
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.
129/07), члана 40. став 1. тачка 29. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 9/2008) и члана 2. и 3. Одлуке
о установљењу Општинске награде (“Општински
службени гласник”, бр. 11/2000),

Скупштина општине Велико Градиште на
својој 15 седници одржаној дана 25.07.2013. године,
доноси

О   Д   Л   У   К   У
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И

ПРИЗНАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Као посебан вид јавног признања за постигну-

те резултате и достигнућа у свим областима ствара-
лаштва од значаја за унапређење, развој и афирма-
цију општине Велико Градиште, а поводом 2. августа
Дана општине Велико Градиште, додељује се:

ОПШТИНСКА НАГРАДА У ВИДУ ДИПЛОМЕ 

1. ЖИВКОВИЋ ДРАГАНУ, пољопривредном
произвођачу из Острова за остварене резултате у сто-
чарској производњи и производњи млека

2. ПАНТИЋ РАДОСЛАВУ, пољопривредном
произвођачу из Печанице за остварене резултате у
ратарској производњи

3 ЈОВИЋ ЉУБИШИ, вишеструком добро-
вољном даваоцу крви из Великог Градишта.

4. ПАЈКИЋ САШИ, из Кусића, за остварене
резултате у области афирмације и развоја приватног
предузетништва,

5. ЧУКАНОВИЋ АЛЕКСАНДРУ, ученику
генерације Средње школе Велико Градиште.

6. ЖИВОТИЋ МАЈИ, из Великог Градишта за
остварене резултате у обласити високог образовања
и докторских студија

7. АЛЕКСИЋ МИЛУНКИ, из Мајиловца за
остварене резултате на стварању услова за побољша-
ње живота и рада на селу. 

8. СИМОВИЋ ИРИНИ, из Великог Градишта
за допринос афирмацији општине Велико Градиште

9. СТОЈКОВИЋ ДУШАНУ, из Великог
Градишта за остварене резултате на стварању услова
за побољшање живота, рада и образовања ромске
популације

10. JЕНИЋ МИРКУ, из Великог Градишта,
члану Аматерског Позоришта „Жанка Стокић“ за
остварене резултате у позоришном аматеризму

11. ПРИВАТНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ФУНГИ
ДМ“, Велико Градиште,власника Марковић Душана,
за остварене резултате у области афирмације и раз-
воја приватног предузетништва

12. „ГРНЧАРИЈИ ПАВЛОВИЋ“из Чешљеве
Баре, власника Павловић Живослава за остварене

резултате у области афирмације и развоја приватног
предузетништва и неговања „старих заната“

13. ДРУШТВУ УЧИТЕЉА ОПШТИНА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ, за остварене
резултате области основног образовања

14. АИКИДО КЛУБУ „ПИНКУМ“ из Великог
Градишта, за остварене резултате у области спорта.

15. ЛОВАЧКОЈ СЕКЦИЈИ ТОПОЛОВНИК из
Тополовника за остварене резултате у области лова и
спорта и побољшања туристичке понуде општине
Велико Градиште

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у “Службеном гласнику општине
Велико Градиште”.

Број 17-41/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 50. Закона о јавним пред-
узећима (''Сл. гласник РС'', број 119/2012) и члана 40.
Статута општине Велико Градиште (''Службени глас-
ник општине Велико Градиште'', бр. 9/2008),  

Скупштина општине Велико Градиште, на 15
седници одржаној 25.07.2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ

ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  ЗАПЕРИОД 01.01. –

30.06.2013. ГОДИНЕ

1.
Даје се сагласност на Извештај о раду са

финансијским извештајем ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште за период 01.01. –
30.06.2013. годину, који је усвојио Надзорни одбор
ЈП Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште на седници одржаној 12.07.2013. године. 

2.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику

општине Велико Градиште''.

Број.023-59/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.
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711 ����! � ������,��"�� � ��. ��"���� 117,000,000.00 55,188,723.57 47.17 

711110 ����� �� ������ 93,000,000.00 42,959,411.03 46.19 

711120 ����� �� 	�
���� �� ��������� ���������
 12,000,000.00 5,847,148.49 48.73 

711140 ����� �� 	�
���� �� 
��
�� 5,000,000.00 3,130,613.68 62.61 

711190 ����� �� ����� 	�
���� 7,000,000.00 3,251,550.37 46.45 

          

713 ����! � �#����� 22,500,000.00 14,966,663.03 66.52 

713100 ����� �� 
��
�� 9,000,000.00 10,188,018.51 113.20 

713300 ����� �� ������� 
 	������ 1,500,000.00 410,630.00 27.38 

713400 ����� �� �	������� 	���� 12,000,000.00 4,368,014.52 36.40 

          

714 ����! � ��"� � ����$� 19,200,000.00 4,508,784.37 23.48 

714400 ������ �������� �����  200,000.00 54,891.95 27.45 

714513 ��������� ����� �� ������ �����
� ���
�� 10,000,000.00 3,786,667.00 37.87 

714514 ���
��� ������� �� ������ ���
�� 5,000,000.00 0.00 0.00 

714547 ������� �� �������� �
����� ����
�� 2,000,000.00 288,455.42 14.42 

714552 �����
��� ����� 2,000,000.00 378,770.00 18.94 

          

716 	��$� ����!� 5,000,000.00 2,468,207.86 49.36 

716110 �������� ����� �� �
�� 5,000,000.00 2,468,207.86 49.36 

          

733 	��%�&� � �������� 241,162,824.00 109,887,436.00 45.57 

733151 �����
 ��������
 ��  �	�!�
�� 	� ������ 212,495,000.00 106,224,612.00 49.99 

733251 
��	
����
 ������
 ��������
 �� ��	�!�
�� � ���
�� �
��� 
�	��
�� 25,005,000.00 0.00 0.00 

733154 �����
 ������
 ��������
 � ��� �
��� 3,662,824.00 3,662,824.00 100.00 

          

741 ������� �� �#����� 25,400,000.00 14,730,809.89 58.00 

741150 ����� �� �������� !�"��� �	��
�� 400,000.00 100,718.47 25.18 

741522 ��
���
 �� ������ � ����	 	�#.��#. 2,000,000.00 1,327,226.69 66.36 

741531 �������� ����� �� ���
����� 	������� 700,000.00 654,930.62 93.56 

741534 ������� �� ���
����� ������
����� ��#
��� 11,000,000.00 6,065,676.03 55.14 

741511 ������� �� ���
����� 
������
� �
���
�� 11,300,000.00 6,582,258.08 58.25 

          

742 ����& ��"� � ����$ 170,000,000.00 6,521,107.89 3.84 

742150 ��
���
 �� ������ � ����	 ��	���������
,����	� ������� 
 ����	� 160,000,000.00 4,224,371.42 2.64 

742251 �	��
���� ��
�
�����
��� ����� 2,000,000.00 727,113.03 36.36 
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742253 ������� �� ������� ������
����� ��#
���  7,500,000.00 1,282,507.44 17.10 

742351 ��
���
 �	��
���
� ������ �	���� 500,000.00 287,116.00 57.42 

          

743 ������� �� ���'��� �!�� �!�.� �����(.���� 2,600,000.00 1,790,176.90 68.85 

743300 ��
��� �� ���$��
� ����
 2,600,000.00 1,790,176.90 68.85 

          

745 )�(����� ������*��� ������� 500,000.00 2,797,451.36 559.49 

745151 �����
 	�
���
 � ���
�� �	��
�� 500,000.00 2,797,451.36 559.49 

          

  ��
 � �
+,-� �����	� 603,362,824.00 212,859,360.87 35.28 

          

920 ���#. �� ����&� ������&��� �#����� 300,000.00 1,663,096.20 554.37 

921951 ��
��� �� 	����%� ��&
%� 
 ��	
���� 300,000.00 1,663,096.20 554.37 

          

  ��
 � �
+,-� �����	� � ���)�/� 603,662,824.00 214,522,457.07 35.54 

          

  ,+,��� 0,1
��+� �����	�  603,662,824.00 214,522,457.07 35.54 
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0�3�� 2013.$�� 
�!��(�.� ! 6 
#���%� 

���%��� 
�!��(�. 

                  

1 1.1       �+,�4���� ��4���
       

    110     �!��(�� � !�������� ��$��       

      1 411 ����� 
 ����&
 ��	�����
� 4,550,000.00 1,809,447.51 39.77 

      2 412 '�&
%���
 ��	�
���
 �� ����� 	�������&� 815,000.00 323,871.00 39.74 

      3 415 ������� �� ��	������ 70,000.00 4,294.00 6.13 

      4 416 ������� 
 !����
 (�����
&� ��!���
��) 1,800,000.00 627,510.00 34.86 

      5 421 '����
 �������
 100,000.00 34,844.82 34.84 

      6 422 �������
 	������� 100,000.00 72,925.77 72.93 

      7 423 (����� 	� ������� 2,950,000.00 1,034,236.00 35.06 

      8 426 )����
%�� 500,000.00 0.00 0.00 

      9 481 
*���&
%� 	��
�
$�
 �������� �� ������� ��� 

550,000.00 286,666.70 52.12 

      10 423 �	��
���� 
�!���� ��
�
%� 200,000.00 123,500.00 61.75 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 110 11,635,000.00 4,317,295.80 37.11 

          ,+,��� ��  ���, 1.1. 11,635,000.00 4,317,295.80 37.11 

                  

          ,+,��� ���	
� 1 11,635,000.00 4,317,295.80 37.11 

                  

2 2.1       ��
	�
	��+  � ��4����+� �
-
       

    110     �!��(�� � !�������� ��$��       

      11 411 ����� 
 ����&
 ��	�����
� 2,800,000.00 1,695,354.39 60.55 

      12 412 '�&
%���
 ��	�
���
 �� ����� 	��������&� 510,000.00 303,470.00 59.50 

      13 415 ������� �� ��	������ 70,000.00 26,436.00 37.77 

      14 416 �������, !����
 (�	��
���� ����) 460,000.00 118,820.00 25.83 

      15 421 '����
 �������
 1,105,937.37 1,069,636.07 96.72 

      16 422 �������
 	������� 550,000.00 394,403.00 71.71 

      17 423 (����� 	� ������� 6,700,000.00 3,601,789.63 53.76 

      18 424 '	�&
%��
������ ������ 200,000.00 0.00 0.00 

      19 424 ������� �� �����������  4,000,000.00 300,000.00 7.50 
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      20 426 )����
%�� 900,000.00 225,805.58 25.09 

      21 426 )����
%�� )(� 400,000.00 51,002.98 12.75 

      22 451 
'�!.%���
 ���.	�������
� 
 ���. ($���� 
�	��
� 42,177,254.00 9,696,697.33 22.99 

      22/1 451 *� ����
� !��� !�#�  1,485,570.00 0.00 0.00 

      23 463 *���&
%� 
 �������
 �����
 �
��
� �����
 1,500,000.00 780,141.16 52.01 

      24 451 ��������� ��	��
%� 2,000,000.00 582,060.00 29.10 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 110 64,858,761.37 18,845,616.14 29.06 

          ,+,��� ��  ���, 2.1. 64,858,761.37 18,845,616.14 29.06 

                  

  2.2 110     ������� "�3����� ��!����:       

      25 499 '����� !�"����� ������� 1,000,000.00   0.00 

      26 499 ������ !�"����� ������� 3,983,691.35   0.00 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 110 4,983,691.35 0.00 0.00 

          ,+,���  ���� 2.2. 4,983,691.35 0.00 0.00 

                  

  2.3 040     ������% � ��%       

      27 472 ������� 
� !�"��� �� ��&� 
 	����
&� 5,000,000.00 2,020,923.75 40.42 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 040 5,000,000.00 2,020,923.75 40.42 

          ,+,���  ���� 2.3. 5,000,000.00 2,020,923.75 40.42 

                  

  2.4 474     ��(��#����� �!��&�� ���&����       

      28 511 +����� 	������ 
 	��%����� 5,000,000.00 1,577,870.64 31.56 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 620 5,000,000.00 1,577,870.64 31.56 

          ,+,��� ��  ���, 2.4. 5,000,000.00 1,577,870.64 31.56 

                  

  2.5.       	���5��
        

    010 29 481 ������ 
 
����
����� 315,000.00 235,000.00 74.60 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 010 315,000.00 235,000.00 74.60 

                  

    020 30 481 '������ 290,000.00 50,000.00 17.24 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 020 290,000.00 50,000.00 17.24 

                  

    070 31 481 '�&
%���� 	��� �������� �������
���� 2,700,000.00 2,100,000.00 77.78 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 070 2,700,000.00 2,100,000.00 77.78 

                  
    160 32 481 �	��� %���� ������ ��%� �
�� ���� �� ����� 

���� 
1,740,519.00 633,243.98 

36.38 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 160 1,740,519.00 633,243.98 36.38 

                  

    810 33 481 (����� ������&
%� 
 �	���� 1,948,000.00 633,211.41 32.51 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 810 1,948,000.00 633,211.41 32.51 

                  

    820 34 481 (����� ������� ��%� �
�� ����. �� ����� ���� 330,000.00 220,000.00 66.67 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 820 330,000.00 220,000.00 66.67 

                  

    840 35 481 ,����� 
 ����� ������ ��%���
&� 1,100,000.00 350,000.00 31.82 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 840 1,100,000.00 350,000.00 31.82 
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          ,+,��� ��  ���, 2.5. 8,423,519.00 4,221,455.39 50.12 

                  

          ,+,��� �� ���	
� 2: 88,265,971.72 26,665,865.92 30.21 

                  

3         ��4����+� ,�����        

  3.1.       ��4����+� ,�����        

    130     ��(�� ����$�       

      36 411 ����� 
 ����&
 ��	�����
� 43,000,000.00 22,255,116.40 51.76 

      37 412 '�&
%���
 ��	�
���
 �� ����� 	�������&� 7,850,000.00 3,987,855.00 50.80 

      38 413 ������� � �����
  900,000.00 0.00 0.00 

      39 414 '�&
%���� ������ ��	�����
� 300,000.00 189,909.00 63.30 

      40 415 ������� �� ��	������ 2,500,000.00 1,152,014.00 46.08 

      41 416 ������� 
 !����
 500,000.00 0.00 0.00 

      42 421 '����
 �������
 7,940,000.00 3,442,085.50 43.35 

      43 422 �������
 	������� 500,000.00 561,162.00 112.23 

      44 423 (����� 	� ������� 5,970,000.00 2,222,824.46 37.23 

      45 423 ������ �	��� ������- ����
 !��%��
 3,000,000.00 2,989,284.00 99.64 

      46 424 '	�&
%��
������ ������ 2,500,000.00 1,523,077.55 60.92 

      47 425 ������ 	�	����� 
 ��������� 1,600,000.00 623,086.55 38.94 

      48 426 )����
%�� 2,328,440.00 1,914,677.82 82.23 

      49 482 �����
, �!������ ����� 
 ����� 50,000.00 400.00 0.80 

      50 483 
���$��� ����� 
 	����
 	� ������ ���� 

500,000.00 506,514.71 101.30 

      51 511 -��a�� 
 ������
���
 �!%���
 10,000,000.00 1,955,700.00 19.56 

      52 512 )��
�� 
 �	��� 2,600,000.00 896,915.25 34.50 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 410 92,038,440.00 44,220,622.24 48.05 

          ,+,��� ��  ���, 3.1.  92,038,440.00 44,220,622.24 48.05 

                  

  3.2.       )
��
 ���
	��5
       

    160     ��(�� &��� ����$�       

      53 463 *���&
%� 
 �������
 �����
 �
��
� �����
 25,000,000.00 6,923,019.94 27.69 

      54 463 *���&
%� 
 �������
 �����
 �
��
� �����
 10,000,000.00 5,796,410.93 57.96 

          421-'����
 �������
-2.000.000,00       

          423-(����� 	� �������-1.000.000,00       

          424-'	�&
%��
������ ������-2.000.000,00       

          425-������ 	�	����� 
 ���������-4.000.000,00       

          426-)����
%��- 1.000.000,00       

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 160 35,000,000.00 12,719,430.87 36.34 

          ,+,��� ��  ���, 3.2. 35,000,000.00 12,719,430.87 36.34 

                  

  3.3.       ��4�
 ,��, 
       

                  

    420     ��6��������       

      55 424 '	�&
%��
������ ������ 2,571,297.00 1,570,902.40 61.09 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 420 2,571,297.00 1,570,902.40 61.09 

                  

    500     �(��� 7������ �������       

      56 424 '	�&
%��
������ ������ 2,000,000.00 48,000.00 2.40 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 500 2,000,000.00 48,000.00   

                  

    620     �!��& ��(����       

      57 463 4632-��	
����� ����&
%� 11,500,000.00 305,004.00 2.65 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 620 11,500,000.00 305,004.00 2.65 
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          ,+,��� ��  ���, 3.3. 16,071,297.00 1,923,906.40 11.97 

                  

  3.4.       +,��,��       

    820     ,���$� �������       

      58 411 ����� 
 ����&
 ��	�����
� 11,310,000.00 4,828,649.73 42.69 

      59 412 '�&
%���
 ��	�
���
 �� ����� 	�������&� 2,145,000.00 864,058.16 40.28 

      60 414 '�&
%���� ������ ��	�����
� 180,000.00 0.00 0.00 

      61 415 ������� �� ��	������ 475,000.00 168,587.21 35.49 

      62 416 �������, !����
 
 �����
 ������
 35,000.00 0.00 0.00 

      63 421 '����
 �������
 2,535,000.00 899,380.28 35.48 

      64 422 �������
 	������� 1,180,000.00 203,638.00 17.26 

      65 423 (����� 	� ������� 1,886,720.00 1,246,106.31 66.05 

      66 424 '	�&
%��
������ ������ 3,200,000.00 321,975.60 10.06 

      67 425 ������ 	�	����� 
 ��������� 800,000.00 387,122.40 48.39 

      68 426 )����
%�� 1,050,000.00 351,106.03 33.44 

      69 482 �����
, �!������ ����� 
 ����� 10,000.00 9,970.00 99.70 

      70 511 -��a�� 
 ������
���
 �!%���
 2,200,000.00 1,637,253.00 74.42 

      71 512 )��
�� 
 �	��� 395,000.00 38,200.00 9.67 

      72 515 ������ ������� �������� 600,000.00 221,574.65 36.93 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 820 28,001,720.00 11,177,621.37 39.92 

          ,+,��� ��  ���,  3.4. 28,001,720.00 11,177,621.37 39.92 

                  

  3.5.       J, ������+� 5
����        

    810     ,���$� �����%�&� � �����       

      73 411 ����� 
 ����&
 ��	�����
� 2,000,000.00 990,953.25 49.55 

      74 412 '�&
%���
 ��	�
���
 �� ����� 	�������&� 370,000.00 177,378.00 47.94 

      75 414 '�&
%���� ������ ��	�����
� 0.00 0.00 #DIV/0! 

      76 415 ������� �� ��	������ 50,000.00 13,618.00 27.24 

      77 416 ������� 
 !����
 50,000.00 0.00 0.00 

      78 421 '����
 �������
 2,850,000.00 1,001,646.82 35.15 

      79 422 �������
 	������� 40,000.00 4,464.00 11.16 

      80 423 (����� 	� ������� 2,300,000.00 1,150,000.00 50.00 

      81 424 '	�&
%��
������ ������ 10,270,000.00 4,411,140.61 42.95 

      82 425 ������ 	�	����� 
 ��������� 932,255.28 281,295.28 30.17 

      83 426 )����
%�� 194,470.00 34,470.00 17.73 

      84 511 -��a�� 
 ������
���
 �!%���
 0.00 0.00 #DIV/0! 

      85 512 )��
�� 
 �	��� 0.00 0.00 #DIV/0! 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 810 19,056,725.28 8,064,965.96 42.32 

          ,+,��� ��  ���, 3.5. 19,056,725.28 8,064,965.96 42.32 

                  

  3.6. 473     �,�����8+� �� �����5���       

      86 411 ����� 
 ����&
 ��	�����
� 2,800,000.00 1,142,095.55 40.79 

      87 412 '�&
%���
 ��	�
���
 �� ����� 	�������&� 510,000.00 204,435.11 40.09 

      88 414 '�&
%���� ������ ��	�����
� 150,000.00 0.00 0.00 

      89 415 ������� �������� �� ��	������ 350,000.00 101,642.82 29.04 

      90 416 ������� 
 !����
 0.00 0.00 #DIV/0! 

      91 421 '����
 �������
 700,000.00 171,808.64 24.54 

      92 422 �������
 	������� 200,000.00 116,518.64 58.26 

      93 423 (����� 	� ������� 2,400,000.00 557,387.88 23.22 

      94 424 '	�&
%��
������ ������ 2,930,000.00 566,296.74 19.33 

      95 425 ������ 	�	����� 
 ��������� 100,000.00 0.00 0.00 

      96 426 )����
%�� 400,000.00 111,039.74 27.76 

      97 512 )��
�� 
 �	��� 100,000.00 0.00 0.00 

      98 515 ������
%���� 
��
�� 100,000.00 12,960.00 12.96 
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          ,+,��� �� 2,�+5��, 473 10,740,000.00 2,984,185.12 27.79 

          ,+,��� ��  ���, 3.6. 10,740,000.00 2,984,185.12 27.79 

                  

  3.7.       �� 	��
+5��� �� �� ��	/, ��4���
       

    620     �!��& !&����%�       

      99 411 ����� 
 ����&
 ��	�����
�  9,150,000.00 3,986,471.54 43.57 

      100 412 '�&
%���
 ��	�
���
 �� ����� 	�������&�  1,640,000.00 713,579.96 43.51 

      101 414 '�&
%���� ������ ��	�����
� 190,000.00 30,000.00 15.79 

      102 415 ������� �� ��	������ 580,000.00 199,392.47 34.38 

      103 416 �������, !����
 
 �����
 ������
 0.00 0.00 #DIV/0! 

      104 421 '����
 �������
  1,200,000.00 288,617.12 24.05 

      105 422 �������
 	������� 80,000.00 0.00 0.00 

      106 423 (����� 	� ������� 1,200,000.00 360,278.81 30.02 

      107 425 ������ ��������� 160,000.00 29,000.00 18.13 

      108 426 )����
%�� 700,000.00 195,829.33 27.98 

      109 482 �����
, �!������ ����� 
 ����� 400,000.00 44,141.40 11.04 

      110 483 ���$��� ����� 
 	����
 	� ������ ���� 150,000.00 40,342.35 26.89 

      111 512 )��
�� 
 �	��� 100,000.00 45,166.67 45.17 

      112 541 -�#
��� 100,000.00 0.00 0.00 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 620 15,650,000.00 5,932,819.65 37.91 

    620     ������ ���	
��       

      113 451 ��	
����� ��!���&
%�- 	� 	������ *
���&
%� 130,000,000.00 38,887,220.24 29.91 

      114 451  ������ 
 	������� ����. ������� 	���� ���� 25,005,000.00 0.00 0.00 

                  

          ,����� ! ����%�&� 620 155,005,000.00 38,887,220.24 25.09 

                  

          ,+,���  ���� 3.7. 170,655,000.00 44,820,039.89 26.26 

                  

  3.8.       	�,4��
�� 0�� � � 	
5�       

    911     ����(������ �"�!��.�       

      115 411 ����� 
 ����&
 ��	�����
� 24,250,000.00 10,219,017.00 42.14 

      116 412 '�&
%���
 ��	�
���
 �� ����� 	�������&� 4,200,000.00 2,399,408.00 57.13 

      117 414 '�&
%���� ������ ��	�����
� 0.00 0.00 #DIV/0! 

      118 415 ������� �������� �� ��	������ 630,000.00 216,745.00 34.40 

      119 416 �������, !����
 
 �����
 ������
 110,000.00 0.00 0.00 

      120 421 '����
 �������
 1,500,000.00 702,686.58 46.85 

      121 422 �������
 	������� 0.00 0.00 #DIV/0! 

      122 423 (����� 	� ������� 430,000.00 136,710.00 31.79 

      123 424 '	�&
%��
������ ������ 285,000.00 74,936.00 26.29 

      124 425 ������ 	�	����� 
 ��������� 500,000.00 138,659.60 27.73 

      125 426 )����
%�� 600,000.00 0.00 0.00 

      126 472 .
����
���� ������ ������ 700,000.00 183,728.50 26.25 

      127 482 �����
 0.00 0.00 #DIV/0! 

      128 512 )��
�� 
 �	��� 0.00 18,350.00 #DIV/0! 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 911 33,205,000.00 14,090,240.68 42.43 

          ,+,��� ��  ���, 3.8. 33,205,000.00 14,090,240.68 42.43 

                  

  3.9.       ������� �0������/
       

    912     ������� �"�!��.�       

      129 463 *���&
%� 
 ��������
 �����
 �
��
� �����
 44,263,670.00 17,193,361.63 38.84 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 912 44,263,670.00 17,193,361.63 38.84 

          ,+,��� ��  ���, 3.9. 44,263,670.00 17,193,361.63 38.84 

                  

  3.10.       ��
	/
 �0������/
       

    920     ����.� �"�!��.�       

      130 463 *���&
%� 
 ��������
 �����
 �
��
� �����
 7,010,000.00 2,532,308.71 36.12 
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          ,+,��� �� 2,�+5��, 920 7,010,000.00 2,532,308.71 36.12 

          ,+,��� ��  ���, 3.10. 7,010,000.00 2,532,308.71 36.12 

                  

  3.11.       5
���� �� ��5������ ��	       

    090     ��%�&�� !(���       

      131 463 *���&
%� 
 ��������
 �����
 �
��
� �����
 42,390,000.00 24,756,421.58 58.40 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 090 42,390,000.00 24,756,421.58 58.40 

          ,+,��� ��  ���, 3.11. 42,390,000.00 24,756,421.58 58.40 

                  

  3.12.       	�) �	���9� �
��+�  ��	�4�
       

    700     ��������       

      132 463 *���&
%� 
 ��������
 �����
 �
��
� �����
 2,775,000.00 473,571.00 17.07 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 700       

          ,+,��� ��  ���, 3.12. 2,775,000.00 473,571.00 17.07 

                  

          ,+,��� �� ���	
� 3: 501,206,852.28 184,956,675.45 36.90 

                  

4         ��4����+� ����� �����0������4���       

    330     ������       

      133 411 ����� 
 ����&
 ��	�����
� 1,700,000.00 834,322.89 49.08 

      134 412 '�&
%���
 ��	�
���
 �� ����� 	�������&� 305,000.00 149,345.00 48.97 

      135 416 ������� 
 !����
 0.00 0.00 #DIV/0! 

