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1.
		
							
			
		
На основу члана   77   и 78    Закона о
буџетском систему ( «Службени гласник РС.«,  
бр. 54/2009 и 73/2010.), члана 32. став 1. тачка
2.   Закона о локалној самоуправи   («Службени
гласник РС«,    бр. 129/07) и члана 27. став 1.
тачка 2. Статута Општине   Вршац («Службени
лист Општине Вршац«,   бр. 10/08 и 13/08),   
Скупштина општине Вршац,   на седници
одржаној дана  17.06.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ
ОПШТИ  ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања, као
и извршени текући расходи и издаци у Завршном
рачуну буџета Општине Вршац за 2010. годину (
у даљем тексту Одлука) износе у динарима:  
I   Остварени текући приходи, примања и
пренета средства                         1.421.887.611,57
II   Распоређени      и   извршени текући
расходи и издаци                         1.356.754.310,61             
и отплата кредита
III  Разлика укупних примања и укупних
издатака  /I-II/                                   65.133.300,96     
			
Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембра
2010. године утврђена је укупна актива у износу
од 264.716.708,41 динара и укупна пасива у
износу од 264.716.708,41 динара.

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду
од   01. јануара до 31. децембра 2010. године  
утврђени су:
1. Укупно остварени текући приходи
и примања по основу продаје нефинансијске
имовине
                  1.327.048.839,52
2.   Укупно извршени текући расходи   и
издаци  за набавку  нефинансијске имовине
                  1.304.740.671,06
3.  Вишак  прихода  – буџетски суфицит  
/1-2/
                                   22.308.168,46
I   Текући приходи:
71 - Порески приходи /порез на доходак и
добит,порез на имовину, порез на добра и
др.порези/
                                 869.373.504,86
74 - Непорески приходи /приходи
од имовине,приходи од продаје добара и
услуга,новчане казне,мешовити и    неодређени
приходи/
                                 219.470.483,16
732 - Међународне донације
                                                             5.187.035,00
733 - Трансфери од других нивоа власти              
                                                         233.017.816,50    
Укупно приходи :            1.327.048.839,52
II  Текући расходи и издаци:
41 - Расходи за запослене
                                         
                                                        310.418.517,87
42 - Коришћење услуга и роба
                                                         358.154.807,62       
44 - Отплата камата            22.785.041,34
45 - Субвенције                         859.541,29
46-Трансфери                     190.280.995,24
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47 - Права из социјалног осигурања                       
                                                         60.530.605,06
48 - Остали расходи           57.743.434,31
51 - Основна средства     295.275.907,34
    
54- Природна имовина  8.691.820,99
Укупни расходи и здаци      
                                                   1.304.740.671,06
III  Вишак прихода - суфицит  /I-II/                                   
                                                       22.308.168,46
Члан 4.
Укупан фискални резултат је буџетски
суфицит из члана 3. ове Одлуке у износу од
22.308.168,46 динара, коригован за примања по
основу продаје финансијске имовине и одлива
по основу набавке финансијске имовине у
износу од 2.377.923,77 динара, и утврђен је у
износу од   динара.
		
I  Буџетски  суфицит
          
22.308.168,46
II  Примања  / 92 /             2.377.923,77
III  Укупни фискални  резултат  / I+II /                
                                                       24.686.092,23
		
Члан 5.
Остварени вишак прихода - буџетски
суфицит из члана 3. ове Одлуке   у износу од
22.308.168,46 увећан за примања  од домаћих
задуживања у износу од 25.675.292,91 динара
и примања од   продаје домаће финансијске
имовине у износу од 2.377.923,77 динара
и пренета средства из претходне године у
износу од 66.785.555,37 динара, коригована
за утрошена средства за отплату главнице
домаћим кредиторима у износу од 52.013.639,55
динара, представљају неутрошена средства на
дан 31.12.2010. године, у укупном износу од
65.133.300,96 динара.
Члан 6.
Неутрошена средства из члана 5. ове
Одлуке у износу од   65.133.300,96   динара,
преносе се у наредну годину Средства се
налазе:
- у благајни, краткорочни пласмани и
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краткорочна потраживања  у износу од:                                                                                
                                                             329.125,85
  - на  рачуну буџета износ од
                                                
                                                         64.804.175,11
Средства су наменског   карактера и
распоређују се:  
- Средства у благајни, пласмани и
потраживања преносе се у наредну годину
за намене за које су и подигнута у износу од  
329.125,85 динара.
- Средства на  рачуну буџета у износу
од  64.804.175,11 динара, распоређују се на:
                                                       22.063.935,75
и то за:
1. Канализацију                     792.256,13
2. Тротоаре                             811.419,77
3. Здравство                      11.121.279,27
4. Основно образовање      7.480.665,64
5. Средње образовање         1.373.832,05
            6. Насељена места               484.482,89
II   Текући наменски трансфери од
АПВ                                                  1.600.000,00
1. Пројекат  Панорамски   двоглед           
                                                           770.000,00
               2. пројекат Туристичке сигнализације      
                                                            400.000,00
3. Суфинасирање реплика музејских
експоната                                            350.000,00
4.Пројекат израде табли за називе   
насељ. места на језицима мањина     80.000,00
III  Капитални   наменски   трансфери
од    АПВ                                       28.000.000,00
1.Комасација у к.о Павлиш                        
                                                         3.000.000,00
2.Започети поступци комасациије           
                                                        25.000.000,00
IV  Остала    пренета   неутрошена  средства,
распоређују се:                             13.140.239,36
1. За Експропријацију        1.308.179,00
            2. за  развој и унапређење
пољопривредне  производње         5.978.435,87
             3.Фонд противпожарне заштите                     
                                                             381.370,13
             4.Пројекат обилазнице     1.500.000,00
             5.За основ. образовање-текући трансф
.                                                        1.459.803,48
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             6.За средње образовање-текући
трансф.                                          2.512.450,88

Члан 7.
У Извештају о капиталним издацима и
финансирању у периоду од 1. јануара до 31.
децембра 2010. године, утврђена су примања
по свим изворима финансирања у укупном  
износу од 28.053.216,68 динара, и укупни
издаци у износу од 355.981.367,88 динара.
I - Извори финансирања:
91 – Примања од задуживања   
                                    25.675.292,91
92 -  Примања        од       продаје   
финансиске  имовине                  2.377.923,77
Укупно примања:         28.053.216,68
II - Укупни издаци :
51 - Нефин.имовина - Основна
средства                                    295.275.907,34
54- Природна имовина           
                                                       8.691.820,99
61 - Отплата главнице    52.013.639,55
Укупно издаци:         355.981.367,88
III - Мањак примања   /II-I/                                             
                                               - 327.928.151,20
		
Члан 8.
У извештају о новчаним токовима у
периоду од 01. јануара до 31. децембра 2010.
године (Образац 4), утврђени су укупни
новчани приливи у износу од 1.355.102.056,20
динара, укупни новчани одливи у износу од
1.356.754.310,61 динара, и мањком новчаних
прилива у износу од -1.652.254,41 динара.
Пренета средства из претходне године
у износу од 66.785.555,37 коригована за
мањак новчаних прилива у 2010. години у
износу од   -1.652.254,41 динара, представља  
неутрошени салдо готовине на крају године
у износу од  65.133.300,96 динара.
Члан 9.
У Извештају о извршењу буџета у
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периоду од  1. јануара до 31. децембра 2010.
године ( Образац 5) утврђена је је укупна
разлика од      22.308.168,46 динара , између
укупних текућих прихода и примања и
укупних расхода и издатака.
Члан 10.
Укупно планирани и остварени
текући приходи и примања и пренета
средства из претходне године и укупно
планирани и извршени   текући расходи и
издаци по завршном рачуну буџета општине
Вршац за 2010. годину, према економској
класификацији износе у динарима и то
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A) ɉɊɂɆȺȵȺ ɂ ɂɁȾȺɐɂ ȻɍȹȿɌȺ ɈɉɒɌɂɇȿ
1
ɍɄɍɉɇɂ ɉɊɂɏɈȾɂ ɂ ɉɊɂɆȺȵȺ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ ɉɊɈȾȺȳȿ
ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ ɂɆɈȼɂɇȿ
ɌȿɄɍȶɂ ɉɊɂɏɈȾɂ
1.
ɉɨɪɟɫɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
1.1.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɯɨɞɚɤ ɢ ɞɨɛɢɬ
1.1.1.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɡɚɪɚɞɟ
1.1.2.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɩɪɢɯ ɨɞ ɫɚɦɨɫ. ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
1.1.3.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɩɪɢɯɨɞɟ ɨɞ ɢɦɨɜɢɧɟ
1.1.4.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɩɪɢɯɨɞ ɨɞ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɥɢɰɚ
1.1.5.
ɋɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɢ
1.1.6.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɩɪɢɯɨɞɟ
1.2.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɮɨɧɞ ɡɚɪɚɞɚ
1.2.1
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɮɨɧɞ ɡɚɪɚɞɚ
1.3.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ
1.3.1
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ
1.3.2.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɧɚɫɥɟɻɟ ɢ ɩɨɤɥɨɧ
1.3.3.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɟ ɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ
1.3.4.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɚɤɰɢʁɟ ɧɚ ɢɦɟ ɢ ɭɞɟɥɟ
1.4
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɛɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɟ
1.4.1
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɩɚɧɨɚ
1.4.2.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
1.4.3.
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɞɪɠɚʃɟ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ
1.4.4
Ƚɨɞɢɲʃɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɜɨɡɢɥɚ
1.4.5.
ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ ɨɪɭɠʁɟ
1.4.6.
Ɍɚɤɫɚ ɡɚ ɩɪɢɤɚɡɢɜɚɧʁɟ ɮɢɥɦɨɜɚ ɧɚ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɢ
1.4.7.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɩɪɨɦ ɧɚɦɟɧɟ ɨɛɪɚɞ.ɩɨʂ..ɡɟɦʂɢɲɬɚ
1.4.8.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɡɚɝɚɻɢɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
1.4.9.
Ɉɫɬ. ɧɚɤ. ɡɚ ɡɚɝɚɻ. ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
1.4.10.
Ȼɨɪɚɜɢɲɧɚ ɬɚɤɫɚ
1.4.11.
ɉɨɫɟɛ. ɧɚɤ. ɡɚ ɡɚɲɬ. ɢ ɭɧɚɩɪɟɻ. ɠɢɜ. ɫɪɟɞɢɧɟ
1.5.
Ⱦɪɭɝɢ ɩɨɪɟɡɢ
1.5.1.
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ ɬɚɤɫɚ ɧɚ ɮɢɪɦɭ
2.
ɇɟɩɨɪɟɫɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
2.1.
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɢɦɨɜɢɧɟ
2.1.1.
Ʉɚɦɚɬɟ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɭʇɟɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
2.1.2.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ
2.1.3.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɲɭɦɫɤɨɝ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜ. ɡɟɦʂ
2.1.4.
Ʉɨɦ. ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɤɨɪ. ɩɪɨɫɬ ɧɚ ʁɚɜ. ɩɨɜɪ. ɭ ɩɨɫɥɨɜ. ɫɜɪɯɟ
2.1.5.
Ʉɨɦ. ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲ. ɩɪɨɫɬ. ɡɚ ɩɚɪɤ. ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ
2.1.6.
Ʉɨɦ. ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲ. ɫɥɨɛ. ɩɨɜɪ. ɭ ɜɪɟɦɟ Ƚɪɨɠɻɟɛɚɥɚ
2.1.7.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
2.1.8.
Ʉɨɦ. ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɡɚɭɡɟʄɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
2.1.9.
Ʉɨɧɬɪɚ ɤʃɢɠɟʃɟ-ɩɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ ɢ ɩɪɨɞɚʁɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ
2.2.
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ
2.2.1.
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɞɚɜ. ɭ ɡɚɤɭɩ ɧɟɩɨɤɪ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ
2.2.2.
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɡɚɤɭɩɧɢɧɟ ɡɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ
2.2.3.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɢ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɠɢɜɨɬɢʃɚ
2.2.4.
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɬɚɤɫɟ
2.2.5.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɭɪɟɻɢɜɚʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
2.2.6.
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɢɯ ɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜ. ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ
2.2.7.
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɚ
2.3.
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɤɚɡɧɢ ɡɚ ɩɪɟɤɪɲɚʁɟ
2.3.1.
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɤɚɡɧɢ ɩɨ ɩɪɨɩɢɫ.Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
2.3.2.
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɤɚɡɧɢ
2.3.3.
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɦɚɧɞɚɬɧɢɯ ɤɚɡɧɢ ɢ ɤɚɡɧɢ ɢɡɪɟɱɟɧɢɯ ɭ
ɭɩɪɚɜɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
2.4.
Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢ ɬɪɚɧɫɮ. ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɢ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ
2.4.1.
Ɍɟɤɭʄɢ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
2.4.2.
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
2.5.
Ɇɟɲɨɜɢɬɢ ɢ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
3.
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
3.1.
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
3.1.1.
Ɍɟɤɭʄɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɨɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
3.2.
Ɍɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
3.2.1.
Ɍɟɤɭʄɢ ɧɚɦɟɧɫɤɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
3.2.2.
Ɍɟɤɭʄɢ ɧɟɧɚɦɟɧɫɤɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
3.2.3.
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɧɚɦɟɧɫɤɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
4.
ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɦɨɜɢɧɟ

ȿɤɨɧɨɦ
ɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤ
ɚɰɢʁɚ
2

ɉɅȺɇ

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
I –XII 2010

ɂɇȾȿɄɋ

ɊȺɁɅɂɄȺ

3
1.283.097.000

4
1.327.048.839

5
103.4

6
-43.951.839

7
71
711
711110
711120
711140
711160
711180
711190
712
712110
713
713120
713310
713420
713610
714
714430
714440
714513
714514
714524
714531
714543
714547
714549
714550
714562
716
716110
74
741
741150
741510
741520
741531
741532
741533
741534
741535
741536

1.283.097.000
870.007.000
658.000.000
345.800.000
26.200.000
25.400.000
100.000
157.500.000
103.000.000
200.000
200.000
129.517.000
76.000.000
4.000.000
49.400.000
117.000
62.300.000
1.900.000
500.000
37.000.000
9.200.000
300.000
3.000.000
100.000
5.500.000
4.800.000
20.000.000
20.000.000
241.900.000
106.800.000
4.300.000
300.000
35.000.000
3.500.000
5.000.000
4.200.000
54.500.000
-

1.327.048.839
869.373.505
660.187.839
348.962.290
30.492.240
20.128.845
12.360
162.267.482
98.324.622
165.693
165.693
124.061.854
78.926.330
3.511.785
40.922.695
701.044
62.704.211
2.236.446
381.370
37.170.169
9.160.367
312.920
5.000
236.226
3.137.749
45.054
4.834.235
5.184.675
22.253.908
22.253.908
219.470.483
128.990.084
5.312.886
206.953
41.923.951
3.601.657
4.346.178
4.506.800
67.484.752
351.781
1.255.126

103.4
99.9
100.3
100.9
116.4
79.2
12.4
103.0
95.5
82.8
82.8
95.8
103.9
87.8
82.8
599.2
100.1
117.7
76.3
100.5
99.6
78.7
104.6
45.1
87.9
108.0
111.3
111.3
90.7
120.8
123.6
69.0
119.8
102.9
86.9
107.3
123.8
-

-43.951.839
633.495
2.187.839
-3.162.290
-4.292.240
5.271.155
87.640
-4.767.482
4.675.378
34.307
34.307
5.455.146
-2.926.330
488.215
8.477.305
-584.044
-404.210
-336.446
118.630
-170.169
39.633
-312.920
-5.000
63.774
-137.749
54.946
665.765
-384.675
-2.253.908
-2.253.908
22.429.517
-22.190.084
-1.012.886
93.047
-6.923.951
-101.657
653.822
-306.800
-12.984.752
- 351.781
-1.255.126

742
742152
742153
742225
742251
742253
742324
742351
743
743324
743351
743353

117.900.000
11.500.000
65.600.000
7.000.000
29.000.000
4.800.000
8.100.000
8.000.000
100.000
-

74.131.812
11.506.264
27.313.676
17.250
6.895.743
23.774.916
27.300
4.596.663
8.439.200
8.339.826
96.374
3.000

62.9
100.1
41.6
98.5
82.0
95.8
104.2
104.2
96.4
-

43.768.188
-6.264
38.286.324
-17.250
104.257
5.225.084
-27.300
203.337
-339.200
-339.826
3.626
-3.000

744
744151
744251
745150
73
732
732151
733
733156
733158
733252
8

6.100.000
100.000
6.000.000
3.000.000
171.180.000
5.200.000
5.200.000
165.980.000
10.100.000
141.000.000
14.880.000
0

6.054.000
54.000
6.000.000
1.855.387
238.204.851
5.187.035
5.187.035
233.017.816
23.151.630
144.486.186
65.380.000
0

99.2
54.0
100.0
61.8
139.2
99.8
99.8
140.4
229.2
102.5
439.4
-

46.000
46.000
1.144.613
-67.024.851
12.965
12.965
- 67.037.816
- 13.051.630
-3.486.186
-50.500.000
-
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1

2

II ɍɄɍɉɇɂ ɊȺɋɏɈȾɂ
1
2
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
III

ȼ

4

5

6

1.329.567.000

1.304.740.671

98.1

24.826.329

100.8
101.7
85.2
98.8
107.7
104.4
99.2
77.1
94.1
121.1
81.9
88.3
87.6
86.0
94.7
77.3
100.9
96.3
56.7
100.0
188.5
100.3
98.8
104.4
86.9

-1.933.066
-742.018
192.678
102.631
-629.360
-132.384
1.358.711
1.112.455
3.361.759
-18.649.907
1.188.400
1.958.775
3.214.959
140.459
6.204.525
23.514.480
-530.605
2.046.886
1.762.116
-920
-34.516
1.000.000
-961.018
39.310
-66.200
1.308.179

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ
Ɉɞɛɨɪɧɢɱɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ
ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɤɚɦɚɬɚ ɧɢɜɨɭ ɨɩɲɬɢɧɚ
ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ
ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɲɬɟɬɟ ɡɚ ɩɨɜɪ ɢɥɢ ɲɬɟɬɭ ɨɞ ɟɥ. ɧɟɩɨɝɨɞɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɡɟɪɜɟ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɂɟɦʂɢɲɬɟ

411
412
413
414
415
417
421
422
423
424
425
426
441
454
4631
4632
472
481
482
483
484
499
511
512
513
541

243.041.000
43.136.000
1.300.000
8.620.000
8.180.000
3.000.000
175.300.000
4.850.000
56.650.000
88.389.000
6.550.000
16.746.000
26.000.000
1.000.000
116.400.000
103.600.000
60.000.000
55.100.000
4.067.000
2.311.000
39.000
1.000.000
289.638.000
3.150.000
1.500.000
10.000.000

244.974.066
43.878.018
1.107.322
8.517.369
8.809.360
3.132.384
173.941.289
3.737.545
53.288.241
107.038.907
5.361.600
14.787.225
22.785.041
859.541
110.195.475
80.085.520
60.530.605
53.053.114
2.304.884
2.311.920
73.516
290.599.018
3.110.690
1.566.200
8.691.821

ȻɍȹȿɌɋɄɂ ɋɍɎɂɐɂɌ /ȻɍȹȿɌɋɄɂ ȾȿɎɂɐɂɌ
(I-II)

(7+8)- (4+5)

- 46.470.000

22.308.168

92

2.300.000

2.377.924

103.4

-77.924

91
911

25.700.000
25.700.000

25.675.293
25.675.293

99.9
99.9

24.707
24.707

62
61
611

66.470.000
48.000.000
48.000.000

66.785.555
52.013.640
52.013.640

100.5
108.4
108.4

-315.555
-4.013.640
-4.013.640

ɇȿɌɈ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ (IV+V+VI-VII-VIII)

46.470.000

42.825.132

ɎɂɋɄȺɅɇɂ ɊȿɁɍɅɌȺɌ (III+IV-VII)

-44.170.000

24.686.092

Ȼ ɊȺɑɍɇ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ
IV
ɉɊɂɆȺȵȺ ɈȾ ɉɊɈȾȺȳȿ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ
ɂɆɈȼɂɇȿ
V
ɉɊɂɆȺȵȺ ɈȾ ɁȺȾɍɀɂȼȺȵȺ
1.
ɉɪɢɦɚʃɚ ɨɞ ɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ ɤɨɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɛɚɧɚɤɚ
ɉɪɟɧɟɬɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ
VI
VII ɇȺȻȺȼɄȺ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ ɂɆɈȼɂɇȿ
VIII OɌɉɅȺɌȺ ȽɅȺȼɇɂɐȿ
1.
Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ
IX

3
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II ɉɈɋȿȻȺɇ ȾȿɈ
ɑɥɚɧ 11.

1

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

ɍɤɭɩɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɢ ɢɡɜɪɲɟɧɢ ɬɟɤɭʄɢ ɪɚɫɯɨɞɢ ɢ ɢɡɞɚɰɢ ɭ Ɂɚɜɪɲɧɨɦ ɪɚɱɭɧɭ ɛɭʇɟɬɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ, ɩɪɟɦɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɢɡɧɨɫɟ ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ:

3

4

5

6

111

ɂɇȾȿ
Ʉɋ

8

9

ɊȺɁɅɂɄȺ

1.

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

2.

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

3.940.000

3.920.242

99.50

19.758

3.

417

Ɉɞɛɨɪɧɢɱɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ

3.000.000

3.132.384

104.41

-132.384

4.

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

3.000.000

2.492.180

83.07

507.820

5.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

14.000.000

13.308.886

95.06

691.114

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 111:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

45.940.000

44.754.427

97.42

1.185.573

45.940.000

44.754.427

97.42

1.185.573

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 1
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

45.940.000

44.754.427

97.42

1.185.573

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 1

45.940.000

44.754.427

97.42

1.185.573

ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 1

45.940.000

44.754.427

97.42

1.185.573

1
1.1

7

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

ɂɁȼɊɒɇɂ ɂ ɁȺɄɈɇɈȾȺȼɇɂ ɈɊȽȺɇɂ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 111

2

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ɈɉɒɌɂɇȿ,
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ ɂ
ɈɉɒɌɂɇɋɄɈ ȼȿȶȿ

1
1.1

Ɉ ɉ ɂ ɋ

22.000.000

21.900.735

99.55

99.265

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ
130

ɈɉɒɌȿ ɍɋɅɍȽȿ
6.

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

92.944.000

96.317.198

103.63

-3.373.198

7.

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

16.279.000

17.241.940

105.92

-962.940

8.

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

300.000

184.968

61.66

115.032

9.

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

2.770.000

2.758.800

99.60

11.200

10.

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

4.000.000

4.636.559

115.91

-636.559

11.

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

22.000.000

21.641.437

98.37

358.563

12.

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

1.000.000

907.965

90.80

92.035

13.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

22.500.000

22.053.056

98.01

446.944

14.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

1.500.000

1.105.844

73.72

394.156

15.

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

5.000.000

3.840.500

76.81

1.159.500

16.

