SLU@BENI LIST
OP[TINE VR[AC
GODINA XXXVIII

VR[AC, 30. DECEMBAR 2010. GODINE

BROJ 10/2010

1.

На

основу члана 43. Закона о
буџетском систему («Сл. гласник РС» бр.
54/2009, 87/2002 и 73/2010 ), члана 32. Закона
о локалној самоуправи (»Сл. гласник РС«,
бр. 129/2007) и члана 27. Статута Општине
Вршац   (»Сл. лист Општине Вршац«,
бр.10/2008) Скупштина општине Вршац је
на седници од 29.12.2010. године,  донела   

примања
остварених
по
продаје
нефинансијеке
1.393.600.000,00

основу
имовине                                            

II) Укупних расхода и
за набавку   нефинансијске
1.326.100.000,00

издатака
имовине                                                          

III)
Буџетског
67.500.000,00              
О Д Л У К У
О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ
I – ОПШТИ   ДЕО
Члан 1.
Oвом одлуком уређују се приходи и
примања, расходи и издаци буџета Општине
Вршац за 2011.годину, његово извршавање,
коришћење сопствених прихода , као и  права
и обававезе корисника буџетских средстава.
Буџет Општине Вршац за 2011. годину
састоји се од:
I)
Укупних
прихода
и

суфицита

(I-II)                                                           

Примања и издаци буџета по
економским класификацијама утврђени су у
следећим износима:
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2

Ⱥ) ɉɊɂɆȺȵȺ ɂ ɂɁȾȺɐɂ ȻɍȹȿɌȺ ɈɉɒɌɂɇȿ
1
I ɍɄɍɉɇɂ ɉɊɂɏɈȾɂ ɂ ɉɊɂɆȺȵȺ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ
ɉɊɈȾȺȳȿ ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ ɂɆɈȼɂɇȿ
I ɌȿɄɍȶɂ ɉɊɂɏɈȾɂ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
2

ɂɁɇɈɋ
3
1.393.600.000

7

1,393,600,000

ɉɨɪɟɫɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

71

932,000,000

1.1.

ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɯɨɞɚɤ ɢ ɞɨɛɢɬ

711

706,440,000

1.1.1

ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɡɚɪɚɞɟ

711110

382,000,000

1.1.2.

ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɩɪɢɯɨɞɟ ɨɞ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

711120

31,940,000

1.1.3.

ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɩɪɢɯɨɞɟ ɨɞ ɢɦɨɜɢɧɟ (ɨɫɢɦ ɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟ)

711140

22,000,000

1.1.4.

ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟ

711147

4000000

1.1.5.

ɋɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɢ

711180

160,500,000

1.1.6.

ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɩɪɢɯɨɞɟ

711190

106,000,000

1.

1.2.

ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ

713

129,000,000

1.2.1

ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ

713120

76,000,000

1.2.2.

ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɧɚɫɥɟɻɟ ɢ ɩɨɤɥɨɧ

713310

4,000,000

1.2.3.

ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɟ ɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ

713420

49,000,000

714

76,560,000

1.3.

ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɛɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɟ

1.3.1

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɩɚɧɨɚ

1.3.2.

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ

714430
714440

1.3.3.

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɞɪɠɚʃɟ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ

714513

38,560,000

1.3.4.

Ƚɨɞɢɲʃɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɜɨɡɢɥɚ

714514

10,000,000

1.3.5.

ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɩɪɨɦ ɧɚɦ ɨɛɪɚɞ.ɩɨʂɨɩɪɢɜ.ɡɟɦʂɢɲɬɚ

714543

300,000

1.3.6.

ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɡɚɝɚɻɢɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

714547

3,000,000

1.3.7

ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɟɦɢɫɢʁɟ CO2 ,HO2,ɩɪɚɲ.ɦɚɬ.

714549

200,000

1.3.8.

Ȼɨɪɚɜɢɲɧɚ ɬɚɤɫɚ

714550

5,500,000

1.3.9.

ɉɨɫɟɛɧɚ ɧɚɤ ɡɚ ɡɚɲɬ. ɢ ɭɧɚɩɪ. ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

714562

16,800,000

716

20,000,000

1.4.

Ⱦɪɭɝɢ ɩɨɪɟɡɢ

1,700,000
500,000
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3
1.4.1.

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ ɬɚɤɫɚ ɧɚ ɮɢɪɦɭ

716110

20,000,000

2.

ɇɟɩɨɪɟɫɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

74

244,600,000

2.1.

ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɢɦɨɜɢɧɟ

741

125,000,000

2.1.1.

Ʉɚɦɚɬɟ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ

741150

7,000,000

2.1.2.

ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ

741510

500,000

2.1.3.

ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄ ɲɭɦɫɤɨɝ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜ. ɡɟɦʂɢɲɬɚ

741520

40,000,000

2.1.4

Ʉɨɦ. ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɤɨɪ. ɩɪɨɫ ɧɚ ʁɚɜ. ɩɨɜɪ. ɭ ɩɨɫɥ. ɫɜɪɯɟ

741531

3,700,000

2.1.5

Ʉɨɦ. ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲ. ɩɪɨɫ ɡɚ ɩɚɪɤ. ɦɨɬɨ ɜɨɡɢɥɚ

741532

7,000,000

2.1.6.

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ

741533

4,800,000

2.1.7.

ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ

741534

61,000,000

2.1.8.

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɡɚɭɡ.ʁɚɜ. ɩɨɜɪɲɢɧɟ

741535

500000

2.1.9.

ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄ ɞɨɛɚɪɚ ɨɞ ɨɩɲɬɟɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ

741550

500000

2.2

ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ

742

105,600,000

2.2.1.

ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɞɚɜɚʃɚ ɭ ɡɚɤɭɩ ɧɟɩɨɤɪ.ɭ ɞɪɠɚɜ.ɫɜɨʁɢɧɢ

742152

12,000,000

2.2.2.

ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɡɚɤɭɩɧɢɧɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ

742153

51,600,000

2.2.3.

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɬɚɤɫɟ

742251

7,000,000

2.2.4.

ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɭɪɟɻɢɜɚʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ

742253

30,000,000

2.2.5.

ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɚ

742350

5,000,000

2.3.

ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɤɚɡɧɢ

743

11,000,000

2.3.1.

ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɤɚɡɧɢ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɪɟɤɪɲɚʁɟ

743324

10,000,000

2.3.2.

ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɤɚɡɧɢ

743351

1,000,000

2.4.1.

Ɇɟɲɨɜɢɬɢ ɢ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

745150

3,000,000

3.

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ

732

4.

Ɍɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ

733

217,000,000

4.1.

ɇɟɧɚɦɟɧɫɤɢ ɬɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮ. ɨɞ Ⱥɉȼ

733158

177,000,000

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ Ⱥɉȼ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɧɢɜɨɚ ɨɩɲɢɧɚ

733252

40,000,000

4.2.
5.

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ-ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ.ɢɦɨɜɢɧɟ

8

0
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4
II

ɍɄɍɉɇɂ ɂɁȾȺɐɂ

1,326,100,000

1
1.1.

ɌȿɄɍȶɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
Ɋɚɫɯɨɞɢ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

4
41

986,230,000
314,536,000

1.1.1

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

411

254,060,000

1.1.2

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

412

45,470,000

1.1.3

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

413

1,300,000

1.1.4

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

414

3,416,000

1.1.5

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

415

7,290,000

1.1.6.

ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

416

-

1.1.7.

Ɉɞɛɨɪɧɢɱɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ

417

3,000,000

Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɪɨɛɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ

42

331,720,000

1.2.1.

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

421

188,350,000

1.2.2.

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

422

4,240,000

1.2.3

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

423

55,690,000

1.2.4.

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

424

63,030,000

1.2.5.

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

425

5,620,000

1.2.6

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɤɚɦɚɬɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

426

14,790,000

44

24,500,000

Ɉɬɩɥɚɬɚ ɤɚɦɚɬɚ ɧɢɜɨɭ ɨɩɲɬɢɧɚ

441

24,500,000

ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ

45

500,000

ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ

454

500,000

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ, ɞɨɬɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

46

175,700,000

1.2.

1.3
1.3.1.
1.4.
1.4.1.
1.5.
1.5.1.

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ

4631

132,000,000

1.5.2.

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ

4632

43,700,000

1.6.

ɋɨɰɢʁɚɥɧɨ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ

47

76,000,000
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5
1.6.1.

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

472

76,000,000

1.7.

Ɉɫɬɚɥɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

48

59,274,000

1.7.1.

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

481

54,714,000

1.7.2.

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ

482

3,460,000

1.7.3.

ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɲɬɟɬɟ ɡɚ ɩɨɜɪɟɞɟ ɢɥɢ ɲɬɟɬɟ ɭɫɥɟɞ
ɟɥ.ɧɟɩɨɝɨɞɚ

483

1,000,000

484

100,000

499

4,000,000

2

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɡɟɪɜɟ
ɂɁȾȺɐɂ ɁȺ ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɍ
ɂɆɈȼɂɇɍ

5

339,870,000

2.1.

Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

51

334,870,000

2.1.1.

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

511

327,700,000

2.1.2.

Ɇɚɲɢɧɟ ɢɨɩɪɟɦɚ

512

5,670,000

2.1.3.

Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

513

1,500,000

ɉɪɢɪɨɞɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ

54

5,000,000

Ɂɟɦʂɢɲɬɟ

541

5,000,000

(7+8)-4+5)

67,500,000

1.7.4.
1.8.

2.2.
2.2.1.
III
Ȼ

ȻɍȹȿɌɋɄɂ ɋɍɎɂɐɂɌ (I-II)
ɊȺɑɍɇ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ

IV

ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ

91

0

1.

ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ ɤɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɛɚɧɚɤɚ

911

0

V

Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ

611

67,500,000

VII

ɇȿɌɈ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ ( IV-V)

- 67,500,000

ɑɥɚɧ 2.
Ȼɭʇɟɬɫɤɢ ɫɭɮɢɰɢɬ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 67.500.000ɞɢɧɚɪɚ, ɤɨɪɢɫɬɢʄɟ ɫɟ
ɡɚ ɨɬɩɥɚɬɭ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɛɚɧɰɢ Banca Intesa Ⱥ. Ⱦ. Ȼɟɨɝɪɚɞ.
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6
II ɉɈɋȿȻȺɇ ȾȿɈ

ɑɥɚɧ 3

Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

1

1
1.1

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 1.393.600.000,00 ɞɢɧɚɪɚ, ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ
ɢɡɜɨɪɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ ɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɛɭʇɟɬɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ
ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 114.433.000,00 ɞɢɧɚɪɚ, ɪɚɫɩɨɪɟɻɭʁɭ ɫɟ ɩɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦ

5

111
1

411

2

412

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

7

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

3

417

4
5

22,720,000

22,720,000

4,070,000

4,070,000

Ɉɞɛɨɪɧɢɱɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ

3,000,000

3,000,000

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

2,600,000

2,600,000

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 111: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

12,400,000

12,400,000

44,790,000

44,790,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 111

44,790,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ
1:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

44,790,000

44,790,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 1

44,790,000

44,790,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɊȺɁȾȿɈ 1

44,790,000

44,790,000

01

1
1.1

6
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ɈɉɒɌɂɇȿ,
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ ɂ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɈɉɒɌɂɇɋɄɈ ȼȿȶȿ
ɂɁȼɊɒɇɂ ɂ ɁȺɄɈɇɈȾȺȼɇɂ
ɈɊȽȺɇɂ

01

2

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

-

44,790,000

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
130

ɈɉɒɌȿ ɍɋɅɍȽȿ
6

411

7

412

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

8

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

9

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

94,900,000
16,980,000

16,980,000

300,000

300,000

2,206,000

2,206,000

30.12.2010.
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

7

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

6

7

5

10

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

11

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

12

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

13

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

14

424

15

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

3,540,000

3,540,000

23,980,000

23,980,000

890,000

890,000

19,900,000

19,900,000

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

1,300,000

1,300,000

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

4,400,000

4,400,000

16

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

13,260,000

13,260,000

17

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ

200,000

200,000

18

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

19

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

20

513

Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

01

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 130

1.2

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

5,580,000

5,580,000

187436000
187,436,000

187,436,000
-

187,436,000

ɈɉɒɌȿ ȳȺȼɇȿ ɍɋɅɍȽȿ
ɄɈȳȿ ɇɂɋɍ
ɄɅȺɋɂɎɂɄɈȼȺɇȿ ɇȺ
ȾɊɍȽɈɆ ɆȿɋɌɍ

160
21

472

22

481

23

483

24

484

25

499111

26

499121
01

ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ
ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ
ɇɚɤɧ. ɲɬɟɬɟ ɡɚ ɩɨɜɪ. ɢɥɢ ɲɬɟɬ.
ɧɚɫɬɚɥɭ ɭɫɥɟɞ ɟɥ. ɧɟɩɨɝ ɢ ɞɪ.
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɡɪɨɤɚ

9,000,000

9,000,000

7,980,000

7,980,000

1,000,000

1,000,000

100,000

100,000

ɋɬɚɥɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚ

1,000,000

1,000,000

Ɍɟɤɭʄɚ ɪɟɡɟɪɜɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

3,000,000

3,000,000

22,080,000

22,080,000
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

8

5

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

6

7

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160

1.3

170
27

441

28

611
01

01

ɌɊȺɇɋȺɄɐɂȳȿ ȼȿɁȺɇȿ ɁȺ
ȳȺȼɇɂ ȾɍȽ
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɤɚɦɚɬɚ ɩɨ ɞɨɦɚʄɢɦ
ɤɪɟɞɢɬɢɦɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 170: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 170

92,000,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ
1: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 1

2

2.1

22,080,000

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9
-

22,080,000

24,500,000

24,500,000

67,500,000

67,500,000

92,000,000

92,000,000
-

92,000,000

323,596,000

323,596,000

323,596,000

323,596,000

2,750,000

2,750,000

490,000

490,000

Ɇȿɋɇȿ ɁȺȳȿȾɇɂɐȿ
ɈɉɒɌȿ ȳȺȼɇȿ ɍɋɅɍȽȿ
ɄɈȳȿ ɇɂɋɍ
ɄɅȺɋɂɎɂɄɈȼȺɇȿ ɇȺ
ȾɊɍȽɈɆ ɆȿɋɌɍ

160
29

411

30

412

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

31

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

32

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

33

421

34

90,000

90,000

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

1,090,000

1,090,000

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

6,000,000

6,000,000

35

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

36

426

37

511

38

511

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ –
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɚ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ –
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɚɦɨɞɨɩɪ.

90,000

90,000

14,700,000

14,700,000

4,500,000

4,500,000

30.12.2010.
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

9

5
01

01

Ɉ ɉ ɂ ɋ

7

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

6
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

29,710,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160

29,710,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ
2: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

29,710,000

29,710,000

29,710,000

29,710,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 2
3

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

9
29,710,000
-

29,710,000

ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈ
ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈ
ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

911
3.1
39

411

40

412

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

41

413

42

63,380,000

930,000

64,310,000

11,350,000

182,000

11,532,000

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

200,000

-

200,000

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

400,000

400,000

43

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

1,750,000

1,750,000

44

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

45

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

46

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

1,500,000

47

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

1,500,000

48

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

3,300,000

49

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

50

482

ɉɨɪɟɡɢ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ

51

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

3,350,000

52

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

3,400,000

01

11,400,000
290,000

14,000,000
380,000

77080000

77,080,000
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

10

5
04
07

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

6

7

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɯ
ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ
ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈ
ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

77,080,000

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

22,320,000

22,320,000

17,912,000

17,912,000

40,232,000

117,312,000

ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɁȺ
ɉɊȿȾɒɄɈɅ.ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
ɊȺɋɉɈɊȿȭɍȳɍ ɋȿ ɇȺ
ɋɅȿȾȿȶȿ ɄɈɊɂɋɇɂɄȿ:
Ⱦȿɑȳɂ ȼɊɌɂȶ
411

-

412

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

54,940,000

750,000

55,690,000

9,840,000

150,000

9,990,000

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

150,000

150,000

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

320,000

320,000

415

1,310,000

1,310,000

416

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

423

9,900,000

9,900,000

290,000

290,000

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

1,200,000

1,200,000

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

1,200,000

1,200,000

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

2,800,000

2,800,000

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

13,000,000

13,000,000

482

ɉɨɪɟɡɢ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ

380,000

380,000

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

2,850,000

2,850,000

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

2,900,000

2,900,000

35,420,000

101,980,000

ɍɄɍɉɇɈ
ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄȿ ɍɋɌȺɇɈȼȿ ɍ
ɋȿɅɂɆȺ

66,560,000
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

11

5
411

3.2

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

6

7

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

412

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

8,440,000

180,000

8,620,000

1,510,000

32,000

1,542,000

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

50,000

50,000

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

80,000

80,000

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

440,000

440,000

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

423

1,500,000

1,500,000

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

300,000

300,000

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

300,000

300,000

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

500,000

500,000

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

1,000,000

1,000,000

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

500,000

500,000

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

500,000

500,000

912
53

4631

54

4632

55

4632
01

ɍɄɍɉɇɈ

10,520,000

4,812,000

15,332,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 911

77,080,000

40,232,000

117,312,000

ɈɋɇɈȼɇɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ

64,400,000

64,400,000

1,300,000

1,300,000

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ – ɫɪɟɞ. ɛɭʇɟɬɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ – ɫɪɟɞ.
ɫɚɦɨɞɨɩ.
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

11,500,000

11,500,000

77,200,000

77,200,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 912

77,200,000

-

77,200,000
-

3.3

920

ɋɊȿȾȵȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

-
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

3.4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

12

5

56

Ɉ ɉ ɂ ɋ

33,320,000

33,320,000

57

4632

Ʉɚɩ. Ɍɪɚɧɫɮ. ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜ.
ɜɥɚɫɬɢ – ɫɪɟɞ. ɛɭʇɟɬɚ

1,400,000

1,400,000

58

4632

9

Ʉɚɩ. Ɍɪɚɧɫɮ. Ɉɫɬɚɥ. ɧɢɜ.
ɜɥɚɫɬɢ – ɫɪɟɞɫɬɜ. ɫɚɦɨɞ.
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 920: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

4,900,000

4,900,000

39,620,000

39,620,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 920

39,620,000

-

39,620,000

ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
ɇȿɄɅȺɋɂɎɂɄɈȼȺɇɈ ɇȺ
ȾɊɍȽɈɆ ɆȿɋɌɍ

60

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
- Ɉɜɚ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɤɨɪɢɫɬɢʄɟ ɫɟ
ɡɚ ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɫɦɟɲɬɚʁ
ɯɟɧɞɢɤɟɩɢɪɚɧɢɯ ɥɢɰɚ ɤɚɨʁɚ ɫɟ
ɲɤɨɥɭʁɭ ɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɜɚɧ ȼɪɲɰɚ

2,100,000

67,000,000

67,000,000

01

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 980: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

69,100,000

69,100,000

01

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 980
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ
3:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

472

04
07

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ ɁȺɒɌɂɌȺ
ɐȿɇɌȺɊ ɁȺ ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ
ɊȺȾ
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ ɁȺɒɌɂɌȺ

2,100,000

-

69,100,000

-

263,000,000

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɯ
ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 3

090

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

4631

59

4.1

7

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

6
Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ

980

4

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

263,000,000

69,100,000
263,000,000

22,320,000

22,320,000

17,912,000

17,912,000

40,232,000

303,232,000

-
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

13

5

61

4631

Ɉ ɉ ɂ ɋ

6
ɇȿɄɅȺɋɂɎɂɄɈȼȺɇȺ ɇȺ
ȾɊɍȽɈɆ ɆȿɋɌɍ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
- ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ

01

01

5.1

7

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

-

25,800,000

25,800,000

6,800,000

6,800,000

17,000,000

17,000,000

- ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɞɨɩɭɧɫɤɚ ɩɪɚɜɚ
- ɫɪɟɞɫɬ. ɡɚ ɫɭɮɢɧɚɧɫ.ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɫɬɚɦɛɟɧ.ɨɛɟɡɛ. ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 090: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

2,000,000

2,000,000

25,800,000

25,800,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 090

25,800,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ
4: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

25,800,000

25,800,000

25,800,000

25,800,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4
5

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

-

25,800,000

ɄɍɅɌɍɊȺ
820

ɍɋɅɍȽȿ ɄɍɅɌɍɊȿ
62

411

63

412

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

46,760,000

1,930,000

48,690,000

8,370,000

345,000

8,715,000

64

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

800,000

800,000

65

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

300,000

300,000

66

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

1,150,000

67

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

7,630,000

68

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

69

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

70

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

71

425

72

426

165,000

1,315,000
7,630,000

90,000

520,000

610,000

660,000

350,000

1,010,000

10,000,000

251,000

10,251,000

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

480,000

490,000

970,000

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

380,000

270,000

650,000
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

14

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

6

7

5

73

4631

74

482

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ
ɩɟɧɚɥɢ

75

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

76

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

77

513
01

Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 820: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

980,000
100,000

9
980,000

400,000

5,000,000
90,000

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

500,000
5,000,000

65,000

155,000

1,500,000

1,500,000

80,690,000

80,690,000
4,786,000

4,786,000

4,786,000

89,076,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 820
ɇȺɊɈȾɇɈ ɉɈɁɈɊɂɒɌȿ
ɋɌȿɊɂȳȺ

84,290,000

17,190,000

17,190,000

412

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

3,080,000

3,080,000

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

180,000

180,000

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

60,000

60,000

415

400,000

400,000

416

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

400,000

400,000

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

350,000

350,000

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

80,000

80,000

482

20,000

20,000

483

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ
ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ
ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɞʁɟɜɢɧ. ɨɛʁɟɤɬɢ

411

2,650,000

2,650,000

3,900,000
240,000

3,900,000
150,000

390,000

-
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

15

5

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

6

7

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

-

513

Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

27,800,000

ɍɄɍɉɇɈ

900,000

28,700,000

ɆɍɁȿȳ

412

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

415
416

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

426

411

10,300,000

10,300,000

1,850,000

1,850,000

200,000

200,000

60,000

60,000

220,000

220,000
-

1,580,000

1,580,000

45,000

45,000

160,000

160,000

3,000,000

150,000

3,150,000

120,000

120,000

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

50,000

50,000

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

20,000

20,000

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɞʁɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

5,000,000

5,000,000

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɍɄɍɉɇɈ

22,605,000

150,000

22,755,000

ȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺ

412

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

411

8,750,000

8,750,000

1,570,000

1,570,000

180,000

180,000

20,000

20,000
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

16

5

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

6

7

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

9

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

200,000

200,000

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

600,000

600,000

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

100,000

100,000

200,000

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

230,000

150,000

380,000

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɞʁɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

513

Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɍɄɍɉɇɈ

230,000

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

165,000

1,130,000
45,000

395,000
1,130,000

120,000

20,000

165,000

20,000
-

90,000

65,000

1,500,000

155,000
1,500,000

14,665,000

600,000

15,265,000

4,240,000

1,069,000

5,309,000

750,000

191,000

941,000

ȾɈɆ ɈɆɅȺȾɂɇȿ

412

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

415

411

60,000

60,000

5,000

5,000

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

145,000

145,000

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

960,000

960,000

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

-

-

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

150,000

150,000

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

700,000

101,000

801,000

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

10,000

240,000

250,000

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

10,000

120,000

130,000

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

20,000

400,000

420,000
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

17

5
512

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

6

7

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

9

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɍɄɍɉɇɈ

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

7,050,000

2,121,000

9,171,000

6,280,000

-

6,280,000

1,120,000

-

1,120,000

ɄɍɅɌɍɊɇɂ ɐȿɇɌȺɊ

412

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

180,000

180,000

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

155,000

155,000

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

155,000

155,000

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

1,310,000

1,310,000

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

425

411

150,000

100,000

100,000

515,000

665,000

1,800,000

1,800,000

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

10,000

10,000

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

10,000

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

20,000

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɞʁɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

200,000

200,000

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

100,000

100,000

513

Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɍɄɍɉɇɈ

100,000

110,000
20,000

11,190,000

1,015,000

12,205,000

ɂɋɌɈɊɂȳɋɄɂ ȺɊɏɂȼ
4631
5.2

840
78

481
01

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ȼȿɊɋɄȿ ɂ ȾɊɍȽȿ ɍɋɅɍȽȿ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɜɟɪɫɤɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 840: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

980,000

980,000

3,550,000

3,550,000

3,550,000

3,550,000
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

18

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

6

7

5

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 840

5.3

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

3,550,000

-

3,550,000

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɋȿ
ɊȺɋɉɈɊȿȭɍȳɍ ɇȺ
ɋɅȿȾȿȶȿ ɄɈɊɂɋɇɂɄȿ:

11,520,000

-

11,520,000

- ȼɪɲɚɱɤɚ ɩɨɡɨɪɢɲɧɚ ʁɟɫɟɧ
- ȼɪɲɚɱɤɢ ɜɟɧɚɰ – ɮɟɫɬɢɜɚɥ
ɮɨɥɤɥɨɪɚ

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

- ȼɪɲɚɱɤɚ ɛɟɪɛɚ – Ƚɪɨɠɻɟɛɚɥ

3,000,000

3,000,000

- Ɇɚɬɭɪɫɤɚ ɩɚɪɚɞɚ

100,000

100,000

- Ƚɭɞɭɪɢɱɤɚ ʁɟɫɟɧ

300,000

300,000

- ɋɜɟɬɢ ɬɪɢɮɭɧ

80,000

80,000

- ɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ

170,000

170,000

- ȹɟɡ Ɍɪɨɧɢɤ

800,000

800,000

ɊȿɄɊȿȺɐɂȳȺ ɂ ɄɍɅɌɍɊȺ
ɇȿɄɅȺɋɂɎɂɄɈȼȺɇȿ ɇȺ
ȾɊɍȽɈɆ ɆȿɋɌɍ

860
79

80

424

481

-

- Ⱦɚɧɢ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟʃɚ
-Ʌɢɤɨɜɧɚ ɤɨɥɨɧɢʁɚ ɂɡɛɢɲɬɟ
ɒɭɲɚɪɚ

40,000

40,000

150,000

150,000

- ɏɚɦɟɪɲɬɢɥ

100,000

100,000

-ɋɬɟɪɢʁɢɧɨ ɉɨɡɨɪʁɟ

200,000

200,000

-Ⱦɚɧɢ ȼɚɫɤɚ ɉɨɩɟ

160,000

160,000

- ɉɪɜɢ ɡɚɩɢɫ - Ʉɭɲɬɢʂ

300,000

300,000

ɉɭɞɚɪɫɤɢ ɞɚɧɢ

50,000

50,000

Ɂɨɪɚɧ ɉɟɬɪɨɜɢʄ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

70,000

70,000

4,000,000

4,000,000
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

19

5

Ɉ ɉ ɂ ɋ

6
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 860: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

15,520,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 860

15,520,000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ
5: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

99,760,000

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

01

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 5
6
6.1

7

99,760,000

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9
15,520,000
-

15,520,000
99,760,000

4,786,000

4,786,000

4,786,000

104,546,000

ɎɈɇȾ ɁȺ ɊȺɁȼɈȳ ɋɉɈɊɌȺ
ɍɋɅɍȽȿ ɊȿɄɊȿȺɐɂȳȿ ɂ
ɋɉɈɊɌȺ

810
81

424

82

481
01

01

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

7

1,730,000

1,730,000

ɋɩɨɪɬ. Ɉɪɝɚɧɢɡ. ɢɧɫɬɢɬ. ɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 810: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

38,224,000

38,224,000

39,954,000

39,954,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 810

39,954,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ
6: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

39,954,000

39,954,000

39,954,000

39,954,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 6

7.1

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

-

39,954,000

ȳȺȼɇɈ ɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȿ
ɍɋɅɍȽȿ ȿɆɂɌɈȼȺȵȺ ɂ
ɂɁȾȺȼȺɒɌȼȺ
ɂɇɎɈɊɆ. ɇȺ ɋɊɉɋɄɈɆ,
ɊɍɆɍɇ. ɂ ɆȺɻȺɊɋɄɈɆ
ȳȿɁɂɄɍ

830
83

423
01

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

254

30.12.2010.

