SLU@BENI GLASNIK
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Година XII

Број 15

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 32. ст. 1. тачка 12. и
члана 50. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон
), члана 40. ст. 1. тачка 14. и члана 86. Статута општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 40. седници одржаној 17.12.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ са функције члана Општинског већа Општине Велико Градиште Зоран
Мијајловић из Великог Градишта.

Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.
Решење објавити у ‘’Службеном гласнику општине Велико Градиште’’.
О

б р

а

з л

о

ж

е њ е

Одредбом члана 32. ст. 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон ) прописано је
да скупштина општине бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и
чланове општинског већа.
Одредбом члана 50 Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014 – др. закон ) прописан је начин на који
члановима Општинског већа престаје мандат и
пре истека времена на које је исти изабран.

18. децембар 2015.

Дана 10.12.2015. године, Зоран Мијајловић поднео је оставку на функцију члана Општинског већа општине Велико Градиште.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема овог
решења.

Број: 020-86/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 32. ст. 1. тачка 12. и
члана 50. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон
), члана 40. ст. 1. тачка 14. и члана 86. Статута општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 40. седници одржаној 17.12.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.

ИЗАБРАН ЈЕ за члана Општинског већа
Општине Велико Градиште Ратомир Пајкић,
улица Маршала Тита, Кусиће.
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Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.
Решење објавити у ‘’Службеном гласнику општине Велико Градиште’’.
О

б р

а

з л

о ж

е њ е

Одредбом члана 32. ст. 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“,
бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон ) прописано је
да скупштина општине бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и
чланове општинског већа.
Одредбом члана 50 Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и
83/2014 – др. закон ) прописан је начин на који
члановима Општинског већа престаје мандат и
пре истека времена на које је исти изабран.
Дана 10.12.2015. године, у складу са
чланом 86. Статута општине Велико Градиште,
Председник општине Велико Градиште предао је
Скупштини општине Велико Градиште
предлог за разрешење и избор чланова
Oпштинског већа општине Велико Градиште.
На основу наведеног предлаже се доношење решења као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема овог
решења.
Број: 020-87/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИK
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

18. децемвбар 2015.

ǲȓȤȓȚȏȎȞ, 2015ȑȜȒȖțȓ

ǼǲǹȁǸA
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92

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ ɤɨɧɬɚ
9221, 9219, 9227, 9228)

ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯɝɨɞɢɧɚ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ ɡɚɧɚɛɚɜɤɭ
ɞɨɦɚʄɢɯɯɚɪɬɢʁɚɨɞɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɞɭɝɚ

ɇɟɬɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ

2.

3.

4.

5.

B.

91,000,000

9,000,000

0

0

0

100,000,000

ȁȘȡȝțȎȵȎȐțȎȟȞȓȒȟȠȐȎ ȜȝȦȠȖțȓȖȕțȜȟe 686,857,652.00 ȒȖțȎȞȎȝȜȐȞȟȠȎȚȎȜȒțȜȟțȜȝȜȓȘȜțȜȚȟȘȖȚȘșȎȟȖȢȖȘȎȤȖȵȎȚȎ
ȡȠȐȞȯȓțȎ ȟȡȡȟșȓȒȓȸȖȚȖȕțȜȟȖȚȎ

Број 15

ȅșȎț

ȅșȎț
ǽȜȠȞȓȏțȎ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȕȎ ȢȖțȎțȟȖȞȎȷȓ ȏȡȻȓȠȟȘȜȑ ȒȓȢȖȤȖȠȎ Ȗȕ ȥșȎțȎ  ȜȐȓ ǼȒșȡȘȓ ȡ ȖȕțȜȟȡ ȜȒ 124.000 ȒȖțȎȞȎ
ȜȏȓȕȏȓȒȖȸȓ ȟȓ Ȗȕ ȝȞȖȚȎȷȎ ȜȒ ȕȎȒȡȔȖȐȎȷȎ ȘȜȒ ȵȎȐțȖȣ ȢȖțȎțȟȖȵȟȘȖȣ ȖțȟȠȖȠȡȤȖȵȎ Ȗ ȝȜȟșȜȐțȖȣ ȏȎțȎȘȎ ȡ ȖȕțȜȟȡ ȜȒ
100.000 ȒȖțȎȞȎ ȘȜȵȎ ȟȓ ȡȚȎȷȡȵȡ ȕȎ ȜȠȝșȎȠȡ ȑșȎȐțȖȤȓ ȒȡȑȎ ȜȒ  ȒȖțȎȞȎ Ȗ ȖȕțȜȟȓ 
ȒȖțȎȞȎ ȘȎȜ Ȗ  ȒȖțȎȞȎ ȜȒ țȎȚȓțȟȘȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȘȜȵȎ ȟȡ ȒȜȏȖȵȓțȎ ȡ ȑȜȒȖțȖ ȜȒ țȎȒșȓȔțȖȣ
ǺȖțȖȟȠȎȞȟȠȎȐȎ Ȗ țȎșȎȕȖȸȓ ȟȓ țȎ ȞȎȥȡțȡ ȕȎ ȝȜȘȞȖȸȓ ȷȖȣȜȐȖȣ ȘȎȝȖȠȎșțȖȣ ȖȕȒȎȠȎȘȎ ȕȎ ȥȖȵȓ țȎȚȓțȓ ȟȡ Ȗ ȒȜȏȖȵȓțȎ
ȟȞȓȒȟȠȐȎ.

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

61

6211

3

91

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

1.
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92

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ ɤɨɧɬɚ
9221, 9219, 9227, 9228)

ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯɝɨɞɢɧɚ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ ɡɚɧɚɛɚɜɤɭ
ɞɨɦɚʄɢɯɯɚɪɬɢʁɚɨɞɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɞɭɝɚ

ɇɟɬɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ

1.

2.

3.

4.

5.

B.

91,000,000

9,000,000

0

0

0

100,000,000

ȁȘȡȝțȎȵȎȐțȎȟȞȓȒȟȠȐȎ ȜȝȦȠȖțȓȖȕțȜȟe 686,857,652.00 ȒȖțȎȞȎȝȜȐȞȟȠȎȚȎȜȒțȜȟțȜȝȜȓȘȜțȜȚȟȘȖȚȘșȎȟȖȢȖȘȎȤȖȵȎȚȎ
ȡȠȐȞȯȓțȎ ȟȡȡȟșȓȒȓȸȖȚȖȕțȜȟȖȚȎ

ȅșȎț

ȅșȎț
ǽȜȠȞȓȏțȎ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȕȎ ȢȖțȎțȟȖȞȎȷȓ ȏȡȻȓȠȟȘȜȑ ȒȓȢȖȤȖȠȎ Ȗȕ ȥșȎțȎ  ȜȐȓ ǼȒșȡȘȓ ȡ ȖȕțȜȟȡ ȜȒ 124.000 ȒȖțȎȞȎ
ȜȏȓȕȏȓȒȖȸȓ ȟȓ Ȗȕ ȝȞȖȚȎȷȎ ȜȒ ȕȎȒȡȔȖȐȎȷȎ ȘȜȒ ȵȎȐțȖȣ ȢȖțȎțȟȖȵȟȘȖȣ ȖțȟȠȖȠȡȤȖȵȎ Ȗ ȝȜȟșȜȐțȖȣ ȏȎțȎȘȎ ȡ ȖȕțȜȟȡ ȜȒ
100.000 ȒȖțȎȞȎ ȘȜȵȎ ȟȓ ȡȚȎȷȡȵȡ ȕȎ ȜȠȝșȎȠȡ ȑșȎȐțȖȤȓ ȒȡȑȎ ȜȒ  ȒȖțȎȞȎ Ȗ ȖȕțȜȟȓ 
ȒȖțȎȞȎ ȘȎȜ Ȗ  ȒȖțȎȞȎ ȜȒ țȎȚȓțȟȘȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȘȜȵȎ ȟȡ ȒȜȏȖȵȓțȎ ȡ ȑȜȒȖțȖ ȜȒ țȎȒșȓȔțȖȣ
ǺȖțȖȟȠȎȞȟȠȎȐȎ Ȗ țȎșȎȕȖȸȓ ȟȓ țȎ ȞȎȥȡțȡ ȕȎ ȝȜȘȞȖȸȓ ȷȖȣȜȐȖȣ ȘȎȝȖȠȎșțȖȣ ȖȕȒȎȠȎȘȎ ȕȎ ȥȖȵȓ țȎȚȓțȓ ȟȡ Ȗ ȒȜȏȖȵȓțȎ
ȟȞȓȒȟȠȐȎ.

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

61

6211

3

91

ɊȺɑɍɇɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ

Ȼ
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5

700000

710000

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɩɨɤɪɟɬɧɢɯɫɬɜɚɪɢ- ɩɨɨɫɧɨɜɭ
ɫɚɦɨɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚɢɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

ɉɨɪɟɡɧɚɡɟɦʂɢɲɬɟ

ɉɨɪɟɡɧɚɞɪɭɝɟɩɪɢɯɨɞɟ

711123

711143

711145

711147

711190

ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ ɨɫɢɦɧɚɡɟɦʂɢɲɬɟɚɤɰɢʁɟɢɭɞɟɥɟ ɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɥɢɰɚ

ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ ɨɫɢɦɧɚɡɟɦʂɢɲɬɟɚɤɰɢʁɟɢɭɞɟɥɟ ɨɞɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

713122

ɉɈɊȿɁɇȺɂɆɈȼɂɇɍ

ɉɨɪɟɡɧɚɮɨɧɞɡɚɪɚɞɚɨɫɬɚɥɢɯɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

713121

712112

2,600,000

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɤɨʁɢɫɟɩɥɚʄɚɩɪɟɦɚɫɬɜɚɪɧɨ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɦɩɪɢɯɨɞɭɫɚɦɨɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɟɦ

711122

ɉɈɊȿɁɇȺɎɈɇȾɁȺɊȺȾȺ

11,000,000

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɤɨʁɢɫɟɩɥɚʄɚɩɪɟɦɚɩɚɭɲɚɥɧɨ
ɭɬɜɪɻɟɧɨɦɩɪɢɯɨɞɭɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

711121

25,000,000

59,500,000

94,500,000

40,000

40,000

6,800,000

10,000

100,000

10,000

10,000

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɤɨʁɢɫɟɩɥɚʄɚɩɪɟɦɚɫɬɜɚɪɧɨ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɦɩɪɢɯɨɞɭɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

75,000,000

95,530,000

211,870,000

ɉɨɪɟɡɧɚɡɚɪɚɞɟ

ɉɈɊȿɁɇȺȾɈɏɈȾȺɄȾɈȻɂɌɂɄȺɉɂɌȺɅɇȿȾɈȻɂɌɄȿ

ɉɈɊȿɁɂ

4.0%

9.6%

15.2%

0.0%

0.0%

1.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.4%

1.8%

0.0%

12.1%

15.3%

34.0%

74.3%

ɌȿɄɍȶɂɉɊɂɏɈȾɂ
462,400,000

0.0%

ɉɪɟɧɟɬɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɟɝɨɞɢɧɟ

ȼɊɋɌȿɉɊɂɏɈȾȺɂɉɊɂɆȺȵȺ

711111

Ʉɨɧɬɨ

-

-

-

-

64,457,652

25,000,000

59,500,000

94,500,000

40,000

40,000

6,800,000

10,000

100,000

10,000

2,600,000

11,000,000

10,000

75,000,000

95,530,000

211,870,000

526,857,652

-

ɍɄɍɉɇȺ
ȳȺȼɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

Број 15

713000

712000

711000

ɄɥɚɫɚɄɚɬɟɝɨɪɢʁɚȽɪɭɩɚ

ɉɥɚɧɡɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɋɬɪɭɤɬɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɭɪɚ
ɮɢɧɚɧɛɭʇ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
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730000

733000

732000

716000

714000

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɨɦɟɧɭɧɚɦɟɧɟɨɛɪɚɞɢɜɨɝɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ȼɨɪɚɜɢɲɧɚɬɚɤɫɚ

ɉɨɫɟɛɧɚɧɚɤɧɚɞɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɟɤɨɦɟɪɧɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟʁɚɜɧɨɝɩɭɬɚ

714513

714543

714552

714562

714586

ɇɟɧɚɦɟɧɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

ȾɪɭɝɢɬɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɟ

ɌɟɤɭʄɢɧɚɦɟɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɭɭɠɟɦɫɦɢɫɥɭɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ

733152

733154

ɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈȾȾɊɍȽɂɏɇɂȼɈȺȼɅȺɋɌɂ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɟ

ȾɈɇȺɐɂȳȿɈȾɆȿȭɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ

ȾɈɇȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɢɫɬɢɰɚʃɟɮɢɪɦɟɧɚɩɨɫɥɨɜɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ

733151

732251

716111

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɞɪɠɚʃɟɦɨɬɨɪɧɢɯɞɪɭɦɫɤɢɯɢɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚɨɫɢɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɜɨɡɢɥɚɢɦɚɲɢɧɚ

714431

ȾɊɍȽɂɉɈɊȿɁɂ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɪɟɤɥɚɦɧɢɯɩɚɧɨɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɢɫɬɢɰɚʃɟɢ
ɢɫɩɢɫɢɜɚʃɟɮɢɪɦɟɜɚɧɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚɨɛʁɟɤɬɢɦɚɢɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚɤɨʁɢ
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʁɟɞɢɧɢɰɢɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɤɨɥɨɜɨɡɢɬɪɨɬɨɚɪɢɡɟɥɟɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟɛɚɧɞɟɪɟɢɫɥ 

-

-

192,000,000

192,000,000

-

-

192,000,000

11,000,000

11,000,000

70,000

20,000

2,000,000

200,000

8,500,000

10,000

10,800,000

4,000,000

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɚɩɫɨɥɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɧɚɦɨɬɨɪɧɢɦɜɨɡɢɥɢɦɚɩɥɨɜɢɥɢɦɚɢ
ɜɚɡɞɭɯɨɩɥɨɜɢɦɚɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

713423

ɉɈɊȿɁɇȺȾɈȻɊȺɂɍɋɅɍȽȿ

5,500,000

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɚɩɫɨɥɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɧɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ

713421

500,000

ɉɨɪɟɡɧɚɧɚɫɥɟɻɟɢɩɨɤɥɨɧɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

713311

0.0%

0.0%

30.8%

30.8%

0.0%

0.0%

30.8%

1.8%

1.8%

0.0%

0.0%

0.3%

0.0%

1.4%

0.0%

1.7%

0.6%

0.9%

0.1%

850,000

10,754,000

3,000,000

14,604,000

14,340,000

14,340,000

28,944,000

-

-

850,000

10,754,000

195,000,000

206,604,000

14,340,000

14,340,000

220,944,000

11,000,000

11,000,000

70,000

20,000

2,000,000

200,000

8,500,000

10,000

10,800,000

4,000,000

5,500,000

500,000
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740000

742000

741000

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɲɭɦɫɤɨɝɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚʁɚɜɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɢɥɢɢɫɩɪɟɞ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɭɩɨɫɥɨɜɧɟɫɜɪɯɟɨɫɢɦɪɚɞɢɩɪɨɞɚʁɟɲɬɚɦɩɟɤʃɢɝɚɢ
ɞɪɭɝɢɯɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɩɪɨɢɡɜɨɞɚɫɬɚɪɢɯɢɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯɡɚɧɚɬɚɢɞɨɦɚʄɟ
ɪɚɞɢɧɨɫɬɢ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɩɚɪɤɢɪɚʃɟɞɪɭɦɫɤɢɯɦɨɬɨɪɧɢɯɢ
ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚɧɚ
ɭɪɟɻɟɧɢɦɢɨɛɟɥɟɠɟɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɨɛɚɥɟɭɩɨɫɥɨɜɧɟɫɜɪɯɟ

741510

741520

741531

741532

741534

741541

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚɨɞɫɬɪɚɧɟɬɪɠɢɲɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭ
ɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɞɧɨɫɧɨɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɭɞɪɠɚɜɧɨʁ
ɫɜɨʁɢɧɢɤɨʁɟɤɨɪɢɫɬɟɨɩɲɬɢɧɟɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɤɨɪɢɰɧɢɰɢʃɢɯɨɜɨɝɛɭʇɟɬɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɡɚɤɭɩɧɢɧɟɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɟ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɤɨʁɢɫɜɨʁɨɦɞɟɥɚɬɧɨɲʄɭɨɫɬɜɚɪɟɨɪɝɚɧɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɨɩɲɬɢɧɚ

742151

742152

742153

742251

742253

742351

ɉɊɂɏɈȾɂɈȾɉɊɈȾȺȳȿȾɈȻȺɊȺɂɍɋɅɍȽȺ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɢɪɨɞɧɢɯɞɨɛɚɪɚ

741151

ɉɊɂɏɈȾɂɈȾɂɆɈȼɂɇȿ

ȾɊɍȽɂɉɊɂɏɈȾɂ

ɄɚɩɢɬɚɥɧɢɧɚɦɟɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɭɭɠɟɦɫɦɢɫɥɭɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ

ɉɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɚɨɞɤɚɦɚɬɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɨɝɪɚɱɭɧɚ
ɬɪɟɡɨɪɚɭɤʂɭɱɟɧɚɭɞɟɩɨɡɢɬɛɚɧɚɤɚ

733251

70,000

10,000,000

0.0%

1.6%

0.2%

0.6%

2.2%

0.1%

4.8%

0.0%

1.0%

0.0%

0.2%

0.3%

1.6%

0.1%

3.2%

9.4%

0.0%

1,443,840

-

28,304,652

-

70,000

10,000,000

1,200,000

4,000,000

14,000,000

550,000

31,263,840

100,000

6,500,000

10,000

1,000,000

2,000,000

10,000,000

500,000

20,110,000

86,834,652

-
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1,200,000

4,000,000

14,000,000

550,000

29,820,000

100,000

6,500,000

10,000

1,000,000

2,000,000

10,000,000

500,000

20,110,000

58,530,000

-
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900000

800000

910000

840000

770000

745000

744000

743000

745153

622,400,000

ɌȿɄɍȶɂɉɊɂɏɈȾɂɂɉɊɂɆȺȵȺɈȾɁȺȾɍɀɂȼȺȵȺɂɉɊɈȾȺȳȿ
ɎɂɇɂɆɈȼɂɇȿ

ɍɄɍɉɇɈɉɊȿɇȿɌȺɋɊȿȾɋɌȼȺɌȿɄɍȶɂɉɊɂɏɈȾɂɂɉɊɂɆȺȵȺ

7+8+9

3+7+8+9

622,400,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

911351

ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɁȺȾɍɀɂȼȺȵȺ

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɁȺȾɍɀɂȼȺȵȺɂɉɊɈȾȺȳȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ
ɂɆɈȼɂɇȿ

ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɉɊɈȾȺȳȿɉɊɂɊɈȾɇȿɂɆɈȼɂɇȿ

ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɉɊɈȾȺȳȿɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿɂɆɈȼɂɇȿ

Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟɫɬɚɜɤɟɡɚɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭɪɚɫɯɨɞɚ

-

100,000

4,000,000

4,100,000

1,000,000

1,000,000

3,500,000

3,500,000

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɨɞʁɚɜɧɢɯɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɭɡɟɦʂɢɭ
ɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

841000

771111

Ⱦɟɨɞɨɛɢɬɢʁɚɜɧɨɝɩɪɟɞɭɡɟʄɚɩɪɟɦɚɨɞɥɭɰɢɭɩɪɚɜɧɨɝɨɞɛɨɪɚʁɚɜɧɨɝɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

ɆȿɆɈɊȺɇȾɍɆɋɄȿɋɌȺȼɄȿɁȺɊȿɎɍɇȾȺɐɂȳɍɊȺɋɏɈȾȺ

Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɯɨɞɢɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

ɆȿɒɈȼɂɌɂɂɇȿɈȾɊȿȭȿɇɂɉɊɂɏɈȾɂ

Ɍɟɤɭʄɢɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚ
ɨɩɲɬɢɧɚ

ȾɈȻɊɈȼɈȴɇɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈȾɎɂɁɂɑɄɂɏɂɉɊȺȼɇɂɏɅɂɐȺ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟɩɪɨɩɢɫɢɦɚɨ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚɩɭɬɟɜɢɦɚ

ɇɈȼɑȺɇȿɄȺɁɇȿɂɈȾɍɁȿɌȺɂɆɈȼɂɇɋɄȺɄɈɊɂɋɌ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɤɨʁɢɫɟɨɫɬɜɚɪɭʁɭ
ɞɨɞɚɬɧɢɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ

745151

744151

743324

742372

100.0%

100.0%

16.1%

16.1%

16.1%

9.6%

9.6%

9.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.6%

0.7%

0.2%

0.2%

0.6%

0.6%

0.0%

64,457,652

64,457,652

-

-

-

-

7,209,000

7,209,000

5,545,812

5,545,812

21,315,000

21,315,000

-

1,443,840

686,857,652

686,857,652

100,000,000

100,000,000

100,000,000

60,000,000

60,000,000

60,000,000

7,209,000

7,209,000

100,000

9,545,812

9,645,812

22,315,000

22,315,000

3,500,000

3,500,000

1,443,840
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100,000,000
622,400,000

ɍɤɭɩɧɨ

60,000,000

0
147,870,000
122,530,000
192,000,000

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

ɉɪɟɧɟɬɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɟɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɧɢɩɪɢɯɨɞɢ
ɍɫɬɭɩʂɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɢɦɨɜɢɧɟ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

ȅșȎț

64,457,652

0

0

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ
0
42,644,652
7,209,000
14,604,000

686,857,652

100,000,000

60,000,000

0
190,514,652
129,739,000
206,604,000

ɍɤɭɩɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

0

33,000,000

33,000,000

Број 15

ǶȕȒȎȤȖȏȡȻȓȠȎȝȜȜȟțȜȐțȖȚțȎȚȓțȎȚȎȡȠȐȞȯȓțȖȟȡȡȟșȓȒȓȸȖȚȖȕțȜȟȖȚȎ

Ʌɟɝɟɧɞɚ

Ɋɚɡɥɢɤɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɪɚɫɯɨɞɟɢɢɡɞɚɬɤɟ
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ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɊȺɋɏɈȾɂɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ

ɉɥɚɬɟɢɞɨɞɚɰɢɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ ɩɪɟɜɨɡ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

ɇɚɝɪɚɞɟɛɨɧɭɫɢɢɨɫɬɚɥɢɩɨɫɟɛɧɢɪɚɫɯɨɞɢ

ɄɈɊɂɒȶȿȵȿɍɋɅɍȽȺɂɊɈȻȺ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɭɫɥɭɝɟɢɦɚɬ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɍɉɈɌɊȿȻȺɈɋɇɈȼɇɂɏɋɊȿȾɋɌȺȼȺ

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚɢɨɩɪɟɦɟ

ɈɌɉɅȺɌȺɄȺɆȺɌȺ

Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɢɯɤɚɦɚɬɚ

ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ
Ɍɟɤɭʄɟɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟʁɚɜɧɢɦɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ȾɈɇȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

410

411

412

413

414

415

416

420

421

422

423

424

425

426

430

431

440

441

450

4511

460

2

1

400

ȼɊɋɌȿɊȺɋɏɈȾȺɂɂɁȾȺɌȺɄȺ

ȿɤɨɧ
ɤɥɚɫ

93,663,852

400,000

400,000

3,500,000

3,500,000

-

-

11,912,323

49,245,666

44,964,100

47,064,693

430,000

27,411,030

181,027,812

1,210,000

5,284,000

3,544,486

136,000

15,895,380

87,413,195

113,483,061

425,360,790

3

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

15.0%

0.1%

0.1%

0.6%

0.6%

0.0%

0.0%

1.9%

7.9%

7.2%

7.6%

0.1%

4.4%

29.1%

0.2%

0.8%

0.6%

0.0%

2.6%

14.0%

18.2%

68.3%

4

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
%

27,684

-

-

-

-

450,000

450,000

7,575,000

4,052,139

4,690,000

4,788,840

588,000

3,315,000

25,008,979

-

100,000

7,209,000

5,000

1,297,610

7,241,979

15,853,589

41,624,652

5

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ

93,691,536

400,000

400,000

3,500,000

3,500,000

450,000

450,000

19,487,323

53,297,805

49,654,100

51,853,533

1,018,000

30,726,030

206,036,791

1,210,000

5,384,000

10,753,486

141,000

17,192,990

94,655,174

129,336,650

466,985,442

6

ɍɤɭɩɧɚʁɚɜɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
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Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɨɛɚɜɟɡɧɨɝɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɨɫɢɝɭɪɚʃɚ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɉɈɆɈȶ

ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɈɋɌȺɅɂɊȺɋɏɈȾɂ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂȻɍȹȿɌȺ

ɋɬɚɥɧɚɪɟɡɟɪɜɚ

Ɍɟɤɭʄɚɪɟɡɟɪɜɚ

ɄȺɉɂɌȺɅɇɂɂɁȾȺɐɂ

ɈɋɇɈȼɇȺɋɊȿȾɋɌȼȺ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɢɦɨɜɢɧɚ

ɉɊɂɊɈȾɇȺɂɆɈȼɂɇȺ

Ɂɟɦʂɢɲɬɟ

ɈɌɉɅȺɌȺȽɅȺȼɇɂɐȿ

Ɉɬɩɥɚɬɚɝɥɚɜɧɢɰɟɞɨɦɚʄɢɦɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ

4632

464

465

470

472

480

481

482

483

490

49911

49912

500

510

511

512

515

540

541

610

611

622,400,000

9,000,000

9,000,000

1,700,000

1,700,000

600,000

66,967,000

118,772,210

186,339,210

188,039,210

1,286,165

1,000,000

2,286,165

3,317,900

510,000

21,272,000

25,099,900

5,900,000

5,900,000

10,176,700

5,500,000

4,871,254

73,115,898

100.0%

1.4%

1.4%

0.3%

0.3%

0.1%

10.8%

19.1%

29.9%

30.2%

0.2%

0.2%

0.4%

0.5%

0.1%

3.4%

4.0%

0.9%

0.9%

1.6%

0.9%

0.8%

11.7%

97,457,652

-

-

-

-

30,000

1,970,000

53,833,000

55,833,000

55,833,000

-

-

-

75,400

209,000

-

284,400

-

-

27,684

-

-

-

719,857,652

9,000,000

9,000,000

1,700,000

1,700,000

630,000

68,937,000

172,605,210

242,172,210

243,872,210

1,286,165

1,000,000

2,286,165

3,393,300

719,000

21,272,000

25,384,300

5,900,000

5,900,000

10,204,384

5,500,000

4,871,254

73,115,898
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510

473

454

452

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɨɦ

ɁȺɒɌɂɌȺɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

Ɍɭɪɢɡɚɦ

ȼɚɡɞɭɲɧɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

ȼɨɞɟɧɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ

421

451

Ɉɩɲɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɢɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

411

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂɉɈɋɅɈȼɂ

ɋɭɞɨɜɢ

19.7%
3.0%
0.4%
0.4%
24.3%
1.8%
1.1%

122,656,165
18,571,820
2,190,000
2,190,000
151,105,689
11,100,000
7,000,000

0.3%
2.1%
2.2%
0.2%

13,300,000
13,900,000
1,200,000

0.0%

2,000,000

-

18.9%

1.9%

12,000,000

117,705,689

1.5%

9,539,000

26.2%

162,766,985

-

-

-

-

-

-

500,000

3,580,000

-

21,000,000

16,323,240

-

-

40,903,240

-

-

1,103,561

8,600,000

-

-

9,703,561

5

1,200,000

14,400,000

16,880,000

2,000,000

21,000,000

134,028,929

7,000,000

11,100,000

192,008,929

2,190,000

2,190,000

19,675,381

131,256,165

12,000,000

9,539,000

172,470,546

750,000

7,607,730

21,292,270

3,400,000

33,050,000

6

ɍɤɭɩɧɚʁɚɜɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
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500

400

330

ȳȺȼɇɂɊȿȾɂȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

160

300

Ɉɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ

ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢ

ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢɢ
ɫɩɨʂɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

ɈɉɒɌȿȳȺȼɇȿɍɋɅɍȽȿ

130

111

110

100

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

090

1.2%
0.1%

7,607,730

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɦɨʄɭɝɪɨɠɟɧɨɦɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚ
ɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

070

3.4%

0.5%

5.3%

4

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
%
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ

750,000

21,292,270

ɉɨɪɨɞɢɰɚɢɞɟɰɚ

040

3,400,000

ɋɬɚɪɨɫɬ

33,050,000

3

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ

020

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ

2

1

000

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ɎɭɧɤɰɢMH

ɈɉɒɌɂȾȿɈ- ɎɍɇɄɐɂɈɇȺɅɇȺɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳȺɊȺɋɏɈȾȺ
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ɍɥɢɱɧɚɪɚɫɜɟɬɚ

ɉɨɫɥɨɜɢɫɬɚɧɨɜɚʃɚɢɡɚʁɟɞɧɢɰɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

640

660

ɋɪɟɞʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

912

920

ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

911

ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

820

900

ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ

ɍɄɍɉɇɈ

ɊȿɄɊȿȺɐɂȳȺɋɉɈɊɌɄɍɅɌɍɊȺɂȼȿɊȿ

ɍɫɥɭɝɟʁɚɜɧɨɝɡɞɪɚɜɫɬɜɚ

810

800

740

ɁȾɊȺȼɋɌȼɈ

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ

630

700

Ɋɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

620

ɉɈɋɅɈȼɂɋɌȺɇɈȼȺȵȺɂɁȺȳȿȾɇɂɐȿ

Ɂɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ- ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɢɪɚɡɜɨʁ

550

600

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ

520

622,400,000

100.0%

1.3%

7,850,000

3.9%

24,510,443

7.4%

5.5%

34,040,421

46,337,152

9.4%

58,550,864

5.4%

0.9%

5,500,000

14.2%

0.9%

5,500,000

33,905,000

2.6%

16,134,000

88,092,152

1.8%

1.5%

9,173,100

11.4%

17.2%

107,244,310

70,850,000

0.7%

4,500,000

11,087,210

1.3%

8,200,000

97,457,652

-

-

28,199,000

28,199,000

684,000

13,097,851

13,781,851

-

-

-

-

4,370,000

-

4,370,000

-

500,000

719,857,652

7,850,000

46,337,152

62,104,000

116,291,152

25,194,443

47,138,272

72,332,715

5,500,000

5,500,000

16,134,000

70,850,000

15,457,210

9,173,100

111,614,310

4,500,000

8,700,000
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2

ʤ̡̡̛̛̬̖̦̣̦̭̪̬̔̌̌

ʤ̨̨̨̨̛̛̱̯̥̣̪̣̣̖̦̯̦̱̪̯̬̦̙̱̍̌̏̌̌̌̚

˄̨̧̡̛̛̭̪̭̯̤̖̯̬̠̖̯̦̖̣̦̠̖͕͕̌̏̌̌˄̛̭̠̖ʺ̨̣͕͕̔̌̏̌

2

1

1

ɇɚɡɢɜɤɚɩɢɬɚɥɧɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚ

ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ

ɊȻɪ

110

ɒɢɮɪɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

2015

3

Ƚɨɞɢɧɚ
ɩɨɱɟɬɤɚ
ɮɢɧɚɧɫɢ
ɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ

2016

2016

2016

Ƚɨɞɢɧɚ
ɡɚɜɪɲɟ
ɬɤɚ
ɮɢɧɚɧ
ɫɢɪɚʃ
ɚ
ɩɪɨʁɟɤɬ
ɚ
4

1,000

500

51,278

5

ɍɤɭɩɧɚ
ɜɪɟɞɧɨ
ɫɬ
ɩɪɨʁɟɤɬ
ɚ

318,182

6

0

0

0

Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚ
ɧɨ
ɡɚɤʂɭɱɧɨ
ɫɚ
31.12.2014.
ɝɨɞɢɧɟ

82,555

2015 - ɩɥɚɧ

0

0

0

92,510

7

2015 ɩɪɨɰɟɧɚ
ɢɡɜɪɲɟʃɚ

0

0

0

15,375

ɉɪɟɝɥɟɞɤɚɩɢɬɚɥɧɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɩɟɪɢɨɞɭ- ɝɨɞɢɧɟ

1,000

500

51,278

8

2016

198,245

9

2017

0

0

0

3,000

10

2018

0

0

0

11

ɇɚɤɨɧ
2018

ɭɞɢɧ
ɡɚɨɤɪɭɠɟɧɨɧɚ

3,000

0

0

0

0

1

ǸȎȝȖȠȎșțȖ ȖȕȒȎȤȖ ȜȝȦȠȖțȓ ȡ ȜȘȐȖȞȡ ȓȘȜțȜȚȟȘȓ ȘșȎȟȖȢȖȘȎȤȖȵȓ 500000 ² ǶȕȒȎȤȖ ȕȎ țȓȢȖțȎțȟȖȵȟȘȡ ȖȚȜȐȖțȡ ȡȠȓȘȡȸȜȵ
Ȗ țȎȞȓȒțȓ ȒȐȓȏȡȻȓȠȟȘȓ ȑȜȒȖțȓ ȝȞȓȚȎ ȢȡțȘȤȖȜțȎșțȖȚ ȘșȎȟȖȢȖȘȎȤȖȵȎȚȎ ȏȡȻȓȠȟȘȖȣ ȘȜȞȖȟțȖȘȎ ȝșȎțȖȞȎȵȡ ȟȓ ȡ ȟșȓȒȓȸȖȚ
ȖȕțȜȟȖȚȎ

ȅșȎț
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Број 15

17

15

ʿ̛̬̭̯̦̱̌ˀ̥̱̌

ʰ̶̶̧̡̨̡̛̛̛̬̬̖̦̭̯̬̱̠̖̱̣̖̐̌̔̌̚
͕͕ʦ̡̖̤̌ʪ̨̛̱̹̖͕͕̐̏̓̌

ʰ̶̧̡̛̛̬̦̣̠̖͕͕̐̌̔̌̌̌̌̚̚ʵ̨̡̛̱̙̦̯͕͕

ʰ̧̬̐̌̔̌̚ϯ̴̶̡̛̛̖̦̣̠̖͕͕̌̌̌̌͘̚̚ʺ̠̱̬͕͕̌

ʧ̶̨̨̨̨̛̛̛̣̦̪̯̭̦̖͕͕̌̏̏̏̏̔ʺ̠̱̬͕͕̌

ʰ̸̨̡̨̨̨̡̛̛̬̣̦̪̬̠̖̯̌̔̌̏͂̌̐̐̌̏̐̌̚̚
͕͕ʶ̶̨̛̦̣͕͕̐̌̏̌

ʰ̸̨̡̨̨̨̡̛̛̬̣̦̪̬̠̖̯̌̔̌̏͂̌̐̐̌̏̐̌̚̚
͕͕ʶ̶̨̛̦̣͕͕̐̌̏̌

˄̧̨̨̨̛̛̬̖̖̖̬̹̯͂̏̔̏̌̚ʵ̡̖̣̌ˁ̶̨̛̥̦̖

ˀ̶̡̨̡̨̨̧̛̖̦̯̬̱̠̠̦̭̖̯̤̖͕͕̌̌̏̐̏̌ʸ̖̔
̬̭̖̯͕͕̌̏̌

˄̶̧̨̧̛̛̛̬̖̖̬̙̖̪̠̖͂̏̌̔̌̏̌̌

ʰ̴̧̨̡̨̨̡̡̬̭̪̬̯̭̠̖̯̱̣̭̐̌̔̌̐̍̌̔̍̌̌̚̚
̸̶̨̛̛̭̣̦̏̌̌

ʰ̧̨̡̨̡̨̡̬̭̪̬̯̭̥̪̣̖̭̐̌̔̌̐̌̚
,,Basketball camp,,

2015

2016

2014

2015

2014

2015

2015

2011

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2018

2016

21,000

9,000

14,454

5,970

5,250

7,300

7,300

87,525

60,000

17,250

11,755

16,600

0

0

0

0

0

0

0

82,555

0

0

0

0

0

0

0

5,970

5,250

0

0

3,285

60,000

15,250

2,755

0

0

0

0

970

2,800

0

0

2,600

0

6,250

2,755

0

21,000

9,200

1,500

5,700

1,467

7,300

7,300

1,400

60,000

9,000

3,000

16,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4
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24

23

22

21

20

19

18

17

16

ˀ̶̵̡̨̡̨̛̖̦̭̯̬̱̠̪̣̖̌̔̌̌

ʻ̡̡̛̣̬̌̍̌̏̌̌̏̌

ʫ̶̡̨̨̨̡̨̛̛̛̣̖̯̬̦̭̯̣̠̖̦̦̠̹̣̌̌̌̏

ʯ̵̶̧̨̛̥̖̦̱̦̱̯̬̹̬̯̱̖̦̯̬̣̦̠̌̌̌̏̌̌̌
̡̨̛̹̣

ˁ̶̴̨̛̛̛̦̠̭̦̖̭̯̣̬̠̖̦̬̌̌̌̌̌̔̌̌̐̌̔̚
̨̡̛̛̣̯̖̖̍̍

˄̶̛̣͕͕̌ʪ̸̨̨̡̛̛̦̭̖͕͕̔̌

˄̶̛̣̌ʥ̡̦̯̭̌̌̌

ʰ̧̨̨̬̖̬̬̥̐̌̔̌̌̔̌̚

ʰ̧̨̡̨̛̬̱̯̱̭̭̯̠̣̹̯̐̌̔̌̌̍̐̌̌̌̚

2016

2015

2016

2015

2015

2016

2016

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2018

2016

2,200

2,400

900

2,000

2,060

1,600

2,300

4,220

2,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800

0

1,600

60

0

0

1,120

0

0

800

0

1,600

60

0

0

600

0

2,200

800

900

400

2,000

1,600

2,300

2,000

2,000

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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19

Ƚɥɚɜɚ

2

1

Ɋɚɡɞɟɨ

1

1

ɉɪɨɝɪɚɦɫɤɚɄɥɚɫɢɮ

0602
0602-0001

4

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

110

3

ȅșȎț

481

10

9,139,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

9,139,000

222,000

1,235,000
221,000
45,000
60,000
285,000
15,000
5,936,000
970,000
150,000

9

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢɢɫɩɨʂɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺɈɉɒɌɂɇȿ
ɉɊɈȽɊȺɆɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢɝɪɚɞɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ

8

Ɉɩɢɫ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɡɛɭʇɟɬɚ
10

0

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ

9,139,000

9,139,000

222,000

1,235,000
221,000
45,000
60,000
285,000
15,000
5,936,000
970,000
150,000

11

ɍɤɭɩɧɚ
ʁɚɜɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Број 15

01

411
412
414
415
421
422
423
426
465

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȁȘȡȝțȖ ȞȎȟȣȜȒȖ Ȗ ȖȕȒȎȤȖ ȡȘȶȡȥȡȵȡȸȖ ȞȎȟȣȜȒȓ ȕȎ ȜȠȝșȎȠȡ ȑșȎȐțȖȤȓ ȒȡȑȎ ȡ ȖȕțȜȟȡ ȜȒ 719.857.652,00 ȒȖțȎȞȎ
ȢȖțȎțȟȖȞȎțȖȖȕȟȐȖȣȖȕȐȜȞȎȢȖțȎțȟȖȞȎȷȎȞȎȟȝȜȞȓȯȡȵȡȟȓȝȜȘȜȞȖȟțȖȤȖȚȎȖȐȞȟȠȎȚȎȖȕȒȎȠȎȘȎȖȠȜ

II ǽǼǿǳǯǮǻ ǲǳǼ

ȿɤɨɧɨɦ
Ʉɥɚɫɢɮ

20
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2

1

0602

0602-ɉ

110

11

01

01

01

01

01

423

01

400,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

400,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

9,539,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

9,539,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

9,539,000

ɋɜɟɝɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄɂɈɉɒɌɂɇɋɄɈȼȿȶȿ
ɉɊɈȽɊȺɆ- ɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ

9,539,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

9,539,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

9,539,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢɢɫɩɨʂɧɢɩɨɫɥɨɜɢ
400,000

9,139,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɉɪɨɫɥɚɜɚȾɚɧɚɨɩɲɬɢɧɟ

9,139,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

0

0

0

0

0

9,539,000

9,539,000

9,539,000

9,539,000

9,539,000

9,539,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

9,139,000

9,139,000
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21

0602-0001

111

465

20

01

12,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

12,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

12,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

12,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

12,000,000
12,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

12,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

12,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

12,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

12,000,000

382,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

3,240,000
580,000
118,000
65,000
187,000
100,000
6,478,000
850,000

0

0

0

0

0

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

382,000

3,240,000
580,000
118,000
65,000
187,000
100,000
6,478,000
850,000

Број 15

01

01

01

01

411
412
414
415
421
422
423
426

12
13
14
15
16
17
18
19

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢɝɪɚɞɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ
ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢ
ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

22
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3

1

0602
0602-0004

330

465

27

01

01

01

01

411
412
414
421
423
426

21
22
23
24
25
26

2,190,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,190,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0004:

2,190,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

2,190,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

2,190,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

2,190,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

2,190,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0004:

2,190,000

180,000

1,510,000
270,000
55,000
25,000
40,000
110,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

ɈɉɒɌɂɇɋɄɈȳȺȼɇɈɉɊȺȼɈȻɊȺɇɂɅȺɒɌȼɈ
ɉɊɈȽɊȺɆ- ɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁɚɜɧɨɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨ
ɋɭɞɨɜɢ
ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

0

0

0

0

2,190,000

2,190,000

2,190,000

2,190,000

2,190,000

2,190,000

2,190,000

2,190,000

180,000

1,510,000
270,000
55,000
25,000
40,000
110,000
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23

4

1

31

4,300,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

1,200,000
1,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

1,200,000

4,300,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

0

0

0

0

1,200,000

1,200,000

1,200,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

2,000,000

2,000,000
300,000

2,190,000

2,190,000

Број 15

01

421

4,300,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

4,300,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

4,300,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɞɟɩɨɧɢʁɚ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɨɦ

01

01

4,300,000

2,000,000

2,000,000
300,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

0601-0003

510

511

30

01

423
424

28
29

ɉɊɈȽɊȺɆɄɈɆɍɇȺɅɇȺȾȿɅȺɌɇɈɋɌ

620

2,190,000

ɋɜɟɝɚɡɚɊɚɡɞɟɨ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ
ɉɊɈȽɊȺɆɅɈɄȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳɂɉɊɈɋɌɈɊɇɈɉɅȺɇɂɊȺȵȿ
ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɩɪɨɫɬɨɪɧɨɢɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
Ɋɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

2,190,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0601

1101-0001

1101

01

24
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1501-0002

1501

0601-0014

411

550

483

35

511

37

01

423

36

01

01

01

423
424
481

32
33
34

01

4,500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

4,500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0014:

4,500,000
4,500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

3,000,000

5,700,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɉɊɈȽɊȺɆɅɈɄȺɅɇɂȿɄɈɇɈɆɋɄɂɊȺɁȼɈȳ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɚɦɛɢʁɟɧɬɚ ɅȿɊ
Ɉɩɲɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɢɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

5,700,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

4,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0014:

4,500,000

400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

1,100,000
2,800,000
200,000

1,200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

Ɉɫɬɚɥɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɂɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

1,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

0

0

0

0

0

4,500,000

4,500,000

1,500,000

3,000,000

5,700,000

5,700,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000

400,000

1,100,000
2,800,000
200,000

1,200,000

1,200,000
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1501-0005

1501-0003

411

411

41

4631

40

01

1,600,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

5,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

11,100,000

5,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0005:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

5,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0005:

5,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

5,000,000

1,600,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɩɨɞɪɲɤɚɥɨɤɚɥɧɨɦɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦɪɚɡɜɨʁɭ
Ɉɩɲɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɢɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

1,600,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

1,600,000

800,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

400,000
400,000

4,500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɢɡɚɪɚɡɜɨʁɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ
Ɉɩɲɬɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɢɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟʁɚɜɧɢɦɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

4,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

0

0

0

0

0

11,100,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

800,000

400,000
400,000

4,500,000

4,500,000

Број 15

01

01

511

01

01

423
4511

38
39

01
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0701-ɉ

0701

451

40,000,000
52,650,000

Ɉɬɩɥɚɬɚɝɥɚɜɧɢɰɟɞɨɦɚʄɢɦɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

611

01
05
07

10

47

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

01
05
07

10

40,000,000

12,650,000

52,650,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

40,000,000

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

10

12,650,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

01
05
07

12,650,000

6,000,000

2,500,000
44,000,000

422
423
426
441
511
150,000

11,100,000

42
43
44
45
46

ɉɊɈȽɊȺɆɉɍɌɇȺɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɬɪɚʁɟɤɬɧɟɥɢɧɢʁɟɍɫɢʁɟ-Ɇɨɥɞɚɜɚɇɨɜɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɢɯɤɚɦɚɬɚ
Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

6,740,000
2,500,000

9,240,000

6,740,000
2,500,000

9,240,000

6,740,000
2,500,000

7,278,000

267,000
1,600,000
95,000

0

40,000,000

12,650,000
6,740,000
2,500,000

61,890,000

40,000,000

12,650,000
6,740,000
2,500,000

61,890,000

40,000,000

12,650,000
6,740,000
2,500,000

6,000,000

267,000
1,750,000
95,000
2,500,000
51,278,000

11,100,000
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27

020

090

070

50

49

48

01

423

01

01

481

01

01

472

400,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

200,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

3,400,000

3,400,000

200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

ɋɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɏɭɧɤɰɢʁɚɋɬɚɪɨɫɬ

200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

200,000

400,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɉɨɞɪɲɤɚɫɨɰɢɨ-ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ɏɭɧɤɰɢʁɚɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

400,000

400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɉɊɈȽɊȺɆɋɈɐɂȳȺɅɇȺɂȾȿɑȳȺɁȺɒɌɂɌȺ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɦɨʄɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

52,650,000

0

0

0

0

9,240,000

3,400,000

3,400,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

61,890,000
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0901-0001

0901
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0901-ɉ

0901-0006

0901-0005

090

040

090

53

52

51

423

01

01

472

01

01

481

01

350,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

5,500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

200,000

5,500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:

ɉɨɞɪɲɤɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɦɝɪɭɩɚɦɚ-Ɋɨɦɢɦɚ
Ɏɭɧɤɰɢʁɚɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

5,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:

5,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɡɛɭʇɟɬɚ

5,500,000

350,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0005:

Ⱦɟɱɢʁɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɉɨɪɨɞɢɰɚɢɞɟɰɚ

350,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0005:

350,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

350,000

3,400,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0004:

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚ
Ɏɭɧɤɰɢʁɚɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

3,400,000

3,400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0004:

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

0

0

0

0

0

0

200,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000

18. децембар 2015.
Број 15

29

1801-0001

1801

740

54/7

54
54/1
54/2
54/3
54/4
54/5
54/6

200,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

5,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

5,000,000
5,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

5,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

483-ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟ- 15.000.00

5,000,000

10,050,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɉɊɈȽɊȺɆɉɊɂɆȺɊɇȺɁȾɊȺȼɋɌȼȿɇȺɁȺɒɌɂɌȺ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɭɫɬɚɧɨɜɚɩɪɢɦɚɪɧɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɍɫɥɭɝɟʁɚɜɧɨɝɡɞɪɚɜɫɬɜɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɨɛɚɜɟɡɧɨɝɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
411-ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ- 1.280.000.00
412-ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ- 220.000.00
421-ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ- 55.000.00
423-ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 1.396.000.00
424-ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ-  Ɇɪɬɜɨɡɨɪɰɢ
425-Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 1.750.000.00

10,050,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

0

0

0

0

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

10,050,000

10,050,000

200,000

200,000

200,000

200,000

Број 15

01

01

464

01

01

01
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56

01

01

481

500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

5,500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

17,500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

17,500,000
17,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

17,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ
17,500,000

5,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

500,000

500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

512-Ⱥɭɬɨɦɨɛɢɥɢ- 500.000.00

ɉɨɞɪɲɤɚɥɨɤɚɥɧɢɦɫɩɨɪɬɫɤɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚɢɫɚɜɟɡɢɦɚ

810

01

01

01

464

1301-0001

55/1

55

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɋɉɈɊɌȺɂɈɆɅȺȾɂɇȿ

740

Ⱥɭɬɨɦɨɛɢɥɡɚɩɨɥɢɜɚɥɟɧɬɧɭɩɚɬɪɨɧɚɠɭ
ɍɫɥɭɝɟʁɚɜɧɨɝɡɞɪɚɜɫɬɜɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɨɛɚɜɟɡɧɨɝɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɨɫɢɝɭɪɚʃɚ

1301

1801-ɉ

0

0

0

0

0

17,500,000

17,500,000

17,500,000

17,500,000

17,500,000

5,500,000

5,500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000
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0602
0602-0001

