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ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 34. став 2. Закона о избору
народних посланика („Службени гласник
РС“, бр. 104/2009) и члана 58 Закона о локалним изборима „Службени гласник РС“, бр.
54/11),
Општинска изборна комисија Велико Градиште на седници одржаној дана 8. марта
2016. године, донела је

Пословник о раду
Општинске изборне
комисије Велико Градиште
Члан 1.

Овим Пословником уређују се питања организације, начина рада и одлучивања Општинске изборне комисије Велико Градиште
(у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад Комисије.
Члан 2.

Седиште Комисије је у згради Општине
Велико Градиште у Великом Градишту,
улица Житни трг 1.
Члан 3.

Комисија у свом раду користи један печат.
Печат Комисије је пречника 32 mm.
Печат је округлог облика,. у средини
печата је грб Републике Србије. По спољном
ободу печата уписан је текст: "РЕПУБЛИКА
СРБИЈА", у следећем унутрашњем кругу:
"Скупштина општине Велико Градиште", у
наредном унутрашњем кругу "ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ВЕЛИКО ГРА-

8. март 2016.

ДИШТЕ", а испод тога "ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ".
Текст печата је исписан на српском језику
ћириличним писмом.
Печат Комисије се налази код секретара
Скупштине општине Велико Градиште, а за
време трајања изборног процеса печат се налази на чувању и руковању код секретара Комисије.

НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ
Члан 4.

Комисија ради у сталном и проширеном
саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од
дана утврђивања тог састава до завршетка
избора, у складу са Законом.
Састав Комисије објављује се у "Службеном ("Службени гласнику општине Велико
Градиште".
Члан 5.

Комисија ради у седницама.
Седницу Комисије сазива председник Комисије, на своју иницијативу или на предлог
најмање трећине чланова Комисије.
У раду Комисије учествују: председник,
чланови, и секретар Комисије. У случају одсуства председника или члана Комисије,
исти се обавезује да обавести свог заменика
да присуствује седници Комисије.
У случају одсутности председника односно заменика председника Комисије, седницом председава најстарији члан Комисије.

2

Број 4

Члан 6.

На седници Комисије сваки члан, а у његовом одсуству његов заменик има право да
учествује у дискусији по утврђеним тачкама
дневног реда након што добије реч од председавајућег.
Излагање члана, односно заменика члана
може да траје најдуже 5 минута по истој
тачки дневног реда, а реплика најдуже 3 минута.
Ако излагање члана, односно заменика
члана прекорачи ограничење из става 2.
председавајући може да му одузме реч.
Члан 7.

Позив за седницу Комисије, са назнаком
времена и места одржавања седнице и са
предлогом дневног реда, упућује се члановима Комисије, по правилу, у писаном
облику, најкасније два дана пре дана одређеног за одржавање седнице, а по потреби, седнице се сазивају телефоном или на други
одговарајући начин.
Изузетно, позив за седницу Комисије из
става 1. овог члана, може се доставити и у
краћем року, при чему је председник Комисије дужан да на почетку седнице образложи
такав поступак.
Члан 8.

Комисија ради и пуноважно одлучује ако
на седници присуствује већина њених чланова, односно њихових заменика.
Комисија одлучује већином гласова чланова у сталном, односно проширеном саставу.
Комисија не може да гласа више пута по
истом питању.
Ако предлог да се донесе одлука не добије
већину гласова, сматраће се да је предлог одлуке одбијен.

Члан 9.
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Ради проучавања појединих питања из
свог делокруга, Комисија може, по потреби,
задужити поједине своје чланове да проуче
питања која се јављају у спровођењу изборног поступка, у непосредној сарадњи са члановима изборних органа и другим
учесницима у поступку, као и увидом у одговарајуће документе, те да упознају Комисију
са утврђеним стањем и предложе јој одговарајуће решење.
Члан 10.

Комисија обезбеђује јавност рада омогућавањем присуства акредитованих представника средстава јавног информисања,
давањем саопштења и одржавањем конференција за штампу.
Саопштења за јавност даје, односно конференцију за штампу може одржати председник Комисије, односно по одобрењу
председника, члан Комисије.
Комисија може за време спровођења избора овластити члана Комисије за односе са
јавношћу, за послове из става 1. и 2. овог
члана.
Члан 11.

У остваривању својих задатака Комисија,
сагласно Закону, сарађује са домаћим и страним органима и организацијама.

