СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА III

БРОЈ 8

СМЕДЕРЕВО, 15. ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
228.
На основу члана 47. ставова 2. и 3., и члана 63. став 1.
Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“, број 54/2009 и 73/2010), 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 27. седници одржаној
14. децембра 2010. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Смедерева за 2010. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010)
члан 1. мења се и гласи:
„Укупна примања и укупни издаци буџета града
Смедерева за 2010. годину утврђују се у износу од
2.170.000.000 динара“.
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета града Смедерева за 2010.
годину утврђују се у укупном износу од 2.170.000.000
динара“.
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ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

ɉɅȺɇ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ȼɪɫɬɚ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢ ɩɪɢɦɚʃɚ

1

2

2010
3

321

ɉɪɟɧɟɬɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ

711

ɉɨɪɟɡɢ ɧɚ ɞɨɯɨɞɚɤ, ɞɨɛɢɬ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɧɟ ɞɨɛɢɬɤɟ

712

ɉɨɪɟɡɢ ɧɚ ɮɨɧɞ ɡɚɪɚɞɚ

713

ɉɨɪɟɡɢ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ

714

ɉɨɪɟɡɢ ɧɚ ɞɨɛɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɟ

97.454.803

716

Ⱦɪɭɝɢ ɩɨɪɟɡɢ

30.000.000

732

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

30.050.000

733

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ

440.444.286

740-741

Ⱦɪɭɝɢ ɩɪɢɯɨɞɢ - ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɢɦɨɜɢɧɟ

156.200.000

742

ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ

131.000.000

743

ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɨɞɭɡɟɬɚ ɢɦɨɜɢɧɫɤɚ ɤɨɪɢɫɬ

14.410.000

744

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɢ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ

15.650.000

745

Ɇɟɲɨɜɢɬɢ ɢ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

771

Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟ ɫɬɚɜɤɟ ɡɚ ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ ɪɚɫɯɨɞɚ

772

Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟ ɫɬɚɜɤɟ ɡɚ ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ ɪɚɫɯɨɞɚ ɢɡ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ

812

ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɢɦɨɜɢɧɟ

911

ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

921

ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
ɍɄɍɉɇɈ:

85.362.469
821.610.000
510.000
195.600.000

3.800.000
13.000.000
2.800.000
0
122.108.442
10.000.000
2.170.000.000
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Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
"Издаци буџета, по основним наменама, утврђују се у следећим износима, и то:
ОПШТИ ДЕО - РАСХОДИ

Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɢ
ɛɪɨʁ
1
411
412
413
414
415
416
417
421
422
423
424
425
426
431
441
444
451

Ɉɩɢɫ 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
ɋɭɞɢʁɫɤɢ ɢ ɩɨɫɥɚɧɢɱɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (ɭɫɥɭɝɟ ɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɞɨɦɚʄɢɯ ɤɚɦɚɬɚ
ɉɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

454

ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

463
465
472
481
482
483

494
499
511
512
513
514
515
541
551
611

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɫɬɚɥɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ, ɞɨɬɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
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
Ɍɟɤɭʄɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
Ɉɫɬɚɥɟ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
Kɭɥɬɢɜɢɫɚɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ
ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɨɩɪɟɦɚ
Ɂɟɦʂɢɲɬɟ
ɇɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɢɦɨɜɢɧɚ (ɇɂɉ)
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ

621

ɇɚɛɚɜɤɚ ɞɨɦɚʄɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ

484
485

ɍ Ʉ ɍ ɉ ɇ Ɉ:

3
407.243.657
72.896.614
6.610.000
5.920.000
3.940.000

ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
4
37.853.060
6.720.393
2.907.000
11.546.000
820.000

329.820

3.370.000

3.699.820

24.240.000
90.366.109
3.235.000
80.269.346
66.700.776

0
9.960.350
1.634.900
5.549.200
34.575.000

24.240.000
100.326.459
4.869.900
85.818.546
101.275.776

192.346.335

6.716.200

199.062.535

31.153.449
0
23.785.000
15.448.000

25.563.150
1.650.000
0
0

56.716.599
1.650.000
23.785.000
15.448.000

102.541.196

0

102.541.196

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɭʇɟɬɚ

ɍɄɍɉɇɈ
5 (3 + 4)
445.096.717
79.617.007
9.517.000
17.466.000
4.760.000

9.600.000

0

9.600.000

546.694.339
501.000
47.118.776
56.661.754
10.893.389
6.900.000

252.261.000
0
0
50.000
700.000
10.000

798.955.339
501.000
47.118.776
56.711.754
11.593.389
6.910.000

505.209

0

505.209

120.000

0

120.000

0
2.871.276
277.477.122
6.806.543
20.000
0
200.000
2.445.290
0
73.200.000

0
0
32.903.069
1.800.000
0
0
0
0
0
0

0
2.871.276
310.380.191
8.606.543
20.000
0
200.000
2.445.290
0
73.200.000

960.000

0

960.000

2.170.000.000

436.589.322

2.606.589.322
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
"Средства буџета у износу од 2.170.000.000 динара и средства од прихода из додатних активности директних и
индиректних корисника буџета распоређују се по корисницима и наменама, и то:
ПОСЕБАН ДЕО - РАСХОДИ
ɎɭɉɨɊɚɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɢɡɞɟ
ɧɬɨ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ
ɨ
ʁɚ
1
1

2

3

4

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

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

Ɍɪɚɧɫɮɟɪ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɝ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɩɨ
ɢɫɬɟɤɭ Ɉɞɥɭɤɟ

12

463

13

463 Ɍɪɚɧɫɮɟɪ ɡɚ ɝɪɚɞ ɢ ɡɚ ɫɟɨɫɤɟ ɆɁ (ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫ)

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

ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɍɄɍɉɇɈ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

7.363.253
1.317.022
0

7.363.253
1.317.022
0

0

0

15.320.000
2.200.000
100.000
2.700.000
1.900.000

15.320.000
2.200.000
100.000
2.700.000
1.900.000

960.000

960.000

31.860.275
31.860.275

0
0

2.250.000
2.250.000
2.250.000

31.860.275
31.860.275

2.250.000
-

2.250.000
2.250.000

11.447.205

11.447.205

21.069.989

21.069.989

902.896

902.896

33.420.090
33.420.090

0
0

100.000
100.000
100.000

100.000
0
0

1.729.556
1.729.556
1.729.556

33.420.090
33.420.090

100.000
100.000

1.729.556
0
0

1.729.556
1.729.556
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ɎɭɊɚɉɨȽɥɚ- ɧɤɰ
Ʉɨɡɞɟ
ɡɢɧɬɨ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ
ɨ
ʁɚ
1

2

2

3
320

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

6
ɍɫɥɭɝɟ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
17 451 Ɏɨɧɞ ɡɚ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 320:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 320
421
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ
18 451 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ
19 451
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
20 463 Ɂɚɤɭɩ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 421:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 421
950
Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɤɨʁɟ ɧɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ ɧɢɜɨɨɦ
21 451 Ɏɨɧɞ ɡɚ ɬɚɥɟɧɬɟ
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
22,1 463
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 360:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 950
ɍɄɍɉɇɈ Ɋɚɡɞɟɨ 1
ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ
Ɋɟɤɪɟɚɰɢʁɚ,
ɫɩɨɪɬ,
ɤɭɥɬɭɪɚ
ɢ
ɜɟɪɟ,
860
ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɢ ɨɞɛɨɪ ɡɚ ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ ɛɨɥɟɫɬɢ
23 451
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
24 463 Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
25

721
26

040

5
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɍɄɍɉɇɈ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)
250.000
250.000
250.000

250.000
0
0

250.000
250.000

10.000.000

10.000.000

15.071.196

15.071.196
0

25.071.196
25.071.196

0
0

6.500.000
6.500.000
6.500.000

25.071.196
25.071.196
6.500.000

0
0

6.500.000
6.500.000

0

0

4.000.000

4.000.000

4.000.000
4.000.000
105.181.117

0
0
0

4.000.000
4.000.000
105.181.117

260.000

260.000

1.286.922

1.286.922

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

2.646.922
2.646.922

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

27

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
472 (ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɧɨɜɨɪɨɻɟɧɭ ɞɟɰɭ ɭ 2010.
ɝɨɞɢɧɢ)

28

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

29

472

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
(ɩɨɩɭɥɚɰɢɨɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ)

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

0
0

2.646.922
2.646.922
1.100.000

0
0

1.100.000
1.100.000

20.500.000

20.500.000

5.300.000

5.300.000

4.000.000

4.000.000

29.800.000
29.800.000

0
0

29.800.000
29.800.000
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ɎɭɊɚɉɨɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɢɡɞɟ
ɧɬɨ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ
ɨ
ʁɚ
1

2

3
020

4

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

5

6
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɍɄɍɉɇɈ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

ɋɬɚɪɨɫɬ
30

960
31

472

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

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

7.650.000
7.650.000
7.650.000

7.650.000
0
0

6.100.000
6.100.000
6.100.000

7.650.000
7.650.000
6.100.000

0
0

6.100.000
6.100.000

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

090
32

33
34

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.

35

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

36
37
38
39
40
41
42
43

421
422
423
424
426
454
454
463

111

44

482

45
46
47

483
485
541
01

160
48

484

49
50

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
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

6.795.279
1.216.355

2.000.000
2.000.000
6.795.279
1.216.355

0

0

4.500.000
747.000
15.885.000
3.910.000
4.675.000
9.100.000
500.000
22.611.641

4.500.000
747.000
15.885.000
3.910.000
4.675.000
9.100.000
500.000
22.611.641

8.100.000

8.100.000

6.900.000
120.000
1.445.290

6.900.000
120.000
1.445.290

86.505.565
86.505.565

0
0

86.505.565
86.505.565

505.209

505.209

376.485
2.494.791

376.485
2.494.791

3.376.485
3.376.485

0
0

3.376.485
3.376.485
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ɎɭɊɚɉɨȽɥɚ- ɧɤɰ
Ʉɨɡɞɟ
ɡɢɧɬɨ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ
ɨ
ʁɚ
1

2

3

4

5

51

511

52

511

53

511

54

511

55
56

423
421

2,1
620

01
10
06

170
57
58
59

441
444
611
01

2,2
620
60

511

61

551

62

421
01

630
63

423

64

451

65

451
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Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

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)
ɇɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɢɦɨɜɢɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɢɡ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
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
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɍɄɍɉɇɈ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

40.300.000

40.300.000

42.108.442

42.108.442

826.100

826.100
0

600.000
655.000
42.381.100
42.108.442
0
84.489.542
84.489.542

600.000
655.000
0
0
0
0
0

23.785.000

23.785.000
0
73.200.000

73.200.000
96.985.000
96.985.000

42.381.100
42.108.442
0
84.489.542
84.489.542

0
0

96.985.000
96.985.000

10.000.000

10.000.000

0

0

10.000

10.000

10.010.000
10.010.000
10.010.000

0
0
0

10.010.000
10.010.000
10.010.000

13.500.000

13.500.000

1.100.000

1.100.000

35.000.000

35.000.000

49.600.000
49.600.000

0
0

49.600.000
49.600.000
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ɎɭɊɚɉɨɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɢɡɞɟ
ɧɬɨ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ
ɨ
ʁɚ
1

2

3
510

4

5

66

423

67

451

68

451
01

436
69

451

70

451
01

530
70,1 424
70,2 511
70,3 482
01
620
71 511
71.1 444
71.2 451
72
73

511
511
01
10
06

860

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

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

74

481

75
76

481 Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɜɟɪɫɤɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
481 ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 860:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 860
ɍɄɍɉɇɈ Ɋɚɡɞɟɨ 2
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɍɄɍɉɇɈ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

0

0

14.500.000

14.500.000

14.500.000
14.500.000

0
0

14.500.000
14.500.000

3.000.000

3.000.000

2.660.000

2.660.000

5.660.000
5.660.000

0
0

5.660.000
5.660.000

10.000.000
5.000.000
1.453.389

10.000.000
5.000.000
1.453.389

16.453.389
16.453.389

16.453.389
16.453.389

46.317.000
15.408.000

46.317.000
15.408.000

7.000.000

7.000.000
0
0

68.725.000
0
0
68.725.000

0
0
0
0

68.725.000
0
0
68.725.000

1.500.000

1.500.000

700.000
8.000.000

700.000
8.000.000

10.200.000
10.200.000
495.801.903

0
0
0

10.200.000
10.200.000
495.801.903
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Ʉɨɡɢɡɞɟ
ɧɬɨ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ
ɨ
ʁɚ
1
3

2

3

4
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77
78

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

79

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

80
81
82
83
84

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

85
86
87
88
89

411
412
413
414
415

90

416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

91
92
93
94
95
96
97

421
422
423
424
425
426
444

98

482

99 511
100 512
101 515
103
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01

