SLU@BENI GLASNIK
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Година XIV

Број 3

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 79. и члана 92. став 4.
Закона о буџетском (``Службени гласник РС``
број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13, 108/13, 142/14 и 68/15) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“ број 9/2008, 5/14,
5/16 и 28/16)
Скупштина општине Велико Градиште
на 7. седници одржаној дана 20.02.2017. године
донела је
ОДЛУКУ
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Члан 1

Општина Велико Градиште ће
ангажовати Екстерну ревизију за завршни
рачун буџета општине за 2016.годину.
Члан 2
Ову Одлуку орган управе надлежан за
финансије доставиће Државној ревизорској
институцији, при тражењу сагласности за
ангажовање комерцијалних кућа, за обављање
екстерне ревизије Завршног рачуна општине за
2016. годину.

Члан 3
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

Број: 400-18/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р

21. фебруар 2017.

На основу члана 38. став 2. Закона о
јавним предузећима (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 15/2016 ), члана 40. став
1. тачка 11. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”,
број 9/08, 5/14 и 5/16) и члана 2. Одлуке о начину
и поступку именовања директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Велико
Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште, бр 28/2016),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 7 седници, одржаној дана 20.02.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора Јавног комуналног предузећа
„Дунав Велико Градиште“ из Великог
Градишта

Члан 1.
За именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Дунав Велико Градиште“
из Великог Градишта, улица Сремска број 1, чији
је оснивач општина
Велико Градиште,
спровешће се јавни конкурс.

Члан 2.
За директора Јавног комуналног
предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог
Градишта именује се лице које испуњава следеће
услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
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3) да има најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева високо
образовање из тачке 2) овог става;
4) да има најмање три године радног
искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног
управљања;
6) да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности
у складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.

Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни
део ове Одлуке, објављује се у ‘’Службеном
гласнику Републике Србије’’ и једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије, у року од 8 дана,
од дана доношења ове Одлуке.
Оглас о јавном конкурсу, након
објављивања у ‘’Службеном гласнику Републике
Србије’’, објавиће се и на званичној интернет
презентацији општине Велико Градиште, уз
навођење дана када је оглас објављен у
‘’Службеном гласнику Републике Србије ‘’.
Члан 4.
Јавни конкурс за именовање директора
Јавног комуналног предузећа „Дунав Велико
Градиште“ из Великог Градишта ( у даљем
тексту: јавни конкурс) спроводи Комисија за
спровођење конкурса за именовање директора
јавних предузећа чији је оснивач општина
Велико Градиште (у даљем тексту: Комисија).

Члан 5.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 30 дана, а почиње да тече наредног
дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије’’.
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Члан 6.
Пријаве на јавни конкурс са неопходном
документацијом и доказима о испуњености
услова подносе се Комисији, препорученом
пошиљком путем поште или лично преко
писарнице Општинске управе, у затвореној
коверти на адресу:

Скупштина општине Велико Градиште,
Комисији за спровођење конкурса за
именовање директора јавних предузећа чији
је оснивач општина Велико Градиште са
назнаком: Пријава на јавни конкурс за
именовање Директора ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ из Великог Градишта
- НЕ ОТВАРАЈ
улица Житни трг бр. 1
12220 Велико Градиште
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази,
неће бити предмет разматрања, већ ће бити
одбачене закључком Комисије, против којег није
допуштена посебна жалба.

Члан 7.
У изборном поступку, Комисија врши
оцењивање стручне оспособљености, знања и
вештина кандидата ради састављања ранг листе
кандидата, на начин и у складу са мерилима
прописаним Уредбом о мерилима за именовање
директора јавног предузећа и Одлуком о начину
и поступку именовања директора јавних
предузећа чији је оснивач општина Велико
Градиште.
Комисија саставља ранг листу са највише
три кандидата која су са најбољим резултатом
испунила мерила за избор директора јавног
предузећа.
Ранг листу из става 2. овог члана и
записник о спроведеном изборном поступку
Комисија доставља Општинском већу општине
Велико Градиште.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења.

Број: 023-4/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

21. фебруар 2017.

Република Србија
Општина Велико Градиште

На основу члана 38. ст. 2. и члана 39.
Закона о јавним предузећима (‘’Службени
гласник Републике Србије’’, број 15/2016 ), и
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Дунав Велико Градиште“ из Великог
Градишта број 023-4/2017-01-1 од 20.02.2017.
године оглашава се
ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ ИЗ
ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА
Јавно предузеће:

Јавно комунално предузеће „Дунав Велико
Градиште“ из Великог Градишта, 12220 Велико
Градиште, ул. Сремска бр.1
Претежна делатност јавног предузећа:

36.00 – скупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде.
Функција за коју се врши избор:

Директор Јавног комуналног предузећа „Дунав
Велико Градиште“ из Великог Градишта.
Послови Директора и услови за именовање:

Послови директора: представља и заступа јавно
предузеће; организује и руководи процесом рада;
води пословање јавног предузећа; одговара за
законитост рада јавног предузећа; предлаже
дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење; предлаже годишњи, односно
трогодишњи програм пословања и одговоран је
за његово спровођење; предлаже финансијске
извештаје; извршава одлуке надзорног одбора;
бира извршне директоре; бира представнике
јавног предузећа у скупштини друштва капитала
чији је једини власник јавно предузеће;
закључује уговоре о раду са извршним
директорима, у складу са законом којим се
уређују радни односи; доноси акт о
систематизацији; врши друге послове одређене
законом, оснивачким актом и статутом јавног
предузећа.
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Услови за именовање лица:
За директора Јавног комуналног предузећа
„Дунав Велико Градиште“ из Великог Градишта
именује се лице које испуњава следеће услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, односно на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер
академским
студијама,
мастер
струковним
студијама,
специјалистичким
академским студијама или специјалистичким
струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање
из тачке 2) овог става;
4) да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична
дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине:

Стручна оспособљеност кандидата оцењује се
провером способности кандидата за практичну
примену знања и вештина у обављању послова
директора јавног предузећа одређених у складу
са законом.

Знања кандидата оцењују се провером:
познавања једне или више области из које је
делатност за чије је обављање основано јавно
предузеће,
односно
познавања
других
делатности које обавља јавно предузеће,
познавања прописа којима се уређује правни
положај јавних предузећа и привредних
друштава, прописа којима се уређују услови и
начин обављања делатности од општег интереса,
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познавања области корпоративног управљања,
као и општих прописа о раду, знања једног или
више страних језика, познавања рада на
рачунару, као и посебних области знања.

Вештине кандидата оцењују се провером:
вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања,
вештине
руковођења,
организационих
способности,
вештине
комуникације у међуљудским односима, вештине
стратешког планирања и управљања и вештине
управљања
ресурсима
(материјалним,
финансијским, кадровским и другим ресурсима
значајним за рад јавног предузећа).

Мандат директора и место рада: мандат
директора траје 4 године, а место рада је Велико
Градиште.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и
садржина пријава:

Рок за подношење пријавa је 30 дана. Рок почиње
да тече наредног дана од дана објављивања
огласа у „Службеном гласнику Републике
Србије“.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:

Пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства с кратким описом
послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс и одговорности
на тим пословима, податке о стручном
усавршавању и податке о посебним областима
знања.
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци
у односу на дан објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику РС“);

Извод из матичне књиге рођених;

Уверење о пословној способности (издато од
стране надлежног центра за социјални рад,
односно надлежног суда);
Диплома о стручној спреми;

Исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство);
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Исправе којима се доказује радно искуство на
пословима који су повезани са пословима
предузећа (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима је стечено
радно искуство);
Оверена изјава кандидата дата под кривичном и
материјалном одговорношћу да није члан
органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у
органу политичке странке;
Уверење да кандидат није осуђиван на казну
затвора од најмање 6 месеци;

Уверење да кандидату није изречена мера
безбедности у складу са законом којим се уређују
кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности.
(не старије од 6 месеци у односу на дан

објављивања
јавног
конкурса
„Службеном гласнику РС“);

у

Сви докази прилажу се у оригиналу или у
овереној фотокопији.

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс:

Скупштина општине Велико Градиште,
Комисији за спровођење конкурса за именовање
директора јавних предузећа чији је оснивач
општина Велико Градиште са назнаком:
Пријава на јавни конкурс за именовање
Директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“
- НЕ ОТВАРАЈ
улица Житни трг бр. 1
12220 Велико Градиште
Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу:

Милан Митић, број телефона 012/660-124.
Обавештења о јавном конкурсу могу се добити
сваког радног дана од 12:00 часова до 14:00
часова.
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Напомене:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији, као
и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене
пријаве биће одбачене закључком.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије“, једним дневним новинама
које се дистрибуирају на целој територији
Републике Србије, као и на званичној интернет
презентацији општине Велико Градиште,
http://velikogradiste.rs/ .

На основу члана 3. став 1. тачка 7., члана
4. став 3., члана 9. став 3. и члана 13. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник
РС“, број 88/11 и бр. 104/2016), члана 20. став 1.
тачка 5. и члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07, 83/2014 –
др. закон и 101/2016 – др. закон) и члана 40.
Статута општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште“бр.09/08,
5/14 и 5/16), Скупштина општине Велико
Градиште на својој 7-oj седници, одржаној дана
20.02.2017. године донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин
организовања послова у обављању комуналне
делатности управљања, коришћења, уређења и
одржавања јавних паркиралишта, као и начин
плаћања цене услуга коришћења јавних
паркиралишта, на територији општине Велико
Градиште (у даљем тексту: општина).

Члан 2.
Комуналну делатност управљање јавним
паркиралиштима поварава се ЈКП „Дунав Велико
Градиште“ из Великог Градишта (у даљем
тексту: Предузеће).
У делатност из става један спада услуга
одржавања јавних паркиралишта и простора за
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паркирање на обележеним местима (затворени и
отворени простори), организација и вршење
контроле и наплате паркирања.
Предузеће је дужно да свој рад и
пословање организује тако да обезбеди трајно и
несметано
пружање
комуналне
услуге
корисницима и у складу са одредбама ове Одлуке
обезбеди прописани обим, врсту и квалитет
услуге.
Члан 3.
Јавна паркиралишта у смислу ове Одлуке
су јавне саобраћајне површине и посебни
простори одређени и обележени за паркирање
моторних возила.
Јавним паркиралиштем, у смислу
одредаба ове Одлуке, не сматрају се посебне
површине за паркирање моторних возила које у
складу са урбанистичко-планским актима
припадају одређеном објекту (предузећу,
установи, стамбеном објекту, такси стајалишту и
др.) и служе искључиво за задовољење потреба
станара, односно запослених корисника.
Паркинг зона представља подручје на
коме је дозвољено паркирање у тачно одређеном
режиму и временском трајању.
II ВРСТЕ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 4.
Јавна паркиралишта могу бити општа и
посебна.
Члан 5.
Општа паркиралишта су делови
коловоза, тротоара или површине између
коловоза и тротоара и друге саобраћајне
површине посебно обележене за паркирање
моторних возила.
Члан 6.
Посебна паркиралишта су објекти и
површине које су посебно уређене или изграђене
за паркирање моторних возила, са дефинисаним
улазом и излазом и унутрашњом мрежом
комуникација за возила и пешаке искључиво у
функцији паркирања.
Контрола уласка и изласка возила са
посебног паркиралишта врши се постављањем
рампе и изградњом или постављањем објекта за
наплату.
Посебна паркиралишта се изграђују и
уређују
у
складу
са
одговарајућим
урбанистичким планом.
Посебна паркиралишта могу бити
трајног и привременог карактера.
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Члан 7.
Јавна паркиралишта могу да буду и:
стална, привремена и повремена.
паркиралишта
су
јавне
Стална
саобраћајне површине и посебни простори
одређени и обележени за паркирање возила.
Привремена
паркиралишта
су
привремено уређене јавне саобраћајне површине
и посебни простори одређени и обележени за
паркирање возила.
Повремена паркиралишта су јавне
саобраћајне површине и посебни простори у
непосредној близини објеката у којима се
одржавају спортске, културне, уметничке,
сајамске и друге приредбе и скупови, за време
њиховог трајања, које су посебно одређене и
обележене за паркирање возила.
III КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА

Члан 8.
Јавна паркиралишта се категоришу
према зонама и дозвољеном времену паркирања
.
Члан 9.
Јавна паркиралишта, у зависности од
врсте паркиралишта и утврђеног режима
коришћења, могу се користити за паркирање:
мотоцикала и бицикала са мотором, путничких
аутомобила, аутобуса, теретних моторних возила
и прикључних возила и путничких возила
инвалида.

Члан 10.
Према
условима
паркирања
и
погодностима локација, општа паркиралишта
разврстана су у једној зони и налазе се дуж улица
у насељу Велико Градиште и у насељу Бели
Багрем.
Улице у којима ће се вршити наплата
паркинга одредиће се посебном одлуком
Општинског већа.

Члан 11.
Јавна паркиралишта обележавају се
саобраћајном сигнализацијом (хоризонталном и
вертикалном) у складу са прописима о
безбедности саобраћаја.
Јавна паркиралишта, поред обележавања
из става 1. овог члана, морају имати на видном
месту истакнуто обавештење које садржи: зону,
категорију возила којима је паркиралиште
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намењено, начин паркирања и наплате, као и
ограничење
коришћења
временско
паркиралишта.
О одржавању и обележавању општих и
посебних паркиралишта стара се предузеће које
обавља делатност одржавања, коришћења и
управљања јавним паркиралиштима.
IV КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА

Члан 12.
Јавна паркиралишта, под условима
утврђеним овом Одлуком, користе се за
паркирање возила правних лица, предузетника и
физичких лица (у даљем тексту: корисник).
Корисником јавног паркиралишта, у
смислу одредаба ове Одлуке, сматра се возач или
власник возила, ако возач који је паркирао возило
није идентификован.
Корисник је дужан да користи јавно
паркиралиште у складу са саобраћајном
сигнализацијом и ознакама из члана 11. ове
Одлуке.
Јавна паркиралишта која су одређена за
паркирање одређене врсте возила, могу да се
користе само за ту врсту возила.
Изузетно, од става 4. овог члана јавна
паркиралишта за паркирање путничких возила
могу да се користе и за паркирање мотоцикала.

Члан 13.
Паркирањем возила на паркинг месту,
корисник прихвата услове прописане овом
Одлуком за комуналну услугу коришћења јавног
паркиралишта.

Члан 14.
Возила хитне помоћи, војске Републике
Србије, Полицијске станице Велико Градиште,
ватрогасна возила, службена возила суда,
царине, пограничне полиције, општине Велико
Градиште, возила која врше комуналне услуге,
возила Предузећа (које врши наплату
паркирања), не плаћају комуналну услугу
паркирања за време спровођења службене
интервенције.

Члан 15.
Предузеће је дужно да на јавним
паркиралиштима, у зависности од капацитета, и
потреба одреди паркинг места за возила особа са
инвалидитетом.
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Особе са инвалидитетом бесплатно
користе само паркинг места обележена за ту
намену на јавним паркиралиштима.
На основу акта надлежног органа
донетог на основу медицинске и друге
документације лицима из става 1. овог члана,
Предузеће издаје посебну паркинг карту у форми
налепнице за означавање возила особа са
инвалидитетом.

Повлашћени корисници
Члан 16.
Физичка лица, предузетници и правна
лица (станари, власници или корисници
пословног простора, који се налази у зони
наплате паркирања) могу јавна паркиралишта
користити под посебним условима у погледу
цене услуге и утврђеног времена паркирања као
повлашћени корисници, на начин који одреди
Предузеће.
Повлашћеним корисницима, из става 1.
овог члана, Предузеће издаје повлашћену
паркинг карту.
Правном лицу и предузетнику могу се
издати највише три повлашћене паркинг карте, а
физичком лицу се може издати највише једна
повлашћена паркинг карта.
Повлашћену паркинг карту корисник
може користити искључиво за возило на
локацији за коју је карта издата.
Предузеће није дужно обезбедити
континуирано слободно паркинг место
корисницима паркиралишта из става 1. овог
члана.
Основ
за
стицање
права
на
повлашћену паркинг карту представља доказ о
уредном пребивалишту као и важећа саобраћајна
дозвола возила са идентичном адресом
власника возила са адресом из доказа о
пребивалишту.
Повлашћена паркинг карта коју
повлашћени корисник оствари на основу
испуњења услова из претходних ставова овог
члана односи се искључиво на улицу у којој
се корисник идентификовао.

Резервација паркинг места
Члан 17.
Предузеће може, под одређеним
условима, одобрити резервацију на јавним
паркиралиштима.
Под резервацијом паркинг места
подразумева се коришћење одређеног, посебно
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обележеног или уређеног паркинг места на
јавним паркиралиштима, у временском периоду
до годину дана, а најмање за један календарски
месец.
Резервацију паркинг места на јавним
паркиралиштима могу извршити на основу
поднетог захтева: правна лица, предузетници и
физичка лица.
Захтев за резервацију треба да садржи:
предлог локације за резервацију паркинг места,
број места за резервацију, време за које се тражи
резервација.
Правна лица и предузетници подносе
доказ о регистрацији делатности, а физичка лица
фотокопију личне карте.

Члан 18.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:
• плати коришћење паркинг места према
времену задржавања на прописан начин и
према важећем ценовнику на начин прописан
овом Одлуком,
• користи паркинг место у складу са
постављеном саобраћајном сигнализацијом,
вертикалном и хоризонталном, којом је
означено паркинг место,
• до истека плаћеног времена паркирања
уклони возило са паркиралишта,
• приликом паркирања возило паркира на
једном паркинг месту.
V НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

Члан 19.
Корисник јавног паркиралишта плаћа
цену за услугу коришћења паркиралишта
унапред, куповином паркинг карте или
електронским путем, у зависности од времена
коришћења паркинг места и зоне у којој се
паркиралиште налази.
Изузетно од става 1. овог члана, корисник
може платити услугу паркирања накнадно, по
налогу за плаћање, на начин и под условима
прописаним чланом 22. ове Одлуке.
Предузеће је дужно да има закључен
уговор са телекомуникационим оператером који
ће пружати услуге плаћања паркирања
електронским путем (путем мобилног телефона).
Цена из става 1. овог члана утврђује се
ценовником Предузећа на који претходну
сагласност даје Општинско веће општине Велико
Градиште.
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Члан 20.
На општим паркиралиштима наплата
паркирања се врши по започетом сату или у
дневном трајању, плаћањем сатне или дневне
карте.
Сатна паркинг карта важи за сваки
започети сат према утврђеном времену
коришћења.
Дневна паркинг карта важи од тренутка
издавања до истог времена у првом следећем
дану у коме се врши наплата паркирања.
У зонираном подручју сатна односно
дневна паркинг карта важи искључиво у оквиру
одређене зоне.

Члан 21.
Корисник општег паркиралишта се може
определити да услугу паркирања користи по
започетом сату или у дневном трајању,
куповином и истицањем важеће сатне или дневне
карте односно плаћањем услуге електронским
путем.
Корисник који користи услугу паркирања
по започетом сату на начин из става 1. овог
члана,
истеком
времена
коришћења
паркиралишта у зонираном подручју, може
наставити коришћење паркинг места под
условима који важе за паркирање у дневном
трајању и истом се издаје налог за плаћање
дневне карте.

Корисник који је паркирао возило а није
се определио за коришћење услуге паркирања на
начин из става 1. овог члана, користи паркинг
место под условима који важе за паркирање у
дневном трајању и истом се издаје налог за
плаћање дневне карте.

Члан 22.
Налог за плаћање дневне паркинг карте
издаје овлашћени контролор и уручује га
кориснику.
Када контролор није у могућности да
уручи налог кориснику, причвршћује га на
возилу, на предњем ветробранском стаклу, уз
обавезно фотографисање.
Достављање налога за плаћање дневне
карте на начин из става 2. овог члана сматра се
уредним и доцније оштећење или уништење
налога нема утицај на ваљаност достављања и не
одлаже плаћање дневне паркинг карте.
Сматра се да је корисник паркиралишта
поступио по примљеном налогу ако је платио
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дневну паркинг карту у року од осам дана од
дана издавања, на начин назначен у налогу за
плаћање дневне карте.
Ако корисник паркиралишта не плати
дневну карту, у року из става 4. овог члана, дужан
је осим износа цене дневне карте, у наредних
осам дана, платити и стварне трошкове
предузећа и законску затезну камату, на шта ће у
налогу бити упозорен.
Ако корисник паркиралишта не поступи
у складу са ставом 5. овог члана, предузеће ће
покренути
принудни
поступак
наплате
потраживања.

Члан 23.
Изглед и садржај паркинг карте
одређује Предузеће.
Начин коришћења паркинг карте
истакнут је на њеној полеђини.
Начин плаћања путем слања СМС
поруке регулисан је посебним упутством и
истакнут је на одговарајућем знаку.

Члан 24.
Корисник општег паркиралишта дужан је да:
• истакне купљену паркинг карту са
унутрашње стране предњег ветробранског
стакла,
• користи исправно паркинг карту и у њу унесе
тачне податке,
• да у СМС поруци унесе тачне податке.
Сматра се да корисник нема важећу
паркинг карту уколико не поступи на начин
прописан ставом 1. овог члана.

Члан 25.
Дистрибуција паркинг карата врши се
искључиво у малопродајним објектима киосцима са којима Предузеће успостави
уговорни однос, као и код контролора инкасаната.
Члан 26.
Наплата паркирања врши се сваким
радним даном од 08:00-15:00 часова и суботом у
временском интервалу од 08:00-13:00 часова.
Недељом и државним празником наплата
се не врши.

Члан 27.
Време паркирања на одређеним
паркинг местима може се ограничити на
временски период од 180 минута, што ће бити
означено посебним знаком.
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На посебним паркиралиштима време
коришћења паркиралишта није посебно
ограничено.
Контрола коришћења општих паркиралишта

Члан 28.
Контролу наплате и исправности
коришћења паркиралишта врши овлашћени
контролор Предузећа (у даљем тексту:
контролор).
Контролор има легитимацију и мора да
носи службено одело.
Предузеће прописује изглед и садржину
легитимације, као и изглед одела из става 2. овог
члана.
VI ЗАБРАНЕ

Члан 29.
На паркирaлиштима је забрањено:
• паркирање и заустављање возила супротно
постављеном
саобраћајном
знаку,
хоризонталној и вертикалној сигнализацији;
• паркирање и заустављање нерегистрованог
возила;
• остављање неисправног, напуштеног или
хаварисаног возила;
• паркирање и заустављање возила на
паркиралиштима предвиђеним за особе са
инвалидитетом, ако возило не поседује
одговарајућу ознаку;
• паркирати возило на месту резервисаном
за улаз у двориште стамбеног објекта
(зграде, куће), на месту означеном посебним
знаком на коловозу или паркиралишту у
облику ‘’X’’ и на остављеном простору у
зони паркиралишта испред пролаза за
пасаж стамбених зграда и испред улаза у
дворишта стамбених зграда и гаража;
• заузимање више паркинг места једним
возилом;
• заузимање паркинг места постављањем
ограда или сличних препрека без
сагласности Предузећа;
• вршење услуга поправке или прања возила;
• обављање и других радњи које утичу на
несметано функционисање паркирања као
комуналне делатности од општег значаја.
Места означена посебном ознаком на
коловозу у облику ‘’X’’ испред улаза у
двориште стамбене зграде могу бити максималне
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ширине 3м, намењена су искључиво за улаз у
двориште и на истима се не може паркирати ни
власник ни корисник стамбеног објекта (стана
или куће) коме је остављен улаз.
VII НАДЗОР

Члан 30.
Надзор над применом одредаба ове
Одлуке врши надлежна организациона јединица
Општинске управе.
Послове инспекцијског надзора над
применом ове Одлуке и аката донетих на основу
ове Одлуке, као и над обављањем ове комуналне
делатности врши комунална и саобраћајна
инспекција.
У вршењу инспекцијског надзора,
комунални, односно саобраћајни инспектор је
овлашћен да:
1 нареди извршење обавеза утврђених овом
Одлуком и предузимање мера за отклањање
недостатака;
2 нареди уклањање возила и других ствари;
3 предузме друге мере у складу са законом и
прописима општине Велико Градиште.
Када је на јавном паркиралишту возило
паркирано, односно остављено супротно
забранама из члана 29. ове Одлуке, инспектор ће
наложити кориснику да возило одмах уклони.
Уколико се корисник не налази на лицу
места или одбије да уклони возило из става 4.
овог члана, инспектор ће донети решење којим
ће наложити да се возило уклони у најкраћем
могућем року, који се може одредити и на
минуте, под претњом принудног извршења. Ово
решење се уручује или на погодан начин
причвршћује на возило, уз назначење дана и часа
када је причвршћено и тиме се сматра да је
достављање уредно извршено.
Ако лице из става 4. овог члана не
поступи по датом налогу, инспектор ће одредити
да се возило или друга ствар уклони о трошку
корисника односно власника, на место које је за
то одређено.

Члан 31.
Када инспектор установи повреду
одредаба ове Одлуке овлашћен је да:
• поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка за прекршаје утврђене овом
Одлуком;
• обавести други надлежни орган да предузме
мере из своје надлежности.
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VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.
Новчаном казном од 6.000,00 динара
казниће се за прекршај предузеће или друго
правно лице ако:
• поступи супротно одредбама члана 12. став
3. и став 4.ове Одлуке;
• не поступи у складу са одредбама члана 16.
ове Одлуке;
• не поступи у складу са одредбама члана 17.
ове Одлуке;
• не поступи у складу са одредбама члана 29.
ове Одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 5.000,00 динара
одговорно лице у правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном од
5.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се физичко лице новчаном казном од
3.000,00 динара.

Члан 33.
Новчаном казном од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај Предузеће ако не поступи
у складу са чланом 11. ове Одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 10.000,00 динара
одговорно лице у Предузећу.
Члан 34.

Лице против кога је издат прекршајни
налог прихвата одговорност за прекршај
плаћањем половине изречене казне у року од
осам дана од дана пријема прекршајног
налога, чиме се ослобођа плаћања друге
половине изречене казне.
Ако лице против кога је издат
прекршајни налог у року од осам дана од
дана пријема прекршајног налога не плати
изречену казну или не поднесе захтев за
судско одлучивање о издатом прекршајном
налогу, сматраће се да је прихватило
одговорност пропуштањем, а прекршајни
налог ће постати коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом
коначности и забелешком да новчана казна
није плаћена овлашћени орган доставља
надлежном прекршајном суду да изречену
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новчану казну унесе у регистар и спроведе
поступак извршења у складу са овим
законом.
Лице против кога је издат прекршајни
налог може прихватити одговорност за
прекршај и након истека рока од осам дана
од пријема прекршајног налога ако пре
поступка извршења добровољно плати
целокупан износ изречене новчане казне.
IХ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје
да важи Одлука о јавним паркиралиштима бр.
344-7-2014-01-1 од 14.02.2014. године.
Члан 36.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Велико Градиште”.

Број: 344-23/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

21. фебруар 2017.
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ ɱɥɚɧɚ  ɫɬɚɜ  ɬɚɱɤɚ 3 Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ
129/07 ɢ ) ɱɥɚɧɚ  ɫɬɚɜ  ɬɚɱɤɚ  ɢ ɱɥɚɧɚ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɨʁɢ83/2016)ɱɥɚɧɚɁɚɤɨɧɚɨɡɚɲɬɢɬɢɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ(ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪ± ɞɪɡɚɤɨɧ- ɞɪɭɝɢɡɚɤɨɧ- ɈɞɥɭɤɚɍɋɊɋɢ),
ɱɥɚɧɚ  ɢ  ɍɪɟɞɛɟ ɨ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ
ɧɚʁɜɢɲɟɝ ɢɡɧɨɫɚ ɧɚɤɧɚɞɟ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ   ɱɥɚɧɚ  ɍɪɟɞɛɟ ɨ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɢʁɟ
ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ ɢ ) ɢ ɱɥɚɧɚ 40 ɋɬɚɬɭɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɛɪɨʁ /08) ɚ ɩɨ ɞɨɛɢʁɟɧɨɦ Ɇɢɲʂɟʃɭ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ Ɋɋ ɛɪ401-00-04647/2016-09 ɨɞ28.12.ɝɨɞɢɧɟ,
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚɈɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɧɚ 7. ɫɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁɞɚɧɚ20.02.2017ɝɨɞɢɧɟɞɨɧɟɥɚʁɟ

Ɉɞɥɭɤɭ ɨɧɚɤɧɚɞɢ
ɡɚɡɚɲɬɢɬɭɢɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
ɈɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
I.Ɉɩɲɬɟɨɞɪɟɞɛɟ
ɑɥɚɧ
ɈɜɨɦɈɞɥɭɤɨɦɩɪɨɩɢɫɭʁɟɫɟɧɚɤɧɚɞɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɢɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ ɭɞɚʂɟɦɬɟɤɫɬɭɈɞɥɭɤɚ 
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɢ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɨɛɜɟɡɧɢɰɢ ɜɢɫɢɧɚ ɪɨɤɨɜɢ ɧɚɱɢɧ ɩɥɚʄɚʃɚ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨɞ ɧɚɤɧɚɞɟ ɚ ɪɚɞɢ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɞɭɠɧɨɫɬɢ Ɉɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ ɭɨɛɥɚɫɬɢɡɚɲɬɢɬɟɢɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
ɑɥɚɧ
ɇɚɤɧɚɞɨɦ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɨɞɪɟɞɚɛɚ ɨɜɟ Ɉɞɥɭɤɟ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ
ɇɚɤɧɚɞɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɫɟɧɨɜɱɚɧɢɢɡɧɨɫɤɨʁɢɨɛɜɟɡɧɢɰɢɩɥɚʄɚʁɭɧɚɢɦɟɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɚɢɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
Ɉɫɧɨɜɡɚɨɛɚɜɟɡɭɩɥɚʄɚʃɚɧɚɤɧɚɞɟʁɟ
1) Ɉɛɚɜʂɚʃɟɨɞɪɟɻɟɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɭɬɢɱɭɧɚɠɢɜɨɬɧɭɫɪɟɞɢɧɭ
2) Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟɦɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɭɫɦɢɫɥɭɨɜɟɨɞɥɭɤɟɫɦɚɬɪɚɫɟ
1) Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɢ ɩɨɞɨɛɧɢɯ ɡɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ 
2) Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢ
ɩɪɨɫɬɨɪ ,
3) Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟɡɟɦʂɢɲɬɚɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɩɨɫɥɨɜɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɢɡɭɡɢɦɚʁɭʄɢɡɟɦʂɢɲɬɟɧɚɤɨʁɟɦʁɟɢɡɝɪɚɻɟɧ
ɨɛʁɟɤɚɬɧɚɤɨʁɟɦɩɨɫɬɨʁɢɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚɝɪɚɻɟɜɢɧɚɨɞɧɨɫɧɨɧɚɤɨʁɟɦɫɟɧɚɥɚɡɢɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɧɚɦɟʃɟɧɚɡɚ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟɢɥɢɨɛɚɜʂɚʃɟɩɨɫɥɨɜɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ.
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɧɟɨɛɭɯɜɚɬɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟɲɭɦɟɢɲɭɦɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟ
Ɉɞɪɟɻɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɨɜɟ ɨɞɥɭɤɟ ʁɟɫɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ
ȼɥɚɞɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ
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ɋɪɟɞɫɬɜɚɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚɨɞɧɚɤɧɚɞɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɨɜɨɦɈɞɥɭɤɨɦɩɪɢɯɨɞɫɭɛɭʇɟɬɚɈɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɢ
ɭɩɥɚʄɭʁɭɫɟɧɚɪɚɱɭɧɩɪɨɩɢɫɚɧɡɚɭɩɥɚɬɭɇɚɤɧɚɞɟɡɚɡɚɲɬɢɬɭɢɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɢɤɨɪɢɫɬɢʄɟɫɟɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɨɛɥɚɫɬɢɡɚɲɬɢɬɟɢɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
II. Ɉɛɜɟɡɧɢɰɢɩɥɚʄɚʃɚɧɚɤɧɚɞɟ
ɑɥɚɧ
Ɉɛɜɟɡɧɢɰɢɩɥɚʄɚʃɚɇɚɤɧɚɞɟɫɭ
ɉɪɚɜɧɚɥɢɰɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ- ɩɪɢɜɪɟɞɧɚɞɪɭɲɬɜɚɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɰɢɢɞɪɭɝɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚɤɨʁɢɨɛɚɜʂɚʁɭ
ɨɞɪɟɻɟɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɭɬɢɱɭɧɚɠɢɜɨɬɧɭɫɪɟɞɢɧɭɫɯɨɞɧɨɍɪɟɞɛɢɨɨɛɚɜʂɚʃɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɭɬɢɱɭɧɚ
ɠɢɜɨɬɧɭɫɪɟɞɢɧɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪ ɢɬɨ
,ɉɪɨʁɟɤɬɢɡɚɤɨʁɟʁɟɨɛɚɜɟɡɧɚɩɪɨɰɟɧɚɭɬɢɰɚʁɚɧɚɠɢɜɨɬɧɭɫɪɟɞɢɧɭ
ɉɨɫɬɪɨʁɟʃɚ
 ɡɚɩɟɱɟʃɟɢɥɢɫɢɧɬɟɪɨɜɚʃɟɦɟɬɚɥɧɟɪɭɞɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɫɭɥɮɢɞɧɭɪɭɞɭ
  ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɫɢɪɨɜɨɝ ɝɜɨɠɻɚ ɢɥɢ ɱɟɥɢɤɚ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɢɥɢ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨ ɬɨɩʂɟʃɟ  ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ
ɤɨɧɬɢɧɭɚɥɧɨɥɢɜɟʃɟɫɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦɤɨʁɢɩɪɟɥɚɡɢWK
 ɡɚɩɪɟɪɚɞɭɭɰɪɧɨʁɦɟɬɚɥɭɪɝɢʁɢ
- ɬɨɩɥɟɜɚʂɚɨɧɢɰɟɫɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦɢɡɧɚɞWKɫɢɪɨɜɨɝɱɟɥɢɤɚ
- ɤɨɜɚɱɧɢɰɟɫɚɚɭɬɨɦɚɬɫɤɢɦɱɟɤɢʄɢɦɚɱɢʁɚɟɧɟɪɝɢʁɚɩɪɟɥɚɡɢN-ɩɨʁɟɞɧɨɦɱɟɤɢʄɭɤɨɞɤɨʁɢɯɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚ
ɬɨɩɥɨɬɧɚɫɧɚɝɚɩɪɟɥɚɡɢɆ:
- ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɧɚɧɨɲɟʃɟɦɟɬɚɥɧɢɯɡɚɲɬɢɬɧɢɯɫɥɨʁɟɜɚɧɚɦɟɬɚɥɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɩɨɦɨʄɭɬɨɩʂɟɧɢɯɤɭɩɤɢɫɚ
ɭɥɚɡɨɦɤɨʁɢɩɪɟɥɚɡɢWKɫɢɪɨɜɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
 ɥɢɜɧɢɰɚɰɪɧɟɦɟɬɚɥɭɪɝɢʁɟɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦɩɪɟɤɨWɧɚɞɚɧ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ
- ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɨɛɨʁɟɧɢɯ ɫɢɪɨɜɢɯ ɦɟɬɚɥɚ ɢɡ ɪɭɞɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɚ ɢɥɢ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɩɭɬɟɦ
ɦɟɬɚɥɭɪɲɤɢɯɢɢɥɢɯɟɦɢʁɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɚɢɢɥɢɟɥɟɤɬɪɨɥɢɬɢɱɤɢɯɩɪɨɰɟɫɚ
- ɡɚ ɬɨɩʂɟʃɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɢɡɪɚɞɭ ɥɟɝɭɪɚ ɨɞ ɨɛɨʁɟɧɢɯ ɦɟɬɚɥɚ ɤɚɨ ɢ ɢɡɪɚɞɭ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɧɭɫɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɪɚɮɢɧɚɰɢʁɚ ɥɢɜɟʃɟ ɢɬɞ  ɫɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦ ɬɨɩʂɟʃɚ ɨɞ ɩɪɟɤɨ  W ɞɧɟɜɧɨ ɡɚ ɨɥɨɜɨ ɢ ɤɚɞɦɢʁɭɦ ɢɥɢ  W
ɞɧɟɜɧɨɡɚɫɜɟɨɫɬɚɥɟɦɟɬɚɥɟ
  ɡɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɭ ɨɛɪɚɞɭ ɦɟɬɚɥɚ ɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɢɥɢ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɚɝɞɟɡɚɩɪɟɦɢɧɚɤɚɞɚɡɚɬɪɟɬɦɚɧɩɪɟɥɚɡɢm3
ɉɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚ
 ɟɤɫɬɪɚɤɰɢʁɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɩɪɟɪɚɞɭɢɨɛɪɚɞɭɚɡɛɟɫɬɚɢɩɪɨɢɡɜɨɞɚɤɨʁɢɫɚɞɪɠɟɚɡɛɟɫɬ
  ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝ ɤɥɢɧɤɟɪɚ ɰɟɦɟɧɬɚ ɢ ɤɪɟɱɚ ɭ ɪɨɬɚɰɢɨɧɢɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɟʄɢɦɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨ
 W ɞɧɟɜɧɨ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝ ɤɥɢɧɤɟɪɚ ɢɥɢ ɤɪɟɱɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɩɪɟɤɨ  W ɞɧɟɜɧɨ ɭ ɪɨɬɚɰɢɨɧɢɦ
ɩɟʄɢɦɚ
 Ʉɨɦɛɢɧɨɜɚɧɚ ɯɟɦɢʁɫɤɚ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɬʁ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ
ɩɪɢɦɟʃɭʁɭɩɨɫɬɭɩɰɢɯɟɦɢʁɫɤɟɩɪɨɦɟɧɟɢɭɤɨʁɢɦɚɫɟɩɨʁɟɞɢɧɢɩɨɝɨɧɢɧɚɥɚɡɟʁɟɞɚɧɩɨɪɟɞɞɪɭɝɨɝɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɫɭɩɨɜɟɡɚɧɢɚɧɚɦɟʃɟɧɢɫɭɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
- ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɚɡɧɢɯ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯɯɟɦɢɤɚɥɢʁɚ
- ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɚɡɧɢɯ ɧɟɨɪɝɚɧɫɤɢɯɯɟɦɢɤɚɥɢʁɚ
- ɜɟɲɬɚɱɤɢɯɻɭɛɪɢɜɚɧɚɛɚɡɢɮɨɫɮɨɪɚɚɡɨɬɚɢɥɢɤɚɥɢʁɭɦɚ ɩɪɨɫɬɚɢɥɢɫɥɨɠɟɧɚɻɭɛɪɢɜɚ
- ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɚɡɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɛɢʂɚɤɚɨɢɛɢɨɰɢɞɚ
-ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɛɚɡɧɢɯ ɮɚɪɦɚɰɟɭɬɫɤɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɭɡɩɪɢɦɟɧɭɯɟɦɢʁɫɤɢɯɢɥɢɛɢɨɥɨɲɤɢɯɩɨɫɬɭɩɚɤɚ
- ɢɢɥɢɩɪɟɪɚɞɭɢɢɥɢɨɛɪɚɞɭɟɤɫɩɥɨɡɢɜɚ
ȿɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɚɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚɢɥɢɨɛɨɝɚʄɢɜɚʃɟɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚɤɨɞɤɨʁɢɯʁɟɝɨɞɢɲʃɚɡɚɩɪɟɦɢɧɚɟɤɫɩɥɨɚɬɢɫɚɧɟ
ɢɥɢɨɛɨɝɚʄɟɧɟɜɨɞɟʁɟɞɧɚɤɚɤɨɥɢɱɢɧɢɨɞɦɢɥɢɨɧɚm3 ɢɥɢɜɢɲɟ
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Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɢɧɬɟɧɡɢɜɚɧɭɡɝɨʁɠɢɜɢɧɟɢɥɢɫɜɢʃɚɫɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦɩɪɟɤɨ
- ɦɟɫɬɚɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɛɪɨʁɥɟɪɚ
- ɦɟɫɬɚɡɚɠɢɜɢɧɭɭɭɡɝɨʁɭɢɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɢ
- ɦɟɫɬɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɫɜɢʃɚ ɩɪɟɤɨNJɬɟɠɢɧɟ
- ɦɟɫɬɚɡɚɤɪɦɚɱɟ
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
- ɰɟɥɭɥɨɡɟɢɡɞɪɜɧɟɦɚɫɟɫɥɚɦɟɢɥɢɫɥɢɱɧɢɯɜɥɚɤɧɚɫɬɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
- ɩɚɩɢɪɚɢɤɚɪɬɨɧɚɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦɤɨʁɢɩɪɟɥɚɡɢWɞɚɧ
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɚɦɢɧɟɪɚɥɚ
  ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɫɬɚɤɥɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɫɬɚɤɥɟɧɚ ɜɥɚɤɧɚ ɫɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦ ɬɨɩʂɟʃɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟɥɚɡɢ  W
ɞɧɟɜɧɨ
  ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɬɨɩʂɟʃɟ ɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯ ɜɥɚɤɚɧɚ ɫɚ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦɬɨɩʂɟʃɚɤɨʁɢɩɪɟɥɚɡɢWɞɧɟɜɧɨ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɤɟɪɚɦɢɱɤɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɩɟɱɟʃɟɦɚɧɚɪɨɱɢɬɨɰɪɟɩɚɰɢɝɥɟɜɚɬɪɨɫɬɚɥɧɟɨɩɟɤɟ
ɩɥɨɱɢɰɚɤɟɪɚɦɢɱɤɨɝɩɨɫɭɻɚɢɥɢɩɨɪɰɟɥɚɧɚɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦɤɨʁɢɩɪɟɥɚɡɢWɞɧɟɜɧɨɢɢɥɢɫɚ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦɩɟʄɢɤɨʁɢɩɪɟɥɚɡɢm3ɫɚɝɭɫɬɢɧɨɦɩɭʃɟʃɚɩɨɩɟʄɢɤɨʁɚɩɪɟɥɚɡɢNJm3
ɉɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɟɪɚɞɭɯɪɚɧɟ
 ɤɥɚɧɢɰɟɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦɜɟʄɢɦɨɞWɦɟɫɚɧɚɞɚɧ
 ɨɛɪɚɞɚɢɩɪɟɪɚɞɚɨɞɪɟɻɟɧɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɡ
- ɫɢɪɨɜɢɧɚɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚ ɢɡɭɡɟɜɦɥɟɤɚ ɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦɮɢɧɚɥɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɜɟʄɢɦ
ɨɞWɧɚɞɚɧ
- ɛɢʂɧɢɯ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦ ɮɢɧɚɥɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɜɟʄɢɦ ɨɞ  W ɧɚ ɞɚɧ ɩɪɨɫɟɱɧɚ
ɬɪɨɦɟɫɟɱɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
3) ɨɛɪɚɞɚɢɩɪɟɪɚɞɚɦɥɟɤɚɤɨɞɤɨʁɢɯʁɟɤɨɥɢɱɢɧɚɩɪɢɦʂɟɧɨɝɦɥɟɤɚɜɟʄɚɨɞWɧɚɞɚɧ ɩɪɨɫɟɱɧɚɝɨɞɢɲʃɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬ
Ɉɫɬɚɥɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
 ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɩɨɝɨɧɢɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
- ɩɭɥɩɟɢɡɞɪɜɟɬɚɢɥɢɞɪɭɝɢɯɜɥɚɤɧɚɫɬɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚ
- ɩɚɩɢɪɚɢɤɚɪɬɨɧɚɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦɤɨʁɢɩɪɟɥɚɡɢWɧɚɞɚɧ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɟɞɬɪɟɬɦɚɧ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟɤɚɨɲɬɨɫɭɩɪɚʃɟɛɟʂɟʃɟɢɬɞ ɢɥɢɛɨʁɟʃɟɩɪɟɞɢɜɚɢɥɢɬɟɤɫɬɢɥɚ
ɱɢʁɢɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɩɪɟɥɚɡɢWɧɚɞɚɧ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɲɬɚɜʂɟʃɟɤɨɠɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɝɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɢɡɧɚɞWɮɢɧɚɥɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɧɚɞɚɧ
  ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɭ ɨɛɪɚɞɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ
ɪɚɫɬɜɚɪɚɱɚɩɨɫɟɛɧɨɡɚɨɞɟʄɭɲɬɚɦɩɚʃɟɩɪɟɜɥɚɱɟʃɟɨɞɦɚɲʄɢɜɚʃɟɜɨɞɨɨɬɩɨɪɧɨɫɬɛɨʁɟʃɟɱɢɲʄɟʃɟɢɥɢ
ɢɦɩɪɟɝɧɚɰɢʁɭɫɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦɢɡɧɚɞNJKɢɥɢɜɢɲɟɨɞWɝɨɞɢɲʃɟ
,,ɉɪɨʁɟɤɬɢɡɚɤɨʁɟɫɟɦɨɠɟɡɚɯɬɟɜɚɬɢɩɪɨɰɟɧɚɭɬɢɰɚʁɚɧɚɠɢɜɨɬɧɭɫɪɟɞɢɧɭ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚɚɤɜɚɤɭɥɬɭɪɚɢɲɭɦɚɪɫɬɜɨ
 ɫɢɫɬɟɦɢɡɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɢɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ- ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɢɫɢɫɬɟɦɢ
- ɩɨɞɪɭɱʁɟɧɚɤɨɦɟɫɟɩɪɨɫɬɢɪɭʁɟɜɟʄɟɨɞKD
2) ɨɛʁɟɤɬɢɡɚɢɧɬɟɧɡɢɜɚɧɭɡɝɨʁɢɞɪɠɚʃɟɠɢɜɢɧɟ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɨɞɞɨɦɟɫɬɚɡɚɛɪɨʁɥɟɪɟ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɨɞɞɨɦɟɫɬɚɡɚɠɢɜɢɧɭ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɥɨɜɧɭɩɟɪɚɞ
 ɨɛʁɟɤɬɢɡɚɢɧɬɟɧɡɢɜɚɧɭɡɝɨʁɝɨɜɟɞɚ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɦɟɫɬɚɡɚɝɨɜɟɞɚɢɜɢɲɟ
 ɨɛʁɟɤɬɢɡɚɢɧɬɟɧɡɢɜɚɧɭɡɝɨʁ
- ɫɜɢʃɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɨɞɞɨɦɟɫɬɚɡɚɫɜɢʃɟ
- ɤɪɦɚɱɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɨɞɞɨɦɟɫɬɚɡɚɤɪɦɚɱɟ
 ɨɛʁɟɤɬɢɡɚɢɧɬɟɧɡɢɜɚɧɭɡɝɨʁɠɢɜɨɬɢʃɚɫɚɩɥɟɦɟɧɢɬɢɦɤɪɡɧɨɦ
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- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨɦɟɫɬɚɡɚɠɢɜɨɬɢʃɟɫɚɩɥɟɦɟɧɢɬɢɦɤɪɡɧɨɦ
 ɢɧɬɟɧɡɢɜɚɧɭɡɝɨʁɪɢɛɚɭɛɚɡɟɧɢɦɚɢɪɢɛʃɚɰɢɦɚ
- ɡɚɫɚɥɦɨɧɢɞɟɝɨɞɢɲʃɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟWɢɜɢɲɟ
- ɡɚɰɢɩɪɢɧɢɞɟɩɨɜɪɲɢɧɟKDɢɜɟʄɟ
 ɤɪɱɟʃɟɲɭɦɚɪɚɞɢɩɪɟɥɚɠɟʃɚɧɚɞɪɭɝɢɬɢɩɤɨɪɢɲʄɟʃɚɡɟɦʂɢɲɬɚ
- ɩɨɞɪɭɱʁɟɧɚɤɨɦɟɫɟɩɪɨɫɬɢɪɟʁɟɜɟʄɟɨɞKD
ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɢɩɪɟɪɚɞɚɦɟɬɚɥɚ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɫɢɪɨɜɨɝɝɜɨɠɻɚɢɥɢɱɟɥɢɤɚ ɩɪɢɦɚɪɧɨɢɥɢɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɬɨɩʂɟʃɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ
ɤɨɧɬɢɧɭɚɥɧɢɩɨɫɬɭɩɚɤɥɢɜɟʃɚ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢɤɨʁɢɧɢɫɭɧɚɜɟɞɟɧɢɩɨɞ,
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɟɪɚɞɭɭɰɪɧɨʁɦɟɬɚɥɭɪɝɢʁɢ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢɤɨʁɢɧɢɫɭɧɚɜɟɞɟɧɢɩɨɞ,
- ɜɪɭʄɟɜɚʂɚɨɧɢɰɟ
- ɤɨɜɚɱɧɢɰɟɫɚʁɟɞɧɢɦɢɥɢɜɢɲɟɱɟɤɢʄɚɢɥɢɦɚʂɟɜɚ
- ɡɚɧɚɧɨɲɟʃɟɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯɡɚɲɬɢɬɧɢɯɦɟɬɚɥɧɢɯɫɥɨʁɟɜɚɭɪɚɫɬɨɩʂɟɧɨɦɫɬɚʃɭ
 ɥɢɜɧɢɰɟɰɪɧɟɦɟɬɚɥɭɪɝɢʁɟ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢɤɨʁɢɧɢɫɭɧɚɜɟɞɟɧɢɩɨɞ,
  ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɬɨɩʂɟʃɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɢɡɪɚɞɭ ɥɟɝɭɪɚ ɨɞ ɨɛɨʁɟɧɢɯ ɦɟɬɚɥɚ ɤɚɨ ɢ ɢɡɪɚɞɭ ɤɨɪɢɫɧɢɯ
ɧɭɫɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɪɚɮɢɧɚɰɢʁɚɥɢɜɟʃɟɢɬɞ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢɤɨʁɢɧɢɫɭɧɚɜɟɞɟɧɢɩɨɞ,
  ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɭ ɨɛɪɚɞɭ ɦɟɬɚɥɚ ɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɢɥɢ
ɯɟɦɢʁɫɤɢɯɩɨɫɬɭɩɚɤɚ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢɤɨʁɢɧɢɫɭɧɚɜɟɞɟɧɢɩɨɞ,
  ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɢɥɢ ɫɤɥɚɩɚʃɟ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɦɨɬɨɪɚ ɡɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɜɨɡɢɥɚ
ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɢɚɭɬɨɛɭɫɢɬɟɪɟɬɧɚɜɨɡɢɥɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚɢɪɭɞɚɪɫɤɚɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚɤɚɨɢɞɪɭɝɚ
ɜɨɡɢɥɚɧɚɦɨɬɨɪɧɢɩɨɝɨɧ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɛɚɬɟɪɢʁɚɢɚɤɭɦɭɥɚɬɨɪɚ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢ
 ɛɪɨɞɨɝɪɚɞɢɥɢɲɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɢɢɥɢɩɨɩɪɚɜɤɚɛɪɨɞɫɤɢɯɬɪɭɩɨɜɚɢɥɢɦɨɬɨɪɚɢɥɢɞɟɥɨɜɚɛɪɨɞɚ
- ɞɭɠɢɧɟɛɪɨɞɚɦɢɥɢɜɢɲɟ
 ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɢɩɨɩɪɚɜɤɚɜɚɡɞɭɯɨɩɥɨɜɚ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢɫɚɢɡɭɡɟɬɤɨɦɪɚɞɨɜɚɧɚɪɟɞɨɜɧɨɦɨɞɪɠɚɜɚʃɭɜɚɡɞɭɯɨɩɥɨɜɚ
 ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɲɢɧɫɤɢɯɜɨɡɢɥɚ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɟɤɫɩɥɨɡɢɜɧɨɞɟɮɨɪɦɢɫɚʃɟɦɟɬɚɥɚ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢ
  ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɨɛɨɝɚʄɢɜɚʃɟ ɩɟɱɟʃɟ ɢ ɫɢɧɬɟɪɨɜɚʃɟ ɦɟɬɚɥɧɢɯ ɪɭɞɚ ɤɚɨ ɢ ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɟ
ʁɚɥɨɜɢɧɟ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɩɪɟɪɚɞɚɦɢɧɟɪɚɥɚ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɫɭɜɭɞɟɫɬɢɥɚɰɢʁɭɭɝʂɚ ɩɥɢɧɚɪɟɬɢʃɚʁɭʄɟɩɟʄɢɢɞɪ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɰɟɦɟɧɬɧɨɝɤɥɢɧɤɟɪɚɰɟɦɟɧɬɚɢɤɪɟɱɚɭɪɨɬɚɰɢɨɧɢɦɢɥɢɞɪɭɝɢɦɩɟʄɢɦɚ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢɤɨʁɢɧɢɫɭɧɚɜɟɞɟɧɢɩɨɞ,
  ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɫɬɚɤɥɚ ɢ ɫɬɚɤɥɟɧɢɯ ɜɥɚɤɚɧɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɫɬɚɤɥɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɨɛɢʁɚ
ɩɪɟɪɚɞɨɦɫɬɚɪɨɝɫɬɚɤɥɚ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɞɨWɧɚɞɚɧ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɬɨɩʂɟʃɟɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɜɥɚɤɚɧɚ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɞɨWɧɚɞɚɧ
  ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɤɟɪɚɦɢɱɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɩɟɱɟʃɟɦ ɩɥɨɱɢɰɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɚ ɝɚɥɚɧɬɟɪɢʁɚ ɤɭʄɧɢ
ɩɪɢɛɨɪ ɨɞ ɤɟɪɚɦɢɤɟ ɢ ɩɨɪɰɟɥɚɧɚ ɢ ɫɥɢɱɧɨ  ɤɚɨ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɩɟɱɟʃɟɦ ɰɪɟɩ
ɰɢɝɥɚɢɫɥɢɱɧɨ
4
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- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɨɞWɞɨWɧɚɞɚɧ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɚɫɮɚɥɬɧɢɯɦɟɲɚɜɢɧɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɦɨɛɢɥɧɚɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨWɧɚɫɚɬ
ɏɟɦɢʁɫɤɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ
 ɨɛɪɚɞɚɩɨɥɭɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɯɟɦɢɤɚɥɢʁɚ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢɤɨʁɢɧɢɫɭɧɚɜɟɞɟɧɢɩɨɞ,
2) ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɩɪɟɪɚɞɭɮɨɪɦɢɪɚʃɟɢɩɚɤɨɜɚʃɟɛɚɡɧɢɯɨɪɝɚɧɫɤɢɯɢɧɟɨɪɝɚɧɫɤɢɯ
ɯɟɦɢɤɚɥɢʁɚ ɜɟɲɬɚɱɤɢɯ ɻɭɛɪɢɜɚ ɧɚ ɛɚɡɢ ɮɨɫɮɨɪɚ ɚɡɨɬɚ ɢ ɤɚɥɢʁɭɦɚ ɩɪɨɫɬɚ ɢ ɫɥɨɠɟɧɚ ɯɟɦɢʁɫɤɚ ɻɭɛɪɢɜɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɛɢʂɚ ɤɚɨ ɢ ɛɢɨɰɢɞɚ ɮɚɪɦɚɰɟɭɬɫɤɢɯ ɢ ɤɨɡɦɟɬɢɱɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ ɦɚɫɚ
ɟɤɫɩɥɨɡɢɜɚɛɨʁɚɢɥɚɤɨɜɚɞɟɬɟɪʇɟɧɚɬɚɢɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɨɞɪɠɚɜɚʃɟɯɢɝɢʁɟɧɟɢɱɢɲʄɟʃɟɢɞɪ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢɤɨʁɢɧɢɫɭɧɚɜɟɞɟɧɢɩɨɞ,
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɭʂɚɢɦɚɡɢɜɚ ɞɟɫɬɢɥɚɰɢʁɨɦɪɚɮɢɧɚɰɢʁɨɦɢɥɢɧɚ ɞɪɭɝɢɧɚɱɢɧ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɉɪɟɯɪɚɦɛɟɧɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɬɪɟɬɦɚɧɩɪɟɪɚɞɭɢɥɢɨɛɪɚɞɭɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɡ
- ɫɢɪɨɜɢɧɚɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚ ɨɫɢɦɦɥɟɤɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɨɞWɞɨWɧɚɞɚɧ
- ɫɢɪɨɜɢɧɚɛɢʂɧɨɝɩɨɪɟɤɥɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɨɞWɞɨWɧɚɞɚɧ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɟɪɚɞɭɩɚɤɨɜɚʃɟɢɤɨɧɡɟɪɜɢɪɚʃɟɦɟɫɚɩɨɜɪʄɚɢɜɨʄɚ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨWɧɚɞɚɧ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɯɪɚɧɟɡɚɠɢɜɨɬɢʃɟɨɫɢɦɦɟɲɚɨɧɚɫɬɨɱɧɟɯɪɚɧɟɡɚɫɨɩɫɬɜɟɧɟɩɨɬɪɟɛɟ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨWɧɚɞɚɧ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɨɛɪɚɞɭɬɪɟɬɦɚɧɢɩɪɟɪɚɞɭɦɥɟɤɚ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɨɞɥɢɬɚɪɚɞɨɥɢɬɚɪɚɧɚɞɚɧ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɡɚɯɜɚɬɚʃɟɢɩɪɟɪɚɞɭɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚɩɭʃɟʃɟɢɩɚɤɨɜɚʃɟ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɩɢɜɚ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨɥɢɬɚɪɚɝɨɞɢɲʃɟ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɫɥɚɞɚɢɤɜɚɫɰɚ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨWɝɨɞɢɲʃɟ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɫɥɚɬɤɢɲɚɢɥɢɫɢɪɭɩɚ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨWɝɨɞɢɲʃɟ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
- ɚɥɤɨɯɨɥɧɢɯɩɢʄɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨɥɢɬɚɪɚɞɧɟɜɧɨ
- ɛɟɡɚɥɤɨɯɨɥɧɢɯɩɢʄɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨɥɢɬɚɪɚɞɧɟɜɧɨ
- ɫɢɪʄɟɬɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨɥɢɬɚɪɚɞɧɟɜɧɨ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɤɥɚʃɟɠɢɜɨɬɢʃɚ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɨɞWɞɨWɧɚɞɚɧ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɟɪɚɞɭɪɢɛɟ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨWɞɧɟɜɧɨ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɪɢɛʂɟɝɛɪɚɲɧɚɢɥɢ ɪɢɛʂɟɝɭʂɚ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɢɩɪɟɪɚɞɭɫɤɪɨɛɚ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨWɞɧɟɜɧɨ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɢɥɢɪɚɮɢɧɢɪɚʃɟɲɟʄɟɪɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦɲɟʄɟɪɧɟɪɟɩɟɢɥɢɫɢɪɨɜɨɝɲɟʄɟɪɚ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢ
 ɦɥɢɧɨɜɢɢɫɭɲɚɪɟ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨWɞɧɟɜɧɨ
 ɯɥɚɞʃɚɱɟ ɛɟɡɩɨɝɨɧɚɡɚɩɪɟɪɚɞɭɫɢɪɨɜɢɧɟ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɤɨWɪɚɫɯɥɚɞɧɨɝɮɥɭɢɞɚɭɫɢɫɬɟɦɭ
 ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɦɟɥɚɫɟ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɚɬɟɤɫɬɢɥɚɤɨɠɟɞɪɜɟɬɚɢɩɚɩɢɪɚ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɩɚɩɢɪɚɢɤɚɪɬɨɧɚ
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- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢɤɨʁɢɧɢɫɭɧɚɜɟɞɟɧɢɩɨɞ,
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɩɪɨɢɡɜɨɞɚɨɞɰɟɥɭɥɨɡɟ ɢɜɟɪɢɰɚɥɟɫɨɧɢɬɦɟɞɢʁɚɩɚɧɢɲɩɟɪɩɥɨɱɚ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɟɪɚɞɭɨɛɪɚɞɭɢɨɩɥɟɦɟʃɢɜɚʃɟɞɪɜɟɬɚ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢ
  ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɩɪɟɞɬɪɟɬɦɚɧ ɜɥɚɤɚɧɚ ɬɤɚɧɢɧɚ ɢ ɩɚɩɢɪɚ ɩɪɚʃɟ ɛɟʂɟʃɟ ɦɟɪɰɟɪɢɡɚɰɢʁɚ ɲɬɚɦɩɚʃɟ
ɯɟɦɢʁɫɤɢɬɪɟɬɦɚɧ ɢɥɢɛɨʁɟʃɟɜɥɚɤɚɧɚɢɥɢɬɤɚɧɢɧɚ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɞɨWɧɚɞɚɧ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɲɬɚɜʂɟʃɟɢɨɛɪɚɞɭɤɨɠɟ
- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɞɨWɧɚɞɚɧ
Ƚɭɦɚɪɫɤɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɢɩɪɟɪɚɞɭɝɭɦɟɢɤɚɭɱɭɤɚ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢ
 ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɜɭɥɤɚɧɢɡɢɪɚʃɟɩɪɢɪɨɞɧɨɝɢɥɢɫɢɧɬɟɬɢɱɤɨɝɤɚɭɱɭɤɚɭɡɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɭɦɩɨɪɚɢɥɢɫɭɦɩɨɪɧɢɯ
ʁɟɞɢʃɟʃɚ
- ɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɢ
2. ɉɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
ɚ ɩɪɚɜɧɚɢɮɢɡɢɱɤɚɥɢɰɚ± ɢɦɚɨɰɢɩɪɚɜɚɫɜɨʁɢɧɟɢɥɢɡɚɤɭɩɰɢɫɬɚɦɛɟɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ɛ  ɩɪɚɜɧɚ ɢ ɮɢɡɢɱɤɚ ɥɢɰɚ ± ɢɦɚɨɰɢ ɩɪɚɜɚ ɫɜɨʁɢɧɟ ɢɥɢ ɡɚɤɭɩɰɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ   ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ɜ  ɩɪɚɜɧɚ ɢ ɮɢɡɢɱɤɚ ɥɢɰɚ ± ɢɦɚɨɰɢ ɩɪɚɜɚ ɫɜɨʁɢɧɟ ɢɥɢ ɡɚɤɭɩɰɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
III. ȼɢɫɢɧɚɧɚɤɧɚɞɟ
ɑɥɚɧ
ȼɢɫɢɧɚɧɚɤɧɚɞɟ ɢɡɱɥɚɧɚɬɚɱɤɚɢɡɧɨɫɢɨɫɬɜɚɪɟɧɨɝɛɪɭɬɨɩɪɢɯɨɞɚɧɚɝɨɞɢɲʃɟɦɧɢɜɨɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɡɫɬɚɜɚɨɜɨɝɱɥɚɧɚʁɟɢɡɧɨɫɤɨʁɢɩɪɚɜɧɨɥɢɰɟɨɞɧɨɫɧɨɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɨɫɬɜɚɪɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɫɢɪɨɜɢɧɟ
ɩɨɥɭɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɩɪɨɢɡɜɨɞɚɭɡɟɦʂɢɢɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ
ɍɤɨɥɢɤɨ ɩɪɚɜɧɨ ɥɢɰɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤ ɨɛɚɜʂɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɜɢɲɟ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɧɚɤɧɚɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɪɚɡɦɟɪɧɨ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɦ ɩɪɢɯɨɞɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɧɚ
ɤɨʁɨʁɫɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɛɚɜʂɚʁɭ
ȼɢɫɢɧɚɦɟɫɟɱɧɟɧɚɤɧɚɞɟɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢɡɱɥɚɧɚɬɚɱɤɚɢɡɧɨɫɢ
- 0,30 ɞɢɧɚɪɦɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɬɚɦɛɟɧɢɯɡɝɪɚɞɚɢɫɬɚɧɨɜɚɧɚɦɟʃɟɧɢɯɢɩɨɞɨɛɧɢɯɡɚɫɬɚɧɨɜɚʃɟ
- 1,0 ɞɢɧɚɪɚɦɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɨɫɥɨɜɧɢɯɡɝɪɚɞɚɢɩɨɫɥɨɜɧɢɯɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɩɨɫɥɨɜɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚ
- 0,2ɞɢɧɚɪɚɦɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɡɟɦʂɢɲɬɚɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɪɟɞɨɜɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚ
Ⱥɤɨ ʁɟ ʁɟɞɧɨ ɥɢɰɟ ɨɛɜɟɡɧɢɤ ɩɥɚʄɚʃɚ ɧɚɤɧɚɞɟ ɩɨ ɜɢɲɟ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚʁɜɢɲɢ ɢɡɧɨɫ ɧɚɤɧɚɞɟ ɤɨʁɭ ɬɚʁ ɨɛɜɟɡɧɢɤ
ɩɥɚʄɚɧɟɦɨɠɟɛɢɬɢɜɟʄɢɨɞɨɫɬɜɚɪɟɧɨɝɩɪɢɯɨɞɚɧɚɝɨɞɢɲʃɟɦɧɢɜɨɭ
IV. Ɉɥɚɤɲɢɰɟ
ɑɥɚɧ
ɍɦɚʃɭʁɟɫɟɧɚɤɧɚɞɚɨɛɜɟɡɧɢɤɚɢɡɱɥ4. ɬɚɱɤɚ. ɚɥɢɧɟʁɚ 2. ɡɚ
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- 30% ɡɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚ± ɢɦɚɨɰɟɩɪɚɜɚɫɜɨʁɢɧɟɢɥɢ ɡɚɤɭɩɰɟ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɩɨɫɥɨɜɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɱɢʁɚʁɟɩɨɜɪɲɢɧɚɩɪɟɤɨɞɨP2.
- 50% ɡɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚ- ɢɦɚɨɰɟɩɪɚɜɚɫɜɨʁɢɧɟɢɥɢɡɚɤɭɩɰɟɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɩɨɫɥɨɜɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɱɢʁɚʁɟɩɨɜɪɲɢɧɚɩɪɟɤɨɞɨP2.
- 70% ɡɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚ- ɢɦɚɨɰɟɩɪɚɜɚɫɜɨʁɢɧɟɢɥɢɡɚɤɭɩɰɟ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɩɨɫɥɨɜɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɱɢʁɚʁɟɩɨɜɪɲɢɧɚɩɪɟɤɨ000 m2.
ɇɚɤɧɚɞɚɭɬɜɪɻɟɧɚɭɱɥɚɧɭ 4. ɬɚɱɤɢɚɥɢɧɟʁɚ Ɉɞɥɭɤɟɭɦɚʃɭʁɟɫɟɡɚ
- 50% ɡɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ ± ɢɦɚɨɰɟ ɩɪɚɜɚ ɫɜɨʁɢɧɟ ɢɥɢ ɡɚɤɭɩɰɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɪɟɞɨɜɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɱɢʁɚ ʁɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɡɟɦʂɢɲɬɚɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɪɟɞɨɜɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɩɪɟɤɨɞɨP2
- 80% ɡɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ ± ɢɦɚɨɰɟ ɩɪɚɜɚ ɫɜɨʁɢɧɟ ɢɥɢ ɡɚɤɭɩɰɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɪɟɞɨɜɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɱɢʁɚ ʁɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɡɟɦʂɢɲɬɚɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɪɟɞɨɜɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɩɪɟɤɨP2.
Ɉɫɥɨɛɚɻɚʁɭɫɟɭɰɟɥɢɧɢɧɚɤɧɚɞɟɨɛɜɟɡɧɢɰɢɢɡɱɥɬɚɱɤɚȼɢɫɢɧɚɦɟɫɟɱɧɟɧɚɤɧɚɞɟɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɚɥɢɧɟʁɚɢɈɜɟɨɞɥɭɤɟɱɢʁɟɫɟɩɨɫɥɨɜɚʃɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚɭɰɟɥɢɧɢɢɡɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɟ
Ɉɫɥɨɛɚɻɚʁɭɫɟɧɚɤɧɚɞɟɨɛɜɟɡɧɢɰɢɢɡɱɥɬɚɱɤɚɚɥɢɧɟʁɚɢ ɨɜɟɨɞɥɭɤɟɱɢʁɟɫɟɩɨɫɥɨɜɚʃɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚ
ɞɟɥɨɦ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɭ ɫɪɚɡɦɟɪɢ ɫɚ ɭɞɟɥɨɦ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ
ɩɨɫɥɨɜɚʃɚɨɛɜɟɡɧɢɤɚ
Ɉɫɥɨɛɚɻɚʁɭɫɟɭɰɟɥɢɧɢɧɚɤɧɚɞɟɨɛɜɟɡɧɢɰɢɢɡɱɥɬɚɱɤɚɚɥɢɧɟʁɚɢɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ
± ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɞɪɭɲɬɜɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɰɢ ɢ ɞɪɭɝɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɭɬɢɱɭ ɧɚ
ɠɢɜɨɬɧɭɫɪɟɞɢɧɭɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɩɪɨɩɢɫɚɧɟɭɱɥɫɬɚɜɬɚɱɤɚɨɜɟɨɞɥɭɤɟɭɩɪɜɨʁ
ɝɨɞɢɧɢɭɤɨʁɨʁɫɭɫɟɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɥɢɤɚɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɫɭɛʁɟɤɬ
Ɉɫɥɨɛɚɻɚʁɭɫɟɭɰɟɥɢɧɢɧɚɤɧɚɞɟɨɛɜɟɡɧɢɰɢɢɡɱɥɚɧɚɬɚɱɤɚɨɜɟɨɞɥɭɤɟɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢ
± ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɰɢ ɢ ɞɪɭɝɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɭ ɱɥ  ɫɬɚɜ  ɬɚɱɤɚ  ɨɜɟ ɨɞɥɭɤɟ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɭ ɭ ɝɨɞɢɧɢ ɤɨʁɚ
ɩɪɟɬɯɨɞɢɝɨɞɢɧɢɭɤɨʁɨʁɫɟɞɨɧɨɫɢɪɟɲɟʃɟɨɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭɢɡɧɨɫɚɧɚɤɧɚɞɟɭɥɨɠɢɥɢɭɫɦɚʃɟʃɟɡɚɝɚɻɟʃɚɤɨʁɟɧɚɫɬɚʁɟ
ʃɢɯɨɜɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɢɢɥɢ ɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟɧɚʁɦɚʃɟɢɫɬɢɢɡɧɨɫɤɨʁɢʁɟɭɬɜɪɻɟɧɪɟɲɟʃɟɦɨɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɢɡɧɨɫɚɧɚɤɧɚɞɟɡɚɬɟɤɭʄɭɝɨɞɢɧɭ
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ  ɞɨ  ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɜɪɲɢ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɩɨɪɟɫɤɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟɈɍ-ɟɈɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
V. ɇɚɱɢɧɨɛɪɚɱɭɧɚɧɚɤɧɚɞɟɪɨɤɨɜɢɢɧɚɱɢɧɩɥɚʄɚʃɚ
ɑɥɚɧ6.
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɢ ɨɛɪɚɱɭɧ ɧɚɤɧɚɞɟ ɢɡ ɱɥɚɧɚ  ɬɚɱɤɚ  ɜɪɲɢ ɫɟ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɚ ɩɥɚʄɚ ɫɟ ɭʁɟɞɧɚɤɢɦ
ɬɪɨɦɟɫɟɱɧɢɦɪɚɬɚɦɚɭɪɨɤɭɨɞɞɚɧɚɨɞɩɨɱɟɬɤɚɬɪɨɦɟɫɟɱʁɚ
Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɥɨɤɚɥɧɭɩɨɪɟɫɤɭɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɭɞɨɧɨɫɢɚɤɨɧɬɚɰɢɨɧɨɪɟɲɟʃɟɡɚɫɜɚɤɭɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɭɝɨɞɢɧɭɚ
ɤɨɧɚɱɧɢɦɪɟɲɟʃɟɦɫɟɭɬɜɪɻɭʁɟ ɭɤɭɩɧɚ ɝɨɞɢɲʃɚɨɛɚɜɟɡɚ
Ɉɛɜɟɡɧɢɤ ɧɚɤɧɚɞɟ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɩɨɞɧɟɫɟ ɩɪɢʁɚɜɭ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɤɧɚɞɟ 2ɩɲɬɢɧɫɤɨʁ
ɭɩɪɚɜɢ- Ɉɞɟʂɟʃɭɡɚɥɨɤɚɥɧɭɩɨɪɟɫɤɭɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɭɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟɞɨɦɚɪɬɚɭɝɨɞɢɧɢɡɚɤɨʁɭɫɟɜɪɲɢɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ
ɧɚɤɧɚɞɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ  ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɨɛɚɜʂɚʃɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɢʁɟ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ
ɫɪɟɞɢɧɭ
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Ⱥɤɨɨɛɜɟɡɧɢɤɧɚɤɧɚɞɟɧɟɩɨɞɧɟɫɟɩɪɢʁɚɜɭɧɚɤɧɚɞɚʄɟɫɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢɧɚɨɫɧɨɜɭɩɨɞɚɬɚɤɚɤɨʁɢɦɚɪɚɫɩɨɥɚɠɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɨɪɝɚɧ ɞɪɭɝɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɭɬɟɦ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɢɥɢ ɩɭɬɟɦ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɝ
ɩɨɫɬɭɩɤɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦɢɩɪɨɩɢɫɢɦɚɞɨɧɟɬɢɦɧɚɨɫɧɨɜɭɡɚɤɨɧɚ
Ɉɛɪɚɡɚɰɩɪɢʁɚɜɟɡɚ ɧɚɤɧɚɞɭɞɚɬʁɟɭɩɪɢɥɨɝɭɨɜɟɈɞɥɭɤɟ
ɑɥɚɧ7.
Ɉɛɜɟɡɧɢɤɧɚɤɧɚɞɟ ɞɭɠɚɧʁɟɞɚɫɜɚɤɭɧɚɫɬɚɥɭɩɪɨɦɟɧɭɩɪɢʁɚɜɢɧɚɞɥɟɠɧɨɦɨɪɝɚɧɭɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɭɪɨɤɭɨɞ
ɞɚɧɚɨɞɞɚɧɚɧɚɫɬɚɧɤɚɩɪɨɦɟɧɟ
ɑɥɚɧ8.
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɢɨɛɪɚɱɭɧɧɚɤɧɚɞɟɢɡɱɥɚɧɚɬɚɱɤɚɜɪɲɢɫɟɧɚɝɨɞɢɲʃɟɦɧɢɜɨɭ ɧɚɨɫɧɨɜɭɩɨɞɚɬɚɤɚɤɨʁɢɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɟ ɩɪɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɜɢɫɢɧɟ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɨɞɥɭɤɨɦ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟɈɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ ɚɩɥɚʄɚɫɟɦɟɫɟɱɧɨɢɬɨɞɨɭɦɟɫɟɰɭɡɚɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦɟɫɟɰ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚɥɨɤɚɥɧɭɩɨɪɟɫɤɭɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɭɧɚɨɫɧɨɜɭɩɨɞɚɬɚɤɚɢɡɩɪɢʁɚɜɟɡɚɩɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭɞɨɧɨɫɢ
ɪɟɲɟʃɟɡɚɫɜɚɤɭɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɭɝɨɞɢɧɭɤɨʁɢɦɫɟɭɬɜɪɻɭʁɟɭɤɭɩɧɚɝɨɞɢɲʃɚɨɛɚɜɟɡɚ
ɑɥɚɧ9.
ɇɚɤɧɚɞɚ ɫɟ ɭɩɥɚʄɭʁɟ ɧɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɭɩɥɚɬɧɢ ɪɚɱɭɧ ɫɚ ɧɚɡɧɚɤɨɦ - ɩɨɫɟɛɧɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɩɪɟɦɚɪɟɲɟʃɭɧɚɞɥɟɠɧɨɝɨɪɝɚɧɚ
ɍɬɜɪɻɟɧɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɫɟ ɭɩɥɚʄɭʁɟ ɧɚ ɭɩɥɚɬɧɢ ɪɚɱɭɧ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɛɪɨʁ 840-714562843-56 - ɉɨɫɟɛɧɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟɫɚ ɩɨɡɢɜɨɦ ɧɚ
ɛɪɨʁ97 ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɛɪɨʁ110-ɉɂȻɚɤɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɥɢɰɚɫɚɩɨɡɢɜɨɦɧɚɛɪɨʁɄɨɧɬɪɨɥɧɢɛɪɨʁ-ȳɆȻȽ.
ɑɥɚɧ
ɉɪɨɬɢɜɪɟɲɟʃɚɢɡɱɥɚɧɚɬɚɱɤɚɢɱɥɨɜɟɨɞɥɭɤɟɦɨɠɟɫɟɩɨɞɧɟɬɢɠɚɥɛɚɀɚɥɛɚɫɟɩɨɞɧɨɫɢɭɪɨɤɭɨɞ
ɞɚɧɚɨɞɞɚɧɚɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚɪɟɲɟʃɚɀɚɥɛɚɫɟɩɨɞɧɨɫɢɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɨɦɩɨɪɟɫɤɨɦɨɪɝɚɧɭɚɩɪɟɞɚʁɟɫɟɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ
ɢɥɢɩɪɟɩɨɪɭɱɟɧɨɦɩɨɲɬɨɦɈɞɟʂɟʃɭɡɚɥɨɤɚɥɧɭɩɨɪɟɫɤɭɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɭ Ɉɍ-ɟɈɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ.
ɑɥɚɧ
ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɥɚʄɚʃɚ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɡɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɤɚɦɚɬɟ ɡɚ ɞɨɰʃɭ ɭ
ɩɥɚʄɚʃɭɩɪɢɧɭɞɧɭɧɚɩɥɚɬɭɢɨɫɬɚɥɨɲɬɨɧɢʁɟɩɨɫɟɛɧɨɩɪɨɩɢɫɚɧɨɨɜɨɦɈɞɥɭɤɨɦɫɯɨɞɧɨɫɟɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɨɞɪɟɞɛɟ
Ɂɚɤɨɧɚɤɨʁɢɦɫɟɭɪɟɻɭʁɟɩɨɪɟɫɤɢɩɨɫɬɭɩɚɤ
VI. Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɑɥɚɧ12.
ɇɚɤɧɚɞɚɢɡɱɥɚɧɚɨɜɟɈɞɥɭɤɟʁɟɧɚɦɟɧɫɤɨɩɪɢɦɚʃɟɛɭʇɟɬɫɤɨɝɮɨɧɞɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɚ ɨɞ ɧɚɤɧɚɞɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɩɪɟɤɨ ɛɭʇɟɬɫɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɧɚɦɟɧɫɤɢ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɩɪɟɦɚ ɭɫɜɨʁɟɧɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɛɭʇɟɬɫɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞɥɭɤɚɦɚ ɨ ɛɭʇɟɬɭ
ɨɩɲɬɢɧɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɥɨɤɚɥɧɢɦɚɤɰɢɨɧɢɦɢɫɚɧɚɰɢɨɧɢɦɩɥɚɧɨɜɢɦɚɚɧɚɪɨɱɢɬɨɡɚ.
-

