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Методологија 

 

 Еколошки центар „Станиште“ из Вршца од 2010. године, самостално или у 

партнерству са Центром за европске политике из Београда, истражује стање 

финансирања заштите животне средине у Србији на локалном нивоу. До сада је 

спроведено 7 истраживања, методом анализе докумената. Захтевом за приступ 

информацијама од јавног значаја, од свих 145 локалних самоуправа са подручја 

централне Србије и АП Војводине, тражени су следећи документи: 

 

- Завршни рачун буџета за период 2010-2017; 

- Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине за период 2013-2018; 

- Сагласност Министарства надлежног за заштиту животне средине на 

програме коришћења средстава буџетских фондова за период 2015-2018; 

- Извештај о коришћењу средстава буџетских фондова за период 2013-2017. 

 

У овом документу приказани су резултати анализе Програма коришћења 

средстава за 2017. и 2018. годину, као и сагласности надлежног Министарства на 

наведене Програме. Најважнији закључци су следећи: 

 

1) Расте број локалних самоуправа које немају Програм коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне средине. 

 

У периоду 2015-2018 године порастао је број локалних самоуправа које 

немају Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине, и то са 13 на почетку периода на 20 на крају периода, уз неколико општина 

и градова за које нема поузданог податка о постојању овог документа1. Подаци о 

броју локалних самоуправа по годинама су дати у табели: 

 

                                                             
1 У групу „Нема програм“ сврстане су само оне локалне самоуправе које су у пропратном допису одговора 
на захтев за приступ информацијама од јавног значаја јасно навеле да документ не поседују. У групу „Нема 
податак“ сврстане су локалне самоуправе које нису доставиле Програм, у пропратном допису нису навеле 
да ли га поседују, а због недостатка других докумената (завршни рачун буџета, извештај о коришћењу 
средстава Фонда, сагласност Министарства) се не може са сигурношћу утврдити постојање Програма.   



 

 2015 2016 2017 2018 

Има програм 130 127 125 120 

Нема програм 13 18 17 20 

Нема податак 2 0 3 5 

 

 Као разлог зашто немају усвојен Програм, значајан број локалних 

самоуправа је у пропратном допису навео да накнаде које су Законом о заштити 

животне средине прописане као приходи фонда, више немају наменски карактер2. 

Већина локалних самоуправа које немају Програм фонда, ипак имају приходе од 

ових накнада. Тако од 17 локалних самоуправа које у 2017. години нису имале 

Програма фонда, њих 13 имало је приходе од накнада, у збирном износу од око 81 

милион динара. На тај износ треба додати још око 130 милиона динара, колики су 

били збирни приходи у три општине за које нема података о постојању фонда. 

 

2) Опада збирни износ расхода који се планира у програмима буџетских 

фондова за заштиту животне средине. 

 

Када се упореде Програми коришћења средстава фондова у свим локалним 

самоуправама, примећује се значајно смањење износа средстава планираних за 

коришћење. Ово смањење најизраженије је било 2016. године, када је износило око 

1 милијарду динара (око 15%), јер је са 6,45 милијарди динара, колико су збирно 

све локалне самоуправе планирале у 2015. години, износ смањен на 5,45 милијарди 

динара у 2016. години. У 2017. години је планирани износ био нешто виши (5,75 

милијарди динара), да би се смањењe наставио у 2018. години са 5,34 милијарде 

динара (за 18% ниже него у 2015. години), што је приказано у табели: 

 

2015 2016 2017 2018 

6.456.681.172 5.454.720.167 5.753.985.664 5.342.737.095 

 

За ово смањење плана расхода не постоји оправдање, јер су у исто време 

приметно порасли приходи, како текући од накнада, тако и укупни, са пренетим 

средствима из претходне године. Једини разлог смањења износа планираних 

расхода у Програмима фондова видимо у укидању наменског карактера средствима 

од накнада за заштиту животне средине, која се сада могу без ограничења 

користити и за друге намене, које са животном средином нису у вези. 

                                                             
2 Изменама Закона о буџетском систему из децембра 2015. године, прописано је да наменски карактер 
имају само приходи од задуживања (кредита), самодоприноса и донација. То значи да се сви други 
приходи, укључујући и приходе од накнада које Закон о заштити животне средине прописује као 
наменске, могу користити и за друге намене, које нису у вези са заштитом животне средине. 



