁ ɰɪɤɜɢ Ʉɚɪɥɚ Ȼɨɪɨɦɟʁɫɤɨɝ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
472 ɉɪɜɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɧɨʄɧɢ ɥɟɬ ɉɚɧɱɟɜɨ-Ȼɭɤɭɪɟɲɬ-Ƚɪɚɞ ɉɚɧɱɟɜɨ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɪɚɞɨɜɢ ɭ ɛɢɨɫɤɨɩɭ "Ⱥɩɨɥɨ"-ɩɪɟɤɨ ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ
511 ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɉɚɧɱɟɜɚ"
Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ-ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɟɧɟɪɝɢʁɭ ɡɚ ɛɢɨɫɤɨɩ
424 "Ⱥɩɨɥɨ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ȳɚɜɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ ɧɚ ɋɬɪɚɬɢɲɬɭ-ɩɪɟɤɨ ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ
511 ɭɪɟɻɟʃɟ ɉɚɧɱɟɜɚ"
ɍɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɭɥɢɰɢ ɀɚɪɤɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ ɛɪɨʁ 1 ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ ɡɚ ɥɟɝɚɬ
Ȼɚɬɟ Ɇɢɯɚɢɥɨɜɢʄɚ-ɩɪɟɤɨ ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ
511 ɉɚɧɱɟɜɚ"
ɍɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɭɥɢɰɢ ɀɚɪɤɚ Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ ɛɪɨʁ 1 ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ ɡɚ ɥɟɝɚɬ
Ȼɚɬɟ Ɇɢɯɚɢɥɨɜɢʄɚ-ɩɪɟɤɨ ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ
511 ɉɚɧɱɟɜɚ"

Ⱥɞɚɩɬɢɪɚʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɥɟɝɚɬɚ Ɇɢɥɨɪɚɞɚ Ȼɚɬɟ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄɚ ɭ
511 ɭɥ. ɀ. Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ ɛɪ. 1 - ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ-ɭɪɟɻɟʃɟ ɫɰɟɧɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ (ɡɚɦɟɧɚ ɞɪɜɟɧɟ
511 ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɧɚ ɛɢɧɢ)
Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ-ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɢ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ Ʌɟɬʃɨʁ
511 ɩɨɡɨɪɧɢɰɢ
511 Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ-ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɝɚɥɟɪɢʁɢ Ⱦɜɨɪɢɲɬɟ

256

511

256.1

511

257

511

258

511

259

511

259.3

511

260

512

260.1

512

260.41

512

260.42

512

260.43

512
01
04
07
08
13

3.8

Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ-ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɟɥ.ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ
ɤɚɛɥɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɜɢɞɟɨɧɚɞɡɨɪɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɡɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɬɭɪɟɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ -ɂɡɪɚɞɚ 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 ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ-ɡɚɧɚɬɫɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ,
ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤɪɨɜɚ, ɢɡɪɚɞɚ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɝɪɨɦɨɛɪɚɧɫɤɟ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ-ɩɪɟɤɨ ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɉɚɧɱɟɜɚ"
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ (ɧɚɛɚɜɤɚ ɤʃɢɝɚ, ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɨɩɪɟɦɟ)

Ʉɭɥɬɭɪɧɢ ɰɟɧɬɚɪ-ɨɩɪɟɦɚ ɡɚ Ʌɟɬʃɭ ɩɨɡɨɪɧɢɰɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ
ɪɟɡɟɪɜɟ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-ɧɚɛɚɜɤɚ ɪɚɱɭɧɚɪɚ ɢ ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟ ɨɩɪɟɦɟɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ ɉɚɧɱɟɜɨ-ɧɚɛɚɜɤɚ ɦɭɥɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɭɪɟɻɚʁɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɟ
ɨɩɪɟɦɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ȾɄ Ɉɦɨʂɢɰɚ-ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ-ɪɚɱɭɧɚɪ, ɦɨɧɢɬɨɪ ɢ ɲɬɚɦɩɚɱ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820:
ɎɂɁɂɑɄȺ ɄɍɅɌɍɊȺ

642.000

642.000

220.000

220.000

100.000

100.000

648.200

648.200

140.000
500.000

140.000
500.000

1.000.000
350.000
360.000

1.000.000
350.000
360.000

24.830.146

24.830.146

101.281

101.281

91.000

91.000

500.000

500.000

2.442.377

2.442.377

300.000

300.000

3.000.000

3.000.000

2.188.552

2.188.552

300.000

300.000

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

2.545.000

2.545.000

4.813.166

4.813.166

149.576

149.576

29.889

29.889

30.000

30.000

247.027.393
0
5.379.465
6.130.000
1.087.518
259.624.376

29.070.000

29.070.000

247.027.393
29.070.000
5.379.465
6.130.000
1.087.518
288.694.376
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ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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4
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

6

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
ɇɨɜɱɚɧɚ (ɛɪɭɬɨ) ɩɨɦɨʄ ɐɪɟɜɚɪ Ⱥʃɢ-ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɩɥɢɜɚɱɢɰɟ ɡɚ ɭɱɟɲʄɟ ɧɚ
ȿɍɈɎ 2013-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɩɨɪɬɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɩɨɪɬɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɉɪɨɝɪɚɦɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɈɄɋ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɬɤɭɩ ɫɬɚɧɚ Ȼɢɬɟɜɢʄ ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ- ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɩɪɜɚɤɚ ɭ ɤɚɪɚɬɟɭ

481
481
481

264
265
266
266.1

4511
472
472
472

266.5
267
267.1
268

472
472
472
472

268.3

472

269
270
270.1
270.41
270.42
270.43
270.51
270.52

481
481
481
481
481
481
512
481

270.53

481

270.54

481

270.55
270.56
271
271.1
272
272.5
273
274
274.1

481
481
481
481
481
481
481
481
481

274.5
275
275.1

481
481 ɋɩɨɪɬɫɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
481 ɋɩɨɪɬɫɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɦɨɧɬɚɠɧɟ ɯɚɥɟ ɫɩɨɪɬɨɜɚ ɭ Ⱦɨɥɨɜɭ-Ȼɚɥɨɧɤɚ- 2. ɮɚɡɚ-ɆɁ
511 Ⱦɨɥɨɜɨ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
08 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢ ɫɩɨɪɬ 1. ɝɪɭɩɚ ɢ "Ɍɪɟɧɢɪɚʁ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ"
Ɍɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢ ɫɩɨɪɬ
Ɍɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢ ɫɩɨɪɬ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɄɄ "Ɍɚɦɢɲ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ
ɊɄ "Ɍɚɦɢɲ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
ȹɭɞɨ ɤɥɭɛ "Ⱦɢɧɚɦɨ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
ȼɟɫɥɚɱɤɢ ɤɥɭɛ "Ɍɚɦɢɲ"-ɇɚɛɚɜɤɚ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɨɩɪɟɦɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
ɌɄ Ⱦɢɧɚɦɨ-ɇɚɛɚɜɤɚ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɨɩɪɟɦɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
ɒɚɯ ɤɥɭɛ "Ⱥʂɟɯɢɧ"-Ɋɚɞ ɫɚ ɬɚɥɟɧɬɨɜɚɧɨɦ ɞɟɰɨɦ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɇɂɋ ɚ.ɞ.
ɇɨɜɱɚɧɚ (ɛɪɭɬɨ) ɩɨɦɨʄ ɇɢɤɨɥɚʁɟɜɢʄ ɉɪɟɞɪɚɝɭ-ɋɩɨɧɡɨɪɫɬɜɨ ɦɥɚɞɨɝ
ɬɚɥɟɧɬɚ, ɩɨɞɪɲɤɚ ɭ ɞɚʂɨʁ ɤɚɪɢʁɟɪɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
ȼɚɬɟɪɩɨɥɨ ɤɥɭɛ "Ɇɥɚɞɨɫɬ"-ɜɚɬɟɪɩɨɥɨ ɬɭɪɧɢɪ "Ɇɢɥɟɧɤɨ ɉɟɬɪɨɜɢʄ"ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
ɀɈɄ "Ⱦɢɧɚɦɨ" ɉɚɧɱɟɜɨ-"Ⱦɚɧ ɡɚ ɨɞɛɨʁɤɭ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
ɋɩɨɪɬ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ
ɋɩɨɪɬ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɚɡɟɪɜɟ
Ɋɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
ɉȾ "ȳɟɥɟɧɚɤ"-Ʌɟɬʃɚ ɩɥɚɧɢɧɚɪɟʃɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
ɋɩɨɪɬ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
ɒɤɨɥɫɤɢ ɫɩɨɪɬ
ɒɤɨɥɫɤɢ ɫɩɨɪɬ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ȼɚɞɦɢɧɬɨɧ ɤɥɭɛ "ɉɚɧɱɟɜɨ"-Ɇɟɻɭɲɤɨɥɫɤɨ ɬɚɤɦɢɱɟʃɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.

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
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɉɝɪɟɜ
Ɋɟɝɪɟɫɢɪɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ-ɞɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɢ ɩɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ
Oɫɬɚɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɰɟɧɬɚɪ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɝɪɟʁɚʃɚ ɢ ɜɨɞɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɪɢɯɜɚɬɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚ ɡɚ ɨɞɪɚɫɥɚ ɢ ɫɬɚɪɚ ɥɢɰɚ
ɩɪɟɤɨ ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɉɚɧɱɟɜɚ"
Ɉɩɪɟɦɚ ɡɚ ɪɚɞɧɢɤɟ
Ɉɩɪɟɦɚ ɡɚ ɤɥɭɛɨɜɟ

277
278
279
280
281

4631
4631
4631
4631
4631

282
283
284
285
286

4631
4631
4631
4631
4631

287
288
289

4632
4632
4632

290

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɬɚɜɚɧɫɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ Ʉɥɭɛɚ ɡɚ ɨɞɪɚɫɥɚ ɢ ɫɬɚɪɚ ɥɢɰɚ ɭ
4632 Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨʁ 20 ɩɪɟɤɨ ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɉɚɧɱɟɜɚ"

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

261
262
263

276
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ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

7.957.664
1.424.161
111.750

7.957.664
1.424.161
111.750

3.005.963
1.945.000
1.700.000
80.000

3.005.963
1.945.000
1.700.000
80.000

150.000
3.499.221
50.000
1.500.000

150.000
3.499.221
50.000
1.500.000

1.700.000

1.700.000

20.573.487
10.467.500
1.085.000
3.300.000
1.700.000
200.000
200.000
50.000

20.573.487
10.467.500
1.085.000
3.300.000
1.700.000
200.000
200.000
50.000

100.000

100.000

150.000

150.000

150.000
100.000
1.766.500
300.000
240.000
150.000
517.500
1.449.000
55.000

150.000
100.000
1.766.500
300.000
240.000
150.000
517.500
1.449.000
55.000

100.000
310.500
450.000

100.000
310.500
450.000

4.415.840

4.415.840

64.604.086
6.350.000
70.954.086

64.604.086
6.350.000
70.954.086

33.122.943
5.927.921
500.000
600.000
10.000

33.122.943
5.927.921
500.000
600.000
10.000

3.000.000
150.000
7.000.000
650.000
4.000.000

3.000.000
150.000
7.000.000
650.000
4.000.000

0
200.000
500.000

0
200.000
500.000

7.500.000

7.500.000

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ
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Страна

4

5
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6

ɍɄɍɉɇȺ

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

290.1

ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɤɥɨɧɢɲɬɚ-ȳɉ "ɋɤɥɨɧɢɲɬɚ"-ɢɡ
4631 ɬɟɤɭʄɟ ɪɟɡɟɪɜɟ

126.871

126.871

290,11
291

Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɰɟɧɬɚɪ-ɉɪɢɤʂɭɱɚɤ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɟɧɟɪɝɢʁɭ ɡɚ Ʉɥɭɛ ɡɚ
4632 ɨɞɪɚɫɥɚ ɢ ɫɬɚɪɚ ɥɢɰɚ ɭ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨʁ 20-ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
4631 ɍɜɨɻɟʃɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ HACCP

163.033
300.000

163.033
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 ɩɨɦɨʄɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
4631 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
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ "ɋɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ"-ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ
4632 ɫɬɚʃɚ ɋɢɝɭɪɧɟ ɤɭʄɟ, ɧɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
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

1.500.000

1.500.000

350.000

350.000

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
300.000

2.400.000
300.000

1.656.000
150.000
50.000
500.000

1.656.000
150.000
50.000
500.000

300.000

300.000

16.000.000
1.500.000
3.230.000
55.000

16.000.000
1.500.000
3.230.000
55.000

240.000

240.000

127.000

127.000

44.300

44.300

600.000

600.000

0

0

4.000.000
300.000

4.000.000
300.000

200.000
4.500.000

200.000
4.500.000

2.000.000

2.000.000

60.000

60.000

150.000

150.000

1.400.000

1.400.000

294
295
296
297
298

299
299.5

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 ɞɧɟɜɧɨɝ ɛɨɪɚɜɤɚ
4631 "ɇɟɜɟɧ"-ɩɪɟɤɨ "Ɍɢʁɚɧɚ Ɍɭɪɫ"
ɋɩɨɦɟɧɚɤ-ɩɪɢɯɜɚɬɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɞɟɰɭ
4631 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚ ɩɪɢɯɜɚɬɧɭ ɫɬɚɧɢɰɭ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɟ
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
4632 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɜɢɲɟɧɚɦɟɧɫɤɭ ɮɢɫɤɭɥɬɢɪɧɭ ɫɚɥɭ
ɋɩɨɪɬɫɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɭ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ "ɋɪɰɟ ɭ
4632 ȳɚɛɭɰɢ"-ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɯɚɥɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.

305
306
307
308
309
310
310.1
310,5
311
312
313
313.1

4729
4726
4723
4723

313.2

484

313.3

313.31
314
315

316
316.51
316.52
317
318
318,5
319
320

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ:
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ
ɉɨɝɪɟɛɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɋɚɡɧɟ ɩɨɦɨʄɢ
Ɋɚɡɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɭɪɝɟɧɬɧɨɝ ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ ɭ ɜɪɟɦɟ ɜɚɧɪɟɞɧɟ
ɫɢɡɭɚɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɫɬɚɥɧɟ ɪɟɡɟɪɜɟ

ɉɨɦɨʄ ɡɚ ɥɟɱɟʃɟ ȳɭɪɢɰɚ Ɂɜɟɡɞɚɧɟ-ɧɚ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɠɢɪɨ ɪɚɱɭɧ ȳɭɪɢɰɚ
4723 ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ ɛɪɨʁ: 160-5610200018878-72 ɤɨɞ Ȼɚɧɤɟ ɂɧɬɟɫɚ
ɉɨɦɨʄ ɡɚ ɥɟɱɟʃɟ ȳɭɪɢɰɚ Ɂɜɟɡɞɚɧɟ-ɧɚ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɠɢɪɨ ɪɚɱɭɧ ȳɭɪɢɰɚ
ɋɥɨɛɨɞɚɧɚ ɛɪɨʁ: 160-5610200018878-72 ɤɨɞ Ȼɚɧɤɟ ɂɧɬɟɫɚ -ɪɚɫɩɨɪɟɞ
4723 ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɭɪɝɟɧɬɧɨ ɯɪɚɧɢɬɟʂɫɬɜɨ ɩɪɟɤɨ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɥɧɢ ɪɚɞ
4729 "ɋɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ"
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɠɪɬɜɟ ɧɚɫɢʂɚ ɩɪɟɤɨ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ "ɋɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ"
4729
ɉɊɈȳȿɄɌɂ ɂ ɈɋɌȺɅɈ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
472
472 ɍɞɪɭɠɟʃɟ "ɇɚ ɩɨɥɚ ɩɭɬɚ"-ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɈɋɂɌ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
ɂɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɡɚ ɢɧɤɥɭɡɢʁɭ "ȼɟɥɢɤɢ Ɇɚɥɢ"-ɂɧɤɥɭɡɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
472 ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
472 ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɫɚɪɚɞʃɟ ɫɚ British Council-om
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɬɟɲɤɢɯ ɯɪɨɧɢɱɧɢɯ ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ ɢ
481 ɢɧɜɚɥɢɞɧɢɯ ɨɫɨɛɚ-ɤɨɧɤɭɪɫ

ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɨɛɨɥɟɥɢɯ ɨɞ ɦɭɥɬɢɩɟ ɫɤɥɟɪɨɡɟ "ȳɭɠɧɢ Ȼɚɧɚɬ"-Ɋɚɞ ɭɞɪɭɠɟʃɚ
481 ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɝɨɞɢɧɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
ɂɡɪɚɞɚ ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɨɛʁɟɞɢʃɚɜɚʃɟ ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɡɚ
4631 ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ "ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ"-ɉɪɨʁɟɤɚɬ "Ʉɭʄɚ ɧɚ ɩɨɥɚ
472 ɩɭɬɚ" - ɩɪɟɤɨ ɋɩɨɦɟɧɤɚ

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

23. новембар 2012. године

4
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

ɋɨɰɢʁɚɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɭ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ-ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
321
322
323

324

472

ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ-ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ (250.000,00 ɞɢɧɚɪɚ) ɢ
472 ɍȽ ''ɇɚ ɩɨɥɚ ɩɭɬɚ'' (1.500.000,00 ɞɢɧɚɪɚ)
ɂɧɬɟɝɪɢɫɚɧɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ-ɉɪɨɝɪɚɦ ɝɟɪɨɧɬɨɞɨɤɬɨɪ472 Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɨ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɦ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɡɚ ɩɥɚʄɚʃɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɫɧɢɜɚɱɢ Ƚɪɚɞ ɢ ɆɁ ɭ
472 ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ

2.100.000

2.100.000

1.750.000

1.750.000

1.200.000

1.200.000

9.750.000

9.750.000

1.000.000

1.000.000

500.000

500.000

326

Ɋɟɝɪɟɫɢɪɚʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɆɈɉ-ɚ ɩɪɟɤɨ
472 ȳɉ "ȽɋȺ"
ɍɩɢɫ ɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɝɟɨɞɟɬɫɤɚ ɦɟɪɟʃɚ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɚ
472 ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɥɢɰɚ-ɩɪɟɤɨ ȳɉ "ȽɋȺ"

327

Ⱦɨɦ ɫɥɟɩɢɯ "Ɂɛɪɢʃɚɜɚʃɟ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ
4631 ɝɪɟʁɚʃɚ ɫɚ ɧɚɛɚɜɤɨɦ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɝɪɟʁɚʃɟ ɭ ɦɨɧɬɚɠɧɢɦ ɤɭʄɚɦɚ

522.000

522.000

327.3

4631 Ⱦɨɦ ɫɥɟɩɢɯ "Ɂɛɪɢʃɚɜɚʃɟ" ɉɚɧɱɟɜɨ-ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɰɢʁɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɝɪɟʁɚʃɚ

200.000

200.000

328

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

778.000

778.000

329

4632 ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɟɦɚɮɨɪɚ ɡɚ ɫɥɟɩɚ ɥɢɰɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɢɝɭɪɧɟ ɤɭʄɟ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ-ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
511 ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɉɚɧɱɟɜɭ 2009-2013. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɚɤɰɢɨɧɨɦ ɩɥɚɧɭ-ɩɚɤɟɬɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ
472 ɟɤɨɧɨɦɫɤɨ ɨɫɧɚɠɢɜɚʃɟ

500.000

500.000

20.490

20.490

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

60.000

60.000

60.000

60.000

20.000

20.000

200.000
1.000.000
100.000

200.000
1.000.000
100.000

50.000
50.000
2.500.000
500.000

50.000
50.000
2.500.000
500.000

100.000
150.000
22.600.000

100.000
150.000
22.600.000

163.665.768
140.000
1.337.000
4.357.898
169.500.666

163.665.768
140.000
1.337.000
4.357.898
169.500.666

325

329.3

330

330.32

472 ɉɨɞɪɲɤɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɚɤɰɢɨɧɨɦ ɩɥɚɧɭ
ɉɨɦɨʄ ɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦ ɨɫɧɚɠɢɜɚʃɭ ɢ ɨɫɚɦɨɫɬɚʂɢɜɚʃɭ-ɋɪɟɞɫɬɜɚ
472 Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ

330.33

472

330.31

330.34
330.35
330.4
330.5
330.51

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

ɉɨɦɨʄ ɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɡɚ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ-ɋɪɟɞɫɬɜɚ
Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ

ɉɨɦɨʄ ɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ-ɋɪɟɞɫɬɜɚ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ
472 ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
472
ɉɨɦɨʄ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɉɟɬɤɨɜɢʄ, ȭɢɤɚɧɨɜɢʄ ɢ ɑɭɱɚɤ-ɩɪɟɤɨ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ "ɋɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ʉɨɦɟɫɟɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ
472
ɉɨɦɨʄ ɨɢɪɨɞɢɰɚɦɚ Ʉɚɬɢʄ, ȳɚɤɨɜɟɜɢʄ ɢ ɂɥɢʄ-ɩɪɟɤɨ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
472 ɪɚɞ "ɋɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɨɪɨɞɢɰɢ Ɍɚɛɚɤɨɜɢʄ-ɩɪɟɤɨ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
472 "ɋɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ
Ɋɨɦɚ 2009-2012

472 ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ
472 ɏɢɝɢʁɟɧɢɡɚɰɢʁɚ ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɩɪɟɤɨ ȳɄɉ "ɏɢɝɢʁɟɧɚ"
472 ɉɨɦɨʄ ɡɚ ɩɥɚʄɚʃɟ ɬɚɤɫɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɜɚɻɟʃɚ ɥɢɱɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
ɉɪɨɝɪɚɦ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ ɭ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɫɢɫɬɟɦ-ɧɚɛɚɜɤɚ ɥɟɤɨɜɚ ɢ
472 ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ-ɩɪɟɤɨ Ⱥɩɨɬɟɤɟ "ɉɚɧɱɟɜɨ"
472 ɇɚɛɚɜɤɚ ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɯ ɩɚɤɟɬɚ
472 ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ, ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɢ ɫɪɟɞʃɟɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ
472 Jeɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ɡɚ ɭɫɩɟɲɚɧ ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ ɲɤɨɥɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ
ɍɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ Ɋɨɦɚ
472
472 Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɚɧ Ɋɨɦɚ
472 ɇɚɪɨɞɧɚ ɤɭɯɢʃɚ -ɩɪɟɤɨ Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
08 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:
ȾɊɍɒɌȼȿɇȺ ȻɊɂȽȺ Ɉ Ⱦȿɐɂ - ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈ ȼȺɋɉɂɌȺȵȿ
ɂ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