      136 421 '����
 �������
 50,000.00 15,060.72 30.12 

      137 423 (����� 	� ������� 300,000.00 64,983.00 21.66 

      138 426 )����
%�� 200,000.00 0.00 0.00 

                  

          ,+,��� �� 2,�+5��, 330  2,555,000.00 1,063,711.61 41.63 

                  

          ,+,��� �� ���	
� 4: 2,555,000.00 1,063,711.61 41.63 

                  

          ,+,��� ����� �����	� , 2013. �	: 603,662,824.00 217,003,548.78 35.95 

 
 
 

�)�%
-�/"'" 
 

( ��	��� �� �	���� 76  
����� � �������� ������� ( „�	������ �	����� ��“, ����  
54/09)  � �	��� 26 ��	��� � ����� ������� ��	��� �������� �� 2013. ������, 
(„�	������ �	����� ������� ��	��� ��������“ ���� 17/2012) +��������� �������          
������� !������� � ���������� ���0����� � ��������� ���0����� ����� �� ������ 
������- ���  2013. ������. 

��������� ������  ���0��� � �����1� �� ������ 01.01.- 30.06.2013. ������, ������  
214.522.457,07 ������ (������ ���0��� 212.859.360,87 � �����1� 1.663.096,20) ������� 
35,54%  � ������ �� �	������� ������ ���0��� � �����1�  603.662.824,00 ���a��. 

+����� �� ��0����, ����� � ������	�� ����� ��������� ��  � ������ �� 
55.188.723,57 ������, �������  47,17% � ������ �� �����1� �	�� �� 117.000.000,00 
������.  

 +���� �� ������� �� �������� � ������ �� 14.966.663,03 ������, � ������ �� 
�����1� �	�� �� 22.500.000,00 ������ ��� ������ 66,52%.  

+���� �� ����� � ��	��� �������� �� � ������ �� 4.508.784,37 ������, ������� 
23,48%  � ������ �� �����1� �	�� �� 19.200.000,00 ������.  ,� ��1�� �������1� �� 
���	� ���� �����1� ������� �� ������� ����	� ���� �� ��	� �	������� �� 5.000.000,00 
������. 
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2�����	�� ����� �� ���� �1� 3���� �� ���	����� �������� ��������� �� � ������ 
�� 2.468.207,86 ������, ������� 49,36% � ������ �� �����1� �	�� �� 5.000.000,00 
������.  

$����3��� �� �����	����� ����� �� ������  ��������� �� � ������ 106.224.612,00 
������� 49.99%, ���� �� ��������� � ��	��� �� 
����� � ����� �� 2013.������ 

,���� ������ �����3��� �� �����	��� � ������ ����� ������� ��������� �� � 
������ �� 3.662.824,00 ������, 1.485.570,00 ������ ����� � ���� ``,� ������� ���� 
��4�`` � 2.177.254,00 ������ �� ���5�1� (������	��� ���) ��4���0 ������. 

+��0��� �� ������� ��������� �� � ������ �� 14.730.809,89 ������ ��� ������  
58,00%  � ������ �� �	�� �� 25.400.000,00 ������. 2����� �� �������� ����� �� ��������� 
� ��1�� ������ (25,18%) � ������ �� �	��, ���� ���������1� ���������. 

+��0��� �� ������� ���� � ��	��� ��������� �� � ������ �� 6.521.107,89 ������ 
������� 3,84%  � ������ �� �����1� �	�� �� 170.000.000,00 ������.  

+��0��� �� �������0 ����� �� ��������� � ������ �� 1.790.176,90 ������ � ������ 
�� �����1� �	�� �� 2.600.000,00 ������, �������  68,85%.  

6������� � ������5��� ���0��� ��������� �� � ������ �� 2.797.451,36 ������ 
������� 559,49% � ������ �� �����1� �	�� �� 500.000,00 ������, ���� �������1� ������ 
���������0 ���0��� ����������0 ���������. 

+����1� �� ������� 3���������� ������� �� ��������� �� 554,37% ������� 
1.663.096,20 ������ � ������ �� �����1� �	�� �� 300.000,00 ������. 

 
( ����������� ������� �������� �� ���0��� � ������ �� 217.003.548,78 ������, 

������� 35,95% � ������ �� �����1� �	�� �� 603.662.824,00  ������. 
 
!�����1� ���0��� �� ������� ��� ����� ������ �� �� ������ �������0 ��0���� 

�� ������1� ��������� �� ������ ��������� �����, � ��	��� �� ��������� ���������� � 
��� ����� �������1� ��������0 ���0��� � ����������� �������. 

 
( ,,�	������� �	������ ��“, ���� 20/2007 �����4�� �� +����	��� � ����������� 

�	���3��� ����� ������ � 2������ �	��� �� ������� ������ ���� �����1���  ��� 
������� � �������0 ���������. 

"�������� �	���3��� ��� 421 ���	�� �������� – $������� �	����� ������� ; 
"��������� ��	���; 2�����	�� ��	���; (�	��� �������� ���; $������� �������1�; 
���� 
������� � ������ � ����	� ��������. 

"�������� �	���3��� ��� 423 (�	��� �� ������� – %�������������� ��	���; 
2������������ ��	���; (�	��� ��������1� � ���������1� �����	���0; (�	��� 
��3������1�; ������� ��	���; (�	��� �� ����������� � ��������4����; ���������� ��� � 
����	� ����� ��	���. 

"�������� �	���3��� ��� 424 ��� ���	������� ��	��� – +�4���������� ��	���; 
(�	��� ��������1�,��	���� � ������; 6��� ����� ��	���; (�	��� �������1� ������; 
(�	��� �������1� �� ����	��0 ������� � ��������0 ��������; (�	��� �����1� 
������� �������; ����� � ��������� ��	��� ��� � ����	� ��� ���	������� ��	���.  

                    
+��	��:  
$���	� 1, 2, 3, 4, 5,  � 6.     
                                              
 
  ��)�-�� ��0
�� 0�.1 
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  2.5       

	���5��
 

      

                  

    O10     0����� � ����������       

      29 481 '���� ����
� ��������& 40,000.00   0.00 

      29 481 (������� �
�����
$��� '������� 80,000.00 40,000.00 50.00 

      29 481 
/�
� '������ - 	��� � ��$��� �
�� 
������� 5,000.00 5,000.00 100.00 

      29 481 
0�$�
 	�������- ��$��� ���� �������
� 
������� 20,000.00 20,000.00 100.00 

      29 481 
����
&� ��������&- 	��� � ��	��
�
 
������ ��� 120,000.00 120,000.00 100.00 

      29 481 '���� 1	��
��&� �������  20,000.00 20,000.00 100.00 

      29 481 (�
%� ����
� �������� 
 
����
�� - ������� 30,000.00 30,000.00 100.00 

          ,����� ! ����%�&� 010 315,000.00 235,000.00 74.60 

                  

    O20     ������       

      30 481 (������� 	���
����� ,.����
��� 100,000.00   0.00 

      30 481 '���� �������� !���&� 80,000.00   0.00 

      30 481 *������ �� ���.����.����!. ���� ��1918. 60,000.00   0.00 

      30 481 
(������� 	���
�����,�����
��&
%� 
8.)����-���. 20,000.00 20,000.00 100.00 

      30 481 
(������� 	���
�����,���	��&
%� 
	������
%�-���. 30,000.00 30,000.00 100.00 

          ,����� ! ����%�&� 020 290,000.00 50,000.00 17.24 

                  

    O70   481 
��%�&�� ��#�: �$��7���# 
�������(���       

      31 481 �� `` 2����
 ����``,��
�� ����
��� 600,000.00   0.00 

      31 481 '������� �� ����	������ �
&� 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 

      31 481 
)- )�%
����& 	��� ���
&
 0��
�� 
������� 100,000.00 100,000.00 100.00 

                  

          ,����� ! ����%�&� 070 2,700,000.00 2,100,000.00 77.78 

                  

    160     
��(�� &��� ����$� ��&� ���� 
����������� � ���$�# #����       

      32 481 *������ '�	���  ����� !������� 100,000.00   0.00 

      32 481 '����� ��������&
%� ������� 140,000.00 101,224.00 72.30 

      32 481 *������ 	$�����-����
��� 
 ����!�& 30,000.00   0.00 

      32 481 (������� �	�����
� �
!�����&� 170,000.00 51,500.98 30.29 

      32 481 ������ ���
� 30,000.00   0.00 

      32 481 ���! ����%
��$� �����
��&� 50,000.00   0.00 

      32 481 �
	�����
 ���! 30,000.00   0.00 

      32 481 .
����
���� 	������ ��������  �� 180,077.00 80,077.00 44.47 

      32 481 *������ �$
��#� 120,000.00   0.00 

      32 481 +����
%��
 ���
� ��������& 100,000.00   0.00 

      32 481 )��� ���! '�
��
 �����
 50,000.00   0.00 

      32 481 (������� *���� ��� 50,000.00   0.00 

      32 481  ��
������ ����&
%� �� �����% 100,000.00   0.00 

      32 481 (������� ����$� 40,000.00   0.00 

      32 481 3���$�� �������� ����!  150,000.00   0.00 

      32 481 *���&
%� 	� �������� 0.00   #DIV/0! 

      32 481 3���$�� ���&
%� ��
!���� ������� 50,000.00 50,000.00 100.00 

      32 481 
)- , ����
��� *������  � ����
$������ 
������ �� 20,000.00 20,000.00 100.00 

      32 481 3���$�� �������� )�%
����& ������� 30,000.00 30,000.00 100.00 

      32 481 ������& ������� 10,000.00 10,000.00 100.00 

      32 481 *���&
%� ����
$��% 	��
&
%
 ������� 50,592.00 50,592.00 100.00 

      32 481 
)��� ���! '�
��
 �����
,���.��� ���	� - 
������� 50,000.00 50,000.00 100.00 

      32 481 
3���$�� �������� ����!,�!���� ������ - 
������ 50,000.00 50,000.00 100.00 

      32 481 
3���$�� �������� ����!,
������� 
�������
%�-��� 50,000.00 50,000.00 100.00 
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      32 481 )�%� 4
���
�,25.������� 	������� - ������� 30,000.00 30,000.00 100.00 

      32 481  ��
������ ��������� ��
%� - ������� 20,000.00 20,000.00 100.00 

      32 481 ���
&
%��� ����
&�,��� 	��
&
%� - ������� 20,000.00 20,000.00 100.00 

      32 481 ,����
�����
 
���
���,�
	��
%� - ������� 19,850.00 19,850.00 100.00 

          ,����� ! ����%�&� 160 1,740,519.00 633,243.98 36.38 

                  

    810     ,���$� �����%�&� � �����       

      33 481 *���&
%� �	�����
 ���!��
� 100,000.00   0.00 

      33 481 ��!�%�� �� 	���� 400,000.00   0.00 

      33 481 .
����
���� ��������� �	���� 300,000.00 118,061.41 39.35 

      33 481 ���! �������� ��!�%�� ,�'� 50,000.00   0.00 

      33 481 �� .������ ����� 50,000.00   0.00 

      33 481 �	��
���
 ���!����
 ����� 650,000.00 117,150.00 18.02 

      33 481 .� �
��� ������� �� ����
� ������� 70,000.00 70,000.00 100.00 

      33 481 5('2 ,�'� ���! �������� ��!�%�� ������� 20,000.00 20,000.00 100.00 

      33 481 .� )���
 !���& )�%
����& �������  50,000.00 50,000.00 100.00 

      33 481 .� )��&� ������� 50,000.00 50,000.00 100.00 

      33 481 .� )������ ������� ����&
%� ������ 50,000.00 50,000.00 100.00 

      33 481 1
�
�� ���! ������� 20,000.00 20,000.00 100.00 

      33 481 6��� ���! ������� ����
� 50,000.00 50,000.00 100.00 

      33 481 .� ,�'� ������� 68,000.00 68,000.00 100.00 

      33 481  
!�����$�� 	�
$�,.
��� ��	 - ������� 20,000.00 20,000.00 100.00 

          ,����� ! ����%�&� 810 1,948,000.00 633,211.41 32.51 

                  

    820     
,���$� ������� ��&� ���� ����������� 
� ���$�# #����        

      34 481 ��� ���%� 70,000.00   0.00 

      34 481 �(* '�
��
 !
���
 40,000.00   0.00 

      34 481 7��	��� ��
�� ���� 0�����
� ������� 20,000.00 20,000.00 100.00 

      34 481  ��
�����
 &����� �� ������� �������  100,000.00 100,000.00 100.00 

      34 481 
.
���
 ����
��� +��� )
�����#��
� 
������� 20,000.00 20,000.00 100.00 

      34 481 '�
��
 !
���
 ��	��
�� ����� ������� 50,000.00 50,000.00 100.00 

      34 481 7��	��� ��
�� *����� ���
� 30,000.00 30,000.00 100.00 

                  

          ,����� ! ����%�&� 820 330,000.00 220,000.00 66.67 

                  

    840     ������ � ���$� ����$� !&����%�       

      35 481 )�����
� ���%�� 50,000.00   0.00 

      35 481 )- *��
�� �� &���� 100,000.00   0.00 

      35 481 )- '������� �� &���� 100,000.00   0.00 

      35 481 )- �
�
#��� �� &���� 100,000.00   0.00 

      35 481 )�����
� �
�
� 100,000.00   0.00 

      35 481 )- / ���� �� &���� 200,000.00   0.00 

      35 481 2���� ��	�����
� 100,000.00   0.00 

      35 481 2����  � 100,000.00 100,000.00 100.00 

      35 481 '�2 , ����
��� 100,000.00 100,000.00 100.00 

      35 481 2����  �,�����
 �� &���
 - ������� 100,000.00 100,000.00 100.00 

      35 481 
2���� '�������,�����
���� ���� - 
������� 50,000.00 50,000.00 100.00 

          ,����� ! ����%�&� 840 1,100,000.00 350,000.00 31.82 

                  

          ,+,���  ���� 2.5 8,423,519.00 4,221,455.39 50.12 
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���� 0�3�� 
2013.$�� 

�!��(�.� ! 6 
#���%� 

���%��� 
�!��(�. 

3         ��4����+� ,�����        

                  

  3.4       +,��,��       

                  

    820     +������� %����       

      58 411 
�����,����&
 
 ������� 
��	�����
� 4,600,000.00 2,019,995.13 43.91 

      59 412 '�&
%���
 ��	�
���
 835,000.00 361,306.00 43.27 

      60 414 '�&
%���� ������ ��	�����
� 180,000.00 0.00 0.00 

      61 415 ������� �� ��	������ 145,000.00 70,325.21 48.50 

      62 416 ������� 
 !����
 0.00 0.00 #DIV/0! 

      63 421 '����
 �������
 1,160,000.00 419,039.88 36.12 

      64 422 �������
 	������� 930,000.00 153,746.00 16.53 

      65 423 (����� 	� ������� 696,720.00 526,377.30 75.55 

      66 424 '	�&
%��
������ ������ 1,800,000.00 34,060.00 1.89 

      67 425 ������ 	�	����� 
 ��������� 300,000.00 41,490.00 13.83 

      68 426 )����
%��  600,000.00 134,083.53 22.35 

      69 482 	����
, �!������ ����� 10,000.00 9,970.00 99.70 

      70 511 ��������� ������ 
 �!%����� 1,000,000.00 1,535,203.00 153.52 

      71 512 )��
�� 
 �	��� 135,000.00 0.00 0.00 

                  

          ,����� +������� %���� 12,391,720.00 5,305,596.05 42.82 

                  

  3.4 820     ����� "�"������       

      58 411 
�����,����&
 
 ������� 
��	�����
� 5,200,000.00 2,389,393.77 45.95 

      59 412 '�&
%���
 ��	�
���
 930,000.00 427,704.49 45.99 

      61 415 ������� �� ��	������ 250,000.00 98,262.00 39.30 

      62 416 ������� 
 !����
 35,000.00 0.00 0.00 

      63 421 '����
 �������
 950,000.00 437,754.47 46.08 

      64 422 �������
 	������� 150,000.00 49,892.00 33.26 

      65 423 (����� 	� ������� 400,000.00 158,616.01 39.65 

      66 424 '	�&
%��
������ ������ 400,000.00 173,115.60 43.28 

      67 425 ������ 	�	����� 
 ��������� 200,000.00 42,240.00 21.12 

      68 426 )����
%�� 250,000.00 38,519.74 15.41 

      70 511 ��������� ������ 
 �!%����� 1,200,000.00 102,050.00 8.50 

      71 512 )��
�� 
 �	��� 160,000.00 31,500.00 19.69 

      72 515 ������
%���� 
��
�� 500,000.00 121,574.65 24.31 

                  

          ,����� ����� "�"������ 10,625,000.00 4,070,622.73 38.31 

                  

  3.4 820     )�!�&       

      58 411 
�����,����&
 
 ������� 
��	�����
� 1,510,000.00 419,260.83 27.77 

      59 412 '�&
%���
 ��	�
���
 380,000.00 75,047.67 19.75 

      61 415 ������� �� ��	������ 80,000.00 0.00 0.00 

      62 416 ������� 
 !����
 0.00 0.00 #DIV/0! 

      63 421 '����
 �������
 425,000.00 42,585.93 10.02 

      64 422 �������
 	������� 100,000.00 0.00 0.00 
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      65 423 (����� 	� ������� 790,000.00 561,113.00 71.03 

      66 424 '	�&
%��
������ ������ 1,000,000.00 114,800.00 11.48 

      67 425 ������ 	�	����� 
 ��������� 300,000.00 303,392.40 101.13 

      68 426 )����
%�� 200,000.00 178,502.76 89.25 

      70 511 ��������� ������ 
 �!%����� 0.00 0.00 #DIV/0! 

      71 512 )��
�� 
 �	��� 100,000.00 6,700.00 6.70 

      72 515 ������
%���� 
��
�� 100,000.00 100,000.00 100.00 

                  

          ,����� )�!�& 4,985,000.00 1,801,402.59 36.14 

                  

          ,+,���  ���� 3.4. 28,001,720.00 11,177,621.37 39.92 
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���� 0�3�� 2013.$�� �!��(�.� ! 6 
#���%� 

���%��� 
�!��(�. 

3         ��4����+� ,�����        

                  

  3.9 912     ������� �0������/
       

                  

          
������� 4+��� ``��� ���� 
��0��`` �
��+�  ��	�4�
       

                  

        463 
	��%�&� � �������� �����# 
�����# �����       

      129 411 ����� 
 ����&
 ��	�����
� 0.00   #DIV/0! 

      129 412 '�&
%��
 ��	�
���
 0.00   #DIV/0! 

      129 413 ������� � �����
 500,000.00 159,774.99 31.95 

      129 414 '�&
%���� ������ ��	�����
� 0.00   #DIV/0! 

      129 415 ������� �� ��	������ 700,000.00 445,728.99 63.68 

      129 416 ������� 
 !����
 500,000.00 362,027.03 72.41 

      129 421 '����
 �������
                 9,500,000.00 4,655,599.08 49.01 

      129 422 �������
 	������� 9,200,000.00 4,450,354.00 48.37 

      129 423 (����� 	� ������� 540,000.00 150,686.75 27.90 

      129 424 '	�&
%��
������ ������ 300,000.00 158,740.00 52.91 

      129 425 ������ 	�	����� 
 ��������� 700,000.00 241,395.01 34.49 

      129 426 )����
%�� 850,000.00 372,403.18 43.81 

      129 472 '�&. ����
�� - �	�&
%���� ����� 200,000.00 0.00 0.00 

      129 482 �����
 ����� 
 ����� 50,000.00 23,610.00 47.22 

      129 511 -����� 
 ������
���
 �!%���
 1,775,000.00 275,707.00 15.53 

      129 512 )��
�� 
 �	��� 88,670.00 38,670.00 43.61 

                  

          ,����� �4 ������  ���(�� 24,903,670.00 11,334,696.03 45.51 

                  

          
������� 4+��� ``�,+ 
+���1�-`` )�������5       

                  

      129 463 
	��%�&� � �������� �����# 
�����# �����     #DIV/0! 

      129 411 ����� 
 ����&
 ��	�����
� 0.00   #DIV/0! 

      129 412 '�&
%��
 ��	�
���
 0.00   #DIV/0! 

      129 413 ������� � �����
 500,000.00 257,671.50 51.53 

      129 414 '�&
%���� ������ ��	�����
� 0.00 0.00 #DIV/0! 

      129 415 ������� �� ��	������ 550,000.00 283,016.87 51.46 
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      129 416 ������� 
 !����
 200,000.00 0.00 0.00 

      129 421 '����
 �������
    2,180,000.00 507,821.48 23.29 

      129 422 �������
 	������� 2,000,000.00 1,232,129.40 61.61 

      129 423 (����� 	� ������� 410,000.00 126,355.93 30.82 

      129 424 '	�&
%��
������ ������ 100,000.00 13,360.00 13.36 

      129 425 ������ 	�	����� 
 ���� 600,000.00 442,404.00 73.73 

      129 426 )����
%�� 750,000.00 163,583.91 21.81 

      129 482 �����
 ����� 
 ����� 50,000.00 12,477.00 24.95 

      129 451 ������ 	��������
$�� ������� 0.00 0.00 #DIV/0! 

      129 511 -����� 
 ������
���
 �!%���
 400,000.00 149,741.00 37.44 

      129 512 )��
�� 
 �	��� 50,000.00 0.00 0.00 

                  

          ,����� �4 )&����% 7,790,000.00 3,188,561.09 40.93 

                  

          
������� 4+��� ``)�4� 
;�������-`` ��
	/
��       

                  

      129 463 
	��%�&� � �������� �����# 
�����# �����     #DIV/0! 

      129 411 ����� 
 ����&
 ��	�����
� 0.00   #DIV/0! 

      129 412 '�&
%��
 ��	�
���
 0.00   #DIV/0! 

      129 413 ������� � �����
 700,000.00 156,270.01 22.32 

      129 414 '�&
%���� ������ ��	�����
� 0.00 0.00 #DIV/0! 

      129 415 
������� �� ��	������ 

800,000.00 410,501.06 51.31 

      129 416 ������� 
 !����
 250,000.00 147,570.62 59.03 

      129 421 '����
 �������
     2,330,000.00 484,207.62 20.78 

      129 422 �������
 	������� 2,300,000.00 841,235.00 36.58 

      129 423 (����� 	� ������� 260,000.00 56,980.00 21.92 

      129 424 '	�&
%��
������ ������ 140,000.00 33,400.00 23.86 

      129 425 ������ 	�	����� 
 ���������  700,000.00 102,450.18 14.64 

      129 426 )����
%�� 850,000.00 223,187.10 26.26 

      129 482 �����
,�!������ ����� 50,000.00 2,780.92 5.56 

      129 511 -����� 
 ������
���
 �!%���
 2,000,000.00 0.00 0.00 

      129 512 )��
�� 
 �	��� 140,000.00 0.00 0.00 

                  

          ,����� �4 ����.��� 10,520,000.00 2,458,582.51 23.37 

                  

          
),��8+� 4+��� ``��
��� 
)�+��/�5`` ��;��
��5       

                #DIV/0! 

      129 463 
	��%�&� � �������� �����# 
�����# �����     #DIV/0! 

      129 411 ����� 
 ����&
 ��	�����
� 0.00   #DIV/0! 

      129 412 '�&
%��
 ��	�
���
 0.00   #DIV/0! 

      129 413 ������� � �����
 130,000.00   0.00 

      129 414 '�&
%���� ������ ��	�����
� 60,000.00   0.00 

      129 415 ������� �� ��	������ 200,000.00 191,522.00 95.76 

      129 416 ������� 
 !����
 0.00   #DIV/0! 

      129 421 '����
 �������
 60,000.00   0.00 

      129 422 �������
 	������� 0.00   #DIV/0! 

      129 423 (����� 	� ������� 200,000.00   0.00 

      129 424 '	�&
%��
������ ������ 0.00   #DIV/0! 

      129 425 ������ 	�	����� 
 ��������� 20,000.00   0.00 

      129 426 )����
%�� 60,000.00 20,000.00 33.33 

      129 511 -����� 
 ������
���
 �!%���
 200,000.00   0.00 

      129 512 )��
�� 
 ���� 120,000.00   0.00 

                  

          ,����� #�!�'� (��� 1,050,000.00 211,522.00 20.14 

                  

          ,+,���  ���� 3.9. 44,263,670.00 17,193,361.63 38.84 
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���� 0�3�� 2013.$�� �!��(�.� ! 6 
#���%� 

���%��� 
�!��(�. 

3         ��4����+� ,�����        

                  

  3.10. 912     ��
	/
 �0������/
       

                  

           �)������ �
��+�  ��	�4�
       

                  

        463 	��%�&� � �������� �����# �����# �����       

      130 411 �����,����&
 
 ������� ��	�����
� 0.00 0.00 #DIV/0! 

      130 412 '�&
%���
 ��	�
���
 0.00 0.00 #DIV/0! 

      130 413 ������� � �����
 0.00 0.00 #DIV/0! 

      130 414 '�&
%���� ������ ��	�����
� 0.00 0.00 #DIV/0! 