4,1
610
102 441
103 511
104 511
01

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪ.)
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɉɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɟ ɨɞ
ʁɟɞɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ ɞɪɭɝɨɦ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 130
ɋɬɚɦɛɟɧɨ ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ ɨɛɥɚɫɬ
ɋɬɚɦɛɟɧɢ ɪɚɡɜɨʁ
Ɉɬɩɥɚɬɟ ɞɨɦɚʄɢɯ ɤɚɦɚɬɚ
Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
Ʉɭɩɨɜɢɧɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ
("ɡɚɲɬɢʄɟɧɢ
ɩɨɞɫɬɚɧɚɪɢ")
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 610
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.1

Страна 9 – Број 8

ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɍɄɍɉɇɈ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

8.920.000
2.200.000
20.000
310.000
420.000
11.870.000
11.870.000
11.870.000

8.920.000
2.200.000
20.000
310.000
420.000
0
0
0

153.575.373
27.490.992
4.600.000
5.000.000
3.780.000

11.870.000
11.870.000
11.870.000

153.575.373
27.490.992
4.600.000
5.000.000
3.780.000
0

24.135.989
1.600.000
7.720.000
636.000
9.080.335
11.858.000
40.000

24.135.989
1.600.000
7.720.000
636.000
9.080.335
11.858.000
40.000

190.000

190.000

0
4.378.393
200.000

0
4.378.393
200.000

254.285.082
254.285.082

0
0

0
500.000

254.285.082
254.285.082

0
500.000
0

500.000
500.000
500.000

0
0
0

500.000
500.000
500.000
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ɎɭɊɚɉɨȽɥɚ- ɧɤɰ
Ʉɨɡɞɟ
ɡɢɧɬɨ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ
ɨ
ʁɚ
1

2
4,2

3

4

5

160

4,3
160

560

510

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

ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɍɄɍɉɇɈ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

105 463 Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ

3.600.000

3.600.000

106 463 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫ. ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɆɁ
Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
107 463 (ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɡɚ ɦɟɫɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ 25.
ɦɚʁ)
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ
108 463 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
Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
109 463 (ɧɚɤɧ. ɡɚ ɭɬɪɨɲ. ɟɥɟɤɬ. ɟɧɟɪ. ɡɚ ʁɚɜɧɭ ɪɚɫɜɟɬɭ ɢ
ɞɪ.)

1.200.000

1.200.000

818.249

818.249

3.272.996

3.272.996

8.891.245
8.891.245
8.891.245

0
0
0

8.891.245
8.891.245
8.891.245

11.000.000

11.000.000

20.887.443

20.887.443

111 463 Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɫɟɨɫɤɢɦ ɆɁ

80.000.000

80.000.000

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ
112 463
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ (ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɟɨɫɤɨɝ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ)

27.980.779

27.980.779

110 463

4,4

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

15. децембар 2010. године

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
(ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɫɟɨɫɤɨɝ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ)

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
115 ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.3
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
113 424 ɍɫɥɭɝɟ ɨɱɭɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
114 511 ɉɪɨʁɟɤɬɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 560
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
115 451
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

139.868.222
139.868.222
139.868.222

0
0
0

35.464.705
90.000
35.554.705
35.554.705

139.868.222
139.868.222
139.868.222

35.464.705
90.000
0
0

7.200.000

35.554.705
35.554.705
7.200.000

7.200.000
7.200.000
42.754.705

0
0
0

7.200.000
7.200.000
42.754.705

446.299.254

0

446.299.254

15. децембар 2010. године

ɎɭɊɚɉɨȽɥɚ- ɧɤɰ
Ʉɨɡɞɟ
ɡɢɧɬɨ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ
ɨ
ʁɚ
1

2
4,5

3

4
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɍɄɍɉɇɈ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

912

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ 22.800.000
- ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ 360.000
- ɧɚɝɪɚɞɟ ɢ ɛɨɧɭɫɢ
- ɫɬɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ 75.851.971
- ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɩɭɬɨɜɚʃɚ 19.500.000
- ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ 1.960.000
116 463
- ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ 500.000
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ 13.900.000
- ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ 3.960.000
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ 2.400.000
- ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɨɛʁɟɤɬɟ 5.500.000
- ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɭ 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

4,6
920

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ 8.000.000
- ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ 100.000
- ɧɚɝɪɚɞɟ ɢ ɛɨɧɭɫɢ 500.000
- ɫɬɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ 39.752.910
117 463 - 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

4,7
950
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

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
Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ ɧɢɜɨɨɦ
411 ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫ. (ɡɚɪɚɞɟ)
412 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪ. ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
413 ɇɚɤɧɚɞɚ ɭ ɧɚɬɭɪɢ - ɩɪɟɜɨɡ ɪɚɞɧɢɤɚ
421 ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
422 Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
423 ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
424 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (ɭɫɥɭɝɟ ɢ
425
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)
426 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 950
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.7

147.681.971

147.760.000

295.441.971

147.681.971
147.681.971

147.760.000
147.760.000
147.760.000

147.681.971
147.760.000
295.441.971
295.441.971

70.600.000

74.400.000

145.000.000

74.400.000
74.400.000
74.400.000

70.600.000
74.400.000
145.000.000
145.000.000

147.681.971

70.600.000
70.600.000
70.600.000

0
0
5.000
190.000
5.000
55.000
50.000

0
0
5.000
190.000
5.000
55.000
50.000

20.000

20.000

20.000
10.000

20.000
10.000

355.000
355.000
355.000

0
0
0

355.000
0
355.000
355.000
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ɎɭɊɚɉɨɄɨȽɥɚ- ɧɤɰ
ɡɢɡɞɟ
ɧɬɨ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ
ɨ
ʁɚ
1

2
4,8

3

4

5

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

411
412
413
421
422
423
424
425
426
512

960

01
04

4,9
820
138
139
140
141
142
143
144
145
146

411
412
413
414
415
416
421
422
423

147 424

148 425
149
150
151
152
153

426
472
511
512
513
01

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

6
ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨ ɨɞɦɚɪɚɥɢɲɬɟ "Ɋɬɚʃ"
ɉɨɦɨʄɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫ. (ɡɚɪɚɞɟ)
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪ. ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:
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
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɍɄɍɉɇɈ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

0
0
5.000
30.000
10.000
10.000
10.000
0
30.000
50.000
145.000

830
154 423
155 482
156 512
01

145.000
0
145.000
145.000

145.000
145.000

0
0
0

52.805.472
9.452.180
600.000
370.000

2.594.070
464.350
387.000
426.000

23.980.417
0
455.346

70.000
953.350
414.900
1.654.200

55.399.542
9.916.530
987.000
796.000
0
70.000
24.933.767
414.900
2.109.546

15.525.071

31.543.000

47.068.071

12.676.000

366.200

13.042.200

250.000
468.776

1.588.150

1.838.150
468.776
0
248.150
20.000

248.150
20.000
116.851.412

04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

4.10

0
0
5.000
30.000
10.000
10.000
10.000
0
30.000
50.000

116.851.412
40.461.220

40.461.220

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 820

116.851.412

40.461.220

157.312.632

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.9

116.851.412

40.461.220

157.312.632

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
ɍɫɥɭɝɟ ɟɦɢɬɨɜɚʃɚ ɢ ɢɡɞɚɜɚɲɬɜɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ (ɨɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ʁɟ ɧɚɦɟʃɟɧɚ
ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɦɟɞɢʁɢɦɚ)
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɟ ɨɞ
ʁɟɞɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ ɞɪɭɝɨɦ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 830
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.10

35.000.000

35.000.000
0
0

35.000.000
35.000.000
35.000.000

0
0
0

35.000.000
35.000.000
35.000.000
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ɡɞɟ
ɡɢɧɬɨ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ
ɨ
ʁɚ
1

2
4.11

3

4

5

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
512

810

01
04

4.12
810
170 481
01

4.13
090
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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
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 810
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.11
Ɏɢɡɢɱɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰ. ɢ ɤɥɭɛɨɜɢɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 810
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.12
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ-ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
- ɩɥɚɬɟ 5.328.093
- ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
947.830
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ 60.000
- ɫɬɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ 2.550.000
171 463 - ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ 765.000
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ 200.000
- ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ 400.000
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
16.000.000
-ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ 200.000
-ɨɫɬɚɥɟ ɧɚɝɪɚɞɟ ɡɚ ɪɚɞɧɢɤɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 090
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.13
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɍɄɍɉɇɈ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

4.706.415
842.448
0
150.000

2.854.990
511.043

3.378.606
0
80.000
5.000
5.000.000
150.000
240.000
14.552.469
14.552.469
14.552.469

3.366.033
3.366.033
3.366.033

44.732.198

7.561.405
1.353.491
0
150.000
0
0
3.378.606
0
80.000
5.000
5.000.000
150.000
240.000
14.552.469
3.366.033
17.918.502
17.918.502

44.732.198

44.732.198
44.732.198
44.732.198

0
0
0

44.732.198
44.732.198
44.732.198

26.450.923

26.000.000

52.450.923

26.000.000
26.000.000
26.000.000

26.450.923
26.000.000
52.450.923
52.450.923

26.450.923
26.450.923
26.450.923
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Ʉɨɡɞɟ
ɡɢɧɬɨ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ
ɨ
ʁɚ
1

2

3

4

5

4.14
090
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ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ
ɡɚɲɬɢɬɚ-ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ
ɫɚɜɟɡ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɢ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɯɭɦ.ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
- ɩɥɚɬɟ 372.350
- ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
66.650
- ɫɬɚɥɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ 207.000
172 463 - ɩɪɟɜɨɡ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɫɨɰ.ɯɭɦ.ɨɪɝ. 6.374.714
- ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ 25.000
- ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
(ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɢ ɩɪɟɜɨɡ ɞɟɰɟ Ɋȼɂ, ɫɨɰ. ɫɥ. ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɝɪɚɻɚɧɚ) 27.372.498
- ɞɨɬɚɰɢʁɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ 11.703.948

4.15
090

173

4.16
911
174
175
176
177

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 090
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.14
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ-ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ "ɈɊȺ
ɋȺɊɌɂȾ" Ɋɚɞɢɧɚɰ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚ
ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ 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
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 090
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.15
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

178 416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
179
180
181
182

421
422
423
424

183 425
184 426
185 431
186 482
187 484
188 511
189 512
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 4.16
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ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɍɄɍɉɇɈ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

46.122.160

1.753.000

47.875.160

1.753.000
1.753.000
1.753.000

46.122.160
1.753.000
47.875.160
47.875.160

46.122.160
46.122.160
46.122.160

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

123.659.932
22.135.128
1.000.000
0

32.154.000
5.695.000
2.300.000
8.820.000

155.813.932
27.830.128
3.300.000
8.820.000

0

3.000.000

3.000.000

24.211.097
280.000
204.000
80.000

7.640.000
770.000
2.785.000
2.212.000

31.851.097
1.050.000
2.989.000
2.292.000

8.600.000

6.000.000

14.600.000

8.500.000

23.550.000
1.650.000

32.050.000
1.650.000
0
0

1.000.000

1.650.000

0
2.650.000

98.226.000
98.226.000
98.226.000

189.670.157
98.226.000
287.896.157
287.896.157

189.670.157
189.670.157
189.670.157
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ɎɭɊɚɉɨȽɥɚ- ɧɤɰ
Ʉɨɡɞɟ
ɡɢɧɬɨ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ
ɨ
ʁɚ
1

2

3

4.17
700

4.18
720

4
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Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

5

6
ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ Ⱥɩɨɬɟɤɚɪɫɤɚ
ɍɫɬɚɧɨɜɚ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɨ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
190 463
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
- ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɭ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 700:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 700
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.17
ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ - Ⱦɨɦ
ɡɞɪɚɜʂɚ
ȼɚɧɛɨɥɧɢɱɤɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɡɚ:
191 463 - ɭɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ (3.000.000)
- ɬɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ (500.000)
- ɦɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ (2.000.000)

4.19
620
192
193
194
195
196

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 720:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 720
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.18
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
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ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɍɄɍɉɇɈ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

0

421
422
423
424

202 425
451
203 425
510
204 425
640
205 425
620
206 426
207 444
451
208 463

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜ. ɢ ɨɞɪɠɚɜ. (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜ. ɢ ɨɞɪɠɚɜ. (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)-ɧɚ
ɧɢɜɨɭ ɝɪɚɞɚ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɍɥɢɱɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ ɧɚ ɦɪɟɠɢ, ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ ɢ
ɬɪɚɮɨɢɦɚ ɢ ɭɬɪɨɲɚɤ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ
Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɉɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ

1.948.000

1.948.000
1.948.000
1.948.000

0
1.948.000
1.948.000
1.948.000

0
0
0

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000
5.500.000
5.500.000

48.316.620
8.648.673
400.000
400.000

197 416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
198
199
200
201

1.948.000

0
0
0

5.500.000
5.500.000

220.000
2.300.000
720.000

48.316.620
8.648.673
620.000
2.700.000
720.000

80.000

80.000

3.000.000
300.000

1.150.000
150.000
1.000.000
400.000

5.420.000
150.000
4.000.000
700.000

900.000

300.000

1.200.000

4.270.000

73.000.000

73.000.000

48.000.000

48.000.000

35.000.000

35.000.000

2.840.449

300.000

3.140.449
0
0
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ɎɭɊɚɉɨȽɥɚ- ɧɤɰ
Ʉɨɡɞɟ
ɡɢɧɬɨ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ
ɨ
ʁɚ
1