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

15.000.000

14.078.407

93.86

921.593

17.

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ

150.000

153.039

102.03

-3.039

18.

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

0

0

0

0

19.

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

3.000.000

2.895.153

96.51

104.847

20.

513

Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

0

0

0

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 130:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

186.443.000

187.814.866

100.74

-1.371.866

186.443.000

187.814.866

100.74

-1.371.866

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 130

0

18.06.2011.
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1.2

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

9

3

4

5

Ɉ ɉ ɂ ɋ

6

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

7

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

ɂɇȾȿ
Ʉɋ

8

9

ɊȺɁɅɂɄȺ

ɈɉɒɌȿ ȳȺȼɇȿ ɍɋɅɍȽȿ ɄɈȳȿ ɇɂɋɍ
ɄɅȺɋɂɎɂɄɈȼȺɇȿ ɇȺ ȾɊɍȽɈɆ
ɆȿɋɌɍ

160
21.

472

ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

11.000.000

8.559.112

77.81

2.440.888

22.

481

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

9.000.000

7.933.026

88.14

1.066.974

-ɉɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɬɪɚɧɤɟ

1.000.000

1.023.526

102.35

-23.526

-ɈɈ ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ

2.150.000

2.150.000

100.00

0

-ɋɚɜɟɡ ɫɥɟɩɢɯ ɢ ɫɥɚɛɨɜɢɞɢɯ

850.000

840.000

98.82

10.000

-ɋɚɜɟɡ ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ

800.000

633.000

79.13

167.000

- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɟɧɡɢɨɧɟɪɚ

300.000

300.000

100.00

0

70.000

49.000

70.00

21.000

- ɍɞɪɭɠɟʃɟ Ɋɨɦɚ ɂɡɛɢɲɬɟ ȼɪɲɚɰ
- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɏɟɪɰɟɝɨɜɚɰɚ ɭ ȼɪɲɰɭ

70.000

70.000

100.00

0

- Ȼɚɧɚɬɢɤ – Ⱥɪɬ ȼɪɲɚɰ

115.000

115.000

100.00

0

- Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɋɥɨɜɟɧɚɰɚ Ʉɭɥɚ

130.000

91.000

70.00

39.000

- ɍɞɪɭɠɟʃɟ Ɇɚɻɚɪɚ ȼɪɲɚɰ Ƚɭɞɭɪɢɰɚ

120.000

84.000

70.00

36.000

90.000

63.000

70.00

27.000

120.000

84.000

70.00

36.000

120.000

84.000

70.00

36.000

200.000

200.000

100.00

0

- ɐɟɧɬɚɪ ɝɪɚɻɚɧɚ Ⱥɝɨɪɚ ȼɪɲɚɰ

150.000

105.000

70.00

45.000

- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ Ⱥɧɚɫɬɚɫɢʁɚ ȼɪɲɚɰ

150.000

105.000

70.00

45.000

200.000

140.000

70.00

60.000

170.000

119.000

70.00

51.000

150.000

105.000

70.00

45.000

200.000

140.000

70.00

60.000

- Ʉɥɭɛ ɠɟɧɚ ɨɛɨɥɟɥɢɯ ɨɞ ɪɚɤɚ ɞɨʁɤɟ

200.000

210.000

105.00

-10.000

- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɤɚɪɞɢɨɜɚɫɤɭɥɚɪɧɢɯ ɛɨɥɟɫɧɢɤɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ

200.000

140.000

70.00

60.000

- ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɚɜɚ ɠɟɧɚ ȼɪɲɚɰ

200.000

140.000

70.00

60.000

- Ʉɥɭɛ ɥɟɱɟɧɢɯ ɚɥɤɨɯɨɥɢɱɚɪɚ ȼɪɲɚɱɤɚ ɤɭɥɚ

150.000

105.000

70.00

45.000

200.000

200.000

100.00

0

200.000

200.000

100.00

0

- ɉɨɤɪɟɬ Ɋɨɦɚ ȼɪɲɚɰ Ƚɭɞɭɪɢɰɚ

70.000

0

0

70.000

- Ⱥɉɋ «ȭɭɦɛ» ȼɪɲɚɰ

90.000

63.000

70.00

27.000

40.000

28.000

70.00

12.000

130.000

91.000

70.00

39.000

- ȴɭɛɢɬɟʂɢ ɪɭɦɭɧɫɤɟ ɦɭɡɢɤɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɟ

65.000

45.500

70.00

19.500

- Ƚɪɚɻɚɧɫɤɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ

60.000

42.000

70.00

18.000

100.000

70.000

70.00

- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ
ȼɚɪɞɚɪ
- ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɞɢʁɚɥɨɝ, ɩɪɚɜɞɭ, ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ ɢ
ɪɟɝ. ȼɪɲɚɰ
- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɪɚɬɧɢɯ ɢ ɦɢɪɧɨɞɨɩ. ɜɨʁɧɢɯ
ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɋɪɛɢʁɟ
- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɩɪɨɝɧɚɧɢɯ
ɥɢɰɚ Ȼɨɠɭɪ

- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ ɦɥɚɞɟ ɫɚ ɩɨɫ.
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɂɡɚɡɨɜ
- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɪɚɬɧɢɯ ɢ ɜɨʁɧɢɯ ɢɧɜɚɥɢɞɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ
- ɋɚɜɟɡ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɪɚɞɚ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ȼɪɲɚɰ
- Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ȼɪɲɚɰ

- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɦɭɥɬɢɩɥɟɤɫ
ɫɤɥɟɪɨɡɟ ȼɪɲɚɰ
- Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɲɟʄɟɪɧɟ ɛɨɥɟɫɬɢ
ȼɪɲɚɰ

- Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɫɪɩɫɤɨ-ɪɭɫɤɨɝ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ
«ɇɢɤɢɬɚ Ɍɨɥɫɬɨʁ»
- Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚ ɡɚ
ȼɪɲɚɰ, Ⱥɥɢɛɭɧɚɪ, ɉɥɚɧɞɢɲɬɟ ɢ Ȼɟɥɭ ɐɪɤɜɭ

- Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɞɢʁɚɥɢɡɢɪɚɧɢɯ,
ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɢɪɚɧɢɯ ɛɭɛɪɟɠɧɢɯ ɢɧɜɚɥɢɞɚ
ȼɪɲɚɰ

30.000

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1
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Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

154

3

4

5

23.

Ɉ ɉ ɂ ɋ

6

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

7

8

ɂɇȾȿ
Ʉɋ
ɊȺɁɅɂɄȺ
9

- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ ɍʂɦɚ

70.000

49.000

70.00

21.000

- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ Ⱦɭɝɚ ɢɡ ɍʂɦɟ

70.000

49.000

70.00

21.000
-920

483

ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ

2.311.000

2.311.920

100.04

24.

484

ɇɚɤɧɚɞɚ ɲɬɟɬɟ ɡɚ ɩɨɜɪɟɞɟ ɢɥɢ ɲɬɟɬɭ
ɧɚɫɬɚɥɭ ɭɫɥɟɞ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɧɟɩɨɝɨɞɚ ɢ ɞɪ.
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɡɪɨɤɚ

39.000

38.675

99.17

25.

499111

ɋɬɚɥɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚ

1.000.000

0

0

1.000.000

26.

499121

Ɍɟɤɭʄɚ ɪɟɡɟɪɜɚ

0

0

0

0

23.350.000

18.842.733

80.70

4.507.267

23.350.000

18.842.733

80.70

4.507.267

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160

1.3

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

170

325

ɌɊȺɇɋȺɄɐɂȳȿ ȼȿɁȺɇȿ ɁȺ ȳȺȼɇɂ ȾɍȽ
27.

441

Ɉɬɩɥɚɬɚ ɤɚɦɚɬɚ ɩɨ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɢɦɚ

26.000.000

22.785.041

87.63

3.214.959

28.

611

Ɉɬɩɥɚɬɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ

48.000.000

52.013.640

108.36

-4.013.640

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 170
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

74.000.000

74.798.681

101.08

-798.681

74.000.000

74.798.681

101.08

-798.681

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 1
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

283.793.000

281.456.280

99.18

2.336.720

283.793.000

281.456.280

99.18

2.336.720

2.750.000

2.302.474

83.73

447.526

490.000

420.422

85.80

69.578

0

0

0

0

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 170

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 1
2

Ɇȿɋɇȿ ɁȺȳȿȾɇɂɐȿ

2.1

ɈɉɒɌȿ ȳȺȼɇȿ ɍɋɅɍȽȿ ɄɈȳȿ ɇɂɋɍ
ɄɅȺɋɂɎɂɄɈȼȺɇȿ ɇȺ ȾɊɍȽɈɆ
ɆȿɋɌɍ

160
29.

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

30.

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

31.

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

32.

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

100.000

69.734

69.73

30.266

33.

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

1.000.000

987.354

98.74

12.646

34.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

6.000.000

5.326.992

88.78

673.008

ɆɁ Ƚɭɞɭɪɢɰɚ

343.000

307.000

89.50

36.000

ɆɁ ɂɡɛɢɲɬɟ (197.000 ɞɢɧɚɪɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ
ȳɚɜɧɟ ɪɚɞɨɜɟ)

670.000

670.000

100.00

0

ɆɁ ȳɚɛɥɚɧɤɚ

140.000

90.000

64.29

50.000

ɆɁ Ɇɚɥɨ ɋɪɟɞɢɲɬɟ

115.000

115.000

100.00

0

ɆɁ Ɇɚɪɤɨɜɚɰ

148.500

98.500

66.33

50.000

ɆɁ Ɉɪɟɲɚɰ

214.500

214.500

100.00

0

ɆɁ ɉɚɜɥɢɲ

729.000

729.000

100.00

0

ɆɁ ɉɨɬɩɨɪɚʃ

145.000

95.000

65.52

50.000

ɆɁ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ

194.410

184.410

94.86

10.000

ɆɁ ɋɨɱɢɰɚ

113.000

100.000

88.50

13.000

ɆɁ ɒɭɲɚɪɚ

156.500

106.500

68.05

50.000

ɆɁ ɍʂɦɚ

830.000

680.000

81.93

150.000

ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɍɋɅɍȽȿ ɉɈ ɍȽɈȼɈɊɍ
ɊȺɋɉɈɊȿȭɍȳɍ ɋȿ ɇȺ ɋɅȿȾȿȶȿ
ɄɈɊɂɋɇɂɄȿ:

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

155
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Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

18.06.2011.

3

4

5

Ɉ ɉ ɂ ɋ

6

7

8

ɂɇȾȿ
Ʉɋ
ɊȺɁɅɂɄȺ
9

450.000

450.000

100.00

0

ɆɁ ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ

378.508

309.500

81.77

69.008

ɆɁ ȼɨʁɜɨɞɢɧɰɢ

164.000

114.000

69.51

50.000

ɆɁ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ

192.000

142.000

73.96

50.000

ɆɁ Ɇɟɫɢʄ

100.000

80.000

80.00

20.000

ɆɁ Ɇɚɥɢ ɀɚɦ

127.000

107.000

84.25

20.000

ɆɁ Ʉɭɲɬɢʂ

218.000

183.000

83.94

35.000

ɆɁ ɋɬɪɚɠɚ

191.500

196.500

102.61

-5.000

ɆɁ ɉɚɪɬɚ

168.500

118.500

70.33

50.000

ɆɁ ȼɚɬɢɧ

109.000

84.000

77.06

25.000

ɆɁ ɉɚʁɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ

90.000

90.000

100.00

0

MɁ Ȼɪɚɬɫɬɜɨ ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ

12.582

12.582

100.00

0

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

36.

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

37.

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ – ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɭʇɟɬɚ
- ɆɁ ɉɚɜɥɢɲ

0

0

0

0

100.000

13.370

13.37

86.630

22.000.000

21.500.000

97.73

500.000

600.000

600.000

100.00

0

- ɆɁ ɋɬɪɚɠɚ

1.700.000

1.200.000

70.59

500.000

- ɆɁ Ƚɭɞɭɪɢɰɚ

10.031.686

10.031.686

100.00

0

- ɆɁ ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ

1.050.000

1.050.000

100.00

0

- ɆɁ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ

2.259.510

2.259.510

100.00

0

- ɆɁ Ʉɭɲɬɢʂ

1.280.000

1.280.000

100.00

0

- ɆɁ Ɇɚɥɢ ɀɚɦ

64.347

64.347

100.00

0

- ɆɁ ȳɚɛɥɚɧɤɚ

72.800

72.800

100.00

0

- ɆɁ ɒɭɲɚɪɚ

439.000

439.000

100.00

0

- ɆɁ ȼɟɥɢɤɨ ɋɪɟɞɢɲɬɟ

1.050.000

1.050.000

100.00

0

- ɆɁ ɍʂɦɚ

1.620.340

1.620.340

100.00

0

50.000

50.000

100.00

0

- ɆɁ Ɇɚɥɨ ɋɪɟɞɢɲɬɟ
- ɆɁ Ɉɪɟɲɚɰ

511

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

ɆɁ ȼ. ɋɪɟɞɢɲɬɟ

35.

38.

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

500.000

500.000

100.00

0

- ɆɁ ɂɡɛɢɲɬɟ

1.282.317

1.282.317

100.00

0

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ – ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɫɚɦɨɞɨɩɪ.

4.950.000

4.837.650

97.73

112.350

77.000

85.670

111.26

-8.670

- ɆɁ ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ

1.050.000

1.029.600

98.06

20.400

- ɆɁ Ƚɭɞɭɪɢɰɚ

140.000

167.100

119.36

-27.100

- ɆɁ ɂɡɛɢɲɬɟ

840.000

876.000

104.29

-36.000

- ɆɁ ȼɟɥɢɤɨ ɋɪɟɞɢɲɬɟ

- ɆɁ ȳɚɛɥɚɧɤɚ

9.000

7.000

77.78

2.000

- ɆɁ Ʉɭɲɬɢʂ

53.000

51.600

97.36

1.400

- ɆɁ Ɇɟɫɢʄ

24.000

24.400

101.67

-400

- ɆɁ Ɉɪɟɲɚɰ

5.000

43.980

879.60

-38.980

- ɆɁ ɉɚɜɥɢɲ

2.100.000

2.196.200

104.58

-96.200

90.000

87.900

97.67

2.100

- ɆɁ ɉɚɪɬɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

18.06.2011.
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Ɉ ɉ ɂ ɋ

3

4

5

6

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

7

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

ɂɇȾȿ
Ʉɋ

8

9

ɊȺɁɅɂɄȺ

- ɆɁ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ

31.000

28.400

91.61

2.600

- ɆɁ ɍʂɦɚ

86.000

101.800

118.37

-15.800

- ɆɁ ɒɭɲɚɪɚ

93.000

101.400

109.03

-8.400

- ɆɁ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ

13.000

11.200

86.15

1.800

- ɆɁ ȼɚɬɢɧ

6.000

4.670

77.83

1.330

- ɆɁ Ɇɚɥɢ ɀɚɦ

7.000

5.500

78.57

1.500

- ɆɁ Ɇɚɥɨ ɋɪɟɞɢɲɬɟ

2.000

1.500

75.00

500

- ɆɁ ɉɨɬɩɨɪɚʃ

8.000

6.990

87.38

1.010

- ɆɁ ɋɨɱɢɰɚ

2.000

1.070

53.50

930

- ɆɁ ɋɬɪɚɠɚ

4.000

5.670

141.75

-1.670

37.390.000

35.457.996

94.83

1.932.004

37.390.000

35.457.996

94.83

1.932.004

37.390.000

35.457.996

94.83

1.932.004

37.390.000

35.457.996

94.83

1.932.004

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 160
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 2
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 160

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 2
3

ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
911

ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

3.1

ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
39.

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

57.698.000

58.212.328

100.89

-514.328

40.

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

10.329.000

10.422.240

100.90

-93.240

41.

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

200.000

171.481

85.74

28.519

42.

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

43.

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

44.

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

45.

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

46.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

47.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

48.

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

49.

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

50.

482

ɉɨɪɟɡɢ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ

51.

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

52.

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

07

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ
ɜɥɚɫɬɢ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈ
ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

400.000

465.756

116.44

-65.756

2.000.000

2.066.680

103.33

-66.680

70.627.000

71.338.485

101.01

70.627.000

71.338.485

101.01

-711.485

-711.485

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2
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1

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

18.06.2011.

3

4

5

Ɉ ɉ ɂ ɋ

6

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

7

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

ɂɇȾȿ
Ʉɋ

8

9

ɊȺɁɅɂɄȺ

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

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

416

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

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

482

ɉɨɪɟɡɢ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɬɚɤɫɟ ɢ ɤɚɡɧɟ

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɍɄɍɉɇɈ

49.917.860

49.178.222

98.52

739.638

8.939.140

8.807.147

98.52

131.993

150.000

138.073

92.05

11.927

320.000

420.333

131.35

-100.333

1.500.000

1.511.503

100.77

-11.503

60.827.000

60.055.278

98.73

771.722

ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄȿ ɍɋɌȺɇɈȼȿ ɍ ɋȿɅɂɆȺ

3.2

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

7.780.000

9.034.106

116.12

-1.254.106

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

1.390.000

1.615.093

116.19

-225.093

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

50.000

33.408

66.82

16.592

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

80.000

45.423

56.78

34.577

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

500.000

555.177

111.04

-55.177

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɍɄɍɉɇɈ

9.800.000

11.283.207

115.13

-1.483.207

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 911

70.627.000

71.338.485

101.01

-711.485

59.000.000

56.417.047

95.62

2.582.953

7.029.000

6.678.000

95.01

351.000

912

ɈɋɇɈȼɇɈ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
53.

4631

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ
-Ɉɒ ''ȼɭɤ Ʉɚɪɚʇɢʄ''
-Ɉɒ ''ȳɨɜɚɧ ɋɬɟɪɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄ''

7.452.000

7.080.000

95.01

372.000

Ɉɒ '' Ɉɥɝɚ ɉɟɬɪɨɜ Ɋɚɞɢɲɢʄ''

8.466.000

8.043.000

95.00

423.000

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1
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Ɉ ɉ ɂ ɋ

3

4

5

6

54.

4632

5.545.000

95.00

292.000

4.529.000

95.01

238.000

Ɉɒ'' ȭɭɪɚ ȳɚɤɲɢʄ'', ɉɚɜɥɢɲ

2.228.000

2.220.047

99.64

7.953

Ɉɒ'' Ɇɨɲɚ ɉɢʁɚɞɟ'' ,Ƚɭɞɭɪɢɰɚ

2.267.000

2.154.000

95.01

113.000

Ɉɒ'' Ȼɪɚɧɤɨ Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄ'', ȼɟɥɢɤɨ ɋɪɟɞɢɲɬɟ

2.450.000

2.327.000

94.98

123.000

Ɉɒ '' Ʉɨɪɢɨɥɚɧ Ⱦɨɛɚɧ',' Ʉɭɲɬɢʂ

2.105.000

2.000.000

95.01

105.000

Ɉɒ '' Ȼɪɚɧɤɨ Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄ'', ɍʂɦɚ

5.408.000

5.138.000

95.01

270.000

Ɉɒ '' ɀɚɪɤɨ Ɂɪɟʃɚɧɢɧ','ɂɡɛɢɲɬɟ

4.004.000

3.804.000

95.00

200.000

ɒɈɋɈ'' ȳɟɥɟɧɚ ȼɚɪʁɚɲɤɢ''

1.760.000

1.672.000

95.00

88.000

ɈɆɒ '' ȳɨɫɢɮ Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ''

5.227.000

5.227.000

100.00

0

21.000.000

17.852.720

85.01

3.147.280

- Ɉɒ '' Ȼɪɚɧɤɨ Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄ'', ɍʂɦɚ

2.005.121

1.402.354

69.94

602.767

- Ɉɒ '' Ɉɥɝɚ ɉɟɬɪɨɜ Ɋɚɞɢɲɢʄ''

4.464.689

5.964.689

133.60

-1.500.000

- Ɉɒ '' ɉɚʁɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ''

1.511.481

1.446.567

95.71

64.914

- Ɉɒ '' Ʉɨɪɢɨɥɚɧ Ⱦɨɛɚɧ',' Ʉɭɲɬɢʂ

7.527.710

7.527.710

100.00

0

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ – ɫɪɟɞ. ɛɭʇɟɬɚ

- ɒɈɋɈ'' ȳɟɥɟɧɚ ȼɚɪʁɚɲɤɢ''

120.280

120.280

100.00

0

1.370.770

625.770

45.65

745.000

708.430

665.350

93.92

43.080

2.840.000

2.840.000

85.000

85.000

- Ɉɒ'' ȭɭɪɚ ȳɚɤɲɢʄ'', ɉɚɜɥɢɲ

105.000

105.000

- ɈɆɒ '' ȳɨɫɢɮ Ɇɚɪɢɧɤɨɜɢʄ''

100.000

- ɧɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

161.519

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ – ɫɪɟɞ. ɫɚɦɨɞɨɩ.

100.000

100.00

0
161.519

12.250.000

5.162.973

42.15

7.087.027

- Ɉɒ ''ȳɨɜɚɧ ɋɬɟɪɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄ''

3.340.000

3.333.816

99.81

6.184

- Ɉɒ '' Ɇɥɚɞɨɫɬ''

1.806.044

1.806.044

100.00

0

23.113

23.113

100.00

0

- Ɉɒ '' Ɉɥɝɚ ɉɟɬɪɨɜ Ɋɚɞɢɲɢʄ''
- Ɉɒ ''ȼɭɤ Ʉɚɪɚʇɢʄ''

4.000.000

4.000.000

- Ɉɒ '' ɀɚɪɤɨ Ɂɪɟʃɚɧɢɧ','ɂɡɛɢɲɬɟ

2.630.843

2.630.843

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 912
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

92.250.000

79.432.740

86.11

12.817.260

92.250.000

79.432.740

86.11

12.817.260

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ

30.000.000

28.999.000

96.66

-Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ '' Ȼɨɪɢɫɥɚɜ ɉɟɬɪɨɜ-Ȼɪɚɰɚ''

7.436.000

7.064.000

95.00

372.000

-Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ '' ɇɢɤɨɥɚ Ɍɟɫɥɚ''

7.738.000

7.351.000

95.00

387.000

-ɏɟɦɢʁɫɤɨ –ɬɟɤɫɬɢɥɧɚ ɲɤɨɥɚ

7.355.000

7.487.000

101.79

-132.000

-ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɲɤɨɥɚ

6.479.000

6.155.000

95.00

324.000

992.000

942.000

94.96

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 912
920

9

4.767.000

- Ɉɒ'' Ɇɥɚɞɨɫɬ''

3.3

8

ɊȺɁɅɂɄȺ

5.837.000

-Ɉɒ ''ȳɨɜɚɧ ɋɬɟɪɢʁɚ ɉɨɩɨɜɢʄ''

01

ɂɇȾȿ
Ʉɋ

Ɉɒ '' ɉɚʁɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ''

- Ɉɒ '' ɀɚɪɤɨ Ɂɪɟʃɚɧɢɧ','ɂɡɛɢɲɬɟ

4632

7

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

Ɉɒ'' Ɇɥɚɞɨɫɬ''

- Ɉɒ'' Ȼɪɚɧɤɨ Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄ'', ȼɟɥɢɤɨ ɋɪɟɞɢɲɬɟ

55.

