ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА IV

БРОЈ 2

СКУПШТИНА ГРАДА

СМЕДЕРЕВО, 5. АПРИЛ 2011. ГОДИНЕ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Економска
Врста прихода и примања
класификација

26.
На основу члана 47. ставови 2. и 3. и члана 63. став 1.
Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике

1

2

ПЛАН
2011
3

321

Пренета средства из претходне
године

95,791,137

711

Порези на доходак, добит и
капиталне добитке

971,300,000

712

Порези на фонд зарада

510,000

Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број

713

Порези на имовину

257,052,698

2/2008),

714

Порези на добра и услуге

109,902,000

716

Други порези

60,000,000

732

Донације од међународних
организација

30,500,000

733

Трансфери од других нивоа
власти

525,741,165

740-741

Други приходи - приходи од
имовине

182,500,000

742

Приходи од продаје добара и
услуга

175,001,000

743

Новчане казне и одузета
имовинска корист

14,700,000

744

Добровољни трансфери од
физичких и правних лица

4,600,000

745

Мешовити и неодређени
приходи

4,500,000

771

Меморандумске ставке за
рефундацију расхода

7,040,000

772

Меморандумске ставке за
рефундацију расхода из
претходне године

4,000,000

812

Примања од продаје покретних
имовине

800,000

911

Примања од домаћих
задуживања

310,000,000

921

Примања од продаје
финансијске имовине

500,000

Србије“, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010), члана 32. став
1. тачка 2., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 2. Статута града

Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
31. марта 2011. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2011. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Смедерева за 2011. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 9/2010) члан 1.
мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања и укупни расходи и
издаци буџета града Смедерева за 2011. годину утврђују се
у износу од 2.754.438.000 динара“.
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
,,Приходи и примања буџета града Смедерева за 2011.
годину утврђују се у укупном износу од 2.754.438.000
динара“.

УКУПНО:

2,754,438,000
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5. април 2011. године

ɑɥɚɧ 3.
ɑɥɚɧ 3. ɦɟʃɚ ɫɟ ɢ ɝɥɚɫɢ:
"Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ ɢɡɞɚɰɢ ɛɭʇɟɬɚ, ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɧɚɦɟɧɚɦɚ, ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɫɟ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɢɡɧɨɫɢɦɚ, ɢ ɬɨ:
ɈɉɒɌɂ ȾȿɈ - ɊȺɋɏɈȾɂ
Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɢ
ɛɪɨʁ
1
411
412
413
414
415
416
417
421
422
423
424
425
426
441
444
451

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɤɚ
2
ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɚɫɯɨɞɢ
ɉɨɫɥɚɧɢɱɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (ɭɫɥɭɝɟ ɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɞɨɦɚʄɢɯ ɤɚɦɚɬɚ
ɉɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

454

ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

463
472
481
482
483

499
511
512
513
515
541
551
611

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɲɬɟɬɟ ɡɚ ɩɨɜɪɟɞɟ ɢɥɢ ɲɬɟɬɭ ɧɚɫɬɚɥɭ
ɭɫɥɟɞ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɧɟɩɨɝɨɞɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɡɪɨɤɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɲɬɟɬɟ ɡɚ ɩɨɜɪɟɞɟ ɢɥɢ ɲɬɟɬɭ ɧɚɧɟɬɭ
ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
Ɉɫɬɚɥɟ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɨɩɪɟɦɚ
Ɂɟɦʂɢɲɬɟ
ɇɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɢɦɨɜɢɧɚ (ɇɂɉ)
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ

621

ɇɚɛɚɜɤɚ ɞɨɦɚʄɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ

484
485

ɍ Ʉ ɍ ɉ ɇ Ɉ:

3
486,850,001
87,084,745
5,910,000
4,330,000
3,372,000

Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
4
41,917,772
6,970,472
4,062,312
12,896,000
1,030,000

5,085,000

2,150,000

7,235,000

27,500,000
80,407,195
4,300,000
95,019,346
71,895,996

0
13,293,576
2,304,315
14,393,200
39,197,000

27,500,000
93,700,771
6,604,315
109,412,546
111,092,996

236,600,000

14,952,506

251,552,506

34,200,000
24,460,000
200,000

29,188,150
0
0

63,388,150
24,460,000
200,000

186,388,792

0

186,388,792

8,600,000

0

8,600,000

584,993,883
48,600,000
54,646,317
22,090,562
9,000,000

252,271,000
0
50,000
1,355,000
50,000

837,264,883
48,600,000
54,696,317
23,445,562
9,050,000

0

30,000

30,000

200,000

0

200,000

21,000,000
496,311,970
13,307,648
50,000
860,000
13,020,000
35,671,545
92,456,000

0
344,444,910
2,530,000
0
50,000
0
0
0

21,000,000
840,756,880
15,837,648
50,000
910,000
13,020,000
35,671,545
92,456,000

27,000

0

27,000

2,754,438,000

783,136,213

3,537,574,213

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɭʇɟɬɚ

ɍɄɍɉɇɈ
5 (3 + 4)
528,767,773
94,055,217
9,972,312
17,226,000
4,402,000
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II ɉɈɋȿȻȺɇ ȾȿɈ
ɑɥɚɧ 4.
ɑɥɚɧ 4. ɦɟʃɚ ɫɟ ɢ ɝɥɚɫɢ:
"ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 2.754.438.000 ɞɢɧɚɪɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɞ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɢ
ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɛɭʇɟɬɚ ɪɚɫɩɨɪɟɻɭʁɭ ɫɟ ɩɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɢ ɧɚɦɟɧɚɦɚ, ɢ ɬɨ:
ɉɈɋȿȻȺɇ ȾȿɈ - ɊȺɋɏɈȾɂ
ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɞɟ
ɡɢ- ɧɬ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ ɨ
ɨ
ʁɚ
1
1

2

3

4

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɤɚ

1
2
3

6
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ
ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

4

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧ. ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

5
6
7
8
9

417
421
422
423
426

ɉɨɫɥɚɧɢɱɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

10

621

ɍɱɟɲʄɟ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɭ ɞɨɦɚʄɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

11

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 111
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 111
Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
463 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɢɡɛɨɪɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɨɩɲɬɟɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢɡɦɟɻɭ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ

111

160

180

5

ɉɥɚɧ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɍɄɍɉɇɈ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

11,935,207
2,136,401
50,000

11,935,207
2,136,401
50,000

0

0

18,500,000
2,800,000
250,000
3,300,000
2,300,000

18,500,000
2,800,000
250,000
3,300,000
2,300,000

27,000

27,000

41,298,608
41,298,608

0
0

100,000
100,000
100,000

41,298,608
41,298,608

100,000
-

100,000
100,000

12

463

Ɍɪɚɧɫɮɟɪ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɝ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɩɨ
ɢɫɬɟɤɭ Ɉɞɥɭɤɟ

33,205,887

33,205,887

13

463 Ɍɪɚɧɫɮɟɪ ɡɚ ɝɪɚɞ ɢ ɡɚ ɫɟɨɫɤɟ ɆɁ (ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫ)

4,500,000

4,500,000

14

463

111
15

160
16

Ɍɪɚɧɫɮɟɪ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɝ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɩɨ ɢɫɬɟɤɭ
ɨɞɥɭɤɚ (ɫɟɥɚ)

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 180
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 180
ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
ɉɨɪɟɡɢ ɢ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɟ ɨɞ
482
ʁɟɞɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ ɞɪɭɝɨɦ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 111
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 111
Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɫɬɪɚɧɤɚɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160

0

37,705,887
37,705,887

0
0

11,595,562
11,595,562
11,595,562

11,595,562
0
0

2,228,697
2,228,697
2,228,697

37,705,887
37,705,887

11,595,562
11,595,562

2,228,697
0
0

2,228,697
2,228,697
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ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɢ- ɧɬ
ɡɞɟ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ ɨ
ɨ
ʁɚ
1

2

3
320

4

5

17

451
01

421
18 451
18.1 423
18.2 423
19

451

20 463
20.1 511
01
950

2

ɉɥɚɧ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɍɄɍɉɇɈ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɤɚ

6
ɍɫɥɭɝɟ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
Ɏɨɧɞ ɡɚ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 320:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 320
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɉɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ
ɍɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɝɪɚɞɚ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɭɪɟɻɟʃɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ɂɚɤɭɩ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 421
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 421
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100,000
100,000
100,000

ɢ

100,000
0
0

100,000
100,000

10,000,000
5,650,000
2,950,000

10,000,000
5,650,000
2,950,000

27,653,086

27,653,086

3,776,000

0
3,776,000

50,029,086
50,029,086

0
0

50,029,086
50,029,086

Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɤɨʁɟ ɧɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ ɧɢɜɨɨɦ

21 451 Ɏɨɧɞ ɡɚ ɬɚɥɟɧɬɟ
21.1 451 Ɋɚɞɧɢɱɤɢ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 950
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 950
ȳɚɜɧɢ ɪɟɞ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɧɚ
360
ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
22 451 Ɏɨɧɞ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɞɟɰɟ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ
23 463
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 360
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 360
ɍɄɍɉɇɈ Ɋɚɡɞɟɨ 1
ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ
Ɋɟɤɪɟɚɰɢʁɚ,
ɫɩɨɪɬ,
ɤɭɥɬɭɪɚ
ɢ
ɜɟɪɟ,
860
ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɢ ɨɞɛɨɪ ɡɚ ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ ɛɨɥɟɫɬɢ
24 451
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
25 463 Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
26

721
27

040

463 Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɞɢʁɚɫɩɨɪɭ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 860
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 860
Ɉɩɲɬɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ ɭɫɥɭɝɟ

8,000,000
11,271,303
19,271,303
19,271,303

500,000
6,718,579

7,218,579
7,218,579
169,547,722

30

472

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
(ɩɨɩɭɥɚɰɢɨɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ)

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 040:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 040

7,218,579
7,218,579
169,547,722

676,000

676,000
757,514

1,100,000

1,100,000

2,533,514
2,533,514

1,100,000
1,100,000

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
472 (ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ)

0
0
0

757,514

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 721:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 721
ɉɨɪɨɞɢɰɚ ɢ ɞɟɰɚ

29

19,271,303
19,271,303

500,000

1,100,000

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
472 (ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɧɨɜɨɪɨɻɟɧɭ ɞɟɰɭ ɭ 2011.
ɝɨɞɢɧɢ)

0
0

6,718,579

472 ɋɪɟɞ. ɡɚ ɧɚɤɧɚɞɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɦɪɬɢ

28

8,000,000
11,271,303

0
0

2,533,514
2,533,514
1,100,000

0
0

1,100,000
1,100,000

20,000,000

20,000,000

5,000,000

5,000,000

4,000,000

4,000,000

29,000,000
29,000,000

0
0

29,000,000
29,000,000
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ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɢ- ɧɬ
ɡɞɟ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ ɨ
ɨ
ʁɚ
1

2

3
020

4

ɉɥɚɧ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɍɄɍɉɇɈ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɤɚ

5
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6
ɋɬɚɪɨɫɬ

31

472

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ (ɩɪɟɜɨɡ
ɥɢɰɚ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɨɞ 65 ɝɨɞɢɧɚ)

5,000,000

5,000,000

32

472

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
(ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ɡɚ ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɟ)

4,500,000

4,500,000

960
33

ɢɡ

ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 020:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 020
ɉɨɦɨʄɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ (ɩɪɟɜɨɡ
472
ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ)
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 960:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 960

9,500,000
9,500,000

0
0

7,000,000
7,000,000
7,000,000

9,500,000
9,500,000
7,000,000

0
0

7,000,000
7,000,000

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

090
34

111
35
36

472 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 090
ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜ.

37

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

38
39
40
41
42
43
44
45

421
422
423
424
426
454
454
463

46

482

47
48
48.1
49

483
485
511
541
01

160
50

484

51
52

499
499
01

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɟ ɨɞ
ʁɟɞɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ ɞɪɭɝɨɦ
ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ
Ɉɫɬɚɥɟ ɧɚɤɧɚɞɟ ɲɬɟɬɟ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
Ɂɟɦʂɢɲɬɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 111
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 111
Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɲɬɟɬɟ ɡɚ ɩɨɜɪɟɞɟ ɢɥɢ ɲɬɟɬɭ ɧɚɫɬɚɥɭ
ɭɫɥɟɞ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɧɟɩɨɝɨɞɚ
Ɍɟɤɭʄɚ ɪɟɡɟɪɜɚ
ɋɬɚɥɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160

2,000,000
2,000,000
2,000,000

2,000,000
0
0

8,965,090
1,604,751

2,000,000
2,000,000
8,965,090
1,604,751

0

0

5,000,000
1,200,000
16,500,000
3,500,000
5,500,000
1,100,000
7,500,000
23,934,512

5,000,000
1,200,000
16,500,000
3,500,000
5,500,000
1,100,000
7,500,000
23,934,512

8,500,000

8,500,000

9,000,000
200,000
10,000,000

9,000,000
200,000
10,000,000
0

102,504,353
102,504,353

0
0

102,504,353
102,504,353

0
18,000,000
3,000,000
21,000,000
21,000,000

18,000,000
3,000,000
0
0

21,000,000
21,000,000
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ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɞɟ
ɡɢ- ɧɬ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ ɨ
ɨ
ʁɚ
1

2

3

4

5

53

511

54

511

55

511

2,1
620

56

511

57
58

423
421
01
10
06

170
59
60
61

441
444
611
01

2,2
620
62

511

62.1 511
63

551

64

421
01
10

630
65

423

66

451

67

451

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɤɚ

6
ɇɚɦɟɧɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɇɚɦɟɧɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ (ɛɚɡɟɧ-ɭɱɟɲʄɟ ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ)
ɇɚɦɟɧɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ (ɛɚɡɟɧ-ɤɪɟɞɢɬ)
ɇɚɦɟɧɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ(ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ɛɚɡɟɧ-ɭɱɟɲʄɟ
ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ)
ɇɚɦɟɧɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 620
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 2.1
Ɍɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɞɭɝ
Ɉɬɩɥɚɬɟ ɞɨɦɚʄɢɯ ɤɚɦɚɬɚ
ɉɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 170
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 170
ɇɚɦɟɧɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚ
ɩɪɨɝɪɚɦ
ɡɚ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɇɂɉ-ɚ (ɭɱɟɲʄɟ ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ)
Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɇɚɦɟɧɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ (ɭɱɟɲʄɟ ɛɭʇɟɬɚ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ)
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɜɨɞɨɜɨɞ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ (ɤɪɟɞɢɬ)
ɇɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɢɦɨɜɢɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɢɡ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 620
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 2.2
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
ȳɉ ȼɨɞɨɜɨɞ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 630
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 630

5. април 2011. године
ɉɥɚɧ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɍɄɍɉɇɈ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

3,000,000

3,000,000
0
0
0
0
0

3,000,000
0
0
3,000,000
3,000,000

0
0
0
0
0

23,000,000

23,000,000
0
92,456,000

92,456,000
115,456,000
115,456,000

3,000,000
0
0
3,000,000
3,000,000

0
0

115,456,000
115,456,000

15,000,000

15,000,000

66,500,000

66,500,000

35,671,545

35,671,545

200,000

200,000

50,871,545
66,500,000
117,371,545
117,371,545

0
0
0
0

50,871,545
66,500,000
117,371,545
117,371,545

17,500,000

17,500,000

3,000,000

3,000,000

78,900,000

78,900,000

99,400,000
99,400,000

0
0

99,400,000
99,400,000

5. април 2011. године
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ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɞɟ
ɡɢ- ɧɬ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ ɨ
ɨ
ʁɚ
1

2

3
510

4

5

68

423

69

451

70

451
01

436
71

451

72

451
01

530
73
74
75

424
511
482
01

620
76
77

511
444

78

451

79
80

511
511
01
10
06

860

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɤɚ

6
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ
ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 510
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 510
Ɉɫɬɚɥɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ
ȳɉ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɬɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 436
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 436
ɋɦɚʃɟʃɟ ɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 530
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 530
Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
"ɋɩɨɪɬɫɤɚ ɯɚɥɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ" ɞ.ɨ.ɨ.
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɭɱɟɲʄɟ ɛɭʇɟɬɚ)
Ʉɚɡɧɟ ɡɚ ɤɚɲʃɟʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɤɪɟɞɢɬ)
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 620
Ɋɟɤɪɟɚɰɢʁɚ, ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɜɟɪɟ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɨɫɬɚɥɢɦ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɝɪɚɻɚɧɚ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ ɞɨɬɚɰɢʁɟ
ɨɫɬɚɥɢɦ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɩɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ
ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɝɪɚɻɚɧɚ

81

481

82
83

481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɜɟɪɫɤɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
481 ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 860:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 860
ɍɄɍɉɇɈ Ɋɚɡɞɟɨ 2

Страна 7 – Број 2
ɉɥɚɧ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɍɄɍɉɇɈ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

2,000,000

2,000,000

10,000,000

10,000,000

12,000,000
12,000,000

0
0

12,000,000
12,000,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

2,000,000

5,000,000
5,000,000

0
0

5,000,000
5,000,000

28,000,000
5,100,000

28,000,000
5,100,000
0

33,100,000
33,100,000

33,100,000
33,100,000

20,000,000

20,000,000
0

21,000,000

21,000,000
0
0

41,000,000
0
0
41,000,000

0
0
0
0

41,000,000
0
0
41,000,000

1,500,000

1,500,000

600,000
10,000,000

600,000
10,000,000

12,100,000
12,100,000
613,065,412

0
0
0

12,100,000
12,100,000
613,065,412
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ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɞɟ
ɡɢ- ɧɬ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ ɨ
ɨ
ʁɚ
1
3

2

3

4

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɤɚ

84
85

6
ȽɊȺȾɋɄɈ ȼȿȶȿ
ɂɡɜɪɲɧɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ
411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜ.

86

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

87
88
89
90
91

417
421
422
423
426

111

5

01

4
130

ɉɨɫɥɚɧɢɱɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 111:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 111
ɍɄɍɉɇɈ Ɋɚɡɞɟɨ 3
ȽɊȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
Ɉɩɲɬɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜ.
ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

92
93
94
95
96

411
412
413
414
415

97

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

98
99
100
101

421
422
423
424

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

102 425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪ.)
103 426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
104 444 ɉɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɟ ɨɞ
105 482
ʁɟɞɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ ɞɪɭɝɨɦ
106 511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
107 512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
108 515 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 130
4,1
ɋɬɚɦɛɟɧɨ ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ ɨɛɥɚɫɬ
610
ɋɬɚɦɛɟɧɢ ɪɚɡɜɨʁ
109 441 Ɉɬɩɥɚɬɟ ɞɨɦɚʄɢɯ ɤɚɦɚɬɚ
110 511 Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ("ɡɚɲɬɢʄɟɧɢ
111 511
ɩɨɞɫɬɚɧɚɪɢ")
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 610
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.1

5. април 2011. године
ɉɥɚɧ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɍɄɍɉɇɈ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

9,000,000
2,500,000
50,000
350,000
500,000
12,400,000
12,400,000
12,400,000

9,000,000
2,500,000
50,000
350,000
500,000
0
0
0

12,400,000
12,400,000
12,400,000

195,809,487
35,049,898
3,800,000
3,200,000
3,000,000

195,809,487
35,049,898
3,800,000
3,200,000
3,000,000

3,000,000

3,000,000

20,279,195
1,900,000
11,000,000
800,000

20,279,195
1,900,000
11,000,000
800,000

11,000,000

11,000,000

13,500,000
200,000

13,500,000
200,000

350,000

350,000

12,000,000
10,457,648
200,000

12,000,000
10,457,648
200,000

325,546,228
325,546,228

0
0

1,460,000
4,600,000

325,546,228
325,546,228

1,460,000
4,600,000
0

6,060,000
6,060,000
6,060,000

0
0
0

6,060,000
6,060,000
6,060,000

5. април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɞɟ
ɡɢ- ɧɬ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ ɨ
ɨ
ʁɚ
1

2
4,2

3

4

5

160

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɤɚ

6
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

Страна 9 – Број 2
ɉɥɚɧ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɍɄɍɉɇɈ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

112 463 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ

5,000,000

5,000,000

113 463 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫ. ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɆɁ
Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
114 463 (ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɡɚ ɦɟɫɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ 25.
ɦɚʁ)
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ
115 463 ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ (ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɡɚ ɦɟɫɧɭ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ 25. ɦɚʁ)
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.2
4,3
ɋɟɨɫɤɟ ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ
160
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
116 463 (ɧɚɤɧ. ɡɚ ɭɬɪɨɲ. ɟɥɟɤɬ. ɟɧɟɪ. ɡɚ ʁɚɜɧɭ ɪɚɫɜɟɬɭ ɢ
ɞɪ.)

2,000,000

2,000,000

800,000

800,000

3,200,000

3,200,000

117 463

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
(ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɟɨɫɤɨɝ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ)

118 463 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɫɟɨɫɤɢɦ ɆɁ
119 463

4,4
560
120
121
121.1

510
122

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ (ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɟɨɫɤɨɝ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ)

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.3
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
424 ɍɫɥɭɝɟ ɨɱɭɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
511 ɉɪɨʁɟɤɬɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
511 ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɭɤɥɚʃɚʃɚ ɞɢɜʂɢɯ ɞɟɩɨɧɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 560
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
451
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 510:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 510
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.4
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 130 ɂ ɁȺ ȽɅȺȼȿ
4.1+4.2+4.3+4.4

11,000,000
11,000,000
11,000,000

0
0
0

11,000,000
11,000,000
11,000,000

15,000,000

15,000,000

18,060,000

18,060,000

88,633,663

88,633,663

23,940,000

23,940,000

145,633,663
145,633,663
145,633,663

0
0
0

25,000,000

25,000,000
0
24,000,000

24,000,000
49,000,000
49,000,000

145,633,663
145,633,663
145,633,663

0
0

6,288,403

49,000,000
49,000,000
6,288,403

6,288,403
6,288,403
55,288,403

0
0
0

6,288,403
6,288,403
55,288,403

543,528,294

0

543,528,294
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɞɟ
ɡɢ- ɧɬ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ ɨ
ɨ
ʁɚ
1

2
4,5

3

4

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɤɚ

5

6
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
912
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ 22.900.000
- ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ 1.500.000
- ɧɚɝɪɚɞɟ ɢ ɛɨɧɭɫɢ 1.500.000
- ɫɬɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ 82.143.971
- ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɩɭɬɨɜɚʃɚ 19.500.000
- ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ 2.710.000
123 463
- ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ 600.000
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ 14.000.000
- ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ 5.000.000
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ 2.400.000
- ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɨɛʁɟɤɬɟ 807.000
- ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ 950.000
- ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 912
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.5
4,6
ɋɪɟɞʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
920
ɋɪɟɞʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ 8.000.000
- ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ 900.000
- ɧɚɝɪɚɞɟ ɢ ɛɨɧɭɫɢ 1.500.000
- ɫɬɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ 41.681.000
124 463 - ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɩɭɬɨɜɚʃɚ 11.682.090
- ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
2.515.000
- ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
1.100.000
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪ. ɢ ɨɞɪɠ. 4.700.000
- ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
2.050.000
- ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɨɛʁɟɤɬɟ
- ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɭ
200.000
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 920:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 920
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.6
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ

4,7
950

5. април 2011. године
ɉɥɚɧ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɍɄɍɉɇɈ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

154,010,971

147,760,000

301,770,971

154,010,971
154,010,971

147,760,000
147,760,000
147,760,000

154,010,971
147,760,000
301,770,971
301,770,971

74,328,090

74,400,000

148,728,090

74,400,000
74,400,000
74,400,000

74,328,090
74,400,000
148,728,090
148,728,090

154,010,971

74,328,090
74,328,090
74,328,090

Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ ɧɢɜɨɨɦ
125
126
127
128
129
130
131

411
412
413
421
422
423
424

132 425
133 426
134 512
01
04

ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫ. (ɡɚɪɚɞɟ)
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪ. ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɭ ɧɚɬɭɪɢ - ɩɪɟɜɨɡ ɪɚɞɧɢɤɚ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (ɭɫɥɭɝɟ ɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 950
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.7

1,145,038
204,962
5,000
1,400,000
30,000
50,000
1,500,000

1,145,038
204,962
5,000
1,400,000
30,000
50,000
1,500,000

200,000

200,000

250,000
200,000

250,000
200,000

4,985,000
4,985,000
4,985,000

0
0
0

4,985,000
0
4,985,000
4,985,000
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ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɞɟ
ɡɢ- ɧɬ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ ɨ
ɨ
ʁɚ
1

2
4,8

3

4

5

135
136
137
138
139
140
141

411
412
413
421
422
423
424

960

142 425
143 426
144 511
145 512
01
04

4,9
820
146
147
148
149
150
151
152
153
154

411
412
413
414
415
416
421
422
423

155 424

156 425
157
158
159
160
161

426
472
511
512
513
01
04

4.10
820
162 423
163 451
164 451
165 511

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɤɚ

6
ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨ ɨɞɦɚɪɚɥɢɲɬɟ "Ɋɬɚʃ"
ɉɨɦɨʄɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫ. (ɡɚɪɚɞɟ)
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪ. ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ - ɩɪɟɜɨɡ ɪɚɞɧɢɤɚ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (ɭɫɥɭɝɟ ɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 960:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 960
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.8
Ʉɭɥɬɭɪɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫ. (ɡɚɪɚɞɟ)
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪ. ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɭ ɧɚɬɭɪɢ - ɩɪɟɜɨɡ ɪɚɞɧɢɤɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥ. ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯ.
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ (ɨɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ
ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɢ
ɚɤɰɢʁɚ, ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɚɦɚɬɟɪɢɡɦɚ ɢ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ)
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (ɭɫɥɭɝɟ ɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 820
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.9
ȳɚɜɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ "ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ ɬɜɪɻɚɜɚ"
ɍɫɥɭɝɟ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɍɄɍɉɇɈ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