3.10
911

ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
341

411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

166.785.579

44.808.832

211.594.411

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1
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Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

4

5

341.1
342
343
343.1
344
345
346

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

6

411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
411 Ɋɚɡɥɢɤɚ ɞɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɡɚɪɚɞɟ-ɉɍ ȾȿɑȳȺ ɊȺȾɈɋɌ

412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
412
Ɋɚɡɥɢɤɚ ɞɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɡɚɪɚɞɟ - ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ -ɉɍ ȾȿɑȳȺ ɊȺȾɈɋɌ
412
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ("Ⱦɟɱʁɚ ɪɚɞɨɫɬ" ɉɚɧɱɟɜɨ-1.800.000 ɢ ɜɚɫɩɢɬɚɱɢ ɭ
414 ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ-500.000)
416 ȳɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ
ɉ.ɍ. "ȾȿɑȳȺ ɊȺȾɈɋɌ"
415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ

349
350
351
352
352.3
353
354
354.1
354.31
354.32
355

421
422
423
423
424
425
426
426
431
440
465

356
356.3
357

472
482 Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɫɭɞɫɤɟ ɬɚɤɫɟ
511 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɬɨɩɥɨɜɨɞɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɚ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɩɨɞɫɬɚɧɢɰɟ ɭ ɜɪɬɢʄɭ
511 "Ʌɟɩɬɢɪɢʄ"
512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ȼȺɋɉɂɌɇȿ ȽɊɍɉȿ ɍ ɈɋɇɈȼɇɂɆ ɒɄɈɅȺɆȺ

359
360

361
362
363
364
365
366
366.1
366.31
366.32
366.5
367

368
369
370
371
371.3
372
373
374

ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɍɜɨɻɟʃɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ISO, HACCP i OHSAS
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɤɚɦɚɬɚ
ɍɱɟɲʄɟ ɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɡɚɪɚɞɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɪɟɜɨɡɚ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟ ɞɟɰɟ ɫɚ ɩɪɚɬɢɨɰɢɦɚ ɫɚ ɋɬɚɪɨɝ Ɍɚɦɢɲɚ,
ɋɤɪɨɛɚɪɟ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɭɞɚʂɟɧɢɯ ɜɢɲɟ ɨɞ 2ɤɦ ɨɞ ɜɪɬɢʄɚ

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

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

347
348
348.1

357.5
358
358.1
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ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

7

8

1.696.400
3.562.440
29.849.152

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

1.696.400
8.020.524

3.562.440
37.869.676

303.600

303.600

637.560

637.560

2.300.000
2.000.000

450.000
700.000

2.750.000
2.700.000

3.726.000
20.500.000
1.800.000

1.213.000
9.965.835

4.939.000
30.465.835
1.800.000

950.000
240.000
1.700.000
500.000
0
5.000.000
52.000.000
200.000
0
0
1.800.000

200.000
0
3.980.000
3.840.000
3.000.000
1.500.000

2.225.315
5.145.327
10.000
2.324.679
22.786.098
1.800.000
200

204.760
1.350.000

540.000

950.000
2.465.315
6.845.327
500.000
10.000
7.324.679
74.786.098
200.000
1.800.000
200
1.800.000

200.000
204.760
5.330.000
3.840.000
3.540.000
1.500.000

5.320.000
200.000

5.320.000
200.000

4.000.000

4.000.000

80.000
500.000
250.000
1.106.998

80.000
500.000
250.000
1.106.998

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

150.000

150.000

4632 ɋɬɚɪɱɟɜɨ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɉɒ "ȼɭɤ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ Ʉɚɪɚʇɢʄ" ɋɬɚɪɱɟɜɨ-ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɢ ɧɚɦɟɲɬɚʁ ɡɚ
4632 ɜɪɬɢʄ
4632 Ɉɒ "ɀɚɪɤɨ Ɂɪɟʃɚɧɢɧ" Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ-ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ɜɪɬɢʄ

200.000

200.000

4.800.000

4.800.000

600.000

600.000

93.002

93.002

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
8.500.000
330.000

2.420.534
8.500.000
330.000

300.000

300.000

Ɉɒ "ȼɭɤ ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ Ʉɚɪɚʇɢʄ" ɋɬɚɪɱɟɜɨ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ
4631 ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɧɨɜɨɝ ɜɪɬɢʄɚ
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 ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨʁ ɩɨɞɪɲɰɢ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɫɚ ɞɟɰɨɦ
4723
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɞɟɰɟ ɢ ɜɚɫɩɢɬɚɜɚʃɟ ɞɟɰɟ ɫɚ
472 ɬɟɲɤɨʄɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɩɪɟɤɨ ɉɍ "Ⱦɟɱʁɚ ɪɚɞɨɫɬ"
472 ɉɨɞɪɲɤɚ ɞɜɨʁɟɡɢɱɧɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɭ ɜɪɬɢʄɢɦɚ ɭ ɉɍ "Ⱦɟɱʁɚ ɪɚɞɨɫɬ" ɉɚɧɱɟɜɨ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɛɟɫɩɥɚɬɚɧ ɛɨɪɚɜɚɤ ɬɪɟʄɟɝ ɞɟɬɚɬɚ ɭ ɜɪɬɢʄɢɦɚ ɢ ɡɚɛɚɜɢɲɬɢɦɚ
4723 ɨɞ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɑɟɬɜɨɪɨɱɚɫɨɜɧɢ ɩɪɢɩɪɟɦɧɢ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ - ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ Ⱥɉ
4723 ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
4723 ɉɚɤɟɬ ɡɚ ɧɨɜɨɪɨɻɟɧɱɚɞ ɩɪɟɤɨ "Ⱥɩɨɬɟɤɟ ɉɚɧɱɟɜɨ" ɉɚɧɱɟɜɨ
4723 ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɪɨɻɟʃɟ ɬɪɨʁɤɢ ɢ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɞɟɰɟ
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ɩɪɨɞɢɰɚɦɚ ɫɚ ɬɪɨʁɤɚɦɚ ɢ ɱɟɬɜɨɪɤɚɦɚ ɞɨ ɧɚɜɪɲɟɧɟ
4723 ɫɟɞɦɟ ɝɨɞɢɧɟ

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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4

5

375

4723

376
377
378
379
380
381

4723
4723
4723
4723
425
512

Ɉɉɂɋ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ȼɚɧɬɟɥɟɫɧɚ ɨɩɥɨɞʃɚ-ɬɪɟʄɢ ɩɨɤɭɲɚʁ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɊɎɁɈ - Ʉɥɢɧɢɱɤɢ
ɰɟɧɬɚɪ ɋɪɛɢʁɟ
ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ɡɚ ɧɚʁɫɬɚɪɢʁɭ ɩɨɪɨɞɢʂɭ ɩɪɟɤɨ ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞ
ɉɚɤɟɬɢ ɡɚ ɩɪɜɟ ɛɟɛɟ ɭ ɬɟɤɭʄɨʁ ɝɨɞɢɧɢ
ɇɨɜɱɚɧɚ ɩɨɦɨʄ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦ ɩɨɪɨɞɢʂɚɦɚ
ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ -Ⱦɢɜɱɢɛɚɪɟ-ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚ ɛɨɪɚɜɤɚ ɞɟɰɟ
ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ -Ⱦɢɜɱɢɛɚɪɟ-ɬɟɤɭʄɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ -Ⱦɢɜɱɢɛɚɪɟ - ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 911
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 911:

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

5.000.000

5.000.000

20.000
20.000
28.500.000
24.800.000
200.000
900.000

20.000
20.000
28.500.000
24.800.000
200.000
900.000

421.040.731
17.420.534
438.461.265

101.544.570

421.040.731
101.544.570
17.420.534

101.544.570

540.005.835

ɈɆɅȺȾɂɇȺ
810
382
383
383.1

424
424
424

383.4

424

383.41

424

383.51
383.52
384
385
386
387
388
389
389.1
390
390.31
390.32
390.33

3.12
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

6

01
04
07

3.11
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ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
Ʉɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɛɪɢɝɟ ɨ ɦɥɚɞɢɦɚ ɡɚ 2012.
ɝɨɞɢɧɭ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ-ɩɪɨʁɟɤɚɬ "Ȼɚɲ ɯɨʄɭ ɞɚ ɪɚɞɢɦ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "Ⱥɤɬɢɜɧɢ ɝɪɚɻɚɧɢ" 2012. - II ɮɚɡɚ

"Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɚ ɡɨɧɚ"-ɉɨɩɭɥɚɪɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚɭɤɟ ɭ ɫɜɢɦ Ɉɒ ɧɚ ɬɟɪɢɪɨɪɢʁɢ
424 ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
ɇɨɜɱɚɧɚ (ɛɪɭɬɨ) ɩɨɦɨʄ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢ Ɇɚɬɢʄ.Ɉɩɪɟɦɚʃɟ ɛɚɥɟɬɫɤɟ ɫɚɥɟ ɭ
424 ɋɪɟɞʃɨʁ ɛɚɥɟɬɫɤɨʁ ɲɤɨɥɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
Aɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢ ɨɩɪɟɦɚ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ
424 ɦɥɚɞɟ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɧɚʁɛɨʂɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ ɡɚ
472 ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ
472 Ɇɚɬɭɪɚɧɬɫɤɚ ɩɚɪɚɞɚ 2012. ɝɨɞɢɧɟ
472 Ɋɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢ ɤɚɦɩ "Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɭ ɩɪɢɪɨɞɢ"
ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɋɬɚɪɚɬɟɝɢʁɟ ɛɪɢɝɟ ɨ ɦɥɚɞɢɦɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɉɚɧɱɟɜɨ 2007-2012 ɢ
472 ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɧɨɜɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɉɪɨɝɪɚɦ "ɋɪɛɢʁɚ ɭ ɪɢɬɦɭ ȿɜɪɨɩɟ"-ɋɪɩɫɤɢ ɪɢɬɚɦ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
472 Ⱦ.Ɉ.Ɉ Ȼɟɨɝɪɚɞ
"ɋɪɛɢʁɚ ɭ ɪɢɬɦɭ ȿɜɪɨɩɟ"-ɋɪɩɫɤɢ ɪɢɬɚɦ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ Ⱦ.Ɉ.Ɉ.
472 Ȼɟɨɝɪɚɞ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "Rock-n-river"-ɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ Ɋɭɦɭɧɢʁɚ-ɋɪɛɢʁɚ-ɝɪɚɞ
472 ɉɚɧɱɟɜɨ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɋɚʁɚɦ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ "Ɂɧɚʃɟ ɡɚ ʇ"472 ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ

Aɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ-Ʉɜɢɡ "Ʉɨɥɢɤɨ ɫɟ ɩɨɡɧɚʁɟɦɨ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ

472 ɢɡ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɏɨʄɭ ɞɚ ɡɧɚɦ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
472 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
08 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:
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Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɧɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
481 ɋɬɚɥɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɝɪɚɞɨɜɚ ɢ ɨɩɲɬɢɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ (ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɦɟɫɟɱɧɨ
481 ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɞɚɜɚʃɟ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɟ)
ɋɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚɦɟɧɟ ɫɬɚɤɥɚ ɧɚ ɩɪɨɡɨɪɢɦɚ ɰɪɤɜɟ ɭ
481 ȼɨʁɥɨɜɢɰɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
481 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢɡ ɝɪɚɻɚɧɚ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
481 Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ ɉɚɧɱɟɜɨ
Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɥɟɩɢɯ ɢ ɫɥɚɛɨɜɢɞɢɯ ɉɚɧɱɟɜɨ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɢ ɫɚɜɟɡ ɉɚɧɱɟɜɨ
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɡɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɭ ɩɪɚɜɧɭ ɩɨɦɨʄ
Ⱥɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ɉɪɢʁɚɬɟʂɢ ɉɚɧɱɟɜɚ-ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɤɚɪɧɟɜɚɥ
ɋɚɜɟɡ ɦɚɠɨɪɟɬɤɢʃɚ ɋɪɛɢʁɟ-ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɦɚɠɨɪɟɬ ɢ ɩɥɟɫɧɢ
481 ɮɟɫɬɢɜɚɥ "Ⱦɢʁɚɦɚɧɬɫɤɢ ɲɬɚɩ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
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ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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5

Ɉɉɂɋ

6

Ƚɨɞɢɲʃɚ ɱɥɚɧɚɪɢɧɚ ɡɚ 2012. ɝɨɞɢɧɭ Federation of European Carneval
Cities
Ƚɨɞɢɲʃɚ ɱɥɚɧɚɪɢɧɚ ɡɚ 2012. ɝɨɞɢɧɭ Federation of European Carneval
Cities ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ - Ⱥɝɪɚɪɧɢ ɛɭʇɟɬ HACCP ɢ
ɞɪɭɝɨ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ Ɋɨɦɚ "Ⱦɚɧɢɰɚ" ȳɚɛɭɤɚ-ɢɡɪɚɞɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɨɝ ɟɤɭɤɚɬɢɜɧɨɝ
ɮɢɥɦɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
Ɉɛɭɤɟ (ɩɢɫɚʃɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ, ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ)
ɉɨɞɪɲɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ
B2B ɫɚɫɬɚɧɰɢ - ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ
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403
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481
481 Ɇɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ-ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ
481 Maɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ-ɧɟɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɇɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ "Ⱦɚɧ Ⱦɭɧɚɜɚ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɨɥʁɨɩɪɢɜɪɟɞɟ,
ɬɪɝɨɜɢɧɟ, ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ-Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɟ ɞɢɪɟɤɰɢʁɟ ɡɚ ɜɨɞɟ
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830

410
411

411.3
412
413
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3.14

ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ "Ⱦɨɥɨɜɤɟ"-Ɇɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ "ɒɬɪɭɞɥɢʁɚɞɚ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
481 ɇɂɋ ɚ.ɞ.
481 ɆɁ ȼɨʁɥɨɜɢɰɚ-ȼɨʁɥɨɜɚɱɤɢ ɠɟɬɟɥɚɱɤɢ ɞɚɧɢ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ
481 ȳɚɜɧɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ
481 ɉɪɨɦɨɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ - ɜɢɞɟɨ ɢ ɮɨɬɨ
481 ɉɪɨɦɨɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ - ɞɢɡɚʁɧ
481 ɋɚʁɦɨɜɢ-ɭɱɟɲʄɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
08 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160:
ɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȿ
ɍɫɥɭɝɟ ɟɦɢɬɨɜɚʃɚ ɢ ɲɬɚɦɩɚʃɚ
ȳɊɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ" ɉɚɧɱɟɜɨ
ȳɊɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ" - ɬɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ - ɡɚɪɚɞɟ ɫɚ
4511 ɞɨɩɪɢɧɨɫɢɦɚ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ȳɊɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ" - ɬɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ - ɨɫɬɚɥɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
4511 ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
ȳɊɉ "Ɋɚɞɢɨɬɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɉɚɧɱɟɜɨ" -ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɡɝɪɚɞɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɢɡ 2010. ɝɨɞɢɧɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
4512
472 ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ-ɤɨɧɤɭɪɫ
472 ɇɂɍ "Ʌɢɛɟɪɬɚɬɟɚ" -ɩɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɱɚɫɨɩɢɫɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
472
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830
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3.13

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

398

405.51
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Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

55.233

55.233

5.000
575.988

5.000
575.988

2.000.000
4.769.807
500.000

2.000.000
4.769.807
500.000

100.000
0
0

100.000
0
0

0
900.000
100.000

0
900.000
100.000

47.515

47.515

50.000

50.000

250.000
0
0
0
0

250.000
0
0
0
0

17.470.300
47.515
450.000
17.967.815

17.470.300
47.515
450.000
17.967.815

36.200.000

36.200.000

19.449.374

19.449.374

12.660.868
1.000.000
120.000

12.660.868
1.000.000
120.000

162.818

162.818

56.932.192
12.660.868
69.593.060

56.932.192
12.660.868
69.593.060

28.960.000

28.960.000

11.048.601

11.048.601

348.034

348.034

116.348
1.100.000
1.153.768
1.212.818

116.348
1.100.000
1.153.768
1.212.818

1.363.608
1.017.583

1.363.608
1.017.583

ɎɈɇȾ ɁȺ ɁȺɒɌɂɌɍ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ-ɛɭʇɟɬɫɤɢ ɮɨɧɞ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

560
414
414.31

414.32

414.33
415
416
416.31

417
418

424 ɀɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ-ɞɟɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɀɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɛɚɜɟɡɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɢɦɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɢ
424 ɡɚ ɧɟɩɨɤɪɟɧɭɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡ ɉɪɨɝɪɚɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɢɦɟ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ "ɉɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɧɨɜɢɯ
ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ"-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ512 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢɦɢɫɢʁɟ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ ɢ
ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ-ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɇɂɋ-ɚ ȺȾ ɇɨɜɢ ɋɚɞ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
512 2011. ɝɨɞɢɧɟ
423 ɋɭɡɛɢʁɚʃɟ ɚɦɛɪɨɡɢʁɟ
424 ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɲɭɦɫɤɨɝ ɮɨɧɞɚ
424 ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɲɭɦɫɤɨɝ ɮɨɧɞɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɇȺɋȿȴȿɇȺ ɆȿɋɌȺ
ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ
451 ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ: ɆɁ ȳɚɛɭɤɚ
451 ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ: ɆɁ Ƚɥɨɝɨʃ

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

7

8

451 ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ: ɆɁ Ʉɚɱɚɪɟɜɨ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɜɨɞɨɦ ɫɟɜɟɪɧɢɯ ɫɟɥɚ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ- ɞɟɨɧɢɰɚ
ɉɚɧɱɟɜɨ-ɋɤɪɨɛɚɪɚ-Ʉɚɱɚɪɟɜɨ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɇɢɧ. ɠɢɜ. ɫɪɟɞɢɧɟ, ɪɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ
511 ɩɪ. ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɩɪɟɤɨ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ Ɋɋ

1.391.595

420.3

511

5.788.452

421

511

421.5

511

422

511

419

420

422.31
422.32

423
424
425
426
427
427.31
427.32

427.33

ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɜɨɞɨɦ ɫɟɜɟɪɧɢɯ ɫɟɥɚ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ- ɞɟɨɧɢɰɚ
ɉɚɧɱɟɜɨ-ɋɤɪɨɛɚɪɚ-Ʉɚɱɚɪɟɜɨ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɜɨɞɨɦ ɫɟɜɟɪɧɢɯ ɫɟɥɚ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ- ɞɟɨɧɢɰɚ
ɉɚɧɱɟɜɨ-ɋɤɪɨɛɚɪɚ-Ʉɚɱɚɪɟɜɨ-Ɏɨɧɞ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ Ɋɋ -ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɚ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɜɨɞɨɦ ɫɟɜɟɪɧɢɯ ɫɟɥɚ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ- ɞɟɨɧɢɰɚ
ɉɚɧɱɟɜɨ-ɋɤɪɨɛɚɪɚ-Ʉɚɱɚɪɟɜɨ-ɀɟɥɟɡɧɢɰɚ ɋɪɛɢʁɟ-ɫɥɭɠɛɟɧɨɫɬ ɩɪɨɥɚɡɚ
ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭ ɰɢʂɭ ɭɪɟɞɧɨɝ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ
ɜɨɞɨɦ ɡɚ ɩɢʄɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ Ƚɪɚɞɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ, ɪɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ

Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ- Ⱦɟɨɧɢɰɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɨɝ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɨɞ ɩɭɦɩɧɟ
ɫɬɚɧɢɰɟ Ʉɚɪɚɭɥɚ ɩɪɟɦɚ Ʉɚɱɚɪɟɜɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ, ɪɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ511 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ- Ⱦɟɨɧɢɰɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɨɝ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɨɞ ɩɭɦɩɧɟ
511 ɫɬɚɧɢɰɟ Ʉɚɪɚɭɥɚ ɩɪɟɦɚ Ʉɚɱɚɪɟɜɭ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ Ʉɚɱɚɪɟɜɭ - ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɩɪɟɤɨ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ
ɪɚɡɜɨʁ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ
511

ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ: ɆɁ Ȼɚɧɚɬɫɤɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ

451
451 ɇɚɞɨɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɛɟɡ ɜɨɞɨɜɨɞɚ: ɆɁ Ⱦɨɥɨɜɨ
4632 Ⱦɟɨ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɩɨ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɚɤɬɭ
511 Aɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ Ɍɚɦɢɲɤɟ ɭɥɢɰɟ ɭ Ɉɦɨʂɢɰɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚ ɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ
511
ɋɭɮɢɧɫɢɪɚʃɟ ɫɚɧɚɰɢʁɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɱɜɪɫɬɨɝ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɋɬɚɪɱɟɜɭ
511
ɋɭɮɢɧɫɢɪɚʃɟ ɫɚɧɚɰɢʁɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɱɜɪɫɬɨɝ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɋɬɚɪɱɟɜɭɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ

428
429

430
430,4

431
432
433
433.5
434
435
436

0

0

ȳɄɉ "ɏɂȽɂȳȿɇȺ" ɉȺɇɑȿȼɈ
4511 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɱɢɲʄɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚ ɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɚ
4512 ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "ɏɢɝɢʁɟɧɚ" ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɭ
ȳɄɉ "ȽɊȿȳȺȵȿ" ɉȺɇɑȿȼɈ
Tɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɨɬɩɥɚɬɟ ɝɥɚɜɧɢɰɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ɡɚ ɢɡɦɢɪɟʃɟ ɞɭɝɚ ɡɚ
4511 ɭɬɪɨɲɟɧɢ ɝɚɫ
4512 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɨɬɥɚ ɧɚ ɬɨɩɥɚɧɢ Ʉɨɬɟɠ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "Ƚɪɟʁɚʃɟ" ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɭ
ȳɄɉ "ɁȿɅȿɇɂɅɈ" ɉȺɇɑȿȼɈ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɛɚɲɬɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɟɱɢʁɢɯ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨɝ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ ɭ ɝɪɚɞɭ
ȳɄɉ "Ɂɟɥɟɧɢɥɨ" - Ɋɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɫɤɟ ɩɥɚɠɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ.
ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ ɩɚɪɤɚ "ɇɚɪɨɞɧɚ ɛɚɲɬɚ-Ȼɚɪɭɬɚɧɚ" -ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ
4512 Ɉɞɥɭɰɢ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
4512 Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɩɨɤɪɢɜɚʃɭ Ɂɟɥɟɧɟ ɩɢʁɚɰɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɢ ɩɨɱɟɬɚɤ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɩɨɤɪɢɜɚʃɭ Ɂɟɥɟɧɟ ɩɢʁɚɰɟ -ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
4512 ɤɪɟɞɢɬɚ ɩɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "Ɂɟɥɟɧɢɥɨ" ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɭ
4511
4511
4511
4511

