ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА IV

БРОЈ 6

СМЕДЕРЕВО, 16. СЕПТЕМБАР 2011. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
194.
На основу члана 47. став 2. и 3. и члана 63. став 1.
Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике
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
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 34. седници одржаној
16. септембра 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 и 2/2011)
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 2.850.000.000 динара“.
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
,,Приходи и примања буџета града Смедерева за 2011.
годину утврђују се у укупном износу од 2.850.000.000
динара”.
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ɉɊɂɏɈȾɂ ɂ ɉɊɂɆȺȵȺ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ɉɅȺɇ
ȼɪɫɬɚ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢ ɩɪɢɦɚʃɚ

2011

1
321

2
ɉɪɟɧɟɬɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ

711

ɉɨɪɟɡɢ ɧɚ ɞɨɯɨɞɚɤ, ɞɨɛɢɬ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɧɟ ɞɨɛɢɬɤɟ

712

ɉɨɪɟɡɢ ɧɚ ɮɨɧɞ ɡɚɪɚɞɚ

713

ɉɨɪɟɡɢ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ

257,052,698

714

ɉɨɪɟɡɢ ɧɚ ɞɨɛɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɟ

107,902,000

716

Ⱦɪɭɝɢ ɩɨɪɟɡɢ

732

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

733

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ

521,211,165

740-741

Ⱦɪɭɝɢ ɩɪɢɯɨɞɢ - ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɢɦɨɜɢɧɟ

182,500,000

742

ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ

173,800,819

743

ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɨɞɭɡɟɬɚ ɢɦɨɜɢɧɫɤɚ ɤɨɪɢɫɬ

744

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɢ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ

745

Ɇɟɲɨɜɢɬɢ ɢ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

771

Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟ ɫɬɚɜɤɟ ɡɚ ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ ɪɚɫɯɨɞɚ

7,040,000

772

Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟ ɫɬɚɜɤɟ ɡɚ ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢɡ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ

2,000,000

812

ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɢɦɨɜɢɧɟ

911

ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

921

ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɍɄɍɉɇɈ:

3
95,791,137
1,081,300,000
510,000

46,000,000
5,500,000

14,700,000
4,600,000
15,500,000

800,000
306,792,181
27,000,000
2,850,000,000
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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
6,910,000
4,830,000
5,372,000

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
93,637,222
94,089,721

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

27,500,000
93,700,771
6,604,315
108,030,422
133,286,721

277,007,819

14,952,506

291,960,325

36,000,000
24,460,000
200,000

29,188,150
0
0

65,188,150
24,460,000
200,000

196,288,792

0

196,288,792

12,100,000

0

12,100,000

605,561,332
47,301,531
70,209,755
13,090,562
12,000,000

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

857,832,332
47,301,531
70,259,755
14,445,562
12,050,000

0

30,000

30,000

200,000

0

200,000

16,000,000
488,322,558
14,703,373
50,000
860,000
13,020,000
35,671,545
90,656,000

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

16,000,000
832,767,468
17,233,373
50,000
910,000
13,020,000
35,671,545
90,656,000

230,849

0

230,849

2,850,000,000

783,136,213

3,633,136,213

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɭʇɟɬɚ

ɍɄɍɉɇɈ
5 (3 + 4)
528,767,773
94,055,217
10,972,312
17,726,000
6,402,000
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II ɉɈɋȿȻȺɇ ȾȿɈ
ɑɥɚɧ 4.
ɑɥɚɧ 4. ɦɟʃɚ ɫɟ ɢ ɝɥɚɫɢ:
"ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 2.850.000.000 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
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

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

5

ɭ

ɞɨɦɚʄɢɦ

ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɝ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɩɨ
ɢɫɬɟɤɭ Ɉɞɥɭɤɟ

463 Ɍɪɚɧɫɮɟɪ ɡɚ ɝɪɚɞ ɢ ɡɚ ɫɟɨɫɤɟ ɆɁ (ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫ)

14

463

16

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

230,849

230,849

100,000
100,000

13

160

0

0
0

100,000

463

15

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

41,502,457
41,502,457

12

111

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

100,000
-

100,000
100,000

33,205,887

33,205,887

4,500,000

4,500,000

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
ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɫɬɪɚɧɤɚɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160

41,502,457
41,502,457

0

37,705,887
37,705,887

0
0

2,595,562
2,595,562
2,595,562

37,705,887
37,705,887
2,595,562

0
0

2,595,562
2,595,562

ɧɚ
2,328,789
2,328,789
2,328,789

2,328,789
0
0

2,328,789
2,328,789
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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
19

451

20 463
20.1 511
01
950

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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
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

Страна 5 – Број 6

100,000
100,000
100,000

ɢ

100,000
0
0

100,000
100,000

10,000,000
4,710,852

10,000,000
4,710,852

27,653,086

27,653,086

3,186,000

0
3,186,000

45,549,938
45,549,938

0
0

45,549,938
45,549,938

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

8,000,000
7,271,303
15,271,303
15,271,303

8,000,000
7,271,303
0
0

15,271,303
15,271,303

500,000

500,000

6,718,579

6,718,579

7,218,579
7,218,579
152,372,515

0
0
0

676,000

7,218,579
7,218,579
152,372,515

676,000

757,514

757,514

463 Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɞɢʁɚɫɩɨɪɭ

1,100,000

1,100,000

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

2,533,514
2,533,514

472 ɋɪɟɞ. ɡɚ ɧɚɤɧɚɞɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɦɪɬɢ

1,100,000

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

1,100,000
1,100,000

28

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

29

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

30

472

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
(ɩɨɩɭɥɚɰɢɨɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ)

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

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

2,500,000

2,500,000

4,000,000

4,000,000

26,500,000
26,500,000

0
0

26,500,000
26,500,000
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ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɞɟ
ɡɢ- ɧɬ
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

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

111

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

3,201,531
3,201,531
3,201,531

3,201,531
0
0

3,201,531
3,201,531

8,965,090
1,604,751

8,965,090
1,604,751

0

0

5,000,000
1,200,000
19,007,024
3,500,000
7,300,000
5,600,000
6,500,000
38,951,541

5,000,000
1,200,000
19,007,024
3,500,000
7,300,000
5,600,000
6,500,000
38,951,541

