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АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
ВЛАСОТИНЦЕ

ОДЛУКУ

203.
На основу члана 43, Закона о буџетском систему ("Слу-

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗА 2017. ГОДИНУ

жбени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 93/2012, 62/2013,

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ

63/2013-исправка, 108/2013, 142/2015 и 68/2015-др. за-

ВЛАСОТИНЦЕ

кон, 99/2016) и члана 32. Закона о локалној самоуправи
("Службени галник РС", број 129/2007 и 83/2014-други

Члан 1.

Закон и члана 15 став 1, тачка 2 Статута општине Вла-

I ОПШТИ ДЕО

сотинце ("Службени гласник града Лесковца", бр. 12/08
и 24/11), Скупштина општине Власотинце на седници
одржаној дана 27.04.2017.године, донела је:

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине
Власотинце за 2017. годину (у даљем тесту: буџет), мењају се у следећим износима :

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

795.381.368

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

795.381.368

У чему
- буџетска средства
- сопствени приходи

789.312.368
6.069.000

- донације
1.2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

870.992.637

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

599.190.584

У чему
-текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода

593.351.584
5.839.000

- донације
2.2.ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:

271.802.053

-текући буџетску издаци

271.572.053

- издаци из сопствених прихоа

230.000

- донације
БУЏЕТСКИ / ДЕФИЦИТ (кл.7+кл 8)-(кл.4 + кл..5)

75.611.269
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Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ

75.611.269

Б. РАЧУН ФИНАСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања до задуживања
Суфицит из претходне године или неутрошена сред. из претх. Год.

101.742.758

Издаци за отплату главнице дуга

26.131.489

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика
НЕТО ФИНАСИРАЊЕ

75.611.269

Буџетски дефицит у износу од 75.611.269 динара, покриће се из неутрошених средстава из претходне године.
Приходи и примања , расходи и издаци буџета мењају се у следећим износима:
ОПИС

Шиф. ек. класиф

Средст. из буџета

1

2

3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

789.312.368

1. Порески приходи
1.1 Порески доходак, добит и капит.добитак
1.2 Самодопринос

71

367.685.409

711

210.664.000

711180

1.3 Порез на имовину

713

77.412.089

1.4 Порез на добра и услуге (осим надохнад

714

12.609.320

- поједини врсте прихода са одређеном

12.609.320

1.5 Остали порески приходи
2. Непорески приходи

716
74,77

67.000.000
29.314.241

- поредине вресте приходи са одређ. Наме
3. Донације
4.Трансфери

731+732
733

5. Примање од продаје нефинасинасије имовине

8

6. Вишак прихода

3

7. Задужење од пословних банака

9

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
1. Текући расходи

392.312.718

101.742.758

864.923.637
4

593.351.584

1.1 Расходи за запослене

41

205.102.825

1.2 Коришћење роба и услуга

42

173.032.127

1.3 Отплата камате

44

5.334.643

1.4 Субвенције

45

43.900.000

1.5 Социјална заштитиа из буџета

47

7.300.000
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1.6 Остали расходи

48+49

2.Трансфери

47.933.657

463,464,465

110.748.332

З.Издаци за набавку нефинасијске имовине

5

4.Издаци за набавку финансијске имовине

62

271.572.053

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима

61

26.131.489

611

26.131.489

Члан 2.
Примања буџета општине и трансфера од других нивоа власти, у укупном износу од 891.055.126 динара, и
примања по основу других активности у износу од 6.069.000 динара по врстама, односно
економским класификацијама, мењају се износе:
Ек.клас

ОПИС

Сред буџ.

Сред.соп

Укупно

1

2

3

4

6

341

Суфицит

101.742.758

101.742.758

711110

Порез на зараде

183.370.000

183.370.000

711120

Порез на приходе од самосталне дела

20.000.000

20.000.000

711140

Порез на приходе од имовине

294.000

294.000

711190

Порез на друге приходе

7.000.000

7.000.000

711000

Порез на доходак, добит и кап добит

713120

Порез на имовину

713310

210.664.000

0

210.664.000

67.303.089

67.303.089

Порез на наслеђе и поклон

1.615.000

1.615.000

713400

Порез на пренос апсолутних права

8.494.000

8.494.000

713000

Порез на имовину

77.412.089

714510

Накнаде за моторна возила

11.870.000

11.870.000

714543

Накнада промене пољопривредног земљ

539.320

539.320

714552

Боравашна такса

100.000

100.000

714560

Посебна накнада за заштиту жив сред.

100.000

100.000

714000

Порез на добра и услуге

12.609.320

716000

Комунална такса за истицање фирме на
пословним просторијама

67.000.000

716

Други порези

67.000.000

733151

Ненаменски трансфери од републике у корист
нивоа општине

346.808.718

346.808.718

733251

Текући наменски трансфри, у ужем смислу од
Републике у корист општине

45.504.000

45.504.000

733000

Трансфери од других нивоа власти

741150

Камата на средства буџета општине

392.312.718
100.000

0

0

77.412.089

12.609.320
67.000.000

0

0

67.000.000

392.312.718
100.000
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741500

Накнада за коришћ. прир добара

733.900

733.900

741531

Накнада за коришћење простора на гр.

240.000

240.000

741000

Приходи од имовине

1.073.900

1.073.900

742150

Приходи од прод доб и усл .

9.238.341

742251

Општинска административна такса

3.302.000

3.302.000

742253

Накнада за уређење грађ. земљишта

8.000.000

8.000.000

742351

Приходи општинског органа управе

100.000

100.000

742000

Приходи од продаје, добра и услуге

743

Приходи од новчаних казни

4.800.000

4.800.000

743

Приходи од новчане казне

4.800.000

4.800.000

745150

Мешовити и неодређени приходи

2.800.000

505.000

3.305.000

745000

Мешовити и неодређени приходи

2.800.000

505.000

3.305.000

77100

Меморандумске ставке рефунд.расхода

0

2.600.000

2.600.000

791110

Приходи од републике

791111

Приходи од републике

20.640.341

2.964.000

2.964.000

12.202.341

23.604.341

0

УКУПНО

891.055.126

0

0

6.069.000

897.124.126

Члан 3.
Издаци буџета по основним наменама (општи део), мењају се у следећим износима:

Економ
класифик

Издаци буџета
по основним
наменама,
утврђују се
у следећим
износима и то:

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411

Плате, додаци и накнаде запослених

412

Социјални доприноси на атерет послодавца

413

Издаци из
додатих
прихода
органа

Укупна
средства

165.899.933

165.899.933

30.501.040

30.501.040

Накнаде у натуру(превоз)

1.068.400

1.068.400

414

Социјална давања запосенима

4.257.627

415

Накнаде за заполсене (превоз)

1.179.997

1.179.997

416

Награде и бонуси

2.195.828

2.195.828

Укупно
421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

2.630.000

6.887.627

205.102.825

2.630.000

207.732.825

67.828.364

189.000

68.017.364

1.522.000

86.000

1.608.000

39.259.802

1.774.000

41.033.802

9.520.000

6.000

9.526.000
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425

Текуће поправке и одржавање

41.028.590

305.000

41.333.590

426

Материјал

13.873.371

839.000

14.712.371

173.032.127

3.199.000

176.231.127

Укупно
441

Отплате домаћих камата

5.334.643

5.334.643

451

Капиталане субвенције

43.900.000

43.900.000

463

Текући трансфери

72.650.416

72.650.416

464

Текући трансфери

18.600.000

18.600.000

465

Остале текуће донације и трансфери

19.497.916

472

Једнократне помоћи из буџета

481

Дотације удружењима грађана и спортским
удружењима

482

Порези,таксе и казне

483

Новчане казне по решењу

485

Накнад по рес судова
Укупно

499

Средства резерви

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

515

Нематеријални имовина

541

Набавка земљишта
Укупно

611

7.300.000

28.301.657

28.301.657

Отплата кредита код домаћх посл банака

10.000

100.000

6.500.000

6.500.000

36.013.657

10.000

36.023.657

11.920.000

11.920.000

252.857.633

252.857.633
230.000

13.744.420

200.000

200.000

5.000.000

5.000.000

271.572.053

230.000

26.131.489

УКУПНО

1.122.000

100.000

13.514.420

5

19.497.916

7.300.000

1.112.000

48

0

891.055.126

271.802.053
26.131.489

6.069.000

897.124.126

Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018 и 2019 годину исказују се и мењају се и
исплаћују се у следећем прегледу:
Ек.кл.

Поз.

Опис

2017

2018

2019

1

3

3

4

5

6

541

48/0

Општинска управа Куповина земљишта

5.000.000

511

59/0

Управљање (одржавање) јавног осветљењаулична расвета- НН мрежа

1.500.000

511

65/0

Изградња водоводне мреже у Стајковцу

511

66/0

Изградња базена за снабдевање водом у МЗ
Шишава

11.500.000
3.840.000
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511

67/0

Изградња водоводне инфраструктуре у улици
Саве Ковачевића

3.600.000

511

68/0

Изградња Водоводне мреже у МЗ Орашје

1.757.424

511

69/0

Завршетак прве фазе канла мреже у МЗ Бољаре

8.000.000

511

70/0

Управљање отпадним водома

3.000.000

511

71/0

Изградња канализационе мреже у МЗ Бољаре
друга фаза (део)

1.500.000

511

71/1

Изградња резервоара МЗ Шишавадруга фаза

4.500.000

511

72/0

Реконструкција зграде Техничке школе и
Гимназије

34.500.000

511

73/0

Реконструкција ОШ Карађорђе Петровић
Крушевица, истурено оделење у Бољару

8.890.000

511

74/0

Реконструкција зграде дома здравља у
Власотинцу

22.793.000

511

75/0

Изградња азила за псе

16.054.000

511

77/0

Учешће општине у пројектима

511

78/0

Изградња улица МЗ

511

79/0

Изградња индустријске зоне прва фаза

3.669.691

511

80/0

Адаптација фасада на објектима јавних
установа

14.000.000

511

81/2

Адаптација канцеларија у згради општине

3.000.000

511

81/4

Заврсетак поткровља

2.500.000

511

83/0

Уређење атарских путева

9.000.000

511

92/0

Управљање собраћајем-Друмски саобраћај

8.700.000

511

97/0

Изградња улице Саве Ковачевића

17.735.000

511

98/0

Реконструкција Власинске улице

26.875.058

511

99/1

Изградња улица у МЗ Бољаре

8.000.000

511

99/2

Изградња улица у МЗ Глоажане

9.500.000

511

99/3

Изградња улица у МЗ Стајковце

1.500.000

511

99/0

Изградња пута у МЗ Присјан

5.870.000

511

196/0 Изградња дома културе у МЗ Батуловцу

4.200.000

511

197/0 Изградња дома културе у МЗ Конопници

4.000.000

511

194/0 Изградња поптопрног зида у МЗ Јездине

500.000

511

195/0 Уређење канала у МЗ Стајковце

800.000

УКУПНА СРЕДСТВА
Извор финансирања средства међунар.
донатора
Буџетска средства

6.698.460
0

252.982.633
13.054.000
136.410.875

Средстав из суфицита

90.517.758

Средства из вишег нивоа власти

13.000.000
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Члан 5.
II ПОСЕБАН ДЕО
Средства буџета у износу од 891.055.126 динара, и средства из додатних активности корисника буџета у износу

Екон клас.

Бр. поз.

Функција

од 6.069.000 динара мењају се по корисницима и наменама и то:

Опис

средства из
буџета 01

средства из
сопст. изв. 04

средства из
ост. изв.

укупна
средства

Раздео 1.
Глава 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Програм 2101
ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001 ПА ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
Функција 111 Извршни и законодавни органи
110

1/0.

411

Плате и додаци запослених

1.002.432

1.002.432

2/0.

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

179.436

179.436

3/0

421

Стални трошкови

160.000

160.000

4/0

422

Трошкови путовања

100.000

100.000

5/0

423

Услуге по уговору

2.000.000

2.000.000

6/0

426

Материјал

150.000

150.000

7/0

465

Остале текуће дотације и трансфери

71.652

71.652

8/0

481

Дотација политичким странакама

245.657

245.657

3.909.177

3.909.177

Укупно за ПА функционисање
скупштине

Пројекат: 035/1 Унапређење родне равноправности кроз пројекарт здравствене заштите
8./1

423

Услуге по уговору

3.000.000

3.000.000

Укупно за пројекат

3.000.000

3.000.000

Укупноза главу1.1 функција 111

6.909.177

6.909.177

Укупно за раздео 1. СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ

6.909.177

6.909.177

Раздео 2.
Глава 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Програм 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА
Функција 111 Извршни и законодавни органи
111

9/0

411

Плате и додаци запослених

7.125.196

7.125.196

10/0

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

1.290.384

1.290.384

11/0

415

Накнаде за запослене (превоз)

70.000

70.000
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12/0

421

Стални трошкови

300.000

300.000

13/0

422

Трошкови путовања

200.000

200.000

14/0

423

Услуге по уговору

700.000

700.000

15/0

426

Материјал

150.000

150.000

16/0

465

Текуће дотације и трансфери

500.320

500.320

Укупно за главу 2.01, функција 111

10.335.900

10.335.900

Укупно за раздео 2. ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ

10.335.900

10.335.900

Раздео 3.
Глава 3.01 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Програм. 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАПНЕ САМОУПРАВЕ
ПА0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА
Функција 111 Извршни и закнодавни органи
17/0

411

Плате и додаци

4 335.520

4.335.520

18/0

412

Социјапни доприноси на терет
послодавца

773.904

773.904

19/0

415

Накнаде за запослене

50.000

50.000

20/0

421

Стални трошкови

100.000

100.000

21/0

422

Тршкови путовања

100.000

100.000

22/0

423

Услуге по уговору

1.700.000

1.700.000

23/0

426

Материјал

100.000

100.000

24/0

465

Текуће дотације и трансфери

350.008

350.008

Укупноза главу3.01, функција 111

7.509.432

7.509.432

Укупно за раздео 3. ОПШТИНСКО
ВЕЋЕ

7.509.432

7.509.432

Раздео 4.
Глава 4.01 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА0004 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Функција 330 Судови

Раздео 5.

25/0

411

Плате и додаци запослених

2.700.960

2.700.960

26/0

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

483.468

483.468

27/0

421

Стални трошкови

80.000

80.000

28/0

422

Трошкови путовања

20.000

20.000

29/0

426

Материјал

30.000

30.000

30/0

465

Остале текуће дотације и трансфери

193.512

193.512

Укупно за главу 4.01, функција 330.

3.507.940

3.507.940

Укупно за раздео 4. ОЈП

3.507.940

3.507.940
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Глава 5.01 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0001 ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Функција 130 Опшше услуге
ОПШТИНСКА УПРАВА
130

31/0

411

Плате и додаци запослених

61.621.492

61.621.492

32/0

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

11.624.508

11.624.508

33/0

413

Накнаде у натури (превоз)

368.400

368.400

34/0

414

Социјапна давања запосленима

3.000.000

3.000.000

35/0

415

Накнаде за запослене (превоз)

649.997

649.997

36/0

416

Награде ибонуси

265.828

265.828

37/0

421

Стални трошкови

6.000.000

6.000.000

38/0

422

Трошкови путовања

300.000

300.000

39/0

423

Услуге по уговору

10.000.000

10.000.000

40/0

424

Специјализоване услуге

1.000.000

1.000.000

41/0

425

Текуће поправке и одржавање

2.944.000

2.944.000

42/0

426

Материјал

3.080.000

3.080.000

43/0

465

Остале текуће дотације и трансф.

8.897.479

8.897.479

44/0

482

Порези, таксе и казне

500.000

500.000

45/0

485

Накнаде по решењу суда (поравнања)

6.300.000

6.300.000

46/0

499

Текућа буџетска резерва

11.920.000

11.920.000

47/0

512

Машине и опрема

3.100.000

3.100.000

48/0

541

Куповина земљишта

5.000.000

5.000.000

136.571.704

136.571.704

Укупно ПА Опште услуге локалне
самоуправе

ПА 0007 ПА 0007 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЦИОНАНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Функција 130 Општеуслуге
130

49/0

481

Дотације невладиним органзацијама

200.000

200.000

Укупно за ПА функцинисање
националних савета и националних
мањина

200.000

200.000

Дотације невладиним организацијма

5.057.000

5.057.000

Укупно за пројекат 001/0

5.057.000

5.057.000

141.828.704

141.828.704

5.334.643

5.334.643

Пројекат 001/0: Подршка локалним удружењима грађана
50/0

481

Укупно за функција 130
ПА 0003 ПА 0003 - СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГДУГА
Функција 170 Трансакција јаеног дуга
170

51/0

441

Отплата домаћих камата
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Отплате главнице домаћим
кредиторима

26.131.489

26.131.489

Укупно за функцију 170, ПА
Сервисирање јавног дуга

31.466.132

31.466.132

Пројекат 002/0: Превентивни систем заштите од елементарних непогода и отклањање штета од елементарних
непогода
Функција 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
53/0

425

Текуће поправке и одржавање

6.500.000

6.500.000

Укупно за пројекат 002/0, функција
660

6.500.000

6.500.000

179.794.836

179.794.836

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ
ЈАВНЕ УСЛУГЕ
ПРОГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА 0001 ПРОСТОРНО УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
Функција 620 Развој заједнице
54/0

423

Услуге по уговору

3.200.000

3.200.000

55/0

424

Специјализоване услуге

2.500.000

2.500.000

56/0

511

Пројектно планирање

3.600.000

3.600.000

Укупно за ПА Просторно
урбанистичко планирање

9.300.000

9.300.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

9.300.000

9.300.000

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА001 УПРАВЉАЊЕ (ОДРЖАВАЊЕ) ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Функција 640 Улична расвета
57/0

421

Стални трошкови

15.000.000

15.000.000

58/0

425

Текуће попраеке иодржаеање

1.500.000

1.500.000

59/0

511

Изградња НН мреже

1.500.000

1.500.000

18.000.000

18.000.000

Стални трошкоеи ЈКП Комуналац

14.400.000

14.400.000

Укупно за ПА

14.400.000

14.400.000

Укупно за ПА Управљање јавног
осветљења
ПА 002 ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Функција 550 Заштита животне средине
60/0

421

ПА 003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Функција 510 Управљање отпадом
61/0

451

Субеенције јаеним предузећима ЈКП
Комуналац

8.400.000

8.400.000

Укупно за ПА Одржавање чистоће на
површинама јавне намене

8.400.000

8.400.000

22.800.000

22.800.000

Укупно ЈКП Комуналац
ПА 009 ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
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Функција 510 Управљање отпадом
62/0

421

Стални трошкоеи - преузете обавезе
ЈП Чистоће

1.000.000

1.000.000

Укупно за ПА Остале комуналне
услуге

1.000.000

1.000.000

7.000.000

7.000.000

ПА 008 УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
Функција 630 Водоснабдевање
63/0

421

Стални трошкоеи ЈКП Водовод

64/0

451

Субеенције јаеним предузећима ЈКП
Водоеод

23.000.000

23.000.000

Укупно ЈКП Водовод ПА Управљање
и снабдевање водом за пиће

30.000.000

30.000.000

Зграде и грађевинкси објекти

11.500.000

11.500.000

Укупно за пројекат 003/0

11.500.000

11.500.000

Пројекат 003/0: Изградња водоводне мреже у Стајковцу
65/0

511

Пројекат 004/0: Изградња базена за снабдевање водом у МЗ Шишава
66/0

511

Зграде и грађевинкси објекти

3.840.000

3.840.000

Укупно за пројекат 004/0

3.840.000

3.840.000

Средства из суфицита

3.840.000

3.840.000

Пројекат 005/0: Изградња водоводне инфраструктуре у улици Саве Ковачевића
67/0

511

Зграде и грађееински објекти

3.600.000

3.600.000

Укупно за пројекат 005/0

3.600.000

3.600.000

Пројекат 006/0: Изградња Водоводне мрежеуМЗ Орашје
68/0

511

Зграде и грђееински објекти

1.757.424

1.757.424

Укупно за пројекат 006/0

1.757.424

1.757.424

Средства из суфицита

1.757.424

1.757.424

Пројекат 006/1: Изградња резервоара за снабдевање водому МЗ Шишава друга фаза
68/1

511

Зграде и грађевински објекги

4.500.000

4.500.000

Укупно за пројекат

4.500.000

4.500.000

Пројекат 007/0: Изградња канализационе мреже у МЗ Ладовица прва фаза
Функција 520 Управљање отпадним водама
69/0

511

Зграде и грађееински објекти

8.000.000

8.000.000

Укупно за пројекат 007/0

8.000.000

8.000.000

Пројекат 008/0: Завршетак прве фазе канализације МЗ Бољаре
Функција 520 Управљање отпадним водама
70/0

511

Зграде и грађевински објекти

3.000.000

3.000.000

Укупно за пројекат 008/0

3.000.000

3.000.000

Средства из суфицита

3.000.000

3.000.000

Пројекат 009/0 Изградња канализационе мреже у МЗ Бољаре друга фаза (део)
71/0

511

Зграде и грађевински објекти

1.500.000

1.500.000
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Укупно за пројекат 009/0

1.500.000

1.500.000

Укупно за функцију 550

14.400.000

Укупно за функцију 510

9.400.000

Укупно за функцију 630

55.197.424

Укупно за функцију 640

18.000.000

Укупно за функцију 520

12.500.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Извор
финансирања 01

100.900.000

8.597.424

109.497.424

ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Функција 620 Развој заједнице
Пројекат 010/0: Реконструкција зграде Техничке школе и Гимназије
7210 511

Зграде и грађевински објекти

1.500.000

33.000.000

34.500.000

Укупно за пројекат 010/0

1.500.000

33.000.000

34.500.000

3.000.000

3.000.000

30.000.000

30.000.000

Средства из других нивоа власти
Средства из суфицита

Пројекат 011/0: Реконструкција ОШ Карађорђе Петровић Крушевица, истурено одељење у Бољару
73/0

511

Зграде и грађевински објекти

440.000

8.450.000

8.890.000

Укупно за пројекат 011/0

440.000

8.450.000

8.890.000

8.450.000

8.450.000

Средства из суфицита
Пројекат 012/0: Реконструкција зграде дома здравља у Власотинцу
74/0

511

Зграде и грађевински објекти

1.090.000

21.703.000

22.793.000

Укупно за пројекат 012/0

1.090.000

21.703.000

22.793.000

21.703.000

21.703.000

Средства из суфицита
Пројекат 013/0: Изградња азила за псе
75/0

511

Зграде и грађевински објекти

3.000.000

13.054.000

16.054.000

Укупно за пројекат 013/0

3.000.000

13.054.000

16.054.000

13.054.000

13.054.000

Средства од донатора
Пројекат 014/0: Учешће у финансирању рада регионалне развојне агенције
76/0

423

Услуге по уговору

900.000

900.000

Укупно за пројекат 014/0

900.000

900.000

Зграде и грађевински објекти

6.698.460

6.698.460

Укупно за пројекат 015/0

6.698.460

6.698.460

Зграде и грађевински објекти

0

0

Укупно за пројекат 016/0

0

0

Пројекат 015/0: Учешће општине у пројектима
77/0

511

Пројекат 016/0: Изградња улица у МЗ
78/0

511

Пројекат 017/0: Изградња индустријске зоне прва фаза
79/0

511

Зграде и грађевински објекти

3.669.691

3.669.691
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Укупно за пројекат 017/0

3.669.691

3.669.691

Средства из суфицита

3.669.691

3.669.691

Пројекат 018/0: Адаптација фасада на објектима јавних установа и предузећа
80/0

511

Зграде и грађевински објекти

4.000.000

10.000.000

14.000.000

Укупно за пројекат 018/0

4.000.000

10.000.000

14.000.000

10.000.000

10.000.000

Средства од других нивоа власти
ПА Мере активне политике запошљавања
81/0

423

Услуге по уговору

1.500.000

1.500.000

Укупно за ПА Мере актмвне
политике запошљавања

1.500.000

1.500.000

Капитално одржавање зграда и
објеката

3.000.000

3.000.000

Укупно за пројекат

3.000.000

3.000.000

Зграде и грађевиснки објекги

2.500.000

2.500.000

Укупно за пројекат

2.500.000

2.500.000

Пројекат 018/2: Адаптација канцеларија узгради општине
81/2

511

Пројекат 018/3: Завршетак поткровња на згради општине
81/3

511

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИРАЗВОЈ
функција 620

24.628.460

89.876.691

114.505.151

Средства из суфицита

76.876.691

76.876.691

Средства из других нивоа власти

13.000.000

13.000.000

ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Функција 421 Пољопривреда
Пројекат 019/0: Субвенције у пољопривреди за вештачко осемењавање
82/0

451

Текуће субвенције

1.500.000

1.500.000

Укупно за пројекат 019/0

1.500.000

1.500.000

Пројекат 020/0: Уређење атарских путева
83/0

511

Зграда и грађевински објекти

3.000.000

6.000.000

9.000.000

Укупно за пројекат 020/0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

6.000.000

6.000.000

Средства од других нивоа власти
Пројекат 021/0: Субвенције у пољопривреди за воћарство и виноградарство
84/0

451

Текуће субвенције

5.500.000

5.500.000

Укупно за пројекат 021/0

5.500.000

5.500.000

Текуће субвенције

3.500.000

3.500.000

Укупно за пројекат 022/0

3.500.000

3.500.000

Текуће субвенције

700.000

700.000

Укупно за пројекат 023/0

700.000

700.000

Пројекат 022/0: Субвенције у пољопривреди за повртарство
85/0

451

Пројекат 023/0: Субвенције у пољопривреди за пчеларство
86/0

451
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Пројекат 024/0: Накнаде за противградне стрелце
87/0

423

Услуе по уговору

1.100.000

1.100.000

Укупно за пројекат 024/0

1.100.000

1.100.000

Пројекат 024/1: Субвенције камата за пољопривредну производњу
87/1

451

Текуће субвенције

1.000.000

1.000.000

Укупно за пројекат

1.000.000

1.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ Функција 421

16.300.000

6.000.000

22.300.000

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Функција: 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
88/0

421

Стални трошкови -ПВВ

12.600.000

12.600.000

89/0

423

Услуге по уговору

20.000

20.000

90/0

424

Специјализоване услуге

150.000

150.000

Укупно за ПА Управљање Зашгитом
животне средине,

12.770.000

12.770.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Функција 560

12.770.000

12.770.000

ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ПА УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ
Функција 451 Друмски саобраћај
91/0

425

Текуће поправке и одржавање

2.141.400

92/0

511

Зграде и грађевински објекти

0

3.125.000

3.125.000

93/0

512

Машине и опрема

5.133.600

3.000.000

8.133.600

Укупно за ПА Управљање
саобраћајем

7.275.000

6.125.000

13.400.000

6.125.000

6.125.000

Средства из суфицита

2.141.400

Пројекат 025/0: Летње одржавање путева и улица
94/0

425

Текуће поправке и одржавање

12.000.000

2.000.000

14.000.000

Укупно за пројекат 025/0

12.000.000

2.000.000

14.000.000

2.000.000

2.000.000

Средства из суфицита
Пројекат 026/0: Зимско одржавање путева и улица
95/0

425

Текуће поправке и одржавање

2.000.000

3.100.000

5.100.000

Укупно за пројекат 026/0

2.000.000

3.100.000

5.100.000

3.100.000

3.100.000

Средства из суфицита
Пројекат 027/0:Крпљење ударних рупа
96/0

425

Текуће поправке и одржавање

3.000.000

3.000.000

Укупно за пројекат 027/0

3.000.000

3.000.000

Пројекат 028/0: Изградња улице Саве Ковачевића
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511

Страна 535 — Број 7

Зраде и грађевински објекти

17.735.000

17.735.000

Укупно за пројекат 028/0

17.735.000

17.735.000

Пројекат 029/0: Реконструкција Власинске улице
98/0

511

Зграде и грађевински објекти

14.647.415

12.227.643

26.875.058

Укупно за пројекат 029/0

14.647.415

12.227.643

26.875.058

12.227.643

26.875.058

Зграде и грађевински објекти

5.870.000

5.870.000

Укупно за пројекат

5.870.000

5.870.000

Средства из суфицита

5.870.000

5.870.000

Средства из суфицита
Пројекат 030/0: Изградња путауМЗ Присјан
99/0

511

Пројекат 030/1: Изградња улица у МЗ Бољаре
99/1

511

Зграде и грађевински објекти

8.000.000

8.000.000

Укупно за пројекат

8.000.000

8.000.000

Зграде и грађевински објекти

9.500.000

9.500.000

Укупно за пројекат 030/0

9.500.000

9.500.000

Зграде и грађевински објекти

1.500.000

1.500.000

Укупно за пројекат

1.500.000

1.500.000

Пројекат 030/2: Изградња улица у МЗ Гложане
99/2

511

Пројекат 030/3: Изгарадња улица у МЗ Стајковце
99/3

511

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ Функција 451

75.657.415

Средства из суфицита

29.322.643

104.980.058

29.322.643

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА 001 ПА 001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА
Функција 912 Основно образовање
100/0 463

ОШ "СИНИША ЈАНИЋ"
ВЛАСОТИНЦЕ

9.929.600

9.929.600

226.000

226.000

10.000

10.000

415 Накнаде за запослене

102.100

102.100

416 Награде за запослене

500.000

500.000

421 Стални трошкови

3.691.000

3.691.000

422 Трошкови путовања

4.090.000

4.090.000

140.000

140.000

15.000

15.000

425 Текуће поправке и одржавање

360.500

360.500

426 Материјал

380.000

380.000

15.000

15.000

250.000

250.000

413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима

423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

482 Порези таксе и казне
511 Зграде и грађевински објекти
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512 Машине и опрема
101/0 463

150.000

150.000

8.058.835

8.058.835

206.548

206.548

414 Социјална давања запосленима

65.189

65.189

415 Накнаде троскова за запослене

330.000

330.000

416 Награде за запослене

730.600

730.600

421 Стални трошкови

3.627.280

3.627.280

422 Трошкови путовања

1.783.418

1.783.418

350.000

350.000

30.000

30.000

425 Текуће поправке и одржавање

400.000

400.000

426 Материјал

370.800

370.800

15.000

15.000

150.000

150.000

ОШ "СВЕТИ САВА" ГЛОЖАНЕ

5.943.639

5.943.639

413 Накнаде у натури

1.153.210

1.153.210

72.000

72.000

415 Накнада за трошкове за
запослене

395.400

72.000

416 Награде за запослене

576.243

576.243

2.348.500

2.348.500

422 Трошкови путовања

781.538

781.538

423 Услуге по уговору

209.000

209.000

20.000

20.000

425 Текуће одржавање

123.600

123.600

426 Материјал

259.148

259.148

5.000

5.000

3.657.100

3.657.100

556.200

556.200

20.750

20.750

350.000

350.000

421 Стални трошкови

1.087.500

1.087.500

422 Трошкови путовања

1.093.000

1.093.000

123.600

123.600

10.000

10.000

425 Текуће поправке и одржавање

100.500

100.500

426 Материјал

190.550

190.550

50.000

50.000

ОШ "8. ОКТОБАР" ВЛАСОТИНЦЕ
413 Накнаде у натури

423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

482 Порези таксе и казне
512 Машине и опрема
102/0 463

414 Социјална давања запосленима

421 Стални трошкови

424 Специјализоване услуге

482 Порези
103/0 463
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ОШ "БРАЋА МИЛЕНКОВИЋ"
ШИШАВА
413 Накнаде у натури
415 Накнаде трошкова за запослене
416 Награде за запослене

423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

511 Пројектно планирање
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512 Машине и опрема
104/0 463

75.000

75.000

4.004.090

4.004.090

367.100

367.100

55.000

55.000

416 Награде за запослене

238.690

238.690

421 Стални трошкови

934.000

934.000

422 Трошкови путовања

565.000

565.000

423 Услуге по уговору

170.000

170.000

10.000

10.000

425 Текуће поправке и одржавање

150.000

150.000

426 Материјал

114.300

114.300

5113граде и грађевински објекти

1.400.000

1.400.000

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
ТЕГОШНИЦА

6.640.220

6.640.220

413 Накнаде у натури

3.000.000

3.000.000

415 Накнаде трошкова за запослене

240.600

240.600

416 Награде за запослене

435.300

435.300

421 Стални трошкови

710.000

710.000

1.600.000

1.600.000

223.600

223.600

20.600

20.600

425 Текуће поправке и одржавање

105.060

105.060

426 Материјал

105.060

105.060

512 Машине и опрема

200.000

200.000

ОШ "БОЖИДАР МИЉКОВИЋ"
Г. ПРИСЈАН

2.626.607

2.626.607

413 Накнаде у натури

1.328.000

1.328.000

415 Превоз радника

178.000

178.000

416 Награде за запослене

294.607

294.607

421 Стални трошкови

437.000

437.000

60.000

60.000

128.000

128.000

21.000

21.000

113.000

113.000

67.000

67.000

2.704.230

2.704.230

414 Социјала дав запосленима

42.140

42.140

415 Превоз радника

50.000

50.000

ОШ "КАРАЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ"
КРУШЕВИЦА
413 Накнаде у натури
414Социјала дав запосленима

424 Специјализоване услуге

105/0 463

422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

106/0 463

422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
107/0 463

Страна 537 — Број 7
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416 Награде за запослене

417.630

417.630

421 Стални трошкови

580.800

580.800

1.203.000

1.203.000

122.600

122.600

20.000

20.000

425 Текуће поправке и одржавање

100.000

100.000

426 Материјал

105.060

105.060

5.000

5.000

58.000

58.000

2.178.060

2.178.060

960.000

960.000

415 Накнаде за запослене

10.000

10.000

416 Награде за запослене

40.000

40.000

725.000

725.000

5.000

5.000

103.000

103.000

20.000

20.000

425 Текуће поправке и одржавање

100.000

100.000

426 Материјал

105.060

105.060

512Машина и опрема

110.000

110.000

45.742.381

45.742.381

1.260.000

1.260.000

422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

482 Таксе
512 Машине и опрема
108/0 463

ОШ "25 МАЈ" ДОЊА
ЛОПУШЊА
413 Накнада у натури

421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге

Укупно за функцију 912
109/0 463
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Накнаде из буџета за исхрану
ученика
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ Функција 912

47.002.381

47.002.381

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА 0001 ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
Функција 920 Средње образовање
3.11

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
110/0 463

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ВЛАСОТИНЦЕ

7.093.000

7.093.000

20.000

20.000

415 Накнаде за запослене

1.100.000

1.100.000

416 Награде за запослене

300.000

300.000

3.438.000

3.438.000

422 Трошкови путовања

600.000

600.000

423 Услуге по уговору

250.000

250.000

424 Специјализоване услуге

230.000

230.000

414 Социјапна давања запосленима

421 Стапни трошкови
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425 Текуће поправке и одржавање

500.000

500.000

426 Материјал

445.000

445.000

10.000

10.000

200 000

200.000

5.530.000

5.530.000

20.000

20.000

415 Накнаде за запослене

440.000

440.000

416 Награде за запослене

300.000

300.000

3.200.000

3.200.000

422 Трошкови путовања

300.000

300.000

423 Услуге по уговору

250.000

250.000

424 Специјализоване услуге

100.000

100.000

425 Текуће поправке и одржавање

300.000

300.000

426 Материјал

300.000

300.000

20.000

20.000

300.000

300.000

Укупно за функцију 920

12.623.000

12.623.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10
- СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЊЕ Функција 920

12.623.000

12.623.000

482 Порези, казне и таксе
512 Машина и опрема
111/0 463
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ГИМНАЗИЈА "СТЕВАН
ЈАКОВЉЕВИЋ" ВЛАСОТИНЦЕ
414 Социјална давања запосленима

421 Стални трошкови

482 Порези, казне и таксе
512 Машина и опрема

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Функција 090 Социјална заштита некласификаована на другом месту
ПА 0001 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
112/0 463

Трансфери осталим нивоима власти

411

Плате и додаци запослених

1.615.000

1.615.000

412

Социјапни доприноси на терет
послодавца

285.000

285.000

421

Стални трошкови

245.635

245.635

422

Трошкови путовања

30.000

30.000

423

Услуге по уговору

30.000

30.000

425

Текуће поправке иодржавање

160.000

160.000

426

Материјал

80.000

80.000

465

Остале дотације

57.000

57.000

482

Порези и таксе

30.000

30.000

Укупно за пројекат

2.532.635

2.532.635

Једнократне помоћи

3.500.000

3.500.000

Укупно за ПА Социјална помоћ

6.032.635

6.032.635

472

Пројекат 031/0: Услуге дневног боравка за децу и младе
411

Плате и додаци запослених

397.000

1.892.000

2.289.000

Страна 540 — Број 7
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412

Социјални доп. на терет послодавца

410.000

410.000

421

Стални трошкови

70.000

70.000

422

Трошкови путовања

12.000

12.000

426

Материјал

103.500

103.500

465

Остале дотације

108.000

108.000

Укупно за пројекат 031/0

1.100.500

1.892.000

2.992.500

0

2.665.818

2.665.818

143.000

334.182

477.182

Пројекат 032/0: Помоћ у кући за децу и омладину ометене у развоју
411

Плате и додаци запослених

412

Социјална давања запосленима

421

Стални трошкови

17.500

17.500

422

Трошкови путовања

77.000

77.000

423

Зслуге по уговору

305.000

305.000

424

Специјализоване услуге

130.000

130.000

426

Материјал

264.400

264.400

465

Остале дотације

63.000

63.000

Укупно за пројекат 032/0

999.900

3.000.000

3.999.900

Укупно за пројекат функција 090

4.633.035

4.892.000

9.525.035

Укупно трансфер осталим нивоима
власти - Центар за социјални рад

8.133.035

4.892.000

13.025.035

ПА ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ
113/0 472

Накнаде из буџета за социјалну
заштиту
Једнократне помоћи породиљама

4.000.000

4.000.000

Студентске награде

1.000.000

1.000.000

Новчана средства за превоз деце

1.000.000

1.000.000

Накнада из буџета за вантелесну
оплодњу

500.000

500.000

Новчана средства за превоз деце

800.000

800.000

7.300.000

7.300.000

Дотација удружењима и
организацијама

1.000.000

1.000.000

Укупно за ПА Активности Црвеног
крста

1.000.000

1.000.000

Укупно за накнаде из буџета за
социјалну заштиту
ПА 005 АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА
114/0 481

Пројекат 033/0: Подршка даљем развоју услуга становања уз подршку за особе са инвалидитетом и ментал
потешкоћама
115/0 423

Услуге по уговору

1.283.000

115/1 481

Дотација удружењима и
организацијама

2.967.000

Укупно за пројекат 033/0

4.250.000

0

1.283.000
2.967.000

0

4.250.000
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Пројекат 034/0: Помоћ у кући за старе
116/0 423

Услуге по уговору

116/1 481

Дотација удружењима и
организацијама
Укупно за пројекат 034/0

832.000

832.000

832.000
1.168.000

1.168.000

1.168.000

2.000.000

Пројекат 035/0: Стратегија разеоја здраествене заштите младих у општини Власотинце
117/0 423

Услуге по уговору

300.000

300.000

Укупно за пројекат 035/0

300.000

300.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА Функција 090

21.815.035

Средства од других нивоа власти

6.060.000

27.875.035

6.060.000

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПА 001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Функција 700 Здравство
118/0 464

Дотација организацијама обавезног
социјалног осигурања

411

Плате и додаци запослених

9.287.700

9.287.700

412

Социјапни доприноси на терет
послодавца

1.654.300

1.654.300

415

Накнада радника

350.000

350.000

421

Стални трошкови

0

0

423

Услуге по уговору

0

0

424

Специјализоване услуге

0

0

425

Текуће поправке и одржавање

0

0

426

Материјал

0

0

482

Порези и таксе

250.000

250.000

511

Пројектно планирање

500.000

500.000

511

Капитапно одржавање објеката

600.000

600.000

512

Машина и опрема

0

0

12.642.000

12.642.000

5.064.300

5.064.300

893.700

893.700

5.958.000

5.958.000

18.600.000

18.600.000

Укупно дотација дому здравња
Пројекат 035/1: Унапређење здравствене заштите
411

Плате и додаци запослених

412

Социјапни доприноси на терет посл
Укупноза пројекат
Укупноза Дом здраања

ПА 003 СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШ.БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
119/0 424

Специјализоване услуае

900.000

900.000

Укупно за ПА

900.000

900.000

Пројекат 035/2: Здравстена заштите у стационалрном лечењу пацијената
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Материјал

200.000

200.000

Укупно за пројекат

200.000

200.000

19.700.000

19.700.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ12ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
функција 700
ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

ПА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА
Функција 830 Услуге емитовања и штампања
120/0 423

Услуге по уговору

3.000.000

3.000.000

Укупно за ПА Остваривање и
унпређење јавног интереса у
области јавног информисања

3.000.000

3.000.000

Дотација верским заједницама

1.000.000

1.000.000

Укупно за пројекат 036/0

1.000.000

1.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
функција 830

4.000.000

4.000.000

Пројекат 036/0: Дотација верским заједницама
Функција 840 Верске и остале услуге заједнице
121/0 481

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА 001 ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОГАНИЗАЦИЈАМА И САВЕЗИМА
Функција 810 Услуге рекрације и спорта
122/0 481

Дотације спортским организацијама

17.000.000

17.000.000

Укупно за ПА Подршка локапним
спортским организацијама и савезима

17.000.000

17.000.000

Услуге по угоовору

1.000.000

1.000.000

Укупно за ПА Спровођење омладинс.
полит

1.000.000

1.000.000

18.000.000

18.000.000

ПА 005 СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ
123/0 423

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.01
ОПШТИНСКА УПРАВА
Функција 830

542.491.127

139.856.758

682.347.885

Глава 5.02 ОПШТИНСКА УПРАВА - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Програм 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА 0001 ПА0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Функција 911 Предшколско образовање
ПУ "МИЛКА ДИМАНИЋ"
ВЛАСОТИНЦЕ
124/0 411

Плате и додаци запосленима

58.288.511

620.000

58.908.511

125/0 412

Социјални доприноси на терет
послодавца

10.431.026

120.000

10.551.026
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126/0 413

Накнаде у натури (превоз)

500.000

0

200.000

700.000

127/0 414

Социјална давања запосленима

0

2.600.000

0

2.600.000

128/0 415

Накнаде за запослене (превоз)

0

320.000

129/0 416

Награде запосленима

1.500.000

130/0 421

Стални трошкови

2.015.000

131/0 422

Трошкови путовања

132/0 423

Услуге по уговору

133/0 424

Специјализоване услуге

134/0 425

Текуће поправке и одржавање

1.300.000

135/0 426

Материјал

5.810.000

136/0 465

Остале текуће дотације и трансфери

6.524.424

137/0 482

Порези, таксе и казне

90.000

90.000

137/1 511

Пројектно планирање

250.000

250.000

138/0 512

Машине и опрема

800.000

0

500.000

1.300.000

Укупно за ПА Функционисање
Предшколске установе

89.448.961

4.605.000

10.390.000

104.443.961

Укупно за функцију 911

89.448.961

4.605.000

10.390.000

104.443.961

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.02
ОПШТИНСКА УПРАВА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
укупно за функцију 911

89.448.961

4.605.000

10.390.000

104.443.961

320.000

1.500.000
5.000

200.000

4.100.000

6.120.000

300.000

500.000

1.010.000

1.500.000

400.000

2.910.000

410.000

0

300.000

710.000

700.000

2.000.000

3.090.000

9.400.000

60.000

6.584.424

500.000

Глава 5.03 ОПШТИНСКА УПРАВА - КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПА 0001 ПА - ФУНКЦИОНИАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Функција 820 Услуге културе
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
139/0 411

Плате и додаци запослених

9.441.473

9.441.473

140/0 412

Социјални доприноси на терет
послодавца

1.690.024

1.690.024

141/0 414

Социјална давања запосленима

430.000

430.000

142/0 415

Накнаде за запослене (превоз)

30.000

30.000

143/0 416

Награде и бонуси за запослене

230.000

230.000

144/0 421

Стални трошкови

145/0 422

Трошкови путовања

146/0 423

1.358.364

48.000

1.406.364

120.000

20.000

140.000

Услуге по уговору

2.560.000

40.000

2.600.000

147/0 424

Специјализоване услуге

1.000.000

148/0 425

Текуђе поправке и одржавање

159.650

60.000

219.650

149/0 426

Материјал

522.371

40.000

562.371

150/0 465

Остале текуће дотације и трансфери

151/0 482

Порези, обавезне таксе и казне

1.000.000

1.037.395
40.000

1.037.395
5.000

45.000
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250.000

160.000

410.000

18.869.277

373.000

19.242.277

Пројекат 037/0: Вински бал
153/0 423

Услуге по уговору

1.000.000

1.000.000

154/0 424

Специјализоване услуге

2.000.000

2.000.000

155/0 426

Материјал

50.000

50.000

3.050.000

3.050.000

Укупно за пројекат 037/0

Пројекат 038/0: Поправка калдрме у дворишту музеја и израда инсталације грејања
156/0 425

Текуће поправке и одржавање

150.000

150.000

157/0 511

Капитално одржавање објеката

200.000

200.000

158/0 511

Пројектна документација

100.000

100.000

Укупно за пројекат 038/0

450.000

450.000

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.03
- ОПШТИНСКА УПРАВА
Функција 820

22.369.277

373.000

22.742.277

Глава 5.04 ОПШТИНСКА УПРАВА - НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПА 001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАПНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ
Функција 820 Услуге културе
159/0 411

Плате и додаци запослених

8.959.622

8.959.622

160/0 412

Социјални доприноси на терет
послодавца

1.803.940

1.803.940

161/0 414

Социјална давања запосленима

554.578

554.578

162/0 416

Награде и бонуси за запослене

200.000

200.000

163/0 421

Стални трошкови

830.000

16.000

846.000

164/0 422

Трошкови путовања

62.000

16.000

78.000

165/0 423

Услуге по уговору

650.000

34.000

684.000

166/0 424

Специјализоване услуге

15.000

6.000

21.000

167/0 425

Текуђе поправке и одржавање

50.000

5.000

55.000

168/0 426

Материјал

130.000

39.000

169.000

169/0 465

Остале текуће дотације и трансф.

170/0 482

Порези, таксе и казне

171/0 515

Нематеријална имовине
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.04.
ОПШТИНСКА УПРАВА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА,
Функција 820

1.263.503
12.000

1.263.503
5.000

17.000

200.000
14.730.643

200.000
121.000

14.851.643

Глава 5.05 ОПШТИНСКА УПРАВА - ФИЗИЧКА КУЛТУРА
Програм 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА
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Функција 810 Услуге рекреације и спорта
СРЦ "ВЛАСИНА"
172/0 411

Плате и додаци запослених

9.768.261

9.768.261

173/0 412

Социјални доприноси на терет
послодаеца

1.746.342

1.746.342

174/0 414

Социјална давања

175/0 415

Накнада за запослене

176/0 421

Стални трошкови

177/0 422

Трошкови путовања

178/0 423

Услуге по уговору

179/0 425

205.000

30.000

60.000

235.000
60.000

1.070.000

120.000

1.190.000

30.000

50.000

80.000

1.293.000

200.000

1.493.000

Текуђе попраеке и одржаеање

483.540

240.000

723.540

180/0 426

Материјал

206.000

260.000

466.000

181/0 465

Остале текуће дотације и трансфери

335.621

335.621

182/0 482

Порези, обавезне таксе

620.000

620.000

183/0 483

Ноечане казне и пенапи по решењу
судова

100.000

100.000

184/0 511

Пројектно планирање

300.000

300.000

185/0 512

Машине и опрема

230.820

70.000

300.820

16.448.584

970.000

17.418.584

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.05
ОПШТИНСКА УПРАВА - СРЦ
ВЛАСИНА, Функција 810
Глава 5.06 ОПШТИНСКА УПРАВА - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПРОГРАМ 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВА
ПА 0002 ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
160

186/0 411

Плате и додаци запослених

631.752

631.752

187/0 412

Социјални доприноси на терет
послодаеца

106.560

106.560

188/0 421

Стални трошкоеи

1.750.000

1.750.000

189/0 423

Успуге по уговору

100.000

100.000

190/0 425

Трошкови текућег одржаеања

3.000.000

3.000.000

191/0 426

Материјал

250.000

250.000

192/0 465

Остале текуће дотације и трансфери

74.774

74.774

193/0 482

Порези и таксе

50.000

50.000

194/0 511

Зграде и грађевински објекти

5.000.000

5.000.000

195/0 512

Машине и опрема

500.000

500.000

11.463.086

11.463.086

4.200.000

4.200.000

Укупно за ПА Функционисање
месних заједница, функција 160.
Пројекат 039/0: Изградња дома културе у МЗ Батулоецу
Функција 620 Развој заједнице
196/0 511

Зграде и грађевински објекти
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Укупно за пројекат 039/0
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4.200.000

4.200.000

Зграде и грађевински објекти

4.000.000

4.000.000

Укупно за пројекат 040/0

4.000.000

4.000.000

Зграде и грађевински објекти

500.000

500.000

Укупно за пројекат 041/0

500.000

500.000

Зграде и грађевинкси објекти

800.000

800.000

Укупно за пројекат 042/0

800.000

800.000

Пројекат 040/0: Изградња дома културе у МЗ Конопници
197/0 511

Пројекат 041/0: Изградња потпорног зида у МЗ Јездине
198/0 511

Пројекат 042/0: Уређење канапа у МЗ Стајковце
199/0 511

ПРОГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА0001ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
199/1 424

Специјализоване услуге

1.100.000

1.100.000

199/2 511

Пројектно планирање

1.000.000

1.000.000

Укупно за ПА

2.100.000

2.100.000

Укупно за пројекте функција 620

11.600.000

11.600.000

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5.06
ОПШТИНСКА УПРАВА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

23.063.086

23.063.086

Глава 5.07 ОПШТИНСКА УПРАВА - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА
ПА 1502-0002 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА
Функција 473 Туризам
200/0 411

Плате и додаци запослених

1.404.714

1.404.714

201/0 412

Социјални доприноси на терет
послодавца

251.448

251.448

202/0 414

Социјална давања запосленима

68.049

68.049

203/0 421

Стални трошкови

25.000

25.000

204/0 422

Трошкови путовања

40.000

40.000

205/0 423

Услуге по уговору

1.175.802

1.175.802

206/0 424

Специјализоване услуге

20.000

20.000

207/0 426

Материјал

50.000

50.000

208/0 465

Остапе текуће дотације и трансфери

189.228

189.228

3.224.241

3.224.241

Укупно за ПА Управљање развојем
туризма
ПА ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА
209/0 421

Стални трошкови

40.000

40.000

210/0 422

Трошкови путовања

50.000

50.000

211/0 423

Услуге по уговору

500.000

500.000

212/0 424

Специјализоване услуге

125.000

125.000
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213/0 426

Материјал

55.000

55.000

770.000

770.000

3.994.241

3.994.241

Укупно за ПА Туристичка промоција
Укупно за главу Туристичка
организација, функција 473
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5.
ОПШТИНСКА УПРАВА

712.545.919

6.069.000

150.246.758

868.861.677

УКУПНИ РАСХОДИ

740.808.368

6.069.000

150.246.758

897.124.126

Средства из донација

13.054.000

Суфицит из претходне године

101.742.758

Средства из виших нивоа власти

35.450.000

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Средства буџета у износу од 891.055.126 динара и средства из осталих извора у изнаосу од 6.069.000 динара,
распоређују се по програмској класификацији и то:
шифра

Циљ

Индикатор

Вредн.
у базној
години
2016

Циљна
вредност
2017

Циљна
вредност
2018

Циљна
вредност
2019

Средства из Средства
буџета
из других
извора

Укупна
средства

РАЗДЕО 1 Програм 2101 ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001
– ФУНКЦИОНИСАЊЕ
СКУПШТИНЕ

Функционисање
Локалне
скупштине

Број
усвојених
аката, Број
седница
скупштине,
Број седница
сталних
радних тела

Пројекат:
Унапређење
родне равноправности
кроз пројекат
Здравствене
заштите

Унапређење
Број спровездравља
дених
становништва иницијатива

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1.

6.950.124

3.909.177

3.000.000

6.950.124

6.909.177

4.000.000

3.000.000

7.000.000

4.000.000

3.000.000

18.859.301

9.000.000

0

0

18.859.301

9.000.000

7.000.000

27.859.301

0

27.859.301

РАЗДЕО 2 Програм 2101 ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0002
- ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ИЗВРШНИХ
ОРГАНА

Функционисање
Извршних
органа

Број усвојених
аката, Број
седница извршних органа,
Број донетих
аката

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2.

8.573.716

10.335.900

10.500.000

10.500.000

39.909.616

0

39.909.616

8.573.716

10.335.900

10.500.000

10.500.000

39.909.616

0

39.909.616

8.000.000

33.329.732

0

33.329.732

РАЗДЕО 3 Програм 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0002
- ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ИЗВРШНИХ
ОРГАНА

Функционисање
Извршних
органа

Број усвојених аката,
Број седница
извршних
органа, Број
донетих аката

9.820.300

7.509.432

8.000.000
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УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.

9.820.300

7.509.432

8.000.000

8.000.000

33.329.732

0

33.329.732

РАЗДЕО 4 Програм 0602 ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0004
- ОПШТИНСКО
ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Заштита
имовинских
права и
интереса
града/
општине

Број решених 2.809.741
предмета у
односу на
укупан број
предмета, Број
правних мишљења која су
дата органима
града/општине,
стручним
службама и
другим правним лицима
чија имовинска
и друга права
заступа

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4.

2.809.741

3.507.940

3.507.940

3.600.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

13.517.681

13.517.681

0

13.517.681

0

13.517.681

РАЗДЕО 5 Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0001
- ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Функционисање
управе

Број решених
предмета по
запосленом,
Проценат
решених предмета

ПА 0007
- ФУНКЦИОНИСАЊЕ
НАЦИОНАЛНИХ
САВЕТА
НАЦИОНАЛНИХ
МАЊИНА

Остваривање
права националних мањина у локалној
заједници

Проценат
остварења
Програма
националних
мањина који
се финансирају из
буџета, Број
реализованих
пројекта националних
мањина

200.000

200.000

200.000

200.000

800.000

0

800.000

Допринос
развоју локалне заједнице
преко финансирања НВО

Број спроведених иницијатива

5.000.000

5.057.000

4.000.000

4.000.000

18.057.000

0

18.057.000

Одржавање
финансијске
стабилности
града/
општине
и финансирање
Капиталних
инвестиционих
расхода

Учешће
издатака
за сервисирање дугова
у текућим
приходима,
Удео дугорочних дугова
за финансирање
капиталних
инвестиционих
радова у
укупном
јавном дугу
општине

20.673.000

31.466.132

31.000.000

Пројекат:
Подршка
локалним
удружењима
грађана
ПА 0003
СЕРВИСИРАЊЕ
ЈАВНОГ
ДУГА

001/0

111.271.722 136.571.704 137.000.000 137.000.000 521.843.426

31.000.000 114.139.132

0 521.843.426

0 114.139.132

13. мај 2017.
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Превентивни систем
заштите од
елементарних
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отклањање штета
од елем.
непогода
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002/0

Унапређење
ефикасности
система
заштите,
превентивно
деловање као
и спасавање
становништва,
материјалних
и културних
добара од
елементарних
непогода

Повећан
број заштите
објеката од
поплаве

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15.

5.454.455

142.599.177

6.500.000

179.794.836

6.500.000

6.500.000
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24.954.455

0

178.700.000 178.700.000 679.794.013 0

24.954.455

679.794.013

РАЗДЕО 5 ПРОГРАМ 1-УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА 0001
ПРОСТОРНО
УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ

Повећање
покривености
територије
планском
и урбанистичком
документацијом

Усвојен
просторни
план, Број
усвојених
планова
генералне
регулације,
Проценат
површине
покривен
плановима
детаљне
регулације

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1.

0

9.300.000

8.000.000

8.000.000

25.300.000

0

25.300.000

0

9.300.000

8.000.000

8.000.000

25.300.000

0

25.300.000

РАЗДЕО 5 ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА 0001 –
УПРАВЉАЊЕ (ОДРЖАВАЊЕ)
ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА

Адекватно
управљање
јавним
осветлењем

Укупан број
интервенција
по поднетим
иницијативама
грађана
за замену
светиљки,
Укупан
број замена
светиљки
након пуцања
лампи

15.000.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

69.000.000

0

69.000.000

ПА 0002
- ОДРЖАВАЊЕ
ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА

Максимално
могућа
покривеност
насеља и
територија
услугама
уређења и
одржавања
зеленила

Број м2
јавних
зелених
површина
на којима
се УРеђује
и одржава
зеленило у
односу на
укупан број
м2 зелених
површина

16.200.000

14.400.000

14.500.000

14.500.000

59.600.000

0

59.600.000

ПА 0003
- ОДРЖАВАЊЕ
ЧИСТОЋЕ
НА ПОВРШИНАМА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Максимално
могућа покривеност
насеља и
територија
услугама одржавања чистоће јавних
површина

Степен
покривенсоти
територије
услугама
одржавања
чистоће
јавнопрометних
површина

8.400.000

8.400.000

8.400.000

25.200.000

0

25.200.000

0
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ПА 0009 ОСТАЛЕ
КОМУНАЛНЕ
УСЛУГЕ

Максимално
могућа
покривеност
насеља и
територија
услугама
одржавања
чистоће
јавних
површина

Степен
покривенсоти
територије
услугама
одржавања
чистоће
јавнопрометних
површина

ПА 0008
- УПРАВЉАЊЕ И
СНАБДЕВАЊЕ
ВОДОМ ЗА
ПИЋЕ

Адекватан
квалитет
пружених услуга
водоснабдевања

Број кварова
по км
водоводне
мреже

0

1.000.000

18.000.000

28.367.438

30.000.000

30.000.000

18.000.000

37.000.000

30.000.000 118.367.438

0

37.000.000

0 118.367.438

Пројекат:
Изградња
водоводне
мреже у МЗ
Стајковце

003/0

Побољшање
инфраструктуре
у општини
Власотинце
решавањем
система
водоснабдевања у сеоским
насељима

Дужина
изграђеногреконструисаног
водовода

0

11.500.000

0

0

11.500.000

0

11.500.000

Пројекат:
Изградња
базена за
снабдевање
водом у МЗ
Шишава

004/0

Омугућавање
квалитетног
снабдевања
водом за део
подручја МЗ
Шишава

Број
домаћинства
корисника
снабдевања

0

3.840.000

0

0

0

3.840.000

3.840.000

Пројекат:
Изградња
водоводне
инфраструктуре у
улици Саве
Ковачевића

005/0

Побољшање
инфраструктурне
водоводне
мреже у
улици Саве
Ковачевића

Дужина
изграђене
водоводне
мреже

0

3.600.000

0

0

3.600.000

0

3.600.000

Пројекат:
Изградња
водоводне
мреже у МЗ
Орашје

006/0

Побољшање
снабдевености
водом у МЗ
Орашје

Број становника који
користе
систем
водоснабдевања

0

1.757.424

0

0

0

1.757.424

1.757.424

Пројекат:
Изградња
резервоара за
снабдевање
водом у МЗ
Шишава
друга фаза

006/1

Омугућавање
квалитетног
снабдевања
водом за део
подручја МЗ
Шишава

Број
домаћинства
корисника
снабдевања

0

4.500.000

0

0

4.500.000

0

4.500.000

Пројекат:
Изградња канализационе
мреже у МЗ
Ладовица
прва фаза

007/0

Побољшање
инфраструктурне канализационе
мреже у МЗ
Ладовица

Дужина
изграђене
канализационе
мреже

0

8.000.000

0

0

8.000.000

0

8.000.000

Пројекат:
Завршетак
прве фазе
канализације
у МЗ Бољаре

008/0

Побољшање
инфраструктурне канализационе
мреже у МЗ
Бољаре

Дужина
изграђене
канализационе
мреже

9.000.000

3.000.000

0

0

9.000.000

3.000.000

12.000.000

13. мај 2017.
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009/0

Побољшање
инфраструктурне
канализационе
мреже у МЗ
Бољаре

Дужина
изграђене
канализационе
мреже

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

0

68.567.438

1.500.000

109.497.424

0

88.900.000

0

1.500.000

88.900.000 347.267.438

0

1.500.000

8.597.424 355.864.862

РАЗДЕО 5 ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Пројекат:
Реконструкција зграде
Техничке
школе и
Гимназије

010/0

Побољшање
Повећан број
услова за
ученика
васпитнообразовни рад
у средњем
образовању

0

34.500.000

0

0

1.500.000

33.000.000

34.500.000

Пројекат:
Реконструкција ОШ
Карађорђе
Петровић
Крушевица,
истурено
одељење у
Бољару

011/0

Унапређење
услова за
извођење
васпитнообразовног
рада у
основном
образовању

Повећан број
ученика

0

8.890.000

0

0

440.000

8.450.000

8.890.000

Пројекат:
Реконструкција зграде
дома здравља
у Власотинцу

012/0

Стварање бољих
услова за рад
и функционисање
установе

Број
пацијената
који користе
услуге

0

22.793.000

0

0

1.090.000

21.703.000

22.793.000

Пројекат:
Изградња
азила за псе

013/0

Смањење
броја
напуштених
паса на
улицама
територије
општине и
повећање
безбедности
грађана,
нарочито
деце

Грађани
општине
Власотинце
који користе
амбуланте и
пансионе за
своје кућне
љубимце

0

16.054.000

0

0

3.000.000

13.054.000

16.054.000

Пројекат:
Учешће
општине
у пројекту
Центра за
Јабланички
и Пчињски
округ

014/0

Стварање
услова
за бољи
пословни
амбијент на
територији
општине

Број
новозапослених
радника

0

900.000

0

0

900.000

0

900.000

Пројекат:
Учешће
општине у
пројектима
са међународним
донаторима

015/0

Побољшљње
инфраструктурног
опремања на
територији
општине

Број
изграђених
Инфраструктурних
пројекта

0

6.698.460

0

0

6.698.460

0

6.698.460

Пројекат:
Изградња
улица у МЗ

016/0

Побољшање
услова и
квалитет
живота на
сеоском
подручју

Дужина
изграђених
улица

0

0

0

0

0

0

0
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Пројекат:
Изградња
индустријске
зоне прва
фаза

017/0

Креирање
Инфраструктурн их
капацитета за
развој и успостављање
економске
целине

Дужина
новоизграђених улица

Пројекат:
Адаптација
фасада на
објектима
јавних
установа и
предузећа

018/0

Улепшавање
изгледа града

ПА 0002
- МЕРЕ
АКТИВНЕ
ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
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12.361.118

3.669.691

0

0

12.361.118

3.669.691

16.030.809

Број урађених
фасада

0

14.000.000

0

0

4.000.000

10.000.000

14.000.000

Успостављање
механизма
за финансијску подршку
запошљавања

Број новозапослених,
новозапослених жена
и особа
старијих од
50 године уз
помоћ механизма за
финансијску
подршку
запошљавања

1.633.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

6.133.000

0

6.133.000

Пројекат:
Адаптација
канцеларија
у згради
општине

018/2

Стварање бољих
услова за рад
и функционисање
општине

Број
реновираних
канцеларија

0

3.000.000

0

0

3.000.000

0

3.000.000

Пројекат:
Завршетак
поткровља
на згради
општине

018/3

Стварање
бољих
услова за рад
и функционисање
општине

Број
реновираних
канцеларија

0

2.500.000

0

0

2.500.000

0

2.500.000

1.500.000

41.622.578

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ

13.994.118

114.505.151

1.500.000

89.876.691 131.499.269

РАЗДЕО 5 ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Пројекат:
Субвенције
у пољопривреди за
вештачко
осемењивање

019/0

Поправљање Број
расног
повећаних
састава говеда грла говеда
на територији
општине
у циљу
повећања
производње
и квалитета
млека и меса
код комерцијалних
произвођача

1.750.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

6.250.000

0

6.250.000

Пројекат:
Уређење
атарских
путева

020/0

Лакши приступ пољопривредних
произвођача
својим производним
парцелама и
смањење трошкова амортизације

0

9.000.000

9.000.000

9.000.000

21.000.000

6.000.000

27.000.000

Дужина
уређених
атарских
путева
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Пројекат:
Субвенције у
пољопривреди за набавку
садница

021/0

Стварање
услова за
побољшање
пољопривредне производње у
области воћарства

Повећана
производња
воћа

0

5.500.000

5.500.000

5.500.000

16.500.000

0

16.500.000

Пројекат:
Субвенције
у пољопривреди за
повртарство

022/0

Стварање
услова за
побољшање
пољопривредне
производње
у области
повртарства

Повећана
производња
поврћа

0

3.500.000

3.500.000

3.500.000

10.500.000

0

10.500.000

Пројекат:
Субвенције
у пољопривреди за
пчеларство

023/0

Повећање
производње
пчеларских
производа
и повећање
степена
запослености

Повећан број
пчелињих
друштва

0

700.000

700.000

700.000

2.100.000

0

2.100.000

Пројекат:
Накнада за
противградне
стрелце

024/0

Ефикасније
деловање
противградне
заштите

Смањење
штете
настале од
градоносних
облака

0

1.100.000

1.100.000

1.100.000

3.300.000

0

3.300.000

Пројекат:
Субвенције
камата за
пољопривредну производњу

024/1

Унапређење
пољопривредне производње

Број корисника

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.000.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ

1.750.000

22.300.000

22.300.000 22.300.000

62.650.000

3.000.000

6.000.000

68.650.000

РАЗДЕО 5 ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА 0001
- УПРАВЉАЊЕ
ЗАШТИТОМ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Испуњења
обвеза у
складу са
законом
у домену
постојања
стратешких и
оперативних
планова као и
мера заштите

Усвојен план
квалитета
ваздуха,
Усвојен
акциони план
заштите од
буке

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

20.000

20.000

12.770.000

12.770.000

20.000

20.000

20.000

12.830.000

0

12.830.000

20.000

12.830.000

0

12.830.000

РАЗДЕО 5 ПРОГРАМ 7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ПА 0001
– УПРАВЉАЊЕ
САОБРАЋАЈЕМ

Пројекат:
Летње
одржавање
путева и
улица

025/0

Испуњења
обвеза у
складу са
законом
у домену
постојања
стратешких и
оперативних
планова

Број
километара
новоизграђених путева

35.052.428

13.400.000

13.400.000

13.400.000

69.127.428

6.125.000

75.252.428

Одржавање
путне мреже
на територији
општине
Власотинце

Број
километара
санираних
путева

12.898.211

14.000.000

14.000.000

14.000.000

52.898.211

2.000.000

54.898.211

Страна 554 — Број 7

13. мај 2017.

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Пројекат:
Зимско
одржавање
путева и
улица

026/0

Одржавање
путне мреже
на територији
општине
Власотинце

Број
километара
санираних
путева

1.477.302

5.100.000

5.100.000

5.100.000

13.677.302

3.100.000

16.777.302

Пројекат:
Крпљење
ударних рупа

027/0

Одржавање
путне мреже
на територији
општине
Власотинце

Број
километара
санираних
путева

3.888.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

12.888.000

0

12.888.000

Пројекат:
Изградња
улице Саве
Ковачевића

028/0

Повећање
путне мреже
и Адекватна
покривеност
Територије
општине
путном
мрежом

Дужина
изграђеног
пута

0

17.735.000

0

0

17.735.000

0

17.735.000

Пројекат:
Реконструкција Власинске улице
- пројекат
започет у
2016.

029/0

Повећање
путне мреже
и адекватна
покривеност
територије
општине
путном
мрежом

Дужина
изграђеног
пута

5.539.196

26.875.058

0

0

20.186.611

12.227.643

32.414.254

Пројекат:
Изградња
пута у МЗ
Присијан

030/0

Повећање
путне мреже
и адекватна
покривеност
територије
општине
путном
мрежом

Дужина
изграђеног
пута

0

5.870.000

0

0

0

5.870.000

5.870.000

Пројекат:
Изградња
улица у МЗ
Бољаре

030/1

Повећање
путне мреже
и адекватна
покривеност
територије
општине
путном
мрежом

Дужина
изграђеног
пута

0

8.000.000

0

0

8.000.000

0

8.000.000

Пројекат:
Изградња
улица у МЗ
Гложане

030/2

Повећање
путне мреже
и адекватна
покривеност
територије
општине
путном
мрежом

Дужина
изграђеног
пута

0

9.500.000

0

0

9.500.000

0

9.500.000

Пројекат:
Изградња
улица у МЗ
Стајковце

030/3

Повећање
путне мреже
и адекватна
покривеност
територије
општине
путном
мрежом

Дужина
изграђеног
пута

0

1.500.000

0

0

1.500.000

0

1.500.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

58.855.137

РАЗДЕО 5 ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

104.980.058

35.500.000

35.500.000 205.512.552

29.322.643 234.835.195
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- ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ОСНОВНИХ
ШКОЛА
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Обезбеђени
Прописани
услови за
васпитнообразовни
рад са децом
у основним
школама,
Унапређење
Квалитета
образовања
и васпитања
у основним
школама,
Повећање
доступности
и приступачности
основног
образовања
деци

Просечан
број ученика
по одељењу,
Број ученика
који похађа
ваннаставне
активности/у
односу на
укупан број
ученика, Број
стручнихлица
која судобила
најмање
24 бода за
стручно
усавршавање,
Проценатдеце
којој је
обезбеђена
бесплатна
исхрана

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

45.239.971

45.239.971

47.002.381

47.002.381

47.000.000

47.000.000

Страна 555 — Број 7

47.000.000 186.242.352

0 186.242.352

47.000.000 186.242.352

0 186.242.352

12.623.000

51.041.200

0

51.041.200

12.623.000

51.041.200

0

51.041.200

6.500.000

27.651.855

0

27.651.855

РАЗДЕО 5 ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА 0001 ПА
- ФУНКЦИОНИСАЊЕ
СРЕДЊИХ
ШКОЛА

Обезбеђени
прописани
услови за
васпитнообразовни
у средњим
шко- лама,
и безбед- но
одвијање
наставе,
Унапре- ђење
квалитета
образовања
у средњим
школама

Број деце која
је Обухваћена
средњим
образовањем,
Стопа
прекида
Средњег
образовања,
Број објеката
који су
прилагодили
простор
за децу са
инвалидитетом.

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

13.172.200

13.172.200

12.623.000

12.623.000

12.623.000

12.623.000

РАЗДЕО 5 ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ПА 0001 ПА
- СОЦИЈАЛНА
ПОМОЋ

Унапређење
заштите
сиромашних

Проценат
грађана који
добијају новчане накнаде
и помоћ у натури у складу
са Одлуком
о социјалној
заштити, Број
корисника
једнократне
новчане помоћи, Број
грађана
корисника
других мера
материјалне
подршке,
Број грађана
корисника субвенција

8.619.220

6.032.635

6.500.000
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Пројекат:
Услуге
дневног
боравка за
децу и младе

031/0

Унапређење
жи- вота деце
са сметњама
у ра- звоју и
спречава- ње
институализације

Број
повећаних
корисника
услуга, број
пружених
услуга

2.865.374

2.992.500

3.000.000

3.000.000

10.797.874

1.060.000

11.857.874

Пројекат:
Помоћ у
кући за децу
и омладину
ометене у
развоју

032/0

Подршка
породицама
и деци са
сметњама
у развоју и
смањење
смештаја у
институције

Број
повећаних
корисника
услуга, број
пружених
услуга

4.118.827

3.999.900

4.000.000

4.000.000

13.118.727

3.000.000

16.118.727

ПА 0006 ПА
- ПОДРШКА
ДЕЦИ И
ПОРОДИЦА
СА ДЕЦОМ

Обезбеђивање
Финансијске
подршке
за децу и
породицу,
Унапређење
Популационе
политике,
Унапређење
Услуга социјалне заштите
за децу и
породицу

Број деце
које примају
финансијску
подршку,
Број мера
материјалне
подршке
намењен
мерама
локалне
популационе
политике,
Број услуга,
Број
корисника
услуга

8.460.000

7.300.000

7.300.000

7.300.000

30.360.000

0

30.360.000

ПА 0005 ПА
- АКТИВНОСТИ
ЦРВЕНОГ
КРСТА

Социјално
деловање олакшавање
људске патње
пружањем
неопходне
ургентне
помоћи
лицима у
невољи,
развијањем
солидарности
међу људима,
организовањем различитих облика
помоћи

Број акција на
прикупљању
различитих
врста помоћи,
Број дистрибуираних
пакета за
социјално
угрожено
становништво, Број
корисника
народне
кухиње, Број
волонтера
црвеног крста

1.100.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.100.000

0

4.100.000

Пројекат:
Подршка
даљем развоју
услуга
становања
уз подршку
за особе
са инвалидитетом и
менталним
потешкоћама

033/0

Подршка
даљем развоју
услуга
становања
уз подршку
за особе
са инвалидитетом и
менталним
потешкоћама

Број
повећаних
корисника
услуга, број
пружених
услуга

5.004.750

4.250.000

4.250.000

4.250.000

17.754.750

0

17.754.750

Пројекат:
Помоћ у кући
за старе

034/0

Побољшљање услова
живота у
природном и
социјалном
окружењу

Број
повећаних
корисника
услуга, број
пружених
услуга

3.310.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

7.310.000

2.000.000

9.310.000

13. мај 2017.
Пројекат:
Стратегија
развоја
здравствене
заштите
младих у
општини
Власотинце

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA
035/0

Унапређење
здравствене
културе код
младих на
територији
општине
Власотинце

Број
повећаних
корисника
услуга, број
пружених
услуга

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛ НА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

0

300.000

300.000

300.000
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900.000

0

900.000

33.478.171

27.875.035

28.350.000

28.350.000 111.993.206

6.060.000 118.053.206

24.377.000

12.642.000

13.000.000

13.000.000

63.019.000

0

63.019.000

РАЗДЕО 5 ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПА 0001
- ФУНКЦИОНИСАЊЕ
УСТАНОВА
ПРИМАРНЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ

Пројекат:
Унапређење
здравствене
заштите

035/1

ПА 002
- СПРОВОЂЕЊЕ
АКТИВНОСТИ ИЗ
ОБЛАСТИ
ДРУШ. БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
Пројекат:
Здравствена
заштита у
стационарном
лечењу
пацијената

035/2

Унапређење
доступности,
квалитета и
ефикасности
ПЗЗ

Број обраћања саветнику за заштиту права
пацијената,
Проценат
реализације
планова
инвестирања
у објекте
и опрему
установа
ПЗЗ, Број
здравствених
радника финансираних
из буџета
општине

Унапређење
Здравствене
заштите

Проценат
реализације
планова
инвестирања
у објекте
и опрему
установа ПЗЗ

5.958.000

6.000.000

6.000.000

17.958.000

0

17.958.000

Стварање
услова за
очување и
унапређење
здравља
становништва

Проценат
реализованих
у односу на
планираних
посебних
програма и
пројеката
из области
јавног
здравља

900.000

1.000.000

1.000.000

2.900.000

0

2.900.000

Унапређење
Здравствене
заштите у
стационарном
лечењу пацијената

Број
пацијената
који користе
услуге

200.000

200.000

200.000

600.000

0

600.000

20.200.000

84.477.000

0

84.477.000

3.000.000

12.100.000

0

12.100.000

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

24.377.000

19.700.000

20.200.000

РАЗДЕО 5 ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПА 0004ОСТВАРИВАЊЕ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ
ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ
ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА

Повећана
Понуда
квалитетних
медијских
садржаја
из области
друштвеног
живота
локалне
заједнице

Број програмских
садржаја
подржаних
на конкурсима јавног
информисања, Број
различитих
тематских
типова програма за боље
информисање

3.100.000

3.000.000

3.000.000

Страна 558 — Број 7
Пројекат:
Дотације
верским
заједницама

036/0
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Очување
традиције
и верског
наслеђа

Повећан број
посетилаца
(верника на
литургијама)

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА

1.860.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

4.860.000

0

4.860.000

4.960.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

16.960.000

0

16.960.000

22.800.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

76.800.000

0

76.800.000

18.000.000

76.800.000

0

76.800.000

РАЗДЕО 5 ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА 0001 ПОДРШКА
ЛОКАЛНИМ
СПОРТСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И
САВЕЗИМА

Обезбеђивање услова
за рад и
унапређење
капацитета
спортских
организација
преко којих
се остварује
јавни интерес
у области
спорта,
Унапређење
рекреативног
спорта

Број
спортских
организација,
Број жена
чланова
спортских
организација,
Број
спроведених
акција,
програма и
пројеката који
подржавају
активно и
рекреативно
бављење
спортом

УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

22.800.000

18.000.000

18.000.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5.01

429.813.212

682.347.885

465.093.000 465.093.000 1.902.490.339 139.856.758 2.042.347.097

РАЗДЕО 5 ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПА 0001
- ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА

Обезбеђени
адекватни
услови за
васпитнообразовни
рад са децом
уз повећан
обухват,
Унапређење
квалитета
предшколског
образовања и
васпитања

Просечан
број деце
угрупи,
Просечан
број деце по
васпитачу/
васпитач ици,
Проценат
деце
ослобођене
од пуне цене
услуге, Број
посебних и
специјалних
програма

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5.02

110.818.961 104.443.961 104.500.000 104.500.000 409.267.922

14.995.000 424.262.922

110.818.961

14.995.000 424.262.922

104.443.961

104.500.000

104.500.000 409.267.922

РАЗДЕО 5.03 ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПА 0001
- ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ЛОКАЛНИХ
УСТАНОВА
КУЛТУРЕ

Пројекат:
Вински бал

037/0

Обезбеђење
редовног
функционисања
установа
културе

Број
запослених у
установама
култу- ре у
односу на
уку- пан број
запосле- ниху
ЈЛС

22.015.985

19.242.277

19.242.277

19.242.277

79.369.816

373.000

79.742.816

Промоција
Туристичких
потенцијала
општине
Власотинце

Број посетилаца манифестације

3.000.000

3.050.000

3.050.000

3.050.000

12.150.000

0

12.150.000

13. мај 2017.
Пројекат:
Поправка
калдрме
у дворишту музеја
и израда
инсталације
грејања
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038/0

Побољшање
прилазног
дела простора
у Културном
центру

Број
посетилаца
културних
манифестација

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5.03

0

450.000

0

0

450.000

0

450.000

25.015.985

22.742.277

22.292.277

22.292.277

91.969.816

373.000

92.342.816

15.000.000

64.394.456

121.000

64.515.456

15.000.000

64.394.456

121.000

64.515.456

17.500.000

70.416.136

970.000

71.386.136

17.500.000

70.416.136

970.000

71.386.136

РАЗДЕО 5.04 ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПА 0001
- ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ЛОКАЛНИХ
УСТАНОВА
КУЛТУРЕ

Обезбеђење
редовног
функционисања
установа
културе

Број
запослених у
установама
културе у
односу на
укупан број
запослениху
ЈЛС

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5.04

19.663.813

19.663.813

14.851.643

14.851.643

15.000.000

15.000.000

РАЗДЕО 5.05 ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА 0001 –
ПОДРШКА
ЛОКАЛНИМ
СПОРТСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И
САВЕЗИМА

Обезбеђивање услова
за рад и
унапређење
капацитета
спортских
организација
преко којих
се остварује
јавни интерес
у области
спорта,
Унапређење
рекреативног
спорта

Број
спортских
организација,
Број жена
чланова
спортских
организација,
Број
спроведених
акција,
програма и
пројеката који
подржавају
активно и
рекреативно
бављење
спортом

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5.05

18.967.552

18.967.552

17.418.584

17.418.584

17.500.000

17.500.000

РАЗДЕО 5.06 ПРОГРАМ 15-МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПА 0002
- ФУНКЦИОНИСАЊЕ
МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА

Обезбеђење
Задовољења
потреба и
интереса
локалног
становништва
деловањем
месних
заједница

Број иницијатива/
предлога
месних
заједница према
општини
у вези са
питањима
од интереса
за локално
становништво

11.549.060

11.463.086

11.500.000

11.500.000

46.012.146

0

46.012.146

Пројекат:
Изградња
дома културе
у МЗ Батуловце

039/0

Допринос
за- штити и
кориш- ћењу
културног
наслеђа

Број
посетилаца
младих

0

4.200.000

0

0

4.200.000

0

4.200.000

Пројекат:
Изградња
дома културе
у МЗ Конопница

040/0

Допринос
заштити и
коришћењу
културног
наслеђа

Број
посетилаца
младих

0

4.000.000

0

0

4.000.000

0

4.000.000

Страна 560 — Број 7
Пројекат:
Изградња
потпорног
зида у МЗ
Јездине

041/0

Превентивна
заштита од
клизишта

Смањење
броја
клизишта

Пројекат:
Уређење
канала у МЗ
Стајковце

042/0

Унапређење
квалитета
живота и
превентивна
заштита од
елементарних
непогода

Смањен број
поплављених
домаћинства

0

800.000

Повећање
Покривености
територије
планском
и урбанистичком
документацијом

Усвојен
просторни
план, Број
усвојених
планова
генералне
регулације,
Проценат
површине
покривен
плановима
детаљне
регулације

0

2.100.000

11.549.060

23.063.086

ПА 0001
ПРОСТОРНО
УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ
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УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5.06

0

500.000

0

0

500.000

0

500.000

0

0

800.000

0

800.000

0

0

2.100.000

0

2.100.000

11.500.000

11.500.000

57.612.146

0

57.612.146

РАЗДЕО 5.07 ПРОГРАМ 4-ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПА 0001
- УПРАВЉАЊЕ
РАЗВОЈЕМ
ТУРИЗМА

Повећање
квалитета
туристичке
понуде и
услуге

Број
уређених и
на адекватан
начин
обележених
туристичких
локалитета,
Проценат
реализације
програма
развоја
туризма
општине у
односу на
годишњи
план

ПА 0002
- ПРОМОЦИЈА
ТУРИСТИЧКЕ
ПОНУДЕ

Адекватна
Промоција
туристичке
понуде на
територије
општине

Број
догађаја који
промовишу
туристичку
понуду
општине у
земљи или
иностранству
на којима
учествује ТО
општине,
Број
одржаних
промотивних
акција

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5.07

4.868.356

3.224.241

3.224.241

3.224.241

14.541.079

0

14.541.079

931.000

770.000

770.000

770.000

3.241.000

0

3.241.000

3.994.241

17.782.079

0

17.782.079

5.799.356

3.994.241

3.994.241

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА

621.627.939

868.861.677

639.879.518 639.879.518 2.613.932.894 156.315.758 2.770.248.652

УКУПНИ РАСХОДИ (РАЗДЕО 1+2+3+4+5)

649.781.820

897.124.126

668.979.518 668.979.518 2.728.549.224 156.315.758 2.884.864.982

13. мај 2017.
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Опис

Средства из буџета

Средстваиз сопс.
извора 04

Средства из осталих
извора

Укупна средства

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА

712.545.919

6.069.000

150.246.758

868.861.677

УКУПНИ РАСХОДИ

740.808.368

6.069.000

150.246.758

897.124.126

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 БР. 06-26-1/17.
ОД 27.04.2017.ГОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

204.

стојећих ормана са опремом за комуналне инсталације

На основу члана 32. став 1. тачке 3. и 13. Закона о

(трафо станице, струјомери, поштански сандучићи и

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007

сл.) 20 динара по комаду дневно.

и 83/2014 -др. закон), члана 7 и члана 11-18. Закона о

Члан 2.

финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС",
бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени

У осталом делу Одлука о локалним комуналним та-

дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015

ксама ("Службени гласник града Лесковца", број 52/16),

- усклађени дин. изн.), члана 25. Закона о буџетском

остаје непромењена.

- систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015)
и члана 15. става 1.тачка 14. Статута општине

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. гласнику града Лесковца ".

Власотинце ("Службени гласник града Лесковаца",

СКУПШТИНА ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ,

бр.12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце,

дана 27.04.2017. године.01 број 06-26-2/2017

на седници од 27.04.2017. године донела је:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
У Oдлуци о локалним комуналним таксама 01 број
06-90-4/16 од 16.12.2016.године ("Службени гласник
града Лесковца", број 52/16), врши се следећа измена
и допуна:

205.
На основу члана 32.ст.1.тачка 5.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14др.закон), чл. 27.Закона о планирању и изградњи, (''Сл.
гласник РС'', бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013
– одлука УС, 98/2013 – одлука, 132/2014 и 145/2014),

Члан 1.

Плана генералне регулације Власотинца, (''Сл. гласник

Тарифни број 4. у тачки 8. мења се тако да сада гласи:

града Лесковца'', број 8/15) и чл. 15.ст.1.тачка 5.Статута
општине Власотинце (''Сл. гласник града Лесковца'',

За коришћење простора за постављене бандере и

бр.12/08, 24/11), Скупштина општине Власотинце је на

постављање на јавним површинама бандера и само-

седници од 27.04.2017. донела следећу

Страна 562 — Број 7
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ОДЛУКУ

3910/30, 3910/29, 3910/17, 3910/18, 3910/46, 3910/28,
3910/44, 3910/45, 3910/10, 3910/19, 3910/21, 3910/24,

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О

3910/25, 3910/26, 3808 (део), 3801/1, 3801/2, 3800, 3795,

ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ

3802, 7300, 3880/1, 3880/2, 3869/1, 3869/2, 3868, 3867/1,

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО РАДНЕ ЗОНЕ

3867/2, 7301, 3524/5, 3520/1 (део), 3520/3 (део), 3520/2

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ – V, ВЛАСОТИНЦЕ

(део), 3910/51, 3923/1, 3924/2, 3923/2, 7302/4, 3508,

ЗАПАД – СЛАТИНА, СА ДЕСНЕ СТРАНЕ

3513/7, 3513/3, 3513/11, 3513/10, 3513/8, 3513/6, 3513/2,

ДРЖАВНОГ ПУТА ДП IБ - 39), (М-9 ),

3516/2, 3516/1, 3910/58, 3910/59, 7304, 3403/2, 3403/1,

ВЛАСОТИНЦЕ – ЛЕСКОВАЦ

3402, 7305, 3910/57, 3910/56, 3910/53, 3910/60, 3910/61,
3910/62, 3910/8, 3910/20, 3910/48, 3910/47, 7303/1.

У Одлуци о доношењу Плана детаљне регулације за

Члан 3.

део радне зоне урбанистичке целине-V, Власотинце

У осталом делу Одлука о доношењу Плана детаљне

запад-Слатина, са десне стране државног пута ДП

регулације за део радне зоне урбанистичке целине-V,

IБ-39), (М-9), Власотинце-Лесковац ("Службени

Власотинце запад-Слатина, са десне стране државног

гласник града Лесковца",бр.52/16), врши се следећа

пута ДП IБ-39), (М-9), Власотинце-Лесковац ("Слу-

измена и допуна:

жбени гласник града Лесковца",бр.52/16) остаје непроЧлан 1.

мењена.
Члан 4.

Члан 2.мења се тако да сада гласи.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаПлан детаљне регулације обухвата простор површине

вљивања у ''Службеном гласнику града Лесковца".

око 42,24 ха.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ од

Члан 2.