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

1.391.595

8.210.180

8.210.180

5.788.452

65.681.440

65.681.440

1.500.000

1.500.000

10.200.000

10.200.000

6.800.000

6.800.000

49.771.019

49.771.019

0

8.789.820

8.789.820

1.363.607
1.363.607
4.086.576
4.706.000

1.363.607
1.363.607
4.086.576
4.706.000

1.082.147

1.082.147

4.150.284

4.150.284

2.766.857

511

ɍɄɍɉɇȺ

97.351.335

2.766.857
82.681.440

180.032.775

33.496.630

33.496.630

12.385.726

12.385.726

45.882.356

45.882.356

53.050.000

53.050.000

22.933.330
75.983.330

22.933.330
75.983.330

27.190.980
5.000.000
2.500.000
950.000

27.190.980
5.000.000
2.500.000
950.000

19.169.556
0

19.169.556
0

8.459.192

8.459.192

63.269.728

63.269.728

21.000.000
21.000.000

21.000.000
21.000.000

ȳɄɉ "ȼɈȾɈȼɈȾ ɂ ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȺ" ɉȺɇɑȿȼɈ
ɇɚɫɬɚɜɚɤ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ Ɉɯɪɢɞɫɤɨʁ ɭɥɢɰɢ ɢ ɩɪɨɫɟɤɭ
436.3

4512
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȳɄɉ "ȼɨɞɨɜɨɞ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ"
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Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

4

5

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ
ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

ɌɊȺɇɋȺɄɐɂȳȿ ȼȿɁȺɇȿ ɁȺ ȳȺȼɇɂ ȾɍȽ
437

611 Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɞɭɝ

01
04
07
08
10
13

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

93.567.766
93.567.766

372.797.101
0
12.966.857
950.000
40.014.474
14.265.652
440.994.084

93.567.766
93.567.766

82.681.440

82.681.440

372.797.101
82.681.440
12.966.857
950.000
40.014.474
14.265.652
523.675.524

ȳɉ "ȾɂɊȿɄɐɂȳȺ ɁȺ ɂɁȽɊȺȾȵɍ ɂ ɍɊȿȭȿȵȿ ɉȺɇɑȿȼȺ"
ɉȺɇɑȿȼɈ

3.15
620
438
439
440
441
441.51
441.52
442
443
443.5
444
445
446
446.51
446.52
447
448
448.3
448.5
449
449.3
450
450.3
450.51
450.52
451
452
453
454
455
456
456.3
456.51
456.52
457
458
458.3

459
459.1

459.31

411
412
481
482
482

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
Ⱦɨɩɪɢɧɨɫ ɤɨɦɨɪɚɦɚ
Ɉɛɚɜɟɡɟ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ ɪɚɫɯɨɞɟ- ɉȾȼ
Ɉɛɚɜɟɡɟ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ ɪɚɫɯɨɞɟ- ɉȾȼ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
Ɉɛɚɜɟɡɟ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ ɪɚɫɯɨɞɟ- ɉȾȼ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ - ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ
482 ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
416 ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ - ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011.
421 ɝɨɞɢɧɟ

422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ "ɋɬɚɪɨ ɉɚɧɱɟɜɨ"- ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɇɂɋ ɚ.ɞ. ɇɨɜɢ ɋɚɞ -ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ
423 ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
423
424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ- ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ - ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ
425 ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
465 Ɉɫɬɚɥɟ ɬɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ
481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
482 Ɉɫɬɚɥɢ ɩɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɟ, ɬɚɤɫɟ, ɰɚɪɢɧɟ ɢ ɞɪ.
483 ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ
511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ - ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ
511 ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
511 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɋɬɚɪɨɝ ɉɚɧɱɟɜɚ
Kɨɦɭɧɚɥɧa ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ- ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ɢɥɢ
511 ɟɦɢɬɨɜɚʃɟ ɯɚɪɬɢʁɚ ɨɞ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɍɱɟɲʄɟ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɝɪɭɞɨɛɪɚɧɚ ɭ ɤɚɫɚɪɧɢ "Ɋɚɫɬɤɨ ɇɟɦɚʃɢʄ" ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ
511
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɭɥɢɰɚ ɫɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ:Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ ɨɞ
Ɇɨɲɟ ɉɢʁɚɞɟ ɞɨ Ȼɪɚʄɟ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ;Ɂɦɚʁ ȳɨɜɢɧɚ ɢ Ⱦɨɫɢɬɟʁɟɜɚ ɭɥɢɰɚ 511 "Ɍɚɦɢɲ Ʉɚɩɢʁɚ"
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɭɥɢɰɟ ɫɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦɧɚɫɬɚɜɚɤ ɪɚɞɨɜɚ ɭ ɭɥɢɰɢ ɂɜɟ Ʉɭɪʁɚɱɤɨɝ (ɨɞ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ ɞɨ ɭɥɢɰɟ
511 Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ɍɭɰɨɜɢʄɚ)
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɭɥɢɰɟ ɫɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦɭɥɢɰɚ ɂɜɟ Ʉɭɪʁɚɱɤɨɝ (ɨɞ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ ɞɨ ɭɥɢɰɟ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ɍɭɰɨɜɢʄɚ)
511

99.921.000
17.886.000
499.000
15.000.000
184.955
68.406
350.000
2.940.000
760.686
3.000.000
4.550.000
80.450.000
135.101
75.127
930.000
14.680.000

3.635.045

339.314

84.899

4.761.771

99.921.000
17.886.000
499.000
18.635.045
184.955
68.406
350.000
3.279.314
760.686
3.000.000
4.550.000
80.534.899
135.101
75.127
930.000
19.441.771

686.820

686.820

218.229
4.500.000
300.000
209.344.000
10.225.700
623.627

218.229
4.500.000
300.000
217.400.373
10.225.700
623.627

739.118
7.130.000
740.000
0
5.850.000
0
106.790.000
165.026.848
104.444

8.056.373

6.700.000

1.100.000
1.900.000
95.556

739.118
13.830.000
740.000
0
6.950.000
1.900.000
106.885.556
165.026.848
104.444

5.293.000
90.000.000

5.293.000
90.000.000

77.000.000

77.000.000

3.000.000

3.000.000

338.000.000

338.000.000

3.000.000

3.000.000

0

0
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459.41

511

459.32

511

459.33

511

459.34

511

459.35

511

459.36

511

459.37
459.38
459.4
459.5
460
460.3
461
461.5
462
462.3

3.16
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

463
464
465
466

421
422
423
424

467
468

424
425

469

425

469.3
470
471
472
473
474

425
426
4511
4512
481
481

475
476
477
478
479

421
423
424
424
425

480
481
482
483
484
485

425
425
425
426
4511
451

486

451

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ ɭɥɢɰɟ ɫɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦɭɥɢɰɚ ɂɜɟ Ʉɭɪʁɚɱɤɨɝ (ɨɞ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ ɞɨ ɭɥɢɰɟ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟ Ɍɭɰɨɜɢʄɚ) ɟɦɢɬɨɜɚʃɟ ɯɚɪɬɢʁɚ ɨɞ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɭ ɭɥɢɰɢ ɂɜɟ Ʉɭɪʁɚɱɤɨɝ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ
ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɂɜɟ Ʉɭɪʁɚɱɤɨɝ-ɤɢɲɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ
ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɞɟɥɚ ɤɢɲɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɭɥɢɰɢ ɋɜɟɬɨɡɚɪɚ ɒɟɦɢʄɚ ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɮɟɤɚɥɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ
ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɦɨɫɬɚ ɭ ɂɜɚɧɨɜɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ
ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

Ɇȿɋɇȿ ɁȺȳȿȾɇɂɐȿ -ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɆɁ Ȼɚɧɚɬɫɤɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ ɫɬɭɱɧɢ ɧɚɞɡɨɪ ɡɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɫɬɚɡɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɫɬɚɡɚ,
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ (ɧɟɩɨɜɭɱɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ 2011.
ɝɨɞɢɧɟ)
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ "Ʉɨɦɛɪɟɫɬ"
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ "Ʉɨɦɛɪɟɫɬ"
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
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 ɦɪɟɠɟ, ɭɥɢɰɚ ɢ
ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
ɍɪɟɻɟʃɟ ɲɢɪɟɝ ɰɟɧɬɪɚ ɫɟɥɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɬɟɪɟɧɚ
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɤɚɩɟɥɢ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɨɤɨ ɝɪɨɛʂɚ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ȼɭɲɟʃɟ ɢ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɛɭɧɚɪɚ ɩɢʁɚʄɟ ɜɨɞɟ, ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ
Ɉɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ, ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ, ɞɟɩɨɧɢʁɚ, ɝɪɨɛʂɚ,
ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɫɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɭ ɭɥ. Ɇɚɤɫɢɦɚ
511 Ƚɨɪɤɨɝ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɋɜɟɬɨɡɚɪɚ Mɢɥɟɬɢʄɚ 2 ɮɚɡɚ ɨɞ ɋɜɟɬɨɝ ɋɚɜɟ ɞɨ ȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɨɝ Ȼɭɥɟɜɚɪɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɭɥɢɰɟ ɫɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ
511 ɡɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ Oɦɨʂɢɰɢ I ɮɚɡɚ - ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ
511 ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɟɦɚɮɨɪɢɡɚɰɢʁɟ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɭɥɢɰɟ Ʉɨɡɚɪɚɱɤɟ
511 ɫɚ ɇɨɜɨɫɟʂɚɧɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ
512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
523 Ɂɚɥɢɯɟ ɡɚ ɞɚʂɭ ɩɪɨɞɚʁɭ
523 Ɂɚɥɢɯɟ ɡɚ ɞɚʂɭ ɩɪɨɞɚʁɭ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
541 Ɂɟɦʂɢɲɬɟ
541 Ɂɟɦʂɢɲɬɟ-ɪɚɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620:
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Број 34 -- Страна 21

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

30.000.000

30.000.000

0

103.500.000

103.500.000

0

19.500.000

19.500.000

1.000.000

1.000.000

0

295.391.155

295.391.155

0

14.817.828

14.817.828

0

162.907.947

162.907.947

0

100.500.000

100.500.000

0

50.000.000

50.000.000

90.118

5.433.000
4.700.000
5.320.000
90.118
209.882
740.000
7.300.000

5.433.000
4.700.000
5.320.000
0
209.882
740.000
7.300.000
1.016.236.924
0
5.433.000
107.000.000
196.035.019
1.324.704.943

773.380.006

773.380.006

1.016.236.924
773.380.006
5.433.000
107.000.000
196.035.019
2.098.084.949

11.739.484
397.600
25.000
360.340
970.310

11.739.484
397.600
25.000
360.340
970.310

20.000
341.200

20.000
341.200

1.084.522

1.084.522

1.084.522
466.310
4.920.000
200.000
1.525.680
344.000

1.084.522
466.310
4.920.000
200.000
1.525.680
344.000

13.500.903
420.000
585.100
285.000
200.000
392.740

13.500.903
420.000
585.100
285.000
200.000
392.740

1.464.130
1.770.160
156.552
290.900
990.000
1.000.000

1.464.130
1.770.160
156.552
290.900
990.000
1.000.000

4.214.698

4.214.698

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

4

5
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ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

22 -- Број 34

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

7

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

1.731.623

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 ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɏɪɚɦɚ

7.204.330
102.000
288.000
110.000
274.330
1.100.000
1.130.000
3.200.000
1.000.000

7.204.330
102.000
288.000
110.000
274.330
1.100.000
1.130.000
3.200.000
1.000.000

16.204.717
400.000
300.000
50.000
876.030
300.000
300.000
1.000.000
300.000
300.000
300.000
250.000
3.540.000

16.204.717
400.000
300.000
50.000
876.030
300.000
300.000
1.000.000
300.000
300.000
300.000
250.000
3.540.000

400.000
1.500.000
450.000
273.970
210.000
3.654.717

400.000
1.500.000
450.000
273.970
210.000
3.654.717

512
513
513.1
514

ɆɁ Ⱦɨɥɨɜɨ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɂɡɪɚɞɚ ɫɬɚɡɚ
ɇɚɫɢɩɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɲɨɞɟɪɨɦ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ "Ⱦɨɥɨɜɢ"
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɩɭɦɩɢ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ȳɄɉ "Ⱦɨɥɨɜɢ"
Ⱦɨɥɨɜɨ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɝɪɚɻɚɧɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɰɪɤɜɚɦɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɚɪɤɚ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ɨɤɪɟɬ5ɧɢɰɭ ɤɨɞ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɚɭɬɨɛɭɫɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ

511
511 ɉɨɦɨʄ ɭ ɫɚɧɚɰɢʁɢ ɤɪɨɜɚ ɚɦɛɨɥɚɧɬɟ
511 ɋɚɧɚɰɢʁɚ ʁɚɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
512 Ɉɩɪɟɦɚʃɟ ɨɛɞɚɧɢɲɬɚ

0
0
1.800.000
0

0
0
1.800.000
0

515
515.5
516

ɆɁ ɂɜɚɧɨɜɨ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
411 ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

5.950.629
375.391
90.000
594.028

488
489
490
491
492
493
494
495

421
423
424
426
4511
481
511
481

496
496.1
497
498
499
500
500.1
501
502
503
504
505

421
421
422
423
424
424
424
425
425
425
426
4511

506
507
508
509
510
511

4512
481
481
481
481
511

516.5
517
517.5
518
519
519.1

421
421
422
423
423

519.5
519.51
520
521
522
522.51
522.52
523
524
524.1
525

423
423
424
425
426
426
481
511
511
511
511

526
527
528
529

421
422
423
425

530
530.1
531
531.1
532

425
425
426
426
4511

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɚɛɥɢ ɫɚ ɧɚɡɢɜɢɦɚ ɭɥɢɰɚ ɢ ɬɪɝɨɜɚ ɧɚ
ʁɟɡɢɰɢɦɚ ɧɚɰ.ɦɚʃɢɧɚ ɢ ɡɚ ɲɬɚɦɩɚʃɟ ɫɥ.ɝɥɚɫɢɥɚ ɢ ɞɪ.ʁɚɜɧɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Mɚɬɟɪɢʁɚɥ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ
Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ȿɬɧɨ ɤɭʄɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɭɬɟɜɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɭɬɟɜɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɤɚɩɟɥɟ
ɆɁ ȳɚɛɭɤɚ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɭɬɟɜɚ-ɭɪɟɻɟʃɟ ɨɛɚɥɟ Ɍɚɦɢɲɚ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɬɟɪɟɧɚ
Oɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɟɨɫɤɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɋɭɛɜɟɧɢʁɟ ȳɄɉ "ȼɨɞ-ɤɨɦ" ȳɚɛɭɤɚ

20.000
477.035
60.000
42.900
599.169
100.000

120.000
100.000
269.852
58.370
412.432
50.000
168.074
0
1.000.000
1.000.000
413.378

821.556
270.890
44.600
105.350

365.036

35.680

6.772.185
646.281
90.000
638.628
20.000
582.385
60.000
42.900
964.205
100.000

120.000
100.000
269.852
58.370
448.112
50.000
168.074
0
1.000.000
1.000.000
413.378

12.965.445
1.040.000
8.600
450.000
1.220.540

12.965.445
1.040.000
8.600
450.000
1.220.540

2.000.000
170.000
96.905
11.400
1.320.000

2.000.000
170.000
96.905
11.400
1.320.000

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

23. новембар 2012. године

4

5

533
534
535
536
537
538
539
539.1
540
540.1
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
551.5
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
566.1
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
576.1
577
577.1
578
579
579.5
580
581
582
583
584
584.4
585
585.4
586
586.1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

6

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɜɟɪɫɤɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɨ ɩɥɚɧɭ ɡɚ 2012. ɝɨɞɢɧɭ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɢʁɚɰɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɧɚ ɝɪɨɛʂɭ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɧɚ ɝɪɨɛʂɭ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ƚɍɉ-ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɡɨɧɚ ɢ ɭɜɨɻɟʃɟ ɝɪɟʁɚʃɚ ɭ ɏɚɥɢ
Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ (ɢɧɮɨ ɬɚɛɥɟ, ɝɭɫɟɧɢɰɟ ɡɚ ɛɭɥɞɨɠɟɪ) ɢɡ
512 ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
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
Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ȼɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢ ɡɚɫɚɞɢ
ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ-ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɢ ɫɨɮɬɜɟɪ, ɤʃɢɠɟɜɧɚ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ
515 ɞɟɥɚ

421
422
423
424
425
426
4511
4512
481
482
511
511
512
514

ɆɁ Ɉɦɨʂɢɰɚ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ɫɟɥɭ, ɱɢɲʄɟʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɞɢɜʂɢɯ
421 ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɢ ɫɦɟɬɢɥɢɲɬɚ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
425 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɭɬɟɜɚ ɭ ɫɟɥɭ
425 Teɤɭʄɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ Ɇɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ Ɇɟɫɧɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ
425 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɬɚɡɚ ɭ ɫɟɥɭ
425 Ⱦɟɱʁɚ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ
425 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ ɫɬɚɪɟ ɚɦɛɨɥɚɧɬɟ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
426 Ɉɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ
4511 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ "Ɉɦɨʂɢɰɚ"
4512 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɢɰʁɟ ȳɄɉ "Ɉɦɨʂɢɰɚ"
4512 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɨ ɨɩɪɟɦɚʃɟ- ɤɨɪɩɟ, ɤɥɭɩɟ
481 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɫɩɨɪɬɭ ɩɪɟɦɚ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ
481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɨɫɬɚɥɢɦ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɝɪɚɻɚɧɚ
511 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ
511 ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
512 ɇɚɛɚɜɤɚ ɧɚɦɟɲɬɚʁɚ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɆɁ ɢ ɆɄ
511 Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ
511 Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɆɁ ɋɬɚɪɱɟɜɨ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɇɚɞɡɨɪ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɍɪɟɻɟʃɟ ɰɟɧɬɪɚ
ɍɪɟɻɟʃɟ ɫɬɚɞɢɨɧɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɰɪɤɚɜɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɚɪɤɢɧɝɚ ɢɫɩɪɟɞ ɰɪɤɜɟ
ɉɨɩɪɚɜɤɚ ɭɥɢɰɚ
ɉɨɩɪɚɜɤɚ ɭɥɢɰɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

481
481
481
482
511
511
511
511
511

421
421
422
423
423
423
424
425
425
425
481
425
511
425
425

Број 34 -- Страна 23

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

7

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

1.050.000
432.905
1.000.000
29.095
500.000
0
1.000.000
850.000
1.306.000

1.050.000
432.905
1.000.000
29.095
500.000
0
1.000.000
850.000
1.306.000

480.000

480.000

18.375.423
663.423
0
1.137.000
33.000
1.190.000
280.000
4.619.456
180.544
2.200.000
22.000
5.300.000
2.000.000
50.000
700.000

630.000

180.000
450.000

0
16.660.194
520.000
2.400.000
35.000
300.000
464.403
65.764
121.459
48.003
9.131
0
0
90.000
130.000
0
4.143.988
0
0
1.200.000
222.826
0
1.559.620
250.000
3.600.000
1.500.000
18.250.963
590.000
626.053
10.000
530.000
30.000
200.000
650.000
250.000
500.000
590.105
409.895
100.000
0
400.000
300.000

19.005.423
663.423
0
1.317.000
33.000
1.640.000
280.000
4.619.456
180.544
2.200.000
22.000
5.300.000
2.000.000
50.000
700.000
0

200.000

150.000

50.000

16.860.194
520.000
2.400.000
35.000
450.000
464.403
65.764
121.459
48.003
9.131
0
0
140.000
130.000
0
4.143.988
0
0
1.200.000
222.826
0
1.559.620
250.000
3.600.000
1.500.000
18.250.963
590.000
626.053
10.000
530.000
30.000
200.000
650.000
250.000
500.000
590.105
409.895
100.000
0
400.000
300.000

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

4

5

587
588
589
589.5
590
590.5
591
592
593
594
595

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

6

425
425
426
426
481
481
451
451
4512
511
512

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ ɆɁ ɢ ɚɦɛɭɥɚɧɬɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɢ ɤɥɭɛɨɜɢɦɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɢ ɤɥɭɛɨɜɢɦɚ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ-ɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ȳɄɉ-ɭ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɢɰʁɟ ȳɄɉ-ɭ
ɉɪɨʁɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
Ɋɚɱɭɧɚɪɫɤɚ ɨɩɪɟɦɚ

595.51

595.41

ɆɁ Ʉɨɬɟɠ
425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ

595.52

ɆɁ ɐɟɧɬɚɪ
ɆɁ ɐɟɧɬɚɪ-ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɡɚ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
512 ɨɩɪɟɦɚʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨɦ ɨɩɪɟɦɨɦ ɤɥɭɩɫɤɟ ɬɟɪɟɬɚɧɟ
ɆɁ Ƚɨɪʃɢ Ƚɪɚɞ

595.53

511 Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ Ɇɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭ ɞɟɱɢʁɢ ɜɪɬɢʄ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160:

3.17
451
596
596.5

4511
4511

596.3
597
597.5

4511
4511
4511
01

3.18

810
598
598.1
599
600

ȳɄɉ "ɆɅȺȾɈɋɌ" ɉȺɇɑȿȼɈ
ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
4511 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
4511 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
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:

3.19
490

601
602
603

4512
4512
4512
01
10

3.20

110

ȳɄɉ "ȺɍɌɈɌɊȺɇɋɉɈɊɌ ɉȺɇɑȿȼɈ" ɉȺɇɑȿȼɈ
Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɞɟɥɚ ɡɚɪɚɞɚ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɞɟɥɚ ɡɚɪɚɞɚ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɢɫɩɥɚɬɭ ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɪɚɞɧɢɤɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɦɚʃɟ
ɢɫɩɥɚʄɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɚ ɭ 2006. ɝɨɞɢɧɢ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451:

ȳɄɉ "ȼɈȾɈȼɈȾ ɂ ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȺ" ɉȺɇɑȿȼɈ
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 ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɤɢɲɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 490
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 490:
ɈɉɒɌɂɇɋɄɂ ɈȾȻɈɊ ɐɊȼȿɇɂ ɄɊɋɌ ɉȺɇɑȿȼɈ
ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɆɁ ȼɨʁɥɨɜɢɰɚ
511 ɋɚɧɚɰɢʁɚ Ɋɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɟ ɰɪɤɜɟ ɭ ɆɁ ȼɨʁɥɨɜɢɰɚ
ɆɁ ȼɨʁɥɨɜɢɰɚ-ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɡɚ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
511 ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɮɭɞɛɚɥɫɤɨɝ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɫɚ ɜɟɲɬɚɱɤɨɦ ɬɪɚɜɨɦ

595.3
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ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

24 -- Број 34

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

870.000
200.000
718.910
70.000
4.190.000
26.000
510.000
4.500.000
1.400.000
530.000
50.000

870.000
200.000
718.910
70.000
4.190.000
26.000
510.000
4.500.000
1.400.000
530.000
50.000

6.390.000
2.500.000

6.390.000
2.500.000

3.890.000

3.890.000

75.000
75.000

75.000
75.000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

3.750.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

124.307.088
7.760.000
132.067.088

1.651.556
1.651.556

124.307.088
1.651.556
7.760.000
133.718.644

127.000.000
10.000.000

127.000.000
10.000.000

17.731.670
127.923.628
20.000.000

17.731.670
127.923.628
20.000.000

302.655.298
302.655.298

302.655.298
302.655.298

50.612.256
750.000
8.000.000

50.612.256
750.000
8.000.000

3.430.000

3.430.000

62.792.256
62.792.256

62.792.256
62.792.256

29.345.777
2.791.910
6.000.000

29.345.777
2.791.910
6.000.000

8.791.910
29.345.777
38.137.687

8.791.910
29.345.777
38.137.687

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

23. новембар 2012. године

4

5

604
604.1
605
605.1
606

3.21
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Број 34 -- Страна 25

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6

481 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ
481 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ

481 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
481
481 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 110:

ɍɄɍɉɇȺ

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

7

8

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
9

3.907.175

3.907.175

158.448
699.383

158.448
699.383

28.362
420.091

28.362
420.091

5.213.459
5.213.459

5.213.459
5.213.459

2.069.458
370.414
1.031.007
512.897
281.505
1.644.351
1.278.753
416.862
68.337
155.309

2.069.458
370.414
1.031.007
512.897
281.505
1.644.351
1.278.753
416.862
68.337
155.309

7.828.893
7.828.893

7.828.893
7.828.893

ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɉȺɇɑȿȼɈ
473

607
608
609
610
611
612
613
613.1
614
615

Ɍɭɪɢɡɚɦ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ,ɧɚɝɪɚɞɟ,ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɪɚɫɯɨɞɢ (ɧɚɤɧɚɞɟ ɱɥ.ɍɈ ɢ ɇɈ)
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 473
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 473:

411
412
416
421
422
423
424
424
425
426

ȳɉ "ȽɊȺȾɋɄȺ ɋɌȺɆȻȿɇȺ ȺȽȿɇɐɂȳȺ" ɉȺɇɑȿȼɈ
610

616
616.1
616.5
617

411
411
411
412

617.1

412

617.5
618
619
620
621
622
622.5
623
624
625
626
626.5
627
628
629
630
631

412
413
414
415
416
421
421
422
423
424
425
425
426
430
481
482
511

632
633
633.3
634
635

3.23
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ɋɬɚɦɛɟɧɢ ɪɚɡɜɨʁ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢɨʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
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
511 ɩɪɟɤɨ ɛɭʇɟɬɚ
511 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ ɯɢɬɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ ɯɢɬɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
511 2011. ɝɨɞɢɧɟ
512 Ɉɩɪɟɦɚ
515 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610

14.058.386
529.635
1.300.620
2.516.451

6.382.825
1.142.526

94.805

20.441.211
529.635
1.300.620
3.658.977
94.805

586.483
0
0
0
0
1.061.106
700.000
0
1.061.106
0
0
2.000.000
0
0
0
0
0

1.500.000
3.000.000
3.300.000
3.000.000
10.250.000

586.483
250.000
200.000
450.000
2.500.000
3.500.000
700.000
300.000
6.000.000
1.000.000
35.500.000
2.000.000
1.500.000
3.000.000
3.300.000
3.000.000
10.250.000

0

140.000.000

140.000.000

250.000
200.000
450.000
2.500.000
2.438.894
300.000
4.938.894
1.000.000
35.500.000

3.888.646
11.365.069
0
0

3.888.646
800.000
1.000.000

11.365.069
800.000
1.000.000

27.797.238
0
11.365.069

217.953.139

27.797.238
217.953.139
11.365.069

39.162.307

217.953.139

257.115.446

ȽɈȾɂɒȵɂ ɉɊɈȽɊȺɆ ɁȺɒɌɂɌȿ, ɍɊȿȭȿȵȺ ɂ ɄɈɊɂɒȶȿȵȺ
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈȽ ɁȿɆȴɂɒɌȺ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ

421
636
636.4

424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ-ɩɨ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ
ɍɪɟɻɟʃɟ ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɨɦ ɦɟɫɬɭ Ȼɚɧɚɬɫɨ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ424 ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ

139.480.563

139.480.563

2.500.000

2.500.000

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

26 -- Број 34

Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

4

5

636.31

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

6

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

636.33

636.34

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

636.5

636.35
636.36

636.37
636.38
636.39

636.40

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɭ
424 Ʉ.Ɉ. Ƚɥɨɝɨʃ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɩɪɟɦɟ ɩɨʂɨɱɭɜɚɪɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
425 ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɡɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɩɨʂɨɱɭɜɚɪɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ426 ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ -ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɩɨʂɨɱɭɜɚɪɫɤɭ ɫɥɭɠɛɭ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011.
512 ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɡɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɩɨʂɨɱɭɜɚɪɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ512 ɨɩɪɟɦɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. 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
511 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 1/3 ɭɤɭɩɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨɞɟʂɟɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɨɦ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ɉɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ 2012. ɝɨɞɢɧɢ
ɍɫɥɭɝɟ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɤ.ɨ.
Ƚɥɨɝɨʃ
ɇɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɨɛɧɨɜɢ ɩɪɟɦɟɪɚ
ɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ (ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɚ ɩɪɨɰɟɧɚ) ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨ ɤɥɚɫɢɪɚʃɟ ɢ ɛɨɧɢɬɢɪɚʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɢ ɩɨɞɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɤ.ɨ. Ƚɥɨɝɨʃ

636.51

424

636.52

424

636.53
636.54
636.55
636.56

423
424
424
416

636.57

636.59

423 Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɢ ɩɨɞɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɤ.ɨ. Ƚɥɨɝɨʃ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ
426 ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɤ.ɨ. Ƚɥɨɝɨʃ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɪɚɱɭɧɚɪɫɤɟ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
512 ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɤ.ɨ. Ƚɥɨɝɨʃ

636.510

ɇɚɛɚɜɤɚ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
426 ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɞɚɜɚʃɚ ɭ ɡɚɤɭɩ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ

636.58

636.511
636.512

ɇɚɛɚɜɤɚ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢɯ ɦɚɩɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ
424 ɞɚɜɚʃɚ ɭ ɡɚɤɭɩ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ
424 ɍɫɥɭɝɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɨɞ ɯɟɦɢʁɫɤɨɝ ɬɪɟɬɢɪɚʃɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 421:

638

ɇȺɆȿɇɋɄȺ ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɈȾ ɇɈȼɑȺɇɂɏ ɄȺɁɇɂ ɁȺ
ɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȿ ɉɊȿɄɊɒȺȳȿ
Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
416 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɉɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ-ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
423 ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ

639

424 ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ

640

424 ɇɚɭɱɧɨ-ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɪɚɞ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɇɚɭɱɧɨ-ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɪɚɞ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
424 ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ

3.24
451
637

640.3
641

422 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ-ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

642
643

423 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ-ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
425 ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

423 Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɩɨʂɨɱɭɜɚɪɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɍɫɥɭɝɟ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɧɚɞɡɨɪɚ ɧɚ ɩɨɞɢɡɚʃɭ ɜɟɬɪɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ423 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ424 ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ

636.32

23. новембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

79.626.855

79.626.855

9.000.000

9.000.000

171.810

171.810

27.000.000

27.000.000

1.500.000

1.500.000

4.000.000

4.000.000

260.000

260.000

3.380.000

3.380.000

3.630.000

3.630.000

2.000.000

2.000.000

49.600.000

49.600.000

21.328.632

21.328.632

6.000.000

6.000.000

3.600.000
4.700.000
1.500.000
5.000.000

3.600.000
4.700.000
1.500.000
5.000.000

15.000.000

15.000.000

520.000

520.000

800.000

800.000

300.000

300.000

396.000

396.000

396.000

396.000

199.021.195
2.500.000
180.168.665
381.689.860

199.021.195
2.500.000
180.168.665
381.689.860

400.000

400.000

1.555.000

1.555.000

730.416

730.416

2.950.000

2.950.000

4.015.000

4.015.000

200.000

200.000

500.000
2.581.952

500.000
2.581.952

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

23. новембар 2012. године

4

5

643.31

425

643.32

512

643.33
643.51

512
512

643.52

511

510

644
644.2

Ɉɉɂɋ

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ
ɫɚɥɞɚ ɢɡ 2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɩɨɥɢɰɢʁɭ, ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɭ ɢ Ⱥɝɟɧɰɢʁɭ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɍɪɟɻɚʁ ɡɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɪɟɤɪɲɚʁɚ-ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɥɞɚ ɢɡ
2011. ɝɨɞɢɧɟ
ɍɪɟɻɚʁ ɡɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɪɟɤɪɲɚʁɚ
ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɟɦɚɮɨɪɢɡɚɰɢʁɟ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɭɥɢɰɟ Ʉɨɡɚɪɚɱɤɟ
ɫɚ ɇɨɜɨɫɟʂɚɧɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɩɪɟɤɨ ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ
ɉɚɧɱɜɚ" ɉɚɧɱɟɜɨ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451:

ȳɄɉ "ɏɂȽɂȳȿɇȺ" ɉȺɇɑȿȼɈ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ
4511 Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɞɟɥɚ ɡɚɪɚɞɚ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ-ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɢʄɟ ɞɟɥɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ
ɪɚɞɧɢɤɚ ɩɪɟɤɨ ɫɬɭɞɟɧ. Ɂɚɞɪɭɝɟ ɢ ɬɪɨɲ. Ƚɨɪɢɜɚ ɡɚ ɱɢɲʄɟʃɟ ɫɧɟɝɚ ɭ
4511 ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬ.
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 451:

10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
13 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɜɢɲɚɤ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 3

ɍɄɍɉɇȺ

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

4.506.986

4.506.986

535.000

535.000

4.000.000
3.180.416

4.000.000
3.180.416

863.048

863.048

12.960.832
13.056.986
26.017.818

12.960.832
13.056.986
26.017.818

69.164.514

69.164.514

1.067.237

1.067.237

70.231.751
70.231.751

70.231.751
70.231.751

4.344.339.072
0
67.125.350

1.206.280.711

15.827.000
274.751.091

15.827.000
274.751.091

433.718.266
5.135.760.779

4.344.339.072
1.206.280.711
67.125.350

433.718.266
1.206.280.711

6.342.041.490

ȽɊȺȾɋɄɈ ȳȺȼɇɈ ɉɊȺȼɈȻɊȺɇɂɅȺɒɌȼɈ
330

645
646
647
648
649
650
650.5

411
412
411
412
413
414
415

651
652
653
654
655
656
657

416
421
422
423
425
426
512
01
04

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

5

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ
ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

ɊȺɁȾȿɈ 3
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
07 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
08 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɨɞ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ

4
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ɋɊȿȾɋɌȼȺ

6

01
13

3.25
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330

658
659
660
660.1
661

411
412
411
411
412

661.1
662
663
663.5
664

412
413
414
415
416

ɁȺɒɌɂɌɇɂɄ ȽɊȺȭȺɇȺ ȽɊȺȾȺ ɉȺɇɑȿȼȺ
ɋɭɞɨɜɢ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢɡ ɬɟɤɭʄɟ
ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɫɚ ɩɨɫɥɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

4.982.818
891.924
1.253.259
224.333
35.000
40.000
10.000
115.000
307.929
16.000
369.017
10.000
42.957
0

4.982.818
891.924
1.253.259
224.333
35.000
40.000
10.000
20.000
7.000
0
8.000
115.000
0

115.000
327.929
23.000
369.017
18.000
157.957
0

8.298.237

150.000
150.000

8.298.237
150.000
8.448.237

8.298.237

150.000

8.448.237

8.298.237

1.458.247
261.026
583.779
185.882
104.497

1.458.247
261.026
583.779
185.882
104.497

33.273
11.570
40.000
9.500
927

33.273
11.570
40.000
9.500
927

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

4

5

665
666
667
668
669
670
671
672
672.4
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ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ
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Ɋɚɡɞɟɨ

Страна

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɉɉɂɋ

421
422
423
425
426

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ-ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɨɦɛɭɞɫɦɚɧ

481
482 Ɉɫɬɚɥɢ ɩɨɪɟɡɢ
512 Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
515 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 330
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 330:
ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 5
01
04
06
07
08
10
13

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

ɍɄɍɉɇȺ

ɋɈɉɋɌȼȿɇɂɏ ɂ

ɉɈɁɂɐɂȳȿ

6

ɂɁȾȺɐɂ ɂɁ

ɈɋɌȺɅɂɏ

ȻɍȹȿɌȺ

ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7

8

9

243.790
30.000
406.798
22.000
125.000

243.790
30.000
406.798
22.000
125.000

42.750
0
190.000
22.250

42.750
0
190.000
22.250

3.771.289
3.771.289

3.771.289
3.771.289

3.771.289

3.771.289

4.511.804.084
0
10.488.154
67.125.350
15.827.000
274.751.091
434.522.521
5.314.518.200

1.206.430.711

1.206.430.711

4.511.804.084
1.206.430.711
10.488.154
67.125.350
15.827.000
274.751.091
434.522.521
6.520.948.911

Члан 5.
Сопствени приходи корисника средстава буџета који су даном ступања на снагу Закона о изменама и
допунама Закона о буџетском систему постали општи приход буџета, преносиће се у оствареном износу
корисницима средстава буџета према наменама дефинисаним чланом 5. ове одлуке, а у складу са њиховим
програмима и плановима.
Неутрошена средства корисника средстава буџета која су исказана као извор 13- Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година, која су у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему
пренета на рачун извршења буџета, књижиће се као нераспоређени вишак прихода из ранијих година и
преносиће се корисницима средстава буџета према наменама дефинисаним чланом 5. ове одлуке, а у складу
са њиховим програмима и плановима.
Члан 6.

После члана 35. додаје се члан 35.а, који гласи:
„Члан 35 а
Директни и индиректни корисници буџетских средстава пренеће на рачун Извршења буџета Града до
31.децембра 2012. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2012. години, која су
овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2012. годину.“
Члан 7.
Ову одлуку објавити у «Службеном листу града Панчева» и доставити Министарству финансија и привреде
Републике Србије.
Члан 8.
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
БРОЈ: II-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

23. новембар 2012. године
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429.
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи
(«Сл. гласник РС» бр. 129/07), члана 34. Пословника
Скупштине града Панчева („Сл. лист града
Панчева” бр. 11/08), и члана 39. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» бр. 8/08,
4/09 и 5/12) Скупштина града Панчева на седници
одржаној 23. новембра 2012. године, донела је
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III
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-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године

РЕШЕЊЕ
о престанку функције члана Градског већа
града Панчева

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

I
СТОЈАНУ ТЕГЕЛТИЈИ, престаје функција члана
Градског већа града Панчева за подручје саобраћаја,
на лични захтев.
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-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

430.
На основу члана 45., 51., 65. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07),
члана 31. Пословника Скупштине града Панчева
(„Сл. лист града Панчева” бр. 11/08) и члана 39. и
64. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева» бр. 8/08, 4/09 и 5/12), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 23. новембра 2012.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору члана Градског већа града Панчева
I
БОРИСАВ
МИЛУТИНОВИЋ,
дипломирани
инжењер саобраћаја из Београда, бира се за члана
Градског већа града Панчева за подручје саобраћаја,
почев од 23. новембра 2012. године, и биће на
сталном раду у граду Панчеву.
II
Мандат лица из става I овог решења траје четири
године, односно до истека мандата одборницима
Скупштине града Панчева.
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На основу члана 32. 39. и 66. Закона о локалној
самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/07), члана 58. ст.
2. Статута града Панчева (“Сл. лист града Панчева”
бр. 8/08, 4/09 и 5/12) и чл. 5. Одлуке о извршним
органима града Панчева (Сл.лист града Панчева
бр. 26/12 и 32/12), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 23. новембра 2012. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о измени решења о избору члана Градског већа
града Панчева
I
У решењу о избору члана Градског већа града
Панчева број II-04-06-33/2012 од 07. јула 2012.
године, у тачки I речи : „за подручје рада и
запошљавања” замењују се речима : „за подручје
рада, запошљавања и социјалне политике”
II
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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На основу члана 32. 39. и 66. Закона о локалној
самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/07), члана 58. ст.
2. Статута града Панчева (“Сл. лист града Панчева”
бр. 8/08, 4/09 и 5/12) и чл. 5. Одлуке о извршним
органима града Панчева (Сл.лист града Панчева
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бр. 26/12 и 32/12), Скупштина града Панчева,
на седници одржаној 23. новембра 2012. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о измени решења о избору члана Градског већа
града Панчева
I
У решењу о избору члана Градског већа града
Панчева број II-04-06-33/2012 од 07. јула 2012.
године, у тачки I речи : „за подручје екологије”
замењују се речима : „за подручје заштите животне
средине и одрживог развоја”
II
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

433.
На основу чланова 32.и 66.Закона о локалној
сашруправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/07) ,члана
54.и 56.3акона о буџетском систему (“Сл.гласник
РС”, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) и
чланова З9.и 99.став 1. Статута града Панчева
(“ Сл.лист града Панчева”, бр. 8/08, 4/09 и 5/12),
Скупштина града Панчева на седници одржаној
23. нoвембра 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о проглашењу инвестиције-комасација k.o.
Глогоњ-од капиталног значаја за град Панчево
I
Скупштина града Панчева одређује да је инвестиција
- Комасација к.о. Глогоњ која ће се реализовати
у периоду од 2012. године до 2015. године - од
капиталног значаја за град Панчево.
II
Вредност инвестиције - Комасација к.о.Глогоњ,
у укупној површини од 4292 ха грађевинског и
пољопривредног земљишта износи 80.237.579,36
дин. Динамика ангажовања средстава је по годинама
следећа:
у 2012.год. у износу од 10.000.000,00 дин.
са обрачунатим ПДВ-ом и порезом и доприносима
у 2013.год. у износу од 31.553.608,00 дин.
са обрачунатим ПДВ-ом и порезом и доприносима

у 2014.год. у износу од 34.948.127,00 дин.
са обрачунатим ПДВ-ом и порезом и доприносима
у 2015-год. у износу од 3.735.844,37 дин. са
обрачунатим ПДВ-ом и порезом и доприносима
Предмер и предрачун радова са табеларним
приказом динамике трошења средстава по годинама
на спровођењу комасације и премера грађевинског
реона к.о. Глогоњ дат је у табели Секретаријата за
привреду и економски развој, бр.VI-267/2012, од
21.11.2012. године која је саставни део ове Одлуке.
III
Скупштина града Панчева
финансирању инвестиције из
учествују Град Панчево и
Покрајински Секретаријат
водопривреду и шумарство.