1301-0002

130

810

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

57

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425

01

01

01

424

500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

38,100,000
6,900,000
100,000
1,530,000
2,600,000
250,000
8,010,000
100,000
4,450,000
24,800,000
3,000,000

18,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɉɊɈȽɊȺɆɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢɝɪɚɞɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚɢɨɫɬɚɥɢɩɨɫɟɛɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

18,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

500,000

500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɉɨɞɪɲɤɚɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɦɲɤɨɥɫɤɨɦɢɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦɫɩɨɪɬɭɢɦɚɫɨɜɧɨʁ
ɮɢɡɢɱɤɨʁɤɭɥɬɭɪɢ
ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ

38,100,000
6,900,000
100,000
2,530,000
2,600,000
250,000
8,010,000
100,000
4,815,000
24,800,000
3,000,000

18,000,000

18,000,000

500,000

500,000

500,000

Број 15

365,000

1,000,000

0

0

0

500,000

500,000
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8,600,000

121,066,165
121,066,165
0

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

01
06

07

01
06

07

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

121,066,165
0

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

01
06

121,066,165

0

121,066,165

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

0

1,000,000

121,066,165

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

8,600,000

1,000,000

7,600,000

8,600,000

1,000,000

7,600,000

7,600,000

3,000,000

Ɉɬɩɥɚɬɚɝɥɚɜɧɢɰɟɞɨɦɚʄɢɦɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ

5,285,000
1,950,000

611

3,350,000
1,000,000
4,500,000
2,800,000
300,000
2,000,000
1,000,000
1,286,165
7,800,000
4,090,000
100,000

80

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɉɬɩɥɚɬɚɞɨɦɚʄɢɯɤɚɦɚɬɚ
Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ
ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ
ɋɬɚɥɧɚɪɟɡɟɪɜɚ
Ɍɟɤɭʄɚɪɟɡɟɪɜɚ
Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ
Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ
Ɂɟɦʂɢɲɬɟ

426
441
465
481
482
483
49911
49912
511
512
541

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

129,666,165

1,000,000

121,066,165
7,600,000

129,666,165

1,000,000

121,066,165
7,600,000

129,666,165

1,000,000

121,066,165
7,600,000

3,000,000

3,350,000
1,000,000
4,500,000
2,800,000
300,000
2,000,000
1,000,000
1,286,165
13,085,000
6,040,000
100,000

18. децембар 2015.
Број 15

33

4

2

160

160

84
85
86

425

83

421
423
424

01

01

421
423

81
82

472,040

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

109,360
910,000
150,000

472,040

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

472,040

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

472,040

419,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

3,040
50,000

0

0

17,840,000

6,740,000
7,600,000
3,500,000

109,360
910,000
150,000

472,040

472,040

472,040

472,040

419,000

3,040
50,000

246,206,165

40,000,000

188,366,165
6,740,000
7,600,000
3,500,000

Број 15

0602-0002

0602
0602-0002

228,366,165

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

10

ɆȿɋɇȿɁȺȳȿȾɇɂɐȿ
ɉɊɈȽɊȺɆ- ɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ
ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȻɢɫɤɭɩʂɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

40,000,000

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

01
05
06
07

188,366,165

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

34
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0602-0002

0602-ɉ

160

160

425

93

01

421
424

01

01

423

01

91
92

90

512

89

01

425
426

87
88

2,509,360

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ:

410,500

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

410,500

368,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

38,500
4,000

500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȽɚɪɟɜɨ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

500,000

2,509,360

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ⱥɥɚɫɤɟɜɟɱɟɪɢɢɉɚɫɭʂɢʁɚɞɚ
Ɉɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ

2,509,360

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

2,509,360

550,000

710,000
80,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

0

0

0

0

0

410,500

410,500

368,000

38,500
4,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,509,360

2,509,360

2,509,360

2,509,360

550,000

710,000
80,000
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160

160

425

95

610,080

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

63,561
63,561

634,840
634,840

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ02-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

01

04

01

04

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȭɭɪɚɤɨɜɨ-ɉɨɩɨɜɚɰ

63,561

634,840

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

634,840

63,561

480,000

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

425

98

63,561

0

0

421
423

4,840
150,000

610,080

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȾɨʂɚɲɧɢɰɚ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

610,080

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

610,080

606,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

4,080

0

96
97

01

01

421

94

410,500

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȾɟɫɢɧɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

410,500

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

698,401

63,561

634,840

698,401

63,561

634,840

543,561

4,840
150,000

610,080

610,080

610,080

610,080

606,000

4,080

410,500

410,500

Број 15

0602-0002

0602-0002

0602-0002

01
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0602-0002

0602-0002

160

160

160

425

101

425

103

425

106

01

421
423

104
105

01

01

421

102

01

01

421
423

99
100

770,780

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

923,860

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

561,740

508,000

3,740
50,000

923,860

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɄɚɦɢʁɟɜɨ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

923,860

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

923,860

815,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

108,860

770,780

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɁɚɬɨʃɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

770,780

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

770,780

710,000

5,780
55,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

0

0

0

0

561,740

508,000

3,740
50,000

923,860

923,860

923,860

923,860

815,000

108,860

770,780

770,780

770,780

770,780

710,000

5,780
55,000
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0602-0002

0602-0002

160

160

425

109

611,700

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

04

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

70,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

443,480

70,000

443,480

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

513,480

70,000

443,480

146,000

186,480
5,000
41,000
135,000

611,700

611,700

611,700

611,700

460,000

36,700
115,000

561,740

561,740

561,740

Број 15

30,000
146,000

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

511

114

40,000

0

0

0

0

421
423
424
425

146,480
5,000
41,000
105,000

611,700

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɄɭɦɚɧɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

611,700

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

611,700

460,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

36,700
115,000

561,740

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɄɢɫɢʂɟɜɨ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

561,740

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

561,740

110
111
112
113

01

01

421
423

107
108

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
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0602-0002

0602-0002

160

160

426

118

426

122

01

01

421
423
425

119
120
121

01

01

421
423
425

115
116
117

1,026,380

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

539,700

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

539,700
539,700

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

539,700

9,700

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

40,000
130,000
360,000

1,026,380

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɄɭɫɢʄɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

1,026,380

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

1,026,380

10,000

54,380
295,000
667,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɄɭɪʁɚɱɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

0

0

0

0

70,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

443,480

70,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

443,480

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

539,700

539,700

539,700

539,700

9,700

40,000
130,000
360,000

1,026,380

1,026,380

1,026,380

1,026,380

10,000

54,380
295,000
667,000

513,480

70,000

443,480
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160

160

160

511

125

130

426

129

421

01

01

421
423
425

126
127
128

01

01

421
425

123
124

475,780

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

700,520

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

88,240

700,520

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɆɚɤɰɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

700,520

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

700,520

75,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

85,000
60,000
480,520

475,780

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɆɚʁɢɥɨɜɚɰ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

475,780

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

475,780

200,000

5,780
270,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȴɭɛɢʃɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

0

0

0

0

88,240

700,520

700,520

700,520

700,520

75,000

85,000
60,000
480,520

475,780

475,780

475,780

475,780

200,000

5,780
270,000
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0602-ɉ

0602-0002

160

160

425

132

137

512

136

01

423

01

01

421
423
425

133
134
135

01

01

423

131

652,240

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

322,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

80,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ0:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

80,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

80,000

322,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɉɫɬɪɨɜɚɱɤɚɱɨɪɛɢʁɚɞɚ
Ɉɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ

322,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

322,000

60,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

72,000
30,000
160,000

652,240

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɈɫɬɪɨɜɨ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

652,240

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

652,240

450,000

114,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

0

0

0

0

0

80,000

80,000

80,000

322,000

322,000

322,000

322,000

60,000

72,000
30,000
160,000

652,240

652,240

652,240

652,240

450,000

114,000
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160

160

425

140

426

144

01

01

421
423
425

141
142
143

01

01

421
424

138
139

504,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

545,820

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

545,820

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɊɚɦ

545,820

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

545,820

12,820

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

88,000
100,000
345,000

504,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɉɨɠɟɠɟɧɨ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

504,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

504,000

411,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

53,000
40,000

80,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɉɟɱɚɧɢɰɚ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

80,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

0

0

0

0

545,820

545,820

545,820

545,820

12,820

88,000
100,000
345,000

504,000

504,000

504,000

504,000

411,000

53,000
40,000

80,000

80,000
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0602-0002

0602-0002

160

160

160

421
423
424
425
426

482

154

01

01

483

01

149
150
151
152
153

148

425

147

01

421
423

145
146

462,480

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

617,900

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

0

220,080
115,000
40,000
650,000
10,000

617,900

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɋɪɟɞʃɟɜɨ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

617,900

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

617,900

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

617,900

462,480

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɋɢɪɚɤɨɜɨ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

462,480

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

462,480

390,000

17,480
55,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

18,000

2,000
0
0
150,000
0

0

0

0

0

18,000

222,080
115,000
40,000
800,000
10,000

617,900

617,900

617,900

617,900

617,900

462,480

462,480

462,480

462,480

390,000

17,480
55,000
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160

160

159

425

158

01

423

01

01

421
423
424

1,360,880

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

50,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

50,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

50,000

1,360,880

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ȳɟɩɭɪɢʁɚɞɚ
Ɉɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ

1,360,880

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

1,360,880

978,880

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

70,000
230,000
82,000

0

0

0

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

04

155
156
157

170,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɌɨɩɨɥɨɜɧɢɤ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

170,000

1,035,080

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

50,000

50,000

50,000

1,360,880

1,360,880

1,360,880

1,360,880

978,880

70,000
230,000
82,000

1,205,080

170,000

1,035,080

1,205,080

170,000

1,035,080

Број 15

0602-ɉ

0602-0002

170,000

1,035,080

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

04

1,035,080

170,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

1,035,080

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
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0602-0002

0602-0002

160

160

200,000
200,000

595,440

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

04

01

04

600,000

613,140

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

01

04

613,140

600,000

175,000

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

511

168

50,000

421
423
424
425

164
165
166
167

103,140
125,000
0
210,000

595,440

595,440

550,000

200,000

595,440

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɐɚɪɟɜɚɰ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

200,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

50,000

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

511

163

50,000
150,000

0

421
424
425

250,440
65,000
230,000

50,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɌɪɢɛɪɨɞɟ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

50,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

160
161
162

01

1,213,140

600,000

613,140

175,000

653,140
125,000
50,000
210,000

795,440

200,000

595,440

795,440

200,000

595,440

50,000

250,440
115,000
380,000

50,000

50,000
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0602-0002

160

426

172

542,080

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1,103,561

1,103,561
1,103,561

18,571,820

18,571,820

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

01

04

19,675,381

1,103,561

18,571,820

19,675,381

1,103,561

18,571,820

542,080

542,080

542,080

542,080

31,080

50,000
200,000
261,000

1,213,140

600,000

613,140

Број 15

18,571,820

1,103,561

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

0

04

18,571,820

542,080

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

0

01

542,080

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

542,080

31,080

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

50,000
200,000
261,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

01

421
423
425

169
170
171

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɑɟɲʂɟɜɚȻɚɪɚ
Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

600,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

04
613,140

600,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

613,140

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
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4

3

0602-ɉ

0602
0602-0007

130

130

175

423

174

01

01

01

01

423

01

01

421

173

1,040,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

550,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

550,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

1,590,000

1,590,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

1,590,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

550,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

550,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

550,000

1,040,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0007:

Ʉɪɟɚɬɢɜɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɦɥɚɞɟ
Ɉɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ

1,040,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0007:

1,040,000

1,000,000

40,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

ɄȺɇɐȿɅȺɊɂȳȺɁȺɆɅȺȾȿ
ɉɊɈȽɊȺɆ- ɅɈɄȺɅɇȺɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɦɥɚɞɟ
Ɉɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

0

0

0

0

0

1,590,000

1,590,000

1,590,000

550,000

550,000

550,000

550,000

550,000

1,040,000

1,040,000

1,040,000

1,040,000

1,000,000

40,000
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4

4

0101-ɉ

0101-0001

0101

421

421

177

176

01

5,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

7,000,000
7,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ:

2,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

2,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

2,000,000

5,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɩɨʂɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ

5,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

5,000,000

5,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

1,590,000

0

0

0

0

0

0

7,000,000

7,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

1,590,000

Број 15

01

01

425

01

01

423

ɎɈɇȾɁȺɊȺɁȼɈȳɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ
ɉɊɈȽɊȺɆɊȺɁȼɈȳɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɞɟɥɚɬɧɨɫɬ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ
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4

5

1502
1502-0001

473

60,000

60,000
60,000

5,860,000
5,860,000
5,860,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

01

04

01

04

5,860,000

60,000

401,000

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

465

187

60,000

0

411
412
414
415
416
421
423
425
426

2,945,000
537,900
117,620
350,000
50,000
418,000
840,480
120,000
80,000

7,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɌɍɊɂɁɆȺ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɦɪɚɡɜɨʁɟɦɬɭɪɢɡɦɚ
Ɍɭɪɢɡɚɦ
ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚɢɨɫɬɚɥɢɩɨɫɟɛɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

7,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

178
179
180
181
182
183
184
185
186

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

5,920,000

60,000

5,860,000

5,920,000

60,000

5,860,000

401,000

2,945,000
537,900
117,620
350,000
50,000
478,000
840,480
120,000
80,000

7,000,000

7,000,000
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1502-ɉ

1502-0002

473

473

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

426

01
04
07

08

192

426

195

01

423
424

980,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

980,000

40,000

490,000
450,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

ɋɚʁɚɦɌɭɪɢɡɦɚ
Ɍɭɪɢɡɚɦ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

680,000

160,000
880,000
1,780,000
0

0

2,420,000

150,000

2,220,000
50,000

2,420,000

150,000

2,220,000
50,000

170,000

30,000
2,200,000
20,000

980,000

980,000

40,000

490,000
450,000

5,920,000

150,000

3,500,000
2,220,000
50,000

5,920,000

150,000

3,500,000
2,220,000
50,000

850,000

160,000
910,000
3,980,000
20,000

Број 15

193
194

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

01
04
07

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

422
423
424
425

188
189
190
191

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɩɪɨɦɨɰɢʁɚ
Ɍɭɪɢɡɚɦ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

50
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1502-ɉ

1502-ɉ

473

473

300,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

01

08

800,000

800,000
800,000

900,000
900,000
900,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

01

07

01

07

900,000

800,000

900,000

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

423

1,060,000

1,060,000

800,000

300,000

1,060,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

199

300,000

1,060,000

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

ɆɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɋɢɥɚɎɟɫɬ
Ɍɭɪɢɡɚɦ

300,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

20,000

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

426

198

300,000

0

423
424

40,000
1,000,000

980,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɆɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚȺɥɚɫɤɟɜɟɱɟɪɢɢɉɚɫɭʂɢʁɚɞɚ
Ɍɭɪɢɡɚɦ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

980,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

196
197

01

1,700,000

800,000

900,000

1,700,000

800,000

900,000

1,700,000

1,360,000

300,000

1,060,000

1,360,000

300,000

1,060,000

20,000

40,000
1,300,000

980,000

980,000

18. децембар 2015.
Број 15

51

6

1301
1301-0002

473

512

201

1,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

13,300,000

13,300,000

13,300,000

ȳɍɋɉɈɊɌɋɄɂɐȿɇɌȺɊ
ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɋɉɈɊɌȺɂɈɆɅȺȾɂɇȿ
ɉɨɞɪɲɤɚɩɪɟɲɤɨɥɫɤɨɦɲɤɨɥɫɤɨɦɢɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦɫɩɨɪɬɭɢɦɚɫɨɜɧɨʁɮɢɡɢɱɤɨʁɤɭɥɬɭɪɢ

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

01
04
07

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

13,300,000

1,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

01
04
07

1,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

1,000,000

500,000

500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

01

01

511

200

Ⱥɞɪɟɧɚɥɢɧɩɚɪɤ
Ɍɭɪɢɡɚɦ
Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

3,580,000

450,000

2,280,000
850,000

3,580,000

450,000

2,280,000
850,000

0

0

16,880,000

450,000

13,300,000
2,280,000
850,000

16,880,000

450,000

13,300,000
2,280,000
850,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

Број 15
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1301-0003

810

810

424

203

1,022,880

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

697,851

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

01

04

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

697,851

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

7,317,541

7,317,541

150,000

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

512

193,578
10,000
27,684

181,000

215

241,979
43,610

0

0

411
412
413
415
421
422
424
425
426
465
482

1,851,857
331,484
12,000
140,000
2,552,000
15,000
50,000
1,419,000
535,000
243,700
17,500

1,022,880

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ
ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

1,022,880

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

1,022,880

13,000

1,009,880

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

01

01

423

202

8,015,392

697,851

7,317,541

150,000

2,093,836
375,094
12,000
140,000
2,733,000
15,000
50,000
1,612,578
545,000
271,384
17,500

1,022,880

1,022,880

1,022,880

1,022,880

13,000

1,009,880
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810

810

810

218

217

216

3,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

3,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

01

04

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

4,600,000

12,000,000

400,000

100,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

04

511

400,000

100,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝɤɨɦɩɥɟɤɫɚ%DVNHWEDOOFDPS
ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ

400,000

100,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

100,000

400,000

100,000

400,000

0

0

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɋɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɩɪɜɟɧɫɬɜɚɭȻɢɱȼɨɥɟʁɭ
ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ

3,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

3,000,000

3,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

424

01

01

511

ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝɨɛʁɟɤɬɚ- Ɏɭɞɛɚɥɫɤɚɫɜɥɚɱɢɨɧɢɰɚ
ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ

16,600,000

500,000

400,000

100,000

500,000

400,000

100,000

500,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

8,015,392

697,851

7,317,541

Број 15

1301-ɉ

1301-ɉ

1301-ɉ

697,851

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0003:

7,317,541

697,851

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

7,317,541

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01
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4

7

1101-0002

1101

620

13,097,851

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ 6:

07

01
04

07

511

12,000,000

16,040,421

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

01
04

220

13,097,851

16,040,421

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

424

12,000,000

16,040,421

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

219

12,000,000

4,600,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ȾɂɊȿɄɐɂȳȺɁȺ ɂɁȽɊȺȾȵɍɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɉɊɈȽɊȺɆɅɈɄȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳɂɉɊɈɋɌɈɊɇɈɉɅȺɇɂɊȺȵȿ
ɍɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ɋɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

12,000,000

4,600,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

260,000

3,663,100

16,040,421

12,000,000

4,600,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

07

1,097,851

1,097,851

12,000,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

01

4,600,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

260,000

3,663,100

29,138,272

12,000,000

16,040,421
1,097,851

29,138,272

12,000,000

16,040,421
1,097,851

16,600,000

12,000,000

4,600,000

16,600,000

12,000,000

4,600,000

18. децембар 2015.
Број 15

55

3,923,100

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

0601-0002

520

1,370,000
1,370,000

2,970,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

01

04

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ

1,370,000

2,970,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

04

4,340,000

1,370,000

2,970,000

4,340,000

1,370,000

2,970,000

1,600,000

1,370,000
600,000
770,000

3,923,100

3,923,100

3,923,100

3,923,100

3,923,100

3,923,100

Број 15

2,970,000

1,370,000

2,970,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

0

1,600,000

Ɂɟɦʂɢɲɬɟ

541

224

0
600,000
770,000

424
425
511

1,370,000
0
0

0

0

0

221
222
223

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

3,923,100

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

0601-0001

3,923,100

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

3,923,100

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɄɈɆɍɇȺɅɇȺȾȿɅȺɌɇɈɋɌ

630

3,923,100

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

3,923,100

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0601

01

01

01

56
18. децемвбар 2015.

0601-0007

0601-0006

660

451

500,000

500,000
500,000

1,000,000
1,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

04

01

04

1,443,840

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:

04

511

1,443,840

310,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

231

1,443,840

310,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

04

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɍɪɟɻɢɜɚʃɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɢʁɚɰɟ
ɉɨɫɥɨɜɢɫɬɚɧɨɜɚʃɚɢɡɚʁɟɞɧɢɰɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

1,443,840

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

9,000,000

310,000

310,000

100,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

426

230

793,840
550,000

423
424

310,000
0

1,000,000

1,000,000

228
229

ɉɚɪɤɢɧɝɫɟɪɜɢɫ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

500,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

0

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

600,000

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

0
500,000

511

400,000
0

227

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

424
425

225
226

9,000,000

1,753,840

1,443,840

310,000

1,753,840

1,443,840

310,000

100,000

1,103,840
550,000

1,500,000

500,000

1,000,000

1,500,000

500,000

1,000,000

600,000

400,000
500,000
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0601-0010

0601-0009

640

660

426

233

512

237

01

01

421
425
426

9,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

4,683,000

ɍɪɟɻɟʃɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɡɟɥɟɧɢɥɚ
ɉɨɫɥɨɜɢɫɬɚɧɨɜɚʃɚɢɡɚʁɟɞɧɢɰɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

7,134,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

70,850,000

70,850,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0010:

70,850,000

60,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

9,500,000
500,000
850,000

7,134,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0009:

ȳɚɜɧɚɪɚɫɜɟɬɚ
ɍɥɢɱɧɚɪɚɫɜɟɬɚ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

7,134,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0009:

7,134,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

2,451,000

9,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0007:

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

9,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0007:

9,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

0

0

0

0

70,850,000

70,850,000

70,850,000

60,000,000

9,500,000
500,000
850,000

7,134,000

7,134,000

7,134,000

7,134,000

2,451,000

4,683,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000
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234
235
236

01

01

424

232

01

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
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0601-ɉ

0601-ɉ

0601-ɉ

630

630

630

241

240

511

239

01

511

01

01

511

01

01

424

238

1,700,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

300,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

350,000

350,000

300,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɱɟɫɦɟɤɨɞɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ-ɋɩɨɦɟɧɢɤɚɧɚɭɥɚɫɤɭɭɝɪɚɞ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ

300,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

300,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

300,000

1,700,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɪɚɞɚɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɝɜɨɞɨɜɨɞɚȳɟɡɟɪɫɤɚɡɜɟɡɞɚ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ

1,700,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

1,700,000

1,400,000

300,000

70,850,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɍɪɟɻɟʃɟɜɨɞɢɡɜɨɪɢɲɬɚȳɟɥɚɤ-ɋɦɨɧɢɰɟ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0010:

0

0

0

0

0

350,000

350,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,400,000

300,000

70,850,000
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59

630

630

243

242

350,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

01

07

01

01

1,467,210

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1,467,210

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɬɪɟʄɟɮɚɡɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɆɚʁɭɪ

1,467,210

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

1,467,210

1,467,210

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

0

0

3,000,000

4,300,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

07

511

3,000,000

4,300,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

01

ȽɥɚɜɧɢɩɨɬɢɫɧɢɰɟɜɨɜɨɞɆɚʁɭɪ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ

3,000,000

4,300,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

4,300,000

3,000,000

4,300,000

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

3,000,000

0

0

511

ɂɡɪɚɞɚɢɡɜɨɻɚɱɤɨɝɢɝɥɚɜɧɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚɄɨɧɝɥɚɜɢɰɚɡɚɨɤɨɥɧɚɧɚɫɟʂ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ

350,000

ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡɛɭʇɟɬɚ

350,000

1,467,210

1,467,210

1,467,210

1,467,210

1,467,210

7,300,000

3,000,000

4,300,000

7,300,000

3,000,000

4,300,000

7,300,000

350,000

350,000

350,000

Број 15

0601-ɉ

0601-ɉ

0601-ɉ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
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0601-ɉ

0601-ɉ

620

520

520

246

245

244

01

01

424

01

01

511

01

01

511

5,700,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1,500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

950,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

950,000
950,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

950,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

950,000

1,500,000

ɋɜɟɝɚɡɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɍɪɟɻɟʃɟɩɥɚɠɟɧɚɋɪɟɛɪɧɨɦʁɟɡɟɪɭ
Ɋɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

1,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

1,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

1,500,000

5,700,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟȳɭɠɧɢɬɨɤ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ

5,700,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

5,700,000

5,700,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ

0

0

0

0

0

0

950,000

950,000

950,000

950,000

950,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

5,700,000

5,700,000

5,700,000

5,700,000

5,700,000
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0701-0002

451

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

01
04

07

36,551,423

36,551,423

50,000

1,139,400

559,000

580,400

0

37,690,823

559,000

36,551,423
580,400

50,000

8,086,163
1,446,997
853,840
701,000
487,000
10,000
1,176,000
22,387,000
912,423
950,000
255,000
375,400

113,845,050

3,000,000

107,531,210
3,313,840

Број 15

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

512

259

0
0
559,000
0
50,000
0
0
355,000
0
0
100,000
75,400

8,086,163
1,446,997
294,840
701,000
437,000
10,000
1,176,000
22,032,000
912,423
950,000
155,000
300,000

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɉɍɌɇȺɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɩɭɬɟɜɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ
ɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɩɨɪɟɲɟʃɭɫɭɞɨɜɚ

411
412
414
415
421
422
423
425
426
465
482
483

6,313,840

107,531,210

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

3,000,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

3,313,840

01
04

107,531,210

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
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0701-ɉ

0701-ɉ

452

451

261

260

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

4,500,000

4,700,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

04

01

04

21,000,000

21,000,000
21,000,000

0
0
0

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

01

07

01

07

0

21,000,000

0

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

511

21,000,000

4,500,000

4,700,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

ɂɡɝɪɚɞʃɚɩɪɢɫɬɚɧɚɭɊɚɦɭ
ȼɨɞɟɧɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

4,500,000

4,700,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

4,700,000

4,500,000

4,700,000

4,500,000

1,139,400

559,000

580,400

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

36,551,423

36,551,423

511

ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɥɢɰɟȼɟʂɤɚȾɭɝɨɲɟɜɢʄɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01
04

21,000,000

21,000,000

0

21,000,000

21,000,000

0

21,000,000

9,200,000

4,500,000

4,700,000

9,200,000

4,500,000

4,700,000

9,200,000

37,690,823

559,000

36,551,423
580,400
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0701-ɉ

0701-ɉ

0701-ɉ

454

451

451

265

264

511

263

7,594,266

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

2,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

2,000,000

2,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɚɟɪɨɞɪɨɦɚ
ȼɚɡɞɭɲɧɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

2,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

2,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

2,000,000

7,594,266

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɚɭɬɨɛɭɫɤɨɝɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

7,594,266

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

7,594,266

84,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

7,510,266

0

0

0

0

0

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

7,594,266

7,594,266

7,594,266

7,594,266

84,000

7,510,266

Број 15

01

511

01

01

511

01

01

425

262

ɉɨʁɚɱɚɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɭɥɢɰɟɀɢɤɟɉɨɩɨɜɢʄɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
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0701-ɉ

0701-ɉ

0701-ɉ

451

451

451

268

267

266

01

511

01

01

511

01

01

511

01

10,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,300,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

1,600,000

1,600,000

2,300,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɍɥɢɰɚȾɢɞɢɧɨɫɨɤɚɱɟ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

2,300,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

2,300,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

2,300,000

10,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɍɥɢɰɚȻɚɧɚɬɫɤɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

10,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

10,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

10,000,000

2,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚ
Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

2,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

0

0

0

0

0

1,600,000

1,600,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

2,000,000

2,000,000
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4
4

8
8.1

1201
1201-0001

820

269
270
271
272
273
274

32,953,240

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

01
04

07

411
412
413
414
415
416

24,559,000

178,199,999

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɍɋɌȺɇɈȼȿɍɄɍɅɌɍɊɂ
ɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺȼɍɄɄȺɊȺȹɂȶ
ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ
ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚɢɨɫɬɚɥɢɩɨɫɟɛɧɢɪɚɫɯɨɞɢ

26,639,400

66,745,689

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

07

4,875,000
878,000
24,000
180,000
150,000
575,000

178,199,999

21,559,000

66,745,689

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01
04

8,394,240

5,080,400

1,600,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

0

0

1,600,000

1,600,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

4,875,000
878,000
24,000
180,000
150,000
575,000

211,153,239

24,559,000

178,199,999
8,394,240

93,385,089

21,559,000

66,745,689
5,080,400

1,600,000

1,600,000

1,600,000
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1201-0002

820

50,000

50,000
50,000

8,373,610
8,373,610

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

04

01

04

50,000
50,000

50,000
50,000

445,000
445,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

04

01

04

445,000

445,000

20,000

01

80,000

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

424

284

30,000

423

365,000

8,373,610

8,373,610

283

ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɢɤɭɥɬɭɪɧɨɦɢɭɦɟɬɧɢɱɤɨɦɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɭ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

50,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

01

30,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

400,000

ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɢɦɨɜɢɧɚ

20,000

515

684,110
20,000
30,000
140,000
360,000
7,500
50,000

282

ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ
Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

421
422
425
426
465
482
512

275
276
277
278
279
280
281

495,000

50,000

445,000

495,000

50,000

445,000

100,000

395,000

8,423,610

50,000

8,373,610

8,423,610

50,000

8,373,610

430,000

684,110
20,000
30,000
140,000
360,000
7,500
70,000
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1201-ɉ

1201-ɉ

820

820

2,000,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

08

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

01

08

50,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

10,968,610

150,000

50,000

100,000

50,000

150,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

50,000

150,000

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

150,000

50,000

10,968,610
100,000

200,000

50,000

150,000

200,000

50,000

150,000

35,000

65,000
100,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000
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01
04

50,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

35,000

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

426

50,000

0

0

288

65,000
50,000

2,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɉɟɫɧɢɱɤɚɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɊɚɦɫɤɢɫɭɬɨɧɢ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

2,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

2,000,000

2,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

423
424

01

01

511

286
287

285

ɋɚɧɚɰɢʁɚɮɚɫɚɞɧɟɫɬɨɥɚɪɢʁɟɧɚɡɝɪɚɞɢɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ
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4

8.2

08

54,000

6,785,000
6,785,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

04

01

54,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

6,785,000

748,000

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

1,000

512

2,000
1,000
50,000

299

3,409,000
582,000
103,000
358,000
885,000
10,000
200,000
220,000
30,000
240,000

411
412
414
415
421
422
425
465
482
511

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ
ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ
Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

1201-0001

150,000

50,000

100,000

150,000

289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿ

ȳɍɄɍɅɌɍɊɇɂɐȿɇɌȺɊ

1201

820

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

01
04
10,968,610

10,968,610

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

10,968,610

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

6,785,000

6,839,000

54,000

6,785,000

748,000

3,409,000
582,000
103,000
358,000
887,000
11,000
250,000
220,000
31,000
240,000

11,118,610

50,000

10,968,610
100,000

11,118,610
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1201-ɉ

1201-0002

820

820

330,000

330,000
330,000

1,805,000
1,805,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

04

01

04

150,000

900,000
900,000

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

08

01

08

900,000

150,000

900,000

1,050,000

150,000

900,000

80,000

570,000
400,000

2,135,000

330,000

1,805,000

2,135,000

330,000

1,805,000

511,000

986,000
638,000

6,839,000

54,000

Број 15

150,000

150,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

01

80,000

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

426

305

50,000
100,000

423
424

520,000
300,000

1,805,000

1,805,000

303
304

ɆɭɡɢɱɤɢɮɟɫɬɢɜɚɥɐɚɪɟɜɱɟɜɢȾɚɧɢ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

330,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

60,000

01

451,000

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

426

100,000
170,000

302

886,000
468,000

423
424

ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɢɤɭɥɬɭɪɧɨɦɢɭɦɟɬɧɢɱɤɨɦɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɭ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

54,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

6,785,000

54,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

300
301

04

70
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8.3

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ
ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

1201-0001

411
412
414
415
421
423
424
425
426
465

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿ

306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

08

1201

820

534,000

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

01
04

ȳɍɇȺɊɈȾɇɂɆɍɁȿȳ

150,000

9,490,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

851,175
151,999
31,026
60,000
399,000
1,189,333
60,000
20,000
79,300
290,000

9,490,000

534,000

9,490,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

384,000

150,000

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

384,000

08

9,490,000

150,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

900,000

01
04

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

851,175
151,999
31,026
60,000
399,000
1,189,333
60,000
20,000
79,300
290,000

10,024,000

150,000

9,490,000
384,000

10,024,000

150,000

9,490,000
384,000

1,050,000
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1201-ɉ

1201-0002

820

820

515

317

424

319

424

321

01

423

3,346,833

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

255,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

200,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

200,000

20,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

180,000

255,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

ɇɨʄɆɭɡɟʁɚ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

255,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0002:

255,000

35,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

220,000

3,346,833

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

3,346,833

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

3,346,833

200,000

15,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɢɦɨɜɢɧɚ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

0

0

0

0

0

200,000

200,000

20,000

180,000

255,000

255,000

255,000

255,000

35,000

220,000

3,346,833

3,346,833

3,346,833

3,346,833

200,000

15,000

Број 15

320

01

01

423

318

01

01

512

316
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9

250,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

250,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

4,051,833

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

21,310,000
3,996,000
0
1,070,000

4,051,833

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄȺɍɋɌȺɇɈȼȺɆȺȳɋɄɂɐȼȿɌ

4,051,833

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

4,051,833

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

250,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

250,000

250,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɡɚɪɚɞɟ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

411
412
413
414

01

01

01

01

423

2001-0001

323
324
325
326

322

ɉɪɨɝɪɚɦȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɧɟɤɚɞɢɫɚɞ
ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

911

820

200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

2001

1201-ɉ

01

7,000,000
1,254,000
5,000
5,650,000

0

0

0

0

0

28,310,000
5,250,000
5,000
6,720,000

4,051,833

4,051,833

4,051,833

4,051,833

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

200,000

200,000
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13,904,000
28,199,000

13,904,000
28,199,000

13,904,000
28,199,000

33,905,000
33,905,000

33,905,000

33,905,000

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

512

01
04

07

01
04

07

01
04

07

338

Ɉɫɬɚɥɟɞɨɧɚɰɢʁɟɞɨɬɚɰɢʁɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɉɨɪɟɡɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢ

14,295,000

14,295,000

14,295,000

0

0
90,000

62,104,000

13,904,000

33,905,000
14,295,000

62,104,000

13,904,000

33,905,000
14,295,000

62,104,000

13,904,000

33,905,000
14,295,000

754,000

2,500,000
90,000

450,000

900,000
335,000
3,560,000
320,000
1,240,000
1,170,000
3,310,000
7,190,000

Број 15

33,905,000

33,905,000

754,000

2,500,000
0

450,000

465
482

0

336
337

Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢʁɚɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚɢɨɩɪɟɦɟ

100,000
0
2,430,000
320,000
1,020,000
800,000
1,940,000
7,140,000

431

800,000
335,000
1,130,000
0
220,000
370,000
1,370,000
50,000

335

ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚɢɨɫɬɚɥɢɩɨɫɟɛɧɢɪɚɫɯɨɞɢ
ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

415
416
421
422
423
424
425
426

327
328
329
330
331
332
333
334

74
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10

339
339/1
339/2
339/3
339/4
339/5
339/6
339/7
339/8
339/9

4631

339/10

01

01

25,350,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

25,350,000
25,350,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

25,350,000

25,350,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

482-ɉɨɪɟɡɢɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟ- 100.000.00

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ
413-ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ- 400.000.00
415-ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ- 1.500.000.00
416-ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ- 725.000.00
421-ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ- 8.813.000.00
422-Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ- 11.970.000.00
423-ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 507.000.00
424-ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ- 185.000.00
425-Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 510.000.00
426-Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢ- 640.000.00

2002-0001

912

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɈɋɇɈȼɇɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

2002

ɈɋɇɈȼɇȿɒɄɈɅȿ

0

0

28,199,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

33,905,000

13,904,000

07

14,295,000

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

01
04

33,905,000

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

25,350,000

25,350,000

25,350,000

25,350,000

25,350,000

62,104,000

13,904,000

33,905,000
14,295,000
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2002-0001

2002-ɉ

912

912

01

4632

4631

01

01

4632

400,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

9,500,000
9,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

512-Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ- 200.000.00

200,000

9,300,000

400,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-ɋɪɟɞʃɟɜɨ
Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ
413-ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ- 220.000.00
415-ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ- 1.890.000.00
416-ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ- 350.000.00
421-ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ-2.150.000.00
422-Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ- 3.110.000.00
423-ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 355.000.00
424-ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ- 120.000.00
425-Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 410.000.00
426-Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢ- 645.000.00
482-ɉɨɪɟɡɢɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟ- 50.000.00
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

400,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

511-Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ- 400.000.00

400,000

0

0

0

9,500,000

9,500,000

200,000

9,300,000

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000
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342/1

341
341/1
341/2
341/3
341/4
341/5
341/6
341/7
341/8
341/9
341/10
342

340/1

340

Ɂɚɦɟɧɚɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɪɚɬɚɭɰɟɧɬɪɚɥɧɨʁɲɤɨɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ
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2002-0001

2002-ɉ

912

912

344
344/1
344/2
344/3
344/4
344/5
344/6
344/7
344/8
344/9
344/10
345

343/1

343

4632

4631

01

01

4632

01

900,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

47,900

7,452,100

900,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-Ɇɚʁɢɥɨɜɚɰ
Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ
413-ɇɚɤɧɚɞɟɭɧɚɬɭɪɢ- 570.000.00
415-ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ- 800.000.00
416-ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ- 177.100.00
421-ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ-1.910.000.00
422-Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ- 2.590.000.00
423-ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 410.000.00
424-ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ- 100.000.00
425-Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 350.000.00
426-Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢ- 475.000.00
482-ɉɨɪɟɡɢɢɨɛɚɜɟɡɧɟɬɚɤɫɟ- 70.000.00
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

900,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

900,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

511-Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ- 900.000.00

900,000

9,500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ȿɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɧɚɧɨɜɨʁɲɤɨɥɢ
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-ɋɪɟɞʃɟɜɨ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

9,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

0

0

0

47,900

7,452,100

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

9,500,000

9,500,000
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912

912

348
348/1
348/2

347/1

346
346/1
346/2
346/3
346/4
347

4631

01

01

4632

4631

01

01
7,500,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

487,152

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1,400,000

487,152

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-Ɇɭɡɢɱɤɚɲɤɨɥɚ
Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ
415-ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ- 430.000.00
421-ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ-340.000.00

487,152

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

487,152

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

512-Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ-173.354.00

173,354

313,798

7,500,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

Ɇɨɫɬɨɜɢɤɭɥɬɭɪɟɢɬɪɚɞɢɰɢʁɟ
Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ-Ɇɚʁɢɥɨɜɚɰ
Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ
421-ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ-6.480.00
422-Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ- 6.768.00
423-ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 277.600.00
424-ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ- 22.950.00
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

7,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

7,500,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

512-Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ-47.900.00

0

0

0

0

1,400,000

487,152

487,152

487,152

487,152

173,354

313,798

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000
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2002-0001

2002-ɉ

345/1

78
18. децемвбар 2015.

4

11

46,337,152

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

5,500,000

46,337,152

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

ɋɊȿȾȵȿɒɄɈɅȿ

46,337,152

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

46,337,152

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚ
ɋɪɟɞʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ
415-ɇɚɤɧɚɞɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ- 730.000.00
416-ɇɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ- 240.000.00
421-ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ-2.784.615.00
422-Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ- 150.000.00
423-ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 467.000.00

4631

2,200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

2,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɉɊɈȽɊȺɆ- ɋɊȿȾȵȿɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

350
350/1
350/2
350/3
350/4
350/5

2,200,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

2,200,000

800,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

512-Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ-800.000.00

2003-0001

920

01

01

01

01

4632

425-Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 530.000.00
426-Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢ- 100.000.00
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

2003

820

349/1

348/3
348/4
349

0

0

0

0

5,500,000

46,337,152

46,337,152

46,337,152

46,337,152

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

800,000
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2003-ɉ

920

352/1

352

351/1

350/6
350/7
350/8
351

01

5,650,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,200,000

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

2,200,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

7,850,000

7,850,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

7,850,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

2,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ-ɉ

2,200,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

511-Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ- 2.200.000.00

2,200,000

5,650,000

ɋɜɟɝɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɩɨɞɚɯɚɥɟ
ɋɪɟɞʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

5,650,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

5,650,000

150,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

512-Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ-150.000.00

0

0

0

0

0

7,850,000

7,850,000

7,850,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

5,650,000

5,650,000

5,650,000

5,650,000

150,000
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01

01

01

4632

01

01

4632

424-ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ- 45.000.00
425-Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 500.000.00
426-Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢ- 583.385.00
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ
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4

12

0901-0006

0901-0001

0901

040

070

354/1

354

353/9

353
353/1
353/2
353/3
353/4
353/5
353/6
353/7
353/8

4631

01

01

4631

7,207,730

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

472-ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɡɛɭʇɟɬɚ- 15.792.270.00

15,792,270

7,207,730

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

Ⱦɟɱɢʁɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɉɨɪɨɞɢɰɚɢɞɟɰɚ
Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

7,207,730

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0001:

7,207,730

7,207,730

7,850,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

472-ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɡɛɭʇɟɬɚ- 5.000.000.00

ɐȿɇɌȺɊɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺȾ
ɉɊɈȽɊȺɆɋɈɐɂȳȺɅɇȺɂȾȿɑȳȺɁȺɒɌɂɌȺ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɦɨʄɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ
411-ɉɥɚɬɟɞɨɞɚɰɢɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ- 772.200.00
412-ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ- 144.400.00
421-ɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ-413.500.00
422-Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ- 18.000.00
423-ɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ- 466.630.00
425-Ɍɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ- 40.000.00
426-Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢ- 249.200.00
465-Ɉɫɬɚɥɟɞɨɬɚɰɢʁɟ-103.800.00

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

0

0

0

15,792,270

7,207,730

7,207,730

7,207,730

7,207,730

7,207,730

7,850,000
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15,792,270

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

15,792,270

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:

23,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

598,671,000

582,400,000

ɋɜɟɝɚɡɚɪɚɡɞɟɨ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɊɚɡɞɟɥɟɢ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

27,654,652

97,457,652

27,654,652
6,740,000
7,600,000
54,813,000
650,000

0

0

0

0

582,400,000
27,654,652

696,128,652

40,000,000

558,671,000
27,654,652
6,740,000
7,600,000
54,813,000
650,000

23,000,000

23,000,000

23,000,000

23,000,000

15,792,270

15,792,270

15,792,270

15,792,270

Број 15

01
04

40,000,000

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

10

558,671,000

23,000,000

ɋɜɟɝɚɡɚȽɥɚɜɭ

01
04
05
06
07
08

23,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȽɥɚɜɭ

23,000,000

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦ

15,792,270

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɉɪɨɝɪɚɦɫɤɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ-0006:

15,792,270

ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɪɚɡɞɟɨ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

01

01

01

01
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0601

1
1101

ɉɪɨɝɪɚɦ

0601-0001
0601-0002
0601-0003
0601-0006
0601-0007
0601-0009
0601-0010
0601-0014
0601-ɉ

1101-0001
1101-0002

ɉɪɨɝɪɚɦɫɤɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ
2

ɒɢɮɪɚ

3
ɉɪɨɝɪɚɦɅɨɤɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁɢɩɪɨɫɬɨɪɧɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɩɪɨɫɬɨɪɧɨɢɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
ɍɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɄɨɦɭɧɚɥɧɚɞɟɥɚɬɧɨɫɬ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɞɟɩɨɧɢʁɚ
ɉɚɪɤɢɧɝɫɟɪɜɢɫ
ɍɪɟɻɢɜɚʃɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɢʁɚɰD
ɍɪɟɻɟʃɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɡɟɥɟɧɢɥɚ
ȳɚɜɧɚɪɚɫɜɟɬɚ
Ɉɫɬɚɥɟɤɨɦɭɧɚɥɧɟɭɫɥɭɝɟ
ɍɪɟɻɟʃɟɜɨɞɢɡɜɨɪɢɲɬɚȳɟɥɚɤ-ɋɦɨɧɢɰɟ

ɇɚɡɢɜ

4
8,223,100
4,300,000
3,923,100
113,231,210
2,970,000
1,000,000
1,200,000
310,000
9,000,000
7,134,000
70,850,000
4,500,000
1,700,000

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɡɛɭʇɟɬɚ
5
1.3%
0.7%
0.6%
18.2%
0.5%
0.2%
0.2%
0.0%
1.4%
1.1%
11.4%
0.7%
0.3%

0
0
0
6,313,840
1,370,000
500,000
0
1,443,840
0
0
0
0
0

6

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ
ɢɞɪɭɝɢ
ɩɪɢɯɨɞɢ

7
8,223,100
4,300,000
3,923,100
119,545,050
4,340,000
1,500,000
1,200,000
1,753,840
9,000,000
7,134,000
70,850,000
4,500,000
1,700,000

ɍɤɭɩɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɋɜɟɝɚɡɚɊɚɡɞɟɥɟɢ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ

622,400,000

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

10

ǾȎȟȣȜȒȖȖȖȕȒȎȤȖȖȕȥșȎțȎȜȐȓȜȒșȡȘȓȘȜȞȖȟȠȓȟȓȕȎȟșȓȒȓȸȓȝȞȜȑȞȎȚȓ

40,000,000

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

05
06
07
08
719,857,652

40,000,000

6,740,000
7,600,000
54,813,000
650,000

ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ

ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ

8

ɇɚɞɥɟɠɚɧ
ɨɪɝɚɧɨɫɨɛɚ

97,457,652

6,740,000
7,600,000
54,813,000
650,000
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2001-0001

0701-0002
0701-ɉ
0701-ɉ
0701-ɉ
0701-ɉ
0701-ɉ
0701-ɉ
0701-ɉ
0701-ɉ
0701-ɉ

0101-0001
0101-ɉ

1502-0001
1502-0002
1502-ɉ
1502-ɉ
1502-ɉ
1502-ɉ

1501-0002
1501-0003
1501-0005

ɂɡɪɚɞɚɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɝɜɨɞɨɜɨɞɚȳɟɡɟɪɫɤɚɡɜɟɡɞɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɱɟɫɦɟɤɨɞɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ-ɋɩɨɦɟɧɢɤɚɧɚɭɥɚɫɤɭɭɝɪɚɞ
ɂɡɪɚɞɚɢɡɜɨɻɚɱɤɨɝɢɝɥɚɜɧɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚɄɨɧɝɥɚɜɢɰɚɡɚɨɤɨɥɧɚɧɚɫɟʂ
ȽɥɚɜɧɢɩɨɬɢɫɧɢɰɟɜɨɜɨɞɆɚʁɭɪ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɬɪɟʄɟɮɚɡɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɆɚʁɭɪ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟȳɭɠɧɢɬɨɤ
ɍɪɟɻɟʃɟɩɥɚɠɟɧɚɋɪɟɛɪɧɨɦʁɟɡɟɪɭ
ɉɪɨɝɪɚɦɅɨɤɚɥɧɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɚɦɛɢʁɟɧɬɚ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɢɡɚɪɚɡɜɨʁɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɩɨɞɪɲɤɚɥɨɤɚɥɧɨɦɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦɪɚɡɜɨʁɭ
ɉɪɨɝɪɚɦɊɚɡɜɨʁɬɭɪɢɡɦɚ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɪɚɡɜɨʁɟɦɬɭɪɢɡɦɚ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɩɪɨɦɨɰɢʁɚ
ɋɚʁɚɦɌɭɪɢɡɦɚ
ɆɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚȺɥɚɫɤɟɜɟɱɟɪɢɢɉɚɫɭʂɢʁɚɞɚ
ɆɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɋɢɥɚɎɟɫɬ
Ⱥɞɪɟɧɚɥɢɧɩɚɪɤ
ɉɪɨɝɪɚɦɊɚɡɜɨʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɞɟɥɚɬɧɨɫɬ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɩɨʂɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɉɭɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɩɭɬɟɜɚ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɬɪɚʁɟɤɬɧɟɥɢɧɢʁɟɍɫɢʁɟ-Ɇɨɥɞɚɜɚɇɨɜɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɥɢɰɟȼɟʂɤɚȾɭɝɨɲɟɜɢʄɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɩɪɢɫɬɚɧɚɭɊɚɦɭ
ɉɨʁɚɱɚɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɭɥɢɰɟɀɢɤɟɉɨɩɨɜɢʄɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɚɭɬɨɛɭɫɤɨɝɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɚɟɪɨɞɪɨɦɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚ
ɍɥɢɰɚȻɚɧɚɬɫɤɚ
ɍɥɢɰɚȾɢɞɢɧɨɫɨɤɚɱɟ
ɉɪɨɝɪɚɦɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɜɚɫɩɢɬɚʃɟ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ

300,000
350,000
4,300,000
1,467,210
5,700,000
1,500,000
950,000
11,100,000
4,500,000
1,600,000
5,000,000
13,300,000
5,860,000
3,500,000
980,000
1,060,000
900,000
1,000,000
7,000,000
5,000,000
2,000,000
119,395,689
36,551,423
52,650,000
4,700,000
0
7,594,266
2,000,000
2,000,000
10,000,000
2,300,000
1,600,000
33,905,000
33,905,000

0.0%
0.1%
0.7%
0.2%
0.9%
0.2%
0.2%
1.8%
0.7%
0.3%
0.8%
2.1%
0.9%
0.6%
0.2%
0.2%
0.1%
0.2%
1.1%
0.8%
0.3%
19.2%
5.9%
8.5%
0.8%
0.0%
1.2%
0.3%
0.3%
1.6%
0.4%
0.3%
5.4%
5.4%