0
0
5,000
30,000
10,000
10,000
10,000

0
0
5,000
30,000
10,000
10,000
10,000

10,000,000

10,000,000

30,000

30,000

50,000

50,000

10,145,000

10,145,000
0
10,145,000
10,145,000

10,145,000
10,145,000

0
0
0

58,086,019
10,397,398
600,000
370,000

2,799,947
501,191
462,312
276,000

200,000
20,952,000
0
455,346

863,576
454,315
1,668,200

60,885,966
10,898,589
1,062,312
646,000
0
200,000
21,815,576
454,315
2,123,546

12,175,996

36,813,000

48,988,996

4,000,000

436,200

4,436,200

480,000

1,398,150

300,000
50,000

200,000

1,878,150
0
0
500,000
50,000

108,066,759
108,066,759
108,066,759

45,872,891
45,872,891
45,872,891

108,066,759
45,872,891
153,939,650
153,939,650

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

30,000,000

30,000,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 820
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.10
4.11
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
830
ɍɫɥɭɝɟ ɟɦɢɬɨɜɚʃɚ ɢ ɢɡɞɚɜɚɲɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ (ɨɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ʁɟ ɧɚɦɟʃɟɧɚ
166 423 ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
медијима)
ɦɟɞɢʁɢɦɚ)
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɟ ɨɞ
167 482
ʁɟɞɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ ɞɪɭɝɨɦ
168 512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 830
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.11

0
0
30,000,000
30,000,000
30,000,000

0
0
0

30,000,000
30,000,000
30,000,000
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ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɢ- ɧɬ
ɡɞɟ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ ɨ
ɨ
ʁɚ
1

2
4.12

3

4

5

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

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

810

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɤɚ

6
ɍɫɬɚɧɨɜɚ ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧ. ɡɚɩɨɫɥ. (ɡɚɪɚɞɟ)
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜ.
ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫ. ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛ. ɪɚɫɯɨɞɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪ. ɢ ɨɞɪɠ. (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪ.)
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

5. април 2011. године
ɉɥɚɧ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɍɄɍɉɇɈ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

5,177,056
926,693
0

4.14

300,000
1,650,000
100,000
4,626,306
550,000

11,717,084
1,560,359
300,000
0
30,000
50,000
4,770,000
300,000
1,650,000
100,000
12,626,306
550,000

10,000

10,000

10,000

10,000

30,000
50,000
4,770,000
0
0
0
8,000,000
0

181 463 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ (ɱɥɚɧɚɪɢɧɟ)
182 482 ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
182.
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɧɚɞɡɢɻɢɜɚʃɟ
511
1
ɚɧɟɤɫɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ - ɤɪɟɞɢɬ)
183 512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 810
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.12
4.13
Ɏɢɡɢɱɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ
810
ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
184 481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰ. ɢ ɤɥɭɛɨɜɢɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 810
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.13

6,540,028
633,666
300,000

20,000,000

20,000,000
200,000

18,873,749
15,000,000
20,000,000
38,873,749
38,873,749

15,000,000
15,000,000

40,317,620

200,000
18,873,749
15,000,000
20,000,000
53,873,749
53,873,749

40,317,620

40,317,620
40,317,620
40,317,620

0
0
0

40,317,620
40,317,620
40,317,620

33,415,000

26,000,000

59,415,000

26,000,000
26,000,000
26,000,000

33,415,000
26,000,000
59,415,000
59,415,000

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ-ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
090

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
- ɩɥɚɬɟ 6.106.870
- ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
1.093.130
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ 50.000
185 463 - ɫɬɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ 2.800.000
- ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ 2.665.000
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ 200.000
- ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ 500.000
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
19.800.000
-ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ 200.000
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 090
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.14

33,415,000
33,415,000
33,415,000
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ɜɚ ɢɰɢʁɚ ɨ
ɨ
ʁɚ
1

2

3

4

5
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɍɄɍɉɇɈ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ-ɍɫɥɭɝɟ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɪɨʁɟɤɬɢ,
ɅȺɉ-ɨɜɢ ɢ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

4.15

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

090

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
- ɩɪɟɜɨɡ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɫɨɰ.ɯɭɦ.ɨɪɝ. 6.374.714
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
186 463
(ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɢ ɩɪɟɜɨɡ ɫɨɰ.ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɭɞɪ.ɝɪɚɻɚɧɚ) 32.940.888
- ɞɨɬɚɰɢʁɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ 11.532.900

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 090
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.15
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ-ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ "ɈɊȺ
ɋȺɊɌɂȾ" Ɋɚɞɢɧɚɰ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

4.16
090

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ 35.000
187 463 - ɫɬɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ 1.150.000
- ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ 32.499.900
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ 2.056.265
- ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

4.17
911
188
189
190
191

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 090
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.16
Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɚ ɛɪɢɝɚ ɨ ɞɟɰɢ
ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜ
413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

192 416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
193
194
195
196

421
422
423
424

197 425
198 426
199 431
200 482
201 484
202 511
203 512
01
04

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (ɭɫɥɭɝɟ ɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɟ
ɨɞ ʁɟɞɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ ɞɪɭɝɨɦ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɲɬɟɬɚ ɡɚ ɩɨɜɪɟɞɟ ɢɥɢ ɲɬɟɬɭ ɧɚɫɬɚɥɭ
ɭɫɥ. ɟɥɟɦ. ɧɟɩɨɝɨɞɚ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 911:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 911
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.17

50,848,502

1,753,000

52,601,502

1,753,000
1,753,000
1,753,000

50,848,502
1,753,000
52,601,502
52,601,502

50,848,502
50,848,502
50,848,502

35,741,165

35,741,165

35,741,165
35,741,165
35,741,165

0
0
0

35,741,165
0
35,741,165
35,741,165

136,025,925
24,348,641
1,000,000
0

32,327,797
5,785,615
3,000,000
11,620,000

168,353,722
30,134,256
4,000,000
11,620,000

0

2,000,000

2,000,000

16,500,000
280,000
204,000
80,000

11,350,000
1,000,000
9,180,000
1,534,000

27,850,000
1,280,000
9,384,000
1,614,000

7,100,000

9,400,000

16,500,000

8,000,000

26,750,000

34,750,000
0

345,000

345,000

1,000,000

30,000

30,000

300,000
2,030,000

300,000
3,030,000

116,652,412
116,652,412
116,652,412

194,538,566
116,652,412
311,190,978
311,190,978

194,538,566
194,538,566
194,538,566
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700

204 463

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɤɚ

6
ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ Ⱥɩɨɬɟɤɚɪɫɤɚ
ɍɫɬɚɧɨɜɚ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɨ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ 100.000
- ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɭ 300.000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 700:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 700
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.18
ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɡɞɪɚɜʂɚ
ȼɚɧɛɨɥɧɢɱɤɟ ɭɫɥɭɝɟ

4.19
720

620
206
207
208
209
210

ɉɥɚɧ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɍɄɍɉɇɈ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

400,000

1,948,000

2,348,000

1,948,000
1,948,000
1,948,000

400,000
1,948,000
2,348,000
2,348,000

400,000
400,000
400,000
Ⱦɨɦ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
205 463 - ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ (6.000.000)
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (500.000)
- ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɭ (2.000.000)

4.20

5. април 2011. године

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 720:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 720
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.19
ȾɂɊȿɄɐɂȳȺ ɁȺ ɂɁȽɊȺȾȵɍ, ɍɊȻȺɇɂɁȺɆ ɂ
ȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɈ ɁȿɆȴɂɒɌȿ
Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
413 ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

8,500,000

8,500,000

8,500,000
8,500,000
8,500,000

53,148,282
9,513,540
500,000
500,000

8,500,000
0
0
0

8,500,000
8,500,000

300,000
1,000,000
900,000

53,148,282
9,513,540
800,000
1,500,000
900,000

211 416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

1,825,000

100,000

1,925,000

212
213
214
215

4,500,000
3,300,000
300,000

800,000
200,000
800,000
400,000

5,300,000
200,000
4,100,000
700,000

1,100,000

350,000

1,450,000

421
422
423
424

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜ. ɢ ɨɞɪɠɚɜ. (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)216 425
Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ
451
Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜ. ɢ ɨɞɪɠɚɜ. (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)217 425
ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɝɪɚɞɚ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ
510
218 425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
640
ɍɥɢɱɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ
219 425

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ ɧɚ ɦɪɟɠɢ, ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ ɢ
ɬɪɚɮɨɢɦɚ ɢ ɭɬɪɨɲɚɤ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ

95,000,000

95,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

620

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
220 426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
221 444 ɉɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
451
Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
222 463 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ

3,000,000

200,000

3,200,000
0
0

5. април 2011. године
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɍɄɍɉɇɈ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
223 481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ

224 482 ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
ɇɨɜɱ. ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲ. ɫɭɞɨɜɚ ɢ ɫɭɞɫɤɢɯ
225 483
ɬɟɥɚ
451
Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
226 511 ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
227 511

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɭɥɢɰɚ (ɤɪɟɞɢɬ)
229 511 ɉɪɨʁɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ (ɤɪɟɞɢɬ)
436
Ɉɫɬɚɥɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɩɥɢɧɨɜɨɞ ɢ
230 511
ɩɥɢɧɚɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ)
520
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ
231 511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ȳɚɜɧɢ ɪɟɞ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɧɚ
360
ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

630

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɩɪɨʁɟɤɚɬ, ɫɬɭɞɢʁɟ ɢ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ)

50,000

3,000,000

53,000,000
0

203,500,000

203,500,000

10,000,000

10,000,000

0

0

1,000,000

1,000,000

19,000,000

19,000,000

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

ɉɨɫɥɨɜɢ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
235 511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

810

50,000

ɍɥɢɱɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ
234 511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

660

50,000
2,200,000

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
233 511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɜɨɞɨɜɨɞ)

640

50,000,000

50,000
700,000

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɭɥɢɰɚ (ɭɱɟɲʄɟ ɛɭʇɟɬɚ)

228 511

232 511

1,500,000

ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
236 511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

0

620

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
237 512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ-ɡɚ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɭ
510
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ

1,000,000

100,000

238 512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ-ɡɚ ɧɢɜɨɭ ɝɪɚɞɚ-ɞɟɩɨɧɢʁɚ

1,100,000
0

620

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
239 515 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ
240 541 Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ
240.
541 Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ (ɤɪɟɞɢɬ)
1
451
Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
241 551 ɇɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɢɦɨɜɢɧɚ (ɇɂɉ)
ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁe
620,451,640,436,520,560,630,660,510,810
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
06 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 620
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 451
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 640
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 436
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 520
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 360
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 630
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 660
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 510
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 810
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.20

200,000
3,000,000

200,000
3,000,000

10,000,000

10,000,000

0

0

350,386,822
223,500,000
93,386,822
358,500,000
50,000,000
0
1,000,000
19,000,000
0
2,000,000
50,000,000
0
573,886,822

350,386,822
0
0
8,950,000
5,950,000
3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
8,950,000

223,500,000
8,950,000
99,336,822
361,500,000
50,000,000
0
1,000,000
19,000,000
0
2,000,000
50,000,000
0
582,836,822
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ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɞɟ
ɡɢ- ɧɬ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ ɨ
ɨ
ʁɚ
1

2

3

4

5

242
243
244
245

411
412
414
415

4.21
610

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɤɚ

6
ȳȺȼɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ "ȽɊȺȾɋɄȺ ɋɌȺɆȻȿɇȺ
ȺȽȿɇɐɂȳȺ"
ɋɬɚɦɛɟɧɢ ɪɚɡɜɨʁ
ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

246 416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
247
248
249
250
251
252

421
422
423
424
425
426

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

5. април 2011. године
ɉɥɚɧ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɍɄɍɉɇɈ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

5,478,711
980,689
110,000
220,000

5,478,711
980,689
110,000
220,000

60,000
976,000
80,000
3,150,000
130,000
100,000
240,000

60,000
80,000
795,000
100,000
140,000
190,000

253 465 Ɉɫɬɚɥɟ ɬɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ, ɞɨɬɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
254 482 ɉɨɪɟɡɢ, ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨ
255 511
ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
256 512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
257 515 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
258 541 Ɂɟɦʂɢɲɬɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 610
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.21
ɍɄɍɉɇɈ Ɋɚɡɞɟɨ 4
5

1,056,000
80,000
3,945,000
230,000
240,000
430,000
0

115,000

300,000

415,000

26,815,970

341,144,910

367,960,880

200,000
450,000

50,000

500,000
0

39,106,370
39,106,370
39,106,370
1,942,691,908

39,106,370
342,799,910
342,799,910
342,799,910
381,906,280
342,799,910
381,906,280
781,136,213 2,723,828,121

ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼɈ
473

Ɍɭɪɢɡɚɦ
259 411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)
260 412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
261 414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
262 415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

11,079,186

250,000

11,329,186

1,921,772

50,000

1,971,772

100,000
152,000

100,000

100,000
252,000

263 416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
264
265
266
267

421
422
423
424

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

0
500,000
500,000
600,000
400,000

200,000
350,000
300,000
250,000

700,000
850,000
900,000
650,000

268 425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜ. ɢ ɨɞɪɠɚɜ. (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)

100,000

0

100,000

269
270
271
272
273
274
275
276
277

400,000
800,000
30,000
20,000
100,000
0

100,000
400,000

500,000
1,200,000
30,000
20,000
100,000
0
0
10,000
20,000

426
463
482
511
512
513
514
515
541

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
Ɉɫɬɚɥɟ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
Kɭɥɬɢɜɢɫɚɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ
ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ
ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 473
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 473
ɍɄɍɉɇɈ Ɋɚɡɞɟɨ 5
ɋȼȿȽȺ

0
0

10,000
20,000
16,732,958
16,732,958
16,732,958

2,000,000
2,000,000
2,000,000

16,732,958
2,000,000
18,732,958
18,732,958

2,754,438,000

783,136,213

3,537,574,213
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Члан 5.

После члана 12. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 12а.
Салдо готовине у износу од 95.791.137 динара
расподелиће се за намене у складу са овом Одлуком и
Одлуком о завршном рачуну буџета града Смедерева за
2010. годину.“.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-1628/2011-12
У Смедереву, 31. марта 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
27.
На основу члана 32. став 1. тачка 15., а у вези члана 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), чланова 33. и 36. Закона
о јавном дугу („Службени гласник Републике Србије“, број
61/2005 и 107/2009) и члана 19. став 1. тачка 15. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
31. марта 2011. године, донела је

О Д Л У К У
О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Доноси се Одлука о задуживању града Смедерева, на
име финансирања капиталних инвестиционих расхода и то:
Пројекат - корисник

Пројектна
документација

Изградња саобраћајне
инфраструктурне
мреже у оквиру ПДР
Индустријски парк Дирекција
Реконструкција
Улице Чапајеве са
инфраструктуром
-Дирекцијасаобраћајница
-ЈКП Водовод-ат и фк.
Уређење Трга
Карађорђев дудДирекција за изградњу
Реконструкција Улице
кнез Михајлове
-Дирекција-саобр. и
јавна расвета
-ЈКП Водоводинфраструктура

5.000.000

Извођење
радова

Укупно

20.000.000- 25.000.000
прва фаза
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Рехабилитација Улице
Милоша Великог
-Дирекцијасаобраћајница и јавна
расвета
ЈКП Водовод-водовод и
канализација

28.000.000 28.000.000

Реконструкција Улице
Партизанске-друга
фаза од Сремске до
Пролетерске
Дирекцијасаобраћајница и јавна
расвета
ЈКП Водовод-водовод и
канализација

28.000.000 28.000.000

Изградња саобраћајне
и инфраструктурне
мреже у оквиру ПДР
Виногради-нови град
-Дирекцијасаобраћајница и јавна
расвета
-ЈКП Водовод-водовод и
канализација
Пут за Сеоне
-Пројекат
реконструкцијеДирекција
-Радови неке деонице по
пројекту
Ландолски пут
-Пројекат
рехабилитације
-Радови неке деонице по
пројекту
Повезивање фекалне
канализације у Улици
Филипа Вишњића
- ЈКП Водовод
Прва фаза реализације
ПДР за Централно
гробље-прибављање
Назиђивање анекса
Спортског центра

20.500.000 22.000.000

Укупно
Дирекција за изградњу
-ЈКП Водовод
-Спортски центар

18.800.000
9.200.000

16.000.000
12.000.000

1.500.000

15.000.000
5.500.000
11.500.000

1.500.000

10.000.000
7.000.000
2.000.000
5.000.000
4.500.000

4.500.000
+ 10.000.000

20.000.000 20.000.000
10.800.000
10.000.000
800.000
0

244.200.000 255.000.000
158.500.000 +10.000.000
65.700.000 265.000.000
20.000.000

0

29.000.000 29.000.000

0

20.500.000
8.500.000
20.000.000 20.000.000

Члан 2.

59.200.000 60.000.000

Вредност јавне набавке на име финансирања
поменутих пројеката из члана 1. ове Одлуке износи од
265.000.000 динара.
Члан 3.

800.000

33.200.000
26.000.000

Овлашћује се градоначелник града Смедерева да
спроведе поступак избора најповољнијег понуђачафинансијске организације.
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Одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси
градоначелник града Смедерева, по претходно прибављеној
сагласности Градског већа града Смедерева.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева, а
примењиваће се од исплате накнада за јануар 2011. године.
Број 120-131/2011-12
У Смедереву, 31. марта 2011. године

Број 400-1354/2011-12
У Смедереву, 31. марта 2011. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
29.
28.
На основу чланова 7. и 9. Закона о платама у државним
органима и јавним службама („Службени гласник
Републике Србије“, број 34/2001, 62/2006 – др.закон,
63/2006-испр.др.закона и 116/2008 – др.закони), чланова 2.
и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата
именованих и постављених лица и запослених у државним
органима („Службени гласник Републике Србије“, број
44/2008-пречишћен текст) и члана 19. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
31. марта 2011. године, донела је

На основу члана 8. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“,
број 62/2006), члана 11. Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник Републике Србије“, број 26/2001,
45/2002-СУС, 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007,
5/2009 и 101/2010), члана 32. став 1. тачака 3. и 13, а у
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 19. став 1. тачака 3. и 13. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
31. марта 2011. године, донела је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА ГРАД СМЕДЕРЕВО

О Д Л У К У

Члан 1.

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА И
НАКНАДАМА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ
ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДА СМЕДЕРЕВА И
НАКНАДАМА ЗА РАД ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Висина стопе пореза на имовину утврђује се у висини
стопе прописане чланом 11. Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник Републике Србије“, број 26/2001,
45/2002-СУС, 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007,
5/2009 и 101/2010), осим пореза на пренос апсолутних
права и пореза на наслеђе и поклон.

Члан 1.

Члан 2.

У Одлуци о платама и накнадама изабраних и
постављених лица у органима града Смедерева и накнадама
за рад чланова радних тела Скупштине града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева, број 7/2008) у члану 15.
став 1. речи „ у висини од 30% просечне зараде (без пореза
и доприноса) у привреди града Смедерева“, замењују се
речима „у висини од 32% просечне зараде (без пореза и
доприноса) у граду Смедереву“, а у ставу 2. речи „у висини
од 3% просечне зараде у привреди града Смедерева“,
замењују се речима „у висини од 3.2% просечне зараде (без
пореза и доприноса) у граду Смедереву“.

Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника који
води пословне књиге – 0,40%;
2) на права на земљишту код обвезника који не води
пословне књиге – 0,30%;
3) на права на непокретности пореског обвезника који
не води пословне књиге, осим на земљишту:

Члан 2.
У члану 16. став 1. речи „у висини од 3% просечне
зараде (без пореза и доприноса) у привреди града
Смедерева“, замењују се речима „у висини од 3.2% просечне
зараде (без пореза и доприноса) у граду Смедереву“.

На пореску основицу
(1) до 10.000.000 динара
(2) од 10.000.000
до 25.000.000
(3) од 25.000.000
до 50.000.000
(4) преко 50.000.000

Плаћа се на име пореза
0,40 %
порез из подтачке (1) + 0,6 % на
износ преко 10.000.000 динара
порез из подтачке (2) + 1,0 % на
износ преко 25.000.000 динара
порез из подтачке (3) + 2,0 % на
износ преко 50.000.000 динара
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Члан 3.
О свему осталом што није прописано овом Одлуком
непосредно ће се примењивати одредбе Закона о порезима
на имовину и Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.

2. Јавно комунално предузеће „Зеленило и гробља“
Смедерево;
3. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“
Смедерево;
4. Јавно комунално предузеће „Пијаце“ Смедерево.
Члан 3.

Члан 4.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину за
град Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
8/2008).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерва“, а
примењиваће се од 1. јануара 2011. године.
Број 436-9/2011-12
У Смедереву, 31. марта 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Страна 19 – Број 2

Новооснована предузећа из члана 2. ове Одлуке
преузимају сва средства, права и обавезе Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Смедерево у складу са деобним
билансом.
Овлашћује се Градско веће града Смедерева да
образује Комисију за потребе израде деобног биланса
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево.
Члан 4.
Новооснована предузећа се обавезују да преузму
запослене од Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Смедерево, а у складу са закључком Комисије из члана 3.
став 2. ове Одлуке.
Члан 5.

30.
На основу члана 2. став 1. и члана 4. став 3. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник Републике Србије“, број
25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др.
закон), члана 382. став 1. тачка 2. Закона о привредним
друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број
125/2004), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, а
примењиваће се од дана уписа у регистар привредних
субјеката новооснованих јавних комуналних предузећа
из члана 2. ове Одлуке, када престаје да важи Одлука
о оснивању Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Смедерево („Међуопштински службени лист“, број 4/90 и
2/91).
Број 020-30/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

ОД Л У КУ
О ПОДЕЛИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Смедерево,
основано Одлуком о оснивању Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Смедерево („Међуопштински
службени лист“, број 4/90 и 2/91), матични број 07389566,
престаје са радом услед поделе Предузећа, ради оснивања
нових јавних комуналних предузећа.
Члан 2.
Поделом Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Смедерево, посебним одлукама основаће се четири нова
јавна комунална предузећа и то:
1. Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Смедерево;

31.
На основу члана 2. став 1. и члана 4. став 3. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник Републике Србије“, број
25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др.
закон), члана 8. став 1. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/97 и
42/98), члана 32. став 1. тачка 8., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1.
тачка 8. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је
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ОД Л У КУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА“
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Оснива се Јавно комунално предузеће „Зеленило и
гробља“ Смедерево (у даљем тексту: Предузеће).
Оснивач Предузећа је град Смедерево, Улица
Омладинска број 1 (у даљем тексту: Оснивач).
Члан 2.
Предузеће послује под пуним пословним именом Јавно
комунално предузеће „Зеленило и гробља“ Смедерево.
Скраћено пословно име Предузећа је: ЈКП „Зеленило
и гробља“ Смедерево.
Седиште Предузећа је у Смедереву у Улици Ђуре
Јакшића број 1.
Одлуку о промени пословног имена и седишта доноси
Управни одбор Предузећа уз сагласност Оснивача.
Члан 3.
Предузеће у свом пословању користи печат округлог
облика пречника 32 мм са следећим текстом: Јавно
комунално предузеће “Зеленило и гробља“ Смедерево.
Члан 4.
Делатности Предузећа су:
Сектор Ц, област 96, грана 96.0, група 96.03 Погребне и сродне делатности
Сектор Н, област 81, грана 81.3, група 81.30 - услуге
уређења и одржавања околине;
Сектор С, област 32, грана 32.9, група 32.99 производња осталих предмета;
Сектор Ф, област 43., грана 43.1, група 43.11 рушење објеката;
Сектор Ф, област 43., грана 43.1, група 43.12 припрема градилишта;
Сектор Ф, област 43., грана 43.2, група 43.21 постављање електричних инсталација;
Сектор Ф, област 43., грана 43.2, група 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и
климатизационих система;
Сектор Ф, област 43., грана 43.2, група 43.29- остали
инсталациони радови у грађевинарству;
Сектор Ф, област 43., грана 43.3, група 43.31 малтерисање;
Сектор Ф, област 43., грана 43.3, група 43.32 уградња столарије;
Сектор Ф, област 43., грана 43.3, група 43.33 постављање подних и зидних облога;
Сектор Ф, област 43., грана 43.3, група 43.34 - бојење
и застакљивање;
Сектор Ф, област 43., грана 43.3, група 43.39 - остали
завршни радови;
Сектор Ф, област 43., грана 43.9, група 43.91 - кровни
радови;
Сектор Ф, област 43., грана 43.9, група 43.99 - остали
непоменути специфични грађевински радови;
Сектор Ц, област 18, грана 18.1, група 18.12 - остало
штампање;
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Сектор Ц, област 23, грана 23.7, група 23.70 - сечење,
обликовање и обрада камена;
Сектор А, област 01, грана 01.1, група 01.13 - гајење
поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака;
Сектор А, област 01, грана 01.1, група 01.19 - гајење
осталих једногодишњих и двогодишњих биљака;
Сектор А, област 01, грана 01.2, група 01.29 - гајење
осталих вишегодишњих биљака;
Сектор А, област 01, грана 01.6, група 01.62 помоћне делатности у узгоју животиња;
Сектор А, област 01, грана 01.3, група 01.30 - гајење
садног материјала;
Сектор А, област 01, грана 01.6, група 01.61 услужне делатности у гајењу усева и засада;
Сектор А, област 02, грана 02.1, група 02.10 - гајење
шума и остале шумарске делатности;
Сектор А, област 02, грана 02.2, група 02.20 - сеча
дрвећа;
Сектор А, област 02, грана 02.4, група 02.40 услужне делатности у вези са шумарством;
Сектор Г, област 46., грана 46.1, група 46.19 посредовање у продаји разноврсних производа;
Сектор Г, област 46., грана 46.2, група 46.22 трговина на велико цвећем и садницама;
Сектор Г, област 46., грана 46.3, група 46.31 трговина на велико воћем и поврћем;
Сектор Г, област 47, грана 47.7, група 47.76 - трговина
на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним
љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим
продавницама;
Сектор Г, област 47, грана 47.7, група 47.78 - остала
трговина на мало новим производима у специјализованим
продавницама;
Сектор Л, област 68, грана 68.2, група 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и
управљање њима;
Сектор М, област 69., грана 69.2, група 69.20 рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови;
пореско саветовање;
Сектор М, област 75., грана 75.0, група 75.00 ветеринарска делатност;
Сектор Н, област 81., грана 81.2, група 81.29 - услуге
осталог чишћења;
Сектор Н, област 77., грана 77.2, група 77.29 изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну
употребу и употребу у домаћинству;
Сектор С , област 96, грана 96.0, група 96.09 - остале
непоменуте услужне делатности;
Сектор Х , област 49, грана 49.4, група 49.41 - друмски
превоз терета.
Предузеће може, поред делатности за чије обављање
је основано, да обавља и друге делатности уз сагласност
Оснивача.
Члан 5.
За оснивање и почетак рада Предузећа одређује
се оснивачки улог у износу од 500 ЕУР-а у динарској
противвредности према средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
Удео оснивача Предузећа у укупном капиталу
Предузећа утврдиће се посебном одлуком Скупштине
града у року од 30 дана по усвајању годишњег обрачуна, а
у складу са деобним билансом.