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 10/2010

Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

20

5

01

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

6

7

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 830

12,000,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ
6: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

19,680,000

19,680,000

3,520,000

3,520,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 7

8

ɋɌȺɆȻȿɇɈ ɄɈɆɍɇȺɅɇɂ
ɉɈɋɅɈȼɂ

8.1

ȳɉ ȼȺɊɈɒ
620

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

-

12,000,000

ɊȺɁȼɈȳ ɁȺȳȿȾɇɂɐȿ
84

411

85

412

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

86

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

510,000

510,000

87

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

580,000

580,000

88

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

155,500,000

155,500,000

89

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

440,000

440,000

90

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

1,230,000

1,230,000

91

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

890,000

890,000

92

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

350,000

93

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

1,060,000

1,060,000

94

482

1,000,000

1,000,000

95

511

76,000,000

76,000,000

96

511

74,000,000

74,000,000

97

511

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ –
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɚ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ –
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɡɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ –
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɡɚ
ɤɨɥɨɜɨɡɟ ɢ ɬɪɨɬɨɚɪɟ

41,000,000

41,000,000

98

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

200,000

550,000

-
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

21

5

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

6

7

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 620

8.2

610

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

375,760,000

375,760,000

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

375,760,000
200,000

200,000

200,000

375,960,000

ȺȾ «ɂɇȼȿɋɌ ɋɌȺɇ»
ɋɌȺɆȻȿɇɂ ɊȺɁȼɈȳ
99

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

6,200,000

6,200,000

100

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

1,100,000

1,100,000

101

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

35,000

35,000

102

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

1,080,000

1,080,000

103

415

300,000

300,000

104

416

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

170,000

170,000

105

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

1,700,000

1,850,000

106

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

100,000

100,000

107

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

600,000

600,000

108

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

100,000

100,000

109

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

1,600,000

1,990,000

110

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

500,000

500,000

111

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

500,000

2,660,000

112

483

ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

550,000

550,000

113

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

53,980,000

53,980,000

114

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

200,000

200,000

150,000

390,000

2,160,000
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

22

5
01

Ɉ ɉ ɂ ɋ

6
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 610: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɋɈɅɂȾȺɊɇɈɋɌɂ
(ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɂɁ ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ) ɍ ɍɄɍɉɇɈɆ
ɂɁɇɈɋɍ ɈȾ 6.500.000,00
ȾɂɇȺɊȺ ɊȺɋɉɈɊȿȭȿɇȺ ɋɍ
ɇȺ ȺɉɊɈɉɊɂȳȺɐɂȳȺɆȺ

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

511

01

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȺȾ « ɂɇȼȿɋɌ
ɋɌȺɇ»
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ
8: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 8

9
9.1

7

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

2,700,000

2,700,000
68,715,000

68,715,000

150,000
1,200,000
150,000
5,000,000
2,700,000

68,715,000

378,460,000

378,460,000

71,415,000
378,460,000

68,915,000

68,915,000

68,915,000

447,375,000

ɎɈɇȾ ɉɊɈɌɂȼɉɈɀȺɊɇȿ
ɁȺɒɌɂɌȿ

320
115

424
01

01

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 320: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

500,000

500,000

500,000

500,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 320

500,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ
9: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

500,000

500,000

500,000

500,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 9

10

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

ɁȺɒɌɂɌȺ ɀɂȼɈɌɇȿ
ɋɊȿȾɂɇȿ

-

500,000
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ɉɨɡɢɰɢʁɚ
4

5

116

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

117

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 500: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

20,000,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 500

20,000,000

Ƚɥɚɜɚ

3

Ɋɚɡɞɟɨ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

23

1

2
10.1

500

01

10.2

560

118

481
01

01

Ɉ ɉ ɂ ɋ

6
ɎɈɇȾ ɁȺ ɁȺɒɌɂɌɍ
ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ

11.1

7

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

20,000,000

20,000,000
20,000,000
-

20,000,000

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞ. ɨɪɝ. ɡɚ ɡɚɲɬ.
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

450,000

450,000

450,000

450,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 560

450,000

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ
10: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 10

11

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

-

450,000

20,450,000

20,450,000

20,450,000

20,450,000

5,500,000

5,500,000
24,600,000

ɁȾɊȺȼɋɌȼɈ
700

ȾɈɆ ɁȾɊȺȼȴȺ
119

4631

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

120

4632

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ - ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ

24,600,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȾɈɆ ɁȾɊȺȼȴȺ

30,100,000

11.2

-

30,100,000

ȺɉɈɌȿɄȺ
121

4631

01

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

2,000,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȺɉɈɌȿɄɍ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 700: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

2,000,000
32,100,000

2,000,000
-

2,000,000
32,100,000
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

24

Ɉ ɉ ɂ ɋ

5

6

7
32,100,000

32,100,000

01

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 700
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ
11: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

32,100,000

32,100,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 11

32,100,000

32,100,000

3,870,000

3,870,000

690,000

690,000

180,000

180,000

12

400

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɉɈɋɅɈȼɂ
ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ

12.1

473

ɌɍɊɂɁȺɆ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9

122

411

123

412

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

124

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

125

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

126

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

127

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

128

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

129

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

-

130

426

-

01

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 473: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 473

12.2

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

400,000
220,000

220,000
100,000

5,500,000

100,000
5,500,000

10,460,000

10,460,000

400,000

10,460,000
500,000

500,000

500,000

10,960,000

ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȺ ɂ
ɒɍɆȺɊɋɌȼɈ

420
131

424

132

481

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡ. ɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ

133

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

9,490,000

9,490,000

510,000

510,000

80,000,000

80,000,000
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Ƚɥɚɜɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

1

2

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

25

5
01

12.3

Ɉ ɉ ɂ ɋ

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ

6
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 420: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

7
90,000,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 420

90,000,000

ɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɂɁ
ȾɈȾȺɌɇɂɏ
ɉɊɂɏɈȾȺ

8

ɍɄɍɉɇȺ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ

9
90,000,000
-

90,000,000

ȿɄɈɇɈɆ.ɉɈɋɅɈȼɂ
ɇȿɄɅȺɋɂɎ.ɇȺ ȾɊ.ɆȿɋɌɍ

490
134

423

135

454

136

511

137

541
01

ɍɱɟɲʄɟ ɭ ɬɟɤɭʄɢɦ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢɦɚ
ɢ ɞɨɧɚɰɢʁɚɦɚ

3,500,000

3,500,000

500,000

500,000

32,500,000

32,500,000

ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɤɚɦɚɬɟ
ɍɱɟɲʄɟ ɭ ɤɚɩɢɬɚɥɧɢɦ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɢɦɚ
Ʉɭɩɨɜɢɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
(ɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ)
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ 490: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

5,000,000

5,000,000

41,500,000

41,500,000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 490

41,500,000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ
12: ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 12

-

141,960,000

141,960,000

41,500,000
141,960,000

500,000

500,000

500,000

142,460,000

ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 2

ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɋɏɈȾɂ

1,393,600,000

114,433,000

1,508,033,000
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III   ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 4.
За извршавање ове Одлуке одговоран је
Председник општине.
Наредбодавац за извршење Буџета је
Председник општине.
Члан 5.
За закониту и наменску употребу
буџетских средстава, распоређених овом
Одлуком, Општинској управи као директном
буџетском кориснику, одговоран је Начелник
општинске управе.
За закониту и наменску употребу
буџетских средстава индиректних корисника,
која су им распоређена овом Одлуком, одговара
руководилац индиректног буџетског корисника.
						
Члан 6.
Орган управе надлежан за финансије
обавезан је да редовно прати извршења буџета
и најмање два пута годишње информише
председника општине, а обавезно у року од
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода.
У року од петнаест дана  по подоношењу
извештаја из става 1. овог члана   Председник
општине усваја и доставља извештај Скупштини
општине.
Извештај садржи и одступања између
усвојеног буџета и извршења и образложење
великих одступања.
Члан 7.
Одлуку о промени апропријације у складу
са са чланом 61. Закона о буџетском систему
доноси Председник општине.
Одлуку о коришћењу текуће буџетске
резерве и сталне буџетске резерве на предлог
локалног органа управе надлежног за финансије
доноси Председник општине
Члан 8.
Новчана средства буџета општине,
директног и индиретних корисника средстава
буџета, као и других корисника јавних средстава
који су укључени у консолидовани рачун трезора
општине, воде се и депонују на консилидованом
рачуну трезора.

Члан 9.
Распоред и коришћење средства из ове
одлуке вршиће се по посебном акту, који доноси
Председник општине,   на предлог надлежног
органа за финансије.
						
Члан 10.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава могу користити средства
распоређена овом Одлуком само за намене за које
су им по њиховим захтевима средства одобрена
и пренета,
Корисник буџетских средстава, који
одређене расходе извршава из средстава буџета
и из других прихода, обавезан је да измирење
тих расхода прво врши из прихода из тих других
извора .
Обавезе преузете у 2010. години у складу
са одобреним апропријацијама у 2010. години,
а не извршене у току 2010. године, преносе се у
2011. годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација
овом одлуком.
						
Члан 11.
Преузете обавезе и све финансијске
обавезе морају бити извршене искључиво на
принципу готовинске основе са консолидованог
рачуна трезора, осим ако је законом, односно
актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 12.
Корисник буџета може преузимати обавезе
на терет буџета само до износа апропријације
утврђене Одлуком.
Корисници
буџетских
средстава
преузимају обавезе само на основу писаног
уговора или другог правног акта, уколико
законом није другачије прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од
износа средстава предвиђених Одлуком, или су
у супротности са Законом о буџетском систему,
не могу се извршавати на терет буџета.
Члан 13.
Корисници буџетских средтава приликом
додељивања уговора о набавци добара, услуга
или извођења грађевинских радова, морају да
поступе у складу са прописима који уређују
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Члан 14.
Обавезе према корисницима буџетских
средстава извршаваће се по приоритетима и то:
1. Обавезе према корисницима наменских
средстава.
2. Обавезе   по    узетим     кредитима
(сервисирање јавног дуга).
3. Обавезе за исплату плата запослених и
4. Остале обавезе – сразмерно оствареним
примањима буџета.
Ако се током године планирани приходи
остварују у умањеним износима,
обавезе из тачке 4. претходног става вршиће се
тако што ће се прво измиривати обавезе утврђене
законским прописима на нивоу утврдјених а
потом минимални стални трошкови непходни за
несметано функционисање корисника буџетских
средстава.
Ако корисници буџетских средстава
остваре додатне приходе у износу већем од износа
исказаног у члану 3. ове Одлуке, могу користити
средства остварена из додатних прихода до нивоа
до ког су та средства и остварена, а за намене
утврђене овом Одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не
остваре додатне приходе утврђене у члану 3. ове
Одлуке, апропријације утврђене овом Одлуком
неће се извршавати на терет средстава буџета.
				
Члан 15.
Средства распоређена за финансирање
расхода и издатака корисника буџета, преносе се
на основу њихових захтева а у складу одобрним
квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе
копије докумената за плаћање.
Налоге за извршење укупних издатака
буџета издају Председник општине или лице које
он овласти и један члан Општинског већа, а за
средства распоређена Општинској управи, једно
од претходна два лица и начелник Општинске
управе.
						
Члан 16.
Новчана средства на консолидованом
рачуну трезора могу се инвестирати у 2011.
години само у складу са чланом 10. Закона о
буџетском систему, при чему су, у складу са
истим чланом Закона, Председник општине,
односно лице које он овласти, одговорни за
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ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 17.
Општинско веће донеће програм
рационализације којим ће обухватити све
кориснике јавних средстава, укључујући и
одређене критеријуме за извршење тог програма,
и о томе обавестити Скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може,
без претходне сагласности Председника општине,
засновати радни однос са новим лицима до
краја 2011. године, уколико средства потребна
за исплату плата тих лица нису обезбеђена у
оквиру износа средстава која су, у складу са овом
Одлуком, предвиђена за плате том буџетском
кориснику и програмом рационализације из
става 1. овог  члана.
							
Члан 18.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава, чија се делатност у целини
или претежно финансира из буџета, обрачунаваће
амортизацију средстава за рад у 2011. години,
на терет капитала сразмерно делу средстава
обезбеђених у буџету и средстава остварених по
основу донација.
						
Члан 19.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава, који користе пословни
простор и покретне ствари којим управљају
други корисници јавних средстава, не плаћају
закуп у 2011. години.
Члан 20.
Корисници средстава буџета који
располажу непокретностима у државној својини,
дужни су да непокретностима располажу у
складу са законом.
Корисници из става 1. овог члана који
непокретности у државној својини дају на
коришћење, односно у закуп уз накнаду, дужни
су да средства стечена по овом основу уплате на
одговарајуће уплатне рачуне буџета.
Средства из става 2. овог члана сматрају
се јавним приходима и служе за финансирање
јавних расхода у складу са законом.
						
Члан 21.
Oдлуку о буџету општине Вршац за 2011.
годину доставити Министарству за финансије.
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Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у («Службеном листу
општине»), а примењиваће се од 01. Јануара
2011. године.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-053/2010-II-01
Datum: 29.12.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

2.