0
0
3,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
3,580,000
60,000
2,420,000
0
300,000
800,000
0
0
0
0
35,879,400
1,139,400
9,240,000
4,500,000
21,000,000
0
0
0
0
0
0
28,199,000
28,199,000

300,000
350,000
7,300,000
1,467,210
5,700,000
1,500,000
950,000
11,100,000
4,500,000
1,600,000
5,000,000
16,880,000
5,920,000
5,920,000
980,000
1,360,000
1,700,000
1,000,000
7,000,000
5,000,000
2,000,000
155,275,089
37,690,823
61,890,000
9,200,000
21,000,000
7,594,266
2,000,000
2,000,000
10,000,000
2,300,000
1,600,000
62,104,000
62,104,000
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɉɍ

ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ

ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ

ȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɌɈ

ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ

ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɉȾɢɪ
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2001

0701

0101

1502

1501

0601-ɉ
0601-ɉ
0601-ɉ
0601-ɉ
0601-ɉ
0601-ɉ
0601-ɉ
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1301

1201

1801

0901

2003

2002

1301-0003
1301-ɉ
1301-ɉ

1301-0002

1301-0001

1201-0001
1201-0002
1201-ɉ
1201-ɉ
1201-ɉ
1201-ɉ
1201-ɉ

1801-0001
1801-ɉ

0901-0001
0901-0006
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-ɉ

2003-0001
2003-ɉ

2002-0001
2002-ɉ
2002-ɉ
2002-ɉ

ɉɪɨɝɪɚɦɈɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ
Ɂɚɦɟɧɚɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɪɚɬɚɭɰɟɧɬɪɚɥɧɨʁɲɤɨɥɢ
ȿɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɧɚɧɨɜɨʁɲɤɨɥɢ
Ɇɨɫɬɨɜɢɤɭɥɬɭɪɟɢɬɪɚɞɢɰɢʁɟ
ɉɪɨɝɪɚɦɋɪɟɞʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɩɨɞɚɯɚɥɟ
ɉɪɨɝɪɚɦɋɨɰɢʁɚɥɧɚɢɞɟɱʁɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ
Ⱦɟɱɢʁɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɉɨɞɪɲɤɚɫɨɰɢɨ-ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɋɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨ-ɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚ
ɉɨɞɪɲɤɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɦɝɪɭɩɚɦɚ-Ɋɨɦɢɦɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɉɪɢɦɚɪɧɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɭɫɬɚɧɨɜɚɩɪɢɦɚɪɧɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
Ⱥɭɬɨɦɨɛɢɥɡɚɩɨɥɢɜɚɥɟɧɬɧɭɩɚɬɪɨɧɚɠɭ
ɉɪɨɝɪɚɦɊɚɡɜɨʁɤɭɥɬɭɪɟ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɢɤɭɥɬɭɪɧɨɦɢɭɦɟɬɧɢɱɤɨɦɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɭ
ɋɚɧɚɰɢʁɚɮɚɫɚɞɧɟɫɬɨɥɚɪɢʁɟɧɚɡɝɪɚɞɢɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ
ɉɟɫɧɢɱɤɚɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɊɚɦɫɤɢɫɭɬɨɧɢ
ɆɭɡɢɱɤɢɮɟɫɬɢɜɚɥɐɚɪɟɜɱɟɜɢȾɚɧɢ
ɇɨʄɆɭɡɟʁɚ
ɉɪɨɝɪɚɦȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɧɟɤɚɞɢɫɚɞ
ɉɪɨɝɪɚɦɊɚɡɜɨʁɫɩɨɪɬɚɢɨɦɥɚɞɢɧɟ
ɉɨɞɪɲɤɚɥɨɤɚɥɧɢɦɫɩɨɪɬɫɤɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚɢ
ɫɚɜɟɡɢɦɚ
ɉɨɞɪɲɤɚɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɦɲɤɨɥɫɤɨɦɢɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦɫɩɨɪɬɭɢ
ɦɚɫɨɜɧɨʁɮɢɡɢɱɤɨʁɤɭɥɬɭɪɢ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɫɩɨɪɬɫɤɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝɨɛʁɟɤɬɚ- Ɏɭɞɛɚɥɫɤɚɫɜɥɚɱɢɨɧɢɰɚ
ɋɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɩɪɜɟɧɫɬɜɚɭȻɢɱȼɨɥɟʁɭ
7,317,541
3,000,000
100,000

1,522,880

17,500,000

46,337,152
44,550,000
400,000
900,000
487,152
7,850,000
5,650,000
2,200,000
33,050,000
7,607,730
21,292,270
200,000
3,400,000
350,000
200,000
5,500,000
5,000,000
500,000
24,510,443
18,505,443
2,505,000
2,000,000
150,000
900,000
200,000
250,000
34,040,421

1.2%
0.5%
0.0%

0.2%

2.8%

7.4%
7.2%
0.1%
0.1%
0.1%
1.3%
0.9%
0.4%
5.3%
1.2%
3.4%
0.0%
0.5%
0.1%
0.0%
0.9%
0.8%
0.1%
3.9%
3.0%
0.4%
0.3%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
5.5%

697,851
0
400,000

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
684,000
104,000
380,000
0
50,000
150,000
0
0
13,097,851

8,015,392
3,000,000
500,000

1,522,880

17,500,000

46,337,152
44,550,000
400,000
900,000
487,152
7,850,000
5,650,000
2,200,000
33,050,000
7,607,730
21,292,270
200,000
3,400,000
350,000
200,000
5,500,000
5,000,000
500,000
25,194,443
18,609,443
2,885,000
2,000,000
200,000
1,050,000
200,000
250,000
47,138,272

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪȳɍɋɐ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪȳɍɋɐ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪȳɍɋɐ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪȳɍɋɐ

ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɢɭɫɬɚɧɨɜɚ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɢɭɫɬɚɧɨɜɚ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɇȻ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɇȻ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɄɐ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɇɆ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɇɆ

ȾɢɪɟɤɬɨɪȾɁ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȾɁ

ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɋɒ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɋɒ

ȾɢɪɟɤɬɨɪɈɒ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɈɒ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɈɒ
ȾɢɪɟɤɬɨɪɈɒ
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0602

0602-0002
0602-0004
0602-0007
0602-ɉ
0602-ɉ
0602-ɉ
0602-ɉ

0602-0001

1301-ɉ

17,941,820
2,190,000
1,040,000
400,000
1,050,000
80,000
50,000
622,400,000

ɍɄɍɉɇɂɉɊɈȽɊȺɆɋɄɂȳȺȼɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

142,205,165

4,600,000
164,956,985

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢɝɪɚɞɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ
Ɇɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁɚɜɧɨɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɦɥɚɞɟ
ɉɪɨɫɥɚɜɚȾɚɧɚɨɩɲɬɢɧɟ
Ⱥɥɚɫɤɟɜɟɱɟɪɢɢɉɚɫɭʂɢʁɚɞɚ
Ɉɫɬɪɨɜɚɱɤɚɱɨɪɛɢʁɚɞɚ
ȳɟɩɭɪɢʁɚɞɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝɤɨɦɩɥɟɤɫɚ%DVNHWEDOOFDPS
ɉɪɨɝɪɚɦɅɨɤɚɥɧɚɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ

100.0%

2.9%
0.4%
0.2%
0.1%
0.2%
0.0%
0.0%

22.8%

0.7%
26.5%

97,457,652

1,103,561
0
0
0
0
0
0

8,600,000

12,000,000
9,703,561

719,857,652

19,045,381
2,190,000
1,040,000
400,000
1,050,000
80,000
50,000

150,805,165

16,600,000
174,660,546
ɇɚɱɟɥɧɢɤ
ɈɍɉɪɟɞɋɈ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɰɢɆɁ
ɉɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɰ
ɇɚɱɟɥɧɢɤɈɍ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɋɈ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɆɁ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɆɁ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɆɁ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪȳɍɋɐ
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87

14.88
10.73

14.88

10.73

10.45

10.45

11.10

9.91

ɋɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪ

ɋɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪ

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪ

ȼɢɲɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

15

16

17

18

19

ɋɚɦɨɫɬɚɥɧɢɫɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

ɋɚɦɨɫɬɚɥɧɢɫɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

24

25

12.05

12.05

8.40

0.00

%

%

ɇɟɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɢɪɚɞɧɢɤ

23

0.00

%

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɢɪɚɞɧɢɤ

22

ɇɚɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ

%

Ɋɟɮɟɪɟɧɬɞɚɤɬɢɥɨɝɪɚɮ

21

%

%

%

%

%

%

20

%

%

%

ɋɚɪɚɞɧɢɤ
ȼɢɲɢɪɟɮɟɪɟɧɬȼɄȼɪɚɞɧɢɤ
ɫɬɟɧɨɝɪɚɮ

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

20.45

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.66

11.10

16.20

10.45

11.90

17.86

22.50

16.05

28.62

29.81

7.74

19.75

22.50

2,278.66

2,531.84

2,658.68

2,531.84

2,631.35

2,631.35

2,631.35

2,631.35

2,531.84

2,531.84

2,321.70

2,321.70

10,788.23

2,658.68

2,321.70

2,098.53

10,788.23

10,788.23

Ɉɫɧɨɜɢɰ
ɚ

46,599

0

1,272,271

0

0

0

0

0

39,649

29,511

41,016

0

28,234

39,154

31,313

46,996

56,966

40,636

66,447

69,210

83,501

52,509

52,238

55,212

70,123

75,518

878,234

ɇɟɬɨɩɥɚɬɚ

5

128

1

1

3

3

4

3

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

28

Ȼɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟ
ɧɢɯ

0

0

0

0

0

0

0

Ⱦɨɞɚ
ɰɢ
ɭɤɭɩ
ɧɨ

0

0

0

0

0

0

0

0

Ⱦɪɭɝ
ɚ
ɩɪɢɦ
ɚʃɚ

232,993

0

4,085,222

0

0

0

0

0

39,649

29,511

123,047

0

84,703

156,618

93,939

46,996

56,966

40,636

66,447

69,210

83,501

157,527

52,238

55,212

70,123

75,518

1,301,842

ɍɤɭɩɧɚ
ɧɟɬɨɩɥɚɬɚ
ɡɚɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

332,372

0

5,827,706

0

0

0

0

0

56,560

42,099

175,531

0

120,832

223,421

134,007

67,041

81,264

57,969

94,789

98,730

119,117

224,717

74,520

78,762

100,034

107,728

1,857,122

Ȼɪɭɬɨ,

398,514

0

6,987,419

0

0

0

0

0

67,816

50,477

210,462

0

144,877

267,881

160,675

80,382

97,436

69,504

113,652

118,378

142,821

269,436

89,349

94,436

119,940

129,166

1,883,146

Ȼɪɭɬɨ,,
(411+412)
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5.75

5.75

%

%

0.00

ȼɚɫɩɢɬɚɱ9,ɫɬɟɩɟɧ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɫɟɫɬɪɚ,9
ɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤ

14

%

%

0.00
%

13

%

0.00

11.90

2.98

%

0.00
%

ȼɚɫɩɢɬɚɱ9,ɫɬɟɩɟɧɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤ

%

0.00

12

14.88

2.05

%

0.00%

ȼɢɲɢɫɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

8.40

%

0.00

11

12.05

%

9.36

0.00%

ɋɚɦɨɫɬɚɥɧɢɫɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

4.00

0.00%

10

12.05

0.00

ɋɚɦɨɫɬɚɥɧɢɫɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

8.40
16.5
7

0.00%

26.31

6.50

9

12.05

12.05

7.74

18.33

22.50

26.31

6.50

ɋɚɦɨɫɬɚɥɧɢɫɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

7.00

8

0.00

ɂɦɟɧɨɜɚɧɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɥɢɰɚ

0.00
%

ɂɦɟɧɨɜɚɧɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɥɢɰɚ

0.00

ɢɡɪɚ
ɠɟɧ
ɭ
ɩɪɨɰ
ɟɧɬɭ

7

0.00
%

ɢɡɪɚ
ɠɟɧ
ɭ
ɩɪɨɰ
ɟɧɬɭ

6

1.42

0.00

ɢɡɪɚɠ
ɟɧ
ɤɪɨɡ
ɤɨɟɮɢ
ɰɢʁɟɧɬ

ɂɦɟɧɨɜɚɧɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɥɢɰɚ

0.00%

ɢɡɪɚɠɟɧ
ɭ
ɩɪɨɰɟɧɬɭ

5

0.00

ɢɡɪɚɠɟɧ
ɤɪɨɡ
ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɬ

ɂɦɟɧɨɜɚɧɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɥɢɰɚ

0.00%

ɢɡɪɚɠɟɧ
ɭ
ɩɪɨɰɟɧɬɭ

ɍɤɭɩɚɧ
ɤɨɟɮɢɰ
ɢʁɟɧɬ

4

0.00

ɢɡɪɚɠɟɧ
ɤɪɨɡ
ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɬ

ɢɡɪɚ
ɠɟɧ
ɤɪɨɡ
ɤɨɟɮ
ɢɰɢʁɟ
ɧɬ

ɇɚɩɨɫɥɨɜɢɦɚ
ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟɞɨ
10%

ɂɦɟɧɨɜɚɧɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɥɢɰɚ

0.00%

ɢɡɪɚɠɟɧ
ɭ
ɩɪɨɰɟɧɬɭ

ɢɡɪɚ
ɠɟɧ
ɤɪɨɡ
ɤɨɟɮ
ɢɰɢʁɟ
ɧɬ

ɇɚɩɨɫɥɨɜɢɦɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ
ɩɨɥɢɰɚʁɰɚɞɨ
10%

3

0.00

ɢɡɪɚɠɟɧ
ɤɪɨɡ
ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɬ

ɉɪɢɩɪɟɦɚɢ
ɢɡɜɪɲɟʃɟɛɭʇɟɬɚɢɥɢ
ɮɢɧɩɥɚɧɚɜɨɻɟʃɟ
ɩɨɫɥɤʃɢɝɚɢ
ɫɚɫɬɚɜʂɚʃɟɪɚɱ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɞɨ

ɂɡɚɛɪɚɧɚɥɢɰɚ

0.00%

ɢɡɪɚɠɟɧ
ɭ
ɩɪɨɰɟɧɬɭ

Ʉɨʁɢɪɭɤɨɜɨɞɢ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɨɦɨɪɝ
ʁɟɞɢɧɢɰɨɦɞɨ

2

7.00

Ɉɫɧɨ
ɜɧɢ
ɤɨɟɮ

ɄɨʁɢɤRɨɪɞɢɧɢɪɚ
ɧɚʁɫɥɨɠɟɧɢʁɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɞɨ

ɍɜɟʄɚʃɟɨɫɧɨɜɧɨɝɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɬɚ ɱɥɚɧɫɬɚɜ

ɉɊȿȽɅȿȾȻɊɈȳȺɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏɂɋɊȿȾɋɌȺȼȺɁȺɉɅȺɌȿɍȽɈȾɂɇɂɉɈɁȼȺȵɂɆȺɂɁȺɇɂɆȺȵɂɆȺɍɈɊȽȺɇɂɆȺȳȿȾɂɇɂɐȺɅɈɄȺɅɇȿȼɅȺɋɌɂ

ɂɡɚɛɪɚɧɚɥɢɰɚ

ɇɚɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ

Ɂɜɚʃɚɢɡɚɧɢɦɚʃɚ

Ⱦɨɞ
ɚɬɧɢ
ɤɨɟ
ɮ

ɂɦɟɧɨɜɧɚɢɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ
ɥɢɰɚɧɚʁɜɢɲɟɞɨ

ɈɉɒɌɂɇȺȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ

ȅșȎț 7.

1

Ɋɟɞ
ɛɪ

ɇɚɡɢɜɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
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ɒɟɮɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɚ9,

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ

ȼɚɫɩɢɬɚɱ9,ɫɬɟɩɟɧ

ȼɚɫɩɢɬɚɱ9,ɫɬɟɩɟɧ

ȼɚɫɩɢɬɚɱ9,,ɫɬɟɩɟɧ

ȼɢɲɢɫɚɧɢɬɚɪɧɢɬɟɯɧɢɱɚɪ

ȼɢɲɢɫɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

ȼɢɲɢɫɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

ȼɢɲɢɫɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

ȼɢɲɢɫɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

ȼɢɲɢɫɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

ɋɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪ

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Ȼɥɚɝɚʁɧɢɤ

Ʉʃɢɠɧɢɱɚɪ

ȼɢɲɢɫɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

ȼɢɲɢɫɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

ȼɢɲɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

ȿɤɨɧɨɦ
ȼɢɲɢɪɟɮɟɪɟɧɬȼɄȼɪɚɞɧɢɤ
ɫɬɟɧɨɝɪɚɮ
ȼɢɲɢɪɟɮɟɪɟɧɬȼɄȼɪɚɞɧɢɤ
ɫɬɟɧɨɝɪɚɮ
ȼɢɲɢɪɟɮɟɪɟɧɬȼɄȼɪɚɞɧɢɤ
ɫɬɟɧɨɝɪɚɮ
ȼɢɲɢɪɟɮɟɪɟɧɬȼɄȼɪɚɞɧɢɤ
ɫɬɟɧɨɝɪɚɮ

Ɋɟɮɟɪɟɧɬɞɚɤɬɢɥɨɝɪɚɮ

Ɋɟɮɟɪɟɧɬɞɚɤɬɢɥɨɝɪɚɮ

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɢɪɚɞɧɢɤ

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɢɪɚɞɧɢɤ

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɢɪɚɞɧɢɤ

,,ɫɬɟɩɟɧɫɬɪɭɱɧɟɫɩɪɟɦɟ

ɉɨɦɨʄɧɢɪɚɞɧɢɤ

ɇɟɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɢɪɚɞɧɢɤ

ɇɟɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɢɪɚɞɧɢɤ

,ɫɬɟɩɟɧɫɬɪɭɱɧɟɫɩɪɟɦɟ

46

47

48

49

50

51

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

55

54

53

ɍɄɍɉɇɈ

ɒɟɮɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɚ,9

45

52

Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɫɟɫɬɪɚ,9

44

43

42

10.45

ɋɚɦɨɫɬɚɥɧɢɫɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

29

ɋɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɫɟɫɬɪɚ,9
ɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤ

10.77

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪ

28

6.30

6.40

6.40

7.00

7.27

8.00

9.16

8.23

8.74

8.74

8.85

8.85

8.85

8.85

9.06

9.91

9.91

9.91

11.10

11.15

11.60

13.42

10.73

10.45

10.77

10.77

10.77

10.77

13.73

17.32

14.88

14.88

9.60

12.30

17.32

17.30

12.05

ɋɚɦɨɫɬɚɥɧɢɫɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

27

12.05

ɋɚɦɨɫɬɚɥɧɢɫɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ

26

0.53

2.13

0.53

0.83

0.72

1.20

1.20

1.20

3.60

3.60

5.75

5.75

7.37

7.05

8.20

8.20
10.0
9

8.20

0.44

8.40

8.40

0.00%

0.00%

%

%

%

%

%

%

%

%

0.00

0.00

0.00%

0.00%

%

%

%

%

%

%

%

%

2.05

0.00

0.00

0.00%

0.00%

%

%

%

%

%

%

%

%

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00%

0.00%

%

%

%

%

%

%

%

%

0.00

0.00

0.00
%

%
0.00
%

%

%

%

%

%

%

%

0.00

0.00

0.00
%

%
0.00
%

%

%

%

%

%

%

%

0.00

0.00

6.30

6.93

8.53

7.00

7.27

8.53

9.16

9.06

9.46

8.74

8.85

10.05

11.05

10.05

9.06

13.51

13.51

15.66

11.10

11.15

11.60

13.42

10.73

16.20

17.82

17.82

18.97

20.86

18.97

19.97

13.73

17.32

14.88

15.32

9.60

12.30

17.32

17.30

22.50

20.45

0

Ⱦɨɞɚɰɢ
ɭɤɭɩɧɨ

2,631.35

2,531.84

2,531.84

2,658.68

2,631.35

2,531.84

2,631.35

2,631.35

2,531.84

2,987.78

2,987.78

2,531.84

2,506.53

2,506.53

2,987.78

2,531.84

2,278.66

2,531.35

2,658.68

2,531.84

2,531.84

2,631.35

2,631.35

2,531.84

2,531.84

2,531.84

2,531.84

2,531.84

2,278.66

2,278.66

2,631.35

2,631.35

2,631.35

2,631.35

2,658.68

2,658.68

2,631.35

2,658.68

2,531.84

2,531.84

Ⱦɪɭɝɚ
ɩɪɢɦɚʃɚ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,387,064

ɍɤɭɩɧɚɧɟɬɨɩɥɚɬɚ
ɡɚɛɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

4
156

16,578

7

1

2

2

4

2

1

1

16

1

2

1

3

2

2

6

1

1

2

1

4

1

2

2

2

1

1

1

1

19

2

4

1

4

1

6

9

1,272,271.47

17,546

21,597

18,611

19,130

21,597

24,103

23,840

23,951

26,113

26,442

25,445

27,697

25,191

27,069

34,205

30,785

39,641

29,511

28,230

29,369

35,313

28,234

41,016

45,117

45,117

48,029

52,814

43,226

45,505

36,128

45,575

39,154

40,312

25,523

32,702

45,575

45,995

56,966

51,776

7,684
,828

Ȼɪɭɬ
ɨ,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156

ɍɤɭɩɚɧ
ɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

5,387,064

66,310

122,820

21,597

37,222

38,260

86,386

48,206

23,840

23,951

0

0

407,120

27,697

50,381

27,069

102,615

61,569

79,282

177,068

28,230

29,369

70,625

28,234

164,063

45,117

90,235

96,058

105,628

43,226

45,505

36,128

45,575

743,935

80,625

102,093

32,702

182,300

45,995

341,798

465,985

49,262

ɉɪɨɫɟɱɧɚ
ɩɥɚɬɚ

7,684,828

94,593

175,206

30,808

53,098

54,579

123,233

68,768

34,009

34,167

0

0

580,770

39,511

71,871

38,615

146,384

87,831

113,098

252,594

40,271

41,896

100,750

40,277

234,042

64,361

128,723

137,030

150,682

61,664

64,914

51,538

65,014

1,061,249

115,014

145,640

46,650

260,057

65,614

487,587

664,743

8,870,566

113,418

210,072

36,939

63,664

65,440

147,756

82,453

40,776

40,966

0

0

696,343

47,374

86,173

46,300

175,515

105,309

135,605

302,860

48,285

50,234

120,799

48,292

280,616

77,169

154,339

164,299

180,668

73,935

77,832

61,795

77,952

1,272,437

137,901

174,622

55,934

311,808

78,671

584,617

797,027
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ȅșȎț
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ȅșȎț 12.

Број 15

ǵȎ ȕȎȘȜțȖȠȡ, țȎȚȓțȟȘȡ, ȓȘȜțȜȚȖȥțȡ Ȗ ȓȢȖȘȎȟțȡ ȡȝȜȠȞȓȏȡ ȜȒȜȏȞȓțȖȣ ȏȡȻȓȠȟȘȖȣ ȎȝȞȜȝȞȖȵȎȤȖȵȎ țȓȝȜȟȞȓȒțȜ ȟȡ
ȜȒȑȜȐȜȞțȖ ȞȡȘȜȐȜȒȖȜȤȖ ȒȖȞȓȘȠțȖȣ ȖȖțȒȖȞȓȘȠțȖȣ ȏȡȻȓȠȟȘȖȣ ȘȜȞȖȟțȖȘȎ

ȅșȎț 11.

ǻȎȞȓȒȏȜȒȎȐȎȤ ȒȖȞȓȘȠțȖȣ Ȗ ȖțȒȖȞȓȘȠțȖȣ ȘȜȞȖȟțȖȘȎ ȏȡȻȓȠȟȘȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȵȓ ȞȡȘȜȐȜȒȖșȎȤ ȘȜȵȖ ȵȓ ȜȒȑȜȐȜȞȎț ȕȎ
ȡȝȞȎȐȶȎȷȓ ȟȞȓȒȟȠȐȖȚȎ ȕȎ ȝȞȓȡȕȖȚȎȷȓ ȜȏȎȐȓȕȎ Ȗ ȷȖȣȜȐȡ ȐȓȞȖȢȖȘȎȤȖȵȡ ȖȕȒȎȐȎȷȓ țȎșȜȑȎ ȕȎ ȝșȎȸȎȷȓ ȘȜȵȖ ȟȓ
ȖȕȐȞȦȎȐȎȵȡȖȕȟȞȓȒȟȠȎȐȎȜȞȑȎțȎȘȎȜȖȕȎȖȕȒȎȐȎȷȓțȎșȜȑȎȕȎȡȝșȎȠȡȟȞȓȒȟȠȎȐȎȘȜȵȎȝȞȖȝȎȒȎȵȡȏȡȻȓȠȡ

ȅșȎț 10.

ǵȎ ȖȕȐȞȦȓȷȓ ǼȒșȡȘȓ ȜȏȡȻȓȠȡ ȜȒȑȜȐȜȞȎț ȵȓ ǽȞȓȒȟȓȒțȖȘȜȝȦȠȖțȓ.
ǻȎȞȓȒȏȜȒȎȐȎȤ ȕȎ ȖȕȐȞȦȓȷȓ ȏȡȻȓȠȎ ȵȓǽȞȓȒȟȓȒțȖȘȜȝȦȠȖțȓ.

ȅșȎț 9.

ǲȖȞȓȘȠțȖ ȏȡȻȓȠȟȘȖ ȘȜȞȖȟțȖȤȖ ȟȡ: ǿȘȡȝȦȠȖțȎ ǽȞȓȒȟȓȒțȖȘ Ȗ ǼȝȦȠȖțȟȘȜ Ȑȓȸȓ, ǼȝȦȠȖțȟȘȎ ȡȝȞȎȐȎ Ȗ ǧȎȐțȜ
ȝȞȎȐȜȏȞȎțȖșȎȦȠȐȜ ǶțȒȖȞȓȘȠțȖ ȏȡȻȓȠȟȘȖ ȘȜȞȖȟțȖȤȖ ȢȖțȎțȟȖȞȎȵȡ ȟȓ ȡ ȜȘȐȖȞȡ ȒȖȞȓȘȠțȜȑ ȏȡȻȓȠȟȘȜȑ ȘȜȞȖȟțȖȘȎ
ȡȠȐȞȯȓțȜȑ ȜȐȜȚ ǼȒșȡȘȜȚ.
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ǽȞȖȜȞȖȠȓȠȡȡȕȐȞȦȎȐȎȷȡȞȎȟȣȜȒȎȕȎȞȜȏȓȖȡȟșȡȑȓȘȜȞȖȟțȖȘȎȏȡȻȓȠȟȘȖȣȟȞȓȒȟȠȎȐȎȖȚȎȵȡȞȎȟȣȜȒȖȕȎȟȠȎșțȓȠȞȜȦȘȜȐȓ
ȠȞȜȦȘȜȐȓȠȓȘȡȸȖȣȝȜȝȞȎȐȘȖȖȜȒȞȔȎȐȎȷȎȖȚȎȠȓȞȖȵȎșǸȜȞȖȟțȖȤȖȏȡȻȓȠȟȘȖȣȟȞȓȒȟȠȎȐȎȒȡȔțȖȟȡȒȎȜȏȎȐȓȕȓțȎȟȠȎșȓ
ȝȜ ȜȟțȜȐȡ ȟȠȎșțȖȣ ȠȞȜȦȘȜȐȎ ȠȞȜȦȘȜȐȎ ȠȓȘȡȸȖȣ ȝȜȝȞȎȐȘȖ Ȗ ȜȒȞȔȎȐȎȷȎ ȚȎȠȓȞȖȵȎșȎ ȘȎȜ Ȗ ȝȜ ȜȟțȜȐȡ ȘȎȝȖȠȎșțȖȣ
ȖȕȒȎȠȎȘȎ ȖȕȚȖȞȓ ȡ ȞȜȘȡ ȡȠȐȞȯȓțȜȚ ǵȎȘȜțȜȚ ȘȜȵȖ ȞȓȑȡșȖȦȓ ȞȜȘȜȐȓ ȖȕȚȖȞȓȷȎ țȜȐȥȎțȖȣ ȜȏȎȐȓȕȎ ȡ ȘȜȚȓȞȤȖȵȎșțȖȚ
ȠȞȎțȟȎȘȤȖȵȎȚȎ

ǿȞȓȒȟȠȐȎ ȏȡȻȓȠȎ ȝȞȓțȜȟȓ ȟȓ ȏȡȻȓȠȟȘȖȚ ȘȜȞȖȟțȖȤȖȚȎ ȟȞȎȕȚȓȞțȜ ȜȟȠȐȎȞȓțȖȚ ȝȞȖȣȜȒȖȚȎ Ȗ ȝȞȖȚȎȷȖȚȎ ȏȡȻȓȠȎ ȡ ȜȘȐȖȞȡ
ȜȒȜȏȞȓțȖȣ ȎȝȞȜȝȞȖȵȎȤȖȵȎ.
ǮȘȜ ȟȓ ȡ ȠȜȘȡ ȏȡȻȓȠȟȘȓ ȑȜȒȖțȓ ȡȠȐȞȯȓțȖ ȞȎȟȣȜȒȖ ȝȜȐȓȸȎȵȡ ȖșȖ ȝȞȖȣȜȒȖ ȟȚȎȷȓ ȚȜȑȡ ȟȓ ȡȠȐȞȒȖȠȖ ȝȞȖȜȞȖȠȓȠȖ ȡ ȖȕȐȞȦȓȷȡ
ȞȎȟȣȜȒȎ ȠȎȘȜ ȒȎ ȟȓ ȖȕȐȞȦȎȐȎȵȡ ȝȞȐȜ ȞȎȟȣȜȒȖ ȝȞȜȝȖȟȎțȖ ȘȎȜ ȕȎȘȜțȟȘȓ ȜȏȎȐȓȕȓ ȞȎȟȣȜȒȖ țȎ ȖȚȓ ȝșȎȠȎ ȒȜȒȎȠȎȘȎ Ȗ
țȎȘțȎȒȎ ȕȎȝȜȟșȓțȖȣ, ȘȎȜ Ȗ ȟȜȤȖȵȎșțȖ ȒȜȝȞȖțȜȟȖ ȝȜȟșȜȒȎȐȤȎ
ǮȘȜ ȟȓ ȡ ȠȜȘȡ ȏȡȻȓȠȟȘȓ ȑȜȒȖțȓ ȡȠȐȞȯȓțȖ ȞȎȟȣȜȒȖ ȝȜȐȓȸȎȵȡ ȖșȖ ȝȞȖȣȜȒȖ ȟȚȎȷȓ ǽȞȓȒȟȓȒțȖȘ ȜȝȦȠȖțȓ țȎ ȝȞȓȒșȜȑ
ǼȒȓȶȓȷȎ ȕȎ ȢȖțȎțȟȖȵȓ ǼȝȦȠȖțȟȘȓȡȝȞȎȐȓ ȚȜȔȓ ȝȞȖȐȞȓȚȓțȜ ȜȏȡȟȠȎȐȖȠȖ ȖȕȐȞȦȓȷȓ ȝȜȵȓȒȖțȖȣ ȞȎȟȣȜȒȎ.
ǸȜȞȖȟțȖȘ ȏȡȻȓȠȟȘȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȘȜȵȖ ȜȒȞȓȯȓțȖ ȞȎȟȣȜȒ Ȗ ȖȕȒȎȠȎȘ ȖȕȐȞȦȎȐȎ Ȗȕ ȒȞȡȑȖȣ ȖȕȐȜȞȎ ȝȞȖȣȜȒȎ Ȗ ȝȞȖȚȎȷȎ,
ȜȏȎȐȓȕȓ ȚȜȑȡ ȝȞȓȡȕȖȚȎȠȖ ȟȎȚȜ ȒȜ țȖȐȜȎ ȜȟȠȐȎȞȓȷȎ ȠȖȣ ȝȞȖȣȜȒȎ Ȗ ȝȞȖȚȎȷȎ ȡȘȜșȖȘȜ ȵȓ țȖȐȜ ȜȟȠȐȎȞȓțȖȣ ȝȞȖȣȜȒȎ Ȗ
ȝȞȖȚȎȷȎȚȎȷȖȜȒȜȒȜȏȞȓțȖȣȎȝȞȜȝȞȖȵȎȤȖȵȎ

ȅșȎț 14.

ǼȐȎ ǼȒșȡȘȎ ȖȕȐȞȦȎȐȎ ȟȓ ȝȞȓȚȎ ȝȜȵȓȒȖțȎȥțȖȚ ȢȖțȎțȟȖȵȟȘȖȚ ȝșȎțȜȐȖȚȎ ȡ ȘȜȵȖȚȎ ȘȜȞȖȟțȖȤȖ ȏȡȻȓȠȎ ȞȎȟȝȜȞȓȯȡȵȡ Ȗ
ȖȟȘȎȕȡȵȡ ȝȜ ȏșȖȔȖȚ țȎȚȓțȎȚȎ ȟȞȓȒȟȠȐȎ Ȗȕ ȏȡȻȓȠȎ Ȗ ȒȜȒȎȠțȓ ȝȞȖȣȜȒȓ ȞȎȟȝȜȞȓȯȓțȓ ȜȐȜȚ ǼȒșȡȘȜȚ, ȡ ȟȘșȎȒȡ ȟȎ
ȢȡțȘȤȖȜțȎșțȜȚ ȘșȎȟȖȢȖȘȎȤȖȵȜȚ Ȗ ȘșȎȟȖȢȖȘȎȤȖȵȜȚ ȝȜ ȖȕȐȜȞȖȚȎ ȢȖțȎțȟȖȞȎȷȎ țȎ ȥȓȠȐȞȠȜȚ țȖȐȜȡ ȓȘȜțȜȚȟȘȓ
ȘșȎȟȖȢȖȘȎȤȖȵȓ
ǼȒȓȶȓȷȓ ȕȎ ȢȖțȎțȟȖȵȓ ǼȝȦȠȖțȟȘȓ ȡȝȞȎȐȓ ȒȜțȜȟȖ ȠȞȜȚȓȟȓȥțȓ ȝșȎțȜȐȓ ȕȎ ȖȕȐȞȦȓȷȓ ȏȡȻȓȠȎ ȡ ȘȜȵȖȚȎ ȡȠȐȞȯȡȵȓ
ȠȞȜȚȓȟȓȥțȓ ȘȐȜȠȓ ȕȎ ȝȜȠȞȜȦȷȡ, ȖȚȎȵȡȸȖ ȡ ȐȖȒȡ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȝșȎțȖȞȎțȎ ȡ ȏȡȻȓȠȡ ȕȎ ȏȡȻȓȠȟȘȓ ȘȜȞȖȟțȖȘȓ șȖȘȐȖȒțȓ
ȚȜȑȡȸțȜȟȠȖ ȏȡȻȓȠȎ Ȗ ȝȜȠȞȓȏȓ ȘȜȞȖȟțȖȘȎ ȏȡȻȓȠȎ.
ǼȒȓȶȓȷȓ ȕȎ ȢȖțȎțȟȖȵȓ ȕȏȜȑ ȝȞȖȚȓțȓ ǵȎȘȜțȎ Ȝ ȖȕȚȖȞȓȷȡ țȜȐȥȎțȖȣ ȜȏȎȐȓȕȎ ȚȜȔȓ ȒȎ ȜȒȞȓȒȖ Ȗ Țȓȟȓȥțȓ ȝșȎțȜȐȓ
ȝȜȠȞȜȦȷȓ

ȅșȎț 13.

ȒȖȞȓȘȠțȖȣȖȖțȒȖȞȓȘȠțȖȣȘȜȞȖȟțȖȘȎȏȡȻȓȠȟȘȖȣȟȞȓȒȟȠȎȐȎȜȒȑȜȐȜȞȎțȵȓțȎȥȓșțȖȘȜȝȦȠȖțȟȘȓȡȝȞȎȐȓ
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ǻȎ ȕȎȣȠȓȐ ȜȞȑȎțȎ țȎȒșȓȔțȜȑ ȕȎ ȖȕȐȞȦȓȷȓ ȏȡȻȓȠȎ ȏȡȻȓȠȟȘȖ ȘȜȞȖȟțȖȤȖ ȟȡ ȒȡȔțȖ ȒȎ ȟȠȎȐȓ țȎ ȡȐȖȒ ȒȜȘȡȚȓțȠȎȤȖȵȡ Ȗ
ȒȜȟȠȎȐȓ ȝȜȒȎȠȘȓ țȎ ȜȟțȜȐȡ ȘȜȵȖȣ ȟȓȢȖțȎțȟȖȞȎȵȡ ȷȖȣȜȐȖ ȞȎȟȣȜȒȖ.
ȁȘȜșȖȘȜ ȵȓ ȘȜȞȖȟțȖȘ ȏȡȻȓȠȎ ȟȐȜȵȜȚ ȒȓșȎȠțȜȦȸȡ ȖȕȎȕȐȎȜ ȟȡȒȟȘȖ ȟȝȜȞ, ȖȕȐȞȦȓȷȓ ȜȏȎȐȓȕȎ ȝȜ ȝȞȎȐȜȟțȎȔțȖȚ ȟȡȒȟȘȖȚ

ȅșȎț 18.

Број 15

ǵȎ ȘȜȞȖȦȸȓȷȓ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȏȡȻȓȠȎ Ȗȕ ȜȐȓ ǼȒșȡȘȓ ȏȡȻȓȠȟȘȖ ȘȜȞȖȟțȖȤȖ ȝȜȒțȜȟȓ ȕȎȣȠȓȐ ȟȎ ȜȒȑȜȐȎȞȎȵȡȸȜȚ ȒȜȘȡȚȓțȠȎȤȖȵȜȚ
ȀȞȓȕȜȞȡ ǼȝȦȠȖțȓ ǰȓșȖȘȜ ǱȞȎȒȖȦȠȓ, țȎ țȎȥȖț Ȗ ȝȜ ȝȜȟȠȡȝȘȡ ȝȞȜȝȖȟȎțȜȚ ȝȞȎȐȖșțȖȘȜȚ Ȝ ȞȎȒȡ ȀȞȓȕȜȞȎ ǼȝȦȠȖțȓ
ǰȓșȖȘȜǱȞȎȒȖȦȠȓ.
ȁ ȟșȡȥȎȵȡ ȒȎ ȕȎ ȖȕȐȞȦȓȷȓ ȜȒȞȓȯȓțȜȑ ȝșȎȸȎȷȎ ȏȡȻȓȠȟȘȜȑ ȘȜȞȖȟțȖȘȎ țȖȵȓ ȝȜȟȠȜȵȎȜ ȝȞȎȐțȖ ȜȟțȜȐ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȟȓ ȐȞȎȸȎȵȡ ȡ
ȏȡȻȓȠ ǼȝȦȠȖțȓ.

ȅșȎț 17.

ǸȜȞȖȟțȖȘ ȏȡȻȓȠȎ ȚȜȔȓ ȝȞȓȡȕȓȠȖ ȜȏȎȐȓȕȓ țȎ ȠȓȞȓȠ ȏȡȻȓȠȎ, ȟȎȚȜ ȒȜ ȖȕțȜȟȎ ȎȝȞȜȝȞȖȵȎȤȖȵȓ ȡȠȐȞȯȓțȓ ȜȐȜȚ ǼȒșȡȘȜȚ.
ǲȖȞȓȘȠțȖ Ȗ ȖțȒȖȞȓȘȠțȖ ȘȜȞȖȟțȖȤȖ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȏȡȻȓȠȎ ȚȜȑȡ ȘȜȞȖȟȠȖȠȖ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȞȎȟȝȜȞȓȯȓțȎ ȜȐȜȚ ǼȒșȡȘȜȚ ȟȎȚȜ ȕȎ
țȎȚȓțȓ ȕȎ ȘȜȵȓ ȟȡ ȖȚ ȝȜ ȷȖȣȜȐȖȚȕȎȣȠȓȐȖȚȎ ȠȎ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȜȒȜȏȞȓțȎ Ȗ ȝȞȓțȓȠȎ

ȅșȎț 16.

ǽȞȖȐȞȓȚȓțȜ ȞȎȟȝȜșȜȔȖȐȎ ȟȞȓȒȟȠȐȎ țȎ ȘȜțȟȜșȖȒȜȐȎțȜȚ ȞȎȥȡțȡ ȠȞȓȕȜȞȎ ȜȝȦȠȖțȓ ǰȓșȖȘȜ ǱȞȎȒȖȦȠȓ, ȚȜȑȡ ȟȓ
ȘȞȎȠȘȜȞȜȥțȜ ȝșȎȟȖȞȎȠȖ ȘȜȒ ȏȎțȎȘȎ ȖșȖ ȒȞȡȑȖȣ ȢȖțȎțȟȖȵȟȘȖȣ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȵȎ țȎȘȜț ȟȝȞȜȐȓȒȓțȜȑ ȵȎȐțȜȑ ȘȜțȘȡȞȟȎ,
ȕȎȘȶȡȥȖȐȎȷȓȚ ȡȑȜȐȜȞȎ ȡ ȟȘșȎȒȡ ȟȎ ȜȒȞȓȒȏȎȚȎ ǵȎȘȜțȎ ȜȏȡȻȓȠȟȘȜȚ ȟȖȟȠȓȚȡ Ȗ ǵȎȘȜțȎ ȜȵȎȐțȜȚ Ȓȡȑȡ.
ȁȑȜȐȜȞ Ȗȕ ȟȠȎȐȎ 1. ȜȐȜȑ ȥșȎțȎ ȟȎ ȖȕȎȏȞȎțȖȚ ȏȎțȘȎȚȎ ȖșȖ ȒȞȡȑȖȚ ȢȖțȎțȟȖȵȟȘȖȚ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȵȎȚȎ ȕȎȘȶȡȥȡȵȓ ǽȞȓȒȟȓȒțȖȘ
ȜȝȦȠȖțȓ.

ȅșȎț 15.

ȁȘȜșȖȘȜȘȜȞȖȟțȖȤȖȟȞȓȒȟȠȎȐȎȏȡȻȓȠȎǼȝȦȠȖțȓǰȓșȖȘȜǱȞȎȒȖȦȠȓȡȖȕȐȞȦȎȐȎȷȡȞȎȟȣȜȒȎȖȖȕȒȎȠȎȘȎȝȜȟȠȡȝȓȟȡȝȞȜȠțȜ
ȜȒȞȓȒȏȎȚȎȟȠȎȐȎȖǼȐȜȑȥșȎțȎǽȞȓȒȟȓȒțȖȘȜȝȦȠȖțȓțȎȝȞȓȒșȜȑǼȒȓȶȓȷȎȕȎȢȖțȎțȟȖȵȓȒȜțȜȟȖȜȒșȡȘȡȜȜȏȡȟȠȎȐȖ
ȖȕȐȞȦȎȐȎȷȎȜȟȠȎșȖȣȎȝȞȜȝȞȖȵȎȤȖȵȎȡȠȐȞȯȓțȖȣȜȐȜȚȜȒșȡȘȜȚȕȎȠȜȑȘȜȞȖȟțȖȘȎ
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ȅșȎț 22.

ǿȞȓȒȟȠȐȎ ȝȞȓțȓȠȎ ȏȡȻȓȠȟȘȖȚ ȘȜȞȖȟțȖȤȖȚȎ, ȡ ȟȘșȎȒȡ ȟȎ ȜȐȜȚ ǼȒșȡȘȜȚ ȡ ȠȜȘȡ 2015 ȑȜȒȖțȓ Ȏ țȖȟȡ ȡȠȞȜȦȓțȎ
ȐȞȎȠȖȸȓ ȟȓ ȡ ȏȡȻȓȠ ȒȜ ȖȟȠȓȘȎ ȢȖțȎțȟȖȵȟȘȓȑȜȒȖțȓ țȎȵȘȎȟțȖȵȓ ȒȜ 31. ȒȓȤȓȚȏȞȎ 2015. ȑȜȒȖțȓ

ȅșȎț 21.

ǮȘȜ ȘȜȞȖȟțȖȤȖ ȏȡȻȓȠȟȘȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ țȓ ȜȟȠȐȎȞȓ ȟȜȝȟȠȐȓțȓ ȝȞȖȣȜȒȓ ȡȠȐȞȯȓțȓ ȥșȎțȜȚ 12. ȜȐȓ ǼȒșȡȘȓ ȎȝȞȜȝȞȖȵȎȤȖȵȓ
ȡȠȐȞȯȓțȓ Ȗȕ ȠȖȣ ȝȞȖȣȜȒȎ țȓȸȓ ȟȓȖȕȐȞȦȎȐȎȠȖ țȎ ȠȓȞȓȠ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȏȡȻȓȠȎ
ǮȘȜ ȘȜȞȖȟțȖȤȖ ȏȡȻȓȠȟȘȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȜȟȠȐȎȞȓ ȟȜȝȟȠȐȓțȓ ȝȞȖȣȜȒȓ ȡȖȕțȜȟȡ ȐȓȸȓȚ ȜȒ ȖȟȘȎȕȎțȜȑ ȥșȎțȜȚ 12. ȜȐȓǼȒșȡȘȓ
ȚȜȑȡ ȘȜȞȖȟȠȖȠȖ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȜȟȠȐȎȞȓțȎ ȖȕȟȜȝȟȠȐȓțȖȣ ȝȞȖȣȜȒȎ ȒȜ țȖȐȜȎ ȒȜ ȘȜȑȎ ȟȡ ȠȎ ȟȞȓȒȟȠȐȎ Ȗ ȜȟȠȐȎȞȓțȎ ȎȕȎ țȎȚȓțȓ
ȡȠȐȞȯȓțȓ ȜȐȜȚ ǼȒșȡȘȜȚ.
ǸȜȞȖȟțȖȘ ȏȡȻȓȠȟȘȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȘȜȵȖ, ȝȜȞȓȒ ȝȞȖȣȜȒȎ Ȗȕ ȏȡȻȓȠȎ ȕȎ ȜȒȞȓȯȓțȓ ȞȎȟȣȜȒȓ ȖșȖ ȖȕȒȎȠȘȓ ȜȟȠȐȎȞȡȵȓ Ȗ ȝȞȖȣȜȒȓ
Ȗȕ ȒȞȡȑȖȣ ȖȕȐȜȞȎ ȜȏȎȐȓȕȎț ȵȓ ȒȎȖȕȚȖȞȓȷȓ ȠȖȣ ȞȎȟȣȜȒȎ Ȗ ȖȕȒȎȠȎȘȎ ȝȞȐȜ ȐȞȦȖ Ȗȕ ȝȞȖȣȜȒȎ Ȗȕ ȒȞȡȑȖȣ ȖȕȐȜȞȎ
ǽȞȓȒȟȓȒțȖȘ ² ǼȝȦȠȖțȟȘȜ Ȑȓȸȓ ȚȜȔȓ ȡ ȟȘșȎȒȡ ȟȎ ȥșȎțȜȚ  ǵȎȘȜțȎ Ȝ ȏȡȻȓȠȟȘȜȚ ȟȖȟȖȠȓȚȡ ȝȞȜȝȖȟȎȠȖ ȡȟșȜȐȓ
ȘȞȖȠȓȞȖȵȡȚȓȖțȎȥȖțȘȜȞȖȦȸȓȷȎȟȞȓȒȟȠȎȐȎȜȒȟȜȝȟȠȐȓțȖȣȝȞȖȣȜȒȎȖȜȒșȡȥȖȠȖțȎȝȞȓȒșȜȑǼȒȓȶȓȷȎȕȎȢȖțȎțȟȖȵȓȒȎ
ȒȓȜ ȵȎȐțȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȜȒ ȟȜȝȟȠȐȓțȖȣ ȝȞȖȣȜȒȎ ȜȟȠȐȎȞȓțȖȣ ȡ ȠȓȘȡȸȜȵ ȑȜȒȖțȖ ȜȒțȜȟțȜ țȓȡȠȞȜȦȓțȖȣ Ȗȕ ȞȎțȖȵȖȣ ȑȜȒȖțȎ
ȝȞȓȒȟȠȎȐȶȎȜȝȦȠȖȝȞȖȣȜȒȏȡȻȓȠȎȡȠȓȘȡȸȜȵȑȜȒȖțȖ

ȅșȎț 20.

