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О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛО
 


КАЛНЕ ВЛАСТИ ОПШТИНЕ
локалној самоуправи („Сл гласник РС“ број
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
129/2007 I 83/2014), члана 77. Закона о буџетском систему („Сл гласник РС“ број 54/2009,






ОПШТИ
ДЕО
73/2010, 101/2010,
101/2011,
93/2012,




62/2013, 63/2013, 108/2013 I 142/2014 ) и
Члан 1.
члана 40. Статута Општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
У консолидованом завршном рачуну
Градиште„ број 9/2008) Скупштина општине
општине Велико Градиште за 2014.годину, у

Велико Градиште, на 34. седници одржаној
Билансу стања на дан 31.децембра 2014. године утврђена је укупна актива у износу од
18.05.2015. године, донела је









1.484.746.000
динара
 




 

 
  и укупна пасива у износу од 1.484.746.000 динара, и то:
 

 
 
ȺɄɌɂȼȺ
011000
014000
015000
016000
021000
022000
111000
121000

ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɚɢɦɨɜɢɧɚ
ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɢɦɨɜɢɧɚɭɩɪɢɩɪɟɦɢɢɚɜɚɧɫɢ
ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɢɦɨɜɢɧɚ
ɡɚɥɢɯɟ
ɡɚɥɢɯɟɫɢɬɧɨɝɢɧɜɟɧɬɚɪɚɢɩɨɬɪɨɲɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɞɭɝɨɪɨɱɧɚɞɨɦɚʄɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɢɦɨɜɢɧɚ
ɧɨɜɱɚɧɚɫɪɟɞɩɥɦɟɬɚɥɢɢɯɚɪɬɢʁɟɨɞɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

1.268.483.000
2.402.000
59.945.000
5.988.000
42.000
107.000
239.000
25.007.000

122000
123000
131000

ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɚɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢɩɥɚɫɦɚɧɢ
ɚɤɬɢɜɧɚɜɪɟɦɟɧɫɤɚɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɚ
ɋȼȿȽȺȺɄɌɂȼȺ

26.411.000
2.589.000
93.533.000
1.484.746.000

ɉȺɋɂȼȺ
211000
231000
232000
234000
236000
237000
243000
252000
254000

ɞɨɦɚʄɟɞɭɝɨɪɨɱɧɟɨɛɚɜɟɡɟ
ɨɛɚɜɟɡɟɡɚɩɥɚɬɟɢɞɨɞɚɬɤɟ
ɨɛɚɜɟɡɟɩɨɨɫɧɨɜɭɧɚɤɧɚɞɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɨɛɚɜɟɡɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɨɛɚɜɟɡɟɩɨɨɫɧɨɜɭɫɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɫɥɭɠɛɟɧɚɩɭɬɨɜɚʃɚɢɭɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɨɛɚɜɟɡɟɩɨɨɫɧɨɜɭɞɨɧɚɰɢʁɚɞɨɬɚɰɨʁɚɢɬɪɚɧɫɮɟɪɚ
ɨɛɚɜɟɡɟɩɪɟɦɚɞɨɛɚɜʂɚɱɢɦɚ
ɨɫɬɚɥɟɨɛɚɜɟɡɟ

481.000
2.096.000
118.000
327.000
262.000
257.000
434.000
92.185.000
8.000
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ɩɚɫɢɜɧɚɜɪɟɦɟɧɫɤɚɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɚ
ɤɚɩɢɬɚɥ
ɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚ± ɫɭɮɢɰɢɬ
ɧɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ
ɋȼȿȽȺɉȺɋɂȼȺ


291000
311000
321121
321311

26.197.000
1.336.718.000
12.307.000
5.136.000
1.484.746.000

Члан 2.
У Билансу
2014.
године
ут- 

прихода и расхода у периоду
 од
 01.јануара
 до 31.децембра









1
врђени су:

остварени текући
 приходи
  и примања


1. Укупно
остварена




477.763.000
по основу продаје нефинансијске имовине
477.763.000








2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку

473.476.000
нефинансијске
имовине
473.476.000

 

4.287.000
3. Вишак
прихода
и
примања-буџетски
суфицит
(
1-2)
4.287.000


4.346.000
4. Кориговање
4.346.000
-  вишка прихода:


 нераспоређеног
 
вишка прихода
 
-део

 из ранијих

 који је коришћен
и примања
година
за покриће расх. и издатака текуће године 8.020.000
Вишак прихода и примања –суфицит


 

(3-5+4)



(3-5+4)

12.307.000
1

Структура текућих прихода и примања и текућих
расхода

 и издатака:
710000
730000
740000
770000
790000
810000
820000

ɩɨɪɟɡɢ
ɞɨɧɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɞɪɭɝɢɩɪɢɯɨɞɢ
ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟɫɬɚɜɤɟ
ɩɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɨɫɧɨɜɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɩɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɡɚɥɢɯɚ
ɍɄɍɉɇɂɉɊɂɏɈȾɂɂɉɊɂɆȺȵȺ

156.548.000
215.079.000
74.456.000
7.126.000
24.498.000
49.000
7.000
477.763.000

410000
420000
430000
460000
470000
480000
510000
540000

ɪɚɫɯɨɞɢɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɭɫɥɭɝɚɢɪɨɛɚ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚɢɭɩɨɬɪɟɛɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɪɚɞ
ɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɨɫɢɝɭɪɚʃɟɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɨɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢ
ɨɫɧɨɜɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɚɢɦɨɜɢɧɚ
ɍɄɍɉɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

132.431.000
177.158.000
16.000
85.491.000
4.555.000
19.046.000
43.229.000
11.550.000
473.476.000

Члан 3.
Остварени вишак прихода и примања – суфицит консолидовани из члана 2. ове Од
луке, у износу од 12.307.000 динара састоји се из:
- дела нераспоређеног
вишка
прихода
и примања буџета – суфицита у износу




од 8.700.000,00

 
динара  

 
 прихода и примања

 – суфицита
  индиректних

 буџетских корисника


- вишка
у износу

од 3.607.000,00 динара

 


 
 
Распоређени
вишак
прихода и примања буџета преноси
се у наредну
годину.

3.559.000 од накнаде
сировине
 за минералне
 

 у Фонд за минералне

 сировине
 
 
 
 


 
 





 


 



 











 

 











-
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2.000.000 од донације за изградњу свлачионице
2.870.000 од Фонда солидарне стамбене изградње по Одлуци СО
остатак од 271.000 у пољопривредни фонд.
Остварени вишак прихода и примања у износу од 3.607.000,00 динара индиректни корисници ће користити у складу са одлуком својих органа управљања.



Члан 4.


 

 

  
  

У Извештају о капиталним
издацима
   и примањима
 у периоду
   од 01. јануара
   до
 31. де-


 
  
цембра 2014.године утврђена
су укупна примања

 у износу од 56.000
  динара
 и укупни
  издаци
 





у износу од 54.779.000
динара.
Мањак
примања
износи
54.723.000
динара.

 примања:
 


49.000
Структура
 основних
 средстава
49.000

7.000
- 810000 примања од продаје
49.000

 


7.000
56.000
- 820000 примања од продаје залиха
7.000
56.000

СВЕГА:
56.000
 

43.229.000
Структура
издатака:


43.229.000
11.550.000
- 510000 основна средства
43.229.000

11.550.000
54.779.000
54.779.000
- 540000 природна имовина
11.550.000
54.723.000

54.723.000
СВЕГА:
54.779.000

Мањак примања

54.723.000





 

 Члан 5.   
  



У Извештају
токовима
 
о новчаним


до 31.
 2014.

  у периоду
  од 01. јануара

 децембра

  године
 

новчани
 новчани
 одливи
 
утврђени
 су
 укупни

приливи

  у износу
  од 477.763.000

   динара,
   укупни















у износу од 473.476.000 динара и салдо готовине на крају године у износу од 15.211.000 ди

нара.


Структура новчаних прилива:
710000
730000
740000
770000
790000
810000
820000

ɩɨɪɟɡɢ
ɞɨɧɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɞɪɭɝɢɩɪɢɯɨɞɢ
ɦɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟɫɬɚɜɤɟ
ɩɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɨɫɧɨɜɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɩɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɡɚɥɢɯɚ
ɋȼȿȽȺɇɈȼɑȺɇɂɉɊɂɅɂȼɂ


Структура новчаних одлива:
410000
ɪɚɫɯɨɞɢɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
420000
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɭɫɥɭɝɚɢɪɨɛɚ
430000
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚɢɭɩɨɬɪɟɛɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɪɚɞ
460000
ɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
470000
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɨɫɢɝɭɪɚʃɟɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
480000
ɨɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢ
510000
ɨɫɧɨɜɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
540000
ɩɪɢɪɨɞɧɚɢɦɨɜɢɧɚ
ɋȼȿȽȺɇɈȼɑȺɇɂɈȾɅɂȼɂ

Вишак новчаних прилива
Салдо готовине на
 почетку године

 

Кориговани
приливи





Кориговани одливи







 
  
  
 


 
 



 
    
  

156.548.000
215.079.000
74.456.000
7.126.000
24.498.000
49.000
7.000
477.763.000

132.431.000
177.158.000
16.000
85.491.000
4.555.000
19.046.000
43.229.000
11.550.000
473.476.000

4.287.000
13.956.000
4.287.000
4.287.000
13.956.000
477.763.000
13.956.000
477.763.000
476.508.000
477.763.000
476.508.000
476.508.000

3.032.000
3.032.000

15.211.000
15.211.000
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- корекција новчаних одлива за износ
плаћених расхода који се не евидентирају
преко класе 4,5 и 6
Салдо готовине на крају године

20. мај 2015.
3.032.000
15.211.000

Члан 6.
У извештају о извршењу буџета у периоди 1.јануар до 31.децембар 2014.године, утврђена је
укупна разлика у износу од 4.287.000 између укупних прихода и примања у износу од
477.763.000 и укупних расхода и издатака у износу од 473.476.000 по нивоима финансирања
из: Републике, Општине, донација и осталих извора.

Члан 7.
Извештај о оствареним одступањима:
- раздео 2. Председник и општинско веће из осталих извора извршено је 13.357.000 динара без
плана за учешће општине у развојним пројектима.
- раздео 3. Општинска управа - Месне заједнице из осталих извора извршено је 6.621.000 динара без плана.
- раздео 3. Општинска управа – Услуге културе из осталих извора извршено је 566.000 динара
у односу на план од 486.000 динара или 116,46%
- раздео 3. Општинска управа – ЈУ Спортски центар из буџетских средстава није извршено
2.000.000 динара за Зграде и грађевинске објекте за прву фазу свлачионице због поништавања
јавне набавке.
- раздео 3. Општинска управа – ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште из осталих
извора код службе извршено је 2.308.000 динара у односу на план од 1.302.000 динара односно
177,18%, док је код Инвестиција извршено 21.665.000 динара или 31,84% у односу на план од
68.051.000 динара.

Члан 8.
У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име
текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
У току 2014.године Општинско веће донело је 104 решења за коришћење средстава текуће буџетске резерве на основу којих се вршио пренос средстава.
Укупно је извршено кроз текућу буџетску резерву 9.249.000 динара

Члан 9.
Општинско веће општине Велико Градиште донело је у току 2014.године 34 Решења о коришћењу средстава сталне буџетске резерве.
Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака у отклањању последица
ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, снежни наноси, град, еколошка
катастрофа и друге елементарне непогоде, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.
Решења као и пренос средстава вршен је на основу Извештаја Штаба за ванредне ситуације.
Укупно је извршено кроз сталну буџетску резерву 1.820.000 динара

Члан 10.
У 2014. години укупно је остварено 3.830.000 динара наменских средстава од Републичког буџета, и то:

20. мај 2015.

Други текући трансфери од Републике 733152:

Број 4

22.09.14.године уплаћена је једнократна помоћ за избеглице

90.000,00 динара.

27.03.14.године, План генералне регулације за Вел.Градиште
23.04.14.године, Пројекат стручно одељење у Бибилиотеци
03.06.14.године, Пројекат ,,Рамски сутони,, Библиотека
18.06.14.године, Пројекат ,,Виртуелна галерија,,
01.08.14.године, Пројекат ,,Књижевно стваралаштво,, Библиотека..
08.10.14.године, Пројекат ,,13 новчића Ђурађа Бранковића,, Музеј
17.10.14.године, Мелиорација земљишта...............................................
22.10 14.године, Асфалтирање пута Курјаче-Кличевац......................
28.10.14.године, Мелиоризација земљишта.......................................
Укупно наменски трансфери...........................................................

800.000,00 динара.
201.400,00 динара.
63.000,00 динара.
210.000,00 динара.
136.000,00 динара.
218.000,00 динара.
421.875,00 динара.
424.412,00 динара.
1.265,625.00 динара.
3.830.312,00 динара.

Текући наменски трансфери у ужем смислу 733154:

5

Члан 11.
Завршни рачун буџета општине Велико Градиште за 2014.годину са свим својим прилозима и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2014. годину саставни је део ове Одлуке.
Члан 12.
Завршни рачун Буџета општине Велико Градиште садржи:
1.
2.
3.

Биланс стања на дан 31.12.2014. године
Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.године
Извештај о капиталним расходима и финансирању и периоду од 01.01.2014. до
31.12.2014.године
4.
Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014.године
5.
Извештај о извшењу Буџета – Образац 5
6.
Извештј великих одступања између одобрених средстава и извршења
7.
Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим, иностраним и извршеним
отплатама дугова
8.
Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве
9.
Извештај о коришћењу средстава из сталне буџетске резерве
10.
Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
11.
Извештај о излазним резултатима програмског Буџета
12.
Извештај о извршењу Буџета за период јануар – децембар 2014.године
13.
Одлука о ангажовању ревизије
14.
Извештај независне ревизије
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном гласнику општине Велико Градиште».
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:
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20. мај 2015.

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Велико Градиште за 2014.годину урађен је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских
средстава, као и другим прописима који регилишу ову област.

Динамика израде и доношења завршног рачуна утврђена је чланом 78. Закона у оквиру одељка
«Календар за подношење годишњих финансијских извештаја». Локални органи власти врше
припрему и израду завршног рачуна према следећим роковима:

 



 
 
 

 







врше припрему завршног рачуна
  - 28. фебруар - индиректни
 корисници





- 31.март – директни корисници врше припрему годишњег извештаја и достављају га
надлежном
локалном
органу






- 15.
припрема
нацрт
одлуке
 мај – локални
 орган управе



 о завршном
  рачуну и доставља
 
га надлежном

извршном органу
орган доставља
Скупштини
предлог
о завршном
 - 01.
 јун - надлежни

 извршни


 

одлуке

 
рачуну


15.
јун
– локални
орган
управе
надлежан
за финансије
 





 подноси
  Управи за
 трезор Одлуку о завршном
рачуну,
усвојену



 од стране
 Скупштине.


 

 


Садржај завршног рачуна утврђен је чланом 79. Закона о буџетском систему.








Финансирање буџетских расхода општине Велико Градиште у 2014.години вршено је у

 општине

 Градиште



  
складу са Одлуком
о буџету
Велико
за 2014.годину
и Одлукама
о допунским












буџетима за 2014.годину.


 





 





 



ПРИХОДИ:

Укупно
остварена буџетска
средства
у 2014.години
износе
410.012.857,02 динара што







представља 94,33% од планираних.



  дајемо у наредном табеларном

Месечну
динамику
остварења
прегледу:

РАСХОДИ
:


ȳɚɧɭɚɪ
Ɏɟɛɪɭɚɪ
Ɇɚɪɬ
Ⱥɩɪɢɥ
Ɇɚʁ
ȳɭɧ
ȳɭɥ
Ⱥɜɝɭɫɬ
ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɇɨɜɟɦɛɚɪ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ

30.802.000
28.514.000
28.290.000
35.488.000
32.718.000
29.151.000
36.331.000
30.067.000
29.854.000
34.820.000
39.245.000
45.118.000

Укупно
извршени
расходи
буџета
у 2014.
години
износе
395.472.486,33 динара,
односно



 







90,99%
планираног
износа.


  

  износа
 и према предвиђеним

 намеРасходи
буџета
извршавани
су у оквиру планираних
нама.






 












20. мај 2015.
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Месечну динамику извршења дајемо у наредном табеларном прегледу:



ɭ

ɪ

 ʁ
ɭ
ȳɚɧɭɚɪ
Ɏɟɛɪɭɚɪ
Ɇɚɪɬ
Ⱥɩɪɢɥ
Ɇɚʁ
ȳɭɧ
ȳɭɥ
Ⱥɜɝɭɫɬ
ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ
Ɉɤɬɨɛɚɪ
ɇɨɜɟɦɛɚɪ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ

 

ɪ



ɪ

 ɪ

ɭ
31.744.000
29.295.000
29.665.000
34.492.000
32.706.000
27.766.000
37.110.000
32.973.000
32.086.000
31.911.000
40.488.000
38.341.000

Преглед плана и извршења по корисницима, са процентом извршења.

 
 
 

у хиљадама

 
 
 

ɭ

 



Ɋɛ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ɉɩɢɫ
 
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚɨɩɲɬɢɧɟ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɩɲɬɢɧɟ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
Ɇɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɍɫɬɚɧɨɜɟɤɭɥɬɭɪɟ
ȳɍɋɩɨɪɬɫɤɢɰɟɧɬɚɪ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭ
Ⱦɟɱʁɢɜɪɬɢʄ
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɋɪɟɞʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
Ⱦɨɦɡɞɪɚɜʂɚ
Ɉɩɲʁɚɜɧɨɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨ


 

ɉɥɚɧɢɪɚɧɨ

7.814
50.024
83.020
18.820
24.702
20.706
10.010
94.360
32.420
46.680
6.680
33.210
3.780
2.240

 


ɂɡɜɪɲɟɧɨ
7.119

40.459
75.011
17.302
22.472
17.532
8.944
90.741
30.673
44.558
6.397
29.936
3.637
2.116

 
по економским
Преглед расхода
средстава

 класификација
  буџетских
 




ˀ͘ʥ ʶ̨̨̦̯
400





ʦ̵̨̬̭̯̬̭̌̌̔̌
˃̵̡̨̛̛̖̱̬̭̓̌̔



6

%
91,11
80,88
90,35
91,94
90,97
84,67
89,35
96,16
94,61
95,46
95,76
90,14
96,20
87,45



ʽʿˌ˃ʰʪʫʽ
ˀ̵̶̨̛̛̛̛̭̌̔̔̌̚
ʥ̷̱̖̯
ʰ̧̬̹̖̖̏̚
ʿ̶̨̬̖̦̯̌
ϮϬϭϰ̨̐̔͘͘
ϮϬϭϰ̨̐̔͘͘
396,824,701.00
365,758,500.66
92.17

1
2
3
4
5
6

410
411
412
413
414
415
416

ˀ̵̨̨̛̭̪̭̣̖̦̖̌̔̌̌̚̚
ʿ̶̵̨̨̛̛̛̣̯̖̪̭̣̖̦̌̔̔̌̌̚
ˁ̶̶̨̨̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̪̭̣̌̔̌̔̌̏̌
ʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌
ˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚
ʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚
ʻ̵̨̨̨̛̛̛̛̬̖͕̦̱̭̭̯̣̬̭̌̐̌̔̍̌̌̔

125,058,850.00
101,133,180.00
18,205,670.00
0.00
200,000.00
4,885,000.00
635,000.00

116,639,447.95
94,654,350.09
16,863,079.30
0.00
121,964.00
4,467,408.01
532,646.55

93.27
93.59
92.63
0.00
60.98
91.45
83.88

7
8
9

420
421
422
423

ʶ̨̧̨̛̛̬̹̖̖̬̱̭̣̱̓̍̌̐̌
ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏
˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌
˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏


159,415,210.39
27,113,948.34
1,615,600.00
28,587,717.02

144,996,107.71
23,534,226.47
1,263,204.91
26,486,981.65

90.96
86.80
78.19
92.65
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10
11
12

424
425
426

 
ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚
˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌
ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

13
14

430
431
435

ʤ̶̨̨̛̛̛̥̬̯̠̱̪̯̬̖̭̬̖̭̯̬̌̌̍̌̔̌̏̌̌̌̔̚̚
ʤ̶̨̡̨̛̛̛̛̥̬̯̠̦̖̬̖̯̦̦̪̬̖̥̖̌̌̌̚
ʤ̶̨̨̛̛̛̛̛̥̬̯̠̦̖̥̯̖̬̠̣̦̖̥̦̖̌̌̌̌̏̚

15
16

460
4631
4632

20. мај 2015.
78,148,911.11
13,536,294.14
10,412,739.78

73,293,613.78
11,991,864.17
8,426,216.73

93.79
88.59
80.92

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

91,326,150.00
84,894,000.00
1,676,000.00

85,483,859.86
79,456,566.53
1,434,093.86

93.60
93.60
85.57

2,280,000.00

2,212,250.95

97.03

1,500,000.00
976,150.00

1,424,404.81
956,543.71

94.96
97.99

18
19

ʪ̶̴̨̛̛̛̦̠̯̬̦̭̖̬̌̌̌
˃̴̡̨̨̛̛̛̛̛̛̖̱̯̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̓̌̌̏̌̏̌
ʶ̴̨̨̛̛̛̛̛̛̛̪̯̣̦̯̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̌̌̏̌̏̌
 ˃̶̶̡̨̨̨̨̛̛̛̖̱̖̯̠̖̬̦̠̥̖̦̓̔̌̐̌̌̌̌̍̌̏̐̚̚



 
4641
̶̨̨̨̧̛̛̭̠̣̦̭̱̬̌̐̐̌̌
ʶ̶̶̨̨̨̨̛̛̛̛̪̯̣̦̖̯̠̖̬̦̠̥̖̦̌̌̔̌̐̌̌̌̌̍̌̏̐̚̚
4642
̶̨̨̨̧̛̛̭̠̣̦̭̱̬̌̐̐̌̌
465
ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌

20

470
472

ˁ̶̶̨̨̨̧̨̛̛̛̛̛̠̣̦̭̱̬̖̭̠̣̦̹̯̯̌̐̌̌̌̌̌̚
ʻ̶̷̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̱̖̯̌̌̔̌̌̌̍̌̚̚̚

4,790,000.00
4,790,000.00

4,555,452.76
4,555,452.76

95.10
95.10

21
22
23
24

480
481
482
483
484

ʽ̵̨̛̛̭̯̣̬̭̌̌̔
ʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚
ʿ̨̨̡̡̛̛̬̖͕̖̦̖̯̭̖̦̖̍̌̏̌̌̚̚̚
ʻ̸̨̡̨̧̨̛̛̦̖̦̖̪̖̦̣̪̬̖̹̖̱̭̱̏̌̌̌̔̏̌̚
ʻ̵̡̨̨̨̛̦̹̯̖̯̖̖̣̖̥̖̦̯̬̦̦̖̪̌̌̔̌̔̌̐̔̌

15,948,817.40
13,334,714.92
850,776.00
1,763,326.48
0.00

14,083,632.38
11,896,736.52
525,469.94
1,661,425.92
0.00

88.31
89.22
61.76
94.22
0.00

25

490
499

ˁ̬̖̭̯̬̖̖̬̖̔̏̌̏̚
ˁ̬̖̭̯̬̖̖̬̖̔̏̌̏̚

285,673.21
285,673.21

0.00
0.00

0.00
0.00

16,234,490.61

14,083,632.38

86.75

37,822,395.00
22,279,380.00
2,943,015.00
600,000.00
450,000.00
11,550,000.00

31,138,390.48
16,023,133.66
2,594,614.31
571,000.00
399,642.51
11,550,000.00

82.33
71.92
88.16
95.17
88.81
100.00

434,647,096.00

396,896,891.14

91.31

17

480+490

26
27
28
29
30

500
511
512
513
515
541

ʰ̶̴̡̨̛̛̛̛̛̦̖̦̦̭̠̭̱̥̦̱̔̌̌̌̏̚̚
ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍
ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌
ʽ̡̨̛̛̭̯̣̖̦̖̬̖̯̦̦̖̪̬̖̥̌̌
ʻ̨̛̛̛̖̥̯̖̬̠̣̦̥̦̌̌̌̏̌
ʯ̛̖̥̤̹̯̖

4+5
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 ВЕЛИКО

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ГРАДИШТЕ

Председник
општине


Скупштине

Браниславка Шуловић,с.р


ǺȎj, 2015ȑȜȒȖțȓ

ǼǲǹȁǸǮ ǼǶǵǺǳǻǮǺǮǶǲǼǽȁǻǮǺǮǼǲǹȁǸǳ
ǼǯȁǭǳȀȁǼǽȆȀǶǻǳǰǳǹǶǸǼǱǾǮǲǶȆȀǳǵǮ15ǱǼǲǶǻȁ

20. мај 2015.
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Ȼɭʇɟɬɫɤɢɫɭɮɢɰɢɬɞɟɮɢɰɢɬ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ ɭɰɢʂɭ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚʁɚɜɧɢɯɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ

4.

ɍɤɭɩɧɢɩɪɢɯɨɞɢɢɩɪɢɦɚʃɚɨɫɬɜɚɪɟɧɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɪɨɞɚʁɟ
ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ
ɍɤɭɩɧɢɪɚɫɯɨɞɢɢɢɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɢɦɨɜɢɧɟ

ɊȺɑɍɇɉɊɂɏɈȾȺɂɉɊɂɆȺȵȺ

62

(7+8) - (4+5)

4+5

7+8

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

0

-41,151,399

550,874,519

509,723,120

ɭɞɢɧɚɪɢɦɚ

Број 4

3.

2.

1.

Ⱥ

ȁǼȒșȡȤȖȜȏȡȻȓȠȡȜȝȦȠȖțȓǰȓșȖȘȜǱȞȎȒȖȦȠȓȕȎ5ȑȜȒȖțȡ ©ǿșȡȔȏȓțȖȑșȎȟțȖȘȜȝȦȠȖțȓǰȓșȖȘȜǱȞȎȒȖȦȠȓªȏȞ
14/2014.)
I ǼǽȆȀǶǲǳǼ
ȅșȎțȚȓȷȎȟȓȖȑșȎȟȖ
ǽȞȖȣȜȒȖ Ȗ ȝȞȖȚȎȷȎ Ȗ ȒȓȜ ȝȞȓțȓȠȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȞȎȟȣȜȒȖ Ȗ ȖȕȒȎȤȖ ȏȡȻȓȠȎ ȜȝȦȠȖțȓ ǰȓșȖȘȜ ǱȞȎȒȖȦȠȓ ȕȎ 5ȑȜȒȖțȡ
ȟȎȟȠȜȵȓȟȓȜȒ

ȅșȎț

ǼǲǹȁǸȁ
ǼǶǵǺǳǻǮǺǮǶǲǼǽȁǻǮǺǮǼǲǹȁǸǳǼǯȁǭǳȀȁ
ǼǽȆȀǶǻǳǰǳǹǶǸǼǱǾǮǲǶȆȀǳǵǮ5ǱǼǲǶǻȁ

ǻȎȜȟțȜȐȡȥșȎțȎ32. ǵȎȘȜțȎȜșȜȘȎșțȜȵȟȎȚȜȡȝȞȎȐȖ ©ǿșȡȔȏȓțȖȑșȎȟțȖȘǾǿªȏȞȜȵ129/2007 Ȗ ȥșȎțȎ7 Ȗ
  ǵȎȘȜțȎ Ȝ ȏȡȻȓȠȟȘȜȚ ȟȖȟȠȓȚȡ ©ǿșȡȔȏȓțȖ ȑșȎȟțȖȘ Ǿǿª ȏȞ , 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
 Ȗ   Ȗ ȥșȎțȎ 40 ǿȠȎȠȡȠȎ ȜȝȦȠȖțȓ ǰȓșȖȘȜ ǱȞȎȒȖȦȠȓ ©ǿșȡȔȏȓțȖ ȑșȎȟțȖȘ ȜȝȦȠȖțȓ ǰȓșȖȘȜ ǱȞȎȒȖȦȠȓª
ȏȞ ),
ǿȘȡȝȦȠȖțȎȜȝȦȠȖțȓǰȓșȖȘȜǱȞȎȒȖȦȠȓțȎ 34. ȟȓȒțȖȤȖȜȒȞȔȎțȜȵȒȎțȎ 18.05.2015ȑȜȒȖțȓȒȜțȜȟȖ
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91
92

ɊȺɑɍɇɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ ɤɨɧɬɚ
9221, 9219, 9227, 9228)

ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯɝɨɞɢɧɚ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟɤɨʁɚɧɢʁɟɭɰɢʂɭ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚʁɚɜɧɢɯɩɨɥɢɬɢɤɚ ɞɟɨ 62)

ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɞɭɝɚ

ɇɟɬɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ

Ȼ

1.

2.

3.

4.

5.

B.

1
ǮǽǾǶǺǮǩǮǶǶǵǲǮȄǶǯȁǭǳȀǮ
,ȁǸȁǽǻǮǽǾǶǺǮǩǮ

509.723.120,00

ǿȞȓȒȟȠȐȎȖȕ
ȏȡȻȓȠȎ
3

-41,151,399

5,000,000

0

6,429,399

0

39,722,000

-41,151,399

ȆȖȢȞȎȓȘȜțȜȚȟȘȓ
ȘșȎȟȖȢȖȘȎȤȖȵȓ
2

ǽȞȖȣȜȒȖȖȝȞȖȚȎȷȎȞȎȟȣȜȒȖȖȖȕȒȎȤȖȏȡȻȓȠȎȡȠȐȞȯȓțȖȟȡȡȟșȓȒȓȸȖȚȖȕțȜȟȖȚȎ

(91+92+3) - (61+6211)

61

6211

3

(7+8) - (4+5)+(92 - 62)

ɍɤɭɩɚɧɮɢɫɤɚɥɧɢɫɭɮɢɰɢɬɞɟɮɢɰɢɬ

6.

92

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
ɨɫɢɦ

5.
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11

ȀǳǸȁǪǶǽǾǶȃǼǲǶ
ǽȜȞȓȟȘȖȝȞȖȣȜȒȖ
ǽȜȞȓȕțȎȒȜȣȜȒȎȘȒȜȏȖȠȖȘȎȝȖȠȎșțȓȒȜȏȖȠȘȓ
ǽȜȞȓȕțȎȖȚȜȐȖțȡ
ǽȜȞȓȕțȎȒȜȏȞȎȖȡȟșȡȑȓ ǽǲǰȖȎȘȤȖȕȓ
ǽȜȞȓȕțȎȚȓȯȡțȎȞȜȒțȡȠȞȑȜȐȖțȡȖȠȞȎțȟȎȘȤȖȵȓ
ȤȎȞȖțȓ
ǼȟȠȎșȖȝȜȞȓȟȘȖȝȞȖȣȜȒȖ
ǿȜȤȖȵȎșțȖȒȜȝȞȖțȜȟȖ
ǻȓȝȜȞȓȟȘȖȝȞȖȣȜȒȖ
- ǼȒȠȜȑȎțȎȝșȎȸȓțȓȘȎȚȎȠȓ
ǽȞȖȣȜȒȖȖȕȏȡȻȓȠȎ
ǽȞȖȚȎȷȎȜȒȝȞȜȒȎȵȓțȓȢȖțȎțȟȖȵȟȘȓȖȚȜȐȖțȓ
ǸȎȝȖȠȎșțȖȠȞȎțȟȢȓȞȖ
ȀȞȎțȟȢȓȞȖ
,,ȁǸȁǽǻǶǶǵǲǮȄǶ
ȀǳǸȁǪǶǾǮǿȃǼǲǶ
ǾȎȟȣȜȒȖȕȎȕȎȝȜȟșȓțȓ
ǸȜȞȖȦȸȓȷȓȞȜȏȎȖȡȟșȡȑȎ
ǼȠȝșȎȠȎȘȎȚȎȠȎ
ǿȡȏȐȓțȤȖȵȓȘȎȝȖȠȎșțȓ
ǽȞȎȐȎȖȕȟȜȤȖȵȎșțȜȑȜȟȖȑȡȞȎȷȎ
ǼȟȠȎșȖȞȎȟȣȜȒȖ
ȀǳǸȁǪǶǶǸǮǽǶȀǮǹǻǶȀǾǮǻǿȂǳǾǶ
ǸǮǽǶȀǮǹǻǶǾǮǿȃǼǲǶ
0.00
4,000,000.00
0.00
95,218,100.00
380,000.00
0,00
71.500.000.00
0.00
192,000,000.00
550.874.519,00
399,507,240.00
114,390,680.00
158,820,200.00
0.00
400,000.00
4,900,000.00
21,375,400.00
99,620,960.00
151,367,279.00

715
716+719
72
74+77+78
7411
79
8
7332
7331

Број 4

4
41
42
44
45
47
48+49
463+464
5

438,223,120.00
151,005,020.00
92,000,000.00
44,500,000.00
10,505,020.00

7
71
711
713
714
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9,ǽǾǶǺǮǩǮǽǼǼǿǻǼǰȁǼȀǽǹǮȀǳǸǾǳǲǶȀǮǶ
ǽǾǼǲǮǧǳȂǶǻǮǻǿǶǧǿǸǳǶǺǼǰǶǻǳǺǶǻȁǿǶǵǲǮȄǶǽǼ
ǼǿǻǼǰȁǲǮȀǶȃǸǾǳǲǶȀǮǶǻǮǯǮǰǸǳȂǶǻǮǻǿǶǧǿǸǳ
ǶǺǼǰǶǻǳ ,9-V )
ǰǵǮǲȁǴǶǰǮǩǳǶǼȀǽǹǮȀǮǲȁǱǮ
9,,ǽǾǶǺǮǩǮǼǲǵǮǲȁǴǶǰǮǩǮ
ǽȞȖȚȎȷȎȜȒȒȜȚȎȸȖȣȕȎȒȡȔȖȐȎȷȎ
ǵȎȒȡȔȖȐȎȷȓȘȜȒȵȎȐțȖȣȢȖțȎțȟȖȵȟȘȖȣȖțȟȠȖȠȡȤȖȵȎȖ
ȝȜȟșȜȐțȖȣȏȎțȎȘȎ

,9ǽǾǶǺǮǩǮǽǼǼǿǻǼǰȁǼȀǽǹǮȀǳǲǮȀǶȃǸǾǳǲǶȀǮ
ǶǽǾǼǲǮǧǮȂǶǻǮǻǿǶǧǿǸǳǶǺǼǰǶǻǳ
9ǶǵǲǮȄǶǽǼǼǿǻǼǰȁǲǮȀǶȃǽǼǵǮǧǺǶȄǮǶ
ǻǮǯǮǰǸǳȂǶǻǮǻǿǶǧǿǸǳǶǺǼǰǶǻǳ

ǯǽǾǶǺǮǩǮǶǶǵǲǮȄǶǽǼǼǿǻǼǰȁǲǮȀǶȃ
ǸǾǳǲǶȀǮǽǾǼǲǮǧǳǼǲǻǼǿǻǼǻǮǯǮǰǸǳ
ȂǶǻǮǻǿǶǧǿǸǳǶǺǼǰǶǻǳ

ǽǾǶǺǮǾǻǶǿȁȂǶȄǶȀ ǲǳȂǶȄǶȀ
ȁǸȁǽǻǶǽǾǶȃǼǲǶȁǺǮǩǳǻǶǵǮǻǮǽǹǮǪǳǻǳ
ǸǮǺǮȀǳǺǶǻȁǿȁǸȁǽǻǶǾǮǿȃǼǲǶȁǺǮǩǳǻǶǵǮ
ǽǹǮǪǳǻǳǸǮǺǮȀǳ
ȁǸȁǽǻǶȂǶǿǸǮǹǻǶǾǳǵȁǹȀǮȀ ,,,9,

9,ǽǾǶǺǮǩǮǽǼǼǿǻǼǰȁǼȀǽǹǮȀǳǸǾǳǲǶȀǮ
ǶǽǾǼǲǮǧǳȂǶǻǮǻǿǶǧǿǸǳǶǺǼǰǶǻǳǺǶǻȁǿ
ǶǵǲǮȄǶǽǼǼǿǻǼǰȁǲǮȀǶȃǸǾǳǲǶȀǮǶǻǮǯǮǰǸǳ
ȂǶǻǮǻǿǶǧǿǸǳǶǺǼȂǶǻǳ ,9-V)
,,,ǯȁǭǳȀǿǸǶǿȁȂǶȄǶȀ ǯȁǭǳȀǿǸǶǲǳȂǶȄǶȀ  ,-II)

39,722,000.00
39,722,000.00
39,722,000.00

91
911
9113+9114

0.00

0.00

62

92-62

0.00

-41,531,399.00
-41,151,399.00

-5,000,000.00
-41,151,399.00

92

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

92-61
(7+8)-(4+5)
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ɑɥɚɧ 2.