 

 У табели су дати износи текућих прихода од накнада по годинама, затим 

укупни приходи (збир текућих прихода и неутрошених пренетих средстава из 

претходне године) и планирани расходи у програмима фондова:  

 

 Текући приходи од 

накнада у динарима 

Укупни приходи 

(текући+пренети) у 

динарима 

Планирани расходи у 

програмима фонда у 

динарима 

2015 4.530.621.775 9.959.271.533 6.456.681.172 

2016 4.955.082.860 11.495.081.785 5.454.720.167 

2017 5.494.706.007 13.407.028.642 5.753.985.664 

2018   5.342.737.095 

 

 Мање износе планираних расхода у 2018. години од оних у 2015. години 

имало је 49 локалних самоуправа, а највећа смањења износа бележе се код општина 

и градова са највишим износима наплаћених накнада. 

 

 Значајна већина локалних самоуправа (од 66% до 73%) у програму фонда 

планира мање расходе од износа укупних прихода, и њихов број расте, са 85 у 2015. 

години на 91 у 2017. години. У порасту је број општина и градова који у програму 

фонда планирају мање расходе чак и од износа текућих прихода од накнада, са 34 у 

2015. години на 44 у 2017. години. На крају, опада број локалних самоуправа које 

планирају веће расходе од укупних прихода, што је приказано у табели: 

 

Број локалних самоуправа које: 2015 2016 2017 

У програму фонда планирају мање расхода 

од укупних прихода (текући+пренети) 
85 91 91 

У програму фонда планирају мање расхода 

од текућих прихода 
34 39 44 

У програму фонда планирају више расхода 

од укупних прихода (текући+пренети) 
42 31 33 

Немају Програм фонда 13 18 17 

Нема податак 5 5 3 

 

Примећује се и то да различити органи локалне самоуправе доносе Програм 

фонда. У периоду 2015-2017. године, у око 60 општина и градова програме је 

усвојило општинско/градско веће, у 4 случаја то је учинио председник општине 

или градоначелник, у око 50 њих скупштина, а у 1-4 случаја управа. 



 

3) Повећава се број локалних самоуправа које у Програму фонда не 

планирају пренета средства из претходне године. 

 

У 2015. години, док су приходи буџетског фонда за заштиту животне средине 

још увек били наменски, у складу са Законом о буџетском систему поступиле су 

само 23 локалне самоуправе (15,9%), које су у програму фонда исказале пренета 

средства из претходне године у пуном износу, и повезале их са активностима које 

нису спроведене у претходној години. Исти број локалних самоуправа је то учинио 

и у 2016. години, у којој наменски карактер прихода више није био прописан, да би 

у 2017. години тај број значајно опао – 12 општина и градова. 

 

Још 24 локалне самоуправе (или 16,6%) у 2015. и 2016. години, а 20 њих 

(13,8%) у 2017. години, у програму фонда су исказале пренета средства, али у 

мањем износу од стварног, док је 6 општина и градова у 2015. години, 4 у 2016. 

години и 3 у 2017. години у програму у општем смислу поменуло да су и пренета 

средства приходи фонда, али без навођења износа. Код значајног броја локалних 

самоуправа, ипак је примећено да се нереализоване активности из претходне 

године не понављају у програмима фонда у наредној, а средства планирана за 

финансирање тих активности, опредељује се за друге активности и пројекте.  

 

Највећи проблем је што расте број локалних самоуправа које, иако имају 

средства пренета из претходне године, у програмима фонда ова средства уопште 

не помињу и не сабирају их са текућим приходима. Тих општина и градова било је 

56 (38,6%) у 2015. години, 50 (34,5%) у 2016. години и 67 (42,6%) у 2017. години. 

 

Да ли се у Програму фонда планирају  
и средства пренета из претходне године? 

 2015 2016 2017 

Да, планирају се у пуном износу 23 23 12 

Да, али се наводи мањи износ од стварног 24 24 20 

Наводи се да има пренетих средстава, али у 
општем смислу, без износа 

6 4 3 

Не планирају се пренета средства, и не 
помињу, иако их има 

56 50 67 

Нема програма фонда, иако има пренетих 
средстава 

10 10 11 

Нема пренетих средстава (без обзира да ли 
постоји програм фонда) 

22 27 27 

Нема података ни да ли су планирана, ни да ли 
их има 

4 7 5 

Укупно локалних самоуправа 145 145 145 



 

Препоруке: 

 

- Изменама Закона о буџетском систему вратити наменски карактер 

приходима од накнада за заштиту животне средине.  