На основу чл. 92. и чл. 93. Закона о
планирању и изградњи (“Службени гласник
РС”, бр. 47/2003 и 34/06) и чл. 13. ст. 1, тач. 8
и чл. 27.ст.1.тач.14. Статута Општине Вршац
(“Службени лист општине Вршац”, бр. 10/2008 и
13/2008), Скупштина општине Вршац на седници
одржаној дана  29.12.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се критеријуми и
мерила за обрачун висине накнаде за уређивање
грађевинског земљишта на територији општине
Вршац.
Члан 2.
Општина Вршац послове уређивања
грађевинског земљишта и обрачун и наплату
накнаде за уређивање грађевинског земљишта
поверава Јавном предузећу за изградњу, развој
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и уређење града и подручја општине Вршац
“Варош”.
Средства добијена од накнаде за
уређивање грађевинског земљишта користе
се за уређивање и прибављање грађевинског
земљишта, и за изградњу и одржавање објеката
комуналне инфраструктуре.
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта утврђују се према зонама и намени
објекта.
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта утврђује се и према трошковима
уређивања грађевинског земљишта (трошкови
припремања и опремања).
Члан 3.
Основ за утврђивање граница зона је
економски, односно тржишни критеријум
вредности локације.
Подручје општине Вршац, подељено је
на четири зоне и то:
I зона: Подручје града Вршца дато у
списку улица у  члану 4. Одлуке,
II зона: Подручје града Вршца дато у
списку улица у  члану 4. Одлуке,
III зона: Подручје града Вршца дато у
списку улица у члану 4. Одлуке,
IV зона: Насељена места.
Члан 4.
Зоне I, II, III  и IV из члана 3. ове Одлуке
су следеће:
ПРВА ЗОНА
Прва зона почиње од раскрснице улица
Димитрија Туцовића и Скадарске и протеже се
до угла улица Димитрија Туцовића и Гаврила  
Принципа. Од наведене раскрснице граница иде
улицом Гаврила Принципа до улице Станоја
Главаша, одакле се протеже до улице Николе Тесле
и наставља истом улицом до почетка улице Живе
Јовановића. Од Улице Живе Јовановића граница
зоне наставља до раскрснице са Брегалничком
улицом одакле скреће североисточно о улице
Милоша Обилића и наставља улицом Ђуре
Даничића до Николе Нешковића улице. Затим
се граница наставља улицом Николе Нешковића
до почетка Његошеве улице и иде Његошевом
улицом до раскрснице са Призренском улицом.
Граница се наставља Призренском улицом до
раскрснице улица Призренске, Подвршанске и
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Стевана Немање, где се и завршава опис границе
Прве зоне.
Улица којом иде граница зоне припада
овој зони.
ДРУГА ЗОНА
Друга зона почиње од почетка улице
Подвршанске која се наслања на Прву зону и
протеже се Подвршанском улицом до Првомајске
улице. Граница се даље наставља Првомајском
улицом до Карпатске улице и наставља улицом
Личком, Народног Хероја Милана Тепића све
до Борачке улице. Граница даље иде Борачком
улицом до Горанске улице где скреће  и наставља
наведеном улицом до међног камена бр. 60.
Граница се даље протеже границом грађевинског
реона до међног камена бр. 61, од медјног камена
61 граница иде до медјног камена 62 и даље
наставља да се протеже границом катастарских
парцела бр. 6729 и 6730 до медјног камена бр. 63
и 64. Од граничне белеге 64 граница наставља
до граничне белеге. Граница иде даље до тачке
65 и протеже се границом грађевинског реона
до тачке 67, одакле наставља међом катастарске
парцеле бр. 6949 до медјне тачке бр. 68 и 69 и
протеже се улицом Димитрија Туцовића до
Михајла Пупина улице, одакле наставља улицом
Михајла Пупина и Абрашевићевом улицом до
Подвршанске улице.
Друга зона продужава од раскрснице
улица Скадарска, Димитрија Туцовића где
се наслања на Прву зону, наставља улицом
Скадарска до улице Петра Драпшина. Граница
наставља улицом Петра Драпшина до улице
Жарка Зрењанина где скреће и наставља улицом
Жарка Зрењанина до раскрснице са Сремском,
где скреће и протеже се Сремском улицом до
раскрснеице са Стеријином улицом. Граница
Друге зоне даље наставља Стеријином улицом
до раскрснице са улицом Светозара Марковић,
где скреће и продужава наведеном улицом до
кућног броја 75. Граница скреће и обухвата цело
насеље «Хемоград» до улице Војводе Книћанина.
Граница даље наставља улицом Војводе
Книћанина и Архитекте Брашована до раскрснице
са Булеваром ослобођења. Затим граница скреће
у наведену улицу до улице Другог октобра, где се
наставља до Невесињске улице којом се протеже
до раскрснице са улицом Загорке Маливук.
Граница даље наставља улицом Загорке Маливук
до раскрснице са улицом Филипа Вишњића, где
скреће и продужава улицом Филипа Вишњића,
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до раскрснице са Дејана Бранкова. Граница
даље скреће у улицу Боре Костића и наставља
Школском и Дубровачком до раскрснице са
Делиградском и Николе Нешковића улицом где
се наслања са Прву зону раскрснице улица Ђуре
Даничића и Николе Нешковића где се завршава
опис границе Друге Зоне.
Улица којом иде граница зоне припада
овој зони.
ТРЕЋА ЗОНА
Обухвата преостала подручја која нису
ушла у Прву и Другу зону.
ЧЕТВРТА ЗОНА
Обухвата подручје насељених места на
подручју општине Вршац.
Насељена места:
           1. Влајковац              13. Куштиљ
           2. Уљма                     14. Војводинци
           3. Избиште                15. Мало Средиште
           4. Шушара                16. Велико Средиште
           5. Загаица                  17. Гудурица
           6. Парта                     18. Марковац
           7. Орешац                  19. Мали Жам
           8. Стража                   20. Ватин
           9. Потпорањ              21. Ритишево
          10. Месић                   22. Вршачки Ритови
          11. Јабланка                23. Павлиш
          12. Сочица
НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 5.
Обвезници плаћања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта јесу физичка, односно
правна лица - инвеститори на које гласи
правоснажна локацијска дозвола, а који граде
нови објекат или врше реконструкцију, доградњу
односно надоградњу постојећег објекта или
промену намене у складу са Законом, на
предметном грађевинском земљишту.
Обвезници плаћања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта јесу и физичка и
правна лица - власници објеката изграђених
или реконструисаних без грађевинске дозволе
у поступку легализације, а у складу са Законом
о планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије”, бр. 72/2009 и  81/209).
Лице које врши адаптацију у оквиру
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постојећег габарита легално изграђеног објекта
и без промене његове намене, не плаћа накнаду
за уређивање грађевинског земљишта.
Члан 6.
Уређивање грађевинског земљишта
обухвата његово припремање и опремања   и
то:
-припремање
земљишта
обухвата
истражне радове, израду геодетских,геолошких
и других подлога, израду планске и техничке
документације,   програма за уређивање
земљишта, расељавање, рушење објеката,
санирање терена,  и друге радове.
-опремање земљишта обухвата изградњу
објеката и мреже водоснабдевања, канализације,
саобраћајних површина са комплетном
опремом, изградњу паркинга и пешачких
површина, изградњу и уређивање јавних
зелених површина са пратећим садржајима,
изградњу електродистрибутивних објеката и
мреже и друге радове.
Грађевинско
земљиште
потпуно
комунално опремљено за грађење је оно
земљиште на коме је изграђен приступни пут
са тротоаром и јавном расветом, обезбеђено
снабдевање водом и одвођење отпадних вода
(канализација).
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта
не
обухвата
трошкове
електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ
мреже и објеката, кабловски дистрибутивни
систем, мрежу и објекте топлификације и
гасификације, које инвеститор посебно уговара
са надлежним јавним предузећима.
Уређивање грађевинског земљишта
врши се према средњорочним и годишњим
програмима уређивања.
Локална самоуправа доноси једном
годишње програм уређивања грађевинског
земљишта којим се регулише припремање и
опремање тог земљишта.

          КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ВИСИНЕ НАКНАДЕ
Члан 7.
Висина
накнаде
за
уређивање
грађевинског земљишта утврђује се на основу

следећих критеријума:
- степена комуналне опремљености;
- годишњих програма за уређивање
грађевинског земљишта;
- намене објекта-простора (односно
земљишта) предвиђеног за изградњу;
- урбанистичке зоне у коме се грађевинско
земљиште налази.
Чл. 8.
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта за које је донет програм уређивања,
обрачунава се и плаћа на основу утврђених
трошкова уређивања из програма. Програм
садржи табелу трошкова и висину накнаде по
врсти објекта.
Члан 9.
Висина
накнаде
за
уређење        
грађевинског земљишта због коришћења
погодности насталих улагањем у уређење
грађевинског земљишта, утврђује се,
и то:
-  за  изградњу објеката према  1 м2  бруто
развијене површине објекта;
- за реконструкцију објекта, по 1
м2   бруто развијене   5површине    за коју је                    
ɢ ɬɨ:
реконструкцијом
површина
- ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚувећана
ɩɪɟɦɚ 1 ɦ2 ɛɪɭɬɨ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟобјекта  и
ɨɛʁɟɤɬɚ;
- ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ
ɨɛʁɟɤɬɚ, ɩɨ 1 ɦ2 ɛɪɭɬɨ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ʁɟ
       - за
реконструкцију
објекта
радиɡɚ ɤɨʁɭ
промене
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦ ɭɜɟʄɚɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɛʁɟɤɬɚ ɢ
намене - ɡɚпростора,
према 1 м2 развијене нето
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɨɛʁɟɤɬɚ ɪɚɞɢ ɩɪɨɦɟɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ, ɩɪɟɦɚ 1 ɦ2
реконструисане
површине,
свеɡɨɧɚɦɚ
према
ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɧɟɬɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɚ ɫɜɟаɩɪɟɦɚ
ɢɡ ɬɚɛɟɥɟ зонама
1,
2 ɢ 3. 1, 2 и 3.
из табеле
Ɍɚɛɟɥɚ 1.
Ɉɩɢɫ

Ɂɨɧɟ ɋɬɚɦɛɟɧɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ

I
II
III
IV
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰ I
II
ɢʁɚ
ɭɜɟʄɚʃɟɦ III
IV
ɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ

1.138,00
643,00
352,00
176,00
770,00
473,00
297,00
148,00

ɉɨɫɥɨɜɧɢ
ȼɢɲɟɩɨɪɨɞɢɱ ɉɨɫɥɨɜɧɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ ɭ
ɧɢ ɫɬɚɦɛɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɜɢɲɟɩɨɪɨɞɢɱɧɨ
ɨɛʁɟɤɬɢ (ɜɢɲɟ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɦ
ɨɞ 4 ɫɬɚɧɚ)
ɨɛʁɟɤɬɭ
2.838,00
2.651,00
2.651,00
2.271,00
2.035,00
2.035,00
1.446,00
1.237,00
1.237,00
723,00
618,00
618,00
2.205,00
1.529,00
621,00
310,00

ɉɪɨɢɡɜɨɞɧ Ɇɚɝɚɰɢ ȿɤɨɧɨɦɫɤ
ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɧɫɤɢ
ɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ ɢ ɝɚɪɚɠɟ
ɨɛʁɟɤɬɢ
1.259,00
643,00
412,00
206,00
643,00
506,00
286,00
143,00

869,00
643,00
412,00
206,00
643,00
506,00
286,00
143,00

456,00
203,00
110,00
55,00
286,00
159,00
82,00
41,00

ɂɡɧɨɫɢ ɢɡ ɬɚɛɟɥɟ
ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ
ɤɨʁɟ ɫɭ 100 %
Износи
из1. ɩɪɢɦɟʃɢɜɚʄɟ
табелеɫɟ 1.
примењиваће
се
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɨɩɪɟɦʂɟɧɟ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ ɧɟ ɭɬɢɱɟ ɧɚ
на локацијама
које
су 100
% инфраструктурно
ɰɟɧɭ ɭɬɜɪɞʁɟɧɟ ɧɚɤɧɚɞɟ
ɡɚ ɭɪɟɞʁɢɜɚʃɟ
ɝɪɚɞʁɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
опремљене,
с тим
капацитет
не
Ɂɚ ɥɨɤɚɰɢʁɟ
ɤɨʁɟ ɧɢɫɭда
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɟприкључака
ɢɡɧɨɫɢ ɢɡ ɬɚɛɟɥɟ
ɭɦɚʃɢɜɚʄɟ
ɫɟ ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɨ
ɩɪɟɦɚ ɬɚɛɟɥɢ
2.
утиче1 на
цену
утврдјене
накнаде
за уредјивање

градјевинског
земљишта.
Ɍɚɛɟɥɚ 2.
За локације које нису инфраструктурно
Ɋɟɞ.ɛɪ. ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ
1.

ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ

ɉɪɨɰɟɧɚɬ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ
20%

ɢʁɚ
ɭɜɟʄɚʃɟɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ

II
III
IV
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ɂɡɧɨɫɢ ɢɡ ɬɚɛɟɥɟ 1. ɩɪɢɦɟʃɢɜɚʄɟ ɫɟ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ 100 %
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɨɩɪɟɦʂɟɧɟ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ ɧɟ ɭɬɢɱɟ ɧɚ
опремљене
износи
из табеле
1 ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
умањиваће се
ɰɟɧɭ ɭɬɜɪɞʁɟɧɟ ɧɚɤɧɚɞɟ
ɡɚ ɭɪɟɞʁɢɜɚʃɟ
ɝɪɚɞʁɟɜɢɧɫɤɨɝ
Ɂɚ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ према
ɧɢɫɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɟ ɢɡɧɨɫɢ ɢɡ ɬɚɛɟɥɟ
процентуално
табели 2.
1 ɭɦɚʃɢɜɚʄɟ ɫɟ ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɨ ɩɪɟɦɚ ɬɚɛɟɥɢ 2.
Ɍɚɛɟɥɚ 2.
Ɋɟɞ.ɛɪ.

ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ

1.
2.
3.
4.
5.

ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ
Ɍɪɨɬɨɚɪ
Ɏɟɤɚɥɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ȼɨɞɨɜɨɞɧɚ ɦɪɟɠɚ
ȳɚɜɧɚ ɪɚɫɜɟɬɚ

ɉɪɨɰɟɧɚɬ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ
20%
5%
10 %
10 %
5%

Ɍɚɛɟɥɚ 3.
Ɉɩɢɫ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɩɪɨɦɟɧɨɦ
ɧɚɦɟɧɟ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ

159,00
82,00
41,00

Ɂɨɧɟ
I
475,00

II

III

380,00

285,00

IV
160,00

           УМАЊЕЊА И ПОГОДНОСТИ КОД
ПЛАЋАЊА
Члан 10.
Ако се приликом изградње руши
постојећи објекат и гради нови објекат, на истој
грађевинској парцели у власништву инвеститора,
накнада за уређивање грађевинског земљишта
обрачунава се само за разлику у површини
према намени и карактеру објекта који се руши
и објекта који се гради. Накнада се обрачунава
тако што се износ накнаде за нови објекат
обрачунат у складу са овом Одлуком умањи за
износ накнаде за постојећи објекат обрачунат у
складу са овом Одлуком.
Легалност и површина објекта из става 1.
овог члана доказује се: изводом из земљишних
књига, односно изводом из Листа непокретности;
грађевинском и употребном дозволом или
актом надлежне службе/одељења да је објекат
грађен у периоду када за његову изградњу није
било потребно издавање грађевинске дозволе.
Уколико наведене исправе не садрже податке о
површини објекта, иста се утврђује на основу
акта надлежне службе/одељења, или техничке
документације која је саставни део грађевинске
дозволе, копије плана или увиђаја на лицу места
од стране овлашћеног лица општинске управе.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта,
утврђује се у висини од 20% обрачунате
накнаде по чл. 9. ове Одлуке за објекте чији
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су обвезници државни органи и организације,
органи и организације јединица територијалне
аутономије и организације које обављају јавну
службу које послују средствима у државној
својини, за објекте који су по намени и функцији
њихове делатности, дечијих, здравствених,
просветних, верских, културних и спортскорекреативних објеката.
Члан 11.
Доказ о уређивању односа у погледу
плаћања накнаде за уређивање грађевинског
земљишта инвеститор подноси уз захтев за
издавање грађевинске дозволе у складу са
законом.
Утврђена накнада за уређивање
грађевинског земљишта подлеже корекцији
приликом доношења годишњих програма
уредјивања градјевинског земљишта, као и
током реализације грађевинског земљишта.
ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 12.
Обрачун висине накнаде за уређивање
утврђује ЈП ВАРОШ Вршац на захтев
инвеститора - обвезника накнаде из члана 4.
ове Одлуке. Уз захтев инвеститор прилаже
правоснажну локацијску дозволу и главни
пројекат са извештајем о извршеној техничкој
контроли, односно идејни пројекат и
информацију о локацији за објекте за које се
не издаје грађевинска дозвола у смислу Закона
о планирању и изградњи, односно техничку
документацију за објекте који су предмет
легализације (технички извештај, записник о
вештачењу или пројекат изведеног објекта) и
обавештење о могућности легализације објекта
из члана 195. став 5. Закона.
Члан 13.
Инвеститор и ЈП «Варош» Вршац
закључују уговор којим се уређују међусобни
односи у погледу уређивања грађевинског
земљишта, утврђује висина накнаде за
уређивање грађевинског земљишта, динамика
плаћања, обим, структура и рокови за извођење
радова на уређивању земљишта, као и поступак
и услови измене уговора (промена намене,
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површине објекта и др.).
Члан 14.
Накнада за уређивање грађевинског
земљишта плаћа се једнократно или у одређени
број једнаких месечних рата с тим што се прва
рата у висини од 30 % обрачунате накнаде плаћа  
одмах а преостали износ у ратама и то:
- Износ до 80.000,00 динара на 6 једнаких
месечних рата
- износ преко 80.000,00 динара на 12
једнаких месечних рата
У случају плаћања накнаде у ратама када
се преостале рате преносе у наредну годину,
пренете рате се увећавају – усклађују за проценат
повећаwа износа накнада у тој години. Уколико
није дошло до повећања накнаде преостале рате
се усклађују за проценат раста инфлације.
О усклађивање преосталог износа дуга
ЈП ВАРОШ Вршац обавештава   инвеститора
достављањем обрачуна заједно са фактуром
најкасније 8 дана пре дана доспелости за
плаћање.
За доцњу у отплати дуга обрачунаваће се
законска затезна камата.
У случају да инвеститор касни више од
10 дана са уплатом доспеле рате, ЈП “Варош”
Вршац је дужно да инвеститору достави писмену
опомену по којој је он дужан да поступи у року
од 7 дана од пријема опомене.
Уколико инвеститор ни у овом року не
уплати доспелу рату, ЈП “Варош” ће наплатити
своје потраживање активирањем банкарске
гаранције.
Приликом
активирања
банкарске
гаранције не може се захтевати износ већи од
износа доспеле рате увећан за износ обрачунате
законске затезне камате.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА
Члан 15.
У случају плаћања на рате, на име
обезбеђивања потраживања правно лице
прилаже банкарску гаранцију “без приговора”
и наплативу “на први позив”, са клаузулом о
укључењу валоризације у гаранцији, а физичко
лице прилаже меницу оверену од стране два
жиранта или се уговара административна забрана
на примања чија висина рате не може бити већа
од једне трећине укупног месечног примања
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обвезника. Рате се плаћају једном месечно.
Изузетно, уколико инвеститор - физичко лице
нема сталне приходе, као средство обезбеђења
могућа је и хипотека.
У случају да је обвезник накнаде
незапослено лице или пољопривредник који
нема стална примања, средство обезбеђења
плаћања накнаде у ратама може бити хипотека
на непокретности с тим што је то лице у
обавези да пре закључења уговора о плаћању
накнаде достави доказ о власништву предметне
непокретности и оверену заложну изјаву у
складу са Законом о хипотеци.
УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ
ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ
ОПРЕМАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ
ЛИЦА
Члан 16.
Неизграђено грађевинско земљиште које
није опремљено, а налази се у обухвату плана
генералне регулације, односно плана детаљне
регулације, може се комунално опремити и
средствима физичких и правних лица.
Лице из става 1. овог члана подноси
ЈП “ ВАРОШ” Вршац предлог о финансирању
изградње комуналне инфраструктуре.
Ако ЈП “ВАРОШ “ Вршац   утврди
да је предметна зона, односно локација у
обухвату плана генералне регулације, односно
плана детаљне регулације и да је подносилац
власник грађевинског земљишта сачиниће
услове о финансирању изградње комуналне
инфраструктуре, који нарочито садржи: податке о
локацији, односно зони, податке из урбанистичког
плана и техничке услове за изградњу комуналне
инфраструктуре, податке из програма уређивања
грађевинског земљишта, границе локације која
се опрема са пописом катастарских парцела, рок
изградње, обавезу јединице локалне самоуправе
као инвеститора за прибављање локацијске,
грађевинске и употребне дозволе, као и обавезу
да обезбеди и финансира стручни надзор у току
извођења радова, обавезу власника земљишта за
финансирање израде техничке документације,
стручне контроле техничке документације,
извођења радова, обавезу власника грађевинског
земљишта да изврши избор извођача радова,
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обавезу предаје изграђених објеката комуналне
инфраструктуре и дугих објеката јавне намене у
својину јединици локалне самоуправе, стварне
трошкове изградње комуналне инфраструктуре,
као и висину умањења накнаде за уређивање
грађевинског земљишта за инвеститора објекта
који ће бити грађен на тој локацији, односно
зони.
За објекте који ће се градити на локацији,
односно зони која се комунално опрема
средствима власника, накнада за уређивање
грађевинског земљишта се умањује за стварне
трошкове комуналног опремања, а највише до
60% од висине накнаде утврђене према мерилима
за обрачун за ту локацију, односно зону.
Ако власник грађевинског земљишта
прихвати услове из става 3. овог члана, ЈП
“ВАРОШ” Вршац   предлог о финансирању
изградње комуналне инфраструктуре са
предлогом уговора доставља Скупштини
Општине Вршац  на одлучивање.
Одлука Скупштине Општине Вршац   о
прихватању предлога о финансирању изградње
комуналне инфраструктуре средствима власника
грађевинског земљишта садржи и овлашћење
ЈП “ВАРОШ “ Вршац за закључивање уговора
којим се ближе уређују односи настали поводом
прихватања предлога о финансирању изградње
комуналне
инфраструктуре
средствима
власника.
ЈП “ВАРОШ” Вршац закључује уговор
у року од 30 дана од дана доношења одлуке из
става 6. овог члана.
Лице које на основу уговора из става 7.
овог члана изгради комуналну инфраструктуру,
односно лица која на тој локацији буду градила
објекте, приликом закључења уговора из члана
13. ове Одлуке, остварују право на умањење
накнаде за уређивање грађевинског земљишта.
Умањена
накнада
за
уређивање
грађевинског земљишта рачуна се као разлика
између укупне висине накнаде за ту зону,
обрачунате на основу члана 9. ове Одлуке као да
је оно потпуно опремљено, и процењеног износа
стварних трошкова изградње инфраструктуре.
ОБРАЧУН     И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ
ЗА
УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ
ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
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Члан 17.
Висина накнаде за уређење грађевинског
земљишта у поступку легализације бесправно
изграђених објеката, одређује се према зонама
утврђеним у овој одлуци и одређује се по 1 м2
развијене бруто површине изграђеног односно
реконструисаног објекта.
Члан 18.
Накнаду
из
предходног
члана
плаћа власник објекта изграђеног односно
реконструисаног без грађевинске дозволе, у
висини одређеној у чл. 9. ове Одлуке.
Накнада у поступцима легализације
плаћа се у складу са чл. 14. ове одлуке.
Члан 19.
ЈП «Варош» Вршац И власник објекта
закључују уговор о уређивању односа у погледу
плаћања накнаде за уређивање грађевинског
земљишта у поступку легализације која је
одређена овом Одлуком.
Власник објекта је дужан да достави
Одељењу за урбанистичко-грађевинске и
имовинско-правне послове Општине Вршац
закључен уговор о уређивању односа у погледу
плаћања накнаде за уређивање грађевинског
земљишта.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука критеријумима и
мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за
уређивање грађевинског земљишта («Службени
лист Општине Вршац», бр. 07/07 и 14/08 13/09).
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања.
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3.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Сл. листу општине Вршац»
а примењиваће се од 01.01.2011. године.
На основу члана 220. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09
и 81/09)   у вези члана 77. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 47/03
И 34/06 ) и чл. 13. ст.1. тач. 8. и чл. 27. ст. 1.
тачка 14. Статута општине Вршац («Службени
лист општине Вршац», бр. 10/2008 и 14/08)
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
дана  29.12.2010. године, донела је
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 220. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ
О Ɂɚɤɨɧɚ
Д ɭЛɜɟɡɢ
К У 77.ɢɁɚɤɨɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ
ɱɥɚɧɚɢ220.
ɨУɩɥɚɧɢɪɚʃɭ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ
("ɋɥɭɠɛɟɧɢɢ
ɝɥɚɫɧɢɤɇɚɊɋ",
ɛɪ. 72/09
81/09)
ɱɥɚɧɚ
ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ
О
ОДЛУКЕ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ",
ɛɪ. ИЗМЕНАМА
72/09ɝɥɚɫɧɢɤ
ɢ 81/09)
ɱɥɚɧɚ
77. Ɂɚɤɨɧɚ
ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ
("ɋɥɭɠɛɟɧɢ
Ɋɋ",ɭɛɪ.ɜɟɡɢ
47/03
ɂ 34/06
) ɢ ɱɥ. О
13.
ɫɬ.1. ɬɚɱ. 8.ɢɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ
ɛɪ. 47/03
ɂ 34/06
) ɢ ɱɥ. 13. ɥɢɫɬ
ɫɬ.1. ɬɚɱ.
КРИТЕРИЈУМИМА
Иȼɪɲɚɰ
МЕРИЛИМА
ЗА8. ɢ
ɱɥ.
27. ɫɬ. ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ
1. ɬɚɱɤɚ 14.ɝɥɚɫɧɢɤ
ɋɬɚɬɭɬɚɊɋ",
ɨɩɲɬɢɧɟ
(«ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɨɩɲɬɢɧɟ
ɱɥ. 27. ɫɬ.ɛɪ.
1.
ɬɚɱɤɚ
14.
ɋɬɚɬɭɬɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɪɲɚɰ
(«ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɥɢɫɬ
ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɪɲɚɰ»,
10/2008
ɢ
14/08)
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɪɲɚɰ
ɧɚ
УТРВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ɫɟɞɧɢɰɢ
ȼɪɲɚɰ», ɞɚɧɚ
ɛɪ. 10/2008
ɢКОРИШЋЕЊЕ
14/08)
ɨɞɪɠɚɧɨʁ
29.12.2010.
ɝɨɞɢɧɟ,ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ
ɞɨɧɟɥɚ ʁɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ
ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɞɚɧɚ 29.12.2010. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɧɟɥɚ ʁɟ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ɈȾɅɍɄɍ
ȾɅɍɄɍ
Ɉ ɂɁɆȿɇȺɆȺ ɈȾɅɍɄȿ Ɉ ɈɄɊɂɌȿɊɂȳɍɆɂɆȺ
ɂ ɆȿɊɂɅɂɆȺ ɁȺ
1.ɁȺ ɄɈɊɂɒȶȿȵȿ
Ɉ ɂɁɆȿɇȺɆȺ
ɈȾɅɍɄȿ ɈЧлан
ɄɊɂɌȿɊɂȳɍɆɂɆȺ
ɂ ɆȿɊɂɅɂɆȺ ɁȺ
ɍɌɊȼɊȭɂȼȺȵȿ
ɇȺɄɇȺȾȿ
У члану
6. Одлуке
о  ɄɈɊɂɒȶȿȵȿ
критеријумима и
ɍɌɊȼɊȭɂȼȺȵȿ
ɇȺɄɇȺȾȿɁȿɆȴɂɒɌȺ
ɁȺ
ȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɈȽ
ȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɈȽнакнаде
ɁȿɆȴɂɒɌȺ за коришћење
мерилима за утврђивање
ɑɥɚɧ 1. (“Службени лист
градјевинског земљишта
ɑɥɚɧ 1. и ɢ 14/08)
ɍ
ɱɥɚɧɭ
6.
Ɉɞɥɭɤɟ
ɨ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ
ɦɟɪɢɥɢɦɚ мењају
ɡɚ ɭɬɜɪɞʁɢɜɚʃɟ
општине Вршац”, 07/2007
се
6. Ɉɞɥɭɤɟ ɨ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ
ɢ ɦɟɪɢɥɢɦɚ ɡɚ ɭɬɜɪɞʁɢɜɚʃɟ
ɧɚɤɧɚɞɟɍ ɡɚɱɥɚɧɭ
износи
уɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
Табелиɝɪɚɞʁɟɜɢɧɫɤɨɝ
и гласе  :ɡɟɦʂɢɲɬɚ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɨɩɲɬɢɧɟ
ɧɚɤɧɚɞɟ07/2007
ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
("ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ȼɪɲɚɰ",
ɢ 14/08)ɝɪɚɞʁɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɦɟʃɚʁɭ ɫɟ ɢɡɧɨɫɢ
ɭ Ɍɚɛɟɥɢ
ɢ ɝɥɚɫɟ : ɥɢɫɬ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɪɲɚɰ", 07/2007 ɢ 14/08) ɦɟʃɚʁɭ ɫɟ ɢɡɧɨɫɢ ɭ Ɍɚɛɟɥɢ ɢ ɝɥɚɫɟ :
Ɋɟɞ. ɇɚɡɢɜ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ I Ɂɨɧɚ II Ɂɨɧɚ III Ɂɨɧɚ IV Ɂɨɧɚ
Ɋɟɞ. ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɇɚɡɢɜ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ I Ɂɨɧɚ II Ɂɨɧɚ III Ɂɨɧɚ IV Ɂɨɧɚ
Ȼɪ.
Ȼɪ.
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
1. ɋɬɚɦɛɟɧɢ
1,80
1,10
1.01
0,32
1. ɩɪɨɫɬɨɪ
ɋɬɚɦɛɟɧɢ
1,80
1,10
1.01
0,32
ɩɪɨɫɬɨɪ
2. ɉɨɫɥɨɜɧɢ
9.53
7,90
5,50
1,10
2. ɩɪɨɫɬɨɪ
ɉɨɫɥɨɜɧɢ
9.53
7,90
5,50
1,10
ɩɪɨɫɬɨɪ
3. ɉɨɫɥɨɜɧɢ
Ⱦɨ 10 ɦ2
836
632
429
264
3. ɩɪɨɫɬɨɪ
ɉɨɫɥɨɜɧɢ - 11ɦ2-20ɦ2
Ⱦɨ 10 ɦ2
836
632
429
264
566
440
313
187
ɩɪɨɫɬɨɪ
- ɩɪɟɤɨ
11ɦ2-20ɦ2
566
440
313
187
Ʉɢɨɫɤ
20 ɦ2 379
280
187
126
Ʉɢɨɫɤ
ɩɪɟɤɨ 20 ɦ2 379
280
187
126
ɑɥɚɧ 2.
Члан
ɑɥɚɧ
2.2. ɢ ɝɥɚɫɟ:
ɍ ɑɥɚɧɭ 8. Ɉɞɥɭɤɟ ɦɟʃɚʁɭ ɫɟ ɢɡɧɨɫɢ
ɭ Ɍɚɛɟɥɢ
ɑɥɚɧɭ 8. Ɉɞɥɭɤɟ
ɦɟʃɚʁɭ ɫɟ ɢɡɧɨɫɢ
ɭ Ɍɚɛɟɥɢ
ɢ ɝɥɚɫɟ: у Табели  и
УɍЧлану
8. Одлуке
мењају
се износи