ɫɬɪɚɬɟɲɤɟɩɥɚɧɨɜɟɢɩɪɨɝɪɚɦɟɭɩɪɚɜʂɚʃɚɠɢɜɨɬɧɨɦɫɪɟɞɢɧɨɦ
ɡɚɲɬɢɬɭɨɱɭɜɚʃɟɢɩɨɛɨʂɲɚʃɟɤɜɚɥɢɬɟɬɚɜɚɡɞɭɯɚɜɨɞɟɡɟɦʂɢɲɬɚɢɲɭɦɚ
ɡɚɲɬɢɬɭɩɪɢɪɨɞɧɢɯɪɟɫɭɪɫɚɢɞɨɛɚɪɚ
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ɨɞɪɠɢɜɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟɢɪɚɡɜɨʁɡɚɲɬɢʄɟɧɢɯɩɪɢɪɨɞɧɢɯɞɨɛɚɪɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɭɩɪɚʄɟʃɟɢɨɰɟʃɢɜɚʃɟɫɬɚʃɚɱɢɧɢɥɚɰɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ 
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɢɚɠɭɪɢɪɚʃɟɪɟɝɢɫɬɚɪɚɢɡɜɨɪɚɡɚɝɚɻɢɜɚʃɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɢɫɬɟɦɚɭɩɪɚɜʂɚʃɚɨɬɩɚɞɨɦɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɫɦɚʃɟʃɚɧɚɫɬɚʁɚʃɚɨɬɩɚɞɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɭɢɢɫɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɨɬɩɚɞɚ
ɚɤɰɢɨɧɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɨɱɭɜɚʃɚ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɚ ɫɬɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ
ɫɚɧɚɰɢɨɧɟɩɥɚɧɨɜɟɢɩɪɨʁɟɤɬɟɪɟɤɭɥɬɢɜɚɰɢʁɟɡɚɝɚɻɟɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɢɯ ɦɟɪɚ ɭ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɡɚɝɚɻɢɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɫɥɭɱɚʁɟɜɟɭɞɟɫɚ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯɢɪɚɡɜɨʁɧɢɯɫɬɭɞɢʁɚɩɪɨɝɪɚɦɚɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɟɤɨɥɨɲɤɨɝɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢʁɚɱɚʃɚʁɚɜɧɟɫɜɟɫɬɢɨɩɢɬɚʃɢɦɚɨɱɭɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɢɨɞɪɠɢɜɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɫɢɫɬɟɦɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɨɫɬɚʃɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɱɢɫɬɢʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɦɚʃɭʁɭ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɟ ɢ ɡɚɝɚɻɟʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɤɨɪɢɲʄɟʃɚɨɛɧɨɜʂɢɜɢɯɢɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯɢɡɜɨɪɚɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɨɞɪɠɢɜɢɯɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɢɭɜɨɻɟʃɟɫɢɫɬɟɦɚɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɨɦɫɪɟɞɢɧɨɦ
ɞɪɭɝɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɚɤɰɢɨɧɢɯɢɫɚɧɚɰɢɨɧɢɯɩɥɚɧɨɜɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɟɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɛɭʇɟɬɫɤɨɝɮɨɧɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢɡ ɫɬɚɜɚ  Ɉɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɞɨɧɨɫɢ
ɨɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɞɨ  ȳɚɧɭɚɪɚ ɡɚ ɬɟɤɭʄɭ ɝɨɞɢɧɭ ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟɢɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝɩɥɚɧɢɪɚʃɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɩɲɬɢɧɟʁɟɞɧɨɦɝɨɞɢɲʃɟɩɨɞɧɨɫɢɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦɜɟʄɭɢɡɜɟɲɬɚʁɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɛɭʇɟɬɫɤɨɝɮɨɧɞɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɢɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
ɑɥɚɧ3.
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɫɥɭɠɛɟ ɞɭɠɧɢ ɫɭ ɞɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɞɨɫɬɚɜʂɚʁɭ
Ɉɞɟʂɟʃɭɥɨɤɚɥɧɟɩɨɪɟɫɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟɩɨɞɚɬɤɟɨɞɡɧɚɱɚʁɚɡɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɧɚɤɧɚɞɟɩɨɨɜɨʁɈɞɥɭɰɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɫɜɨʁɢɦɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚ
VII. ɇɚɞɡɨɪ
ɑɥɚɧ4.
ɇɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦ ɨɜɟ ɨɞɥɭɤɟ ɜɪɲɢ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɩɨɪɟɫɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ Ɉɍ-ɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ.
ɋɥɭɠɛɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ  ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɩɨɞɧɨɫɢ ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɟ ɩɪɢʁɚɜɟ ɩɪɨɬɢɜ ɨɛɜɟɡɧɢɤɚ ɩɥɚʄɚʃɚ ɧɚɤɧɚɞɟ ɤɨʁɢ ɧɟ
ɩɨɲɬɭʁɭɨɞɪɟɞɛɟɨɜɟɨɞɥɭɤɟ
ɑɥɚɧ5.
ɇɨɜɱɚɧɨɦɤɚɡɧɨɦɭɢɡɧɨɫɭɨɞ5.000,00 ɞɢɧɚɪɚɤɚɡɧɢʄɟɫɟɮɢɡɢɱɤɨɥɢɰɟɚɤɨɧɟɩɨɫɬɭɩɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦ
ɨɜɟɨɞɥɭɤɟ
ɇɨɜɱɚɧɨɦ ɤɚɡɧɨɦ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 20.000,00 ɞɢɧɚɪɚ ɤɚɡɧɢʄɟ ɫɟ ɡɚ ɩɪɟɤɪɲɚʁ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤ ɚɤɨ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɱɥɚɧɚ 6. ɢ  ɨɜɟ ɨɞɥɭɤɟ ɢ ɧɟ ɩɨɞɧɟɫɟ ɩɪɢʁɚɜɭ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɤɧɚɞɟ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ- Ɉɞɟʂɟʃɭɥɨɤɚɥɧɟɩɨɪɟɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟɞɨɦɚɪɬɚɭɝɨɞɢɧɢɡɚɤɨʁɭɫɟɜɪɲɢ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɧɚɤɧɚɞɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ  ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɨɛɚɜʂɚʃɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ
ɫɪɟɞɢɧɭ
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ɇɨɜɱɚɧɨɦ ɤɚɡɧɨɦ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 100.000,00 ɞɢɧɚɪɚ ɤɚɡɧɢʄɟ ɫɟ ɡɚ ɩɪɟɤɪɲɚʁ ɩɪɚɜɧɨ ɥɢɰɟ ɚɤɨ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚ ɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚɨɞɪɟɞɛɚɦɚɱɥɚɧɚ6. ɢɨɜɟɨɞɥɭɤɟɢɭɩɪɨɩɢɫɚɧɨɦɪɨɤɭɧɟɩɪɢʁɚɜɢɩɨɫɬɨʁɚʃɟɨɫɧɨɜɚɡɚɩɥɚʄɚʃɟɧɚɤɧɚɞɟ
Ɂɚɩɪɟɤɪɲɚʁɢɡɫɬɚɜɚ3ɨɜɨɝɱɥɚɧɚɤɚɡɧɢʄɟɫɟɨɞɝɨɜɨɪɧɨɥɢɰɟɭɩɪɚɜɧɨɦɥɢɰɭɧɨɜɱɚɧɨɦɤɚɡɧɨɦɭɢɡɧɨɫɭ
ɨɞ20.000,00 ɞɢɧɚɪɚ
ɑɥɚɧ.
Ʌɢɰɟ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɝɚ ʁɟ ɢɡɞɚɬ ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɢ ɧɚɥɨɝ ɩɪɢɯɜɚɬɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɩɪɟɤɪɲɚʁ ɩɥɚʄɚʃɟɦ ɩɨɥɨɜɢɧɟ
ɢɡɪɟɱɟɧɟɤɚɡɧɟɭɪɨɤɭɨɞɨɫɚɦɞɚɧɚɨɞɞɚɧɚɩɪɢʁɟɦɚɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɝɧɚɥɨɝɚɱɢɦɟɫɟɨɫɥɨɛɨɻɚɩɥɚʄɚʃɚɞɪɭɝɟɩɨɥɨɜɢɧɟ
ɢɡɪɟɱɟɧɟɤɚɡɧɟ
Ⱥɤɨɥɢɰɟɩɪɨɬɢɜɤɨɝɚʁɟɢɡɞɚɬɩɪɟɤɪɲɚʁɧɢɧɚɥɨɝɭɪɨɤɭɨɞɨɫɚɦɞɚɧɚɨɞɞɚɧɚɩɪɢʁɟɦɚɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɝɧɚɥɨɝɚ
ɧɟɩɥɚɬɢɢɡɪɟɱɟɧɭɤɚɡɧɭɢɥɢɧɟɩɨɞɧɟɫɟɡɚɯɬɟɜɡɚɫɭɞɫɤɨɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟɨɢɡɞɚɬɨɦɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɦɧɚɥɨɝɭɫɦɚɬɪɚʄɟɫɟ
ɞɚʁɟɩɪɢɯɜɚɬɢɥɨɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɩɪɨɩɭɲɬɚʃɟɦɚɩɪɟɤɪɲɚʁɧɢɧɚɥɨɝʄɟɩɨɫɬɚɬɢɤɨɧɚɱɚɧɢɢɡɜɪɲɚɧ
ɉɪɟɤɪɲɚʁɧɢ ɧɚɥɨɝ ɫɚ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɨɦ ɤɨɧɚɱɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɛɟɥɟɲɤɨɦ ɞɚ ɧɨɜɱɚɧɚ ɤɚɡɧɚ ɧɢʁɟ ɩɥɚʄɟɧɚ ɨɜɥɚɲʄɟɧɢ
ɨɪɝɚɧ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɦ ɫɭɞɭ ɞɚ ɢɡɪɟɱɟɧɭ ɧɨɜɱɚɧɭ ɤɚɡɧɭ ɭɧɟɫɟ ɭ ɪɟɝɢɫɬɚɪ ɢ ɫɩɪɨɜɟɞɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɢɡɜɪɲɟʃɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɨɜɢɦɡɚɤɨɧɨɦ
Ʌɢɰɟɩɪɨɬɢɜɤɨɝɚʁɟɢɡɞɚɬɩɪɟɤɪɲɚʁɧɢɧɚɥɨɝɦɨɠɟɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɢɧɚɤɨɧɢɫɬɟɤɚɪɨɤɚ
ɨɞ ɨɫɚɦ ɞɚɧɚ ɨɞ ɩɪɢʁɟɦɚ ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɝ ɧɚɥɨɝɚ ɚɤɨ ɩɪɟ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɩɥɚɬɢ ɰɟɥɨɤɭɩɚɧ ɢɡɧɨɫ
ɢɡɪɟɱɟɧɟɧɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟ
VIII. ɉɪɟɥɚɡɧɟɢɡɚɜɪɲɧɟɨɞɪɟɞɛɟ
ɑɥɚɧ7.
ɈɜɚɈɞɥɭɤɚ ɫɬɭɩɚɧɚɫɧɚɝɭɨɫɦɨɝɞɚɧɚɨɞɞɚɧɚɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚɭɋɥɭɠɛɟɧɨɦɝɥɚɫɧɢɤɭɈɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ".
ɑɥɚɧ8.
ɇɚɩɪɟɞɥɨɝɨɜɟɨɞɥɭɤɟ ɩɪɢɛɚɜʂɟɧɨʁɟɆɢɲʂɟʃɟɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ Ɋɋɛɪ401-0004647/2016-09 ɨɞ28.12.2016. ɝɨɞɢɧɟ.
Ȼɪɨʁ501-7/2017-01-1

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿɈɉɒɌɂɇȿ
Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜɤɚɒɭɥɨɜɢʄɫɪ
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ɉɊɂɅɈȽ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
Ɉɛɪɚɡɚɰɉɇɀɋ
ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɥɨɤɚɥɧɭɩɨɪɟɫɤɭɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɭ
ɉɊɂȳȺȼȺ
ɡɚɧɚɤɧɚɞɭɡɚɡɚɲɬɢɬɭɢɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ

,ɉɈȾȺɐɂɈɈȻȼȿɁɇɂɄɍ
1. ɇɚɡɢɜ ɩɪɚɜɧɨɝɥɢɰɚɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚ 
__________________________________________________________________________________________
2. ɉɂȻ______________________________
Ɇɚɬɢɱɧɢɛɪɨʁ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚɪɚɞʃɟ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3. Ⱥɞɪɟɫɚ ɫɟɞɢɲɬɟ ɆɟɫɬɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɭɥBBBBBBBBBBBBBBBBB_____________________________________ ɛɪBBBBBBBB
ɋɩɪɚɬBBBBBBBBBBBBBBBɫɬɚɧɥɨɤBBBBBBBBBBɬɟɥ __________________________
e-mail ___________________________
4. ɉɨɞɚɰɢɨɨɞɝɨɜɨɪɧɨɦɥɢɰɭɜɥɚɫɧɢɤɭɪɚɞʃɟ
ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_______________________________
ȳɆȻȽBBBBBB_________________________________________
4.Ⱥɞɪɟɫɚ
ɆɟɫɬɨBBBBBBBBBBBBBBBBBBB___________________________
ɭɥBBBBBBBB____________________________ ɛɪBBBBBBBBBB
ɋɩɪɚɬBBBBBBBBBBɫɬɚɧBBBBBBBBBBɬɟɥBBBBBBBBBBBBBBBBBB
e-mail ______________________________
5Ɉɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬ _____________________________________BBBBBBBBBBBBBɬɟɥBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢɱɢʁɟɨɛɚɜʂɚʃɟɭɬɢɱɟɧɚɠɢɜɨɬɧɭɫɪɟɞɢɧɭ

ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ

Ɉɫɬɜɚɪɟɧɢɩɪɢɯɨɞɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁɝɨɞɢɧɢ

ɇȺɉɈɆȿɇȺ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

ɉɨɞɤɪɢɜɢɱɧɨɦɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɫɭɩɨɞɚɰɢɭɧɟɬɢɭɩɪɢʁɚɜɭɩɨɬɩɭɧɢɢɬɚɱɧɢ

ȾɚɧɚBBBBBBBBBBBBBB

Ɇɉ
ɉɈȾɇɈɋɂɅȺɐɉɊɂȳȺȼȿ
______________________________

ɉɪɢʁɚɜɚɫɟɩɨɞɧɨɫɢɧɚɞɥɟɠɧɨɦɈɞɟʂɟʃɭɡɚɥɨɤɚɥɧɭɩɨɪɟɫɤɭɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɭ± ɈɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ.
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На основу члана 136. став 1.Закона о
становању и одржавању зграда(„Службени
гласник РС“, бр.104/2016), члана 20. ст.1. тачке
6. Закона о лoкалној самоуправи(“Службени
гласник РС”, бр. 129/2007 i 83/2014 –др закони)
и члана 40. Став .1 тачка 8. и члан 18. став 1. тачка
7.Статута
општине
Велико
Градиште
(‘’Службени
гласник
општине
Велико
Градиште’’, бр. 9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16),
Скупштина општине Велико Градиште на
7. седници одржаној дана 20.02.2017. године,
доноси

ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ И
ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.

Овом одлуком уређује се управљање
зградом, коришћење и одржавање зграде,
заједничких и посебних делова зграде, регистри,
евиденције и надзор над применом одредаба ове
одлуке.
Члан 2.

Одрживи развој становања у смислу ове
Одлуке представља:

Одржавање и управљање у стамбеним
зградама,
стамбено-пословним
зградама,
пословним зградама, зградама јавне намене или
зградама које су проглашене за културно добро и
зградама у заштићеним културно-историјским
целинама, у циљу спречавања или отклањања
опасности по живот и здравље људи, животну
средину, привреду или имовину веће вредности,
односно у циљу обезбеђивања сигурности зграде
и њене околине.
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Поједини изрази употребљени у овој одлуци
имају следеће значење:

1

2
3
4
5

6

Значење израза

7

Сви термини у овој одлуци употребљени
у мушком роду подразумевају се и у женском
роду и обрнуто.
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зграда је објекат са кровом и спољним
зидовима, изграђена као самостална
употребна целина која пружа заштиту од
временских и спољних утицаја, а намењена
је за становање, обављање неке делатности
или за смештај и чување животиња, робе,
моторних возила, опреме за различите
производне и услужне делатности и др.
Зградама се сматрају и објекти који имају
кров, али немају (све) зидове (нпр.
надстрешница), као и објекти који су
претежно или потпуно смештени испод
површине земље (склоништа, подземне
гараже и сл.);

стамбена зграда је зграда намењена за
становање и користи се за ту намену, а
састоји се од најмање три стана;

породична кућа је зграда намењена за
становање и користи се за ту намену, а
састоји се од највише два стана;

стамбено-пословна зграда је зграда која се
састоји од најмање једног стана и једног
пословног простора;

пословна зграда је зграда која је намењена
за обављање делатности и користи се за ту
намену, а састоји се од једног или више
пословних простора;

зграда јавне намене је зграда намењена за
јавно коришћење и може бити зграда јавне
намене у јавној својини по основу посебних
закона (зграда за потребе државних органа,
органа аутономне покрајине и локалне
самоуправе, итд.), као и зграде јавне намене
које могу бити у свим облицима својине
(болнице, домови здравља, домови за старе,
зграде за образовање, зграде за спорт и
рекреацију, зграде културе, саобраћајни
терминали, поште и друге зграде);

посебни део зграде јесте посебна
функционална целина у згради која може да
представља стан, пословни простор, гаражу,
гаражно место или гаражни бокс;`

стан је посебан део зграде који чини
функционалну целину, састоји се од једне

24
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или више просторија намењених за
становање и по правилу има засебан улаз;

пословни простор је део зграде који чини
функционалну целину, састоји се од једне
или више просторија намењених за
обављање делатности и има засебан улаз;

10 помоћни простор јесте простор који се
налази изван стана или пословног простора
и у функцији је тих посебних делова зграде
(подрум или таван, шупа, тоалет и сл.);

11 заједнички делови зграде су делови зграде
који не представљају посебан или
самостални део зграде, који служе за
коришћење посебних или самосталних
делова зграде, односно згради као целини,
као што су: заједнички простори
(степениште, улазни простори и ветробрани,
заједнички ходник и галерија, тавански
простор, подрум, бицикларница, сушионица
за веш, заједничка тераса и друге просторије
намењене заједничкој употреби власника
посебних или самосталних делова зграде и
др.), заједнички грађевински елементи
(темељи, носећи зидови и стубови,
међуспратне
и
друге
конструкције,
конструктивни део зида или зидна испуна,
изолација и завршна обрада зида према
спољашњем простору или према заједничком
делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци,
канали за проветравање, светларници,
конструкција и простори за лифт и друге
посебне конструкције и др.), као и заједничке
инсталације, опрема и уређаји (унутрашње
електричне, водоводне и канализационе,
гасоводне и топловодне инсталације, лифт,
громобрани, апарати за гашење, откривање и
јављање пожара, безбедносна расвета,
телефонске инсталације и сви комунални
прикључци који су намењени заједничком
коришћењу и др.), ако не представљају
саставни део самосталног дела зграде и не
чине саставни део посебног дела зграде,
односно не представљају део инсталација,
опреме и уређаја који искључиво служи
једном посебном делу, у смислу овеодлуке;

12 простори и објекти изван зграде који не
представљају помоћни простор у смислу ове
Одлуке (платои, тротоари, базени, игралишта
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и остали простори и објекти са припадајућим
елементима и опремом), јесу простори и
објекти који се налазе на земљишту за
редовну употребу, односно катастарској
парцели на којој се налази и зграда и чију
обавезу одржавања имају власници тих
простора или објеката у складу са одредбама
ове Одлуке које се односе на заједничке
делове зграде у случају да припадају свим
власницима посебних делова зграде, односно
у складу са одредбама ове Одлуке власници
посебних делова зграде у случају да ти
простори или објекти припадају само
појединим власницима зграде или лицу које
нема ниједан посебан део у згради;

13 самостални делови зграде су просторија са
техничким
уређајима,
просторија
трансформаторске станице и склоништа
(кућна и блоковска);

14 управљање зградом, у смислу ове Одлуке,
јесу сви организациони послови и
активности које континуирано обавља
изабрано или постављено лице (управник
или професионални управник), односно
орган управљања, у сврху руковођења
зградом, а што подразумева одговорно
предузимање мера ради организовања
одржавања зграде, одлучивања о коришћењу
финансијских средстава и обезбеђивања
коришћења зграде, односно њених делова у
складу са њеном наменом, као и друга
питања од значаја за управљање зградом;
II. ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ

1. Посебни, самостални и заједнички делови
зграде
Посебни део зграде
Члан 4.

Посебан део зграде је посебна
функционална целина у згради која може да
представља стан, пословни простор, гаражу,
гаражно место или гаражни бокс.

Делови зграде који нису одређени као
посебни или самостални делови у складу са овом
Одлуком сматрају се заједничким деловима
зграде.
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Својина над посебним делом зграде
Члан 5.

На посебном делу зграде може постојати
искључива својина једног лица, сусвојина или
заједничка својина у складу са законом.

Стицањем права својине на посебном
делу зграде стиче се и право својине над
заједничким деловима зграде, право учешћа у
управљању стамбеном заједницом и право
сусвојине на земљишту на коме је зграда
изграђена, односно земљишту које служи за
редовну употребу зграде.
Претварање посебног дела зграде у заједнички
део
Члан 6.

На основу уговора закљученог између
власника посебног дела зграде и стамбене
заједнице, посебан део зграде може бити
претворен у заједнички део зграде, у складу са
прописима којима се уређују планирање и
изградња.

Потписи уговорних страна уговора из
става 1. овог члана оверавају се у складу са
законом којим се уређује овера потписа.
Промена намене посебног дела зграде
Члан 7.

Посебан део зграде може да промени
намену у складу са прописима којима се уређује
планирање и изградња.

О промени намене одлучује се на захтев
власника посебног дела у поступку прописаним
овом Одлуком и прописима којима се уређују
планирање и изградња.
Заједнички делови зграде и својина над њима
Члан 8.

Заједнички делови зграде су делови који
служе за коришћење посебних или самосталних
делова зграде.

Заједнички делови зграде сматрају се
једном ствари, ако законом није другачије
одређено.

Над заједничким деловима зграде
власници посебних делова зграде имају право
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заједничке недељиве својине у складу са законом
којим се уређују својинско-правни односи
.
Располагање заједничким деловима зграде
Члан 9.

Располагање заједничким деловима
зграде је пренос права својине над заједничким
деловима зграде у циљу доградње, надзиђивања,
припајања или претварања.
О располагању заједничким деловима
зграде власници посебних делова одлучују у
складу са одредбама ове Одлуке које се односе
на рад и одлучивање стамбене заједнице.
Пренос права из става 1. овог члана врши
се на основу уговора између стамбене заједнице
и лица које стиче право над делом заједничких
делова.
Потписи уговорних страна из става 3.
овог члана оверавају се у складу са законом
којим се уређује овера потписа.
Уговором из става 3. овог члана одређују
се рок за завршетак свих радова на формирању
посебног или самосталног дела зграде, који не
може бити дужи од пет година од дана
закључења уговора, међусобна права и обавезе
за време формирања посебног дела зграде и
стицање права својине над посебним делом
зграде након завршетка одговарајућих радова.
Ако посебан или самостални део зграде
није формиран у року из става 5. овог члана, рок
се може продужити уз сагласност стамбене
заједнице и лица које стиче право над делом
заједничких делова, потписивањем анекса
уговора којим се продужава рок из овог члана.
Ако се анекс уговора не потпише у року од 30
дана од истека претходног уговора, уговор о
уступању сматра се раскинутим, а стицалац
права је дужан да део заједничких делова који му
је био уступљен врати у стање пре уступања, у
року од шест месеци од дана раскида уговора,
ако уговором није другачије одређено.
На заједничким деловима зграде не могу
се заснивати хипотека и други стварноправни
терети, осим уколико се хипотека и други
стварноправни терети не успостављају на згради
као целини.
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Својина над деловима који истовремено
припадају различитим посебним, односно
заједничким деловима зграде
Члан 10.

Ако је део зграде због свог положаја
истовремено посебан и заједнички део зграде,
као што су: носећи зид зграде који је
истовремено и зид посебног дела, носећи стуб
који пролази кроз посебни део, кров изнад
посебног дела или фасада зграде, такав део
сматра се заједничким делом зграде, док власник
посебног дела зграде има право употребе тог
дела без права да му мења физичка својства, као
што су: облик, структуру, укључујући и боју,
осим ако је реч о површинама које чине део
унутрашњости тог посебног дела или када се
изводе радови на унапређењу својстава тог
посебног дела или зграде као целине, под
условом да се тиме не угрожавају функције тог
дела као заједничког дела.
На делу зграде који је саставни део два
или више посебних делова, а не служи згради као
целини, постоји сусвојина власника посебних
делова са једнаким деловима, сразмерно броју
посебних делова.
Својина над самосталним делом зграде и
деловима мреже
Члан 11.

Самосталан део зграде може бити у
заједничкој недељивој својини власника
посебних делова зграде или може бити у својини
лица у чијем је власништву трансформаторска
станица, односно инсталација и опрема
неопходна за пројектовано коришћење и
функционисање зграде.

Делови мрежа у згради до мерила, ако
мерило постоји, уколико није другачије
одређено, у својини су субјекта који пружа
услуге том мрежом, а од мерила чине део
посебног, односно заједничких делова или
самосталног дела зграде.

Делови електроенергетске мреже у
згради до мерила, укључујући мерило, опрему и
инсталације смештене у мерно-разводни орман,
односно разводни орман, у својини су оператора
дистрибутивног система, а од мерила чине део
посебног, односно заједничких делова или
самосталног дела зграде.
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Ако на мрежи не постоји мерило, делови
мреже у згради у својини су субјекта који пружа
услуге том мрежом до места прикључења
посебног дела, односно заједничких делова или
самосталног дела зграде, а ако место
прикључења није могуће прецизно одредити, део
мреже инкорпориран у посебни део зграде
сматра се саставним делом тог посебног дела,
односно заједничким делом зграде ако је
инкорпориран и служи у заједничким деловима
зграде.

Власници посебних делова зграде дужни
су да обезбеде приступ самосталном делу зграде
лицима која у складу са посебним прописима
редовно
одржавају
и
контролишу
функционалност
мреже,
односно
трансформаторске станице, инсталација и
опреме, као и склоништа која се налазе у згради
(кућна и блоковска).
2. Права и обавезе власника посебних и
самосталних делова зграде
Права власника посебних и самосталних делова
зграде
Члан 12.

Власник посебног дела зграде, осим
права прописаних законом којим се уређује
право својине, има право и да:

1) искључиво врши својинска овлашћења на свом
посебном делу зграде, осим када је законом
другачије предвиђено;

2) изврши поправку или друге радове на
заједничким деловима зграде која је неопходна
ради отклањања опасности од проузроковања
штете на посебном делу који му припада ако то
благовремено не учини лице које је дужно да
изврши поправку;

3) свој посебан део зграде мења, односно
адаптира у складу са законом, без задирања у
посебне делове зграде других власника посебних
делова, заједничке делове зграде, односно
самосталне делове зграде, осим по добијеном
овлашћењу за такве радње;

4) употребљава заједничке делове зграде у
складу са њиховом наменом у мери у којој то
одговара његовим потребама и потребама
чланова његовог домаћинства, односно
обављања делатности;
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5) покрене поступак пред надлежним основним
судом за утврђивање ништавости одлуке
скупштине стамбене зграде која је донета
супротно овој Одлуци, у року од 45 дана од
сазнања за одлуку, а најкасније у року од шест
месеци од дана доношења одлуке.

Поступак за утврђивање ништавости
одлуке из става 1. тачка 5) овог члана води се
према одредбама закона којим се уређује
парнични поступак.

Уколико на самосталном делу зграде није
успостављено право заједничке недељиве
својине власника посебних делова зграде, лице
које има право својине на самосталном делу
зграде има и права прописана у ставу 1. овог
члана.
Право пречег преноса
Члан 13.

Власник посебног дела зграде има право
да му се првом понуди пренос права својине над
заједничким делом зграде ради припајања,
претварања, доградње, односно надзиђивања
(право пречег преноса).
Понуда из става 1. овог члана, која се
доставља истовремено свим имаоцима права
пречег преноса, мора да садржи податке о
одређеном заједничком делу који је предмет
преноса, цени, ако се пренос врши уз накнаду и
осталим условима преноса.
Власник посебног дела зграде остварује
право пречег преноса ако у року од 15 дана од
дана пријема понуде о преносу писано обавести
скупштину стамбене заједнице да ће се
користити својим правом пречег преноса.
Понуда из става 1. овог члана и
обавештење о прихватању понуде из става 3. овог
члана морају се уручити препорученим писмом.
Ако понуду за пренос прихвати више
власника посебних делова зграде, предност има
власник чији је посебни део у грађевинском
смислу суседни оном заједничком делу који се
преноси.
Ако има више власника суседних
посебних делова зграде, предност има власник
који заједнички део који је предмет преноса
намерава да користи за становање породице.
Ако има више таквих власника посебних
делова зграде који би заједнички део претварали
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у стан за становање породице, предност има
власник посебног дела који има више чланова
домаћинства.
Ако понуду за пренос прихвати више
власника посебних делова зграде чије
непокретности нису суседне са заједничким
делом који се уступа, стамбена заједница ће
донети одлуку о лицу коме ће се пренети право,
водећи рачуна пре свега о породичним
стамбеним приликама понудиоца које се
процењују сходном применом критеријума за
одређивање одговарајућег стана утврђених
чланом 90. Закона о становању и одржавању
зграда.
Ако се ималац права пречег преноса коме
је учињена понуда у року од 15 дана од дана
пријема понуде не изјасни на начин из става 4.
овог члана да прихвата понуду, преносилац права
може уступити понуђени заједнички део другом
лицу, али не под повољнијим условима.
Ако стамбена заједница пренесе
одређени заједнички део зграде, а није га
претходно понудила имаоцу права пречег
преноса или је заједнички део пренела под
условима повољнијим од услова из понуде,
ималац права пречег преноса може тужбом да
захтева да се уговор о преносу заједничког дела
огласи без дејства према њему и да се
непокретност њему уступи под истим условима.
Обавезе власника посебних и самосталних
делова зграде
Члан 14.

Власник посебног дела, односно власник
самосталног дела зграде, дужан је да:

1) употребом, односно коришћењем свог
посебног, односно самосталног дела не омета
коришћење других делова зграде;

2) свој посебан, односно самостални део зграде
одржава у стању којим се не отежава, не
онемогућава и не ремети уобичајена употреба
осталих делова зграде;

3) одржава заједнички део зграде који чини
саставни део његовог посебног, односно
самосталног дела зграде у границама могућности
вршења овлашћења употребе тог дела;

4) учествује у трошковима одржавања и употребе
заједничких делова зграде и катастарске парцеле

28

Број 3

на којој се налази зграда, у мери и на начин
одређен овомодлуком;

5) трпи употребу заједничких делова зграде у
складу са њиховом наменом од стране власника
самосталних делова или лица која раде по
њиховом налогу, односно пролажење трећих
лица ради доласка до одређеног посебног,
односно самосталног дела зграде;

6) дозволи пролаз кроз свој посебан, односно
самостални део зграде или његову употребу на
други примерен начин ако је то нужно за
поправку, односно одржавање другог дела зграде
или испуњење друге законске обавезе.

Право да захтева испуњење обавеза од
власника посебног дела зграде имају сваки
власник посебног дела зграде, власник
самосталног дела зграде и стамбена заједница, у
складу са својим правом које произлази из
обавезе власника посебног дела зграде.
Власник посебног, односно самосталног
дела зграде који је дужан да дозволи пролаз кроз
свој посебан део зграде или његову употребу на
други примерен начин у складу са тачком 6) став
1. овог члана има право да захтева да његов
посебни, односно самостални део зграде буде
враћен у стање у коме се налазио пре него што је
дозволио пролаз или његову употребу, односно
има право на накнаду штете која је причињена
пролазом или употребом на посебном, односно
самосталном делу зграде.
III. УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДАМА
1. Организација управљања

Надлежност за вршење послова управљања
Члан 15.

Послове управљања зградом врше:
1) власник, за зграде било које намене у којима
је једно лице искључиви власник свих делова
зграде;
2) власници посебних делова, за породичне куће;

3) стамбена заједница преко својих органа или
професионални управник коме су поверени
послови управљања, у стамбеној згради која има
заједничке делове зграде и најмање два посебна
дела чији су власници различита лица;
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4) власници посебних делова преко својих
органа, у зградама које немају ниједан посебан
део намењен за становање.

У случају из става 1. тачка 4) овог члана,
власници посебних делова оснивају правно лице
у складу са одредбама закона којима се уређују
оснивање и правни положај удружења, док се
одредбе ове Одлуке надлежностима, правима и
обавезама скупштине и управника стамбене
заједнице у управљању зградом сходно
примењују на надлежности скупштине и
заступника тог удружења.
У стамбено-пословним зградама послове
управљања зградом врше сви власници посебних
делова зграде. Власници станова и власници
пословних простора формирају стамбену
заједницу у складу с овом одлуком.
Појам и правни статус стамбене заједнице
Члан 16.

Стамбену заједницу чине сви власници
посебних делова стамбене, односно стамбенопословне зграде.
Стамбена заједница има статус правног
лица, који стиче тренутком када најмање два
лица постану власници два посебна дела.
У јавно-правним односима и поступцима
у којима је прописано да се власник зграде
појављује као странка, својство странке у тим
поступцима има стамбена заједница.
Ако зграда има више целина са засебним
улазима, власници посебних делова сваке од тих
целина могу формирати стамбену заједницу
улаза на коју се сходно примењују све одредбе
овеодлуке које се односе на стамбену заједницу
зграде у целини.
У ситуацији када су формиране засебне
стамбене заједнице по улазима, за радове на
надзиђивању зграде као целине, као и за
одлучивање о начину коришћења и одржавања
земљишта за редовну употребу зграде потребна
је сагласност већине од укупног броја стамбених
заједница по улазима.
У случају из става 5. овог члана,
сагласност за надзиђивање у име стамбене
заједнице улаза потписује управник стамбене
заједнице улаза, а уговор са инвеститором
потписује лице које за то овласте управници
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стамбених заједница улаза који су дали
сагласност.
Стамбена заједница се уписује у регистар
стамбених заједница.
Пословно име стамбене заједнице под
којим се она појављује у правном промету
обавезно садржи означење „стамбена заједница”
и адресу зграде за коју је формирана. Пословно
име може се регистровати и на језику
националне мањине тако што ће се поред
пословног имена на српском језику уписати и
пословно име на језику националне мањине.
Стамбена заједница има матични број,
ПИБ и текући рачун.
Правила о међусобним односима власника
посебних делова
у стамбеној заједници
Члан 17.

Власници посебних делова зграде у
стамбеној заједници своја права и обавезе у
погледу управљања и одржавања остварују и
врше у складу са овомОдлуком.
Изузетно од става 1. овог члана,
власници посебних делова зграде могу своје
међусобне односе, права и обавезе уредити и
правилима о међусобним односима власника
посебних делова зграде (у даљем тексту: правила
власника), уколико овом одлуком није другачије
одређено.
Правила
власника
доносе
се
једногласном одлуком свих власника посебних
делова зграде и обавезно садрже обавезе које
власници посебних делова имају по овој одлуци,
као и начин доношења свих аката и одлука из
надлежности скупштине стамбене заједнице и
управника, с тим што се правилима власника
надлежност и потребна већина за доношење тих
аката и одлука могу уредити другачије него што
је то прописано овом одлуком.
Поред обавезних елемената из става 3.
овог члана, правила власника могу уредити и
друге односе власника посебних делова у згради,
као и начин управљања и одржавања зграде,
поверавање појединих послова из надлежности
скупштине стамбене заједнице професионалном
управнику, начин употребе заједничких делова
зграде и утврдити начин учешћа у трошковима
одржавања и управљања зградом, кућни ред
зграде, очување спољашњег изгледа зграде и сл.
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Саставни део правила власника чини
евиденција посебних и заједничких делова
зграде.
Сваки власник посебног дела зграде
може покренути иницијативу за доношење
правила власника.
Увид у садржину правила власника може
извршити свако заинтересовано лице.
Правила власника региструју се и
објављују у Регистру стамбене заједнице у
складу са овомодлуком.
Регистар стамбених заједница
Члан 18.

Општина
Велико Градиште води
Регистар стамбених заједница (у даљем тексту:
Регистар) и организује рад Регистра према
надлежности и у складу са својим овлашћењима.
Општинска управа Општине Велико
Градиште одређује запослено лице које ће
водити Регистар (у даљем тексту: Регистратор).
Границе овлашћења Регистратора
Члан 19.
Регистратор је лице које је овлашћено да
води Регистар и које је дужно да обезбеди
законито, ажурно и тачно вођење Регистра.
У поступку регистрације Регистратор
искључиво врши проверу испуњености
формалних услова за упис података у Регистар,
који су предмет регистрације и објављивања, на
основу чињеница из пријаве и приложених
докумената, без испитивања тачности чињеница
из пријаве, веродостојности приложених
докумената и правилности и законитости
поступака у којима су документи донети.
Регистратор у складу са ставом 2. овог
члана проверава испуњеност следећих услова:
1) надлежност за поступање по пријави;

2) да ли је подносилац пријаве лице које, у складу
са овом Одлуком, може бити подносилац такве
пријаве;

3) да ли пријава садржи све прописане податке и
документе;

4) да ли су подаци наведени у пријави у складу
са регистрованим подацима и документима;

5) да ли је уз пријаву достављен доказ о уплати
прописане административне таксе и таксе за
услугу
вођења
јединствене
евиденције
стамбених заједница.
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Садржина Регистра
Члан 20.

Регистар је електронска јавна база
података и докумената у којој су садржани
подаци о стамбеним заједницама прописани
овом Одлуком и подзаконским актима о Регистру
донетим на основу Закона о становању и
одржавању зграда(у даљем тексту: Акт о
регистру).
Регистар нарочито садржи следеће
податке који се региструју, односно евидентирају
и објављују:
1) пословно име и адресу стамбене
заједнице;
2) податке о броју посебних делова
зграде (број станова, гаража ван зграде на
катастарској парцели на којој је зграда изграђена,
гаражних места, гаражних боксова, паркинг
места и пословних простора);
3)
идентификационе
податке
о
управнику, и то за домаће физичко лице: име и
презиме и ЈМБГ, а за страно физичко лице: име
и презиме, број путне исправе и држава издавања
путне исправе;
4)
идентификационе
податке
о
професионалном управнику и организатору
професионалног управљања, и то за физичко
лице: име и презиме и ЈМБГ, за страно физичко
лице: име и презиме, број путне исправе и
држава издавања путне исправе, а за правно
лице: пословно име, адресу седишта, матични
број и ПИБ;
5) матични број стамбене заједнице;
6) ПИБ стамбене заједнице;
7) број текућег рачуна стамбене
заједнице и контакт подаци (број телефона и
електронска адреса за пријем поште, односно еадреса);
8) друге податке у складу са законом
овом Одлуком и актом о регистру.
Регистар садржи податке који се
региструју и податке који се евидентирају.
Садржину Регистра чине и подаци које у
Регистар непосредно уносе надлежни државни
органи.
Садржину Регистра чине и подаци који се
уносе у Регистар преузимањем у електронској
форми од других регистара и/или евиденција које
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се, у складу са прописима, воде у земљи.
Регистар садржи и документе на основу којих је
извршена регистрација или евиденција.
Министар надлежан за послове
становања ближе уређује начин размене
докумената и података који су предмет
регистрације и евиденције.
Министар надлежан за послове
становања ближе прописује садржину Регистра
и документацију потребну за регистрацију и
евиденцију података о стамбеним заједницама из
става 2. овог члана, као и начин подношења
података и докумената.
У Регистар се врше упис, промена и
брисање података и докумената који су предмет
регистрације и евиденције, у складу са
закономовом Одлуком и актом о Регистру.
Права на приступ информацијама од
јавног значаја садржаним у Регистру остварују
се у складу са законом којим се уређује приступ
информацијама од јавног значаја, док акт из става
7. овог члана не може садржати друге податке о
личности осим идентификационих података из
става 2. овог члана.
Јединствена евиденција стамбених заједница
Члан 21.

Републички геодетски завод (у даљем
тексту: Завод) води јединствену, централну, јавну,
електронску базу података у којој су обједињени
подаци о стамбеним заједницама из свих
регистара на територији Републике Србије (у
даљем тексту: Јединствена евиденција).
Размена података, докумената и
поднесака између општинске управе општине
Велико Градиште и Завода обавља се
електронским путем.
Руководилац организационе јединице
Завода надлежне за послове информатике и
комуникације је лице које је одговорно за
формирање и вођење Јединствене евиденције и
које се стара о јавној доступности података и
докумената из Јединствене евиденције.
Права на приступ информацијама од
јавног значаја садржаним у јединственој
евиденцији остварују се у складу са законом
којим се уређује приступ информацијама од
јавног значаја.
Надлежни орган ближе уређује начин
размене података, докумената и поднесака из
става 2. овог члана.
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Покретање поступка регистрације
Члан 22.

Поступак регистрације покреће се
подношењем пријаве Регистру од стране
управника или другог законом и овом Одлуком
овлашћеног лица, а може да се покрене и по
службеној дужности.
Покретање поступка подношењем пријаве
Члан 23.

Пријава се подноси у форми поднеска у
коме се нарочито наводе:
1) означење Oпштинe Велико Градиште (као
општине којој се пријава подноси);

2) предмет (прописани подаци за регистрацију и
објављивање) и врста (упис, промена или
брисање података и докумената) регистрације;

3) идентификациони подаци подносиоца пријаве
(за домаће физичко лице: име и презиме и ЈМБГ,
а за страно физичко лице: име и презиме, број
путне исправе и држава издавања путне
исправе);

4) на који начин подносилац захтева да му се
достави одлука Регистратора.

Уз пријаву се прилажу прописани
документи у оригиналу, овереном препису или
овереној фотокопији, ако другачије није
прописано,
као
и
доказ
о
уплати
административне таксе за регистрацију и
накнаде за услуге Јединствене евиденције.
Општинска управа Општине Велико
Градиште која води поступак регистрације дужна
је да документе из става 2. овог члана прибавља
по службеној дужности у складу са законом
којим се уређује општи управни поступак,
односно да од подносиоца пријаве може да
захтева само оне податке који су неопходни за
њену идентификацију и документе који
потврђују чињенице о којима се не води
службена евиденција.
Покретање поступка по службеној дужности
Члан 24.
Поступак регистрације покреће се по
службеној дужности, ако је таква регистрација
предвиђена овом Одлуком .

Забележба
Члан 25.
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Упис забележбе врши се на основу
пријаве или по службеној дужности, ако
Регистратор дође до сазнања о чињеницама и
документима који су од значаја за стамбене
односе.
Начин подношења пријаве
Члан 26.

Пријава у папирној форми подноси се
Регистру непосредно или поштом. Када се
пријава подноси поштом, као датум и време
подношења пријаве узимају се датум и време
пријема пријаве у Регистру.
Електронска пријава се подноси Регистру
путем корисничке апликације за пријем
електронске пријаве којом се обезбеђује пријем
електронских докумената и доказа о уплати
административне таксе за регистрацију и
накнаде за услуге евиденције.
Потписивање електронске пријаве и
докумената, као и овера електронских
докумената, врши се у складу са прописима
којима се уређују електронски потпис и
електронски документ.
Рок за подношење пријаве
Члан 27.

Подносилац пријаве је дужан да Регистру
поднесе пријаву у року од 15 дана од дана
настанка промене, односно података који су
предмет регистрације.
Потврда о примљеној пријави
Члан 28.

Потврда о примљеној пријави издаје се
подносиоцу пријаве, приликом непосредног
подношења пријаве Регистру.
Потврда о примљеној електронској
пријави доставља се на електронску адресу
наведену у пријави.
Потврда о примљеној пријави нарочито
садржи број под којим је пријава заведена, датум
и време пријема пријаве, врсту пријаве (упис,
промена или брисање података и докумената),
идентификационе податке о подносиоцу пријаве
из члана 23. став 1. тачка 3) ове Одлуке, као и
списак приложених докумената.
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Измена и одустанак од пријаве
Члан 29.

Подносилац пријаве може да измени
пријаву или да од ње одустане до доношења
одлуке Регистратора о пријави.
Ако подносилац пријаве одустане од
пријаве, Регистратор доноси решење којим се
поступак обуставља.
Провера испуњености формалних услова и рок
за одлучивање
о пријави
Члан 30.

По пријему пријаве Регистратор
проверава да ли су испуњени формални услови
за регистрацију прописани чланом 20. став 2.
овеОдлуке за податке који се региструју и
објављују и да ли су достављени прописани
документи.
Подаци који су предмет објављивања не
подлежу провери испуњености формалних
услова, уписују се у Регистар на основу
регистрационе пријаве, за њихову тачност
одговара подносилац пријаве и о њиховој објави
се не издаје посебан акт.
Регистратор одлучује о пријави
доношењем решења о регистрацији или
закључка о одбацивању пријаве у року од пет
радних дана од дана пријема пријаве.
Решење о регистрацији
Члан 31.