Измене поменутог Закона из децембра 2015. године, којима је укинут 

наменски карактер овим накнадама, само су подстакле власти на свим 

нивоима да средства од накнада за заштиту животне средине наставе да 

троше за активности и програме који не припадају области заштите животне 

средине, у још већим износима него раније, али сада не кршећи Закон. 

Такође, програм фонда доносе различити органи – општинска/градска 

скупштина, општинско/градско веће, председник општине/градоначелник, 

општинска управа. Изменама истог закона прописати да локална скупштина 

оснива и доноси програм буџетског фонда, а да надлежност за извршење има 

председник општине/градоначелник. Тиме би се избегле неуједначености, а 

добило би се на транспарентности, на квалитету одлука, информисаности 

(обавеза објављивања у локалном службеном гласилу, већа медијска пажња) 

и учешћу јавности у одлучивању. 

 

- Законом и другим актима прописати мере које ће се предузети у 

случајевима када локалне самоуправе у програму буџетског фонда за 

заштиту животне средине планирају или изврше мање расхода од 

износа наменских прихода из накнада. 

Планирање нижих износа расхода чак и од износа текућих прихода од 

накнада је веома раширено међу локалним самоуправама. Како би се 

спречиле овакве појаве, надлежно Министарство може условити учешће 

локалним самоуправама на конкурсима, или тражити од Министарства 

финансија привремену обуставу трансфера, итд. 

 

- Прописати образац Програма коришћења средстава буџетског фонда. 

У складу са чланом 100. Закона о заштити животне средине, Министар 

прописује образац програма коришћења средстава буџетског фонда, што до 

сада није учињено. Због велике разноликост форми које локалне самоуправе 

сада користе, програми су често недовољно транспарентни (уопштен опис 

активности које се планирају, нејасна веза са животном средином), не садрже 

одређене информације (нпр. износ пренетих средстава), а постоје и 

недоумице да ли су одређене активности у вези са животном средином. 

Уједначење форме смањило би све наведене негативне појаве. 

 



1 Александровац 8,000,000 9,000,000 18,770,455 16,432,427 скупштина скупштина
2 Алексинац 31,484,954 27,459,499 нема програм 40,929,963 нема програм веће
3 Аранђеловац 12,000,000 16,000,000 10,000,000 21,550,000 веће веће
4 Ариље 15,148,000 нема програм 15,594,000 11,794,000 веће веће
5 Бабушница 4,026,487 1,703,000 403,000 419,000 скупштина скупштина
6 Бајина Башта 28,000,000 25,500,000 22,000,000 24,000,000 веће веће
7 Баточина 1,300,000 1,300,000 500,000 11,200,000 веће веће
8 Бела Паланка 14,700,000 7,000,000 13,000,000 30,000,000 веће веће
9 Београд 1,678,400,000 1,415,655,000 1,381,736,784 966,305,341 градоначелник градоначелник