гласе

Ɋɟɞɧɢ ɇɚɦɟɧɚ
Ɋɟɞɧɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɇɚɦɟɧɚ
ɛɪɨʁ
ɛɪɨʁ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
1.
ɋɬɚɦɛɟɧɢ
1. ɩɪɨɫɬɨɪ
ɋɬɚɦɛɟɧɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ
2.
ɉɨɫɥɨɜɧɢ
2. ɩɪɨɫɬɨɪ
ɉɨɫɥɨɜɧɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ

I ɡɨɧɚ
I ɡɨɧɚ
0.36
0.36
2.40
2.40

II ɡɨɧɚ
II ɡɨɧɚ
0.29
0.29
1.87
1.87

III ɡɨɧɚ
III ɡɨɧɚ
0.16
0.16
1.07
1.07

IV ɡɨɧɚ
IV ɡɨɧɚ
0.09
0.09
0.16
0.16

ɑɥɚɧ 3.
Ɉɜɚ Ɉɞɥɭɤɚ ɫɬɭɩɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭɑɥɚɧ
ɨɫɦɨɝ3.ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɭ «ɋɥ.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-054/2010-II-01
Datum: 29.12.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

4.

На основу члана 9. став 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе (“Сл. гласник
РС”, број 62/2006), члана 20. тачка 4. Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, број
129/2007) и члана 13. тачка 4. Статута општине
Вршац (»Сл. Лист општине Вршац«, бр. 10/2008
и 13/2008), Скупштина општине Вршац, на
седници одржаној 29.12.2010. године,  донела је
О Д Л У К У
ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ O ОПШТИНСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У
Одлуци
о
општинским
административним таксама (“Сл. лист општине
Вршац”, бр. 13/2009) мењају се тачке 1 и 2 у   
татифном броју 6. ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ  тако да
гласе:
1. За излазак службеног лица у поступку
закључења брака  ван службених просторија......
................................................................. 15.000,00
2. За закључење брака у службеним
просторијама после завршетка  радног времена...
................................................................... 3.000,00

30.12.2010.
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Вршац» а примењиваће се од 01.01.2011.
године.
Republika Srbija
				

OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Broj:011-056/2010-II-01
Datum: 29.12.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

5.

На основу члана 20. став 1. тачка 4 Закона
о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број
129/2007) , члана 104.Закона о туризму ( Сл.
Гласник РС бр.36/2009 и 88/2010 ), чл. 6 и 19
Закона о финансирању локалне самоуправе (
Сл. Гласник РС) и члана 27 ст.1 тачка 3 Статута
Општине Вршац («Службени лист Општине
Вршац» бр. 10/2008 и 13/2008), Скупштина
општине Вршац, на седници одржаној
29.децембра 2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1.
Овом Одлуком уводи се боравишна такса,
утврђује обавеза плаћања, висина, рокови, начин
плаћања, ослобађање и коришћење боравишне
таксе.
Члан 2.
Обвезник      плаћања боравишне
таксе је лице које користи услуге смештаја у
угоститељским објектима на територији Општине
Вршац, а нема   пријављено пребивалиште у
Општини Вршац.
Угоститељским објектом у смислу
претходног става сматра се хотел, мотел,
пансион, туристичко насеље, камп, одмаралиште,
природно лечилиште, собе које грађани издају
туристима и путницима, односно сваки други

269

објекат у коме се туристима и путницима пружају
услуге смештаја.
Члан 3.
Боравишна такса плаћа се за сваки дан
боравка у угоститељском  објекту.
Боравишну таксу обвезник је дужан да
плати за боравак до 30 дана одмах по престанку
боравка.
Члан 4.
Боравишну таксу не плаћају:
-деца до седам година старости;
-особе са инвалидитетом са тзелесним
оштећењем од најмање 70% ,војни инвалиди
од прве до пете групе,цивилни инвалиди
рата   од прве до пете групе ,слепа лица ,
оболела од дистрофије и сродних мишићних
и неуро мишићних обољења,параплегије и
квадрплегије,церебралне и дечје парализе и
мултиплекс скрелозе, особе ометене у развоју,
као и пратилац наведених особа;
-ученици и студенти који организовано
бораве у угоститељским објектима за смештај
ради извођења спортско рекреативних и
других активности по програму министарства
надлежног за послове просвете,студенти који
организовано бораве у објекту ради извођења
обавезне наставе у складу са наставним
планом образовне установе, као и учесници
републичких и регионалних такмичења у знању
и вештинама;
-учесници школских екскурзија, односно
ученици и студенти чији боравак организују
школе, више школе и факултети у оквиру
редовних програма,
-страни држављани који су по
међународним конвенцијама и споразумима
ослобођени плаћања таксе.
-Лица која непрекидно бораве у објекту
за смештај дуже од 30 дана ;
Лица из претходног става, не плаћају
боравишну таксу ако поднесу доказ даваоцу
смештаја о испуњавању наведених услова и то:
чланску карту, потврду лекара односно лекарски
упут, потврду школе или факултета, потврду
организатора извођења радних, истраживачких,
еколошких и сличних акција и друго.
Лица од 7 до 15 година старости плаћају
таксу умањену за 50%.
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Члан 5.
Боравишна такса плаћа се у паушалном
износу од  100,00 динара .
Висину боравишне таксе усклађује са
законским прописима Одељење за финансије
Општинске управе Вршац.
Члан 6.
Наплату боравишне таксе врши правно
или физичко лице које пружа услуге смештаја     
( у даљем тексту: давалац смештаја).
Давалац смештаја наплаћује боравишну
таксу истовремено са наплатом услуге смештаја
и дужан је да у рачуну за услугу смештаја
посебно искаже износ таксе, а у случају из члана
4. ове Одлуке да наведе основ ослобађања од
плаћања.
Ако давалац смештаја не наплати таксу,
или је наплати у мањем износу од прописане,
дужан је да на свој терет уплати износ
ненаплаћене таксе.
Средства од наплаћене таксе давалац
смештаја је дужан да уплати у року од 5 дана по
истеку сваких 15 дана у месецу, на рачун Буџета
Општине Вршац.
Члан 7.
Остварена средства од боравишне
таксе приход су буџета локалне самоуправе и
користиће се за обезбеђивање информативнопропагандног материјала којим се промовишу
туристичке вредности и културно наслеђе,
обезбеђивање туристичке сигнализације и рад
туристичко информативних центара.
Члан 8.
У погледу   утврђивања   основа за
наплату боравишне таксе, начина  обрачунавања,
застарелости, наплате, рокова за плаћање,
обрачуна камате, права и обавезе обвезника,
регистрације обвезника и казнених одредби, важе
одредбе Закона о пореском поступку и пореској
администрацији. Надзор над извршењем
ове Одлуке вршиће Одељење за финансије
Општинске управе Вршац.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке прстаје да важи
Одлука о боравишној такси (Сл. лист општина
Вршац бр.2/2005, 5/2005, 7/2007 и 14/2008).

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном листу општине
Вршац».
				

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

Broj:011-057/2010-II-01
Datum: 29.12.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

6.

							
		
На основу чланова 34. и 97. став 1 тачка
3. Закона о управљању отпадом („Службени
гласник РС“ бр. 36/2009 и 88/2010), члана
32.   тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр.129/07), члана 35.
Закона о прекршајима („Службени гласник РС“,
бр.101/05,116/2008 и 111/2009) и члана 101. став
1.Статута општине Вршац („Службени лист
Општине Вршац“ бр. 10/08 и 13/09) Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 29.12.2010.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА ЗА
ОДЛАГАЊЕ
ИНЕРТНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се локације
за одлагање грађевинског отпада и отпада од
рушења објеката (у даљем тексту: инертни
грађевински отпад) на територији општине
Вршац  и надзор.
Члан 2.
Инертним   грађевински отпадом, у
смислу одредаба ове одлуке, сматра се земља,
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шут, отпадни малтер, блокови, цигла, цреп, бетон
и слично, који није опасан отпад.
II
ОТПАДА

ЛОКАЦИЈЕ

ЗА

ОДЛАГАЊЕ

Члан 3.
Инертни      грађевински    отпад    са
стишљивим физичким својствима који се не
мора уситњавати механичким притиском (земља,
малтер, издробљена опека) и oстале врсте инертног
грађевинског отпада (шут, блокови,  цигла, цреп,
неармирани бетон у комадима пречника мањих
од 30 цм)  у количини до 50 м3 дневно,  одлаже
се  на депонији, на делу катастарске парцеле  број
14082/6 уписане у Листу непокретности број
4405 К.О.  Вршац, на којој је као носилац права
коришћења на земљишту уписанo Предузеће у
друштвеној својини за комуналне делатности  
«Други октобар», а у циљу редовног одржавања
депоније.
Одлагање инертног грађевинског отпада
који обухвата армирани бетон и крупне комаде
димензија преко 30 см вршиће се на локацији
«Кешански» на катастарским парцелама
број 14360, 14361, 14359, 14368, 14350/2,
14351/2, 14367 и 14369 које су уписане у Листу
непокретности број 4405 К.О.  Вршац, на којима
је као носилац права коришћења на земљишту
уписанo Предузеће у друштвеној својини за
комуналне делатности   «Други октобар», и то
након поступка израде плана детаљне регулације
за наведене парцеле.
Коришћење наведених парцела општина
Вршац и Предузеће у друштвеној својини за
комуналне делатности  «Други октобар» уредиће
уговором.
Члан 4.
Oдлагање инертног грађевинског отпада
који настаје у осталим насељеним местима
општине, вршиће се на посебно уређеним
платоима у оквиру сакупљачких станица у тим
местима, одвојено од осталог отпада или у
контејнере запремине 5м3, у складу са Локалним
планом управљања комуналним отпадом за
општину Вршац, одакле се транспортује до
локација из члана 3. ове одлуке.
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III НАДЗОР
Члан 5.
Надзор над применом одредаба ове
одлуке врши Општинска управа.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба
одлуке врши Одељење за комуналне и стамбене
послове преко надлежних нспектора.
Члан 6.
Новчаном казном од 20.000,00 до
500.000,00 динара казниће се за прекршај  правно
лице ако инертни грађевински отпад  одложи на
локацији која није прописана чланом 3. и 4. ове
Одлуке,
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и  одговорно лице у правном лицу новчаном
казном  од 2.500,00 до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном  од 5.000,00 до
250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се физичко  лице новчаном казном  од 2.500,00
до 25.000,00 динара.
IV ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 7.
Локације сакупљачких станица за
одлагање отпада у насељеним местима општине
утврдиће се у складу са Локалним планом
управљања комуналним отпадом за општину
Вршац, на основу предлога месних заједница, у
року од 6 месеци од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Вршац“.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-058/2010-II-01
Datum: 29.12.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

272

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 10/2010

7.
		
							
		
На основу члана 32 тачка 16. Закона
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр.
129/2007) и члана 27 тачка 16. Статута Општине
Вршац (“Службени лист општине Вршац”, бр.
10/2008 и 13/2008), Скупштина општине Вршац,
на седници одржаној  29.12.2010. године,  донела
је
ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА
И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА
ЗА ЗАБАВУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се распоред,
почетак и завршетак радног времена
угоститељских објеката   и објеката за
приређивање игара за забаву на територији
општине Вршац.
Члан 2.
  
Угоститељским објектима у смислу ове
Одлуке подразумевају се угоститељски објекти
за пружање услуга смештаја и угоститељски
објекти за пружање услуга исхране и пића
или само пића, независно од назива под којим
послују.
Угоститељским објектима за пружање
услуге смештаја сматрају се објекти у којима
се пружају услуге смештаја и то:  хотел, мотел,
пансион, туристички апартман, туристичко
насеље, камп, кућа и стан за одмор, соба за
изнајмљивање, одмаралиште, преноћиште,
коначиште и други објекат који пружа услуге
смештаја независно од назива под којим
послује.
   