констатује да у
тачке I. ове одлуке
АП Војводина за пољопривреду,

IV
Задужују се надлежне организационе јединице
Градске управе града Панчева да у вези
одговорности за преузете обавезе и управљања
преузетим обавезама поступају на начин прописан
одредбама чл.54. и 56. Закона о буџетском систему
(“Сл.гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и
93/12)
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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На основу чланова 137. и 138. став 2. Закона о
спорту («Службени гласник РС» број 24/11) и
чланова 39. и 99. став 1. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09
и 5/12), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној дана23. новембра 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о условима и начину финансирања потреба
у области спорта на територији града Панчева
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин
финансирања потреба и интереса грађана у области
спорта на територији града Панчева (у даљем тексту:
Град), као и друга питања од значаја за обављање
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послова у овој области.
Члан 2.
Потребе и интереси грађана за чије се
остваривање средства обезбеђују у буџету Града, у
складу са законом, јесу:
1. подстицање и стварање услова за
унапређење спорта за све, односно бављења грађана
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са
инвалидитетом
2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији Града, а посебно јавних
спортских терена у стамбеним насељима или у
њиховој близини и школских спортских објеката и
набавка спортске опреме и реквизита
3. организација спортских такмичења од
посебног значаја за Град
4. спортски развој талентованих спортиста и
унапређење квалитета стручног рада са њима
5. учешће спортских организација са територије Града у европским клупским такмичењима
6. предшколски и школски спорт (рад
школских спортских секција и друштава, градска и
међуопштинска школска такмичења и др.)
7. делатност организација у области спорта
чији је оснивач или члан Град
8. активности
спортских
организација,
спортских друштава, удружења, гранских и
Спортског савеза Панчева од посебног значаја за
Град, у зависности од тога да ли је спортска грана
од значаја за Град, која је категорија спортске
гране, колико спортиста окупља, у којој мери се
унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења
спортска организација учествује и у којој мери се
повећава обухват бављења грађана спортом
9. унапређење заштите здравља спортиста и
обезбеђивање адекватног спортског здравственог
образовања спортиста, посебно младих, укључујући
и антидопинг образовање
10. стипендирање за спортско усавршавање
категорисаних спортиста, посебно перспективних
спортиста
11. спречавање негативних појава у спорту
12. едукација, информисање и саветовање
грађана, спортиста и осталих учесника у систему
спорта о питањима битним за одговарајуће бављење
спортским активностима и делатностима
13. периодична тестирања, сакупљање, анализа
и дистрибуција релевантних информација за
адекватно задовољавање потреба грађана у области
спорта, истраживачко-развојни пројекти и издавање
спортских публикација
14. унапређивање стручног рада учесника у
систему спорта са територије Града и подстицање
запошљавања висококвалификованих спортских
стручњака и врхунских спортиста
15. рационално и наменско коришћење
спортских сала и спортских објеката у државној
својини чији је корисник Град, односно који су јавна
својина Града, кроз одобравање њиховог коришћења
за спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта
16. награде и признања за постигнуте спортске
резултате и допринос развоју спорта
17. друге потребе од посебног значаја за Град,
у складу са законом другим прописима и општим и
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другим актима органа Града
Потребе грађана из става 1. тачке 1., 2. и 6.
овог члана имају приоритет при избору програма и
пројеката којима се задовољавају потребе грађана
на територији Града.
Члан 3.
Средства за задовољавање потреба и интереса
грађана из члана 2. ове одлуке обезбеђују се на
принципу суфинансирања, односно из следећих
извора: из буџета Града и из других извора у
складу са законом, а изузетно, ако се принцип
суфинансирања не може применити, само из буџета
Града.
Члан 4.
Корисници средстава из члана 3. ове одлуке су
организације у области спорта, спортске и друге
организације и друга правна и физичка лица.
II ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ
СПОРТА
Члан 5.
У буџету Града Панчева, под условима из члана
3. ове одлуке, средства се обезбеђују првенствено
за програме и пројекте оних носилаца којима се
доприноси задовољавању одређених потреба и
интереса грађана у области спорта из члана 2. ове
одлуке.
Члан 6.
Програми и пројекти из члана 5. ове одлуке
треба да садрже детаљно образложење активности
носилаца програма и пројеката, износ и структуру
потребних финансијских средстава за њихову
реализацију, изворе финансијских средстава, време
и рокове за реализацију и образложење очекиваног
резултата, уз минимални утрошак средстава из
буџета Града.
Члан 7.
Програми и пројекти у области спорта по
времену планиране реализације могу да буду
једнократни, годишњи или другог временског
трајања, зависно од принципа на којима се заснива
њихова реализација.
III
ПОСТУПАК ИЗБОРА ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА
Члан 8.
Средства за финансирање програма и пројеката
организација у области спорта, спортских
организација и других правних и физичких лица за
остваривање потреба и интереса грађана из члана 2.
ове одлуке додељују се путем јавног конкурса.
Члан 9.
Јавни конкурс из члана 8. ове одлуке расписује
градоначелник града Панчева (у даљем тексту:
градоначелник Града), 01. октобра текуће године за
наредну годину.
Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује
се у једном од недељних листова.
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Јавним конкурсом из става 1. овог члана
утврђују се ближи услови и критеријуми и начин
одобравања програма и пројеката и доделе
средстава, изглед и садржина предлога програма
и пројеката и документација која се уз предлог
подноси, садржина и изглед извештаја о реализацији
програма, начин и поступак контроле реализације
одобрених програма и пројеката и друга питања од
значаја за њихову реализацију.
Члан 10.
На јавни конкурс из члана 8. ове одлуке, предлог
свог годишњег програма и програма и пројеката
својих чланова за остваривање потреба и интереса
грађана из члана 2. став 1. тачке 1, 3, 4, 6, 8, 12, 13 и
14. ове одлуке подноси Спортски савез Панчева а за
остале програме и пројекте носиоци тих програма
или пројеката.
Члан 11.
Градоначелник Града врши избор програма и
пројеката у области спорта, на предлог комисије коју
образује градоначелник Града посебним актом.
Комисија из става 1. овог члана има председника
и четири члана.
Комисија из става 1. овог члана врши стручни
преглед и даје оцену поднетих предлога програма
и пројеката, на основу закона и других прописа и
услова и критеријума наведених у јавном конкурсу
из члана 9. ове одлуке.
Актом из става 1. овог члана утврђује се састав,
надлежност и начин рада комисије.
Члан 12.
Акт о избору програма и пројеката из члана 11.
став 1. ове одлуке садржи план расподеле средстава
која су потребна за њихову реализацију.
На основу акта из става 1. овог члана
градоначелник Града доноси решење о одобрењу
програма или пројеката.
Члан 13.
Подносилац програма или пројекта који
сматра да испуњава услове и критеријуме из јавног
конкурса, а средства му нису додељена, може на
решење о одобравању програма или пројеката
поднети приговор градоначелнику Града, у року од
осам дана од дана пријема решења.
Градоначелник Града одлучује решењем о
поднетом приговору у року од 15 дана од дана
пријема приговора и уколико је приговор основан
може изменити раније решење.
Решење градоначелника Града из става 2. овог
члана коначно је и против њега се може водити
управни спор.
Члан 14.
Коначни план расподеле средстава за
реализацију програма и пројеката у области спорта
објављује се на сајту Града.
Члан 15.
Изузетно од поступка утврђеног у члановима 8.
и 10. ове одлуке градоначелник Града, на предлог
комисије из члана 11. ове одлуке може одобрити
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одређени програм или пројекат и на основу поднетог
предлога програма или пројекта у току године, без
јавног конкурса, у случају када је у питању програм
или пројекат од посебног значаја за Град или када је
у питању програм или пројекат који из објективних
разлога није могао бити поднет у поступку који је
утврђен у члановима 8. и 10. ове одлуке.
Члан 16.
Средства за финансирање програма и пројеката
из члана 8. ове одлуке и других потреба и интереса
од посебног значаја за Град могу се додељивати и
на други начин, односно кроз друге модалитете у
односу на чланове 8. и 15. ове одлуке, на основу
општих и других аката органа Града, а у складу са
законом и другим прописима.
IV УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОГРАМА
И ПРОЈЕКАТА
Члан 17.
Одобравање програма и пројеката врши се
у складу са законом и другим прописима, а под
условом да је подносилац програма или пројекта
регистрован у складу са законом, да искључиво
или претежно послује на недобитној основи, да
има седиште на територији Града, да је директно
одговоран за припрему и извођење програма
или пројекта, да је претходно обављао делатност
најмање годину дана и да је са успехом реализовао
одобрени програм или пројекат, уколико је био
носилац програма или пројекта у претходном
периоду.
Одобравање програма и пројеката гранских
спортских савеза и стручних спортских удружења
врши се под условима из става 1. овог члана, осим
услова који се односи на претходно обављање
делатности у трајању од најмање годину дана.
Члан 18.
Градоначелник Града неће одобрити поднети
програм или пројекат ако је подносилац програма
или пројекта у поступку ликвидације, стечаја и под
привременом забраном обављања делатности, ако
има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или
дугове према организацијама социјалног осигурања,
и ако је у последње две године правоснажном
одлуком кажњен за прекршај или привредни
преступ у вези са његовом делатношћу.
Члан 19.
При одобравању програма и пројеката,
приоритет имају програми и пројекти који су
структурне и развојне природе, а између програма
и пројеката организовања, односно учешћа на
спортским приредбама, приоритет имају програми
и пројекти који се односе на спортске приредбе
вишег ранга.
Члан 20.
Ако је у једној спортској грани регистровано
више гранских спортских савеза, финансирају се
само програми и пројекти једног гранског спортског
савеза од посебног значаја за Град.
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Члан 21.
Подносилац програма или пројекта којим се
обезбеђује остваривање потреба и интереса грађана
из члана 2. ове одлуке не може за финансирање
истих активности да конкурише и за средства од
другог нивоа власти у Републици Србији.
V УГОВАРАЊЕ
Члан 22.
Са подносиоцем одобреног програма или
пројекта градоначелник Града закључује уговор
о реализовању програма или пројекта којим се
обавезно уређује назив и седиште носиоца програма
или пројекта, врста и садржина програма или
пројекта, време реализације, односно обављања
активности, циљеви и очекивани резултати, висина
додељених средстава, временски план употребе
средстава, начин надзора над одвијањем реализације
програма или пројекта, доказивање реализације
програма или пројекта, наменског коришћења
средстава, медијског представљања програма или
пројекта и учешће Града у његовом финансирању и
друга питања од значаја за извршавање уговорних
обавеза.
Члан 23.
Уколико се подносилац одобреног програма
не одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је
одустао од предлога програма или пројекта.
Члан 24.
Подносилац одобреног програма или пројекта
коме су пренета средства дужан је да наменски
користи средства добијена из буџета Града, а
набавку добара, услуга или радова у оквиру тих
средстава мора вршити у складу са законом којим
се уређују јавне набавке.
VI ИЗВЕШТАВАЊЕ
Члан 25.
Подносиоци
одобрених
програма
или
пројеката обавезни су да градоначелнику Града,
на његов захтев, као и у року који је предвиђен
уговором из члана 23. ове одлуке, а најмање
једном годишње, доставе наративни извештај са
потребном финансијском и другом документацијом
о реализацији програма или пројекта и коришћењу
средстава буџета Града.
Члан 26.
Подносиоци одабраних програма или пројеката
у завршном извештају о реализацији програма или
пројеката врше и процену постигнутих резултата са
становишта постављених циљева.
Члан 27.
Градоначелник Града може обуставити даље
финансирање програма или пројеката, односно
једнострано раскинути уговор о реализацији
програма или пројекта ако подносилац одобреног
програма или пројекта не достави извештај у року
предвиђеним уговором.
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Члан 28.
Подносиоцу одобреног програма или пројекта
не могу бити одобрена средства за реализацију
новог програма или пројекта пре него што поднесе
извештај у складу са члановима 26. и 27. ове
одлуке.
Члан 29.
Подносиоци одобреног програма или пројекта
најмање једном годишње чине доступним јавности
извештај о свом раду и обиму и начину стицања и
коришћења средстава.
Извештај из става 1. овог члана доставља се
градоначелнику Града.
Подносиоци одобреног програма или пројекта
дужни су да на свим документима и медијским
промоцијама у вези са реализацијом програма
или пројекта истакну да се програм или пројекат
финансира средствима буџета Града.
Члан 30.
Подносилац одобреног програма или пројекта
дужан је да чува евиденцију, односно документацију
која се односи на реализацију програма или пројекта
десет година од завршеног програма или пројекта,
у складу са законом.
VII КОНТРОЛА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
Члан 31.
Надзор над реализацијом програма и пројеката
и наменским коришћењем одобрених средстава
врши секретаријат Градске управе града Панчева
надлежан за послове спорта.
Секретаријат Градске управе града Панчева
надлежан за послове спорта најмање једном
годишње извештава градоначелника Града о
извршеном надзору из става 1. овог члана.
Члан 32.
Годишњи извештај о реализацији свих
одобрених програма и пројеката објављује се на
сајту Града , на основу акта градоначелника Града.
Члан 33.
Средства добијена из буџета Града за
реализацију програма или пројеката из члана 5.
ове одлуке морају се вратити Граду, као даваоцу
средстава, заједно са затезном каматом од момента
њиховог пријема, уколико носилац програма или
пројекта:
1) нетачно или непотпуно обавести Град, као
даваоца средстава о битним околностима у вези
са одобравањем и реализацијом програма или
пројекта
2) својим пропустом не изврши програм или
пројекат у целини или га изврши у небитном делу
3) употреби средства ненаменски, у потпуности
или делимично, или се не придржава прописаних
или уговорених мера које су утврђене ради
осигурања реализације програма или пројекта
4) не достави у предвиђеним роковима
потребне извештаје и доказе, иако га је давалац
средстава претходно упозорио на неправилности и
последице
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5) престане да испуњава услове који су на
основу закона и ове одлуке потребни за добијање
средстава
6) спречи или онемогући спровођење
прописаних, односно уговорених контролних
мера.
Члан 34.
Градоначелник града ће захтевати повраћај дела
датих средстава ако је програм или пројекат само
делимично реализован или је реализован са битним
закашњењем пропустом носиоца програма или
пројекта, осим ако су реализованим активностима
постигнути битни ефекти програма или пројекта.
Члан 35.
У случају да градоначелник Града оцени да у
битном делу програма и пројекта нису постигнути
планирани ефекти приликом њихове реализације,
пропустом носиоца програма или пројекта,
затражиће од носиоца да утврди одговорност лица
која су реализовала програм или пројекат.
Члан 36.
Носилац програма или пројекта из чланова
34, 35. и 36. ове одлуке не може добијати средства
из буџета града за реализацију својих програма и
пројеката у периоду од две године од дана када је
утврђено постојање околности из чланова 34, 35. и
36. ове одлуке.
Члан 37.
Градоначелник
града
укинуће
даље
финансирање одобреног програма или пројекта,
ако је у току њихове реализације покренут поступак
ликвидације или стечаја носиоца програма или
пројекта, или ако је носилац програма или пројекта
правоснажном одлуком кажњен за прекршај или
привредни преступ у вези са његовом делатношћу
или ако је носилац програма или пројекта више
од 30 дана под привременом забраном обављања
делатности, ако има блокаду пословног рачуна,
пореске дугове или дугове према организацијама
социјалног осигурања.
VIII ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКОГ САВЕЗА
ПАНЧЕВО И ГРАНСКИХ СПОРТСКИХ САВЕЗА
Члан 38.
Финансирање програма и пројеката Спортског
савеза Панчево и гранских спортских савеза за
територију Града, као организација у области спорта
од посебног значаја за Град, врши се у складу са
одредбама ове одлуке, осим финансирања плата
запослених, које се врши на основу критеријума
које утврђује градоначелник Града посебним актом,
на предлог комисије из члана 11. ове одлуке.
Акт о додели средстава на име финансирања
плата запослених у Спортском савезу Панчево
и спортским гранским савезима за територију
Града, односно броју запослених за финансирање,
утврђивању коефицијената и основице за обрачун
и исплату плата доноси градоначелник Града, на
предлог комисије из става 1. овог члана.
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IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Финансирање програма и пројеката спортских
организација, удружења и других субјеката
одобрених за 2012. годину вршиће се до 31. децембра
2012. године, у складу са актима градоначелникa
Града.
Члан 40.
Финансирање спортских стручњака за 2012.
годину вршиће се до 31. децембра 2012. године, у
складу са актима градоначелника Града.
Члан 41.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о условима и начину финансирања потреба
у области спорта и физичке културе („Службени
лист града Панчева“ број 6/11 - пречишћен текст).
Члан 42.
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-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07) и
члана 99. став 1. Статута града Панчева („Службени
лист града Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној 23.
новембра 2012. године, донела је
ОДЛУКУ
о успостављању сарадње града Панчева са
општином Косовска Митровица
Члан 1.
На основу заједнички изражене воље и интереса
град Панчево успоставља сарадњу са општином
Косовска Митровица, у области привредне сарадње,
заштите животне средине, културе, образовања,
спорта, туризма, као и другим областима.
Члан 2.
Начин остваривања сарадње из претходног члана
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Одлуке регулисаће се Конститутивним актом о
успостављању сарадње града Панчева и општине
Косовска Митровица.
Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник града Панчева да
потпише Конститутивни акт о успостављању
сарадње града Панчева и општине Косовска
Митровица.
Члан 4.
Након потписивања Конститутивни акт о
успостављању сарадње града Панчева и општине
Косовска Митровица биће достављен Скупштини
града Панчева ради информисања.
Члан 5.
Средства за спровођење ове Одлуке обезбеђена су у
Буџету града Панчева.
Члан 6.
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-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС» број
129/07),члана 2. Одлуке о задржавању права
и обавеза оснивача над Јавним комуналним
предузећима која су настала поделом Јавног
комуналног предузећа «Стандард» Панчево - пречи.
шћен текст(«Службени лист града Панчева»број
26/11), члана 39. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 08/08, 04/09 и 05/12),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 23.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут Јавног
комуналног предузећа «Зеленило» Панчево
I
Скупштина града Панчева даје сагласност на
Статут Јавног комуналног предузећа «Зеленило»
Панчево, који је донео Управни одбор Јавног
комуналног предузећа «Зеленило» Панчево на
седници одржаној дана 15.новрмбра 2012.године.
II
Саставни део овог решења је Статут Јавног
комуналног предузећа «Зеленило» Панчево.
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III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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На основу чл. 16., и 17. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса ( ,,Службени гласник РС“ број 25/2000,
25/2002, 107/2005, 108/2005-исправка, 123/2007- др.
закон ), чл.4. 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“ број 26/2011) и
чл. 36. и 71. Статута Јавног комуналног предузећа
,,Зеленило,, Панчево («Службени лист општина
Панчево, Ковин и Опово» број 15/93, «Службени
лист општине Панчево» број 01/98, 10/98, 09/99,
04/01и 19/04), Управни одбор Јавног комуналног
предузећа ,,Зеленило,, Панчево је на 6. седници
одржаној дана 15 11.2012. године донео
С ТА Т У Т
Јавног комуналног предузећа ,,Зеленило,,
Панчево
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Статутом
Јавног
комуналног предузеће
„Зеленило“ – Панчево (у даљем тексту : Предузеће)
уређује се основна питања за рад Предузећа:
 правни положај Предузећа,

заступање и представљање Предузећа,
 однос Предузећа и оснивача,
 делатност Предузећа,
- унутрашња организација рада Предузећа,
- планирање рада и развоја Предузећа и
извештаји,
- финансирање комуналне делатности и
средстава за развој,

распоређивања добити Предузећа ,

статусне промене Предузећа
 органи Предузећа,
 одбрана и заштита,
 заштита и унапређење животне средине,
 пословна тајна,
 сарадња органа Предузећа са Синдикатом,
- информисање грађана, корисника услуга и
запослених Предузећа и
- Статут и други општи акти Предузећа.
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Члан 2.
Предузеће је настало Одлуком о подели Јавно
комуналног предузећа „Стандард“ Панчево на
четири нова јавна предузећа ( „Службени лист
општине Панчево, Ковин и Опово“ бр. 6/93 ) на коју
је дала сагласност Скупштина општине Панчево
решењем број: 06-27/83-I-01 од дана 18.03.1993.
године.
Предузеће је било уписано у Судски регистар
код Привредног суда у Панчеву на основу решења
под број : ФИ 2381/93 од дана 01.04.1993. године.
Решењем Агенције за привредне регистре
број: БД 456093/2005 од дана 01.07.2005.године
регистровано је превођење Предузећа у регистар
привредних субјеката.
II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПРЕДУЗЕЋА
1.

Пословно име и седиште Предузећа

Члан 3.
Предузеће послује под следећим пословним
именом : ,, Јавно комунално предузеће “Зеленило“
са потпуном одговорношћу Панчево“.
Скраћено пословно име Предузећа гласи : ,,
ЈКП “ Зеленило“ п.о. Панчево“.
Седиште Предузећа је у Панчеву у улици
Димитрија Туцовића број 7/а.
Предузеће има Матични број: 08487537 и
Порески идентификациони број – ПИБ: 101047068
под којима се води у евиденцији код надлежних
државних органа.
Члан 4.
Пословно име Предузећа се исписује на
српском језику, ћириличним писмом, и садржи
амблем.
Предузеће и његове организационе јединице
имају свој амблем чији изглед утврђује Управни
одбор Предузећа.
Члан 5.
О промени пословног имена и седишта
Предузећа одлучује Управни одбор.
За промену пословног имена и седишта
Предузећа потребна је сагласност Скупштине
града Панчева.
Члан 6.
Предузеће има славу „Михољдан“ која се
слави сваког 12. октобра у години.
2.