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

ɋɊȿȾȵȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ
56.

4631

-ɒɈɋɈ'' ȳɟɥɟɧɚ ȼɚɪʁɚɲɤɢ''
57.

4632

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ – ɫɪɟɞ. ɛɭʇɟɬɚ

5.000.000

3.218.418

64.37

1.001.000

50.000
1.781.582

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

3

4

5

Ɉ ɉ ɂ ɋ

6

58.

4632

01

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

7

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

ɂɇȾȿ
Ʉɋ

8

9

ɊȺɁɅɂɄȺ

- Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ '' Ȼɨɪɢɫɥɚɜ ɉɟɬɪɨɜ-Ȼɪɚɰɚ''

1.450.000

85.000

5.86

1.365.000

- ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɲɤɨɥɚ

1.346.000

1.663.845

123.61

-317.845

- ɏɟɦɢʁɫɤɨ –ɬɟɤɫɬɢɥɧɚ ɲɤɨɥɚ

447.000

447.000

- Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ '' ɇɢɤɨɥɚ Ɍɟɫɥɚ''

3.257.000

1.469.573

45.12

1.787.427

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ – ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɚɦɨɞ.

6.190.000

4.975.000

80.37

1.215.000

- ɏɟɦɢʁɫɤɨ –ɬɟɤɫɬɢɥɧɚ ɲɤɨɥɚ

6.190.000

4.975.000

80.37

1.215.000

41.190.000

37.192.418

90.29

3.997.582

41.190.000

37.192.418

90.29

3.997.582

2.500.000

1.875.132

75.01

624.868

49.000.000

51.971.493

106.06

-2.971.493

3.000.000

3.477.380

115.91

-477.380

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 920:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 920

3.4
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Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

18.06.2011.

ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ ɇȿɄɅȺɋɂɎɂɄɈȼȺɇɈ
ɇȺ ȾɊɍȽɈɆ ɆȿɋɌɍ

980
59.

424

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

60

472

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
-ɉɨɦɨʄ ɬɚɥɟɧɬɨɜɚɧɢɦ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ
-ɉɪɟɜɨɡ ɭɱɟɧɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ

36.700.000

39.332.125

107.17

-2.632.125

-ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɭʇɛɟɧɢɤɚ

3.800.000

4.267.388

112.30

-467.388

-ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɻɚɱɤɢɯ ɭɠɢɧɚ

5.500.000

4.841.064

88.02

658.936

- Ʉʃɢɝɟ ɡɚ ɻɚɤɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ
01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 980:
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 3
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

07

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 980

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 3
4

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ ɁȺɒɌɂɌȺ

4.1

ɐȿɇɌȺɊ ɁȺ ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ ɊȺȾ
090
61.

4631

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ ɁȺɒɌɂɌȺ
ɇȿɄɅȺɋɂɎɂɄɈȼȺɇȺ ɇȺ ȾɊɍȽɈɆ
ɆȿɋɌɍ
Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɞɪɭɝɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ
- ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ
- ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɞɨɩɭɧɫɤɚ ɩɪɚɜɚ

01

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

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 4
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 090

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 4
5
5.1

ɄɍɅɌɍɊȺ
820

ɍɋɅɍȽȿ ɄɍɅɌɍɊȿ

53.536

-53.536

51.500.000

53.846.625

104.56

-2.346.625

51.500.000

53.846.625

104.56

-2.346.625

255.567.000

241.810.268

94.62

13.756.732

255.567.000

241.810.268

94.62

13.756.732

21.500.000

19.205.082

89.33

2.294.918

21.500.000

19.205.082

89.33

2.294.918

21.500.000

19.205.082

89.33

2.294.918

21.500.000

19.205.082

89.33

2.294.918

21.500.000

19.205.082

89.33

2.294.918

5.500.000
13.000.000
3.000.000

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

18.06.2011.
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Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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Ɉ ɉ ɂ ɋ

3

4

5

6

62.

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

63.

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

64.

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

65.

414

66.

415

67.

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

7

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

ɂɇȾȿ
Ʉɋ

8

9

ɊȺɁɅɂɄȺ

44.799.000

43.435.434

96.96

1.363.566

8.008.000

7.777.226

97.12

230.774

800.000

766.703

95.84

33.297

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

5.150.000

5.149.346

99.99

654

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

1.300.000

1.584.031

121.85

-284.031

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

7.000.000

6.241.063

89.16

758.937

68.

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

100.000

80.000

80.00

20.000

69.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

750.000

651.438

86.86

98.562

70.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

10.000.000

9.720.628

97.21

279.372

71.

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

550.000

473.369

86.07

76.631

72.

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

440.000

368.330

83.71

71.670

73.

4631

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

900.000

900.000

100.00

0

74.

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

75.

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

76.

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

77.

513

Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɍɫɥɭɝɟ Ʉɭɥɬɭɪɟ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɢɧɤɰɢʁɭ 820
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɍɋɅɍȽȿ ɄɍɅɌɍɊȿ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 820

37.000

37.429

101.16

-429

10.710.000

10.977.730

102.50

-267.730

150.000

32.000

21.33

118.000

1.500.000

1.749.737

116.65

-249.737

92.194.000

89.944.464

97.56

2.249.536

92.194.000

89.944.464

97.56

2.249.536

92.194.000

89.944.464

97.56

2.249.536

92.194.000

89.944.464

97.56

2.249.536

17.023.000

17.023.000

100.00

0

3.046.000

3.046.000

100.00

0

180.000

139.524

77.51

40.476

4.109.000

4.123.330

100.35

-14.330

450.000

608.884

135.31

-158.884

1.895.285

78.00

534.715

3.900.000

100.00

0

ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɄɍɅɌɍɊȿ ɊȺɋɉɈɊȿȭɍȳɍ
ɋȿ ɇȺ ɄɈɊɂɋɇɂɄȿ
ɇȺɊɈȾɇɈ ɉɈɁɈɊɂɒɌȿ ɋɌȿɊɂȳȺ
411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

416

ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

-

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

-

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

2.430.000

3.900.000

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

280.000

266.255

95.09

13.745

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

90.000

102.640

114.04

-12.640

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

34.500

34.841

100.99

-341

483

ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɩɨ ɪɟɲɟʃɭ ɫɭɞɨɜɚ

-

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɞʁɟɜɢɧ. ɨɛʁɟɤɬɢ

-

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

32.000

32.00

68.000

100.000

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2
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1

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ
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Ɉ ɉ ɂ ɋ

3

4

5

6

513

Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɍɄɍɉɇɈ

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

7

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

ɂɇȾȿ
Ʉɋ

8

9

ɊȺɁɅɂɄȺ

-

66.200

31.642.500

31.237.959

98.72

404.541

104.41

-439.639

-66.200

ɆɍɁȿȳ
411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

9.970.000

10.409.639

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

1.790.000

1.864.024

104.14

-74.024

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

200.000

277.288

138.64

-77.288

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

20.000

20.000

100.00

0

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

250.000

252.821

101.13

-2.821

416

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

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɞʁɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɍɄɍɉɇɈ

-

0

0

0

1.450.000

1.262.278

87.05

187.722

50.000

30.000

60.00

20.000

180.000

108.447

60.25

71.553

3.000.000

2.778.148

92.60

221.852

140.000

112.035

80.02

27.965

60.000

47.613

79.36

12.387

0

0

0

0

9.000.000

9.265.075

102.95

-265.075

26.110.000

26.427.368

101.22

-317.368

-

ȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺ
411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

8.480.000

7.227.942

85.24

1.252.058

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

1.510.000

1.309.613

86.73

200.387

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

180.000

152.575

84.76

27.425

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

600.000

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

110.000

85.079

77.34

24.921

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

270.000

208.077

77.07

61.923

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

2.500

2.588

103.52

-88

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɞʁɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

1.710.000

1.712.656

100.16

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

50.000

-

513

Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

1.500.000

1.500.000

100.00

0

16.002.500

14.277.954

89.22

1.724.546

4.110.000

4.126.487

100.40

-16.487

730.000

740.014

101.37

-10.014

ɍɄɍɉɇɈ

10.000

0

0

10.000

260.000

254.559

97.91

5.441

1.040.000

973.075

93.56

66.925

50.000

50.000

100.00

0

230.000

201.790

87.74

28.210

600.000

100.00

0

-2.656
50.000

ȾɈɆ ɈɆɅȺȾɂɇȿ
411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

60.000

60.000

5.000

5.000

3

4

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

2

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

18.06.2011.
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Ɉ ɉ ɂ ɋ

5

6

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

7

8

ɂɇȾȿ
Ʉɋ
ɊȺɁɅɂɄȺ
9

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

165.000

209.630

127.05

-44.630

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

880.000

880.000

100.00

0

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

170.000

201.625

118.60

-31.625

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

700.000

700.000

100.00

0

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

10.000

10.000

100.00

0

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

10.000

10.000

100.00

0

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
ɍɄɍɉɇɈ

-

-

183.537

-

-183.537

6.840.000

7.061.293

103.24

-221.293

ɄɍɅɌɍɊɇɂ ɐȿɇɌȺɊ
411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

5.216.000

4.648.366

89.12

567.634

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

932.000

833.405

89.42

98.595

413

ɇɚɤɧɚɞɟ ɭ ɧɚɬɭɪɢ

180.000

181.486

100.83

-1.486

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

1.006.000

1.006.016

100.00

-16

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

175.000

219.882

125.65

-44.882

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

1.200.000

1.200.000

100.00

0

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

170.000

170.000

100.00

0

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

1.800.000

1.792.480

99.58

7.520

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

10.000

10.000

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

10.000

10.000

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɞʁɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

-

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

-

513

Ɉɫɬɚɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

-

ɍɄɍɉɇɈ

-

10.699.000

10.551.635

98.62

147.365

900.000

900.000

100.00

0

4.000.000

3.554.875

88.87

445.125

ɂɋɌɈɊɂȳɋɄɂ ȺɊɏɂȼ
4631
5.2

840

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
ȼȿɊɋɄȿ ɂ ȾɊɍȽȿ ɍɋɅɍȽȿ

78.

481

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɜɟɪɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
- ɋɪɩɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ

01

1.760.000

1.650.000

93.75

110.000

- Ɋɢɦɨɤɚɬɨɥɢɱɤɚ ɰɪɤɜɚ

800.000

620.000

77.5

180.000

- Ɋɭɦɭɧɫɤɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ ɰɪɤɜɚ

960.000

984.875

102.59

-24.875

- ɨɫɬɚɥɟ ɜɟɪɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

360.000

200.000

55.56

160.000

- Ƚɪɤɨɤɚɬɨɥɢɱɤɚ ɰɪɤɜɚ Ɇɚɪɤɨɜɚɰ

120.000

100.000

83.33

20.000

4.000.000

3.554.875

88.87

445.125

4.000.000

3.554.875

88.87

445.125

11.500.000

11.028.800

95.90

471.200

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɢɧɤɰɢʁɭ 840
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 840

5.3

ɊȿɄɊȿȺɐɂȳȺ ɂ ɄɍɅɌɍɊȺ
ɇȿɄɅȺɋɂɎɂɄɈȼȺɇȿ ɇȺ ȾɊɍȽɈɆ
ɆȿɋɌɍ

860
79.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɋȿ ɊȺɋɉɈɊȿȭɍȳɍ ɇȺ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2
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Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

18.06.2011.

3

4

5

Ɉ ɉ ɂ ɋ

6

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

7

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

ɂɇȾȿ
Ʉɋ

8

9

ɊȺɁɅɂɄȺ

ɋɅȿȾȿȶȿ ɄɈɊɂɋɇɂɄȿ:
- ȼɪɲɚɱɤɚ ɩɨɡɨɪɢɲɧɚ ʁɟɫɟɧ

2.000.000

2.000.000

100.00

0

- ȼɪɲɚɱɤɢ ɜɟɧɚɰ – ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɮɨɥɤɥɨɪɚ

3.000.000

3.000.000

100.00

0

- ȼɪɲɚɱɤɚ ɛɟɪɛɚ – Ƚɪɨɠɻɟɛɚɥ

4.000.000

4.000.000

100.00

0

- Ɇɚɬɭɪɫɤɚ ɩɚɪɚɞɚ

100.000

100.000

100.00

0

- Ƚɭɞɭɪɢɱɤɚ ʁɟɫɟɧ

300.000

300.000

100.00

0

- ɋɜɟɬɢ ɬɪɢɮɭɧ

80.000

80.000

100.00

0

- ɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢʁɚ

220.000

220.000

100.00

0

- Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɭɱɢɬɟʂɚ

80.000

80.000

100.00

0

- ȭɚɱɤɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ

50.000

36.000

72.00

14.000

800.000

800.000

100.00

- ȹɟɡ Ɍɪɨɧɢɤ
- Ⱦɚɧɢ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟʃɚ
-Ʌɢɤɨɜɧɚ ɤɨɥɨɧɢʁɚ ɂɡɛɢɲɬɟ ɒɭɲɚɪɚ

80.

481

50.000
150.000

0
50.000

150.000

100.00

0

- Ⱦɚɧɢ ɮɨɥɤɥɨɪɚ

80.000

80.000

- ɉɭɞɚɪɫɤɢ ɞɚɧɢ

80.000

80.000

- ɏɚɦɟɪɲɬɢɥ

100.000

-ɋɬɟɪɢʁɢɧɨ ɉɨɡɨɪʁɟ

200.000

-Ⱦɚɧɢ ȼɚɫɤɚ ɉɨɩɟ

150.000

-Ⱦɚɧɢ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟʃɚ Ȼɚɡɢʁɚɲ

30.000

- ȳɭɛɢɥɟʁ ɉɚʁɟ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ

30.000

82.800

82.80

150.000

100.00

17.200
200.000
0
30.000

30.000

100.00

0

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

4.000.000

3.600.213

90.01

399.787

- ɄɈȼ

1.023.000

1.209.600

118.24

-186.600

600.000

600.000

100.00

0

- ɄɍȾ ɋɜɟɬɢ ɋɚɜɚ ȼɟɥɢɤɨ ɋɪɟɞɢɲɬɟ

75.000

52.500

70.00

22.500

- ɄɍȾ ȭɭɪɚ ȳɚɤɲɢʄ ɉɚɜɥɢɲ

65.000

35.500

54.62

29.500

- ɄɍȾ ɏɟɪɰɟɝɨɜɚɰ ȼɪɲɚɰ

20.000

14.000

70.00

6.000

- Ƚɪɚɞɫɤɢ ɯɨɪ Ⱥɫ

- ɄɍȾ ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ

20.000

20.000

100.00

0

- ɄɍȾ Ʌɭʄɚɮɟɪɭɥ ȼɪɲɚɰ

260.245

182.104

69.97

78.141

- ɄɍȾ Ƚɪɨɡɞ ȼɪɲɚɰ

243.076

170.584

70.18

72.492

- ɄɍȾ Ɇɢɯɚʁ ȿɦɢɧɟɫɤɭ Ʉɭɲɬɢʂ

178.046

124.808

70.10

53.238

- ɄɍȾ Ⱦɨʁɧɚ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ

168.535

118.408

70.26

50.127

- ɄɍȾ ȼɟɧɚɰ ɂɡɛɢɲɬɟ

164.730

115.848

70.33

48.882

- ɄɍȾ Ʌɚɡɚ ɇɚɧɱɢʄ ȼɪɲɚɰ

131.962

131.962

100.00

0

- ɄɍȾ Ⱥɞɢ ȿɧɞɪɟ ɒɭɲɚɪɚ

147.447

127.447

86.44

20.000

- ɄɍȾ ɉɟɧɡɢɨɧɟɪ ȼɪɲɚɰ

140.000

103.312

73.79

36.688

- ɄɍȾ ɉɟɬɟɮɢ ɒɚɧɞɨɪ ȼɪɲɚɰ

83.316

58.564

70.29

24.752

- ɄɍȾ Ȼɪɚɧɤɨ Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄ ɍʂɦɚ

75.757

52.944

69.89

22.813

- ɄɍȾ ȿɦɢɧɟɫɤɭ Ʉɭɲɬɢʂ

95.000

65.688

69.15

29.312

- ɄɍȾ ȭɨɪɻɟ Ʉɨɲɛɭɤ ȼɨʁɜɨɞɢɧɰɢ

74.947

52.432

69.96

22.515

- ɄɍȾ ȼɢɧɨɝɪɚɞɢ Ƚɭɞɭɪɢɰɚ

95.000

66.372

69.87

28.628

- ɄɍȾ Ɇɢɯɚʁ ȿɦɢɧɟɫɤɭ ɋɬɪɚɠɚ

46.856

32.788

69.98

14.068

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

164

3

4

5

Ɉ ɉ ɂ ɋ

6

8

ɂɇȾȿ
Ʉɋ
ɊȺɁɅɂɄȺ
9

25.489

17.852

70.04

7.637

- ȼɪɲɚɱɤɢ ɤʃɢɠɟɜɧɢ ɤɥɭɛ

170.000

170.000

100.00

0

- Ʉɥɭɛ ɥɢɤɨɜɧɢɯ ɭɦɟɬɧɢɤɚ ɉɚʁɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ
ȼɪɲɚɰ

60.000

60.000

100.00

0

- Ʉɨɥɨɧɢʁɚ Ɍɪɚɝɨɦ ɉɚʁɟ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ

30.000

01

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 5
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 860

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 5
6.1

7

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

- ɄɍȾ ɉɪɨɝɪɟɫɭɥ ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ

- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ʂɭɛɢɬɟʂɚ ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ,
ɥɢɤɨɜɧɟ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɞɢɡɚʁɧɚ Ʌɟɨɧɚɪɞɨ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɢɧɤɰɢʁɭ 860
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

6

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

30.000

25.000

17.500

70.00

7.500

15.500.000

14.629.013

94.38

870.987

15.500.000

14.629.013

94.38

870.987

111.694.000

108.128.352

96.81

3.565.648

111.694.000

108.128.352

96.81

3.565.648

1.954.000

1.954.000

100.00

0

50.000

50.000

100.00

0

ɎɈɇȾ ɁȺ ɊȺɁȼɈȳ ɋɉɈɊɌȺ
810

ɍɋɅɍȽȿ ɊȿɄɊȿȺɐɂȳȿ ɂ ɋɉɈɊɌȺ
81.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
- Ʉɭɩ ɩɟɲɱɚɪɚ 2010.
- Ɍɟɤɜɨɧɞɨ ɤɥɭɛ ɛɪɚʄɚ Ⱦɭʁɢʄ

200.000

200.000

100.00

0

- Ⱥɢɤɢɞɨ ɤɥɭɛ ȼɪɲɚɰ

50.000

50.000

100.00

0

- Ʉɥɭɛ ɚɦɟɪɢɱɤɨɝ ɮɭɞɛɚɥɚ

50.000

50.000

100.00

0

1.304.000

1.304.000

100.00

0

- ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɡɚ
ɤɨɲɚɪɤɭ
- ɍɋɊ ɒɚɪɚɧ ȼɪɲɚɰ

50.000

50.000

100.00

0

- Ɇɨɬɨ ɤɥɭɛ ȼɪɲɚɰ

100.000

100.000

100.00

0

- Ɏɭɞɛɚɥɫɤɢ ɬɭɪɧɢɪ «Ɍɢɦ ɦɨʁɟ ɭɥɢɰɟ»

100.000

100.000

100.00

0

20.000

20.000

100.00

0

30.000

30.000

100.00

0

37.000.000

36.865.000

99.64

6.000.000

6.000.000

100.00

10.300.000

10.300.000

100.00

0

6.950.000

6.985.000

100.50

-35.000

75.000

75.000

100.00

0

- ɎɄ ȼɢɧɨɝɪɚɞɚɪ Ƚɭɞɭɪɢɰɚ

155.000

155.000

100.00

0

- ɎɄ ɉɨɬɩɨɪɚʃ

215.000

215.000

100.00

0

65.000

65.000

100.00

0

- Ɍɭɪɧɢɪ ɭ ɦɚɥɨɦ ɮɭɞɛɚɥɭ ɂɡɛɢɲɬɟ

82.

481

- Ɇɨɧɬɢɛɚʁɤ ɬɪɤɚ- Ʉɥɭɛ ɟɤɫɬɪɟɦɧɢɯ
ɫɩɨɪɬɨɜɚ ɂɡɚɡɨɜ
ɋɩɨɪɬ. Ɉɪɝɚɧɢɡ. ɢɧɫɬɢɬ. ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ
-ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɫɚɜɟɡ – ɫɚɥɟ
-ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɫɚɜɟɡ – ɬɟɪɦɢɧɢ
- ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɫɚɜɟɡ
- ɎɄ ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ Ɉɪɟɲɚɰ

- ɎɄ ȼɢɢɬɨɪɭɥ ɋɬɪɚɠɚ

135.000
0

- ɎɄ ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ

205.000

205.000

100.00

0

- ɎɄ Ʉɚɪɚɲ Ʉɭɲɬɢʂ

260.000

260.000

100.00

0

- ɎɄ Ɉɦɥɚɞɢɧɚɰ Ɂɚɝɚʁɢɰɚ

100.000

100.000

100.00

0

- ɈɎɄ ɉɚɜɥɢɲ

30.000

30.000

100.00

0

- ɎɄ ɉɨɛɟɞɚ ɉɚɪɬɚ

60.000

60.000

100.00

0

- ɎɄ ɉɨɥɟɬ ɂɡɛɢɲɬɟ

460.000

460.000

100.00

0

- ɀɈɄ Ɇɥɚɞɨɫɬ

640.000

640.000

100.00

0

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

18.06.2011.