ǼȒșȡȘȡȜȝȞȜȚȓțȖȎȝȞȜȝȞȖȵȎȤȖȵȓȡȟȘșȎȒȡȟȎȥșȎțȜȚǵȎȘȜțȎȜȏȡȻȓȠȟȘȜȚȟȖȟȠȓȚȡȒȜțȜȟȖǽȞȓȒȟȓȒțȖȘȜȝȦȠȖțȓ.
ǲȖȞȓȘȠțȖ ȘȜȞȖȟțȖȘ ȏȡȻȓȠȟȘȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȡȕ ȜȒȜȏȞȓȷȓ ǼȒȓȶȓȷȎ ȕȎ ȢȖțȎțȟȖȵȓ ȚȜȔȓ ȖȕȐȞȦȖȠȖ ȝȞȓȡȟȚȓȞȎȐȎȷȓ
ȎȝȞȜȝȞȖȵȎȤȖȵȎȜȒȜȏȞȓțȖȣțȎȖȚȓȜȒȞȓȯȓțȖȣȞȎȟȣȜȒȎȡȖȕțȜȟȡȒȜȐȞȓȒțȜȟȠȖȎȝȞȜȝȞȖȵȎȤȖȵȓȕȎȞȎȟȣȜȒȥȖȵȖȟȓȖȕțȜȟ
ȡȚȎȷȡȵȓ
ǼȒȓȶȓȷȓȕȎȢȖțȎțȟȖȵȓȚȜȔȓȐȞȦȖȠȖȖȕȚȓțȡȎȝȞȜȝȞȖȵȎȤȖȵȎȝȜțȎșȜȑȡǾȓȐȖȕȖȵȓ

ȅșȎț 19.

ȜȒșȡȘȎȚȎ Ȗ ȟȡȒȟȘȖȚ ȝȜȞȎȐțȎȷȖȚȎ țȓȸȓȟȓ ȖȕȐȞȦȎȐȎȠȖ țȎ ȠȓȞȓȠ ȏȡȻȓȠȎ
ǻȎȕȎȣȠȓȐȠȞȓȕȜȞȎȘȜȞȖȟțȖȤȖȟȡȒȡȔțȖȒȎ ȒȜȟȠȎȐȓțȎȡȐȖȒȖȒȞȡȑȓȝȜȒȎȠȘȓȘȜȵȖȟȡțȓȜȝȣȜȒțȖȞȎȒȖȝȞȓțȜȟȎȟȞȓȒȟȠȎȐȎ
ȖȕȠȞȓȕȜȞȎ

18. децембар 2015.
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ȅșȎț 26.

Број 15

ǼȒȓȶȓȷȓ ȕȎ ȢȖțȎțȟȖȵȓ ǼȝȦȠȖțȟȘȓȡȝȞȎȐȓȜȝȦȠȖțȓǰȓșȖȘȜǱȞȎȒȖȦȠȓ ȖȚȎȜȏȎȐȓȕȡ ȒȎ ȞȓȒȜȐțȜ ȝȞȎȠȖ ȖȕȐȞȦȓȷȓ ȏȡȻȓȠȎ
Ȗ țȎȵȚȎȷȓ ȒȐȎ ȝȡȠȎ ȡ ȠȜȘȡ ȏȡȻȓȠȟȘȓȑȜȒȖțȓ ȝȜȒțȓȟȓ ȖȕȐȓȦȠȎȵ ȜȖȕȐȞȦȓȷȡ ȏȡȻȓȠȎ ǽȞȓȒȟȓȒțȖȘȡȜȝȦȠȖțȓ, ǼȝȦȠȖțȟȘȜȚ
Ȑȓȸȡ  ȎȜȏȎȐȓȕțȜ ȕȎ ȦȓȟȠȜȚȓȟȓȥțȖ Ȗ ȒȓȐȓȠȜȚȓȟȓȥțȖ ȝȓȞȖȜȒ țȎȘȜț ȖȟȠȓȘȎ ȠȜȑ ȝȓȞȖȜȒȎ
ȁ ȞȜȘȡ ȜȒ  ȒȎțȎ ȝȜ ȝȜȒȜțȜȦȓȷȡ ȖȕȐȓȦȠȎȵȎ Ȗȕ ȟȠȎȐȎ  ȜȐȜȑ ȥșȎțȎ ǼȝȦȠȖțȟȘȜ Ȑȓȸȓ ȡȟȐȎȵȎ Ȗ ȒȜȟȠȎȐȶȎ ȖȕȐȓȦȠȎȵ
ǿȘȡȝȦȠȖțȖȜȝȦȠȖțȖ
ǶțȒȖȞȓȘȠțȖȘȜȞȖȟțȖȤȖȏȡȻȓȠȎȡȜȏȎȐȓȕȖȟȡȒȎȒȜȟȠȎȐȶȎȵȡ ȠȞȜȚȓȟȓȥțȓ ȖȕȐȓȦȠȎȵȓ ȜȞȎȟȣȜȒȖȚȎ ȡȘȶȡȥȡȵȡȸȖ Ȗ ȟȜȝȟȠȐȓțȓ
ȜȟȠȐȎȞȓțȓ ȝȞȖȣȜȒȓ ȡȞȜȘȡȜȒȒȎțȎȜȒȕȎȐȞȦȓȠȘȎȠȞȜȚȓȟȓȥȵȎ

ȅșȎț 25.

ǮȝȞȜȝȞȖȵȎȤȖȵȎ ȘȜȵȎ ȟȓ ȖȕȐȞȦȎȐȎȖȕ ȝȞȖȣȜȒȎȕȎ ȘȜȵȖ ȵȓ ȕȎȘȜțȜȚ ȡȠȐȞȯȓțȎ țȎȚȓțȎ, ȡ ȟșȡȥȎȵȡȒȎ ȟȓ ȜȐȎȵ ȝȞȖȣȜȒ ȜȟȠȐȎȞȡȵȓ
ȡ ȖȕțȜȟȡȚȎȷȓȚ ȜȒ ȝșȎțȖȞȎțȜȑ țȓȸȓȟȓ ȖȕȐȞȦȎȐȎȠȖ țȎ ȠȓȞȓȠ ȏȡȻȓȠȎ

ȅșȎț 24.

ǿȞȓȒȟȠȐȎ ȠȓȘȡȸȓ ȞȓȕȓȞȐȓ ȘȜȞȖȟȠȓ ȟȓ ȕȎ țȓȝșȎțȖȞȎțȓ ȞȎȟȣȜȒȓȕȎȘȜȵȓțȖȟȡȝȞȓȒȐȖȯȓțȓȎȝȞȜȝȞȖȵȎȤȖȵȓȖșȖȕȎȞȎȟȣȜȒȓȕȎ
ȘȜȵȓȟȓȡȠȜȘȡȑȜȒȖțȓȝȜȘȎȔȓȒȎȎȝȞȜȝȞȖȵȎȤȖȵȓțȖȟȡȏȖșȓȒȜȐȜȶțȓ
ǿȞȓȒȟȠȐȎȟȠȎșțȓȏȡȻȓȠȟȘȓȞȓȕȓȞȐȓȘȜȞȖȟȠȓȟȓȡȟȘșȎȒȡȟȎȥșȎțȜȚ. ǵȎȘȜțȎȜȏȡȻȓȠȟȘȜȚȟȖȟȠȓȚȡ
ǼȒșȡȘȡ Ȝ ȘȜȞȖȦȸȓȷȡ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȠȓȘȡȸȓ Ȗ ȟȠȎșțȓ ȏȡȻȓȠȟȘȓ ȞȓȕȓȞȐȓ țȎ ȝȞȓȒșȜȑ ǼȒȓȶȓȷȎ ȕȎ ȢȖțȎțȟȖȵȓ ȒȜțȜȟȖ
ǼȝȦȠȖțȟȘȜȐȓȸȓ.
ǶȕȐȓȦȠȎȵȜȘȜȞȖȦȸȓȷȡȠȓȘȡȸȓȖȟȠȎșțȓȏȡȻȓȠȟȘȓȞȓȕȓȞȐȓȒȜȟȠȎȐȶȎȟȓǿȘȡȝȦȠȖțȖȡȕȕȎȐȞȦțȖȞȎȥȡțȏȡȻȓȠȎ
ǼȒȜȏȞȓțȎ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȝȜ ȜȐȜȚ ȜȟțȜȐȡ ȝȞȓȒȟȠȎȐȶȎȵȡ ȝȜȐȓȸȎȷȓ ȎȝȞȜȝȞȖȵȎȤȖȵȓ ȘȜȞȖȟțȖȘȎ ȏȡȻȓȠȟȘȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ

ȅșȎț 23.

ǽȞȖȣȜȒȖ ȘȜȵȖ ȟȡ ȝȜȑȞȓȦțȜ ȡȝșȎȸȓțȖ ȖșȖ ȟȡ ȡȝșȎȸȓțȖ ȡ ȐȓȸȓȚ ȖȕțȜȟȡ ȜȒ ȝȞȜȝȖȟȎțȖȣ, ȐȞȎȸȎȵȡ ȟȓ țȎ ȠȓȞȓȠ ȝȜȑȞȓȦțȜ
Ȗ ȐȖȦȓ ȡȝșȎȸȓțȖȣ ȝȞȖȣȜȒȎ ȎȘȜȝȞȜȝȖȟȜȚ țȖȵȓ ȒȞȡȑȎȥȖȵȓ ȜȒȞȓȯȓțȜ.
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ȅșȎț 30.

ǽșȎȸȎȷȓ ȟȎ ȘȜțȟȜșȖȒȜȐȎțȜȑ ȞȎȥȡțȎ ȠȞȓȕȜȞȎ ȕȎ ȞȓȎșȖȕȎȤȖȵȡ ȜȏȎȐȓȕȎ ȒȞȡȑȖȣ ȘȜȞȖȟțȖȘȎ ȵȎȐțȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȡ ȟȚȖȟșȡ
ǵȎȘȜțȎȜȏȡȻȓȠȟȘȜȚȟȖȟȠȓȚȡȘȜȵȖȟȡȡȘȶȡȥȓțȖȡȟȖȟȠȓȚȘȜțȟȜșȖȒȜȐȎțȜȑȞȎȥȡțȎ ȠȞȓȕȜȞȎțȓȸȓȟȓȐȞȦȖȠȖȡȘȜșȖȘȜȜȐȖ
ȘȜȞȖȟțȖȤȖțȖȟȡȒȜȏȖșȖȟȎȑșȎȟțȜȟȠțȎȢȖțȎțȟȖȵȟȘȖȝșȎțȖȝȞȜȑȞȎȚȞȎȒȎțȎțȎȥȖțȝȞȜȝȖȟȎțȕȎȘȜțȜȚȜȒțȜȟțȜȎȘȠȜȚ
ǿȘȡȝȦȠȖțȓȜȝȦȠȖțȓȖȡȘȜșȖȘȜȠȎȵȝșȎțțȖȟȡȒȜȟȠȎȐȖșȖȠȞȓȕȜȞȡȜȝȦȠȖțȓ

ȅșȎț 29.

ǻȜȐȥȎțȎ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȏȡȻȓȠȎ ȜȝȦȠȖțȓ ȒȖȞȓȘȠțȖȣ Ȗ ȖțȒȖȞȓȘȠțȖȣ ȘȜȞȖȟțȖȘȎ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȠȜȑ ȏȡȻȓȠȎ ȘȎȜ Ȗ ȒȞȡȑȖȣ
ȘȜȞȖȟțȖȘȎ ȵȎȐțȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȘȜȵȖ ȟȡ ȡȘȶȡȥȓțȖ ȡ ȘȜțȟȜșȖȒȜȐȎțȖ ȞȎȥȡț ȠȞȓȕȜȞȎ ȜȝȦȠȖțȓ ȐȜȒȓ ȟȓ Ȗ ȒȓȝȜțȡȵȡ țȎ
ȘȜțȟȜșȖȒȜȐȎțȜȚȞȎȥȡțȡȠȞȓȕȜȞȎ

ȅșȎț 28.

ǶȕȡȕȓȠțȜ ȡ ȟșȡȥȎȵȡ ȒȎ ȟȓ ȡ ȏȡȻȓȠȡ ȜȝȦȠȖțȓ ȜȝȞȓȒȓșȓ ȎȘȠȜȚ țȎȚȓțȟȘȎ ȠȞȎțȟȢȓȞțȎ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȟȎ ȒȞȡȑȜȑ țȖȐȜȎ ȐșȎȟȠȖ
ȡȘȶȡȥȡȵȡȸȖ Ȗ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȕȎ țȎȒȜȘțȎȒȡ ȦȠȓȠȓ ȡȟșȓȒ ȓșȓȚȓțȠȎȞțȖȣ țȓȝȜȑȜȒȎ ȘȎȜ Ȗ ȡ ȟșȡȥȎȵȡ ȡȑȜȐȎȞȎȷȎ ȒȜțȎȤȖȵȓ ȥȖȵȖ
ȖȕțȜȟȖ țȖȟȡ ȏȖșȖ ȝȜȕțȎȠȖ ȡ ȝȜȟȠȡȝȘȡ ȒȜțȜȦȓȷȎ ȜȐȓ ȜȒșȡȘȓ ǼȒȓȶȓȷȓ ȕȎ ȢȖțȎțȟȖȵȓ ȜȠȐȜȞȖȸȓ țȎ ȜȟțȜȐȡ ȠȜȑ ȎȘȠȎ
ȜȒȑȜȐȎȞȎȵȡȸȓȎȝȞȜȝȞȖȵȎȤȖȵȓȕȎȖȕȐȞȦȓȷȓȞȎȟȣȜȒȎȝȜȠȜȚȜȟțȜȐȡȡȟȘșȎȒȡȟȎȥșȎțȜȚǵȎȘȜțȎȜȏȡȻȓȠȟȘȜȚȟȖȟȠȓȚȡ

ȅșȎț 27.

ǧȎȐțȓ țȎȏȎȐȘȓ țȎ ȠȓȞȓȠ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȏȡȻȓȠȎ ȐȞȦȓ ȟȓ ȡ ȟȘșȎȒȡ ȟȎ ȜȒȞȓȒȏȎȚȎ ǵȎȘȜțȎ ȜȵȎȐțȖȚ țȎȏȎȐȘȎȚȎ
ǲȖȞȓȘȠțȖ Ȗ ȖțȒȖȞȓȘȠțȖ ȘȜȞȖȟțȖȤȖ ȏȡȻȓȠȟȘȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ țȓ ȟȚȓȵȡ ȞȎȟȝȖȟȖȐȎȠȖ ȵȎȐțȓ țȎȏȎȐȘȓ ȏȓȕ ȜȏȕȖȞȎ ȦȠȜ ȟȡ ȖȚ
ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȝȞȓȒȐȖȯȓțȎ ȜȐȜȚ ǼȒșȡȘȜȚ ȏȓȕ ȝȞȓȒȣȜȒțȓ ȝȖȟȚȓțȓ ȟȎȑșȎȟțȜȟȠȖ ǽȞȓȒȟȓȒțȖȘȎ ȜȝȦȠȖțȓ ǿȎȑșȎȟțȜȟȠ ȟȓ ȠȞȎȔȖ
țȎȵȚȎȷȓȒȎțȎȞȎțȖȵȓȡȜȒțȜȟȡțȎȒȎȠȡȚȞȎȟȝȖȟȖȐȎȷȎȖȟȠȓ
ȁȘȜșȖȘȜ ȘȜȞȖȟțȖȤȖ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȏȡȻȓȠȎ ǼȝȦȠȖțȓ ǰȓșȖȘȜ ǱȞȎȒȖȦȠȓ ȝȜȟȠȡȝȓ ȟȡȝȞȜȠțȜ ȜȒȞȓȒȏȎȚȎ ȟȠȎȐȎ  ȜȐȜȑ ȥșȎțȎ
ǽȞȓȒȟȓȒțȖȘȜȝȦȠȖțȓțȎ ȝȞȓȒșȜȑǼȒȓȶȓȷȎȕȎȢȖțȎțȟȖȵȓȒȜțȜȟȖȜȒșȡȘȡȜȜȏȡȟȠȎȐȖȖȕȐȞȦȎȐȎȷȎȜȟȠȎșȖȣȎȝȞȜȝȞȖȵȎȤȖȵȎ
ȡȠȐȞȯȓțȖȣȜȐȜȚȜȒșȡȘȜȚȕȎȠȜȑȘȜȞȖȟțȖȘȎ
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ȅșȎț 34.

Број 15

ǸȜȞȖȟțȖȤȖ ȏȡȻȓȠȟȘȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȝȞȓțȓȸȓ țȎ ȞȎȥȡț ȖȕȐȞȦȓȷȎ ȏȡȻȓȠȎ ȒȜ ȒȓȤȓȚȏȞȎ 6ȑȜȒȖțȓ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȘȜȵȎ țȖȟȡ
ȡȠȞȜȦȓțȎ ȕȎ ȢȖțȎțȟȖȞȎȷȓ ȞȎȟȣȜȒȎ ȡ 6ȑȜȒȖțȖ ȘȜȵȎ ȜȐȖȚ ȘȜȞȖȟțȖȤȖȚȎ ȝȞȓțȓȠȎ ȡ ȟȘșȎȒȡ ȟȎ ǼȒșȡȘȜȚ Ȝ ȏȡȻȓȠȡ
ǼȝȦȠȖțȓǰȓșȖȘȜǱȞȎȒȖȦȠȓȕȎ6ȑȜȒȖțȡ

ǻȜȐȥȎțȎ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȏȡȻȓȠȎ ǼȝȦȠȖțȓ ȒȖȞȓȘȠțȖȣ Ȗ ȖțȒȖȞȓȘȠțȖȣ ȘȜȞȖȟțȖȘȎ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȏȡȻȓȠȎ ȘȎȜ Ȗ ȒȞȡȑȖȣ ȘȜȞȖȟțȖȘȎ
ȵȎȐțȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȘȜȵȖ ȟȡ ȡȘȶȡȥȓțȖ ȡ ȘȜțȟȜșȖȒȜȐȎțȖ ȞȎȥȡț ȠȞȓȕȜȞȎ ǼȝȦȠȖțȓ ȐȜȒȓ ȟȓ Ȗ ȒȓȝȜțȡȵȡ țȎ ȘȜțȟȜșȖȒȜȐȎțȜȚ
ȞȎȥȡțȡȠȞȓȕȜȞȎ
ȅșȎț 33.

ȅșȎț 32.

Ǻȓȟțȓ ȕȎȵȓȒțȖȤȓ ȟȓ ȢȖțȎțȟȖȞȎȵȡ ȜȒ 19.675.381,00 ȒȖțȎȞȎ ȑȒȓ ȟȡ ȟȎȒȞȔȎțȎ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȝȜ ȑșȎȐȖ ȟȠȎțȜȐțȖȘȎ ȜȒ 
ȒȖțȎȞȎȖȕțȜȟȟȐȖȚǺȓȟțȖȚȕȎȵȓȒțȖȤȎȚȎȜȒȝȜȒȖțȎȞȎȘȎȜ ȖȝȞȖȣȜȒȖȜȒȕȎȘȡȝȎȝȜȵȓȒȖțȖȣǺȓȟțȖȣȕȎȵȓȒțȖȤȎ
ǻȎȐȓȒȓțȎ ȟȞȓȒȟȠȐȎ ȝȞȓțȜȟȖȸȓ ȟȓ ǺȓȟțȖȚ ȕȎȵȓȒțȖȤȎȚȎ ȟȞȎȕȚȓȞțȜ ȜȟȠȐȎȞȓȷȡ ǼȟȠȐȎȞȓțȎ ȟȞȓȒȟȠȐȎ Ǻȓȟțȓ ȕȎȵȓȒțȖȤȓ ȚȜȑȡ
ȒȜȏȖȠȖȖȕȏȡȻȓȠȎȝȜȡȟȐȜȵȓțȜȚȝșȎțȡȞȎȒȎȟȎȢȖțȎțȟȖȵȟȘȖȚȝșȎțȜȚ, ȜȠȎȥțȜȞȎȟȝȜȞȓȯȓțȖȚȟȞȓȒȟȠȐȖȚȎȜȒȟȠȞȎțȓǿȎȐȓȠȎ
Țȓȟțȓ ȕȎȵȓȒțȖȤȓȎțȎ ȜȟțȜȐȡ ȝȞȎȠȓȸȓȜȞȖȑȖțȎșțȓ ȜȐȓȞȓțȓ ȒȜȘȡȚȓțȠȎȤȖȵȓȘȜțȠȞȜșȖȟȎțȓ ȜȒ ȜȐșȎȦȸȓțȜȑșȖȤȎǼȒȓȶȓȷȎȕȎ
ȢȖțȎțȟȖȵȓ

ȅșȎț 31.

ǸȜȞȖȟțȖȘ ȏȡȻȓȠȟȘȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ țȓ ȚȜȔȓ ȏȓȕ ȝȞȓȠȣȜȒțȓ ȟȎȑșȎȟțȜȟȠȖ țȎȒșȓȔțȜȑ ǺȖțȖȟȠȎȞȟȠȐȎ ȕȎȟțȖȐȎȠȖ ȞȎȒțȖ ȜȒțȜȟ
ȟȎțȜȐȖȚșȖȤȖȚȎȒȜȘȞȎȵȎȑȜȒȖțȓȏȓȕȜȏȕȖȞȎțȎȠȜȒȎșȖȟȡȞȎȒțȎȚȓȟȠȎȡȝȞȎȔȷȓțȎȖȒȎșȖȕȎȖȟȠȎȝȜȟȠȜȵȖȚȎȟȎ
ȕȎȞȎȒȎ
ǸȜȞȖȟțȖȘ ȏȡȻȓȠȟȘȖȣ ȟȞȓȒȟȠȎȐȎ ȒȡȔȎț ȵȓ ȒȎ ȜȞȑȎțȡ țȎȒșȓȔțȜȚ ȕȎ ȖȕȐȞȦȓȷȓ ȏȡȻȓȠȎ ȒȜȟȠȎȐȖ ȟȐȎȘȡ ȝȞȜȚȓțȡ Ȝ ȏȞȜȵȡ
ȕȎȝȜȟșȓțȖȣ.
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ǿǸȁǽȆȀǶǻǮǼǽȆȀǶǻǳǰǳǹǶǸǼǱǾǮǲǶȆȀǳ
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿɈɉɒɌɂɇȿ
Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜɤɚɒɭɥɨɜɢʄɫɪ

ǼȐȎ ǼȒșȡȘȎ ȟȠȡȝȎ țȎ ȟțȎȑȡ 8 ȒȎțȎ ȜȒ ȒȎțȎ ȜȏȵȎȐȶȖȐȎȷȎ ȡ ÅǿșȡȔȏȓțȜȚ ȑșȎȟțȖȘȡ ȜȝȦȠȖțȓ ǰȓșȖȘȜ ǱȞȎȒȖȦȠȓ´, Ȏ
ȝȞȖȚȓȷȡȵȓ ȟȓ ȜȒ 1. ȵȎțȡȎȞȎ 2016. ȑȜȒȖțȓ

ȅșȎț 35.

ǼȐȡǼȒșȡȘȡȜȏȵȎȐȖȠȖȡǿșȡȔȏȓțȜȚȑșȎȟțȖȘȡȜȝȦȠȖțȓȖȒȜȟȠȎȐȖȠȖǺȖțȖȟȠȎȞȟȠȐȡțȎȒșȓȔțȜȚȕȎȝȜȟșȜȐȓȢȖțȎțȟȖȵȎ

18. децембар 2015.
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На основу члана 133. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, број 9/08 и 5/14),

Скупштина општине Велико Градиште,
на предлог Председника општине Велико Градиште, на 40. седници одржаној 17.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Приступа се промени Статута општине
Велико Градиште.

Члан 2.
Образује се Комисија за израду Нацрта
одлуке о промени Статута општине Велико Градиште (у даљем тексту: Комисија), у саставу:
Милан Митић, дипл. правник, секретар СО Велико Градиште, Председник комисије,
Владимир Штрбац, дипл. правник, члан,
Љубица Митић, дипл. правник, члан.
Комисија из ст. 1 овог члана обављаће
рад без накнаде.

Члан 3.
Комисија ће израдити Нацрт одлуке о
промени Статута општине Велико Градиште у
року од 30 дана од дана објављивања ове одлуке.

Члан 4.
При изради Нацрта одлуке о промени
Статута општине Велико Градиште Комисија ће
првенствено размотрити Одељак „VI МЕСНА
САМОУПРАВА“ Статута општине Велико Градиште. Такође, Комисија ће преиспитати и остале
одредбе важећег Статута у циљу усклађивања са
законом и ефикаснијег функционисања општине
Велико Градиште.
Члан 5.
Ради утврђивања Нацрта одлуке о промени Статута општине Велико Градиште, Комисија ће утврдити рок за прибављање мишљења
од свих заинтересованих лица.

18. децемвбар 2015.
Члан 6.
После прибављених мишљења из члана
5. ове одлуке, Комисија ће доставити Нацрт одлуке о промени Статута општине Велико Градиште Општинском већу општине Велико
Градиште. Општинско веће општине Велико Градиште, утврдиће Предлог одлуке о промени
Статута општине Велико Градиште и доставиће
га Скупштини општине Велико Градиште на
усвајање.

Члан 7.
Стручне и административне послове за
потребе Комисије обављаће надлежно одељење
Општинске управе општине Велико Градиште.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.
Број: 110-14/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 27. и члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број: 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и
члана 40. Статута Општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”, број 9/08). на предлог Комисије за планове општине Велико Градиште, Скупштина
општине Велико Градиште и на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на 40.
седници одржаној дана 17.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ
Плана детаљне регулације подручја тврђаве
Рам, Велико Градиште

18. децембар 2015.

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се План детаљне регулације подручја тврђаве Рам, Велико Градиште (у
даљем тексту: План).

Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је План детаљне регулације подручја тврђаве Рам, Велико Градиште.
План са комплетном садржином налази се у
аналогном и дигиталном облику у архиви
Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове Општинске управе
општине Велико Градиште, ул. Житни трг 1,
Велико Градиште.

Члан 3.
План обухвата простор величине 6,6294 ха. Граница обухвата Плана чини простор омеђен катастарским парцела: са севера од тачке 1 по
северној и југозападној међи к.п.бр. 10/1 до
југоисточне међе к.п.бр. 11, затим сече к.п.бр. 13
до тачке 2, на даље северном линијом к.п.бр.14 и
источним међним линијама к.п.бр. 122, 121 и
120, на даље источним међним линијама к.п.бр.
120, 118 и 115, источном међном линијом к.п.бр.
115 и 114, затим по југоисточној међи 114. Граница сада пресеца улицу Маршала Тита и даље
према југу наставља југоисточном линијом по
међи к.п.бр. 157 и 155, пресеца улицу Рамску до
тачке 4 па наставља јужном међом кп153 до тачке
5 где се ломи према југу по истичним међама
парцела 152, 149/2 и 149/1, затим јужном међом
148 до тачке 6, југоисточном границом путне
парцеле 145 од тачке 7, сече парцелу 145 у тачкама 7, 8, и 9, затим иде јужном линијом од тачке
9 до 11. Граница наставља јужним међама к.п.бр
144 и 143. Од тачке 13 граница иде ка северу западним линијама међа парцела 143, 144, 142/7,
142/6, 142/5, 142/4, 142/8, 142/9, тачкама 14, 15,
16, 141/8, 141/6, 141/4, 140/2 до тачака 17 и 18,
од тачке 18 ломи се према североистоку линијом
између тачака 18 и 19, благо скреће према северозападу линијом између тачака 19 и 20 и наставља североисточном линијом између тачака
20, 21 и 22, затим југоисточном линијом између
тачака 22, 23 и 24, враћа са југоисточном линијом
између тачака 24 и 25, од 25 јужно до почетнe
тачке 1.
Члан 4.
Површина Плана се састоји од целих катастарских парцела у КО Рам: 10/1; 10/2; 10/3; 11; 14;
114; 115; 118; 120; 121; 122; 123/1; 123/2; 124;
125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133/1;
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133,2; 134; 135; 136; 137; 138 ; 139 ; 140/1 ; 140/2
; 141/2 ; 141/3 ; 141/4 ; 141/6; 141/7; 141/8; 142/2;
142/3; 142/4; 142/5; 142/6; 142/7; 142/8; 142/9;
143; 144; 147/1; 147/3; 148; 149/1; 149/2; 152;
153/1; 153/2; 155; 157. Делови катастарских парцела: 13 (улица); 145 (улица); 147/2; 154/1
(улица); 154/2 (улица); 166 и 196(улица). Граница
је приказана на свим графичким приказима, а у
случају неподударности описа и графике, меродавна је ситуација са графичког приказа (лист
бр.2. Катастарско-топографска подлога са границом обухвата Плана).
Цела површину плана је грађевинско подручје
подељено на површине јавне и остале намене.

Члан 5.
Циљеви израде плана су: формирање нових саобраћајница у границама захвата Плана; формирање грађевинског земљишта у границама
захвата Плана; дефинисање капацитета и стандарда изградње насеља; дефинисање најрентабилнијег типа изграње у складу са могућношћу
простора; дефинисање инфраструктурне опремљености; дефинисање решења паркирања; успостављање система мера заштите у овом простору
и очување аутентичности, интегритета и културног значаја историјских остатака подручја; дефинисање начина коришћења приобаља реке Дунав.

Члан 6.
Изради Плана приступило се на основу Одлука
о приступању изради Плана детаљне регулације
«Подручја тврђаве Рам» (“Сл. Гласник општине
Велико Градиште”, бр. 8/2013), Одлука о измени
и допуни одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације «Подручја тврђаве Рам» (25.
Седница Скупштине општине Велико Градиште
одржана 04.07.2014г.).
Члан 7.
План је израђен од стране привредног друштва
за архитектонску делатност и инжењеринг,
„ПЛАН УРБАН“ д.о.о. Ниш Бул..Цара Константина 103, Ниш.

Члан 8.
Саставни део ове Одлуке је Извештај о извршеном јавном увиду, сачињен од стране Комисије за
планове општине Велико Градиште, у складу са
одредбама члана 50. а који садржи извештаје о
извршеној стручној контроли фаза рада и податке
о извршеном јавном увиду, са свим примедбама
и одлукама по свакој примедби.
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Члан 9.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за
урбанизам, комунално-стамбене и имовинскоправне послове Општинске управе Општине
Велико Градиште.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
Број: 353-230/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПОДРУЧЈА ТВРЂАВЕ РАМ”
Општина Велико Градиште
Плана детаљне регулације «Подручја тврђаве
Рам» на територији Општине Велико Градиште
(у даљем тексту : План), састоји се из:
• Текстуалног дела: правила уређења и правила грађења;
• Графичког дела;
• Документационог дела;
Правила уређења, Правила грађења и Графички
део су делови Плана детаљне регулације који се
објављују, док се Документациони део не објављује, али се ставља на јавни увид.
I. УВОД

1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Изради Плана приступа се на основу Одлуке о
приступању изради Плана детаљне регулације
«Подручја тврђаве Рам» (“Сл. Гласник општине
Велико Градиште”, бр. 8/2013), и Одлуке о измени и допуни одлуке о приступању изради
Плана детаљне регулације «Подручја тврђаве
Рам» ( 25. Седница Скупштине општине Велико
Градиште одржана 04.07.2014г.).
Циљеви израде плана су: формирање нових саобраћајница у границама захвата Плана; формирање грађевинског земљишта у границама

18. децемвбар 2015.

захвата Плана; дефинисање капацитета и стандарда изградње насеља; дефинисање најрентабилнијег типа изграње у складу са могућношћу
простора; дефинисање инфраструктурне опремљености; дефинисање решења паркирања; успостављање система мера заштите у овом простору
и очување аутентичности, интегритета и културног значаја историјских остатака подручја; дефинисање начина коришћења приобаља реке
Дунав.

2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
2.1. Правни основ
Закон о планирању и изградњи („Сл. Гласник
РС”, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС и 98/2013-одлука УС,
132/14),
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације «Подручја тврђаве Рам» (“Сл. Гласник
општине Велико Градиште”, бр. 8/2013),
Одлука о измени и допуни одлуке о приступању
изради Плана детаљне регулације «Подручја
тврђаве Рам» (25. Седница Скупштине општине
Велико Градиште одржана 04.07.2014г.).
Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког
планирања („Службени гласник Републике
Србије”, број 64/2015),
Правилник о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу („Сл. гласник Републике
Србије”, бр. 22/2015.г.)
2.2.Плански основ

Просторни план Републике Србије („Службени
гласник РС”, број 13/96), Просторни план општине Велико Градиште (“Сл. Гласник општине
Велико Градиште”, бр. 2/2011),

3. ОБУХВАТ ПЛАНА
План детаљне регулације обухвата простор величине 6,6294 ха. ГРАНИЦА подручја плана са
пописом парцела.
Граница обухвата Плана чини простор омеђен
катастарским парцела: са севера од тачке 1 по
северној и југозападној међи к.п.бр. 10/1 до
југоисточне међе к.п.бр. 11, затим сече к.п.бр. 13
до тачке 2, на даље северном линијом к.п.бр.14
и источним међним линијама к.п.бр. 122, 121 и
120, на даље источним међним линијама к.п.бр.
120, 118 и 115, источном међном линијом к.п.бр.
115 и 114, затим по југоисточној међи 114. Гра-
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ница сада пресеца улицу Маршала Тита и даље
према југу наставља југоисточном линијом по
међи к.п.бр. 157 и 155, пресеца улицу Рамску до
тачке 4 па наставља јужном међом кп153 до
тачке 5 где се ломи према југу по истичним међама парцела 152, 149/2 и 149/1, затим јужном
међом 148 до тачке 6, југоисточном границом
путне парцеле 145 од тачке 7, сече парцелу 145
у тачкама 7, 8, и 9, затим иде јужном линијом од
тачке 9 до 11. Граница наставља јужним међама
к.п.бр 144 и 143. Од тачке 13 граница иде ка северу западним линијама међа парцела 143, 144,
142/7, 142/6, 142/5, 142/4, 142/8, 142/9, тачкама
14, 15, 16, 141/8, 141/6, 141/4, 140/2 до тачака 17
и 18, од тачке 18 ломи се према североистоку линијом између тачака 18 и 19, благо скреће према
северозападу линијом између тачака 19 и 20 и
наставља североисточном линијом између
тачака 20, 21 и 22, затим југоисточном линијом
између тачака 22, 23 и 24, враћа са југоисточном
линијом између тачака 24 и 25, од 25 јужно до
почетне тачке 1.
Површина Плана се састоји од целих катастар-

ских парцела у КО Рам: 10/1; 10/2; 10/3; 11; 14;
114; 115; 118; 120; 121; 122; 123/1; 123/2; 124;

125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133/1;
133,2; 134; 135; 136; 137; 138 ; 139 ; 140/1 ; 140/2

; 141/2 ; 141/3 ; 141/4 ; 141/6; 141/7; 141/8; 142/2;

142/3; 142/4; 142/5; 142/6; 142/7; 142/8; 142/9;

143; 144; 147/1; 147/3; 148; 149/1; 149/2; 152;

153/1; 153/2; 155; 157.
Делови катастарских парцела: 13 (улица); 145
(улица); 147/2; 154/1 (улица); 154/2 (улица); 166
и 196(улица).
Граница је приказана на свим графичким приказима, а у случају неподударности описа и графике, меродавна је ситуација са графичког
приказа (лист бр.2. Катастарско-топографска
подлога са границом обухвата Плана).

Цела површину плана је грађевинско подручје
подељено на површине јавне и остале намене.

4. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПРОСТОРА И
НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
Увидом на терену у захвату Плана је констатовано следеће стање:
Простор у захвату Плана чине катастарске парцеле КО Рам. Простор плана чини део насеља
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Рам са тврђавом Рам. На простору плана налазе
се заштићена и евидентирана културна добра
која подлежу посебној заштити. У циљу спровођења исправне и свеобухватне заштита и чување ових културних добара урађена је: Студија
‘’Услови чувања, одржавања и коришћења
културног добра и мере заштите за израду
Плана детаљне регулације подручја Рамске
тврђаве у насељу Рам’’. Овом студијом анализиран је и валоризован укупан простор унутар
границе Плана, сви појединачни објекти, да би
се утврдиле мере заштите, уређења и коришћења, али и да се омогуће будућа истраживања
и презентација културног добра и очувају његове историјске и споменичке вредности. Простор је инфраструктурно делимично опремљен
па ће се овим Планом омогућити и инфраструктурно опремање простора и на тај начин повећати квалитет могућег коришћења простора.

5. УСЛОВИ ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА
Просторни план Републике Србије („ Службени
гласник РС “, број 13/96),
Заштита и унапређење квалитета животне средине Основни циљ је заштита
и унапређење животне средине као основа уравнотеженогразвоја, коришћења
и уређења простора Републике Србије заустављање даље деградације, превентивна заштита од свих планираних активности које могу угрозити постојећи
квалитет природне и животне средине,
уз санацију и ревитализацију угрожених
подручја. Шуме и шумско земљиште.
Основни циљ управљања шумама у
шумским подручјима је одрживо
(трајно) газдовање шумама, што подразумева управљање и коришћење шума и
шумског земљишта на такав начин и у
таквом степену, да се очува биодиверзитет, а
продуктивност, обнављање, виталност и
потенцијал шума да се доведу на ниво
кој им би се задовољиле одговарајуће
еколошке, економске и социјалне потребе и данашње и будућих генерација,
како на локалном, тако и на националном нивоу, водећи рачуна
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да се при том не угрозе и оштете неки
други екосистеми.
Воде и водно земљиште Основни циљ је
интегрално уређење, заштита и коришћење вода на подручју.

Просторни план општине Велико Градиште
(“Сл. Гл. општине В. Градиште”, бр. 2/2011),
Основни циљ просторног развоја туризма је просторно-еколошка подршка
остваривању концепта одрживог развоја
туризма, заштите и уређења туристичких простора, уз оптимално задовољавање
социјалних,
економских,
просторно- еколошких и културних потреба националног и локалног нивоа.
Туризам: Афирмација туризма као једног од највећих потенцијала Општине,
првенствено у
односу на Дунавски коридор. Треба наставити са изградњом смештајних и угоститељских капацитета, као и градњом
викенд насеља која су за општину у целини развојни потенцијал.
Туристичке туре треба да афирмишу
културно - историјске споменке, који датирају из
римског периода и средњег века, а међу
којима је најзначајније утврђење Рам.
Путна мрежа и објекти
ПОДУНАВСКА ЗОНА• афирмација
тачака развоја у смислу туризма (Рам,
приобални појас). Развити подручје
Рама као значајно туристичко подручје
са важним туристичким насељима и
зоном викенд кућа, изградња пристана и
марина са адекватним пратећим садржајима и смештајним капацитетима. Пешачки саобраћај (стазе и тротоари) су
саставни елемент попречног профила
саобраћајница у насељима. Ширина тротоара зависи од намене и атрактивности
околног простора и интензитета пешачких токова. Нивелационо решење пешачких површина мора да испуњава
услове за несметано кретање лица са инвалидитетом. Изградња савремених марина
са
адекватним
пратећим
садржајима у насељу Рам.
Мере заштите, уређења и унапређења
природних и културних добара и попис

објеката за које се пре обнове или реконструкције морају израдити конзерваторски или други услови
СРЕДЊЕВЕКОВНИ ГРАД РАМ - средњевековно утврђење у Раму (на листи
непокретних културних добара од
26.02.1948. год., док је за споменик културе од великог значаја утврђена од
29.03.1979. год.);

6. ПОДЛОГЕ КОРИШЋЕНЕ ЗА ИЗРАДУ
ПЛАНА
За потребе израде Плана коришћене су следеће
подлоге:
Катастарско-топографска подлога, размера
1 : 1 000;
Ортофото карта преузета са веб портала ГеоСрбија (шшш. деоагђјја.га);

ПЛАН

II. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА
УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ
Површина плана (6,6294 ха) је грађевинско подручје које је подељено на: јавно и остало земљиште.
А/Јавно земљиште (1,4809 ћа, што је 22 %) су
све саобраћајнице и паркинзи, видиковци и пешачке стазе и подручј е реке Дунав

саобраћајна мрежа.................................0,9968 ћа
подручје пристана на Дунаву............... 0,0953 ћа.
видиковци и пешачке стазе...................0,1802 ћа
подручје реке Дунав............................. 0,1707 ћа.

Б/Остало земљиште (5,1485 ћа, 78%) је подељено на зоне према врсти дозвољене изградње.

зона 1 средњевековно утврђење тврђава Рам
зона 2 заштићена околина тврђаве Рам
2а/ делимична урбана конзервација (становање малих густина у
зони заштите) х/ конзервација и
презентација у/ делимична конзервација 2б/ урбани део насеља
(ванградско становања малих густина викенд насеље уз десну
обалу Дунава)
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зона 3 становање малих густина - ван зоне заштите



 



 





ɡɨɧɚ

ȼɪɫɬɚɞɨɡɜɨʂɟɧɟ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ
Ɂɨɧɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɤɭɥɬɭɪɧɨ ʄɚ
ɞɨɛɪɨ-ɬɜɪɻɚɜɚ
ɡɨɧɚ ɡɚɲɬɢʄɟɧɚɨɤɨɥɢɧɚ ʄɚ
ɬɜɪɻɚɜɟɊɚɦ
Ɂɨɧɚ ɫɬɚɧɦɚɥɝɭɫɬɢɧɚɜɚɧ ʄɚ
ɡɨɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
2. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И МРЕЖЕ
2.1. Јавне саобраћајне површине

Постојеће стање
Постојећа саобраћајна мрежа на површини захвата плана је јавно земљиште коју
чини саобраћајни правац пут Тврђава Рам - Затоње и пут Тврђава Рам - Кличевац.
Планирано стање
Планом је разрађена постојећа саобраћајница улица Маршала Тита и улица Рамска.
Улица Маршала Тита је предвиђена за двосмерни саобраћај. Ширина ове саобраћајнице је
1у=2х2,75=5,50м са променљивом вредношћу
тротоара. На делу улице Маршала Тита предвиђен је плато-паркинг простор за паркирање моторних возила и аутобуса. Број паркинг места за
моторна возила је 7, а за аутобусе 2.
Улица Рамска је ширине 1у=4,00м и ширине
1у=2х2,75=5,50м, са променљивом ширином попречног пресека тротоара. Улица Рамска је до
цркве прдвиђена за саобраћај моторних возила.
Код цркве је предвиђена окретница са радијусом
К=8,00м. У наставку, од окретнице до улице
Маршала Тита, улица Рамска је предвиђена за
пешачки саобраћај. На овом делу улица Рамска
је ширине !ре§=4,00м. Поред цркве код окретнице предвиђен је простор за паркирање моторних возила. Број паркинг места код цркве је 10.
Планом је предвиђена нова саобраћајница која
из улице Рамске продужава до парцеле иза основне школе «Иво Лола Рибар». Ова саобраћајница је ширине 1у=4,00м са променљивом
ширином попречног пресека тротоара и завршава се окретницом чији је радијус окретања
К=8,00м.
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На западној страни Плана поред Дунава предвиђена је саобраћајница-приступни пут ширине
1у=4,00м који се јужно спаја са улицом Рамском.
Кота нивелете ове саобраћајнице је 73,00м што
је више од коте високих вода Дунава. Поред ове
саобраћајнице, а целом дужином поред Дунава
предвиђена је пешачка стаза ширине !ре§=
2,00м.
Подужни нагиб нивелете улице Маршала Тита
је у вредностима 1род=7,13% и 1род=8,97%. Подужни нагиб нивелете улице Рамске је у вредностима 1род=4,00% и 1род=8,16%. Подужни
нагиб нивелете приступне улице поред Дунава
ка улици Рамској је 1род=0,50%. Подужни нагиб
нивелете приступне улице до парцеле иза школе
«Ибо Лола Рибар» је 1род=1,44%. Попречни
нагиб коловоза је 1р=2,50%. Укупна дужина саобраћајница на предметном Плану је око 1260м.
Укупна дужина пешачких стаза око 850м. Због
висинске разлике ул.Рамске и кеја и стазе поред
Дунава планирати и потребан број степеника
(ово обрадити кроз главни пројекат стаза). Дуж
Дунава од планиране улице на југу планиран је
кеј са шеталиштем све до простора северно од
тврђаве Рам где се улива у плато са обалоутврдама и местима за пристане за скеле. На том
простору је одређено место за постављање споменика и паркинг простори.

2.2.Комунална инфраструктура

2.2.1. Водоснабдевање
На подручју у оквиру границе Плана нема изграђене водоводне и канализационе мреже. Водоснабдевање постојећих корисника врши се из
индивидуалних бунара. Просторним планом Општине Велико Градиште водоснабдевање овог
подручја планирано је са подсистема Кумане Рам (“Северозапад”), преко планираног резервоара Рам, запремине 100т3, са котом дна 174,0
тнм и котом прелива од 174,0 тнм који је предвиђен за изградњу на брду Утрине, изнад насеља
Рам, ван границе Плане. Дуж планираних и постојећих саобраћајница предвиђена је изградња
водоводне мреже са које ће се снабдевати корисници на планском подручју. Положај мреже приказан је на графичком прилогу и налази се на
хоризонталном одстојању од 0,5 т у односу на
ивицу коловоза.
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2.2.2. Каналисање
Не постоји изграђена канализациона мрежа на
планском подручју. Сакупљање употребљених
вода врши се у индивидуалне септичке јаме док
се атмосферске воде дуж улице Маршала Тита
одводе отвореним каналима поред саобраћајнице а у осталом делу углавном слободно
отичу по терену. ППО предвиђено је да свако насеље има изграђен засебан систем за пречишћавање отпадних вода кроз пакетне јединице, тако
да је планиран сепаратни тип каналисања, прво
због близине Дунава као реципијента и друго
како се не би оптеретило постројење великим количинама условно чисте атмосферске воде. Колектори оба система канализације (за
употребљене и за атмосферске воде) предвиђени
су дуж постојећих и планираних саобраћајница,
док се дуж пешачке стазе паралелне Дунаву
предвиђа само канализација за употребљене
воде. Употребљене воде треба планираним колектором одвести до планираног пакет-постројења Рам које је ППО лоцирано низводно од
насеља, ван границе Плане.
Изградњу канализационе мреже ускладити са
изградњом планираних или реконструкцијом постојећих саобраћајница и изградњом водоводне
мреже.
Уколико у будућим објектима има технолошких
поступака у којима има продукције технолошких
отпадних вода, оне се морају адекватно третирати у индивидуалним уређајима за пречишћавање и тек након тога прикључити на јавну
мрежу за одвођење употребљених отпадних
вода.
Са свих паркинга и манипулативних површина,
гаража и сл. где су могућа запрљања сливних површина, пре прикључења на јавну атмосферску
канализацију морају се адекватно третирати у
таложницима и сепараторима за уклањање нафтних деривата и других лаких и пливајућих
примеса, док се атмосферске воде захваћене са
условно чистих површина могу прикључити директно.
Забрањено је испуштање у јавну канализацију
свих отпадних вода које садрже хазардне супстанце изнад прописаних вредности, које могу
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штетно деловати на могућност пречишћавања
вода из канализације, које могу оштетити канализациони систем и планирано постројење за
пречишћавање отпадних вода.
До изградње канализационог система, као прелазно решење, дозвољена је изградња
водонепропусних септичких јама захтеваног капацитета у складу са пројектованим
количинама отпадних вода, са организованим
пражњењем и одвозом садржаја од стране
правних лица регистрованих и овлашћених за ту
делатност.
Изградњу водонепропусних септичких јама
вршити према следећим условима:
-да су приступачне за возило - аутоцистерну које
ће их празнити,
-да су коморе изграђене од водонепропусних материјала,
-да су удаљене од свих објеката и међа према суседима најмање 3,0 т,
-да се лако могу преоријентисати на јавну канализациону мрежу након њене изградње
-да буду удаљене од бунара најмање 8 т.

2.2.3. Електроенергетска мрежа
У границама захвата плана детаљне регулације
подручја „Тврђаве РАМ” у Раму не постоје електроенергетски објекти ЕД „Електроморава” Пожаревац. Подручје плана напаја се из стубне
трафостанице ТС 10/0,4 кУ „Рам” која се не налази у обухвату плана, надземном 0,4 кУ мрежом
која је изведена НН самоносивим кабловским
снопом са одговарајућим прибором за ношење и
затезање проводника, уграђеним на армирано бетонским стубовима. Ови објекти тренутно задовољавају потребе потрошача.
ВН и НН мрежа је изграђена на бетонским стубовима самоносећим кабловским сноповима и
мањим делом подземним водовима, а у свему
како је приказано на Листу: бр.6 Мреже и
објекти инфраструктуре- енергетика и телекомуникације.
Планира се изградња нових електроенергетских
објеката ТС 10/0,4кУ и осталих 0,4 кУ напојних
водова, као и нових бетонских стубних трафостаница 10/0,4 кУ, БСТС, приказаних
на плану, а чије ће се локације ближе одредити
према добијеним условима ЕД „Електроморава”
Пожаревац . Планирати подземни 10 кУ вод тако
да се изврши уклапање на постојећи систем 10
кУ система са постојећим и новопланираним
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БСТС 10/0,4 кУ. Свака градња условљена је
„Правилником о техничким нормативима за изградњу подземних електроенергетских водова
називног напона од 1 до 400 кУ.
Планирање потреба за електричном енергијом
извршено је према техничким препорукама бр.14
(Пословна заједница Електродистрибуције
Србије). Потребно је изградити начин повезивања (техничко решење), трафостаница које је
условљено редоследом градње и условима надлежне ЕД „Електроморава” Пожаревац. Трасе
напојних водова су у тротоарском делу саобраћајница. Инсталисану снагу у трафостаници дефинисати према конкретној намени објеката, по
захтеву инвеститора, а на основу врсте, категорије и локације потрошача, као и потребне снаге
за исте. Локација ТС се одређује поред улице (на
приступном месту) и што ближе центру потрошње ел. енергије. Мрежа 0,4кУ је ваздушна
са типом и пресеком снопа дефинисаним главним пројектом. Планирати каблирање постојеће
НН мреже и са наставком нове у смислу обезбеђења квалитетног напајања за постојеће и нове
купце.
Из планираних СТС-а са поља јавне расвете
предвидети уличну расвету која би осветљавала
коловоз и пешачку стазу као и спољашне зидове
тврђаве. Инсталацију осветљења саобраћајница
извести у простору тротоара. Избор врсте и висине стубова и типова светиљки препушта се
пројектанту инсталације осветљења где је потребно водити рачуна о уградњи украсних расветних стубова који ће одговарати амбијенту.