5. април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 21 – Број 2

Предузеће стиче и прибавља средства за обављање
делатности:
- обављањем комуналних услуга (из цене комуналних
услуга),
- обављањем других услуга (из цене других услуга),
- из буџета града,
- из кредита,
- из донација,
- из других прихода и извора, у складу са законом.

5. одлучује о оснивању зависног друштва капитала;
6. усваја извештаје о пословању Предузећа и
годишњи обрачун;
7. одлучује о расподели добити;
8. доноси инвестиционе програме и програме и
критеријуме за инвестициона улагања;
9. одлучује о издавању, продаји и куповини акција,
као и продаји удела у јавном предузећу или куповини удела
у другом предузећу;
10. врши и друге послове утврђене оснивачким
актом и Статутом.

Члан 7.

Члан 12.

Предузеће је дужно да квалитетно, благовремено,
трајно и несметано пружа комуналне услуге корисницима
под утврђеним условима, односно да обавља комуналне
делатности за које је основано.
Предузеће је одговорно за функционалну исправност
комуналних објеката, њихово одржавање и унапређивање.

Директора предузећа именује и разрешава Оснивач.
Директор се именује на 4 године.
Оснивач може до именовања директора да именује
вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора може обављати ту
функцију најдуже једну годину.

Члан 8.

Члан 13.

У случају поремећаја у пословању Предузећа,
Оснивач може предузети мере прописане законом, којима
ће обезбедити услове за несметано функционисање
Предузећа и обављање делатности за које је Предузеће
основано, а нарочито:
- промену унутрашње организације Предузећа,
- разрешење органа које именује и именовање
привремених органа Предузећа,
- ограничење права појединих делова Предузећа да
иступају у правном промету са трећим лицима,
- ограничење у погледу права располагања појединим
средствима у државној својини,
- друге мере предвиђене законом.

Директор представља и заступа Предузеће; организује
и руководи процесом рада и води пословање Предузећа;
одговара за законитост рада Предузећа; предлаже програм
рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење;
подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању
и годишњи обрачун; извршава одлуке Управног одбора;
врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом
и Статутом.

Члан 6.

Члан 9.
Органи Предузећа су:
1. Управни одбор, као орган управљања;
2. Директор, као орган пословођења;
3. Надзорни одбор, као орган надзора.
Управни одбор и директор чине управу Предузећа.
Члан 10.
Председника и чланове Управног одбора именује и
разрешава Оснивач.
Представници запослених предлажу се на начин
утврђен Статутом.
Управни одбор има 9 чланова и то 6 представника
Оснивача и 3 представника запослених.
Председник Управног одбора има заменика кога
одређује Оснивач актом о именовању Управног одбора.
Председник, заменик председника и чланови Управног
одбора именују се на мандатни период од 4 године.
Члан 11.
Управни одбор:
1. утврђује пословну политику;
2. доноси дугорочни и средњорочни план рада и
развоја и годишњи програм пословања;
3. доноси Статут;
4. одлучује о смањењу и повећању основног
капитала;

Члан 14.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и
разрешава Оснивач.
Представници запослених предлажу се на начин
утврђен Статутом.
Надзорни одбор има 3 члана и то 2 представника
Оснивача и 1 представника запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора именују се
на мандатни период од 4 године.
Члан 15.
Надзорни одбор:
1. надзире пословање Предузећа;
2. прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун и
предлог за расподелу добити.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси
Оснивачу извештај о извршеном надзору.
Извештај из става 2. овог члана Надзорни одбор
истовремено доставља Управном одбору.
Члан 16.
Права, обавезе и одговорности између Оснивача и
Предузећа уређују се овом Одлуком, а поједина права и
обавезе могу се уредити и уговором у складу са Законом
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса.
Уговор из става 1. овог члана садржи нарочито
одредбе о:
1. раду и пословању Предузећа;
2. правима и обавезама у погледу коришћења
средстава у државној својини за обављање делатности од
општег интереса, у складу са законом;
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3. обавезама Предузећа у погледу обезбеђивања
услова за континуирано, уредно и квалитетно задовољавање
потреба корисника производа и услуга;
4. међусобним правима и обавезама у случају када
нису обезбеђени економски и други услови за обављање
делатности од општег интереса;
5. правима и обавезама у случају поремећаја у
пословању Предузећа;
6. другим правима и обавезама која произилазе
из одредаба закона којим се уређује обављање поједине
делатности од општег интереса и Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса;
7. другим питањима која су од значаја за
остваривање и заштиту општег интереса.
Уговор из става 1. и 2. овог члана, закључују
градоначелник и Предузеће које обавља делатност
од општег интереса, пре отпочињања обављања те
делатности.
Члан 17.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у
Предузећу Оснивач даје сагласност на:
1. Статут;
2. давање гаранција, авала, јемстава, залога и
других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
3. тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);
4. располагање (прибављање и отуђење) имовином
Предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса, утврђеном
оснивачким актом;
5. акт о општим условима за испоруку производа
и услуга;
6. улагање капитала;
7. статусне промене;
8. акт о процени вредности државног капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и
одлуку о својинској трансформацији;
9. друге одлуке, у складу са законом којим се
уређује обављање делатности од општег интереса и
оснивачким актом.
Члан 18.
Предузеће за сваку календарску годину доноси
годишњи програм пословања и доставља га Оснивачу на
сагласност најкасније до 01. децембра текуће године за
наредну годину.
Програм садржи нарочито:
1. планиране изворе прихода и позиције расхода по
наменама;
2. планирани начин расподеле добити;
3. елементе за целовито сагледавање политике цена
производа и услуга, као и политике зарада и запослености
у Предузећу који се утврђују у складу са политиком
пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада
Републике Србије за годину за коју се програм доноси;
4. критеријуме за коришћење средстава за помоћ,
спортске активности, пропаганду, репрезентацију, као и
критеријуме за одређивање зараде председника Управног
одбора и одређивање накнаде за рад председника
Надзорног одбора и чланове Управног и Надзорног одбора.
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Програм се сматра донетим када на њега да сагласност
Оснивач.
Програм на који је Оснивач дао сагласност доставља
се министарству надлежном за послове трговине, послове
рада, послове финансија и послове локалне самоуправе.
Члан 19.
Одлуку о расподели добити доноси Управни одбор
Предузећа уз сагласност Оснивача.
Одлуком из става 1. овог члана део средстава по
основу добити усмерава се Оснивачу и уплаћује се на
рачун прописан за уплату јавних прихода.
Члан 20.
Имовину Предузећа чини право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујући и право
коришћења добара у државној својини, односно добара од
општег интереса.
Предузеће за обављање делатности од општег
интереса може користити и средства у државној и другим
облицима својине у складу са законом којим се уређује
обављање делатности од општег интереса, оснивачким
актом и уговором.
Предузеће има своју имовину којом управља и
располаже у складу са законом, оснивачким актом и
уговором.
Члан 21.
Предузеће може вршити статусне промене, као што
су спајање, подела, одвајање, у складу са законом и овом
Одлуком.
Члан 22.
Предузеће ће у оквиру своје делатности посебну
пажњу обратити заштити животне средине и доносити
мере у складу са прописима који регулишу ову материју.
Предузеће ће Статутом ближе утврдити мере и
средства заштите на раду, безбедности имовине, као
заштите и унапређења животне средине.
Члан 23.
Општи акти Предузећа су Статут и други општи акти
утврђени законом.
Статут је основни општи акт Предузећа.
Други општи акти Предузећа морају бити у
сагласности са Статутом.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени
појединци у Предузећу морају бити у складу са општим
актима Предузећа.
Члан 24.
У Предузећу запослени остварују право на штрајк у
складу са одредбама закона и колективног уговора.
У случају штрајка у предузећу се мора обезбедити
минимум процеса рада у обављању комуналне делатности.
Минимум процеса рада утврђује Скупштина града у
складу са законом.
Ако се у Предузећу, у случају штрајка не обезбеди
и не врши минимум процеса рада, а услед тога би могла
да наступи непредвидива опасност или изузетно тешке
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последице за живот и здравље људи или имовине,
градоначелник је дужан да без одлагања предузме мере
предвиђене законом.
Члан 25.
Ако дође до поремећаја или прекида у испоруци
комуналних производа и пружању комуналних (одржавање
зелених површина и погребних услуга) услуга услед више
силе или других разлога који се нису могли предвидети,
односно спречити, морају се без одлагања предузети мере
на отклањању узрока поремећаја односно прекида или на
други начин обезбедити задовољавање потреба корисника
у складу са законом и прописима Града.
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42/98), члана 32. став 1. тачка 8., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1.
тачка 8. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је
ОД Л У КУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ СМЕДЕРЕВО
Члан 1.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Предузеће ће почети са радом по упису у регистар
привредних субјеката, преузимању средстава, опреме и
запослених ЈКП „Комуналац“ Смедерево који су обављали
пословање у РЈ „Гробље“ и РЈ „Зеленило“ и испуњењу
услова за обављање делатности у складу са Законом и
другим прописима.
Запослени у ЈКП „Комуналац“ Смедерево који су
обављали заједничке послове у оквиру правног, економског
и техничког сектора биће преузети у новоосновано
предузеће ЈКП „Зеленило и гробља“ сразмерно учешћу у
остваривању прихода и трошкова.

Оснива се Јавно комунално предузеће „Паркинг
сервис“ Смедерево (у даљем тексту: Предузеће).
Оснивач Предузећа је град Смедерево, Улица
Омладинска број 1 (у даљем тексту: Оснивач).
Члан 2.
Предузеће послује под пуним пословним именом
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Смедерево.
Скраћено пословно име Предузећа је: ЈКП „Паркинг
сервис“ Смедерево.
Седиште Предузећа је у Смедереву у Улици Ђуре
Јакшића број 1.
Одлуку о промени пословног имена и седишта доноси
Управни одбор Предузећа уз сагласност Оснивача.

Члан 27.

Члан 3.

Предузеће је дужно да донесе свој Статут у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Предузеће у свом пословању користи печат округлог
облика пречника 32 мм са следећим текстом: Јавно
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Смедерево.

Члан 28.
На све што овом Одлуком није регулисано
примењиваће се прописи који регулишу ову област као и
одредбе колективног уговора.
Измене и допуне ове Одлуке вршиће се на начин и у
поступку предвиђеном за њено доношење.
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-28/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

32.
На основу члана 2. став 1. и члана 4. став 3. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник Републике Србије“, број
25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др.
закон), члана 8. став 1. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/97 и

Члан 4.
Делатности Предузећа су:
Сектор Х, област 52, грана 52.2, група 52.21 услужне делатности у копненом саобраћају;
Сектор Ф, област 43, грана 43.2, група 43.21 постављање електричних инсталација;
Сектор Ф, област 43, грана 43.3, група 43.34 - бојење
и застакљивање;
Сектор Х, област 82, грана 82.9, група 82.99 - остале
услужне активности подршке пословања;
Сектор Х, област 49, грана 49.4, група 49.41 друмски превоз терета;
Сектор Г, област 45, грана 45.1, група 45.11 трговина аутомобилима и лаким моторним возилима;
Сектор Г, област 45, грана 45.1, група 45.19 трговина осталим моторним возилима;
Сектор Г, област 45, грана 45.2, група 45.20 одржавање и поправка моторних возила;
Сектор Г, област 45, грана 45.3, група 45.31 трговина на велико деловима и опремом за моторна
возила;
Сектор Г, област 45, грана 45.3, група 45.32 трговина на мало деловима и опремом за моторна возила;
Сектор Г, област 46, грана 46.1, група 46.14 посредовање у продаји машина, индустријске опреме,
бродова и авиона;
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Сектор Г, област 46, грана 46.5, група 46.51 - трговина
на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима;
Сектор Г, област 46, грана 46.7, група 46.71 - трговина
на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и
сличним производима;
Сектор Г, област 46, грана 46.9, група 46.90 неспецијализована трговина на велико;
Сектор Г, област 46, грана 46.7, група 46.77 - трговина
на велико отпацима и остацима;
Сектор Г, област 47, грана 47.3, група 47.30 трговина на мало моторним горивима у специјализованим
продавницама;
Сектор Ф, област 42, грана 42.1, група 42.11 - изградња
путева и аутопутева;
Сектор Ф, област 42, грана 42.9, група 42.91 - изградња
хидротехничких објеката;
Сектор Ф, област 42, грана 42.9, група 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина;
Сектор Ф, област 43, грана 43.9, група 43.99 - остали
непоменути специфични грађевински радови;
Сектор Ф, област 43, грана 43.1, група 43.11 - рушење
објеката;
Сектор Ф, област 43, грана 43.1, група 43.12 припрема градилишта;
Сектор Х, област 49, грана 49.3, група 49.31 - градски
и приградски копнени превоз путника;
Сектор Х, област 49, грана 49.3, група 49.32 - такси
превоз;
Сектор Х, област 49, грана 49.3, група 49.39 - остали
превоз путника у копненом саобраћају;
Сектор Х, област 49, грана 49.4, група 49.42 - услуге
пресељења;
Сектор С, област 33, грана 33.1, група 33.11 - поправка
металних производа;
Сектор С, област 33, грана 33.1, група 33.12 - поправка
машина;
Сектор С, област 33, грана 33.2, група 33.20 - монтажа
индустријских машина и опреме;
Сектор Е, област 38, грана 38.1, група 38.11 скупљање отпада који није опасан;
Сектор Е, област 38, грана 38.2, група 38.21 - третман
и одлагање отпада који није опасан;
Сектор Ц, област 18, грана 18.1, група 18.12 - остало
штампање;
Сектор Г, област 47, грана 47.4, група 47.41 - трговина
на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером
у специјализованим продавницама;
Сектор Г, област 47, грана 47.7, група 47.78 - остала
трговина на мало новим производима у специјализованим
продавницама;
Сектор Х, област 52, грана 52.2, група 52.29 - остале
пратеће делатности у саобраћају;
Сектор Х, област 52, грана 52.1, група 52.10 складиштење;
Сектор Х, област 52, грана 52.2, група 52.22 - услужне
делатности у воденом саобраћају;
Сектор Х, област 52, грана 52.2, група 52.24 манипулација теретом;
Сектор Х, област 52, грана 52.2, група 52.29 - остале
пратеће делатности у саобраћају;
Сектор И, област 56, грана 56.1, група 56.10 делатност ресторана и покретних угоститељских објеката;
Сектор К, област 64, грана 64.9, група 64.91 финансијски лизинг;
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Сектор К, област 64, грана 64.9, група 64.99 - остале
непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и
пензијских фондова;
Сектор К, област 65, грана 65.1, група 65.11 животно осигурање;
Сектор К, област 65, грана 65.1, група 65.12 неживотно осигурање;
Сектор К, област 65, грана 65.2, група 65.20 реосигурање;
Сектор К, област 66, грана 66.2, група 66.21 - обрада
одштетних захтева и процењивање ризика и штете;
Сектор К, област 66, грана 66.2, група 66.22 делатност заступника и посредника у осигурању;
Сектор К, област 66, грана 66.2, група 66.29 остале помоћне делатности у осигурању и пензијским
фондовима;
Сектор М, област 71, грана 71.2, група 71.20 техничко испитивање и анализа;
Сектор Н, област 77, грана 77.1, група 77.11 изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних
возила;
Сектор Н, област 77, грана 77.1, група 77.12 изнајмљивање и лизинг камиона;
Сектор Н, област 77, грана 77.3, група 77.34 изнајмљивање и лизинг опреме за водени транспорт;
Сектор Н, област 77, грана 77.2, група 77.21 изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт;
Сектор Н, област 81, грана 81.1, група 81.10 - услуге
одржавања објеката;
Сектор Н, област 81, грана 81.2, група 81.21 - услуге
редовног чишћења зграда;
Сектор Н, област 81, грана 81.2, група 81.29 - услуге
осталог чишћења;
Сектор Н, област 82, грана 82.9, група 82.99 - остале
услужне активности подршке пословања;
Сектор Р, област 85, грана 85.3, група 85.32 - средње
стручно образовање;
Сектор Р, област 85, грана 85.5, група 85.53 делатност школа за возаче;
Сектор С, област 96, грана 96.0, група 96.09 - остале
непоменуте личне услужне делатности.
Предузеће може, поред делатности за чије обављање
је основано, да обавља и друге делатности уз сагласност
Оснивача.
Члан 5.
За оснивање и почетак рада Предузећа одређује
се оснивачки улог у износу од 500 ЕУР-а у динарској
противвредности према средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
Удео оснивача Предузећа у укупном капиталу
Предузећа утврдиће се посебном одлуком Скупштине
града у року од 30 дана по усвајању годишњег обрачуна, а
у складу са деобним билансом.
Члан 6.
Предузеће стиче и прибавља средства за обављање
делатности:
- обављањем комуналних услуга (из цене
комуналних услуга),
- обављањем других услуга (из цене других
услуга),
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- из буџета града,
- из кредита,
- из донација,
- из других прихода и извора, у складу са законом.
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9. одлучује о издавању, продаји и куповини акција,
као и продаји удела у јавном предузећу или куповини удела у
другом предузећу;
10. врши и друге послове утврђене оснивачким актом
и Статутом.

Члан 7.
Предузеће је дужно да квалитетно, благовремено,
трајно и несметано пружа комуналне услуге корисницима
под утврђеним условима, односно да обавља комуналне
делатности за које је основано.
Предузеће је одговорно за функционалну исправност
комуналних објеката, њихово одржавање и унапређивање.

Члан 12.
Директора предузећа именује и разрешава Оснивач.
Директор се именује на 4 године.
Оснивач може до именовања директора да именује
вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора може обављати ту
функцију најдуже једну годину.

Члан 8.
У случају поремећаја у пословању Предузећа,
Оснивач може предузети мере прописане законом, којима
ће обезбедити услове за несметано функционисање
Предузећа и обављање делатности за које је Предузеће
основано, а нарочито:
- промену унутрашње организације Предузећа,
- разрешење органа које именује и именовање
привремених органа Предузећа,
- ограничење права појединих делова Предузећа да
иступају у правном промету са трећим лицима,
- ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у државној својини,
- друге мере предвиђене законом.
Члан 9.
Органи Предузећа су:
1. Управни одбор, као орган управљања;
2. Директор, као орган пословођења;
3. Надзорни одбор, као орган надзора.
Управни одбор и директор чине управу Предузећа.
Члан 10.
Председника и чланове Управног одбора именује и
разрешава Оснивач.
Представници запослених предлажу се на начин
утврђен Статутом.
Управни одбор има 9 чланова и то 6 представника
Оснивача и 3 представника запослених.
Председник Управног одбора има заменика кога
одређује Оснивач актом о именовању Управног одбора.
Председник, заменик председника и чланови Управног
одбора именују се на мандатни период од 4 године.
Члан 11.
Управни одбор:
1. утврђује пословну политику;
2. доноси дугорочни и средњорочни план рада и
развоја и годишњи програм пословања;
3. доноси Статут;
4. одлучује о смањењу и повећању основног
капитала;
5. одлучује о оснивању зависног друштва капитала;
6. усваја извештаје о пословању Предузећа и
годишњи обрачун;
7. одлучује о расподели добити;
8. доноси инвестиционе програме и програме и
критеријуме за инвестициона улагања;

Члан 13.
Директор представља и заступа Предузеће; организује и
руководи процесом рада и води пословање Предузећа; одговара
за законитост рада Предузећа; предлаже програм рада и план
развоја и предузима мере за њихово спровођење; подноси
финансијске извештаје, извештаје о пословању и годишњи
обрачун; извршава одлуке Управног одбора; врши и друге
послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом.
Члан 14.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и
разрешава Оснивач.
Представници запослених предлажу се на начин утврђен
Статутом.
Надзорни одбор има 3 члана и то 2 представника Оснивача
и 1 представника запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора именују се на
мандатни период од 4 године.
Члан 15.
Надзорни одбор:
1. надзире пословање Предузећа;
2. прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун и
предлог за расподелу добити.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси
Оснивачу извештај о извршеном надзору.
Извештај из става 2. овог члана Надзорни одбор
истовремено доставља Управном одбору.
Члан 16.
Права, обавезе и одговорности између Оснивача и
Предузећа уређују се овом Одлуком, а поједина права и обавезе
могу се уредити и уговором у складу са Законом о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса.
Уговор из става 1. овог члана садржи нарочито одредбе о:
1. раду и пословању Предузећа;
2. правима и обавезама у погледу коришћења средстава
у државној својини за обављање делатности од општег
интереса, у складу са законом;
3. обавезама Предузећа у погледу обезбеђивања услова
за континуирано, уредно и квалитетно задовољавање потреба
корисника производа и услуга;
4. међусобним правима и обавезама у случају када нису
обезбеђени економски и други услови за обављање делатности
од општег интереса;
5. правима и обавезама у случају поремећаја у
пословању Предузећа;
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6. другим правима и обавезама која произилазе из
одредаба закона којим се уређује обављање поједине
делатности од општег интереса и Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса;
7. другим питањима која су од значаја за остваривање
и заштиту општег интереса.
Уговор из става 1. и 2. овог члана закључују
градоначелник и Предузеће које обавља делатност од
општег интереса, пре отпочињања обављања те делатности.
Члан 17.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у
Предузећу Оснивач даје сагласност на:
1. Статут;
2. давање гаранција, авала, јемстава, залога и
других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
3. тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);
4. располагање (прибављање и отуђење) имовином
Предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса, утврђеном
оснивачким актом;
5. акт о општим условима за испоруку производа и
услуга;
6. улагање капитала;
7. статусне промене;
8. акт о процени вредности државног капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и
одлуку о својинској трансформацији;
9. друге одлуке, у складу са законом којим се
уређује обављање делатности од општег интереса и
оснивачким актом.
Члан 18.
Предузеће за сваку календарску годину доноси
годишњи програм пословања и доставља га Оснивачу на
сагласност најкасније до 01. децембра текуће године за
наредну годину.
Програм садржи нарочито:
1. планиране изворе прихода и позиције расхода по
наменама;
2. планирани начин расподеле добити;
3. елементе за целовито сагледавање политике цена
производа и услуга, као и политике зарада и запослености
у Предузећу који се утврђују у складу са политиком
пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада
Републике Србије за годину за коју се програм доноси;
4. критеријуме за коришћење средстава за помоћ,
спортске активности, пропаганду, репрезентацију, као и
критеријуме за одређивање зараде председника Управног
одбора и одређивање накнаде за рад председника Надзорног
одбора и чланове Управног и Надзорног одбора.
Програм се сматра донетим када на њега да
сагласност Оснивач.
Програм на који је Оснивач дао сагласност
доставља се министарству надлежном за послове трговине,
послове рада, послове финансија и послове локалне
самоуправе.
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Одлуку о расподели добити доноси Управни одбор
Предузећа уз сагласност Оснивача.
Одлуком из става 1. овог члана део средстава по
основу добити усмерава се Оснивачу и уплаћује се на
рачун прописан за уплату јавних прихода.
Члан 20.
Имовину Предузећа чини право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујући и право
коришћења добара у државној својини, односно добара од
општег интереса.
Предузеће за обављање делатности од општег
интереса може користити и средства у државној и другим
облицима својине у складу са законом којим се уређује
обављање делатности од општег интереса, оснивачким
актом и уговором.
Предузеће има своју имовину којом управља и
располаже у складу са законом, оснивачким актом и
уговором.
Члан 21.
Предузеће може вршити статусне промене, као што
су спајање, подела, одвајање, у складу са законом и овом
Одлуком.
Члан 22.
Предузеће ће у оквиру своје делатности посебну
пажњу обратити заштити животне средине и доносити
мере у складу са прописима који регулишу ову материју.
Предузеће ће Статутом ближе утврдити мере и
средства заштите на раду, безбедности имовине, као
заштите и унапређења животне средине.
Члан 23.
Општи акти Предузећа су Статут и други општи акти
утврђени законом.
Статут је основни општи акт Предузећа.
Други општи акти Предузећа морају бити у
сагласности са Статутом.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени
појединци у Предузећу морају бити у складу са општим
актима Предузећа.
Члан 24.
У Предузећу запослени остварују право на штрајк у
складу са одредбама закона и колективног уговора.
У случају штрајка у Предузећу се мора обезбедити
минимум процеса рада у обављању комуналне делатности.
Минимум процеса рада утврђује Скупштина града у
складу са законом.
Ако се у Предузећу у случају штрајка не обезбеди
и не врши минимум процеса рада, а услед тога би могла
да наступи непредвидива опасност или изузетно тешке
последице за живот и здравље људи или имовине,
градоначелник је дужан да без одлагања предузме мере
предвиђене законом.