ПОСТУПАЊЕ ПО
ПРИГОВОРИМА
Члан 12.

Председавајући увек ставља на гласање
поднети приговор на рад Комисије.
Ако предлог да се приговор усвоји не добије потребну већину гласова, сматраће се да
је приговор одбијен.
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА
ЗА РАД КОМИСИЈЕ
Члан 13.

Средства за рад органа за спровођење локалних избора, као и за спровођење избора
чланова скупштине месних заједница, изборни материјал и друге трошкове спровођења избора, обезбеђује се у буџету
општине.
Налогодавац, за исплату средстава обезбеђених за спровођење избора из става 1 овог
члана је председник Комисије.
Члан 14.

Председник, чланови и секретар Комисије
имају право на накнаду за рад у Комисији
(само присутни на седници), а у случају
спречености председника или члана и присуства седници заменика председника или заменика члана, присутан заменик остварује
право на накнаду.
Висина накнаде за рад у Комисији, за
време спровођења локалних избора Комисија
одређује посебном одлуком.
Члан 15.

Стручну и техничку помоћ при обављању
задатака Комисије пружају надлежне
стручне службе Општинске управе, у складу
са Одлуком о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака Општинске управе.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ
КОМИСИЈЕ
Члан 16.

На седници Комисије води се записник о
раду Комисије, а по потреби, врши се и тонско снимање.
Записник садржи главне податке о раду на
седници, нарочито о предлозима о којима се
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расправљало, са именима учесника у расправи, о одлукама, закључцима и другим актима који су на седници донети, као и о
резултату гласања о појединим питањима.
О вођењу и чувању записника стара се секретар Комисије.
Записник се чува трајно.
Записник потписују председник и записничар.
Пре усвајања записник се може користити
само по одобрењу председника Комисије.
Члан 17.

Комисија обезбеђује чување изборних
аката и извештаја о резултатима избора са изборним материјалима и руковање тим материјалима, у складу са законом, до окончања
изборног процеса након чега се уступају на
чување секретару Скупштине општине..

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.

Питања која се односе на рад Комисије, а
која нису уређена овим Пословником, могу
се уредити одлуком или закључком Комисије, у складу са одредбама овог Пословника.
Члан 19.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, а објављује се у ("Службеном гласнику општине Велико Градиште" )
Република Србија
Општина Велико Градиште
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Број: 013-4/2016-01-1
Дана: 8. марта 2016. године
Житни трг 1
Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Добрица Миловановић, дипл. правник с.р.
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ɇɚɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 15. ɫɬɚɜ 1. ɬɚɱɤɚ 12) Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɥɨɤɚɥɧɢɦɢɡɛɨɪɢɦɚ (Äɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ´, ɛɪ. 129/07, 34/10 ± ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ ɢ 54/11),
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ ɢɡɛɨɪɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɭ ȼɟɥɢɤɨɦȽɪɚɞɢɲɬɭ, ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ
08.03.2016. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɧɟɥɚ ʁɟ
Ɋ ɈɄ Ɉȼ ɇ ɂ Ʉ
ɁȺ ȼɊɒȿȵȿ ɂɁȻɈɊɇɂɏ ɊȺȾȵɂ ɍ ɉɈɋɌɍɉɄɍ ɋɉɊɈȼɈȭȿȵȺ
ɂɁȻɈɊȺ ɁȺ ɈȾȻɈɊɇɂɄȿ ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ ɈɉɒɌɂɇȿ
ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ, ɊȺɋɉɂɋȺɇɂɏ ɁȺ
ȺɉɊɂɅ 2016. ȽɈȾɂɇȿ
1. Ɋɨɤɨɜɢ ɡɚ ɜɪɲɟʃɟ ɢɡɛɨɪɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɢɡɛɨɪɚ ɡɚ ɨɞɛɨɪɧɢɤɟɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ ɭɬɜɪɻɟɧɢɫɭ:
 Ɉɞɥɭɤɨɦ ɨ ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɭ ɢɡɛɨɪɚ ɨɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɭɢɡɛɨɪɚɡɚɨɞɛɨɪɧɢɤɟ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɚɝɪɚɞɨɜɚɢɫɤɭɩɲɬɢɧɚɨɩɲɬɢɧɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ´, ɛɪɨʁ23/2016),
 Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ
 Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɢɡɛɨɪɭ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ´ɛɪ 35/00,
57/03 ± ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ72/03 ± ɞɪ ɡɚɤɨɧ 18/04, 85/05 ± ɞɪ ɡɚɤɨɧ 101/05 ± ɞɪ ɡɚɤɨɧ 104/09 ± ɞɪ ɡɚɤɨɧ ± ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ ɢ 36/11),
 Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ ɛɢɪɚɱɤɨɦ ɫɩɢɫɤɭ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ´, ɛɪ
104/09 ɢ 99/11),
 ɍɩɭɬɫɬɜɨɦ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ ɛɢɪɚɱɤɨɦ ɫɩɢɫɤɭ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ´, ɛɪɨʁ
  ɍɩɭɬɫɬɜɨɦ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɢɡɛɨɪɚ ɡɚ ɧɚɪɨɞɧɟ ɩɨɫɥɚɧɢɤɟ ɇɚɪɨɞɧɟ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɯɡɚɚɩɪɢɥɝɨɞɢɧɟ.
2. Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɭ ɢɡɛɨɪɚ ɡɚ ɨɞɛɨɪɧɢɤɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ ɫɬɭɩɢɥɚ ʁɟ ɧɚ ɫɧɚɝɭ 08.03.2016. ɝɨɞɢɧɟ
Ɉɞɥɭɤɨɦ ɫɭ ɢɡɛɨɪɢ ɡɚ ɨɞɛɨɪɧɢɤɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢ ɡɚ 24.04.2016. ɝɨɞɢɧɟ
Ɉɞɥɭɤɨɦ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɞɚ ɪɨɤɨɜɢ ɡɚ ɜɪɲɟʃɟ ɢɡɛɨɪɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɩɨɱɢʃɭ ɞɚ ɬɟɤɭ ɨɞ
ɝɨɞɢɧɟ.
3. ɉɪɟɦɚ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɢɡ ɬɚɱɤɟ 1. ɨɜɨɝ ɪɨɤɨɜɧɢɤɚ, ɪɨɤɨɜɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ
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Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ
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Ɋɚɞʃɚ