      130 415 ������� �� ��	������ 400,000.00 284,605.80 71.15 

      130 416 ������� 
 !����
 200,000.00 0.00 0.00 

      130 421 '����
 �������
 3,200,000.00 1,217,118.78 38.03 

      130 422 �������
 	������� 300,000.00 193,449.50 64.48 

      130 423 (����� 	� ������� 700,000.00 313,839.06 44.83 

      130 424 '	�&
%��
������ ������ 80,000.00 1,500.00 1.88 

      130 425 ������ 	�	����� 
 ��������� 350,000.00 127,167.00 36.33 

      130 426 )����
%��  750,000.00 364,628.57 48.62 

      130 472 ������� �� ��&
%���� ����
�� 
� !�"��� 30,000.00 30,000.00 100.00 

      130 511 ��������� ������ 
 �!%����� 1,000,000.00 0.00 0.00 

      130 512 )��
�� 
 �	��� 0.00 0.00 #DIV/0! 

                  

          ,+,��� ��  ���, 3.10. 7,010,000.00 2,532,308.71 36.12 
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  3.11.       5
���� �� ��5������ ��	       

                  

    090     
��%�&�� ��#�: �$��7���# 
�������(���       

                  

      131 411 �����,����&
 
 ������� ��	�����
� 1,055,000.00 545,241.64 51.68 

      131 412 '�&
%���
 ��	�
���
 190,000.00 93,350.62 49.13 

      131 415 ������� �� ��	������ 0.00   #DIV/0! 

      131 421 '����
 �������
 145,000.00 89,002.21 61.38 
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      131 422 �������
 	������� 100,000.00 16,500.00 16.50 

      131 423 (����� 	� ������� 550,000.00 265,091.82 48.20 

      131 425 ������ 	�	����� 
 ��������� 100,000.00 0.00 0.00 

      131 426 )����
%��  250,000.00 100,844.41 40.34 

      131 472 ������� �� ��&�%���� ����
�� 40,000,000.00 23,646,390.88 59.12 

      131 512 )��
�� 
 �	��� 0.00 0.00 #DIV/0! 

                  

          ,+,��� ��  ���, 3.11. 42,390,000.00 24,756,421.58 58.40 
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  3.12.       
	�) �	���9� �
��+� 
 ��	�4�
       

                  

    700     ��������       

                  

      132 421 '����
 �������
 75,000.00 28,000.00 37.33 

      132 425 ������ 	�	����� 
 ��������� 1,900,000.00 445,571.00 23.45 

      132 512 )��
�� 
 �	��� 800,000.00 0.00 0.00 

                  

          ,+,��� ��  ���, 3.12. 2,775,000.00 473,571.00 17.07 
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На основу члана 50. став 3. Закона о јавним
предузећима („Сл.гласник РС“, број 119/2012) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(„Општински службени гласник“, бр. 9/2008),

Скупштина општине Велико Градиште, на
17.седници одржаној 05.08.2013.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ

ПРОГРАМА ДАВАЊА У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
Даје се сагласност на Измену Програма дава-

ња у закуп на одређено време неизграђеног јавног
грађевинског земљшта.

Члан 2.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,

а објављује се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.

Број:464-117/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 29. став 3. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, број 72/09 и 52/11), у вези члана 12. став 2.
Закона о предшколском васпитању и образовању
(„Службени гласник РС“, број 18/10) и члана 40. став
1. тачка 8. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“,
број 9/08),

Скупштина општине Велико Градиште на
својој 17 седници одржаној дана 05.08.2013. године,
доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

Члан 1.
У Одлуци о мрежи предшколских установа на

територији општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“, број 11/2011 и
14/2012) у члану 2. речи „Рам и Ђураково“ бришу се,
а после речи „Кусиће“ брише се „тачка“ и додају
речи „и Средњево“.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана  од дана

објављивања у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.

Број:60-11/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09,
64/10–Oдлука УС, 24/11 и 121/12), члана 29.
Правилника о садржини, начину и поступку израде
планских докумената („Службени гласник РС“,бр.
31/10, 69/10 и 16/11), и члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 9/2008), на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште, на 17
седници одржаној дана 05.08.2013. године, доноси,

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОДРУЧЈА

ЛЕДЕРАТА“

Члан 1.
У Одлуци се приступању изради Плана

детаљне регулације „Подручја Ледерата“ (у даљем
тексту; План), бр. 353-177/2013-01-1 од 17.06.2013
године у члану 7. у ставу 1. после речи, обезбедиће,
реч:“инвеститори“ брише се.

У место избрисане речи додаје се нова која
гласи: „наручиоци“.

Члан 2.
У истом члану постојећи став 2. брише се.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења а

објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

Донетом Одлуком, под горњим бројем, при-
ступа се изради Плана детаљне регулације „Подручја
Ледерата“ к.о. Рам на територији општине Велико
Градиште.

Одлуком на потесу обухвата, планирана се,
резервација простора за будуће објекте, који ће се
након изградње користити као и систем заштите
постојећег културно-истоијскиог локалитета и у
читавом комплексу.  

Циљ израде Плана, била је анализа локације у
архитектонско-урбанистичком смислу и преиспита-
вање могућности као и потенцијалних ограничења за
изградњу планираних садржаја, кроз систем заштите
локалитета преко Просторног плана општине
Велико Градиште као и Просторног план Републике
Србије у читавом коплексу.

Због потребе израде планске документације и
разраде планских решења на терену, било је потреб-
но ближе дефинисати наручиоца плана. Наиме у
Одлуци, која је донета, генералним термином као
носилац израде, означен је „инвеститор“ плана, којег
су чинили општина Велико Градиште, МЗ Рам и
међународни донатори. Како не би било евентуалних
забуна и произвољног тумачења појмова наручилац,
инвеститор као и носилац израде плана, то се овом
Одлуком о измени Одлуке о приступању изради
ПДР-а „Подручја Ледерата“, реч наручилц дефини-
ше у појмовном смислу и представља јединицу
локалне самоуправе, која буџетом обезбеђује потреб-
на материјална средства за израду плана, и која врши
избор обрађивача плана, у складу са Законом било
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самостално или преко међународних донатора и
Месне заједнице у одговарајућеим процентима.

Предвиђена средства буџета, за изграду плана,
опредљена су на позицији 22, глава 2.1, раздео 2,
функција 110, ек. класификација 451, од стране једи-
нице локалне самоуправе као наручиоца плана и из
других извора у складу са Законом. 

Из свега напред изнетог а у складу са
Одељком 4. тачком 4.2. Просторног плана општине
Велико Градиште „Имплементација и спровођење
плана“ („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 2/2011) а сагласно члану 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.
72/09, 81/09, 24/11 и 121/12) предлаже се Скупштини
општине да донесе Одлуку о измени Одлуке каква је
у предлогу дата.

Број:353-230/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09, 81/09,
64/10–Oдлука УС, 24/11 и 121/12), члана 29.
Правилника о садржини, начину и поступку израде
планских докумената („Службени гласник РС“,бр.
31/10, 69/10 и 16/11), и члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 9/2008), на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште, на 17.
седници одржаној дана 05.08.2013. године, доноси,

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПОДРУЧЈА

ТВРЂАВЕ РАМ“

Члан 1.
У Одлуци се приступању изради Плана

детаљне регулације „Подручја тврђаве Рам“ (у
даљем тексту; План), бр. 353-176/2013-01-1 од
17.06.2013 године у члану 7. у ставу 1. после речи,
обезбедиће, реч:“инвеститор“ брише се.

Уместо избрисане речи додаје се нова која
гласи: „наручилац“.

Члан 2.
У истом члану постојећи став 2. брише се.

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења а

објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е
Донетом Одлуком, под горњим бројем, при-

ступа се изради Плана детаљне регулације „Подручја
тврђаве Рам“ к.о. Рам на територији општине Велико
Градиште.

Одлуком на потесу обухвата, планирана се,
резервација простора за будуће објекте, који ће се

након изградње користити у простору као и систем
заштите постојећих културно-истоијских објеката на
локалитету и у читавом комплексу.  

Циљ израде Плана, била је анализа локације у
архитектонско-урбанистичком смислу и преиспита-
вање могућности као и потенцијалних ограничења за
изградњу планираних садржаја, и њихова заштита
кроз Просторни план општине Велико Градиште као
и Просторни план Републике Србије у оквиру
коплекса.

Због потребе израде планске документације и
разраде планских решења на терену, било је потреб-
но ближе дефинисати наручиоца плана. Наиме у
Одлуци, која је донета, генералним термином као
носилац израде, означен је „инвеститор“ плана. Како
не би било евентуалних забуна и произвољног
тумачења појмова наручилац, инвеститор као и носи-
лац израде плана, то се овом Одлуком о измени
Одлуке о приступању изради ПДР-а „Подручја
тврђаве Рам“, реч наручилц дефинише у појмовном
смислу и представља јединицу локалне самоуправе
која буџетом обезбеђује потребна материјална сред-
ства за израду плана, и која врши избор обрађивача
плана, у складу са Законом.

Предвиђена средства буџета, за изграду плана,
опредљењна су на позицији 22, глава 2.1, раздео
2,функција 110, ек. класификација 451, од стране
јединице локалне самоуправе као раручиоца плана и
из других извора у складу са Законом. 

Из свега напред изнетог а у складу са
Одељком 4. тачком 4.2. Просторног плана општине
Велико Градиште „Имплементација и спровођење
плана“ („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 2/2011) а у складу са чланом 46.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11 и 121/12) предлаже се
Скупштини општине да донесе Одлуку о измени
Одлуке каква је у предлогу дата.

Број:353-229/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 4., а у складу са чланом 5. и
9. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, бр. 88/2011), чланa 9. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/2012),
чланова 22. и 23. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, бр. 72/2011), члана 32. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008)

Скупштина општине Велико Градиште на 17
седници одржаној дана 05.08.2013. године, донела је, 

О   Д   Л   У   К   У
О ПРЕНОСУ НЕПОКРЕТНИХ СТВАРИ У

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ НА
КОРИШЋЕЊЕ ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ“
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Члан 1. 
ИЗУЗИМАЈУ СЕ од Јавног комуналног пред-

узећа „Стандард“ Велико Градиште и предаје Јавном
комуналном предузећу „Дунав Велико Градиште“, на
коришћење а у циљу пружања комуналних услуга,
следећи објекти, који се налазе на кп.бр. 580 из Л.
н.бр. 293 К.О Велико Градиште:

-Помоћна зграда, oбјекат бр. 1. - изграђен без
одобрења за градњу,

-Зграда пословних услуга, објекат бр. 2. -
изграђен без одобрења за градњу,

-Помоћна зграда, oбјекат бр. 3. - изграђен без
одобрења за градњу, и

-Помоћна зграда, oбјекат бр. 4. - изграђен без
одобрења за градњу.         

Члан 2.
Вршилац комуналне делатности, Јавно кому-

нално предузеће „Дунав Велико Градиште“, из
Великог Градишта ће у складу са Законом извршити
упис права коришћења код надлежне службе ката-
стра непокретности у Великом Градишту, одмах
након ступања на снагу ове одлуке.

Члан 3.
По правоснажности ове одлуке закључиће се

уговор између Општине Велико Градиште и
ЈКП“Дунав Велико Градиште“ којим ће се регулиса-
ти међусобна права и обавезе у погледу преноса
права коришћења на непокретностима из члана 1.
ове Одлуке.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е
Уставом Републике Србије утврђено је, поред

осталог, да Република Србија уређује и обезбеђује
систем локалне самоуправе, правни положај при-
вредних субјеката, систем обављања појединих при-
вредних и других делатности као и да општина у
складу са законом преко својих органа уређује и
обезбеђује обављање и развој комуналних делатно-
сти (члан 190. ст. 1. тач. 1. Устава РС).

Законом о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“ бр. 88/2011) прописано је
да општина преко својих органа у складу са законом
уређује и обезбеђује услове као и начин обављања
комуналних делатности. Такође, тим законом пропи-
сано је да за обављање комуналних делатности од
општег интереса, односно од локалног интереса које
општина одреди, може обављати јавно предузеће,
привредно друштво, предузетник или други при-
вредни субјект на начин прописан законом.

Према члану 9.Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ бр.119/2012), прописано је
да имовину јавног предузећа чине права својине на
покретним и непокретним стварима, новчана сред-
ства и хартије од вредности и друга имовинска права,
која су пренета у својину јавног предузећа у складу
са законом, укључујући и право коришћења на ства-
рима у јавној својини.

Чланом 13. Законом о комуналним делатно-
стима, одређено је да је јединица локалне самоупра-
ве овлашћена да уређује односе између вршиоца

комуналне делатности и корисника услуга. Чланом
14. вршилац комуналне делатности је дужан да орга-
низује рад и пословање на начин којим се обезбеђује
трајно и несметано коришћење комуналних услуга
на начин предвиђен законом, са прописаним или уго-
вореним квалитетом услуге уз предузимање мeра
одржавања, развоја заштите све са циљем унапређе-
ња квалитета услуга код обављања истих.

Како је досадашње Јавно комунално предузе-
ће „Стандард“ из Великог Градишта у великим
финансијским и организационим проблемима, ради
заштите и унапређења комуналних делатности и
заштите комуналних објеката у циљу коришћења
система, чувања, одржавања, и његовог развоја, као
делатности од општег интереса, то се у складу са
одредбама Закона о локалној самоуправи, Закона о
комуналним делатностима и Закона о јавној својини,
предлаже доношење Одлуке као у предлогу, како би
се обезбедила несметана употреба комуналних услу-
га и објеката са циљем пружања комуналног про-
извода, корисницима услуга за један дужи временски
период од стране његовог вршиоца ЈКП „Дунав
Велико Градиште“.

Чланом 19. став 1. тачка 3. Закона о јавној
својини(„Службени гласник РС“ бр. 72/2011)
прописано је да јавна предузећа чији је оснивач једи-
ница локалне самоуправе могу бити корисници ства-
ри у јавној својини. Како је оснивач ЈКП“Дунав
Велико Градиште“ јединица локалне самоуправе то
су испуњени услови да наведено предузеће буде
корисник непокретности у јавној својини.

Општина Велико Градиште ће након правос-
нажности ове одлуке са ЈКП“Дунав Велико
Градиште“ закључити уговор којим ће регулисати
пренос предметних непокретности с обзиром да су
им исте дате само на коришћење а нису пренете у
својину.

Из свега напред изнетог предлаже се
Скупштини општине Велико Градиште да донесе
Одлуку каква је у предлогу дата.

Број:464-110/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 35. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', бр.72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС),
Одлуке о изради плана детаљне регулације подручја
ветроелектране “Кривача” на територији општине
Велико Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, број 2/13) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (''Службени гласник
општине Велико Градиште'', бр. 9/2008), Скупштина
општине Велико Градиште, на 17 седници одржаној
дана 05.08.2013. године, донела је

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ

РЕГУЛАЦИЈЕ

подручја ветроелектране “КРИВАЧА” (на

територији општине Велико Градиште)
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Члан 1.
Овом одлуком усваја се План детаљне регула-

ције подручја ветроелектране “Кривача” на терито-
рији општине Велико Градиште (у даљем тексту:
План), који је урађен у складу са Законом о планира-
њу и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-
одлука УС), Правилником о садржини, начину и
поступку израде планских докумената („Службени
гласник РС“, број 31/2010, 69/2010 и 16/2011),
Просторним планом општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“,
број 2/2011), од стране обрађивача - “АРХИПЛАН”
Д.О.О. из Аранђеловца. 

Члан 2. 
У граници обухвата Плана је површина од

9,65 ha у оквиру катастарске општине Кусиће, одно-
сно целе к.п.бр. 2021, 2239/1, 2239/2, 2240/3, 2446 и
2469; делови к.п.бр. 1356, 1458, 1459, 1468, 1493/2,
1674, 1678, 1679, 1680/2, 1680/3, 1680/6, 1680/7, 1681,
1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1690, 1691, 1694, 1695,
1697, 1698, 1699, 1701, 1702, 1706, 1707, 1708, 1709,
1710, 1711, 1712, 1713, 1716, 1717, 1718/1, 1719,
1721, 1722, 1723, 1805, 1806/1, 1873, 1874, 1898,
1985, 1989, 1991, 1992/1, 1993, 1994, 1995, 1996,
2020, 2022, 2024, 2228, 2232, 2233, 2234, 2236, 2237,
2238, 2240/1, 2241, 2242, 2424, 2426, 2427, 2428,
2429, 2430, 2432, 2433, 2444, 2445, 2447, 2454, 2455,
2467, 2468, 2470, 2471, 2472, 2473, 2502, 4844, 4845,
4854, 4856, 4865, 4869, 4870, 4871 и 4872, све у КО
Кусиће.

У случају неслагања напред наведених
бројева катастарских парцела и подручја датог у гра-
фичким прилозима, као предмет овог Плана, важи
граница утврђена у графичким прилозима Плана.

Члан 3.
Циљ израде овог Плана је утврђивање прави-

ла уређења и грађења, односно стварање планског
основа за издавање одговарајућих дозвола за изград-
њу свих потребних објеката ветроелектране
“Кривача”, уз усаглашавање са локационим услови-
ма, постојећим и планираним развојним интересима
локалних заједница, условима надлежних институ-
ција, а посебно условима заштите животне средине,
природних и културних добара. 

Непосредни циљ је утврђивање трасе далеко-
вода, кроз КО Кусиће, дужине око 3,0 km, са коридо-
ром ширине 30,0 m.

Члан 4.
Саставни део ове одлуке је План, који садржи

текстуални део (правила уређења и правила грађења)
и графички део. 

Текстуални део садржи:

П О Л А З Н Е   О С Н О В Е

1. УВОДНИ ДЕО
1.1. Правни и плански основ
1.2. Повод и циљ израде плана
1.3. Обухват плана и грађевинског подручја

1.3.1. Опис границе обухвата плана
1.3.2. Опис границе грађевинског подручја
1.4. Извод из усвојеног концепта плана у виду

закључка 

П Л А Н С К И   Д Е О

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. Концепција уређења и изградње са поде-

лом на целине и зоне
2.2. Основна намена у обухвату плана и

биланс површина
2.3. Опис грађевинског земљишта и земљиш-

та у функцији енергетике
2.3.1. Грађевинско земљиште јавних намена
2.3.2. Грађевинско земљиште осталих намена
2.3.3. Остало земљиште у функцији енергети-

ке
2.3.4. Биланс површина грађевинског зем-

љишта и осталог земљишта у функцији енергетике
2.4. Трасе, коридори и регулација саобра-

ћајница и инфраструктуре
2.4.1. Саобраћајна инфраструктура
2.4.2. Водопривредна инфраструктура
2.4.3. Електроенергетика
2.4.4. Телекомуникације
2.4.5. Гасификација
2.5. Урбанистичке опште и посебне мере

заштите
2.5.1. Мере за спречавање, ограничавање и

компензацију негативних утицаја на животну среди-
ну

2.5.2. Заштита природних и културних добара 
2.5.3. Мере заштите од елементарних непого-

да
2.5.4. Мере заштите од ратних разарања
2.5.5. Мере енергетске ефикасности изградње

и стандарди приступачности
2.6. Инжењерско – геолошки услови

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
3.1. Општа правила грађења за изградњу

објеката високоградње на грађевинском земљишту
јавних и осталих намена

3.2. Правила грађења на грађевинском зем-
љишту јавних намена

3.2.1. Правила за образовање грађевинских
парцела јавних намена

3.2.2. Правила грађења за саобраћајну инфра-
структуру

3.3. Правила грађења за инфраструктуру
3.3.1. Водоснабдевање, одвођење отпадних и

кишних вода
3.3.2. Електроенергетика и телекомуникације
3.3.2.1. Трафостанице 110/35 kV
3.3.2.2. Далеководи 110kV
3.3.2.3. Далеководи 35kV
3.3.2.4. Каблови 35kV и оптички каблови
3.3.3. Заштитни појасеви линијских инфра-

структурних објеката
3.4. Правила грађења на грађевинском зем-

љишту осталих намена
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3.4.1. Правила за одређивање површина за
изградњу и за формирање грађевинских парцела
осталих намена

3.4.1.1. Формирање грађевинских парцела
3.4.1.2. Одређивање површина за изградњу

ветрогенератора и за формирање грађевинских пар-
цела

3.4.1.3. Одређивање површина стубних места
за далеководе

3.4.1.4. Одређивање површина за подземне
линијске инфраструктурне објекте

3.4.2. Посебна правила грађења
3.4.2.1. Правила грађења за ветрогенераторе
3.4.2.2. Правила грађења за зоне платоа/гради-

лишта
3.4.2.3. Правила грађења за комплекс објекта у

функцији одржавања ветроелектране

4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
4.1. Садржај графичког дела
4.2. Садржај документације
4.3. Смернице за примену и спровођење плана
4.4. Остало

Графички део садржи:
1. Позиција ветролектране “Кривача” у одно-

су на окружење .................................................. 1:25.000
2. Постојећа намена површина ............. 1:2.500
3. План намене површина са поделом на гра-

ђевинско земљиште за јавне и остале намене и пла-
нирани систем мрежа и објеката комуналне инфра-
структуре .............................................................. 1:2.500

4. План саобраћајница са регулационим и
нивелационим елементима и урбанистичка регула-
ција са грађевинским линијама ........................ 1:2.500

5. План парцелације са елементима за обеле-
жавање површина јавних намена ..................... 1:2.500

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог (8) дана од

дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Велико Градиште”.

Образложење
Правни основ за израду Плана садржан је у

одредбама Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-
исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС),
Правилника о садржини, начину и поступку израде
планских докумената („Службени гласник РС“, број
31/2010, 69/2010 и 16/2011) и Одлука о приступању
израде Плана детаљне регулације подручја ветро-
електране “Кривача” на територији општине Велико
Градиште (“Службеном гласнику општине Велико
Градиште”, број 2/2013).

Плански основ за израду Плана је Просторни
план општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, број 2/2011).

Након доношења Одлуке о изради плана
детаљне регулације подручја ветроелектране
“Кривача” на територији општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”,
број 2/13), израђени су концепт и нацрт Плана, обав-

љена је стручна контрола и верификација од стране
Комисије за планове СО Велико Градиште, јавни
увид у трајању од 30 дана, а сачињен је и Извештај
који садржи све податке везане за законску процеду-
ру. 

С обзиром да је спроведена сва процедура
предвиђена Законом о планирању и изградњи, пред-
лаже се да Скупштина општине Велико Градиште,
усвоји одлуку, каква је дата у предлогу. 

Број:353-228/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 13. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007) и члана 15. став 3. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 9/2008), а на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште, на 17
седници одржаној дана 05.08.2013.године, доноси 

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ

САРАДЊЕ СА ОПШТИНОМ РЕШИЦА-
РУМУНИЈА

Члан 1.
У Одлуци о успостављању сарадње са општи-

ном Решица-Република Румунија(„Службени глас-
ник општине Велико Градиште“ број 6/2013) назив
одлуке мења се и гласи:

„ОДЛУКА О УСПОСТАВЉАЊУ САРАД-
ЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШ-
ТЕ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ОПШТИНЕ
РЕШИЦА, РЕПУБЛИКА РУМУНИЈА“

Члан 2.
Средства за успостављање сарадње обезбеђе-

на су у буџету општине Велико Градиште за
2013.годину.

Члан 3.
Остали чланови одлуке остају непромењени.

Број:69-3/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.
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��������� ������	 �	���� �������	, �� 17.�	����� ���� 05.08.2013. �����	, 
������ 

 
 
 

����	� 
� 
������ 
 ������� ����	� � ������ 
����
� ���
	� ����
��� �� 2013.���
� 

 
���� 1. 

  !����� � ���	�� ������	 �	���� �������	 "� 2013.������     
(«�����	�� ������� ������	 �	���� �������	», �� 17/2012.) I !#$%& '(!, ���� 1. 
�	)� �	 � �����: 

 #����)� � �"���� ���	�� !�����	 �	���� �������	 "� 2013. ������ �	)��� �	 
� ���*	�� �� � ��	�	+�� �"������: 

  
����� ���	�
���  
������������ 

�������� ��  
������ 

1 2 3 
�. ������� � ������  !"#$�     
I.������ �����	�   505,262,824.00 
������ ���	
�� 7 503,262,824.00 
1. ������ ������ 71 158,300,000.00 
    1.1. ���� �� �������, ����� � ��������� ������� 711 113,000,000.00 
    1.2. ���� �� ������� 713 27,500,000.00 
    1.3. ���� �� ���� � ������ (��� � �� ���) 714 12,800,000.00 
    1.4. ���� �� ��!������� ������� � ������ �"� 
( ����) 715 0.00 
    1.5. 
����� ������ ������ 716+719 5,000,000.00 
    1.6. #� �"���� �������� 72 0.00 
2. $������� ������ 74+77+78 103,800,000.00 
   - 
� ���� �����%��� ������ 7411 100,000.00 
   2.1. ������ �� ��&��� 79   
3. ����'� �� ����"� ��(������"��� ������� 8 0.00 
4. ��������� ����(�� 7332 25,005,000.00 
5. ����(�� 7331 216,157,824.00 
II. ������ �
����   510,697,132.06 
������ �)#	
�� 4 489,447,132.06 
1. ������� �� ��������� 41 128,080,000.00 
2. ���*%�'� ��� � ������ 42 78,691,432.28 
3. 
������ ������ 44 0.00 
4. #����� �"� ��������� 45 119,067,824.00 
5. ���� �� �� �"����� ������'� 47 5,200,000.00 
6. 
����� ������  48+49 14,091,205.78 
������ � �)���)+$� ��)$#,��� 463+4631 144,316,670.00 
�)���)+$� �)#	
�� 5 21,250,000.00 

VI.�����	� � ���� ������ �������  
� ������ ����������� ������ �����  
�
���� � ���� ����� ������� � ������� 
����������� ������ (IV-V) 92-62 2,000,000.00 
III. �������� ������� (�������� �������) (I-II) (7+8)-(4+5) -7,434,308.06 
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���-)�$� #�,�.�� (��,�.��) 
(����$� ���	
�� �-)/�$� 0) $)�+)��$�  
�)-)�� -�$�# ����$� �)#	
�� �-)/�$� 0) 
�+)��$� �)-)��) (7-7411+8)-(4-44+5) -7,534,308.06 
����$� ,�#�)+$� ��0�+�)� (III+VI )   -5,434,308.06 

 . ������� � ������ �% %�&%'! ��$�(  
)�#��$� ��%��*#, %�&%�&% &� �')#  
+�&�&��*�)# ��%'�&#     

IV.�����	� � ���� ������ ����� �������  
� ������ ����������� ������ 92 2,000,000.00 

V.�
���� � ���� ����� �
������ �  
������� ����������� ������ 62 0.00 

VI. �����	� � ���� ������ ������� �  
������ ����������� ������ ����� �
���� 
� ���� ����� ������� � ������� 
����������� ������ ( IV-V ) 92-62 2,000,000.00 
'. ���!,�'��# � %$�-�$� �!.�     
VII.�����	� � 
�������	� 91 0.00 
1. ����'� �� ����%�� ����1���'� 911 0.00 

   1.1. 0���1���'� ��� "����� (������"���� ������� �"� �  
          ��������� ������ 9113+9114 0.00 

   1.2. 0���1���'� ��� ������� ������� 
9111+9112+9115+ 
9116+9117+9118+9119 0.00 

2. ����'� �� ��������� ����1���'� 912 0.00 
VIII. ������ �������� 61 0.00 
1. 
������ ������ � ����%�� ��������� 611 0.00 

   1.1. 
������ ������ � "����� (������"���� 
������� �"��� � ��������� ������� 6113+6114 0.00 

   1.2. 
������ ������ � ������� ��������� 
6111+6112+6115+ 
6116+6117+6118+6119 0.00 

2. 
������ ������ � ������ ��������� 612 0.00 
IX. ������ ���	� �� ������ (III+VI+VII-VIII )   -5,434,308.06 
X. ��� ���������	� (VI+VII-VIII-IX=-III)   7,434,308.06 

 
 

���� 2. 
���� 2. !����	 �	)� �	 � �����: 
#���	��� ��	���� "� ,��������)	 ���	����� �	,����� �" ����� 1 �	 
!����	 � �"���� �� 7.434.308,06 ������ ��	"�	��+	 �	 �" �����)� �� ������	 
,���������	 �����	, � �"���� �� 2.000.000,00 ������ � ��	�	��- ��	����� 
�" ��	�-���	 �����	 � �"���� �� 5.434.308,06 ������. 
 