10 Блаце 2,500,000 3,000,000 2,300,000 3,500,000 веће веће
11 Богатић нема програм нема програм нема програм нема програм нема програм нема програм
12 Бојник 2,445,666 1,500,000 3,889,572 5,610,713 скупштина управа
13 Бољевац 5,869,350 5,560,000 4,500,000 8,650,000 веће веће
14 Бор 193,836,000 109,456,000 78,298,000 102,156,496 нема податак скупштина
15 Босилеград 2,500,000 4,200,000 5,860,000 2,800,000 веће веће
16 Брус 500,000 500,000 нема програм 500,000 нема програм скупштина
17 Бујановац 2,000,000 7,300,000 3,000,000 300,000 скупштина скупштина
18 Ваљево 40,000,000 65,000,000 68,260,000 48,600,000 скупштина скупштина
19 Варварин 4,000,000 3,000,000 5,800,000 5,500,000 скупштина скупштина
20 Велика Плана 11,125,234 10,184,168 9,000,000 8,508,000 веће веће
21 Велико Градиште нема програм нема програм 3,250,000 нема програм нема податак нема програм
22 Владимирци нема програм 3,000,000 нема програм нема програм нема програм нема програм
23 Владичин Хан 45,400,000 20,300,000 25,050,000 39,830,000 веће веће
24 Власотинце 343,000 300,000 17,170,000 36,800,000 нема податак управа
25 Врање 40,000,000 40,000,000 36,170,000 36,400,000 скупштина скупштина
26 Врњачка Бања 3,000,000 нема програм 1,000,000 1,400,000 веће нема податак
27 Гаџин Хан 1,292,000 3,167,000 3,487,000 4,500,000 веће веће
28 Голубац 8,600,000 7,000,000 5,365,000 4,000,000 скупштина скупштина
29 Горњи Милановац 13,900,000 13,020,000 13,000,000 15,000,000 веће веће
30 Деспотовац нема програм нема програм 31,000,000 нема програм веће нема програм
31 Димитровград нема податак 12,225,000 10,000,000 13,500,000 скупштина скупштина
32 Дољевац 2,000,000 6,500,000 5,000,000 4,200,000 скупштина скупштина
33 Жабари 7,497,291 2,980,800 7,880,000 нема програм нема податак нема програм
34 Жагубица 1,300,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 веће веће
35 Житорађа 2,000,000 2,000,000 3,800,000 6,000,000 скупштина скупштина
36 Зајечар 124,251,884 148,000,000 79,982,053 60,000,000 скупштина скупштина
37 Ивањица 28,800,000 нема програм 36,500,000 12,800,000 веће веће
38 Јагодина 41,165,000 90,000,000 56,700,000 68,800,000 скупштина скупштина
39 Кладово 32,000,000 33,000,000 32,000,000 32,000,000 веће веће
40 Кнић 1,012,500 нема програм 1,000,000 3,500,000 веће веће
41 Књажевац 25,987,873 20,444,952 20,001,650 16,684,318 веће веће
42 Косјерић 13,350,000 12,450,000 14,200,000 15,700,000 скупштина скупштина
43 Коцељева 16,569,191 нема програм нема програм нема програм нема програм нема програм
44 Крагујевац 29,634,813 18,926,000 44,442,000 27,850,000 веће веће
45 Краљево 47,472,000 40,500,000 25,000,000 21,200,000 веће нема податак
46 Крупањ 2,965,246 1,965,246 3,475,198 2,455,198 скупштина скупштина
47 Крушевац 30,215,900 33,104,094 16,450,000 18,000,000 скупштина скупштина
48 Куршумлија 2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 скупштина скупштина
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49 Кучево 2,515,000 4,500,000 8,760,000 8,300,000 веће веће
50 Лајковац 349,305,000 253,304,581 205,794,598 198,907,879 скупштина скупштина
51 Лапово 8,400,000 8,050,000 8,630,000 30,000,000 веће веће
52 Лебане 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 скупштина скупштина
53 Лесковац 10,000,000 90,000,000 90,000,000 98,000,000 веће веће
54 Лозница 81,373,000 40,980,000 38,160,000 24,953,691 нема податак веће