5. април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Члан 25.
Ако дође до поремећаја или прекида у испоруци
комуналних производа и пружању комуналних услуга
услед више силе или других разлога који се нису могли
предвидети, односно спречити, морају се без одлагања
предузети мере на отклањању узрока поремећаја односно
прекида или на други начин обезбедити задовољавање
потреба корисника у складу са законом и прописима Града.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Предузеће ће почети са радом по упису у регистар
привредних субјеката, преузимању средстава, опреме и
запослених у ЈКП „Комуналац“ Смедерево који су обављали
пословање у РЈ „Паркинг сервис“ и Службе „Чишћење и
прање улица“ у оквиру РЈ „Чистоћа“ и испуњењу услова
за обављање делатности у складу са законом и другим
прописима.
Запослени у ЈКП „Комуналац“ Смедерево који су
обављали заједничке послове у оквиру правног, економског
и техничког сектора биће преузети у новоосновано
предузеће ЈКП „Паркинг сервис“ Смедерево сразмерно
учешћу у остваривању прихода и трошкова.
Члан 27.
Предузеће је дужно да донесе свој Статут у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 28.
На све што овом Одлуком није регулисано
примењиваће се прописи који регулишу ову област као и
одредбе колективног уговора.
Измене и допуне ове Одлуке вршиће се на начин и у
поступку предвиђеном за њено доношење.
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-29/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

33.
На основу члана 2. став 1. и члана 4. став 3. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник Републике Србије“, број
25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др.
закон), члана 8. став 1. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/97 и 42/98),
члана 32. став 1. тачка 8., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 8. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
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Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је
ОД Л У КУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦЕ“ СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Оснива се Јавно комунално предузеће „Пијаце“
Смедерево (у даљем тексту: Предузеће).
Оснивач Предузећа је град Смедерево, Улица
Омладинска број 1 (у даљем тексту: Оснивач).
Члан 2.
Предузеће послује под пуним пословним именом
Јавно комунално предузеће „Пијаце“ Смедерево.
Скраћено пословно име Предузећа је: ЈКП „Пијаце“
Смедерево.
Седиште Предузећа је у Смедереву у Улици Ђуре
Јакшића број 1.
Одлуку о промени пословног имена и седишта доноси
Управни одбор Предузећа уз сагласност Оснивача.
Члан 3.
Предузеће у свом пословању користи печат округлог
облика пречника 32 мм са следећим текстом: Јавно
комунално предузеће „Пијаце“ Смедерево.
Члан 4.
Делатности Предузећа су:
Сектор Л, област 68, грана 68.2, група 68.20 –
изнајмљивање властитих или изнајмљених некрететнина
и управљање њима;
Сектор Г, област 47, грана 47.8, група 47.81
– трговина на мало храном, пићима и дуванским
производима на тезгама и пијацама;
Сектор Г, област 47, грана 47.8, група 47.82 –
трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама
и пијацама;
Сектор Г, област 47, грана 47.8, група 47.89 –
трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама;
Сектор И, област 56, грана 56.3, група, 56.30 –
услуге припремања и послуживања пића;
Сектор Н, област 81, грана 81.1, група 81.10 – услуге
одржавања објеката;
Сектор Н, област 81, грана 81.2, група 81.29 – услуге
осталог чишћења;
Сектор Р, област 93, грана 93.2, група 93.29 – остале
забавне и рекреативне делатности.
Предузеће може, поред делатности за чије обављање
је основано, да обавља и друге делатности уз сагласност
Оснивача.
Члан 5.
За оснивање и почетак рада Предузећа одређује
се оснивачки улог у износу од 500 ЕУР-а у динарској
противвредности према средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
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Удео оснивача Предузећа у укупном капиталу
Предузећа утврдиће се посебном одлуком Скупштине
града у року од 30 дана по усвајању годишњег обрачуна, а
у складу са деобним билансом.
Члан 6.
Предузеће стиче и прибавља средства за обављање
делатности:
- обављањем комуналних услуга (из цене
комуналних услуга),
- обављањем других услуга (из цене других
услуга),
- из буџета града,
- из кредита,
- из донација,
- из других прихода и извора у складу са законом.
Члан 7.
Предузеће је дужно да квалитетно, благовремено,
трајно и несметано пружа комуналне услуге корисницима
под утврђеним условима, односно да обавља комуналне
делатности за које је основано.
Предузеће је одговорно за функционалну исправност
комуналних објеката, њихово одржавање и унапређивање.
Члан 8.
У случају поремећаја у пословању Предузећа,
Оснивач може предузети мере прописане законом, којима
ће обезбедити услове за несметано функционисање
Предузећа и обављање делатности за које је Предузеће
основано, а нарочито:
- промену унутрашње организације Предузећа,
- разрешење органа које именује и именовање
привремених органа Предузећа,
- ограничење права појединих делова Предузећа да
иступају у правном промету са трећим лицима,
- ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у државној својини,
- друге мере предвиђене законом.
Члан 9.
Органи Предузећа су:
1. Управни одбор, као орган управљања;
2. Директор, као орган пословођења;
3. Надзорни одбор, као орган надзора.
Управни одбор и директор чине управу Предузећа.
Члан 10.
Председника и чланове Управног одбора именује и
разрешава Оснивач.
Представници запослених предлажу се на начин
утврђен Статутом.
Управни одбор има 9 чланова и то 6 представника
Оснивача и 3 представника запослених.
Председник Управног одбора има заменика кога
одређује Оснивач актом о именовању Управног одбора.
Председник, заменик председника и чланови Управног
одбора именују се на мандатни период од 4 године.
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Члан 11.

Управни одбор:
1. утврђује пословну политику;
2. доноси дугорочни и средњорочни план рада и
развоја и годишњи програм пословања;
3. доноси Статут;
4. одлучује о смањењу и повећању основног
капитала;
5. одлучује о оснивању зависног друштва капитала;
6. усваја извештаје о пословању Предузећа и
годишњи обрачун;
7. одлучује о расподели добити;
8. доноси инвестиционе програме и програме и
критеријуме за инвестициона улагања;
9. одлучује о издавању, продаји и куповини акција,
као и продаји удела у јавном предузећу или куповини удела
у другом предузећу;
10. врши и друге послове утврђене оснивачким
актом и Статутом.
Члан 12.
Директора предузећа именује и разрешава Оснивач.
Директор се именује на 4 године.
Оснивач може до именовања директора да именује
вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора може обављати ту
функцију најдуже једну годину.
Члан 13.
Директор представља и заступа Предузеће; организује
и руководи процесом рада и води пословање Предузећа;
одговара за законитост рада Предузећа; предлаже програм
рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење;
подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању
и годишњи обрачун; извршава одлуке Управног одбора;
врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом
и Статутом.
Члан 14.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и
разрешава Оснивач.
Представници запослених предлажу се на начин
утврђен Статутом.
Надзорни одбор има 3 члана и то 2 представника
Оснивача и 1 представника запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора именују се
на мандатни период од 4 године.
Члан 15.
Надзорни одбор:
1. надзире пословање Предузећа;
2. прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун и
предлог за расподелу добити.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси
Оснивачу извештај о извршеном надзору.
Извештај из става 2. овог члана Надзорни одбор
истовремено доставља Управном одбору.
Члан 16.
Права, обавезе и одговорности између Оснивача и
Предузећа уређују се овом Одлуком, а поједина права и

5. април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

обавезе могу се уредити и уговором у складу са Законом
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса.
Уговор из става 1. овог члана садржи нарочито
одредбе о:
1. раду и пословању Предузећа;
2. правима и обавезама у погледу коришћења
средстава у државној својини за обављање делатности од
општег интереса, у складу са законом;
3. обавезама Предузећа у погледу обезбеђивања
услова за континуирано, уредно и квалитетно задовољавање
потреба корисника производа и услуга;
4. међусобним правима и обавезама у случају када
нису обезбеђени економски и други услови за обављање
делатности од општег интереса;
5. правима и обавезама у случају поремећаја у
пословању Предузећа;
6. другим правима и обавезама која произилазе
из одредаба закона којим се уређује обављање поједине
делатности од општег интереса и Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса;
7. другим питањима која су од значаја за остваривање
и заштиту општег интереса.
Уговор изн става 1. и 2. овог члана закључују
градоначелник и Предузеће које обавља делатност од
општег интереса, пре отпочињања обављања те делатности.
Члан 17.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у
Предузећу Оснивач даје сагласност на:
1. Статут;
2. давање гаранција, авала, јемстава, залога и
других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
3. тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);
4. располагање (прибављање и отуђење) имовином
предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса, утврђеном
оснивачким актом;
5. акт о општим условима за испоруку производа и
услуга;
6. улагање капитала;
7. статусне промене;
8. акт о процени вредности државног капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и
одлуку о својинској трансформацији;
9. друге одлуке у складу са законом којим се
уређује обављање делатности од општег интереса и
оснивачким актом.
Члан 18.
Предузеће за сваку календарску годину доноси
годишњи програм пословања и доставља га Оснивачу на
сагласност најкасније до 01. децембра текуће године за
наредну годину.
Програм садржи нарочито:
1. планиране изворе прихода и позиције расхода по
наменама;
2. планирани начин расподеле добити;
3. елементе за целовито сагледавање политике цена
производа и услуга, као и политике зарада и запослености
у Предузећу који се утврђују у складу са политиком
пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада
Републике Србије за годину за коју се програм доноси;
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4. критеријуме за коришћење средстава за помоћ,
спортске активности, пропаганду, репрезентацију, као и
критеријуме за одређивање зараде председника Управног
одбора и одређивање накнаде за рад председника Надзорног
одбора и чланове Управног и Надзорног одбора.
Програм се сматра донетим када на њега да сагласност
Оснивач.
Програм на који је Оснивач дао сагласност доставља
се министарству надлежном за послове трговине, послове
рада, послове финансија и послове локалне самоуправе.
Члан 19.
Одлуку о расподели добити доноси Управни одбор
Предузећа уз сагласност Оснивача.
Одлуком из става 1. овог члана део средстава по
основу добити усмерава се Оснивачу и уплаћује се на
рачун прописан за уплату јавних прихода.
Члан 20.
Имовину Предузећа чини право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујући и право
коришћења добара у државној својини, односно добара од
општег интереса.
Предузеће за обављање делатности од општег
интереса може користити и средства у државној и другим
облицима својине у складу са законом којим се уређује
обављање делатности од општег интереса, оснивачким
актом и уговором.
Предузеће има своју имовину којом управља и
располаже у складу са законом, оснивачким актом и
уговором.
Члан 21.
Предузеће може вршити статусне промене, као што
су спајање, подела, одвајање, у складу са законом и овом
Одлуком.
Члан 22.
Предузеће ће у оквиру своје делатности посебну
пажњу обратити заштити животне средине и доносити
мере у складу са прописима који регулишу ову материју.
Предузеће ће Статутом ближе утврдити мере и
средства заштите на раду, безбедности имовине, као
заштите и унапређења животне средине.
Члан 23.
Општи акти Предузећа су Статут и други општи акти
утврђени законом.
Статут је основни општи акт Предузећа.
Други општи акти Предузећа морају бити у
сагласности са Статутом.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени
појединци у Предузећу морају бити у складу са општим
актима Предузећа.
Члан 24.
У Предузећу запослени остварују право на штрајк у
складу са одредбама закона и колективног уговора.
У случају штрајка у Предузећу се мора обезбедити
минимум процеса рада у обављању комуналне делатности.
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Минимум процеса рада утврђује Скупштина града у
складу са законом.
Ако се у Предузећу, у случају штрајка, не обезбеди
и не врши минимум процеса рада, а услед тога би могла
да наступи непредвидива опасност или изузетно тешке
последице за живот и здравље људи или имовине,
градоначелник је дужан да без одлагања предузме мере
предвиђене законом.
Члан 25.
Ако дође до поремећаја или прекида у испоруци
комуналних производа и пружању комуналних (пијачних)
услуга услед више силе или других разлога који се нису
могли предвидети, односно спречити, морају се без
одлагања предузети мере на отклањању узрока поремећаја
односно прекида или на други начин обезбедити
задовољавање потреба корисника у складу са законом и
прописима Града.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
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25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др.
закон), члана 8. став 1. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/97 и
42/98), члана 32. став 1. тачка 8., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1.
тачка 8. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је
ОД Л У КУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Оснива се Јавно комунално предузеће „Чистоћа“
Смедерево (у даљем тексту: Предузеће).
Оснивач Предузећа је град Смедерево, Улица
Омладинска број 1 (у даљем тексту: Оснивач).

Предузеће ће почети са радом по упису у регистар
привредних субјеката, преузимању средстава, опреме и
запослених у ЈКП „Комуналац“ Смедерево који су обављали
пословање у РЈ „Пијаце“ и испуњењу услова за обављање
делатности у складу са Законом и другим прописима.
Запослени у ЈКП „Комуналац“ Смедерево који су
обављали заједничке послове у оквиру правног, економског
и техничког сектора биће преузети у новоосновано
предузеће ЈКП „Пијаце“ сразмерно учешћу у остваривању
прихода и трошкова.

Предузеће послује под пуним пословним именом
Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Смедерево.
Скраћено пословно име Предузећа је: ЈКП „Чистоћа“
Смедерево.
Седиште Предузећа је у Смедереву у Улици Ђуре
Јакшића број 1.
Одлуку о промени пословног имена и седишта доноси
Управни одбор Предузећа уз сагласност Оснивача.

Члан 27.

Члан 3.

Предузеће је дужно да донесе свој Статут у року
од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Предузеће у свом пословању користи печат округлог
облика пречника 32 мм са следећим текстом: Јавно
комунално предузеће „Чистоћа“ Смедерево.

Члан 28.
На све што овом Одлуком није регулисано
примењиваће се прописи који регулишу ову област као и
одредбе колективног уговора.
Измене и допуне ове Одлуке вршиће се на начин и у
поступку предвиђеном за њено доношење.
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-26/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

34.
На основу члана 2. став 1. и члана 4. став 3. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник Републике Србије“, број

Члан 2.

Члан 4.
Делатности Предузећа су:
Сектор Е, област 38, грана 38.1, група 38.11 –
сакупљање отпада који није опасан;
Сектор Е, област 38, грана 38.2, група 38.21 – третман
и одлагање отпада који није опасан;
Сектор Е, област 38, грана 38.3, група 38.31 демонтажа олупина;
Сектор Е, област 38, грана 38.3, група 38.32 - поновна
употреба разврстаних материјала;
Сектор Е, област 39, грана 39.0, група 39.00 - санација,
рекултивација и друге услуге у области управљања
отпадом;
Сектор Е, област 37, грана 37.0, група 37.00 –
уклањање отпадних вода;
Сектор Ф, област 43, грана 43.1, група 43.11 - рушење
објеката;
Сектор Ф, област 43, грана 43.1, група 43.12 припремна градилишта;
Сектор Г, област 45, грана 45.2, група 45.20 –
одржавање и поправка моторних возила;
Сектор Г, област 45, грана 45.3, група 45.31 - трговина
на велико деловима и опремом за моторна возила;
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Сектор Г, област 45, грана 45.3, група 45.32 – трговина
на мало деловима и опремом за моторна возила;
Сектор Г, област 46, грана 46.7, група 46.77 – трговина
на велико отпацима и остацима;
Сектор Г , област 46, грана 46.9, група 46.90 –
неспецијализована трговина на велико;
Сектор Х, област 49, грана 49.4, група 49.41 – друмски
превоз терета;
Сектор Х, област 49, грана 49.3, група 49.39 – остали
превоз путника у копненом саобраћају.
Предузеће може, поред делатности за чије обављање
је основано, да обавља и друге делатности уз сагласност
Оснивача.
Члан 5.
За оснивање и почетак рада Предузећа одређује
се оснивачки улог у износу од 500 ЕУР-а у динарској
противвредности према средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате.
Удео оснивача Предузећа у укупном капиталу
Предузећа утврдиће се посебном одлуком Скупштине
града у року од 30 дана по усвајању годишњег обрачуна, а
у складу са деобним билансом.
Члан 6.
Предузеће стиче и прибавља средства за обављање
делатности:
- обављањем комуналних услуга (из цене
комуналних услуга);
- обављањем других услуга (из цене других
услуга);
- из буџета града;
- из кредита;
- из донација;
- из других прихода и извора у складу са законом.
Члан 7.
Предузеће је дужно да квалитетно, благовремено,
трајно и несметано пружа комуналне услуге корисницима
под утврђеним условима, односно да обавља комуналне
делатности за које је основано.
Предузеће је одговорно за функционалну исправност
комуналних објеката, њихово одржавање и унапређивање.
Члан 8.
У случају поремећаја у пословању Предузећа,
Оснивач може предузети мере прописане законом, којима
ће обезбедити услове за несметано функционисање
Предузећа и обављање делатности за које је Предузеће
основано, а нарочито:
- промену унутрашње организације Предузећа,
- разрешење органа које именује и именовање
привремених органа Предузећа,
- ограничење права појединих делова Предузећа да
иступају у правном промету са трећим лицима,
- ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у државној својини,
- друге мере предвиђене законом.
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Члан 9.
Органи Предузећа су:
1. Управни одбор, као орган управљања;
2. Директор, као орган пословођења;
3. Надзорни одбор, као орган надзора.
Управни одбор и директор чине управу Предузећа.
Члан 10.
Председника и чланове Управног одбора именује и
разрешава Оснивач.
Представници запослених предлажу се на начин
утврђен Статутом.
Управни одбор има 9 чланова и то 6 представника
Оснивача и 3 представника запослених.
Председник Управног одбора има заменика кога
одређује Оснивач актом о именовању Управног одбора.
Председник, заменик председника и чланови Управног
одбора именују се на мандатни период од 4 године.
Члан 11.
Управни одбор:
1. утврђује пословну политику;
2. доноси дугорочни и средњорочни план рада и
развоја и годишњи програм пословања;
3. доноси Статут;
4. одлучује о смањењу и повећању основног
капитала;
5. одлучује о оснивању зависног друштва капитала;
6. усваја извештаје о пословању Предузећа и
годишњи обрачун;
7. одлучује о расподели добити;
8. доноси инвестиционе програме и програме и
критеријуме за инвестициона улагања;
9. одлучује о издавању, продаји и куповини акција,
као и продаји удела у јавном предузећу или куповини удела
у другом предузећу;
10. врши и друге послове утврђене оснивачким
актом и Статутом.
Члан 12.
Директора предузећа именује и разрешава Оснивач.
Директор се именује на 4 године.
Оснивач може до именовања директора да именује
вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора може обављати ту
функцију најдуже једну годину.
Члан 13.
Директор представља и заступа Предузеће; организује
и руководи процесом рада и води пословање Предузећа;
одговара за законитост рада Предузећа; предлаже програм
рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење;
подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању
и годишњи обрачун; извршава одлуке Управног одбора;
врши и друге послове одређене законом, оснивачким актом
и Статутом.
Члан 14.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и
разрешава Оснивач.
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Представници запослених предлажу се на начин
утврђен Статутом.
Надзорни одбор има 3 члана и то 2 представника
Оснивача и 1 представника запослених.
Председник и чланови Надзорног одбора именују се
на мандатни период од 4 године.
Члан 15.
Надзорни одбор:
1. надзире пословање Предузећа;
2. прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун и
предлог за расподелу добити.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси
Оснивачу извештај о извршеном надзору.
Извештај из става 2. овог члана Надзорни одбор
истовремено доставља Управном одбору.
Члан 16.
Права, обавезе и одговорности између Оснивача и
Предузећа уређују се овом Одлуком, а поједина права и
обавезе могу се уредити и уговором у складу са Законом
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса.
Уговор из става 1. овог члана садржи нарочито
одредбе о:
1. раду и пословању Предузећа;
2. правима и обавезама у погледу коришћења
средстава у државној својини за обављање делатности од
општег интереса, у складу са законом;
3. обавезама Предузећа у погледу обезбеђивања
услова за континуирано, уредно и квалитетно задовољавање
потреба корисника производа и услуга;
4. међусобним правима и обавезама у случају када
нису обезбеђени економски и други услови за обављање
делатности од општег интереса;
5. правима и обавезама у случају поремећаја у
пословању Предузећа;
6. другим правима и обавезама која произилазе
из одредаба закона којим се уређује обављање поједине
делатности од општег интереса и Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса;
7. другим питањима која су од значаја за остваривање
и заштиту општег интереса.
Уговор из става 1. и 2. овог члана закључују
градоначелник и Предузеће које обавља делатност од
општег интереса, пре отпочињања обављања те делатности.
Члан 17.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у
Предузећу Оснивач даје сагласност на:
1. Статут;
2. давање гаранција, авала, јемстава, залога и
других средстава обезбеђења за послове који нису из
оквира делатности од општег интереса;
3. тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);
4. располагање (прибављање и отуђење) имовином
Предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса, утврђеном
оснивачким актом;
5. акт о општим условима за испоруку производа и
услуга;
6. улагање капитала;
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7. статусне промене;
8. акт о процени вредности државног капитала и
исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и
одлуку о својинској трансформацији;
9. друге одлуке у складу са законом којим се
уређује обављање делатности од општег интереса и
оснивачким актом.
Члан 18.
Предузеће за сваку календарску годину доноси
годишњи програм пословања и доставља га Оснивачу на
сагласност најкасније до 01. децембра текуће године за
наредну годину.
Програм садржи нарочито:
1. планиране изворе прихода и позиције расхода по
наменама;
2. планирани начин расподеле добити;
3. елементе за целовито сагледавање политике цена
производа и услуга, као и политике зарада и запослености
у Предузећу који се утврђују у складу са политиком
пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада
Републике Србије за годину за коју се програм доноси;
4. критеријуме за коришћење средстава за помоћ,
спортске активности, пропаганду, репрезентацију, као и
критеријуме за одређивање зараде председника Управног
одбора и одређивање накнаде за рад председника Надзорног
одбора и чланове Управног и Надзорног одбора.
Програм се сматра донетим када на њега да
сагласност Оснивач.
Програм на који је Оснивач дао сагласност доставља
се министарству надлежном за послове трговине, послове
рада, послове финансија и послове локалне самоуправе.
Члан 19.
Одлуку о расподели добити доноси Управни одбор
Предузећа уз сагласност Оснивача.
Одлуком из става 1. овог члана део средстава по
основу добити усмерава се Оснивачу и уплаћује се на
рачун прописан за уплату јавних прихода.
Члан 20.
Имовину Предузећа чини право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујући и право
коришћења добара у државној својини, односно добара од
општег интереса.
Предузеће за обављање делатности од општег
интереса може користити и средства у државној и другим
облицима својине у складу са законом којим се уређује
обављање делатности од општег интереса, оснивачким
актом и уговором.
Предузеће има своју имовину којом управља и
располаже у складу са законом, оснивачким актом и
уговором.
Члан 21.
Предузеће може вршити статусне промене, као што
су спајање, подела, одвајање, у складу са законом и овом
Одлуком.

5. април 2011. године
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Члан 22.

Члан 28.

Предузеће ће у оквиру своје делатности посебну
пажњу обратити заштити животне средине и доносити
мере у складу са прописима који регулишу ову материју.
Предузеће ће Статутом ближе утврдити мере и
средства заштите на раду, безбедности имовине, као
заштите и унапређења животне средине.

На све што овом Одлуком није регулисано
примењиваће се прописи који регулишу ову област као и
одредбе колективног уговора.
Измене и допуне ове Одлуке вршиће се на начин и у
поступку предвиђеном за њено доношење.

Члан 23.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Општи акти Предузећа су Статут и други општи акти
утврђени законом.
Статут је основни општи акт Предузећа.
Други општи акти Предузећа морају бити у
сагласности са Статутом.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени
појединци у Предузећу морају бити у складу са општим
актима Предузећа.
Члан 24.
У Предузећу запослени остварују право на штрајк у
складу са одредбама закона и колективног уговора.
У случају штрајка у Предузећу се мора обезбедити
минимум процеса рада у обављању комуналне делатности.
Минимум процеса рада утврђује Скупштина града у
складу са законом.
Ако се у Предузећу, у случају штрајка, не обезбеди
и не врши минимум процеса рада, а услед тога би могла
да наступи непредвидива опасност или изузетно тешке
последице за живот и здравље људи или имовине,
градоначелник је дужан да без одлагања предузме мере
предвиђене законом.