2.2.4. Телекомуникациона мрежа
У границама захвата плана постоји телефонска
мрежа и трасе надземног мрежног ТК кабла.
Како се планира децентрализација ТТ мреже
ради омогућења пружања широкопојасних
услуга као и израда оптичког привода од АТЦ
Тополовник до планиране АТЦ Рам, овим планом је предвиђена демонтажа постојећих стубова и израда нових кабловских окана на месту
стуба као и додатна нова кабловска окна, а за потребе наставка инфраструктуре за будуће
објекте, као и проширења капацитета од комутационог чвора до корисника. С обзиром на угроженост приступних каблова, неопходно је
приликом израде пројекта за изградњу улица
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планирати и израду пројекта за заштиту и измештање постојећих и нових каблова. Планиране потребе су исказане и уцртане на
коридорима дуж саобраћајница. Планирана телекомуникациона инфраструктура, КРОС ормани и привод биће условљене према конкретној
намени објекта по захтеву инвеститора, а на основу врсте, категорије и локације потрошача, а
према издатим условима надлежног предузећа
Телекома Србије. Уколико дође до укрштања или
паралелног вођења осталих подземних инсталација са ТТ инсталацијама морају се поштовати
минимална растојања и то:
Врста објекта

Гасовод средњег и
ниског притиска
Енергетски кабл
до 10 кУ
Енергетски кабл
преко 10 кУ
Водоводне цеви

Цевоводи одводне
канализације

Хоризонтална Вертикална
удаљ.(т)
удаљ. (т)

0.4

0.4

1

0.6

0.5

3

0.6

0.5

0.3
0.5

Циљ планирања изградње оваквог типа приступне мреже нове генерације НГН мрежа треба
да обезбеди дигиталне линије различитих протока, брзи приступ интернету, интегрисани пренос гласа, података и видео сигнала, бежичне
приступне мреже, ј едноставно одржавање и експлоатацију, компактност и поузданост.
2.3.Систем прикупљања и евакуације отпадака
За прикупљање отпада у обухвату Плана користити контејнере и канте. С обзиром на планирани тип изградње, зона становања малих
густина, викенд насеље, у оквиру сваке парцеле
предвидети место за смештај посуде за одлагање отпада. Сакупљање, пражњење и одвоз отпада вршити организовано, према склопљеном
уговору са овлашћеном службом за прикупљање и одвоз.

3. Посебни услови којима се површине и
објекти јавне намене чине прнступачним
особама са инвалидитетом, у складу са стандардима прнступачности
Омогућити неометано и континуално кретање
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лица са посебним потребама у складу са Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старијим особама (“Службени гласник Републике Србије”,
бр. 22/2015). У складу са стандардима приступачности осигурати услове за несметано кретање и приступ особама за инвалидитетом на
следећн начин: на свим прелазима висинску
разлику између тротоара и коловоза неутралисати обарањем ивичњака; минималне ширине
рампи за приступ објектима морају бити 90 ст,
а нагиб од 1:20 (5%) до 1:12 (8%), избегавати
различите нивое пешачких простора, а када је
промена неизбежна, савладавати је и рампом
поред степеништа.

4. Посебни захтеви, услови и прописи које је
потребно испунити за издавање одобрења за
изградњу
Осим општих принципа и параметара
Законом, Правилником и Планом дефинисаних
приликом спровођења кроз “Информацију о локацији” и “Локацијски услови”, нема додатних
услова. План детаљне регулације подручја
тврђаве Рам је основ за издавање информације
о локацији и локацијских услова за укупан обухват плана. Реализација објеката инфраструктуре и саобраћајница је могуће да се одвија по
фазама.

5. Мере заштите, уређења и унапређења природних и културних добара
На простору Плана детаљне регулације «Подручја тврђаве Рам» налазе се заштићена и евидентирана културна добра: тврђава Рам, караван
сарај, амам, црква посвећена Архангелу Михајлу. У циљу спровођења исправне и свеобухватне заштита и очување ових културних
добара урађена је: Студија ‘’Услови чувања,
одржавања и коришћења културног добра и
мере заштите за израду Плана детаљне регулације подручја Рамске тврђаве у насељу
Рам’’. Овом Студијом анализиран је и валоризован укупан простор унутар границе Плана,
сви појединачни објекти, да би се утврдиле
мере заштите, уређења и коришћења, али и да
се омогуће будућа истраживања и презентација
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културног добра и очувају његове историјске и
споменичке вредности.

Зона 1 средњевековно утврђење тврђава Рам
Непокретно културно добро од великог значаја
тврђава Рам налази се на катастарским парцелама бр.140/1 и 140/2. Тврђава Рам је био фортификациони
објекат
артиљеријско
утврђење-био је војна утврда. Тврђава је данас
у рушевном стању са малим степеном уређености. Потребно је нагласити да су сви архитектонски елементи тврђаве у доброј мери
сачувани и да је захваљујући њима њена обнова
могућа у изворном облику.

Тврђава Рам уписана је у Централни регистар
непокретних културних добара Републике
Србије на основу Одлуке Завода за очување и
научно истраживање културних добара НР
Србије бр. 270/48 од 28.02.1948. године. Одлуком о утврђивању културних добара од изузетног и великог значаја (Службени гласник РС бр.
14/79) ), тврђава Рам је добила статус споменика културе од великог значај а и подлеже обавезама и ограничењима вршења интервенција
на непокретним културним добрима према Закону о културним добрима (Сл. Гласник РС
71/94). У процедури је поступак усвајања Одлуке о утврђивању мера заштите споменика
културе тврђаве Рам и његове заштићене околине, као и Одлуке о прекатегоризацији културног добра - Одлука о утврђивању тврђаве Рам
за културно добро од изузетног значаја.

Зона 2 заштићена околина тврђаве Рам

2а/ делимична урбана конзервација (становање
малих густина у зони заштите) је заштићени
простор од значаја за очување целовитости споменичког комплекса. Обухвата катастарске парцеле бр.123/1, 123/2, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133/1, 133/2, 134, 135, 136,137, 138, 139,
141/2, 141/3, 141/4, 141/6, 141/7, 141/8, 142/1,
142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 142/6, 142/7, 143, 144
и 154 КО Рам. Оно што је важно за овај простор
је да постоји општа сагледивост тврђаве из свих
делова. Заштићени простор је и део ужег урбаног језгра насеља Рам, између улице Маршала
Тита и ивице гребена, одакле се стена стрмо
спушта до обале Дунава. Обухвата следеће катастарске парцеле: бр.126, 127, 128,129, 131(караван сарај), 132, 138(школа), 137, 136, 135, 134,
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133/1, 133/2. Рамска улица ову зону дели на два
дела. Изграђеност ове зоне не спречава квалитетне визуре ка тврђави. Ова зона не поседује
чврсту урбану матрицу.

На простору ове зоне су објекти:
Амам- на к.п.бр.125. Величина грађевине се не
може утврдити без археолошких ископавања.
Остаци амама се налазе на парцели која је у приватном власништву. Амам је културно добро кој
е ужива претходну заштиту.

Црква посвећена Архангелу Михајлу- Нова грађевина подигнута на остацима старије грађевине
у простору караван сараја.
Караван сарај
На катастарској парцели бр.131. Остаци обимних зидова сачувани на појединим деловима
скоро у пуној висини су у добром стању. Могуће
је део грађевине караван сараја обновити у изворном облику.

2б./ Простор уз десну обалу Дунава, обухвата катастарске парцеле бр.141/7, 141/8, 141/2, 141/3,
142/3, 142/4, 142/5, 142/6, 142/7, 142/2, 144 и143
и делове парцела бр.141/4 и 141/6.које се директно наслањају на обалу реке. Већи део ове
зоне је неизграђен, неуређен и неодржаван. Простор је намењен за изградњу типа- ванградско
становања малих густина (викенд насеље уз
обалу Дунава).

Зона 3 становање малих густина - ван зоне заштите
За овај простор не важе мере заштите.

5.1. Опште мере заштите
Мере заштите се примењују на споменичке
вредности укупног фонда наслеђа Рама и дају се
кроз степен валоризације појединих локација.
-У оквиру наведеног просторног обухвата није
дозвољено планирати изградњу бензинске
пумпе, привредних и индустријских објеката,
који својим технолошким процесом утичу негативно на услове живота, вредности простора и
обј еката. -Планирати реконструкцију и опремање постојеће уличне мреже.
-Све инсталације, водовод, фекална и кишна канализација, електроинсталација,
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телефонска и кабловска мрежа морају се водити
подземним путем. Трасирање далековода
и трафо станица у заштићеном простору није
дозвољено.
-Планирати функционално и декоративно осветљење простора и обј еката.
-Планирати уређење обале Дунава, трасе шеталишта, водених проширења и
функционалних пунктова (угоститељски пунктови, одморишта и сл.).
-Посебна пажња мора бити усмерена на планирање озелењавања рубних зона, као и уређења
прилазу целини (планско зеленило).
-На простору савременог насеља нису предвиђена систематска археолошка истраживања, али
је неопходно водити рачуна да уколико се током
извођења грађевинских радова наиђе на археолошке налазе, одмах обавести РЗЗСК како би се
предузеле потребне мере. -За извођење било које
врсте грађевинских радова (изградња нових
објеката, адаптација, доградња и надградња, рестаурација, ревитализација, инвестиционо одржавање) неопходно је прибавити услове за
предузимање мера техничке заштите и сагласност Републичког завода за заштиту споменика
културе (РЗЗСК).
5.2. Посебне мере заштите:
Рамска тврђава-Забрана свих врста земљаних
радова унутар и око тврђаве, осим археолошких
ископавања и истраживања. Очување изворног
габарита тврђаве. Дозвољава се обнова порушених делова тврђаве по завршетку систематских
археолошких истраживања по условима и под
надзором надлежног завода. Донжон кула кроз
коју се улази у тврђаву, као и СЗ, северна и СИ
кула могу се обновити у потпуности. Обнова порушене ЈИ куле могућа је до нивоа шетне стазе
бедема. Обнова свих бедема могућа је у потпуности. На простору који је у потпуности археолошки истражен дозвољава се изградња објеката
и инфраструктуре у функцији презентације споменика културе по условима и надзором надлежног завода.
Околина тврђаве Рам,
У оквиру просторних целина-зона код којих су
поједини сегменти, односно подручја изгубили
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своја споменичка својства, је могуће вршити реконструкцију. Интервенције у простору изван
оквира конзервације и рестаурације, морају бити
усклађене са свим споменичким вредностима.
Вертикална-висинска регулација, односно волумен и габарит објеката, не сме да угрози и деградира споменик културе. За објекте који уживају
претходну заштиту са наглашеним споменичким
вредностима (амам и караван сарај) подразумева
се очување у целости. Остаци амама: на кат.
парцели бр.125 важи забрана свих врста земљаних радова, осим археолошких ископавања и
истраживања. На овој парцели могуће је планирати изградњу новог објекта јавне намене тек
након археолошких ископавања и конзервације
откривених остатака. Намена новог објекта мора
бити искључиво у функцији презентације и коришћења тврђаве. Изградња објекта могућа је
искључиво по програму, условима и под надзором надлежне службе заштите.
Објекти на кат. парцели 123/1 задржава постојећу намену и габарит. На кат. парцелама
123/2, 130 и деловима кат. парцела 141/4 и 141/6
није дозвољена градња. Објекат на кат. парцели
бр.139 потребно је уклонити. На кат. парцели
131 (караван сарај - црквена порта) важи забрана
свих врста земљаних радова, осим археолошких
ископавања и истраживања. Није дозвољена
градња. Постојећа намена и габарит се задржава.
Остали објекти у овој зони задржавају постојећи
габарит. Не дозвољава се доградња и надградња
обј еката. Могућа ј е рекомпозициј а постој ећих
обј еката или потпуно уклањање.
Нова изградња је могућа само уколико се уклоне
постојећи објекти према посебном програму и
условима надлежне службе заштите. Предвидети
уклањање помоћних објеката.
6. Општи услови заштите животне средине од
различитих видова загађења
Према члану 8 одлуке о изради Плана детаљне
регулације «Подручја тврђаве Рам» (“Сл. Гласник општине Велико Градиште”, бр. 8/2013) и
Одлуке о измени и допуни одлуке о приступању
изради Плана детаљне регулације «Подручја
тврђаве Рам» (25. Седница Скупштине општине
Велико Градиште одржана 04.07.2014г.):

18. децемвбар 2015.

Приступа се изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације на животну
средину.

У оквиру граница Плана не планирају се садржаји који негативно утичу на квалитет воде, ваздуха и тла, као и на стварање прекомерне буке.
При изградњи објеката обавезна је примена свих
прописа, смерница и стручних искустава за заштиту људи, земљишта, вода и материјалних добара.

7. Услови заштите природе
Планом детаљне регулације дефинисани су неопходни урбанистички параметри, а посебно
проценат изграђености земљишта, дозвољена
висина и изглед објеката, паркинг простори, итд.
Предметно подручје се не налази унутар заштићених подручја нити се на њој налазе заштићена природна добра.
У границама Плана се налазе веома значајна
пешчарска станишта која су планом рада Завода
предвиђена за заштиту (теренска истраживања
су обављена током 2012, 2013 год.). Границе будућег заштићеног добра још увек нису одређене.
Предметна локација излази на Дунав који са приобалним појасевима у природном и полуприродном стању у границама Плана, као и предеоним
елементима са очуваном или делимично измењеном вегетацијом унутар културног предела
(шумарци аутохтоних врста, групе и појединачна
стабла, кошанице, живице, међе, шибљаци, баре,
тршћаци и др.) представљају еколошки коридори еколошке мреже републике Србије која је
утврђена Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, бр. 102/2010). Еколошки коридори
доприносе
очувању
динамике
популација и животних заједница строго заштићених и заштићених дивљих врста проглашених Правилником о проглашењу и заштити
строго заштићених и заштићених дивљих врста
биљака, животиња и гљива („Службени гласник
РС”, бр. 5/2010 и 47/2011) на нивоу предела, с
обзиром да бројност врста и јединки природних
вредности показује сезонску варијабилност са
највећим вредностима у периодима миграције
појединачних животињских група.
Предметно подручје обухваћено је Међународним значајним подручјем за птице - 1ВА
„1трог1ап1 В1гд Агеа” (К80161ВА), а обала
предметне локације подручјем КАМЗАК. (Лабудово окно 3К.3005).

18. децембар 2015.

Нема објеката геонаслеђа, према Инвентару
објеката Геонаслеђа Србије (2005,2008).
Сачувати и унапредити постојеће природне и
природи блиске елементе у обухвату Плана. У
највећој могућој мери очувати постојеће фрагменте шумских површина, односно шумарака
аутохтоних врста, групе стабала, појединачна
стабла и рубна станишта (живице, међе и сл.);
Посебну пажњу посветити формирању и уређењу нових зелених површина. Планом се даје
обавеза да се врши редовно сузбијање и контролисање инвазивних врста на подручју Плана (кисело дрво, багремац).

8. Општи услови и мере заштите живота и
здравља људи и заштите од елементарних непогода
У оквиру граница Плана не планирају се садржаји који негативно утичу на квалитет воде, ваздуха и тла, као и на стварање прекомерне буке.
При изградњи објеката обавезна је примена свих
прописа, смерница и стручних искустава за заштиту људи и материјалних добара.

8.1. Заштита од елементарних непогода
У случају природних несрећа, техничких катастрофа и евентуалног ратног разарања, људи и
материјална добра склањају се у склоништа и
друге заштитне објекте, у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу склоништа (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 55/83).
У поступку спровођења Плана, приликом издавања Информације о локацији и Локацијских
услова обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних искуства као и Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите
(“Службени гласник РС”, бр. 21/92). Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником
о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (“Службени лист СФРЈ”,
бр. 53/88, 54/88 и 28/95) и Правилником за заштиту објеката од атмосферског пражњења
(“Службени лист СРЈ”, бр. 11/96).
Заштита становништва и материјалних добара
од ратних разарања обезбеђује се према Закону
о одбрани (“Сл. гласник РС”, бр. 116/07 и 88/09)
и Уредби о организовању и функционисању цивилне заштите (“Сл. гласник РС”, бр. 21/92).
На предметном подручју забрањена је употреба
технологија које могу угрозити окружење. На
површинама јавне намене обавезна је употреба
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атестираних инфраструктурних објеката и
мрежа, а њихова уградња мора бити извршена од
стручних и овлашћених лица.

8.2. Заштита од земљотреса
Подручје Плана, спада у зону VIII степена МС8.
На поменутом подручју није било катастрофалних потреса, али се не искључује могућност
јачих удара.
Основну меру заштите од земљотреса представља примена принципа асеизмичког пројектовања објеката, односно примена сигурносних
стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима.
Ради заштите од потреса, објекти морају бити
реализовани и категорисани према Правилнику
о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима (“Службенн лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и
52/90).

8.3. Заштита од пожара
Објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима у складу с
Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (‘’Службени
лист СФРЈ’’ бр. 30/91), Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у
близини објекта повећаног ризика од пожара
(“Службени лист СРЈ”, бр.8/95), Законом о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, бр.
111/09) и другим прописима који уређују ову
област.

8.4. Заштита од поплава
Читавом својом западном страном план лежи на
Дунаву. Забрањена је експлоатација песка и
шљунка. Ради очувања и одржавања водних тела
површинских и подземних вода и заштитних и
других водних објеката, спречавања погоршања
водног режима, обезбеђења пролаза великих
вода и спровођења одбране од поплава, као и заштите животне средине, забрањено је:
-На насипима и другим водним објектима копати
и одлагати материјал, вући посечено дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим на местима на којима је то дозвољено и обављати
друге радње којима се може угрозити стабилност
тих објеката;
-На водном земљишту: градити објекте којима се
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смањује пропусна моћ корита, одлагати чврсти
отпад и опасан и штетан материјал, складиштити
дрво и други чврст материјал на начин којим се
ремете услови проласка великих вода, садити
дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском
појасу ширине најмање 10м од небрањене ножице насипа према водотоку, а у брањеној зони
супротно издатим водним условима, прати возила и друге машине,
-Одлагати чврсти отпад и друге матерјале у водотоке, акумулације, ретензије, мелиорационе и
друге канале, упуштати загађене воде или друге
матерјале и вршити радње, којима се може оштетити корито и обала водотока, утицати на промену његове трасе, ниво воде, количину и
квалитет воде, угрозити стабилност заштитних
и других водних објеката или отежати одржавање водног система;
-У кориту реке, без одговарајућих водних аката,
вршити интервенције (осигурање обала, преграђивање корита, проширење и продубљење корита и друго); изводити друге радове који би
могли да угрозе стабилност и отежају одржавање
регулационих, заштитних и других водних
објеката. Забрана вршења радњи може се проширити и изван граница водног земљишта, ако би
се тим радњама угрозио водни режим или водни
објекти.

9. Мере енергетске ефикасности
Сви новопланирани објекти морају да задовољавају све прописе везане за енергетску ефикасност објеката. (Правилник о енергетској
ефикасности зграда и Правилник о условима,
садржини и начину издавања сертификата о
енергетским својствима зграда („Службени гласник РС”, бр. 61/2011)). Правилником о енергетској ефикасности зграда ближе се прописују
енергетска својства и начин израчунавања топлотних својстава објеката високоградње, као и
енергетски захтеви за нове и постојеће објекте.
У оквиру правилника дати су параметри за постизање енергетске ефикасности планираних
објеката. Стимулисати коришћење локалних извора енергије и обновљивих - алтернативних извора енергије као и максимално поштовање
еколошких стандарда.

18. децемвбар 2015.

III. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

А./ Јавна површина-Подручје реке Дунав

Потребно је одржати физичку структуру обале
Дунава у што природнијем стању и на што дужој
деоници. Ужи приобални део водотока није планиран за изградњу објеката високоградње у ширини од 10м од средње линије водостаја. Овај
појас планирати за површину ј авног коришћења
или намене са континуираним пој асом вишеспратне аутохтоне вегетације.
У јужном делу плана, у ЗОНИ 2 део 2б, а у
складу са конфигурацијом терена могу се градити дрвене сојенице и настрешнице и свако
партерно уређење (мањи спортски терени,
опрема, мобилијар, плаже и сл.). Највеће дозвољене висине настрешница су 4,0 т. При осветљавању јавних површина, применити одговарајућа
техничка решења у складу са функцијом локације и потребама јавних површина, а изворе
светлости јавне расвете усмерити ка тлу. Није
дозвољено коришћење јаких светлосних извора
(рекламни ротирајући рефлектори, ласери и
слично) усмерених ка небу осим уколико се они
користе за потребе безбедности и контроле ваздушног саобраћаја.

Б./Правила за изградњу објеката по зонама

Општа правила за насеље уз обалу Дунава и

просторе ван зоне заштите

1 Услови за формирање грађевинске парцеле
Све грађевинске парцеле морају имати обезбеђен приступ на јавну површину. Уколико катастарска парцела нема приступ на површину
јавне намене није грађевинска парцела.
Приступ на површину јавне намене може се
обезбедити пројектом парцелације, а минимална
ширина је 2,5м.
Величина грађевинске парцеле дефинисана је
регулационим линијама према површинама
јавне намене и границама катастарских парцела.
Нове грађевинске парцеле формирају се применом правила парцелације, препарцелације и исправке граница суседних парцела, у складу са
Закон о планирању и изградњи („Сл. Гласник
РС”, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС и 98/2013- одлука УС,
132/14), (члан 65).
На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела пројектом
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парцелације. Подела постојеће катастарске парцеле на две или више мањих парцела врши се у
оквиру граница парцеле.
Од већег броја катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела,
пројектом препарцелације. Поделом се не могу
образовати парцеле које не испуњавају услове за
формирање грађевинске парцеле у погледу величине, начина градње у односу на непосредно
окружење, тј. планирани вид изградње.
На простору јужно и око тврђаве Рам препорука је урадити урбану комасацију ради повољног обликовања парцела.

2.Облик и величина парцела
Грађевинска парцела треба да има облик правоугаоника или трапеза, односно, облик који омогућава изградњу објекта у складу са правилима
уређења и правилима грађења. Минимална величина новоформиране грађевинске парцеле
је 200м2.
Ширина грађевинских парцела дефинисана је
регулационом линијом и постојећим међним линијама минимална ширина парцеле за слободностојеће објекте је 10,00м. За објекте у низу
минимална ширина парцеле је 6,00м. За објекте
(први и задњи) у прекинутом низу ширина парцеле је 8,00м.

3. Услови и начин обезбеђивања простора за
паркирање
Положај објекта на парцели треба да је такав да
омогућава одговарајућу везу са саобраћајницом
и потребан број паркинг места у оквиру грађевинске парцеле (површински паркинг или гаражно место). Простор за паркирање у оквиру
грађевинске парцеле одређује се на основу норматива за паркирање: једно паркинг место на
једну стамбену јединицу, за пословни простор
једно паркинг место на 70м2 корисне површине.

4. Положај објекта у односу на регулацију и грађевинске линије
Положај објекта на парцели се одређује грађевинском линијом и регулацијом саобраћајниц, а
што је дефинисано на графичком прилогу (Лист
бр.4 Саобраћај, регулација и нивелација са грађевинским линијама). Грађевинске линије приказане на овом графичком прилогу су линије до
којих је дозвољено поставити објекат у нивоу терена. Подземне етаже могу се градити унутар и
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до грађевинске линије, односно регулационе линије (ако је грађевинска линија иза регулације).
На простору између регулационе и грађевинске
линије може се формирати паркинг уколики то
терен дозвољава. Минимално удаљење грађевинске линије планираних објеката од регулације износи 2,0т у односу на регулацију
саобраћајнице. Затечени објекти се задржавају
на изграђеним удаљењима од регулације.

5 Минимална међусобна удаљеност објеката од
суседа
Објекти на парцелама се могу градити као слободностојећи објекти. Међусобна удаљеност
слободностојећих објеката износи половину висине вишег објекта (минимално по 2,5 м од
међе), односно четвртину висине вишег објекта,
уколико објекти немају отворе за стамбене просторије, а минимално 1,5м. Прописана одстојања од границе суседне парцеле могу бити
мања уз сагласност суседа.
6. Ограђивање грађевинских парцела
Дозвољава се ограђивање парцела транспарентном оградом висине до 1.40м. од терена са или
без парапета. Могуће је изградити пуну ограду
или ограду од зеленила висине до 0.9м. Дозвољено је формирање потпорних зидова и платоа
(као резултат конфигурације терена).

7. Услови изградње помоћних објеката
У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру
дозвољеног процента изграђености парцеле, допуштена је изградња помоћних објеката који су
у функцији коришћења стамбеног објекта
(оставе, септичке јаме, бунари и сл.). Септичке
јаме морају бити удаљене од бунара најмање 20т
и то само на нижој коти стрмог терена. За приземне помоћне објекте чија стреха није виша од
3т минимално одстојање до међе може бити 1,5
т.

8. Поткровна етажа
Дозвољава се изградња објеката са поткровљем.
Надзидак поткровне етаже радити са максималном висином +1.60м од коте конструкције.

Посебна правила

зона 1 средњевековно утврђење тврђава Рам
Потребно је археолошки истражити простор
тврђаве под надзором и упутствима Републичког
завода за заштиту споменика културе (РЗЗСК)
Београд. Дозвољене су мере ревитализације
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којима би тврђава добила могућност за коришћење и даље трајање. Ревитализацију овог утврђења неопходно је засновати на програмским
опредељењима укључивања у савремене функције у складу са изграђеним начелима коришћења споменика културе истог типа у оквиру
насељених места. На простору који је у потпуности археолошки истражен дозвољава се изградња објеката и инфраструктуре у функцији
презентације споменика културе по условима и
надзором надлежног завода.

зона 2 заштићена околина тврђаве Рам
У овом простору је дозвољена делимична урбана
конзервација. Она се састоји у контролисаном
начину градње у оквиру просторних делова који
су изгубили своја споменичка својства. Посебна
пажња се ставља на:
2а/ делимична урбана конзервација
(становање малих густина у зони заштите)
х/локација к.п.125 (конзервација и презентација) остаци амама где важи забрана свих врста
земљаних радова, осим археолошких ископавања и истраживања. На овој парцели могуће је
планирати изградњу новог објекта јавне намене
тек након археолошких ископавања и конзервације откривених остатака. Намена новог објекта
мора бити искључиво у функцији презентације
и коришћења тврђаве. Изградња објекта могућа
је искључиво по програму, условима и под надзором надлежне службе заштите.
у/локација к.п.131(делимична конзервација) караван сарај - црквена порта. Овде важи
забрана свих врста земљаних радова, осим археолошких ископавања и истраживања. Није
дозвољена градња. Постојећа намена и габарит
се задржава.

Интервенције у простору изван оквира конзервације и рестаурације морају бити усклађене са
свим споменичким вредностима које поседују
објекти са наглашеним споменичким својствима
и објекти под претходном заштитом.
Објекат на кат. парцели бр.139 потребно је
уклонити. На кат. парцелама 123/2, 130 и деловима кат. парцела 141/4 и 141/6 није дозвољена
градња.
Остали објекти у овој зони задржавају постојећи
габарит. Не дозвољава се доградња и надградња
објеката. Могућа је рекомпозиција постојећих
објеката или потпуно уклањање. Нова изградња
је могућа уколико се уклоне постојећи објекти,

18. децемвбар 2015.

према посебном програму и условима Републичког завода за заштиту споменика културе
(РЗЗСК) Београд. Предвидети постепено уклањање помоћних објеката.
2б./урбани део насеља уз обалу Дунава
(ванградско становање малих густина викенд насеље)
Поред општих правила за овај простор је важно
да се за нову локацију пажљиво сагледа терен и
анализира могућа локација поштујући аутентичност простора и визуелни интегритет подручја.
Архитектуру објеката је потребно ускладити са
градитељским наслеђем подручја, уз примену
природних и традиционалних локалних материјала (препоручује се дрво, камен, шиндра).

Нова изградња може бити мах. П+1+Пк.
Највећи индекс заузетости грађевинске парцеле
је до 50%
Због јако стрмог терена кота пода приземља
објекта да је максимално +0,20м од коте терена
приступног пута.

зона 3 становање малих густина - ван зоне заштите
Поред општих правила за овај простор
се дозвољава изградња стамбених објеката са
могућим компатибилним наменама: мало угоститељство, комерцијалне делатности, услуге и
пословање.
Архитектуру објеката је потребно ускладити са
градитељским наслеђем подручја, уз примену
природних и традиционалних локалних материјала (препоручује се дрво, камен, шиндра).
Нови изграђени објекти морају својим изгледом,
габаритом, спратношћу, материјалима и положајем према регулационој и грађевинској линији
имати позитивне амбијенталне и архитектонске
карактеристике савремене архитектуре. Највећи
индекс заузетости грађевинске парцеле је до 50%
Највећа дозвољена спратност објеката је три надземне етаже. Дозвољена је изградња подрума
или сутерена.
Кота пода приземља стамбеног објекта може
бити највише 1,20т виша од коте терена приступног пута.
Нова изградња је могућа само уколико се уклоне
постојећи објекти, према посебном програму и
условима; Задржава се постојећа намена објеката
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3.0. Услови прикључења на комуналну и
осталу инфраструктуру
Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру радити према условима надлежних Јавних предузећа
Правила грађења за водопривредну инфраструктуру
Водоснабдевање-Димензионисање водоводне
мреже одредити на основу хидрауличког прорачуна, а узимајући у обзир потребну количину
воде за гашење пожара, у складу са законским
прописима.
Минимална дубина укопавања цеви водовода је
1,0 т од врха цеви до коте терена, а падови према
техничким нормативима и прописима, у зависности од пречника цеви. Противпожарна заштита се омогућава уградњом противпожарних
хидраната на водоводној мрежи тако да се евентуални пожар на сваком објекту може гасити са
најмање два хидранта. Цеви морају бити минималног пречника 0 100 тт.
Прикључне везе за објекте треба да задовоље потребне количине за санитарном и противпожарном водом. Од шахта за водомер, који треба
поставити на 1,5 т од регулационе линије ка
објекту, независно пројектовати мреже за: санитарну воду стамбеног дела, санитарну воду пословног дела и противпожарну воду. Уколико се
хидрантска мрежа напаја водом недовољног
притиска (минимално потребни притисак је 2,5
ћага) обавезна је уградња уређаја за повишење
притиска. Инсталације за санитарну воду пројектовати тако да свака тржишна целина има сопствени водомер, смештен тако да у сваком
тренутку буде доступан стручној служби предузећа за дистрибуцију воде, у циљу очитавања
потрошње. Врста и класа цевног материјала за
водоводну мрежу, треба да испуни све потребне
услове у погледу очувања физичких и хемијских
карактеристика воде, притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току
самог полагања и монтаже, тако и у току експлоатације. Избор грађевинског материјала од
кога су начињене цеви, пад цевовода и остале
техничке карактеристике, препуштају се пројектанту на основу хидрауличког прорачуна али не
могу бити мањег пресека од 0100 тт за јавну
мрежу. Изградњу и реконструкцију јавне водоводне мреже ускладити са изградњом планира-
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них саобраћајница односно реконструкцијом постојећих.
Монтажу цевовода извршити према пројекту са
свим фазонским комадима и арматуром. Након
монтаже извршити испитивање цевовода на
пробни притисак. Пре пуштања у експлоатацију,
извршити испирање и дезинфекцију цевовода.
Шахте за смештај арматуре и фазонских комада
урадити на за то потребним местима од бетона
МВ 30, на основу статичког прорачуна.
Број и распоред противпожарних хидраната одредити на основу Закона о заштити од пожара и
Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара.
Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима инфраструктурних мрежа треба поштовати међусобна
хоризонтална и вертикална одстојања.
Каналисање -Избор грађевинског материјала од
кога су начињене канализационе цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу хидрауличког
прорачуна и услова на терену. За контролу рада
канализације и могућност благовремене интервенције: на месту вертикалног прелома цевовода, на месту промене хоризонталног правца
пружања цевовода и на месту улива бочног
огранка, предвидети ревизионе силазе. Радове,
око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања цеви, затрпавања
цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад,
извршити на основу важећих техничких прописа
и услова за ову врсту радова и инсталација. Приликом паралелног вођења цевовода или његовог
укрштања са постојећим објектима инфраструктурне мреже треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална одстојања. Забрањено је
упуштање употребљених вода у канализацију за
атмосферске воде. Планиране изливе атмосферских вода у Дунав обавезно обезбедити “жабљим” поклопцем.
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IV. ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ

Лист бр.1 Катастарско-топографска подлога са
границом обухвата Плана... Р 1:1 000
Лист бр.2 Режим коришћења земљишта Р 1:1 000
Лист бр.3 План намене површина са поделом на
урбанистичке зоне Р 1: 1 000
Лист бр.4 Саобраћај, регулација и нивелација са
грађевинским линијама Р 1: 1 000
Лист бр.4а Координате и пресеци саобраћаја
Р 1: 1 000
Лист бр.5 Мреже и објекти инфраструктуре- водоснабдевање и каналисање....Р 1: 1 000 Лист
бр.6 Мреже и објекти инфраструктуре- енергетика и телекомуникације..Р 1: 1 000

V ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА
•

•

•

Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације «Подручја тврђаве Рам
а» (“Сл. Гласник општине Велико Градиште”, бр. 8/2013),
Одлуке о измени и допуни одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације «Подручја тврђаве Рам» ( 25.
Седница Скупштине општине Велико
Градиште одржана 04.07.2014г.).
Извод из записника са седнице
комисије за планове општине
Велико Градиште Одржане
27.04.2015. год.

УСЛОВИ И МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА
• МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
бр. 325-05-01104/2014-07. од 16.12.2014.
год., Београд ДК.
• Привредно друштво за дистрибуцију
електричне енергије ЦЕНТАР доо Крагујевац, ЕД ЕЛЕКТРОМОРАВА Пожаревац, бр. 11652 од 03.12.2014. год.
• ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, ВПЦ „Сава Дунав”, бр. С/14-139 од 26.03.2014. год.,
Нови Београд, РАДНА ЈЕДИНИЦА
„Смедерево” Смедерево.
• РЕПУБЛИЧКИ
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД, бр. 92-Ш-1-19/2014 од
21.03.2014. год., Београд.
• ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, бр. 91129/1 МЗ од
24.03.2014. год., Регија Београд, извршна јединица Пожаревац.

•
•
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Републички завод за заштиту споменика
културе -Београд, бр. 37/24 од
15.07.2014. год.
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
СРБИЈЕ, бр.020-850/4 од 06.05.2014.
год., Нови Београд.

VI СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Локацијски услови и информација о локацији се
издају на основу Плана детаљне регулације, а издаје их надлежни општински орган у складу са
одредбама овог Плана. Грађевинску дозволу издаје надлежни општински орган на основу техничке документације урађене у складу са
одредбама овог Плана.
У процесу спровођења Плана за даљу архитектонску разраду простора за пристан издају се локацијски услови односно израђује потребна
техничка документација за локацијске услове,
које издаје надлежни орган у складу са одредбама плана.
У Плану детаљне регулације, у текстуалном делу
и графичком прилогу бр.2 „Режим коришћења
земљишта”, дефинисано је планирано земљиште
јавне намене, што је основ за доношење Одлуке
о проглашењу грађевинског земљишта јавне намене.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План детаљне регулације је оверен потписом председника и печатом Скупштине општине Велико Градиште и урађен је у четри
аналогна и три дигитална примерка, од којих се
три примерка налазе у Општини Велико Градиште-Оделење за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове и један
примерак обрађивачу плана.
Права на непосредан увид у донети План
имају правна и физичка лица, на начин и под
условима које ближе прописује министар надлежан за послове урбанизма.
План детаљне регулације ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Велико Градиште “.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић
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На основу члана 99. став 5, 17. и 20. члана 101.
став 5. и члана 103. став 5. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 98/13, 132/14 и
145/14), члана 20. ст.1. тачке 8. Закона о лoкалној
самоуправи и члан 40. Статута општине Велико
Градиште (‘’Службени гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/2008 и 15/14),
Скупштина општине Велико Градиште на 40.
седници одржаној дана 17.12.2015. године, доноси
ОДЛУКУ О ГРАЂЕВИНСКОМ
ЗЕМЉИШТУ

I. Основне одредбе

1. Предмет уређивања

•
•
•
•

•
•

Члан 1.

Овом одлуком уређују се услови, начин и поступак:

Располагања грађевинским земљиштем у јавној својини општине,

Прибављања грађевинског земљишта у јавну
својину општине,

Стављања ван снаге решења о располагању
и прибављању грађевинског земљишта и
других решења која се доносе на основу ове
одлуке,

Измена и раскида правних послова који се закључују на основу донетих решења,

Давање сагласности за легализацију, изградњу, односно постављање објеката на
грађевинском земљишту у јавној својини
града и других потребних сагласности.

2. Појам грађевинског земљишта

Члан 2.
Грађевинско земљиште је земљиште које
је одређено законом или планским документом
за изградњу и коришћење објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти у складу са
законом.

18. децемвбар 2015.

3. Коришћење грађевинског земљишта.
Члан 3.

Грађевинско земљиште се користи према
намени одређеној планским документом, на
начин којим се обезбеђује његово рационално коришћење, у складу са законом.
4. Врсте грађевинског материјала.

4.1. Изграђено и неизграђено грађевинско земљиште
Члан 4.

Грађевинско земљиште може бити изграђено и неизграђено.
Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме су изграђени објекти намењени
за трајну употребу, у складу са законом.
Неизграђено грађевинско земљиште је
земљиште на коме нису изграђени објекти, на
коме су изграђени објекти без грађевинске дозволе и привремени објекти.
4.2. Уређено и неуређено грађевинско
земљиште
Члан 5.

Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено.
Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је у складу са планским документом
комунално опремљено за грађење и коришћење
(изграђен приступни пут, електро-мрежа, обезбеђено снабдевање водом и обезбеђени други послови).
5. Уређивање грађевинског земљишта
Члан 6.

Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.
Припремање
земљишта
обухвата
истражне радове, израду геодетских, геолошких
и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање земљишта,
расељавања, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.
Поред радова из става 2 овог члана, на
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подручјима која су била изложена ратним
дејствима, или несрећама већих размера, обавља
се и врши у складу са законом и посебним Програмом
Опремање земљишта обухвата изградњу
објеката комуналне инфраструктуре и изградњу
и уређење површина јавне намене.
Уређивање грађевинског земљиштра
обавља се у складу са важећим планским документом према средњорочним и годишњим програмима уређивања које доноси скупштина
општине, при чему се доносилац програма посебно стара о заштити, рационалном и одрживом
коришћењу земљишта.
Члан 7.

Општина Велико Градиште (у даљем
тексту: Општина) уређује грађевинско земљиште
и стара се о његовом рационалном коришћењу,
према намени земљишта предвиђеној планским
документом, у складу са законом.
Обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског
земљишта, које обухвата: Припрему средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, уређивања грађевинског
земљишта, старање о заштити, рационалном и
наменском коришћењу грађевинског земљишта
као и обављање других послова у складу са законом и другим прописима, обавља Јавно предузеће „Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште (у даљем тексту: Дирекција).
Дирекција врши радове на уређивању
грађевинског земљишта који су утврђени програмима из члана 6. став 5, ове одлуке.
5.1. Припремање и опремање грађевинског земљишта средствима физичких
или правних лица
Члан 8.

Грађевинско земљиште које није уређено у смислу закона и ове одлуке, а налази се у
обухвату планског документа на основу кога се
могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола, може се припремити и средствима физичких или правних лица.
Физичка и правна лица подносе Дирекцији предлог о финансирању припремања, односно опремање грађевинског земљишта.

Број 15

123

Дирекција је дужна да одлучи о предлогу у року од 15 дана од дана пријема предлога.
Дирекција у име и за рачун општине,
може са лицем из става 1. овог члана закључити
уговор о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта, који нарочито
садржи:
1 Податке о локацији, односно зони у којој
се планира опремање грађевинског земљишта.
2

3
4
5

6
7

8
9

Податке из планског документа и техничке услове за изградњу.

Податке из програма за уређивање грађевинског земљишта.

Границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских
парцела.

Динамику и рок изградње.

Обавезу општине као инвеститора да
обезбеди стручни надзор у току извођења
радова.

Одређивање учешћа сваке уговорне
стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке документације и
стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача
радова, као и других трошкова у вези са
опремањем грађевинског земљишта,
укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава.

Одређивање објеката који се граде и
који ће прећи у својину општине

Одређивање износа учешћа лица из става
1, овог члана у финансирању припремања, односно опремања грађевинског
земљишта који ће бити умањен за износ
доприноса за уређивање грађевинског
земљишта.

10 Средства обезбеђења испуњена обавеза
уговорних страна.

6. Финансирање уређивања грађевинског
земљишта.
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Члан 9.

Финансирање уређивања грађевинског
земљишта обезбеђују се из средстава
остварених од:

Доприноса за уређивање грађевинског
земљишта,
Закупнина за грађевинско земљишта,

Отуђење или размене грађевинског земљишта,

Претварање права закупа у право својине
у складу са законом,

Накнаде за уређење грађевинског земљишта у смислу члана 8 ове Одлуке и
Других извора у складу са законом.

II. Грађевинско земљиште у јавној
својини општине
1. Надлежност и надлежни органи
Члан 10.

Грађевинским земљиштем у јавној
својини општине ( у даљем тексту: грађевинско
земљиште) располаже општина, у складу са законом којим је уређена област грађевинског земљишта (у даљем тексту: закон) и овом одлуком.
Располагањем грађевинским земљиштем,
у смислу ове одлуке, сматра се:
1 Отуђење,
2

3
4

5

Давање у закуп,

Међусобно располагање власника грађевинског земљишта у јавној својини,
Улагање у капитал,

Установљавање права стварне службености.

Општина прибавља грађевинско земљиште у јавну својину општине у складу са законом, Уредбом, овом и другим одлукама.
Под отуђењем грађевинског земљишта,
односно под прибављањем грађевинског земљишта у јавну својину сматра се размена.

18. децемвбар 2015.

Члан 11.

Скупштина општине Велико Градиште (у
даљем тексту: Скупштина) доноси решење о располагању грађевинског земљишта, прибављању
грађевинског земљишта и јавну својину општине, као и сва друга решења и друге акте који
се доносе на основу ове Одлуке.
Скупштина општине одлучује и о другим
питањима и актима који се доносе на основу ове
одлуке осим о оним питањима која су изричито
уређена законом и Уредбама Владе РС.
Председник општине (у даљем тексту
председник) на образложен предлог Општинске
управе покреће поступак располагања и прибављања грађевинског земљишта у јавној својини
општине .
Акта овог члана из става 1 и 2. овог
члана, за Скупштину, Председника и Општинско
веће, припрема Општинска управа, организациона јединица Општинске управе (у даљем
тексту: Управа ).
Члан 12.

Уговоре о располагању грађевинским
земљиштем, прибављању грађевинског земљишта и све друге правне послове који се закључују на основу решења из члана 11. став 1. ове
одлуке, закључује Председник, односно друго
лице по овлашћењу председника.
Правни послови из става 1. овог члана
оверавају се код надлежног органа, у складу са
законима којима је уређен промет непокретности, јавнобележничка делатност и ванпарнични
поступак, а трошкове овере, друге трошкове, као
и у шта су урачунате и пореске обавезе сноси
лице са којим општина закључује правни посао.
Надлежни орган овере ће примерак овереног уговора или правног посла из става 1. овог
члана, доставити Општинском правобранилаштву општине Велико Градиште (у даљем
тексту: Правобранилаштво), у року од пет дана
од дана овере.
У случајевима из поглавља XII ове одлуке, не закључује се правни посао.
Члан 13.

Правни посао из члана 12. став 1. ове одлуке, закључује се по претходно прибављеном
мишљењу Правобранилаштва , које је дужно да
мишљење да у року од осам дана од дана пријема
захтева.
Уколико Правобранилаштво не да миш-
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љење у року из става 1. овог члана, сматраће се
да је дато позитивно мишљење.
Негативно мишљење не спречава закључење правног посла, али се такав уговор
може побијати у складу са позитивним законским прописима.
2. Тржишна вредност грађевинског земљишта
Члан 14.

Грађевинско земљиште се отуђује, прибавља и даје у закуп по тржишним условима, у
складу са законом и овом одлуком.
Изузетно, грађевинско земљиште се
може отуђити или дати у закуп по цени или закупнини која је нижа од тржишне вредности, односно отуђити или дати у закуп без накнаде, у
случајевима прописаним законом или подзаконским актима Владе Републике Србије.
Тржишну вредност грађевинског земљишта које се отуђује и прибавља, утврђује Републички порески орган надлежан за процену
тржишне вредности, односно други надлежни
орган.
Тржишна вредност се утврђује по 1м2
грађевинског земљишта. Овако утврђена
тржишна вредност важи шест месеци.
III. Отуђење грађевинског земљишта
Члан 15.

Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта спроводи се јавним оглашавањем, у поступку јавног надметања или прикупљања
понуда јавним огласом а изузетно грађевинско
земљиште се отуђује непосредном погодбом у
случајевима прописаним законом, Уредбом или
овом одлуком.

1. Поступци отуђења грађевинског земљишта

1.1. Отуђења грађевинског земљишта
јавним надметањем и прикупљањем
понуда јавним огласом.
Члан 16.

Неизграђено грађевинско земљиште
може се отуђити ради изградње, у складу са
планским документом на основу кога се издају
локацијски услови, односно грађевинска дозвола.
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Постојеће и планиране површине јавне
намене се не могу отуђити из јавне својине.
Почетни износ цене је тржишна вредност
грађевинског земљишта које се отуђује.
Грађевинско земљиште у јавној својини
се отуђује лицу које понуди највећу цену за то
земљиште.
Изузетно од става 4. овог члана грађевинско земљиште се може отуђити или дати у закуп
по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, у складу са подзаконским
актима Владе Републике Србије.
Поступак из става 5. овог члана спроводи
Општинско веће преко надлежног органа Општинске управе

Члан 17.
Дирекција, односно заинтересовано
лице, подноси Управи иницијативу за покретање
поступка отуђења грађевинског земљишта јавним оглашавањем
На основу предлога заинтересованог
лица Дирекција ће преко Општинске управе
Председнику општине доставити образложен
предлог за покретање поступка .
Поступак отуђења се може покренути и
без посебног предлога по службеној дужности од
стране Општинске управе.

Члан 18.
Председник доноси решење да се приступа отуђењу грађевинског земљишта, јавним
оглашавањем.
Решење из става 1. овог члана мора да
садржи опис и ближе податке о грађевинском
земљишту које се отуђује, врсту односно намену
објекта, начин јавног оглашавања (јавним надметањем или прикупљањем понуда), почетни износ
цене и износ депозита.
Члан 19.
Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта припрема и обављује управа.
Јавни оглас се објављује на огласној
табли општине Велико Градиште, званичном
сајту општине и кабловској телевизији Коперникус .
Јавни оглас о јавном надметању, односно
прикупљању понуда за отуђење грађевинског
земљишта садржи нарочито.
1 Податке о грађевинском земљишту
(катастарска парцела, катастарска општина, површина, по потреби друге
ближе податке)
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Врсту, односно намену објекта
Степен комуналне опремљености и
посебне услове за уређење ако се отуђује неуређено грађевинско земљиште;
4 Обавезу лица коме се отуђује грађевинско земљиште да са надлежним
комуналним и другим правним лицима уговори и плати трошкове за
инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, топлификацију, гасификацију и друго;
5 Почетни износ цене
6 Рок закључења уговора о отуђењу и
последице пропуштања.
7 Рок плаћања цене и последицу пропуштања
8 Рок привођења грађевинског земљишта намени
9 Обавезу подносиоца пријаве ради
учествовања у поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда, уплати депозит на одговарајући
рачун буџета општине, или положи
депозитну банкарску гаранцију, висину депозита и рок уплате истог, односно полагање гаранција, као и
последице у случају одустанка, односно стављања решења ван снаге;
10 Обавезни садржај пријаве, односно
понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву, односно понуду.
11 Рок за подношење пријава, односно
понуда.
12 Место и време одржавања јавног
надметања, односно отварања понуда.
13 Одредбу да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве неће моћи
да учествују у поступку јавног надметања, односно да ће неблаговремене и непотпуне понуде бити
одбачене.
Члан 20.
Ради учествовања у поступку јавног надметања односно поступку прикупљању понуда,
подносилац пријаве, односно понуде мора уплатити депозит на одговарајући рачун буџета општине Велико Градиште с тим да висина
депозита не може бити мања од 10% нити већа
од 50% почетног износа цене.
Висину депозита одређује Председник
општине, решењем којим се покреће поступак
отуђења.
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Члан 21.
Рок за подношење пријава, односно понуда не може бити краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања.
Пријаве, односно понуде се достављају
Општинској Управи, Одељењу за урбанизам комунално-стамбене и имовинско правне послове
преко писарнице Општинске управе.
Поступак јавног надметања, односно отварања писмених понуда, спроводи комисија.
Комисију решењем образује Скупштина
општине Велико Градиште.
Стручне и административне послове за
комисију у поступку јавног оглашавања обавља
Општинска Управа, Одељење за урбанизам комунално-стамбене и имовинско правне послове.