55 Лучани 10,000,000 нема програм нема програм 13,700,000 нема програм скупштина
56 Љиг 6,690,000 6,000,000 7,000,000 7,400,000 скупштина скупштина
57 Љубовија 3,800,000 нема програм 17,643,650 21,562,138 скупштина скупштина
58 Мајданпек 25,400,000 9,301,000 41,000,000 55,000,000 веће веће
59 Мали Зворник 31,056,250 29,000,000 37,003,877 25,802,600 веће скупштина
60 Мало Црниће 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,419,161 веће веће
61 Медвеђа 743,914 1,700,000 1,760,000 1,700,000 скупштина веће
62 Мерошина 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 скупштина скупштина
63 Мионица 8,000,000 8,000,000 13,500,000 10,300,000 веће скупштина
64 Неготин 60,000,000 60,000,000 40,000,000 57,000,000 скупштина приврем. орган
65 Ниш 144,058,000 167,475,000 109,524,000 121,244,000 веће веће
66 Нова Варош 5,000,000 8,000,000 8,200,000 7,000,000 нема податак нема податак
67 Нови Пазар 3,000,000 3,150,000 3,500,000 12,000,000 веће веће
68 Осечина 1,400,000 1,787,000 3,300,000 3,900,000 веће веће
69 Параћин нема програм 11,800,000 19,000,000 19,380,000 скупштина скупштина
70 Петровац 71,300,000 4,600,000 3,600,000 6,500,000 веће веће
71 Пирот 1,643,467 1,746,000 1,700,000 2,200,000 веће веће
72 Пожаревац 796,325,961 273,157,745 956,782,885 1,192,158,783 скупштина скупштина
73 Пожега нема програм нема програм нема програм нема програм нема програм нема програм
74 Прешево нема програм нема програм нема програм нема програм нема програм нема програм
75 Прибој 4,000,000 9,202,813 4,000,000 5,888,726 скупштина скупштина
76 Пријепоље 1,996,198 1,000,000 1,000,000 нема податак скупштина нема податак
77 Прокупље нема програм нема програм нема програм нема програм нема програм нема програм
78 Ражањ 3,595,000 4,395,000 2,895,000 1,710,000 скупштина скупштина
79 Рача нема програм нема програм нема програм нема програм нема програм нема програм
80 Рашка 1,000,000 1,500,000 1,440,000 1,550,000 веће нема податак
81 Рековац 4,100,000 2,100,000 нема програм нема програм нема програм нема програм
82 Свилајнац нема програм 94,000,000 нема податак нема податак нема податак нема податак
83 Сврљиг 6,350,000 950,000 нема програм нема програм нема програм нема програм
84 Сјеница 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 скупштина скупштина
85 Смедерево 71,680,000 92,875,082 55,301,326 52,871,777 градоначелник градоначелник
86 Смед. Паланка 1,010,000 11,010,000 нема податак нема податак нема податак нема податак
87 Сокобања 9,959,786 11,000,000 11,550,000 15,204,842 нема податак скупштина
88 Сурдулица 21,000,000 24,000,000 24,000,000 нема податак скупштина нема податак
89 Топола 6,668,236 6,500,000 6,500,000 4,000,000 скупштина скупштина
90 Трговиште 3,500,000 3,188,000 3,388,000 4,000,000 скупштина скупштина
91 Трстеник 7,000,000 8,000,000 7,340,000 7,500,000 веће веће
92 Тутин 2,600,000 8,450,000 19,199,999 нема програм веће нема програм
93 Ћићевац 1,330,000 1,000,000 1,500,000 2,500,000 веће управа
94 Ћуприја 7,400,000 10,000,000 10,900,000 2,520,000 скупштина скупштина
95 Уб 10,000,000 24,000,000 22,000,000 22,000,000 веће веће
96 Ужице 17,500,000 15,000,000 20,000,000 21,000,000 веће веће
97 Црна Трава 1,329,034 1,332,631 нема програм 1,352,485 нема програм скупштина
98 Чајетина 1,000,000 600,000 1,000,000 1,000,000 скупштина скупштина
99 Чачак 36,400,000 31,065,000 42,715,000 36,835,000 скупштина скупштина