 

���� 3. 
 

���� 3. !����	 �	)� �	 � �����: 
#��-��� � �����)� ���	�� ������	, ��� � ��	�	�� ��	���� �" ��	�-���	 �����	,  � 
������� �"���� �� 510.697.132,06 ������ �� ������, ������� �� 	��������� 
�����,���������, ���*	�� �� � ��	�	+�� �"������:  

 
 
 

#�.������                                    '����  /��0��� ���	 2013 
%����� 
�� 

2013 ������	� 

          

  ��#&#$� ��#��$'� �� ��#$(%�&# .%��&#     5,434,308.06 

711 ����� 	� ��0����,����� � ��/. ������� 117,000,000.00 46,587,012.36 113,000,000.00 
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711110 ���� �� ����� 93,000,000.00 36,746,454.83 90,000,000.00 

711120 ���� �� ������ �� ���������� ���������� 12,000,000.00 5,078,549.86 12,000,000.00 

711140 ���� �� ������ �� ������� 5,000,000.00 2,328,139.43 5,000,000.00 

711190 ���� �� ���� ������ 7,000,000.00 2,433,868.24 6,000,000.00 

          

713 ����� 	� �
���	� 22,500,000.00 11,361,983.29 27,500,000.00 

713100 ���� �� ������� 9,000,000.00 7,193,588.09 17,000,000.00 

713300 ���� �� �����!� � ������� 1,500,000.00 389,133.00 1,000,000.00 

713400 ���� �� ��������� ���� 12,000,000.00 3,779,262.20 9,500,000.00 

          

714 ����� 	� ����� � ����1� 19,200,000.00 3,681,778.42 12,800,000.00 

714400 
����� ��������� �����  200,000.00 47,357.94 100,000.00 

714513 ���������� ����� �� �1�'� ������� ������ 10,000,000.00 3,135,057.00 10,000,000.00 

714514 2���*'� ������� �� ������ ������ 5,000,000.00 0.00 0.00 

714547 $������ �� ����!�'� 1������ ������ 2,000,000.00 258,463.48 700,000.00 

714552 3����*�� ����� 2,000,000.00 240,900.00 2,000,000.00 

          

716 ���1� /����� 5,000,000.00 2,030,414.56 5,000,000.00 

716110 ��������� ����� �� (��� 5,000,000.00 2,030,414.56 5,000,000.00 

          

733 ��	���� � ���	����� 241,162,824.00 92,183,334.00 241,162,824.00 

733151 ����%� ����(�� �� ��������� �� ������ 212,495,000.00 88,520,510.00 212,495,000.00 

733251 
��������� �������� ����(�� �� �������� � ����� ����� 
��*���� 25,005,000.00 0.00 25,005,000.00 

733154 ����%� �������� ����(�� � �1�� ������ 3,662,824.00 3,662,824.00 3,662,824.00 

          

741 ���0��� �� �
���	� 25,400,000.00 12,483,257.11 25,100,000.00 

741150 ������ �� ������� ��&��� ��*���� 400,000.00 83,041.77 100,000.00 

741522 ������ �� ����'� � ����� ��4.���4. 2,000,000.00 1,319,847.89 2,000,000.00 

741531 ��������� ����� �� ���*%�'� ������ 700,000.00 242,184.62 700,000.00 

741534 $������ �� ���*%�'� ��!�������� ���4�*�� 11,000,000.00 4,255,924.75 11,000,000.00 

741511 $������ �� ���*%�'� ��������� ������� 11,300,000.00 6,582,258.08 11,300,000.00 

          

742 ������� ������ � ����1� 170,000,000.00 5,813,120.50 70,500,000.00 

742150 
������ �� ����'� � ����� ������������,������ ������� � 
������ 160,000,000.00 3,934,284.38 63,000,000.00 

742251 
�*������ �������������� ����� 2,000,000.00 566,102.68 1,000,000.00 

742253 $������ �� ��!�'� ��!�������� ���4�*��  7,500,000.00 1,029,325.44 6,000,000.00 

742351 ������ ��*������� ����� ����� 500,000.00 283,408.00 500,000.00 

          

743 ���0��� �� 	��2�	�0 ���	� ���.� /����3./��� 2,600,000.00 1,525,396.90 3,200,000.00 

743300 ����� �� ���5���� ����� 2,600,000.00 1,525,396.90 3,200,000.00 

          

745 ��3����� 	�����4�	� /��0��� 500,000.00 2,629,788.71 5,000,000.00 

745151 
����� ������ � ����� ��*���� 500,000.00 2,629,788.71 5,000,000.00 

          

  �'#.� $#)!5� ���(%�� 603,362,824.00 178,296,085.85 503,262,824.00 

          

920 ���
�6� �� /������ ��	�	������ �
���	� 300,000.00 322,639.50 2,000,000.00 

921951 ����'� �� ����"� �� �"� � �������� 300,000.00 322,639.50 2,000,000.00 

          

  �'#.� $#)!5� ���(%�� � ������� 603,662,824.00 178,618,725.35 510,697,132.06 

          

  !)!�&�  !"#$�)� ���(%��  603,662,824.00 178,618,725.35 510,697,132.06 
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���� 4. 
 
���� 4. !����	 �	)� �	 � �����: 
&"���� ���	�� �� ������� ���	���� ���*	�� �� � ��	�	+�� �"������: 

                            '��$# ���(%�� � ����$�)� �% &��#&��� 

����� ������� ��������� 
����   
�!���!�� 

���"����  #�$%� 
�&��!'!��"!(� 

        

������! ! !���"! 4+5 510,697,132.06 100,00 

        
1.���-��� "� "�����	�	 41 128,080,000.00 25.08 
   - ����	 ������ "�����	��- 411 100,870,000.00 19.75 
   - ��������� ��������� 412 18,110,000.00 3.55 
   - ������ ���-��� "�����	��- 413-416 9,100,000.00 1.78 

2. .������ ���� � ������ 42 78,691,432.28 15.41 

3. '������	 � �����,	�� ���. ��. �. 46 144,438,670.00 28.28 

4. ��������� "������ �" ���	��             472 5,200,000.00 1.02 

5. !����� ���-��� � �����,	�� 48-49 14,091,205.78 2.76 

6. ���	����	 ����� ��	��"	+��� 45 119,067,824.00 23.31 

        

�� )�! ������! 4 489,447,132.06 95.86 

        
1. ���*	����� ���	��� 511 18,000,000.00 3.52 

2. /����	 � ���	�� 512 2,650,000.00 0.52 

3. !����� ������ ��	���� 513+515 500,000.00 0.10 

        

�� )�! !���"!: 5 21,250,000.00 4.14 
 

���� 5. 
���� 5 !����	 �	)� �	 � �����: 
.�������� �"���� ������	 � ����� 	�������	 �����,������	 500000 – 
&"���� "� �	,���������� ������ � �	��+�� � ���	��	 �	 ���	���	 �����	 
��	�� ,������������ �����,��������� ���	����- ��������� ��������� �	 � 
��	�	+�� �"������: 
 

��. 
	&��. 

���. 
*��( 

�)!� 
����   �!+����� 
2013. 2014. 2015. 

1 2 3 4 5 6 
  �) 	��
���
 ���,�	�
    
511  �����	 � ���*	����� ���	���    

 1. �������� � �	���������� "����	 
������	 �	�.�������	 

   

  ������ ���	��� ,��������)� 
����	���: 2012. 

   

  ������ "���	��� ,��������)� 
����	���: 2013. 

   

   ����� �	����� ����	���: 
21.631.123,80 

   

  &"��� ,��������)�:    
       -�" �	��+�- ���-��� ���	�� 10.000   
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������	   
       -�" ���	�� �	������	 �����	    
 2. �������	 "����	 .�������� �	����    
  ������ ���	��� ,��������)� 

����	���: 2012. 
   

  ������ "���	��� ,��������)� 
����	���: 2015. 

   

   ����� �	����� ����	���: 
3.630.000,00 

   

       -�" �	��+�- ���-��� ���	�� 
������	   

  2.200 1.000 430 

       -�" ���	�� �	������	 �����	    
 3. �	������������ �	�������� ��	��)� � 


������� ������� 
   

  ������ ���	��� ,��������)� 
����	���: 2012. 

   

  ������ "���	��� ,��������)� 
����	���: 2013. 

   

   ����� �	����� ����	���: 
1,200.000,00 

   

       -�" �	��+�- ���-��� ���	�� 
������	   

  800 400  

       -�" ���	�� �	������	 �����	    
      
  �)  �-���
 	��
���
 


���.
 
   

512  /����	 � ���	��    
 1. !��	�� "� ������+��   1.950 1.000 1.000 
 2. 0������������� ���	��      500   
 3. !����� ���	��      200   
      
  �) 	��
���� -����.
,�    

451  .�������	 ���	����	 ����� 
�	,����������� ��	��"	+��� � 
������"������� 

   

 1. �# '��	����� "� �"����)� ������	 
�	�. �������	 �� �������� 

65.000 100.000 100.000 

      
  �) 	��
���
 ���-/��
 

�-���
� 
��
�� ���-�
 
   

463  .�������� �����,	�� ������ ������ 
����� 

   

 1. �������� � �	������������ �����- 
����� !$ ``&� 1��� �����`` 
�	���� �������	 

       775   

 2.  �*	)	 ����	 ��	 � ���	��� ����	 
!$ ``��� .�����+ `` /������� 

      160   

 3.  
������ ����� �� "���	��� ��	 � 
��	*��)	 ����	 ����	 !$ ``/��� 
2�����+`` ��	�)	� 

    1.850 2.000 1.000 

 4.  ��	*��)	 "����	 "� ����	�	 /�"���	 
����	 ``��	�� /����)��`` 

   700   

 5. 
����� �	-�����	 ��	 �� 
������	���� "� ����	�	 �	���	� 
������"	�� '�� "���3� �	���� 
�������	 

       50   
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���� 6. 
  ����� !����� II ��-��� ��� ���� 6 �	)� �	 � �����:  

 ����� ���-��� � �"���� � �"���� �� 510.697.132,06 ������ ,���������� �" ���	�� 
������	*��� �	 �� ����������� � ������ �"������ � ��: 
 

�
�
�
�
�
�

 

.
�
�
�
�
 

+
�
	
�

�
��

 

�
�
�
�

�
��

 

#
�
�
	
�


�
�
�
 

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
��

 

%/�� 

 ���� 2013.1�� )������� ������	� 

                  

1 1.1       �)!��$�&� %��$�&#       

    110     ����3	� � ����	����	� ��1�	�       

      1 411 ����� � ���� � ���������� 4,550,000.00 -850,000.00 3,700,000.00 

      2 412 #� �"���� �������� �� ���� �������� � 815,000.00 -155,000.00 660,000.00 

      3 415 $������ �� ��������� 70,000.00 40,000.00 110,000.00 

      4 416 $����� � ������ (������ � ��������) 1,800,000.00   1,800,000.00 

      5 421 #����� ��*���� 100,000.00   100,000.00 

      6 422 ��*���� ������'� 100,000.00   100,000.00 

      7 423 ������ �� ������ 2,950,000.00 -200,000.00 2,750,000.00 

      8 426 -����"�� 500,000.00 -100,000.00 400,000.00 

      9 481 ���� �"� ������5��� �������� �� ������ �� 550,000.00 310,000.00 860,000.00 

      10 423 
�*������ ������ ������"� 200,000.00   200,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 110 11,635,000.00 -955,000.00 10,680,000.00 

          !)!�&% �� .-�'! 1.1. 11,635,000.00 -955,000.00 10,680,000.00 

                  

          !)!�&% ����#% 1 11,635,000.00 -955,000.00 10,680,000.00 

                  

2 2.1       ��#��#�&�)  � %��$�&�)% '#5#       

    110     ����3	� � ����	����	� ��1�	�       

      11 411 ����� � ���� � ���������� 2,800,000.00 850,000.00 3,650,000.00 

      12 412 #� �"���� �������� �� ���� ��������� � 510,000.00 155,000.00 665,000.00 

      13 415 $������ �� ��������� 70,000.00   70,000.00 

      14 416 $�����, ������ (��*������ ��%�) 460,000.00 100,000.00 560,000.00 

      15 421 #����� ��*���� 1,105,937.37 94,062.63 1,200,000.00 

      16 422 ��*���� ������'� 550,000.00   550,000.00 

      17 423 ������ �� ������ 6,700,000.00 -200,000.00 6,500,000.00 

      18 424 #�� �"��������� ������ 200,000.00 -200,000.00 0.00 

      19 424 $������ �� �����'���'�  4,000,000.00   4,000,000.00 

      20 426 -����"�� 900,000.00 -150,000.00 750,000.00 

      21 426 -����"�� -�� 400,000.00   400,000.00 

      22 451 #��."����� ��(.������%��� � ��. �5�*%� ��*��� 42,177,254.00 -16,400,000.00 25,777,254.00 

      .22/1 451 �� ������ ���� ��4�  1,485,570.00   1,485,570.00 

      23 463 ���� �"� � ���(�� ������� ������� ������ 1,500,000.00   1,500,000.00 

      24 451 
�1���'� ������"� 2,000,000.00 -200,000.00 1,800,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 110 64,858,761.37 -15,950,937.37 48,907,824.00 

          !)!�&% �� .-�'! 2.1. 64,858,761.37 -15,950,937.37 48,907,824.00 

                  

  2.2 110     �������� �������� �������:       

      25 499 #����� ��&����� ����� 1,000,000.00   1,000,000.00 

      26 499 ����%� ��&����� ����� 4,635,291.35 -3,147,754.57 1,487,536.78 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 110 5,635,291.35 -3,147,754.57 2,487,536.78 

          !)!�&% .-�'� 2.2. 5,635,291.35 -3,147,754.57 2,487,536.78 
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  2.3 040     ������� � ���       

      27 472 $������ �� ��&��� �� �� � � ����� � 5,000,000.00 -500,000.00 4,500,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 040 5,000,000.00 -500,000.00 4,500,000.00 

          !)!�&% .-�'� 2.3. 5,000,000.00 -500,000.00 4,500,000.00 

                  

  2.4 474     '�3�	�
�	��� ������	� /�������       

      28 511 ����� ������� � ��"����� 5,000,000.00   5,000,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 620 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

          !)!�&% �� .-�'! 2.4. 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

                  

  2.5.       �%$���*#        

    010 29 481 3����� � ����������� 285,000.00 0.00 285,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 010 285,000.00 0.00 285,000.00 

                  

    020 30 481 #����� 290,000.00 0.00 290,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 020 290,000.00 0.00 290,000.00 

                  

    070 31 481 #� �"���� ����% ���1���� ��������*��� 2,700,000.00 650,000.00 3,350,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 070 2,700,000.00 650,000.00 3,350,000.00 

                  
    160 32 481 
�*�� "���� ������ ��"� ���� ���� �� ����� ����� 1,650,669.00 0.00 1,650,669.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 160 1,650,669.00 0.00 1,650,669.00 

                  

    810 33 481 ������ ���� �"� � ����� 1,928,000.00 600,000.00 2,528,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 810 1,928,000.00 600,000.00 2,528,000.00 

                  

    820 34 481 ������ ������ ��"� ���� ����. �� ����� ����� 330,000.00 0.00 330,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 820 330,000.00 0.00 330,000.00 

                  

    840 35 481 ����� � ���� ������ ��"���� � 1,100,000.00 100,000.00 1,200,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 840 1,100,000.00 100,000.00 1,200,000.00 

                  

          !)!�&% �� .-�'! 2.5. 8,283,669.00 1,350,000.00 9,633,669.00 

                  

          !)!�&% �� ����#% 2: 88,777,721.72 -18,248,691.94 70,529,029.78 

                  

3         %��$�&�)� !���'�        

  3.1.       %��$�&�)� !���'�        

    130     %/3�� ����1�       

      36 411 ����� � ���� � ���������� 43,000,000.00   43,000,000.00 

      37 412 #� �"���� �������� �� ���� �������� � 7,850,000.00   7,850,000.00 

      38 413 $������ � �����  900,000.00 -900,000.00 0.00 

      39 414 #� �"���� ����'� ����������� 300,000.00 300,000.00 600,000.00 

      40 415 $������ �� ��������� 2,500,000.00 600,000.00 3,100,000.00 

      41 416 $����� � ������ 500,000.00   500,000.00 

      42 421 #����� ��*���� 7,940,000.00 -500,000.00 7,440,000.00 

      43 422 ��*���� ������'� 500,000.00   500,000.00 

      44 423 ������ �� ������ 5,970,000.00 -500,000.00 5,470,000.00 

      45 423 
����� ��*�� ������- ��%�� ��"��� 3,000,000.00   3,000,000.00 

      46 424 #�� �"��������� ������ 2,500,000.00   2,500,000.00 
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      47 425 ����%� ������� � ��1���'� 1,600,000.00 -500,000.00 1,100,000.00 

      48 426 -����"�� 2,328,440.00   2,328,440.00 

      49 482 �����, �������� ����� � ����� 50,000.00   50,000.00 

      50 483 $��5��� ����� � ������ �� �*�'� ���� 500,000.00 0.00 500,000.00 

      51 511 0�a�� � ��!������� ��"���� 10,000,000.00   10,000,000.00 

      52 512 -�*��� � ����� 2,600,000.00 -1,000,000.00 1,600,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 410 92,038,440.00 -2,500,000.00 89,538,440.00 

          !)!�&% �� .-�'! 3.1.  92,038,440.00 -2,500,000.00 89,538,440.00 

                  

  3.2.       �#�&# ��*#�&��#       

    160     %/3�� ���	� ����1�       

      53 463 ���� �"� � ���(�� ������� ������� ������ 25,000,000.00 4,000,000.00 29,000,000.00 

      54 463 ���� �"� � ���(�� ������� ������� ������ 10,000,000.00   10,000,000.00 

          421-#����� ��*����-2.000.000,00       

          423-������ �� ������-1.000.000,00       

          424-#�� �"��������� ������-2.000.000,00       

          425-����%� ������� � ��1���'�-4.000.000,00       

          426--����"��- 1.000.000,00       

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 160 35,000,000.00 4,000,000.00 39,000,000.00 

          !)!�&% �� .-�'! 3.2. 35,000,000.00 4,000,000.00 39,000,000.00 

                  

  3.3.       %��$# !�-!.#       

                  

    420     ��7�/�������       

      55 424 #�� �"��������� ������ 2,571,297.00   2,571,297.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 420 2,571,297.00 0.00 2,571,297.00 

                  

    500     ��3���� 8����	� �����	�       

      56 424 #�� �"��������� ������ 2,000,000.00 -1,300,000.00 700,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 500 2,000,000.00 -1,300,000.00 700,000.00 

                  

    620     ������ �/3��	�       

      57 463 4632-��������� ���� �"� 11,500,000.00   11,500,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 620 11,500,000.00 0.00 11,500,000.00 

                  

          !)!�&% �� .-�'! 3.3. 16,071,297.00 -1,300,000.00 14,771,297.00 

                  

  3.4.       )!-$!��       

    820     !���1� �������       

      58 411 ����� � ���� � ���������� 11,310,000.00 -690,000.00 10,620,000.00 

      59 412 #� �"���� �������� �� ���� �������� � 2,145,000.00 -235,000.00 1,910,000.00 

      60 414 #� �"���� ����'� ����������� 180,000.00 0.00 180,000.00 

      61 415 $������ �� ��������� 475,000.00 -130,000.00 345,000.00 

      62 416 $�����, ������ � ������ ������ 35,000.00 0.00 35,000.00 

      63 421 #����� ��*���� 2,535,000.00 -435,000.00 2,100,000.00 

      64 422 ��*���� ������'� 915,000.00 -70,000.00 845,000.00 

      65 423 ������ �� ������ 1,640,000.00 5,000.00 1,645,000.00 

      66 424 #�� �"��������� ������ 3,200,000.00 -565,000.00 2,635,000.00 

      67 425 ����%� ������� � ��1���'� 800,000.00 -200,000.00 600,000.00 

      68 426 -����"�� 1,050,000.00 -250,000.00 800,000.00 

      69 482 �����, �������� ����� � ����� 10,000.00 0.00 10,000.00 

      70 511 0�a�� � ��!������� ��"���� 2,200,000.00 800,000.00 3,000,000.00 

      71 512 -�*��� � ����� 395,000.00 -195,000.00 200,000.00 

      72 515 
����� ������� ������� 600,000.00 -100,000.00 500,000.00 
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          !)!�&% �� +!&)��*! 820 27,490,000.00 -2,065,000.00 25,425,000.00 

          !)!�&% �� .-�'!  3.4. 27,490,000.00 -2,065,000.00 25,425,000.00 

                  

  3.5.       J! ��%�$�)� �#&$��        

    810     !���1� ��������� � �/����       

      73 411 ����� � ���� � ���������� 2,000,000.00   2,000,000.00 

      74 412 #� �"���� �������� �� ���� �������� � 370,000.00   370,000.00 

      75 414 #� �"���� ����'� ����������� 0.00   0.00 

      76 415 $������ �� ��������� 50,000.00   50,000.00 

      77 416 $����� � ������ 50,000.00   50,000.00 

      78 421 #����� ��*���� 2,850,000.00 -350,000.00 2,500,000.00 

      79 422 ��*���� ������'� 40,000.00   40,000.00 

      80 423 ������ �� ������ 2,300,000.00 -150,000.00 2,150,000.00 

      81 424 #�� �"��������� ������ 10,270,000.00   10,270,000.00 

      82 425 ����%� ������� � ��1���'� 932,255.28 -150,000.00 782,255.28 

      83 426 -����"�� 194,440.00 -50,000.00 144,440.00 

      84 511 0�a�� � ��!������� ��"���� 0.00   0.00 

      85 512 -�*��� � ����� 0.00   0.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 810 19,056,695.28 -700,000.00 18,356,695.28 

          !)!�&% �� .-�'! 3.5. 19,056,695.28 -700,000.00 18,356,695.28 

                  

  3.6. 473     $!���$�9)� %�.�&�����*�       

      86 411 ����� � ���� � ���������� 2,800,000.00   2,800,000.00 

      87 412 #� �"���� �������� �� ���� �������� � 510,000.00   510,000.00 

      88 414 #� �"���� ����'� ����������� 150,000.00   150,000.00 

      89 415 $������ ��*���� �� ��������� 350,000.00 -150,000.00 200,000.00 

      90 416 $����� � ������ 0.00   0.00 

      91 421 #����� ��*���� 700,000.00 -200,000.00 500,000.00 

      92 422 ��*���� ������'� 200,000.00   200,000.00 

      93 423 ������ �� ������ 2,400,000.00 -400,000.00 2,000,000.00 

      94 424 #�� �"��������� ������ 2,930,000.00 -250,000.00 2,680,000.00 

      95 425 ����%� ������� � ��1���'� 100,000.00   100,000.00 

      96 426 -����"�� 400,000.00   400,000.00 

      97 512 -�*��� � ����� 100,000.00 300,000.00 400,000.00 

      98 515 $������"���� ������� 100,000.00 -100,000.00 0.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 473 10,740,000.00 -800,000.00 9,940,000.00 

          !)!�&% �� .-�'! 3.6. 10,740,000.00 -800,000.00 9,940,000.00 

                  