8,500,000

8,500,000

12,000,000
200,000
10,000,000

12,000,000
200,000
10,000,000
0

128,328,406
128,328,406

0
0

128,328,406
128,328,406

0
13,000,000
3,000,000
16,000,000
16,000,000

13,000,000
3,000,000
0
0

16,000,000
16,000,000
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ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɢ- ɧɬ
ɡɞɟ
ɢɜɚ
ɰɢʁɚ 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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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)

62.1 511 ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɜɨɞɨɜɨɞ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ (ɤɪɟɞɢɬ)
ɇɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɢɦɨɜɢɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɢɡ
63 551 ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
64 421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
10 ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 620
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 2.2
630
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
ȳɉ ȼɨɞɨɜɨɞ
65 423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
66 451
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

67

451

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

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

Страна 7 – Број 6
ɉɥɚɧ ɡɚ 2011. ɝɨɞɢɧɭ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɍɄɍɉɇɈ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

1,000,000

1,000,000
0
0
0
0
0

1,000,000
0
0
1,000,000
1,000,000

0
0
0
0
0

23,000,000

23,000,000
0
90,656,000

90,656,000
113,656,000
113,656,000

1,000,000
0
0
1,000,000
1,000,000

0
0

113,656,000
113,656,000

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

1,500,000

1,500,000

78,900,000

78,900,000

97,900,000
97,900,000

0
0

97,900,000
97,900,000

Страна 8 – Број 6
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ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɢ- ɧɬ
ɡɞɟ
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

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

2,400,000

2,400,000

10,000,000

10,000,000

12,400,000
12,400,000

0
0

12,400,000
12,400,000

13,000,000

13,000,000

2,000,000

2,000,000

15,000,000
15,000,000

0
0

15,000,000
15,000,000

31,000,000
5,100,000

31,000,000
5,100,000
0

36,100,000
36,100,000

36,100,000
36,100,000

15,000,000

15,000,000
0

26,000,000

26,000,000
0
0

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

0
0
0
0

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

2,369,000

2,369,000

800,000
10,000,000

800,000
10,000,000

13,169,000
13,169,000
641,759,996

0
0
0

13,169,000
13,169,000
641,759,996

16. септембар 2011. године

ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɞɟ
ɡɢ- ɧɬ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ ɨ
ɨ
ʁɚ
1
3

2

3

4
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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

102
103
104
105
106
107
108

4,1
610
109
110
111
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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
4,800,000
3,700,000
5,000,000

195,809,487
35,049,898
4,800,000
3,700,000
5,000,000

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

425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪ.)

11,000,000

11,000,000

426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
444 ɉɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɟ ɨɞ
482
ʁɟɞɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ ɞɪɭɝɨɦ
511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
515 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 130
ɋɬɚɦɛɟɧɨ ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ ɨɛɥɚɫɬ
ɋɬɚɦɛɟɧɢ ɪɚɡɜɨʁ
441 Ɉɬɩɥɚɬɟ ɞɨɦɚʄɢɯ ɤɚɦɚɬɚ
511 Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
Ʉɭɩɨɜɢɧɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ
("ɡɚɲɬɢʄɟɧɢ
511
ɩɨɞɫɬɚɧɚɪɢ")
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 610
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.1

13,500,000
200,000

13,500,000
200,000

350,000

350,000

12,808,407
11,853,373
200,000

12,808,407
11,853,373
200,000

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

331,250,360
331,250,360

0
0

1,460,000
4,600,000

331,250,360
331,250,360

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
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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

16. септембар 2011. године
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
463 (ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɡɚ ɦɟɫɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ 25.
ɦɚʁ)
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ
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
ɋɟɨɫɤɟ ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
Ɉɩɲɬɟ ʁɚɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

2,000,000

2,000,000

800,000

800,000

3,200,000

3,200,000

114

115

4,3
160

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

0
0
0

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

116

463

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
(ɧɚɤɧ. ɡɚ ɭɬɪɨɲ. ɟɥɟɤɬ. ɟɧɟɪ. ɡɚ ʁɚɜɧɭ ɪɚɫɜɟɬɭ ɢ ɞɪ.)

15,000,000

15,000,000

117

463

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
(ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɟɨɫɤɨɝ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ)

18,060,000

18,060,000

118

463 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɫɟɨɫɤɢɦ ɆɁ

88,633,663

88,633,663

119

463

23,940,000

23,940,000

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
4,4
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
560
ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
120 424 ɍɫɥɭɝɟ ɨɱɭɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
121 511 ɉɪɨʁɟɤɬɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
121.1 511 ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɭɤɥɚʃɚʃɚ ɞɢɜʂɢɯ ɞɟɩɨɧɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 560
510
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
122 451
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

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

0
0
0

37,000,000

37,000,000
0
24,000,000

24,000,000
61,000,000
61,000,000

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

0
0

6,288,403

61,000,000
61,000,000
6,288,403

6,288,403
6,288,403
67,288,403

0
0
0

6,288,403
6,288,403
67,288,403

561,232,426

0

561,232,426

16. септембар 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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

2
4,5

3

4

912

123

4,6
920

124

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɤɚ

5

6
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
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 82.543.971
- ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɩɭɬɨɜɚʃɚ 19.500.000
- ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ 3.310.000
463
- ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ 600.000
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ 15.000.000
- 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
ɋɪɟɞʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
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
463 - ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɩɭɬɨɜɚʃɚ 11.682.090
- ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
2.715.000
- ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
1.100.000
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪ. ɢ ɨɞɪɠ. 4.700.000
- ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
2.750.000
- 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
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Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɍɄɍɉɇɈ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

156,010,971

147,760,000

303,770,971

156,010,971
156,010,971

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

156,010,971
147,760,000
303,770,971
303,770,971

75,228,090

74,400,000

149,628,090

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

75,228,090
74,400,000
149,628,090
149,628,090

156,010,971

75,228,090
75,228,090
75,228,090

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

411
412
413
421
422
423
424

132

425

133
134

426
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

142

425

143
144
145

426
511
512

960

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

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
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
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
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ɢ

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

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

19,369,721

36,813,000

56,182,721

21,200,000

436,200

21,636,200

480,000

1,398,150

5,000,000
300,000
50,000

200,000

1,878,150
0
5,000,000
500,000
50,000

137,460,484
137,460,484

45,872,891
45,872,891

137,460,484
45,872,891
183,333,375

137,460,484

45,872,891

183,333,375

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

4.11
830
166
167
168

01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 820
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.10
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
ɍɫɥɭɝɟ ɟɦɢɬɨɜɚʃɚ ɢ ɢɡɞɚɜɚɲɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ (ɨɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ʁɟ ɧɚɦɟʃɟɧɚ
423 ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɦɟɞɢʁɢɦɚ)
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɟ ɨɞ
482
ʁɟɞɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ ɞɪɭɝɨɦ
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
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Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɤɚ

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

181

463 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ (ɱɥɚɧɚɪɢɧɟ)

810

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

482 ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɧɚɞɡɢɻɢɜɚʃɟ ɚɧɟɤɫɚ
182.1 511
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
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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

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

182

4.14

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

54,711,966

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

54,711,966

54,711,966
54,711,966
54,711,966

0
0
0

54,711,966
54,711,966
54,711,966

35,415,000

26,000,000

61,415,000

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

35,415,000
26,000,000
61,415,000
61,415,000

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ-ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

090

185

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
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
21.800.000
-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

35,415,000
35,415,000
35,415,000
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ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɞɟ
ɡɢ- ɧɬ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ ɨ
ɨ
ʁɚ
1

2

3

4

5

16. септембар 2011. године
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
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ-ɍɫɥɭɝɟ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɪɨʁɟɤɬɢ,
ɅȺɉ-ɨɜɢ ɢ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

4.15

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

090

186

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 (ɩɪɨʁɟɤɬɢ
463
ɢ ɩɪɟɜɨɡ ɫɨɰ.ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ
ɭɞɪ.ɝɪɚɻɚɧɚ) 33.591.308
- 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
ɋȺɊɌɂȾ" Ɋɚɞɢɧɚɰ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

4.16
090

187

4.17
911
188
189
190
191

51,498,922
51,498,922

192

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

193
194
195
196

421
422
423
424
425
426
431

200

482

201

484

202
203

511
512
01
04

53,251,922

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

51,498,922
1,753,000
53,251,922
53,251,922

"ɈɊȺ

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

197

1,753,000

51,498,922

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

198
199

51,498,922

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

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

9,100,000

9,400,000

18,500,000

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

196,538,566
116,652,412
313,190,978
313,190,978

196,538,566
196,538,566
196,538,566
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ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɢ- ɧɬ
ɡɞɟ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ ɨ
ɨ
ʁɚ
1

2

3

4

5

204

463

4.18
700

720

205

4.20
620
206
207
208
209
210

510
640

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

451
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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:
463 - ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ (6.000.000)
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (500.000)
- ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɭ (2.000.000)
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

421
422
423
424

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

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜ. ɢ ɨɞɪɠɚɜ. (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)216 425
Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜ. ɢ ɨɞɪɠɚɜ. (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)-ɧɚ
217 425
ɧɢɜɨɭ ɝɪɚɞɚ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ
218 425 Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɍɥɢɱɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ ɧɚ ɦɪɟɠɢ, ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ ɢ
ɬɪɚɮɨɢɦɚ ɢ ɭɬɪɨɲɚɤ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ

219

425

220
221

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
444 ɉɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

222

463 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ

620

451

110,000,000

110,000,000

56,207,819

56,207,819

50,000,000

50,000,000

3,000,000

200,000

3,200,000
0
0
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ɎɭɊɚɉɨ- ɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɢ- ɧɬ
ɡɞɟ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ ɨ
ɨ
ʁɚ
1

2

3
620

4

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢ ɢɡɞɚɬɤɚ

5

6

16. септембар 2011. године
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

226

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

227

511

228

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

225
451

229
436
230
520
231
360

47,000,000

50,000

50,000

700,000

2,200,000

50,000

50,000

3,000,000

50,000,000

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

511

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

232

511

233

511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɜɨɞɨɜɨɞ)

630

1,500,000

0
200,292,181

200,292,181

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

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ

640

ɍɥɢɱɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ
234

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

660
235
810

511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ

236

511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

237

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ-ɡɚ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɭ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ

238

512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ-ɡɚ ɧɢɜɨɭ ɝɪɚɞɚ-ɞɟɩɨɧɢʁɚ

239
240

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
515 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ
541 Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ

620
510
620

240.1 541 Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ (ɤɪɟɞɢɬ)
451
241

Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
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

0
1,000,000

100,000

1,100,000
0

200,000
3,000,000

200,000
3,000,000

10,000,000

10,000,000

0

0

368,594,641
220,292,181
93,386,822
367,292,181
50,000,000
0
1,000,000
19,000,000
0
2,000,000
56,207,819
0
588,886,822

368,594,641
0
0
8,950,000
5,950,000
3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
8,950,000

220,292,181
8,950,000
99,336,822
370,292,181
50,000,000
0
1,000,000
19,000,000
0
2,000,000
56,207,819
0
597,836,822
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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

253

465 Ɉɫɬɚɥɟ ɬɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ, ɞɨɬɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

254

482 ɉɨɪɟɡɢ, ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
515 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
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

255
256
257
258

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

511

5

Страна 17 – Број 6
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

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
2,026,734,531

342,799,910
342,799,910
342,799,910
781,136,213

39,106,370
342,799,910
381,906,280
381,906,280
2,807,870,744

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

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

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

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

ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼɈ
473
259

Ɍɭɪɢɡɚɦ
411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)

260

412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

261
262

414 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
415 ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

263

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

264
265
266
267

421
422
423
424

268

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

100,000

0

100,000

269
270
271
272
273
274
275
276
277

426
463
482
511
512
513
514
515
541

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

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

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
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

2,850,000,000

783,136,213

3,633,136,213
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Члан 5.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.

Такси-возач је физичко лице које обавља такси-превоз
као предузетник или као запослени, односно радно ангажовани
код предузетника, у привредном друштву, односно другом
правном лицу, у складу са законом и овом Одлуком (у даљем
тексту: такси-возач).
Такси-возило је фабрички произведен путнички
аутомобил намењен за обављање такси-превоза које испуњава
услове прописане законом, актима донетим на основу закона
и овом Одлуком (у даљем тексту: такси-возило).
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Члан 5.