Члан 29.

Број 020-27/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

35.
На основу чланова 1. став 1., 2. став 2. и 4. став 3.
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник Републике Србије“,
број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007др.закон), члана 32. став 1. тачка 8., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1.
тачка 8. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
дана 5. априла 2011. године, донела је

Члан 25.

ОД Л У КУ

Ако дође до поремећаја или прекида у испоруци
комуналних производа и пружању комуналних услуга
услед више силе или других разлога који се нису могли
предвидети, односно спречити, морају се без одлагања
предузети мере на отклањању узрока поремећаја односно
прекида или на други начин обезбедити задовољавање
потреба корисника у складу са законом и прописима града.

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа „Смедеревска
тврђава“ („Службени лист града Смедерева“, број 8/2010)
после члана 6. додаје се нови члан који гласи:
Члан 7.

Члан 26.
Предузеће ће почети са радом по упису у регистар
привредних субјеката, преузимању средстава, опреме и
запослених у ЈКП „Комуналац“ Смедерево који су обављали
пословање у РЈ „Чистоћа“ и то: Служби „Изношења и
депоновања смећа“, „Рециклажном центру“ и „Служби
одржавања“ и испуњењу услова за обављање делатности у
складу са законом и другим прописима.
Запослени у ЈКП „Комуналац“ Смедерево који су
обављали заједничке послове у оквиру правног, економског
и техничког сектора биће преузети у новоосновано
предузеће ЈКП „Чистоћа“ сразмерно учешћу у остваривању
прихода и трошкова.
Члан 27.
Предузеће је дужно да донесе свој Статут у року од 30
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Претежна делатност коју Предузеће обавља, као културноуметничку и пословну делатности од општег интереса, је:
91.03 - Заштита и одржавање непокретних културних добара,
културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких
споменика.“.
Досадашњи чланови 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 и 42,
постају чланови 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42 и 43.
Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:
„Поред претежне делатности из претходног члана,
Предузеће обавља и следеће културно-уметничке и пословне
делатности од општег интереса:

Страна 34 – Број 2
93.29
93.21
93.11
91.02
90.04
90.03
90.02
90.01
85.52
82.99
82.30
82.19
79.90
79.12
77.40
77.39
77.33
77.29
77.22
77.21
74.20
74.10
73.20
73.12
73.11
70.22
70.21
70.10
68.20
63.99
63.12
63.11
61.30
61.20
59.14
59.13
58.29
58.21
58.19
58.11
56.30
56.10
47.99
47.91
47.89
47.82
47.81
47.79
47.78
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Остале забавне и рекреативне делатности
Делатност забавних и тематских паркова
Делатност спортских објеката
Делатност музеја галерија и збирки
Рад уметничких установа
Уметничко стваралаштво
Друге уметничке делатности у оквиру извођачке
уметности
Извођачка уметност
Уметничко образовање
Остале услужне активности подршке пословању
Организовање састанака и сајмова
Фотокопирање, припремање докумената и друга
специјализована канцеларијска подршка
Остале услуге резервације и делатности повезане
с њима
Делатност тур-оператора
Лизинг интелектуалне својине и сличних производа,
ауторских дела и предмета сродних права
Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме
и материјалних добара
Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина
и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре)
Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за
личну употребу и употребу у домаћинству
Изнајмљивање видео-касета и компакт-дискова
Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт
Фотографске услуге
Специјализоване дизајнерске делатности
Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења
Медијско представљање
Делатност рекламних агенција
Консултантске активности у вези с пословањем и
осталим управљањем
Делатност комуникација и односа с јавношћу
Управљање економским субјектом
Изнајмљивање властитих или изнајмљених
некретнина и управљање њима
Информационе услужне делатности на другом
месту непоменуте
Веб портали
Обрада података, хостинг и сл.
Сателитске телекомуникације
Бежичне телекомуникације
Делатност приказивања кинематографских дела
Дистрибуција кинематографских дела, аудиовизуелних дела и телевизијског програма
Издавање осталих софтвера
Издавање рачунарских игара
Остала издавачка делатност
Издавање књига
Услуге припремања и послуживања пића
Делатности ресторана и покретних
угоститељских објекта
Остала трговина на мало изван продавница, тезги
и пијаца
Трговина на мало посредством поште или преко
интернета
Трговина на мало осталом робом на тезгама и
пијацама
Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на
тезгама и пијацама
Трговина на мало храном, пићима и дуванским
производима на тезгама и пијацама
Трговина на мало половном робом у продавницама
Остала трговина на мало новим производима у

47.77
47.65
47.63
47.62
47.61
47.41
47.25
47.24
47.21
47.11
32.99
32.40
32.20
32.13
32.12
23.41
23.19
18.20
18.14
18.13
18.12
16.29
16.24
14.39
14.31
14.13
13.99
13.95
13.93
13.92
13.91
13.30
13.20
13.10
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специјализованим продавницама
Трговина на мало сатовима и накитом у
специјализованим продавницама
Трговина на мало играма и играчкама у
специјализованим продавницама
Трговина на мало музичким и видео записима у
специјализованим продавницама
Трговина на мало новинама и канцеларијским
материјалом у специјализованим продавницама
Трговина на мало књигама у специјализованим
продавницама
Трговина на мало рачунарима, периферним
јединицама и софтвером у специјализованим
продавницама
Трговина на мало пићима у специјализованим
продавницама
Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима
и слаткишима у специјализованим продавницама
Трговина на мало воћем и поврћем у
специјализованим продавницама
Трговина на мало у неспецијализованим продавницама,
претежно храном, пићима и дуваном
Производња осталих предмета
Производња игара и играчака
Производња музичких инструмената
Производња имитације накита и сродних
производа
Производња накита и сродних предмета
Производња керамичких предмета за домаћинство
и украсних предмета
Производња и обрада осталог стакла,
укључујући техничке стаклене производе
Умножавање снимљених записа
Књиговезачке и сродне услуге
Услуге припреме за штампу
Остало штампање
Производња осталих производа од дрвета, плуте,
сламе и прућа
Производња дрвне амбалаже
Производња остале плетене и кукичане одеће
Производња плетених и кукичаних чарапа
Производња остале одеће
Производња осталих текстилних предмета
Производња нетканог текстила и предмета од
њега, осим одеће
Производња тепиха и прекривача за под
Производња готових текстилних производа, осим
одеће
Производња плетених и кукичаних материјала
Довршавање текстила
Производња тканина
Припрема и предење текстилних влакана

О промени делатности Предузећа одлуку доноси
Управни одбор, по претходној добијеној сагласности
Оснивача.“.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедрева“.
Број 02-32/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

5. април 2011. године
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36.

38.

На основу члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008) и члана 26. Пословника
Скупштине града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 1/2008 и 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

I
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа
„Смедеревска тврђава“, број 01/2011 од 21.3.2011. године.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

I
ЈАСМИНА СТАНОЈЕВИЋ, бира се за члана Градског
већа града Смедерева.
II

града

Број 110-4/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-76/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

37.
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 48. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008) и члана 28. Пословника
Скупштине града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 1/2008 и 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

39.

I

На основу члана 69б. Закона о социјалној заштити и
обезбеђивању социјалне сигурности грађана („Службени
гласник Републике Србије“, број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93,
67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/2001, 84/2004, 101/2005–др.
закон и 115/2005), члана 18. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005–др. закон, 81/2005–испр.др. закона и 83/2005–
испр.др.закона), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008)
и члана 14. Одлуке о организовању Центра за социјални
рад Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

ЗОРАН ИВАНОВИЋ, разрешава се функције члана
Градског већа града Смедерева.

Р Е Ш Е Њ Е

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-77/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
СМЕДЕРЕВО
I
МИОДРАГ НАДАШКИЋ, дипломирани економиста,
разрешава се дужности вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад Смедерево.

Страна 36 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
II

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

5. април 2011. године
Р Е Ш Е Њ Е

листу

града

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ
УСЛУГЕ И ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО

Број 02-69/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године

I

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

СЛАВИША СТОШИЋ, разрешава се дужности
вршиоца дужности директора Јавног предузећа за стамбене
услуге и топлификацију Смедерево.
II

40.
На основу члана 69б. Закона о социјалној заштити и
обезбеђивању социјалне сигурности грађана („Службени
гласник Републике Србије“, број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93,
67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/2001, 84/2004, 101/2005–др.
закон и 115/2005), члана 18. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005–др. закон, 81/2005–испр.др. закона и 83/2005–
испр.др.закона), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008)
и члана 14. Одлуке о организовању Центра за социјални
рад Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО
I
МИОДРАГ НАДАШКИЋ, дипломирани економиста,
именује се за директора Центра за социјални рад Смедерево.

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-46/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

42.
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-68/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И
ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО
I
СЛАВИША СТОШИЋ, именује се за директора
Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију
Смедерево.

41.
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник Републике
Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007др. закон), члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној 5.
априла 2011. године, донела је

II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-42/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

5. април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 37 – Број 2

43.

II

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана 32. став 1.
тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-43/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

45.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ,
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
СМЕДЕРЕВО ЈП
I
МР НЕНАД КРЧУМ, разрешава се дужности вршиоца
дужности директора Дирекције за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево ЈП.

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-45/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I
ЛАТИНКА МИЛИЋЕВИЋ, разрешава се дужности
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево.
II

44.
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана 32. став 1.
тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници
одржаној 5. априла 2011. године, донела је

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-51/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

46.
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО ЈП
I
МР НЕНАД КРЧУМ, именује се за директора
Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево ЈП.

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана 32. став 1.
тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

Страна 38 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Р Е Ш Е Њ Е

48.

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I
МИРЈАНА СТОЈИЧИЋ, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

5. април 2011. године

листу

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

града

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ СМЕДЕРЕВО

Број 02-50/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

I
САША НЕШИЋ, именује се за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Смедерево.

47.

II

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-58/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

49.
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА“ СМЕДЕРЕВО
I
СЛАЂАНА ЈЕРЕМИЋ, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Зеленило и гробља“ Смедерево.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана 32. став 1.
тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ

„Службеном

листу

града

Број 02-52/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПИЈАЦЕ“ СМЕДЕРЕВО
I
ДРАГАН РАЈКОВИЋ, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа „Пијаце“
Смедерево.

5. април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
II

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-55/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године

предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА“
СМЕДЕРЕВО

50.
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

I
У Привремени управни одбор Јавног комуналног
предузећа „Зеленило и гробља“ Смедерево именују се:
- за председника
Драгослав Марковић
- за заменика председника
Стефан Симић
- за чланове:
1. Новица Веселиновић
2. Љиљана Јанићијевић
3. Снежана Лукић

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА“ СМЕДЕРЕВО

II

I
МИЛОВАН СТОШОВИЋ, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа“ Смедерево.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

Страна 39 – Број 2

„Службеном

листу

Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-54/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

града

Број 02-63/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

51.
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних

52.
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

Страна 40 – Број 2
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- за председника
Добрица Глишић

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ СМЕДЕРЕВО

- за заменика председника
Топлица Николић
- за чланове:
1. Милан Ружић
2. Срђан Ђорђевић
3. Радосав Илић

I
У Привремени управни одбор Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Смедерево именују се:
- за председника
Слађана Јовановић
- за заменика председника
Горан Живојиновић
- за чланове:
1. Владимир Милетић
2. Радован Ђурић
3. Иван Крстић

5. април 2011. године

II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-57/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-60/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

53.
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦЕ“ СМЕДЕРЕВО
I
У Привремени управни одбор Јавног комуналног
предузећа „Пијаце“ Смедерево именују се:

54.
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ СМЕДЕРЕВО
I
У Привремени управни одбор Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа“ Смедерево именују се:
- за председника
Владимир Јањић
- за заменика председника
Милена Урошевић
- за чланове:
1. Милош Божановић
2. Мирослав Стојановић
3. Драгољуб Стефановић

5. април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
II

Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-61/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године

Страна 41 – Број 2

града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и чланова 4. и 5. Одлуке о одређивању органа
надлежног за постављење, именовање и разрешење органа
јавних предузећа, установа, организација, фондова и
служби и броју и саставу управних и надзорних одбора
(„Службени лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
Р Е Ш Е Њ Е
55.
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005–др. закон, 81/2005–испр.др. закона и 83/2005–испр.
др. закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008)
и чланова 4. и 5. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„НАША РАДОСТ“ СМЕДЕРЕВО
I
Решење о именовању чланова Управног одбора
Установе за предшколско васпитање и образовање „Наша
радост“ Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008 и 7/2010) мења се у тачки I тако што се за
члана Управног одбора уместо Катарине Нешић, именује
Мирјана Петровић, представник локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-48/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО
I
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Центра за социјални
рад Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008, 7/2010 и 1/2011) мења се у тачки I тако што се за
председника Управног одбора уместо Снежане Лукић,
представника локалне самоуправе, именује Јадранка Рајић,
представник локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-49/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
56.
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
57.
На основу члана 20. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005–др. закон, 81/2005–испр.др. закона и 83/2005–испр.
др. закона), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008)
и чланова 4. и 5. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО
I
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Установе Спортски
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центар Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008 и 7/2010) мења се у тачки I тако што се за заменика
председника Управног одбора уместо Топлице Николића,
представника локалне самоуправе, именује Ивица
Јанићијевић, представник локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-47/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

5. април 2011. године

59.
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана 32. став 1.
тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана 8.
Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа,
организација, фондова и служби и броју и саставу управних
и надзорних одбора („Службени лист општине Смедерево“,
број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ

58.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
4. Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа,
организација, фондова и служби и броју и саставу управних
и надзорних одбора („Службени лист општине Смедерево“,
број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО И
ГРОБЉА“ СМЕДЕРЕВО
I
У Привремени надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Зеленило и гробља“ Смедерево именују се:
- за председника
Љубомир Ранковић
- за чланове:
1. Слободан Лукић
2. Милева Матавуљ

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Туристичке
организације града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008, 9/2009 и 7/2010) мења се у
тачки I тако што се за члана Управног одбора Туристичке
организације града Смедерева уместо Јованке Вељковић,
представника Оснивача, именује Слађана Јанковић,
представник Оснивача.
II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-66/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-53/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
60.
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана 32. став 1.
тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана 8.
Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа,
организација, фондова и служби и броју и саставу управних
и надзорних одбора („Службени лист општине Смедерево“,
број 10/2004),

5. април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
- за чланове:
1. Жарко Станчић
2. Зоран Ђурић

Скупштина града Смедерева, на 30. седници
одржаној 5. априла 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“
СМЕДЕРЕВО
I

Страна 43 – Број 2

II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-56/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године

У Привремени надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Смедерево именују се:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

- за председника
Славиша Митровић
62.

- за чланове:
1. Милован Грбић
2. Бојан Стојковић
II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-59/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
61.
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана 32. став 1.
тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана 8.
Одлуке о одређивању органа надлежног за постављење,
именовање и разрешење органа јавних предузећа, установа,
организација, фондова и служби и броју и саставу управних
и надзорних одбора („Службени лист општине Смедерево“,
број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦЕ“
СМЕДЕРЕВО
I
У Привремени надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Пијаце“ Смедерево именују се:
- за председника
Светлана Живковић

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 8. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“
СМЕДЕРЕВО
I
У Привремени надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа“ Смедерево именују се:
- за председника
Бојан Бојковић
- за чланове:
1. Драган Голубовић
2. Милош Милошевић
II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 02-62/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р

Страна 44 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. април 2011. године

63.

II

На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова
2., 3., 4., 12. и 15. Одлуке о радним телима Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници
одржаној 5. априла 2011. године, донела је

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-57/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА
I
Решење о оснивању Савета за пољопривреду и избору
чланова Савета („Службени лист града Смедерева“, број
8/2008) мења се у тачки I тако што се за члана Савета
уместо Живомира Симића, бира Љубиша Ивановић.
II
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева”.
Број 02-67/2011-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

65.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009 ), члана 32.
став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ВРАНОВУ
I

64.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009 ), члана 32.
став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ

Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Вранову („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2010), мења се у тачки I
тако, што се разрешавају дужности чланови Школског
одбора Зоран Цветковић, представник родитеља и Драган
Р. Крстић, представник једнице локалне самоуправе, а
уместо њих за нове чланове Школског одбора именује се
Сања Динић, представник родитеља и Топлица Рајковић,
представник јединице локалне самоуправе.
II
Решење
Смедерева“.

у

„Службеном

листу

града

Број 02-265/2010-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

I
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Димитрије Давидовић“ у Смедереву
(„Службени лист града Смедерева“, број 7/2010), мења се
у тачки I тако, што се разрешава дужности члан Школског
одбора Весна Коларић, представник јединице локалне
самоуправе, а уместо ње за новог члана Школског одбора
именује се Томислав Миљковић, представник јединице
локалне самоуправе.

објавити

66.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009 ), члана 32.
став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике

5. април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

Страна 45 – Број 2
II

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-255/2010-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК
КАРАЏИЋ“ У ЛИПАМА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

I
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Вук Караџић“ у Липама („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2010), мења се у тачки I тако, што
се разрешава дужности члан Школског одбора Драгослав
Марковић, представник јединице локалне самоуправе,
а уместо њега за новог члана Школског одбора именује
се Небојша Степановић, представник јединице локалне
самоуправе.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-249/2010-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године

68.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009 ), члана 32.
став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕКСТИЛНО-ТЕХНОЛОШКЕ
И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ
„ДЕСПОТ ЂУРАЂ“ У СМЕДЕРЕВУ

67.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009 ), члана 32.
став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. априла 2011. године, донела је

I

Р Е Ш Е Њ Е

Решење о именовању чланова Школског одбора
Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот
Ђурађ“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2010), мења се у тачки I тако, што се разрешава
дужности члан Школског одбора Милосав Илић,
представник јединице локалне самоуправе, а уместо њега
за новог члана Школског одбора именује се Драгослав
Митковић, представник јединице локалне самоуправе.

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ

II

I
Решење о именовању чланова Школског одбора
Гимназије у Смедереву („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2010), мења се у тачки I тако, што се разрешава
дужности члан Школског одбора Зоран Зарић, представник
јединице локалне самоуправе, а уместо њега за новог члана
Школског одбора именује се Драган Рајковић, представник
јединице локалне самоуправе.

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-262/2010-12
У Смедереву, 5. априла 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Страна 46 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

69.
На основу члана 23. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2. Одлуке о
одређивању надлежног органа за давање сагласности на
цене у одређеним делатностима из надлежности града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“ , број
6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 91. седници
одржаној 10. марта 2011. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА ЗЕЛЕНОЈ И МЛЕЧНОЈ
ПИЈАЦИ У СМЕДЕРЕВУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Ценовник пијачних услуга на
Зеленој и Млечној пијаци у Смедереву Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Смедерево, број 23-3/3
од
07.02.2011. године, и то:
Цена без
Цена са
ПДВ-а
ПДВ-ом
I ЗАКУП И РЕЗЕРВАЦИЈА
ПИЈАЧНИХ ОБЈЕКАТА
Са наплатом дневне
пијачнине
За продају пољопривредних
производа
А) тезга на Млечној пијаци
1.587,29
1.873,00
(месечно)
2
Б) тезга од 2м –затворена
(месечно)
Екстра зона
1.587,29
1.873,00
I Зона пијаце
1.426,27
1.683,00
II Зона пијаце
1.268,64
1.497,00
За продају пољопривредних
производа- други закупац
(пов.кор.тезги)
Екстра зона
1.109,32
1.309,00
Тезга на Млечној пијаци
1.109,32
1.309,00
I Зона пијаце
949,15
1.120,00
II Зона пијаце
872,03
1.029,00
Закуп места за продају цвећа
791,53
934,00
или тезге
Без наплате дневне
пијачнине
Тезга у свим зонама 8.739,83
10.313,00
пољопривредна
СТР тезге I зона
8.739,83
10.313,00
СТР тезге II зона
6.674,58
7.876,00
СТР тезге III зона
4.766,95
5.625,00
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СТРСТР
тезге
тезге
велика
велика
6.355,08
6.355,08 7.499,00
7.499,00
СТРСТР
тезге
тезге
мала
мала
4.130,51
4.130,51 4.874,00
4.874,00
СТРСТР
површински
површински
закупац
закупац 6.161,02
6.161,02 7.270,00
7.270,00
СЗРСЗР
површински
површински
закупац
закупац 3.696,61
3.696,61 4.362,00
4.362,00
II ЗАКУП
II ЗАКУП
И РЕЗЕРВАЦИЈА
И РЕЗЕРВАЦИЈА
СЛОБОДНОГ
СЛОБОДНОГ
ПИЈАЧНОГ
ПИЈАЧНОГ
ПРОСТОРА
ПРОСТОРА
Закуп
Закуп
и резервација
и резервација
на на
Млечној
Млечној
пијаци
пијаци
Закуп
Закуп
илиили
резервација
резервација
бокса
бокса 8.582,20
8.582,20 10.127,00
10.127,00
Резервација пијачног простора за
пост. расхладне витрине по м2 за
4.766,95 5.625,00
продају заклане
живине
Резервација
пијачног
простора за
пост.
расхладне
витрине
по мза2 за
Закуп
пијачног
простора
рад 4.766,95 5.625,00
продају
заклане живине
са расхладном
витрином по м2 за
1.587,29 1.873,00
продају
заклане
живине
Закуп
пијачног
простора
за рад
2
са расхладном
витрином
по мпо
зам2 за 1.587,29 1.873,00
Закуп расхладне
витрине
6.355,08 7.499,00
продају
заклане
живине
продају
заклане
живине
Закуп
расхладнерасхладне
витрине по
м2 за за
Резервација
витрине
6.355,08 7.499,00
продају
заклане
живине
продају
млечних
производа (први
2.835,59 3.346,00
закупац)
са
наплатом
дневне
Резервација расхладне витрине за
пијачнине
(месечно)
продају
млечних
производа (први
2.835,59 3.346,00
закупац)
са наплатом
дневне
Резервација
расхладне
витрине за
пијачнине
продају(месечно)
млечних производа (други
1.338,14 1.579,00
закупац) расхладне
са наплатом
дневнеза
Резервација
витрине
пијачнине
(месечно)
продају млечних производа (други
1.338,14 1.579,00
закупац)
са наплатом
дневне
Резервација
пијачног
простора за
пијачнине
(месечно)
постављање
расхладних витрина
за
Резервација
пијачног простора за
1.530,51 1.806,00
продају млечних
производа
по м2
постављање
расхладних
витрина
(са
наплатом
дневне
пијачнине)
–
за
1.530,51 1.806,00
месечно
продају
млечних производа по м2
(са ЗАКУП
наплатомИдневне
пијачнине)
–
РЕЗЕРВАЦИЈА
НА
месечно
ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ
ЗАКУП
НА
ЗакупИзаРЕЗЕРВАЦИЈА
продају садница
по м2
1.109,32 1.309,00
ЗЕЛЕНОЈ
ПИЈАЦИПИЈАЧНОГ
КОРИШЋЕЊЕ
Закуп
за продајуУсадница
по м2
1.109,32 1.309,00
ПРОСТОРА
ЗИДАНИМ
2
ЛОКАЛИМА
ПО
м
КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ
ПРОСТОРА
У ЗИДАНИМ
Зидани локали
месечно у
235,59
278,00
ЛОКАЛИМА
м2
власништвуПО
закупца
по м2
Зидани
локали
месечно
у у
Зидани
локали
месечно
235,59
2.449,15 278,00
2.890,00
власништву
закупца
по м2
власништву
ЈКП „Комуналац“
по м2
III ЗАКУП
МОНТАЖНИХ
Зидани
локали месечно
у
2.449,15 2.890,00
ОБЈЕКАТА
М2
власништву
ЈКП ПО
„Комуналац“
по м2
III Закуп
ЗАКУП
МОНТАЖНИХ
осталих
монтажних киоска
2.382,20 2.811,00
ОБЈЕКАТА
(месечно)ПО М2
Закуп
осталих
монтажних
киоска
Заузеће
пијачног
простора
2.382,20
1.109,322.811,00
1.309,00
(месечно)
(месечно) м2
Заузеће
Закуппијачног
месечнопростора
киоска број 5,6 и 7
1.109,32
1.190,681.309,00
1.405,00
(месечно)
за аласем2
IV месечно
ДНЕВНА
ПИЈАЧНИНА
Закуп
киоска
број 5,6 и 7
1.190,68 1.405,00
ЗА ЈЕДНОКРАТНО РАДНО
за аласе
ПИЈАЦЕ
IV ВРЕМЕ
ДНЕВНА
ПИЈАЧНИНА
ЗА Заузеће
ЈЕДНОКРАТНО
РАДНО
тезге за једнократно
радно
238,98
282,00
ВРЕМЕ
времеПИЈАЦЕ
пијаце (дневно)
Заузеће
тезгеод
за12
једнократно
радно
Поподне
h до затварања
238,98
282,00
време
пијаце
(дневно)
пијаце
за новопридошле
заузеће
118,64
140,00
2
тезге
(0-2м
)
(дневно)
Поподне од 12 h до затварања
пијаце за новопридошле заузеће
118,64
140,00
тезге (0-2м2) (дневно)
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Заузети простор поред тезге (са
краће продајне стране тезге)
118,64
140,00
Заузети простор поред тезге (са
(дневно)
краће продајне стране тезге)
118,64
140,00
Заузеће
пијачног простора по 1 м2
(дневно)
171,19
202,00
(дневно)
Заузеће пијачног простора по 1 м2
171,19
202,00
(дневно)
МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ
МЛЕЧНИ
ПРОИЗВОДИ
Сир, кајмак
и остали млечни
Сир,
кајмак од
и остали
млечни
производи
продајне
дневне
6%
6%
производи
6%
6%
вредностиод продајне дневне
вредности
ЦВЕЋЕ, САДНИ МАТЕРИЈАЛ,
ЦВЕЋЕ,
ЈЕЛКЕ ИСАДНИ
РАСАДМАТЕРИЈАЛ,
ЈЕЛКЕ
И РАСАД
Саднице
1 м2 (дневно)
284,75
336,00
2
Саднице
1
(дневно)
284,75
336,00
Цвеће 1 мм2 (дневно)
171,19
202,00
2
Цвеће 1 мУСЛУГЕ
(дневно)ПИЈАЦЕ
171,19
202,00
V ОСТАЛЕ
VМерење
ОСТАЛЕ
ПИЈАЦЕ
кодУСЛУГЕ
рекламације
купца
не наплаћује се
Мерење
код
рекламације
купца
не наплаћује се
Коришћење WC-а на Зеленој
5,08
6,00
Коришћење
WC-а на Зеленој
пијаци (1 употреба)
5,08
6,00
пијаци
(1 употреба)
Месечно
коришћење WC-а
128,81
152,00
Месечно
коришћење WC-а
(месечно)
128,81
152,00
(месечно)
Коришћење WC-а на Млечној
9,47
11,00
Коришћење
WC-а на Млечној
пијаци(1 употреба)
9,47
11,00
пијаци(1
употреба)
Остала роба
непоменута
Остала
роба непоменута
ценовником
као и мања
ценовником
као чија
и мања
количина робе
је продаја
количина
робе
је продаја
дозвољена
на чија
Зеленој
пијаци
5%
5%
дозвољена
на се
Зеленој
пијаци
5%
5%
наплаћиваће
од просечне
наплаћиваће
се одвредности
просечне
дневне продајне
дневне
продајне вредности
(дневно)
(дневно)
Заузети простор поред тезге (са продајне дуже стране
тезге) наплаћује се као цела тезга.
Заузеће простора мањег од 1 м2 наплаћиваће се као
2
1м.
Заузети простор ван тезге може бити ширине до 0,5 м.
Корисник киоска број 5,6 и 7 може бити само лице са
важећом дозволом за риболов, а у киоску се може продавати
само свежа речна риба.
У случају пријаве већег броја заинтересованих за
монтажне киоске број 5,6 и 7 корисник ће се одређивати
једном месечно у поступку лицитације.
У случају пријаве већег броја заинтересованих за
исти пијачни објекат спроводиће се поступак лицитације и
примењиваће се излицитирана цена.
II
Цене утврђене у тачки I овог Решења примењиваће се
од 1. априла 2011. године.
III
Даном примене цена
утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на
Ценовнике пијачних услуга Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево („ Службени лист града
Смедерева“, број 1/2010 ).
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Решење објавити у „Службеном
Смедерева“.
Број 38-10/2011-12
У Смедереву, 10. марта 2011. године