  3.7.       *� ���#)��*� �� ��.����! %��$�&#       

    620     ������ �����	��       

      99 411 ����� � ���� � ����������  9,150,000.00   9,150,000.00 

      100 412 #� �"���� �������� �� ���� �������� �  1,640,000.00   1,640,000.00 

      101 414 #� �"���� ����'� ����������� 190,000.00 -160,000.00 30,000.00 

      102 415 $������ �� ��������� 580,000.00   580,000.00 

      103 416 $�����, ������ � ������ ������ 0.00   0.00 

      104 421 #����� ��*����  1,200,000.00 -200,000.00 1,000,000.00 

      105 422 ��*���� ������'� 80,000.00 -50,000.00 30,000.00 

      106 423 ������ �� ������ 1,200,000.00 -200,000.00 1,000,000.00 

      107 425 ����%� ��1���'� 160,000.00 -30,000.00 130,000.00 

      108 426 -����"�� 700,000.00 -200,000.00 500,000.00 

      109 482 �����, �������� ����� � ����� 400,000.00   400,000.00 

      110 483 $��5��� ����� � ������ �� �*�'� ���� 150,000.00   150,000.00 

      111 512 -�*��� � ����� 100,000.00 -50,000.00 50,000.00 

      112 541 0��4�*�� 100,000.00   100,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 620 15,650,000.00 -890,000.00 14,760,000.00 
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    620     ������ � !"#$%       
      113 451 ��������� ������ �"�- �� ������ ���� �"� 130,000,000.00 -65,000,000.00 65,000,000.00 

      114 451 ������� � �������� ��1. ������� ����� ��1� 25,005,000.00   25,005,000.00 

                  

          !��/	� �� ��	���� 620 155,005,000.00 -65,000,000.00 90,005,000.00 

                  

          !)!�&% .-�'� 3.7. 170,655,000.00 -65,890,000.00 104,765,000.00 

                  

  3.8.       ��!�$'#&�  ��.� % �#��       

    911     ����3������ ��������6�       

      115 411 ����� � ���� � ���������� 24,250,000.00   24,250,000.00 

      116 412 #� �"���� �������� �� ���� �������� � 4,200,000.00   4,200,000.00 

      117 414 #� �"���� ����'� ����������� 0.00   0.00 

      118 415 $������ ��*���� �� ��������� 630,000.00   630,000.00 

      119 416 $�����, ������ � ������ ������ 110,000.00   110,000.00 

      120 421 #����� ��*���� 1,500,000.00 -100,000.00 1,400,000.00 

      121 422 ��*���� ������'� 0.00   0.00 

      122 423 ������ �� ������ 430,000.00 -100,000.00 330,000.00 

      123 424 #�� �"��������� ������ 285,000.00 -85,000.00 200,000.00 

      124 425 ����%� ������� � ��1���'� 500,000.00 -100,000.00 400,000.00 

      125 426 -����"�� 600,000.00 -300,000.00 300,000.00 

      126 472 ,�������'� ��%�� ������ 700,000.00   700,000.00 

      127 482 ����� 0.00   0.00 

      128 512 -�*��� � ����� 0.00 400,000.00 400,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 911 33,205,000.00 -285,000.00 32,920,000.00 

          !)!�&% �� .-�'! 3.8. 33,205,000.00 -285,000.00 32,920,000.00 

                  

  3.9.       %�&%'&% % ���%'��#       

    912     %�	��	� ��������6�       

      129 463 ���� �"� � ����(�� ������� ������� ������ 44,263,670.00 -2,227,000.00 42,036,670.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 912 44,263,670.00 -2,227,000.00 42,036,670.00 

          !)!�&% �� .-�'! 3.9. 44,263,670.00 -2,227,000.00 42,036,670.00 

                  

  3.10.       ��#��# % ���%'��#       

    920     ����6� ��������6�       

      130 463 ���� �"� � ����(�� ������� ������� ������ 7,010,000.00 -545,000.00 6,465,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 920 7,010,000.00 -545,000.00 6,465,000.00 

          !)!�&% �� .-�'! 3.10. 7,010,000.00 -545,000.00 6,465,000.00 

                  

  3.11.       �#&$�� �� �%��*�-&� ���       

    090     ������	� ��3����       

      131 463 ���� �"� � ����(�� ������� ������� ������ 42,390,000.00 -200,000.00 42,190,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 090 42,390,000.00 -200,000.00 42,190,000.00 

          !)!�&% �� .-�'! 3.11. 42,390,000.00 -200,000.00 42,190,000.00 

                  

  3.12.       �%� ����':� '#-�)% .�����$#       

    700     ���������       

      132 463 ���� �"� � ����(�� ������� ������� ������ 2,775,000.00 -1,150,000.00 1,625,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 700       

          !)!�&% �� .-�'! 3.12. 2,775,000.00 -1,150,000.00 1,625,000.00 

                  

          !)!�&% �� ����#% 3: 500,695,102.28 -73,662,000.00 427,033,102.28 

                  

4         %��$�&�)% *�'&% ���'% ��&�-��$'%       

    330     ������       
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1

      133 411 ����� � ���� � ���������� 1,700,000.00   1,700,000.00 

      134 412 #� �"���� �������� �� ���� �������� � 305,000.00   305,000.00 

      135 416 $����� � ������ 0.00   0.00 

      136 421 #����� ��*���� 50,000.00   50,000.00 

      137 423 ������ �� ������ 300,000.00 -100,000.00 200,000.00 

      138 426 -����"�� 200,000.00   200,000.00 

                  

          !)!�&% �� +!&)��*! 330  2,555,000.00 -100,000.00 2,455,000.00 

                  

          !)!�&% �� ����#% 4: 2,555,000.00 -100,000.00 2,455,000.00 

                  

          !)!�&� *�'&� ���(%�� ! 2013..%�: 603,662,824.00 -92,965,691.94 510,697,132.06 

 
���� 7. 

  ����� !����� III 
�������0� ������ ���� 24 �	)� �	 � �����:  
 

��	���� �	��+	 �	"	�	 ������	 �	 "� �	��������	 ���-��	 "� ���	 ���� 
��	��*	�	 ������������	 ��� "� ���-��	 "� ���	 �	 � ���� �����	 �����	 �� 
������������	 ���� ���	 ���3�	.  
��	���� �����	 ���	���	 �	"	�	 ������	 �	 � ������ �� ������ 70 ������ � 
���	����� ����	��. 
!����� � �����+	)� ��	����� �	��+	 � �����	 ���	���	 �	"	�	 �� 
��	���� !�	3	)� "� ,�������	 ������ !�������� 	+	. 
&"	���� � �����+	)� �	��+	 � �����	 ���	���	 �	"	�	 �����3� �	 
��������� �" "����� ����� ���	��. 
!����	�� ��	���� �� ��� ����� ��	����3��� ��	+�)	 ������������	 
��������� ���	����- ��	�����. 
 

���� 8. 
 
���� 31 !����	 �	)� �	 � �����: 
.������� ���	����- ��	����� �	 ���	, �	" ��	�-���	 ����������� 
��	��	����� ������	, "������� ����� ����� �� ���� ������ �� ����� 
2013.�����	, ������� ��	���� ����	��� "� ������� ����� ��- ���� ���� 
��	"�	*	�� � ����� �"���� ��	����� ���� ��, � ������ �� ��� !������, 
��	��*	�� "� ����	 ��� ���	����� ���������. 

���� ����������� ��	��	����� ������	 ����	��� �	 �������� ���������� 
����	���- /����������� "� ��	+�)	 ����� "�����	��-. 

 
���� 9. 

!����	 ���	��	 !����	 � ���	�� ������	 �	���� �������	 "� 2013. ������ 
(„�����	�� ������� ������	 �	���� �������	“ ���� 17/2012) ������ 
�	�"�	)	�	. 

 
���� 10. 

!� !����� ����� �� ����� ����� �����	)� � �����+	 �	 � «�����	��� 
�������� ������	 �	���� �������	». 
 

� � � � � � � 1 � 0 � 
  ������ �� ������ 47 � 63 ������ � ���	����� ����	�� («�����	�� ������� 

��», ��. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 � 93/2012) ��������� ������	 �� ��	���� 
&"����� ������ ������	 ����� ����� �	������ ���	�� ����� �	 ��� �����*��)	 
���-��� � ���-��� ���	�� �� ���	�, ��	� ��� ����� ����. 

#�	���� �����	 � �"�	���� � �������� !����	 � ���	�� ������	 �	���� 
�������	 "� 2013.������ ���*	� �	 �� ��"�, �����	)� ���-��� "� �	���� ������- 
���.2013.�����	  � �"�	�	 ,����������- ������ ��������� ���	��. 

#�	������ !����	 ���*	�� ��  ������ �	��+� ���-���, �����)� � ��	�	�� 
��	���� �" ��	�-���	 �����	 �  �"���� �� 510.697.132,06 ������ � ������ �"���� � 
�"���� �� 510.697.132,06 ������.  

 
   ���-����� �	�� ���	�� ����� �	 �� ���)	�� � ������� �"���� �� 

92.965.691,94 ������. 
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1

#�	�	�� ��	���� �" ��	�-���	 �����	 �"���	 5.434.308,06 ������. 
#��	" �� "����	 �	 ���)	� "� 3.000.000,00 ������ "��� �"�	�	 ����	 ���	"� �� 

"����	. 
#��	" �� ����	 ���-��	 ���)	� �	 "� 1.000.000,00 ������ "��� ���)	��� 

����	��� �����	)� "� �	� �	�	��. 
#��	" �� ������ �	 �	+�� "� 8.000.000,00 ������ "��� ����	��� �����	)� "� 

�	� �	�	�� ���� �"���� 79,93 % �� ���������-. 
#��	" �� ����	*	 � ������	, ��� � ���	" �� ��������� ���� �� ���)	�� "� 

3.000.000,00 ������. 
!� 2013.�����	 ������� �	 �����)� ������� "� ������� �"��� �	 �	 ���-���� 

�	� ���	��, ��� �	 ����	 ���)	� "� �	� �"��� ���������-, ��. 5.000.000,00 ������. 
.��� �	 03.������ 2013.�����	, ������ �� ����� ��� #������� � �����*	��� 

�"������ ������	 "� "���*��)	 �����	 ��	���	 �� �	 ���)	� ����	��� ������	 ���	 �� 
�	 ����� ��� � ���-�� ���)	� "� 1.300.000,00 ������. 

%	��+� ���	���� �����,	�� � ��	� ������ �� �	������	 � ������ ���� 
������	 �����	�� �� � �"���� �� 3.662.824,00 ������. 

.����� �� ��	���� ���	�� ������	 ���)	�� �	 "� 300.000,00 ������ �" ��"���� 
��� ��	 �	 �������� ��	���� ��� �������- ������. 

#��-��� �� ���)� � "���� �	����	������ ���)	�� �� "� 97.000.000,00 ������ 
�" ��"���� ��� �	 ��� ������ ���� �� "	�3���� ���	 �	 ��������� "� �������. 

!�������	 �������������	 ����	 �� ���)	�	 "� 1.000.000,00 ������, "��� 
�����)� ���	����- ���� ����� � �������. 


������ "� ��	*	)	 ���*	������ "	�3���� ���)	�� �	 "� 1.500.000,00 ������ 
"��� ���)	��� ����	��� �����	)� "� �	� �	�	��. 

/	����� � �	���	*	�� ���-��� ������� !����� ���-��� � ������ ������	 
��	+��� �� "� 4.500.000,00 ������ "��� ����	��� �����	)� �� 525,96% "� �	� �	�	��. 

#����)� �� ������	 �����	 � �������� �	+��� �� "� 1.700.000,00 ������. 
           
  ���-����� �	�� ���	�� �"��	�	 �� ��	�	+	 ���	����	: 
 
� �����&  1- -� )$�!�� �)$�!�� ���)	�	 ��  #���	 � ������ "�����	��- "� 

850.000,00 ������, ��� � ��������� ��������� �� �	�	� ��������� "� 155.000,00 
������. 

#�	+��� �	 ��"����� 
�����	 "� "�����	�� "� 40.000,00 ������ "��� ����	�	 
�	�����	 ��	�"� #�	��	����� ��������	. 

  ����� ��"�	�� ���)	�	 �� ��"����	 423  ����	 �� ������ "� 200.000,00 
������, ��� � 426 /��	����� "� 100.000,00 ������. #�	+��� �	 ��"����� '������	 
���������� ��������� "� �	���� ��� "� 310.000,00 ������ �" ��"���� ��� � ����	��� 
�������� ���"	 � %	��+� �����,	�� �� �	������	. 

�� )�� !����  ��2��� �� ������ 1 !����! 955.000,00 �!����.  
   
� �����&  2-��������!� ! �)$�!���� 3�%� ��	+��	 �� #���	 � ������ 

"�����	��- "� 850.000,00 ������, ��� � ��������� ��������� �� �	�	� ��������� "� 
155.000,00 ������, 
�����	 � ������ (!�������� 	+	) "� 100.000,00 ������ "��� 	+	� 
����� �	����� !��������� 	+� �� ����������. 

������ ������� �� ��	+��� "� 94.062,63 ������ "��� �	���3�� ���������- 
��	����� "� �����	)	 ��	+�. 

���)	�	 ��  ����	 �� ������ � ��	������"���	 �����	 "� �� 200.000,00 
������, ��� � /��	����� "� 150.000,00 ������. 

���)	�	 �� ���	����	 ����� �	,����������� ��	��"	+��� � ������"������� – 
��	�+	 ������	 � ��"����� ����	����� "� 16.400.000,00 ������ "��� �	�����	��- 
���	����- ���-��� ���� �� �	�� ����	�	 "� ��	�+	� !�����	, ��� � !�����)	 
�	�����	 "� 200.000,00 ������. 

%	��+� ���	���� �	"	�� �	 ���)	�� "� 3.147.754,57 ������. 

�����	 �" ���	�� "� �	�� � �������� ���)	�	 �� "� 500.000,00 ������ �" 

��"���� ��� �� ��� ���)	�� ������� "� ��	���� �	�	 ��	�	�	 � ��"���. 
'������	 �	������� ������"������� ��	+��	 �� "� 1.350.000,00 ������ �� 

�����	��� "�-�	��� � ���	 �� ����"��	 ���������� � ���	�� 1. 
�� )�� !����  ��2��� �� ������ 2 !����! 18.248.691,94 �!����.  
 
� �����&  3-�)$�!����  )��3�  ���)	�	 �� 
�����	 � ������ "� �	������� 

�"��� �� 900.000,00 ������ � ��� �"��� �	 ��	������	3	� �� ��������� ���)� 
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"�����	���� � �"���� �� 300.000,00 ������ � 
������ "� "�����	�	 � �"���� �� 
600.000,00 ������. 

  ����� ��"�	�� ���)	�� �� ������ �������,  ����	 �� ������ � %	��+	 
������	 � ������)	 "� �� 500.000,00 ������, ��� � /����	 � ���	�� "� 1.000.000,00 
������. 

'������	 � �����,	�� ������� ������ ����� ��	+��� �� "� 4.000.000,00 
������ "� /	��	 "��	����	. 

������� �����	 ��	���	 ���)	�� �	 "� 1.300.000,00 ������ "��� ���)	��� 
���	����� ���-���. 

 
  ����� ��"�	�� ��� 	 &� �� ���)	�	 �� ������ ������� "� 2.065.000,00 

������ � ���� �� ����"��	 ���������� � ���	�� 2. 
 
	�� ,�3��  �����3� �)�����! "����� ���)	�� �� ������ �������,  ����	 �� 

������, %	��+	 ������	 � ������)	 � /��	����� � ������� �"���� �� 700.000,00 
������. 

 
  ����� ��"�	�� � �!��!#�� ��4��!��"!(� ���)	�	 �� 
�����	 "� "�����	�	, 

������ �������,  ����	 �� ������, ��	������"���	 �����	 � 
	���	������� 
������, � ��	+��	 �� /����	 � ���	�� ��� ������ ���	 ���)	)	 �� 800.000,00 
������. 

 
	�� ,� �!���"!(� �� !�4���2  �)$�!�� ���)	�	 �� ��������� ���)� 

"�����	����, ������ �������, %������ �����)�,  ����	 �� ������, %	��+	 
������)	, /��	����� � /����	 � ���	�� � ������� �"���� �� 890.000,00 ������. .�� 
� .�������	 ���	����	 "� 65.000.000,00 ������. 

 
	�� ��#!(�4 3��!%� ���)	�� �� ������ �������,  ����	 �� ������, 

��	������"���	 �����	, %	��+	 ������	 � ������)	 � /��	����� � ������� �"���� 
�� 685.000,00 ������, � ��	+��� �	 ��"����� /����	 � ���	�� "� 400.000,00 ������ "� 
������� ����������.  

 
	�� ����3��4 �*����3�2� ���)	�� �� ������ ������� � ������� �"���� �� 

2.227.000,00 ������ ��� �	 ���������� ����"��� � ���	�� ���� 3. 
 
 � !���� �����&  -���2� �*����3�2� ���)	�� �� ������ ������� � ������� 
�"���� �� 545.000,00 ������ ��� �	 ���������� ����"��� � ���	�� ���� 4. 

 
.����� �� ��"!(�&�! ��� ���)	�� �� ������ ������� � ������� �"���� �� 

200.000,00 ������ ��� �	 ���������� ����"��� � ���	�� ���� 5. 
 

	�� ���� ����3+� ���)	�� �� ������ ������� � ������� �"���� �� 
1.150.000,00 ������ ��� �	 ���������� ����"��� � ���	�� ���� 6. 

�� )�� !����  ��2��� �� ������ 3 !����! 73.662.000,00 �!����.  
 

   ��"�	�� 4 – !�������� ���� �������������� ���)	�	 ��  ����	 �� ������ 
"� 100.000,00 ������. 

�� )�� !����  ��2��� �� ������ 4 !����! 100.000,00 �!����.  
 

�� )�� ���2��! ������! * 5��� !����� 92.965.691,94 �!���� 
 
 
 
4���:400-68/2013-01-1 
 
 
 
                       �. #$%&
0 !#$%&
( �(1&.! ��0'&$%( 
 
 

                                                                                                  #�('�('
&. �! 
                                                                                        %������ &����+,�.�. 
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%/�� ���	 

2013.1�� )������� ������	� 

2         ��#��#�&�)  � %��$�&�)% '#5#       

  2.5       
�%$���*# 

      

                  

    O10      ����� � �	�����	���       

      29 481 #���� ������ ��1����  40,000.00   40,000.00 

      29 481 ���1�'� �����(�5�� #������� 80,000.00   80,000.00 

      29 481 
6���% #��!��� - ����% � ��5�'� ���� 
����� 5,000.00   5,000.00 

      29 481 
7�5�� ��������- ��5�'� ��'� 

�'�����% ����� 20,000.00   20,000.00 

      29 481 
3���� � ��1���� - ����% � �������� 
��*��� �� 120,000.00   120,000.00 

      29 481 #���� )������ � �����  20,000.00   20,000.00 

                  

          !��/	� �� ��	���� 010 285,000.00 0.00 285,000.00 

                  

    O20     �������       

      30 481 ���1�'� ��������� �.2���*�� 150,000.00   150,000.00 

      30 481 #���� ���1�'� ��� � 80,000.00   80,000.00 

      30 481 ��*��� �� ���.���.�����. ��� ��1918. 60,000.00   60,000.00 

                  

          !��/	� �� ��	���� 020 290,000.00 0.00 290,000.00 

                  

    O70   481 
������	� /�
�; �1��8�	�
 
���	��	�3���       

      31 481 

 `` .���� ���``������ 2���*�� 600,000.00 -150,000.00 450,000.00 

      31 481 #������ �� ����������� �� � 2,000,000.00 800,000.00 2,800,000.00 

      31 481 
-0 -�"�����  ����% $��� � 7��%� 
����� 100,000.00   100,000.00 

                  

          !��/	� �� ��	���� 070 2,700,000.00 650,000.00 3,350,000.00 

                  

    160     
%/3�� ���	� ����1� ���� 	��� 
�����������	� 	� ���1�
 
����       

      32 481 ��*��� #���� ������ ������� 100,000.00 -100,000.00 0.00 

      32 481 #����� ���(��� �"� ������ 140,000.00 70,000.00 210,000.00 

      32 481 ��*��� �5����-2���*�� � 2�����  30,000.00 -30,000.00 0.00 
      32 481 ���1�'� �������� ������� � 170,000.00   170,000.00 

      32 481 ����� ������ 30,000.00 0.00 30,000.00 

      32 481 ���� ����"���5� ������� � 50,000.00 0.00 50,000.00 

      32 481 ��������� ���� 30,000.00 -30,000.00 0.00 

      32 481 ,�������'� ������ ���1�'� ���� 180,077.00   180,077.00 

      32 481 ��*��� �5���4� 120,000.00   120,000.00 

      32 481 �����"��� ���� ��1����  100,000.00   100,000.00 

      32 481 -��� ���� #��*�� ����� 100,000.00   100,000.00 

      32 481 ���1�'� ����� �� 50,000.00 -20,000.00 30,000.00 

      32 481 ���������� ���� �"� �� ����" 100,000.00   100,000.00 

      32 481 ���1�'� ����5� 40,000.00 -40,000.00 0.00 

      32 481 +���5�� ���1�'� 2����  250,000.00   250,000.00 

      32 481 ���� �"� �� ������� 0.00 150,000.00 150,000.00 

      32 481 +���5�� ��� �"� ������ ����� 50,000.00   50,000.00 
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      32 481 
-0 � 2���*�� ��*��� ��� 
3���5������ ����� � 20,000.00   20,000.00 

      32 481 +���5�� ���1�'� -�"�����  ����� 30,000.00   30,000.00 

      32 481 3����  ����� 10,000.00   10,000.00 

      32 481 ���� �"� ����5��" ���� �"� ����� 50,592.00   50,592.00 

                  

          !��/	� �� ��	���� 160 1,650,669.00 0.00 1,650,669.00 

                  

    810     !���1� ��������� � �/����       

      33 481 ���� �"� �������� ��������� 100,000.00 900,000.00 1,000,000.00 

      33 481 
���"�� �� ����� 400,000.00   400,000.00 

      33 481 ,�������'� �������� ����� 300,000.00 -200,000.00 100,000.00 

      33 481 ���� ������� ����"�� �2#� 50,000.00 -50,000.00 0.00 

      33 481 �� ,������ *���� 50,000.00 -50,000.00 0.00 

      33 481 
�*������ (�������� ����� 650,000.00   650,000.00 

      33 481 ,� ������ ������� �� ���� ����� 70,000.00   70,000.00 

      33 481 
8�#. �2#� ���� ������� ����"�� 
����� 20,000.00   20,000.00 

      33 481 ,� -���� ���  -�"�����  �����  50,000.00   50,000.00 

      33 481 ,� -�� � ����� 50,000.00   50,000.00 

      33 481 ,� -������ ����� ���� �"� ����� 50,000.00   50,000.00 

      33 481 )����� ���� ����� 20,000.00   20,000.00 

      33 481 9��� ���� ����� ���� 50,000.00   50,000.00 

      33 481 ,� �2#� ����� 68,000.00   68,000.00 

                  

          !��/	� �� ��	���� 810 1,928,000.00 600,000.00 2,528,000.00 

                  

    820     
!���1� ������� ���� 	��� 
�����������	� 	� ���1�
 
����        

      34 481 $�% ����"� 70,000.00   70,000.00 

      34 481 ��� #��*�� ����� 40,000.00   40,000.00 

      34 481 :�����'� �'��� ��'� 7�!���% ����� 20,000.00   20,000.00 

      34 481 ����������  ���� �� ������� �����  100,000.00   100,000.00 

      34 481 
,������ (������� ���� -������4���% 
����� 20,000.00   20,000.00 

      34 481 #��*�� ����� �������� ��*'� ����� 50,000.00   50,000.00 

      34 481 :�����'� �'��� ����* ����% 30,000.00   30,000.00 

                  

          !��/	� �� ��	���� 820 330,000.00 0.00 330,000.00 

                  

    840     '����� � ���1� ����1� �����	��       

      35 481 -������ 3��"�* 50,000.00   50,000.00 

      35 481 -0 ������ ��  ��� 100,000.00 100,000.00 200,000.00 

      35 481 -0 #��'��� ��  ��� 150,000.00   150,000.00 

      35 481 -0 ����4��� ��  ��� 100,000.00   100,000.00 

      35 481 -������ $����� 100,000.00   100,000.00 

      35 481 -0 6 3�� ��  ��� 200,000.00   200,000.00 

      35 481 .��� ���������� 100,000.00   100,000.00 

      35 481 .��� ��� 200,000.00   200,000.00 

      35 481 #�. � 2���*�� 100,000.00   100,000.00 

                  

          !��/	� �� ��	���� 840 1,100,000.00 100,000.00 1,200,000.00 

                  

          !)!�&% .-�'� 2.5 8,283,669.00 1,350,000.00 9,633,669.00 
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%/��  ���� 
2013.1�� )������� ������	� 

3         %��$�&�)� !���'�        
                  

  3.4       )!-$!��       
                  
    820     )�����	� �	���       
      58 411 �����,���� � � ������� ���������� 4,600,000.00 -400,000.00 4,200,000.00 
      59 412 #� �"���� �������� 835,000.00 -80,000.00 755,000.00 
      60 414 #� �"���� ����'� ����������� 180,000.00   180,000.00 
      61 415 $������ �� ��������� 145,000.00   145,000.00 
      62 416 $����� � ������ 0.00   0.00 
      63 421 #����� ��*���� 1,160,000.00 -160,000.00 1,000,000.00 
      64 422 ��*���� ������'� 665,000.00   665,000.00 
      65 423 ������ �� ������ 450,000.00 -50,000.00 400,000.00 
      66 424 #�� �"��������� ������ 1,800,000.00 -200,000.00 1,600,000.00 
      67 425 ����%� ������� � ��1���'� 300,000.00 -150,000.00 150,000.00 
      68 426 -����"��  600,000.00 -200,000.00 400,000.00 
      69 482 �����, �������� ����� 10,000.00   10,000.00 
      70 511 
�1���'� ����� � ��"����� 1,000,000.00 1,200,000.00 2,200,000.00 
      71 512 -�*��� � ����� 135,000.00 -85,000.00 50,000.00 
                  