Ɋɨɤ

1. Ɉɛɪɚɫɰɢ
1.1.

2.1.

2.2.

ɉɪɨɩɢɫɢɜɚʃɟ ɨɛɪɚɡɚɰɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɢɡɛɨɪɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɢ
ɫɬɚɜʂɚʃɟ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ
(ɱɥɚɧ 15. ɫɬɚɜ 1. ɬɚɱɤɚ 3) ɢ ɱɥɚɧ 23. ɫɬɚɜ 1. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɥɨɤɚɥɧɢɦ
ɢɡɛɨɪɢɦɚ ± ɁɨɅɂ)
2. Ɉɪɝɚɧɢ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɢɡɛɨɪɚ
Ⱦɨɧɨɲɟʃɟ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɭ ɢɥɢɧɟɢɫɩɭʃɚɜɚʃɭ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ
ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɨɩɭɧɨɦɨʄɟɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚ ɢɡɛɨɪɧɟ ɥɢɫɬɟ ɭ ɩɪɨɲɢɪɟɧɢ ɫɚɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɢɡɛɨɪɚ
(ɱɥɚɧ 14. ɫɬɚɜ 6. ɁɨɅɂ)
Ⱦɨɧɨɲɟʃɟ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɢɦɟɧɨɜɚʃɭ ɨɜɥɚɲʄɟɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚ ɢɡɛɨɪɧɟ ɥɢɫɬɟ ɭ ɩɪɨɲɢɪɟɧɢ ɫɚɫɬɚɜ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ/
ɢɡɛɨɪɧɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ
(ɱɥɚɧ 14. ɫɬ. 9. ɢ 10. ɁɨɅɂ)

ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɬɪɢ ɞɚɧɚ ɨɞ
ɞɚɧɚ ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɚ ɢɡɛɨɪɚ

ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɚ
ɢɡɛɨɪɧɟ ɥɢɫɬɟ

ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 24 ɱɚɫɚ ɨɞ
ɱɚɫɚ ɩɪɢʁɟɦɚ
ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚ ɢɡɛɨɪɧɟ ɥɢɫɬɟ, ɚ
ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɩɟɬ ɞɚɧɚ ɩɪɟ
ɞɚɧɚ ɢɡɛɨɪɚ
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Ɋɨɤ

3. ɂɡɛɨɪɧɚ ɥɢɫɬɚ
3.1.
3.2.