27.04.2017.године, 01 број 06-26-3/17

Члан 5. ст.2.мења се тако да сада гласи:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Планом су обухваћене катастарске парцеле све КО Вла-

Братислав Петровић

сотинце ван варош и то кп.бр.3429, 3428, 3427/2,
3427/1, 3425, 3426, 3424, 3423/2, 3423/3, 3423/1, 3422,
3421, 3420, 3419/1, 3439, 3436 (део), 3419/2, 3418, 3417,
3416, 7302/1, 3415, 3414/1, 3414/2, 3413, 3412, 3506,
3507, 3406, 3407, 3408, 3409, 3411, 3410, 3405, 3404,
3403/3, 3403/4, 3440/2, 3440/1, делови парцела 3442/1,
3490, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3498, 3499, 3500,
3501, 3503/4, 3503/2, 3503/1, 3504, 3505, 3508/1, 3508/2,
3509, 3510, 3511, 3512, 3513/4, 3513/9, 3513/1, 3514,
3515, 3513/5, 3441, 3401, 3517, 3518, 3910/43, 3910/42,
3910/40, 3910/2, 3910/54, 3910/50, 3910/7, 3910/18,
3910/9, 3910/55, 3910/6, 3400, 3399, 3398, 3519, 3901,
3910/13, 3910/23, 3910/14, 3910/15, 3910/16, 3910/22,
3910/11, 3525, 3524/4, 3524/3, 3524/1 (део), 3524/2 (део),

206.
На основу члана 46.Закона о планирању и изградњи,
("Сл. гласник РС'', бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010
– одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС
50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука, 132/2014 и
145/2014), чл.32.ст.1.тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129/07 и 83/14-др.закон)
и чл.15. ст.1. тачка 5. Статута општине Власотинце (''Сл.
гласник града Лесковца'', бр.12/08, 24/11), Скупштина
општине Власотинце на седници од 27.04.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ

3523, 3522 (део), 3900 (део), 3910/27, 3910/38, 3910/37,
3910/36, 3910/35, 3910/34, 3910/33, 3847, 3846, 3845,

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА

3844, 3862/1 (део), 3862/2 (део), 3863, 3864, 3865, 3866,

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС

3859, 3870, 3887, 3886, 3885, 3888, 3889, 3884, 3883,

"ЦИГЛАНА МЛАДОСТ"

3882, 3881, 3797, 3799, 3796, 3798, 3910/32, 3910/31,

У Одлуци о изради Плана детаљне регулације за

13. мај 2017.
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комплекс "Циглана Младост" ("Службени гласник

члана 15. став 1. тачка 5. Статута општине Власотинце

града Лесковца",бр.40/16), врши се следеће измена:

(''Сл. гласник града Лесковца '', број 12/08 и 24/11),
Скуштина општине Власотинце на седници одржаној

Члан 1.

27.04.2017.године доноси

Члан 1.мења се тако да сада гласи:
OДЛУКУ

Приступа се изради Плана детаљне регулације за
Комплекс "Циглана Младост" катастарске парцеле
бр. 1130, 1780, 1150/1, 1150/2, 1775, 1774,1770, 980/1,
980/2 986/2, 989/1,989/2,989/3,989/4, 990, 991/1, 991/2,
992/1, 992/2, 993/1 и 993/2 све у KO Батуловце (у даљем
тексту: План).

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ПАРЦЕЛЕ КП. БР.272, КП. БР. 274, И КП.
БР. 275 СВЕ КО ГЛОЖАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

Члан 2.

Члан 1.

Члан 5.ст.2. мења се тако да сада гласи:

Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана
детаљне регулације за изградњу пословних објеката

Парцеле које чине обухват ПДР-а:кп.бр.1130, 1780,

на парцелама кп.бр.272, кп.бр.274 и кп.бр.275 све КО

1150/1, 1150/2, 1775, 1774, 1770, 980/1, 980/2, 986/2,

Гложане а у оквиру Радне зоне Гложане 1, све у складу

989/1, 989/2, 989/3, 989/4, 990, 991/1, 991/2, 992/1, 992/2,

са Просторним планом општине Власотинце(''Сл.

993/1 и 993/2 све КО Батуловце.

Гласник града Лесковца '', број 31/11), (у даљем тексту
План детаљне регулације).

Члан 3.
У осталом делу Одлука о изради Плана детаљне ре-

Члан 2.

гулације за комплекс "Циглана Младост" ("Службени

Циљ израде и доношења Плана детаљне регулацује је

гласник града Лесковца", бр.40/16), остаје непромењена.

стварање законског и планског основа за просторно

Члан 4.

уређење предметног подручја у складу са Просторним

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику града Лесковца".

планом општине Власотинце(''Сл. Гласник града Лесковца '', број 31/11).
Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

Границе израде Плана детаљне регулације налазе се

на седници од 27.04.2017.године,

у радној зони Гложане 1 сходно Просторном плану

01 број 06-26-4/17

општине Власотинце(''Сл. Гласник града Лесковца '',

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

број 31/11) за коју је обавезна израда ПДР- а, а чине је па-

Братислав Петровић, с.р.

рцеле кп.бр.272, кп. бр.274 и кп.бр.275 све КО Гложане
које су приватна својина Мишић (Петар) Милана и

207.

Мишић (Благоје ) Петра из Стајковца, а које се граниче

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи

са северне стране са парцелама кп.бр.273 КО Гложане и

(''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11 ,

у дужини од око 100м са десном регулационом линијом

121/2012, 42/2013- УС,50/2013-УС, 98/2013-одлука

Државног пута IБ реда број 27, Р-9, (пут Лесковац –

УС,132/2014 и 145/2014), на основу Просторног плана

Власотинце), са западне стране са парцелом кп.бр.271

општине Власотинце и шематског уређења насеља

КО Гложане, са јужне стране са парцелом кп.бр. 276 КО

Гложане и Стајковце (''Сл. Гласник града Лесковца'',

Гложане, укупне захватне површине за обраду ПДР 35

број 31/11), мишљења са седнице Комисије за планове

ара и 39м2 (3539 м2 ).

Скупштине општине Власотинце, одржане 13.04.2017.

Члан 4.

године, чл.32.ст.1.тачка.5.Закона о локалној самоуправи

На основу чланова 29, 30, 31 и 32. Закона о планирању

("Сл.гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др.закон) и

и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09, 64/10
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и 24/11), План детаљне регулације садржи : правила
уређења (концепција уређења карактеристичних грађевинских зона или карактеристичних целина одређених планом према морфолошким, планским, историјско - амбијенталним, обликовним и другим карактеристикама; урбанистичке и друге услове за уређење
и изградњу површине и објеката јавне намене и мрежу
саобраћајне и друге инфраструктуре, као и услове за
њихово прикључење; степен комуналне опремљености
грађевинског земљишта по целинама или зонама
из планскогдокумента, који је потребан за издавање
локацијске и грађевинске дозволе; опште и посебне
услове и мере заштите природног и културног наслеђа,
животне средине и здравља људи; посебне услове којима
се површине и објекти јавне намене чине приступачним
особама са инвалидитетом, у складу са стандардима
приступачности; попис објеката за које се пре обнове
или реконструкције морају издати конзерваторијски

Члан 7.
Носилац израде Плана детаљне регулације је Општинска управа општине Власотинце, Одељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско правне послове, а обрађивач плана је овлашћена и регистрована
пројектна организација код надлежне Агенције за привредне регистре за област урбанистичког планирања
и пројектовања по избору Мишић (Благоје) Петра из
Стајковца.
Члан 8.
После доношења Одлуке о изради просторног, одн.
урбанистичког плана, носилац израде плана организује
упознавање јавности (правних и физичких лица) са
општим циљевима и сврхом израде плана, могућим
решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану основу , као и ефектима за планирања
тј. организује се рани јавни увид.

или други услови за предузимање мера техничке

Члан 9.

заштите и других радова у складу са посебним законом;

Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на

мере енергетске ефикасности изградње; друге елементе

јавни увид у трајању од 30 дана након обављене

значајне за спровођењенпланског документа), правила

стручне контроле од стране Комисије за планове. По-

грађења (врсту и намену објеката који се могу градити

даци о начину излагања ПДР-а на јавни увид биће

у појединачним зонама под условима утврђеним

објављени у средствима јавног информисања.

планским документом , односно врсту и намену објеката

Оглашавање јавног увида нацрта ПДР-а и трајање

чија је изградња забрањена у тим зонама; услови за

истог обавиће се у складу са Законом о планирању и

препарцелацију, парцелацију и формирање грађевинске

изградњи и Законом о стратешкој процени утицаја на

парцеле, као минималну и максималну површину гра-

животну средину.

ђевинске парцеле; положај објеката у односу на ре-

Члан 10.

гулацију и у односу на границе грађевинске парцеле;

Одлука ступа на снагу осмог (8 ) дана од објављивања

највећи дозвољени индекс заузетости и индекси згра-

у ''Службеном гласнику града Лесковца''.

ђености грађевинске парцеле; највећу дозвољену виСКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
на седници од 27.04.2017.године,
01 број 06-26-5/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

сину или спратност објеката; услове за изградњу других
објеката на истој грађевинској парцели; услове и начин
обезбеђења приступа парцели и простора за паркирање
возила ) и графички део - прилози.
Члан 5.
Рок за израду Плана детаљне регулације из члана 1.
Ове Одлуке износи 30 дана за фазу нацрта плана без
спровођења законске процедуре.

208.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи
(''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11,
121/2012, 42/2013- УС,50/2013-УС, 98/2013-одлука

Члан 6.

УС,132/2014 и 145/2014), на основу Просторног плана

Средства за израду Плана детаљне регулације обе-

општине Власотинце и шематског уређења насеља

збеђује Мишић (Благоје) Петар из Стајковца ЈМБГ

Гложане и Стајковце (''Сл. гласник града Лесковца '',

0912962741621.

број 31/11), мишљења са седнице Комисије за планове
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Скупштине општине Власотинце, одржане 13.04.2017.
године, чл.32.ст.1.тачка.5.Закона о локалној самоуправи
("Сл.гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др.закон) и
члана 15. став 1. тачка 5. Статута општине Власотинце
(''Сл. гласник града Лесковца '', број 12/08 и 24/11),
Скуштина општине Власотинце на седници одржаној
27.04.2017. године доноси
ОДЛУКУ

Члан 4.
На основу чланова 29, 30, 31 и 32. Закона о планирању
и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/09, 81/09, 64/10
и 24/11), План детаљне регулације садржи : правила
уређења (концепција уређења карактеристичних грађевинских зона или карактеристичних целина одређених
планом према морфолошким, планским, историјскоамбијеталном, обликовним и другим карактеристикама;
урбанистичке и друге услове за уређење и изградњу

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА

површине и објеката јавне намене и мрежу саобраћајне

ПАРЦЕЛЕ КП.БР.265, КП.БР.266, КП.БР.257 И КП.

и друге инфраструктуре, као и услове за њихово при-

БР. 258 СВЕ КО ГЛОЖАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ

кључење; степен комуналне опремљености грађе-

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

винског земљишта по целинама или зонама из планског

Члан 1.
Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана
детаљне регулације за изградњу пословних објеката на
парцелама кп.бр.265, кп.бр.266, кп.бр.257 и кп.бр.258
све КО Гложане, а у оквиру Радне зоне Стајковце 1, све
у складу са Просторним планом општине Власотинце
(''Сл. гласник града Лесковца'', број 31/11), (у даљем
тексту План детаљне регулације).

документа, који је потребан за издавање локацијске и
грађевинске дозволе; опште и посебне услове и мере
заштите природног и културног наслеђа, животне
средине и здравља људи; посебне услове којима се
површине и објекти јавне намене чине приступачним
особама са инвалидитетом, у складу са стандардима
приступачности; попис објеката за које се пре обнове
или реконструкције морају издати конзерваторијски
или други услови за предузимање мера техничке

Члан 2.

заштите и других радова у складу са посебним законом;

Циљ израде и доношења Плана детаљне регулацује је

мере енергетске ефикасности изградње; друге елементе

стварање законског и планског основа за просторно

значајне за спровођење планског документа), правила

уређење предметног подручја у складу са Просторним

грађења (врсту и намену објеката који се могу градити

планом општине Власотинце (''Сл. гласник града

у појединачним зонама под условима утврђеним

Лесковца '', број 31/11).

планским документом , односно врсту и намену

Члан 3.

објеката чија је изградња забрањена у тим зонама;

Границе израде Плана детаљне регулације налазе се

услови за препарцелацију, парцелацију и формирање

у радној зони Стајковце 1 сходно Просторном плану

грађевинске парцеле, као минималну и максималну

општине Власотинце (''Сл. Гласник града Лесковца

површину грађевинске парцеле; положај објеката у

'', број 31/11) за коју је обавезна израда ПДР а чине је

односу на регулацију и у односу на границе грађевинске

парцеле кп.бр.265, кп.бр.266, кп.бр.257 и кп.бр.258 све

парцеле; највећи дозвољени индекс заузетости и индекс

КО Гложане које су приватна својина Петковић (Зоран)

изграђености грађевинске парцеле; највећу дозвољену

Бобана из Стајковца, а које се граниче са североисточне

висину или спратност објеката; услове за изградњу

стране са парцелама кп.бр.264/1 и кп.бр.259/1 , обе КО

других објеката на истој грађевинској парцели; услове

Гложане, са западне стране са парцелом кп.бр.255 КО

и начин обезбеђења приступа парцели и простора за

Гложане, са јужне стране делом у дужини око 30м са

паркирање возила ) и графички део- прилози.

парцелом кп.бр. 255 КО Гложане и у дужини од око 100
м са левом регулационом линијом Државног пута IБ
реда број 27, Р-9, (пут Лесковац – Власотинце), укупне
захватне поваршине за обраду ПДР 27 ара и 14м2( 2714
м2).

Члан 5.
Рок за израду Плана детаљне регулације из члана 1.
Ове Одлуке износи 30 дана за фазу нацрта плана без
спровођења законске процедуре.
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209.

Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђује Петковић (Зоран) Бобан из Стајковца ЈМБГ
1607979740056, власник фирме ''АГРОБОБАН'' из Стајковца.

На основу члана 60.Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 65/08-др.закон,
41/09, 112/15), чл. 32. ст.1 тачка 20. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07,
83/14-др.закон) и чл.15. ст. тачка 25. Статута општине

Члан 7.

Власотинце (''Службени гласник града Лесковца'', бр.

Носилац израде Плана детаљне регулације је Општинска

12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце, на

управа општине Власотинце, Одељење за урбанизам,

седници одржаној дана 27.04.2017.године донела је

грађевинске, комунално-стамбене, инспекцијске и имо-

РЕШЕЊЕ

винско правне послове, а обрађивач плана је овлашћена
и регистрована пројектна организација код надле-

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

жне Агенције за привредне регистре, за област урба-

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА

нистичког планирања и пројектовања по избору Пе-

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ

тковић (Зоран) Бобана из Стајковца.

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

Члан 8.
I

После доношења одлуке о изради просторног, одн.
урбанистичког плана, носилац израде плана организује

УСВАЈА СЕ Годишњи програм заштите уређења и

упознавање јавности (правних и физичких лица) са

коришћења пољопривредног земљишта оштине Вла-

општим циљевима и сврхом израде плана, могућим

сотинце за 2017.годину, на који је сагласност дало Ми-

решењима за развој просторне целине, могућим ре-

нистарство пољопривреде и заштите животне средине

шењима за урбану основу, као и ефектима за планирања

Републике Србије, Управа за пољопривредно земљиште

тј. организује се рани јавни увид.

број: 320-11-02310/2017-14 од 22.03.2017.

Члан 9.

II

Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни

Годишњи програм заштите уређења и коришћења

увид у трајању од 30 дана након обављене стручне

пољопривредног земљишта оштине Власотинце за

контроле од стране Комисије за планове.Подаци о на-

2017.годину на који је сагласност дало Министарство

чину излагања ПДР на јавни увид биће објављен у

пољопривреде и заштите животне средине Републике

средствима јавног информисања.

Србије, Управа за пољопривредно земљиште број:

Оглашавање јавног увида нацрта ПДР и трајање истог

320-11-02310/2017-14 од 22.03.2017.године је саста-

обавиће се у складу са Законом о планирању и изградњи

вни део овог Решења.

и Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину.

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а обја-

Члан 10.

виће се у ''Службеном гласнику града Лесковца''.

Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од објављиваСКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

ња у ''Службеном гласнику града Лесковца''.

01 број 06-26-7/2017 на седници од 27.04.2017. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

на седници од 27.04.2017.године,

Братислав Петровић,с.р.

01 број 06-26-6/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић с.р.

210.
На основу члана 76.Закона о културним добрима ("Сл.
гласник РС", бр.71/94, 52/11-др.закон и 99-11-др.закон ),

13. мај 2017.
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чл. 6 Закона о јавним службама (Сл.гласник РС", бр.42/91,

Архива, Архив ће вршити проналажење докумената у

71/94, 79/05-12), чл.32.ст.1.тачка 6. Закона о локалној

вези указивања правне помоћи физичким и правним

самоуправи ("Сл. гласник РС" бр.129/2007 и 83/2014-др.

лицима на подручју општине Црна Трава.

закон) и чл.15.ст.1.тачка 7. Статута Скупштине општине

IV

Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца",12/08, 24/11),
Скупштина општине Власотинце, на седници одржаној

Начин финансирања, као и међусобна права и обавезе

дана, 27.04.2017.године, донела је,

између општине Власотинце и Историјског архива
Лесковац регулисаће се посебним уговором.

ОДЛУКУ

V

O ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА СРЕЂИВАЊА

Одлука ће се објавити у "Службеном гласнику града

И ОБРАДЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ У ОПШТИНИ

Лесковца", а ступа на снагу 8 дана од дана објављивања

ВЛАСОТИНЦЕ, ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ

у "Службеном гласнику града Лесковца".

ЛЕСКОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
I

на седници од 27.04.2017.године,

Поверавају се послови сређивања и обраде архивске

01 број 06-26-8/2017

грађе у општини Власотинце, Историјском архиву

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

Лесковац.
II

211.

На основу ове Одлуке, Историјски архив Лесковац

На основу члана 32. став 1. тачке 8. Закона о локалној

се обавезује да сходно Закону о културним добрима

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,

који се односи на архивску грађу, врши делатност

83/14-др.закон), члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним

заштите архивске грађе и регистратурског материјала

предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и

и то путем:

члана 15. став 1. тачке 9. Статута општине Власотинце

-истраживања и евидентирања,

(Службени гласник града Лесковца број 12/08 и 24/11),

-пружања стручне помоћи о чувању и одржавању,

Скупштина општина Власотинце на седници одржаноj

-прикупљања, сређивања, коришћења архивске

27.04.2017.године донела је

грађе и регистратурског материјала,

ОДЛУКУ

-спровођења мера техничке заштите и излагања
грађе путем изложбе или на други начин.
III
Поред наведених послова у члану 2. Архив ће оба-

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈКП"ВОДОВОД"ВЛАСОТИНЦЕ

вљати и следеће послове:
- вршиће стручни надзор над архивирањем, чувањем,

У Одлуци о промени Оснивачког акта ЈКП "Водовод"

стручним одржавањем и одабирањем архивске грађе

Власотинце ("Службени гласник града Лесковца", бр.

као и послове излучивања безвредног регистратурског

40/16), врши се следеће измена:

материјала који се налази ван Архива,

Члан 1.

- налагаће предузимање мера за отклањање утврђених недостатака у погледу заштите архивске грађе и

Члан 8. мења се тако да сада гласи:

регистратурског материјала,
- преузимаће, чуваће и одржаваће архивску грађу,

Јавно комунално предузеће послује под следећим по-

- сређиваће и обрађиваће архивску грађу и

словним именом: Јавно комунално предузеће "Водо-

- на бази сређених фондова који се налазе у депоима

вод", Власотинце.
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Скраћено пословно име је ЈКП "Водовод" Власотинце.
О промени пословног имена одлучује Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа, уз сагласност
оснивача.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца" и на
интернет страници општине Власотинце www.vlas-

Члан 2.

otince.org.rs.

У осталом делу Одлука о промени Оснивачког акта

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
на седници од 27.04.2017.године,
01 број 06-26-10/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Братислав Петровић, с.р.

ЈКП "Водовод" Власотинце ("Службени гласник
града Лесковца",бр.40/16), остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града Лесковца".

213.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦE,

самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-др.

дана 27.04.2017.године, 01 број 06-26-9/17

закон), чл.79.ст.2.Закона о јавним предузећима ("Слу-

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

жбени гласник РС", број 15/16) и чл. 15. ст. 1. тачке

Братислав Петровић, с.р.

10. Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града
Лесковца" број 12/08 и 24/11), Скупштина општине

212.

Власотинце на седници одржаној дана 27.04.2017. го-

На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној

дине, донела је

самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-др.
закон), чл.79.ст.2.Закона о јавним предузећима ("Слу-

РЕШЕЊЕ

жбени гласник РС", број 15/16), чл. 15. ст. 1. тачке 10.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ

Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града Ле-

ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ВЛАСОТИНЦЕ

сковца" број 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце на седници одржаној данa 27.04.2017. године,
донела је

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут ЈКП "Комуналац"

РЕШЕЊЕ

Власотинце, број 478 који је усвојио Надзорни одбор
на седници одржаној 20.03.2017. године.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД" ВЛАСОТИНЦЕ

II
Статут ЈКП "Комуналац" Власотинце, број 478 који
је усвојио Надзорни одбор на седници одржаној

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене Статута Јавног

20.03.2017. године је саставни део овог решења.
III

комуналног предузећа "Водовод" Власотинце, број

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се

60 које је усвојио Надзорни одбор ЈКП "Водовод"

у "Службеном гласнику града Лесковца"и на интернет

Власотинце на седници одржаној 11.01.2017. године.

страници општине Власотинце www.vlasotince.org.rs.

II

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, на

Измене Статута Јавног комуналног предузећа "Водо-

седници од 27.04.2017.године,

вод" Власотинце, број 60 које је усвојио Надзорни

01 број 06-26-11/2017.

одбор ЈКП "Водовод" Власотинце на седници одржаној,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

11.01.2017. године су саставни део овог Решења.

Братислав Петровић,с.р.

13. мај 2017.
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града Лесковца", број 12/08, 24/11), Скупштина општине

На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној

Власотинце, на својој седници одржаној 27.04.2017.

самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-

доноси,

др.закон) и чл. 15. ст. 1. тачке 10. Статута општине

РЕШЕЊЕ

Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" број 12/08
и 24/11), Скупштина општине Власотинце на седници
одржаној дана 27.04.2017. године, донела је

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 2017-2020 ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ

I

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ "ДЕСАНКА

УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања

МАКСИМОВИЋ"ВЛАСОТИНЦЕ

2017-2020 године на територији општине Власотинце.
II

I

Локални акциони план запошљавања 2017-2020 године

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Народне библи-

на територији општине Власотинце је саставни део овог

отеке "Десанка Максимовић" Власотинце, који је

Решења.

усвојио Управни одбор Народне библиотеке "Десанка
Максимовић"

Власотинце

на

седници

III

одржаној

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће

07.04.2017. године.

се у "Службеном гласнику града Лесковца".

II
Статут Народне библиотеке "Десанка Максимовић"

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

Власотинце, који је усвојио Управни одбор Народне

дана 27.04.2017. године, 01 брoj 06-26-13/2017

библиотеке "Десанка Максимовић" Власотинце на се-

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

дници одржаној 07.04.2017.године је саставни део овог

Братислав Петровић,с.р.

Решења.
216.

III

На основу члана 8. став 1. Закона о матичним књигама

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се

("Службени гласник РС", бр. 20/09 и 145/14), члана

у "Службеном гласнику града Лесковца" и на интернет

32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи

страници општине Власотинце www.vlasotince.org.rs.

("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14- други
закон) и члана 15. став 1. тачка 6. Статута општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

Власотинце, Скупштина општине Власотинце, по

на седници од 27.04.2017.године,

прибављеном мишљењу Министарства државне управе

01 број 06-26-12/2017.

и локалне самоуправе Републике Србије бр.20-00-

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

626/2016-26 од 06.12.2016.године, на седници одржаној

Братислав Петровић, с.р.
215.
На основу чл. 41. ст. 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, ("Сл.гласник РС",
36/09, 88/10, 38/15), члана 32.ст.1. тачка 20. Закона о

дана 27.04.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број

1.Овом Одлуком, одређују се матична подручја за

129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 15.ст. 1. тачка

која се воде матичне књиге на територији општине

25.Статута општине Власотинце, ("Службени гласник

Власотинце као и седишта матичних подручја.
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I

2. Матична подручја за која се воде матичне књиге на
територији општине Власотинце је:

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада

Матично подручје Власотинце које чине насељена ме-

Народне библиотеке "Десанка Максимовић" Власотинце

ста: Власотинце, Брезовица, Јастребац Дадинце, Ора-

за 2017.годину усвојен на седници Управног одбора од

шје, Ладовица, Кукавица, Прилепац, Гложане, Коно-

07.12.2016.године и Финансијски план за 2017.годину

пница, Стајковце, Батуловце, Доња Лопушња, Горња

усвојен на седници Управног одбора од 29.12.2016.

Лопушња, Градиште, Острц , Равна Гора, Самарница,

године.

Шишавe, Доња Ломница, Горња Ломница, Црна Бара,
Средор, Скрапеж, Липовица, Гуњетина, Бољаре,
Крушевица, Црнатово, Равни Дел, Козило, Доњи Дејан,
Горњи Дејан, Златићево, Борин До, Свође, Алексинце,
Првојне, Добровиш, Страњево, Тегошница, Јаковљево,
Јаворје, Доње Гаре, Горњи Орах, Рајићево, Крстићево,
Горњи Присјан, Доњи Присјан и Комарица.

II
План и програм рада Народне библиотеке "Десанка
Максимовић" Власотинце за 2017.годину усвојен на
седници Управног одбора од 07.12.2016.године и Финансијски план за 2017.годину усвојен на седници
Управног одбора од 29.12.2016.године су саставни
делови овог Решења.

3. Седиште матичног подручја из тачке 2.ове Одлуке
је у Власотинцу.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се

4. Даном почетка примене ове Одлуке престаје да

у "Службеном гласнику града Лесковца"и на интернет

важи Одлука о матичним подручјима на територији

страници општине Власотинце www.vlasotince.org.rs.

општине Власотинце 01 број 06-64/10 од 18.02.2010.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

године.

на седници од 27.04.2017.године,
5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

01 број 06-26-15/2017.

вљивања у "Службеном гласнику Републике Србије",

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

а примењује се од 1.јануара 2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 27.04.2017.године, 01 број 06-26-14/2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

Братислав Петровић, с.р.
218.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14др.закон) и чл. 15. ст. 1. тачке 10. Статута општине
Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" број 12/08

217.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-др.закон)

и 24/11), Скупштина општине Власотинце на седници
одржаној дана 27.04.2017. године, донела је

и чл. 15. ст. 1. тачке 10. Статута општине Власотинце

РЕШЕЊЕ

("Сл. гласник града Лесковца" број 12/08 и 24/11),
Скупштина општине Власотинце на седници одржаној
дана 27.04.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВЛАСОТИНЦЕ ЗА
2017.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
I

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И
ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Културног

"ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" ВЛАСОТИНЦЕ

центра Власотинце за 2017.годину са финансијским

ЗА 2017.ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ

планом усвојен на седници Управног одбора од

ПЛАНОМ

24.02.2017.године.

13. мај 2017.
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II

III

Програм рада Културног центра Власотинце за 2017.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће

годину са финансијским планом усвојен на седници

се у "Службеном гласнику града Лесковца"и на

Управног одбора од 24.02.2017.године је саставни

интернет страници општине Власотинце www.vlas-

део овог Решења.

otince.org.rs.
III

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се

на седници од 27.04.2017.године,

у "Службеном гласнику града Лесковца"и на интернет

01 број 06-26-17/2017.

страници општине Власотинце www.vlasotince.org.rs.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Братислав Петровић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
на седници од 27.04.2017.године,

220.

01 број 06-26-16/2017.

На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-

Братислав Петровић, с.р.

др.закон) и чл. 15. ст. 1. тачке 10. Статута општине
Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" број 12/08

219.

и 24/11), Скупштина општине Власотинце на седници

На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној

одржаној дана 27.04.2017. године, донела је

самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14др.закон) и чл. 15. ст. 1. тачке 10. Статута општине
Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" број 12/08
и 24/11), Скупштина општине Власотинце на седници
одржаној дана 27.04.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
И ПРОГРАМ РАДА ДОМА ЗДРАВЉА
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.201731.12.2017.ГОДИНЕ
I

ЦЕНТРА"ВЛАСИНА" ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и Програм рада

ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Дома здравља Власотинце за период од 01.01.201731.12.2017.године, број 1117/2 од 08.12.2016.године.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања

II

Спортско рекреативног центра "Власина" Власотинце

План и Програм рада Дома здравља Власотинце за

за 2017.годину, број 24-11/16-1 који је усвојен на

период од 01.01.2017-31.12.2017.године, број 1117/2

седници Управног одбора од 29.11.2016.године и

од 08.12.2016.године је саставни део овог Решења.

Финансијски план који је усвојен на седници од

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се

27.12.2016.г.
II
Програм пословања Спортско рекреативног центра

у "Службеном гласнику града Лесковца"и на интернет
страници општине Власотинце www.vlasotince.org.rs.

"Власина" Власотинце за 2017.годину, број 24-11/161 који је усвојен на седници Управног одбора од

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

29.11.2016.године и Финансијски план који је усвојен

на седници од 27.04.2017.године,

на седници од 27.12.2016.године су саставни делови

01 број 06-26-18/2017.

овог Решења.

Братислав Петровић, с.р.
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221.

и 24/11), Скупштина општине Власотинце на седници

На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној

одржаној дана 27.04.2017. године, донела је

самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-др.

РЕШЕЊЕ

закон) и чл. 15. ст. 1. тачке 10. Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" број 12/08 и

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ

24/11), Скупштина општине Власотинце на седници

ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ

одржаној дана 27.04.2017. године, донела је

СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА

РЕШЕЊЕ

2017.ГОДИНУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

I

РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ И ЦРНА ТРАВА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2017.ГОДИНУ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи План рада
Штаба за ванредне ситуације општине Власотинце за
2017.годину бр.820-1 од 28.11.2016.године.

I

II

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за

План рада Штаба за ванредне ситуације општине

социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава

Власотинце за 2017.годину бр.820-1 од 28.11.2016.

са финансијским планом за 2017.годину, број 9-551-

године је саставни део овог Решења.

64/16 који је усвојен на седници Управног одбора од
05.12.2016.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се

II

у "Службеном гласнику града Лесковца" и на интернет

Програм рада Центра за социјални рад за општине

страници општине Власотинце www.vlasotince.org.rs.

Власотинце и Црна Трава са финансијским планом
за 2017.годину, број 9-551-64/16 који је усвојен на

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

седници Управног одбора од 05.12.2016.године је

на седници од 27.04.2017.године,
01 број 06-26-20/2017.

саставни део овог Решења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

III

Братислав Петровић,с.р.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца"и на

223.

интернет страници општине Власотинце www.vlas-

На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи

otince.org.rs.

("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-др.закон) и чл. 15. ст.
1. тачке 10. Статута општине Власотинце ("Сл. гласник

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

града Лесковца" број 12/08 и 24/11), Скупштина општине

на седници од 27.04.2017.године,

Власотинце на седници одржаној дана 27.04.2017. године,

01 број 06-26-19/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ

222.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној

РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14др.закон) и чл. 15. ст. 1. тачке 10. Статута општине

I

Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" број 12/08

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Туристичке

13. мај 2017.
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организације општине Власотинце за 2017.годину,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана

број 47 од 05.04.2017.године.

27.04.2017. године,
01 брoj 06-26-22/2017

II

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Програм рада Туристичке организације општине

Братислав Петровић,с.р.

Власотинце за 2017.годину, број 47 од 05.04.2017.
године је саставни део овог Решења.

225.
На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у "Службеном гласнику града Лесковца"и на интернет
страници општине Власотинце www.vlasotince.org.rs.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14др.закон) и чл. 15. ст. 1. тачке 10. Статута општине
Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" број 12/08
и 24/11), Скупштина општине Власотинце на седници
одржаној дана 27.04.2017. године, донела је

на седници од 27.04.2017.године,

РЕШЕЊЕ

01 број 06-26-21/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
ПЛАНА РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016.-31.12.2016.ГОДИНЕ

224.
На основу чл.32.ст.1. тачка 20. и чл.57. Закона о

I

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Плана рада До-

129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 15.ст.1.тачка

ма здравља Власотинце за период од 01.01.2016.-

25. и чл.47. Статута општине Власотинце ("Службени

31.12.2016.године, број 60 од 20.01.2017. године.

гласник града Лесковца", број 12/08, 24/11), Скупштина

II

општине Власотинце, на својој седници одржаној

Извештај о извршењу Плана рада Дома здравља Власо-

27.04.2017. доноси,
РЕШЕЊЕ

тинце за период од 01.01.2016.-31.12.2016.године, број
60 од 20.01.2017.године је саставни део овог Решења.

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2016.ГОДИНУ
I

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у "Службеном гласнику града Лесковца"и на интернет
страници општине Власотинце www.vlasotince.org.rs.

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинске управе

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

општине Власотинце за 2016.годину, 01 број 02-

на седници од 27.04.2017.године,

124/2017 од 18.04.2017.г.

01 број 06-26-23/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

II

Братислав Петровић,с.р.

Извештај о раду Општинске управе општине Власотинце за 2016.годину, 01 број 02-124/2017 од

226.

18.04.2017.године је саставни део овог Решења.

На основу члана 32.ст.1. тачка 8. Закона о локалној

III

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће

и 83/2014 – др. закон) и члана 15.ст.1. тачка 9.Статута

се у "Службеном гласнику града Лесковца".

општине Власотинце ("Службени гласник града Ле-
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сковца", број 12/08, 24/11), Скупштина општине Вла-

I

сотинце, на својој седници одржаној 27.04.2017. доноси,

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским изве-

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ

штајем Народне библиотеке "Десанка Максимовић"
Власотинце за 2016.годину број 40, усвојен на седници
Управног одбор од 17.02.2017.г.

СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ

II

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВЛАСОТИНЦЕ ЗА

Извештај о раду са финансијским извештајем Народне

2016.Г.

библиотеке "Десанка Максимовић" Власотинце за 2016.
годину број 40, усвојен на седници Управног одбор од

I

17.02.2017.године је саставни део овог Решења.

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским изве-

III

штајем Културног центра Власотинце за 2017.годину,

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће

усвојен на седници Управног одбор од 24.02.2017.г.

се у "Службеном гласнику града Лесковца".

II
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

Извештај о раду са финансијским извештајем Културног

дана 27.04.2017. године,

центра Власотинце за 2017.годину, усвојен на седници

01 брoj 06-26-25/2017

Управног одбора од 24.02.2017. године је саставни део

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

овог Решења.

Братислав Петровић,с.р.
III

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 27.04.2017. године,
01 брoj 06-26-24/2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

228.
На основу члана 32.ст.1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007
и 83/2014 – др. закон) и члана 15.ст.1. тачка 9.Статута
општине Власотинце ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 24/11), Скупштина општине Власотинце, на својој седници одржаној 27.04.2017. доноси,
РЕШЕЊЕ

227.

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА

На основу члана 32.ст.1 тачка 8 Закона о локалној

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ СРЦ

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007

"ВЛАСИНА", ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2016.ГОДИНУ

и 83/2014 – др. закон) и члана 15.ст.1 тачка 9.Статута
општине Власотинце ("Службени гласник града Ле-

I

сковца", број 12/08, 24/11), Скупштина општине Вла-

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским изве-

сотинце, на својој седници одржаној 27.04.2017. доноси,

штајем СРЦ "Власина", Власотинце за 2016.годину,

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"
ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2016.ГОД.

усвојен на седници Управног одбор од 27.02.2017.
гoдине, број 25-02/2017-01.
II
Извештај о раду са финансијским извештајем СРЦ
"Власина", Власотинце за 2016.годину, усвојен на
седници Управног одбора од 27.02.2017.године, број
25-02/2017-01 је саставни део овог Решења.

13. мај 2017.
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230.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 27.04.2017. године,
01 брoj 06-26-26/2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

На основу члана 32.ст.1 тачка 8 Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007
и 83/2014 – др. закон) и члана 15.ст.1 тачка 9.Статута
општине Власотинце ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 24/11), Скупштина општине Власотинце, на својој седници одржаној 27.04.2017. доноси,

Братислав Петровић,с.р.

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ

229.
На основу члана 32.ст.1. тачка 8. Закона о локалној

СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ

и 83/2014 – др. закон) и члана 15.ст.1. тачка 9.Статута

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017.Г.

општине Власотинце ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 24/11), Скупштина општине Вла-

I

сотинце, на својој седници одржаној 27.04.2017. доноси,

УСВАЈА СЕ Извештај о раду са финансијским изве-

РЕШЕЊЕ

штајем Туристичке организације општине Власотинце
за 2017.годину, бр.35 од 20.02.2017.године.

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА
О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ВЛАСОТИНЦЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2016. ГОДИНУ

II
Извештај о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Власотинце за 2017.
годину, бр.35 од 20.02.2017.године је саставни део овог
Решења.

I

III

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за социјални
рад Власотинце са финансијским извештајем за

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће

2016. годину, усвојен на седници Управног одбор од

се у "Службеном гласнику града Лесковца".

17.03.2017.године, број 9-551-9/17-3.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

II

дана 27.04.2017. године, 01 брoj 06-26-28/2017

Извештај о раду Центра за социјални рад Власотинце

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

са финансијским извештајем за 2016.годину, усвојен

Братислав Петровић,с.р.

на седници Управног одбор од 17.03.2017.године,
број 9-551-9/17-3 је саставни део овог Решења.

231.
На основу члана 32.ст.1.тачка 8. Закона о локалној

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 27.04.2017. године, 01 брoj 06-26-27/2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007
и 83/2014 – др. закон), чл. 12. ст. 1. Одлуке о правобранилаштву општине Власотинце ("Сл.гласник града
Лесковца", број 25/14) и члана 15. ст. 1. тачка 9. Статута
општине Власотинце ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 24/11), Скупштина општине Власотинце, на својој седници одржаној 27.04.2017. доноси,
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РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О НЕУСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ШТАБА

О РАДУ ОПШТИНСКОГ

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ

ПРАВОБРАНИЛАШТВА У ВЛАСОТИНЦУ

ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2016.ГОДИНУ

ЗА ОПШТИНУ ВЛАСОТИНЦЕ И ОПШТИНУ
I

ЦРНА ТРАВА ЗА 2016.ГОДИНУ

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Штаба за ванредне ситуI

ације општине Власотинце за 2016.годину од 04.04.2017.г.

НЕ УСВАЈА СЕ Извештај о раду Општинског правобра-

II

нилаштва у Власотинцу за општину Власотинце и
општину Црна Трава за 2016.годину, ЈП.бр.7/2017 од
03.04.2017.године.

Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине
Власотинце за 2016.годину од 04.04.2017. године је
саставни део овог Решења.

II

III

Извештај о раду Општинског правобранилаштва у
Власотинцу за општину Власотинце и општина Црна
Трава за 2016.годину, ЈП.бр.7/2017 од 03.04.2017.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

годину је саставни део овог Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 27.04.2017. године, 01 брoj 06-26-30/2017

III

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће

Братислав Петровић,с.р.

се у "Службеном гласнику града Лесковца".
IV

233.

Ово Решење је коначно.Против овог Решења може се

На основу чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној

покренути поступак пред Управним судом у Београду,

самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83-14-

у року од 30 дана од дана пријема Решења.

др.закон) и чл. 15. ст. 1. тачке 10. Статута општине
Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" број 12/08

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

и 24/11), Скупштина општине Власотинце на седници
одржаној дана 27.04.2017.године, донела је
РЕШЕЊЕ

232.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И

На основу члана 35.ст.1.тачка 3а. Закона о ванредним

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП"

ситуацијама("Службени гласник РС", број 111/09,

КОМУНАЛАЦ" ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2017.Г.

92/11, 93/12), чл. 5.Одлуке о формирању и начину рада
Штаба за ванредне ситуације општине Власотинце

I

("Службени гласник РС", број 4/11), чл.32.ст.1 тачка

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Програма

8. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник

пословања ЈКП "Комуналац" Власотинце за 2017.

РС", број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 15.ст.1

годину, број 649 које је усвојио Надзорни одбор на

тачка 9.Статута општине Власотинце ("Службени

седници од 18.04.2017.године.

гласник града Лесковца", број 12/08, 24/11), Скупштина
општине Власотинце, на својој седници одржаној
27.04.2017. доноси,

II
Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Комуналац" Власотинце за 2017.годину, број 649 које је

13. мај 2017.
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усвојио Надзорни одбор на седници од 18.04.2017.
године су саставни део овог Решења.
III

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца", као и на

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у "Службеном гласнику града Лесковца", као и на инте-

интернет страници општине Власотинце www.vlasotince.org.rs.

рнет страници општине Власотинце www.vlasotince.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

org.rs.

дана 27.04.2017.године,
01 брoj 06-26-34/2017.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

дана 27.04.2017.године,

Братислав Петровић,с.р.

01 брoj 06-26-33/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић,с.р.

235.
На основу чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и

234.
На основу чл.32.ст.1.тачке 20.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007
и 83/2014 – др. закон), чл.61. ст 3. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16)
и чл.15.ст.1.тачке 25. Статута општине Власотинце
("Службени гласник града Лесковца", број 12/08, 24/11),
Скупштина општине Власотинце на својој седници
одржаној 27.04.2017. године доноси,
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
СУБВЕНЦИЈА ЈКП "КОМУНАЛАЦ"
ВЛАСОТИНЦЕ У 2017.ГОДИНИ ИЗ БУЏЕТА

83/2014 – др. закон), члана 30, 41, 42.ст.2 и 43. Закона
о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" број 15/16),
члана 15. став 1. тачка 10. Статута општине Власотинце
("Службени гласник града Лесковца", број 12/08 и
24/11) и чл. 11.Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
"Водовод"Власотинце

је

оснивач

општина

Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца", број 47/16) и
Одлуке о измени Одлуке о спровођењу јавног конкурса
за именовање директора Јавног комуналног предузећа
"Водовод"Власотинце

чији

је

оснивач

општина

Власотинце ("Сл.гласник града Лесковца", број 52/16),
Скупштина општине Власотинце на седници одржаној
дана 27.04.2017. године донела је следеће,
РЕШЕЊЕ

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
I

чији

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД"

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене Програма кори-

ВЛАСОТИНЦЕ

шћења средстава субвенција ЈКП "Комуналац" Власотинце у 2017.години из буџета општине Власотинце,

I

број 650 који је усвојио Надзорни одбор на седници од

ИМЕНУЈЕ СЕ Звонко Илић, дипл.физико-хемичар

18.04.2017.године.

из Власотинца за директора Јавног комуналног
II

предузећа "Водовод" Власотинце, на период од четири
године, почев од дана ступања на рад именованог.

Измене Програма коришћења средстава субвенција

II

ЈКП "Комуналац" Власотинце у 2017.години из

Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у

буџета општине Власотинце, број 650 који је усвојио

року од осам дана од дана објављивања Решења о

Надзорни одбор на седници од 18.04.2017.године су

именовању у "Службеном гласнику Републике Срби-

саставни део овог Решења.

је".
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РЕШЕЊЕ

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод" Власотинце је дужан да посебним актом утврди
дан ступања на рад именованог директора и да исти

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА

достави Скупштини општине Власотинце у року који

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ

не може бити дужи од три дана од дана ступања на рад

БИБЛИОТЕКЕ ''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ'',
ВЛАСОТИНЦE

именованог директора.
III

I

Решење о именовању директора Јавног комуналног

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Србољубу Такићу, дипл.поли-

предузећа "Водовод" Власотинце објавиће се у

тикологу из Власотинца, престао мандат на функцији ВД

"Службеном гласнику Републике Србије", "Службеном

директора Народне библиотеке "Десанка Максимовић"

гласнику града Лесковца" и на интернет страници

Власотинце.

општине Власотинце.

II
IV

До престанка мандата именованог дошло је због

Даном ступања на рад новоименованог директора у сми-

истека периода на који је именован.

слу одредбе члана II став 1. диспозитива овог Решења,

III

Звонку Илићу, дипл.физико-хемичару из Власотинца,
престаје функција ВД директора овог јавног предузећа,

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће

на коју је именован Решењем Скупштине општине

се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Власотинце 01 број 06-33-32/2016 од 25.06.2016. године
("Службени гласник града Лесковца", број 30/2016).
V

IV
Ово Решење је коначно. Против овог Решења може се
покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу у року

Решење о именовању директора је коначно.

од 30 дана од дана пријема Решења.

VI

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

Против овог Решења може се покренути спор пред

дана 27.04.2017.године, 01 брoj 06-26-36/2017

Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

пријема Решења, сходно чл.48 ст.6 Закона о јавним

Братислав Петровић, с.р.

предузећима.
237.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

На основу чл. 17.Закона о библиотечко-информационој

01 бр. 06-26-35/2017, дана 27.04.2017. године.

делатности (''Сл.гласник РС'',бр. 52/11), чл.37 Закона о

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

култури ("Сл.гласник РС", број 72/09, 13/16 и 30/16),

Братислав Петровић,с.р.

чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" број 129/07 и 83/14-др.закон) и чл.

236.

15. став 1. тачке 10. Статута општине Власотинце (''Сл.

На основу чл. 17. Закона о библиотечко-информационој

гласник града Лесковца'', бр. 12/08 и 24/11), Скупштина

делатности (''Сл.гласник РС'',бр. 52/11), чл.37 Закона о

општине Власотинце на седници одржаној 27.04.2017.

култури ("Сл.гласник РС", број 72/09, 13/16 и 30/16),

године, донела је

чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" број 129/07 и 83/14-др.закон) и чл.

РЕШЕЊЕ

15. став 1. тачке 10. Статута општине Власотинце (''Сл.

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

гласник града Лесковца'', бр. 12/08 и 24/11), Скупштина

ДИРЕКТОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

општине Власотинце на седници одржаној 27.04.2017.

''ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ'', У

године, донела је

ВЛАСОТИНЦУ

13. мај 2017.
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I

функција директора Културног центра Власотинце,

ИМЕНУЈЕ СЕ Србољуб Такић, дипл. политиколог из
Власотинца, за вршиоца дужности директора Народне
библиотеке ''Десанка Максимовић'' у Власотинцу, до

на коју је изабрана Решењем Скупштине општине
Власотинце, 01 број 06-28-13/15 од 04.07.2015. године,
због подношења оставке.

именовања директора по спроведеном јавном конкурсу,а
најдуже шест месеци.

II
Решење ступа на снагу даном доношења.

II

III

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе
и овлашћења директора.

Дизпозитив Решења објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца", а Решење са образложењем објавити

III

на интернет страници општине Власотинце www.vla-

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

sotince.org.rs.
IV

IV
Диспозитив Решења објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца", а Решење са образложењем објавити
на интернет страници општине Власотинце www.vla-

Ово Решење је коначно.Против овог Решења може се
покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу у року
од 30 дана од дана пријема Решења.

sotince.org.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
V

дана 27.04.2017.године, 01 брoj 06-26-38/2017.

Ово Решење је коначно.Против овог Решења може се

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу у року

Братислав Петровић, с.р.

од30 дана од дана пријема Решења.
239.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

На основу чл.37. Закона о култури ("Сл.гласник РС",

дана 27.04.2017.године, 01 бр. 06-26-37/2017.

број 72/09, 13/16 и 30/16), чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07

Братислав Петровић,с.р.

и 83/14-др.закон) и чл. 15. став 1. тачке 10. Статута
општине Власотинце (''Сл.гласник града Лесковца'',

238.

бр. 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце на

На основу чл.39.ст.1. Закона о култури ("Сл.гласник РС",

седници одржаној 27.04.2017.године, донела је

број 72/09, 13/16 и 30/16), чл. 32. ст. 1. тачке 9. Закона
о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07

РЕШЕЊЕ

и 83/14-др.закон) и чл. 15. став 1. тачке 10. Статута

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

општине Власотинце (''Сл.гласник града Лесковца'',

ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

бр. 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце на

ВЛАСОТИНЦЕ

седници одржаној 27.04.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ

I
ИМЕНУЈЕ СЕ Бобан Димитријевић, дипл.социолог

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА

из Орашја, за вршиоца дужности директора Културног

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВЛАСОТИНЦЕ

центра Власотинце, до именовања директора по

I

спроведеном јавном конкурсу, а најдуже шест месеци.
II

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Маји Марковић, мастер менаџеру

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе

менаџмента и предузетништва из Власотинца, престала

и овлашћења директора.
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II

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе
и овлашћења директора.

IV

III

Диспозитив Решења објавити у "Службеном гласнику
града Лесковца", а Решење са образложењем објавити

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

на интернет страници општине Власотинце www.vla-

IV

sotince.org.rs.

Диспозитив Решења објавити у "Службеном гласнику

V

града Лесковца", а Решење са образложењем објавити

Ово Решење је коначно.Против овог Решења може се

на интернет страници општине Власотинце www.vla-

покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу у року

sotince.org.rs.

од 30 дана од дана пријема Решења.

V

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

Ово Решење је коначно.Против овог Решења може се

дана 27.04.2017.године, 01 бр. 06-26-39/2017.

покренути спор пред Вишим судом у Лесковцу у року

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

од 30 дана од дана пријема Решења.

Братислав Петровић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 27.04.2017.године, 01 бр. 06-26-40/2017.

240.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

На основу члана 39. Закона о туризму ("Сл.гласник РС",

Братислав Петровић,с.р.

број 36/09, 88/10, 99/11-др.закон, 93/12, 84/15), а у вези
са чл. 35., 36. и 37. истог закона, чл.32. став 1. тачка 9.
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 15. став 1.
тачка 10. Статута општине Власотинце ("Службени
гласник града Лесковца", број 12/2008 и 24/2011) и члана
106. Пословника Скупштине општине Власотинце
("Службени гласник града Лесковца", број 25/16, 52/16),
Скупштина општине Власотинце на седници одржанoj
27.04.2017.године донела је
РЕШЕЊЕ

241.
На основу члана 32.ст.1.тачка 6.Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др.
закон), чл. 28.Закона о запошљавању и осигурању за
случај незаполсености (Службени гласник РС, број
36/09, 88/10, 38/15), тачке 1. и 3. Одлуке о образовању
локалног савета за запошљавање (''Сл.гласник општина
Лесковац'', бр.2/05) и члана 15. став 1. тачка 7. Статута
општине Власотинце (''Сл.гласник града Лесковац'',
бр. 12/08, 24/11), Скупштина општине Власотинце на
седници одржаној дана 27.04.2017. године, донела је

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Наташа Ђокић Живковић дипломирани

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ
И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ЧЛАНОВА

географ – туризмолог из Власотинца, за вршиоца
дужности директора Туристичке организације општине

I

Власотинце, до повратка директора ове организације

УТВРЂУЈЕ СЕ да је члановима локалног Савета за

са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге

запошљавање, престао мандат на месту чланова лока-

детета.

лног Савета за запошљавање, због истека периода на
који су именовани и то:

13. мај 2017.

1.Анђелина Марић из Власотинца, председник

V

2. Др Момир Китановић, запослен у Дому здравља
у Власотинцу, за члана
3.Милорад Пешић из Власотинца, представник
Удружења приватних послодаваца, члан
4. Живојин Давинић, представник репрезентативног

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику града Лесковца'' и на
интернет страници општине Власотинце www.vlasotince.org.rs
VI

Самосталног синдиката Општинске управе општине
Власотинце, члан
5.
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Мирослав

Ово Решење је коначно.Против овог Решења може се
Милосављевић,

представник

синдиката "Независност", члан

покренути спор пред Управним судом у Београду у
року од 30 дана од пријема Решења.

6.Смиља Буђић, представник Националне службе
за запошљавање– испостава Власотинце, члан
7.Момчило

Игњатовић,

директор

Центра

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана
за

27.04.2017.године, 01 бр.06-26-41/2017

социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

члан

Братислав Петровић,с.р.
II

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове локалног Савета за запо-

242.

шљавање:

На основу чл. 52.Закона о планирању и изградњи

1. Анђелина Марић из Власотинца, председник

("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09-испр.,64-10-

2. Др Момир Китановић, запослен у Дому здравља

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука
УС, 98/13-одлука УС,132/14, 145/14),чл. 32. ст. 1 тачке 5.

у Власотинцу, за члана
3.Милорад Пешић из Власотинца, представник

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник Републике
Србије'' , број 129/07 и 83/14-др.закон) и чл. 15. ст. 1.

Удружења приватних послодаваца, члан
4. Живојин Давинић, представник репрезентативног

тачке 5. и чл. 71 Статута општине Власотинце (''Сл.

Самосталног синдиката Општинске управе општине

гласник града Лесковца'' бр.12/08 и 24/11), Скупштина

Власотинце, члан

општине Власотинце , на седници одржаној 27.04.2017.

5. Мирослав Милосављевић, представник синди-

године, донела је

ката "Независност", члан

РЕШЕЊЕ

6.Смиља Буђић, представник Националне службе
за запошљавање– испостава Власотинце, члан
7.Момчило

Игњатовић,

директор

Центра

за

социјални рад за општине Власотинце и Црна Трава,
члан

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ И ИМЕНОВАЊУ
НОВИХ ЧЛАНОВА
I

III
Мандат председника и члановa локалног Савета за
запошљавање траје 4 године.
IV
Председник локалног Савета за запошљавање организује рад, председава седницама, формулише закључке
и о томе обавештава председника Скупштине општине
и Општинско веће општине Власотинце.
Чланови локалног Савета за запошљавање учествују
у раду савета, износе мишљења, дају предлоге, а могу
иницирати и друга питања из надлежности Савета.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је Татјани Здравковић, дипл.инжењеру грађевине из Лесковца и Бошку Станчићу, дипл.
инжењеру грађевине из Власотинца, члановима Комисије за планове општине Власотинце који су именовани
на предлог РС Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, престао мандат на месту чланова Комисије за планове, због истека периода на који
су именовани.
II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Комисије за планове на
предлог РС Министарства грађевинарства, саобраћаја
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и инфраструктуре од 03.02.2017.године, број 119-01-

243.

00028/2017-11 и то:

На основу члана 32.ст.1.тачка 6.и чл. 93. Закона о

1.Татјана Здравковић, дипл.инжењер грађевине из

локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07,

Лесковца, лиценца ИКС број 100026815, 201133812,

83-14-др.закон) и члана 15. став 1. тачка 7. Статута

203105408 и 317G94408.

општине Власотинце (''Сл.гласник града Лесковца'',

2.Соња Стојановић, дипл.инжењер архитектуре из
Лесковца, лиценца ИКС број 200083705.

бр. 12/08, 24/11), Скупштина општине Власотинце на
седници одржаној 27.04.2017. године, донела је

III

РЕШЕЊЕ

За секретара комисије ради обављања стручних правних
послова у поступку израде и спровођења планских
докумената, уместо Дуње Николић дипл.правника
из Власотинца која је одређена решењем Скупштине
општине Власотинце 01 број 06-59-32/16 од 24.09.2016.
године, сада се ОДРЕЂУЈЕ Снежана Голубовић Илић,

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ОДРЕЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА,
ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ
МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ

дипл.правник из Власотинца, запослена у Општинској
управи општине Власотинце.

I

IV

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за одређивање назива улица,

Мандат именованих чланова Комисије за планове траје

тргова, заселака и других делова насељених места

4 године, стим што исто лице може бити именовано

на територији општине Власотинце (у даљем тексту

више од два пута.

Комисија).
V

II

Именованим лицима припада накнада за рад у ко-

Комисија се састоји од председника, заменика пре-

мисији.

дседника и пет чланова.

Накнада се одређује у висини од 15 % просечне

III

зараде без пореза и доприноса у Републици Србији,
према последњем објављеном податку Републичког
завода за статистику по седници.

За чланове Комисије ИМЕНУЈУ СЕ:
1.Јелена Пешић из Власотинца, за председника,
2.Светислав Петровић из Власотинцам,за заменика

VI

председника

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће

3.Ненад Димитријевић из Власотинца,за члана

се у ''Сл.гласнику града Лесковца'' и на интернет

4.Весна Станковић из Васотинца, за члана

страници општине Власотинце.

5. Бобан Коцић из Власотинца,за члана
6.Славољуб Митов из Власотинца, за члана и

VII
Ово Решење је коначно.Против овог Решења може се
покренути спор пред Управним судом у Београду у
року од 30 дана од пријема Решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана

7.Иван Тодоровић из Орашја, за члана
IV
Чланови Комисијe бирају се на период четири године.
V

27.04.2017.г. 01 број 06-26-42/2017

Задатак Комисије из тачке 1. овог Решења је разматрање

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

и давање предлога Скупштини општине за одређивање

Братислав Петровић,с.р.

назива улица, тргова, заселака и других делова насељених места на територији општине Власотинце.

13. мај 2017.
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VI

I

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће

УТВРЂУЈЕ СЕ да је члановима Управног одбора

се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Предшколске установе "Милка Диманић" Власотинце
престао мандат на месту чланова Управног одбора

VII
Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи
Решење о образовању Комисије за одређивање назива
улица, тргова, заселака и других делова насељених
места на територији општине Власотинце (Сл.гласник
града Лесковца", број 3/13) и Решење о разРешењу и
именовању чланова Комисија за одређивање назива
улица, тргова, заселака и других делова насељених
места на територији општине Власотинце("Сл.гласник
града Лесковца", број 25/15).

због истека периода на који су именовани и то:
из реда представника запослених
1.Јелена Шушулић из Власотинца
2.Мирела Пузић из Власотинца
3.Љиљана Ђокић из Власотинца
из реда представника родитеља
1.Снежана Ранђеловић из Власотинца
2.Ивана Стојковић из Бољара
3.Весна Коцић из Власотинца
из реда представника локалне самоуправе

VIII
Решење са образложењем доставити именованим

1.Оља Станковић из Власотинца, ул. Милоша
Обилића
2.Сања Анђелковић из Власотинца, ул. Народних

члановима Савета.

хероја

IX

3.Весна Станковић из Ладовице

Ово Решење је коначно.Против овог Решења може се
покренути спор пред Управним судом у Београду у
року од 30 дана од дана пријема Решења.

II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Предшколске
установе "Милка Диманић", Власотинце

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

из реда представника запослених:

дана 27.04.2017. године, 01 брoj 06-26-43/17.

1. Слађана Златковић Савић из Власотинца

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

2.Марија Горановић из Власотинца
3.Ивана Петковић из Власотинца

244.

из реда представника родитеља

На основу члана 54. став 1.,2. и 3. и чл. 55.ст.1 и 2.

1.Јована Катлановић из Власотинца

Закона о основама система образовања и васпитања

2.Коцић Весна из Власотинца

(''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15,

3.Печенковић Поповић Милена из Власотинца

-aутентично тумачење и 68/15 ),чл. 32.ст.1.тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 15. стaв. 1. тачка
7.Статута општине Власотинце (''Службени гласник
града Лесковца'', број 12/08 и 24/11), Скупштина

из реда представника локалне самоуправе
1.Оља Станковић из Власотинца, ул. Милоша
Обилића
2.Сања Анђелковић из Власотинца, ул. Народних

општине Власотинце, на седници одржаној 27.04.2017.

хероја

године, донела је

3.Весна Станковић из Ладовице
РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА

III
Мандат чланова Управног одбора траје четири
године.

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "МИЛКА

IV

ДИМАНИЋ" ВЛАСОТИНЦЕ И ИМЕНОВАЊУ

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће

НОВИХ ЧЛАНОВА

се у ''Службеном гласнику града Лесковца'', као и на

Страна 584 — Број 7
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интернет страници општине Власотинце www.vlas-

из реда представника локалне самоуправе

otince.org.rs.

1.Биљана Николић из Лукачева
2.Жарко Петровић из Доњег Гара

V

3.Сунчица Младеновић из Пржојна

Ово Решење је коначно.Против овог Решења може се

II

покренути поступак пред Управним судом у Београду
у року од 30 дана од дана пријема Решења.

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора ОШ "Вук
Караџић" Тегошница

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 27.04.2017.године
01 број 06-26-44/2017
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

из реда представника запослених:
1.Маја Јовић из Власотинца, ул. Бабички одред 53
2.Драган Стојановић из Власотинца, ул.Лоле Рибара
2/1
3.Радован Петровић из Доњег Гара
из реда представника родитеља

245.

1.Габријела Коцић из Јаковљева

На основу члана 54. став 1.,2. и 3. и чл. 55.ст.1 и

2.Славиша Цветановић из Јаковљева

2.Закона о основама система образовања и васпитања

3.Славиша Стојиљковић из Јаковљева

(''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11, 55/13,

из реда представника локалне самоуправе

35/15, -aутентично тумачење и 68/15 ),чл. 32.ст.1.тачка

1.Биљана Николић из Лукачева

6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник

2.Жарко Петровић из Доњег Гара

РС", број 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 15. стaв.

3.Сунчица Младеновић из Пржојна

1. тачка 7.Статута општине Власотинце (''Службени

III

гласник града Лесковца'', број 12/08 и 24/11),Скупштина
општине Власотинце, на седници одржаној 27.04.2017.

Мандат чланова Школског одбора траје четири

године, донела је

године.
IV

РЕШЕЊЕ

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА

се у ''Службеном гласнику града Лесковца'', као и на

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ "ВУК

интернет страници општине Власотинце www.vlas-

КАРАЏИЋ" ТЕГОШНИЦА И ИМЕНОВАЊУ

otince.org.rs.

НОВИХ ЧЛАНОВА

V
Ово Решење је коначно.Против овог Решења може се

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је члановима Школског одбора

покренути поступак пред Управним судом у Београду
у року од 30 дана од дана пријема Решења.

ОШ "Вук Карацић" Тегошница престао мандат на
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

месту чланова Школског одбора због истека периода

дана 27.04.2017.године 01 број 06-26-45-1/2017.

на који су именовани и то:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

из реда представника запослених

Братислав Петровић, с.р.

1.Драган Стојановић из Власотинца
2.Јовица Станковић из Доњег Гара
3.Радован Петровић из Доњег Гара

246.

из реда представника родитеља

На основу члана 54. став 1.,2. и 3. и чл. 55.ст.1 и

1.Габријела Коцић из Јаковљева

2.Закона о основама система образовања и васпитања

2.Славиша Стојиљковић изЈаковљева

(''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11, 55/13,

3.Златко Гроздановић из Горњег Ораха

35/15, -aутентично тумачење и 68/15 ),чл. 32.ст.1.тачка

13. мај 2017.
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6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", број 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 15. стaв. 1.

из реда представника локалне самоуправе

тачка 7.Статута општине Власотинце (''Службени гла-

1. Станиша Тодоровић из Доње Лопушње

сник града Лесковца'', број 12/08 и 24/11),Скупштина

2. Јовица Тасић из Власотинца

општине Власотинце, на седници одржаној 27.04.2017.

3. Мирослав Илић из Доње Лопушње

године, донела је

III
РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА

Мандат чланова Школског одбора траје четири године.

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ "25.МАЈ"

IV

ДОЊА ЛОПУШЊА И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће

ЧЛАНОВА

се у ''Службеном гласнику града Лесковца'', као и на
интернет страници општине Власотинце www.vlas-

I

otince.org.rs.

УТВРЂУЈЕ СЕ да је члановима Школског одбора
ОШ "25. Мај" Доња Лопушња престао мандат на
месту чланова Школског одбора због истека периода
на који су именовани и то:
из реда представника запослених

V
Ово Решење је коначно.Против овог Решења може се
покренути поступак пред Управним судом у Београду
у року од 30 дана од дана пријема Решења.

1.Данијела Стефановић из Власотинца

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

2.Данијел Раденковић из Крушевице

дана 27.04.2017.године

3.Властимир Стојановић из Власотинца

01 број 06-26-45-2/2017.

из реда представника родитеља

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

1.Виолета Стојадиновић из Доње Лопушње

Братислав Петровић, с.р.

2.Драгана Тодоровић из Доње Лопушње
3.Данијела Симоновић из Доње Лопушње
из реда представника локалне самоуправе
1.Станиша Тодоровић из Доње Лопушње
2.Јовица Тасић из Власотинца
3.Мирослав Илић из Доње Лопушње

247.
На основу члана 54. став 1.,2. и 3. и чл. 55.ст.1 и
2.Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15,
-aутентично тумачење и 68/15 ),чл. 32.ст.1.тачка 6.

II

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора ОШ "25.

број 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 15. стaв. 1. тачка

мај" Доња Лопушња

7.Статута општине Власотинце (''Службени гласник

из реда представника запослених

града Лесковца'', број 12/08 и 24/11), Скупштина

1.Властимир Стојановић из Власотинца, ул. М.
Величковића бр.30
2. Виолета Петковић из Власотинца, ул. С. Си-

општине Власотинце, на седници одржаној 27.04.2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ

нђелића 4а
3.Мирјана Митровић из Доње Лопушње
из реда представника родитеља
1. Аница Станковић из Доње Лопушње
2. Драгана Тодоровић из Доње Лопушње
3. Данијела Симоновић из Доње Лопушње

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ
"БОЖИДАР МИЉКОВИЋ"ГОРЊИ ПРИСЈАН
И ИМЕНОВАЊУ НОВИХ ЧЛАНОВА
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I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је члановима Школског одбора
ОШ "Божидар Миљковић" Горњи Присјан престао
мандат на месту чланова Школског одбора због
истека периода на који су именовани и то:
из реда представника запослених

IV
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у ''Службеном гласнику града Лесковца'', као и на
интернет страници општине Власотинце www.vlasotince.org.rs.
V

1.Сунчица Јовић из Власотинца
2.Драган Милошевић из Власотинца

Ово Решење је коначно. Против овог Решења може се

3.Томислав Митровић из Власотинца

покренути поступак пред Управним судом у Београду

из реда представника родитеља

у року од 30 дана од дана пријема Решења.

1.Сузана Стојковић из Равне Дубраве

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
дана 27.04.2017. године 01 број 06-26-45-3/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић, с.р.

2.Марина Костић из Равне Дубраве
3.Оливера Симић из Доњег Присјана
из реда представника локалне самоуправе
1.Жаклина Стефановић из Власотинца, ул.Милоша
Диманића 16

248.
На основу члана 79. став 1. тачка 3) и члана 92. став 2,

2.Сандра Коцановић из Власотинца, ул. Његошева
10

3. и 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник
Републике Србије" број 54/2009, 73/2010, 101/2010,

3.Саша Илић из Власотинца, ул. Сутјеска 25
II
ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Школског одбора ОШ
"Божидар Миљковић"Горњи Присјан и то:

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014,
68/2015 – др. закон и 103/2015), члана 32. став 1. тачка
6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије" број 129/2007 и 83/2014 др. закон)
и члана 72. Статута општине Власотинце ("Службени

из реда представника запослених

гласник града Лесковца" број 12/08 и 24/11), Скупштина

1.Драган Милошевић из Власотинца, ул.Вука

општине Власотинце, на седници одржаној дана
27.04.2017. године, доноси

Караџића 18
2.Миљана Аранђеловић из Ниша, ул.Сутјеска 20

ОДЛУКУ

3.Сунчица Јовић из Власотинца, ул. Пролетерска 7
из реда представника родитеља
1.Марина Костић из Равне Дубраве
2.Сузана Стојковић из Равне Дубраве

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2016.
ГОДИНУ

3.Игор Стојановић из Завидинца

Члан 1.

из реда представника локалне самоуправе

Овом Одлуком утврђује се обавеза ангажовања ексте-

1.Сандра Коцановић из Власотинца, ул. Његошева

рног ревизора – лица које испуњава услове за обављање

10

послова ревизије финансијских извештаја прописане
2.Саша Илић из Власотинца, ул. Сутјеска 25

законом којим се уређује рачуноводство и ревизија –

3.Срђан Дојчиновић из Власотинца, ул. Иве

за екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине

Андрића

Власотинце за 2016. годину.
Члан 2.

III
Мандат чланова Школског одбора траје четири године.

За ангажовање екстерног ревизора ће се спровести
поступак набавке, у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама.

13. мај 2017.
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Члан 3.
Извештај екстерне ревизије ће бити саставни део завршног рачуна буџета општине Власотинце за 2016.
годину.
Члан 4.

III
Ово Решење је коначно.Против овог Решења може
се покренути поступак тужбом код Управног суда у
Београду, у року од 30 дана од дана пријема Решења.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и обја-

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

виће се у "Службеном гласнику града Лесковца.

дана 27.04.2017.године, 01 број 06-26-48/2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

Братислав Петровић,с.р.

01 број 06-26-46/2017, дана 27.04.2017.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Братислав Петровић.с.р.

250.
На основу члана 32. став 1. тачка 12., члана 45. Закона

249.

о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07

На основу члана 54.ст.2 и ст.12.Закона о основама

и 83/2014-др. Закон), члана 15. став 1. тачка 13.,

система образовања и васпитања (''Службени гласник

члана 38. и чл. 39. Статута општине Власотинце,("Сл.

РС'', број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, -aутентично ту-

гласник града Лесковца" број 12/08 и 24/11) и чл. 34.

мачење и 68/15 ), чл. 32.ст.1.тачка 20. и чл.33. Закона

и чл. 35. Пословника о раду Скупштине општине

о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број

Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца" број 16/12

129/07 и 83/14-др.закон), члана 15. стaв. 1. тачка 25.

и 20/14), Скупштина општина Власотинце на седници

и чл. 17.Статута општине Власотинце (''Службени

одржаној 27.04.2017. године, донела је

гласник града Лесковца'', број 12/08 и 24/11) и чл.

РЕШЕЊЕ

71.,чл.94.ст.1 и чл.95.Пословника Скупштине општине
Власотинце("Сл.гласник града Лесковца, број 25/16,

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

52/16) Скупштина општине Власотинце, на седници

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

одржаној 27.04.2017. године, донела је
I

РЕШЕЊЕ

Зоран Миљковић из Манастиришта бира се за члана
О НЕУСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА

Општинског већа општине Власотинце.

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА,

II

АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 01 бр.
06-29-4/2017 од 25.04.2017.год.

Мандат члана Општинског већа траје до истека
мандата Скупштине општине Власотинце.
III

I
НЕ УСВАЈА СЕ предлог Решења о утврђивању пре-

Зоран Миљковић биће на сталном раду у општини

станка мандата чланова Школског одбора ОШ "Ка-

Власотинце.

рађорђе Петровић" Крушевица и именовању нових
чланова, 01 број 06-29-4/17, који је утврдила Комисија
за избор, именовања, административна и мандатна
питања Скупштине општине Власотинце, на седници
од 25.04.2017.године.

IV
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
V
Ово Решење је коначно у управном поступку. Против

II

овог Решења може се покренути спор пред Управним

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а обја-

судом у Београду, у року од 30 дана од дана пријема

виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Решења.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,

ВУЧИЋ-СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ престао мандат одбо-

дана 27.04.2017. године, 01 бр. 06-26-49/2016.

рника Скупштине општине Власотинце, због избора за

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

члана Општинског већа општине Власотинце.

Братислав Петровић, с.р.

II

251.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним

се у "Службеном гласнику града Лесковца".

изборима ("Сл. гласник РС" број 129/07, 34/10-одлука
УС и 54/11), члана 45.ст.8.Закона о локалној самоуправи
("Сл. гласник РС" број 129/07, 83/14-др.закон) и члана
39. ст.2. Статута општине Власотинце ("Сл. гласник
града Лесковца", бр 12/18 и 24/11), Скупштина општина

III
Решење доставити Изборној комисији општине Власотинце ради поступања у складу са чл. 48 Закона о локалним изборима.

Власотинце на седници одржаној 27.04.2017. године
донела је

IV
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана

РЕШЕЊЕ

доношења Решења у смислу чл. 49. Закона о локалним
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА

изборима.

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана
27.04.2017.године, 01 бр. 06-26-49-1/2017.

I

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборнику Зорану Миљковићу

Братислав Петровић, с.р.

из Манастиришта, са изборне листе АЛЕКСАНДАР

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
ЛЕБАНЕ

II

252.

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће

На основу члана 50. ст.4. Закона о локалној самоуправи

се у "Службеном гласнику града Лесковца".

("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/2014) и члана
73. ст. 3. Статута општине Лебане ("Службени гласник
града Лесковца" број 16/08 21/0, 89/09, 17/09 и 4/10),
Скупштина општине Лебане на седници одржаној

III
Решење доставити разрешеном члану Општинског
већа општине Лебане.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

27.04.2017. године, донела је

02 Број 02-103

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
253.
I

На основу члана 45. Закона о локалној самоуправи

РАЗРЕШАВА СЕ функције члана Општинског већа

("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/2014-др.

општине Лебане, изабран решењем 02 Број 02-98 од

закон) и члана 64. став 4. и 5., и члана 65. ст.2. и 3.

30.05.2016.године, због подношења писмене оставке

Статута општине Лебане ("Службени гласник града

на функцију већника општине Лебане и то:

Лесковца" број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10,

1. Горан Цекић, из Лебана,

14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и 27/15), Скупштина општи-

13. мај 2017.
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не Лебане на седници одржаној 27.04.2017. године,

чић-Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена

донела је:

Србија (ЈС)" због избора на функцију која је неспојива
са функцијом одборника.

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

I

III

БИРА СЕ за члана Општинског већа општине Лебане,

Решење доставити Стани Младеновић из Лугара,

и то:

Општинској изборној комисији, и Одељењу за привреду

1. Стана Младеновић, из Лугара,

и за финансије.

II
Задужује се члан Општинског већа општине Лебане,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Стана Младеновић, мед. сестра из Лугара, општина Ле-

02 Број 02-95

бане за ресор приватног предузетништва на територији

ПРЕДСЕДНИК

општине Лебане.

Срђан Јовић
III

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће

255.

се у "Службеном гласнику града Лесковца".

На основу члана 56. став 2. и 5. Закона о локалним
изборима ("Службени гласник РС", број 129/07 и 54/11),

IV
Решење доставити изабраном члану Општинског већа
општине Лебане, Одељењу за привреду и за финансије.

Скупштина општине Лебане, на седници одржаној дана
27.04.2017. године, донела је
ОДЛУКУ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-96
ПРЕДСЕДНИК

O ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

Срђан Јовић

I
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат новоизабраном одборнику

254.

који је изабран на изборима за одборнике Скупштине

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним

општине Лебане одржаних дана 24.04.2016. године и

изборима ("Службени гласник РС", број 129/07,

то:

34/2010-одлука УС и 54/2011), и члана 45. ст.7. и 8. Зако-

1. Весна Јовић, са изборне листе "Ивица Дачић-

на о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број

Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена

129/07 и 83/2014-др.закон"), члана 34. ст. 2. и 65. ст.2. и

Србија (ЈС);

3. Статута општине Лебане ("Службени гласник Града
Лесковца", број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/2014,
21/14, 12/2015, 18/2015 и 27/2015), члана 146. став 1.
алинеја 5. Пословника о раду Скупштине општине Ле-

II
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања
мандата.

бане ("Службени гласник града Лесковца" број 22/16),

III

Скупштина општине Лебане на седници одржаној

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

27.04.2017. године, донела је

објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

РЕШЕЊЕ
I

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-97

УТВРЋУЈЕ СЕ престанак мандата одборнику Стани

ПРЕДСЕДНИК

Младеновић из Лугара, изабраној са листе "Ивица Да-

Срђан Јовић
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256.

257.

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама ("Сл.

На основу члана 7. 20. и 32. ст.1. тачка 8. Закона о

гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број

32. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",

129/07 и 83/2014-др.закон), члана 3.,5., 6., 8., и 79. став

број 129/2007,129/2007 и 83/2014), и члана 39. Статута

1. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник

општине Лебане ("Сл.гласник Града Лесковца" број

РС", број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним

16/08 и 21/08, 09/09,17/09 и 04/10), СО Лебане на

делатностима ("Службени гласник РС", број 88/2011),

седници одржаној дана 27.04.2017. године донела jе:

и члана 39. став 1. тачка 9. Статута општине Лебане ("
Службени гласник Града Лесковца", број 16/08 и 21/08,

ОДЛУКУ

09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и 27/15), у

О УСВАЈАЊУ ДРУГЕ ДОПУНЕ

циљу реорганизације и усклађивања пословања Јавног

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

предузећа "Дирекција за планирање и изградњу Лебане"

ЗА 2017. ГОДИНУ

Лебане, са Законом о јавним предузећима и Законом о
буџетском систему, Скупштина општине Лебане на
седници одржаној дана 27.04.2017. године, доноси

I

ОДЛУКА

План јавних набавки општине Лебане за 2017. годину
од 21.12.2016. године мења се и допуњује новим
јавним набавкама.
У табеларном приказу у делу који се односи на услуге иза тачке 1.2.4, додаје се тачка 1.2.5, која гласи
"Израда пројекта за грађевинску дозволу за изградњу

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "КОМУНАЛАЦ"
ЛЕБАНЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

секундарне водоводне мреже са неопходним објектима
за снабдевање водом у 9 села равничарског дела општине Лебане", тачка 1.2.6 која гласи "Услуге уклањања
објеката", тачка 1.2.7 која гласи "ЛАПЗ", и тачка 1.2.8
"Услуге физичког обезбеђења и одржавања хигијене"
II

Члан 1.
У Одлуци о усклађивању пословања Јавног комуналног
предузећа "Комуналац" из Лебана са Законом о јавним
предузећима мења се члан 2. тако што се у ставу 1
брише алинеја 7, тако да сада гласи:

Друга допуна плана јавних набавки за 2017. годину

Јавно комунално предузеће "КОМУНАЛАЦ" Лебане

чини саставни део ове Одлуке.

је основано ради обезбеђивања трајног обављања
делатности од општег интереса, као и редовног

III

задовољавања потреба корисника производа и услуга,

Одлуку о усвајању друге допуне плана јавних набавки
за 2017. годину, доставити Одељењу за привреду и
финансије.

а посебно:
- одржавање јавне чистоће на територији
Општине Лебане, и то: сакупљање ситних отпадака
са јавних површина (улица, тротоара, паркова и др.

IV
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 4-96
ПРЕДСЕДНИК СО
Срђан Јовић

јавних површина), чишћење и прање улица, тргова, паркиралишта, бетонских, поплочаних и других
површина јавне намене и других површина, прикупљање и одлагање комуналног отпада са тих површина у судове за смеће и одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене, чишћење и одржавање објекат аи др. услуге;
- прикупљање, превоз и одлагање смећа са територије општине Лебане и то: сакупљање и одлагање
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безопасног отпада на одређену депонију ради даље

2) да има стечено високо образовање на основним

обраде, неутралисање и уништавање комуналног

студијама у трајању од најмање четири године, одно-

отпада, опасних материја, као и селекција и прерада

сно на основним академским студијама у обиму

секундарних сировина. прикупљање смећа и других

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским

вештачких отпадака и стамбених, пословних и других

студијама, мастер струковним студијама, специјали-

објеката, осим индустријских отпадака и опасних

стичким академским студијама или специјалисти-

материја, њихов превоз и одлагање на санитарну

чким струковним студијама;

депонију;

Члан 3.

- уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина и то: - одржавање јавних зеле-

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а обја-

них површина, текуће и инвестиционо одржавање и

виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

санација зелених рекреативних површина и приобаља, засађивање дрвећа, заштитног зеленила и другог

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

растиња и траве, кресање дрвећа и коришћене траве,

02 Број 02-121

одржавање и опремање и чишћење паркова, скверова,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

приобаља и других јавних површина ( поред и око

Срђан Јовић

стамбених зграда и у стамбеним блоковима) одржавање и чишћење површина за рекреацију и сл.

258.

- уређење и одржавање гробља и сахрањивање

На основу члана 22. став 7. Закона о јавним преду-

и то: опремање простора за обележја, укоп умрлих,

зећима ("Службени гласник РС, број 15/2016"),

њихов превоз, пренос ,ексхумација и пружање других

члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени

погребних услуга.

гласник РС, број 129/07 и 83/2014"), члана 39. став 1.

- одржавање пијаце и пружање услуга на њима

тачка 10. Статута општине Лебане (Сл. Гласник града

и то: управљање пијацама, комунално опремање, одр-

Лесковца број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14,

жавање и организација делатности на затвореним и

21/14, 12/15, 18/15 и 27/15), Скупштина општине

отвореним просторима, који су намењени за обављање

Лебане на седници одржаној дана 27.04.2017. године

промета пољопривредно- прехрамбених и других

доноси:

производа, уређење пијачног простора, наплата пијачних такси, издавање пијачних тезги и продајних места

ОДЛУКУ

у закуп, одржавање, наплата таксе, одржавање хигијене,
издавање у закуп јавних површина ради организовања
јавннх скупова и сл.

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног
Одбора Јавног комуналног предузећа "Комуналац"

- услужне делатности у копненом саобраћају и

Лебане број 207 од 24.04.2017. године, о изменама

управљање јавним паркиралиштима и одржавање

одредаба члана 45. став 1. Тачка 2) Статута ЈКП "Ко-

услова за коришћење јавних саобраћајних површина и

муналац" Лебане бр 664. од 28.11.2016. године.

посебних простора одређених за паркирање моторних
возила, као и уклањање и премештање паркираних

2. Одлуку доставити Јавном комуналном предузећу

возила и постављање уређаја којима се спречава

"Комуналац" Лебане и објавити у "Службеном гла-

одвожење возила по налогу надлежног органа;

снику града Лесковца".

Члан 2.
У Одлуци о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа "Комуналац" из Лебана са Законом о
јавним предузећима мења се члан 50. Тачка 2 тако да
сада гласи:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-99
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић
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259.

Члан 4.

На основу члана 36. став 3. и 4. 38. став 2. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/16) и члана
39. Статута општине Лебане (Сл. Гласник града Лесковца бр 16/08, 21/08, 09/09, 17/09 и 04/10) Скупштина
општине Лебане на седници одржаној дана 27.04.2017.
године доноси

Текст Огласа за избор и именовање директора Јавног
комуналног предузећа "Водовод" Лебане биће објављен у "Службеном гласнику РС", у дневном листу
"Данас" - примерак који се дистрибуира на целој
територији Републике Србије, у року од 8 дана од дана доношења ове Одлуке.

ОДЛУКУ

По објављивању Огласа о јавном конкурсу за избор
и именовање директора Јавног комуналног предузећа

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА

"Водовод" Лебане, у "Службеном гласнику РС", исти

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ

ће бити објављен и на интернет страници општине

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД"

Лебане.

ЛЕБАНЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА
ЛЕБАНЕ
Члан 1.

Члан 5.
Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику града
Лесковца"
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Расписује се јавни конкурс за спровођење поступка за

02 Број 02-101

избор и именовање на период од 4 година директора

ПРЕДСЕДНИК

Јавног комуналног предузећа "Водовод" Лебане, чији је

Срђан Јовић, с.р.

оснивач општина Лебане.
Члан 2.
Јавни конкурс из Члана 1. ове Одлуке спровешће се на
основу Огласа чији текст је саставни део ове Одлуке,
а којим су наведени услови за именовање директора
утврђени Законом о јавним предузећима и Оснивачким
актом Предузећа.

260.
На основу члана 36. став 3. и 4. 38. став 2. Закона о
јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/16) и члана 39. Статута општине Лебане (Сл. Гласник града Лесковца бр 16/08, 21/08, 09/09, 17/09 и 04/10) Скупштина
општине Лебане на седници одржаној дана 27.04.2017.
године доноси

Члан 3.
Поступак по јавном конкурсу из Члана 1. ове Одлуке

ОДЛУКУ

спровешће Комисија за спровођење конкурса за избор

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА

директора јавних предузећа чији је оснивач скупштина

ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ

општине Лебане, образована Решењем Скупштине

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "КОМУНАЛАЦ"

општине Лебане 02 Број 02-225 од 24.06.2016. године,

ЛЕБАНЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА

у складу са Законом о јавним предузећима (Сл. Гласник

ЛЕБАНЕ

РС бр. 15/16), и Уредбе о мерилима за именовање
директора јавног предузећа (Сл. Гласник РС бр. 65/16).

Члан 1.

По спроведеном изборном поступку Комисија за

Расписује се јавни конкурс за спровођење поступка за

избор директора саставиће ранг листу са највише три

избор и именовање на период од 4 година директора

најбоље рангирана кандидата и исту са записником о

Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Лебане,

спроведеном изборном поступку достави начелнику

чији је оснивач општина Лебане.

општинске управе општине Лебане у циљу припреме
предлога акта о именовању директора који ће бити

Члан 2.

достављен Скупштини општине на одлучивање, у

Јавни конкурс из Члана 1. ове Одлуке спровешће

складу са законом.

се на основу Огласа чији текст је саставни део ове
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Одлуке, а којим су наведени услови за именовање

члана 39. Статута општине Лебане (Сл. Гласник

директора утврђени Законом о јавним предузећима и

града Лесковца бр 16/08, 21/08, 09/09, 17/09 и 04/10)

Оснивачким актом Предузећа.

Скупштина општине Лебане на седници одржаној
дана 27.04.2017. године доноси

Члан 3.

ОДЛУКУ

Поступак по јавном конкурсу из Члана 1. ове Одлуке
спровешће Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа чији је оснивач скупштина
општине Лебане, образована Решењем Скупштине
општине Лебане 02 Број 02-225 од 24.06.2016. године,
у складу са Законом о јавним предузећима (Сл. Гласник
РС бр. 15/16), и Уредбе о мерилима за именовање
директора јавног предузећа (Сл. Гласник РС бр. 65/16).

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И
ПУТЕВА, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И
УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
"ЛЕБАНЕ" ЛЕБАНЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

По спроведеном изборном поступку Комисија за
избор директора саставиће ранг листу са највише три

Члан 1.

најбоље рангирана кандидата и исту са записником о

Расписује се јавни конкурс за спровођење поступка за

спроведеном изборном поступку достави начелнику

избор и именовање на период од 4 година директора

општинске управе општине Лебане у циљу припреме

Јавног предузећа за одржавање улица и путева, про-

предлога акта о именовању директора који ће бити

сторно планирање и уређење грађевинског земљишта

достављен Скупштини општине на одлучивање, у скла-

"Лебане" Лебане, чији је оснивач општина Лебане.

ду са законом.

Члан 2.
Члан 4.

Јавни конкурс из Члана 1. ове Одлуке спровешће

Текст Огласа за избор и именовање директора Јавног

се на основу Огласа чији текст је саставни део ове

комуналног предузећа "Комуналац" Лебане биће

Одлуке, а којим су наведени услови за именовање

објављен у "Службеном гласнику РС", у дневном листу

директора утврђени Законом о јавним предузећима и

"Данас" - примерак који се дистрибуира на целој тери-

Оснивачким актом Предузећа.

торији Републике Србије, у року од 8 дана од дана до-

Члан 3.

ношења ове Одлуке.
По објављивању Огласа о јавном конкурсу за избор и

Поступак по јавном конкурсу из Члана 1. ове Одлуке

именовање директора Јавног комуналног предузећа

спровешће Комисија за спровођење конкурса за

"Комуналац" Лебане, у "Службеном гласнику РС", исти

избор директора јавних предузећа чији је оснивач

ће бити објављен и на интернет страници општине Ле-

скупштина општине Лебане, образована Решењем

бане.

Скупштине општине Лебане 02 Број 02-225 од
24.06.2016.

Члан 5.

године, у складу са Законом о јавним

предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16), и Уредбе о

Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику града

мерилима за именовање директора јавног предузећа

Лесковца"

(Сл. гласник РС бр. 65/16).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

По спроведеном изборном поступку Комисија за

02 Број 02-100

избор директора саставиће ранг листу са највише три

ПРЕДСЕДНИК

најбоље рангирана кандидата и исту са записником о

Срђан Јовић, с.р.

спроведеном изборном поступку достави начелнику
општинске управе општине Лебане у циљу припреме

261.