          !��/	� )�����	� �	��� 11,880,000.00 -125,000.00 11,755,000.00 
                  
  3.4 820     &����	� ����������       
      58 411 �����,���� � � ������� ���������� 5,200,000.00 20,000.00 5,220,000.00 
      59 412 #� �"���� �������� 930,000.00 5,000.00 935,000.00 
      61 415 $������ �� ��������� 250,000.00 -50,000.00 200,000.00 
      62 416 $����� � ������ 35,000.00   35,000.00 
      63 421 #����� ��*���� 950,000.00 -150,000.00 800,000.00 
      64 422 ��*���� ������'� 150,000.00 -20,000.00 130,000.00 
      65 423 ������ �� ������ 400,000.00 55,000.00 455,000.00 
      66 424 #�� �"��������� ������ 400,000.00 35,000.00 435,000.00 
      67 425 ����%� ������� � ��1���'� 200,000.00 -50,000.00 150,000.00 
      68 426 -����"�� 250,000.00 -50,000.00 200,000.00 
      70 511 
�1���'� ����� � ��"����� 1,200,000.00 -400,000.00 800,000.00 
      71 512 -�*��� � ����� 160,000.00 -60,000.00 100,000.00 
      72 515 $������"���� ������� 500,000.00 -100,000.00 400,000.00 
                  

          
!��/	� &����	� 

���������� 10,625,000.00 -765,000.00 9,860,000.00 
                  
  3.4 820     �����       
      58 411 �����,���� � � ������� ���������� 1,510,000.00 -310,000.00 1,200,000.00 
      59 412 #� �"���� �������� 380,000.00 -160,000.00 220,000.00 
      61 415 $������ �� ��������� 80,000.00 -80,000.00 0.00 
      62 416 $����� � ������ 0.00   0.00 
      63 421 #����� ��*���� 425,000.00 -125,000.00 300,000.00 
      64 422 ��*���� ������'� 100,000.00 -50,000.00 50,000.00 
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      65 423 ������ �� ������ 790,000.00   790,000.00 
      66 424 #�� �"��������� ������ 1,000,000.00 -400,000.00 600,000.00 
      67 425 ����%� ������� � ��1���'� 300,000.00   300,000.00 
      68 426 -����"�� 200,000.00   200,000.00 
      70 511 
�1���'� ����� � ��"����� 0.00   0.00 
      71 512 -�*��� � ����� 100,000.00 -50,000.00 50,000.00 
      72 515 $������"���� ������� 100,000.00   100,000.00 
                  
          !��/	� ����� 4,985,000.00 -1,175,000.00 3,810,000.00 
                  
          !)!�&% .-�'� 3.4. 27,490,000.00 -2,065,000.00 25,425,000.00 
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%/��  ���� 
2013.1�� )������� ������	� 

3         %��$�&�)� !���'�        
                  
  3.9 912     %�&%'&% % ���%'��#       
                  

          
%�&%'&� �)%-� ``�'% -%-� 
�� ��`` '#-�)% .�����$#       

                  

        463 
��	���� � ���	����� ������
 
	����
� ������       

      129 411 ����� � ���� � ���������� 0.00   0.00 

      129 412 #� �"��� �������� 0.00   0.00 

      129 413 $������ � ����� 500,000.00 0.00 500,000.00 

      129 414 #� �"���� ����'� ����������� 0.00   0.00 

      129 415 $������ �� ��������� 700,000.00   700,000.00 

      129 416 $����� � ������ 500,000.00 -137,000.00 363,000.00 

      129 421 #����� ��*����                 9,500,000.00   9,500,000.00 

      129 422 ��*���� ������'� 9,200,000.00   9,200,000.00 

      129 423 ������ �� ������ 540,000.00 -40,000.00 500,000.00 

      129 424 #�� �"��������� ������ 300,000.00   300,000.00 

      129 425 ����%� ������� � ��1���'� 700,000.00 -100,000.00 600,000.00 

      129 426 -����"�� 850,000.00 -100,000.00 750,000.00 

      129 472 #� . ��*���� - ��� �"���� *���� 200,000.00   200,000.00 

      129 482 ����� ����� � ����� 50,000.00   50,000.00 

      129 511 0���� � ��!������� ��"���� 1,775,000.00 -1,000,000.00 775,000.00 

      129 512 -�*��� � ����� 88,670.00 -50,000.00 38,670.00 

                  

          !��/	� %� '����� .����3�� 24,903,670.00 -1,427,000.00 23,476,670.00 
                  

          
%�&%'&� �)%-� ``'!) )���"�5`` 
��*�-%'��       

                  

      129 463 
��	���� � ���	����� ������
 
	����
� ������       

      129 411 ����� � ���� � ���������� 0.00   0.00 

      129 412 #� �"��� �������� 0.00   0.00 

      129 413 $������ � ����� 500,000.00   500,000.00 

      129 414 #� �"���� ����'� ����������� 0.00   0.00 

      129 415 $������ �� ��������� 550,000.00   550,000.00 
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      129 416 $����� � ������ 200,000.00   200,000.00 

      129 421 #����� ��*����    2,180,000.00 -200,000.00 1,980,000.00 

      129 422 ��*���� ������'� 2,000,000.00 500,000.00 2,500,000.00 

      129 423 ������ �� ������ 410,000.00 -200,000.00 210,000.00 

      129 424 #�� �"��������� ������ 100,000.00 -50,000.00 50,000.00 

      129 425 ����%� ������� � ��1 600,000.00  200,000.00 800,000.00 

      129 426 -����"�� 750,000.00 -200,000.00 550,000.00 

      129 482 ����� ����� � ����� 50,000.00   50,000.00 

      129 451 ����� ��������5�� ����'� 0.00   0.00 

      129 511 0���� � ��!������� ��"���� 400,000.00 -240,000.00 160,000.00 

      129 512 -�*��� � ����� 50,000.00 -50,000.00 0.00 

                  

          !��/	� %� �������� 7,790,000.00 -240,000.00 7,550,000.00 
                  

          
%�&%'&� �)%-� ``���� 
,�'�&%'�5`` ��#��#'%       

                  

      129 463 
��	���� � ���	����� ������
 
	����
� ������       

      129 411 ����� � ���� � ���������� 0.00   0.00 

      129 412 #� �"��� �������� 0.00   0.00 

      129 413 $������ � ����� 700,000.00   700,000.00 

      129 414 #� �"���� ����'� ����������� 0.00   0.00 

      129 415 $������ �� ��������� 800,000.00   800,000.00 

      129 416 $����� � ������ 250,000.00 -100,000.00 150,000.00 

      129 421 #����� ��*����     2,330,000.00   2,330,000.00 

      129 422 ��*���� ������'� 2,300,000.00   2,300,000.00 

      129 423 ������ �� ������ 260,000.00 -50,000.00 210,000.00 

      129 424 #�� �"��������� ������ 140,000.00   140,000.00 

      129 425 ����%� ������� � ��1���'�  700,000.00 -300,000.00 400,000.00 

      129 426 -����"�� 850,000.00 -100,000.00 750,000.00 

      129 482 �����,�������� ����� 50,000.00   50,000.00 

      129 511 0���� � ��!������� ��"���� 2,000,000.00 -150,000.00 1,850,000.00 

      129 512 -�*��� � ����� 140,000.00 -140,000.00 0.00 

                  
          !��/	� %� ����6��� 10,520,000.00 -840,000.00 9,680,000.00 
                  

          
�!��9)� �)%-� ``�$#'�& 
�%)�����`` �%,��#'��       

                  

      129 463 
��	���� � ���	����� ������
 
	����
� ������       

      129 411 ����� � ���� � ���������� 0.00   0.00 

      129 412 #� �"��� �������� 0.00   0.00 

      129 413 $������ � ����� 130,000.00 -130,000.00 0.00 

      129 414 #� �"���� ����'� ����������� 60,000.00 -60,000.00 0.00 

      129 415 $������ �� ��������� 200,000.00 190,000.00 390,000.00 

      129 416 $����� � ������ 0.00   0.00 

      129 421 #����� ��*���� 60,000.00 -60,000.00 0.00 

      129 422 ��*���� ������'� 0.00   0.00 

      129 423 ������ �� ������ 200,000.00 -100,000.00 100,000.00 

      129 424 #�� �"��������� ������ 0.00   0.00 

      129 425 ����%� ������� � ��1���'� 20,000.00 0.00 20,000.00 

      129 426 -����"�� 60,000.00 60,000.00 120,000.00 

      129 511 0���� � ��!������� ��"���� 200,000.00 500,000.00 700,000.00 

      129 512 -�*��� � ���� 120,000.00 -120,000.00 0.00 

                  

          !��/	� 
���2�� 3���� 1,050,000.00 280,000.00 1,330,000.00 

                  

          !)!�&% .-�'� 3.9. 44,263,670.00 -2,227,000.00 42,036,670.00 
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%/��  ���� 2013.1�� )������� ������	� 

3         %��$�&�)� !���'�        
                  
  3.10. 912     ��#��# % ���%'��#       
                  
          .��&���*� '#-�)% .�����$#       
                  
        463 ��	���� � ���	����� ������
 	����
� ������       
      130 411 �����,���� � � ������� ���������� 0.00   0.00 
      130 412 #� �"���� �������� 0.00   0.00 
      130 413 $������ � ����� 0.00   0.00 
      130 414 #� �"���� ����'� ����������� 0.00   0.00 
      130 415 $������ �� ��������� 400,000.00 150,000.00 550,000.00 
      130 416 $����� � ������ 200,000.00   200,000.00 
      130 421 #����� ��*���� 3,200,000.00  255,000.00 3,455,000.00 
      130 422 ��*���� ������'� 300,000.00   300,000.00 
      130 423 ������ �� ������ 700,000.00 -100,000.00 600,000.00 
      130 424 #�� �"��������� ������ 80,000.00   80,000.00 
      130 425 ����%� ������� � ��1���'� 350,000.00 -50,000.00 300,000.00 
      130 426 -����"��  750,000.00   750,000.00 
      130 472 $������ �� �� �"���� ��*���� �� ��&��� 30,000.00   30,000.00 
      130 511 
�1���'� ����� � ��"����� 1,000,000.00 -1,000,000.00 0.00 
      130 512 -�*��� � ����� 0.00 200,000.00 200,000.00 
                  
          !)!�&% �� .-�'! 3.10. 7,010,000.00 -545,000.00 6,465,000.00 
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%/��  ���� 
2013.1�� )������� ������	� 

3         %��$�&�)� !���'�        
                  
  3.11.       �#&$�� �� �%��*�-&� ���       
                  

    090     
������	� /�
�; �1��8�	�
 
���	��	�3���       

                  
      131 411 �����,���� � � ������� ���������� 1,055,000.00   1,055,000.00 
      131 412 #� �"���� �������� 190,000.00   190,000.00 



На основу члана 12 ст. 1. и 3. а у складу са чла-
новима 5. и 6. и сагласно 13. ст. 2. у вези члана 2. ст.
1. тач. 11 и 33. Закона о јавним путевима
(“Службени.гласник РС”, бр. 101/05 123/07, 101/11 и
93/12), члана 18. и 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине Велико
Градиште, бр. 9/2008) и члана 192. ЗУП-а
(“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и
„Службени гласник РС“ бр. 30/10), на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште

Скупштина општине Велико Градиште на 17-
ој седници одржаној дана 05.08.2013. године, донела
је,

Р      Е     Ш     Е     Њ     Е

О УКИДАЊУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ПУТА

1. УКИДА СЕ, својство општинског јавног
пута, парцела која је до сада чинила његов део у
насељу „Велико Градиште“ и то: 

- кат. парц.бр . 1537/1 „Боже Димитријевића“
под зградом-објектом од 81 м2 уписане у Л.н.бр.
2183 к.о. Велико Градиште као јавна својина општи-
не Велико Градиште. 

2. УТВРЂУЈУ СЕ да горе наведена парцела,у
назначеној површини, НЕМА СВОЈСТВО општин-
ског јавног пута-земљиште под зградом-објектом, на
потесу „Боже Димитријевића“ к.о. Велико Градиште.

3. Горе означене парцеле, чиниће за у будуће
грађевинско земљиште којим управља и располаже
општина Велико Градиште.

4. Након своје правоснажности ово Решење
послужиће као исправа подобна за упис одгова-
рајућег права у Служби за катастар непокретности
Велико Градиште. 

5. Ово Решење објавиће се у "Службеном
гласнику општине Велико Градиште", а ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања.

О   б   р    а   з    л   о    ж    е    њ    е

Правни основ за доношење Решења из пред-
лога су одредбе члана 5 и 12. Закона о јавним путеви-
ма („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 123/07,
101/11 и 93/12). 

Како ова непокретност и досада није била
доступна већем броју корисника, а то неће бити ни за
у будуће нити ће чинити саобраћајну површину, то је
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      131 415 $������ �� ��������� 0.00   0.00 
      131 421 #����� ��*���� 145,000.00   145,000.00 
      131 422 ��*���� ������'� 100,000.00 -50,000.00 50,000.00 
      131 423 ������ �� ������ 550,000.00 -100,000.00 450,000.00 
      131 425 ����%� ������� � ��1���'� 100,000.00 -50,000.00 50,000.00 
      131 426 -����"��  250,000.00   250,000.00 
      131 472 $������ �� �� �"���� ��*���� 40,000,000.00   40,000,000.00 
      131 512 -�*��� � ����� 0.00   0.00 
                  
          !)!�&% �� .-�'! 3.11. 42,390,000.00 -200,000.00 42,190,000.00 
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%/��  ���� 2013.1�� )������� ������	� 

3         %��$�&�)� !���'�        
                  
  3.12.       �%� ����':� '#-�)% .�����$#       
                  
    700     ���������       
                  

      132 421 #����� ��*���� 75,000.00   75,000.00 
      132 425 ����%� ������� � ��1���'� 1,900,000.00 -400,000.00 1,500,000.00 
      132 512 -�*��� � ����� 800,000.00 -750,000.00 50,000.00 
                  
          !)!�&% �� .-�'! 3.12. 2,775,000.00 -1,150,000.00 1,625,000.00 

 
 



било потребно истој укинути  својство које она сада
има у СКН Велико Градиште.

Ради рационалнијег и ефикаснијег коришћења
грађевинског земљишта, обзиром да је као јавна
својина на парцели из диспозитива уписана општина
Велико Градиште, Општинско веће општине Велико
Градиште је заснивајући своју надлежност на одред-
би члана 12., а сагласно одредби члана 13. Закона о
јавним путевима ("Службени гласник РС" бр.
101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012) одлучило да
предложи Скупштини општине Велико Градиште,
као стварно и месно надлежном органу, да се непок-
ретност из тач. 1. овог Решења укине својство јавног
пута у циљу привођења предметног земљишта новој
намени.

У циљу извршења Решења из предлога нису
потребна средства буџета општине. 

Из свега напред изнетог предлаже се
Скупштини да донесе Решење какво је у предлогу
дато.  

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
жалба није допуштена већ се примењују одредбе
ЗУС-а.

Број:344-96/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 12 ст. 1. и 3. а у складу са чла-
новима 5. и 6. и сагласно 13. ст. 2.  у вези члана 2. ст.
1. тач. 11 и 33. Закона о јавним  путевима
(“Службени.гласник РС”, бр. 101/05 123/07, 101/11 и
93/12), члана 18. и 40. Статута општине Велико
Градиште (“Службени гласник општине Велико
Градиште, бр. 9/2008) и члана 192. ЗУП-а
(“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и
„Службени гласник РС“ бр. 30/10), на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште

Скупштина општине Велико Градиште на 17.-
ој седници одржаној дана 05.08.2013. године, донела
је,

Р      Е     Ш     Е     Њ     Е

О УКИДАЊУ СВОЈСТВА  ЈАВНОГ ПУТА

1. УКИДА СЕ, својство општинског јавног
пута, парцелама које су до сада чиниле његов део у
насељу „Бели Багрем“ и то: 

- кат. парц.бр . 2292/2 „Ритска, земљиште под
зградом-објектом од 5,51 ара и

-кат. парц. бр. 2292/3 „Ритска“ земљиште под
зградом-објектом од 2 м2.

-кат. парц. бр. 2611 „Рит“ земљиште под згра-
дом-објектом од 20,41 ара.

-кат. парц. бр. 3869/8 „Бели Багрем“ земљиш-
те под зградом-објектом од 1 м2.

об е уписане у Л.н.бр. 2183 к.о. Велико
Градиште као јавна својина општине Велико
Градиште.

2. УТВРЂУЈУ СЕ да горе наведене парцеле,
из алинеја 1. 2. 3. и 4. у назначеној површини,

НЕМАЈУ СВОЈСТВО општинског јавног пута-зем-
љиште под зградом-објектом, на потесу „Бели
Багрем“ к.о. Велико Градиште.

3. Горе означене парцеле, чиниће за у будуће
грађевинско земљиште којим управља и располаже
општина Велико Градиште.

4. Након своје правоснажности ово Решење
послужиће као исправа подобна за упис одгова-
рајућег права у Служби за катастар непокретности
Велико Градиште. 

5. Ово Решење објавиће се у"Службеном глас-
нику општине Велико Градиште", а ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања.

О   б   р    а   з    л   о    ж    е    њ    е
Правни основ за доношење Решења из пред-

лога су одредбе члана 5 и 12. Закона о јавним путеви-
ма („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 123/07,
101/11 и 93/12). Наиме, општинa Велико Градиште je
током ранијих година у сарадњи са ЈП Дирекцијом за
изградњу општине Велико Градиште и д.о.о „Силвер
Лаке Инвестмент“ из Београда урадила Пројекат
парцелације и препарцелације који је уређења пред-
метног општинског јавног пута на потесу „Бели
Багрем“ к.о. Велико Градиште.

Предметним пројектом од постојеће парцеле
која једним својим делом заиста чини опшински
јавни пут-земљиште под зградом објектом и зем-
љиште које овом путу гравитира, а које је као такво
још од обнове премера одређено као јавни пут, пар-
целацијом су створене још две грађевинске парцеле
које по својој намени и суштини не припадају траси
јавног пута. Урбанистичким пројектом, којег је
усвојила и Комисија за планове СО Велико
Градиште, од ове улице формиране су нове парцеле
на којима је могућа или градња или исправка грани-
ца суседних парцела на које се парцеле наслањају, па
се овим Решењем само утврђује да те нове парцеле
немају својство јавног пута, како ни по својој наме-
ни, тако ни по карактеристикама, а ни по својој пове-
заности са другим јавним путевима у насељу, јер не
чини саобраћајнице доступне и потребне већем
броју корисника, већ представљају неизграђено гра-
ђевинско земљиште.

Како ове непокретности и од сада нису биле
доступне већем броју корисника, а то неће бити ни за
у будуће нити ће чинити саобраћајну површину, то је
било потребно истима укинути својство које оне сада
имају у СКН Велико Градиште.

Ради рационалнијег и ефикаснијег коришћења
грађевинског земљишта, обзиром да је као јавна
својина на парцелама из диспозитива уписана
општина Велико Градиште, Општинско веће општи-
не Велико Градиште је заснивајући своју надлежност
на одредби члана 12., а сагласно одредби члана 13.
Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС"
бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012) одлучило
да предложи Скупштини општине Велико Градиште,
као стварно и месно надлежном органу, да се непок-
ретностима из тач. 1. овог Решења укине својство
јавног пута у циљу привођења предметног земљиш-
та новој намени.

У циљу извршења Решења из предлога нису
потребна средства буџета општине. 

Из свега напред изнетог предлаже се
Скупштини да донесе Решење какво је у предлогу
дато.  
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ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
жалба није допуштена већ се примењују одредбе
ЗУС-а..

Број:344-97/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 50. Закона о јавним пред-
узећима (''Сл. гласник РС'', број 119/2012) и члана 40.
Статута општине Велико Градиште (''Службени глас-
ник општине Велико Градиште'', бр. 9/2008),  

Скупштина општине Велико Градиште, на 17
седници одржаној 05.08.2013. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

1.
Даје се сагласност на Ребаланс финансијског

плана ЈП Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште за 2013. годину, који је усвојио Надзорни
одбор ЈП Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште на седници одржаној 11.07.2013. године. 

2.
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику

општине Велико Градиште''.

Број:400-66/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 51. ст. 2. Одлуке о грађевин-
ском земљишту ("Службени гласник општине
Велико Градиште бр. 8/2011) члана 146. Закона о пла-
нирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 24/11 и 121/12), члана 20. ст. 1. тач. 14. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.
129/07), члана 38. Закона о пловидби и унутрашњим
лукама („Службени гласник РС“ бр. 73/10 и 121/12) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
("Службени гласник општине Велико Градиште" бр.
9/2008) и члана 192. ЗУП-а (“Службени лист СРЈ”,
бр. 33/97, 31/2001 и „Службени гласник РС“ бр.
30/2010) на захтев Компаније „Стокић“ О.Д. из
Великог Градиште, а на предлог ЈП Дирекције за
изградњу општине Велико Градиште, Општинско
веће општине Велико Градиште предлаже да,

Скупштина општине Велико Градиште на 17.
седници одржаној дана 05.08.2013. године, донесе,

Р       Е      Ш      Е      Њ      Е

I
1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ, Решење о дава-

њу у закуп на одређено време, локације за поставља-
ње угоститељског пловног објекта на води у Великом
Градишту којег је донела, СО Велико Градиште, бр.
464-58/2012-01 од 23.07.2012. године, у целини, те за
у будуће вишe неће производити никакво правно
дејство.

II
Досадашњи ванкњижни закупац, локације у

државној својини, Компанија „Стокић“ О.Д. из
Великог Градишта, ОБАВЕЗНА ЈЕ, да предметну
локацију из Програма преда на коришћење општини
Велико Градиште у року од 8. дана све под претњом
пропуштања.

III
НАЛАЖЕ СЕ ЈП Дирекцији за изградњу

општине Велико Градиште да у року од 15. дана од
правоснажности овог решења спроведе поступак
раскида Уговора о закупу бр. 1493/2012 од
09.08.2013. године.

IV
Решење ступа на снагу даном доношења.

О   б    р    а     з    л    о     ж    е    њ     е
Решењем надлежног органа, Скупштине

општине Велико Градиште, Компанији „Стокић“ ОД
из Великог Градишта ул. Обала Краља Петра I бб.
дата је на јавном надметању у закуп на одређено
време локација бр. 4. из Програма постављања уго-
ститељских објеката-ресторана на води на терито-
рији општине Велико Градиште.

Компанија је по правоснажности решења о
давању у закуп локације са ЈП Дирекцијом за изград-
њу општине Велико Градиште закључила Уговор
којим је уредила међусобна права и обавезе.

Дана 20.06.2013 године Компанија „Стокић“
ОД поднела је захтев за раскид Уговора о закупу.
Захтев подноси Скупштини општине и ЈП Дирекцији
за изградњу општине Велико Градиште. Дана
02.07.2013. године Компанија подноси захтев и
Општинском већу општине Велико Градиште. Као
разлоге за раскид уговора Компанија је навела немо-
гућност коришћења локације из Програма од доделе
па све до данас. Компанија је назначила да се на
закупљеној локацији још увек налази пловни при-
стан ЈРБ-а, па како још није измештен на другу лока-
цију, Компанији је онемогућено коришћење закуп-
љеног дела реке Дунав за постављање пловног објек-
та ресторана на води. Пошто постоје разлози због
којих Компанија није одговорна то се стичу сви еле-
менти за стављање решења ван снаге и раскид угово-
ра о закупу локације са ЈП Дирекцијом за изградњу
општине Велико Градиште.

Захтев Компаније је основан.
Наиме ноторна је чињеница да пловни при-

стан ЈРБ-а није уклоњен са места предвиђеног за
постављање ресторана на води из Програма.
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Уклањање пловног пристан спречава судски посту-
пак који се води између општине Велико Градиште и
власника пристана ЈРБ-а Београд. Како не би
прејудицирала исход судског поступка општина
Велико Градиште застала је са поступком уклањања
пловног објекта до коначне Одлуке надлежног суда.

Полазећи од одредби члана 20. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07)
као и одредби члана 146. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09,
24/09 и 121/12) по којима општина обезбеђује и уре-
ђује постављање и уклањање објеката привременог
карактера на јавним површинама а у складу са одред-
бом члана 40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште бр.
9/2008) Општинско веће сматра да је захтев основан.
Ово пре свега, пошто је закупац локације дао јасне и
убедљиве разлоге за стављање решења ван снаге, па
и поред тога што ови разлози нису предвиђени као
разлог за раскид уговора због чега Веће предлаже
Скупштини општине Велико Градиште да решење
стави ван снаге на начин како је у предлогу диспози-
тива дато, јер је очигледно да није остварена сврха
давања локације у закуп закупцу.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
жалба није допуштена већ се примењују одредбе
ЗУС-а.

Број:464-102/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 51. Одлуке о грађевинском
земљишту ("Општински службени гласник бр.
08/2011) у складу са чланом 75. Закона о јавној
својини (Службени гласник РСбр.72/2001) и члана
32. Закона о локалној самоуправи ("Службени глас-
ник РС" бр. 129/07), члана 40. Статута општине
Велико Градиште ("Службени гласник општине
Велико Градиште" бр. 9/2008) и члана 192. ЗУП-а
(“Сл.лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и 30/2010), на
предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико
Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на 17
седници одржаној дана 05.08.2013. године,  донела
је,

Р       Е      Ш      Е      Њ      Е

I
1. СТАВЉА СЕ ван снаге Решење СО Велико

Градиште о давању у закуп осталог неизграђеног
грађевинског земљишта у Великом Градишту бр.
464-108 /2008-01 од 24.04.2008. године у Одељку 1.
ставу 1. тачки б), које је донео Привремени орган
општине Велико Градиште, те за у будуће вишe неће
производити никакво правно дејство,

II
НАЛАЖЕ СЕ ЈП Дирекцији за изградњу

општинне Велико Градиште да у року од 15 дана од

правоснажности овог решења спроведе поступак,
раскида Уговора о закупу и накнади за давање у
закуп грађевинског земљишта у Великом Градишту
бр.576/08 од 05.05.2008 године.