2

3
620

4

5

209 481
210 482
211 483
451
212 511
213 511
214 511
215 511
436
216 511
520
217 511
360
218 511
630

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

6
Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɟɩɪɨɮɢɬɧɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
ɇɨɜɱ. ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲ. ɫɭɞɨɜɚ ɢ ɫɭɞɫɤɢɯ
ɬɟɥɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ

ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɍɄɍɉɇɈ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

1.000.000

40.000.000

50.000
700.000

50.000
1.700.000

10.000

10.000

3.000.000

43.000.000

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɭɥɢɰɚ (ɭɱɟɲʄɟ ɛɭʇɟɬɚ)
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɭɥɢɰɚ (ɤɪɟɞɢɬ)
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɭɥɢɰɚ
Ɉɫɬɚɥɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɩɥɢɧɨɜɨɞ ɢ
ɩɥɢɧɚɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ)
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ȳɚɜɧɢ ɪɟɞ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɧɚ
ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɩɪɨʁɟɤɚɬ, ɫɬɭɞɢʁɟ ɢ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ)
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ

219 511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɜɨɞɨɜɨɞ)
640
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0
80.000.000

80.000.000

0

0

0

0

1.325.580

1.325.580

9.000.000

9.000.000

0

0

0

0

2.000.000

2.000.000

ɍɥɢɱɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ
220 511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɉɨɫɥɨɜɢ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ

660

221 511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
810

ɍɫɥɭɝɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
222 511 Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

620
510

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
223 512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ-ɡɚ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɭ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ

0
800.000

100.000

224 512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ-ɡɚ ɧɢɜɨɭ ɝɪɚɞɚ-ɞɟɩɨɧɢʁɚ
620
225 515
226 541
451
227 551

01
06
10
04

Ɋɚɡɜɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ
Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
ɇɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɢɦɨɜɢɧɚ (ɇɂɉ)
ɂɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁe
620,451,640,436,520,560,630,660,510,810
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
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 4.19

900.000
0

0
1.000.000

0
1.000.000

0

0

280.201.322
0
80.000.000
71.875.742
193.000.000
35.000.000
0
1.325.580
9.000.000
0
2.000.000
48.000.000
0
360.201.322

0
0
10.480.000
7.480.000
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
10.480.000

280.201.322
0
80.000.000
10.480.000
79.355.742
196.000.000
35.000.000
0
1.325.580
9.000.000
0
2.000.000
48.000.000
0
370.681.322
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ɎɭɊɚɉɨȽɥɚ- ɧɤɰ
Ʉɨɡɞɟ
ɡɢɧɬɨ
ɜɚ ɢɰɢʁɚ
ɨ
ʁɚ
1

2

3

4

5

228
229
230
231

411
412
414
415

4.20
610

Ɉɩɢɫ ɪɚɫɯɨɞɚ

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

Страна 17 – Број 8
ɉɥɚɧ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ
ɂɡɞɚɰɢ ɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ
ɞɨɞɚɬɧɢɯ
ɍɄɍɉɇɈ
ɛɭʇɟɬɚ
ɩɪɢɯɨɞɚ
ɨɪɝɚɧɚ
7
8
9 (7+8)

1.569.126
280.874
0
0

1.569.126
280.874
0
0

232 416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

329.820

220.000

549.820

233
234
235
236
237
238

55.000
3.000
100.000
60.000
0
60.000

17.000

72.000
3.000
110.000
80.000
0
85.000

421
422
423
424
425
426

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

238.1 465 Ɉɫɬɚɥɟ ɬɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ, ɞɨɬɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
239 482 ɉɨɪɟɡɢ, ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨ
240 511
ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
241 512 Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
242 515 ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
243 541 Ɂɟɦʂɢɲɬɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610:
01 ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
04 ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 911
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4.20
ɍɄɍɉɇɈ Ɋɚɡɞɟɨ 4
5

10.000
20.000
25.000

501.000

501.000

40.000

40.000

0

29.903.069

0
0

0
0

2.998.820
2.998.820
2.998.820
1.542.901.851

29.903.069

30.195.069
30.195.069
30.195.069
434.589.322

2.998.820
30.195.069
33.193.889
33.193.889
1.977.491.173

ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼɈ
473
244
245
246
247

411
412
414
415

Ɍɭɪɢɡɚɦ
ɉɥɚɬɟ, ɞɨɞɚɰɢ ɢ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ (ɡɚɪɚɞɟ)
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

8.452.187
1.512.942
0
160.000

250.000
50.000
100.000

248 416 ɇɚɝɪɚɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

421
422
423
424
425
426
463
482
511
512
513
514
515
541

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜ. ɢ ɨɞɪɠɚɜ. (ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ)
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

8.702.187
1.562.942
0
260.000
0

550.000
470.000
650.000
660.000
70.000
450.000
1.170.000
10.000
10.000
80.000
0

200.000
300.000
100.000
400.000
50.000
100.000
400.000
0
50.000

0
0
14.245.129

750.000
770.000
750.000
1.060.000
120.000
550.000
1.570.000
10.000
10.000
130.000
0
0
0
0

14.245.129
14.245.129

2.000.000
2.000.000
2.000.000

14.245.129
2.000.000
16.245.129
16.245.129

2.170.000.000

436.589.322

2.606.589.322
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Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-5565/2010-11
У Смедереву, 14. децембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

15. децембар 2010. године

прихода уплатио главни дуг по основу обавеза из члана
1. ове Одлуке за које подноси захтев за отпис камате,
доспелих за плаћање до 31.12.2009. године;
2) на прописане уплатне рачуне локалних јавних
прихода уплатио главни дуг по основу обавеза из члана 1.
ове Одлуке за које подноси захтев за отпис камате, доспелих
за плаћање од 1. јануара 2010. године до 31. децембра 2010.
године (обавезе за 2010. годину са припадајућом каматом).
Члан 3.

229.
На основу члана 52. став 2. Закона о изменама
и допунама Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник Републике Србије“,
број 53/2010), члана 60., а у вези са чланом 6. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије“, број 62/2006), члана 32. став 1. тачака
6. 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 6. и 13. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 27. седници одржаној
14. децембра 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ
ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ
ПРИХОДА
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се услови и обим отписа
обрачунате, а неплаћене камате на обавезе које су доспеле
за плаћање до 31.12.2009. године (у даљем тексту: камата)
по основу локалних јавних прихода и то:
1. пореза на имовину правних лица;
2. пореза на имовину физичких лица и
3. локалне комуналне таксе за истицање фирме на
пословном простору.
Члан 2.
Право на отпис камате на обавезе по основу локалних
јавних прихода из члана 1. ове Одлуке (у даљем тексту:
обавезе) остварује се на основу захтева обвезника, који се
подноси по испуњењу услова прописаних овим чланом,
најкасније до 31.12.2010. године.
Уз захтев се подноси документација из које произилази
да су испуњени прописани услови за отпис камате (доказ
о уплати главног дуга по основу обавеза на прописаним
уплатним рачунима локалних јавних прихода).
Захтев се подноси за сваку врсту обавеза из члана 1.
ове Одлуке, Одељењу локалне пореске адмнинистрације
Градске управе града Смедерева.
Отпис камате у складу са овом Одлуком, врши се
подносиоцу захтева који је:
1) на прописане уплатне рачуне локалних јавних