6113+6114
6111+6112+6115+
6116+6117+6118+6119
612

9111+9112+9115+
9116+9117+9118+9119
912
61
611

0.00
0.00
-6,429,399.00
41,151,399.00

5,000,000.00

0.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00

Ʉɨɧɬɨ

ɌȿɄɍȶɂɉɊɂɏɈȾɂ

ɉɪɟɧɟɬɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɟɝɨɞɢɧɟ

ȼɊɋɌȿɉɊɂɏɈȾȺɂɉɊɂɆȺȵȺ

6,429,399

78.8%

1.2%

6,429,399

Број 4

700000

ɄɥɚɫɚɄɚɬɟɝɨɪɢʁɚȽɪɭɩɚ

ɉɥɚɧɡɚɝɨɞɢɧɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɡɨɫɬɚɥɢɯ ɍɄɍɉɇȺ
ȳȺȼɇȺ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɋɬɪɭɤɬɢɡɜɨɪɚ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɢɡɛɭʇɟɬɚ ɭɪɚ
ɮɢɧɚɧ
ɛɭʇ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ȅșȎț3ȚȓȷȎȟȓȖȑșȎȟȖ
ǽȞȖȣȜȒȖȖȝȞȖȚȎȷȎ ȖȒȓȜȝȞȓțȓȠȖȣȟȞȓȒȟȠȐȎ ȏȡȻȓȠȎȜȝȦȠȖțȓȡȡȘȡȝțȜȚȖȕțȜȟȡȜȒ619.066.797,00 ȒȖțȎȞȎȝȜȐȞȟȠȎȚȎ
ȜȒțȜȟțȜȝȜȓȘȜțȜȚȟȘȖȚȘșȎȟȖȢȖȘȎȤȖȵȎȚȎȡȠȐȞȯȓțȖȟȡȡȟșȓȒȓȸȖȚȖȕțȜȟȖȚȎ

ǼȠȝșȎȠȎȑșȎȐțȖȤȓȟȠȞȎțȖȚȘȞȓȒȖȠȜȞȖȚȎ
,;ǽǾǼǺǳǻǮǿȀǮǩǮǻǮǾǮȅȁǻȁ ,,,9,9,,-VIII )
;ǻǳȀǼȂǶǻǮǻǿǶǾǮǩǳ 9,9,,-VIII-IX=-III)

ǼȠȝșȎȠȎȑșȎȐțȖȤȓȜȟȠȎșȖȚȘȞȓȒȖȠȜȞȖȚȎ

ǼȠȝșȎȠȎȑșȎȐțȖȤȓȵȎȐțȖȚȢȖțȎțȟȖȵȟȘȖȚ
ȖțȟȠȖȠȡȤȖȵȎȚȎȖȝȜȟșȜȐțȖȚȏȎțȘȎȚȎ

ǽȞȖȚȎȷȎȜȒȖțȜȟȠȞȎțȜȑȕȎȒȡȔȖȐȎȷȎ
9,,,ǼȀǽǹǮȀǮǱǹǮǰǻǶȄǳ
ǼȠȝșȎȠȎȑșȎȐțȖȤȓȒȜȚȎȸȖȚȘȞȓȒȖȠȜȞȖȚȎ

ǵȎȒȡȔȖȐȎȷȓȘȜȒȜȟȠȎșȖȣȘȞȓȒȖȠȜȞȎ
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710000

714000

713000

711000

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɩɨɤɪɟɬɧɢɯɫɬɜɚɪɢ- ɩɨɨɫɧɨɜɭ
ɫɚɦɨɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚɢɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

ɉɨɪɟɡɧɚɡɟɦʂɢɲɬɟ

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɨɫɢɝɭɪɚʃɚɥɢɰɚ

ɉɨɪɟɡɧɚɨɫɬɚɥɟɩɪɢɯɨɞɟ

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɫɩɨɪɬɢɫɬɚɢɫɩɨɪɬɫɤɢɯɪɚɞɧɢɤɚ

711122

711143

711145

711147

711148

711161

711191

711193

3,000,000

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɚɩɫɨɥɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɧɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɚɩɫɨɥɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɧɚɦɨɬɨɪɧɢɦɜɨɡɢɥɢɦɚɩɥɨɜɢɥɢɦɚɢ
ɜɚɡɞɭɯɨɩɥɨɜɢɦɚɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

713421

713423

ɉɈɊȿɁɇȺȾɈȻɊȺɂɍɋɅɍȽȿ

6,000,000

ɉɨɪɟɡɧɚɧɚɫɥɟɻɟɢɩɨɤɥɨɧɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

713311

10,505,020

1,000,000

15,500,000

ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ ɨɫɢɦɧɚɡɟɦʂɢɲɬɟɚɤɰɢʁɟɢɭɞɟɥɟ ɨɞɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

713122

19,000,000

ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ ɨɫɢɦɧɚɡɟɦʂɢɲɬɟɚɤɰɢʁɟɢɭɞɟɥɟ ɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɥɢɰɚ

44,500,000

700,000

5,500,000

-

-

1,500,000

100,000

713121

ɉɈɊȿɁɇȺɂɆɈȼɂɇɍ

10,000,000

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɤɨʁɢɫɟɩɥɚʄɚɩɪɟɦɚɩɚɭɲɚɥɧɨ
ɭɬɜɪɻɟɧɨɦɩɪɢɯɨɞɭɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

711121

200,000

2,000,000

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɤɨʁɢɫɟɩɥɚʄɚɩɪɟɦɚɫɬɜɚɪɧɨ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɦɩɪɢɯɨɞɭɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

72,000,000

ɉɨɪɟɡɧɚɡɚɪɚɞɟ

92,000,000

151,005,020

711111

ɉɈɊȿɁɇȺȾɈɏɈȾȺɄȾɈȻɂɌɂɄȺɉɂɌȺɅɇȿȾɈȻɂɌɄȿ

ɉɈɊȿɁɂ

438,223,120

1.9%

0.5%

1.1%

0.2%

2.8%

3.4%

8.0%

0.1%

1.0%

0.0%

0.0%

0.3%

0.0%

0.0%

1.8%

0.4%

13.0%

16.6%

27.2%

-

-

-

-

63,192,278

10,505,020

3,000,000

6,000,000

1,000,000

15,500,000

19,000,000

44,500,000

700,000

5,500,000

-

-

1,500,000

100,000

200,000

10,000,000

2,000,000

72,000,000

92,000,000

151,005,020

501,415,398
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740000

730000

741000

733000

731000

716000

Ȼɨɪɚɜɢɲɧɚɬɚɤɫɚ

714513

714552

ȾɪɭɝɢɬɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɟ

Ɍɟɤɭʄɢɧɚɦɟɧɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɭɭɠɟɦɫɦɢɫɥɭ

733152

733154

ɉɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɟɨɞɤɚɦɚɬɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɨɝɪɚɱɭɧɚɬɪɟɡɨɪɚ
ɭɤʂɭɱɟɧɚɭɞɟɩɨɡɢɬɛɚɧɚɤɚ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɢɪɨɞɧɢɯɞɨɛɚɪɚ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɲɭɦɫɤɨɝɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚʁɚɜɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɢɥɢɢɫɩɪɟɞ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɭɩɨɫɥɨɜɧɟɫɜɪɯɟɨɫɢɦɪɚɞɢɩɪɨɞɚʁɟɲɬɚɦɩɟɤʃɢɝɚɢ
ɞɪɭɝɢɯɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɩɪɨɢɡɜɨɞɚɫɬɚɪɢɯɢɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯɡɚɧɚɬɚɢɞɨɦɚʄɟ
ɪɚɞɢɧɨɫɬɢ

741151

741510

741520

741531

ɉɊɂɏɈȾɂɈȾɂɆɈȼɂɇȿ

ȾɊɍȽɂɉɊɂɏɈȾɂ

ɇɟɧɚɦɟɧɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

ɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈȾȾɊɍȽɂɏɇɂȼɈȺȼɅȺɋɌɂ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɞɪɠɚɜɚɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɟ

ȾɈɇȺɐɂȳȿɈȾɂɇɈɋɌɊȺɇɂɏȾɊɀȺȼȺ

ȾɈɇȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɢɫɬɢɰɚʃɟɮɢɪɦɟɧɚɩɨɫɥɨɜɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ

733151

731251

716111

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɞɪɠɚʃɟɦɨɬɨɪɧɢɯɞɪɭɦɫɤɢɯɢɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚɨɫɢɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɜɨɡɢɥɚɢɦɚɲɢɧɚ

714431

ȾɊɍȽɂɉɈɊȿɁɂ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɪɟɤɥɚɦɧɢɯɩɚɧɨɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɢɫɬɢɰɚʃɟɢ
ɢɫɩɢɫɢɜɚʃɟɮɢɪɦɟɜɚɧɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚɨɛʁɟɤɬɢɦɚɢɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚɤɨʁɢ
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʁɟɞɢɧɢɰɢɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɤɨɥɨɜɨɡɢɬɪɨɬɨɚɪɢɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɛɚɧɞɟɪɟɢɫɥ 

3,000,000

0.5%

0.1%

1.8%

0.1%

8.8%

17.1%

0.0%

0.0%

34.5%

34.5%

0.0%

0.0%

34.5%

0.7%

0.7%

0.3%

1.5%

0.0%

-

17,422,278

900,000

22,500,000

7,000,000

30,400,000

6,740,000

6,740,000

37,140,000

-

3,000,000

600,000

10,000,000

380,000

49,180,000

112,640,378

900,000

22,500,000

199,000,000

222,400,000

6,740,000

6,740,000

229,140,000

4,000,000

4,000,000

1,900,000

8,500,000

105,020
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600,000

10,000,000

380,000

49,180,000

95,218,100

-

-

192,000,000

192,000,000

-

-

192,000,000

4,000,000

4,000,000

1,900,000

8,500,000

105,020
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800000

790000

770000

745000

744000

743000

742000

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɨɛɚɥɟɭɩɨɫɥɨɜɧɟɢɛɢɥɨɤɨʁɟɞɪɭɝɟɫɜɪɯɟ

741534

741541

ɨɩɲɬɢɧɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

742251

742253

771111

745151

744151

743324

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɡɚɤɭɩɧɢɧɟɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɟ

742153

ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɉɊɈȾȺȳȿɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿɂɆɈȼɂɇȿ

ɉɊɂɏɈȾɂɂɁȻɍȹȿɌȺ

Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟɫɬɚɜɤɟɡɚɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭɪɚɫɯɨɞɚ

ɆȿɆɈɊȺɇȾɍɆɋɄȿɋɌȺȼɄȿɁȺɊȿɎɍɇȾȺɐɂȳɍɊȺɋɏɈȾȺ

Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɯɨɞɢɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

ɆȿɒɈȼɂɌɂɂɇȿɈȾɊȿȭȿɇɂɉɊɂɏɈȾɂ

Ɍɟɤɭʄɢɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚ
ɨɩɲɬɢɧɚ

ȾɈȻɊɈȼɈȴɇɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈȾɎɂɁɂɑɄɂɏɂɉɊȺȼɇɂɏɅɂɐȺ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟɩɪɨɩɢɫɢɦɚɨɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚɩɭɬɟɜɢɦɚ

ɇɈȼɑȺɇȿɄȺɁɇȿɂɈȾɍɁȿɌȺɂɆɈȼɂɇɋɄȺɄɈɊɂɋɌ

17,738,100

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɞɧɨɫɧɨɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɭɞɪɠɚɜɧɨʁ
ɫɜɨʁɢɧɢɤɨʁɟɤɨɪɢɫɬɟɨɩɲɬɢɧɟɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɤɨɪɢɫɧɢɰɢʃɢɯɨɜɨɝɛɭʇɟɬɚ

742152

71,500,000

-

-

3,000,000

3,000,000

15,000,000

15,000,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

700,000

4,000,000

600,000

742151

25,038,100

200,000

33,000,000

2,000,000

ɉɪɢɯɨɞɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚɨɞɫɬɪɚɧɟɬɪɠɢɲɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɨɪɢɫɬ
ɧɢɜɨɚɨɩɬɢɧɟ

ɉɊɂɏɈȾɂɈȾɉɊɈȾȺȳȿȾɈȻȺɊȺɂɍɋɅɍȽȺ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟɞɪɭɦɫɤɢɯɦɨɬɨɪɧɢɯɢ
ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚɧɚ
ɭɪɟɻɟɧɢɦɢɨɛɟɥɟɠɟɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚ

741532

12.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

0.5%

2.7%

2.7%

0.5%

0.5%

0.4%

0.1%

0.7%

3.2%

0.1%

4.5%

0.0%

5.9%

0.4%

-

-

8,630,000

8,630,000

5,364,278

5,364,278

1,851,000

1,851,000

-

10,207,000

10,207,000

71,500,000

-

8,630,000

8,630,000

8,364,278

8,364,278

16,851,000

16,851,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

700,000

4,000,000

27,945,100

600,000

35,245,100

200,000

33,000,000

2,000,000
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920000

910000

ɌȿɄɍȶɂɉɊɂɏɈȾɂɂɉɊɂɆȺȵȺɈȾɁȺȾɍɀɂȼȺȵȺɂɉɊɈȾȺȳȿ
ɎɂɇɂɆɈȼɂɇȿ

ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɉɊɈȾȺȳȿɎɂɇɂɆɈȼɂɇȿ

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɨɞʁɚɜɧɢɯɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɭɡɟɦʂɢɭɤɨɪɢɫɬ
ɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

3+7+8+9 ɍɄɍɉɇɈɉɊȿɇȿɌȺɋɊȿȾɋɌȼȺɌȿɄɍȶɂɉɊɂɏɈȾɂɂɉɊɂɆȺȵȺ

7+8+9

911351

ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɁȺȾɍɀɂȼȺȵȺ

841000 ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɁȺȾɍɀɂȼȺȵȺɂɉɊɈȾȺȳȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ
ɂɆɈȼɂɇȿ

ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɉɊɈȾȺȳȿɉɊɂɊɈȾɇȿɂɆɈȼɂɇȿ

ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɉɊɈȾȺȳȿɈɋɇɈȼɇɂɏɋɊȿȾɋɌȺȼȺ

ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɊȺɋɏɈȾɂɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ

ɉɥɚɬɟɢɞɨɞɚɰɢɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

410

411

412

2

1

89,779,627

114,962,610

424,662,027

3

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

2.9%

16.2%

20.7%

76.4%

4

5,541,179

15,635,016

36,244,278

5

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɨɫɬɚɥɢɯ
%
ɢɡɜɨɪɚ

98.8%

0.0%

7.1%

7.1%

7.1%

12.9%

12.9%

0.0%

100.0%

17,332,117

95,320,806

130,597,626

460,906,305

6

ɍɤɭɩɧɚʁɚɜɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

555,874,519

549,445,120

-

39,722,000

39,722,000

39,722,000

71,500,000

71,500,000

-

63,192,278

63,192,278

-

-

-

-

-

619,066,797

612,637,398

-

39,722,000

39,722,000

39,722,000

71,500,000

71,500,000

-

Број 4

400

ȼɊɋɌȿɊȺɋɏɈȾȺɂɂɁȾȺɌȺɄȺ

ȿɤɨɧ
ɤɥɚɫ

ɈɉɒɌɂȾȿɈ- ɂɁȾȺɐɂɉɈɈɋɇɈȼɇɂɆɇȺɆȿɇȺɆȺ

ɑɥɚɧ 3.
ȅșȎțȚȓȷȎȟȓȖȑșȎȟȖ
ǶȕȒȎȤȖȏȡȻȓȠȎȝȜȜȟțȜȐțȖȚțȎȚȓțȎȚȎȡȠȐȞȯȓțȖȟȡȡȟșȓȒȓȸȖȚȖȕțȜȟȖȚȎ

900000

840000

810000
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ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ ɩɪɟɜɨɡ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɇɚɝɪɚɞɟɛɨɧɭɫɢɢɨɫɬɚɥɢɩɨɫɟɛɧɢɪɚɫɯɨɞɢ

ɄɈɊɂɒȶȿȵȿɍɋɅɍȽȺɂɊɈȻȺ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɭɫɥɭɝɟɢɦɚɬ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɍɉɈɌɊȿȻȺɈɋɇɈȼɇɂɏɋɊȿȾɋɌȺȼȺ

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚɢɨɩɪɟɦɟ

ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ
Ɍɟɤɭʄɟɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟʁɚɜɧɢɦɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ȾɈɇȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɨɛɚɜɟɡɧɨɝɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɨɫɢɝɭɪɚʃɚ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɉɈɆɈȶ

ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɈɋɌȺɅɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

413

414

415

416

420

421

422

423

424

425

426

430

431

450

4511

460

4631

4632

464

470

472

480

481

482

21,115,000

23,133,200

4,900,000

4,900,000

5,155,000

4,987,000

78,654,900

101,120,960

400,000

400,000

-

-

10,043,000

47,890,040

53,410,648

39,902,925

723,500

26,175,144

178,145,257

675,000

5,132,460

3,326,266

-

16,049,257

-

76,000

-

-

-

-

-

777,684

-

-

400,000

400,000

6,155,000

2,215,578

4,355,000

3,350,000

427,000

2,853,000

19,355,578

-

-

8,804,977

6,000

602,500

21,115,000

23,209,200

4,900,000

4,900,000

5,155,000

4,987,000

78,654,900

101,898,644

400,000

400,000

400,000

400,000

16,198,000

50,105,618

57,765,648

43,252,925

1,150,500

29,028,144

197,500,835

675,000

5,132,460

12,131,243

6,000

Број 4

0.1%

3.8%

4.2%

0.9%

0.9%

0.9%

0.9%

14.1%

18.2%

0.1%

0.1%

0.0%

0.0%

1.8%

8.6%

9.6%

7.2%

0.1%

4.7%

32.0%

0.1%

0.9%

0.6%

0.0%

1,282,860
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ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂȻɍȹȿɌȺ

ɋɬɚɥɧɚɪɟɡɟɪɜɚ

Ɍɟɤɭʄɚɪɟɡɟɪɜɚ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɂɁȾȺɐɂ

ɈɋɇɈȼɇȺɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɢɦɨɜɢɧɚ

ɈɌɉɅȺɌȺȽɅȺȼɇɂɐȿ

Ɉɬɩɥɚɬɚɝɥɚɜɧɢɰɟɞɨɦɚʄɢɦɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ

490

49911

49912

500

510

511

512

515

610

611

2

1

ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢɢ
ɫɩɨʂɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

6,510,000

1.2%

28.4%

5.1%

157,633,478

090

ɈɉɒɌȿȳȺȼɇȿɍɋɅɍȽȿ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

070

0.8%

0.2%

28,303,900

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɦɨʄɭɝɪɨɠɟɧɨɦɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚ
ɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

0.6%

6.8%

4

-

-

-

-

-

-

6,510,000

160,393,478

1,350,000

28,303,900

4,500,000

3,400,000

37,553,900

6

ɍɤɭɩɧɚʁɚɜɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

619,066,797

5,000,000

5,000,000

720,000

10,434,301

137,006,191

148,160,492

2,760,000

5

1,000,000

1,000,000

2,000,000

1,491,700

153,160,492

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
%
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ

1,350,000

4,500,000

ɉɨɪɨɞɢɰɚɢɞɟɰɚ

040

3,400,000

37,553,900

3

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɬɚɪɨɫɬ

110

63,192,278

-

-

70,000

100,000

26,778,000

26,948,000

26,948,000

-

-

-

-
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100

0.9%

0.9%

0.1%

1.9%

19.8%

21.8%

22.7%

0.2%

0.2%

0.4%

0.3%

100.0%

020

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ɎɭɧɤɰɢMH

000

555,874,519

5,000,000

5,000,000

650,000

10,334,301

110,228,191

121,212,492

126,212,492

1,000,000

1,000,000

2,000,000

1,491,700

76,000

ɈɉɒɌɂȾȿɈ- ɎɍɇɄɐɂɈɇȺɅɇȺɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳȺɊȺɋɏɈȾȺ

ɍɄɍɉɇɂȳȺȼɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

483

526,500

20
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900

800

700

600

500

400

300

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

160

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ

Ɂɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

520

560

ɍɥɢɱɧɚɪɚɫɜɟɬɚ

ɉɨɫɥɨɜɢɫɬɚɧɨɜɚʃɚɢɡɚʁɟɞɧɢɰɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

640

660

ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

820

21.1%
0.1%
3.5%
0.4%
0.4%
24.7%
1.2%
0.4%

117,091,878
750,000
19,374,600
2,430,000
2,430,000
137,331,348
6,700,000
1,982,857

2.7%
0.8%
9.9%
2.8%
2.4%
2.4%
2.2%
0.9%
0.9%
9.3%
5.3%
4.0%

15,225,000
4,700,000
54,840,000
15,700,000
13,485,000
13,545,000
12,110,000
5,155,000
5,155,000
51,525,693
29,532,320
21,993,373

6.0%

0.2%

1,200,000

33,342,100

3.8%

21,125,000

15.9%

2.3%

12,507,800

88,280,100

0.3%

1,420,000

20.6%

0.4%

2,000,000

114,720,691

2.1%

11,907,000

-

24,307,000

24,307,000

741,000

1,061,278

1,802,278

-

-

-

-

6,250,000

7,000,000

13,250,000

-

6,250,000

-

6,250,000

3,253,000

-

11,570,000

-

-

14,823,000

-

-

960,000

-

1,800,000

-

57,649,100

112,587,100

22,734,373

30,593,598

53,327,971

5,155,000

5,155,000

12,110,000

13,545,000

19,735,000

22,700,000

68,090,000

4,700,000

21,475,000

1,200,000

27,375,000

15,760,800

1,420,000

126,290,691

1,982,857

6,700,000

152,154,348

2,430,000

2,430,000

20,334,600

750,000

118,891,878

2,000,000

11,907,000

Број 4

911 ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ

ɊȿɄɊȿȺɐɂȳȺɋɉɈɊɌɄɍɅɌɍɊȺɂȼȿɊȿ

ɍɫɥɭɝɟʁɚɜɧɨɝɡɞɪɚɜɫɬɜɚ

810

740

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ

630

ɁȾɊȺȼɋɌȼɈ

Ɋɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

620

ɉɈɋɅɈȼɂɋɌȺɇɈȼȺȵȺɂɁȺȳȿȾɇɂɐȿ

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɨɦ

ɁȺɒɌɂɌȺɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

473 Ɍɭɪɢɡɚɦ

454 ȼɚɡɞɭɲɧɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

451 Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

421 ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ

411 Ɉɩɲɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɢɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɉɈɋɅɈȼɂ

ɋɭɞɨɜɢ

510

330

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟ

150

ȳȺȼɇɂɊȿȾɂȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ

Ɉɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ

130

112 Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

111 ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢ

20. мај 2015.
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ɋɪɟɞʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

Ƚɥɚɜɚ

2

1

Ɋɚɡɞɟɨ

1

1

ɉɪɨɝɪɚɦ-ɫɤɚ
Ʉɥɚɫɢɮ

ɍɄɍɉɇɈ

ɑɥɚɧ 4.

100.0%

1.3%

7,178,000
555,874,519

8.6%

47,760,000

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺɈɉɒɌɂɇȿ

8

411

412

414

415

421

422

1

2

63,192,278

-

-

619,066,797

7,178,000

47,760,000

3

4

5

6

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

25,000

85,000

150,000

38,465

227,760

1,272,375

9

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

10

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ

25,000

85,000

150,000

38,465

227,760

1,272,375

11

ɍɤɭɩɧɚʁɚɜɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
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ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢɢɫɩɨʂɧɢ
ɩɨɫɥɨɜɢ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢɝɪɚɞɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ

7

0602-0001

6

Ɉɩɢɫ

ɉɊɈȽɊȺɆɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ

110

3

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

0602

4

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȅșȎțȚȓȷȎȟȓȖȑșȎȟȖ
ȁȘȡȝțȖȞȎȟȣȜȒȖȖȖȕȒȎȤȖȡȘȶȡȥȡȵȡȸȖȞȎȟȣȜȒȓȕȎȜȠȝșȎȠȡȑșȎȐțȖȤȓȒȡȑȎȡȖȕțȜȟȡ ȜȒ619.066ȒȖțȎȞȎ

II ǽǼǿǳǯǮǻ ǲǳǼ

920

912 Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

ȿɤɨɧɨɦ
Ʉɥɚɫɢɮ

22
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0602-ɉ

110

426

465

8

9

426

11

01

01

01

01

423

10

01

01

423

7

6,110,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

400,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

400,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

6,510,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

6,510,000
6,510,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

6,510,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

400,000

30,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢɢɫɩɨʂɧɢ
ɩɨɫɥɨɜɢ
370,000

6,110,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɉɪɨɫɥɚɜɚȾɚɧɚɨɩɲɬɢɧɟ

6,110,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

6,110,000

171,400

160,000

3,980,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

0

0

0

0

0

0

6,510,000

6,510,000

6,510,000

6,510,000

400,000

400,000

400,000

400,000

30,000

370,000

6,110,000

6,110,000

6,110,000

6,110,000

171,400

160,000

3,980,000
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2

1

412

414

415

421

422

423

426

465

13

14

15

16

17

18

19

20

11,907,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

11,907,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

11,907,000
11,907,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

11,907,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

11,907,000

447,800

850,000

6,250,000

180,000

82,000

65,000

100,800

596,900

3,334,500

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

0

0

0

0

11,907,000

11,907,000

11,907,000

11,907,000

11,907,000

11,907,000

447,800

850,000

6,250,000

180,000

82,000

65,000

100,800

596,900

3,334,500

6,510,000

6,510,000

Број 4

01

01

01

411

12

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢɝɪɚɞɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ
ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ

0602-0001

111

6,510,000

ɋɜɟɝɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄɂɈɉɒɌɂɇɋɄɈȼȿȶȿ

6,510,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0602

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

24
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3

1

412

414

421

423

426

465

22

23

24

25

26

27

01

01

01

411

21

2,430,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,430,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0004:

2,430,000
2,430,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ15:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

2,430,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0004:

2,430,000

221,850

120,000

180,000

30,000

46,953

278,022

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

ɋɭɞɨɜɢ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨ

0602-0004

1,553,175

11,907,000

ɋɜɟɝɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

ɈɉɒɌɂɇɋɄɈɉɊȺȼɈȻɊȺɇɂɅȺɒɌȼɈ

11,907,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ

330

11,907,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

11,907,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0602

01

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

0

0

0

0

0

2,430,000

2,430,000

2,430,000

2,430,000

2,430,000

2,430,000

221,850

120,000

180,000

30,000

46,953

278,022

1,553,175

11,907,000

11,907,000

11,907,000

11,907,000
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Број 4

25

4

1

1101-ɉ

1101-0001

1101

620

620

424

511

29

30

423

424

482

32

33

2,430,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

4,200,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɋɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

100,000

100,000

300,000

4,200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɉɨɩɢɫɢɭɤʃɢɠɟʃɟʁɚɜɧɟɢɦɨɜɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟ

4,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

4,200,000

2,200,000

200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɋɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɩɪɨɫɬɨɪɧɨɢɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟ

ɉɊɈȽɊȺɆɅɈɄȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳɂɉɊɈɋɌɈɊɇɈɉɅȺɇɂɊȺȵȿ

1,800,000

2,430,000

ɋɜɟɝɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

2,430,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

2,430,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

0

0

0

100,000

100,000

300,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

2,200,000

200,000

1,800,000

2,430,000

2,430,000

2,430,000

2,430,000

Број 4

31

01

01

423

28

01

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

26
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0601-0014

560

424

481

483

36

37

38

1,200,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

4,700,000

500,000

500,000

3,100,000

600,000

1,200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

Ɉɫɬɚɥɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɂɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

1,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

1,200,000

1,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

0

0

0

0

0

4,700,000

500,000

500,000

3,100,000

600,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

4,700,000

4,700,000

500,000

500,000

500,000

500,000

Број 4

01

423

35

01

01

421

4,700,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɞɟɩɨɧɢʁɟ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɨɦ

4,700,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0601-0003

34

500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ 1101-ɉ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɄɈɆɍɇȺɅɇȺȾȿɅȺɌɇɈɋɌ

510

500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0601

01

01

01
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27

1501-0005

1501-0002

1501

411

411

511

40

4511

4631

42

43

4,700,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0014:

5,100,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

1,600,000

800,000

Ɍɟɤɭʄɟɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟʁɚɜɧɢɦɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
400,000

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɉɩɲɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɢɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢ
400,000

5,100,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɩɨɞɪɲɤɚɥɨɤɚɥɧɨɦɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦɪɚɡɜɨʁɭ

5,100,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

5,100,000

3,100,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɉɩɲɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɢɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɚɦɛɢʁɟɧɬɚ ɅȿɊ

2,000,000

5,900,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɉɊɈȽɊȺɆɅɈɄȺɅɇɂȿɄɈɇɈɆɋɄɂɊȺɁȼɈȳ

5,900,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

4,700,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

4,700,000

0

0

0

0

0

1,600,000

800,000

400,000

400,000

5,100,000

5,100,000

5,100,000

5,100,000

3,100,000

2,000,000

5,900,000

5,900,000

4,700,000

4,700,000

4,700,000

Број 4

01

423

41

01

01

423

39

01

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0014:

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

28
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0701-ɉ

451

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ
ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

07

10

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

01

05

07

16,150,000

49,172,000

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ

05

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

39,722,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

9,450,000

49,172,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

39,722,000

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

10

9,450,000

5,000,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɉɬɩɥɚɬɚɝɥɚɜɧɢɰɟɞɨɦɚʄɢɦɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ

44,172,000

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ

611

48

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

07

511

47

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

05

426

46

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

423

45

1,600,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0005:

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɬɪɚʁɟɤɬɧɟɥɢɧɢʁɟɍɫɢʁɟ- Ɇɨɥɞɚɜɚɇɨɜɚ

1,600,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0005:

1,600,000

01

422

44

01

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,500,000

6,740,000

9,240,000

2,500,000

6,740,000

9,240,000

2,500,000

6,740,000

7,278,000

95,000

1,600,000

267,000

0

0

2,500,000

6,740,000

16,150,000

58,412,000

39,722,000

2,500,000

6,740,000

9,450,000

58,412,000

39,722,000

2,500,000

6,740,000

9,450,000

5,000,000

51,450,000

95,000

1,600,000

267,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000
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020

090

070

51

50

49

423

01

01

481

01

01

472

400,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

200,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚɋɬɚɪɨɫɬ
3,400,000

200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

ɋɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨ-ɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟɭɫɥɭɝɟ

200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
200,000

400,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɉɨɞɪɲɤɚɫɨɰɢɨ-ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɦɨʄɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ

400,000

55,872,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɉɊɈȽɊȺɆɋɈɐɂȳȺɅɇȺɂȾȿɑȳȺɁȺɒɌɂɌȺ

39,722,000

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

0

0

0

0

9,240,000

3,400,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

65,112,000

39,722,000
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0901-ɉ

0901-0006

0901-0005

090

040

090

53

52

01

01

472

01

01

481

01

01
3,400,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

350,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

4,500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

4,500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:

Ɏɭɧɤɰɢʁɚɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

ɉɨɞɪɲɤɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɦɝɪɭɩɚɦɚ- Ɋɨɦɢɦɚ

4,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:

4,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚɉɨɪɨɞɢɰɚɢɞɟɰɚ
4,500,000

350,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0005:

Ⱦɟɱɢʁɚɡɚɲɬɢɬɚ

350,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0005:

350,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
350,000

3,400,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0004:

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚ

3,400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0004:

3,400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

0

0

0

0

0

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000
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1801-0001

1801

740

800,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

425 - Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 1.855.000.00
426 -Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ- 1.150.000,00
511 - Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ-0.00
512 - Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ- 1.670.000.00

55/4

55/41

55/5

55/6

5,155,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

5,155,000
5,155,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

5,155,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

0

0

0

0

5,155,000

5,155,000

5,155,000

5,155,000

5,155,000

9,650,000

9,650,000

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

Број 4

01

424 - ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ- 185.000.00

55/3

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

423 - ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 240.000.00

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɨɛɚɜɟɡɧɨɝɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɨɫɢɝɭɪɚʃɚ

ɍɫɥɭɝɟʁɚɜɧɨɝɡɞɪɚɜɫɬɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɭɫɬɚɧɨɜɚɩɪɢɦɚɪɧɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ

5,155,000

9,650,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɉɊɈȽɊȺɆɉɊɂɆȺɊɇȺɁȾɊȺȼɋɌȼȿɇȺɁȺɒɌɂɌȺ

9,650,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

800,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

421 - ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ- 55.000.00

01

800,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

800,000

800,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

55/2

464

01

01

01

423

55/1

55

54

32
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1301-0002

810

810

57

56

01

01

01

424

01

01

481

17,200,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

450,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

17,650,000

450,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

450,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

450,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ
450,000

17,200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɉɨɞɪɲɤɚɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɦɲɤɨɥɫɤɨɦɢɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦɫɩɨɪɬɭɢɦɚɫɨɜɧɨʁ
ɮɢɡɢɱɤɨʁɤɭɥɬɭɪɢ

17,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

17,200,000

17,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ

ɉɨɞɪɲɤɚɥɨɤɚɥɧɢɦɫɩɨɪɬɫɤɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚɢɫɚɜɟɡɢɦɚ

1301-0001

5,155,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɋɉɈɊɌȺɂɈɆɅȺȾɂɇȿ

5,155,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

1301

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

0

0

0

0

0

17,650,000

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

17,200,000

17,200,000

17,200,000

17,200,000

17,200,000

5,155,000

5,155,000
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423

424

425

426

465

481

482

511

512

65

66

67

68

69

70

71

72

73
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

117,091,878

3,235,421

2,000,000

50,000

2,865,000

5,632,307

2,600,000

2,100,000

35,000,000

4,410,000

250,000

6,160,000

1,800,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

117,091,878

1,800,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

117,091,878

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

118,891,878

1,800,000

117,091,878

118,891,878

1,800,000

117,091,878

3,235,421

2,000,000

50,000

2,865,000

5,632,307

2,600,000

2,100,000

35,000,000

4,410,000

250,000

6,160,000

145,000

2,600,000

3,318,015

7,365,385

41,160,750

17,650,000
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ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

117,091,878

1,800,000

422

64

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

145,000

1,800,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

421

63

ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚɢɨɫɬɚɥɢɩɨɫɟɛɧɢɪɚɫɯɨɞɢ

2,600,000

1,518,015

1,800,000

416

62

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

415

61

7,365,385

07

414

60

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

41,160,750

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

412

59

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

17,650,000

01

411

58

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢɝɪɚɞɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ

0602-0001

130

ɉɊɈȽɊȺɆɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ

0602

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

34
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4

2

49912

75

2,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0010:

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ
ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

07

10

421

423

76

77

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȻɢɫɤɭɩʂɟ

0602-0002

105,000

5,040

218,018,878

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ

ɆȿɋɇȿɁȺȳȿȾɇɂɐȿ

39,722,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

05

178,296,878

119,091,878

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

119,091,878

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

2,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0010:

2,000,000

1,000,000

1,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɚɪɟɡɟɪɜɚ

ɋɬɚɥɧɚɪɟɡɟɪɜɚ

01

01

01

01

49911

74

Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ

160

112

ɉɪɨɝɪɚɦɫɤɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɊɟɡɟɪɜɟ

0602

0602-0010

9,240,000

2,500,000

6,740,000

0

0

0

105,000

5,040

227,258,878

39,722,000

2,500,000

6,740,000

178,296,878

119,091,878

119,091,878

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000
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0602-ɉ

0602-0002

160

160

424

425

426

511

512

81

82

83

84

85

86

423

80

502,040

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,949,360

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

400,000

400,000

2,949,360

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚȺɥɚɫɤɟɜɟɱɟɪɢ

2,949,360

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

2,949,360

600,000

100,000

85,000

1,200,000

199,360

615,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
150,000

502,040

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ

502,040

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

502,040

392,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

0

0

0

0

400,000

400,000

2,949,360

2,949,360

2,949,360

2,949,360

600,000

100,000

85,000

1,200,000

199,360

615,000

150,000

502,040

502,040

502,040

502,040

392,000
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01

423

01

01

421

01

01

425

79

78
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0602-0002

0602-0002

160

160

425

88

423

425

90

91

01

01

421

89

01

01

421

87

01

440,500

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

640,080

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

640,080
640,080

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

640,080

380,080

250,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
10,000

440,500

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȾɟɫɢɧɟ

440,500

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

440,500

402,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
38,500

400,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȽɚɪɟɜɨ

400,000

400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

0

0

0

0

0

0

640,080

640,080

640,080

640,080

380,080

250,000

10,000

440,500

440,500

440,500

440,500

402,000

38,500

400,000

400,000

400,000
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160

160

160

423

425

93

94

424

425

426

97

98

99

100

423

96

421

01

01

421

95

01

01

421

92

615,640

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

634,980

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
55,890

634,980

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɁɚɬɨʃɟ

634,980

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

634,980

25,000

496,000

42,000

65,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
6,980

615,640

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȭɭɪɚɤɨɜɨ-ɉɨɩɨɜɚɰ

615,640

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

615,640

490,640

120,000

5,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȾɨʂɚɲɧɢɰɚ

0

0

0

0

55,890

634,980

634,980

634,980

634,980

25,000

496,000

42,000

65,000

6,980

615,640

615,640

615,640

615,640

490,640

120,000

5,000
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0602-0002

0602-0002

160

160

425

102

423

425

104

105

423

425

107

108

01

421

106

01

01

421

103

01

01

423

101

628,860

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

476,540

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

70,000

569,700
569,700

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

475,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
24,700

476,540

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɄɢɫɢʂɟɜɨ

476,540

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

476,540

442,000

30,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
4,540

628,860

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɄɚɦɢʁɟɜɨ

628,860

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

628,860

530,000

42,970

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

0

0

0

0

0

569,700

569,700

475,000

70,000

24,700

476,540

476,540

476,540

476,540

442,000

30,000

4,540

628,860

628,860

628,860

628,860

530,000

42,970
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0602-0002

0602-0002

160

160

423
425
426

114

115

116

1,051,380
1,051,380

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

115,000

424,000

440,000

72,380

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

0

1,051,380

1,051,380

115,000

424,000

440,000

72,380

593,480

80,000

513,480

593,480

80,000

513,480

5,300

295,480

125,000

5,000

162,700

569,700

569,700

Број 4

01

421

113

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɄɭɪʁɚɱɟ

80,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

513,480

80,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

513,480

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

513,480

80,000

513,480

5,300

80,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

45,000
295,480

80,000

483

112/1

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

425

112

5,000

04

424

111

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

423

110

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
162,700

569,700

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɄɭɦɚɧɟ

569,700

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

421

109

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

40
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0602-0002

0602-0002

160

160

423

425

426

483

512

118

119

119/1

120/1

120

425

122

01

01

421

121

01

01

421

117

01

569,700

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

505,780

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

505,780
505,780

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

505,780

495,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
10,780

569,700

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȴɭɛɢʃɟ

569,700

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

569,700

0

212,500

50,000

115,000

136,500

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
55,700

1,051,380

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɄɭɫɢʄɟ

1,051,380

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

0

0

0

0

0

505,780

505,780

505,780

505,780

495,000

10,780

569,700

569,700

569,700

569,700

0

212,500

50,000

115,000

136,500

55,700

1,051,380

1,051,380
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41

160

160

160

423

424

425

124

124/1

125

425

128

129

423

127

421

01

01

421

126

01

01

421

123

1,085,520

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

682,240

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
50,752

682,240

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɈɫɬɪɨɜɨ

682,240

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ 0602-0002:

682,240

330,000

244,718

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
107,522

1,085,520

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɆɚɤɰɟ

1,085,520

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

1,085,520

675,020

53,500

172,000

185,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɆɚʁɢɥɨɜɚɰ

0

0

0

0

50,752

682,240

682,240

682,240

682,240

330,000

244,718

107,522

1,085,520

1,085,520

1,085,520

1,085,520

675,020

53,500

172,000

185,000
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0602-0002

0602-0002

0602-0002
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0602-0002

0602-ɉ

160

160

425

511

132

133

424

425

136

137

01

421

01

01

423

01

135

134

424

131

01

423

130

482,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

70,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

534,000
534,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

441,000

40,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
53,000

70,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɉɟɱɚɧɢɰɚ

70,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

70,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
70,000

482,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɈɫɬɪɨɜɚɱɤɚɱɨɪɛɢʁɚɞɚ

482,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

482,000

72,000

275,560

56,888

26,800

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

0

0

0

0

0

Број 4
534,000

534,000

441,000

40,000

53,000

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

482,000

482,000

482,000

482,000

72,000

275,560

56,888

26,800
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43

160

160

423

425

139

140

425

511

142

143

01

01

423

141

01

01

421

138

575,800

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

422,480

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ0:

422,480

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɋɢɪɚɤɨɜɨ

422,480

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

422,480

100,000

280,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
42,480

575,800

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɊɚɦ

575,800

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

575,800

330,800

145,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
100,000

534,000

ɋɜɟɝɚ ɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɉɨɠɟɠɟɧɨ

534,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

0

0

0

0

0

422,480

422,480

422,480

422,480

100,000

280,000

42,480

575,800

575,800

575,800

575,800

330,800

145,000

100,000

534,000

534,000

Број 4

0602-0002

0602-0002
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0602-0002

0602-0002

160

160

160

421

423

150

151

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɌɨɩɨɥɨɜɧɢɤ

180,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

64,500

54,000

1,185,080

180,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

1,185,080

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

1,185,080

180,000

1,185,080

50,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

20,000

180,000

180,000

512

149

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

50,000
850,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

482

148

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

0

04

425

147

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
215,080

647,900

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɋɪɟɞʃɟɜɨ

647,900

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

423

146

647,900

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

647,900

647,900

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

01

421

01

01

483

145

144

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

64,500

54,000

1,365,080

180,000

1,185,080

1,365,080

180,000

1,185,080

50,000

20,000

1,030,000

50,000

215,080

647,900

647,900

647,900

647,900

647,900

20. мај 2015.
Број 4

45

0602-0002

0602-ɉ

160

160

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

100,000

625,440

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

100,000

100,000

625,440

26,000

370,000

0

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
229,440

80,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɌɪɢɛɪɨɞɟ

80,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

483

156/1

80,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

80,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
80,000

1,270,880

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɇɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚȳɟɩɭɪɢʁɚɞɚ

1,270,880

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

04

425

156

1,270,880

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

1,270,880

1,092,380

60,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

725,440

100,000

625,440

26,000

470,000

229,440

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

1,270,880

1,270,880

1,270,880

1,270,880

1,092,380

60,000
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421

01

01

423

01

155

154

425

153

01

424

152
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0602-0002

0602-0002

160

423

425

162

163

01

01

421

163/1

55,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

572,080

572,080

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

572,080

327,080

190,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɑɟɲʂɟɜɚȻɚɪɚ

0

600,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

643,140

600,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

643,140

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

643,140

600,000

643,140

50,000

370,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

600,000

512

161

45,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

425

160

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

120,000

555,000

04

424

159

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

103,140

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

423

158

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

01

421

157

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɐɚɪɟɜɚɰ

100,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

625,440

100,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

625,440

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

572,080

572,080

572,080

327,080

190,000

55,000

1,243,140

600,000

643,140

1,243,140

600,000

643,140

50,000

370,000

45,000

120,000

658,140

725,440

100,000

625,440
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4

3

130

167

426

166

423

01

300,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɉɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ
450,000

300,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0007:

Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɦɥɚɞɟ

300,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0007:

300,000

15,000

245,000

40,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

0

0

450,000

300,000

300,000

300,000

300,000

15,000

245,000

40,000

20,334,600

960,000

19,374,600

20,334,600

960,000

19,374,600

572,080

Број 4

0602-ɉ

423

165

01

421

164

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɦɥɚɞɟ

0602-0007
Ɉɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ

ɄȺɇɐȿɅȺɊɂȳȺɁȺɆɅȺȾȿ

960,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

19,374,600

960,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

19,374,600

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

0602

130

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

960,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
19,374,600

960,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

04

19,374,600

572,080

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

48
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4

4

0101-0001

0101

421

168

01

01

423

01

01

01

01
450,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

450,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

750,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

1,982,857

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1,982,857

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

1,982,857

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

1,982,857

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɞɟɥɚɬɧɨɫɬ

ɉɊɈȽɊȺɆɊȺɁȼɈȳɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ

1,982,857

750,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɎɈɇȾɁȺɊȺɁȼɈȳɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ

750,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

750,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

450,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

450,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

0

0

0

0

0

0

1,982,857

1,982,857

1,982,857

1,982,857

1,982,857

750,000

750,000

750,000

750,000

450,000

450,000

450,000

450,000
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4

5

426

465

512

176

177

178
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

5,767,800

250,000

380,000

110,000

120,000

535,000

68,000

68,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

5,767,800

68,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

5,767,800

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

5,835,800

68,000

5,767,800

5,835,800

68,000

5,767,800

250,000

380,000

110,000

120,000

535,000

598,000

350,000

78,280

518,920

2,895,600

1,982,857

1,982,857

1,982,857

1,982,857

Број 4

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

5,767,800

68,000

425

175

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

530,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

423

174

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

78,280
350,000

68,000

421

173

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

415

172

518,920

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

414

171

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

04

412

170

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

0

0

01

411

169

Ɍɭɪɢɡɚɦ

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɦɪɚɡɜɨʁɟɦɬɭɪɢɡɦɚ

1502-0001

2,895,600

1,982,857

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ

1,982,857

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɌɍɊɂɁɆȺ

473

1,982,857

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

1,982,857

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

1502

01

01

50
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1502-ɉ

1502-0002

473

473

424

426

185

186

01

01

423

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

184

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

870,000

870,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

870,000

30,000

300,000

540,000

2,575,000

2,575,000

2,575,000

2,575,000

385,000

500,000

510,000

1,000,000

180,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɍɭɪɢɡɚɦ

ɋɚʁɚɦɬɭɪɢɡɦɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

08

426

183

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

424

182

04

424

181

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

423

180

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

01

422

179

Ɍɭɪɢɡɚɦ

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɩɪɨɦɨɰɢʁɚ

0

1,385,000

100,000

1,285,000

1,385,000

100,000

1,285,000

100,000

1,285,000

870,000

870,000

870,000

30,000

300,000

540,000

3,960,000

100,000

1,285,000

2,575,000

3,960,000

100,000

1,285,000

2,575,000

385,000

600,000

1,795,000

1,000,000

180,000
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1502-ɉ

1502-ɉ

473

473

190

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

900,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

1,800,000

900,000

900,000

1,800,000

900,000

900,000

1,800,000

3,295,000

900,000

2,395,000

3,295,000

900,000

2,395,000

35,000

3,220,000

40,000

870,000

Број 4

900,000

900,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

900,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

900,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

900,000

900,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

900,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

900,000

900,000

07

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

01

423

Ɍɭɪɢɡɚɦ

Ɇɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɋɢɥɚɮɟɫɬ

900,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

2,395,000

900,000

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

2,395,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

900,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,395,000

900,000

2,395,000

35,000

900,000

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

2,320,000

08

426

189

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

40,000

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

424

188

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

870,000

01

423

187

Ɍɭɪɢɡɚɦ

ɆɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟȺɥɚɫɤɟɜɟɱɟɪɢɢɉɚɫɭʂɢʁɚɞɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

52
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4

6

1301-0003

810

193

424

192

411

01

01

423

191

1,083,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ
1,632,170

1,083,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɫɩɨɪɬɫɤɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

1,083,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

1,083,000

138,000

945,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ

ɉɨɞɪɲɤɚɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɦɲɤɨɥɫɤɨɦɢɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦɫɩɨɪɬɭɢɦɚɫɨɜɧɨʁ
ɮɢɡɢɱɤɨʁɤɭɥɬɭɪɢ

1301-0002

810

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɋɉɈɊɌȺɂɈɆɅȺȾɂɇȿ

1301

ȳɍɋɉɈɊɌɋɄɂɐȿɇɌȺɊ

3,253,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

12,507,800

1,000,000

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

205,979

0

0

900,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

1,353,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

12,507,800

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

3,253,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

12,507,800

1,000,000

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

900,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

1,353,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

12,507,800

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

1,838,149

1,083,000

1,083,000

1,083,000

1,083,000

138,000

945,000

15,760,800

1,000,000

900,000

1,353,000

12,507,800

15,760,800

1,000,000

900,000

1,353,000

12,507,800
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1301-ɉ

810

465

482

512

202

203

204

205

426

201

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

15,000

7,699,320

114,880

17,500

219,290

580,000

2,072,000

27,684

10,000

193,578

0

175,000

3,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

3,000,000
3,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

3,000,000

3,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

0

0

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

8,360,598

661,278

7,699,320

8,360,598

661,278

7,699,320

114,880

17,500

246,974

590,000

2,265,578

15,000

2,727,000

65,000

145,547

6,000

328,970

Број 4

01

01

511

ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝɨɛʁɟɤɬɚɮɭɞɛɚɥɫɤɟɫɜɥɚɱɢɨɧɢɰɟ

661,278

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

7,699,320

661,278

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

7,699,320

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

7,699,320

661,278

425

200

2,552,000

0

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

422

199

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

65,000

6,227

6,000

661,278

421

198

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

0
139,320

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

415

197

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ

36,810

04

414

196

292,160

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

413

195

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

01

412

194

54
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4

7

1101-0002

1101

1301-ɉ

620

810

424

541

207/1

Ɂɟɦʂɢɲɬɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ɋɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

ɍɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɉɊɈȽɊȺɆɅɈɄȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳɂɉɊɈɋɌɈɊɇɈɉɅȺɇɂɊȺȵȿ

ȳɉȾɂɊȿɄɐɂȳȺɁȺɂɁȽɊȺȾȵɍɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ

1,061,278

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

5,000,000

2,200,000

11,882,320

1,061,278

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

11,882,320

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

1,061,278

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

11,882,320

1,061,278

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

11,882,320

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

400,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

100,000

400,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

100,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

400,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

100,000

400,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

400,000

04

100,000

100,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

01

424

207

206

Ɍɭɪɢɡɚɦ

ɋɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɉɪɜɟɧɫɬɜɚɭȻɢɱɜɨɥɟʁɭɭɝɨɞɢɧɟ

5,000,000

2,200,000

12,943,598

1,061,278

11,882,320

12,943,598

1,061,278

11,882,320

500,000

400,000

100,000

500,000

400,000

100,000

500,000
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3,800,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

3,800,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

11,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

511

209

01

424

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

5,500,000

3,800,000

0

0

0

0

0

5,500,000

3,800,000

1,700,000

11,000,000

11,000,000

3,800,000

3,800,000

3,800,000

3,800,000

3,800,000

7,200,000

7,200,000

7,200,000

7,200,000

Број 4

209/1

1,700,000

11,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

3,800,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

3,800,000

3,800,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ

630

01

01

01

511

Ɋɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

0601-0001

208

7,200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɁɚɜɪɲɟɬɚɤɪɚɞɨɜɚɧɚɢɝɪɚɥɢɲɬɭɡɚȻɢɱȼɨɥɟʁ

7,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɄɈɆɍɇȺɅɇȺȾȿɅȺɌɇɈɋɌ

620

7,200,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

7,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0601

1101-ɉ

01

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

56
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0601-0006

0601-0002

451

520

425

211

1,075,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

426

512

214

214/1

01

01

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

424

213

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

2,000,000

2,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:

2,000,000

474,000

40,000

220,900

797,100

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

423

212

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

421

468,000

1,075,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɉɚɪɤɢɧɝɫɟɪɜɢɫ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

1,075,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

1,075,000

675,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

400,000

5,500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ

5,500,000

5,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

212/1

01

01

424

210

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

2,000,000

474,000

40,000

220,900

797,100

468,000

1,075,000

1,075,000

1,075,000

1,075,000

675,000

400,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

20. мај 2015.
Број 4

57

0601-0010

0601-0009

0601-0007

640

660

660

426

217

421

425

426

219

220

8,500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

3,610,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

2,145,000

2,400,000

9,000,000

3,610,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0009:

ȳɚɜɧɚɪɚɫɜɟɬɚ
ɍɥɢɱɧɚɪɚɫɜɟɬɚ

3,610,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0009:

3,610,000

850,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɉɨɫɥɨɜɢɫɬɚɧɨɜɚʃɚɢɡɚʁɟɞɧɢɰɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
2,760,000

8,500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0007:

ɍɪɟɻɟʃɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɡɟɥɟɧɢɥɚ

8,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0007:

8,500,000

8,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

2,000,000

0

0

0

0

0

2,145,000

2,400,000

9,000,000

3,610,000

3,610,000

3,610,000

3,610,000

850,000

2,760,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

2,000,000

Број 4

218

01

01

424

01

01

511

216

215

ɍɪɟɻHʃɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɢʁɚɰɚ
ɉɨɫɥɨɜɢɫɬɚɧɨɜɚʃɚɢɡɚʁɟɞɧɢɰɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:

58
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0601-ɉ

0601-ɉ

630

630

511

221

222

425

221/2

01

01

511

01

01

424

221/1

01

01
13,545,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

3,285,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

450,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

450,000
450,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

450,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
450,000

3,285,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ȼɨɞɨɜɨɞȳɭɠɧɢɬɨɤ

3,285,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

3,285,000

2,385,000

500,000

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
400,000

13,545,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0010:

ɍɪɟɻɟʃɟɜɨɞɨɢɡɜɨɪɢɲɬɚȳɟɥɚɤBɋɦɨɧɢɰɟ

13,545,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0010:

13,545,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

0

0

0

0

0

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

3,285,000

3,285,000

3,285,000

3,285,000

2,385,000

500,000

400,000

13,545,000

13,545,000

13,545,000

13,545,000
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0601-ɉ

0601-ɉ

0601-ɉ

520

630

630

225

224

223

4,250,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

5,700,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

5,700,000

5,700,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

0

5,700,000

5,700,000

5,700,000

6,250,000

6,250,000

0

6,250,000

6,250,000

0

6,250,000

4,250,000

4,250,000

4,250,000

4,250,000

4,250,000

Број 4

01

511

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ

Ɇɚʁɭɪɫɤɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ

6,250,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

0

6,250,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

6,250,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

0

6,250,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

0

6,250,000

0

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
0

4,250,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɪɚɞɚɢɞɟʁɧɨɝɢɝɥɚɜɧɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚɄɨɧɝɥɚɜɢɰɚ

4,250,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

4,250,000

4,250,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

01

511

01

01

511

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ

ȽɥɚɜɧɢɩɨɬɢɫɧɢɰɟɜɨɜɨɞɆɚʁɭɪ
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0601-ɉ

0601-ɉ

620

520

227

226

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

56,365,000

56,365,000

7,000,000

7,000,000

0

7,000,000

7,000,000

0

7,000,000

14,700,000

6,250,000

8,450,000

14,700,000

6,250,000

8,450,000

14,700,000

5,700,000

5,700,000

Број 4

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ2:

7,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

0

7,000,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

7,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

0

7,000,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

7,000,000

07

0

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

01

511

Ɋɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɩɪɨʁɟɤɚɬɡɚɲɬɢɬɟɤɜɚɥɢɬɟɬɚɜɨɞɟɋɪɟɛɪɧɨɝʁɟɡɟɪɚ

6,250,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

8,450,000

6,250,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

8,450,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

6,250,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

8,450,000

6,250,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

8,450,000

6,250,000

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ
8,450,000

5,700,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚȳɭɠɧɢɬɨɤ

5,700,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

511

01
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0701-0002

451

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ
ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

414

415

421

422

423

425

426

465

482

483

511

512

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

239/1

240

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

01

07

42,269,500
2,330,000

2,330,000

42,269,500

44,599,500

2,330,000

42,269,500

600,000

300,000

100,000

300,000

1,120,000

703,000

26,050,000

1,681,000

25,500

803,000

507,000

2,582,000

1,491,750

8,336,250

75,865,000

19,500,000

0

Број 4

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

2,330,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

42,269,500

2,330,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

2,330,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

42,269,500

600,000

300,000

100,000

300,000

1,120,000

703,000

26,050,000

1,681,000

25,500

803,000

507,000

252,000

1,491,750

8,336,250

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

412

229

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

411

228

Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɩɭɬɟɜɚ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɉɍɌɇȺɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ

19,500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

56,365,000

19,500,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

0

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

62
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0701-ɉ

0701-ɉ

0701-ɉ

454

451

451

511

243

01

424

01

01

511

01

01

511

243/1

242

241

7,720,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

0

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ȼɚɡɞɭɲɧɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

1,420,000

200,000

1,220,000

0

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɚɟɪɨɞɪɨɦɚɫɚɩɪɚɬɟʄɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚ

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
0

7,720,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɥɢɰɟɭɧɚɫɟʂɭȼɨʁɧɚʃɢɜɚɢɢɡɛɟɝɥɢɱɤɨ
ɧɚɫɟʂɟ

7,720,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

7,720,000

7,720,000

42,269,500

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɭɥɢɰɟɀɢɤɟɉɨɩɨɜɢʄɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

0

0

0

0

2,330,000

1,420,000

200,000

1,220,000

0

0

0

0

0

7,720,000

7,720,000

7,720,000

7,720,000

7,720,000

44,599,500
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451

451

512

244/2

245

511

244/1

01

01

511

01

01

425

244

13,559,191

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

0

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

0

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɥɢɰɟȻɨɲɤɚȻɭɯɟ

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
0

13,559,191

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɥɢɰɟɉɪɨɮɟɫɨɪɚɆɢɥɟɧɤɨɜɢʄɚ

13,559,191

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

13,559,191

4,000,000

8,759,191

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
800,000

1,420,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚ

1,420,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

1,420,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,559,191

13,559,191

13,559,191

13,559,191

4,000,000

8,759,191

800,000

1,420,000

1,420,000

1,420,000

Број 4

0701-ɉ

0701-ɉ

0701-ɉ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
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0701-ɉ

0701-ɉ

451

451

451

248

247

246

01

01

511

01

01

511

01

01

511

0

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

0

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

0

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

0
0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
0

0

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɥɢɰɚɞɟɨɆɢɪɨɫɥɚɜɚɌɢɪɲɟ- Ⱦɢɞɢɧɨɫɨɤɚɱɟ

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
0

0

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɥɢɰɟȻɚɧɚɬɫɤɚ

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

0

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0701-ɉ

0701-ɉ

0701-ɉ

451

451

451

251

250

249

0

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

0

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

0

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
0

0

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɥɢɰɟɊɚɦɫɤɚ

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
0

0

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɥɢɰɟɈɤɬɨɛɚɪ

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

0

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Број 4

01

511

01

01

511

01

01

511

Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɭɥɢɰɟɋɬɚɪɢɛɭɜʂɚɤ
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8

8.1

4

4

411

412

414

415

421

422

425

426

465

515

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɢɦɨɜɢɧɚ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ

1201-0001

820

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿ

1201

ɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺȼɍɄɄȺɊȺȹɂȶ

ɍɋɌȺɇɈȼȿɍɄɍɅɌɍɊɂ

500,000

635,000

220,000

250,000

40,000

770,000

200,000

136,640

850,000

4,745,100

70,000

21,830,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

132,333,691

21,830,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

132,333,691

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

2,330,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

64,968,691

2,330,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

64,968,691

0

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

01

570,000

635,000

220,000

250,000

40,000

770,000

200,000

136,640

850,000

4,745,100

154,163,691

21,830,000

132,333,691

67,298,691

2,330,000

64,968,691

0

0

20. мај 2015.
Број 4

67

1201-ɉ

1201-0002

820

820

264

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

900,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

900,000

900,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

ɋɚɧɚɰɢʁɚɮɚɫɚɞɧɟɫɬɨɥɚɪɢʁɟɧɚɡɝɪɚɞɢȻɢɛɥɢɨɬɟɤɟ

420,000

420,000

0

30,000

0

30,000

900,000

900,000

900,000

450,000

0

30,000

420,000

450,000

30,000

420,000

180,000

270,000

8,416,740

70,000

8,346,740

8,416,740

70,000

8,346,740

Број 4

01

511

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

30,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

420,000

30,000

10,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

420,000

170,000

20,000

04

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

250,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

424

263

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

01

423

262

ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɢɤɭɥɬɭɪɧɨɦɢɭɦɟɬɧɢɱɤɨɦɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɭ

70,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

8,346,740

70,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

8,346,740

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

70,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

8,346,740

70,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

8,346,740

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01
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1201-ɉ

820

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

04

08

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

04

08
ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

9,816,740

9,816,740

9,816,740

9,816,740

150,000

50,000

100,000

150,000

50,000

100,000

50,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

150,000

50,000

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

150,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

50,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

150,000

50,000

150,000

35,000

50,000

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

50,000

08

426

267

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

424

266

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ
65,000

900,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɉɟɫɧɢɱɤɚɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɊɚɦɫɤɢɫɭɬɨɧɢ

900,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

423

265

01

9,966,740

50,000

100,000

9,816,740

9,966,740

50,000

100,000

9,816,740

200,000

50,000

150,000

200,000

50,000

150,000

35,000

100,000

65,000

900,000

900,000
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4

8.2

424

425

465

482

511

512

276

277

278

279

280

280/1
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

6,216,933

160,000

170,000

39,000

388,813

200,000

70,000

100,000

1,137,000

1,000

80,000

10,000

20,000

ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɢɤɭɥɬɭɪɧɨɦɢɭɦɟɬɧɢɱɤɨɦɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɭ

111,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

6,216,933

111,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

6,216,933

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

6,216,933

6,327,933

111,000

6,216,933

6,327,933

111,000

6,216,933

160,000

170,000

40,000

388,813

280,000

70,000

100,000

10,000

1,157,000

30,000

325,460

79,593

517,360

2,999,707

Број 4

1201-0002

423

275

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

111,000

422

274

30,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

421

273

ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚɢɨɫɬɚɥɢɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

325,460

111,000

416

272

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

79,593

517,360

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

415

271

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

04

414

270

2,999,707

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

412

269

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

01

411

268

ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ

1201-0001

820

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿ

ȳɍɄɍɅɌɍɊɇɂɐȿɇɌȺɊ

1201

820

70
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1201-ɉ

820

820

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

150,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

1,000,000

150,000

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

1,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

150,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1,000,000

150,000

1,000,000

95,000

100,000

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

390,000

50,000

08

426

287

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

515,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

424

286

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

01

423

285

Ɇɭɡɢɱɤɢɮɟɫɬɢɜɚɥɐɚɪɟɜɱɟɜɢɞɚɧɢ

230,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

1,465,000

230,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

1,465,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

1,465,000

230,000

40,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1,465,000

470,000

70,000
100,000

230,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

270,000

725,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

426

284

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

04

424

283

20,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

423

282

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

01

421

281

ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

1,150,000

150,000

1,000,000

1,150,000

150,000

1,000,000

95,000

490,000

565,000

1,695,000

230,000

1,465,000

1,695,000

230,000

1,465,000

510,000

370,000

795,000

20,000
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Број 4

71

4

8.3

411

412

414

421

422

423

424

425

426

465

511

512

515

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɢɦɨɜɢɧɚ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

150,000

80,000

100,000

290,000

145,000

130,000

70,000

677,000

8,000

333,000

22,500

156,700

877,500

100,000

150,000

80,000

100,000

290,000

145,000

130,000

170,000

677,000

8,000

333,000

22,500

156,700

877,500

9,172,933

150,000

341,000

8,681,933

9,172,933

150,000

341,000

8,681,933

Број 4

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ

1201-0001

820

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿ

ɇȺɊɈȾɇɂɆɍɁȿȳ

1201

820

491,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

8,681,933

150,000

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

341,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

8,681,933

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ 8.2:

491,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

8,681,933

150,000

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

341,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

8,681,933

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

72
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1201-ɉ

1201-0002

820

820

424

426

304

305

01

423

303

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

200,000
200,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

0

20,000

180,000

255,000

255,000

255,000

255,000

35,000

220,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

ɇɨʄɦɭɡɟʁɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

424

302

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

01

423

301

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ- ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɚ

0

0

0

100,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

3,039,700

100,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

3,039,700

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

100,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

3,039,700

100,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

3,039,700

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

200,000

200,000

0

20,000

180,000

255,000

0

255,000

255,000

0

255,000

35,000

220,000

3,139,700

100,000

3,039,700

3,139,700

100,000

3,039,700
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Број 4

73

4

9

411

412

414

415

416

421

422

423

424

425

426

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

150,000

150,000

220,000

80,000

1,230,000

500,000

870,000

913,700

3,754,300

20,972,500

6,010,000

1,510,000

1,185,000

710,000

150,000

2,015,000

4,668,750

1,246,050

5,335,200

6,160,000

1,660,000

1,405,000

790,000

150,000

3,245,000

500,000

870,000

5,582,450

5,000,350

26,307,700

3,594,700

100,000

3,494,700

3,594,700

100,000

3,494,700

200,000

200,000

Број 4

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚɢɨɫɬɚɥɢɩɨɫɟɛɧɢɪɚɫɯɨɞɢ

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ

ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ

2001-0001

911

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

2001

ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄȺɍɋɌȺɇɈȼȺɆȺȳɋɄɂɐȼȿɌ

100,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

3,494,700

100,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

3,494,700

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

100,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

3,494,700

100,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

0

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

3,494,700

200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

74
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2001-ɉ

2001-ɉ

911

911

321

ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɜɚɫɩɢɬɚʃɟ

ɇɚɛɚɜɤɚɨɫɧɨɜɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

152,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

964,000

152,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

964,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

152,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

964,000

152,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

152,000

04

964,000

964,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

01

425

ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɜɚɫɩɢɬɚʃɟ

Ɂɚɦɟɧɚɩɨɞɨɜɚɭɉɍ

24,155,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

32,078,100

12,000,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

12,155,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

32,078,100

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

24,155,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

32,078,100

12,000,000

12,155,000

100,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

32,078,100

420,000

07

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

75,000

750,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

512

320

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

2,817,600

04

482

319

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

465

318

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚɢɨɩɪɟɦɟ

01

431

317

1,116,000

152,000

964,000

1,116,000

152,000

964,000

1,116,000

56,233,100

12,000,000

12,155,000

32,078,100

56,233,100

12,000,000

12,155,000

32,078,100

520,000

75,000

3,567,600

400,000
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413 - ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ- 550.000.00
415 - ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ- 1.300.000.00
416 - ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ- 670.000.00
421 - ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ- 9.340.000

323/2

323/3

323/4

25,635,000

25,635,000

57,649,100

12,000,000

12,307,000

33,342,100

57,649,100

12,000,000

12,307,000

33,342,100

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

Број 4

323/1

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ

4631

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɈɋɇɈȼɇȿɒɄɈɅȿ

24,307,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

33,342,100

12,000,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

33,342,100

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

2002-0001

323

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

12,307,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

24,307,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

33,342,100

12,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

12,307,000

0

0

04

33,342,100

300,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

300,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɈɋɇɈȼɇɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

912

300,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

300,000

300,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

01

01

01

512

2002

820

322

76
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2002-ɉ

2002-ɉ

912

912

426 - Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ- 735.000.00
482 - ɉɨɪɟɡɢɈɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟ- 100.000.00

323/9

323/10

325

324

425 - Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 545.000.00

323/8

01

4632

01

01

4632

01

424 - ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ- 280.000.00

323/7

01

423 - ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 365.000.00

323/6

25,635,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

600,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

400,000
400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
400,000

600,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

Ɂɚɦɟɧɚɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɪɚɬɚɭɰɟɧɬɪɚɥɧɨʁɲɤɨɥɢ

600,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

600,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
600,000

25,635,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɇɚɛɚɜɤɚɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ

25,635,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

25,635,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

422 - Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ- 11.750.000.00

323/5

0

0

0

0

0

400,000

400,000

400,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

25,635,000

25,635,000

25,635,000

25,635,000
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912

912

423 - ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 165.000.00
424 - ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ- 140.000.00
425 - Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 713.500.00
426 - Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ- 675.000.00
482 - ɉɨɪɟɡɢɈɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟ- 50.000.00

326/6

326/7

326/8

326/9

326/10

01

512- Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ- 250.000.00

327/2

10,795,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

10,795,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-Ɇɚʁɢɥɨɜɚɰ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ

10,795,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

10,795,000

850,000

9,945,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

511 - Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ- 600.000.00

327/1

01

422 - Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ- 3.470.000.00

326/5

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

421 - ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ- 2.155.000.00

326/4

4632

416 - ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ- 376.500.00

326/3

327

415 - ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ- 1.900.000.00

326/2

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ
413 - ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ- 300.000.00

4631

Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-ɋɪɟɞʃɟɜɨ

326/1

326

400,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ

400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

0

0

10,795,000

10,795,000

10,795,000

10,795,000

850,000

9,945,000

400,000

400,000

Број 4

2002-0001

2002-0001

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

78
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2002-0001

912

423 - ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 210.000.00
424 - ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ- 100.000.00
425 - Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 540.000.00
426 - Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ- 725.000.00
482 - ɉɨɪɟɡɢɈɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟ- 70.000.00

328/6

328/7

328/8

328/9

328/10

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

331

512 - Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ- 800.000.00

426 - Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ- 100.000.00

330/4

331/1

425 - Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 113.000.00

330/3

4632

421 - ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ- 357.000.00

330/2

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-Ɇɭɡɢɱɤɚɲɤɨɥɚ

800,000

1,000,000

8,530,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ

8,530,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

415 - ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ- 430.000.00

4631

01

8,530,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

8,530,000

450,000

8,080,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

512 - Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ- 450.000.00

330/1

330

329/1

01

422 - Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ- 2.500.000.00

328/5

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

421 - ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ- 2.085.000.00

328/4

4632

416 - ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ- 100.000.00

328/3

329

415 - ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ- 900.000.00

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ

328/2

4631
413 - ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ- 850.000.00

328

328/1

0

0

800,000

1,000,000

8,530,000

8,530,000

8,530,000

8,530,000

450,000

8,080,000
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416 - ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ- 380.000.00
421 - ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ- 2.585.000.00
422 - Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ- 148.000.00
423 - ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 365.000.00
424 - ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ- 50.000.00
425 - Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 590.000.00
426 - Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ- 690.000.00
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

332/2

332/3

332/4

332/5

332/6

332/7

332/8

333

4632

415 - ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ- 750.000.00

332/1

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɪɟɞʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

120,000

5,558,000

47,760,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɋɊȿȾȵȿɒɄɈɅȿ

47,760,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚ

4631

47,760,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

47,760,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

2003-0001

332

1,800,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

1,800,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɋɊȿȾȵȿɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

920

1,800,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

1,800,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

2003

820

01

01

01

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

0

0

0

0

120,000

5,558,000

47,760,000

47,760,000

47,760,000

47,760,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000
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4

12

0901

2003-ɉ

920

334

333/1

01

01

01

01

4632

01

01
5,678,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1,500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1,500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

7,178,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

7,178,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɉɊɈȽɊȺɆɋɈɐɂȳȺɅɇȺɂȾȿɑȳȺɁȺɒɌɂɌȺ

ɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ

7,178,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

7,178,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

1,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

1,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɪɟɞʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
1,500,000

5,678,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɉɪɨʁɟɤɚɬɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɩɨɞɚɯɚɥɟ

5,678,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

5,678,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

512 - Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ- 120.000.00

0

0

0

0

0

0

7,178,000

7,178,000

7,178,000

7,178,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

5,678,000

5,678,000

5,678,000

5,678,000
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0901-0006

0901-0001

070

070

422 - Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ- 18.000.00
423 - ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 430.000.00
425 - Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 30.000.00
426 - Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ- 160.000.00
465 - ɨɫɬɚɥɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ- 103.760.00
472 - ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɡɛɭʇɟɬɚ- 18.525.000.00

335/6

335/7

335/8

335/9

335/10

335/11

337

336/1

20,903,900

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

7,000,000
7,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

472-ɇɚɤɧɚɞɚɢɡɛɭʇɟɬɚɡɚɩɨɪɨɞɢɰɭɢɞɟɰɭ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɦɨʄɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
7,000,000

20,903,900

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

Ⱦɟɱɢʁɚɡɚɲɬɢɬɚ

20,903,900

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

20,903,900

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

512 - Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ- 267.000.00

267,000

20,636,900

0

0

0

7,000,000

7,000,000

7,000,000

20,903,900

20,903,900

20,903,900

20,903,900

267,000

20,636,900
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4631

01

01

421 - ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ- 370.000.00

335/5

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

415 - ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ- 60.000.00

335/4

4632

414 - ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ- 23.500.00

335/3

336

412 - ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ- 144.400.00

335/2

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ
411 - ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ - 772.200.00

4631

335/1

335

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɦɨʄɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ

82
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7,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:

27,903,900

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢ ɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ
ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɋɜɟɝɚɡɚɪɚɡɞɟɨ

05

07

08

10

39,722,000
555,874,519

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ
ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɋɜɟɝɚɡɚɊɚɡɞɟɥɟɢ

01

04

05

07

08

10

516,152,519

535,027,519

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɊɚɡɞɟɥɟɢ

39,722,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

04

495,305,519

27,903,900

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɪɚɡɞɟɨ

27,903,900

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

27,903,900

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

7,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

01

01

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:

63,192,278

1,200,000

39,030,000

6,740,000

16,222,278

63,192,278

1,200,000

39,030,000

6,740,000

16,222,278

0

0

0

619,066,797

39,722,000

1,200,000

39,030,000

6,740,000

16,222,278

516,152,519

598,219,797

39,722,000

1,200,000

39,030,000

6,740,000

16,222,278

495,305,519

27,903,900

27,903,900

27,903,900

27,903,900

7,000,000

7,000,000
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Ȼɪɨʁ-28/2015-01-1

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ

ǼȟȠȎșȖȒȓșȜȐȖǼȒșȡȘȓȜȟȠȎȵȡțȓȝȞȜȚȓȷȓțȖ

ȅșȎț5.

Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜɤɚɒɭɥɨɜɢʄɫɪ

ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟ
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Ha основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број: 72/2009, 81/2009 –
исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС и 132/2014) и
члана 40. Статута Општине Велико Градиште ("Службени гласник општине Велико
Градиште", број 9/08), по прибављеној сагласности Комисије за планове општине Велико Градиште, а на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште, Скупштина
општине Велико Градиште на 34. седници
одржаној 18.05.2015. године доноси
Одлуку
о изради Плана детаљне регулације централне зоне насеља Велико Градиште

Назив плана
Члан 1.
Ha основу ове одлуке израдиће се План
детаљне регулације централне зоне насеља
Велико Градиште.

Плански основ за израду плана
Члан 2.
Плански основ за израду Плана детаљне
регулације централне зоне насеља Велико
Градиште су:
- Просторни план Републике Србије
2010-2014-2021 (''Службени гласник РС'', бр.
88/2010)
- Просторни план општине Велико Градиште (Општински сл.гласник бр. 2/2011).
- План генералне регулације за насеље
Велико Градиште (Општински сл.гласник бр.
15/2014)

Границе обухвата планa
Члан 3.
Граница плана одређена је у графичком
делу Плана генералне регулације за насеље
Велико Градиште (Општински сл.гласник бр.
15/2014) а као извод је приказана и у графичком прилогу ове Одлуке.

Услови и смернице планских докумената
вишег реда и развојних стратегија
Члан 4.
Планским решењем из постојећег Плана

Број 4
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генералне регулације насеља Велико Градиште за зону ужег градског центра препоручена је израда Плана детаљне регулације.
Простор који ће бити обухваћен планом
дефинисан je као Урбанистичка зона центар.
У склопу урбанистичке зоне центар су:
Типична целина 1 (историјско језгро - чаршија); Типична целина 2 (блокови јавних
садржаја) и Типична целина 3 (центар).

Подлоге за израду плана
Члан 5.
У циљу израде плана, надлежни орган за
послове државног премера и катастра обетбедиће скенирање и уступиће општини постојеће копије аналогних катастарских
подлога са вертикалном представом терена,
као и постојећи катастар подземних водова и
орто-фото снимке, без накнаде сем за трошкове скенирања.

Концептуални оквир планирања коришћења, уређења и заштите планског подручја
Члан 6.
Типична целина 1 (историјско језгро - чаршија) је амбијентална целина малих и средњих блокова делом уз кеј Дунава и већим
делом око тргова и улица историјског градског језгра. Дефинисана је границама просторно културно историјске целине: Трг
Бориса Кидрича (Житни трг), парк, ул. Маршала Тита (Кнеза Лазара) и Трг Младена
Милорадовића у Великом Градишту, утврђене за непокретно културно добро - Одлуком СО Велико Градиште бр.633-4/86-01
од 30.06.1986. године, а главно обележје ове
целине је урбани склоп око главне улице
центра Великог Градишта - Кнеза Лазара.
Типична целина 2 (блокови јавних садржаја) је целина урбано потпуно дефинисаних
блокова репрезентативних јавних и пословних објеката центра (општина, црква) који
гравитирају обали Динава, у окружењу јавних простора - тргова, препознатљива као историјско-културни,
услужни
и
административно - пословни центар општине.
Типична целина 3 (центар) је целина коју
карактерише мешовита, приватно-јавна намена, неопредељене урбане матрице са зна-
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чајним неактивним површинама у унутрашњости блокова великих димензија (недефинисане и неодговарајуће површине).

Принципи планирања коришћења, уређења и заштите простора
Члан 7.
Органи, организације и јавна предузећа,
који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу
објеката у фази израде плана, дужни су да по
захтеву носиоца израде плана, у року од 30
дана, доставе све тражене податке, без накнаде.
Надлежни завод за заштиту споменика
културе ће у поступку утврђивања услова за
заштиту и уређење простора и изградњу
објеката из своје надлежности, на основу
првог планског решења припремљеног за
рани јавни увид као и у даљем току израде
плана, за план припремити и све елементе
конзерваторских услова потребне за издавање појединачних локацијских услова по захтеву за градњу.
План детаљне регулације представљаће
плански основ за издавање информације о
локацији, локацијских услова и израду урбанистичко-техничких докумената за укупан
обухват плана.

Визија и циљеви планирања коришћења,
уређења и заштите планског подручја;
Члан 8.
Карактеристика ТЦ1 је уникатна и потпуно уређена урбана матрица, морфологија
и функционална опредељеност, што као
слика града даје идентитет Великом Градишту и чини га оним што он јесте. Урбани
показатељи ТЦ1 исказују изузетно велику заузетост земљишта, на појединим деловима и
потпуну. Висине објеката су приземље са поткровљем или једном до две етаже (ретко и
више), као претежно ивична градња на парцелама. Овај тип градње карактерише склоп
варошких кућа не изразите споменичке али
јасне амбијенталне вредности, пословно
стамбене намене, интегрисане са комерцијалним садржајем и становањем велике густине. Обликовање и примена материјала
треба да буде у сагласности са окружењем,
карактером чаршије и амбијенталном цели-
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ном историјског језгра.
ТЦ2 чине слободностојећи објекти и ансамбли објеката или мањи блокови окружени
јавним површинама, односно припадајућим
двориштима у јавној употреби (црквено двориште и сл.). Она слици града даје уникатно
и снажно обележје. Блокове и делове најужег
градског центра, карактерише троугаона матрица, као и мешавина различитих типова
градње. Очекиване интервенције су најчешће
завршетак ремоделације блокова. Остале
планске интервенције би се претежно свеле
на замену постојећих пословних или стамбено-пословних објеката са делатностима уз
очување постојеће хоризонталне и усклађивање вертикалне регулације.
Блокови ТЦ3 су изграђени ивично са садржајем у контексу урбаног окружења Градског
језгра, а окружују их јавне површине прве
категорије. Приметна је изградња виших
објеката на угловима блокова. Унутар ове
зоне су на мањим површинама планиране и
друге претежне намене
Потрбна је ревитализација девастираних
унутарблоковских простора, планирањем
садржаја и привођењем намени. Реално је
планирати, у већој или мањој мери, изградњу
на појединачним парцелама, а ретко ремоделације блокова са отварањем нових улица, те
је овој целини могућа значајнија изградња
садржаја само у складу с морфолошким карактером Великог Градишта.

Структурa основних планираних намена
простора и коришћења земљишта
Члан 9.
Планиране претежне намене површина у
обухвату плана су јавни објекти и садржаји,
мешовито становање (становање са делатностима), комерцијалне зоне и породично становање
Планиране претежне намене у типичној
целини 1 - историјско језгро - чаршија су пословни и комерцијални објекти и садржаји и
мешовито становање (становање са делатностима); а дозвољени су породично становање
и други компатибилни садржаји. Забрањена
је изградња индустријских и производних
комплекса и објеката.
Планиране претежне намене у типичној
целини 2 - јавни садржаји су јавни објекти и
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садржаји, а дозвољени су пословни и комерцијални објекти, мешовито становање и
други компатибилни садржаји. Забрањена је
изградња индустријских и производних комплекса и објеката.
Планиране претежне намене у типичној
целини 3 - центар су породично становање,
мешовито становање (становање са делатностима), а дозвољени су пословни објекти и
садржаји, комерцијалне намене, занати и
услуге, појединачни комунални објекти, зелене и рекреативне и спортске површине,
јавне и саобраћајне површине и други компатибилни садржаји. Забрањена је изградња
индустријских и производних комплекса и
објеката.

Садржај плана
Члан 10.
План ће бити у форми и са садржајем у
складу са одредбама Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник Републике
Србије'', број: 72/2009, 81/2009 – исправка,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС и 132/2014).
Фазе израде плана су: 1) планско решење
за рани јавни увид, 2) нацрт плана за стручну
контролу, 3) планско решење за јавни увид,
4) предлог плана за усвајање и 5) елаборат
донетог плана.
Како се овим планом детаљне регулације
обухватају зоне урбане обнове, разрађују се
нарочито и композициони или обликовни
план и план партерног уређења, како за све
фазе израде и стручне контроле плана тако и
за излагање на рани јавни увид и јавни увид.
Елаборат сваке фазе израде плана од 1) до
4) израдиће се у два примерка у аналогном
облику, у осам примерака у дигиталном
облику и у једном несавијеном и неупакованом примерку у аналогном облику.
Елаборат донетог плана израдиће се у четири примерка оригинала у аналогном
облику који ће се пo овери чувати код Скупштине општине Велико Градиште као доносиоца плана, односно доставити другим
надлежним органима, као и у осам примерака у дигиталном облику.
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Рок за израду планског документа
Члан 11.
Рок за припрему планског решења за излагање плана на рани јавни увид je један месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке и
и почетка израде плана у ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, односно
склапања уговора са обрађивачем плана.
Рок за израду нацрта плана je три месеца
од завршетка раног јавног увида и извештаја
Комисије за планове.
Рок за поступање по закључцима Комисије за планове и достављање нацрта плана
за јавни увид је 15 дана од добијања извештаја Комисије за планове о извршеној стручној контроли плана.
Рок за израду предлога плана je један месеца од завршетка јавног увида и извештаја
Комисије за планове.

Начин финансирања израде планског
документа
Члан 12.
Средства за израду плана обезбедиће се у
буџету општине Велико Градиште, а у зависности од оцене оправданости финансирања
израде плана и из донација и других фондова.

Место и начин обављања јавног увида
Члан 13.
Подаци о начину излагања нацрта плана
на рани јавни увид и јавни увид, као и о
трајању јавног увида, огласиће се у средствима ипформисања и у иформативно.м гласилу општине Велико Градиште.

Одлука о изради или неприступању израде стратешке процене утицаја.
Члан 14.
За потребе израде Плана не приступа се
изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења a објавиће се у "Службеном гласнику
општине Велико Градиште".
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ ОДЛУКЕ

Извод из графичког дела Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште
Образложење:

Плански основ за израду Плана детаљне
регулације централне зоне насеља Велико
Градиште су:
- Просторни план Републике Србије
2010-2014-2021 (''Службени гласник РС'', бр.
88/2010)
- Просторни план општине Велико Градиште (Општински сл.гласник бр. 2/2011).
- План генералне регулације за насеље
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Велико Градиште (Општински сл.гласник бр.
15/2014)
Законска претпоставка је да се за зоне интензивније градње израђује План детаљне
регулације што се односи и на централну
зону насеља Велико Градиште.
Граница плана одређена је у графичком
делу Плана генералне регулације за насеље
Велико Градиште (Општински сл.гласник бр.
15/2014) а као извод је приказана и у графичком прилогу ове Одлуке.
Овај плански документ је потребно израдити у складу са новим законским решењима
(Закон о планирању и изградњи - ''Службени
гласник Републике Србије'', број: 72/2009,
81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,
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50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС и
132/2014).
У циљу израде плана, надлежни орган за
послове државног премера и катастра обезбедиће скенирање и уступиће општини постојеће копије аналогних катастарских
подлога са вертикалном представом терена,
као и постојећи катастар подземних водова и
орто-фото снимке, без накнаде сем за трошкове скенирања.
У границе обухвата плана улазе резиденцијална, апартманска подцелина, мањи део
зоне рекреативног пејзажног уређења и сам
шумски комплекс Бели Багрем са својим
садржајима. Међу комерцијалним садржајима у функцији туризма најзначајнији су
објекти, као и већи појединачни комплекси у
зони Бели Багрем
План ће бити у форми и са садржајем у
складу са одредбама Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник Републике
Србије'', број: 72/2009, 81/2009 – исправка,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС и 132/2014).
У складу са нивоом текућих радних обавеза, обрађивач Плана биће ЈП Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште, односно други обрађивач, одређен у поступку
спроведеном no посебном Закону.
План детаљне регулације ће садржати и
правни и стручно образложен основ за покретање процедуре проглашења и категоризацију туристичког подручја.
Средства за израду плана обезбедиће се у
буџету општине Велико Градиште Изменама
и допунама Одлуке о буџету за 2015. Годину.
Општина ће овом Одлуком поднети апликације ка постојећим другим изворима финансирања, а у зависности од њихове оцене
оправданости финансирања, могуће је обезбедити финасирање израде плана и из донација и других фондова.
Број: 353-75/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р
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Ha основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број: 72/2009, 81/2009 –
исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС и 132/2014) и
члана 40. Статута Општине Велико Градиште ("Службени гласник општине Велико
Градиште", број 9/08), по прибављеној сагласности Комисије за планове општине Велико Градиште, а на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште, Скупштина
општине Велико Градиште на 34. седници
одржаној 18.05.2015. године доноси
Одлуку
о изради Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем у општини
Велико Градиште

Назив плана
Члан 1.
Ha основу ове одлуке израдиће се План
детаљне регулације туристичког насеља
Бели Багрем.