ɉɨɞɧɨɲɟʃɟ ɢɡɛɨɪɧɟ ɥɢɫɬɟ
(ɱɥɚɧ 19. ɫɬɚɜ 1. ɁɨɅɂ)
ɉɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɢɡɛɨɪɧɟ ɥɢɫɬɟ
(ɱɥɚɧ 24. ɫɬɚɜ 1. ɁɨɅɂ)

3.3.

ɉɨɜɥɚɱɟʃɟ ɢɡɛɨɪɧɟ ɥɢɫɬɟ
(ɱɥɚɧ 21. ɫɬɚɜ 1. ɁɨɅɂ)

3.4.

ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɢ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɡɛɢɪɧɟ ɢɡɛɨɪɧɟ ɥɢɫɬɟ ɭ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦ/ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɫɥɭɠɛɟɧɨɦ ɝɥɚɫɢɥɭ
(ɱɥɚɧ 26. ɫɬɚɜ 3. ɁɨɅɂ)
ɉɪɚɜɨ ɭɜɢɞɚ ɭ ɩɨɞɧɟɬɟ ɢɡɛɨɪɧɟ ɥɢɫɬɟ
(ɱɥɚɧ26. ɫɬɚɜ 4. ɁɨɅɂ)

3.5.

4.1.
4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

4. Ȼɢɪɚɱɤɚ ɦɟɫɬɚ
Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɛɢɪɚɱɤɢɯ ɦɟɫɬɚ
(ɫɯɨɞɧɨ ɱɥɚɧɭ 34. ɫɬɚɜ 1. ɬɚɱɤɚ 7. Ɂɨɂɇɉ)
Ɋɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟ ɛɢɪɚɱɚ ɧɚ ɛɢɪɚɱɤɚ ɦɟɫɬɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ
(ɬɚɱɤɚ 12. ɫɬɚɜ 6. ɍɩɭɬɫɬɜɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ ɛɢɪɚɱɤɨɦ ɫɩɢɫɤɭ)
Ɋɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟ ɛɢɪɚɱɚ ɧɚ ɛɢɪɚɱɤɚ ɦɟɫɬɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɟ ɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
(ɬɚɱɤɚ 12. ɫɬɚɜ 7. ɍɩɭɬɫɬɜɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ ɛɢɪɚɱɤɨɦ ɫɩɢɫɤɭ)
5. ȳɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ ɛɢɪɚɱɤɢɫɩɢɫɚɤ
ɂɡɥɚɝɚʃɟ ɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɨ ɬɨɦɟ
(ɱɥɚɧ 14. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ ɛɢɪɚɱɤɨɦ ɫɩɢɫɤɭ ± ɁɨȳȻɋ ɢ
ɬɚɱɤɚ 10. ɍɩɭɬɫɬɜɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ ɛɢɪɚɱɤɨɦ ɫɩɢɫɤɭ)
Ɂɚɯɬɟɜ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢɡɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɪɟɲɟʃɚ ɨɭɩɢɫɭ ɭ
ɛɢɪɚɱɤɢ ɫɩɢɫɚɤ ɨɞɧɨɫɧɨɨ ɩɪɨɦɟɧɢ ɭ ɛɢɪɚɱɤɨɦ ɫɩɢ- ɫɤɭ
(ɱɥɚɧ 14. ɫɬɚɜ 1. ɁɨȳȻɋ)

ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ 15 ɞɚɧɚ ɩɪɟ
ɞɚɧɚ ɢɡɛɨɪɚ
ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 24 ɱɚɫɚ ɨɞ
ɱɚɫɚ ɩɪɢʁɟɦɚ ɢɡɛɨɪɧɟ
ɥɢɫɬɟ, ɚɤɨɢɫɩɭʃɚɜɚ
ɭɫɥɨɜɟ
ɞɨ ɞɚɧɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ
ɡɛɢɪɧɟ ɢɡɛɨɪɧɟ ɥɢɫɬɟ,
ɨɞɧɨɫɧɨɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ 11
ɞɚɧɚ ɩɪɟ ɞɚɧɚ ɢɡɛɨɪɚ
ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɞɟɫɟɬ ɞɚɧɚ
ɩɪɟ ɞɚɧɚ ɢɡɛɨɪɚ
ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 48 ɱɚɫɨɜɚ
ɨɞ ɞɚɧɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ
ɡɛɢɪɧɟ ɢɡɛɨɪɧɟ ɥɢɫɬɟ
ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ 20ɞɚɧɚ ɩɪɟ
ɞɚɧɚ ɢɡɛɨɪɚ
ɞɨ ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ ɛɢɪɚɱɤɨɝ
ɫɩɢɫɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨɞɨ 15
ɞɚɧɚ ɩɪɟ ɞɚɧɚ ɢɡɛɨɪɚ
ɨɞ ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ ɛɢɪɚɱɤɨɝ
ɫɩɢɫɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨɨɞ 15
ɞɚɧɚ ɩɪɟ ɞɚɧɚ ɢɡɛɨɪɚ

ɨɞ ɧɚɪɟɞɧɨɝ ɞɚɧɚ ɨɞ
ɞɚɧɚ ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɚ ɢɡɛɨɪɚ

ɞɨ ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ ɛɢɪɚɱɤɨɝ
ɫɩɢɫɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ15 ɞɚɧɚ
ɩɪɟ ɞɚɧɚ ɢɡɛɨɪɚ
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Ⱦɨɧɨɲɟʃɟ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɭɩɢɫɭ ɢɥɢɩɪɨɦɟɧɚɦɚ ɭ ɛɢɪɚɱɤɨɦ ɫɩɢɫɤɭ ɩɨ ɡɚɤʂɭɱɟʃɭ ɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɞɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɟ ɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
(ɱɥɚɧ 10. ɫɬɚɜ 1. ɢ ɱɥɚɧ 20. ɫɬɚɜ 1. ɁɨȳȻɋ)
ɉɪɚɜɨ ɭɜɢɞɚ ɢ ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɟɭ ɛɢɪɚɱɤɨɦ
ɫɩɢɫɤɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚ ɢɡɛɨɪɧɟ ɥɢɫɬɟ ɢɥɢɥɢɰɚ ɤɨʁɟ ɨɧ
ɡɚ ɬɨ ɨɜɥɚɫɬɢ
(ɱɥɚɧ 21. ɁɨȳȻɋ ɢ ɬɚɱɤɚ 9. ɍɩɭɬɫɬɜɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ ɛɢɪɚɱɤɨɦ ɫɩɢɫɤɭ)
ɉɨɞɧɨɲɟʃɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɞɚ ɫɟ ɭ ɛɢɪɚɱɤɢ ɫɩɢɫɚɤ ɭɩɢɲɟ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ
ʄɟ ɛɢɪɚɱɧɚ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ ɝɥɚɫɚɬɢ ɩɪɟɦɚ ɦɟɫɬɭ ɛɨɪɚɜɢɲɬɚ ɭ ɡɟɦʂɢ/ɢɡɚɛɪɚɧɨ ɦɟɫɬɨ ɝɥɚɫɚʃɚ
(ɱɥɚɧ 15. ɁɈȳȻɋ)
Ⱦɨɧɨɲɟʃɟ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɡɚɤʂɭɱɟʃɭ ɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ ɢ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɛɢɪɚɱɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɞɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɟ ɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
(ɱɥɚɧ 17. ɫɬɚɜ 1. ɁɨȳȻɋ)
Ⱦɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɡɚɤʂɭɱɟʃɭ ɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɢɡɛɨɪɧɨʁ ɤɨɦɢɫɢʁɢ
(ɱɥɚɧ 17. ɫɬɚɜ 2. ɁɨȳȻɋ)
Ɉɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɛɢɪɚɱɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦ
ɫɥɭɠɛɟɧɨɦ ɝɥɚɫɢɥɭ
(ɱɥɚɧ 18. ɁɨȳȻɋ)
Ⱦɨɫɬɚɜʂɚʃɟ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɢɡɛɨɪɧɨʁ ɤɨɦɢɫɢʁɢ ɨɜɟɪɟ- ɧɢɯ
ɢɡɜɨɞɚɢɡ ɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ
(ɱɥɚɧ 19. ɫɬɚɜ 1. ɁɨȳȻɋ)

ɨɞ ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ ɛɢɪɚɱɤɨɝ
ɫɩɢɫɤɚ ɞɨ 72 ɱɚɫɚ ɩɪɟ
ɞɚɧɚ ɢɡɛɨɪɚ