Ɉ ɉ ɂ ɋ

3

4

5

6

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

7

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

ɂɇȾȿ
Ʉɋ

8

9

ɊȺɁɅɂɄȺ

- ɎɄ ɉɚɪɬɢɡɚɧ ɍʂɦɚ

345.000

335.000

97.10

10.000

- ɎɄ ɐɪɜɟɧɚ Ɂɜɟɡɞɚ ɉɚɜɥɢɲ

300.000

300.000

100.00

0

- ɎɄ ɏɚʁɞɭɤ ɒɭɲɚɪɚ

225.000

225.000

100.00

0

- ɎɄ Ɏɨɪɭɦ ȼɪɲɚɰ

250.000

250.000

100.00

0

- Ɏɭɞɛɚɥɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ

250.000

250.000

100.00

0

- Ʉɚɪɚɬɟ ɤɥɭɛ ȼɪɲɚɰ

200.000

200.000

100.00

0

1.100.000

1.100.000

100.00

0

- ɋɌɄ ȼɪɲɚɰ
- ɒɚɯ ɤɥɭɛ Ȼɨɪɚ Ʉɨɫɬɢʄ

650.000

590.000

90.77

60.000

1.000.000

1.000.000

100.00

0

750.000

700.000

93.33

50.000

- ɒɚɯ ɤɥɭɛ ɍɧɢɪɟɚ Ɋɢɬɢɲɟɜɨ

80.000

80.000

100.00

0

- ɉɋȾ ɀɟɥɟɡɧɢɱɚɪ

80.000

80.000

100.00

0

- ɉɋȾ ȼɪɲɚɱɤɚ ɤɭɥɚ

80.000

80.000

100.00

0

- Ɍɟɤɜɨɧɞɨ ɤɥɭɛ ȼɪɲɚɰ

250.000

250.000

100.00

0

- Ɍɟɤɜɨɧɞɨ ɤɥɭɛ ɛɪɚʄɚ Ⱦɭʁɢʄ

250.000

250.000

100.00

0

95.000

95.000

100.00

0

- Ɇɟɦɨɪɢʁɚɥ Ȼɨɪɚ Ʉɨɫɬɢʄ
- ɆɈɄ Ȼɚɧɚɬ

- ɉɈȾ Ʉɨɦɩɚɫ
- ɄɄ ȼɢɥɢ

200.000

200.000

100.00

0

- ɊɄ Ɇɥɚɞɨɫɬ

800.000

800.000

100.00

0

2.050.000

2.050.000

100.00

0

- ɒɚɯ ɤɥɭɛ ɂɡɛɢɲɬɟ

80.000

80.000

100.00

0

- Ɍɟɧɢɫ ɤɥɭɛ ȼɪɲɚɰ

50.000

50.000

100.00

0

- ɋɬɪɟʂɚɱɤɢ ɤɥɭɛ ɍʂɦɚ

200.000

180.000

90.00

20.000

- ɒɚɯ ɤɥɭɛ ɑɨɤɨɬ Ƚɭɞɭɪɢɰɚ

110.000

110.000

100.00

0

- ȼȺɄ 1926 ȼɪɲɚɰ

170.000

170.000

100.00

0

- Ʉɨɲɚɪɤɚɲɤɢ ɤɥɭɛ Ɇɥɚɞɨɫɬ ɍʂɦɚ

480.000

480.000

100.00

0

- ɈɎɄ ȼɪɲɚɰ ȳɭɧɚʁɬɟɞ

275.000

245.000

89.09

30.000

- ɋɨɤɨɥɫɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ

200.000

200.000

100.00

0

- ɈɎɄ Ȼɚɧɚɬ ȼɪɲɚɰ

30.000

30.000

100.00

0

- ɎɄ Ȼɨɪɚɰ ȼɟɥɢɤɨ ɋɪɟɞɢɲɬɟ

315.000

315.000

100.00

0

- Ʉɢɤ ɛɨɤɫ Ƚɚɪɞ ȼɪɲɚɰ

100.000

100.000

100.00

0

- ɋɬɪɟʂɚɱɤɢ ɤɥɭɛ ɑɢɤɚ Ɇɢɲɚ

80.000

80.000

100.00

0

- Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

75.000

75.000

100.00

0

- ɎɄ ȳɟɞɢɧɫɬɜɨ ȼɪɲɚɰ

- ɉɚɪɚɝɥɚʁɞɢɧɝ ɤɥɭɛ Ȼɟɪɤɭɬ

100.000

100.000

100.00

0

- Ʉɚɪɚɬɟ ɤɥɭɛ ɍʂɦɚ

50.000

50.000

100.00

0

- ɈɄ Ʉɨɪɚɥ ȼɪɲɚɰ

60.000

60.000

100.00

0

- ɋɩɨɪɬɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɥɭɜɢɯ
- ɄɄ Ʉɢɞɫ ɋɬɚɪ
01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɢɧɤɰɢʁɭ 810
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 6
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 810

35.000

35.000

100.00

0

120.000

120.000

100.00

0

38.954.000

38.819.000

99.65

135.000

38.954.000

38.819.000

99.65

135.000

38.954.000

38.819.000

99.65

135.000
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ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

22

Ɉ ɉ ɂ ɋ

3

4

5

6
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 6

7

7.1

7

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

ɂɇȾȿ
Ʉɋ

8

9

ɊȺɁɅɂɄȺ

38.954.000

38.819.000

99.65

135.000

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

830
83.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

12.000.000

11.228.800

93.57

771.200

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

12.000.000

11.228.800

93.57

771.200

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȿ

12.000.000

11.228.800

93.57

771.200

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 830
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

12.000.000

11.228.800

93.57

771.200

12.000.000

11.228.800

93.57

771.200

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 7
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

12.000.000

11.228.800

93.57

771.200

12.000.000

11.228.800

93.57

771.200

19.100.000

19.056.407

99.77

43.593

3.420.000

3.411.094

99.74

8.906

300.000

143.466

47.82

156.534

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 830

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 7
8

ɋɌȺɆȻȿɇɈ ɄɈɆɍɇȺɅɇɂ ɉɈɋɅɈȼɂ

8.1

ȳɉ ȼȺɊɈɒ
620

ɊȺɁȼɈȳ ɁȺȳȿȾɇɂɐȿ
84.

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

85.

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

86.

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

87.

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

88.

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

89.

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

90.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

1.400.000

747.305

53.38

652.695

91.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

1.000.000

172.052

17.21

827.948

92.

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

400.000

101.018

25.25

298.982

93.

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

1.206.000

329.466

27.32

876.534

94.

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

1.780.000

43.413

2.44

1.736.587

95.

511

70.000.000

70.000.000

100.00

0

96.

511

74.270.000

75.100.000

101.12

-830.000

97.

511

55.728.000

56.300.000

101.03

-572.000

98.

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 620
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

374.684.000

370.763.977

98.95

3.920.023

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
374.684.000

370.763.977

98.95

3.920.023

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ – ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɭʇɟɬɚ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜ.ɨɛʁɟɤɬɢ – ɫɪɟɞɫɬ. ɋɚɦɨɞɨɩɪ.
ɡɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚ.
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ – ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɡɚ ɤɨɥɨɜɨɡɟ ɢ ɬɪɨɬɨɚɪɟ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 620
8.2

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

610

ȺȾ «ɂɇȼȿɋɌ ɋɌȺɇ»
ɋɌȺɆȻȿɇɂ ɊȺɁȼɈȳ
99.

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

100.

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

101.

414

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɞɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ

102.

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

580.000

352.356

60.75

227.644

145.000.000

145.000.000

100.00

0

500.000

7.400

1.48

492.600

1

2

3

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

Ɉ ɉ ɂ ɋ

4

5

103.

416

ɇɚɝɪɚɞɟ, ɛɨɧɭɫɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɪɚɫɯɨɞɢ

6

104.

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

105.

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

106.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

107.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

108.

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

109.

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

110.

482

ɉɨɪɟɡɢ, ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

111.

483

ɇɨɜɱɚɧɟ ɤɚɡɧɟ ɢ ɩɟɧɚɥɢ

112.

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

113.

512

Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ȺȾ ɂɧɜɟɫɬ ɋɬɚɧ
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 8
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȺȾ « ɂɇȼȿɋɌ ɋɌȺɇ»

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 8
9

320

9.1

7

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

ɂɇȾȿ
Ʉɋ

8

9

ɊȺɁɅɂɄȺ

250.000

101.862

40.74

148.138

450.000

446.712

99.27

3.288

2.050.000

2.105.845

102.72

-55.845

1.750.000

1.787.837

102.16

-37.837

4.500.000

4.442.257

98.72

57.743

4.500.000

4.442.257

98.72

57.743

379.184.000

375.206.234

98.95

3.977.766

379.184.000

375.206.234

98.95

3.977.766

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

500.000

0

0

500.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 320
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

500.000

0

0

500.000

500.000

0

0

500.000

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 9
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

500.000

0

0

500.000

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 9

500.000

0

0

500.000

15.000.000

10.848.325

72.32

4.151.675

8.000.000

4.169.058

52.11

3.830.942

23.000.000

15.017.383

65.29

7.982.617

10

ɁȺɒɌɂɌȺ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ
ɎɈɇȾ ɁȺ ɁȺɒɌɂɌɍ ɀɂȼɈɌɇȿ
ɋɊȿȾɂɇȿ

500

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

115.

424

116.

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɞʁɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 500
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 500

10.2

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

ɎɈɇȾ ɉɊɈɌɂȼɉɈɀȺɊɇȿ ɁȺɒɌɂɌȿ
114.

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 320

10.1
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ɉɨɡɢɰɢʁɚ

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

18.06.2011.

560

117.

23.000.000

15.017.383

65.29

7.982.617

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞ. ɨɪɝ. ɡɚ ɡɚɲɬ. ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ

500.000

500.000

100.00

0

- ȿɤɨɥɨɲɤɢ ɰɟɧɬɚɪ ɋɬɚɧɢɲɬɟ ȼɪɲɚɰ

155.000

155.000

100.00

0

- ɉɪɢɪɨɞʃɚɱɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ Ƚɟɚ ȼɪɲɚɰ

125.000

125.000

100.00

0

60.000

60.000

100.00

0

- ȿɤɨɥɨɲɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ Ⱥɜɚɥɨɧ

160.000

160.000

100.00

0

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 560
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

500.000

500.000

100.00

0

500.000

500.000

100.00

0

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 10
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

23.500.000

15.517.383

66.03

7.982.617

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 10

23.500.000

15.517.383

66.03

7.982.617

481

- ȿɤɨɥɨɲɤɨ – ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ȺȻɐ

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 560

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2

Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

18.06.2011.
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Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

168

Ɉ ɉ ɂ ɋ

3

4

5

6

11
11.1

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

7

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

ɂɇȾȿ
Ʉɋ

8

9

ɊȺɁɅɂɄȺ

ɁȾɊȺȼɋɌȼɈ
700

ȾɈɆ ɁȾɊȺȼȴȺ
118.
119.

4631

Ɍɟɤɭʄɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ

400

12.1

473

4.674.345

93.49

325.655

59.160.000

48.876.410

82.62

10.283.590

64.160.000

53.550.755

83.46

10.609.245

01

64.160.000

53.550.755

83.46

10.609.245

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 11
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

64.160.000

53.550.755

83.46

10.609.245

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 11

64.160.000

53.550.755

83.46

10.609.245

3.750.000

3.747.824

99.94

2.176

4632

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 700

12

5.000.000

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ - ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 700
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

ȿɄɈɇɈɆɋɄɂ ɉɈɋɅɈȼɂ
ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ
ɌɍɊɂɁȺɆ
120.

411

ɉɥɚɬɟ ɢ ɞɨɞɚɰɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

121.

412

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ

670.000

669.468

99.92

532

122.

415

ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ

200.000

101.221

50.61

98.779

123.

421

ɋɬɚɥɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ

124.

422

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɩɭɬɨɜɚʃɚ

250.000

250.000

100.00

0

125.

423

ɍɫɥɭɝɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ

126.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

5.300.000

6.000.000

113.21

-700.000

127.

425

Ɍɟɤɭʄɟ ɩɨɩɪɚɜɤɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

128.

426

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 473
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

10.170.000

10.768.513

105.89

-598.513

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
10.170.000

10.768.513

105.89

-598.513

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 473

12.2

ɎɈɇȾ ɁȺ ɊȺɁȼɈȳ ɉɈȴɈɉ.,ɆȺɅɂɏ ɂ
ɋɊȿȾ. ɉɊȿȾ.
ȿɄɈɇɈɆ.ɉɈɋɅɈȼɂ ɇȿɄɅȺɋɂɎ.ɇȺ
ȾɊ.ɆȿɋɌɍ

490
129.

511

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɞʁɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ - ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ

40.980.000

45.926.741

112.07

-4.946.741

130.

424

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭɫɥɭɝɟ

5.000.000

5.987.260

119.75

-987.260

131.

454

ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ

1.000.000

859.541

85.95

140.459

481

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡ.ɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ

600.000

600.000

100.00

0

80.000

80.000

100.00

0

190.000

190.000

100.00

0

- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɱɟɥɚɪɚ Ɇɚɬɢɰɚ ȼɪɲɚɰ

25.000

25.000

100.00

0

- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɱɟɥɚɪɚ ȼɪɲɚɰ

25.000

25.000

100.00

0

- ɋɟʂɚɱɤɚ ɪɚɞɧɚ ɡɚɞɪɭɝɚ ȼɪɲɚɰ

30.000

30.000

100.00

0

20.000

20.000

100.00

0

50.000

50.000

100.00

0

- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ Ʉɪɢɲɤɚ

19.000

19.000

100.00

0

- Ʌɨɜɚɱɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɍʂɦɚ

50.000

50.000

100.00

0

132.

- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ȼɢɧɫɤɨ ɫɟɥɨ Ƚɭɞɭɪɢɰɚ
- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ȼɢɧɨɝɪɚɞɚɪɢ ɍʂɦɚ

- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɋɪɩɫɤɢ ɤɥɭɛ ɩɪɟɜɪɬɚɱɚ
ȼɪɲɚɰ
- Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɨɞɝɚʁɢɜɚɱɚ ɝɨɥɭɛɨɜɚ, ɠɢɜɢɧɟ,
ɤɭɧɢʄɚ ɢ ɭɤɪɚɫɧɢɯ ɩɬɢɰɚ ȼɪɲɚɰ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ

2
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Ɏɭɧɤɰɢʁɚ

1

Ƚɥɚɜɚ

Ɋɚɡɞɟɨ

18.06.2011.

3

4

5

ɉɅȺɇ ɁȺ
2010.

Ɉ ɉ ɂ ɋ

6

7

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
01.01. - 31.12.
2010.

8

ɂɇȾȿ
Ʉɋ
ɊȺɁɅɂɄȺ
9

- Ʌɨɜɚɱɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɂɡɛɢɲɬɟ

40.000

40.000

100.00

0

- ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɋɚɥɚɲ

36.000

36.000

100.00

0

- ɉɱɟɥɚɪɫɤɚ ɡɚɞɪɭɝɚ Ɇɟɞ

35.000

35.000

100.00

0

1.500.000

0

0

1.500.000

34.135.000

58.785.858

172.22

-24.650.858

Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɨɛɢɥɚɡɧɢɰɚ ɨɤɨ
ȼɪɲɰɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɞ ɜɢɲɢɯ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɩɪɨʁɟɤɬ

133.

511

134.

424

135.

541

Ɂɟɦʂɢɲɬɟ

10.000.000

8.691.821

86.92

1.308.179

01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢʁɭ 490
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

93.215.000

120.851.221

129.65

-27.636.221

93.215.000

120.851.221

129.65

-27.636.221

103.385.000

131.619.734

127.31

-28.234.734

103.385.000

131.619.734

127.31

-28.234.734

ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɁȾȿɈ 2

1.331.627.000

1.311.999.884

98.53

19.627.116

ɍɄɍɉɇɈ ɊȺɋɏɈȾɂ /ɊȺɁȾȿɈ 1 + 2/

1.377.567.000

1.356.754.311

98.49

20.812.689

ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ɎɍɇɄɐɂȳɍ 490
01

ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɝɥɚɜɭ 12
ɉɪɢɯɨɞɢ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ

04

ɋɨɩɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɯɨɞɢ
ɍɄɍɉɇɈ ɁȺ ȽɅȺȼɍ 12

ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Завршни рачун буџета општине Вршац за
2010. годину садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2010.
године.
2. Биланс прихода и расхода у периоду
01.01.2010. до 31.12.2010. године
3. Извештај о капиталним расходима и
финансирању за 2010. годину
4. Извештај о новчаним токовима у
периоду 01.01.2010. до 31.12.2010.
5. Извештај о извршењу буџета, остварена
средства у односу на план у периоду од 01.01.2010.
до 31.12.2010. године, са приказом разлике
између одобрених средстава и извршења.
6. Објашњење великих одступања
између одобрених средстава и извршења.
7. Извештај о примљеним  донацијама у
току 2010. године.
8. Извештај о коришћењу средстава из
текуће и сталне буџетске резерве у 2010. години
9. Преглед неизмирених обавеза на дан

31.12.2010. године.
10. Извештај екстерне ревизије о прегледу  
завршног рачуна буџета   општине Вршац за
2010. годину.
Члан 13.
Одлука о завршном рачуну буџета
општине Вршац за 2010. годину доставља се
Министарству за финансије до 01. јуна 2011.
године, а  Управи за трезор најкасније до 15. јуна
2011. године.
Члан 14.
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:011-039/2011-II-01
Datum: 17.06.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И
ИЗВРШЕЊА

          Степен извршења укупних расхода и издатака
буџета, зависи пре свега од ваљаности процене
прихода и примања и извршење процењених
(планираних) прихода.
Из приложених табела види се да су текући
приходи већи од планираних за 43,9 милиона динара.
Разлика између планираних износа и извршења,
резултат је знатно већег остварења примљених
трансферних средстава, пре свега текућих и
капиталних наменских трансфера примљених од
виших нивоа власти, затим добровољних трансфера
од правних и физичких лица, као и донација, у
односу на планиране износе, те су на тим буџетским
позицијама одступања и највећа, јер у тренутку
процењивања (планирања), величина ових износа
није могла бити позната.
Укупни расходи буџета мањи су од
планираних за 24,8 милиона динара, међутим,
велики део средстава неизвршених у 2010. години
преноси се за исте намене истим корисницима у
2011. годину, како је то и приказано у члану 6. ове
Одлуке..
          Појединачно, највеће одступање између
одобрених и извршених расхода за робе и услуге
остварено је код економске класификације 424 –
Специјализоване услуге – 18,6 милиона динара.
Основни разлог овог одступања је то што се, напред
већ поменуте донације и трансфери извршавају
преко ове позиције у буџету, па је због већег
извршења ових прихода логично уследило и веће
извршење расхода.
         Што се тиче одступања код економске
класификације 4631 – Текући трансфери осталим
нивоима власти, ради се о неизвршеним, али
пренетим у 2011. годину, средствима у износу
од 1,5 милиона динара намењеним установама
основног образовања, као и 2,5 милиона динара
намењених установама средњег образовања.                                                                                                                                      
     
Одступање између одобрених (планираних)
и извршених средстава код економске класификације
4632 – Капитални трансфери осталим нивоима
власти, односи се углавном на неизвршене преносе
самодоприноса и то: основним школама 7.0 милиона
динара, средњим школама 1,2 милиона динара и
Дому здравља 10,3 милиона динара. Пошто су ово
строго наменска средства, пун износ наплаћених а
непренетих средстава на кориснике, преноси се у
наредну 2011. годину, како је и приказано у члану 6.
ове Одлуке.
                               

Одељење за финансије
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ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И
КРЕДИТИМА,
ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ,
И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГА
У 2010.  ГОДИНИ

У току 2010.године повучена је последња
транша кредита од     25.675.292,91  динара, којим
се Општина Вршац задужила у 2009. години.
Отплата раније узетих кредита   у 2010. години,
износи  52.013.639,55 динара.
Отплата главнице по свим кредитним  
задужењима из   претходних година, код   Делта
банке / Банка Интеса/   на дан 31.12.2010. године
износила је 172.065.950,10 динара и то:
           - 20.05.2005. године за износ кредита од
1.261.726,69 ЕУРа, динарске противвредности (по
средњем курсу НБС на дан 31.12.2010.године) износ
од 133.109.894,60 динара, уз  каматну стопу  од  6,30
% годишње, са  роком  отплате од 96 месечних рата,  
по истеку грејс периода од 2 године, отплаћени део
са 31.12.2010. години износи 60.062.594,90 динара,
неотплаћени износ 73.047.299,77 динара.
- 25.08.2005. године за износ кредита од
1.773.527,62 ЕУРа, динарске противвреднисти од
187.103.978,90 динара уз каматну   стопу од 3,50
% +   Тромесечни   ЕУРИБОР   и са роком отплате
од 96 месечних рата,   по истеку грејс периода од
2 године, отплаћени део са 31.12.2010. године
износи 79.140.570,90 динара,  а неотплаћени износ
107.963.408,00 динара,
   - 26.07.2006. године за износ кредита од
971.223,03 ЕУРа, динарске противвредности од
102.462.281,40 динара, уз каматну стопу 6,02%, са
роком отплате од 96 месечних рата, по истеку грејс
периода од 2 године, отплаћени део са 31.12.2010.
године износи  30.952.159,10  динара, неотплаћени
износ је 71.510.122,30 динара.
   - 26.07.2006. године за износ кредита од
59.952,04 ЕУРа, динарске противвредности од
6.324.832,30 динара, уз каматну стопу 6,02%, са
роком отплате од 96 месечних рата, по истеку грејс
периода од 2 године, отплаћени део са 31.12. 2010.
години износи 1.910.625,20 динара, неотплаћени
износ је 4.414.207,10 динара.
-26.06.2009. године за износ кредита од  од
1.924.353,86 ЕУР-а, дирнарске противвредности
203.015.868.39 динара, код Банка Интеса АД
Београд. Рок враћања кредита је 8 година, по истеку
грејс периода од 2 године, са каматном стопом
ЕУРИБОР 3М + 4,5 % годишње.Имајући у виду да
грејс период још није истекао,  стање дуга закључно
са 31.12.2010.године  је 203.015.868,39 динара.
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Стање дуга по основу кредита,   на дан
31.12.2010.године, обрачунато је по средњем курсу
НБС на дан 31.12.2010.године.
Општина Вршац је у 2010. години, на име
прихода од донација добила средства у износу од
5.187.035,00 динара од компаније HEMOFARM
STADA. Ова средства нису наменског карактера, већ
су додељена Општини Вршац у циљу побољшања
укупног финансијског капацитета , а у функцији
развоја Општине Вршац.
Оделење за финансије
ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У
2010. ГОДИНИ
ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Према     Одлуци   о Ребалансу буџета
општине Вршац за 2010 годину («Сл. лист општине
Вршац» бр.7/2010)  нису планирана средства текуће
буџетске резерве.
СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Одредбама   члана 70.   Закона о буџетском
систему  ( «Сл. Гласник РС» број 54/2009 и 129/07).
уређује се начин располагања средствима сталне
буџетске резерве.Ова срества се не издвајају са
рачуна извршења буџета, већ се Одлуком о буџету
планирају на апропријацији 499111-Стална буџетска
резерва.
Одлуком о Ребалансу буџета општине
Вршац за 2010.годину («Сл.лист општине Вршац»
бр. 7/2010) планирана су средства сталне буџетске
резерве као посебна апропријација у износу од
1.000.000,00 динара. Са позиције сталне буџетске
резерве средства   нису трошена током   2010.
године.