Печат и штамбиљ

Члан 7.
Предузеће има свој печат са текстом исписаним
на српском језику, ћириличним писмом, и садржи
текст: ,,Јавно комунално предузеће “Зеленило“
Панчево са потпуном одговорношћу Панчево“.
У средишњем делу
печата је амблем
Предузећа.
Печат Предузећа је округлог облика, пречника
30 мм.
Изузетно, печат Предузећа може бити и 20 мм
када служи за оверу радних књижица и слично.
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Свака Радна јединица има свој печат и то:
-РЈ,,Градско зеленило“:печат
је округлог
облика, пречника 25 мм са текстом исписаним на
српском језику, ћириличним писмом, и садржи
текст: ,,ЈКП “Зеленило“ Панчево са п.о.Панчево
РЈ,,Градско зеленило“.
-РЈ,,Пијаце“:
1.,, Зелена пијаца“:печат је округлог облика,
пречника 25 мм са текстом исписаним на српском
језику, ћириличним писмом, и садржи текст: ,,ЈКП
“Зеленило“ Панчево са п.о.Панчево РЈ,,ПијацеЗелена пијаца “.
2.Робна пијаца ,,Аеродром“:печат је округлог
облика, пречника 25 мм са текстом исписаним на
српском језику, ћириличним писмом, и садржи
текст: ,,ЈКП “Зеленило“ Панчево са п.о.Панчево
РЈ,,Пијаце-РП.Аеродром“.
-РЈ ,,Гробља“:печат
је округлог облика,
пречника 25 мм са текстом исписаним на српском
језику, ћириличним писмом, и садржи текст: ,,ЈКП
“Зеленило“ Панчево са п.о.Панчево РЈ,,Гробља“.
Печат се мора посебно чувати и обезбедити од
неовлашћеног коришћења и злоупотребе.
Печатом Предузећа може руковати лице,
које је у оквиру делокруга послова на коме је
распоређено,задужено за руковање, употребу и
чување печата.
Члан 8.
Предузеће има свој Штамбиљ правоугаоног
облика на коме пише: ЈКП “Зеленило“ са п.о.
Панчево, са празним местом за број и датум.
Члан 9.
Начин употребе, чување и руковање печатом и
Штамбиљом регулише се посебним Правилником.
3. Овлашћења и одговорност Предузећа у
правном промету
Члан 10.
Предузеће је правно лице.
Предузеће иступа у правном промету
самостално и за своје обавезе одговара свим
средствима којима располаже и која користи, као
и за обавезе делова Предузећа који имају одређена
овлашћења у правном промету.
Радне јединице, као организациони делови
Предузећа, могу да иступају у правном промету у
оквиру делатности које обављају у име и за рачун
Предузећа, само на основу пуномоћја добијеног од
директора Предузећа.
Члан 11.
Предузеће има право да у правном промету
закључује уговоре и предузима друге правне радње,
као и да обавља друге послове у оквиру своје правне
способности.
III
ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 12.
Предузеће заступа и представља директор.
Директор је истовремено лице за обављање
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спољно трговинског пословања.
Директор је овлашћен да потписује акта
Предузећа и закључује све уговоре и предузима
друге правне радње, у име и за рачун Предузећа.
Члан 13.
У случају одсутности или спречености
директора, Предузеће заступа заменик директора
или лице које одреди директор Предузећа.
Заменик директора, или лице из претходног
става, док врши функцију замењивања има сва права,
дужности и одговорности директора Предузећа.
Члан 14.
Директор Предузећа своја овлашћења у погледу
заступања може путем пуномоћја преносити на
другог запосленог Предузећа.
Директор Предузећа може дати лицу које није
у радном односу писмено пуномоћје за заступање
у појединим пословима.
Директор Предузећа дужан је да приликом
давања пуномоћја одреди његов садржај, обим и
време трајања пуномоћја.
Генерално пуномоћје за заступање Предузећа
може се дати ако је претходно на такво пуномоћје
дата сагласност Управног одбора Предузећа.
IV ОДНОС ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 15.
Однос Предузећа и Града Панчева као Оснивача
уређен је Законом, актом о оснивању Предузећа и
Појединачним колективним уговором.
Члан 16.
У случају наступања услова за отварање и
спровођење стечајног поступка над Предузећем,
Оснивач предузима мере за обезбеђење услова за
несметан рад Предузећа и јамчи за његове обавезе.
У случају поремећаја у пословању Предузећа,
оснивач може предузети мере којима ће обезбедити
услове за несметано функционисање рада
Предузећа.
V ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 17.
Предузеће је правно лице чија је претежна
делатност, уписана у Агенцији за привредне
регистре:
- 81.30 – услуге уређења и одржавања околине.
Предузеће је правно лице које као самостални
субјекат, обавља на територији насељеног места
Панчева делатност од општег интереса и то:
- 1.1 Гајење једногодишњих и двогодишњих
биљака
- 47.8
Трговина на мало на тезгама и
пијацама
- 96.03 Погребне и сродне делатности
и друге делатности које повери Скупштина града
Панчева посебним одлукама.
Поред делатности из претходног става
Предузеће може обављати и друге делатности
утврђене овим Статутом,
које немају карактер
делатности од општег интереса, у складу са Законом
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и то:
01.11 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза
и уљарица
01.13 Гајење поврћа, бостана, коренастих и
кртоластих биљака
01.19
Гајење осталих једногодишњих ид
вогодишњих биљака
01.21 Гајење грожђа
01.24 Гајење јабучастог и коштичавог воћа
01.25 Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и
језграстог воћа
01.27 Гајење биљака за припремање напитака
01.28
Гајење
зачинског,ароматичног
и
лелковитог биља
01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака
01.30 Гајење садног материјала
01.6 Услужне делатности у пољопривреди и
делатности после жетве
01.61 Услужне делатности у гајењу усева и
засада
02.10 Гајење шума и остале шумарске
делатности
02.40 Услужне делатности у вези са
шумарством
16.
Прерада дрвета и производи од дрвета,
плуте, сламе и прућа, осим намештаја
16.10 Резање и обрада дрвета
16.2 Производња производа од дрвета, плуте,
прућа и сламе
16.29
Производња осталих производа од
дрвета, плуте, сламе и прућа
23.61
Производња производа од бетона
намењених за грађевинарство
23.62
Производња производа од гипса
намењених за грађевинарство
23.63 Производња свежег бетона
23.69
Производња осталих производа од
бетона, гипса и цемента
23.70 Сечење, обликовање и обрада камена
25.1 Производња металних конструкција
25.11 Производња металних конструкција и
делова конструкција
25.6 Обрада и превлачење метала; машинска
обрада метала
25.61 Обрада и превлачење метала
25.62 Машинска обрада метала
43.1 Рушење и припремање градилишта
43.11 Рушење објеката
43.12 Припремна градилишта
43.2 Инсталациони радови у грађевинар-ству
43.22 Постављање водоводних , канализационих, грејних и климатизационих система
43.29
Остали инсталациони радови у грађевинарству
43.3 Завршни грађевинско-занатски радови
43.31 Малтерисање
43.32 Уградња столарије
43.33 Постављање подних и зидних облога
43.34 Бојење и застакљивање
43.39 Остали завршни радови
45.20 Одржавање и поправка моторних возила
46. 2 Трговина на велико пољопривредним
сировинама и животињама
46.21 Трговина на велико житом, сировим
дуваном, семењем и храном за животиње
46.22 Трговина на велико цвећем и садницама
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46.31 Трговина на велико воћем и поврћем
46.4
Трговина на велико предметима за
домаћинство
46.49 Трговина на велико осталим производима
за домаћинство
46.77
Трговина на велико отпацима и
остацима
46.9 Неспецијализована трговина на велико
47.
Трговина на мало, осим трговине
моторним возилима и мотоциклима
47.11 Трговина на мало у неспецијализованим
продавницама, претежно храном, пићима и
дуваном
47.19
Остала трговина на мало у
неспецијализованим продавницама
47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у
специјализованим продавницама
47.24 Трговина на мало хлебом, тестенином,
колачима и слаткишима у
специјализованим
продавницама
47.25
Трговина на малопићима у
специјализованим продавницама
47.51
Трговина на мало текстилом у
специјализованим продавницама
47.76 Трговина на мало цвећем, садницама,
семењем, ђубривима, кућним лјубимцима и
храном за кућне љубимце у специјализованим
продавницама
47.81 Трговина на мало храном, пићима и
дуванским производима на тезгама и пијацама
47.89 Трговина на мало осталом робом на
тезгама и пијацама
47.9 Трговина на мало ван продавница, тезги
и пијаца
47.91 Трговина на мало посредством поште
или преко интернета
47.99
Остала трговина на мало изван
продавница, тезги и пијаца
43.39 Остали превоз путника у копненом
саобраћају
49.4
Друмски превоз терета и услуге
пресељења
49.41 Друмски превоз терета
49.42 Услуге пресељења
52.24 Манипулација теретом
55.10 Хотели и сличан смештај
52.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи
боравак
56.10
Делатности ресторана и покретних
угоститељских објеката
56.30 Услуге припрермања и послуживања
пића
68.10
Куповина и продаја властитих
некретнина
68.20
Изнајмљивање властитих или
изнајмљених некретнина и управљање њима
71.11 Архитектонска делатност
73.11 Делатност рекламних агенција
74.90 Остале стручне , научне и техничке
делатности
77.11 Изнајмљивање и лизинг аутомобила и
лаких моторних возила
77.12 Изнајмљивање и лизинг камиона
77.31 Изнајмљивање и лизинг пољопривредних
машина и опреме
77.32
Изнајмљивање и лизинг машина и
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опреме за грађевинарство
81.10 Услуге одржавања објеката
81.2 Услуге чишћења
81.21 Услуге редовног чишћења зграда
81.22
Услуге осталог чишћења зграда и
опреме
81.29 Услуге осталог чишћења
82.30 Организовање састанака и сајмова
90
Стваралачке, уметничке и забавне
делатности
93.21
Делатност забавних и тематских
паркова
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности,
као и све остале делатности у складу са важећим
прописима.
Члан 18.
Предузеће може да промени своју делатност (
допуни, прошири или смањи ) ако се за то испуне
услови прописани Законом.
Одлуку о промени делатности из претходног
става доноси Управни одбор Предузећа уз
сагласност Скупштине града Панчева.
Члан 19.
Поједине послове из оквира своје делатности,
Предузеће може поверити и другом предузећу
или предузетнику, под условом да нису у функцији
остваривања
јединства техничко-технолошког
система.
Поверавање послова из претходног става овог
члана врши се уговором у складу са Законом и
Статутом.
Поверавање послова из претходног става овог
члана врши се уговором на који сагласност даје
Градско веће Скупштине града Панчева.
VI УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 20.
Предузеће је организовано у јединственом
процесу рада и пословања, тако да обезбеди
потпуно, квалитетно, благовремено и рационално
обављање послова из делатности Предузећа.
Организација рада утврђује се тако да омогућава
остваривање друштвено-економских, техничкотехнолошких и развојних интереса и циљева.
Члан 21.
Обављање делатности Предузећа у складу
са карактером процеса рада и условима рада,
организује се по технолошко-производним
целинама-организационим деловима, које немају
својство правног лица, и то:
 Радна јединица „Градско зеленило“,
 Радна јединица „Пијаце“,
 Радна јединица „Гробља“,
 Радна јединица „Заједничке службе“.
У организационим деловима из става 1. могу
се организовати: погони , одељења, радионице,
сектори, службе и сервиси.
Члан 22.
Запослени на радним местима руководилаца
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организационих делова Предузећа одговорни су за
редовно обављање послова у тим деловима и дужни
су да непосредно извршавају све налоге и мере које
даје, односно предлаже ,директор ради успешнијег
обављања делатности Предузећа.

Плана развоја и Програма рада, као и о спровођењу
утврђене пословне политике.

Члан 23.
Ближе одредбе о организацији Предузећа
и систематизацији послова и задатака утврђује
се Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији послова.

Члан 26.
За обављање делатности Предузеће обезбеђује
средства из :
 прихода од продаје комуналних услуга;
 прихода од комуналне накнаде;
- прихода од концесионих накнада за
обављање комуналних делатности;
прихода
буџета
јединице
локалне
самоуправе;
 наменских средстава других нивоа власти;
 приход од продаје производа;
- других извора, у складу са законом.

VII
ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА
ПРЕДУЗЕЋА И ИЗВЕШТАЈИ
Члан 24.
Планирањем рада и развоја утврђују се основе
за развој Предузећа и његових делова и остваривање
и повећање добити Предузећа.
Управни одбор доноси План развоја Предузећа
и Програм рада Предузећа на предлог директора за
период од годину дана.
План развоја Предузећа и Програм рада
за наредну календарску годину доставља се
Скупштини града Панчево на сагласност у року
који она утврди.
У програмским актима из претходног става
утврђују се правци развоја делатности од јавног
интереса за чије обављање је основано Предузеће,
а нарочито:
- мере и активности које Предузеће треба да
предузме да би се на дугорочној основи обезбедило
редовно, квалитетно и поуздано пружање
комуналних услуга у складу са материјалним
могућностима корисника и обављања других
делатности од јавног интереса у складу са Одлуком
о оснивању;
- приоритетни циљеви пословне политике за
наредну календарску годину.
Правце развоја делатности из претходног става
утврђују Управни одбор Предузећа уз мишљење
Градског већа и сагласности Скупштине града
Панчева.
Ако потребе пословања захтевају, Програм
рада и Финансијски план Предузећа може се у току
године мењати.
На предлог Управног одбора могу се доносити
планови за краћи или дужи период од годину дана.
Члан 25.
Предузеће подноси Скупштини града годишњи
извештај о реализацији Програма рада и пословању
у роковима које она утврди.
Годишњи извештај о пословању садржи
резултате спровођења утврђене политике и
циљева у одређеној области, финансијске
резултате пословања и расподелу добити, разлоге
нереализованих циљева пословне политике и
појединих задатака као и предлоге мера и активности
потребних за отклањање насталих тешкоћа и
трошкова и за стварање услова, према материјалним
могућностима, за пружање комуналних услуга и за
обављање других делатности Предузећа које су од
јавног интереса.
Предузеће подноси Градском већу Скупштине
града Панчева тромесечне извештаје о остваривању

VIII
ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ

Члан 27.
Развој комуналних делатности и изградња
комуналних објеката индивидуалне и заједничке
потрошње врши се у складу са програмима уређења
простора и уређивања грађевинског земљишта.
Извори средстава за развој и изградњу
Предузећа су:
-јавни приходи који припадају буџету града
Панчева по основу накнаде за коришћење
грађевинског земљишта, накнаде за уређивање
грађевинског земљишта, комуналне накнаде,
накнаде за коришћење комуналних добара од
општег интереса и др. путем надлежног Фонда,
- удружена средства комуналних Предузећа и
других заинтересованих инвеститора,
-средства из самодоприноса,
-зајмови, кредити и
-друга средства и извори.
Члан 28.
Цена комуналних услуга формирају се у складу
са одредбама Закона о комуналним делатностима и
другим важећим прописима.
У обављању делатности које нису од јавног
интереса и немају комунални карактер Предузеће
ће пословати по тржишним условима, а ефекти
таквог рада у целости му припадају.
IX
ПРЕДУЗЕЋА

РАСПОРЕЂИВАЊЕ

ДОБИТИ

Члан 29.
Добит Предузећа се распоређује на основу
критеријума за расподелу добити које доноси
Управни одбор Предузећа уз сагласност Скупштине
града Панчева, а све у складу са Законом који ту
област регулише.
X СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 30.
Одлуке о статусним променама (о подели
Предузећа, спајању или припајању другом
Предузећу и удруживању Предузећа у пословна
удружења, пословне и друге заједнице и друге
облике удруживања и повезивања Предузећа)

Страна
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доноси Управни одбор уз сагласност Скупштине
града Панчева.
Директор Предузећа, пре статусних промена
односно удруживања, припрема одговарајући
елаборат, у коме, поред осталог износи разлоге и
потребу удруживања, односно статусних промена
Предузећа, циљеве удруживања и друго.
XI ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 31.
Органи Предузећа су:
1.Управни одбор,
2.Директор Предузећа,
3.Надзорни одбор.
1. Управни одбор
Члан 32.
Управни одбор је орган управљања Предузећа.
Управни одбор Предузећа има председника и 4
(четири) члана које именује и разрешава Скупштина
града Панчева.
Председник Управног одбора има заменика
кога одређује Скупштина града Панчева актом о
именовању Управног одбора.
Председник и 2 (два) члана Управног одбора
именују се из реда стручњака, афирмисаних у
области за коју је основано Предузеће, а 2 (два)
члана од представника запослених.
Представници запослених предлажу се на
начин утврђен Статутом.
Чланови Управног одбора именују се на период
од четири године, с тим да могу бити разрешени
пре истека мандата.
Управни одбор ради у седницама и доноси
одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Члан 33.
Организација синдиката у Предузећу предлаже
надлежном органу Скупштине града Панчева
чланове Управног одбора који се именују од
представника запослених.
Уколико је у Предузећу организовано више
организација синдиката, исте споразумно предлажу
надлежном органу Скупштине града Панчева
чланове Управног одбора који се именују од
представника запослених.
Ако организације синдиката из претходног става
не постигну споразум у прописаном року, чланове
Управног одбора који се именују од представника
запослених предлаже организација синдиката у
који је учлањена већина синдикално организовано
запослених.
Уколико, Организација синдиката у прописаном
року не достави предлог чланова Управног одбора
надлежном органу Скупштине града Панчева
директор може самостално дати предлог Оснивачу
за именовање представника запослених у Управни
одбор Предузећа.
Најкасније 60 дана пре истека мандата
члановима Управног одбора, директор Предузећа
иницира покретање поступка пред надлежним
органом Скупштине града Панчева за именовање
чланова Управног одбора.
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Надлежност Управног одбора Предузећа
Члан 34.
Управни одбор Предузећа:
1. утврђује пословну политику;
2. доноси дугорочни и средњорочни План
рада и развоја и Годишњи програм пословања;
3. доноси Статут Предузећа,
4. одлучује о повећању и смањењу основног
капитала;
5. одлучује о оснивању зависног друштва
капитала;
6. усваја извештаје о пословању Предузећа и
годишњи обрачун;
7. одличује о расподели добити;
8. доноси ивестиционе програме и програме и
критеријуме за инвестициона улагања;
9. одлучује о издавању, продаји и куповини
аксција, као и продаји удела у Јавном предузећу
или куповини удела у другом Предузећу, односно
привредном друштву;
10. доноси општа и појединачна акта за које је
то утврђено Статутом у складу са Законом;
11. одлучује о статусним променама и другим
облицима организовања;
12. одлучује о промени делатности, промени
фирме и седиште;
13. одлучује о оснивању нових предузећа;
14. утврђује висину накнаде за рад председника
и чланова Управног и Надзорног одбора, на основу
критеријума садржаних у годишњем програму
пословања;
15. одлучује о ценама услуга на начин предвиђен
законом;
16. решава по приговорима и жалбама;
17. врши и друге послове утврђене Законом,
Оснивачим актом и Статутом.
Члан 35.
Председник Управног одбора потписује путне
налоге директора Предузећа.
Седницу Управног одбора припрема, сазива и
њом руководи председник Управног одбора.
У случају спречености или одсутности
председника, његове функције преузима заменик
председника, а уколико исти није одређен актом о
именовању, лице које изабере Управни одбор.
Управни одбор о својим седницама, као и о
питањима која су предмет разматрања и одлучивања
обавештава Градско веће града Панчева и надлежна
одељења градске управе.
Управни одбор ради у седницама и доноси
одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Начин рада Управног одбора ближе се регулише
Пословником о раду Управног одбора Предузећа.
Одговорност чланова Управног одбора.
Члан 36.
Чланови Управног одбора за свој рад лично су
одговорни Оснивачу.
Чланови Управног одбора
одговарају
материјално за штету нанету Предузећу доношењем
и извршавањем одлука.