ɉɪɢʁɟɦ ɭ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɢɡɛɨɪɧɨʁ ɤɨɦɢɫɢʁɢ ɪɟɲɟʃɚ
ɨɩɪɨɦɟɧɚɦɚ ɭ ɛɢɪɚɱɤɨɦ ɫɩɢɫɤɭ ɩɨ ɡɚɤʂɭɱɟʃɭ ɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ
(ɱɥɚɧ 20. ɫɬɚɜ 2. ɁɨȳȻɋ)
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɢ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɭ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɫɥɭɠɛɟɧɨɦ
ɝɥɚɫɢɥɭɤɨɧɚɱɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɛɢɪɚɱɚ
(ɱɥɚɧ 20. ɫɬɚɜ 2. ɁɨȳȻɋ)

7

ɨɞ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɚ ɢɡɛɨɪɧɟ
ɥɢɫɬɟ

ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɩɟɬ ɞɚɧɚ ɩɪɟ
ɞɚɧɚ ɡɚɤʂɭɱɟʃɚ ɛɢɪɚɱɤɨɝ ɫɩɢɫɤɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ20
ɞɚɧɚ ɩɪɟ ɞɚɧɚ ɢɡɛɨɪɚ
15 ɞɚɧɚ ɩɪɟ ɞɚɧɚ ɢɡɛɨɪɚ

ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 24 ɱɚɫɚ ɨɞ
ɱɚɫɚ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɪɟɲɟʃɚ
ɨɞɦɚɯ ɩɨ ɞɨɛɢʁɚʃɭ
ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɡɚɤʂɭɱɟʃɭ
ɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ
ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 48 ɱɚɫɨɜɚ ɨɞ
ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɪɟɲɟʃɚ ɨ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɭ ɛɢɪɚɱɤɨɝ
ɫɩɢɫɤɚ
ɞɨ 48 ɱɚɫɨɜɚ ɩɪɟ ɞɚɧɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɢɡɛɨɪɚ

ɨɞɦɚɯ ɩɨ ɢɫɬɟɤɭ ɪɨɤɚ
ɡɚ ɩɪɢʁɟɦɪɟɲɟʃɚ ɨ
ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ ɭ ɛɢɪɚɱɤɨɦ
ɫɩɢɫɤɭ ɩɨ ɡɚɤʂɭɱɟʃɭ
ɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ
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Ɋɚɞʃɚ
6. ɉɨɫɦɚɬɪɚɱɢ
ɉɨɞɧɨɲɟʃɟ ɩɪɢʁɚɜɟ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɪɚɞɚ ɨɪɝɚɧɚ
ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɢɡɛɨɪɚ ± ɫɬɪɚɧɢ ɩɨɫɦɚɬɪɚɱɢ5
(ɱɥɚɧ 74. ɍɩɭɬɫɬɜɚ)
ɉɨɞɧɨɲɟʃɟ ɩɪɢʁɚɜɟ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɪɚɞɚ ɨɪɝɚɧɚ
ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɢɡɛɨɪɚ ± ɞɨɦɚʄɢ ɩɨɫɦɚɬɪɚɱɢ7
(ɱɥɚɧ 74. ɍɩɭɬɫɬɜɚ)
7. ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɢɡɛɨɪɚ
Ⱦɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɛɢɪɚɱɢɦɚ ɨ ɞɚɧɭ ɢ ɜɪɟɦɟɧɭ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɢɡɛɨɪɚ
(ɱɥɚɧ 54. ɫɬɚɜ 1. Ɂɨɂɇɉ)
ɉɪɟɞɚʁɚ ɢɡɛɨɪɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɛɢɪɚɱɤɢɦ ɨɞɛɨɪɢɦɚ
(ɱɥɚɧ 29. ɫɬɚɜ 1. ɁɨɅɂ)
Äɉɪɟɞɢɡɛɨɪɧɚ ɬɢɲɢɧɚ´ ± ɡɚɛɪɚɧɚɢɡɛɨɪɧɟ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ
(ɱɥɚɧ 5. ɫɬɚɜ 3. Ɂɨɂɇɉ)