Подносиоцу захтева који је испунио услове из члана
2. ове Одлуке отписаће се камата по основу обавезе коју
је уплатио и то у износу од 100% ако је уплату у складу
са чланом 2. став 4. ове Одлуке извршио најкасније до
31.12.2010. године.
Члан 4.
Право на отпис камате утврђује се решењем Одељења
локалне пореске администрације Градске управе града
Смедерева, у складу са овом Одлуком.
Одељење локалне пореске администрације Градске
управе града Смедерева води евиденцију о остваривању
права у складу са овом Одлуком и стара се о спровођењу
ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 436-9/2010-11
У Смедереву, 14. децембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
230.
На основу члана 87. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник Републике Србије“, број
135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон и 72/2009-др.закон),
Уредбe о одређивању активности чије обављање утиче на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
број 109/2009 и 8/2010) и Уредбе о критеријумима за
утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне
средине и највишег износа накнаде („Службени гласник
Републике Србије“, број 111/2009) и члана 19. став 1.
тачка 13.Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008), а по прибављеном мишљењу
Министарства животне средине и просторног планирања,
бр. 401-00-01672/2010-01 од 6.10.2010. године,
Скупштина града Смедерева, на 27 седници одржаној
14. децембра 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се накнада за заштиту и
унапређивање животне средине (у даљем тексту: накнада)
на територији града Смедерева, утврђују обвезници,
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висина, рокови и начин плаћања, као и начин коришћења
средстава, а ради стварања материјалних предуслова за
остваривање права и дужности града Смедерева у области
заштите и унапређивања животне средине.
Члан 2.
Накнада се утврђује по основу:
1. Коришћења стамбених и пословних зграда, станова
и пословних просторија за становање, односно обављање
пословне делатности, као и за коришћење земљишта
за обављање редовне делатности (у даљем тексту:
непокретност);
2. Обављања одређених активности које утичу на
животну средину, у складу са Уредбом о одређивању
активности чије обављање утиче на животну средину
(„Службени гласник Републике Србије“, број 109/2009 и
8/2010).
Под стамбеним простором у смислу одредаба ове
Oдлуке сматра се површина стана, породичне стамбене
зграде, односно куће за одмор и рекреацију, која представља
основ за утврђивање пореза на имовину.
Под пословним простором у смислу одредаба ове
Oдлуке сматра се површина простора у коме се обавља
пословна делатност, која представља основ за утврђивање
пореза на имовину.
Под земљиштем за обављање редовне делатности
привредних субјеката у смислу одредаба ове Одлуке сматра
се земљиште на којем није изграђен објекат или на којем
постоји привремена грађевина, као и земљиште на којем се
не налази пословна зграда или пословна просторија, а које
представља основ за утврђивање пореза на имовину.
Земљиште из става 1. тачка 1. овог члана не обухвата
пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште.
Активности из става 1. тачка 2. овог члана су пројекти
за које је обавезна процена утицаја на животну средину
и пројекти за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину, и то:
 Пројекти за које је обавезна процена утицаја на
животну средину
1. Постројења
1) за прераду истрошеног нуклеарног горива
2) предвиђена
- за производњу или обогаћење нуклеарног горива
- за прераду истрошеног нуклеарног горива или
високо радиоактивног нуклеарног отпада
- за трајно одлагање истрошеног нуклеарног горива
- за трајно одлагање нуклеарног отпада
- за прераду, складиштење и одлагање радиоактивног
отпада
2. Постројења
1) за печење или синтеровање металне руде
(укључујући сулфидну руду)
2) за производњу сировог гвожђа или челика
(примарно или секундарно топљење)
укључујући
континуално ливење, са капацитетом који прелази 2,5 t/h
3) за прераду у црној металургији
- топле ваљаонице са капацитетом изнад 20 t/h сировог челика
- ковачнице са аутоматским чекићима чија енергија
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прелази 50 KJ по једном чекићу, код којих употребљена
топлотна снага прелази 20 МW
- постројења за наношење металних заштитних
слојева на металне површине помоћу топљених купки, са
улазом који прелази 2 t/h сировог материјала
4) ливница црне металургије са производним
капацитетом преко 20 t на дан
5) постројења
- за производњу обојених сирових метала из руде,
концентрата или секундарних сировина путем металуршких
и/или хемијских процеса и/или електролитичких процеса
- за топљење укључујући и израду легура од обојених
метала, као и израду корисних нуспроизвода (рафинација,
ливење, итд.), са капацитетом топљења од преко 4 t дневно
за олово и кадмијум или 20 t дневно за све остале метале
6) за површинску обраду метала и пластичних
материјала коришћењем електролитичких или хемијских
процеса, где запремина када за третман прелази 30 m3
3. Постројења за
1) екстракцију, производњу, прераду и обраду азбеста
и производа који садрже азбест
2) производњу цементног клинкера, цемента и креча
у ротационим или другим пећима капацитета преко 500
t дневно за производњу цементног клинкера или креча
капацитета преко 50 t дневно у ротационим пећима
4. Комбинована хемијска постројења, тј. постројења
за индустријску производњу супстанци код којих се
примењују поступци хемијске промене и у којима се
поједини погони налазе један поред другог и функционално
су повезани, а намењени су за производњу
- основних (базних) органских хемикалија
- основних (базних) неорганских хемикалија
- вештачких ђубрива на бази фосфора, азота или
калијума (проста или сложена ђубрива)
- основних (базних) производа за заштиту биља, као
и биоцида
- основних (базних) фармацеутских производа уз
примену хемијских или биолошких поступака
- и/или прераду и/или обраду експлозива
5. Експлоатација подземних вода или обогаћивање
подземних вода код којих је годишња запремина
експлоатисане или обогаћене воде једнака количини од 10
милиона m3 или више
6. Објекти за интензиван узгој живине или свиња са
капацитетом преко
- 85.000 места за производњу бројлера
- 40.000 места за живину у узгоју и експлоатацији
- 2.000 места за производњу свиња (преко 30 kg тежине)
- 750 места за крмаче
7. Индустријска постројења за производњу
- целулозе из дрвне масе, сламе или сличних
влакнастих материјала
- папира и картона са производним капацитетом који
прелази 20 t/дан
8. Индустрија минерала
1) постројења за израду стакла, укључујући стаклена
влакна, са капацитетом топљења који прелази 20 т дневно
2) постројења за топљење минералних материја,
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укључујући производњу минералних влакана, са
капацитетом топљења који прелази 20 t дневно
3) постројења за производњу керамичких производа
печењем, а нарочито црепа, цигле, ватросталне опеке,
плочица, керамичког посуђа или порцелана, са производним
капацитетом који прелази 75 т дневно, и/или са капацитетом
пећи који прелази 4 m3, са густином пуњења по пећи која
прелази 300 kg/m3
9. Постројења за прераду хране
1) кланице са производним капацитетом већим од 50
t меса на дан
2) обрада и прерада одређена за производњу
прехрамбених производа из:
- сировина животињског порекла (изузев млека) са
производним капацитетом финалних производа већим од
75 t на дан
- биљних сировина са производним капацитетом
финалних производа већим од 300 t на дан (просечна
тромесечна вредност)
3) обрада и прерада млека, код којих је количина
примљеног млека већа од 200 t на дан (просечна годишња
вредност)
10. Остале активности
1) индустријски погони за производњу
- пулпе из дрвета или других влакнастих материјала
- папира и картона, са производним капацитетом
који прелази 20 t на дан
2) постројења за предтретман (операције као што су
прање, бељење итд.) или бојење предива или текстила, чији
производни капацитет прелази 10 t на дан
3) постројења за штављење коже, производног
капацитета изнад 12 t финалних производа на дан
4) постројења за површинску обраду материјала,
предмета или производа коришћењем органских растварача,
посебно за одећу, штампање, превлачење, одмашћивање,
водоотпорност, бојење, чишћење или импрегнацију, са
капацитетом изнад 150 kg/h или више од 200 t годишње
II Пројекти за које се може захтевати процена
утицаја на животну средину
1. Пољопривреда, аквакултура и шумарство
1) системи за наводњавање и одводњавање мелиоративни системи
- подручје на коме се простиру је веће од 20 hа
2) објекти за интензиван узгој и држање живине
- капацитета од 30.000 до 85.000 места за бројлере
- капацитета од 10.000 до 40.000 места за живину
(укључујући и ловну перад)
3) објекти за интензиван узгој говеда
- капацитета 200 места за говеда и више
4) објекти за интензиван узгој
- свиња капацитета од 1.000 до 2.000 места за свиње
- крмача капацитета од 450 до 750 места за крмаче
5) објекти за интензиван узгој животиња са
племенитим крзном
- капацитета преко 1.000 места за животиње са
племенитим крзном
6) интензиван узгој риба у базенима и рибњацима
- за салмониде годишње производње 10 t и више
- за циприниде површине 5 hа и веће
7) крчење шума ради прелажења на други тип
коришћења земљишта
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- подручје на коме се простире је веће од 10 hа
2. Производња и прерада метала
1) постројења за производњу сировог гвожђа или
челика (примарно или секундарно топљење) укључујући
континуални поступак ливења
- сви пројекти који нису наведени под 
2) постројења за прераду у црној металургији
- сви пројекти који нису наведени под 
- вруће ваљаонице
- ковачнице са једним или више чекића или маљева
- за наношење површинских заштитних металних
слојева у растопљеном стању
3) ливнице црне металургије
- сви пројекти који нису наведени под 
4) постројења за топљење укључујући и израду легура
од обојених метала, као и израду корисних нуспроизвода
(рафинација, ливење, итд.)
- сви пројекти који нису наведени под 
5) постројења за површинску обраду метала и
пластичних материјала коришћењем електролитичких или
хемијских поступа
- сви пројекти који нису наведени под 
6) постројења за производњу или склапање
моторних возила и производњу мотора за моторна возила
(аутомобили, аутобуси, теретна возила, пољопривредна,
грађевинска и рударска механизација, као и друга возила
на моторни погон)
- сви пројекти
7) постројења за производњу батерија и акумулатора
- сви пројекти
8) бродоградилишта (производња и/или поправка
бродских трупова или мотора или делова брода)
- дужине брода 20 m или више
9) производња и поправка ваздухоплова
- сви пројекти са изузетком радова на редовном
одржавању ваздухоплова
10) производња шинских возила
- сви пројекти
11) постројења за експлозивно деформисање метала
- сви пројекти
12) постројења за припрему, обогаћивање, печење и
синтеровање металних руда, као и искоришћавање јаловине
- сви пројекти
3. Индустријска прерада минерала
1) постројења за суву дестилацију угља (плинаре,
тињајуће пећи и др.)
- сви пројекти
2) постројења за производњу цементног клинкера,
цемента и креча у ротационим или другим пећима
- сви пројекти који нису наведени под .
3) постројења за производњу стакла и стаклених
влакана, укључујући производњу стакла које се добија
прерадом старог стакла
- капацитета до 20 t на дан
4) постројења за топљење минералних материја,
укључујући и производњу минералних влакана
- капацитета до 20 t на дан
5) постројења за производњу керамичких производа
печењем (плочице, санитарна галантерија, кућни прибор
од керамике и порцелана и слично), као и производња
грађевинског материјала печењем (цреп, цигла и слично)
- капацитета од 40 t до 75 t на дан
6) постројења за производњу асфалтних мешавина
укључујући мобилна постројења
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- капацитета преко 50 t на сат
4. Хемијска индустрија
1) обрада полупроизвода и производња хемикалија
- сви пројекти који нису наведени под 
2) самостална постројења за производњу, прераду,
формирање и паковање базних органских и неорганских
хемикалија, вештачких ђубрива на бази фосфора, азота и
калијума (проста и сложена хемијска ђубрива), производа
за заштиту биља, као и биоцида, фармацеутских и
козметичких производа, пластичних маса, експлозива, боја
и лакова, детерџената и средстава за одржавање хигијене и
чишћење и др.
- сви пројекти који нису наведени под 
3) постројења за производњу минералних уља и
мазива (дестилацијом, рафинацијом или на други начин)
- сви пројекти
5. Прехрамбена индустрија
1) постројења за производњу, третман, прераду или
обраду производа из
- сировина животињског порекла (осим млека)
капацитета од 10 t до 75 t на дан
- сировина биљног порекла капацитета од 30 t до 300
t на дан
2) постројења за прераду, паковање и конзервирање
меса, поврћа и воћа
- капацитета преко 10 t на дан
3) постројења за производњу хране за животиње осим
мешаона сточне хране за сопствене потребе
- капацитета преко 5 t на дан
4) постројења за обраду, третман и прераду млека
- капацитета од 5.000 литара до 200.000 литара на дан
5) постројења за захватање и прераду подземних вода,
пуњење и паковање
- сви пројекти
6) постројења за производњу пива
- капацитета преко 3.000.000 литара годишње
7) постројења за производњу слада и квасца
- капацитета преко 200 t годишње
8) постројења за производњу слаткиша или сирупа
- капацитета преко 5.000 t годишње
9) постројења за производњу
- алкохолних пића капацитета преко 10.000 литара дневно
- безалкохолних пића капацитета преко 20.000 литара
дневно
- сирћета капацитета преко 10.000 литара дневно
10) постројења за клање животиња
- капацитета од 3 t до 50 t на дан
11) постројења за прераду рибе
- капацитета преко 1 t дневно
12) постројења за производњу рибљег брашна или
рибљег уља
- сви пројекти
13) постројења за производњу и прераду скроба
- капацитета преко 100 t дневно
14) постројења за производњу или рафинирање
шећера коришћењем шећерне репе или сировог шећера
- сви пројекти
15) млинови и сушаре
- капацитета преко 200 t дневно
16) хладњаче (без погона за прераду сировине)
- капацитета преко 10 t расхладног флуида у систему
17) производња меласе
- сви пројекти
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6. Индустрија текстила, коже, дрвета и папира
1) постројења за производњу папира и картона
- сви пројекти који нису наведени под 
2) постројења за производњу производа од целулозе
(иверица, лесонит, медијапан и шперплоча)
- сви пројекти
3) постројења за прераду, обраду и оплемењивање
дрвета
- сви пројекти
4) постројења за предтретман влакана, тканина
и папира (прање, бељење, мерцеризација, штампање,
хемијски третман) или бојење влакана или тканина
- капацитета до 10 t на дан
5) постројења за штављење и обраду коже
- капацитета до 12 t на дан
7. Гумарска индустрија
1) постројења за производњу и прераду гуме и каучука
- сви пројекти
2) постројења за вулканизирање природног или
синтетичког каучука уз коришћење сумпора или сумпорних
једињења
- сви пројекти.
Члан 3.
Обвезници плаћања накнаде су:
1. Имаоци права својине стамбених и пословних
зграда, станова и пословних просторија за становање,
односно обављање пословне делатности и земљишта за
обављање редовне делатности, односно закупци ако се
наведене непокретности користе по основу права закупа;
2. Правна лица и предузетници, који обављају
активности наведене у члану 2. став 6. ове Одлуке.
Члан 4.
Накнада из члана 2. став 1. тачка 1. ове Одлуке
утврђује се у месечном износу по m2 и то:
1. По основу коришћења стамбених зграда и станова,
намењених и подобних за становање у износу од 0,80
динара по m2;
2. За коришћење пословних зграда и пословних
просторија за обављање пословне делатности привредних
субјеката у износу од 2,40 динара по m2;
3. За коришћење земљишта за обављање редовне
делатности утврђује се у износу од 0,40 динара по m2.
Ако се на земљишту за обављање редовне делатности
налази пословни простор висина накнаде се утврђује према
површини пословног простора и површини земљишта за
обављање редовне делатности умањеној за површину
земљишта које заузима пословни простор.
Члан 5.
Накнада из члана 2. став 1. тачка 2. Одлуке утврђује се
у износу од 0,32% оствареног прихода на годишњем нивоу.
Приход из става 1. овог члана је износ који правно
лице, односно предузетник оствари од продаје сировине,
полупроизвода и производа у земљи и иностранству.
Уколико правно лице, односно предузетник обавља
активности на територији више јединица локалне
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самоуправе, накнада се утврђује сразмерно оствареном
приходу на територији јединице локалне самоуправе на
којој се активности обављају.
Ако је једно лице обвезник плаћања накнаде по више
основа, највиши износ накнаде коју тај обвезник плаћа не може
бити већи од 0,40% оствареног прихода на годишњем нивоу.
Члан 6.
Обрачун накнаде се врши на годишњем нивоу, а плаћа
се у једнаким тромесечним ратама, у року од 45 дана од
дана почетка тромесечја.
Накнада по основу коришћења стамбених зграда и
станова, намењених и подобних за становање утврђује се
на основу података којима располаже Одељење локалне
пореске администрације Градске управе Смедерево,
односно пријава по основу пореза на имовину.
Обвезници плаћања накнада по основу коришћења
пословних зграда и пословних просторија за обављање
пословне делатности, као и обвезници плаћања по основу
обављања одређених активности које утичу на животну
средину у обавези су да поднесу пријаву за утврђивање
накнаде за заштиту и унапређивање животне средине до 15.
марта у години за коју се врши утврђивање накнаде, односно
у року од 15 дана од дана почетка или престанка обављања
активности Одељењу локалне пореске администрације
Градске управе Смедерево.
Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и
унапређивање животне средине саставни је део ове
Одлуке.
Ако обвезник плаћања накнаде не поднесе пријаву за
утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне
средине, иста ће се утврдити на основу података којима
располаже надлежни орган или путем инспекцијске
контроле, у складу са законом.
Члан 7.
Инспектор за заштиту животне средине Градске
управе Смедерево дужан је да податке од значаја за
утврђивање накнаде по основу обављања активности које
утичу на животну средину, а које су одређене Уредбом о
одређивању активности чије обављање утиче на животну
средину („Службени гласник Републике Србије“, број
109/2009 и 8/2010), доставља Одељењу локалне пореске
администрације Градске управе Смедерево.
Члан 8.

15. децембар 2010. године
Члан 10.