предлога акта о именовању директора који ће бити

На основу члана 36. став 3. и 4. 38. став 2. Закона

достављен Скупштини општине на одлучивање, у

о јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 15/16) и

складу са законом.
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Члан 4.

13. мај 2017.

у току 2017 године, утврђује се рок за покретање и

Текст Огласа за избор и именовање директора Јавног
предузећа за одржавање улица и путева, просторно
планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане"
Лебане биће објављен у "Службеном гласнику РС", у
дневном листу "Данас" - примерак који се дистрибуира
на целој територији Републике Србије, у року од 8 дана
од дана доношења ове Одлуке.
По објављивању Огласа о јавном конкурсу за избор и
именовање директора "Јавног предузећа за одржавање
улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта" Лебане" Лебане, у "Службеном
гласнику РС", исти ће бити објављен и на интернет
страници општине Лебане.

спровођење поступка отуђења или давања у закуп,
као и начин отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта.
Програм се заснива на решењима и условима садржаним у законима, подзаконским актима и одлукама
општине Лебане, којима се уређују односи у области
земљишне политике и грађења. Отуђење или давање у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине
Лебане ради изградње спроводи се јавним надметањем
или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним
условима у складу са Законом и Одлукама општине
Лебане којима је регулисана материја грађевинског
земљишта.
Грађевинско земљиште у јавној својини општине

Члан 5.

Лебане, не може се отуђити ако није донет плански

Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику града

документ на основу кога се издају локацијски услови,

Лесковца"

односно грађевинска дозвола, с тим да се постојеће и
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-102

планиране површине јавне намене не могу отуђити
из јавне својине.

ПРЕДСЕДНИК

Изузетно општина Лебане, може отуђити грађевинско

Срђан Јовић

земљиште по цени која је мања од тржишне цене
или отуђити грађевинско земљиште без накнаде, уз

262.

предходно прибаљену сагласност Владе, а на начин

На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и

и под условима прописаним законом и подзаконским

изгадњи ("Сл. гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10-УС,

актима.

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 132/14 и 145/14),

Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује из

члана 39 Статута општине Лебане ("Сл. гласник града

јавне својине или даје у закуп, полазећи од тржишне

Лесковца" бр. 16/08, 21/08,09/09, 17/09, 04/10, 14/2014,

вредности, коју је проценио порески, односно други

21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015,) и члана 9. Одлуке о

надлежни орган, у поступку јавног надметања,

прибављању, отуђењу и давању у закуп грађевинског

односно прикупљањем писмених понуда, ако законом

земљишта у својини општине Лебане ("Сл. гласник

није другачије одређено.

града Лесковца бр. 41/16), Скупштина општине Лебане
на седници одржаној дана 27.04.2017. године, донела је:
ПРОГРАМ
ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 2017.
ГОДИНУ

1. За отуђење или давање у закуп грађевинског
земљишта у 2017 години, припремљене су следеће
грађевинске парцеле:
- к.п.бр. 3177/20 у К.О. Бошњаце, у површини од
1535м2, уписана у л.н. бр. 2323 К.О. Бошњаце, на
основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац;
- к.п.бр. 3177/21 у К.О. Бошњаце, у површини
од 759м2, уписана у л.н. бр. 2323 К.О. Бошњаце, на

Овим програмом отуђења и давања у закуп грађе-

основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

винског земљишта у јавној својини општине Лебане

- к.п.бр. 3177/22 у К.О. Бошњаце, у површини

за 2017. годину, (удаљем тексту: Програм) обухваћене

од 795м2, уписана у л.н. бр. 2323 К.О. Бошњаце, на

су парцеле које су предвиђене за отуђење или закуп

основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац;
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- к.п.бр. 3177/23 у К.О. Бошњаце, у површини

- к.п.бр. 3704/2 у К.О. Лебане, у површини од

од 886м2, уписана у л.н. бр. 2323 К.О. Бошњаце, на

527м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу

основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

ПГР Лебане 2025;

- к.п.бр. 3177/24 у К.О. Бошњаце, у површини

- к.п.бр. 3722 у К.О. Лебане, у површини од

од 824м2, уписана у л.н. бр. 2323 К.О. Бошњаце, на

2033м2, уписана у л.н. бр. 719 К.О. Лебане, на основу

основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

ПГР Лебане 2025;

- к.п.бр. 3177/25 у К.О. Бошњаце, у површини

- к.п.бр. 3720/2 у К.О. Лебане, у површини од

од 924м2, уписана у л.н. бр. 2323 К.О. Бошњаце, на

516м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу

основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

ПГР Лебане 2025;

- к.п.бр. 3177/26 у К.О. Бошњаце, у површини од

- к.п.бр. 3720/1 у К.О. Лебане, у површини од 1581

1007м2, уписана у л.н. бр. 2323 К.О. Бошњаце, на

м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу ПГР

основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

Лебане 2025;

- к.п.бр. 3177/27 у К.О. Бошњаце, у површини од

- к.п.бр. 3517 у К.О. Лебане, у површини од 322м2,

1073м2, уписана у л.н. бр. 2323 К.О. Бошњаце, на

уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу ПГР

основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

Лебане 2025;

- к.п.бр. 3177/28 у К.О. Бошњаце, у површини од

- к.п.бр. 554 у К.О. Лебане, у површини од 57м2,

1028м2, уписана у л.н. бр. 2323 К.О. Бошњаце, на

уписана у л.п. бр. 42 К.О. Лебане, на основу ПГР

основу ПГР за насеља Бошњаце-Пертате-Ћеновац;

Лебане 2025;

- к.п.бр. 894/1 у К.О. Лебане, у површини од
13207м2, уписана у л.н. бр. 719 К.О. Лебане, на
основу ПГР Лебане 2025;

1. Отуђење или давање у закуп наведених парцела
спровешће се или према тржишним условима у складу

- к.п.бр. 894/2 у К.О. Лебане, у површини од 604м2,

са законом или на основу посебних одлука општине

уписана у л.н. бр. 719 К.О. Лебане, на основу ПГР

Лебане по цени која је мања од тржишне цене или без

Лебане 2025;

накнаде, уз предходно прибављену сагласност Владе,

- к.п.бр. 3699 у К.О. Лебане, у површини од
1602м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу
ПГР Лебане 2025;

а на начин и под условима прописаним законом и
подзаконским актима.
2. Грађевинско земљиште у јавној својини се може

- к.п.бр. 3700 у К.О. Лебане, у површини од

отуђити непосредном погодбом у случајевима и у по-

2110м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу

ступку који је уређен законом односно одлуком општи-

ПГР Лебане 2025;

не Лебанекојима се регулише материја грађевинског

- к.п.бр. 3705 у К.О. Лебане, у површини од 442м2,
уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу ПГР
Лебане 2025;
- к.п.бр. 3706 у К.О. Лебане, у површини од
1124м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу
ПГР Лебане 2025;
- к.п.бр. 3707 у К.О. Лебане, у површини од 520м2,
уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу ПГР
Лебане 2025;
- к.п.бр. 3709 у К.О. Лебане, у површини од 517м2,
уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу ПГР
Лебане 2025;
- к.п.бр. 3704/1 у К.О. Лебане, у површини од 2051
м2, уписана у л.н. бр. 42 К.О. Лебане, на основу ПГР
Лебане 2025;

земљишта ради:
- Изградње објеката за потребе обављања послова
из надлежности државних органа и организација,
органа јединица територијалне аутономије и локалне
самоуправе, као и других објеката у јавној својини;
- Исправке граница суседних катасарских парцела;
- Формирања грађевинске парцеле у складу са
чланом 70. Закона о планирању и изградњи;
- Отуђења из члана 99. став 10. и 12. Закона о
планирању и изградњи, односно давања у закуп из
члана 86;
- Споразумног давања земљишта ранијем власнику
непокретности која је била предмет експропријације,
у складу са прописима о експропријацији;
- Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у
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поступку враћања одузете имовине и обештећења у
складу са посебним законом;

2. Одлуку доставити Водопривредном центру
"Морава" Ниш и Одељењу за ванредне ситуације у

- Размене грађевинског земљишта;

Лесковцу.

- Парцеле које представљају предмет отуђења

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а

непосредном погодбом, немогуће је унапред предвидети

објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Програмом, а динамика спровођења поступка отуђења
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

зависи од сваког појединачног случаја.

02 број 217-21
II. Отуђење или давање у закуп других парцела-

ПРЕДСЕДНИК

грађевинског земљишта у јавној својини општине

Срђан Јовић

Лебане које нису обухваћене овим Програмом, могуће је
спровести уколико су испуњени сви услови предвиђени

264.

законом и важећом планском документацијом, уколико

На основу члана 14. 20. и 90. Закона о локалној

је њихово отуђење од интереса за општину Лебане и

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014

уколико не утиче на реализацију овог Програма.

и 101/2016) и члана 6. и 39. Статута општине Лебане
("Сл. гласник града Лесковца" бр. 16/2008, 21/2008,

III. Овај Програм ће се објавити у "Сл. гласнику града

09/2009, 17/2009, 04/2010, 14/2014, 21/2014, 12/2015,

Лесковца" а примењује се од дана ступања на снагу

18/2015 и 27/2015), Скупштина општине Лебане, на

Одлуке о грађевинском земљишту општине Лебане.

седници одржаној дана 27.04.2017. године, донела је
следећу

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
ОДЛУКУ

02 Број 464-23
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

О СИМБОЛИМА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
(ГРБ И ЗАСТАВА)

263.

Члан 1.

На основу члана 53. став 4. и члана 55. Закона о водама
("Сл. гласник РС", бр. 30/2010), члана 15. Закона о

Општина Лебане има своје симболе (Грб и Заставу).

ванредним ситуацијама Републике Србије ("Сл. гласник

Члан 2.

РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 32. став 1. тачка

Грб општине Лебане користи се у три нивоа: као

6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр.

Основни, Средњи и Велики грб.

129/07), општег плана за одбрану од поплава за период

Члан 3.

од 2012. до 2018. године (донет Уредбом Владе РС ("Сл.
гласник РС", бр. 32/2012), Оперативног плана за одбрану

Блазон (хералдички опис грба) гласи: На плавом

од поплава за 2017. годину (донет наредбом Министра

источна капија Царичиног града златна изнад таласасте

пољопривреде и заштите животне средине - број 21-01-

греде сребрне, све испот два љиљана златна, све

00045- /2016-07 од 29. децембра 2016. објављен у ("Сл.

надвишено бедемском круном без мерлона златном и

гласник РС", бр. 5/2017) и члана 39. став 1. тачка 7.

између два држача - десно Светог Цара Јустинијана I

Статута општине Лебане, Скупштина општине Лебане

и лево Светог Великомученика Димитрија, држећих

је на својој седници одржаној дана 27.04.2017. године,

два копља природна окована златно, са којих се вију у

донела следећу

поље, опшивени ресама златним, народни стег Србије
десно и Титулара лево, а испод свега свитак са именом
ОДЛУКУ

Титулара.

1. УСВАЈА СЕ Оперативни план за одбрану од

Застава Општине је квадратног облика са односом стра-

поплава за воде II реда на територији општине Лебане

ница 1:1 На њој су представљени елементи са основног

за 2017. годину.

грба општине.
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Основни грб

Велики грб

Страна 597 — Број 7

Средњи грб

Застава општине

Члан 4.
Употребу симбола Општине уређује Скупштина
општине посебном одлуком.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавиљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02. Број 02-104
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић
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129/07 и 83/2014-др.закон), члана 3.,5., 6. Закона о јавним

На основу члана 14. Закона о локалним изборима

предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016),

(«Службени гласник РС», број 129/2007 и 54/2011),

члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима

члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени

("Службени гласник РС", број 88/2011 и 104/2016),

гласник РС», број 129/2007), и члана 39. Статута

и члана З9.став 1. тачка 9. Статута општине Лебане

општине Лебане («Службени гласник града Лесковац»,

("Службени гласник Града Лесковца", број 16/08, 21/08,

број 16/2008, 21/0809/09, 17/09, 04/10), Скупштина

09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15, 18/15 и 27/15),

општине Лебане, на седници одржаној дана 27.04.2017.

у циљу промене организационог облика Агенције за

године, донела је

локални економски развој и имовину општине Лебане,
Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана

РЕШЕЊЕ

27.04.2017.године, доноси:

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА

ОДЛУКУ

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У
СТАЛНОМ САСТАВУ

О ПРОМЕНИ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ И ИМОВИНУ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I
РАЗРЕШАВА СЕ функције секретара у Општинској
изборној комисији у сталном саставу имснован

ИЗ УСТАНОВЕ У ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ "ИМОВИНА" ЛЕБАНЕ

решењем 02 Број 02-37 од 01.02.2016..године, и то:
1. Александар Стојановић, дипломирани правник,
из Горњег Врановца.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Сврха доношења одлуке о промени
организационог облика

II
Члан 1.

ИМЕНУЈЕ СЕ за секретара Општинске изборне ко-

Овом одлуком врши се промена облика организовања

мисије у сталном саставу и то:
1. Иван Спасић, дипломирани правник, из Це-

Агенције за локални економски развој и имовину
општине Лебане из Установе у Јавно комунално пре-

кавице.

дузеће "Имовина" Лебане.

III

Агенција за локални економски развој и имовину

Решење доставити разрешеном и именованом се-

општине Лебане уписана је код Привредног суда у

кретару Општинске изборне комисије у сталном са-

Лесковцу као установа, решењем број: 1 Фи.бр. 15/13 од

ставу.

21.02.2013.године, регистарски уложак број: 5-282-00,
Матични број: 17831976, ПИБ: 107980780, организује

IV

се као Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане.

Решење ступа на снагу даном доношења а биће

Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане је на-

објављено у "Службеном гласнику Града Лесковца".

стављач правног континуитета тј. правни следбеник

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-105

Агенције за локални економски развој и имовину
општине Лебане.

ПРЕДСЕДНИК

Оснивач јавног предузећа

Срђан Јовић
Члан 2.
266.

Оснивач Јавног комуналног предузећа "Имовина"

На основу члана 7. 20. и 32. ст.1. тачка 8. Закона о

Лебане је:

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број

13. мај 2017.
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Општина Лебане, улица Цара Душана број 116, ма-

Јавно комунално предузеће има статус правног лица,

тични број 07226608.

са правима, обавезама и одговорностима утврђеним

Права оснивача остварује Скупштина општине Ле-

законом.

бане.

Јавно комунално предузеће у правном промету са
Пословно име јавног предузећа
Члан 3.

Јавно предузеће послује под следећим пословним
именом: Јавно комунално предузеће "Имовина"
Лебане.
Скраћено пословно име Јавног комуналног предузећа из става 1. овог члана је: ЈКП "Имовина" Лебане.
О промени пословног имена одлучује Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа "Имовина" Лебане, уз сагласност оснивача.
Седиште јавног предузећа
Члан 4.

трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје
име и за свој рачун.
Јавно комунално предузеће за своје обавезе одговара
целокупном својом имовином.
Све обавезе Агенције за локални економски развој и
имовину општине Лебане настале до дана доношења
ове Одлуке, преузима и одговара оснивач, на тај
начин што ће се по испостављеном обрачуну
пренети средства новооснованом Јавном комуналном
предузећу "Имовина" Лебане.
Оснивач не одговара за обавезе Јавног комуналног
предузећа "Имовина" Лебане , настале после
дана доношења ове Одлуке, осим у случајевима
прописаним законом.
II ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Седиште Јавног комуналног предузећа "Имовина"
Лебане је у Лебану, ул. Цара Душана број бб.

Претежна делатност

О промени седишта Јавног комуналног предузећа
Члан 7.

"Имовина" Лебане одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

"Имовина" Лебане је:
- 43.39 Остали завршни радови,

Члан 5.
Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на

-

52.21

Услужне

делатности

у

копненом

саобраћају,
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме

српском језику и ћириличним писмом.
Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име

Осим наведених претежних делатности, Јавно

и седиште Јавног комуналног предузећа "Имовина"

комунално предузеће "Имовина" Лебане ће се бавити

Лебане.

и другим делатностима, као што су:

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно
пословно име, седиште Јавног комуналног предузећа
"Имовина" Лебане, место за датум и број. Текст штамбиља је на српском језику и ћириличном писму.

- 8413- Утврђивање пословања и допринос у
успешнијем пословању у области економије,
- 7022- Консултантске активности са пословањем
и осталим управљањем,

Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане има свој

- 7010- Управљање економским субјектом,

знак који садржи назив и седиште јавног предузећа, а

- 6831- Делатност Агенције за некретнине,

који ће бити дефинисан Статутом Јавног комуналног

- 6810- Куповина и продаја властитних некретнина,

предузећа "Имовина" Лебане.

- 6311 - Обрада података,

Правни статус и одговорност за обавезе јавног
предузећа
Члан 6.

- 6203- Управљање рачунарском опремом,
- 7020- Делатност комуникације,
- 8230- Организовање састанака и сајмова,
- 7311- Делатност рекламних агенција,
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- 7312- Медијско представљање,
- 6499- Остале непоменуте финансијске услуге,

- трговина на мало (метална, електротехничка роба,
керамика, стакло, боје, лакови и хемикалије) за објекте
чији је инвеститор и које одржава ЈКП "Имовина" Ле-

Поред напред побројаних и наведених, Јавно комунално

бане,

предузеће "Имовина" Лебане у оквиру своје делатности,

- трговина на велико (метална, електротехничка роба,

а и по налогу оснивача, обавља и врши следеће стручне

грађевински, санитарни и други материјал) за објекте чији

послове:

је инвеститор и које одржава ЈКП "Имовина"Лебане.

- планирање и програмирање инвестиционог и текућег одржавања стамбених, стамбено-пословних зграда и станова власништва општине Лебане,

Оснивачка права и улагање капитала јавног
предузећа

- планирање и програмирање инвестиционог и текућег одржавања заједничких делова стамбених зграда
и инвестиционо одржавање станова у стамбеним зградама, на основу програма стамбених зграда које су повериле Јавном комуналном предузећу обављање тих
послова,
- инвестиционо и текуће одржавање заједничких
делова стамбених зграда, инвестиционо одржавање станова и радови на хитним интервенцијама за станове власништва општине Лебане који нису откупљени, као и за
остале стамбене зграде и станове само у случајевима
када му то повере стамбене зграде,
- управљање пословним простором којим располаже
општина Лебане,
- инвестиционо и текуће одржавање пословног простора општине Лебане,

Члан 8.
Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане може,
уз претходну сагласност оснивача, основати друштво
капитала за обављање делатности од општег интереса из
члана 7. ове Одлуке, као и друштво капитала за обављање
делатности која није делатност од општег интереса, у
складу са Законом о привредним друштвима.
Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане може
улагати капитал у већ основана друштва капитала, уз
претходну сагласност оснивача.
На одлуку из става 1. и 2. овог члана сагласност даје
Скупштина општине Лебане.
III ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ОСНИВАЧА ПРЕМА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

- вођење евиденције стамбених зграда, станова и

Члан 9.

пословних просторија и њихових корисника, евиденције

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за ко-

сопственика и корисника посебних делова стамбених

ју је Јавно комунално предузеће основано, Скупшти-

зграда општине Лебане,

на општине Лебане даје сагласност на:

- вођење посебног књиговодства у вези управљања
и пословања стамбеним и пословним простором власништва општине Лебане,
- обављање послова на изради уговора о откупу ста-

- Статут Јавног комуналног предузећа;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других
средстава обезбеђења за послове који нису из оквира
делатности од општег интереса;

нова којима располаже општина Лебане, изради уговора

- одлуку о висини цена услуга;

о закупу станова општине Лебане на основу правног

- одлуку о располагању (прибављање и отуђење)

акта надлежног органа, који нису откупљени, као и

средствима у јавној својини која су пренета у својину

обрачун и наплата закупнине за станове, као и наплата

јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној

закупнине за станове других власника који су поверили

функији обављања делатности од општег интереса

обављање тих послова Јавном комуналном предузећу

утврђених оснивачким актом;

"Имовина" Лебане,
- закључивање уговора о закупу пословног простора

- улагања капитала;
- статусне промене;

којим располаже општина Лебане на основу правног

- акт о процени вредности капитала и исказивању

акта надлежног органа, као и обрачун и наплату на-

тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о

ведене закупнине,

својинској трансформацији и
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- годишњи, односно трогодишњи програм пословања
јавног комуналног предузећа;

усклади са законом и програмским и планским актима оснивача.

- посебан програм за коришћење средстава из буџета
(субвенције);
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Члан 12.
Јавно комунално предузеће је дужно да Општинском

- одлуку о расподели добити јавног комуналног
предузећа, односно одлуку о начину покрића губитка;
- акт о исплати стимулације директора и извршног
директора;

већу општине Лебане доставља тромесечне извештаје
о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.
Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од

- друге одлуке којима се уређује обављање делатно-

30 дана од дана истека тромесечја.

сти од општег интереса у складу са законом и овим
уговором.
Скупштина општине Лебане даје претходну сагласност на следећа акта јавног предузећа:
1) улагање капитала јавног комуналног предузећа;
2) одлуку о статусним променама јавног комуналног предузећа;
3) оснивање зависних друштава капитала.
Члан 10.
Општинско веће општине Лебане даје сагласност на:
1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
2. Претходну сагласност на повећање броја запослених.

Члан 13.
У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног
предузећа, Скупштина општине Лебане предузеће
мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и
пословање предузећа у обављању делатности од општег
интереса, у складу са законом, а нарочито :
- разрешење Надзорног одбора и директора и
именовање привремених органа јавног предузећа;
- ограничење у погледу права располагања појединим
средствима у јавној својини,
- друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и
овом Одлуком.
За време ратног стања оснивач може у јавном предузећу
утврдити организацију која је потребна за обављање

Члан 11.

делатности од општег интереса јавног предузећа.

Планови и програми Јавног комуналног предузећа
"Имовина" Лебане су:
- годишњи програма пословања,
- средњорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног комуналног предузећа,
- дугорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног комуналног предузећа,
- финансијски планови и
- други планови и програми (посебни програми
за коришћење субвенције, гаранције или других

Члан 14.
У случају поремећаја у пословању Јавног комуналног
предузећа, Општинско веће општине Лебане предузеће
мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и
пословање предузећа у обављању делатности од општег
интереса, у складу са законом, а нарочито:
- промену унутрашње организације Јавног комуналног предузећа.
Члан 15.

средстава).

У Јавном комуналном предузећу "Имовина" Лебане

Планови и програми Јавног комуналног предузећа

право на штрајк остварује се у складу са законом и

става 1. алинеје 1. до 5. овог члана, достављају се

колективним уговором јавног предузећа.

Скупштини општине Лебане најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих
сагласност да Скупштина општине Лебане.

IV УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И НАЧИН
ПОКРИЋА ГУБИТКА И СНОШЕЊА РИЗИКА

Јавно комунално предузеће дужно је да дугорочне и

Члан 16.

средњорочне планове пословне стратегије и развоја и

Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане по-

годишњи, односно трогодишњи програм пословања

слује по тржишним условима.
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Одлуку о расподели добити јавног комуналног

Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на

предузећа доноси Надзорни одбор, уз сагласност

основу процене извршене на начин прописан зако-

оснивача којом се одређује део средстава који се

ном којим се уређује правни положај привредних

уплаћује у буџет општине Лебане, у складу са законом

друштава.

и Одлуком о буџету општине Лебане за наредну годину,
а по завршном рачуну за претходну годину.

Имовина јавног предузећа

Одлуку о начину покрића губитка јавног комуналног
предузећа доноси Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача.

Члан 20.
Имовину Јавног предузећа "Имовина" Лебане чине
право својине на покретним и непокретним стварима,

V УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА ЈАВНОГ

новчана средства и хартије од вредности и друга

ПРЕДУЗЕЋА

имовинска права, која су пренета у својину Јавног предузећа "Имовина" Лебане у складу са законом, укљу-

Члан 17.

чујући и право коришћења на стварима у јавној својини.
Јавно предузеће "Имовина" Лебане може користити

Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане може

средства у јавној и другим облицима својине, у складу

да се задужује под условима који су предвиђени зако-

са законом, одлуком оснивача и посебним уговором

ном којим се уређује јавни дуг.

којим се регулишу међусобни односи, права и обавезе

VI ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 18.
Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане заступа
и представља директор.
Директор може у оквиру својих овлашћења, дати

Јавног предузећа "Имовина" Лебане с једне и општине
Лебане као оснивача, са друге стране.
Јавно предузеће "Имовина" Лебане управља и располаже својом имовином у складу са законом, оснивачким
актом и Статутом.
Члан 21.

другом лицу писано пуномоћје за заступање јавног

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал

комуналног предузећа.

Јавног предузећа "Имовина" Лебане, у складу са зако-

Одлуку о давању прокуре доноси Надзорни одбор.

ном и актима Скупштине општине Лебане.
По основу улагања средстава из става 1. овог члана

VII ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

општина стиче уделе у Јавном предузећу "Имовина"
Лебане као и права по основу тих удела.

Основни капитал
Члан 19.
Основни капитал Јавног комуналног предузећа "Имовина" Лебане чине новчана средства у укупном износу
од 60.000,00 динара.
Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача,
као јединог члана са 100% учешћа у основном капиталу
Јавног предузећа "Имовина" Лебане.
Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује
се у одговарајући регистар Агенције за привредне
регистре и представља уписани капитал Јавног преду-

Капитал у Јавном предузећу "Имовина" Лебане
подељен на уделе уписује се у регистар.
Повећање и смањење оснивачког капитала
Члан 22.
О повећању или смањењу основног капитала Јавног
предузећа "Имовина" Лебане одлучује Скупштина
општине Лебане , као оснивач у складу са законом.
Средства јавног предузећа
Члан 23.

зећа "Имовина" Лебане.

Јавно предузеће, у обављању својих делатности, сти-

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у

че и прибавља средства из следећих извора:

складу са законом.

- из прихода које оствари својим пословањем
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продајом услуга
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цена, Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане

- из кредита,

може да током пословне године да поднесе оснивачу

- из донација и поклона,

детаљно образложен захтев за одобрење измене цена

- из буџета оснивача и буџета Републике Србије, и

услуга, заједно са изменама годишњег програма по-

- из осталих извора, у складу са законом.

словања.

Начела за одређивање цене услуга
Члан 24.

Измене годишњег програма пословања са предлогом
за измену цена се достављају се Општинском већу
оснивача на даљу надлежност.

Елементи за образовање цена услуга Јавног предузећа

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

"Имовина" Лебане уређују се посебном одлуком, коју
доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у

Органи јавног предузећа

складу са законом.
Висина накнаде за услуге формира се у складу са

Члан 27.

начелима прописаним законом којим је уређена услуга,

Органи Јавног комуналног предузећа "Имовина" Ле-

и то:

бане су:

1) начелом "потрошач плаћа";

1) надзорни одбор,

2) начелом "загађивач плаћа";

2) директор.

3) начелом довољности цене да покрије пословне
1) Надзорни одбор

расходе;
4) начелом усаглашености цена комуналних услуга
са начелом приступачности;
5) начелом непостојања разлике у ценама између
различитих категорија потрошача, сем ако се разлика
заснива на различитим трошковима обезбеђивања
комуналне услуге.

Члан 28.
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа има
три члана, од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора, од којих је
један члан из реда запослених, именује Скупштина
општине Лебане, на период од четири године, под

Цене услуга предузећа
Члан 25.
Елементи за одређивање цена услуга су :
1) пословни расходи исказани у пословним књи-

условима, на начин и по поступку утврђеним законом,
Статутом општине Лебане и овом Одлуком.
Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже
се на начин и по поступку који је утврђен Статутом
Јавног комуналног предузећа "Имовина" Лебане.

гама и финансијским извештајима;
2) расходи за редовно и инвестиционо одржавање
пословних и стамбених објеката власништва општине
Лебане;
3) раст потрошачких цена у складу са званичним
подацима органа надлежног за послове статистике.
Усвајање захтева за измену цена

Члан 29.
Надзорни одбор:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм
пословања Јавног комуналног предузећа, усклађен са
дугорочним и средњорочним планом пословне стра-

Члан 26.
Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга
укључи у свој годишњи програм пословања.
Када се значајније промене вредности елемената
који су укључени у методологију за обрачунавање

тегије и развоја из тачке 1) овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације годишњег,
односно трогодишњег програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
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6) доноси Статут Јавног предузећа;
7) надзире рад директора;
8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство,
унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка;

Члан 30.
Надзорни одбор одлучује већином гласова својих
чланова.
Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање
о питањима из свог делокруга на директора или
другог запосленог у Јавном комуналном предузећу.
Члан 31.

10) доноси инвестиционе програме и критеријуме
за инвестициона улагања;
11) даје сагласност директору за предузимање по-

13. мај 2017.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право
на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.

слова или радњи у складу са овим законом, статутом

Висину накнаде, односно критеријуме и мерила

и одлуком оснивача;

за њено утврђивање одређује Скупштина општине

12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;

Лебане.
2) Директор

13) закључује уговор о раду са директором, у скла-

Члан 32.

ду са законом којим се уређују радни односи;
14) доноси одлуку о располагању (прибављање и

Директора предузећа именује Скупштина општине

отуђење) средствима у јавној својини која су пренета

Лебане на период од четири године, а на основу спро-

у својину Јавног предузећа, велике вредности, која

веденог јавног конкурса.

је у непосредној функцији обављања делатности од

За директора Јавног комуналног предузећа може бити

општег интереса, утврђених оснивачким актом;

именовано лице које испуњава услове предвиђене чла-

15) доноси одлуку о висини цена услуга;

ном 25. Закона о јавним предузећима.

16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;

Директор Јавног комуналног предузећа "Имовина" Ле-

17) одлучује о статусним променама Јавног преду-

бане заснива радни однос на одређено време.

зећа;
18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;

Директор предузећа је функционер који обавља јавну
функцију.
Директор не може имати заменика.

19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;
20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела,
као и продаји удела у Јавном предузећу или куповини
удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;
21) доноси акт о исплати стимулације директора и
извршног директора;
22) врши друге послове у складу са законом, овом
одлуком и Статутом.
Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19),
20), 21) и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз
сагласност Скупштине општине Лебане.
Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана
Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност
Скупштине општине Лебане.

Члан 33.
Директор:
1) представља и заступајавно предузеће;
2) организује рад јавног предузећа и руководи
процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа, за
реализацију одлука и других аката Скупштине општине
Лебане, председника општине Лебане и Општинског
већа општине Лебане;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја јавног предузећа и одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје јавног предузећа;
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8) предлаже доношење посебног програма ко-
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Извршни директор

ришћења средстава из буџета општине (субвенције,

Члан 35.

гаранције или коришћење других средства);
9) извршава одлуке Надзорног одбора;

Директор може бирати извршне директоре за вођење

10) бира извршне директоре;

послова из одређених области од значајаза успешно

11) бира представнике јавног предузећа у ску-

функционисање јавног предузећа.

пштини друштва капитала чији је једини власник Ја-

Извршни директор за свој рад одговара директору.

вно предузеће, по претходно прибављеној сагласно-

Извршни директор мора испуњавати услове за предви-

сти Скупштине општине Лебане;

ђене одредбом члана 27. Закона о јавним предузећима.

12) закључује уговоре о раду са извршним дире-

Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења

кторима, у складу са законом којим се уређују радни

које му је одредио директор, у складу са овом Одлуком

односи;

и Статутом јавног прдузећа.

13) доноси акт о систематизацији;

Извршни директор не може имати заменика.

14) предлаже Надзорном одбору доношење акта о

Извршни директор мора бити у радном односу у јавном

исплати стимулације извршним директорима;
15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука
и других аката из делокруга директора;
16) одлучује о појединачним правима, обавезама

предузећу.
Број извршних директора утврђује се Статутом, али
јавно предузеће не може имати више од седам извршних
директора.

и одговорностима запослених у складу са законом,
колективним уговором и Статутом јавног предузећа;
17) доноси план набавки затекућу годину;
18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и
набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама,
19) доноси појединачне акте јавног предузећа,
20) врши друге послове одређене законом, овом
Одлуком,Статутом и Колективним уговором.
Вршилац дужности директора

Члан 36.
Директор и извршни директор имају право на зараду, а
могу имати и право на стимулацију у складу са подзаконским актом који доноси Влада и којим се одређују
услови и критеријуми за утврђивање и висину стимулације.
Одлуку о исплати стимулације директора и извршног
директора доноси Надзорни одбор Јавног предузећа, уз
сагласност Скупштине општине Лебане.
Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.

Члан 34.
Скупштина општине Лебане може именовати вршиоца
дужности директора до именовања директора јавног
комуналног предузећа по спроведеном јавном конкурсу
или у случају суспензије директора.

IX ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Члан 37.

Период обављања функције вршиоца дужности

Јавнокомунално предузеће дужно је да у обављању

директора не може бити дужи од једне године.

своје делатности примењује све законе и друге прописе

Исто лице не може бити два пута именовано за

којима се уређује заштита животне средине.

вршиоца дужности директора.

Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове

и здрављем на раду остварују се у складу са законом

за именовање директора јавног предузећа предвиђене

и прописима донетим на основу закона, а ближе се

одредбом члана 25. Закона о јавним предузећима.

уређују колективним уговором, општим актима јавног

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења

предузећа или уговором о раду.

која има директор јавног предузећа.
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X ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 38.

преузима све запослене из Агенције за локални економски развој и имовину општине Лебане.
Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане даном

Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане дужно

уписа у регистар привредних субјеката код Агенције

је да на својој интернет страници

за привредне регистре, преузеима и стиче сва средства,

објави:

права, обавезе и одговорности које Агенција за локални

1) радне биографије чланова Надзорног одбора,
директора и извршних директора;

економски развој и имовину општине Лебане има према
зависним друштвима капитала као оснивач.

2) организациону структуру;

Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане преу-

3) годишњи, односно трогодишњи програм посло-

зима сва средства, права и обавезе Агенције за локални

вања, као и све његове измене и допуне, односно извод

економски развој и имовину општине Лебане која ће

из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију

уписом Јавног комуналног предузећа "Имовина" Леба-

на тржишту;

не у регистар привредних субјеката код Агенције за

4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег,
односно трогодишњег програма пословања;

привредне регистре бити брисана из регистра Привредног суда.

5) годишњи финансијски извештај са мишљењем
овлашћеног ревизора;

Члан 42.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а обја-

6) друге информације од значаја за јавност.

виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

За јавност рада Јавног комуналног предузећа "ИмоСКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

вина" Лебане одговоран је директор.

02 Број 02-108
XI ОПШТИ АКТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

Члан 39.
Општи акти Јавног комуналног предузећа "Имовина"

267.

Лебане су Статут, правилници, одлуке и други акти

На основу члана 32. став 9. Закона о локалној самоуправи

којима се на општи начин уређују одређена питања.

(Сл.Гласник РС број 129/07), члана 39. став 10. Статута

Статут је основни општи акт Јавног комуналног

општине Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број

предузећа "Имовина" Лебане Други општи акти Јавног

16/08 и 21/08, 09/09, 17/09, 04/10), Скупштина општине

комуналног предузећа "Имовина" Лебане морају бити у

Лебане на седници одржаној дана27.04.2017. године,

сагласности са Статутом јавног предузећа.

доноси

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

РЕШЕЊЕ

Члан 40.

I

Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане наставља

РАЗРЕШАВА СЕ дужности Директора Агенције за

са радом у складу са овом одлуком и Законом ојавним

локални економски развој и имовину општине Лебане,

предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16).

Бојан Јовановић, економиста из Лебана.

Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане дужно је да
усклади Статут Јавног предузећа са овом одлуком у року
од 30 дана од дана уписа Јавног комуналног предузећа
"Имовина" Лебане у регистар привредних субјеката који
се води код Агенције за привредне регистре.
Члан 41.
Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане

II
Решење доставити Бојану Јовановићу, Директору
Агенције за локални економски развој и имовину
општине Лебане и Агенцији.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

13. мај 2017.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

269.

02 Број 02-111

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима ("Сл.

ПРЕДСЕДНИК

гласник РС", бр. 15/2016), члана 32. тачка 9. Закона о

Срђан Јовић

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/2007 и 83/2014-др. закон), и члана 39. став 10.

268.

Статута општине Лебане ("Сл.гласник града Лесковца",

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној са-

бр. 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15,

моуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007

18/15, и 27/15), Скупштина општине Лебане, на седници

и 83/2014-др. закон) и члана 39. тачке 10. Статута

од одржаној дана 27.04.2017.године, донела је

општине Лебане ("Службени гласник града Ле-

РЕШЕЊЕ

сковца", број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009,
04/2010), Скупштина општина Лебане на седници

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП

одржаној дана 27.04.2017. године, донела је

"ИМОВИНА" ЛЕБАНЕ

РЕШЕЊЕ
I
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ИМОВИНУ
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију в.д. директора ЈКП "Имовина" Лебане, Бојан Јовановић дипл. економиста из
Лебана.
II

I

Решење доставити ЈКП "Имовина" Лебане и име-

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Управног

нованом в.д. директору.

одбора Агенције за локални економски развој и имовину општине Лебане, и то:
1. Срђан Митић, економиста из Лебана,
2. Ненад Стојиљковић, радник из Лебана,

III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће^се
у "Службеном гласнику града Лесковца".

3. Стевановић Никола, висока саобраћајна школа

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

из Цекавице,

02 Број 02-110

4. Никола Китановић, факултет безбедности из

ПРЕДСЕДНИК

Шумана,

Срђан Јовић

5. Марко Денић, правник из Лебана.
270.

II
Решење доставити разрешеним члановима Управног
одбора и Агенцији за локални економски развој и
имовину општине Лебане.

На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима
("Сл. Гл. РС" 15/16), као и члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 39. тачке 10.
Статута општине Лебане ("Службени гласник града

III
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

Лесковца", број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009,
04/2010), Скупштина општина Лебане на седници
одржаној дана 27.04.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ

02 Број 02-107
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП "ИМОВИНА" ЛЕБАНЕ
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I

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-115

ИМЕНУЈУ СЕ за председника и чланове надзорног

ПРЕДСЕДНИК

одбора ЈКП "Имовина" Лебане, и то:

Срђан Јовић

1. Стефановић Никола, висока саобраћајна школа
из Цекавице, за председника
2. Никола Китановић, дипл. менаџер безбедности
из Шумана, за члана и
3. Новица Стојковић, дипл. економиста из Бошњаца за члана.

272.
На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и
83/2014-др. закон) и члана 39. тачке 10. Статута општине Лебане ("Службени гласник града Лесковца", број

II

16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009, 04/2010), Скупштина

Решење доставити именованим члановима Надзорног

општина Лебане на седници одржаној дана 21.04.2017.

одбора и ЈКП "Имовина" Лебане.

године, донела је

III

РЕШЕЊЕ

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ "ВЕТЕРИНАРСКА
СТАНИЦА ЛЕБАНЕ"

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-106

I

ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланова Управног одбора Јавне установе "Ветеринарска станица Лебане" Лебане, и то:

271.
На основу члана 32. став 9. Закона о локалној самоуправи

1. Ђорђевић Мића,

(Сл.Гласник РС број 129/07), члана 39. став 10. Статута

2. Митковић Стеван,

општине Лебане (Сл. Гласник града Лесковца број

3. Коцић Боривоје,

16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15,

4. Живковић Зоран,

18/15 и 27/15), Скупштина општине Лебане на седници

5. Савић Миодраг.

одржаној дана 21.04.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I

II
Решење доставити разрешеним члановима Управног
одбора и Јавној установи "Ветеринарска станица Лебане" Лебане.
III

РАЗРЕШАВА СЕ дужности Директора Јавне установе

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће

"Ветеринарска станица Лебане", Зоран Илић доктор

се у "Службеном гласнику града Лесковца".

ветеринарске медицине из Лебана .
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

II

02 Број 02-114

Решење доставити Зорану Илићу и Јавној установи

ПРЕДСЕДНИК

"Ветеринарска станица Лебане".

Срђан Јовић

III
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће

273.

се у "Службеном гласнику града Лесковца"

На основу члана 4. став 2. Закона о јавним предузећима
("Службени гласник РС", бр. 119/12, 116/13 - аутенти-

13. мај 2017.
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чно тумачење и 44/14 - др. закон), члана 39. став 1.

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП "ЈВС Леба-

гачка 9 Статута општине Лебане ("Службени гласник

не".

општине Лесковац", број 16/2008, 21/2008, 09/2009,

Члан 4.

17/2009 и 04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и
27/2015), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. Закон

Седиште предузећа је у Лебану, Николе Тесле 22.
IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

и 101/16- др. Закон), Скупштина општине Лебане, на

Члан 5.

седници одржаној 27.04.2017. године, донела је
ОДЛУКУ

Предузеће обавља комуналну делатност зоохигијене, у
складу са законом а која обухвата:

О ПРОМЕНИ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА

Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ "ВЕТЕРИНАРСКА

напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака)

СТАНИЦА ЛЕБАНЕ" ИЗ УСТАНОВЕ У ЈАВНО

у прихватилишта за животиње, лишавање живота

КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВЕТЕРИНАРСКА

за неизлечиво болесне и повређене напуштене и

СТАНИЦА ЛЕБАНЕ"

изгубљене животиње, контрола и смањење популације
напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена облика организовања
Јавне установе "Ветеринарска станица Лебане" из установе у Јавно комунално предузеће "Ветеринарска станица Лебане", Лебане.
Јавна установа "Ветеринарска станица Лебане", уписана
код Привредног суда у Лесковцу, решењем број: Фи.бр.
40/2017 од 20.04.2017. године, регистарски уложак број:
5-79-00, Матични број: 07186479, ПИБ: 100529727,
организује се као Јавно комунално предузеће "Ветеринарска станица Лебане".
Јавно комунално предузеће "Ветеринарска станица
Лебане" је настављач правног континуитета Јавне установе "Ветеринарска станица Лебане".
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.

лешева животиња са површина јавне намене до
објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла, спровођење мера контроле и
смањења популације штетних организама, глодара и
инсеката спровођењем мера дезинфекције дезинсекције
и дератизације на површинама јавне намене. Предузеће
има искључиво право обављања комуналне делатности
зоохигијене: хватање, збрињавање, ветеринарска нега
и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса
и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање
живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и
изгубљене животиње, контрола и смањење популације
напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање
лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла.
Претежна делатност предузећа је: - 75.00 Ветеринарска
делатност.
Предузеће обавља комуналну делатност из овог члана
као делатност од општег интереса, у смислу одредби

Оснивач Јавног комуналног предузећа "Ветеринарска

Закона о јавним предузећима, те произилази да је

станица Лебане" је Општина Лебане ул. Цара Душана

искључиви носилац права за обављање те делатности.

116, матични број 07226608 (у даљем тексту: оснивач).
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално предузеће "Ветеринарска станица Лебане", (у
даљем тексту: предузеће).

Члан 6.
Поред делатности из претходног члана предузеће
обавља и следеће делатности:
- 01.41 Узгој музних крава,
- 01.42 Узгој других говеда и бивола,
- 01.43 Узгој коња и других копитара,
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- 01.45 Узгој оваца и коза,

уређен законом, прописима и стандардима донесеним

- 01.46 Узгој свиња,

на основу закона;

- 01.47 Узгој живине,

2. Прописани или уговорени обим и квалитет

- 01.49 Узгој осталих животиња,

комуналних и других услуга, који подразумева тачно-

- 01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња,

ст у погледу рокова, сигурност корисника у добијању

- 38.2 Третман и одлагање отпада,

услуга, у складу са позитивним прописима;

- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у
области управљања отпадом,
- 46.11 Посредовање у продаји пољопривредних
сировина,животиња, текстилних сировина и полупроизвода,

3. Предузимањем мера одржавања, развоја и
заштите објеката, постројења и опреме, који служе за
обављање регистроване делатности;
4. Развој и унапређење квалитета комуналних
и других услуга, као и унапређење организације и

-46.18 Специјализовано посредовање у продаји
посебних производа,

ефикасности рада;
Предузеће је дужно да обавља регистровану делатносг у

- 46.21 Трговина на велико житом, сировим дува-

складу са законом, овом одлуком и статутом предузећа.

ном, семењем и храном за животиње,

Члан 8.

- 46.46 Трговина на велико фармацеутским проиОснивач је дужан да:

зводима,
- 47.73 Трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим продавницама - апотекама,
- 47.74 Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавни-

1. обезбеди предузећу материјалне, техничке и
друге услове за несметано вршење делатности;
2. остварује надзор и контролу над обављањем делатности;
3. предузима мере за унапређење делатности.

цама,
-49.41 Друмски превоз терета,
- 81.2 Услуге чишћења,
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда,
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- 81.29 Услуге осталог чишћења,
- 96.03 Погребне и сродне делатности.
Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши
и друге делатности које служе обављању претежне
делатности, уколико за те делатности испуњава услове
предвиђене законом.
О промени делатности предузећа, као и о обављању
других делатности које служе обављању претежне
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача, у складу са законом.
V. ПРАВА,ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ОСНИВАЧА ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И
ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Чдан 7.

Члан 9.
У случају поремећаја у пословању предузећа оснивач
има право да предузме мере прописане законом, ради
обезбеђења услова за несметано функционисање предузећа и обављање комуналне делатности и то:
- Извршити промену унутрашње организације у предузећу;
- разрешење надзорног одбора и директора и именовање привременог органа предузећа;
- ограничити права располагања одређеним средствима;
- предузети друге мере предвиђене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности, од општег
интереса.
VI. ОСНОВНИ КАПИТАЛ , ОПИС, ВРСТА И
ВРЕДНОСТ НЕНОВЧАНОГ УЛОГА
Члан 10.
Основни капитал предузећа износи 27.584.960,00

Предузеће је дужно да организује свој рад и посло-

динара (словима: четиримилионадвестадеведесетсед

вање на начин којим се обезбеђује:

амхиљадапетстотинатридесетосам динара).

1. Трајно и несметано пружање комуналних и
других услуга корисницима под условима и на начин

Од чега новчани капитал износи 1.273.808,00 динара,
а неновчани капитал 26.311.152,00 динара.
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Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује

Програм пословања се сматра донетим када на њега

се у одговарајући регистар Агенције за привредне

сагласност да надлежни орган оснивача.

регистре и представља уписани капитал предузећа.

Члан 15.

Уплата односно унос основног капитала предузећа
извршиће се у року од једне године од дана ступања

Предузеће самостално иступа у правном промету у сво-

на снагу ове одлуке.

је име и за свој рачун.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању

складу са законом.

предузећа, предузеће одговара целокупном својом имоЧлан 11.

Имовину предузећа чине право својине на покретним и
непокретним стварима, право коришћења на стварима
у јавној и другим облицима својине, новчана средства и

вином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним овом одлуком.
VIII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА

хартије од вредности и друга имовинска права.
Јавно предузеће може користити средства у јавној и

Члан 16.

другим облицима својине, у складу са законом и овом

Предузеће се може задужити само под условима и на

одлуком.

начин предвиђен законом и програмом пословања пре-

VII. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ , ПОКРИЋЕ
ГУБИТКА И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 12.

дузећа.
У смислу одредби ове одлуке задужење се сматра располагањем имовином предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака,

Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу

фондова или других финансијских организација, доно-

са законом, другим прописом који уређује расподелу

си надзорни одбор.

добити и покриће губитка, статутом, програмом посло-

На одлуку из става 3. овог члана, када се ради о заду-

вања и годишњим финансијским извештајем предузећа.

жењу веће вредности, сагласност даје надлежни орган

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор

оснивача.

предузећа.

Задужење веће вредности из става 4. овог члана,
Члан 13.

Одлуку о начину покрића губитака доноси надзорни
одбор предузећа, у складу са законом, другим
прописом који одређује расподелу добити и покриће

представља 30% или више књиговодствене вредности
имовине предузећа исказане у последњем годишњем
билансу стања.
IX. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

губитака, статутом, програмом пословања и годишњим
Члан 17.

финансијским извештајем предузећа, уз сагласност
Органи предузећа су:

оснивача.
Члан 14.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују

1) Надзорни одбор,
2) Директор.

се из: прихода од делатности за које је регистровано,

Члан 18.

буџета оснивача и других извора у складу са законом.

Надзорни одбор има три члана, од којих је један

Делатност предузећа финансира се на основу годи-

председник, који се именује на период од четири године.

шњег програма пословања који доноси Надзорни одбор

Председника и чланове Надзорног одбора именује и

предузећа.

разрешава Скупштина.

Програм пословања из става 2. Овог члана доставља се

Председник и један члан надзорног одбора су предста-

надлежном органу оснивача ради давања сагласности

вници запослених у предузећу, који се предлажу на

у складу са законом којим се уређује правни положај

начин утврђен Статутом предузећа, док је један члан

јавних предузећа

представник оснивача.
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На услове за именовање и престанак мандата председника и чланова надзорног одбора примењују се одредбе
закона којим се уређује положај јавних предузећа.
Члан 19.
Надзорни одбор обавља следеће послове:
1) доноси дугорочни и средњерочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2) доноси годишњи односно трогодишњи програм
пословања, усклађен са дугорочним и средњерочним

13. мај 2017.

20) доносискт о исплати стимулације директора и
извршног директора;
21) доноси општа акта предузећа за које закономили
Статутом предузећа није утврђена надлежност другог
органа;
22) доноси пословник о свом раду;
23) утврђује мере заштите и унапређења животне
средине;
24) врши друге послове утврђене законом и статутом:

планом пословне стратегије и развоја изтачке 1 овог
члана;
3) доноси посебан програм коришћења средстава из
буџета општине Лебане (субвенције, гаранције и друга

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања
о питањима из своје надлежности на директора или
друго лице у предузећу.

средстства);

Члан 20.

4) усваја извештај о степену реализације годишњег
односно трогодишњег програма пословања;
5) усваја тромесечни извештај о степену реализације
годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
6) усваја финансијске извештаје;
7) надзире рад директора;
8) доноси Статут;
9) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства,
залога и других средстава, обезбеђења, за послове који
нису из оквира делатности од општег интереса;
10) доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем
и др)
11) доноси одлуку о располагању (прибављању и

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, надлежни органи оснивача, дају сагласност
на следеће одлуке из члана 20:
- на одлуке из члана 20. тач. 1, 2, 6, 8, 18. сагласност
даје Скупштина општине Лебане;
- на одлуку из члана 20. тачке 12. када се ради о задужењу веће вредности, сагласност даје Скупштина
општине Лебане;
- на одлуку из члана 20. тачка 3, 9, 11, 17. сагласност
даје општинско веће опш гине Лебане;
- на одлуку из члана 20. тачка 10, 20. сагласност даје
председник онштине Лебане;

отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета

- на одлуке из члана 20. тач. 13, 14. и 15. Надзони

у својину јавног предузећа веће вредности, која је у

одбор доноси уз предходну сагласност Скупштине

непосредној функцији обављања поверене делатности,

општине Лебане;

у складу са законом и овом одлуком;

- Извештај из члана 20. тачка 5. доставља се општи-

12) доноси одлуку о задуживању предузећа;

нском већу општине Лебане у року од 30 дана од дана

13) одлучује о улагању капитала у већ основана дру-

истека тромесечја.

штва капитала;
14) одлучује о статусним променама;

- Извештаји из члана 20. тачка 4. достављају се
општинском већу општине Лебане ради информисања.

15) одлучује о оснивању друштва капитала у складу
са законом;
16) доноси одлуку о расподели добити, односно
начину покрића губитка;
17) доноси акт о процени вредности капитала као и
програм и одлуку о својинској трансформациј и;
18) доноси одлуку о оснивању огранка;
19) закључује уговор о раду са директором у складу
са законом којим се уређују радни односи;

Члан 21.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина
општине Лебане на период од четири године, уз могућност поновног именовања, а на основу спроведеног
јавног конкурса.
Поступак за именовање директора предузећа врши се
у складу са законом и Статутом општине Лебане.
Услови за именовање директора предузећа, прописани
су законом, а Статутом предузећа, могу се одредити
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и други услови које лице мора испунити, да би могло

13) доноси акт о систематизацији;

бити именовано за директора јавног предузећа.

14) доноси опште акте, за чије доношење је овла-

Директор предузећа је јавни функционер који обавља
јавну функцију.

шћен Статутом;
15) предлаже надзорном одбору доношење одлука

Директор не може имати заменика.
Члан 22.

и других аката из његовог делокруга;
16) предлаже надзорном одбору доношење аката о
исплати стимулације извршним директорима;

Скупштина општине Лебане може именовати вршиоца

17) одлучује о појединачним правима, обавезама

дужности директора, до именовања директора преду-

и одговорностима запослених у складу са законом,

зећа по спроведеном јавном конкурсу.

колективним уговором, и статутом предузећа;

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дуже од једне године.

18) врши друге послове утврђене законом, оснивачким актом и статутом предузећа.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца
дужности директора.

На избор представника предузећа у скупштини друштва

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове

капитала чији је једини власник предузеће из става

за именовање директора предузећа прописане законом

1. тачка 11. овог члана, сагласност даје Скупштина

и Статутом предузећа.

општине Лебане.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења

Директор може, посебном одлуком у оквиру својих

која има директор предузећа.

овлашћења, овластити друго лице да предузима радње

Члан 23.
Директор јавног предузећа:
1) представља и заступа предузеће;

из његове надлежности, нарочито да може заступати
предузеће пред свим надлежним органима, у сладу са
законом.
Члан 24.

2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање предузећа;

За извршног директора предузећа бира се лице које

4) одговара за законитост рада предузећа, за

испуњава услове прописане законом којим се уређује

реализацију одлука и других аката Скупштине општине

правни положај јавних предузећа.

Лебане, председника општине Лебане и Општинског

Предузеће не може имати више од 5 извршних дире-

већа;

ктора, а број извршних директора утврђује се Статутом.

5) предлаже дугорочни и средњерочни план посло-

Извршни директор не може имати заменика.

вне стратегије и развоја и одговоран је за њихово

Извршни директор мора бити у радном односу у

спровођење

предузећу.

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм
пословања и одговоран је за њихово спровођење.
7) предлаже финансијске извештаје;

Извршни директор за свој рад одговара директору и
обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио
директор, у складу са овом одлуком и Статутом.

8) предлаже доношење посебног програма кори-

Члан 25.

шћења средстава из буџета општине Лебане (субвенције, гаранције или др.средства)

Предузеће има Статут, којим се ближе уређује органи-

9) извршава одлуке надзорног одбора;

зација предузећа, делокруг органа предузећа и друга

10) бира извршне директоре;

питања од значаја за рад и пословање предузећа, у

11) бира представнике предузећа у скупштини

складу са законом и другим прописима.

друштва капитала чији је једини власник предузеће;
12) закључује уговоре о раду са извршним дире-

Статут доноси Надзорни одбор и упућује га оснивачу
на сагласност.

кторима у складу са законом којим се уређују радни

Измене и допуне Статута врше се на начин и по по-

односи.

ступку за његово доношење.
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X. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

274.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима ("Сл.

Члан 26.

гласник РС", бр. 15/2016), члана 32. тачка 9. Закона о

Предузеће је дужно да у обављању своје делатности

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број

обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење

129/2007 и 83/2014-др. закон), и члана 39. став 10.

животне средине и да спречава узроке и отклања штетне

Статута општине Лебане ("Сл.гласник града Лесковца",

последице које угрожавају природне и радом створене

бр. 16/08, 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14, 21/14, 12/15,

вредности човекове средине, у складу са законом и

18/15, и 27/15), Скупштина општине Лебане, на седници

другим прописима који регулишу ову област.

од одржаној дана 21.04.2017. .године, донела је

Начин обезбеђивања услова из става I. овог члана

РЕШЕЊЕ

утврђује предузеће у зависности од утицаја делатности
коју обавља на животну средину.

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП

Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђују

"ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЛЕБАНЕ"

активности предузећа ради заштите животне средине,

ЛЕБАНЕ

сагласно закону и прописима оснивача који регулишу
област заштите животне средине.

I

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију в.д. директора ЈКП "Ветеринарска станица Лебане" Лебане, Горан Ковинић до-

Члан 27.

ктор ветеринарске медицине, ул. Војводе Мишића

Предузеће је дужно да усклади своје опште акте,

Лебане.

организацију и пословање са одредбама ове одлуке у

II

року од 30 дана од дана регистрације предузећа.

Решење доставити ЈКП "Ветеринарска станица

Члан 28.

Лебане"Лебане и именованом в.д. дирекгору.

Јавно комунално предузеће "Ветеринарска станица

III

Лебане" преузима све запослене из Јавној установи

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће

Ветеринарска станица Лебане.

се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Члан 29.
Предузеће преузима сва средства, права и обавезе

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

Јавне установе Ветеринарска станица Лебане која ће

02 Број 02-116

уписом Јавног комуналног предузећа "Ветеринарска

ПРЕДСЕДНИК

станица Лебане" у регистар привредних субјеката

Срђан Јовић

код Агенције за привредне регистре бити брисана из
Привредног суда.

275.
На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима

Члан 30.
Ова Одлука објавиће се у "Службеном гласнику града
Лесковца" а примењиваће се од дана регистрације
предузећа.

("Сл. Гл. РС" 15/16), као и члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 39. тачке 10.
Статута општине Лебане ("Службени гласник града

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-117
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

Лесковца", број 16/08 и 21/08, 09/09, 17/09, 04/10, 14/14,
21/14, 12/15, 18/15 и 27/15, Скупштина општина Лебане
на седници одржаној дана 21.04.2017. године, донела
је

13. мај 2017.
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РЕШЕЊЕ

I

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП "ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
ЛЕБАНЕ" ЛЕБАНЕ

РАЗРЕШАВА СЕ чланства у Комисији за доделу
подстицаја по Програму мера пољопривредне политике
и политике руралног развоја општине Лебане за 2017.
годину, и то:
1. Жаклина Здравковић, дипл. економиста из Ко-

I

њина.

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове надзорног одбора ЈКП "Ве-

II

теринарска станица Лебане" Лебане, и то:

ИМЕНУЈЕ СЕ члан Комисије за доделу подстицаја по
1. Јовановић Жарко, ул.Јабланичка 81, Лебане-за

Програму мера пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Лебане за 2017.годину, и

председника
2. Митић Владица, доктор ветеринарске медицине

то:
1. Бобан Пејић, дипломирани агроекономиста из

из Трњана- за члана,
3. Јовановић Зоран, ул. Цара Лазара 75, Лебане- за

Лебана.

члана.

III
II

Решење доставити именованом и разрешеном члану

Решење доставити именованим члановима Надзорног

Комисије за доделу подстицаја по Програму мера по-

одбора и ЈКП "Ветеринарска станица Лебане" Лебане.

љопривредне политике и политике руралног развоја
општине Лебане за 2017.годину.

III

IV

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

Решење објавити у "Службеном гласнику града Лесковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ

02 Број 02-113

02 Број 02-123

ПРЕДСЕДНИК

ПРЕДСЕДНИК

Срђан Јовић

Срђан Јовић

276.

277.

На основу члана 32. и 36. став 1. Закона о локалној

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи

самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007

("Службени гласник РС, број 129/07 и 83/2014") и

и 83/2014-др. закон) и чл. 39 и 43. Статута општине

члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Лебане

Лебане ("Службени гласник града Лесковца" број

("Сл. гласник града Лесковца" бр. 16/08,21/08,09/09,

16/08 и 21/08, 09/09, 17/09, 04/10), Скупштина општине

17/09, 04/10, 14/2014,21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015),

Лебане на седници одржаној дана 27.04.2017. године,

Скупштина општине Лебане је на својој седници

донела је

одржаној дана 27.04.2017. године, донела следећу
РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА

ОДЛУКУ
I

ПО ПРОГРАМУ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ

УКИДА СЕ Одлука о утврђивању радноправног статуса

ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

лица које бира Скупштина општине Лебане број 02 Број

ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

02-331 од 21.12.2016.године.
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II

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 400-595

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

ПРЕДСЕДНИК

вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
02 Број 02-124
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

Срђан Јовић
279.
На основу члана 54. став 2. Закона о основа система
образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број
72/2009, 52/2011 и 55/2013) члана 32. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007) и

278.
На основу члана 92. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014,
68/2015-др. Закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 39.
Статута општине Лебане ("Сл. гласник града Лесковца"

члана 39. Статута општине Лебане ("Службени гласник
града Лесковца", број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009
и 04/2010), Скупштина општина Лебане на седници
одржаној дана 27.04.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ

бр. 16/08, 21/08,09/09, 17/09, 04/10, 14/2014, 21/14
12/2015, 18/2015 и 27/2015), Скупштина општине

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

Лебане је на својој седници одржаној дана 27.04.2017.

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

године, донела следећу:

"ВУК КАРАЏИЋ" ЛЕБАНЕ

ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ КОНСОЛИДОВАНОГ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ЛЕБАНЕ ЗА 2016.ГОДИНУ

I
РАЗРЕШАВА СЕ за чланства у Школском одбору
Основне школе " Вук Караџић" у Лебану и то:
1. Филиповић Снежана, радник, из Лебана,
- испред Савета родитеља
II

1. Даје се САГЛАСНОСТ за ангажовање ревизора за
обављање екстерне ревизије консолидованог завршног

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне

рачуна буџета општине Лебане за 2016.годину.

школе "Вук Караџић" у Лебану и то:

2. Уз претходну сагласност Државне ревизорске
институције бр.: 400-1271/2017-04 од 09.03.2017. године, екстерну ревизију консолидованог завршног рачуна
општине
Лебане за 2016.годину обавиће друго лице које
испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија.
3. Поступак јавне набавке за услуге ревизије консолидованог завршног рачуна буџета општине Лебане за
2016.годину, вршиће се у складу са Законом о јавним
набавкама.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

1. Асановић Ненад, из Лебана.
испред Савета родитеља
III
Решење доставити разрешеном и именованом члану
Школског одбора и ОШ "Вук Караџић" Лебане.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".
СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-89
ПРЕДСЕДНИК
Срђан Јовић

13. мај 2017.
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280.

III

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр.72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 -

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

чланова 13. и 14. Правилника о условима и начину рада

02 Број 02-126

Комисије за стручну контролу планских докумената,

ПРЕДСЕДНИК

Комисије за контролу усклађености планских докумената

Срђан Јовић

и Комисије за планове јединице локалне самоуправе
("Сл. гласник РСМ, бр. 55/2015.), члана 39. Статута
општине Лебане ("Сл. гласник општине Лесковац", бр.
16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009 и 04/2010, 14/2014,
21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015) и члана 7. Пословника о
условима и начину рада Комисије за планове за општину
Лебане, Скупштина општине Лебане на седници одржаној
дана 27.04.2017. године, донела је:
РЕШЕЊЕ

281.
На основу одредби члана 3. став 1. тачка 24. члана 7. став
1. тачка 1. и члана 7а. став 1-3 Закона о јавним набавкама
("Службени гласник Републике Србије" , број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), члана 32. став 1. тачка 6 Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Србије ", број 129/2007 и 83/2014-др закон) и члана 41.
Статута општине Лебане ("Службени гласник града
Лесковац", број 16/2008, 21/2008, 09/2009, 17/2009 и

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О

04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015)

РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА

Скупштина општине Лебане на седници одржаној дана

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

27.04.2017. године, донела је

(о одређивању накнаде за рад Комисије за

ОДЛУКУ

планове)
Решење о разрешењу и именовању чланова комисије
за планове број 02 Број 02-230 од 24.06.2016.године
мења се тако што:
I
Иза става II додаје се став III који сада гласи:

О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА
ЈАВНИМ И ЈАВНО КОМУНАЛНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА КОЈИМА ЈЕ ОСНИВАЧ
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ ЗА ОБАВЉЕЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
У 2017. ГОДИНИ

"Накнада за чланове Комисије који су именовани на
предлог министра надлежног за послове просторног
планирања и урбанизма и лица која нису у радном односу
у надлежном органу јединице локалне самоуправе који
спроводи поступак стручне контроле и поступак јавног
увида у оквиру делокруга рада Комисије у складу са
чланом 52. Закона став 6, и којима није у опису посла
обављање послова из делокруга рада Комисије за
планове јединице локалне самоуправе утврђује се актом
о образовању Комисије износи 10% од просечног личног
дохотка у Републици Србији. За чланове Комисије, који
нису из Лебана, врши се надокнада за путне трошкове
по пословнику локалне самоуправе."
II
Досадашњи став III постаје члан IV, а став IV постаје
члан V.

Члан 1.
Додељује се у 2017. години јавним и јавно комуналним
предузећима којима је оснивач општина Лебане и то:
Јавно предузеће за одржавање улица и путева, просторно
планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане"
Лебане, Јавно комунално предузеће "Водовод" Лебане,
Јавно комунално предузеће "Комуналац" Лебане, Јавно
предузеће "Спортско-рекреативни центар", Лебане,
Јавно комунално предузеће "Ветринарска станица Лебане" и Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане, искључиво право на обављање делатности одређених одлукама о оснивању и статутима ових јавних
предузећа, на територији општине Лебане и од значаја
за општину Лебане.

Страна 618 — Број 7

13. мај 2017.

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Члан 2.

Члан 3.

Додељује се право општини Лебане да у својству

Делатности из члана 1. и 2. ове Одлуке обављаће се

наручиоца који врши надзор сличан надзору који

у складу са планираним средствима према Одлуци о

врши над својим организационим јединицама, са Јавно

буџету општине Лебане 2017. године.

предузеће за одржавање улица и путева, просторно

Члан 4.

планирање и уређење грађевинског земљишта "Лебане"
Лебане, Јавно комунално предузеће "Водовод" Лебане,

За обављање делатности из члана 1. и 2. ове Одлуке неће

Јавно комунално предузеће "Комуналац" Лебане, Јавно

се примењивати Закон о јавним набавкама ("Службени

предузеће "Спортско-рекреативни центар"", Лебане,

гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и

Јавно комунално предузеће "Ветринарска станица Ле-

68/2015).

бане" и Јавно комунално предузеће "Имовина" Лебане,

Додељивање права из члана 1. и 2. ове Одлуке не

као надзираним правним лицима, у складу са одре-

искључује право општине Лебане да те послове може

дбама члана 7а став 1-2 Закона о јавним набавкама

да уступа и путем поступка јавне набавке у складу са

("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012,

Законом о јавним набавкама.

14/2015 и 68/2015), закључује уговоре без примене
одредби Закона о јавним набавкама (тзв: "in house" набавке).
Такође, додељује се право јавним предузећима наве-

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном гласнику града Лесковца".

деним ставу 1. овог члана, да као повезана надзирена

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

лица над којима исти наручилац врши надзор, у сит-

02 Број 02 - 98

уацијама у којима имају својство научиоца, између

ПРЕДСЕДНИК

себе закључују уговоре без примене одредби Закона о

Срђан Јовић

јавним набавкама.

АКТИ ГРДСКОГ ВЕЋА
ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

282.
На основу члана 41. Статута града Лесковца ("Слу-

Члан 1.

жбени гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11,

Овим Правилником ближе се уређују начин, мерила

43/12, 29/16 и 54/16), члана 18. став 2. и 3. Закона

и критеријуми за подршку младим талентима са

о Младима ("Службени гласник РС", број 50/11),

територије града Лесковца. Средства за ову намену и

Локалног акционог плана за младе Лесковац 2016-

њихов обим планирају се у у буџету Града Лесковца.

2020 ("Службени гласник града Лесковца", број
19/16) и члана 2. и 4. Пословника о раду Градског

Члан 2.

већа ("Службени гласник града Лесковца", број

Право на финансијску подршку имају млади таленти

11/08), Градско веће града Лесковца на 35. седници

између 10 и 30 година живота, на основу поднетог

одржаној 5. маја 2017. године, донело је

захтева на пријавном обрасцу, уколико испуњавају
опште и посебне услове.

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА
ПОДРШКУ МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА СА
ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ОПШТИ УСЛОВИ
Члан 3.
Право на финансијску подршку имају млади таленти
који испуњавају следеће опште услове:
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1. да су држављани Републике Србије, и

бличком нивоу освојили: лауреат; прво, друго или

2. да имају пребивалиште на подручју града

треће место, награду.

Лесковца

2. да су у текућој школској години, за коју се додеПОСЕБНИ УСЛОВИ
Члан 4.

А. Олимпијаде, међународна и републичка такмичења
Право на финансијску подршку имају млади таленти
који су остварили један од наведених услова:
1. да су у текућој школској години, за коју се додељује финансијска подршка, на олимпијадама освојили: прву, другу или трећу награду,
2. да су у текућој школској години, за коју се додељује финансијска подршка, на међународним такмичењима освојили: прву, другу или трећу награду,
3. да су у текућој школској години, за коју се додељује финансијска подршка, за такмичења на републичком нивоу освојили: прву, другу или трећу награду.
За ставке 1-3 услов конкурисања је да је ова такмичења
Министарство просвете и науке утврдило календаром
такмичења (само за индивидуалне учеснике такмичења) као и да дипломе и награде освојене на такмичењима одговарају наставним предметима школе.
Б. Област спорта
Право на финансијску подршку имају млади таленти
који су остварили један од наведених услова из
области физичке културе и олимпијског спорта:
1. да су на међународним такмичењима освојили:
прву, другу или трећу награду у појединачној или екипној конкуренцији,
2. да су на државним првенствима признатим од
матичних савеза освојили прво место у појединачној
или екипној конкуренцији,
3. да су остварили репрезентативни статус у националним селекцијама.
В. Област културе и уметности
Право на финансијску подршку имају млади таленти

љује финансијска подршка, појединачно или групно
освојили прву, другу или трећу награду на такмичењима међународног или државног значаја у области у којој стварају.
Г. Високо школско образовање
Право на награду, имају студенти високошколских
установа чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина или јединица локалне самоуправе, који су
уписани први пут у текућој школској години на студије
првог, другог или трећег степена, чије се школовање
финансира из буџета Републике Србије, који нису
губили ниједну годину током студија, који су према
наставном програму високошколске установе на којој
студирају постигли просечну оцену најмање 9,00.
На конкурс се могу пријавити студенти од II до V (и
VI) године основних студија, студенти другог степена
студија и студенти трећег степена студија који нису у
радном односу, који су одмах по завршетку основних
студија наставили студије другог степена (мастер) и
трећег степена (докторске).
Студенте који се школују у иностранству од II године
студија, који су добитници Републичке стипендије и
који имају најмању просечну оцену током претходних
година студија 9,00 град ће једнократно подржати, под
условом да испуњавају опште услове.
Д. Екскурзија за ученике завршних разреда
средњих школа
Право на наградну екскурзију остварују ученици завршних разреда средњих школа који су своје право
стекли одличним успехом и примарним владањем, са
просеком 5,00 (пет) за успех постигнут у току школовања у средњим школама. Услов је да испуњавају
опште услове овог Правилника.
ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Члан 5.

који су остварили један од наведених услова из области

Пријава мора бити поднета на пријавном обрасцу,

културе и уметности:

коју млади таленти могу преузети са интернет стра-

1. да су у текућој школској години, за коју се додељује финансијска подршка, за такмичења на репу-

нице Града Лесковца и Канцеларије за младе града
Лесковца или лично у Канцелариј и за младе.
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Млади таленти дужни су да приложе:

дирања, а који су према наставном плану и програму

- попуњени образац пријаве,

високошколске установе на којој студирају положили

- доказ о испуњавању општих и посебних услова

све испите из претходних година студија, и положили

из члан 3. и члана 4. (фотокопију личне карте (за децу
лична карта родитеља), копија уверења о држављанству, документ о освојеној награди),

све испите до 30. септембра школске године;
- 35.000 динара за студенте високошколске установе са просечном оценом од 9,50 до 9,99 у току сту-

- за студенте - попуњено и оверено Уверење висо-

дирања, а који су према наставном плану и програму

кошколске установе (Уверење високошколске уста-

високошколске установе на којој студирају положили

нове, модел уверења се налази на сајту Канцеларије

све испите из претходних година студија, и положили

за младе града Лесковца www.kzm.gradleskovac.org).

све испите до 30. септембра школске године;

- мотивационо писмо (200-250 речи).
Непотпуне пријаве се неће разматрати.

- 30.000 динара за студенте високошколске установе са најмањом просечном оценом 9,00 и више у
току студирања.

Пријаве са траженом документацијом доставити преко

Млади таленти из члана 4. тачка Д који испуњавају

писарнице Градске управе града Лесковца, улица Трг

услове у складу са овим Правилником имају право на

револуције 45, 16000 Лесковац, или поштом на исту

наградну екскурзију у организацији града Лесковца -

адресу са назнаком - ПОДРШКА ЗА ТАЛЕНТЕ - не

Канцеларије за младе града.

отварати.

Исплата ће се вршити за остварено право корисника

Право на подршку талентима кандидат може оства-

по захтевима поднетим од јануара до децембра текуће

рити само једном у току календарске године.

године.

Право на подршку талентима кандидат може остварити само по једном основу.

СПРОВОЂЕЊЕ ПОДРШКЕ

Финансијска подршка се исплаћује одједном на рачун

Члан 7.

подносиоца захтева коме је подршка одобрена. Одлука

О спровођењу овог Правилника стараће се Градска

се објављује на званичној интернет страни града Ле-

управа града Лесковца, Одељење за друштвене дела-

сковца, огласној табли града Лесковца, огласној табли

тности и локални развој - Канцеларија за младе града

Канцеларије за младе, интернет страни Канцеларије за

Лесковца на основу Одлуке коју донесе Комисија за по-

младе града Лесковца или у локалним средствима ја-

дршку младим талентима са територије града Лесковца,

вног информисања (на територији града Лесковца).

а сагласност на Одлуку Комисије за подршку младим

Кандидат може поднети писмени приговор на одлуку

талентима са територије града Лесковца даје Градско

у року од осам дана од дана објављивања исте.

веће Града Лесковца.

ОБИМ ПОДРШКЕ

РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА

Члан 6.

Члан 8.

Млади таленти из члана 4. тачка А, Б, В који испуњавају

Право на подршку млади таленти остварују конку-

услове у складу са овоим Правилником имају право на

рисањем на Јавном конкурсу који расписује Комисија

једнократну помоћ за лауреат или прво место (прву

за подршку младим талентима са територије града Ле-

награду) у износу од 30.000. динара, за друго место

сковца почетком текуће буџетске године.

(другу награду) 20.000 динара и треће место (трећу на-

ОДЛУЧИВАЊЕ

граду) 10.000 динара.
Млади таленти из члана 4. тачка Г који испуњавају

Члан 9.

услове у складу са овим Правилником имају право на

О додели подршке младим талентима са територије

једнократну подршку и то:

града Лесковца по расписаном конкурсу одлучује

- 40.000 динара за студенте високошколске установе са просечном оценом 10 (десет) у току сту-

Комисија за подршку младим талентима са територије
града Лесковца.
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Комисија ради у складу са Јавним конкурсом и овим

ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Правилником и своје Одлуке доноси руководећи се

Члан 11.

критеријумима и мерилима прописаним Јавним конкурсом и овим Правилником. Комисија за подр-

Резултати конкурса објављују се на званичној интернет

шку младим талентима са територије града Лесковца

страни града Лесковца, огласној табли града Лесковца,

одлучује већином гласова од укупног броја прису-

интернет страни Канцеларије за младе града Лесковца

тних. Кворум за рад Комисије је присуство више од

или у локалним средствима јавног информисања (на

половине чланова. О раду Комисије сачињава се за-

територији града Лесковца).

писник.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ
ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ

Члан 12.

Члан 10.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана

Комисију из члана 9. чине председник и четири члана,
а образује је Градско веће града Лесковца.

објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".
Број 061-18/17-II

Предлог за именовање чланова комисије даје надле-

У Лесковцу, 5. мај 2017. шдине

жни орган управе, који том приликом узима у обзир

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

професионалну делатност и постигнуте резултате

ГРАДОНАЧЕЛНИК

именованих лица.

др Горан Цветановић

АКТИ ГРАДСКИХ ОРГАНА
ЛЕСКОВАЦ

Број 06-3/17-I

283.

У Лесковцу, 10. маја 2017. године

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и 66. став 3. и

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник

ПРЕДСЕДНИК

РС", број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон),

Александар Ђуровић

члана 25. став 1. тачка 12. Статута града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца", бр. 12/08, 7/11,

284.

43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца, на

На основу чл. 45, 50 и 66. став 3. и 5. Закона о локалној

11. седници одржаној 10, 11. и 12. маја 2017. године,

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,

дана 10. маја 2017. године, донела је

83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 25. став 1.

РЕШЕЊЕ

тачка 12, члана 38. став 1. тачка 17. и члана 39. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца",

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА

бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) и чланова од

ГРАДА ЛЕСКОВЦА

153. до 159. Пословника Скупштине града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца", бр. 8/08, 37/12

I

и 10/13), Скупштина града Лесковца на 11. седници

БРАТИСЛАВ ЗДРАВКОВИЋ разрешава се функције

одржаној 10, 11. и 12. маја. 2017. године, дана 10. маја

члана Градског већа града Лесковца, због подношења

2017. године донела је

оставке.

РЕШЕЊЕ
II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града
Лесковца".

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ЛЕСКОВЦА
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Граница ове измене је граница грађевинског подручја

I
ЉИЉАНА ДИНИЋ, дипл.инж.текстилне технологије,
бира се за члана Градског већа града Лесковца, на
сталном раду у Већу.

ГУП Лесковац до 2020. године са северне стране,
осовине железничке пруге Београд-Скопље са западне
стране, са јужне стране корито реке Ветернице и са
источне стране државни пут IIБ реда ознаке 258 - веза

II

са државним путем А1 (петља Лесковац центар) -

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града

Лесковац - Владичин Хан - Врање -Бујановац - државна

Лесковца".

граница са БЈР Македонијом.
Граница Прве парцијалне Измене и допуне Генералног
Број 06-3/17-I

урбанистичког плана Лесковца - радна зона 10 - ''Зелена''

У Лесковцу, 10. маја 2017. године

је дефинисана као прелиминарна, током израде може

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

доћи до њене измене, а коначна граница ће се утврдити

ПРЕДСЕДНИК

и дефинисати приликом припреме и верификације

Александар Ђуровић

нацрта плана.
Члан 3.

285.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09-исправка,
64/2010-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС,
50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014
и 145/2014) и члана 25. Статута града Лесковца
(''Службени гласник града Лесковца'', бр. 12/08, 7/11,
43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца, на 11.
седници одржаној 10, 11. и 12. маја 2017.године, дана
10. маја 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПРВЕ ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ
ПЛАНА ЛЕСКОВЦА од 2010. до 2020. године - за
западни део радне зоне 10 -''Зелена''
Члан 1.

Плански основ за израду Прве парцијалне Измене и
допуне Генералног урбанистичког плана Лесковца
- радна зона 10 - ''Зелена'' ("Службени гласник града
Лесковца", бр.4/13) је Просторни план града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца", бр. 12/11), Закон
о Просторном плану Републике Србије од 2010. до
2020. године ("Службени гласник РС", број 88/10),
Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана
општина Јужног Поморавља ("Службени гласник РС",
број 83/10), Уредба о утврђивању Просторног плана
подручја инфраструктурног коридора аутопута Ниш
- граница Републике Македоније ("Службени гласник
РС", број 77/02) и Уредба о изменама и допунама
Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја
инфраструктурног коридора аутопута Ниш - граница
Републике Македоније ("Службени гласник РС", број
127/14), Просторни план подручја посебне намене
слива акумулације Кључ ("Службени гласник РС", бр.

Приступа се изради ПРВЕ ПАРЦИЈАЛНЕ ИЗМЕНЕ

55/10), Просторни план подручја посебне намене за део

И ДОПУНЕ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ

разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац – Врање ("Слу-

ПЛАНА ЛЕСКОВЦА од 2010. до 2020. године - за

жбени гласник РС", бр.104/2015), Просторни план

западни део радне зоне 10 - ''Зелена'' ("Службени гла-

подручја посебне намене за инфраструктурни коридор

сник града Лесковца", бр.4/13) ( у даљем тексту: Прва

високонапонског далековода 110 kV број 113/x од ТC

парцијална Измена и допуна ГУП-а Лесковца - радна

Ниш 1 до Врле III (на основу Уредбе Владе Србије из

зона 10 - ''Зелена'').

новембра 2016.године).
Члан 2.

Члан 4.

Укупна површина планског обухвата износи П =

Циљ израде Прве парцијалне Измене и допуне Гене-

50,06 ha.

ралног урбанистичког плана Лесковца - радна зона
10 - ''Зелена'' је преиспитивање постојеће намене,

13. мај 2017.
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потреба Града и израда решења која ће бити у складу
са новонасталним потребама и дефинисање актуелне
проблематике уређења и изградње простора, а све у
складу са важећим Законом и плановима вишег реда.
Разлог за приступање оваквој парцијаној измени дела
ГУП-а у условима када је већ донешена Одлука о
измени и допуни ГУП-а је економски аспект и потреба
да се добије на времену, а да се при томе нe утиче на
стратегију и концепцију измене и допуне ГУП-а за коју
је одлука већ донешена и чија је израда у току. Такође,
основни повод израде прве парцијалне измене и допуне
ГУП-а Лесковца је неопходно прилагођавање Закону о
планирању и изградњи ("Службени гласник Републике
Србије", бр.72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
и Правилнику о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања
("Службени гласник Републике Србије", бр. 64/15).
Дугорочна визија у погледу развоја града Лесковца
је остваривање одрживог економског раста, конкурентности, социјалне стабилности, саобраћајне приступачности, инфраструктурне опремљености, територијалне препознатљивости и функционално интегрисање у окружење, са прилагођавањем промењеним законским регулативама и целокупног развоја ситуације.
Концепција планирања, коришћења, уређења и заштите
подручја обухвата прве парцијалне измене и допуне
ГУП-а подразумева оптимално коришћење постојећих
потенцијала града Лесковца, са усклађивањем свих
видова коришћења и заштите подручја. Планирана намена простора биће у функцији остваривања веће равнотеже економског, демографског, социјалног и еколошког развоја Лесковца.
Потребно је да се планска решења дефинишу на начин да:
− представљају систем правила, јер су потребна јасна
и флексибилна планска решења;
− предвиде будуће просторне и привредне тенденције
и ефекте;
− представљају стратешко средство активирања приватног сектора и остварења оптималног односа између

Страна 623 — Број 7

било да се усаглашавају са новим законима, или са
новонасталим приликама:
1. Поглавље 1.1.3.1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ, на
странама 42 и 43 стоји:
Планиране радне зоне, у процесу формирања или потпуно неизграђене, су: зона "бунибродске ливаде" - (између
државног пута I реда бр. 9 и државног пута II реда
бр.214), зона "дуж државног пута I реда бр.1 - исток",
контакт зона "дуж државног пута I реда бр.1-запад",
зона "дуж Лебанског пута" и "зелена агробизнис" зона.
Постојеће стање овог простора, карактерише следеће:
− јужна зона "бунибродске ливаде" је у процесу
формирања –изграђен је мањи број комплекса углавном
складишног карактера и асфалтна база;
− зона "дуж државног пута I реда бр.1 (М1)-исток",
комунално је неопремљена и готово у потпуности неизграђена;
− контакт зона "дуж државног пута I реда бр.1
(М1)-запад", комунално је неопремљена и неизграђена;
− зона "дуж Лебанског пута" је у процесу формирања; изграђени комплекси су сервиси и хладњача
"Стрела-Клајић";
− "зелена" зона (источни и западни део) је у потпуности неизграђена и комунално неопремљена.
2. Поглавље 1.2.2.3. ПРАВЦИ УРЕЂЕЊА ГРАДАКОНЦЕПТ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА, на страни
70 стоји:
Планирани размештај привредних делатности уважава
постојеће радне зоне, као и зоне планиране Генералним
планом до 2010.год –"бунибродске ливаде" и зона "дуж
државног пута I реда бр.1 (М1) -исток", уз формирање
нове "зелене" агробизнис зоне у северном делу града,
контакт зоне "дуж државног пута I реда бр.1 (М1)запад" и зоне "дуж Лебанског пута.

Наведена су поглавља и странице важећег плана за

Кориговаће се на начин и допуњује:
Планирани размештај привредних делатности уважава постојеће радне зоне, као и зоне планиране
Генералним планом до 2010.год –"бунибродске ливаде" и зона "дуж државног пута I реда бр.1 (М1)
-исток", уз формирање нове "зелене" агробизнис
зоне у северном делу града (источни и западни део),
контакт зоне "дуж државног пута I реда бр.1 (М1)-

које се са сигурношћу зна да ће бити промењене,

запад" и зоне "дуж Лебанског пута.