Ако су испуњени формални услови за
регистрацију и по извршеној контроли
исправности унетих података и докумената у
централном
информационом
систему,
Регистратор доноси решење о регистрацији.
Против решења из става 1. овог члана
подносилац пријаве преко Регистратора може
изјавити жалбу општинском већу Општине
Велико Градиште у року од десет дана од дана
достављања, а најкасније у року од 30 дана од
дана објављивања на интернет страници
Регистра.
Жалба не одлаже извршење решења.
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Одбацивање пријаве, право жалбе и право на
подношење
усаглашене пријаве
Члан 32.

Ако нису испуњени формални услови за
даље поступање по пријави, Регистратор
одбацује пријаву закључком, уз навођење свих
недостатака, односно разлога за одбацивање,
објављује га кроз централни информациони
систем и писани отправак доставља подносиоцу
пријаве на начин одређен у регистрационој
пријави.
Регистратор ће пријаву одбацити
закључком и када није месно надлежан за
поступање по пријави, када подаци наведени у
пријави нису предмет регистрације и када је
податак или документ који је предмет пријаве већ
регистрован.
Против закључка из ст. 1. и 2. овог члана
подносилац пријаве преко Регистратора може
изјавити жалбу Општинскомвећу општине
Велико Градиште у року од десет дана од дана
достављања, а најкасније у року од 30 дана од
дана објављивања.
Ако подносилац пријаве у року од десет
дана од пријема закључка из ст. 1. и 2. овог члана,
а најкасније 30 дана од дана његовог
објављивања, поднесе усаглашену пријаву и
документе и отклони све утврђене недостатке, не
плаћа поново административну таксу и накнаду.
Подносилац пријаве може само једном
искористити право на подношење усаглашене
пријаве без обавезе поновног плаћања
административне таксе и накнаде из става 4. овог
члана.
Пропуштање рока за одлучивање о пријави
Члан 33.

Ако Регистратор не одлучи о пријави у
року из члана 30. став 3. овеОдлуке, сматраће се
да је пријава усвојена, о чему доноси решење и
тражену регистрацију, без одлагања, спроводи у
Регистар, изузев у случајевима када нису
испуњени услови прописани чланом 32. став 2.
овеОдлуке.
Брисање регистрованог податка или
документа по службеној дужности
Члан 34.
Када утврди да је регистрован податак, а
да у моменту регистрације нису били испуњени
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услови за његову регистрацију, Регистратор ће
укинути своју одлуку и брисати податак
најкасније у року од шест месеци од наредног
дана од дана објављивања регистрованог
податка.
Решење о брисању регистрованог
податка или документа доставља се стамбеној
заједници чији је податак брисан.
Истовремено са брисањем регистрованог
податка успоставља се претходно регистровано
стање.
Подносилац пријаве по основу које је
извршена регистрација податка или документа
који је брисан у складу са одредбама овог члана
има право на жалбу у складу са чланом 32. став
3. ове Одлуке.
Повраћај у пређашње стање
Члан 35.
У поступку регистрације није дозвољен
повраћај у пређашње стање.
Објављивање и дејство регистрације
Члан 36.

Пре коначног одобравања регистрације и
објаве података и докумената, у Јединственој
евиденцији се кроз централни информациони
систем врши контрола исправности начина
унетих података и докумената.
Ако се утврди да подаци и документи
који су прописани као предмет регистрације и
евиденције нису унети у Регистар или нису унети
у Регистар на прописан начин, централни
информациони систем неће прихватити
одобравање регистрације и о томе ће обавестити
Регистратора.
Регистратор има обавезу да без одлагања
отклони утврђене недостатке и унесе, односно
правилно унесе, податке и документе кроз
регистарску
апликацију
у
централни
информациони систем.
По извршеној контроли исправности
начина унетих података и докумената у
централном
информационом
систему,
регистровани подаци и документи о стамбеној
заједници се јавно објављују у Јединственој
евиденцији стамбених заједница.
Регистрација производи правно дејство
према трећим лицима наредног дана од дана
објављивања.
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Трећа лица која се у правном промету
поуздају у податке из Регистра не сносе штетне
правне последице због нетачних података у
Регистру.
Исправка грешке
Члан 37.

Ако је приликом регистрације начињена
грешка у писању, рачунању или друга очигледна
грешка, Регистратор ће у року од пет дана од
дана сазнања за грешку или од дана подношења
захтева за исправку извршити исправку грешке
у Регистру и о томе донети закључак.
Ако Регистратор, одлучујући о захтеву за
исправку грешке, утврди да грешка није
начињена, доноси решење којим се захтев одбија
као неоснован.
Достављање писаног отправка одлуке
Регистратора
Члан 38.

Достављање писаног отправка одлуке
Регистратора врши се на начин одређен
регистрационом пријавом, и то:
1) поштанском пошиљком, на адресу подносиоца
пријаве;
2) поштанском пошиљком, на адресу седишта
стамбене заједнице;

3) слањем на регистровану адресу за пријем
електронске поште у складу са прописима којима
се уређује електронско пословање;

4) преузимањем у седишту Регистра.

Ако је поднета електронска пријава,
отправак одлуке Регистратора у електронској
форми доставља се на регистровану адресу за
пријем електронске поште или на адресу за
пријем електронске поште која је означена у
пријави.
Достављање писаног отправка одлуке
Регистратора сматра се извршеним даном слања
на адресу из става 1. тач. 1), 2) и 3) овог члана.
Сходна примена закона
Члан 39.

На питања која се односе на поступак
регистрације и евидентирања, а која овом
Одлуком нису посебно уређена, примењује се
закон којим се уређује општи управни поступак.
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Органи стамбене заједнице и њихово
формирање
Члан 40.

Обавезни органи стамбене заједнице су
скупштина и управник.
Скупштина стамбене заједнице може да
формира одборе, комисије и друга тела, а
одлуком скупштине одређују се њихов састав,
задаци и начин рада.
Стамбена заједница у року од 60 дана од
дана стицања својства правног лица мора
одржати прву седницу скупштине на којој се
бира управник, а сазива је лице које је до
доношења ове Одлуке вршило дужност
председника скупштине зграде, односно савета
зграде, а уколико такво лице не постоји, било
који власник посебног дела зграде.
Управник или лице овлашћено одлуком
стамбене заједнице дужно је да поднесе пријаву
за упис стамбене заједнице, упис или промену
управника, односно регистрацију промене
других података који се региструју и објављују у
Регистру стамбених заједница, у року од 15 дана
од дана одржавања седнице скупштине, односно
настанка промене.
У случају поверавања управљања
професионалном управнику на основу одлуке
скупштине стамбене заједнице или правила
власника, скупштина може изабрати једно или
више лица која ће посредовати у пословима
између стамбене заједнице и професионалног
управника.
Скупштина стамбене заједнице
Члан 41.

Чланови скупштине стамбене заједнице
су сви власници посебних делова.
Када је власник посебног дела правно
лице, у раду скупштине учествује његов законски
заступник или лице које он овласти.
Уместо власника посебног дела, осим за
одлуке прописане чланом 42. став 1. тач. 1), 2),
4), 12) и 18) овеОдлуке, на седници скупштине
може да учествује у раду и гласа и члан
домаћинства који је пословно способан или лице
које је закупац посебног дела, осим ако је
власник посебног дела обавестио скупштину или
управника да не дозвољава да уместо њега
учествује неко други.
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Власник посебног дела који је издао свој
посебни део у закуп трећем лицу, а уговорио је
да треће лице учествује у трошковима
одржавања и управљања зградом, дужан је да у
року од 30 дана од дана издавања посебног дела
у закуп обавести управника зграде да ће закупац
учествовати у трошковима одржавања и
управљања зградом.
Изузетно од става 4. овог члана закупац
на неодређено време стана у јавној својини има
право да учествује у раду скупштине, односно
управљању и обавезан је да сноси трошкове
одржавања и управљања зградом.
Скупштином председава лице које је
изабрано за управника и које је обавезно да
присуствује свакој седници скупштине.
Седница скупштине одржава се најмање
два пута годишње, а заказује је управник.
Иницијативу за заказивање седнице
скупштине може поднети и сваки власник
посебног дела. Ако управник не закаже седницу
скупштине на захтев власника посебног дела у
року од десет дана, власник посебног дела је
може сам заказати, о чему обавезно обавештава
управника.
Надлежност скупштине стамбене заједнице
Члан 42.

Скупштина стамбене заједнице:
1) бира и разрешава управника;

2) доноси одлуку о поверавању послова
управљања
зградом,
односно
избору
професионалног управника;

3) доноси правила власника у складу са чланом
17. став 2. oве Одлуке;

4) доноси одлуку о узимању кредита;

5) одређује висину месечног износа који плаћају
власници посебних делова за потребе извршења
послова из надлежности стамбене заједнице, и то
на име трошкова одржавања, трошкова за рад
органа стамбене заједнице и других трошкова;

6) доноси програм одржавања заједничких
делова зграде;

7) доноси одлуку о организовању послова
одржавања зграде, односно о поверавању
послова одржавања заједничких делова зграде;
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8) доноси одлуку о предузимању радова на
заједничким деловима зграде;

9) доноси одлуку о одржавању земљишта за
редовну употребу зграде;

10) доноси одлуку о физичко-техничком
обезбеђењу зграде и ствари на земљишту које
служи за редовну употребу зграде;

11) доноси одлуку о коришћењу заједничких
делова зграде издавањем њихових делова трећим
лицима или власницима посебних делова;

12) доноси одлуку о располагању заједничким
деловима зграде;
13) доноси одлуку о начину коришћења
земљишта које служи за редовну употребу
зграде;

14) доноси одлуку о унапређењу заједничких
делова зграде;

15) доноси одлуку о осигурању из члана 48. oве
Oдлуке;

16) доноси одлуку о постављању, односно
уградњи ствари на заједничким деловима зграде
и земљишту које служи за редовну употребу
зграде и висини накнаде коју плаћају власници
тих ствари;

17) усваја извештај о раду управника, односно
професионалног управника, који посебно садржи
приказ реализованих активности у односу на
планиране, као и искоришћењу средстава за
реализацију сваке од активности;

18) доноси одлуку о висини накнаде за
инвестиционо одржавање заједничких делова
зграде и земљишта које служи за редовну
употребу зграде;

19) одлучује и о другим питањима од значаја за
стамбену заједницу.

Скупштина стамбене заједнице одлучује
на седници, али се одлуке могу доносити и
давањем писаних изјава ван седнице.
О раду скупштине стамбене заједнице
води се записник.
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Право гласа у скупштини стамбене заједнице
Члан 43.

Власник посебног дела има један глас у
скупштини стамбене заједнице.
У случају да је једно лице истовремено
власник више посебних делова зграде, то лице
има онолико гласова у скупштини стамбене
заједнице колико има посебних делова у
власништву.
Изузетно од става 2. овог члана, власник
гараже, гаражног места или гаражног бокса нема
посебан глас по основу права својине на том
посебном делу осим у случају да је то једини
посебни део које једно лице поседује, у ком
случају то лице има право гласа у скупштини
само у односу на одлуке које се тичу дела зграде
у ком се налази гаража, гаражно место, односно
гаражни бокс.
Уколико је власник посебног дела
недоступан, његов глас се не урачунава у кворум,
односно укупан број гласова у поступку
одлучивања. Сматра се да је власник посебног
дела недоступан уколико се три пута узастопно
не одазове на седницу скупштине стамбене
заједнице на коју је уредно позван, а да при томе
није обавестио управника, односно стамбену
заједницу о разлозима свог неодазивања.
Сматра се да је власник посебног дела
уредно позван истицањем обавештења о дану,
часу и месту одржавања седнице скупштине са
предложеним дневним редом на видљивом месту
у простору који је заједнички део зграде и који је
у свакодневној употреби власника посебних
делова (улаз, ходник и сл.).
Обавештење о одржавању седнице
скупштине мора се истаћи најмање три дана пре
дана одржавања скупштине, осим у хитним
случајевима у којима се обавештење може истаћи
и на дан одржавања скупштине.
Рад и одлучивање скупштине
Члан 44.

Скупштина стамбене заједнице доноси
одлуке обичном већином гласова присутних
чланова који имају право гласа по одређеном
питању, осим ако овом одлуком није другачије
прописано.
О располагању заједничким деловима
зграде, поверавању управљања професионалном
управнику и кредитном задуживању стамбене
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заједнице скупштина стамбене заједнице
одлучује већином коју чине 2/3 укупног броја
гласова.
У случају да су власници посебних
делова донели правила власника у складу са
чланом 17. став 3. ове одлуке, већина гласова
потребна за доношење одлука из ст. 1. и 2. овог
члана утврђује се тим актом.
Власник посебног дела може гласати и
писаним или електронским путем, у ком случају
се за потребе израчунавања кворума сматра да тај
члан стамбене заједнице присуствује седници.
У вршењу овлашћења одлучивања,
односно гласања, када је посебан део зграде у
сусвојини, сувласницима припада одговарајући
део гласова за тај посебан део сразмерно
њиховом уделу у сусвојини.
Власник посебног дела може да гласа и
преко заступника, односно пуномоћника.
Пуномоћје се издаје у писаном облику и чува уз
записник о раду скупштине.
У случају располагања заједничким
деловима зграде за потребе надзиђивања,
сагласност у смислу закона којим се уређује
изградња објеката представља сагласност
скупштине стамбене заједнице која се доноси
већином из става 2. овог члана.
На основу сагласности из става 7. овог
члана, управник стамбене заједнице закључује
уговор са инвеститором којим се регулишу сви
битни елементи уговора, а посебно међусобна
права и обавезе, рокови, обавезе инвеститора да
на погодан начин обавештава власнике посебних
делова о почетку и завршетку извођења радова,
поштовању кућног реда и др.
Кворум
Члан 45.

Кворум за одржавање и рад седнице
скупштине чини обична већина од укупног броја
гласова чланова који имају право гласа по
одређеном питању, ако одлуком стамбене
заједницe није одређен већи број гласова.
Ако се седница скупштине није могла
одржати због недостатка кворума, поново се
сазива најраније три, а најкасније 30 дана од дана
када је седница требало да буде одржана, са
истим предложеним дневним редом (поновљена
седница).
Кворум за одржавање и рад поновљене
седнице чини 1/3 укупног броја гласова чланова,
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ако одлуком стамбене заједнице није одређен
већи број гласова.
Записник
Члан 46.
Свака одлука скупштине стамбене
заједнице уноси се у записник који води
управник, односно записничар кога именује
управник.
Управник је одговоран за уредно
сачињавање записника.
Записник садржи:
1) место и дан одржавања седнице;

2) име лица које је водило записник;

3) сажети приказ расправе по свакој тачки
дневног реда;

4) резултат гласања по свакој тачки дневног реда
по којој је скупштина одлучивала, као и начин
гласања сваког присутног члана скупштине;

5) друге елементе, у складу са одлуком стамбене
заједнице.

Саставни део записника чини списак
лица која су учествовала у раду седнице
скупштине.
Записник
потписују
управник,
записничар ако је одређен, као и сва лица која су
учествовала у њеном раду.
Ако лице које је учествовало у раду
седнице има примедбе на записник или одбије да
потпише записник, лице које води записник ће то
констатовати у записнику уз навођење разлога за
то одбијање, с тим да лице које има примедбу
може ту примедбу и само унети у записник
приликом потписивања.
Непоступање у складу са одредбама овог
члана нема утицаја на пуноважност одлука
донетих на седници скупштине ако се резултат
гласања и садржина тих одлука на други начин
могу утврдити.
Одговорност стамбене заједнице
Члан 47.

Стамбена заједница одговара за штету
која проистекне услед неизвршења или
неправилног извршења послова који су у њеној
надлежности.
Стамбена заједница одговорна је и за
штету која настане од дела зграде када није
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могуће утврдити од ког посебног или
самосталног дела зграде потиче штета.
У случају из става 2. овог члана, заједно
са стамбеном заједницом за штету одговарају
солидарно и сви власници посебних, односно
самосталних делова.
Стамбена заједница, односно власници
посебних и самосталних делова, имају право
регреса према лицу које је одговорно за штету у
року од једне године од дана исплате, односно
накнаде штете оштећеном.
Власници
посебног,
односно
самосталног дела су према трећим лицима
супсидијарно одговорни за испуњење уговорне
обавезе стамбене заједнице ако се од стамбене
заједнице не добије испуњење обавезе, као и за
штету због неиспуњења обавезе.
У случају из става 5. овог члана власници
посебног и самосталног дела одговарају
солидарно.
Власник посебног, односно самосталног
дела који испуни обавезу стамбене заједнице има
право регреса од осталих власника посебних,
односно самосталних делова.
Уговор о осигурању
Члан 48.

Стамбена заједница може да закључи
уговор о осигурању од одговорности за штете
причињене трећим лицима услед неодржавања,
односно неправилног одржавања зграде, а на
начин и под условима утврђеним законом којим
се уређује делатност осигурања и законом којим
се уређују облигациони односи.
Управник
Члан 49.

Стамбена заједница има управника.
Управника бира скупштина стамбене
заједнице из редова чланова скупштине стамбене
заједнице.
Мандат управника траје четири године,
ако одлуком о избору није одређено краће време,
а по истеку времена на које је изабран може бити
поново биран. По истеку мандата управника, ако
није изабран нови управник, он је дужан да врши
ову функцију још 30 дана од дана истека мандата.
Мандат управника престаје и оставком и
разрешењем.
Управник се разрешава на начин
предвиђен за избор управника.
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Ако скупштина стамбене заједнице не
изабере новог управника у року од 30 дана од
дана када је стамбена заједница остала без
управника, из било ког разлога, сваки власник
посебног дела има право да захтева покретање
поступка пред надлежним органом општинске
управе
за
именовање
професионалног
управника.
Мандат управника почиње, односно
престаје даном доношења одлуке о избору,
односно разрешењу, ако самом одлуком није
другачије одређено.
Управник се уписује у Регистар
стамбених заједница.
Права и обавезе управника
Члан 50.

Управник:

1) заступа и представља стамбену заједницу;

2) подноси пријаву за упис стамбене заједнице у
Регистар стамбених заједница;

3) подноси пријаву за регистрацију правила
власника у складу са чланом 17. став 8.
овеодлуке;

4) истиче решење о регистрацији стамбене
заједнице на видно место у стамбеној згради;

5) врши попис посебних, заједничких и
самосталних делова и врши њихово означавање;

6) успоставља и води евиденцију о власницима
посебних делова, власницима самосталних
делова и лицима којима су заједнички или
посебни делови зграде издати у закуп, односно
на коришћење по другом основу (за физичка
лица име, презиме и ЈМБГ, а за правна лица
пословно име, адреса седишта и матични број);

7) извршава одлуке стамбене заједнице;

8) на основу одлуке скупштине стамбене
заједнице о управљању средствима стамбене
зајeднице располаже средствима са текућег
рачуна стамбене заједнице, у складу са
прописима којима се уређује отварање, вођење и
гашење текућих рачуна;

9) предлаже скупштини стамбене заједнице
програм одржавања и стара се о његовој
реализацији;
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10) организује радове хитних интервенција;

11) организује извођење радова на заједничким
деловима зграде и земљишту за редовну
употребу зграде у складу са усвојеним
програмом одржавања и контролише да ли се ови
радови изводе;

12) води евиденцију о приходима и расходима
стамбене заједнице;

13) подноси скупштини стамбене заједнице
извештај о раду који посебно садржи приказ
укупних прихода и расхода стамбене заједнице,
реализованих активности у односу на планиране,
као и искоришћења средства за реализацију сваке
од активности;

14) врши и друге послове одређене законом и
овом Одлуком.
2. Професионално управљање
Организатор професионалног управљања
Члан 51.

Пословима професионалног управљања
могу се бавити привредна друштва или
предузетници (организатор професионалног
управљања) ангажовањем лица које испуњава
услове за професионалног управника.
Оснивање, правни положај и друга
питања од значаја за пословање привредних
друштава и предузетника из става 1. овог члана
уређује се у складу са законом којим се уређује
правни положај привредних друштава и
предузетника.
Организатор професионалног управљања
има право да се бави пословима професионалног
управљања ако има најмање једно лице у радном
односу на неодређено време са пуним радним
временом које је уписано у регистар
професионалних управника који води Привредна
комора Србије.
Стицање и престанак овлашћења за обављање
послова професионалног управника
Члан 52.

Физичко лице стиче квалификацију
професионалног управника ако:
1) има најмање средње
четворогодишњем трајању;

образовање

у

2) положи испит за професионалног управника и
стекне лиценцу у складу са Законом о становању
и одржавању зграда;

3) упише се у регистар који води Привредна
комора Србије.

Привредна комора Србије издаје и
одузима лиценцу за професионалног управника
у складу са Законом о становању и одржавању
зграда.
Упис у регистар професионалних
управника врши се на захтев лица које испуњава
услове предвиђене законом и овом Одлуком.
У регистар професионалних управника
из става 3. овог члана не може се уписати лице
које је осуђивано правоснажном одлуком на
казну затвора за кривично дело које га чини
недостојним или неподобним за обављање
послова професионалног управника.
Регистар садржи личне податке о
професионалном управнику: име презиме и
ЈМБГ, као и податке о лиценци професионалног
управника.
Програм испита и начин полагања
испита, услове за стицање и одузимање лиценце
за професионалног управника и ближу садржину
регистра прописује министар надлежан за
послове становања.
Обуку за полагање испита из става 6.
овог члана организује Привредна комора Србије,
односно друго правно лице, по добијању
сагласности министарства надлежног за послове
становања на предложени програм обуке.
Професионални управник брише се из
регистра услед:
1) смрти;
2) на лични захтев;

3) протеком рока од десет година од дана уписа
у регистар, ако не затражи обнављање уписа;

4) одузимања лиценце.

Пре издавања лиценце, односно
подношења захтева за обнављање лиценце,
лиценцирани професионални управник је дужан
да закључи уговор о осигурању од
професионалне одговорности са периодом
важења од најмање три године и да примерак
наведеног уговора достави Привредној комори
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Србије уз документацију потребну за добијање,
односно обнављање лиценце у складу са овом
Одлуком.
Лиценцирани професионални управник
је дужан да након издавања, односно обнављања
лиценце, Привредној комори Србије најмање
једном годишње доставља важећу полису
осигурања.
Лиценцираном
професионалном
управнику који не извршава обавезе предвиђене
ставом 10. овог члана, Привредна комора Србије
одузима лиценцу.
Годишња сума осигурања за уговор о
осигурању од професионалне одговорности
износи најмање 10.000 евра у динарској
противвредности.
Надлежност професионалног управника
Члан 53.

Професионални управник врши послове
из надлежности управника зграде.
Поред послова из става 1. овог члана,
професионални управник врши и следеће
послове:
1) стара се о одржавању земљишта које служи за
редовну употребу зграде;

2) прима пријаве кварова или других проблема
(непоштовање кућног реда, бука и други штетни
утицаји у згради) сваким даном у недељи у
периоду од 00-24 часа;

3) на основу примљене пријаве из тачке 2) овог
става обавештава надлежни орган о проблему,
односно захтева предузимање одговарајућих
мера од надлежног органа;

4) евидентира сваку примљену пријаву са
подацима о проблему и времену пријема, као и
са другим подацима ако су познати (име и
презиме подносиоца пријаве, лицу које је
узроковало проблеме и друго);

5) обезбеђује извршење радова на хитним
интервенцијама;

6) предлаже скупштини стамбене заједнице
висину накнаде за одржавање заједничких делова
зграде и земљишта на основу најмање три
прикупљене понуде од лица која се баве
одржавањем заједничких делова зграде и
земљишта.
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Професионални управник подноси
извештај о свом раду стамбеној заједници
најмање два пута годишње ако другачије није
уговорено, а у случају престанка важења уговора
о поверавању послова професионалног
управљања, овај извештај подноси најкасније у
року од 30 дана од дана престанка важења
уговора.
Професионални управник одговара
стамбеној заједници за штету коју она трпи због
његових пропуста у раду, као и сваком власнику
посебног, односно самосталног дела уколико
због пропуста у раду професионалног управника
претрпе штету на свом посебном, односно
самосталном делу.
Професионални управник има право на
накнаду чија се висина одређује уговором о
поверавању
послова
професионалног
управљања.
У
случају
принудне
управе,
професионални управник има право на накнаду
чија је висина одређена одлуком Скупштине
општине Велико Градиштеиз члана 64. став 3.
ове одлуке.
У случају спречености за рад или
одсуства, професионални управник може у
складу са законом издати другом лицу које има
лиценцу за обављање послова професионалног
управника пуномоћје за предузимање хитних и
неодложних послова, које мора бити оверено у
складу са законом који уређује оверу потписа.
Регистар професионалних управника
Члан 54.

Привредна комора Србије установљава и
води регистар професионалних управника који је
доступан на њеној интернет страни.
Поред послова из става 1. овог члана,
Привредна комора Србије организује полагање
испита за професионалног управника и:
1) утврђује професионална права и дужности и
етичке норме понашања чланова у обављању
послова професионалног управљања;

2) по претходно утврђеној испуњености услова,
издаје и одузима лиценцу за професионалног
управника у складу са одредбама ове Одлуке;

3) организује судове части за утврђивање повреда
професионалних стандарда и норматива
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(професионалне одговорности),
изрицање мера за те повреде;

као

и

за

4) обавља и друге послове у складу са овом
Одлуком.

Организација и начин обављања послова
из ст. 1. и 2. овог члана ближе се уређује општим
актом Привредне коморе Србије.
Регистар професионалних управника за сваког
професионалног управника садржи:

1) списак активних уговора са стамбеним
заједницама;

2) списак истеклих уговора са стамбеним
заједницама;

3) списак раскинутих уговора са стамбеним
заједницама.
Поверавање управљања професионалном
управнику
Члан 55.

Послови управљања могу бити поверени
професионалном управнику:
1) одлуком стамбене заједнице или

2) Решењем надлежног Одељења Општинске
управе Општине Велико Градиште у случају
принудне управе предвиђене чланом 57. ове
Одлуке.
Поверавање управљања професионалном
управнику на основу
одлуке стамбене заједнице или правилима
власника
Члан 56.

Скупштина стамбене заједница може у
сваком тренутку одлучити да за послове
управљања ангажује професионалног управника.
Одлука
о
поверавању
послова
професионалном управнику може се донети и
доношењем правила власника.
Одлука из става 2. овог члана доноси се
у складу са чланом 44. став 1. ове Одлуке.
Послови управљања поверавају се
професионалном управнику закључењем уговора
између стамбене заједнице и организатора
професионалног управљања.
Уговор
о
поверавању
послова
професионалног управљања закључује лице које

21. фебруар 2017.

за то овласти стамбена заједница и заступник
организатора професионалног управљања.
Уговор се закључује у писаној форми на
одређено или неодређено време.
Уговор
о
поверавању
послова
професионалног управљања закључен на
неодређено време може отказати свака страна са
отказним роком од једног месеца, који почиње да
тече од последњег дана у месецу у коме је отказ
дат, ако самим уговором отказни рок није
другачије одређен, с тим да отказни рок не може
бити дужи од три месеца.
Стамбена заједница има право да захтева
да одређено лице које ангажује организатор
професионалног управљања буде одређено за
професионалног управника, као и да одређено
лице
престане
да
обавља
послове
професионалног управника.
Накнада за послове професионалног
управљања
исплаћује
се
организатору
професионалног управљања, а он измирује
обавезе плаћања накнаде према професионалном
управнику.
Принудна управа
Члан 57.

Принудна управа уводи се поверавањем
послова управљања професионалном управнику
у случају да:
1) пријава за упис стамбене заједнице не
буде поднета у складу са чланом 40. став 4. ове
Одлуке;
2) по истеку или престанку мандата из
било ког разлога није изабран нови управник у
складу са чланом 49. ове Одлуке.
Поступак увођења принудне управе
именовањем професионалног управника покреће
се подношењем пријаве надлежног инспектора
или власника посебног дела у складу са овом
Одлуком.
Поступак из става 2. овог члана води
надлежно одељење општинске управе Општине
Велико Градиште , која у складу са законом којим
се уређује општи управни поступак, решењем
именује професионалног управника са листе која
се води у регистру професионалних управника.
Против решења из става 3. овог члана
може се изјавити жалба општинском већу
Општине Велико Градиште у року од осам дана
од дана достављања, уколико жалба не одлаже
извршење решења.
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Професионални управник врши послове
управљања све док стамбена заједница не донесе
одлуку о избору управника или док не закључи
уговор о професионалном управљању.
IV. ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА
Одржавање зграде и унапређење својстава
зграде
Члан 58.

Активности на одржавању зграде врше
се кроз:
1) хитне интервенције,
2) текуће одржавање и

3) инвестиционо одржавање.

Унапређење својстава зграде или дела
зграде јесу активности којима се побољшавају
енергетска или друга својства зграде доградњом
или уградњом нових делова и склопова, односно
уређаја и инсталација.
Хитне интервенције
Члан 59.

Хитне интервенције су активности које
се без одлагања извршавају ради заштите живота
и здравља људи, њихове сигурности, заштите
имовине од оштећења и довођење зграде, њених
делова, уређаја, инсталација и опреме у стање
исправности, употребљивости и сигурности.
Сваки власник зграде, односно власник
посебног дела зграде, дужан је да одмах по
сазнању о потреби извођења хитних
интервенција на згради, односно заједничким
деловима зграде, о томе обавести управника,
односно професионалног управника у стамбеној
згради, односно надлежни орган у случају зграде
друге намене.
Управник, професионални управник,
односно надлежни орган из става 2. овог члана
дужан је да одмах по сазнању, а најкасније у року
од 48 часова од сазнања, уколико из објективних
разлога није могуће раније, предузме
одговарајуће мере у циљу извођења хитних
интервенција, односно да о томе обавести
организацију која изводи ову врсту радова и да
захтева предузимање потребних радњи, односно
радова.
За пропуштање предузимања мера из
става 3. овог члана управник, професионални

Број 3

41

управник, односно надлежни орган из става 2.
овог члана одговара за штету.
Обавеза одржавања зграде
Члан 60.

Обавезу да одржавају зграду на начин да
од зграде, односно заједничких делова зграде не
прети опасност настанка штете имају сва лица из
члана 15. Ове Одлуке.
Власници или корисници самосталних
делова зграде имају обавезу да одржавају своје
делове зграда на начин којим се обезбеђује
функционалност тог дела зграде према
прописима који ближе одређују њихову
функционалност и на начин којим се елиминише
опасност од наступања штете или немогућности
коришћења других делова зграде.
Одржавање зграде се може уговором
поверити правним лицима или предузетницима
који се баве пословима одржавања зграде.
Уколико лица из ст. 2. и 3. овог члана не
организују одржавање у складу са овом Одлуком,
надлежо одељење опшинске управе Општине
Велико Градиште повериће посао одржавања
зграде организацији којој је поверено обављање
послова од јавног интереса.
Лица из члана 15. Ове Одлуке дужна су
да испуне мере прописане законом којим се
уређује област заштите од пожара и област
запаљивих и горивих течности и запаљивих
гасова, у смислу држања запаљивих и горивих
течности и запаљивих гасова и испуњења
минималних превентивних мера које се односе
на евакуацију људи и текуће одржавање уређаја
за откривање и јављање пожара и уређаја за
гашење пожара.
Текуће и инвестиционо одржавање
изводи се у складу са програмом одржавања.
За штету која проистекне због
пропуштања обавезе одржавања из става 1. овог
члана одговара лице из члана 15. овеОдлуке које
је било дужно да организује извођење
одговарајуће врсте радова.
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Преузимање послова одржавања зграда и
унапређења
својстава зграде ради остварења јавног
интереса
Члан 61.

У случају када лица из члана 15. Ове
одлуке не изврше потребне активности на
одржавању зграде, а неспровођењем ових
активности би могле да настану штетне
последице по живот или здравље људи, животну
средину, привреду или имовину веће вредности,
радове на одржавању зграде преузима општинска
управа општине Велико Градиште.
У циљу спречавања настанка штетних
последица
из
става
1.
овог
члана
СкупштинаОпштина Велико Градиште може
одлуком да утврди урбанистичке зоне или
блокове за које прописује обавезу извршења
одређених активности у одржавању зграде,
односно обавезно инвестиционо одржавање и
унапређење својстава зграда, уз могућност да се
обавеза предузимања тих активности, ако их не
предузму лица из члана 15. ове одлуке, по основу
налога надлежног органа испуни принудно на
терет обавезних лица.
Одлуком о утврђивању урбанистичке
зоне или блокове прописују се обавезу
одржавања спољног изгледа зграде (фасаде) и
забрану промене спољног изгледа (забрана
постављања клима-уређаја на видљивом делу
зграде и сл.), уз прописивање различитих степена
обавезности одржавања спољног изгледа зграде,
у зависности од урбанистичке зоне или блока у
ком се зграда налази.
У случају из ст. 1. и 2. овог члана,
Општина Велико Градиште има право регреса
према лицу које је било дужно да те активности
само предузме.
Општина Велико Градиште може донети
одлуку
којом
предвиђа
бесповратно
суфинансирање активности на инвестиционом
одржавању и унапређењу својстава зграде из
става 2. овог члана, у ком случају Општина
Велико Градиште обезбеђује средства у буџету за
учешће у пројектима финансирања ових
активности и доноси одлуку којом прописује
поступак доделе средстава, проценат учешћа и
услове под којима јединица локалне самоуправе
учествује у финансирању ових активности.
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Средства за финансирање радова из ст. 1.
и 2. овог члана обезбеђују се одлуком о буџету
Општине Велико Градиште .
Ради остваривања јавног интереса у
складу са чланом 2. ове Одлуке, Скупштина
општине Велико Градиште доноси одлуку о
минималној висини износа о текућем одржавању
зграда, одлуку о висини износа накнаде коју
плаћају власници посебних делова у случају
принудно
постављеног
професионалног
управника, као и одлуку о минималној висини
износа
издвајања
на
име
трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова
зграде.
У циљу остваривања јавног интереса у
погледу унапређења својстава зграде, менаџер за
енергетску ефикасност одељења за привреду и
економски развој Општинске управе општине
Велико Градиште нарочито је дужна да најмање
једном недељно обезбеди лицима из члана 15.
oве Oдлуке саветодавну помоћ за унапређење
енергетске ефикасности зграде.
Организација којој је поверено обављање
послова од јавног интереса у области
становања
Члан 62.

Општина Велико Градиште може
основати правно лице за обављање послова од
јавног интереса у области становања.
Обавеза учешћа у трошковима одржавања
заједничких
делова зграде
Члан 63.

Власник посебног дела зграде дужан је
да учествује у трошковима одржавања
заједничких делова зграде и земљишта за
редовну употребу зграде и управљања зградом.
У трошковима одржавања заједничких
делова зграде и управљања зградом власници
посебних делова зграде учествују према
следећим критеријумима:
1) сразмерно броју својих посебних делова у
односу на укупан број свих посебних делова, за
трошкове радова текућег одржавања и
управљања;

2) сразмерно учешћу површине својих
посебних делова у односу на збир површина
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свих посебних делова, за трошкове радова
инвестиционог одржавања и унапређења
својстава зграде.
Лица из члана 15. Ове Одлуке могу
одлучити да и за текуће одржавање примене
критеријуме за инвестиционо одржавање, као и
да за инвестиционо одржавање примене
критеријуме за текуће одржавање, уколико се са
тим сагласе 2/3 од укупног броја власника
посебних делова.
У случају да је једно лице власник више
посебних делова, укључујући и гаражу, гаражно
место и гаражни бокс, за сваки такав посебни део
се плаћају трошкови сходно критеријумима из
става 2. овог члана.
Начин учешћа у трошковима одржавања
из ст. 2. и 3. овог члана може се утврдити и на
основу правила власника из члана 17. Ове
Одлуке.
Висина и начин утврђивања трошкова
управљања
и одржавања зграде
Члан 64.

Одлуком
стамбене
заједнице
о
прихватању трошкова одржавања заједничких
делова зграде и управљања зградом, која се
доноси у складу са чланом 44. став 1, односно
чланом 44. став 3. Ове Одлуке, прописује се
износ који је сваки власник посебног дела дужан
да плаћа на име свог учешћа у трошковима
текућег одржавања и трошковима управљања
зградом, а који не може бити нижи од износа
прописаног актом о текућем одржавању зграда
који доноси , Скупштина општине Велико
Градиште.
Одлука стамбене заједнице из става 1.
овог члана уноси се у записник седнице
скупштине, а посебно се сачињава извод из
записника који садржи текст одлуке који
потписује управник и на њему оверава свој
потпис у складу са законом којим се уређује
овера потписа.
У случају принудно постављеног
професионалног управника, висина накнаде коју
ће плаћати власници посебних делова одређује
се одлуком Скупштине општине Велико
Градиште.
Професионални управник именован у
поступку принудне управе доноси одлуку о
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трошковима одржавања и управљања зградом, у
складу са одлуком Скупштине општине Велико
Градиште.из ст. 1. и 3. овог члана, уз претходну
сагласност надлежног одељења општинске
управе општине Велико Градиште.
Висина издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова
зграде одређује се одлуком скупштине стамбене
заједнице која не може бити нижа од износа
прописаног Одлуком Скупштина општине
Велико Градиштео инвестиционом одржавању
зграда и представља резервни фонд зграде
.
Начин плаћања трошкова управљања и
одржавања зграде
Члан 65.

Власник посебног дела зграде износ
утврђен у складу са чланом 64. ове Одлуке
уплаћује на текући рачун стамбене заједнице
најкасније до последњег дана у месецу за текући
месец, осим уколико уговором закљученим са
лицем које управља и/или одржава зграду није
одређено да се наплата трошкова управљања
и/или одржавања зграде врши уплатом на текући
рачун тог лица или преко система обједињене
наплате комуналних и других услуга, у случају
да је Општина Велико Градиште успоставила
такав систем.
Сваки власник посебног дела има право
да
захтева
од
управника,
односно
професионалног управника да му се омогући
електронски или други увид у стање и промене
на текућем рачуну стамбене заједнице.
Уколико лице које у складу са овом
одлуком пружа услуге одржавања и/или
управљања зградом, а не врши наплату својих
трошкова преко система обједињене наплате, то
лице дужно је да сваком власнику посебног дела
зграде достави фактуру (рачун) за износ утврђен
одлуком о прихватању трошкова одржавања и
уговором којим му је стамбена заједница
поверила послове одржавања и/или управљања
зградом.
Трошкови
хитних
интервенција
финансирају се из средстава стамбене заједнице,
без обзира на намену средстава.
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Извори финансирања радова на одржавању
заједничких
делова зграде
Члан 66.

Поред накнаде коју плаћају власници
посебних делова, послови одржавања и
унапређења својстава зграде или дела зграде
финансирају се и из кредита, донација и других
извора.
Стамбена заједница може да, ради
добијања кредита, заложи потраживања која има
од власника посебних делова и друга своја
потраживања, у складу са законом којим се
уређују заложна права на покретним стварима
уписаним у Регистар.
У случају енергетске санације зграде
финансирање активности је могуће вршити и
путем уговарања енергетских учинака са
предузећима или предузетником регистрованим
за пружање енергетских услуга (ESCO) у складу
са законом којим се уређује област ефикасног
коришћења енергије.
Право регреса стамбене заједнице
Члан 67.

Стамбена заједница има право регреса за
трошкове одржавања, односно поправке ако је
потреба за поправком настала оштећењем
заједничких делова зграде радњом или
пропуштањем лица које је одговорно за
оштећење.
Власник посебног дела зграде има право
на накнаду штете од лица које је одговорно за
штету на његовом посебном делу зграде по
општим правилима о одговорности за штету.
Власник самосталног дела зграде има
право на накнаду штете од лица које је одговорно
за штету на његовом самосталном делу зграде по
општим правилима о одговорности за штету.
Обавеза управника поводом права на регрес
Члан 68.

Управник, односно професионални
управник дужан је да предузме потребне радње,
укључујући и подношење тужбе, у циљу регреса
за трошкове одржавања, односно поправке,
против лица које је одговорно за оштећење
заједничких делова зграде у року од два месеца
од сазнања за штету и одговорно лице.
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Управник одговара стамбеној заједници
због пропуштања да поднесе тужбу ако је због
тога изгубљена могућност регреса од лица
одговорног за насталу штету.
Професионални управник одговара
стамбеној заједници због пропуштања да
поднесе тужбу у року прописаном ставом 1. овог
члана солидарно са лицем одговорним за насталу
штету. Стамбена заједница може отказати уговор
о професионалном управљању због пропуштања
професионалног управника да поднесе тужбу.
Одговорност због неиспуњења обавезе
одржавања
Члан 69.

Власник посебног дела зграде одговара
за штету која потиче од његовог посебног дела
ако не поступи у складу са чланом 60. овe одлуке,
без обзира на кривицу.
Власник самосталног дела зграде
одговара за штету која потиче од њиховог
самосталног дела ако не поступи у складу са
чланом 60. овеодлуке без обзира на кривицу.
За штету која проистекне од заједничких
делова зграде одговара стамбена заједница, а
супсидијарно и власници посебних делова зграде
ако стамбена заједница не надокнади штету у
року који је одлуком надлежног органа одређен
за накнаду штете.
Ако се не може одредити да ли штета
потиче од посебног дела или заједничких делова
зграде, за штету одговарају солидарно стамбена
заједница и власници посебних делова.
Професионални управник одговоран је
стамбеној заједници, односно власнику посебног
дела зграде ако је штета наступила услед његове
радње или пропуштања.
VIII. НАДЗОР

Инспекцијски надзор
Члан 70.

Инспекцијски надзор врши Одељење за
инспекцијске послове
преко комуналне и
грађевинске инспекције.
Инспектор је дужан да пружа стручну
помоћ у вршењу инспекцијског надзора и да даје
стручна објашњења, да предузима превентивне
мере, укључујући и то да обавештава субјекта
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инспекцијског надзора у вези са обавезама из
прописа, указује субјекту инспекцијског надзора
на могуће забрањене, односно штетне последице
понашања,
опомене
субјекта
његовог
инспекцијског надзора на потребу отклањања
узрока незаконитости које могу настати у
будућности.
На поступање, права и обавезе
инспектора за комуналне делатности и
грађевинског инспектора која нису уређена овим
одлуком примењује се закон којим се уређује
инспекцијски надзор.
Права и обавезе комуналног инспектора
Општине Велико Градиште
Члан 71.

У вршењу послова инспекцијског
надзора комунални инспектор Одељења за
инспекцијске послове општине Велико Градиште
има право и обавезу да:
1) проверава да ли се стамбена заједница
регистровала, односно изабрала и регистровала
управника у складу са овом Одлуком;

2) проверава да ли се власници посебних делова
и власници самосталних делова придржавају
обавеза прописаних чланом 14. ове Одлуке.

3) проверава да ли управник, односно друго
одговорно лице одређено правилима власника из
члана 17. ове Одлуке испуњава обавезе
прописане чланом 50. ове Одлуке;

4) проверава да ли скупштина стамбене
заједнице спроводи своју надлежност у складу са
чланом 42. ове Одлуке, односно у складу са
донетим правилима власника из члана 17. oве
Oдлуке;

5) проверава да ли организатор професионалног
управљања испуњава услове из члана 51. oве
Oдлуке;

6) проверава да ли професионални управник
испуњава услове из члана 52. oве Oдлуке;

7) проверава да ли професионални управник
испуњава обавезе прописане чланом 53. oве
Oдлуке, односно у складу са донетим правилима
власника из члана 17. oве Oдлуке;
8) проверава да ли је закључен уговор о
поверавању послова професионалног управљања
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између стамбене заједнице и организатора
професионалног управљања у складу са чланом
56. oве Oдлуке;

9) проверава да ли се власници посебних делова
придржавају општих правила кућног реда из
Одлуке о кућном реду.

У вршењу инспекцијског надзора,
комунални инспектор има овлашћење да
прегледа опште и појединачне акте, евиденције и
другу документацију надзираног субјекта у
складу са овомОдлуком, коју није могао да
прибави по службеној дужности, саслуша и
узима изјаве од одговорног лица стамбене
заједнице (управника или професионалног
управника), као и да предузима друге радње
везане за инспекцијски надзор у циљу
утврђивања чињеничног стања.
Дужности комуналног инспектора Општине
Велико Градиште
Члан 72.

Уколико надзирани субјекат у остављеном року
није предузео мере за отклањање неправилности
које су му наложене, комунални инспектор
Општине Велико Градиште дужан је да:

1) наложи решењем власницима посебних и
самосталних делова да се придржавају обавеза
прописаних чланом 14. овеодлуке;

2) наложи решењем управнику, односно другом
одговорном лицу одређеном правилима власника
из члана 17. овеодлуке, да испуњава права и
обавезе прописане чланом 50. oве Oдлуке;

3)
наложи
решењем
организатору
професионалног управљања да врши послове у
складу са чланом 51. ове Oдлуке;

4) забрани решењем професионалном управнику
који не испуњава услове прописане чланом 52.
oве Oдлуке да обавља послове професионалног
управника;

5) наложи решењем професионалном управнику
да врши послове у складу са чланом 53. oве
Oдлуке, односно у складу са донетим правилима
власника из члана 17. oве Oдлуке;

6) наложи решењем стамбеној заједници да
закључи уговор о поверавању послова
професионалног управљања са организатором
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професионалног управљања у складу са чланом
56. oве Oдлуке;
7) наложи решењем власницима посебних делова
да се придржавају општих правила кућног реда
прописаним Одлуком о кућном реду;

У случају да се стамбена заједница није
регистровала у складу са овим законом
комунални инспектор општинске управе
Општине Велико Градиште налаже решењем
стамбеној заједници да се региструје без
одлагања.

Комунални инспекторопштинске управе
Општине Велико Градиште издаје прекршајни
налог за прекршај за који је одређена новчана
казна у фиксном износу.

Уколико стамбена заједница није
поступила по налогу решења из става 2. овог
члана, комунални инспектор органу општинске
управе општине Велико Градиште надлежном за
стамбене послове подноси пријаву за увођење
принудне управе у складу са чланом 57.
овеодлуке.
Права и обавезе грађевинског инспектора
Члан 73.

Грађевински инспектор у вршењу
инспекцијског надзора има право и обавезу да:
1) проверава да ли се зграда и њени делови
користе у складу са својом наменом;

2) проверава да ли се коришћењем зграде доводи
у опасност живот и здравље људи, безбедност
зграде и имовине, саобраћаја, околине и животне
средине;

3) проверава да ли се зграда одржава у складу са
програмом одржавања из члана 60. став 6. oве
Oдлуке;

4) проверава да ли на изграђеној згради постоје
недостаци који угрожавају безбедност њеног
коришћења и околине;

5) проверава да ли се у посебном делу зграде у
ком се обавља пословна делатност та делатност
обавља на начин којим се угрожава безбедност
зграде и грађана, наноси штета згради и ометају
други корисници у мирном коришћењу станова;
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6) проверава да ли је власник посебног дела
зграде омогућио обављање радова у мери која је
неопходна за отклањање непосредне опасности
по живот и здравље људи и материјалних добара.

Управник, професионални управник,
односно друго одговорно лице из члана 15. ове
Одлуке или друго одговорно лице одређено
правилима власника из члана 17. овеодлуке
дужно је да, уколико је то потребно ради
утврђивања чињеница, грађевинском инспектору
омогући потпун и несметан увид у
документацију коју инспектор није могао да
прибави по службеној дужности, као и улазак у
све заједничке делове, односно самосталне
делове зграде, уколико они представљају
заједничку имовину, и вршење увиђаја у њима.
Дужности грађевинског инспектора
Члан 74.

Уколико
надзирани
субјекат
у
остављеном року није предузео мере за
отклањање неправилности које су му наложене,
грађевински инспектор дужан је да:
1) забрани решењем стамбеној заједници,
односно другом одговорном лицу из члана 15.
ове Одлуке, коришћење зграде, односно дела
зграде уколико се она не користи у складу са
својом наменом до прибављања одговарајућег
решења надлежног органа;

2) наложи решењем стамбеној заједници,
односно другом одговорном лицу из члана 15.
ове Одлуке, доношење односно спровођење
програма одржавања зграде у складу са чланом
42. став 1. тачка 6) ове одлуке;

3) наложи решењем стамбеној заједници,
односно другом одговорном лицу из члана 15.
ове Одлуке, обављање радова у мери која је
неопходна за отклањање непосредне опасности
по живот и здравље људи и материјалних добара
у складу са чланом 60. ове Одлуке.

Грађевински
инспектор
издаје
прекршајни налог за прекршај за који је одређена
новчана казна у фиксном износу.
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Дужности грађевинског инспектора у
поступку
инспекцијског надзора ради предузимања
хитних мера
на одржавању у циљу остваривања јавног
интереса
Члан 75.

У вршењу инспекцијског надзора
грађевински инспектор је дужан да забрани
решењем стамбеној заједници, односно другом
одговорном лицу из члана 15. овеОдлуке,
коришћење зграде или дела зграде и да нареди
хитно извођење радова и предузимање других
мера чијим неизвршењем би могле да настану
штетне последице по живот или здравље људи,
животну средину, привреду или имовину веће
вредности, у складу са чланом 60. ове Одлуке.
Решењем из става 1. овог члана утврђује
се и начин извршења решења у случају
непоступања по налогу инспектора, односно
преузимање радова на одржавању зграде од
Општинске управе општине Велико Градиштена
терет стамбене заједнице, односно другог
одговорног лица из члана 15. ове Одлуке, у
складу са чланом 61. став 1. ове Одлуке и налаже
се власнику посебног дела да омогући несметано
обављање радова у мери која је неопходна за
отклањање непосредне опасности по живот и
здравље људи, животну средину, привреду или
имовину веће вредности.
Уколико грађевински инспектор по
извршеном контролном надзору утврди да није
поступљено по роковима наложеним у решењу
из става 1. овог члана, доставиће надлежном
органу општинске управе општине Велико
Градиште акт којим се дозвољава извршење
решења, у складу са законом којим се уређује
општи управни поступак.
Стамбена заједница, односно друго
одговорно лице из члана 15. ове Одлуке,
трошкове за извршене радове и друге предузете
мере надокнађује Општинској управи општине
Велико Градиште, у роковима и на начин који
одреди надлежни орган Општинске управе.
Право на накнаду Општинска управа
општине Велико Градиште остварује на основу
фактуре (рачуна) о извршеним радовима и
другим предузетим мерама.
У случају да стамбена заједница, односно
друго одговорно лице из члана 15. oве Одлуке у
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утврђеном року не исплати општинској управи
општине Велико Градиште накнаду трошкова за
извршене радове и друге предузете мере,
надлежни орган општинске управе општине
Велико Градиште предузеће потребне мере ради
остваривања регреса од стамбене заједнице,
односно другог одговорног лица из члана 15. ове
Одлуке.
Достава решења инспектора Привредној
комори Србије
Члан 76.

Комунални
односно
грађевински
инспектор доставља Привредној комори Србије
решења којима је управнику, односно
професионалном управнику, по извршеном
инспекцијском надзору наложено исправљање
утврђених неправилности најкасније у року од
осам дана од дана правоснажности решења.
Поступање инспектора у случају да је
одговорно лице непознато
Члан 77.

Кад надлежни инспектор у вршењу
инспекцијског надзора утврди да је одговорно
лице непознато, решење односно акт којим се
дозвољава извршење решења доставља се
прибијањем на улазна врата објекта и огласну
таблу надлежног органа, што се констатује
забелешком инспектора о времену и месту
доставе на решењу, односно акту којим се
дозвољава извршење.
Одлучивање по жалби
Члан 78.

Против решења општинског комуналног
инспектора Одељења за инспекцијске послове
може се изјавити жалба општинском Већу
општине Велико Градиште у року од 15 дана од
дана достављања решења.
Против
решења
општинског
грађевинског
инспектора
Одељења
за
инспекцијске послове донетог у поступку
инспекцијског надзора жалба се изјављује
министарству надлежном за послове становања.
Жалба изјављена против решења
инспектора одлаже извршење, осим у случају из
члана 75. ст. 1. и 2. oве Одлуке.
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IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршај физичког лица као власника
посебног дела
Члан 79.

Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице као власник посебног дела, односно
власник зграде ако:
1) се након истека рока прописаног решењем
инспектора не придржава обавеза прописаних
чланом 14. Ове Одлуке, а у вези са чл. 72, 74, . и
75. oве Oдлуке;
2) не поступи у складу са одредбама члана 41.
став 4. oве Одлуке;

3) након истека рока прописаног решењем
инспектора из члана 75. став 1. Ове Одлуке не
предузме хитно извођење радова и друге мере по
хитним интервенцијама, односно у циљу
спречавања настанка штетних последица по
живот или здравље људи, животну средину,
привреду или имовину веће вредности;

4) као изабрани управник не предузме потребне
радње, укључујући и подношење тужбе, у циљу
регреса за трошкове одржавања, односно
поправке, против лица које је одговорно за
оштећење заједничких делова зграде у року од
два месеца од сазнања за штету и одговорно лице
у складу са чланом 68. став 1. ове Одлуке;

5) се и поред решења инспектора из члана 72.
став 1. тачка 7) ове Одлуке не придржава општих
правила кућног реда из Одлуке о куцном реду;

6) и поред решења инспектора не омогући
несметано обављање радова у мери која је
неопходна за отклањање непосредне опасности
по живот и здравље људи и материјалних добара
у складу са чланом 75 став 1. тачка 3) овеодлуке;

7) и поред решења инспектора не дозволи пролаз
кроз свој посебан део зграде или његову
употребу на други примерен начин ако је то
неопходно за поправку, односно одржавање
другог дела зграде или испуњење друге законске
обавезе у складу са чланом 75. став 2. oве
Одлуке;
8) настави са коришћењем зграде, односно дела
зграде након донетог решења из члана 74. став 1.
тачка 1. oве Одлуке.
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9) у наложеном року не врати део зграде у
претходно стање у складу са чланом 75. ст. 1. и
2. oве Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана
казниће се правно лице као власник посебног
дела новчаном казном у фиксном износу од
70.000,00
Новчаном казном у фиксном износу од
5.000,00 динара казниће се физичко лице ако:
1) не обезбеди приступ самосталном делу зграде
лицима која у складу са посебним прописима
редовно
одржавају
и
контролишу
функционалност
мреже,
односно
трансформаторске станице, инсталација и
опреме, као и склоништа која се налазе у згради
у складу са чланом 11. став 5. oве Oдлуке;

2) као изабрани управник не поднесе пријаву за
упис стамбене заједнице и управника у року од
15 дана од прве седнице скупштине, односно
промену управника и регистрацију промене
других података који се региструју и објављују у
регистру стамбених заједница у року од 15 дана
од дана одржавања седнице скупштине, односно
настанка промене у складу са чланом 40. став 4.
oве Одлуке;
3) као изабрани управник не извршава обавезе
прописане чланом 50. oве Oдлуке;

4) као професионални управник не извршава
обавезе прописане чланом 53. ст. 2. и 3. oве
Одлуке;

5) не учествује у трошковима одржавања
заједничких делова зграде и земљишта за
редовну употребу зграде и управљања зградом из
члана 63. став 1. ове Одлуке.
Прекршај стамбене заједнице
Члан 80.

Новчаном казном у фиксном износу од
70.000,00 динара казниће се за прекршај
стамбена заједница ако:

1) се након истека рока прописаног решењем
инспектора не изврши упис у регистар
стамбених заједница, односно не региструје
управника стамбене заједнице у складу са
чланом 40. став 4. oвe Oдлуке;
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2) након истека рока прописаног решењем
инспектора из члана 75. ст. 1. и 2. oве Одлуке не
спроведе извођење радова и предузимање других
мера чијим неизвршењем би могле да настану
штетне последице по живот или здравље људи,
животну средину, привреду или имовину веће
вредности;

3) након истека рока прописаног решењем
инспектора из члана 74. став 1. тачка 1) ове
Одлуке не прибави одговарајуће решење
надлежног органа за коришћење зграде, односно
дела зграде у складу са њеном наменом;

4) након истека рока из решења инспектора из
члана 75. став 1. овог закона не предузме хитно
извођење радова и друге мере по хитним
интервенцијама, односно у циљу спречавања
настанка штетних последица по живот или
здравље људи, животну средину, привреду или
имовину веће вредности;

5) након истека рока из решења инспектора не
донесе програм одржавања у складу са чланом
74. став 1. тачка 2) ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00
динара.
Прекршај привредног друштва које се бави
организовањем професионалног управљања
Члан 81.

Новчаном казном у фиксном износу од
100.000,00 динара казниће се за прекршај
привредно друштво које се бави организовањем
професионалног управљања, уколико:
1) се бави организовањем професионалног
управљања супротно члану 51. Ове Одлуке;

2) ангажује као професионалног управника лице
које не испуњава услове из члана 52. Ове Одлуке;

3) обавља послове организатора професионалног
управљања без закљученог уговора из члана 56.
став 4.ове Одлуке.

4) не поступи по захтеву стамбене заједнице у
складу са чланом 56. став 8. Ове Одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 15.000,00 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана
казниће се предузетник који се бави
организовањем професионалног управљања
новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00
динара.
За прекршај из става 4. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казному у фиксном износу од 15.000,00
динара.
Члан 82.

Лице против кога је издат прекршајни
налог прихвата одговорност за прекршај
плаћањем половине изречене казне у року од
осам дана од дана пријема прекршајног налога,
чиме се ослобођа плаћања друге половине
изречене казне.
Ако лице против кога је издат
прекршајни налог у року од осам дана од дана
пријема прекршајног налога не плати изречену
казну или не поднесе захтев за судско
одлучивање о издатом прекршајном налогу,
сматраће се да је прихватило одговорност
пропуштањем, а прекршајни налог ће постати
коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом
коначности и забелешком да новчана казна није
плаћена овлашћени орган доставља надлежном
прекршајном суду да изречену новчану казну
унесе у регистар и спроведе поступак извршења
у складу са овим законом.
Лице против кога је издат прекршајни
налог може прихватити одговорност за прекршај
и након истека рока од осам дана од пријема
прекршајног налога ако пре поступка извршења
добровољно плати целокупан износ изречене
новчане казне.
X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Прелазак стамбене зграде у стамбену
заједницу
Члан 83.

Даном ступања на снагу ове Одлуке
стамбена зграда у којој најмање два лица имају
право својине на два посебна дела у тој стамбеној
згради постаје стамбена заједница и стиче
својство правног лица у складу са овом Одлуком.
Стамбена заједница образована у складу
са ставом 1. овог члана је правни следбеник
стамбене зграде у пословима насталим према
прописима о одржавању стамбене зграде који су
важили до дана ступања на снагу ове Одлуке.
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Регистри и евиденције
Члан 84.

Регистри и Јединствена евиденција
прописани овомОдлуком успоставиће се у року
од 12 месеци од дана ступања на снагу
овеодлуке.
Скупштина или савет зграде формиран у
складу са прописима који су важили до ступања
на снагу ове Одлуке, односно власници посебних
делова зграде у којој није формирана скупштина
или савет зграде, дужни су да у року од шест
месеци од дана почетка рада Регистра изврше
регистрацију стамбене заједнице у складу са
одредбама ове Одлуке.
Члан 85.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о одржавању стамбених зграда
бр.360-15/96-01 од 03.10.1996.године.

Члан 86.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Велико Градиште”.
Број: 352-15/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чл.76 став 1 и 2 Закона о
становању и одржавању зграда („Службени
гласник РС“, бр.104/2016), члана 20. ст.1. тачке
6. Закона о лoкалној самоуправи (“Службени
гласник РС”, бр. 129/2007 i 83/2014 – др закони)
и члана 40. став 1. тачка 8. и члан 18. став 1. тачка
7Статута општине Велико Градиште(‘’Службени
гласник општине Велико Градиште’’, бр. 9/2008,
5/14, 5/16 и 28/16)
Скупштина општине Велико Градиште
на 7. седници одржаној 20.02.2017. године,
донела је

21. фебруар 2017.