Плански основ за израду плана
Члан 2.
Плански основ за израду Плана детаљне
регулације туристичког насеља Бели Багрем
су:
- Просторни план Републике Србије
2010-2014-2021 (''Службени гласник РС'', бр.
88/2010)
- Просторни план општине Велико Градиште (Општински сл.гласник бр. 2/2011).
Границе обухвата планa
Члан 3.
Оријентациона граница плана одређена је
Шематским приказом у графичком делу Просторног плана општине Велико Градиште
(Општински сл.гласник бр. 2/2011) и садржи
зоне: А, Б, део зионе Ц - око рукавца, Е, Ф,
Г , И, Х 4, ЈЈ и Л, а као извод је приказана и
у графичком прилогу ове Одлуке. Коначни
обухват и граница плана одредиће се кроз
фазу раног јавног увида, односно кроз израду
и струлну контролу нацрта плана.
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Услови и смернице планских докумената
вишег реда и развојних стратегија
Члан 4.
Планом општег уређења Бели Багрем –
Сребрно Језеро усвојеним 27.03.2006.г. а чије
је планско решење је преузето као Шематски
приказ уређења у склопу Просторног плана
општине Велико Градиште (Општински
сл.гласник бр. 2/2011) одређене су основне
намене површина и њихова поделу на туристичке подцелине и дата правила уређења и
правила градње за обухват насеља Бели Багрем и припадајућег дела Сребрног Језера, у
форми потребној да се спровођење врши издавањем Извода из плана. Овај плански документ је потребно прилагодити новим
законским решењима (Закон о планирању и
изградњи - ''Службени гласник Републике
Србије'', број: 72/2009, 81/2009 – исправка,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС и 132/2014) и потреби
покретања процедуре проглашења туристичког подручја и у том смислу се доношењем
ове Одлуке примењује одредба самог Просторног плана општине да његово даље спровођење може бити кроз израду планова
детаљне регулације.

Подлоге за израду плана
Члан 5.
У циљу израде плана, надлежни орган за
послове државног премера и катастра обезбедиће скенирање и уступиће општини постојеће копије аналогних катастарских
подлога са вертикалном представом терена,
као и постојећи катастар подземних водова и
орто-фото снимке, без накнаде сем за трошкове скенирања.

Концептуални оквир планирања коришћења, уређења и заштите планског подручја

Члан 6.
У границе обухвата плана улазе резиденцијална, апартманска подцелина, мањи део
зоне рекреативног пејзажног уређења и сам
шумски комплекс Бели Багрем са својим
садржајима. Међу комерцијалним садржајима у функцији туризма најзначајнији су
објекти, као и већи појединачни комплекси у
зони Бели Багрем

20. мај 2015.

Принципи планирања коришћења, уређења и заштите простора
Члан 7.
Органи, организације и јавна предузећа,
који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу
објеката у фази израде плана, дужни су да по
захтеву носиоца израде плана, у року од 30
дана, доставе све тражене податке, без накнаде.
План детаљне регулације представљаће
правни и стручно образложен основ за покретање процедуре проглашења и категоризацију туристичког подручја.
План детаљне регулације представљаће
плански основ за издавање информације о
локацији, локацијских услова и израду урбанистичко-техничких докумената за укупан
обухват плана.

Визија и циљеви планирања коришћења,
уређења и заштите планског подручја;
Члан 8.
У дефинисању концепта развоја најбољег
коришћења туристичког насеља Бели Багрем
треба рачунати на пресудни утицај из система природних и од човека створених атракција на ширем подручју зоне обухвата, а
на којима је могуће изградити и успоставити
одржив систем туристичких искустава. Туристичку понуду треба у највећој мери позиционирати у циљу задовољавања потреба за
рекреативним активностима и активним одмором. У опредељивању капацитета појединих намена и садржаја истовремено треба
водити рачуна и о потребама потенцијалних
нових корисника туристичких услуга и о
одрживости свих планских решења.
На бази кључних атракција обухвата туристичког насеља и потенцијала за развој и
тржишну комерцијализацију, може се закључити да је потенцијалним туристима могуће понудити следећи систем искустава:
доживљај реке, пловидбу по реци, доживљај
одмора на језеру, пецање, активности у природи - шетње, вожња бициклом, водене активности,
спортске
и
рекреативне
активности, наутика, марина, spa i wellness,
кратки одмори базирани на опуштању и активностима и други специјални интереси.
Структурa основних планираних намена
простора и коришћења земљишта
Члан 9.

20. мај 2015.

Планиране претежне намене површина у
обухвату плана су:
Зона А: туристички и апартмански (резиденцијални) смештај или хотел са рекреацијом и пратећим садржајима, марина и
пратећи садржаји и централни садржаји и комерцијални објекти
Зона Б: хотелски и апартмански смештај и
пратећи садржаји, природна зона са пратећим садржајима, зона уређене обале, зона
језера и природних садржаја, рибњак
Зона Ц - око рукавца: обални појас заштите - зона забрањене градње, зона
сојеница, објекти и површине других намена
из додирних зона
Зона Е: Део подручја је већ реализован као
објекти са угоститељским садржајима и
апартманима у функцији туризма, могућа је
изградња луксузних вила, апартмана са пратећим садржајима, централних садржаја, а
зону треба осмислити и уредити пејзажним
уређењем (етно центар, трг, шеталиште) и
изградњом атрактивних забавних и водених
садржаја.
Зона Ф: викенд насеље са пратећим садржајима, остале компатибилне намене
Зона Г: Комерцијална зона језера, уз употпуњење садржаја хотела претежно комерцијалном понудом ка језеру, хотелски
смештај и зона са карактеристикама викенд
насеља (планирана градња резиденција или
апартмана), природна зона пејзажног уређења - парк шума, резиденцијални и апратмански објекти, централни садржаји и
комерцијални објекти и уређена обала.
Зона И: резиденцијална зона вила и апартмана са пратећим садржајима, зона посебног
пејзажног уређења и рекреације – аква парк
центар са пратећим садржајима, парк шума,
paint ball комплекс и сл.
Зона ЈЈ: викенд зона без пратећих садржаја, викенд зона са пратећим садржајима на
потезу уз језеро, уређена обала
Зона К: зона посебног пејзажног уређења,
парк шума, вештачко језеро, апартмански
смештај са пратећим садржајима, резиденцијални објекти
Зона Х 4: на делу оријентисаном ка обалном појасу и шеталишту уз Дунав, предвиђена је изградња већих јавних спортских
терена и објеката са пратећим садржајима и
понудом.
Зона Л: шеталиште, рекреација са пратећим садржајима, уређена обала, пецарошка
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стаза, уз додатно уређење за којим се укаже
потреба с обзиром на близину будућих јавних спортских терена у северном делу зоне
Х – Х4.

Садржај плана
Члан 10.
План ће бити у форми и са садржајем у
складу са одредбама Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник Републике
Србије'', број: 72/2009, 81/2009 – исправка,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС и 132/2014).
Фазе израде плана су: 1) планско решење
за рани јавни увид, 2) нацрт плана за стручну
контролу, 3) планско решење за јавни увид,
4) предлог плана за усвајање и 5) елаборат
донетог плана.
Како се овим планом детаљне регулације
обухватају зоне за проглашење туристичког
подручја, разрађују се нарочито и композициони или обликовни план и план партерног
уређења, како за све фазе израде и стручне
контроле плана тако и за излагање на рани
јавни увид и јавни увид.
План детаљне регулације мора да садржи
и правни и стручно образложен основ за покретање процедуре проглашења и категоризацију туристичког подручја.
Елаборат сваке фазе израде плана од 1) до
4) израдиће се у два примерка у аналогном
облику, у осам примерака у дигиталном
облику и у једном несавијеном и неупакованом примерку у аналогном облику.
Елаборат донетог плана израдиће се у четири примерка оригинала у аналогном
облику који ће се пo овери чувати код Скупштине општине Велико Градиште као доносиоца плана, односно доставити другим
надлежним органима, као и у осам примерака у дигиталном облику.

Рок за израду планског документа
Члан 11.
Рок за припрему планског решења за излагање плана на рани јавни увид je два месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке и
почетка израде плана у ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, односно
склапања уговора са обрађивачем плана.
Рок за израду нацрта плана je три месеца
од завршетка раног јавног увида и извештаја
Комисије за планове.
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Рок за поступање по закључцима Комисије за планове и достављање нацрта плана
за јавни увид је 15 дана од добијања извештаја Комисије за планове о извршеној стручној контроли плана.
Рок за израду предлога плана je један
месец од завршетка јавног увида и извештаја
Комисије за планове.

Начин финансирања израде планског
документа
Члан 12.
Средства за израду плана обезбедиће се у
буџету општине Велико Градиште, а у зависности од оцене оправданости финансирања
израде плана и из донација и других фондова.
Место и начин обављања јавног увида
Члан 13.

20. мај 2015.

Подаци о начину излагања нацрта плана
на рани јавни увид и јавни увид, као и о
трајању јавног увида, огласиће се у средствима ипформисања и у иформативно.м гласилу општине Велико Градиште.

Одлука о изради или неприступању израде стратешке процене утицаја.
Члан 14.
За потребе израде Плана не приступа се
изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења a објавиће се у "Службеном гласнику
општине Велико Градиште".
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ ОДЛУКЕ

Подела на зоне

Оквирни
обухват ПДР

Изводи из Шематскг приказа и графичког дела Просторног плана општине
Велико Градиште

20. мај 2015.

Образложење:

Плански основ за израду Плана детаљне
регулације туристичког насеља Бели Багрем
су:
- Просторни план Републике Србије
2010-2014-2021 (''Службени гласник РС'', бр.
88/2010)
- Просторни план општине Велико Градиште (Општински сл.гласник бр. 2/2011).
Законска претпоставка је да се за зоне интензивније градње израђује План детаљне
регулације што се односи и на туристичко
насеље Бели Багрем.
Оријентациона граница плана одређена је
Шематским приказом у графичком делу Просторног плана општине Велико Градиште
(Општински сл.гласник бр. 2/2011), а истим
документом одређене су и основне намене
површина и њихова поделу на туристичке
подцелине и дата правила уређења и правила
градње за обухват насеља Бели Багрем и припадајућег дела Сребрног Језера, у форми потребној да се спровођење врши издавањем
Извода из плана. Овај плански документ је
потребно прилагодити новим законским решењима (Закон о планирању и изградњи ''Службени гласник Републике Србије'', број:
72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука
УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука
УС и 132/2014) и потреби покретања процедуре проглашења туристичког подручја и
у том смислу се доношењем ове Одлуке примењује одредба самог Просторног плана општине да његово даље спровођење може
бити кроз израду планова детаљне регулације.
У циљу израде плана, надлежни орган за
послове државног премера и катастра обезбедиће скенирање и уступиће општини постојеће копије аналогних катастарских
подлога са вертикалном представом терена,
као и постојећи катастар подземних водова и
орто-фото снимке, без накнаде сем за трошкове скенирања.
Како се овим планом детаљне регулације
обухватају зоне урбане обнове, разрађују се
нарочито и композициони или обликовни
план и план партерног уређења, како за све
фазе израде и стручне контроле плана тако и
за излагање на рани јавни увид и јавни увид.
Надлежни завод за заштиту споменика
културе ће у поступку утврђивања услова за
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заштиту и уређење простора и изградњу
објеката из своје надлежности, на основу
првог планског решења припремљеног за
рани јавни увид као и у даљем току израде
плана, за план припремити и све елементе
конзерваторских услова потребне за издавање појединачних локацијских услова по захтеву за градњу.
План детаљне регулације представљаће
плански основ за издавање информације о
локацији, локацијских услова и израду урбанистичко-техничких докумената за укупан
обухват плана.
План ће бити у форми и са садржајем у
складу са одредбама Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник Републике
Србије'', број: 72/2009, 81/2009 – исправка,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС и 132/2014).
У складу са нивоом текућих радних обавеза, обрађивач Плана биће ЈП Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште, односно други обрађивач, одређен у поступку
спроведеном no посебном Закону.
Средства за израду плана обезбедиће се у
буџету општине Велико Градиште Изменама
и допунама Одлуке о буџету за 2015. Годину.
Општина ће овом Одлуком поднети апликације ка постојећим другим изворима финансирања, а у зависности од њихове оцене
оправданости финансирања, могуће је обезбедити финасирање израде плана и из донација и других фондова.
Број: 353-76/2015-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), члана 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште” бр. 9/2008), чл. 1. и 4. Закона о јавним службама („Службени гласник
РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05
– др. закон и 83/05 – испр. др. закона) и члана
22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 34. седници одржаној 18.05.2015 године,
донела је,
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„КУЛТУРНИ ЦЕНТАР” ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Oвом Одлуком врши се промена оснивачког акта Јавне установе „Културни центар“ општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр.
7/98), која је основана Одлуком о оснивању
Јавне установе
број 633-2/98-01 од
11.05..1998 године, ради обављања делатности у области културе од значаја за општину
Велико Градиште (уписана у судски регистар
Привредног суда у Пожаревцу – број Fi.
1303/98 од 30.12.1998 године).
Промена оснивачког акта врши се због
промене пословног имена установе и усклађивања са Законом о култури („Службени
гласник РС”, број 72/09).
Уписом у судски регистар ове одлуке,
врши се промена пословног имена Јавне
установе „Културни центар“ општине Велико Градиште у пословно име, Jавна установа „Културни центар Властимир Павловић
Царевац“ из Великог Градишта.

II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 2.
Установа послује под пословним именом Јавна установа „Културни центар Властимир Павловић Царевац“ из Великог
Градишта (у даљем тексту: установа).
Скраћено пословно име установе је: ЈУ
„Културни центар“ Велико Градиште.

20. мај 2015.

Члан 3.
Седиште установе је у Великом Градишту, улица Кнеза Лазара бр. 28.
Установа не може променити пословно
име и седиште без претходне сагласности оснивача.

III. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 4.
Оснивач установе је општина Велико
Градиште (у даљем тексту: оснивач).
Права оснивача остварује Скупштина
општине Велико Градиште.
IV. ДЕЛАТНОСТ

Члан 5.
Установа обавља делатност културе од
значаја за општину Велико Градиште, односно послове којима се обезбеђује остваривање права грађана и задовољење њихових
потреба, као и остваривање другог законом
утврђеног интереса у области културе.
Делатност установе је обављање организационих, маркетиншких, административних, финансијских, техничких и других
послова неопходних за одржавање манифестација у области културе, као и програмска
припрема, продукција и презентација
пројеката из области културе, различитих намена и организовање гостовања пројеката из
области културе.
Установа обавља делатност која се разврстава према јединственој класификацији
делатности у област – стваралачке, уметничке и забавне делатности.
Претежна делатност установе је 90.04 –
рад уметничких установа.
Установа не може променити претежну
делатност без претходне сагласности оснивача.
Члан 6.
Поред делатности из члана 5. ове одлуке, установа може обављати и друге делатности утврђене Статутом, уз претходну
сагласност оснивача.
V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА ПРЕМА УСТАНОВИ
И УСТАНОВЕ ПРЕМА ОСНИВАЧУ

Члан 7.
Установа је дужна да организује свој
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рад и пословање на начин којим се обезбеђује:
– трајно и несметано обављање делатности
установе под условима и на начин уређен законом и прописима донетим на основу закона;
– предузимање мера одржавања објеката и
опреме, који служе за обављање делатности
установе;
– развој и унапређење квалитета обављања
делатности, као и унапређење организације
и ефикасности рада.
Установа је дужна да обавља делатност
у складу са законом, овом одлуком и Статутом установе.

Члан 8.
Оснивач има право:
– да директору и управном одбору установе
предлаже мере у циљу остваривања делатности установе;
– да, осим редовног годишњег извештаја,
тражи подношење и других извештаја о раду
и пословању установе;
– да, у складу са законом, предузима мере
којима се обезбеђују услови за обављање делатности установе.

Члан 9.
Установа је дужна да:
– у остваривању делатности поступа по
предлозима оснивача;
– оснивачу подноси годишњи извештај о
раду и остваривању делатности, а по потреби
и друге извештаје о раду и пословању;
– за промену седишта и назива тражи претходну сагласност оснивача;
– за промену делатности тражи претходну
сагласност оснивача;
– на годишњи програм рада установе и финансијски план прибави сагласност оснивача.

Члан 10.
Оснивач је дужан да:
– установи обезбеди материјалне и друге
услове за несметано обављање делатности;
– остварује надзор и контролу над обављањем делатности;
– предузима мере за унапређење обављања делатности.

Члан 11.
Средства за обављање делатности уста-
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нове обезбеђују се:
– из буџета оснивача;
– из прихода од делатности за коју је установа регистрована и
– из других извора у складу са законом.

Члан 12.
Установа има својство правног лица са
правима, обавезама и одговорностима која
му припадају на основу закона и оснивачког
акта.
Установа самостално иступа у правном
промету у своје име и за свој рачун и за своје
обавезе одговара свим средствима са којима
располаже (потпуна одговорност).
VI. ОРГАНИ УСТАНОВЕ

Члан 13.
Органи установе су:
– директор,
– Управни одбор и
– Надзорни одбор.

Члан 14.
Установом руководи директор.
Директора именује и разрешава оснивач, на основу претходно спроведеног јавног
конкурса, у складу са законом, на период од
четири године, уз могућност поновног именовања.
Услови за избор кандидата за директора
установе утврђују се статутом установе.
Директор је самосталан у свом раду, а
за свој рад одговоран је оснивачу.

Члан 15.
Оснивач може именовати вршиоца дужности директора установе, без претходно
спроведеног јавног конкурса, у случају када
директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности директора може
обављати ту функцију најдуже једну годину.

Члан 16.
Директор установе:
– организује и руководи радом установе;
– доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са
законом и статутом установе;
– извршава одлуке управног одбора установе;

96

Број 4

– заступа установу;
– стара се о законитости рада установе;
– одговоран је за спровођење програма рада
установе;
– одговоран је за материјално-финансијско
пословање установе;
– врши друге послове утврђене законом и
Статутом установе.

Члан 17.
Дужност директора установе престаје
истеком мандата и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће директора
пре истека мандата:
– на лични захтев;
– ако обавља дужност супротно одредбама
закона;
– ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету установи
или тако занемарује или несавесно извршава
своје обавезе да су настале или могу настати
веће сметње у раду установе;
– ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности ди ректора, односно ако
је правноснажном судском одлуком осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности директора установе;
– из других разлога утврђених законом или
Статутом установе.

нова.

Члан 18.
Установом управља управни одбор.
Управни одбор установе има пет чла-

Председника и чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда
истакнутих стручњака и познатих лаца културне делатности.
Један члан управног одбора именује се
из реда запослених у установи, на предлог
репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат,
на предлог већине запослених.
Члан управног одбора из реда запослених мора да буде из реда носилаца основне,
тј. програмске делатности.
Састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.
Чланови управног одбора установе именују се на период од четири године и могу
бити именовани највише два пута узастопно.
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Члан 19.
Оснивач може, до именовања председника и чланова Управног одбора установе, да
именује вршиоце дужности председника и
чланова Управног одбора.
Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана Управног одбора
установе и у случају када председнику, односно члану управног одбора престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора може обављати
ту функцију најдуже до једне године.

Члан 20.
Управни одбор установе:
– доноси статут;
– доноси друге опште акте установе, предвиђене законом и Статутом;
– утврђује пословну и развојну политику;
– одлучује о пословању установе;
– доноси програм рада установе, на предлог директора;
– доноси годишњи финансијски план;
– усваја годишњи обрачун;
– усваја годишњи извештај о раду и пословању;
– даје предлог о статусним променама, у
складу са законом;
– даје предлог оснивачу о кандидату за директора;
– закључује уговор о раду са директором,
на одређено време, до истека рока на који је
изабран, односно до његовог разрешења, а
када је за директора именовано лице које је
већ запослено у истој установи културе на
неодређено време, закључује анекс уговора
о раду, у складу са Законом о раду;
– одлучује о другим питањима утврђеним
законом и Статутом.

Члан 21.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем установе.
Надзорни одбор има три члана.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач.
Један члан Надзорног одбора именује се
из реда запослених у установи, на предлог
репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат,
на предлог већине запослених.
Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% пред-
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ставника мање заступљеног пола.
Чланови Надзорног одбора установе
именују се на период од четири године и
могу бити именовани највише два пута узастопно.
За члана Надзорног одбора не може бити
именовано лице које је члан управног одбора
установе.

Члан 22.
Оснивач може до именовања председника и чланова Надзорног одбора установе
да именује вршиоце дужности председника
и чланова Надзорног одбора. Оснивач може
именовати вршиоца дужности председника
и члана Надзорног одбора установе и у случају када председнику, односно члану Надзорног одбора престане дужност пре истека
мандата.
Члан 23.
Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, подноси извештај о свом раду оснивачу.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Установа је дужна да усклади своја
општа акта, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 60 дана од дана
доношења ове одлуке.
До доношења општих аката установе
усклађених са овом одлуком, остају на снази
општа акта установе која нису у супротности
са овом одлуком.

Члан 25.
Вршилац дужности директора установе
до ступања на снагу ове одлуке наставља да
обавља послове, у складу са законом и овом
одлуком, до именовања директора Јавне
установе у складу са законом.

Члан 26.
Управни и Надзорни одбор Јавне установе „Културни центар општине Велико Градиште“, именовани до ступања на снагу ове
одлуке, настављају да обављају послове
Управног и Надзорног одбора прописане законом и овом одлуком, до именовања Управног и Надзорног одбора Јавне установе
„Властимир Павловић Царевац“ из Великог
Градишта.
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Члан 27.
Сви појмови употребљени у овој Одлуци
употребљени су у мушком граматичком роду,
подједнако обухватају и имају једнако
дејство и тумачење и у женском граматичком
роду.

Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште”.
Број: 022-9/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р

На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/07), чланова 9. и 10. Статута општине
Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 09/08) и члана 54. Пословника Скупштине општине Велико
Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, број 11/08),
Скупштина општине Велико Градиште, на
својој 34. седници одржаној дана 18.05.2015.
године, донела је
ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ И ДОДЕЛИ ОПШТИНСКЕ НАГРАДЕ
И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.
Овом Одлуком установљава се ОПШТИНСКА НАГРАДА општине Велико Градиште, коју општина Велико Градиште
додељује поводом „2. Августа“ – Дана општине Велико Градиште, звање Почасног
грађанина општине Велико Градиште, као и
друга јавна признања и регулише поступак
њиховог додељивања.
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Члан 2.
Општинска награда додељује се као
друштвено признање установама, предузећима, месним заједницама, органима, организацијама, удружењима грађана и
поједницима, из земље и иностранства, који
су постигли и постижу изузетне резултате и
достигнућа у свим областима стваралаштва,
од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште (привреда,
пољопривреда, образовање, здравство и социјална заштита, наука, култура, спорт, хуманитарна делатност, посебан допринос
афирмацији општине и насељеног места и
друге области јавног живота), као и најбољим ученицима и студентима са територије
општине Велико Градиште.

Члан 3.
Награда је писмено признање-диплома, уз коју се може доделити и одређени
новчани износ.
О додели награде и висини новчаног
износа одлучује Скупштина општине Велико
Градиште.
Средства за Општинске награде обезбеђују се у буџету општине.
Ликовно и текстуално решење Општинске награде утврђује Општинско веће
на основу Конкурса, а након избора најбољег
идејног решења Председник општине потписује уговор са аутором изабраног решења,
чиме ауторска права прелазе на општину Велико Градиште.

Члан 4.
Општинска награда се додељују сваке
године, на свечаној седници Скупштине општине, а поводом Дана општине.
Општинску награду уручује Председник Општине, а у његовом одсуству Заменик
председника општине или Председник Скупштине.

Члан 5.
Право предлагања кандидата за Општинску награду имају одборници Скупштине општине Велико Градиште, чланови
Општинског већа, органи, организације,
месне заједнице, удружења грађана, предузећа, установе и својим потписима најмање
10 грађана.
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Члан 6.
Послове и задатке у вези доделе Општинске награде спроводи Комисија за доделу општинских награда и признања (
удаљем тексту: Комисија).

Члан 7.
Комисија започиње поступак доделе
награде покретањем иницијативе и објављивањем Јавног позива за доставу предлога
кандидата за доделу Општинске награде у
средствима јавног информисања, на огласној
табли и интернет сајту општине и на други
погодан начин, уз навођење рока до када се
предлози могу достављати.
Одборницима Скупштине општине Велико
Градиште, члановима Општинског већа, органима, организацијама, месним заједницама, удружењима грађана и предузећима
Комисија може доставити позив за предлагање кандидата у писаном или електронском
облику на личну адресу, адресу седишта или
адресу електронске поште.

Члан 8.
Предлози кандидата се подносе Комисији у
писаној форми у затвореној коверти са назнаком – „Предлог за општинску награду“, поштом на адресу Скупштине општине Велико
Градиште или предајом на писарници Општинске управе.
Предлог мора да садржи све потребне податке о кандидату (име и презиме, датум рођења, пребивалиште и адресу и друго).
Предлог мора бити образложен и обавезно
мора садржати назнаку области за коју се
предлаже.
Предлог може садржати и доказе којима се
потврђују наводи из образложења. П р е д лози за Награду достављају се у року наведеном у Огласу.
Неблаговремени, необразложени и непотпуни предлози не узимају се у разматрање.

Члан 9.
Комисија за доделу награда ради на седницама, где разматра појединачно сваки приспели предлог по областима друштвеног
деловања за које су кандидати предложени.
Члан Комисије за доделу награда, уколико
је предложен за награду, не може учествовати у раду Комисије.
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Члан 10.
У поступку разматрања предлога Комисија
може да тражи накнадно стручно мишљење
служби, органа, организација и појединаца
ради употпуњавања документације предлога.
Након разматрања и оцене свих предлога Комисија утврђује коначан предлог, и упућује
га Скупштини општине Велико Градиште,
која доноси oдлуку о додељивању награде.
Начин рада Комисије и поступак утврђивања
коначног предлога регулишу се Пословником о раду Комисије.

Члан 11.
Осим Општинске награде, општина
Велико Градиште може доделити и друга
јавна признања и то:

повеље,

плакете,

похвале и

звање Почасног грађанина општине
Велико Градиште.

Члан 12.
Повеља се додељује установама, предузећима, месним заједницама и органима за
постигнуте изузетне резултате и достигнућа
у свим областима стваралаштва, унапређења,
развоја и афирмације општине Велико Градиште.
Додељивање повеље може бити везано за разне јубилеје и може се доделити
више пута.

Члан 13.
Плакета Општине може се доделити
општинама и градовима из земље и иностранства са којима општина Велико Градиште остварује изузетну сарадњу, као и
заслужним појединцима из земље и иностранства за изузетне заслуге и допринос у
развоју Општине, као и за пружену помоћ
општини Велико Градиште или грађанима
општине Велико Градиште.

Члан 14.
Похвала се може доделити правним и
физичким лицима који су постигли и постижу нарочите успехе у привреди и осталим
делатностима од значаја за напредак и развој
Општине.
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Члан 15.
Установљава се додељивање звања
ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ значајним личностима
из земље и иностранства, које немају пребивалиште на територији општине Велико Градиште, а додељује се поводом празника Дана
општине, приликом прослава и обележавања
значајних годишњица, јубилеја и посета значајних личности из земље и иностранства.

Члан 16.
Звање почасног грађанина може се доделити
за изузетан и вишегодишњи допринос:
• развоју општине у различитим областима;
• афирмацији општине у земљи и иностранству;
• афирмацији вредности које су утемељене
у историјској улози општине и њеном
значају у развоју српске државе и доприносу добробити њених житеља;
• у пружању хуманитарне помоћи и донација;
• унапређењу и заштити животне средине;
• развоју демократије, заштити и унапређењу људских права и слобода и
• унапређивању и развоју локалне самоуправе.

Члан 17.
Право покретања иницијативе за
предлагање кандидата за звање Почасног
грађанина имају сва физичка и правна лица
са територије општине Велико Градиште.
Звање почасног грађанина општине Велико
Градиште додељу је се у облику повеље.

Члан 18.
Повеље, плакете, похвале и звање Почасног грађанина општине Велико Градиште
додељује Скупштина општине Велико Градиште на предлог овлашћених педлагача
аката које доноси Скупштина, у складу са
Пословником Скупштине општине Велико
Градиште.

Члан 19.
Одлуке о додели Општинских награда и признања објављују се у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“, средствима јавног информисања и интернет сајту
општине.
О додељеним Општинским наградама и јав-
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ним признањима општине Велико Градиште
води се евиденција.
Вођење евиденције о додељеним наградама
као и стручне и административно-техничке
послове за потребе Комисије обавља Одељење за општу управу и јавне службе Општинске управе општине Велико Градиште.

Члан 20.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о установљењу општинске награде („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 11/2000).

Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
Број: 17-1/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 40. став 1. тачка 18. Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/08
и 5/14 ),
Скупштина општине Велико Градиште на
својој 34. седници одржаној дана 18.05.2015.
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Мења се наслов одељка испред Члана 3.
Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 7/14) и гласи:
„ II ПРАВО КОРИШЋЕЊА И КОРИСНИЦИ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ“
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Члан 2.
Члан 3. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, бр. 7/14) мења се и гласи:
„Право коришћења ствари у јавној
својини општине Велико Градиште, у смислу
ове Одлуке, обухвата право држања ствари,
коришћења исте у складу са природом и наменом ствари, давања у закуп и управљања
истом.
Носиоци права коришћења ствари у јавној својини општине Велико Градиште могу
бити:
1) Установе, јавне агенције и друге организације чији оснивач је општина Велико
Градиште, уколико им се право коришћења
на ствари пренесе, а на основу одлуке Скупштине општине Велико Градиште (у даљем
тексту: Скупштина);
2) месне заједнице, у складу са одлуком
Скупштине којим се уређује положај месних
заједница.“
Члан 3.
Наслов испред Члана 5. Одлуке мења се и
гласи:
„2.1. Корисници ствари у јавној
својини општине и давање ствари на коришћење“

Члан 4.
Члан 5. Одлуке мења се и гласи:
„Корисници ствари у својини Општине су
органи и организације Општине.
Органи Општине користе непокретне и
покретне ствари у својини Општине намењене извршавању њихових надлежности,
које су прибављене за потребе тих органа
или су им дате на коришћење.
Органи Општине користе и непокретности у јавној својини које непосредно не
служе извршавању надлежности, већ за
остваривање прихода путем давања у закуп,
односно на коришћење (тзв. комерцијалне
непокретности - пословни простор, станови,
гараже, гаражна места и др.).
Корисници ствари у својини Општине
могу бити и:
1) државни органи и организације, на
основу одлуке о давању ствари на коришћење или у закуп,
2) јавна предузећа и друштва капитала
чији оснивач је Општина, као и њихова за-
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висна друштва (ствари које им нису уложене
у капитал), на основу одлуке Скупштине.
Непокретности у јавној својини општине
Велико Градиште могу се дати на коришћење
и осталим правним лицима, концесијом или
на други начин предвиђен законом, са накнадом или без накнаде.“

Члан 5.
Члан 12. став 1. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 7/14) мења
се и гласи:
„Одлуку о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину доноси
Општинско веће, на предлог Председника
општине.“
У члану 12. ставу 4. Одлуке реч „Скупштина“ замењује се речју „Општинско веће“.

Члан 6.
У члану 14. став 7. Одлуке у називу органа
„Општинског јавног правобраниоца“ брише
се реч „јавног“.

Члан 7.
Члан 15. став 1. Одлуке мења се и гласи:
„Одлуку о покретању поступка отуђења
непокретности из јавне својине доноси Општинско веће, на предлог Председника општине.“
У члану 15. став 4. Одлуке реч „Скупштина“ замењује се речју „Општинско веће“.
Члан 8.
У члану 17. став 10. Одлуке у називу органа „Општинског јавног правобраниоца“
брише се реч „јавног“.

Члан 9.
У члану 21. став 3. Одлуке у називу органа
„Општинског јавног правобраниоца“ брише
се реч „јавног“.

Члан 10.
У члану 24. став 7. Одлуке у називу органа
„Општинског јавног правобраниоца“ брише
се реч „јавног“.

Члан 11.
У члану 26. став 6. Одлуке у називу органа
„Општинског јавног правобраниоца“ брише
се реч „јавног“.
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Члан 12.
Члан 27. став 3. Одлуке мења се и гласи:
„Одлуку о покретању поступка давања у
закуп непокретности доноси Општинско
веће, на предлог Председника општине.“

Члан 13.
У члану 28. Одлуке реч „Скупштина“ замењује се речју „Општинско веће“.

Члан 14.
У члану 34. став 3. Одлуке у називу органа
„Општинског јавног правобраниоца“ брише
се реч „јавног“.

Члан 15.
У члану 35. став 1. Одлуке реч „Скупштина“ замењује се речју „Општинско веће“.

Члан 16.
Члан 39. Одлуке мења се и гласи:
Почетна цена закупа пословног простора
утврђује се у месечним износима по зонама
и то:
„Екстра зона............................. 3 евра по м2
у динарској противвредности по средњем
курсу Народне банке Србије на дан
плаћања;I зона......................................... 2,5
евра по м2 у динарској противвредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан
плаћања;
II зона........................................ 2 евра по м2
у динарској противвредности по средњем
курсу Народне банке Србије на дан плаћања.
У случају да се пословни простор не изда
у закуп после спроведеног поступка јавног
оглашавања или прикупљањем писмених понуда по почетним ценама утврђеним овом
одлуком, у поступку давања у закуп пословног простора путем непосредне погодбе, почетне цене закупа из претходног става овог
члана могу се умањити највише до 50%.“

Члан 17.
У члану 43. став 4. Одлуке у називу органа
„Општинског јавног правобраниоца“ брише
се реч „јавног“.
Члан 18.
Овлашћује се Комисија за прописе да изради пречишћени текст ове Одлуке и објави
га у „Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.
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Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
Број: 464-70/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и
83/2014 др. закон) и члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
бр. ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и
145/2014) на предлог Општинског већа општине Велико Градиште, Скупштина општине Велико Градиште на 34. седници
одржаној дана 18.05.2015. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОГРАНИЧЕЊУ
ПРАВА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА НА
ЛЕВОЈ СТРАНИ ШЕТНЕ СТАЗЕ НА
СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ

Члан 1.
У члану 1. Одлуке о ограничењу права постављања привремених покретних објеката
на левој страни шетне стазе на Сребрном
језеру ( „Сл. гласник општине Велико Градиште“ ), став 1. мења се и гласи:
„ПРОГЛАШАВА СЕ лева страна шетне
стазе, гледано од „Градиштанске преграде“,
на „Сребрном језеру“ к.о. Велико Градиште,
зоном, у којој је забрањено постављање привремених покретних објеката (киосци, тезге,
импровизоване тезге и сл.), који служе за
продају разне врсте робе, осим за привремене покретне објекте за роштиљ, палачинке,
сладолед, кокице, америчке крофнице и сл.
који се налазе у склопу башта угоститељских
објеката, а који би по стилу, материјалу и
боји визуелно одговарали привременим
објектима са десне стране шетне стазе које је
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поставило ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште.“
Члан 2.
У члану 1. став 2. брише се.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
Број: 350-12/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 20. став 2. и члана 22. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима („Службени гласник СРС“, број 59/89),
члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07), и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/08),
Скупштина општине Велико Градиште, на
својој 34. седници одржаној дана 18.05.2015.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ФОНДА „ВЛАСТИМИР
ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Ради трајног обележавања имена и дела
Властимира Павловића Царевца, прослављеног виолинисте и диригента, врсног педагога, учитеља многих певача и свирача и
оснивача и руководиоца Народног оркестра
Радио Београда, овом одлуком, као оснивачким актом, оснива се Фонд „Властимир Павловић Царевац“ (у даљем тексту: Фонд).
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Члан 2.
Фонд има својство правног лица који
стиче уписом у регистар код надлежног органа са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, овом Одлуком,
Правилима фонда и другим прописима.
II - НАЗИВ, АДРЕСА И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА

Члан 3.
Оснивач Фонда је: Општина Велико Градиште, улица Житни трг број 1, Велико Градиште, матични број 07163029.
Права оснивача остварује Скупштина општине Велико Градиште, улица Житни трг
број 1, Велико Градиште.
III - НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ЗНАК И
ПЕЧАТ ФОНДА

Члан 4.
Назив Фонда гласи: „Фонд Властимир
Павловић Царевац“.
Назив Фонда употребљава се у правном саобраћају.

Члан 5.
Седиште Фонда је на адреси: Велико Градиште, улица Кнеза Лазара број 6, - зграда
Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико
Градиште.
Седиште Фонда може се променити, у
складу са законом и овом Одлуком.
Седиште Фонда одређено овом Одлуком
може се променити Правилима фонда.

Члан 6.
Фонд има знак.
Одлуку о изгледу и промени знака Фонда
доноси Управни одбор фонда.

Члан 7.
Фонд има печат.
Облик и садржај печата одређени су Правилима Фонда.

Члан 8.
Одлуку о промени назива и седишта
фонда доноси оснивач.
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Члан 9.
Основни циљ оснивања Фонда је оживљавање, неговање, подршка и афирмација културних вредности народног музичког
стваралаштва у Републици Србији.
Остваривање циља постиже се кроз улагање средстава фонда у програме и активности којима се ствара и афирмише
инструментална музика (најпре виолинска
уметност), народно певање и стимулише
компоновање и писање текстова народне музике на темељима основних вредности наше
народне уметности.
V – ИМОВИНА И СРЕДСТВА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ФОНДА (ПРИХОДИ
ФОНДА)

Члан 10.
Имовину Фонда чине права коришћења,
управљања и располагања имовином у јавној својини, која се односи на непокретне и
покретне ствари, новчана средства, хартије
од вредности и друга имовинска права у
складу са законом.
Фонд у погледу коришћења, управљања и
располагања имовином у јавној својини има
обавезе и одговорности утврђене законом.
Имовина Фонда може се искључиво користити за остваривање циљева ради којих је
фонд основан.
Имовина Фонда не може се делити члановима органа управљања, запосленима или са
њима повезаним лицима.
Члан 11.
Почетна средства фонда која је уложио оснивач на име оснивања Фонда износе 30.000
динара.

Члан 12.
Средства за рад Фонда обезбеђују се из:
- буџета општине Велико Градиште;
- буџета Републике Србије;
- добровољних прилога, поклона, донација, финансијских субвенција, заоставштина, камата на улоге, закупнине,
ауторских права, дивиденди;
- прихода остварених на основу међународне билатералне, мултилатералне сарадње на програмима, пројектима и другим
активностима;
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- других прихода остварених на законом дозвољен начин.

Члан 13.
Фонд води пословне књиге, саставља и
подноси финансијске извештаје у складу са
прописима о рачуноводству и ревизији.

Члан 14.
Средства Фонда дају се правним и физичким лицима, корисницима средстава, ради
финансирања програма и активности утврђених у члану 9. ове Одлуке на основу јавног
конкурса који објављује Фонд.
Фонд не расписује јавни конкурс ако као
уговорна страна непосредно суфинансира и
учествује у реализацији програма, пројеката
и других активности, у складу са законом и
овом одлуком.
VI – ОРГАНИ ФОНДА
Члан 15.
Орани фонда су: Управни одбор и Надзорни одбор.
Управљање фондом
Члан 16.
Фондом управља Управни одбор.

Члан 17.
Управни одбор има председника и четири
члана.
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава оснивач.
Мандат председника и чланова Управног
одбора траје четири године.
Члан Управног одбора коме је истекао
мандат може бити поново именован.