приватног и државног сектора.
Врши се промена и то:
- ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

Страна 624 — Број 7
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1. Поглавље 2.1.2. ПОДЕЛА НА ПРСТОРНО ПЛАНСКЕ ЦЕЛИНЕ-УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ, на страни
74, у табели 18. Подела на просторне целине стоји:

целине

Ia
I
ЦЕНТАР
362.22

Iб

II
ШИРА

Број ПГР-а (зоне)

Број и назив

Број подцелине

Табела 18. Подела на просторне целине

ПОТЦЕЛИНА ЦЕЛИНА
ЦЕНТАР 1

56.63

2

16, 17, 18, 19, 20, 21, 29

ЦЕНТАР-запад

51.44

3

22, 23, 24, 32, 33, део 34

ЦЕНТАР-север

61.10

4

25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38 ЦЕНТАР-југ

129.35

6

30, 31, 46, 47

Центар ДУБОЧИЦА

63.70

5

39, 40, 41, 42, 43, 44, 68

ХИСАР

362.10

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,

ЗДРАВЉЕ

542.12

Насеље између бојничког и

109.33

11

РАДНЕ ЗОНЕ

ПОВРШИНА (ha)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, део 34

ЗОНА

III

НАЗИВ

1

10

ГРАДСКА

Број блока

56.63

305.59

67
45, 69, 70, 71

лебанског пута

12 72, 73, 77, 78

Васково насеље

95.20

13 48, 49, 74, 75, 76, 80

Ветеринарска станица

124.78

15 50, 51, 52, 53, 84

Летекс

106.28

7

55, 56, 57

Mоравска

84.71

8

58, 59

Његошева

151.10

9

97, 98

Бунибродске ливаде

383.05

16 54, 85, 86

Невена-агро – бизнис

431.16

1339.8

1050.02

центар (зелена зона)
IV

IVa

ЗОНЕ
ПРИГРАДСКИХ
НАСЕЉА

IVб
IVв

14 81, 82, 83

Чифлук Мира

454.18

17 87, 88, 89

Бобиште

559.38

18 88, 92, 93

Братмиловце

178.43

19 99, 100

Доње Синковце

170.55
УКУПНО

Кориговаће се на начин и допуњује:
Табела 18. Подела на просторне целине

1362.53

4114
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Ia
I ЦЕНТАР
362.22

Iб

II ШИРА
ГРАДСКА
ЗОНА

III РАДНЕ
ЗОНЕ

IV
ЗОНЕ
ПРИГРАДСКИХ
НАСЕЉА

IVa
IVб
IVв

Број ПГР-а (зоне)

Број подцелине

Број и назив
целине
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Број блока
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ПОВРШИНА (ha)

НАЗИВ

ПОТЦЕЛИНА ЦЕЛИНА

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15, део 34

ЦЕНТАР 1

56.63

2

16,17,18,19,20,21,29

ЦЕНТАР-запад

51.44

3

22,23,24,32,33, део 34

ЦЕНТАР-север

61.10

4

25,26,27,28,35,36,37,38

ЦЕНТАР-југ

129.35

6

30,31,46,47

Центар ДУБОЧИЦА

63.70

5

39,40,41,42,43,44,68

ХИСАР

362.10

10 60,61,62,63,64,65,66,67

ЗДРАВЉЕ

542.12

11 45,69,70,71

Насеље између бојничког и
лебанског пута

109.33

12 72,73,77,78

Васково насеље

95.20

13 48,49,74,75,76,80

Ветеринарска станица

124.78

15 50,51,52,53,84

Летекс

106.28

7

55,56,57

Mоравска

84.71

8

58,59

Његошева

151.10

9

97,98

Бунибродске ливаде

383.05

16 54,85,86

Невена-агро – бизнис
центар (зелена зонаисточни и западни део)

431.16

14 81,82,83

Чифлук Мира

454.18

17 87,88,89

Бобиште

559.38

18 88,92,93

Братмиловце

178.43

19 99,100

Доње Синковце

170.55

56.63

305.59

1339.8

1050.02

1362.53

УКУПНО

4114

1. Поглавље 2.3.7.1. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ, на страни 101, у табели 32. Погодност радне зоне у
систему интегралног управљања отпадом стоји:
Табела 32. Погодност радне зоне у систему интегралног управљања отпадом
Радна зона/комплекс Центар за одвојено
сакупљање
рециклабилног
отпада

Центар за
Рециклажни центар/ Врста отпада
прикупљање опасног двориште
и кабастог отпада

"Северна" зона

+

-

+

Папир, картон,
стакло, текстил,
пластика

"Невена"

+

+

+

Папир, картон,
стакло, пластика,
метал, отпадна уља

Страна 626 — Број 7

"Његошева"
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-

+
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-

Отпад од
електричних и
електронских
производа
Папир, картон,
пластика, текстил,
метал, грађевински
отпад

"58"

+

+

+

"Здравље"

-

-

-

Јужна зона
"бунибродске
ливаде"

+

+

+

Зона "дуж пута М1"

-

-

-

-

Зона "дуж Лебанског
пута"

-

-

-

-

+

Пољопривредни
отпад (произведен
у процесу прераде
ратарских,
повртарских и
воћарских култура),
папир, картон,
стакло

"Зелена" агробизнис
зона

-

-

Папир, картон,
стакло, пластика,
отпадна уља, гуме

Кориговаће се на начин и допуњује:
Табела 32. Погодност радне зоне у систему интегралног управљања отпадом
Центар за одвојено
Центар за
сакупљање
Рециклажни центар/
Радна зона/комплекс
прикупљање опасног
рециклабилног
двориште
и кабастог отпада
отпада

Врста отпада

"Северна" зона

+

-

+

Папир, картон,
стакло, текстил,
пластика

"Невена"

+

+

+

Папир, картон,
стакло, пластика,
метал, отпадна уља

-

Отпад од
електричних и
електронских
производа
Папир, картон,
пластика, текстил,
метал, грађевински
отпад

"Његошева"

-

+

"58"

+

+

+

"Здравље"

-

-

-

Јужна зона
"бунибродске
ливаде"

+

+

+

Зона "дуж пута М1"

-

-

-

Папир, картон,
стакло, пластика,
отпадна уља, гуме
-
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Зона "дуж Лебанског
пута"

"Зелена" агробизнис
зона (источни и
западни део)
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-

-

-

+
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-

-

+

Пољопривредни
отпад (произведен
у процесу прераде
ратарских,
повртарских и
воћарских култура),
папир, картон,
стакло, отпад
од електричних
и електронских
производа

3. Поглавље 2.4.2. ПРИВРЕЂИВАЊЕ, на страни

локационо-организационе форме -индустријског парка

115 стоји:

("зона дуж државног пута I реда бр.1 (М1)-исток") и

Планирани размештај привредних делатности уважава

стварање повољног пословног окружења. Кроз даљу

постојеће радне зоне, као и зоне планиране Генералним

планску разраду радних зона дуж државног пута I реда

планом до 2010.год –"бунибродске ливаде" и зона "дуж

бр.1 (М1) -исток и запад, уградити све елементе заштите

пута М1", уз формирање нове "зелене" агробизнис зоне

саобраћајне функције државног пута I реда бр.1.

у северном делу града и зоне "дуж Лебанског пута".

Укупна површина коју заузимају дефинисане радне

Решењем се омугућује реализација "brownfield" инве-

зоне износи 637.55 ha.

стиција у постојећим радним зонама (јер у складу са
принципима одрживог развоја представљају своје-

Кориговаће се на начин и допуњује:

врсну "рециклажу" објеката, земљишта и постојеће

Планирани размештај привредних делатности уважава

инфраструктуре) и "greenfield" инвестиција у новим али

постојеће радне зоне, као и зоне планиране Генералним

и на неизграђеним површинама у оквиру постојећих

планом до 2010.год –"бунибродске ливаде" и зона "дуж

радних зона. Постојеће радне зоне потребно је реви-

пута М1", уз формирање нове "зелене" агробизнис зоне

тализовати реструктуирањем преосталих предузећа и

у северном делу града (источни и западни део) и зоне

осавремењавањем производних програма, а комплексе

"дуж Лебанског пута".

ван функције реактивирати. Нове радне зоне треба да

Решењем се омугућује реализација "brownfield" инве-

омогуће промовисање и развој агробизниса ("зелена"

стиција у постојећим радним зонама (јер у складу са

зона), подстицај предузетништва ("зона дуж пута М1"

принципима одрживог развоја представљају својеврсну

и "зона дуж лебанског пута"), формирање савремене

"рециклажу" објеката, земљишта и постојеће инфра-

локационо-организационе форме - индустријског парка

структуре) и "greenfield" инвестиција у новим али и

(дуж пута М1) и стварање повољног пословног окру-

на неизграђеним површинама у оквиру постојећих

жења.

радних зона. Постојеће радне зоне потребно је реви-

Решењем се задржавају постојеће радне зоне, уз по-

тализовати реструктуирањем преосталих предузећа и

требну ревитализацију и реструктуирање преосталих

осавремењавањем производних програма, а комплексе

предузећа и осавремењавање производних програма,

ван функције реактивирати. Нове радне зоне треба да

као и реактивирање комплексa који су у потпуности

омогуће промовисање и развој агробизниса ("зелена"

ван функције. Нове радне зоне треба да омогуће

зона – источни део), подстицај предузетништва ("зона

промовисање и развој агробизниса ("зелена" зона),

дуж пута М1", "зона дуж лебанског пута" и "зелена"

подстицај предузетништва ("зона дуж државног пута

зона – западни део), формирање савремене локационо-

I реда бр.1 (М1)-исток" развој услужних делатности

организационе форме -ндустријског парка (дуж пута

(("контакт зона дуж државног пута I реда бр.1 (М1)-запад

М1) и стварање повољног пословног окружења.

и "зона дуж Лебанског пута"), формирање савремене

Решењем се задржавају постојеће радне зоне, уз
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потребну ревитализацију и реструктуирање преосталих

блока је становање, (санирање наформалног насеља),

предузећа и осавремењавање производних програма,

комунална делатност, заштитно зеленило, контакт

као и реактивирање комплексa који су у потпуности

зона дуж државног пута, на северу блока агро-бизнис

ван функције. Нове радне зоне треба да омогуће

зона.

промовисање и развој агробизниса ("зелена" зона –
источни део), подстицај предузетништва ("зона дуж

Блок 86 - Налази се између осовине Ул.Обрада

државног пута I реда бр.1 (М1)-исток" и "зелена" зона

Лучића, државног пута првог реда бр. 1 Ниш-Скопље,

– западни део) развој услужних делатности ("контакт

границе са блоком 54. Северни део блока је део шире

зона дуж државног пута I реда бр.1 (М1)-запад, "зона

северне водозахватне зоне. Намењен је становању,

дуж Лебанског пута" и "зелена" зона – западни део),

контакт зони дуж државног пута, трафостаници,

формирање савремене локационо-организационе фо-

радној зони и заштитном зеленилу.
________________________________________

рме - индустријског парка ("зона дуж државног пута I
реда бр.1 (М1)-исток") и стварање повољног пословног

Кориговаће се на начин и допуњује:

окружења. Кроз даљу планску разраду радних зона дуж

________________________________________

државног пута I реда бр.1 (М1) -исток и запад, уградити

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 - "НЕВЕНА

све елементе заштите саобраћајне функције државног

– ЗЕЛЕНА ЗОНА"

пута I реда бр.1.

за блокове 54, 85, и 86 у Лесковцу

Укупна површина коју заузимају дефинисане радне

П=431,02 ha (ПЦ-III – РАДНЕ ЗОНЕ)

зоне износи 637.55 ha

________________________________________
Блок 54 - Налази се између осовина државног пута

6. Поглавље 2.5. ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ ЗА ДАЉУ

првог реда бр. 1 Ниш-Скопље, Ул. Булевар Николе

ПЛАНСКУ РАЗРАДУ, на странама 123 и 124 стоји:

Пашића, железничке пруге Београд-Скопље, границе са

________________________________________

блоком 86 (граница се поклапа са јужном међом КП бр.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 16 - "НЕВЕНА
– ЗЕЛЕНА ЗОНА"
за блокове 54, 85, и 86 у Лесковцу
П=431,02 ha (ПЦ-III – РАДНЕ ЗОНЕ)
________________________________________
Блок 54 - Налази се између осовина државног пута

1738, КО Лесковац, наставља делом западне међе КП
бр. 1740, затим северном међом КП бр. 1858, 1857, 1856,
1853, 1852, 1850, 1849, 147, 148, 149, источним међама
КП бр. 144, 145, 146, јужном међом КП бр. 146 до
државног пута) и осовине Ул. Обрада Лучића. Намењен
је радним зонама (хемијска индустрија «Невена» и др.).
Дата је могућност лоцирања ватрогасне станице.

првог реда бр. 1 Ниш-Скопље, Ул. Булевар Николе

Блок 85 - Налази се између осовине железничке пруге

Пашића, железничке пруге Београд-Скопље, границе

Београд-Скопље, границе КО Винарце, границе КО

са блоком 86 (граница се поклапа са јужном међом

Навалин, реке Ветернице, државног пута првог реда

КП бр. 1738, КО Лесковац, наставља делом западне

бр. 1 Ниш-Скопље и осовине Ул.Обрада Лучића. Блок

међе КП бр. 1740, затим северном међом КП бр.

је нападнут бесправном изградњом. Намена блока је

1858, 1857, 1856, 1853, 1852, 1850, 1849, 147, 148,

становање, (санирање наформалног насеља), кому-

149, источним међама КП бр. 144, 145, 146, јужном

нална делатност, заштитно зеленило, контакт зона дуж

међом КП бр. 146 до државног пута) и осовине Ул.

државног пута, на северу блока агро-бизнис зона (исто-

Обрада Лучића. Намењен је радним зонама (хемијска

чни део зоне предвиђен као арго зона, док је западни

индустрија «Невена» и др.). Дата је могућност

део предвиђен као бизнис (производно-пословна зона)).

лоцирања ватрогасне станице.

Блок 86 - Налази се између осовине Ул.Обрада

Блок 85 - Налази се између осовине железничке

Лучића, државног пута првог реда бр. 1 Ниш-Скопље,

пруге Београд-Скопље, границе КО Винарце, границе

границе са блоком 54. Северни део блока је део шире

КО Навалин, реке Ветернице, државног пута првог

северне водозахватне зоне. Намењен је становању,

реда бр. 1 Ниш-Скопље и осовине Ул.Обрада Лучића.

контакт зони дуж државног пута, трафостаници, ра-

Блок је нападнут бесправном изградњом. Намена

дној зони и заштитном зеленилу.

13. мај 2017.
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7. Поглавље 3.1.2. ПРИВРЕЂИВАЊЕ, на страни 163, у табели 36. Планиране површине радних зона
стоји:
Табела 36. Планиране површине радних зона
Р.бр. Радна зона/комплекс

Просторна/урбанистичка
целина

Површина (ha)

1.

"Северна" зона

Шира градска зона /ПГР15

64.37

2.

"Невена"

Радне зоне/ПГР16

68.56

3.

"Његошева"

Радне зоне/ПГР7

62.40

4.

"58"

Радне зоне и центар /ПГР8 и
ПГР4

70.85

5.

"Здравље"

Шира градска зона /ПГР10

20.61

6.

Јужна зона "бунибродске
ливаде"

Радне зоне/ПГР9

122.42

7.

Зона "дуж државног пута I
реда бр.1(М1)-исток"

Радне зоне и приградска
насеља/ПГР9, 17 и 18

92.77

8.

Зона "дуж државног пута I
реда бр.1(М1)-запад"

Радне зоне/ПГР16

21.32

9.

Зона "дуж Лебанског пута"

Приградска насеља/ПГР19

17.10

10.

"Зелена" агробизнис зона

Радне зоне/ПГР16

97.15

Укупна површина
(ha)

637.55

Кориговаће се на начин и допуњује:
Табела 36. Планиране површине радних зона
Р.бр. Радна зона/комплекс

Просторна/урбанистичка целина

Површина Укупна површина
(ha)
(ha)

1.

"Северна" зона

Шира градска зона /ПГР15

64.37

2.

"Невена"

Радне зоне/ПГР16

68.56

3.

"Његошева"

Радне зоне/ПГР7

62.40

4.

"58"

Радне зоне и центар /ПГР8 и ПГР4

70.85

5.

"Здравље"

Шира градска зона /ПГР10

20.61

6.

Јужна зона "бунибродске
ливаде"

Радне зоне/ПГР9

122.42

7.

Зона "дуж државног пута I
реда бр.1 (М1)-исток"

Радне зоне и приградска насеља/ПГР9,
17 и 18

92.77

8.

Зона "дуж државног пута I
реда бр.1 (М1)-запад"

Радне зоне/ПГР16

21.32

9.

Зона "дуж Лебанског пута"

Приградска насеља/ПГР19

17.10

10.

"Зелена" агробизнис зона Радне зоне/ПГР16
(источни и западни део)

637.55

97.15

8. Поглавље 3.1.2. ПРИВРЕЂИВАЊЕ, на страни 166 стоји:
10. Нова "зелена" зона
Доминантна намена: складишта (хладњаче, сушаре, шпедициони центар и др.) и прехрамбена индустрија (у
функцији прераде и дистрибуције пре свега пољопривредних производа);
− могуће пратеће намене: услужне делатности–саобраћај (у функцији дистрибуције и извоза пољопривредних
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производа), мешовито пословање, зеленило и објекти

- спратност макс. П+2;

пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре;

- технолошке и саобраћајне површине маx. 30%;

− даља разрада простора и унапређивање зоне

- зелене површине мин. 30%;

врши ће се према плановима регулације, према

10.2. Нова "зелена" зона – западни део - произво-

следећим правилима:

дно-пословна зона

− индекс заузетости парцеле је маx. 40%;

Доминантна намена: привређивање (мала и средња

− индекс изграђености парцеле макс. 1,5;

предузећа, индустријска производња (лака индустрија),

− спратност макс. П+2;

складишта, сервиси, услужне и комерцијалне делатно-

− технолошке и саобраћајне површине маx. 30%;

сти, мешовито пословање)

− зелене површине мин. 30%;

− могуће пратеће намене: зеленило и објекти пратеће
саобраћајне и комуналне инфраструктуре;

Кориговаће се на начин и допуњује:

− даља разрада простора и унапређивање зоне врши

10.1. Нова "зелена" зона – источни део – агро зона
Доминантна намена: складишта (хладњаче, сушаре, шпедициони центар и др.) и прехрамбена инду-

ће се према плановима регулације, према следећим правилима:
- индекс заузетости парцеле је макс. 60%;

стрија (у функцији прераде и дистрибуције пре свега

- спратност објеката се утврђује локацијским усло-

пољопривредних производа);

вима, у складу са технолошким захтевима;

− могуће пратеће намене: услужне делатности –
саобраћај (у функцији дистрибуције и извоза пољопривредних производа), мешовито пословање, зеленило и објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфра-

- технолошке и саобраћајне површине мин. 15%;
уколико не постоји потреба за технолошким површинама, оне могу прећи у категорију површина намењених

структуре;

за изградњу објеката;
- зелене површине мин. 15%;

− даља разрада простора и унапређивање зоне врши
ће се према плановима регулације, према следећим пра-

9. На страни 170, у табели 37. Биланс намене по-

вилима:

вршина у обухвату ГУП-а Лесковца стоји:

- индекс заузетости парцеле је маx. 40%;

БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА У ГРА-

- индекс изграђености парцеле макс. 1,5;

ЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ГУП-аЛесковца

Табела 37. Биланс намене површина у обухвату ГУП-а Лесковца
НАМЕНА ПРОСТОРА

Објекти јавних функција

Површина простора
(ha)

Образовање

42.78

Здравство

5.90

Дечја заштита

5.80

Социјална заштита

3.10

Култура, администрација, управа, информисање
и издаваштво

у оквиру центара

Спорт и рекреација

103.76

Посебне намене

54.55

Укупно објекти јавних функција

215.89

Површине за јавне намене

Зеленило

166.49

Инфраструктура

Саобраћајна и др. инфрструктура

230.65

Комунална инфраструктура
Укупно инфраструктура

38.3
268.95
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УКУПНО ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Зоне становања

Породично становање

726

Вишепородично и мешовито становање

185

Породично становање у приградским насељима

299

Укупно зоне становања

Зоне привређивања

651.33

1210
Радна зона 1 -"Северна" зона

64.37

Радна зона 2 - "Невена"

68.56

Радна зона 3 - "Његошева"

62.40

Радна зона 4 -блок "58"

70.85

Радна зона 5 -"Здравље"

20.61

Радна зона 6 - јужна зона "бунибродске ливаде"

122.42

Радна зона 7 - Зона "дуж државног пута I реда
бр.1(М1)-исток"

92.77

Радна зона 8 - Зона "дуж државног пута I реда
бр.1(М1)-запад

21.32

Радна зона 9 - Зона "дуж Лебанског пута"

17.10

Радна зона 10 -"Зелена" агробизнис зона

97.15

Укупно зоне привређивања

637.55

УКУПНО ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

1873.67

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
Пољопривредно земљиште

2525
1373.08

Шумско земљиште

64

Водно земљиште и др.

151.72

УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

1589

УКУПНО ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

4114

Кориговаће се на начин и допуњује:
БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ ГУП-а
Табела 37. Биланс намене површина у обухвату ГУП-а Лесковца
НАМЕНА ПРОСТОРА

Објекти јавних функција

Површина простора
(ha)

Образовање

42.78

Здравство

5.90

Дечја заштита

5.80

Социјална заштита

3.10

Култура, администрација, управа, информисање
и издаваштво

у оквиру центара

Спорт и рекреација

103.76

Посебне намене

54.55
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Укупно објекти јавних функција

13. мај 2017.

215.89

Површине за јавне намене

Зеленило

166.49

Инфраструктура

Саобраћајна и др. инфрструктура

230.65

Комунална инфраструктура

38.3

Укупно инфраструктура

268.95

УКУПНО ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

651.33

Зоне становања

Породично становање

726

Вишепородично и мешовито становање

185

Породично становање у приградским насељима

299

Укупно зоне становања

Зоне привређивања

1210
Радна зона 1 -"Северна" зона

64.37

Радна зона 2 - "Невена"

68.56

Радна зона 3 - "Његошева"

62.40

Радна зона 4 -блок "58"

70.85

Радна зона 5 -"Здравље"

20.61

Радна зона 6 - јужна зона "бунибродске ливаде"

122.42

Радна зона 7 - Зона "дуж државног пута I реда
бр.1(М1)-исток"

92.77

Радна зона 8 - Зона "дуж државног пута I реда
бр.1(М1)-запад

21.32

Радна зона 9 - Зона "дуж Лебанског пута"

17.10

Радна зона 10 -"Зелена" агробизнис зона
(источни и западни део)

97.15

Укупно зоне привређивања

637.55

УКУПНО ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

1873.67

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

2525

Пољопривредно земљиште

1373.08

Шумско земљиште

64

Водно земљиште и др.

151.72

УКУПНО ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

1589

УКУПНО ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

4114

Члан 5.

грађевинском подручју, генералне правце и коридоре

Прва парцијална Измена и допуна Генералног урба-

за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну

нистичког плана Лесковца-радна зона 10 - ''Зелена'',

и другу инфраструктуру, поделу на целине за даљу

сходно члану 24. Закона о планирању и изградњи

планску разраду плановима генералне регулације за

(''Службени гласник РС'' бр.72/09, 81/09 - исправка,

цело грађевинско подручје, и друге елементе за даљу

64/2010-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС,

планску разраду урбанистичког плана.

50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну

145/2014 ) садржи нарочито : границе плана и обухват

средину саставни је део документационе основе пла-

грађевинског подручја, генерална урбанистичка решења

нског документа а нарочито за поједине просторе и

са наменама површина које су претежно планиране у

објекте радиће се процена утицаја према закону и урба-
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нистичким условима из урбанистичких планова нижег

плана остварити сарадњу са Градском управом - Оде-

реда.

љењем за урбанизам.

Плански документ садржи текстуални део (правила

Члан 10.

уређења и грађења) и графички део у аналогном и дигиталном облику, сходно члану 30.31. и 32. Закона о пла-

У поступку израде планског документа Прве парцијалне

нирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09,

Измене и допуне Генералног урбанистичког плана

81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/11, 121/12,

Лесковца-радна зона 10- ''Зелена'', нацрт плана подлеже

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука

стручној контроли Комисије за планове на основу чл.

УС, 132/2014 и 145/2014). Графички део плана израђује

49. и 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени

се на овереном катастарско-топографском плану одно-

гласник РС'', бр.72/09, 81/09-исправка, 64/2010-одлука

сно овереном топографском плану, односно овереном

УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука

катастарском плану, а може се израђивати и на ажурним

УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014'') и стручној

геореференцираним ортофото подлогама, сателитским

контроли Комисије коју образује министар надлежан

снимцима или картама из постојећих географских

за послове просторног планирања и урбанизма након

информационих система.

обављеног јавног увида Нацрта планског документа

Члан 6.
За потребе израде Прве парцијалне Измене и допуне
Генералног урбанистичког плана Лесковца-радна зона
10 - ''Зелена'' приступа се изради стратешке процене

(чл. 33. Закона о планирању и изградњи (''Службени
гласник РС'', бр.72/09, 81/09-исправка, 64/2010 –одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

утицаја на животну средину према прибављеном Ми-

Члан 11.

шљењу Градске управе за заштиту животне средине

Јавни увид нацрта плана обавља се путем оглашавања у

бр.31/17-9 од 26.01.2017. год. на основу Закона о пла-

дневном и локалном листу у трајању од 30 дана а излагање

нирању и изградњи и Закона о стратешкој процени ути-

планског документа у просторијама Градске управе за

цаја на животну средину ("Службени гласник Републике

урбанизам, стамбено – комуналне послове града Лесковца

Србије", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон,

(Чл. 50. ''Сл. гласникРС'' бр.72/09, 81/09- исправка,

72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016).
Члан 7.
Рок за израду планског документа, Прве парцијалне

64/2010 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и
145/2014 ).

Измене и допуне Генералног урбанистичког плана Ле-

Члан 12.

сковца-радна зона 10 - ''Зелена'' биће дефинисан Уго-

Плански документ урадиће се у потребном броју при-

вором између Града Лесковца и ЈП "Урбанизам и изгра-

мерака и по овери доставиће се у прописаном формату

дња" Лесковац, коме је Град Лесковац поверио послове

Републичком геодетском заводу у року од 10 дана од

просторног и урбанистичког планирања.

дана објављивања планског документа у службеном

Члан 8.

гласнику.

Средства за израду планског документа, Прве парци-

Плански документ биће евидентиран у Централном

јалне Измене и допуне Генералног урбанистичког пла-

регистру планских докумената који води орган

на Лесковца-радна зона 10 - ''Зелена'' обезбедиће Град

надлежан за послове државног премера и катастра.

Лесковац.

Члан 13.
Члан 9.

Носилац израде планског документа, Прве парцијалне

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Измене и допуне Генералног урбанистичког плана

Број: 06-3/17-I

Лесковца-радна зона 10 - ''Зелена'' је Град Лесковац а

У Лесковцу, 10. маја 2017.године

израђивач плана ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

коме је Град Лесковац поверио послове просторног и

ПРЕДСЕДНИК

урбанистичког планирања а који ће у поступку израде

Александар Ђуровић
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Члан 3.

На основу члана 26, 35. и 46. Закона о планирању

Плански основ за израду Измене и допуне плана гене-

и изградњи ("Службени гласник РС'', број: 72/09,

ралне регулације 1 је ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛА-

81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/11, 121/12,

ЦИЈЕ 1 – "УЖИ ГРАДСКИ ЦЕНТАР" обухвата блокове

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 и јужни

УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 25. Статута града Ле-

део блока 34 у Лесковцу ("Службени гласник града Ле-

сковца ("Службени гласник града Лесковца", број 12/08,

сковца", број 11/14)

7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца,
на 11. седници одржаној 10, 11. и 12. маја 2017. године,
дана 10. маја 2017.године, донела је
ОДЛУКУ

Члан 4.
Циљ израде Измене и допуне Плана генералне регулације 1 је усклађивање са новим Законом о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009
- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013

О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА

- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС,

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 1

132/2014 и 145/2014) и важећим ПРАВИЛНИКОМ О

УЖИ ГРАДСКИ ЦЕНТАР У ЛЕСКОВЦУ

ОПШТИМ ПРАВИЛИМА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, РЕГУЛАЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ("Службени гласник РС",

Члан 1.

број 22/2015) а циљу рационалнијег коришћења гра-

Приступа се изради Измене и допуне Плана генералне

ђевинског земљишта. Измена и допуна планског до-

регулације 1 – ужи градски центар ("Службени гла-

кумента врши се у циљу дефинисања планских реше-

сник града Лесковца", број 11/14) (У даљем тексту:

ња и отклањању постојеће и потенцијалне конфликте

Измена и допуна Плана генералне регулације 1)

различитих намена, активности и функција у простору,

Члан 2.

који су се јавили у току спровођења и реализације планских решења у блоковима 1 и 34.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 1 – "УЖИ ГРАДСКИ ЦЕНТАР" обухвата блокове 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 и 15 и јужни део блока 34 у Лесковцу и
према поставкама ГУП-а Лесковца 2020 представља део
просторно функционалне целине I - УЖИ ГРАДСКИ
ЦЕНТАР (П=56.64 ha) Целокупна теритирија Плана
припада грађевинском подручју, у оквиру кога се
налази грађевинско земљиште и водно земљиште реке
Ветернице. Западна граница Плана је река Ветерница,
северну границу представљају улице Цара Душана,
новопланирана улица која повезује ул. Цара Душана са

Члан 5.
Измена и допуна Плана генералне регулације 1 садржи текстуални и графички део у аналогном и дигиталном облику.
Измена и допуна Плана генералне регулације (графички део) биће израђен на овереном катастарско - топографском плану и подлогама прибављеним од надлежног органа за послове државног премера и катастра
(дигиталне катастарске подлоге и орто- фото подлоге,
катастар подземних водова и остало).

ул. Цара Лазара, ул. Цара Лазара, ул. Страхињића Бана,

Члан 6.

до железничке пруге Београд-Скопље. Источну границу

Рок за доношење Измене и допуне Плана генералне

представља железничка пруга Београд-Скопље, од улице

регулације биће одређен Уговором.

Страхињића Бана до ул. Булевар Ослобођења. Граница

Члан 7.

затим иде улицом Краља Петра Првог. Јужна граница је

Средства за израду Измене и допуне Плана генералне

улица Млинска од реке Ветернице до ул. Краља Петра

регулације 1 ужи градски центар у Лесковцу обезбеђује

Првог. Све катастарске парцеле обухваћене Планом,

Град Лесковац.

целе или у деловима припадају К.О. Лесковац.
Коначна граница планског документа биће дефинисана
Нацртом измене и допуне плана генералне регулације.

Члан 8.
На основу Мишљења Градске управе за заштиту
животне средине града Лесковца на План генералне

13. мај 2017.
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регулације 1 – ужи градски центар ("Службени гласник

Плански документ биће евидентиран у Централном

града Лесковца", број 11/14) није потребна је израда

регистру планских докумената који води орган на-

Стратешке процене утицаја на животну средину за

длежан за послове државног премера и катастра.

Измене и допуне Плана генералне регулације 1 – ужи

Члан 14.

градски центар ("Службени гласник града Лесковца",

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

број 11/14).
Члан 9.

вања у "Службеном гласнику града Лесковца".

Носилац израде Измене и допуне Плана генералне

Број: 06-3/17-I

регулације 1 – ужи градски центар ("Службени гла-

У Лесковцу, 10. маја 2017.године

сник града Лесковца", број 11/14) је Град Лесковац а

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

израђивач плана ЈП "Урбанизам и изградњa" Лесковац,

ПРЕДСЕДНИК

који ће у поступку израде плана са Градском управом–

Александар Ђуровић

Одељења за урбанизам, доставити надлежној управи
Нацрт планског документа у року сходно уговору.

287.

Члан 10.

На основу члана 26, 35. и 46. Закона о планирању и изгра-

У поступку израде Измене и допуне Плана генералне

дњи (''Службени гласник РС'', бр.72/09, 81/09-испра-

регулације 1, план подлеже стручној контроли Коми-

вка, 64/2010 -одлука УС, 24/11, 121/12, 42/2013-одлука

сије за планове, пре излагања на јавни увид и пре

УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и

објављивања у Службеном гласнику (чл. 49. и 50. За-

145/2014 ) и члана 25. Статута Града Лесковца ("Службени

кона о планирању и изградњи (''Службени гласник

гласник града Лесковца", број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и

РС'', бр.72/09, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС,

54/16), Скупштина града Лесковца, на 11. седници одр-

24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука

жаној 10, 11. и 12. маја 2017. године, дана 10. маја 2017.

УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

године, донела је

Члан 11.

ОДЛУКУ

Јавни увид обавља се путем оглашавања у дневном
и локалном листу у трајању од 30 дана а излагање

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ

планског документа у просторијама Градске управе

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ

– Одељења за урбанизам, чл. 50. ("Службени гласник

РЕГУЛАЦИЈЕ 16 - "НЕВЕНА - ЗЕЛЕНА ЗОНА

РС", бр.72/09, 81/09- исправка, 64/2010-одлука УС,

– ЗОНA 1 - РАДНА ЗОНА "НЕВЕНА" И ЗОНА

24/11, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,

4 - НОВА "ЗЕЛЕНА" ЗОНА / ЗАПАДНИ ДЕО

98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014).
Члан 12.
Извештај који садржи податке о извршеној контроли
са свим примедбама и ставовима по свакој примедби
доставља се израђивачу Плана генералне регулације ,
који је дужан да у року од 30 дана од дана достављања
извештаја поступи по датим примедбама.
Члан 13.
Плански документ, План генералне регулације ура-

(ЦЕЛИНА 4А)
Члан 1.
Допуњује се Одлука о изради Измене и допуне Плана
генералне регулације 16 - "Невена - Зелена зона –Зонa
1 - Радна зона "Невена" и Зона 4 - Нова "зелена" зона
/ западни део (Целина 4а) објављене у "Службеном
гласнику града Лесковца" бр. 39/16.
Члан 2.

диће се у потребном броју примерака и по овери до-

Члан 4. Одлуке о изради Измене и допуне Плана

ставиће се у прописаном формату Републичком гео-

генералне регулације 16 - "Невена - Зелена зона –Зонa

детском заводу у року од 10 дана од дана објављивања

1 - Радна зона "Невена" и Зона 4 - Нова "зелена" зона

планског документа у службеном гласнику.

/ западни део (Целина 4а) објављене у "Службеном

Страна 636 — Број 7
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гласнику града Лесковца", бр. 39/16 допуњује се у

Уз постојећу магистралну пругу, са источне стране,

следећем:

планира се изградња индустријског колосека (продужетак индустријског колосека "Јабланица"), који ће

1.

Поглавље

2.1.1.

ПРЕТЕЖНА

НАМЕНА

повезати дистрибутивни центар "Зелена зона" са

ПРОСТОРА СА ПОДЕЛОМ ПРОСТОРА НА

планираном теретном станицом "Бунибродске ливаде"

ФУНКЦИОНАЛНЕ

источно од магистралне пруге. Дефинисање услова за

ЦЕЛИНЕ/ЦЕКТОРЕ,

на

странама 18 и 19 стоји:

изгрању индустријског колосека, као и заштитног појаса

ЗОНА 4: Обухвата северни део блока 85 и задржава

урадиће се кроз план детаљне регулације железничке

границу описану у оцени постојећег стања. Зона је

инфраструктуре на подручју ГУП-а.

је подељена осовином државног пута првог реда бр.1
Ниш-Скопље на целине 4а и 4б. Намењена је радној

Кориговаће се на начин и допуњује:

зони – "Зелена зона" у оквиру које ће се формирати

Уз постојећу магистралну пругу, са источне стране,

појединачни комплекси намењени складиштењу

планира се изградња индустријског колосека (проду-

и дистрибуцији претежно воћа и поврћа, као и

жетак индустријског колосека "Јабланица"), који ће

компатибилних садржаји. Целокупно подручје зоне

повезати производну-пословну зону у оквиру радне зоне

представља грађевинско земљиште. Целина 4а ће

"Зелена" (целина 4а) са планираном теретном станицом

се разрадити и спроводити на нивоу ПГР-а 16, уз

"Бунибродске ливаде" источно од магистралне пруге.

преузимање свих предходних разрада које су рађене

Дефинисање услова за изгрању индустријског колосека,

за овај простор као разраде на основу Измене и

као и заштитног појаса урадиће се кроз план детаљне

допуне генералног плана Лесковца, као стечене

регулације железничке инфраструктуре на подручју

урбанистичке обавезе, док је за целину 4б потребна

ГУП-а.

даља урбанистичка разрада ПДР-је.
3. Поглавље 3.1.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО
Кориговаће се на начин и допуњује:

НАМЕНСКИМ И ФУНКЦИОНАЛНИМ ЗОНА-

ЗОНА 4: Обухвата северни део блока 85 и задржава

МА ИЛИ ЦЕЛИНАМА, на страни 42 стоји:

границу описану у оцени постојећег стања. Зона је

Зона 4 - Целина 4а - Нова "зелена" зона / западни део

подељена осовином државног пута првог реда бр.1

- Дозвољена је изградња објеката, доминантне

Ниш-Скопље на целине 4а и 4б. Намењена је радној

намене - складишта (хладњаче, сушаре, шпедициони

зони – "Зелена зона" (источни и западни део) у окви-

центар, административни објекти и др.) и прехрамбена

ру које ће се формирати појединачни комплекси и то:

индустрија (у функцији прераде и дистрибуције пре

у целини 4а (западни део) намењени производно-по-

свега пољопривредних производа);

словним делатностима, као и компатибилним садр-

- Дозвољава се изградња пратећих намена које су

жајима, а у целини 4б (источни део) намењени склади-

компатибилне са основном - услужне делатности –са-

штењу и дистрибуцији претежно воћа и поврћа, као и

обраћај (у функцији дистрибуције и извоза пољопри-

компатибилним садржајима. Целокупно подручје зоне

вредних производа), мешовито пословање, зеленило

представља грађевинско земљиште. Целина 4а ће се

и објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфра-

разрадити и спроводити на нивоу ПГР-а 16, уз пре-

структуре;

узимање свих предходних разрада које су рађене за
овај простор као разраде на основу Измене и допуне

- Даља разрада простора и унапређивање зоне врши
ће се према следећим правилима:

генералног плана Лесковца, као стечене урбанистичке

• индекс заузетости парцеле је маx. 40%;

обавезе, док је за целину 4б потребна даља урбанистичка

• индекс изграђености парцеле макс. 1,5;

разрада ПДР-је.

• индекс изграђености парцеле макс. 1,5;
• спратност макс. П+2, обjeкти мoгу имaти пo-

2. Поглавље 2.2.1. САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА

друмскe или сутeрeнскe прoстoриje, aкo нe пoстoje

ИНФРАСТРУКТУРА на страни 22 стоји:

смeтњe гeoтeхничкe и хидрoтeхничкe прирoдe.;
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• технолошке и саобраћајне површине маx. 30%;
• зелене површине мин. 30%;
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- Минимално растојање од бочних и задње границе
парцеле је 1/2 висине објекта, а не мање од 5,0m;
- Забрањена је изградња свих објеката који угро-

- Минимално растојање између грађевинске и регула-

жавају доминану намену.

ционе линије је 20 m;
- Минимално растојање од бочних и задње границе
парцеле је 1/2 висине објекта, а не мање од 5 m;
- Забрањена је изградња свих објеката који угрожавају
доминану намену.

Зона 4 - Целина 4б - Нова "зелена" зона / источни
део – агро зона
- Дозвољена је изградња објеката, доминантне намене - складишта (хладњаче, сушаре, шпедициони центар, административни објекти и др.) и прехрамбена

Кориговаће се на начин и допуњује:

индустрија (у функцији прераде и дистрибуције пре

Зона 4 - Целина 4а - Нова "зелена" зона / западни део

свега пољопривредних производа);

- производно-пословна зона

- Дозвољава се изградња пратећих намена које су

- Дозвољена је изградња објеката, доминантне намене

компатибилне са основном - услужне делатности –са-

- привређивање (мала и средња предузећа, индустријска

обраћај (у функцији дистрибуције и извоза пољо-

производња (лака индустрија), складишта, сервиси,

привредних производа), мешовито пословање, зеле-

услужне и комерцијалне делатности, мешовито посло-

нило и објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфра-

вање)

структуре;

- Дозвољава се изградња пратећих намена које су
компатибилне са основном - зеленило и објекти пратеће
саобраћајне и комуналне инфраструктуре;
- Даља разрада простора и унапређивање зоне врши
ће се према следећим правилима:
• индекс заузетости парцеле је маx. 60%;
• спратност спратност објеката се утврђује локацијским условима, у складу са технолошким захтевима;

- Даља разрада простора и унапређивање зоне
врши ће се према следећим правилима:
• индекс заузетости парцеле је маx. 40%;
• индекс изграђености парцеле макс. 1,5;
• индекс изграђености парцеле макс. 1,5;
• спратност макс. П+2, обjeкти мoгу имaти пoдрумскe или сутeрeнскe прoстoриje, aкo нe пoстoje
смeтњe гeoтeхничкe и хидрoтeхничкe прирoдe.;

обjeкти мoгу имaти пoдрумскe или сутeрeнскe прoстo-

• технолошке и саобраћајне површине маx. 30%;

риje, aкo нe пoстoje смeтњe гeoтeхничкe и хидрoтeхни-

• зелене површине мин. 30%;

чкe прирoдe.;
• технолошке и саобраћајне површине мин. 15%;

- Минимално растојање између грађевинске и ре-

уколико не постоји потреба за технолошким површи-

гулационе линије дефинисаће се планом нижег реда;

нама, оне могу прећи у категорију површина намењених

- Минимално растојање од бочних и задње границе

за изградњу објеката;
• зелене површине мин. 15%;

парцеле је 1/2 висине објекта, а не мање од 5,0m;
- Забрањена је изградња свих објеката који угрожавају доминану намену.

- Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за све саобраћајнице унутар је 5,0m, а

4. Поглавље 4.1.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО НА-

минимално удаљење од обилазнице је 10,0m, a према

МЕНСКИМ И ФУНКЦИОНАЛНИМ ЗОНАМА

графичком прилогу (ова ставка се коригује у односу

ИЛИ ЦЕЛИНАМА, на страни 45 стоји:

на Одлуку објављењу у "Службеном гласнику града

Зона 4 - целина 4б - Нова "зелена" зона / источни

Лесковца", број 39/2016);

део

- У појасу између грађевинске и регулационе линије

Привредни објекти - Површине планиране за предме-

дозвољена је изградња портирница, трафо станица и сл.

тну изградњу су неизграђене и комунално неопре-

(ова ставка се коригује у односу на Одлуку објављењу

мљене.

у "Службеном гласнику града Лесковца", број 39/2016);

Правиала грађења: Важе смернице које су прописане
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у поглављу 3.1.3. - Сектор 4а - Нова "зелена" зона /

условима и стандардима за пружање услуга социјалне

западни део /, а допуњују се смерницама прописаним

заштите (''Службени гласник РС'' бр. 42/13), члана 32.

у ГУП-у Лескоцвац 2020.

и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.

Кориговаће се на начин и допуњује:

закон) и члана 25. Статута града Лесковца ("Службени

Зона 4 - целина 4б - Нова "зелена" зона / источни

гласник града Лесковца",бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16

део – агро зона

и 54/16.), Скупштина града Лесковца, на 11. седници

Привредни објекти - Површине планиране за предметну

одржаној 10, 11. и 12. маја 2017. године, дана 10. маја

изградњу су неизграђене и комунално неопремљене.

2017.године, донела је

Правиала грађења: Важе смернице које су прописане

ОДЛУКУ

у поглављу 3.1.3. - Сектор 4б - Нова "зелена" зона /
источни део - агро зона, а допуњују се смерницама
прописаним у ГУП-у Лесковац 2020.

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАЂАНА НА

Реализација у периоду израде Измене и допуне Плана

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА БРОЈ 06-

генералне регулације 16 - "Невена - Зелена зона – Зонa

1/14-I ОД 26.02.2014.ГОДИНЕ

1 - Радна зона "Невена" и Зона 4 - Нова "зелена" зона
/ западни део (Целина 4а) (''Службени гласник града

Члан 1.

Лесковца'' бр.39/16), сходно овој одлуци и у обухвату

Врши се измена и допуна Одлуке о социјалној заштити

дефинисаним овом одлуком, реализоваће се израдом

грађана на територији града Лесковца број: 06-1/14-I од

урбанистичко-техничке документације односно изра-

26.02.2014.године ("Службени гласник града Лесковца",

дом урбанистичких пројеката према параметрима из

бр.4/14) и то:

важећег Правилника са обавезом да представљају
стечену урбанистичку обавезу која ће бити саставни

У члану 6. став 3. после тачке 13. Предах смештај

део планског документа а урбанистички пројекти ће се

додаје се тачка 14. која гласи:

израђивати ускладу са важећим ПГР-ом 16, параметрима

14. Лични пратилац детета.

дефинисаним овом Одлуком и важећим Правилником

Члан 2.

по Закључку Комисије за планове од 05.05.2017. године.
Члан 3.

После члана 66. додају се чланови 66.а, 66.б и 66.в
који гласе:

У осталом делу Одлука о изради Измене и допуне
Плана генералне регулације 16 - "Невена - Зелена зона

14. Лични пратилац детета

–Зонa 1 - Радна зона "Невена" и Зона 4 - Нова "зелена"
зона / западни део (Целина 4а) објављене у "Службеном гласнику града Лесковца", број 39/16 остаје непромењена.

Члан 66.а
Услуга ''лични пратилац детета'' доступна је детету са
инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је
потребна подршка за задовољавање основних потреба

Број: 06-3/17-I
У Лесковцу, 10. маја 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић
288.
На основу члана 40. став 1. тачка 4, члана 46. и 209.
Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС",
бр.24/2011), члана 83 до 87. Правилника о ближим

у свакодневном животу у области кретања, одржавања
личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са
другима, под условом да је дете укључено у васпитнообразовну установу, односно школу, до краја редовног
школовања, укључујући завршетак средње школе.
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету
одговарајуће индивидуалне практичне подршке ради
укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.
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Члан 66.б

и управљач путева и улица, и дефинише се начин

Услуга ''лични пратилац детета'' остварује се на основу
предлога Комисије за процену потреба за пружањем
додатне образовне, здравствене или социјалне подршке
детету - Интерресорне комисије и решења о признавању
права на услугу ''лични пратилац детета'' које доноси
Центар за социјални рад у Лесковцу.

уређења техничког регулисања саобраћаја на територији града Лесковца, односно дефинишу се мере и
акције којима се утврђује режим саобраћаја у редовним условима и условима радова на путу ван насељеног места и саобраћајно техничке мере у насељеним местима,
Овом Одлуком се уређује методологија примене Плана

Члан 66.в

техничке регулације саобраћаја, начин предлагања и

Ближи услови, поступак и начин за остваривање права

усвајања појединих Правилника, овлашћења појединих

на коришћење услуге ''лични пратилац детета'' утврдиће

Одељења у управном и инспекцијском надзору, пре-

се посебним правилником, који ће донети Градско веће

вентивне мере, обавезе и извештаји, као и казнене одре-

града Лесковца на предлог Градске управе – Одељења

дбе за непоступање по правоснажном решењу Одељења

за друштвене делатности и локални развој, у року од 60

градске управе града Лесковца.

дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 2.

Члан 3.

Градска управа - Одељење за комуналне стамбене по-

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

слове, саобраћај и инфраструктуру врши управни на-

вљивања у ''Службеном гласнику града Лесковца''.

дзор над спровођењем послова око техничке регулације
саобраћаја.

Број: 06-3/17-I

Градска управа - Одељење за инспекцијске послове

У Лесковцу, 10. маја 2017. године

врши преко саобраћајне инспекције инспекцијски на-

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

дзор над спровођењем послова око техничке регулације

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

саобраћаја.
Градска управа - Одељење Комуналне полиције преко
комуналног полицајца врши надзор над спровођењем

289.

послова око техничке регулације саобраћаја.

На основу члана 157. и 158. Закона о безбедности сао-

ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац као управљач

браћаја на путевима ("Службени гласник Републике

путева и улица врши организацију и спровођење по-

Србије", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014,

слова у вези техничке регулације саобраћаја.

96/15 и 9/16), члана 32. и члана 66. став 3. Закона о локалној

Јавна предузећа којима је град Лесковац својом Одлуком

самоуправи ("Службени гласник РС”, бр.129/07, 83/14-

поверио обављање одређених комуналних делатности

др.закон и 101/14-др.закон), и члана 25. Статута града

и делатности од општег интереса, а ти послови имају

Лесковца ("Службени гласник града Лесковца”, бр.12/08,

елемената везаних за техничку регулацију саобраћаја.

7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца на

Радно тело Градског већа града Лесковца - Савет за

11. седници одржаној 10, 11. и 12. маја 2017. године, дана

безбедност саобраћаја на путевима као непосредни

10. маја 2017. године, донела је

учесник у безбедности саобраћаја у оквиру својих на-

ОДЛУКУ
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА

длежности дефинисане Одлуком о оснивању и пословником о раду Савета, а у складу са одредбама Закона
о безбедности саобраћаја на путевима учествује, предлаже и извршава поједине послове у вези техничке

Члан 1.

регулације саобраћаја.

Овом Одлуком одређују се органи јединице локалне

Члан 3.

самоуправе надлежни за техничку регулацију саобра-

Под техничким регулисањем саобраћаа подразумевају

ћаја, органи за управни и инспекцијски надзор као

све мере и акције којима се утврђује режим саобраћаја
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у редовним условима и у условима радова на путу, а

7. одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама,

нарочито:
1. усмеравање и вођење саобраћаја,
2. управљање брзинама у функцији густине

8. одређивање простора за паркирање и заустављање
возила, снабдевање, усмеравање и преусмеравање корисника и слично

саобраћајног тока,
3. ограничење брзине у функцији стања коловоза и

Техничко регулисање саобраћаја наведено у тачкама од

временских услова,
4. одређивање једносмерних путева и улица,

1. до 8. по потреби може Правилницима да се одреде

5. утврђивање путева и улица у којима се забрањује

ближи услови за спровођење ових мера .

саобраћај или саобраћај одређене врсте возила,

Члан 5.

6. ограничење брзине кретања за све или поједине

Техничко регулисање саобраћаја обавља се на основу

категорије возила,
7. одређивање простора за паркирање и зауставља-

Плана техничког регулисања саобраћаја за подручје
ГУП-а, и на основу решења Одељења за комуналне

ње возила,
8. снабдевање – достава ,

стамбене послове саобраћај и инфраструктуру градске

9. усмеравање и преусмеравање корисника,

управе града Лесковца, када Планом или Правилником

10. одређивање безбедног и ефикасног начина ре-

није разрађена поједина саобраћајно техничка мера.

гулисања саобраћаја на раскрсницама,
11. одређивање локација аутобуских стајалишта,

Одељење за комуналне стамбене послове саобраћај и

12. одређивање дозвољених осовинских опте-

инфраструктуру градске управе града Лесковца предлаже градском већу града Лесковца на усвајање Пра-

рећења,
13. предузимање мера у вези заштите животне сре-

вилнике којима се ближе разрађују поједине области из
техничке регулације саобраћаја наведене у члану 3. и 4.

дине и слично.

ове Одлуке.
Техничко регулисање саобраћаја наведено у тачкама од
1. до 13. по потреби може Правилницима да се одреде

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ, ОБАВЕЗЕ И

ближи услови за спровођење ових мера и акција.

ИЗВЕШТАЈИ

Члан 4.
Одређивање саобраћајно-техничких мера у насељу
уређује се :
1. режим саобраћаја у редовним условима и у току
радова на путу,
2. усмеравање транзитног, теретног, бициклистичког, пешачког саобраћаја,
3. утврђивање путева и улица намењених јавном
превозу путника,
4. начин коришћења саобраћајних трака за возила
јавног превоза путника,
5. ограничење брзине за све или поједине категорије возила,
6. одређивање једносмерних улица, пешачких зона, зона успореног саобраћаја, Зона "30", зона школе,
зона заштите животне средине,

Члан 6.
У оквиру својих надлежности Одељења Градске управе
града Лесковца, Јавна предузећа и радна тела – Савет
за безбедност саобраћаја на путевима одређени овом
Одлуком које врше управни и инспекцијски надзор
над спровођењем одредаба ове Одлуке и Правилника
донешених на основу ове Одлуке, у циљу повећања безбедности саобраћаја и бољег функционисања саобраћаја у целини и очувања имовине Града Лесковца, по
сазнању неке неправилности треба да подносе захтеве,
предлоге или сугестије Одељењу за комуналне стамбене
послове саобраћај и инфраструктуру градске управе
града Лесковца.
Субјекти наведени у ставу 1. овог члана дужни су да
подносе полугодишњи и годишњи извештај о стању ове
комуналне делатности и стања безбедности саобраћаја
из своје надлежности.
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Први полугодишњи извештај (Јануар- Јун) се до-

ступку, прописане овом Одлуком припадају локалној

ставља до 31.07. текуће године.

самоуправи града Лесковца, на основу члана 6. Тачка 8

Други полугодишњи извештај (Јул-Децембар) се

Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени

доставља до 31.01. наредне године.

гласник РС", бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15,

Годишњи извештај Јануар- Децембар се доставља до

83/16 и 91/16) и уплаћује се на уплатни рачун број: 840-

01.03. наредне године

743342843-47 са позивом на број по моделу 97 и 21-058.

Одељење за комуналне стамбене послове саобраћај

Одељења Градске управе града Лесковца одређена овом

и инфраструктуру градске управе града Лесковца у

Одлуком која врше управни и инспекцијски надзор

оквиру свог управног надзора над овом делатношћу

над спровођењем одредаба ове Одлуке и Правилника

је у обавези да обавести градско веће града Лесковца,

донешених на основу ове Одлуке у оквиру својих

ако субјекти наведени у ставу 1. овог члана се односе

надлежности могу подносити захтеве за покретање

неактивно односно по сазнању неке неправилности не

прекршајног поступка за неправилности везаних за

подносе захтеве, предлоге или сугестије Одељењу за

техничку регулацију саобраћаја на територији града

комуналне стамбене послове саобраћај и инфрастру-

Лесковца.

ктуру градске управе града Лесковца као и да не по-

Приликом подошења захтева за покретање прекрша-

дносе полугодишњи и годишњи извештај о стању ове

јног поступка и прекршајног налога, надлежна Оде-

комуналне делатности и стања безбедности саобраћаја

љења користе материјалне прописе у делу својих надле-

из своје надлежности у роковима одређени у ставу 2.

жности: Закон о безбедности саобраћаја на путевима и

овог члана.

његове подзаконске акте, Закон о јавним путевима и
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.

Одељења Градске управе града Лесковца одређена овом

његове подзаконске акте, Законо о превозу у друмском
саобраћају и његове подзаконске акте, као и Градске
одлуке и Правилнике у делу који је везан за регулацију
саобраћаја.

Одлуком која врше управни и инспекцијски надзор
над спровођењем одредаба ове Одлуке и Правилника

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

донешених на основу ове Одлуке својим решењем

Члан 8.

могу наложити отклањање неправилности везаних за
техничку регулацију саобраћаја на територији града

Предлог Плана техничког регулисања саобраћаја за

Лесковца.

подручје ГУП-а урађеног од Доо Геопута из Београда,

Непоступање по правоснажном решењу градских
управа кажњиво је за:
-Правна лица у износу фиксно 100.000,00 дин;
-Предузетнике у износу фиксно 50.000,00 дин;
-За физичка лица у износу фиксно 10.000,00 дин. и
-За одговорна лица у износу фиксно 10.000,00 дин.

Градске управе - Одељење за комуналне стамбене
послове, саобраћај и инфраструктуру ће усаглашавати
са постојећим стањем и изменама на терену након што
се заврши са изменама пружања праваца државних
путева кроз насељена места на територији града
Лесковца, у року од 3. године од дана усвајања ове
Одлуке и објављивања у "Службеном гласнику града

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном

Лесковца".

поступку, прописане овом Одлуком припадају локалној

Након усаглашавања Плана техничког регулисања

самоуправи града Лесковца, на основу члана 6. тачка 8

саобраћаја града Лесковца под условима наведених у

Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени

ставу 1. Овог члана, Градска управа - Одељење за кому-

гласник РС", бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15,

налне стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру

83/16 и 91/16) и уплаћује се на уплатни рачун број 840-

ће усагласити Пројекат саобраћајне сигнализације са

743341843-40 са позивом на број по моделу 97 и 21-058

новим усаглашеним Планом у року од року од 2. године

Приходи од новчаних казни за прекршаје по пре-

у аналогном или дигиталном формату погодним за

кршајном налогу и казни изречених у управном по-

редовну употребу.
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С обзиром да се саобраћај возила и осталих учесника

43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца на 11.

у саобраћају одвија на основу постављене саобраћајне

седници одржаној 10, 11. и 12. маја 2017. године, дана

сигнализације која на терену у већини случајева се

10. маја 2017. године, донела је

не слаже са планираним режимом саобраћаја и пла-

ОДЛУКУ

нираном саобраћајном сигнализацијом јер је дошло до
уништења, скидања, брисања или уопште није дошло

О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА

до постављања сигнализације у таквим случајевима
приступа се следећем решењу:

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Приликом изградње, реконструкције, редовног и периодичног одржавања путева и улица управљач
општинских путева и улица пута је у обавези да уради саобраћајни пројекат сталне и привремене сигнализације са извршеном техничком контролом и којим
ће бити детаљно утврђен режим саобраћаја и на који

Члан 1.
Овом Одлуком прописују се ближи услови и начин
обављања ауто-такси превоза путника на територији
града Лесковца.

Одељење за комуналне стамбене послове саобраћај и

2.

инфраструктуру градске управе града Лесковца даје

Ауто-такси превоз је ванлинијски превоз путника који

сагласнот и оверава саобраћајне пројекте.

се обавља путничким аутомобилом који испуњава

На основу оверених саобраћајних пројеката управљач

услове прописане законом.

пута може да приступи извођењу грађевинских радова

Члан 3.

који обавезно укључују и постављање саобраћајне
сигнализације, тако да на тај начин се стичу услови

Такси превоз могу обављати правна лица и предузетници

да планирано стање режима саобраћаја буде и стање

чија је претежна делатност ауто-такси превоз путника

на терену односно путу или улици што свеукупно

који су за обављање те делатности регистровани у

доводи до стварања реалног плана техничке регулације

Регистру привредних субјеката.

саобраћаја.

II БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТОЧлан 9.

ТАКСИ ПРЕВОЗА

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука

Члан 4.

о безбедности и техничком регулисању саобраћаја (''Сл.
Гласник Јужноморавског региона'', бр.13/88)

Предузетник, предузеће или друго правно лице,

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

поред услова прописаних законом, за обављање ауто-

вљивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

такси превоза на територији града Лесковца мора да
испуњава и следеће услове:

Број: 06-3/17- I
У Лесковцу, дана 10. маја 2017.године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић
290.
На основу тачке 4. Закона о превозу путника у друмском
саобраћају ("Службени гласник РС", број 68/2015),
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи

1. да је седиште самосталне радње или предузећа на
територији града Лесковца;
2. да им правоснажном судском одлуком није забрањено обављање ауто-такси превоза;
3. да су власници или корисници возила по неком
правном основу;
4. да поседују решење Градске управе - Одељења за
инспекцијске послове о испуњености услова за возило
којим се обавља превоз.

("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон

Члан 5.

и 101/16-др.закон) и члана 25. Статута града Лесковца

Предузетник може обављати превоз и за рачун пра-

("Службени гласник града Лесковца, број 12/08, 7/11,

вног лица регистрованог за обављање ауто-такси
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превоза путника и том приликом обавезно користи

Решење о испуњености услова након прегледаног

назив тог правног лица, на основу уговора закљученог

возила мора да садржи следеће ОПШТЕ ПОДАТКЕ

са тим предузећем или правним лицем.

О ВОЗИЛУ:

III ТАКСИ ВОЗИЛО
Члан 6.
Такси возило, приликом обављања ауто-такси превоза
путника, поред услова прописани Законом о превозу
путника у друмском саобраћају а то су:
1. да је фабрички произведено;
2. да има најмање четворо врата;
3. да има највише пет седишта, рачунајући и седи-

1. марка и тип возила, регистарски број возила, број
саобраћајне дозволе и датум издавања, орган који је
издао саобраћајну дозволу, датум важења регистрације,
година производње, број мотора и број шасије;
2. врста горива које користи, а ако је уграђен плин
навести број атеста, орган који је издао атест и датум
издавања;
3. име и презиме власника возила, а ако корисник возила није власник доказ о закупу, лизингу или другом
документу којим се утврђује право коришћења тог во-

ште возача;
4. да је на крову путничког аутомобила истакнут

зила;
4. потврда инспекције да је приликом визуалног пре-

назив "TAXI".

гледа возило поседовало четворо врата за улаз и излаз
Поред наведених законских услова мора да испуњава

путника, као и да су браве за отварање врата исправне и

и следеће услове:

са спољне и унутрашње стране;

- да је регистровано и да поседује полису осигурања

5. потврда инспекције да је приликом визуалног

за путнике, да је технички исправно и да поседује

прегледа возило изнутра чисто и уредно, да су седишта

потврду шестомесечног прегледа;

технички исправна и чиста као и да поседује сигурносне

- да је возило уредно обојено, споља и изнутра чисто
и без физичких оштећења, и да на крову возила има таблу - ознака града (плава таблица);
- да возило испуњава и остале услове наведене у

појасеве;
6. потврда инспекције да приликом визуалног прегледа возило има исправне уређаје за грејање и вентилацију;

"решењу о испуњености услова за возило" које издаје

7. потврда инспекције да приликом визуалног пре-

саобраћајна инспекција након визуалног прегледа и да

гледа возило има неоштећена стакла поготову ветро-

се то решење налази у возилу:

бранско стакло за возача;

- да има регистарску ознаку територије града Лесковца, која садржи латинична слова "TX" на задње две
позиције.

8. потврда инспекције да приликом визуалног прегледа возило поседује исправне пнеуматике;
9. потврда инспекције да приликом визуалног

Члан 7.

прегледа возило са спољне стране није оштећено,

Такси превоз обавља се на основу одобрења за обављање

труло или неофарбано и да је светлосна сигнализација

такси превоза.

неоштећена и исправна;

Градске управе - Одељење за привреду и пољопривреду,

10. потврда инспекције да приликом визуалног пре-

издаје одобрење из става 1. овог члана правном лицу и

гледа возило поседује ватрогасни апарат и опрему про-

предузетнику чија је претежна делатност такси превоз

писану законом;

и који су за обављање те делатности регистровани у

11. потврда инспекције да приликом визуалног пре-

Регистру привредних субјеката, у складу са законом ко-

гледа возило поседује ознаку Такси, таксиметар и плаву

јим се уређује регистрација привредних субјеката.

таблу ако је има.

Члан 8.
Решење о испуњености услова за возило на захтев
предузетника, односно правног лица доноси Градска
управа -Одељење за инспекцијске послове - Саобраћајна инспекција.

Испуњеност услова за возило утврђује се сваких 12
(дванаест) месеци и при свакој промени возила. Правно
лице или предузетник су обавезни да сваку промену из
идентификационог картона пријаве Градској управи –
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Одељењу за привреду и пољопривреду у року од 3 (три)

13. мај 2017.

3. ако корисник услуге тражи да се изврши превоз

дана од дана настале промене.

експлозивне, лако запаљиве, радиоактивне, заразне,

Предузетник и правно лице обавезни су да приликом

нагризајуће и друге материје, које због својих особина

привремене и трајне одјаве делатности ауто-такси

могу бити опасне по живот и здравље људи или могу

превоза надлежном градском органу врате светлеће

нанети другу штету.

ознаке и идентификационе картоне.

Кућни љубимци се могу превозити такси возилом

Члан 9.

само по одобрењу такси возача.
IV ТАКСИ ВОЗАЧ

На крову такси-возила, поред назива такси, мора се
налазити и светлећа ознака са грбом града Лесковца

Члан 12.

и идентификациони број за возило.
Када је возило слободно, светлећа ознака мора бити

Предузетник за обављање ауто-такси превоза поред

укључена.

услова прописаних Законом, мора испуњавати и

У возилу којим се обавља ауто-такси превоз мора се

следеће услове:

налазити на видном месту важећи и оверен ценовник
и идентификациони картон за такси - возача.
Члан 10.

1. да има возачку дозволу "Б" категорије најмање
3 године;
2. да има најмање трећи степен стручне спреме;
3. да има лекарско уверење о способности за возача

Светлећу ознаку са бројем и идентификациони картон

за управљање возилом којим се обавља ауто-такси

за возило и возача, издаје Градска управа - Одељење

превоз, за професионалне возаче које није старије од

за привреду и пољопривреду.

3 године;

За издавање светлеће ознаке и идентификационог ка-

4. да је власник ауто-такси возила којим се обавља

ртона за возило и возача, предузетник, предузеће или

ауто-такси превоз путника односно корисник ауто-

друго правно лице, уз захтев подноси и доказ да је ре-

такси возила по Уговору о лизингу;

гистрован за обављање ауто-такси превоза, решење

5. да му приликом регистрације није изречена мера

Градске управе - Одељење за инспекцијске послове о

забране управљања моторним возилом "Б" катего-

испуњености прописаних услова за возило и две фо-

рије, што се доказује уверењем које није старије од

тографије за такси возача величине 3x3 цм.

6 месеци;

Члан 11.

6. да му правоснажном судском одлуком приликом
регистрације није забрањено обављање ауто-такси

Такси возач може ускратити услугу кориснику пре-

превоза односно да му правоснажном пресудом о пре-

воза у следећим случајевима:

кршају није изречена заштитна мера забране обављања

1. деци до шест година старости без пратиоца, осим

такси превоза, док трају правне последице осуде одно-

на основу договора родитеља или старатеља са такси

сно мере, што се доказује уверењем које није старије од

возачем;

6 месеци и

2. лицу под дејством алкохола, дроге или других
опојних средстава;

7. да није правоснажно осуђиван на казну затвора
дужу од 2 године за кривично дело против живота и тела,

3. лицу оболела од заразних болести;

полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и

4. лицу која својом одећом или пртљагом могу

јавног реда и мира, што се доказује уверењем које није

упрљати или оштетити возило.

старије од 6 месеци.
Након испуњења ових услова, предузетнику се издаје

Такси возач не сме пружити услугу кориснику;
1. ако корисник услуге тражи да се изврши превоз
посмртних остатака;
2. ако корисник услуге тражи да се изврши превоз
угинуле животиње;

Одобрење о испуњености услова за возача.
Ово одобрење издаје Градска управа - Одељење за
привреду и пољопривреду, уз уплату одговарајуће
таксе.
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Члан 13.
Правно лице за обављање такси превоза мора да
испуни следеће услове:
1. да је регистровано за обављање такси превоза
као претежне делатности у складу са Законом и одлуком;
2. да има седиште на територији града Лесковца;
3. да је власник најмање једног регистрованог путничког возила, односно корисник такси возила по
основу уговора о лизингу;
4. да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање ауто-такси превоза односно да му
правоснажном пресудом о прекршају није изречена

Након испуњења ових услова, такси возачу се издаје
Одобрење о испуњености услова за возача. Ово
одобрење издаје Градска управа - Одељење за привреду
и пољопривреду, уз уплату одговарајуће таксе.
За издавање идентификационог картона за такси возача
потребно је одобрење о испуњености услова за возача,
фотокопија решења о регистрацији послодавца који га
запошљава, доказ о запошљавању и 2 фотографије.
За замену идентификационог картона услед промена
возила или регистарских ознака потребно је решење
о регистрацији делатности, решење о испуњености
услова за возило, враћање старог идентификационог
картона и 2 фотографије.
Члан 15.

заштитна мера забране обављања такси превоза, док
трају правне последице осуде односно мере, што се
доказује уверењем које није старије од 6 месеци;
5. да има доказ о запошљавању такси возача.

Такси превоз путника може се обављати возилом,
које има важеће решење о испуњености прописаних
услова.

Члан 14.
Такси возач, поред услова прописаних Законом, мора
испуњавати и следеће услове:
1. да има возачку дозволу "Б" категорије најмање
3 године;
2. да има најмање трећи степен стручне спреме;
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Члан 16.
Када је возило слободно, такси возач је дужан да
укључи светлећу ознаку.
Када се такси-возилом обавља превоз за личне
потребе, такси ознака се мора уклонити или прекрити.
Члан 17.

3. да има лекарско уверење о способности за возача
за управљање возилом којим се обавља ауто-такси

За време обављања делатности, такси возач не сме

превоз, за професионалне возаче које није старије од

паркирати возило на аутобуским станицама и на

3 године (оригинал на увид);

аутобуским стајалиштима.

4. да му приликом регистрације није изречена

Члан 18.

мера забране управљања моторним возилом "Б" категорије, што се доказује уверењем које није старије од

Путничким возилом којим се обавља такси превоз

6 месеци;

забрањено је обављање линијског превоза.

5. да му правоснажном судском одлуком приликом
регистрације није забрањено обављање ауто-такси

Предузетник који има привремени прекид не сме да
обавља ауто-такси превоз путника.

превоза односно да му правоснажном пресудом о
прекршају није изречена заштитна мера забране обављања делатности, док трају правне последице осуде
односно мере, што се доказује уверењем које није
старије од 6 месеци;
6. да није правоснажно осуђиван на казну затвора
дужу од 2 године за кривично дело против живота и тела,
полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и
јавног реда и мира, што се доказује уверењем које није
старије од 6 месеци и
7. доказ о запошљавању.

Члан 19.
Превоз путника такси возилом започиње уласком
путника у возило.
Такси возач је дужан да превоз обави путем који одреди
путник или најкраћим путем, али у складу са режимом
саобраћаја.
Такси возач је обавезан да по уласку путника у возило
укључи таксиметар, цену превоза наплати у износу који
покаже таксиметар и да изда рачун кориснику услуге за
обављени превоз.
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Члан 20.
Такси возач може да прими највише четири путника
у возило.
Такси возач је дужан да прими и лични пртљаг пу-

Ако путник који је примљен у возило, настави превоз
и после места опредељења путника који је започео
коришћење превоза, сматраће се као започета нова
вожња.

тника чија укупна тежина не прелази 50 кг, а највише
до границе носивости возила.
Члан 21.
Такси возач није обавезан да прихвати вожњу чија је
реализација у супротности са позитивним прописима,
нити вожњу чије одредиште у погледу времена и
простора реално није могуће.

13. мај 2017.

Члан 26.
Цена ауто-такси превоза одређује се важећим ценовником услуга и наплаћује у износу који покаже таксиметар по завршеном превозу.
Ако више путника истовремено користи једно такси
возило до места опредељења, износ који покаже
таксиметар, дели се подједнако.
У цену превоз путника урачунат је и превоз пртљага.

Члан 22.
VI ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ

У току обављања ауто-такси превоза, такси возач је

Члан 27.

дужан да се према путницима односи професионално,
са пажњом, да је уредан и прикладно одевен.
V ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Такси стајалиште је одређена и уређена саобраћајна
површина, намењена искључиво за паркирање такси
возила.

Члан 23.
Приликом обављања ауто-такси превоза, у возилу се
мора налазити:
1. доказ да је предузеће, друго правно лице или
предузетник регистровано за обављање делатности
(решење Агенције за привредне регистре о регистра-

Члан 28.
Такси стајалишта и број места за паркирање на такси
стајалишту, одређује надлежни орган градске управе,
у складу са урбанистичким и саобраћајно-техничким
условима.
Члан 29.

цији делатности);
2. важеће решење саобраћајне инспекције да во-

Такси стајалишта се обележавају саобраћајним зна-

зило испуњава прописане услове за обављање такси

ком и саобраћајном ознаком на коловозу.

превоза;

Саобраћајни знак садржи назив "TAXI", назив такси

3. за такси возача идентификациони картон и доказ
о заснованом радном односу;
4. одобрење за обављање такси превоза које издаје

стајалишта и време рада такси стајалишта.
Саобраћајном ознаком жуте боје, на коловозу се
обележавају места за стајање такси возила, а на почетку

Градска управа - Одељење за привреду и пољопри-

и крају такси стајалишта исписује се назив "TAXI".

вреду;

О одржавању такси стајалишта, постављању и одржа-

5. идентификациони картон за возило и

вању саобраћајних знакова и ознака на коловозу, стара

6. решење о издавању светлеће ауто такси ознаке.

се предузеће или друго правно лице, или предузетник

Члан 24.
Такси превоз се обавља путем који одреди путник,

коме град повери обављање ове делатности.
Члан 30.

односно најкраћим путем до места опредељења путника

Такси стајалишта могу бити стална и привремена.

у складу са режимом саобраћаја и дужан је да плати

Стална такси стајалишта су површине које служе за

такси услугу за износ који је приказан на таксиметру.

организовано и стално паркирање ауто-такси возила

Члан 25.

када обављају такси превоз.

О пријему других путника у такси возило, одлучује

Привремена такси стајалишта су површине које се

путник који је започео коришћење такси превоза.

користе за време у случају одржавања сајмова, спо-
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ртских и културних манифестација и осталих значајних скупова, када се стална такси стајалишта не могу користити док наведени разлози трају.
Члан 31.
На такси стајалишту, такси возила се постављају према редоследу доласка и броју слободних места.
Такси возач је обавезан да на такси стајалишту буде
у свом возилу или поред њега. Путник који користи
такси услугу не мора да користи возило које је прво
по редоследу чекања на такси стајалишту већ има

Члан 33.
Саобраћајни инспектор ради остваривања прегледа
има право да на путевима зауставља такси возила,
истицањем саобраћајне таблице са знаком "Забрањен
саобраћај свим возилима у оба смера", на којој је
исписано "СТОП".
Такси возач је дужан да заустави такси возило којим
се обавља такси превоз ако саобраћајни инспектор
истакне саобраћајну таблицу са знаком "СТОП", а у
циљу обављања инспекцијског надзора.
Члан 34.

право да изабере возило којим ће се користити.
VII НАДЗОР
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У вршењу инспекцијског надзора над обављањем
ауто-такси превоза на територији града Лесковца, сао-

Члан 32.

браћајни инспектор Градске управе - Одељења за инспе-

Управни надзор над спровођењем ове одлуке врши

кцијске послове дужан је и овлашћен да искључи вози-

Градска управа - Одељење за комунално-стамбене

ло којим се обавља ауто-такси превоз путника противно

послове, саобраћај и инфраструктуру.

Одредбама Закона, одреди место паркирања и одузме

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке

саобраћајну дозволу и регистарске таблице од 10 (десет)

врши Градска управа - Одељење за инспекцијске

дана, а у случају поновног искључивања истог возила,

послове преко саобраћајног инспектора.

истог возника, другог правног лица, предузетника или

Правно лице, предузетник и такси возач, дужни су да

физичког лица у трајању од 30 (тридесет) дана.

поступе по налогу саобраћајног инспектора, дају на

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

увид потребну документацију, и да на било који начин

Члан 35.

не ометају, спречавају или онемогуће инспектора
обављању надзора.

Новчаном казном од 65.000 динара, казниће се за

На решење Градске управе - Одељења за комунално-

прекршај правно лице, ако:

стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру, Градске

1. обавља ауто-такси превоз путника, а не испуњава

управе - Одељења за инспекцијске послове града

ближе услове за обављање ауто такси превоза путника

Лесковца и Градске управе - Одељења за привреду и

прописане чланом 4. ове одлуке;

пољопривреду града Лесковца, дозвољена је жалба која
се изјављује у року од 15 дана од дана пријема Решења
одељења која је донела Решење.

2. возило којим се обавља ауто такси превоз не
испуњава услове из чл. 6. ове одлуке;
3. такси возило којим врши превоз, нема на крову

По жалби на решење Градске управе - Одељења за

одговарајућу светлећу ознаку или на видном месту

комунално-стамбене послове, саобраћај и инфрастру-

у возилу није постављен оверен важећи ценовник,

ктуру, Градске управе - Одељења за инспекцијске по-

односно идентификациони картон за возача (чл. 9);

слове града Лесковца и Градске управе - Одељења за
привреду и пољопривреду града Лесковца, у другом
степену, решава Градско веће града Лесковца.
Комунално-полицијске послове, којима се обезбеђује
извршавање одредаба ове Одлуке, обавља Одељење
комуналне полиције града Лесковца, преко комуналног

4. пружа услуге противно члану 11. става 2. тачке
1 до 3;
5. ако такси возач не испуњава услове прописане
чланом 14;
6. нема важеће решење о испуњености услова за
возило којим обавља превоз (чл. 15);

полицајца који има овлашћења да предузима преве-

7. не укључи светлећу ознаку када је возило сло-

нтивне мере прописане Законом о комуналној полицији

бодно или не уклони, односно не прекрије ознаку кад

и Одлуком о комуналној полицији.

обавља превоз за личне потребе (чл. 16);
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8. паркира возило на аутобуској станици или на стајалишту за јавни превоз путника противно члану 17;
9. обавља линијски превоз такси возилом (члан 18);
10. не врши превоз путем који одреди путник,
односно најкраћим могућим путем (чл. 19. став 2);

10. не врши превоз путем који одреди путник, односно најкраћим могућим путем (чл. 19. став 2);
11. по уласку путника у возило не укључи таксиметар
или наплати цену већу од оне коју покаже таксиметар
(чл. 19. став 3);

11. по уласку путника у возило не укључи таксиметар

12. ако у возилу приликом обављања превоза према

или наплати цену већу од оне коју покаже таксиметар

одговарајућу документацију регулисано чланом 23.

или не изда рачун (чл. 19. став 3);

тачка 1. до 5;

12. ако у возилу приликом обављања превоза нема

13. не омогући несметано вршење надзора саобра-

одговарајућу документацију регулисано чланом 23. та-

ћајном инспектору, не стави на увид потребна документа,

чке 1. до 5;

не поступи по налогу инспектора или не заустави такси

13. не омогући несметано вршење надзора саобра-

возило приликом истицања саобраћајне таблице са знаком

ћајном инспектору, не стави на увид потребна доку-

"СТОП" (чл. 32. и чл. 33. став 2.).

мента, не поступи но налогу инспектора или не заустави

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко

такси возило приликом истицања саобраћајне таблице

лице које обавља такси превоз а није регистровано

са знаком "СТОП" (чл. 32. и чл. 33. став 2.).

за обављање ауто такси превоза новчаном казном од

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и

40.000 динара.

одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
15.000 динара.
Члан 36.

Члан 37.
Новчане казне изречене у прекршајном поступку прописане овом одлуком, припадају локалној самоуправи

Новчаном казном у износу од 30.000 динара казниће

града Лесковца, на основу члана 6. тачка 8. Закона о

се за прекршај предузетник, ако:

финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник

1. обавља ауто-такси превоз путника, а не испуњава

РС", број 62/06, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени

ближе услове за обављање ауто такси превоза путника

динарски износи, 125/2014 - усклађени динарски изно-

прописане чланом 4. ове одлуке;

си, 95/2015-усклађени динарски износи, 83/2016- ускла-

2. возило којим се обавља ауто такси превоз не испуњава услове из чл. 6. ове одлуке;
3. такси возило којим врши превоз, нема на крову
одговарајућу светлећу ознаку или на видном месту у
возилу није постављен оверен важећи ценовник, односно идентификациони картон за возача (чл. 9);
4. пружа услуге противно члану 11. става 2. тачке 1.
до 3;
5. ако такси возач не испуњава услове прописане чланом 14;
6. нема важеће решење о испуњености услова за возило којим обавља превоз (чл. 15);
7. не укључи светлећу ознаку када је возило слободно

ђени динарски износи, 91/2016-усклађени динарски
услови и 104/2016-усклађени динарски услови) и уплаћују се на жиро рачун број 840-743341843-40, са позивом на број по моделу 97 и 21-058.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 38.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи
Одлука о ближим условима о ауто-такси превозу путника ("Службени гласник града Лесковца", број
10/2010, 20/2011 и 27/2011).
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

или не уклони, односно не прекрије ознаку кад обавља
превоз за личне потребе (чл. 16);
8. паркира возило на аутобуској станици или на стајалишту за јавни превоз путника противно (члану 17);

Број:06-3/17-I
У Лесковцу, 10. маја 2017 године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

9. обавља линијски превоз такси возилом (члан 18)

ПРЕДСЕДНИК

или обавља ауто-такси превоз са привременим прекидом;

Александар Ђуровић
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291.
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине
("Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-одлука УС и 14/16),
члана 64., 65, 66. и 67. Закона о буџетском систему
("Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15др. закон, 103/15 и 99/16), члана 20. става 1. тачке 11. и
23. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС”, број 129/07 , 83/14-др. закон и 101/16 - др. закон)
и члана 16. става 1. тачке 11. Статута града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца”, број 12/08, 7/11,
43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца, на 11.
седници одржаној дана 10, 11. и 12. маја 2017. године,
дана 10. маја 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ФОНДУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Члан 1.
У Одлуци о Фонду за заштиту животне средине града
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца”, број
18/09):
Члан 4. став 1. под римским бројем ΙΙ мења се и
гласи:
"Одељење за заштиту животне средине Градске
управе;"
Став 2. мења се и гласи:
"Председник буџетског Фонда по функцији је
Шеф одељења за заштиту животне средине Градске
управе."
Члан 2.
У члану 5. под римским бројем I тачка 3) после речи:
"средине" додају се речи: "са образложеним предлогом
Одлуке Комисије за избор пројеката".
Под римским бројем Ι тачке 5) и 6) речи: "начелник
Управе" замењују се речима: "Шеф одељења за заштиту
животне средине Градске управе".
Под римским бројем ΙΙ мења се и гласи:
"Одељење за заштиту животне средине Градске
управе: "

Под римским бројем ΙΙ став 1. мења се и гласи:
"Стручне и административне послове за потребе
буџетског Фонда обавља Одељење за заштиту животне средине Градске управе."
Под римским бројем ΙΙΙ тачка 5) мења се и гласи:
"актом утврђује услове које морају испуњавати
корисници средстава буџетског Фонда, услове и
начин додељивања средстава буџетског Фонда,
на основу поднетих захтева и на предлог Одлуке
Комисије за избор пројеката одлучује о начину
расподеле средстава буџетског Фонда;"
Члан 3.
Члан 7. став 3. мења се и гласи:
"Предлог Програма годишњег коришћења средстава буџетског Фонда предлаже Одељење за заштиту
животне средине Градске управе."
Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
"Члан 8.
Средства буџетског Фонда користе се за финансирање
и суфинансирање пројеката, планова, програма и
других активности у области заштите и унапређења
животне средине на територији Лесковца, у складу са
Законом, Програмом годишњег коришћења средстава
Фонда, Националним програмом заштите животне
средине и другим стратешким документима, као и за:
1) стратешке планове и програме управљања
животном средином;
2) заштиту, очување и побољшање квалитета
ваздуха, воде, земљишта и шума;
3) заштиту природних ресурса и добара;
4) одрживо коришћење и развој заштићених
природних добара;
5) контролу, праћење и оцењивање стања чинилаца
животне средине (мониторинг);
6) успостављање и ажурирање регистра извора
загађивања;
7) изградњу система управљања отпадом, подстицање смањења настајања отпада, рециклажу и искоришћење отпада;
8) акционе планове, програме и пројекте очувања
и унапређивања стања животне средине, укључујући
санационе планове и пројекте рекултивације загађеног простора;
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9) спровођење превентивних и интервентних мера
у околностима загађивања животне средине, укључујући и случајеве удеса;
10) подстицање образовних, истраживачких и развојних студија, програма, пројеката и финансирање
програма еколошког образовања и јачања јавне свести
о питањима очувања животне средине и одрживог
развоја;
11) унапређење система информисања о стању животне средине;
12) подстицање коришћења обновљивих и алтернативних извора енергије;
13) за обезбеђивање средстава за рад, највише до
3% остварених годишњих прихода буџетског Фонда."
Члан 5.

Број: 06-3/17-I
У Лесковцу, 10. маја 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић
292.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. и 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/07, 83/14-др.закон и 101/16 – др.закон), члана 53.
став 4. и 55. став 5. Закона о водама ("Службени гласник
РС" бр. 30/10, 93/12 и 101/16) и члана 25. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца",
бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/13 и 54/16), Скупштинa града
Лесковца на 11. седници, одржаној 10. , 11. и 12. маја
2017.године , дана 10. маја 2017. године , донела је

Члан 11. мења се и гласи:
"Члан 11.
Буџетски Фонд као евиденциони рачун у оквиру
главне књиге трезора, у оквиру Градске управе код
Одељења за заштиту животне средине, отвара се у
складу са Законом."
Члан 6.
У члану 12. речи: "Градски орган управе надлежан за
финансијске послове" замењују се речима: "Одељење
за финансије Градске управе".
Члан 7.
У члану 13. речи: "надлежни орган управе за јавне набавке" замењују се речима: "Одељење за јавне набавке Градске управе".
Члан 8.
После члана 14. додаје се члан 14а., који гласи:
"14а.
О реализацији Одлуке о Фонду за заштиту животне
средине града Лесковца стараће се Одељење за заштиту животне средине и Одељење за финансије Градске управе."
Члан 9.
У осталом делу Одлука о Фонду за заштиту животне
средине града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца", број 18/09) остаје непромењена.
Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Лесковца".

ОДЛУКУ
I
Усваја се Оперативни план одбране од поплава за
воде II реда на територији града Лесковца за 2017.
годину.
II
Саставни део ове Одлуке је Оперативни план за
одбрану од поплава за воде II реда на територији
града Лесковца за 2017. годину, са Мишљењем Јавног
водопривредног предузећа "Србијаводе" Београд,
Водопривредни центар "Морава" Ниш, број 02-072355/2 од 12.04.2017. године.
III
Одлуку и План доставити Министарству унутрашњих
послова - Сектору за ванредне ситуације, Јавном
водопривредном предузећу "Србијаводе" Београд,
водопривредни центар "Морава" Ниш, градоначелнику, Градском већу, Одељењу за привреду и пољопривреду града Лесковца и А/А.
IV
Одлуку и Оперативни план објавити у "Службеном
гласнику града Лесковца".
Број: 06-3/17-I
У Лесковцу 10. маја 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић
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ȽɊȺȾɋɄȺɍɉɊȺȼȺ ɅȿɋɄɈȼȺɐ
ɈȾȿɅȿȵȿ ɁȺɉɊɂȼɊȿȾɍɂɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɍ

OɉȿɊȺɌɂȼɇɂɉɅȺɇ

ɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺɁȺȼɈȾȿ,,ɊȿȾȺ
ɇȺɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂȽɊȺȾȺɅȿɋɄɈȼɐȺ
ɁȺ7. ȽɈȾɂɇɍ

ɅȿɋɄɈȼȺɐ, ȺɉɊɂɅ 2017ɝɨɞɢɧɟ
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ɋȺȾɊɀȺȳ
IɍȼɈȾ

1. ȽȿɇȿɊȺɅɇȿɄȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȿɉɈȾɊɍɑȳȺ
1.1. Ɍɨɩɨɝɪɚɮɫɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
1.2. ɏɢɞɪɨɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
1.3. Ʉɥɢɦɚɬɫɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
1.4. ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɫɢɫɬɟɦɜɟɡɚ

2. ɉɊɈɐȿɇȺɍȽɊɈɀȿɇɈɋɌɂɌȿɊɂɌɈɊɂȳȿȽɊȺȾȺɅȿɋɄɈȼɐȺ ɈȾɉɈɉɅȺȼȺ

2.1 ɉɪɨɰɟɧɚ ɫɥɢɜɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢ ɩɪɨɰɟɧɚ ɦɨɝɭʄɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ,
ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɨɞɢɡɥɢɜɚʃɚɫɩɨʂɧɢɯɜɨɞɚ
2.2.ɍɝɪɨɠɟɧɨɫɬɨɞɩɨʁɚɜɚɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚ
2.3 ɍɝɪɨɠɟɧɨɫɬɨɞɤɨɥɢɱɢɧɚɢɫɩɭɲɬɚʃɚɜɨɞɚɢɡɯɢɞɪɨɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚ
2.3 ɍɝɪɨɠɟɧɨɫɬɨɞɤɨɥɢɱɢɧɚɢɫɩɭɲɬɚʃɚɜɨɞɚɢɡɯɢɞɪɨɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚ
3. ɄɊɂɌȿɊɂȳɍɆɂɁȺɉɊɈȽɅȺɒȺȼȺȵȿɈȾȻɊȺɇȺɈȾɉɈɉɅȺȼȺ
4. ɆȿɊȿɁȺɒɌɂɌȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺ
4.1. ɉɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɦɟɪɟ
4.2. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɟ  ɦɟɪɟ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɡɚɡɜɚɧɢɯ
ɢɡɥɢɜɚʃɟɦɜɨɞɚ,,ɪɟɞɚ
Ɇɟɪɟɡɚɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟɢɨɬɤɥɚʃɚʃɟɩɨɫɥɟɞɢɰɚɢɡɚɡɜɚɧɢɯɩɨɩɥɚɜɚɦɚ
4.4 ɉɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɢ ɭɤɢɞɚʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
5. ȺɇȽȺɀɈȼȺȵȿɊȺȾɇȿɋɇȺȽȿɈɉɊȿɆȿɂɆȿɏȺɇɂɁȺɐɂȳȿ
ɋɭɛʁɟɤɬɢɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɞɪɭɝɢɩɪɚɜɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ
5.2.ɋɩɢɫɚɤ ɮɢɪɦɢ ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɤɨʁɟ
ɩɨɫɟɞɭʁɭɩɨɬɪɟɛɧɭɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɭɢɨɩɪɟɦɭ
5.3. ɇɚɱɢɧ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁɞɟɨɧɢɰɢ
ɞɭɠɧɨɫɬɢɢɨɛɚɜɟɡɟ
ɊɍɄɈȼɈȭȿȵȿɈȾȻɊȺɇɈɆɈȾɉɈɉɅȺȼȿ
 ɋɉɂɋȺɄ ɑɅȺɇɈȼȺ ɒɌȺȻȺ ɁȺ ȼȺɇɊȿȾɇȿ ɋɂɌɍȺɐɂȳȿ ɇȺ
ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂȽɊȺȾȺɅȿɋɄɈȼɐȺ
ɉɈɋɌɈȳȿȶɂ ɋɂɋɌȿɆ ȼȿɁȺ ɁȺ ɄɈɆɍɇɂɄȺɐɂȳɍ ɂɁɆȿȭɍ
ɋɍȻȳȿɄȺɌȺ ɈȾȻɊȺɇȿ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ ɊȿɉɍȻɅɂɑɄȿ
ɂɇɋɌɂɌɍɐɂȳȿ ɁȺ ɉɊɈȽɇɈɁɍ ɇȺȳȺȼɍ ɂ ɈȻȺȼȿɒɌȺȼȺȵȿ
6.3.ɈɉȿɊȺɌɂȼɇɂ ɉɅȺɇ ɈȾȻɊȺɇȿ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ ɈȾ ɋɉɈȴɇɂɏ
ȼɈȾȺI ɊȿȾȺ
ɋɉɂɋȺɄɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ ɁȺ ɈȾȻɊȺɇɍ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ ɁȺ ȽɊȺȾ
ɅȿɋɄɈȼȺɐ

ɈȻȺȼȿɒɌȺȼȺȵȿɂɍɁȻɍȵɂȼȺȵȿȳȺȼɇɈɋɌɂ
8ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺɉɊȿȾɆȿɊɂɉɊȿȾɊȺɑɍɇ
ɉɊȿȼȿɇɌɂȼɇɂɏɊȺȾɈȼȺɁȺɋɉɊɈȼɈȭȿȵȿɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺ
ɇȺɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂȽɊȺȾȺɅȿɋɄɈȼɐȺɁȺ7ȽɈȾ
9. ɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇɈ ɈȻȿɁȻȿȭȿȵȿ
10ɁȺȼɊɒɇȿɈȾɊȿȾȻȿ
2

13. мај 2017.