листу

града

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Др Јасна Аврамовић, с.р.
70.
На основу члана 23.
Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2. Одлуке о
одређивању надлежног органа за давање сагласности на
цене у одређеним делатностима из надлежности града
Смедерева („Службени лист града Смедерева , број 6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 91. седници
одржаној 10. марта 2011. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ НА
ЦАРИНИ У СМЕДЕРЕВУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Ценовник пијачних
услуга на Зеленој пијаци на Царини у Смедереву, Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево, број 23-3/4
од 07.02.2011. године, и то:
Цена
Закуп и резервација тезги
Цена са
без
ПДВ-ом
ПДВ-а
I СА НАПЛАТОМ ДНЕВНЕ
ПИЈАЧНИНЕ
1) тезга за продају
пољопривредних производа
1.134,75
1.339,00
(месечно)
2) површински закупац
пољопривредне тезге
918,64
1.084,00
(месечно)
3) тезга на млечној пијаци
1.006,78
1.188,00
(месечно)
4) површински закуп тезге на
805,08
950,00
млечној пијаци (месечно)
II БЕЗ НАПЛАТЕ ДНЕВНЕ
ПИЈАЧНИНЕ
1) тезге за непрехрамбене
производе
3.893,22
4.594,00
(месечно)
2) резервација пијачног
простора за пост.расхладне
4.308,47
5.084,00
витрине по м2 (месечно)
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3) закуп пијачног простора

3) закуп пијачног простора
за постављање
постављање монтажног
монтажног
за
објекта по
по м
м22 (месечно)
(месечно)
објекта
4) закуп
закуп пијачног
пијачног простора
простора за
за
4)
постављање зиданог
зиданог објекта
објекта
постављање
(месечно)
по м
м22 (месечно)
по
5) закуп пијачног простора
по 1м2
(месечно)
6)
6) резервација
резервација бокса
бокса за
за
неиздате
неиздате тезге
тезге
(( месечно
месечно ))
7)
7) закуп
закуп расхладне
расхладне витрине
витрине ((
месечно )
месечно )
8) манипулативни пијачни
8)
манипулативни
пијачни
простор
за рад са расхладном
простор
за
рад
2са расхладном
витрином по м2 (месечно )
витрином по м (месечно )
9) закуп за продају садница
9) закуп мза2 продају садница
месечно

месечно м2
ДНЕВНА ПИЈАЧНИНА
А. РАТАРСКИ,
ПОВРТАРСКИ
ДНЕВНА ПИЈАЧНИНА
И
ВОЋАРСКИ
А. РАТАРСКИ,
ПРОИЗВОДИ
ПОВРТАРСКИ
заузеће тезге (дневно)
И1)ВОЋАРСКИ
ПРОИЗВОДИ
Б. ОСТАЛИ ПРОИЗВОДИ
заузеће тезге (дневно)
- 1)
НЕПРЕХРАМБЕНИ
Б. заузеће
ОСТАЛИ
ПРОИЗВОДИ
1)
велике
тезге
- НЕПРЕХРАМБЕНИ
без
резервације (дневно)
1) заузеће
заузеће мале
велике
тезге
2)
тезге
без
без
резервације
(дневно)
резервације (дневно)
2) заузеће
мале
тезге без
В.
ЗАУЗЕТИ
ПРОСТОР
резервације (дневно)
ПОРЕД ТЕЗГЕ
В. ЗАУЗЕТИ ПРОСТОР
1)
за ратарске,
ПОРЕД
ТЕЗГЕповртарске
и воћарске производе по м2
1) за ратарске, повртарске 2
2)
за осталепроизводе
производе по
и воћарске
по м
м2
2)Г.заОСТАЛИ
остале производе по м2
ПРЕХРАМБЕНИ
Г. ОСТАЛИ
ПРОИЗВОДИ
ПРЕХРАМБЕНИ
ЦЕНОВНИКОМ
ПРОИЗВОДИ
НЕПОМЕНУТИ,
ЦЕНОВНИКОМ КАО
НЕПОМЕНУТИ,
СИР
И МЛЕЧНИ КАО
СИР
И МЛЕЧНИ
ПРОИЗВОДИ
ЧИЈА ЈЕ
ПРОИЗВОДИ
ЧИЈА ЈЕ
ПРОДАЈА
ДОЗВОЉЕНА
ПРОДАЈА
ДОЗВОЉЕНА
НА
ПИЈАЦАМА
НА ПИЈАЦАМА СЕ
НАПЛАЋИВАЋЕ
НАПЛАЋИВАЋЕ
5% ОД ПРОСЕЧНЕСЕ
5% ОД ПРОСЕЧНЕ
ДНЕВНЕ
ПРОДАЈНЕ
ДНЕВНЕ ПРОДАЈНЕ
ВРЕДНОСТИ
ВРЕДНОСТИ
Д.
Д. ЦВЕЋЕ
ЦВЕЋЕ И
И САДНИ
САДНИ
2
МАТЕРИЈАЛ
МАТЕРИЈАЛ ПО
ПО М
М2
(ДНЕВНО)
(ДНЕВНО)
Ђ.
Ђ. УПОТРЕБА
УПОТРЕБА ЈАВНОГ
ЈАВНОГ
WC-a (ДНЕВНО)
Е. УПОТРЕБА ЈАВНОГ
WC-a (МЕСЕЧНО)

983,90
983,90
182,20
182,20

1.231,36
1.232,20
1.232,20

1.161,00
1.161,00
215,00
215,00
1.453,00

4.872,03

5.749,00

1.178,81

1.391,00

1.027,12

1.212,00

1.178,81
1.027,12

Заузеће простора мањег од 1 м2 наплаћује се као 1 м2.
У случају пријаве већег броја заинтересованих за
исти пијачни објекат спровешће се поступак лицитације и
примењиваће се излицитирана цена.
II
Цене утврђене у тачки I овог Решења примењиваће се
од 1. априла 2011. године.

1.454,00
1.454,00

4.872,03

5.749,00

1.391,00

5. април 2011. године

III
Даном примене цена
утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на
Ценовнике пијачних услуга Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево („ Службени лист града
Смедерева“, број 1/2010).
IV

1.212,00

Решење објавити у „Службеном
Смедерева“.
Број 38-12/2011-12
У Смедереву, 10. марта 2011. године

листу

града

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Др Јасна Аврамовић, с.р.

132,20

156,00

132,20

156,00

172,88

204,00

172,88
132,20

204,00
156,00

71.

132,20

156,00

64,41

76,00

64,41
64,41

76,00
76,00

64,41

76,00

На основу члана 23.
Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2. Одлуке о
одређивању надлежног органа за давање сагласности на
цене у одређеним делатностима из надлежности града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“ , број
6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 91. седници
одржаној 10. марта 2011. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

89,83
89,83

106,00
106,00

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА РОБНОЈ ПИЈАЦИ У
СМЕДЕРЕВУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I

5,08

6,00

133,05

157,00

Даје се сагласност на Ценовник пијачних услуга на
Робној пијаци у Смедереву Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево, број 23-3/6 од 07.02.2011. године,
и то:

5. април 2011. године
Закуп и резервација
пијачних тезги (месечно)
Затворена тезга
- I зона пијаце
- II зона пијаце
Отворена тезга за продају
половне робе
- II зона пијаце
Мала тезга
- I зона пијаце
- II зона пијаце
- закуп и резервација
киоска у власништву ЈКП
„Комуналац“
Дневна пијачнина
Заузет простор на тезги без
месечне закупнине затворена велика тезга
- мала тезга
- за половну робу
Заузети простор по м2 без
месечне закупнине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Цена без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

4.056,78 дин. 4.787,00 дин.
3.197,46 дин. 3.773,00 дин.

Заузеће простора мањег од 1 м2 наплаћиваће се као 1
м2.
Заузеће простора преко 1 м2 наплаћиваће се као 2 м2.
У случају пријаве већег броја заинтересованих за
исти пијачни објекат спровешће се поступак лицитације и
примењиваће се излицитирана цена.
II

2.256,78 дин. 2.663,00 дин.
3.689,83 дин. 4.354,00 дин.
3.070,34 дин. 3.623,00 дин.
2.206,78 дин. 2.604,00 дин.

181,36 дин.
100,00 дин.
40,68 дин.

- заузети простор по м2
(дневно)
96,61 дин.
- заузети простор по м2 за
половну робу (дневно)
40,68 дин.
-заузети простор за кабасту
робу (дневно)
51,69 дин.
Закуп слободног пијачног
простора по м2 (месечно)
За постављање киоска
или другог монтажног
објекта
- екстра зона
857,63 дин.
- I зона пијаце
612,71 дин.
- II зона пијаце
548,31 дин.
Заузеће пијачног
простора за баште –
кафане
- Екстра зона
600,85 дин.
- I зона пијаце
427,97 дин.
- II зона пијаце
386,44 дин.
За постављање мањег
монтажног објекта
- заузеће слободног
пијачног простора поред
продајних објеката
1.477,12 дин.
Остале пијачне услуге
- коришћење WC-a – 1
употреба
7,63 дин.
- коришћење WC-a –
месечно
121,19 дин.
- накнада за одржавање –
месечно
612,71 дин.

214,00 дин.
118,00 дин.
48,00 дин.

Страна 49 – Број 2

Цене утврђене Ценовником из тачке I овог Решења
примењиваће се од 1. априла 2011. године.
III
Даном примене цена утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на Ценовник
пијачних услуга на Робној пијаци Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 1/2010).
IV
Решење објавити у „Службеном
Смедерева“.
Број 38-11/2011-12
У Смедереву, 10. марта 2011. године

листу

града

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Др Јасна Аврамовић, с.р.

114,00 дин.
48,00 дин.
61,00 дин.
72.

1.012,00 дин.
723,00 дин.
647,00 дин.

709,00 дин.
505,00 дин.
456,00 дин.

1.743,00 дин.

На основу члана 23.
Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2. Одлуке о
одређивању надлежног органа за давање сагласности на
цене у одређеним делатностима из надлежности града
Смедерева („Службени лист града Смедерева , број 6/2009)
Градско веће града Смедерева, на 91. седници
одржаној 10. марта 2011. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА СТОЧНОЈ ПИЈАЦИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I

9,00 дин.
143,00 дин.
723,00 дин.

Даје се сагласност на Ценовник пијачних услуга на
Сточној пијаци Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Смедерево, број 23-3/5 од 07.02.2011. године, и то:

Страна 50 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. април 2011. године
II

ДНЕВНА ПИЈАЧНИНА
Цена без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

1. Прасићи, јагњићи,
јарићи и остали подмладак
до 30 kg
по 1 ком. (дневно)
18,64 дин.
22,00 дин.
2. Назимад од 30 до 70 kg
(дневно)
30,51 дин.
36,00 дин.
3. Свиње до100 kg, овце,
козе и остала ситна стока
по 1 ком. (дневно)
64,41 дин.
76,00 дин.
4. Теле, ждребе и остали
подмладак крупне стоке
по1 ком. (дневно
97,46 дин.
115,00 дин.
5. Дебеле свиње по 1 ком.
(дневно)
97,46 дин.
115,00 дин.
6. Крмача са прасићима по
1 ком. (дневно)
132,20 дин.
156,00 дин.
7. Крава, бик, коњ и остала
крупна стока
по 1 ком. (дневно)
132,20 дин.
156,00 дин.
8. Највећа дневна пијачна
накнада (дневно)
1.231,36 дин. 1.453,00 дин.
9. Днeвна пијачна накнада
за веће возило са овцама
(дневно)
864,41 дин. 1.020,00 дин.
10. Днeвна пијачна
накнада за мање возило са
овцама (дневно)
648,31 дин.
765,00 дин.

Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од 1.
априла 2011. године.
III
Даном примене ценa утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на
Ценовнике пијачних услуга Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево
(„Службени лист града
Смедерева“, број 1 /2010).
IV
Решење објавити у „Службеном
Смедерева“.
Број 38-13/2011-12
У Смедереву, 10. марта 2011. године

листу

града

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Др Јасна Аврамовић, с.р.
73.
На основу члана 23.
Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2. Одлуке о
одређивању надлежног органа за давање сагласности на
цене у одређеним делатностима из надлежности града
Смедерева („Службени лист града Смедерева , број 6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 91. седници
одржаној 10. марта 2011. године, донело је

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ПИЈАЦЕ
Р Е Ш Е Њ Е

11. Мерењe код рекламацијe
купца

не
наплаћује се

12. Услужно мерење
(1 мерење)

38,14 дин.

45,00 дин.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА КВАНТАШКОЈ
ПИЈАЦИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО

13. Улазак празног возила –
камион

64,41 дин.

76,00 дин.

I

14. Улазак празног возила
-путничко возило

33,90 дин.

40,00 дин.

15. Резервација пијачног
простора за постављање
возила за продају дрва, угља
и креча (месечно)

5.381,36 дин. 6.350,00 дин.

16. Дневна пијачна накнада
за постављање возила до 3t
за продају дрва, угља и креча
(дневно)

180,51 дин. 213,00 дин.

17. Дневна пијачна накнада за
постављање возила преко 3t
за продају дрва, угља и креча
(дневно)
235,59 дин. 278,00 дин.

Даје се сагласност на Ценовник пијачних услуга
на Кванташкој пијаци Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Смедерево, број 23-3/7 од 07.02.2011. године,
и то:
Цена без
ПДВ-а
1.Резервација пијачног
простора за постављање
возила (месечно)

Цена са
ПДВ-ом

5.381,36 дин. 6.350,00 дин.

2. Дневна пијачна такса за
постављање возила до 3
тоне

180,51 дин.

213,00 дин.

3. Дневна пијачна такса за
постављање возила преко
3 тоне

235,59 дин.

278,00 дин.

5. април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. Дневна пијачна такса за
постављање празног возила

121,19 дин.

143,00 дин.

5. Заузеће пијачног
простора по м2 (дневно)

55,08 дин.

65,00 дин.

6. Коришћење WC-a (једна
употреба)

10,17 дин.

12,00 дин.

7. Коришћење WC-a
(месечно)

144,07 дин.

170,00 дин.

У случају пријаве већег броја заинтересованих за
исти пијачни објекат спровешће се поступак лицитације и
примењиваће се излицитирана цена.
II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од 1.
априла 2011. године.
III
Даном примене ценa утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на
Ценовник услуга на Кванташкој пијаци Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 1 /2010).

Сахрањивање у гробном
месту
1. Копање гробног места
2. Трошкови сахрањивања
у гробном месту
(идентификација гробног
места, коришћење колица
и „протокол“)
3. Коришћење капеле
Закуп и одржавање:
1. Закуп једног гробног
места (годишње)
2. Одржавање гробља
за једно гробно
место(годишње)
3. Закуп земљишта за
гробницу по м2 (годишње)
4. Одржавање гробља по
м2 гробнице (годишње)
5. Резервација места за
гробницу по м2 за једну
годину

Цена без
Цена са
ПДВ-а
ПДВ-ом
2.681,48 дин. 2.896,00 дин.

493,52 дин.
493,52 дин.

533,00 дин.
533,00 дин.

217,59 дин.

235,00 дин.

142,59 дин.

154,00 дин.

142,59 дин.

154,00 дин.

87,96 дин.

95,00 дин.

2.009,26 дин. 2.170,00 дин.
II

IV
Решење објавити у „Службеном
Смедерева“.
Број 38-9/2011-12
У Смедереву, 10. марта 2011. године

Страна 51 – Број 2

листу

града

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Др Јасна Аврамовић, с.р.

Цене утврђене Ценовником из тачке I овог Решења
примењиваће се од 1. априла 2011. године.
III
Даном примене цена утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на Ценовник
обавезних трошкова сахрањивања Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 1 /2010).

74.

IV

На основу члана 23. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2. Одлуке о
одређивању надлежног органа за давање сагласности на
цене у одређеним делатностима из надлежности града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“ , број
6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 91. седници
одржаној 10. марта 2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
ОБАВЕЗНИХ ТРОШКОВА САХРАЊИВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“
СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Ценовник обавезних трошкова
сахрањивања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Смедерево, број 23-3/2 од 07.02.2011. године, и то:

Решење објавити у „Службеном
Смедерева“.
Број 38-8/2011-12
У Смедереву, 10. марта 2011. године

листу

града

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Др Јасна Аврамовић, с.р.

75.
На основу члана 23. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2. Одлуке о
одређивању надлежног органа за давање сагласности на цене
у одређеним делатностима из надлежности града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева , број 6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 91. седници одржаној
10. марта 2011. године, донело је

Страна 52 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. април 2011. године

Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ВОДЕ
ЗА ПИЋЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД“ СМЕДЕРЕВО

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОСИМ УСЛУГА
ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ
СА ОДВОЂЕЊЕМ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ СМЕДЕРЕВО

I
Даје се сагласност на Ценовник воде за пиће Јавног
комуналног предузећа „Водовод“ Смедерево, број 01-67/1
од 25.01.2011. године, и то:
1. Корисници у стамбеним објектима
- са канализацијом
42,24 дин/м3
- без канализације
35,16 дин/м3
2. Установе
- са канализацијом
- без канализације

84,41 дин/м3
70,35 дин/м3

I
Даје се сагласност на Ценовник комуналних услуга
осим услуга производње и дистрибуције воде са одвођењем
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Смедерево, број
01-68/1 од 25.01.2011. године, и то:

шифра
008

3. Привреда и остали корисници
- са канализацијом
126,62 дин/м3
- без канализације
105,51 дин/м3
II

009
0010
0011

Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од 1.
априла 2011. године.

0012

III

0013

Даном примене цена утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на
Ценовник воде за пиће Јавног комуналног предузећа
„Водовод“ Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 3/2010).
IV
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 38-2/2011-12
У Смедереву, 10. марта 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Др Јасна Аврамовић, с.р.

0015
0016
0017
0018
0019
0020
0024
0025

76.
На основу члана 23.
Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др.закон) и члана 2. Одлуке о
одређивању надлежног органа за давање сагласности на
цене у одређеним делатностима из надлежности града
Смедерева („Службени лист града Смедерева , број 6/2009),
Градско веће града Смедерева, на 91. седници
одржаној 10. марта 2011. године, донело је

0026

0027

0137

НАЗИВ УСЛУГЕ/јед.мере
Вома корисници у стамбеним
објектима /х
Вома привреда и остали
корисници /х
Вома индустрија /х
Вома корисници у стамбеним
објектима ван територије града
Смедерева /х
Вома привреда ван територије
града Смедерева /х
Вома индустрија ван територије
града Смедерева /х
Фекалка корисници у стамбеним
објектима /ц
Фекалка привреда и остали
корисници /ц
Фекалка индустрија /ц
Фекалка корисници у стамбеним
објектима ван територије града
Смедерева /х
Фекалка привреда и остали
корисници ван територије града
Смедерева /ц
Фекалка индустрија ван
територије града Смедерева / ц
Цистерна пијаће воде корисници
у стамбеним објектима /ц
Цистерна пијаће воде привреда и
остали корисници /ц
Цистерна пијаће воде корисници
у стамбеним објектима ван
територије града Смедерева / ц
Цистерна пијаће воде привреда
и остали корисници ван
територије града Смедерева /ц
Чишћење и одржавање сливника
атмосферске канализације
са одвозом муља на градску
депонију. Начин чишћења: 70%
ручно; 30% машински
Обрачун за један сливник

цена
5.566,36
7.236,29
9.407,18
6.697,63
8.683,55
11.288,61
3.824,44
4.971,78
6.463,18
4.589,33
5.966,15
7.755,98
3.746,75
4.892,63
4.496,12

5.844,95

953,27
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0138

Чишћење и одржавање шахтова
атмосферске канализације
са одвозом муља на градску
депонију
Начин чишћења: 50% ручно;
50% машински
Обрачун за један шахт

0139

Чишћење и испирање мреже
атмосферске канализације
100 – 300 мм, машински
возилима
Вома и Аутоцистерна Обрачун
по м

0140

0141

Чишћење и испирање мреже
атмосферске канализације
300 – 500 мм, машински
возилима
Вома и Аутоцистерна Обрачун
по м
Чишћење и испирање сливних
решетки атмосферске
канализације са одвозом муља
на градску депонију
Начин чишћења: 100% ручно
Обрачун за једну сливну
решетку

0142

Чишћење и испирање сливне
решетке на ретензијама
„Ћириловац“ и „Петријево“
са одвозом муља на градску
депонију
Начин чишћења: 100% ручно
Обрачун за једну сливну
решетку

0143

Чишћење и одржавање
непосредне зоне сливне
решетке на ретензијама
„Ћириловац“ и „Петријево“
Начин чишћења: 100% ручно
Обрачун за једну сливну
решетку

0229
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IV

Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 38-4/2011-12
У Смедереву, 10. марта 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Др Јасна Аврамовић, с.р

1.901,42

77.
872,00

1.220,82

На основу члана 8. став 1. тачка 4. и става 2. Закона
о заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник Републике Србије“, број 125/2004) и члана 14. став
1. тачка 11. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 91. седници
одржаној 10. марта 2011. године, донело је
П Р О Г Р А М

7.246,89

СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2011. ГОДИНУ
I
ЗНАЧАЈ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ

11.568,21

11.568,21

Одгушење канализације сајлом
Начин чишћења: 100% ручно
Обрачун по м
303,78
II

Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од 1.
априла 2011. године.
III
Даном примене цена утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на
Ценовник комуналних услуга осим услуга производње
и дистрибуције воде са одвођењем Јавног комуналног
предузећа „Водовод“ Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 3/2010).