Ɉɬɜɚɪɚʃɟ ɛɢɪɚɱɤɢɯɦɟɫɬɚ ɢ ɝɥɚɫɚʃɟ
(ɱɥɚɧ 56. ɫɬɚɜ 1. Ɂɨɂɇɉ)

Ɋɨɤ
ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɞɟɫɟɬ ɞɚɧɚ
ɩɪɟ ɞɚɧɚ ɢɡɛɨɪɚ
ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɩɟɬ ɞɚɧɚ ɩɪɟ
ɞɚɧɚ ɢɡɛɨɪɚ

ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɩɟɬ ɞɚɧɚ ɩɪɟ
ɞɚɧɚ ɢɡɛɨɪɚ
ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ 24 ɱɚɫɚ ɩɪɟ
ɞɚɧɚ ɢɡɛɨɪɚ
ɨɞ 48 ɱɚɫɨɜɚ ɩɪɟ ɞɚɧɚ
ɢɡɛɨɪɚ ɞɨ ɡɚɬɜɚɪɚʃɚ
ɛɢɪɚɱɤɢɯɦɟɫɬɚ ɧɚ ɞɚɧ
ɢɡɛɨɪɚ
ɧɚ ɞɚɧ ɢɡɛɨɪɚ ɨɞ 7 ɞɨ 20
ɱɚɫɨɜɚ

8. ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɢ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɢɡɛɨɪɚ
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɝɥɚɫɚʃɚ ɧɚ ɛɢɪɚɱɤɨɦ ɦɟɫɬɭ ɢ
ɍ ɪɨɤɭ ɨɞ ɨɫɚɦ ɱɚɫɨɜɚ
ɨɞ ɡɚɬɜɚɪɚʃɚ ɛɢɪɚɱɤɢɯ
ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢɡɛɨɪɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ
ɢɡɛɨɪɧɨʁ ɤɨɦɢɫɢʁɢ(ɱɥɚɧ38. ɫɬɚɜ 1. ɁɨɅɂ)
ɦɟɫɬɚ
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɢɡɛɨɪɚ ɭ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɢɡɛɨɪɧɨʁ
ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 24 ɱɚɫɚ ɨɞ
ɤɨɦɢɫɢʁɢ
ɡɚɬɜɚɪɚʃɚ ɛɢɪɚɱɤɢɯ
(ɱɥɚɧ39. ɫɬɚɜ 1. ɁɨɅɂ)
ɦɟɫɬɚ
Ɋɚɫɩɨɞɟɥɚ ɨɞɛɨɪɧɢɱɤɢɯ ɦɚɧɞɚɬɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚʁɜɟʄɟɝ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 24 ɱɚɫɚ ɨɞ
ɤɨɥɢɱɧɢɤɚ
ɡɚɬɜɚɪɚʃɚ ɛɢɪɚɱɤɢɯ
(ɱɥɚɧ 41. ɫɬɚɜ 4. ɁɨɅɂ)
ɦɟɫɬɚ
Ɉɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɢɡɛɨɪɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦ/ɝɪɚɞɫɤɨɦ
ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 24 ɱɚɫɚ ɨɞ
ɫɥɭɠɛɟɧɨɦ ɝɥɚɫɢɥɭ
ɡɚɬɜɚɪɚʃɚ ɛɢɪɚɱɤɢɯ
(ɱɥɚɧ 44. ɁɨɅɂ)
ɦɟɫɬɚ
ɍɜɢɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɨɞɧɨɫɢɥɚɰɚɢɡɛɨɪɧɢɯ ɥɢɫɬɚ ɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɩɟɬ ɞɚɧɚ ɨɞ
ɡɚ ɨɞɛɨɪɧɢɤɟ ɭ ɢɡɛɨɪɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ ɞɚɧɚ ɢɡɛɨɪɚ
ɢɡɛɨɪɧɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ
(ɱɥɚɧ 32. ɁɨɅɂ)
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Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ
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9. Ɂɚɲɬɢɬɚ ɢɡɛɨɪɧɨɝɩɪɚɜɚ
ɉɨɞɧɨɲɟʃɟ ɩɪɢɝɨɜɨɪɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɢɡɛɨɪɧɨʁɤɨɦɢɫɢʁɢ
(ɱɥɚɧ 52. ɫɬɚɜ 2.ɁɨɅɂ