Средства остварена од накнаде у складу са одредбама
ове Одлуке приход су Буџетског фонда за заштиту животне
средине града Смедерева и користе се наменски за заштиту и
унапређивање животне средине према усвојеним програмима
коришћења средстава Буџетског фонда, односно локалним
акционим и санационим плановима, у складу са стратешким
документима који се доносе на основу закона.
Програмом коришћења средстава Буџетског фонда,
планирају се средства за финансирање планова, програма,
пројеката и других активности у области заштите и
унапређивања животне средине на територији града
Смедерева, који се односе на:
- стратешке планове и програме управљања животном
средином;
- заштиту, очување и побољшање квалитета ваздуха,
воде, земљишта и шума;
- заштиту природних ресурса и добара;
- одрживо коришћење и развој заштићених природних
добара;
- контролу, праћење и оцењивање стања чинилаца
животне средине (мониторинг);
- успостављање и ажурирање регистара извора
загађивања;
- изградњу система управљања отпадом, подстицање
смањења настајања отпада,
рециклажу и искоришћење отпада;
- акционе планове, програме и пројекте очувања
и унапређивања стања животне средине, укључујући
санационе планове и пројекте рекултивације загађеног
простора;
- суфинансирање и финансирање превентивних и
интервентних мера у околностима загађивања животне
средине, укључујући и случајеве удеса;
- подстицање образовних, истраживачких и развојних
студија, програма, пројеката и финансирање програма
еколошког образовања и јачања јавне свести о питањима
очувања животне средине и одрживог развоја;
- унапређење система информисања о стању животне
средине;
- подстицање чистије производње и примену
технологија које смањују оптерећење и загађење животне
средине;
- подстицање коришћења обновљивих и алтернативних
извора енергије;
- подстицање одрживих привредних делатности и
увођење система управљања животном средином;
- других програма, акционих и санационих планова, у
складу са стратешким документима града Смедерева.

Утврђивање и наплату накнаде врши Одељење локалне
пореске администрације Градске управе Смедерево.
У погледу начина утврђивања накнаде, плаћања,
застарелости, рокова, камате, принудне наплате,
прекршајног поступка и свега осталог што није утврђено
овом Одлуком примењиваће се одредбе закона којим се
уређује порески поступак и пореска администрација.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о обезбеђењу средстава за заштиту и унапређење
животне средине („Службени лист општина Смедерево и
Ковин“, број 8/2003 и „Службени лист града Смедерева“,
број 9/2009-др. Одлука).

Члан 9.

Члан 12.

Обвезник плаћања накнаде може да се ослободи
плаћања накнаде, сразмерно висини средстава уложених у
заштиту животне средине, као и средстава која за исту намену
додели граду Смедереву путем донација и спонзорства.
О ослобађању из става 1. овог члана одлучује Градско
веће града Смедерева, а на основу поднетог писменог и
образложеног захтева обвезника.

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

Члан 11.

Број 501-82/2010-11
У Смедереву, 14. децембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
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ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
-ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕПРИЈАВА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ
1. Назив: ___________________________________________________________________________________
____
2. ПИБ: _______________________

Матични број: ______________________________

3. Адреса: __________________________________________________________________________________
____
4. Подаци о одговорном лицу:
Име и презиме: ____________________________________________ ЈМБГ:
_______________________________
Адреса: ___________________________________________________ Контакт телефон:
____________________
КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ
5. Површина за коришћење пословних зграда и пословних просторија:
_______________________________
6. Површина за коришћење земљишта за обављање редовне делатности:
_____________________________
7. Остварени приход од обављања одређених активности које утичу на животну средину
Активност чије обављање утиче на
животну средину

Капацитет

Остварени приход у претходној години

НАПОМЕНА:

Под пословним простором сматра се површина простора у коме се обавља пословна делатност, која
представља основ за утврђивање пореза на имовину.
Под земљиштем за обављање редовне делатности привредних субјеката сматра се земљиште на којем
није изграђен објекат или на којем постоји привремена грађевина, као и земљиште на којем се не налази пословна
зграда или пословна просторија, а које представља основ за утврђивање пореза на имовину.
Под земљиштем се не подразумева пољопривредно земљиште, шума и шумско земљиште.
Рубрику под бројем 7. попуњавају само привредни субјекти који обављају активности које утичу на
животну средину, а које су одређене Уредбом о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 109/09 и 8/2010).
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци унети у пријави потпуни и
тачни.
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
Дана
М.П.
____________________________
_________________
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Члан 6.

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 27. седници одржаној
15. децембра 2010. године донела је
О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Оснива се Јавно предузеће „Смедеревска тврђава“
(у даљем тексту: Предузеће) ради обављања културноуметничке и пословне делатности за град Смедерево.
Члан 2.
Предузеће се оснива и послује ради:
- Обављања делатности од општег интереса кроз
подстицања културно-уметничке и пословне делатности;
- Обезбеђивања средстава за финансирање и
суфинансирање програма и пројеката у области културе од
значаја за град Смедерево;
- Стицања добити;
- Остваривања другог законом утврђеног интереса.
II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 3.
Предузеће послује под пословним именом
„Смедеревска тврђава“.
Скраћени назив Предузећа је ЈП „Смедеревска
тврђава“.
Оснивач Предузећа је Град Смедерево са седиштем
у Смедереву, Улица Омладинска број 1 (у даљем тексту:
Оснивач).
Члан 4.
О промени назива и седишта Предузећа, одлуку
доноси Управни одбор Предузећа по претходно добијеној
сагласности Оснивача.
Члан 5.
Предузеће има свој печат, штамбиљ и заштитни знак
који садржи назив и седиште Предузећа, као и орнаменте.
Изглед и садржина печата, штамбиља и заштитног
знака утврђује се Статутом Предузећа.

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
Члан 7.
Делатност Предузећа је:
82.30 - Oрганизовање састанака и сајмова
90.01 - Извођачка уметност
90.02 - Друге уметничке делатности у оквиру
извођачке уметности
90.03 - Уметничко стваралаштво
47.59 - Трговина на мало намештајем, опремом
за осветљење и осталим предметима за домаћинство у
специјализованим продавницама
47.6 - Трговина на мало предметима за културу и
рекреацију у специјализованим продавницама
47.61 - Трговина на мало књигама у специјализованим
продавницама
47.63 - Трговина на мало музичким и видео записима
у специјализованим продавницама
47.78 - Остала трговина на мало новим производима у
специјализованим продавницама
47.79 - Трговина на мало половном робом у
продавницама
56 - Делатност припремања и послуживања хране
и пића
56.30 - Услуге припремања и послуживања пића
58.11 - Издавање књига
58.13 - Издавање новина
58.19 - Остала издавачка делатност
59.14 - Делатност приказивања кинематографских
дела
62.01 - Рачунарско програмирање
63 - Информационе услужне делатности
63.1 - Обрада података, хостинг и с тим повезане
делатности; veb portali
63.11 - Обрада података, хостинг и сл.
63.12 - Veb портали
73.11 - Делатност рекламних агенција
74.90 - Остале стручне, научне и техничке делатности
77.29 - Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за
личну употребу и употребу у домаћинству
79.90 - Остале услуге резервације и делатности
повезане с њима
82.19 - Фотокопирање, припремање докумената и
друга специјализована канцеларијска подршка
О промени делатности Предузећа, Одлуку доноси
Управни одбор, по претходно добијеној сагласности
Оснивача.
Члан 8.
Предузеће може без уписа у регистар привредних
субјеката да обавља и друге делатности које служе
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делатностима уписаним у регистар, које се уобичајено
обављају уз те делатности у мањем обиму или повремено.

У случају статусних промена, права и обавезе
Предузећа, преноси се на правне следбенике.

IV ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ

VI УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ
РИЗИКА

Члан 9.
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 10.
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, овом
Одлуком и Уговором.
Члан 11.
Основни капитал из члана 9. ове Одлуке састоји се од
државног капитала.
V ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗМЕЂУ
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 12.
Оснивач има право управљања Предузећем на начин
утврђен законом и овом Одлуком.
Члан 13.

Члан 15.
Предузеће остварује приход и стиче добит обављањем
своје делатности, продајом услуга на тржишту и из других
извора у складу са законом.
Члан 16.
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.
Члан 17.
Средства из буџета града Предузеће добија на основу
захтева за трансфер средстава и одговарајуће документације
која поткрепљује намену средстава.
Члан 18.
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, на предлог
директора.
Одлука о расподели добити Управног одбора доставља
се на сагласност Оснивачу.
VII ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ
ПРЕДУЗЕЋА У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ

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 .

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.

Члан 14.

Члан 20.

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.

Члан 19.

VIII ОПШТА АКТА

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.
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IX ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 21.
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.
X УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋЕМ
Члан 22.
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.
XI УПРАВНИ ОДБОР
Члан 23.
Председника и чланове Управног одбора Предузећа
именује и разрешава Оснивач у складу са законом, овом
Одлуком и Статутом Предузећа.
Члан 24.
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.
Представници запослених предлажу се на начин
утврђен Статутом Предузећа.
Члан 25.
Председник Управног одбора има заменика кога
одређује Оснивач актом о именовању Управног одбора.
Члан 26.
Председник и чланови Управног одбора имају право
на одговарајућу накнаду за рад у Управном одбору, чију
висину утврђује Управни одбор Предузећа, на основу
критеријума садржаних у Годишњем програму пословања
Предузећа.
Члан 27.
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;
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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, овом Одлуком и Статутом.
Члан 28.
Ради обезбеђења заштите општег интереса у складу
са Законом, на одлуке Управног одбора Предузећа из члана
27. тачака 1,3,4,5,9,10 и 11 сагласност даје надлежни орган
Оснивача.
XII ДИРЕКТОР
Члан 29.
Директора Предузећа именује и разрешава Оснивач, у
складу са законом, овом Одлуком и Статутом Предузећа на
време од 4 године.
Члан 30.
Оснивач може до именовања директора Предузећа да
именује вршиоца дужности директора који може обављати
ту функцију најдуже једну годину.
Члан 31.
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.
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Члан 32.

XVI СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Директор Предузећа за свој рад одговара Управном
одбору и Оснивачу.

Члан 39.

XIII НАДЗОРНИ ОДБОР

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 33.
XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Председника и чланове Надзорног одбора Предузећа
именује и разрешава Оснивач, у складу са законом, овом
Одлуком и Статутом Предузећа.
Члан 34.
Надзорни одбор има 3 члана, од којих је један члан
представник запослених у Предузећу, а 2 су из реда
Оснивача.
Представник запослених предлаже се на начин
утврђен Статутом.

Члан 40.
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 41.
До именовања директора Предузећа његове послове
ће обављати и вршити његова овлашћења вршилац
дужности директора Предузећа кога именује Оснивач.

Члан 35.
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 42.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-263/2010-11
У Смедереву, 15. децембра 2010. године

Члан 36.

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

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 извештај о резултатима надзора Оснивачу
и Управном одбору Предузећа;
8. Обавља и друге послове утврђене законом, овом
Одлуком и Статутом Предузећа.
XIV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 37.
Предузеће ће се старати о заштити животне средине,
и у том циљу ће се придржавати свих одредаба Закона о
заштити животне средине и других позитивно-правних
прописа који регулишу ову материју.
XV ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 38.
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.

232.
На основу члана 3. став 1. и члана 4. 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), чланова 20. став 1. тачка 16. и
32. став 1. тачка 8., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној смоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007) и чланова 14. став 1. тачка 16. и 19.
став 1. тачка 8. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева на 27. седници одржаној
15. децембра 2010. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ СМЕДЕРЕВСКО
ОДМАРАЛИШТЕ НА РТЊУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Установе Смедеревско
одмаралиште на Ртњу („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2010) у члану 1. речи „превентивно-здравствене
заштите“ бришу се.
Члан 2.
Члан 7. мења се и гласи:
„Установа обавља следеће делатности:
- остварује васпитно-образовне функције,
- обезбеђује боравак и васпитно-образовни рад,
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- обезбеђује спортско-рекреативне садржаје у
природи,
- обезбеђује исхрану корисницима,
- сарађује са локалном заједницом,
- сарађује са образовно-васпитним установама,
- сарађује са социјалним партнерима и осталим
циљним групама,
- сарађује са донаторима и
- обавља остале послове у складу са законом.
Шифре делатности:
Претежна делатност Установе је:
- 55.20 - Одмаралишта и слични објекти за краћи
боравак
Установа обавља и друге делатности из класификације
делатности, а посебно:
- 55.90 - Остали смештај
- 85.51 - Спортско рекреативно образовање
- 93.19 - Остале спортске делатности
- 93.29 - Остале забавне и рекреативне делатности
- 55.10 - Хотели и сличан смештај
- 46.17 - Посредовање у продаји хране, пића и дувана
- 46.90 - Неспецијализована трговина на велико
- 47.11 - Трговина на мало у неспецијализованим
продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
- 47.24 - Трговина на мало хлебом, тестенином,
колачима и слаткишима у специјализованом продавницама
Установа може, у мањем обиму или привремено, без
уписа у судски регистар, да обавља и друге делатности које
се уобичајено обављају уз основну делатност Установе.
За промену или проширење делатности Установе
потребна је сагласност Оснивача.“
Члан 3.
У члану 8. испред става 1. додаје се нови став 1. који
гласи:
„Оснивач обезбеђује новчана средства за почетак
рада Установе и то тако што уписује износ од 500 EUR-a
у динарској противвредности и уплаћује 250 EUR-a у
динарској противвредности, с тим што је у обавези да
остатак средстава уплати у року од две године.“
У члану 8. досадашњи став 1. постаје став 2.
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Скупштина града Смедерева, на 27. седници одржаној
15. децембра 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
УСТАНОВЕ СМЕДЕРЕВСКО
ОДМАРАЛИШТЕ НА РТЊУ
I
Даје се сагласност на Статут Установе Смедеревско
одмаралиште на Ртњу, број
2-1/2010 од 1. новембра
2010. године.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 110-4/2010-11
У Смедереву, 15. децембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
234.
На основу члана 36. Закона о превозу у друмском
саобраћају („Службени гласник Републике Србије“, брoj
46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005 и 62/2006), члана 14. став
1. тачка 13. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008) и члана 5. Одлуке о аутотакси превозу на територији града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, брoj 2/2010),
Градско веће града Смедерева, на 80. седници
одржаној 10. новембра 2010. године, донело је

Члан 4.