Оделење за финансије

ПРЕГЛЕД
НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
НА ДАН 31.12.2010. г.
1.   Неизмирене обавезе по основу прикупљених
средстава на име  самодоприноса укупно су:                                                                           
                                                           22.063.935,75
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     и то за:
-Канализацију                  792.256,13
-Локалне путеве и тротоаре                                 
                                                                811.419,77
- Опремање и капитално одржавање Дома
здравља  у  Вршцу  и   амбуланти   у насељеним  
местима                                              11.121.279,27
- Реконструкцију и опрему основних
школа                                  7.480.665,64  
Реконструкцију
и
опрему
средњих школа           1.373.832,05                            
- Насељена места      
484.482,89
3. Обавезе       на     име     пренетих     
а        неутрошених        текућих        наменских
трансфера    од    виших   нивоа    власти   и   то:                                       
                                                              1.600.000,00  
-Пројекат         Панорамски       двоглед                          
                                                                770.000,00
              -. Пројекат   Туристичке   сигнализације                   
                                                                400.000,00
              - Суфинасирање реплика музејских
експоната                                              350.000,00
- Пројекат    израде   табли     за    називе
насељ.места на језицима мањина         80.000,00
3. Обавезе  по   пренетих  а неутрошених
капиталних    наменских  трансфера  од  виших
нивоа власти и то:                            28.000.000,00
             -.Комасација   у   к.о   Павлиш                                      
                                                             3.000.000,00
              -Започети    поступци   комасациије                        
                                                           25.000.000,00
4. Остала  пренета неутрошена  средства
распоређују се  на следеће намене:                                                  
                                                          13.140.239,36
             1. за поступак Експропријације                             
                                                            1.308.179,00
             2.за развој и унапређење пољопривредне п
роизводње                                         5.978.435,87
             3.Фонд противпожарне заштите                                
                                                                381.370,13
             4. Пројекат обилазнице        1.500.000,00
             5.За основ. образовање-текући трансф.                 
                                                             1.459.803,48
             6.За средње образовање-текући трансф.                
                                                            2.512.450,88                                                       
УКУПНО ОБАВЕЗЕ:                       64.804.175,11
Неизмирене обавезе   извршиће се у 2011.
години, а на терет пренетих    неутрошених средства
буџета општине Вршац из 2010. године.
		

Оделење за финансије
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2.

18.06.2011.

ове Одлуке и исти достави органу надлежном за
послове државног премера и катастра.

							
На основу члана 87. ст.6.у вези ст.5.
Закона о планирању и изградњи (“Службени
гласник РС”, бр. 72/2009 и 81/2009 исп, 64/2010одлука УС и 24/2011.), члана 20. тачка 2. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
бр. 129/07), чл. 13 ст.1 тачка 2 и члана 27. ст. 1.
тачка 5. Статута Општине Вршац (“Службени
лист општине Вршац”, бр. 10/2008 и 13/08),
Скупштина општине Вршац на седници одржаној
дана  17.06.2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБУХВАТУ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се   обухват
грађевинског земљишта општине Вршац коме
је намена промењена из пољопривредног
земљишта у грађевинско земљиште до 15.јула
1992. године, односно до дана ступања на
снагу Закона о пољопривредном земљишту
(“Службени гласник РС” бр. 49/92).
Обухват грађевинског земљиште одређен
је Одлуком о усвајању Генералног урбанистичког
плана   града Вршца (“Службени лист општине
Вршац” бр. 6/80), Одлуком о усвајању измена
и допуна Генералног урбанистичког плана
града Вршца (“Службени лист општине
Вршац” бр.5/84), Одлуком о одређивању
градског грађевинског земљишта (“Службени
лист општине Вршац” бр. 2/81) и Одлуком о
изменама и допунама Одлуке о одређивању
градског грађевинског земљишта (“Службени
лист општине Вршац” бр.5/84), које су саставни
део ове Одлуке.
Члан 2.
О спровођењу ове Одлуке стараће
се Одељење за урбанистичко-грађевинске и
имовинско правне послове Општинске управе
Вршац које се овлашћује да сачини   попис
катастарских парцела којима је промењена
намена, а према Одлукама наведеним у члану 1

Члан 3.
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:011-041/2011-II-01
Datum: 17.06.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1
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SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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Ha основу члана 34. Закона о
пољопривредном земљишту (,.Сл. гласник PC’,
бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 100. Статута
општине Вршац („Сл. лист општине Вршац бр.
10/2008 и 13/2008 ), Скупштина општине Вршац
на седници одржаној 17.06.2011. години,  донела
је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ У
КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ВРШАЦ
Члан 1.
Одређује се спровођење комасације
пољопривредног
земљишта
и
премера
грађевинског реона на подручју катастарске
општине Вршац I и дела катастарске општине
Вршац.
Члан 2.
Предмет
комасације
премера
(комасациона маса) су сва земљишта у подручју
обухваћена катастарском општином Вршац I,
на површини од око 9910 ха и део катастарска

18.06.2011.

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 7/2011

општина Вршац, на површини од 115 ха, у
укупној површини од 10025 хектара.
Граница комасационог подручја је граница
катастарске општине Вршац I и дела катастарске
општине Вршац која је описано у Програму
комасације.
Члан 3.
Учесници комасације су власници
и корисници земљишта која су обухваћена
границом катастарске општине Вршац I и дела
катастарске општине Вршац и сва друга лица
која на тим земљиштима имају стварна права
или на закону заснован правни интерес.
Члан 4.
Комасацију земљишта, на основу ове
Одлуке о спровођењу комасације у катастарској
општини Вршац I и дела катастарске општине
Вршац, спроводи Комисија за спровођење
комасације, коју скупштина општине именује
посебним решењем.
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Начелима за наделу комасације пољопривредног
земљишта.
Члан 9.
Републички геодетски завод Служба
за катастар непокретности Вршац забележиће
у
катастру
непокретности
спровођење
комасације.
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:011-42/2011-II-01
Datum: 17.06.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

Члан 5.
Комасација у катастарској општини
Вршац I и дела катастарске општине Вршац
финансираће се из средстава коју је у ту
сврху издвојиo Покрајнски секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство у
износу од 55% Преостали део трошкова који
чини 45% укупне вредности сносиће општина
Вршац.

4.

Члан 6.
Финансијско пословање Комисије за
спровођење комасације у катастарској општини
Вршац I и дела катастарске општине Вршац
спроводи Општинска управа општине Вршац,
Одељење за буџет и финансије.

На основу члана 32. Закона о
пољопривредном земљишту («Сл. Гласник РС»
бр. 62/06, 65/08 и 41/09) члана 13. тачка 19. Сатута
општине Вршац ( «Сл. Лист општине Вршац»
бр.10/2008 и 13/2008), Скупштина општине
Вршац на својој седници одржаној 17.06.2011
године, донела је

Члан 7.
Од    дана    објављивања   одлуке   о
спровођењу комасације не може се вршити
изградња објеката и подизање вишегодишњих
засада и усева на комасационом подручју.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
КАТАСТАРСКЕ ОПТИНЕ ВРШАЦ

Члан 8.
Поступак комасације на територији
катастарске општине Вршац I и дела катастарске
општине Вршац спроводиће се на основу Закона
о пољопривредном земљишту и у складу са

УВОД
Програм комасације (у даљем тексту:
Програм) је документ на основу кога ће се
спровести комасација на Комасационом подручју
кога чине катастарска

Члан 1.
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општина Вршац 1, на површини од око 9910
хектара и део катастарске општине Вршац 2 на
површини од око 115 хектара, односно у укупној
површини од 10025   хектара (општина Вршац).
Како је Скупштина општине Вршац донела
Одлуку о приступању уређења пољопривредног
земљишта комасацијом у КО Вршац 1 и делу
катастарске општине Вршац 2, број 011-15/2010II-01, од 26.05.2010. године, пре отпочињања
радова на комасацији у обавези је да, сагласно
члану 32. Закона о пољопривредном земљишту
(”Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 и 41/09),
претходно изради и уз сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде,
донесе Програм.
На основу Програма општина Вршац
ће донети начела комасације и приступити
уговарању радова на реализацији комасације.
Садржај и основна решења Програма утврђена су
у складу са одредбама Закона о пољопривредном
земљишту и Закона о државном премеру и
катастру.
За потребе израде Програма коришћена
је релевантна просторно планска и техничка
документација општине Вршац, као и
документација Републичког геодетског завода,
Службе за катастар непокретности у општини
Вршац.
Члан 2.
ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА
Циљ израде Програма комасације је
дефинисање садржаја, поступка, динамике и
рокова уређења пољопривредног земљишта у
поступку комасације Комасационог подручја,
на површини од око 10025 хектара (око 8250
парцела).
Уређење Комасационог подручја је
програмирано у складу са планираном наменом
простора утврђеној у Просторном плану
општине Вршац, Генералном плану Вршца и
другом релевантном документацијом.
Програмом се утврђује:
•врста и обим комасационих радова,
•рокови извођења радова,
•обим и извори финансирања радова.

о
пољопривредном
земљишту,
односно
комасација се врши због:
•потребе
груписања
уситњених
катастарских парцела власника пољопривредног   
земљишта (чија је просечна величина 1.22
хектарa), као и груписања државног земљишта;
•изградње обилазнице Државног пута I
РЕДА БР. -1.9,
•пројектовања нове мреже пољских
путева у складу са техничким решењем путева
првог и другог реда, канала и пољозаштитних
појасева и рекултивације површина старих
пољских путева,
•изградње пољозаштитних шумских
појасева,
•обележавања
граница
привремене
регионалнe депонијe,
•обележавање дела границе грађевинског
реона насеља Вршац и границе грађевинског
земљишта ван грађевинског реона (комплекс
аеродрома “Вршац” и регионална депонија) у
комасационом подручју
•обележавање
система
канала
за
одводњавање на комасационом подручју,
•решавање имовинско-правних односа
и израда новог државног премера и катастра
x ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɛɢɥɚɡɧɢɰɟ
Ⱦɪɠɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ I ɊȿȾȺподручје.
ȻɊ. -1.9,
непокретности
за комасационо
x ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɧɨɜɟ ɦɪɟɠɟ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ ɩɭɬɟɜɚ
ɩɪɜɨɝ ɢ ɞɪɭɝɨɝ ɪɟɞɚ, ɤɚɧɚɥɚ ɢ ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ ɢ ɪɟɤɭɥɬɢɜɚɰɢʁɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɫɬɚɪɢɯ ɩɨʂɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ,
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɩɨʂɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ,
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧe ɞɟɩɨɧɢʁe,
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɞɟɥɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ ɧɚɫɟʂɚ ȼɪɲɚɰ ɢ ɝɪɚɧɢɰɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɜɚɧ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ (ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɚɟɪɨɞɪɨɦɚ "ȼɪɲɚɰ" ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɚ) ɭ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɚɧɚɥɚ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ,
ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ ɧɨɜɨɝ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɪɟɦɟɪɚ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɚ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ.

Члан 4.
ОБНОВА КАТАСТАРСКОГ ПРЕМЕРА
Премер подручја катастарске општине
x
x
Вршац, без премера грађевинског реона извршен
је 1956. године. Распоредɑɥɚɧ
листова
катастарских
4.
ɈȻɇɈȼȺ ɄȺɌȺɋɌȺɊɋɄɈȽ ɉɊȿɆȿɊȺ
планова размере 1:2500 за КО Вршац дат је на
ɉɪɟɦɟɪ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ, ɛɟɡ ɩɪɟɦɟɪɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ
доњој
карти.ɥɢɫɬɨɜɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɪɚɡɦɟɪɟ 1:2500 ɡɚ ɄɈ
ɢɡɜɪɲɟɧ прегледној
ʁɟ 1956. ɝɨɞɢɧɟ. Ɋɚɫɩɨɪɟɞ
x
x
x

ȼɪɲɚɰ ɞɚɬ ʁɟ ɧɚ ɞɨʃɨʁ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨʁ ɤɚɪɬɢ.

Члан 3.
РАЗЛОЗИ ЗА КОМАСАЦИЈУ
Разлози за комасацију су сагласни
разлозима које прописује и члан 31. Закона
ɉɪɟɦɚ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨʁ ɤɚɪɬɢ ɤɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɪɚɡɦɟɪɟ 1.2500.

ɩɨɞɪɭɱʁɟ

ɫɟ

ɧɚɥɚɡɢ

ɧɚ

47
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Према прегледној карти комасационо
подручје се налази на 47 листова катастарских
планова размере 1.2500.
Укупан број поседовних листова је око
1490.
За исто подручје је 1953. године израђена
и Основна државна карта и доста је неажурна.
Земљишна књига је обновљена 1962. године
и сагласна је око 95% са катастарском
евиденцијом..
Спровођењем
поступка
комасације
извршиће се и обнова премера и израда катастра
непокретности за комасационо подручје

Члан 5.
ОСНОВНИ КАТАСТАРСКИ ПОДАЦИ
О КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ
Комасационо подручје чини КО Вршац 1
која je настала као део КО Вршац и налази се на
северном делу територије Вршца (границе КО
Вршац 1 су означене црвеном бојом на доњој
слици).
Опис границе за КО Вршац 1 је следећи:
Граница КО Вршац 1 почиње на тромеђи КО
Вршац 1 иК.О. Ватин, КО Мали Жам. Иде у
правцу југоистока међом између КО Мали Жам
са леве и К.О. Вршац 1 са десне стране у дужини
3326 метара, долази до међне белеге број 1.
Даље у истом правцу пресеца магистрални
пут Београд – пут првог реда број 3 – Румунска
граница у дужини од 44 метра, долази до међне
белеге број 2.
Од међне белеге број 2 наставља у истом
правцу међом између КО Мали Жам са леве и
КО Вршац 1 са десне стране у дужини од 2324
метра долази до међне белеге број 3 где се благо
ломи, пресеца парцелу 27220 (пут) у дужини од
20 метара, долази до међне белеге број 4.
Од међне белеге број 4 наставља у истом
правцу међом између К.О. Мали Жам са леве и
К.О. Вршац 1 са десне стране у дужини од 1566
метара, долази до међне белеге број 5, где се ломи
под углом 45 степени у правцу североистока.
Међом К.О. Мали Жам са леве и К.О.
Вршац 1 са десне стране у дужини од 1190
метара долази до тромеђе К.О. Мали Жам, К.О.
Велико Средиште и К.О. Вршац 1.
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Одавде граница под углом од 45 степени
скреће у правцу југоистока, иде међом између
К.О. Велико Средиште са леве и К.О. Вршац 1
са десне стране у дужини од 1390 метара, долази
до међне белеге број 1.
Овде се под углом од 45 степени ломи
у правци југозапада и иде међом између К.О.
Велико Средиште са леве и К.О. Вршац 1 са
десне стране у дужини од 292 метра и долази до
међне белеге број 3.
Даље граница скреће у правцу југоистока
под углом од 25 степени међом између К.О.
Велико Средиште са леве и К.О. Вршац 1 са
десне стране у дужини од 130 метара, долази
до међне белеге број 4 где се под углом од 2
степена ломи у правцу југозапада, иде међом
К.О. Велико Средиште са леве и К.О. Вршац 1 са
десне стране, уз пут пресеца стару пругу Вршац
– Велико Средиште, долази до међне тачке број
7, у дужини од 770 метара.
Од међне белеге број 7 наставља у истом
правцу у дужини од 76 метара, долази до међне
белеге број 8.
Од међне белеге број 8 ломи се под углом
од 45 степени, иде у правцу северозапада у
дужини од 10 метара долази до међне белеге број
9. Одавде граница К.О Вршац 1 под углом од 30
степени скреће према југозападу, иде међом
између К.О. Велико Средиште са леве и К.О.
Вршац 1 са десне стране у дужини од 350 метара,
долази до међне белеге број 10.
Од међне белеге број 10 пресеца канал
(бр.парц. 14015) у дужини од 12 метара долази
до међне белеге број 11.
Од међне белеге број 11 граница К.О.
Вршац 1 иде према југу међом К.О. Велико
Средиште са леве и К.О. Вршац 1 са десне стране
у дужини од 341 метра и долази до двомеђе
парцела 13584 и 13583/3, К.О. Вршац 1, одавде
граница под углом од 35 степени иде у правцу
југозапада иде међом К.О. Велико Средиште са
леве и К.О. Вршац 1 са десне стране у дужини од
290 метара и долази до међне белеге број 12.
Од међне белеге број 12 граница К.О.
Вршац 1 скреће на југ иде међом између К.О.
Велико Средиште са леве и К.О. Вршац 1 са
десне стране у дужини од 130 метара, пресеца
Вршачки канал долази до међне белеге број 13.
Од међне тачке број 13 граница иде према
југозападу кривудавом линијом преко међних
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белега 14, 15 и 16 и долази до међне белеге број
17.
Од међне белеге број 17 под правим
углом граница иде на југ у дужини од 10 метара
где се ломи ка југозападу, иде међом између
К.О. Велико Средиште са леве и К.О. Вршац 1
са десне стране у дужини од 3430 метара долази
до међне белеге број 18.
Овде се под правим углом ломи, иде на
југоисток границом између К.О.Велико Средиште
са леве и К.О. Вршац 1 са десне стране у дужини
од 670 метара и долази до међне белеге број 19.
Од међне белеге број 19 граница КО
Вршац иде међом између парцела број 14032,
14033 (канал), 14034 (канал), 14040, 14043,
14082/1, 14082/2 (пут), 14044, 14045/1, 14045/4,
14045/3, 14045/2, 14046, 14047, 14048, 14049,
14050, 14051, 14052, 14053, 14054, 14079/1,
14079/2, 14079/4, 14079/3, са десне стране, и
парцела 27565/2 (канал), 27565/1, са леве стране
и долази до међне белеге број 4.
Од међне белеге број 4 граница скреће
на север, иде левом страном магистралног пута
Београд – пут првог реда број 3 – Румунска
граница, односно границом ванграђевинског и
грађевинског реона, у дужини од 100 метара и
долази до међне белеге број 3.
Од међне линије број 3 граница К.О. Вршац
1 скреће на северозапад међом између парцела
број 14511, са десне стране, и грађевинског
реона, са леве стране, до међне белеге број 2, у
дужини од 20 метара. Одавде граница под углом
од 10 степени скреће на југозапад међом између
парцела број 14510 (″ВИК″), са  десне стране, и
грађевинског реона, са леве стране, у дужини од
110 метара до међне белеге број 1.
Од међне белеге број 1 граница иде на
запад, прелази стару пругу Вршац – Велико
Средиште, продужава међом између парцела
број 14501 (пут), са десне стране, и 20465/1, са
леве стране, у дужини од 54 метра.
Овде се граница под правим углом ломи,
иде на југоисток међом између парцела 14502, са
десне стране, и 27465/1, са леве стране, у дужини
од 36 метара, долази до старе пруге Вршац –
Велико Средиште, скреће на југозапад међом
између парцела 14502, 14503, са десне стране,
и 27465/2, са леве стране (стара пруга Вршац –
Велико Средиште), у дужини од 110 метара, и
завршава на тромеђи парцела број 14503, 27563
и 27465/2.  
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Одавде граница К.О. Вршац 1 иде према
западу међом између парцела број 14503, 14504,
14505, 14506, 14507, са десне стране, и 27563, са
леве стране, у дужини од 300 метара.
Овде се граница под правим углом ломи,
иде у правцу севера, пресеца парцелу 27562 и
27551 (канал), у дужини од 80 метара, долази до
међе између парцела број 14521, са десне стране,
и 14520, са леве стране.
Одавде граница иде у правцу југозапада
међом између парцела број 14520, 14519, 14518,
14517, 14516, 14515, 14514, 14513, 14512, са
десне стране, и 27551 (канал), са леве стране.
Даље се граница ломи, иде у правцу
северозапада међом између парцела број 14512,
са десне стране, и 27564, са леве стране, пресеца
парцелу број 27306 (пут) и долази до парцеле
14605.
Надаље граница иде у правцу југозапада
међом између парцела 14605, 14606, 14607,
14608, 14609, 14610/1, 14610/2, 146011, 14612,
14613, 14614, 14615, 14616, 14617, 14618, са
десне стране, и парцелом 27306 (пут) и 27551
(канал), са леве стране, и долази до железничке
пруге Вршац – Вршац.
У истом правцу граница пресеца парцелу
27453/2 (железничка пруга), у дужини од 30
метара, наставља даље међом између парцела
број 170001, са десне стране, и парцелом 27552
(канал) са леве стране, долази да пута Вршац –
Зрењанин, пресеца пут у дужини од 20 метара и
долази до парцеле 17002.
Одавде граница скреће на југоисток,
пресеца парцеле број 27552, 27551 и 27550
(канал «Бегеј»), продужава у истом правцу међом
између парцела број 17356/6, 17357, 17358/2,
17359, 17376 (пут), 17377, 17378, 17379, 17380,
17381, 17382/1, 17382/2, 17383, 17384, 17385,
17386/1, 13386/2, 17387, 17388, 17389, 17390,
17391, 27328 (пут), са десне стране, и парцелом
27307 (пут Вршац – Зрењанин) са леве стране.
Даље граница у истом правцу међом
између парцела број 17820/1, 17821, 17822,
17823/1, 17823/2, 17824, 17825, 17825, 17826,
17826, 17827, 17828, 17829, 17830, 17831,
17832, 17833, 17834, 17835, 17836, 17837, 17838,
17839, 17840, 17841, 17842, 17843, 17844, 17845,
17846, 17847, 17847, 17848, 17849, 17850, 17851,
17852/1, 17852/2, 17853, 17854, 17855, 17856,
17857, са десне стране, и парцелом 27453/2
(железничка пруга Вршац – Ватин), са леве
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стране, и завршава на тромеђи парцела број
17857, 27453/2 и 27455.
Даље иде око парцеле број 27455, са леве
стране, и парцела број 17857 и 17858,  са десне
стране, долази до међне белеге број 107.
Од међне белеге број 107 граница иде
на југозапад међом између парцела број 17858,
17860/5, 17860/4, 17860/3, 17860/1, 17859, са
десне стране, и пграђевинског реона са леве
стране, долази до међне белеге број 103 у дужини
од 240 метара.
Одавде граница иде у правцу запада
међом између парцела број 17868/1, 17868/19,
17868/5, 17868/6, 17868/18, 17868/7, 17868/8,
17868/9, 17868/10, са десне стране, и и парцеле
број 27333/2 (пут Вршац – Павлиш), са леве
стране, у дужини од 106 метара.
Овде граница К.О. Вршац 1 иде на
југозапад, прелази пут Вршац – Павлиш, улази у
парцелу број 27337/2 (пољски пут), иде његовом
десном страном, у дужини од 1050 метара, до
краја парцеле број 17995.
Овде се граница под углом од 90 степени
ломи и иде на северозапад левом страном
парцеле број 17996 (пољски пут), долази до
тромеђе парцела 27334 (пољски пут), 17997 и
18013 (пољски пут), наставља ка северозападу
десном страном парцеле број 18013 (пољски
пут) до међе парцела број 18000 и 18001.  
Овде се под углом ог 45 степени ломи и
иде на североисток међом између парцела број
18001, са леве стране, и 18000, са десне стране,
и долази до парцеле број 27333/1 (пут вршац –
Павлиш).
Одавде граница иде у правцу севера,
пресеца парцелу 27333/1 (пут Вршац –Павлиш)
и парцелу 27444/1 (железничка пруга Вршац –
Зрењанин), долази до међе између парцела број
17578, са леве стране, и 17579, са десне стране,
где се ломи и иде према западу међом између
парцела број 17520 до 17579, са десне стране, и
27444/1 (железничка пруга Вршац – Зрењанин),
са леве стране.
Одавде граница наставља у истом
правцем међом између парцела број 17519 и
17516, са десне стране, и 27444/1 (железничка
пруга Вршац – Зрењанин), са леве стране, долази
до међне белеге број 11.  
Одатле иде у правцу југозапада међм
између парцела број 17506, са десне стране,
иК.О. Павлиш, са леве стране, долази до међне
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белеге број 12.  
Од међне белеге број 12 граница иде у
правцу северозапада међом између К.О. Вршац
1, са десне, иК.О Павлиш, са леве стране, долази
до тромеђе К.О. Павлиш, К.О. Маргита и К.О.
Вршац 1.
Одавде граница у правцу североистока
иде међном линијом између К.О. Маргита и К.О
Ватин, са леве, иК.О. Вршац са десне стране,
долази до тромеђе К.О. Вршац 1 иК.О. Ватин,
К.О. Мали Жам где се граница К.О. Вршац 1
завршава.
Део КО Вршац 2, који чини комасационо
подручје, се са севера граничи са КО Вршац 1, са
запада границом катастарске општине Павлиш,
са истока и делом југа, границом грађевинског
реона постојећег јавног грађевинског земљишта
– проглашено Одлуком Скупштине Општине
Вршац о одређивању јавног грађевинског
ȼɪɲɚɰ 1, ɫɚ ɡɚɩɚɞɚ ɝɪɚɧɢɰɨɦ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɉɚɜɥɢɲ, ɫɚ ɢɫɬɨɤɚ ɢ ɞɟɥɨɦ ʁɭɝɚ,
земљишта
у Вршцу (‘’Службени лист Општине
ɝɪɚɧɢɰɨɦ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɪɟɨɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ʁɚɜɧɨɝ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ – ɩɪɨɝɥɚɲɟɧɨ
Ɉɞɥɭɤɨɦ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ
ɨ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭ
ʁɚɜɧɨɝиɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ
Вршац’’,
брojɈɩɲɬɢɧɟ
5/05)ȼɪɲɚɰ
(доња
слика)
са јужном
ȼɪɲɰɭ (''ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ'', ɛɪoj 5/05) (ɞɨʃɚ ɫɥɢɤɚ) ɢ ɫɚ ʁɭɠɧɨɦ ɫɬɪɚɧɨɦ
страном
пута
кат. Парцела бр. 27
ɩɨʂɫɤɨɝ ɩɭɬɚпољског
ɤɚɬ. ɉɚɪɰɟɥɚ ɛɪ.
27