Члан 18.
Управни одбор:
1. доноси опште акте Фонда и њихове
измене, осим Правила фонда;
2. доноси планове и програме рада уз
сагласност оснивача,
3. доноси финансијски план и завршни
рачун;
4. усваја извештаје о пословању и доставља их на сагласност оснивачу;
5. одлучује о начину коришћења имовине Фонда уз сагласност оснивача;
6. стара се о јавности рада;
7. доноси пословник о свом раду;
8. обавља и друге послове у складу са
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законом, оснивачким актом, Правилима
фонда и одлукама оснивача.
Представљање и заступање фонда
Члан 19.
Фонд представља и заступа председник
Управног одбора фонда.

Члан 20.
Услови које лице треба да испуњава за
председника Управног одбора фонда одређени су Правилима Фонда.

Члан 21.
Председнику Управног одбора фонда престаје функција ако престане да испуњава
услове за именовање на ову функцију, истеком периода на који је именован, разрешењем и оставком.
Начин и разлози за разрешење председника управног одбора одређени су Правилима Фонда.

Члан 22.
Председник управног одбора фонда:
1. представља и заступа Фонд и одговара за законитост рада;
2. води послове Фонда сагласно одлукама Управног одбора;
3. подноси Управном одбору предлог
плана рада, финансијског плана и завршног
рачуна;
4. обавља и друге послове у складу са
Законом и Правилима фонда, одлукама
Управног одбора и оснивача.
5.

Члан 23.
Надзорни одбор фонда је орган надзора у
фонду.
У вршењу своје функције надзорни одбор
фонда је независан у раду.

Члан 24.
Надзорни одбор има председника и два
члана које именује и разрешава оснивач.

Члан 25.
Надзорни одбор Фонда надзире пословање Фонда и:
1. прегледа завршни рачун и извештаје
о пословању и утврђује да ли су сачињени у
складу са прописима;
2. доноси пословник о свом раду;

20. мај 2015.

3. прегледа пословне књиге и друга документа Фонда;
4. врши надзор над законитошћу рада
Управног одбора и директора;
5. обавља и друге послове утврђене законом, Одлуком о оснивању и Правилима
фонда.
6.

Члан 26.
Председник и чланови Надзорног одбора
се именују на период од 4 године.
У случају разрешења председника или
члана надзорног одбора пре истека периода
на који је именован, нови председник или
члан именује се до истека периода на који је
именован Надзорни одбор.
VII - НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА И РАСПОДЕЛИ
ИМОВИНЕ

Члан 27.
О престанку рада Фонда одлуку доноси
Скупштина општине Велико Градиште.
Фонд престаје са радом:
- у случају трајне немогућности обезбеђивања средстава за пословање фонда;
- у случају неостваривања циљева због
којих је фонд основан;
- у другим случајевима по одлуци оснивача.

Члан 28.
У случају престанка рада Фонда, одлуку о располагању преосталом имовином
фонда доноси Скупштина општине Велико
Градиште.
Утврђивање начина располагања преосталом имовином фонда саставни је део одлуке
о престанку рада фонда.
VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.
На сва питања која нису регулисана овом
Одлуком, примењиваће се одредбе Закона.
Члан 30.
Општина Велико Градиште ће за почетак
рада Фонда обезбедити:
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- трошкове оснивања и регистрације;
- пословни простор и опрему неопходну за рад;
- средства за: основне материјалне
трошкове и оперативне трошкове.

Члан 31.
Председник Управног одбора Фонда је овлашћен да предузима све радње потребне за
упис Фонда у регистар.

Члан 32.
Измене и допуне Оснивачког акта врше
се у писаној форми на начин предвиђен за
његово доношење.

Члан 33.
Скупштина општине Велико Градиште,
као оснивач, доноси Правила фонда као
највиши општи акт Фонда.
Измене Правила фонда врши оснивач.
Управни одбор Фонда може поднети иницијативу са предлогом измена Правила
фонда оснивачу.
Остала општа акта Фонда доноси
Управни одбор.

Члан 34.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о оснивању Фонда „Властимир
Павловић Царевац“ („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 12/2011).

Члан 35.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
Број: 400-29/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р

На основу чланова 10. и 26. Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима
(„Службени гласник СРС“, број 59/89),
Скупштина општине Велико Градиште, на
својој 34. седници одржаној дана 18.05.2015.
године, донела је
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ПРАВИЛА
ФОНДА „ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ
ЦАРЕВАЦ“
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Фонд „Властимир Павловић Царевац“ (у
даљем тексту: Фонд) основан је Одлуком о
оснивању Фонда „Властимир Павловић Царевац“
бр.
400-29/2015-01-1
од
18.05.2015.године („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 4/15) (у даљем
тексту: Одлука о оснивању) ради трајног обележавања имена и дела Властимира Павловића Царевца, прослављеног виолинисте и
диригента, врсног педагога, учитеља многих
певача и свирача и оснивача и руководиоца
Народног оркестра Радио Београда.

Члан 2.
Овим Правилима уређује се: ближи начин
остваривања циљева Фонда, средства за пословање Фонда, органи Фонда и њихова надлежност и рад, услови за именовање,
односно разрешење управног одбора и надзорног одбора, унутрашња организација, као
и друга питања од значаја за рад Фонда, у
складу са законом и Одлуком о оснивању.

Члан 3.
Фонд има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом, Одлуком о оснивању, овим
Правилима и другим прописима.
Члан 4.
Оснивач Фонда је Општина Велико Градиште.
Права оснивача остварује Скупштина општине Велико Градиште.

Члан 5.
Фонд послује у складу са законом којим
се уређује буџетски систем.

Члан 6.
Фонд послује под називом-пословним
именом: Фонд „Властимир Павловић Царевац“.

Члан 7.
Седиште Фонда је у Великом Градишту,
улица Кнеза Лазара број 6 - зграда Народне
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библиотеке „Вук Караджић“ Велико Градиште.

Члан 8.
Одлуку о промени назива и седишта
фонда доноси оснивач.

Члан 9.
Фонд има печат и штамбиљ.
Печат је округлог облика пречника 35 мм
са текстом: Фонд „Властимир Павловић Царевац“ , Велико Градиште.
Текст печата исписује се на српском
језику, ћириличним писмом.
Ако Фонд има више печата, они се обележавају бројевима.
Штамбиљ Фонда је правоугаоног облика
димензија 60 x 30 мм и садржи текст: “ Фонд
„Властимир Павловић Царевац“, Велико Градиште“, рубрике за упис датума и броја.
Текст штамбиља исписује се на српском
језику, ћириличним писмом.
Члан 10.
Општим актом Фонда уређује начин издавања, руковања, задужења, чувања и евиденције броја печата Фонда.
Лице које рукује печатом и штамбиљем
задужује се уз потпис и лично је одговоран
за његову правилну употребу и чување.
Члан 11.
Фонд има заштитни знак-лого, чији визуелни изглед утврђује Управни одбор Фонда.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА
ФОНДА

Члан 12.
Основни циљ оснивања Фонда је оживљавање, неговање, подршка и афирмација културних вредности народног музичког
стваралаштва у Републици Србији.
Остваривање циља постиже се кроз улагање средстава фонда у програме и активности којима се ствара и афирмише
инструментална музика (најпре виолинска
уметност), народно певање и стимулише
компоновање и писање текстова народне музике на темељима основних вредности наше
народне уметности.
За постизање горњег циља средства
Фонда улагаће се у оне активности које су
биле доминантне у животу Властимира Пав-
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ловића Царевца:
1. Едукацију музичара (семинари, кампови, летња академија народне музике,
мајсторске класе);
2. Едукација певача (семинари, кампови
летња академија народне музике, мајсторске
класе);
3. Едукација оркестара (рад са ансамблима, рад са шефовима оркестара, писани и
усмени аранжмани);
4. Слање виолиниста и певача на домаћа
и међународна такмичења, финансирање репрезентативних наступа лауреата на другим
такмичењима, фестивалима и концертима
народне музике;
5. Финансирање учешћа инструменталних и вокалних солиста на ЛАНАМ-у, летњој
академији народне музике, а у оквиру фестивала „Царевчеви дани“.
6. Друге активности којима се остварује
циљ оснивања фонда предвиђене планом и
програмом рада фонда и актима Управног
одбора.
ИМОВИНА И СРЕДСТВА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ФОНДА-ПРИХОДИ ФОНДА

Члан 13.
Имовину Фонда чине права коришћења,
управљања и располагања имовином у јавној својини, која се односи на непокретне и
покретне ствари, новчана средства, хартије
од вредности и друга имовинска права у
складу са законом.
Фонд у погледу коришћења, управљања и
располагања имовином у јавној својини има
обавезе и одговорности утврђене законом.
Имовина Фонда може се искључиво користити за остваривање циљева ради којих је
фонд основан.
Имовина Фонда не може се делити члановима органа управљања, запосленима или са
њима повезаним лицима.

Члан 14.
Средства за рад Фонда обезбеђују се из:
- буџета општине Велико Градиште;
- буџета Републике Србије;
- добровољних прилога, поклона, донација, финансијских субвенција, заоставштина, камата на улоге, закупнине,
ауторских права, дивиденди;
- прихода остварених на основу међународне билатералне, мултилатералне са-
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радње на програмима, пројектима и другим
активностима;
- других прихода остварених на законом дозвољен начин.
Члан 15.
Фонд води пословне књиге, саставља и
подноси финансијске извештаје у складу са
прописима о рачуноводству и ревизији.
НАЧИНИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ФОНДА

Члан 16.
Средства Фонда дају се правним и физичким лицима, корисницима средстава, ради
финансирања програма и активности на основу јавног конкурса који објављује Фонд.
Фонд не расписује јавни конкурс ако као
уговорна страна непосредно суфинансира и
учествује у реализацији програма, пројеката
и других активности, у складу са законом и
овом одлуком.

Члан 17.
Управни одбор Фонда доноси општи акт Правилник којим се утврђују услови које
морају испуњавати корисници средстава
Фонда, услови и начин додељивања његових
средстава, критеријуми и мерила за оцењивање предлога пројеката, односно захтева за
додељивање средстава, начин праћења наменског коришћења средстава и уговорених
права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава
Фонда.
ПРАВА ОСНИВАЧА

Члан 18.
Ради обезбеђења заштите општег интереса у Фонду надлежни орган Оснивача даје
сагласност на годишњи програм рада, располагање, прибављање и отуђење имовине
Фонда.
Оснивач врши контролу пословања Фонда
и тражи подношење извештаја о раду Фонда.

Члан 19.
У случају поремећаја у пословању Фонда
Оснивач може предузети мере којима ће
обезбедити услове за несметано функционисање Фонда и обављање делатности за које
је Фонд основан а нарочито: промену унут-
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рашње организације, разрешење органа које
именује и именовање привремених органа
Фонда, ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини
и друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од
општег интереса.
ОРГАНИ ФОНДА

Члан 20.
Органи Фонда су: Управни одбор и Надзорни одбор.
Члан 21.
Фондом управља управни одбор.

Члан 22.
Управни одбор:
1. доноси опште акте Фонда и њихове
измене, осим Правила фонда;
2. доноси планове и програме рада
Фонда уз сагласност оснивача,
3. доноси финансијски план који приказује планиране изворе прихода и позиције
расхода по наменама и завршни рачун;
4. усваја извештаје о пословању и доставља их на сагласност оснивачу;
5. одлучује о начину коришћења имовине Фонда уз сагласност оснивача;
6. доноси одлуку о пласману слободних
новчаних средстава Фонда;
7. доноси одлуку о финансирању конкретних пројеката;
8. образује стручна тела за области које
се финансирају из Фонда;
9. стара се о јавности рада;
10. доноси пословник о свом раду;
11. обавља и друге послове у складу са
законом, оснивачким актом, Правилима
фонда и одлукама оснивача.

Члан 23.
Управни одбор има председника и четири члана.
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава оснивач.
Председник Управног одбора има заменика кога одређује оснивач актом о именовању Управног одбора.
Заменик председника замењује председника Управног одбора искључиво на пословима сазивања и председавања седницама
Управног одбора.
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Члан 24.
Мандат председника и чланова Управног
одбора траје четири године.
По истеку мандата исто лице може бити
поново бирано за члана Управног одбора
Фонда.

Члан 25.
У случају разрешења председника или
члана Управног одбора пре истека периода
на који је именован, нови председник или
члан именује се до истека периода на који је
именован Управни одбор.

Члан 26.
Управни одбор Фонда ради и одлучује по
правилу на седницама.
Седнице Управног одбора сазива и њима
председава председник управног одбора по
потреби, на иницијативу најмање трећине
чланова Управног одбора, као и на захтев оснивача.
У случају одсутности или спречености
председника Управног одбора, седницу може
сазвати и њоме председавати заменик председника управног одбора.
Управни одбор може пуноважно да ради и
одлучује ако је на седници присутно више од
половине укупног броја чланова.
Одлука се сматра донетом ако за њу гласа
већина укупног броја чланова уУправног одбора.
У случају једнаке поделе гласова чланова
при одлучивању о поједином питању, глас
председника Управног одбора је одлучујући.

Члан 27.
У хитним случајевима, када одлагање доношења одређене одлуке не би било у интересу фонда, управни одбор може донети
одлуку и без сазивања и одржавања седнице
(писмено, телефонски или на други сличан
начин ) ако се томе не противи ниједан члан
управног одбора.
Када наступи случај из става 1.овог члана
председник управног одбора обавештава
чланове о неопходности потребе доношења
одлуке без сазивања и одржавања седнице и
упознаје их са одлуком коју треба донети.
Ако се ниједан члан управног одбора не
противи доношењу одлуке на начин из става
1. овог члана одлука се сматра донетом када
се за њу изјасни (писмено, телефонски или
на други начин) већина укупног броја чла-
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нова управног одбора.
На првој седници по доношењу одлуке
писмено, телефонски или на други сличан
начин, председник управног одбора подноси
информацију о донетој одлуци и разлозима
за њено доношење на начин и по поступку
предвиђеном овим чланом.

Члан 28.
Члан управног одбора не може гласати кад
Управни одбор одлучује:
- о ослобађању од обавезе и одговорности тог члана;
- о признавању погодности члана на
рачун Фонда;
- о утврђивању захтева које Фонд има
у односу на тог члана;
- о покретању или одустајању од спора
против тог члана;
- у другим случајевима када тај члан
има интерес противан интересу Фонда.

Члан 29.
Председник и чланови Управног одбора
имају право на стимулативну накнаду за свој
рад.
Висина стимулативне накнаде зависи од
успешности пословања Фонда и мора бити
сразмерна задацима и обављеним пословима
управног одбора.
Стимулативна накнада члановима управног одбора исплаћује се у складу са одлуком
оснивача.
Члан 30.
Чланови управног одбора Фонда одговорни су за свој рад оснивачу.

Члан 31.
Чланови управног одбора фонда одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују фонду и повериоцима ако је та
одлука донесена грубом непажњом или са
намером да се штета проузрокује.
Члан управног одбора не сноси одговорност ако је при гласању о доношењу одлуке
из става 1. овог члана издвојио своје мишљење у записник.

Члан 32.
Члан Управног одбора може бити разрешен :
- ако не учествује или не учествује редовно у раду управног одбора;
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- уколико својом кривицом нанесе већу
материјалну штету фонду;
- ако несавесно обавља дужност члана
управног одбора фонда.

Члан 33.
О разрешењу чланова управног одбора одлучује оснивач фонда по својој иницијативи,
на захтев Управног одбора или Надзорног
одбора фонда.

Члан 34.
Начин рада и одлучивање на седницама
Управног одбора ближе се регулише пословником о раду.
Представљање и заступање фонда

Члан 35.
Фонд представља и заступа председник
Управног одбора фонда.

Члан 36.
За Председника управног одбора
фонда може бити именовано лице за које не
постоје законске сметње за вршење пословодне функције и које испуњава следеће
услове:
- да има високу стручну спрему;
- да има најмање 3 године радног искуства;
- да је у досадашњем раду показао
стручне и организационе способности;
- да није осућивано за кривично дело
против привреде;
- да му није изречена мера безбедности
забране обављања делатности која представља претежну делатност фонда, за време
док траје та забрана.

Члан 37.
Председник управног одбора фонда:
- представља и заступа Фонд у правном
промету према трећим лицима;
- организује и руководи процесом рада
и води пословање Фонда;
- одговара за законитост рада Фонда;
- предлаже програме рада и планове
развоја и предузима мере за њихово спровођење;
- подноси финансијске извештаје , извештаје о пословању и годишње обрачуне;
- подноси Управном одбору предлоге
одлука и извршава одлуке Управног одбора
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Фонда;
- одлучује и решава о правима запослених из радног односа, односно у вези са
радом, у складу са законом и предузима мере
за заштиту запослених на раду;
- предузима мере за заштиту имовине
и лица у обављању делатности од општег интереса;
- одлучује о другим питањима и врши
друге послове одређене законом, одлуком о
оснивању и овим Правилима.

Члан 38.
Председник управног одбора фонда може
образовати комисије и радне групе.
Председник управног одбора фонда може,
посебним пуномоћјем, одређене послове из
своје надлежности пренети на друге запослене у Фонду.
Акте Фонда потписује Председник управног одбора фонда или лице које он овласти.

Члан 39.
У вршењу функције органа пословођења
председник Управног одбора фонда је самосталан, а за свој рад одговара Управном одбору и оснивачу.
У случају неизвршавања или несавесног
вршења послова из свог делокруга или злоупотребе положаја као и другим случајевима
утврђеним Законом, председник Управног
одбора фонда на предлог Управног одбора
или Надзорног одбора а по одлуци оснивача
може бити разрешен дужности пре истека
времена на које је именован.

Члан 40.
Председник Управног одбора фонда одговара солидарно са члановима управног одбора за штету проузроковану Фонду и
повериоцима ако је одлука којом је штета
проузрокована донета грубом непажњом или
са намером да се проузрокује.

Члан 41.
Председник Управног одбора фонда одговаран је за законитост рада фонда и за испуњавање законом прописаних обавеза фонда.

Члан 42.
Надзорни одбор фонда је орган надзора у
фонду.
У вршењу своје функције надзорни одбор
фонда је независан у раду.
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Члан 43.
Надзорни одбор има председника и два
члана које именује и разрешава оснивач.

Члан 44.
Надзорни одбор Фонда надзире пословање Фонда и:
1. прегледа завршни рачун и извештаје
о пословању и утврђује да ли су сачињени у
складу са прописима;
2. доноси пословник о свом раду;
3. прегледа пословне књиге и друга документа Фонда;
4. врши надзор над законитошћу рада
Управног одбора и директора;
5. обавља и друге послове утврђене законом и Одлуком о оснивању.

Члан 45.
Председник и чланови Надзорног одбора
се именују на период од 4 године.
У случају разрешења председника или
члана надзорног одбора пре истека периода
на који је именован, нови председник или
члан именује се до истека периода на који је
именован Надзорни одбор.
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
ФОНДА

Члан 46.
Унутрашња организација Фонда утврђује
се Правилником који доноси Управни одбор
фонда.

Члан 47.
За обављање појединих стручних послова
и консултантских услуга из своје надлежности, Фонд може ангажовати друга домаћа
правна и физичка лица на основу одлуке
Управног одбора.
У случају када Фонд поверава обављање
појединих стручних послова лицима из става
1. овог члана, њихова међусобна права и обавезе уређују се уговором.
ЈАВНОСТ РАДА

Члан 48.
Рад Фонда је јаван.
Јавност рада остварује се јавношћу рада
Управног и Надзорног одбора, објављивањем њихових општих аката и програма рада
Фонда, као и подношењем извештаја о раду
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у складу са законом и одлукама оснивача.

Члан 49.
Информисање јавности о раду и пословима из надлежности Фонда врши директор,
односно лице које он овласти.
За јавност рада Фонда одговоран је Председник Управног одбора Фонда.
ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 50.
Општим актом Фонда утврђује се документација и подаци који представљају пословну тајну.
Пословну тајну представљају документација и подаци утврђени општим актом из
става 1. овог члана чије би достављање и саопштавање неовлашћеном лицу произвело
штетне последице за законито и благовремено извршавање послова Фонда утврђених
законом и Одлуком о оснивању или би штетило угледу и интересима Фонда.
ОПШТИ АКТИ ФОНДА

Члан 51.
Општи акти Фонда су: Правила фонда,
правилници и други акти којима се на општи
начин уређују одређена питања.
Правила фонда су основни општи акт
Фонда и сви остали општи акти морају бити
у складу са њим.

Члан 52.
Измене и допуне Правила и осталих општих аката врше се по поступку и на начин
који је прописан за њихово доношење.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Члан 53.
Правила фонда ступају на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.
Број: 400-30/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине
Браниславка Шуловић,с.р
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На основу чл. 18, став 1, тачка 20. Статута
општине Велико Градиште ("Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008),
a у складу са чл. 16, став 1, тачка 3. и 6. и чл.
27. Одлуке о ванредним ситуацијама и организацији цивилне заштите на територији општине Велико Градиште ("Службени гласник
општине Велико Градиште" бр. 3/2011), на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на
34. седници одржаној 18.05.2015. године, д о
н о с и,
ОДЛУКУ
o усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда
на територији општине Велико Градиште за 2015. годину

Члан 1.
Усваја се Оперативни план за одбрану од
поплава на водама II реда на територији општине Велико Градиште за 2015. годину.
1. Оперативни план за одбрану од поплава
на водама II реда, на територији општине Велико Градиште, урађен је у складу са чл.55.
став 6. Закона о водама (Сл.гласник РС бр.
30/2010), и следећег је садржаја:

1.Основне карактеристике територије општине Велико Градиште,
2. Процена опасности од поплава, одроњавања и клизања земљишта, рушења брана,нагомилавања
леда
на
водотоцима,
атмосферских непогода, снежних наноса и
суше и процена сопствених снага и могућности за заштиту и спасавање становништва и
материјалних добара на територији општине
Велико Градиште,
3. Извод из Оперативног плана одбране од
поплава за воде 1. реда за 2015. годину.
4. Критеријуми за проглашавање одбране
од поплава,
5. Мере заштите од поплава,
5.1. Превентивне мере,
5.1.1. Преглед превентивних мера у заштити од поплава, одроњавања и клизања
земљишта, снега и снежних наноса на територији општине Велико Градиште,
5.1.2. Преглед оперативних мера и активности које се предузимају када евидентно постоји опасност од поплава на територији
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општине Велико Градиште, на брањеним и
небрањеним поплавним подручјима,
5.1.2.1. Преглед повереника цивилне заштите и њихових заменика,
5.1.2.2. Преглед осматрача, организатора
и вођа одбране од поплава по секторима на
реци Дунав,
5.1.2.3. Преглед осматрача, организатора
и вођа одбране од поплава по деоницама на
реци Пек,
5.1.2.4. Преглед осматрача, организатора
и вођа одбране од поплава по деоницама на
осталим рекама(водотоци 2. реда),
5.1.2.5. Преглед екипа за одбрану од поплава на критичним тачкама,
5.1.2.6. Начин узбуњивања и обавештавања угроженог становништва,
5.2. Оперативне мере и активости када
дође до поплава,
5.2. 1. Преглед оперативних мера и активности које се предузимају када наступи поплава на територији општине Велико
Градиште,
5.2.2. Преглед правних субјеката који се
ангажују у акцијама заштите и спасавања од
поплава, одроњавања и клизања земљишта;
снега и снежних наноса на територији општине Велико Градиште,
5.2.3. Преглед правних субјеката из других општина који се ангажују у акцијама заштите и спасавања од поплава, одроњавања
и клизања земљишта; снега и снежних наноса на територији општине Велико Градиште
5.2.4. Преглед снага и средстава са територије општине Велико Градиште које се ангажују у одбрани од поплава које су у
надлежности ЈП "Србијаводе" и ХЕ "Ђердап"(односи се на воде 1.реда),
6. Ублажавање и отклањање последица
поплава, одроњавања и клизања земљишта;
снега и снежних наноса,
6.1.Преглед мера и активности за ублажавање и отклањање последица поплава, одроњавања и клизања земљишта; снега и
снежних наноса на територији општине Велико Градиште,
7. Руковођење одбраном од поплава,
7.1. Шема руковођења и сарадње у ванредним ситуацијама на територији општине Велико Градиште,
7.2. Списак чланова Општинског штаба за
ванредне ситуације општине Велико Градиште,
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7.3. Лице задужено за координацију одбране од поплава за територију општине Велико Градиште, лице надлежно за
проглашавање фаза одбране од поплава и
лице задужено за евидентирање података о
историјским поплавама за потребе ППРП,
7.4. Списак чланова стручно-оперативног
тима за заштиту од рушења и спасавања из
рушевина и заштиту и спасавање од поплава
и несреће на води и под водом,
7.5. Дневник употребе снага и средстава у
акцијама заштите и спасавања људи и материјалних добара од поплава, одроњавања и
клизања земљишта; снега и снежних наноса
на територији општине Велико Градиште,
8. Техничка документација,
8.1. Шема кишне канализације (затварачи
на изливима у Дунав),
дата на увид приликом предаје Оперативног плана,
9. Графички прилози,
9.1. Топографска карта општине Велико
Градиште, са распоредом људства по деоницама и секторима и сарадња са суседном општином Голубац,
9.2. План града,
10. План обезбеђења финансијских средстава за спровођење Оперативног плана за
воде II реда.
Члан 2.
Потребна финансијска средства за спровођење превентивних мера предвиђених
Оперативним планом за одбрану од поплава
на водама II реда, обезебеђују се из средстава
буџета општине Велико Градиште.
Члан 3
Оперативни план за одбрану од поплава
на водама II реда за територију општине Велико Градиште се ажурира најмање једном
годишње.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште.“
Број: 87-27/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине
Браниславка Шуловић,с.р

20. мај 2015.

На основу члана 60. ст. 1. тачка 9., а у вези
члана 18. став 1. тачка 7. Закона о јавним
предузећима (''Сл. гласник РС'', број
119/2012), члана 19. Одлуке о оснивању ЈКП
„Дунав Велико Градиште“(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 6/2011
и измене и допуне, број 13/2012), члана 40.
Статута општине Велико Градиште (''Општински службени гласник'', бр. 9/2008) и
члана 32. Закона о локалној самоуправи (
„Сл.гласник РС“ број 129/2007 )
Скупштина општине Велико Градиште, на
34. седници одржаној дана 18.05.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2014. ГОДИНЕ
1.

Даје се сагласност на Извештај о пословању ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период јануар - децембар 2014. године, који је
донео Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ на седници одржаној 24.02.2015.
године.
2.

Ово Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Велико Градиште''.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута општине Велико Градиште (''Службени
гласник општине Велико Градиште број
9/2008) којим је утврђено да Скупштина општине даје сагласност на програм рада јавних предузећа и других служби чији је
оснивач.
Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ на седници одржаној дана
24.02.2015. године је усвојио Извештај о пословању ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за
период јануар – децембар 2014. године, па је
Скупштина општине на исти дала сагласност.

Број: 023-31/2015-01-1
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/2012) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(''Службени гласник општине Велико Градиште'', бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на
34. седници одржаној 18.05.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ
1.

Даје се сагласност на Извештај о раду са
финансијским извештајем ЈП Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште за 2014.
годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП
Дирекција за изградњу општине Велико Градиште на седници одржаној 30.04.2015. године.
2.

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Велико Градиште''.
Образложење

Чланом 40. став 1. тачка 23. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) утврђено је да Скупштина општине даје сагласност на програм рада јавних предузећа и
других служби чији је оснивач.
Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште на седници одржаној дана 30.04.2015. године је
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усвојио Извештај о раду са финансијским извештајем ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште за 2014 годину, па је Скупштина општине на исти дала сагласност.
Број: 023-32/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'', број 119/2012) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(''Службени гласник општине Велико Градиште'', бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на
34. седници одржаној 18.05.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РАДА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ
1.

Даје се сагласност на Измену Програма
рада ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште за 2015. годину, који је усвојио Надзорни одбор ЈП Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште на седници одржаној 13.05.2015. године.
2.

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Велико Градиште''.
Образложење

Чланом 40. став 1. тачка 23. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) утврђено је да Скупштина општине даје сагласност на програм рада јавних предузећа и
других служби чији је оснивач.
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Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште на седници одржаној дана 13.05.2015. године је
усвојио Измену Програма рада ЈП Дирекције
за изградњу општине Велико Градиште за
2015 годину, па је Скупштина општине на
исти дала сагласност.
Број: 023-33/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 12. ст. 1. и 3. а у складу
са члановима 5. и 6. и сагласно 13. ст. 2. у
вези члана 2. ст. 1. тач. 7. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС”, бр.
101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и
104/2013), члана 18. и 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 „Службени гласник РС“ бр. 30/10),
Скупштина општине Велико Градиште на
34.-ој седници одржаној дана 18.05.2015. године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О УКИДАЊУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ
ПУТА

1. УКИДА СЕ, својство јавног пута кога
чини део кат. парц. бр. 3030 „Пландиште“
земљиште под зградом и другим објектом од
54 m², уписан у Л.н. бр. 965 к.о. Чешљева
Бара као јавна својина у корист општине Велико Градиште са обимом удела у реалном
делу од 54/746.
2. УТВРЂУЈЕ СЕ да наведена парцела
из тач. 1. диспозитива овог решења у назначеној површини НЕМА СВОЈСТВО некатегорисаног јавног пута.
3. Део катастарске парцеле из тач. 1. диспозитива овог решења чиниће за у будуће неизграђено градско грађевинско земљиште
којим управља и располаже општина Велико
Градиште.
4. Након своје правоснажности ово решење послужиће као исправа подобна за
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упис одговарајућег права у Служби за катастар непокретности Велико Градиште.
5. Ово Решење објавиће се у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште" а ступа
на снагу даном објављивања.
Образложење

Правни основ за доношење Решења из
предлога су одредбе члана 5. и 12. Закона о
јавним путевима (“Службени гласник РС”,
бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и
104/2013).
Део предметне непокретности, за кога се
утврђује да нема својство јавног пута, ни по
својој намени, ни по карактеристикама а ни
по својој повезаности са другим јавним путевима у насељу не чини саобраћајницу доступну и потребну већем броју корисника
већ представља изоловану енклаву, за приступ власника суседне парцеле.
Како ова непокретност до сада није била
доступна већем броју корисника, а то неће
бити ни за у будуће, нити ће чинити саобраћајну површину то је било потребно истој
укинути својство које она сада има у СКН
Велико Градиште.
Ради рационалнијег и ефикаснијег коришћења грађевинског земљишта обзиром да је
на парцели из диспозитива уписана јавна
својина у корист општине Велико Градиште
то је Општинско веће општине Велико Градиште заснивајући своју надлежност на одредби члана 12. а сагласно одредби члана 13.
Закона о јавним путевима одлучило да предложи Скупштини општине Велико Градиште
као стварно и месно надлежном органу да се
непокретности 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 Скупштина је донела решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
жалба није допуштена већ се примењују одредбе ЗУС-а.
Број: 464-71/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 51. Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени гласник општине Велико Градиште" бр. 8/2011) у
складу са чланом 75. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013
и 105/2014) у вези члана 99 и 94. Закона о
планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр.
72/09, 81/09, 24/11, 121/12 и 132/14), члана
32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/07), члана 18. Статута општине Велико Градиште ("Службени
гласник општине Велико Градиште" бр.
9/2008) и члана 192. ЗУП-а (“Службени лист
СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001), на заједнички захтев Предузећа „Silver lake investment“ д.o.o.
Београд ул. Сурчинска бр. 6а. и општине Велико Градиште а на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на
34. седници одржаној дана 18.05.2015. године, донела је,
Р
Е Ш
Е Њ Е
О ДЕЛИМИЧНОМ СТАВЉАЊУ ВАН
СНАГЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У
ЗАКУП

I.
1. ДЕЛИМИЧНО СЕ СТАВЉА ван
снаге Решење о давању у закуп осталог неизграђеног грађевинског земљишта уз накнаду у Туристичко рекреативном насељу
„Бели Багрем“ к.о. Велико Градиште бр. 464136/2006-01 које је донела Скупштина општине општине Велико Градиште на својој
седници одржаној дана 06.11.2006. године, у
члану 1. коплекс I. алинеја 1. и алинејама 16
и 17, те за у будуће вишe неће производити
правно дејство, за делове кат. парц. бр.
2552/1 „Рит“ њива 4. класе цела вел. 4.60,98
ха и њива 6. класе цела вел. 13.12,32 ха, и
кат. парц. бр. 2456/1 „Рит“ њива 3 класе цела
вел. 3.36,94 ха уписане у Л.н.бр. 2529 к.о.
Велико Градиште у следећим мерама и границама:
-почиње од двомеђе кат. парц. бр. 2606
(пут) и кат. парц. бр. 2552/1 и иде у правцу
запада, правом линијом, где сече кат. парц.
бр. 2602 и наставља истим правцем преко
кат. парц. бр. 2456/1 у укупној дужини од
880,00 метара где се ломи под правим углом
у правцу севера у ширини од 68,75 метара,
скреће под правим углом у правцу истока и
иде преко кат. парц. бр. 2456/1 и кат. парц. бр.
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2606 правцем према кат. парц. бр. 2552/1 и
парцелом бр. 2552/1 у укупној дужини од
858,30 метара где долази до напред описане
двомеђе кат. парц. бр. 2606 и кат. парц. бр.
2552/1 где се завршава, све у к.о. Велико Градиште, укупне површине око 12.00,00 ха.

II.
НАЛАЖЕ СЕ ЈП Дирекцији за изградњу
општине Велико Градиште да у року од 15.
дана од правоснажности овог решења спроведе поступак, раскида Уговора о давању у
закпу осталог неизграђеног грађевинског
земљишта уз накнаду у Туристичко рекреативном насељу „Бели Багрем“ к.о. Велико
Градиште бр. 1343/06 од 08.12.2006 године,
овереног код Општинског суда у Великом
Градишту Ов. бр. 4370/06 од 08.12.2006. године.

III.
Досадашњи закупац, неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини, Предузеће „Silver lake investment“ d.o.o. Београд
ул. Сурчинска бр. 6а, ОБАВЕЗАН ЈЕ, да непокретност преда општини Велико Градиште
односно ЈП Дирекцији за изградњу општине
Велико Градиште, у року од 8. дана, након
раскида уговора, без накнаде, под претњом
пропуштања.
На деловима непокретности из Одељка I.
алинеје 1. овог решења, предиђа се изградња
и уређење полетно слетне стазе за слетање и
полтање мањих ваздухоплова, летилиште
„Сребрно језеро“ код Великог Градишта.
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, бр. 464-136/0601 од 11.06.2006. године, дате су у закуп непокретности наведене у решењу у више
комплекса, ради релаизације садржаја предвиђених урбанистичко планском документацијом у обухвату Плана општег уређења
„Бели багрем-Сребрно језеро“ к.о. Велико
Градиште.
Након доделе неизграђеног грађевинског
земљишта, напред именовано предузеће је са
ЈП Дирекцијом за изградњу општине Велико
Градиште закључило Уговор о давању у
закуп осталог неизграђеног грађевинског

20. мај 2015.

земљишта уз накнаду у Великом Градишту
бр. 1343/06 од 08.12.2006 године, овереног
код Општинског суда у Великом Градишту
Ов. бр. 4370/06 од 08.12.2006. године.
Све додељене непокретности плаћене су
закуподавцу општини Велико Градиште на
начин и под условима одређеним решењем
СО Велико Градиште а на начин предвиђен
Уговорм.
Ово земљиште још увек није приведено
намени.
Пре извесног времена општина Велико
Градиште је код Директората цивилног ваздухопловства РС покренула иницијативу
ради издавања дозволе за коришћење летилишта „Сребрно језеро“ код Великог Градишта. Захтеву се придружило и напред
наведено предузеће закупац земљишта.
Директорат цивилног ваздухопловства РС
је 26.03.2015 године, после обиласка локације, у складу са одредбма члана 244. Закона
о ваздушном саобраћају („Службени гласник
РС“ бр. 73/10, 57/11 и 93/12) а сагласно Правилнику о летилиштима и теренима („Службени гласник РС“ бр. 23/12 и 33/12) доставио
извештај са налазима општини Велико Градиште у циљу реализације са предлогом да
се отклоне уочене неправилности и налогом
да се корективне мере предузму ради реализације пројекта литилиште „Сребрно језеро“.
Предметно летилиште имало би уређену
полетно слетну писту оквирне дужине око
један километар, и ширине око 69 метара,
која је у травнатој подлози намењеној за слетање и плетање малих ваздухоплова. Писта,
односно стаза за летање и полетање имала би
смер исток-запад, била би обележена у
складу са препорукама и одобрењу Директората цивилног саобраћаја РС, чију ће дозволу
за коришћење летилиште морати да има. Летилиште би чиниле делови парцела ближе
одређене диспозитивом овог решења.
Обзиром да се ради о заједничком
пројекту општине и напред наведеног Предузећа то се у циљу стварања општег оквира
за привређивање и спровођење напред означеног пројекта и не предвиђа давање накнаде
за непокретности, које ће након ступања решења на правну снагу, бити предмет парцелације и препарцелације, а ради поновног
успостављања права јавне својине у корист
јединице локалне самоуправе ради изградње
летилишта.
Како је Решење о давању грађевинског

20. мај 2015.

земљишта на корићење донела СО Велико
Градиште, а имајући у виду да је чланом 51.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште" бр.
8/11) одређено да акт о престанку права доноси Скупштина општине на предлог овлашћеног лица, то се у складу са чл. 32. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
РС" бр. 129/07) и чланом 18. Статута општине Велико Градиште ("Службени гласник
општине Велико Градиште" бр. 9/2008) у
циљу спровођења политике локалног економског развоја, Скупштинa општине je донела решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
жалба није допуштена већ се примењују одредбе ЗУС-а.
Број: 464-72/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС
и 98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 3, 5. и 6. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера
на јавним површинама („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 4/08 и 8/11),
члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту
(“Сл. гласник општине Велико Градиште”,
бр. 8/2011) и члана 40. Статуа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 9/2008), по спроведеном поступку јавног надметања на захтев ЈП
Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, а на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на 34. седници одржаној дана
18.05.2015. године, донела је,
Р
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I
ДАЈУ СЕ У ЗАКУП, на одређено време,
јавне површине у Великом Градишту ради
постављања привремених објеката и киоска,
најповољнијим учесницима јавног надметања и то:
„Magicpyramid“ доо Пожаревац,
Косовска 26/9, локација 23 - кат.парц. бр. 546
К.о. Велико Градиште на градском кеју, површине 8 m2 и локација 28 – кат. парц. бр. 463
К.о. Велико Градиште испред Комерцијалне
банке у улици Војводе Мишића, површине 8
m2;
Дамњановић Властимиру из Великог Градишта, ул. Лоле Рибара бр. 10, локација 25 – кат. парц. бр. 553 у градском парку
на главној стази, површине 3 m2;
Стојадиновић Драгици из Пожаревца, ул. Јована Драгашевића бр. 6 и Ђоловић Миланки из Великог Градишта, ул.
Хајдук Вељкова бр. 74, локација 26 – кат.
парц. бр. 783 К.о. Велико Градиште, на Житном тргу наспрам зграде СДК, уз дрворед дудова, површине 3 m2;
Бушатовић Сузани из Бискупља,
ул. Гвоздена Станојевића бб, локација 30 –
кат. парц. бр. 393 К.о. Велико Градиште, између Дома здравља и Лукоил бензинске
пумпе, површине 50+50 m2.

Предметне локације из Одељка I тачке 1.
овог Решења, дају се у закуп на период од 4
године уз накнаду сходно Допуни програма
постављања привремених објеката и киоска
на подручју Великог Градишта за период од
2014. до 2019. године ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште.
Износ закупнине за сваки предмет закупа
из Одељка I тачке 1. овог Решења износи
83,00дин/m2 на месечном нивоу, и словима
осамдесеттри динара по метру квадратном на месечном нивоу.
II
ОБАВЕЗУЈУ СЕ закупци предметних локација на јавним површинама, да у
року од 15 дана од правоснажности Решења,
са ЈП Дирекцијом за изградњу општине Велико Гадиште закључе уговоре којим ће регулисати своја међусобна права и обавезе.
Закупци предметних локација на јавним површинама немају право да своје право
закупа уписују у одговарајућим јавним књигама.
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III
1.ОБАВЕЗУЈУ СЕ закупци предметних локација на јавним површинама, које су
дате на привремено коришћење, да пре закључења Уговора о закупу, доставе техничку
документацију потребну за постављање привременог објекта и пројекат рушења тог
објекта са предрачуном трошкова рушења
истог, а све у складу са врстом, типом и наменом објекта.
2.Закупци су дужни да при закључењу уговора приложе менице без протеста на иснос трошкова рушења објекта из
пројекта као обезбеђење за наплату трошкова
рушења.
3.Ако власник привременог објекта у
року одређеним Уговором не уклони привремени објекат, рушење и уклањање истог, као
и одношење преосталог грађевинског материјала, извршиће надлежни орган општине
Велико Градиште, из средстава депозита, на
терет меничног дужника.
IV
1.ОБАВЕЗУЈУ СЕ закупци предметних локација на јавним површинама да
објекте уклоне о свом трошку по истеку важења овог Решења.
2.ОБАВЕЗУЈУ СЕ закупци да своје
објекте уклоне и пре рока из решења ако се
земљиште приведе другој намени одређеној
одговарајућим планским актом.