На основу чланова 7. и 36. Закона о превозу у
друмском саобраћају („Службени гласник Републике
Србије“, број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006
и 31/2011), члана 20. став 1. тачка 13., 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), члана 14. став 1. тачка 13. и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 34. седници одржаној
16. септембра 2011. године, донела је
О Д Л У К У
О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се организација, начин и
ближи услови обављања ауто-такси превоза путника и
ствари на територији града Смедерева (у даљем тексту:
такси-превоз).
Члан 2.
Градско веће града Смедерева, у складу са законом и
саобраћајно-техничким условима, доноси Програм којим
се дефинише оптимално организовање такси-превоза, на
предлог Одељења за урбанизам, изградњу и комуналне
делатности, Одсека за саобраћај (у даљем тексту: Одсек за
саобраћај).
Саобраћајно-технички услови из става 1. овог члана,
дефинишу се у петогодишњем планском периоду на основу
карактеристика превозних захтева-вожњи, а према студији
коју израђује стручна организација.
Члан 3.
Такси-превоз јесте ванлинијски превоз путника који
се обавља путничким аутомобилом који испуњава услове
прописане законом и овом Одлуком.
Такси-превоз је вид ванлинијског превоза, за који
путник утврђује релацију и за то плаћа накнаду коју покаже
таксиметар.
Такси-превоз се обавља фабрички произведеним
путничким аутомобилом који испуњава услове прописане
законом и овом Одлуком.
Такси-превоз може да обавља предузетник, привредно
друштво, односно друго правно лице регистровано
за обављање ове делатности, који испуњавају услове
прописане законом и овом Одлуком (у даљем тексту:
превозник).

Превозник који обавља такси-превоз или намерава да
отпочне са радом мора да поред законом утврђених услова,
испуни и услове прописане овом Одлуком.
II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ-ПРЕВОЗА
Члан 6.
За обављање такси-превоза предузетник, поред услова
прописаних законом, мора да испуњава и следеће услове:
1. да је регистрован за обављање делатности таксипревоза у складу са Законом и овом Одлуком;
2. да има возачку дозволу „Б“ категорије најмање
три године, што се доказује овереном фотокопијом
возачке дозволе не старијом од 6 месеци;
3. да има важеће лекарско уверење о способности
возача за управљање возилом којим се обавља таксипревоз, што се доказује овереном фотокопијом
лекарског уверења не старијом од 6 месеци;
4. да му није изречена мера забране управљања
моторним возилом „Б“ категорије, што се доказује
уверењем надлежног суда које није старије од 30
дана;
5. да има пословно седиште на територији града
Смедерева, што се доказује решењем, односно
изводом о регистрацији у регистру привредних
субјеката које није старије од 6 месеци;
6. да није у радном односу или да није оснивач друге
радње или другог правног лица чија је претежна
делатност такси-превоз, односно да у оквиру
радње нема регистровану другу делатност и да
није остварио право на инвалидску пензију што
се доказује овереном копијом раде књижице и
потврдом ПИО фонда не старијом од 6 месеци;
7. да је измирио пореске обавезе по основу решења
Одељења локалне пореске администрације, што се
доказује уверењем надлежног органа, не старијим
од 30 дана;
8. да је власник возила, односно прималац лизинга,
што се доказује овереном фотокопијом саобраћајне
дозволе, а у случају да возило није регистровано,
овереном фотокопијом документа којим се доказује
да је власник возила, односно прималац лизинга, не
старијом од 6 месеци;
9. да постоји место за такси-возило у складу са
Програмом из члана 2. став 1. ове Одлуке;
10. да је извршио преглед такси-возила што се доказује
решењем Одељења за инспекцијске послове, Одсека
за саобраћајну инспекцију (у даљем тексту : Одсек
за саобраћајну инспекцију) у складу са законом и
чланом 10. ове Одлуке.
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Члан 7.
За обављање такси-превоза, привредно друштво,
односно друго правно лице, поред услова прописаних
законом, мора да испуњава и следеће услове:
1. да је регистровано за обављање делатности таксипревоза у складу са Законом и овом Одлуком;
2. да је власник возила, односно прималац
лизинга, што се доказује овереном фотокопијом
саобраћајне дозволе, а у случају да возило није
регистровано, овереном фотокопијом документа
којим се доказује да је власник возила, односно
прималац лизинга, не старијом од 6 месеци;
3. да има пословно седиште на територији града
Смедерева, што се доказује решењем, односно
изводом о регистрацији у Регистру привредних
субјеката не старијим од 6 месеци;
4. да је измирио пореске обавезе по основу решења
Одељења локалне пореске администрације,
што се доказује уверењем надлежног органа, не
старијим од 30 дана;
5. да постоји место за такси-возило у складу са
Програмом из члана 2. став 1. ове Одлуке;
6. да је извршило преглед такси-возила што
се доказује решењем Одсека за саобраћајну
инспекцију, у складу са законом и чланом 10. ове
Одлуке.
Члан 8.
Такси-возач поред услова прописаних законом, мора
да испуњава и следеће услове:
1. да има возачку дозволу „Б“ категорије најмање три
године, што се доказује овереном фотокопијом
возачке дозволе не старијом од 6 месеци;
2. да има важеће лекарско уверење о способности
возача за управљање возилом којим се обавља
такси-превоз, што се доказује овереном
фотокопијом лекарског уверења не старијом од 6
месеци;
3. да му није изречена мера забране управљања
моторним возилом „Б“ категорије, што се доказује
уверењем надлежног суда које није старије од 30
дана;
4. да је запослен, односно радно ангажован код
предузетника, у привредном друштву, односно
другом правном лицу, што се доказује уговором о
раду, овереном фотокопијом пријаве на обавезно
социјално осигурање (образац М-А), овереном
фотокопијом радне књижице не старијом од 6
месеци или другим доказом у складу са законом.
Члан 9.
Такси-возило којим се обавља такси-превоз, поред
услова прописаних законом мора да испуњава и следеће
услове:
1. да је фабрички произведен путнички аутомобил
у складу са прописима о хомологацији Републике
Србије, да има највише пет седишта, рачунајући и
седиште возача и најмање четворо врата;
2. да возила такси превоза након 01. марта 2013.
године, морају да задовоље услове у погледу
границе издувне емисије прописане најмање
нормом „ЕУРО 3“, што се доказује на основу
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године производње возила, а у складу са упутством
Института за стандардизацију Србије да је „ЕУРО
3“ ступио на снагу 01. јануара 2001. године.
Старија возила која не испуњавају најмање норму
„ЕУРО 3“ на основу горе наведеног, исто доказују
потврдом произвођача, овлашћеног продавца или
овлашћене институције;
3. да је возило регистровано у ПУ Смедерево и да
је технички исправно у складу са прописима за
јавни превоз (шестомесечни технички преглед);
4. да поседује полису осигурања путника од
последица несрећног случаја у јавном превозу;
5. да има уграђен исправан, пломбиран и баждарен
таксиметар, који мора бити постављен тако да
износ на таксиметру буде путнику видљив;
6. да има исправан противпожарни апарат са
важећим роком употребе, на приступачном месту;
7. да има исправно грејање, вентилацију и
унутрашње осветљење;
8. да је чисто, уредно, једнообразно обојено или
прелепљено фолијом у јединствену боју, без
унутрашњих и спољашњих оштећења и да се
рекламне поруке не налазе на предњем и задњем
ветробранском стаклу (естетски изглед);
9. да је важећи ценовник услуга тако постављен у
такси-возилу да је видљив путнику и минималних
димензија 10x15 центиметара;
10. да на крову возила има такси-таблу са натписом
„TAXI“, која је са обе стране истог изгледа,
постављена паралелно са ветробранским стаклом
и опремљена уређајем за осветљење, која мора
бити синхронизована са таксиметром тако да не
светли када је таксиметар укључен;
11. да постоји место за такси-возило у складу са
Програмом из члана 2. став 1. ове Одлуке;
12. да уређај за управљање мора да се налази са леве
стране.
Возила правног лица морају бити једнообразно
обојена или прелепљена фолијом, а превозник који се бави
или намерава да се бави такси-превозом не може за боју
својих возила да користи боју такси-возила правних лица
која већ обављају делатност такси-превоза.
Такси-возило предузетника може бити у било којој
боји, с тим да не може бити у сличној нијанси боје коју
већ има правно лице како би се створила јасна визуелна
разлика, што утврђује саобраћајни инспектор приликом
прегледа возила.
Предузетници могу да обављају такси делатност и у
боји правног лица уз писану сагласност истог.
Предузетник из претходног става је у обавези да
након престанка сарадње са правним лицем промени
боју свог возила и уклони са њега сва видна обележја и
карактеристике тог правног лица.
Правно лице које обавља такси-превоз задржава своју
боју такси-возила на основу свог писменог изјашњавања, а
по редоследу почетка обављања делатности такси-превоза.
На крову такси-возила изнад такси табле може
се поставити рекламни пано, тако да не заклања такси
таблу. За постављање рекламног паноа на возило којим се
обавља такси-превоз неопходан је сертификат овлашћене
институције.
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Члан 10.