ОДЛУКУ
О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком регулише се кућни ред у
стамбеним и стамбено-пословним зградама на
територији општине Велико Градиште.
Под кућним редом у смислу става 1. овог
члана подразумевају се права и обавезе власника,
односно корисника посебних и самосталних
делова зграде у циљу омогућавања несметаног
становања и правилног коришћења стамбеног,
стамбено-пословног простора у згради,
заједничких делова зграде, заједнички ограђеног
простора који припада згради, инсталација,
уређаја и опреме зграде у погледу њихове
употребе, чувања од оштећења, и одржавања
чистоће, реда и мира у згради.
Члан 2.
О спровођењу кућног реда стара се стамбена
заједница
преко
својих
органа
или
професионалниог
управника у складу са
Законом о становању и одржавању зграда.
Члан 3.
1 Зграда је објекат са кровом и спољним
зидовима, изграђена као самостална
употребна целина која пружа заштиту од
временских и спољних утицаја, а намењена
је за становање, обављање неке делатности
или за смештај и чување животиња, робе,
моторних возила, опреме за различите
производне и услужне делатности и др.
Зградама се сматрају и објекти који имају
кров, али немају (све) зидове (нпр.
надстрешница), као и објекти који су
претежно или потпуно смештени испод
површине земље (склоништа, подземне
гараже и сл.);
2 стамбена зграда је зграда намењена за
становање и користи се за ту намену, а
састоји се од најмање три стана;
3 стамбено-пословна зграда је зграда која се
састоји од најмање једног стана и једног
пословног простора;
4 посебни део зграде јесте посебна
функционална целина у згради која може да
представља стан, пословни простор, гаражу,
гаражно место или гаражни бокс;`
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стан је посебан део зграде који чини
функционалну целину, састоји се од једне
или више просторија намењених за
становање и по правилу има засебан улаз;
заједнички делови зграде су делови зграде
који не представљају посебан или
самостални део зграде, који служе за
коришћење посебних или самосталних
делова зграде, односно згради као целини,
као што су: заједнички простори
(степениште, улазни простори и ветробрани,
заједнички ходник и галерија, тавански
простор, подрум, бицикларница, сушионица
за веш, заједничка тераса и друге просторије
намењене заједничкој употреби власника
посебних или самосталних делова зграде и
др.), заједнички грађевински елементи
(темељи, носећи зидови и стубови,
међуспратне
и
друге
конструкције,
конструктивни део зида или зидна испуна,
изолација и завршна обрада зида према
спољашњем простору или према заједничком
делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци,
канали за проветравање, светларници,
конструкција и простори за лифт и друге
посебне конструкције и др.), као и заједничке
инсталације, опрема и уређаји (унутрашње
електричне, водоводне и канализационе,
гасоводне и топловодне инсталације, лифт,
громобрани, апарати за гашење, откривање и
јављање пожара, безбедносна расвета,
телефонске инсталације и сви комунални
прикључци који су намењени заједничком
коришћењу и др.), ако не представљају
саставни део самосталног дела зграде и не
чине саставни део посебног дела зграде,
односно не представљају део инсталација,
опреме и уређаја који искључиво служи
једном посебном делу, у смислу ове одлуке;

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Стамбене просторије и уређаје у
становима, као и заједничке уређаје у згради,
инсталације и опрема зграде власници посебних
делова зграде су дужни да користе са потребном
пажњом и да их чувају од оштећења и квара.
Власник посебног дела, односно власник
самосталног дела зграде, дужан је да:
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1) употребом, односно коришћењем свог
посебног, односно самосталног дела не омета
коришћење других делова зграде;
2) свој посебан, односно самостални део зграде
одржава у стању којим се не отежава, не
онемогућава и не ремети уобичајена употреба
осталих делова зграде;
3) одржава заједнички део зграде који чини
саставни део његовог посебног, односно
самосталног дела зграде у границама могућности
вршења овлашћења употребе тог дела;
4) учествује у трошковима одржавања и употребе
заједничких делова зграде и катастарске парцеле
на којој се налази зграда, у мери и на начин
одређен овом одлуком;
5) трпи употребу заједничких делова зграде у
складу са њиховом наменом од стране власника
самосталних делова или лица која раде по
њиховом налогу, односно пролажење трећих
лица ради доласка до одређеног посебног,
односно самосталног дела зграде;
6) дозволи пролаз кроз свој посебан, односно
самостални део зграде или његову употребу на
други примерен начин ако је то нужно за
поправку, односно одржавање другог дела зграде
или испуњење друге законске обавезе.
Право да захтева испуњење обавеза од
власника посебног дела зграде имају сваки
власник посебног дела зграде, власник
самосталног дела зграде и стамбена заједница, у
складу са својим правом које произлази из
обавезе власника посебног дела зграде.
Власник посебног, односно самосталног
дела зграде који је дужан да дозволи пролаз кроз
свој посебан део зграде или његову употребу на
други примерен начин у складу са тачком 6) став
1. овог члана има право да захтева да његов
посебни, односно самостални део зграде буде
враћен у стање у коме се налазио пре него што је
дозволио пролаз или његову употребу, односно
има право на накнаду штете која је причињена
пролазом или употребом на посебном, односно
самосталном делу зграде.
Члан 5.
Станари могу изузетно, у делу стана
обављати пословну делатност на начин којим се
не угрожава безбедност зграде и грађана, не
наноси штета згради и не ометају други
корисници у мирном коришћењу стана.
Натписе и рекламе на вратима власник
посебног дела зграде може постављати уколико
обавља пословну делатност у складу са важећим
прописима.
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По исељењу или престанку обављања
пословне делатности, власник посебног дела
зграде је дужан да натписе и рекламе уклони и
да простор на коме су били постављени доведе у
исправно стање.
Члан 6.
О кућном реду у згради старају се лица
из члана 2 ове Одлуке.
Власници или корисници посебних и
самосталних делова зграде имају обавезу да
одржавају своје делове зграда на начин којим се
обезбеђује функционалност тог дела зграде
према прописима који ближе одређују њихову
функционалност и на начин којим се елиминише
опасност од наступања штете или немогућности
коришћења других делова зграде.
Одржавање зграде се може уговором
поверити правним лицима или предузетницима
који се баве пословима одржавања зграде.
Уколико лица из ст. 2. и 3. овог члана не
организују одржавање у складу са овом Одлуком,
надлежо одељење опшинске управе Општине
Велико Градиште повериће посао одржавања
зграде организацији којој је поверено обављање
послова од јавног интереса.
Лица из члана 2. ове Одлуке дужна су да
испуне мере прописане законом којим се уређује
област заштите од пожара и област запаљивих и
горивих течности и запаљивих гасова, у смислу
држања запаљивих и горивих течности и
запаљивих гасова и испуњења минималних
превентивних мера које се односе на евакуацију
људи и текуће одржавање уређаја за откривање
и јављање пожара и уређаја за гашење пожара.
За штету која проистекне због
пропуштања обавезе одржавања из става 1. овог
члана одговара лице из члана 2. ове Одлуке које
је било дужно да организује извођење
одговарајуће врсте радова.
Заједнички делови зграде (степениште,
ходници, подрум, таван, перионица, просторија
за сушење веша и сл.) и простори и објекти изван
зграде(двориште) служе за потребе свих станара
и користе се у складу са њиховом наменом.
Заједнички делови зграде не смеју се
користити за становање нити издавати на
коришћење у било које сврхе осим просторија
које се по посебним прописима претварају у
станове, пословне просторије и атељее.
Станови морају бити обележени
бројевима, а власници посебних делова зграде су
дужни да бројеве уредно одржавају.
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Ако зграда има стан немењен за
становање радника који ради на одржавању
стамбених зграда (службени стан), овај стан мора
бити обележен натписом “службени стан”.
У згради мора постојати ажуран списак
корисника и власника посебних делова зграде, о
чему се стара управник стамбене заједнице.
Члан 7.
Власници и корисници посебних делова
зграде су дужни да обезбеде да улаз у зграду,
степениште, приступ кровној тераси, приступној
галерији и светларницима, ходницима и
заједничким деловима зграде буду слободни ради
несметаног пролаза и у њима је забрањено
одлагање материјала и понашање које на било
који начин нарушава њихову функционалност,
безбедност чистоћу и хигијену (остављање
намештаја, уређаја, уношење блата, остављање
смећа, отпада, огревног материјала и друго).
Члан 8.
Власници и корисници посебних делова
зграде су дужни да за време кише, снега и других
временских непогода, обезбеде да прозори на
степеништу, светларницима, тавану, подруму и
другим заједничким просторијама и заједничким
деловима зграде буду затворени.
Власници и корисници посебних делова
зграде су дужни да са прозора, тераса, балкона и
лођа уклањају снег и лед, при чему морају
водити рачуна да не оштете заједничке
просторије и заједничке делове зграда, и да не
угрожавају безбедност осталих станара и
пролазника.
Власници и корисници посебних делова
зграде су дужни да обезбеде чишћење снега и
уклањање леда испред зграде, а у циљу
несметаног функционисања зграде и простора и
објеката изван зграде.
Члан 9.
Није дозвољено сушење рубља на
отвореним деловима зграде (прозори, терасе,
балкони и лође) који су видљиви са улице или
друге јавне површине, ако у згради постоји
просторија за сушење рубља.
Члан 10.
Није дозвољено са прозора, тераса,
балкона и лођа трешење тепиха, постељине и
других ствари, као и бацање отпада свих врста.
Скупштина стамбене заједнице одређује
и уређује место и време тресења тепиха,
постељних и других ствари.
Није дозвољено на терасама, балконима
и лођама држање ствари и предмета који
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нарушавају изглед зграде (намештај, огревни
материјал и слично).
Није дозвољено постављање кимауређаја на видљивом делу зграде без предходног
одобрења Одељења за урбанизам Општине
Велико Градиште.
Члан 11.
Власници и корисници посебних делова
су дужни да огревни материјал држе у подруму,
а у зградама без подрума, на местима која одреде
органи стамбене заједнице.
Није дозвољена припрема и цепање
огревног материјала у становима и на другим
местима која за то нису одређена.
Места за цепање и припремање огревног
материјала одређују органи стамбене заједнице.
Одмах по уношењу огревног материјала
у подрум или друга за то одређена места, власник
и корисник посебног дела зграде је дужани да
очисти и доведу у ред место на којем је материјал
био истоварен.
Држање течног гаса (бутана), течних
горива (лож уља) и других запаљивих материјала
на одређеним местима мора бити у складу са
законским и другим прописима којима је
регулисана ова област.
Члан 12.
На прозорима, терасама, балконима и
лођама забрањено је држање ствари, односно
предмета који би услед пада могли повредити,
оштетити или упрљати пролазнике и возила.
Цвеће у саксијама може се држати на
прозорима, терасама, балконима и лођама, или на
ивици истих само у одређеним сигурносним
посудама, а заливање цвећа мора се обављати
тако да вода не кваси фасаду зграде, балконе,
терасе или пролазнике и возила.
Члан 13.
Власници и корисници посебних делова
зграде су дужни да улазну капију или улазна
врата држе откључана, осим ако зграда има
спољне сигналне уређаје за позивање станара.
Власници и корисници посебних делова
зграде су дужни да улазну капију или улазна
врата закључавају у времену од 23,00 до 4,00
часа наредног дана, од 01. априла до 30.
септембра, односно од 22,00 до 5,00 часа
наредног дана од 1. октобра, до 31. марта, ако
зграда нема спољне сигналне уређаје за
позивање станара.
Власници и корисници посебних делова
зграде који даљинским управљачем отварају
улазну капију ради уласка или изласка возила из
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гараже или дворишта, дужни су да провере да ли
је капија закључана након уласка или изласка
возила из гараже или дворишта.
Члан 14.
У сваком улазу у зграду Управник
стамбене заједнице дужан је да на видном месту
истакне ову одлуку, списак власника и корисника
посебних делова зграде који садржи име и
презиме власника, корисника и чланова њиховох
породичних домаћинстава, спрат и број стана, и
списак заједничких делова зграде са назнаком
њихове намене.
Ако орган управљања стамбене
заједнице донесе одлуку да списак из става 1.
овог члана не истакне на видном месту дужан је
да на видном месту истакне обавештење о томе
код кога се списак налази како би био доступан
свим власницима и корисницима посебних
делова зграде и надлежним органима.
У случају промене власницика посебних
делова зграде, односно броја корисника станова,
орган управљања зградом дужан је да списак из
става 1. овог члана ажурира.

Власник стана, односно пословне
просторије дужан је да органу управљања
зградом пријави промену станара, односно број
станара у року од осам дана од дана настале
промене.
Члан 15.
У сваком улазу у зграду, правно лице или
предузетник коме је поверено одржавање зграде,
дужно је да на видном месту истакне упутство о
начину пријаве квара на инсталацији, уређајима
и опреми зграде.
Орган управљања стамбене заједнице
дужан је да на видном месту истакне обавештење
о томе коме се власници и корисници посебног
дела зграде могу обратити у случају квара лифта,
инсталација, уређаја и опреме зграде, и код кога
се налазе кључеви од просторија у којима су
инсталације, уређаји и опрема зграде.
Члан 16.
Власник или корисник посебног дела
који примети да су инсталације, уређаји и опрема
зграде или њихов део у квару, дужан је да о томе
одмах обавести правно лице или предузетника
коме је поверено одржавање зграде, односно
станара одређеног за пријем и прослеђивање
оваквих обавештења.
Члан 17.
Лифт се не може користити противно
својој намени и носивости, односно за пренос
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тешког грађевинског материјала, намештаја и
опреме за стан, који по својој тежини и
димензијама нису примерени техничким
карактеристикама лифта.
Упутство за употребу лифта мора бити
видно истакнуто.
У случају квара лифта, лифт се мора
искључити из употребе, на свим вратима лифта
мора се истаћи упозорење да је у квару и о
насталом квару обавестити правно лице или
предузетник коме је поверено одржавање зграде,
о чему се стара орган управљања стамбене
заједнице.
Орган управљања стамбене заједнице се
стара о редовној контроли исправности лифта,
противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у
згради, а у складу са позитивним законским
прописима који уређују ту област.
Члан 18.
Власници и корисници посебног дела,
односно орган управљања стамбене заједнице,
дужни су да у зимском периоду предузму мере
заштите од смрзавања и прскања водоводних и

канализационих инсталација и уређаја у
становима,
заједничким
и
пословним
просторијама.
Члан 19.
Уређење простора за игру и забаву деце,
станари зграде или више зграда, могу уредити у
складу са важећим планским актима надлежног
органа за комуналне послове, а по одобрењу
одељења за привредни и економски развој и
дијаспору општине Велико Градиште, којој су
поверени послови уређивања и коришћења
грађевинског земљишта.
Члан 20.
У становима, заједничким и пословним
просторијама у згради није дозвољено
постављати или демонтирати инсталације,
уређаје и опрему зграде, без сагласности
надлежних јавних комуналних и других
предузећа или вршити друге преправке без
одобрења власника стана или пословног
простора, односно носиоца права располагања на
стану или пословном простору.
Одобрење из става 1. овог члана,
подразумева прибављање и других одобрења
надлежних органа, када су у питању радови за
које је, у складу са законом, обавезно
прибављање таквог одобрења.
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Члан 21.
које
изводи
грађевинске,
Лице
грађевинско-занатске и инсталатерске радове у
згради или на згради, дужно је да претходно о
томе обавести власнике посебних делова,
односно орган управљања стамбеном заједницом
и пријави дан почетка, врсту и трајање радова, и
да по обављеном послу просторије у згради које
су биле предмет радова или на било који начин
везане за извођење радова, остави у исправном
стању.
Обавезу обавештавања из става 1. овог
члана, има и власник и корисник посебног дела
када изводи радове у стану или пословним
просторијама, као и обавезу да прикаже
одобрење из члана 20. ове Одлуке, управнику
стамбене заједнице.
Радови из ст. 1. и 2. овог члана, осим у
случајевима хаварије и потребе за хитним
интервенцијама, не могу се изводити у време
одређено као време одмора.
Члан 22.
При коришћењу стана, заједничких
делова зграде, заједнички ограђеног простора
који припада згради, ходника, кровних тераса,
степеништа и приступних галерија у згради,
забрањено је виком, буком, трчањем, скакањем,
играњем лоптом и сличним поступцима ометати
власнике и кориснике посебног дела зграде у
мирном коришћењу стана.
У време одмора, радним данима у
времену од 14,00 до 17,00 часова и од 22,00 до
5,00 часова наредног дана, а у данима викенда у
времену од 16,00 до 18,00 часова и од 22,00 до
5,00 часова наредног дана, није дозвољено
коришћење разних машина и уређаја, музичких
апарата и уређаја, као и свирање и певање, изнад
собне јачине звука у стану и пословним
просторијама, односно згради којим се ремети
мир и тишина у згради.
Власници и корисници посебног дела
зграде се у поменутом времену морају понашати
на начин који обезбеђује потпуни мир и тишину
у згради.
Орган управљања стамбеном заједницом
може да одреди и други временски период као
време одмора и та одлука мора бити истакнута
на огласној табли заједно са Одлуком о кућном
реду у стамбеним зградама.
Члан 23.
Прозори на подруму морају имати
решетку или густу жичану мрежу која спречава
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убацивање предмета који могу да изазову пожар
или друга оштећења зграде.
Члан 24.
Власници и корисници посебног дела
зграде, у складу са посебним прописима о
држању животиња, држе мачке, псе и друге
животиње, дужни су да пазе да те животиње не
стварају нечистоћу и не нарушавају мир и
тишину у згради.
Члан 25.
У погледу изношења и депоновања
кућног смећа, као и отпадака који не спадају у
кућно смеће (кабасто, зелени и грађевински
отпад), примењују се одговарајући прописи
општине Велико Градиште који регулишу ову
област.
НАДЗОР
Инспекцијски надзор
Члан 26.
Инспекцијски надзор врши Одељење за
инспекцијске послове
преко комуналне и
грађевинске инспекције.
Инспектор је дужан да пружа стручну
помоћ у вршењу инспекцијског надзора и да даје
стручна објашњења, да предузима превентивне
мере, укључујући и то да обавештава субјекта
инспекцијског надзора у вези са обавезама из
прописа, указује субјекту инспекцијског надзора
на могуће забрањене, односно штетне последице
његовог
понашања,
опомене
субјекта
инспекцијског надзора на потребу отклањања
узрока незаконитости које могу настати у
будућности.
На поступање, права и обавезе
инспектора за комуналне делатности и
грађевинског инспектора која нису уређена овим
одлуком примењује се закон којим се уређује
инспекцијски надзор.
Права и обавезе комуналног инспектора
Општине Велико Градиште
Члан 27.
У вршењу послова инспекцијског
надзора комунални инспектор Одељења за
инспекцијске послове општине Велико Градиште
има право и обавезу да:
1 проверава да ли се власници посебних делова
и власници самосталних делова придржавају
обавеза прописаних чланом 4. ове Одлуке.
2 проверава да ли се власници посебних делова
придржавају општих правила кућног реда из
ове Одлуке.
3 У вршењу инспекцијског надзора, комунални
инспектор има овлашћење да прегледа опште
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и појединачне акте, евиденције и другу
документацију надзираног субјекта у складу
са овом Одлуком, коју није могао да прибави
по службеној дужности, саслуша и узима
изјаве од одговорног лица стамбене
заједнице (управника или професионалног
управника), као и да предузима друге радње
везане за инспекцијски надзор у циљу
утврђивања чињеничног стања.
Дужности комуналног инспектора Општине
Велико Градиште

Члан 28.
Уколико
надзирани
субјекат
у
остављеном року није предузео мере за
отклањање неправилности које су му наложене,
комунални инспектор Општине Велико
Градиште дужан је да:
1 наложи
решењем
власницима
посебних и самосталних делова да се
придржавају обавеза прописаних чланом 4.
ове одлуке;
2 наложи
решењем
власницима
посебних делова да се придржавају општих
правила кућног реда прописаним овом
Одлуком
Комунални инспектор општинске управе
Општине Велико Градиште издаје прекршајни
налог за прекршај за који је одређена новчана
казна у фиксном износу.
Права и обавезе грађевинског инспектора

Члан 29.
Грађевински инспектор у вршењу
инспекцијског надзора има право и обавезу да:
1 проверава да ли се зграда и њени делови
користе у складу са својом наменом;
2 проверава да ли се коришћењем зграде
доводи у опасност живот и здравље људи,
безбедност зграде и имовине, саобраћаја,
околине и животне средине;
3 проверава да ли на изграђеној згради постоје
недостаци који угрожавају безбедност њеног
коришћења и околине;
4 проверава да ли се у посебном делу зграде у
ком се обавља пословна делатност та
делатност обавља на начин којим се угрожава
безбедност зграде и грађана, наноси штета
згради и ометају други корисници у мирном
коришћењу станова;
5 проверава да ли је власник посебног дела
зграде омогућио обављање радова у мери
која је неопходна за отклањање непосредне
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опасности по живот и здравље људи и
материјалних добара.
Управник, професионални управник,
односно друго одговорно лице из члана 2. ове
Одлуке дужно је да, уколико је то потребно ради
утврђивања чињеница, грађевинском инспектору
омогући потпун и несметан увид у
документацију коју инспектор није могао да
прибави по службеној дужности, као и улазак у
све заједничке делове, односно самосталне
делове зграде, уколико они представљају
заједничку имовину, и вршење увиђаја у њима.
Дужности грађевинског инспектора

Члан 30.
Уколико
надзирани
субјекат
у
остављеном року није предузео мере за
отклањање неправилности које су му наложене,
грађевински инспектор дужан је да:
1) забрани решењем стамбеној заједници,
односно другом одговорном лицу из члана 2. ове
Одлуке, коришћење зграде, односно дела зграде
уколико се она не користи у складу са својом
наменом до прибављања одговарајућег решења
надлежног органа;
2) наложи решењем стамбеној заједници,
односно другом одговорном лицу из члана 2. ове
Одлуке, доношење односно спровођење
програма одржавања зграде .
3) наложи решењем стамбеној заједници,
односно другом одговорном лицу из члана 2. ове
Одлуке, обављање радова у мери која је
неопходна за отклањање непосредне опасности
по живот и здравље људи и материјалних добара
у складу са чланом 6. oве Одлуке.
Грађевински
инспектор
издаје
прекршајни налог за прекршај за који је одређена
новчана казна у фиксном износу.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице као власник посебног дела,односно зграде
ако:
1 се након истека рока прописаног решењем
инспектора
не
придржава
обавеза
прописаних чланом 4. ове Одлуке, а у вези са
чл. 28 и чл. 30. Ове одлуке
2 се и поред решења инспектора из члана 28.
став 1. тачка 2) ове Одлуке не придржава
општих правила кућног реда;
3 и поред решења инспектора не омогући
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несметано обављање радова у мери која је
неопходна за отклањање непосредне
опасности по живот и здравље људи и
материјалних добара у складу са чланом 30.
став 1. тачка 3) ове Oдлуке;
4 настави са коришћењем зграде, односно дела
зграде након донетог решења из члана 30.
став 1. тачка 1. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана
казниће се правно лице као власник посебног
дела новчаном казном у фиксном износу од
70.000,00 динара.
Прекршај стамбене заједнице

Члан 32.
Новчаном казном у фиксном износу од
70.000,00 динара казниће се за прекршај
стамбена заједница ако:
1 након истека рока прописаног решењем
инспектора из члана 30. став 1. тачка 1) ове
Одлуке не прибави одговарајуће решење
надлежног органа за коришћење зграде,
односно дела зграде у складу са њеном
наменом;
2 ) након истека рока из решења инспектора не
донесе програм одржавања у складу са
чланом 30. став 1. тачка 2) ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном
у фиксном износу од 15.000,00 динара.
Члан 33.
Лице против кога је издат прекршајни
налог прихвата одговорност за прекршај
плаћањем половине изречене казне у року од
осам дана од дана пријема прекршајног налога,
чиме се ослобођа плаћања друге половине
изречене казне.
Ако лице против кога је издат
прекршајни налог у року од осам дана од дана
пријема прекршајног налога не плати изречену
казну или не поднесе захтев за судско
одлучивање о издатом прекршајном налогу,
сматраће се да је прихватило одговорност
пропуштањем, а прекршајни налог ће постати
коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом
коначности и забелешком да новчана казна није
плаћена овлашћени орган доставља надлежном
прекршајном суду да изречену новчану казну
унесе у регистар и спроведе поступак извршења
у складу са овим законом.
Лице против кога је издат прекршајни
налог може прихватити одговорност за прекршај
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и након истека рока од осам дана од пријема
прекршајног налога ако пре поступка извршења
добровољно плати целокупан износ изречене
новчане казне.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Велико Градиште”, осим одредбе члана
23. ове одлуке која ће почети да се примењује у
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Број: 36-1/2017-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 32. став 2. Закона о
комуналним делатностима (‘’Сл. гласник РС’’,
бр.88/11 и 104/2016), члана 20. став 1. тачка 26. ,
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи
(‘’Службени
гласник
РС’’,
бр.129/2007 i 83/2014 – др закони) и члана 40.
Статута општине Велико Градиште (‘’Сл.
гласник општине Велико Градиште’’, бр. 9/08,
5/14, 5/16 и 28/16),
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 7. седници, одржаној дана 20.02.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. члан
Овом Одлуком уређују се послови
инспекцијског надзора над извршавањем закона
и прописа општине Велико Градиште који се
односе на: обављање комуналних делатности,
коришћење и одржавање комуналних објеката,
коришћење, уређивање и одржавање јавних
површина и добара у општој употреби, као и
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друге послове утврђене законом и прописима
општине.
II ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
2. члан
Послове инспекцијског надзора из члана
1. ове Одлуке за територију општине Велико
Градиште обављаће комунална инспекција
општине Велико Градиште (у даљем тексту:
комунална инспекција).

3. члан.
Комунална инспекција врши послове
инспекцијског надзора на основу закона и
одлука Скупштине општине Велико Градиште
над обављањем комуналне делатности или друге
делатноси од јавног интереса јавно комуналних
и других јавних предузећа које је основала
општина или предузећа којима је поверено
вршење комуналне делатности, контролу стања
комуналних објеката, уређаја и инсталација,
начин и безбедност њиховог коришћења и друге
послове који буду предвиђени посебним
одлукама и прописима општине којима се
уређују односи од непосредног интереса за
грађане.

III НАДЛЕЖНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА, ПРАВА,
ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ КОМУНАЛНОГ
ИНСПЕКТОРА
4. члан
Комунална инспекција врши контролу
стања комуналних објеката и пружања услуга
јавно комуналних и других јавних предузећа које
је општина основала или предузећа коме је
поверено вршење комуналних послова у
областима:

•

•
•
•

•
•
•

•
•

коришћење и одржавање објеката за
снабдевањe водом за пиће,
одвођење и пречишћавање атмосферских и
отпадних вода са површина јавне намене,
одржавање шахти, хидраната и сливника и
одржавање и експлоатација канализације,
управљање комуналним отпадом,
управљање гробљем и одржавање, уређење
гробља и сахрањивање
погребне делатности
управљање јавним паркиралиштима,
функционисање и одржавање објеката јавне
расвете,
управљање пијацама,
одржавање путева, улица, тргова, коловоза и
тротора,
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•

•

•
•
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одржавање, уређење и чишћење јавних
површина,
одржавање, уређење и чишћење јавних
зелених површина,
послови зоохигијене,
други послови од општег интереса одређени
законом и општинским одлукама.

5. члан
Послове из надлежности комуналне
инспекције врши општински комунални
инспектор.
Општински комунални инспектор је
самосталан у раду у границама овлашћења
утврђених законом и другим прописима и за свој
рад је лично одговоран.

6. члан
Послове
општинског,
комуналног
инспектора може да обавља лице које је стекло
одговарајуће високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама или специјалистичким
струковним студијама, односно лице које је
стекло високо образовање на основним студијама
на факултету у трајању од најмање четири
године, а које је у погледу права која из њега
произлазе изједначено са академским називом
мастер, као и лице које је стекло одговарајуће
образовање на основним академским студијама
и основним струковним студијама, односно има
стечено више образовање, а које је у погледу
права која из њега произлазе изједначено са
основним струковним студијама, положеним
државним стручним испитом за рад у органима
управе и испитом за инспектора и најмање три
године радног искуства у струци.
Приликом вршења надзора, комунални
инспектор мора имати легитимацију којом
доказује својство инспектора.
Легитимацију комуналног инспектора
издаје начелник Општинске управе.
Образац и садржина легитимације
комуналног
инспектора
прописана
је
Правилником о обрасцу и садржини
легитимације инспектора и врсти опреме коју
користи инспектор.
7. члан
Приликом
вршења
послова
инспекцијског надзора, комунални инспектор
користи опрему и службену одећу.
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Врста, изглед и рок трајања службене
одеће комуналног инспектора прописана је
Правилником о обрасцу и садржини
легитимације инспектора и врсти опреме коју
користи инспектор.
8. члан
При вршењу инспекцијског надзора
општински комунални инспектор је овлашћен да:
1 Врши увид у опште и појединачне акте,
евиденције и другу документацију вршилаца
комуналне делатности и других правних и
физичких лица;
2 саслуша и узима изјаве од одговорних лица
код вршилаца комуналне делатности и
других правних и физичких лица;
3 прегледа објекте, постројења и уређаје за
обављање комуналне делатности и пословне
просторије ради прикупљања неопходних
података;
4 фотографише и сними простор у коме се
врши инспекцијски надзор, као и друге
ствари које су предмет надзора
5 наложи решењем да се комунална делатност
обавља на начин утврђен законом и
општинским одлукама;
6 наложи решењем извршавање утврђених
обавеза и предузимања мера за отклањање
недостатака у обављању комуналне
делатности;
7 прегледа објекте, постројења и уређаје који
служе коришћењу комуналних услуга,
укључујући и оне које представљају
унутрашње инсталације и припадају
кориснику комуналне услуге;
8 наложи решењем кориснику извршење
утврђених обавеза као и отклањање
недостатака на унутрашњим инсталацијама
и да приступи тим инсталацијама приликом
извршења решења којим је наложио
отклањање недостатака или искључење
корисника са комуналног система;
9 изриче новчану казну прекршајним налогом
у складу са законом којим се уређују
прекршаји;
10 подноси захтев за покретање прекршајног
поступка, односно пријаву за привредни
преступ или кривично дело уколико оцени да
постоји сумња је повредом прописа учињен
прекршај, привредни преступ или кривично
дело;
11 наложи решењем уклањање ствари и других
предмета са површина јавне намене ако су
они ту остављени противно прописима;
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12 наложи решењем уклањање, односно
премештање возила, као и постављање
уређаја којима се спречава одвожење возила
са површина јавне намене ако су остављена
противно прописима;
13 забрани решењем одлагање отпада на
местима која нису одређена за ту намену;
14 забрани решењем спаљивање отпада изван за
то одређеног постројења;
15 забрани решењем одлагање комуналног
отпада ван за то одређених комуналних
контејнера и типских посуда;
16 Забрани решењем премештање комуналних
контејнера од стране неовлашћених лица, као
и њихово оштећење и уништење;
17 забрани решењем бацање горућих предмета
и неохлађеног пепела у комуналне контејнере
и корпе за отпад;
18 забрани решењем одлагање комуналног
отпада на местима која нису одређена као
одлагалишта, трансфер станице или
регистроване комуналне депоније и на
приступне путеве тим локацијама;
19 забрани решењем одлагање отпадног
грађевинског материјала, земље и осталог
грађевинског материјала ван за то одређене
локације;
20 забрани решењем одлагање отпада и
отпадних материја у водотоке и на обале
водотока;
21 забрани решењем оштећење и уништење
водоводне и канализационе инсталације;
22 забрани решењем оштећење и уништење
инсталације јавне расвете;
23 забрани решењем оштећење и уништење
дечијих игралишта, ограда, клупа и осталог
имобилијара и опреме на игралиштима;
24 забрани решењем оштећење и уништење
зелених површина, засада и осталог пратећег
имобилијара и опреме;
25 забрани решењем оштећење и уништење
објеката од општег јавног интереса;
26 забрани решењем заузеће и уређење
површина јавне намене без одобрења
надлежне службе;
27 забрани обављање комуналне делатности
субјекту који ту делатност обавља супротно
одредби члана 9. Закона о комуналним
делатностима;
28 контролише
управљање
неопасним
комуналним отпадом;
29 контролише чишћење и одржавање јавних
површина око предузећа, установа,
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спортских терена и објеката, пословних и
објеката,
градилишта,
стамбених
неизграђених плацева, стоваришта, као и
осталих јавних површина;
контролише одржавање јавних зелених
површина;
контролише водоводну и канализациону
инсталацију;
контролише инсталацију јавне расвете;
контролише одржавање фасада, олука и
клима уређаја као и одржавање, чишћење и
уређење излога;
контролише истицање рекламних паноа;
контролише заузеће јавних површина мањим
монтажним
објектима
привременог
карактера,
тезгама,
витринама,
фрижидерима,
изложбеним
сталцима,
жардињерама,
летњим
баштама,
хаварисаним возилима, пољопривредним
прикључним машинама и другим стварима и
предметима, складиштење робе и амбалаже
испред радњи и других објеката на улици,
тротоарима,
скверовима
и
осталим
површинама јавне намене;

36 контролише постављање, одржавање и
чишћење саобраћајне и информативне
сигнализације;
37 контролише одржавање улица и путева у
граду и другим насељима;
38 контролише обележавање насељених места,
улица и стамбених објеката;
39 контролише управљање пијацама, јавним
паркиралиштима и гробљима;
40 контролише одржавање уличних отвора
(шахти и сливника) и хидраната;
41 контролише одржавање других објеката и
површина од општег јавног интереса чија
функционалност, изглед и чистоћа утичу на
изглед и уређење насељеног места;
42 контролише истовар, утовар и претовар
огревног, грађевинског и другог материјала и
робе са аспекта комуналног реда, изношење
кућног и уличног неопасног отпада, зеленог
и кабастог отпада, шљаке, угљене прашине,
шута, пепела и сл.;
43 контролише испуштање отпадних и
фекалних вода;
44 контролише сакупљање и одвођење
атмосферских вода са јавних површина;
45 контролише инвеститора, односно извођење
радова од стране инвеститора на
површинама јавне намене, враћање јавних
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површина у првобитно стање као и њихово
чишћење након завршетка радова;
нареди обустављање радова који се
бесправно изводе на јавним површинама или
противно важећим прописима и издатој
документацији;
нареди уклањање снега и леда са путева,
улица и тротоара као и уклањање леденица
са кровова и тераса;
нареди трајно уклањање засада који
оштећују или могу да оштете мрежу јавних
инсталација;
нареди поткресивање дрвећа које додирује
електро и телефонску мрежу;
нареди обавезу вршења зоохигијенске
делатности;
одреди рокове за отклањање неправилности
или недостатака односно рокове за извршење
решења;
предузима и друге мере утврђене Законом
и одлукама Скупштине општине Велико
Градиште.

9. члан
Комунални инспектор је дужан да узме у
поступак пријаве правних и физичких лица у
вези са пословима из надлежности комуналне
инспекције и да у року од осам радних дана о
резултатима поступка обавести подносиоца
пријаве.
О сваком извршеном прегледу и радњама
комунални инспектор саставља записник, у
складу са законом.
Записник се обавезно доставља вршиоцу
комуналне делатности, односно другом правном
или физичком лицу над чијим је пословањем,
односно поступањем извршен увид.

10. члан
Вршиоци комуналне делатности, као и
друга правна и физичка лица дужни су да
комуналном инспектору омогуће несметано
обављање надзора, да му без одлагања ставе на
увид и располагање потребну документацију и
друге доказе и изјасне се о чињеницама које су
од значаја за вршење надзора.

11. члан
Комунални инспектор у вршењу
инспекцијског надзора кад утврди да се омета
вршење комуналне услуге или коришћење
комуналних објеката остављањем возила, ствари
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и других предмета или на други начин, наредиће
решењем кориснику, односно сопственику, ако је
присутан, да одмах уклони те ствари, односно
предмете, под претњом принудног извршења.
Ако се лице из става 1. овог члана не
налази на лицу места, комунални инспектор ће,
без саслушања странке, донети решење којим ће
наложити да се возила, ствари и други предмети
уклоне у одређеном року, који се може одредити
и на минуте.
Решење из става 2. овог члана лепи се на
те ствари, односно предмете уз назначење дана и
часа када је налепљено и тиме се сматра да је
достављање извршено, а доцније оштећење,
уништење или уклањање овог решења не утиче
на ваљаност достављања.
Ако лице из става 1. овог члана не
поступи по датом налогу, комунални инспектор
ће одредити постављање уређаја којим се
спречава одвожење возила, односно одредиће да
се возила, ствари и други предмети уклоне о
трошку корисника, односно сопственика, на
место које је за то одређено.

Трошак из става 4. овог члана се утврђује
актом надлежног органа општине и може да
обухвата трошкове поступка, одношења возила,
ствари и другог предмета, лежарине и друге
доспеле трошкове.
Жалба против решења из ст. 1. и 2. овог
члана не одлаже његово извршење.

12. члан
Ако комунални инспектор приликом
вршења надзора утврди да пропис није
примењен или да је неправилно примењен, у
року који не може бити дужи од 15 дана од дана
извршеног надзора донеће решење о отклањању
утврђене неправилности и одредиће рок за њено
отклањање.
На решење комуналног инспектора може
се изјавити жалба Општинском већу у року од 15
дана од дана достављања решења, сем ако је
законом друкчије предвиђено.
О жалби Општинско веће одлучује у року
од 30 дана од дана пријема жалбе. Жалба не
одлаже
извршење
решења
комуналног
инспектора.
Решење Општинског већа је коначно у
управном поступку и против њега се може
покренути управни спор.

21. фебруар 2017.

13. члан
Комунални инспектор у обављању
послова сарађује са Министарством унутрашњих
послова и инспекцијским службама Републике
Србије, у складу са законом.
Сарадња из става 1. овог члана обухвата
нарочито: међусобно обавештавање, размену
информација, пружање непосредне помоћи и
предузимање заједничких мера и активности од
значаја за обављање послова комуналне
инспекције.
Када комунални инспектор у поступку
вршења службених послова, утврди повреду
прописа чију примену контролише други орган
односно инспекција, дужан је да о томе обавести
надлежни орган или инспекцију.

14. члан
Комунални инспектор обавештава
руководиоца организационе јединице и
руководиоца органа управе о појавама битнијег
нарушавања самосталности и незаконитог
утицаја на његов рад.
Комунални инспектор је посебно
одговоран:
1 ако не предложи или не покрене поступак
пред надлежним органом због утврђене
незаконитости, односно неправилности;
2 ако прекорачи границе овлашћења.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

15. члан
Новчаном казном у фиксном износу од
70.000,00 динара, казниће се за прекршај правно
лице односно предузеће ако:
1 онемогући или омета комуналног инспектора
у вршењу послова надзора,
2 не достави тражене податке у року
одређеном
решењем
комуналног
инспектора,
3 не поступи по решењу комуналног
инспектора,
4 на други начин омета вршење надзора.

За прекршај из става 1. овог члана
казниће се одговорно лице у правном лицу у
фиксном износу од 15.000,00 динара.
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16. члан
Новчаном казном у фиксном износу од
30.000,00 динара казниће се предузетник
,односно власник радње која нема својство

правног лица ако учини неки од прекршаја из
члана 15. став 1. ове Одлуке.

17. члан
Новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара казниће се грађанин ако учини
неки од прекршаја из члана 15. став 1. ове
Одлуке.

18. члан
Лице против кога је издат прекршајни
налог прихвата одговорност за прекршај
плаћањем половине изречене казне у року од
осам дана од дана пријема прекршајног налога,
чиме се ослобођа плаћања друге половине
изречене казне.
Ако лице против кога је издат
прекршајни налог у року од осам дана од дана
пријема прекршајног налога не плати изречену
казну или не поднесе захтев за судско
одлучивање о издатом прекршајном налогу,
сматраће се да је прихватило одговорност
пропуштањем, а прекршајни налог ће постати
коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом
коначности и забелешком да новчана казна није
плаћена овлашћени орган доставља надлежном
прекршајном суду да изречену новчану казну
унесе у регистар и спроведе поступак извршења
у складу са овим законом.
Лице против кога је издат прекршајни
налог може прихватити одговорност за прекршај
и након истека рока од осам дана од пријема
прекршајног налога ако пре поступка извршења
добровољно плати целокупан износ изречене
новчане казне.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
19. члан
Сви термини у овој одлуци употребљени
у мушком роду подразумевају се и у женском
роду и обрнуто.
20.члан
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи Одлука о комуналној
инспекцији (‘’Сл. гласник општине Велико
Градиште’’, бр.03/2015.).
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21. члан
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана
од дана објављивања у ‘’Службеном гласнику
општине Велико Градиште’’.
Број: 355-33/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 32. а у складу са чланом
20. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/2014), чл. 18. и 40.
Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008,
5/14, 5/16 и 28/16), а у вези са чл. 2., 3., 4., 5., 6. и
9. Закона о комуналним делатностима (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2011 и 104/2016) и чланом 46.
Закона о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр.
91/2005, 30/2010 и 93/2012),
Скупштина општине Велико Градиште
на 7. седници одржаној дана 20.02.2017. године,
донела је,
ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О
НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“, БРОЈ 7/2015)

Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о начину
обављања комуналне делатности зоохигијене
(„Службени гласник општине Велико Градиште“,
број 7/2015), те за убудуће више неће
производити правно дејство.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
Број: 355-35/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Браниславка Шуловић,с.р.
На основу чланова 26. и 27. а у складу са
чланом 18. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014),
члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014-др.
закон), члана 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008 и 5/2014) и члана 6. Одлуке
о јавној својини општине Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр. 5/2016),
на предлог Општинског већа општине Велико
Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 7. седници одржаној дана 20.02.2017.
године, донела је,
ОДЛУКА
О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ У
СВОЈИНИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Члан 1.

Општина Велико Градиште, као носилац
права јавне својине преноси право коришћења
Туристичкој организацији општине Велико
Градиште из Великог Градишта, улица Војводе
Путника број 2, МБ: 17656066, ПИБ: 104389004,
претежна делатност: уређење пословања и
допринос успешнијем пословању у области
економије, у циљу обављања основне
делатности, а на временски период који је у
функцији остваривања надлежности, односно
делатности носиоца права коришћења на тим
стварима, без накнаде, а ради изградње спортске
хале, следећу непокретност:
• кат. парц. бр. 2366/441 шума 1. класе
од 2886 m² и шума 3. класе од 1236 ари,
градско грађевинско земљиште, укупне
површине 4122 m², уписане у лист
непокретности 5144 К.о. Велико Градиште.

Члан 2
.
Стицалац
права
коришћења
на
непокретности у јавној својини дужан је да
непокретност користи као добар домаћин
сагласно намени и да је користи и њоме управља
у складу законом.
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Члан 3
.
Носилац права јавне својине дозвољава
носиоцу права коришћења, Туристичкој
организацији општине Велико Градиште, да
своје право коришћења на непокретности из
члана 1. ове Одлуке укњижи у јавним књигама.

Члан 4
.
Носилац права коришћења има право да
непокретност из члана 1. ове одлуке даје у закуп
уз прибављену сагласност Општине Велико
Градиште.
Члан 5.

Након ступања на снагу ове Одлуке
између носиоца права јавне својине и носиоца
права коришћења, закључиће се уговор којим ће
се уредити међусобна права и обавезе у вези
непокретности из чл. 1 ове одлуке.
Члан 6.

Уговор о преносу права коришћења у име
Општине
Велико
Градиште
закључиће
Председник општине Велико Градиште уз
претходно прибављено мишљење Општинског
правобраниоца општине Велико Градиште.
Члан 7.

Општина Велико Градиште одузеће од
Туристичке организације општине Велико
Градиште непокретност из члана 1. ове одлуке
уколико носилац права коришћења не користи
непокретности у функцији остваривања
надлежности, односно делатности, као и када се
непокретности користе супротно закону, другом
пропису или природи и намени непокретности.
Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

Број: 464-63/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 536. Закона о
привредним друштвима (‘’Сл. гласник РС’’, број
36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон и 5/2015), чл
11. Одлуке о покретању поступка ликвидације
јавног предузећа „Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште“ из Великог
Градишта (‘’Службени гласник општине Велико
Градиште“ број 28/2016 ) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (‘’Општински
службени гласник’’, бр. 9/2008, 5/14, 5/16 и
28/16),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 7. седници одржаној дана 20.02.2017. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ БИЛАНС
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“-У
ЛИКВИДАЦИЈИ

1.
Даје се сагласност на Почетни
ликвидациони биланс ЈП „Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште“ - у ликвидацији из
Великог Градишта, сачињен од стране
ликвидационог управника са стањем на дан
06.01.2017.године.

2.
Ово решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог решења
је у члану 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Службени гласник општине Велико Градиште
број 9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16) и члан 11. Одлуке
о покретању поступка ликвидације јавног
предузећа „Дирекција за изградњу општине
Велико Градиште“ из Великог Градишта
(‘’Службени гласник општине Велико Градиште“
број 28/2016) којим је утврђено да Скупштина
општине даје сагласност на Почетни
ликвидациони биланс ЈП“ Дирекција за изградњу
Велико Градиште“- у ликвидацији.
Ликвидациони управник ЈП“ Дирекције
за изградњу општине Велико Градиште“- у
ликвидацији, саставио је Почетни ликвидациони
биланс са стањем на дан отварања поступка
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ликвидације, а који обухвата период од
01.01.2016. године па до 08.12.2016.године, који
датум је наведен као датум покретања поступа
ликвидације у Решењу АПР-а, па је Скупштина
општине на исти дала сагласност.

Број: 023-5/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 12 ст. 3. у складу са
члановима 5. и 6. и члана 13. ст. 2. и у вези члана
2. ст. 1. тач. 11 и 50. Закона о јавним путевима
(“Службени.гласник РС”, бр. 101/2005, 123/207,
101/2011, 93/2012 и 104/2013), члана 18. и 40.
Статута општине Велико Градиште (“ Службени
гласник општине Велико Градиште, бр. 9/2008) и
члана 192. ЗУП-а (“Сл.лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01
и „Службени гласник РС“ бр. 30/10), на предлог
Одељења за привредни и економски развој и
дијаспору Општинске управе општине Велико
Градиште а уз сагласност Општинског већа
општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 7.-ој седници одржаној дана 20.02.2017
године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГЛАШАВАЊУ ЈАВНОГ ПУТА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ, да земљиште у
грађевинском подручју којег чини кат. парц. бр.
3715/3 „Стари Бели багрем“ њива 4 класе у
површини од 3,02 ари уписано у Л.н.бр. 5427 к.о.
Велико Градиште, уписано као јавна својина
општине Велико градиште, нема својство
пољопривредног земљишта.
2. ПРОГЛАШАВА СЕ да 3715/3
„Стари Бели багрем“ њива 4 класе у површини
од 3,02 ари уписана у Л.н.бр. 5427 к.о. Велико
Градиште, јавна својина општине Велико
Градиште, има својство јавног пута у наасељу.
3. Парцела из тач. 2. диспозитива овог
Решења чиниће и за у будуће oпштински
некатегорисани пут и јавно добро у општој
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употреби којим управља и располаже Општина
Велико Градиште.
4. Након своје правоснажности ово
Решење послужиће као исправа подобна за упис
одговарајућег права у Служби за катастар
непокретности Велико Градиште.
5. Ово Решење објавиће се у “Службеном
гласнику општине Велико Градиште”, а ступа на
снагу даном доношења.
О б р

а з л о

ж

е њ е

Одељењу за привредни и економски
развој и дијаспору Општинске управе општине
Велико Градиште упућен је предлог групе лица
из насељеног места Велико Градиште из ул. 11.
Октобра, са захтевом да се парцела из
диспозитива овог решења прогласи за јавни пут
у општини Велико Градиште, пошто иста већ
више година на терену и има то својство.
Предметно земљиште дужи низ година
представа путно земљиште на терену.
Саобраћајницу становници овог дела насеља већ
више година користе за прилаз својим парцелама.
Као таква доступна је већем броју корисника, а
тренутно чини неуређену површину, и користи
се за саобраћај како од стране друмских
моторних возила тако и радних машина а и
пешака. У циљу њеног уређења и привођења
намени коју већ годинама има, грађани су
предложили да се иста прогласи за јавни пут.
Планом генералне регулације насеља
Велико Градиште, утврђена је мрежа
саобраћајница у насељеном месту Велико
Градиште. Парцела из предлога овог решења,
спадала би у тзв. остале саобраћајнице чија
ширина коловоза, предвиђене Планом, и требала
бити мин. 5,50 м. за двосмерни односно 3,50 м.
(изузетно 3,00 м.) за једносмерни саобраћај при
чему би се обезбедиле мимоилазнице на сваких
100,00 м. и са носивошћу за лаки саобраћај и
једностраним нагибом. Каква ће саобраћајница
бити зависи од будућих планских решења и
планских аката нижег реда који ће бити донети у
будућности.
Ради привременог уређивања исте и
стварања услова да се постојећа неуређена
површина користи за саобраћајницу у насељеном
месту односно део улице у циљу стварања услова
житељима који својим парцелама излазе на
напред наведену парцелу, да исту користе у
складу са наменом и због легализације односно
озакоњења објеката на околним парцелама које
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су изградили њихови власници, предлаже се
доносиоцу решења да исто донесе. Решењем из
предлога утврђује се да ће напред наведена
парцела имати ново својство, како по својој
намени, тако ни по карактеристикама, а и по
својој повезаности са другим јавним путевима,
пошто ће чинити саобраћајницу потребну и
доступну већем броју корисника.
Из напред изнетог а ради рационалнијег
и ефикаснијег коришћења грађевинског
земљишта, Општинско веће општине Велико
Градиште је заснивајући своју надлежност на
одредби члана 12. а сагласно одредби члана 13.
Закона о јавним путевима (“Службени гласник
РС” бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) а
у складу са чланом 40. Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“ бр. 9/2008), одлучило да предложи
Скупштини општине Велико Градиште као
стварно и месно надлежном органу, да се
непокретност из тач. 2. овог Решења прогласи и
утврди својство јавног пута у циљу привођења
предметног земљишта новој намени утврђено
Планом.
Буџетска средства за реализацију овог
Решења тренутно нису потребна.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена већ се примењују одредбе
ЗУС-а.
Број: 344-22/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 34. ст. 2. Закона о
култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016-испр.), члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени
гласник Републике Србије’’, број 129/07 и
83/2014 – др. закон) и члана 40. ст. 1. тачка 11.
Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине велико Градиште“ бр. 9/08,
5/14, 5/16 и 28/16), на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште, Скупштина општине
Велико Градиште на 7. седници одржаној дана
20.02.2017. године донела је:
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РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавне установе
„Културни центар Властимир Павловић
Царевац“ Велико Градиште из Великог
Градишта

Члан 1.
ИМЕНУЈЕ
СЕ
БРАНИСЛАВКА
ВЕЛИЧКОВИЋ, дипломирани економиста из
Великог Градишта, за директора Јавне установе
„Културни центар Властимир Павловић Царевац
Велико Градиште“ из Великог Градишта.
Члан 2.
Мандат директора траје 4 године.

Члан 3.
Директор ступа на дужност наредног
дана од дана доношења решења.

Члан 4.
Ово решње објавиће се у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
Образложење

Чланом 34. ст. 2. Закона о култури
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016-испр.) прописано је да директора
установе именује и разрешава оснивач.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 – др.
закон) прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач
и даје сагласност на њихове статуте, у складу са
законом.
Одредбом члана 40. Статута општине
Велико Градиште прописано је да оснивач,
Скупштина општине Велико Градиште, има
право да именује и разрешава директоре, управне
и надзорне одборе јавних предузећа,
организација и служби чији је оснивач.
Статутом
ЈУ
Културног
центра
Властимир Павловић Царевац Велико Градиште
прописани су услови за именовање директора.
Управни одбор Јавне установе „Културни
центар Властимир Павловић Царевац“ Велико
Градиште на седници одржаној 06.12.2016.
године донео је Одлуку о расписивању конкурса
за именовање директора Јавне установе
„Културни центар Властимир Павловић
Царевац“ Велико Градиште бр. 186/16 од
06.12.2016. године.
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Јавни конкурс је објављен у Публикацији
„Послови“ бр. 705 која излази уз дневни лист
Информер дана 21.12.2016. године.
Рок за пријављивање кандидата био је 15
дана од дана објављивања.
По расписаном конкурсу пристигле су
две пријаве.
Пријаве у поднеле Браниславка
Величковић, дипл. економиста из Великог
Градишта и Гордана Стојковић – Радовановић,
дипл. историчар из Великог Градишта.
Управни одбор, на 13. седници одржаној
19.01.2017. године отворио је приспелу
документацију и том приликом утврдио следеће:
• Пријава Браниславке Величковић је потпуна,
благовремена и из документације је утврђено
да кандидат испуњава све прописане услове
за директора;
• Пријава Гордане Стојковић – Радовановић је
потпуна и благовремена, али кандидат не
испуњава све прописане услове за директора
који су прописани чланом 36. Закона о
култури, из ралога што нема 5 година радног
искуства у струци. Увидом у достављену
документацију ( радну књижицу и диплому
о стеченом високом образовању ) утврђено је
да кандидат Гордана Стојковић –
Радовановић има само 8 месеци и 13 дана
радног искуства у струци. Обзиром да
кандидат не испуњава услове конкурса,
Управни одбор је донео Закључак којим се
одбацује пријава на конкурс Гордане
Стојковић – Радовановић, те пријава истог
кандидата није разматрана.

Дана 26.01.2017. године Управни одбор
је обавио разговор са кандидатом Браниславком
Величковић. Управни одбор је кандидату
поставио укупно 15 питања из области културе,
радних односа, финансирању послова културе,
плановима рада и манифестацијама из области
културе.
Након обављеног разговора Управни
одбор донео је следећи предлог листе кандидата
са мишљењем о стручним и организационим
способностима кандидатима:
1.
Браниславка
Величковић,
економиста из Великог Градишта.

дипл.

Управни одбор једногласног је мишљења
да Браниславка Величковић у потпуности
испуњава услове да буде именована за директора
Јавне установе „Културни центар Властимир
Павловић Царевац“ Велико Градиште, да иста
поседује стручне и организационе способности
за обављање послова директора и предлаже
Скупштини општине Велико Градиште да

21. фебруар 2017.

Браниславку Величковић дипл. економисту из
Великог Градишта именује за директора Јавне
установе „Културни центар Властимир Павловић
Царевац“ Велико Градиште.

Браниславка Величковић, дипломирани
економиста из Великог Градишта, у потпуности
испуњава услове за директора прописане
Законом о култури као и Статутом, односно има
високо образовање и више од пет година радног
искуства у струци, те је донето решење као у
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.

Број: 02-2/2017-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чланова 34. и 37. Закона о
култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016-испр.), члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени
гласник Републике Србије’’, број 129/07 и
83/2014 – др. закон) и члана 40. ст. 1. тачка 11.
Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине велико Градиште“ бр. 9/08,
5/14, 5/16 и 28/16), на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште, Скупштина општине
Велико Градиште на 7. седници одржаној дана
20.02.2017. године донела је:
РЕШЕЊЕ
о престанку мандата вршиоца дужности
директора Јавне установе Културни центар
Властимир Павловић Царевац Велико
Градиште из Великог Градишта

Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата
вршиоцу дужности директора Јавне установе
Културни центар „Властимир Павловић Царевац
Велико Градиште“ из Великог Градишта Браниславки Величковић, дипломираном економисти
из Великог Градишта, даном доношења решења.

21. фебруар 2017.

Члан 2.
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
Образложење

Чланом 37. Закона о култури („Службени
гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016испр.) прописано је да оснивач може именовати
вршиоца дужности директора установе, без
претходно спроведеног јавног конкурса, у
случају када директору престане дужност пре
истека мандата, односно када јавни конкурс за
директора није успео.
Вршилац дужности директора може
обављати ту функцију најдуже једну годину.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 – др.
закон) прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач
и даје сагласност на њихове статуте, у складу са
законом.
Одредбом члана 40. Статута општине
Велико Градиште прописано је да оснивач,
Скупштина општине Велико Градиште, има
право да именује и разрешава директоре, управне
и надзорне одборе јавних предузећа,
организација и служби чији је оснивач.
Браниславка Величковић, дипломирани
економиста из Великог Градишта, именована је
Решењем Скупштине општине Велико Градиште
бр 022-10/2016-01-1 од 18.03.2016. године за
вршиоца дужности директора Јавне установе
„Културни центар Властимир Павловић Царевац
Велико Градиште“ из Великог Градишта, на период до именовања директора Јавне установе
Културни центар Властимир Павловић Царевац
Велико Градиште из Великог Градишта, а
најдуже једну годину.
Управни одбор Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац Велико Градиште“ спровео је конкурс за именовање
директора Јавне установе „Културни центар Властимир Павловић Царевац Велико Градиште“,
доставио оснивачу Извештај о спроведено конкурсу са предлогом листе кандидата за директора, па су се стекли услови за именовање
директора, а самим тим и за престанак мандата
вршиоца дужности директора.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против
овог решења може се поднети тужба Вишем суду
у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема
овог решења.
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ɇɚɨɫɧɨɜɭɱɥɚɧɚɁɚɤɨɧɚɨɥɨɤɚɥɧɨʁɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪ  ɱɥɚɧɚɚɭɜɟɡɢ
ɱɥɚɧɚ  ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ  ɋɬɚɬɭɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ³ ɛɪ    ɢ 28/16) ɢ ɱɥɚɧɚ  Ɉɞɥɭɤɟ ɨ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ³ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟÄɛɪ ɧɚɩɪɟɞɥɨɝɇɚɱɟɥɧɢɤɚɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ,
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɧɚɫɜɨʁɨʁ7.-ɨʁɫɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁɞɚɧɚ20.02.2017ɝɨɞɢɧɟɭɫɜɨʁɢɥɚʁɟ