III
Досадашњи ванкњижни закупац, осталог

неизграђеног грађевинског земљишта у државној
својини, „Силвер Лаке Инвестмент“ ДОО из
Београда, ул.,Тошин бунар бр.72, ОБАВЕЗAН ЈЕ, да
непокретност из ст. 1. преда на коришћење општини
Велико Градиште у року од 8. дана све под претњом
пропуштања.

IV
Решење ступа на снагу даном доношења. 

О   б    р    а     з    л    о     ж    е    њ     е
Решењем Привременог органа Општинске

управе општине Велико Градиште, бр. 464-108/08-06
од 28.01.2008. године, а у складу са чланом 96.
Законом о планирању и изградњи („Службени глас-
ник РС“ бр.72/09,81/09 УС 64/10, 24/2011, 121/12,
42/13 и 50/13) дато је у закуп остало неизграђено гра-
ђевинско земљиште у државној својини, учеснику
надметања, „Силвер Лаке Инвестмент“ ДОО из
Београда, ул., Тошин бунар бр.72, и то кат. парц. бр.
2/1, њива 3. класе „Рит“ цела вел 34.41,17ха и кат.
парц. бр. 2/1, њива 5. класе „Рит“, у површини од
2.20,51ха КО.Кумане а ради изградње објекта, пред-
виђеним за зону X из плана општег уређења „Бели
Багрем- Сребрано језеро“. На непокретностима је
била дозвољена реализација спортско рекреативних
садржаја који по намени могу бити голф терени са
вештачким језерима, по условима Урбанистичке
службе Општине Велико Градиште. Решењем се кон-
статује да је престало право коришћења на кат. парц.
бр. 2/1, њива 3. класе „Рит“ цела вел 34.41,17ха и кат.
парц. бр. 2/1, њива 5. класе „Рит“, у површини од
2.20,51ха . к.о. Кумане услед непривођења земљишта
планираној намени.

Све до данас непокретност, дата у закуп није
приведена намени, јер се још увек води као пољопри-
вредно земљиште тако да закупац није био у могућ-
ности да непокретност кп. бр. 2/1 КО. Кумане укњи-
жена у Служби за катастар непокретности Велико
Градиште, те је и сада уписана је у корист јавне
својине општине Велико Градиште у Л.н.бр. 144 к.о.
Велико Градиште.        

Како је Решење о давању у закуп осталог
неизграђеног грађевинског земљишта донео
Привремени орган општине Велико Градиште а
имајући у виду одредбе члана 51. Одлуке о грађевин-
ском земљишту ("Службени гласник општине
Велико Градиште" бр. 8/2011) којим је одређено да
акт о престанку права доноси Скупштина општине
на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште то је у складу са чл. 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр.
129/07) и чланом 40. Статута општине Велико
Градиште ("Службени гласник општине Велико
Градиште" бр. 9/2008) предлаже Скупштини општи-
не да донесе решење какво је у предлогу дато. 
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ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
жалба није допуштена већ се примењују одредбе
ЗУС-а.  

Број: 464-105/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу чланова 88. 96. и 97. Закона о пла-
нирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/2009,
81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013 и 50/2013), и
допуне програма постављања привремених објеката
и киоска на подручју Великог Градишта за период од
2009. до 2014. године, а у складу са чланом 15. 16. 17.
18. Одлуке о грађевинском земљишту (“Општински
службени гласник”, бр. 8/2011), члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 9/2008), члана 192.
Закона о општем управном поступку (“Сл.лист СРЈ”,
бр. 33/97, 31/2001 и 30/2010) по спроведеном прво-
степеном управном поступку Одељења за урбани-
зам, комунално-стамбене и имовинско-правне
послове Општинске управе општине Велико
Градиште, а на захтев ЈП дирекције за изградњу
општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на 17
седници одржаној дана 05.08.2013 . године, донела
је,

Р       Е        Ш          Е           Њ         Е

О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ВЕЛИКОМ

ГРАДИШТУ

I
1. ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП, неизграђено грађевин-

ско земљиште у јавној својини општине Велико
Градиште најповољнијем учеснику јавног надмета-
ња:

„АБС КОМЕРЦ Д.О.О. ВЕЛИКО ГРАДИШ-
ТЕ“ из Великог Градишта, МБ 07841299, ПИБ
101365802, локација 27 - део кат. парц. бр. 528,
потес/улица Кнеза Лазара, код „Касине“ према парку,
површине 102 m², уписана у Л.н.бр. 293 К.О. Велико
Градиште у јавној својини општине Велико
Градиште, ради постављања привременог објекта – 1
помоћни објекат -тераса.

II
Износ закупнине за парцелу из Одељка I овог

Решења износи:
-85 динара/m² и словима осамдесет пет дина-

ра по метру квадратном у динарској противвредно-
сти по средњем курсу НБС-а на дан уплате.  

Понуђена закупнина се плаћа унапред, саглас-
но Одлуци о грађевинском земљишту СО Велико
Градиште. 

Период на који се предметна парцела даје у
закуп одређен је важењем Допуне програма постав-
љања привремених објеката и киоска на подручју

Великог Градишта од 2009. до 2014. године ЈП
Дирекције за изградњу општине Велико Градиште.

Општина Велико Градиште дозвољава закуп-
цу да своје право закупа укњижи у одговарајућим
Јавним књигама.

III
ОБАВЕЗУЈУ СЕ закупац да у року од 30 дана

од дана правоснажности овог Решења, са ЈП
Дирекцијом за изградњу општине Велико Градиште
закључи Уговор, којим ће уредити међусобна права и
обавезе.

Земљиште које је предмет овог Решења није
комунално уређено.

О    б    р    а    з    л    о    ж    е    њ    е
Kомисија СО Велико Градиште за давање гра-

ђевинског земљишта у закуп је на Предлог ЈП
Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, а
по усвојеној допуни Програма постављања привре-
мених објеката и киоска на подручју Великог
Градишта за период од 2009. до 2014. године, објави-
ла оглас, ради отуђења - давања у закуп горе означе-
ног земљишта заинтересованим лицима у складу са
одговарајућим Програмом. 

Оглас о јавном надметању заведен у
Општинској управи под бр. 464-77 /2013-06 дана 12.
јуна. 2013. године, објављен је на огласној табли
Општинске управе општине Велико Градиште,
огласној табли ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште, на кабловској телевизији
„Kopernikus“ и на друге начине.

На расписани оглас у складу са одељком VII и
VIII истог, до 12.07.2013. године, у писарницу
Општинске управе општине Велико Градиште, а до
09,00 часова укупно су пристигле две писмене
пријаве са доказима о плаћеном депозиту па су исте
испуњавале формалне услове из огласа.

Јавно надметање одржано је дана 12.07.2013.
године, у Великој сали Скупштине општине Велико
Градиште са почетком у 10,00 часова. На јавном над-
метању учествовало је 2 учесника. Почетна цена за
предметну непокретност износила је 83 дин/m², а
достигла је цену од 85 дин/m². По спроведеном над-
метању учесници у надметању потписали су радни
текст Записника о одржаном надметању. 

Примедби на поступак од стране учесника и
других лица није било.

Из свега напред изнетог предлаже се
Скупштини да донесе решење какво је у предлогу
дато.  

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.

Број:464-107/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу чланова 88 и 91. Закона о планира-
њу и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09,
81/09, 24/11 и 121/12), чланова 20. Закона о локалној
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самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07),
члана 10. а у вези члана 27. Закона о јавној својини
(«Службени гласник РС» бр. 72/2011) сагласно
одредбама члана 40. Статута општине Велико
Градиште ("Службени гласник општине Велико
Градиште" бр. 7/2002) и чланова 4. и 5. Одлуке о
праву прибављања и располагања средствима у
општинској својини ("Службени гласник општине
Велико Градиште бр. 1/12) а у складу са чланом 192.
Закона о општем управном поступку ("Службени
лист СРЈ" бр. 33/97, 31/2001 и „Службени гласник
РС“ бр. 30/2010) на захтев Одељења за урбанизам
стамбено комуналне и имовинско правне послове
Општинске управе општине Велико Градиште и
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на 17
седници одржаној дана 05.08.2013. године, донео је,

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је досадашњем корисни-
ку јавног неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини, држаоцу државног земљишта,
Милчић Т. Мирославу из Мајиловца ЈМБГ
0602949762629, престало право коришћења и држа-
вине, локације, коју чини кат. парц. бр. 1700 "Трг
Младена Милорадовића" градске зелене површине
цела вел. 12,00 м², уписана у Л.н.бр. 2939 к.о. Велико
Градиште, услед престанка важења акта о давању
локације на привремено коришћење.

2. УТВРЂУЈЕ СЕ да је без правног основа
упис права државине на непокретности, у Служби за
катастар непокретности Велико Градиште, извршен
у корист лица из тач. 1. диспозитива овог решења,.

НАЛАЖЕ СЕ држаоцу кат. парц. бр. 1700 „Трг
Младена Милорадовића“ градске зелене површине
цела вел. 12,00 м², Милчић Мирославу из Мајиловца,
да непокретност преда општини Велико Градиште, у
року од 8. дана од дана пријема овог решења а под
претњом пропуштања.

3. Преднос права државине на непокретности
у јавну својину врши се без накнаде.  

4. Ово решење ће након своје правоснажности
предстаљати подобну исправу за упис права јавне
својине у корист, јединице локалне самоуправе,
општине Велико Градиште.

О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Велико Градиште, као

корисник тада неизграђеног грађевинског земљишта
у државној својини, дала је на привремено коришће-
ње неизграђено грађевинско земљиште, Милчић
(Тасе) Мирославу из Мајиловца ради постављања
привременог монтажног објекта киоска, у циљу
обављања услужне делатности корисника. Додела
грађевинског земљишта на приврмено коришћење
извршена је још 1989. године на локацији „Градина“
на делу кат. парц. бр. 1829 к.о. Велико Градиште.
Програмом постављања Привремених објеката
киоска у Великом Градишту којег је усвојила СО
Велико Градиште крајем 1990 године а касније доде-
лом локација у првој половини 1991 године напред
наведена локација измештена је на део парка преко
пута Аутобуске станице у Великом Градишту.

Додела неизграђеног грађевинског земљишта
у државној својини извршена је на привремено

коришћење са роком од 5 година а уз могућност про-
дужења права коришћења али без могућности да се
корисник локације, своје стечено право књижи у
одговарајућим јавним књигама о евиденцији непок-
ретности и правима на њима.

У међувремену решење о давању неизграђе-
ног грађевинског земљишта на привремено кориш-
ћење истекло је, за локацију није тражено продуже-
ње, локал је са локације уклоњен пре негде око 20.
година. Грешком или услед других разлога привре-
мени корисник локације укњижен је као држалац
локације, коју чини кат. парц. бр. 1700 са ближим
подацима наведеним у диспозитиву овог решења, у
Служби за катастар непокретности Велико
Градиште, без икаквог правног основа. Укњижба
права државине на предметном земљишту извршена
је на добру у општој употреби.

Добра у општој употреби, што је овде случај,
не могу бити предмет права својине и других ствар-
них права било ког физичког или правног лица. На
добрима у општој употреби може се евентуално
установити концесија у складу са законом. Она по
правилу не могу бити ни у државини обзиром да се
налазе у режиму аднинистративног права. Реч је о
добрима која су по својој природи изван грађанско-
правног промета. Најкраће речено општа добра
представљају ствари које нису способне да буду
предмет нечијег стварног права, јер је реч о стварима
чија је намена да служе потребама свих луди. 

Како је у питању јавна зелена површина у
насељеном месту у пределу обухваћеном одгова-
рајућим просторним и генералним планом, исто
представља добро у општој употреби, па не може
бити предмет било ког својинског права. Због своје
природе и намене одређене чланом 10. Закона о јав-
ној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011) ова
непокретност намењена је коришћењу свих заинте-
ресованиих лица због чега не може бити предмет
права било којег трећег лица, осим ако јој то својство
не престане на начин предвиђен Законом и подзакон-
ским актима.

Обзиром да је у међувремену акт о привреме-
ном коришћењу локације, Решење о давању у закуп
грађевинског земљишта на привремено коришћење
за постављање мањих монтажних објеката-киоска у
Великом Градишту под горњим бројем, престао да
постоји услед истека времена, да је објекат уклоњен
са локације то је и неосновано постојање било којег
стварног права на напокретности-земљишту из дис-
позитива овог решења у корист неког лица. 

При оваквом чињеничном и правном стању
полазећи од одредби члана 10. и у вези са одредбама
члана 27. а сагласно одредби члана 72. Закона о јав-
ној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011) као
и одредби члана 91. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 24/11 и
121/12) а сагласно одредби члана 20. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07)
и одредби чланова 4. и 5. Одлуке о праву прибавља-
ња и располагања средствима у општинској својини
("Службени гласник општине Велико Градиште бр.
1/12), упис права државине је неоснован, па предла-
же се Скупштини да донесе решење, којим ће то
право на ауторитативан начин утврдити јер нису
испуњени законски услови за упис права државине у
јавној књизи. 
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Накнада за право прибављања у јавну својину
општине Велико Градиште није предвиђена јер је
држалац права непокретност стекао без накнаде па
би било противно циљу, јавном поретку као и при-
нудним прописима да се утврђује накнада за пренето
право државине на непокретности у корист новог
титулара. 

Након своје правоснажности ово решење ће
представљати подновну исправу за упис права јавне
својине општине Велико Градиште на непокретно-
сти ближе означеној у та. 1. диспозитива овог реше-
ња.

Због свега напред изнетог, у циљу заштите
грађевинског земљишта, предлаже се Скупштини
општине да донесе решење какво је у предлогу дато. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења није
допуштена жалба већ се примењују одредбе ЗУС-а.

Број:464-103/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 53 и 54 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 72/2009 и 52/2011) и члана 40 став 1
тачка 29 Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр.
9/2008) на захтев Основне школе „Иво Лола Рибар“
Велико Градиште а на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на
својој 17 седници одржаној дана 05.08.2013. године,
донела је, 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО
ЛОЛА РИБАР“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Разрешава се дужности члан Школског одбо-

ра Основне школе „Иво Лола Рибар“ Велико
Градиште

1. Члан изабран од стране запослених и то:            
- Весна Микић.
2. Члан изабран од представника родитеља:
-Далиборка Тасић.

Члан 2.
У Школски одбор основне школе „Иво Лола

Рибар“  Велико Градиште именују се:
1. Члан од представника запослених и то:     
-Слађана Јовановић из Велико Градиште, ул.

Воје Богдановића бр.34/2.
2. члан од представника родитеља:
-Невенка Пајић из Великог Градишта, са ста-

ном у Великом Градишту, ул. 11.Октобра бр.10, и
боравиштем улице Хајдук Вељкова бр.36/2.

Члан 3.
Изборни период ново именованих чланова

траје до истека мандата органа управљања.

Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
Одредбама Закона о основама система образо-

вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009 и 52/2011) прописано је да орган управљања
установом има девет чланова укључујући и председ-
ника. Чланове органа управљања установе именује и
разрешава Скупштина јединице локалне самоуправе.
Школски одбор као орган управљања има председ-
ника којег бирају чланови одбора већином гласова од
укупног броја чланова органа управљања.

Орган управљања установе чине по три пред-
ставника запослених, родитеља и јединице локалне
самоуправе. Чланове органа управљања из реда
запослених предлаже васпитно образовно, односно
наставничко веће, из реда родитеља-савет родитеља,
а из реда локалне самоуправе, локална самоуправа.

Овлашћени предлагач, Основна школа, је у
складу са одредбом члана 55 ст. 3. тач. 5. Закона
предложила да се разреши дужности лице из члана 1.
тач. 1. алинеје 1. овог решења а за лице из тач. 2 али-
неје 1. разрешење је тражила из разлога предвиђених
чланом 55. ст. 3. тач. 4. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.
72/09 и 52/11).  

Како су се у конкретном случају стекли усло-
ви за примену члана 54. и 55. Закона, то се предлаже
Скупштини да донесе решење како је у предлогу
дато. 

Број:020-113/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 40. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“ бр. 129/07) као и
члана 70. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр.
9/2008) и члана 38. Пословника Скупштине општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 11/2008)

Скупштина општине Велико Градиште, на 17
седници одржаној 05.08. 2013. године, донела је

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
ШТРБАЦ ВЛАДИМИР, дипломирани прав-

ник из Великог Градишта ул. 11. октобра бр. 12, раз-
решава се дужности секретара Скупштине општине
Велико Градиште, услед подношења оставке.

Члан 2.
Сва права из рада и по основу рада, разреше-

ном секретару Скупштине општине Велико
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Градиште, престају са даном доношења решења од
стране Скупштине општине Велико Градиште. 

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења а

објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.

О    б     р    а    з    л    о   ж    е   њ   е

Правни основ за доношење решења у предло-
гу садржан је у одредби члана 40. Закона о локалној
самоуправи, у одредби члана 70. ст. 4. Статута
општине Велико Градиште као и у одредби члана 39.
Пословника Скупштине општине Велико Градиште.

Секретар Скупштине општине поставља се на
предлог Председника Скупштине општине који се
стара о обављању стручних послова у вези сазивања
и одржавања седница Скупштине општине и њених
радних тела а такође и руководи административним
пословима везаним за њихов рад.

Како је досадашњи секретар Скупштине
општине Велико Градиште, Штрбац Владимир из
Великог Градишта сагласно одредби члана 39. ст. 2.
Пословника Скупштине општине Велико Градиште,
поднео писмену оставку, дана 30.07.2013 године, то
се предлаже Скупштини општине да донесе решење
какво је у предлогу дато. 

Број:020-121/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 18. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 9/2008) и члана 209. Закона о општем
управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97
и 31/2001 и „Сл. Гласник РС“, бр. 30/2010),

Скупштина општине Велико Градиште на 17.
седници одржаној 05.08.2013године, доноси

ЗАКЉУЧАК

О ИСПРАВЉАЊУ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ

1. У правоснажном и извршном Решењу о
давању на коришћење друштвеног земљишта за
изградњу викенд кућа к.о. Затоње бр. 464-241/93-01
од 22.11.1993.године, у Одељку I ст. 1. тач. 5. бришу
се речи кат. парц. број 4709/9 и 4709/10, површине од
7,79 ари, а додају се после речи Мелница-Петровац,
речи:

„кат. парц. бр. 4709/9 у површини од 3,90 ари
и кат. парц. бр. 4709/10 у површини од 3,89 ари“. 

2. Остали делови Решења остају неизмењени.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем о давању на коришћење друштвеног
земљишта за изградњу викенд кућа к.о. Затоње бр.
464-241/93-01 од 22.11.1993.године надељено је зем-
љиште уз претходну уплату цене Месној заједници
Затоње, између осталих лица и Васиљевић Славиши

из Мелнице под редним бројем 5. кат. парц. бр.4709/9
и 4709/10 укупне површине од 7,79 ари.

Васиљевић Славиша је закључио Уговоре са
даваоцем земљишта на коришћење, односно са СО
Велико Градиште Уговор о давању друштвеног зем-
љишта у к.о. Затоње за изградњу викенд кућа Ов.бр.
2159/93 од 10.12.1993. године и са МЗ Затоње Уговор
о купопродаји непокретности дана 18.07.1993. годи-
не. 

Све до данас корисник грађевинског земљиш-
та своје новостечено право коришћења није укњи-
жио у Служби за катастар непокретности Велико
Градиште. Приликом покушаја укљижбе у Служби
за катастар непокретности Велико Градиште упозо-
рен је од стране службеног лица ове службе да се зва-
нична евиденција која се води код службе не слаже са
подацима из исправе. Из наведеног разлога пуномоћ-
ник Васиљевић Славише, адв. Лукић Живорад пред-
лаже да се постојеће грешке исправе сагласно одред-
би  члана 209. ЗУП-а на који би се начин исправа уса-
гласила са службеном евиденцијом из катастра
непокретности.

Како корисник цитираног земљишта није
извршио укњижбу права коришћења а у међувреме-
ну је у к.о. Затоње ступио на снагу Катастар непок-
ретности, тако да је укњижба цитираног решења тех-
нички непроводива, то је нужно исправити решење и
отклонити техничку грешку која се састоји у томе
што није уписана површина од сваке надељене пар-
целе већ њихов збир са површином од 7,79 ари. На
основу извода из Листа непокретности утврђује се да
површина кат. парц. бр. 4709/9 износи 3,90 ари а да
је кат. парц. бр. 4709/10 површине 3,89 ари.

С'обзиром да ова грешка није везана за саму
процедуру, вољу доносиоца акта, већ је начињена
техничка грешка уношењем у цитирано решење
збира површина надељених парцела, па дана
04.06.2013. године надлежни орган, пошто је конста-
товао грешке, које нису везане за сам акт и процеду-
ру његовог доношења у складу са одредбом члана
209. ст. 2. Закона о општем управном поступку
("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл.
Гласник РС“, бр. 30/2010), предлаже Скупштини
општине Велико Градиште, као стварно и месно над-
лежном органу, да донесе закључак као у предлогу
којим се постојеће грешке исправљају и стварају се
услови за укљижбу стеченог права.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Закључка
није допуштена жалба, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.

Број:464-104/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 50. став 3. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/2012) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(''Општински службени гласник'', бр. 9/2008),  

Скупштина општине Велико Градиште, на 17
седници одржаној 05.08.2013. године, донела је
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ

ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ

СВОЈИНИ 

ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
Даје се сагласност на Допуну програма отуђе-

ња неизграђеног грађвинског земљишта у јавној
својини за 2013. годину, коју је донео Надзорни
одбор ЈП Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште дана 11.07.2013. године. 

Члан 2.
Допуном Програма одређује се неизграђено

грађевинско земљиште у јавној својини чије ће се
отуђење – давање у закуп вршити у току 2013 године

Члан 3.
Неизграђено грађевинско земљиште у јавној

својини које ће се отуђивати непосредном погодбом
за исправку граница парцела као и јавним надмета-
њем.

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,

а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Велико Градиште''.

О    б     р   а     з   л    о   ж     е    њ     е

Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште на седници одржаној
11.07.2013. године донео је Допуну програма отуђе-
ња неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини за 2013. годину. Намена катастарских парце-
ла из ове Допуне Програма од редног броја 1 закључ-
но са редним бројем 16 је припајње тих парцела
постојеђим парцелама(исправка граница парцела).
Парцеле под редним бројем 17 и18 и 21  дају се јав-
ним надметањем. Парцеле под редним бројем 19 и 20
и 22 дају се за припајање постојећим
парцелама(исправка граница парцела).

Ценећи све околности и чињенице од битног
утицаја за утврђивање вредности отуђења земљишта
у јавној својини, као и локацију ових парцела од
стране Надзорног одбора ЈП Дирекције за изградњу
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9 ��	��� ������
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18 ��	��� ������
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19 (���#��� (�	������ 2127/2 1.30 1.500.00 
20 (���#��� (�	������ ½     2149 2.89 1.500.00 
21 (���#��� �� 686 33.48 400.00 
22 ��	��� ������
� &��.  ���
����. 1537/1 0.81 1.500.00 
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општине Велико Градиште, утврђена је и напред
наведена почетна цена по ару земљишта. 

Како је Законом о јавним предузећима пропи-
сано да Скупштина даје сагласност на Програме јав-
них предузећа, предлаже се доношења Решења, како
је у предлогу дато.

Број:464-100/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 73 а у складу са чланом 85
Пословника Скупштине општине Велико Градиште
и сагласно 209 ст. 1 Закона о општем управном
поступку ( Службени лист СРЈ 33/97 и 31/2001 и
Службени гласник РС 30/2010 члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007), члана 11. и члана 36.  Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2012)
и члана 40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште бр.
9/2008), на предлог Општинског већа општине
Велико Градиште

Скупштина општине Велико Градиште на 17
седници одржаној дана 05.08.2013. године, донела је,

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ РЕШЕЊА О

РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ

ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ БРОЈ 023-48/2013-01-1

Члан 1
Исправља се члан 1 Решења о разрешењу

вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Стандард“ Велико Градиште“ број 023-
48/2013-01-1 који гласи:

ВЕЛИЧКОВИЋ Радослав БРАНКА дипл. ецц
из Великог Градишта ул. Бошка Бухе бб, досадашњи
вршилац дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Стандард“ из Великог Градишта, РАЗРЕ-
ШАВА СЕ дужности, в.д. директора ЈКП
„Стандард“ Велико Градиште, са даном 15.06.2012.
године услед подношења оставке.

Тако да исти сада гласи:
ВЕЛИЧКОВИЋ Радослав БРАНИСЛАВКА

дипл. ецц из Великог Градишта ул. Бошка Бухе бб,
досадашњи вршилац дужности директора Јавног
комуналног предузећа „Стандард“ из Великог
Градишта, РАЗРЕШАВА СЕ дужности, в.д. директо-
ра ЈКП „Стандард“ Велико Градиште, са даном
15.06.2012. године услед подношења оставке.

У осталом делу решење остаје неизмењено

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења а

објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

дана 17.6.2013. године одржана је четрнаеста
седница СО Велико Градиште на којој је донето
решење број 023-48/2013-01-1 којим је Браниславка
Величковић разрешена са места в.д. директора ЈКП
„Стандард“ Велико Градиште. Како је у наведеном
решењу грешком као име лица које се разрешава
наведено Бранка уместо Браниславка ради регистра-
ције промене в.д. директора пред Агенцијом за при-
вредне регистре неопоходно је било предложити
решење којим би се наведена грешка и исправила.