Одсек за саобраћајну инспекцију проверава испуњеност
услова прописаних законом и чланом 9. ове Одлуке и након
прегледа возила доноси Решење са роком важења од годину
дана.
О донетим решењима Одсек за саобраћајну инспекцију
води евиденцију.
III ТАКСИ-ИСПРАВЕ И ОЗНАКЕ
Члан 11.
Такси исправе представљају доказ да превозник
испуњава услове за обављање такси-превоза у складу са
Законом и овом Одлуком.
Такси исправе чине важећа такси дозвола возила и
такси дозвола возача.
Превозник може да обавља такси-превоз само ако има
издате важеће такси дозволе.
Предузетник може да обавља такси-превоз само једним
такси-возилом за које му је издата такси дозвола.
Превозник не може било којом својом радњом која се
односи на давање, на коришћење кровне ознаке са натписом
„ТАXI“, давање докумената са својим пословним именом,
давање такси дозволе, давање такси-возила и друго да
омогуће другим правним или физичким лицима која не
испуњавају услове прописане Законом о превозу у друмском
саобраћају да обављају такси-превоз путника.
Такси-возач може да обавља такси-превоз само ако има
важећу такси дозволу.
Такси-возило, односно такси-возач може да има само
једну важећу такси дозволу.
Превозник је у обавези да све исправе којима је истекао
рок важења врати Одсеку за саобраћај у року од 15 дана од
дана истека.
Такси табла је ознака такси-возила, која служи за
идентификацију такси-возила и која мора бити постављена
на крову возила за време обављања такси-превоза.
Такси табла може да садржи:
1. натпис ТАXI,
2. назив превозника и
3. редни број возила у евиденцији правног лица.
На такси табли не могу се постављати рекламно пропагандне поруке.
Уколико такси-возач такси-возило користи за сопствене
потребе или уколико не обавља такси-превоз, дужан је да
такси таблу привремено скине са такси-возила.
Превозник може на бочним странама такси-возила
којим се обавља такси-превоз исписати натпис са пословним
именом и бројем телефона.
Члан 12.
Такси дозвола возила превозника садржи следеће
податке:
1. редни број из регистра;
2. пословно име превозника;
3. регистарску ознаку, марку, тип и број шасије
такси-возила;
4. рок важења и
5. годину производње такси-возила.
Члан 13.
Такси дозвола возача садржи следеће податке:
1. редни број из регистра;
2. фотографију;

3.
4.
5.
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пословно име превозника;
име и презиме и јединствени матични број и
адресу пребивалишта.
Члан 14.