23. новембар 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Комисије Управног одбора.
Члан 37.
Управни одбор Предузећа образује комисије за
примену аката из своје надлежности.
Управни одбор својом одлуком утврђује број,
састав и надлежност комисија.
Комисије се могу образовати као сталне и
повремене.
Сталним комисијама мандат траје колико и
Управном одбору, а може и краће време.
Управни одбор може разрешити члана, односно
чланове Комисије по својој оцени.
Повремене комисије Управни одбор бира ради
припреме предлога аката по потреби.
Сталне комисије Управног одбора раде и
одлучују на седницама.
Сталне комисије Управног одбора утврђују
предлоге, односно доносе одлуке у првом степену,
већином гласова својих чланова.
Сталне комисије Управног одбора раде по
посебном Пословнику, односно по Пословнику
Управног одбора.
2. Директор Предузећа
Члан 38.
Скупштина града Панчева, на предлог
Комисије за кадровска, административна питања и
радне односе ( у даљем тексту: Комисија ) именује
и разрешава директора Предузећа на основу јавног
конкурса (у даљем тексту: Конкурс).
Директор Предузећа се именује на 4 (четири)
године и може бити поново именован.
Члан 39.
Конкурс за именовање директора расписује
Управни одбор Предузећа најкасније три месеца
пре истека времена на које је именован директор.
Конкурс се објављује у једном од дневних
листова.
Конкурс садржи услове за именовање директора
као и рок за подношење пријава, који не може бити
краћи од 15 дана.
Члан 40.
Комисија предлаже Скупштини града Панчева
кандидата за директора у року утврђеном одлуком
Комисије приликом расписивања јавног конкурса.
Комисија утврђује кандидата за директора
Предузећа већином гласова од укупног броја свих
чланова.
Ако Комисија не може да утврди предлог
кандидата за директора Предузећа, расписује се
нови Конкурс.
Члан 41.
Скупштина града Панчева, на основу предлога
Комисије, из претходног става именује
директора
Предузећа
већином
гласова
присутних одборника Скупштине града Панчева.
Уколико директор предузећа није постављен,
расписаће се нови Конкурс.
Одлуком о постављењу директора Предузећа
утврђује се дан ступања на дужност директора.
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Члан 42.
Директор Предузећа заснива радни однос на
основу Одлуке о именовању, закључењем Уговора
о раду.
Уговор о раду са директором закључује у име
Послодавца Управни одбор.
Члан 43.
Ако директор Предузећа није благовремено
именован, Скупштина града Панчева, може,
без Конкурса именовати вршиоца дужности
директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати
услове прописане статутом Предузећа, за именовање
директора.
Вршилац дужности директора има сва права и
дужности директора.
Вршилац дужности директора може обављати
ту функцију до именовања директора, а најдуже
једну годину.
Члан 44.
Директор Предузећа може бити разрешен
одлуком Скупштине града Панчева и пре истека
времена на који је именован:
1. на лични захтев,
2. када у свом раду поступа супротно одредбама
Закона, Статута, одлуке Скупштине града или
одлуке Управног одбора и
3. у другим оправданим случајевима у складу
са Законом.
Члан 45.
За директора Предузећа може бити именовано
лице које поред општих услова прописаних Законом
испуњава и следеће услове:
- да је држављанин Републике Србије,
- да је стекао високо образовање из научне
области правне, економске или техничке науке на
студијама другог степена (дипломске академске
студије – мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године
и стекао одговарајући академски, односно стручни
назив утврђен у области правних, економских или
техничких наука,
- радно искуство на руководећим полажајима у
трајању од најмање 3 године,
- да поседује организаторске способности.
Члан 46.
Директор Предузећа представља и заступа
Предузеће, организује и руководи процесом рада
и води пословање Предузећа, одговара законитост
рада Предузећа, предлаже годишњи програм рада
и средњорочне и дугорочне планове рада и развоја
и предузима мере за њихово спровођење, подноси
финансијске извештаје о пословању и годишњи
обрачун, извршава одлуке Управног одбора и врши
друге послове утврђене Законом, Оснивачим актом
и Статутом.
У оквиру права и дужности из предходног
става, директор:
- учествује у раду Управног одбора, даје
мишљење и предлоге самостално, односно на
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захтев Управног одбора,
- даје самостално или на захтев запослених
предлоге и мишљења у вези са пословњем
Предузећа, правима и обавезама запослених,
остваривањем прихода и распорађивањем добити
Предузећа, Годишњим програмом пословања и
плановима рада и развоја,
- одговоран је за припрему и организовање
послова одбране и заштите у Предузећу,
- одлучује о службеним путовањима у земљи, и
у иностранству до 5 дана,
- одлучује о правима, обавезама и
одговорностима запослених,
- подноси извештај о резултатима пословања
по периодичним обрачунима и завршном рачуну,
- предузима мере за побољшање организације
пословања и већу продуктивност,
- прати и анализира извршење планова и
уговорених послова и доноси одлуке за које га
овласти Управни одбор,
- предлаже доношење Статута и других
нормативних аката, које су у надлежности Управног
одбора,
- доноси Правилник о организацији и
систематизацији послова и друге акте Предузећа у
складу са Законом,
- врши друге послове на основу Закона,
подзаконских прописа и других аката.
Члан 47.
Директор има право и дужност да учествује у
раду Управног одбора без права одлучивања.
Директор је дужан да Управни одбор Предузећа
упозори на незаконите одлуке и друге акте, у складу
са пословањем Предузећа, као и на нецелисходне
одлуке и друге акте.
Члан 48.
Директор Предузећа самосталан је у вршењу
послова из свог делокруга.
Директор одговара за резултате пословања и
законитост рада Предузећа и материјално одговара
за штету коју нанесе Предузећу.
За свој рад директор је одговоран Управном
одбору Предузећа и Скупштини града Панчева.
Члан 49.
Директор образује сталне и повремене комисије,
као и друга тела, за припрему предлога и одлука,
односно решавања одређених питања из пословања
Предузећа.
Одлуком се одређује састав, надлежност и
начин рада комисије и тела.
3. Надзорни одбор
Члан 50.
У циљу остваривања општег интереса у
Предузећу се образује Надзорни одбор, као орган
надзора..
Надзорни одбор Предузећа има 3 (три) члана
које именује и разрешава Скупштина града Панчева,
као оснивач, од којих се 1 (један) члан именује од
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представника запослених.
Чланови Надзорног одбора именују се на
период од 4 (четири) године, с тим да могу бити
разрешени пре истека мандата.
Одлуке Надзорног одбор доносе се већином
гласова од укупног броја чланова.
Члан 51.
Организација синдиката предлаже надлежном
органу Скупштине града Панчева, чланове
Надзорних одбора који се именују од представника
запослених.
Уколико је у Предузећу организовано више
организација синдиката, исте споразумно предлажу
надлежном органу Скупштине града Панчева
чланове Надзорног одбора који се именују од
представника запослених.
Ако организације синдиката из претходног
става не постигну споразум у прописаном року,
чланове Надзорног одбора који се именују од
представника запослених, предлаже организација
синдиката у који је учлањена већина синдикално
организовано запослених.
Уколико, Организација синдиката у прописаном
року не достави предлог члана Надзорног одбора
надлежном органу Скупштине града Панчева,
директор може самостално дати предлог Оснивачу
за именовање представника запосленог у Надзорни
одбор Предузећа.
Надлежност Надзорног одбора Предузећа :
Члан 52
Надзорни одбор Предузећа :
• врши надзор над пословањем Предузећа,
• прегледа годишњи извештај, годишњи
обрачун и предлог за расподелу добити,
• врши и друге послове надзора од значаја за
ефикасно остваривање јавног интереса утврђене
Законом, Оснивачим актом и Статутом.
О резултатима надзора Надзорни одбор
у писаном облику обавештава Управни одбор
Предузећа и Скупштину града Панчева.
XII ОДБРАНА И ЗАШТИТА
Члан 53.
Радници имају право и обавезу да учествују у
организовању и спровођењу одбране и припреме за
одбрану, да се оспособљавају и обучавају за одбрану
и заштиту и спасавање људи и материјалних
добара и извршавању других задатака од интереса
за Предузеће, у складу са јединстваним планом
одбране Републике Србије.
Члан 54
Припрема Предузећа за обављање делатности за
рад у ратним условима и за учествовање у одбрани
земље заснивају се на смерницама, одлукама и
плановима одбране Републике Србије, оснивача, и
на плановима и одлукама Предузећа.
Члан 55
Планом одбране Предузећа утврђују се задаци,
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мере, поступци, снаге и средства за одбрану и
заштиту и за рад у ратним условима.
Члан 56.
Организовање одбране и заштите у Предузећу
може се ближе утврдити посебним нормативним
актом.
XIII ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Члан 57.
Предузеће је дужно да у обављању своје
делатности обезбеђује потребне услове за заштиту
и унапређење животне средине, да спречава узроке
и отклања штетне последице које угрожавају
природне и радом створене вредности животне
средине.
Запослени у Предузећу и његови органи дужни
су да организују обављање делатности на начин
којим се осигурава безбедност на раду, као и да
спроводе потребне мере.
Организовање заштите и унапређивање животне
средине у Предузећу и његовим организационим
целинама може се ближе утврдити посебним
нормативним актима.
XIV ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 58.
У интересу чувања безбедности и успешнијег
привређивања Предузећа, поједини подаци о
пословању и развоју и односима у Предузећу
представљају пословну тајну и могу се саопштити
трећим лицима само на начин прописан Законом
о заштити пословне тајне (,, Сл.гласник РС “ бр.
72/2011), овим Статутом и другим нормативним
актом.
Члан 59.
Пословном тајном сматра се:
1.) податак чије би саопштавање трећем лицу
могло нанети штету Предузећу;
2.) податак који има или може имати економску
вредност зато што није опште познат , нити је
лако доступан трећим лицима која би његовим
коришћењем или саопштавањем могла остварити
економску корист и која је од стране Предузећа
заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања
његове тајне;
3.) податак или исправе чије би давање или
саопштавање неовлашћеном лицу било противно
пословању Предузећа и штетило би његовим
интересима и пословном угледу.
Изузеци од дужности чувања пословне тајне
Не сматра се повредом дужности чувања
пословне тајне саопштавање података из става 1.
овог члана ако је то саопштавање:
1.) обавеза прописана законом,
2.) неопходно ради обављања послова или
заштите интереса друштва,
3.) учињено надлежним органима или јавности
искључиво у циљу указивања на постојање дела
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кажњиво законом.
Заштита пословном тајном траје све док су
информације које представљају ту тајну чуване као
поверљиве.
XV САРАДЊА ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА СА
СИНДИКАТОМ
Члан 60.
Органи Предузећа остварују сарадњу са
органима Синдиката на основу међусобног
уважавања, самосталности у раду и одговорности у
спровођењу заједничких усвојених ставова.
Сарадња из предходног става посебно се
спроводи :
- при утврђивању основа за закључивање
колективног уговора,
- у омогућавању представницима органа
Синдиката да учествују у поступку уређивања права,
обавеза и одговорности радника који проистичу из
рада и радног односа,
- у обавештавању органа Синдиката о
предлозима општих одлука значајних за економски
и социјални положај запослени .
Ставове
Синдиката
органи
Предузећа
разматрају и цене пре доношења одлуке.
Члан 61.
Запослени у Предузећу могу остварити право
на штрајк.
У складу са Законом, којим се уређују услови
за организовање штрајка, колективним уговором и
актом оснивача о минималном процесу рада.
XVI
ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА ,
КОРИСНИКА УСЛУГА
И
ЗАПОСЛЕНИХ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 62.
Предузеће је дужно да преко средстава јавног
информисања и на други погодан начин редовно
обавештава грађане и кориснике услуга о свом раду,
пословању и развојним програмима.
Члан 63.
Органи Предузећа дужни су да обезбеде јавност
свог рада и редовно, благовремено, потпуно,
истинито и приступачно информисање запослених
о свим питањима која су битна за рад и развој
Предузећа и остваривање права запослених.
Члан 64.
Обавештавање запослених Предузећа остварује
се објављивањем одлука и информација на огласним
таблама Предузећа, службеним саопштењима на
радним састанцима и на други погодан начин, чиме
се обезбеђује могућност јавне контроле рада органа
Предузећа, доношења и спровођења пословних и
других одлука.
XVII СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 65.
Статут је основни општи акт Предузећа.
Други општи акти морају бити у сагласности са
Статутом и Колективним уговором Предузећа.
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На предлог директора Предузећа, Статут
доноси Управни одбор уз сагласност Скупштине
града Панчева.
Статут ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
Члан 66.
Иницијативу за доношење и измене Статута
могу покренути :
1. Чланови Управног одбора или Управни
одбор у целини,
2. Директор Предузећа,
3. Организације синдиката Предузећа.
Члан 67.
Поред Статута у Предузећу се доносе и следећи
општи акти :
1. Правилник о рачуноводству,
2. Правилник о дисциплинској одговорности
запослених,
3. Правилник о пословној тајни,
4. Правилник о канцеларијском пословању и
архивирању,
и друга општа акта чије доношење произилази
из Закона или када се за њиховим доношењем укаже
потреба.
Члан 68.
Правилник о систематизацији послова и радних
задатака, са табеларним прегледом радних места и
описом послова доноси директор Предузећа.
Члан 69.
Општи акти из надлежности Управног одбора
доносе се на предлог директора Предузећа, а
иницијативу за њихово доношење, односно измене
могу покренути :
1. Чланови Управног одбора или Управни
одбор у целини,
2. Директор Предузећа,
3. Организације синдиката Предузећа.
Општи акти ступају на снагу 8 (осмог ) дана од
дана објављивања.
Члан 70.
Измене и допуне Статута и других општих
аката врше се по поступку за њихово доношење .
Члан 71.
Тумачење нормативног акта даје орган који га
доноси
XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 72.
Сва општа акта Предузећа из члана 67. и 68.
ускладиће се или донети у року од 6 месеци од
дана ступања на снагу Статута Предузећа.
До доношења аката из претходног става овог
члана примењиваће се постојећа акта Предузећа,
уколико нису у супротности са овим Статутом и
Законом.
Члан 73.
Ступањем на снагу овог Статута престаје
да важи Статут Јавног комуналног предузећа
,,Зеленило,, Панчево («Службени лист општина
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Панчево, Ковин и Опово» број 15/93, «Службени
лист општине Панчево» број 01/98, 10/98, 09/99,
04/01и 19/04).
Члан 74.
Овај Статут по добијању сагласности од стране
Скупштине града Панчева, објављује се у « Службеном листу града Панчева » и ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
БРОЈ : 92-1560/6
Дана :15. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП
“ЗЕЛЕНИЛО”ПАНЧЕВО
Мирослав Гогић, с.р.

438.
На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној
самоуправи
(«Службени гласник РС» број
129/07),члана 2. 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 – пречишћен
текст(«Службени лист града Панчева»број 26/11),
члана 39. Статута града Панчева («Службени
лист града Панчева» број 08/08, 04/09 и 05/12),
Скупштина града Панчева на седници одржаној 23.
новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама
Статута Јавног предузећа «Дирекција за
изградњу и уређење Панчева» Панчево
I
Скупштина града Панчева даје сагласност
на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа
«Дирекција за изградњу и уређење Панчева»
Панчево коју је донео Управни одбор Јавног
предузећа «Дирекција за изградњу и уређење
Панчево» Панчево на седници одржаној дана
07.11.2012.године.
II
Саставни део овог решења је Одлука о изменама
Статута Јавног предузећа «Дирекција за изградњу и
уређење Панчева» Панчево.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у «Службеном листу града
Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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439.
На основу члана 16. и 17. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (“Службени гласник РС” број 25/2000,
25/2002, 107/2005, 108/2005-исправка и 123/2007),
члана 3. 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” Панчевопречишћен текст ( „Службени лист града Панчева”
број 26/2011) те члана 27. Статута ЈП “Дирекција за
изградњу и уређење Панчева” Панчево - пречишћен
текст (“Службени лист општине Панчево број
10/2005-пречишћени текст и „Службени лист
града Панчева” бр.32/12), Управни одбор Јавног
предузећа “Дирекција за изградњу и уређење
Панчева” Панчево на седници одржаној дана 07.
новембра 2012. године донео је подбројем 01-1068/2012 следећу
ОДЛУКУ
о изменама Статута Јавног предузећа
“Дирекција за изградњу и уређење Панчева”
Панчево
Члан 1.
У Статуту Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева” Панчево-пречишћен
текст ( „Сл.лист Општине Панчево „ број 10 /2005пречишћени текст и „Службени лист града Панчева
„ бр.32/2012),
У чл. 4 речи „скупштина Општине”, замењују
се речима „скупштина Града”као и у осталим
члановима, у одговарајућем падежу.
Члан 2.
Члан 14. мења се и гласи:”Општи акт из
претходног члана доноси орган предузећа утврђен
законом.”
Члан 3.
У члану 15. бришу се речи „ и Владе Републике
Србије”, као и у осталим члановима, у одговарајућем
падежу..
Члан 4.
У члану 16. став 3. речи „Извршни одбор
Скупштине општине”, замењују се речима „Градско
Веће града Панчева”, као и у осталим члановима у
одговарајућем падежу.
Статут “ЈП дирекциЈа за изградњу и уређење
Панчева” Паичево
Члан 5.
Члан 30.ст. 1 .тачка I. мења се и гласи :
„Да има одговарајуће високо стручно образовање из архитектонске, грађевинске, саобраћајне,
машинске, електротехничке, правне, економске
области и области менаџмента и бизниса, што
подразумева завршене најмање основне академске
студије ( 240 ЕСПБ ) са звањем „дипломирани”.
Члан 6.
Ова одлука сматра се донетом када на њу да
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сагласност Скупштина града Панчева.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Панчева”.
ПРЕДСЕДНИК УО
Бранко Божанић, дипл.правник

440.
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, 4/09 и 5/12 ) и члана 9. Одлуке о
промени оснивача Дома културе “Младост” Глогоњ
(“Службени лист града Панчева” број 5/11 и 20/11
), Скупштина града Панчева , на седници одржаној
дана 23. новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на одлуку о измени
Статута Дома културе “Младост” Глогоњ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени
Статута Дома културе “Младост” Глогоњ коју је
до-нео Управни одбор Дома културе “Младост”
Глогоњ, на седници одржаној дана 03. новембра
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-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

441.
На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи (Сл.гласник РС 129/07) и члана 46. и 47.
Пословника Скупштине града Панчева (“Службени
лист града Панчева” бр. 11/08), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 23. новембра 2012.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о избору председника, заменика председника
и чланова Савета за младе Скупштине града
Панчева
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I
За председника, заменика председника и
чланове Савета за младе Скупштине града Панчева
бирају се:
НИКОЛА ДАМЊАНОВИЋ, за председника,
МИЛОШ
ВУЧКОВАЦ,
за
заменика
председника,
САЊА КОДРАН, за члана
ФИЛИП НИКОЛИЋ, за члана
МАРИЈАНА ЈОВИЋ, за члана
ВЛАДАН КЕЉЕВИЋ, за члана
СТЕФАН ЛОБОР, за члана
ЖАРКО ЈЕЛИСАВЧИЋ, за члана и
МАРИНА ГРУЈИЋ, за члана.
II
Лица из тачке II овог решења бирају се за
мандатни период за који су изабрани одборници
Скупштине града Панчева.
III
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године

23. новембар 2012. године

I
Утврђује се престанак мандата председника,
заменика председника и чланова Управног одбора
Јавног радиодифузног предузећа Регионална
радиотелевизијска
станица
«Радиотелевизија
Панчево»
Панчево
именованих
решењима
Скупштине града Панчева број I-01-06-59/2008 од
3. октобра 2008. године , број II-04-06-22/2010 од
29. априла 2010. године и број II-04-06-37/2010 од
29. октобра 2010 и то:
СУСЛОВ ТАТЈАНИ, председнику,
НОЛИЋ ДЕЈАНУ, заменику председника,
ЂУРИН МИЛОШУ, члану,
КОЗОМОРА БРАНИСЛАВУ члану,
БАКАЛОВИЋ ОЛИВЕРИ, члану,
БУКУР АЛЕКСАНДРУ, члану и
ДАУТОВИЋ ЈОВАНУ, члану.
II
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

443.

442.
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса (“Сл.
гласник РС” бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-исправка
и 123/07), члана 96. Закона о радиодифузији («Сл.
гласник РС» бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-други
закон, 62/06, 85/06 и 86/06), чл. 17. и 18. Уговора
о организовању Јавног Радиодифузног предузећа
«Радиотелевизија Панчево» Панчево као Регионалне
радиотелевизијске
станице
«Радиотелевизија
Панчево» Панчево («Сл. лист општине Панчево»
11/03 и 16/03 - исправка и „Службени лист града
Панчева” број 18/10) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09
и 5/12),, Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 23. новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата председника,
заменика председника и чланова управног
одбора Јавног радиодифузног предузећа
Регионална радиотелевизијска станица
“Радиотелевизија Панчево” Панчево

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса (“Сл.
гласник РС” бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-исправка
и 123/07), члана 96. Закона о радиодифузији («Сл.
гласник РС» бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-други
закон, 62/06, 85/06 и 86/06), чл. 17. и 18. Уговора
о организовању Јавног Радиодифузног предузећа
«Радиотелевизија Панчево» Панчево као Регионалне
радиотелевизијске
станице
«Радиотелевизија
Панчево» Панчево («Сл. лист општине Панчево»
11/03 и 16/03 - исправка и „Службени лист града
Панчева” број 18/10) и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09
и 5/12), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 23. новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора
Јавног радиодифузног предузећа Регионална
радиотелевизијска станица “Радиотелевизија
Панчево” Панчево
I
У Управни одбор Јавног радиодифузног
предузећа Регионална радиотелевизијска станица
«Радиотелевизија Панчево» Панчево, именују се:

23. новембар 2012. године
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за председника
ОБРЕНОВИЋ МИЛОШ
за заменика председника
СТОЈИЧИЋ КРИСТИНА
За чланове
ДРОБЊАК СРЂАН
ДИМОВСКИ ДАМИР
МИЛАКОВ МИРОСЛАВ
БОГУЋАНИН СЕАД
ЖЕЉСКИ СОЛОМУНОВИЋ ИВАНКА
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
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чланова Надзорног одбора Јавног радиодифузног
предузећа Регионална радиотелевизијска станица
«Радиотелевизија Панчево» Панчево именованих
решењем Скупштине града Панчева број 1-01-0659/2008 од 3. октобра 2008. године, и то:
МИЛОШУ ПАНТОВИЋУ, досадашњем председнику,
ВЛАДИМИРУ ВРХОВЦУ, досадашњем члану,
НЕНАДУ МИЛОШЕВУ, досадашњем члану.
II
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
445.

444.
На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (“Сл. гласник РС” бр. 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-исправка и 123/2007), члана
96. Закона о радиодифузији («Сл. гласник РС» бр.
42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005-други закон,
62/2006, 85/2006 и 86/2006), члана 19. Уговора о
организовању Јавног Радиодифузног предузећа
«Радиотелевизија Панчево» Панчево као Регионалне
радиотелевизијске
станице
«Радиотелевизија
Панчево» Панчево («Сл. лист општине Панчево»
11/03 и 16/03 - исправка и „Службени лист града
Панчева” број 18/10), чланова 38. и 39. Статута
Јавног радиодифузног предузећа Регионална
радиотелевизијска
станица
«Радиотелевизија
Панчево» Панчево и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09
и 5/12), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 23. новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о утврђивању престанка мандата
председника и чланова Надзорног одбора
јавног радиодифузног предузећа Регионална
радиотелевизијска станица “Радиотелевизија
Панчево” Панчево
I
Утврђује се престанак мандата председника и

На основу члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (“Сл. гласник РС” бр. 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-исправка и 123/2007), члана
96. Закона о радиодифузији («Сл. гласник РС» бр.
42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005-други закон,
62/2006, 85/2006 и 86/2006), члана 19. Уговора о
организовању Јавног Радиодифузног предузећа
«Радиотелевизија Панчево» Панчево као Регионалне
радиотелевизијске
станице
«Радиотелевизија
Панчево» Панчево («Сл. лист општине Панчево«
11/03 и 16/03 - исправка и „Службени лист града
Панчева” број 18/10), чланова 38. и 39. Статута
Јавног радиодифузног предузећа Регионална
радиотелевизијска
станица
«Радиотелевизија
Панчево» Панчево и члана 39. Статута града
Панчева (“Сл. лист града Панчева бр. 8/08, 4/09
и 5/12), Скупштина града Панчева, на седници
одржаној 23. новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Јавног радиодифузног предузећа
Регионална радиотелевизијска станица
“Радиотелевизија Панчево”
Панчево
I
У Надзорни одбор Јавног радиодифузног
предузећа Регионална радиотелевизијска станица
«Радиотелевизија Панчево» Панчево именују се:
За председника
ЈОВАН СЛЕПЧЕВИЋ
За чланове
МИРКО КОВАЧЕВИЋ
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БИЉАНА ГЊИДИЋ
II
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године.
III
Ово решење ће се објавити у «Службеном листу
града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

446.
На основу члана 18. Закона о јавним службама,
(“Службени гласник РС” бр. 42/91 и 71/94) и члана
39. Статута града Панчева («Службени лист града
Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12) а у складу са члановима
2. и 3. Одлуке о преузимању оснивачких права над
Омладинским културним центром «ОКЦ-е» Панчево
са потпуном одговорношћу («Службени лист града
Панчева» број 16/11-пречишћен текст), и члановима
27. ст. 2. и 31. Статута Дома омладине Панчево (Сл.
лист града Панчева бр. 20/11), Скупштина града
Панчева на седници одржаној 23. новембра 2012.
године, донела је

члана 39. Статута града Панчева («Службени лист
града Панчева» број 8/08, 4/09 и 5/12) а у складу са
члановима 2. и 3. Одлуке о преузимању оснивачких
права над Омладинским културним центром
«ОКЦ-е» Панчево са потпуном одговорношћу
(«Службени лист града Панчева» број 16/11 пречишћен текст), и чланом 32. Статута Дома
омладине Панчево (Сл. лист града Панчева број
20/11), Скупштина града Панчева на седници
одржаној 23. новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Дома омладине Панчево
I
НЕНАД МАЛЕТИН, дипл. менаџер, из Панчева, именује се за вршиоца дужности директора
Дома омладине Панчево, најдуже годину дана.
II
Лице из тачке I овог решења ступа на дужност
вршиоца дужности директора наредног радног дана
од дана доношења Решења.
III
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-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу вршиоца дужности директора Дома
омладине Панчево
I
ДАНАМАРИЈА СЕРДАР, из Панчева, разрешава
се дужности в.д. директора Дома омладине Панчево,
на лични захтев.
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-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

447.
На основу члана 18. Закона о јавним службама
(«Службени гласник РС» број 42/91 и 71/94) и
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448.
На основу чл. 32, 36 и 66. ст. 1. Закона о
локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/07),
чл. 60. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.
гласник РС» бр.62/06, 65/08-др. закон и 41/09) и
чл. 39., 46. и 99.ст. 1. Статута града Панчева («Сл.
лист града Панчева», бр. 8/08, 4/09 и 5/12) и чл.
48. Пословника скупштине града Панчева («Сл.
лист града Панчево», број 11/08), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној 23.11. 2012. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о оснивању Комисије за
израду годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
I
У Решењу о оснивању Комисије за израду
годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта („Службени лист града
Панчева” број 32/12) тачка II мења се и гласи:
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„Комисију чини председник и осам чланова и
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Пандуров Горан, др.вет.мед.
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
Атанасовић Милојче, дипл.инг.агр.
Иванков Далибор, менаџер
Шкрбић Драган, хем. техничар
Андријевски Андријана, дипл.инг.агр.
Деретић Гојко, дипл.инг.агр.
Симић Дарко, дипл.инг.агр.
Цветановић Иван
Сушец Ана, технолог пољопривреде”.