V
1.Изабрани закупци наведени у
Одељку I тачка 1. овог решења дужни су да
предвиђен садржај реализују и ставе у функцију у року од месец дана, рачунајући од
дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта, а на основу
приложене техничке документације.
2. Трошкове постављања привремених објеката и комуналног опремања локације сносе закупци.

О б р а з л о ж е њ е
У складу са Допуном Програма постављања привремених објеката и киоска на
подручју Великог Градишта за период од
2014. до 2019. године, на коју је СО Велико
Градиште дала сагласност на својој 33. седници одржаној 20.03.2015. године, а на захтев ЈП Дирекцијe за изградњу општине
Велико Градиште, по одлуци Председника
општине Велико Градиште, покренут је поступак давања у закуп предметних локација
на јавним површинама.
Комисија Скуштине општине Велико

20. мај 2015.

Градиште за давање у закуп грађевинског
земљишта расписала је Оглас о јавном надметању који је заведен у Општинској управи
општине Велико Градиште под бројем 46458/2015-06 од 15.04.2015. године и исти је
објавила на општинском сајту, кабловској телевизији „Коперникус“ и огласној табли СО
Велико Градиште.
На расписани оглас у складу са одељком VII, до 30.04.2015. године, у писарницу
Општинске управе општине Велико Градиште, а до 11,00 часова укупно је пристигло
десет писмених пријава са доказима о плаћеном депозиту
Јавно надметање одржано је дана
30.04.2015. године, у Великој сали Скупштине Општине Велико Градиште са почетком у 12.00 часова. Почетна цена износила је
83 дин/m² на месечном нивоу, и иста је достигла висину ближе одређену Одељком I
тачком 3. диспозитива овог решења. По спроведеном надметању потписан је радни текст
Записника о одржаном надметању од стране
учесника и комисије.
Примедби на поступак од стране
учесника није било.
На основу свега наведеног а у складу
са чланом 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука
УС, 132/2014 и 145/2014), чланом 3, 5. и 6.
Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним
површинама („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, бр. 4/08 и 8/11), чланом 19. Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. гласник
општине Велико Градиште”, бр. 8/2011) и
чланом 40. Статуа општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико
Градиште”, бр. 9/2008) Скупштинa је донела
решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУС-а.

Број: 464-73/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р

20. мај 2015.

На основу чланова 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС,
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС,
132/2014 и 145/2014) и Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини за 2015. годину, а у складу са чланом
15, 16, 17. и 18. Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени гласник општине Великог Градиште”, 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
„Сл. гласник РС“, бр. 30/2010), по Одлуци
Председника општине Велико Градиште, по
спроведеном првостепеном управном поступку Одељења за урбанизам, комунално
стамбене и имовинско правне послове, Општинске управе општине Велико Градиште
на захтев ЈП дирекције за изградњу општине
Велико Градиште, а на предлог Општинског
Већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на 34. седници одржаној дана
18.05.2015. године, донела је,
Р

Е
Ш
Е
Њ
Е
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ У ВЕЛИКОМ
ГРАДИШТУ

I
1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Велико Градиште, јавним надметањем, неизграђено грађевинско земљиште,
Пантић Живораду из Великог Градишта и
то:
а) кат. парц. бр. 2366/83 „Бунгаловска“, површине 2,01 ара уписана у Л.н.бр.
2195 К.О. Велико Градиште са правом јавне
својине Општине Велико Градиште,
б) кат. парц. бр. 2366/84 „Бунгаловска“, површине 2,02 ара уписана у Л.н.бр.
2195 К.О. Велико Градиште са правом јавне
својине Општине Велико Градиште.
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II
Износ накнаде за непокретности које
се отуђују из Одељка I под а) и б) овог Решења износи 3050 еура/ар и словима три
хиљаде педесет еура по ару у динарској
противвредности по средњем курсу НБСа на дан уплате.
Накнада за предметно земљиште
плаћа се сагласно условима прописаним Одлуком о грађевинском земљишту СО Велико
Градиште.
Општина Велико Градиште дозвољава стицаоцу да своје право својине
укњижи у одговарајућим Јавним књигама.
III

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ стицалац 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
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Комисија СО општине Велико Градиште за давање грађевинског земљишта у
закуп је на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште а у складу
са усвојеним Програмом отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини
за 2015. годину, по Одлуци Председника општионе Велико Градиште, објавила оглас
ради отуђења горе означеног земљишта лицима заинтересованим за изградњу у складу
са одговарајућим Програмом.
Оглас о јавном надметању објављен
је у Општинској управи под бр. 464-18/201506 дана 27.02.2015. године. Оглас је објављен
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 30.03.2015. године, у
писарницу Општинске управе општине Ве-
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лико Градиште, а до 11,00 часаова укупно је
пристигло две писмене пријаве са доказима
о плаћеном депозиту па су исте испуњавале
формалне услове из огласа.
Јавно надметање одржано је дана
30.03.2015. године, у Великој сали Скупштине општине Велико Градиште са почетком у 11,17 часова. На јавном надметању
учествовало је 2 учесника. Почетна цена за
предметне непокретности износила је
3.000,00 еура по једном ару, а достигла је
цену од 3.050,00 еура по једном ару. По спроведеном надметању учесници у надметању
потписали су радни текст Записника о одржаном јавном надметању.
Примедби на поступак од стране
учесника и других лица није било.
Из свега напред изнетог Скупштина
је донела решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУС-а.
Број: 464-74/2015-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 27. ст. 10. Закона о
јавној својини (“Службени гласник РС”, бр.
72/2011, 88/2013 и 105/2014) а у складу са
чланом 19. и 21. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине
Велико Градиште (‘’Службени гласник општине Велико Градиште’’, број 7/2014),
члана 2, 4. и 12. Закона о промету непокретности („Сл. гланик РС“, бр. 42/98 и 111/09),
члана 20. Закона о локалној смоуправи
(“Службени гласник РС”, бр. 129/2008),
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр.
9/2008) и Одлуке о прибављању непокретно-

20. мај 2015.

сти у јавну својину за потребе изградње резервоара за снабдевање водом „Кумане (Конглавица)“ („Сл. гласник РС“, бр. 3/2015), а на
предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на 34. седници одржаној дана
18.05.2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ РЕЗЕРВОАРА ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ВОДОМ „КУМАНЕ (КОНГЛАВИЦА)“

I
1. ПРИБАВЉАЈУ СЕ у јавну својину
општине Велико Градиште непосредном погодбом, а за потребе изградње резервоара за
снабдевање водом „Кумане (Конглавица)“,
следеће непокретности и то:
1.1) кат. парц. бр. 1690 „Карлица“, пашњак 3. класе у површини од 34,39 ари, уписана у Л.н.бр. 153 К.о. Кумане својина
Живановић Веселинке из Кусића са 1/1;
1.2) кат. парц. бр. 1697 „Влашка
страна“ њива 5. класе у површини од 43,05
ари, уписана у Л.н.бр. 381 својина Миладиновић Живадина из Кумана са 1/1.

II
1. Износ накнаде за прибављање непокретности ближе одређених у Одељку I
овог решења износи:
1.1) за кат. парц. бр. 1690 у површини
од 34,39 ари у К.о. Кумане укупан износ од
82.000,00 РСД, и словима осамдесет две хиљаде динара,
1.2) за кат. парц. бр. 1697 у површини
од 43,05 ари у К.о. Кумане укупан износ од
103.320,00 РСД, и словима сто три хиљаде
три стотине двадесет динара.
2. Новчана средства за прибављање
непокретности у јавну својину биће обезбеђена из сталне буџетске резерве општине Велико Градиште.

20. мај 2015.

III
1. ОБАВЕЗУЈУ СЕ ранији власници
да у року од 30 дана од дана правоснажности
овог решења, са прибавиоцем закључе Уговоре којим ће уредити међусобна права и
обавезе.
2. Ранији власници непокретности
дозвољавају стицаоцу да своје право својине
упише у одговарајућим Јавним књигама.
Образложење

Поступајући по захтеву за прибављање парцела ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, а на предлог
Општинског већа, Скупштина општине Велико Градиште на својој 33. седници одржаној дана 20.3.2015. године донела је Одлуку
о прибављању непокретности у јавну
својину за потребе изградње резервоара за
снабдевање водом „Кумане (Конглавица)“
(„Сл. гласник РС“, бр. 3/2015).
Сагласно члану 19. и 21. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико Градиште’’, број 7/2014), Комисија за давање у
закуп грађевинског земљишта СО Велико
Градиште спровела је поступак прибављања
предметних непокретности у јавну својину
општине Велико Градиште непосредном погодбом. У току поступка утврђено је да су
преминула лица чије је право својине на
предметним непокретностима уписано у
јавну књигу о непокретностима и правима на
њима, те да се правноснажним и извршним
решењем О.бр.146/15 од 11.03.2015. године
Основног суда Велико Градиште иза пок.
Живановић Веселинке бив. из Кусића оглашава за наследника Миловановић Слободанка
из
Кумана
на
целокупној
заоставштини оставиље, а да се правноснажним и извршним решењем О.бр.430/14 од
31.03.2015. године Основног суда Велико
Градиште иза пок. Миладиновић Живадина
бив. из Кумана оглашава за наследника Миладиновић Радиша из Кумана на целокупној
заоставштини оставиоца.
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Надаље, актом број 436-5/48/2015-05
од 16.04.2015. године прибављеним од Одељења локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште
утврђена је тржишна цена квадратног метра
непокретности на територији општине Велико Градиште према подацима Министарства финансија Пореске управе
Експозитуре Велико Градиште, која је коришћена као пореска основица у поступцима
утврђивања пореза на пренос апсолутних
права у 2014. години, за пољопривредно земљиште и износила је 51,00 дин/m², те у истом
износу и просечна тржишна вредност за
предметне суседне кат. парцеле. Такође, увидом у акт број 110-464-08-00002/2015-I1ВоЕ
од 10.02.2015. године Пореске управе Експозитура Велико Градиште утврђено је да је
процена тржишне вредност предметне непокретности од 43,05 ари износи 24,00
дин/m². У складу са претходно наведеним, а
имајући у виду да предметне непокретности
представљају суседне парцеле, у поступку
пред органом управе ванкњижни власници
истих дали су сагласност да на име накнаде
за прибављање кат. парц. бр. 1690 К.о. Кумане Општина Велико Градиште исплати
износ од 82.000,00 динара, односно на име
накнаде за прибављање кат. парц. бр. 1697
К.о. Кумане исплати износ од 103.320,00 динара.
Из свега напред изнетог Скупштинa
je у складу са чланом 27. ст. 10. Закона о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр.
72/2011, 88/2013 и 105/2014), чланом 19. и
21. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Велико
Градиште (‘’Службени гласник општине Велико Градиште’’, број 7/2014), чланом 2, 4. и
12. Закона о промету непокретности („Сл.
гланик РС“, бр. 42/98 и 111/09), чланом 20.
Закона о локалној смоуправи (“Службени
гласник РС”, бр. 129/2008), чланом 40. Статута општине Велико Градиште (‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008) и
Одлуком о прибављању непокретности у
јавну својину за потребе изградње резервоара за снабдевање водом „Кумане (Конгла-

122

Број 4

вица)“ („Сл. гласник РС“, бр. 3/2015) донела
решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУС-а.
Број: 464-75/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине

Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 17. став 1. тачка 2.
Одлуке о ванредним ситуацијама и
организацији цивилне заштите на територији
Општине Велико Градиште („Службени
гласник Општине Велико Градиште”, бр.
3/2011“.) а у складу са чланом 18. став 1
тачка 20. Статута Општине Велико Градиште
(„Службени гласник Општине Велико
Градиште”, бр. 9/2008“)

Скупштина општине Велико Градиште, на
34. седници одржаној 18.05.2015. године,
донела је
Решење

о разрешењу и постављењу члана
Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Велико Градиште
Члан 1.

Владица Тасић из Пожаревца разрешава
се дужности члана Општинског штаба за
ванредне ситуације Општине Велико
Градиште.
Члан 2.

Дарко Пајкић из Великог Градишта,
поставља се за члана Општинског штаба за
ванредне ситуације Општине Велико
Градиште.

Члан 3.

20. мај 2015.

Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику
oпштине Велико Градиште”.
Образложење

Решењем Скупштине општине Велико
Градиште формиран је Општински штаб за
ванредне ситуације Општине Велико
Градиште, (“Службени гласник Општине
Велико Градиште бр. 3 од 28.03.2011.“).

Овлашћени
предлагач,
у
циљу
континуираног рада Општинског штаба за
ванредне ситуације Општине Велико
Градиште, предлаже разрешење Владице
Тасића из Пожаревца, због постављења
Дарка Пајкића из Великог Градишта,
Начелника ПС Велико Градиште, по
функцији. Како је чланом 17. став 1. тачка 2.
Одлуке о ванредним ситуацијама и
организацији цивилне заштите на територији
Општине Велико Градиште („Службени
гласник Општине Велико Градиште
„бр.3/2011.) прописано да Скупштина
општине поставља и разрешава припаднике
Општинског штаба за ванредне ситуације, то
је донето решења као диспозитиву.
Број: 020-56/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 32 став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. закон),
члана 130. ст. 3 Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05,
72/09, 99/10, 57/11, 119/2012, 45/2013 - др.
закон и 93/2014) и члана 40 став 1 тачка 11
Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“,
бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште на својој 34. седници одржаној дана
18.05.2015. године, донела је,

20. мај 2015.

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

Члан 1.
Разрешава се Надзорни одбор Дома
здравља у Великом Градишту у саставу:
Данијела Мијатовић из Великог Градишта –
Председник, представник оснивача,
Марица Бранковић из Великог Градишта –
члан, представник оснивача и
Др. Драгољуб Зарић из Великог Градишта –
члан, представник запослених.

Надзорни одбор из става 1. разрешава се
услед истека мандата.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
О б
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Чланом 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007
и 83/14- др. закон) прописано је да Скупштина општине именује и разрешава
управне и надзорне одборе јавних предузећа
и установа чији је оснивач.
Чланом 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008) утврђено је право
Скупштине да именује и разрешава управне
и надзорне одборе јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач
и да даје сагласност на њихове Статуте у
складу са законом.
Чланом 130. ст. 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр.
107/05, 72/09, 99/10, 57/11, 119/2012, 45/2013
- др. закон и 93/2014) прописано је да директора, заменика директора, чланове управног
одбора и надзорног одбора здравствене установе именује и разрешава оснивач.
Скупштина општине Велико Градиште, на седници одржаној 17.12.2008. го-
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дине именовала је Надзорни одбор Дома
здравља Велико Градиште.
Мандат надзорног одбора траје 4 године.
Чланом 130. ст. 7. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр.
107/05, 72/09, 99/10, 57/11, 119/2012, 45/2013
- др. закон и 93/2014) прописано је да органи
здравствене установе, по истеку мандата, настављају да обављају послове у складу са законом и статутом здравствене установе до
дана именовања нових, односно привремених органа.
На основу наведеног донето је решења као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем
суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана
пријема овог решења.
Број: 020-57/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
Председник
Скупштине општине
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 32 став 1 тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. закон),
члана 130. ст. 3 Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05,
72/09, 99/10, 57/11, 119/2012, 45/2013 - др.
закон и 93/2014) и члана 40 став 1 тачка 11
Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“,
бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште на својој 34. седници одржаној дана
18.05.2015. године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
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Члан 1.
Именује се Надзорни одбор Дома
здравља у Великом Градишту у саставу:
Јелена Тодоровић, дипл. економиста из Пожежена – Председник, представник оснивача,
Љубодраг Панић, пољопривредник из Бискупља – члан, представник оснивача и
Ирена Алексић из Великог Градишта, дипл.
економиста – члан, представник запослених.

Члан 2.
Мандат чланова надзорног одбора траје 4 године и почиње да тече даном именовања.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
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Чланом 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007
и 83/14- др. закон) прописано је да Скупштина општине именује и разрешава
управне и надзорне одборе јавних предузећа
и установа чији је оснивач.
Чланом 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008) утврђено је право
Скупштине да именује и разрешава управне
и надзорне одборе јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач
и да даје сагласност на њихове Статуте у
складу са законом.
Чланом 130. ст. 3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр.
107/05, 72/09, 99/10, 57/11, 119/2012, 45/2013
- др. закон и 93/2014) прописано је да директора, заменика директора, чланове управног
одбора и надзорног одбора здравствене установе именује и разрешава оснивач.
Чланом 139. ст. 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр.
107/05, 72/09, 99/10, 57/11, 119/2012, 45/2013
- др. закон и 93/2014) прописано је да надзорни одбор у дому здравља, апотеци, заводу
и заводу за јавно здравље има три члана од
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којих је један члан из здравствене установе,
а два члана су представници оснивача.
Стручни савет Дома здравља Велико
Градиште предложио је да се у Надзорни
одбор Дома здравља именује Ирену Алексић
из Великог Градишта.
На основу наведеног донето је решење као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем
суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана
пријема овог решења.
Број: 020-58/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Председник
Скупштине општине
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07) и члана 74. и 82. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008), у
циљу мера буџетске штедње на предлог Начелника Општинске управе,
Општинско веће општине Велико
Градиште на 78 седници одржаној дана
16.04.2015. године, донело је,
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА
МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ

Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови
и начин коришћења мобилних телефона за
службене потребе и картица за овакве мобилне телефоне, за изабрана, постављена и
запослена лица у органима општине Велико
Градиште.

Члан 2.
Право на доделу и коришћење мобилног телефона и картица за службене потребе
у органима општине Велико Градиште имају
следећа лица:
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1. Председник општине,
2. Заменик председника општине,
3. Председник Скупштине општине,
4. Заменик председника Скупштине општине,
5. Начелник Општинске управе,
6. Секретар Скупштине општине,
7. Општински правобранилац,
8. Начелници Одељења,
9. Помоћник председника општине,
10. Сарадници председника општине,
11. Главни урбаниста,
12. Запослени у Општинској управи.

Члан 3.
Трошкови коришћења мобилних телефона и картица који падају на терет буџета
општине Велико Градиште утврдују се у месечном износу са ПДВ-ом у висини од:
1. за лица из члана 2. тачки 1. и 3. од
5.000,00 динара,
2. за лица из члана 2. тачки 2, 4. и 5. од
3.000,00 динара,
3. за лице из члана 2. тачке 6 од 2.000,00
динара,
4. за лица из члана 2. тачке 7, 8, 9 и 11.
од 1.500,00 динара,
5. за лица из члана 2. тачке 10. од 500,00
динара.
5. за лица из члана 2. тачке 12. од 200,00
динара.

Изузетно дозвољени месечни износ
трошкова коришћења мобилног телефона за
службене потребе може бити виши од месечног износа од става 1. овог члана, на основу
посебног решења Председника општине.
Председник општине може одобрити
коришћење мобилног телефона и картице
члановима стручних и других радних тела
органа општине за поједине њихове послове
из надлежности у висини одређеној актом
Председника општине.

Члан 4.
Износ трошкова коришћења мобилних
телефона и картица прати се месечно а о
њима се стара Одељење за финансије Општинске управе општине Велико Градиште.
Сваки корисник мобилног телефона, односно картице, у случају прекорачења износа
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наведеног у члану 3. овог Правилника, сноси
трошкове прекорачења коришћења мобилног
телефона који су изнад одобреног износа.
На износ прекорачења трошкова коришћења мобилног телефона Одељење за финансије се првог наредног месеца ставити
забрану на део примања радника у складу са
законом.

Члан 5.
Сваки корисник мобилног телефона
дужан је да приликом примопредаје мобилног телефона и картице за мобилни телефон,
потипше изјаву о обустављању дела плате на
име износа трошкова рачуна за мобилни телефон, који је изнад одобреног износа.
Образац изјаве и реверса саставни су
део овог Правилника.

Члан 6.
Евиденцију о додељеним телефонима и
картицама води, Кабинет Председника општине Велико Градиште.
Податке о задуженим мобилним телефонима и катицама службенo лице Кабинета
доставља Одељењу за финансије Општинске
управе општине Велико Градиште.

Члан 7.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о условима и начину коришћења службених мобилних телефона бр. 410-2/2014-01-4 од 22.07.2014
године („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 5/2014).
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана доношења, а објавиће се у
``Службеном гласнику општине Велико Градиште``.
Број: 410-7/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Председник
Општине Велико Градиште
Драган Милић,с.р.
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На основу члана 46. и 66. Закона о локалној
самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/2007),
члана 74. и 82. Статута општине Велико Градиште (“Службени лист општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008), члана 27. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“
бр. 54/10, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13 и
108/13 ) на предлог Одељења за финансије
Општинске управе општине Велико Градиште,
Општинско веће општине Велико
Градиште на 78
седници одржаној
16.04.2015. године, донело је,
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ
МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У УПОТРЕБИ КОД
ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

Члан 1.
Овим Правилнником уређује се нормативно, услови, начин и време коришћења
службених мобилних телефона индиректних
корисника буџета јединице локалне самоуправе и запослених у код идиректних корисника јавних средстава.
Право на коришћење службеног
мобилног телефона је право корисника на
доделу мобилног телефона, одржавање
мобилног телефона у исправном стању и
право плаћања месечног рачуна за
коришћење мобилног телефона у прописаној
висини.

Члан 2.
Право на коришћење службеног
мобилног телефона у организацијама, установама и јавним службама индиректних корисника имају директори руководиоци
унутрашњих организационих јединица, сви
запослени односно запослени чија је природа
посла таква да постоји потреба да су у свако
време доступани грађанима, изабраним,
постављеним лицима и другим сарадницима.
О праву на коришћење телефона
запосленог из става 1. овог члана одлучује
руководилац индиректног корисника јавних
средстава.
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Члан 3.
Службени мобилни телефон користи се
искључиво за службене потребе.
Корисник службеног мобилног
телефона је дужан да буде доступан на
службени мобилни телефон у свако доба.

Члан 4.
Забрањено је давање на коришћење и
послугу службеног мобилног телефона који
је лицу додељен, у складу са овим
Правилником.

Члан 5.
Нестанак мобилног телефона или квар
на мобилном телефону корисник мобилног
телефона је дужан да без одлагања писмено
пријави руководиоцу индиректног корисника
јавних средстава.
Ако корисник не поступи на начин
предвиђен предходним ставом овог члана,
биће дужан да надокнади вредност апарата,
његове поправке или рачуна проузрокованог
несавесном употребом са било чије стране.
Члан 6.
Корисник
службеног
мобилног
телефона је дужан да без одлагања врати или
плати утврђену вредност службеног
мобилног телефона, престанком правног
основа по коме му је додељен на коришћење.

Члан 7.
Висина месечног рачуна за коришћење
службеног мобилног телефона који се плаћа
на терет буџета јединице локалне самоуправе, ограничена је износом којег одређује
Општинско веће општине Велико Градиште
као извршни орган директног корисника
средстава буџета, у месечном износу са
ПДВ-ом, и износи:
- за директоре односно руководиоце организација, установа и служби чији је оснивач ова јединица локалне самоуправе, као и
директоре основног и средњег образовања, у
износу од 1.500,00 динара,
- за раднике ЈП Дирекције за изградњу
општине и то: Јовановић Зорана, Јелчић
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Ђорђа и Игњатијевић Александра по
1.000,00 динара
- за раднике Туристичке организације
по 390,00 динара и
- за запослене раднике месечна
претплата.
Изузетно, из оправданих разлога
поједини месечни рачун за коришћење
службеног мобилног телефона одређеног
лица може бити виши од месечног
ограничења из претходног става по одобрењу Председника општине.
Оправданост разлога, цени и о плаћању
вишег рачуна од прописаног на терет буџета
општине одлучује председник општине на
образложени писани захтев корисника.

Члан 8.
Пре давања на коришћење службеног
мобилног телефона именовано-изабрано, односно запослено лице је дужно да да
писмену изјаву, којом се саглашава да му се
износ који прелази дозвољени месечни рачун
за службени мобилни телефон наплати
обуставом од плате.
Образац изјаве прописује непосредни
руководилац корисника.

Члан 9.
Евиденцију о службеним мобилним
телефонима у складу са овим Правилником
води запослени код индиректног корисника
којег овласти руководилац и Одељење за
финансије Општинске управе општине Велико Градиште.

Члан 10.
Доношењем овог Правилника и његовим ступањем на снагу стављају се ван снаге
сви интерни акти које су донели руководиоци
индиректних корисника биџетских средстава
и више неће производити било које правно
дејство.

Члан 11.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о коришћењу
службених мобилних телефона који се налазе у употреби код индиректних бр. 410-
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2/2015-01-4 од 23.01.2015 године („Службени
гласник општине Велико Градиште“, број
2/2015).

Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику општине Велико Градиште”.
Број: 410-8/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Председник
Општине Велико Градиште
Драган Милић,с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи (‘’Службени
гласник РС’’, бр.129/2007, 83/2014) и члана
40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Сл. гласник општине Велико Градиште’’,
бр. 9/08)
Начелник
Општинске
управе
општине Велико Градиште дана 14.05.2015.
године, донео је
ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ И
САДРЖИНИ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
ИНСПЕКТОРА И ВРСТИ ОПРЕМЕ
КОЈУ КОРИСТИ ИНСПЕКТОР

Члан 1.
Овим Правилником прописују се
образац
и
садржина
легитимације
комуналног,
саобраћајно-комуналног,
грађевинског и инспектора заштите животне
средине (у даљем тексту: легитимација), као
и врста опреме коју користи инспектор у
вршењу инспекцијског надзора.

Члан 2.
Легитимација
прописана
овим
Правилником издаје се комуналном,
саобраћајно-комуналном, грађевинском и
инспектору заштите животне средине
запосленом у органу јединице локалне
самоуправе када у складу са Законом
обављају поверене послове инспекцијског
надзора.
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Члан 3.
Легитимација се издаје према
обрасцима који су одштампани уз овај
Правилник и чине његов саставни део.
Легитимација је величине 70 x 100 мм.
Легитимација је обложена материјалом
од скаја црне боје. Грб и текст на насловној
страни легитимације златне су боје.

Члан 4.
Легитимација на насловној страни
корица у горњем делу садржи грб општине,
испод њега текст који гласи: ОПШТИНА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, а испод тог текста на
легитимацији комуналног инспектора текст
који
гласи:
ЛЕГИТИМАЦИЈА
КОМУНАЛНОГ
ИНСПЕКТОРА,
на
легитимацији
саобраћајно-комуналног
инспектора
текст
који
гласи:
ЛЕГИТИМАЦИЈА
САОБРАЋАЈНОКОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА,
на
легитимацији грађевинског инспектора текст
који
гласи:
ЛЕГИТИМАЦИЈА
ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА, а на
легитимацији инспектора заштите животне
средине текст који гласи: ЛЕГИТИМАЦИЈА
ИНСПЕКТОРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ.
На
првој
унутрашњој
страни
легитимације у горњем средишњем делу
једно испод другог налази се текст који
гласи: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, ОПШТИНА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ОПШТИНСКА
УПРАВА
ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ,
ОДЕЉЕЊЕ
ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, испод текста
налази се место за фотографију инспектора
величине 30 x 35 мм, место за печат органа
који је издао легитимацију, а испод тога
место за име и презиме инспектора, место за
својеручни потпис инспектора и место за
ЈМБГ и број личне карте.
Друга унутрашња страна легитимације
у горњем делу садржи текст: назив органа
који издаје легитимацију изнад ког пише
текст: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, испод назива органа
који издаје легитимацију стоји натпис:
ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА а испод тога
на легитимацији комуналног инспектора
текст који гласи: У вршењу инспекцијског
надзора комунални инспектор има права и
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дужности утврђене Законом о државној
управи („Сл.гл.РС“,бр.79/05), чл. 34. до 38.
Закона о комуналним делатностима
(„Сл.гл.РС“,бр.88/2011) и општинским
одлукама, на легитимацији саобраћајнокомуналног инспектора текст који гласи: У
вршењу инспекцијског надзора саобраћајнокомунални инспектор има права и дужности
утврђене Законом о државној управи
(„Сл.гл.РС“,бр.79/05), чл. 34. до 38. Закона о
комуналним
делатностима
(„Сл.гл.РС“,бр.88/2011), чл.44. до 47 Закона
о о превозу у друмском саобраћају
(„Сл.гл.РС“,бр.46/95), чл.86. до 94. Закона о
јавним путевима („Сл.гл.РС“,бр.101/2005) и
општинским одлукама, на легитимацији
грађевинског инспектора текст који гласи: У
вршењу инспекцијског надзора грађевински
инспектор има права и дужности утврђене
Законом
о
државној
управи
(„Сл.гл.РС“,бр.79/05), чл.175. до 184. Закона
о
планирању
и
изградњи
(„Сл.гл.РС“,бр.72/2009) и општинским
одлукама, а на легитимацији инспектора
заштите животне средине текст који гласи: У
вршењу инспекцијског надзора инспектор
заштите животне средине има права и
дужности утврђене Законом о државној
управи („Сл.гл.РС“,бр.79/05), чл.109. до 115.
Закона о заштити животне средине
(„Сл.гл.РС“,бр.135/2004), чл.29. до чл.33.
Закона о заштити од буке у животној средини
(„Сл.гл.РС“,бр.36/2009), чл.83. до чл.87.
Закона
о
управљању
отпадом
(„Сл.гл.РС“,бр.36/2009), чл.14. до 17. Закона
о заштити од нејонизујућих зрачења
(„Сл.гл.РС“,бр.36/2009), чл.73. до чл.78.
Закона
о
заштити
ваздуха
(„Сл.гл.РС“,бр.36/2009)
и општинским
одлукама, на истој страни испод наведеног
текста налази се место за регистарски број
легитимације, место и датум издавања, као и
место за потпис овлашћеног лица и печат
органа који је издао легитимацију.

Члан 5.
У вршењу инспекцијског надзора
инспектор користи опрему и службену одећу.

Члан 6.
Опрему инспектора чини нарочито:
1) службени аутомобил;
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2) метар и ласерски метар;
3) батеријска лампа;
4) фото апарат;
5) диктафон;
6) видео камера;
7) ГПС уређај за навођење;
8) заштитни шлем;
9) гумене чизме;
10) кишна кабаница и гумене рукавице;
као и друга слична опрема у функцији
обављања инспекцијског надзора.

Члан 7.
Службена одећа је зимска и летња.
Зимска службена одећа носи се од
1.октобра до 30.априла, а летња службена
одећа се носи од 1.маја до 30.септембра.

Члан 8.
Делови службене одеће за инспекторе
женског пола:
1) кожна јакна црне боје, равног кроја,
дужине до изнад колена;
2) четири класична костима са
укројеним сакоима, тегет или светлије сиве
боје ( два зимска и два летња, зимска оба са
панталонама, летњи један са панталонама а
један са сукњом дужине до изнад колена );
3) шест класичних укројених кошуља,
беле или тамно плаве (тегет) боје ( три
зимске са дугим рукавима и три летње са
кратким рукавима );
4) две ешарпе тегет или сиве боје,
стандардне дужине ( тегет ешарпа је или на
пруге у комбинацији боја државне заставе
црвено-тегет-бела или једнобојна / сива
ешарпа је са пругама тамно плаве (тегет)
боје или једнобојна );
5) једне чизме и једне ципеле салонке,
израђене од црне коже;
7) једна ташна од црне коже;
8) два кожна каиша црне боје са
металном копчом.

Делови службене одеће за инспекторе
мушког пола:
1) кожна јакна црне боје, равног кроја;
2) четири одела класичног кроја, тегет
или светлије сиве боје ( два зимска и два
летња );
3) шест кошуља, беле или тамно плаве
(тегет) боје ( три зимске са дугим рукавима
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и три летње са кратким рукавима );
4) две кравате тегет или сиве боје,
стандардне дужине ( тегет кравата је или на
пруге у комбинацији боја државне заставе
црвено-тегет-бело или једнобојна / сива
кравата је са пругама тамно плаве (тегет) боје
или једнобојна );
5) једне чизме и једне ципеле, израђене
од црне коже;
7) једна ташна од црне коже;
8) два кожна каиша црне боје са
металном копчом.
Члан 9.
Прве две набавке службене одеће врше
се две године заредом. У истом периоду
јакне, ташне, чизме и ципеле набављају се
само прве године. Истеком назначеног
периода, службена одећа набавља се сваке
друге године ( једна зимска и једна летња ),
осим јакни и ташни које се набављају сваке
пете године.

Члан 10.
Службена одећа се носи само у време
вршења службене дужности.

Члан 11.
Легитимације издате по раније
важећим прописима важе до њихове замене
легитимацијама на обрасцу прописаном
овим Правилником, а најкасније до
31.децембра 2015.године.
Неважећу легитимацију комисијски
уништава надлежни орган који је ту
легитимацију издао.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу 8
(осмог) дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.
Број: 355-221/2015-01-3

Начелник
Општинске управе
Општине Велико Градиште

Новица Илић, дипл.правник,с.р
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_______________________________
ɪɟɝɢɫɬɚɪɫɤɢɛɪɨʁ  ɦɟɫɬɨɢɞɚɬɭɦɢɡɞɚɜɚʃɚ
_________________________________
ɩɨɬɩɢɫɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝɥɢɰɚɢɆɉ
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20. мај 2015.
ɈȻɊȺɁȺɐɅȿȽɂɌɂɆȺɐɂȳȿ
ɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇɈ-ɄɈɆɍɇȺɅɇɈȽɂɇɋɉȿɄɌɈɊȺ

ɇɚɫɥɨɜɧɚɫɬɪɚɧɚɤɨɪɢɰɚ
ɝɪɛ ɨɩɲɬɢɧɟ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɅȿȽɂɌɂɆȺɐɂȳȺɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇɈ- ɄɈɆɍɇȺɅɇɈȽɂɇɋɉȿɄɌɈɊȺ
ɉɪɜɚɭɧɭɬɪɚɲʃɚɫɬɪɚɧɚɤɨɪɢɰɚ
ɊȿɉɍȻɅɂɄȺɋɊȻɂȳȺ
ɈɉɒɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɈȾȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ
ɮɢɬɨɝɪɚɮɢʁɚ[ɦɦ
ɩɟɱɚɬɧɚɞɥɟɠɧɨɝɨɪɝɚɧɚ
__________________________________________________________
ɢɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ
___________________________
ɫɜɨʁɟɪɭɱɧɢɩɨɬɩɢɫɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ
____________________________
ȳɆȻȽɢɛɪɨʁɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟ
Ⱦɪɭɝɚɭɧɭɬɪɚɲʃɚɫɬɪɚɧɚɤɨɪɢɰɚ
ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ ɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɧɚɡɢɜɨɪɝɚɧɚɤɨʁɢɢɡɞɚʁɟɥɟɝɢɬɢɦɚɰɢʁɭ
ɈȼɅȺɒȶȿȵȺɂɇɋɉȿɄɌɈɊȺ
ɍ ɜɪɲɟʃɭ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɨɝ ɧɚɞɡɨɪɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɢɦɚ ɩɪɚɜɚ ɢ
ɞɭɠɧɨɫɬɢɭɬɜɪɻɟɧɟɁɚɤɨɧɨɦɨɞɪɠɚɜɧɨʁɭɩɪɚɜɢ ÄɋɥɝɥɊɋ³ɛɪ ɱɥɞɨɁɚɤɨɧɚ
ɨ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ ÄɋɥɝɥɊɋ³ɛɪ  ɱɥ ɞɨ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɨ ɩɪɟɜɨɡɭ ɭ
ɞɪɭɦɫɤɨɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ ÄɋɥɝɥɊɋ³ɛɪ  ɱɥ ɞɨ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ʁɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ÄɋɥɝɥɊɋ³ɛɪ101/2005) ɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɦɨɞɥɭɤɚɦɚ
_________________________
ɪɟɝɢɫɬɚɪɫɤɢɛɪɨʁ 

_______________________________
ɦɟɫɬɨɢɞɚɬɭɦɢɡɞɚɜɚʃɚ

_________________________________
ɩɨɬɩɢɫɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝɥɢɰɚɢɆɉ
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ɈȻɊȺɁȺɐɅȿȽɂɌɂɆȺɐɂȳȿ
ȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɈȽɂɇɋɉȿɄɌɈɊȺ
ɇɚɫɥɨɜɧɚɫɬɪɚɧɚɤɨɪɢɰɚ
ɝɪɛ ɨɩɲɬɢɧɟ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɅȿȽɂɌɂɆȺɐɂȳȺȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɈȽɂɇɋɉȿɄɌɈɊȺ
ɉɪɜɚɭɧɭɬɪɚɲʃɚɫɬɪɚɧɚɤɨɪɢɰɚ
ɊȿɉɍȻɅɂɄȺɋɊȻɂȳȺ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɈȾȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ
ɮɢɬɨɝɪɚɮɢʁɚ[ɦɦ
ɩɟɱɚɬɧɚɞɥɟɠɧɨɝɨɪɝɚɧɚ
__________________________________________________________
ɢɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ
___________________________
ɫɜɨʁɟɪɭɱɧɢɩɨɬɩɢɫɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ
____________________________
ȳɆȻȽɢɛɪɨʁɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟ
Ⱦɪɭɝɚɭɧɭɬɪɚɲʃɚɫɬɪɚɧɚɤɨɪɢɰɚ
ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ ɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɧɚɡɢɜɨɪɝɚɧɚɤɨʁɢɢɡɞɚʁɟɥɟɝɢɬɢɦɚɰɢʁɭ
ɈȼɅȺɒȶȿȵȺɂɇɋɉȿɄɌɈɊȺ
ɍɜɪɲɟʃɭ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɨɝɧɚɞɡɨɪɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɢɦɚɩɪɚɜɚɢɞɭɠɧɨɫɬɢɭɬɜɪɻɟɧɟ
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ÄɋɥɝɥɊɋ³ɛɪ , ɱɥ ɞɨ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ ÄɋɥɝɥɊɋ³ɛɪ ɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɦɨɞɥɭɤɚɦɚ.
_________________________
_______________________________
ɪɟɝɢɫɬɚɪɫɤɢɛɪɨʁ  ɦɟɫɬɨɢɞɚɬɭɦɢɡɞɚɜɚʃɚ
_________________________________
ɩɨɬɩɢɫɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝɥɢɰɚɢɆɉ
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20. мај 2015.
ɈȻɊȺɁȺɐɅȿȽɂɌɂɆȺɐɂȳȿ
ɂɇɋɉȿɄɌɈɊȺɁȺɒɌɂɌȿɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

ɇɚɫɥɨɜɧɚɫɬɪɚɧɚɤɨɪɢɰɚ
ɝɪɛ ɨɩɲɬɢɧɟ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɅȿȽɂɌɂɆȺɐɂȳȺɂɇɋɉȿɄɌɈɊȺɁȺɒɌɂɌȿɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ
ɉɪɜɚɭɧɭɬɪɚɲʃɚɫɬɪɚɧɚɤɨɪɢɰɚ
ɊȿɉɍȻɅɂɄȺɋɊȻɂȳȺ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɈȾȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ
ɮɢɬɨɝɪɚɮɢʁɚ[ɦɦ
ɩɟɱɚɬɧɚɞɥɟɠɧɨɝɨɪɝɚɧɚ
__________________________________________________________
ɢɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ
___________________________
ɫɜɨʁɟɪɭɱɧɢɩɨɬɩɢɫɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ
____________________________
ȳɆȻȽɢɛɪɨʁɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟ
Ⱦɪɭɝɚɭɧɭɬɪɚɲʃɚɫɬɪɚɧɚɤɨɪɢɰɚ
ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ ɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɧɚɡɢɜɨɪɝɚɧɚɤɨʁɢɢɡɞɚʁɟɥɟɝɢɬɢɦɚɰɢʁɭ
ɈȼɅȺɒȶȿȵȺɂɇɋɉȿɄɌɈɊȺ
ɍ ɜɪɲɟʃɭ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɨɝ ɧɚɞɡɨɪɚ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢɦɚ ɩɪɚɜɚ ɢ
ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɭɬɜɪɻɟɧɟ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ÄɋɥɝɥɊɋ³ɛɪ  ɱɥ109 ɞɨ 115.
Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ÄɋɥɝɥɊɋ³ɛɪ135/2004), ɱɥ ɞɨ ɱɥ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ɡɚɲɬɢɬɢ ɨɞ ɛɭɤɟ ɭ ɠɢɜɨɬɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ÄɋɥɝɥɊɋ³ɛɪ36/2009) ɱɥ ɞɨ ɱɥ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɨɬɩɚɞɨɦ ÄɋɥɝɥɊɋ³ɛɪ36/2009) ɱɥ ɞɨ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɨɞ
ɧɟʁɨɧɢɡɭʁɭʄɢɯɡɪɚɱɟʃɚ ÄɋɥɝɥɊɋ³ɛɪ36/2009)ɱɥɞɨɱɥɁɚɤɨɧɚɨɡɚɲɬɢɬɢɜɚɡɞɭɯɚ
ÄɋɥɝɥɊɋ³ɛɪ36/2009) ɢɨɩɲɬɢɧɫɤɢɦɨɞɥɭɤɚɦɚ
_________________________
_______________________________
ɪɟɝɢɫɬɚɪɫɤɢɛɪɨʁ  ɦɟɫɬɨɢɞɚɬɭɦɢɡɞɚɜɚʃɚ
_________________________________
ɩɨɬɩɢɫɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝɥɢɰɚɢɆɉ
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (''Службени гласник Републике Србије'' број 10/13, 142/14), члана 85 Статута Општине Велико Градиште („Сл.гл.општине Велико Градиште“, бр. 9/2008) и Одлуке о образовању Буџетског фонда
за развој пољопривреде("Сл.гл.општине Велико Градиште" број 1/2010),
По прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде
и заштите животне средине РС, број 320-0003506/2015-09, Општинско веће општине Велико
Градиште, на 80. седници од 07.05.2015. године, доноси

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Велико Градиште, мај 2015
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Овим програмом уређује се коришћење средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде
општине Велико Градиште, као подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију општине Велико
Градиште за 2015. годину, у складу са одредбама
Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ
ПРИКАЗ МЕРА
Анализа постојећег стања

Географске и административне карактеристике: Општина Велико Градиште налази се
у североисточном делу Србије у подножју
Карпата и Хомољских планина, на уласку у
Ђердапску клисуру и припада Браничевском
округу.
Општина Велико Градиште се на западу граничи
са општином Мало Црниће, на југоистоку са
општином Кучево, а на истоку са општином
Голубац. На северу је општина омеђена Дунавом
који је у дужини од 20 км раздваја од суседне
Румуније.
Велико
Градиште
је
град
и
седиште општине Велико Градиште чији је
географски положај одређен са 44º 45’ 14’’
северне ширине и 21º 30’ 29’’ источне дужине
.Лежи на 1.059. киломерту десне обале
тока Дунава (који је природна граница са
Румунијом) са једне, и ушћа Пека у Дунав са
друге стране. У његовој непосредној близини, на
3 km од центра града, налази се
познато туристичко одредиште Сребрно језеро.
Територија општине Велико Градиште заузима
површину од 344км². Према подацима пописа
становништва из 2011.године, на територији
општине Велико Градиште живи 17.610
становника, од чега 5.825 становника у граду, а
остали у сеоским насељима, при чему су насеља
груписана у 26 катастарских општина. Велико
Градиште је административни, привредни и
културни центар општине, а близина Сребрног
језера га чини туристичко-рекреативним центром
ширег подручја.
Јужним делом општине пролазе
магистрални пут Београд - Кладово који је главна
комуникацијска веза Великог Градишта са
осталим градовима, као и железничка пруга
дужине 17км. Од Београда општина Велико
Градиште је удаљена око 116 км, а од Пожаревца,

20. мај 2015.