100 Шабац 35,000,000 37,000,000 50,000,000 60,565,000 веће веће
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101 Ада 14,000,000 16,200,000 14,000,000 16,700,000 веће веће
102 Алибунар 6,350,000 нема програм 736,000 нема износ веће скупштина
103 Апатин 62,000,000 62,000,000 58,765,000 31,100,000 скупштина скупштина
104 Бач 2,700,000 6,677,000 4,850,000 4,850,000 веће веће
105 Бачка Паланка 91,010,439 103,309,954 40,000,000 23,900,000 веће веће
106 Бачка Топола 630,000 1,078,000 3,078,000 3,080,000 веће веће
107 Бачки Петровац 6,663,116 8,717,725 11,998,000 5,100,470 веће веће
108 Бела Црква нема програм нема програм нема програм нема програм нема програм нема програм
109 Беочин 40,000,000 40,000,000 27,684,000 26,160,000 веће нема податак
110 Бечеј 64,316,772 66,468,424 62,432,433 34,987,000 веће веће
111 Врбас 26,805,400 43,440,000 42,000,000 60,000,000 председник председник
112 Вршац 74,000,000 12,000,000 12,000,000 17,000,000 скупштина скупштина
113 Жабаљ 7,700,000 7,700,000 1,500,000 нема програм скупштина нема програм
114 Житиште нема програм 3,000,000 3,000,000 нема програм веће нема програм
115 Зрењанин 240,949,446 124,421,000 79,375,808 76,600,000 веће веће
116 Инђија 34,817,343 42,409,025 55,800,000 65,000,000 скупштина скупштина
117 Ириг нема податак 3,000,000 2,000,000 3,000,000 скупштина скупштина
118 Кањижа 12,323,120 25,512,600 26,700,000 21,759,665 веће веће
119 Кикинда 96,800,000 102,600,000 106,700,000 111,275,000 скупштина скупштина
120 Ковачица 7,000,000 8,000,000 11,000,000 30,000,000 веће нема податак
121 Ковин 37,000,000 43,641,097 38,780,000 36,000,000 скупштина веће
122 Кула 67,570,000 104,920,000 105,400,000 86,000,000 веће веће
123 Мали Иђош 2,100,000 11,389,000 12,045,000 12,893,000 управа управа
124 Нова Црња 7,857,703 7,246,049 9,096,701 10,382,813 скупштина скупштина
125 Нови Бечеј 1,400,000 3,240,000 4,600,000 4,400,000 скупштина скупштина
126 Нови Кнежевац 2,250,000 2,100,000 2,100,000 2,102,000 веће веће
127 Нови Сад 266,100,000 251,210,000 255,730,000 273,500,000 градоначелник градоначелник
128 Опово 600,000 700,000 1,000,000 1,000,000 скупштина скупштина
129 Оџаци 22,000,000 37,100,000 69,290,801 55,160,000 нема податак веће
130 Панчево 533,946,226 495,621,942 392,066,479 189,319,681 веће веће
131 Пећинци 30,000,000 нема програм нема податак нема програм нема податак нема програм
132 Пландиште 4,900,000 10,750,000 18,463,110 22,470,000 веће веће
133 Рума 24,700,000 34,250,000 нема програм 17,480,000 нема програм веће
134 Сента 35,000,000 22,000,000 21,291,232 17,129,850 скупштина скупштина
135 Сечањ 10,000,000 7,000,000 14,600,000 нема податак скупштина нема податак
136 Сомбор 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 веће веће
137 Србобран 8,300,000 11,397,118 10,301,882 16,310,000 скупштина веће
138 Срем. Митровица нема програм нема програм нема програм нема програм нема програм нема програм
139 Срем. Карловци 1,280,000 2,000,000 2,200,000 4,000,000 веће веће
140 Стара Пазова 13,000,000 13,000,000 18,000,000 нема програм веће нема програм
141 Суботица 103,256,000 69,729,000 133,345,000 118,717,000 скупштина скупштина
142 Темерин 11,000,000 14,250,000 13,100,000 9,000,000 веће веће
143 Тител 2,772,000 4,150,000 нема програм нема програм нема програм нема програм
144 Чока 512,372 621,622 578,300 559,078 веће веће
145 Шид 20,050,000 14,450,000 19,454,871 14,000,000 скупштина скупштина