II
Тачка V мења се и гласи:
„Мандат Комисије је четири године.
Председнику и сваком члану Комисије припада
месечна надокнада у висини до 20% нето зараде
председника Скупштине Града Панчева.
Месечна надокнада ће се исплатити сразмерно
учешћу председника и сваког члана Комисије у
раду, о чему ће председник Комисије сачинити
извештај”.
III
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-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.
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поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, («Службени лист
града Панчева» бр. 32/12) тачка II мења се и гласи:
„Комисију чине председник и осам чланова, и
то:
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:
Лазић Жељко, дипл.ецц.мастер
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
Рајковић Сретен, пензионер
Журжуљ Славко, пољопривредни техничар
Арсић Љубомир,грађевински техничар
Марин Зоран, радник лок.самоуправе,Одељење
за пољопривреду
Рајачић Зоран, прехрамбени техничар
Пантовић Милош,правни техничар
Арсић Зоран,пољопривредни произвођач
Божић Зорица,дипл.технолог”.
II
Тачка IV мења се и гласи:
„Мандат Комисије је четири године.
Сваком члану Комисије припада месечна
надокнада у висини до 20% нето зараде председника
Скупштине Града Панчева.
Месечна надокнада ће се исплатити сразмерно
учешћу сваког члана Комисије у раду, о чему ће
председник Комисије сачинити извештај.
За обављање појединих стручних послова за
потребе Комисије, могу се ангажовати друга правна
или физичка, домаћа или страна лица.”
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Панчева”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-41/2012
Панчево, 23. новембар 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Живковић, с.р.

449.
На основу чл. 32, 36 и 66. ст. 1. Закона о локалној
самоуправи (Сл.гласник РС бр. 129/07), чл. 39., 46.
и 99. ст. 1. Статута града Панчева («Сл.лист града
Панчева», бр. 8/08, 4/09 и 5/12), чл. 2. Одлуке
о одређивању надлежног органа за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини («Службени лист града Панчева»
бр. 14/08), и чл. 48. Пословника скупштине града
Панчева («Сл.лист града Панчево», број 11/08),
Скупштина града Панчева, на седници одржаној
23. новембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени решења о оснивању Комисије
за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта удржавној својини
I
У Решењу о оснивању Комисије за спровођење

450.
Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 15. новембра 2012. године, разматрало
је Предлог решења о образовању Комисије за
испитивање погодности возила за обављање аутотакси превоза, па је на основу чланова 46. и 66.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС”, број 129/07), члана 15. Одлуке о ванлинијском
и ауто-такси превозу путника („Сл. лист града
Панчева” број 5/12 и 10/12-исправка), члана 3.
Правилника о испитивању погодности возила за
обављање ауто-такси превоза (“Службени лист
града Панчева”, број 31/12) и чланова 59. и 99. став
3. Статута града Панчева (“Службени лист града
Панчева”, број 8/08 и 4/09 и 5/12), донело следеће
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РЕШЕЊЕ
о образовању комисије за испитивање
погодности возила за обављање ауто-такси
превоза
I
Образује се Комисија за испитивање погодности
возила за обављање ауто-такси превоза (у даљем
тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. ДРАГАН
КОЛУНЏИЋ,
дипл.
инж.
машинства из Секретаријата за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове,
Градске управе града Панчева -председник;
2. ЂУРА УГЉЕШИН, дипл. правник, из
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове, Градске управе града
Панчева-заменик председника;
3. ЗОРИЦА ТИМОТИЈЕВИЋ, дипл. инж.
саобраћаја из Агенције за саобраћај Градске управе
града Панчева-члан;
4. ИВАН ДУПОР, дипл. правник, из
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева-заменик члана;
5. ПИРОШКА КРМПОТИЋ, дипл. инж.
архитектуре, из Секретаријата за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове,
Градске управе града Панчева-члан;
6. ЗОРАН ГРБА, дипл. инж. пољопривреде,
из Секретаријата за привреду и економски развој
Градске управе града Панчева-заменик члана;
II
Мандат Комисије траје две године.
III
Задатак Комисије је испитивање погодности
путничког возила за обављање ауто-такси превоза на
основу Одлуке о ванлинијском и ауто-такси превоза
путника и Правилника о испитивању погодности
возила за обављање ауто-такси превоза.
IV
Председнику, члановима Комисије и њиховим
заменицима за обављени рад у Комисији припада
нето накнада у висини од 160,00 динара по
прегледаном возилу, сразмерно учешћу у раду, а
према извештају Комисије о испитивању погодности
возила за обављање ауто-такси превоза.
Директор Агенције за саобраћај Градске управе
града Панчева уз одобрење Градоначелника града
Панчева утврђује посебним решењем појединачну
висину накнаде председнику и члановима Комисије
и њиховим заменицима.
V
Исплата накнаде председнику, члановима
Комисије и њиховим заменицима, вршиће се из
средстава планираних Одлуком о буџету града
Панчева.
VI
Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Комисије обављаће
Секретаријат за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа, у сарадњи са
Секретаријатом за привреду и економски развој
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и Агенцијом за саобраћај Градске управе града
Панчева.
VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-35/2012-26
Панчево, 15. новембар 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Прим. др Светозар Гавриловић

451.
Градско веће града Панчева, дана16.11.
2012. године, разматрало је Предлог решења о
образовању Тима за координацију активности у
вези са имплементацијом пројекта „Подршка у
спровођењу стратегија за интерно расељена лица,
избеглице и повратнике у Србији”, у делу који се
односи на социјално становање у заштићеним
условима, те је на основу чланова 46. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС број
129/07) и чланова 59. и 99. став 3. Статута града
Панчева („Службени листа града Панчева” број
8/08, 4/09 и 5/12), донело следеће
РЕШЕЊЕ
о образовању тима за координацију активности
у вези са имплементацијом пројекта „подршка
у спровођењу стратегија за интерно расељена
лица, избеглице и повратнике у Србији”, у
делу који се односи на социјално становање у
заштићеним условима
I
Образује се Тим за координацију активности
у вези са имплементацијом пројекта „Подршка у
спровођењу стратегија за интерно расељена лица,
избеглице и повратнике у Србији”, у делу који се
односи на социјално становање у заштићеним
условима (у даљем тексту: Тим) у следећем
саставу:
1. Саша Павлов, заменик градоначелника
града Панчева, координатор
2. Радомир Радосављевић, члан Градског већа
града Панчева, заменик координатора
3. Сузана Јовановић, одборница Скупштине
града Панчева, члан
4. Ђурица Доловачки, ЈП «Дирекција за
изградњу и уређење Панчева» Панчево, члан
5. Ениса Аговић-Хоти, секретар Секретаријата
за финансије, члан
6. Јасмина
Панарин-Петровић,
секретар
Секретаријата за урбанизам, грађевинске и
стембено-комуналне послове, члан
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7. Олга Шарац, директор Агенције за имовину,
члан
8. Зоран Граовац, повереник за избеглице
града Панчева, члан
9. Мартин Бајза, секретар Секретаријата за
јавне службе и социјална питања, члан
Задатак Тима је, да координира активностима
и пословима у вези са имплементацијом пројекта
„Подршка у спровођењу стратегија за интерно
расељена лица, избеглице и повратнике у Србији”,
у делу који се односи на социјално становање у
заштићеним условима, односно трајна решења
проблема избеглица и побољшање животних услова
интерно расељених лица у граду Панчеву кроз
изградњу стамбеног објекта са петнаест стамбених
јединица.
III
Координатор Тима сазива састанке Тима и
организује његов рад.
IV
Стручне и административно-техничке послове
за потребе Тима обавља Секретаријат за скупштинске послове, послове градоначелника и Градског
већа, Секретаријат за финансије, Секретаријат за
урбанизам, грађевинске и стембено-комуналне
послове, Агенција за имовину и Секретаријат за
јавне службе и социјална питања, а по потреби и
друге организационе јединице Градске управе града
Панчева.
V
Обавезују се организационе јединице Градске
управе града Панчева, јавна и јавна комунална
предузећа да на захтев Тима пруже стручну и другу
помоћ у поступку реализације овог пројекта.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06- 35 /2012-27
ПАНЧЕВО, 16. новембар 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.

452.
Градско веће града Панчева, на седници
одржаној дана16.11,2012.године, разматрало је
Предлог решења о изменама и допунама Решења о
образовању Тима за израду Нацрта акционог плана
за друштвену интеграцију Рома-Град Панчево2013.-2016., паје на основу чланова 46. и 66. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
број 129/07) и чланова 59. и 99. став 3. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 8/08,
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4/09 и 5/12 ), донело
РЕШЕЊЕ
о изменама и допунама решења о образовању
Tима за израду нацрта акционог плана за
друштвену интеграцију Рома-град
Панчево - 2013-2016.
I
У Решењу о образовању Тима за израду Нацрта
акционог плана за друштвену интеграцију РомаГрад Панчево-2013.-2016. број II-05-06- 35 /2012-22
од 30.10.2012. године, у тачки I став 1. подтачка 10.
мења се и гласи:
“10. Данијела Мани, ромска здравствена
координаторка за територију града Панчева,
члан;”.
После подтачке 11 додају се подтачке 12, 13,
14. и 15. које гласе:
12. Стеван Јовановић из Панчева, Светозара
Милетића 3, члан;
13. Светлана
Дракулић,
шеф
Одељења
за урбанизам у Секретаријату за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове, члан;
14. Никола Ковачевић из Панчева, представник
ромске заједнице, члан;
15. Весна Николић, координаторка за ромска
питања у граду Панчеву, члан.”.
Став 2. мења се и гласи:
“За пружање стручне и техничке подршке и
обављање других послова за потребе Тима одређује
се Весна Николић, члан Тима.”.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06- 35 /2012-27
ПАНЧЕВО, 16. новембар 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.

453.
Градоначелник града Панчева, дана 16. 11. 2012.
године, разматрао је Предлог решења о образовању
Комисије за доделу средстава за рад удружења
грађана тешких хроничних болесника и особа са
инвалидитетом, па је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07) и чланова 54. и 99. став 2. Статута

града Панчева («Службени лист града Панчева» број
8/08, 4/09 и 5/12), донео
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за доделу средстава за рад
удружења грађана тешких хроничних болесника и
особа са инвалидитетом
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I
Образује се Комисија за доделу средстава за рад
удружења грађана тешких хроничних болесника и особа
са инвалиднтетом (у даљем тексту: Комисија), у следећем
саставу:
1. Радомир Радосављевић, члан Градског већа
града Панчева,
2. др Душан Малић, члан Градског већа града
Панчева,
3. Зденка Радојковић, вд директора Дома за децу
и омладину без родитељског старања «Споменак»
Панчео,
4. Зденка Јокић, запослена у ЈП Градска стамбена
агенција Панчево
5. Драган Костић , запослен у компанији „Новости”
АД Београд
Комисија на првој седници, већином гласова од
укупног броја чланова, бира председника Комисије.
За секретара Комисије одређује се Драгана Дачић,
запослена у Секретаријату за јавне службе и социјална
питања Градске управе града Панчева.
II
Задатак Комисије је утврђивање Предлога за доделу
средстава за рад удружења грађана тешких хроничних
болесника и особа са инвалидитетом.
Послови доделе средстава за рад удружења грађана
тешких хроничних болесника и особа са инвалидитетом
обухватају: усвајање критеријума за вредновање,
припрема предлога текста јавног конкурса за подношење
документације , вредновање реализованих и планираних
програмских активности удружења и утврђивање
Предлога удружења за доделу средстава за рад.
III
Право учешћа на конкурсу имају: удружења грађана
тешких хроничних болесника и особа са инвалидитетом
са седиштем на територији града Панчева.
Конкурс за доделу средстава за рад .удружења
грађана тешких хроничних болесника и особа са
инвалидитетом објављује се у локалном штампаном
гласилу «ПАНЧЕВАЦ» АД.
IV
Лица из тачке I овог решења именују се на време од
четири године, односно до истека мандата одборницима
Скупштине града Панчева.
V
Председник Комисије сазива седнице и руководи
радом Комисије. За пуноважан рад Комисије потребно
је да седници присуствује већина од укупног броја
чланова.
Комисија на седницама одлучује већином гласова од
укупног броја чланова.
VI
Чланови Комисије, осим оних који су запослени
у Градској управи града Панчева, за свој рад остварују
накнаду у износу од 900,00 динара, по седници.
VII
Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије обавља Секретаријат за скупштинске
послове, послове градоначелника и Градског већа Градске
управе града Панчева у сарадњи са Секретаријатом за
јавне службе и социјална питања Градске управе града
Панчева.
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VIII
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II -06-020-6/2012-273
Панчево, 16. новембар 2012.године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.

454.
На основу члана 98. став 19. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” број 72/09 и 52/11 ), члана 34. став 6. Закона о
предшколском васпитању и образовању (“Службени
гласник РС” број 18/10 ) и члана 7.Правилника о
додатној образовној, здравственој и социјалној подршци
детету и ученику (“Службени гласник РС” број 63/10 ),
начелник Градске управе града Панчева, на основу члана
32. Одлуке о градској управи града Панчева (“Службени
лист града Панчева” број 19/10 - пречишћен текст, 2/11исправка. 4/11 и 32/12 ), дана 04.10. 2012. године, донео
је
РЕШЕЊЕ
о именовању интерресорне комисије града Панчева
I
Интерресорна комисија града Панчева (у
даљем тексту: Комисија) има три стална члана, и то:
представника система здравствене заштите (педијатар),
представника образовно-васпитног система ( школски
психолог) и представника система социјалне заштите
(стручни радник на пословима социјалног рада).
Комисија има два повремена члана (изузетно три), и
то: представника здравствене заштите ( изабрани лекар
или лекар специјалиста), представника образовања
( васпитач, наставник разредне наставе, одељенски
старешина, предметни наставник или стручни сарадник
запослен у образовној установи коју дете похађа) и
представника социјалне заштите (стручни радник
из установе социјалне заштите, водитељ случаја,
представник установе социјалне заштите у коју је дете
смештено и др.).
Председника Комисије бирају стални чланови
Комисије из својих редова.
Повремене чланове Комисије одређује председник
Комисије.
II
У Комисију, као стални чланови, именују се:
1. др Марија Деановић, педијатар, запослена у
Дому здравља Панчево,
2. Славена Муста, дипл. психолог, запослена
у Школи за основно и средње образовање”Мара
Мандић”Панчево и
3. Анита Попесков, дипл.социјални радник / дипл.
правник мастер, запослена у Центру за социјални
рад”Солидарност”Панчево.
III
Лица из тачке II овог решења именују се на време
од четири године.
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IV
Комисија је надлежна за процену потреба за
пружањем додатне образрвне, здравствене или социјалне
подршке детету и ученику, у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања, Законом о
предшколском васпитању и образовању , Правилником о
додатној образовној, здравственој и социјалној подршци
детету и ученику и другим законима и прописима.

- АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, у
следећем унутрашњем кругу,
- ГРАД ПАНЧЕВО, у следећем унутрашњем
кругу,
- ИНТЕРРЕСОРНА
КОМИСИЈА
ГРАДА
ПАНЧЕВА, у следећем унутрашњем кругу,
- у дну печата исписан је назив седишта
ПАНЧЕВО.

V
Комисија је надлежна за процену потреба за
пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне
подршке детету и ученику који има пребивалиште на
територији града Панчева.

X
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном листу града Панчева’’.

VI
Чланови Комисије имају право на накнаду за свој
рад, која се одређује посебним актом градоначелника
града Панчева.
VII
Седиште Комисије је у Панчеву, Трг Краља Петра I
број 2-4, у згради Скупштине града Панчева.
VIII
Координатор Комисије је Иванка Момчиловић,
запослена у Градској управи града Панчева.
IX
Комисија има печат, кружног облика, пречника 32
мм чији је текст исписан ћириличним писмом, на српском
језику, у концентричним круговима око грба Републике
Србије, на следећи начин:
- РЕПУБЛИКА СРБИЈА, у спољном кругу
печата,

XI
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи
Решење начелника Градске управе града Панчева о
именовању Интерресорне комисије града Панчева број
ПТ-09 /2010 од 04.10.2010. године (“Службени лист
града Панчева”број 2/12). о измени, односно стављању
ван снаге број III-09 /2011 од 07. и 08.06.2011 године,
о измени број III-09 /2011 од 08.06. 2011. године (
“Службени лист града Панчева’број 2/12 ), о измени,
односно стављању ван снаге број III-09 /2012 од 05. и 06.
09.2012. године, о измени, односно изменама број III-09
/2012 од 14.09. и 03.10.2012. године ( “Службени лист
града Панчева”број 31/12 ).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
БРОЈ: III-09/2012
Панчево, 04.10.2012. године

НАЧЕЛНИК
Милорад Милићевић, с.р.

455.
Предмет: Исправка техничке грешке
У Плану генералне регулације Целина 2 Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном
месту Панчево («Сл.лист града Панчева» број 20/12) у делу Б 1.2. Грађевинско земљиште за јавне садржаје
и објекте, подтачки Б 1.2.1. Локације, попис парцела и капацитети земљишта за јавне намене, дошло је до
грешака у табелама «Биланс површина јавне намене» и «Зоне заштитног зеленила», те се овим путем наведне
грешке исправљају, тако што гласе:
Табела «Биланс површина јавне намене»
табела
Бр.
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Грађевинско земљиште
Површина
Јавна намена
201 86 41
Саобраћајнице
116 83 54
Јавне функције и службе - управа и 0 37 95
администрација
Здравство
0 31 28
Образовање
7 45 00
Социјално становање
0 63 23
Култура
1 27 15
Спорт и рекреација
17 43 47
Зоне заштитног зеленила
24 57 26
Комуналне зоне и објекти
4 34 71
Блоковске јавне површине
28 62 82

%
33,71%
19,51%
0,06%
0,05%
1,24%
0,11%
0,21%
2,91%
4,10%
0,73%
4,78%
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II

Остала намена
Укупна површина грађевинског
земљишта
Табела “Зоне Заштитног зеленила”
331
Зона заштитног
зеленила
332
Зона заштитног
зеленила
333
Зона заштитног
зеленила
334
Зона заштитног
зеленила
335
Зона заштитног
зеленила
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396 91 51
598 77 92

66,29%
100,00%

7581-7590,
7802-7584
7770-7801
7859-7873
2233-2255,
2258, 2259
1644-1708,
1753-1789
2714,2715,2716,2717
2718,2719,2720,2722
2723,2724.2725/1,
2725/2, 2726
2756/2,2756/3,2758/1
2758/2
2707, 3523/3
2564,2565,2566/2

2 34 19

Војловица

1 63 36

Војловица

9 28 34

Војловица

8 64 19

Војловица

0 96 68

Војловица

0 12 97

Војловица

0 93 09
0 64 44

Војловица
Војловица

336

Зона заштитног зеленила

337
338

Зона заштитног зеленила
Зона заштитног зеленила

339

Зона заштитног зеленила

1854/13,14,15,16,17,
18, 19 20, 42, 43,46,
47,48, 49, 50
1855/1,2,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,14,20,21,22
23, 1856/2,3 1857/1,
1858,1859,1860,1861

3 41 34

3310

Зона заштитног зеленила

1991-1999
Укупна површина

0 64 22
28 62 82

Војловица

Такође дошло је до грешке у графичком прилогу «План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало»,
где је пропуштено да се табеларно прикажу координате осовинских и регулационих линија, те се овим путем
наведна грешка исправља и координате тачака осовинских и регулационих линија приказују се у табели која
гласи:
Бр.тачке
Ц2001
Ц2002
Ц2003
Ц2004
Ц2005
Ц2006
Ц2007
Ц2008
Ц2009
Ц2010
Ц2011
Ц2012
Ц2013
Ц2014
Ц2015
Ц2016

У(т)
7 474 604,01
7 474 709,36
7 474 926,43
7 475 074,51
7 475 085,91
7 474 804,31
7 474 796,28
7 474 794,94
7 474 793,61
7 474 793,14
7 474 793,19
7 474 793,59
7 474 794,32
7 474 795,39
7 474 796,78
7 474 797,64

Х(т)
4 968 344,65
4 968 165,70
4 968 064,11
4 967 974,88
4 967 968,01
4 968 491,79
4 968 434,90
4 968 425,42
4 968 415,94
4 968 410,49
4 968 406,37
4 968 402,25
4 968 398,19
4 968 394,20
4 968 390,31
4 968 388,43

23. новембар 2012. године
Ц2017
Ц2018
Ц2019
Ц2020
Ц2021
Ц2022
Ц2023
Ц2024

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
7 474 798,49
7 474 800,50
7 474 802,86
7 474 882,12
7 474 921,75
7 474 961,38
7 474 882,57
7 475 239,17
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4 968 386,55
4 968 382,94
4 968 379,45
4 968 271,93
4 968218,18
4 968 164,42
4 968 096,75
4 967 906,81

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО
И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V/2012-сл.
Панчево, 15. новембар 2012

СЕКРЕТАР
Јасмина Панарин Петровић дипл.инж.грађ, с.р.

456.
ПРЕДМЕТ: Техничка грешка
У Решењу о измени решења о образовању комисије за комасацију катастарске општине Глогоњ донетом
на седници Скупштине града Панчева дана 19.10.2012.године, дошло је до техничке грешаке коју треба
исправити.
-под редним бројем 2. уместоДрагана”треба да стоји Славица’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
БРОЈ: VI- сл /2012
Панчево, 27.11.2012. године
СЕКРЕТАР
Цветић Анђелија, с.р.

457.
ПРЕДМЕТ: Техничка грешка
У Решењу о измени решења о оснивању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини на седници Скупштине града Панчева дана 23.11.2012.године, дошло је до
техничке грешаке коју треба исправити.
- уместо речи „Љубомир” треба да стоји реч „Љубиша”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
БРОЈ: VI- сл /2012
Панчево, 28.11.2012. године
СЕКРЕТАР
Цветић Анђелија, с.р.
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И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4
Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748 -- Рачуноводство 308-722,
Уредник САЊА ПОПОВИЋ телефони: 351-530 и 308-843/343
Жиро рачун: 840-104-640-03 ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
филијала Панчево
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