Такси дозвола возила превозника издаје се са роком
важења Решења из члана 10. став 1. ове Одлуке.
Превозник је у обавези да једном годишње у складу
са чланом 30. ове Одлуке, а под истим условима као и
код издавања такси дозволе возила, поднесе захтев за
продужење исте Одсеку за саобраћај.
Члан 15.
Захтев за издавање такси исправа подноси се Одсеку
за саобраћај.
Предузетник, регистрован за обављање такси-превоза
уз захтев за издавање такси дозволе возила и такси дозволе
возача, подноси доказ да је испунио услове предвиђене
чланом 6. и 9. ове Одлуке.
Привредно друштво, односно друго правно лице уз
захтев за издавање такси дозволе возила, подноси доказ да
је возило испунило услове предвиђене чланом 7. и 9. ове
Одлуке.
Превозник уз захтев за издавање такси дозволе возача,
подноси доказ да су испуњени услови предвиђени чланом
8. ове Одлуке.
Уколико Одсек за саобраћај утврди да су испуњени
услови из става 2. или 3. или 4. овог члана, доноси решење
и издаје такси дозволу возила и такси дозволу возача.
У случају да предузетник није регистрован у Регистру
привредних субјеката, а поднео је доказе о испуњености
услова из члана 6, став 1. тачке 2, 3, 4, 5, 6 ове Одлуке,
Одсек за саобраћај доноси Решење на основу којег се
предузетник региструје у Регистру привредних субјеката.
У случају да у планском периоду одређеном Програмом
из члана 2. став 1. ове Одлуке се смањи број возила испод
броја дефинисаног горе наведеним Програмом, Одсек за
саобраћај неће издавати такси дозволе возила за превознике
који намеравају да се баве такси-превозом док се новим
програмом не утврди оптимални број такси-возила.
Изузетно, у односу на предходни став, Градско веће
може Закључком утврдити начин допуне оптималног броја
такси - возила до броја дефинисаног Програмом из члана 2.
став 1. ове Одлуке на основу утврђених потреба.
О издатим такси дозволама возила и такси дозволама
возача, Одсек за саобраћај води регистар.
Члан 16.
У случају да превозник врши замену такси-возила,
поред услова из члана 9. ове Одлуке, дужан је да врати
претходно издате такси дозволе возила Одсеку за саобраћај.
Члан 17.
Превозник је дужан да:
1. сваку промену података које садрже такси исправе
у смислу ове Одлуке писаним путем пријави
Одсеку за саобраћај, у року од осам дана од дана
настале промене;
2. сваку промену која се односи на такси-возило
писаним путем пријави Одсеку за саобраћајну
инспекцију, у року од осам дана од дана настале
промене;
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у року од осам дана од дана почетка коришћења
радио везе Одсеку за саобраћајну инспекцију
достави оверене фотокопије дозвола за коришћење
фреквенције за територију града Смедерева;
у случају привременог престанка обављања
делатности такси-превоза, о томе писаним путем
обавести и врати Одсеку за саобраћајну инспекцију
такси дозволе до престанка привременог прекида;
у случају трајног престанка обављања делатности
такси-превоза, писаним путем обавести Одсек за
саобраћај у року од осам дана од дана подношења
захтева Агенцији за привредне регистре и врати
такси дозволе.
IV ТАКСИ-СТАЈАЛИШТА
Члан 18.

Такси-стајалишта (у даљем тексту: стајалишта) су
површине јавне намене, одређене за такси-возила у току
обављања такси-превоза.
Стајалишта су јавна и као таква су доступна свим
такси превозницима под истим условима.
Стајалишта из става 1. овог члана одређује Одсек за
саобраћај у сарадњи са овлашћеним представницима такси
превозника, а у складу са Програмом из члана 2. ове Одлуке.
Члан 19.
Стајалишта могу да буду стална, привремена и
повремена.
Стална стајалишта су одређене и уређене површине
јавне намене за организовано обављање такси-превоза,
односно за укрцај и искрцај путника и пријем позива из
диспечерског центра.
Привремена стајалишта су одређене површине јавне
намене које се користе до привођења намени утврђеној
урбанистичким планом.
Повремена стајалишта су одређене површине јавне
намене које се користе за време одржавања сајмова, пијаца,
већих спортских и културних манифестација и значајних
скупова.
На стајалишту се места за стајање такси-возила
обележавају хоризонталном сигнализацијом жуте боје, а
на почетку и на крају стајалишта истом бојом уписује се
ознака „ТАXI“.
Стајалиште се обележава вертикалним саобраћајним
знаком: (III-32) „паркиралиште“ и допунском таблом: „за
ТАXI возила“.

Страна 21 – Број 6

само у оквиру обележених места и на начин како је
дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном
сигнализацијом.
За време стајања такси-возила на стајалишту возач је
дужан да остане поред такси-возила или у такси-возилу.
V НАЧИН РАДА ТАКСИ-ВОЗАЧА
Члан 22.
За време обављања такси-превоза, такси-возач код
себе мора да има:
1. важећу такси дозволу возача;
2. важећу такси дозволу возила којим обавља таксипревоз;
3. полису осигурања путника од последица
несрећног случаја у јавном превозу која одговара
возилу којим управља.
Такси-возач са важећом такси дозволом возача,
не може обављати такси-превоз за неког другог превозника
на територији града Смедерева осим на основу решења
превозника на кога гласи исправа о привременом упућивању
на рад код другог превозника.
Члан 23.
Такси-возач може такси-превоз да обавља уз коришћење
радио везе уколико за исту има одговарајућу дозволу
надлежног органа.
Такси-возач може такси-превоз да започне са стајалишта,
коришћењем радио везе и телефонског позива из диспечерског
центра или на захтев путника у складу са законом.
Такси-возач је дужан да у слободно такси-возило прими
сваког путника, као и лични пртљаг путника према величини
простора за пртљаг и носивости такси-возила.
Такси-возилом не могу се превозити деца испод шест
година старости без пратиоца, лица оболела од заразних
болести, животиње, посмртни остаци, експлозиви, лако
запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће, заразне
материје и органски пероксиди.
Такси-возилом не могу се без пристанка такси-возача,
превозити лица под дејством алкохола или опојних дрога и
кућни љубимци.
Члан 24.

О постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне
сигнализације на стајалиштима, одржавању постојеће
саобраћајне сигнализације и одржавању стајалишта у
зимским и летњим условима, стара се Дирекција за изградњу
урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП.

Такси-возач је обавезан, да се за време обављања таксипревоза, према путницима опходи предусретљиво са пажњом
и поштовањем.
Такси-возач је обавезан да за време обављања таксипревоза буде уредан (чист, подшишан, обријан или са
негованом брадом и брковима), да му је одећа прикладна,
да не пуши у такси-возилу за време вожње, да не користи
мобилни телефон за време вожње, као и да није под утицајем
алкохола или опојних дрога.
Такси-возач за време обављања такси-превоза не сме
бити одевен у кратке панталоне, шортс, мајицу без рукава, не
сме бити обувен у неприкладну обућу и слично.

Члан 21.

Члан 25.

На стајалишту такси-возила се постављају према
редоследу доласка.
На стајалишту могу се постављати само возила која
су обележена у складу са овом Одлуком и имају важеће
исправе из члана 11. ове Одлуке.
Такси-возила се постављају на стајалишту

Такси-возач је обавезан да непосредно пре започињања
вожње са путником, укључи таксиметар и да га искључи
одмах након завршене вожње.
У случају да такси-возач не укључи таксиметар на
почетку вожње, путник није у обавези да плати цену услуге
такси-превоза.

Члан 20.
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Члан 26.