ɂɁȼȿɒɌȺȳɈɊȺȾɍɈɉɒɌɂɇɋɄȿɍɉɊȺȼȿ
ɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɁȺ6ȽɈȾɂɇɍ
ɈɉɒɌɂɉɈȾȺɐɂɈɈɊȽȺɇɍ
ɍɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦɚɭɜɟɡɢɱɥɚɧɚɋɬɚɬɭɬɚɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ Äɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ³, ɛɪ ,   ɢ   Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɭɩɪɚɜɨɦ ɤɚɨ ɨɪɝɚɧɨɦ ɨɩɲɬɢɧɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɧɚɱɟɥɧɢɤ
ɭɩɪɚɜɟɤɨʁɟɝɩɨɫɬɚɜʂɚɈɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟ ɧɚɨɫɧɨɜɭɤɨɧɤɭɪɫɚɧɚɝɨɞɢɧɚ
ɇɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟ
-ɩɪɢɩɪɟɦɚɧɚɰɪɬɟɩɪɨɩɢɫɟɢɞɪɭɝɟɚɤɬɟɤɨʁɟɞɨɧɨɫɢɋɤɭɩɲɬɢɧɚɨɩɲɬɢɧɟɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɩɲɬɢɧɟɢɈɩɲɬɢɧɫɤɨ
ɜɟʄɟ
-ɢɡɜɪɲɚɜɚɨɞɥɭɤɟɢɞɪɭɝɟɚɤɬɟɋɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɨɩɲɬɢɧɟɢɈɩɲɬɢɧɫɤɨɝɜɟʄɚ
-ɪɟɲɚɜɚɭɭɩɪɚɜɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭɭɩɪɜɨɦɫɬɟɩɟɧɭɨɩɪɚɜɢɦɚɢɞɭɠɧɨɫɬɢɦɚɝɪɚɻɚɧɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚɭɫɬɚɧɨɜɚɢɞɪɭɝɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɭɩɪɚɜɧɢɦɫɬɜɚɪɢɦɚɢɡɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɨɩɲɬɢɧɟ
-ɨɛɚɜʂɚɩɨɫɥɨɜɟɭɩɪɚɜɧɨɝɧɚɞɡɨɪɚɧɚɞɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟɦɩɪɨɩɢɫɚɢɞɪɭɝɢɯɨɩɲɬɢɯɚɤɚɬɚɋɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟ
-ɢɡɜɪɲɚɜɚɡɚɤɨɧɟɢɞɪɭɝɟɩɪɨɩɢɫɟɱɢʁɟʁɟɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟɩɨɜɟɪɟɧɨɨɩɲɬɢɧɢ
-ɨɛɚɜʂɚ ɫɬɪɭɱɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɤɨʁɟ ɭɬɜɪɞɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟ
-ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɫɜɨɦ ɪɚɞɭ ɧɚ ɢɡɜɪɲɟʃɭ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢɡ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɩɨɜɟɪɟɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɦɜɟʄɭɩɨɩɨɬɪɟɛɢɚɧɚʁɦɚʃɟ ʁɟɞɧɨɦɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɪɢ ɢɡɪɚɞɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɩɪɢɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɞɪɠɢɧɫɤɢ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɨɩɲɬɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɪɚɞɭ
ɨɞɟʂɟʃɚ ɭ ɭɩɪɚɜɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɚɞɚ ɫɜɟ ɪɚɞɢ ɩɨɫɬɢɡɚʃɚ ɲɬɨ ɛɨʂɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɭ ɩɨɤɚɡɚɧɢ ɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɢ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɩɪɢɤɚɡɢɢɩɨɞɚɰɢɭɩɨʁɟɞɢɧɢɦɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɤɨʁɢɫɭɛɢɥɢɧɚɪɚɞɭɭɭɩɪɚɜɢɬɨɤɨɦ6. ɝɨɞɢɧɟ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
ɈɩɲɬɢɧɫɤɨɦɭɩɪɚɜɨɦɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɪɭɤɨɜɨɞɢɇɚɱɟɥɧɢɤɭɩɪɚɜɟɋɭɡɚɧɚȭɨɪɻɟɜɢʄɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɱɥɚɧɨɦɁɚɤɨɧɚɨɥɨɤɚɥɧɨʁɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪ ɢɱɥɚɧɚɋɬɚɬɭɬɚɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɤɨʁɟɝ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɇɚɱɟɥɧɢɤ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɧɟɦɚ
ɡɚɦɟɧɢɤɚ
ɍ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦ ɨɪɝɚɧɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ʁɟ ɭɤɭɩɧɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɢɬɨ
1. Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɨɩɲɬɭɭɩɪɚɜɭɢʁɚɜɧɟɫɥɭɠɛɟ
2. Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟ
3. Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁɢɞɢʁɚɫɩɨɪɭ
4. Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟ
5. Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
6. Ɉɞɟʂɟʃɟɥɨɤɚɥɧɟɩɨɪɟɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟɢ
7. Ʉɚɛɢɧɟɬɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɨɩɲɬɢɧɟ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
ȽɪɚɞɢɲɬɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɨɞɪɟɞɛɚɦɚɁɚɤɨɧɚɨɥɨɤɚɥɧɨʁɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢɁɚɤɨɧɚɨɪɚɞɧɢɦɨɞɧɨɫɢɦɚɭɞɪɠɚɜɧɢɦɨɪɝɚɧɢɦɚɢ
Ɉɞɥɭɤɨɦ ɨ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɩɨɫɬɨʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟʁɟɞɢɧɢɰɟʃɢɯɨɜɞɟɥɨɤɪɭɝɭɧɭɬɪɚɲʃɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟɩɨɫɬɨʁɟɢɫɚɦɨɫɬɚɥɢɨɪɝɚɧɢɤɨʁɢɫɭɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɭɭɩɪɚɜɢɢɬɨje ɩɨɦɨʄɧɢɤɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɨɩɲɬɢɧɟ.
ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ 01.2016 ɝɨɞɢɧɟ ɞɨ 6 ɝɨɞɢɧɟ ɪɚɞ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ, ɫɚ ɨɩɢɫɨɦ ɩɨɫɥɨɜɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɚɤɨɝ
Ɉɞɟʂɟʃɚɩɪɢɤɚɡɚɧʁɟɧɚɧɚɱɢɧɤɚɤɨʁɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨɭɬɟɤɫɬɭɤɨʁɢ ɫɥɟɞɢɢ ɫɚɫɬɚɜɧɢʁɟɞɟɨɨɜɨɝɂɡɜɟɲɬɚʁɚ.
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚɭɩɪɚɜɚɪɚɞɢɪɚɞɧɢɦɞɚɧɢɦɚ ɨɞɞɨɱɚɫɨɜɚɍɈɩɲɬɢɧɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢɢʃɟɧɢɦɈɞɟʂɟʃɢɦɚɧɟ
ɩɨɫɬɨʁɢɨɞɪɟɻɟɧɨɪɚɞɧɨɜɪɟɦɟɡɚɪɚɞɫɚɫɬɪɚɧɤɚɦɚɜɟʄɫɟɫɬɪɚɧɤɟɩɪɢɦɚʁɭɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɭɬɨɤɭɱɢɬɚɜɨɝɪɚɞɧɨɝɞɚɧɚ
ɇɚ ɞɚɧ 6 ɝɨɞɢɧɟ ɛɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɧɚ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨ ɜɪɟɦɟ ɭ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ʁɟ 65 ɥɢɰɚ, ɞɨɤ ɫɭ ɭ
ɍɩɪɚɜɢɪɚɞɢɥɚɢ6 ɥɢɰɚɧɚɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ ɢɥɢɰɚɧɚɡɚɦɟɧɢɪɚɞɧɢɤɚɧɚɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ Ɍɨɤɨɦ. ɝɨɞɢɧɟ
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ʁɟɞɧɨɥɢɰɟʁɟɨɬɢɲɥɨɭɩɟɧɡɢʁɭɥɢɰɟʁɟɭɡɟɥɨɨɬɩɪɟɦɧɢɧɭ ɥɢɰɟʁɟɩɨɬɩɢɫɚɥɨɫɩɨɪɚɡɭɦɧɢɪɚɫɤɢɞɭɝɨɜɨɪɚɨɪɚɞɭ
ɢɥɢɰɟʁɟɭɦɪɥɨɱɢɦɟɦɭʁɟɪɚɞɧɢɨɞɧɨɫɩɪɟɫɬɚɨɩɨɫɢɥɢɡɚɤɨɧɚ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɟɪɚɭɨɩɲɬɢɧɢɛɢɥɨʁɟ 2 ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚɥɢɰɚɢɢɡɚɛɪɚɧɚɥɢɰɚ
ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɭ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɢɫɤɚɡɚɥɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ
ɪɟɭɡɥɬɚɬɟ
1. ɈȾȿȴȿȵȿɁȺɈɉɒɌɍɍɉɊȺȼɍɂȳȺȼɇȿɋɅɍɀȻȿ
ɍɨɛɥɚɫɬɢɪɟɮɟɪɚɬɚ ɞɟɱɢʁɟɡɚɲɬɢɬɟ ɞɨɧɟɬɨʁɟ308 ɪɟɲɟʃɚɨɩɪɢɡɧɚɜɚʃɭɩɪɚɜɚɧɚɞɟɱʁɢɞɨɞɚɬɚɤɨɞɬɨɝɚ
ɪɟɲɟʃɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɧɨɜɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ  ɪɟɲɟʃɟ ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɨɝ ɞɨɞɚɬɤɚ  ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɭ ɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɝ
ɨɞɫɭɫɬɜɚ ɢ ɨɞɫɭɫɬɜɚ ɫɚ ɪɚɞɚ ɪɚɞɢ ɧɟɝɟ ɞɟɬɟɬɚ Ɉɜɟɪɟɧɨ ʁɟ  ɇɁ- ɨɛɪɚɡɚɰɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɡɚ ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ
ɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɝɨɞɫɭɫɬɜɚɢɨɞɫɭɫɬɜɚɫɚɪɚɞɚɪɚɞɢɧɟɝɟɞɟɬɟɬɚ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɮɟɪɚɬɚ ɡɚ ɝɪɚɻɚɧɫɤɚ ɫɬɚʃɚ ɞɨɧɟɬɨ ʁɟ  ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɢɫɩɪɚɜɰɢ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ ɆɄɊ  ɪɟɲɟʃɚ ɨ
ɩɪɨɦɟɧɢɥɢɱɧɨɝɢɦɟɧɚɪɟɲɟʃɚɡɚɢɫɩɪɚɜɤɭɩɨɞɚɬɚɤɚɭɆɄȼɪɟɲɟʃɚɨɧɚɤɧɚɞɧɨɦɭɩɢɫɭɭɆɄɍ
ɉɪɢɦʂɟɧɨ ʁɟ  ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨɝ ɤɭɩɰɚ ɢ ɞɨɧɟɬɨ ɢɫɬɨ ɬɨɥɢɤɨ
ɪɟɲɟʃɚ
ɍɨɤɜɢɪɭɛɨɪɚɱɤɨ- ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɟɡɚɲɬɢɬɟ, ɭɪɚɻɟɧɨʁɟ ɭɜɟɪɟʃɚ
Ɍɨɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɤɪɟɧɭɬɨ ʁɟ  ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɢɯ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɡɚ ɧɟɪɟɞɨɜɧɨ ɩɨɯɚɻɚʃɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɲɤɨɥɚɦɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ȾɨɫɬɚɜʂɚʃɟɩɨɞɚɬɚɤɚɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚȺɝɟɧɰɢʁɢɡɚɛɨɪɛɭɩɪɨɬɢɜɤɨɪɭɩɰɢʁɟɩɪɟɞɦɟɬɚɨɞɬɨɝɚ ɫɚɱɢʃɟɧɨɢ
ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɨȺɝɟɧɰɢʁɢɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚɨɫɬɭɩɚʃɭɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɚɧɚɮɭɧɤɰɢʁɭɢɩɪɟɫɬɚɧɤɭɮɭɧɤɰɢʁɟɭɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɦɢ
ɲɬɚɦɩɚɧɨɦɨɛɥɢɤɭɢɡɜɟɲɬɚʁɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢȺɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟɡɚɛɨɪɛɭɩɪɨɬɢɜ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ ɭ Ɋɋ  ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟ - ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɜɨɞɢɱɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɜɟʄɭ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɭɫɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟɢɫɟɤɪɟɬɚɪɭɫɤɭɩɲɬɢɧɟ
ɋɚɜɟɬɧɢɤɡɚɡɚɲɬɢɬɭɩɪɚɜɚɩɚɰɢʁɟɧɚɬɚ ɭɨɩɲɬɢɧɢȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɭɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɩɨɫɬɭɩɚɧɨʁɟɭɩɟɬ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɨɞɬɨɝɚɩɨɞɧɟɬɨʁɟɞɜɚɩɪɢɝɨɜɨɪɚɧɚɩɨɫɬɭɩɚʃɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɪɚɧɢɤɚɭȾɨɦɭɡɞɪɚɜʂɚȼɟɥɢɤɨȽɪɞɢɲɬɟɨɞ
ɤɨʁɢɯ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɧɟɨɫɧɨɜɚɧ ɢ ɭ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɪɨɤɭ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɩɨ ɩɪɢɝɨɜɨɪɭ ɞɨɤ ʁɟ ɞɪɭɝɢ ɩɨɞɧɟɬ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝɥɢɰɚɇɟɨɫɧɨɜɚɧɢɩɪɢɝɨɜɨɪɩɚɰɢʁɟɧɚɬɫɟɨɞɧɨɫɢɨɧɚɩɨɜɪɟɞɭɩɪɚɜɚɧɚɤɜɚɥɢɬɟɬɩɪɭɠɚʃɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɭɫɥɭɝɟɤɨʁɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɨɝɢɯɭɦɚɧɢɨɞɧɨɫɩɪɟɦɚɩɚɰɢʁɟɧɬɭȾɚɬɨʁɟɫɚɜɟɬɚɩɚɰɢʁɟɧɬɢɦɚɨʃɢɯɨɜɢɦ
ɩɪɚɜɢɦɚ ɉɨɞɧɟɬɨ ʁɟ  ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ Ɉɞɪɠɚɧ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɫɚɫɬɚɧɚɤ ɫɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ
ɨɛɨʁɤɚɲɤɢɯɤɥɭɛɨɜɚɭȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɭɚɨɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚɢɫɭɝɟɫɬɢʁɚɦɚɩɚɰɢʁɟɧɚɬɚɪɚɞɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚɨɞɧɨɫɚɢɡɦɟɻɭ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɪɚɞɧɢɤɚɢɩɚɰɢʁɟɧɚɬɚɭɩɨɫɬɭɩɤɭɩɪɭɠɚʃɚ± ɤɨɪɢɲʄɟʃɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟɭȾɨɦɭɡɞɪɚɜʂɚȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɨɛɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɜɢɲɟ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɫɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɢ ɧɚɱɟɥɧɢɤɨɦ ɫɥɭɠɛɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟɨɞɪɚɫɥɨɝɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɁɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢɬɨɦɟɨɫɬɜɚɪɟɧʁɟɜɢɫɨɤɫɬɟɩɟɧɭɫɚɪɚɞʃɢɢɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɭɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟɩɪɭɠɚʃɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟɢɟɞɭɤɚɰɢʁɢɩɚɰɢʁɟɧɚɬɚɨɩɪɚɜɢɦɚɩɪɢɥɢɤɨɦɤɨɪɲʄɟʃɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɢɧɚɱɢɧɭɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚɢɡɚɲɬɢɬɢɬɢɯɩɪɚɜɚ
ɉɨɫɥɨɜɢ ɦɚɬɢɱɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɭ ɫɟɞɢɲɬɭ ɨɪɝɚɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɢɡɜɪɲɟɧ ʁɟ  ɭɩɢɫ ɭ ɦɚɬɢɱɧɭ ɤʃɢɝɭ
ɪɨɻɟɧɢɯɫɚɫɬɚɜʂɟɧ ɡɚɩɢɫɧɢɤɨɩɪɢɡɧɚɜɚʃɭɨɱɢɧɫɬɜɚɢɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭɥɢɱɧɨɝɢɦɟɧɚɢɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɚɢɡɞɚɬɨ
ɢɡɜɨɞɚɧɚɞɨɦɚʄɟɦɨɛɪɚɫɰɭɢɧɚɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɨɛɪɚɫɰɭɢɡɆɄɊɉɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚʃɟɡɚɤʂɭɱɟʃɭɛɪɚɤɚɢɭɩɢɫɭ
ɆɄȼ ɫɚ ɡɚɩɢɫɧɢɤɨɦ- ɢɡɞɚɬɨ  ɢɡɜɨɞɚ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ ɨɛɪɚɫɰɭ ɢ  ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɨɛɪɚɫɰɭ ɢɡ ɆɄȼ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɟ  ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɟ ɫɤɥɚɩɚʃɚ ɛɪɚɤɚ ɪɚɡɜɨɞɚ ɛɪɚɤɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɥɢɱɧɨɝ ɢɦɟɧɚ ɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɚ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɢɬɞ
ɂɡɜɪɲɟɧɨɭɩɢɫɚɭɆɄɍɢɡɞɚɬɢɡɜɨɞɧɚɞɨɦɚʄɟɦɢɢɡɜɨɞɚɧɚɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦɨɛɪɚɫɰɭɢɡɆɄɍɫɚɫɬɚɜʂɟɧɨ
 ɫɦɪɬɨɜɧɢɰɚ ɩɨɫɥɚɬɨ 272 ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨ ɫɦɪɬɢ ɂɡɞɚɬɨ  ɭɜɟɪɟʃɚ ɨ ɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɭ ɢ ɭɜɟɪɟʃɚ ɞɚ ɥɢɰɟ ɧɢʁɟ
ɭɩɢɫɚɧɨɭɤʃɢɝɭɞɪɠɚɜʂɚɧɚɢɭɧɟɬɨɡɚɛɟɥɟɲɤɢɨɩɪɨɦɟɧɢɥɢɱɧɨɝɢɦɟɧɚɢɤʃɢɝɭɞɪɠɚɜʂɚɧɚ
ɉɨɫɥɨɜɢɜɚɧɫɟɞɢɲɬɚɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟɭɨɤɜɢɪɭɦɚɬɢɱɧɚɩɨɞɪɭɱʁɚɨɛɭɯɜɚɬɢɥɢɫɭɫɥɟɞɟʄɟ
-ɆɉɆɚʁɢɥɨɜɚɰɭɩɢɫɭɆɄɊɫɚɫɬɚɜʂɟɧɨɡɚɩɢɫɧɢɤɚɨɩɪɢɡɧɚɜɚʃɭɨɱɢɧɫɬɜɚɢɭɧɨɲɟʃɟɩɪɢɛɟɥɟɲɤɟɭ
ɆɄɊ  ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ ɥɢɱɧɨɝ ɢɦɟɧɚ ɢ ɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɚ ɤɚɨ ɢ ɭɩɢɫɚ ɭ ɆɄɊ ɢɡɞɚɬɨ  ɢɡɜɨɞɚ ɢɡ ɆɄɊ ɭɧɟɬɨ 
ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ ɫɤɥɚɩɚʃɚ ɛɪɚɤɚ ɪɚɡɜɨɞɚ ɛɪɚɤɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɥɢɱɧɨɝ ɢɦɟɧɚ ɞɪɚɠɚɜʂɚɧɫɬɜɚ ɢ  ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɉɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚʃɟ
ɫɤɥɚɩɚʃɭ ɛɪɚɤɚ ɢ ɭɩɢɫ ɭ ɆɄȼ ɫɚ ɡɚɩɢɫɧɢɤɨɦ -  ɢɡɞɚɬɨ  ɢɡɜɨɞɚ ɢɡ ɆɄȼ  ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ ɪɚɡɜɨɞɚ ɛɪɚɤɚ
ɩɨɧɢɲɬɟʃɟɛɪɚɤɚɩɪɟɫɬɚɧɚɤɛɪɚɤɚɫɦɪʄɭɛɪɚɱɧɨɝɞɪɭɝɚɩɪɨɦɟɧɚɢɦɟɧɚɢɩɪɟɡɢɦɟɧɚɍɆɄɍɭɩɢɫɚɢɡɞɚɬɨ
ɢɡɜɨɞɚɫɚɫɬɚɜʂɟɧɨɫɦɪɬɨɜɧɢɰɚɢɡɜɟɲɬɚʁɚɂɡɜɪɲɟɧɚɭɩɢɫɚɞɪɚɠɚɜʂɚɧɫɬɜɚɭɆɄɊɢɡɞɚɬɨɭɜɟɪɟʃɚɨ
ɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɭɢɭɜɟɪɟʃɚɞɚɥɢɰɟɧɢʁɟɭɩɢɫɚɧɨɭɤʃɢɝɭɞɪɚɠɚɜʂɚɧɚɭɧɟɬɟɩɪɨɦɟɧɟɥɢɱɧɨɝɢɦɟɧɚɭɄȾɂɡɞɚɬɨ
ɭɜɟɪɟʃɚɧɚɨɫɧɨɜɭɱɥɚɧɚɁɍɉɚɢɭɜɟɪɟʃɚɧɚɨɫɧɨɜɭɱɥɚɧɚɁɍɉ-ɚɈɜɟɪɟɧɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
-ɆɉɋɪɟɞʃɟɜɨɭɩɢɫɚɭɆɄɊɭɩɢɫɚɭɆɄȼɭɩɢɫɚɭɆɄɍɢɡɞɚɬɨɢɡɜɨɞɚɢɡɆɄɊɧɚɞɨɦɚʄɟɦ
ɨɛɪɚɫɰɭɢɧɚɨɛɪɚɫɰɭɧɚɦɟʃɟɧɨɦɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭɢɡɜɨɞɚɢɡɆɄȼɧɚɞɨɦɚʄɟɦɢɧɚɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦɨɛɪɚɫɰɭ
ɢɡɜɨɞɚ ɢɡ ɆɄɍ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ ɨɛɪɚɫɰɭ ɢ  ɧɚ ɨɛɪɚɫɰɭ ɧɚɦɟʃɟɧɨɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ   ɭɜɟɪɟʃɚ ɢɡ ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤʃɢɝɚ
ɢɡɞɚɬɨ  ɭɜɟɪɟʃɚ ɨ ɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɭ ɢɡɞɚɬɨ  ɫɦɪɬɨɜɧɢɰɚ ɨɜɟɪɟɧɨ  ɩɨɬɜɪɞɚ ɨ ɠɢɜɨɬɭ Ɉɜɟɪɟɧɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
-Ɇɉ Ɂɚɬɨʃɟ  ɭɩɢɫɚ ɭ ɆɄɊ  ɭɩɢɫɚ ɭ ɆɄȼ  ɭɩɢɫɚ ɭ ɆɄɍ ɢɡɞɚɬɨ  ɢɡɜɨɞɚ ɢɡ ɆɄɊ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ
ɨɛɪɚɫɰɭɢɧɚɨɛɪɚɫɰɭɧɚɦɟʃɟɧɨɦɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭɢɡɜɨɞɚɢɡɆɄȼɧɚɞɨɦɚʄɟɦɢɧɚɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦɨɛɪɚɫɰɭ
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ɢɡɜɨɞɚ ɢɡ ɆɄɍ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ ɨɛɪɚɫɰɭ  ɭɜɟɪɟʃɚ ɢɡ ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤʃɢɝɚ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɨ  ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚɜɚʃɭ
ɨɱɢɧɫɬɜɚɭɧɟɬɨɩɪɢɛɟɥɟɲɤɢɭɆɄɊɭɧɟɬɨɭɩɢɫɚɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɚɭɆɄɊɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚɭɆɄȼɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚʁɟ
 ɩɪɨɦɟɧɚ ɭ ɤʃɢɡɢ ɞɪɠɚɜʂɚɧɚ ɢɡɞɚɬɨ  ɭɜɟɪɟʃɚ ɨ ɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɭ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɨ  ɫɦɪɬɨɜɧɢɰɚ ɨɜɟɪɟɧɨ 
ɩɨɬɜɪɞɚɨɠɢɜɨɬɭɢɡɞɚɬɨɭɜɟɪɟʃɚɩɨɨɫɧɨɜɭɱɥɚɧɚɁɍɉ-ɚɭɜɟɪɟʃɚɩɨɨɫɧɨɜɭɱɥɚɧɚɁɍɉ-ɚɈɜɟɪɟɧɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
ȼɪɲɟɧʁɟɭɧɨɫɦɚɬɢɱɧɢɯɤʃɢɝɚɭɞɪɭɝɢɩɪɢɦɟɪɚɤɰɟɧɬɪɚɥɧɟɛɚɡɟ
ɌɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɡɚɈɩɲɬɢɧɫɤɭɭɩɪɚɜɭɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɢɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɨɩɲɬɢɧɟɢɈɩɲɬɢɧɫɤɨ
ɜɟʄɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɁɚɤɨɧɨɦɨ ʁɚɜɧɢɦɧɚɛɚɜɤɚɦɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨʁɟ
- ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɦɚɥɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɝɨɜɚɪɚɱɤɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɛɟɡ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɩɨɡɢɜɚ ɡɚ ɩɨɞɧɨɲɟʃɟ
ɩɨɧɭɞɚɨɬɜɨɪɟɧɚɩɨɫɬɭɩɤɚɧɚɛɚɜɤɢɧɚɤɨʁɟɫɟɧɟɩɪɢɦɟʃɭʁɭɨɞɪɟɞɛɟɁɚɤɨɧɚɨʁɚɜɧɢɦɧɚɛɚɜɤɚɦɚɂɡɞɚɬɨʁɟ
ɩɨɬɜɪɞɚ ɨ ɪɟɮɟɪɟɧɰɚɦɚ ɋɚɫɬɚɜʂɟɧɚ ɫɭ  ɤɜɚɪɬɚɥɧɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɍɩɪɚɜɢ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟɋɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɢɈɩɲɬɢɧɫɤɨɝɜɟʄɚɢɆɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚȾɨɧɟɬɢɫɭɉɥɚɧɨɜɢɧɚɛɚɜɤɢɢ
ɢɡɦɟɧɟ ɢɫɬɢɯ ɋɩɪɨɜɟɞɟɧ ʁɟ  ɩɨɫɬɭɩɚɤ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɦɚɥɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ Ɇɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɋɪɟɞʃɟɜɨ
ɍɱɟɫɬɜɨɜɚʃɟ ɭ ɪɚɞɭ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɭ ɋɩɨɪɬɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɭ Ⱦɨɦɭ ɡɞɪɚɜʂɚ ɐɟɧɬɪɭ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
ɉɪɭɠɚɧɚʁɟɬɟɯɧɢɱɤɚɢɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɚɩɨɦɨʄɞɪɭɝɢɦɇɚɪɭɱɢɨɰɢɦɚɭɩɨɫɬɭɩɤɭʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢ
Ɋɚɞɩɢɫɚɪɧɢɰɟ ɢɩɪɢʁɟɦɧɟɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɢɨʁɟɬɨɤɨɦ16ɝɨɞɢɧɟɫɥɟɞɟʄɟɩɨɫɥɨɜɟɩɪɢʁɟɦɩɨɞɧɟɫɚɤɚ
ɩɪɢʁɟɦɩɨɲɬɟɪɚɱɭɧɚɝɥɚɫɧɢɤɚ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɨɝɡɧɚɤɚɪɟɞɧɨɝɛɪɨʁɚɭɧɨɲɟʃɟɭɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɭɛɚɡɭ
ɫɤɟɧɢɪɚʃɟ ɚɤɚɬɚ ɩɪɨɫɥɟɲɢɜɚʃɟ ɤɪɨɡ ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɢ  ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɧɚ ɪɚɞ ɪɟɮɟɪɟɧɬɢɦɚ
ɂɡɞɚɜɚʃɟ ɩɨɬɜɪɞɚ ɨ ɩɪɢʁɟɦɭ ɩɨɞɧɟɫɚɤɚ ɉɪɢʁɟɦ ɩɨɲɬɟ ɡɚ ɟɤɫɩɟɞɢɰɢʁɭ, ɩɪɟɤɨ ɩɨɲɬɟ ɢ ɞɨɫɬɚɜʂɚɱɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɚɧ
ɩɪɢʁɟɦɩɨɞɧɟɫɚɤɚɢɭɩɭʄɢɜɚʃɟɧɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɫɥɭɠɛɟ
ɇɚɜɟɞɟɧɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɨɛɭɯɜɚɬɢɥɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɛɪɨʁ  ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɜɟɞɟɧɨ ʁɟ  ɩɨɞɧɟɫɚɤɚ ɢ ɬɨ  ɜɚɧ
ɭɩɪɚɜɧɢɯɢɭɩɪɚɜɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚɨɞɬɨɝɚɩɨɫɥɭɠɛɟɧɨʁɞɭɠɧɨɫɬɢɩɨɡɚɯɬɟɜɭɫɬɪɚɧɤɟ
ɉɪɢɦʂɟɧɨ  ɡɚɯɬɟɜɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ ɢ ɢɫɬɢ ɩɪɨɫɥɟɻɟɧɢ Ⱥɝɟɧɰɢʁɢ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɟ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɂɡɞɚɬɨ  ɭɜɟɪɟʃɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ ɂɡɪɚɞɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ ɢ ɫɥɚʃɟ ɢɫɬɢɯ ɫɚ ɡɚɯɬɟɜɨɦ ɂɡɪɚɞɚ ɡɛɢɪɧɢɯ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɪɚɱɭɧɚ ɡɚ 
ɝɨɞɢɧɭɢɡɨɛɥɚɫɬɢɩɪɢɜɚɬɧɨɝɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚɢɫɥɚʃɟɢɫɬɢɯɂɡɞɚɬɨ  ɭɜɟɪɟʃɚ ɨ ɦɟɫɟɱɧɨɦ ɩɪɢɯɨɞɭ ɩɨ ɱɥɚɧɭ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚɭɱɟɧɢɰɢɦɚɢɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚɪɚɞɢɪɟɝɭɥɢɫɚʃɚɭɱɟɧɢɱɤɢɯɢɫɬɭɞɟɧɬɫɤɢɯɞɨɦɨɜɚɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚɤɪɟɞɢɬɚ
ɍɤʃɢɝɭɩɪɢɦʂɟɧɢɯɪɚɱɭɧɚɡɚɜɟɞɟɧɨʁɟ 1787 ɪɚɱɭɧɚ, ɭɞɨɫɬɚɜɧɭɤʃɢɝɭɡɚɦɟɫɬɨɭɩɢɫɚɧɨʁɟ1. ɩɨɲɢʂɤɚ, ɭ
ɤʃɢɝɭ ɩɪɢɦʂɟɧɟ ɩɨɲɬɟ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɡɚɜɟɞɟɧɨ ʁɟ 808 ɩɢɫɚɦɚ, ɨɬɩɪɟɦʂɟɧɨ ʁɟ ɭ ɨɛɥɢɤɭ  ɩɪɟɩɨɪɭɱɟɧɟ ɩɨɲɬɟ 11.651.
ɩɨɲɢʂɤɚ, ɭɜɢɞɭɨɛɢɱɧɟɩɨɲɬɟ3.341. ɩɨɲɢʂɤɚ, ɭɪɭɱɟɧɨʁɟ110 ɛɪɨʁɟɜɚÄɋɥɭɠɛɟɧɨɝɝɥɚɫɧɢɤɚɊɋ³ɩɨɫɥɚɬɨʁɟ10
ɩɨɲɢʂɤɢ ɫɚɚɤɬɢɦɚɦɚɬɢɱɧɟɫɥɭɠɛɟɧɚɚɞɪɟɫɭɧɚɪɭɱɢɨɰɚ, ɫɚɩɥɚʄɚʃɟɦɩɪɢɥɢɤɨɦɩɪɟɭɡɢɦɚʃɚɩɨɲɢʂɤɟ
ɍ ɢɡɜɟɲɬaʁɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ ɚɪɯɢɜɢɪɚɧ ʁɟ  ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɬɨ ɜɚɧɭɩɪɚɜɧɢɯ , ɭɩɪɚɜɧɢɯ
ɨɞɬɨɝɚ1.634 ɩɪɟɞɦɟɬɚɩɨɤɪɟɧɭɬɢɯɩɨɫɥɭɠɛɟɧɨʁɞɭɠɧɨɫɬɢ 1.680 ɩɨɡɚɯɬɟɜɭɫɬɪɚɧɤɟ
ɍ ɬɨɤɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚɥɚ ʁɟ ɞɧɟɜɧɚ ɚɠɭɪɧɨɫɬ ɛɢɪɚɱɤɨɝ ɫɩɢɫɤɚ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɦɚɬɢɱɚɪɚ
ɪɟɮɟɪɟɧɚɬɚ ɦɟɫɧɢɯ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɢ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɨ ɩɪɢʁɚɜɚɦɚ ɨɞʁɚɜɚɦɚ ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ ɚɞɪɟɫɚ ɢ ɫɥ
ɢɡɜɪɲɟɧɟ ɫɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ɛɢɪɚɱɤɨɦ ɫɩɢɫɤɭ ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɦɛɢɪɚɱɤɨɦɫɩɢɫɤɭɇɚɞɚɧɝɨɞɢɧɟɭȳȻɋɡɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɭɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɭɩɢɫɚɧɨ
ʁɟɛɢɪɚɱɚȾɨɧɟɬɨʁɟɪɟɲɟʃɟɨɭɩɢɫɭɭȳȻɋɪɟɲɟʃɚɨɛɪɢɫɚʃɭɢɪɟɲɟʃɚɨɢɡɦɟɧɚɦɚɂɡɞɚɬɨʁɟ
ɩɨɬɜɪɞɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɜɨɻɟʃɚɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ-ɩɨɬɜɪɞɟɨɢɡɛɨɪɧɨɦɩɪɚɜɭɂɡɜɪɲɟɧɚʁɟɩɪɨɜɟɪɚɤɪɨɡȳȻɋɡɚ
ɥɢɰɚɤɨʁɚɫɭɫɜɨʁɢɦɩɨɬɩɢɫɨɦɩɨɞɪɠɚɥɚɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɱɥɚɧɨɜɚɫɚɜɟɬɚɆɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɭɩɢɫɚɧɢɯɛɢɪɚɱɚɭɉȻɋɧɚɞɚɧɝɨɞɢɧɟʁɟɛɢɪɚɱɚȾɨɧɟɬɨʁɟɪɟɲɟʃɚɡɚɭɩɢɫ
ɪɟɲɟʃɚɡɚɛɪɢɫɚʃɟɨɞɬɨɝɚɩɨɨɫɧɨɜɭɫɦɪɬɢɢɪɟɲɟʃɟɧɚɥɢɱɧɢɡɚɯɬɟɜ
ɉɨɫɥɨɜɢ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɚ ɢ ɩɪɨɝɧɚɧɚ ɥɢɰɚ ɭ ɬɨɤɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɨɛɭɯɜɚɬɢɥɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ʉɪɚʁɟɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧ ʁɟ ʁɚɜɧɢ ɩɨɡɢɜ ɡɚ ɞɨɞɟɥɭ ɛɟɫɩɨɜɪɚɬɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡɛɟɝɥɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɡɚ ɤɭɩɨɜɢɧɭ 
ɫɟɨɫɤɢɯɤɭʄɚɫɚɨɤɭʄɧɢɰɨɦȼɪɟɞɧɨɫɬɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨʁɚɜɧɨɦɩɨɡɢɜɭɢɡɧɨɫɢɟɜɪɚɉɨɨɫɧɨɜɭʁɚɜɧɨɝɩɨɡɢɜɚ
ɩɪɢɦʂɟɧɨ ʁɟ  ɩɪɢʁɚɜɚ ɉɨɫɥɨɜɢ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ ɨɪʁɟɧɬɢɫɚɧɢ ɫɭ ɧɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɩɨɦɨʄ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɩɨɩɭʃɚɜɚʃɚ ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɩɢɫɚʃɟ ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ ɢɡɜɪɲɬɚʁɚ ɡɚɤɚɡɢɜɚʃɟ ɫɚɬɚɧɚɤɚ ɨɛɢɥɚɡɚɤ ɬɟɪɟɧɚ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚʃɟ ɨɛɭɤɚɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ ɢ ɦɢɝɪɚɰɢʁɟ Ɉɛʁɚɜʂɟɧɚ ʁɟ
ɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɚ ɥɢɫɬɚ ɡɚ  ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɡɚ ɞɨɛɢʁɚʃɟ ɫɟɨɫɤɢɯ ɤɭʄɚ ɞɨɛɢʁɟɧɚ ʁɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɡɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ Ʉɨɧɚɱɧɟ
ɥɢɫɬɟɤɨʁɚʁɟɨɛʁɚɜʂɟɧɚɤɪɚʁɟɦɝɨɞɢɧɟȾɨɫɬɚɜʂɟɧɢɫɭɧɚɪɚɬɢɜɧɢɢɤɭɦɭɥɚɬɢɜɧɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢȳɍɉ-ɭɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ʁɟɨɛɭɱɟɧɡɚɢɡɪɚɞɭɧɨɜɨɝɅȺɉ-ɚȾɨɞɟʂɟɧʁɟɨɝɪɟɜɡɚɩɨɪɨɞɢɰɚɭɜɪɟɞɧɨɫɬɢɨɞɞɢɧɚɪɚɧɨɜɱɚɧɚɩɨɦɨʄ
ɡɚ  ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɞ  ɞɢɧɚɪɚ ɂɡɞɚɬɨ  ɩɨɬɜɪɞɚ ɨ ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɨɦ ɫɬɚɬɭɫɭ ɡɚ ɩɪɨɞɭɠɟɬɚɤ
ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɢɯ ɥɟɝɢɬɢɦɚɰɢʁɚ Ⱦɨɧɟɬɨ ʁɟ  ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɛɪɢɫɚʃɭ ɫɬɚɬɭɫɚ ɢɡɛɟɝɥɨɝ ɥɢɰɚ ɉɨɞɧɟɬɨ ʁɟ  ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚ
ɩɪɢɡɧɚɜɚʃɟɩɪɚɜɚɧɚɩɨɝɪɟɛɧɟɬɪɨɲɤɨɜɟɨɞɫɬɪɚɧɟɄɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚɨɞɨɛɪɟɧɨʁɟɞɜɚɢɢɫɩɥɚʄɟɧɢɡɧɨɫɨɞɩɨ
ɞɢɧɚɪɚȾɨɫɬɚɜʂɟɧɢɡɜɟɲɬɚʁɡɚɩɨɩɢɫɢɦɨɜɢɧɟɄɂɊɋ-ɭ
ɂɧɬɟɪɪɟɫɨɪɧɚɤɨɦɢɫɢʁɚɭɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɩɪɢɦɢɥɚʁɟɡɚɯɬɟɜɚɨɞɪɠɚɥɚɤɨɦɢɫɢʁɚɧɚɤɨʁɨʁʁɟɫɜɚɤɨɭ
ɫɜɨɦɞɨɦɟɧɭɪɚɞɚɢɡɜɪɲɢɨɩɪɨɰɟɧɟɢɞɨɧɟɨɦɢʂɲɟʃɟɡɚɞɟɰɭɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
Ɋɚɞ ɧɚ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɨɜɟɪɟ ɭ ɫɟɞɢɲɬɭ ɨɪɝɚɧɚ ɨɛɭɯɜɚɬɢɨ ʁɟ ɬɨɤɨɦ 16. ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɨɜɟɪɟ ɩɪɟɩɢɫɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɨɜɟɪɟɭɝɨɜɨɪɚɩɭɧɨɦɨʄʁɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚɩɨɬɩɢɫɚɢɡʁɚɜɚ ɩɨɬɩɢɫɚɢɡʁɚɜɚɫɚɞɜɚɫɜɟɞɨɤɚ ɇɚɜɟɞɟɧɢɩɨɫɥɨɜɢ
ɭɜɢɞɭɨɜɟɪɟɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɡɚɜɟɞɟɧɢɫɭɭɍɩɢɫɧɢɤɡɚɨɜɟɪɚɜɚʃɟɩɨɬɩɢɫɚɡɚɤʂɭɱɧɨɫɚɪɛɪ 11.159.

21. фебруар 2017.