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Страна 653 — Број 7

I.ɍȼɈȾ
ɈɞɛɪɚɧɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚɜɨɞɟII ɪɟɞɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɅɟɫɤɨɜɰɚɫɩɪɨɜɨɞɢ
ɫe ɧɚɨɫɧɨɜɭÄɁɚɤɨɧɚɨɜɨɞɚɦɚ³ ɋɥɝɥɊɋɛɪ ɢÄɈɩɲɬɟɝɩɥɚɧɚɨɞɛɪɚɧɚ
ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 12.-2018ɝɨɞ ɋɥɝɥɊɋ ɛɪ23/12), ɚ ɩɪɟɦɚ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ
ɩɥɚɧɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ 7 ɝɨɞɢɧɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧɨɦ ɭ
ɋɥɭɠɛɟɧɨɦɝɥɚɫɧɢɤɭɊɋ ɛɪ5/2017.
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɉɥɚɧ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ ɜɨɞɟ II ɪɟɞɚ ɞɨɧɨɫɢ ɫɟ ɡɚ ɫɜɚɤɭ
ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɭ ɝɨɞɢɧɭ ɋɚɞɪɠɢ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɩɪɨɰɟɧɭ
ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚʃe ɨɞɛɪɚɧɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɨɞɩɨɩɥɚɜɚɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɪɚɞɧɟɫɧɚɝɟɨɩɪɟɦɟɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɨɦ
ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ, ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɢ ɭɡɛɭʃɢɜɚʃɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɭ7ɝɨɞɢɧɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɅɟɫɤɨɜɰɚ.
2.

ȽȿɇȿɊȺɅɇȿɄȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȿɉɈȾɊɍɑȳȺ

1.1

Ɍɨɩɨɝɪɚɮɫɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ

Ʌɟɫɤɨɜɚɰɫɟɧɚɥɚɡɢɭɫɪɰɭɩɪɨɫɬɪɚɧɟɢɩɥɨɞɧɟɥɟɫɤɨɜɚɱɤɟɤɨɬɥɢɧɟ ɞɭɝɚɱɤɟ
 ɚ ɲɢɪɨɤɟ  NP  ɧɚ ɦɚɥɨʁ ɪɟɰɢ ȼɟɬɟɪɧɢɰɢ ɭ ɩɨɞɧɨɠʁɭ ɛɪɞɚ ɏɢɫɚɪ  P  ɭ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɦɞɟɥɭɥɟɫɤɨɜɚɱɤɟɤɨɬɥɢɧɟ
ɋɪɟɞɢɧɨɦ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɪɚɞɚ ɩɪɨɥɚɡɢ ɪɟɤɚ ȳɭɠɧɚ Ɇɨɪɚɜɚ ɧɚʁɜɟʄɟ ɩɪɢɬɨɤɟ ɢ
ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɜɨɞɨɬɨɰɢɫɭȼɟɬɟɪɧɢɰɚȳɚɛɥɚɧɢɰɚ, ȼɭɱʁɚɧɤɚ, ɉɭɫɬɚɊɟɤɚ, Ɋɭɩɫɤɚɪɟɤɚ.
Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ʁɟ ɨɤɪɭɠɟɧ ɢ ɫɚ ɬɪɢ ɜɟɲɬɚɱɤɚ ʁɟɡɟɪɚ Ȼɪɟɫɬɨɜɚɱɤɨ Ȼɚɪʁɟ ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɝɪɚɞɚ ɢ ȼɥɚɫɢɧɫɤɨʁɟɡɟɪɨ.
ɍ  ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɫɚɦɨɦ ɝɪɚɞɭ Ʌɟɫɤɨɜɰɭ ɩɪɟɦɚ ɩɨɫɥɟɞʃɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɠɢɜɢ
144.206 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɉɨɛɪɨʁɭɧɚɫɟʂɚ, ɬɟɪɢɨɬɨɪɢʁɚɝɪɚɞɚɅɟɚɟɫɤɨɜɰɚ ʁɟɧɚʁɪɚɡɭɻɟɧɢʁɚ
ɭɋɪɛɢʁɢɇɚɫɜɚɤɨɦɤɢɥɨɦɟɬɪɭɤɜɚɞɪɚɬɧɨɦɠɢɜɢɨɤɨ141 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ɥɟɠɢ ɧɚ ɧɚɞɦɨɪɫɤɨʁ ɜɢɫɢɧɢ ɨɞ  ɦɟɬɚɪɚ ɫɦɟɲɬɟɧ ɫɚ ʁɨɲ 
ɧɚɫɟʂɚ ɭɩɥɨɞɧɨʁɤɨɬɥɢɧɢɤɨʁɚɨɛɭɯɜɚɬɚkm², ɤɨʁɚʁɟɛɢɥɚɨɝɪɚɧɚɤɧɟɤɚɞɚɲʃɟɝ
ɉɚɧɨɧɫɤɨɝ ɦɨɪɚ Ɉɤɨ ɤɨɬɥɢɧɟ ɫɭ ɩɥɚɧɢɧɟ Ɋɚɞɚɧ (1409 m  ɢ ɉɚɫʁɚɱɚ ɧɚ ɡɚɩɚɞɭ
Ʉɭɤɚɜɢɰɚ ɢ ɑɟɦɟɪɧɢɤ (1638 m ɧɚʁɭɝɭɢ Ȼɚɛɢɱɤɚɝɨɪɚ (1098 m), ɋɟɥɢɱɟɜɢɰɚ (903m ɢ
ɋɭɜɚɩɥɚɧɢɧɚ ɧɚɢɫɬɨɤɭɇɚ ɫɟɜɟɪɭɫɟɝɪɚɧɢɱɢɫɚɧɢɲɤɨɦɤɨɬɥɢɧɨɦɚɧɚʁɭɝɭɩɪɟɤɨ
Ƚɪɞɟɥɢɱɤɟɤɥɢɫɭɪɟ ɫɚɜɪɚʃɫɤɨ-ɛɭʁɚɧɨɜɚɱɤɨɦɤɨɬɥɢɧɨɦ
Ƚɪɚɞ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ɫɟ ɝɪɚɧɢɱɢ ɫɚ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ Ⱦɨʂɟɜɚɰ, Ƚɚʇɢɧ ɏɚɧ
ȼɥɚɫɨɬɢɧɰɟ, ɐɪɧɚ Ɍɪɚɜɚ, ȼɥɚɞɢɱɢɧ ɏɚɧ ȼɪɚʃɟ, Ʉɨɫɨɜɫɤɚ Ʉɚɦɟɧɢɰɚ, Ʌɟɛɚɧɟ ɢ
Ȼɨʁɧɢɤ.
Ɉɜɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ʁɚɫɧɨ ɢɡɪɚɠɟɧ ɛɪɟɠɭʂɤɚɫɬɨ-ɛɪɞɨɜɢɬ ɢ
ɩɥɚɧɢɧɫɤɢ ɪɟʂɟɮ ɢ ɜɟɥɢɤɚ ɪɟɱɧɚ ɞɨɥɢɧɚ ȳɭɠɧɟ Ɇɨɪɚɜɟ. ɇɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɬɟɪɟɧɚ ʁɟ
ɛɪɞɨɜɢɬ ɩɭɧ ɪɟɱɢɰɚ, ʁɚɪɭɝɚ, ɩɨɜɪɟɦɟɧɢɯ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɬɨɤɨɜɚ ɩɨɬɨɤɚ ɢ ɞɨɥɢɧɚ,
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɛɥɚɝɨɡɚɬɚɥɚɫɚɧ.
1.2

ɏɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ

ɏɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ɧɚ ɩɨɞɭɱʁɭ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ. Ɉɫɢɦ
ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɟɤɚ ȳɭɠɧɟ Ɇɨɪɚɜɟ, ȳ ɚ ɛ ɥ ɚ ɧ ɢ ɰ ɟ  ɢ ȼ ɟ ɬ ɟ ɪ ɧ ɢ ɰ ɟ  ɫɜɢ ɨɫɬɚɥɢ ɜɨɞɨɬɨɰɢ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɫɩɚɞɚʁɭ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚɚɩɨɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢ
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭɜɨɞɚɦɚ,,ɪɟɞɚ
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ɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɜɨɞɨɬɨɤʁɟɪɟɤɚȳɭɠɧɚɆɨɪɚɜɚɉɪɢɬɨɤɟɪɟɤɟȳɆɨɪɚɜɟɫɭɪɟɤɚ
ȳɚɛɥɚɧɢɰɚɪɟɤɟȼɟɬɟɪɧɢɰɚȳɟɥɚɲɧɢɱɤɚɪɟɤɚɆɚɫɬɢɧɚɪɟɤɚɋɬɚɪɚɪɟɤɚɐɪɤɨɜɧɢɱɤɚ
ɪɟɤɚȾɭɛɪɚɜɚȾɪʄɟɜɚɱɤɚɪɟɤɚɄɭɩɢɧɨɜɢɱɤɚɪɟɤɚɈɪɚɲɚɱɤɚɪɟɤɚɊɚʁɧɨɩɨʂɫɤɚɪɟɤɚ
ɊɟɤɚɈɪɚɨɜɢɰɚɩɨɬɨɤȽɪɱɤɢȾɨɥɩɨɬɨɤɄɨɩɚɲɧɢɱɤɚɪɟɤɚȼɨʁɢɧɢɱɤɚɪɟɤɚȳɚɧɱɢɧɚ
ɪɟɤɚȻɢɫɬɪɢɰɚɪɟɤɚɆɚɥɢɱɤɚɪɟɤɚɉɚɥɨʁɫɤɚɪɟɤɚɅɢɱɢɧɞɨɥɫɤɚ ɪɟɤɚȻɚɛɢɱɤɢɩɨɬɨɤ
Ʉɪɧɟʁɫɤɚ ɞɨɥɢɧɚ ɉɪɟɞɟʁɚɧɫɤɚ ɪɟɤɚ Ʌɟɛɟɞɫɤɚ ɪɟɤɚ ɒɚɪɚɧɢɰɚ ɐɟɪɧɢɰɚ ɒɚɪɤɨɜɨ
ȻɪɞɨȻɚɤɚɪɧɚȾɨɥɢɧɚɐɚɪɢɱɢɧɚȽɨɜɟɞɚɪɫɤɚȾɨɥɢɧɚɒɚɪɚɧɢɰɚɤɚɧɚɥ Ʌɢɩɨɜɢɰɚ ɢ
Ɍɭɥɨɜɫɤɚɪɟɤɚ
ɉɪɢɬɨɤɟ ɪɟɤɟ ȼɟɬɟɪɧɢɰɟ ɫɭ ɪɟɤɚ ɋɭɲɢɰɚ ɇɚɤɪɢɜɚʃɫɤɚ ɪɟɤɚ ȼɭɱʁɚɧɫɤɚ
ɪɟɤɚȻɪɡɚɧɫɤɚɪɟɤɚȻɭɤɨɝɥɚɜɫɤɚɪɟɤɚɢɤɚɧɚɥȻɚɪɚɉɨɬɨɤȻɭɱɚɧ-ɞɨʃɢɬɨɤɫɟɭɥɢɜɚɭ
ɤɚɧɚɥ Ȼɚɪɚ ɞɨɤ ɫɟ ɝɨɪʃɢ ɬɨɤ ɨɜɨɝ ɩɨɬɨɤɚ ɭɥɢɜɚ ɭ Ɍɭɥɨɜɫɤɭ ɪɟɤɭ ɉɪɢɬɨɤɚ
Ȼɭɤɨɝɥɚɜɫɤɟɪɟɤɟʁɟȼɢɧɤɚ
ɉɪɢɬɨɤɚ Ʌɢɩɨɜɢɱɤɟ ɪɟɤɟ ʁɟ ɐɟɪɢɦɫɤɚ ɪɟɤɚ ɉɪɢɬɨɤɟ ɒɚɪɚɧɢɰɚ
ɤɚɧɚɥ Ʌɢɩɨɜɢɰɚ ʁɟɈɞɪɨɜʁɟɒɢʂɟɝɚɪɫɤɢɩɨɬɨɤɢɒɚɜɚɪɢɲɬɟɆɚɧɚɫɬɢɪɢɲɬɟɩɨɬɨɤ
ʁɟ ɩɪɢɬɨɤɚ ɒɚɪɚɧɢɰɟ ɤɨʁɚ ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ ɒɚɪɚɧɢɰɚ ɤɚɧɚɥ ɉɟɱɟʃɟɜɰɟ  ɢ ɩɪɢɬɨɤɚ ʁɟ ɪɟɤɟ
ȳɚɛɥɚɧɢɰɟ
Ɂɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɜɨɞɨɬɨɰɢ ɤɨʁɢ ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɝɪɚɞɚ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɫɭ  ɪɟɤɚ
ȼɟɬɟɪɧɢɰɚɪɟɤɚ ȳɚɛɥɚɧɢɰɚɌɭɥɨɜɫɤɚɪɟɤɚɪɟɤɚȼɭɱʁɚɧɤɚɉɭɫɬɚɪɟɤɚɢɊɭɩɫɤɚɪɟɤɚ
Ȼɭʁɢɱɧɢ ɜɨɞɨɬɨɰɢ ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɫɭ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɭɬɚɛɟɥɢ 1.
ɍ ɩɪɢɥɨɠɟɧɨʁ ɬɚɛɟɥɢ ɫɭ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɫɥɢɜɨɜɚ, ɨɛɢɦ ɫɥɢɜɨɜɚ,
ɞɭɠɢɧɟ ɬɨɤɨɜɚ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɩɪɨɬɢɰɚʁ ɫɜɢɯ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɧɚ ɩɨɞɭɱʁɭ
Ʌɟɫɤɨɜɰɚ.
Ɍɚɛɟɥɚ
ɉɨɜɪɲɢ
ɧɚɫɥɢɜɚ

ɨɛɢɦ
ɫɥɢɜɚ

Ⱦɭɠɢɧɚ
ɬɨɤɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

8.26

11.62

5.36

ȳɆɨɪɚɜɟ

15.61

16.08

7.03

67.02

15.68

20.65

10.5

65.89

Ȼɪɨʁ
ɫɥɢɜɚ

ɂɦɟɬɨɤɚ
ɩɪɨɮɢɥ

1

Ɇɚɫɬɢɧɚɪɟɤɚ

2

ɋɬɚɪɚɪɟɤɚ

3

ɐɪɤɨɜɧɢɱɤɚɪɟɤɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

ɉɪɢɬɨɤɚɪɟɤɚ

Maɤɫɢɦɚɥɧɢɩɪɨɬɢɰɚʁ

Q1% (m³/s)

38.54

4

Ⱦɭɛɪɚɜɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

2.63

7.05

3.35

12.24

5

Ⱦɪʄɟɜɚɱɤɚɪɟɤɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

14.91

20.17

9.7

57.36

6

Ʉɭɩɢɧɨɜɚɱɤɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

30.94

30.86

13.86

98.16

7

Ɉɪɚɲɚɱɤɚɪɟɤɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

44.21

41.8

18.74

136.42

8

Ɋɚʁɧɨɩɨʂɫɤɚɪɟɤɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

12.81

16.93

8.08

51.13

9

Ɋɟɤɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

36.52

40.61

20.73

73.45

10

Ɉɪɚɩɨɜɢɰɚɩɨɬɨɤ

ȳɆɨɪɚɜɟ

2.34

6.88

3.18

14.25

11

Ƚɪɱɤɢɞɨɥɩɨɬɨɤ

ȳɆɨɪɚɜɟ

12.11

15.82

7.72

40.57

12

Ʉɨɩɚɲɧɢɱɤɚɪɟɤɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

43.94

42.3

19.37

170.83

13

ȼɨʁɢɧɢɱɤɚɪɟɤɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

7.25

10.9

5.56

46.49

14

ȳɚɧɱɢɧɚɪɟɤɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

7.44

13.72

6.22

51.84

15

Ȼɢɫɬɪɢɰɚɪɟɤɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

27.87

25.92

10.87

107.64

16

Ɇɚɥɢɱɤɚɪɟɤɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

3.75

9.27

3.97

25.27

17

ɉɚɥɨʁɫɤɚɪɟɤɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

6.75

11.76

4.86

46.12

18

Ʌɢɱɢɧɞɨɥɫɤɚɪɟɤɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

9.49

15.2

7.07

59.58

19

Ȼɚɛɢʄɤɢɩɨɬɨɤ

ȳɆɨɪɚɜɟ

1.09

4.65

2.13

9.05

20

Ʉɪɧɟʁɫɤɚɞɨɥɢɧɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

2.67

7.03

3

19.76

21

ɉɪɟɞɟʁɚɧɫɤɚɪɟɤɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

19.87

21.47

9.83

74.89

22

Ʌɟɛɟɞɫɤɚɪɟɤɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

12.33

18.15

8.87

56.24
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59.85

23

ɒɚɪɚɧɢɰɚ

ȳɆɨɪɚɜɟ

26.43

27.23

15.06

24

ɐɟɪɧɢɱɤɢɩɨɬɨɤ

ȳɚɛɥɚɧɢɰɚ

32.33

30.47

13.46

65.75

25

ɒɚɪɤɨɜɨɛɪɞɨ

ȳɆɨɪɚɜɟ

4.46

9.94

4.79

16.32

26

ɋɭɲɢɰɚ

ȼɟɬɟɪɧɢɰɟ

37.3

41.37

22.81

76.23

7.31

12

4.58

108.81

27

ɇɚɤɪɢɜɚʃɫɤɚɪɟɤɚ

ȼɟɬɟɪɧɢɰɟ

28

ɐɟɪɢɦɫɤɚ

Ʌɢɩɨɜɢɱɤɟɪɟɤɟ

237.94

77

36.14

49.79

29

ȺɤȻȺɊȳȿ

ȼɟɬɟɪɧɢɰɟ

565.42

138.2

74

399.02

30

ȼȿɌȿɊɇɂɐȺ

ȳɆɨɪɚɜɟ

45.55

45.66

23.29

418.11

31

ȻɍɑȺɇ

ȼɟɬɟɪɧɢɰɟ

55.6

40.49

20.63

40.28

32

ȼɍɑȳȺɇɋɄȺ

ȼɟɬɟɪɧɢɰɟ

3.58

8.77

3.84

4.84

33

ȻȺɄȺɊɇȺȾɈɅɂɇȺ

ȳɆɨɪɚɜɟ

4.27

9.36

3.73

33.43

34

ɐȺɊɂɑɂɇȺ

ȳɆɨɪɚɜɟ

2.2

7.66

3.27

41.93

35

ȽɈȼȿȾȺɊɋɄȺ
ȾɈɅɂɇȺ

ȳɆɨɪɚɜɟ

8.36

13.72

6.3

36

ȻɊɁȺɇɋɄȺɊȿɄȺ

ȼɟɬɟɪɧɢɰɟ

15.92

23.94

10.48

37

ȼɂɇɄȺ

Ȼɭɤɨɝɥɚɜɫɤɟɪ
ɋɥɢɜȼɟɬɟɪɧɢɰɟ

10.39

17.89

8.1

43.89
69.78

38

ȻɍɄɈȽɅȺȼɋɄȺɊ

ȼɟɬɟɪɧɢɰɟ

25.31

22.6

10.2

64.12

39

ɒȺɊȺɇɂɐȺɄȺɇȺɅ
ɞɨɩɪɭɝɟ

ȳɆɨɪɚɜɟ

11.49

14.58

6.57

40

ɈȾɊɈȼȳȿ

ɒɚɪɚɧɢɰɚɤɚɧɚɥ

7.13

10.61

3.72

46.83

41

ɒɂȴȿȽȺɊɋɄȺɂ
ɒȺȼȺɊɂɒɌȿ
ɁȺȳȿȾɇɈ

8.26

11.62

5.36

35.43

ɒɚɪɚɧɢɰɚɤɚɧɚɥ

42

ɆȺɇȺɋɌɂɊɂɒɌȿɉ

ɒɚɪɚɧɢɰɟ

3.38

8.27

3.32

43

Ɉɪɥɨɜɚɞɨɥɢɧɚ

ɒɚɪɚɧɢɰɟ

2.38

6.17

2.91

23.03

65.03

20.44
13.77

Ƚɨɪʃɢ ɞɟɥɨɜɢ ɫɥɢɜɨɜɚ ɜɟʄɢɧɟ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɛɪɞɫɤɢɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ, ɫɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɚɞɨɜɢɦɚ ɫɥɢɜɚ ɢ ɪɟɱɧɨɝ ɤɨɪɢɬɚ. ɋ ɞɪɭɝɟ
ɫɬɪɚɧɟ ɞɨʃɢ ɬɨɤɨɜɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢɦ ɡɨɧɚɦɚ - ɞɨɥɢɧɚɦɚ ɪɟɤɚ ɭ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɛɭʁɢɱɧɢ ɜɨɞɨɬɨɰɢ ɭɥɢɜɚʁɭ.
ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɮɚɤɬɨɪ ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɝɟɧɟɡɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ ʁɟ
ɩɚɞ ɪɟɱɧɨɝ ɫɥɢɜɚ..
ȼɟʄɢɧɚ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɢɦɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɪɟɱɧɟ
ɞɨɥɢɧɟ ɭ ɞɨ ʃɟɦ ɢ ɞɟɥɭ ɫɪɟɞʃɟɝ ɬɨɤɚ. Ⱦɭɠɢɧɟ ɢ ɲɢɪɢɧɟ ɪɟɱɧɢɯ ɞɨɥɢɧɚ ɫɭ
ɩɪɨɦɟɧʂɢɜɟ, ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɝɟɨɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɯ ɢ ɝɟɨɥɨɲɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ
ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜɨɞɨɬɨɤɚ, ɩɨɫɟɛɚɧ ɡɧɚɱɚʁ ɢɦɚ ɭɡɞɭɠɧɢ ɩɚɞ ɍɡɞɭɠɧɢ ɩɚɞ
ɪɟɱɧɨɝ ɤɨɪɢɬɚ ʁɟɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɧɢ ɮɚɤɬɨɪ ɯɢɞɪɚɭɥɢɱɤɨɝ ɪɟɠɢɦɚ ɬɨɤɚ.
Ʉɨɞ ɜɟʄɢɧɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚ, ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ ɪɟɱɧɨɝ ɤɨɪɢɬɚ ɢ ʃɟɝɨɜɚ
ɩɪɨɩɭɫɧɚ ɦɨʄ ɧɢɫɭ ɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɫɚ ɩɪɨɬɢɰɚʁɢɦɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɨɫɧɨɜɧɢ
ɭɡɪɨɤ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɩɨɩɥɚɜɚ. Ɍɚɤɚɜ ʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɢ ɫɚ ɫɜɢɦ ɛɭʁɢɱɧɢɦ ɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɍ ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ ɤɨɪɢɬɚ ɫɭ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ – ɫɚ
ɲɢɪɢɧɨɦ ɭ ɧɢɜɨɭ ɨɛɚɥɚ ɨɞ 2–4 m ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɦ ɞɭɛɢɧɨɦ ɞɟɧɢɜɟɥɚɰɢʁɨɦ ɢɡɦɟɻɭ
ɨɛɚɥɚ ɢ ɬɚɥɜɟɝɚ) ɨɞ 1-2 m.
Ƚɪɚɞɭ Ʌɟɫɤɨɜɰɭ ɩɪɢɩɚɞɚ ɢ ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚ ÄȻɚɪʁɟ³ ɧɚ ɪɟɰɢ ȼɟɬɟɪɧɢɰɢ Ɉɜɚ
ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚ ɢɦɚ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɭ ɧɚɦɟɧɭ ɢ ɫɥɭɠɢ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɜɨɞɨɦ ɫɚɦɨɝ ɝɪɚɞɚ
Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɢ ɧɚɫɟʂɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚɅɟɫɤɨɜɰɚ ɡɚɲɬɢɬɢ ɝɪɚɞɚ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɨɞ 4 0,1%
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ɜɟɥɢɤɟ ɜɨɞɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚʃɟ ɧɚɧɨɫɚ ɢɡɪɚɜɧɚɜɚʃɟ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɢɯ ɩɪɨɬɢɰɚʁɚ ɢ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɨɝɢɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɝɦɢɧɢɦɭɦɚ
ɇɚɦɟɧɚ ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɟ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɭ
ɯɢɞɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɫɜɪɯɟɛɢʄɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚɭɞɪɭɝɨʁɮɚɡɢɢɡɝɪɚɞʃɟ
1.3 Ʉɥɢɦɚɬɫɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ȽɟɨɝɪɚɮɫɤɢɩɨɥɨɠɚʁɝɪɚɞɚɅɟɫɤɨɜɰɚɫɚɪɚɡɧɨɥɢɤɢɦɪɟʂɟɮɨɦɲɢɪɢɦɢɭɠɢɦ
ɪɟɱɧɢɦ ɞɨɥɢɧɚɦɚ ɛɪɞɨɜɢɬɢɦ ɢ ɩɥɚɧɢɧɫɤɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɟɦ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚ ɩɪɟɥɚɡɧɢ ɪɟɠɢɦ
ɢɡɦɟɻɭ ɭɦɟɪɟɧɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɨɝ ɢ ɫɪɟɞɨɡɟɦɧɨɝ ɩɨɞɧɟɛʂɚ ɫɚ ɢɡɜɟɫɧɢɦ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢɦɚɤɨʁɟɫɟɦɚɧɢɮɟɫɬɭʁɭɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚɫɭɛɯɭɦɢɞɧɟɢɯɭɦɢɞɧɟɤɥɢɦɟ
Ƚɨɞɢɲʃɚ ɞɨɛɚ ɫɟ ɨɞɥɢɤɭʁɭ ɩɨɫɬɭɩɧɢɦ ɩɪɟɥɚɡɢɦɚ ɫɚ ɧɟɲɬɨ ɯɥɚɞɧɢʁɢɦ
ɩɪɨɥɟʄɟɦ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ʁɟɫɟɧ Ʌɟɬɚ ɫɟ ɨɞɥɢɤɭʁɭ ɫɬɚɛɢɥɧɢɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɦ ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ ɫɚ
ɩɨʁɚɜɨɦ ɫɭɲɧɢɯ ɩɟɪɢɨɞɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ʁɚɜʂɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɦ ɤɚɨ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɨɦ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ Ɂɚ ɡɢɦɭ ɫɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɱɟɫɬɟ
ɰɢɤɥɨɧɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɚ Ⱥɬɥɚɧɬɫɤɨɝ ɨɤɟɚɧɚ ɢ ɋɪɟɞɨɡɟɦɧɨɝ ɦɨɪɚ ɭɡ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɫɢɛɢɪɫɤɨɝɚɧɬɢɰɢɤɥɨɧɚɩɚʁɟɱɟɫɬɚɩɨʁɚɜɚɤɚɫɧɢɯɩɪɨɥɟʄɧɢɯɦɪɚɡɟɜɚ ɤɨʁɢ
ɧɚɧɨɫɟɲɬɟɬɭɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɚɩɨɫɟɛɧɨɭɜɨʄɚɪɫɤɨʁɢɪɚɧɨɩɨɜɪɬɚɪɫɤɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ:
ɉɪɟɦɚ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɢɦ ɨɩɫɟɪɜɚɰɢʁɚɦɚ ɏɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɨɞɟɥɟʃɚ ɡɚ ɤɥɢɦɚɬɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɨɛɪɚɞɭ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ  –  ɝɨɞɢɧɟ ɫɪɚɱɭɧɚɬɟ ɫɭ ɩɪɨɫɟɱɧɟ ɦɟɫɟɱɧɟ ɢ ɝɨɞɢɲʃɟ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɭɅɟɫɤɨɜɰɭ
ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɝɨɞɢɲʃɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ  –  ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɧɨɫɢ
ɨ
11,3 C.
ɇɚʁɯɥɚɞɧɢʁɢ ɦɟɫɟɰ ʁɟ ʁɚɧɭɚɪ ɫɚ ɫɪɟɞʃɨɦ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɦ ɨɞ  ɨC,
ɧɚʁɬɨ ɩɥɢʁɢ ɫɭ ʁɭɥ ɢ ɚɜɝɭɫɬ ɫɚ   ɢ  ɨ& ɞɨɤ ɫɪɟɞʃɟ ɝɨɞɢɲʃɟ ɤɨɥɟɛɚʃɟ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɢɡɧɨɫɢ  ɨ& Ɇɟɻɭɬɢɦ ɦɚɪɢɬɢɦɧɢ ɭɬɢɰɚʁ ɨɝɥɟɞɚ ɫɟ ɭ ɩɨɦɟɪɚʃɭ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɧɚ ɮɟɛɪɭɚɪ ɢ ɩɨʁɚɜɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɦɚɤɫɢɦɭɦɚ ɭ
ɚɜɝɭɫɬɭɦɟɫɟɰɭɤɚɨɢɬɨɩɥɢʁɨʁʁɟɫɟɧɢɨɞɩɪɨɥɟʄɚɡɚɨC.
ɋɪɟɞʃɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɝɨɞɢɲʃɢɯɞɨɛɚɢɡɧɨɫɟ
ɉɪɨɥɟʄɟ11,2 qɋ
Ʌɟɬɨqɋ
ȳɟɫɟɧqɋ
Ɂɢɦɚqɋ
ɋɪɟɞʃɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɚɡɞɭɯɚɡɚɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɢɩɟɪɢɨɞ ɚɩɪɢɥ– ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ 
ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ  –  ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɧɨɫɢɥɚ ʁɟ 17,7 ɨ& ɞɨɤ ʁɟ ɩɪɨɫɟɱɧɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɪɚɡɧɢɯ ɞɚɧɚ ɬɨɤɨɦ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɭ ɚɩɪɢɥɭ ɢ ɦɚʁɭ ɦɟɫɟɰɭ
ɢɡɧɨɫɢɥɚ– ɨɞɧɨɫɧɨ– 0,1 ɨC.
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢ ɩɪɟɥɚɡ ɨɞ ɥɟɬɚ ɤɚ ɡɢɦɢ ɝɨɬɨɜɨ ʁɟ ɢɞɟɧɬɢɱɚɧ ɩɪɟɥɚɡɭ ɨɞ
ɡɢɦɟ ɤɚ ɥɟɬɭ ɤɚɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɛɟɥɟɠɢ ɛɥɚɝɨ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ʁɟɪ ɪɚɫɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɞ
ɦɚɪɬɚ ɞɨ ɦɚʁɚ ɢɡɧɨɫɢ  ɨ& ɚ ɫɦɚʃɟʃɟ ɨɞ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɞɨ ɧɨɜɟɦɛɪɚ  ɨ& ɲɬɨ
ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɩɪɟɥɚɡɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɢɡɦɟɻɭ ɭɦɟɪɟɧɨ – ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɟ ɢ ɫɪɟɞɨɡɢɦɧɟ
ɤɥɢɦɟɨɜɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚ
6
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ɋɪɟɞʃɟɞɧɟɜɧɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɢɡɧɚɞ ɨ&ɫɭɨɞɚɩɪɢɥɚɞɨɨɤɬɨɛɪɚɚɞɚɫɭ
ɨɞ ɦɚʁɚ ɞɨ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɢɡɧɚɞ 14 ɨ& Ɉɞɫɬɭɩɚʃɟ ɫɪɟɞʃɢɯ ɞɧɟɜɧɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɭ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɦɦɟɫɟɰɢɦɚɨɞɫɪɟɞʃɟɝɨɞɢɲʃɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɭɤɚɡɭʁɟɞɚʁɟɨɧɚɧɟɝɚɬɢɜɧɚ
ɨɞ ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɞɨ ɚɩɪɢɥɚ ɫ ɧɚʁɧɢɠɨɦ ɜɪɟɞɧɨɲʄɭ ʁɚɧɭɚɪɚ ʁɟɪ ʁɟ ʃɟɝɨɜɚ ɫɪɟɞʃɚ
ɞɧɟɜɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɡɚ  ɨ& ɧɢɠɚ ɨɞ ɫɪɟɞʃɟ ɝɨɞɢɲʃɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ Ʉɨɞ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɨɞɫɬɭɩɚʃɚɧɚʁɢɡɪɚɠɟɧɢʁɟɨɞɫɬɭɩɚʃɟʁɟɭʁɭɥɭɢɢɡɧɨɫɢɨC.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɫɟɱɧɢɯ ɦɟɫɟɱɧɢɯ ɢ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ
ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɨɝɩɟɪɢɨɞɚ, ɩɪɨɫɟɱɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɨɤɨɦɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɨɝɩɟɪɢɨɞɚɢɡɧɨɫɢ
10,9 ɨC.
ɇɚʁɯɥɚɞɧɢʁɢ ɦɟɫɟɰ ɭ ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ʁɟ ɚɩɪɢɥ ɫɚ ɫɪɟɞʃɨɦ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɦɨɞ ɨ&ɞɨɤɫɭɧɚʁɬɨɩɥɢʁɢɦɟɫɟɰɢʁɭɥɢɚɜɝɭɫɬɫɚɢ ɨC,
ɞɨɤɫɪɟɞʃɟɤɨɥɟɛɚʃɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɬɨɤɨɦɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɨɝɩɟɪɢɨɞɚɢɡɧɨɫɢɨC.
Ɋɟɥɚɬɢɜɧɚɜɥɚɠɧɨɫɬɢɤɨɥɢɱɢɧɚɩɚɞɚɜɢɧɚ:
ɉɚɞɚɜɢɧɟ ɫɭ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɇɚ ɩɚɞɚɜɢɧɫɤɢ
ɪɟɠɢɦ ɩɪɟɨɜɥɚɻɚʁɭʄɢ ɭɬɢɰɚʁ ɢɦɚ ɰɢɤɥɨɧɫɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɤɨʁɚ ɫɟ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɭʁɟɭɩɪɨɞɨɪɢɦɚɜɥɚɠɧɢɯɢɯɥɚɞɧɢɯɜɚɡɞɭɲɧɢɯɦɚɫɚɫɚȺɬɥɚɧɬɫɤɨɝɨɤɟɚɧɚ
ɫɚ ɡɚɩɚɞɚ ɢ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɚ ɬɨɩɥɢɯ ɫ ʁɭɝɚ ɢ ʁɭɝɨɡɚɩɚɞɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɋɪɟɞɨɡɟɦʂɚ ɤɚɨ ɢ
ɡɢɦɫɤɢɯ ɩɪɨɞɨɪɚ ɯɥɚɞɧɢɯ ɜɚɡɞɭɲɧɢɯ ɦɚɫɚ ɫɚ ɫɟɜɟɪɚ ɢ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɤɚ ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟ ɩɪɨɰɟɫɟ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɪɟʂɟɮɚ ɡɚ ɩɚɞɚɜɢɧɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚɅɟɫɤɨɜɰɚɦɨɠɟɫɟɪɟʄɢɞɚɫɭɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɟɭɜɪɟɦɟɧɭɢɩɪɨɫɬɨɪɭ
Ƚɪɚɞ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ɢɦɚ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɢ ɪɟɠɢɦ ɩɚɞɚɜɢɧɚ. ȼɟʄɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ
ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɫɭ ɭ ɬɨɩɥɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɦɟɫɟɰɢɦɚ ɦɚʁ ɢ ʁɭɧ, ɞɨɤ ɧɚʁɜɢɲɟɩɚɞɚɜɢɧɚɨɞ
ɦɦɢɦɚɭɦɟɫɟɰɭɧɨɜɟɦɛɪɭɇɚʁɦɚʃɟɤɨɥɢɱɢɧɟɩɚɞɚɜɢɧɚɫɭɭɮɟɛɪɭɚɪɭɢɨɤɬɨɛɪɭ
ɦɟɫɟɰɭ Ȼɪɨʁ ɞɚɧɚ ɭ ɬɨɤɭ ɝɨɞɢɧɟ ɫɚ ɩɚɞɚɜɢɧɚɦɚ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɫɧɟɝɚ ɢɡɧɨɫɢ ɉɨʁɚɜɚ
ɫɧɟɠɧɨɝ ɩɨɤɪɢɜɚɱɚ ɦɨɝɭʄɚ ʁɟ ɨɞ ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɦɟɫɟɰɚ ɢ ɨɧ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɞɨ ɦɚɪɬɚ. ɉɥɚɧɢɧɚ
Ʉɭɤɚɜɢɰɚ ʁɟ ɭ ɬɨɤɭ ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɞ ɫɧɟɝɨɦ 88,4 ɞɚɧɚ. Ɇɟɫɟɰ ɫɚ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɞɚɧɚ ɩɨɞ
ɫɧɟɠɧɢɦ ɩɨɤɪɢɜɚɱɟɦ ʁɟ ʁɚɧɭɚɪ.
ɇɨɪɦɚɥɧɚɝɨɞɢɲʃɚɫɭɦɚɩɚɞɚɜɢɧɚɡɚɝɪɚɞɅɟɫɤɨɜɚɰɢɡɧɨɫɢɨɤɨɦɦɞɨɤ
ɡɚɜɚɧɝɪɚɞɫɤɟɞɟɥɨɜɟɫɭɦɚɩɚɞɚɜɢɧɚɭɩɪɨɫɟɤɭɪɚɫɬɟɫɚɧɚɞɦɨɪɫɤɨɦɜɢɫɢɧɨɦɢɢɡɧɨɫɢ
ɨɤɨ ɦɦ
ɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɏɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɨɝɡɚɜɨɞɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɨɞɟɥɟʃɚɡɚ
ɤɥɢɦɚɬɨɥɨɝɢʁɭ ɢ ɨɛɪɚɞɭ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ ɝɪɚɞɭ Ʌɟɫɤɨɜɰɭ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɫɭɦɚ
ɩɚɞɚɜɢɧɚɭɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭ ɚɩɪɢɥ– ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ  ɭɪɚɡɞɨɛʂɭɨɞ– 1962.
ɝɨɞɢɧɟɛɢɥɚʁɟɦɦɞɨɤʁɟɭɩɟɪɢɨɞɭɨɞ– ɝɨɞɢɧɟɢɡɧɨɫɢɥɚɦɦɲɬɨ
ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɫɦɚʃɢɜɚʃɟ ɩɚɞɚɜɢɧɚ Ʉɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɫɦɚʃɟʃɚ ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɫɜɟ
ɱɟɲʄɟ ɫɟ ʁɚɜʂɚʁɭ ɫɭɲɟ ɤɨʁɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɩɨɩɪɢɦɚʁɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɧɟɩɨɝɨɞɚ ɭ
ɪɚɜɧɢɦɤɨɬɥɢɧɫɤɢɦɞɟɥɨɜɢɦɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɝɪɚɞɚ
Ƚɪɚɞ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɩɨɜɨʂɚɧ ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɩɨ ɝɨɞɢɲʃɢɦ
ɞɨɛɢɦɚ ɩɪɨɥɟʄɟ– ɥɟɬɨ– ʁɟɫɟɧ– ɢɡɢɦɚ– 22 %).
Ɉɜɚɤɜɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɚ ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɩɪɟɥɚɡɧɨɦ ɬɢɩɭ ɢɡɦɟɻɭ ɫɪɟɞʃɟ
ɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ɢ ɦɨɞɢɮɢɤɨɜɚɧɨɝ ɫɪɟɞɨɡɟɦɧɨɝ ɩɨɥɭɜɢɨɦɟɬɪɢʁɫɤɨɝ ɪɟɠɢɦɚ ɇɟɫɪɚɡɦɟɪɧɚ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɚ ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɩɨ ɦɟɫɟɰɢɦɚ ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɚ ʁɟ ɧɟʁɟɞɧɚɤɨɦ ɩɨɞɟɥɨɦ ɜɚɡɞɭɲɧɨɝ
ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɢɦ ɝɨɞɢɲʃɢɦ ɞɨɛɢɦɚ ɭɡ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɥɟɬʃɢɯ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɞɟɩɪɟɫɢʁɚ
ɫɚɧɟɩɨɝɨɞɚɦɚɢɩʂɭɫɤɨɜɢɦɚ
7
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ȼɚɡɞɭɲɧɚ ɫɬɪɭʁɚʃɚ– ɜɟɬɪɨɜɢ:
ɇɚʁɱɟɲʄɢ ɜɟɬɚɪ ɭ ɥɟɫɤɨɜɚɱɤɨʁ ɤɨɬɥɢɧɢ ʁɟ ɫɟɜɟɪɚɰ ɜɟɬɚɪ ɧɚʁɜɟʄɟ ʁɚɱɢɧɟ – 3
ɦɫɤɨʁɢɞɭɜɚɫɚɫɟɜɟɪɚɭɡɢɦɫɤɨɦɩɟɪɢɨɞɭɢɫɧɢɠɚɜɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɑɟɫɬɨɩɪɢɫɭɬɚɧʁɟ
ɢ ɬɨɩɥɢ ʁɭɠɧɢ ɜɟɬɚɪ ɤɨʁɢ ɞɭɜɚ ɭ ɦɚɪɬɭ ɪɚɡɜɢɝɨɪɚɰ – ɜɟɫɧɢɤ ɩɪɨɥɟʄɚ  ɞɨɤ ʁɟ
ɩɪɢɫɭɬɚɧɢɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɢɜɟɬɚɪ ʁɚɱɢɧɟɦɫ 
ȼɟɬɪɨɜɢ ɭ ɞɨɥɢɧɢ ȳɭɠɧɟ Ɇɨɪɚɜɟ ɢɦɚʁɭ ɫɥɨɛɨɞɧɚ ɫɟɜɟɪɧɨ – ʁɭɠɧɚ ɫɬɪɭʁɚʃɚ
ɡɛɨɝɱɟɝɚɫɭɩɪɢɥɢɱɧɨɢɡɪɚɠɟɧɢɞɨɤɪɭɠɚɜɟɬɪɨɜɚɡɚɤɥɨʃɟɧɚʁɟɫɚɫɟɜɟɪɧɟɫɟɜɟɪɧɨ–
ɡɚɩɚɞɧɟɢɡɚɩɚɞɧɟɫɬɪɚɧɟɢɢɦɚɡɚɥɢɜɫɤɢɤɚɪɚɤɬɟɪ
ɇɚʁɜɟʄɟ ɛɪɡɢɧɟ ɜɟɬɪɨɜɚ ɫɭ ɭ ɦɟɫɟɰɭ ɦɚɪɬɭ ɚ ɧɚʁɦɚʃɟ ɭ ʁɭɥɭ ɚɜɝɭɫɬɭ ɢ
ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ
Ʌɟɫɤɨɜɚɱɤɚ ɤɨɬɥɢɧɚ ʁɟ ɭɦɟɪɟɧɨ ɜɟɬɪɨɜɢɬɚ ɬɢɲɢɧɟ ɫɟ ʁɚɜʂɚʁɭ ɭ 512 ‰.
Ɍɨɤɨɦ ɝɨɞɢɧɟ ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɡɢɦɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭ ɜɟɬɪɨɜɢ ɢɡ ɫɟɜɟɪɧɨɝ
ɤɜɚɞɪɚɧɬɚ Å ɞɨɤʁɟɭɥɟɬʃɢɦɦɟɫɟɰɢɦɚɧɚʁɱɟɲʄɢɥɟɬʃɢɜɟɬɚɪ Å 
Ɉɩɲɬɚɨɰɟɧɚɤɥɢɦɚɬɫɤɢɯɭɫɥɨɜɚʁɟɞɚɫɭɩɨɜɨʂɧɢɡɚɭɫɩɟɜɚʃɟɜɟɥɢɤɨɝɛɪɨʁɚ
ɛɢʂɧɢɯɜɪɫɬɚɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɢɯɝɚʁɟɧɢɯɛɢʂɚɤɚ
1.4 ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɡɚ
Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ʁɟ ɢ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɨ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ ɱɜɨɪɢɲɬɟ. Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɜɨɡɨɜɢ ɤɨʁɢ
ɢɡ ȿɜɪɨɩɟ ɩɭɬɭʁɭ ɞɨ ɋɤɨɩʂɚ, ɋɨɥɭɧɚ ɢ Ⱥɬɢɧɟ ɩɪɨɥɚɡɟ ɤɪɨɡ ɨɜɚʁ ɝɪɚɞ. Ʌɟɫɤɨɜɚɱɤɭ
ɤɨɬɥɢɧɭ ɫɭ ɩɪɟɦɪɟɠɢɥɢ ɩɭɬɟɜɢ. ɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ʁɟ ɩɭɬ ȿ 75 ɤɨʁɢ ɫɩɚʁɚ ɦɚɻɚɪɫɤɭ ɢ
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɭ ɝɪɚɧɢɰɭ. ɂɡ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɜɨɞɟ ɞɨ ɉɪɢɲɬɢɧɟ, ɉɢɪɨɬɚ ɢ
Ȼɨɫɢɥɟɝɪɚɞɚ.
ɉɭɬɧɚ ɦɪɟɠɚ ɝɪɚɞɚ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɨɞ 614 ɤɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ. ɍ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ ɬɨ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɩɨɜɟʄɚʃɟ, ɚɥɢ ɦɚɯɨɦ ɭ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ. Ʉɪɨɡ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɝɪɚɞɚ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɩɪɨɥɚɡɟ ɞɟɨɧɢɰɟ ɞɜɚ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɚ ɩɭɬɚ (Ɇ-1 ɢ Ɇ-9), ɭɤɭɩɧɟ ɞɭɠɢɧɟ 64 ɤɦ. Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɫɭ
ɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɢ, ɚ ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ ɩɭɬɚ Ɇ-1 ʁɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɨɜɚɧ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟɦ ɩɟɬɨɝɨɞɢɲʃɟɦ
ɩɟɪɢɞɭ.
Ɍɚɛɟɥɚ 4. Ⱦɭɠɢɧɚ ɩɭɬɟɜɚ, 2008.
Ƚɪɚɞ (ɤɦ)

ɍɞɟɨ ɭ ɞɭɠɢɧɢ
ɩɭɬɟɜɚ ɭ ɨɤɪɭɝɭ (%)

Ɉɤɪɭɝ (ɤɦ)

Ⱦɭɠɢɧɚ ɩɭɬɟɜɚ - ɭɤɭɩɧɨ

614

34.16

1797

ɋɚɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɥɨɜɨɡ

320

36.07

887

ɭɤɭɩɧɨ

64

41.83

153

ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɥɨɜɨɡ

64

41.83

153

ɭɤɭɩɧɨ

153

36.60

418

ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɥɨɜɨɡ

104

33.00

315

ɭɤɭɩɧɨ

397

32.38

1226

ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɥɨɜɨɡ

152

36.27

419

Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢ

Ʌɨɤɚɥɧɢ
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Ɉɞ ɭɤɭɩɧɟ ɞɭɠɢɧɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɦɪɟɠɟ ɩɨɞ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɤɨɥɨɜɨɡɨɦ ʁɟ 68%, ɚ
ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɟ ɦɪɟɠɟ 38,3%. Ɉɞ 153 ɤɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɦɪɟɠɟ, ʁɨɲ ɭɜɟɤ ʁɟ 30 ɤɦ ɩɨɞ
ɬɭɰɚɧɢɤɨɦ, 14 ɤɦ ɫɭ ɡɟɦʂɚɧɢ ɩɭɬɟɜɢ, ɚ 5 ɤɦ ʁɟ ɧɟɩɪɨɫɟɱɟɧɨ.
Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɨɦ Ƚɪɚɞɚ ɩɪɨɥɚɡɢ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɩɪɭɝɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ-ɇɢɲ-ɋɤɨɩʂɟ-Ⱥɬɢɧɚ.
Ȼɪɨʁ ɨɬɩɪɟɦʂɟɧɢɯ ɩɭɬɧɢɤɚ ɢ ɭɬɨɜɚɪɟɧɟ ɪɨɛɟ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɟ
ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɞɨɜɨʂɧɨʁ ɦɟɪɢ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɫɜɨɝ ɭɤʂɭɱɟʃɚ ɭ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɡɟɦʂɟ,
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɪɨɛɧɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ, ɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɡɨɧɚ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ɧɢʁɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ
ɭɤʂɭɱɟɧɚ ɭ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɭ ɦɪɟɠɭ ɩɪɟɤɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɤɨɥɨɫɟɤɚ.
Ȼɪɨʁ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɯ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ ɨɞ 39.494 ɞɚʁɟ 16,4 ɚɩɚɪɚɬɚ ɧɚ 100 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
(ɢɥɢ, ɢɧɜɟɪɡɧɨ: ʁɟɞɚɧ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ ɧɚ 6,1 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ) ɲɬɨ ʁɟ ɡɚ 24% ɧɢɠɢ ɧɢɜɨ ɧɟɝɨ ɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ɝɞɟ ʁɟ 21,6 ɚɩɚɪɚɬɚ ɧɚ 100 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ (ɢɥɢ ʁɟɞɚɧ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ ɧɚ 4,9
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɲɬɨ ʁɟ ɡɚ ɞɜɚ ɩɭɬɚ ɧɢɠɟ ɧɟɝɨ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɫɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɦ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɨɦ
ɦɪɟɠɨɦ). Ɍɟɥɟɮɨɧɫɤɭ ɦɪɟɠɭ ɝɪɚɞɚ ɭɩɨɬɩɭʃɭʁɭ 14 ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɚɥɚ, ɨɞ ɱɟɬɚ 7
ɦɨɞɟɪɧɢɯ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɢɯ ɢ ɨɤɨ 1.500 ɤɦ ɭɤɭɩɧɟ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɨɞ ɱɟɝɚ 20% ɫɚ
ɩɨɞɡɟɦɧɢɦ ɤɚɛɥɨɦ.
2. ɉɊɈɐȿɇȺɍȽɊɈɀȿɇɈɋɌɂ
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɨɞɚ II ɪɟɞɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ʁɟɫɬɟɜɪɥɨɜɟɥɢɤɚɧɟɭɪɟɻɟɧɨɫɬɢɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɥɧɨɟɤɨɥɨɲɤɨɫɬɚʃɟ.
Ɉɜɚɤɜɚ ɜɟɨɦɚ ɧɟɩɨɜɨʂɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɚ ʁɟ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɢ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ. ɉɪɢɪɨɞɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɦɚɧɢɮɟɫɬɭʁɭ ɛɭʁɚʃɟɦ
ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟ ɭ ɤɨɪɢɬɭ ɢɧɚ ɨɛɚɥɚɦɚɜɨɞɨɬɨɤɚɤɚɨɢ ɟɮɟɤɬɢɦɚɩɪɨɥɚɫɤɚɬɚɥɚɫɚɜɟɥɢɤɢɯ
ɜɨɞɚ. ɉɨɥɨɦʂɟɧɨ ɞɪɜɟʄɟ ɢ ɝɪɚʃɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɨɧɨɫɢ ɭ ɱɟɥɭ ɬɚɥɚɫɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ,
ɡɚɞɪɠɚɜɚɫɟɧɚɩɨɫɬɨʁɟʄɨʁ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɢ ɭ ɪɟɱɧɨɦ ɤɨɪɢɬɭ. Ɍɢɦɟ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɩɪɢɪɨɞɧɟ
ɛɚɪɢʁɟɪɟ, ɤɨʁɟ ɭɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɫɦɚʃɭʁɭ ɩɪɨɩɭɫɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɤɨɪɢɬɚ.
ɍɬɢɰɚʁ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɢɯɮɚɤɬɨɪɚ ɧɚ ɫɬɚʃɟ ɭɪɟɻɟɧɨɫɬɢ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɭʁɟ ɫɟ ɧɚ ɞɜɚ ɧɚɱɢɧɚ – ɩɚɫɢɜɧɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɚ ɉɚɫɢɜɚɧ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɢ ɭɬɢɰɚʁ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢɯ ɦɟɪɚ ɢ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ
ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɟɮɟɤɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɟɱɢɦɚ, ɞɨ ɩɪɟ
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ ɧɢɲɬɚ ɫɟ ɧɢʁɟ ɱɢɧɢɥɨ ɭ ɰɢʂɭ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɭɫɥɨɜɚ ɩɪɨɩɭɲɬɚʃɚ
ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɫɦɚʃɟʃɚ ɪɢɡɢɤɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ.
Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧɢ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɫɬɚʃɟ ɭɪɟɻɟɧɨɫɬɢ ɜɨɞɚ , ,  ɪ ɟ ɞ ɚ - ɛɭʁɢɱɧɢɯ
ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɧɚ ɩɨɞɭɱʁɭ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɨɝɨɪɲɚʃɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ. ɉɪɢɦɟɪ ɬɚɤɜɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ʁɟ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɞɢɜʂɢɯ
ɞɟɩɨɧɢʁɚɭɤɨɪɢɬɢɦɚɛɭʁɢɱɧɢɯɜɨɞɨɬɨɤɚ. ɉɨɪɚɠɚɜɚʁɭʄɚ ɱɢʃɟɧɢɰɚʁɟ ɞɚɧɟɦɚ ɧɢʁɟɞɧɨɝ
ʁɟɞɢɧɨɝ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɛɟɡ ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɪɟɱɧɨɦ ɤɨɪɢɬɭ ɨɞɫɢɬɧɢʁɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚɩɪɟɤɨ
ɛɟɥɟ ɬɟɯɧɢɤɟɞɨɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ .
ɋɚɯɢɞɪɚɭɥɢɱɤɨɝɚɫɩɟɤɬɚ ɞɟɩɨɧɢʁɟɨɬɩɚɞɚɩɪɨɭɡɪɨɤɭʁɭ ɞɪɚɫɬɢɱɧɨ ɫɦɚʃɟʃɟ
ɩɪɨɩɭɫɧɟ ɦɨʄɢ ɤɨɪɢɬɚ ɢ ɬɢɦɟ ɡɧɚɬɧɨ ɭɜɟʄɚɜɚʁɭ ɪɢɡɢɤ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ. ɋɚ ɟɤɨɥɨɲɤɨɝ
ɚɫɩɟɤɬɚ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɨɬɩɚɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɞɢɪɟɤɬɚɧ ɚɬɚɤ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɭ ɢ ɠɢɜɨɬɧɭ
ɫɪɟɞɢɧɭ.
Ⱦɪɭɝɢɨɡɛɢʂɚɧɩɪɨɛɥɟɦɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɨɝɭɬɢɰɚʁɚɧɚɭɫɥɨɜɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɨɞ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɧɚ ɩɨɞɭɱʁɭ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɟ ɭ
ɪɟɱɧɨɦ ɤɨɪɢɬɭ ɢ ɩɪɢɨɛɚʂɭ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɨɛɢɥɚɫɤɚ ɬɟɪɟɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ:
- ɢɡɝɪɚɞʃɚɫɬɚɦɛɟɧɢɯɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁɛɥɢɡɢɧɢ
ɪɟɱɧɨɝ ɤɨɪɢɬɚ,
9
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- ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɦɨɫɬɨɜɚ ɩɪɟɤɨ ɜɨɞɨɬɨɤɚ, ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɩɪɨɩɭɫɧɟ ɦɨʄɢ (ɱɟɫɬɨ
ɫɚɫɬɭɛɨɜɢɦɚ ɭ ɤɨɪɢɬɭ),
- ɢɡɝɪɚɞʃɚɩɪɨɩɭɫɬɚɧɚɦɟɫɬɭɭɤɪɲɬɚʃɚɜɨɞɨɬɨɤɚɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ, ɫɚ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɢɦ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦ ɡɚ ɜɟɥɢɤɟ ɜɨɞɟ,
- ɢɧɫɬɚɥɢɪɚʃɟ ɜɨɞɨɜɨɞɧɢɯ ɰɟɜɢ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɭɪɟɻɚʁɚ
ɭɩɪɨɬɢɰɚʁɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɭ ɤɨɪɢɬɚ.
ɂɡɝɪɚɞʃɨɦ ɦɨɫɬɨɜɚ ɩɪɟɤɨ ɜɨɞɨɬɨɤɚ, ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɩɪɨɩɭɫɧɟ ɦɨʄɢ ɱɟɫɬɨ ɫɚ
ɫɬɭɛɨɜɢɦɚɭ ɤɨɪɢɬɭ), ɤɚɨ ɢ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚʃɟɦɜɨɞɨɜɨɞɧɢɯɰɟɜɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯɤɚɛɥɨɜɚɢ
ɨɫɬɚɥɢɯɭɪɟɻɚʁɚ ɭ ɩɪɨɬɢɰɚʁɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɭ ɤɨɪɢɬɚ, ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɫɟ ɭɫɤɚ ɝɪɥɚ ɧɚ ɜɨɞɨɬɨɤɭ.
ɇɚ ɨɜɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨɡɚɝɥɚɜʂɢɜɚʃɚ ɢ ɚɤɭɦɭɥɢɪɚʃɚ ɫɜɢɯ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ) ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɨɧɨɫɟ ɭ ɬɚɥɚɫɢɦɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ. ɇɚ
ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚ ɞɨɩɭɧɫɤɢ ɭɫɩɨɪ ɧɢɜɨɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ, ɤɨʁɢ ɦɨɠɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ
ɩɨɜɟʄɚɬɢ ɨɛɢɦ ɢ ɲɬɟɬɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ. Ʉɚɨ ɢ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɢ ɨɜɚʁ
ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɟ ɦɨɪɚɪɟɲɚɜɚɬɢ ɭɡ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ.
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɧɚ ɦɟɫɬɢɦɚ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ, ɫɚ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɢɦ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦ ɡɚ ɜɟɥɢɤɟ ɜɨɞɟ ɩɪɨɭɡɪɨɤɭʁɟ ɱɟɫɬɚ ɡɚɝɭɲɟʃɚ, ɢɡɥɢɜɚʃɚ ɢ
ɩɪɟɤɢɞɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ. Ɉɜɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ʁɟ ɭɨɱɟɧ ɧɚ ɫɜɢɦ ɫɟɨɫɤɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ
ɝɪɚɻɟɧɢ ɦɢɦɨ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɩɪɨɩɢɫɚ. Ɋɟɲɟʃɟ ɨɜɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɫɚɦɨ ɩɨɬɩɭɧɨɦ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦ ɫɜɢɯ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɫɚ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨɦ ɩɪɨɩɭɫɧɨɦ ɦɨʄɢ
2.1 ɉɪɨɰɟɧɚ ɫɥɢɜɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢ ɩɪɨɰɟɧɚ ɦɨɝɭʄɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ,
ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɨɞɢɡɥɢɜɚʃɚɫɩɨʂɧɢɯɜɨɞɚ
ɍ ɡɚɲɬɢɬɢ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɦɚɥɢɦ ɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ
ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɧɢ ɫɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɬɢɩɨɜɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɰɢʂɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ. Ɂɚɜɢɫɧɨɨɞ
ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɛɪɚʃɟɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ, ɬɢɩɨɜɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɚɫɢɜɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɭ ɛɢɥɢ ɤɥɚɫɢɱɧɢ
ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɧɚɫɢɩɢ  ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɬɢɩɚ ɤɪɨɡ ɜɟʄɚ ɧɚɫɟʂɚ ɢɥɢ
ɩɨʂɫɤɨɝ ɬɢɩɚ, ɡɚɡɚɲɬɢɬɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɉɪɨɮɢɥ ɜɨɞɨɬɨɤɚ, ɱɟɫɬɨ ɫɚ
ɨɛɨɫɬɪɚɧɢɦɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɦ ɧɚɫɢɩɢɦɚ, ɬɚɤɨ ʁɟ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧɞɚ ɛɟɡ ɢɡɥɢɜɚʃɚ ɦɨɠɟ
ɞɚ ɩɪɨɩɭɫɬɢ ɦɟɪɨɞɚɜɧɭ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɬɨɝɨɞɢɲʃɭ ɜɟɥɢɤɭ ɜɨɞɭ ɋɚɦɨ ɫɭ ɧɚ ɧɟɤɢɦ
ɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚ, ɭɱɢʁɟɦ ɩɪɢɨɛɚʂɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ, ɪɟɱɧɚ ɤɨɪɢɬɚ
ɫɚ ɨɛɨɫɬɪɚɧɢɦɧɚɫɢɩɢɦɚ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚɧɚ ɡɚ ɩɪɢɯɜɚɬ ɜɟɥɢɤɟ ɜɨɞɟ ɦɚʃɟɝ ɩɨɜɪɚɬɧɨɝ
ɩɟɪɢɨɞɚ.
Ɉɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɫɭ ɫɥɚɛɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ ɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɭ
ɥɨɰɢɪɚɧɢ ɭ ɝɨɪʃɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɬɨɤɚ ɦɚɥɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɢɚɤɨ ʁɟ ɭɪɚɻɟɧ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɞɟɨ
ɨɫɧɨɜɧɟɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɡɚɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚɢ
ɪɟɬɟɧɡɢʁɚ ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɬɚʃɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭ ɞɨɥɢɧɚɦɚ ɦɚɥɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɫɦɚɬɪɚɬɢɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢɦ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɡɚɬɨ ɲɬɨ ɫɭ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚ
ɧɚʁɱɟɲʄɟɥɨɤɚɥɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɧɟɦɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɯ" ɥɢɧɢʁɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɬɚɤɨ ɞɚɞɨ ɩɨɩɥɚɜɚ
ɞɨɥɚɡɢ ɢɡ ɡɚɥɟɻɚ), ɞɨɤ ɭɪɟɻɟʃɚ ɫɥɢɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ɧɨɜɢʁɟɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɧɢɫɭ ɧɢ
ɜɪɲɟɧɚ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɧɚ ɧɟɤɢɦ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢɦ ɞɟɨɧɢɰɚɦɚ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɫɬɟɩɟɧ ɡɚɲɬɢɬɟ ʁɟ
ɭɦɚʃɟɧ ɡɛɨɝɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ.
ɋɥɢɜɨɜɢ ɩɪɢɬɨɤɚ ȳɭɠɧɟ Ɇɨɪɚɜɟ ɫɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɩɨ ɝɭɫɬɨʁ ɦɪɟɠɢ
ɩɪɢɬɨɤɚ,ɫɚ ɧɢɫɤɢɦɢ ɧɟɫɬɚɛɢɥɧɢɦɨɛɚɥɚɦɚ, ɩɥɚɜɧɢɦɞɨɥɢɧɚɦɚɢɡɚɫɭɬɢɦɤɨɪɢɬɢɦɚ,
ɫɚ ɧɢɫɤɢɦ ɜɨɞɨɫɬɚʁɟɦ ɭ ɥɟɬʃɢɦ ɢ ɜɟɥɢɤɢɦ ɢɥɢ ɫɪɟɞʃɢɦ ɜɨɞɚɦɚ ɭ ʁɟɫɟʃɢɦ ɢ
ɩɪɨɥɟʄɧɢɦ ɦɟɫɟɰɢɦɚ. Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɩɪɭɠɚʁɭ ɨɜɢ ɜɨɞɨɬɨɰɢ ɫɭ ɫɤɪɨɦɧɟ ɢ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɟ.
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Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɨɜɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɧɚɦɟʄɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɚ ɫɬɚɥɧɨɦ ɨɞɛɪɚɧɨɦ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ, ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɢ ɢɡɧɚɥɚɠɟʃɟ ɧɚɱɢɧɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɜɨɞɟ ɡɚ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ.
ɍ ɦɢɧɭɥɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɡɥɢɜɚʃɟ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ ɢɡ ɤɨɪɢɬɚ ȳɭɠɧɟ Ɇɨɪɚɜɟ,
ȼɟɬɟɪɧɢɰɟ, ȳɚɛɥɚɧɢɰɟ ɢ ʃɟɧɢɯ ɩɪɢɬɨɤɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɱɟɫɬɚ ɩɨʁɚɜɚ, ɤɚɞɚ ɫɭ ɧɚɧɨɲɟɧɟ
ɜɟɥɢɤɟ ɲɬɟɬɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ, ɤɨɦɭɧɚɥɧɨʁ ɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ.
ɉɨɩɥɚɜɟɜɟɥɢɤɢɯɪɚɡɦɟɪɚɛɢɥɟ ɫɭ 1963, 1965, 1975, 1976, 1983, 1988,
2005.ɢ ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɞɚ ʁɟɭɫɥɟɞ ɢɡɥɢɜɚʃɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ ɧɚɱɢʃɟɧɚ ɨɝɪɨɦɧɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɲɬɟɬɚ ɥɟɫɤɨɜɚɱɤɨʁ ɩɪɢɜɪɟɞɢ, ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ.
ȳɭɠɧɚ Ɇɨɪɚɜɚ
Ʉɨɪɢɬɨ ɨɜɟ ɪɟɤɟ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ʁɟɭ ɪɟɻɟɧɨ
ɂɡɝɪɚɻɟɧ ʁɟ ɥɟɜɨɨɛɚɥɧɢ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢ ɧɚɫɢɩ ɨɞ ɫɬɚɪɨɝɩ ɭɬɚ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ-Ƚɪɞɟɥɢɰɚ ɤɨɞ
ȼɟɥɢɤɟȽɪɚɛɨɜɧɢɰɟ ɞɨ ɭɥɢɜɚ ȳɚɛɥɚɧɢɰɟ ɤɨɞ ɫɟɥɚ Ƚɪɞɚɧɢ ɰɟ ɭɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 28.191 ɦ.
ɂɡɝɪɚɞʃɨɦ ɨɜɨɝ ɧɚɫɢɩɚ ɡɚɲɬɢʄɟɧɨ ʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬ ɟ ɢ ɧɚɫɟʂɚ:
ȽɭɛɟɪɟɜɚɰɇɨɦɚɧɢɰɚɁɥɨʄɭɞɨɜɨȽɨɪʃɟɢȾɨʃɟɄɪɚʁɢɧɰɟɆɚɧɨʁɥɨɜɰɟ ȳɟɥɚɲɧɢɰɚ,
Ƚɪɚʁɟɜɰɟ ɢɊ ɚɡɝɨʁɧɫɤɢ ɑɢɮɥɭɤ ɨɞɢɡɥ ɢɜɚʃɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ ɢɚɥɟɜ ɨʁ ɨɛɚɥɢ ɪɟɤɟɋɚ
ɨɜɢɦɧɚ ɫɢɩɨɦɢɡɝɪɚ ɻɟɧɢ ɫɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢ - ɭɫɩɨɪɧɢɧ ɚɫɢɩɢ ɧɚɌɭɥɨɜɫɤɨʁ ɪɟɰɢ,
ȼɟɬɟɪɧɢɰɢ ɢȳɚɛɥɚɧɢɰ ɢ ɢ ɬɢɦɟɩɨɬɩ ɭɧɨ ʁɟ ɡɚɲɬɢʄ ɟɧɨ ɩɨʂ ɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɭ 16 ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ.
ɋɬɚʃɟ ɧɚɫɢɩɚ ɨɞ ȼɟɥɢɤɟ Ƚɪɚɛɨɜɧɢɰɟ ɞɨ ɭɥɢɜɚ ȼɟɬɟɪɧɢɰɟ ɭȳɭɠɧɟ Ɇɨɪɚɜɭ ʁɟ
ɛɢɥɨ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟɫɜɟ ɞɨ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɚɭɬɨ-ɩɭɬɚ ȿ-15 ɨɞ ɉɟɱɟʃɟɜɰɚ ɞɨ Ⱦɨɛɪɨɬɢɧɚ
1997. ɝɨɞɢɧɟ. ɂɡɝɪɚɞʃɨɦɚɭɬɨ-ɩɭɬɚ ɩɨɪɟɞ ɤɨɪɢɬɚ ɪɟɤɟ ȳɭɠɧɟ Ɇɨɪɚɜɟ ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨɝ ɨɲɬɟʄɟʃɚ, ɚ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɞɨ ɩɨɬɩɭɧɨɝ ɭɧɢɲɬɟʃɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ
ɧɚ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 19.310 ɦ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɚ ɥɢɧɢʁɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚ.
Ɉɞɛɪɚɦɛɟɧɢ ɧɚɫɢɩ ɨɞ ɭɥɢɜɚ ȼɟɬɟɪɧɢɰɟ ɞɨ ɭɲʄɚ ȳɚɛɥɚɧɢɰɟ ɭ ȳɭɠɧɭ
Ɇɨɪɚɜɭ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 10.290 ɦ. ɇɢʁɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ɞɨɜɪɲɟɧ ɢ ɞɨ ɞɚɧɚɫ ɧɟɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛɧɭ
ɞɨɡɜɨɥɭ, ɢɚɤɨʁɟ ɩɪɨɲɥɨ ɨɤɨ 27 ɝɨɞɢɧɚ (19ɝɨɞ) ɨɞ ɢɡɝɪɚɞʃɟ. ɇɚɢɦɟ, ɩɚ ɨɜɨɦ
ɧɚɫɢɩɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɟɤɢɞ ɤɪɨɡ ɧɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ Ɋɚɡɝɨʁɚɧɫɤɢ ɑɢɮɥɭɤ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ
400 ɦ ʁɟɪ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɨ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɧɚɫɢɩɚ. ɇɚɫɢɩ ʁɟ ɩɨɜɟɡɚɧ ɫɚ
ɚɫɮɚɥɬɧɢɦ ɩɭɬɟɦɤɨʁɢɩɪɨɥɚɡɢɤɪɨɡɧɚɫɟʂɟ, ɚɥɢʁɟɧɢɠɢɨɞɨɞɛɪɚɦɛɟɧɨɝɧɚɫɢɩɚ, ɩɚ
ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɚɢɥɚɫɤ ɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɞɚ ɛɭɞɟ
ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɨɰɟɥɨɫɟɥɨ.
ɉɪɟɞɟʁɚɧɫɤɚ ɪɟɤɚ - Ʉɨɪɢɬɨ ɨɜɟ ɪɟɤɟɭ ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɞɟɥɭ ʁɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ
ɢɡɝɪɚ ɞʃɨɦ ɤɚɫɤɚɞɚ ɨɞ ɤɚɦɟɧɚ ɢ ɛɟɬɨɧɚ ɢ ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɨɦ ɤɨɪɢɬɚ ɤɪɨɡ ɜɚɪɨɲ
ɉɪɟɞɟʁɚɧɟɚ ɩɨɲɭɦʂɚɜɚʃɟ ɢɡɜɪɲɟɧ ɨɭ ɫɥɢɜɭ ɪɟɤɟ, ɩɚ ɧɟ ɱɢɧɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɞ
ɢɡɥɢɜɚʃɚ ɢ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ.
Ʉɨɡɚɪɚɱɤɚ ɪɟɤɚ - Ʉɨɪɢɬɨ ɨɜɟ ɪɟɤɟ ʁɟ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ, ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ
ɭɪɚɻɟɧɢɩɪɨʁɟɤɚɬ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɭ ɬɟɤ ɬɪɟɛɚ ɢɡɪɚɞɢɬɢ, ɩɚ ɡɚ ɫɚɞɚ ɢɡɥɢɜɚʃɟɦ ɜɟɥɢɤɢɯ
ɜɨɞɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɫɟɥɨ Ɍɭɩɚɥɨɜɰɟ ɢ Ƚɪɞɟɥɢɰɚ ɤɚɨ ɢ ɚɫɮɚɥɬɧɢ ɩɭɬ ɧɚ
ɪɟɥɚɰɢʁɢȽɪɞɟɥɢɰɚ - Ʉɨɡɚɪɟ - ȼɥɚɫɨɬɢɧɰɟ.
ȾɭɠɢɧɚɪɟɱɧɨɝɤɨɪɢɬɚɄɨɡɚɪɚɱɤɟɪɟɤɟɨɞɫɟɥɚɌɭɩɚɥɨɜɰɟɞɨɭɲʄɚɭȳɭɠɧɭ
Ɇɨɪɚɜɭɩɪɢɛɥɢɠɧɨɢɡɧɨɫɢ kmɩɪɢɱɟɦɭʁɟɞɭɠɢɧɚɬɨɤɚɤɪɨɡɫɟɥɨ Ƚɪɞɟɥɢɰɚɨɤɨ
0,8 km, ɚɤɪɨɡ Ƚɪɞɟɥɢɰa ɜɚɪɨɲ ɨɤɨ kmɇɚ ɩɭɬɭɨɞɫɟɥɚɌɭɩɚɥɨɜɰɟɞɨɭɲʄɚɭ
ȳɭɠɧɭɆɨɪɚɜɭɤɨɪɢɬɨɄɨɡɚɪɚɱɤɟɪɟɤɟɦɟɚɧɞɪɢɪɚɮɨɪɦɢɪɚʁɭʄɢɧɢɡɨɲɬɪɢɯɤɪɢɜɢɧɚ
ɤɨʁɟɭɡɩɥɢɬɤɭɮɨɪɦɭɤɨɪɢɬɚɭɫɥɨɜʂɚɜɚʁɭɱɟɫɬɚɢɡɥɢɜɚʃɚɜɨɞɟɢɩɥɚɜʂɟʃɚɨɤɨɥɧɨɝ
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ɩɨɞɪɭɱʁɚȾɨɞɚɬɧɢɩɪɨɛɥɟɦɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɧɟɞɨɜɨʂɧɚɩɪɨɩɭɫɧɚɦɨʄɦɨɫɬɚɭȽɪɞɟɥɢɰɢ
ɤɚɨɢɫɦɚʃɟɧɩɪɨɬɢɰɚʁɧɢɩɪɨɮɢɥɧɚɦɟɫɬɭɛɟɬɨɧɫɤɨɝɩɪɚɝɚ ɜɨɞɨɡɚɯɜɚɬɚ©Ɍɟɤɫɬɢɥɧɟ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟȽɪɞɟɥɢɰɚ©- ɌɂȽ ɥɨɰɢɪɚɧɨɝɭɛɥɢɡɢɧɢɭɲʄɚɭȳɭɠɧɭɆɨɪɚɜɭ
ɇɚʁɜɟʄɢɩɪɨɛɥɟɦɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɞɨʃɢɬɨɤɤɨɪɢɬɚɄɨɡɚɪɚɱɤɟɪɟɤɟɤɨʁɢɫɟɩɪɭɠɚ
ɧɚ ɞɟɨɧɢɰɢ ɭ ɞɟɥɭ ɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɄɈ Ƚɪɞɟɥɢɰɚ ɫɟɥɨ ɢ Ƚɪɞɟɥɢɰɚ ȼɚɪɨɲ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ
ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ ɨɤɨ ɦ ɧɢɡɜɨɞɧɨ ɨɞ ɦɨɫɬɚ ɭ Ƚɪɞɟɥɢɰɢ ɍ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ɭɝɪɨɠɟɧɚ ʁɟ ɥɟɜɚ
ɨɛɚɥɚɤɨɪɢɬɚɪɟɤɟ
ɉɥɚɜɧɚɡɨɧɚɞɨʃɢɬɨɤɄɨɡɚɪɚɱɤɟɪɟɤɟ -ɄɈɌɭɩɚɥɨɜɰɟɄɈɫɟɥɨȽɪɞɟɥɢɰɚ
ɢ ɄɈ Ƚɪɞɟɥɢɰɚ ɜɚɪɨɲ-ɍɝɪɨɠɟɧɚ ɥɟɜɚ ɨɛɚɥɚ ɪɟɤɟ ɭ ɞɭɠɢɧɢ 4,5 km- ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɥɚɜɧɟɡɨɧɟ ɨɤɨ2ɯɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ ɢɜɢɲɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ ,
ɤɚɨɢɥɟɜɚɨɛɚɥɚɤɨɪɢɬɚɪɟɤɟɧɢɡɜɨɞɧɨɨɞɦɨɫɬɚɭɄɈɫɟɥɨȽɪɞɟɥɢɰɚ ɭɞɭɠɢɧɢɨɞ
ɦ.
ɋɥɚɬɢɧɫɤɚ ɪɟɤɚ - ʁɟ ɥɟɜɚ ɩɪɢɬɨɤɚ ȳɭɠɧɟ Ɇɨɪɚɜɟ ɢ ɫɩɚɞɚ ɭ ɪɟɞ ɛɭʁɢɱɧɢɯ
ɬɨɤɨɜɚ. Ʉɨɪɢɬɨ ɪɟɤɟ ɧɢʁɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ, ɨɫɢɦ ɩɨɪɟɞ ɞɟɱʁɟɝ ɨɞɦɚɪɚɥɢɲɬɚ ɭ ȼɟɥɢɤɨʁ
Ʉɨɩɚɲɧɢɰɢ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɫɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɦ ɩɪɭɝɨɦ ɤɨɞ Ɇɚɥɟ
Ʉɨɩɚɲɧɢɰɟ ɩɚ ɭ ɜɪɟɦɟ ɬɪɚʁɚʃɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ, ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɩɥɚɜʂɟʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ (ɠɟɥɟɡɧɢɰɚ ɢ ɚɭɬɨɩɭɬ).ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɬɩɨɱɧɟ ɫɚ ɭɪɟɻɟʃɟɦ ɤɨɪɢɬɚ ɢɫɬɟ ɨɞ ɭɥɢɜɚ ɭ ȳɭɠɧɭ
Ɇɨɪɚɜɭ ɞɨ ɢɡɧɚɞ ɚɭɬɨɩɭɬɚ ɬʁ. ɩɭɬɚ ɤɨʁɢ ɜɨɞɢɞɨ ȼɟɥɢɤɟ Ʉɨɩɚɲɩɢɰɟ.
ɉɥɚɜɧɚɡɨɧɚɞɨʃɢɬɨɤɋɥɚɬɢɧɫɤɟ ɪɟɤɟ-ɄɈɆɚɥɚɄɨɩɚɲɧɢɰɚɨɞɭɥɢɜɚɭ
ȳɭɠɧɭ Ɇɨɪɚɜɭ ɞɨ ɢɡɧɚɞ ɚɭɬɨɩɭɬɚ ɬʁ. ɩɭɬɚ ɤɨʁɢ ɜɨɞɢ ɞɨ ȼɟɥɢɤɟ Ʉɨɩɚɲɩɢɰɟɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɥɚɜɧɟ ɡɨɧɟ ɨɤɨ 1ɯɚ (ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ, ɜɢɲɟ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ)..
Ɍɭɥɨɜɫɤɚ ɪɟɤɚ ʁɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɚ ɭ ɫɜɨɦ ɝɨɪʃɟɦ ɬɨɤɭ, ɫɚɦɨ ɤɪɨɡ ɫɟɥɨ Ɍɭɥɨɜɨ, ɚ
ɧɢɡɜɨɞɧɨ ɞɨ ɭɥɢɜɚ ɭ ȳɭɠɧɭ Ɇɨɪɚɜɭ ɧɢʁɟ. Ʉɪɨɡ ɫɟɥɨ Ɍɭɥɨɜɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧ ʁɟɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ
ɤɚɫɤɚɞɚ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɩɪɟɝɪɚɞɚ ɢ ɩɨɬɩɨɪɧɢɯ ɡɢɞɨɜɚ ɨɞ ɤɚɦɟɧɚ ɢ ɛɟɬɨɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢ ɫɚɧɚɰɢʁɚ.
ɇɢɡɜɨɞɧɨ ɨɞ Ɍɭɥɨɜɚ ɞɨ ɫɟɥɚ Ɂɨʂɟɜɚ ɢ Ɂɚɝɭɠɚɧɚ ɤɨɪɢɬɨ ʁɟ ʁɚɤɨ ɭɤɨɩɚɧɨ
ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɚ ɦɧɨɝɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɨɛɚɥɟ ɤɥɢɡɟ ɭ ɤɨɪɢɬɨ, ɩɚ ʁɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɨɬɟɠɚɧ ɩɪɨɥɚɡ ɩɨʂɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɪɚɞɢ ɨɛɪɚɞɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɪɟɦɚ ɫɟɥɭ ɑɭɤʂɟɧɢɤɭ.
Ʉɨɪɢɬɨ ɨɜɟ ɪɟɤɟ ɨɞ ɚɭɬɨ-ɩɭɬɚ ɞɨ ɫɬɚɪɨɝ ɩɭɬɚ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ - Ƚɪɞɟɥɢɰɚ ʁɟ ɞɨɫɬɚ ɭɫɤɨ ɢ
ɨɛɪɚɫɥɨ ɲɭɦɫɤɢɦ ɪɚɫɬɢʃɟɦ, ɫɚ ɜɟʄɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɤɪɢɜɢɧɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɭ ɜɪɟɦɟɧɭ ɜɟɥɢɤɢɯ
ɜɨɞɚ ɩɥɚɜɢ ɭɫɤɢ ɩɨʁɚɫ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ. ɇɢɡɜɨɞɧɨ ɨɞ ɫɬɚɪɨɝ ɩɭɬɚ
Ʌɟɫɤɨɜɚɰ - Ƚɪɞɟɥɢɰɚɬʁ. oɞ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɧɚɢɫɬɨɦ ɩɚɞɨ ɫɟɥɚ Ƚɨɪʃɟɝ Ȼɭɧɢɛɪɨɞɚ ɤɨɪɢɬɨ ʁɟ
ɢɫɩɭʃɟɧɨ ɧɚɧɨɫɨɦ, ɚ ɨɛɚɥɟ ɨɛɪɚɫɥɟ ɲɭɦɫɤɢɦ ɪɚɫɬɢʃɟɦ. ɇɚ ɨɜɨʁ ɞɟɨɧɢɰɢ ʁɟ
ɧɚʁɢɡɪɚɠɟɧɢʁɟ ɢɡɥɢɜɚʃɟ ɜɨɞɟ ɢ ɩɪɢ ɬɨɦɟ ɫɟ ɩɥɚɜɢ ɨɝɪɨɦɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɄɈ Ƚɭɛɟɪɟɜɚɰ, Ƚɨɪʃɢ ɢ Ⱦɨʃɢ Ȼɭɧɢɛɪɨɞ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ
ɡɛɨɝ ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ ɤɨɪɢɬɚ ɨɞ ɪɚɡɧɨɝ ɫɦɟʄɚ ɢ ɨɬɩɚɞɚ ɨɞ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɯ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɞɨɥɚɡɢɥɨ ɞɨ ɨɦɟɬɚʃɚ ɧɨɪɦɚɥɧɨɝ ɨɬɢɰɚʃɚ ɜɨɞɟ Ɍɭɥɨɜɫɤɟ ɪɟɤɟ ɢ
ɡɚɫɢɩɚʃɚ ɞɧɚ ɤɨɪɢɬɚ ɭɡɜɨɞɧɨ ɨɞ Ƚɨɪʃɟɝ Ȼɭɧɢɛɪɨɞɚ. Ɍɚɤɨɻɟ ɢ ɧɢɡɜɨɞɢɨ ɨɞ Ⱦɨʃɟɝ
Ȼɭɧɢɛɪɨɞɚ ɢ ɤɪɨɡ ɫɟɥɨ Ȼɚɞɢɧɰɟ ɞɨ ɭɥɢɜɚ ɭ ȳɭɠɧɭ Ɇɨɪɚɜɭ ɤɨɞɫɟɥɚɁɥɨʄɭɞɨɜɚ, ʁɟ
ɢɫɩɭʃɟɧɨ ɧɚɧɨɫɨɦ ɲɭɦɫɤɢɦ ɪɚɫɬɢʃɟɦ ɢ ɨɬɩɚɰɢɦɚ ɨɞ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ, (ɉȼɐɩɥɚɫɬɢɤɚɢ ɞɪ.). ɍɲʄɟɪɟɤɟ ɧɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ, ɚɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢ ɧɚɫɢɩ ɧɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɩɨɬɩɭɧɨ ɭɧɢɲɬɟɧ ɤɨɞ Ƚɨɪʃɟɝ Ʉɪɚʁɢɧɰɚ.
Ɍɨɤɨɦ-ɝɨɞɭɪɚɻɟɧɚʁɟɥɟɜɚɢɞɟɫɧɚɫɬɪɚɧɚɤɨɪɢɬɚɨɞȻɚɞɢɧɰɚɞɨ ɫɟɥɚ
ɇɨɦɚɧɢɰɚ ɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ʁɟ ɨɱɢɲʄɟɧɚ ɥɟɜɚ ɫɬɪɚɧɚ ɤɨɪɢɬɚ ɨɞ ɫɬɚɪɨɝ Ƚɪɞɟɥɢɱɤɨɝ ɩɭɬɚ ɞɨ
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Ȼɚɞɢɧɰɚ ɉɪɟɦɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɩɥɚɧɨɦɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɡɚȽɨɞɢɧɭɢɡɜɪɲɟɧɨʁɟɱɢɲʄɟʃɟɢɫɚɧɚɰɢʁɚɤɨɪɢɬɚɪɟɤɟɧɚɞɟɨɧɢɰɢɨɞɦɢɬɨ
ɧɢɡɜɨɞɧɨɨɞ ɦɨɫɬɚɧɚɬɡɜȼɥɚɫɨɬɢɧɚɱɤɨɦ ɩɭɬɭ ɩɪɟɦɚɧɚɫɟʂɟɧɨɦɞɟɥɭ
ɍ ɰɢʂɭ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɚ ɜɟʄɢɯ ɩɨɩɥɚɜɚ ɭɫɥɟɞ ɢɡɥɢɜɚʃɚ Ɍɭɥɨɜɫɤɟ ɪɟɤɟ ɢ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɲɬɟɬɚ Ƚɪɚɞ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ʁɟ ɭ  ɢ ɝɨɞɢɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢɨ
ɩɪɢɩɪɟɦɚʃɭ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭ ɧɨɜɨɝ ɤɨɪɢɬɚ Ɍɭɥɨɜɫɤɟ ɪɟɤɟ-ɪɚɫɬɟɪɟɬɧɢɤɚɧɚɥ ɚɧɚ
ɨɫɧɨɜɭÄɉɥɚɧɚɞɟɬɚʂɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɡɚɧɨɜɨɤɨɪɢɬɨɌɭɥɨɜɫɤɟɪɟɤɟ-ɪɚɫɬɟɪɟɬɧɢɤɚɧɚɥ³
a ɩɨ "Ɉɞɥɭɰɢ ɨ ɞɨɧɨɲɟʃɭ ɩɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɡɚ ɧɨɜɨ ɤɨɪɢɬɨ Ɍɭɥɨɜɫɤɟ
ɪɟɤɟ – ɪɚɫɬɟɪɟɬɧɢ ɤɚɧɚɥ ɋɥ Ƚɥɚɫɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ɛɪ  ɍ ɬɨɦ
ɫɦɟɪɭ ɍɩɪɚɜɚ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ʁɟ ɭ ɬɨɤɭ  ɂ ɝɨɞɢɧɟɫɩɪɨɜɟɥɚ
ɧɢɡɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɩɪɟɬɯɨɞɟɧɚɜɟɞɟɧɨɦɩɪɨʁɟɤɬɭɢɬɨ
x Ⱦɨɛɢʁɟɧɚʁɟɂɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨɥɨɤɚɰɢʁɢ
x ɍɪɚɻɟɧ ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ ɫɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝ
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ
x Ⱦɨɛɢʁɟɧɚɉɨɬɜɪɞɚɉɪɨʁɟɤɬɚɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ
x ɍɬɜɪɻɟɧ ʁɟ ʁɚɜɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɡɚ ɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɭ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɭ ɄɈ
ȼȽɪɚɛɨɜɧɢɰɚɢɄɈȽɭɛɟɪɟɜɚɰ
x ɂɡɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɚ ɡɚ ɞɟɥɨɜɟ ɄɈ ȼȽɪɚɛɨɜɧɢɰɚ ɢ ɄɈ
Ƚɭɛɟɪɟɜɚɰɩɨɩɪɨʁɟɤɬɭɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ
x ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɭɤʃɢɠɟʃɟ ɧɨɜɨɝ ɫɬɚʃɚ ɤɨɞ ɊȽɁ-ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚ ɫɥɭɠɛɚ
Ʌɟɫɤɨɜɚɰ
x ɍ ɩɪɜɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɝɨɞɢɧɟ ɛɢʄɟ ɡɚɩɨɱɟɬ ɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɪɟʁɨɧɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ
ɬɪɚɫɟ
ɉɥɚɜɧɚɡɨɧɚ
-Ⱦɟɨ ɬɨɤɚ ɪɟɤɟ ɨɞ ɚɭɬɨ-ɩɭɬɚɞɨɫɬɚɪɨɝɩɭɬɚɅɟɫɤɨɜɚɰ –Ƚɪɞɟɥɢɰɚ-KɈȼ
Ƚɪɚɛɨɜɧɢɰɚ-ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɥɚɜɧɟ ɡɨɧɟ ɨɤɨ 5ɯɚ ɭɫɤɨɝ ɩɨʁɚɫɚ (ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ).
-ɇɢɡɜɨɞɧɨ ɨɞ ɫɬɚɪɨɝ ɩɭɬɚ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ - Ƚɪɞɟɥɢɰɚɬʁ. oɞ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɧɚɢɫɬɨɦ
ɩɚ ɞɨ Ȼɚɞɢɧɰɚ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ ɤɦ- ɄɈ Ƚɭɛɟɪɟɜɚɰ Ƚ ɢ Ⱦ Ȼɭɧɢɛɪɨɞ Ȼɚɞɢɧɰɟ
ɀɢɠɚɜɢɰɚ-ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɥɚɜɧɟ ɡɨɧɟ ɨɤɨ 60ɯɚ (ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ, ɜɢɲɟ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ
Ƚɪɱɤɢɩɨɬɨɤ- ȻɭʁɢɱɧɚɪɟɤɚɩɨɡɧɚɬɚɢɩɨɞɥɨɤɚɥɧɢɦɧɚɡɢɜɨɦÄȳɚʃɢɱɚɪɤɚ³ʁɟ
ɥɟɜɚ ɩɪɢɬɨɤɚ ȳɭɠɧɟ Ɇɨɪɚɜɟ ɭ ɤɨʁɭ ɫɟ ɭɥɢɜɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɚɬɚɪɚ ɫɟɥɚ Ⱦɨɛɪɨɬɢɧ Ɉɞ
ɢɡɜɨɪɢɲɬɚɞɨɫɜɨɝɭɲʄɚɬɟɱɟɭɫɤɢɦɢɡɞɭɠɟɧɢɦɫɥɢɜɨɦɩɪɢɱɟɦɭʁɟɩɨɜɪɲɢɧɚɫɥɢɜɚ
12,11 km², ɨɛɢɦɫɥɢɜɚɤɦɞɨɤʁɟɞɭɠɢɧɚɬɨɤɚkm.
ɍ ɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨɦ ɞɟɥɭ ɬɨɤɚ Ƚɪɱɤɨɝ ɩɨɬɨɤɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚ ʁɟ ɞɟɨɧɢɰɚ ɨɞ
ɫɬɚɪɨɝ ɚɭɬɨɩɭɬɚ ɩɪɟɤɨ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɤɨɞ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɩɪɭɝɟ ɩɪɟɦɚ ɩɪɨɩɭɫɬɭ ɧɚ ɫɬɚɪɨɦ
ɝɪɞɟɥɢɱɤɨɦ ɩɭɬɭ ɩɚ ɞɨ ɭɥɢɜɚ ɭ ɪɟɤɭ Äȳɭɠɧɚ Ɇɨɪɚɜɚ³ ɡɛɨɝ ɜɢɫɨɤɨ ɪɢɡɢɱɧɨɝ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɢɡɥɢɜɚʃɚ ɜɨɞɟ ɢɡ ɤɨɪɢɬɚ ɢ ɩɥɚɜʂɟʃɚ ɨɤɨ ɯɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨɢɞɟɫɟɬɚɤɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɢʃɢɯɨɜɢɯɫɬɚɦɛɟɧɢɯɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɫɜɟ ɭ ɄɈ ȼȽɪɚɛɨɜɧɢɰɚ ɢ ɄɈ Ⱦɨɛɪɨɬɢɧ ɇɚ ɨɜɨʁ ɞɟɨɧɢɰɢ ɩɪɟ ɞɟɫɟɬɚɤ ɝɨɞɢɧɚ
ɩɪɟɭɡɢɦɚɧɢ ɫɭ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ ɢ ɫɚɧɚɰɢʁɢ ɤɨɪɢɬɚ ɪɟɤɟ ɍ ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ ʁɟ ɫ
ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ʁɟ ɪɟɤɚ ɛɭʁɢɱɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ  ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɩɨɧɨɜɧɨɝ ɧɚɝɨɦɢɥɚɜɚʃɚ ɜɟɥɢɤɟ
ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɦɭʂɚ ɢ ɨɫɬɚɥɨɝ ɪɟɱɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɚ ɬɚɤɨɻɟ ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɢ ɞɨ ɨɛɪɚɫɬɚʃɚ
13
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ɤɨɪɢɬɚɪɟɤɟɲɢɛʂɟɦɧɢɫɤɢɦɪɚɫɬɢʃɟɦɢɞɪɜɟʄɟɦ
ɉɥɚɜɧɚɡɨɧɚ
- ȾɟɨɧɢɰɚɤɨɪɢɬɚɪɟɤɟɭɞɟɥɭɨɞɩɪɨɩɭɫɬɚɤɨɞɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟɩɪɭɝɟȻɟɨɝɪɚɞɋɤɨɩʂɟ ɩɪɟɦɚ ɢ ɤɨɞ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɧɚ ɫɬɚɪɨɦ ɝɪɞɟɥɢɱɤɨɦ ɩɭɬɭ ɩɚ ɞɨ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɧɚ
ɧɨɜɨɦɚɭɬɨɩɭɬɭȿɍɤɭɩɧɚɞɭɠɢɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨɝɞɟɥɚɤɨɪɢɬɚɪɟɤɟʁɟɦɭ
ɄɈ ȼȽɪɚɛɨɜɧɢɰɚ ɢ ɄɈ Ⱦɨɛɪɨɬɢɧ Ⱦɨ ɭɲʄɚ ɭ ȳɭɠɧɭ Ɇɨɪɚɜɭ ɤɨɪɢɬɨ ɪɟɤɟ
ɦɟɚɧɞɪɢɪɚ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭʄɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɨɲɬɪɢɯ ɤɪɢɜɢɧɚ ɤɨʁɟ ɭɡ ɩɥɢɬɤɭ ɮɨɪɦɭ
ɤɨɪɢɬɚ  ɜɢɫɨɤɢ ɧɚɧɨɫɢ ɦɭʂɚ ɢ ɞɪ  ɭɫɥɨɜʂɚɜɚʁɭ ɱɟɫɬɚ ɢɡɥɢɜɚʃɚ ɜɨɞɟ ɢ ɩɥɚɜʂɟʃɚ
ɨɤɨɥɧɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚ Ⱦɨɞɚɬɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ɩɪɨɩɭɫɧɚɦɨʄ ɦɨɫɬɚ
ɧɚɫɬɚɪɨɦɝɪɞɟɥɢɱɤɨɦɩɭɬɭɬɚɤɨɞɚʁɟɞɟɨɞɟɨɧɢɰɟɨɞɨɜɨɝɩɪɨɩɭɫɬɚɩɚɭɞɭɠɢɧɢ
ɨɞ ɨɤɨ ɦ ɧɢɡɜɨɞɧɨ ɡɚɩɭʃɟɧ ɜɢɫɨɤɢɦ ɧɚɫɥɚɝɚɦɚ ɦɭʂɚ ɢ ɞɨ ɦ ɉɨɫɟɛɧɨ ʁɟ
ɭɝɪɨɠɟɧɚɞɟɫɧɚɨɛɚɥɚɤɨɪɢɬɚɪɟɤɟ
ɍ ɬɨɤɭ ɝɨɞɢɧɟ ɝɪɚɞ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɨ ɱɢɲʄɟʃɟ ɤɨɪɢɬɚ ɪɟɤɟ ɭ
ɞɭɠɢɧɢɨɞɨɤɨɦɧɚɞɟɨɧɢɰɢɨɞɩɪɨɩɭɫɬɚɧɚɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨʁɩɪɭɡɢɞɨɭɥɢɜɚɪɟɤɟɭ
ȳɭɠɧɭɆɨɪɚɜɭ
ɉɨɬɨɤ Ȼɭɱɚɧ- ɩɪɢɤɭɩʂɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɟ ɜɨɞɟ ɫɚ ɢɫɬɨɱɧɟ ɫɬɪɚɧɟ Ɋɭɞɚɪɫɤɨɝ
ɛɪɞɚ, ɨɞ ɜɨʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɬʁ. ɞɨɥɢɧɟ ©ɀɟʂɤɨɜɚɰ» ɞɨ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ. ȼɨɞɚ ɫɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɲɟɢ ɭɜɢɲɟ ɩɨɬɨɱɢʄɚ ɩɪɟɥɚɡɟʄɢ ɚɭɬɨɩɭɬ ɢ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɭɩɪɭɝɭ ɞɨ ɫɬɚɪɨɝ
ɩɭɬɚ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ - Ƚɪɞɟɥɢɰɚ. ɉɨɬɨɱɢʄ ɤɨʁɢ ɩɪɟɥɚɡɢ ɩɨɪɟɞ ɚɫɮɚɥɬɧɟ ɛɚɡɟ ɨɞ ɫɬɚɪɨɝ
ɩɭɬɚɢɦɚɫɜɨʁɟɤɨɪɢɬɨ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɭɠɚ ɩɨɪɟɞ Ƚɥɚɜɧɟɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ©ȿɥɟɤɬɪɨɢɫɬɨɤªɢ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ «ɇɨɜɢ-ɩɪɨɦ» ɩɪɟɫɟɰɚʁɭʄɢ ɩɭɬ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ - ȼɥɚɫɨɬɢɧɰɟ ɢ ɤɪɨɡ
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɄɈ Ɇɪɲɬɚɧɟ ɢ Ⱥɧɱɢɤɢ-Ȼɪɚɬɦɢɥɨɜɰɟ
ɮɨɪɦɢɪɚ ɤɨɞ «ɇɨɜɟ ɫɬɨɱɧɟ ɩɢʁɚɰɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɩɪɟɥɚɡɢ, ɤɪɨɡ ɩɪɨɩɭɫɬ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨɝ
ɩ ɪɟɱɧɢɤɚ ɧɚ ɫɬɚɪɨɦ ɩɭɬɭ. ɂɡɝɪɚɞʃɨɦ ɩɢʁɚɰɟ ɞɨɲɥɨ ʁɟ ɞɨ ɨɲɬɟʄɟʃɚ, ɩɚ ɢ
ɭɧɢɲɬɟʃɚ ɤɨɪɢɬɚ ɩɨɬɨɤɚ ɢɜɨɞɚ ɫɟɪɚɡɥɢɜɚ, ɡɚɨɢɛɢɥɚɡɟʄɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɬɨɱɧɟ ɩɢʁɚɰɟ ɢ
ɤɪɨɡ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ ɄɈ Ⱦɨʃɟɝ Ȼɭɧɢɛɪɨɞɚ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨɩɭɬɚ ȼɥɚɫɨɬɢɧɰɟɅɟɫɤɨɜɚɰ. ȼɨɞɚ ɩɪɨɥɚɡɟʄɢ ɩɭɬɧɢɦ ʁɚɪɤɨɦ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɬɪɚɮɨɫɬɪɚɧɢɰɟ
«ȿɥɟɤɬɪɨɢɫɬɨɤɚª ɝɞɟ ɫɟ ɚɤɭɦɭɥɢɪɚ ɢ ɭɝɪɨɠɚɜɚ ɢɫɬɭ. ɉɨɬɨɱɢʄ ɧɚɡɜɚɧ ©Ȼɭɱɚɧ», ɨɞ
ɫɬɚɪɨɝ ɩɭɬɚ ʁɟ ɛɢɨ ɨɛɪɚɫɬɚɨ ɲɭɦɫɤɢɦ ɪ ɚ ɫ ɬ ɢ ʃ ɟ ɦ  ɩɚ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɩɪɢɦɢ ɫɜɭ
ɜɨɞɭ ɜɟʄ ɫɟ ɢ ɡɛɨɝ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɧɚɫɢɩɚ, ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɚ ɫɟ
ɝɪɚɧɢɱɢ, ɩɪɟɥɢɜɚɨ ɢɩɥɚɜɢɨɡɟɦʂɢɲɬɟ ɢ ɭɝɪɨɠɚɜɚɨ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɭ ɍɨɜɨɦ ɞɟɥɭɛɢɥɨ
ʁɟ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɨ ɨɤɨ 100 ɯɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ Ɍɚɤɨɻɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɨɤɨ  ɯɚ
ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɨ ɧɢɡɜɨɞɧɨ ɨɞ ɩɭɬɚ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ-ȼɥɚɫɨɬɢɧɰɟ ɤɨɞ ɫɟɥɚ Ⱥɧɱɢɤɢ.
ɍɬɨɤɭ2010. ɝɨɞɢɧɟɢɡɜɪɲɟɧɢɫɭɪɚɞɨɜɢɨɞɭɲʄɚɩɨɬɨɤɚȻɭɱaɧɭɊɭɞɚɪɫɤɢ
ɤɚɧɚɥɞɨɫɬɚɪɨɝɝɪɞɟɥɢɱɤɨɝɩɭɬɚ Ɍɚɤɨɻɟɢɡɜɪɲɟɧɚʁɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚɤɨɪɢɬɚɧɚɞɟɥɭɤɨʁɢ
ɡɚɯɜɚɬɚɞɟɩɨɧɢʁɚɀɟʂɤɨɜɚɰ ɍɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɢɡɜɪɲɢɬɢɪɟɝɭɥɚɰɢʁɭ
ɤɨɪɢɬɚɨɞɞɟɩɨɧɢʁɟɀɟʂɤɨɜɚɰɞɨɫɬɚɪɨɝɝɪɞɟɥɢɱɤɨɝɩɭɬɚɭɞɭɠɢɧɢɨɞɨɤɨ7ɦ
ɉɥɚɜɧɚ ɡɨɧɚ ɞɨʃɢ ɬɨɤ ɩɨɬɨɤɚ Ȼɭɱɚɧ ɨɞ ɫɬɚɪɨɝ ɚɭɬɨɩɭɬɚ ɞɨ ɤɚɧɚɥɚ
ɡɜ³Ȼɚɪɚ³ -ɄɈ ȾȻɭɧɢɛɪɨɞ( ɨɤɨ ɋɬɨɱɧɟ ɢ ɤɜɚɧɬɚɲɤɟ ɩɢʁɚɰɟ ɩɪɟɦɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɭ
Äɇɨɜɢ ɉɪɨɦ³ ɢ ɝɥɚɜɧɟ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ ©ȿɥɟɤɬɪɨɢɫɬɨɤ» Ɇɪɲɬɚ ɧ
ɟ ɢ ɄɈ
Ȼɪɚɬɦɢɥɨɜɰɟ--ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɥɚɜɧɟ ɡɨɧɟ ɨɤɨ 200ɯɚ (ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ,
ɨɛʁɟɤɚɬ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɜɢɲɟ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ 
Ɋɭɞɚɪɫɤɢ ɤɚɧɚɥ ɨɞɜɨɞɢ ɜɨɞɭ ɫɚ ɨɛɪɨɧɤɚ Ʉɭɤɚɜɢɰɟ ɢ Ɋɭɞɚɪɫɤɨɝ ɛɪɞɚ, ɨɞ
ɫɟɥɚ ɒɚɢɧɨɜɰɚ ɞɨ ɭɲʄɚ ɭ ɪɟɤɭ ȼɟɬɟɪɧɢɰɭ ɤɨɞ Ȼɨɝɨʁɟɜɰɚ. ɍ ɝɨɪʃɟɦ ɬɨɤɭ ɞɨ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɩɪɭɝɟ ɨɜɚʁ ɤɚɧɚɥ ɧɨɫɢ ɧɚɡɢɜ «Ɋɭɞɚɪɫɤɢ» ɚ ɧɢɡɜɨɞɧɨ ɞɨ ɭɥɢɜɚ ɭ
ȼɟɬɟɪɧɢɰɭ «Ȼɚɪɚ».
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ɌɨɤɨɦɝɨɞɧɚɨɜɨɦɤɚɧɚɥɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɢɫɩɪɟɞɫɟɥɚɊɭɞɚɪɚɢɤɪɨɡ
ɧɚɫɟʂɟɧɨɦɟɫɬɨ ɢɡɜɪɲɟɧɚʁɟɫɟɱɚɪɚɫɬɢʃɚɢɱɢɲʄɟʃɚɤɚɧɚɥɚɭɞɭɠɢɧɢɨɤɨ
ɦ ɌɚɤɨɻɟʁɟɢɡɜɪɲɟɧɨɢɱɢɲʄɟʃɟɪɚɫɬɟɪɟɬɧɨɝɤɚɧɚɥɚɨɞɊɭɞɚɪɫɤɨɝɤɚɧɚɥɚɞɨ
ɪɟɤɟȼɟɬɟɪɧɢɰɟɭɞɭɠɢɧɢɨɞɨɤɨɦ
ɍ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ ɝɨɞɢɧɢ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ʁɟ ɱɢɲʄɟʃɟ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ
ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ ɦ ɨɞ ɭɥɚɡɚ ɭ ɫɟɥɨ ɉɪɟɫɟɱɢɧɚ ɞɨ ɭɥɚɡɚ ɭ ȼɌɪʃɚɧɟ ɢ ɦ ɭ ɄɈ
ȼɌɪʃɚɧɟ-ɧɢɡɜɨɞɧɨ ɨɞ ɦɨɫɬɚ ɭ ɫɟɥɭ ȼɌɪʃɚɧɟ. ɋɯɨɞɧɨ ɨɜɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɨɫɬɚɨ ʁɟ
ɧɟɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢ ɞɟɨ ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɞɟɥɭ ɬɨɤɚ ɨɞ ɢɡɥɚɡɚ ɢɡ ɧɚɫɟʂɟɧɨɝ ɞɟɥɚ ɫɟɥɚ Ɋɭɞɚɪɚ ɞɨ
ɭɥɢɜɚɩɨɬɨɤɚȻɭɱɚɧɭɤɚɧɚɥɤɨɞɧɚɫɟʂɚȺɧɱɢɤɢ
Ɍɚɤɨɻɟɬɨɤɨɦɝɨɞɭɞɟɥɭɨɜɨɝɤɚɧɚɥɚɡɜ©Ȼɚɪɚ» ɤɪɨɡɧɚɫɟʂɟɧɚɦɟɫɬɚ
Ȼɪɚɬɦɢɥɨɜɰɟ Ȼɨɛɢɲɬɟ ɢ ɇɚɜɚɥɢɧ ɞɨ ɭɥɢɜɚ ɭ ɪɟɤɭ ȼɟɬɟɪɧɢɰɭ ɤɨɞ Ȼɨɝɨʁɟɜɰɚ
ɢɡɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ Ȼɚɪɚ ɍ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ɨɫɬɚɥɚ ʁɟ ɧɟɪɟɝɭɥɢɫɚɧɚ
ɞɟɨɧɢɰɚɍɄɈɆɪɲɬɚɧɟɢɄɈɇɚɜɚɥɢɧɇɚɨɫɧɨɜɭÄɉɥɚɧɚɞɟɬɚʂɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɡɚ
ɤɚɧɚɥ Ȼɭɱɚɧ ɢ ɤɚɧɚɥ Ȼɚɪɚ³ ɋɥ Ƚɥɚɫɧɢɤ Ƚɪɚɞɚ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɛɪ  ɚ ɪɚɞɢ
ɡɚɜɪɲɟɬɤɚɪɚɞɨɜɚɧɚɪɟɝɭɥɚɰɢʁɢɢɱɢɲʄɟʃɭɤɚɧɚɥɚȻɭɱɚɧ-Ȼɚɪɚɧɚɩɪɟɨɫɬɚɥɨʁɞɟɨɧɢɰɢ
ɭ ɄɈ ɇɚɜɚɥɢɧ ɢ ɄɈ Ɇɪɲɬɚɧɟ ɨɞɫɟɤ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ʁɟ ɩɪɟɞɭɡɟɨ ɫɥɟɞɟʄɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
x
x