Такси-возач је дужан да путника превезе најкраћим
путем до места опредељења или путем који путник одреди,
а у складу са важећим режимом саобраћаја.
За време обављања такси-превоза, такси-возач може
да заустави такси-возило на местима где не угрожава
безбедност саобраћаја, уз укључивање свих показивача
праваца, ради уласка или изласка путника из такси-возила.
За време обављање такси-превоза, такси-возач може
користити саобраћајне траке за јавни превоз, као и места
у складу са чланом 66. став 1. тачке 6, 9, 10, 11, 12, 13 и 18
Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
Члан 27.
Такси-возач је дужан да такси-таблу држи укључену
увек када је возило слободно.
Уколико такси-возач такси-возило користи за
сопствене потребе или уколико не обавља делатност таксипревоза, дужан је да такси-таблу привремено скине са
такси-возила.
VI ЦЕНА УСЛУГЕ ОБАВЉАЊA ТАКСИ-ПРЕВОЗА
Члан 28.
Одељење за привреду и предузетништво у сарадњи
са овлашћеним такси представницима такси превозника
даје предлог Градском већу града Смедерева које одређује
економски најнижу цену у оквиру такси тарифе по којој
се ауто-такси превоз мора обављати на територији града
Смедерева.
Такси тарифа је укупна цена са или без попуста таксипревоза коју чини збир појединачних цена, и то цена: за
старт, по једном пређеном километру, по времену чекања,
по доласку на адресу по позиву и по комаду пртљага који
се превози, при чему се путници морају обавестити пре
уласка у такси-возило уколико се врши наплата превоза
пртљага, која се одређује у зависности од доба дана или
ноћи, од дана у недељи (радни дан, недеља или празник)
и подручја на коме се вожња обавља (територија једне
или више општина или градова) и која је учитана у мерни
инструмент (таксиметар).
Таксиметар мора бити подешен искључиво у складу
са ставом 1. овог члана.
Члан 29.
Такси-возач је у обавези да по извршеној услузи, на
захтев путника, изда рачун који мора да садржи:
 редни број рачуна,
 пословно име превозника,
 име и презиме такси-возача (потпис),
 број возила,
 датум,
 релацију вожње и
 накнаду за извршену услугу по таксиметру.
У случају да такси-возач не изда рачун на крају вожње,
путник није у обавези да плати накнаду за обављени таксипревоз.
У случају немогућности да заврши започети таксипревоз, такси-возачу припада као накнада половина износа
који покаже таксиметар у моменту прекида такси-превоза,
осим у случају квара такси-возила, када му не припада
накнада.
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У случају квара такси-возила, такси-возач је дужан да
путнику обезбеди наставак започетог такси-превоза другим
такси-возилом.
О пријему других путника у току такси-превоза
до места опредељења одлучује путник који је започео
коришћење такси-превоза уз сагласност такси-возача.
Ако путник, који је примљен у току такси-превоза,
наставља коришћење такси-превоза после места опредељења
путника који је започео коришћење овог превоза, наставак
вожње се сматра започињањем такси-превоза.
Ако више путника, истовремено користи такси-превоз
до истог места опредељења, накнаду такси-превоза плаћа
путник који је уговорио, односно започео коришћење таксипревоза или путници могу самостално да одлуче о подели
накнаде за обављени такси-превоз.
VII ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ-ПРЕВОЗА
Члан 30.
Предузетнику престаје важност исправа из члана 15.
става 5. ове Одлуке у случају:
1. одјаве;
2. ако престане да постоји неки од услова из:
члана 6. став 1. тачке 2, 3, 4, 5, 6;
члана 8. и
члана 9. ове Одлуке.
3. ако једном годишње не изврши утврђивање
ипуњености услова у смислу прегледа таксивозила у складу са чланом 9. најкасније у року
од 3 (три) месеца од дана истека важности такси
дозволе возила у складу са одредбама ове Одлуке
и
4. у другим случајевима прописаним законом.
Правном лицу престаје важност исправа из члана
15. става 5. ове Одлуке у случају:
1. одјаве;
2. ако престане да постоји неки од услова из члана 7,
8, и 9. ове Одлуке;
3. ако једном годишње не изврши утврђивање
ипуњености услова у смислу прегледа таксивозила у складу са чланом 9. најкасније у року
од 3 (три) месеца од дана истека важности такси
дозволе возила у складу са одредбама ове Одлуке
и
4. у другим случајевима прописаним законом.
5.
Члан 31.
У случајевима из члана 30. став 1. осим тачке 2.
алинеје 2. ове Одлуке Одсек за саобраћај донеће Решење о
престанку испуњености услова за обављање такси-превоза
и о томе обавестити Агенцију за привредне регистре.
VIII НАДЗОР
Члан 32.
Надзор над применом ове Одлуке врши Одсек за
саобраћај.
Послове инспекцијског надзора над применом ове
Одлуке и других аката донетих на основу ове Одлуке врши
Одсек за саобраћајну инспекцију, а комунално полицијске
послове Одељење комуналне полиције у складу са Законом
и овом Одлуком.
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Превозник и такси-возач су дужни да Одсеку за
саобраћајну инспекцију омогуће несметано вршење
послова, ставе на увид потребна документа и у року који
се одреди, доставе потребне податке и поступе по налогу
Одсека за саобраћајну инспекцију.
Одсек за саобраћајну инспекцију ће Одсеку за
саобраћај поднети захтев за доношење решења из члана
31. када утврди да су испуњени услови из члана 30. став 1.
осим тачке 2. алинеје 2. ове Одлуке.
Члан 33.
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Чување и поступање са такси-возилом из става 1. овог
члана врши се у складу са актом о начину одузимања, чувања
и поступања са такси-возилом, који прописује министар
надлежан за послове саобраћаја.
Члан 35.
Уколико Одсек за саобраћајну инспекцију у поступку
вршења инспекцијског надзора уочи повреду прописа из
надлежности другог инспекцијског органа, обавестиће
одмах о томе, писаним путем, надлежни инспекцијски орган.