ɉɨɥɨɠɚʁ Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ

Положај Комасационог подручја у оквиру
ɑɥɚɧ 6.
катастарске општине Вршац
ɂɁȼɈȾ ɂɁ ɉɊɈɋɌɈɊɇɈȽ ɉɅȺɇȺ ɈɉɒɌɂɇȿ ȼɊɒȺɐ
Ʉɨɦɚɫɚɰɢɨɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ʁɟ ɭ ɜɟʄɨʁ ɢɥɢ ɦɚʃɨʁ ɩɨɤɪɢɜɟɧɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɜɟʄɟɦ ɢɥɢ ɦɚʃɟɦ
ɨɛɢɦɭ ɩɥɚɧɫɤɢ ɪɚɡɪɚɻɟɧɨ ɭ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɦ ɩɥɚɧɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɪɲɚɰ ɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɦ ɩɥɚɧɭ
ȼɪɲɰɚ. ɋɯɨɞɧɨ ɬɨɦɟ ʄɟ ɫɟ ɞɚɬɢ ɫɚɦɨ ɨɫɧɨɜɧɢ ɩɪɢɤɚɡɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ, ɰɢʂɟɜɢ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɭ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɦ ɩɥɚɧɭ
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Члан 6.
ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Комасационо подручје је у већој или
мањој покривено, односно у већем или мањем
обиму плански разрађено у Просторном плану
општине Вршац и Генералном плану Вршца.
Сходно томе ће се дати само основни
прикази постојећег стања, циљеви просторног
развоја и основе просторног развоја дефинисане
у Просторном плану релевантне за Комасационо
подручје:
1. Циљ просторног развоја Комасационог
подручја према
Просторном плану општине Вршац је да се:
•створе предуслови за укрупњавање
земљишног поседа,
•препознају оне специфичности и
производне могућности подручја, које му
пружају компаративне предности у односу на
друга подручја,
•пољопривредно земљиште заштитити
пољозаштитним појасевима од штетног дејства
еолске ерозије, формирањем заштитних појасева
поред саобраћајница, мелиорационих
•канала и у оквиру пољопривредног
земљишта
•
детаљна каналска мрежа система
за одводњавање допуњава системом подземне
дренаже са циљем да се ниво подземне воде
снизи на дубине испод 1,50m од површине
терена,
•
заустави
даља
деградација
постојећег простора.
Према намени простора може се видети
да:
а) је кроз Комасационо подручје
планирана обилазница пута ДП I РЕДА БР. -1.9
и спајање са путем ДП II РЕДА БР. 126. и
б) су планиране радне зоне.
Ветровитост се највише одражава
на потребу наводњавања пољопривредног
земљишта, подизања пољозаштитних шумских
појасева, повећања атарског зеленила, као и
коришћење енергије ветра.
Члан 7.
ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ
Програмом комасације ће се реализовати
основни концепти као и решења дата у
Просторном плану општине Вршац, као и
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у другим документима наведеним у овом
програму.
Сагласно основним и посебним циљевима
просторног развоја дефинисаним у Просторном
плану општине Вршац, овим програмом
комасације ће се створити предуслови за:
•укрупњавање парцела и поседа,
•повећање степена шумовитости и
обраслости подручја (подизањем пољозаштитних
појасева) и заштите пољопривредно земљиште од
штетног дејства ветра (на око 2% територије),
•уређење каналске мреже система за
одводњавање,
•уређење
мреже
некатегорисаних
пољских путева уз минимално заузимање
пољопривредног земљишта и са оптимизацијом
извршења транспортног рада код обраде
земљишта и убирања летине,
•обезбеђење простора за изградњу
обилазнице државног пута,
•обележавање
границе
регионалне
депоније,
•утврђивање и решавање имовинскоправних односа на непокретностима у
Комасационом подручју,
•државни премер и израда катастра
непокретности.
•Програм ће се реализовати тако што ће
се:
•образовати Комисија за комасацију и
њене подкомисије (Комисију за комасацију
образује Скупштина општине Вршац),
•саставити комасациона маса на основу
утврђеног фактичког стања (које утврђује
Комисија за комасацију и о коме саставља
Записник),
•извршити
комасациона
процена
вредности земљишта и вредности дугогодишњих
засада коју врши поткомисија за комасациону
процену земљишта у коју се одређује дипломирани
инжењер пољопривреде који ради на пословима
класирања и бонитирања земљишта и најмање
два представника из реда учесника комасације),
•извршити геодетски радови на премеру
Комасационог подручја,
•извршити
геодетско
одређивање
координата и обележавање граница отворених
канала система за одводњавање,
•извршити
геодетско
одређивање
координата
и
обележавање
граница
пољозаштитних појасева,
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•обележити границе простора за изградњу
обилазнице ДП бр.7.1 и бр.1.9,
•извршити пројектовање и изградња
мреже пољских (некатегорисаних) путева,
•извршити
геодетско
одређивање
координата и обележавање граница регионалне
депоније,
•обезбедити
документација,
донети
начела расподеле комасационе масе, извршити
расподела земљишта из комасационе масе,
донети решења о расподели и извршити увођење
у нови посед учесника комасације,
•извршити државни премер и израда
катастра непокретности за Комасационо
подручје,
•Да би се реализовали радови на
комасацији овим програмом ће се:
•евидентирати могући пројекти на
извођењу радова на заштити, уређењу и
коришћењу пољопривредног земљишта,
•утврдити глобални предмер и предрачуна
радова на комасацији,
•дати основна организација послова на
реализацији овог програма,

Члан 8.
УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА
За потребе састављања комасационе масе
врши се утврђивање фактичког стања за око 1500
учесника комасације и састављају Записници о
утврђивању фактичког стања.
Утврђивање фактичког стања врши
Комисија за комасацију.
Подаци о праву својине и другим
стварним правима на земљишту које се уноси
у комасациону масу, узима се са стањем у
земљишним књигама, катастру земљишта или
фактичко стање.
Ако се фактичко стање, које на терену
није спорно у погледу права својине и других
стварних права на земљишту не слаже са стањем
у земљишним књигама и катастру земљишта,
земљиште ће се укључити у комасациону масу
на основу фактичког стања. Овим се не дирају
права трећих лица на то земљиште.
Спорове услед неслагања фактичког и
правног стања решава надлежни суд.  
До правоснажности пресуде о спору,
као учесник комасације сматраће се фактички
корисник земљишта.
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Записник о утврђивању фактичког стања
обавезно садржи:
•назив: Општина Вршац, Катастарска
општина Вршац 1 и део КО Вршац,
•личне податке о имаоцу права, односно
називу, пребивалишту и адреси правног лица,
•ЈМБГ или МБ,
•бројеви катастарских парцела, површине,
назив потеса, катастарску културу и катастарску
класу и укупну површину,
•број досадашњег: поседовног листа,
земљишнокњижног
улошка,
катастарског
плана,
•терете и ограничења,
•изјаве странке и евентуалне изјаве
других лица са подацима, којима се, на основу
предочених доказа и података прихвата фактичко
стање унето у Записник,
•датум, потписе странака и овлашћеног
лица Комисије за комасацију.
Документација за утврђивање фактичког
стања се преузима (у оригиналу
или копији) од Службе за катастар Републичког
геодетског завода у Вршцу и
Земљишнокњижног суда општине Вршац.
Утврђивање фактичког стања се врши у
одговарајућим просторијама у    насељу Вршац
(просторије морају имати услова за пријем
странака).
Члан 9.
КОМАСАЦИОНА
ПРОЦЕНА
ВРЕДНОСТИ ЗЕМЉИШТА
Комасациону
процену
вредности
земљишта изводи подкомисија у коју се, сагласно
члану 35. Закона о пољопривредном земљишту
одређује дипломирани инжењер пољопривреде
који ради на пословима класирања и бонитирања
земљишта, који према садашњој ситуацији у
Србији, може бити само запослени у Републичком
геодетском заводу.
О тој чињеници се мора водити рачуна,
па се истовремено са закључењем уговора о
извођењу комасације мора закључити и уговор
између општине Вршац и Републичког геодетског
завода о извођењу радова на комасационој
процени, а касније и на катастарском класирању
земљишта.
Комасационом проценом, земљишта се
на комасационом подручју разврставају према
производној способности, у највише осам
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вредносних класа (разреда) и то узимањем
у обзир свих особина земљишта како су оне
заступљене у појединим јединицама природне
класификације
земљишта.
Квантитативна
оцена производне способности земљишта
разврстаних у разреде исказује се просечним
приносима најзаступљенијих ратарских култура
на комасационом подручју (кукуруз, пшеница,
јечам, шећерна репа, сунцокрет, луцерка) и
прометном вредношћу земљишта.
Обзиром да не постоје ближи прописи о
комасационој процени вредности
земљишта, њу треба извршити по досадашњим
прихваћеним поступцима у пракси извођења
комасације у Војводини, која се одвија у две
фазе:
•Прва фаза обухвата радове на:
идентификацији
типова
земљишта
на
комасационом подручју, односно:
•анализи претходних подлога (све
претходне педолошке карте подручја са
расположивим подацима о њиховој изради;
геолошке, климатске, хидрографске, хидролошке
и биолошке карактеристике подручја; геодетскокартографску документацију: државну карту
1:5000, фотограметријске снимке из претходног
фотограметријског снимања подручја Србије,
катастарске планове и др),
•рекогносцирање
комасационог
подручја,
•избор места и отварање педолошких
профила2.
2 Рекогносцирање, избор места за
отварање профила, техника отварања профила,
анализа података о профилима и класификација
земљишта изводе се у складу са техничким
прописима за израду педолошких карата   ализа
података о профилима, класификација земљишта
односно разврставање земљишта у процембене
разреде, израчунавање просечних приноса и
утврђивање прометне (тржишне) вредности
земљишта,   израда табеле коефицијената
за обрачун релативне вредности земљишта,
састављање техничког извештаја о првој фази
процене земљишта, усвајања извештаја од
стране Комисије за комасацију о одређивању
броја процембених разреда.
•Друга фаза обухвата:
избор геодетских подлога за регистровање
граничних линија процембених разреда (ове
подлоге могу бити дигитални геореференцирани
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ортофотопланови размере 1:2500 којима
располаже Републички геодетски завод3),  
утврђивање и снимање граница процембених
разреда (снимање процембених разреда се
може вршити и ручним ГПС уређајима који
обезбеђују тачност позиционирања око 1m),
израду Прегледног плана комасационе процене и,
састављање извештаја о извршеној комасационој
процени.
Извештај о првој фази радова се обавезно
доставља Комасационој комисији и излаже се
на јавни увид у трајању од петнаест дана. На
извештај, учесници комасације за време трајања
излагања могу да стављају примедбе. По истеку
рока за излагање на јавни увид, Комисија за
комасацију разматра достављене примедбе
(писмене или усмене). Пре усвајања, примедбе
на комасациону процену вредности земљишта
разматра и Одбор учесника комасације, заједно
са Комисијом за комасацију. О примедбама се не
доноси одлука, нити се о резултатима решавања
примедби обавештавају њихови подносиоци.
Прегледни план комасационе процене земљишта
садржи нарочито:   г р а н и ц е р а з р е д а ,   
површине разреда обојене одговарајућим
бојама, бројеве разреда исписане плавим
тушем, арапским бројевима величине око
5mm, површине под дугогодишњим засадима,
сталним објектима и неплодне површине,
педолошке профиле, означене кругом пречника
3mm, попуњене црним тушем, са исписаним
бројевима, величине око 4mm, поред ознаке
места профила, угледна земљишта за сваки
разред, означена квадратићима у коме се налази
круг са уписаним бројем разреда, водолежна,
водоплавна и земљишта угрожена водном
ерозијом.
Прегледни план потписују чланови
подкомисије за комасациону процену земљишта.
Након израде прегледног плана подкомисија за
процену вредности земљишта саставља коначни
технички извештај. Прегледни план комасационе
процене земљишта и технички извештај о
извршеним радовима излажу се на јавни увид у
трајању од 15 дана. На прегледни план и технички
извештај, учесници комасације за време трајања
излагања могу да стављају примедбе. У току
излагања на јавни увид подкомисија објашњава
садржај прегледног плана и техничког извештаја
одбору, а затим и учесницима комасације.
Земљишта која се у затеченом стању не
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могу користити за пољопривредну производњу,
а која ће се у поступку комасације, изменом
начина њиховог коришћења привести култури,
као што су: насути пољски путеви, канали за
одводњавање, сврставају се у суседне разреде,
умањењем њихове вредности у зависности од
степена оштећења земљишта.
За земљишта под сталним објектима
као што су: водени токови, путеви са тврдом
подлогом и железничке пруге, не утврђује се
вредност, већ се на прегледном плану исписује.
Члан 10.
ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ НА ПРЕМЕРУ
КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА
1. Премер комасационог подручја
Предмет комасационог премера и
прикупљања података о комасационом подручју
су:
граница комасационог подручја,
границе катастарских парцела које
остају у фактичком стању, сталних објеката и
дугогодишњих засада,
отворени
канали
система
за
одводњавање,
промене у поступку утврђивања фактичког
стања за које је утврђен обавезан излазак на
терен, географски називи земљишта, вода,
саобраћајница и др., рељеф земљишта,
•остали подаци од значаја за израду
техничке документације (ширине постојећих
пољских путева, привремених објеката итд.).
Под дугогодишњим засадима подразумевају се:
шуме, воћњаци, виногради, вртови, дудњаци,
култивирани врбаци, расадници, јагодњаци,
трстици, мочваре.
Стални објекти на Комасационом
подручју су: водени токови са постојећим
објектима (насипи, пропусти, мостови, уставе
и др.), бунари, пумпе, чесме и остале водене
површине, јавни и локални путеви и железничке
пруге, позајмишта земље, материјални ровови,
археолошка налазишта, споменици културе, др.
За комасациони премер могу се
планирати све уобичајене геодетске методе
којима се обезбеђује тачност мерења утврђена за
размеру катастарских планова 1:2500, у складу
са чланом 65. Уредбе о примени технологије
глобалног позиционог система у оквиру премера
непокретности   (“Службени гласник РС”, број
69/02).
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У циљу графичког и тематског приказа
премерених објеката и дугогодишњих засада,
као и обезбеђења прегледне основе за израду
пројеката израђује се Прегледни план постојећег
стања. Као картографска подлога за израду
прегледног плана постојећег стања могу да
служе копије постојећих катастарских планова
или дигитални ортофотопланови.
Прегледни план постојећег стања садржи
нарочито:
границу катастарске општине (уцртану
зеленом бојом),
границу комасационог подручја (уцртану
љубичастом бојом),
парцеле са дугогодишњим засадима
обојене: шуме-зеленом бојом, воћњаци-смеђом
бојом, виногради-сивом бојом, вртови-жутом
бојом, ливаде и пашњаци-љубичастом бојом и
мочваре-плавом бојом,
путеви према врсти подлоге обојени:
асфалтни-црвеном бојом, макадамски-црвена
шрафура квадратног облика, шљунковит-црвена
шрафура у једном смеру, пољски пут-црном
бојом,
железничке пруге-обојене црном бојом
испрекидано,
водени токови и остале водене површинесветло плавом бојом,
мајдани песка, позајмишта земље,
материјални ровови, каскаде, складови и др.,
-шрафирани сепија бојом и уписом скраћене
ознаке према важећем Топографском кључу.
2.Утврђивање сталних објеката и
дугогодишњих засада на Комасационом
подручју
Утврђивање
сталних
објеката
и
дугогодишњих засада на Комасационом
подручју извршиће извођач радова у сарадњи са
Комасационом комисијом.
Под
појмом
сталних
објеката
подразумевају се објекти чији ће положај,
односно границе експропријације остати
непромењене и након изведене комасације и
то: инфраструктурни системи (саобраћајна и
водопривредна инфраструктура), грађевински
објекти у пољопривреди, евидентирана културна
добра и археолошки локалитети, поједини
пољски путеви и др.
Уколико је потребно неки од грађевинских
објеката рушити или уступити, и да би учесник
комасације могао да добије одговарајући објекат
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или накнаду у висини вредности унетог објекта
у комасациону масу (који се руши или уступа
другом учеснику комасације), утврђује се његова
тржишна вредност.
Дугогодишњи засади: воћњак, виноград,
расадник, шума, луцерка и детелина, по правилу
остају у фактичком стању.
Ако се дугодогишњи засади уништавају
или додељују другом учеснику комасације, у
циљу утврђивања правичне накнаде за унете
дугогодишње засаде у комасациону масу врши
се утврђивање њихове вредности.
Вредност винограда или воћњака,
који дају плодове утврђује се тако што се
утврди вредност уложених неамортизованих
инвестиција значајних за трајније очување и
побољшање земљишта, па се том износу дода
износ неамортизованих инвестиција уложених
у подизање и одржавање таквог винограда или
воћњака и износ чистог приноса који би тај
воћњак или виноград дао, а с обзиром на своју
старост и плодност за онолико година колико је
потребно да се подигне и да почне давати плод
нови воћњак или виноград.
Када се утврђује вредност земљишта,
онда се утврђује износ неамортизованих
инвестиција уложених у подизање и одржавање
таквог воћњака или винограда. Након тога
потребно је утврдити износ чистог приноса.
Под чистим приносом треба подразумевати
малопродајне цене одговарајућег грожђа или
воћа, умањене за трошкове одржавања (копање,
орезивање, прскање, заливање и сл.), трошкове
бербе, транспорта и продаје.
Вредност младог винограда или воћњака
који не даје плодове одређује се тако што се
одреди вредност за земљиште па се томе дода
вредност инвестиција уложених за њихово
подизање. На исти начин одређује се вредност
за поједина стабла воћњака и чокота винове
лозе који се налазе на комасационом подручју.
Под вредношћу инвестиција за подизање младог
воћњака или винограда подразумева се вредност
радне снаге потребне за сађење и одржавање,
као и вредност заштитних средстава која су
потребна за заштиту младог винограда или
воћњака.
Вредност расадника одређује се као за
пољопривредно земљиште увећана за вредност
садног материјала (саднице и остали материјал
за репродукцију).
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Вредност садница се утврђује на основу
просечних малопродајних цена одговарајућих
врста садница у моменту утврђивања вредности
или у моменту закључења споразума о накнади
у новцу.
Вредност зреле или приближно зреле
шуме за сечу, одређује се на основу вредности
дрвета на пању, тако што се од цене сортимената
који се могу произвести од тог дрвета одбију
трошкови сече, израде, утовара и транспорта до
места испоруке.
Трошкове чине зараде и материјални
расходи које обрачунавају предузећа за газдовање
шумама на том шумскопривредном подручју.
Вредност дрвета на пању се утврђује тако што
се прво утврди количина дрвне масе и врста
дрвета.
Ова количина се утврђује мерењем и
бројањем на лицу места. Такоутврђена количина
се разврстава на техничко и огревно дрво.
На основу цена(тржишних или договорених)
појединих врста дрвета утврђује се укупна
вредностмасе.
Вредност младе шуме одређује се према
трошковима подизања такве шумеувећани
фактором пораста вредности тако да се у време
приближне зрелости засечу постигне вредност
дрвета на пању. Напред наведеним вредностима
додаје се вредност за земљиште под шумом која
се одређује у висини вредности за најближе
пољопривредно
земљиште
одговарајућег
квалитета.
Трошкови подизања младе шуме настале
вештачким путем одеђује се у висини трошкова
пошумљавања, а трошкови подизања младе
шуме настале природним путем у висини
трошкова вештачког пошумљавања семеном.
Као приближно зрела шума за сечу сматра се она
једнодобна шума која има најмање две трећине
старости зреле шуме, а као млада једнодобна
шума сматра се она шума која има две   трећине
старости зреле шуме за сечу. Разнодобна шума
(пребирана шума и    групимично разнодобна
шума) сматра се зрелом шумом.
Вредност детелине, луцерке и осталих
дугогодишњих засада утврђује се на исти
начин као и воћњака или винограда. Поступак
одређивања накнада за дугогодишње засаде
је идентичан поступку одеђивања накнада за
објекте.
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Члан 11.
УТВРЂИВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
ГРАНИЦЕ
ПРОСТОРА
ЗА
ИЗГРАДЊУ
ОБИЛАЗНИЦЕ ПУТА
Oбилазницa пута, која ће бити саставни
део будућег аутопута Београд -Вршац -Вршац
-румунска граница, па даље ка Темишвару, (ДП
I РЕДА БР. -1.9 и спајање са путем ДП II РЕДА
БР. 126 око Вршца) дефинисана је на основу
главног пројекта Саобраћајног института ЦИП
из Београда.
Ова најважнија саобраћајница за Вршац,
“скретањем” 1.300 метара пре уласка у град из
правца Београда, изместиће сва теретна возила
која у великом броју пролазе кроз шири центар
Града Вршца ка најфреквентнијем друмском
граничном прелазу са Румунијом (Ватин).
Кроз Комасационо подручје планирана
обилазница пролази у дужини од око 7,3km.
Извођач радова на комасацији ће, пре
израде главног пројекта мреже пољских путева,
преузети координате пројектоване границе
експропријације обилазнице од Службе за
катастра непокретности Вршац Републичког
геодетског завода.
Члан 12.
ОСНИВАЊЕ
КАТАСТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ
На основу свих података добјених у
поступку комасације извршиће се оснивање
катастра непокретности за Комасационо
подручје.
Оснивање катастра непокретности врши
Републички геодетски завод.
Члан 13.
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
ПРОГРАМА
КОМАСАЦИЈЕ
УЧЕСНИЦИ
У
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ
ПРОГРАМА
КОМАСАЦИЈЕ
У имплементацији и извођењу радова по
основу Програма комасације учествују субјекти
сагласно прописима о комасацији, државном
премеру и катастру, локалној самоуправи и раду
државних органа којима је дефинисана обавеза о
учешћу у извођењу комасационих радова и то:
1.Општина Вршац
Основни субјекат и носилац свих активности на
извођењу комасације јесте Општина Вршац, која,
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сагласно Закону о пољопривредном земљишту
(ЗПЗ):
одређује територију катастарске општине
која се уређује комасацијом (члан 32. ЗПЗ);
доноси Програм комасације (члан 32.
ЗПЗ);
доставља Програм комасације на
сагласност
Министарству
пољопривреде,
шумарства и водоприврде (члан 32. став 2. ЗПЗ)
доноси Одлуку о спровођењу комасације
(члан 34. ЗПЗ) (пример одлуке о спровођењу
комасације дат је у ПРИЛОГУ 7);
решењем образује Комисију за спровођење
комасације (члан 35. ЗПЗ);
именује секретара комисије за комасацију
(члан 35. ЗПЗ);
доноси Начела расподеле комасационе
масе;
доноси Правилник о накнадама за рад
комисије за спровођење поступка комасације
(пример правилника о накнадама дат је у
ПРИЛОГУ 7);
именује комисије по прописима о јавним
набавкама за избор извођача радова на комасацији
и за вршење надзора над извођењем радова;
закључује уговоре са:
извођачем геодетско-техничких и других
радова на комасацији и обнови премера
извођачем радова на вршењу надзора над
извођењем радова;
Републичким геодетским заводом за
извођење радова на комасационој процени
•учествује у финансирању дела трошкова
комасације из: 9 средстава која оствари по основу
закупа државног пољопривредног земљишта,
       9   других извора према конкурсима које
објављује
Министарство
пољопривреде,
шумарстав и водопривреде и Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду
и шумарство као мера за подстицање развоја
пољопривредне производње.
2. Комисија за комасацију
Свим пословима у комасацији руководи
Комисија за комасацију која се стара о:
организацији свих радова, праћењу динамике
извођења појединих радова и њиховом
међусобном усклађивању, законитости у раду и
др.
Комисија за комасацију, као оперативно
општинско комасационо тело, врши и следеће
послове:
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образује подкомисије за: процену
вредности земљишта, објеката и вишегодишњих
засада, утврђивање фактичког стања, расподелу
комасационе масе, примопредају земљишта и
друга стручна тела;
утврђује фактичко стање,
учествује у вршењу процене вредности
земљишта;
финансира претходне пројекте који се
односе на Комасационо подручје,
обезбеђује
пројекте
републичке
инфраструктуре
(обилазница
аутопута,
водопривредна инфраструктура),
усваја пројекте комасације за које је
овлашћена ЗПЗ и прописима донетим на основу
њега (пројекат мреже пољских путева, пројекат
исправке граничних линија грађевинског реона,
пројекат пољозаштитних шумских појасева,
расподеле комасационе масе);
утврђује рок за излагање прегледног
плана расподеле комасацине масе и решава по
примедбама учесника комасације на расподелу
комасационе масе;
врши
привремену
примопредају
земљишта из комасационе масе и доноси
записник о привременој примопредаји земљишта
и објеката;
доноси решења о расподели комасационе
масе (члан 43. ЗПЗ);
обавља и друге послове утврђене одлуком
о њеном формирању.
3.Република Србија
Република Србија учествује у комасацији
преко својих надлежних министарстава:
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреду:
•у другом степену решава жалбе на
решење о расподели комасационе масе (члан 44.
ЗПЗ);
Управа за пољопривредно земљиште:
даје сагласност на Програм комасације
(члан 32. став 2. ЗПЗ)
додељује средства за извођење радова и
прати реализацију годишњег програма заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта за Републику Србију (члан 77 б.
ЗПЗ);
управља пољопривредним земљиштем у
државној својини (члан 77 б. ЗПЗ);
Покрајински
секретаријат
за
пољопривреду, водопривреду и шумарство
•расписује
конкурсе
за
доделу
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бесповратних средстава за заштиту, уређење и
коришћења пољопривредног земљишта.
Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине
•расписује
конкурсе
за
доделу
бесповратних средстава за заштиту, уређење и
коришћења пољопривредног земљишта
Републички геодетски завод:
врши,
по
потреби,
инспекцијски
надзор над радом геодетских организација на
пројектовању и извођењу радова на комасацији,
врши комасациону процену земљишта
и катастарско класирање земљишта на
комасационом подручју,
врши пријем геодетских радова и оверу
елабората,
учествује у излагању података премера и
катастарског класирања на јавни увид,
на основу оверених елабората врши
израду новог катастра непокретности,
Јавна           републичка и покрајинска
предузећа  
Обезбеђују планиране инфраструктурне
пројекте (обилазница аутопута, каналску
мрежу, јавне путеве-омеђавање, пољозаштитне
појасеве)
Укупна предрачунска вредност свих
радова на комасацији комасационог подручја је
122.115.697 динара или 1.152.034 евра.
Укупан рок завршетка свих геодетскиотехничких радова на комасацију је 30 месеци.
Крајни рок увођења учесника у посед је крај
новембра треће године извођења радова.
Члан 14.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА
И ИНВЕСТИТОРИМА
Потенцијални учесници и инвеститори
реализације овог програма су:
1.Општина Вршац
Средства за спровођење комасације
општине Вршац ће се обезбедити из
средстава оствареним од давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној
својини.
У Војводини, средства остварена од
давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини у висини од 30%
приход су буџета Републике Србије, у висини од
30% приход су буџета Војводине, а 40% приход
су буџета јединице локалне самоуправе на чијој
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територији се налази пољопривредно земљиште
у државној својини.
2.
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина 16
На основу oдлука о буџету АП Војводине,
Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство доноси акта о
утврђивању програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на
територији Аутономне Покрајине Војводине
и расписује конкурсе за доделу бесповратних
средстава (најчешће општинама до 50%, а месним
заједницама до 100% средстава) из буџета АП
Војводине намењених за: одводњавање, уређење
атарских путева, израду техничке документације
везане за заштиту, уређење и коришћење
пољопривредног земљишта, за комасацију и др.
Најчешћи услов за добијање ових средстава је да
постоји сагласност Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде на Програм заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног
земљишта.
Покрајински секретаријат расписује
конкурсе и за:
доделу бесповратних средстава у области
руралног развоја на обнови и развоју села,
развоју путева,
суфинансирање програма и пројеката
у области шумарства и ловства (на пример за:
проширене репродукције шума, подизање нових
шума и мелиорације деградираних шума),
средстава за реконструкцију и изградњу
рибњачких површина и др.
3.Фонд за капитална улагања Аутономне
Покрајине Војводине6 21000 Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина 16 Фонд финансира програме и
пројекте у области просторног планирања и
развоја,
пољопривреде,
водопривреде,
шумарства, лова, риболова, туризма, индустрије
и занатства, друмског, речног и железничког
саобраћаја и уређивања путева као и у другим
областима за живот грађана Војводине.
Стручну оцену улагања у пројекте
локалних самоуправа врше савети које је
именовао Управни одбор Фонда.
4.Министарство
пољопривреде,
шумарства и водопривред -Управа за
пољопривредно земљиште Београд, Обилићев
венац, 9-11
Министарство
пољопривреде,
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шумарства и водопривреде -Управа за
пољопривредно земљиште сваке године доноси
Уредбу о утврђивању Програма извођења
радова на заштити, коришћењу и уређењу
пољопривредног земљишта и
расписује
конкурс за доделу бесповратних средстава:
пољопривредним
саветодавним
стручним
службама, јединицама локалне самоуправе и
регистрованим пољопривредним газдинствимафизичким лицима за теализацију активности
које се односе на: комасацију, одводњавање,
претварање необрадивог
у
обрадиво
пољопривредно
земљиште, побољшање квалитета обрадивог
пољопривредног земљишта, наводњавање,
контрола плодности обрадивог пољопривредног
земљишта у приватној својини, студијскоистраживачки радови и др.
Услови и критеријуми за доделу и
коришћење средстава обезбеђених у Буџету
Републике утврђени су Уредбом.
5. Републички геодетски завод
Београд, Бул. војводе Мишића 39,
У реализцији овог пројекта Републички
геодетски завод учествује кроз:
извођење радова на комасационој процени
земљишта,
извођење радова на катастраском
класирању,
излагању података премера на јавни
увид,
прегледу и пријему елабората и техничких
извештаја,
израдом базе података и оснивањем
катастра непокретности
Сагласно члану 5. Закона о државном
премеру и катастру, када се средства за
финансирању радова на обнови премера и
изради катастра непокретности обезбеђују
од поклона (донација), локалне самоуправе и
других заинтересованих правних и физичких
лица, уговором се одређују радови који ће се
финансирати из тих средстава.
Пошто општина Вршац значајно учествује
и у финансирању радова на обнови премера, тада
ће она уговором са Републичким геодетским
заводом дефинисати међусобне односе у погледу
радова које финансира као и у погледу бенефита
које остварује по том основу.
6.Пољопривредна
предузећа,
предузетници и земљорадничке задруге,
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пољопривредна
домаћинства
(учесници
комасације)
Пољопривредна предузећа, предузетници
и земљорадничке задруге и пољопривредна
домаћинства (учесници комасације) могу
партиципирати у финансирању радова на
комасацији.
Њихово учешће би било сразмерно
површини унетог земљишта у комасацију са
максимално до 20% од трошкова комасације.
Ови трошкови би се планирали у ратама током
целог извођења комасације.
Република Србија нема обавезу у
партиципацији из става 2. ове тачке у случају
када је један од учесника у комасацији Република
Србија (земљиште у својини Републике Србије).
Члан 15.
ОЦЕНА ПРОГРАМА
1. Финансијска (комерцијална) оцена
Применом техника анализе трошкова и користи
оцењено је да се 90% користи реализацијом овог
пројекта остварује са 50% трошкова.
2. Друштвена (национална) оцена
Друштвено-економске користи (ефекти)
који се дефинишу као позитивни учинци овог
пројекта (примарни, секундарни и немерљиви)
на процес укупног друштвено-економског
развоја општине Вршац су:
А. Извршењем радова на комасацији:
1.Повећање приноса на постојећим
површинама услед:
доградње система за одводњавање и
одвођење сувишних вода, односно побољшања
водно-ваздушног режима у земљишту (приноси
околних парцела се повећавају до 10%),
боље оријентације парцела у односу
на стране света (приноси се повећавају за 5 до
10%),
смањења појава ерозије ветром услед
подизања пољозаштитних шумских појасева
(приноси се повећавају до 5%),
2.
Повећање приноса услед повећања
обрадивих пољопривредних површина због:
смањења броја, дужине и ширине међа,
разора и увратина (приноси се повећавају до
2,5%),
привођења
култури
необрадивих
површина у обрадиве,
3.Смањење трошкова и губитака у