Дератизација и дезинсекција представљају важне
мере за заштиту становништва од заразних болести. Ове
хигијенско-епидемиолошке мере предузимају се у циљу
уништавања мишева, пацова и инсеката, као важних
чинилаца у настанку заразних болести.
Законом о заштити становништва од заразних
болести (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број
125/2004) дефинисано је да су превентивна дератизација и
дезинсекција опште хигијенско-епидемиолошке мере које
се спроводе у насељеним местима, на јавним површинама,
у стамбеним објектима, у средствима јавног саобраћаја, у
објектима под санитарним надзором и њиховоj непосредној
околини и другим објектима у којима се обавља друштвена,
односно јавна делатност, а у циљу заштите становништва
од заразних болести.
1. ДЕРАТИЗАЦИЈА – подразумева сузбијање глодара
(пацова и мишева) у циљу свођења њиховог броја на
толерантни ниво.
Сузбијање и уништавање глодара се спроводи из више
разлога:
- здравствених,
- економских,
- естетских и
- заштите животне средине.
2. ДЕЗИНСЕКЦИЈА – представља скуп мера и поступака за
сузбијање инсеката, вектора трансмисивних заразних болести
и подразумева уништавање комараца, крпеља, бубашваба и
других инсеката, који нису само преносиоци болести, него и
изазивају алергијске реакције приликом уједа.
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II
ЦИЉ ПРОГРАМА

У циљу спречавања и сузбијања заразних болести
које се шире посредством глодара и инсеката, доноси
се програм којим се дефинишу површине и објекти где
ће се спроводити дератизација и дезинсекција, време
спровођења, учесници у реализацији програма, извори и
динамика обезбеђивања средстава и праћење спровођења.
III
ОБИМ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
1. Спровођење систематске дератизације подразумева
дератизацију у стамбеним објектима колективног и
индивидуалног становања на целокупној територији града
Смедерева, укључујући приградска и сеоска насеља:
Југово, Бадљевица, Биновац, Водањ, Враново, Врбовац,
Вучак, Добри До, Друговац, Колари, Кулич, Ландол,
Липе, Лугавчина, Луњевац, Мала Крсна, Мало Орашје,
Михајловац, Осипаоница, Петријево, Радинац, Раља,
Сараорци, Сеоне, Суводол, Скобаљ, Удовице, Шалинац и
Орешац и то следећи објекти:
- индивидуална домаћинства…………….. 15.300 сеоских
19.100 градских
- средње и основне школе .....................................25 објеката
- предшколске установе .........................................10 објеката
- остале установе ................................................... 50 објеката
- здравствене установе у граду и селима .............. 43 објекта
- задруге по селима ................................................ 10 објеката
- пекаре ................................................................... 50 објеката
- угоститељски објекти ........................................650 објеката
- канализациона мрежа (шахте)...........................2.500 комада
- градска сметлишта ........................................................ 11 ха
- дивље депоније ...........................................................4 – 5 ха
- зелене површине ............................................................18 ха
- зелене пијаце .................................................................8,8 ха
- гробља ............................................................................11 ха
- приобаље реке Дунав ...................................................2,3 км
- Тврђава ............................................................................11 ха
У зависности од ситуације на терену број шахти који
је одређен Програмом, може се повећати за 10%, уколико
неко од корисника укаже на постојање глодара у шахтама.
IV
ОБИМ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
1. Сузбијање крпеља ( три третмана са земље) на
локалитетима, у површини око 50 хектара:
- приобаље Дунава (Веслачки клуб) и Језаве (Марина),
- Тврђава,
- градски паркови,
- дворишта школа и предшколских установа,
- круг болнице и здравствених амбуланти,
- црквена дворишта и спортски терени и
-дворишта осталих установа на територији града Смедерева.
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2. Сузбијање комараца
- У оквиру ларвицидног третмана вршиће се три
третмана из ваздуха на површини од 800 ха и три третмана
са земље на површини од 30 ха. Третираће се следеће
локације: Ада, приобаље Дунава до иза Ковинског моста,
насеље Орешац, део Годоминског поља каналима, Југово,
приобаље Велике Мораве, Шалиначка и Радиначка језера,
канал Језаве, забарене површине у сеоском и градском
подручју.
- Адултицидни третман комараца на површини око 7.450
хектара, два третмана из ваздуха и 50 ха са земље на
локалитетима:
Град Смедерево, Смедеревска ада, Југово и Орешац и
шири појас урбаног насеља уз Дунав, Липе, Враново, Мала
Крсна, Скобаљ, Осипаоница, Лугавчина, Сараорци, Кулич,
Шалинац, Радинац, Вучак, Сеоне, Удовице, Петријево,
Ландол, Водањ, Раља, Врбовац, Михајловац, Добри До,
Колари, Суводол, Друговац, Бадљевица, Мало Орашје,
Биновац и Луњевац.
Реализација систематске дератизације и дезинсекције
на овим површинама и објектима финансираће се из
средстава предвиђених Одлуком о буџету града Смедерева
за 2011. годину („Службени лист града Смедерева“, број
9/2010) - средства градоначелника, раздео 2, функција 530,
позиција 73, конто 424 - специјализоване услуге.
- Сузбијање комараца:
ларвицидни третман ............................. 2.000.000,00 динара
адултицидни третман ............................ 5.000.000,00 динара
- Дератизација .........................................3.800.000,00 динара
- Сузбијање крпеља ................................... 150.000,00 динара
_____________________
10.950.000,00 динара
V
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Спровођење систематске дератизације и уништавање
крпеља и комараца обухвата примену хемијских,
механичких и биолошких средстава за сузбијање штетних
врста глодара, крпеља и комараца. О томе која ће врста,
тип и количина средстава бити употребљена, предлог
даје овлашћена организација којој буду поверени послови
дератизације и дезинсекције, у складу са важећим
законским прописима.
Овлашћена организација се обавезује да:
- изврши припремне радове у смислу обавештавања
становништва града Смедерева о акцији дератизације
и дезинсекције на територији града Смедерева, путем
плакатирања и преко средстава јавног информисања,
- посебно писмено обавести удружење пчелара о акцији
сузбијања комараца на територији града Смедерева,
- стручно и квалитетно обави акције дератизације и
дезинсекције на територији града Смедерева на уговореној
површини,
- примени препарате наведене у понуди у довољним
количинама,
- неће угрозити здравље људи нити еколошки нарушити
човекову средину,
- у свему поступи по примедбама овлашћеног лица
наручиоца.
Да би дератизација и дезинсекција биле што
успешније, морају бити синхронизоване по плану и
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програму за целу територију града у односу на време,
простор извођења, методологију и избор препарата.
Мере дезинсекције имају превентивни карактер.
Превентивне мере се односе на активности које се
предузимају ради ремећења услова који погодују
одржавању, размножавању и расејавању различитих врста
артропода (инсеката).
VI
ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Извођење превентивне дератизације и уништавање
крпеља и комараца обухвата три фазе:
I фаза – доношење Програма од стране Градског већа града
Смедерева и одобрење градоначелника за финансирање
наведеног Програма.
II фаза – Расписивање јавних конкурса за избор извођача
за спровођење систематске дератизације и дезинсекције и
потписивање уговора.
III фаза – Надзор и контрола спровођења акције
систематске дератизације и дезинсекције спроводиће се од
стране самог извођача и од стране надлежне инспекцијске
службе.
Реализација Програма систематске дератизације и
дезинсекције одвијаће се у складу са Оперативним планом
који доставља извођач.
VII
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-18/2011-12
У Смедереву, 10. марта 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Др Јасна Аврамовић, с.р.
78.
На основу члана 4. став 1. тачка 3. и члана 8. Закона
о заштити од буке у животној средини („Службени гласник
Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010), члана 10.
Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
8/2010) и члана 14. став 1. тачка 11. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 91. седници
одржаној 10. марта 2011. године, донело је
П Р О Г Р А М
МОНИТОРИНГА СТАЊА НИВОА КОМУНАЛНЕ
БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА
2011. ГОДИНУ
I
ОСНОВЕ ПРОГРАМА
Град Смедерево као јединица локалне самоуправе је
субјект система заштите животне средине и у оквиру своје
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надлежности утврђене законом обезбеђујe континуалну
контролу и мониторинг стања буке у животној средини.
Мониторинг буке се врши систематским мерењем,
испитивањем и оцењивањем индикатора буке, физичких
величина којима се описује бука у животној средини и које
су везане за штетни ефекат буке.
1. Садржај мониторинга стања нивоа буке у
животној средини
Мерни локалитети
За потребе реализације Програма мониторинга
стања нивоа буке на територији града Смедерева за 2011.
годину, а у циљу зонирања територије града Смедерева,
планирања звучне заштите и оцену сметњи од штетног
дејства буке у насељеним местима, потребно је приступити
континуираном мерењу нивоа звучног притиска и
дефинисању његове временске зависности на 14 мерних
локалитета који покривају град. У оквиру мерних
локалитета избор мерних тачака биће вршен у складу са
зонама намене простора дефинисаним стандардом СРПС
У.Ј6.205:2007 тако да се изабраним мерним тачкама
обухвате:
• Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне, културноисторијски локалитети, паркови и подручја спортскорекреационих центара;
• Туристичка подручја, приградска, периферијска и сеоска
насеља, кампови и школске зоне;
• Чисто стамбена подручја;
• Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена
подручја и дечија игралишта;
• Градски центар, занатска, трговачка, административноуправна зона са становима, зоне дуж аутопутева,
магистралних и градских саобраћајница;
• Индустријска, складишна и сервисна подручја, подручја
око аутобуске и железничке станице.
Динамика мерења и мерни интервали
Мониторинг стања нивоа буке на територији града
Смедерева се организује за карактеристичне временске
интервале дневног и ноћног периода времена на 14 мерних
места у току године.
Мерни интервали су изабрани тако да се њима
обухвати цео циклус промена нивоа посматране буке у току
дневног и ноћног периода времена. Мерење ће се вршити
континуално или у три петнаестоминутна интервала у
дневном периоду и два петнаестоминутна интервала у
ноћном периоду у оквиру следећих временских интервала:
1. 0900 - 1200
2. 1300 - 1600
3. 1700 – 2000
4. 2200 - 0100
5. 0200 - 0500
Параметри мониторинга
На свим мерним местима процедура мониторинга
стања нивоа буке има за циљ одређивање:
1. eквивалентног нивоа буке,
2. процентуалног нивоа буке,
3. фреквенције расподеле нивоа буке на
карактеристичним местима.
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2. Циљеви континуалног мониторинга стања буке у
животној средини
Континуалним мониторингом стања нивоа буке
утврђује се реално стање буке у животној средини на
територији града Смедерева у смислу стварања услова да се:
1. утврде мере и услови заштите од буке, односно
звучне заштите на просторима са прекомерним нивоима
буке;
2. изврши акустичко зонирање територије града,
одређујући мере забране и ограничења коришћења
појединих извора буке;
3. доносе и локални акциони план заштите од буке у
животној средини;
4. врши надзор и контрола примене мера заштите од
буке у животној средини;
5. проблем буке сагледа и угради у планове при
просторном уређењу нових и реконструкцији постојећих
насеља и подручја у складу са стандардом (СРПС У.J6.205);
6. при изградњи и техничком пријему стамбених,
инвестиционих и индустриjских објеката, објеката мале
привреде и градске инфраструктуре обезбеде и испоштују
утврђени технички прописи који гарантују квалитет звучне
заштите (стандарди из групе СРПС У.J6),
7. изврши валоризација простора за становање са
аспекта утицаја фактора ризика ЕКО индикатора на услове
становања.
II
ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Реализација Програма праћења нивоа буке на
територији града Смедерева за 2011. годину обухвата три
фазе:
I фаза - Доношење Програма мониторинга буке на
територији града Смедерева за 2011. годину од стране
Градског већа града Смедерева;
II фаза - Избор овлашћене стручне организације за
реализацију Програма и потписивање уговора.
III фаза - Реализација Програма од стране изабране
овлашћене стручне организације.
III
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Мониторинг нивоа буке на мерним местима
одређеним овим Програмом финансираће се из средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине раздео 4,
глава 4.4., функција 560, позиција 120, конто 424 – услуге
очувања животне средине, предвиђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010),
IV
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-19/2011-12
У Смедереву, 10. марта 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Др Јасна Аврамовић, с.р.

5. април 2011. године

79.
На основу члана 10. Одлуке о накнади за заштиту и
унапређење животне средине града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 8/2010) и члана 14. став 1.
тачка 11. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 91. седници
одржаној 10. марта 2011. године, донело је
П Р О Г Р А М
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ СА ЈАВНИХ
ЧЕСМИ И КУПАЛИШТА У СМЕДЕРЕВУ ЗА 2011.
ГОДИНУ
I
ОСНОВЕ И ЦИЉ ПРОГРАМА
Системска контрола квалитета изворских вода
са јавних чесми на територији Смедерева обавља се у
циљу заштите здравља становништва, праћења стања
изворишта подземних вода и утицаја загађивача на њихов
квалитет на основу чега се процењује утицај и ризик
коришћења изворских вода на здравље корисника, а
уједно представљају и један од индикатора стања животне
средине. Истовремено, дефинише се листа објеката који
могу да послуже као алтернативни извор водоснабдевања
у периодима нестанка воде у систему централног водовода.
II
ОБИМ И ЛОКАЦИЈЕ
Једном месечно у току године извршити
микробиолошке и основне физичко-хемијске анализе за 2
јавне чесме у граду Смедереву, и то:
јавна чесма „код Цркве“ и
јавна чесма „Улица Филипа Вишњића“.
Два пута годишње извршити микробиолошке и
основне физичко-хемијске анализе за 8 јавних чесми у
граду Смедереву:
„Ћир-Антина“ чесма,
јавна чесма „Булине воде“ ,
јавна чесма „у кругу болнице“,
јавна чесма „Монопол“,
јавна чесма „испред пекаре“,
јавна чесма „код старачког дома“,
јавна чесма „иза пекаре“,
јавна чесма код Основне школе „Јован Јовановић
Змај“ и
14 јавних чесми у селима и то:
јавна чесма „на путу Раља – Колари“,
јавна чесма „код Цркве“ у Друговцу,
јавна чесма „на страни“ у Петријеву,
јавна чесма „Спомен“ у Раљи,
јавна чесма „Спомен“ у Скобаљу,
јавна чесма „Спомен“ у Лугавчини,
јавна чесма „Спомен“ у Сараорцима,
јавна чесма „Спомен“ у Осипаоници,
јавна чесма „Спомен“ у Суводолу,
јавна чесма „Спомен“ у Вучаку,
јавна чесма „Спомен“ у Ландолу,
јавна чесма „код железничке станице у Водњу“,
јавна чесма „Сегда“ у Радинцу и
јавна чесма „у центру“ у Коларима.
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Три пута годишње, у летњим месецима извршити
микробиолошке и основне физичко-хемијске анализе
за два купалишта: на Дунаву (Југово) и купалиште на
Шалиначким језерима.
III
ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
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Земљиште се одликује плодношћу, односно
присуством супстанци (воде, минералних и органских
материја, кисеоника) које су неопходне за раст и развиће
биљака и обезбеђује највећи проценат хране за човечанство.
Из тог разлога неопходно је одржавати његове функције и
квалитет.
II

Реализација Програма праћења квалитета воде са
јавних чесми и купалишта у Смедереву за 2011. годину
обухвата три фазе:
I фаза – Доношење Програма праћења квалитета воде
са јавних чесми и купалишта у Смедереву за 2011. годину
од стране Градског већа града Смедерева;
II фаза – Избор овлашћене стручне организације за
реализацију Програма и потписивање уговора.
III фаза - Реализација Програма од стране изабране
овлашћене стручне организације

Деградација земљишта се може дефинисати као скуп
процеса узрокованих човековом активношћу, који смањују
садашњи и будући потенцијал земљишта као
услов опстанка живог света на нашој планети.
У циљу формирања базе података о степену загађења,
као и врстама присутних полутаната неопходна је контрола
и испитивање земљишта.

IV

III

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Контрола квалитета воде са јавних чесми и купалишта
у Смедереву одређена овим Програмом, финансираће се из
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине,
раздео 4, глава 4.4., функција 560, позиција 120, конто 424
– услуге очувања животне средине, предвиђених Одлуком
о буџету града Смедерева за 2011. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2010).
V
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-20/2011-12
У Смедереву, 10. марта 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Др Јасна Аврамовић, с.р.
80.

ЦИЉ КОНТРОЛЕ

ОБИМ КОНТРОЛЕ И ЛОКАЦИЈЕ
Програм праћења квалитета земљишта обухвата
узорковање и анализирање земљишта (5 узорака
пољопривредног земљишта и 5 узорака непољопривредног
земљишта) на наведеним локалитетима. Узорци
пољопривредног земљишта биће узети са површина
пољопривредног подручја града - воћњака, њива,
повртњака, пашњака, винограда и других култура у
непосредној близини потенцијалних загађивача.
Узорци непољопривредног земљишта биће узети са
локација:
− земљиште у близини водоизворишта у Шалинцу;
− земљиште око здравствених објеката;
− земљиште у близини бензинских пумпи;
− земљиште са рекреативних, парковских површина
и дечијих игралишта;
− земљиште поред ЈКП „Водовод“ у Шалиначкој
улици.
IV

На основу члана 10. Одлуке о накнади за заштиту и
унапређење животне средине града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 8/2010) и члана 14. став 1.
тачка 11. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 91. седници
одржаној 10. марта 2011. године, донело је
П Р О Г Р А М
ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2011.
ГОДИНУ
I
ОСНОВЕ ПРОГРАМА
Земљиште је танак растресити површински слој
земљине коре и динамичан природни ресурс. Убраја се
у условно обновљиве ресурсе с обзиром на дуготрајне
процесе настанка и развоја.

ПАРАМЕТРИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА
ЗЕМЉИШТА
У узорцима земљишта испитиваће се: pH –
вредност (киселост), сулфати као сумпор, фосфати као
фосфорпентоксид, сува материја, садржај воде, укупан
садржај азота, укупни хром.
У узорцима земљишта би се испитивала концентрација
микроелемената и тешких метала (Pb, As,Cu, Ni, Cd, Hg и
Zn).
Потребно је у узорцима земљишта контролисати
полихлороване бифениле (ПЦБ), полицикличне ароматичне
угљоводонике (ПАХ) и пестициде.
V
ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА
Овлашћена организација је у обавези да приликом
достављања извештаја прикаже методологију узорковања,
мерну опрему и методологију обраде података.
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Резултати ће бити приказани табеларно, графички
и текстуално објашњени, са закључком о стању на
локацијама које су утврђене Програмом. Тумачење
резултата испитивања вршиће се у складу са важећом
законском регулативом.
VI
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Реализација Програма праћења квалитета земљишта
на територији града Смедерева за 2011. годину обухвата
две фазе:
I фаза – Доношење Програма праћења квалитета
земљишта на територији града
Смедерева за 2011. годину од стране Градског већа града
Смедерева;
II фаза – Избор овлашћене стручне организације за
реализацију Програма и потписивање уговора.
VII
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Мониторинг земљишта на мерним местима одређеним
овим Програмом, финансираће се из средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010), раздео 4, глава 4.4., функција 560,
позиција 120, конто 424 – услуге очувања животне средине,
предвиђених Одлуком о буџету Града Смедерева за 2011.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2010).
VIII
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-21/2011-12
У Смедереву, 10. марта 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Др Јасна Аврамовић, с.р.
81.
На основу члана 9. став 2. и члана 15. став 1. и 3.
Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике
Србије“, број 36/2009), члана 10. Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење животне средине града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 8/2010) и члана
14. став 1. тачка 11. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 91. седници
одржаној 10. марта 2011. године, донело је
П Р О Г Р А М
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2011.
ГОДИНУ
I
ОСНОВЕ ПРОГРАМА
Локална мрежа мерних места успоставља се ради
праћења квалитета ваздуха на нивоу јединице локалне
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самоуправе. Праћење квалитета ваздуха врши се у циљу
заштите здравља људи, вегетације и природних екосистема.
Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне
делатности – Одсек за заштиту животне средине Градске
управе града Смедерева дужно је да податке о резултатима
мониторинга квалитета ваздуха јавно објављује и доставља
Агенцији за заштиту животне средине. Контрола нивоа
загађујућих материја у ваздуху врши се фиксним мерењем
нивоа загађујућих материја у локалној мрежи мерних
станица и мерних места на локацијама за:
1) континуална мерења и
2) повремена мерења.
II
ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА
Локална мрежа мерних места за праћење квалитета
ваздуха у Смедереву успоставља се овим Програмом, а
чине је мерна места за мерење садржаја тешких метала
(олово, арсен, кадмијум, никл, хром, манган и гвожђе) у
суспендованим честицама РМ10 и садржај полицикличних
ароматичних угљоводоника (РАН) у суспендованим
честицама РМ10 (пирен и бензо(а)пирен) вршиће се на два
мерна места:
1. Раља и
2. Центар за културу у Смедереву,
једном недељно за период од годину дана у складу са
Уговором о пружању услуге мерења нивоа загађујућих
материја у ваздуху број 400-4324/2010-13 од 27.09.2010.
године закљученог између града Смедерева и Градског
завода за јавно здравље Београд.
III
МЕРНА МЕСТА У ОКВИРУ ДРЖАВНЕ МРЕЖЕ ЗА
ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
Агенција за заштиту животне средине и град
Смедерево су одредили четири локације на којима су
постављене аутоматске мерне станице за праћење и
извештавање о квалитету ваздуха. То су локације:
o „Царина“ где се прати концентрација основних
загађујућих материја сумпор-диоксид (SO2), азотдиоксид (NO2), азот моноксид (NO), укупни оксиди
азота (NOx), угљен-моноксид (CO),
o „Раља“, „Радинац“ и „Центар“ где мерења
обухватају још и суспендоване честице (PM10,
PM2.5, PM1).
На све четири станице приказују се и метеоролошки
параметри: брзина ветра, правац ветра, температура
ваздуха, релативна влажност ваздуха и атмосферски
притисак.
Државном мрежом мерних места за контролу
квалитета ваздуха на којима се мере основне загађујуће
материје (чађ, сумпор-диоксид (SO2), азот-диоксид (NO2)
и таложне материје) обухваћене су две локације у центру
града, тамо где је највећа густина насељености и то:
1. Гимназија и
2. Здравствени центар „Свети Лука“.
Испитивање ради Завод за јавно здравље Пожаревац,
као овлашћена превентивна здравствена установа.
Избор мерних места, узорковање и методе коришћене
за идентификацију загађујућих материја, анализе и
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интерпретација резултата испитивања су у складу са
важећом законском регулативом.
IV
МЕРЕЊА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Јединица локалне самоуправе доноси одлуку о
мерењима посебне намене када постоји основана сумња да
је дошло до загађења ваздуха које може нарушити здравље
људи и/или животну средину.

VI
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Реализација Програма контроле квалитета ваздуха на
територији града Смедерева за 2011. годину је већ започета
склапањем Уговора о пружању услуге мерења нивоа
загађујућих материја у ваздуху број 400-4324/2010-13 од
27.09.2010.године закљученог између града Смедерева и
Градског завода за јавно здравље Београд и ова активност
је пренета из претходне године.

V
ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И
ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНТРОЛЕ
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
Обезбеђивање квалитета података
Тумачење резултата испитивања вршило би се у
складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник
Републике Србије“, број 36/2009) и Уредбом о условима
за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени
гласник Републике Србије“, број 11/2010 и 75/2010).
Сва мерења, обраду и анализу података, проверу
валидности резултата добијених мерењем и/или узимањем
узорака и интерпретацију резултата врши овлашћена
стручна организација која је акредитована као лабораторија
за испитивање, односно која испуњава прописане услове
за мерење свих наведених загађујућих материја и која
поседује дозволу надлежног министарства да врши
мониторинг ваздуха.
Стручна организација која врши мониторинг
ваздуха стара се о примени адекватних метода испитивања,
одржавању мерних места, мерних инструмената са
пратећом опремом, опреме за пријем и пренос података
ради обезбеђења захтева у погледу квалитета података који
се користе за оцењивање квалитета ваздуха.
На основу вишегодишњих резултата мерења
нивоа загађујућих материја, вршила би се анализа у циљу
праћења просторне и временске расподеле загађујућих
материја и утврђивање тренда концентрација одређених
полутаната у ваздуху.
Редовно извештавање
Извештаје о извршеним мерењима, односно о
резултатима контроле квалитета ваздуха у оквиру Локалне
мреже мерних места, стручна организација доставља
Одељењу за урбанизам, изградњу и комуналне делатности
– Одсеку за заштиту животне средине.
Приликом достављања извештаја биће описана
методологија узорковања, мерна опрема и методологија
обраде података. Резултати ће бити приказани табеларно,
графички и текстуално објашњени, са закључком о стању
аерозагађења на предвиђеним локацијама.
О подацима о квалитету ваздуха из државне и локалне
мреже мерних места, јавност ће се редовно обавештавати
путем електронских и штампаних медија, односно путем
интернета, у складу са законом.
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VII
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Мониторинг аерозагађења на мерним местима
одређеним овим Програмом финансираће се из средстава
Буџетског фонда за заштиту животне средине, раздео 4,
глава 4.4., функција 560, позиција 120, конто 424 – услуге
очувања животне средине, предвиђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2010).
VIII
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-22/2011-12
У Смедереву, 10. марта 2011. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Др Јасна Аврамовић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

82.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009 и 73/2010), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 3. марта 2011.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2011. годину („Службени лист града
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Смедерева“, број 9/2010), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 51, економска класификација
499 - Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 41.767,08 динара на име доделе помоћи
за економско оснаживање и осамостаљивање избегличких
и породица интерно расељених лица на територији града
Смедерева.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.15 –
Социјална заштита-Услуге, програми, пројекти, ЛАП-ови
и хуманитарне организације, функција 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, позиција
186 – Трансфери осталим нивоима власти, економска
класификација 463, у укупном износу од 41.767,08
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
48.983.501,08 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1086/2011-12
У Смедереву, 3. марта 2011. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
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о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Радинац.
6. Резултате референдума објавити у „Службеном
листу града Смедерева“.
Број 88/11
У Радинцу, 20. 03. 2011, године
КОМИСИЈА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА

84.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 70. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 81. Статута града Смедерева( „Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008) и члана 3. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени
лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Радинац на седници одржаној дана 20.03.2011. године, утврдила је да су
грађани Месне заједнице Радинац на референдуму, који је
одржан 20.03.2011. године, донели

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОД Л У КУ
83.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 14. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист града
Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст), у предмету
спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Радинац
Комисија за спровођење референдума

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДИНАЦ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје Месне заједнице Радинац
( у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5 (пет)
година, почев од 01.06.2011.године.
Члан 2.

ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ РАДИНАЦ
1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Радинац изјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Радинац
одржан је 20. 03. 2011. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице
Радинац уписано је укупно 4237 грађана.
3. „За“ Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Радинац, на референдуму је
гласало 2201 грађана.
4. „Против“ Предлога одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Радинац, на референдуму је
гласало 143 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на
референдуму, Комисија за спровођење референдума о
увођењу самодоприноса. објављује да је већином гласова
укупног броја грађана, на референдуму, донета Одлука

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I. Капитални трансфери
50%
- Изградња инфраструктуре( изградња сеоских улица,
канализације, насипање њивских и сеоских путева путева,
реконструкција нисконапонске мреже и др.).
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу (Дома културе, спортских објеката и терена, школе, здравствене амбуланте, гробља и др.).
II. текући трансфери
50 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
( уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, путева,
улица, гробља депонија и др.).
- За одржавање објеката од значаја за Месну заједницу
( одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.).
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области основног
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образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и физичке културе)
- Редовна делатност месне заједнице
- Помоћ социјално угроженим лицима.
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених
3%
2. На приход од пољопривреде и шумарства
15 %
3. На приход остварен од самосталних
делатности на који се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом
5%
Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 60.000.000 динара. Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће
враћен на законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.

коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству
на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у
роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се воде
код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних
примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
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Члан 14.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број:89/2011-02
У Радинцу, 21.03.2011. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Бобан Јоцић, с. р.
85.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 14. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист града
Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст), у предмету
спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Мала Крсна
Комисија за спровођење референдума
ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛА КРСНА
1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице
Мала Крсна изјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Мала Крсна
одржан је 20. 03. 2011. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице
Мала Крсна уписано је укупно 1425 грађана.
3. „За“ Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Мала Крсна, на референдуму је
гласало 719 грађана.
4. „Против“ Предлога одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Мала Крсна, на референдуму
је гласало 23 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на
референдуму, Комисија за спровођење референдума о
увођењу самодоприноса. објављује да је већином гласова
укупног броја грађана, на референдуму, донета Одлука о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Мала
Крсна.
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6. Резултате референдума објавити у „Службеном
листу града Смедерева“.
Број 59-2011/11
У Малој Крсни, 21. 03. 2011, године
КОМИСИЈА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА

86.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 70. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
члана 81. Статута града Смедерева( „Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008) и члана 3. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени
лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице Мала Крсна на
седници одржаној дана 20.03.2011. године, утврдила је да
су грађани Месне заједнице Мала Крсна на референдуму,
који је одржан 20.03.2011. године, донели

5. април 2011. године

- Финансирање удружења грађана, организација из области спорта и културе и других институција из области
образовања и примарне здравствене заштите.
- Редовна делатност месне заједнице и помоћ
социјално угроженим лицима.
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства
3. На приход остварен од самосталних
делатности на који се плаћа порез на
доходак грађана у складу са законом
4. На приход остварен од имовине и
имовинских права на које се плаћа порез у
складу са законом
5. На износ пријављене зараде
остварене у иностранству, која не може
бити мања од троструке просечне
месечне зараде Града Смедерева

2%
12 %
2%
2%

1%

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 12.500.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛА КРСНА

Одлуку доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни
већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.

Члан 1.

Члан 6.

Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје Месне заједнице Мала
Крсна ( у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5
(пет) година, почев од 01.04.2011.године.

Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства, приходи
од самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на доходак грађана, приход остварен од имовине и имовинских
права на које се плаћа порез у складу са законом и износ
пријављене зараде остварене у иностранству, која не може
бити мања од троструке просечне месечне зараде Града
Смедерева.

ОД Л У КУ

Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I. Капитални трансфери
50%
- Изградња инфраструктуре(изградња сеоских улица,
насипање њивских и сеоских путева путева, уређење путног појаса и реконструкција нисконапонске мреже и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну заједницу (Дома културе, спортских објеката и терена,
школе, здравствене амбуланте, цркве, гробља, депоније и
пијаце).
II. текући трансфери
50 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре:
- Уређење и одржавање уличне расвете, путева, улица,
гробља и депоније.
За одржавање објеката од значаја за месну заједницу:
- Одржавање Дома културе, школе, амбуланте, спортских објеката и терена.

Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у
роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.

5. април 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Члан 9.

С Т А Т У Т

Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних
примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом

Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“

Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне
самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.
Члан 13.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 14.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 59/2011-02
У Малој Крсни, 21.03.2011. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Драгиша Петровић, с. р.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Јавно предузеће „Смедеревска тврђава“ (у даљем
тексту: Предузеће) је основано и организовано као јавно
предузеће које обавља делатност од општег интереса за
град Смедерево.
Члан 2.
Оснивач Предузећа је Град Смедерево са седкштем
у Смедергзу, Улица Омладинска број 1 (у даљем тексту:
Оснивач).
Члан 3.
Овим Статутом се уређују питања од значаја за
организовање и рад Предузећа:
• Основне одредбе
• Пословно име и седиште ЈавногПредузећа и
унутрашња организација
• Делатност Предузећа;
• Имовина и основни капитал
• Права обавезе и одговорности између предузећа и
оснивача
• Услови и начин утврђивања и распоређивања добити
и сношење ризика
• Права, обавезе и одговорност предузећа у правном
промету
• Општа акта
• Заступање и представљање Предузећа;
• Управљање предузећем
• Управни одбор
• Директор
• Надзорни одбор
• Заштита животне средине
• Остваривање права на штрајк
• Пословна тајна
• Статусне промене
• Прелазне и завршне одредбе
II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА

87.
Јавно предузеће „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“
Смедерево
СТАТУТ
Смедерево, март 2011. године
На основу члана 17. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник РС“, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005
испр. и 123/2007 - др. Закон), Одлуке о оснивању Јавног
предузећа „Смедеревска тврђава“ као јавног предузећа
за обављање делатности од општег интереса за град
Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
8/2010), Привремени Управни одбор ЈП „Смедеревска
тврђава“ на првој седници одржаној 21.03.2011. године,
доноси

Члан 4.
Предузеће послује под пословним именом
„Смедеревска тврђава“.
Скраћени назив Предузећа је ЈП „Смедеревска
тврђава“.
Седиште предузећа је у Смедереву.
Члан 5.
О промени назива и седишта Предузећа, одлуку
доноси Управни одбор Предузећа по претходно добијеној
сагласности Оснивача.
Члан 6.
Предузеће има свој печат, штамбиљ и заштитни знак
који садржи назив и седиште Предузећа, као и орнаменте.
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Печат има облик круга пречника 32 мм, у коме је
на српском језику, ћириличним писмом по ободу круга
исписан следећи текст: Јавно предузеће „Смедеревска
тврђава“, а у средишту круга, хоризонтално исписана реч:
Смедерево.
Заштитни знак је округлог облика, на чијем је сбоду
од половине до половине круга, гледајући с лева на десно
горњу половину круга исписан текст, великим ћириличним
словима „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“ а гледајући са лева
на десно доњу половину круга исписан текст на енглеском
језику великим словима „ЗМЕВЕКЕУО РОКТКЈЕ88“ у
тамно плавој и сивој боји. Сам пословни знак се састоји од
три боје (тамно плаво, светло плаво и сиво) и у себи садржи
графичку стилизацију тврђаве у сивој и тамно плавој боји,
као и стилизовани приказ речних таласа у светло-плавој
боји, око којих је кружни двојезични натпис.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи назив
Предузећа, као и простор предвиђен за уписивање броја и
датума.
Пословна писма и друга документа Предузећа,
укључујући и оне у електронској форми, који се упућују
трећим лицима. садрже следеће податке: пословно име;
седиште; матични број; порески идентификациони број;
телефонски и електронски контакт; пословно име и
седиште банке; број рачуна.
Члан 7.
Предузеће обавља своје послове као јединствена
радна целина.
Унутрашња организација и систематизација радних
места Предузећа ближе се уређује Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места
који доноси директор Предузећа.
Сагласност на Правилник даје Управни одбор
Предузећа и надлежни орган Оснивача.
III ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 8.
Претежна делатност коју Предузеће обавља, као
културно-уметничку и пословну делатност од општег
интереса, је:
91.03 - Заштита и одржавање непокретних културчих
добара, културно-историјских локациј« зграда и сличних
туристичких споменика.
Члан 9.
Поред претежне делатности из претходног члана,
Предузеће обавља и следеће културнс уметничке и
пословне делатности од општег интереса:
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности
93.21 Делатност забавних и тематских паркова
93.11 Де латност спортских обј еката
91.2 Делатност музеј а галериј а и збирки
90.04 Рад уметничких установа
90.2 Уметничко стваралаштво
90.02 Друге уметничке делатности у оквиру
извођачке уметности
90.01 Извођачка уметност
85.52 Уметничко образовање
82.99 Остале
услужне
активности
подршке
пословању
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82.30 Организовање састанака и сајмова
82.19 Фотокопирање, припремање докумената и
друга специјализована канцеларијска подршка
79.90 Остале услуге резервације и делатности
повезане с њима
79.12 Делатност тур-оператора
77.40 Лизинг интелектуалне својине и сличних
производа, ауторских дела и предмета сродних
права
77.39 Изнајмљивање и лизинг осталих машина,
опреме и материјалних добара
77.33 Изнајмљивање и лизинг канцеларијских
машина и канцеларијске опреме (укључујући
рачунаре)
77.29 Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за
личну употребу и употребу у домаћинству
77.22 Изнајмљивање видео-касета и компакт-дискова
77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију
и спорт
74.20 Фотографске услуге
74.10 Специјализоване дизајнерске делатности
73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног
мњења
73.12 Медијско представљање
73.11 Делатност рекламних агенција
70.22 Консултантске активности у вези с пословањем
и осталим управљањем
70.21 Делатност комуникација и односа с јавношћу
70.10 Управљање економским субјектом
68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених
некретнина и управљање њима
63.99 Информационе услужне делатности на другом
месту непоменуте
63.12 Веб портали
63.11 Обрада података, хостинг и сл.
61.30 Сателитске телекомуникације
61.20 Бежичне телекомуникације
59.14 Делатност приказивања кинематографских
дела
59.13 Дистрибуција кинематографских дела, аудиовизуелних дела и телевизијског програма
58.29 Издавање осталих софтвера
58.21 Издавање рачунарских игара
58.19 Остала издавач ка делатност
58.11 Издавање књига
56.30 Услуге припремања и послуживања пића
56.10 Делатности
ресторана
и
покретних
угоститељских објекта
47.99 Остала трговина на мало изван продавница,
тезги и пијаца
47.91 Трговина на мало посредством поште или
преко интернета
47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и
пијацама
47.82 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом
на тезгама и пијацама
47.81 Трговина на мало храном, пићима и дуванским
производима на тезгама и пијацама
47.79 Трговина на мало половном робом у
продавницама
47.78 Остала трговина на мало новим производима у
специјализованим продавницама
47.77 Трговина на мало сатовима и накитом у
специјализованим продавницама
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47.65 Трговина на мало играма и играчкама у
специјализованим продавницама
47.63 Трговина на мало музичким и видео записима у
специјализованим продавницама
47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским
материјалом у специјализованим продавницама
47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим
продавницама
47.41 Трговина на мало рачунарима, периферним
јединицама и софтвером у специјализованим
продавницама
47.25 Трговина ка мало пићима у специјализованим
продавницама
47.24 Трговина на мало хлебом, тестенином,
колачима и слаткишима у специјализованим
продавницама
47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у
специјализованим продавницама
47.11 Трговина на мало у неспецијализованим
продавницама, претежно храном, пићима и
дуваном
32.99 Производња осталих предмета
32.40 Производња игара и играчака
32.20 Производња музичких инструмената
32.13 Производња имитације накита и сродних
производа
32.12 Производња накита и сродних предмета
23.41 Производња
керамичких
предмета
за
домаћинство и украсних предмета
23.19 Производња и обрада осталог стакла,
укључујући техничке стаклене производе
18.19 Умножавање снимљених записа
18.14 Књиговезачке и сродне услуге
18.13 Услуге припреме за штампу
18.12 Остало штампање
16.29 Производња осталих производа од дрвета,
плуте, сламе и прућа
16.24 Производња дрвне амбалаже
14.39 Производња остале плетене и кукичане одеће
14.31 Производња плетених и кукичаних чарапа
14.13 Производња остале одеће
13.99 Производња осталих текстилних предмета
13.95 Производња нетканог текстила и предмета од
њега, осим одеће
13.93 Производња тепиха и прекривача за под
13.92 Производња готових текстилних производа,
осим одеће
13.91 Производња плетених и кукичаних материјала
13.30 Довршавање текстила
13.20 Производња тканина
13.10 Припрема и предење текстилних влакана
О промени делатности Предузећа одлуку доноси
Управни Одбор, по претходној добијеној сагласности
Оснивача.
Члан 10.
Предузеће може без уписа у регистар привредних
субјеката да обавља и друге делатности које служе
делатностима уписаним у регистар, које се уобичајено
обављају уз те делатности у мањем обиму или повремено.
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IV ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 11.
Оснивач обезбеђује за оснивање и почетак рада
Предузећа новчана средства у износу од 20.000 ЕУР-а
у динарској противвредности на дан уписа у регистар
привредних субјеката, пословни простор и опрему
неопходну за обављање делатности Предузећа.
Пословни простор не може бити предмет отуђења или
хипотеке, нити се може издавати у закуп без сагласности
Оснивача.
Члан 12.
Имовину Предузећа чине право коришћења на
покретним и непокретним стварима, новчана средства и
друга имовинска права, укључујући и право коришћења
средстава и добара у државној својини, односно добара од
општег интереса.
Предузеће из става 1. овог члана за обављање
делатности може користити средства и добра у државној и
другим облицима својине, у складу са законом.
Члан 13.
Основни капитал из члана 12 овог Статута састоји се
од државног капитала.
V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗМЕЂУ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 14.
Оснивач има право управљања Предузећем на начин
утврђен законом и овим Статутом.
Члан 15.
Оснивач оснива ово Предузеће у циљу унапређења
културно-уметничке и пословне делатности од општег
интереса, и у том циљу има обавезу да помаже у раду
Предузећа
материјално-финансијским
улагањем
у
Предузеће ради остваривања циљева оснивања.
У том циљу има право да надзире рад Предузећа и
врши контролу над свим одлукама које Предузеће доноси,
а на које сагласност даје Оснивач .
Члан 16.
За своје обавезе Предузеће одговара свом својом
имовином (потпуна одговорност).
Оснивач одговара за обавезе Предузећа само у
случајевима предвиђеним Законом.
У случају поремећаја у пословању Предузећа,
Оснивач може предузети мере којима ће се обезбедити
несметано пословање, а нарочито може променити
унутрашњу организацију Предузећа, разрешити органе
које је поставио и именовати привремене органе, као и
друге мере предвиђене законом.
У случају статусних промена, права и обавезе
Предузећа, преноси се на правне следбенике.
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VI УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

IX ОПШТА АКТА

Члан 17.

Члан 24.

Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на
дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.
За сваку календарску годину Предузеће доноси
годишњи програм пословања и доставља га Оснивачу ради
давања сагласности, најкасније до краја текуће године за
наредну годину.
Годишњи програм пословања сматра се донетим када
на њега Оснивач да саласност.
Члан 18.
Оснивач по потреби, а најмање једном годишње,
разматра извештај о пословању Предузећа.

Општа акта Предузећа су:
1. Статут;
2. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
3. Правилник о противпожарној заштити;
4. Правилник о заштити на раду;
5. Остала општа акта чије доношење произилази из
закона, Статута Предузећа или Управни одбор утврди потребу за њиховим доношењем.
X ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 25.

VII УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 19.
Предузеће остварује приход и стиче добит обављањем
своје делатности, продајом услуга на тржишту и из других
извора у складу са законом.

Предузеће заступа и представља директор у складу са
законом.
Предузеће могу заступати и друга лица, са својством
лица овлашћеног за заступање у складу са законом и
Статутом Предузећа.
XI УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋЕМ

Члан 20.

Члан 26.

Предузеће обезбеђује приход из следећих извора:
1. Средства из буџета града
2. Трансфера од других нивоа власти
3. Непосредно од корисника
4. Продајом производа и услуга на тржишту
5. Донација
6. И из других средстава у складу са законом.

Органи Предузећа су:
1. Управни одбор, као орган управљања;
2. Директор, као орган пословођења;
3. Надзорни одбор, као орган надзора.
Управни одбор и директор Предузећа чине управу
Предузећа.

Члан 21.

XII УПРАВНИ ОДБОР

Средства из буџета града Предузеће добија на основу
захтева за трансфер средстава и сдговарајуће документације
која поткрепљује намену средстава.

Члан 27.

Члан 22.
Приход и добит се утврђују периодичним и годишњим
обрачунима, на начин утврђен законом и општим актом о
утврђивању и расподели прихода и добити.
Одлуку о расподели добити доноси Управни одбор
приликом усвајања годишњег обрачуна, ка предлог
директора.
Одлука о расподели добити Управног одбора дославља
се на сагласност Оснивачу.
VIII ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ
Члан 23.
Предузеће послује као самостални правни субјект.
Предузеће има право да у правном промету закључује
уговоре и врши друге правне послове и радње у оквиру
своје правне способности.

Председника и чланове Управног одбора Предузећа
именује и разрешава Оснивач у складу са законом и
Статутом Предузећа.
Члан 28.
Управни одбор Предузећа има 9 чланова и то 6
представника Оснивача и 3 представника запослених.
Изузетно број чланова Управног одбора, може
бити мањи, односно већи од броја предвиђеног ставом
1. овог члана, уколико Оснивач оцени да за то постоје
оправдани разлози.
У случају из става 2. овог члана, број и састав
Управног одбора утврђује се актом о именовању Управног
одбора.
Предлог чланова Управног одбора из реда запослених
утврђује се на састанку свих запослених, већином гласова.
Састанак запослених из претходног става сазива
Директор или председник Управног одбора.
Члан 29
Председник Управног одбора има заменика кога
одређује Оснивач актом о именовању Управног одбора.
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Члан 30.

Члан 35.

Председник и чланови Управног одбсра имају право
на одговарајућу накнаду за рад у Управном одбору, чију
висину утврђује Управни одбор Предузећа, на основу
критеријумг садржаних у Годишњем програму пословања
Предузећа.

На прзој седницк, по доношењу одлуке из члана 42.
Статута, председник Управног одбора подноси извештај
о донетој одлуци, која се записнички констатујг пре
утврђивања дневног реда и какнадно констатује да је
одлука уврштена у дневни ред.

Члан 31.

Члан 36.

Управни одбор у складу са законом:
1. Доноси Статут Предузећа;
2. Утврђује пословну политику;
3. Доноси дугорочни и средњорочни план рада и
развоја и годишњи програм пословања;
4. Одлучује о статусним променама, променама
облика Предузећа;
5. Одлучује о расподели добити;
6. Одлучује о пословној сарадњи и повезивању са
другим предузећима, установама, организацијама и друго;
7. Одређује примања, односно накнаду за рад
члановима Управног и Надзорног одбора;
8. Даје смернице директору за остваривање пословне
политике;
9. Усваја извештај о пословању Предузећа и годишњи
обрачун;
10. Утврђује цену услуга;
11. Даје сагласност на Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места;
12. Доноси Пословник о свом раду и друга општа акта
која не доноси директор;
13. Утврђује мере заштите и унапређења животне
средине;
14. Одлучује о другим питањима предвиђеним
законом и Статутом.

Чланови Управног одбора за свој рад одговарају
Оснивачу.
Чланови Управног одбора одговорни су за штету коју
у вршењу својих овлашћења проузрокују Предузећу.
Члан Управног одбора не сноси одговорност ако је
при гласању о доношењу одлуке из става 2. овог члана
издвојио своје мишљење у записник.

Члан 32.
Ради обезбеђења заштите општег интереса у складу
са Законом, на одлуке Управног одбора Предузећа из члана
31. тачака 1,3,4,5,9,10 и 11 сагласност даје надлежни орган
Оснивача.
Члан 33.
Управни одбор може пуноважно да ради и одлучује
ако је на седници присутно више од половине укупног
броја чланова.
Одлуке доноси већином гласова свих чланова.
Члан 34.
У изузетно хитним случајевима Управни одбор
може донети одлуку и без сазивања и одржавања седнкце,
консултујући чланове писаним путем, телефонски или
факсом.
У случају 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 сви чланови Управног одбора не противе
доношењу одлуке на начин из става 1. овог члана, одлука
се сматра донетом када се за њу изјасни већина укупног
броја чланова Управног одбора.

XIII ДИРЕКТОР
Члан 37.
Директора Предузећа именује и разрешава Оснивач
на време од 4 године.
Члан 38.
Оснивач може до именовања директора Предузећа да
именује вршиоца дужности директора који може обављати
ту функцију најдуже једну годину.
Члан 39.
Директор Предузећа у складу са законом:
1. Представља и заступа Предузеће;
2. Организује и руководи процесом рада и води
пословање Предузећа;
3. Одговара за законитост рада Предузећа;
4. Предлаже Програм рада и План развоја и предузима
мере за њихово спровођење;
5. Доноси Правилник о унутрашњој организацији
Предузећа и систематизацији радних места;
6. Предлаже општа акта која доноси Управни одбор;
7. Одлучује о правима, обавезама и одговорностима
запослених у Предузећу у складу са законом;
8. Подноси финансијске извештаје, извештаје о
пословању и годишњи обрачун;
9. Предлаже мере за отклањање поремећаја у
пословању;
10. Одобрава службена путовања у земљи;
11. Образује комисије и остала радна тела за обављање
одређених послова;
12. Учествује у раду Управног одбора и извршава
његове одлуке;
13. Врши друге послове утврђене законом и Статутом.
Директор сдлучује о остваривању појединачних
права, обавеза и одговорности запослених под условима, на
начин и ноступку који је утврђен општим актом у складу са
законом и колективним уговором и врши све друге послове
који нису у надлежности Управног одбора или неког другог
органа.
Члан 40.
У вршењу својих послова, директор издаје налоге,
наредбе, упутства и смернице за извршење послова и
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задатака, доноси одлуке и решења, као и друге акте у складу
са законом, овим Статутом и општим актима Предузећа.
Члан 41.
Директор Предузећа за свој рад одговара Управном
одбору и Оснивачу.
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штрајка, колективним уговором, одлуком Оснивача којом
се уређује минимун процеса рада Предузећа за време
штрајка и општим актима Предузећа.
Запослени који учествује у штрајку остварује права из
радног односа сагласно закону.
XVII ПОСЛОВНА ТАЈНА

XIV НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 42.
Председника и чланове Надзорног одбора Предузећа
именује и разрешава Оснивач, у складу са законом.
Члан 43.
Надзорни одбор има три члана, од којих су два члана
су из реда Оснивача.
Предлог члана Управног одбора из реда запослених
утврђује се на састанку свих запослених, већином гласова.
Запослене из претходног става сазива директор или
председник Управног одбора.
Члан 44.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право
на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору чију
висину утврђује Управни одбор Предузећа на основу
критеријума садржаних у Годишњем програму пословања
Предузећа.
Члан 45.
Надзорни одбор у складу са законом:
1. Врши надзор над законитошћу рада Предузећа;
2. Прегледа периодичне и годишње обрачуне и
утврђује да ли су сачињени у складу са прописима;
3. Утврђује да ли се пословне књиге и друга документа
Предузећа воде уредно и у складу са прописима;
4. Даје предлог за расподелу добити;
5. Разматра извештаје ревизора;
6. Доноси Пословник о свом раду;
7. Подноси иззештај о резултатима надзора Оснивачу
и Управном одбору Предузећа;
8. Обавља и друге послове утврђене законом.
XV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 48.
Пословном тајном сматрају се подаци утврђени
одлуком директора Предузећа, чије би саопштавање
неовлашћеном лицу било противно пословању Предузећа
и штетило би његовом пословном угледу и интересима.
Као пословна тајна не могу се утврдити подаци коју
су по закону јавни или подаци о кршењу закона, добрих
пословних обичаја и начела пословног морала.
XVIII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 49.
У току пословања, Предузеће може вршити статусне
промене (спајање, припајање, подела и слично), као и
промену облика у складу са законом и овом Одлуком.
Члан 50.
У случају престанка рада, сва имовина Предузећа
остаје у власништву града Смедерева.
XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
Предузеће почиње са радом по упису у регистар
привредних субјеката и по испуњењу услова за обављање
делатности у складу са законом и другим прописима.
Члан 52.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом
непосредно се примењује Закон о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса и Закон о
привредним друштвима, као и други прописи којима се на
општи начин регулише одређена област.

Члан 46.
Предузеће ће се старати о заштити животне средине,
и у том циљу ће се придржавати свих одредаба Закона о
заштити животке средине и других позитивно-правних
прописа који регулишу ову материју.
XVI ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК
Члан 47.
Запослени у Предузећу остварују право на штрајк у
складу са законом којим се уређују услови за организовање

Члан 53.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, а
објавиће се по добијеној сагласности Оснивача.
Број:01/2011
У Смедереву, 21. марта 2011. године
ЈП „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“
Председник Управног одбора
Предраг Живановић, с. р.
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