Угоститељским објектима за пружање
услуге исхране и пића сматрају се објекти у
којима се услужују топла и хладна јела, пића и
напици или се услужују само пића и напици и то:
ресторан, кафана, бифе, бар, пицерија, пивница,
кафе-посластичарница,
посластичарница,
печењара, млечни ресторан, експрес ресторан,
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ресторан са самопослуживањем, национална
кућа, објекат за брзу припрему хране, киоск и
слични угоститељски објекти у којима се продаја
јела и пића врши преко шалтера, кафетерија,
чајџиница, гостионица, крчма и други објекат
који пружа услуге исхране и пића или само пића
независно од назива под којим послује.
Члан 3.
Објектима   за приређивање игара за
забаву, у смислу ове Одлуке, сматрају се објекти,
просторије или простор у коме се приређују
игре за забаву (забавне игре на рачунарима,
симулаторима, видео-аутоматима, флиперима
и другим сличним направама, које се стављају
у погон уз помоћ новца или жетона, као и
пикадо, билијар и друге сличне игре, у којима
се учествује уз наплату, а у којима учесник не
може остварити добитак у новцу, стварима,
услугама или правима, већ право на једну или
више бесплатних игара исте врсте).
II РАДНО ВРЕМЕ
Члан 4.
Угоститељски објекти за пружање услуга
смештаја из члана 2. став 2. ове Одлуке имају
радно време од 0 - 24 часа али искључиво за
услуге смештаја.
Члан 5.
Радно време угоститељских објеката за
пружање услуга исхране и пића из члана 2. став
3. ове одлуке је сваког дана, осим петка и суботе,
у времену од 06,00 - 24,00 часа а петком и суботом
у времену од 06,00 – 01,00 часа наредног дана.
  
Изузетно, угоститељски објекти из става
1. овог члана, у периоду од 01. јула до 31. августа,
могу имати радно време петком и суботом   од
06,00 – 02,00 часа наредног дана.
Члан 6.
Радно време објеката   за приређивање
игара за забаву  из члана  3. ове Одлуке је сваког
дана од 09,00 - 23,00 часа.
Члан 7.
Угоститељски објекти из члана 2. став 3.  
ове Одлуке, могу имати продужено радно време
приликом организованих прослава Нове године,
Бербе грожђа, свадби и матурских вечери и
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то до 03,00 часа наредног дана, уз одобрење  
Општинске управе.
Одобрење за продужено радно време
издаје се на захтев одговорног лица у правном
лицу, односно предузетника.
Захтев се подноси најкасније 7 (седам) дана
пре почетка коришћења продуженог радног
времена.
Одговорно лице у правном лицу, односно
предузетник дужан је да истакне почетак и
завршетак продуженог радног времена на
улазним вратима или другом видном месту
угоститељског објекта и истог се придржава.
Изузетно, за време ванредног стања  
објекти из члана 2. став 3. и члана 3. ове Одлуке,
могу бити отворени само у времену   08,00 до
20,00 часова.
Члан 8.
Почетак и завршетак радног времена
прописан у члану 5. ове Одлуке, не односи
се на угоститељске објекте који се налазе
на удаљености мањој од 500 м од граничног
прелаза.
Члан 9.
Распоред, почетак и завршетак радног
времена прописан овом Одлуком, обавештење
о привременој одсутности и обавештење о
привременој обустави вршења делатности, мора
бити истакнуто на улазним вратима, излогу или
неком другом видном месту на објекту.
III НАДЗОР
Члан 10.
Надзор над спровођењем ове Одлуке
врши Општинска управа општине Вршац.
Послове инспекцијског надзора над
применом ове одлуке врши општински
комунални инспектор.
У вршењу инспекцијског надзора
комунални инспектор овлашћен је да:
1. наложи решењем извршење утврђених
обавеза прописаних овом Одлуком;
2. изриче и наплаћује новчане казне
на лицу места за прекршаје прописане овом
Одлуком;
3. подноси   захтев   за    покретање
прекршајног поступка;
4. обавести други орган, ако постоје
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разлози, за предузимање мера за које је тај орган
надлежан,
5. предузме и друге мере за које је
овлашћен законом, прописом или другим актом.
IV КАЗНЕНE ОДРЕДБE
Члан 13.
Новчаном казном од 40.000,00 до
500.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице :
1. ако се не придржава прописаног радног
времена (члан 5. и  члан 6.);
2. ако уведе продужено радно време
угоститељског објекта без одобрења надлежног
органа (члан 7, став 1 );
3. ако се не придржава одобреног
продуженог радног времена (члан 7. став 4);
4. ако не поступа по одредбама члана 9.
ове одлуке;
5. ако не поступи по решењу комуналног
инспектора (члан 10. став 3. тачка 1.).
За прекршаје из става 1 овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се приватни предузетник-оснивач радње  
новчаном казном од 20.000,00 до 250.000,00
динара.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о радном времену угоститељских
објеката (“Службени лист Општине Вршац”, бр.
2/2010).
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном листу Општине
Вршац”.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-059/2010-II-01
Datum: 29.12.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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8.

На      основу члана 27 и 28 Закона
о становању («Сл. Гласник РС», бр
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, 20/01, 101/05-др.Закон ) и члана  27
Статута   Општине Вршац («Сл.лист општине
Вршац, бр.10/08 и 13/08,) Скупштина општине
Вршац, на седници одржаној дана 29.12.2010.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НА КОРИШЋЕЊЕ ПУТЕМ
ЗАКУПА
СТАНОВА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ
ОПШТИНА ВРШАЦ
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се поступак
и начин вођења евиденције станова у својини
Републике Србије на којима право располагања
и коришћења има општина Вршац, начин
коришћења средстава стечених   путем наплате
закупнине и продајом станова, критеријуми
и мерила за расподелу станова лицима чије
стамбене потребе решава општина Вршац.
Члан 2.
Средства од закупнина и продаје станова
воде се на посебном рачуну Акционарског
Друштва  за стамбено пословање «Инвест-стан»
Вршац,     
Средства из става 1. овог члана трошиће
се у складу са Планом и Програмом рада који
предлаже «Инвест-стан» а.д. Вршац, а усваја га
Општинско веће општине Вршац, најкасније до
31. децембра текуће за наредну годину.
Члан 3.
Општински станови и станови обезбеђени
из средстава из члана 2. ове Одлуке користиће се
нарочито за:
1. решавање стамбених потреба лица
која се исељавају из нехигијенских зграда и
станова и зграда склоних паду, на основу одлуке
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надлежног органа,
2. решавање стамбених потреба лица која
су остварила право на маетријално обезбеђење по
прописима о социјалној заштити и обезбеђивању
социјалне сигурности грађана,
3. решавање стамбених питања лица чије
је право на домски смештај престало стицањем
пунолетства, искључиво по препоруци Центра
за социјални рад,
4. лицима чији се станови руше ради
спровођења урбанистичких решења или у
другим случајевима,
5. другим лицима који су у социјалним
потребама и немају решено стамбено питање.
II – ДОДЕЛА СТАНОВА
Члан 4.
Станови којима располаже општина
Вршац додељују се на одређено време.
          Када корисник стана на одређено време
исти користи дуже од 5 (пет) година и редовно
плаћа обавезе по основу закупа може, на основу
одлуке Комисија за доделу станова којима
располаже Општина Вршац (у даљем тексту:
Комисија) да закључи уговор о закупу стана на
неодређено време.
Станови се могу додељивати на
привремено коришћење издавањем у закуп на
одређено време – док трају посебне околности
у којима живи лице коме се стан додељује или
ако се стан налази у згради која ће се приликом
спровођења урбанистичких решења рушити.
Станови додељени без обавезе плаћања
закупнине се додељују искључиво  на одређено
време.
Када лице користи стан без правног
основа(није му додељен од стране Комисије и не
поседује уговор о коришћењу, односно закупа)
дуже од 5 година, Комисија може донети одлуку
да му се стан додели на коришћење, односно
закуп на одређено време и на основу исте да
закључи уговор о коришћењу, односно закуп
стана.
Члан 5.
Станови који се налазе у најужем центру
града се додељују искључиво на одређено
време. То се односи на станове који се налазе
у следећим улицама: Доситејева, Стевана
Немање, Трг Зелена пијаца, Милоша Обилића
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до ул. Краљевића Марка, Дворска, Стеријина  
oд Стевана Немање   до ул. Васка Попе, Жарка
Зрењанина од Стевана Немање до ул. Димитрија
Туцовића, Абрашевићева, Николе Тесле,
Светосавски трг. Станови у наведеним улицама
могу се доделити на неодређено време само на
основу посебне одлуке Општинског већа.
III -ДОДЕЛА СТАНОВА ЛИЦИМА ЧИЈИ
СЕ СТАНОВИ РУШЕ
Члан 6.
Основ за доделу станова лицима чији
се станови руше представља правоснажно
решење надлежног органа о рушењу стнава на
којима постоји станарско право, односно закуп
на неодређено време, а у складу са Законом о
становању:
-због
спровођења
одговарајућих
урбанистичких решења,
-или због тога што је стан склон паду и
представња опасност по живот људи.
IV- ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ ЛИЦИМА
КОЈА СУ МАТЕРИЈАЛНО     НЕОБЕЗБЕЂЕНА
И НЕСПОСОБНА ЗА РАД
Члан 7.
Расподелу станова врши Комисија за
доделу станова којима располаже Општина
Вршац, коју сачињавају председник и четири
члана.
Председника и чланове комисије именује
Скупштина општине на период од 4 године и
то:
-председника и 1 члана комисије из реда
одборника СО,
-једног члана из реда запослених у
Одељењу за урбанизам или Одељењу за
комуналне послове Општинске управе,
-једног члана из реда стручних радника
Центра за социјални рад,
-једног члана из реда запослених у
а.д.«Инвест-стан» Вршац,     
Стручне и административно-техничке
послове за Комисију обавља орган управе
надлежан за стамбене послове.
Члан 8.
Комисија обавља следеће послове:
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-Расписује конкурсе за доделу станова.
-након спроведеног поступка по конкурсу,
доноси одлуку о давању станова у закуп на
одређено и неодређено време,
доноси решење о пресељењу
носиоца станарског права, односно закупа,
решава захтеве за замену стана на
коме Општина има право власништва, односно
давалац станова на коришћење односно закуп,
одлучује да се станови додељују
са или без обавезе плаћања закупнине и
врши и друге послове у складу са
Законом и овом одлуком.
Комисија је у обавези да донесе
Правилник о критеријумима за ослобађању од
плаћање закупнине.
Члан 9.
У складу са Планом из члана 2 ове
Одлуке Комисија расписује конкурс за расподелу
станова.
Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања у средствима јавног информисања.
Одлуку о начину објављивања у сваком
конкретном случају доноси Комисија.
Конкурс садржи податке о броју
и величини станова, намени станова по
категоријама, податке о документацији коју је
потребно приложити уз пријаву на конкурс и
податке коме се пријава подноси.
Члан 10.
Уз захтев-молбу прилаже се следећа
документација:
-доказ од када има   непрекидно
пребивалиште на територији општине Вршац,
-извод из матичне књиге венчаних и
матичне књиге рођених за децу,
-уверење о незапослености,
-уверење о коришчењу материјалне
помоћи,
-уверење о старатељству, усвајању,
хранитељству,
-доказ о инвалидности,
-доказ о заједничком домаћинству,
-доказ да подносилац захтева или чланови
домаћинства не поседују стан или стамбену
зграду, као и да нису отуђили непокретност у
задњих пет година, пре расписивања конкурса.
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Члан 11.
По истеку рока за подношење пријаве
Комисија утврђује редослед на ранг листи за
давање станова у закуп,
На утврђену ранг листу подносиоци
пријаве могу уложити приговор Комисији у року
од 8 дана од дана утврђивања и објављивања
ранг листе на огласној табли   зграде Општине
Вршац.
Након одлучивања о приговору Комисија
утврђује коначну ранг листу и доноси одлуку о
давању станова у закуп.
Члан 12.
Право да конкурише има и лице које
испуњава следеће услове:
1. Да има пребивслиште  дуже од 5 година
на територији општине Вршац, пре расписивања
конкурса;
2. Да кандидат или члан његове породице
није отуђио непокретну имовину, стан или
породичну кућу у протеклих 5 година, пре
расписивања конкурса.
Члан 13.
Критеријуми за решавање стамбених
потреба су:
1.Степен стамбене угрожености.
2.Остварен радни стаж пре наступања
неспособности.
3.Време трајања права на материјално
обезбеђење.
4.Број чланова породичног домаћинства.
Члан 14.
Бодовање кандидата по критеријумима
из чл.13.  врши се на следећи начин:
1.
Према
степену
стамбене
угрожености:
-   лице без стана
                  20 бодова
-   лице коме је обезбеђен нужни смештај
или има закуп на одређено време       15 бодова
-   лице које је носилац станарског права,
закупа на стану који  не одговара потребана
                              10 бодова
2. Остварен радни стаж пре наступања
неспособности за рад:
-  за сваку годину радног стажа        1 бод
3. Време трајања права на материјално
обезбеђење:
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-  до 5 година                                 5 бодова
-   преко 5 година за сваку навршену
годину по
                                               2 бода
4. Број чланова породичног домаћинства:
-  за сваког члана поридичног домаћинства
по                                                                   3 бода
Члан 15.
Лице без стана сматра сматра се лице  које
нема решено стамбено питање уколико он или
члан његове породице нема стан или породичну
стамбену зграду у својини, односно државини
или стан који користи по основу Уговора о
закупу,
Члан 16.
Под чланом породичног домаћинства
сматра се: брачни  и ванбрачни друг, дете (рођено
у браку, ван брака, усвојено), родитељ и родитељ
брачног друга.
Члан 17.
Предност при доношењу одлуке о додели
стана на одређено време имају лица која користе
стан за који је расписан конкурс дужи низ година
користе исти стан на одређено време и редовно
измирују своје обавезе по основу коришћења
стана, под условом да више лица имају исти број
бодова по конкурсу.
Члан 18.
На одлуку Комисије о додели стана
подносиоци могу уложити приговор  у року од 8
дана од дана пријема одлуке.
О приговору одлучује Општинско веће,
као другостепени орган.
Одлука Општинског већа је коначна.
Члан 19.
Против коначне Одлуке о додели стана  
може се покренути спор код Основног суда у
Вршцу у року од 15 дана од дана пријема коначне
одлуке.
Члан 20.
Лице коме је стан додељен дужно је
да у року од 3 дана од дана пријема коначне и
правоснажне одлуке  закључи уговор о закупу са  
«Инвест-стан» а.д. Вршац.
Уколико својом кривицом не   закључи  
уговор у утврђеном року сматраће се да је
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одустао од коришћења стана.
V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Лице које испуњава услове из члана
4. став 2. ове Одлуке на дан ступања на снагу
исте има право да поднесе захтев за закључење
Уговора о закупу стана на неодређено време.
Члан 22.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о располагању и додели станова на којима
је носилац права коришћења општина Вршац. (
«Сл. лист општине Вршац» бр.7/92.)
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу општине
Вршац».