седишта Браничевског округа, 35 км.
Поред друмског, развијен је и речни саобраћај. Дунав је река која протиче кроз 10 земаља Европе и повезује западну Европу са
Црним морем. Велико Градиштанско пристаниште прихвата бродове свих величина и намена,
од луксузних туристичких до транспортних
баржи и шлепова.Велико Градиште је пристаниште и обавезна улазно - излазна царина за све
стране бродовекоји Дунавом долазе из црноморских лука на путу за Беч.
Најближа ваздушна лука у општини Велико Градиште је аеродром „Никола Тесла“ у
Београду.

Природни услови и животна средина:
Према подацима Републичког завода за статистику Србије укупно обрасла шумска површина
на територији општине Велико Градиште за 2011.
годину износи 4.535,07 ha, што представља
13,18% укупне територије општине. У претходној години је пошумљено 16,23ха, а посечена
дрвна маса износи 727м³.
На територији општине Велико Градиште влада умерено континентална клима са
јасно израженим годишњим добима. Зиме су општрије, чему доприноси Кошава, а јесен је топлија од пролећа. Средња годишња температура
ваздуха у Великом Градишту је 11,1̊̊С. Најхладнији је месец јануар са средњом месечном температуром ваздуха од -0,57˚С. Највишу просечну
температуру има јул са 21,08˚С. Неопходно је истаћи да јули није увек најтоплији, нити је пак
јануар увек најхладнији месец. Колико зиме могу
бити хладне, толико лета могу бити жарка јер се
забележени екстреми крећу од -27,1˚С
(17.1.1956.год.) до 40,6˚С (16.8.1952.год.). Овако
велика температурна колебања потичу од термичких особина копна и јаких ветрова.
На овом простору климатске прилике, за
развој туризма, су повољне само током летњег
периода, док у зимском делу године, спортскорекреативне активности су могуће само у затвореним спортско-рекреативним објектима. Током
лета климатски елементи имају приближно оптималне вредности за здравље људи (температура ваздуха око 20˚С и влажност око 70%), што
уз обиље зеленила око Сребрног језера и саме
обале Дунава пружа могућност за развој здравствено-рекреативног туризма.Годишња сума падавина за подручје општине Велико Градиште
износи 694м(694лит/м²).
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Када је реч о хидрографским ресурсима,
најзначајније реке су Дунав и Пек, а посебан значај има Сребрно језеро које се налази 3км узводно од самог града у преграђеном рукавцу
Дунава, које је носилац спортско-рекреативног
туризма на водама ове општине.
На територији општине Велико Градиште налазе се малобројни водотоци који имају
бујични каратер (Кисиљевачка река,Чешљевобарска
река,
Пландиште,
Сираковачка
река),бујични потоци, вештачки водотоковимрежа милиорационих канала „РИТ“ и хидротехнички објекат „Сребрно језеро“, као и подземне
воде.
Дунав има важну улогу у „животу“ општине, где осим воденог богадства којим обилује
ова река, она представља добру саобраћајну везу
између Великог Градишта са другим подунавским земљама, односно са Црним морем.
Велико Градиште је пристаниште за све
стране бродове који крстаре Дунавом. Такође,
Дунавски кеј са парком има велики туристички
значај, пошто се његове погодности користе за
купање, спортске активности, одржавање
бројних културних и спортских манифестација,
вожњу бициклом, а представља и омиљено место
риболоваца.
Сребрно језеро је дугачко 14км, просечне
ширине 300м и просечне дубине 8-9м. Некада је
било рукавац Дунава, а сада је затворено двема
бранама. Преграђивање рукавца које је отпочело
1967.године истовремено доводи и до опремања
овог терена основном инфраструктуром. Шумовита обала језера својом лепотом, пешчаним плажама и погодним местима за пецање право је
место за пријатан и активан одмор.
Пек извире у подножју Црног Врха, а
улива се у Дунав код Великог Градишта и убраја
се у највеће реке југоисточне Србије. Позната је
још и као Златни Пек пошто у свом кориту крије
ситне честице злата. Осим злата, река Пек има и
доста рибе, где међу бројним врстама доминирају скобаљ и клен. Изградњом хидроелектране
„Ђердап“ и подизањем нивоа Дунава, на ушћу
Пека формирао се мањи залив који је убрзо постао станиште за многе птичије врсте, а нарочито
за птице селице, које имају своју аду у близини
Великог Градишта, код села Рам. Пре неколико
година, једна међународна експедиција идентификовала је само на овом месту око 136.000 примерака 25 птичијих врста. На ово место се може
доћи чамцем изнајмљеним преко ловачких удружења. Такође, на Пеку постоји и излетиште Јаз
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које је погодно за купање.
Када је реч о рељефу, више од 60% чине равнице,
25% брежуљкасто земљиште, а брдско подручје
чини само 15% укупне површине територије општине Велико Градиште.
Према правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта, преовлађујући
типови земљишта на територији општине су:
чернозем, чернозем излужени, еутрични камбисол, гајњача, еутрични камбисол у оподзољавању, гајњача у оподзољавању, хумоглеј, ритска
црница, минерално барско земљиште, лесоидна
пескуша, мрка пескуша, живи и слабо везани
песак, алувијални нанос песковите иловаче безкарбонантан, алувијални наносиловасти, делувијални нанос, литосал и регосал. Када је реч о
бонитетној класи земљишта, не постоје валидни
подаци за територију општине Велико Градиште.
Стање и трендови у руралном подручју

Демографске карактеристике и трендови: Према попису становништва из 2011. године, на територији општине Велико Градиште
живи 17.610становника, што чини 0,25% популације Републике Србије. Просечна густина насељености је 51 становник/км². При томе се уочава
законитост да у граду, у укупном периоду пописа
становништва (1948-2011), постоји тренд пораста, док у свим сеоским насељима, нарочито
између два последња пописна периода, се бележи
тренд пада броја становника. Удео становништва
млађег од 15 година износи 13,2%, а удео радно
способног становништва у укупном становништву у односу на просек за Србију је повољан
и износи 64%.
Удео пољопривредног становништва у
укупном броју становника на територији општине Велико Градиште износи 66,92%, при
чему има 2654 пољопривредних газдинстава, од
којих су 2084 регистрована пољопривредна газдинства( од тог броја 1638 су активна, а 446 пасивна).
Када је реч о правној структури регистрованих пољопривредних газдинстава, 99,8%
чине породична пољопривредна газдинства, а тек
0,2% правна лица и предузетници.
Према подацима са последњег пописа
пољопривреде, површина коришћеног пољопривредног земљишта износи 17.691ха, што чини
51% укупне површине територије општине.
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Диверзификација руралне економије:
Већина руралног становништва, осим пољопривреде, има мало других извора дохотка, па се због
тога тражи могућност алтернативног начина запошљавања. Ту посебан значај може да има развој других економских (непољопривредних)
активности на пољопривредним газдинствима,
као и развој различитих врста активности и сервиса који нису тесно везани за пољопривреду. Генерално гледано, постоји знатан потенцијал у
туризму руралног подручја, који је само делимично искоришћен. Подршком додатним могућностима запошљавања могу се у неким
срединама зауставити негативни трендови депопулације и напуштање села. Диверзификација активности на газдинствима неопходна је за
запошљавање и одрживи развој руралних подручја, и њоме се може придонети бољем уравнотежењу регионалног развоја у економском и
социјалном смислу.
Изузетна разноликост градиштанских
села у културолошким карактеристикама и изузетно богато историјско наслеђе су квалитетан
предуслов развоја етно туризма. Релевантни потенцијали за села са подручја општине Велико
Градиште: Рамска тврђава у селу Рам, манастир
Нимник у Курјачу, реке Дунав и Пек, као и
Сребрно језеро.

Рурална инфраструктура: Водоводи су
изграђени у насељима: Велико Градиште,
Кусиће,
Пожежено,
Кумане,Тополовник,
Триброде, Царевац, Печаница, Камијево и
Средњево. У насељу Триброде због превеликог
коришћења вештачких ђубрива, пестицида и
хербицида у пољопривреди дошло је до загађења
подземних вода и локални водовод се не користи
за санитарне потребе. Остала насеља се
снабдевају из индивидуалних бунара и јавних
изворишта. Водоводна мрежа је застарела и
нефукционална. Дужина водоводне мреже је 35
км и укупно је прикључено 3.030 домаћинстава.
У току је реализација пројекта „Водоизвориште
Острово“, чијом се реализацијом планира обезбеђење водоснадбевања за 40.000-50.000 људи.
Канализационом мрежом је обухваћен само већи
део насеља Велико Градиште. Дужина
канализационе мреже је 28 км и 1, 300
домаћинстава је прикључено на њу.
Што се тиче информатичко – комуникационе инфраструктуре, рурално подручје општине Велико Градиште се одликује, добром
покривеношћу фиксном и мобилном телефо-
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нијом, тако да је приступ интернету и другим видовима имформисања доступан великом броју
сеоских домаћинстава.
Јужним делом општине пролазе
магистрални пут Београд - Кладово који је главна
комуникацијска веза Великог Градишта са
осталим градовима, као и железничка пруга
дужине 17км. Од Београда општина Велико
Градиште је удаљена око 116 км, а од Пожаревца,
седишта Браничевског округа, 35 км. Укупна
дужина путева у општини је 180 км, од тога 29
км магистралних, 53 км регионалних и 98 км
локалних путева (од тога је дужина
неасфалтираних локалних путева који су под
туцаником 23 км). Дужина железничке пруге која
пролази кроз општину је 17 км.
Поред друмског, развијен је и речни
саобраћај. Дунав је река која протиче кроз 10
земаља Европе и повезује западну Европу са
Црним
морем.
Велико
Градиштанско
пристаниште прихвата бродове свих величина и
намена, од луксузних туристичких до
транспортних баржи и шлепова. Велико
Градиште је пристаниште и обавезна улазно излазна царина за све стране бродове који
Дунавом долазе из црноморских лука на путу за
Беч.
Најближа ваздушна лука у општини
Велико Градиште је аеродром „Никола Тесла“ у
Београду.
У руралној средини где су углавном, заступљене индивидуалне куће са двориштем,
баштом и њивама, постоје велике количине биљног отпада, а прикупљање отпада поверено је од
1.новембра
2009.
године
конзорцијуму
фирми(Spider Serbia, Spider Environmental Services SA i Depo Sistem) на 25 година. На територији општине се налази 27 дивљих депонија.
Показатељи развоја пољопривреде

Пољопривредно земљиште: Општина
Велико Градиште располаже са 17.691ха коришћеног пољопривредног земљишта, при чему је
просечна величина коришћеног пољопривредног земљишта по газдинству 6,67хектара.Површина под ораницама и баштама је
15.667хектара(88,56%), што је изнад просека за
територију Републике Србије који износи 73%.
Под воћњацима је 390хектара (2,20%), под виноградима 113хектара(0,64%), ливаде и пашњаци
се простиру на 1459хектара(8,25%), док се под
окућницом, расадима и сл. налази 63хек-
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тара(0,36%).
Од укупне површине коришћеног пољопривредног земљишта, под житом се налази
12.716хектара(81,16%), што је знатно већи проценат у односу на територију Републике Србије
где износи 50%. Под индустријским биљем се
налази 1.251хектар(7,98%), под поврћем 270хектара(1,72%), под крмним биљем 1.168хектара
(7,45%), док се цвеће, украсно биље и угари налазе на 151хектару(0,96%).
Површина пољопривредног земљишта у
јавној својини на територији општине Велико
Градиште износи 1.461,65хектара, од чега се у
закуп даје 1.108,19хектара(према интерним евиденцијама).
Државно земљиште је значајан ресурс
који се данас не користи правилно. То земљиште
је потенцијални извор прихода за локалну самоуправу, али се може користити и као важан инструмент
за
подршку
локалним
пољопривредницима у повећању и специјализацији производње.
Према подацима из последњег пописа
пољопривреде, површина коришћеног пољопривредног земљишта које се наводњава износи 333
хектара, при чему 227 пољопривредних газдинстава наводњавају КПЗ.

Вишегодишњи засади: Воћарство је
једна од најпродуктивнијих пољопривредних
грана. Захваљујући великом броју воћних врста
омогућено је коришћење подручја са веома различитим земљишним и климатским условима, па
самим тим и земљишта слабијих физичких, хемијских и других особина. Велико Градиште
својим географским положајем, климатским и
земљишним карактеристикама, традицијом, незагађеном природом пружа одличне услове за
развој интензивног и профитабилног воћарства
и пратеће прерађивачке индустрије. Иако је производња воћа значајно интензивирана још увек
постоје многи проблеми који прате ову област, а
то су: уситњеност парцела, екстензивни узгој на
већини површина и интензивни узгој у појединим деловима где је традиција прерасла у посао,
затим изражена неорганизованост и низак ниво
стручности произвођача, технике и технологије
производње, недостатак квалитетних производа
на тржишту, неизвестан пласман, неадекватан
сортимент и стари засади, споро увођење стандарда.
Према Попису пољопривреде из 2012. године 1221 газдинстава има 390 ха воћа што ука-
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зује да је просечна површина под воћем по газдинству око трећине хектара. Поред тога, само
24% засада су интензивни засади, тј. у њима се
примењују агротехничке мере, док је 297 ха
(76%) екстензивно. Преовлађује производња
коштичавог воћа пре свега шљиве, а затим
вишње и брескве, а од јабучастог воћа преовлађује јабука док је производња осталих воћних
култура знатно мања. У структури пољопривредног земљишта површине под воћем у Великом
Градишту су скоро дупло мање од просека у
Србији.
Производња коштичавог воћа - најзаступљеније врсте воћа је шљива. Углавном се
гаји у подручјима у којима многе друге културе
не дају велике приносе, а то су обично сиромашнија земљишта. Шљива је засађена на око 189
ха, што представља 48,4% воћњака у Великом
Градишту.
Када је реч о производњи јабучастог
воћа, најдоминантнија је производња јабука
(90ха), а затим крушака на 21ха.
Орах и лешник заузимају површину од 36
хектара на територији општине Велико Градиште.
Када је реч о виноградима, у Великом
Градишту постоје 897 домаћинстава који се баве
виноградарством, а виногради се налазе на само
113ха, при чему засади и асортиман нису за квалитетна и врхунска вина.

Сточни фонд: Због негативних промена
у пољопривреди и сточарству које су се десиле у
протеклом периоду (пад куповне моћи, смањење
домаћег и губитак иностраног тржишта, и сл.),
породична газдинствима остала су релативно неразвијена, тржишно недовољно усмерена, са традиционалним технологијама, тако да она данас
имају више социјални него економски значај. Савремени робни произвођачи се јављају у малом
броју и њихов развој је доста успорен.
Сточни фонд општине Велико Градиште
тренутно чини 3.156 говеда, 10.401 оваца, 1.493
коза, 29.849 свиња 145.842 живине, 24 коња и
5.278 кошница. Сточарска производња се наслања на производњу пшенице, кукуруза, луцерке, детелине и испаше на ливадама и
пашњацима.
Највећи број газдинстава, њих 312, има
1-2 грла говеда, 246 газдинстава има 3-9 грла говеда, а тек 56 газдинстава има преко 10 грла говеда.
Интензивно свињарство и живинарство
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су развијени у деловима у којима постоји
обимна производња житарица, првенствено кукуруза.
Када је реч о сточарству, највећи број газдинстава, њих 896, има 3-9 грла, 601 газдинство
има 10-19 грла, 226 газдинстава има од 20-49
грла, а 225 газдинстава има 1-2грла свиња.
Кад је реч о узгоју живине, према подацима из Пописа пољопривреде из 2012.године,
2132 газдинства се баве узгојом живине, при
чему су најбројнија гаѕдинства са 1-2 грла живине и њих има 1726, док су газдинства са 300499 грла живине малобројна, односно, има их
само 3.
Међутим, треба напоменути и да је број
газдинстава која имају преко 500 грла живине 26.

Механизација, опрема и објекти: По
опремљености пољопривредном механизацијом,
Велико Градиште је око регионалног просека.
Пољопривредна газдинства располажу у просеку
са 0,6 двоосовинских трактора, а просечна површина коришћеног пољопривредног земљишта
обрађена сопственим двоосовинским трактором
износи 8,5 ha. Средња и мала пољопривредна
газдинства су опремљена половном механизацијом, која је технолошки превазиђена на газдинствима земаља са развијеном пољопривредом.
Пољопривредна механизација на газдинствима је
застарела, старија од 10 година, односно преко
98% је застарела механизација. Пољопривредници у Великом Градишту већином користе технички мање захватне машине, са релативно
већом потрошњом горива и губицима при руковању (већим растуром при жетви), што додатно
утиче на раст производних трошкова. Према резултатима пописа пољопривреде из 2012. године
на територији општине Велико Градиште, има
4826 трактора, 311 комбајна, и 16936 прикључних машина.
Опремљеност објеката за смештај стоке
је врло неуједначен и зависи од степена специјализације и величине стада. Мали број пољопривредних газдинстава су током последње
деценије имала значајне инвестиције у унапређење стандарда, изградњу и проширење постојећих капацитета. Ови објекти су технички
добро опремљени и испуњавају захтеве предвиђене стандардима о добробити животиња. И
поред тога, управљање стајњаком и његово складиштење остаје један од кључних проблема са
којим се суочава већина великих, али и део малих
произвођача.
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Опремљеност пољопривредних газдинстава објектима за складиштење репроматеријала
и финализацију пољопривредних производа је
ниска. Углавном се користе постојеће „економске
зграде“ и помоћни објекти на газдинству.
Према резултатима пописа пољопривреде из 2012. године на територији општине Велико Градиште има 18 хладњача, 1 сушара, 4
стакленика и 416 пластеника.

Радна снага: Број пољопривредних газдинстава на територији општине Велико Градиште,
према
резултатима
Пописа
пољопривреде из 2012. године је 2654 газдинстава. Највећи број пољопривредних газдинстава, 65 %, има једног до два члана газдинства
или стално запосленог који обављају пољопривредну делатност. Газдинства са три до четири
члана који обављају пољопривредну делатносу
у укупном броју учествују са 29%.
Укупан број чланова газдинства и стално
запослених на газдинству на територији општине Велико Градиште износи 6338, при чему
се највећи део од 99 % односи на породична пољопривредна газдинства. Пољопривредне активности на породичном газдинству обављају
искључиво чланови породице и рођаци док
стално запослених у оквиру ове категорије газдинства готово и да нема. У структури чланова
газдинстава који су ангажовани у сектору пољопривреде на територији општине преовлађују
жене са 60,4%
Удео појединих категорија ангажоване
радне снаге на газдинствима са територије општине у укупном броју годишњих радних јединица у пољопривреди износи: 42% од стране
носилаца газдинстава, 52% од стране чланова породице и рођака носиоца, свега 2%: од стране
стално запослених на газдинствима и 4,3% сезонске радне снаге и лица ангажованих на уговор. На основу података Пописа пољопривреде
из 2012. године може се видети да је учешће ангажоване радне снаге стално запослених и сезонских радника знатно испод просека Републике.
Највећи број носилаца породичних газдинстава
уједно су управници - менаџери на газдинствима.
Што се тиче нивоа њихове обучености из области пољопривредне производње 83,3% имају
само пољопривредно искуство стечено праксом,
док само 3% имају стечено средње и високо
стручно образовање из области пољопривреде.
Једно од најделикатнијих питања будућег
развоја сектора пољопривреде је изразито непо-
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вољна старосна и образовна структура пољопривредне радне снаге. Овај проблем значајан је како
са аспекта социјалне структуре руралних средина, тако и у погледу капацитета људских потенцијала за усвајање нових технологија,
промену производне структуре и многе друге.
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Производња пољопривредних производа: Ресурси на којима се заснива пољопривреда у одређеном подручју имају важну, али не
и пресудну улогу на конкурентност.
Општина Велико Градиште сврстава се у
пољопривредну општину због великог удела становништва које се бави пољопривредном производњом. У укупној површини општине велики
део је плодно земљиште које се због редуковане
примене пестицида и неорганоског ђубрива још
увек сматра не загађеним и погодним за производњу органске хране. Од пољопривредних
култура највише су заступљене житарице чији су
приноси на задовољавајућем нивоу али се уз
пуну примену агротехничких мера могу постићи
и бољи резултати. Озбиљна препрека постизању
бољих резултата у пољопривредној производњи
је непотпуна примена агротехничких мера, неквалитетан семенски материјал, дотрајала и неадекватна механизација, као и велики неповољан
утицај абиотичких фактора. Без обзира на постигнуте резултате пољопривредна производња
је ипак неекономична а разлог су високи трошкови производње, коришћење превазиђених технологија, уситњени поседи, лоша едукација
пољопривредних произвођача.

Структура пољопривредних газдинстава: Према резултатима Пописа пољопривреде
из 2012. године на територији општине Велико
Градиште евидентирана са 2654 пољопривредна
газдинстава.
На основу резултата Пописа пољопривреде из 2012. године структура пољопривредних
газдинстава према величини коришћеног пољопривредног земљишта се креће : укупно 2654 ПГ
на 17691 ха; до 1 ха 337 ПГ на – 190ха ; од 1 до
2 ха- 342 ПГ на 511 ха; од 2-5 ха- 797 ПГ на 2729
ха ; од 5-10ха-732 ПГ на 5101 ха; од 10 до 20ха –
253 ПГ на 3383 ха и преко 20 ха - 61 ПГ на 1486
ха; без земљишта 67 ПГ. Просечно коришћено
пољопривредно земљиште је 6,67 ха.
На основу резултата Пописа пољопривреде из 2012. године структура пољопривредних
газдинстава према броју условних грла стоке је
следећа: мање од 4 условна грла – 1998 ПГ; од 5
до 9 УГ – 461 ПГ; од 10-14 УГ – 112 ПГ; од 15-19
УГ-36 ПГ; од 20 - 49 УГ -36 ПГ; преко 50 УГ - 8
ПГ; преко 100 УГ - 2 ПГ; преко 500 УГ - 1ПГ ;
укупан број УГ је 12240.
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Сточарство је водећа грана у структури
пољопривредне
производње;
вредности
Најважније гране сточарства у општини Велико
Градиште
су
говедарство,
свињарство,
живинарство и пчеларство док овчарство и
козарство имају мањи значај;
У општини Велико Градиште има 3.156
говеда (1.386 крава), 29.849 свиња (4.318 крмача),
10.401 оваца (7.461 оваца за приплод), 1.493 коза,
145.842 живине и 5278 пчелињих друштава.
Сточарство је, према уделу у укупном
броју условних грла, најзаступљеније у Региону
Шумадије и Западне Србије (39,8%) и Региону
Војводине (34%), а најмање у Региону Јужне и
Источне Србије (20,7%);
Просечна густина сточарске производње
у Републици Србији износи 0,6 условних грла
по хектару коришћене пољопривредне
површине док је у Општини Велико Градиште
то 0,22 условних грла по хектару површине.
Газдинства
са
линијама
сточарске
пољопривредне производње користе 70%
пољопривредног земљишта и доминантан удео
осталих ресурса (радне снаге, механизације и
др.);
Број пољопривредних газдинстава
која се баве сточарском производњом смањио
се у периоду између два пописа пољопривреде,
више него што је то случај са бројем газдинстава
која се баве биљном производњом. Укупан број
условних грла је смањен. Укупан број говеда се
смањује у Региону Јужне и Источне Србије задњих 5 година, исти тренд је и у Републици
Србији док за општину Велико Градиште не постоје поуздани подаци али се претпоставља да је
тренд опадања укупног броја говеда исти као и у
региону. Укупан број свиња има тренд опадања
како у РС, тако и у региону. Укупан број оваца
варира, међутим последње две године показује
благи пораст. Док је укупан број коза у РС у стагнацији у Региону јужне и источне Србије тај број
опада. Укупан број живине у региону је у порасту
док је у РС тренд опадања након пар година
раста. Укупан број кошница пчела је у наглом порасту у општини Велико Градиште.
Сточарство у Републици Србији је
засновано на газдинствима мале и средње
економске величине, која у свом власништву
имају 2/3 условних грла стоке. Најзаступљенија
раса говеда у општини Велико Градиште је сименталска, много мање је заступљена холштајнфризијска а средњу заступљеност имају мелези
и грла под контролом плодности.
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Пољопривредници,
носиоци
пољопривредног газдинства кључни су ресурс
пољопривредне производње. У структури
носилаца
газдинстава
са
сточарском
производњом, њих 2/3 је своје знање стекло кроз
праксу и има завршену највише основну школу.
Свега 1/3 газдинстава има наследника, а старосна
структура је нарочито неповољна у региону
Србија – југ.
Органска производња је заступљена на
занемарљивим површинама.

Земљорадничке задруге и удружења
пољопривредника: На територији општине Велико Градиште постоје и активно функционишу
5 земљорадничких задруга, и то: Земљорадничка
задруга „Пољопривредник“, Велико Градиште,
Земљорадничка задруга „Агро-Пољопривредник“, Велико Градиште, Земљорадничка задруга
„Развитак“ Мајиловац, Земљорадничка задруга“Диван“, Макце и Општа земљорадничка
задруга „Заједница“, Средњево. Добро развијен
и организован задружни сектор доприноси
уравнотеженом регионалном развоју и одрживом
развоју. У Великом Градишту, функционише довољан број задруга у областима ратарства.
Заједнички наступ при уговарању производње и
продаји, набавка репроматеријала, или преговори
са државним институцијама ради регулисања
својих права или заједничких интереса изискује
већу промоцију предности у удруживање у
земљорадничке задруге.
Од удружења активна су два у области
пољопривреде, и то: Удружење пољопривредника „Велико Градиште“, Велико Градиште, и
Друштво пчелара општине Велико Градиште и
Голубац, из Великог Градишта. Постојало је и
удружење Цвећара општине Велико Градиште
али више није активно због превеликих трошкова
које чланови нису могли да подрже.
У складу са постојећим производним ресурсима у пољопривредној производњи формирана су специјализована пољопривредна
удуржења. Пољопривредна удуржења која актвино учествују у креирању и реализацији сопствених улагања, су удуржења која се баве
цвећарством и производњом меда. Већина удуржења имају своје стратешке и акционе планове,
израђене у сарадњи са локалном самоуправом и
у складу са наведеним плановима реализују активности и инвестиције на пољопривредним газдинствима и у оквиру удружења.
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 треба омогућити


стране већих
газдинстава.
љива,
и пољопривредницима




 
 







нерално посматрано, између различитих делова
што више саветовања и посета сајмовима где ће



 

аграрног сектора нема
у пози- 
се на лицу места
  битних разлика

  упознати са новим техноло
цијама за стицање
знања,
изузев што
сложенији
и достигнућима
у пољопривреди.
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 већи обим
 инфор 
 приватних




видови производње
захтевају
Улога
саветодаваца,
има зна











мација о модерним технологијама.
чајну улогу и допринос у развоју села и у пре
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квалитетних информација
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привредном стручном
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ɌȺȻȿɅȺɊɇɂɉɊɂɄȺɁɉɅȺɇɂɊȺɇɂɏɆȿɊȺ
ɂɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɌɚɛɟɥɚɆɟɪɟɞɢɪɟɤɬɧɢɯɩɥɚʄɚʃɚ

Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ

1.

ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ

ɒɢɮɪɚ
ɦɟɪɟ

ɊȿȽɊȿɋɂ
100.1
Ɋɟɝɪɟɫ ɡɚ ɩɪɟɦɢʁɭ
ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɡɚ ɭɫɟɜɟ
100.1.1.
ɩɥɨɞɨɜɟɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟ
ɡɚɫɚɞɟ ɪɚɫɚɞɧɢɤɟ ɢ
ɠɢɜɨɬɢʃɟ

Ɋɟɝɪɟɫɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
100.1.2
ɜɟɲɬɚɱɤɨ
ɨɫɟɦɟʃɚɜɚʃɟ
ɍɄɍɉɇɈ






ɂɡɧɨɫ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ
ɩɨ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢɛɭʇɟɬ
ʁɟɞɢɧɢɰɢ
ɡɚɦɟɪɭ
ɦɟɪɟ
ɭɤɭɩɚɧɢɡɧɨɫɩɨ
ɚɩɫɨɥɭɬɧɢ
ɦɟɪɢɭɊɋȾ
ɢɡɧɨɫɭ
ɊɋȾ
1.402.857,00
/

70%-90%

500.000,00

30%

902.857,00
1.402.857,00

1.400,00

ɂɡɧɨɫ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚɩɨ ɢɡɧɨɫɩɨɞɪɲɤɟɩɨ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɭ  ɤɨɪɢɫɧɢɤɭ ɚɤɨʁɟ
ɧɩɪ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ
80%)
ɊɋȾ

70%-90%

/
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1.

ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ

ɒɢɮɪɚɦɟɪɟ

Ɋɟɞɧɢɛɪɨʁ

ɌɚɛɟɥɚɆɟɪɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ

ɌɊȺɇɋɎȿɊɁɇȺȵȺ
ɂɊȺɁȼɈȳ
ɋȺȼȿɌɈȾȺȼɋɌȼȺ305
ɍɇȺɉɊȿȭȿȵȿɈȻɍɄȺɍ
ɈȻɅȺɋɌɂɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ
ɂɊɍɊȺɅɇɈȽɊȺɁȼɈȳȺ
ɋɬɪɭɱɧɨ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɢɰɚʃɚ ɜɟɲɬɢɧɚ 305.1.
ɢɩɨɤɚɡɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɚʁɦɨɜɢ
ɢɡɥɨɠɛɟ
305.2.
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
ɫɬɭɞɢʁɫɤɚ
ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɄɍɉɇɈ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɢ
ɂɡɧɨɫ
ɛɭʇɟɬɡɚɦɟɪɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚɩɨ
ɭɤɭɩɚɧɢɡɧɨɫ ʁɟɞɢɧɢɰɢɦɟɪɟ
ɩɨɦɟɪɢɭ 
ɚɩɫɨɥɭɬɧɢ
ɊɋȾ
ɢɡɧɨɫɭɊɋȾ

ɂɡɧɨɫ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚɩɨ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɭ  ɢɡɧɨɫɩɨɞɪɲɤɟɩɨ
ɧɩɪ ɤɨɪɢɫɧɢɤɭ ɊɋȾ
80%)

580.000,00

ɞɨ

/

/

30.000,00

550.000,00
580.000,00

ɌɚɛɟɥɚɌɚɛɟɥɚɪɧɢɩɪɢɤɚɡɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
Ȼɭʇɟɬ

ȼɪɟɞɧɨɫɬɭɊɋȾ

ɍɤɭɩɚɧ ɢɡɧɨɫ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡ  ɛɭʇɟɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɦɟɪɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɢɩɨɥɢɬɢɤɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ

1.982.857,00

ɉɥɚɧɢɪɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɞɢɪɟɤɬɧɚɩɥɚʄɚʃɚ

1.402.857,00

ɉɥɚɧɢɪɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟɦɟɪɚɦɚɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ

580.000,00

ɉɥɚɧɢɪɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɦɟɪɟɤɨʁɟɧɢɫɭɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟɭɨɤɜɢɪɭɦɟɪɚɞɢɪɟɤɬɧɢɯ
/
ɩɥɚʄɚʃɚɢɭɨɤɜɢɪɭɦɟɪɚɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ

Циљна група и значај промене која се
них и непољопривредних делатности за развој

 


 
 



 

очекује за кориснике:
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средине,
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и правна
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политике руралног развоја за територију опуслуга.
















штине Велико Градиште утврђујe се структура
Реализација Програма, односно дефини 




мера, односно намена
и
начин
коришћења
средсане
мере
допринеће:


 


 


става за
2015.
годину,
у
укупном
износу
од
•
модернизацији

 

 
 
 
 
 производње и јачању про
1.982.857,00
динара, која су Одлуком
изводне
конкурентности:


  о буџету 

 


 
општине Велико Градиште за 2015. годину
- повећање продуктивности газдинства,
(‘’Службени гласник општине Велико Градиште’’
- смањење производних трошкова;
број 14/2014 и 3/2015), опредељена на буџетским
• достизању националних и стандарда ЕУ
позицијама 168 средства за Буџетски фонд за пона пољу:
љопривреду и рурални развој општине Велико
- заштите животне средине,
Градиште.
- јавног здравља,
Потенцијални корисници мера подршке
- здравља животиња и биљака,
су регистрована пољопривредна газдинства са
- добробити животиња,
територије општине Велико Градиште са актив- заштите на раду;
ним статусом у складу са Правилником о упису
• повећању квалитета производа, хигијене
у регистар пољопривредних газдинстава и оби безбедности хране;
нови регистрације, затим удружења и асоцијације
• побољшању конкурентности породичних
пољопривредних произвођача и удружења грапољопривредних газдинстава;
ђана која су основана ради обављања промотив• увођењу нових технологија и иновација, и

20. мај 2015.

отварање нових тржишних могућности;
побољшању квалитета производа уз испуњавање националних и ЕУ стандарда у
области безбедности хране и заштите животне средине;
• очувању производње традиционалних
производа;
• повезивању сектора пољопривреде и сектора туризма;
• унапређењу непољопривредних делатности на сеоском подручју;
• добијању производа веће додате вредности у циљу повећања доходка и побољшању одрживих услова за живот сеоског
становништва.
Пољопривредна политика и политика руралног развоја Републике Србије обухвата низ
мера и активности које предузимају надлежни
органи у циљу обезбеђивања квалитетне и здравствено исправне хране, јачања конкурентности
пољопривредних производа на тржишту, подизања нивоа животног стандарда пољопривредника, пружања подршке руралном развоју и
заштити животне средине од негативних утицаја
пољопривредне производње.
•

Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја: По усвајању Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију
општине Велико Градиште за 2015. годину од
стране Општинског већа, исти се објављује на
званичном сајту општине Велико Градиште
www.velikogradiste.org.rs.
Информисање потенцијалних корисника о мерама Програма, врши се такође, путем организовања и одржавања трибина и предавања за
локалано сеоско становништво, путем локалних
медија, друштвених мрежа, дистрибуцијом
штампаних обавештења преко ПССС и сеоских
месних канцеларија (флајери, обавештења и др.).
Информисање потенцијалних корисника врши се
и непосредним контактом у просторијама општинске управе и канцеларији за младе.
Мониторинг и евалуација: Општинска
управа општине Велико Градиште у оквиру унутрашње организације има самосталног стручног
сарадника за послове пољопривреде у оквиру
Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове и Одељење за економски развој и дијаспору, који обављају послове
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на изради предлога Програма и реализацији мера
након усвајања истог. Током периода реализације
Програма, мониторинг и евалуацију врше све
унутрашње јединице у оквиру управе, свака из
своје области деловања.
Такође, у
процесу мониторинга и евалуације учествују и
други органи и стручна тела Општине Велико
Градиште: Општинско веће – усвајање годишњег
извештаја, Комисија за расподелу и контролу
управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Општине Велико
Градиште – врши контролу и процену успешности спровредених мера и одлучују о захтевима по
појединим мерама, Одељење за финансије –
врши контролу документације и законску исправност поднетих захтева, у оквиру своје надлежности, као и комисије и друга радна тела која
се формирају у периоду реализације самог Програма, а које углавном имају задатак процене потенцијалних корисника мера и контроле
наменског коришћења одобрених средстава.
На основу систематизованих података
радних тела и комисија и крајњих корисника,
надлежни орган општинске управе прати годишњу реализацију, остварене резултате и
ефекте спроведених мера Програма и даје предлог о даљем спровођењу истих или увођењу
нових мера подршке.
II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
1. Назив и шифра мере: Регрес, 100.1.

Образложење: У складу са Законом о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, јединице локалне самоуправе (Сл. гласник
РС 10/13 и 142/14) могу да утврђују мере које се
односе на директна плаћања за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње, као и регресе за
репродуктивни материјал и то за вештачко осемењавање. Ова мера је у складу са националном
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја
2014.– 2024.
У складу са Законом о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју, јединице локалне самоуправе (Сл. гласник РС 10/13 и 142/14)
могу да утврђују мере које се односе на директна
плаћања за премију осигурања за усеве, плодове,
вишегодишње засаде, расаднике и животиње, као
и регресе за репродуктивни материјал и то за
вештачко осемењавање. Ова мера је у складу са
националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014.– 2024.
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Регрес за премију осигурања за усеве,
плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње - Штете на пољопривредним усевима,
стоци и другим ресурсима редован су пратилац
пољопривредне производње, посебно од временских непогода на усевима и штете које причињавају дивљачи на стоци. Штете већег обима
превазилазе могућност санирања од стране произвођача и могу озбиљно да угрозе опстанак газдинстава, а тиме и дугорочно одрживи развој
производње. Општина Велико Градиште је већ
неколико година имала захтеве за накнаду штете
од елементарних непогода на усевима и установљено је да веома мали број газдинстава осигурава своју пољопривредну производњу па ће зато
Општина Велико Градиште у наредном периоду
потстицати власнике регистрованих пољопривредних газдинстава да осигурају своје усеве,
плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње.
Општина Велико Градиште је по подацима Републичког завода за статистику за 2014
годину сврстана у Регион јужне и источне
Србије. По подацима тај регион је на претпоследњем месту по укупном броју говеда за 2014 годину а постоји тренд опадања у односу на 2011
годину. Од укупног броја говеда у РС за 2014 годину само 19%, односно 181.000 грла припада
региону јужне и источне Србија, при чему је
само регион Београда са лошијим процентом
учешћа у укупном броју говеда у РС. Будућност
пољопривредних газдинстава зависи од ставова
власника газдинстава и њихових очекивања. Знатан утицај на пољопривреднике и њихове ставове и очекивања могу имати институције и
субјекти из окружења те тако Општина Велико
Градиште жели да помогне власницима РПГ-а
тако што ће да подстакне побољшање расног састава у говедарству тј, давати регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
квалитетних приплодних крава власника РПГ на
територији општине Велико Градиште.
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) - сточни фонд општине Велико Градиште тренутно чини 3.157 говеда.
Сточарство уназад пар година се постепено опоравља, модернизује и повећава се квалитет. Сточарска производња се углавном одвија на малим
фармама, односно пољопривредним газдинствима. Производне способности грла су различите.Унапређење
сточарства
у
делу
унапређења расног састава говеда на територији
општине Велико Градиште врши се за регистро-
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вана пољопривредна газдинства.
Регресирањем за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) остварује се поправљање расног састава говеда на територији
града у циљу повећања производње и квалитета
млека и меса код комерцијалних произвођача. Регресирањем вештачког осемењавања квалитетних приплодних крава жели се побољшати расни
састав у говедарској производњи на територији
општине Велико Градиште. У прошлој години
општина Велико Градиште је издвојила средства
Програмом мера подршке пољопривредницима
за ову меру што је наишло на опште одобравање
код пољопривредника који се баве говедарском
производњом. Побољшање расног састава у говедарској производњи ће директно утицати на
побољшање квалитета и квантитета у говедарској производњи што ће у кратком временском
периоду имати утицаја на економски статус пољопривредних газдинстава који се баве овим
видом пољопривредне производње а дугорочно
социјалном и сваком другом развоју руралне средине у односу на урбану средину.
Очекује се побољшање у старосној структури пољопривредних газдинстава, која није повољна,
нарочито у нашем региону где је изражен тренд
миграције великог дела руралног становништва
на привремени рад у иностранство.