П Р О Г Р А М

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

О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОТРЕБА ЗА АУТО-ТАКСИ
ПРЕВОЗОМ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
ЗА 2010. ГОДИНУ

Број 02-242/2010-11
У Смедереву, 15. децембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

1. У Програму потреба за ауто-такси превозом у
граду Смедереву за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 1/2010), у тачки 2. број „250“ замењује се
бројем „275“.

233.

2. Програм објавити у „Службеном
Смедерева“.

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),

Број 347-933/2010-11
У Смедереву, 10. новембра 2010. године

листу града

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

15. децембар 2010. године
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235.

Цена без ПДВ-а
762,71 месец

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. 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 80. седници
одржаној 10. новембра 2010. године, донело је

г) Ценовник претплатних карата

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
УСЛУГА РЈ „ПАРКИНГ СЕРВИС
“ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Ценовник услуга РЈ „Паркинг
сервис“ Јавног комуналног предузећа „Комуналац“
Смедерево, број 21/1-1 од 11.10.2010. године, и то:
а) Ценовник
паркиралиштима

усуге

паркирања

на

општим

1. Паркирање у I зони (црвена)
Цена без ПДВ-а
27,12 започет сат

Цена са ПДВ-ом
32,00 започет сат

2. Паркирање у II зони (жута)
Цена без ПДВ-а
22,03 започет сат

Цена са ПДВ-ом
26,00 започет сат

3. Паркирање у III зони (зелена)
Цена без ПДВ-а
16,10 започет сат

Цена са ПДВ-ом
19,00 започет сат

б) Ценовник дневне карте у III зони (зелена)
1. Паркирање у III зони (зелена)
Цена без ПДВ-а
83,05 дан

Цена са ПДВ-ом
98,00 дан

в) Ценовник повлашћених карата
1. Физичка лица-станари (блоковско паркирање)
Цена без ПДВ-а
254,24 месец

Цена са ПДВ-ом
300,00 месец

2. Предузетници и правна лица
Цена без ПДВ-а
1.355,93 месец

Цена са ПДВ-ом
1.600,00 месец

3. Физичка лица запослена у установама од
јавног значаја

Цена са ПДВ-ом
900,00 месец

1. Паркирање у I зони (црвена)
Цена без ПДВ-а
2.033,90 месец

Цена са ПДВ-ом
2.400,00 месец

2. Паркирање у II зони (жута)
Цена без ПДВ-а
1.694,92 месец

Цена са ПДВ-ом
2.000,00 месец

3. Паркирање у III зони (зелена)
Цена без ПДВ-а
1.355,93 месец

Цена са ПДВ-ом
1.600,00 месец

4. Паркирање у свим зонама (економска карта)
Цена без ПДВ-а
2.542,37 месец

Цена са ПДВ-ом
3.000,00 месец

д) Ценовник услуга паркирања на привременим
и повременим паркиралиштима за време одржавања
манифестација ( сајамских, вашарских и других
приредби ) без обзира на време задржавања
1. Путничка возила
Цена без ПДВ-а
84,75 дан

Цена са ПДВ-ом
100,00 дан

2. Аутобуси и теретна возила
Цена без ПДВ-а
254,24 дан

Цена са ПДВ-ом
300,00 дан

ђ) Ценовник доплатне паркинг карте
1. Доплатна паркинг карта за кориснике који
поступају супротно одредбама Одлуке о паркирању,
заустављању, уклањању и чувању моторних и других
возила на територији града Смедерева
847,46 комад
1.000,00 комад
е) Ценовник услуга преноса и чувања непрописно
паркираних возила
1.Уклањање на депонију непрописно паркираних
или заустављених возила
- возила масе до 800кг
Цена без ПДВ-а
4.237,29 тура

Цена са ПДВ-ом
5.000,00 тура

- возила масе од 801-1330кг
Цена без ПДВ-а
5.084,75 тура

Цена са ПДВ-ом
6.000,00 тура

- возила масе од 1331-1900кг
Цена без ПДВ-а
7.627,12 тура

Цена са ПДВ-ом
9.000,00 тура

Страна 30 – Број 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- возила масе од 1901кг и више, теретна возила до 4т,
аутобуси регистровани за 15 путника
Цена без ПДВ-а
11.440,68 тура

Цена са ПДВ-ом
13.500,00 тура

- теретна возила од 4-14т, аутобуси регистровани од
16-45 путника, камионске приколице
Цена без ПДВ-а
17.161,02 тура

Цена са ПДВ-ом
20.250,00 тура

- теретна возила преко 14т, камионске полуприколице,
аутобуси регистровани за преко 45 путника, грађевинске и
пољопривредне машине
Цена без ПДВ-а
25.741,53 тура

Цена са ПДВ-ом
30.375,00 тура

2. Уклањање на депонију непрописно паркираних
или заустављених возила на
посебним површинама
дефинисаним Одлуком Владе РС (Сл.гл. 109/09)
- возила масе до 800кг
Цена без ПДВ-а
5.084,75 тура

Цена са ПДВ-ом
6.000,00 тура

- возила масе од 801-1330кг
Цена без ПДВ-а
7.627,12 тура

Цена са ПДВ-ом
9.000,00 тура

- возила масе од 1331-1900кг
Цена без ПДВ-а
11.440,68 тура

Цена са ПДВ-ом
13.500,00 тура

- возила масе од 1901кг и више, теретна возила до 4т,
аутобуси регистровани за 15 путника
Цена без ПДВ-а
17.161,02 тура

Цена са ПДВ-ом
20.250,00 тура

- теретна возила од 4-14т, аутобуси регистровани од
16-45 путника, камионске приколице
Цена без ПДВ-а
25.741,53 тура

Цена са ПДВ-ом
30.375,00 тура

- теретна возила преко 14т, камионске полуприколице,
аутобуси регистровани за преко 45 путника, грађевинске и
пољопривредне машине
Цена без ПДВ-а
38.612,29 тура

Цена са ПДВ-ом
45.562,50 тура

ж) Ценовник услуга преноса возила по захтеву
власника
1.Пренос возила у локалу до 10км (утовар,транспорт
и истовар)
Цена без ПДВ-а
2.796,61 паушал

Цена са ПДВ-ом
3.300,00 паушал

2.Доплата за пренос возила ван локала, за сваки км
преко 10км

Цена без ПДВ-а
93,22 км

15. децембар 2010. године
Цена са ПДВ-ом
110,00 км

3.Доплата за пренос возила ноћу и у дане празника
Цена без ПДВ-а
932,20 паушал

Цена са ПДВ-ом
1.100,00 паушал

4. Чекање возила у договору са власником
Цена без ПДВ-а
932,20 час

Цена са ПДВ-ом
1.100,00 час

з) Ценовник услуге доласка специјалног возила
„паук“ и припрема за почетак поступка уклањања
возила уколико се операција прекине доласком
власника возила
1. Накнада за долазак возила и припрема за почетак
поступка уклањања
Цена без ПДВ-а
2.033,90 тура

Цена са ПДВ-ом
2.400,00 тура

и) Ценовник за смештај возила на депоу
1. Накнада за смештај возила на депоу за сваки
започети дан након 24х од улањања и складиштења
Цена без ПДВ-а
279,66 дан

Цена са ПДВ-ом
330,00 дан

2.Накнада за смештај хаварисаних, заплењених и
технички неисправних возила
Цена без ПДВ-а
203,39 дан

Цена са ПДВ-ом
240,00 дан

ј) Ценовник услуга уклањања „ауто-такси“
возила, које је употребљено за извршење прекршаја и
привредног преступа, а које је у вршењу инспекцијског
надзора над применом Закона о превозу у друмском
саобраћају (Сл.гл РС бр.46/1995, 66/2001, 61/2005,
91/2005 и 62/2006) и прописа донетих на основу овог
закона, привремено одузео инспектор за контролу
друмског саобраћаја
1. Накнада за уклањање „ауто-такси“ возила на депо
Цена без ПДВ-а
4.661,02 тура

Цена са ПДВ-ом
5.500,00 тура

к) Ценовник услуга паркирања и чувања возила
на посебним паркиралиштима
1. Паркирање и чување путничких возила, комби и
теретних возила до 1т носивости на посебном простору
Робне пијаце у времену од 07-15х
а) једнократно по започетом сату
Цена без ПДВ-а
27,12 зап.сат

Цена са ПДВ-ом
32,00 зап. сат

б) месечно
Цена без ПДВ-а
508,47 месечно

Цена са ПДВ-ом
600,00 месечно
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2. Паркирање и чување путничких возила,
комби и теретних возила до 1т носивости на посебном
паркиралишту у ул. Милоша Великог бб
а) једнократно
Цена без ПДВ-а
27,12 зап. сат

Цена са ПДВ-ом
32,00 зап.сат

- физичка лица
Цена без ПДВ-а
203,39 дневно

Цена са ПДВ-ом
240,00 дневно

- правна лица
Цена без ПДВ-а
279,66 дневно

Цена са ПДВ-ом
330,00 дневно

- физичка лица
Цена са ПДВ-ом
2.400,00 месечно

- правна лица

а) једнократно по започетом сату
Цена са ПДВ-ом
32,00 зап.сат

б) дневно (24х)
- физичка лица
Цена без ПДВ-а
203,39 дневно

Цена са ПДВ-ом
240,00 дневно

- правна лица
Цена без ПДВ-а
279,66 дневно

Цена са ПДВ-ом
330,00 дневно

в) месечно (резервација)
- физичка лица
Цена без ПДВ-а
2.796,61 месечно

Цена са ПДВ-ом
3.300,00 месечно

- правна лица
Цена без ПДВ-а
4.661,02 месечно

Цена са ПДВ-ом
5.500,00 месечно

4. Паркирање и чување теретних возила са
приколицом, шлепера, аутобуса и цистерни на
паркиралишту у ул. Шалиначкој бб
а) једнократно по започетом сату
Цена без ПДВ-а
27,12 зап.сат

Цена без ПДВ-а
279,66 дневно

Цена са ПДВ-ом
330,00 дневно

- правна лица
Цена са ПДВ-ом
550,00 дневно

ц) месечно (резервација)
- физичка лица
Цена без ПДВ-а
4.661,02 месечно

Цена са ПДВ-ом
5.500,00 месечно

- правна лица
Цена са ПДВ-ом
7.800,00 месечно

л) Ценовник услуга израде идентификационих
паркинг картица
1. Прва израда

Цена са ПДВ-ом
3.300,00 месечно

3. Паркирање и чување теретних возила преко 1т
носивости на паркиралишту у ул. Шалиначкој бб

Цена без ПДВ-а
27,12 зап.сат

- физичка лица

Цена без ПДВ-а
6.610,17 месечно

в) месечно (резервација)

Цена без ПДВ-а
2.796,61 месечно

б) дневно (24х)

Цена без ПДВ-а
466,10 дневно

б) дневно (24х)

Цена без ПДВ-а
2.033,90 месечно
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Цена са ПДВ-ом
32,00 зап.сат

Цена без ПДВ-а
84,75 комад

Цена са ПДВ-ом
100,00 комад

2. Поновна израда (изгубљене картице)
Цена без ПДВ-а
254,24 комад

Цена са ПДВ-ом
300,00 комад

љ) Ценовник услуга монтаже-демонтаже блокатора
(лисица) за точкове возила која поступају супротно
Закону о безбедности саобраћаја и Одлуци о паркирању,
заустављању, уклањању и чувању моторних и других
возила на територији града Смедерева
1. Монтажа – демонтажа
Цена без ПДВ-а
847,46 тура

Цена са ПДВ-ом
1.000,00 тура

II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од
1.12.2010. године.
III
Даном примене цена утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на
Ценовник услуга паркирања, уклањања и чувања возила
ЈКП “Комуналац” Смедерево („Службени лист општине
Смедерево“, број 13/2006, 3/2007, 13/2008 и „Службени
лист града Смедерева“, број 1 /2010 ).
Решење
Смедерева“.