Члан 22.
Пријава за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем тексту: пријава), односно понуда за учествовање у поступку
прикупљања понуда јавним огласом (у даљем
тексту: понуда) се доставља у затвореној коверти
са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве, односно понуде.
Пријава правног лица мора да садржи
назив, седиштеи број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена
печатом, извод из регистра привредних субјеката
надлежног органа и потврда о пореском индентификационом броју
Пријава, односно понуда физичког лица
мора да садржи име, презиме, адресу број личне
карте, матични број, број телефона и мора бити
потписана.
Пријава предузетника мора да садржи
пословно име и седиште и мора бити потписана
од стране овлашћеног лица и оверена печатом,
извод из регистра надлежног органа и потврда о
пореском индетификационом броју.
Уз пријаву, односно понуду се подноси
доказ о уплати депозита, односно депозитна банкарска гаранција.
Уз пријаву, односно понуду мора да се
достави изјава подносиоца пријаве, односно понуђача да прихвата све услове из јавног огласа.
Понуда мора да садржи износ понуђене
цене, који је исти или већи од почетног износа
утврђеним огласом.
Уз пријаву, односно понуда је непотпуна
ако не садржи све што је прописано, ако нису
приложене све исправе како је то и предвиђено у
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овом члану, односно ако не садржи све податке
предвиђене јавним огласом.
У поступку јавног надметања не могу
учествовати Председник нити било који члан комисије.

Члан 23.
Поступак јавног надметања, односно
отварања понуда је јаван.
Поступак јавног надметања спроводи
Комисија којом руководи Председник Комисије.
Члан 24.
Председник комисије отвара седницу комисије, саопштава податке о грађевинском земљишту које се отуђују и почетни износ цене.
Председник комисије констатује колико
је пријава, односно понуда примљено и по редоследу приспећа јавно отвара и чита гласно цео
текст пријаве, односно понуде.
Председник комисије констатује које исправе су достављене уз пријаву, односно понуду.
После сваке отворене понуде-пријаве Комисија утврђује ко су подносиоци пријаве, односно понуде, ко је од подносилаца пријава,
односно понуда присутан са овлашћењем да учествује у поступку јавног надметања односно,
присуствује поступку отварања понуда и које су
пријаве, односно понуде неблаговремене, односно непотпуне.
Председник комисије констатује да подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве
односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и непотпуне пријаве, не
може учествовати у поступку јавног надметања.
Председник комисије констатује да се неблаговремене или непотпуне понуде одбацују.
Пошто Комисија утврди које су понуде –
пријаве основане започиње поступак јавног надметања.
Комисија утврђује који понуђач је понудио највећи износ цене.
Председник комисије објављује почетак
јавног надметања и позива учеснике да дају своје
понуде износа цена.
Учесник јавног надметања је дужан да
јасно и гласно каже износ цена који нуди.
Председник комисије пита три пута да ли
неко даје више од највишег претходно понуђеног
износа и после трећег позива, констатује који је
највиши понуђени износ и име понуђача.
Учесник који је понудио највећи износ
потписује изјаву са назнаком висине износа.
Председник комисије објављује када је
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јавно надметање завршено. Записник комисије са
одговарајућим предлогом доставља Управи у
року од осам дана од дана одржане седнице комисије.
Сви присутни подносиоци пријава, односно понуда имају право увида у поднете пријаве,
односно понуде.
Лице које није задовољно поступком има
право приговора Комисији уз услов да усмени
приговор посебно писмено образложи у року од
3 дана од одржавања надметања.
Ако приговор није најављен на самом
надметању сматра се да приговора нема.
О приговору учесника у надметању одлучује Општинско веће као надлежни орган.
Члан 25.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању
сматраће се да је одустао од пријаве.
Услови за спровођење поступка јавног
надметања су испуњени и када истом приступи
само један учесник.
Услови за спровођење поступка прикупљања понуда јавним огласом су испуњени и
уколико се на јавни оглас пријави само један
учесник, у ком случају се грађевинско земљиште
отуђује под условом да је учесник понудио
најмање почетни износ цене.
Уколико јавно надметање, односно поступак прикупљања понуда јавним огласом не
успе, поступак оглашавања се може поновити по
истеку рока најмање 15 дана од дана неуспелог
јавног надметања, односно отварања понуда, о
чему решењем о покретању поступка одлучује
Председник општине.
Уколико се на јавни оглас о прикупљању
понуда, пријаве два или више учесника и понуде
исти износ цене, комисија ће затражити да у
новом року, од три дана, понуђачи доставе другу
понуду о висини цене, која мора бити већа од
претходне понуде.

Члан 26.
Уколико учесник јавног надметања који
је понудио највиши износ цене одустане пошто
председник комисије објави да је јавно надметање завршено, а пре доношења решења о отуђењу грађевинског земљишта, поступак јавног
оглашавања се понавља.
Уколико учесник прикупљања понуда
који је понудио највећи износ цене одустане
пошто је комисија утврдила који понуђач је понудио највиши износ цене, а пре доношења ре-
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шења о отуђењу грађевинског земљишта, поступак јавног оглашавања се понавља.
Лице из ст. 1 и 2 овог члана нема право
на повраћај уплаћеног депозита, а евентуално
дата депозитна банкарска гаранција ће се наплатити.
У случајевима из ст. 1 и 2 овог члана, решење о понављању поступка јавног оглашавања
доноси Председник.
1.2. Отуђење грађевинског земљишта
непосредном погодбом
Члан 27.

Грађевинско земљиште се отуђује непосредном погодбом у случају:
1

2
3

4

5

6

7
8

9

Изградње објеката за потребе обављања
послова из надлежности државних органа
и организација, органа јединица, територијалне аутономије и локалне самоуправе,
као и других објеката у јавној својини.

Исправке граница суседних катастарских
парцела;

Формирања грађевинске парцеле у складу
са одредбом закона којом је уређена област
одређивања, односно утврђивања земљишта за редовну употребу објекта;

Споразумног давања земљишта ранијем
власнику непокретности која је била предмет експроприације, у складу са прописима о експроприацији.

Размене грађевинског земљишта.

У поступку враћања одузете имовине и
обештећења у складу са посебним законом.

Међусобног располагања власника грађевинског земљишта у јавној својини.

Деобе грађевинског земљишта у сусвојини
или заједничкој својини општине и других
носилаца права својине, односно права коришћења.
Реализације инвестиционог пројекта којим
се унапређује локални економски развој.

18. децемвбар 2015.

10 Испуњавању уговорних обавеза насталих
до дана ступања на снагу закона по основу
уговора када је Република Србија, односно
општина, једна од уговорених страна.

11 Реализација пројекта за изградњу објеката
од значаја за Републику Србију, односно
општину.
Члан 28.

Захтев за отуђење грађевинског земљишта непосредном погодном, подноси се
Управи, која по обради предмета прибавља податак по тржишној цени грађевинског земљишта и
исти доставља подносиоцу захтева.

Подносилац захтева има право приговора
на утврђену тржишну цену у року од 5 дана од
дана пријема обавештења о висини тржишне
вредности о коме се изјашњава орган који је утврдио тржишну вредност.

Надлежни орган ће размотрити приговор
и о томе одмах обавестити подносиоца.

Подносилац захтева је дужан да у року од
8 дана од дана пријема обавештења о тржишној
цени грађевинског земљишта, односно року од 8
дана од дана пријема обавештења по поднетом
приговору, да писмену изјаву да је сагласан са
ценом и да прихвата плаћање укупне тржушне
цене у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта.
Подносилац захтева може дати изјаву и
непосредно Управи о чему се сачињава записник.

У случају да се подносилац захтева у наведеном року не изјасни или изјави да не прихвати цену и плаћање цене у прописаном року,
сматраће се да је одустао од поднетог захтева.

18. децембар 2015.

1.2.1. Отуђење грађевинског земљишта ради формирања грађевинске
парцеле
Члан 29.

Отуђење грађевинског земљишта власнику објекта за који је поднет захтев за легализацију за који је надлежни орган утврдио да
постоји могућност легализације или објекта који
је уписан у евиденцију о непокретностима и правима на њима у складу са раније важећим законима којим је уређивана легализација објекта али
на основу Закона о легализацији објеката
(„Службени гласник РС“, број 95/13 и 117/14),
врши се непосредном погодбом, по тржишним
условима, у складу са законом и овом одлуком,
на основу правоснажног решења о утврђивању
земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле или на основу правоснажног решења којим је одређено да је
грађевинско земљиште испод објекта земљишта
за редовну употребу, сходно одредбама закона
којим је уређена област одређивања земљишта
за редовну употребу објекта у посебним случајевима.

У случају да је основ отуђења грађевинског земљишта решење о утврђивању земљишта
за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле, власнику објекта из става 1. овог
члана се отуђује грађевинска парцела.

У случају да је основ отуђења грађевинског земљишта решење којим је одређено да је
грађевинско земљиште испод објекта земљиште
за редовну употребу, власнику објекта из става 1.
овог члана се отуђује грађевинско земљиште
испод објекта, уз обавезу власника објекта да у
року од пет година од дана правоснажности решења о легализацији покрене поступак за утврђивање земљишта за редовну употребу
објекта, у складу са законом.

У случају да је грађевинско земљиште
плаћено носиоцу права јавне својине, односно да
постоји ранији основ стицања, поступак отуђења
земљиште предвиђен делом става 1. овог члана,
неће се спроводити већ ће правоснажност решења о утврђивању надлежности органа управе,
бити основ за упис права код надлежног органа
за послове државног премера и катастра.
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У случају да на основу решења којим се
одређује да је грађевинско земљиште испод
објекта земљишта за редовну употребу објекта,
орган надлежан за упис права на непокретностима не изврши парцелацију грађевинског земљишта тако да земљиште испод објекта постане
посебна катастарска парцела, лице коме је отуђено грађевинско земљиште испод објекта, о
уговору о отуђењу даје неопозиву и безусловну
сагласност власнику грађевинског земљишта у
јавној својини да може спроводити промене на
катастарској парцели у смислу парцелације, као
и отуђивања грађевинско земљиште другим власницима објеката, односно другим сувласницима
грађевинског земљишта, без обавезе да за те промене, односно отуђење тражи сагласност конкретног сувласника грађевиснког земљишта које
је исто отуђено испод објекта.

Уколико је грађевинско земљиште већ
дато у закуп испод објекта ради легализације
објекта, закупац је дужан да у року од 5 година
од дана правоснажности решења о легализацији
покрене поступак за утврђивање земљишта за
редовну употребу у складу са законом, у ком слушају стиче право да му се по правоснажности решења о утврђивању грађевинског земљишта за
редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле отуђи преостали део грађевинског земљишта, непосредном погодбом по
тржишним условима, у складу са законом и овом
одлуком.

Правоснажно решење надлежног органа
управе основ је за спровођење промена код надлежног органа послове државног премера и катастра.

Ако је грађевинска парцела форнирана
до 11.09.2009 године у складу са посебним законом надлежног органа Управа ову чињеницу прихвата као стечено право у поступку утврђивања
земљишта за редовну употребу објекта.
Члан 30.

Отуђење грађевинског земљишта власнику објекта који је уписан у евиденцију о непокретностима и правима на њима у складу са
Законом о посебним условима за упис права
својине на објектима изграђеним без грађевинске
дозволе („Службени гласник РС“ бр; 25/2013 и
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145/2014), врши се непосредном погодбом, по
тржишним условима у складу са законом и овом
одлуком, на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта
и формирању грађевинске парцеле, сходно одредбама Закона којим је уређена област одређивања земљишта за редовну употребу објекта у
посебним случајевима.
Члан 31.

Лице из члана 31. и 32. коме се грађевинско земљиште отуђује може дати писану изјаву
да исту жели отплатити на највише 36 једнаких
месечних рата уз обавезу достављања одговарајућег средства обезбеђења.
О изјави из става 1. овог члана закључком одлучује Председник.

Уколико Председник донесе закључак о
прихватању изјаве из става 1 овог члана, подносилац изјаве је у обавези да у року од 15 дана од
дана доношења закључка достави средство обезбеђења из става 4. ове одлуке.

Као одговарајуће средство обезбеђења,
лице из става 1. овог члана може доставити једно
од следећих средстава обезбеђења.
1

2

Хипотека на објекту која вреди најмање 30
више од укупног износа недоспелих рата у
корист општине;

Бездржавинска залога на покретним стварима, у складу са прописом којим се уређује
заложно право на покретним стварима уписаним у регистар.

Лице из став 1. овог члана може доставити једно или више врста средстава обезбеђења,
тако да њиховом кумулацијом износ свих недоспелих рата буде обезбеђен.
1.2.2. Отуђење грађевинског земљишта ради исправке граница суседних катастарских парцела.

Члан 32.
Отуђење грађевинског земљишта ради
исправке граница суседних катастарских парцела
врши се у случају када је на суседној катастарској парцели уписано право својине,дугорочног
закупа стеченог у складу са ранијим законима о
планирању и изградњи, односно право кориш-

18. децемвбар 2015.

ћења за лица којa ће претварање права коришћења у право својине бити уређено посебним законом.

Члан 33.
Исправка граница суседних катастарских
парцела врши се на основу елабората геодетских
радова, под условом да информација о локацији
за предметно грађевинско земљиште упућује на
израду овог елабората.
2. Цена и рок плаћања

Члан 34.
Цена представља приход буџета општине и уплаћује се на одговарајући рачун.
Обавеза плаћања цене утврђује се решењем о отуђењу грађевинског земљишта.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно да цену плати у року од 15 дана
од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта.
Депозит уплаћен на депозитни рачун у
поступку јавног оглашавања представља део
цене и по доношењу решења о отуђењу се преноси на одговарајући рачун општине.
Уз достављање записника комисије, Одељење за финансије је обавезно да достави
Управи податак о износу уплаћеног депозита.
Уплаћени депозит од стране учесника у
поступку отуђења грађевинског земљишта, а
којима исто није отуђено, враћа се најкасније у и
року од осам дана од дана одржане седнице комисије уз услов да учесник поднесе посебан писмени захтев надлежном Одељењу у којем ће
назначити број жиро рачуна, износ депозита и др.
3. Решење о отуђењу грађевинског земљишта

Члан 35.
Решење о отуђењу грађевинског земљишта (у даљем тексту: Решење о отуђењу)
садржи нарочито:
1. начин отуђења (јавно оглашавањејавно надметање или прикупљање понуда јавним
огласом, односно непосредна погодба и разлог
непосредне погодбе);
2. податке о лицу коме се грађевинско
земљиште отуђује;
3. податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела, катастарска општина, површина и по потреби друге ближе податке);
4. износ цене, рок плаћања, рачун на који
се врши плаћање и последице пропуштања
плаћања у року, а уколико се грађевинско земљиште отуђује у поступку јавног оглашавања и
износ уплаћеног депозита;

18. децембар 2015.

5. податак о прихваћеном средству обезбеђења ако се цена плаћа на рате, са обавезом
уписа забележбе у катастру непокретности о забрани отуђења непокретности до исплате укупне
купопродајне цене;
6. врсту, односно намену објекта уколико
се грађевинско земљиште отуђује ради изградње
и посебне услове изградње уколико се отуђује неуређено грађевинско земљиште, односно елементе из члана 8. ове одлуке;
7. рок привођења грађевинског земљишта намени уколико се грађевинско земљиште
отуђује ради изградње;
8. обавезу лица коме се грађевинско земљиште отуђује да у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу закључи уговор о
отуђењу и последицу пропуштања закључења
уговора у року.
4. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта

Члан 36.
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта (у даљем тексту: Уговор о отуђењу) се закључује са лицем коме се отуђује грађевинско
земљиште, у року од 30 дана од дана достављања
решења о отуђењу.
Уговор о отуђењу садржи нарочито:
1 податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела, катастарска општина,
површина и по потреби друге ближе податке);
2 износ цене;
3 податак о прихваћеном средству обезбеђења ако се цена плаћа на рате, са обавезом уписа забележбе у катастру
непокретности о забрани отуђења непокретности до исплате укупне купопродајне цене;
4 износ уплаћеног депозита уколико је грађевинско земљиште отуђено у поступку
јавног оглашавања;
5 потврду да је цена измирена у целости,
односно да је достављено срeдство обезбеђења и сагласност општине да лице
коме је грађевинско земљиште отуђено, у
јавној књизи евиденцији непокретности
и правима на њима, упише право својине
на грађевинском земљишту;
6 врсту, односно намену објекта уколико се
грађевинско земљиште отуђује ради изградње и посебне услове изградње уколико се отуђује неуређено грађевинско
земљиште, односно одредбе из члана 8.
ове одлуке;
7 констатацију да је закључењем уговора
лице коме је грађевинско земљиште от-
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уђено уведено у посед истог;
рок привођења грађевинског земљишта
намени уколико се грађевинско земљиште отуђује ради изградње;
права и обавезе у случају неизвршења
обавеза;
начин решавања спорова;
услове, начин и поступак за раскид уговора;
обавезу лица коме се отуђује грађевинско
земљиште да са надлежнимпредузећима
уговори и плати трошкове за инфраструктуру, ЕДБ, ПТТ, топлификацију, гасификацију и друго;
друга права и обавезе.

Члан 37.
Учесник јавног надметања, односно
учесник у поступку прикупљања понуда који
сматра да је грађевинско земљиште отуђено супротно одредбама закона, односно одредбама ове
одлуке, те да му је на тај начин повређено право,
може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора о отуђењу у року од осам дана од сазнања за закључење уговора, а најкасније у року
од 30 дана од дана закључења уговора.
5. Стављање ван снаге решења о отуђењу

Члан 38.
Скупштина општине доноси решење о
стављању ван снаге решења о отуђењу у случају
да лице коме је решењем отуђено грађевинско
земљиште:
1 не плати цену у року утврђеном решењем
о отуђењу;
2 одустане од отуђења после извршеног
плаћања цене, а пре закључења уговора о
отуђењу;
3 после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора о отуђењу у року
од 30 дана од дана достављања решења о
отуђењу.
У случају из става 1. тачка 1. овог члана,
предлог за доношење решења о стављању ван
снаге решења о отуђењу, подноси Дирекција,
одмах по протеку рока за плаћање цене.
У случају из става 1. тач. 2. и 3, овог
члана, предлог за доношење решења о стављању
ван снаге решења о отуђењу, подноси Дирекција,
односно лице коме је решењем отуђено грађевинско земљиште.
Лице из става 1. тачка 1. овог члана нема
право на повраћај уплаћеног депозита по јавном
огласу о јавном надметању, односно прикупљању
понуда.
Лице из става 1. тач. 2. и 3. овог члана
има право на повраћај уплаћеног износа на име
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цене, у номиналном износу, умањеног за износ
депозита као и износ стварних трошкова отуђења.

Члан 39.
Скупштина општина доноси решење о
стављању ван снаге решења о отуђењу грађевинског земљишта и у случају да у парничном поступку покренутом од стране учесника јавног
надметања, односно учесника јавног надметања,
односно учесника у поступку прикупљања понуда, буде правоснажно поништен уговор о отуђењу.

6. Раскид уговора о отуђењу грађевинског
земљишта
Члан 40.
Уговор о отуђењу се може раскинути у
случају да лице коме је грађевинско земљиште
отуђено одустане од изградње на грађевинском
земљишту које му је отуђено, као и уколико не
извршава друге обавезе из уговора о отуђењу.
У случају из става 1. овог члана, предлог
за раскид уговора о отуђењу подноси лице коме
је грађевинско земљиште отуђено, односно Дирекција.

Члан 41.
По предлогу за раскид уговора о отуђењу
Скупштина општине доноси решење којим
ставља ван снаге решење и којим се овлашћује
Дирекција да са лицем коме је отуђено грађевинско земљиште закључи споразумни раскид уговора.
На основу решења из става 1. овог члана
Дирекција, у име и за рачун општине, и лице
коме је грађевинско земљиште отуђено закључују споразумни раскид уговора о отуђењу, у
року од 30 дана од дана достављања решења из
става 1. овог члана, лицу коме је грађевинско
земљиште отуђено.
У случају да не буде закључен споразумни раскид уговора о отуђењу, у року из претходног става, Дирекција има обавезу да
једнострано раскине уговор о отуђењу, у складу
са законом којим се регулишу облигациони односи.
Потписи уговорача на уговору о раскиду
уговора о отуђењу, оверавају се пред надлежним
органом, а трошкови овере падају на терет лица
са којим се раскида уговор.
Члан 42.
Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу има обавезу да, о свом трошку, изврши

18. децемвбар 2015.

брисање права својине у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима и врати
грађевинско земљиште упрвобитно стање, као и
да општини надокнади евентулно насталу штету.
Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу, по достављању доказа да је испунио обавезе из става 1 овог члана има право на повраћај
уплаћеног износа на име цене, у номиналном износу, умањеног за износ депозита и стварних
трошкова.
IV Давање грађевинског земљишта
у закуп

Члан 43.
Грађевинско земљиште се може дати у закуп
ради:
1 изградње објеката за који се издаје привремена грађевинска дозвола у складу са
законом;
2 реализације пројеката од значаја за Републику Србију, односно општину;
3 међусобног располагања власника грађевинског земљишта у јавној својини;
4 давања концесије или поверавања комуналне делатности у складу са посебним
законом;
5 остваривања јавно-приватног партнерства.

1. Давање грађевинског земљишта у
закуп ради изградње објекта за који се издаје
привремена грађевинска дозвола

Члан 44.
Грађевинско земљиште се даје у закуп
ради изградње објеката за које је законом предвиђено издавање привремене грађевинске дозволе, на одређено време, на рок на који се доноси
привремена грађевинска дозвола (зависно од
врсте објекта, односно радова), који се може продужити за онолико времена за колико је орган
надлежан за издавање привремене грађевинске
дозволе продужио решење о привременој грађевинској дозволи, а укупно најдуже до пет година.
У случају из става 1. овог члана, грађевинско земљиште се даје у закуп непосредном
погодбом по тржишним условима, а тржишну
вредност закупнине (у даљем тексту: закупнина)
по 1 m2 грађевинског земљишта које се даје у
закуп, на месечном нивоу, процењује овлашћени
порески орган или судски вештак.
Уз захтев за давање грађевинског земљишта у закуп који се подноси Управи, се подноси се процену односно налаз вештака из
става 2. овог члана са предлогом за сачињавање уговора о закупу грађевинског земљишта.
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Уговор о закупу мора да садржи опис
објекта који се гради, површину грађевинског
земљишта коју је потребно дати у закуп и рок на
који ће се издати привремена грађевинска дозвола .
Управа обавештава подносиоца захтева о
месечном износу закупнине, року плаћања, максималном броју рата, начину усклађивања рата и
средствима обезбеђења плаћања, о могућности
да укупан износ закупнине плати једнократно,
као и року за једнократну уплату.
Подносилац захтева је дужан да се у року
од осам дана од дана пријема обавештења из
става 4. овог члана, писмено изјасни о начину
плаћања закупнине уколико се определи да
плаћање врши на рате. Подносилац захтева може
дати изјаву и непосредно Управи о чему се сачињава записник.
У случају да се подносилац захтева у наведеном року не изјасни или изјави да не прихвата закупнину, сматраће се да је одустао од
захтева.
Закупнина представља приход буџета
општине и уплаћује се на одговарајући рачун Општине.
Закупац грађевинског земљишта може
платити закупнину једнократно или у ратама.
Обавеза плаћања закупнине, износ закупнине и начин плаћања утврђују се решењем о давању грађевинског земљишта у закуп.
У случају плаћања закупнине једнократно, плаћање се врши у року од 15 дана од
дана достављања решења о давању грађевинског
земљишта у закуп.
У случају плаћања закупнине у ратама,
плаћање се врши у онолико месечних рата на колики је рок грађевинско земљиште дато у закуп.
Прва рата у висини од 10% укупне утврђене закупнине плаћа се у року од 15 дана од дана достављања решења о давању грађевинског
земљишта у закуп, а преостали износ укупне закупнине у једнаким месечним ратама.
Рате из предходног става ће се усклађивати са индексом потрошачких цена у Републици
Србији, према објављеним подацима надлежне
организације за послове вођења статистике, за
период од уговореног обрачуна закупнине, до последњег дана у месецу, а уплаћују се до 15. у наредном месецу.
За период кашњења у плаћању, обрачунава се затезна камата у складу са законом који
уређује висину стопе и начина обрачуна затезне
камате.
Наплата ће се вршити у корист прописаних уплатних рачуна. Контролу плаћања рата,
усклађивање рата, обрачун затезне камате врши
Управа – Одељење за финансије.
У случају продужења рока закупа спро-
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води се нови поступак давања у закуп, на начин
прописан овим чланом, у ком случају се мењају
решење и уговор о закупу грађевинског земљишта.
2.Решење о закупу грађевинског земљишта
Члан 45.
Решење о давању у закуп грађевинског земљишта садржи нарочито:
1 податке о лицу коме се грађевинско земљиште даје у закуп;
2 податке о катастарској парцели;
3 податке о врсти, односно намени објекта;
4 висину, рок и начин плаћања закупнине
(једнократно или на рате, са констатацијом
да ће се уколико се уговори плаћање на
рате износ рате усклађивати са индексом
потрошачких цена у Републици Србији,
према објављеним подацима надлежне организације за послове вођења статистике),
рачун на који се врши уплата, средство
обезбеђења уколико се плаћање врши на
рате и последице пропуштања плаћања у
року;
5 рок трајања закупа;
6 рок привођења земљишта намени, односно
рок изградње привременог објекта;
7 обавезу лица коме се грађевинско земљиште даје у закуп да, у року од 30 дана од
дана достављања решења о давању грађевинског земљишта у закуп, закључи уговор
о закупу.

1. Уговор о закупу грађевинског
земљишта
Члан 46.
Уговор о закупу грађевинског земљишта садржи
нарочито:
1 податке о катастарској парцели;
2 опис и ближе податке о врсти, односно намени објекта који ће се градити;
3 висину закупнине, рок и начин плаћања закупнине, с тим да уколико се уговара
плаћање закупнине на више рата уговор
садржи начин усклађивања висине закупа
са индексом раста потрошачких цена у Републици Србији, према објављеним подацима надлежне организације за вођење
статистике;
4 средство обезбеђења уколико се плаћање
врши на рате;
5 рок трајања закупа;
6 рок у коме грађевинско земљиште мора да
се приведе намени, односно рок изградње
привременог објекта;
7 права и обавезе у случају неизвршења обавезе;
8 обавезу закупца да са надлежним пред-
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узећима уговори и плати трошкове за инфраструктуру, ЕДБ, ПТТ, топлификацију,
гасификацију и друго;
9 начин решавања спорова;
10 поступак и услове за измену или раскид
уговора;
11 друга права и обавезе.
Члан 47.
Право закупа из члана 44. ове одлуке не
уписује се у јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима.

2. Давање грађевинског земљишта у
закуп у другим случајевима

Члан 48.
У случају давања концесије или поверавања комуналне делатности у складу са посебним законима, грађевинско земљиште се може
дати у закуп на временски период предвиђен уговором о концесији, односно на временски период
на који је поверено обављање комуналне делатности.
Ради остваривања јавно-приватног партнерства, неизграђено грађевинско земљиште у
јавној својини може се дати у закуп приватном
партнеру на рок на који је закључен јавни уговор
у складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије, односно уносити
као оснивачки улог у привредна друштва, а власник грађевинског земљишта у јавној својини
може са физичким или правним лицем закључити и уговор о заједничкој изградњи једног
или више објеката.
Грађевинско земљиште се може дати у
закуп по закупнини која је мања од тржишне или
без накнаде када се ради о реализацији пројеката
за изградњу објеката од значаја за Републику
Србију, односно општину, као и када се ради о
међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној својини.
Давање у закуп грађевинског земљишта
из ст. 1, 2 и 3. овог члана врши се на начин и под
условима прописаним подзаконским актом
Владе Републике Србије.
Учесник јавног надметања, односно
учесник у поступку прикупљања понуда који
сматра да је грађевинско земљиште дато у закуп
супротно одредбама закона, подзаконског акта
Владе Републике Србије, односно ове одлуке, те
да му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора
о закупу у року од осам дана од сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана
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од дана закључења уговора.

3. Стављање ван снаге решења о давању у
закуп грађевинског земљишта

Члан 49.
Скупштина општине доноси решење о
стављању ван снаге решења о давању у закуп у
случају да лице коме је решењем дато у закуп
грађевинско земљиште:
1 не плати укупну закупнину у року утврђеном у решењу о давању у закуп (уколико је
као начин плаћања закупнине утврђена једнократна уплата) или не плати прву рату
уроку утврђеном решењем о закупу (уколико је као начин плаћања закупнине утврђено плаћање на рате);
2 одустане од закупа после извршеног
плаћања укупне закупнине, односно прве
рате закупнине, а пре закључења уговора о
закупу;
3 после извршеног плаћања укупне закупнине, односно прве рате закупнине, не приступи закључењу уговора о закупу у року
од 30 дана од дана достављања решења о
закупу.
У случају из става 1. тачка 1. овог члана,
предлог за доношење решења о стављању ван
снаге решења о закупу, подноси Ууправа одмах
по протеку рока за плаћање закупнине.
У случају из става 1. тач. 2. и 3, овог члана,
предлог за доношења решења о стављању ван
снаге решења о давању у закуп, подноси Управа,
односно лице коме је решењем дато у закуп грађевинско земљиште.
Уколикоје грађевинско земљиште дато у
закуп у поступку јавног оглашавања лице из
става 1. тачка 1. овог члана нема право на повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу о јавном
надметању, односно прикупљању понуда, а евентуално дата депозитна банкарска гаранција ће се
наплатити.
Лице из става 1. тач. 2. и 3. овог члана има
право на повраћај уплаћеног износа на име закупнине, у номиналном износу, умањеног за
износ депозита, уколико је грађевинско земљиште дато у закуп у поступку јавног оглашавања.

Члан 50.
Скупштина општине доноси решење о
стављању ван снаге решења о давању у закуп
грађевинског земљишта и у случају да у парничном поступку покренутом од стране учесника
јавног надметања, односно учесника у поступку
прикупљања понуда, буде правоснажно поништен уговор о закупу.
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4. Измена уговора о закупу грађевинског
земљишта

Члан 51.
Ако се промени власник објекта, односно
посебног физичког дела објекта који је изграђен
или се гради на грађевинском земљишту у јавној
својини, које се користи по основу уговора о закупу закљученом у складу са ранијим законима
о планирању и изградњи, закуподавац ће, на захтев закупца, изменити уговор о закупу тако што
ће на место, односно поред дотадашњег закупца
ступити нови власник објекта, односно дела
објекта.
Уз захтев за измену уговора о закупу доставља се уговор о куповини објекта или куповини објекта у изградњи, односно други правни
основ којим се стиче право својине на објекту
или објекту у изградњи, који је оверен у складу
са законом, односно правноснажно решење о наслеђивању, са потврдом пореске управе о измирењу пореза по том правном основу или са
потврдом пореске управе о ослобађању од пореске обавезе, и изјава новог власника објекта,
односно дела објекта да прихвата све обавезе дотадашњег закупца из уговора о закупу.
Ако се промени власник катастарске парцеле коме је у поступку исправке граница суседних катастарских парцела дато у закуп
грађевинско земљиште у јавној својини, на захтев новог власника може се изменити уговор о
закупу тако што ће на место дотадашњег закупца, ступити нови власник катастарске парцеле.
Уз захтев за измену уговора о закупу из
става 3. овог члана доставља се доказ о праву
својине на катастарској парцели, основ стицања
са потврдом пореске управе о измирењу пореза
по основу стицања права својине или са потврдом пореске управе о ослобођењу од пореске
обавезе и изјава власника да прихвата све обавезе
дотадашњег закупца из уговора о закупу.
По захтеву из става 1. и 3. овог члана,
председник доноси решење којим се мења закупац, тако што ће на место, односно поред дотадашњег закупца ступити, нови власник.
На основу решења из става 5. овог члана
закуподавац закључује са новим власником, уговор о закупу, односно уговор о измени уговора о
закупу, у року од 30 дана од дана достављања решења новом власнику, који по потписивању
представља основ за промену уписа закупца у
јавној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима. Права и обавезе за новог закупца
настају даном уписа права закупа у јавној књизи
о непокретностима и правима на њима.

5. Раскид уговора о закупу
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Члан 52.
Уговор о о закупу се раскида пре истека
уговореног рока:
1 Ако закупац одустане од изградње на грађевинском земљишту које му је дато у
закуп.
2 Ако закупац не плати закупнину о висини
од шест доспелих месечних рата.
3 Ако закупац не користи дато грађевинско
земљиште за потребе изградње већ и друге
намене.
4 Ако закупац не приведе грађевинско земљиште намени у уговореном року, односно
не изгради привремени објекат у уговореном року и
5 У другим случајевима у складу са законом.

Члан 53.
На раскид уговора о закупу сходно се
примењује одредбе ове одлуке које се односе на
раскид уговора о отуђењу.
Члан 54.
Лице са којим је раскинут уговор о закупу, има обавезу да, о свом трошку, изврши брисање права закупа у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима и врати грађевинско земљиште у првобитно стање, као и да
општини надокнади евентуално насталу штету.
Закупац са којим је раскинут уговор о закупу, по достављању доказа да је испунио обавезе из става 1. овог члана има право на повраћај
уплаћеног износа на име закупнине, у номиналном износу, уколико је закупнина плаћена једнократно, умањеном за депозит (уколико је
грађевинско земљиште дато у закуп у поступку
јавног оглашавања) и сразмерни део износа закупнине за период држања грађевинског земљишта у закупу.
V. Међусобно располагање власника
грађевинског земљишта у јавној
својини

Члан 55.
Међусобно располагање власника грађевинског земљишта у јавној својини је пренос
права јавне својине. на грађевинском земљишту
између носилаца права јавне својине, подразумева давање, закуп или размену грађевинског
земљишта.
Међусобно располагање између носилаца права јавне својине на грађевинском земљишту врши се непосредном погодбом, по
тржишним условима, с тим да се грађевинско
земљиште може отуђити или дати у закуп без на-
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кнаде, односно по цени, односно закупнини која
је мања од тржишне у складу са законом, подзаконским актом Владе Републике Србије и овом
Одлуком и Одлуком о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Велико
Градиште.
У случају да се међусобно располагање
између носилаца права јавне својине на грађевинском земљишту врши по тржишним условима,
тржишну
вредност
грађевинског
земљишта утврђује Републички орган надлежан
за процену тржишне вредности.

VI. Улагање грађевинског земљишта
у капитал
Члан 56.
Неизграђено грађевинско земљиште се
може уносити као оснивачки улог у јавно предузеће и друштво капитала.
Уношење грађевинског земљишта из
става 1. овог члана, врши се на начин и у поступку који су прописани Статутом, посебним законима којима је уређена област привредних
друштава и јавних предузећа и оснивачким актом
јавног предузећа, односно друштва капитала уколико се ради о улагању у капитал већ основаних
правних лица.
VII. Прибављање грађевинског
земљишта у јавну својину општине

Члан 57.
Грађевинско земљиште се прибавља у
јавну својину Општине у складу са одредбама закона којим је уређена јавна својина које се односе
на прибављање других непокретности у јавну
својину.
Прибављање грађевинског земљишта у
јавну својину Општине спроводи се у поступку
јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном погодбом, под
условима утврђеним законом и овом одлуком.
Највиша купопродајна цена грађевинског
земљишта које се прибавља у јавну својину Општине је тржишна вредност предметне непокретности.
Тржишну вредност грађевинског земљишта утврђује републички орган надлежан за
процену тржишне вредности.
Грађевинско земљиште се може прибавити у јавну својину Општине непосредном погодбом, али не изнад процењене тржишне
вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, под
којим се подразумева:
1 случај када грађевинско земљиште које се
прибавља у јавну својину по својим карак-
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теристикама једино одговара потребама
Општине, односно правних лица које је основала Оопштина, с тим да решење којим
се прибавља грађевинско земљиште
садржи образложење разлога оправданости и целисходности прибављања и разлоге због којих се прибављање не би могло
реализовати јавним надметањем, односно
прикупљањем понуда;
2 случај када се ради о међусобном располагању између носилаца права јавне својине.
Грађевинско земљиште се може прибавити
у јавну својину општине и без теретним
правним послом (поклон или једнострана
изјава воље).
Одредбе ове одлуке које се односе на поступак отуђења грађевинског земљишта, сходно се
примењују и на поступак прибављања грађевинског земљишта у јавну својину Општине, ако
неким прописом није другачије уређено.

Члан 58.
Прибављање неизграђеног грађевинског
земљишта у јавну својину општине за потребе
уређења површина јавне намене, може се, осим
у поступку прописаном законом којим се уређује
експропријација, спровести и споразумом са
власником грађевинског земљишта, непосредном
погодбом, по тржишним условима.
Изузетно од члана 11. ове одлуке, неизграђено грађевинско земљиште чије је прибављање предвиђено Програмом уређивања
грађевинског земљишта, у име и за рачун општине, прибавља Дирекција, по тржишним условима, у складу са законом и овом одлуком.
У случају из става 2. овог члана, надлежни орган Дирекције доноси одлуку и закључује уговор о прибављању неизграђеног
грађевинског земљишта ради реализације Програма уређивања грађевинског земљишта, које
одмах по доношењу, односно закључењу уговора
доставља управи.
Купопродајну цену из уговора о прибављању грађевинског земљишта у складу са овим
чланом, исплаћује Дирекција у складу са финансијским планом као саставним делом Програма
за уређивање грађевинског земљишта.
VIII. Размена грађевинског земљишта

Члан 59.
Размена грађевинског земљишта у јавној,
врши се непосредном погодбом, по тржишним
условима, у складу са законом, подзаконским
актом Владе Републике Србије и овом одлуком.
Предмет размене може бити изграђено и
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неизграђено грађевинско земљиште.
Под разменом грађевинског земљишта
подразумева се отуђење грађевинског земљишта
из јавне својине, као и прибављање грађевинског
земљишта у јавну својину града, па се одредбе
ове одлуке које се односе на поступак отуђења
грађевинског земљишта, односно прибављања
грађевинског земљишта у јавну својину општине, сходно примењују и на поступак размене
изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта.
Тржишну вредност грађевинског земљишта које се размењује утврђује републички
орган надлежан за процену тржишне вредности.
На предложену размену Управа прибавља мишљење Дирекције.
IX. Деоба грађевинског земљишта

Члан 60.
Деоба грађевинског земљишта у сусвојини општине Велико Градиште и других носилаца права својине врши се сходно одредбама
закона којим се уређују основе својинско-правних односа и ове одлуке, непосредном погодбом,
по тржишним условима.
Деоба се врши у циљу развргнућа сувласничке заједнице.
Деоба из става 1. овог члана, спроводи се
и у случају да је на грађевинском земљишту уписана јавна својина општине и одговарајуће право
трећег лица у ком случају се врши развргнуће
сувласничке, односно сукорисничке заједнице.
Деоба из става 1. овог члана, спроводи се
и у случају да је на грађевинском земљишту уписана јавна својина општине и право дугорочног
закупа које је стечено на основу ранијих закона
о планирању и изградњи.
Предмет деобе може бити изграђено и
неизграђено грађевинско земљиште.

Члан 61.
Ради развргнућа сувласничке или сукорисничке заједнице, односно деобе грађевинског
земљишта на коме је уписано право дугорочног
закупа, Управа прибавља мишљење надлежног
органа Општинске управе за грађевинско земљиште о могућностима и ограничењима градње
на грађевинском земљишта које је предмет деобе,
а по потреби и извештај о могућностима парцелације, односно препарцелације.
Уколико је ради доношења решења о
деоби грађевинског земљишта потребна израда
пројекта парцелације, односно препарцелације,
подносилац захтева обезбеђује израду пројекта,
у складу са извештајем из става 1. овог члана и
сноси трошкове израде.
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У случају да је грађевинско земљиште
које је предмет деобе, или део тог земљишта,
више катастарских парцела, од којих су неке постојеће или планиране јавне површине, критеријум који је опредељујући приликом процене
оправданости и целисходности деобе је стицање
права искључиве својине општине на грађевинском земљишту јавне намене.
У случају да је предмет деобе грађевинско земљиште на више катастарских парцела, од
којих су неке изграђене, а неке неизграђене, критеријум који је опредељујући приликом процене
оправданости и целисходности деобе је стицање
права искључиве својине општине на неизграђеном грађевинском земљишту.

Члан 62.
Грађевинско земљиште у јавној својини
се може отуђити другом сувласнику, непосредном погодбом, по тржишним условима, у складу
са одредбама ове одлуке којима је уређено отуђење грађевинског земљишта у случају:
1 Да постоји сувласништво на катастарској
парцели за коју нема урбанистичких
услова за формирање две или више грађевинских парцела;
2 Да идеални део грађевинског земљишта у
јавној својини прерачунат у реални део не
испуњава услов за формирање посебне
грађевинске парцеле;
3 Да се грађевинска парцела састоји од више
катастарских парцела од којих су некеу јавној, а неке у приватној својини, с тим да
грађевинско земљиште у јавној својини не
испуњава услов за посебну грађевинску
парцелу, а нису испуњени други услови за
отуђење непосредном погодбом у поступку исправке границе суседних катастарских парцела.
У случају из става 1, тачка 3. овог члана,
катастарске парцеле у јавној својини које чине
део грађевинске парцеле могу се отуђити јавним
оглашавањем ради изградње у складу са одредбама ове одлуке којима је уређено отуђење грађевинског земљишта јавним оглашавањем, под
условом да такав захтев поднесу власници преосталих катастарских парцела које чине грађевинску парцелу.
У случају из ст.1 тачке 2. и 3. овог члана,
други сувласник, односно власници катастарских
парцела које чине део грађевинске парцеле, дају
сагласност општини да спроведе поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини,
путем јавног оглашавања, донесе решење и закључи уговор о отуђењу.
Члан 63.
Одредбе ове одлуке којима је уређена

138

Број 15

деоба грађевинског земљишта, сходно се примењују и на деобу неизграђеног грађевинског земљишта у заједничкој својини општине Велико
Градиште и других носилаца права својине, односно корисника из ове одлуке, под условом да
се на основу уверења органа надлежног за упис
права на непокретностима, или других доказа,
може утврдити реални удео сувласника, односно
сукорисника, с тим да уколико реални удео не
може да се утврди, претпоставка је да су сувласнички, односно сукориснички удели једнаки.
X. Сагласности

Члан 64.
Председник доноси решење којим власнику објекта изграђеног без грађевинске дозволе,
на земљишту јавне својине даје сагласност за легализацију објекта, када је таква сагласност
услов прибављања грађевинске дозволе у поступку легализације.
Председник доноси решење којим власнику објекта изграђеног без грађевинске дозволе,
даје сагласност за упис права својине на објекту
у складу са законом којим је уређен упис права
својине на објектима изграђеним без грађевинске
дозволе, када је таква сагласност услов за упис
права својине на објекту у јавној евиденцији о
непокретностима и правима на њима.
Приликом процене испуњености услова,
односно целисходности и оправданости давања
сагласности ,Председник општине посебно цени
да ли ће услед легализације објекта, односно
уписа права својине на бесправном објекту, бити
онемогућено или отежано привођење грађевинског земљишта намени у складу са планским документом, односно реализација плана, као и да
ли се услед легализације објекта, односно уписа
права својине на бесправном објекту, у знатној
мери угрожава право јавне својине општине на
грађевинском земљишту на коме је изграђен бесправни објекат, у ком случају неће доношење решења из ст. 1. и 2. овог члана.
Решење Председника општине већа
којим се констатује да нису испуњени услови за
давање сагласности из става 1. односно става 2.
овог члана, мора бити посебно образложено.

Члан 65.
Председник доноси решење којим даје
сагласност за изградњу другом сувласнику, сукориснику, односно заједничару на грађевинском
земљишту у сусвојини, односно заједничкој
својини општине и другог лица, када је таква сагласност услов прибављања решења о одобрења
за извођење радова, односно грађевинске дозволе.
У случају из става 1. овог члана, подносилац уз захтев прилаже молбу .
Приликом процене испуњености услова,

18. децемвбар 2015.

односно целисходности и оправданости давања
сагласности из става 1. овог члана, Председник
општине поступа на исти начин предвиђен овом
одлуком.

Члан 66.
Јавна предузећа и друга правна лица,
чији је оснивач општина (у даљем тексту: Ппредузеће), немају обавезу прибављања сагласности
Општине ради изградње, извођења радова или
постављања објеката на грађевинском земљишту
у јавној својини Општине, под условом да је изградња планирана програмом пословања Предузећа, односно да том изградњом Предузеће
остварује регистровану комуналну или другу делатност, у ком случају надлежни орган издаје одговарајућу дозволу на Општину, за потребе
Предузећа.
Мишљење о испуњености услова из
става 1. овог члана, даје организациона јединица
Управе надлежна за област којој припада делатност Предузећа.
Одредба става 1. овог члана не односи се
на изградњу којом се непокретности прибављају
у јавну својину Општине.
.
XI. Прелазне и завршне одредбе
Члан 67.
Захтеви за располагање грађевинским
земљиштем у јавној својини општине, односно
прибављање грађевинског земљишта у јавну
својину општине, као и други захтеви који су
поднети до дана ступања на снагу ове одлуке,
окончаће се по одредбама ове одлуке.

Члан 68.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о грађевинском земљишту
(“Службени гласник општине Велико Градиште”,
број 08/11)

Члан 69.
Сви појмови у овој одлуци употрбљени у
мушком граматичком роду подједнако обухватају
и односе се на женски и средњи граматички род.

Члан 70.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине
Велико Градиште”.
Број: 464-240/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

18. децембар 2015.

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07), члана
6. и 8. Закона о територијалној организацији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 129/07),
члана 4. Уредбе о означавању назива насељених
места, улица и тргова, означавању зграда кућним
бројевима и вођењу регистра кућних бројева,
улица и тргова („Сл. гласник РС“, бр. 16/2012) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’, бр.
9/08 и 5/14)

Скупштина општине Велико Градиште
на својој 40. седници одржаној 17.12.2015. године донела је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА,
ТРГОВА И ДРУГИХ ДЕЛОВА
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин и поступак утврђивања назива улица и тргова и других
делова насељеног места, на територији општине
Велико Градиште.

Члан 2.
Свако насељено место, улица, трг и други
део насељеног места, мора имати свој назив.
У једном насељеном месту на територији
општине Велико Градиште, две или више улица
или тргова не могу имати исти назив.

Члан 3.
Иницијативу за промену назива насељеног места, за одређивање назива новонасталог
места, односно за утврђивање да је насељено
место престало да постоји, може покренути
Скупштина општине Велико Градиште, грађани
и месна заједница, у складу са Законом о територијалној организацији Републике Србије, а по поступку предвиђеним овом Одлуком.

Члан 4.
Предлог за промену назива постојећег
насељеног места, одређивање назива новообразованог насељеног места, односно за утврђивање
да је насељено место престало да постоји, утврђује се по претходно прибављеном мишљењу
Скупштине општине.
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УТВРЂИВАЊЕ И ОЗНАЧАВАЊЕ НАЗИВА
УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГИХ ДЕЛОВА
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА

Члан 5.
Скупштина општине утврђује одлуком
називе улица, тргова и других делова насељеног
места на територији општине Велико Градиште,
на предлог Комисије за утврђивање назива улица
(у даљем тексту: Комисија).
Промена назива улица, тргова и других
делова насељеног места, врши се на исти начин
као и њихово утврђивање.
Садржина аката о називима делова насељеног места мора одговарати историјским и
стварним догађајима, и њима се не смеју вређати
општи и државни интереси, национална и верска
осећања свих грађана, нити јавни морал.

Члан 6.
Комисију за утврђивање назива улица општине Велико Градиште именује Скупштина
општине на мандатни период од четири године.
Задатак ове комисије је да разматра предлоге за утврђивање назива улица које немају
назив, тргова, заселака и других делова насељеног места.
Комисија има председника и још шест
члана, који се бирају из реда одборника или истакнутих јавних и културних радника.

Члан 7.
Иницијативу за покретање поступка за
утврђивање назива улице (која нема назив) или
промену назива улица и тргова или другог дела
насељеног места могу дати:
- Одборници у Скупштини општине;
- Општинско веће;
- грађани на чијој се територији налази
улица, трг, односно други део насељеног
места путем грађанске иницијативе,
- чланови комисије, појединачно или по
заједничком предлогу,
- Савет месне заједнице, по процедури прописаној Одлуком о месним заједницама и
Статутом месне заједнице.
Члан 8.
Иницијативу и предлог за утврђивање назива улице (која нема назив) или промену назива
улице, трга или другог дела насељеног места,
када су иницијатор грађани, подноси се Комисији
у писменом облику са образложењем.
Уз иницијативу се доставља извод из
планског акта или графички приказ нове улице,
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односно трга са кратким описом величине, значаја и правца кретања.