Ⱦɨɛɢʁɟɧɚʁɟɂɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨɥɨɤɚɰɢʁɢ
ɍɪɚɻɟɧ ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ ɫɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝ
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ
x Ⱦɨɛɢʁɟɧɚɉɨɬɜɪɞɚɉɪɨʁɟɤɬɚɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ,
x ȳɚɜɧɨɦ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɭ ɩɨɞɧɟɬ ɉɪɟɞɥɨɝ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ʁɚɜɧɨɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɡɚ ɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɭ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɭ ɄɈ ɇɚɜɚɥɢɧ ɢ ɄɈ
Ɇɪɲɬɚɧɟ
ɉɥɚɜɧɚɡɨɧɚɲɢɪɚɡɨɧɚɩɪɢɨɛɚɥɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɞɭɠɤɨɪɢɬɚɤɚɧɚɥɚ ɭ ɄɈ
ɉɪɟɫɟɱɢɧɚ ȻɌɪʃɚɧɟ Ɋɭɞɚɪɟ Ʉɨ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ɄɈ Ɇɪɲɬɚɧɟ Ȼɪɚɬɦɢɥɨɜɰɟ ɢ
Ȼɨɛɢɲɬɟ ɩɨɫɟɛɧɨɭɝɪɨɠɟɧɚɞɟɫɧɚɫɬɪɚɧɚɩɪɢɨɛɚɥɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɪɨɡɨɜɚɧɚɫɟʂɚ
ɢɇɚɜɚɥɢɧ—ɭɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɥɚɜɧɟ ɡɨɧɟ ɨɤɨ 400ɯɚ (ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ,
ɜɢɲɟɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ 
Ʉɨɞ ɫɟɥɚ ɒɚɢɧɨɜɰɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧ ʁɟ ɒɚɢɧɨɜɚɱɤɢ ɤɚɧɚɥ ɤɨʁɢ ɩɪɢɯɜɚɬɚ ɢ
ɨɞɜɨɞɢɜɨɞɭ ɫɚ ɩɚɞɢɧɟ Ʉɭɤɚɜɢɰɟ ɤɪɨɡ ɫɟɥɨ ɩɪɟɫɟɰɚ ɩɭɬ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ-ȼɭɱʁɟɢ ɨɞɜɨɞɢ
ɜɨɞɭ ɭ ɤɨɪɢɬɨ ɪɟɤɟ ȼɟɬɟɪɧɢɰɟ. Ɍɚɤɨɻɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚ ɢ ɜɨɞɭ ɤɨʁɚ ɞɨɥɚɡɢ ɢɡ ɩɪɚɜɰɚ
ɋɬɪɨʁɤɨɜɰɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɡɛɨɝ ɡɚɬɜɚɪɚʃɚ ɩɪɢɫɬɭɩɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ, ɱɚɤ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɜɨɞɚ ɧɟɦɨɠɟɞɚ ɨɬɢɱɟɭɤɨɪɢɬɨɒɚɢɧɨɜɚɱɤɨɝɤɚɧɚɥɚ. ɂɫɬɚɫɟɚɤɭɦɭɥɢɪɚ
ɢɩɥɚɜɢɧɟɤɨɥɢɤɨ ɯɟɤɬɚɪɚ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ.
Ʉɪɨɡ ɫɟɥɨ ȼɟɥɢɤɨ Ɍɪʃɚɧɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ʁɟɜɢɲɟ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɡɛɨɝ ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɚ
ɫɬɚɪɨɝ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ ɱɢʁɟ ɫɟ ɜɨɞɟ ɭɥɢɜɚʁɭ ɭ ɧɨɜɨ ɤɨɪɢɬɨ
ɉɥɚɜɧɚ ɡɨɧɚ ɡɨɧɚ ɩɪɢɨɛɚɥɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɞɭɠ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɄɈ
ɒɚɢɧɨɜɚɰ ɢ ɄɈ ȼɟɥɢɤɨ Ɍɪʃɚɧɟ—ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɥɚɜɧɟ ɡɨɧɟ ɨɤɨ 10-ɬɚɤ ɯɚ
(ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɨɛʁɟɤɚɬ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ).
ɐɟɪɧɢɱɤɢɉɨɬɨɤɉɥɚɜɧɚɡɨɧɚ ɄɪɢɬɢɱɧɚɞɟɨɧɢɰɚɭɥɢɜɭɪɟɤɭȳɚɛɥɚɧɢɰɭɭɫɟɥɭȾɋɬɨɩɚʃɟɭ
ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ ɦ ɢ ɥɟɜɚ ɢ ɞɟɫɧɚ ɨɛɚɥɚ ɩɨɬɨɤɚ ɫɭ ɨɲɬɟʄɟɧɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɭɬɢɰɚʁɟɦ
ɜɟɥɢɤɢɯɜɨɞɚɪɟɤɟȳɚɛɥɚɧɢɰɟɍɛɥɢɡɢɧɢɩɨɬɨɤɚɢɫɚʁɟɞɧɟɢɫɚɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɧɚɥɚɡɢ
15
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ɫɟɧɟɤɨɥɢɤɨɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɤɨʁɢɦɨɝɭɛɢɬɢɭɝɪɨɠɟɧɢɫɨɛɡɢɪɨɦɧɚɭɪɭɲɚɜɚʃɟɨɛɚɥɚ
ɩɨɬɨɤɚɧɚɧɚɩɪɟɞɧɚɜɟɞɟɧɨʁɞɟɨɧɢɰɢ.
Ɋɟɤɚ ɒɚɪɚɧɢɰɚ ɉɪɨɥɚɡɢ ɤɪɨɡ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ Ⱦɭɲɚɧɨɜɨ ɉɨɞɪɢɦɰɟ
Ʉɚɲɬɚɜɚɪ ɢ ɉɟɱɟʃɟɜɰɟ ɢ ɭɥɢɜɚ ɫɟ ɭ ɪɟɤɭ ȳɚɛɥɚɧɢɰɭ ɍ ɫɜɨɦ ɝɨɪʃɟɦ ɬɨɤɭ ɪɟɤɚ ʁɟ
ɤɚʃɨɧɫɤɨɝ ɬɢɩɚ ɢ ɧɟ ɩɪɢɱɢʃɚɜɚ ɜɟʄɟ ɲɬɟɬɟɍ ɞɨʃɟɦ ɬɨɤɭ ɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢ ɞɟɨ  ɤɪɨɡ
ɧɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɉɟɱɟʃɟɜɰɟ ɢ ɤɚ ɦɟɫɬɭ ɭɥɢɜɚ ɱɢɧɢɥɨ ʁɟ ɨɝɪɨɦɧɟ ɲɬɟɬɟ ɤɚɤɨ ɧɚ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚɬɚɤɨɢɧɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɡɟɦʂɢɲɬɭ
ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɡɦɟɻɭ  ɞɨ  ɝɨɞ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ ɢ
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨʁɪɟɝɭɥɚɰɢʁɢɨɞɭɥɚɫɤɚɭɫɟɥɨɉɟɱɟʃɟɜɰɟɞɨɦɟɫɬɚɭɥɢɜɚɭɭɤɭɩɧɨʁɞɭɠɢɧɢ
ɨɞ ɨɤɨ .0ɦ Ɍɪɟɧɭɬɧɨ ɫɬɚʃɟ ɤɨɪɢɬɚ ʁɟ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɞɨɛɪɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ ɢ
ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɨɡɚɩɪɨɬɨɤɜɟɥɢɤɢɯɜɨɞɚ.
ɉɥɚɜɧɚɡɨɧɚɞɨʃɢɬɨɤɪɟɤɟɒɚɪɚɧɢɰɟ ɨɞ ɧɚɫɟʂɚɉɟɱɟʃɟɜɚɰɞɨ ɭɥɢɜɚɭ
ɪɟɤɭȳɚɛɥɚɧɢɰɭɞɭɠɬɨɤɚɪɟɤɟ ɭɞɭɠɢɧɢɨɞɦ ɢɭɲɢɪɟɦɩɨʁɚɫɭɩɪɟɦɚɧɚɫɟʂɭ
ɑɟɤɦɢɧ ɭ ɡɨɧɢ  ɩɪɢɥɚɡɧɨɝ ɚɫɮɚɥɬɧɨɝ ɩɭɬɚ ɩɪɟɦɚ ɫɟɥɭ ɨɞ ɫɬɚɪɨɝ ɩɭɬɚ ɇɢɲɅɟɫɤɨɜɚɰ-ɭɝɪɨɠɟɧɟ ɥɟɜɚ ɢ ɞɟɫɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɲɢɪɟɝ ɩɪɢɨɛɚʂɚ -ɄɈ ɉɟɱɟʃɟɜɚɰ ɢ ɄɈ
ɑɟɤɦɢɧ --ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɥɚɜɧɟ ɡɨɧɟ ɨɤɨ 150ɯɚ (ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ, ɧɟɤɨɥɢɤɨ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɩɪɢɥɚɡɧɢɚɫɮɚɥɬɧɢɩɭɬɩɪɟɦɚɧɚɫɟʂɭɑɟɤɦɢɧ)..
Ʉɚɧɚɥ ɒɚɪɚɧɢɰɚ-ɑɟɤɦɢɧɫɤɢɩɨɬɨɤ ɩɪɨɥɚɡɢ ɤɪɨɡ ɫɟɥɨ ɑɟɤɦɢɧ ɢ ɩɨɪɟɞ
Ʌɢɩɨɜɢɰɟ ɢ Ȼɪɟɫɬɨɜɰɚ ɭɥɢɜɚ ɫɟ ɭ ȳ. Ɇɨɪɚɜɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɨʂɟɜɚɰ. ɍ
ɬɨɦɞɟɥɭɫɜɨɝ ɬɨɤɚ ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ɢ ɑɟɤɦɢɧɫɤɢ ɩɨɬɨɤ. Ʉɨɪɢɬɨ ɨɜɨɝ ɩɨɬɨɤɚ ʁɟɢɡɝɪɚɻɟɧɨ
ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɜɨɞɚ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 9 ɤɦ. ɨɞ 1972-1975. ɝɨɞɢɧɟ.
ɋɚɞɚɲʃɟ ɫɬɚʃɟ ɤɨɪɢɬɚ ʁɟ ɧɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ ʁɟɪ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɞɚ ɨɞɜɨɞɢ
ɜɟɥɢɤɟ ɜɨɞɟ Ʉɨɪɢɬɨ ʁɟ ɢɫɩɭʃɟɧɨ ɧɚɧɨɫɨɦ, ɲɭɦɫɤɢɦ ɪɚɫɬɢʃɟɦ ɢ ɨɬɩɚɰɢɦɚ ɨɞ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ ɭ ɫɜɨɦ ɝɨɪʃɟɦ ɬɨɤɭ. ɇɚɢɦɟ, ɥɟɜɚ ɨɛɚɥɚ ʁɟ (ɧɚɫɢɩ)
ɩɨɬɧɭɧɨ ɭɧɢɲɬɟɧɚ ɢɩɥɚɜɢɨɤɨ 10 ɯɚ. ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ. Ⱦɟɫɧɚɨɛɚɥɚɬʁ.
ɤɪɭɧɚ ɧɚɫɢɩɚ ʁɟ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɭ ɄɈ ɑɟɤɦɢɧ ɩɪɟɫɟɱɟɧɚ ʁɚɪɤɨɜɢɦɚ ɧɚ
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɬɚ ɢ ɩɪɢ ɧɚɢɥɚɫɤɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ ɢɡɥɢɜɚ ɫɟ ɢ ɩɥɚɜɢ ɨɤɨ 10 ɯɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɄɈ ɑɟɤɦɢɧ. Ɍɚɤɨɻɟɢ ɤɪɨɡɄɈ Ʌɢɩɨɜɢɰɚʁɟ ɧɚ ɜɢɲɟ
ɦɟɫɬɚɨɲɬɟʄɟɧɞɟɫɧɨɨɛɚɥɧɢɧɚɫɢɩ ɢ ɩɪɢ ɧɚɢɥɚɫɤɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ ɩɥɚɜɢ ɨɤɨ 20 ɯɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɡɚɩɚɞɧɨ ɨɞ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ
ɩɪɭɝɟ. ɇɚɜɟɞɟɧɢ ɞɟɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɧɚɫɟʂɚ ɧɟ ɛɢ ɛɢɨ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧ ɞɚ
ɝɪɚɻɚɧɢ ɧɢɫɭ ɜɪɲɢɥɢ ɩɪɟɫɟɰɚʃɟ ɤɪɭɧɟ ɧɚɫɢɩɚ. ɋɚɞɚ ɡɛɨɝ ɫɦɚʃɟɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɜɨɞɟ ɭ
ɤɚɧɚɥɭ ɜɨɞɚ ɫɟɜɪɚʄɚ ɫɚɩɨɩɥɚɜʂɟɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɡɚɲɬɢɬɢɥɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɨɝ ɧɚɫɢɩɚ, ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɫɟɱɭ ɢ
ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɲɭɦɫɤɨɝ ɪɚɫɬɢʃɚ ɢ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɨɫɬɚɥɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɦɟɪ ɟ ɢ ɪɚɞɨɜɟ ɡɚ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɬɟɪɟɧɚ ɡɚɩɚɞɧɨ ɨɞ ɤɚɧɚɥɚ, ʁɟɪ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢ ɧɚɫɢɩ ɧɟ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ
ɨɬɢɰɚʃɟ ɜɨɞɟ.
Ɇɟɻɭɬɢɦɰɟɧɬɪɚɥɧɢɞɟɨ Ʌɢɩɨɜɢɰɟɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɢɫɬɨɱɧɨɨɞ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ
ɩɪɭɝɟ ʁɟ ɱɟɫɬɨɩɭɬɚɛɢɨ ɩɥɚɜʂɟɧ ɜɨɞɚɦɚ ɤɨʁɟ ɞɨɥɚɡɟ ɦɚɯɨɦ ʁɚɪɤɨɦ ɩɨɪɟɞ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ
ɩɪɭɝɟ ɚ ɧɟ ɢɡɥɢɜɚʃɟɦ ɑɟɤɦɢɧɫɤɨɝ ɤɚɧɚɥɚ. Ɉɜɚ ɜɨɞɚ ɩɪɨɥɚɡɢ ɤɪɨɡ ɩɪɨɩɭɫɬ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɩɪɭɝɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ʁɭɠɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢ ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɩɥɚɜɢɥɚ ʁɟ ɢ
ɭɝɪɨɠɚɜɚɥɚ ɨɤɨ 100 ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚɭ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɦ ɞɟɥɭ. ɇɚɢɦɟ ɜɨɞɚ ɤɨʁɚ ɞɨɥɚɡɢ ɧɢʁɟ
ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɨɬɢɱɟ ɤɚɧɚɥɨɦ ʁɟɪ ʁɟ ɛɢɨ ɡɚɩɭɲɟɧ ɪɚɡɧɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ ɫɦɟʄɟ), ʁɟɪ ɦɧɨɝɚ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚɧɟɦɚʁɭʄɭɩɪɢʁɟɡɚɩɪɨɥɚɡ ɞɨ ɫɜɨʁɢɯ ɞɜɨɪɢɲɬɚ, ɚɢɡɝɪɚɻɟɧɢ ɩɪɨɩɭɫɬɢ ɫɭ
ɛɢɥɢ ɦɚɥɟ ɩɪɨɩɭɫɧɟ ɦɨʄɢ ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɢɫɭ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɨɞɜɨɞɭ ɜɨɞɭ, ɜɟʄ ɫɟ ɨɧɚ
ɚɤɭɦɭɥɢɪɥɚ ɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɫɜɨʁɢɧɟɤɨʁɚ ʁɟɞɭɠɟ ɜɪɟɦɟ ɛɢɥɚ ɩɨɞ
ɜɨɞɨɦ. ȼɨɞɚ ɞɚʂɟ ɨɞɥɚɡɢ ɤɚɧɚɥɨɦ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨɢɫɩɭʃɟɧ ɫɦɟʄɟɦ ɢ ɡɟɦʂɨɦ ɢ
16

13. мај 2017.

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

Страна 667 — Број 7

ɢɫɬɨɱɧɢɦ ʁɚɪɤɨɦ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɩɪɭɝɟ ɢ ɩɪɨɩɭɫɬɨɦ ɤɪɨɡ ɢɫɬɟ ɭɥɢɜɚ ɫɟ ɨɩɟɬ ɭ ɤɨɪɢɬɨ
ɑɟɤɦɢɧɫɤɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɩɪɟɦɚ Ȼɪɟɫɬɨɜɰɭ. ɍ ɰɢʂɭ ɬɪɚʁɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɜɨɝ ɞɟɥɚ ɧɚɫɟʂɚ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɚ ɫɟɭɪɚɞɢ ɬɟɯɧɢɱɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɟʄɟ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɭɪɟɻɟʃɟ
ɨɜɨɝɜɨɞɨɬɨɤɚ.
Ɍɨɤɨɦ  ɝɨɞ ɤɪɨɡ ɧɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ Ʌɢɩɨɜɢɰɚ ɧɚ ɤɚɧɚɥɭ ɫɭ ɢɡɜɪɲɟɧɢ
ɪɚɞɨɜɢɧɚ ɞɭɠɢɧɢ ɨɤɨɦɬɚɤɨɞɚ ɨɜɞɟɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɩɨɫɬɨʁɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɧɨɜɢɯ
ɩɨɩɥɚɜɚɆɟɻɭɬɢɦɞɟɨɤɚɧɚɥɚɨɞɅɢɩɨɜɢɰɟɩɪɟɦɚ Ȼɪɟɫɬɨɜɰɭ ɭɡ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɭɩɪɭɝɭ
ɨɫɬɚɨ ʁɟ ɧɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧ ɬɚɤɨ ɞɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɚɢɥɚɫɤɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɚɨɩɚɫɧɨɫɬɨɞɩɥɚɜʂɟɧɚɨɜɨɝɦɟɫɬɚ
ɉɥɚɜɧɚɡɨɧɚ
-ɞɭɠɞɟɨɧɢɰɟɬɨɤɚ ɤɚɧɚɥɚ ɒɚɪɚɧɢɰɚ ɭɄɈɑɟɤɦɢɧɨɞɧɚɫɟʂɟɧɨɝɦɟɫɬɚ
ɑɟɤɦɢɧ ɞɨ Ʌɢɩɨɜɚɱɤɨɝ ɚɬɚɪɚ ɥɟɜɨ ɢ ɞɟɫɧɨ ɩɪɢɨɛɚʂɟ ɤɚɧɚɥɚ –ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɥɚɜɧɟ
ɡɨɧɟɨɤɨɯɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ.
- ɞɭɠ ɞɟɨɧɢɰɟ ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɄɈ Ʌɢɩɨɜɢɰɚ ɨɞ ɑɟɤɦɢɧɫɤɨɝ ɚɬɚɪɚ ɤɪɨɡ ɄɈ
Ʌɢɩɨɜɢɰɚ ɞɟɫɧɨ ɩɪɢɨɛɚʂɟ ɤɚɧɚɥɚ –ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɥɚɜɧɟ ɡɨɧɟ ɨɤɨ ɯɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɭɩɨʁɚɫɭɡɚɩɚɞɧɨɨɞɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟɩɪɭɝɟ (ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ)
- ɞɟɨɧɢɰɚ ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɄɈ Ʌɢɩɨɜɢɰɚ ɨɞ Ʌɢɩɨɜɢɰɟ ɩɪɟɦɚ Ȼɪɟɫɬɨɜɰɭ ɭɡ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɭɩɪɭɝɭ –ɩɨɜɪɲɢɧɚɩɥɚɜɧɟɡɨɧɟɨɤɨɯɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɭ
ɩɨʁɚɫɭɡɚɩɚɞɧɨɨɞɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟɩɪɭɝɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ, ɫɚɨɛɪɚɻɚʁɧɢɰɚ)
ȳɟɥɚɲɧɢɱɤɚ Ʉɭɩɢɧɨɜɚɱɤɚ ɪɟɤɚ ʁɟ ɞɟɫɧɚ ɩɪɢɬɨɤɚ ȳɭɠɧɟ Ɇɨɪɚɜɟ ɤɨʁɚ ɫɟ
ɭɥɢɜɚ ɤɨɞ ȳɟɥɚɲɧɢɰɟ. ȵɟɧ ɫɥɢɜ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɞɟɥɨɜɟ ɄɈ ȳɚɪɫɟɧɨɜɨ, Ƚɨɪʃɟ ɢ Ⱦɨʃɟ
Ʉɭɩɢɧɨɜɢɰɟ, ȼɟɥ. Ȼɢʂɚɧɢɰɟ ɢ ȳɟɥɚɲɧɢɰɟ. Ȼɭʁɢɱɧɨɝ ʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ Ʉɪɨɡ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢ
ɞɟɨ ɫɟɥɚ ʁɟɞɧɢɦ ɞɟɥɨɦ, ɞɟɫɧɨɦ ɨɛɚɥɨɦ ɩɪɨɥɚɡɢ ɝɥɚɜɧɢ ɩɭɬ-ɭɥɢɰɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɬɩɭɧɨ
ɭɝɪɨɠɟɧ ɢ ɨɞɧɟɲɟɧ. Ɉɜɨ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚɲɬɨ ʁɟ ɡɛɨɝ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɟ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɟ ɲʂɭɧɤɚ ɧɚ
ɭɥɢɜɧɨɦ ɞɟɥɭ ɭ ȳɭɠɧɭ Ɇɨɪɚɜɭ ɞɨɲɥɨɞɨ ɩɪɨɞɭɛʂɢɜɚʃɚ ɞɧɚ ɤɨɪɢɬɚ.
ɍ ɰɢʂɭ ɡɚɲɬɢɬɟ  ɬɪɟɛɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɤɨɪɢɬɚ ɪɟɤɟ ɨɞ ɭɲʄɚ ɞɨ ɤɪɚʁɚ
ɫɟɥɚ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦɩɪɟɝɪɚɞɚ, ɩɪɚɝɨɜɚɢɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɨɧɢɯɩɨʁɚɫɟɜɚɡɚɡɚɭɫɬɚɜʂɚʃɟɞɚʂɟɝ
ɩɪɨɞɭɛʂɢɜɚʃɚ ɞɧɚ ɤɨɪɢɬɚ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ
ɉɥɚɜɧɚɡɨɧɚɩɪɢɨɛɚɥɧɢɩɨʁɚɫ ɞɨʃɟɝ ɬɨɤɚ ɪɟɤɟɭɲʄɟɭȳɭɠɧɭɆɨɪɚɜɭ ɄɈȳɟɥɚɲɧɢɰɚ--ɩɨɜɪɲɢɧɚɩɥɚɜɧɟɡɨɧɟɨɤɨ6ɯɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɇɚɤɪɢɜɚʃɤɚ ɩɪɨɬɢɱɟ ɤɪɨɡ ɧɚɫɟʂɟɧɚ ɦɟɫɬɚ ɑɭɤʂɟɧɢɤ ɇɚɤɪɢɜɚʃ ɢ
ɋɬɪɨʁɤɨɜɰɟ ɢ ɭɥɢɜɚ ɫɟ ɭ ɪɟɤɭ ȼɟɬɟɪɧɢɰɭ ɍ ɤɨɪɢɬɭ ɨɜɟ ɪɟɤɟ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɨɧɢɯ ɩɪɟɝɪɚɞɚ ɡɚ ɭɦɚʃɟʃɟ ɛɪɡɢɧɟ ɜɨɞɟ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɤɚɫɤɚɞɟ ɫɟ
ɧɟ ɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɬɚɤɨ ɞɚ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɨɛɚɥɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɧɚɢɥɚɫɤɚ ɜɟʄɢɯ ɜɨɞɚ
ɱɢɦɟɫɟɞɢɪɟɤɬɧɨɭɝɪɨɠɚɜɚɨɞɪɟɻɟɧɢɛɪɨʁɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɭɫɟɥɭɇɚɤɪɢɜɚʃ-ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ
ɟɪɨɡɢʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɚ ɤɨɪɢɬɚ ɪɟɤɟ ɂɡ ɬɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ  ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɨɧɢɯ ɩɪɟɝɪɚɞɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɩɪɟɱɢɥɟ
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɟɲɬɟɬɟɭɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ
ɉɥɚɜɧɚɡɨɧɚɭɠɢɩɪɢɨɛɚɥɧɢɩɨʁɚɫɫɪɟɞʃɟɝɬɨɤɚ ɪɟɤɟ ɞɟɫɧɚɨɛɚɥɚ ) ɨɤɨ
ɦ ɬɨɤɚ ɨɞ ɤɚɫɤɚɞɚ ɭ ɧɚɫɟʂɭ ɇɚɤɪɢɜɚʃ-ɄɈ ɇɚɤɪɢɜɚʃ --ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɥɚɜɧɟ ɡɨɧɟ
ɨɤɨ2ɯɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
ȿɪɨɡɢɜɧɚɡɨɧɚɭɠɢɩɪɢɨɛɚɥɧɢɩɨʁɚɫɫɪɟɞʃɟɝɬɨɤɚ ɪɟɤɟ ɥɟɜɚɨɛɚɥɚ ɨɤɨ
ɦ ɬɨɤɚ ɨɞ ɤɚɫɤɚɞɚ ɭ ɧɚɫɟʂɭ ɇɚɤɪɢɜɚʃ-ɄɈ ɇɚɤɪɢɜɚʃ –ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɢɫɬɚɦɛɟɧɢɨɛʁɟɤɬɢ 
ɋɭɲɢɰɚ ʁɟ ɪɟɤɚ ɬɢɩɢɱɧɨ ɛɭʁɢɱɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɤɨʁɚ ɭ ɫɜɨɦ ɬɨɤɭ ɫɤɭɩʂɚ ɢ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɭɜɨɞɭɫɥɢɜɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɄɈɂɝɪɢɲɬɟɋɥɚɜɭʁɟɜɰɟȾɪɜɨɞɟʂɚɄɭɤɭɥɨɜɰɟ
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Ƚ ɢ Ⱦ ȳɚʁɧɚ ɢ ɤɨʁɚ ɫɚ ɫɨɛɨɦ ɧɨɫɢ ɜɟɥɢɤɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɧɚɫɢɩɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɢɥɚɫɤɨɦ ɭ
ɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨɦ ɞɟɥɭ – ɄɈ Ƚ ɢ Ⱦ ȳɚʁɧɚ ɬɚʁ ɧɚɫɢɩ ɬɚɥɨɠɢ ɢ ɢɡɚɡɢɜɚ ɩɨɩɥɚɜɟ ɭ ɫɚɦɨɦ
ɧɚɫɟʂɟɧɨɦ ɦɟɫɬɭ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ  ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɜɟɥɢɤɟ ɲɬɟɬɟ ɢɡɚɡɢɜɚ ɧɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɡɟɦʂɢɲɬɭɌɨɤɨɦ ɝɨɞɢɧɟɝɪɚɞɅɟɫɤɨɜɚɰʁɟ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢɫɚȳȼɉ
ÄɆɨɪɚɜɚ³-ɇɢɲ ɢɡɪɚɞɢɥɚ-ɪɟɝɭɥɢɫɚɥɚ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɨɧɭ ɩɪɟɝɪɚɞɭ ɭ ɤɨɪɢɬɭ ɪɟɤɟ ɤɨɞ
ɦɨɫɬɚɭȽȳɚʁɧɢɧɚɞɟɥɭɩɭɬɚɅɟɫɤɨɜɚɰ-Ɇɢɪɨɲɟɜɰɟɤɨʁɚʁɟɛɢɥɚɨɲɬɟʄɟɧɚɩɨɩɥɚɜɚɦɚ
ɢɡ  ɢ ɝɨɞɢɧɟ Ɍɚɤɨɻɟ ɨɱɢɲʄɟɧɨ(ɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟ) ʁɟ ɨɤɨ  ɦ ɞɟɥɚ ɤɨɪɢɬɚ
ɪɟɤɟ ɭɡɜɨɞɧɨ ɨɞ ɦɨɫɬɚ ɭ Ʉɨ Ⱦȳɚʁɧɚ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɨɫɬɚɥɨ ʁɟ ʁɨɲ ɨɤɨ 1.0 ɦ ɤɪɢɬɢɱɧɟ
ɡɨɧɟ  ɤɪɚɤɚ ɤɨɪɢɬɚ ɋɭɲɢɰɟ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɨɱɢɫɬɢɬɢ (ɫɟɱɚ ɲɭɦɫɤɨɝ ɪɚɫɬɢʃɚ
ɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟɢɩɪɨɮɢɥɢɫɚʃɟɤɨɪɢɬɚɤɚɧɚɥɚ ɞɨɭɥɢɜɚɭɪɟɤɭȼɟɬɟɪɧɢɰɭɤɚɤɨɛɢɫɟ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɨ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɪɟɤɟ ɢ ɫɩɪɟɱɢɥɨ ɞɚʂɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɢɨɤɨɥɧɢɯɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
ɉɥɚɜɧɚɡɨɧɚ
-ɩɪɢɨɛɚɥɧɢɩɨʁɚɫ ɞɨʃɟɝ ɬɨɤɚ ɪɟɤɟ ɨɤɨɦɭɞɟɥɭ ɤɨɪɢɬɚɪɟɤɟɭɡɜɨɞɧɨ
ɢɧɢɡɜɨɞɧɨɨɞɦɨɫɬɚɭɄɨȾȳɚʁɧɚ ɢɨɤɨɦɤɪɚɤɚ ɤɨɪɢɬɚɪɟɤɟɭɄɈȾȳɚʁɧɚɞɨ
ɭɥɢɜɚ ɭ ɪɟɤɭ ȼɟɬɟɪɧɢɰɭ -ɄɈ Ⱦȳɚʁɧɚ ɢ Ƚȳɚʁɧɚ --ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɥɚɜɧɟ ɡɨɧɟ ɨɤɨ 12ɯɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɜɢɲɟɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ.
- ɩɪɢɨɛɚɥɧɢɩɨʁɚɫ ɫɪɟɞʃɟɝ ɬɨɤɚ ɪɟɤɟ ɜɢɲɟɤɪɚʄɢɯɞɟɨɧɢɰɚ-ɄɈȾɪɜɨɞɟʂɚ
Ʉɭɤɭɥɨɜɰɟ ɒɢɲɢɧɰɟ –ɭɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɥɚɜɧɟ ɡɨɧɟ ɨɤɨ 9ɯɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ.
Ȼɚɛɢɱɤɚ ɪɟɤɚ – Ȼɚɛɢɱɤɚɪɟɤɚʁɟɬɢɩɢɱɧɨɛɭʁɢɱɧɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚɤɨʁɚɭɫɜɨɦɬɨɤɭ
ɫɤɭɩʂɚɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɭɜɨɞɭɫɚɩɚɞɢɧɚȻɚɛɢɱɤɟɝɨɪɟɄɚɨɛɭʁɢɱɧɚɪɟɤɚɭɜɪɟɦɟɜɟɥɢɤɢɯ
ɩɚɞɚɜɢɧɚɧɨɫɢɜɟɥɢɤɟɤɨɥɢɱɢɧɟɜɨɞɟ ɢɧɚɫɢɩɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɫɢɥɚɫɤɨɦ ɭ ɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨɦ
ɞɟɥɭ, ɭ ɄɈ Ⱦɨʃɚ Ʌɚɤɨɲɧɢɰɚ, ɢɡɥɢɜɚ ɢ ɬɚɥɨɠɢ ɧɚɫɢɩ ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɜɟɥɢɤɟ ɲɬɟɬɟ
ɢɡɚɡɢɜɚ ɩɥɚɜɟʄɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɨɤɨ  ɯɚ  ɡɚ ɨɜɭ ɄɈ ɧɚʁɩɥɨɞɧɢʁɟ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɛɭʁɢɱɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ Ȼɚɛɢɱɤɟ ɪɟɤɟ ʃɟɧɨ ɤɨɪɢɬɨ ʁɟ
ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɟɭɞɨʃɟɦɞɟɥɭɩɪɟɦɚɭɥɢɜɭɭȳɭɠɧɭɆɨɪɚɜɭɭɭɤɭɩɧɨʁɞɭɠɢɧɢɨɞɨɤɨ
ɦɈɜɞɟʁɟɤɨɪɢɬɨɨɛɪɚɫɥɨɲɭɦɫɤɢɦɪɚɫɬɢʃɟɦɚɥɢʁɟɜɟʄɢɩɪɨɛɥɟɦɭɬɨɦɟɲɬɨʁɟ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɬɚɥɨɝɨɦɧɚɧɨɫɚɦɭʂɚɚɥɢɢɡɛɨɝɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɟɝɧɟɦɚɪɚɢɧɟɛɪɢɝɟɦɟɲɬɚɧɚ
– ɨɞɥɚɝɚʃɟɜɟɥɢɤɢɯɤɨɥɢɱɢɧɚɨɬɩɚɞɚ ɲɚɲɚɩɥɚɫɬɢɱɧɟɮɥɚɲɟɢɞɪ ɩɚɫɭɫɬɜɨɪɟɧɚ
ɨɞɪɟɻɟɧɚɤɪɢɬɢɱɧɚɦɟɫɬɚɤɨʁɚɫɭɤɨɧɫɬɚɧɬɧɚɩɪɟɬʃɚɢɡɥɢɜɚʃɭɬɚɤɨɞɚɧɚɩɨʁɟɞɢɧɢɦ
ɦɟɫɬɢɦɚɬɚɥɨɝɞɨɫɬɢɠɟɜɢɫɢɧɭɨɛɚɥɚ
ɉɥɚɜɧɚ ɡɨɧɚ ɞɨʃɢ ɬɨɤ Ȼɚɛɢɱɤɟ ɪɟɤɟ ɭ ɞɟɥɭ ɨɤɨɦ ɭɡɜɨɞɧɨ ɨɞ ɭɥɢɜɚ ɭ
ȳɭɠɧɭ Ɇɨɪɚɜɭ-ɄɈ Ⱦɨʃɚ Ʌɚɤɨɲɧɢɰɚ--ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɥɚɜɧɟ ɡɨɧɟ ɨɤɨ 2ɯɚ
(ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ).
Ɋɚʁɧɨɩɨʂɫɤɚ ɪɟɤɚ – Ɋɚʁɧɨɩɨʂɫɤɚ ɪɟɤɚʁɟɬɢɩɢɱɧɨɛɭʁɢɱɧɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚɤɨʁɚɭ
ɫɜɨɦ ɬɨɤɭ ɫɤɭɩʂɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɭ ɜɨɞɭ ɫɚ ɩɚɞɢɧɚ Ȼɚɛɢɱɤɟ ɝɨɪɟ ɍɤɭɩɧɚ ɞɭɠɢɧɚ ɬɨɤɚ
ɪɟɤɟ ʁɟ ɨɤɨ ɤɦ ɩɪɨɬɢɱɟ ɤɪɨɡ ɄɈ Ɋɚʁɧɨ ɉɨʂɟ ɢ Ɇɚɧɨʁɥɨɜɰɟ ɝɞɟ ɫɟ ɭɥɢɜɚ ɭ ȳɭɠɧɭ
Ɇɨɪɚɜɭ ɍ ɤɨɪɢɬɭ ɨɜɟ ɪɟɤɟ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɫɟɥɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɨɧɚ ɩɪɟɝɪɚɞɚ ɡɚ
ɭɦɚʃɟʃɟ ɛɪɡɢɧɟ ɜɨɞɟ ɍ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɤɚɫɤɚɞɟ ɧɢɫɭ ɨɞɪɠɚɜɚɧɟ,
ɩɪɨɩɭɫɬɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɡɚɩɭʃɟɧɢ ɧɚɧɨɫɨɦ ɢ ɦɭʂɟɦ ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɩɪɢ ɜɟʄɢɦ ɩɚɞɚɜɢɧɚɦɚ
ɞɨɥɚɡɢɥɨ ɞɨɫɬɚɥɧɨɝɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚɨɛɚɥɚɭɞɭɠɢɧɢɨɞɨɤɨɦɧɢɡɜɨɞɧɨɨɞɤɚɫɤɚɞɚ
ɉɥɚɜɧɚ ɡɨɧɚ ɢ ɟɪɨɡɢɨɧɚ ɡɨɧɚ: ɞɟɨ ɬɨɤɚ Ɋɚʁɧɨɩɨʂɫɤɟ ɪɟɤɟ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ
ɨɤɨ 20ɦɧɢɡɜɨɞɧɨ ɨɞɦɨɫɬɚɭɫɟɥɭɢɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɨɧɢɯɩɪɟɝɪɚɞɚ-ɄɈɊɚʁɧɨɉɨʂɟ-ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɥɚɜɧɟ ɡɨɧɟ ɨɤɨ 1,5ɯɚ (ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ,), ɫɬɚɦɛɟɧɢ ɢ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢɩɪɢɥɚɡɧɢɩɭɬ ɡɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɚɪɰɟɥɟ
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ɂɡɬɢɯɪɚɡɥɨɝɚɭɝɨɞɢɧɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɫɭɪɚɞɨɜɢɧɚɭɤɭɩɧɨʁɞɭɠɢɧɢɨɞ
ɨɤɨ ɦ ɭ ɞɟɥɭ ɨɤɨ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɫɟɥɚ ɨɞ ɩɪɟɝɪɚɞɚ-ɲɤɚɪɩɢ ɭ ɤɨɪɢɬɭ ɩɚ ɭ
ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ ɨɤɨ ɦ ɧɢɡɜɨɞɧɨ Ɋɚɞɨɜɢ ɫɭ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɢ ɢɡɦɭʂɚɜɚʃe ɢ
ɩɪɨɱɢɲʄɚɜɚʃe ɤɨɪɢɬɚ ɪɟɤɟ ɧɚ ɨɤɨ ɦ ɬɪɚɫɟ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɩɨɬɩɨɪɧɨɝ ɡɢɞɚ ɧɚ ɥɟɜɨʁ
ɫɬɪɚɧɢɤɨɪɢɬɚɪɟɤɟɭɡɩɪɢɥɚɡɧɢɩɭɬɭɞɭɠɢɧɢɨɞɦɢɜɢɫɢɧɢɨɞɦɧɢɡɜɨɞɧɨɨɞ
ɲɤɚɪɩɢ ɞɨ ɢɫɩɨɞ ɦɚʃɟɝ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɢ
ɧɚɫɢɩɚʃɟɨɲɬɟʄɟɧɨɝɩɪɢɥɚɡɧɨɝɩɭɬɚɭɞɭɠɢɧɢɨɞɦɭɧɢɡɜɨɞɧɨɨɞɲɤɚɪɩɢ
2.2 ɍɝɪɨɠɟɧɨɫɬɨɞɩɨʁɚɜɚɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚ
ɇɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɅɟɫɤɨɜɰɚɩɪɢɦɟɬɧɚʁɟɩɨʁɚɜɚɜɢɫɨɤɨɝɧɢɜɨɚɩɨɞɡɟɦɧɢɯ
ɜɨɞɚɭɜɢɲɟɄɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚɇɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɟɫɭɄɈɅɢɩɨɜɢɰɚ±ɨɤɨɯɚ

ɡɟɦʂɢɲɬɚɩɨɞɥɢɜɚɞɚɦɚɢɞɟɥɨɦɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟɤɚɨɢɄɈȽȻɭɧɢɛɪɨɞɢ
ȾȻɭɧɢɛɪɨɞȻɚɞɢɧɰɟȽɭɛɟɪɟɜɚɰɢɀɢɠɚɜɢɰɚɝɞɟʁɟɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨɧɚɤɨɧɜɟɥɢɤɢɯ
ɤɨɥɢɱɢɧɚɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɩɚɞɚɜɢɧɚɭɝɪɨɠɟɧɨɨɤɨɯɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɤɚɨɢɜɟʄɢɛɪɨʁɤɭʄɚɡɚɫɬɚɧɨɜɚʃɟɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ȼɢɫɨɤɧɢɜɨɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚɭɩɨɫɥɟɞʃɢɯɧɟɤɨɥɢɤɨɝɨɞɢɧɚɡɚɛɟɥɟɠɟɧʁɟɢɭ
ɄɈȼɟɥɢɤɨɌɪʃɚɧɟɝɞɟɨɛɭɯɜɚɬɚɨɤɨɯɚɱɢɦɟʁɟɭɝɪɨɠɟɧɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɤɚɨɢɫɬɚɦɛɟɧɢɨɛʁɟɤɬɢ
2.3 ɍɝɪɨɠɟɧɨɫɬɨɞɤɨɥɢɱɢɧɚɢɫɩɭɲɬɚʃɚɜɨɞɚɢɡɯɢɞɪɨɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚ
ɍɝɨɪʃɟɦɬ ɨɤɭɪɟɤɟȼɟɬɟɪɧɢɰɟɮɨɪɦɢɪɚɧɚʁɟɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚȻɚɪʁɟ ʁɟɡɟɪɨ
Ȼɚɪʁɟ ȳɟɡɟɪɨȻɚɪʁɟɧɚɥɚɡɢɫɟɧɚɪɟɰɢȼɟɬɟɪɧɢɰɢɧɚɨɤɨɤɦɭɡɜɨɞɧɨɨɞɅɟɫɤɨɜɰɚ
Ɏɨɪɦɢɪɚɧɚɚɤɨɦɭɥɚɰɢʁɚɩɪɨɫɬɢɪɟɫɟɧɚɥɨɤɚɥɢɬɟɬɭɤɨʁɢɫɟɧɚɡɢɜɚɤɥɢɫɭɪɚɢɢɦɚ

ɭɤɭɩɧɭɡɚɩɪɟɦɢɧɭɨɞɦɢɥɢɨɧɚɦ ɜɨɞɟɍɤɭɩɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɫɥɢɜɚɪɟɤɟ
ȼɟɬɟɪɧɢɰɟɞɨɭɲʄɚɢɡɧɨɫɢɦɚɫɚɦɚɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟɤɦɫɥɢɜɚ
ɲɬɨɱɢɧɢɨɞɭɤɭɩɧɟɫɥɢɜɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
Ɍɚɛɟɥɚ5ɈɫɧɨɜɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟʁɟɡɟɪɚȻɚɪʁɟ
ɇɚɡɢɜ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ
Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ʉɨɪɢɫɧɚɡɚɩɪɟɦɢɧɚɚɤɭɦɭɥɡɚɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
Ȼɢɨɥɨɲɤɢ
ɦɢɧɢɦɭɦ

ɭɩɟɪɢɨɞɭɜɟɥɢɤɢɯɜɨɞɚ

ɍɩɟɪɢɨɞɭɦɚɥɢɯɜɨɞɚ
Ʉɨɬɚɦɢɧɢɦɚɥɧɨɝɪɚɞɧɨɝɧɢɜɨɚ
Ʉɨɬɚɤɪɭɧɟɛɪɚɧɟ
ɉɨɜɪɲɢɧɚɜɨɞɟɧɨɝɨɝɥɟɞɚɥɚɩɪɢɤɨɬɢɦɧɦ
Сре ɞʃɚɞɭɛɢɧɚɚɤɭɦɭɥ ȼȺ ɡɚɩɪɨɫɟɱɧɭɝɨɞɢɧɭ

ɏɦ3

ɦ3/с
ɦ3/с
ɦɧɦ
ɦɧɦ
ɯɚ
ɦ

Ⱦɭɠɢɧɚɛɪɚɧɟɤɨʁɨɦʁɟʁɟɡɟɪɨɩɪɟɝɪɚɻɟɧɨɢɡɧɨɫɢɦɧɚɤɪɭɧɢ ɧɚʁɜɢɲʂɨʁ
ɬɚɱɤɢ ɞɨɤɲɢɪɢɧɚɤɪɭɧɟɛɪɚɧɟɩɪɟɤɨɤɨʁɟɩɪɟɥɚɡɢɩɭɬʁɟɦɆɚɤɫɢɦɚɥɧɚɲɢɪɢɧɚ
ɛɪɚɧɟɭɫɬɨɩɢʁɟɦɲɬɨʁɟɡɧɚɬɧɨɜɢɲɟɨɞʃɟɧ
ɟɞɭɠɢɧɟɭɤɪɭɧɢȼɢɫɢɧɚ
ɜɚɥɨɛɪɚɧɚʁɟɦɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɩɪɟɥɢɜɚʁɟɦɫɞɨɤʁɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟɜɚɤɭɚɬɨɪɚ
ɦɫ
Ɂɚɩɨɬɪɟɛɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɢɡɝɪɚɻɟɧɨʁɟɧɟɤɨɥɢɤɨɦɚʃɢɯʁɟɡɟɪɚ
ɢɬɨɭȾɉɉɨɪɟɱʁɟɢɡȼɭɱʁɚɬɪɢʁɟɡɟɪɚɢɉɥɚɧɬɚɠɢȺȾɭȼɢɧɚɪɰɭ
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ɍ ɤɨɪɢɬɭ ɪɟɤɟ ȳɭɠɧɟ Ɇɨɪɚɜɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ɫɭ ɧɚ ɦɟɫɬɢɦɚ ɩɨɡɚʁɦɢɲɬɢɦɚ
ɩɟɫɤɚ ɛɚɪɟ ɢ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɫɭ ɤɨɞ ɫɟɥɚ Ʌɢɩɨɜɢɰɚ ɢ Ʌɨɤɨɲɧɢɰɚ ɤɚɨ ɢ ɤɨɞ ɫɟɥɚ
ȾɨɛɪɨɬɢɧɢȼȽɪɚɛɨɜɧɢɰɚ
ɉɨɪɟɞ ɛɪɚɧɟ „Ȼɚɪʁɟ³ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɞ ɧɚɞɡɨɪɨɦ ȳɉ Äȼɨɞɨɜɨɞ³-Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɝɨɪɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ
ɦɢɤɪɨɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɟ:
Ɍɚɛɟɥɚ 6. Ɇɢɤɪɨɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚ ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɅɟɫɤɨɜɰɚ
Ⱥɤɭɦɭɥɚɰɢʁɭɢɡɝɪɚɞɢɨ
ɇɚɡɢɜɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɟ
ɄɈ
ɉɪɟɫɟɱɢɧɚ
ɉɪɟɫɟɱɢɧɚ
Ȼɟɥɢɩɨɬɨɤ
Ȼɟɥɢɩɨɬɨɤ
ȾɉÄɉɨɪɟɱʁɟ³ȼɭɱʁɟ
Ȼɟɥɢɩɨɬɨɤ
Ȼɟɥɢɩɨɬɨɤ
Ȼɟɥɢɩɨɬɨɤ
Ȼɟɥɢɩɨɬɨɤ
ɋɥɚɜɭʁɟɜɰɟ
ɋɥɚɜɭʁɟɜɰɟ
ɋɥɚɜɭʁɟɜɰɟ
ɋɥɚɜɭʁɟɜɰɟ
ɂɝɪɢɲɬɟ
ɂɝɪɢɲɬɟ
ȼɨʄʃɚɤ
Ⱦɋɬɨɩɚʃɟ-ȼɢɧɚɪɰɟ
ɑɚɪɞɚɤɢʃɚ
ɉɨɞɪɢɦɰɟ-Ɇɢɥɚɧɨɜɨ
Äɇɚɜɢɩ-ɉɥɚɧɬɚɠɚ³ȾɈɈ
ɑɚɪɞɚɤɢʃɚ
ɉɨɞɪɢɦɰɟ-Ɇɢɥɚɧɨɜɨ
Ʌɟɫɤɨɜɚɰ
ɑɚɪɞɚɤɢʃɚ
ɉɨɞɪɢɦɰɟ-Ɇɢɥɚɧɨɜɨ
ɉɥɚɧɬɚɠɚ
Ⱦɨʃɟɋɬɨɩɚʃɟ
ɑɭɩɚɪɟɜɤɥɚɞɚɧɚɰ
ȼɢɧɚɪɰɟ
Ʉɥɚɞɚɧɚɰ
ȼɢɧɚɪɰɟ
Ɇɢɥɚɧɨɜɨ
Ɇɢɥɚɧɨɜɨ
ȾɉÄɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ³
Ɍɭɪɟɤɨɜɚɰ
Ɍɭɪɟɤɨɜɚɰ
Ʌɟɫɤɨɜɚɰ
Ɍɭɪɟɤɨɜɚɰ
Ɍɭɪɟɤɨɜɚɰ
ɇɚɩɪɟɞɧɚɜɟɞɟɧɟɦɢɤɪɨɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɟɫɭɭɪɟɥɚɬɢɜɧɨɫɨɥɢɞɧɨɦɫɬɚʃɭɢɩɨɪɟɞ
ɥɨɲɟɝ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɞɚ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɛɢɥɧɢʁɢɯ ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɞɨɻɟ ɞɨ ɦɚʃɟɝ ɢɡɥɢɜɚʃɚ ɜɨɞɟ ɢɡ ɨɜɢɯ
ɦɢɤɪɨɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚɢɥɢɩɭɰɚʃɚɛɪɚɧɚɧɚʃɢɦɚɱɢɦɟɛɢɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨɛɢɥɚɭɝɪɨɠɟɧɚ
ɧɚɫɟʂɟɧɚɦɟɫɬɚɭʃɢɯɨɜɨʁɛɥɢɡɢɧɢɢɨɤɨɥɧɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ
3. ɄɊɂɌȿɊɂȳɍɆɂɁȺɉɊɈȽɅȺɒȺȼȺȵȿɈȾȻɊȺɇȺɈȾɉɈɉɅȺȼȺ
Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɫɭ Ɉɩɲɬɢɦ
ɩɥɚɧɨɦɡɚɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɨɞ12-2018ɝɨɞ „ɋɥɝɥɊɋ³ ɛɪ23/12) ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ,,,Ɏɚɡɟ ɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɬɚɱɤɟ2,3 ɢ4 ɡɚɜɨɞɟI ɪɟɞɚɢɬɨ
- Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɪɟɞɨɜɧɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞɫɩɨʂɧɢɯɜɨɞɚ ɧɚɜɨɞɚɦɚ I ɪɟɞɚ,
- Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɜɚɧɪɟɞɧɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞɫɩɨʂɧɢɯɜɨɞɚ I ɪɟɞɚɢ
- Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɜɚɧɪɟɞɧɟɨɞɛɪɚɧɟɤɨɞ ɜɨɞɚI ɪɟɞɚ ɛɭʁɢɱɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ.
Ɂɚ ȼɨɞɟ I ɪɟɞɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ȳȼɉ ɋɪɛɢʁɚ ɜɨɞɟ ɚ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɪɟɤɟ ȳɆɨɪɚɜɚ ȳɚɛɥɚɧɢɰɚ ɢ ȼɟɬɟɪɧɢɰɚ ɦɟɪɨɞɚɜɧɟ
ɜɨɞɨɦɟɪɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɜɟɡɚɧɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɫɬɟɩɟɧɚ ɨɞɛɪɚɧɟ
ɧɚɥɚɡɟɫɟɧɚ ɪɟɰɢȳɆɨɪɚɜɚ ɭȽɪɞɟɥɢɰɢɡɚɪɟɤɭȳɚɛɥɚɧɢɰɭɤɨɞɫɟɥɚɉɟɱɟʃɟɜɰɟɚɡɚ
ɪɟɤɭ ȼɟɬɟɪɧɢɰɭ ɭ Ʌɟɫɤɨɜɰɭ –Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ
2017ɝɨɞ ÄɋɥɝɥɊɋ³ɛɪ5/17). Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɫɭɫɥɟɞɟʄɢ
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ɊɟɤɚȳɆɨɪɚɜɚ – Ƚɪɞɟɥɢɰɚ
Ɋɟɞɨɜɧɚɨɞɛɪɚɧɚ.................. ɧɢɜɨɭɧɨɠɢɰɢɧɚɫɢɩɚ
ȼɚɧɪɟɞɧɚɨɞɛɪɚɧɚ..... ɧɢɜɨɧɚɦɢɫɩɨɞɤɪɭɧɟɧɚɫɢɩɚɭɡ ɞɚʂɢɩɨɪɚɫɬ
ȳɚɛɥɚɧɢɰɚ – ɉɟɱɟʃɟɜɰɟ
Ɋɟɞɨɜɧɚɨɞɛɪɚɧɚɜɨɞɨɫɬɚʁ150ɤɨɬɚ
ȼɚɧɪɟɞɧɚɨɞɛɪɚɧɚ............................ ɜɨɞɨɫɬɚʁ300ɤɨɬɚ
ȼɟɬɟɪɧɢɰɚ – Ʌɟɫɤɨɜɚɰ
Ɋɟɞɨɜɧɚɨɞɛɪɚɧɚɜɨɞɨɫɬɚʁ+130ɤɨɬɚ
ȼɚɧɪɟɞɧɚɨɞɛɪɚɧɚ... ɜɨɞɨɫɬɚʁ+200ɤɨɬɚ
ɇɚɜɨɞɚɦɚ II ɪɟɞɚ, ɩɪɟɦɚ Ɉɩɲɬɟɦ ɩɥɚɧɭ ɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞ
ɨɞ 12-2018 ɝɨɞ ÄɋɥɝɥɊɋ³ ɛɪ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ,,, Ɏɚɡɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ 
ɬɚɱɤɟ11ɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɡɚɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɫɟɭɬɜɪɻɭʁɭɥɨɤɚɥɧɢɦ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɩɥɚɧɨɦɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɬɨ
- Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɪɟɞɨɜɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ -ɡɚ ɞɟɨɧɢɰɟ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɜɨɞɧɢɨɛʁɟɤɬɢɬʁɧɚɤɨʁɢɦɚɫɟɫɩɪɨɜɨɞɢɨɞɛɪɚɧɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚ,
- Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɜɚɧɪɟɞɧɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞɫɩɨʂɧɢɯɜɨɞɚ- ɡɚɞɟɨɧɢɰɟɧɚ
ɤɨʁɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢ ɜɨɞɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢɬʁ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɨɞɛɪɚɧɚ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ,
- Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɫɬɚʃɟɩɪɢɩɪɚɜɧɨɫɬɢ- ɡɚɜɨɞɟɧɚɤɨʁɢɦɚɧɟɩɨɫɬɨʁɟɢɡɝɪɚɻɟɧɢ
ɡɚɲɬɢɬɧɢɨɛʁɟɤɬɢ
ɉɥɚɧɨɦ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ
ɝɨɞ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɮɚɡɟ ɨɞɛɪɚɧɟ:
ɎȺɁȺ 1. ɉɪɢɩɪɟɦɚ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɩɨɩɥɚɜɚ
ɎȺɁȺ 2. ȼɚɧɪɟɞɧɚ ɨɞɛɪɚɧɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
ɎȺɁȺ 3. ȼɚɧɪɟɞɧɨ ɫɬɚʃɟ
ɎȺɁȺ 4. Ɉɬɤɥɚʃɚʃɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɲɬɟɬɧɨɝ ɞɟʁɫɬɜɚɜɨɞɚ
Ɏɚɡɚ 1 – ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɦɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɡɧɚɱɚʁ ɫɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ
ɩɪɢɪɨɞɭ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɩɨɩɥɚɜɚ ɝɞɟ ʁɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɜɪɟɦɟ ɡɚ ɪɟɚɝɨɜɚʃɟ ɧɚ
ɩɨʁɚɜɭɛɭʁɢɱɧɢɯɩɚɞɚɜɢɧɚɜɟɨɦɚɤɪɚɬɤɨɍɨɜɨɦɩɟɪɢɨɞɭɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɩɪɟɞɭɡɟɬɢɫɜɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɟɦɟɪɟɤɚɤɨ ɛɢɫɟɬɚɥɚɫɢɛɭʁɢɱɧɢɯɜɨɞɚɤɨʁɟɫɟɧɟɦɢɧɨɜɧɨʁɚɜʂɚʁɭ, ɫɩɪɨɜɟɥɢ
ɞɨ ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɚ ɭɡ ɦɢɧɢɦɭɦ ɲɬɟɬɚ. Ɍɨ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɡɧɚɱɢ ɞɟɬɚʂɧɨ ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɛɪɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ, ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɡɚ ɨɜɟ ɪɚɞɨɜɟ, ɤɚɨ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ.
Ɏɚɡɚ 2 - ɧɚɫɬɭɩɚ ɫɚ ɩɨʁɚɜɨɦ ɤɢɲɟ ʁɚɤɨɝ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ ɢ ɞɭɠɟɝ ɬɪɚʁɚʃɚ ɭ
ɫɥɢɜɭ ɤɨʁɢ ɝɪɚɜɢɬɢɪɚ ɤɚ ɛɪɚʃɟɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ. ɉɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɪɟ ɢ
ɪɚɞɨɜɢɭɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɥɚɧɨɦ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɩɨɩɥɚɜɚ.
Ɏɚɡɚ  - ɧɚɫɬɭɩɚ ɫɚ ɧɚʁɚɜɨɦ ɢ ɩɨʁɚɜɨɦ ɢɡɥɢɜɚʃɚ ɩɨɩɥɚɜɧɨɝ ɬɚɥɚɫɚ ɢɡ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɤɨɪɢɬɚ, ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɢɯɩɚɞɚɜɢɧɚ ɭ ɫɥɢɜɭ ɢ ʁɚɤɢɯ ɩʂɭɫɤɨɜɢɬɢɯ
ɤɢɲɚ ɧɚ ɦɟɪɨɞɚɜɧɨɦ ɞɟɥɭ ɫɥɢɜɚ. ɍɜɨɞɢ ɫɟ ɜɚɧɪɟɞɧɨ ɫɬɚʃɟ, ɩɨɫɟɛɧɟ ɦɟɪɟ ɭ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ, ɩɨɩɨɬɪɟɛɢ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɞɨɛɚɪɚ.
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Ɏɚɡɚ 4 - ɧɚɫɬɭɩɚ ɧɚɤɨɧ ɩɪɨɥɚɫɤɚ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɢ ɩɨɩɥɚɜɧɢɯ ɬɚɥɚɫɚ.
ɇɚɤɨɧ ɞɟɬɚʂɧɨ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢɯ ɲɬɟɬɚ ɧɚɫɬɚɥɢɯ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɩɨɩɥɚɜɚ, ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɟɦɟɪɟ ɢ ɜɪɲɟ ɫɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɞɚ ɫɟ ɨɬɤɥɨɧɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɩɨɩɥɚɜɚ.
ɄɊɂɌȿɊɂȳɍɆɂ ɡɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɡɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ, ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ
ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɮɚɡɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɝɪɚɞɚ
Ɏɚɡɟ ɨɞɛɪɚɧɟ
ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ

Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ
ɮɚɡɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ

ɎȺɁȺ1
ɉɪɢɩɪɟɦɚ ɡɚ
ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ
ɛɭʁɢɱɧɢɯ
ɩɨɩɥɚɜɚ
ɎȺɁȺ 2
ȼɚɧɪɟɞɧɚ
ɨɞɛɪɚɧɚ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ

ɉɪɢɩɪɟɦɚ ɨɞɛɪɚɧɟ

ɎȺɁȺ 3
ȼɚɧɪɟɞɧɨ ɫɬɚʃɟ

ɎȺɁȺ 4
Ɉɬɤɥɚʃɚʃɟ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ
ɩɨɩɥɚɜɚ

ɇɚʁɚɜɟ ɢ ɩɨʁɚɜɟ ɩɨɩɥɚɜɧɟ ɤɢɲɟ
ɞɭɠɟɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɬɪɚʁɚʃɚ- ʁɚɤɟ
ɩʂɭɫɤɨɜɢɬɟ ɤɢɲɟ - ɤɢɲɟ ʁɚɤɨɝ
ɢɧɬɟɡɢɬɟɬɚ ɧɚ ɦɟɪɨɞɚɜɧɨɦ ɞɟɥɭ
ɫɥɢɜɚ ɬɨɤɚ
ɇɚʁɚɜɚ ɢ ɩɨʁɚɜɚ ɢɡɥɢɜɚʃɚ
ɩɨɩɥɚɜɧɨɝ ɬɚɥɚɫɚ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɨɝ
ɬɨɤɚ ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɢɯ
ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɭ ɫɥɢɜɭ ɢ ɩɨɜɪɟɦɟɧɢɯ
ʁɚɤɢɯ ɩʂɭɫɤɨɜɢɬɢɯ ɤɢɲɚ ɧɚ
ɦɟɪɨɞɚɜɧɨɦ ɞɟɥɭ ɫɥɢɜɚ.
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ ɩɥɚɜʂɟʃɭ ɬɟɪɟɧɚ.
ɇɚɤɨɧ ɩɨʁɚɜɚ ɢɡɥɢɜɚʃɚ
ɩɨɩɥɚɜɧɨɝ ɬɚɥɚɫɚ

Ɋɚɧɝ ɢ ɜɪɫɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɦɟɪɚ ɢ ɪɚɞɨɜɚ ɩɨ ɮɚɡɚɦɚ
ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
Ɇɟɪɟ ɢ ɪɚɞɨɜɢ ɭ
ɩɪɢɩɪɟɦɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɡɚ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ ɢ
ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ
ɨɞ ɩɥɚɜʂɟʃɚ
ȼɚɧɪɟɞɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ,
ɦɟɪɟ ɢ ɪɚɞɨɜɢ ɭ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ
ɩɥɚɜʂɟʃɚ
ȼɚɧɪɟɞɧɨ ɫɬɚʃɟ,
ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɢ ɞɨɛɚɪɚ

Ɉɬɤɥɚʃɚʃɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ
ɩɥɚɜʂɟʃɚ

Kɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɪɟɞɨɜɧɟ ɢ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɞ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɜɨɞɚ ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢ ɫɭ ɭ ɱɟɬɢɪɢ ɝɪɭɩɟ Ⱥ Ȼ ɐ ɢ Ⱦ Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦ Ⱥ ɫɟ
ɨɞɧɨɫɢɧɚɫɬɚʃɟɟɜɚɤɭɚɰɢɨɧɨɝɨɛʁɟɤɬɚɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦȻɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɤɚɧɚɥɫɤɭɦɪɟɠɭɢ
ʃɟɧɭ ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬ ɜɨɞɨɦ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɐ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɡɚɫɢʄɟʃɨɫɬ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɨɞ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɝ ɜɨɞɧɨɝ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɧɚ ɫɥɢɜɭ ɫɚ ɩɨʁɚɜɨɦ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ Ⱦ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɜɢɫɢɧɭ ɫɧɟɠɧɨɝ ɩɨɤɪɢɜɚɱɚ ɧɚ ɫɥɢɜɭ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɚɡɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ
4. ɆȿɊȿɁȺɒɌɂɌȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺ
ɍ ɰɢʂɭ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚɬɢɦ ɫɦɚʃɟʃɚ ɲɬɟɬɚ ɧɚɫɬɚɥɢɯ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɢɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚɩɨɫɥɟɞɢɰɚɢɡɚɡɜɚɧɢɯɢɡɥɢɜɚʃɟɦɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɨɞɚɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɟɱɢɬɚɜɧɢɡɦɟɪɚɢɪɚɞʃɢɡɚɡɚɲɬɢɬɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɍɫɦɢɫɥɭɡɚɲɬɢɬɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɪɚɡɥɢɤɭʁɭɫɟ
- ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɦɟɪɟɡɚɡɚɲɬɢɬɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
- ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɦɟɪɟ ɩɪɟɢɭɬɨɤɭɩɨɩɥɚɜɟ ɢ
- ɦɟɪɟ ɡɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɢ ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɢɡɚɡɜɚɧɢɯ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɟɦɟɪɟ
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4.1. ɉɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɦɟɪɟ
ɍ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɦɟɪɟ ɭɛɪɚʁɚɦɨ ɫɜɟ ɦɟɪɟ ɢ ɪɚɞʃɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɪɚɞɢ
ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɝ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ʃɢɯɨɜɨɝ
ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɧɢɡ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɭ ɰɢʂɭ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɨɞɩɨɩɥɚɜɚɉɪɟɫɜɟɝɚɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟ
1 Ɋɟɞɨɜɧɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚɬɢ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚɬɢ ɜɟʄ ɢɡɝɪɚɻɟɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦɟ ɡɚ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɢɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɪɟɝɭɥɚɰɢʁɭɜɨɞɨɬɨɤɚɤɚɨɢɨɱɭɜɚɬɢɩɨɫɬɢɝɧɭɬɨ
ɫɬɚʃɟ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟɦ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɢɥɢ ɧɚ ɬɪɚɫɚɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɉɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɭ ɬɨɤɭ 7ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɅɟɫɤɨɜɰɚ ɫɭ:
x Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɄɈ Ȼɟɥɚɧɨɜɰɟ ɨɞ ɚɫɮɚɥɬɧɨɝ ɩɭɬɚ
Ʌɟɫɤɨɜɚɰ–Ȼɨʁɧɢɤɩɪɟɦɚɩɨʂɭ -Ɉɜɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɩɪɟɞɜɢɻɚ ɪɚɞɨɜɟɧɚɞɟɨɧɢɰɢɨɞ
ɚɫɮɚɥɬɧɨɝ ɩɭɬɚ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ –Ȼɨʁɧɢɤ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ ɞɭɠɢɧɢ 20 ɦ ɑɢɲʄɟʃɟ ɬɪɟɛɚ
ɨɛɚɜɢɬɢɭɞɜɟɮɚɡɟ1) ɭɞɭɠɢɧɢɨɞ20ɦɟɬɚɪɚɢɡɜɪɲɢɬɢɫɟɱɭɞɪɜɟʄɚɲɢɛʂɚɢ
ɲɭɦɫɤɨɝɪɚɫɬɢʃɚɢ2 ɭɞɭɠɢɧɢɨɞ20ɦɟɬɚɪɚɢɡɜɪɲɢɬɢɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟɬɚɥɨɝɚ
ɦɭʂɚ ɢ ɨɬɩɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɫɚ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɨɦ
ɩɪɨɩɭɫɬɚǚ600-(1ɯ5ɦ ɭɞɭɠɢɧɢɨɞɦ ɫɚɧɚɫɢɩɚʃɟɦɬɚɦɩɨɧɫɥɨʁɚɲɨɞɟɪɚ ɭ
ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɨɞ ɦ3. ɂɡɦɭʂɚɜɚʃɟ ɤɨɪɢɬɚ ʄɟ ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɧɚ ɞɭɛɢɧɢ ɨɞ 6ɦ ɫɚ
ɩɪɨɲɢɪɚɜɚʃɟɦɤɨɪɢɬɚɭɝɚɛɚɪɢɬɭɨɞ0ɦ.
x Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ ɤɨɪɢɬɚ ɩɨɬɨɤɚ-ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɄɈ ɇɚɤɪɢɜɚʃ-Ȼɟɥɢ ɉɨɬɨɤ ɨɞ
ɚɫɮɚɥɬɧɨɝ ɩɭɬɚ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ –ȼɭɱʁɟ ɞɨ ɄɈ ɇɚɤɪɢɜɚʃ -Ɉɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɪɚɞɨɜɟ ɧɚ ɞɟɨɧɢɰɢ ɨɞɭɥɢɜɚ ɭ ɫɬɪɚɢ ɤɚɧɚɥ ɤɨɞ ɚɫɮɚɥɬɧɨɝ ɩɭɬɚ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ –ȼɭɱʁɟ
ɩɪɟɦɚɫɟɥɭɇɚɤɪɢɜɚʃ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁɞɭɠɢɧɢ250ɦɑɢɲʄɟʃɟɬɪɟɛɚɨɛɚɜɢɬɢɭɞɜɟ
ɮɚɡɟ1) ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 250ɦɟɬɚɪɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɫɟɱɭ ɞɪɜɟʄɚ ɲɢɛʂɚ ɢ ɲɭɦɫɤɨɝ
ɪɚɫɬɢʃɚɢ2 ɭɞɭɠɢɧɢɨɞ200ɦɟɬɚɪɚɢɡɜɪɲɢɬɢɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟɬɚɥɨɝɚɦɭʂɚɢ
ɨɬɩɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɫɚ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ ɢ ɭɝɪɚɞʃɨɦ ɩɪɨɩɭɫɬɚ
ǚ600-(2ɯ4ɦ ɫɚɧɚɫɢɩɚʃɟɦɬɚɦɩɨɧɫɥɨʁɚɲɨɞɟɪɚ ɭɭɤɭɩɧɨʁɤɨɥɢɱɢɧɢɨɞ8ɦ3.
ɂɡɦɭʂɚɜɚʃɟɤɨɪɢɬɚʄɟɫɟɜɪɲɢɬɢɧɚɞɭɛɢɧɢɨɞ8ɦɫɚɩɪɨɲɢɪɚɜɚʃɟɦɤɨɪɢɬɚ
ɭ ɞɧɭ ɭ ɝɚɛɚɪɢɬɭ ɨɞ 0ɦ. ɂɡɜɪɲɢɬɢ ɩɪɨɱɢɲʄɚɜɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɪɨɩɭɫɬɚ
ɦɚɲɢɧɫɤɢɪɭɱɧɨ .

x

x

Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɩɨɩɪɚɜɰɢ ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɟ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ ÄȻɪɡɚ ɜɨɞɚ“ ɭ ɄɈ
Ⱦ.Ȼɭɧɭɲɚɢɜɚɻɟʃɭɩɚʃɟɜɚɜɢɲɟɬɨɩɨɥɚɢɡɤɨɪɢɬɚ -ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɫɭɪɚɞɨɜɢ
ɭ ɤɨɪɢɬɭɤɚɧɚɥɚ „Ȼɪɡɚɜɨɞɚ³ɭɄɈȾȻɭɧɭɲɚɊɚɞɨɜɢɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɮɚɡɚ
1) – ɢɫɤɨɩɢɨɞɜɨɡɩɚʃɟɜɚɪɚɧɢʁɟɩɨɫɟɱɟɧɢɯɬɨɩɨɥɚɢɮɚɡɚ- ɞɨɜɨɡɧɚɫɢɩɚʃɟ
ɢɫɚɛɢʁɚʃɟɡɟɦʂɟɧɚɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɚɦɚɭɡɩɚɪɰɟɥɟɫɚɤɨʁɟʁɟɨɞɧɟɬɞɟɨɡɟɦʂɢɲɬɚ
–ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚɤɨɥɢɱɢɧɚɡɟɦʂɟɡɚɧɚɫɢɩɚʃɟɦ3.
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ Äɒɚɢɧɨɜɚɱɤɢ ɤɚɧɚɥ³ ɭ ɄɈ
ɒɚɢɧɨɜɚɰ-Ɋɚɞɨɜɢɧɚɨɤɨ66ɦɭɞɭɠɢɧɢɤɨɪɢɬɚɤɚɧɚɥɚɨɞɨɛʁɟɤɬɚɫɬɪɭɝɚɪɟ
ɞɨɭɥɢɜɚɭɪɟɤɭȼɟɬɟɪɧɢɰɭ. ɑɢɲʄɟʃɟɬɪɟɛɚɨɛɚɜɢɬɢɭɞɜɟɮɚɡɟ1) ɭɞɭɠɢɧɢɨɞ
660ɦɟɬɚɪɚɢɡɜɪɲɢɬɢɫɟɱɭɞɪɜɟʄɚɲɢɛʂɚɢɲɭɦɫɤɨɝɪɚɫɬɢʃɚɢ2 ɭɞɭɠɢɧɢɨɞ
660 ɦɟɬɚɪɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟ ɬɚɥɨɝɚ ɦɭʂɚ ɢ ɨɬɩɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɫɚ
ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦɤɨɪɢɬɚɤɚɧɚɥɚɂɡɦɭʂɚɜɚʃɟʄɟɫɟɜɪɲɢɬɢɧɚɞɭɛɢɧɢɨɞ5ɦɫɚ
ɩɪɨɲɢɪɚɜɚʃɟɦɤɚɧɚɥɚɭɝɚɛɚɪɢɬɭɨɞ5ɦɫɚɨɞɥɚɝɚʃɟɦɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɧɚɫɬɪɚɧɭ
23
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Ɋɚɞɨɜɢɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭɤɨɪɢɬɚ ɨɞɜɨɞɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚɭɄɈȼɢɧɚɪɰɟɬɡɜÄɤɚɧɚɥɨɞ
ɬɡɜȾɚɤɢɧɦɥɢɧɞɨɭɥɢɜɚɭɬɡɜɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɢɤɚɧɚɥ³“,–ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɫɭɪɚɞɨɜɢ
ɧɚ ɨɤɨ 442ɦ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɤɨɪɢɬɚ ɨɞɜɨɞɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ. ɑɢɲʄɟʃɟ ɬɪɟɛɚ ɨɛɚɜɢɬɢ ɭ
ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 442ɦɟɬɚɪɚ ɢ ɬɨ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟ ɬɚɥɨɝɚ ɦɭʂɚ ɢ ɨɬɩɚɞɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ  ɫɚ ɨɞɜɨɡɨɦ ɢ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦ ɤɨɪɢɬɚ ʁɚɪɤɚ ɂɡɦɭʂɚɜɚʃɟ ʄɟ ɫɟ
ɜɪɲɢɬɢɧɚɞɭɛɢɧɢɨɞɦɫɚɩɪɨɲɢɪɚɜɚʃɟɦɤɚɧɚɥɚɭɝɚɛɚɪɢɬɭɨɞɦ
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ ɤɨɪɢɬɚ ɨɞɜɨɞɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɄɈ ȼɢɧɚɪɰɟ ɬɡɜ Ä
ɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɢ ɤɚɧɚɥ“ ɨɞ ɤɨɦɥɟɤɫɚ ɩɥɚɧɬɚɠɟ ɞɨ ɭɥɢɜɚ ɭ ɤɨɪɢɬɨ ɪɟɤɟ
ȳɚɛɥɚɧɢɜɟ“,–ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɫɭ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɨɤɨ 1360ɦ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɤɨɪɢɬɚ ɨɞɜɨɞɧɨɝ
ɤɚɧɚɥɚ. ɑɢɲʄɟʃɟɬɪɟɛɚɨɛɚɜɢɬɢɭɞɭɠɢɧɢɨɞ1360ɦɟɬɚɪɚɢɬɨɭɬɪɢɮɚɡɟ1) ɭ
ɞɭɠɢɧɢɨɞ1360ɦɟɬɚɪɚɢɡɜɪɲɢɬɢɫɟɱɭɞɪɜɟʄɚɲɢɛʂɚɢɲɭɦɫɤɨɝɪɚɫɬɢʃɚ2 ɭ
ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 1360 ɦɟɬɚɪɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟ ɬɚɥɨɝɚ ɦɭʂɚ ɢ ɨɬɩɚɞɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɫɚ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦ ɤɨɪɢɬɚ ʁɚɪɤɚ ɂɡɦɭʂɚɜɚʃɟ ʄɟ ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɧɚ
ɞɭɛɢɧɢ ɨɞ 6ɦ ɫɚ ɩɪɨɲɢɪɚɜɚʃɟɦ ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɝɚɛɚɪɢɬɭ ɨɞ 1,ɦ 3) ɭɤɥɚʃɚʃɟ
ɫɬɚɪɢɯɩɪɨɩɭɫɬɚɢɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɧɨɜɢɯɩɪɨɩɭɫɬɚǚ 6ɞɭɠɢɧɟɨɞ7ɦ ɢǚ
ɞɭɠɢɧɟɨɞ7ɦ ɾɚɦɟɧɚɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɚɧɚɫɢɩɚʃɟɦɫɥɨʁɚɲɨɞɟɪɚɨɞɦ3.
Ɋɚɞɨɜɢɧɚɢɡɪɚɞɢɩɨɬɩɨɪɧɨɝ ɡɢɞɚ-ɞɟɫɧɟɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɟɤɨɞɦɨɫɬɚɢɱɢɲʄɟʃɭ
ɞɟɥɚɤɨɪɢɬɚɪɟɤɟɋɭɲɢɰɟɭ ɄɈɂɝɪɢɲɬɟ- ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɫɭɪɚɞɨɜɢ ɧɚɨɤɨ200ɦ
ɭɞɭɠɢɧɢɤɨɪɢɬɚɪɟɤɟ Ɋɚɞɨɜɢɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ :1) ɢɡɪɚɞɭɞɟɫɧɨɝɩɨɬɩɨɪɧɨɝɡɢɞɚ
ɨɞ ɚɪɦɢɪɚɧɨɝ ɛɟɬɨɧɚ ɢɫɤɨɩ ɡɟɦʂɟ- ɫɚ ɨɞɜɨɡɨɦ ɢɫɤɨɩɚ  - ɭɤɭɩɧɨ ɦ  ɨɩɲɢɜɚʃɟ ɨɩɥɚɬɨɦ ɢ ɭɝɪɚɞʃɭ ɚɪɦɢɪɚɧɨɝ ɛɟɬɨɧɚ ɧɚ ɞɟɫɧɨʁ ɫɬɪɚɧɢ
(10*0.3*2.8)-ɭɤɭɩɧɨɦ), 2 ɭɞɭɠɢɧɢɨɞ200 ɦɟɬɚɪɚɢɡɜɪɲɢɬɢɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟ
ɬɚɥɨɝɚ ɦɭʂɚ ɢ ɨɬɩɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɫɚ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦ ɤɨɪɢɬɚ ɪɟɤɟ,.
ɂɡɦɭʂɚɜɚʃɟʄɟɫɟɜɪɲɢɬɢɧɚɞɭɛɢɧɢɨɞ5ɦɫɚɩɪɨɲɢɪɚɜɚʃɟɦɞɧɚɤɨɪɢɬɚ ɭ
ɝɚɛɚɪɢɬɭɨɞ2,ɦ

x

Ɋɚɞɨɜɢɧɚɢɡɪɚɞɢɩɨɬɩɨɪɧɢɯɭɥɢɜɧɢɯɡɢɞɨɜɚ-ɥɟɩɬɢɪɨɞɚɪɦɢɪɚɧɨɝɛɟɬɨɧɚ
ɧɚ ɞɟɥɭ ɨɞɜɨɞɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɩɨɪɟɞ ɮɚɛɪɢɤɟ Ɏɚɬɟɤɫ ɭ ɄɈ ȼɭɱʁɟ-Ɋɚɞɨɜɢ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ : ɢɫɤɨɩɡɟɦʂɟɨɩɲɢɜɚʃɟɨɩɥɚɬɨɦɢɭɝɪɚɞʃɭɚɪɦɢɪɚɧɨɝɛɟɬɨɧɚ
ɧɚɥɟɜɨʁɢɞɟɫɧɨʁɫɬɪɚɧɢɤɚɧɚɥɚɭɞɢɦɟɧɡɢʁɚɦɚɨɞɦɯɯ

x

Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ ɤɨɞ ɇɨɜɨɝ ɧɚɫɟʂɚ ɭ ɄɈ ȼɭɱʁɟ ɨɞ
ȼɭɱʁɚɧɫɤɨɝ ɩɭɬɚ ɞɨ ɭɥɢɜɚ ɭ ɤɨɪɢɬɨ ɪɟɤɟ ȼɭɱʁɚɧɤɟ“,–ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɫɭ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ
ɨɤɨ240ɦɭɞɭɠɢɧɢɤɨɪɢɬɚɨɞɜɨɞɧɨɝɤɚɧɚɥɚ. ɑɢɲʄɟʃɟɬɪɟɛɚɨɛɚɜɢɬɢɭɞɭɠɢɧɢ
ɨɞ240ɦɟɬɚɪɚɢɬɨɭɬɪɢɮɚɡɟ1) ɭɞɭɠɢɧɢɨɞ240ɦɟɬɚɪɚɢɡɜɪɲɢɬɢɫɟɱɭɞɪɜɟʄɚ
ɲɢɛʂɚɢɲɭɦɫɤɨɝɪɚɫɬɢʃɚ2 ɭɞɭɠɢɧɢɨɞ240 ɦɟɬɚɪɚɢɡɜɪɲɢɬɢɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟ
ɬɚɥɨɝɚ ɦɭʂɚ ɢ ɨɬɩɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɫɚ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦ ɤɨɪɢɬɚ ʁɚɪɤɚ
ɂɡɦɭʂɚɜɚʃɟ ʄɟ ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɧɚ ɞɭɛɢɧɢ ɨɞ 6ɦ ɫɚ ɩɪɨɲɢɪɚɜɚʃɟɦ ɤɚɧɚɥɚ ɭ
ɝɚɛɚɪɢɬɭɨɞ1,ɦ 3) ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɩɪɨɩɭɫɬɚǚ 6ɞɭɠɢɧɟɨɞ5ɦɫɚɧɚɫɢɩɚʃɟɦ
ɫɥɨʁɚɲɨɞɟɪɚɨɞɦ3.
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ ɢɡ ɩɨʂɚ ɞɭɠ ȼɭɱʁɚɧɫɤɨɝ ɩɭɬɚ ɭ ɄɈ
ɀɚɛʂɚɧɟ–ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɫɭ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɨɤɨ 650ɦ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɤɨɪɢɬɚ ɨɞɜɨɞɧɨɝ
ɤɚɧɚɥɚ. ɑɢɲʄɟʃɟ ɬɪɟɛɚ ɨɛɚɜɢɬɢ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 650ɦɟɬɚɪɚ ɢ ɬɨ ɭ ɞɜɟ ɮɚɡɟ1) ɭ
ɞɭɠɢɧɢɨɞ650ɦɟɬɚɪɚɢɡɜɪɲɢɬɢɫɟɱɭɞɪɜɟʄɚɲɢɛʂɚɢɲɭɦɫɤɨɝɪɚɫɬɢʃɚ2 ɭ
ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 650 ɦɟɬɚɪɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟ ɬɚɥɨɝɚ ɦɭʂɚ ɢ ɨɬɩɚɞɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɫɚ ɨɞɜɨɡɨɦ ɫɚ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦ ɤɨɪɢɬɚ ʁɚɪɤɚ ɂɡɦɭʂɚɜɚʃɟ ʄɟ ɫɟ
ɜɪɲɢɬɢɧɚɞɭɛɢɧɢɨɞ6ɦɫɚɩɪɨɲɢɪɚɜɚʃɟɦɤɚɧɚɥɚɭɝɚɛɚɪɢɬɭɨɞ0,ɦ
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Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɭɪɟɻɟʃɭ ɞɟɥɚ ɤɚɧɚɥɚ ɢ ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɟ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ ÄȻɟɥɢ
ɤɚɦɟɧ-Ʌɨʁɡɢɲɬɟ³ ɭɄɈɄɚɲɬɚɜɚɪɫɚɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɩɪɨɩɭɫɬɚ -ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ
ɫɭ ɪɚɞɨɜɢ ɭ ɞɟɥɭ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ ÄȻɟɥɢ ɤɚɦɟɧ-Ʌɨʁɡɢɲɬɟ³ ɭ ɄɈ Ʉɚɲɬɚɜɚɪ.
Ɋɚɞɨɜɢɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭɮɚɡɚ – ɡɟɦʂɚɧɟɪɚɞɨɜɟ-ɢɫɤɨɩɢɪɚɫɬɭɪɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɧɚɦɟɲɬɚʃɟ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɝɪɟʁɞɟɪɨɦ) ɢ ɮɚɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɪɨɩɭɫɬɚǚ 1000 ɞɭɠɢɧɟ ɨɞ 6ɦ ɫɚ ɧɚɫɢɩɚʃɟɦ ɢ ɪɚɡɚɫɬɢɪɚʃɟɦ
ɫɥɨʁɚɲɨɞɟɪɚɨɞɦ3.
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɤɚɧɚɥɭ Äɋɬɭɞɟɧɤɚ³ ɭ ɄɈ Ʌɢɩɨɜɢɰɚ-ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɧɚ ɞɜɟ
ɥɨɤɚɰɢʁɟ. - ɉɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɫɭ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɤɨɪɢɬɭ ɤɚɧɚɥɚ
„ɋɬɭɞɟɧɤɚ³ ɭ ɄɈ Ʌɢɩɨɜɢɰɚ Ɋɚɞɨɜɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɧɨɜɢɯ
ɩɪɨɩɭɫɬɚǚ ɧɚɞɜɟɥɨɤɚɰɢʁɟ ɯɦ ɫɚɧɚɫɢɩɚʃɟɦɫɥɨʁɚ ɲɨɞɟɪɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ
ɤɨɥɢɱɢɧɢɨɞ15ɦ3.
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ Äɫɬɚɪɚ Ȼɨɬɭʃɚ³ɭ ɄɈ Ɋɚɞɨʃɢɰɚ–
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɨɤɨ  ɦ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ ɨɞ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɧɚ ɫɬɚɪɨɦ ɤɨɪɢɬɭ
ɤɚɧɚɥɚ ɧɚ ɫɟɨɫɤɨɦ ɩɭɬɭ ɬɪɚɫɨɦ ɢɡɚ ɤɭʄɚ ɞɨ ɭɥɢɜɚ ɭ ɨɞɜɨɞɧɢ ɤɚɧɚɥɚ ɭɡ
ɚɫɮɚɥɬɧɢ ɩɭɬ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ-Ɇɢɪɨɲɟɜɰɟ ɑɢɲʄɟʃɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ : ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ
 ɦɟɬɚɪɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟ ɬɚɥɨɝɚ ɦɭʂɚ ɢ ɨɬɩɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɫɚ
ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦ ɤɨɪɢɬɚɤɚɧɚɥɚ ɂɡɦɭʂɚɜɚʃɟɢ ɢɫɤɨɩʄɟɫɟɜɪɲɢɬɢɧɚ ɞɭɛɢɧɢ
ɨɞ ɦ ɫɚ ɩɪɨɲɢɪɚɜɚʃɟɦ ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɝɚɛɚɪɢɬɭ ɨɞ ɦ ɫɚ ɫɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟɦ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɧɚɫɬɪɚɧɭ
Ɋɚɞɨɜɢɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭɤɨɪɢɬɚ ɬɡɜ³ɏɢɫɚɪɫɤɢɤɚɧɚɥ³ɨɞɢɡɥɚɡɚɢɡɫɟɥɚ-ɭɄɈ
Ⱦɋɢɧɤɨɜɰɟ ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ ɩɪɨɲɥɨɝɨɞɢɲʃɢɯ ɪɚɞɨɜɚ  ɞɨ ɢɡɥɚɡɚ ɢɡ ɫɟɥɚ
Ƚɋɢɧɤɨɜɰɟ- ɉɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɫɭ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɨɤɨ 650 ɦ ɨɞ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ
ɩɪɨɲɥɨɝɨɞɢɲʃɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɞɨ ɢɡɥɚɡɚ ɢɡ ɫɟɥɚ Ƚɋɢɧɤɨɜɰɟ ɑɢɲʄɟʃɟ ɬɪɟɛɚ
ɨɛɚɜɢɬɢɭɞɜɟɮɚɡɟ1) ɭɞɭɠɢɧɢɨɞɦɟɬɚɪɚɢɡɜɪɲɢɬɢɫɟɱɭɞɪɜɟʄɚɲɢɛʂɚɢ
ɲɭɦɫɤɨɝɪɚɫɬɢʃɚ 2  ɭɞɭɠɢɧɢɨɞ 1650 ɦɟɬɚɪɚɢɡɜɪɲɢɬɢɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟɬɚɥɨɝɚ
ɦɭʂɚɢɨɬɩɚɞɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɚɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦɤɨɪɢɬɚɤɚɧɚɥɚɂɡɦɭʂɚɜɚʃɟʄɟ
ɫɟɜɪɲɢɬɢɧɚɞɭɛɢɧɢɨɞ7ɦɫɚɩɪɨɲɢɪɚɜɚʃɟɦɤɨɪɢɬɚɭɝɚɛɚɪɢɬɭɨɞɦ..
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ ɤɨɪɢɬɚ ɬɡɜ ³ɛɪɡɚɧɫɤɢ ɩɨʂɫɤɢ ɤɚɧɚɥ“ -ɭ ɄɈ Ȼɪɡɚɉɪɟɞɜɢɻɟɧɢɫɭɪɚɞɨɜɢ ɧɚɨɤɨ1255 ɦɨɞɤɨɦɚɫɢɪɚɧɨɝɞɟɥɚɞɨɭɥɢɜɚɭɤɚɧɚɥ
Ȼɪɡɚ  ɑɢɲʄɟʃɟ ɬɪɟɛɚ ɨɛɚɜɢɬɢ ɭ ɬɪɢɮɚɡɟ1) ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ ɦɟɬɚɪɚ
ɢɡɜɪɲɢɬɢɫɟɱɭɞɪɜɟʄɚɲɢɛʂɚɢɲɭɦɫɤɨɝɪɚɫɬɢʃɚ2 ɭɞɭɠɢɧɢɨɞ255 ɦɟɬɚɪɚ
ɢɡɜɪɲɢɬɢɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟɬɚɥɨɝɚɦɭʂɚɢɨɬɩɚɞɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɚɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦ
ɤɨɪɢɬɚɤɚɧɚɥɚɂɡɦɭʂɚɜɚʃɟʄɟɫɟɜɪɲɢɬɢɧɚɞɭɛɢɧɢɨɞ1,5ɦɫɚɩɪɨɲɢɪɚɜɚʃɟɦ
ɤɨɪɢɬɚɭɝɚɛɚɪɢɬɭɨɞɦ.ɢ ɱɢɲʄɟʃɟɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝɩɪɨɩɭɫɬɚ
Ɋɚɞɨɜɢɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ ɢɭɪɟɻɟʃɭ ɤɨɪɢɬɚ kanala
ɤɚɧɚɥɚɡɜÄȻɟɝɨɜɤɚ³ɭɄɈɉɪɢɛɨʁ
-Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɞɟɨɧɢɰɢ ɨɞ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɧɚ ɩɭɬɭ ɉɪɢɛɨʁ Ɂɚɥɭɠʃɟ ɤɨɞ ɲɤɨɥɟ ɭ
ɭɤɭɩɧɨʁɞɭɠɢɧɢɦɭɡɜɨɞɧɨ ɑɢɲʄɟʃɟɬɪɟɛɚɨɛɚɜɢɬɢɭɬɪɢɮɚɡɟɮɚɡɚ 1-ɭ
ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ ɦɟɬɚɪɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɫɟɱɭ ɞɪɜɟʄɚ ɲɢɛʂɚ ɢ ɲɭɦɫɤɨɝ ɪɚɫɬɢʃɚ
ɮɚɡɚ  ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ  ɦɟɬɚɪɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟ ɬɚɥɨɝɚ ɦɭʂɚ ɢ
ɨɬɩɚɞɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɚɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦɤɨɪɢɬɚɤɚɧɚɥɚɢɱɢɲʄɟʃɟɦɩɪɨɩɭɫɬɚ 
ɥɨɤɚɰɢʁɟ  ɂɡɦɭʂɚɜɚʃɟ ʄɟ ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɧɚ ɩɪɨɫɟɱɧɨʁ ɞɭɛɢɧɢ ɨɞ ɦ ɫɚ
ɩɪɨɲɢɪɚɜɚʃɟɦ ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɝɚɛɚɪɢɬɭ ɨɞ ɦ ɫɚ ɱɢɲʄɟʃɟɦ ɧɚɧɨɫɚ ɢɫɩɨɞ
ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɦɚɲɢɧɫɤɢ ɪɭɱɧɨ  ɢ ɮɚɡɚ -ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɫɬɚɪɨɝ ɨɡɢɞɚɧɨɝ
ɤɨɪɢɬɚ ɢ ɢɡɪɚɞɚ ɧɨɜɨɝ ɛɟɬɨɧɫɤɨɝ ɤɨɪɢɬɚ ɫɚ ɩɨɤɪɨɜɧɢɦ ɛɟɬɨɧɫɤɢɦ ɩɥɨɱɚɦɚ 
ɭɤɭɩɧɚɞɭɠɢɧɚɦ ɤɪɨɡɞɜɨɪɢɲɬɟɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ
25

Страна 676 — Број 7

x

x

x

x

x

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

13. мај 2017.

putnog kanala
Ɋɚɞɨɜɢɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭɢɭɪɟɻɟʃɭɤɨɪɢɬɚ ɩɭɬɧɨɝɤɚɧɚɥɚɭɄɈɆɢɪɨɲɟɜɰɟ–
ɧɚɫɬɚɜɚɤɪɚɧɢʁɢɯɪɚɞɨɜɚ -Ɋɚɞɨɜɢɧɚɞɟɨɧɢɰɢɨɞɦɞɭɠɢɧɟɨɞɡɚɜɪɲɟɬɤɚ
ɩɪɟɻɚɲɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚɞɨɭɥɢɜɚɤɚɧɚɥɚ ɭɨɞɜɨɞɧɢɤɚɧɚɥ Ɋɚɞɨɜɟɬɪɟɛɚɨɛɚɜɢɬɢɭ
ɱɟɬɢɪɢ ɮɚɡɟ ɮɚɡɚ 1-ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 250ɦɟɬɚɪɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟ ɬɚɥɨɝɚ
ɦɭʂɚɢɨɬɩɚɞɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɚɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦɤɨɪɢɬɚɤɚɧɚɥɚ, ɂɡɦɭʂɚɜɚʃɟʄɟ
ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɧɚ ɩɪɨɫɟɱɧɨʁ ɞɭɛɢɧɢ ɨɞ ɦ ɫɚ ɩɪɨɲɢɪɚɜɚʃɟɦ ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɝɚɛɚɪɢɬɭ
ɨɞ ɦ ɮɚɡɚ  ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɢɡɪɚɞɭ ɭɥɢɜɧɨɝ ɛɟɬɨɧɫɤɨɝ ɲɚɯɬɚ ɨɞ ɚɪɦɢɪɚɧɨɝ
ɛɟɬɨɧɚɫɚɩɨɤɪɨɜɧɨɦɛɟɬɨɧɫɤɨɦɩɥɨɱɨɦ ɞɜɚɡɢɞɚɞɢɦɟɧɡɢʁɚɦɯɦɯɦ
ɩɨɤɪɨɜɧɚ ɩɥɨɱɚ ɦ ɯ ɦ ɯ ɦ ɫɚ ɭɝɪɚɞʃɨɦ ɦɟɬɚɥɧɨɝ ɩɨɤɥɨɩɰɚ  ɢ ɮɚɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɰɟɜɢǚ 500 ɭɤɭɩɧɟɞɭɠɢɧɟɨɞ10ɦɫɚɧɚɫɢɩɚʃɟɦɢɪɚɡɚɫɬɢɪɚʃɟɦ
ɫɥɨʁɚ ɲɨɞɟɪɚ ɨɞ ɦ3 ɢ ɮɚɡɚ 4- ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɪɨɩɭɫɬɚǚ 400 ɢ ɬɨ ɯɦ ɫɚ
ɧɚɫɢɩɚʃɟɦɢɪɚɡɚɫɬɢɪɚʃɟɦɫɥɨʁɚɲɨɞɟɪɚɨɞɦ3.
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ ɤɨɪɢɬɚ ɬɡɜ ³Ⱥɢɲɤɢ ɩɨɬɨɤ“ -ɭ ɄɈ ɉɪɟɞɟʁɚɧɟɉɪɟɞɜɢɻɟɧɢɫɭɪɚɞɨɜɢ ɧɚɨɤɨ200 ɦɨɞɤɚɫɤɚɞɟɤɨɞɩɪɨɩɭɫɬɚɭɝɨɪʃɟɦɞɟɥɭ
ɤɨɪɢɬɚ ɞɨ ɢɦɩɪɨɜɢɡɨɜɚɧɨɝ ɦɨɫɬɚ ɭ  ɧɚɫɟʂɟɧɨɦ ɞɟɥɭ ɑɢɲʄɟʃɟ ɬɪɟɛɚ
ɨɛɚɜɢɬɢɭɞɭɠɢɧɢɨɞɨɤɨ ɦɟɬɚɪɚ- 1)ɢɡɜɪɲɢɬɢɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟɬɚɥɨɝɚɦɭʂɚɢ
ɨɬɩɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɫɚ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ ɂɡɦɭʂɚɜɚʃɟ ʄɟ ɫɟ
ɜɪɲɢɬɢɧɚɞɭɛɢɧɢɨɞ1,5ɦɫɚɩɪɨɲɢɪɚɜɚʃɟɦɤɨɪɢɬɚɭɩɪɨɫɟɱɧɨɦɝɚɛɚɪɢɬɭɨɞ
ɦ ɢ 2) ɩɨ ɩɪɨɰɟɧɢ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɤɨɪɟɤɰɢʁɭ ɞɟɥɚ ɤɨɪɢɬɚ ɢ ɬɨ ɞɟɫɧɟ
ɫɬɪɚɧɟ ɨɛɚɥɟ ɧɚɦɟɫɬɭɫɤɪɟɬɚʃɚɩɨɬɨɤɚ-ɫɚɢɫɤɨɩɨɦɡɟɦʂɟ
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ ɞɟɥɚ ɤɨɪɢɬɚ ɬɡɜ ³ɉɨɬɨɤ ɤɨɞ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ“ -ɭ ɄɈ
ɉɪɟɞɟʁɚɧɟ-ɧɚɫɬɚɜɚɤ ɡɚɩɨɱɟɬɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɉɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɫɭ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɨɤɨ 10 ɦ
ɭɡɜɨɞɧɨ ɨɞ ɦɨɫɬɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɩɭɬɭ. Ɋɚɞɨɜɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɱɢɲʄɟʃɟ ɧɚɧɨɫɚ
ɡɟɦʂɟ ɬɚɥɨɝɚ ɢ ɦɭʂɚɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ ɨɤɨ  ɦɟɬɚɪɚ- ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟ
ɬɚɥɨɝɚ ɦɭʂɚ ɢ ɨɬɩɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɫɚ ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ
ɂɡɦɭʂɚɜɚʃɟ ʄɟ ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɧɚ ɞɭɛɢɧɢ ɨɞ 2,0ɦ ɫɚ ɩɪɨɲɢɪɚɜɚʃɟɦ ɤɨɪɢɬɚ ɭ
ɩɪɨɫɟɱɧɨɦɝɚɛɚɪɢɬɭɨɞ4ɦ
Ɋɚɞɨɜɢɧɚɱɢɲʄɟʃɭɤɨɪɢɬɚ Ɉɪɚɲɚɱɤɟɪɟɤɟ ɭɄɈȳɚɪɫɟɧɨɜɨɭɰɟɧɬɪɭɫɟɥɚʤɤɬɢɜɧɨɫɬɩɪɟɞɜɢɻɚ ɪɚɞɨɜɟɧɚɞɟɨɧɢɰɢɨɞɦɨɫɬɚɭɰɟɧɬɪɭɫɟɥɚɢɬɨɭɡɜɨɞɧɨɦ
ɢɧɢɡɜɨɞɧɨɦ ɑɢɲʄɟʃɟɬɪɟɛɚɨɛɚɜɢɬɢɭɞɜɟɮɚɡɟ1) ɭɞɭɠɢɧɢɨɞ20ɦɟɬɚɪɚ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɫɟɱɭ ɞɪɜɟʄɚ ɲɢɛʂɚ ɢ ɲɭɦɫɤɨɝ ɪɚɫɬɢʃɚ ɢ 2  ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 0
ɦɟɬɚɪɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟ ɬɚɥɨɝɚ ɦɭʂɚ ɢ ɨɬɩɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɫɚ
ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦɤɨɪɢɬɚ. ɂɡɦɭʂɚɜɚʃɟɤɨɪɢɬɚʄɟɫɟɜɪɲɢɬɢɧɚɞɭɛɢɧɢɨɞ6ɦɫɚ
ɩɪɨɲɢɪɚɜɚʃɟɦɤɨɪɢɬɚɭɝɚɛɚɪɢɬɭɨɞ2,0ɦ.
Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ ɤɨɪɢɬɚ ɛɨɱɧɨɝ ɨɞɜɨɞɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɄɈ ȳɚɪɫɟɧɨɜɨ ɭ
ɰɟɧɬɪɭɫɟɥɚ-ʤɤɬɢɜɧɨɫɬɩɪɟɞɜɢɻɚ ɪɚɞɨɜɟɧɚɞɟɨɧɢɰɢ ɭɰɟɧɬɪɭɫɟɥɚɢɬɨɭɞɭɠɢɧɢ
ɨɞ ɦ ɑɢɲʄɟʃɟ ɬɪɟɛɚ ɨɛɚɜɢɬɢ ɭ ɞɜɟ ɮɚɡɟ1) ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 15ɦɟɬɚɪɚ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɫɟɱɭ ɞɪɜɟʄɚ ɲɢɛʂɚ ɢ ɲɭɦɫɤɨɝ ɪɚɫɬɢʃɚ ɢ 2  ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 150
ɦɟɬɚɪɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɢɡɦɭʂɚɜɚʃɟ ɬɚɥɨɝɚ ɦɭʂɚ ɢ ɨɬɩɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɫɚ
ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟɦɤɨɪɢɬɚ. ɂɡɦɭʂɚɜɚʃɟɤɨɪɢɬɚʄɟɫɟɜɪɲɢɬɢɧɚɞɭɛɢɧɢɨɞ5ɦɫɚ
ɩɪɨɲɢɪɚɜɚʃɟɦɤɨɪɢɬɚɭɝɚɛɚɪɢɬɭɨɞ1,0ɦ.

2. Ɋɟɞɨɜɧɨ ɩɪɚɬɢɬɢ ɫɜɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɟ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɭ ɩɨʁɚɜɭ
ɩɨɩɥɚɜɚ ɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɨɛɪɚɻɢɜɚɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢ ɢ ɨ
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɦɡɧɚɱɚʁɧɢɦɩɪɨɦɟɧɚɦɚɢɡɜɟɫɬɢɬɢɧɚɞɥɟɠɧɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚɨɪɝɚɧɟɢɫɥɭɠɛɟ
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3 ɉɪɟɰɢɡɧɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢ ɧɚɱɢɧ ɩɥɚʄɚʃɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ
ɧɚɞɨɤɧɚɞɟ ɡɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɭ ɪɚɞɧɭ ɫɧɚɝɭ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨʁɚ ɫɭ
ɤɨɪɢɲʄɟɧɚ ɭɨɞɛɪɚɧɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
4Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚ ɩɥɚɜʂɟʃɟɦ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɞɚ ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɢɦɚ  ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ  ɭ ɩɪɨɥɟʄɟ  ɤɚɞɚ ɞɨɻɟ ɞɨ
ɬɨɩʂɟʃɚɫɧɟɝɚ ɭɛɪɞɫɤɨ- ɩɥɚɧɢɧɫɤɢɦɩɪɟɞɟɥɢɦɚɢɞɨɱɟɫɬɢɯɢɨɛɢɥɧɢɯɩɪɨɥɟʄɧɢɯ
ɤɢɲɚ ɩɪɟɞɭɡɦɭ ɦɟɪɟ ɪɚɞɢ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɤɪɚɬɤɢɯ ɚɤɰɢʁɚ ɧɚ ɭɪɟɻɟʃɭ ɢ ɱɢɲʄɟʃɭ ɤɨɪɢɬɚ
ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɪɟɤɟ, ɩɨɬɨɤɚ ɢ ɤɚɧɚɥɚ ɤɨʁɢ ɩɪɨɬɢɱɭ ɤɪɨɡ ɭɝɪɨɠɟɧɚ ɫɟɥɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɚ
ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɝɞɟ ɫɭ ɤɨɪɢɬɚ ɡɚɬɪɩɚɧɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɤɨʁɢ ɦɟɲɬɚɧɢ ɛɚɰɚʁɭ ȼɟɨɦɚ ʁɟ ɛɢɬɧɨ
ɫɬɚɥɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚɬɢ ɢ ɱɢɫɬɢɬɢ ʁɚɪɤɨɜɟ ɩɨɪɟɞ ɝɥɚɜɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɜɟɥɢɤɟ
ɤɨɥɢɱɢɧɟɜɨɞɟɦɨɝɥɟɧɟɫɦɟɬɚɧɨɞɚɨɬɢɱɭɈɩɪɟɦɢɬɢɦɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɭɝɪɚɞɭɤɚɨɢɭ
ɫɟɨɫɤɢɦɫɪɟɞɢɧɚɦɚɨɞɪɟɻɟɧɨɦɤɨɥɢɱɢɧɨɦɨɩɪɟɦɟɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɤɚɨɲɬɨ
ɫɭ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɡɚɲɬɢɬɧɚ ɨɞɟʄɚ ɢ ɨɛɭʄɚ ɪɭɱɧɢ ɚɥɚɬ ɤɨɥɢɰɚ ʇɚɤɨɜɢ ɡɚ ɩɟɫɚɤ
ɛɚɬɟɪɢʁɫɤɟɥɚɦɩɟɢɫɥ
5ɂɡɞɜɨʁɢɬɢɞɨɞɚɬɧɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡȻɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ ɡɚ
• ɢɡɪɚɞɭ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɪɚɞɚ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
ɢɡɚɡɜɚɧɢɯɢɡɥɢɜɚʃɟɦɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɨɞɚ;
ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɪɚɞɚ ɨɜɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɡɚɯɬɟɜɚ ɜɪɟɦɟ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɂɡɪɚɞɨɦ ɨɜɨɝ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɨɫɬɢɝɥɨ ɛɢ ɫɟ ɬɪɚʁɧɨ ɢ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɦ ɜɨɞɚɦɚ ɫɚ ɞɟɬɚʂɧɨ ɪɚɡɪɚɻɟɧɢɦ ɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚ ɦɟɪɚɦɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɨɞɛɪɚɧɟɩɪɟɰɢɡɧɨɭɬɜɪɻɟɧɢɦɩɪɨɰɟɧɚɦɚɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢɢɫɥ
 ɚɟɪɨɫɧɢɦɚʃɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨʁɚɜɟ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚɫɬɚɥɢɯ ɢɡɥɢɜɚʃɟɦ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ
ɜɨɞɚ
ɇɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɛɢ ɫɟ ɞɨɛɢɥɚ ɧɚʁɬɚɱɧɢʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨ ɫɬɜɚɪɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ ɫɬɟɩɟɧɭ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɨɪɟɞɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɪɟɫɢʁɚ ɢ ɫɥ Ɉɜɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɫɬɪɨɝɨ ɧɚɦɟɧɫɤɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɚ ɭɩɨɬɪɟɛɢɬɢ ɭ ɬɪɟɧɭɬɤɭ
ɧɚɫɬɚɧɤɚɩɨɩɥɚɜɚȺɟɪɨɫɧɢɦɚʃɟɫɟɦɨɪɚɢɡɜɪɲɢɬɢɭɧɟɤɨɥɢɤɨɧɚɜɪɚɬɚɩɨɦɨɝɭʄɫɬɜɭ
ɭɩɟɪɢɨɞɢɦɚɫɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚɧɢɜɨɚɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚɜɨɞɨɫɬɚʁɚɢɫɥ
• ɢɡɪɚɞɭ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɜɨɪɟɧɢɯ
ɤɚɧɚɥɚ ɡɚ ɨɞɜɨɻɟʃɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɛɭʁɢɱɧɢɯ
ɩɨɬɨɤɚɢɚɧɬɢɟɪɨɡɢɨɧɨɝɭɪɟɻɟʃɚɬɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚ
• ɧɚɛɚɜɤɭɞɨɞɚɬɧɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɬɟɪɟɧɫɤɚɜɨɡɢɥɚɚɥɚɬɢɩɨɤɪɟɬɧɢɰɪɩɧɢɚɝɪɟɝɚɬɢɧɚɞɢɡɟɥɩɨɝɨɧɡɚɲɬɢɬɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
- ɨɞɟʄɚɢɨɛɭʄɚʇɚɤɨɜɢɡɚɩɟɫɚɤɥɚɦɩɟɢɫɥ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢɫɥɭɠɛɟɨɫɦɚɬɪɚʃɚɢʁɚɜʂɚʃɚ
8. Ɋɚɞɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɬɪɟɛɚ ɪɚɡɪɚɞɢɬɢ ɉɥɚɧ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɫɢɫɬɟɦɚɪɚɞɢɨ-ɜɟɡɟ ɢɡɦɟɻɭ
ɪɚɞɢɨ-ɚɦɚɬɟɪɚɢɫɥɭɫɥɭɱɚʁɭɩɨɩɥɚɜɚ
 ɉɥɚɧɨɦ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɢ ɧɚɱɢɧ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɦɚɩɪɚɜɰɟɢɧɚɱɢɧɟɤɪɟɬɚʃɚɜɨɡɢɥɚɡɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɜɨɡɢɥɚɯɢɬɧɟɩɨɦɨʄɢ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɫɥɭɠɛɢɫɥɭɠɛɢɡɚɯɢɬɧɟɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɢɨɫɬɚɥɢɯɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯɫɥɭɠɛɢ
ɢɨɪɝɚɧɚ
 Ɋɚɡɪɚɞɢɬɢ ɉɥɚɧ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟ ɦɟɫɬɚ ɢ
ɧɚɱɢɧɡɛɪɢʃɚɜɚʃɚʂɭɞɢɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯɞɨɛɚɪɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭɢɫɦɟɲɬɚʁ
ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɚɪɯɢɜɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɬɨ ɜɟʄ ɧɢʁɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ ɧɟɤɢɦ ɞɪɭɝɢɦ
ɩɥɚɧɨɜɢɦɚɨɞɥɭɤɚɦɚɢɫɥ
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 Ɋɚɡɪɚɞɢɬɢ ɧɚɱɢɧɟ ɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɟ ɭɩɨɡɨɪɚɜɚʃɚ ɢ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɢ ɫɬɚɥɧɨɝ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ ɬɪɟɛɚ ɨɛɪɚɬɢɬɢ ɧɚ ɭɩɨɡɨɪɚɜɚʃɟ ɢ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɩɪɚɬɟ ɪɟɞɨɜɧɟ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɫɥɟɩɢ ɝɥɭɜɢ ɧɟɩɢɫɦɟɧɢɯ ɢ ɫɥ  ɭɤɨɥɢɤɨ ɬɨ ɜɟʄ ɧɢʁɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ
ɧɟɤɢɦɞɪɭɝɢɦɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦɚɤɬɢɦɚ
ɋɬɚɥɧɨɟɞɭɤɨɜɚɬɢɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɭɫɦɢɫɥɭɨɛɭɤɟɩɨɫɬɭɩɚʃɚɭɨɞɪɟɻɟɧɢɦ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɦɨɧɚɱɢɧɢɦɚɢɦɟɫɬɢɦɚɡɚɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭɢɫɥ
 ȳɚɜɧɨ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɡɪɚɞɢ ɩɥɚɧ ɪɚɞɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɩɨɩɥɚɜɟɢɡɚɡɜɚɧɟɢɡɥɢɜɚʃɟɦɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɨɞɚ
 Ɋɚɡɪɚɞɢɬɢ ɩɥɚɧ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɜɢɬɚɥɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨɜɨɞ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɱɢɫɬɨʄɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɟɫɥɭɠɛɟɪɚɱɭɧɚɪɫɤɢɫɢɫɬɟɦɢɢɫɥ 
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɨɦɨʄɧɟɢɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟɢɡɜɨɪɟɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɂɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɲɬɟɬɚ ɤɨʁɟ ɢɡɚɡɢɜɚʁɭ ɛɭʁɢɰɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɤɨɪɢɬɚ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɲɭɦʂɚɜɚʃɟ ɢ ɡɚɬɪɚɜʂɢɜɚʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ
ɛɪɞɫɤɢɦ ɬɟɪɟɧɢɦɚ ɩɨɞɥɨɠɧɢɦ ɟɪɨɡɢʁɢ Ɍɢɦɟ ɛɢ ɫɟ ɫɦɚʃɢɥɨ ɡɚɫɢɩɚʃɟ ɤɨɪɢɬɚ
ɧɚɧɨɫɨɦɢɨɦɨɝɭʄɢɨɜɟʄɢɩɪɨɬɨɤɜɨɞɟ
ɍɨɩɲɬɟ ɭɡɟɜ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɛɢ ɫɟ ɭ ɡɧɚɬɧɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɫɦɚʃɢɥɚ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɨɞɩɨɩɥɚɜɚɇɚɪɨɱɢɬɨɛɢɬɪɟɛɚɥɨɨɛɪɚɬɢɬɢɩɚɠʃɭɧɚɫɥɟɞɟʄɟ
Ɋɟɞɨɜɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɩɭɬɧɢɯɤɚɧɚɥɚɱɢɲʄɟʃɟɢɩɪɨɞɭɛʂɢɜɚʃɟɤɚɤɨɛɢ
ɫɟɩɨɜɟʄɚɥɚɩɪɨɩɭɫɧɚɦɨʄɈɜɨɢɡɪɚɡɥɨɝɚɲɬɨɫɭɧɚɩɨʁɟɞɢɧɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚ ɧɚ
ɜɢɲɟɦɟɫɬɚɩɭɬɧɢɤɚɧɚɥɢ ɧɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɛɢɥɨɡɛɨɝɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɩɪɨɮɢɥɚ
ɰɟɜɢɩɪɟɤɨɤɨʁɢɯɫɭɩɪɚɜʂɟɧɢɭɥɚɡɢɭɞɜɨɪɢɲɬɚɛɢɥɨɡɛɨɝɧɟɨɞɪɠɚɜɚʃɚɩɚ
ɱɚɤɢɩɨɬɩɭɧɨɝɡɚɬɜɚɪɚʃɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɨɩɪɟɦɟ ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɧɚɫɟʂɚ  ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢɫɩɪɟɞ ɡɝɪɚɞɚ ɞɜɨɪɢɲɬɚ ɩɚɪɤɨɜɚ ɢ ɞɪ ɤɚɨ ɢ ɭɫɬɚɜɟ
ɰɪɩɤɟɢɫɥɢɱɧɟɨɛʁɟɤɬɟɭɨɤɜɢɪɭɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɂɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚʃɟ ɪɚɞɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɤɨʁɢ ɛɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɧɟɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɨɞɪɟɞɛɢ ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨʁ ɯɢɝɢʁɟɧɢ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɢɦ ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ ɪɟɲɟʃɚ ɨɬɤɥɨɧɢɥɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɋ ɬɢɦ ɭ ɜɟɡɢ
ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɤɨɪɢɬɚ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɞɪɭɝɨɝ ɪɟɞɚ ɫɬɚɥɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ
ɛɢɥɨɩɨɩɪɢʁɚɜɢɝɪɚɻɚɧɚɛɢɥɨɫɥɭɠɛɟɧɨ ɢɦɚʄɟɄɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚȽɪɚɞɚ
ɅɟɫɤɨɜɰɚɫɯɨɞɧɨɁɚɤɨɧɭɨɤɨɦɭɧɚɥɧɨʁɩɨɥɢɰɢʁɢ ɋɥȽɥɱɥɚɧɢ .
4.2. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɟ  ɦɟɪɟ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɡɚɡɜɚɧɢɯ
ɢɡɥɢɜɚʃɟɦɜɨɞɚ ,,ɪɟɞɚ
ɂɧɬɟɪɜɟɧɬɧɟ ɦɟɪɟ ɨɞɧɨɫɟ ɫɟ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɭ ɜɪɟɦɟɧɭ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢɨɞɢɡɥɢɜɚʃɚɢɥɢɭɫɥɭɱɚʁɭɩɨʁɚɜɟɩɨɩɥɚɜɚ
Ɋɚɞʃɟɤɨʁɟɫɟɜɪɲɟɭɨɜɨɦɫɥɭɱɚʁɭɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ
- ɢɡɪɚɞɭɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɯɧɚɫɢɩɚɧɚɭɝɪɨɠɟɧɢɦɞɟɨɧɢɰɚɦɚ- ɡɟɱʁɢɧɚɫɢɩɢ
- ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɢ ɩɥɚɜʂɟʃɟ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɯ ɪɟɬɟɧɡɢʁɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɭɜɢɞɚ ɧɚ
ɬɟɪɟɧɭɩɥɚɜʂɟʃɚɨɤɨɥɧɨɝɬɟɪɟɧɚɩɨɩɪɢɧɰɢɩɭɦɚʃɟɲɬɟɬɟ
- ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯɞɨɛɚɪɚɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɚɪɯɢɜɚ...
- ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɭɝɪɨɠɟɧɢɯɢɧɚɫɬɪɚɞɚɥɢɯ
- ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɞɨɞɚɬɧɟ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɪɚɞɢɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟɝɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɨɞɛɪɚɧɟ
- ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟȼɨʁɫɤɟɋɪɛɢʁɟ
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ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɟɪɚɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɡɜɚɠɟʄɟɝɨɩɲɬɟɝɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ
ɩɥɚɧɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
- ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɩɨɥɢɰɢʁɟɝɪɚɞɚɪɚɞɢɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚɯɢɬɧɢɯɦɟɪɚ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɡ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɝɪɚɞɚ ɤɚɞ ɬɟ ɦɟɪɟ ɧɟ ɦɨɝɭ
ɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɭ ɞɪɭɝɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɝɪɚɞɚ ɢ ɨɜɥɚɲʄɟɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɨ ɱɟɦɭ ɨɞɦɚɯ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɬɟ ɨɪɝɚɧɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɍ
ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢɡɚɡɜɚɧɟ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ
ɫɩɚɲɚɜɚʃɭ ɢ ɩɪɭɠɚ ɩɨɦɨʄ ɞɪɭɝɢɦ ɨɪɝɚɧɢɦɚ ɩɪɚɜɧɢɦ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɥɢɰɢɦɚ
ɧɚ ɨɬɤɥɚʃɚʃɭɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɋɥȽɥɱɥɚɧ).
Ɇɟɪɟɡɚɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟɢɨɬɤɥɚʃɚʃɟɩɨɫɥɟɞɢɰɚɢɡɚɡɜɚɧɢɯɩɨɩɥɚɜɚɦɚ
ɉɨɞ ɨɜɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɫɟ ɪɚɞʃɟ ɧɚ ɫɚɧɚɰɢʁɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢ ɢ
ɩɨɧɨɜɧɨʁɢɡɝɪɚɞʃɢɨɛʁɟɤɚɬɚɨɲɬɟʄɟɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɦɧɟɩɨɝɨɞɨɦ
Ɍɚɤɨɻɟ ɨɜɟ ɦɟɪɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɢ ɩɨɬɩɭɧɭ ɢɥɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɭ ɧɚɞɨɤɧɚɞɭ ɲɬɟɬɟ
ɨɲɬɟʄɟɧɢɦ ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɢ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚɫɬɚɥɭ ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟ
ɧɟɩɨɝɨɞɟ ɇɚɤɧɚɞɚ ɲɬɟɬɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɭ ɧɨɜɰɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɢ
ɫɥ
4.4 ɉɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɢ ɭɤɢɞɚʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
Ɉɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢɦ ɞɟɨɧɢɰɚɦɚ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ-ȳɭɠɧɚ Ɇɨɪɚɜɚ ɨɞ ɭɲʄɚ ȳɚɛɥɚɧɢɰɟ ɞɨ ɭɲʄɚ ȼɟɬɟɪɧɢɰɟ ɤɦ ,
ȳɚɛɥɚɧɢɰɚɨɞɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɝɦɨɫɬɚɤɨɞɉɟɱɟʃɟɜɰɚɞɨȼɢɧɚɪɰɚ ɤɦ , ȳɚɛɥɚɧɢɰɚɭɡ
ɏɢɫɚɪɫɤɢ ɤɚɧɚɥ ɨɞ ɭɲʄɚ ɭ ȳɚɛɥɚɧɢɰɭ ɤɦ  ȼɟɬɟɪɧɢɰɚ ɭ Ʌɟɫɤɨɜɰɭ ɤɦ)
ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚ ɢ ɭɤɢɞɚ ȳȼɉ “ɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ´ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɇɚɪɟɞɛɟ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ 2017.ɝ.(„ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”
ɛɪ.5/2017).
Ɋɟɞɨɜɧɭɨɞɧɨɫɧɨɜɚɧɪɟɞɧɭɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɜɨɞɚɦɚ,,ɪɟɞɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ
ɫɟɫɩɪɨɜɨɞɢ ɨɞɛɪɚɧɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚɱɥɚɧɧɚɞɥɟɠɧɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɡɚɞɭɠɟɧ ɡɚ ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɫɬɪɭɱɧɨ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɬɢɦɨɦɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɢɨɬɨɦɟ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɢɡ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɩɥɚɧɚ (6.
ɉɪɨɝɥɚɲɟʃɟɢɭɤɢɞɚʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ,ɬɚɱɤɚ7. Ɉɩɲɬɢɩɥɚɧɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɡɚɩɟɪɢɨɞɨɞ12-2018.ɝɨɞɢɧɟ (“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ” ɛɪ23/12).
Ɉ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɭɫɥɟɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɜɨɞɚɦɚ ,,
ɪɟɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ (3. Ɏɚɡɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ,ɬɚɱɤɚ 15. Ɉɩɲɬɢ ɩɥɚɧ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ -2018.ɝɨɞɢɧɟ
(“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ” ɛɪ23/12)).
5. ȺɇȽȺɀɈȼȺȵȿɊȺȾɇȿɋɇȺȽȿ, ɈɉɊȿɆȿɂɆȿɏȺɇɂɁȺɐɂȳȿ
ɋɭɛʁɟɤɬɢɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɞɪɭɝɢɩɪɚɜɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ
ɍ ɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɦ
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɩɥɚɧɭ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɚɧɝɚɠɭʁɭ ɫɟ ɫɥɟɞɟʄɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ
Ƚɪɚɞɫɤɢɲɬɚɛ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
ɫɬɪɭɱɧɚ ɥɢɰɚ ɢɡ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɨʁɚ ɫɜɨʁɨɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɨɦ ɞɢɪɟɤɬɧɨ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ ɤɚɨ ɢ ɫɬɪɭɱɧɚ ɥɢɰɚ ɢɡ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɟ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɮɚɡɚɦɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɜɨʁɫɤɚ Ɋɋ, ɩɨɥɢɰɢʁɚ ȼɚɬɪɝɚɫɧɟ
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ɫɥɭɠɛɟ ɢɬɞ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɜɢɬɚɥɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ - ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ,
ɧɚɪɨɞɧɚ ɨɞɛɪɚɧɚ, ɰɟɧɬɪɢ ɡɚ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɢ ɭɡɛɭʃɢɜɚʃɟ ɩɨɥɢɰɢʁɚ,
ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ, ɟɥɟɤɬɪɨɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ, ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ;
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɝɪɚɞɚ.
ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɝɪɚɞɚ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɨɛɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɜɨɞɨɬɨɤɚ (ɫɚ ɢ ɛɟɡ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ) ɦɨɪɚʁɭ ɫɟɪɟɫɩɟɤɬɨɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ɧɚɱɟɥɚ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɟ
ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ. Ɍɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɨɬɩɭɧɭ ɢ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɭ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ ɢ
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢʁɭ ɫɜɢɯ ɦɟɪɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɩɥɚɧɭ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢ ɧɚ ɨɧɢɦɚ ɢɡɜɚɧ ɫɢɫɬɟɦɚ.
Ƚɪɚɞɫɤɢɒɬɚɛ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɭɩɨɝɥɟɞɭɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɛɚɜʂɚ
ɫɥɟɞɟʄɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɫɜɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɨɡɧɚɱɟɧɢɦ ɭ ɲɟɦɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɝɪɚɞɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ, ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɟ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ), ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɯ ɯɢɞɪɨɥɨɲɤɢɯ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ – ɨɞ ɦɨɦɟɧɬɚ
ɧɚʁɚɜɟ ɩɨɩɥɚɜɟ ɞɨɩɪɟɫɬɚɧɤɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚ ɭɱɟɲʄɟ ɫɜɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ,ɭ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɨɜɚɧɨɦ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɫɜɢɯ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɦɟɪɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞ
ɜɨɞɚ.
Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɝɪɚɞɚ
ȼɪɲɢ
ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨɞ ɊɏɆɁ ɨ
ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɨʁ ɢ ɯɢɞɪɨɥɨɲɤɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɩɪɚʄɟʃɟ ɧɚʁɚɜɟ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɩɚɞɚɜɢɧɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɫɢɫɬɟɦ
ɭɡɛɭʃɢɜɚʃɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɲɬɜɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɟ
Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ  ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ
ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɨɞɧɨɫɢ ɡɚɯɬɟɜ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɡɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɟ ɢɫɩɪɚɜɧɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɨɞ ɫɜɢɯ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɢ ɝɪɚɻɚɧɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ
ɪɚɞɧɟɨɛɚɜɟɡɟɨɞɧɨɫɧɨɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚɰɢɜɢɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɪɚɞɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɩɨɩɨɬɪɟɛɢɫɟɨɛɪɚʄɚɫɚɡɚɯɬɟɜɨɦɡɚɩɨɦɨʄɧɚɞɥɟɠɧɨʁʁɟɞɢɧɢɰɢȼɨʁɫɤɟ
ɋɪɛɢʁɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɅɟɫɤɨɜɰɚ,
ɢɡɞɚʁɟ ɧɚɥɨɝɟ ɡɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɫɬɪɭɱɧɢɯɫɥɭɠɛɢɪɚɞɢɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚɦɟɪɚɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɞɚɬɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭ ɝɪɚɻɚɧɚ ɫɦɟɲɬɚʃɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟʃɢɯɨɜɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ
ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɧɚ ɨɬɤɥɚʃɚʃɭ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɩɨɩɥɚɜɚ
ɩɨ ɩɪɟɫɬɚɧɤɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɡɚ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɩɪɭɠɚʃɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟɩɨɦɨʄɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨɦɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭɢɩɪɢɜɪɟɞɢɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ.
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɪɚɞɨɦ ɒɬɚɛɚ ɜɪɲɢ ɫɟ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟɦ ɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɨɦ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ
ɫɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɦ ɲɟɦɨɦ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
Ɋɭɤɨɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɦ ɒɬɚɛɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɭɛʁɟɤɬɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨʁ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɒɬɚɛɚ. Ɋɭɤɨɜɨɻɟʃɟ ɫɟ ɜɪɲɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɢɥɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɢ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ.
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Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ ɪɚɞɚ ɒɬɚɛɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɭɛʁɟɤɬɟ ɤɨʁɢ ɚɭɬɨɧɨɦɧɨ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɫɜɨʁɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ ɫɟɜɪɲɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɢɥɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɢ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ .
ɋɟɞɢɲɬɟ ɒɬɚɛɚ ʁɟ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ Ƚɪɚɞɚ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ. ɇɚɱɢɧ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ ɜɟɡɚ – ɬɟɥɟɮɨɧɢɦɚ ɢ ɮɚx-ɨɦ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɦɨɛɢɥɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɟɡɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ʁɟ ɞɭɝɨɪɨɱɧɚ
ɨɛɚɜɟɡɚ ɒɬɚɛɚ.
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Ƚɪɚɞɫɤɚɧɚɫɟʂɚ
ɦɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

ɉɈȼȿɊȿɇɂɐɂ

ɉɈɆɈȶɇɂɐɂ

Ɋɭɤɨɜɨɻɟʃɟ

ɁȺɆȿɇɂɄɊɍɄɈȼɈȾɂɈɐȺ

ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐ
ȽɊȺȾɋɄɈȽɒɌȺȻȺ

ȽɊȺȾɋɄɂɒɌȺȻɁȺ
ȼȺɇɊȿȾɇȿ
ɋɂɌɍȺɐɂȳȿ
ɢ
ɪɭɤɨ
ɜɨɻɟ
ʃɟ

Ʉɨɨ
ɪɞɢ
ɧɚɰ
ɢʁɚ

ɋɟɨɫɤɚɧɚɫɟʂɚ
ɦɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

ɋɩɨɦɟɧɢɰɢɤɭɥɬɭɪɟɢɞɨɛɪɚ
ɨɞɩɨɫɟɛɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚ

ȿɉɋ
Policija
ɉɌɌ
ɈɉȿɊȺɌɂȼȺɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
EPS PTT
ɋɭɛʁɟɤɚɬɚ
ȼɨʁɫɤɚ
OPERATIVA
privrednih

Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɟɫɥɭɠɛɟ
slu`be
ɉɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɉɨɥɢɰɢʁɚ za{tita
Protivpo`arna
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Javna
komunalna preduze}a
ȳɚɜɧɚɤɨɦɭɧɚɥɧɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
Putnaɉɭɬɧɚɩɪɢɜɪɟɞɚ
privreda Civilna
ɐɢɜɢɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
za{tita
Medicinske

Ɉɞɧɨɫɢɫɚʁɚɜɧɨɲʄɭ
SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

ɍɪɟɻɟɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
-ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɞɨɛɪɚ-

ɉɪɢɜɪɟɞɧɢɨɛʁɟɤɬɢɢ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɩɨɝɨɧɢ

ɋɟɤɬɨɪɫɤɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɡɚɜɨɞɧɨ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ

ɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȼɈȾɂɊȿɄɐɂȳȺɁȺ
ȼɈȾɈɉɊɂȼɊȿȾɍ
ɊȿɉɍȻɅɂɑɄɂ
ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɢɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ

ɊɏɆɁ- ɩɪɨɝɧɨɡɚ

ɋɯɟɦɚɛɪ Ɋɭɤɨɜɨɻɟʃɟ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɪɚɞɚ ɲɬɚɛɚ ɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚɅɟɫɤɨɜɰɚ
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5.2ɋɩɢɫɚɤɮɢɪɦɢɭɤʂɭɱɟɧɢɯɡɚɩɨɬɪɟɛɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɤɨʁɟɩɨɫɟɞɭʁɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɭɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɭɢɨɩɪɟɦɭ
Ɋɟɞ
Ȼɪɨʁ

ɉɨɤɪɟɬɧɚ ɢ ɞɪɭɝɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨʁɚɫɟ
ɦɨɝɭ ɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢ
ɭɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ

ɋɍȻȳȿɄȺɌ

ɁȺȾȺɐɂ ɍɈȾȻɊȺɇɂ ɈȾɉɈɉɅȺȼȺ

1.

ȾɨɦɁɞɪɚɜʂɚ
Ʌɟɫɤɨɜɚɰ
:

ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɩɨʁɚɜɟ ɟɩɢɞɟɦɢʁɟɩɪɟɝɥɟɞɨɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɨɦɛɨɥɟɫɧɢɤɚ

2.

Ɂɚɜɨɞɡɚʁɚɜɧɨ
ɡɞɪɚɜʂɟɅɟɫɤɨɜɚɰ

ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɩɨʁɚɜɟ ɟɩɢɞɟɦɢʁɟɩɪɟɝɥɟɞɨɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɨɦɜɨɞɟ ɢ ɯɪɚɧɟ

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɚ
ɉɭɬɧɢɱɤɢ ɚɭɬɨ

Ƚɪɚɞɫɤɚɍɩɪɚɜɚɡɚ
ɟɤɨɥɨɝɢʁɭ-Ɏɨɧɞɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɟɤɨɥɨɝɢʁɟɝɪɚɞɚ
Ʌɟɫɤɨɜɰɚ

ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɩɨʁɚɜɟ ɟɩɢɞɟɦɢʁɟɩɪɟɝɥɟɞɨɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɨɦɜɨɞɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɜɚɡɞɭɯɚ

ɩɭɬɧɢɱɤɚɤɨɥɚ
ɩɪɢɛɨɪ ɡɚ
ɭɡɨɪɤɨɜɚʃɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ȾȾȾ

3.

4.

Mɉ-Ȼɚɡɚɩɭɬ

5.

ɉɁɉȼɪɚʃɟ

6.

ɉɁɉ
Ɇɪɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ȼɥɚɫɨɬɢɧɰɟ

7.

ȺȾɎɪɟɧɤɢ

8.

9.

ȳɄɉ ȼɨɞɨɜɨɞɅɟɫɤɨɜɚɰ

Ɋɐ Ʉɭɤɚɜɢɰɚ

-ȼɪɲɢ ɢɡɪɚɞɭ ɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɢɯ ɨɞɪɚɦɛɟɧɢɯɧɚɫɢɩɚ,
ɨʁɚɱɚɜɚʃɟɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɢɩɨɩɪɚɜɤɭ ɨɲɬɟʄɟɧɢɯ
ɧɚɫɢɩɚ. ɉɪɟɫɟɰɚʃɟɤɚɧɚɥɚ ɡɚɨɞɜɨɻɟʃɟɜɨɞɟ
ɱɢɲʄɟʃɟɧɚɫɢɩɚɢɫɩɨɞ ɦɨɫɬɨɜɚɢɱɢɲʄɟʃɟ
ɩɪɨɩɭɫɬɚɧɚɩɭɬɟɜɢɦɚ ɉɨɩɪɚɜɤɚ ɨɲɬɟʄɟɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ ɢɩɭɬɧɢɯɩɪɟɥɚɡɚ.
-ɋɚɧɚɰɢʁɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɡɚɫɦɟɲɬɚʁ
ɟɜɚɤɭɢɫɚɧɢɯ
ȼɪɲɢ ɢɡɪɚɞɭ ɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɢɯ ɨɞɪɚɦɛɟɧɢɯɧɚɫɢɩɚ,
ɨʁɚɱɚɜɚʃɟɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɢɩɨɩɪɚɜɤɭ ɨɲɬɟʄɟɧɢɯ
ɧɚɫɢɩɚ. ɉɪɟɫɟɰɚʃɟɤɚɧɚɥɚ ɡɚɨɞɜɨɻɟʃɟɜɨɞɟ
ɱɢɲʄɟʃɟɧɚɫɢɩɚɢɫɩɨɞ ɦɨɫɬɨɜɚɢɱɢɲʄɟʃɟ
ɩɪɨɩɭɫɬɚɧɚɩɭɬɟɜɢɦɚ ɉɨɩɪɚɜɤɚ ɨɲɬɟʄɟɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ ɢɩɭɬɧɢɯɩɪɟɥɚɡɚ.
ȼɪɲɢ ɢɡɪɚɞɭ ɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɢɯ ɨɞɪɚɦɛɟɧɢɯɧɚɫɢɩɚ,
ɨʁɚɱɚɜɚʃɟɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɢɩɨɩɪɚɜɤɭ ɨɲɬɟʄɟɧɢɯ
ɧɚɫɢɩɚ. ɉɪɟɫɟɰɚʃɟɤɚɧɚɥɚ ɡɚɨɞɜɨɻɟʃɟɜɨɞɟ
ɱɢɲʄɟʃɟɧɚɫɢɩɚɢɫɩɨɞ ɦɨɫɬɨɜɚɢɱɢɲʄɟʃɟ
ɩɪɨɩɭɫɬɚɧɚɩɭɬɟɜɢɦɚ ɉɨɩɪɚɜɤɚ ɨɲɬɟʄɟɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ ɢɩɭɬɧɢɯɩɪɟɥɚɡɚ.
ɉɪɟɜɨɡɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɩɪɢ ɢɡɜɪɲɟʃɭ
ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟ
ɋɧɚɛɞɟɜɚʃɟɜɨɞɨɦɡɚɩɢʄɟɟɜɚɤɭɢɫɚɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɢ ɠɢɜɨɬɢʃɚ
ɉɪɚʄɟʃɟɦɟɬɟɨɫɬɚʃɚɢɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟɩɪɨɝɧɨɡɟ

ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɚ
ɫɚɧɢɬɟɬɫɤɚɜɨɡɢɥɚ

Ȼɭɥɞɨɠɟɪɢ
ȻɚɝɟɪɢȽɪɟʁɞɟɪɢ
ɤɚɦɢɨɧɢ
- Ɇɢɤɫɟɪ
Ɇɟɲɚɥɢɰɟ
Ʉɨɦɛɢɧɢɪɤɚ
Ʉɚɦɢɨɧɢ
Ȼɭɥɞɨɠɟɪɢ
ȻɚɝɟɪɢȽɪɟʁɞɟɪɢ
ɤɚɦɢɨɧɢ

Ȼɭɥɞɨɠɟɪɢ
ȻɚɝɟɪɢȽɪɟʁɞɟɪɢ
ɤɚɦɢɨɧɢ

Ⱥɭɬɨɛɭɫɢ
ɐɢɫɬɟɪɧɟɡɚɜɨɞɭ
Ʉɨɦɩɥɟɬɢ ɪɭɱɧɨɝ
ɚɥɚɬɚ
Ɋɚɞɚɪ,ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɜɟɡɭ

ɇɟɨɩɯɨɞɧɚ ɨɩɪɟɦɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɢ ɨɫɬɚɥɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɟɮɢɤɚɫɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɛɢʄɟ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟɧɚ ɭ
33

Страна 684 — Број 7

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

13. мај 2017.

ɨɛʁɟɤɬɢɦɚɮɢɪɦɢɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɩɨɬɪɟɛɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢȾɨɩɪɟɦɚʃɟ
ɢɫɬɢɯ ɞɨ ɩɨɩɥɚɜɨɦ ɩɨɝɨɻɟɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ʄɟ ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɩɪɟɜɨɡɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯɮɢɪɦɢ
5.3. ɇɚɱɢɧ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁɞɟɨɧɢɰɢ
ɞɭɠɧɨɫɬɢɢɨɛɚɜɟɡɟ
ȽɪɚɞɫɤɢɲɬɚɛɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɅɟɫɤɨɜɰɚ ɭɫɚɪɚɞʃɢ
ɫɚɧɚɞɥɟɠɧɨɦɭɩɪɚɜɨɦ, ɤɚɨɢɭ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ ɫɚ ɏɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɢɦɡɚɜɨɞɨɦ, Ɋɐ
“Ʉɭɤɚɜɢɰɚ”, ɩɪɢɤɭɩʂɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ
ɞɟɨɧɢɰɢ
ɋɚɜɟɬɢɆɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ-ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ, ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɧɚʁɚɜɚ ɜɟʄɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ
ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɞɟɨɧɢɰɢ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ
ɞɟɨɧɢɱɧɨɝ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ, ɞɨɤ ɢɫɬɢ ɨ ɫɜɟɦɭ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ Ƚɥɚɜɧɨɝ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɤɨɦɚɧɞɚɧɬɚɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ(Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɲɬɚɛɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬ ɭɚɰɢʁɟ) ɢɥɢ
ʃɟɝɨɜɨɝ ɡɚɦɟɧɢɤɚ.
Ⱦɟɨɧɢɱɧɢ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤ, ɭɡ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ Ƚɥɚɜɧɨɝ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ, ɨɝɪɚɧɢɡɭʁɟ
ɨɞɛɪɚɧɭ, ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɨɦ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɫɭɛʁɟɤɬɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɡɚɞɭɠɟɧɨ ɡɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɚɥɚɬɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɨɩɪɟɦɟ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ ɬɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ, ɫɯɨɞɧɨ
Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɱɥɚɧ  ɢ  ɋɥȽɥ Ɋɋ  ɨɞ 
ɝɨɞ.).
Taɛɟɥɚɉɪɢɜɪɟɞɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢɡɚɞɭɠɟɧɢɡɚɨɞɪɠɚɜɚʃɟɜɨɞɨɬɨɤɚ,,ɪɟɞɚɭ
ɫɥɭɱɚʁɭɩɨɩɥɚɜɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɅɟɫɤɨɜɰɚ
ɇɚɡɢɜɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɫɭɛʁɟɤɬɚ

Ɉɜɥɚɲʄɟɧɨɥɢɰɟɢ
ɛɪɬɟɥɟɮɨɧɚ

ɇɚɡɢɜɜɨɞɨɬɨɤɚ-ɞɟɨɧɢɰɚɡɚɤɨʁɟʁɟ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɢɫɭɛʁɟɤɚɬɡɚɞɭɠɟɧɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɩɨɩɥɚɜɚ

Mɉ-Ȼɚɡɚɩɭɬ

Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄ,
ɞɢɪɟɤɬɨɪ
016/281-310
063/117-1-433

ɄɚɧɚɥȻɚɪɟɨɞɜɥɚɫɨɬɢɧɚɱɤɨɝɩɭɬɚɞɨ
ɭɲʄɚɭȼɟɬɟɪɧɢɰɭɒɚɪɚɧɢɰɚ
ɑɟɤɦɢɧɫɤɢɩɨɬɨɤɊɟɤɚȼɭɱʁɚɧɤɚ
ɋɭɲɢɰɚɇɚɤɪɢɜɚʃɫɤɚɪɟɤɚ

ÄɉɁɉ³ȼɪɚʃɟ

ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɆɢɯɚʁɥɨɜɢʄ,
ɭɩɪɚɜɧɢɤɊȳɅɟɫɤɨɜɚɰ
016/252-824
062/512-031

ɄɚɧɚɥȻɚɪɟ ɨɞɢɡɜɨɪɢɲɬɚɞɨ
ɜɥɚɫɨɬɢɧɚɱɤɨɝɩɭɬɚ
Ɍɭɥɨɜɫɤɚɪɟɤɚɪɟɤɚȳɚʃɢɱɚɪɤɚ
ɋɥɚɬɢɧɫɤɚɪɟɤɚɄɨɡɚɪɚɱɤɚɪɟɤɚ
ɉɪɟɞɟʁɚɧɤɚ

ÄɉɁɉ³Ɇɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚȼɥɚɫɨɬɢɧɰɟ

ȳɨɜɚɧɐɜɟɬɤɨɜɢʄ,
ɜɥɚɫɧɢɤ
016/875-546

Ɍɭɥɨɜɫɤɚɪɟɤɚɪɟɤɚȳɚʃɢɱɚɪɤɚ
ɋɥɚɬɢɧɫɤɚɪɟɤɚ

Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɯɢɬɧɟ ɪɟɚɤɰɢʁɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɜɟʄɢɯ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɥɢ ɢɡɥɢɜɚʃɚ
ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚ ɧɢɠɟɝ ɪɚɧɝɚ ɪɚɫɬɟɪɟɬɧɢ ɤɚɧɚɥɢ ɢɞɪ  ɫɯɨɞɧɨ ɝɨɪɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɡɚɤɨɧɭ
ɛɢʄɟɚɧɝɚɠɨɜɚɧɚɢɨɫɬɚɥɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚɦɚʃɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɫɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦɨɩɪɟɦɨɦɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ  ɚ ɤɨʁɚ ɢɦɚʁɭ ɫɟɞɢɲɬɟ ɢɥɢ ɚɤɬɢɜɧɟ Ɋɚɞɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ȽɪɚɞɚɅɟɫɤɨɜɰɚ
Ɉɞɛɪɚɧɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɫɚɞɪɠɢ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɪɚɞɨɜɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɧɚ ɩɨɞɢɡɚʃɭ
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ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɯɧɚɫɢɩɚɨɞɡɟɦʂɟɨɞɧɨɫɧɨɩɨɞɢɡɚʃɟɧɚɫɢɩɚɨɞʇɚɤɨɜɚɩɭʃɟɧɢɯɩɟɫɤɨɦ.
ɋɨɛɡɢɪɨɦɧɚɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚɩɨɞɢɡɚʃɟ ɧɚɫɢɩɚ,
ɤɚɨ ɩɪɜɢ ɤɨɪɚɤ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɞɨɜɨɡ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɧɚɫɢɩɚ
ɋɯɨɞɧɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨʁ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɋɥȽɥ ɱɥɚɧ   Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ
ɩɨɥɢɰɢʁɚ ɝɪɚɞɚ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ Äɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɯɢɬɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟɨɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɢɞɪɭɝɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚɡɚɲɬɢɬɟɨɞɩɨɠɚɪɚɢɞɪɭɝɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɢɡ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɝɪɚɞɚ ɤɚɞ ɬɟ ɦɟɪɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɭ ɞɪɭɝɢ
ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɝɪɚɞɚ ɢ ɨɜɥɚɲʄɟɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɨ ɱɟɦɭ ɨɞɦɚɯ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɬɟ
ɨɪɝɚɧɟɨɞɧɨɫɧɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ³
Äɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢɡɚɡɜɚɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦ ɧɟɩɨɝɨɞɚɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɨɛɥɢɰɢɦɚɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚɢɡɫɬɚɜɚɨɜɨɝɱɥɚɧɚɤɨɦɭɧɚɥɧɚɩɨɥɢɰɢʁɚɭɱɟɫɬɜɭʁɟɭɜɪɲɟʃɭ
ɫɩɚɫɢɥɚɱɤɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɢ ɩɪɭɠɚ ɩɨɦɨʄ ɞɪɭɝɢɦ ɨɪɝɚɧɢɦɚ ɩɪɚɜɧɢɦ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɥɢɰɢɦɚ
ɧɚɨɬɤɥɚʃɚʃɭɩɨɫɥɟɞɢɰɚ³
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɥɢɰɚ, ɚ ɲɬɨ ɫɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ
ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɞɨɝɚɻɚ ɒɬɚɛ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ Ƚɥɚɜɧɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɭɡ ɩɨɦɨʄ ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɭɩɪɚɜɟ ɢ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʂɭɞɫɬɜɨ ɨɞ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭɝɪɨɠɟɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢɡ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɍ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɨɰɟɧɨɦ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɐɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ
Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ɢ Ʉɨɦɚɧɞɨɦ ɝɚɪɧɢɡɨɧɚ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɛɪɨʁ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ,
ɨɞɧɨɫɧɨɜɨʁɧɢɯɨɛɜɟɡɧɢɤɚ ɧɚɫɥɭɠɟʃɭ ɜɨʁɧɨɝ ɪɨɤɚ Ɂɚɩɨɬɪɟɛɟɪɟɲɚɜɚʃɚɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɧɚ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɛɢʄɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɜɚɬɪɨɝɚɫɚɰɚ ɢ ɬɨ ɡɚ
ɜɚɻɟʃɟɜɨɞɟɢɡɩɨɬɪɟɛɟɪɚɡɧɨɲɟʃɟɜɨɞɟɡɚɩɢʄɟɢɞɪ
ɇɚɤɨɧ ɢɡɜɪɲɟɧɟ ɩɪɨɰɟɧɟ ɤɚɨ ɢ ɩɪɚʄɟʃɚ ɞɨɫɚɞɚɲʃɟɝ ɫɬɚʃɚ ɧɚ ɩɥɚɜɧɢɦ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɩɪɚɜɰɢɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟɫɭɨɩɪɟɞɟʂɟɧɢɩɥɚɧɨɜɢɦɚɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚɝɪɚɞɚɢ
ɫɟɥɚ
ɍ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɨɛɢɦɚ ɩɨɩɥɚɜɧɨɝ ɬɚɥɚɫɚ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɒɬɚɛ ʄɟ
ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ
1.ɨɫɢɝɭɪɚɬɢ ɞɚ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɛɭɞɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧɨ ɨ ɩɨɬɪɟɛɢ
ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟɨɬɨɦɟɝɞɟʁɟɤɪɚʁʃɟɨɞɪɟɞɢɲɬɟɤɨʁɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚɫɟɢɞɟɢɭɤɨʁɟɜɪɟɦɟ
 ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɪɟɜɨɡɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɩɪɟɦɢɬɢ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɭɡɚɟɜɟɧɬɭɚɥɧɭɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭ
 ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɫɚȾɨɦɨɦɡɞɪɚɜʂɚɅɟɫɤɨɜɚɰɫɩɟɰɢʁɚɥɧɭɩɨɦɨʄ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ
ɬɚɤɜɚɩɨɦɨʄɛɭɞɟɩɨɬɪɟɛɧɚ ɫɥɟɩɢɢɧɜɚɥɢɞɢɢɞɪ
 ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɚ ɉɍ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɬɢ
ɩɭɬɟɜɟɢɜɨɡɢɥɚɡɚɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭ
5. ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɚɤɰɢʁɟ
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟ ɫɦɟɲɬɚʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɫɟ ɤɨɞ
ɩɪɢʁɚɬɟʂɚ ɢ ɪɨɻɚɤɚ ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɧɟɦɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ɦɟɫɬɚ ɡɚɞɭɠɭʁɟ ɫɟ ɋɚɜɟɬ ɦɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɤɨʁɚʁɟɩɨɩɥɚɜʂɟɧɚɞɚɨɛɟɡɛɟɞɢɩɪɨɫɬɨɪɡɚɫɦɟɲɬɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢɯ
ɥɢɰɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟɲɤɨɥɚȾɨɦɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɢɫɥ ɍɤɨɥɢɤɨʁɟɢɨɜɚɨɩɰɢʁɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
Ƚɪɚɞɫɤɢ ɒɬɚɛ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɞɨɧɨɫɢ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɞɚʂɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɭ ɜɟɡɢ
ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟɭɝɪɨɠɟɧɨɝɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
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Ƚɪɚɞɫɤɢɲɬɚɛɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɨɜɥɚɲʄɟʃɢɦɚɢɚɧɝɚɠɨɜɚʃɭ,
ɨɛɚɜɟɡɚɧʁɟ ɞɚɫɟɭ ɪɟɞɨɜɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɫɚɫɬɚʁɟ ʁɟɞɧɨɦ ɭ ɲɟɫɬ ɦɟɫɟɰɢ ɢ ɨ ɢɫɬɨɦ
ɩɨɞɧɟɫɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁ Ƚɪɚɞɫɤɨɦ ɜɟʄɭ. ɍ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ– ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁ
ɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɭɩɨɞɧɨɫɢɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 15 ɞɚɧɚ ɨɞɞɚɧɚ ɧɚɫɬɚɧɤɚ
Ɋɟɞɨɜɚɧ ɝɨɞɢɲʃɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ, ɨɛɚɜɟɡɚɧ ʁɟ ɞɚ ɩɨɞɧɟɫɟ Ƚɪɚɞɫɤɨɦ ɜɟʄɭ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢɭ ɦɟɫɟɰɭ ɞɟɰɟɦɛɪɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ.
ɊɍɄɈȼɈȭȿȵȿɈȾȻɊȺɇɈɆɈȾɉɈɉɅȺȼȿ
6.1 ɋɉɂɋȺɄ ɑɅȺɇɈȼȺ ɒɌȺȻȺ ɁȺ ȼȺɇɊȿȾɇȿɋɂɌɍȺɐɂȳȿ ɇȺ
ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂȽɊȺȾȺɅȿɋɄɈȼɐȺ

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
ȾɪȽɨɪɚɧ
ɐɜɟɬɚɧɨɜɢʄ

ɉɪɟɞɭɡɟʄɟ ɢ
ɮɭɧɤɰɢʁɚ

ɉɨɫɥɨɜɢɭɲɬɚɛɭ

Ƚɪɚɞ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ

Ɍɟɥɟɮɨɧ ɧɚ
ɩɨɫɥɭ

Ɇɨɛɢɥɧɢ
ɬɟɥɟɮɨɧ

016/ 200-804

Ɂɚɦɟɧɢɤ
Ⱦɪɚɝɚɧȳɨɜɚɧɨɜɢʄ

Ƚɪɚɞ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ
Ɂɚɦɟɧɢɤ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ

016/200-805

Ɇɢɪɨɫɥɚɜȳɟɮɬɢʄ

ɒɟɮɨɞɫɟɤɚɡɚ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟɪɢɡɢɰɢɦɚɢ
ɐɁɨɞɟʂɟʃɟɡɚɜɚɧɟɞɧɟ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɟɭɅɟɫɤɨɜɰɭ

016/53283;
016/51351

ɑɥɚɧɨɜɢ
Ȼɨɛɚɧ
ɋɨɤɨɥɨɜɢʄ
ȭɢɤɢʄɋɥɚɻɚɧɚ
ȳɚɫɦɢɧɤɚ
Ɇɢɥɟɧɤɨɜɢʄ
ɋɥɨɛɨɞɚɧ
Ɇɢɥɨɲɟɜɢʄ
ȻɨʁɚɧɌɨʁɚɝɚ
ɉɟɬɚɪ
ɂɥɢʄ

Ƚɪɚɞ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ
Ɂɚɲɬɢɬɚɢɫɩɚɫɚɜɚʃɟ
Ɉɞɟɥɟʃɟɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɨɞɩɨɩɥɚɜɚɫɧɟɠɧɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
ɧɚɧɨɫɚɝɪɚɞɨɜɚɢɫɭɲɟ
Ƚɪɚɞ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ
ɁɚɲɬɢɬɚɨɞɊɏȻɢɨɞ
Ɉɞɟɥɟʃɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɬɟɯɧɢɱɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯ
ɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
ɧɟɫɪɟʄɚ
Ɂɚɲɬɢɬɚɨɞɪɭɲɟʃɚɢ
Ɉɞɟɥɟʃɟ ɡɚ
ɫɩɚɫɚɜɚʃɟɤɨɞ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ
ɡɟɦʂɨɬɪɟɫɚɤɥɢɡɢɲɬɚ
ɢ ɨɞɪɨɧɚ
Ɉɞɟɥɟʃɟ ɡɚ ɨɩɲɬe
ȼɟɡɚɫɚɆɁɢ
ɩɨɫɥɨɜɟ, ɩɨɫɥɨɜɟ ɆɄ ɢ
ɞɪɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɢ
ɆɁ ɢ Ɂɉ
ɟɜɢɞɩɨɫɥɨɜɢ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ
Ɂɚɩɨɫɥɨɜɟɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
Ʉɚɩɟɬɚɧ ,,,ɤɥɚɫɟ
ɧɚɫɬɚɜɧɢɰɟɧɬɚɪȼɨʁɫɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚɫɚ
ȼɨʁɫɤɨɦɋɪɛɢʁɟ

016/ 212-295

065/ 445-1473

016/233-380
237-170

065/4446069

016/ 212-774

016/ 252-894

065/ 4441296

016/ 252-894
066/900-0773
069/668-769
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Ɍɨɦɢɫɥɚɜɂɥɢʄ

Ɂɚɦɟɧɢɤɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
ɉɍɅɟɫɤɨɜɚɰ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚɫɚ
ɉɍɅɟɫɤɨɜɚɰ

Ɇɢɥɟɧɤɨ
Ɇɢɥɟɧɤɨɜɢʄ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪȳɉ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɚ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ

ɉɨɫɥɨɜɢ
ɫɤɥɚʃɚʃɚʂɭɞɢɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ
ɞɨɛɚɪɚ

016/241-913

064/ 2136408

Ⱦɪɚɝɚɧ
ȼɟɥɢɱɤɨɜɢʄ

ɋɟɤɪɟɬɚɪȽɪɚɞɫɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚ

Ɂɛɪɢʃɚɜɚʃɟ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ

016/234-081

063/407-334

ɉɚɜɥɨɜɢʄ
Ƚɨɪɚɧ
Ⱦɪɋɥɚɜɢɲɚ
Ȼɨɠɢʄ

Ɂɚɲɬɢɬɚɢ
ɒɟɮɨɞɫɟɤɚɡɚ
ɫɩɚɫɚɜɚʃɟɨɞ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɭɈɞɟʂɟʃɚɡɚ
ɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɭ ɩɨɠɚɪɚɟɤɫɩɥɨɡɢʁɚ
Ʌɟɫɤɨɜɰɭ
ɢɇɍɋ-ɚ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
Ⱦɨɦɡɞɪɚɜʂɚ
Ʌɟɫɤɨɜɚɰ

064/8923667

ɉɪɜɚɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ
ɩɨɦɨʄ

016/251-244

064/ 8849381

Ⱦɚɧɢɟɥɚ
ɐɨɧɢʄ

Ƚɪɚɞ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ
ɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ

Ɉɱɭɜɚʃɟɞɨɛɚɪɚ
ɛɢɬɧɢɯɡɚ
ɨɩɫɬɚɧɚɤ

016/ 241-914

069/ 5505705

ɋɚɲɚ
ɉɟɲɢʄ

Ƚɪɚɞ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ

Ɉɱɭɜɚʃɟɞɨɛɚɪɚ
ɛɢɬɧɢɯɡɚ
ɨɩɫɬɚɧɚɤ

016/ 241-914

064/ 2605263

ɇɚɱɟɥɧɢɤ
ȿɩɢɞɟɦɢɨɥɨɲɤɟɫɥɭɠɛɟ
Ɂɚɜɨɞɚɡɚʁɚɜɧɨɡɞɪɚɜʂɟ

Ⱥɫɚɧɚɰɢʁɚ
ɬɟɪɟɧɚ

016/245-219

064/864-8815

016/230-232

064/ 8367619

Ⱦɪȳɚɞɪɚɧɤɚ
Ʉɪɚɫɢʄ
Ɇɢɪɨɫɥɚɜ
Ⱦɨɱɢʄ
ȳɨɜɢɰɚ
ȭɭɪɻɟɜɢʄ
Ʉɨɫɚɪɚ
ɂɥɢʄ

Vladimir
ȼɥɚɞɢɦɢɪ
ɋɢɧɚɞɢɧɨɜɢʄ
Sinadinovi}

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
ȿɥɟɤɬɪɨɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɟ
Ʌɟɫɤɨɜɚɰ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɄɉ
„Ɍɨɩɥɚɧɚ³Ʌɟɫɤɨɜɚɰ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɄɉ
Äȼɨɞɨɜɨɞ³Ʌɟɫɤɨɜɚɰ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɄɉ
ÄɄɨɦɭɧɚɥɚɰ³
Ʌɟɫɤɨɜɚɰ

016/246-401
016/245-108

063/409-662

016/243-240

Ʌɢɰɟɨɞɪɟɻɟɧɨɡɚɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚʃɟɩɨɞɚɬɚɤɚɨɩɨɩɥɚɜɧɢɦɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚɧɚɜɨɞɚɦɚ II ɪɟɞɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚ
Ʌɟɫɤɨɜɰɚɢɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟɢɫɬɢɯɧɚɞɥɟɠɧɨɦʁɚɜɧɨɦɩɪɟɞɭɡɟʄɭ
Ɉɞɟɥɟʃɟɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
Ƚɪɚɞɫɤɚɍɩɪɚɜɚ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ
Ȼɨɛɚɧɋɨɤɨɥɨɜɢʄ: ɬɟɥ:016/ 212-295 ɢɦɨɛ065/ 445-1473, E-mail:privreda@gradleskovac.org
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ɉɈȾɊɍɑȳȿ

ɇȺȾɅȿɀɇɈɋɌ
ɉɊȿȾɍɁȿȶȺ ɂ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȿ

ȳȺȼɇɈ ȼɈȾɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈ ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ ȳȼɉ
ȽɅȺȼɇɂ ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐ ɈȾɉɈɉɅȺȼȺ:
ɁȺɆȿɇɂɄ:
ȳȼɉ ÄɋɊȻɂȳȺȼɈȾȿ´, Ȼɭɥɟɜɚɪ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ 2ɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ ɬɟɥ 011/311-94-00,
311-94-02, 201-33-82, ɮɚɤɫ 011/311-94-03 E-mail:odbrana@srbijavode.rs
WEBsajt: www.srbijavode.com
ȽɅȺȼɇɂ ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐ ɈȾȻɊȺɇȺɈȾɉɈɉɅȺȼȺ
Ƚɨɪɚɧɉɭɡɨɜɢʄ ɦɨɛ-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs
ɁȺɆȿɇɂɄ ɡɚɫɩɨʂɧɟɜɨɞɟɢɡɚɝɭɲɟʃɟɥɟɞɨɦ
ɁɜɨɧɢɦɢɪɄɨɰɢʄɦɨɛ-40-03, E-mail: zvonimir.kocic@srbijavode.rs
ɁȺɆȿɇɂɄ ɡɚɭɧɭɬɪɚɲʃɟɜɨɞɟ
ɆɢɥɢɰɚɄɨɜɚɱɦɨɛ-40-60, E-mail: milica.kovac@srbijavode

ɆɟɪɢɬɚȻɨɪɨɬɚ, ɬɟɥ. 011/201-33-436, E-mail:merita.borota@minpolj.gov.rs..