18.06.2011.

пословању и повећање продуктивности рада
услед:
смањења броја парцела, односно
транспортних трошкова (смањење превоза по
једном хектару после комасације је и до 40% од
укупних пређених километара), услед груписања
поседа,
могућности несметане примене и
рационалног коришћења савремених машина и
нових агротехничких мера на већим парцелама
и парцелама правилног облика,
смањења празних ходова машина и
радника на самој парцели и смањење времена
обраде поседа,
уштеда у семену до 20% услед повећања
површина парцела.
Друштвене
користи
које
настају
реализацијом пројекта комасације, које се
дефинишу као позитивни учинци на процес
друштвено-економског развоја, могу се сврстати
у:
1. Примарне или директне користи
које имају потрошачи роба или услуга чију
производњу омогућује комасација,
већа набавка и рационална примена
механизације и смањење потреба за живом
радном снагом,
2.Секундарне или индиректне користи
изградња функционалне     мреже некатегорисаних
пољских путева, и планско постављање
положаја и броја будућих мостова и прелаза
преко канала, реконструкција  локалних путева
мањег обима, реализација експропријационих
појасева великих инфраструктурних објеката
и обилазнице аутопута и сходна организација
атара,
изградња мреже пољозаштитних шумских
појасева који ће значајно допринети унапређењу
животне средине и пошумљености катастарске
општине, а самим тим и општине Вршац.
3.Немерљиве користи, тј. оне које се
не размењују на тржишту и тешко их је, или
немогуће изразити у новчаној вредности
остварење рационалне организације и
коришћења простора,
промена производне структуре,
брже
технолошко
трансформисање
и увођење квалитативних фактора развоја и
привређивања,
побољшање животне средине подизањем
пољозаштитних појасева и смањење степена
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угрожености животне средине, и др..
Б. Обновом премера и оснивањем катастра
непокретности:
1.Формираће се јединствена дигитална
база просторних и         алфанумеричких података
катастра непокретности,
2.Омогућиће се аутоматско управљање
катастарским подацима чиме ће се обезбедити
следеће:
контрола и праћење дневних пријава и
промена на непокретностима;
дневна ажурност базе података о
непокретностима;
издавање корисницима алфанумеричких
и графичких података о непокретностима у
дигиталном и аналогном облику у року од
неколико минута по захтеву, ако је захтев
исказан у општинском катастру;
издавање корисницима алфанумеричких
и графичких података о непокретностима
(судови, банке, органи управе, органи локалне
самоуправе, привредни субјекти и грађани) у
дигиталном облику у тренутку, ако је захтев
исказан преко Интернета, или у року од неколико
минута ако је захтев исказан на шалтеру
општинског катастра;
3.Формираће
се
дигитална
база
просторних и алфанумеричких података за
израду и презентацију урбанистичких планова у
дигиталном облику
смањује се време за њихову израду за око
30%, и
омогућује
Интернет
презентација
планова, односно излагање нацрта планова на
јавни увид,
4. формираће се база података за потребе
уређења, заштите и коришћења пољопривредног
земљишта (за контролу субвенција и кредитних
аранжмана, израду катастра вишегодишњих
засада, регистра пољпоривредних газдинстава
и
израду
информационог
система
о
пољопривредном земљишту);
5.
Обезбедиће се директна (он лине)
веза са базом података катастра непокретности
и катастра водова (за потребе обрачуна
вредности непокретности и обрачуна пореза на
непокретности и промет непокретности и др);
6.Повећаће се продаја геодетских података
(а нарочито дигиталних геодетских планова) и
остварење веће добити од њихове продаје за око
45% у односу на период ″без″ Програма. Подаци

188

за Комасационо подручје ће бити доступни
у облику савремених носилаца информација
(дискете, CD или директна испорука подтака)
чиме ће се обезбедити њихова контролисана
употреба и смањити цена тих података);
7.Смањиће се трошкови досадашњег
рада Службе за катастар непокретности за око
30%, када су у питању подаци за Комасационо
подручје.
Друштвено-економски
ефекти
који
се још могу очекивати оснивањем катастра
непокретности, односно реализацијом овог
програма су и:
обезбеђење и подршка трајном развоју
Општине (из тог разлога и Општина мора да
брине о питањима савремених евиденција о
непокретностима);
подршка економији која је већ сада у
процесу интернационализације. Катастарски
систем садржи и публикује комплетну правну
ситуацију о непокретностима и водовима чиме
ће се смањити ризик од финансијских губитака
и повећати обим улагања.
Члан 16.
Саставни део ове Одлуке је Програм
комасације катастарске општине Вршац бр.461-1
од 17.01.2011. године.
Члан 17.
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:011-43/2011-II-01
Datum: 17.06.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.
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5.

поседа којег су унели у комасациону масу и без
обзира да ли се ради о имаоцима права својине
или права коришћења на земљишту у државној и
друштвеној својини.

Ha основу члана 32. става 3. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
PC”, бр. 62/2006. 65/2008 и 41/2009), члана 8.
Одлуке о спровођењу комасације у к.о.Вршац
(„Сл. лист општине Вршац”, бр.7/2011 ), a у
вези са чланом 13. тачка 19. Статута општине
Вршац (“Сл. лист општине Вршац” бр.10/2008 и
13/2008 ) Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 17.06.2011. године, донела је

Члан 4.
Све радње у поступку комасације врше се
јавно, уз учешће учесника комасације.
Учесници комасације у току целог
поступка комасације имају право увида у
елаборате и осталу документацију.
У току поступка комасације учесници
комасације могу подносити приговоре и друга
правна средства у, складу за законом.

ОДЛУКУ
О НАЧЕЛИМА ЗА НАДЕЛУ ЗЕМЉИШТА
УЧЕСНИЦИМА КОМАСАЦИЈЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ВРШАЦ

Члан 5.
Учесник комасације добија из комасационе
масе одговарајуће земљиште приближно
исте укупне вредности, a пo могућности исте
катастарске културе и удаљености од сопственог
економског дворишта и утицаја вода на
искоришћавање земљишта. као и положаја који
пружа приближно исте могућности у погледу
начина обраде.
Просечна удаљеност се цени на основу
укупне удаљености свих земљишта које је
учесник комасације унео и земљишта које је
добио из комасационе масе.
При расподели земљишта из комасационе
масе сваки учесник комасације мора да добије
што боље заокружено земљиште, правилнијег
облика и на мањем броју места него што је унео
у комасациону масу, уколико је унео земљиште
на два или више места.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Начелима одређује се начин
груписања земљишта на којима постоји право
својине и право коришћења, земљишта која
се остављају у фактичком стању, начин под
којим се условима се обезбеђују пољозаштитни
шумски појасеви, начин груписања земљишта
чланова истих пољопривредних газдинстава.
време привремене предаје земљишта. зграда и
других објеката и редослед позивања учесника
комасације на расправе које спроводи Комисија
за комасацију.
Члан 2.
Предмет комасације и премера су сва
земљишта у катастарској општини Вршац
к.о.Вршац 1 и део к.о.Вршац   (комасациона
маса).
Расподелу земљишта из комасационе
масе учесника комасације у к.о.Вршац 1 и део
к.о.Вршац врши Комисија за комасацију (у
даљем тексту: Комисија) на основу Закона о
пољопривредном земљишту и на основу ових
начела.
Члан 3.
У поступку комасације за к.о.Вршац 1
и део к.о.Вршац сви учесници комасације су
равноправни, без обзира на величину земљишног

Члан 6.
Расподела комасационе масе врши се
на основу утврђене и прихваћене комасационе
процене земљишта. Учесницима комасације
даће се приближно иста вредност земљишта
земљишту које су унели у комасациону масу и
то изражену у процембеним јединицама.
Ако учесник комасације добије из
комасационе масе земљиште веће вредности
него што је оно које је унео у комасациону
масу уплатиће у комасациону масу разлику
између вредности тих земљишта у новцу, а ако
добије земљиште мање вредности разлика мање
вредности исплатиће се такође у новцу.
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Члан 7.
Приликом
расподеле
комасационе
масе настојаће се, у колико је то могуће, да се
ранијем власнику или кориснику поново доделе
дугодишњи засади (воћњаци и виногради) у
колико су они подигнути или саграђени пре
почетка комасације.
ПОСЕБНЕ
ОДРЕДБЕ
ГРУПИСАЊА ЗЕМЉИШТА

НАЧИН

Члан 8.
Приликом расподеле земљишта из
комасационе масе извршиће се груписање
земљишта тако да сваки учесник комасације
добије што боље заокружено земљиште у једном
потезу.
Имаоцу права својине даје се земљиште из
комасационе масе правилнијег облика него што
је унето у комасациону масу и на мање места у
колико је у комасациону масу унето земљишта на
два или више места, ако се Комисија и учесници
комасације другачије не споразумеју.
Члан 9.
Учеснику комасације не може се дати
земљиште на више места него што је имао
земљишта које је унео у комасациону масу.
Ималац права својине може поступак
комасације предложити да приликом расподеле
комасационе масе добија земљиште које је
регистровано код свог газдинства, односно
поред својих сродника или других лица са којима
заједнички обрађују земљиште или им даје у
закуп.
ЛОКАЦИЈА ЗЕМЉИШТА ЧЛАНОВА
ИСТОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ГАЗДИНСТВА
Члан 10.
Учесници комасације који сачињавају
исто пољопривредно газдинство могу од
Комисије тражити да им се додели земљиште
једно поред другог у циљу лакшег и економичног
обрађивања земљишта.
Захтев из става 1. овог члана Комисија
је дужна узети у обзир и настојати да се таквим
захтевима удовољи, где је то могуће, у складу са
Законом о пољопривредном земљишту.

ЗЕМЉИШТЕ
КОЈЕ
ФАКТИЧКОМ СТАЊУ

ОСТАЈЕ

У

Члан 11.
Земљишта у изграђеном и неизграђеном
делу грађевинског подручја остају у фактичком
стању.
Учесник комасације и Комисија ради
стварања већих и правилнијих парцела које
би омогућиле економичнију пољопривредну
производњу. могу сагласно извршити замену
земљишта у неизграђеном делу грађевинског
подручја за земљиште у ван грађевинском
реону.
Вредност земљишта у неизграђеном делу
грађевинског подручја, у случају споразума о
замени у смислу става 2. овог члана, утврђује
се као прва класа земљишта у ван грађевинском
подручју.
ПОЉОЗАШТИТНИ
ПОЈАСЕВИ

ШУМСКИ

Члан 12.
У циљу заштите животне средине,
заштите земљишта од утицаја ветрова. вода и
стварања повољније микроклиме, обезбеђују се
пољезаштитни шумски појасеви.
Пољезаштитни шумски појасеви ће
се лоцирати у складу са Главним пројектом
подизања пољезаштитних појасева на подручју
општине Вршац.
ВРЕМЕ
ЗЕМЉИШТА

ПРИВРЕМЕНЕ

ПРЕДАЈЕ

Члан 13.
Привремена расподела земљишта, зграда
и других објеката из комасацоине масе отпочеће
кад се стекну сви фактички и формално-правни
услови а завршиће се до краја године.
Привремена примопредаја земљишта.
зграда и других објеката извршиће се пре
доношења решења о расподели комасационе
масе. о чему ће Комисија направити записник.
Члан 14.
Сви учесници комасације дужни су
да приликом примопредаје земљишта очисте
земљиште које се предаје у комасациону масу.
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Учесник комасације дужан је да очисти
земљиште од пањева, шибља, од сламе,
сена, кукурузовине и сличног до привремене
примопредаје земљишта у посед.
Ако учесник комасације не поступи
у складу са одредбама из наведених ставова
Комисија ће дати налог да се потребни радови
изврше на терет тог учесника комасације.
РЕДОСЛЕД ПОЗИВАЊА УЧЕСНИКА
КОМАСАЦИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ
Члан 15.
Редослед позивања учесника комасације
на расправу приликом расподеле комасационе
масе почиње од табли које се налазе на граници
атара и врши се редом по таблама до  Вршца ,
тако да се учесници комасације позивају по
следећем редоследу:
•учесници који су пре комасације имали
земљиште на једном месту,
•учесници који станују у другим местима
ван Вршца,
•старачка домаћинства,
•остали учесници по редном броју исказа
земљишта.
МРЕЖА ПОЉСКИХ
КАНАЛСКА МРЕЖА

ПУТЕВА

И

Члан 16.
Мрежа пољских путева и каналска мрежа
формираће се и пренети на терен на основу
главног пројекта мреже пољских путева за
катастарску општину Вршац 1 и део катастарске
општине Вршац, који усваја Комисија по
прибављеном мишљењу учесника комасације
Члан 17.
Ако се у поступку комасације, услед
изградње нове мреже пољских путева.
каналске мреже, пољозаштитних шумских
појасева и осталих јавних објеката, које треба
изградити на комасационом подручју, да би се
омогућило боље искоришћавање земљишта,
као и изградње објеката од инвестиционог
значаја, смањи укупна површина земљишта,
односно вредност комасационе масе коју треба
доделити учесницима комасације. сваком

учеснику комасације доделиће се сразмерно
мања површина, односно вредност земљишта од
површине односно вредности земљишта унетог
у комасацину масу.
Ако се услед смањења мреже пољских
путева путева и канала и осталих јавних
објеката, повећа укупна површина земљишта
у комасационој маси, вишак земљишта постаје
државна својина, корисник Општина Вршац.
ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања  “Службеном листу општине
Вршац”.
Republika Srbija
OP[TINA VR[AC
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Broj:011-44/2011-II-01
Datum: 17.06.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

6.