У вршењу инспекцијског надзора инспектор има
право и дужност да:
1. врши заустављање возила којима се обавља таксипревоз, истицањем саобраћајног знака „забрањен
саобраћај свим возилима у оба смера“ на коме је
исписано „СТОП“;
2. врши преглед возила којима се обавља таксипревоз и контролише потребну документацију
превозника, такси-возача и такси-возила;
3. поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка надлежном органу за прекршаје;
4. привремено забрани превоз такси-возилом ако
исто није у складу са законом и овом Одлуком и
наложи превознику да изврши претовар путника о
сопственом трошку;
5. искључи такси-возило којим се врши таксипревоз противно одредбама закона и члана 15.
став 5. ове Одлуке, одреди место паркирања
такси-возила, одузме такси дозволу возачa,
такси дозволу возила, саобраћајну дозволу и
регистарске таблице, у трајању од 5 (пет) дана, а
у случају поновног искључења такси-возила истог
превозника, у трајању од 10 (десет) дана. Уколико
такси-возач не поступи по налогу саобраћајног
инспектора, такси-возило ће бити уклоњено од
стране трећег лица, а о трошку превозника;
6. привремено одузме такси-возило које је
употребљено за извршење прекршаја супротно
члану 11. став 3. ове Одлуке или привредног
преступа, до правоснажног окончања прекршајног,
односно поступка за привредне преступе и изда
потврду о одузимању такси-возила;
7. уклони такси-возило са стајалишта у случају да
се такси-возач не налази у такси-возилу или поред
њега и
8. предузима друге радње у складу са законским
овлашћењима.
Искљученом, односно привремено одузетом
такси-возилу из става 1. тачка 5. и 6. овог члана,
одређује се место за паркирање у кругу правног
лица коме су одлуком Скупштине града поверени
послови паркирања, где се такси-возило паркира
о трошку власника, односно лица од кога је таксивозило одузето.
Превозник, коме је у вршењу инспекцијског надзора
искључено такси-возило дужан је да на месту паркирања
које му је одређено, обезбеди возило.

Дирекција за изградњу урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП којој је поверено обављање
послова који су утврђени чланом 20. ове Одлуке, казниће
се за прекршај новчаном казном од 20.000,00 до 50.000,00
динара, уколико не постави вертикалну и хоризонталну
сигнализацију на стајалиштима и не одржава стајалишта у
зимским и летњим условима.
Новчаном казном од 5.000,00 до 15.000,00 динара
казниће се одговорно лице у Дирекција за изградњу
урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП, за
прекршај из става 1. овог члана.

Члан 34.

Члан 41.

Привремено одузето такси-возило које је употребљено
за извршење прекршаја или привредног преступа чува се
до правоснажног окончања прекршајног, односно поступка
за привредне преступе, о трошку превозника.

Новчаном казном од 5.000,00 динара на лицу места
казниће се за прекршај предузетник и такси-возач ако
поступи супротно члану 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27. и члану 32.
став 3. ове Одлуке.

Члан 36.
У вршењу комунално полицијског посла, поред
законских овлашћења комунални полицајац је овлашћен да
изрекне мандатну казну прописану овом Одлуком, као и да
поднесе захтев за вођење прекршајног поступка.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако поступи супротно
члану 6, 9, 11. став 3, 4, 5, 8, 9, 10. и 11, члану 16, 17, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28. став 3., члану 29, 30. и 32. став 3. ове
Одлуке.
Члан 38.
Новчаном казном од 15.000,00 до 60.000,00 динара
казниће се за прекршај привредно друштво, односно друго
правно лице ако поступи супротно члану 7, 9, 11. став 3, 5,
8, 9, 10. и 11. члану 28. став 3., члану 29, 30. и 32. став 3. ове
Одлуке.
Новчаном казном од 3.000,00 до 10.000,00 динара
казниће се одговорно лице у привредном друштву, односно
другом правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.
Члан 39.
Новчаном казном од 3.000,00 до 10.000,00 динара
казниће се такси-возач ако поступи супротно члану 9, 11.
став 6, 7. и 12, члану 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. и 29. и члану
32. став 3. ове Одлуке.
Члан 40.
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X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Превозници који су регистровани за обављање
делатности такси-превоза у складу са Одлуком о ауто-такси
превозу („Службени лист града Смедерева“, број 2/2010)
дужни су да ускладе своје пословање са одредбама ове
Одлуке о ауто такси-превозу од дана ступања на правну снагу.
Уколико предузетник не усклади своје пословање у
складу са ставом 1. овог члана, Одсек за саобраћај обавестиће
Агенцију за привредне регистре да нису испуњени услови за
обављање такси-превоза.
Картон естетског прегледа возила, издат предузетнику
у складу са Одлуком о ауто-такси-превозу („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2010), важи до датума његовог
истека.
Картон естеског прегледа издат привредном друштву,
односно другом правном лицу у складу са Одлуком о аутотакси превозу („Службени лист града Смедерева“, број
2/2010), важи до датума његовог истека осим у случају
супротно члану 7. став 1. тачка 2. ове Одлуке.
Такси дозвола, издата у складу са Одлуком о ауто-такси
превозу („Службени лист града Смедерева“, број 2/2010),
престаје да важи 6 месеци од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Возила којима се уређај за управљање налази на десној
страни морају бити прилагођена условима из члана 9. став 1.
тачка 12. ове Одлуке најкасније до 02.10.2012. године.
Члан 15. став 7. ове Одлуке не односи се на возила која се
налазе на листи чекања формираној закључно са 17.07.2011.
године.
Превозницима са овако закључене листе чекања који
испуњавају услове за обављање такси-превоза у складу са
законом и овом Одлуком могу се издати такси исправе.
Члан 43.
Након истека рокова из члана 42. ове Одлуке картони
естеског прегледа и такси дозволе издате у складу са Одлуком
о ауто-такси превозу („Службени лист града Смедерева“, број
2/2010) сматраће се неважећим.
Члан 44.
Поступак за издавање аката и докумената за обављање
ауто-такси превоза који је започет, а по коме није донето
решење до дана ступања на снагу ове Одлуке, наставиће се у
складу са одредбама ове Одлуке.
Члан 45.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о ауто-такси превозу („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2010).
Члан 46.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 344-519/2011-12
У Смедереву, 16. септембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

16. септембар 2011. године

196.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), 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 34. седници одржаној
16. септембра 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора
Гимназије у Смедереву („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2010, 2/2011 и 4/2011), мења се у тачки I тако, што
се разрешава дужности члан Школског одбора, Слободан
Јовановић, представник јединице локалне самоуправе, а
уместо њега за новог члана Школског одбора именује се
Катица Томић, представник јединице локалне самоуправе.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-155/2011-12
У Смедереву, 16. септембра 2011. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

16. септембар 2011. године
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