Ɋɨɤ
ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 24 ɱɚɫɚ ɨɞ
ɞɚɧɚ ɤɚɞ ʁɟ ɞɨɧɟɬɚ ɨɞɥɭɤɚ, ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɪɚɞʃɚ
ɢɥɢɭɱɢʃɟɧ ɩɪɨɩɭɫɬ
ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 48 ɱɚɫɨɜɚ ɨɞ
ɩɪɢʁɟɦɚ ɩɪɢɝɨɜɨɪɚ
ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 24 ɱɚɫɚ ɨɞ
ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɪɟɲɟʃɚ

Ⱦɨɧɨɲɟʃɟ ɢ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɪɟɲɟʃɚ ɩɨ ɩɪɢɝɨɜɨɪɭ
(ɱɥɚɧ53. ɫɬɚɜ 1. ɁɨɅɂ)
ɀɚɥɛɚɍɩɪɚɜɧɨɦ ɫɭɞɭ ɩɪɨɬɢɜ ɪɟɲɟʃɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ ɢɡɛɨɪɧɟ
ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɩɨ ɩɪɢɝɨɜɨɪɭ
(ɱɥɚɧ54. ɫɬɚɜ 1. ɁɨɅɂ)
Ⱦɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɫɩɢɫɚ ɡɚ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ ɨɞɦɚɯ, ɚ ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɭ
ɍɩɪɚɜɧɨɦ ɫɭɞɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ ɢɡɛɨɪɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟ
ɪɨɤɭ ɨɞ 12 ɱɚɫɨɜɚ
(ɱɥɚɧ54. ɫɬɚɜ2. ɁɨɅɂ)
Ⱦɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɟ ɩɨ ɠɚɥɛɢ
(ɱɥɚɧ 54. ɫɬɚɜ 4. ɁɨɅɂ)

ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 48 ɱɚɫɨɜɚ ɨɞ
ɞɚɧɚ ɩɪɢʁɟɦɚ ɠɚɥɛɟ ɫɚ
ɫɩɢɫɢɦɚ
10. Ⱦɨɞɟɥɚ ɦɚɧɞɚɬɚ ɢ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɭɜɟɪɟʃɚ ɨ ɢɡɛɨɪɭɡɚ ɨɞɛɨɪɧɢɤɚ
Ⱦɨɞɟɥɚ ɦɚɧɞɚɬɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢɦɚ ɫɚ ɢɡɛɨɪɧɟ ɥɢɫɬɟ ɩɨ ɪɟɞɨɫɥɟɞɭ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɞɟɫɟɬ ɞɚɧɚ ɨɞ
ɧɚ ɢɡɛɨɪɧɨʁ ɥɢɫɬɢ ɩɨɱɟɜ ɨɞ ɩɪɜɨɝ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɫɚ ɥɢɫɬɟ
ɞɚɧɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ
ɭɤɭɩɧɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɢɡ(ɱɥɚɧ 43. ɁɨɅɂ)
ɛɨɪɚ
ɂɡɞɚɜɚʃɟ ɭɜɟɪɟʃɚ ɨ ɢɡɛɨɪɭ ɡɚ ɨɞɛɨɪɧɢɤɚ
ɨɞɦɚɯ ɩɨ ɞɨɞɟɥɢ ɦɚɧ(ɱɥɚɧ 45. ɁɨɅɂ)
ɞɚɬɚ
11. ɂɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ/ɝɪɚɞɚ
ɉɨɞɧɨɲɟʃɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ɨ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦ
ɨɞɦɚɯ ɩɨ ɞɨɞɟɥɢ ɦɚɧɢɡɛɨɪɢɦɚ
ɞɚɬɚ
(ɱɥɚɧ 15. ɫɬɚɜ 1. ɬɚɱɤɚ10) ɁɨɅɂ)

4. Ɉɜɚʁ ɪɨɤɨɜɧɢɤ ɨɛʁɚɜɢɬɢ ɭ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɫɥɭɠɛɟɧɨɦ ɝɥɚɫɢɥɭ.
Ȼɪɨʁ 013-5/2016-01-1
ɍ ȼɟɥɢɤɨɦȽɪɚɞɢɲɬɭ. ɝɨɞɢɧɟ
ɈɉɒɌɂɇɋɄȺ ɂɁȻɈɊɇȺ ɄɈɆɂɋɂȳȺ
ɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ȾɨɛɪɢɰɚɆɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄɫɪ
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