објавити

у

IV
„Службеном

листу

града

Број 38-23/2010-11
У Смедереву, 10. новембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
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236.
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 81. седници
одржаној 3. децембра 2010. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТЕ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И
ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност Јавном предузећу за стамбене
услуге и топлификацију Смедерево на:
1. Цене производње и дистрибуције топлоте:
- Стамбени простор
Цена без ПДВ-а
Цена са ПДВ-ом
73,92 дин/м2 (28,43 дин/м3) 79,83 дин/м2 (30,70 дин/м3)
- Установе
Цена без ПДВ-а
Цена са ПДВ-ом
147,84 дин/м2 (56,86 дин/м3) 159,66 дин/м2 (61,40 дин/м3)
- Пословни простор
Цена без ПДВ-а
Цена са ПДВ-ом
221,78 дин/м2 (85,30 дин/м3) 239,52 дин/м2 (92,12дин/м3)
2. Цене грејања по kWh за објекте где постоје
мерачи топлоте:
- Стамбени простор
Цена без ПДВ-а
4,953 дин/ kWh

Цена са ПДВ-ом
5,349 дин/ kWh

- Пословни простор
Цена без ПДВ-а
5,938 дин/ kWh

Цена са ПДВ-ом
6,413 дин/ kWh

За редовно измирење рачуна одобрава се попуст од
5% до 20-ог у месецу за претходни месец.
II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од
01.12.2010. године.
III
Даном примене цена утврђених овим Решењем
престаје да важи Решење о давању сагласности на цене
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производње и дистрибуције топлоте Јавног предузећа за
стамбене услуге и топлификацију Смедерево („Службени
лист града Смедерева“, број 15/2009).
IV
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 38-27/2010-11
У Смедереву, 3. децембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
237.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43., а у вези са чланом 41. став 2. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 21.
септембра 2010. 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 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 42.000,00 динара Планинарско-смучарском друштву
„Мироч“ за финансирање превоза за републичку акцију
„Дан чистих планина“ 26.09.2010. године на планини Рајац.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 42.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 42.668.728,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4113/2010-11
У Смедереву, 21. септембра 2010. године
Заменик градоначелника града Смедерева
др Јасна Аврамовић

15. децембар 2010. године
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238.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009), члана
44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана
43., а у вези са чланом 41. став 2. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 21.
септембра 2010. 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 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у укупном износу од 316.726,00 динара
за специјализоване услуге (финансирање манифестација
и акција, културно-уметничког аматеризма и уметничког
стваралаштва) и то за учешће у финансирању КУД-ова
195.546,00 динара, за издавачку делатност 68.000,00 динара
и за драмско стваралаштво 53.180,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 –
Култура, функција 820 – Услуге културе, позиција 147 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 316.726,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 10.660.066,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4172/2010-11
У Смедереву, 21. септембра 2010. године
Заменик градоначелника града Смедерева
др Јасна Аврамовић
239.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 43., а у вези са чланом 41. став 2. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Заменик градоначелника града Смедерева, дана 24.
септембра 2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ

Страна 33 – Број 8

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у износу од 60.300,00 динара Центру за
културу Смедерево за покриће трошкова (смештаја, превоза,
бонова за бензин и додатних трошкова) организовања Дана
индијске културе. Вече индијског плеса биће одржано
27.09.2010. године у Великој дворани Центра за културу,
а пројекције индијских филмова у трајању од седам дана.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 –
Култура, функција 820 – Услуге културе, позиција 147 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 60.300,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 10.720.366,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4273/2010-11
У Смедереву, 24. септембра 2010. године
Заменик градоначелника града Смедерева
др Јасна Аврамовић
240.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 28. септембра
2010. године, донео је
Р Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту , позиција 49,
економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају
се недостајућа средства у укупном износу од 1.040.048,00
динара на име измирења обавеза према Јавном комуналном
предузећу „Водовод“ Смедерево, по основу Рачуна број
1110170 од 15.09.2010. године за радове на вршењу
комуналне делатности заједничке потрошње за период од
1.08. до 31.08. 2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 630 –
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Водоснабдевање, позиција 63 – Услуге по уговору, економска
класификација 423, у укупном износу од 1.040.048,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
11.217.240,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3177/2010-11
У Смедереву, 28. септембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
241.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 28. септембра
2010. 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 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту , позиција 49,
економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају
се недостајућа средства Дирекцији за изградњу, урбанизам
и грађевинско земљиште Смедерево ЈП у износу од
2.739.052,00 динара за измиривање дуга овог Предузећа
према Јавном комуналном предузећу „Комуналац“
Смедерево, по основу II привремене ситуације број 22420 за радове на одржавању јавних зелених површина у
августу месецу 2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.19 – Дирекција
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, функција
510 – Управљање отпадом, позиција 204 – Текуће поправке
и одржавање, економска класификација 425, у укупном
износу од 2.739.051,73 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.929.027,00 динара.

15. децембар 2010. године

242.

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 28. септембра
2010. 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 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту , позиција
49, економска класификација 499 – Tекућа резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 445.638,44
динарa на име исплате отпремнина у складу са чланом
50. Уредбе о накнадама трошкова државних службеника и
намештеника („Службени гласник Републике Србије“, број
98/2007-пречишћен текст).
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, функција
130 – Опште услуге, позиција 88 – Социјална давања
запосленима,, економска класификација 414, у укупном
износу од 445.638,44 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 3.945.638,44 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4323/2010-11
У Смедереву, 28. септембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

243.

Број 400-4274/2010-11
У Смедереву, 28. септембра 2010. године

На основу члана 58. став 3., а у вези са чланом 66. став
4. и 8. Закона о локалној самоуправи „(„Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) , члана 56. Статута
града Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 25. Одлуке о организацији Градске управе

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

15. децембар 2010. године
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града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
3/2008, 4/2010 и 7/2010),
Градоначелник града Смедерева дана 01. октобра
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ
I
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- Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у укупном износу од 103.496,00 динара
Народној библиотеци Смедерево, и то 55.346,00 динара
за ангажовање програмера за опоравак компјутерског
система и 48.150,00 динара за куповину рачунара са јачом
конфигурацијом.

II

2. Део средстава из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 – Култура,
функција 820 – Услуге културе, позиција 146 – Услуге
по уговору, економска класификација 423, у укупном
износу од 55.346,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 740.346,00 динара.

Задатак помоћника градоначелника града
Смедерева је да покреће иницијативе, предлаже пројекте и
сачињава мишљења у вези са питањима која су од значаја за
развој у области културе и развој културне баштине и у том
циљу сарађује са надлежним министарствима Републике
Србије.

3. Део средстава из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 – Култура,
функција 820 – Услуге културе, позиција 152 – Машине и
опрема, економска класификација 512, у укупном износу од
48.150,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 248.150,00 динара.

III

4. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

Оливера Марковић, дипломирани историчар
уметности, поставља се за помоћника градоначелника
града Смедерева за област културе.

Коефицијент за обрачун и исплату плате
именоване, утврђен је Одлуком о платама и накнадама
изабраних и постављених лица у органима града Смедерева
и накнадама за рад чланова радних тела Скупштине града
Смедерева број 120-714/2008-08 од 17. децембра 2008
године.
IV

5. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4229/2010-11
У Смедереву, 4. октобра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“ а примењиваће се од 01.10.2010. године.
Број 02-241/2010-13
У Смедереву, 08.октобра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

244.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 4. октобра 2010.
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 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2

245.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 4. октобра 2010.
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 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 49, економска
класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају се додатна
средства у износу од 2.762.144,00 динара, на име накнаде за
промену намене обрадивог пољопривредног земљишта, за
потребе изградње објекта социјалног становања по Уговору
о сарадњи, број 400-4422/2009-13 од 30.09.2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
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оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.14 – Социјална
заштита-општински савез социјално-хуманитарних организација и дотације социјално-хуманитарним организација,
функција 090 – Социјална заштита некласификована на
другом месту, позиција 172 – Дотације и трансфери осталим
нивоима власти, економска класификација 463, у укупном
износу од 2.762.144,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 45.168.160,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4422/2010-11
У Смедереву, 4. октобра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
246.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 5. октобра
2010. 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 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту , позиција 49,
економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у износу од 274.473,00 динара
Музичкој школи „Коста Манојловић“ Смедерево на име
исплате радова по испостављеној окончаној ситуацији од
13.08.2010. године за II фазу реконструкције таванског
простора и претварања у учионички простор.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.5 – Основно
образовање, функција 912 – Основно образовање, позиција
116 – Трансфери осталим нивоима власти, економска
класификација 463, у укупном износу од 274.473,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
139.713.860,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3699/2010-11
У Смедереву, 5. октобра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

15. децембар 2010. године

247.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 7. октобра 2010.
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 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2
- Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају
се средства у износу од 386.766,00 динара Општинском
фудбалском савезу Смедерево на име материјалних
трошкова.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 386.766,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.055.494,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Број 400-4364/2010-11
У Смедереву, 7. октобра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

248.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 8. октобра 2010.
године, донео је

15. децембар 2010. године
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Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Текућа резерва, одобравају
се недостајућа средства у укупном износу од 137.872,00
динара на име измирења обавеза према Групи понуђача ПД
ВИГ доо Смедерево – ПЗП Пожаревац ад и Водотехника
доо Београд, чији је водећи члан ВИГ Водоснабдевање
– Инжињеринг – Геологија – Грађевинарство по основу
Окончане ситуације 1969/10 од 10.09.2010. године за
радове на реконструкцији и пренамени постојећег објекта
отвореног стадиона за мале спортове Спортског центра у
Смедереву са изградњом отворених базена у Улици Ђуре
Даничића у Смедереву – фаза I – реконструкције борилишта
и изградња базена, уговорено понудом по анексу уговора за
радове са понављањем.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 2 – Градоначелник, глава 2.1 –
Наменска средства за развој комуналне инфраструктуре,
функција 620 – Развој заједнице, позиција 51 – Наменска
средства за развој комуналне инфраструктуре, економска
класификација 511, у укупном износу од 137.872,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
40.137.872,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4066/2010-11
У Смедереву, 8. октобра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
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града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2
- Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају
се недостајућа средства у укупном износу од 1.444.910,00
динара на име измирења обавеза према Јавном комуналном
предузећу „Комуналац“ Смедерево по основу Рачуна
број 3213-1 од 16.09.2010. године, на основу Уговора о
рушењу, број 500-1101/1 од 17.02.2009 године и предмера
и предрачуна радова за рушење, број 500-2780/2 од
16.06.2010 године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 2 - Градоначелник, функција 111 Извршни и законодавни органи, позиција 38 - Услуге по
уговору, економска класификација 423, у укупном износу
од 1.444.910,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 10.444.910,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3200/2010-11
У Смедереву, 11. октобра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
250.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 12. октобра
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ

249.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 11. октобра
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2
- Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају
се недостајућа средства у укупном износу од 188.228,06
динара са порезом на додату вредност за набавку
канцеларијског материјала за потребе Градске управе
Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130 – Опште
услуге, позиција 96 – Материјал, економска класификација
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426, у укупном износу од 188.228,06 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 9.088.228,06 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4577/2010-11
У Смедереву, 12. октобра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
251.
На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије”,
број 129/2007) члана 85. став 3. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
85. став 2. и 3. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“, број 54/2009),
Градоначелник града Смедерева, дана 14. октобра. 2010.
године доноси

15. децембар 2010. године
Члан 3.

Служба је самостални и независни орган који обавља
послове из своје надлежности у складу са Законом. За свој
рад служба одговара градоначелнику града, који издаје
налоге и инструкције за рад Службе.
Ради контроле а на захтев градоначелника, Служба
доставља документацију и извештај
Служба је обавезна да чува тајност службених и
пословних података.
Члан 4.
О својим налазима и мишљењу Служба доставља
градоначелнику извештај о извршеном инспекцијском
прегледу са налазима и предлаже мере које он треба
да предузме, као и други органи у складу са њиховим
надлежностима.
Члан 5.
Ову Службу сачињава шеф службе – дипломирани
економиста и два самостална стручна сарадника: 1
дипломирани економиста и 1 дипломирани правник, које
на ове послове из редова запослених из Градске управе
или пријемом нових радника одлучије и распоређује,
градоначелник града коме и одговарају за свој рад.
Члан 6.

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ И
РЕВИЗИЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука
о оснивању Службе за инспекцију и ревизију општине
Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број
7/2006)

Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Служба за инспекцију и
ревизију града Смедерева (у даљем тексту Служба).

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.

Члан 2.
Служба је надлежна за спровођење инспекције над:
1. директним и индиректним корисиницима средстава
буџета јединице локалне самоуправе;
2. јавним предузећима, основаним од стране јединице
локалне самоуправе, правним лицима основаним од
стране тих јавних предузеће, односно правним лицима
над којима јединица локалне самоуправе има директну
или индиректну контролу над више од 50% капитала или
више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим
правним лицима у којима јавна средства чине више од 50%
укупног прихода;
3. правним лицима и другим субјектима којима су
директно или индиректно дозначена средства буџета
јединице локалне самоуправе за одређену намену,
правним лицима и другим субјектима који су учесници у
послу који је предмет контроле и субјектима који користе
средства буџета јединице локалне самоуправе по основу
задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било
ком облику, донација, дотација и друго.
Служба врши контролу примене закона у области
материјално финансијског пословања и наменског и
законитог коришћења средстава корисника буџетских
средстава из става 2. овог члана.