Члан 9.
Називи улица, тргова и других делова насељеног места утврђују се према универзалним
вредностима и значењима – по именима знаменитих личности, значајних историјских, политичких, географских, етнолошких и других
обележја.
При утврђивању назива улица и тргова
полази се од:
- имена личности које су потомке задужили
несебичним пожртвовањем, јунаштвом,
оданошћу, вером, добротворством, развојем писмености, науке, струке из одређене области друштвеног живота,
уметничким стваралаштвом – од личности
које су биле оснивачи, управљачи, владари,
градитељи и слично у националним и светским размерама;
- значајних догађаја и датума из историје,
науке, културе и сл.
У назив улице и трга може се унети само
име умрле знамените личности из прошлости.

Члан 10.
Комисија из члана 5. ове Одлуке разматра
иницијативу са предлогом и доноси закључак
којим предлаже давање назива улици, односно
промени назива улице или трга и доставља га
Општинском већу на разматрање.
Општинско веће својим актом утврђује
предлог одлуке о давању или промени назива
улице, односно трга и другог дела насељеног
места, на коју се прибавља претходна сагласност
надлежног Министарства.
Надлежном Министарству се доставља
комплетна документација са предлогом одлуке о
давању или промени назива улице, односно трга
и другог дела насељеног места, која треба да буде
усвојена на седници Скупштине општине.

Члан 11.
По добијању претходне сагласности,
Скупштина општине усваја одлуку о давању назива улица, тргова и других делова насељеног
места, на првој наредној седници.
Одлука о давању или промени назива
улице, тргова и других делова насељеног места,
као и добијена претходна сагласност објављује
се у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.
Члан 12.
Одлуку о утврђивању и промени назива
улице, тргова и других делова насељеног места,

18. децемвбар 2015.

Одељење за урбанизам, комунално стамбене и
имовинско правне послове дужно је да достави
РГЗ – надлежној Служби за катастар непокретности у року од 15 дана од дана њеног ступања
на снагу.
Када за одређену улицу није утврђен
назив, Служба за катастар непокретности је
дужна да о томе писмено обавести надлежни
орган општине, са захтевом да се назив улице
утврди у року од 60 дана.

Члан 13.
Означавање назива насељеног места,
улица, тргова и других делова насељеног места
и означавање зграда кућним бројевима, као и вођење Регистра кућних бројева, улица и тргова у
надлежности је Републичког геодетског завода,
односно Службе за катастар непокретности.
Врста и величина слова којима се означавају називи улица и тргова, врста и величина кућног броја, као и изглед таблице са кућним бројем
и табли са називима улица и тргова, утврђена је
Графичким стандардом који је саставни део Правилника о адресном регистру.

Члан 14.
Трошкове означавања назива насељених
места, улица, тргова и других делова насељеног
места сноси општина Велико Градиште.

Члан 15.
Трошкове означавања зграде кућним
бројем сноси власник зграде, односно инвеститор нове зграде или привременог објекта, а за
зграде колективног становања трошкове сноси
скупштина зграде, односно савет зграде.
Трошкове означавања грађевинске парцеле кућним бројем сноси власник, корисник, односно закупац грађевинске парцеле.
Члан 16.
Изузетно од члана 16. ове одлуке, трошкове означавања зграда и грађевинских парцела
кућним бројевима у поступку пренумерације
кућних бројева сноси општина Велико Градиште.

Члан 17.
Табла са називом улице, трга и другог
дела насељеног места поставља се од стране надлежне Службе за катастар непокретности у року
од 15 дана од дана достављања одлуке Скупштине општине о утврђивању, односно промени
назива улице, трга и другог дела насељеног места
и уплате потребних средстава за ту намену.
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Члан 18.
Означавање назива улица и тргова и других делова насељеног места врши се постављањем табли са исписаним називом улице, односно
трга белим штампаним словима на тамноплавој
основи, тако да се:
У свакој улици, на почетку и на крају улице, са
обе стране поставе табле;
На свакој раскрсници улица табле поставе
дијагонално;
На сваком тргу на месту спајања улица са тргом
поставе табле.
Ако се табла са исписаним називом
улице не може поставити на зграду у смислу
става 1. овог члана, табла са називом улице поставља се на посебном стубу висине 2,5 m или на
ограду.
НАДЗОР

Члан 19.
Надзор над применом ове одлуке врши
Општинска управа општине Велико Градиште Одељење за урбанизам, комунално стамбене и
имовинско правне послове.
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На основу члана 9. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник
РС“ бр. 16/02, 115/05 и 107/09), члана 68. Закона
о социјалној заштити (,,Службени гласник РС“
бр. 24/2011 ), члана 159. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015 аутентично тумачење и 68/2015) члана 32. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр. 129/07 и 83/2014 - др. закон) и члана 18. ст. 1.
тач. 18. Статута општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико Градиште
број 9/2008 и 15/2014), на предлог Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,

Скупштина општине Велико Градиште на
40. седници одржаној 17.12.2015. године донела
је

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОШИРЕНИМ
ПРАВИМА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАЂАНА У ОПШТИНИ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 21.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о називима улица, тргова и
обележавања кућних бројева (“Сл. гласник општине Велико Градиште” бр. 27/1980).

Члан 1.
У члану 9в. Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите грађана у општини
Велико Градиште објављеној у „Службеном гласнику општине Велико Градиште”, број 12/11 са
изменама и допунама објављеним у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“, бр. 10/12,
17/12, 10/13, 14/13 и 15/14, после става 1. додају
се ставови 2. и 3. који гласе:

Члан 20.
Поступци за утврђивање назива улица,
тргова других делова насељених места, који нису
завршени до дана ступања на снагу ове одлуке,
окончаће се у складу са одредбама ове одлуке.

Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште “.
Број: 015-10/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

„Право на бесплатно коришћење услуга
у предшколској установи има свако дете са
сметњама и тешкоћама у развоју. За остваривање наведеног права уз захтев се прилаже лекарска документација детета.
Право на бесплатно коришћење услуга у
предшколској установи има свако дете ромске
националне припадности које је социјално угрожено. За остваривање наведеног права уз захтев
се прилаже:
- доказ о припадности детета/родитеља
ромској националној мањини и
- Решење о примању новчане социјалне помоћи за члана породичног домаћинства детета.“
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.
Број: 560-204/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 18 и 40. Статута Општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008) а у вези са
чланом 6, 22, 44 и 45. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној
својини („Службени гласник РС“, број 102/2010
и 117/2012 – одлука УС), чланом 54. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”,
бр. 72/11, 88/13 и 105/14) и чланом 5. став 1. Закона о становању („Службени гласник РС”, број
50/92,76/92, 84/92 - испр, 33/93, 53/93, 67/93,
46/94, 47/94 - испр., 48/94, 44/95 - др. закон, 49/95,
16/97, 46/98, 26/01, 101/05 - др. закон и 99/11),
Скупштина општине Велико Градиште
на 40. седници одржаној 17.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о становима за службене потребе

Члан 1.
Станом за службене потребе сматра се
стан у јавној својини општине Велико Грдиште,
чије је коришћење везано за вршење одређених
послова, задатака, службене дужности и функције (у даљем тексту: службене дужности), а
који за те намене одреди Општинско веће општине Велико Градиште.

Члан 2.
Стан из члана 1. ове одлуке (у даљем
тексту: службени стан) служе за привремени
смештај лица док врши службену дужност.
Члан 3.
Запослено лице које у месту вршења
службене дужности има стан или породичну
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стамбену зграду у својини или члан његовог породичног домаћинства, не може добити службени стан, осим ако је коришћење службеног
стана везано непосредно за објекат у коме се
обавља службена дужност и захтева његово
стално присуство.
Под члановима породичног домаћинства
у смислу ове одлуке, подразумевају се чланови
породице запосленог лица који живе са њим у
заједничком домаћинству и то:
1) брачни друг;
2) деца рођена у браку, ван брака, усвојена и пасторчад;
3) друга лица која је оно или његов брачни друг
дужно по закону да издржава а живе са њим у
заједничком домаћинству 5 и више година.
Члан 4.
Службени стан даје се на коришћење на
основу писменог захтева и решења о избору, постављењу и распоређивању на одређене послове
и задатке.
Члан 5.
Одлуку о давању на коришћење службеног стана доноси стамбена комисија.
Стамбену комисију која одлучује о привременом смештају лица док врши службену
дужност у органима општине Велико Градиште
образује Општинско веће општине Велико Градиште.
Стамбену комисију која одлучује о привременом смештају лица док врши службену
дужност код корисника државних средстава - јавних служби (јавних предузећа и установа) и других организација чији је оснивач општина
Велико Градиште образује руководилац, односно
извршни орган, односно управни одбор наведених корисника државних средстава.
Приговор на одлуку стамбене комисије
подноси се у року од 8 дана од дана достављања
одлуке.
О приговорима на одлуку стамбене комисије из става 2. овог члана одлучује Општинско
веће општине Велико Градиште.
О приговорима на одлуку стамбене комисије образоване на начин предвиђен у ставу 3.
овог члана одлучује извршни орган, односно
управни одбор корисника државних средстава.
Стамбена комисија има пет чланова и пет
заменика.
Стамбена комисија има свог председника
и заменика председника који су чланови комисије.
Стамбена комисија ради у седницама и
одлучује већином гласова чланова комисија.
Стручне и административне послове за
потребе комисије из става 2. овог члана обавља
организациона јединица Општинске управе у
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чијој су надлежности комунално-стамбени и
имовинско правни послови.
Стручне и административне послове за
потребе комисије из става 3. овог члана обављају
чланови комисије, односно стручна служба корисника државних средстава коју одреди надлежни орган који је образовао комисију.

Члан 6.
Општина Велико Градиште, као давалац
службених станова из члана 1. ове одлуке, може
на појединог корисника државних средстава
чији је оснивач општина, пренети овлашћења за
спровођење поступка приликом привременог
смештаја лица /дефицитарног кадра / за време
вршења службене дужности и за закључење уговора.
О давању овлашћења кориснику одлучује се актом даваоца, по спроведеном конкурсу.
Право учешћа на конкурсу имају корисници државних средстава чији је оснивач општина, а који благовремено доставе уредан
захтев, у року од 30 дана од дана објављивања
конкурса на огласној табли органа управе.
У захтеву за учешће на конкурсу лица из
претходног става наводе стручну спрему и звање
лица за чијим радом постоји потреба, а ради континуираног или побољшаног обављања сопствене делатности.
Расписивање конкурса и поступак одабира корисника државних средстава из става 3.
овог члана, спроводи комисија коју образује Општинско веће.
Рангирање кандидата се врши на следећи начин:
1. Значај радног места:
- висока стучна спрема – 130 бодова,
- виша стучна спрема - 100 бодова,
- средња стручна спрема – 80 бодова,
- осталим запосленим лицима – 60 бодова.
2. Дефицитарност кадрова:
- непостојање евидентираних лица са потребном
стучном спремом у евиденцији Националне
службе за запошљавање, Филијала Пожаревац,
Орагнизациона јединица Велико Градиште – 20
бодова,
- ако постоји једно евидентиранио лице са потребном стучном спремом у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала
Пожаревац, Орагнизациона јединица Велико
Градиште – 15 бодова,
- ако постоје два евидентирана лица са потребном стучном спремом у евиденцији Националне
службе за запошљавање, Филијала Пожаревац,
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Орагнизациона јединица Велико Градиште – 10
бодова,
- ако постоје од два до пет евидентираних лица
са потребном стучном спремом у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Орагнизациона јединица Велико
Градиште – 5 бодова,
- ако постоје од пет до десет евидентираних лица
са потребном стучном спремом у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Орагнизациона јединица Велико
Градиште – 3 бода,
- ако постоје преко десет евидентираних лица са
потребном стучном спремом у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Орагнизациона јединица Велико
Градиште – 2 бода.
Првенство у надељивању стана из става
1. овог члана остварује корисник државних средстава са највећим бројем бодова на листи реда
првенства.
По истеку рока за конкурисање, комисија прибавља од надлежне Националне службе
за запошљавање доказе о постојању дефицитарности кадрова ближе одређених у захтевима
учесника конкурса.
Комисија из става 5. доноси одлуку о додели стана а ради спровођења поступка из става
1. овог члана, чији је саставни део листа реда
првенства.
Комисија задржава право одлучивања у
случају да два или више лица у коначном збиру
имају исти број бодова на листи реда првенства,
узимајући у обзир утицај запосленог у континуитету или побољшавању обављања делатности корисника државних средстава из става 1.
овог члана.
На Одлуку комисије и листу реда првенства, може се поднети приговор Општинском
већу општине Велико Градиште у року од 8 дана
од дана објављивања на огласној табли органа
управе.
Након одлучивања по приговору комисија доноси коначну одлуку чији је саставни део
ранг листа, након чега доноси предлог решења
који доставља Општинском већу на одлучивање.
Решење Општинског већа доставља се
кориснику државних средстава на кога се односи
са киме Председник општине закључује уговор.
Износ висине евентуалне накнаде за
привремено коришћење службеног стана утврђује се актом Општинског већа.
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Члан 7.

Скупштина општине Велико Градиште
овлашћује општинско Веће општине Велико
Градиште да донесе акт из члана 1. ове одлуке.
Скупштина општине Велико Градиште
овлашћује општинско Веће општине Велико Градиште да образује комисије из става 2. члана 5. и
става 5. члана 6. ове одлуке.
Скупштина општине Велико Градиште
овлашћује Општинско веће општине Велико
Градиште да донесе акт из става 2, 12 и 14. члана
6. ове одлуке.
Скупштина општине Велико Градиште
овлашћује Председника општине Велико Градиште да закључи уговор из става 13. члана 6.
ове одлуке.
Општинско веће општине Велико Градиште подноси Скупштини општине Велико
Градиште извештај о давању на коришћење
службених станова, једном годишње најкасније
до 1. марта текуће године за претходну годину.
Члан 8.
На коришћење службеног стана датог по
овој одлуци сходно се примењују одредбе Уредбе
о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника
средстава у државној својини („Службени гласник РС“, број 102/2010 и 117/2012 – одлука УС).

Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлукa о располагању становима општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 7/2015).

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.
Број: 360-16/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

18. децемвбар 2015.
На основу члана 99. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС”,
бр. 72/2009, 81/2009, 64/10, 24/2011, 121/12,
132/14 и 145/14), члана 30. Закона о јавној
својини (“Службени гласник РС“ бр. 72/11, 88/13
и 105/14) члана 3. Одлуке о грађевинском земљишшту („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 8/11), члана 3. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник
РС“ бр. 24/2012 и 48/2015), члана 2. 8. и 20. Одлуке о прибављању и располагању стварима у
јавној својини општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 7/14, 4/15 и 7/15) члана 40. Статута општине
Велико Градиште (“Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 9/2008), члана 192 Закона
о општем управном поступку (“Службени лист
СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и „Службени гласник
РС“ 30/2010) по спроведеном првостепеном
управном поступку на захтев Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне
послове, Општинске управе општине Велико
Градиште и на предлог Општинког већа општине
Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на 40. седници одржаној дана 17.12.2015.
године, донела је,
О Д Л У К У

О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗМЕЂУ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
И ФИЗИЧКОГ ЛИЦА РАДИ ИСПРАВКЕ
ГРАНИЦА

I
Ради размене, УКИДА СЕ својство дела
јавног пута у ул. „Војводе Путника“ којег чини
кат. парц. бр. 394 „Војводе Путника“ цела вел.
36,39 ари, земљиште под делом зграде у укупној
површини од 1,00 м², из Л.н.бр. 2183 к.о. Велико
Градиште и ПРОГЛАШАВА СЕ ова површина
НЕМА СВОЈСТВО јавног пута-улице Војводе
Путника у Великом Градишту.
ПРОГЛАШАВА СЕ, да део кат. парц. бр.
373/1 „Војводе Путника“ цела вел. 4,51 ари у површини од 1,00 м², из Л.н.бр. 29 к.о. Велико Градиште, СТИЧЕ СВОЈСТВО јавног пута, у
циљу повећања радијуса улице Војводе Путника
и улице Његошеве у Великом Градишту на начин
и по условима одређеним Урбанистичким пројектом.

18. децембар 2015.

II
Општина Велико Градиште као носилац
права јавне својине, у циљу размене ближе наведене Одељком I. Ове Одлуке, даје у размену непосредном погодбом, Дицић Ж. Дракчету из
Великог Градишта ул 11. Октобра 13, део кат.
парц. бр. 394 „Војводе Путника“ у површини од
1,00 м² (цела вел. 36,39 ари) из Л.н.бр. 2183 к.о.
Велико Градиште на којој је укинуто својство јавног пута ради исправке граница своје парцеле.
Дицић Ж. Дракче из Великог Градишта
ул 11. Октобра 13 даје у размену општини Велико Градиште, део кат. парц. бр. 373/1 „Војводе
Путника“ у површини од 1,00 м² (цела вел. 4,51
ар) из Л.н.бр. 29 к.о. Велико Градиште, на којој
је уписано право трајног коришћења, ради проглашавања својства јавног пута.

III
За непокретности из Одељка I. ове Одлуке, извршена је процена тржишне вредности
од стране Министарства финансија-Пореске
управе-Регионални центар Београд –Експозитура
Велико Градиште бр. 110-464-08-0001972015I1B0E од 28.09.2015 године.
УТВРЂУЈЕ СЕ да је тржишна вредност
и за једну и за другу непокретност, предмет размене, 2.000,00 дин/м².
IV
Размена непокретности, наведених у предходним Одељцима ове Одлуке, између општине
Велико Градиште и Дицић Дракчета из Великог
Градишта, врши се без било које друге надоканде
и евентуалних давања а све евентаулне друге накнаде, порезе и сл. поводом настале размене
учесници размене сносе сагласно одредбама Закона.
Пројекатом парцелације и препарцелације
кат. парц. бр. 373/1 и кат. парц. бр. 394 обе у к.о.
Велико Градиште, урађеним од стране ГП „Бобинг“ Велико Градиште, 03.2013 године, потврђеног од стране надлежног Одељења бр.
353-46/2013-06 од 06.06.2013 године, утврђено је
да су испуњени законски услови да се може извршити исправка граница парцела у циљу измене постојеће грађевинске дозволе и
прибављања употребне дозволе за новоизграђени
пословни објекат стојећи на кат. парц. бр. 373/1
к.о. Велико Градиште.

V
Међусобна права и обавезе биће уређена
Уговором који ће бити закључен у року од 30
дана, пошто овa Oдлука постане извршна.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Председник општине
Велико Градиште да са стицаоцем, у име општине Велико Градиште, закључи уговор којим
ће уредити међусобна права и обавезе.
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Учесници размене дозвољавају једно другом да своје стечено право на непокретностима
укњиже у одговарајућим јавним књигама које се
воде у Служби за катастар непокретности Велико
Градиште.

VI
О извршењу ове Одлуке стараће се ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште
и Имовинско правна служба Одељења за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне
Општинске управе општине Велико Градиште.
Земљиште које је предмет ове Одлуке није
комунално уређено.
О б р

а

з л

о

ж

е

њ

е

Дицић Дракче из Великог Градишта поднео је захтев Општинској управи за прибављање
грађевинског земљишта у јавној својини власништво општине Велико Градиште, непосредном
погодном ради измене грађевинске и прибављања употребне дозволе у складу са урбанистичко техничким документом-Пројектом
парцелације и препарцелације кат. парц. бр. 371/1
и 365/2 у к.о. Велико Градиште.
У циљу доказивања материјално правне
основаности свог захтева именовани је сагласно
ставу Комисије за планове општине Велико Градиште, финансирао израду урбанистичко техничког документа којег је потврдило надлежно
Одељење Општинске управе општине Велико
Градиште.
Надлежни орган је такође поступајући по
поднетом захтеву утврдио следеће:
-да је подносилац захтева, објекат на кат.
парц. бр. 371/1 к.о. Велико Градиште, започео и
изградио на основу грађевинске дозволе бр. 35190/202-03 од 14.06.2002 године, издате од стрене
Одељења за привреду и финансије, грађевинарство, урбанизам и комунално стамбене послове ове управе,
- да приликом лоцирања објекта није дошло
до одступања од грађевинске дозволе, и задате
грађевинске линије а да одстипање настаје постављањем изолације на објекту,
- да је објекат завршен и да се користи без
употребне дозволе,
- да је подносилац захтева истовремено и
корисник парцеле на којој је објекат изграђен, те
да је исти уписан у Л.н.бр. 29 к.о. Велико Градиште,
- да је за стамбено пословни објекат на парцели поднет захтев за легализацију бр. 351221/03-03 од 28.10.2003 године,
- да је у складу са захтевом надлежног Одељења а на препоруку Комисије за планове, подносилац
захтева,
финансирао
израду

146

Број 15

Урбанистичког пројекта „Пројекта парцелације
и прпарцлације кат. парц. бр. 371/1 и 365/2 к.о.
Велико Градиште“
- да је напред наведни пројекат потврђен
од стране надлежног Одељења под бр. 35346/2014-06 од 06.06.2013 године,
- да је надлежна пореска управа Министарства финансија РС утврдила тржишну цену
грађевинског земљишта која је предмет отуђења,
- да се ради о незнатном заузећу које ни
на који начин не утиче на преостали део парцеле
у јавној својини и на начин њеног коришћења.
У складу са одредбом члана 99. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник РС”,
бр. 72/2009, 81/2009, 64/10, 24/2011, 121/12
134/14 и 145/14), грађевинско земљиште у јавној
својини се може отуђити или дати у закуп јавним
надметањем или прикупљањем понуда јавним
огласом. Изузетно се грађевинско земљиште
може отуђити и разменом. У конретном случају
испуњени су услови за прибављање измењене
грађевинске дозволе за власника изграђеног
објекта, који је поднео захтев за легализацију на
начин и у роковима предвиђеним законом и ако
је та градња у складу са условима предвиђеним
у закону и одговарајуећм планском акту.
Урађени урбанистички пројекат под горњим бројем потврђује и оправдава размену непокретности коју такође оправдавају и одредбе
члана 30. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“ бр. 72/11, 88/13 и 105/14). Неспорно
је да су у конкретном случају испуњени услови,
из члана 30 Закона, као и члана 20. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Велико Градиште, јер се делови
непокретности размењују под тржишним условима а што значи и исте вредности у односу на
део који се даје у замену.
Са друге стране неспорно је да се непокретности које су предмет размене нису могле разменити другачијим путем и представљају једино
могуће решење које по својим карактеристикама
одговарају како ситцаоцу општини Велико Градиште, ради уређења радијуса улице, а тако и
власнику односно градитељу објекта ради решавања имовинско правних односа и прибављања
употребне дозволе.
Не може се на крају занемарити ни економски моменти и да ће стављањем у функцију
целокупног објекта створити услови да се на новоизграђени простор плате и припадајући порези, доприноси као и порези на имовину од
стране закупаца односно власника физичких делова објеката, ако их градитељ буде отуђивао
или давао у закуп као и околност да ће у том простору бити запослено више лица који ће обављати неку од делатности чиме ће издржавати
себе и чланове своје породице.

18. децемвбар 2015.

Пошто су оваквим поступањем испуњени
законски услови члана 99. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009,
81/2009, 64/10, 24/2011, 121/12, 132/14 и 145/14),
члана 30. Закона о јавној својини (“Службени
гласник РС“ бр. 72/11, 88/13 и 105/14) члана 3.
Одлуке о грађевинском земљишшту („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр. 8/11),
члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.
24/2012 и 48/2015), то је Скупштина донела Одлуку како је у диспозитиву дато.
За реализацију ове Одлуке нису потребна финансијска средства буџета јединице локалне самоуправе.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке жалба
није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУСа.
Број: 464-241/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
34/10-Одлука УС и 54/11), члана 40. Статута општине Велико Градиште („Сл.гласник општине
Велико Градиште“, бр. 9/08),

Скупштина општине Велико Градиште
на својој 40. седници одржаној дана 17.12.2015.
године донела је
РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
У СТАЛНОМ САСТАВУ

Члан 1.
У Изборној комисији општине Велико
Градиште разрешавају се дужности следећа
лица:

18. децембар 2015.

1

2

3

4

5

6

7

8

Бојан Милојковић из Великог Градишта,
Председник Изборне комисије,

Зоран Јовановић из Великог Градишта, Заменик председника Изборне комисије

Драгутин Ивановић из Великог Градишта,
члан Изборне комисије

Жарко Живановић из Великог Градишта,
заменик члана Изборне комисије

Срђан Перић из Великог Градишта, члан
Изборне комисије

Мирко Јенић из Великог Градишта, заменик
члана Изборне комисије

Војче Радуловић из Кусића, члан Изборне
комисије
Радомир Величковић из Великог Градишта,
заменик члана Изборне комисије

Дејан Шуловић из Великог Градишта, члан
Изборне комисије

Радован Бркић из Великог Градишта, заменик члана Изборне комисије

Далибор Миловановић из Царевца, члан
Изборне комисије

Оливер Стојановић из Великог Градишта,
заменик члана Изборне комисије
Саша Ђурђевић из Великог Градишта, члан
Изборне комисије

Анка Јовановић из Великог Градишта, заменик члана Изборне комисије

Новица Илић из Великог Градишта, секретар Изборне комисије

Милош Стојадиновић из Пожаревца, заменик секретара Изборне комисије.
Члан 2.
Против овог решења може се изјавити
жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења решења.

Члан 3.
Ово решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште ‘’.
Образложење

Правни основ за доношење Решења о
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именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу (у даљем тексту: Решење) садржан
је у одредбама члана 14. Закона о локалним изборима (‘’Службени гласник Републике Србије,
бр.129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11), којима је
утврђено да Изборну комисију у сталном саставу
чине председник и најмање шест чланова које
именује Скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у Скупштини јединице локалне самоуправе сразмерно
броју одборника.
Обзиром да састав Општинске изборне
комисије није сразмеран броју одборника у одборничким групама, а одборничке групе су доставиле предлоге за састав нове Изборне
комисије, предлаже се разрешење Изборне комисије општине Велико Градиште.
Број: 013-16/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чланова 11. - 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11), члана 40. Статута општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/08) и чланова 85.
и 86. Пословника Скупштине општине Велико
Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 11/08)

Скупштина општине Велико Градиште
на својој 40. седници одржаној дана 17.12.2015.
године донела је
РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
У СТАЛНОМ САСТАВУ

Члан 1.
У стални састав Општинске изборне комисије именују се председник, шест чланова и
њихови заменици и то:
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Добрица Миловановић из Великог Градишта, ул. Нушићева 12, дипломирани правник, Председник Изборне комисије
•

•

•

•

предлагач: Одборничка група Група грађана „Драган Милић - За село и град“,

•

•
4

политичка припадност или назив
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Група грађана
„Драган Милић - За село и град“,
предлагач: Одборничка група Група грађана „Драган Милић - За село и град“,

•

•

Радомир Величковић из Великог Градишта,
ул. Кнеза Лазара 32/6, заменик члана Изборне комисије

•

•

политичка припадност или назив
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Група грађана
„Драган Милић - За село и град“,
предлагач: Одборничка група Група грађана „Драган Милић - За село и град“,

Драгутин Ивановић из Великог Градишта,
ул. Саве Ковачевића 32, члан Изборне комисије
•

•

политичка припадност или назив
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Група грађана
„Драган Милић - За село и град“,
предлагач: Одборничка група Група грађана „Драган Милић - За село и град“,

предлагач: Одборничка група Група грађана „Драган Милић - За село и град“,

политичка припадност или назив
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Демократска
странка,

предлагач: одборничка група Удружена
одборничка група,

Зоран Богдановић из Великог Градишта, заменик члана Изборне комисије

политичка припадност или назив
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Група грађана
„Драган Милић - За село и град“,
предлагач: Одборничка група Група грађана „Драган Милић - За село и град“,

политичка припадност или назив
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Група грађана
„Драган Милић - За село и град“,

Срђан Перић из Великог Градишта, ул.
Обала Краља Петра I 21/12, члан Изборне комисије
•

Војче Радуловић из Кусића, ул. Маршала
Тита 16, члан Изборне комисије
•

3

Љубомир Животић из Великог Градишта,
ул. Светосавска 5, заменик члана Изборне комисије

политичка припадност или назив
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Група грађана
„Драган Милић - За село и град“,

Данијел Живановић из Великог Градишта,
ул. Бошка Вребалова 94, дипломирани правник, Заменик председника Изборне комисије

2

18. децемвбар 2015.

•

•
5

политичка припадност или назив
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Српски покрет
обнове,

предлагач: одборничка група Удружена
одборничка група,

Зоран Мијајловић из Великог Градишта, ул.
Жикице Јовановића Шпанца 4, члан Изборне
комисије
•

•

политичка припадност или назив
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Српска напредна странка,

предлагач: одборничка група Српска напредна странка;

Никола Пуповић из Великог Градишта, ул.
Павла Савића 9, заменик члана Изборне комисије

•

•

политичка припадност или назив
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Српска напредна странка,

предлагач: одборничка група Српска напредна странка;

6

18. децембар 2015.

Зоран Алексић из Великог Градишта, ул.
Пере Металца 65, члан Изборне комисије
•

•

политичка припадност или назив
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Српска напредна странка,
предлагач: одборничка група Српска напредна странка;

Татјана Симовић из Великог Градишта, ул.
Вељка Влаховића бб, заменик члана Изборне
комисије
•

•
7

политичка припадност или назив
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Српска напредна странка,
предлагач: одборничка група Српска напредна странка;

Дејан Шуловић из Великог Градишта, ул.
Језерска бб, члан Изборне комисије
•

•

политичка припадност или назив
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Српска напредна странка,
предлагач: одборничка група Српска напредна странка;

Бојан Петровић из Великог Градишта, ул.
Властимира Павловића Царевца бб, заменик
члана Изборне комисије

•

•

политичка припадност или назив
странке, односно страначке коалиције на
чији је предлог именован: Српска напредна странка,
предлагач: одборничка група Српска напредна странка;

Члан 2.
За секретара Општинске изборне комисије
именује се Бојан Милојковић из Великог Градишта, дипломирани правник,
За заменика секретара именује се Слађана
Милосављевић из Великог Градишта, дипломирани правник.
Члан 3.
Против овог решења може се изјавити
жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења решења.
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Члан 4.
Ово решење објавити у ‘’Службеном гласнику општине Велико Градиште ‘’.
Образложење

Правни основ за доношење Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном
саставу (у даљем тексту: Решење) садржан је у
одредбама чланова 11. и 14. Закона о локалним
изборима (‘’Службени гласник Републике
Србије, бр.129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11),
којима је утврђено да Изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање шест
чланова које именује Скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група
у Скупштини јединице локалне самоуправе сразмерно броју одборника, као и да у решењу о именовању председника и чланова поред личног
имена и презимена председника, односно члана
мора бити наведена њихова политичка припадност или назив странке, односно страначке коалиције на чији предлог је именован. Такође,
Пословником Скупштине општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“,
бр. 11/08), утврђено је да Скупштина решењем
одлучује о појединачним правима, обавезама и
правним интересима лица у складу са Законом,
Статутом и одлукама Скупштине.
Разлог за доношење овог решења садржан је
у потреби да се именује Општинска изборна комисија која ће одражавати састав Скупштине општине како је то утврђено Законом.
Чланом 31. Статута општине Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“,
бр. 09/08), предвиђено је да Скупштина општине
Велико Градиште има 35 одборника који су у сазиву 2012-2016. година организовани у три одборничке групе и то:
1 одборничка група Група грађана “Драган
Милић- За село и град“, која има 14 одборника, што чини 40% од укупног броја
одборника у СО Велико Градиште;
2 одборничка група „Покренимо Велико
Градиште-Томислав Николић Српска Напредна странка“ која има 12 одборника,
што чини 34,3 % од укупног броја одборника у СО Велико Градиште;
3 одборничка група „Удружена одборничка група“, која има 7 одборника, што
чини 20% од укупног броја одборника у
СО Велико Градиште;

Два одборника СО Велико Градиште нису
организовани у одборничку групу.
Општинска изборна комисија у сталном саставу има 7 (седам) чланова (председника и шест
чланова са заменицима).
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Одборничка група Група грађана „Драган
Милић-за село и град“, је дописом број 0212/2015-01-1 од 02.11.2015. године, сразмерно
броју одборника, предложила кандидате за председника и заменика предсдника, као и за 2 члана
и заменика чланова Општинске изборне комисије.
Одборничка група „Српска Напредна
странка“ је дописом број 013-13/2015-01-1 од
09.12.2015. године, сразмерно броју одборника,
предложила по 3 кандидата за чланове и заменике чланова Општинске изборне комисије, као
и секретара и заменика секретара ОИК.
Одборничка група „Удружена одборничка
група“, је дописом број 013-10/2015-01-1 од
02.11.2015. године, сразмерно броју одборника,
предложила једног кандидата за члана и заменика члана Општинске изборне комисије.
Чланом 14. став 5. Закона о локалним изборима (‘’Сл.гласник РС’’, бр. 129/07, 34/10-Одлука
УС и 54/11), утврђено је да се за председника, заменика председника, секретара и заменика секретара именује лице које је дипломирани
правник.
Овлашћени предлагачи чланова Изборне комисије доставили су документацију на основу
које је утврђено да именовани на ове функције
испуњавају услов из члана 14. став 5. Закона о
локалним изборима (‘’Сл.гласник РС’’, бр.
129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11).
Чланом 14. став 11. Закона о локалним изборима (‘’Сл.гласник РС’’, бр. 129/07, 34/10-Одлука
УС и 54/11) против овог Решења допуштена је
жалба Управном суду у року од 24 часа од дана
доношења решења.
На основу наведеног, донето је решење као
у диспозитиву.
Број: 013-15/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

18. децемвбар 2015.

На основу члана 32. а у складу са чланом 20.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014), чланом 90 и 146.
Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011,
121/12, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС и
98/13-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чланом
3. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 8/2011),
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008), и члана 248 Закона о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97,
31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010),
Скупштина општине Велико Градиште
на 40. седници одржаној дана 17.12.2015. године,
донела је,
РЕШЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА
О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
1

2

Укида се Решење о престанку права
коришћења грађевинског земљишта
број 464-161/2015-01-1 које је донела
Скупштина општине Велико Градиште на седници одржаној
28.09.2015. године, те за убудуће
више неће производити никакво
правно дејство.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
Образложење

Младеновић Велибор из Великог Градишта, улица Виноградска бб, поднео је Председнику општине Велико Градиште захтев за
стављање ван снаге решења ближе одређеног у
диспозитиву овог решења, уз који је доставио доказе о извршеним уплатама по основу коришћења локације на делу кат. парц. бр 1727 К.о.
Велико Градиште на којој се налази привремени
пословни објекат. У захтеву је навео да је из
здравствених разлога био спречен да уплати дуговање по закупу земљишта.

18. децембар 2015.

Решавајући по наведеном захтеву Младеновић Велибора, утврђено је се испуњени услови
за понављање поступка по службеној дужности
из чл. 239 и 240 Закона о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001
и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010), па је
Скупштина општине Велико Градиште на седници одржаној 23.11.2015. године донела Закључак о понављању поступка.

Обзиром да је Младеновић Велибор из
Великог Градишта извршио уплате по основу коришћења локације на делу кат. парц. бр 1727 К.о.
Велико Градиште на којој се налази привремени
пословни објекат, за које је доставио и доказе,
стечен је на основу члана 248 Закона о општем
управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр.
33/97, 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр.
30/2010) услов за укидање Решења о престанку
права коришћења грађевинског земљишта број
464-161/2015-01-1 које је донела Скупштина општине Велико Градиште на седници одржаној
28.09.2015. године.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба
није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУСа.
Број: 464-242/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ „НАРОДНИ МУЗЕЈ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ“ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.31.12.2016. ГОДИНЕ

1.
Даје се сагласност на Програм рада
и финансијски план Јавне установе „Народни
музеј Велико Градиште“ за период 01.01.2016.31.12.2016. године, који је усвојио Управни одбор
Јавне установе „Народни музеј Велико Градиште“ на седници одржаној 21.10.2015. године.

2.
Ово решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008), којим је
утврђено да Скупштина општине даје сагласност на програм рада јавних предузећа и других
служби чији је оснивач.
Управни одбор Јавне установе „Народни
музеј Велико Градиште“ на седници одржаној
дана 21.10.2015. године је усвојио Програм рада
и финансијки план за период 01.01.2016.31.12.2016. године, па је Скупштина општине на
исти дала сагласност.

Број: 631-9/2015-01-1
На основу члана 11. и 12. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС“, број
42/91, 71/94 и 79/05), члана 74. Закона о култури
(‘’Сл. гласник РС’’, број 72/09) и члана 40. Статута општине Велико Градиште (‘’Општински
службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на 40. седници одржаној дана 17.12.2015.
године, донела је

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 12., сагласно члану
39. Закона о туризму („Службени гласник РС“,
број 36/09, 88/10, 99/11 и 93/12), а у вези чланова
11. и 12. Закона о јавним службама (‘’Сл. гласник
РС’’, број 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 40. Статута општине Велико Градиште (‘’Општински
службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на 40. седници одржаној дана
17.12.2015. године, донела је

На основу члана 113., а у вези члана
62. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, број 24/2011), чланова 11. и 12. Закона о јавним службама (‘’Сл. гласник РС’’, број
42/91, 71/94 и 79/05) и члана 40. Статута општине
Велико Градиште (‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на 40. седници одржаној дана
17.12.2015. године, донела је

1.
Даје се сагласност на План и Програм рада Туристичке организације општине Велико Градиште за 2016. годину са финансијским
планом, који је усвојио Управни одбор Туристичке организације општине Велико Градиште
на седници одржаној 26.11.2015. године.
2.
Ово решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.

1.
Даје се сагласност на Програм рада
Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2016. годину, који је усвојио
Управни одбор Центра за социјални рад на седници одржаној 26.11.2015. године.
2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И
ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008), којим је
утврђено да Скупштина општине даје сагласност на програм рада јавних предузећа и других
служби чији је оснивач.
Управни одбор Туристичке организације
општине Велико Градиште на седници одржаној
дана 26.11.2015. године је усвојио План и Програм рада за 2016. годину са финансијским планом, па je Скупштинa општине на исти дала
сагласност.
Број: 022-21/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ РАДА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И ГОЛУБАЦ ЗА 2016.
ГОДИНУ

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40 став 1 тачка 23 Статута општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) којим је
утврђено да Скупштина општине даје сагласност
на програм рада јавних предузећа и других
служби чији је оснивач.
Управни одбор Центра за социјални рад
општина Велико Градиште и Голубац на седници
одржаној дана 26.11.2015. године је усвојио Програм рада Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2016. годину, па je
Скупштинa општине на исти дала сагласност.

Број: 551-18/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

18. децембар 2015.

Број 15

153

На основу члана 74. Закона о култури
(‘’Сл. гласник РС’’, број 72/09), а у вези чланова
11. и 12. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС“, број 42/91, 71/94 и 79/05) и члана
40. Статута општине Велико Градиште (‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на 40. седници одржаној дана 17.12.2015.
године, донела је

На основу члана 74. Закона о култури
(‘’Сл. гласник РС’’, број 72/09), чланова 11. и 12.
Закона о јавним службама („Службени гласник
РС“, број 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 40. Статута општине Велико Градиште (‘’Општински
службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на 40. седници одржаној дана 17.12.2015.
године, донела је

1.
Даје се сагласност на План и програм рада са финансијским планом Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић
Царевац“ Велико Градиште за 2016. годину, који
је усвојио Управни одбор ЈУ Културни центар
Велико Градиште на седници одржаној
27.11.2015. године.
2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.

1.
Даје се сагласност на Програм рада
и Финансијски план Народне библиотеке „Вук
Караџић“ Велико Градиште за 2016. годину, који
је усвојио Управни одбор Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Велико Градиште на седници одржаној 27.11.2015. године.

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И
ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ
ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ВЛАСТИМИР
ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40 став 1 тачка 23 Статута општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) којим је
утврђено да Скупштина општине даје сагласност
на програм рада јавних предузећа и других
служби чији је оснивач.
Управни одбор ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште на
седници одржаној дана 27.11.2015. године је усвојио План и програм рада са финансијским планом ЈУ Културни центар „Властимир Павловић
Царевац“ Велико Градиште за 2016. годину, па је
Скупштина општине на исти дала сагласност.
Број: 022-22/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ

2.
Ово решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) којим је
утврђено да Скупштина општине даје сагласност
на програм рада јавних предузећа и других
служби чији је оснивач.
Управни одбор Народне библиотеке „Вук
Караџић“ Велико Градиште на седници одржаној
дана 27.11.2015. године је усвојио Програм рада
и Финансијски план Народне библиотеке „Вук
Караџић“ Велико Градиште за 2016. годину, па је
Скупштина општине на исти дала сагласност.

Број: 630-11/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 11. и 12. Закона о
јавним службама (‘’Сл. гласник РС’’, број 42/91,
71/94 и 79/05), а у вези члана 137. Закона о
спорту („Службени гласник РС“, број 24/2011 и
99/2011) и члана 40. Статута општине Велико
Градиште (‘’Општински службени гласник’’, бр.
9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на 40. седници одржаној дана 17.12.2015.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ

1.
Даје се сагласност на План рада и
финансијски план за 2016. годину Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште, који је усвојио Управни одбор Јавне установе Спортски
центар Велико Градиште на седници одржаној
27.11.2015. године.

2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) утврђено
је да Скупштина општине даје сагласност на програм рада јавних предузећа и других служби чији
је оснивач.
Управни одбор Јавне установе Спортски
центар Велико Градиште на седници одржаној
дана 27.11.2015. године је усвојио План рада и
финансијски план Јавне установе Спортски центар Велико Градиште за 2016. годину, па je Скупштинa општине на исти дала сагласност.
Број: 66-14/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

18. децемвбар 2015.

На основу члана 40. ст. 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на 40. седници одржаној дана 17.12.2015.
године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ДОМА ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.

Даје се сагласност на План рада са
финансијским планом Дома здравља Велико Градиште за 2016. годину, који је усвојио Управни
одбор Дома здравља Велико Градиште на седници одржаној 27.11.2015. године.
Члан 2.

Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка 23.
Статута општине Велико Градиште (‘’Службени гласник општине Велико Градиште број
9/2008) којим је утврђено да Скупштина општине разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада јавних предузећа и других
служби чији је оснивач.
Управни одбор Дома здравља Велико
Градиште на седници одржаној дана 27.11.2015.
године је усвојио План рада са финансијским
планом Дома здравља Велико Градиште за 2016.
годину.
На основу наведеног донето је решење
као у диспозитиву.

Број: 511-21/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

18. децембар 2015.

На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима (‘’Сл. гласник РС’’, број 119/2012)
и члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико Градиште’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на 40. седници одржаној 17.12.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ

1.
Даје се сагласност на Програм рада са
Финансијским планом ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште за 2016. годину, који
је усвојио Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште на седници
одржаној 03.12.2015. године.

2.
Ово решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. Закона о јавним предузећима (‘’Сл. гласник РС’’, број 119/2012), који
предвиђа да јавно предузеће за сваку календарску годину доноси годишњи програм пословања
и доставља га оснивачу на сагласност. Програм
се сматра донетим тек кад оснивач да сагласност
на исти.
Чланом 40. став 1. тачка 23. Статута општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) утврђено
је да Скупштина општине даје сагласност на програм рада јавних предузећа и других служби чији
је оснивач. Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште на седници
одржаној дана 03.12.2015. године је усвојио Програм рада са Финансијским планом ЈП Дирекције
за изградњу општине Велико Градиште за 2016.
годину, па је донето решење као у диспозитиву.
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Број: 023-79/2015-01-1
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 50. Закона о јавним
предузећима (‘’Сл. гласник РС’’, број 119/2012)
и члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 40. седници одржаној дана 17.12.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ЗА
2016. ГОДИНУ
1.

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“ за 2016. годину, који је усвојио
Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“
на седници одржаној 30.11.2015. године.
2.

Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 50. Закона о јавним предузећима (‘’Службени гласник РС’’ број 119/2012),
који предвиђа да јавно предузеће за сваку календарску годину доноси годишњи програм пословања и доставља га оснивачу на сагласност.
Програм се сматра донетим тек кад оснивач да
сагласност на исти.
Чланом 40. став 1. тачка 23. Статута општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) утврђено
је да Скупштина општине даје сагласност на програм рада јавних предузећа и других служби чији
је оснивач.
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Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је на седници одржаној дана
30.11.2015. године усвојио Програм пословања
ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за 2016. годину,
па је Скупштина општине на исти дала сагласност.
Број: 023-80/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 18 и 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште’’, број 9/2008) а у вези
члана 13. Закона о црвеном крсту („Службени
гласник РС“, број 107/2005)
Скупштина општине Велико Градиште,
на 40. седници одржаној дана 17.12.2015. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЦРВЕНОГ КРСТА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ

1.
Даје се сагласност на Програм рада и
финансијски план Црвеног крста Велико Градиште за 2016. годину, који је усвојио Управни
одбор Црвеног крста Велико Градиште на седници одржаној 02. децембра 2015. године.

2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у ставу 1. члана 13. Закона о црвеном
крсту („Службени гласник РС“, број 107/2005)
који прописује да за вршење јавних овлашћења
из члана 6 и 7. наведеног Закона, и остваривање
програма из члана 9. тачка 7. Закона средства се
обезбеђују у буџету Републике србије, буџету
аутономне покрајине и буџету јединице локалне
самоуправе. Даље, ставом 2. истог члана Закона

18. децемвбар 2015.

прописано је да органи територијалне аутономије
и јединица локалне самоуправе могу обезбедити
и допунска средства за финансирање програма и
делатности Црвеног крста Србије које нису обухваћене у ставу 1. овог члана. Одредбом коју прописује став 3. истог члана Закона средства из ст.
1 и 2. овог члана обезбеђују се, у складу са законом, преко државних органа, органа територијалне аутономије и јединица локалне
самоуправе надлежних за послове из области
здравља и социјалне заштите, а опредељују се
организацијама Црвеног крста Србије из члана 3.
овог закона, на основу њихових годишњих програма рада и финансијских планова који се достављају органима преко којих су средства
обезбеђена. Одредбом става 4. истог члана Закона прописано је да средства пренета Црвеном
крсту Србије из буџета Републике, буџета аутономне покрајине и буџета јединице локалне самоуправе подлеже систему контроле и ревизије
на начин утврђен законом којим се уређује буџетски систем Републике.
Управни одбор Црвеног крста Велико
Градиште је на седници одржаној дана 02. децембра 2015. године усвојио годишњи програм рада
Црвеног крста Велико Градиште за 2016. годину
као и финансијски план за 2016. годину, па је
Скупштина општине у складу са чл. 18 и 40. Статута општине Велико Градиште на исти дала сагласност.
Број: 400-92/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и
83/14 – др. закон), члана 43 Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр. 11/08) и
чланова 46. и 52. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште
на 40. седници одржаној дана 17.12.2015. године,
донела је

18. децембар 2015.
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РЕШЕЊЕ O РАЗРЕШЕЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА
УЛИЦА И ТРГОВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Разрешава се дужности Комисија за одређивање назива улица и тргова на територији
општине Велико Градиште у саставу:
1 Радосав Јовановић из Великог Градишта,
Председник и
2 Жарко Живановић из Великог Градишта,
члан,
3 Златко Шуловић из Великог Градишта, члан,
4 Љубимка Блажевић из Великог Градишта,
члан,
5 Ратко Савић из Великог Градишта, члан,
6 Димитрије Јосимовић из Великог Градишта,
члан,
7 Зоран Јовановић из Великог Градишта, члан,
8 Милутин Перић из Великог Градишта, члан,
9 Слађана Јестратијевић из Великог Градишта,
члан,
10 Дејан Тошић из Великог Градишта, члан и
11 Атанасије Панић из Великог Градишта, члан.
Члан 2.

Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
О б

р а

з л

о

ж

е

њ е

Одредбама Статута општине Велико Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је питање оснивања радних тела Скупштине општине,
избор и разрешење чланова радних тела, рад и
начин рада као и која се радна тела оснивају као
стална радна тела и са којим задатком. Чланом 46
Статута прописано је да Чланове радних тела
бира и разрешава Скупштина општине на предлог одборничких група, ако законом или овим
статутом није другачије предвиђено, већином
гласова присутних одборника на мандатни период од четири године. Истим статутом у члану
52 предвиђено је да Скупштина може и пре истека рока на који су изабрани, разрешити
поједине чланове радног тела и изабрати нове
путем појединачног кандидовања, како због тога
што нису уредно долазили на седнице радног
тела, тако и из других оправданих разлога.
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На основу горе цитираних законских одредби донето је решење као у диспозитиву.
Против овог решења није дозвољена
жалба а може се покренути управни спор пред
Управним судом у Београду о року од 30 дана од
дана пријема овог решења.