Ɇɢɥɢɰɚ ɉɚɜɥɨɜɢʄ, ɬɟɥ. 011/311-71-79, E-mail:milica.pavlovic@minpolj.gov.rs..

ɉɈɆɈȶɇɂɐɂ:

ɆɈɊȺȼȺ

ɋȺȼȺ

ȾɈȵɂȾɍɇȺȼ

ȼɈȾɇɈ ɉɈȾɊɍɑȳȿ

ȽɅȺȼɇɂ ɄɈɈɊȾɂɇȺɌɈɊ ɈȾȻɊȺɇȿ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ:ɇɚɬɚɲɚ Ɇɢɥɢʄ, ɦɨɛ 064/830-40-41 ,E-mail:natasa.milic@minpolj. gov.rs..

E-mail: vodoprivreda@minpolj. gov.rs.. WEBsajt: www.rdvode.gov.rs

Ȼɭɥɟɜɚɪ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ ɛɪ.2ɚ, Ȼɟɨɝɪɚɞ ɬɟɥ1/311-53-70,201-33-60, 201-33-47; ɮɚɤɫ011/311-53-70, 0 1 1 / 3 1 1 - 6 4 - 9 4

ɇȺɁɂȼ ɉ Ɋ Ⱥ ȼ ɇ ɂ ɏ  ɅɂɐȺɇȺȾɅȿɀɇɂɏɁȺɈɊȽȺɇɂɁɈȼȺȵȿɂɋɉɊɈȼɈȭȿȵȿɈȾȻɊȺɇȿ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ ɇȺ
ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂ ɊȿɉɍȻɅɂɄȿ ɋɊȻɂȳȿ ɂ ɂɆȿɇ ȺɊɍɄɈȼɈȾɂ ɈɐȺɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺ ɂȾɊɍȽɂɏ
Ɉ ȾȽɈȼɈɊɇɂ ɏ ɅɂɐȺ
1. ɄɈɈɊȾɂɇȺɌɈɊɂ ɈȾȻɊȺɇȿ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ ɂ ɉɈɆɈȶɇɂɐɂ
ɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȼɈ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ;ɌɊȽɈȼɂɇȿ ɒɍɆȺɊɋɌȼȺ ɂ ȼɈȾɈɉɊɂȼɊȿȾȿ
ɊȿɉɍȻɅɂɑɄȺ ȾɂɊȿɄɐɂȳȺ ɁȺ ȼɈȾȿ:

1.

6.2 ɉɈɋɌɈȳȿȶɂ ɋɂɋɌȿɆ ȼȿɁȺ ɁȺ ɄɈɆɍɇɂɄȺɐɂȳɍ ɂɁɆȿȭɍ ɋɍȻȳȿɄȺɌȺ ɈȾȻɊȺɇȿ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ
ɊȿɉɍȻɅɂɑɄȿ
ɂɇɋɌɂɌɍɐɂȳȿ ɁȺ ɉɊɈȽɇɈɁɍ ɇȺȳȺȼɍ ɂ
ɈȻȺȼȿɒɌȺȼȺȵȿ
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ɉȿɊɆȺɇȿɇɌɇȿɋɅɍɀȻȿɊȿɉɍȻɅɂɑɄɈȽɏɂȾɊɈɆȿɌȿɈɊɈɅɈɒɄɈȽɁȺȼɈȾȺɈȾȿȴȿȵȿɁȺ
ɆȿɌȿɈɊɈɅɈɒɄɈȻȾȿȵȿ
ɈȾɋȿɄɁȺɉɊɈȽɇɈɁɍȼɊȿɆȿɇȺɬɟɥ305-09-68
ɈȾɋȿɄɁȺɇȺȳȺȼȿɂɍɉɈɁɈɊȿȵȺɬɟɥ-21-84

jelena.jerinic@hidmet.gov.rs

ɁȺɆȿɇɂɄ
ȳɟɥɟɧɚȳɟɪɢɧɢʄɬɟɥ-09-00, 305-09-ɮɚɤɫ-27-ɦɨɛ-52-77, E-mail:

ɍɄȴɍɑȿɇɂ ɁȺ ɏɂȾɊɈɅɈɒɄȿ, ɏɂȾɊȺɍɅɂɑɄȿ, ɏɂȾɊɈȾɂɇȺɆɂɑɄȿ ɂ ɎɂɅɌɊȺɐɂɈɇȿ ȺɇȺɅɂɁȿ,
$ɇȺɅɂɁȿɈɒɌȿȶȿȵȺɁȺɒɌɂɌɇɂɏɈȻȳȿɄȺɌȺɊȿɒȿȵȺɏɂɌɇɂɏɊȺȾɈȼȺɇȺɈɌɄɅȺȵȺȵɍ ɒɌȿɌɇɂɏ
ɉɈɋɅȿȾɂɐȺɂȺɇȺɅɂɁɍɌɊɈɒɄɈȼȺɈȾȻɊȺɇȿɂɒɌȿɌȺɈȾɉɈɉɅȺȼȺ
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɭ „ȳ ɑɟɪɧɢ” ɚɞ, ɭɥ ȳ. ɑɟɪɧɨɝ 80, Ȼɟɨɝɪɚɞ ɬɟɥ 011/390-64-77, 390-64-61, ɮɚɤɫ 011/390-79-55
ɏɄ Äȿɧɟɪɝɨɩɪɨʁɟɤɬ´ „ɏɢɞɪɨɢɧɠɟʃɟɪɢɧɝ´ ɚɞ, Ȼɭɥɟɜɚɪ Ɇ ɉɭɩɢɧɚ 12, Ȼɟɨɝɪɚɞ ɬɟɥ 131-516, ɮɚɤɫ 011/311-19-79
ɊȿɉɍȻɅɂɑɄɂ ɐȿɇɌȺɊ ɁȺ ɈȻȺȼȿɒɌȺȼȺȵȿ: ɬɟɥ. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 228-92-08 ɮɚɤɫ 011/228-29-28,
ɦɨɛ.064/892-96-68, E-mail: rco.svs@mup.gov.rs

Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ
ɯɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɢ
ɡɚɜɨɞ ɋɪɛɢʁɟ

ɊȿɉɍȻɅɂɑɄɂ ɏɂȾɊɈɆȿɌȿɈɊɈɅɈɒɄɂ ɁȺȼɈȾ ɋɊȻɂȳȿ, Ʉɧɟɡɚ ȼɢɲɟɫɥɚɜɚ 66, Ȼɟɨɝɪɚɞȿmail: srhydra@hidmet.sr.gov.rs, srhydra@eunet.rs, Wȿȼ ɫɚʁɬ ɊɏɆ Ɂɚɜɨɞɚ: www.hidmet.sr.gov.rs ɬɟɥ
011/305-08-99, 254-33-72, ɮɚɤɫ 011/254-27-46, Ⱦɟɠɭɪɧɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɬɟɥɟɮɨɧ 064/838-52-58
ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐ ɁȺ ɏɂȾɊɈɅɈɒɄȿ ɉɊɈȽɇɈɁȿ:
Ⱦɟʁɚɧ ȼɥɚɞɢɤɨɜɢʄ, ɬɟɥ. 011/305-09-00, 254-33-72,ɮɚɤɫ-27-46, ɦɨɛ 064/838-51-65, E-mail:
dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs
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ɁȺɆȿɇɂɄ ɊɍɄɈȼɈȾɂɈɐȺ ɇȺ ȼɈȾɇɈɆ ɉɈȾɊɍɑȳɍ:
Ɂɨɪɚɧɋɬɚɧɤɨɜɢʄ, ɦɨɛ 064/840-40-83 E-mail: z.stankovic@srbijavode.rs

E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs
ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐ ɈȾȻɊȺɇȿ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ ɇȺ ȼɈȾɇɈɆ ɉɈȾɊɍɑȳɍ:
ȾɪɚɝɨʂɭɛɆɢʂɨʁɤɨɜɢʄ, ɦɨɛ. 064/840-40-98
E-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs

Ⱦɟɨɧɢɰɟ

ɆɆɆ
Ɇ -ɞɟɨ ɧɢɰɟɆ Ɇ 
ɆɆ.6., Ɇ.7., Ɇ Ɇ
ɆɆ Ɇ.12., Ɇ.13.
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ɉɈɆɈȶɇɂɄ ɡɚ ɛɪɚɧɟ –Ɇ10.9. ɋɥɚɜɢɲɚȻɪɡɚɤɨɜɢʄ, ɦɨɛ 064/840-40-92, E-mail: slavisa.brzakovic@srbijavode.rs
ɉɈɆɈȶɇɂɄɡɚ Ɇ 1 0 ( ɆɆɆM.10.10, MɆ):ȻɪɚɧɤɨɄɭʁɭɧʇɢʄ,ɦɨɛ. 064/840-41-08,E-mail:branko.kujundzic@srbijavode.rs
ȼɉɐ „ɆɈɊȺȼȺ”, ɇɢɲ ɬɟɥ. 018/425-81-85, ɮɚɤɫ018/451-38-20. E-mail:vpc.morava@srbijavode.rs

ɋȿɄɌɈɊ

ɉɊȿȾɍɁȿȶȿ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ:
ɋɟɤɬɨɪɫɤɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
Ɂɚɦɟɧɢɤ ɫɟɤɬɨɪɫɤɨɝ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ

ɁȺɆȿɇɂɄ Ɂɨɪɚɧɋɬɚɧɤɨɜɢʄ
ɉɈɆɈȶɇɂɄ ɊɍɄɈȼɈȾɂɈɐȺ ɈȾȻɊȺɇȿ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ ɁȺ ȼɈȾɇɈ ɉɈȾɊɍɑȳȿ

ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐ ɈȾȻɊȺɇȿ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ ɁȺ ȼɈȾɇɈ ɉɈȾɊɍɑȳȿ: ȾɪɚɝɨʂɭɛɆɢʂɨʁɤɨɜɢʄ

ȼɈȾɇɈ ɉɈȾɊɍɑȳȿ„ɆɈɊȺȼȺ”

ȼɈȾɇɈ ɉɈȾɊɍɑȳȿ ÄɆɈɊȺȼȺ´
ɋȿɄɌɈɊɋɄɂ ɊɍɄɈȼɈȾɂɈɐɂ ɂ ɉɊȿȾɍɁȿȶȺ

ȼɨɞɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ
ɆɈɊȺȼȺ

ȳȼɉ ÄɋɊȻɂȳȺȼɈȾȿ´ ȼɉɐ „ɆɈɊȺȼȺ”, ɌɪɝɄɪɚʂɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚ, ɇɢɲ
ɬɟɥ 018/425-81-85 ɮɚɤɫ 018/451-38-20,

6.3 ɈɉȿɊȺɌɂȼɇɂ ɉɅȺɇ ɁȺɈȾȻɊȺɇɍ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ Ɉ Ⱦ  ɋ ɉ Ɉ ȴ ɇ ɂ ɏ  ȼ Ɉ Ⱦ Ⱥ  ɂ  Ɂ Ⱥ Ƚ ɍ ɒȿ ȵ Ⱥ  Ʌ ȿ Ⱦ Ɉ Ɇ
ɁȺ7ȽɈȾ ɢɡɜɨɞ- ɋɥɝɥɊɋ ɛɪ5/2017)
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ 2017. ɝɨɞɢɧɭ ɫɚɞɪɠɢ
ɉɊȺȼɇɈɅɂɐȿɇȺȾɅȿɀɇɈɁȺɈɊȽȺɇɂɁɈȼȺȵȿɂɋɉɊɈȼɈȭȿȵȿɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐ Ɉ Ⱦ Ȼ Ɋ Ⱥ ɇ ȿ 
Ɉ Ⱦ  ɉ Ɉ ɉ Ʌ Ⱥ ȼ Ⱥ  ɇ Ⱥ  ȼ Ɉ Ⱦ ɇ Ɉ Ɇ  ɉ Ɉ Ⱦ Ɋ ɍ ɑ ȳ ɍ   ȵ ȿ Ƚ Ɉ ȼ  ɁȺɆȿɇɂɄ ɂɉ Ɉ Ɇ Ɉ ȶ ɇ ɂ Ʉ , ɋ ȿ Ʉ Ɍ Ɉ Ɋ ɋ Ʉ ɂ  Ɋ ɍ Ʉ Ɉ ȼ Ɉ Ⱦ ɂ Ʌ Ⱥ ɐ 
ɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺɂȵȿȽɈȼɊɍɄɈȼɈȾɅȺɐ
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Ɇ.10. ɅȿɋɄɈȼȺɐ

E-mail: office@vodovodle.rs

ȼɉɐÄɆɈɊȺȼȺ´ɌɪɝɄɪɚʂɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚɚɇɢɲ
ɬɟɥ5-81-85, 425-81-ɮɚɤɫ-38-20
E-mail: odbrana@srbijavode.rs
ȾɢɪɟɤɬɨɪɦɪȾɪɚɝɨʂɭɛɆɢʂɨʁɤɨɜɢʄɦɨɛ-40-98
dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
ȳɄɉ „ȼɈȾɈȼɈȾ”, Ʌɟɫɤɨɜɚɰ ɬɟɥ 016/215-630, 245-108
ɮɚɤɫ016/248-ɧɚɛɪɚɧɢ212-103ɦɨɛ-660
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ʉɨɫɚɪɚɂɥɢʄ, ɦɨɛ3/409-662

ȻɊȺɇȺȻȺɊȳȿ

ɆɢɥɟɄɪɫɬɢʄ, ɦ ɨ ɛ . 063/470-775

Ƚɉ³ɆȿɏȺɇɂɁȺɐɂȳȺɂɇȽ³ȾɈɈȼɥɚɫɨɬɢɧɰɟ
Ɍɟɥ-ɮɚɤɫ5-546
E-mail: mehanizacijaing@gmail.com
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ȳɨɜɚɧɐɜɟɬɤɨɜɢʄ, ɦɨɛ 063/402-931
Ȼɨɪɢɜɨʁɟɒɭɲɭɥɢʄ, ɦɨɛ 062/211-187

Ɇ.10.9.

ɆɆɆ
00Ɇ.
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Ɇ.10.9.

Ɇ.10.8.

ȼɟɬɟɪɧɢɰɚ
ȻɪɚɧɚÄȻɚɪʁɟ”

ȳɚɛɥɚɧɢɰɚ ɢ
ȼɟɬɟɪɧɢɰɚ
45.19 ɤɦ

Ʌɟɜɚ ɨɛɚɥɚ ɨɞɭɲʄɚ
ȳɚɛɥɚɧɢɰɟɞɨ ɭɲʄɚ
ȼɟɬɟɪɧɢɰɟ

ȳɭɠɧɚ Ɇɨɪɚɜɚ
ɩɪɢɬɨɤɟ

Ⱦɟɫɧɢ ɧɚɫɢɩ ɢɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨɤɨɪɢɬɨȼɟɬɟɪɧɢɰɟɭ Ʌɟɫɤɨɜɰɭ, ɨɞ
ɫɬɚɪɨɝɚɭɬɨɩɭɬɚɞɨɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝɩɭɬɚɅɟɫɤɨɜɚɰ-ȼɭɱʁɟ-8.53ɤɦ

4.

1.

5.

Ⱦɟɫɧɢ ɧɚɫɢɩ ɭɡ ȳɚɛɥɚɧɢɰɭ ɨɞ ȭɟɧɨɜɚɱɤɨɝɦɨɫɬɚ ɞɨ ɫɟɥɚ
ȼɨʁɥɨɜɰɟ, 4.74 ɤɦ

3.

ȼ

ȼȼ
ɊɈ
ȼɈ

ȼ

Ɇȼ

ȼȼ
ɊɈ
ȼɈ

ȼ

ȳɚɛɥɚɧɢɰɚ ɉɟɱɟʃɟɜɰɟ
(Ɋ); ɥɞ, ɢ; ''0'' 205.82
379 (27.11.2007.)
150 207.32
300 208.82

ȳɭɠɧɚ Ɇɨɪɚɜɚ Ƚɪɞɟɥɢɰɚ
(Ɋ); ɥ, ɞ ɢ; ''0'' 251.78
416 (21.04.2010.)
ɇɢɜɨɭɧɨɠɢɰɢɧɚɫɢɩɚ
ɇɢɜɨɧɚɦɢɫɩɨɞ
ɤɪɭɧɟɧɚɫɢɩɚɭɡɞɚʂɢ
ɩɨɪɚɫɬ
Q1%=730 m³/s

ȼɟɬɟɪɧɢɰɚ Ʌɟɫɤɨɜɚɰ
(Ɋ); ɥ ɞ, ɢ; ''0'' 224.18
374 (7.05.2005.)
ȼȼ
130 225.48
Ʌɟɜɢ ɧɚɫɢɩ ɢɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨɤɨɪɢɬɨȼɟɬɟɪɧɢɰɟ ɭ Ʌɟɫɤɨɜɰɭ ɨɞ ɊɈ
200 226.18
ȼɈ
ɫɬɚɪɨɝɚɭɬɨɩɭɬɚɞɨɋɐɊɁɞɪɚɜʂɟ, 6,65 ɤɦ
400 Q1%=200 m³/s ɫɚ
Ɇȼ
Ȼɪɚɧɚ ɫɚɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɨɦ„Ȼɚɪʁɟ” ɧɚ ȼɟɬɟɪɧɢɰɢ,
Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟɤɨɬɟ
ɅɚɜɨʁɩɪɢɬɨɰɢȳɆɇɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɩɪɨɫɬɨɪɡɚɩɪɢʁɟɦ
370.50 ɧɨɪɦɚɥɧɢɧɢɜɨ
ɩɨɩɥɚɜɧɨɝɬɚɥɚɫɚɦ³. ȿɜɚɤɭɚɰɢʁɚɜɟɥɢɤɢɯɜɨɞɚɫɟ
ɩɪɟɥɢɜ
ɜɪɲɢɩɪɟɦɚɟɥɚɛɨɪɚɬɭɄɨɪɢɲʄɟʃɟɢɭɩɪɚɜʂɚʃɟɪɟɠɢɦɨɦɪɚɞɚ 381.ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɧɢɜɨ
ɢɰɟɥɨɤɭɩɧɨɦɨɩɪɟɦɨɦɡɚɜɪɟɦɟɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɟɛɪɚɧɟÄȻɚɪʁɟ³
ɤɪɭɧɚɛɪɚɧɟ

Ɋɟɝɭɥɢɫɚɧɨ ɤɨɪɢɬɨ ȳɚɛɥɚɧɢɰɟ ɫɚ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨɨɛɨɫɬɪɚɧɢɦ
ɧɚɫɢɩɢɦɚ ɨɞ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɝɝɜɨɡɞɟɧɨɝ ɦɨɫɬɚ ɤɨɞ ɉɟɱɟʃɟɜɰɚ ɞɨ
ȼɢɧɚɪɰɚ,
11.95 ɤɦ ɫɚɨɛɨɫɬɪɚɧɢɦɧɚɫɢɩɢɦɚ [ɤɦ 
ɭɡɏɢɫɚɪɫɤɢ ɤɚɧɚɥ ɨɞ ɭɲʄɚ ɭȳɚɛɥɚɧɢɰɭ, ɭɤ ɭɩ ɧ ɨ       ɤɦ

Ʌɟɜɢ ɧɚɫɢɩ ɭɡ ȳɭɠɧɭ Ɇɨɪɚɜɭ ɨɞ ɭɲʄɚ
ȳɚɛɥɚɧɢɰɟ ɞɨ ɭɲʄɚ ȼɟɬɟɪɧɢɰɟ, 7.92 ɤɦ

2.

1.

Ȼɪɚɧɟ ÄɄɪɚʁɤɨɜɚɰ³ÄɊɚɫɬɨɜɧɢɰɚ³ÄȻɪɟɫɧɢɰɚ³Äɉɪɢɞɜɨɪɢɰɚ³ÄȻɪɟɫɬɨɜɚɰ³„Ȼɚɪʁɟ”, Äȼɥɚɫɢɧɚ´ ɢ „ȼɪɥɚ2”

ɉɊɈɄɍɉȴȿ-ɅȿɋɄɈȼȺɐ-ȼɅȺɋɈɌɂɇɐȿ
ȳɭɠɧɚ Ɇɨɪɚɜɚ ɨɞ ɭɲʄɚ Ʉɪɚʁɤɨɜɚɱɤɟɪɟɤɟɞɨɭɲʄɚȼɪɥɟ
ɌɨɩɥɢɰɚȻɪɟɫɧɢɱɤɚɪɟɤɚɉɭɫɬɚɪɟɤɚȳɚɛɥɚɧɢɰɚȼɟɬɟɪɧɢɰɚȼɥɚɫɢɧɚɫɚɅɭɠɧɢɰɨɦɢȼɪɥɚ ɤɦ

ȼɈȾɇɈ ɉɈȾɊɍɑȳȿÄɆɈɊȺȼȺ”

„Ȼɚɪʁɟ”
ɅȿɋɄɈȼȺɐ

„Ʌɟɫɤɨɜɚɰ2” Ɋɟɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ 6,65 ɤɦ
ɅȿɋɄɈȼȺɐ

„ȼɨʁɥɨɜɰɟ” Ɋɟɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ 4.74 ɤɦ
ɅȿɋɄɈȼȺɐ
„Ʌɟɫɤɨɜɚɰ1” Ɋɟɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ 8.53 ɤɦ
ɅȿɋɄɈȼȺɐ

„ɉɟɱɟʃɟɜɰɟ-ɏɢɫɚɪȽɋɬɨɩɚʃɟ” Ɋɟɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ 17.35 ɤɦ
ɅȿɋɄɈȼȺɐ

„Ɋɚɡɝɨʁɧɫɤɢ
ɑɢɮɥɭɤ” Ɋɟɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ 7.92 ɤɦ
ɅȿɋɄɈȼȺɐ

67.97ɤɦ

ɈɉȿɊȺɌɂȼɇɂ ɉɅȺɇ ɈȾȻɊȺɇȿ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ ɈȾ ɋɉɈȴɇɂɏ ȼɈȾȺ ɂɁȺȽɍɒȿȵȺɅȿȾɈɆ
ɋɂɋɌȿɆɂ ɁȺ ɁȺɒɌɂɌɍɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ– ɋȿɄɌɈɊɂ ȾȿɈɇɂɐȿ, ɁȺɒɌ ɂɌ ɇɂȼɈȾ ɇɂɈȻȳȿɄɌɂ ɒɌɂȶȿɇȺ ɉɈɉɅȺȼɇȺ
ɉɈȾɊɍɑȳȺ ɂɄɊɂɌȿɊɂȳɍɆɂɁȺɉɊɈȽɅȺɒȿȵȿɊȿȾɈȼɇȿɂȼȺɇɊȿȾɇȿɈȾȻɊȺɇȿ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ Ɉ Ⱦ  ɋ ɉ Ɉ ȴ ɇ ɂ ɏ  ȼ Ɉ Ⱦ Ⱥ 
ɂ ɁȺȽɍɒȿȵȺɅȿȾɈɆ

Ɇ.10.

ȭ.

2

.
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Ɇɢɥɟɧɬɢʁɟɉɨɩɨɜɢʄ
Ɋɚɞɟɀɭɧɢʄ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ

ɋɬɨʁɢɱɢʄȾɭɲɢɰɚ

ȳɨɜɚɧ ɉɟɬɪɨɜɢʄ

ɋɬɟɜɚɧɨɜɢʄȳɨɜɢɰɚ

ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɆɚʁɚ

Ɍɨɦɢɫɥɚɜɋɬɟɜɚɧɨɜɢʄ

Ɇɢɥɨɪɚɞɉɟɬɤɨɜɢʄ

Ɇɢɨɞɪɚɝɂɜɚɧɱɟɜɢʄ

Ɂɞɪɚɜɤɨɜɢʄɂɜɚɧ

ɌɪɢɱɤɨɜɢʄɆɢɥɨʁɟ

Ɂɞɪɚɜɤɨɜɢʄɂɜɚɧ

ɉɟɬɪɨɜɢʄɋɥɚɻɚɧɤɚ

ɄɨɰɢʄȾɢɦɢɬɪɢʁɟ

ȺȾɊȿɋȺ
ɋɌȺɇɈȼȺȵȺ

016/250-709
064/ 358-93-83

016/220-677
062/1863153

016/3445-804
016/3454-184

016/244-840
064/974-89-01
016/280-400
062/325-042
016/241-673
063/7-411-405

016/244-256
063/734-48-43

016/260-216
064/55-80-374
016/213-696

016/250-727

016/255-895
064/ 910-95-55

016/241-904
064/516-32-32

ɌȿɅȿɎɈɇ

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

ɉɪɜɚ ʁɭɠɧɨɦɨɪɚɜɫɤɚ ɛɪɢɝɚɞɚ

ɏɢɫɚɪ
Ɇɨɲɟɉɢʁɚɞɟ

Ɇɚɪɤɨɐɪɧɢ
ȼɟɬɟɪɧɢɰɚ

ɐɟɧɬɚɪ
ȼɟʂɤɨɜɥɚɯɨɜɢʄ

Ʉɨɫɬɚɋɬɚɦɟɧɤɨɜɢʄ

ɋɬɨʁɚɧȴɭɛɢʄ

Ɇɨɪɚɜɚ

Ⱦɭɛɨɱɢɰɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɨɞɛɪ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ

ɂɆȿ ɂ ɉɊȿɁɂɆȿ

6.4 ɋɉɂɋȺɄ ɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺ ɁȺ ɈȾȻɊȺɇɍ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ ɁȺ ȽɊȺȾ ɅȿɋɄɈȼȺɐ
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ɉɟɱɟʃɟɜɰɟ, Ʉɚɲɬɚɜɚɪ,
ɀɢɜɤɨɜR ɑɟɤɦɢɧ, Ɋɚ ɡɝɨʁ ɧɚ
Ƚɪɞɚ ɧɢɰɚȻɚ ɛɢɱɤɨ ȽɢȾ
Ʌɨɤɨɲ ɧɢɰɚɋɦ ɪɞɚ ɧ
ɑɢɮɥɭɤɊɚɡɝɨʁɧɫɤɢ ɢ
Ȼɪɟʁɚɧɨɜɰɟ

Ȼɪɟɫɬɨɜɚɰ, Ⱦɨʃɟ Ȼɪɢʁɚʃɟ,
Ⱦɪɚɲɤɨɜɚɰ, Ʉɭɬɥɟɲ,
Ʌɢɩɨɜɢɰɚ Ɇɟɻɚ ɢ
ɒɚɪɥɢɧɰɟ

Ɇɢɪɨɲɟɜɰɟ, Ȼɭɤɨɜɚ Ƚɥɚɜɚ
Ȼɚɪʁɟ, Ʉɚɥɭɻɟɪɰɟ, ɐɪʇɚɜɚɰ,
ȼɢɧɚ Ƚɨɪɢɧɚ Ɉɪɭɝɥɢɰɚ,
Ƚɚɝɢɧɰɟ Ɇɟɥɨɜɨ Ɋɚɜɧɢ Ⱦɟɥ
ɋɥɚɜɭʁɟɜɰɟ, ɂɝɪɢɲɬɟ ɢ
Ⱦɪɜɨɞɟʂɚ.
Ƚɨɪʃɚ ȳɚʁɢɧɚ Ⱦɨʃɚ ȳɚʁɢɧɚ
ȼɟɥɢɤɨ Ɍɪʃɚɧɟ Ʉɭɤɭɥɨɜɰɟ
ɉɚɥɢɤɭʄɚ ɉɪɟɫɟɱɢɧɚ, Ɋɭɞɚɪɟ
ɢ ɒɢɲɢɧɰɟ
ȼɢɧɚɪɰɟ, Ⱦɨʃɟ ɋɬɨɩɚʃɟ,
Ɂɚɥɭɠʃɟ, ɉɨɞɪɢɦɰɟ ɢ
ɉɪɢɛɨʁ

ɩɨɬɨɤ, ɇɚɤɪɢɜɚʃ, ɑɭɤʂɟɧɢɤ
ɋɬɪɨʁɤɨɜɰɟ ɢ ɒɚɢɧɨɜɚɰ

ɉɟɬɤɨɜɢʄɆɢɥɨɪɚɞ
ɀɢɜɨʁɢɧɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ
ɐɚɤɢʄ-Ʉɨɫɬɢʄɋɥɚɻɚɧɤɚ

Ɇɢɥɢɰɚȳɨɜɚɧɨɜɢʄ

ɉɪɟɞɪɚɝ ɐɚɤɢʄ

ɇɨɜɢɰɚɆɚɪɤɨɜɢʄ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɂɝɨɪ Ɏɢɥɢɩɨɜɢʄ

Ɇɥɚɞɟɧɨɜɢʄɇɨɜɢɰɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ

ɉɟɬɪɨɜɢʄȳɨɜɚɧ

ɇɢɤɨɥɢʄȾɪɚɝɚɧ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɊɢɫɬɢʄȾɚɧɢʁɟɥ

ɄɨɫɬɚɞɢɧɨɜɢʄɊɚɬɤɨ

ɋɬɚɧɤɨɜɢʄȼɟɪɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɨɞɛɪ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
ȼɭɱʁɟɀɚɛʂɚɧɟ, Ȼɪɡɚ Ȼɟɥɢ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɂɆȿ ɂ ɉɊȿɁɂɆȿ

ȺȾɊȿɋȺ
ɋɌȺɇɈȼȺȵȺ

016/730-ɤɭʄɧɢ, 064/409-5890
016/730-ɆɄɊɚɡɝɨʁɧɚ

064/994-0157
016/791-ɆɄɉɟɱɟʃɟɜɰɟ

ɤɭʄɧɢ: 016/ 244-840
064/974-89-01
ɤɭʄɧɢ 016/258-055
016-286-ɆɄ
016/ 252-620
016/252- ɆɄ
062/186-31-33
016/252-ɆɄ
016/251-ɤɭʄɧɢ
016/ 782-079
ɤɭʄɧɢ: 016/ 782-203
061/ 240-02-40
016/782-ɤɭʄɧɢ
064/513-3149
016/782-ɆɄ
016/ 791-663
ɤɭʄɧɢ: 016/ 791-623 i 064/ 8085701

061/114-8214

063/ 7126923
065/5325572

016/3427-ɆɄȼɭɱʁɟ-5263
Ʉɭʄɢ-332

016/3427-184
062/ 9742250

ɌȿɅȿɎɈɇ
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Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ

ɋɬɚɧɤɨɜʄɊɚɞɟ

ɊɢɫɬɢʄȾɚɧɢʁɟɥ

ɋɩɚɫɚɐɚɤɢʄ

Ɇɚɪɢɧɚ ȴɭɛɟɧɨɜɢʄ

ȳɨɜɚɧɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ȳɚɫɦɢɧɚ Ɋɚɧɱɢʄ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɁɨɪɚɧɆɢɲɢʄ

ȼɥɚɫɬɢɦɢɪ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ

ȺȾɊȿɋȺ
ɋɌȺɇɈȼȺȵȺ

016/3427-ɆɄ
ɤɭʄɢ16/795-052
065/275-0520
060/079-5052

063/712-6923
065/532-5572

016/3406-ɤɭʄɧɢ
063/876-3840
016/3406-123

016/ 3406-126
063/7-321-240

016/781-ɤɭʄɧɢ
063/750-7698
016/3426-ɆɄ

016/ 3426-012
063/ 64-96-99

016/214-928 ɤɭʄɧɢ: 064/502-7038
016/735-ɆɄȻɟɥɚɧɨɜɰɟ
016/796-ɆɄɌɭɪɟɤɨɜɚɰ

016/ 796-007 ɆɄ
016/ 796-164
064/548-01-63

ɌȿɅȿɎɈɇ
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ȻɭɧɭɲɤɢɑɢɮɥɭɤȽɢ
ȾȻɭɧɭɲɚɊɚɞɨʃɢɰɚɢ
Ɍɨɞɨɪɨɜɰɟ

ɉɪɟɞɟʁɚɧɟ-ɜɚɪɨɲ,
Ʉɨɪɚʄɟɜɚɰ, ɐɪɜɟɧɢ Ȼɪɟɝ,
Ɇɪɤɨɜɢɰɚ ɉɪɟɞɟʁɚɧɟ ɫɟɥɨ
Ȼɪɢɱɟɜʂɟ, ɋɭɲɟɜʂɟ, Ƚɪɚɨɜɨ
ɢ ɇɨɜɨ ɋɟɥɨ

Ƚɪɞɟɥɢɰɚ (ɜɚɪɨɲ), Ƚɪɞɟɥɢɰɚ
ɫɟɥɨ  Ʉɨɡɚɪɟ, Ɍɭɩɚɥɨɜɰɟ,
Ⱦɟɞɢɧɚ Ȼɚɪɚ Ȼɨʁɢɲɢɧɚ
ȼɟɥɢɤɚ ɋɟʁɚɧɢɰɚ Ʉɨɜɚɱɟɜɚ
Ȼɚɪɚ ȼɢʂɟ Ʉɨɥɨ, Ɉɪɚɨɜɢɰɚ
ɤɨɞ Ƚɪɞɟɥɢɰɟ ɇɟɫɜɪɬɚ
Ȼɢɫɬɪɢɰɚ ɉɚɥɨʁɰɟ ɢ
Ⱦɨɛɪɨɬɢɧ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɨɞɛɪ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
Ɍɭɪɟɤɨɜɚɰ, ȼɥɚɫɟ, Ƚɨɪʃɟ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɋɢɧɤɨɜɰɟ Ⱦɨʃɟ ɋɢɧɤɨɜɰɟ
Ƚɨɪʃɟ Ɍɪʃɚɧɟ, Ⱦɨʃɟ
Ɍɪʃɚɧɟ, Ȼɟɥɚɧɨɜɰɟ,
Ⱦɭɲɚɧɨɜɨ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚɰ
Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ
ɉɟɬɪɨɜɚɰ ɋɜɢɪɰɟ,
Ɇɢɥɚɧɨɜɨ ɢ Ƚɨɪʃɟ ɋɬɨɩɚʃɟ

ɂɆȿ ɂ ɉɊȿɁɂɆȿ
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ȾɭɲɚɧɤɚȾɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ

016/295-ɤɭʄɢ, 016/785-ɆɄ

016/295-698, 064/12-52-014

ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɋɢɧɢɲɚ

016/788-ɆɄ

016/788-ɤɭʄɧɢ
064/007-5120

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ

064/215-7265
016/781-ɆɄ

064/1644-758
063/123-2366

Ɇɢɪɨɫɥɚɜɋɬɨʁɢɥɤɨɜɢʄ
ɆɄȼȽɪɚɛɨɜɧɢɰɚ
ɋɥɚɜɢɰɚɇɢɤɢʄ
ɆɄȽɭɛɟɪɟɜɚɰ

016/781-874
063/417977

ɤɭʄɧɢ:016/734-286
016/734-ɆɄ

ȻɨʁɚɧɆɢʂɤɨɜɢʄ
ɆɄȼɄɨɩɚɲɧɢɰɚ

ɁɞɪɚɜɤɨɜɢʄȻɨɛɚɧ

ɋɜɟɬɥɚɧɚɄɨɰɢʄ

ɤɭʄɧɢ:016/ 734-242
060/0470500

ɤɭʄɧɢ:016732-385
064/088-0066

Ⱦɭɲɚɧɇɢɤɨɥɢʄ
ɋɪɻɚɧ ȭɨɤɢʄ

016/ 732-385
ɤɭʄɧɢ:016/ 735-190
064/153-0731

ɂɜɢɰɚ ȼɟɥɢɱɤɨɜɢʄ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

016/295-ɤɭʄɧɢ
016/785-ɆɄ

016/ 785-209 ɆɄ , 064/4985845

ɌȿɅȿɎɈɇ

ȾɭɲɚɧɤɚȾɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ

ɆɢɥɨɲɟɜɢʄȽɨɪɚɧ

ȺȾɊȿɋȺ
ɋɌȺɇɈȼȺȵȺ
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Ȼɪɚɬɦɢɥɨɜɰɟ, Ȼɨɛɢɲɬɟ
ɆɪɲɬɚɧɟɢȺɧɱɢɤɢ

Ɉɪɚɲɚɰ Ⱦɨʃɚ Ʉɭɩɢɧɨɜɢɰɚ
Ƚɨɪʃɚ Ʉɭɩɢɧɨɜɢɰɚ
Ƚɪɚɞɚɲɧɢɰɚ ȳɚɪɫɟɧɨɜɨ,
ɉɢɫɤɭɩɨɜɨ ɢ ɋɬɭɩɧɢɰɚ
ȼɟɥɢɤɚ Ƚɪɚɛɨɜɧɢɰɚ,
ɋɥɚɬɢɧɚ ɉɚɞɟɠ, ȼɟɥɢɤɚ
Ʉɨɩɚɲɧɢɰɚ Ɂɚɝɭɠɚɧɟ
Ɂɨʂɟɜɨ Ɍɭɥɨɜɨ Ɇɚɥɚ
Ʉɨɩɚɲɧɢɰɚ Ƚɭɛɟɪɟɜɚɰ
Ƚɨɪʃɢ Ȼɭɧɢɛɪɨɞ ɢ Ⱦɨʃɢ
Ȼɭɧɢɛɪɨɞ ɀɢɠɚɜɢɰɚ

Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɨɞɛɪ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
Ɇɚɧɨʁɥɨɜɰɟ, ȼɟɥɢɤɚ
Ȼɢʂɚɧɢɰɚ Ƚɨɪʃɚ ɋɥɚɬɢɧɚ
Ⱦɨʃɚ ɋɥɚɬɢɧɚ Ɇɚɥɚ
Ȼɢʂɚɧɢɰɚ Ƚɨɪʃɟ Ʉɪɚʁɢɧɰɟ,
Ɋɚʁɧɨ ɉɨʂɟ, Ʉɭɦɚɪɟɜɨ,
Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ
Ȼɚɞɢɧɰɟ Ɂɥɨʄɭɞɨɜɨ
ɇɨɦɚɧɢɰɚ ɢ Ⱦɨʃɟ Ʉɪɚʁɢɧɰɟ
Ȼɨɝɨʁɟɜɰɟ, Ƚɨɥɟɦɚ ȵɢɜɚ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
Ƚɪɚʁɟɜɰɟ, Ⱦɪʄɟɜɚɰ ȳɚɲɭʃɚ
Ɂɥɨɤɭʄɚɧɟ, ȳɟɥɚɲɧɢɰɚ
ɇɚɜɚɥɢɧ Ɉɪɚɨɜɢɰɚ
Ɂɚɦɟɧɢɤ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ
ɐɪɤɨɜɧɢɱɤɚ ɢ ɐɪɤɨɜɧɢɰɚ

ɂɆȿ ɂ ɉɊȿɁɂɆȿ
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ɈȻȺȼȿɒɌȺȼȺȵȿɂɍɁȻɍȵɂȼȺȵȿȳȺȼɇɈɋɌɂ
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɢ ɭɡɛɭʃɢɜɚʃɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ
ɭɝɪɨɠɟɧɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɜɪɲɢɬɢ
x
x

x
x
x

ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟɦɫɢɪɟɧɟɫɚɡɧɚɤɨɦɡɚ ɭɡɛɭʃɢɜɚʃɟ Ɉɩɚɫɧɨɫɬɨɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɧɟɩɨɝɨɞɚ 
ɉɪɟ ɢ ɩɨɫɥɟ ɡɧɚɤɚ ɡɚ ɭɡɛɭʃɢɜɚʃɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚɬɢ ɩɪɟɤɨ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɪɚɞɢɨ ɢ Ɍȼ
ɫɬɚɧɢɰɚɌȼɅɟɫɤɨɜɚɰɌȼɄ1 ɢɌȼɋɬɭɞɢɨɆɌɊɚɞɢɨɅɟɫɤɨɜɚɰɢɞɪ ɞɚɜɚɬɢɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ
ɨ ɧɚɫɬɚɧɤɭ ɢ ɩɨʁɚɜɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɦɟɪɚɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɢ ɨ ɩɪɟɫɬɚɧɤɭ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɍɩɭʄɢɜɚʃɟɦ ɩɚɬɪɨɥɚ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɫɚ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢɦɚ ɉȼɋɈ ɫɚ ɬɟɪɟɧɫɤɢɦ ɜɨɡɢɥɨɦ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɢɦ ɪɚɡɝɥɚɫɨɦ ɢɥɢ ɦɟɝɚɮɨɧɨɦ ɧɚ ɭɝɪɨɠɟɧɚ ɝɪɚɞɫɤɚ ɩɪɢɝɪɚɞɫɤɚ ɢ ɫɟɨɫɤɚ
ɧɚɫɟʂɚɪɚɞɢɪɚɧɨɝɭɩɨɡɨɪɚɜɚʃɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɨɧɚɢɥɚɫɤɭɩɥɚɜɧɨɝɬɚɥɚɫɚ
ɉɪɟɤɨ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ ɐɁ ɢ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ ɐɁ ɫɚ ɭɝɪɨɠɟɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ʃɢɯɨɜɢɦ
ɭɩɭʄɢɜɚʃɟɦɧɚɩɨɞɪɭɱʁɚɭɝɪɨɠɟɧɚ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚɢɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟɦɨɞ ɤɭʄɟɞɨ ɤɭʄɟ 
ɉɪɟɤɨ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɫɚ ɭɝɪɨɠɟɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ʃɢɯɨɜɢɦ ɭɩɭʄɢɜɚʃɟɦ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭɝɪɨɠɟɧɚ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ ɢ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟɦ ɨɞ ɤɭʄɟ ɞɨ
ɤɭʄɟ 
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8ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺ
ɉɊȿȾɆȿɊɂɉɊȿȾɊȺɑɍɇɉɊȿȼȿɇɌɂȼɇɂɏɊȺȾɈȼȺɁȺɋɉɊɈȼɈȭȿȵȿ
ɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺ ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂȽɊȺȾȺɅȿɋɄɈȼɐȺɁȺ7ȽɈȾ

ɌɚɛɟɥɚȻɭʇɟɬɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯɪɚɞɨɜɚ ɤɨʁɢɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ ɧɚɱɢɲʄɟʃɭ
ɢɭɪɟɻɟʃɭɜɨɞɨɬɨɤɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɅɟɫɤɨɜɰɚɡɚ7ɝɨɞɢɧɭ

ɋɬɚɜɤɚ

1.

Ɋɚɞɨɜɢɧɚɱɢɲʄɟʃɭ
ɤɨɪɢɬɚɤɚɧɚɥɚɭɄɈ
Ȼɟɥɚɧɨɜɰɟɨɞɚɫɮɚɥɬɧɨɝ
ɩɭɬɚɅɟɫɤɨɜɚɰ–Ȼɨʁɧɢɤ
ɩɪɟɦɚɩɨʂɭ

ȼɪɟɞɧɨɫɬ
ɪɚɞɨɜɚɭɞɢɧ
ɛɟɡɉȾȼ-ɚ

249,600.00

ȼɪɟɞɧɨɫɬ
ɪɚɞɨɜɚɭ
ɞɢɧɫɚ
ɉȾȼ-ɨɦ

ɇɚɩɨɦɟɧɚ

299,520.00

ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ

820,416.00

ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ

129,600.00

ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ

Ɋɚɞɨɜɢɧɚɱɢɲʄɟʃɭ
ɤɨɪɢɬɚɩɨɬɨɤɚ-ɤɚɧɚɥɚɭ
2.

ɄɈɇɚɤɪɢɜɚʃ-Ȼɟɥɢɉɨɬɨɤ
ɨɞɚɫɮɚɥɬɧɨɝɩɭɬɚ
Ʌɟɫɤɨɜɚɰ–ȼɭɱʁɟɞɨɄɈ
ɇɚɤɪɢɜɚʃ

3.

Ɋɚɞɨɜɢɧɚɩɨɩɪɚɜɰɢ
ɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɟɤɨɪɢɬɚ
ɤɚɧɚɥɚÄȻɪɡɚɜɨɞɚ³ ɭɄɈ
ȾȻɭɧɭɲɚɢɜɚɻɟʃɭ
ɩɚʃɟɜɚɜɢɲɟɬɨɩɨɥɚɢɡ
ɤɨɪɢɬɚ

4.

Ɋɚɞɨɜɢɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ
ɤɨɪɢɬɚɤɚɧɚɥɚ
„ɒɚɢɧɨɜɚɱɤɢɤɚɧɚɥ³ɭ
ɄɈɒɚɢɧɨɜɚɰ

5.

Ɋɚɞɨɜɢɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭɤɨɪɢɬɚ
ɨɞɜɨɞɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚɭɄɈ
ȼɢɧɚɪɰɟɬɡɜÄɤɚɧɚɥɨɞɬɡɜ
Ⱦɚɤɢɧɦɥɢɧɞɨɭɥɢɜɚɭɬɡɜ
ɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɢɤɚɧɚɥ³

6.

Ɋɚɞɨɜɢɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭɤɨɪɢɬɚ
ɨɞɜɨɞɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚɭɄɈ
ȼɢɧɚɪɰɟɬɡɜÄɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɢ
ɤɚɧɚɥ³

683,680.00

108,000.00

273,750.00

79,560.00

414,600.00

328,500.00

95,472.00

497,520.00

ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
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7.

Ɋɚɞɨɜɢɧɚɱɢɲʄɟʃɭɞɟɥɚ
ɤɨɪɢɬɚɪɟɤɟɋɭɲɢɰɟ ɢ
ɢɡɪɚɞɚɞɟɫɧɨɝɩɨɬɩɨɪɧɨɝ
ɡɢɞɚɩɨɪɟɞɦɨɫɬɚɭɄɈ
ɂɝɪɢɲɬɟ

8.

Ɋɚɞɨɜɢɧɚɢɡɪɚɞɢ
ɩɨɬɩɨɪɧɢɯɭɥɢɜɧɢɯ
ɡɢɞɨɜɚ-ɥɟɩɬɢɪɨɞ
ɚɪɦɢɪɚɧɨɝɛɟɬɨɧɚɧɚ
ɞɟɥɭ ɨɞɜɨɞɧɨɝɤɚɧɚɥɚ
ɩɨɪɟɞɮɚɛɪɢɤɟɎɚɬɟɤɫɭ
ɄɈȼɭɱʁɟ

9.

Ɋɚɞɨɜɢɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭɤɨɪɢɬɚ
ɤɚɧɚɥɚɤɨɞɇɨɜɨɝɧɚɫɟʂɚɭ
ɄɈȼɭɱʁɟ

Ɋɚɞɨɜɢɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭɤɨɪɢɬɚ
ɤɚɧɚɥɚɢɡɩɨʂɚɞɭɠ
10.
ȼɭɱʁɚɧɫɤɨɝɩɭɬɚɭɄɈ
ɀɚɛʂɚɧɟ

11.

Ɋɚɞɨɜɢɧɚɭɪɟɻɟʃɭɞɟɥɚ
ɤɚɧɚɥɚɢɨɛɚɥɨɭɬɜɪɞɟ
ɤɨɪɢɬɚɤɚɧɚɥɚÄȻɟɥɢ
ɤɚɦɟɧ-Ʌɨʁɡɢɲɬɟ³ɭɄɈ
Ʉɚɲɬɚɜɚɪɫɚɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ
ɩɪɨɩɭɫɬɚ

12.

Ɋɚɞɨɜɢɧɚ ɤɚɧɚɥɭ
Äɋɬɭɞɟɧɤɚ³ɭɄɈ
Ʌɢɩɨɜɢɰɚ-ɢɡɪɚɞɚɩɪɨɩɭɫɬɚ

13.

Ɋɚɞɨɜɢɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ
ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚÄɫɬɚɪɚ
Ȼɨɬɭʃɚ³ɭɄɈɊɚɞɨʃɢɰɚ

Ɋɚɞɨɜɢɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ
ɤɨɪɢɬɚ ɬɡɜ³ɏɢɫɚɪɫɤɢ
ɤɚɧɚɥ³ɨɞɢɡɥɚɡɚɢɡɫɟɥɚɭɄɈȾɋɢɧɤɨɜɰɟ
14.
ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ
ɩɪɨɲɥɨɝɨɞɢɲʃɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ ɞɨɢɡɥɚɡɚɢɡɫɟɥɚ
Ƚɋɢɧɤɨɜɰɟ-

228,120.00

25,000.00

175,600.00

90,200.00

196,000.00

94,400.00

45,000.00

777,500.00

273,744.00

30,000.00

210,720.00

108,240.00

235,200.00

113,280.00

54,000.00

933,000.00
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ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ

ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
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15.

Ɋɚɞɨɜɢɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ
ɤɨɪɢɬɚ ɬɡɜ³ɛɪɡɚɧɫɤɢ
ɩɨʂɫɤɢɤɚɧɚɥ“ -ɭɄɈ
Ȼɪɡɚ

16.

Ɋɚɞɨɜɢɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ ɢ
ɭɪɟɻɟʃɭ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɧɚɥɚ
ɡɜÄȻɟɝɨɜɤɚ³ɭɄɈ
ɉɪɢɛɨʁ

Ɋɚɞɨɜɢɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭɢ
ɭɪɟɻɟʃɭɤɨɪɢɬɚ ɩɭɬɧɨɝ
ɤɚɧɚɥɚɭɄɈɆɢɪɨɲɟɜɰɟ
17.
–ɧɚɫɬɚɜɚɤɪɚɧɢʁɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ (ɢɡɝɪɚɞʃɚɭɥɢɜɧɟ
ɲɚɯɟɢɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɰɟɜɢ)

18.

Ɋɚɞɨɜɢɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭ
ɤɨɪɢɬɚ ɬɡɜ³Ⱥɢɲɤɢ
ɩɨɬɨɤ“ -ɭɄɈɉɪɟɞɟʁɚɧɟ-

Ɋɚɞɨɜɢɧɚ ɱɢɲʄɟʃɭɞɟɥɚ
ɤɨɪɢɬɚ ɬɡɜ³ɉɨɬɨɤɤɨɞ
19.
ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ“ -ɭɄɈ
ɉɪɟɞɟʁɚɧɟ-ɧɚɫɬɚɜɚɤ
ɡɚɩɨɱɟɬɢɯɪɚɞɨɜɚ
Ɋɚɞɨɜɢɧɚɱɢɲʄɟʃɭ
20. ɤɨɪɢɬɚ Ɉɪɚɲɚɱɤɟɪɟɤɟ ɭ

1,041,250.00

846,562.50

197,350.00

100,000.00

32,000.00

80,000.00

1,249,500.00

1,015,875.00

236,820.00

120,000.00

38,400.00

96,000.00

ɄɈȳɚɪɫɟɧɨɜɨɭɰɟɧɬɪɭɫɟɥɚ

21.

Ɋɚɞɨɜɢɧɚɱɢɲʄɟʃɭ
ɤɨɪɢɬɚ ɛɨɱɧɨɝɨɞɜɨɞɧɨɝ
ɤɚɧɚɥɚ ɭɄɈȳɚɪɫɟɧɨɜɨɭ

28,750.00

34,500.00

ɰɟɧɬɪɭɫɟɥɚ
22.

Ƚɟɨɞɟɬɫɤɨɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ–
ɩɨɩɨɬɪɟɛɢ

171,000.00

205,200.00

5,937,922.50

7,125,507.00

23.

ɍɄɍɉɇɈ
ɪɚɞɨɜɢɭɝɨɞɢɧɢ
ɤɨʁɢɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭɢɡ
Ȼɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ

13. мај 2017.

ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ

ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
ɉɨȿɥɚɛɨɪɚɬɭ
Ɋɚɞɨɜɢʄɟɛɢɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɭɬɨɤɭ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
-ɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
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9. ɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇɈ ɈȻȿɁȻȿȭȿȵȿ
Ɂɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
Ʌɟɫɤɨɜɰɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɬɚɛɟɥɚ
Ɍɚɛɟɥɚ9 ɉɪɟɝɥɟɞɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɩɨɬɪɟɛɚɧɭɫɥɭɱɚʁɭɩɨɩɥɚɜɚ
Ɋɟɞ.
ɛɪɨʁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ȼɪɫɬɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ

ʇɚɤ ʁɭɬɚɧɢ
ɤɚɧɚɩ ɡɚ ɜɪɟʄɟ
ɚɤɭɦ ɛɚɬ.ɥɚɦɩɚ
ɱɢɡɦɟ ɪɢɛɚɪɫɤɟ
ɱɢɡɦɟ ɝɭɦɟɧɟ
ɩɚʂɟɧɚ ɠɢɰɚ
ɟɤɫɟɪɢ ɪɚɡɧɢ
ɩɪɢɪɭɱɧɚ ɚɩɨɬɟɤɚ
ɋȼȿȽȺ:

6.500
100
144
70
240
30
30
30

ȳɟɞɢɧɢɰɚ
ɦɟɪɟ
ɤɨɦɚɞ
ɤɥɭɛɟ
ɤɨɦɚɞ
ɩɚɪ
Ǝ
ɤɝ
Ǝ
ɤɨɦɚɞ

ȳɟɞɢɧɢɱɧɚ
ɰɟɧɚɞɢɧ
30,00
230,00
900,00
4.510,00
1.856,00
130,00
200,00
1.150,00

ɋɜɟɝɚ

195.000,00
23.000,00
129.600,00
315.700,00
445.440,00
3.900,00
6.000,00
27.000,00
1.145.640,00

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɭɰɢʂɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ Ʌɟɫɤɨɜɰɚ, ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɫɟ ɛɭʇɟɬɨɦ ɝɪɚɞɚ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɩɨɩɥɚɜɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɫɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɬɚɥɧɟ
ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ ɡɚ ɫɚɧɢɪɚʃɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɧɚɫɬɚɥɟ ɲɬɟɬe.
Ƚɪɚɞɫɤɢ ɲɬɚɛ, ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɧɨɝ ɭɩɨɡɨɪɚɜɚʃɚ ɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɟ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɫɜɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ
10ɁȺȼɊɒɇȿɈȾɊȿȾȻȿ
Ɉɜɚʁɉɥɚɧɫɬɭɩɚɧɚɫɧɚɝɭɨɫɦɨɝɞɚɧɚɨɞɞɚɧɚɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚɭ ɋɥɭɠɛɟɧɨɦɝɥɚɫɧɢɤɭɝɪɚɞɚ
Ʌɟɫɤɨɜɰɚ '.
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Члан 3.

На основу члана 537. Закона о привредним друштвима
("Сл. гласник РС" бр. 36/2011;99/2011, 83/2014 – др.
закон и 5/2015) , члана 32. став 1. тачка 6. и члан 66.

Ова Одлука објавиће се у "Службеном гласнику града
Лесковца".

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

129/2007,83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 25.

Број: 06-3/17- I

став 1. тачка 6. Статута града Лесковца ("Сл. гласник

У Лесковцу, 11. маја 2017. године

града Лесковца" бр. 12/08, 7/11 , 43/12, 29/16 и 54/16 ),

ПРЕДСЕДНИК

Скупштина града Лесковца, на 11. седници одржаној 10,

Александар Ђуровић

11. и 12. маја 2017. године, дана 11. маја 2017 донела је
294.

ОДЛУКУ

На основу члана 537. Закона о привредним друштвима
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.

ЈП РАДИО ЛЕСКОВАЦ – У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА

закон и 5/2015), члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66.

2016. ГОДИНУ

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр.
129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 25. став

Члан 1.

1. тачка 6. Статута града Лесковца ("Сл. гласник града

Усваја се редовни финансијски извештај ЈП РАДИО

Лесковца", бр. 12/08, 7/2011, 43/2012, 29/16 и 54/16),

ЛЕСКОВАЦ – У ЛИКВИДАЦИЈИ из Лесковца, улица

Скупштина града Лесковца, на 11. седници одржаној 10,

Масариков трг бр. 7, матични број 07207255, сачињен

11. и 12. маја 2017. године, дана 11. маја 2017. године,

од стране ликвидационог управника са стањем на дан

донела је

31.12.2016. године, са следећим ставкама:

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ

• Пословни приходи

7.418 хиљаде динара

• Пословни расходи

11.016 хиљ. дин.

ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА О

3.834 хиљ. дин.

СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ

• Финансијски приходи

У 2016. ГОДИНИ

• Нето добитак пословања које се обуставља,
ефекти промене рач. политике и исправка
грешака из ранијих периода

12.297 хиљ. дин.

• Добитак

12.226 хиљ. дин.

• Стална имовина

1.677 хиљ. дин.

• Обртна средства

905 хиљ. дин.

• Пословна имовина – укупна актива

2.582 хиљ. дин.

• Капитал

-

• Дугорочна резервисања и обавезе

-

• Краткорочне обавезе

8.014 хиљ. дин.

Члан 1.
Усваја се годишњи ликвидациони извештај о спровођењу поступка ликвидације у 2016. години над ЈП
РАДИО ЛЕСКОВАЦ – У ЛИКВИДАЦИЈИ из Лесковца, улица Масариков трг. бр. 7, матични број 07207255
сачињен од стране ликвидационог управника, дана
25.03.2017. године.

• Губитак из ранијег периода

17.658 хиљ. дин.

Члан 2.

• Нераспоређени добитак

12.226 хиљ. дин.

Саставни део ове Одлуке је текст годишњег ликви-

• Губитак изнад висине капитала

5.432 хиљ. дин.

дационог извештаја сачињен од стране ликвидационог

• Укупна пасива

2.582 хиљ. дин.

управника.

Члан 2.

Члан 3.

Саставни део ове Одлуке је редовни финансијски

Ова Одлука објавиће се у "Службеном гласнику града

извештај за 2016. годину (биланс успеха и биланс

Лесковца".

стања) сачињен од стране ликвидационог управника.

13. мај 2017.
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IV

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
Број: 06-3/17-I
У Лесковцу, 11. маја 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику РС"
и "Службеном гласнику града Лесковца", као и на
званичној интернет страни Скупштине града Лесковца.

295.

Број: 06-3/17-I

На основу чл. 24. став 3. и 30. Закона о јавним пре-

У Лесковцу, 11. маја 2017. године

дузећима ("Службени гласник РС", бр.15/16), чла-

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

на 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи

ПРЕДСЕДНИК

("Службени гласник РС" бр. 129/07, 83/14-др.закон и

Александар Ђуровић

101/16-др.закон), члана 41. став 1. и 47. став 1. Одлуке
о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа
"Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац" са
Законом о јавним предузећима ("Службени гласник
града Лесковца" број 50/16) и члана 25. став 1. тачка 9.
Статута града Лесковца ("Сл.гласник града Лесковца",
бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града
Лесковца на 11. седници одржаној 10, 11. и 12. маја
2017. године, дана 11. маја 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ

296.
На основу члана 35. Закона о култури ("Службени
гласник РС", број 72/09, 13/16 и 30/16 - исправка),
члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07, 83/14 – др.закон и 101/16-др.закон), члана
25. Статута Лесковачког културног центра бр.3 од
04.01.2017. године и члана 25. став 1. тачка 9. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца"
број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА

Лесковца, на 11. седници одржаној 10, 11. и 12. маја
2017. године, дана 11. маја 2017. године, донела је

ЛЕСКОВАЦ"

РЕШЕЊЕ

I

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

МИЛЕНКО МИЛЕНКОВИЋ, дипл. инг. архитектуре

ДИРЕКТОРА ЛЕСКОВАЧКОГ КУЛТУРНОГ

из Лесковца, ул. Бабички Одред бр.31, именује се за

ЦЕНТРА

директора Јавног предузећа "Урбанизам и изградња
Лесковац", на период од 4 године.
II
Именовани кандидат је дужан да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања Решења о

I
САЊА ЦОНИЋ, дипл. правник, разрешава се функције вршиоца дужности директора Лесковачког културног
центра.

именовању у "Службеном гласнику Републике Србије".

II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града

III
Даном ступања Миленка Миленковића на функцију
директора Јавног предузећа "Урбанизам и изградња
Лесковац", престаје да важи Решење о његовом
именовању за в.д. директора, које је Скупштина донела на 10. седници одржаној 14. фебруара 2017. године, под бројем 06-2/17-I.

Лесковца".
Број: 06-3/17-I
У Лесковцу, 11. маја 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић
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9. Статута града Лесковца ("Службени гласник града

На основу члана 35. Закона о култури ("Службени

Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16),

гласник РС", број 72/09, 13/16 и 30/16 - исправка),

Скупштина града Лесковца, на 11. седници одржаној

члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о

10, 11. и 12. маја 2017. године, дана 11. маја 2017. го-

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број

дине, донела је

129/07, 83/14 – др.закон и 101/16-др.закон), члана

РЕШЕЊЕ

25. Статута Лесковачког културног центра бр.3 од
04.01.2017. године и члана 25. став 1. тачка 9. Статута

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца"

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града

СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

Лесковца, на 11. седници одржаној 10, 11. и 12. маја

"ДУБОЧИЦА" ЛЕСКОВАЦ

2017. године, дана 11. маја 2017. године, донела је
I

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЛЕСКОВАЧКОГ
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

МИОДРАГ РАЈКОВИЋ, професор физичке културе,
разрешава се функције вршиоца дужности директора
ЈП СРЦ "Дубочица" Лесковац, који је до именовања
директора Установе за спорт и физичку културу "Спо-

I

ртско рекреативни центар Дубочица Лесковац" по

САЊА ЦОНИЋ, дипл. правник, именује се за дире-

јавном конкурсу, обављао послове и овлашћења

ктора Лесковачког културног центра, на период од

директора ове Установе у складу са чланом 18. Одлуке

четири године.

о оснивању Установе за спорт и физичку културу "Спортско рекреативни центар Дубочица Лесковац" .

II

II

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града
Лесковца".

Овo Решењe објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".
Број: 06-3/17-I
У Лесковцу, 11. маја 2017. године

Број: 06-3/17-I

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

У Лесковцу, 11. маја 2017. године

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Александар Ђуровић

ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

298.
На основу члана 18. Закона о јавним

службама

299.

("Службени гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.

На основу члана 18. Закона о јавним службама ("Слу-

закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05- испр.др.закона

жбени гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.закон,

и 83/14-др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. и члана

81/05-испр.др.закона, 83/05- испр.др.закона и 83/14-

66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени

др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.

гласник РС", број 129/07 и 83/14- др. закон), члана 13.

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",

став 1. и члана 18. Одлуке о оснивању Установе за

број 129/07 и 83/14- др. закон), члана 13. став 1. Одлуке

спорт и физичку културу "Спортско рекреативни це-

о оснивању Установе за спорт и физичку културу

нтар Дубочица Лесковац" ("Службени гласник града

"Спортско рекреативни центар Дубочица Лесковац"

Лесковца" број 39/16), члана 14. Статута Установе

("Службени гласник града Лесковца" број 39/16),

за спорт и физичку културу "Спортско рекреативни

члана 14. Статута Установе за спорт и физичку културу

центар Дубочица Лесковац" и члана 25. став 1. тачка

"Спортско рекреативни центар Дубочица Лесковац"

13. мај 2017.
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РЕШЕЊЕ

и члана 25. став1. тачка 9. Статута града Лесковца
("Службени гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11,
43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца, на 11.

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

седници одржаној 10, 11. и 12. маја 2017. године, дана

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ

11. маја 2017. године, донела је

I

РЕШЕЊЕ

СЛОБОДАН ГЛИШИЋ, мастер инжењер технологије,
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ

разрешава се функције вршиоца дужности директора

ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

Центра за стручно усавршавање у образовању, због

"СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

подношења оставке.

ДУБОЧИЦА ЛЕСКОВАЦ"

II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града

I

Лесковца".

МИОДРАГ РАЈКОВИЋ, професор физичке културе,

Број: 06-3/17-I

именује се за директора Установе за спорт и физичку

У Лесковцу, 11. маја 2017. године

културу "Спортско рекреативни центар Дубочица

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК

Лесковац", на период од четири године.

Александар Ђуровић

II
Овo Решењe објавиће се у "Службеном гласнику

301.

града Лесковца".

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама
("Службени гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.
Број: 06-3/17-I

закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05- испр.др.закона

У Лесковцу, 11. маја 2017. године

и 83/14-др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. и члана

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени

ПРЕДСЕДНИК

гласник Републике Србије", бр.129/07, 83/14 – др.закон и

Александар Ђуровић

101/16 - др.закон), члана 10. Одлуке о оснивању Центра
за стручно усавршавање у образовању ("Службени
гласник града Лесковца" бр. 14/09, 15/09, 2/11 и 5/15)

300.

и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама

("Службени гласник града Лесковца", бр.12/08, 7/11,

("Службени гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.

43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца, на 11.

закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05- испр.др.закона,

седници одржаној 10, 11. и 12. маја 2017. године, дана

83/14-др.закон и 101/16-др.закон), члана 32. став 1.

11. маја 2017. године, донела је

тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије", бр.129/07,

РЕШЕЊЕ

83/14 – др.закон и 101/16- др.закон), члана 10. Одлуке о

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

оснивању Центра за стручно усавршавање у образовању

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО

("Службени гласник града Лесковца" бр. 14/09, 15/09,

УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ

2/11 и 5/15) и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца", бр.

I

12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града

МАРИЈА МИЛЕНКОВИЋ, мастер инжењер мена-

Лесковца, на 11. седници одржаној 10, 11. и 12. маја

џмента, именује се за вршиоца дужности директора

2017. године, дана 11. маја 2017. године, донела је

Центра за стручно усавршавање у образовању.
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303.

II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града
Лесковца".

На основу члана 24. став 3. и члана 52. став 1. и 2.
Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС"
број 15/16), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став

Број: 06-3/17-I
У Лесковцу, 11. маја 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
РС", број 129/07, 83/14- др. закон и 101/16-др.закон),
члана 48. став 1. и члана 63. став 1,2,3. и 4. Одлуке о
усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа
"Градска аутобуска станица Лесковац" из Лесковца,
са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник
града Лесковца" број 39/16), члана 25. став 1. тачка 9.

302.
На основу члана 46. став 1. и члана 47. Закона о јавним
предузећима ("Службени гласник РС" број 15/16),
члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број

Статута града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца" број 12/08, 7/11 и 43/12), Скупштина града
Лесковца, на 11. седници одржаној 10, 11. и 12. маја
2017. године, дана 11. маја 2017. године, донела је

129/07, 83/14- др. закон и 101/16 – др.закон), члана

РЕШЕЊЕ

58. став 1. и члана 59. Одлуке о усклађивању Одлуке
о оснивању Јавног предузећа "Градска аутобуска

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ

станица Лесковац" из Лесковца, са Законом о јавним

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКА

предузећима ("Службени гласник града Лесковца"

АУТОБУСКА СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ"

број 39/16), члана 25. став 1. тачка 9. Статута града
Лесковца ("Службени гласник града Лесковца" број

I

12/08, 7/11 и 43/12), Скупштина града Лесковца, на

ЖИКИЦА СТОЈАНОВИЋ, дипл. економиста, име-

11. седници одржаној 10, 11. и 12. маја 2017. године,

нује се за вршиоца дужности директора Јавног пре-

дана 11. маја 2017. године, донела је

дузећа "Градска аутобуска станица Лесковац".

РЕШЕЊЕ

II

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ

Овo Решењe објавиће се у "Службеном гласнику гра-

ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКА АУТОБУСКА

да Лесковца".

СТАНИЦА ЛЕСКОВАЦ"
Број: 06-3/17-I
У Лесковцу, 11. маја 2017. године

I

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

ГОЈКО ВЕЛИЧКОВИЋ, дипл. политиколог, разре-

ПРЕДСЕДНИК

шава се функције директора Јавног предузећа "Гра-

Александар Ђуровић

дска аутобуска станица Лесковац", због подношења
оставке.

304.

II
Овo Решењe објавиће се у "Службеном гласнику
града Лесковца".

На основу члана 130. став 3, члана 137. став 1. и 140.
став 2. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС" бр. 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10,57/11,

Број: 06-3/17-I

119/12, 45/13-др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 32.

У Лесковцу, 11. маја 2017. године

став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,

ПРЕДСЕДНИК

83/14- др. закон и 101/16-др.закон), члана 25. став 1.

Александар Ђуровић

тачка 9. Статута града Лесковца ("Службени гласник

13. мај 2017.
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РЕШЕЊЕ

града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16),
Скупштина града Лесковца, на 11. седници одржаној 10,

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА

11. и 12. маја 2017. године, дана 11. маја 2017. године,

АПОТЕКЕ ЛЕСКОВАЦ

донела је

I

РЕШЕЊЕ

Именује се Управни одбор Апотеке Лесковац, у саО РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА

ставу:

АПОТЕКЕ ЛЕСКОВАЦ

- представници оснивача:
1. Милан Миљковић, за председника

I

2. Далибор Тричковић, за члана и

Разрешава се Управни одбор Апотеке Лесковац, у

3. Славољуб Цакић, за члана.

саставу:
- из здравствене установе:
- представници оснивача:

4. мр.пх Марија Љубић, за члана

1. др Срђан Стаменковић, председник

5. мр.пх Лидија Ристовић, за члана.

2. Милан Миљковић, члан и

II

3. др Горан Живковић, члан

Овo Решењe објавиће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

- из здравствене установе:

Број: 06-3/17-I

4. мр.пх Бобан Савић, члана

У Лесковцу, 11. маја 2017. године

5. мр.пх Марија Филиповић, члана

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

II

ПРЕДСЕДНИК

Овo Решењe објавиће се у "Службеном гласнику гра-

Александар Ђуровић

да Лесковца".
306.
Број: 06-3/17-I

На основу члана 41. став 3. и 4. Закона о култури ("Слу-

У Лесковцу, 11. маја 2017. године

жбени гласник РС", број 72/09,13/16 и 30/16-испр.), члана

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

32. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи

ПРЕДСЕДНИК

("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон

Александар Ђуровић

и 101/16-др.закон), и члана 25. став1. тачка 9. Статута
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца"

305.

број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града

На основу члана 130. став 3, члана 137. став 1. и 140. став

Лесковца, на 11. седници одржаној 10, 11. и 12. маја

2. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник

2017. године, дана 11. маја 2017. године, донела је

РС" бр. 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10,57/11,
119/12, 45/13-др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 32.
став 1. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,
83/14- др. закон и 101/16-др.закон), члана 25. став 1.
тачка 9. Статута града Лесковца ("Службени гласник

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ
РОМА ЛЕСКОВАЦ

града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16),

I

Скупштина града Лесковца, на 11. седници одржаној 10,

Ненад Ђељић разрешава се функције председника

11. и 12. маја 2017. године, дана 11. маја 2017. године,

Управног одбора Дома културе Рома Лесковац, као

донела је

представник оснивача.
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II

III

Разрешавају се функције чланова Управног одбора

Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику

Дома културе Рома Лесковац, као представници

града Лесковца".

оснивача:
- Маче Веселовић

Број: 06-3/17-I

- Томислав Незировић

У Лесковцу, 11. маја 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

III

ПРЕДСЕДНИК

Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику

Александар Ђуровић

града Лесковца".
308.
Број: 06-3/17-I

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама

У Лесковцу, 11. маја 2017. године

("Службени гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05- испр.др.закона

ПРЕДСЕДНИК

и 83/14-др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. и члана

Александар Ђуровић

66. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије", бр.129/07, 83/14 – др.закон

307.

и 101/16-др.закон), члана 14. Одлуке о оснивању Центра

На основу члана 41. став 3. и 4. Закона о култури

за стручно усавршавање у образовању ("Службени

("Службени гласник РС", број 72/09, 13/16 и

гласник града Лесковца" бр. 14/09, 15/09, 2/11 и 5/15)

30/16-испр.), члана 32. и члана 66. став 3. Закона о

и члана 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.

("Службени гласник града Лесковца", бр.12/08, 7/11,

129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон), и члана 25.

43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина града Лесковца, на 11.

став1. тачка 9. Статута града Лесковца ("Службени

седници одржаној 10, 11. и 12. маја 2017. године, дана

гласник града Лесковца" број 12/08, 7/11, 43/12, 29/16

11. маја 2017. године, донела је

и 54/16), Скупштина града Лесковца, на 11. седници
РЕШЕЊЕ

одржаној 10, 11. и 12. маја 2017. године, дана 11. маја
2017. године, донела је

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

РЕШЕЊЕ

ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У
ОБРАЗОВАЊУ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА КУЛТУРЕ

I

РОМА ЛЕСКОВАЦ

Владимир Петковић разрешава се функције члана
I

Надзорног одбора Центра за стручно усавршавање у
образовању, због подношења оставке.

Мустафа Дураковић именује се за председника Упра-

II

вног одбора Дома културе Рома Лесковац, као пре-

Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града

дставник оснивача.

Лесковца".
II

Именују се за чланове Управног одбора Дома културе
Рома Лесковац, као представници оснивача:
- Мата Елезовић
- Васип Еминовић

Број: 06-3/17-I
У Лесковцу, 11. маја 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

13. мај 2017.
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309.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама
("Службени гласник РС" бр. 42/91, 71/94, 79/05-др.закон,

О РАЗРЕШЕЊУ ОДБОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,

81/05-испр.др.закона, 83/05- испр.др.закона и 83/14-

КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ, СПОРТ

др.закон), члана 32. став 1. тачка 9. и члана 66. став 3.

И ОМЛАДИНУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник

ЛЕСКОВЦА

Републике Србије", бр.129/07, 83/14 – др.закон и 101/16-

I

др.закон), члана 14. Одлуке о оснивању Центра за стручно
усавршавање у образовању ("Службени гласник града

Разрешава се Одбор за образовање, културу, инфо-

Лесковца" бр. 14/09, 15/09, 2/11 и 5/15) и члана 25. став 1.

рмисање, спорт и омладину Скупштине града Леско-

тачка 9. Статута града Лесковца ("Службени гласник града

вца у саставу:

Лесковца", бр.12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16), Скупштина

1. Братислав Јовић, председник

града Лесковца, на 11. седници одржаној 10, 11. и 12. маја

2. Александар Стојановић, заменик председника

2017. године, дана 11. маја 2017. године, донела је

3. Новица Вучковић, члан
4. Милан Митровић, члан

РЕШЕЊЕ

5. Душан Станојевић, члан
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ

6. Ивица Нешић, члан

ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО

7. Јовица Митић, члан.

УСАВРШАВАЊЕ У ОБРАЗОВАЊУ

II
Ово Решење објавиће се у ''Службеном гласнику гра-

I
Марко Ђорђевић, именује се за члана Надзорног

да Лесковца''.
Број: 06-3/17-I
У Лесковцу, 11. маја 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

одбора Центра за стручно усавршавање у образовању.
II
Ово Решење објавити у "Службеном гласнику града
Лесковца".
Број: 06-3/17-I
У Лесковцу, 11. маја 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић
310.
На основу члана 36. став 1. и члана 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07, 83/14- др.закон и 101/16 – др.закон), члана 30.
Статута града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца" бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) и члана

311.
На основу члана 36. став 1. и члана 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07, 83/14- др.закон и 101/16 – др.закон), члана 30.
Статута града Лесковца ("Службени гласник града
Лесковца" бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) и члана
49. став 3. тачка 7, 50. и 51. Пословника Скупштине
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца",
бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца, на
11. седници одржаној 10, 11. и 12. маја 2017. године,
дана 11. маја 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ

49. став 3. тачка 7, 50. и 51. Пословника Скупштине
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца",

О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,

бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца,

КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ, СПОРТ

на 11. седници одржаној 10, 11. и 12. маја 2017.

И ОМЛАДИНУ СКУПШТИНЕ ГРАДА

године, дана 11. маја 2017. године, донела је

ЛЕСКОВЦА

Страна 710 — Број 7

13. мај 2017.

SLU@BENI GLASNIK GRADA LESKOVCA

I

Статута града Лесковца ("Службени гласник града

Образује се Одбор за образовање, културу, информисање, спорт и омладину Скупштине града Лесковца у саставу:

Лесковца" бр. 12/08, 7/11, 43/12, 29/16 и 54/16) и члана
49. став 3. тачка 7, 50. и 51. Пословника Скупштине
града Лесковца ("Службени гласник града Лесковца",
бр. 8/08, 37/12 и 10/13), Скупштина града Лесковца, на
11. седници одржаној 10, 11. и 12. маја 2017. године,

- председник:

дана 11. маја 2017. године, донела је

1. Новица Вучковић
- заменик председника:

РЕШЕЊЕ

2. Милан Митровић
- чланови:

I

3. Александар Стојановић

МАРКО МЛАДЕНОВИЋ, разрешава се дужности

4. Јелена Јанковић,

члана Одбора за превенцију болести зависности и

5. Душан Станојевић

борбу против верских секти Скупштине града Леско-

6. Ивица Нешић

вца.

7. Јовица Митић
II

II

Ово Решење објавиће се у ''Службеном гласнику

ВИДОСАВА ПОПОВИЋ ЦАКИЋ, именује се за

града Лесковца''.

члана Одбора за превенцију болести зависности и
борбу против верских секти Скупштине града Леско-

Број: 06-3/17-I

вца.

У Лесковцу, 11. маја 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА
ПРЕДСЕДНИК
Александар Ђуровић

III
Ово Решење објавиће се у ''Службеном гласнику
града Лесковца''.
Број: 06-3/17-I
У Лесковцу, 11. маја 2017. године

312.
На основу члана 36. став 1. и члана 66. став 3. Закона

СКУПШТИНА ГРАДА ЛЕСКОВЦА

о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број

ПРЕДСЕДНИК

129/07, 83/14- др.закон и 101/16 – др.закон), члана 30.

Александар Ђуровић

АКТИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА
БОЈНИК

традиционалним верским заједницама за изградњу,

313.

одржавање и обнову црквених и верских објеката на

По сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се

територији општине Бојник” треба да стоји наслов

приликом објављивања Одлуке Скупштине општине

”Одлука о усвајању Извештаја о раду и утрошку

Бојник 02 Број: 06-5-8/17 од 17,03,2017. године у

финансијских средстава у 2016.години Комисије за

”Службеном гласнику града Лесковца” број 5/17

доделу средстава црквама и традиционалним верским

поткрала грешка, па Скупштина опшптине Бојник

заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених

даје

и верских објеката на територији општине Бојник”
ИСПРАВКУ

Уместо наслова ”Одлука о неусвајању Извештаја
о раду и утрошку финансијских средстава у 2016.
години Комисија за доделу средстава црквама и

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Стојановић
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