Број 02-243/2010-13
У Смедереву, 14. октобра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
252.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 15. октобра
2010. 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 2010. годину („Службени лист
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града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 49, економска
класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају се
средства у износу од 150.000,00 динара Фудбалском клубу
„Железничар“ Смедерево ради измирења обавеза према
службеним лицима на утакмицама, за трошкове превоза,
лиценце тренера, трошкове чланарине, регистрације и
лекарски прегледи играча и набавку спортске опреме.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 150.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.205.494,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4186/2010-11
У Смедереву, 15. октобра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
253.
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клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 20.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.225.494,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4513 /2010-11
У Смедереву, 15. октобра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
254.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 15. октобра
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 15. октобра
2010. године, донео је

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 49, економска
класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају се средства
у укупном износу од 125.000,00 динара Смедеревском
шаховском клубу на име финансијске помоћи ради учешћа
друге сениорске екипе у Лиги Централне Србије-Север.

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 125.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.330.494,00 динара.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 49, економска
класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају се
средства у укупном износу од 20.000,00 динара Коњичком
клубу „Храст“ Шалинац на име финансијске помоћи ради
одржавања годишње скупштине Клуба и ревијалне вожње
поводом сеоске славе Свети Лука.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 – Дотације спортским организацијама и

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4517/2010-11
У Смедереву, 15. октобра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
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255.
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 22. октобра
2010. 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 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2
- Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у износу од 13.320,00 динара Центру за
културу Смедерево за покриће трошкова смештаја плесне
групе из Индије.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 –
Култура, функција 820 – Услуге културе, позиција 147 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 13.320,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 10.733.686,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4552/2010-11
У Смедереву, 22. октобра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
256.
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 22. октобра
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
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града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 49, економска
класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају се додатна
средства у износу од 954.000,00 динара Дневном боравку
„Сунце“ на име финансијске помоћи за исплату зарада
за три дефектолога, два васпитача и две неговатељице за
месеце јул, август и септембар 2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.14 – Социјална
заштита-општински
савез
социјално-хуманитарних
организација
и
дотације
социјално-хуманитарним
организацијама, функција 090 – Социјална заштита
некласификована на другом месту, позиција 172 –
Дотације и трансфери осталим нивоима власти, економска
класификација 463, у укупном износу од 954.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
46.122.160,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4629/2010-11
У Смедереву, 22. октобра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
257.
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 25. октобра
2010. 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 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2
- Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају
се недостајућа средства у укупном износу од 1.000.000,00
динара на име закључења Анекса III Уговора о уклањању
паса луталица у 2010. године, за измирење IX привремене
Ситуације за уклањање паса луталица са јавних површина
за период од 1.09.2010. до 30.09.2010. године.
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2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 530 –
Смањење загађености, позиција 70.1 – Специјализоване
услуге, економска класификација 424, у укупном износу
од 1.000.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 14.327.750,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4461/2010-11
У Смедереву, 25. октобра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
258.
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 25. октобра
2010. 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 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2
- Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају
се недостајућа средства у укупном износу од 500.000,00
динарa са порезом на додату вредност за набавку бензин
бонова за потрбе Градске управе Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130 – Опште
услуге, позиција 96 – Материјал, економска класификација
426, у укупном износу од 500.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 9.588.228,06 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4744/2010-11
У Смедереву, 25. октобра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
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259.
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 11. новембра
2010. 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 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2–
Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се недостајућа средства у укупном износу од 36.980,00
динара са порезом на додату вредност за набавку мобилног
телефона за потребе Градске управе Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130 – Опште
услуге, позиција 100 – Машине и опрема, економска
класификација 512, у укупном износу од 36.980,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
5.183.280,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4997/2010-11
У Смедереву, 11. новембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
260.
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 15. новембра
2010. 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 2010. годину („Службени лист града
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Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499-Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у
укупном износу од 158.985,00 динара Народној библиотеци
Смедерево за набавку књига на 55. Међународном сајму
књига у Београду од 25. до 31. октобра 2010. године.
2. Део средстава из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 –
Култура, функција 820 – Услуге културе, позиција 147 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 158.985,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 10.892.671,00 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4626/2010-11
У Смедереву, 15. новембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
261.
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 15. новембра
2010. 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 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Текућа резерва, одобравају
се средства у износу од 20.000,00 динара OФК „Славија“
Смедерево на име финансијске помоћи ради обављања
спортских активности.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 20.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.450.494,00 динара.

15. децембар 2010. године

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4695/2010-11
У Смедереву, 15. новембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
262.
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 15. новембра
2010. 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 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Текућа резерва, одобравају
се средства у износу од 50.000,00 динара Карате клубу
„Смедеревац“ из Смедерева ради учешћа на првенству
Европе-Еска у Констанци-Немачка.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 50.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.430.494,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4748/2010-11
У Смедереву, 15. новембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

15. децембар 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

263.
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 15. новембра
2010. 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 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Текућа резерва, одобравају
се средства у износу од 30.000,00 динара Стрељачком клубу
„Херој Срба-Безбедност“ Смедерево за обележавање VIIIМеморијалног турнира посвећеног дугогодишњем члану
Желибору Младеновићу, а који се организује 6.11.2010.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 30.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 43.380.494,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
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Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 -Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 50, економска класификација 499
- Стална резерва, одобравају се средства у укупном износу
од 358.575,00 динара и то компанији „Тоза Марковић“ а.д.
из Кикинде у износу од 333.575,00 динара за куповину
црепа који је непходан за покривање објеката који су
оштећени приликом земљотреса који је погодио град
Краљево 3.11.2010. године, као и износ од 25.000,00 динара
за превоз наведеног материјала.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 - Градоначелник, функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 48 - Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 358.575,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 505.209,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5277/2010-11
У Смедереву, 26. новембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
О ИЗГРАДЊИ РАФИНЕРИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ
СИРОВЕ НАФТЕ

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

265.

Број 400-4999/2010-11
У Смедереву, 15. новембра 2010. године

На основу члана 23. став 3. Закона о референдуму
и народној иницијативи („Службени гласник Републике
Србије”, број 48/94 и 11/98) и Одлуке о расписивању
референдума за територију града Смедерева („Службени
лист града Смедерева”, број 4/2010),
Комисија за спровођење референдума за територију
града Смедерева о изградљи рафинерије за прераду сирове
нафте на 10. седници оджаној 19. августа 2010. године,
утврдила

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
264.
На основу члана 70. 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 26. новембра
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града

И З В Е Ш ТА Ј
О РЕЗУЛТАТИМА СПРОВЕДЕНОГ РЕФЕРЕНДУМА
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА О ИЗГРАДЊИ
РАФИНЕРИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ СИРОВЕ НАФТЕ
I
Референдум за територију града Смедерева о изградњи
рафинерије за прераду сирове нафте расписала је Скупштина
града Смедерева Одлуком о расписивању референдума
за територију града Смедерева („Службени лист града
Смедерева”, број 4/2010).
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Референдум је спровела Комисија за спровођење
референдума за територију града Смедерева о изградњи
рафинерије за прераду сирове нафте, коју је образовала
Скупштина града Смедерева.
Гласање на референдуму за територију града Смедерева
обављено је 8. августа 2010. године на 78 гласачких места у
граду Смедереву.
II
Резултат референдума је следећи:
Од укупно 97.366 грађана града Смедерева, који
имају бирачко право и који су уписани у бирачки списак,
према изводима из бирачких спискова гласало је 11.363
гласача, односно 11,67 % од укупног броја гласача.
Примљено је укупно 97.366 гласачких листића, од чега
је остало неупотребљено 86003 гласачка лиситића.
Неважећих гласачких листића било је 163, а важећих
гласачких лиситића 11.200.
На референдумско питање: „Да ли подржавате изградњу
рафинерије за прераду сирове нафте у Смедереву”, одговор:
„ДА” дало је 3.115 гласача, а одговор „НЕ” дало је 8.085
гласача.
На основу ових резултата гласања, Комисија за
спровођење референдума за територију града Смедерева о
изградњи рафинерије за прераду сирове нафте утврдила је:
Референдум није пуноважан у смислу члана 24. став
1. Закона о референдуму и народној иницијативи, јер на
њему није гласала већина грађана који имају бирачко право
и који су уписани у бирачки списак.

15. децембар 2010. године

1. Референдум на коме су се грађани Месне заједнице Раља изјашњавали о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Раља одржан
је 10.10.2010. године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице
Раља уписано је укупно 1137 грађана.
3. “За” Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Раља, на референдуму је гласало
621 грађана.
4. “Против” Предлога одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Раља, на референдуму је
гласало 18 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на
референдуму, Комисија за спровођење референдума
објављује, да је већином гласова укупног броја грађана, на
референдуму, донета Одлука о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Раља.
6. Резултате референдума објавити у “Службеном
листу града Смедерева “.
Број 7/2010
У Раљи, 11. 10. 2010. године
Комисија за спровођење референдума
Председник
Топлица Николић
Члан
Горан Ђорђевић
Члан
Ратко Стојковић

III
Овај Извештај објавити у „Службеном листу града
Смедерева”.

267.

Број 014-34/2010-11
У Смедереву, 19. августа 2010. године

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 Раља на седници
одржаној дана 11.10.2010. године, утврдила је да су грађани
Месне заједнице Раља на референдуму, који је одржан
10.10.2010. године, донели

Комисија за спровођење референдума
за територију града Смедерева
Передседник
Весна Коларић
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
266.
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 општине
Смедерево”, број 3/2005 и 2/2007 и “Службени лист града
Смедерева”, број 18/2009-пречишћен текст), у предмету
спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Раља
Комисија за спровођење референдума
ОБЈАВЉУЈЕ
РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ РАЉА

ОД Л У КУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАЉА
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Раља (
у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5 (пет)
година, почев од 01.11.2010. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
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I. Капитални трансфери ........................................ 60%
- Изградња инфраструктуре (изградња канализације,
изградња водоводне мреже, реконструкција НН- мреже,
изградња свлачионице и ловачког дома, изградња сеоских
улица, насипање њивских и сеоских путева путева)
- Изградња и одржавање објеката од значаја
за Месну заједницу ( Дом културе, школа, здравствена
амбуланта, црква, зелене површине, гробља, депоније)
II. текући трансфери ................................................40 %
уређење
и
одржавање
комуналне
- За
инфраструктуре ( уређење и одржавање водоводне мреже,
уличне расвете, паркова, зелених и рекреационих јавних
површина, путева, гробаља, депонија)
- 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 образовања,
културе, примарне здравствене заштите, спорта и физичке
културе)
- Редовна делатност месне заједнице
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених
2%
2. На приход од пољопривреде и шумарства
5%
3. На приход остварен од самосталних делатности
на који се плаћа порез на доходак грађана у складу са
законом
2%
4. На пензије остварене у земљи и иностранству 2 %
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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
коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње
извештаје о извршавању програма самодоприноса и
подноси га збору грађана.
Члан11.
Новчана средства која се прикупљају на основу
Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице
локалне самоуправе и строго су наменског карактера.

Члан 4.

Члан 12.

Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 15.000.000 динара.

Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.

Ако се остваре средства самодоприноса изнад
планираног износа, вишак средстава биће враћен на
законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима
самодоприноса.

Члан 13.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 14.

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,
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

Одлуку
Смедерева”.

објавити

у

“Службеном

листу

града

Број: 8/2010-02
У Раљи, 11.10.2010. године
Председник комисије
Топлица Николић
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САДРЖАЈ

Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА

Рег. бр.

Страна

ГРАДОНАЧЕЛНИК

228. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету
града Смедерева за 2010. Годину
1

237. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
32

229. Одлуку о отпису камате на доспеле обавезе по
основу одређених локалних јавних прихода 18

238. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
33

230. Одлуку о накнади за заштиту и унапређивање
животне средине града Смедерева
18

239. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
33

231. Одлуку о оснивању Јавног предузећа „Смедеревска
тврђава“
24

240. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
33

232. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу 27

241. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
34

233. Решење о давању сагласности на Статут Установе
Смедеревско одмаралиште на Ртњу
28

242. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
34
243. Решење о постављењу

ГРАДСКО ВЕЋЕ
234. Програм о измени Програма потреба за ауто-такси
превозом у граду Смедереву за 2010. годину 28
235. Решење о давању сагласности на Ценовник
услуга РЈ „Паркинг Сервис“ Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Смедерево
29
236. Решење о давању сагласности на цене производње
и дистрибуције топлоте Јавног предузећа за
стамбене услуге и топлификацију Смедерево 32

34

244. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
35
245. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
35
246. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
36
247. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
36
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САДРЖАЈ

Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

248. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
36

260. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
41

249. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
37

261. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
42

250. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
37
251. Одлуку о оснивању службе за инспекцију и
ревизију града Смедерева
38
252. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
38
253. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
39
254. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
39
255. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
40
256. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
40

262. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
42
263. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
43
264. Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве
43
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА О ИЗГРАДЊИ РАФИНЕРИЈЕ ЗА
ПРЕРАДУ СИРОВЕ НАФТЕ
265. Извештај о резултатима спроведеног референдума за територију града Смедерева о изградњи
рафинерије за прераду сирове нафте
43
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

257. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
40
258. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
41
259. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
41

266. Резултате референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Раља
44
267. Одлуку о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Раља
44
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