На основу чл. 32. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи (‘’Сл. гласник Р. Србије’’
бр. 129/07) и чл. 27. тачка 6. и чл. 101. ст. 1.
Статута Општине Вршац (‘’Сл. лист Општине
Вршац’’ бр. 10/08 и 13/08), Скупштина општине
Вршац на седници одржаној  17.06.2011. године,
донела је

ОДЛУКУ
О РАЗГРАНИЧЕЊУ КОМАСАЦИОНОГ
ПОДРУЧЈА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ
ПАВЛИШ
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Члан 1.
Овом Одлуком врши се разграничење
комасационог подручја катастарске општине
Павлиш.
Разграничење комасационог подручја
обухвата
подручје:
грађевинског
реона,
извориште градског водовода ‘’Павлиш’’ у
Павлишу, предвиђено извориште по Просторном
плану општине Вршац, рибњак, викенд реон
‘’Кевериш’’ и издвајање из комасационе масе дела
парцеле број 695/1 (пашњак), затим парцеле број
697 (пашњак) и 2363 (ливада), где је предвиђен и
вештачки рибњак.
Члан 2.
Граница
грађевинског
реона
у  
комасационом подручју катастарске општине
Павлиш почиње на тромеђи парцела број, 695/1,
695/125, 695/106 иде у правцу североистока
међом
између
парцела
број
,696/106,
695/105,695/98, 695/99, 695/121, 695/101, 695/102,
695/103, 703/12, 703/11, 703/10, 703/9, 703/8,
703/7, 703/6, 703/5, 703/26,703/4, 703/3, 703/2,
703/1, 4413/6 (улица), 4413/7 (улица), наставља у
истом превцу међом између парцела број, 251/2,
251/1, 249/2, 249/1, 247, 245, 244, 241, 240, 237/2,
237/1, 236, 234, 233/2, 230/2, 230/1, 4413/1
(улица), наставља даље међом парцела број
229/3, 229/2, 229/1, 226, 225, 222, 221/2, 221/1,
218/2, 218/1, 217/2, 217/1, 4413/1 (улица) у истом
правцу наставља даље међом између парцела
број   214/2, 214/1, 213/2, 213/1, 210, 2019, 206,
205, 202/2, 202/1, 201, 198, 197, 4413/1 (улицa)
наставља у истом правцу међом између парцела
број  196/2, 196/1, 193, 190, 189/2, 189/1, 186/2,
186/1, 185/2,185/1, 182, 181,179/2 , 4413/1 (улица),
164, 163, 160, 159, 156/2, 156/1, 155, 695/4,
прелази преко   парцеле број 695/3 (улица) у
дужини од  20 метара, остављајући их са десне и
парцеле број 695/1 будуће извориште остављајући
га са леве стране, долази до парцеле број 758/2
где под углом од  90 степени се ломи иде у правцу
северозапада међом парцеле број 758/2 у дужин
ид  30 метара остављајући је са десне и оарцеле
број 695/1   са леве стране. Одавде граница
грађевинског реона под углом од   од 95 степен
скреће иде у правцу североистока међом између
парцела број 758/2, 757, 756/2, 755, 754,753,
752,751, 750, 749, 748, 716, 715, 714, 713, 712,
711, 710, 709, 708, 707, долази до парцеле број
706/2, прелази преко ње у дужини од   4 метра  
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остављајући их са десне и партцеле број 695/1
остављајићи је са леве стране.Одавде граница
грађевинског реона под углом од 96 степени
скреће иде ка југоистоку међом парцеле 706/2
(пољски пут) долази до  парцеле број  4408/1 у
дужин од 60 метара прелази преко ње у дужини
од 100 метара, да би  наставила у истом правцу
међом парцеле број 4408/1 са десне и парцеле
број 17499, 17500, 17501, 17502, 17503,
17504,17505 и 17506 са леве стране које се налазе
у катастарској општини Вршац са леве стране
,где се под углом од 93 степена ломи иде у правцу
североистока у дужини од   25 метара међом
парцеле број 17506 са леве и 4408/1 са десне
стране. Одавде граница грађевинског реона под
углом од 85 степени иде у правцу југозападa
међом између парцеле број 4408/1 са десне и
међом између Павлиша и Вршца са леве стране
у дужини од   од 85 метара, долази до парцеле
број 706/1 (пољски пут) наставља међом парцеле
706/1 остављајући је са десне и Вршачког атара
са леве стране у дужини од  39 метара долаз до
пута Вршац – Павлиш  парцела број 4414 пресеца
пут у дужини од  29 метара, долази до двомеђе
парцеле број 4414 (пут Вршац - Павлиш) и
парцеле број 817. Даље наставља у истом правцу
међом парцела број 817, 818, 819, 820, 821, 822,
823/3 остављајући их са десне и међне линије  
Вршац – Павлиш са леве стране у дужини од 265
метара долази до парцеле број 829 метара. Овде
граница грађевинског реона под углом од  од 98
степени скреће иде у правцу југозапада међом  
између парцела број 823/3 са десне и 829 са леве
стране у дужини од  115 метара. Oдавде граница
наставља у истом смеру пресеца парцелу број
4418 (пољски пут) наставља међом између
парцела број 845, 846 остављајући их са десне и
парцела број 844/4, 843/2 са леве стране пресеца
парцелу 4419 (пољски пут) наставља међом
између парцела број 882, пресеца парцелу број
4420 (пољски пут) наставља међом парцеле број
893/2 остављајући их са десне и парцела број
883, 893/1 са леве стране, дилази до партцеле
број односно до четворомеђе парцела број 893/1,
893/2, 915, и 916 , одакле се под углом од   85
степени иде ка северозападу међом између
парцела број 893/2, 894, и 895/3 са остављајући
их са десне и парцеле број 915, 914, и 913/2 са
леве стране долази до тромеђе парцела број
910/10, 895/3, 913/2.Одавде граница грађевинског
реона под углом од  95 степени а  у правцу запада  
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међом између парцела број 910/10, 910/9, 910/8,
910/7, 910/6, 910/5, 910/4, 910/3, 910/2, 910/1,
911, 912, и 913 /1 остављајући их са десне и
парцеле број 913/2 остављајући је са леве стране
у дужини од   220 метара. Одавде граница у
правцу југа под углом од 120 степени иде међом
између парцеле број   913/2, 914, 915, 916  
остављајући их са леве и парцеле број 695/1 са
десне стране односно у грађевинском реону
долази до десне стране парцеле број 932 да под
углом од   68 степени скренула ка југозапад и
наставила међом између парцела број 932 ,933,
934, 935/1, 935/2, 936/1, 936/2, 936/3, 936/4, 936/5,
936/6, 937/1, 937/2, 937/3, 937/4, 937/5, и 938
оствљајући их са леве и парцеле број 695/1  са
десне стране, одавде граница под углом од 90
степени  иде у правцу југоистока међом између
парцела број 938 са леве и 695/37 са десне  стране
долази до парцеле број  944/2 , да би под углом
од 90 степени скренула ка југозападу   ишла
међом између парцела број 944/1, 943/2, 943/1,
942, 941, 940/2, 940/1 са леве и 695/37, 695/38,
695/39 и 695/1 са десне стране долази до сеоског
гробља, обилазећи га и остављајући са са десне
стране   долази до тромеђе парцела број   1072
(гробље), 1079/1, и 695/1, одакле под углом од  
65 степени   иде у правцу југозапада међом
између парцела број 1079/1, 1079/2, 1080, 1081,
1082, остављајући их са леве и парцела број
695/1 са десне стране. Oд парцела број 1082
граница грађевинског реона под углом од 100
степени   иде у правцу североистока   преко
парцеле  695/1 у дужини од  45 метара долази до
парцеле број  695/132 где под углом од 90 степени  
иде у правцу  северозапада међом парцела број
695/132 и 695/40 у дужини од 135 метара да би
под углом од 90 степени   наставила у правцу
североистока међом парцеле број 695/40 у
дужини од  100 метара, да би одавде под углом
од 90 степени скренула у правцу северозапада,
дошла до парцеле број  520/1  наставила даље у
истом правцу међом парцела број 520/1, 520/2,
521/2, 521/1, 695/41, 695/42, 695/43, 595/44,
695/45 пресеца улицу у дужини од 32 метра
долази до   угла парцеле 695/66 у Војвођанској
улици да би под углом од 90 степени скренула  у
правцу југозапада међом парцеле број 695/66 у
дужини од  32 метра. Oдавде граница грађевинског
реона под углом од 90 степени иде у правцу
северозапада међом парцела број 695/66, 695/65,
695/64, 695/63, 695/62, 695/61, 695/60, 695/59,
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695/58, 695/57 у дужини од   107,15 метара
оствљајући их са дене и парцеле број 695/1 са
леве стране, даље граница грађевинског реона
катастарске општине Павлиш под углом од 90
степени иде у правцу северозапада међом
парцеле број 695/57 у дужин од   28,50 метара  
остављајући је са десне и парцеле број 695/1 са
леве стране долази до Војвођанске улице прелази
преко ње долази до парцеле број 695/56, наставља
у истом правцу међом парцеле број 695/56   у
дужини од 17 метара остављајући је са десне и
парцеле број 695/1 са леве стране, наставља
међом парцела број   545, 544, прелази преко
улице Стархиње Стефановића  наставља у истом
правцу  међома парцела број 457, 456, 455, 454,
452, 451 долази до улице Жарка Зрењанина
прелази преко ње   остављајући их са десне и
парцеле број 695/1 са леве стране долази до
четворомеђе   695/104, 4413/1 (улица), 363 и
695/1. Одавде граница грађевинског реона  под
углом од 100 степени  у правцу југозапада међом
парцеле 695/104 са десне и 695/1 са леве стране,
да би под углом од 90 степени скренула и ишла у
правцу северозапада међом парцеле број 695/104
до парцеле 355 одакле скреће иде у правцу
југозапада међом парцела број   355, 358, 360,
695/89, 695/90, 695/91, 695/92, 695/109, 695/110,
695/111 које остају са десне и парцеле број 695/1
са леве стране. Одавде граница грађевинског
реона под углом од 90 степени иде међом парцела
број 695/111 долази до Првомајске улице, да би
овде под углом од 115 степени   наставила у
правцу запада преко парцеле број 695/1 у дужини
од   160 метара долази до међе између парцеле
број 695/97 и 695/107 да би у благом лому ишла
у правцу севрозапада међом парцела број 695/107
и 695/108 са десне и парцеле број  695/1 са лве
стране одавде граница иде међом парцеле број
695/108   која остаје са десне стране у правцу
севрозапада долази до Партизанске улице   где
под углом од 110 степени иде у правцу југозапада
преко парцеле 695/1 у дужини од  170 метара да
би даље наставила обилазећи парцелу број
695/124   са западне и северне старне као и
парцелу број 595/125 са северне стране  
остављајући парцелу број 695/1 са леве стране.
Одавде граница под углом од 90 степени иде у
правцу југоистока међом парцеле долази до
тромеђе парцела број 695/1, 695/125 и 695/106
где је граница грађевинског реона у каомсационом
подручју и почела.                                                     
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ИЗВОРИШТЕ ГРАДСКОГ ВОДОВОДА
“ ПАВЛИШ” у ПАВЛИШУ
Члан 3.
Граница градског изворишта “ПАВЛИШ”
у Павлишу  која носи број катастарске парцелеи  
695/71   на североисточној старни насељеног
места Павлиш у површини од   6 ха 28а   34м2,
и ограђно је са свих страна жичаном оградом.
Иначе Извориште градског водовода Павлиш у
Павлишу налази се на  делу парцела број 695/1
предвиђеног за будуће извориште по просторном
плану општине Вршац.
ПРЕДВИЂЕНО
ИЗВОРИШТЕ
ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ ОПШТИНЕ
ВРШАЦ

ПО

Члан 4.
Граница предвиђеног изворишта у
Павлишу почиње    на катастарској двомеђи
катастарских парцела број 251, и 4413/7 (улица
– пролаз) иде у правцу североистока међом
североисточне стране грађевинског реона
насељеног места Павлиш   све до парцеле број
706/2 која се налази на међи катастарских
општина Павлиш и Вршац. Одавде граница
предвиђеног изворишта под углом од 90 степени
иде у правцу северозапада међом између
катастарске општине Павлиш и катастарске
општине Вршац у дужини од 480   до парцеле
број  4411 (канал) где под углом од 100 степени
скреће и иде у правцу  југозапада левом страном
парцеле број 4411 (канал) остављајући га са
десне стране  а парцела број 695/1 остаје са леве
стране унутар предвиђеног изворишта, долази
до тромеђе парцела број 4411 (канал) 2846
(канал) и 2841  у дужини од 590 метара. Одавде
граница под угом од   40 степени наставља у
правцу југозапада левом страном парцеле број
2846 (канал)   2834 (канал) у дужини од   1930
метара долази до   парцеле број   4483. Одавде
граница предвиђеног изворишта по просторном
плану општине Вршац под углом од  55 степени
скреће иде у правцу југоистока  десном страном
парцеле број  4483 у дужини од  1200 метара да
би овде  у благом луку ишла у правцу југоистока
левом старном пута који иде према селу преко
парцеле бро 695/1 долази до парцеле број 4413

194

(пролаз) где је граница предвиђеног изворишта
и почела.

РИБЊАК
Члан 5.
Рибњак у Павлишу има број парцеле
3810/5 са површином од   245 ха 96а и 05 м2 и
простире се  на северозападно, североисточно и  
југозападном делу катастарске општине Павлиш.
Са југозападне стране граничи се са парцелом број
4504/1 (пољски пут), са северозапада се граничи
са катастарском општином Влајковац односно са
парцела ма број 3810/2 (канал) и 3810/4 (канал)
са северне стране са катастарском општином
Барице у К.о. Пландиште и са североисточне
стране парцелом број 3806 (канал) која долази
до парцеле број 4504/1 (пут) где се граница
Рибњака и завршава.
ВИКЕНД  РЕОН  “ КЕВЕРИШ”
Члан 6.
Граница викенд реона “Кевериш” у
катастарској општини Павлиш почиње код
парцеле број   1874 и 697 и парцеле број 4440
(магистрални пут   Београд   - Вршац) иде у
правцу северозапада међом парцела број 1874
остављајући је са леве и парцеле број 697 са десне
стране у дужини од  63 метра да би под углом од
30 степени наставила у истом правцу у дужини од
60 метара међом парцела број 1873  остављајући
је са леве и парцеле број 697 са десне стране,
затим  у истом правцу наставља међом парцела
број 1872, 1871/3, 1871/2, 1871/1, 1870, 1869/1,
1869/2, 1869/3 у благом луку остављајући их са
леве и парцеле број 697 са десне стране, долази
до међе између парцела број 1869/1, и 1868 где
под углом од  90 степени  скреће иде у правцу
југоистока пресеца парцелу број 697 у дужини
од 25 метара долази до парцеле број  701 (поток),
овде скреће и  иде у правцу  североистока левом
страном потока у кривудавој линији долази до
парцеле број 1548 пресеца поток скреће иде у
правцу југоистока левом страном парцеле број
1656 (поток) остављајући га са десне и парцела
број  4443 (пут) 696, и 1547 /1-15  остављајући
их са леве стране долази до магистарног пута
Београд –Вршац скреће у правцу југозапада
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десном страном магистарлног пута долази   до
ивице парцеле број 1874, 697 и 4440 (магистрални
пут)  где је граница и почела.

ИЗДВАЈАЊЕ ИЗ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ ДЕЛА
ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 695/1, ЗАТИМ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ
697 И 2363 ГДЕ ЈЕ ПРЕДВИЂЕН И ВЕШТАЧКИ
РИБЊАК
Члан 7.
Граница овог дела почиње на међи између
парцела број   1868 и   1869/1   иде у правцу
северозапада међом између парцела број  1868,
1867, 1860, 1865/1,1865/2, 1864, 1863, 1862, 4462
(пољски пут) 2324,2325, 2326, 2327, 2358, 2329,
2330, 2331, 2332/1, 2332/2, 2332/3, 2332/4,2333,
2334/1, 2334/2, 2334/7, 2334/3, 2334/4, 2334/5,
2334/6, 4467 (пут) 2335/1, 2335/2, 2336, 2337,
2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343/1, 2343/2,
2344/1, 2344/2, 2345, 2346, 2347/1, 2347/2, 2348/1,
2348/2, 2349, 2350, 2351/1, 2351/2, 2352, 2353,
2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, долазио
до парцеле број  4470 (пут) прелази преко њега
у дужини од 3,79 метара где под углом од   75
степени скреће иде у правцу југоистока десном
страном пута у дужини од  25 метара долази до
међе са парцелом број 2380 одакле иде међом
парцела број 2380, 2381, 2383, 2382 долази до
парцеле број 4475/1 (пут) остављајући их са
леве стране и парцела број 697  и парцеле број
2363 десне стране. Од тромеђе парцела број
2363, 2382, 4475/1 (пут) граница под углом од
120 сртепени скреће иде у правцу севроистока  
долази до парцеле број 596/124 пресецајући
парцелу број 695/1 у дужини од   248 метара.
Одавде граница иде   границом грађевинског
реона у правцу   у правцу североистока долази
до парцеле број 1149 одакле наставља у  правцу
југа десним страном працеле број 1149 (пут)
долази до парцеле број 1271 где под угом од
90 степени иде   у правцу северозапада међом
парцела број 1250/3, 1250/4, 1272, 1273, 1274,
1275, 1277, 1278, 1279, 1280/1, 1280/2, 1281/1,
1281/2, 1282/3, 1282, 1283   остављајући их са
леве и парцеле број 695/1 са десне стране долази
до парцеле број 4432 (пут) где под углом од 90
степени скреће иде у превцу југоистока десним
страном парцеле број 4432 (пут) опстављајући
га са леве и парцеле број 695/1 са десне стране

18.06.2011.

долази до парцеле број 4443 (пут) где под углом
од   50 степени иде у правцу југозапада десном
страном парцеле бро 4443 (пут) остављајући га
са леве и парцеле 695/1 са десне стране долази
до парцеле брoј  1656 (поток)  где под углом од
100 степени иде у правцу северзапада десном
страном   потока долази до парцеле број 701
(поток)   прелази преко њега скреће у правцу
југозапада десном страном    парцела број 701
(поток) остављајући га са леве и парцеле број
695/1 са десне стране долази до међе парцеле
број 1868 и 1869/1 где је граница и почела.
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:011-45/2011-II-01
Datum: 17.06.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1

PREDSEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE

Стевица Назарчић, с.р.

7.

На основу члана 20. тачка 26. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”,
бр. 129/2007) и члана 27. тачка 13. Статута
општине Вршац (“Службени лист општине
Вршац”, бр. 10/2008 и 13/2008), Скупштина
општине Вршац, на седници одржаној дана
17.06.2011. године,  донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

18.06.2011.
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Члан 1.
У Одлуци о држању домаћих животиња
(“Сл. лист Општине Вршац”, бр. 2/2007, 1/2010
и 2/2010)  члан 18. брише се.
Члан 2.
У члану 33. став 1. тачка 6.  брише се.
Члан 3.
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:011-46/2011-II-01
Datum: 17.06.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1
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SKUP[TINE OP[TINE
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ВРШЦУ
I
Овим Решењем мења се Решење
о именовању чланова Школског одбора
Пољопривредне школе “Вршац”   у Вршцу бр.
02-77/2008-II-01 («Сл. лист општине Вршац»
бр.12/2008).
II
Драгана Аћимов, представник локалне
самоуправе разрешава се функцијe члана
Школског одбора Пољопривредне школе
“Вршац”  у Вршцу.
III
Нина Каменарски, именује се за члана
Школског одбора Пољопривредне школе
“Вршац” као представник локалне самоуправе.

Стевица Назарчић, с.р.

IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Пољопривредне
школе “Вршац” у Вршцу остаје непромењено.

8.

V
Ово    Решење биће објављено у
¨Службеном листу општине Вршац¨.

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  17.06.2011.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ “ВРШАЦ” У

Broj:02-18/2011-II-01
Datum: 17.06.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1
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Стевица Назарчић, с.р.
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9.

V
Ово    Решење   биће   објављено   у
¨Службеном листу општине Вршац¨.
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 17.06.2011. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “МОША ПИЈАДЕ” У
ГУДУРИЦИ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању чланова Школског одбора Основне
школе “Моша Пијаде” у Гудурици бр. 02-70/2008II-01 (“Сл. лист општине Вршац” бр.12/2008),
02-57/2009-II-01 (“Сл. лист општине Вршац”
бр.12/2009) и 02- 45/2010-II-01 (“Сл. лист
општине Вршац” бр.08/2010).
II
Викторан
Вирђил,
представник
Наставничког већа разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе”Моша Пијаде”
у Гудурици.
III
Владислав Драгана именује се за члана
Школског одбора Основне школе “Моша Пијаде”
у Гудурици као представник Наставничког већа.
IV
У осталом делу Решење о именовању
чланова Школског одбора Основне школе “Моша
Пијаде” у Гудурици остаје непромењено.

Broj:02-19/2011-II-01
Datum: 17.06.2011. god.
Vr{ac, Trg pobede 1
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Стевица Назарчић, с.р.

10.

По сравњењу са изворним текстом
″Службеног листа Општине Вршац″ бр.6/2011,
утврђена је  грешка, па се врши:
ИСПРАВКА
Наслов Решења о давању сагласности на
цене услуга депоновања појединих врста роба
бр. 06.2-12/2011-I-0, исправља се   тако да сада
гласи: “ Решење о давању сагласности на цене
услуга појединих врста отпада”.
                      Служба за скупштинске   послове

18.06.2011.
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