Правна поука: Против овог решења може се
поднети тужба Основном суду Пожаревац у
Пожаревцу у року од 15. дана од пријема решења.                                                                

Број: 023-61/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основ члана 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008) члан 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007),
члана 12. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“ бр. 119/2012), на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на 17
седници одржаној дана 05.08.2013. године, донела је,

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ

ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Разрешавају се са места чланова надзорног

одбора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ из
Великог Градишта следећа лица:

1. Гордана Сталетић из Великог Градишта ул.
Иво Лоле Рибара број 14, за члана и

2. Драгана Милетић из Макца за члана као
представника запослених.

Члан 2
У Надзорни одбор Јавног комуналног пред-

узећа „Стандард“ из Великог Градишта именују се
следећа лица:

1. Браниславка Величковић из Великог
Градишта за члана као представника запослених

2. Радосав Јовановић из Великог Градишта за
члана

Члан 3.
Мандат новоизабраних чланова Надзорних

одбора ЈКП „Стандард“ из Великог Градишта траје
до истека мандата Нодзорног одбора ЈКП
„Стандард“

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења а

објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.
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О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење решења из пред-

лога је члан 12. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“ бр. 119/2012) према коме
чланове Надзорног одбора јавног предузећа чији је
оснивач јединица локалне самоуправе бира орган
који је одређен статутом локалне самоуправе. 

Чланом 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008) оснивач, Скупштина општине
Велико Градиште, има право да именује и разрешава
директоре, управне и надзорне одборе јавних пред-
узећа, организација и служби чији је оснивач.

Како је Гордана Сталетић скупштинским
службама у писаном облику поднела захтев за њено
разрешење и то из разлога спречености учествовања
у раду Надзорног одбора ЈКП „Стандард“, а Драгана
Милетић на 14. седници изабрана за в.д. директора
ЈКП „Стандард“ предлаже се скуптини да донесе
овде предложено решење.

Број:023-62/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 1. и члана 4. и 9. Закона о
финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник РС“ бр. 16/02, 115/05 и 107/09)
члана 2. 3 и 68. Закона о социјалној заштити
(,,Службени гласник РС“ бр. 24/2011), члана 159.
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ 72/09) члана 20. и 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/07) и члана 18. ст. 1. тач. 18. Статута
општине Велико Градиште (''Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008), на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште  

Скупштина општине Велико Градиште на
својој 17 седници одржаној 05.08.2013. године, доне-
ла је 

О   Д  Л  У  К   У

О ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О

ПРОШИРЕНИМ ПРАВИМА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ

ЗАШТИТЕ ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ

Члан 1. 
У Одлуци о проширеним правима из социјал-

не заштите грађана на територији општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 12/2011, 10/12 и 17/12) у Одељку
„Право на накнаду трошкова исхране“ члан 6. мења
се и гласи:

„Члан 6.
Ученицима основних школа и предшколског

програма на територији општине Велико Градиште,
за време трајања школске године, признаје се право
на бесплатан оброк односно ужину до 60,00 динара
по ученику, ако испуњавају следеће услове:

1) ученик остварује право на дечји додатак
или је са својом породицом корисник права на новча-

ну социјалну помоћ што се утврђује увидом у реше-
ње надлежног органа,

2) месечна примања домаћинства у коме уче-
ник живи су мања од 1/3 нето просека плате у општи-
ни Велико Градиште према задњем објављеном
податку, што се доказује достављањем потребних
докумената:

-изјава о саставу домаћинства коју издаје над-
лежни орган јединице локалне самоуправе,

-уверења НСЗ да су родитељи или други чла-
нови домаћинства незапослени, а у колико су запос-
лени потврду о приходима у три задња месеца за сва-
ког члана домаћинства, који остварије неки приход
(уплате прихода од делатности, закупнине, алимен-
тације, пензије и сл.) и школске потврде за децу,

-изјава родитеља или стартеља да нико од чла-
нова заједничког домаћинства не ради у иностран-
ству,

-уверење надлежне Пореске управе о имов-
ном стању,

3) ако је ученик треће (и свако наредно) дете
што се утврђује увидом у изводе из матичних књига
рођених и одлукама о поверавању деце.

Поступак остваривања права на бесплатну
ужину покреће се на захтев родитеља или старатеља
ученика код стручне службе основне школе или
предшколске установе уз који се подноси и потребна
документација, где се право и утврђује. 

Списак ученика који остварују право, стручна
служба доставља Центру за социјални рад општина
Велико Градиште и Голубац који доноси решење на
основу кога као и испостављене фактуре ће се врши-
ти исплата из буџета општине.

У колико стручна служба констатује да према
доказима поднетим уз захтев ученик нема право на
бесплатну ужину доставиће предмет центру за
социјални рад општина Велико Градиште и Голубац
који ће решити захтев по правилима управног
поступка и омогућити право на жалбу подносиоцу
захтева.

Право се утврђује једном годишње, по прави-
лу, пре почетка школске године и важи за целу
школску годину с тим да је подносилац захтева у оба-
вези да одмах пријави евентуалне промене везане за
остваривање права које се промене у току школске
године.“

Члан 2.
Остали чланови Одлуке о проширеним прави-

ма из социјалне заштите грађана у општини Велико
Градиште остају неизмењени.

Члан 3.
Ова Одлука о измени и допуни Одлуке о про-

ширеним правима из социјалне заштите грађана у
општини Велико Градиште ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште.

О    б      р       а      з    л     о    ж      е       њ       е
Правни основ за доношење ове Одлуке садр-

жан је у члану 9 Закона о финансијској подршци
породици са децом и члану 3. и 9. Закона о социјал-
ној заштити. Наведеним законима предвиђена је оба-
веза општине да се стара о обезбеђивању основних
права па је дата  и законска могућност да се утврде и
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друга права или права у већем обиму од утврђених
законом ако је то повољније за њихове кориснике.

Предложеном Одлуком о изворном облику
утврђена су права проширена права из социјалне
заштите грађана, за чије се остварење стара општи-
на, услови и поступак за остваривање ових права,
начин финансирања и обезбеђење средстава.

Предложеном изменом и допуном Одлуке
једно од ранијих права, „право на накнаду трошкова
исхране“ у знатном делу измењено је пошто се јер се
у току примене показало да није дало одговарајуће
резултате. И ако се једна добра намера показала као
оправдана и потребна пре свега сиромашним поро-
дицама као и породицама са скромним или никаквим
примањима у домаћинству у једном делу била је чак
и неосновано примењивана пошто се тумачила у
најширем могућем смислу. 

Право на проширене услуге имају сви грађани
општине под једнаким условима а ова права оства-
рују се преко Центра за социјални рад. 

Приоритет у решавању и признавању права
имају, требају да имају лица којима је та помоћ
заиста и неопходна и значајна, као што су лица која
су неспособна за рад, без имовине и прихода и без
сродника који су у обавези да их издржавају.

Начин остваривања права из Одлуке у једном
свом делу, овом изменом је лимитиран како у погле-
ду висине износа тако и у погледу поступка за оства-
ривање права. Разлоге за овакву измену налажу раз-
лози ефикасности, екномске оправданости и
социјалне потребе, због чега ће се делом онемогући-
ти нерационално и непотребно трошење средстава
буџета у ситуацијама где за то не постоји социјална
потреба. 

Средства за извршење ове Одлуке предвиђена
су буџетом општине Велико Градиште за 2013. годи-
ну са раздео 3. глава 3.11 функција 090, позиције 131,
економска класификација 463.    

У стању тешке економске кризе и изузетно
тешких услова за живот, како појединца тако и поро-
дице, како у општини Велико Градиште тако и шире,
предлаже се Скупштини општине Велико Градиште
да донесе Одлуку каква је у предлогу дата.         

Број:560-119/201301-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу члана 32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), чла-
нова 11. 62., а у вези члана 124. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС“ бр. 24/2011) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште бр.
9/2008), а по прибављеној мишљењу Управног одбо-
ра центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац, на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на 17
седници одржаној дана 05.08.2013. године, донела је,

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ВЕЛИКО

ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ

Члан 1.
НЕДА Б. БРАЈКОВИЋ из Великог Градишта

ул. Кнеза Лазара бр. 2., дипломирани правник ИМЕ-
НУЈЕ СЕ на дужност, директора Центра за социјал-
ни рад општина Велико Градиште и Голубац.

Члан 2.
Мандат именованог директора Центра за

социјални рад општина Велико Градиште и Голубац
траје четири (4) године.

Члан 3.
Именована ће ступити на дужност директора

Центра, након ступања на снагу одговарајуће одлуке
Скупштине општине Голубац о именовању.

Члан 4.
Именована остаје на месту вршиоца дужно-

сти директора Центра до ступања на снагу одгова-
рајуће Одлуке Скупштине општине Голубац о име-
новању.

Члан 5.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења,

а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е

У складу са одредбама члана 32. ст. 1 тач. 9. а
сагласно одредби члана 30. ст. 3. Закона о локалној
самоуправи, оснивач, Скупштина општине Велико
Градиште, именује и разрешава директоре, управне и
надзорне одборе јавних предузећа, организација и
служби. 

На седници Скупштине општине Велико
Градиште, која је одржана дана 25.06.2012. године,
Скупштина општине Велико Градиште донела је
Одлуку о оснивању заједничког Центра за социјални
рад општина Велико Градиште и Голубац.

Ради несметаног рада Центра, а у циљу оства-
ривања права из социјалне заштите за лица којима је
оваква помоћ потребна, потребно је именовати
директора Центра. 

На предлог оснивача, а ради несметаног рада
Центра у складу са Законом, упућен је заједнички
захтев за давање сагласност на именовање дужности
директора Центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац, у смислу одредбе члана 124.
Закона о социјалној заштити, на којег је сагласност
дало надлежно Министарство рада, запошљавања и
социјалне политике, број:119-01-158/2012-09 од
28.06.2013.год.

Пошто су, испуњени сви, законски услови, па
и они у смислу одредби члана 40. Статута општине
Велико Градиште, („Службени гласник општине
Велико Градиште“ 9/2008), то се предлаже оснивачу,
да лице из диспозитива овог Решења именује се на
дужност директора Центра за социјални рад општи-
на Велико Градиште и Голубац. 
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Мандат директора Центра трајаће четири (4)
године и исто лице може бити поново именовано.

Именована ће ступити на дужност директора
Центра након ступања на снагу одговарајуће одлуке
СО Голубац о именовању.

Ради несметаног рада Центра као и у циљу
остваривања права из социјалне заштите за лица
којима је оваква помоћ потребна именованој се про-
дужава мандат вршиоца дужности директора Центра
до ступања на снагу одговарајуће одлуке Скупштине
општине Голубац о именовању.

Из свега напред изнетог предлаже се
Скупштини општине да донесе решење како је у
предлогу дато.

Број: 551-19/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основ члана 32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана
40. Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште бр. 9/2008) и
члана 52. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009,
24/2011 и 121/12), на предлог Општинског већа

Скупштина општине Велико Градиште на 17
седници одржаној дана 05.08.2013. године донела је,

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Образује се Комисија за планове општине

Велико Градиште у чији састав се именују,  на пред-
лог локалне самоуправе, следећа лица:

1. Роберт Димитријевић дипл. инг. грађ.
лиценце бр. 311518303, 203101107, 314 G 55508 из
Великог Градишта ул. Карпатска бб за Председника
Комисије,

2. Марин Крешић дипл. инг. арх. лиценца бр.
200000703 из Београда ул. 27. марта бр. 3. за члана,

3. Саша Исаковић дипл. инг. арх. из
Пожаревца ул. Мачванска бр. 21, за члана,

4. Катарина Р. Николић дипл. инг. арх. из
Великог Градишта ул. Лоле Рибара бр. 2. за члана и

5. Новица Илић дипл. правник из Вел.
Градишта ул. В. Путника 4. за члана и истовремено
секретара Комисије. 

Члан 2.
Задатак Комисије из члана 1. овог Решења

утврђен је одредбама Закона о планирању и изград-
њи и састоји се од обављања стручних послова у
поступку израде и спровођења планских докумената
као и давања стручног мишљења по захтеву надлеж-
них органа управе. 

За обављање одређених стручних послова
Комисија може ангажовати и друга правна и физич-
ка лица о чему Комисија доноси Одлуку. 

Члан 3.
Мандат именованих, председника и чланова

Комисије, траје 4. године.
Остале административне и оперативне посло-

ве за потребе Комисије обавља стручна служба
Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имо-
винско правне послове Општинске управе општине
Велико Градиште.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

Члан 5.               
Ступањем на снагу овог решења престаје да

важи Решење о именовању чланова Комисије за пла-
нове и Одељку I. („Службени гласник општине
Велико Градиште“ бр. 5/2007 и Решење о разрешењу
и именовању Председника и чланова Комисије за
планове општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр. 8/2010) које
је именовала јединица локалне самоуправе.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење решења у предло-
гу садржан је у одредби члана 52. Закона о планира-
њу и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09,
81/09, 24/11 и 121/12) којим је предвиђено да се ради
обављања стручних послова у поступку израде пла-
нова и спровођења планских докумената као и дава-
ње стручног мишљења по захтеву надлежних органа
управе, скупштина јединице локалне самоуправе,
образује Комисију за планове.  

Чланом 32. Закона о локалној самоуправи и
чланом 40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“ бр.
9/2008) предвиђено је да јединица локалне самоупра-
ве доноси одговарајуће планове, јединице локалне
самоуправе, као што су генерални урбанистички
план, план генералне регулације, план детаљне регу-
лације и др..

Председник и чланови Комисије именују се из
реда стручњака за област просторног планирања и
урбанизма као и других области који су од значаја за
обављање стручних послова у области планирања,
уређења простора и изградње са одговарајућим
лиценцама у складу са законом.

Начин образовања Комисије предвиђен је
законом а на један број чланова именује се на пред-
лог надлежног Министарства.

Предлог за именовање 1/3 чланова Комисије
за планове општине Велико Градиште упућен је
ресорном Министарству. Након прибављања саглас-
ности од стране ресорног Министарства, ово решење
ће бити допуњено недостајућим чановима после
чега ће се Комисија формирати у пуном капацитету и
моћи пуноважно да ради и одлучује.

Средства за рад Комисије обезбеђују се у
буџету јединице локалне самоуправе раздео 2, глава
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2.4, позиција 28,-израда планова и програма, функ-
ционална класификација 474.  

Из свега напред изнетог, предлаже се
Скупштини да донесе решење какво је у предлогу
дато.

Број:350-27/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу чланова 96 и 97. Закона о планира-
њу и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/09, 81/09 и
24/11), а у складу са чланом 3. Уредбе о условима,
начину и поступку отуђења или давања у закуп гра-
ђевинског земљишта у јавној својини („Службени
гласник РС“ бр. 67/11, 85/11, 23/12 и 55/12), члана 3.
а сагласно члану 18. и 28. Одлуке о грађевинском
земљишту ("Oпштински службени гласник", бр.
8/2011), члана 18 a у вези члана 40. Статута општине
Велико Градиште ("Службени гласник општине
Велико Градиште", бр. 9/08), члана 192. Закона о
општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97, 31/2001 и „Службени гласник РС“ бр.
30/2010), а на захтев Одељења за урбанизам, стамбе-
но комуналне и имовинско правне послове
Општинске управе општине Велико Градиште и на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на 17.
седници одржаној дана 05.08.2013. године, донела је 

Р       Е       Ш       Е        Њ       E

O РАСПОЛАГАЊУ ГРАЂЕВИНСКИМ

ЗЕМЉИШТЕМ

1. ДАЈЕ СЕ у закуп, на временски период од
99. година, неизграђено и неуређено грађевинско
земљиште ван граница градског грађевинског зем-
љишта, уписано као РС корисник општина Велико
Градиште, учесницима јавног надметања и то: 

а) МУРГИЋ Јосипа ЈЕЛИЦИ из Београда ул.
Д. Туцовића бр. 42 ЈМБГ 1807950715574, кат. парц.
бр. 2150/14 „Калиновац“ земљиште под зградом
објектом од 0,22 ара и шума 3. класе од 5,81 ар упи-
сана у Л.н.бр. 166 к.о. Кисиљево као РС корисник
општина Велико Градиште.

б) ЂОРЂЕВИЋ Власете МИОДРАГУ из
Тополовника ЈМБГ 2011961762617, кат. парц. бр.
2206 „У селу“ воћњак 3. класе од 0,57 ари уписана у
Л.н.бр. 166 к.о. Тополовник као РС корисник општи-
на Велико Градиште. 

2. Понуђена закупнина земљиште, за земљиш-
те дато у закуп постигнута је у поступку јавне лици-
тације, одржане дана 10.04.2013. године, пред
Комисијом за давање грађевинског земљишта у
закуп СО Велико Градиште, и износи:

-за непокретности из тач. 1. ст. а) 1.050 еура/ар
и 

-за непокретности из тач. 1. ст. б) 600 еура/ар. 

Закупнине из алијена 1. и 2. предходног става,
утврђују се у динарској противвредности по сред-
њем курсу НБС-а на дан плаћања. 

Понуђена закупнина плаћа се сагласно члану
17. ст. 1. Oдлуке о грађевинском земљишту у напред.

3. Земљиште се даје у закуп као комунално
неуређено, а стицаоци земљишта се обавезују да
сносе трошкове њеног уређивања.

4. Општина Велико Градиште дозвољава сти-
цаоцима да своје, право дугорочног закупа, укњиже
у одговарајућим јавним књигама.

II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ стицаоци земљишта да

строго поштују прописане услове градње будућих
објеката.

2. На парцелама је дозвољена изградња
објеката, по условима Урбанистичке службе
Општинске управе општине Велико Градиште, са
максималним роком изградње до 3. године.

3. ОБАВЕЗУЈУ СЕ стицаоци да у року од 15
дана, од дана правоснажности овог решења, са ЈП
Дирекцијом за изградњу општине Велико Градиште
закључе уговоре, којима ће уредити међусобна права
и обавезе. 

III
1. ОБАВЕЗУЈУ СЕ  стицаоци да у року од 3.

године од правоснажности овог решења зељмиште
привреду намени.

О   б    р    а     з     л    о     ж     е     њ      е

Скупштина општине Велико Градиште,
Општинска управа, је на захтев ЈП Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште а у складу са
Одлуком Председника општине, објавила оглас о јав-
ном надметању, у којим је заинтересованим лицима,
понудила у закуп неизграђено грађевинско земљиш-
те на локацијама ближе одређеним диспозитивом
овог решења.

Грађевинско земљиште из диспозитива овог
решења, Програмом отуђења односно давања у
закуп одређено од стране СО Велико Градиште, при
чему су од стране СО, утврђене и почетне цене за
непокретности из диспозитива овог решења. 

Оглас о јавном надметању објављен је на
уобичајени начин и то: на огласној табли Скупштине
општине, недељном листу "Реч народа" и огласној
табли ЈП Дирекције за изградњу општине Велико
Градиште. У Општинској управи оглас је заведен под
бројем 464-18/2013-01-3 од 14.02.2013. године.

Јавно надметање одржано је дана 10.04.2013.
године, у Великој сали Скупштине општине Велико
Градиште са почетком у 10,00 часова.

За јавно надметање пристигле су укупно 8
писмених пријава учесника у надметању са уредно
плаћеним гарантним износима кауције. 

Почетна цена прве непокрети износила је
1000 еура/ар у динарској противвредности по сред-
њем курсу НБС на дан уплате а за исту су се надме-
тали: адв. Илић Владимир из Вел. Градишта као пун.
Мургић Јелице из Београда и Жикић Жељко из
Курјача. 

За другу непокретност почетна цена износила
је 500 еура/ар у динарској противвредности по сред-
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њем курсу НБС на дан уплате и за њу су се надмета-
ли: Пауновић Војкан из Тполовника, Благић Бојан из
Острова и Ђорђевић Миодраг из Тополовника.

У поступку јавног надметања, предмети над-
метања, ближе наведени диспозитивом овог решења,
достигли су следеће износе и то: за непокретност из
тачке 1. ст. а) највећа понуђена закупнина је 1.050
еура/ар, а за непокретност из ст. б) и 600 еура/ар у
динарској противвредности по средњем курсу НБС
на дан плаћања. 

Приговора на одржано надметање, и на рад
Комисије, није било.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.

Број:464-101/2013-01-1

SKUP[TINA OP[TINE VELIKO
GRADI[TE

Predsednik Skup{tine op{tine
Tomislav Ivanovi},s.r.

На основу чланова 3. 6. 17. и 25. Одлуке о
буџету општине Велико Градиште за 2013. годину
(„Службени гласник општине Велико Градиште“ бр.
17/12) члана 82. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“ бр.
9/2008), члана 4. Одлуке о образовању буџетског
фонда за коришћење средстава од минералних сиро-
вина („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 1/10) на захтев Одељења за финансије
Општинске управе општине Велико Градиште,

Општинско веће општине Велико Градиште
на 30-ој седници одржаној дана 07. јуна 2013. године,
донело је,

П  Р  О  Г  Р  А  М
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ

СРЕДСТАВА ОД МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА ЗА
2013 ГОДИНУ

I
У Програму Фонда за коришћење средстава

од минералних сировина за 2013 годину, бр. 400-
6/2013-01-4 од 28.01.2013. године, у Одељку II. ст. 1.
алинеја 4. мења се намена опредељених средстава и
гласи:

„за ревитализацију локалног пута Курјаче-
Мајиловац“

II
Остале одредбе Програма остају неизмењене.

III
Ова измена Програма ступа на снагу даном

доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште.“

О б р а з л о ж е њ е
Програмом фонда за коришћење средстава од

минералних сировина за 2013 годину којег је донело
Општинско веће општине Велико Градиште на својој
17-ој седници која је одржана дана 28.01.2013. годи-
не у Одељку II. ова средства опредељена су на износ
од 11.500.000,00 динара и иста би била коришћена за
отклањање штетних последица насталих експлоата-
цијом минералних сировина на територији општине
Велико Градиште.

Ова средства за развој општине, планирана су
у буџету општине Велико Градиште, у разделу 3.
Општинска управа, глава 3.3. опште услуге, функ-
ционална класификација 620, позиција 57 у укупном
износу ближе одређеном у предходном пасусу.

На овакав Програм сагласност је дало надлеж-
но Министарство природних ресурса, рударства и
просторног планирања, Сектор за геологију и
рударство својим актом бр. 401-00-00116/2013-01
дана 08.04.2013. године.

На предлог МЗ Курјаче ради пренамене сред-
ства, средства планирана за уређење и ревитализа-
цију пољског пута Курјаче-Кличевац,  опредељена су
и пренамењена за ревитализацију локалног пута
Курјаче-Мајиловац, који је у изузетно лошем стању,
насталом између осталог и због проласка тешке
механизације и камиона извођача радова, приликом
истражних радова на проналажењу нафте и гаса у
овој Месној заједници.

Број: 400-6/2013-01-3

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Милић,с.р

На основу члана 1. Правилника о условима и
начину за отварање и укидање подрачуна консолидо-
ваног рачуна трезора код Управе за трезор
(``Службени гласник РС``, број 50/2011) и члана 21.
и 82. Статута општине Велико Градиште
(``Службени гласник Општине Велико градиште``
број 9/08), 

Општинско веће општине Велико Градиште,
на 32. седници одржаној 12.07.2013. године доноси:

О Д Л У К У
О ОТВАРАЊУ ПОДРАЧУНА

Члан 1.
Општина Велико Градиште ће за потребе

Општинске управе општине Велико Градиште отво-
рити подрачун за Jавне радове Општинске управе у
оквиру консолидованог рачуна трезора код Управе за
трезор.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико
Градиште“. 

Број: 400-61/2013-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

Драган Милић,с.р

На основу члана 32. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члана
18. Закона о јавним службама („Службени гласник
РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 -
испр. др. Закона и 83/2005 – испр. др. закона), члано-
ва 34. и 35. Закона о култури („Службени гласник
РС“ бр. 72/09), као и члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште бр. 9/2008), а на предлог
Општинског већа

Скупштина општине Велико Градиште на 14
седници одржаној дана 17.06.2013 године донела је,

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА JАВНЕ УСТАНОВЕ

НАРОДНИ МУЗЕЈ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ, за директора, Јавне установе

Народни музеј Велико Градиште ДРАГАН БОГИ-
ЧИЋ из Великог Градишта ул. Николе Тесле бб. По
занимању магистар из области сликарства.

Члан 2.
Мандат именованом директору Јавне устано-

ве Народни музеј Велико Градиште траје четири
године.

Члан 3.
Права и обавезе директора биће уређена

Уговором о раду закљученим између Управног одбо-
ра Јавне установе Народни музеј Велико Градиште и
именованог директора.

Директор заснива радни однос на одређено
време.

Члан 4.
Ово Решење ступа на снагу наредног дана, од

дана доношења а објавиће се у „Службеном гласни-
ку општине Велико Градиште“.

О б р а з л о ж е њ е
Дана 2.4.2013. године Управни одбор ЈУ

Народног музеја Велико Градиште на својој другој
седници расписао је конкурс за избор директора ЈУ
Народни музеј Велико Градиште

Чланом 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007) предвиђено је
да Скупштина општине именује и разрешава управ-
не и надзорне одборе  као и директоре јавних пред-
узећа и установа чији је оснивач.

Чланом 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008) утврђено је право општине да
именује и разрешава управне и надзорне одборе и
директоре јавних предузећа и установа чији је осни-
вач, као и да даје сагласност на њихове статуте у
складу са Законом.

Након спроведеног конкурса Управни одбор
ЈУ Народни музеј Велико градиште донео је своју
одлуку на седници Управног одбора која је одржана
дана 13.5.2013. године којом се Скупштини општине
Велико Градиште за директора ЈУ Народни музеј
Велико Градиште предлаже Драган Богичић из
Великог Градишта магистар из области сликарства

На основу свега наведеног стекли су се сви
законски услови да Скупштина општине Велико
Градиште донесе решење како је у предлогу дато.

Правна поука: Против овог решења може се
поднети тужба Основном суду Пожаревац у року од
15. дана од пријема решења.                 

Број: 631-6/2013-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Тачност преписа оверава
Донка Стојановић

ПРЕДСЕДНИК СО
Томислав Ивановић, с.р.
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