Број: 020-88/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и
83/14 – др. закон), члана 6. Одлуке о утврђивању
назива улица, тргова и других делова насељеног
места на територији општине Велико Градиште,
члана 43 Пословника Скупштине општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 11/08) и члана 46. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште
на ___ седници одржаној дана _________ 2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА
УЛИЦА И ТРГОВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Именује се дужности Комисија за одређивање назива улица и тргова на територији општине Велико Градиште у саставу:
1 Мр. Драган Богичић из Великог Градишта,
Председник и
2 Горан Милић из Великог Градишта, члан,
3 Зоран Мијајловић из Великог Градишта,
члан,
4 Драган Унгурјановић из Великог Градишта,
члан,
5 Јовица Благојевић из Макца, члан,
6 Мр. Љубимка Блажевић из Великог Градишта, члан и
7 Милутин Перић из Великог Градишта, члан.
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Члан 2.
Мандат Комисије траје четири године.

Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
О б

р а
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о

ж

е

њ е

Одредбама Статута општине Велико Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је питање оснивања радних тела Скупштине општине,
избор и разрешење чланова радних тела, рад и
начин рада као и која се радна тела оснивају као
стална радна тела и са којим задатком. Чланом 46
Статута прописано је да Чланове радних тела
бира и разрешава Скупштина општине на предлог одборничких група, ако законом или овим
статутом није другачије предвиђено, већином
гласова присутних одборника на мандатни период од четири године. Истим статутом у члану
52 предвиђено је да Скупштина може и пре истека рока на који су изабрани, разрешити
поједине чланове радног тела и изабрати нове
путем појединачног кандидовања, како због тога
што нису уредно долазили на седнице радног
тела, тако и из других оправданих разлога.
Чланом 6. Одлуке о утврђивању назива
улица, тргова и других делова насељеног места
на територији општине Велико Градиште прописано је да Комисију за утврђивање назива улица
општине Велико Градиште именује Скупштина
општине на мандатни период од четири године.
На основу горе цитираних законских одредби донето је решење као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог решења није дозвољена жалба, а може се покренути управни спор пред Управним судом у
Београду о року од 30 дана од дана пријема овог
решења.
Број: 020-89/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

18. децемвбар 2015.

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима
(‘’Сл. гласник РС’’, број 119/2012) и члана 40.
Статута општине Велико Градиште (‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина општине Велико Градиште, на 40. седници одржаној 17.12.2015. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ
ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА И КИОСКА
НА ПОДРУЧЈУ
ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА ЗА ПЕРИОД ОД
2014. ДО 2019. ГОДИНЕ
Члан 1.

Даје се сагласност на Допуну Програма постављања привремених објеката и киоска на подручју Великог Градишта за период од
2014. до 2019. године број 2522/2015, коју је
донео Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште дана 08.12.2015. године.
Члан 2.

Ово Решење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Велико Градиште’’.
О б

р а

з л

о ж

е њ

е

Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште на седници
одржаној 08.12.2015. године донео је Допуну
Програма постављања привремених објеката и
киоска на подручју Великог Градишта за период
од 2014. до 2019. године. Овом Допуном Програма у „II Локације и објекти“ после редног
броја 37. додаје се „Локација број 38 – део
к.п.бр. 2229/1 плажа на Сребрном језеру, између
игралишта за одбојку на песку и привременог
објекта отворени бар на плажи поршине 100м².
Намена локације је израда дрвеног платоа за постављање базена за дечију игру (вожња моторних
чамћића и бродића на акумулаторе). Надзорни
одбор ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште на седници одржаној 08.12.2015.
године донео је и Одлуку о висини накнаде за
закуп за локацију број 38., са предложеном по-















18. децембар 2015.
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  број запослених

  на неодре

Максимални



четном лицитационом ценом утврђеном од Општинског већа општине Велико Градиште на
ђено време у општини Велико Градиште за 2015.
 
 
износ од 500,00 евра у динарској противвредногодину је  170, који се распоређују
на следећи
 
 

сти на дан уплате на годишњем нивоу, с тим да
начин:
се за прву годину закуп не плаћа (нови садржај
ɇȺɁɂȼ ɄɈɊɂɋɇɂɄȺ ɍɄɍɉɇɈ
на Језеру).
ȻɍȹȿɌȺ
ɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ
1. ȳɉ ÄȾɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ
12
Остали делови Програма остају неɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɨɩɲɬɢɧɟ
промењени.
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ³
Како је Законом о јавним пред2. ɇɚɪɨɞɧɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
9
узећима прописано да Скупштина даје сагласноÄȼɭɤ Ʉɚɪɚʇɢʄ³ ȼɟɥɢɤɨ
сти на Програме јавних предузећа, то је донето
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ
Решење, као у диспозитиву.
3. Ʉɭɥɬɭɪɧɢ
ɰɟɧɬɚɪ
6


Број: 350-23/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору ( Сл. гласник РС“, бр. 68/2015 ), члана
40. Статута општине Велико Градиште (‘’Сл.
Гласник општине Велико Градиште’’, бр. 9/08 и
5/14), на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на
40. седници одржаној 17.12.2015. године донела
је
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ
БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА
2015. ГОДИНУ
Члан 1.

Утврђује се максимални број запослених
у општини Велико Градиште на неодређено
време за 2015. годину код органа општине Велико Градиште, јавних служби, јавних предузећа,
који у систему локалне самоуправе имају обавезу
пријављивања података о запосленима у регистар који води министарство надлежно за послове финансија, односно на запослене чије се
плате, односно зараде финансирају из буџета општине Велико Градиште.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Äȼɥɚɫɬɢɦɢɪ ɉɚɜɥɨɜɢʄ
ɐɚɪɟɜɚɰ³
ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ
ȳɍ Äɋɩɨɪɬɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ³
ȳɍ Äɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ³
ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ÄɆɚʁɫɤɢ ɰɜɟɬ³ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɬɟ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ȳɄɉ ÄȾɭɧɚɜ³ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ
ɍɄɍɉɇɈ



2
1
48
5
21
66
170

Члан 2.

У
оквиру
максималног
броја




 запослених
 
у члану
 одређеног

  1. ове одлуке,

корисник

 може

имати највише онолики број запослених на неодређено време за који има обезбеђену масу
  


 
средстава за зараде.
 


 

Члан 3.
Корисници из члана 1. ст. 2. ове одлуке
дужни су да до 07.02.2016 године ускладе своје
акте о организацији и систематизацији радних
места са овом одлуком.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.


Број: 016-40/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ




ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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Број 15

18. децемвбар 2015.

На основу члана 32. а у складу са чланом
20. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014), чл. 18. и 40.
Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008),
а у вези са чланом 35. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС,
50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и
145/2014),
Скупштина општине Велико Градиште
на 40. седници одржаној дана 17.12.2015. године,
донела је,
ОДЛУКУ

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о доношењу
Плана генералне регулације „Пескови-Пожежено“ у општини Велико Градиште број 35017/2014-01-1, коју је донела Скупштина општине
Велико Градиште на седници одржаној
04.07.2014. године, те за убудуће више неће производити правно дејство.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
Образложење

Услед потребе за проширењем и привођењем земљишта другој намени у обухвату Просторног плана општине Велико Градиште,
Скупштина општина Велико Градиште је донела
Одлуку о доношењу Плана генералне регулације
„Пескови-Пожежено“ у општини Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Гадиште“, број 5/2014). Наведеном Одлуком
одређен је главни циљ и садржина плана.
Пред надлежним органима и јавним
службама истицане су нелагодности у поступку
спровођења Плана, те се може доћи до закључка
да је неопходно предвидети средства у оквиру буџета општине Велико Градиште, а која би била
коришћена за пренамену земљишта у обухвату
Плана. Узимајући у обзир да је висок приближан
износ средстава која су потребна за пренамену
једног ара земљишта, јасно је да пренамена око
187 ha који чине површину земљишта у обухвату
Плана изискује јако високе трошкове по локалну
самоуправу. Неопходно је имати у виду чињеницу да по доношењу Плана и даље постоји потреба потенцијалних инвеститора за простором
обухваћеним наведеним планским документом,
с тим сто се садашње идеје инвеститора могу

спровести у дело и на пољопривредном земљишту, што узрокује обавезу економичног поступања локалне самоуправе и утиче на могућност
предузимања поступака ради коришћења средстава буџета у друге сврхе у складу за законским
прописима.
За спровођење ове одлуке нису потребна
додатна финансијска средства буџета општине
Велико Градиште.
Како је одредбама члана 35. Закона о
планирању и изградњи прописана надлежност
скупштине јединице локалне самоуправе за доношење урбанистичког плана, то у вези са наведеним, предлаже се Скупштини општине Велико
Градиште да заснивајући своју надлежност на основу чл. 32 и 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014)
и чл. 18. и 40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008), донесе одлуку дату као у предлогу.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба
није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУСа.
Број: 350-24/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 8. став 1. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“,
бр.20/09 и 145/14) и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/07 и 83/14-др.закон),
Скупштина општине Велико Градиште,
по прибављеном мишљењу Министарства
државне управе и локалне самоуправе број: 2000-99/2015-10 од 04.12.2015. године, на 40. седници одржаној 17.12.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о матичним подручјима на територији општине Велико Градиште

1.Овом одлуком одређују се матична подручја за која се воде матичне књиге на територији
општине Велико Градиште и седишта матичних
подручја.

18. децембар 2015.

2.Матична подручја за која се воде матичне
књиге на територији општине Велико Градиште
су:
1) матично подручје Велико Градиште,
којe чине насељена место: Велико Градиште, Кусиће, Пожежено, Кумане;
2) матично подручје Мајиловац, које
чине насељена места: Мајиловац, Сираково,
Курјаче, Ђураково, Поповац;
3) матично подручје Затоње, које чине насељена места: Затоње, Бискупље, Рам, Острово,
Кисељево, Тополовник;
4) матично подручје Средњево, које чине
насељена места: Средњево, Камијево, Десине,
Печаница, Љубиње, Макце, Гарево, Дољашница,
Чешљева Бара, Царевац, Триброде;
3. Седишта матичних подручја из тачке 2.
ове одлуке су:
1) седиште матичног подручја Велико
Градиште је у Великом Градишту;
2) седиште матичног подручја Мајиловац
је у Мајиловцу;
3) седиште матичног подручја Затоње је
у Затоњу;
4) седиште матичног подручја Средњево
је у Средњеву;
4. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању матичних
подручја на територији општине Велико Градиште („Службени гласник РС“, број 5/2014 и
„Службени гласник општине Велико Градиште“,
број 15/2013).

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а почеће да се примењује од 1.
јануара 2016. године.
Број: 20-10/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

Број 15
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На основу члана 93., а у вези члана 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
бр. 129/07), члана 18., а у вези члана 40. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште 9/2008), а на Предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине на својој 40. седници одржаној дана 17.12.2015. године донела је,
ОДЛУКУ
О ПРОДУЖЕТКУ УЛИЦЕ
ПОЖАРЕВАЧКИ ПУТ
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
Члан 1.

Улица са називом БОШКА ВРЕБАЛОВА започиње од Трга Младена Милорадовића
у Великом Градишту и пружа се са десне стране
до катастарске парцеле са бројем 1974/44 и са
леве стране до катастарске парцеле са бројем
3698/24. Улица са називом ПОЖАРЕВАЧКИ
ПУТ започиње од краја улице са називом Бошка
Вребалова и пружа се са десне стране од катастарске парцеле са бројем 3701/19 и са леве
стране од катастарске парцеле са бројем 3694/25
све до краја катастарске општине Велико Градиште, односно до почетка катастарске општине
Кумане.
Члан 2.

О обележавању, уређењу и коришћењу
улице стараће се ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште и ЈП „Путеви Србије“,
у складу са својим надлежностима.
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште.“
Број: 344-140/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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Број 15

На основу члана 27. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“ бр. 72/11, 88/13
и 105/14) а у складу са чланом 2. и 21. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 24/12 и 48/15), члана 17 а у вези
члана 21. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 7/14, 4/15 и 7/15) члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 9/08), и члана
192. Закона о општем управном поступку
(“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10), после окончаног поступка јавног надметања Комисија за давање у
закуп грађевинског земљишта СО Велико Градиште и утврђеног нацрта предлога Решења о отуђењу непокретности из јавне својине, на
предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на 40. седници одржаној дана 17.12.2015
године, донела је
РЕШЕЊЕ
O ОТУЂЕЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
I

1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине, пословни простор-локал у својини општине Велико
Градиште, којег чини локал бр. 1. развијене површине 10,83 м², на локацији „Зелене пијаце“,
стојећи на кат. парц. бр. 1653/1 као објекат у низу
(површина целог објекта 112,17 м²), у ул. „Светосавској“ у Великом Градишту уписно у Л.н.бр.
293 к.о. Велико Градиште, најповољнијем понуђачу, учеснику јавног надметања, ЖИВКОВИЋ
Милутина РАДОСАВУ ЈМБГ 2703960762612 из
Великог Градишта ул. Кнеза Лазара бр. 32. 12220
Велико Градиште.
2. Понуђена цена за отуђени пословни
простор-локал бр. 1 површине 10,83 м², ближе
одређен тач. 1. овог Решења, износи 90.000,00
дин/м², постигнута је у поступку јавног надметања, одржаног дана 02.11.2015 године, пред Комисијом за давање у закуп грађевинског
земљишта СО Велико Градиште, и укупно из-

18. децемвбар 2015.

носи: 974.700,00 динара и словима: девестоседамдесетчетирихиљадеседамстодинара.
Понуђена цена плаћа се у напред.
3. Пословни простор-локал се отуђује у
виђеном стању прикључен на објекте комуналне
инфраструктуре. За постојеће прикључке на комуналне објекте продавац не одговара.
За пословни простор-локал из тач. 1. овог
Решења издата је грађевинска дозвола.
Пословни простор-локал предмет овог
Решења укњижен је у СКН Велико Градиште као
слободностојећи објекат-објекат у низу.
Предмет стицања не чини грађевинско
земљиште испод објекта.
4. Општина Велико Градиште дозвољава
стицаоцима да своје право својине, укњиже у одговарајућим јавним књигама о свом трошку.
II

1. ОБАВЕЗУЈУ СЕ стицалац непокретности да у року од 8 дана, од дана правоснажности овог решења, са Председником општине
Велико Градиште, закључи уговор, којем ће уредити међусобна права и обавезе.
У случају да најповољнији понуђач не
приступи склапању уговора у року од 8. дана од
пријема позива Председника општине за склапање уговора, сматраће се да је одустао од понуде за куповину пословног простора.
О б

р

а

з

л

о

ж

е

њ

е

Општинско веће општине Велико Градиште, Одлуком је покренуло поступак отуђења
објеката-локала на пијаци у Великом Градишту.
Одлуком о покретању поступка овлашћена је Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта
СО Велико Градиште да распише оглас и спроведе јавно надметање ради отуђења пословног
простора на локацији „Зелене пијаце“ заинтересованим физичким и правним лицима.
Јавни оглас за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача у циљу отуђења
пословног простора из јавне својине општине,
јавним надметањем, Комисија је објавила дана
30.09.2015 године под бр. 464-173/2015-06 који
је поред уобичајног начина објављивања објављен и у дневном листу „Данас“ издање за целу
земљу дана 01.10.2015 године.
Јавно надметање одржано је дана
02.11.2015 године, у Великој сали Скупштине оп-

18. децембар 2015.

штине Велико Градиште са почетком у 10,00 часова.
За јавно надметање пристигле су укупно
11. писмених пријава. Све пристигле пријаве
биле благовремене а после отварања истих од
стране Комисије и уредне.
За предмете надметања које су чинила 6.
локала, означених у јавном огласу бројевима од
1-6, почетна цена износила је 60.000,00 дин/м².
Лицитациони корак износио је 6.000,00 дин/м².
За пословни простор-локал бр. 1 развијене површине 10,83 м² била су пријављена два
учесника и то: Живковић М. Радосав из Великог
Градишта и Радојковић Д. Предраг из Берања СО
Пожаревац.
По спроведеном поступку јавног надметања предметни пословни простор отуђен је
учеснику Живковић М. Радосаву из Великог Градишта који је за предмет јавног надметања понудио највeћи износ од 90.000,00 дин/м².
Приговора на одржано надметање, и на
рад Комисије, није било.
Из свега напред изнетог на основу члана
27. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“ бр. 72/11, 88/13 и 105/14), у складу са чланом
2. и 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.
24/12 и 48/15), члана 17 а у вези члана 21. Одлуке
о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр. 7/14,
4/15 и 7/15) као и члана 40. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/08), Скупштина општине
је донела решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.
Број: 361-16/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 27. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“ бр. 72/11, 88/13
и 105/14) а у складу са чланом 2. и 21. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 24/12 и 48/15), члана 17 а у вези
члана 21. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 7/14, 4/15 и 7/15) члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 9/08), и члана
192. Закона о општем управном поступку
(“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10), после окончаног поступка јавног надметања Комисија за давање у
закуп грађевинског земљишта СО Велико Градиште и утврђеног нацрта предлога Решења о отуђењу непокретности из јавне својине, на
предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на 40. седници одржаној дана 17.12.2015
године, донела је
РЕШЕЊЕ
O ОТУЂЕЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

I
1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине, пословни простор-локал у својини општине Велико
Градиште, којег чини локал бр. 2. развијене површине 10,83 м², на локацији „Зелене пијаце“,
стојећи на кат. парц. бр. 1653/1 као објекат у низу
(површина целог објекта 112,17 м²), у ул. „Светосавској“ у Великом Градишту уписно у Л.н.бр.
293 к.о. Велико Градиште, најповољнијем понуђачу, учеснику јавног надметања:
а) МИЛОВАНОВИЋ Р. НЕБОЈШИ
ЈМБГ 3003971762926 из Великог Градишта ул.
Кнеза Лазара бр. 38 12220 Велико Градиште
2. Понуђена цена за отуђени пословни
простор-локал бр. 2 површине 10,83 м², ближе
одређен тач. 1. овог Решења, износи 66.000,00
дин/м² постигнута је у поступку јавног надметања, одржаног дана 02.11.2015 године, пред Комисијом за давање у закуп грађевинског
земљишта СО Велико Градиште, и укупно износи: 714.780,00 динара и словима: седамсточетрнаестхиљадаседамстоосамдесетдинара.
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Понуђена цена плаћа се у напред.
3. Пословни простор-локал се отуђује у
виђеном стању прикључен на објекте комуналне
инфраструктуре. За постојеће прикључке на комуналне објекте продавац не одговара.
За пословни простор-локал из тач. 1. овог
Решења издата је грађевинска дозвола.
Пословни простор-локал предмет овог
Решења укњижeн је у СКН Велико Градиште као
слободностојећи објекат-објекат у низу.
Предмет стицања не чини грађевинско
земљиште испод објекта.
4. Општина Велико Градиште дозвољава
стицаоцима да своје право својине, укњиже у одговарајућим јавним књигама о свом трошку.

II
1. ОБАВЕЗУЈУ СЕ стицалац непокретности да у року од 8 дана, од дана правоснажности овог решења, са Председником општине
Велико Градиште, закључи уговор, којем ће уредити међусобна права и обавезе.
У случају да наjповољнији понуђач не
приступи склапању уговора у року од 8. дана од
пријема позива Председника општине за склапањe уговора, сматраће се да је одустао од понуде за куповину пословног простора.
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Општинско веће општине Велико Градиште, Одлуком је покренуло поступак отуђења
објеката-локала на пијаци у Великом Градишту.
Одлуком о покретању поступка овлашћена је Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта
СО Велико Градиште да распише оглас и спроведе јавно надметање ради отуђења пословног
простора на локацији „Зелене пијаце“ заинтересованим физичким и правним лицима.
Јавни оглас за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача у циљу отуђења
пословног простора из јавне својине општине,
јавним надметањем, Комисија је објавила дана
30.09.2015 године под бр. 464-173/2015-06 који
је поред уобичајног начина објављивања објављен и у дневном листу „Данас“ издање за целу
земљу дана 01.10.2015 године.
Јавно надметање одржано је дана
02.11.2015 године, у Великој сали Скупштине општине Велико Градиште са почетком у 10,00 часова.
За јавно надметање пристигле су укупно
11. писмених пријава. Све пристигле пријаве

18. децемвбар 2015.

биле благовремене а после отварања истих од
стране Комисије и уредне.
За предмете надметања које су чинила 6.
локала, означених у јавном огласу бројевима од
1-6, почетна цена износила је 60.000,00 дин/м².
Лицитациони корак износио је 6.000,00 дин/м².
За пословни простор-локал бр. 2 развијене површине 10,83 м² била су пријављена два
учесника и то: Стокић Слободан из Пожежена и
Миловановић Р. Нeбојша из Великог Градишта.
По спроведеном поступку јавног надметања предметни пословни простор отуђен је
учеснику Миловановић Д. Нeбојши из Великог
Градишта који је за предмет јавног надметања
понудио највeћи износ од 66.000,00 дин/м².
Приговора на одржано надметање, и на
рад Комисије, није било.
Из свега напред изнетог на основу члана
27. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“ бр. 72/11, 88/13 и 105/14), у складу са чланом
2. и 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.
24/12 и 48/15), члана 17 а у вези члана 21. Одлуке
о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр. 7/14,
4/15 и 7/15) као и члана 40. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/08), Скупштина општине
је донела решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.
Број: 361-17/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

18. децембар 2015.

На основу члана 27. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“ бр. 72/11, 88/13
и 105/14) а у складу са чланом 2. и 21. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 24/12 и 48/15), члана 17 а у вези
члана 21. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 7/14, 4/15 и 7/15) члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 9/08), и члана
192. Закона о општем управном поступку
(“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10), после окончаног поступка јавног надметања Комисија за давање у
закуп грађевинског земљишта СО Велико Градиште и утврђеног нацрта предлога Решења о отуђењу непокретности из јавне својине, на
предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на 40. седници одржаној дана 17.12.2015
године, донела је
РЕШЕЊЕ
O ОТУЂЕЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

I
1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине, пословни простор-локал у својини општине Велико
Градиште, којег чини локал бр. 3. развијене површине 10,83 м², на локацији „Зелене пијаце“,
стојећи на кат. парц. бр. 1653/1 као објекат у низу
(површина целог објекта 112,17 м²), у ул. „Светосавској“ у Великом Градишту уписно у Л.н.бр.
293 к.о. Велико Градиште, најповољнијем понуђачу, учеснику јавног надметања:
а) СТР “РИБЊАК“ Велико Градиште
МБ 55830983 ПИБ 103329885 из Великог Градишта „Зелена пијаца“ локал бр. 3. 12220 Велико
Градиште, којег је заступао оснивач Горан Стефановић пр. из Кусића
2. Понуђена цена за отуђени пословни
простор-локал бр. 3 површине 10,83 м², ближе
одређен тач. 1. овог Решења, износи 60.000,00
дин/м² и постигнута је у поступку јавног надметања, одржаног дана 02.11.2015 године, пред Комисијом за давање у закуп грађевинског
земљишта СО Велико Градиште, што укупно из-
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носи: 649.800,00 динара и словима: шесточетрдесетдеветхиљадаосамстодинара.
Понуђена цена плаћа се у напред.
3. Пословни простор-локал се отуђује у
виђеном стању прикључен на објекте комуналне
инфраструктуре. За постојеће прикључке на комуналне објекте продавац не одговара.
За пословни простор-локал из тач. 1. овог
Решења издата је грађевинска дозвола.
Пословни простор-локал предмет овог
Решења укњижен је у СКН Велико Градиште као
слободностојећи објекат-објекат у низу.
Предмет стицања не чини грађевинско
земљиште испод објекта.
4. Општина Велико Градиште дозвољава
стицаоцима да своје право својине, укњиже у одговарајућим јавним књигама о свом трошку.

II
1. ОБАВЕЗУЈУ СЕ стицалац непокретности да у року од 8 дана, од дана правоснажности овог решења, са Председником општине
Велико Градиште, закључи уговор, којем ће уредити међусобна права и обавезе.
У случају да наjповољнији понуђач не
приступи склапању уговора у року од 8. дана од
пријема позива Председника општине за склапањe уговора, сматраће се да је одустао од понуде за куповину пословног простора.
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Општинско веће општине Велико Градиште, Одлуком је покренуло поступак отуђења
објеката-локала на пијаци у Великом Градишту.
Одлуком о покретању поступка овлашћена је Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта
СО Велико Градиште да распише оглас и спроведе јавно надметање ради отуђења пословног
простора на локацији „Зелене пијаце“ заинтересованим физичким и правним лицима.
Јавни оглас за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача у циљу отуђења
пословног простора из јавне својине општине,
јавним надметањем, Комисија је објавила дана
30.09.2015 године под бр. 464-173/2015-06 који
је поред уобичајног начина објављивања објављен и у дневном листу „Данас“ издање за целу
земљу дана 01.10.2015 године.
Јавно надметање одржано је дана
02.11.2015 године, у Великој сали Скупштине општине Велико Градиште са почетком у 10,00 часова.
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За јавно надметање пристигле су укупно
11. писмених пријава. Све пристигле пријаве
биле благовремене а после отварања истих од
стране Комисије и уредне.
За предмете надметања које су чинила 6.
локала, означених у јавном огласу бројевима од
1-6, почетна цена износила је 60.000,00 дин/м².
Лицитациони корак износио је 6.000,00 дин/м².
За пословни простор-локал бр. 3 развијене површине 10,83 м² био је пријављен један
учесник и то: СТР „Рибњак“ Велико Градиште
пр. и оснивача Стефановић Горана из Кусића.
По спроведеном поступку јавног надметања предметни пословни простор отуђен је
једином учеснику, СТР „Рибњак“ из Великог
Градишта који је преко оснивача за предмет јавног надметања понудио почетни износ од
60.000,00 дин/м².
Приговора на одржано надметање, и на
рад Комисије, није било.
Из свега напред изнетог на основу члана
27. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“ бр. 72/11, 88/13 и 105/14), у складу са чланом
2. и 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.
24/12 и 48/15), члана 17 а у вези члана 21. Одлуке
о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр. 7/14,
4/15 и 7/15) као и члана 40. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/08), Скупштина општине
је донела решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.
Број: 361-18/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

18. децемвбар 2015.

На основу члана 27. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“ бр. 72/11, 88/13
и 105/14) а у складу са чланом 2. и 21. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 24/12 и 48/15), члана 17 а у вези
члана 21. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 7/14, 4/15 и 7/15) члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 9/08), и члана
192. Закона о општем управном поступку
(“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10), после окончаног поступка јавног надметања Комисија за давање у
закуп грађевинског земљишта СО Велико Градиште и утврђеног нацрта предлога Решења о отуђењу непокретности из јавне својине, на
предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 40. седници одржаној дана 17.12.2015 године,
донела је
РЕШЕЊЕ
O ОТУЂЕЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

I
1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине, пословни простор-локал у својини општине Велико
Градиште, којег чини локал бр. 4. развијене површине 10,83 м², на локацији „Зелене пијаце“,
стојећи на кат. парц. бр. 1653/1 као објекат у низу
(површина целог објекта 112,17 м²), у ул. „Светосавској“ у Великом Градишту уписно у Л.н.бр.
293 к.о. Велико Градиште, најповољнијем понуђачу, учеснику јавног надметања, СТР „РИБЊАК“ Велико Градиште „Зелена Пијаца“ локал
бр. 3 МБ 55830983, ПИБ 103329885 пр. и оснивача Стефановић Горана из Кусића.
2. Понуђена цена за отуђени пословни
простор-локал бр. 4 површине 10,83 м², ближе
одређен тач. 1. овог Решења, износи 150.000,00
дин/м² и постигнута је у поступку јавног надметања, одржаног дана 02.11.2015 године, пред Комисијом за давање у закуп грађевинског
земљишта СО Велико Градиште, што укупно износи: 1.624.500,00 динара и словима: девестоседамдесетчетирихиљадеседамстодинара.

18. децембар 2015.

Понуђена цена плаћа се у напред.
3. Пословни простор-локал се отуђује у
виђеном стању прикључен на објекте комуналне
инфраструктуре. За постојеће прикључке на комуналне објекте продавац не одговара.
За пословни простор-локал из тач. 1. овог
Решења издата је грађевинска дозвола.
Пословни простор-локал предмет овог
Решења укњижен је у СКН Велико Градиште као
слободностојећи објекат-објекат у низу.
Предмет стицања не чини грађевинско
земљиште испод објекта.
4. Општина Велико Градиште дозвољава
стицаоцима да своје право својине, укњиже у одговарајућим јавним књигама о свом трошку.

II
1. ОБАВЕЗУЈУ СЕ стицалац непокретности да у року од 8 дана, од дана правоснажности овог решења, са Председником општине
Велико Градиште, закључи уговор, којем ће уредити међусобна права и обавезе.
У случају да наjповољнији понуђач не
приступи склапању уговора у року од 8. дана од
пријема позива Председника општине за склапањe уговора, сматраће се да је одустао од понуде за куповину пословног простора.
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Општинско веће општине Велико Градиште, Одлуком је покренуло поступак отуђења
објеката-локала на пијаци у Великом Градишту.
Одлуком о покретању поступка овлашћена је Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта
СО Велико Градиште да распише оглас и спроведе јавно надметање ради отуђења пословног
простора на локацији „Зелене пијаце“ заинтересованим физичким и правним лицима.
Јавни оглас за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача у циљу отуђења
пословног простора из јавне својине општине,
јавним надметањем, Комисија је објавила дана
30.09.2015 године под бр. 464-173/2015-06 који
је поред уобичајног начина објављивања објављен и у дневном листу „Данас“ издање за целу
земљу дана 01.10.2015 године.
Јавно надметање одржано је дана
02.11.2015 године, у Великој сали Скупштине општине Велико Градиште са почетком у 10,00 часова.
За јавно надметање пристигле су укупно
11. писмених пријава. Све пристигле пријаве
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биле благовремене а после отварања истих од
стране Комисије и уредне.
За предмете надметања које су чинила 6.
локала, означених у јавном огласу бројевима од
1-6, почетна цена износила је 60.000,00 дин/м².
Лицитациони корак износио је 6.000,00 дин/м².
За пословни простор-локал бр. 4 развијене површине 10,83 м² била су пријављена три
учесника и то: Живковић З: Весна из Великог
Градишта, Тодоровић Роберт из Великог Градишта и СТР „Рибњак“ из Вел. Градишта.
По спроведеном поступку јавног надметања предметни пословни простор отуђен је
учеснику СТР „Рибњак“ из Великог Градишта за
којег је оснивач и заступник понудио највећи
износ од 150.000,00 дин/м².
Приговора на одржано надметање, и на
рад Комисије, није било.
Из свега напред изнетог на основу члана
27. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“ бр. 72/11, 88/13 и 105/14), у складу са чланом
2. и 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.
24/12 и 48/15), члана 17 а у вези члана 21. Одлуке
о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр. 7/14,
4/15 и 7/15) као и члана 40. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/08), Скупштина општине
је донела решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.
Број: 361-19/2015-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 27. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“ бр. 72/11, 88/13
и 105/14) а у складу са чланом 2. и 21. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 24/12 и 48/15), члана 17 а у вези
члана 21. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 7/14, 4/15 и 7/15) члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 9/08), и члана
192. Закона о општем управном поступку
(“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10), после окончаног поступка јавног надметања Комисија за давање у
закуп грађевинског земљишта СО Велико Градиште и утврђеног нацрта предлога Решења о отуђењу непокретности из јавне својине, на
предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 40. седници одржаној дана 17.12.2015 године,
донела је
РЕШЕЊЕ
O ОТУЂЕЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ

I
1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине, пословни простор-локал у својини општине Велико
Градиште, којег чини локал бр. 5. развијене површине 22,61 м², на локацији „Зелене пијаце“,
стојећи на кат. парц. бр. 1653/1 као објекат у низу
(површина целог објекта 112,17 м²), у ул. „Светосавској“ у Великом Градишту уписно у Л.н.бр.
293 к.о. Велико Градиште, најповољнијем понуђачу, учеснику јавног надметања СЗТР
„ЕСКОМ“ Велико Градиште ул. Голубачки пут
бб МБ 55830410, ПИБ 103073909 пр. и оснивача
Пајкић Саше из Великог Градиште.
2. Понуђена цена за отуђени пословни
простор-локал бр. 5 површине 22,61 м², ближе
одређен тач. 1. овог Решења, износи 60.000,00
дин/м² и постигнута је у поступку јавног надметања, одржаног дана 02.11.2015 године, пред Комисијом за давање у закуп грађевинског
земљишта СО Велико Градиште, што укупно износи: 1.356.600,00 динара и словима: девестоседамдесетчетирихиљадеседамстодинара.

18. децемвбар 2015.

Понуђена цена плаћа се у напред.
3. Пословни простор-локал се отуђује у
виђеном стању прикључен на објекте комуналне
инфраструктуре. За постојеће прикључке на комуналне објекте продавац не одговара.
За пословни простор-локал из тач. 1. овог
Решења издата је грађевинска дозвола.
Пословни простор-локал предмет овог
Решења укњижен је у СКН Велико Градиште као
слободностојећи објекат-објекат у низу.
Предмет стицања не чини грађевинско
земљиште испод објекта.
4. Општина Велико Градиште дозвољава
стицаоцима да своје право својине, укњиже у одговарајућим јавним књигама о свом трошку.

II
1. ОБАВЕЗУЈУ СЕ стицалац непокретности да у року од 8 дана, од дана правоснажности овог решења, са Председником општине
Велико Градиште, закључи уговор, којем ће уредити међусобна права и обавезе.
У случају да наjповољнији понуђач не
приступи склапању уговора у року од 8. дана од
пријема позива Председника општине за склапањe уговора, сматраће се да је одустао од понуде за куповину пословног простора.
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Општинско веће општине Велико Градиште, Одлуком је покренуло поступак отуђења
објеката-локала на пијаци у Великом Градишту.
Одлуком о покретању поступка овлашћена је Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта
СО Велико Градиште да распише оглас и спроведе јавно надметање ради отуђења пословног
простора на локацији „Зелене пијаце“ заинтересованим физичким и правним лицима.
Јавни оглас за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача у циљу отуђења
пословног простора из јавне својине општине,
јавним надметањем, Комисија је објавила дана
30.09.2015 године под бр. 464-173/2015-06 који
је поред уобичајног начина објављивања објављен и у дневном листу „Данас“ издање за целу
земљу дана 01.10.2015 године.
Јавно надметање одржано је дана
02.11.2015 године, у Великој сали Скупштине општине Велико Градиште са почетком у 10,00 часова.
За јавно надметање пристигле су укупно
11. писмених пријава. Све пристигле пријаве

18. децембар 2015.

биле благовремене а после отварања истих од
стране Комисије и уредне.
За предмете надметања које су чинила 6.
локала, означених у јавном огласу бројевима од
1-6, почетна цена износила је 60.000,00 дин/м².
Лицитациони корак износио је 6.000,00 дин/м².
За пословни простор-локал бр. 5 развијене површине 22,61 м² био је пријављен само
један учесник и то: СЗТР „Еском“ Велико Градиште ул. Голубачки пут бб пр. и оснивача
Пајкић Саше из Великог Градиште.
По спроведеном поступку јавног надметања предметни пословни простор отуђен је
учеснику СЗТР „Еском“ из Великог Градишта, за
којег је оснивач и заступник, понудио почетни
износ од 60.000,00 дин/м².
Приговора на одржано надметање, и на
рад Комисије, није било.
Из свега напред изнетог на основу члана
27. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“ бр. 72/11, 88/13 и 105/14), у складу са чланом
2. и 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.
24/12 и 48/15), члана 17 а у вези члана 21. Одлуке
о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр. 7/14,
4/15 и 7/15) као и члана 40. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/08), Скупштина општине
је донела решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.
Број: 361-20/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 27. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“ бр. 72/11, 88/13
и 105/14) а у складу са чланом 2. и 21. Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у
јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 24/12 и 48/15), члана 17 а у вези
члана 21. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 7/14, 4/15 и 7/15) члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 9/08), и члана
192. Закона о општем управном поступку
(“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10), после окончаног поступка јавног надметања Комисија за давање у
закуп грађевинског земљишта СО Велико Градиште и утврђеног нацрта предлога Решења о отуђењу непокретности из јавне својине, на
предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 40. седници одржаној дана 17.12.2015 године,
донела је
РЕШЕЊЕ
O ОТУЂЕЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
I

1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине, пословни простор-локал у својини општине Велико
Градиште, којег чини локал бр. 6. развијене површине 22,51 м², на локацији „Зелене пијаце“,
стојећи на кат. парц. бр. 1653/1 као објекат у низу
(површина целог објекта 112,17 м²), у ул. „Светосавској“ у Великом Градишту уписно у Л.н.бр.
293 к.о. Велико Градиште, најповољнијем понуђачу, учеснику јавног надметања, ТОДОРОВИЋ
М. РОБЕРТУ из Великог Градишта ул. 11. октобар бб ЈМБГ 1411968762617.
2. Понуђена цена за отуђени пословни
простор-локал бр. 6 површине 22,51 м², ближе
одређен тач. 1. овог Решења, износи 132.000,00
дин/м² и постигнута је у поступку јавног надметања, одржаног дана 02.11.2015 године, пред Комисијом за давање у закуп грађевинског
земљишта СО Велико Градиште, што укупно износи: 2.971.320,00 динара и словима: девестоседамдесетчетирихиљадеседамстодинара.
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Понуђена цена плаћа се у напред.
3. Пословни простор-локал се отуђује у
виђеном стању прикључен на објекте комуналне
инфраструктуре. За постојеће прикључке на комуналне објекте продавац не одговара.
За пословни простор-локал из тач. 1. овог
Решења издата је грађевинска дозвола.
Пословни простор-локал предмет овог
Решења укњижен је у СКН Велико Градиште као
слободностојећи објекат-објекат у низу.
Предмет стицања не чини грађевинско
земљиште испод објекта.
4. Општина Велико Градиште дозвољава
стицаоцима да своје право својине, укњиже у одговарајућим јавним књигама о свом трошку.

II
1. ОБАВЕЗУЈУ СЕ стицалац непокретности да у року од 8 дана, од дана правоснажности овог решења, са Председником општине
Велико Градиште, закључи уговор, којем ће уредити међусобна права и обавезе.
У случају да наjповољнији понуђач не
приступи склапању уговора у року од 8. дана од
пријема позива Председника општине за склапањe уговора, сматраће се да је одустао од понуде за куповину пословног простора.
О б

р

а

з

л

о

ж

е

њ

е

Општинско веће општине Велико Градиште, Одлуком је покренуло поступак отуђења
објеката-локала на пијаци у Великом Градишту.
Одлуком о покретању поступка овлашћена је Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта
СО Велико Градиште да распише оглас и спроведе јавно надметање ради отуђења пословног
простора на локацији „Зелене пијаце“ заинтересованим физичким и правним лицима.
Јавни оглас за спровођење поступка избора најповољнијег понуђача у циљу отуђења
пословног простора из јавне својине општине,
јавним надметањем, Комисија је објавила дана
30.09.2015 године под бр. 464-173/2015-06 који
је поред уобичајног начина објављивања објављен и у дневном листу „Данас“ издање за целу
земљу дана 01.10.2015 године.
Јавно надметање одржано је дана
02.11.2015 године, у Великој сали Скупштине општине Велико Градиште са почетком у 10,00 часова.

18. децемвбар 2015.

За јавно надметање пристигле су укупно
11. писмених пријава. Све пристигле пријаве
биле благовремене а после отварања истих од
стране Комисије и уредне.
За предмете надметања које су чинила 6.
локала, означених у јавном огласу бројевима од
1-6, почетна цена износила је 60.000,00 дин/м².
Лицитациони корак износио је 6.000,00 дин/м².
Предметни пословни простор-локал бр.
6 развијене површине 22,51 м² било је пријављено три учесника и то: Тодоровић Роберт из Великог Градишта, Живковић Радосав из Великог
Градишта и „Бојан-ехпорт“ ДОО из Великог Градишта.
По спроведеном поступку јавног надметања предметни пословни простор отуђен је
учеснику Тодоровић Роберту из Великог Градишта који је за предмет јавног надметања понудио почетни износ од 132.000,00 дин/м².
Приговора на одржано надметање, и на
рад Комисије, није било.
Из свега напред изнетог на основу члана
27. Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“ бр. 72/11, 88/13 и 105/14), у складу са чланом
2. и 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.
24/12 и 48/15), члана 17 а у вези члана 21. Одлуке
о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр. 7/14,
4/15 и 7/15) као и члана 40. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/08), Скупштина општине
је донела решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.
Број: 361-21/2015-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

18. децембар 2015.

На основу члана 82. Статута Општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 9/2008) а у вези са чланом
44. Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица код корисника средстава у државној својини
(Службени гласник РС“, број 102/2010 и
117/2012 – одлука УС),
Општинско веће општине Велико Градиште на 102. седници одржаној 09.12.2015. године, донело је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ СТАНОВА
ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ

требе:

Члан 1.
Одређују се станови за службене по-

- стан / гарсоњера (број 23) укупне површине 29,00 m², у улици Др. Бошка Бребалова
1 у Тржно пословном центру „Данубиус“, и
- стан / гарсоњера укупне површине
28,71 m², у улици Др. Бошка Бребалова 1 у Тржно
пословном центру „Данубиус“, (у даљем тексту:
службени станови).
Члан 2.
Станом за службене потребе у смислу
ове Одлуке сматра се стан у јавној својини општине Велико Грдиште, чије је коришћење везано за вршење одређених послова, задатака,
службене дужности и функције (у даљем тексту:
службене дужности).
Члан 3.
Службени станови из члана 1. ове одлуке
служе за привремени смештај лица док врши
службену дужност.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.

Број: 360-15/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.
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На основу члана 5. став 1. Одлуке о
стипендирању студената са подручја општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, број 13/2012) и члана 3. став
1. Правилника о утврђивању критеријума за
доделу стипендија студентима са подручја
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, број 6/2013), а по
спроведеном Конкурсу за доделу стипендија
студентима са подручја општине Велико
Градиште за школску 2015/2016 годину,
Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 102. седници одржаној дана
09.12.2015. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА
СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.
ГОДИНУ

Члан 1.
Стипендија општине Велико Градиште за
школску 2015-2016. годину, додељује се
студентима, и то:

1

2
3
4
5

Тадић (Ненад) Николи из Великог Градишта,
Властимира Павловића Царевца 7/3/22 студенту
друге
године
Филолошкоуметничког факултета у Крагујевцу, студијска
група енглески језик и књижевност
Јовић (Дејан) Јелени из Великог Градишта,
Браће Буђони 59 - студенту треће године
Хемијског факултета у Београду, студијски
програм Професор хемије
Марић (Драгиша) Николи из Великог
Градишта, Жике Поповића 40 – студенту
треће године Грађевинског факултета у
Београду, група грађевинарство-конструкције
Јовановић (Зоран) Мирјани из Великог
Градишта, Николе Тесле бб – студенту друге
године Грађевинског факултета у Београду,
група грађевинарство
Мирковић (Мирослав) Невени из Великог
Градишта, Николе Тесле бб, студенту са
инвалидитетом друге године Филозофског
факултета у Новом Саду, смер енглески језик
и књижевност

Члан 2.
Право на стипендију нису остварили
следећи учесници Конкурса:
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Петровић (Зоран) Милена из Кумана,
Маршала Тита 11, студент прве године
Филолошко-уметничког
факултета
у
Крагујевцу, студијска група енглески језик и
књижевност
Милошевић (Дејан) Јелена из Кусића, Иве
Лоле Рибара 8, студент прве године
Грађевинског факултета у Београду, група
грађевинарство
Јецић (Горан) Данило из Великог Градишта,
Николе Тесле бб, студент прве године
Грађевинског факултета у Београду, група
грађевинарство
Грчић (Младен) Соња из Великог Градишта,
Војводе Миленка 11/4/29, студент прве
године Филозофског факултета у Новом
Саду, одсек англистика
Бибић (Мирко) Анђела из Великог Градишта,
Др Бошка Вребалова бб, студент друге године
Филолошког факултета у Београду, студијски
програм Језик, књижевност, култура, модул
Библиотекарство и информатика
Стојадиновић (Миодраг) Милица из
Пожежена, студент прве године Високе
техничке школе струковних студија у
Пожаревцу, студијски програм заштита
животне средине

Члан 3.
Стипендија се додељује студентима за
време трајања редовне наставе, која је прописана
за стицање одговарајућег степена образовања, у
месечном износу од 8.000,00 динара.

Члан 4.
Стипендија додељена од стране општине
припада студенту од дана закључења Уговора о
стипендирању, па до истека рока предвиђеног
Уговором.

Члан 5.
Одлука о додели стипендија објавиће се
на огласној табли Општинске управе општине
Велико Гадиште и интернет страници општине
www.velikogradiste.rs
Образложење

На основу Одлуке о расписивању
Конкурса за доделу стипендија студентима са
подручја општине Велико Градиште за школску
2015/2016. годину, дана 17.11.2015. године,

18. децемвбар 2015.

расписан је Конкурс за доделу стипендија
студентима за школску 2015/2016 годину.
На
Конкурс
у
року,
односно
благовремено поднето је 11 пријава, од
пријављених 11 учесника Конкурса, 5 испуњава
услове за остваривање права на стипендију за
школску 2015/2016. годину, а 6 учесника
Конкурса не испуњава услове и то:
1 Петровић (Зоран) Милена из Кумана,
Маршала Тита 11, студент прве године
Филолошко-уметничког
факултета
у
Крагујевцу, студијска група енглески језик и
књижевност
2 Милошевић (Дејан) Јелена из Кусића, Иве
Лоле Рибара 8, студент прве године
Грађевинског факултета у Београду, група
грађевинарство
3 Јецић (Горан) Данило из Великог Градишта,
Николе Тесле бб, студент прве године
Грађевинског факултета у Београду, група
грађевинарство,
чланом 7. став 1. Одлуке о стипендирању
студената са подручја општине Велико
Градиште, утврђен је редослед критеријума за
избор студената, предност по утврђеном
редоследу имају:
• студенти који се налазе на вишим
годинама студија
• студенти који током школовања нису
губили годину
• студенти који су у предходној години
студија имали вишу просечну оцену
• студенти чији је приход по члану
домаћинства нижи.
Поштујући
наведене
критеријуме,
одлучено је да се стипендија додели студентима
који се налазе на вишим годинама студија.
Поднете пријаве студената:
1 Грчић (Младен) Соње из Великог Градишта,
Војводе Миленка 11/4/29, студент прве
године Филозофског факултета у Новом
Саду, одсек англистика
2 Бибић (Мирко) Анђеле из Великог Градишта,
Др Бошка Вребалова бб, студент друге године
Филолошког факултета у Београду, студијски
програм Језик, књижевност, култура, модул
Библиотекарство и информатика и
3 Стојадиновић (Миодраг) Милице из
Пожежена, студент прве године Високе
техничке школе струковних студија у
Пожаревцу, студијски програм заштита
животне средине

18. децембар 2015.

нису у складу са ставом 3. Одлуке о расписивању
Конкурса за доделу стипендија студентима са
подручја општине Велико Градиште за школску
2015/2016. годину и Конкурсом, односно
студенти су уписани на факултете за које није
расписана стипендија.

Поука о правном леку: На Одлуку о
додели стипендија студентима са подручја
општине Велико Градиште за школску
2015/2016. годину, може се уложити приговор
Општинском већу општине Велико Градиште у
року од 8 дана од дана пријема исте.
Број: 67-19/2015-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

На основу члана 1. Правилника о условима и начину за отварање и укидање подрачуна
Консолидованог рачуна трезора код Управе за
трезор („Службени гласник РС“, број 50/2011) и
члана 21 и 82. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/2008),
Општинско веће општине Велико Градиште на 103. седници одржаној дана 09.12.2015.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ОТВАРАЊУ НАМЕНСКОГ ПОДРАЧУНА

Члан 1.
Општина Велико Градиште ће за потребе
донације за реализацију Пројекта „Пристан Рам“,
отворити наменски подрачун за евидентирање
финансијских промена, у оквиру консолидованог
рачуна трезора код Управе за трезор.

Члан 2.
Овлашћено лице за депоновање потписа
је в.д. директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ из Великог Градишта.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.

Број: 400-90/2015-01-4

Број 15

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
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Председник
општине Велико Градиште
Драган Милић,с.р.
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1.
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3.
4.
5.
6.
7.

Број 15
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18. децемвбар 2015.
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8. Одлука о допуни Одлуке о проширеним правима из социјалне заштите грађана
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9. Одлука о становима за службене потребе, ...........................................................................................................
10. Одлука о размени непокретности између Општине Велико Градиште и физичког лица
ради исправке граница, ..........................................................................................................................................
11. Решење о разрешењу Изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу, ..............................
12. Решење о именовању Изборне комисије општине Велико Градиште у сталном саставу, ..............................
13. Решење о укидању Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта
(Младеновић Велибор), .........................................................................................................................................
14. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ „Народни музеј
Велико Градиште“ за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године, .................................................................
15. Решење о давању сагласности на План и Програм Туристичке организације
општине Велико Градиште за 2016. годину са финансијским планом, ............................................................
16. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад
општина Велико Градиште и Голубац за 2016. годину, ......................................................................................
17. Решење о давању сагласности на План и програм рада са финансијским планом
ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за 2016. годину, .............................
18. Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијски план
Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за 2016. годину, ..........................................................
19. Решење о давању сагласности на План рада и финансијски план ЈУ Спортски центар
Велико Градиште за 2016. годину, ........................................................................................................................
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