6,456,681,172 5,454,720,167 5,753,985,664 5,342,737,095 50 51 скупштина
Има програм 130 127 125 120 61 55 веће
Нема програм 13 18 17 20 4 4 градонач/предс.општ.
Нема податак 2 0 3 5 1 4 управа

0 1 привремени орган
11 11 нема податак
17 20 нема програм
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2015 2016 2017

1 Александровац не не не
2 Алексинац да да нема програм
3 Аранђеловац не не не
4 Ариље нема пренета нема пренета нема пренета
5 Бабушница нема пренета нема пренета нема пренета
6 Бајина Башта да, мање да, мање да, мање
7 Баточина не не не
8 Бела Паланка не не не
9 Београд да, мање да, мање да, мање
10 Блаце не не не
11 Богатић нема програм нема програм нема програм
12 Бојник да, мање да, мање да, мање
13 Бољевац не не не
14 Бор да да нема податак
15 Босилеград да да да
16 Брус нема пренета нема пренета нема пренета
17 Бујановац не нема пренета нема пренета
18 Ваљево да да, мање да, мање
19 Варварин не нема пренета нема пренета
20 Велика Плана да, мање да, мање не
21 Велико Градиште нема програм нема програм нема пренета
22 Владимирци нема програм не не
23 Владичин Хан нема пренета нема пренета нема пренета
24 Власотинце не не не
25 Врање не да, мање не
26 Врњачка Бања да, без износа нема програм не
27 Гаџин Хан да да да
28 Голубац да, без износа да, без износа да, без износа
29 Горњи Милановац нема пренета нема податак нема пренета
30 Деспотовац нема пренета нема пренета нема пренета
31 Димитровград не не не
32 Дољевац не да нема пренета
33 Жабари нема податак нема пренета нема пренета
34 Жагубица не не не
35 Житорађа не не не
36 Зајечар да, мање да, мање не
37 Ивањица нема пренета нема пренета не
38 Јагодина да, без износа да, без износа да, без износа
39 Кладово не не не
40 Кнић нема пренета нема пренета нема пренета
41 Књажевац да да да, мање
42 Косјерић не не не
43 Коцељева да, мање нема програм нема програм
44 Крагујевац не не не
45 Краљево да, мање да, мање не
46 Крупањ да, мање не да, мање
47 Крушевац да, мање да, мање да
48 Куршумлија не не не
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49 Кучево не не не
50 Лајковац да да да, мање
51 Лапово не не не
52 Лебане не не не
53 Лесковац да, мање да, мање не
54 Лозница нема пренета нема пренета нема податак
55 Лучани нема пренета нема пренета нема програм
56 Љиг нема податак не да, мање
57 Љубовија не нема програм не
58 Мајданпек нема пренета нема податак не
59 Мали Зворник да да не
60 Мало Црниће нема пренета нема пренета да, мање
61 Медвеђа не не не
62 Мерошина не не не
63 Мионица не да, мање да, мање
64 Неготин да, мање да, мање не
65 Ниш да да, мање да, мање
66 Нова Варош да, мање да, мање не
67 Нови Пазар нема пренета нема пренета нема пренета
68 Осечина не да да
69 Параћин нема програм не не
70 Петровац да, мање не да, мање
71 Пирот не не не
72 Пожаревац да, мање да, мање да, мање
73 Пожега нема програм нема програм нема програм
74 Прешево нема податак нема податак нема програм
75 Прибој не да, мање не
76 Пријепоље не не не
77 Прокупље нема програм нема програм нема програм
78 Ражањ да, мање да, мање да, мање
79 Рача нема програм нема пренета нема пренета
80 Рашка нема пренета нема пренета нема пренета
81 Рековац нема пренета нема пренета нема пренета
82 Свилајнац нема програм нема податак нема пренета
83 Сврљиг не нема пренета нема пренета
84 Сјеница не нема пренета нема пренета
85 Смедерево не да, мање не
86 Смедеревска Паланка не не нема податак
87 Сокобања да, мање да, мање нема податак
88 Сурдулица не не не
89 Топола да, мање не не
90 Трговиште нема пренета нема пренета не
91 Трстеник не не не
92 Тутин не не не
93 Ћићевац не не не
94 Ћуприја да, без износа да, без износа да, без износа
95 Уб не нема податак не
96 Ужице да да, мање не
97 Црна Трава да да нема програм
98 Чајетина не не не
99 Чачак не не не

100 Шабац не не не
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101 Ада не не не
102 Алибунар да, без износа нема програм не
103 Апатин не не не
104 Бач да, мање да, мање да, мање
105 Бачка Паланка да, мање да не
106 Бачка Топола нема пренета нема пренета нема пренета
107 Бачки Петровац да да да
108 Бела Црква нема пренета нема пренета нема програм
109 Беочин не не не
110 Бечеј не не да, мање
111 Врбас нема податак нема податак не
112 Вршац да не не
113 Жабаљ да да не
114 Житиште нема програм не не
115 Зрењанин да не да, мање
116 Инђија да да да
117 Ириг не не не
118 Кањижа да да да
119 Кикинда да да не
120 Ковачица не не не
121 Ковин да, мање да да
122 Кула не да да
123 Мали Иђош нема пренета нема пренета нема пренета
124 Нова Црња да да да
125 Нови Бечеј да нема пренета нема пренета
126 Нови Кнежевац нема пренета нема пренета нема пренета
127 Нови Сад да, мање не не
128 Опово не не нема пренета
129 Оџаци да, мање да нема податак
130 Панчево да, без износа да, без износа да, мање
131 Пећинци не нема програм не
132 Пландиште да, мање да, мање не
133 Рума не не нема програм
134 Сента да да да
135 Сечањ нема пренета нема пренета нема пренета
136 Сомбор не не не
137 Србобран не да, мање да, мање
138 Сремска Митровица нема програм нема програм нема програм
139 Сремски Карловци не не не
140 Стара Пазова не не не
141 Суботица не нема податак не
142 Темерин нема пренета нема пренета нема пренета
143 Тител да да нема пренета
144 Чока да да да
145 Шид да, мање да, мање да, мање

145 145 145
23 23 12
6 4 3

24 24 20
56 50 67
10 10 11
22 27 27
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