Циљеви мере: Реализација ове мере позитивно утиче на економски и социјалнијални
развој руралне средине:
- подизање конкурентности производње
и стварање тржишно одрживог произвођача;
- обезбеђивање услова за уравнотежен
развој говедарства;
- боље коришћење расположивих ресурса;
- јачање вертикалне интеграције у производњи млека и меса;
- подизање стандарда живота у руралној
средини и пољопривредних произвођача
кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава.

Веза мере са националним програмима за рурални развој: Није применљиво.
Крајњи корисници: Крајњи корисници
мере су физичка лица – носиоци регистрованог
пољопривредног газдинства.
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Економска одрживост: За реализацију
ове мере није потребно подносити бизнис план
или пројекат о економској одрживости улагања.

Општи критеријуми за кориснике:
Општи критеријуми за кориснике по овој мери:
Корисник има регистровано пољопривредно
газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са
пребивалиштем и производњом на територији
општине Велико Градиште,
Потписана изјава да не постоји захтев за исто
улагање у другим јавним фондовима;
Корисник мора да испуни доспеле обавезе по
раније одобреним захтевима финансираним
из средстава буџета општине Велико Градиште.

Специфични критеријуми: За реализацију ове мере корисник је у обавези да испуни


само опште критеријуме.
Листа инвестиција у оквиру мере:

 



ɒɢɮɪɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
100.1.1.
100.1.2

ɇɚɡɢɜɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
Ɋɟɝɪɟɫɡɚɩɪɟɦɢʁɭɨɫɢɝɭɪɚʃɚɡɚ
ɭɫɟɜɟ ɩɥɨɞɨɜɟ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟ
ɡɚɫɚɞɟɪɚɫɚɞɧɢɤɟɢɠɢɜɨɬɢʃɟ
Ɋɟɝɪɟɫ ɡɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɜɟɲɬɚɱɤɨ
ɨɫɟɦɟʃɚɜɚʃɟ

Критеријуми селекције:  Критеријуми 
 се не примењују
 

 ове
селекције
при реализацији
мере, већ се средства одобравају по редоследу
пријема потпуних захтева до утрошка средстава.



 

 







Интензитет помоћи: Износ регреса за

 од штета на усевима,
  плодо-
полисе осигурања
вима, вишегодишњим засадима, расадницима и
животињама износи 30% вредности полисе оси
гурања.
Износ регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање говеда) је 1.400,00
динара по приплодном грлу у периоду од 01.01.
до 30.10. 2015., односно, 70% до 90 % у зависности од економске вредности осемењавања.
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ɇɚɡɢɜɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚ

Ȼɪɨʁ ɯɚ ɨɫɢɝɭɪɚɧɢɯ ɨɞ ɲɬɟɬɚ ɧɚ
1. ɭɫɟɜɢɦɚ  ɩɥɨɞɨɜɢɦɚ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢɦ
ɡɚɫɚɞɢɦɚɪɚɫɚɞɧɢɰɢɦɚ
2. Ȼɪɨʁɨɫɢɝɭɪɚɧɢɯɝɪɥɚ

3.

ɍɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ  ɩɨɞɪɠɚɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɡɚ ɪɟɝɪɟɫ ɩɪɟɦɢʁɟ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɡɚ ɭɫɟɜɟ
ɩɥɨɞɨɜɟ
ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟ
ɡɚɫɚɞɟ
ɪɚɫɚɞɧɢɤɟɢɠɢɜɨɬɢʃɟ

4.

ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɩɨɞɪɠɚɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɡɚ
ɪɟɝɪɟɫ ɡɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɜɟɲɬɚɱɤɨɨɫɟɦɟʃɚɜɚʃɟ






Административна процедура:
 
 
 

Реализација регресирања полисе осигу   
 

рања од штета




на усевима,
плодовима,
вишего- 
 
 
дишњим засадима,
расадницима
и животињама
 

 
  
се спроводи
на
следећи
начин:

 

 
објављивање јавног позива
захтева
 за подношење



за регрес
полисе

  осигурања
 на основу
утврђених

 критеријума; уз захтев
  сепри
лаже,
копија
полисе
осигурања
издата



 од
стране
  друштва за осигурање код
 кога
 је
подносилац
осигуран
у периоду
од 1. но-  


 
вембра претходне до 31. октобра текуће
године, а оригинал се доставља на увид;
потврда о извршеном плаћању укупне
премије осигурања; извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје
 Управа
  за трезор.



 Комисија
  за расподелу

и контролу управљања
средствима Буџетског фонда за пољопривреду и
рурални развој општине Велико Градиште утврђује да ли
 су
 испуњени
  прописани

услови за


остваривање
права
на коришћење регреса по


 
лисе осигурања пољопривредне
производње
и 
доноси одлуку

 о исплати
    регреса за полису
 
оси- 
гурања. Средства се одобравају корисницима
који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за подношење
захтева је 05.11.2015. године.
Реализација регресирања за репродуктивни материјал се спроводи на следећи начин:
Објављивање јавног позива за подношење захтев за регрес на основу утврђених критеријума; уз захтев се прилаже, картон за
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вештачко осемењавање (признаница) о извршеном плаћању за вештачко осемењавање у периоду од 01.01.2015. године до 31.12.2015.
године, извод из регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду (говеда), који издаје
Управа за трезор и фотокопија пасоша за осемењено грло.
Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико
Градиште утврђује, да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење
регреса и доноси одлуку о исплати средстава.
Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева до утрошка расположивих
средстава.
Захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда, пољопривредна газдинства
подносе у периоду од 01. 01. 2015 године до
31.12.2015 године а Комисија ће утврђивати
испуњеност услова поднетих захтева и одобравати исплату средства корисницима двомесечно у току 2015 године.
Део средстава у износу од 200.000,00 динара искорстиће се за измирење обавеза из 2014.
године за Унапређење расног састава говеда на
територији општине Велико Градиште по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
територију општине Велико Градиште за 2014.
годину.
2. Назив и шифра мере: Трансфер знања и развој саветодавства
- Унапређење обука у области пољопривреде и
руралног развоја, 305

Образложење: Одрживи развој пољопривреде и руралних подручја захтева да буде заснован на праћењу нoвих технологија, стручном
усавршавању и константном трансферу знања и
информација. Пољопривредни произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да самостално, без икакве стручне помоћи примењују
иновације у производњи, пласману, развоју непољопривредних делатности, маркетингу и другим
активностима везаним за развој руралних средина.
На недостатак знања и додатних вештина код сеоског становништва упућују и подаци
да само 2% носиоца газдинстава имају стечено
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средње и високо стручно образовање из области
пољопривреде, а највећи део носиоца газдинстава имају знање стечено праксом.
ПССС Пожаревац, Основни задружни савез Пожаревац, удружења пољопривредних произвођача, удружења грађана која су основана ради
обављања промотивних и непољопривредних делатности за развој села су битни носиоци едукативних
и информативно промотивних
активности у руралним срединама.
Ова мера је у складу са националном
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја
2014.– 2024.
Облици стицања нових знања – стручно
оспособљавање и активности стицања вештина
и показне активности биће усмерене на пољопривредне произвођаче, сеоско становништво и
на стручњаке локалног агросектора, из свих пољопривредних и непољопривредних области,
који ће резултате стручног усавршавања користити за даљи рурални развој на подручју општине Велико Градиште.
Подршка информативним активностима
обухватиће подршку промоције развојних потенцијала и потреба села, очувања традиције, подршку активностима везаним за подизање нивоа
пласмана производа и услуга и активностима везаним за развој села у образовном, здрвственом,
културном, спортском, социолошком и осталим
аспектима, који ће утицати на побољшање квалитета живота сеоског становништва.
У оквиру стручног оспособљавања Општина Велико Градиште планира да издвоји
средства за Задружни савез у Пожаревцу.
Од информативних активности Општина
Велико Градиште планира да пољопривредне
произвођаче са своје територије одведе на сајам
у Будимпешту и сајам у Новом Саду.

Циљеви мере:
Општи циљеви
• развој пољопривреде и руралних подручја
заснован на знању;
• функционално повезивање свих актера
локалног агросектора
• Повећање доступности и квалитета
знања, унапређење социјалне и економске
инклузије малих и средњих газдинстава и
микропредузећа у руралним срединама;
• Одрживи развој, заштита ресурса, побољшање биодиверзитета и смањење миграције становништва;
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Специфични циљеви


• повећање нивоа стручног знања и веш

тина сеоског становништва
• примена нових технологија и иновација

• Техничко и кадровско унапређење институција укључених у систем креирања и
трансфера знања;
• Проширење понуде образовних и тренинг
програма свих нивоа и типова образовања;
Јачање капацитета за прихватање знања кроз развијање свести и мотивисаности за образовањем.
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  изложбе,

 

ности:
сајмови,
манифестације,
сту



 
 
дијска путовања, са највише 100% учешћа.
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Ɋɟɞɧɢ
ɇɚɡɢɜɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚ
ɛɪɨʁ
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɨɞɪɠɚɧɢɯ
1.
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚɪɚɞɢɨɧɢɰɚ
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɩɨɞɪɠɚɧɢɯ
2.
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ
Ȼɪɨʁɟɞɭɤɨɜɚɧɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
3.
ɫɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ
Ȼɪɨʁɟɞɭɤɨɜɚɧɢɯɫɬɪɭɱɧɢɯɥɢɰɚɢ
4.

ɞɪɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ
Ȼɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯ
 5.
 

 

ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɫɚʁɦɨɜɚɢɡɥɨɠɛɢɢ

 ɫɬɭɞɢʁɫɤɢɯɩɭɬɨɜɚʃɚ
 


  Ȼɪɨʁɲɬɚɦɩɚɧɢɯɩɪɢɦɟɪɚɤɚɩɪɨɦɨ
 
6.
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ


Веза мере
 са  националним

 програ

мима за рурални
развој
и
пољопривреду:
Није


 
применљиво.  




 

Крајњи
корисник
 Крајњи корисници:
 



средстава ове мере је: Општина Велико Градиште

 

 
Административна
 

Средства
процедура:
Економска одрживост: За реализацију
за меру - Трансфер знања и развој саветодавства




 
 обука



ове мере није потребно
подносити
бизнис
план
- Унапређење
у области
пољопривреде
и
или пројекат о економској одрживости улагања.
руралног развоја, одобрава Комисија за распо
 

 делу и контролу



 Буџет

управљања
средствима


Општи критеријуми за кориснике: Не
ског фонда за пољопривреду и рурални развој
постоје
општине Велико Градиште, на основу поднетих

 
 
захтева. Комисија ће одлуке о опредељивању
Специфични критеријуми: Не постоје
средстава доносити у складу са утврђеним кри
 
теријумима. Комисија врши проверу навода из
Листа инвестиција у оквиру мере:
захтева и може да захтева достављање додатне

ʁ ɭ
ɪɭ ɪ 
документације. Избор пружаоца услуге вршиће
ɒɢɮɪɚ
у складу са Законом о јавним набавкама.
ɇɚɡɢɜɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
305.1

305.2

ɋɬɪɭɱɧɨ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɬɢɰɚʃɚɜɟɲɬɢɧɚɢ
ɩɨɤɚɡɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɚʁɦɨɜɢ
ɢɡɥɨɠɛɟ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
ɫɬɭɞɢʁɫɤɚ
ɩɭɬɨɜɚʃɚ

Број: 320-16/2015-01-3
У Великом Градишту, 07.05.2015.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Критеријуми селекције: Критеријуми
селекције не постоје. 





Интензитет помоћи: Општина Велико






Градиште финансира део мере која се односи на

и активности
 стицања
стручно оспособљавање


 
вештина и показне активности,
са највише
100%
учешћа.

Општина Велико
Градиште финансира
део мере која се односи на информативне актив-



ПРЕДСЕДНИК

 







 











Драган Милић,с.р.

 












2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

ȳɭɠɧɚɢɢɫɬɨɱɧɚɋɪɛɢʁɚ
Ȼɪɚɧɢɱɟɜɫɤɚɨɛɥɚɫɬ
ɈɩɲɬɢɧɚȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
344
26
26
17.610
5488
51
-14,76
-21,44
13,2
22,7
44,8
1,65
4203
5441
4489
1081
66,92

ɢɧɬɟɪɧɢ

ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɪɡɫ

ɪɡɫ
ɪɡɫ

ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ

ɂɡɜɨɪ
ɩɨɞɚɬɤɚ

ɇɚɜɟɫɬɢɞɚɥɢɫɭɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȺɉȳɅɋɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɫɟʂɟɧɚɦɟɫɬɚɢɥɢɰɟɥɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɨɩɲɬɢɧɟɨɞɧɨɫɧɨɫɜɚɧɚɫɟʂɟɧɚɦɟɫɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟɤɨʁɚ
ɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭɛɚɪʁɟɞɚɧɨɞɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɧɚɜɟɞɟɧɢɯɭɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭɨɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɫɚɨɬɟɠɚɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚɪɚɞɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɨʁ 
ɤɨʁɚɫɟɦɨɝɭɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɬɢɤɚɨɩɨɞɪɭɱʁɚɫɚɨɬɟɠɚɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚɪɚɞɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɉɈɍɊɉ ɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɞɚʁɟɆɉɁɀɋɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɪɟɩɨɡɧɚɥɨɩɨɬɪɟɛɭɞɚɫɟɤɪɨɡɫɢɫɬɟɦɩɨɞɪɲɤɟɭɜɚɠɟɨɬɟɠɚɜɚʁɭʄɟɨɤɨɥɧɨɫɬɢɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɤɨʁɟɩɨɫɬɨʁɟɭɨɜɢɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ
2
Ɉɞɧɨɫɛɪɨʁɚɫɬɚɪɨɝ ɢɜɢɲɟɝɨɞɢɧɚ ɢɦɥɚɞɨɝ -ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ

Ɋɟʂɟɮʁɟɩɪɟɬɟɠɧɨɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢʁɟɪ 2014
ɩɪɟɤɨ  ɱɢɧɟ ɪɚɜɧɢɰɟ ȼɢɲɟ
ɛɪɟɠɭʂɤɚɫɬɨɡɟɦʂɢɲɬɟɱɢɧɢ
ɚ ɛɪɞɫɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɫɚɦɨ  

Ƚɨɞɢɧɚ

ȼɪɟɞɧɨɫɬɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚ

Број 4

1

ɌɚɛɟɥɚɉɨɤɚɡɚɬɟʂɢɤɨʁɟʁɟɩɨɬɪɟɛɧɨɧɚɜɟɫɬɢɭȺɧɟɤɫɭɭɜɨɞɧɨɝɞɟɥɚɉɪɨɝɪɚɦɚ
ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɇɚɡɢɜɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚ
ɦɟɪɟ
ɈɉɒɌɂɉɈȾȺɐɂ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɩɨɥɨɠɚʁ
Ⱥɭɬɨɧɨɦɧɚɩɨɤɪɚʁɢɧɚ
ɧɚɡɢɜ
Ɋɟɝɢɨɧ
ɧɚɡɢɜ
Ɉɛɥɚɫɬ
ɧɚɡɢɜ
Ƚɪɚɞɢɥɢɨɩɲɬɢɧɚ
ɧɚɡɢɜ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɤɦð
Ȼɪɨʁɧɚɫɟʂɚ
ɛɪɨʁ
Ȼɪɨʁɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ
ɛɪɨʁ
ɉɨɞɪɭɱʁɚɫɚɨɬɟɠɚɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚɪɚɞɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɉɈɍɊɉ 1
ɛɪɨʁ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ
Ȼɪɨʁɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
ɛɪɨʁ
Ȼɪɨʁɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
ɛɪɨʁ
Ƚɭɫɬɢɧɚɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ ɛɪɨʁɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɩɨɜɪɲɢɧɚɤɦð
ɉɪɨɦɟɧɚɛɪɨʁɚɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ  -100)
%
ɭɪɭɪɚɥɧɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚȺɉȳɅɋ  -100)
%
ɍɱɟɲʄɟɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɦɥɚɻɟɝɨɞɝɨɞɢɧɚ
%
ɍɱɟɲʄɟɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɫɬɚɪɢʁɟɝɨɞɝɨɞɢɧɚ
%
ɉɪɨɫɟɱɧɚɫɬɚɪɨɫɬ
ɝɨɞɢɧɚ
ɂɧɞɟɤɫɫɬɚɪɟʃɚ2
Ȼɟɡɲɤɨɥɫɤɟɫɩɪɟɦɟɢɫɚɧɟɩɨɬɩɭɧɢɦɨɫɧɨɜɧɢɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ
%
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
%
ɋɪɟɞʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
%
ȼɢɲɟɢɜɢɫɨɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
%
ɍɱɟɲʄɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɭɭɤɭɩɧɨɦɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭ
%
ɉɪɢɪɨɞɧɢɭɫɥɨɜɢ
Ɋɟʂɟɮ ɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢɛɪɟɠɭʂɤɚɫɬɢɛɪɞɫɤɢɩɥɚɧɢɧɫɤɢ

ȺɧɟɤɫɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɚɤɚɪɬDȺɉȳɅɋɫɚɭɩɭɬɫɬɜɨɦɡɚɩɨɩɭʃɚɜɚʃɟ
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ha
%
ha
m³

ɉɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞɲɭɦɨɦ
ɍɱɟɲʄɟɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞɲɭɦɨɦɭɭɤɭɩɧɨʁɩɨɜɪɲɢɧɢȺɉȳɅɋ
ɉɨɲɭɦʂɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁɝɨɞɢɧɢ
ɉɨɫɟɱɟɧɚɞɪɜɧɚɦɚɫɚ
ɉɈɄȺɁȺɌȿȴɂɊȺɁȼɈȳȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ

ɉɪɟɦɚɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭɨɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨɦɤɥɚɫɢɪɚʃɭɢɛɨɧɢɬɢɪɚʃɭɡɟɦʂɢɲɬɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɨʁ 

ºC

ɋɪɟɞʃɚɝɨɞɢɲʃɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɏɢɞɪɨɝɪɚɮɢʁɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɟɢɩɨɞɡɟɦɧɟɜɨɞɟ

2011
2011
2011
2011

2014
2014

2014

2014

2014

ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɪɡɫ

ɢɧɬɟɪɧɢ
ɢɧɬɟɪɧɢ

ɢɧɬɟɪɧɢ

ɢɧɬɟɪɧɢ

ɢɧɬɟɪɧɢ

Број 4

3

ɦɦ

ɉɪɨɫɟɱɧɚɤɨɥɢɱɢɧɚɩɚɞɚɜɢɧɚ

Ʉɥɢɦɚ ɭɦɟɪɟɧɨ-ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɚɫɭɛɩɥɚɧɢɧɫɤɚ

ɉɪɟɨɜɥɚɻɭʁɭʄɢɩɟɞɨɥɨɲɤɢɬɢɩɨɜɢɡɟɦʂɢɲɬɚɢɛɨɧɢɬɟɬɧɚɤɥɚɫɚ3

ɭɤɭɩɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
ɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɑɟɪɧɨɡɟɦ ɢɡɥɭɠɟɧɢ
ȿɭɬɪɢɱɧɢ ɤɚɦɛɢɫɨɥ Ƚɚʁʃɚɱɚ
ȿɭɬɪɢɱɧɢ
ɤɚɦɛɢɫɨɥ
ɭ
ɨɩɨɞɡɨʂɚɜɚʃɭ
Ƚɚʁʃɚɱɚ
ɭ
ɨɩɨɞɡɨʂɚɜɚʃɭ ɯɭɦɨɝɥɟʁ ɪɢɬɫɤɚ
ɰɪɧɢɰɚ
ɦɢɧɟɪɚɥɧɨ
ɛɚɪɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɥɟɫɨɢɞɧɚɩɟɫɤɭɲɚɦɪɤɚ
ɩɟɫɤɭɲɚ ɠɢɜɢ ɢ ɫɥɚɛɨ ɜɟɡɚɧɢ
ɩɟɫɚɤ ɚɥɭɜɢʁɚɥɧɢ ɧɚɧɨɫ ɩɟɫɤɨɜɢɬɟ
ɢɥɨɜɚɱɟ ɛɟɡɤɚɪɛɨɧɚɬɚɧ ɚɥɭɜɢʁɚɥɧɢ
ɧɚɧɨɫɢɥɨɜɚɫɬɢɞɟɥɭɜɢʁɚɥɧɢɧɚɧɨɫ
ɥɢɬɨɫɨɥɢɪɟɝɨɫɨɥ
ɇɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɜɚɥɢɞɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ
ɛɨɧɢɬɟɬɧɨʁɤɥɚɫɢɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ʉɥɢɦɚʁɟɭɦɟɪɟɧɨ-ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɚɫɚ
ɞɭɝɢɦ ɬɨɩɥɢɦ  ɥɟɬɢɦɚ ɢ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ
ɜɢɫɨɤɢɦɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɚɌɨɤɨɦʁɭɥɚ
ɢɚɜɝɭɫɬɚȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟʁɟɱɟɫɬɨ
ɧɚʁɬɨɩɥɢʁɢɝɪɚɞɭɋɪɛɢʁɢ
Ƚɨɞɢɲʃɟ ɫɭɦɚ ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɡɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ
ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟɢɡɧɨɫɢɦɦ
ɥɢɬɦ
11
Ɋɟɤɚ Ⱦɭɧɚɜ ɪɟɤɚ ɉɟɤ ɦɚʃɢ
ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢ Ʉɢɫɢʂɟɜɚɱɤɚ ɪɟɤɚ
ɑɟɲʂɟɜɨɛɚɪɫɤɚ ɪɟɤɚ ɉɥɚɧɞɢɲɬɟ
ɋɢɪɚɤɨɜɚɱɤɚ
ɪɟɤɚ ɢ
ɛɭʁɢɱɧɢ
ɩɨɬɨɰɢ ɜɟɲɬɚɱɤɢ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢɦɪɟɠɚ
ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɯ
ɤɚɧɚɥɚ³ɊɂɌ³ ɢ ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢ
ɨɛʁɟɤɚɬ³ɋɪɟɛɪɧɨʁɟɡɟɪɨ³
ɉɨɞɡɟɦɧɟɜɨɞɟ
4535,07
13,18
16,23
727
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%
%
ha
%
ha, %

ha, %

ha
ha
ɛɪɨʁ
ha
ha
ha
%
ɛɪɨʁ

ɛɪɨʁ

ɛɪɨʁ

ɩɨɪɨɞɢɱɧɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ
ɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚɢɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɰɢ
Ʉɨɪɢɲʄɟɧɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ ɄɉɁ
ɍɱɟɲʄɟɄɉɁɭɭɤɭɩɧɨʁɩɨɜɪɲɢɧɢȳɅɋ
Ɉɪɚɧɢɰɟɢɛɚɲɬɟɜɨʄʃɚɰɢɜɢɧɨɝɪɚɞɢɥɢɜɚɞɟɢɩɚɲʃɚɰɢɨɫɬɚɥɨ4

ɀɢɬɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɛɢʂɟɩɨɜɪʄɟɤɪɦɧɨɛɢʂɟɨɫɬɚɥɨ5

ɉɪɨɫɟɱɧɚɜɟɥɢɱɢɧɚɩɨɫɟɞɚ ɄɉɁ ɩɨɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ
Ɉɛɭɯɜɚʄɟɧɨɫɬɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɤɨɦɚɫɚɰɢʁɨɦ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɤɨʁɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʁɭɄɉɁ
ɇɚɜɨɞʃɚɜɚɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɄɉɁ
ɉɨɜɪɲɢɧɚɩɨʂɡɟɦʂɢɲɬɚɭʁɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȺɉȳɅɋ6
ɉɨɜɪɲɢɧɚɩɨʂɡɟɦʂɢɲɬɚɭʁɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɤɨʁɚɫɟɞɚʁɟɭɡɚɤɭɩ
ɮɢɡɢɱɤɚɥɢɰɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚ

Ƚɨɜɟɞɚɫɜɢʃɟɨɜɰɟɢɤɨɡɟɠɢɜɢɧɚɤɨɲɧɢɰɟɩɱɟɥɚ

Ɍɪɚɤɬɨɪɢɤɨɦɛɚʁɧɢɩɪɢɤʂɭɱɧɟɦɚɲɢɧɟ

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɨɛʁɟɤɬɢ7

2012

2012

2012

2015
2015

2012

2012

2015
2015
2012
2012
2012

2012
2015

ɪɡɫ

ɪɡɫ

ɪɡɫ

ɪɡɫ
ɢɧɬɟɪɧɢ
ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɢɧɬɟɪɧɢ
ɢɧɬɟɪɧɢ
ɢɧɬɟɪɧɢ

ɪɡɫ

ɪɡɫ

ɪɡɫ

ɪɡɫ
ɍɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɚɝɪɚɪɧɚ
ɩɥɚʄɚʃɚ

5

Ɉɤɭʄɧɢɰɚɪɚɫɚɞɧɢɰɢɢɞɪ
ɐɜɟʄɟɢɭɤɪɚɫɧɨɛɢʂɟɭɝɚɪɢɢɞɪ
6
ɍɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɭɬɪɢɧɟɢɩɚɲʃɚɤɟɤɨʁɢɫɭɜɪɚʄɟɧɢɫɟɨɫɤɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
7
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɨɛʁɟɤɬɢɡɚɫɦɟɲɬɚʁɫɬɨɤɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ ɤɨɲɟɜɢɡɚɤɭɤɭɪɭɡɚɦɛɚɪɢɢɫɢɥɨɫɢ ɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɦɚɲɢɧɚɢɨɩɪɟɦɟ

2654
ɍɤɭɩɧɨ
Ⱥɤɬɢɜɧɢɯ
ɉɚɫɢɜɧɢɯ
99,8
0,2
17.691
51
Ɉɪɚɧɢɰɟɢɛɚɲɬɟ 
ȼɨʄʃɚɰɢ  
ȼɢɧɨɝɪɚɞɢ 
Ʌɢɜɚɞɟɢɩɚɲʃɚɰɢ 
Ɉɫɬɚɥɨ 
ɀɢɬɚ 
ɂɧɞɛɢʂɟ 
ɉɨɜɪʄɟ 
Ʉɪɦɧɨɛɢʂɟ 
Ɉɫɬɚɥɨ 
6,67
ɇɟɦɚɜɚɥɢɞɧɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚ
227
333
1461,65
1108,19
Ɏɢɡɢɱɤɚɥɢɰɚ
ɉɪɚɜɧɚɥɢɰɚ
Ƚɨɜɟɞɚ
ɋɜɢʃɟ
Ɉɜɰɟɢɤɨɡɟ
ɀɢɜɢɧɚ
Ʉɨɲɧɢɰɟɩɱɟɥɚ
ɍɤɭɩɧɨ
Ɍɪɚɤɬɨɪɢ
Ʉɨɦɛɚʁɧɢ
ɉɪɢɤʂɦɚɲɢɧɟ
11.273

Број 4
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ɛɪɨʁ
ɛɪɨʁ

ɋɬɚʃɟɪɟɫɭɪɫɚ
Ȼɪɨʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
Ȼɪɨʁɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɊɉȽ 

152
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KDɛɪɨʁɉȽ

ɛɪɨʁ
%
ɛɪɨʁ
ɛɪɨʁ

ɤɨɥɢɱɢɧɚ
ɬɨɧɚ

ɍɩɨɬɪɟɛɚɦɢɧɻɭɛɪɢɜɚɫɬɚʁʃɚɤɚɢɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɛɢʂɚ

ɑɥɚɧɨɜɢɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ8 ɢɫɬɚɥɧɨɡɚɩɨɫɥɟɧɢɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ

ɧɚɩɨɪɨɞɢɱɧɨɦɉȽɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭɩɪɚɜɧɨɝɥɢɰɚɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚ
Ƚɨɞɢɲʃɟɪɚɞɧɟʁɟɞɢɧɢɰɟ9
Ɂɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɟɡɚɞɪɭɝɟɢɭɞɪɭɠɟʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ10

ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ11:
ɛɢʂɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ

ɉɲɟɧɢɰɚ
Ʉɭɤɭɪɭɡ
ɒɪɟɩɚ
ɋɭɧɰɨɤɪɟɬ
ɉɚɫɭʂ
Ʉɪɨɦɩɢɪ
Ⱦɟɬɟɥɢɧɚ
Ʌɭɰɟɪɤɚ
Ʌɢɜɚɞɟ

ɍɤɭɩɧɨ
ɏɥɚɞʃɚɱɟ
ɋɭɲɚɪɟ
ɋɬɚɤɥɟɧɢɰɢ
ɉɥɚɫɬɟɧɢɰɢ
Ɇɢɧɻɭɛɪɢɜɚɯɚ ɉȽ
ɋɬɚʁʃɚɤɯɚ ɉȽ
Ɍɟɱɧɢɫɬɚʁʃɚɤɯɚ ɉȽ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɛɢʂɚ
ɯɚ ɉȽ
ɍɤɭɩɧɨ
ɀɟɧɟ
Ɇɭɲɤɚɪɰɢ
99% : 1%
3.457
ɍɤɭɩɧɨ
Ɂɚɞɪɭɝɟ
ɁɁɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤ
ɁɁȺɝɪɨ-ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤ
ɁɁɊɚɡɜɢɬɚɤ
ɁɁȾɢɜɚɧ
ɈɩɲɬɚɁɁɁɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
ÄȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ³
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɩɱɟɥɚɪɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
ȽɪɚɞɢɲɬɟɢȽɨɥɭɛɚɰ
2011

2012
2012
2015

2012

2012

2012

ɪɡɫ

ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɢɧɬɟɪɧɢ

ɪɡɫ

ɪɡɫ

ɪɡɫ
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ɍɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɧɨɫɢɨɰɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ
ȳɟɞɢɧɢɰɚɦɟɪɟɤɨʁɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɤɨɥɢɱɢɧɭʂɭɞɫɤɨɝɪɚɞɚɭɬɪɨɲɟɧɭɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɪɚɞɚʁɟɞɧɨɝ
ɥɢɰɚɬʁɩɭɧɨɪɚɞɧɨɜɪɟɦɟɭʁɟɞɧɨʁɝɨɞɢɧɢɫɚɬɢɞɧɟɜɧɨɪɚɞɧɢɯɞɚɧɚɭɝɨɞɢɧɢ
10
ɇɚɜɟɫɬɢɛɪɨʁɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯɡɚɞɪɭɠɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɭɞɪɭɠɟʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɚɤɬɢɜɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɯɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȺɉȳɅɋ
11
ɈɫɬɜɚɪɟɧɢɨɛɢɦɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɫɚɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚȺɉȳɅɋ

8

ɛɪɨʁ

ɏɥɚɞʃɚɱɟɫɭɲɚɪɟɫɬɚɤɥɟɧɢɰɢɢɩɥɚɫɬɟɧɢɰɢ

20. мај 2015.

153

13

ɇɚɜɟɫɬɢɭɤɭɩɧɭɞɭɠɢɧɭɩɭɬɟɜɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȺɉȳɅɋ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɞɪɠɚɜɧɟɩɭɬɟɜɟ,ɢ,,ɪɟɞɚɢɨɩɲɬɢɧɫɤɟɩɭɬɟɜɟ 
ɇɚɜɟɫɬɢɛɪɨʁɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɯɢɞɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɟɬɟɪɦɨɟɥɟɤɬɪɚɧɟɢɞɪ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɭɢɩɪɟɧɨɫɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȺɉȳɅɋ

ɇɟɦɚ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ɫɟ ɜɪɲɢ
ɩɪɟɤɨɉȾÄɐɟɧɬɚɪ³ɄɪɚɝɭʁɟɜɚɰȿȾ
ȿɥɟɤɬɪɨɦɨɪɚɜɚ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ Ɋȳ ȼ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ

ɛɪɨʁ

2011
2011
2011
2011
2011

ɢɧɬɟɪɧɢ

ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɪɡɫ

ɪɡɫ

ɪɡɫ 
ɢ
Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ
ɨɞɪɠɢɜɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɞ
2010-2014
ɡɚ ɨɩɲɬɢɧɭ
ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ

ɢɧɬɟɪɧɢ

Број 4
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3.030
2.550
488
0

 Ɋȳ ɉɋ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɭ ɫɜɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ 2011
ɢɦɚ  ɩɨɲɬɚɧɫɤɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟɢɬɨ

ȼ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ

Ɇɚʁɢɥɨɜɚɰ


Ɍɨɩɨɥɨɜɧɢɤ
ɋɪɟɞʃɟɜɨ
Ɍɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɰɢ

ɍɤɭɩɧɚ ɞɭɠɢɧɚ ɩɭɬɟɜɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ 2012
ʁɟ  ɤɦ ɨɞ ɬɨɝɚ  ɤɦ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢɯɤɦɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯɢ
 ɤɦ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɨɞ ɬɨɝɚ ʁɟ
ɞɭɠɢɧɚ ɧɟɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɢɯ ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɞ ɬɭɰɚɧɢɤɨɦ 3
ɤɦ Ⱦɭɠɢɧɚɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟɩɪɭɝɟɤɨʁɚ
ɩɪɨɥɚɡɢɤɪɨɡɨɩɲɬɢɧɭʁɟɤɦ

ɛɪɨʁ
ɛɪɨʁ
ɯɢʂPñ
ɯɢʂPñ

ɛɪɨʁ

ɉɨɲɬɟɢɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɰɢ

ȼɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ⱦɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚɩɪɢɤʂɭɱɟɧɚɧɚɜɨɞɨɜɨɞɧɭɦɪɟɠɭ
Ⱦɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚɩɪɢɤʂɭɱɟɧɚɧɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭɦɪɟɠɭ
ɍɤɭɩɧɟɢɫɩɭɲɬɟɧɟɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟ
ɉɪɟɱɢɲʄɟɧɟɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟ
ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɢɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦɟɧɟɪɝɢʁɨɦ13

km

ɬɥɢɬɤɨɦ

ɫɬɨɱɚɪɫɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɉɈɄȺɁȺɌȿȴɂɊɍɊȺɅɇɈȽɊȺɁȼɈȳȺ
Ɋɭɪɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ⱦɭɠɢɧɚɩɭɬɟɜɚ12

ɉɚɲʃɚɰɢ
ȳɚɛɭɤɟ
ɒʂɢɜɟ
ȼɢɧɨɝɪɚɞɢ
ɇɟɩɨɫɬɨʁɟɜɚɥɢɞɧɢɩɨɞɚɰɢ

154
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ɛɪɨʁ
ɛɪɨʁ

ɞɚɧɟ
ɛɪɨʁ

Ƚɚɡɞɢɧɫɬɜɚɤɨʁɚɨɛɚɜʂɚʁɭɞɪɭɝɟɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ16
Ɍɭɪɢɫɬɢɢɩɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɧɨʄɟʃɚɬɭɪɢɫɬɚ17 ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȺɉȳɅɋ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɡɧɚʃɚɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɚɫɬɪɭɱɧɚɫɥɭɠɛɚ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɭɤʂɭɱɟɧɚɭɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɢɫɢɫɬɟɦ18

2012
2011

2012

ɢɧɬɟɪɧɢ
ɉɋɋɋ

ɪɡɫ 
ɪɡɫ
ɪɡɫ
ɪɡɫ

ɪɡɫ
ɪɡɫ

ɪɡɫ

15

ɍɫɬɚɧɨɜɟɡɚɞɟɰɭɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝɭɡɪɚɫɬɚɨɫɧɨɜɧɟɢɫɪɟɞʃɟɲɤɨɥɟɜɢɫɨɤɟɲɤɨɥɟɢɮɚɤɭɥɬɟɬɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȺɉȳɅɋ
ɇɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚɢɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɞɪɭɲɬɜɢɦɚɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɡɚɞɪɭɝɚɦɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɢɞɪ
16
Ɉɫɢɦɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɚɭɜɟɡɢɫɭɫɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨɦ ɧɩɪɩɪɟɪɚɞɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɪɭɪɚɥɧɢɬɭɪɢɡɚɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɲɭɦɚɪɫɬɜɭɨɛɪɚɞɚɞɪɜɟɬɚɧɚɪɨɞɧɚ
ɪɚɞɢɧɨɫɬɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɟɧɟɪɝɢʁɟɢɡɨɛɧɨɜʂɢɜɢɯɢɡɜɨɪɚɭɡɝɨʁɪɢɛɟɢɞɪ 
17
Ⱦɨɦɚʄɢ ɢɫɬɪɚɧɢ
18
ɇɚɜɟɫɬɢɛɪɨʁɨɞɚɛɪɚɧɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɤɨʁɚɫɟɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɩɪɚɬɟɜɢɲɟɩɭɬɚɝɨɞɢɲʃɟɢɛɪɨʁɨɫɬɚɥɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɤɨʁɚɫɟ
ɭɤʂɭɱɭʁɭɭɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɢɫɢɫɬɟɦɧɚɞɪɭɝɟɧɚɱɢɧɟɭɝɥɚɜɧɨɦɩɪɟɤɨɭɱɟɲʄɚɧɚɝɪɭɩɧɢɦɩɪɟɞɚɜɚʃɢɦɚɢɤɪɨɡɩɨɜɪɟɦɟɧɟɩɨɫɟɬɟɫɚɜɟɬɨɞɚɜɚɰɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ.

14

ɊɁɋ - ÄɈɩɲɬɢɧɟɢɪɟɝɢɨɧɢɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ³Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭwww.webrzs.stat.gov.rs
ɊɁɋ - ɉɨɩɢɫɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɊɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭwww.webrzs.stat.gov.rs
ɊɁɋ - ɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɄʃɢɝɚɩɨɩɢɫɚɢɄʃɢɝɚɩɨɩɢɫɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɫɬɚɬɢɫɬwww.webrzs.stat.gov.rs

ɇɟ
-

107
Ɍɭɪɢɫɬɚ
ɇɨʄɟʃɚ
ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɧɨʄɟʃɚ

6338

ɛɪɨʁ

Ȼɪɨʁɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɧɚʁɟɞɧɨɝɥɟɤɚɪɚ
Ȼɪɨʁɤɨɪɢɫɧɢɤɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
Ⱦɢɜɟɪɡɢɮɢɤɚɰɢʁɚɪɭɪɚɥɧɟɟɤɨɧɨɦɢʁɟ
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢɭɫɟɤɬɨɪɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɲɭɦɚɪɫɬɜɚɢɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ15

ɛɪɨʁ
ɛɪɨʁ

ɍɤɭɩɧɨ
ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟɭɫɬɚɧɨɜɟ
Ɉɫɧɨɜɧɟɲɤɨɥɟ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɚɨɫɧɨɜɧɚɲɤɨɥɚ
ɋɪɟɞʃɟɲɤɨɥɟ
729
2158

ɛɪɨʁ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɉɛʁɟɤɬɢɨɛɪɚɡɨɜɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ14
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