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-060/2010-II-01
Datum: 29.12.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1
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О Д Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРАВИМА ГРАЂАНА
ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 1.
У члану 3. Одлуке о правима грађана из
области социјалне заштите („Сл.лист општине
Вршац“ бр. 3/03 и 4/04), мења се тачка 11 тако да
гласи:
«11.Трошкови рада комисије за процену
потреба за пружање додатне образовне,
здравствене  или социјалне подршке детету или
ученику;»
У истом члану после тачке 13. додају се
додају нове тачке 14,15 и 16 које гласе:
« 14. Клубови  за старе;
5.Камп отвореног срца за децу из
социјално угрожених и хранитељских породица
и     
16. Становање уз подршку.».
Члан 2.
Брише се члан 11 А и 11 Б Одлуке о
правима грађана из области социјалне заштите
(у даљем тексту: Одлука).
Члан 3.
После члана 15 Одлуке додају се чланови
15а, 15б, 15в и 15г  који гласе:
«Члан 15а

9.

На основу чл.9. став 4. Закона о социјалној
заштити   и обезбеђењу социјалне сигурности
грађана („Сл. гл. РС“ бр. 36/91, 33/93, 67/93,
69/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/01 101/05 и
115/05,) Одлуке о посебним облицима социјалне
заштите  у Аутономној Покрајини Војводини ( Сл.
лист АПВ бр. 17/02) и члана 13.тач.16. Статута
Општине Вршац ( „Сл. лист општине Вршац“
бр.10/2008 и 13/08 ), Скупштина   општина
Вршац на својој седници одржаној дана  29.12.
2010. године, донела је

Клубови за старе  
У клубовима   за старе, свакодневно се
организује:
•боравак чланова клуба у просторијама,
уз могућност коришћења штампе, средстава
информисања и друштвених игара;
•рад по секцијама, а према интересовањима  
и способностима старих;
•тематска јавна трибина;
•културно-забавни садржаји;
•социјално-заштитне
и
здравствене
активности чланова.
Корисници клуба су пензионери и сва
друга стара лица преко 60 година, независно од
свог материјланог и социјалног статуса.»
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«Члан 15б.
Послове организовања клубова за
старе поверавају се Центру за социјлани рад,
а регулишу се  Правилником о раду клубова за
старе који доноси Центар за социјални рад.»
«Члан 15в.
Камп отовореног срца
Камп отвореног срца је облик социјалне
заштите и социјалне рехабилитације, примарно
деце из хранитељских породица и материјално
угрожених породица. У кампу се превентивно
врши  социјална рехабилитација породица, деце
укључених у камп,   мултидисциплинарно се
сагледавају потребе и уочавају здраве снаге за
социјалну рехабилитацију породице.«
«Члан 15г
Становање уз подршку
Становање уз подршку за младе, који
се осамостаљују, првенствено је намењено
младима који напуштају систем социјалне
заштите (домски или породични смештај)
и у фази су   осамостаљивања, као и онима  
којима би коришћење ове услуге   превенирало
институционални смештај ради обезбеђивања
смештаја, исхране, вођења домаћинства и
помоћи у запошљавању.»
Члан 4.
У члану 16. Одлуке бришу се речи
« првостепене и другостепене комисије за
категоризацију деце», а уписују речи Комисије за
процену потреба за пружање додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке детету или
ученику.»
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања  у „Службеном листу Општине
Вршац“.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-061/2010-II-01
Datum: 29.12.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1
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10.

                  На основу члана 27. став 1. тачка
22 Статута општине Вршац(„Сл.лист општине
Вршац“ бр.10/08 и 13/08), члана 72. Пословника
Скупштине општине Вршац („Сл.лист општине
Вршац“ бр.09/2008), и чланa 5. Статута Сталне
конференције градова и општина - Савеза
градова и општина Србије, a у складу са чланом
89. Закона о локалној самоуправи Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 29.12.2010.
године,  донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању чланства општине Вршац у
Сталној конференцији градова и општина
- Савезу градова и општина Србије
Члан 1.
Скупштина општине Вршац потврђује да
је општина Вршац члан Сталне конференције
градова и општина - Савеза градова и општина
Србије, са седиштем у Београду, Македонска 22.
(у даљем тексту: СКГО)
Члан 2.
Скупштина општине Вршац потврђује
да прихвата све одредбе Статута СКГО, који
је усвојила 38. Скупштина СКГО, одржана 7.
децембра 2010.године.
Члан 3.
Скупштина општине Вршац потврђује
да у складу са Статутом СКГО, општина Вршац
преузима обавезу:
-да активно доприноси остваривању
циљева СКГО,
-да учествује, у складу са интересовањем,
у активностима СКГО,
-да обезбеди да њени/његови представници
обављају функцију у органу СКГО на коју је
изабрана општина Вршац,
-да плаћа чланарину СКГО у складу са
одлуком Скупштине СКГО
-и да обавља друге активности које му
повере Скупштина и Председништво СКГО.
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Члан 4.
            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-062/2010-II-01
Datum: 29.12.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1
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III
Владимир Грујун, именује се за члана
Управног одбора Центра за социјални рад за
општину Вршац.
IV
У осталом делу, Решење о именовању
председника и чланова Управног и Надзорног
одбора Центра за социјални рад за општину
Вршац, остаје непромењено.
V
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу Општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

11.

На основу члана 27. тачка 9. Статута
Општине Вршац (¨Сл. лист Општине Вршац¨
бр. 10/08 и 13/08) и члана 11. Одлуке о оснивању
Центра за социјални рад општине Вршац
(¨Сл. лист Општине Вршац¨ бр. 10/91, 2/92 и
4/97), Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 20.12.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ ВРШАЦ

Broj:02-046/2010-II-01
Datum: 29.12.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1
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Стевица Назарчић, с.р.

12.

На основу члана 27. тачка 9. Статута
Општине Вршац (“Сл. лист oпштине Вршац”
бр. 10/08 и 13/08) и члана 13. и 15. Одлуке о
оснивању Народног позоришта “Стерија” у
Вршцу (“Сл. лист Општине Вршац” бр. 3/2003
и 3/07), Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 29.12.2010. године, донела је

I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању председника и чланова Управног
и Надзорног одбора Центра за социјални рад
за општину Вршац,  бр. 02-88 /2008-II-01 (»Сл.
лист општине Вршац« бр. 12/08).

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ
ОДБОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
“СТЕРИЈА” У ВРШЦУ

II
Татјана Даничић,  разрешава се дужности
члана Управног одбора Центра за социјални рад
за општину Вршац.

I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Управног и Надзорног
одбора Народног позоришта “Стерија” у Вршцу,  
бр. 02-91 /2008-II-01 (»Сл. лист општине Вршац«
бр. 12/08).
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II
Светлана Страјин,   члан Управног
одбора из реда стручњака из области културе и
финансија,  разрешава се дужности.
Александaр Антић, именује се за члана
Управног одбора из реда стручњака из области
културе и финансија.
III
Емира Маљковић, члан Управног одбора
запослена у  Народном позоришту,  разрешава се
дужности
Вера Недељков, запослена у   Народном
позоришту именује се за члана Управног одбора
.
IV
У осталом делу, Решење о именовању
чланова Управног и Надзорног одбора
Народног позоришта “Стерија” у Вршцу,  остаје
непромењено.
V
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-047/2010-II-01
Datum: 29.12.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

30.12.2010.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ У ВРШЦУ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању председника и чланова Управног и
Надзорног одбора Градске библиотеке у Вршцу,  
бр. 02-89/2008-II-01 (»Сл. лист општине Вршац«
бр. 12/08).
II
Ружа Клепан,   члан Управног одбора из
реда научних, стручних и финансијских радника
разрешава се дужности.
III
Драган Марков, именује се за члана
Управног одбора из реда научних, стручних и
финансијских радника.
IV
У осталом делу, Решење о чланова
Управног и Надзорног одбора Градске библиотеке
остаје непромењено.
V
Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.
.

13.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-048/2010-II-01
Datum: 29.12.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

На основу члана 27. тачка 9. Статута
општине Вршац (“Сл. лист Општине Вршац”
бр. 10/08 и 13/08) и члана 9, 11. и 12. Одлуке
о оснивању Градске библиотеке у Вршцу (¨Сл.
лист oпштине Вршац¨ бр. 10/91, 2/92, 4/97,
6/2000 и 1/2003), Скупштина општине Вршац,
на седници одржаној 29.12.2010. године, донела
је

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

30.12.2010.
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14.

             На основу члана 13. Одлуке о увођењу
самодоприноса за локалне путеве и тротоаре,
здравство и образовање на територији општине
Вршац   (¨Службени лист општине Вршац бр.
6/06) и члана 27. Статута општине Вршац
(¨Сл. лист општине Вршац¨, бр. 10/08 и 13/08)
Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 29.12.2010.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА
НАДЗОР НАД ПРИКУПЉАЊЕМ
И КОРИШЋЕЊЕМ СРЕДСТАВА
ОПШТИНСКОГ САМОДОПРИНОСА ЗА
ЗДРАВСТВО
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању Координационог   одбор за надзор
над прикупљањем и коришћењем општинског
самодоприноса за здравство број: 02-120/2008-II01 (“Службени лист општине Вршац” бр.12/08).
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V
               Ово Решење објављује се у ¨Службеном
листу Општине Вршац¨

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-049/2010-II-01
Datum: 29.12.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

15.

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања (¨Сл.
гласник РС¨, бр. 72/2009)   и члана 27. Статута
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨,
бр. 10/2008 и 13/20008), Скупштина општине
Вршац, на седници одржаној  29.12.2010.године,
донела је

II
Средић Бранимир, разрешава се функције
члана Координационог   одбор за надзор над
прикупљањем и коришћењем општинског
самодоприноса за здравство.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ОЛГА ПЕТРОВ
РАДИШИЋ» У ВРШЦУ

III
Арашков   др Александра , именује   се
за члана Координационог   одбор за надзор
над прикупљањем и коришћењем општинског
самодоприноса за здравство.

I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора Основне
школе «Олга Петров Радишић» у Вршцу бр. 0278/2008- II -01 од («Сл. лист општине Вршац»
бр.12/2008) и 02-43/2008- II -01 од («Сл. лист
општине Вршац» бр.10/2009).

IV
  
У осталом делу Решење о именовању
Координационог   одбор за надзор над
прикупљањем и коришћењем општинског
самодоприноса
за
здравство
остаје
непромењено.

II
Журка Драгалин представник Савета
родитеља разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе «Олга Петров
Радишић» у Вршцу.
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III
Недић Светлана именује се за члана
Школског одбора Основне школе «Олга Петров
Радишић»   у Вршцу као представник Савета
родитеља.
IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
«Олга Петров Радишић» у Вршцу остаје
непромењено.
V
            Ово Решење биће објављено у ¨Службеном
листу општине Вршац¨.

Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:02-050/2010-II-01
Datum: 29.12.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

30.12.2010.

I

Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора основне
школе ‘’Вук Караџић’’ у  Вршцу бр. 02-81/2008II-01 (“Сл. лист општине Вршац” бр. 12/08)  и бр.
02-132/2008-II-01 (“Сл. лист општине Вршац”
бр. 13/08).
II
Мирјана Алексић, представник Савета
родитеља у школском одбору основне школе
‘’Вук Караџић’’ у Вршцу, разрешава се дужности
члана школског одбора.
III
Татјана Бакић, именује се за члана
Школског одбора основне школе ‘’Вук Караџић’’
у Вршцу, као представник Савета родитеља.
IV
У осталом делу, Решење о именовању
чланова школског одбора Oсновне школе ‘’Вук
Караџић’’ у Вршцу остаје непромењено.
V
            Ово Решење биће објављено у “Службеном
листу општине Вршац”.

16.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

На основу члана 54. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања (¨Сл.
гласник РС¨, бр. 72/2009)   и члана 27. Статута
општине Вршац (¨Сл.лист општине Вршац¨,
бр. 10/2008 и 13/20008), Скупштина општине
Вршац, на седници одржаној 29. 12.2010.године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ «ВУК КАРАЏИЋ» У
ВРШЦУ

Broj:02-051/2010-II-01
Datum: 29.12.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

30.12.2010.
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Општинско веће Општине Вршац, на
седници одржаној дана 28. децембра 2010.
године, на основу члана 28. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (“Сл. гласник РС” бр. 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005 – испр. и 123/2007 – др. закон),
члана 23. Закона о комуналним делатностима
(“Сл. гласник РС” бр. 16/97 и 42/98), члана 49.
тачка 12. Статута Општине Вршац (“Сл. лист
општине Вршац”, бр. 10/2008 и 13/2008) и
члана 31. став 3. Пословника Општинског већа
(``Сл. лист општине Вршац`` бр. 10/2008), након
разматрања захтева ДП ``Други октобар`` Вршац
број 265/19-10, достављеног Већу 13.12.2010.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ
ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
I
Даје се сагласност на цене воде и
канализације, предложене Одлуком Управног
одбора овог Предузећа број 617-10 од 09.12.2010.
године и то:
1. ВОДА
- корисници буџета по м3 – износ од .......
............................................................44,26 динара
- домаћинства по м3 – износ од
..........
............................................................29,59 динара  
2. КАНАЛИЗАЦИЈА
- корисници буџета по м3 – износ од ........
............................................................25,26 динара
- домаћинства по м3 – износ од
..........
...........................................................14,42 динара.
У цену комуналних услуга по овом
ценовнику није урачуната накнада за коришћење
вода и накнада за заштиту вода која се одређује
за сваку годину Уредбом о висини накнаде за
коришћење вода, накнаде за заштиту вода и
накнаде за извађени материјал из водотокова,
као ни порез на додатну вредност.
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II
Цене комуналних услуга, на које је овим
Решењем дата сагласност, примењиваће се почев
од 01.01.2011. године.
III
Ово Решење биће објављено у ``Сл. листу
Општине Вршац``.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Broj:38-5/2010-III-01
Datum: 28.12.2010. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDAVAJU]I
OP[TINSKOG VE]A

Чедомир Живковић, с.р.
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