Број 3

71

ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɟɤɨɧɨɦɚɬɚ ɢ ɮɨɬɨɤɨɩɢɪɧɢɰɟ ɪɚɻɟɧɨ ʁɟ ɮɨɬɨɤɨɩɢɪɚʃɟ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟɈɩɲɬɢɧɫɤɨɝɜɟʄɚɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟɢɨɫɬɚɥɢɯɧɚɞɥɟɠɧɢɯɊɟɩɭɛɥɢɱɤɢɯɢɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɚɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ Ɉɛɚɜʂɚɧɚ ʁɟ ɧɚɛɚɜɤɚ ɢ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝ ɢ ɞɪɭɝɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢɡ ɟɤɨɧɨɦɚɬɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟ
ɍɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ʁɟɨɞɪɠɚɥɚɤɨɧɫɬɢɬɭɬɚɬɢɜɧɭɪɚɞɧɢɯɢɫɜɟɱɚɧɭɫɟɞɧɢɰɭɊɚɡɦɚɬɪɚɧɨʁɟ
ɬɚɱɚɤɟɞɧɟɜɧɨɝɪɟɞɚɢɞɨɧɟɬɨɢɡɜɟɲɬɚʁɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɢɩɪɨɝɪɚɦɚɪɚɞɚɨɞɥɭɤɟɢɪɟɲɟʃɚ
Ɋɟɮɟɪɟɧɬ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ ɪɟɮɟɪɚɬɚ ɜɪɲɟ ɫɟ ɫɬɪɭɱɧɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɫɟɞɧɢɰɚ ɜɟʄɚ ɨɛɪɚɞɭ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɚɤɚɬɚ ɨɛɪɚɞɭ ɚɤɚɬɚ ɭɫɜɨʁɟɧɢɯ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɚɦɚ ɭɪɟɻɢɜɚʃɟ
ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚʃɟɢɱɭɜɚʃɟɢɡɜɨɪɧɢɯɚɤɚɬɚɢɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɨɪɚɞɭɈɩɲɬɢɧɫɤɨɝɜɟʄɚɍɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɨɞɪɠɚɧɨʁɟ
ɫɟɞɧɢɰɟɈɩɲɬɢɧɫɤɨɝɜɟʄɚɫɚɬɚɱɚɤɚɞɧɟɜɧɨɝɪɟɞɚɈɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟɩɪɢɦɢɥɨʁɟɭɪɚɞɭɤɭɩɧɨɩɪɟɞɦɟɬɚ
Ɋɟɲɚɜɚʁɭʄɢ ɩɨ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɢɡ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ ɭɬɜɪɞɢɥɨ ʁɟ  ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɨɞɥɭɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɡɚ ɋɈ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɍ ɫɬɜɚɪɢɦɚ ɢɡ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ȼɟʄɚ ɞɨɧɟɬɨ ʁɟ   ɨɞɥɭɤɚ 
ɪɟɲɟʃɚɡɚɤʂɭɱɤɚɢɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ
Ɋɚɞ ɩɪɨɫɜɟɬɧɨɝ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ɍɫɤɥɚɞɭ ɫɚ  ɨɜɥɚɲʄɟʃɢɦɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦ ɱɥɚɧɨɦ  ɢ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨɨɫɧɨɜɚɦɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɜɚɫɩɢɬɚʃɚɩɪɨɫɜɟɬɧɢɢɧɫɩɟɤɬɨɪʁɟɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɨɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɡɚɤɨɧɚɢɞɪɭɝɢɯɩɪɨɩɢɫɚɤɨʁɢɦɚ
ɫɟɭɪɟɻɭʁɟɨɛɪɚɡɨɜɧɨɜɚɫɩɢɬɧɢɪɚɞɭɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨʁɭɫɬɚɧɨɜɢɨɫɧɨɜɧɢɦɲɤɨɥɚɦɚɢɫɪɟɞʃɨʁɲɤɨɥɢɈɞɦɚʁɚɦɟɫɟɰɚ
ɝɨɞɢɧɟɡɚɩɨɱɟɥɚʁɟɩɭɧɚɩɪɢɦɟɧɚɁɚɤɨɧɚɨɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɨɦɧɚɞɡɨɪɭȻɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨɫɭɢɡɜɪɲɟɧɟɫɜɟɧɟɨɩɯɨɞɧɟ
ɩɪɢɩɪɟɦɟɢɨɛɭɤɟɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɡɚɩɨɫɬɭɩɚʃɟɩɨɨɞɪɟɞɛɚɦɚɧɚɜɟɞɟɧɨɝɡɚɤɨɧɚɌɟɠɢɲɬɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɤɨɧɬɪɨɥɟɛɢɥɨ
ʁɟ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚʃɭ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɩɥɚɧɨɜɚ ɪɚɞɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɭʇɛɟɧɢɤɚ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ
ɜɨɻɟʃɭɩɪɨɩɢɫɚɧɟɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚɢɫɬɪɭɱɧɢɯɫɚɪɚɞɧɢɤɚɭɩɢɫɭɞɟɰɟɢɮɨɪɦɢɪɚʃɭɨɞɟʂɟʃɚ
ɢ ɝɪɭɩɚ ɍ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚʃɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɥɚɧɨɦ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɨɝɧɚɞɡɨɪɚɢɡɜɪɲɢɨɪɟɞɨɜɧɢɯɜɚɧɪɟɞɧɢɯɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɯɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢɯɧɚɞɡɨɪɚɍɪɚɻɟɧɨʁɟ
ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚɨɜɪɲɟʃɭɧɚɞɡɨɪɚɧɚɥɨɝɚɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢɧɚɞɡɨɪɡɚɩɢɫɧɢɤɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɢɢɡɜɟɲɬɚʁɚɋɜɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɫɭ ɭ ɨɫɬɚɜʂɟɧɨɦ ɪɨɤɭ ɩɨɫɬɭɩɢɥɟ ɩɨ ɧɚɥɨɠɟɧɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɢ ɨɬɤɥɨɧɢɥɟ ɭɨɱɟɧɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɩɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɨɤɪɟɬɚɬɢ ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɩɪɨɬɢɜ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝ ɥɢɰɚ Ɋɚɞɢ ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦɧɨɪɦɚɦɚɢɧɫɩɟɤɬɨɪʁɟɨɛɚɜɢɨɜɢɲɟɢɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯɪɚɡɝɨɜɨɪɚɫɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɦɚɢɫɟɤɪɟɬɚɪɢɦɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɁɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢɬɨɦɟɨɫɬɜɚɪɟɧʁɟɜɢɫɨɤɫɬɟɩɟɧɭɞɨɫɥɟɞɧɨɫɬɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɡɚɤɨɧɚɢɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɢɯ
ɚɤɚɬɚɭɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ
ɂɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɞɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɭɪɚɻɟɧɨ ʁɟ  ɪɟɲɟʃɚ  ɭɝɨɜɨɪɚ  ɭɜɟɪɟʃɚ  ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟ  ɨɞɥɭɤɚ 
ɩɪɢʁɚɜɚɡɚɩɨɥɚɝɚʃɟɞɪɠɚɜɧɨɝɢɫɩɢɬɚɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɋɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɫɭʁɚɜɧɚɢɢɧɬɟɪɧɚɤɨɧɤɭɪɫɚɡɚɡɚɫɧɢɜɚʃɟ
ɪɚɞɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɞɜɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɨ ʁɟ ɱɟɬɢɪɢ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɡɚ ɢɡɦɟɧɭ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɭ ɚɭɬɨɧɨɦɧɢɦ ɩɨɤɪɚʁɢɧɚɦɚ ɢ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɢ ɫɭ ɩɪɟɞɥɨɝ
ɧɨɜɨɝ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɭ
ɫɬɪɭɱɧɢɦɫɥɭɠɛɚɦɚɢɩɨɫɟɛɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɢɧɚɰɪɬɄɚɞɪɨɜɫɤɨɝɩɥɚɧɚɨɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɝɨɞɢɧɭ
ɉɨɫɥɨɜɢɨɞɛɪɚɧɟɢɡɚɲɬɢɬɟ:
- ɋɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟɩɨɞɚɬɚɤɚɨɞɫɭɛʁɟɤɚɬɚɡɚɢɡɪɚɞɭɉɥɚɧɚɨɞɛɪɚɧɟɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
- ɂɡɪɚɞɚɉɥɚɧɚɨɞɛɪɚɧɟɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɩɨɫɟɝɦɟɧɬɢɦɚɛɪɨʁɫɬɪɚɧɚʁɟȾɪɠɚɜɧɚɬɚʁɧɚ
- ɉɟɱɚɬɢɪɚʃɟɫɜɢɯɫɬɪɚɧɚɉɥɚɧɚɨɞɛɪɚɧɟɰɪɜɟɧɢɦɦɚɫɬɢɥɨɦ
- ɉɪɢɩɪɟɦɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɞɨɧɨɲɟʃɟɈɞɥɭɤɟɨɭɫɜɚʁɚʃɭɉɥɚɧɨɞɛɪɚɧɟɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɧɚɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦ
ɜɟʄɭ
- ɉɪɢɩɪɟɦɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɢɡɦɟɧɭɋɬɚɬɭɬɚɨɩɲɬɢɧɟɭɜɟɡɢɭɫɜɚʁɚʃɚɉɥɚɧɚɨɞɛɪɚɧɟɢɩɢɬɚʃɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɨɞɛɪɚɧɟ
ɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
- ɉɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚʃɟɫɟɞɧɢɰɚɦɚɈɩɲɬɢɧɫɤɨɝɜɟʄɚɢɫɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟɩɨɫɜɢɦɩɢɬɚʃɢɦɚɈɞɛɪɚɧɟɤɨʁɢɫɭɛɢɥɢɧɚ
ɫɟɞɧɢɰɚɦɚɈɩɲɬɢɧɫɤɨɝɜɟʄɚɢɫɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟ
- ɍɱɟɫɬɜɨɜɚʃɟɧɚɫɟɦɢɧɚɪɢɦɚɭɍɩɪɚɜɢɊɐɆɈɄɪɚɝɭʁɟɜɚɰɭɜɟɡɢɢɡɪɚɞɟɉɥɚɧɚɇɨɲɟʃɟɉɥɚɧɚɧɚɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟɭ
ɊɐɆɈ Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ ɋɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɚɠɭɪɢɪɚʃɟ ɉɥɚɧɚ ɩɨ ɫɟɝɦɟɧɬɢɦɚ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢ ɫɚ ɐɟɧɬɪɨɦ  ɆɈ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟɭɜɟɡɢɉɨɫɥɨɜɚɨɞɛɪɚɧɟɢɡɚɲɬɢɬɟ
- ɈɛɢɥɚɡɚɤɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝɪɚɞɧɢɤɐɆɈȼɟɥȽɪɚɞɢɲɬɟɩɨ ɉɥɚɧɭɭɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɢɫɚɫɬɚɜʂɚʃɟɁɚɩɢɫɧɢɤɚɨɨɛɢɥɚɫɤɭɭ
ɜɟɡɢɨɞɛɪɚɧɟ
- ȾɨɫɬɚɜʂɚʃɟɬɪɚɠɟɧɢɯɢɡɜɟɲɬɚʁɚɍɩɪɚɜɢɊɐɆɈɄɪɚɝɭʁɟɜɚɰ
- ȾɨɫɬɚɜʂɚʃɟɬɪɚɠɟɧɢɯɢɡɜɟɲɬɚʁɚɐɆɈȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
- ɋɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɩɪɚʄɟʃɟɩɪɨɩɢɫɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɨɞɛɪɚɧɟ
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɩɪɟɞɦɟɬɚɭɞɟɥɨɜɨɞɧɢɤɭ
ɉɨɫɥɨɜɢɰɢɜɢɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ:
- ȺɠɭɪɢɪɚʃɟɉɪɨɰɟɧɟɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɨɞȿɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚ
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- ɍɱɟɫɬɜɨɜɚʃɟ ɭ ɢɡɪɚɞɚ ɉɥɚɧɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɨɞ ȿɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɧɟɩɨɝɞɚ ɡɚ ɨɩɲɬɢɧɭ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɩɨɞɚɬɚɤɚɢɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟɢɡɪɚɞɢɨɰɭɢɫɬɟ
- ɂɡɪɚɞɚɈɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɉɥɚɧɚɡɚɜɨɞɟɪɟɞɚɡɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɈɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɡɚɝɨɞɢɧɭ
- ɇɨɲɟʃɟɢɡɪɚɻɟɧɨɝɉɥɚɧɚɡɚɲɬɢɬɟɢɫɩɚɫɚɜɚʃɚɨɞȿɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚɡɚɨɩɲɬɢɧɭȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɆɍɉ±
Ɉɞɟʂɟʃɭ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɡɚ ɞɚɜɚʃɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ Ɇɢɲʂɟʃɚ ɡɚ ɢɫɡɢ
- ɂɡɪɚɞɚɈɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɉɥɚɧɚɡɚɜɨɞɟɪɟɞɚɡɚɝɨɞɢɧɭ
- ɇɨɲɟʃɟɈɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɉɥɚɧɚɡɚɜɨɞɟɪɟɞɚɭȳȼɉɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ¶¶ɊȳɭɋɦɟɞɟɪɟɜɨɧɚɞɚɜɚʃɟɆɢɲʂɟʃɚɡɚɢɫɬɢɉɨ
ɞɨɛɢʁɚʃɭɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɆɢɲʂɟʃɚɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟɈɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɧɚɭɫɜɚʁɚʃɟɈɩɲɬɢɧɫɤɨɦɜɟʄɭɢɫɤɭɩɲɬɢɧɢ
- Ⱥɠɭɪɢɪɚʃɟɢɫɬɨɝɭɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟ
- ɂɡɪɚɞɚɂɡɜɟɲɬɚʁɚɨɪɚɞɭɢɉɪɨɝɪɚɦɚɪɚɞɚɈɩɲɬɢɧɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚȼɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɢ ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɢɫɬɢɯ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɒɬɚɛɚ ɉɪɢɩɪɟɦɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɒɬɚɛɚ ɢɡɪɚɞɚ ɋɚɡɢɜɚ ɢ
ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɱɥɚɧɨɜɢɦɚɲɬɚɛɚɡɚɫɟɞɧɢɰɟ ȼɨɻɟʃɟɡɚɩɢɫɧɢɤɚɧɚɫɟɞɧɢɰɚɦɚɲɬɚɛɚ
- ɋɚɪɚɞʃɚɫɚɈɞɟʂɟʃɟɦɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɆɍɉ-ɚɭɉɨɠɚɪɟɜɰɭɬɨɤɨɦɰɟɥɟɝɨɞɢɧɟ
- ȾɨɫɬɚɜʂɚʃɟɢɡɜɟɲɬɚʁɚɈɞɟʂɟʃɭɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɭɉɨɠɚɪɟɜɰɭɭɜɟɡɢɩɨɫɥɨɜɚɐɢɜɢɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɢɜɚɧɪɟɞɧɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɡɚɨɩɲɬɢɧɭȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
- ɋɥɭɲɛɟɧɢ ɨɞɥɚɡɚɤ ɭ  ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ȳɚɪɨɫɥɚɜ ɑɟɪɧɢ ɢɡ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɨɤɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ȿɪɨɞɢɛɢɥɧɨɝ ɉɥɚɧɚɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ
ɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
- ɋɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚȳȼɉɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟɊȳɋɦɟɞɟɪɟɜɨɨɛɥɢɚɡɚɤɬɟɪɟɧɚɭɫɄɭɫɢʄɟɢɫɌɪɢɛɪɨɞɟɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ
ɆɁɧɚɜɟɞɟɧɢɯɧɚɫɟʂɚɪɚɞɢɩɪɟɝɥɟɞɚɬɪɚɫɟɧɚɫɢɩɚɧɚɪɟɰɢɉɟɤɨɤɨɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɢɡɪɚɞɟɉɪɨʁɟɤɬɚɡɚɭɪɟɻɟʃɟɢɫɬɢ
ɨɞɫɬɪɚɧɟȳȼɉɋɪɛɢʁɚɜɨɞɚ
- ɂɡɪɚɞɚɉɪɟɞɥɨɝɚ-Ɋɟɲɟʃɚɡɚɩɨɫɬɚɜʂɟʃɟ-ɡɚɦɟɧɭɱɥɚɧɨɜɚɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɨɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟ-ɫɤɭɩɲɬɢɧɭ
- ɍɱɟɫɬɜɨɜɚʃɟɧɚɫɟɞɧɢɰɚɦɚɜɟʄɚɢɫɤɭɩɲɬɢɧɟɩɨɩɢɬɚʃɭɩɨɫɥɨɜɚɰɢɜɢɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
- ɍɱɟɫɬɜɨɜɚʃɟɧɚɫɟɦɢɧɚɪɭɭɜɟɡɢȼɚɧɪɟɞɧɢɯɫɢɬɭɚɰɢʁɚ
- ɂɡɪɚɞɚɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚɨɝɚɻɚʃɭȼɉɢɡɉɨɠɚɪɟɜɰɚɧɚɫɬɪɟɥɢɲɬɭɭɩɟɫɤɨɜɢɦɚɢɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟɢɫɬɨɝɆɁɉɨɠɟɠɟɧɨɆɁ
ɄɭɫɢʄɟɢɆɁɌɪɢɛɪɨɞɟɪɚɞɢɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɧɚɜɟɞɟɧɢɯɧɚɫɟʂɚ
- ɂɡɪɚɞɚɦɟɫɟɱɧɢɯɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨɪɚɞɭ
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɩɪɟɞɦɟɬɚɭɞɟɥɨɜɨɞɧɢɤɭ
ɍɬɨɤɭɩɪɟɬɯɨɞɧɟɝɨɞɢɧɟɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɫɟɪɚɞɢɥɨɧɚɨɞɪɠɚɜɚʃɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɭ ɨɤɜɢɪɭ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ, ɩɪɭɠɚɧɚʁɟɬɟɯɧɢɱɤɚɢɫɬɪɭɱɧɚɩɨɦɨʄɫɜɢɦɨɫɬɚɥɢɦʁɚɜɧɢɦɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɢɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɤɚɨɢɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɦ
ɨɪɝɚɧɢɦɚ ɫɦɟɲɬɟɧɢɦ ɭ ɡɝɪɚɞɢ ɋɈ ɋɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢ ɪɚɞ ɧɚ ɢɡɪɚɞɢ ɛɟɤɚɩ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɅɉȺ ɢ  ɧɟɞɟʂɧɢ ɛɟɤɚɩ ɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɧɚɫɬɚɥɢɯɪɚɞɨɦɨɫɬɚɥɢɯɫɥɭɠɛɢɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟ
ɂɡɞɚɬɨʁɟ14 ɭɜɟɪɟʃɚɡɚɩɨɬɪɟɛɟɪɟɝɭɥɢɫɚʃɚɩɟɧɡɢʁɫɤɨɝɫɬɚɠɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɟɧɡɢʁɚ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɨɛɚɜʂɚɧɢ ɫɭ ɢ ɞɪɭɝɢ ɭɩɪɚɜɧɢ ɫɬɪɭɱɧɢ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɬɢɩɟɧɞɢɪɚʃɚɫɬɭɞɟɧɚɬɚ-ɨɛɪɚɻɟɧɨɡɚɯɬɟɜɚɡɚɞɨɞɟɥɭɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚɨɛɪɚɞɚɩɪɢʁɚɜɚɡɚɨɩɲɬɢɧɫɤɟɧɚɝɪɚɞɟɩɨɫɥɨɜɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɱɢɫɬɨʄɟ ɞɨɦɚɪɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ ɥɨɠɟʃɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɤɨɬɥɚɪɧɢɰɟ ɛɢɮɟɚ ɤɚɨ ɢ ɫɜɢ ɞɪɭɝɢ ɩɪɚɬɟʄɢ ɩɨɫɥɨɜɢ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɡɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟ
2. ɈȾȿȴȿȵȿɁȺɎɂɇȺɇɋɂȳȿ
ɈɞɟʂɟʃɟɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɦɫɦɢɫɥɭɱɢɧɟɈɞɫɟɤɡɚɛɭʇɟɬɋɥɭɠɛɚɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɚɢɈɞɫɟɤɬɪɟɡɨɪɚ
ɍɈɞɟʂɟʃɭʁɟɭɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɛɢɥɨɡɚɩɨɫɥɟɧɨɪɚɞɧɢɤɚɫɚɫɥɟɞɟʄɨɦɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɨɦɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦȼɋɋ
5- ɞɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢɯɟɤɨɧɨɦɢɫɬɚȼɒɋ± ɟɤɨɧɨɦɢɫɬɢɢɋɋɋɟɤɨɧɨɦɫɤɢɬɟɯɧɢɱɚɪ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦɨɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚɭɈɩɲɬɢɧɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɭ ɩɪɨɬɟɤɥɨɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɡɜɪɲɢɥɨ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢ ɡɚɞɚɬɤɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɚʁɭ ɩɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ
ɪɚɞɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚɨɞɧɨɫɧɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɦʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ
ɍ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɫɚɱɢʃɟɧɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɧɚɰɪɬɢɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɞɥɨɡɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ
ɚɤɚɬɚ
- ɇɚɰɪɬɈɞɥɭɤɟɨɛɭʇɟɬɭɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɡɚɝɨɞɢɧɭ
- ɉɟɬɪɟɛɚɥɚɧɫɚɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɡɚɝɨɞɢɧɭ
- ɈɞɥɭɤɚɨɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɨɦɡɚɜɪɲɧɨɦɪɚɱɭɧɭɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɡɚɝɨɞɢɧɭ
- ɂɡɜɟɲɬɚʁɨɨɫɬɜɚɪɟʃɭɩɪɢɯɨɞɚɢɪɚɫɯɨɞɚɛɭʇɟɬɚɡɚɝɨɞɢɧɭ
- ɒɟɫɬɨɦɟɫɟɱɧɢɢɞɟɜɟɬɨɦɟɫɟɱɧɢɂɡɜɟɲɬɚʁɨɨɫɬɜɚɪɟʃɭɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɡɚɝɨɞɢɧɭ
- Ɋɟɲɟʃɚɨɩɪɨɦɟɧɢɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ
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ɉɪɟɞɥɨɝɊɟɲɟʃɚɨɤɨɪɢɲʄɟʃɭɌɟɤɭʄɟɛɭʇɟɬɫɤɟɪɟɡɟɪɜɟɢɋɬɚɥɧɟɛɭʇɟɬɫɤɟɪɟɡɟɪɜɟ
Ɋɟɲɟʃɚɨɜɢɫɢɧɢɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯɫɬɪɚɧɚɤɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɥɚɧɞɢɪɟɤɬɧɨɝɛɭʇɟɬɫɤɨɝɤɨɪɢɫɧɢɤɚ± Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɝɨɞɢɧɭ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɥɚɧɞɢɪɟɤɬɧɨɝɛɭʇɟɬɫɤɨɝɤɨɪɢɫɧɢɤɚ± ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ
ɨɩɲɬɢɧɟɡɚɝɨɞɢɧɭ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɥɚɧɞɢɪɟɤɬɧɨɝɛɭʇɟɬɫɤɨɝɤɨɪɢɫɧɢɤɚ± ɋɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟɡɚɝɨɞɢɧɭ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɥɚɧɞɢɪɟɤɬɧɨɝɛɭʇɟɬɫɤɨɝɤɨɪɢɫɧɢɤɚ± Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɝʁɚɜɧɨɝɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɨɰɚɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɛɭʇɟɬɫɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨɧɟɬɨ ʁɟ ɍɩɭɬɫɬɜɨ ɡɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɧɚɰɪɬɚ ɛɭʇɟɬɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ
ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɨɫɜɢɦɛɭʇɟɬɫɤɢɦɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɧɚɨɫɧɨɜɭɍɩɭɬɫɬɜɚɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɮɢɧɚɧɫɢʁɚɡɚɢɡɪɚɞɭɛɭʇɟɬɚɅɨɤɚɥɧɟ
ɜɥɚɫɬɢɡɚɝɨɞɢɧɭɫɚɫɦɟɪɧɢɰɚɦɚɡɚɝɨɞɢɧɭɢɝɨɞɢɧɭ
ɇɚɤɨɧɞɨɛɢʁɚʃɚɍɩɭɬɫɬɜɚɡɚɢɡɪɚɞɭɈɞɥɭɤɟɨɛɭʇɟɬɭɥɨɤɚɥɧɟɜɥɚɫɬɢɭɩɭʄɟɧɨʁɟɧɨɜɨɍɩɭɬɫɬɜɨɫɜɢɦɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ
ɈɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨʁɟɧɢɡɨɛɭɤɚɫɚɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɦɢɞɢɪɟɤɬɧɢɦɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɛɭʇɟɬɚɭɜɟɡɢɢɡɪɚɞɟɇɚɰɪɬɚɈɞɥɭɤɟɨɛɭʇɟɬɭ
ɡɚɝɨɞɢɧɭ
ɈɞɪɠɚɧɚʁɟʁɚɜɧɚɪɚɫɩɪɚɜɚɨɇɚɰɪɬɭɈɞɥɭɤɟɨɛɭʇɟɬɭɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɡɚɝɨɞɢɧɭ
ɈɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧʁɟɫɚɫɬɚɧɚɤɨɩɪɢɦɟɧɢɈɞɥɭɤɟɨɛɭʇɟɬɭɡɚɝɨɞɢɧɭ
ɍ ɬɨɤɭ ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɫɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɢɡɭ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ ɝɞɟ ɫɭ ɤɚɨ ɩɪɢɦɟɪ ɞɨɛɪɟ ɩɪɚɤɫɟ
ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɥɢɧɚɱɢɧɪɚɞɚɭɨɤɜɢɪɭɈɞɟʂɟʃɚ
Ɍɨɤɨɦ ɝɨɞɢɧɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɫɭ ɩɪɚʄɟɧɟ ɩɥɚɬɟ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɭ
ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɢ ɢɡɜɪɲɟɧɢɦ ɪɚɫɯɨɞɢɦɚ ɡɚ ɩɥɚɬɟ ɭ ɛɭʇɟɬɢɦɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɨ ɬɨɦɟ ɞɨɫɬɚɜʂɚɧ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭɮɢɧɚɧɫɢʁɚ
Ɉɜɚ ɫɥɭɠɛɚ ɜɨɞɢ ɤʃɢɝɨɜɨɫɬɜɨ ɩɨɦɨʄɧɟ ɤʃɢɝɟ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɢ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɭ ɭɩɪɚɜɭ ɢ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ʁɚɜɧɨ
ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨ
ɉɪɢɦʂɟɧɨ ʁɟ ɢ ɡɚɜɟɞɟɧɨ ɤɪɨɡ ɤʃɢɝɭ ɭɥɚɡɧɢɯ ɮɚɤɬɭɪɚ  ɪɚɱɭɧɚ ɡɚ ɧɚɛɚɜʂɟɧɭ ɪɨɛɭ ɢ ɢɡɜɪɲɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɋɜɢ
ɪɚɱɭɧɢɫɭɤɨɧɬɢɪɚɧɢɩɪɨɤʃɢɠɟɧɢɭɪɚɻɟɧɢɁɚɯɬɟɜɢɡɚɩɥɚʄɚʃɟɢɩɪɟɞɚɬɢɬɪɟɡɨɪɭ
Ɍɚɤɨɻɟ ɨɛɪɚɻɟɧɟ ɫɭ ɩɪɢɫɩɟɥɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨɫɬɚɜɢɥɢ ɢɡɜɨɻɚɱɢ ɪɚɞɨɜɚ ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɱɢʁɢ ʁɟ ɧɨɫɢɥɚɰ ɛɢɥɚ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɉɨɡɚɤʂɭɱɟɧɢɦɭɝɨɜɨɪɢɦɚɨɤɨɪɢɲʄɟʃɭɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚʁɟɢɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɪɚɱɭɧɚ
Ɉɛɪɚɱɭɧɚɬɨʁɟɢɢɫɩɥɚʄɟɧɨɥɢɱɧɢɯɞɨɯɨɞɚɤɚɡɚ ɦɟɫɟɰɢɝɞɟɫɭɢɫɩɥɚɬɟɢɨɛɪɚɱɭɧɢɜɪɲɟɧɢɩɨɥɭɦɟɫɟɱɧɨɌɚɤɨɻɟ
ɡɚɪɚɞɧɢɤɟɤɨʁɢɧɢɫɭɭɫɬɚɥɧɨɦɪɚɞɧɨɦɨɞɧɨɫɭɨɛɪɚɱɭɧɚɬɢɫɭɢɢɫɩɥɚʄɟɧɢɭɝɨɜɨɪɢɨɩɨɜɪɟɦɟɧɢɦɩɨɫɥɨɜɢɦɚɤɚɨɢ
ɨɫɬɚɥɚɩɪɢɦɚʃɚɢɧɚɤɧɚɞɟ
Ɉɛɪɚɱɭɧɚɬɚʁɟɢɢɫɩɥɚʄɟɧɚɧɚɤɧɚɞɚɨɞɛɨɪɧɢɰɢɦɚɧɚɤɧɚɞɟ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚɈɩɲɬɢɧɫɤɨɝɜɟʄɚɤɚɨɢɧɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ
ɍɪɚɻɟɧʁɟɆ-ɄɨɛɪɚɡɚɰɢɩɪɟɞɚɬɢɭɡɫɬɚɥɧɨɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟɫɚɁɚɜɨɞɨɦɡɚɩɟɧɡɢɨɧɨɢɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɨɫɢɝɭɪɚʃɟ
ȼɨɻɟɧɨʁɟɤʃɢɝɨɜɨɞɫɬɜɨɨɫɧɨɜɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɜɪɲɟɧɨɭɤʃɢɠɚɜɚʃɟɧɚɛɚɜʂɟɧɟɨɩɪɟɦɟɢɝɨɞɢɲʃɢɩɨɩɢɫɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ ɨɞɫɟɤɚ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɢ ɛɥɚɝɚʁɧɚ ɩɪɟɤɨ ɤɨʁɟ ɫɭ ɜɪɲɟɧɟ ɫɜɟ ɝɨɬɨɜɢɧɫɤɟ ɢɫɩɚɬɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɫɩɨʂɧɢɦ
ɫɚɪɚɞɧɢɰɢɦɚɤɚɨɢɩɨɦɨʄɢɡɚɥɟɱɟʃɟɢɨɫɬɚɥɚɫɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚ
Ʌɢɤɜɢɞɚɬɨɪ ɭ Ɍɪɟɡɨɪɭ ɜɪɲɢ ɢɡɪɚɞɭ ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚ ɩɥɚʄɚʃɟ Ɉɛɪɚɡɚɰ ɉ  ɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬ ɢ ɬɚɱɧɨɫɬ
ɤʃɢɝɨɜɨɞɫɬɜɟɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɧɚɤɨɧ ɢɡɜɪɲɟɧɟ ɩɪɨɜɟɪɟ ɢ ɨɞɨɛɪɟʃɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɧɚɥɨɝɟ ɡɚ ɩɪɟɧɨɫ
ɜɢɪɦɚɧɫɤɟɧɚɥɨɝɟ ɢɨɛɚɜʂɚɩɨɫɥɨɜɟɩɥɚʄɚʃɚɪɚɫɯɨɞɚɢɢɡɞɚɬɚɤɚɍɤɨɥɢɤɨɫɟɭɩɨɫɬɭɩɤɭɨɜɟɪɟ ɩɨɞɧɟɬɨɝɡɚɯɬɟɜɚ
Ɉɛɪɚɡɚɰɉɢɂɉ ɤɨɧɫɬɚɬɭʁɟɞɚɫɭɫɬɜɨɪɟɧɟɨɛɚɜɟɡɟɧɚɬɟɪɟɬɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɨɝɪɚɱɭɧɚɌɪɟɡɨɪɚɦɢɦɨɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɛɭʇɟɬɫɤɨɝ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɩɨɞɧɟɬɢ ɡɚɯɬɟɜɢ ɫɟ ɧɟ ɨɞɨɛɪɚɜɚʁɭ ɢ ɩɢɫɦɟɧɢɦ ɩɭɬɟɦ ɫɟ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɨ ɪɚɡɥɨɡɢɦɚ ɡɚ
ɧɟɨɞɨɛɪɚɜɚʃɟɢɫɩɥɚɬɟ
ɉɨɪɟɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɞɢɪɟɤɬɧɢɦ ɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɦ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɜɪɲɢ ɫɟ
ɩɪɟɧɨɫ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢ ɞɪɭɲɝɬɜɟɧɢɦ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɦ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ
ɫɬɪɚɧɤɚɦɚɜɟɪɫɤɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚɢɬɞ
ɂɡɞɚɬɚɤɢɡɛɭʇɟɬɚɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟɢɫɤʂɭɱɢɜɨɧɚɤʃɢɝɨɜɨɞɫɬɜɟɧɨʁɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɢ
Ɋɟɮɟɪɟɧɬ ɡɚ ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ ɮɨɧɞɨɜɟ ɤʃɢɠɢɨ ʁɟ ɫɜɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɧɚ ɪɚɱɭɧɭ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ
ɮɨɧɞɨɜɚɢɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚɍɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɨɛɪɚɻɟɧɨʁɟɢɡɜɨɞɚ
ɍɫɤɥɚɻɢɜɚɧɟ ɫɭ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤʃɢɝɟ ɪɚɞɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɮɨɧɞɨɜɚ ɢ ɦɟɫɧɢɯ
ɡɟʁɟɞɧɢɰɚ
ɍɪɚɻɟɧʁɟɝɨɞɢɲʃɢɂɡɜɟɲɬɚʁɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚɡɚɝɨɞɢɧɭɤɚɨɢɁɚɜɪɲɧɢɯ
ɪɚɱɭɧɚɡɚɝɨɞɢɧɭ
ȼɪɲɟɧɚ ʁɟ ɢɫɩɥɚɬɚ ɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɝ ɛɨɥɨɜɚʃɚ ɡɚ ɫɜɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɩɨɪɨɞɢʂɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
ȽɪɚɞɢɲɬɟɢɜɨɻɟɧɚɚɧɚɥɢɬɢɱɤɚɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɩɨɪɨɞɢʂɚɩɨɞɨɫɬɚɜʂɟɧɢɦɊɟɲɟʃɢɦɚɨɞɧɚɞɥɟɠɧɟɋɥɭɠɛɟɍɪɚɻɟɧɢɫɭ
ɢ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɪɚɞɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɫɟɤɬɨɪ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɨɞɫɟɤ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢ ɞɟɰɚ
ɫɥɟɞɟʄɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢ
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ɂɡɜɟɲɬɚʁɚɨɭɬɪɨɲɟɧɢɦɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɚɩɪɚɜɚɧɚɨɛɪɚɫɰɭɇɁ-4,
ɈɛɪɚɱɭɧɚɩɨɬɪɟɛɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɢɫɩɥɚɬɭɩɪɚɜɚɧɚɈɛɪɚɫɰɭɇɁ-2,
ɍɩɢɬɧɢɤɚɨɛɪɨʁɭɤɨɪɢɫɧɢɤɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɢɯɩɪɚɜɚ
ȼɪɲɟɧʁɟɨɛɪɚɱɭɧɩɨɪɨɞɢʂɫɤɨɝɛɨɥɨɜɚʃɚɡɚɪɚɞɧɢɰɟɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟɢɜɥɚɫɧɢɰɟɪɚɞʃɢɤɨʁɟɧɟɦɚʁɭɞɪɭɝɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɟɢɡɚɢɫɬɟɩɨɩɭʃɚɜɚɧɈɛɪɚɡɚɰɇɁ-ɢɞɨɫɬɚɜʂɚɧɫɥɭɠɛɢȾɟɱɢʁɟɡɚɲɬɢɬɟɍɪɚɻɟɧɢɫɭɢɞɨɫɬɚɜʂɟɧɢ
ɩɨɥɭɝɨɞɢɲʃɢɢɝɨɞɢɲʃɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢɨɭɬɪɨɲɟɧɢɦɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɡɚɩɨɪɨɞɢʂɫɤɚɩɪɚɜɚ
ɋɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ʁɟ ɩɪɚʄɟɧ ɩɪɢɥɢɜ ɧɚ ɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɨɦ ɪɚɱɭɧɭ ɬɪɟɡɨɪɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɨ ɬɨɦɟ ɪɟɞɨɜɧɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɨɩɲɲɬɢɧɟ. ɍɩɪɚɜʂɚɧɨʁɟɝɨɬɨɜɢɧɫɤɢɦɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɧɚɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɨɦɪɚɱɭɧɭɬɪɟɡɨɪɚ.
ȼɪɲɧɨʁɟɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɢɩɪɚʄɟʃɟɨɫɬɜɚɪɟʃɚɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚɢɩɪɢɦɚʃɚɧɚɪɚɱɭɧɬɪɟɡɨɪɚ ɢɡɚɯɬɟɜɚɡɚɩɥɚʄɚʃɟ
ɬɟɤɭʄɢɯɪɚɫɯɨɞɚɢɢɡɞɚɬɚɤɚ
ɍ ɫɥɭɠɛɢ Ɍɪɟɡɨɪɚ ɜɪɲɟɧ ʁɟ ɩɪɟɧɨɫ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɨ ɡɚɯɬɟɜɭ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ Ɉɞɥɭɤɟ ɨ ɛɭʇɟɬɭ ɡɚ
ɝɨɞɢɧɭɧɚɨɫɧɨɜɭɪɟɲɟʃɚɢɡɜɪɲɧɨɝɨɪɝɚɧɚɢɪɟɲɟʃɚɨɤɨɪɢɲʄɟʃɭɫɬɚɥɧɟɢɬɟɤɭʄɟɛɭʇɟɬɫɤɟɪɟɡɟɪɜɟ
ɍɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟʁɟɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɨɢɨɛɪɚɻɟɧɨɭɤɭɩɧɨɡɚɯɬɟɜɚɡɚɩɪɟɧɨɫɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɩɥɚʄɚʃɟɈɞɱɟɝɚʁɟ
ɡɚɯɬɟɜɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɚɡɚɯɬɟɜɚɞɢɪɟɤɬɧɢɯɍɞɢɪɟɤɬɧɟɤɨɪɢɫɧɢɤɟɫɩɚɞɚʁɭɈɩɲɬɢɧɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɫɚɡɚɯɬɟɜɚɈɩɲɬɢɧɫɤɨɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨɫɚɡɚɯɬɟɜɚɋɤɭɩɲɬɢɧɚɨɩɲɬɢɧɟɫɚɡɚɯɬɟɜɚɢɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɢ
ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟɫɚɡɚɯɬɟɜɚ
ɉɪɟɧɨɫ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɜɪɲɟɧ ʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ Ɂɚɯɬɟɜɚ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɛɭʇɟɬɚ ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɩɥɚɧɨɦɢɨɫɬɜɚɪɟʃɟɦɛɭʇɟɬɚɭɬɜɪɻɟɧɢɯɤɜɨɬɚɡɚɤɨɪɢɫɧɢɤɟɛɭʇɟɬɚɢɥɢɤɜɢɞɧɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɛɭʇɟɬɚ
ɍɨɤɜɢɪɭɛɭʇɟɬɫɤɨɝɤʃɢɝɨɜɨɞɫɬɜɚɜɪɲɟɧɢɫɭɫɥɟɞɟʄɢɩɨɫɥɨɜɢ
 ɉɪɚʄɟʃɟ ɚɧɚɥɢɬɢɤɟ ɩɨ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɢ ɡɚ  ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɛɭʇɟɬɚ ɭɪɚɻɟɧɢ ɬɪɨɦɟɫɟɱɧɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɢ ɨɛɪɚɱɭɧɢ ɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢʁɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɝɥɚɜɧɟ ɤʃɢɝɟ ɛɭʇɟɬɚ ɫɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɢɡ
ɡɚɜɪɲɧɢɯ ɪɚɱɭɧɚ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɨɝɚ ɫɚɫɬɚɜʂɟɧ ɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧ ɡɚɜɪɲɧɢ
ɪɚɱɭɧɡɚɝɨɞɢɧɭ
ɍɬɨɤɭɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɟɝɨɞɢɧɟɩɪɨɤʃɢɠɟɧɨʁɟɧɚɥɨɝɚ
ɋɪɚɜʃɟɧɢɫɜɢʁɚɜɧɢɩɪɢɯɨɞɢɩɨɜɪɫɬɚɦɚɦɟɫɟɱɧɨɫɚɩɨɞɚɰɢɦɚɍɩɪɚɜɟɡɚɬɪɟɡɨɪɢɫɪɚɜʃɟɧɢɫɜɢʁɚɜɧɢɪɚɫɯɨɞɢɫɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɛɭʇɟɬɚɢɫɚɍɩɪɚɜɨɦɡɚɬɪɟɡɨɪ
Ⱦɨɫɬɚɜʂɟɧɢɦɟɫɟɱɧɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢɨɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɭɧɨɜɱɚɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɧɚɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɨɦɪɚɱɭɧɭɬɪɟɡɨɪɚɥɨɤɚɥɧɟ
ɜɥɚɫɬɢ
Ⱦɨɫɬɚɜʂɟɧɢɲɟɫɬɨɦɟɫɟɱɧɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢɨɤɪɟɞɢɬɧɨɦɡɚɞɭɠɟʃɭɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
 Ⱦɨɫɬɚɜʂɟɧɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ ɨɛɪɚɫɰɢ  ± ɉɪɢɯɨɞɢ ɢ ɞɪɭɝɚ ɩɪɢɦɚʃɚ Ɉɛɪɚɫɰɢ  ± Ɋɚɫɯɨɞɢ ɢ ɞɪɭɝɢ
ɢɡɞɚɰɢ ɢ ɨɛɪɚɫɰɢ  ± Ɂɛɢɪɧɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɭɤɭɩɧɢɯ ɩɪɢɦɚʃɚ ɢ ɢɡɞɚɬɚɤɚ ɧɟɢɡɦɢɪɟɧɢɯ ɨɛɚɜɟɡɚ ɫɬɚʃɚ ɞɭɝɚ ɢ ɫɬɚɥɧɟ
ɛɭʇɟɬɫɤɟɪɟɡɟɪɜɟ± ɩɥɚɧɢɢɡɜɪɲɟʃɟ
Ɋɟɮɟɪɟɧɬ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɬɪɟɡɨɪɚ ɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɜɨɞɢɨ ʁɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤʃɢɝɟ - ɞɧɟɜɧɢɤ ɢ ɝɥɚɜɧɭ ɤʃɢɝɭ
ɬɪɟɡɨɪɚɞɢɪɟɤɬɧɢɯɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɤɨʁɢɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭɢɡɬɪɟɡɨɪɚɢɜɪɲɢɨɬɪɨɦɟɫɟɱɧɨɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟɫɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɉɪɢɦɚɨʁɟɢɜɨɞɢɨɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭɨɩɪɢɦʂɟɧɢɦɡɚɯɬɟɜɢɦɚɫɜɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɨɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ
ɜɚʂɚɧɨɫɬ ɩɪɢɦʂɟɧɢɯ ɡɚɯɬɟɜɚ ɫɜɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɜɪɲɢɨ ɨɜɟɪɭ ɡɚɯɬɟɜɚ ɭ ɫɦɢɫɥɭ
ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢɢɢɫɬɟɩɪɨɫɥɟɻɢɜɚɨɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɭɬɪɟɡɨɪɚɧɚɞɚʂɭɨɛɪɚɞɭ
ɉɨɫɥɨɜɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɤɨɧɬɪɨɥɟɢɢɡɜɪɲɟʃɚɛɭʇɟɬɚ
ɉɥɚʄɚʃɟɢɡɛɭʇɟɬɚɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨʁɟɨɞɪɟɞɛɚɦɚɱɥɚɧɚɁɚɤɨɧɚɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭɢɬɨ
ɂɡɞɚɬɚɤɢɡɛɭʇɟɬɚɡɚɫɧɢɜɚɫɟɧɚɤʃɢɝɨɜɨɞɫɬɜɟɧɨʁɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɢ
ɉɪɚɜɧɢɨɫɧɨɜɢɢɡɧɨɫɩɪɟɭɡɟɬɢɯɨɛɚɜɟɡɚɤɨʁɢɩɪɨɢɫɬɢɱɭɢɡɢɡɜɨɪɧɟɤʃɢɝɨɜɨɞɫɬɜɟɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɦɨɪɚɛɢɬɢ
ɩɨɬɜɪɻɟɧɭɩɢɫɦɟɧɨʁɮɨɪɦɢɩɪɟɩɥɚʄɚʃɚɨɛɚɜɟɡɚ
Ɍɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟɩɥɚʄɚʃɚɫɩɪɨɜɨɞɟɫɟɧɚɞɜɚɪɚɡɥɢɱɢɬɚɡɚɯɬɟɜɚɢɬɨ
ɚ Ɂɚɯɬɟɜɡɚɩɥɚʄɚʃɟɢɬɪɚɧɫɮɟɪ- Ɉɛɪɚɡɚɰɉ
Ɉɜɚʁɨɛɪɚɡɚɰɫɟɤɨɪɢɫɬɢɡɚɩɥɚʄɚʃɟɫɚɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɨɝɪɚɱɭɧɚɬɪɟɡɨɪɚɢɡɚɬɪɚɧɫɮɟɪɫɪɟɞɫɬɚɜɚɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɤɨʁɢɦɚ
ʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɨɞɚɢɦɚʁɭɫɜɨʁɩɨɞɪɚɱɭɧɭɍɩɪɚɜɢɡɚɌɪɟɡɨɪ
ȻɭʇɟɬɫɤɢɤɨɪɢɫɧɢɤɈɛɪɚɡɚɰɁɉɩɨɞɧɨɫɢɡɚʁɟɞɧɨɫɚɩɪɚɬɟʄɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦɨɧɚɫɬɚɥɨʁɩɨɫɥɨɜɧɨʁɩɪɨɦɟɧɢ
Ȼɭʇɟɬɫɤɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɭɡ ɡɚɯɬɟɜ ɡɚ ɩɥɚʄɚʃɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ȳɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɩɨɞɧɨɫɢ ɢ ɤɨɦɩɥɟɬɧɭ ɩɪɚɬɟʄɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ
ɤɨʁɨɦɩɨɬɜɪɻɭʁɟɞɚʁɟɩɨɫɬɭɩɚɤȳɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟɫɩɪɨɜɟɞɟɧɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɨɩɢɫɢɦɚɤɨʁɢɦɚɫɟɭɪɟɻɭʁɟɩɨɫɬɭɩɚɤȳɚɜɧɢɯ
ɧɚɛɚɜɤɢ
ɛ Ɂɚɯɬɟɜɡɚɢɫɩɥɚɬɭɩɥɚɬɚɞɨɞɚɬɚɤɚɢɧɚɤɧɚɞɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ- Ɉɛɪɚɡɚɰɂɉ
Ɉɜɚʁɞɨɤɭɦɟɧɬɡɚɩɥɚʄɚʃɟɫɟɤɨɪɢɫɬɢɡɚɢɫɩɥɚɬɭɩɥɚɬɚɞɨɞɚɬɚɤɚɢɧɚɤɧɚɞɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɍɡɨɜɚʁɨɛɪɚɡɚɰɞɨɫɬɚɜʂɚɫɟ
ɨɛɪɚɱɭɧ ɩɥɚɬɚ ɞɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɧɚɤɧɚɞɚ ɢ ɩɥɚɬɧɢ ɫɩɢɫɚɤ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɜɟɪɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɬɚɪɟɲɢɧɟ
ɨɪɝɚɧɚ- ɧɚɪɟɞɛɨɞɚɜɰɚ
ɍ ɬɨɤɭ ɝɨɞɢɧɟ ɦɟɫɟɱɧɨ ʁɟ ɜɪɲɟɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ Ȼɨɪɚɱɤɨ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ
ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɉɨɢɡɜɪɲɟɧɢɦɭɩɥɚɬɚɦɚɫɪɟɞɫɬɜɚɫɭɭɩɥɚʄɢɜɚɧɚɧɚɪɚɱɭɧɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɨɪɚɱɤɨɢɧɜɚɥɢɞɫɤɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɍȳɚɧɭɚɪɭɝɨɞɢɧɟɞɨɫɬɚɜʂɟɧʁɟɝɨɞɢɲʃɢɢɡɜɟɲɬɚʁɨɭɬɪɨɲɤɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɝɨɞɢɧɭ
ɌɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɨɜɨɈɞɟʂɟʃɟɪɟɞɨɜɧɨʁɟɫɚɪɚɻɢɜɚɥɨɫɚɍɩɪɚɜɨɦɡɚʁɚɜɧɚɩɥɚʄɚʃɚɨɞɧɨɫɧɨɍɩɪɚɜɨɦɡɚɬɪɟɡɨɪ
ɇɚɪɨɞɧɨɦɛɚɧɤɨɦɋɪɛɢʁɟɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɦɮɢɧɚɧɫɢʁɚɢɩɨɫɥɨɜɧɢɦɛɚɧɤɚɦɚ
-
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Ɉɞɟʂɟʃɟ ʁɟ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɞɨɫɬɚɜʂɚɥɨ ɦɟɫɟɱɧɟ ɬɪɨɦɟɫɟɱɧɟ ɲɟɫɬɨɦɟɫɟɱɧɟ ɞɟɜɟɬɨɦɟɫɟɱɧɟ ɢ ɝɨɞɢɲʃɟ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɟɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭɮɢɧɚɧɫɢʁɚɤɚɨɢɍɩɪɚɜɢɡɚʁɚɜɧɚɩɥɚʄɚʃɚ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɢɥɢ ɩɨ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɨɛɚɜʂɚɧɢ ɫɭ ɢ ɞɪɭɝɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɡɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟ
ɍ ɬɨɤɭ ɝɨɞɢɧɟ ɫɭ ɩɪɟɤɨ ɉɨɜɟɪɟɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɬɪɚɠɟɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨɞʁɚɜɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ
Ɂɚɤɨɧɫɤɨɦɪɨɤɭɞɨɫɬɚɜʂɚɧɢ
3. ɈȾȿȴȿȵȿɁȺɉɊɂȼɊȿȾɇɂɂȿɄɈɇɈɆɋɄɂɊȺɁȼɈȳɂȾɂȳȺɋɉɈɊɍ
 ɍȼɈȾ: Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɥɢ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɞɢʁɚɫɩɨɪɭ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɤɚɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɧɨɜɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟɍ ɲɟɫɬ ɝɨɞɢɧɟɈɞɟʂɟʃɟʁɟɜɪɟɞɧɨɪɚɞɢɥɨɢɫɜɚɤɨɞɧɟɜɜɧɨɪɚɡɜɢʁɚɥɨɫɜɨʁɟɜɟɲɬɢɧɟɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɤɨʁɟɨɛɚɜʂɚɨɱɟɦɭɫɜɟɞɨɱɟɪɚɡɭɥɬɚɬɢɨɞɟʂɟʃɚɤɨʁɟɫɭɢɡɝɨɞɢɧɟɭɝɨɞɢɧɭɛɨʂɢ
ȾȿɅȺɌɇɈɋɌ: Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁɢɞɢʁɚɫɩɨɪɭɨɛɚɜʂɚɫɥɟɞɟʄɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɫɬɚɪɚɫɟɨɭɥɚɝɚʃɢɦɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɪɚɡɜɨʁɨɩɲɬɢɧɟ
ɜɪɲɢɫɬɪɚɬɟɲɤɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟɪɚɡɜɨʁɚɨɩɲɬɢɧɟ
ɩɨɤɪɟʄɟɩɪɨɝɪɚɦɟɢɩɪɨʁɟɤɬɟɤɨʁɢɦɚɫɟɩɨɞɫɬɢɱɟɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁɢɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭɩɨɬɪɟɛɟɝɪɚɻɚɧɚɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ
ɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɦɚɪɤɟɬɢɧɝɢɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟɨɩɲɬɢɧɟɤɚɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɟɞɟɫɬɢɧɚɰɢʁɟ
ɢɡɪɚɻɭʁɟɩɪɟɞɥɨɝɟɩɪɨɝɪɚɦɚɪɚɡɜɨʁɚɩɪɢɜɪɟɞɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɦɚɥɟɩɪɢɜɪɟɞɟɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚɢɫɬɢɯ
- ɩɨɞɫɬɢɱɟɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɟɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟɢɫɬɜɚɪɚʃɟɩɪɢɜɚɬɧɨ-ʁɚɜɧɢɯɚɪɚɧɠɦɚɧɚɢɩɚɪɬɧɟɪɫɬɚɜɚ
ɩɨɞɫɬɢɱɟɢɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɭɥɚɝɚʃɚɢɩɪɢɜɥɚɱɟʃɟɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɩɪɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɢ ɨɫɬɚɥɨ ɤɨʁɢɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɞɨɦɚʄɢ ɢ ɫɬɪɚɧɢɮɨɧɞɨɜɢ ɢ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ 
ɩɨɞɫɬɢɱɟɫɚɪɚɞʃɭɫɚɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɦɢɪɚɡɜɨʁɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɩɪɢɩɪɟɦɚɩɪɟɞɥɨɝɟɡɚɢɡɪɚɞɭɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɰɢʂɭ
ɞɚʂɢɯɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɞɨɜɨɻɟʃɭɧɨɜɢɯɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚɢɞɨɧɚɬɨɪɚɭɨɩɲɬɢɧɭ
- ɩɪɚɬɢ ɡɚɤɨɧɫɤɭ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɩɨɜɨʂɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɟ
ɤɥɢɦɟ
- ɜɪɲɢɩɨɩɭʃɚɜɚʃɟɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯɨɛɪɚɡɚɰɚ
ɨɛɚɜʂɚɞɪɭɝɟɩɨɫɥɨɜɟɜɟɡɚɧɟɡɚɪɚɡɜɨʁɨɩɲɬɢɧɟɜɨɞɢɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ
- ɜɪɲɢ ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚ ɦɥɚɞɢɯ  ɞɚ ɫɟ ɭɞɪɭɠɭʁɭ ɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ ɬɨɤɨɜɢɦɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɦɥɚɞɢɯ ɫɚɪɚɞʃɟ ɫɚ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɦ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɦɥɚɞɢɯɢɧɢɰɢɪɚɩɪɢɩɪɟɦɭɩɪɨʁɟɤɚɬɚɡɚɦɥɚɞɟɩɨɞɫɬɢɱɟɫɚɪɚɞʃɭɨɩɲɬɢɧɟɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɥɚɞɢɯ
- ɜɪɲɢɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭɨɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭɨɩɲɬɢɧɟɤɨʁɢɠɢɜɟɢɥɢɪɚɞɟɭɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭɩɨɦɨɠɟɢɦɭɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭɩɪɚɜɚ
ɭ ɡɟɦʂɢ  ɪɚɞɢ ɧɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ʃɢɯɨɜɢɯ ɜɟɡɚ ɢ ɜɟɡɚ ʃɢɯɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɚ ɦɚɬɢɰɨɦ ɭ ɰɢʂɭ ʃɢɯɨɜɨɝ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚɭɩɨɥɢɬɢɱɤɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɢɤɭɥɬɭɪɧɢɠɢɜɨɬɢʃɢɯɨɜɩɨɜɪɚɬɚɤɭɡɟɦʂɭ
ɜɪɲɢɢɞɪɭɝɟɩɨɫɥɨɜɟɩɪɟɦɚɧɚɥɨɝɭɧɚɱɟɥɧɢɤɚɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟɢɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ
- Ⱥɤɬɢɜɧɨɦɩɨɥɢɬɢɤɨɦɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɧɚɥɨɤɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭ
- Ȼɚɜɢɫɟɡɚɤɭɩɨɦɧɟɢɡɝɪɚɻɟɧɨɝɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɩɨɫɬɚɜʂɟʃɟɦɨɝɥɚɫɧɢɯɩɚɧɨɚɛɢɥɛɨɪɞɚɬɚɛɥɢ
- ɂɡɞɚɜɚʃɟɦɭɫɥɨɜɚɡɚɨɩɪɟɦɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
- ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚʁɚɜɧɟɫɜɨʁɢɧɟ
-ɩɪɢɩɪɟɦɚɩɪɨʁɟɤɬɚɢɢɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɩɭɬɧɟɢɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
-ɨɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɟɪɚɫɜɟɬɟɢɡɟɥɟɧɢɥɚ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɞɢʁɚɫɩɨɪɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɫɭ 10 ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ Ɍɪɟɧɭɬɧɨ ɭ
ɨɞɟʂɟʃɭɪɚɞɟɞɟɫɟɬɨɫɨɛɟ ɫɚɫɬɚɥɧɢɦɡɚɩɨɫɥɟʃɟɦȻɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɫɟɭɨɞɟʂɟʃɭɩɨɜɟʄɚɨɫɚɧɨɜɨɦɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ
ɭɨɤɜɢɪɭɨɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟɢɝɚɲɟʃɟɦȳɉ©ȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟªɤɚɞɚʁɟɨɞɟʂɟʃɟɢ
ɩɪɟɭɡɟɥɨɩɨɫɥɨɜɟɢɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢȳɉ-ɚ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɈȾȿȴȿȵȺɌɈɄɈɆ6 ȽɈȾɂɇȿ: Ɍɨɤɨɦ6ɝɨɞɢɧɟɈɞɟʂɟʃɟɡɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɢɟɤɨɧɨɦɤɫɢ
ɪɚɡɜɨʁɢɞɢʁɚɫɩɨɪɭʁɟɚɤɬɢɜɧɨɪɚɞɢɥɨɤɚɤɨɧɚɩɪɢɩɪɟɦɢɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨʁɟɤɬɚɨɞɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɡɧɚɱɚʁɚɡɚɨɩɲɬɢɧɭ
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɬɚɤɨɢɧɚɨɫɬɚɥɢɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɨɞɟʂɟʃɚɈɞɟʂɟʃɟɫɟɩɨɫɜɟɬɢɥɨɢɪɚɞɭɫɚɩɪɢɜɚɬɧɢɦɫɟɤɬɨɪɨɦ
ɢɤɚɨɢɫɚɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚȺɤɬɢɜɧɨʁɟɭɱɟɫɬɜɚɥɨɭɪɚɞɧɢɦɝɪɭɩɚɦɚɋɄȽɈ-ɚ ɇȺɅȿȾ-ɚɢɬɞɍ
ɫɚɪɚɞʃɢɫɚɞɪɭɝɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɦʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɩɨɩɭʃɟɧɢɫɭɫɜɢɧɟɨɩɯɨɞɢɧɢ
ɭɩɬɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɨɞ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɚɜɚ ɋɄȽɈ ɇȺɅȿȾ-ɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɢɫɬɢɬɭɰɢʁɚ Ɋɚɞ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɨɞɟʂɟʃɚ ɡɛɨɝ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɪɚɫɩɨɪɟɞɢɬɢ ɩɪɟɦɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɭ
ɨɞɟʂɟʃɭ
-
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 ɉɊɈȳȿɄɌɂ: Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɞɢʁɚɫɩɨɪɭ ʁɟ ɬɨɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɢɥɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɬɟɤɭʄɢɯɩɪɨʁɟɤɬɚɢɡɝɨɞɢɧɟɢɩɪɢɩɪɟɦɭɧɨɜɢɯɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯɩɪɟɞɥɨɝɚ
ɌɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɢɫɭɩɪɟɞɥɨɡɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚɡɚɩɪɨɝɪɚɦɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɟɧɟɫɚɪɚɞʃɟɊɭɦɭɧɢʁɚ-Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
ɋɪɛɢʁɚɈɞɟʂɟʃɟʁɟɩɪɢɩɪɟɦɚɥɨɩɪɟɞɥɨɝɚɩɪɨʁɟɤɬɚɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɦɩɚɪɬɧɟɪɢɦɚɢɡɊɭɦɭɧɢʁɟɑɟɬɪɢ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɭ ɨɰɟʃɟɧɚ ɤɚɨ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɫɢɪɚʃɟ  ɨɞ ɱɟɝɚ ɫɭ ɞɜɚ ɧɚ ɪɟɡɟɪɜɧɨʁ ɥɢɫɬɢ ɚ ɱɟɤɚʁɭ
ɩɨɬɩɫɢɜɚʃɟɭɝɨɜɨɪɚɢɩɨɱɟɬɚɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɢɫɬɢɯ
Ɉɫɢɦ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɟɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟɪɚɞɢɥɨ ɫɟ ɧɚ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɢ ɢɦɩɥɟɦɟɬɚɰɢʁɢ ɩɪɨʁɟɤɬɚɤɨʁɟ ɫɟɮɢɧɚɫɢɪɚʁɭ ɢɡ
ȿɍɮɨɧɞɨɜɚɢɨɞɫɬɪɚɧɟɦɢɧɫɢɬɚɪɫɬɜɚ
1.
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁɭɢɫɬɨɱɨʁɋɪɛɢʁɢ- ɧɚɝɪɚɞɧɢɮɨɧɞȽɂɁ-ɚɭɨɤɜɢɪɭɤɨɝɚɫɭɮɢɧɚɫɢɪɚɧɢɢɡɪɚɞɚ
ɬɟɪɦɚɥɧɟɛɭɲɨɬɢɧɟɢɤɨɲɚɪɤɚɲɤɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɡɚɤɨɲɚɪɤɚɲɤɢɤɚɦɩɭɭɤɭɩɧɨɦɢɡɧɨɫɭɨɞȿɍɊ
2.
ɀɢɜɨɬ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ± ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɬɟɲɤɨʄɚɦɚ- ɧɚɫɬɚɜɚɤ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɮɢɧɚɫɢɪɚɧɨɞɫɬɪɚɧɟɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɪɚɞɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɭɢɡɧɨɫɭɨɞɊɋȾ
3.
ɉɪɨʁɟɤɬ ³ȼɨɞɨɢɡɜɨɪɢɲɬɟ ´  ɤɚɤɨ ʁɟ ɪɚɞɧɚ ɜɟɪɡɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ ȼɟɥɢɤɨɦ
Ƚɪɚɞɢɲɬɭ  ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢ ɩɪɨʁɟɤɬ ɤɨʁɢ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɨɩɲɬɢɧɚ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ  ɉɪɨʁɟɤɬ ɜɪɟɞɚɧ  ɦɢɥɢɨɧɚ ɟɭɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɭɧɢʁɚ ɚ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚ Ⱥɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɪɚɡɜɨʁɧɚ ɚɝɟɧɰɢʁɚ ȺȾȺ  ɤɪɨɡ ɩɪɨʁɟɤɚɬ Äɋɨɰɢɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɞɭɧɚɜɫɤɟ ɪɟɝɢʁɟ ɭ
ɋɪɛɢʁɢ³ ɋȿȾȾɋɊ  Ɋɚɞɨɜɢ ɫɭ ɡɚɜɪɲɟɧɢ  ɭ ʁɭɧɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɉɨɫɟɛɧɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ɞɚʁɟ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ
ɟɜɪɨɩɫɤɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ
ɋɚɦɩɪɨʁɟɤɚɬʁɟɨɛɭɯɜɚɬɚɨɮɚɡɚ
1.
ɢɡɝɪɚɞʃɭɛɭɧɚɪɚ- ɢɡɝɪɚɞʁɟɧɚɫɭɱɟɬɪɢɛɭɧɚɪɚ
2.
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɩɪɟɪɚɞɭɜɨɞɟ
ɩɨɬɢɫɧɢɰɟɜɨɜɨɞɢɫɩɨɞɋɪɟɛɪɧɨɝʁɟɡɟɪɚ
4.
ɂɡɪɚɞɚɤɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɫɬɭɞɢʁɟ- ɋɬɭɞɢʁɚʁɟɡɚɜɪɲɟɧɚ
5.
ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɧɚɩɨɫɬɨʁɟʄɭɜɨɞɨɜɨɞɧɭɦɪɟɠɭ
6.
ɉɪɨʁɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɚɞɨɤɭɦɟɬɚɰɢʁɚɡɚɮɚɡɭɂ
7.
ɢɡɪɚɞɭɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɨɝɰɟɜɨɜɨɞɚɞɨɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚÄɄɭɦɚɧɟ³
8.
ɪɟɡɟɪɜɨɚɪ³Ʉɭɦɚɧɟ´- ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɦ
ɉɪɨʁɟɤɚɬɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɞɟɨɝɟɧɚɪɚɥɧɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɪɜɭɮɚɡɭ
ɪɟɲɚɜɚʃɚɩɪɨɛɥɟɦɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɫɟɨɫɤɚɧɚɫɟʂɚɌɨɤɨɦ
 ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɡɚɜɪɲɟɧɚ ɢ ɩɪɨʁɟɬɧɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɞɨɤɭɦɟɬɚɰɢʁɚ ɡɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢ ɜɨɞ ɨɞ ɪɟɡɟɪɜɚɪɚ Ʉɭɦɚɧɟ ɞɨ
Ɍɨɩɨɥɨɜɧɢɤɚ
ɈɞɟʂɟʃɟʁɟɬɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɩɪɢɩɪɟɦɚɥɨɜɢɲɟɩɪɟɞɥɨɝɚɩɪɨʁɟɤɬɚɡɚɨɩɲɬɢɧɭȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ ɧɟɜɥɚɞɢɧ ɫɟɤɬɨɪ ɢ ɩɪɭɠɚɥɨ ɫɬɪɭɱɧɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ʁɚɜɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɫɚ
ɤɨʁɢɦɚɫɭɚɩɥɢɰɢɪɚɥɢɡɚɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɞɫɬɪɚɧɨɝɢɥɢɞɨɦɚʄɟɝɞɨɧɚɬɨɪɚɉɨɫɟɛɚɧɚɤɰɟɧɚɬʁɟɞɚɬɧɚɩɪɢɩɪɟɦɭɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɩɪɨɝɪɚɦɚɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɟɫɚɪɚɞʃɟɊɭɦɭɧɢʁɚ-ɊɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚɚɥɢɢɧɚɢɦɩɥɟɦɟɬɚɰɢʁɢɩɪɨʁɟɤɬɚɈɫɧɨɜɧɚɲɤɨɥɚ
Äȼɭɤ Ʉɚɪɚʇɢʄ³ ɢɡ Ɇɚʁɢɥɨɜɰɚ ʁɟ ɬɨɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚ ɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ÄɆɨɫɬɨɜɢ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɢ
ɤɭɥɬɭɪɟ³
ɂɡɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨʁɚɞɨɞɟʂɭʁɟɊɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚɢɪɟɫɨɪɧɚɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɩɭɬɟɦȳɚɜɧɢɯɩɨɡɢɜɚɚɤɨʁɟʁɟɨɩɲɬɢɧɚȼɟɥɢɤɨ
ȽɪɚɞɢɲɬɟɢɈɞɟʂɟʃɟɡɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁɢɞɢʁɚɫɩɨɪɭɭɫɩɟɥɢɞɚɨɛɟɡɛɟɞɟɚɩɥɢɰɢɪɚʃɟɦɨɞɝɨɜɪɚʁɭʄɢɦ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚɡɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɦɩɥɟɦɟɬɢɪɚɧɢɭɢɦɩɥɟɦɟɬɚɰɢʁɢ ɫɭɫɥɟɞɟʄɢɩɪɨʁɟɤɬɢ
1. ɉɭɬɧɢɱɤɢɩɪɢɫɬɚɧɊɚɦ- Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɬɪɝɨɜɢɧɟɬɭɪɢɡɦɚɢɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ
2. ɋɬɭɞɢʁɚɡɚɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟɥɭɱɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɭɊɚɦɭ- Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɬɪɝɨɜɢɧɟɬɭɪɢɡɦɚɢɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ
3. Ʉɨɲɚɪɤɚɲɤɢɬɟɪɟɧɢ±Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɬɪɝɨɜɢɧɟɬɭɪɢɡɦɚɢɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ
4. ȳɚɜɧɢɪɚɞɨɜɢɧɚɱɢɲʄɟʃɭɫɟɨɫɤɢɯɝɪɨɛʂɚɌɪɚʁɚɨʁɟɦɟɫɟɰɚɢɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨʁɟɛɢɥɨɥɢɰɚ
5. Äɉɨɜɟʄɚʃɟ ɞɟɥɨɬɜɨɪɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɩɪɟɦɚ ɭɝɪɨɠɟɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ³- ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ Ʉɥɭɛɚ ɡɚ
ɬɪɚɠɟʃɟɩɨɫɥɚɢɫɚɦɨɭɫɥɭɠɧɢɯɪɚɞɧɢɯɫɬɚɧɢɰɚɧɚɧɢɜɨɭɥɨɤɚɥɧɢɯɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ- ɮɢɧɚɫɢɪɚɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɪɚɞɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɢɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɫɥɭɠɛɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
6. ɋɬɚɧɨɜɚʃɟ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ- ɩɪɨʁɟɤɬ ɩɨɞɪɲɤɟ ɞɟɢɧɫɬɭɬɢɨɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɦ ɫɦɟɬʃɚɦɚɮɢɧɚɫɢɪɚɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɪɚɞɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ
7. ɉɨɦɨʄɭɤɭʄɢ-ɫɨɰɢʁɚɥɧɚɭɫɥɭɝɚɭɡɚʁɟɞɧɢɰɢɤɨʁɚ ɫɟɪɚɥɢɡɭʁɟɦɨɩɨɦɨʄɭɝɟɪɭɧɬɨɞɨɦɚʄɢɰɚɢɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɨɝ
ɩɪɭɠɚɨɰɚɭɫɥɭɝɟɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚɰɟɧɬɪɨɦɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
8. ɉɪɢɩɪɟɦʂɟɧʁɟɩɪɨʁɟɤɬȳɉɉɡɚɅȿȾɪɚɫɜɟɬɭɭȼɟɥɢɤɨɦȽɪɚɞɢɲɬɭɢɧɚɋɪɟɛɪɧɨɦʁɟɡɟɪɭ
9. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ  ɭɥɢɰɚ ɭ  ɝɪɚɞɭ- ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɞɢɧɚɫɢɪɚɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ɫɭ
ɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɟ  ɭɥɢɰɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɭɤɭɩɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ  ɊɋȾ ɨɞ ɱɟɝɚ  ɛɟɡ ɨɛɪɚɱɭɧɚɬɨɝ ɉȾȼ-ɚ
ɮɢɧɚɫɢɪɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɉɪɨʁɟɤɬɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
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10. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢ ɫɚɧɚɰɢʁɚɭɥɢɰɚɭɫɟɨɫɤɢɦɫɪɟɞɢɧɚɦɚ- ɩɪɨʁɟɤɬɤɨʁɢɨɩɲɬɢɧɚȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɮɢɧɚɫɢɪɚɢɡ
ɤɪɟɞɢɬɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɤɨʁɢɢɦɚɡɚɰɢʂɞɚɫɟɭɫɜɚɤɨɦɫɟɨɫɤɨɦɧɚɫɟʂɭɚɫɮɚɥɬɢɪɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɨɫɬɨʁɟʄɭ
ɚɫɮɚɥɬɢɪɚɧɭ ɩɭɬɧɭ ɦɪɟɠɢɭ  Ɍɨɤɨɦ ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɢ ɞɟɰɟɦɛɪɚ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɪɚɞɨɜɢ ɭ ɆɁ ɐɚɪɟɜɚɰ Ʉɚɦʁɟɜɨ
ȾɟɫɢɧɟȽɚɪɟɜɨɢɆɚɤɰɟɉɨɩɨɱɟɬɤɭɧɨɜɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɫɟɡɨɧɟɧɚɫɬɚɜɢʄɟɫɟɪɚɞɨɜɢɭɨɫɬɚɥɢɦɆɁȼɪɟɞɧɨɫɬ
ɰɟɥɨɤɭɩɧɢɯɪɚɞɨɜɚɢɡɧɨɫɢɊɋȾɛɟɡɉȾȼ-ɚ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟʁɚɜɧɨɦɫɜɨʁɢɧɨɦɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
Ɍɨɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɨɞɟʂɟʃɟ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɥɨ ɭɧɨɫ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ ɛɚɡɭ ɚɭɬɨɦɚɫɤɟ ɨɛɪɚɞɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɚɩɪ-ɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ʁɚɜɧɨɦ ɫɜɨʁɢɧɨɦɌɚɤɨɻɟɫɭ ɭɡɟɬɢ ɭ ɪɚɞ ɩɪɟɞɦɟɬɢɭɩɢɫɚʁɚɜɧɟɫɜɨʁɢɧɟ ɤɨʁɟʁɟ ɩɨɤɪɟɧɭɥɨ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟɬɨɤɨɦ-ɝɨɞɢɧɟ
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɡɚɤɭɩɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɭ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɭ ɦɚʁɭ ɦɟɫɟɰɭ ʁɟ ɨɜɚ
ɨɛɚɜɟɡɚ ɩɪɟɭɡɟɬɚ ɨɞ ȳɉ ÄȾɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ³ ɢ ɩɨɬɩɢɫɚɧɢ ɫɭ ɭɝɨɜɨɪɢ ɨ ɡɚɤɭɩɭ ɫɚ
ɜɥɚɫɧɢɰɢɦɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ Ɉɫɬɜɚɪɚɟɧɚ ʁɟ ɧɚɩɥɚɬɚ ɨɞ  Ɍɚɤɨɻɟ ɫɭ ɡɚɤʂɭɱɟɧɢ ɭɝɨɜɨɪɢ ɫɚ ɜɥɚɫɧɢɰɢɦɚ
ɛɢɥɛɨɪɞɚɨɝɥɚɫɧɢɯɩɚɧɨɚɢɨɝɥɚɫɧɢɯɬɚɛɥɢɬɟɡɝɢɧɚɋɪɟɛɪɧɨɦʁɟɡɟɪɭɢɬɞɈɫɬɜɚɪɟɧɚʁɟɧɚɩɥɚɬɚɨɞ
3.2 ɋɌɊȺɌȿɒɄȺȾɈɄɍɆȿɌȺ: Ɍɨɤɨɦ6ɝɨɞɢɧɟɪɚɞɢɥɨɫɟɧɚɩɪɢɩɪɟɦɢɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɨɞɪɠɢɜɨɝɪɚɡɜɨʁɚɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ Ɉɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧ ʁɟ ɅȺɉ ɡɚ ɪɨɞɧɭ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ ɤɚɨ ɢ ɩɚɤɟɬ
ɝɨɞɢɲʃɢɯɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɩɥɚɧɨɜɢɪɚɡɜɨʁɚɥɨɤɚɧɢɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɢɬɞɈɞɟʂɟʃɟʁɟɬɨɤɨɦ
2016 Ƚɨɞɢɧɟ ɞɨɫɬɚɜʂɚɥɨ ɩɨɞɚɬɤɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɋɄȽɈ ɧɚɞɥɟɠɧɢɦ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɢɦɚ ɢ ɪɚɞɧɢɦ ɬɟɥɢɦɚ
ɮɨɪɦɢɪɚɧɢɦɨɞɫɬɪɚɧɟɦɢɧɢɫɬɚɪɚɫɬɚɜɚɤɨʁɚʄɟɫɟɤɨɪɢɫɢɬɢɬɡɚɩɪɢɩɪɟɦɭɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɢɩɪɨɝɪɚɦɚ
1.1 ɉɈȾɊɒɄȺ ȳȺȼɇɈɆ ɂ ɉɊɂȼȺɌɇɈɆ  ɋȿɄɌɈɊɍ: ɉɨɞɪɲɤɚ ʁɚɜɧɨɦ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɞɢʁɚɫɩɨɪɭ ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɭ
ɝɨɞɢɧɢɌɨɤɨɦɈɞɟʂɟʃɟʁɟɢɧɟɡɢɜɢɪɚɥɨɫɚɪɚɞʃɭɫɚʁɚɜɧɢɦɫɟɬɨɪɨɦ- ȳɚɜɧɢɦɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɢɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɫɧɢɜɚɱɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɢ ɩɪɭɠɢɥɨ ɢɦ ɩɨɦɨʄ ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɢ ɢɦɩɥɟɦɟɬɚɰɢʁɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɌɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɚɠɭɪɢɪɚɧɟɫɭɛɚɡɟɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚɢɛɚɡɚɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯɫɭɛɟɤɚɬɚ
Ɍɚɤɨɻɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɨɞɟʂɟʃɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ ʁɟɫɬɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɦɟɪɚ ɚɤɬɢɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ± ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟɡɚɨɬɜɚɪɚʃɟɧɨɜɢɯɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚɢɡɚɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɤɚɨɢɩɪɨɝɪɚɦɫɬɪɭɱɧɟɩɪɚɤɫɟ
Ɉɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭ ɞɟɬɚʂɧɨ ɨɩɢɫɚɧɟ ɤɚɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ  ɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɦ ɚɤɰɢɨɧɨɦ ɩɥɚɧɭ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɡɚɝɨɞɢɧɭ
Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁɢɞɢʁɚɫɩɨɪɭʁɟɨɬɜɨɪɟɧɨɡɚɫɚɪɚʃɭɢɩɪɭɠɚʃɟɫɜɨʁɟɫɬɪɭɱɧɟɩɨɦɨʄɢɤɚɤɨ
ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɬɚɤɨ ɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ ɢ ʁɚɜɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
ɤɨʁɢɦɚʁɟɩɨɦɨʄɩɨɬɪɟɛɧɚɚɫɜɟɭɰɢʂɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢ ɩɨɫɬɢɡɚʃɚɪɟɡɭɥɬɚɬɚɤɨʁɟɫɭɨɞɡɧɚɱɚʁɚɡɚɨɩɲɬɢɧɭ
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɢɥɨɤɚɥɧɭɡɚʁɟɞɧɢɰɭ
1.2 ȾɂȳȺɋɉɈɊȺ: Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁɢɞɢʁɚɫɩɨɪɭɭɨɤɜɢɪɭɫɜɨʁɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɫɟɛɚɜɢɢ
ɜɨɻɟʃɟɦɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟɮɨɪɦɢɪɚʃɟɦɛɚɡɟɢɭɫɩɨɫɬɜɚʂɚʃɟɦɫɚɪɚʃɟɫɚɞɢʁɚɫɩɨɪɨɦɈɞɟʂɟʃɟʁɟɬɨɤɨɦɢɡɜɪɲɢɥɨ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɚɠɭɪɢɪɚʃɟ ɛɚɡɟ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ Ɇɟɫɧɢɦ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɦɚ  Ɉɛɪɚɻɟɧɚ ɫɭ ɫɜɚ ɧɚɫɟʂɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟɢɩɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɭɞɢʁɚɫɩɨɪɢɫɟɧɚɥɚɡɢɭɤɭɩɧɨ5478 ɝɪɚɻɚɧɚɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
Ɍɚɤɨɻɟʁɟ ɭ ɚɜɝɭɫɬɭ ɦɟɫɟɰɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪ ÄɆɨʁɠɢɜɨɬ ɭ Ⱥɭɫɬɪɢʁɢ³ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ɫɭ ɫɜɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ
ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɫɟ ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɜɚɦɚ ɨɞɥɚɫɤɚ ɭ Ⱥɭɫɬɪɢʁɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨʁ ɞɨɤɭɦɟɬɚɰɢʁɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚ ɡɚɫɧɢɜɚʃɚ
ɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚɢɬɞ

ɊɚɫɩɨɞɟɥɚɥɢɰɚɤɨʁɚɫɟɧɚɥɚɡɟɭɞɢʁɚɫɩɨɪɢɩɨɆɁɢɪɚɫɩɨɞɟɥɚɩɨɡɟɦʂɚɦɚ
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1.1 ɉɈȾɊɒɄȺ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɂ Ɍɨɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɫɟ ɛɚɜɢɥɨ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɨɦ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɦ
ɪɚɡɜɨʁɟɦ Ɋɟɮɟɪɟɧɬɡɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚʁɟɨɛɪɚɞɢɨɨɤɨ 85ɡɚɯɬɟɜɚɨɞɫɬɪɚɧɟɥɢɰɚɤɨʁɚɫɟ
ɛɚɜɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɨɦɋɜɪɯɚɡɚɯɬɟɜɚʁɟɛɢɥɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɚɢɩɪɟɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɡɚɯɬɟɜɟ
ɡɚɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɩɨɩɭʃɚɜɚʃɟɡɚɯɬɟɜɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɤɪɟɞɢɬɟɢɩɨɩɭʃɚɜɚʃɟɡɚɯɬɟɜɚɡɚɪɟɝɪɟɫɡɚ
ɨɫɢɝɭɪɚʃɟɢɪɟɩɪɨɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɍɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɩɨɤɪɟɧɭɬɟɫɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭɭɫɥɭɝɚɤɨʁɟɨɞɟʂɟʃɟɩɪɭɠɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɦɚɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɉɨɫɟɛɧɚɩɚɠʃɚɫɟɩɨɫɜɟɻɭʁɟɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɢɦɫɟɫɢʁɚɦɚɢɩɪɭɠɚʃɟɩɨɞɪɲɤɟɡɚ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɟɫɭɛɜɟɧɰɢʁɚɢɨɫɜɚɪɢɜɚʃɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɢɫɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɨɜɨʂɧɨɝɤɪɟɞɢɬɢɪɚʃɚɈɞɟʂɟʃɟʁɟ
ɝɨɞɢɧɟɩɪɢɪɟɦɢɥɨɉɪɨɝɪɚɦɩɨɞɪɲɤɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɜɨʁɭɭɨɤɜɢɪɭɤɨɝɚɫɭɫɚɭɤɭɩɧɢɦɛɭʇɟɬɨɦ
ɨɞ ɊɋȾ ɩɪɭɠɟɧɟ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɦɚ ɤɪɨɡ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɦɟɪɟ ɢ ɦɟɪɟ
ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɉɪɟɞɜɟɻɟɧɟ ɦɟɪɟ ɩɪɝɪɚɦɨɦ ɫɭ ɛɢɥɟ ɪɟɝɪɟɫ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ɭɫɟɜɚ ɪɟɝɪɟɫ ɡɚ ɪɟɩɪɪɨɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɩɨɞɪɲɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɤɨʁɟɫɟɛɚɜɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɢɩɱɟɥɚɪɫɬɜɨɦɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɟɫɟɫɢʁɟɫɚʁɦɨɜɢɢɟɞɭɤɚɰɢʁɟɤɚɨ
ɢɩɪɢɪɩɟɦɚɩɪɨɟʁɬɧɨɬɟɯɧɢɱɟɤɟɞɨɤɭɦɟɬɚɰɢʁɟɩɭɬɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɡɚɪɭɪɚɥɧɭɫɪɟɞɢɧɭɊɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚɫɭɞɜɚɨɞɥɚɫɤɚ
ɧɚɫɚʁɚɦɨɜɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟʁɟɞɚɧɭɡɟɦʂɢʁɟɞɚɧɭɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭɢɱɟɬɪɢɩɨʂɨɩɬɢɜɪɟɞɧɟɟɞɭɤɚɰɢʁɟ
Ɍɚɤɨɻɟ ʁɟ ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɥɢɰɢɬɚɰɢʁɚ ɡɚɤɭɩɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
3.5 ɄȺɇɐȿɅȺɊɂȳȺɁȺɆɅȺȾȿ: Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɦɥɚɞɟʁɟɬɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɥɚɧɢɡɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɍɨɤɜɢɪɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟɡɚɦɥɚɞɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨʁɟɭɱɟɲʄɟɞɟɰɟɎɄÄȼȽɋɄ³ɧɚɬɭɪɧɢɪɭɊɟɲɢɰɢ Ɋɭɦɭɧɢʁɚ 
ɭɩɟɪɢɨɞɭɨɞ-ɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚʁɟɞɨɧɚɰɢʁɚɢɝɥɢɢɲɩɪɢɰɟɜɚȾɨɦɭɡɞɪɚɜʂɚɨɞɫɬɪɚɧɟɈɦɥɚɞɢɧɟȳɚɡɚɫ-ɚ
ɢɡɉɨɠɚɪɟɜɰɚ
ɌɨɤɨɦɝɨɞɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚʁɟɭɱɟɫɬɨɜɚɥɚɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɫɥɟɞɟʄɢɯɩɪɨʁɟɤɬɚ
x ɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɤɚɦɩÄɒɭɦɚ-ɲɭɦɚɪɭɦ³
x ȾɜɚɨɦɥɚɞɢɧɫɤɚɩɪɨʁɟɤɬɚɭɨɤɜɢɪɭɊɟɫɭɪɫɰɟɧɬɪɚ- ɮɢɧɚɫɢɪɚɧɚɨɞɫɬɪɚɧɟɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɨɦɥɚɞɢɧɟɢɫɩɨɪɬɚɚɤɨʁɚ
ɫɭɫɟɛɚɜɢɥɚɩɨɞɪɲɰɢɨɫɨɛɚɦɚɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɚɢɫɚɞʃɢɫɚɞɧɢɰɚɰɜɟʄɚɢɞɪɜɟʄɚ
x ɉɪɨʁɟɤɚɬÄɒɤɨɥɚɛɟɡɞɪɨɝɟ-ɫɢɝɭɪɧɨɦɟɫɬɨɡɚɻɚɤɟ³
x ɉɪɨʁɟɤɬÄȻɟɡɛɟɞɧɨɫɭɪɮɭʁ³- ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɞɟɰɟɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɭ
x ɉɪɨʁɟɤɬ³Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɬɞɟɰɟɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ³
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚʁɟɬɚɤɨɻɟɨɛɟɥɟɠɢɥɚɢɡɧɚɱɚʁɧɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɢɫɜɟɬɫɤɟɞɚɧɟ
Ɇɚɪɬ-ɋɜɟɬɫɤɢɞɚɧɜɨɞɟ
Ɇɚʁ-ɋɜɟɬɫɤɢɞɚɧɛɨɪɛɟɩɪɨɬɢɜɩɭɲɟʃɚ.
21ɋɟɩɬɟɦɛɚɪ±ȿɜɪɨɩɫɤɚɧɟɞɟʂɚ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ- ɋɜɟɬɫɤɢɞɚɧɛɨɪɛɟɩɪɨɬɢɜɏɂȼ-ɚ
Ⱦɟɰɟɦɛɚɪ- Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɞɚɧɜɨɥɨɧɬɟɪɚ
Ɉɫɬɚɥɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɞɟʂɟʃɚ
ɉɪɟɞɦɟɬɢ  ɧɚɤɧɚɞɟ ɲɬɟɬɟ ɧɚɫɬɚɥɚ ɭɫɥɟɞ ɭʁɟɞɚ ɩɚɫɚ ɥɭɬɚɥɢɰɚ  Ɉɜɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɨɞɟʂɟʃɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɚɪɬɢɜɧɨ ɨɛɪɚɻɭʁɟ
Ɍɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɛɢɥɨʁɟɩɪɟɞɦɟɬɚɭɪɚɞɭɨɞɟʂɟʃɚ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚɩɨɦɟɧɭɬɨ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɋɚɜɟɬɨɦ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ʁɟ ɢɡɪɚɞɢɥɨ ɅȺɉɁ ɡɚ 
ɝɨɞɢɧɭɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɟɦɚɅȺɉɁɡɚɝɨɞɢɧɭɊɟɚɥɢɡɚɨɜɚɧɟɫɭɫɥɟɞɟʄɟɦɟɪɟɩɨɞɪɲɤɟɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ
ɡɚɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɢɨɬɜɚɪɚʃɟɧɨɜɢɯɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ ɫɬɪɭɱɧɚɩɪɚɤɫɚɢʁɚɜɧɢɪɚɞɨɜɢ
Ɉɞ  ɝɨɞ Ɉɞɟʂɟʃɟ ʁɟ ɩɪɟɭɡɟɥɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɭɫɥɨɜɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɩɪɟɦɚʃɚ ɭɩɪɚɜɚʃɟ ɩɭɬɧɨɦ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɡɢɦɫɤɨɦ ɫɥɭɠɛɨɦ ɡɟɥɟɧɢɥɨɦ ɢ ɬɞ Ɍɨɤɨɦ ɞɟɰɟɦɛɪɚ ɦɫɟɟɰɚ ɬɚɤɨɻɟ ɫɦɨ ɫɟ ɛɚɜɢɥɢ ɢ
ɧɨɜɨɝɨɞɢɲʃɨɦɪɚɫɜɟɬɨɦɤɚɨ ɢɨɞɪɠɚɚɜʃɟɦɭɥɢɱɧɟɪɚɫɜɟɬɟ
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ʁɟ ʁɚɜɧɚ ɧɚɛɚɜɤɚ ɢ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɢɡɦɟɲɬɚʃɭ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝɤɨɥɟɤɨɬɪɚɤɨɞÄɫɬɚɪɨɝɯɨɬɟɥɚ³ɭȼɟɥɢɤɨɦȽɪɚɞɢɲɬɭ
ɁȺɄȴɍɑȺɄ: Ɉɞɟʂɟʃɟ ʁɟ ɢɫɩɭɧɢɥɨ ɡɚɞɚɬɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɬɨɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɭ ɪɨɤɭ ɋɜɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɨɞɟʂɟʃɚɫɭɢɫɩɨɲɬɨɜɚɧɟɍɩɪɤɨɫɩɪɟɨɛɢɦɧɨɦɛɪɨʁɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɨɞɟʂɟʃɟɨɛɚɜʂɚɬɪɭɞɢɦɨɫɟɞɚ
ɢɫɩɨɲɬɭʁɟɦɨ ɪɨɤɨɜɟ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɢ ʁɚɜɧɢ ɫɟɤɬɨɪ ɢ ɝɪɚɻɚɧɟ Ɍɪɭɞɢʄɟɦɨ ɫɟ ɞɚ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ
ɭɧɚɩɪɟɞɢɦɨɪɚɞɈɞɟʂɟʃɚɢɩɪɨɲɢɪɢɦɨɭɫɥɭɝɟ
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Ɉɞɟʂɟʃɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɢ ɫɚɪɚɞʃɭ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɭɠɚʁɭ ɫɜɚ ɨɞɟʂɟʃɚ ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɢɫɚɪɚʃɚ ɤɨʁɚʁɟ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚɢɡɦɟɲɭɨɞɟʂɟʃɚɫɜɚɤɨɩɨɤɚɡɭʁɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ
4. ɈȾȿȴȿȵȿɁȺɍɊȻȺɇɂɁȺɆɋɌȺɆȻȿɇɈ-ɄɈɆɍɇȺɅɇȿɂɂɆɈȼɂɇɋɄɈ-ɉɊȺȼɇȿɉɈɋɅɈȼȿ
ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ 1.01.2016ɝɨɞɢɧɟ  ɞɨ 31.12.2016 ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
Ɉɞɟʂɟʃɚɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɤɨɦɭɧɚɥɧɨ-ɫɬɚɦɛɟɧɟɢɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟɩɪɢɦʂɟɧʁɟɭɤɭɩɧɨ3410 ɩɪɟɞɦɟɬa.
ɍ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɚ (351  ɩɪɢɦʂɟɧɨ ʁɟ 2697 ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɩɪɢɦʂɟɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨ
ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ʁɟ ɩɨɤɪɟɧɭɬɨ 2346 ɢ ɬɨ ɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɨɡɚɤɨʃɟʃɚ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ Ⱦɨɧɟɬɨ ʁɟ
ɭɤɭɩɧɨ182 ɪɟɲɟʃɚɨɨɡɚɤɨʃɟʃɭɨɞɤɨʁɢɯʁɟ48 ɨɤɨɧɱɚɧɨɩɨɪɚɧɢʁɟɩɨɞɧɟɬɢɦɡɚɯɬɟɜɢɦɚɡɚɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɭɍɨɤɜɢɪɭ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟɩɪɟɞɦɟɬɚ351 ɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁɝɨɞɢɧɢɢɩɨɞɧɟɬɨʁɟ96 ɜɚɧɭɩɪɚɜɧɢɯɢ255 ɭɩɪɚɜɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚɩɨɤɪɟɧɭɬɨ
ɩɨɡɚɯɬɟɜɭɫɬɪɚɧɤɟɇɚɨɫɧɨɜɭɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ351ɚɪɚɡɜɪɫɬɚɧɨɩɨɨɩɢɫɭɩɪɟɞɦɟɬɚɩɪɟɞɚɬɨʁɟ
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ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɢɡɞɚɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɞɨɡɜɨɥɟ
ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɢɫɩɪɚɜʂɚʃɟɝɪɟɲɤɟɭɪɟɲɟʃɭ
ɢɡʁɚɜɚɢɡɚɜɪɲɟɬɤɭɢɡɪɚɞɟɬɟɦɟʂɚ
ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɞɨɫɬɚɜɭɩɨɞɚɬɚɤɚɢɥɢɦɢɲʂɟʃɚ
ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɨɡɚɤɨʃɟʃɟɨɛʁɟɤɬɚ
ɩɪɢʁɚɜɚɪɚɞɨɜɚ
ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɢɡɞɚɜɚʃɟɪɟɲɟʃɚ
ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɬɟɤɭʄɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɢɡɞɚɜɚʃɟɭɩɨɬɪɟɛɧɟɞɨɡɜɨɥɟ
ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɡɚɜɪɲɟɬɚɤɨɛʁɟɤɬɚɭɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦɫɦɢɫɥɭ
ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɢɡɞɚɜɚʃɟɭɜɟɪɟʃɚ
ɡɚɯɬɟɜɚɩɨɞɪɭɝɨɦɨɫɧɨɜɭ
ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɢɡɦɟɧɭɪɟɲɟʃɚ
ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɢɡɦɟɧɭɪɟɲɟʃɚɨɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨʁɞɨɡɜɨɥɢ

ɍɨɤɜɢɪɭ ɨɛɥɚɫɬɢɭɪɛɚɧɢɡɚɦ (353) ɩɪɢɦʂɟɧʁɟ 261 ɩɪɟɞɦɟɬɚɧɢʁɟɚɪɯɢɜɢɪɚɧɨɩɪɟɞɦɟɬɚ ɨɞɤɨʁɢɯʁɟ
ɞɨɤʁɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚɭɨɛɪɚɞɢɍɨɤɜɢɪɭɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟɩɪɟɞɦɟɬɚɭɝɨɞɢɧɢɩɨɞɧɟɬɨʁɟɜɚɧɭɩɪɚɜɧɢɯɢ
ɭɩɪɚɜɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ353ɚɪɚɡɜɪɫɬɚɧɨɩɨɨɩɢɫɭɩɪɟɞɦɟɬɚɩɪɟɞɚɬɨʁɟ










ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭɨɥɨɤɚɰɢʁɢ
ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɢɡɞɚɜɚʃɟɩɨɬɜɪɞɟɡɚɫɩɚʁɚʃɟɩɚɪɰɟɥɚ
ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɢɡɞɚɜɚʃɟɥɨɤɚɰɢʁɫɤɢɯɭɫɥɨɜɚ
ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɭɢɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɭ
ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ
ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɡɚɭɡɟʄɟʁɚɜɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɩɨɬɜɪɻɢɜɚʃɟɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɞɨɫɬɚɜɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
ɡɚɯɬɟɜɚɡɚɢɡɞɚɜɚʃɟɭɜɟɪɟʃɚ

ɍɨɛɥɚɫɬɢɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɢɯɩɨɫɥɨɜɚ ɩɪɢɦʂɟɧɨ356 ɩɪɟɞɦɟɬɚ  ɩɪɢɦʂɟɧɨʁɟ354 ɩɪɟɞɦɟɬɚɨɞɤɨʁɢɯ
ʁɟɪɟɲɟɧɨɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɨɤʁɟɭɨɛɪɚɞɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢɫɤɢɞɚʃɟɬɟɪɟɬɚɢɩɪɟɞɦɟɬɢɟɤɫɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟ ɍɨɤɜɢɪɭɞɟɥɚ
ɨɞɟʂɟʃɚɤɨʁɢɫɟɛɚɜɢɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɢɦɩɨɫɥɨɜɢɦɚ  ɩɪɢɦʂɟɧɚɫɭɩɪɟɞɦɟɬɚɢɨɛɚɫɭɭɨɛɪɚɞɢ
ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚ ɫɥɭɠɛɚ ʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɭ ɪɚɞɭ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɩɥɚɧɨɜɟ
ɨɛɚɜʂɚʁɭʄɢ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɡɚ ɪɚɞ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɇɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɢ ɡɚ
ɩɥɚɧɨɜɟɭɫɜɨʁɟɧɨʁɟɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚ ɫɥɭɠɛɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ ɪɚɞ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɩɨɩɢɫ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɚɩɨɪɟɞɬɨɝɚ je ɚɤɬɢɜɧɨɭɱɟɫɬɜRɜɚɥɚɭɩɨɩɢɫɭɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨɢɝɪɚɻɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɤɚɤɨɧɚɬɟɪɟɧɭ
ɬɚɤɨɢɧɚɨɫɧɨɜɭɫɚɬɟɥɢɬɫɤɨɝɫɧɢɦɤɚ
ɉɨɪɟɞɫɜɢɯɧɚɜɟɞɟɧɢɯɩɨɫɥɨɜɚɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚɫɥɭɠɛɚɪɚɞɢɧɚɨɞɪɠɚɜɚʃɭɫɜɨʁɟɢɧɬɟɪɧɟɬɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟɝɞɟʁɟ
ɦɨɝɭʄɟ ɩɪɨɜɟɪɢɬɢ ɩɪɟɝɥɟɞɚɬɢ ɫɜɟ ɭɫɜɨʁɟɧɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɭɫɜɨʁɟɧɟ ɩɥɚɧɫɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɨ
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ʁɚɜɧɨɦɭɜɢɞɭɢʁɚɜɧɨʁɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢɩɥɚɧɫɤɢɯɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɤɚɨɢɞɪɭɝɚɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚɢɨɛɪɚɫɰɢɤɨʁɢɫɭɜɚɠɧɚɡɚɪɚɞ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟɫɥɭɠɛɟ
4. ɈȾȿȴȿȵȿɁȺɂɇɋɉȿɄɐɂȳɋɄȿɉɈɋɅɈȼȿ
ɍ Ɉɞɟʂɟʃɭ ɡɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɢ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ
ɨɛɪɚɞɢɥɢ ɫɭ ɭɤɭɩɧɨ 7253. ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨ ɡɚɯɬɟɜɭ ɫɬɪɚɧɤɟ ɜɚɧɭɩɪɚɜɧɢɯ ɢ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ Ɉɞ
ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɢɡ ɝɨɞ ɡɚɜɪɲɟɧ ʁɟ ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɚɪɯɢɜɢɪɚɧ ɫɚɦɨ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ ɢ ɬɨ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɡɚɤɨʃɟʃɚ ɛɟɫɩɪɚɜɧɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɲɬɨ ɫɭ ɨɧɢ ɭ ɭɩɪɚɜɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ
ɡɚɜɪɲɟɧɢɨɞɧɨɫɧɨɞɨɧɟɬɚɫɭɪɟɲɟʃɚ ɚɥɢɫɟɧɟɦɨɝɭʁɨɲɭɜɟɤɚɪɯɢɜɢɪɚɬɢɫɜɟɞɨɤɫɟɞɨɤɚɡɨɭɪɟɞɧɨʁɞɨɫɬɚɜɢɧɟ
ɭɥɨɠɢ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɉɨɞɧɟɬɨ ʁɟ ɭɤɭɩɧɨ 12. Ɂɚɯɬɟɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɍ ɪɚɞɭ Ɉɞɟʂɟʃɚ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɭɞɜɚɤɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚʁɟɞɚɧɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɢɧɫɩɟɤɬɨɪʁɟɞɚɧɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɢɧɫɩɟɤɬɨɪɢʁɟɞɚɧ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɢɧɫɩɟɤɬɨɪ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɚ ʁɟɜɪɲɢɥɚɧɚɞɡɨɪɧɚɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɞɨɧɟɬɢɯɈɞɥɭɤɚɢɩɨɲɬɨɜɚʃɭɩɪɨɩɢɫɚɢɡɪɚɡɧɢɯɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɍ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɛɪɚɻɟɧɨ ʁɟ ɭɤɭɩɧɨ 614. ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɞɨɧɟɬɨ ɢɫɬɨ ɬɨɥɢɤɨ
ɊɟɲɟʃɚɚɩɪɨɬɢɜɨɧɢɯɤɨʁɢɧɢɫɭɩɨɫɬɭɩɢɥɢɩɨɊɟɲɟʃɭɩɨɤɪɟɬɚɧɢɫɭɩɪɟɤɪɲɚʁɧɢɩɨɫɬɭɩɰɢ ɉɨɞɧɟɬɨʁɟ10. Ɂɚɯɬɟɜɚ
ɡɚɩɨɤɪɟɬɚʃɟɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɝɩɨɫɬɭɩɤɚɇɟɦɚɧɟɡɚɜɪɲɟɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚɨɞɧɨɫɧɨɩɪɟɞɦɟɬɚɭɨɛɪɚɞɢ
Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ ʁɟɢɡɨɛɥɚɫɬɢɬɭɪɢɡɦɚɤɚɨɩɨɜɟɪɟɧɨɝ ɩɨɫɥɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɨɞɧɨɫɧɨɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɡɚ
ɬɭɪɢɡɚɦɢɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨɩɨɨɫɧɨɜɭɩɪɟɧɟɬɟɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɨɛɪɚɞɢɥɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɈɞɬɨɝɛɪɨʁɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨ
ɡɚɯɬɟɜɭ ɫɬɪɚɧɤɟ ɛɢɥɨ ʁɟ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɭ ɫɨɛɚ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ ɫɦɟɲɬɚʁɭ ɢ ɞɨɧɟɬɨ ʁɟ ɢɫɬɨ ɬɨɥɢɤɨ
Ɋɟɲɟʃɚ ɇɚ ɢɡɞɚɬɚ Ɋɟɲɟʃɚ ɧɢʁɟ ɭɥɨɠɟɧɚ ɧɢ ʁɟɞɧɚ ɀɚɥɛɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɢɥɚ ɫɭ ɜɚɧɭɩɪɚɜɧɨɝ ɬɢɩɚ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɪɟɫɨɪɧɨɦɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ  ɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɨɝ ɧɚɞɡɨɪɚ ɇɟɦɚ ɧɟɡɚɜɪɲɟɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɭɨɛɪɚɞɢɉɨɜɟɪɟɧɟɩɨɫɥɨɜɟɢɡɨɛɥɚɫɬɢɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟɜɪɲɢɊɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɈɞɟʂɟʃɚɤɚɨ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɢɧɫɩɟɤɬɨɪɭɡɫɜɟɞɪɭɝɟɩɨɫɥɨɜɟ
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɚ ʁɟɜɪɲɢɥɚɧɚɞɡɨɪɧɚɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɁɚɤɨɧɚɨɩɥɚɧɢɪɚʃɭɢɢɡɝɪɚɞʃɢɢɪɚɞɢɥɚɩɨɫɥɭɠɛɟɧɨʁ
ɞɭɠɧɨɫɢɡɚɯɬɟɜɢɦɚɫɬɪɚɧɤɟɤɚɨɢɧɚɥɨɡɢɦɚɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɧɚɞɪɟɻɟɧɨɝɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɈɛɪɚɻɟɧɨʁɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚɈɞ
ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɩɪɟɞɦɟɬɚ  ɩɪɟɞɦɟɬ ʁɟ ɜɨɻɟɧ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɞɭɠɧɨɫɬɢ  ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨ ɡɚɯɬɟɜɭ ɫɬɪɚɧɤɟ ɚ 25.
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ʁɟɛɢɥɨɜɚɧɭɩɪɚɜɧɨɝɬɢɩɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɨɞɝɨɜɨɪɢɞɨɩɢɫɢ) ɇɟɦɚɧɟɪɟɲɟɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚɢɡɝɨɞɢɧɟ.
Ɍɨɤɨɦ ɝɨɞɢɧɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɚ ɞɨɧɟɥɚ ʁɟ  Ɋɟɲɟʃɚ ɨ ɭɤɥɚʃɚʃɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ  Ɋɟɲɟʃɚ ɨ ɨɛɭɫɬɚɜɢ
ɪɚɞɨɜɚ  Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɨɛɭɫɬɚɜɢ ɩɨɫɬɭɩɤɚ  Ɋɟɲɟʃɚ ɨ ɨɞɛɢʁɚʃɭ ɩɪɢʁɚɜɟ ɤɚɨ ɧɟɨɫɧɨɜɚɧɟ  Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɫɚɧɚɰɢʁɢ
ɨɛʁɟɤɬɚ  Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɭɤɥɚʃɚʃɭ ɞɪɜɟɧɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɧɚ ɨɛɚɥɢ ɋɪɟɛɪɧɨɝ ʁɟɡɟɪɚ  Ɋɟɲɟʃɚ ɨ ɡɚɛɪɚɧɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɨɛʁɟɤɬɚ  Ɋɟɲɟʃɚ ɨ ɡɚɦɟɧɢ Ɋɟɲɟʃɚ  Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɭ ɛɟɫɩɪɚɜɧɢɯ ɢɫɤɨɩɚ  Ɋɟɲɟʃɟ ɜɟɡɚɧɨ ɡɚ ɭɫɥɨɜɟ
Ɂɚɜɨɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ  Ɋɟɲɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛɧɟ ɞɨɡɜɨɥɟ  Ɂɚɤʂɭɱɤɚ ɨ ɨɞɛɚɰɢɜɚʃɭ
ɀɚɥɛɟɤɚɨɧɟɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɟɁɚɤʂɭɱɤɚɨɢɫɩɪɚɜɰɢɝɪɟɲɤɟɁɚɤʂɭɱɚɤɨɧɟɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɁɚɤʂɭɱɤɚɨɛɭɫɬɚɜɟ
ɩɨɫɬɭɩɤɚɁɚɤʂɭɱɤɚɨɩɪɟɤɢɞɭɩɨɫɬɭɩɤɚɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɟɢɁɚɤʂɭɱɚɤɨɫɩɚʁɚʃɭɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɋɜɢɝɨɪɟɩɨɛɪɨʁɚɧɢɚɤɬɢɞɨɧɟɬɢɫɭɨɞɫɬɪɚɧɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟɬɨɤɨɦɢɡɜɟɲɬɚʁɧɟɝɨɞɢɧɟɢɨɞɧɨɫɟɫɟ
ɧɚɩɪɟɞɦɟɬɟɤɚɤɨɢɡɢɡɜɟɲɬɚʁɧɟɬɚɤɨɢɢɡɩɪɟɞɯɨɞɧɢɯɝɨɞɢɧɚɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɬɨɤɚɫɚɦɢɯɭɩɪɚɜɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɂɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɩɪɨɜɟɪɨɦ ɛɟɫɩɪɚɜɧɟ ɝɪɚɞʃɟ ɜɪɲɢɨ ɫɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɱɢɬɚɜɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
ȽɪɚɞɢɲɬɟɫɚɚɤɰɟɧɬɨɦɧɚɜɢɤɟɧɞɧɚɫɟʂɚȻɟɥɢȻɚɝɪɟɦɊɭɞɚɪɟɜɨɄɚɥɢɧɨɜɱɢʄɄɚɥɢɧɨɜɚɰɢɊɚɦ
ɍɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨʁɝɨɞɢɧɢɧɢʁɟɛɢɥɨɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɢɡɜɪɲɟʃɚɊɟɲɟʃɚ
ɌɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɢɧɫɩɟɤɬɨɪɈɞɟʂɟʃɚɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟʁɟɫɚ
ɄɨɦɢɫɢʁɨɦɡɚɩɨɩɢɫɛɟɫɩɪɚɜɧɨɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȼɟɥɢɤɨɝȽɪɚɞɢɲɬɚ ɭɞɚʂɟɦɬɟɤɫɬɭɄɨɦɢɫɢʁɚ 
ɱɢʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɡɚɩɨɱɟɨ ɩɨɩɢɫ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɫɟɥɭ ɋɢɪɚɤɨɜɨ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɪɚʁɚɨ ɨɞ ɝɨɞɢɧɟ ɞɨ ɫɪɟɞɢɧɟ
ɮɟɛɪɭɚɪɚ ɝɨɞɢɧɟ ɍ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢɦ ɨɞɥɚɫɰɢɦɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧ ɩɨɩɢɫɚɧɢ ɫɭ ɢ ɫɬɚɦɛɟɧɢ ɢ ɩɨɦɨʄɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɭ ɫɜɚɤɨɦ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɭ ɂɡ ɨɜɨɝ ɩɨɩɢɫɚ ɭɬɜɪɻɟɧɨ ɞɚ ʁɟ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɥɟɝɚɥɢɡɨɜɚɧ ɢ ɞɚ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɨɫɟɞɭʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɭɬɟɯɧɢɱɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ±ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɞɨɡɜɨɥɟɡɚɢɡɝɪɚɻɟɧɟɨɛʁɟɤɬɟ
Ɉɞ ɫɪɟɞɢɧɟ ɮɟɛɪɭɚɪɚ  ɡɚɩɨɱɟɬ ʁɟ ɩɨɩɢɫ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɫɟɥɭ Ɇɚʁɢɥɨɜɚɰ  ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɪɚʁɚɨ  ɞɨ ɫɪɟɞɢɧɟ ɚɩɪɢɥɚ
ɝɨɞɢɧɟ ɂɡ ɨɜɨɝ ɩɨɩɢɫɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɢɛɚɜʂɚɥɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɬɨɤɨɦ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɚ ɧɟɤɢ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɯ
ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɢɡʃɢɯ ɩɪɢɛɚɜʂɚɥɢ ɱɚɤ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɧɟ ɞɨɡɜɨɥɟ ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɧɟ ɞɨɡɜɨɥɟɫɭ
ɭɫɦɟɧɨɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚɧɢɞɚɩɨɲɬɨɩɨɫɟɞɭʁɭɩɨɬɪɟɛɧɭɬɟɯɧɢɱɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭɡɚɢɡɝɪɚɻɟɧɟɫɬɚɦɛɟɧɟɨɛʁɟɤɬɟɩɪɢɛɚɜɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɧɭɞɨɡɜɨɥɭʁɟɪʁɟɭɬɜɪɻɟɧɨɞɚ ɫɭɫɬɚɦɛɟɧɢɨɛʁɟɤɬɢɭɭɩɨɬɪɟɛɢ-ɮɭɧɤɰɢʁɢɉɨɩɢɫɚɧɢɫɭɭɝɥɚɜɧɨɦɩɨɦɨʄɧɢɢ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɦɚʃɢ ɛɪɨʁ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɧɢɫɭ ɩɪɢɛɚɜɢɥɢ ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɬɟɯɧɢɱɤɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ Ɍɚɤɨɻɟ ɭɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ  ɩɨɫɬɨʁɢ ɞɨɫɬɚ ɫɬɚɪɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ-ɫɬɚɪɢ ɫɢɫɬɟɦ ɝɪɚɞʃɟ ɝɞɟ ɫɭ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ
ɨɛɚɜɟɲɬɟɧɢɞɚɨɜɢɨɛʁɟɤɬɢɧɢɫɭɡɚɨɡɚɤɨʃɟʃɟɜɟʄɡɚɩɨɞɧɨɲɟʃɟɡɚɯɬɟɜɚɡɚɛɪɢɫɚʃɟɬɟɪɟɬɚ
Ɉɞ ɫɪɟɞɢɧɟ ɚɩɪɢɥɚ ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɩɨɱɟɬ ʁɟ ɩɨɩɢɫ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɫɟɥɭ Ʉɭɪʁɚɱɟ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɪɚʁɚɨ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ʁɭɧɚ
ɝɨɞɢɧɟ ɉɨɩɢɫɚɧɢ ɫɭ ɫɬɚɦɛɟɧɢ ɢ ɩɨɦɨʄɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɂɡ ɨɜɨɝ ɩɨɩɢɫɚ ɭɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ
ɩɪɢɛɚɜʂɚɥɢ ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɡɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɟ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ Ɂɚ ɩɨɦɨʄɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɭ ɜɟʄɢɧɢ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɧɢʁɟ ɩɪɢɛɚɜʂɚɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɇɟɤɢ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɫɭ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɚ ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɰɢɧɚ ʃɢɯ ʁɟ ɩɪɢɛɚɜɢɥɚ ɭɩɨɬɪɟɛɧɭ ɞɨɡɜɨɥɭ ɢɡ ɩɨɫɬɭɩɤɚ
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ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɟɌɚɤɨɻɟɭɬɜɪɻɟɧɨʁɟɞɚɩɨɫɬɨʁɢɞɨɫɬɚɫɬɚɪɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ-ɫɬɚɪɢɫɢɫɬɟɦɝɪɚɞʃɟɝɞɟɫɭɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɭɩɭʄɟɧɢ
ɧɚɩɨɞɧɨɲɟʃɟɡɚɯɬɟɜɚɡɚɛɪɢɫɚʃɟɬɟɪɟɬɚ
Ɉɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ʁɭɥɚ ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɩɨɱɟɬ ʁɟ ɩɨɩɢɫ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɫɟɥɭ ɉɨɩɨɜɚɰ ɢ ȭɭɪɚɤɨɜɨ ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɪɚʁɚɨ  ɞɨ ɤɪɚʁɚ
ɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɢɧɟɉɨɩɢɫɚɧɢɫɭɫɬɚɦɛɟɧɢɢɩɨɦɨʄɧɢɨɛʁɟɤɬɢɂɡɨɜɨɝɩɨɩɢɫɚʁɟɭɬɜɪɻɟɧɨɞɚɢɦɚɦɧɨɝɨɫɬɚɪɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɫɬɚɪɢɫɢɫɬɟɦɝɪɚɞʃɟɝɞɟɫɭɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɭɩɭʄɟɧɢɧɚɩɨɞɧɨɲɟʃɟɡɚɯɬɟɜɚɡɚɛɪɢɫɚʃɟɬɟɪɟɬɚɍɬɜɪɻɟɧɨʁɟɞɚ
ɫɭ ɡɚ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɫɩɪɢɛɚɜʂɚɥɢ ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɚ  ɧɟɤɢ ɫɭ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɯ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɚ Ɂɚ ɨɛʁɟɤɬɟ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɢ ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ
ɢɫɬɢɯɭɜɟɥɚɫɚɦɭɩɨɫɬɭɩɚɤɨɡɚɤɨʃɟʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɉɞ ɤɪɚʁɚ ɚɜɝɭɫɬɚ ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɟɫɨɪɧɨ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɭɤʂɭɱɢɥɨ ɫɚɬɟɥɢɬɫɤɢ ɫɧɢɦɚɤ ɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɫɬɟɤɥɚ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɡɚʃɟɝɨɜɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟɡɚɩɨɱɟɬʁɟɩɨɩɢɫɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɟɥɨɄɢɫɢʂɟɜɨɩɪɟɤɨɫɚɬɟɥɢɬɫɤɨɝɫɧɢɦɤɚ
Ɍɨɤɨɦɫɟɩɬɟɦɛɪɚ-ɨɤɬɨɛɪɚɝɨɞɢɧɟɭɪɚɻɟɧʁɟɩɨɩɢɫɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɟɥɨȾɨʂɚɲɧɢɰɭȻɢɫɤɭɩʂɟɊɚɦɄɭɫɢʄɟɢ
ɫɟɥɨɌɪɢɛɪɨɞɟɤɨʁɢɫɭɭɪɚɞɢɥɢɜɨɥɨɧɬɟɪɢɧɚɬɟɪɟɧɭɌɚɤɨɻɟɬɨɤɨɦɫɟɩɬɟɦɛɪɚ-ɨɤɬɨɛɪɚɝɨɞɢɧɟɭɪɚɻɟɧʁɟɩɨɩɢɫ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɩɭɬɟɦɫɚɬɟɥɢɬɫɤɨɝɫɧɢɦɤɚɡɚɫɟɥɨɌɨɩɨɥɨɜɧɢɤɋɪɟɞʃɟɜɨȽɚɪɟɜɨɄɚɦɢʁɟɜɨȾɟɫɢɧɟɐɚɪɟɜɚɰɉɟɱɚɧɢɰɚ
ȴɭɛɢʃɟɑɟɲʂɟɜɚȻɚɪɚɈɫɬɪɨɜɨɆɚɤɰɟɢɫɟɥɨɁɚɬɨʃɟ
Ʉɪɚʁɟɦ ɨɤɬɨɛɪɚ ɦɟɫɟɰɚ ɝɨɞɢɧɟ ɞɨ ɫɪɟɞɢɧɟ ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɩɨɱɟɬ ʁɟ ɩɭɬɟɦ ɫɚɬɟɥɢɬɫɤɨɝ ɫɧɢɦɤɚ
ɩɨɩɢɫ ɛɟɫɩɪɚɜɧɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɉɪɨɜɟɪɨɦ ɤɪɨɡ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢ ɨɩɟɪɚɬ ɭɬɜɪɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ
ɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɩɨɫɥɨɜɧɢɯɫɬɚɦɛɟɧɢɯɢɞɟɥɨɦɩɨɦɨʄɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɩɪɢɛɚɜʂɚɥɢɭɩɨɬɪɟɛɧɭɞɨɡɜɨɥɭɤɪɨɡɬɟɯɧɢɱɤɢɩɪɢʁɟɦ
ɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ Ɍɚɤɨɻɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɭɩɢɫɚɧɢ ɤɪɨɡ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢ ɨɩɟɪɚɬ ɚ ɧɢɫɭ
ɢɦɚɥɢɭɩɨɬɪɟɛɧɭɞɨɡɜɨɥɭɩɨɩɢɫɚɧɢɫɭɡɚɩɨɫɬɭɩɚɤɨɡɚɤɨʃɟʃɚ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɩɨɩɢɫɚɢɡ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɦɟɬɨɞɨɦɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɫɚɬɟɥɢɬɫɤɨɝ ɫɧɢɦɤɚʁɟ ɧɟɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬ ɤɨɞ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɢ
ɜɪɫɬɟɢɧɚɦɟɧɟɨɛʁɟɤɚɬɚɢɞɢɦɟɧɡɢʁɚɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɧɟɬɢɦ Ɋɟɲɟʃɢɦɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ
ɲɬɚʁɟɩɨɬɪɟɛɧɨɡɚɩɨɫɬɭɩɚɤɨɡɚɤɨʃɟʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ɍɚɤɨɻɟʁɟ ɩɨɫɬɭɩɚɧɨ ɩɨ ɩɪɢʁɚɜɚɦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɡɚ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧɟ ɨɛʁɟɤɚɬɟɤɨʁɟɫɭ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ ɫɚɦɢ ɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦɩɨɞɧɨɫɢɥɢɬɨɤɨɦɰɟɥɟɝɨɞɢɧɟ
ɉɨɩɢɫ ɛɟɫɩɪɚɜɧɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɡɚɜɪɲɟɧʁɟ ɭ Ɂɚɤɨɧɨɦ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɦɪɨɤɭɨɞɧɨɫɧɨɭɧɨɜɟɦɛɪɭɝɨɞɢɧɟ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢɢɧɫɩɟɤɬɨɪɡɚɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ ʁɟɢɡɨɛɥɚɫɬɢɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɨɛɪɚɞɢɨɩɪɟɞɦɟɬɚ.
ȾɨɧɟɬɨʁɟɊɟɲɟʃɚɩɪɟɞɦɟɬɚʁɟɛɢɥɨɜɚɧɭɩɪɚɜɧɨɝɬɢɩɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟɢɫɥ ɢɩɪɨɫɥɟɻɢɜɚʃɟɩɪɢʁɚɜɟ
ɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɞɪɭɝɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟɇɟɦɚɧɟɪɟɲɟɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚɇɢʁɟɛɢɥɨɁɚɯɬɟɜɚɡɚɩɨɤɪɟɬɚʃɟɩɪɟɤɪɲɚʁɧɢɯɩɨɫɬɭɩɚɤɚ
ɢɡɨɜɟɨɛɥɚɫɬɢɢɡɪɚɡɥɨɝɚɲɬɨɫɟɩɨɫɬɭɩɚɥɨɩɨɧɚɥɨɠɟɧɢɦɦɟɪɚɦɚɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɂɧɫɩɟɤɬɨɪʁɟɩɚɪɚɥɟɥɧɨɫɚɧɚɞɡɨɪɨɦ
ɢɡɨɛɥɚɫɬɢɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɜɪɲɢɨɢɧɚɞɡɨɪɢɡɞɨɦɟɧɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ
ɁɚʁɟɞɧɨɫɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦȳɉÄȾɢɪɟɤɰɢʁɟɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ³ɜɪɲɢɨʁɟɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ
ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯɲɭɦɚɌɚɤɨɻɟɛɢɨʁɟɚɧɝɚɠɨɜɚɧɧɚɩɨɫɥɨɜɢɦɚɩɪɟɝɥɟɞɚɟɪɨɡɢɨɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɭɨɩɲɬɢɧɫɤɢɦɲɭɦɚɦɚɬɟ
ɫɭ ɜɟɡɚɧɨ ɡɚ ɪɚɞ ɢɡ ɬɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɲɭɦɚɪɫɬɜɨ  ɢ ɚɤɨ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɭ ɢɫɬɨ ɧɢʁɟ ɭ ɨɩɢɫɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ Ɉɛɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɡɢɫɤɢɜɚɥɟ ɫɭ ɞɨɫɬɚ ɜɪɟɦɟɧɚ ɬɟɪɟɧɫɤɨɝ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ ɢ ɪɚɞɚ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɚɥɢ ɫɟ ɧɟ ɦɨɝɭ
ɢɫɤɚɡɚɬɢɩɨɬɩɭɧɨɛɪɨʁɱɚɧɨɨɞɧɨɫɧɨɭɛɪɨʁɭɩɪɟɞɦɟɬɚʁɟɪɫɟɡɚɫɚɦɨɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟɲɭɦɚɧɢɫɭɮɨɪɦɢɪɚɥɢɩɪɟɞɦɟɬɢ
ɂɧɫɩɟɤɬɨɪɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɞɨɧɨɫɢɨʁɟɢɊɟɲɟʃɚɨɩɪɨɦɟɧɢɧɚɦɟɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɈɜɚʁ
ɪɟɮɟɪɚɬɤɨʁɢʁɟɨɛɪɚɻɢɜɚɨɢɧɫɩɟɤɬɨɪɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɩɨɞɩɚɞɚɩɨɞɪɚɞɈɞɟʂɟʃɚɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɫɬɚɦɛɟɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ Ɉɍ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɨɜɨɝ ɬɢɩɚ ɧɟ ɭɥɚɡɟ ɭ ɡɛɢɪ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɈɞɟʂɟʃɚɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟɨɞɧɨɫɧɨɭɂɡɜɟɲɬɚʁɡɚɝɨɞɢɧɭ
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɚ ʁɟɜɪɲɢɥɚɧɚɞɡɨɪɧɚɞɩɨɲɬɨɜɚʃɟɦɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɁɚɤɨɧɚɨɩɪɟɜɨɡɭɭɞɪɭɦɫɤɨɦɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ
ɁɚɤɨɧɚɨʁɚɜɧɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚɈɞɥɭɤɟɨɥɨɤɚɥɧɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚɭɨɩɲɬɢɧɢȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɈɞɥɭɤɟɨɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɦ
ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɢ ɪɚɞɢɥɚ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟɧɨʁ ɞɭɠɧɨɫɢ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɫɬɪɚɧɤɟ ɤɚɨ ɢ ɧɚɥɨɡɢɦɚ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɧɚɞɪɟɻɟɧɨɝ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ Ɉɛɪɚɻɟɧɨ ʁɟ ɭɤɭɩɧɨ 83ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɇɟɦɚ ɧɟɡɚɜɪɲɟɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɭ ɨɛɪɚɞɢ ɉɨɞɧɟɬɚ ɫɭ 2. Ɂɚɯɬɟɜɚ ɡɚ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɝ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ ʁɟ
ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɫɚɧɚɞɡɨɪɨɦɢɡɨɛɥɚɫɬɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɜɪɲɢɨɢɧɚɞɡɨɪɢɡɞɨɦɟɧɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ
ɉɨɫɬɭɩɚʁɭʄɢ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɟ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ ɡɚ ɞɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɤɚɨ ɢ ɩɨ ɥɢɱɧɨʁ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɢ
ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɝ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɫɭ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɫɥɭɠɛɨɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɥɢɰɢʁɟ ɉɋ ȼɟɥɢɤɨ
ȽɪɚɞɢɲɬɟɚɤɰɢʁɟɤɨɧɬɪɨɥɟɞɪɭɦɫɤɨɝɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɭɬɪɚɧɡɢɬɭɤɪɨɡɨɩɲɬɢɧɭȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ɉɨɫɟɛɚɧɚɤɰɟɧɚɬɧɚɤɨɧɬɪɨɥɢɬɨɤɨɦɱɢɬɚɜɟɝɨɞɢɧɟɛɢɨʁɟʁɚɜɧɢɬɚɤɫɢɩɪɟɜɨɡɭɩɭɬɧɢɤɚ
ɇɚɠɚɥɨɫɬɜɢɲɟɚɭɬɨɩɪɟɜɨɡɧɢɱɤɢɯɮɢɪɦɢɫɟɭɝɚɫɢɥɨɬɟɫɟɫɚɞɚɛɚɜɢÄɩɪɟɜɨɡɨɦɡɚɫɨɩɫɬɜɟɧɟɩɨɬɪɟɛɟ³ɛɭɞɭʄɢ
ɞɚʁɟɨɞɪɟɞɛɚɦɚɧɨɜɨɝɁɚɤɨɧɚɨɩɪɟɜɨɡɭɬɟɪɟɬɚɭɞɪɭɦɫɤɨɦɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭɬɚʁɜɢɞɩɪɟɜɨɡɚɞɨɫɬɚɥɢɛɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧ
ɍɞɜɚɧɚɜɪɚɬɚɫɚɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɦɚɆɟɫɧɢɯɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɭɡɢɡɪɚɠɟɧɭɧɟɫɚɪɚɞʃɭɢɫɬɢɯ ɭɧɚɫɟʂɢɦɚɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɭɪɚɻɟɧɨ ʁɟ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɟɫɩɪɚɜɧɨ ɛɚɜɟ ɤɨɦɛɢ ɩɪɟɜɨɡɨɦ ɩɭɬɧɢɤɚ ɭ ɢ ɢɡ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɂɬɚɥɢʁɚ ɢ Ⱥɭɫɬɪɢʁɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ  Ɉɡɚɤɨʃɟɧɟ ɫɭ  ɪɚɞʃɟ ɡɚ Ä ɨɫɬɚɥɟ ɜɢɞɨɜɟ ɩɪɟɜɨɡɚ ɭ ɤɨɩɧɟɧɨɦ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ³
ɉɨ ɫɚɡɧɚʃɭ ɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɨɩɚɠɚʃɭ ɢɡɜɪɲɟɧ ʁɟ ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɭ ɰɢʂɭ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɩɭɬɟɜɚ ɨɞɨɪɚɜɚʃɟ ɨɞɧɨɫɧɨɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚɩɨɱɢɧɢɨɰɚɢɧɚɥɚɝɚʃɚɦɟɪɚ
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ɍɫɚɪɚɞʃɢɫɚȳɉÄȾɢɪɟɤɰɢʁɨɦɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ³ɫɧɢɦɚɧɚʁɟɫɢɬɭɚɰɢʁɚɢɭɤɥɚʃɚɧɢɫɭ
ɧɟɞɨɫɬɚɰɢɧɚɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨʁɢɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨʁɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨʁɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟ
ɌɚɤɨɻɟɜɪɲɟɧɚʁɟɢɤɨɧɬɪɨɥɚɚɭɬɨɩɪɟɜɨɡɧɢɤɚɤɨʁɢɞɨɫɬɚɜʂɚʁɭɪɨɛɭɧɚÄȻɭɜʂɭɩɢʁɚɰɭ³
ɁɚɞɪɠɚɧɚʁɟɤɜɚɥɢɬɟɬɧɚɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɫɚɪɚɞʃɚɫɚɊɟɩɭɛɥɢɱɤɨɦɢɧɫɩɟɤɰɢʁɨɦɡɚɩɭɬɟɜɟɢɞɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɦɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɦɢɧɫɩɟɤɰɢʁɚɦɚɢɡɥɨɤɚɥɧɢɯɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦɨɤɪɭɠɟʃɭɫɚʁɚɜɧɢɦɢɩɪɢɜɚɬɧɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɦɧɚɨɞɪɠɚɜɚʃɭɢɭɪɟɻɟʃɭɩɭɬɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɚʁɟɚɤɬɨɦɈɩɲɬɢɧɫɤɨɝɜɟʄɚɚɤɬɢɜɧɨɭɤʂɭɱɟɧɚɭɪɚɞɋɚɜɟɬɚɡɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚ
ɩɭɬɟɜɢɦɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɢɧɫɩɟɤɬɨɪʁɟɜɢɲɟɩɭɬɚɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɨɫɚɫɬɚɧɰɢɦɚɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨɭɪɚɞɭɋɚɜɟɬɚɡɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɇɚʁɜɢɲɟɜɪɟɦɟɧɚɭɩɟɪɢɨɞɭɭɬɪɨɲɟɧɨʁɟɧɚɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɩɪɚʄɟʃɟɪɚɞɚɄɉ Ä6SLGHU6HUELD³ɨɞɧɨɫɧɨɢɡɜɪɲɟʃɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɚɤɭɩʂɚʃɚɨɬɩɚɞɚɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚɯɢɝɢʁɟɧɟʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɭɨɩɲɬɢɧɢȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ɂɡɜɪɲɟɧɨʁɟɤɨɧɬɪɨɥɧɢɯɩɪɟɝɥɟɞɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚɢɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɭɪɟɻɢɜɚʃɚɨɞɥɚɝɚɥɢɲɬɚɭÄɉɟɫɤɨɜɢɦɚ³
ɉɨ Ɉɞɥɭɰɢ ɨ ɪɚɞɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ  ɬɨɤɨɦ ɝɨɞ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ  ɚɤɰɢʁɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ 
ɪɚɞɧɢɦɞɚɧɢɦɚɢɜɢɤɟɧɞɨɦ ɪɚɞɧɨɝɜɪɟɦɟɧɚɢɧɢɜɨɚɛɭɤɟɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɭɧɨʄɧɢɦɫɚɬɢɦɚɭɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɢ
ɫɚɆɍɉ±ɉɋȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɢɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ
Ⱥɤɰɢʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɩɪɚʄɟʃɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚɐɟɧɬɪɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ɧɚ ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɨɦ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ ȼɟɥɢɤɨɦ Ƚɪɚɞɢɲɬɭ ɢ Ȼɟɥɨɦ Ȼɚɝɪɟɦɭ ɱɢɲʄɟʃɭ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ
ɩɨɪɟɞɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɨɝɩɭɬɚɧɚɩɨɬɟɡɭȼɟɥɢɤɨɝȽɪɚɞɢɲɬɟ- ɋɢɪɚɤɨɜɨȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ± ɆɚɤɰɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ±
ɊɚɦȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ- ɉɨɠɟɠɟɧɨȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ- ɫɤɪɟɬɚʃɟɡɚɫɟɥɨɄɭɫɢʄɟɢȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ± ɫɤɪɟɬɚʃɟɡɚ
ɫɟɥɨ ɐɚɪɟɜɚɰɤɚɨɢɧɚɭɤɚʃɚʃɭɤɚɛɚɫɬɨɝɤɪɭɩɧɨɝɡɟɥɟɧɨɝɨɬɩɚɞɚɢɲɭɬɚɫɚʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɬɪɚʁɚɥɟɫɭɭɤɭɩɧɨ70.
ɞɚɧɚɄɨɪɢɫɧɢɰɢɐɟɧɬɪɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɫɭɬɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɛɢɥɢɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɢɨɞ
ɫɬɪɚɧɟȳɉÄȾɢɪɟɤɰɢʁɟɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ³ɧɚɨɧɢɦɩɨɫɥɨɜɢɦɚɡɚɤɨʁɢɦɚɫɟɢɫɤɚɡɚɥɚɩɨɬɪɟɛɚɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɢɫɬɨɝɩɪɟɞɭɡɟʄɚɉɨɞɚɰɢɦɚɨɨɜɨɦɛɪɨʁɭɪɚɞɧɢɯɞɚɧɚɈɞɟʂɟʃɟɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟɧɟɪɚɫɩɨɥɚɠɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ʁɟ ɢ ɨɞɪɚɻɟɧɨ 6 ɚɤɰɢʁɚ ɬɪɟɬɢɪɚʃɚ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɦɚɪɚɰɚ ± ɬɪɢ ɩɭɬɚ ɬɪɟɬɦɚɧ ɨɞɪɚɫɥɢɯ ɮɨɪɦɢ
ɤɨɦɚɪɚɰɚɚɜɢɨɩɪɟɥɚɬɨɦɢɬɪɢɩɭɬɚɬɪɟɬɦɚɧɥɚɪɜɢɤɨɦɚɪɚɰɚɫɚɡɟɦʂɟ ɬɪɟɬɦɚɧɥɚɪɜɢɰɢɞɢɦɚ 
ɍɫɚɪɚɞʃɢɫɚȳɉ³ȾɢɪɟɤɰɢʁɨɦɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ³ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚʁɟɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚɚɤɰɢʁɚ
ɡɚɫɚɻɢɜɚʃɚɠɚɪɞɢʃɟɪɚ-ɩɢɪɚɦɢɞɚɢɫɚɤɫɢʁɚɧɚɤɚɧɞɟɥɚɛɟɪɢɦɚɫɟɡɨɧɫɤɢɦɰɜɟʄɟɦ
ɍ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ʁɟ ɢ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ  ɚɤɰɢʁɚ ɭɤɥɚʃɚʃɚ ɦɚʃɢɯ
ɞɢɜʂɢɯ ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɡɟɥɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɫɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɢ ɜɢɤɟɧɞ ɧɚɫɟʂɚ Ȼɟɥɢ Ȼɚɝɪɟɦ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɝɪɚɻɚɧɢɨɞɥɚɝɚɥɢɧɚɧɟɫɚɜɟɫɬɚɧɧɚɱɢɧɢɫɭɩɪɨɬɧɨɡɚɤɨɧɫɤɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚ
ɂɡɞɚɬ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ ɛɪɨʁ ɭɫɦɟɧɢɯ ɢ ɩɢɫɦɟɧɢɯ ɧɚɥɨɝɚ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɡɚ ɤɨɲɟʃɟ ɬɪɚɜɟ ɭɧɭɬɚɪ ɢ ɨɤɨ ʃɢɯɨɜɢɯ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯɩɚɪɰɟɥɚ
ɋɚɦɨɫɬɚɥɧɨɢɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚȳɄɉÄȾɭɧɚɜ³- ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɜɪɲɟɧɟɫɭɤɨɧɬɪɨɥɟÄȻɭɜʂɟɩɢʁɚɰɟ³ɩɨɧɟɞɟʂɤɨɦɢ
ÄɁɟɥɟɧɟ ɩɢʁɚɰɟ³ ɩɨɧɟɞɟʂɤɨɦ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɞɚɧɢɦɚ ɭ ɰɢʂɭ ɭɤɥɚʃɚʃɚ ɩɪɨɞɚɜɚɰɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɡɥɚɝɚʃɟɦ ɫɜɨʁɟ ɪɨɛɟ ɪɚɞɢ
ɞɚʂɟɩɪɨɞɚʁɟɜɪɲɢɥɢɛɟɫɩɪɚɜɧɚɡɚɭɡɟʄɚʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɉɨɩɨɬɪɟɛɢɫɭɞɚɜɚɧɢɧɚɥɨɡɢɡɚɨɬɜɚɪɚʃɟɩɪɨɮɢɥɚɩɭɬɚɤɪɟɫɚʃɟɦɝɪɚɧɚɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢɯɡɚɫɚɞɚɧɚɦɟɫɬɢɦɚɝɞɟ
ʁɟɞɨɥɚɡɢɥɨɞɨɨɦɟɬɚʃɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
Ⱦɚɜɚʃɟɦɞɟɠɭɪɫɬɚɜɚɢɭɱɟɫɬɜɨɜɚʃɟɦɭɩɪɢɩɪɟɦɢɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɢɫɩɪɚʄɟɧɟɫɭɫɜɟɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟɭ
ɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟ
ɋɜɢɢɧɫɩɟɤɬɨɪɢɈɞɟʂɟʃɚɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟɫɭɛɢɥɢɱɥɚɧɨɜɢɄɨɦɢɫɢʁɟɡɚɩɨɩɢɫɢɨɡɚɤɨʃɟʃɟɧɟɥɟɝɚɥɧɨ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɨɤɨɦ ɱɢɬɚɜɟ ɝɨɞɢɧɟ ɜɪɲɢɥɢ ɫɭ ɤɚɤɨ
ɬɟɪɟɧɫɤɢɩɨɩɢɫɛɟɫɩɪɚɜɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɬɚɤɨɢɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢɭ ɢɡɪɚɞɢɢɨɬɩɪɚɜʂɚʃɭɊɟɲɟʃɚɩɨɬɨɦɨɫɧɨɜɭ.
6. ɈȾȿȴȿȵȿɅɈɄȺɅɇȿɉɈɊȿɋɄȿȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂȳȿ
,ɍȼɈȾ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɧɢ ɩɟɪɢɨɞ  ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɞɟɜɟɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɭ ɤɨʁɨʁ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɩɨɪɟɫɤɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟɜɪɲɢɪɟɞɨɜɧɭɢɩɪɢɧɭɞɧɭɧɚɩɥɚɬɭɥɨɤɚɥɧɢɯʁɚɜɧɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
Ɉɞɟʂɟʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɩɨɪɟɫɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ ʁɟ ɩɨɱɟɬɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɭɪɚɞɢɥɨ ɩɨɪɟɫɤɢ ɡɚɜɪɲɧɢ ɪɚɱɭɧ ɡɚ 
ɝɨɞɢɧɭɱɢɦɟɫɭɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɚɩɪɚɜɢɥɧɚɩɨɱɟɬɧɚɫɬɚʃɚɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɦɤɚɪɬɢɰɚɦɚɩɨɪɟɫɤɢɯɨɛɜɟɡɧɢɤɚɭɩɪɨɝɪɚɦɭ
ɅɉȺ ɢ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɨɛɪɚɞɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɡɚɞɭɠɟʃɚ ɢ ɭɩɥɚɬɚ ɫɚ ɫɬɚʃɟɦ ɧɚ ɞɚɧ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɩɪɟɧɨɫ ɫɬɚʃɚ ɫɚ
ɝɨɞɢɧɟ
Ⱥɠɭɪɢɪɚɧɢɫɭɩɨɞɚɰɢɜɟɡɚɧɢɡɚɭɧɨɫɤɚɦɚɬɧɢɯɫɬɨɩɚɢɢɧɞɟɤɫɚɪɚɫɬɚɰɟɧɚɧɚɦɚɥɨ
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Број 3

ɉɈ ɁȺɏɌȿȼɂɆȺ ɋɌɊȺɇȺɄȺ ȼɊɒȿɇɈ ȳȿ ɂɁȾȺȼȺȵȿ ɉɊȿɉɂɋȺ
ȺɄȺɌȺ
ȼɊɒȿɇɈ ȳȿ Ʉȵɂɀȿȵȿ ɁȺȾɍɀȿȵȺ ɉɈ ȾɈɇȿɌɂɆ ɊȿɒȿȵɂɆȺ ɍ
ȽɈȾɂɇɂ
ȾȺȼȺɇɂɋɍɆȿɋȿɑɇɂɂɁȼȿɒɌȺȳɂɈɊȺȾɍɈȾȿȴȿȵȺ
ɂɁȼɊɒȿɇȺ ȳȿ ɉɊɂȳȺȼȺ ɉɈɌɊȺɀɂȼȺȵȺ ɄɈȾ ɇȺȾɅȿɀɇɈȽ
ɉɊɂȼɊȿȾɇɈȽɋɍȾȺ
ɉɊɈɄȵɂɀȿɇɈȳȿ ɊɇȺɅɈȽȺ
ɉɊɂɆȴȿɇɈɁȺɏɌȿȼȺ-ɉɊɂȽɈȼɈɊȺ
ɊȿɒȿɇɈɁȺɏɌȿȼȺ-ɉɊɂȽɈȼɈɊȺɍɉɊȼɈɆɋɌȿɉȿɇɍ
ɇȿɊȿɒȿɇɈɁȺɏɌȿȼȺ-ɉɊɂȽɈȼɈɊȺ ɍɉɊȼɈɆɋɌȿɉȿɇɍ
ɉɊɂɆȴȿɇɈɀȺɅȻɂ
ɊȿɒȿɇɈɀȺɅȻɂɍɉɊȼɈɆɋɌȿɉȿɇɍ
ɉɈɋɅȺɌɈɀȺɅȻɂɇȺɊȿɒȺȼȺȵȿɍȾɊɍȽɈɆɋɌȿɉȿɇɍ
ɀȺɅȻȿɍɉɈɋɌɍɉɄɍɊȿɒȺȼȺȵȺ
ȾɈɇȿɌɈɊȿɒȿȵȺɁȺɉɈɊȿɁɇȺɂɆɈȼɂɇɍɎɂɁɂɑɄɂɏɅɂɐȺ
ȾɈɇȿɌɈɊȿɒȿȵȺɄɈɆɍɇȺɅɇȿɌȺɄɋȿɁȺɂɋɌɂɐȺȵȿɎɂɊɆȿɇȺ
ɉɈɋɅɈȼɇɈɆɉɊɈɋɌɈɊɍ
ɉɊɂɆȴȿɇɈɉɊɂȳȺȼȺɁȺɂɆɈȼɂɇɍɉɊȺȼɇɂɏɅɂɐȺ
ɉɊɂɆȴȿɇɈɁȺɏɌȿȼȺɁȺɈɌɉɂɋɄȺɆȺɌȿ
ȾɈɇȿɌɈɊȿɒȿȵȺɈɍɋȼȺȳȺȵɍɁȺɏɌȿȼȺɁȺɈɌɉɂɋɄȺɆȺɌȿ
ɋȼȺɄɈȾɇȿȼɇɈ ɉɊȿɍɁɂɆȺȵȿ ɂɁȼɈȾȺ ɈȾ ɌɊȿɁɈɊȺ Ɉ ɉɊɈɆȿɌɍ
ɇȺɊȺɑɍɇɂɆȺɈɅɉȺ
ȾɈɇȿɌɈɊȿɒȿȵȺɈɉɊȿɄȵɂɀȺȼȺȵɍɂɉɈȼɊȺȶȺȳɍɋɊȿȾɋɌȺȼȺ
ɉɈɁȺɏɌȿȼɍɋɌɊȺɇȺɄȺ
ȾɈɇȿɌɈɈɉɈɆȿɇȺɎɂɁɂɑɄɂɆɅɂɐɂɆȺɂɉɊȿȾɍɁȿɌɇɂɐɂɆȺ
ȾɈɇȿɌɈ ɊȿɒȿȵȺ Ɉ ɉɊɂɇɍȾɇɈȳ ɇȺɉɅȺɌɂ ɎɂɁɂɑɄɂɆ ɅɂɐɂɆȺ
ɂɉɊȿȾɍɁȿɌɇɂɐɂɆȺ
ȾɈɇȿɌɈ ɊȿɒȿȵȺ Ɉ ɍɌȼɊȭɂȼȺȵɍ ɉɊɂȼɊȿɆȿɇȿ ɆȿɊȿ
ɎɂɁɂɑɄɂɆɅɂɐɂɆȺɂɉɊȿȾɍɁȿɌɇɂɐɂɆȺ
ȾɈɇȿɌɈɈɉɈɆȿɇȺɉɊȺȼɇɂɆɅɂɐɂɆȺ
ȾɈɇȿɌɈɊȿɒȿȵȺɈɉɊɂɇɍȾɇɈȳɇȺɉɅȺɌɂɉɊȺȼɇɂɆɅɂɐɂɆȺ
ȾɈɇȿɌɈɊȿɒȿȵȺɈɍɌȼɊȭɂȼȺȵɍɉɊɂȼɊȿɆȿɇȿɆȿɊȿ
ɉɈɋɅȺɌɈɇȻɋɊȿɒȿȵȺɇȺɉɊɂɇɍȾɇɍɇȺɉɅȺɌɍ
ɂɁȼɊɒȿɇɈɌȿɊȿɇɋɄɂɏɄɈɇɌɊɈɅȺɉɈɁȺɏɌȿȼɍɋɌɊȺɇȺɄȺ
ɍȼȿɊȿȵȺɉɈɁȺɏɌȿȼɍɋɌɊȺɇȺɄȺ
ɉɈɁȺɏɌȿȼɍɇȺɑȿɅɇɂɄȺɈɉɒɌɂɇɋɄȿɍɉɊȺȼȿɉɊɂɉɊȿɆȴȿɇȳȿ
-ɩɪɟɞɥɨɝ Ɉɞɥɭɤɟ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɩɪɨɫɟɱɧɢɯ ɰɟɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝ ɦɟɬɪɚ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɩɨɪɟɡɚ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥȽɪɚɞɢɲɬɟ
-ɩɪɟɞɥɨɝɈɞɥɭɤɟɨɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭɡɨɧɚɢɧɚʁɨɩɪɟɦʂɟɧɢʁɟɡɨɧɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
-ɩɪɟɞɥɨɝ ɪɟɲɟʃɚ ɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ-Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟɩɨ ɠɚɥɛɚɦɚɩɨɪɟɫɤɢɯɨɛɜɟɡɧɢɤɚ

3
213
201
12
11
6
5
8058
59

1592
199
166
33
5
4
1
1
7.994
56

86
989
980

79
1420
1420

168

124

57
5

8.138
55
55

350
84
84
22
16
246

340
96
96
38
11
435

III ɉɊȿȽɅȿȾɁȺȾɍɀȿȵȺɂɇȺɉɅȺɌȿɍɉȿɊɂɈȾɍɈȾȾɈ
Ɋɟɞ
Ȼɪ
1.

2.
3.

ɇɚɡɢɜʁɚɜɧɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ
-ɩɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ-ɮɢɡɢɱɤɚɥɢɰɚ
-ɩɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ-ɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚ
ɍɤɭɩɧɨ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɢɫɬɢɰɚʃɟɮɢɪɦɟ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚ ɬɚɤɫɚ ɡɚ ɤɨɪ ɩɪɨɫ ɧɚ
ʁɚɜɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ

Ɂɚɞɭɠɟʃɟ
29.734.862,18
19.442.872,19
49.177.734,37
4.928.597,43
-

ɇɚɩɥɚʄɟɧɨ
31.926.391,08
30.758.199,49
62.684.590,57
6.109.211,32
99.770,00
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-

Ʉɨɦɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɪɟɤɥɚɦɧɢɯɩɚɧɨɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɉɨɫɟɛɧɚɧɚɤɧɚɞɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɞɪɠɚʃɟɪɟɫɬɨɪɚɧɚ
ɢɞɪɭɝɢɯɭɝɨɫɬɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɜɨɞɢ
ɍɄɍɉɇɈ

-

60.216,85
6.592.165,55
299.023,59

-

1.300,00

54.106.331,80

75.846.277,88

ɉɈɊȿɁɇȺɂɆɈȼɂɇɍ
ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭʁɟɧɚʁɦɚɫɨɜɧɢʁɢɨɛɥɢɤɢɡɜɨɪɧɢɯʁɚɜɧɢɯɩɪɢɯɨɞɚɈɧɫɟɭɬɜɪɻɭʁɟɧɚɨɫɧɨɜɭɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɢɡ ɩɨɪɟɫɤɟ ɩɪɢʁɚɜɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɤɨʁɢɦɚ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ ɩɨɪɟɤɢ ɨɪɝɚɧ Ɉɫɧɨɜɢɰɚ ɩɨɪɟɡɚ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ ɡɚ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɩɨɪɟɫɤɨɝ ɨɛɜɟɡɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɜɨɞɢ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤʃɢɝɟ ʁɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɭɬɜɪɻɟɧɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦ
ɫɥɟɞɟʄɢɯɟɥɟɦɟɧɚɬɚ
ɤɨɪɢɫɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɪɨɫɟɱɧɚɰɟɧɚɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɦɟɬɪɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɭɡɨɧɢɭɤɨʁɨʁɫɟɧɚɥɚɡɢɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬ ɉɪɨɫɟɱɧɚ
ɰɟɧɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɩɨɡɨɧɚɦɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟɭɬɜɪɻɭʁɟɋɤɭɩɲɬɢɧɚɨɩɲɬɢɧɟɫɜɨʁɨɦɈɞɥɭɤɨɦ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɰɟɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯ ɭ ɩɪɨɦɟɬɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɡɨɧɚɦɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ  ʁɚɧɭɚɪɚ ɞɨ 
ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ ɝɨɞɢɧɟ ɤɨʁɚ ɩɪɟɬɯɨɞɢ ɝɨɞɢɧɢ ɡɚ ɤɨʁɭ ɫɟ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ ɚ ɤɨʁɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɞɨɛɢʁɚ ɨɞ ɉɨɪɟɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ
Ɉɛɜɟɡɧɢɤ ɤɨʁɢ ɜɨɞɢ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤʃɢɝɟ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ ɜɪɲɢ ɫɚɦɨɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɟ  ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɞɨ  ɦɚɪɬɚ
ɩɨɪɟɫɤɟɝɨɞɢɧɟ
Ɍɨɤɨɦʁɚɧɭɚɪɚɝɨɞɢɧɟɜɪɲɟɧɨʁɟɚɠɭɪɢɪɚʃɟɲɢɮɚɪɧɢɤɚɡɚɫɜɟɩɨɪɟɫɤɟɨɛɥɢɤɟɢɭɧɟɬɟɫɭɫɜɟ
ɬɚɪɢɮɟ ɢ ɩɨɞɬɚɪɢɮɟ ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɬɚɤɫɟ Ɋɚɞɧɢɰɢɦɚ ʁɟ ɧɚɥɨɠɟɧɨ ɞɚ ɩɨɡɢɜɚʁɭ ɫɬɪɚɧɤɟ ɪɚɞɢ ɭɜɨɻɟʃɚ ɭ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ
ɧɨɜɢɯ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɨɛɜɟɡɧɢɤɚ ɢ ɚɠɭɪɢɪɚʃɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɩɪɢʁɚɜɚ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ ɮɢɡɢɱɤɢɯ
ɥɢɰɚ 
ɍ ɚɩɪɢɥɭ ɦɟɫɟɰɭ ɧɚɤɨɧ ɩɪɢʁɟɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨɝ ɩɚɤɟɬɚ ɡɚ ɩɪɢʁɟɦ ɢ ɨɛɪɚɞɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɢɦɚɨɰɢɦɚ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨɝɩɪɢɯɨɞɚɢɡɊɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝɡɚɜɨɞɚɮɨɪɦɢɪɚɧɟɫɭɩɪɢʁɚɜɟɡɚɩɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭɮɢɡɢɱɤɢɯɥɢɰɚ
ɍɪɚɻɟɧɚʁɟ ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɦɚɫɨɜɧɟ ɲɬɚɦɩɟ ɪɚɡɪɟɡ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɡɚ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ ɞɨɧɟɬɚ ɫɭ ɪɟɲɟʃɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɢ
ɤɨɦɩɥɟɬɧɚɲɬɚɦɩɚɪɟɲɟʃɚ
ɍɝɨɞɢɧɢɭɧɟɬɨʁɟɧɨɜɟɩɪɢʁɚɜɟɁɚɢɦɨɜɢɧɭɮɢɡɢɱɤɢɯɥɢɰɚɞɨɧɟɬɨʁɟɪɟɲɟʃɚɡɚɢɦɨɜɢɧɭɩɪɚɜɧɢɯ
ɥɢɰɚɭɬɜɪɻɟɧɢɯɨɛɚɜɟɡɚɚɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɪɟɲɟʃɚ
ɍ ɧɨɜɱɚɧɨɦ ɢɡɧɨɫɭ ɩɪɟɦɚ ɡɚɞɭɠɟʃɭ ɧɚ ɢɦɟ ɩɨɪɟɡɚ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ ɨɛɜɟɡɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɜɨɞɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤʃɢɝɟ ɮɢɡɢɱɤɚ
ɥɢɰɚ ɨɞɞɢɧɚɪɚɝɞɟʁɟɢɡɜɪɲɟɧɚɧɚɩɥɚɬɚɭɢɡɧɨɫɭɨɞɞɢɧɚɪɚɲɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɧɚɩɥɚɬɟ ɩɪɟɦɚ ɡɚɞɭɠɟʃɭ ɩɨɪɟɡɚ ɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭ ɨɛɜɟɡɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɜɨɞɟ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɤʃɢɝɟ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ  ɢɡɧɨɫ
ɡɚɞɭɠɟʃɚ ʁɟ  ɞɢɧɚɪɚ ɝɞɟ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɧɚɩɥɚɬɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ  ɞɢɧɚɪɚ ɲɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
 ɇɚ ɢɦɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɬɚɤɫɟ ɡɚ ɢɫɬɢɰɚʃɟ ɮɢɪɦɟ ɢɡɧɨɫ ɡɚɞɭɠɟʃɚ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ʁɟ  ɞɢɧɚɪɚ ɚ
ɧɚɩɥɚɬɚɩɨɨɜɨɦɨɫɧɨɜɭʁɟɞɢɧɚɪɚɲɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɧɚɩɥɚɬɭɨɞɇɚɢɦɟɧɚɤɧɚɞɟɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɨɛɡɢɪɨɦɞɚʁɟɨɞɝɨɞɢɧɟɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɨɭɩɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭɧɚɩɥɚɬɚɫɬɚɪɢɯɞɭɝɨɜɚʃɚʁɟ
ɢɡɧɨɫɢɥɚɞɢɧɚɪɚɨɞɭɤɭɩɧɨɝɢɡɧɨɫɚɝɥɚɜɧɨɝɞɭɝɚɨɞɞɢɧɚɪɚ
ɉɈɊȿɁɇȺɂɆɈȼɂɇɍ
ɎɂɁɂɑɄȺɅɂɐȺ
ȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ 
ɍɄɍɉɇȺɇȺɉɅȺɌȺ 

2008
98.45
26.69

2009
67.44
23.79

2010
86.12
27.41

2011
67.9
20.42

2012
75.35
18.8

2013
88.95
19.44

2014
67.45
30.52

2015
98.04
42.94

2016
107.37
45.18
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ȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ 
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ɍɄɍɉɇȺɇȺɉɅȺɌȺ 

40

20

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

ɉɈɊȿɁɇȺ ɂɆɈȼɂɇɍɎɂɁɂɑɄȺ
ɅɂɐȺ
ȾɍȽɂɁɉɊȿɌɏɈȾɇȿȽɈȾɂɇȿ
ȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ
ɉɈɊȿɁɇȺɂɆɈȼɂɇɍ
ɎɂɁɂɑɄȺɅɂɐȺ
ȾɍȽɂɁ ɉɊȿɌɏɈȾɇȿ
ȽɈȾɂɇȿ
ȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ

2013

2016

2015

2014

2008
5.360.446.27
3.353.950.79

2017

2009
6.132.990.65
4.129.532.68

2010
8.725.957.89
5.995.151.46

2011
10.251.023.99
5.513.391.12

2012

2013

2014

2015

2016

13.042.990.48
6.204.612.6

15.221.495.53
7.490.177.97

16.194.784.8
18.216.447.89

25.437.097.44
30.237.236.04

28.283.540.85
31.926.391.08

35000000
30000000
25000000
20000000

ȾɍȽɂɁɉɊȿɌɏɈȾɇȿȽɈȾɂɇȿ

ɍɄɍɉɇȺȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ
15000000
10000000
5000000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

ɉɈɊȿɁɇȺɂɆɈȼɂɇɍɉɊȺȼɇȺ
ɅɂɐȺ
ȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ 
ɍɄɍɉɇȺɇȺɉɅȺɌȺ 

2013

2008
82.96
32.49

2014

2015

2009
113.32
42.03

2016

2010
64.18
29.76

2017

2011
98.95
31.99

2012
32.52
11.94

2013
184.47
57.4

2014
90.99
53.51

200
180
160
140
120

ȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ 

ɍɄɍɉɇȺɇȺɉɅȺɌȺ 

100
80
60
40
20
0
2007
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2009

2010

2011
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ɉɈɊȿɁɇȺɂɆɈȼɂɇɍɉɊȺȼɇȺ
ɅɂɐȺ

2013

2014

2008

2015

2016

2017

2009

2010

2011

2015
105.99
53.13

2016
158.19
88.24
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ȾɍȽɂɁɉɊȿɌɏɈȾɇȿȽɈȾɂɇȿ
ɍɄɍɉɇȺȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ
ɉɈɊȿɁɇȺɂɆɈȼɂɇɍ
ɉɊȺȼɇȺɅɂɐȺ
ȾɍȽɂɁɉɊȿɌɏɈȾɇȿ
ȽɈȾɂɇȿ
ȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ

1.965.264.41
2.610.914.3

2.133.423.12
3.769.608.12

2.180.840.23
3.490.459.35

4.264.185.55
4.861.823.51

2012

2013

2014

2015

2016

4.773.966.39
2.348.309.66

9.630.729.92
16.562.805.29

3.829.579.42
16.945.180.23

6.310.627.63
18.924.705.07

6.171.632.77
30.758.199.49

35000000
30000000
25000000
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ɄɈɆɍɇȺɅɇȺɌȺɄɋȺɁȺɂɋɌɂɐȺȵȿɎɂɊɆȿɇȺɉɈɋɅɈȼɇɂɆɉɊɈɋɌɈɊɍ
ɍ  ɝɨɞɢɧɢ ɭɪɚɻɟɧ ʁɟ ɪɚɡɪɟɡ ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɭ ɬɚɤɫɭ ɡɚ ɢɫɬɢɰɚʃɟ ɮɢɪɦɟ ɧɚ ɩɨɫɥɨɜɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɢ
ɞɨɧɟɬɨ ɢ ɭɪɭɱɟɧɨ  ɪɟɲɟʃɚ ɫɚ ɭɤɭɩɧɨɦ ɡɚɞɭɠɟʃɟɦ  ɨɞ  ɞɢɧɚɪɚ ɢ ɧɚɩɥɚʄɟɧɨ ɩɨ ɨɜɨɦ ɨɫɧɨɜɭ
ɞɢɧɚɪɚɝɞɟʁɟɩɪɨɰɟɧɚɬɧɚɩɥɚɬɟ
ɄɈɆɍɇȺɅɇȺɌȺɄɋȺ
ȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ
ɍɄɍɉɇȺɇȺɉɅȺɌȺ

2008
100.04
43.7

2009
96.41
30.25

2010
86.31
28.55

2011
99.6
28.22

2012
108.42
25.4

2013
153.82
91.33

2014
119.34
19.88

2015
107.54
23.88

180
160
140
120

ȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ 

100

ɍɄɍɉɇȺɇȺɉɅȺɌȺ 
80
60
40
20
0
2007

2008

2009

2010

ɄɈɆɍɇȺɅɇȺɌȺɄɋȺ
ȾɍȽɂɁɉɊȿɌɏɈȾɇȿ
ȽɈȾɂɇȿ
ȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ
ɄɈɆɍɇȺɅɇȺɌȺɄɋȺ
ȾɍȽɂɁɉɊȿɌɏɈȾɇȿ
ȽɈȾɂɇȿ
ȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2008

2009

2010

2011

5.935.904.88
7.316.604.27

7.499.162.03
6.756.258.47

10.375.530.41
6.408.167.94

10.804.505.56
7.764.674.32

2012

2013

2014

2015

2016

12.030.483.27
4.547.015.05

9.121.228.84
5.568.424.71

7.885.221.11
3.887.341.95

7.675.294.72
5.169.186.8

7.777.212.81
6.109.211.32

2016
123.95
29.2
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8000000

ȾɍȽɂɁɉɊȿɌɏɈȾɇȿȽɈȾɂɇȿ

ȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ
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ɇȺɄɇȺȾȺ ɁȺɄɈɊɂɒȶȿȵȿȽɊȺȭȿȼɂɇɋɈȽɁȿɆȴɂɒɌȺ
ɝɨɞɢɧɟɧɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɚʁɟɭɩɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭɇɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɞɭɝɨɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɭɨɫɬɚɥɚ ɩɨɨɜɨɦ ɨɫɧɨɜɭ ɭ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚɩɥɚʄɟɧɨʁɟ  ɞɢɧɚɪɚ ɝɞɟʁɟ ɩɪɨɰɟɧɚɬ
ɧɚɩɥɚɬɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɞɭɝɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ
ɇȺɄɇȺȾȺɁȺ
ȽɊȺȭɁȿɆȴɂɒɌȿ
ȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ 
ɍɄɍɉɇȺɇȺɉɅȺɌȺ 

2008
43.11
43.05

2009
134.43
89.55

2010
54.91
31.7

2011
71.36
31.34

2012
48.72
18.16

2013
91.33
28.07

2014
14.04

2015
14.91

2016
14.63
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140
120
100
ȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ 

80

ɍɄɍɉɇȺɇȺɉɅȺɌȺ 

60
40
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0
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ɇȺɄɇȺȾȺɁȺ
ȽɊȺȭɁȿɆȴɂɒɌȿ
ȾɍȽɂɁɉɊȿɌɏɈȾɇȿȽɈȾɂɇȿ
ȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ
ɇȺɄɇȺȾȺɁȺ
ȽɊȺȭɁȿɆȴɂɒɌȿ
ȾɍȽɂɁɉɊȿɌɏɈȾɇȿ
ȽɈȾɂɇȿ
ȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ

2012

2013

2008
4.683.639.06

2014

2015

2016

2009
7.969.662.45
31.317.477.63

2017

2010
15.596.846.43
12.782.366.05

2011
21.253.518.67
15.813.291.72

2012

2013

2014

2015

2016

27.008.999.39
10.833.124.21

37.049.334.37
21.921.877.49

40.139.965.78
8.664.921.55

32.498.574.61
8.018.641.28

25.381.603.86
6.592.165.55
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45000000
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35000000
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ȾɍȽɂɁɉɊȿɌɏɈȾɇȿȽɈȾɂɇȿ

25000000

ȽɈȾɂɒȵȺɇȺɉɅȺɌȺ
20000000
15000000
10000000
5000000
0
2007

2008

2009

2010

2011
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2013

2014

2015

2016

2017

ɍɄɍɉȺɇɉɊɈɐȿɇȺɌɇȺɉɅȺɌȿ
ɇȺɁɂȼɊȺɑɍɇȺ

ɉɈɊȿɁɇȺɂɆɈȼɂɇɍ
ɎɂɁɅɂɐȺ
ɉɈɊȿɁɇȺɂɆɈȼɂɇɍ
ɉɊȺȼɇɂɏɅɂɐȺ
ɄɈɆɍɇȺɅɇȺɌȺɄɋȺɁȺ
ɂɋɌɎɂɊɆȿ
ɇȺɄɇȺȾȺɁȺ
ɄɈɊɂɒȶȿȵȿ
ȽɊȺȭɁȿɆ
ɍɄɍɉɇɈ

ɇȺɁɂȼɊȺɑɍɇȺ

ɉɈɊȿɁɇȺɂɆɈȼɂɇɍ
ɎɂɁɅɂɐȺ
ɉɈɊȿɁɇȺɂɆɈȼɂɇɍ
ɉɊȺȼɇɂɏɅɂɐȺ
ɄɈɆɍɇȺɅɇȺɌȺɄɋȺɁȺ
ɂɋɌɎɂɊɆȿ
ɇȺɄɇȺȾȺɁȺ
ɄɈɊɂɒȶȿȵȿ
ȽɊȺȭɁȿɆ
ɍɄɍɉɇɈ

2008
%
%
ɧɚɩɥ ɧɚɩɥ
ɡɚɞ
ɭɤ

2009
%
%
ɧɚɩɥ
ɧɚɩɥ
ɡɚɞ
ɭɤ

2010
%
%
ɧɚɩɥ ɧɚɩɥ
ɡɚɞ
ɭɤ

2011
%
%
ɧɚɩɥ
ɧɚɩɥ
ɡɚɞ
ɭɤ

2012
%
%
ɧɚɩɥ ɧɚɩɥ
ɡɚɞ
ɭɤ

98.45

26.69

67.44

23.79

86.12

27.41

67.9

20.42

75.35

18.8

82.96

32.49

113.32

42.03

64.18

29.76

98.95

31.99

32.52

11.94

100.04

43.7

96.41

30.25

86.31

28.55

99.6

28.22

108.42

25.4

43.11
72.64

43.05
37.25

134.43
115.66

89.55
54.97

54.91
66.53

31.7
29.76

71.36
78.99

31.34
28.25

48.72
57.15

18.16
18.38

2013
%
%
ɧɚɩɥ ɧɚɩɥ
ɡɚɞ
ɭɤ

2014
%
%
ɧɚɩɥ
ɧɚɩɥ
ɡɚɞ
ɭɤ

2015
%
%
ɧɚɩɥ ɧɚɩɥ
ɡɚɞ
ɭɤ

2016
%
%
ɧɚɩɥ
ɧɚɩɥ
ɡɚɞ
ɭɤ

88.95

19.44

67.45

30.52

98.24

42.94

107.37

45.18

184.47

57.4

90.99

53.51

105.99

56.13

158.19

88.24

153.82

28.22

119.34

19.88

107.54

23.38

123.95

29.2

91.33
114.49

28.07
31.2

100
97.61

14.04
27.64

100
116.68

14.91
34.63

139.33

14.75
44.05

ɍɜɟʄɚɧɩɨɪɟɫɤɢɞɭɝɨɞɩɪɢɧɭɞɧɟɧɚɩɥɚɬɟʁɟɞɢɧɚɪɚ
5. ɉɊɂɇɍȾɇȺɇȺɉɅȺɌȺ
ɍɝɨɞɢɧɢɢɡɞɜɚʁɚɧɢɫɭɞɭɠɧɢɰɢɩɨɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɩɨɪɟɫɤɢɦɨɛɥɢɰɢɦɚɤɨʁɢɫɟɤɨɪɢɫɬɟɧɚɫɢɫɬɟɦɭ
ɅɉȺɫɚɦɢɦɬɢɦʁɟɚɤɰɟɧɚɬɭɧɚɩɥɚɬɢɩɪɟɫɜɟɝɚɫɬɚɜʂɟɧɧɚɩɨɪɟɡɧɚ ɢɦɨɜɢɧɭɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚɧɚɤɧɚɞɭɡɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɢɤɨɦɭɧɚɥɧɟɬɚɤɫɟɡɚɢɫɬɢɰɚʃɟɮɢɪɦɟɧɚɩɨɫɥɨɜɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭɬɟɫɭɢɡɞɚɜɚɧɟ
ɨɩɨɦɟɧɟ ɩɨɪɟɫɤɢɦ ɞɭɠɧɢɰɢɦɚ ɩɨ ɫɜɢɦ ɜɪɫɬɚɦɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ ɡɚ ɮɢɡɢɱɤɚ ɥɢɰɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɟ ɢ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ
ȼɢɲɟ ɩɭɬɚ ɬɨɤɨɦ ɝɨɞɢɧɟ ɪɚɻɟɧʁɟ ɭɩɢɬ ɫɬɚʃɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢɥɨ ɱɢʃɟɧɢɱɧɨ ɫɬɚʃɟ ɉɪɢɫɬɭɩɢɥɨ ɫɟ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨʁ
ɧɚɩɥɚɬɢ ɢ ɩɨɫɥɚɬɨ ʁɟ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ  ɨɩɨɦɟɧɚ ɢ  ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɩɪɢɧɭɞɧɨʁ ɧɚɩɥɚɬɢ Ɂɚ ɮɢɡɢɱɤɚ ɥɢɰɚ ɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɟɩɨɫɥɚɬɨʁɟ8.138 ɨɩɨɦɟɧɚ ɢɪɟɲɟʃɚ ɨɩɪɢɧɭɞɧɨʁɧɚɩɥɚɬɢ
ɇɚɤɨɧ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɨɩɨɦɟɧɚ ɭɫɥɟɞɢɨ ʁɟ ɨɞɡɢɜ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɞɭɠɧɢɤɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɫɚ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢɯɤɚɪɬɢɰɚɫɚɱɢʃɚɜɚɧɢɧɚɥɨɡɢɡɚɭɩɥɚɬɭɩɨɫɜɢɦɜɪɫɬɚɦɚɭɩɥɚɬɧɢɯɪɚɱɭɧɚɢɞɚɜɚɧɚɭɫɦɟɧɚɭɩɭɬɫɬɜɚɡɚ
ɞɚʂɚɩɨɫɬɭɩɚʃɚɭɩɨɝɥɟɞɭɩɥɚʄɚʃɚɩɨɪɟɫɤɢɯɨɛɚɜɟɡɚɭɝɨɞɢɧɢ
ɊȺȾɇȺɍɋȺȽɅȺɒȺȼȺȵɍɋɌȺȵȺɇȺȺɇȺɅɂɌɂɑɄɂɆɄȺɊɌɂɐȺɆȺ
ɍ  ɝɨɞɢɧɢ ɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɪɚɞɢ ɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɚ ɫɬɚʃɚ ɩɨ ɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢɦ
ɤɚɪɬɢɰɚɦɚɩɨʁɟɞɢɧɢɯɩɨɪɟɫɤɢɯɨɛɜɟɡɧɢɤɚɢɩɨɪɟɫɤɢɯɨɛɜɟɡɧɤɚȼɪɲɟɧɨʁɟɤʃɢɠɟʃɟɢɡɦɟʃɟɧɢɯɤʃɢɝɨɜɨɞɫɬɜɟɧɢɯ
ɧɚɥɨɝɚɡɚɢɫɩɪɚɜɤɭɩɪɢɩɢɫɨɬɩɢɫɫɬɚʃɚɩɨɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢɦɤɚɪɬɢɰɚɦɚ
ɊȺȾɇȺȾɈɄɍɆȿɇɌȺɐɂȳɂ
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ɂɡɜɪɲɟɧʁɟɭɧɨɫɢɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚɭɫɢɫɬɟɦɅɉȺɜɪɚʄɟɧɢɯɞɨɫɬɚɜɧɢɰɚɡɚɢɡɞɚɬɚɪɟɲɟʃɚɢʃɢɯɨɜɨɚɪɯɢɜɢɪɚʃɟ
ɊȺȾɇȺɁȺɏɌȿȼɂɆȺ
Ɉɞɟʂɟʃɟɥɨɤɚɥɧɟɩɨɪɟɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟɭɨɤɜɢɪɭɡɚɤɨɧɫɤɢɯɨɞɪɟɞɛɢɢɫɜɨʁɟɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɪɟɲɚɜɚ
ɡɚɯɬɟɜɟɩɨɞɧɟɬɟɨɞɫɬɪɚɧɟɩɨɪɟɫɤɢɯɨɛɜɟɡɧɢɤɚ-ɫɬɪɚɧɚɤɚɩɨɫɜɢɦɩɨɪɟɫɤɢɦɨɛɥɢɰɦɚɈɞɟʂɟʃɭʁɟɩɨɞɧɟɬɨɡɚɯɬɟɜɚɩɪɢɝɨɜɨɪɚɨɛɪɚɻɟɧɨɢɪɟɲɟɧɨʁɟɨɫɬɚɥɢɫɭɭɩɨɫɬɭɩɤɭɨɛɪɚɞɟ
ɍȼȿɊȿȵȺ
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɩɨɪɟɫɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ʁɟ ɞɭɠɧɚ ɞɚ ɢɡɞɚʁɟ ɭɜɟɪɟʃɚ ɧɚ ɡɚɯɬɟɜ ɨɛɜɟɡɧɢɤɚ ɢ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ
ɨɛɜɟɡɧɢɰɢ ɍ  ɝɨɞɢɧɢ ʁɟ ɢɡɞɚɬɨ ɭɤɭɩɧɨ  ɭɜɟɪɟʃɚ ɢ ɬɨ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ ɉȾȼ-ɚ ɤɨɞ
ɤɭɩɨɜɢɧɟɩɪɜɨɝɫɬɚɧɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɩɪɚɜɚɧɚɩɨɪɟɫɤɨ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɟɨɞɩɥɚʄɚʃɚɩɨɪɟɡɚɧɚɩɪɟɧɨɫɚɩɫɨɥɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚ
ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɤɪɟɞɢɬɚ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɤɪɟɞɢɬɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɩɨɦɨʄ ɢ
ɪɚɞɢɭɱɟɫɬɜɨɜɚʃɚɧɚɬɟɧɞɟɪɭɢɬɞ
ɈɌɉɂɋɄȺɆȺɌȿ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɈɞɥɭɤɟɨɨɬɩɢɫɭɤɚɦɚɬɟɧɚɞɨɫɩɟɥɟɨɛɚɜɟɡɟɭɝɨɞɢɧɢɩɪɢɦʂɟɧɨʁɟɡɚɯɬɟɜɚɡɚ
ɨɬɩɢɫɤɚɦɚɬɟɢɞɨɧɟɬɨɪɟɲɟʃɚɤɨʁɢɦɚʁɟɭɫɜɨʁɟɧɡɚɯɬɟɜɡɚɨɬɩɢɫɤɚɦɚɬɟɍɨɞɧɨɫɭɧɚɝɨɞɢɧɭɡɧɚɬɧɨʁɟ
ɩɨɜɟʄɚɧɛɪɨʁɩɨɪɟɫɤɢɯɨɛɜɟɡɧɢɤɚɤɨʁɢɫɭɢɡɦɢɪɢɥɢɫɬɚɪɚɞɭɝɨɜɚʃɚ
ɉɊȿɄȵɂɀȺȼȺȵȺɂɉɈȼɊȺȶȺȳɋɊȿȾɋɌȺȼȺ
ɉɨɡɚɯɬɟɜɭɫɬɪɚɧɚɤɚɞɨɧɟɬɨʁɟɪɟɲɟʃɚɨɩɪɟɤʃɢɠɚɜɚʃɭɢɩɨɜɪɚʄɚʁɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɀȺɅȻȿ
Ɉɞɟʂɟʃɟɥɨɤɚɥɧɟɩɨɪɟɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟɭɨɤɜɢɪɭɡɚɤɨɧɫɤɢɯɨɞɪɟɞɛɢɢɫɜɨʁɟɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɪɟɲɚɜɚ
ɠɚɥɛɟɧɚɪɟɲɟʃɚɩɨɫɜɢɦɨɛɥɢɰɢɦɚɍɝɨɞɢɧɢɭɤɭɩɧɨʁɟɩɪɢɦʂɟɧɨɠɚɥɛɢɊɟɲɟɧɨɩɪɜɨɫɬɟɩɟɧɨɭɡɭɱɟɲʄɟ
ɫɬɪɚɧɤɟɭɩɨɫɬɭɩɤɭɭɤɭɩɧɨɠɚɥɛɟɚɞɪɭɝɨɫɬɟɩɟɧɨɦɨɪɝɚɧɭɩɪɨɫɥɟɻɟɧɚɠɚɥɛɚɧɚɞɚʂɟɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟɞɨɤɫɟʁɟɞɧɚ
ɠɚɥɛɚɧɚɥɚɡɢɭɩɨɫɬɭɩɤɭɨɛɪɚɞɟ
ɄȵɂɀȿȵȺɂȾȺȼȺȵȿɂɇɎɈɊɆȺɐɂȳȺɈȻȼȿɁɇɂɐɂɆȺ
Ⱦɧɟɜɧɨɫɟɜɪɲɟɤʃɢɠɟʃɚɩɨɨɫɧɨɜɭɫɥɟɞɟʄɢɯɪɚɱɭɧɚ
- ɢɦɨɜɢɧɚɮɢɡɢɱɤɢɯɥɢɰɚ
- ɢɦɨɜɢɧɚɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ
- ɤɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɢɫɬɢɰɚʃɟɮɢɪɦɟɧɚɩɨɫɥɨɜɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ
- ɩɨɫɟɛɧɚɧɚɤɧɚɞɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
- ɧɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɉɨɪɟɞ ɫɜɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ Ʌɨɤɚɥɧɚ ɩɨɪɟɫɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɩɪɭɠɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ
ɨɛɜɟɡɧɢɰɢɦɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢɥɢ ɩɭɬɟɦ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɦ ɩɨɲɬɨɦ ɲɚʂɭ ɫɟ ɚɥɚɢɬɢɱɤɟ ɤɚɪɬɢɰɟ ɩɨ ɡɚɯɬɟɜɭ
ɫɬɪɚɧɚɤɚ ɩɪɭɠɚ ɫɟ ɫɬɪɭɱɧɚ ɩɨɦɨʄ ɤɨɞ ɩɨɩɭʃɚɜɚʃɚ ɭɩɥɚɬɧɢɰɚ ɩɨɪɟɫɤɢɯ ɩɪɢʁɚɜɚ ɤʃɢɠɟ ɫɟ ɭɩɥɚɬɟ ɨɛɜɟɡɧɢɤɚ ɢ
ɜɪɲɢɭɱɢɬɚɜɚʃɟɢɡɜɨɞɚɤɨʁɢɫɬɢɠɭɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɦɩɭɬɟɦɨɞɍɩɪɚɜɟɡɚɬɪɟɡɨɪ
ɁȺɄȴɍɑȺɄ
ɂɡ ɬɚɛɟɥɚɪɧɢɯ ɩɪɢɤɚɡɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɧɚɩɥɚɬɟ ɩɨɜɟʄɚɧ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ
ɝɨɞɢɧɭɬɟɫɚɦɢɦɬɢɦɫɟɫɦɚɬɪɚɞɚʁɟɝɨɞɢɧɚɛɢɥɚɭɫɩɟɲɧɚɭɧɚɩɥɚɬɢɥɨɤɚɥɧɢɯʁɚɜɧɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
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Ʉɚɛɢɧɟɬ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɨɫɧɨɜɚɧ ʁɟ ɤɚɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɇɚ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɄɚɛɢɧɟɬɚɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɫɭɲɟɮɄɚɛɢɧɟɬɚɩɨɫɥɨɜɧɢɫɟɤɪɟɬɚɪɢɜɨɡɚɱ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɟɦ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ ʁɚɧɭɚɪɚ ɞɨ ɧɨɜɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɭɫɜɚʁɚʃɟɦ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤD ɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɭ ɫɬɪɭɱɧɢɦ
ɫɥɭɠɛɚɦɚ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɢɡɦɟɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁHɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁHɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚɭɈɩɲɬɢɧɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢɤɚɨɢ Ʉɚɛɢɧɟɬɭɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɨɩɲɬɢɧɟ
ɒ ɟ ɮ   Ʉ ɚ ɛ ɢ ɧ ɟ ɬ ɚ ʁɟ ɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɛɚɜʂɚɨ ɫɬɪɭɱɧɟ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɨɩɲɬɢɧɟ, ɩɨɫɥɨɜɟɢɧɬɟɪɧɟɢɟɤɫɬɟɪɧɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɤɨɧɬɚɤɚɬɚɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ ɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɤɚ ɚɦɛɚɫɚɞɚ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ȼɥɚɞɨɦ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ʃɟɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɦɚ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɢ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ  ɩɨɫɥɨɜɟ ɨɞɧɨɫɚ ɫ ʁɚɜɧɨɲʄɭ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɫɚ
ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɦɟɞɢʁɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ  ɩɨɫɥɨɜe ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ (ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ ɩɪɢʁɟɦɚ ɩɨɫɟɬɚ ɭɪɭɱɟʃɚ ɩɪɢɡɧɚʃɚ ɢ ɧɚɝɪɚɞɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɭɱɟɲʄa ɭ ɢɫɬɢɦɚ) ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɚ ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ
ɨɩɲɬɢɧɟ ɢɧɚɱɟɥɧɢɤɚɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟ
ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɪɲɢɨ ʁɟ ɢ ɩɨɫɥɨɜɟ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɩɨ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɡɚ ɫɥɨɛɨɞɚɧ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɨɞ
ʁɚɜɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɨɞɧɟ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɫɚ ɋɬɚɥɧɨɦ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɨɦ ɝɪɚɞɨɜɚ ɢ
ɨɩɲɬɢɧɚɢɡɚɞɭɠɟɧʁɟɡɚɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢɚɠɭɪɢɪɚʃɟɢɧɬɟɪɧɟɬɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟɨɩɲɬɢɧɟ
Ʉɪɨɡ ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ʁɟ ɩɪɟɤɨ 65 ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɟ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɫɚɫɬɚɧɤɟ
ɆɟɻɭʃɢɦɚɫɭɧɚʁɜɟʄɟɨɬɜɚɪɚʃɟɤɨɲɚɪɤɚɲɤɢɯɬɟɪɟɧɚɢɄɚɦɩɚɌȿɈɩɪɨɦɨɰɢʁɚɨɩɲɬɢɧɟɧɚɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɫɚʁɦɭ
ɬɭɪɢɡɦɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɩɨɫɟɬɚ ɚɦɛɚɫɚɞɨɪɤɟ Ʉɭɛɟ, ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɜɨɞɨɢɡɜɨɪɢɲɬɚ Ɉɫɬɪɨɜɨ Ⱦɚɧ ɨɩɲɬɢɧɟ ɨɛɢɥɚɡɚɤ
ɧɨɜɨɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɞɨɞɟɥɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɧɚʁɭɫɩɟɲɧɢʁɢɦ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ
ɧɚɝɪɚɞɚ ɉɨɪɟɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɢɡɜɪɲɟɧɟ ɫɭ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɢ ɡɚ ɧɨɜɭ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɭ Ɂɥɚɬɧɚ ɦɥɚɞɨɫɬ ɧɚ
ɋɪɟɛɪɧɨɦ ʁɟɡɟɪɭ , ɉɪɨʁɟɤɚɬ ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨʁ ɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɦɟɞɢʁɚ
ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɧɚ Ⱦɭɧɚɜɭ ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɮɢɥɦɨɜɟ ɟɦɢɫɢʁɟ
ɪɟɩɨɪɬɚɠɟ ɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɦɟɞɢʁɟ ɚ ɭ ɰɢʂɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɤɨɨɪɢɞɢɪɚɧɨ ʁɟ ɫɚ ʁɚɜɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ.
Ɍɚɤɨɻɟ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢ ɫɭ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɱɟɫɬɢɬɤɟ ɩɨɜɨɞɨɦ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɢ ɩɨɡɢɜɧɢɰɟ ɡɚ ɞɨɝɚɻɚʁɟ ɢ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟɂɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɨɝɭɪɚɻɟɧɚʁɟɩɨɫɬɚɜɤɚɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɫɥɢɤɚ ɫɚɩɪɚɬɟʄɨɦɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦ ɭɫɜɟɱɚɧɨʁɫɚɥɢ
ɢ ɯɨɞɧɢɤɭ ɧɚ ɫɩɪɚɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɢɡɪɚɞɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɛɢɥɛɨɪɞɚ ɢ ɩɥɚɤɚɬɚ ɡɚ ɞɨɝɚɻɚʁɟ ɢɡɪɚɞɚ ɲɬɚɦɩɚɧɢɯ
ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɭɪɚɻɟɧ ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ,' ɤɚɪɬɢɰɟ ɡɚ ɪɚɞɧɢɤɟ ɢ ɩɥɨɱɢɰɟ ɡɚ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɜɢɡɢɬɤɚɪɬɟɩɪɢɩɪɟɦɚɧɟɧɚɝɪɚɞɟɡɚɞɨɛɢɬɧɢɤɟ
Ɍɨɤɨɦɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɝɩɟɪɢɨɞɚɥɢɰɭɨɜɥɚɲʄɟɧɨɦɡɚ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟɩɨɡɚɯɬɟɜɢɦɚɡɚɫɥɨɛɨɞɚɧɩɪɢɫɬɭɩɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ
ɨɞʁɚɜɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚɞɨɫɬɚɜʂɟɧɨʁɟ19 ɡɚɯɬɟɜɚɨɞɱɟɝɚɫɭ ɩɨɞɧɟɥɢɝɪɚɻɚɧɢɦɟɞɢʁɢɢɧɟɜɥɚɞɢɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢ
ɞɪɭɝɚɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚɋɜɢɡɚɯɬɟɜɢɫɭɭɫɜɨʁɟɧɢɢɨɞɝɨɜɨɪɞɨɫɬɚɜʂɟɧɭɡɚɤɨɧɫɤɨɦɪɨɤɭ
ɍʁɚɧɭɚɪɭɨɜɟɝɨɞɢɧɟɩɨɞɧɟɬʁɟɝɨɞɢɲʃɢɢɡɜɟɲɬɚʁɉɨɜɟɪɟɧɢɤɭɡɚɢɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨɞʁɚɜɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚȾɚɬɭɦɩɨɫɥɟɞʃɟɝ
ɚɠɭɪɢɪɚʃɚɂɧɮɨɪɦɚɬɨɪɚɨɪɚɞɭ ʁɟɝɨɞɢɧɟ)
ɂɡ ɋɄȽɈ ɞɨɫɩɟɥɨ ʁɟ 97 ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɭɩɢɬɧɢɤɚ ɦɨɥɛɢ ɛɢɥɬɟɧɚ ɞɨɩɢɫɚ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɢ ɩɨɡɢɜɚ ɡɚ ɫɚɫɬɚɧɤɟ ɢ
ɨɛɭɤɟɤɨʁɢɫɭɩɪɨɫɥɟɻɟɧɢɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɢɦɚɢɧɚɞɥɟɠɧɢɦɨɞɟʂɟʃɢɦɚɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟ
ɂɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɨɞɧɟ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɭ ɚɩɪɢɥɭ ʁɟ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɋɬɚɥɧɨɦ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɨɦ ɝɪɚɞɨɜɚ ɢ ɨɩɲɬɢɧɚ
ɩɨɬɩɢɫɚɧɚ ɍɩɢɫɧɢɰɚ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɩɨɜɟʂɟ ɨ ɪɨɞɧɨʁ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɩɲɬɢɧɚ ɡɜɚɧɢɱɧɨ
ɩɪɢɤʂɭɱɢɥɚɥɨɤɚɥɧɢɦɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚɦɚȿɜɪɨɩɫɤɟɭɧɢʁɟɤɨʁɟɫɭɫɟɨɛɚɜɟɡɚɥɟɧɚɩɨɲɬɨɜɚʃɟɨɜɨɝɩɪɢɧɰɢɩɚ.
ɋɚʁɬ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ www.velikogradiste.rs ɭɪɚɻɟɧ ʁɟ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɨʁ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ
ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɋɦɟɪɧɢɰɚɦɚɡɚɢɡɪɚɞɭɜɟɛɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚɨɪɝɚɧɚɞɪɠɚɜɧɟɭɩɪɚɜɟɨɪɝɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟ
ɚɭɬɨɧɨɦɢʁɟ ɢ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɟ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɭ ɭɩɪɚɜɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɟ ɢ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɋɜɨʁɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɟɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɧɚɪɨɱɢɬɭ ɩɚɠʃɭ ɢɡɚɡɜɚɨ ʁɟ ɦɟɻɭ ɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚ ɇɟɞɟʂɟ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɢɡɦɚ Ⱥɪɯɢɜɚ ɜɟɫɬɢ ɫɚ ɫɬɚɪɨɝ ɫɚʁɬɚ ɢɞɚʂɟʁɟ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɩɪɟɤɨɧɨɜɟ ɚɞɪɟɫɟ ɞɨɤ ɫɚʁɬ ɩɨɪɟɞ Dɠɭɪɢɪɚʃɚ
ɤɨʁɟ ɜɪɲɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ ɨɞɪɠɚɜɚ ɫɬɪɭɱɧɨ ɥɢɰɟ ȼɟɫɬɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɫɚ ɫɚʁɬɚ ɩɪɟɭɡɢɦɚɥɢ ɫɭ ɢ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚɥɢ ɢ
ɜɨɞɟʄɢɫɪɩɫɤɢɦɟɞɢʁɢ
ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɦ ɢ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɢɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɚɠɭɪɢɪɚɧɟ ɫɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɢ ɢɡɪɚɻɟɧɟ ɧɨɜɟ ɫɬɪɚɧɢɰɟ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɛɚɧɟɪɢɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɬɟɨɛʁɚɜʂɟɧɨ266 ɧɨɜɨɫɬɢɢɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚɇɚɫɚʁɬʁɟɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚɢ
ɜɢɪɬɭɟɥɧɚɬɭɪɚɤɪɨɡɋɪɟɛɪɧɨʁɟɡɟɪɨɊɚɦɫɤɭɬɜɪɻɚɜɭɢɝɪɚɞɫɤɨʁɟɡɝɪɨɫɚɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟɫɧɢɦʂɟɧɚɞɪɨɧɨɦ
ɉɪɟɤɨ YouTube ɧɚɥɨɝɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɪɚɬɢɬɢ ɫɜɢ ɜɚɠɧɢʁɢ ɞɨɝɚɻɚʁɢ ɤɚɨ ɢ ɫɟɞɧɢɰɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ɉɜɢ
ɫɧɢɦɰɢ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭʁɟɞɧɨ ɢ ɭ ɩɪɢɥɨɡɢɦɚ ɜɟɫɬɢ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɦ ɧɚ ɫɚʁɬɭ ɨɩɩɬɢɧɟ Ⱦɨ ɤɪɚʁɚ ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨ ʁɟ 78
ɜɢɞɟɨɩɪɢɥɨɝɚ
Ɉɛɚɜɟɲɬɟʃɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɢɩɪɢɥɨɡɢɟɦɢɬɨɜɚɧɢɫɭɢɩɭɬɟɦɦɟɞɢʁɚɢ ɤɚɧɚɥɚɤɚɛɥɨɜɫɤɟɬɟɥɟɜɢɡɢʁɟ ɧɚɤɨʁɟɦɫɭɫɟ
ɪɟɞɨɜɧɨ ɟɦɢɬɨɜɚɥɢ ɢ ɩɪɟɧɨɫɢ ɫɟɞɧɢɰɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɨɤɨɦ  ɦɟɫɟɰɢ ɭɩɭʄɟɧ ʁɟ 41 ɩɨɡɢɜ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɪɨɫɥɟɻɟɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɦɟɞɢʁɢɦɚ ɤɚɨ ɢ 136 ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨʁ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɢ ɞɨɤ ʁɟ ɡɚ ɚɪɯɢɜɭ ɨɪɝɚɧɚ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɫɧɢɦɚʃɟ 69 ɜɚɠɧɢʁɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɍ ɮɟɛɪɭɚɪɭ ʁɟ ɫɚ ɢɡɭɡɟɬɧɢɦ ɭɫɩɟɯɨɦ ɢ ɨɞɡɢɜɨɦ
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ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɦɟɞɢʁɫɤɨɩɪɚʄɟʃɟɩɪɨɦɨɰɢʁɟɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɧɚɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɫɚʁɦɭɬɭɪɢɡɦɚɭȻɟɨɝɪɚɞɭ
ȳɚɜɧɨ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɨ ʁɟ ɢ ɤɪɨɡ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɦɟɞɢʁɫɤɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɉɨɪɟɞ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯ ɞɟɲɚɜɚʃɚ ɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɩɪɚɬɢɥɢɫɭɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦɟɞɢʁɢ
ɉɪɢɤɭɩʂɟɧʁɟɨɛɪɚɻɟɧɢɩɪɨɫɥɟɻɟɧɦɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɭ7RS6HUELDQ%UDQGVɦɟɻɭɤɨʁɢɦɚɫɟɡɚɫɥɭɠɟɧɨɧɚɲɥɚ
ɢɨɩɲɬɢɧɚȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ.
ɉɨɫɥɨɜɧɢɫɟɤɪɟɬɚɪ ʁɟɭɧɚɜɟɞɟɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɜɪɲɢɨɩɪɢʁɟɦɝɪɚɻɚɧɚɤɨɞɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɨɩɲɬɢɧɟɫɥɭɠɛɟɧɨ
ɩɨɡɢɜɚʃɟ ɥɢɰɚ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɤɟ ɩɪɢɦɚɨ ɢ ɩɪɟɧɨɫɢɨ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɟ ɢ ɭɫɦɟɧɟ ɩɨɡɢɜɟ ɢ ɩɨɪɭɤɟ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɡɚɜɨɞɢɨ ɪɟɞɨɜɧɭ ɢ ɩɨɜɟɪʂɢɜɭ
ɩɨɲɬɭɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɭɩɨɲɬɭɢɮɚɤɫɢɡɞɚɜɚɨɩɭɬɧɟɧɚɥɨɝɟɡɚɫɥɭɠɛɟɧɚɩɭɬɨɜɚʃɚɢɨɛɚɜʂɚɨɞɪɭɝɟɩɨɫɥɨɜɟɩɨɧɚɥɨɝɭ
ɲɟɮɚɄɚɛɢɧɟɬɚɧɚɱɟɥɧɢɤɚɍɩɪɚɜɟɢɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɨɩɲɬɢɧɟ
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚɢɡɞɟɥɨɤɪɭɝɚɪɚɞɚɄɚɛɢɧɟɬɚɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɨɩɲɬɢɧɟʁɟ413 ɩɪɟɞɦɟɬɚɨɞɱɟɝɚʁɟ
190 ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɨ ɫɥɭɠɛɟɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɞɨɤ 223 ɱɢɧɟ ɡɚɯɬɟɜɢ ɫɬɪɚɧɚɤɚ Ⱦɨ ɤɪɚʁɚ ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɚɪɯɢɜɢɪɚɧɨ ʁɟ 425
ɩɪɟɞɦɟɬɚɂɡɞɚɬɚɫɭ103 ɧɚɥɨɝɚɡɚɫɥɭɠɛɟɧɢɩɭɬɢ62 ɡɚɝɨɪɢɜɨ
ȼɨɡɚɱ ʁɟɬɨɤɨɦɢɡɜɟɲɬɚʁɧɨɝɩɟɪɢɨɞɚɨɛɚɜʂɚɨɩɪɟɜɨɡɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɨɩɲɬɢɧɟɢɞɪɭɝɢɯɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɚɢɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɩɭɬɧɢɱɤɢɦɜɨɡɢɥɨɦɩɨɧɚɥɨɝɭɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚ94 ɩɭɬɚ ɤɚɨɢɪɟɞɨɜɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢɩɪɚʄɟʃɟɫɟɪɜɢɫɢɪɚʃɚɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ.
Ʉɪɚʁɟɦ 2016. ɝɨɞɢɧɟ ɞɨɧɟɬɚ ʁɟ ɧɨɜɚ Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ³ ɛɪ 24/16) ɫɚ  ɧɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ, ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɨɝɚ ɢ ɧɨɜɢ ɨɛʁɟɞɢʃɟɧ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɭ ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɫɥɭɠɛɚɦɚ ɢ
ɩɨɫɟɛɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɝɞɟɫɭɫɟɨɛɪɚɡɨɜɚɥɟɧɨɜɟɨɫɧɨɜɧɟɭɧɭɬɪɚɲʃɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟʁɟɞɢɧɢɰɟɢɬɨ:
1. Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁ ɢɞɢʁɚɫɩɨɪɭ
2. Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟ
3. Ɉɞɟʂɟʃɭɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɤɨɦɭɧɚɥɧɨɫɬɚɦɛɟɧɟɢɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɟɩɨɫɥɨɜɟ;
4. Ɉɞɟʂɟʃɟɥɨɤɚɥɧɟɩɨɪɟɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟ;
5. Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɞɪɭɲɬɜɟɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟɩɨɫɥɨɜɟ;
6. Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
7. Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɨɩɲɬɭɭɩɪɚɜɭ.
ɍ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɫɟ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧD ʁɟɞɢɧɢɰD ɨɛɪɚɡɭʁɟ Ʉɚɛɢɧɟɬ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ Ɍɚɤɨɻɟ
ɧɨɜɢɦ ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɢɦ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ
ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɭɫɬɪɭɱɧɢɦɫɥɭɠɛɚɦɚɢɩɨɫɟɛɧɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɨɛɪɚɡɭʁɭɫɟɤɚɨʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟɫɬɪɭɱɧɟɫɥɭɠɛɟɢ
ɩɨɫɟɛɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɬɨɭ ɨɤɜɢɪɭɈɞɟʂɟʃɚɡɚɞɪɭɲɬɜɟɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟɩɨɫɥɨɜɟ:
ɚ ɋɥɭɠɛɚɡɚɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟɩɨɫɥɨɜɟɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝɜɟʄɚɢɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɨɩɲɬɢɧɟɢ
ɛ ɋɥɭɠɛɚɡɚɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
ɚɭ ɨɤɜɢɪɭɈɞɟʂɟʃɚɡɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁɢɞɢʁɚɫɩɨɪɭɨɛɪɚɡɭʁɭɫɟ
ɚ ɋɥɭɠɛɚɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬɨɜɚʃɟɢɩɪɚʄɟʃɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ
ɛ ɋɥɭɠɛɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝɦɟɧɚʇɟɪɚ,
ɰ ɋɥɭɠɛɚɡɚɭɩɪɚɜʂɚʃɟʁɚɜɧɨɦɫɜɨʁɢɧɨɦ ɢ
ɟ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɦɥɚɞɟ.
Ȼɪɨʁ016-2/2017-01-1
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿɈɉɒɌɂɇȿ
Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜɤɚɒɭɥɨɜɢʄɫɪ
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2016.ГОДИНУ

Општинско правобранилаштво је
посебан орган општине Велико Градиште који
обавља послове правне заштите имовинских
права и интереса општине Велико Градиште. У
обављању послова правне заштите имовинских
права и интереса општине Велико Градиште,
Општинско правобранилаштво у поступцима
пред судовима, управним и другим надлежним
органима заступа као законски заступник
општину Велико Градиште, њене органе и друга
правна лица чије се финансирање обезбеђује из
буџета ради заштите имовинских права и
интереса општине Велико Градиште. Треба
напоменути да су органи општине Велико
Градиште и друга правна лица која заступа
Општинско правобранилаштво благовремено
достављали обавештења о правним стварима у
којима је Општинско правобранилаштво
предузимало правне радње и правна средства, а
такође да су на захтев Општинског
правобранилаштва
достављали
списе
,
обавештења и податке потребне за предузимање
радњи за које је оно надлежно.
Оно што је такође потребно истаћи је
да Општинско правобранилаштво, а сходно
члану 4 став 2 и 4 Одлуке прати и проучава
правна питања од значаја за рад органа и правних
лица које заступа посебно у погледу заштите
њихових имовинских права и интереса у вези са
применом Закона и подзаконских аката, а такође
даје правне савете свим органима општине
Велико Градиште које заступа. У том смислу
треба истаћи да је обим послова из делокруга
надлежности Општинског правобранилаштва и
у овом делу повећан с обзиром да је у претходној
години био повећан број захтева за давање
правних савета органима општине које заступа
Правобранилаштво. Такође треба напоменути да
је из делокруга надлежности Општинског
правобранилаштва давање правних мишљења
приликом закључивања уговора које закључују
правна лица које заступа, посебно уговора из
имовинско
правних
односа,
те
је
Правобранилаштво благовремено у року од 30
дана достављало тражена мишљења.

21. фебруар 2017.

Извештај о раду који се подноси
Скупштини општине Велико Градиште садржи
податке о активностима у претходној години,
што се утврђује из броја предмета у раду по
врстама поступака. Општински правобранилац
напомиње и то да је сходно члану 13.Одлуке о
Општинском правобранилаштву исти у обавези
да најкасније до 30.маја текуће године поднесе
извештај СО Велико Градиште о раду за
претходну годину те се исти благовремено
доставља.
Општинско правобранилаштво је по
свим предметима благовремено поступало с
обзиром да су рокови за предузимање правних
радњи по разним основама преклузивни и да би
пропуштање наведених рокова довело до
правних
последица.Општинско
правобранилаштво је савесно, ажурно и законито
обављало послове у протеклој години настојећи
да професионално и објективно извршава
послове.Желим да вас упознам да Општинско
правобранилаштво општине Велико Градиште
има изванредну сарадњу са одељењем Државног
правобранилаштва у Пожаревцу које је
формирано 2002.године.
Општинско
правобранилаштво
општине Велико Градиште се у великом броју
предмета јавља по заменичком пуномоћју
Државног правобранилаштва -Одељења у
Пожаревцу у предметима који се воде пред
Основним судом у Великом Градишту, а
истовремено Државно правобранилаштво
предузима по заменичком овлашћењу заступање
за Општинско правобранилаштво општине
Велико Градиште.
Општински правобранилац наводи да
је сходно члану 15.Одлуке о Општинском
правобранилаштву општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
број 11/2014) донео Правилник о унутрашем
уређењу и систематизацији радних места у
Општинском правобранилаштву на који је
Општинско веће дало сагласност под бројем 1101/2016-01-4 од 15.1.2016.године. Такође се
напомиње да је Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у
Општинском правобранилаштву донет у складу
са Одлуком о утврђивању максималног броја
запослених
којим
је
за
Општинско
правобранилаштво предвиђен максимални број
запослених 2 (два ).

21. фебруар 2017.

Општински правобранилац даље
наводи да је 17.11.2016.године донет Правилник
о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Општинском правобранилаштву
општине Велико Градиште којим је престао да
важи Правилник од 11.1.2016.године, с обзиром
да је од 1.12.2016. године ступио на снагу Закон
о запосленима у Аутономној покрајини и
Јединици локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ број 21/2016) те да је Општинско
веће под бројем 110-13/2016-01-3 од
18.11.2016.године
усвојило
обједињени
Правилник о организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи, Општинском
правобранилаштву, стручним службама и
посебним оранизацијама општине Велико
Градиште.
Општинско
правобранилаштво
општине Велико Градиште је у извештајној
2016.години имало повећање обима предмета у
раду што се може утврдити према броју предмета
по врстама поступка.

ОБИМ ПОСЛОВА

У протеклој 2016.години у раду
Општинског јавног правобранилаштва општине
Велико Градиште је било 279 предмета .

Предмети
поступака

по

врстама

Парница........... 113
Ванпарница.........5
Управни...............73
Извршни............ .44
Кривични...............1
Остало................43
***Укупно........ 279

1 Парнични поступак

У парничном поступку у 2016. години у
раду је било 113 предмета. Од тог броја 50
предмета је покренуто у 2016-ој години, 30
предмета је правноснажно окончано, а у 24
предмета је донета првостепена пресуда и исти
су у поступку пред другостепеним судовима по
изјављеној жалби. Такође се напомиње да је из
ранијих година и даље у раду 9 предмета.
Општински правобранилац наводи да у
односу на извештајну 2015.годину број предмета
у парничној материји у 2016.години је у порасту
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с обзиром да је Општинско правобранилаштво
законски заступник поред општине Велико
Градиште и њених органа и других правних лица
чије се финансирање обезбеђује из буџета ради
заштите имовинских права општине Велико
Градиште.
Општински правобранилац напомиње да
је у 2016-ој години оштина Велико Градиште
била тужилац у 4 предмета, да је у 21 предмету
тужилац било ЈП Дирекција за изградњу, а да је
у једном предмету тужилац била Месна
заједница и у два предмета ПУ „Мајски цвет“
Велико Градиште.
Против општине Велико Градиште је у
2016-ој поднето 14 тужби, Месне заједнице су
биле тужене у 4 предмета, ПУ „Мајски цвет“ у
једном предмету, ЈП Дирекција за изградњу је
такође била тужена у једном предмету, а у два
предмета су Општина Велико Градиште и ЈП
Дирекцијом за изградњу биле тужене.
Општински правобранилац напомиње и
то да је након објављивања огласа о ликвидацији
ЈП Дирекције за изградњу општине Велико
Градиште код АПР-а дана 8.12.2016.године, а
сходно Одлуци о покретању поступка
ликвидације ЈП Дирекције за изградњу општине
Велико Градиште број 023-70/2016-01-1
Скупштине општине Велико Градиште од
23.11.2016.године којом је у члану 15 прописано
да права заступања са директора прелазе на
ликвидационог управника те након тога
Општинско правобранилаштво није предузмало
заступања у овим предметима где се као тужилац
или тужена јавља ЈП Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште у ликвидацији. Због
тога су сви предмети ЈП Дирекције било да је
Дирекција у истима тужилац или тужена,
предати ликвидационом управнику ЈП Дирекције
за изградњу у ликвидацији.
У извештајној 2016.години највећи број
тужби је из области облигационих односа и то
тужби за накнаду штете по разним основама с
тим што по броју предњаче парнице за накнаду
штете услед уједа паса луталица. У извештајном
периоду 2016.години је против општине Велико
Градиште поднето 9 тужби за накнаду штете
услед уједа паса луталица те се може
констатовати да је у односу на претходне
извештајне године подношење тужби због овог
вида накнаде штете у истом обиму.
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Такође у структури предмета заступљене су и
тужбе из области стварног права односно
својинских тужби које се подносе ради утврђења
права својине, права службености и сл.
Општинско правобранилаштво наводи да
је у извештајном периоду дошло до повећања
броја предмета у раду у парничној материји што
је условило поступањем по Одлуци о
Општинском правобранилаштву с обзиром да
Општинско правобранилаштво сада заступа и
правна лица и субјекте чије се финансирање
обезбеђује из буџета.

2 Ванпарнични поступак

У извештајном периоду у 2016-ој години
укупан број предмета у раду је 5, нових предмета
у 2016-ој години није било. У једном предмету
одређен је прекид поступка, а у другом странке
су упућене на остваривање права у парничном
поступку.

3

Управни поступак

У материји управног права у раду је био
73 предмета. Од тог броја 43 предмета је пренето
из ранијих година, а 30 предмета је отворено у
2016.години. Материја управног поступка је
заступљена у највећем броју предмета у смислу
да се управни поступци воде пред надлежним
органима Општинске управе општине Велико
Градиште, као и пред Службом за катастар
непокретности. Од предмета који су покренути у
2016-ој години, 14 предмета је правноснажно
окончано док је у раду и даље 16 предмета из
управне материје. У односу на структуру
предмета управног поступка, највећи број
предмета у извештајној 2016-ој години су била
покренута
пред
надлежним
одељењем
Општинске управе општине Велико Градиште,
Одељењем за урбанизам, комунално стамбене и
имовинско правне послове и исти се односе на
поступке за претварање права закупа у право
својине. Правноснажно окончано 9 предмета.
Такође примљено је 5 захтева ранијих
сопственика, односно наследника ранијих
сопственика у поступцима који су покренути
пред Агенцијом за реституцију- подручна
јединица Ниш и исти су у току. ОП напомиње да
се у вези примљених захтева благовремено у
остављеном року изјашњавао.

4

Извршни поступак

21. фебруар 2017.

У 2016-ој години у раду је било је 44
предмета у поступцима извршења , од тог броја
у 14 предмета је закључен извршни поступак, 30
предмета су и даље у раду. Од 1.јула 2016.године
ступио је на снагу нови Закон о извршењу и
обезбеђењу где су извршни повериоци морали да
се изјасне у року од 1.маја 2016.године до 1.јула
2016.године о томе да ли су вољни да извршење
спроведе суд или јавни извршитељ. Општинско
правобранилаштво је упутило допис свим
заступаним субјектима, односно општини
Велико Градиште и правним лицима чије се
финансирање обезбеђује из буџета и од свих
заступаних субјеката су прибављена изјашњења
да се извршење настави преко суда тако даје
Општински правобранилац у остављеном року
благовремено доставио изјашњења. ОП
напомиње и то да се почев од 1.јула 2016.године
извршења спроводе преко јавних извршитеља.

5 Кривични поступак

У извештајној 2016-ој години у овој
области био је један предмет у раду. У том
предмету оштећена је била ЈП Дирекција за
изградњу.

6

Остало

У извештајној 2016.години у овој области
било је укупно 43 предмета у раду. У структури
предмета напомињем да је поднет један Предлог
ради мирног решавања спора, који није
прихваћен, а у смислу одредби члана 193. Закона
о парничном поступку.
Општинско правобранилаштво општине
Велико Градиште је у току 2016.године
закључило 16 вансудских поравнања са лицима
која су претрпела штету услед уједа паса
луталица, а на основу Одлуке Скупштине
општине Велико Градиште број 401-90/2011-01
од 21.12.2011. године и Одлуке Скупштине
општине Велико Градиште број 401-257/2016-011 од 23.11.2016.године.
Наведена Одлука прописује поступак и
начин решавања захтева грађана за накнаду
штете настале услед уједа паса луталица.
Упућено је четрнаест захтева за давање правних
мишљења, а сходно члану 4 став 1 тачка 3 Одлуке
о
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Општинском правобранилаштву, а у вези
примене Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Велико
Градиште која је престала да важи ступањем на
снагу Одлуке о јавној својини општине Велико
Градиште
број
464-67/2016-01-1
од
18.3.2016.године.
Општинско правобранилаштво је у
извештајној 2016-ој години покренула поступак
односно пријавила потраживања у једном
стечајном поступку. У девет предмета, а по
захтеву Општинске управе општине Велико
Градиште, тражена је сагласност за исправку
граница парцела, а сходно одредбама Закона о
планирању и изградњи.
Напомињемо да је сходно одредби члана
4 став 1 тачка 4 Општинско правобранилаштво
општине Велико Градиште давало правне савете
свим органима општине које заступа као и
заступаним субјектима чије се финансирање
обезбеђује из буџета, и то усмено, а да су дата и
два правна савета у писаној форми.
Број: 021-2/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 28. став 2. Закона о
култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016-испр.) и члана 40. став 1. тачка
11. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“,
бр. 9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16).
Скупштина општине Велико Градиште
на 7. седници одржаној 20.02.2017. године,
доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„НАРОДНИ МУЗЕЈ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
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Члан 1.
Даје се сагласност на Статут Јавне
установе „Народни музеј Велико Градиште“, који
је донео Управни одбор ЈУ „Народни музеј
Велико Градиште“ на седници одржаној дана
25.01.2017. године.
Члан 2.
Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Велико Градиште“.
О б р

а

з л

о ж

е

њ

е

Чланом 40. став 1. тачка 11. Статута
општине Велико Градиште предвиђено је да
Скупштина општине именује и разрешава
управне и надзорне одборе, именује и разрешава
директоре
јавних
предузећа,
установа,
организација и служби чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте у складу са
законом.
Статут установе доноси Управни одбор,
на којег сагласно одредби члана 28. став 2. Закона
о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016-испр.) сагласност даје оснивач.
Сагласношћу на Статут установе оснивач врши
оснивачка права једним делом, а другим делом
утиче на рад и програм установе коју је основао.
Управни одбор ЈУ „Народни музеј
Велико Градиште“ на својој седници одржаној
25.01.2017. године, донео је Статут и Скупштина
је донела Решење о давању сагласности на исти.
Број: 110-2/2017-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 12. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС”, бр. 42/91 и
71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12)., члана
50. Закона о јавним предузећима (‘’Службени
гласник РС’’, број 119/2012), члана 78. Закона о
култури (“Службеном гласнику РС”, бр. 72/2009)
и члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008,
5/14, 5/16 и 28/16),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 7. седници одржаној
дана
20.02.2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „НАРОДНИ МУЗЕЈ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2016. – 31.12.2016. ГОДИНЕ
1.

Даје се сагласност на Извештај о
раду и финансијски извештај Јавне установе
„Народни музеј Велико Градиште“ за период од
01.01.2016. године до 31.12.2016. године, који је
усвојио Управни одбор Јавне установе „Народни
музеј Велико Градиште“ на седници одржаној
25.01.2017. године.
2.

Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008, 5/14, 5/16
и 28/16) којим је утврђено да Скупштина
општине даје сагласност на програм рада јавних
предузећа и других служби чији је оснивач.

Управни одбор јавне установе „Народни
музеј Велико Градиште“ на седници одржаној
дана 25.01.2017. године је усвојио Извештај о
раду са финансијским извештајем Јавне установе
„Народни музеј Велико Градиште“ за период од
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01.01.2016. године до 31.12.2016. године, па jе
Скупштинa општине на исти дала сагласност.

Број: 631-3/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 12. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС”, бр. 42/91 и
71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12)., члана
50. Закона о јавним предузећима (‘’Службени
гласник РС’’, број 119/2012) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (‘’Општински
службени гласник’’, бр. 9/2008),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 7. седници одржаној
дана
20.02.2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА ПЕРИОД
01.01.2016– 31.12.2016. ГОДИНЕ
1.

Даје се сагласност на Извештај о
раду и финансијски извештај Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште за период од
01.01.2016. године до 31.12.2016. године, који је
усвојио Управни одбор Јавне установе Спортски
центар Велико Градиште на седници одржаној
24.01.2017. године.
2.
Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
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општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008) којим је
утврђено
да Скупштина општине даје
сагласност на програм рада јавних предузећа и
других служби чији је оснивач.
Управни одбор Јавне установе Спортски
центар Велико Градиште на седници одржаној
дана 24.01.2017. године је усвојио Извештај о
раду са финансијским извештајем Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште за период од
01.01.2016. године до 31.12.2016. године, па је
Скупштина општине на исти дала сагласност.

Број: 66-2/2017-01-1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 12. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС”, бр. 42/91 и
71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12)., члана
50. Закона о јавним предузећима (‘’Службени
гласник РС’’, број 119/2012), члана 78. Закона о
култури (“Службеном гласнику РС”, бр. 72/2009)
и члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008,
5/14, 5/16 и 28/16 ),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 7. седници одржаној дана 20.02.2017. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗАПЕРИОД 01.01.2016. – 31.12.2016.
ГОДИНЕ
1.

Даје се сагласност на Извештај о раду са
финансијским
извештајем
Туристичке
организације општине Велико Градиште“ за
период 01.01.2016. – 31.12.2016. годину, који је
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усвојио Управни одбор Туристичке организације
општине Велико Градиште на седници одржаној
03.02.2017. године.
2.

Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008, 5/14, 5/16
и 28/16) којим је утврђено да Скупштина
општине даје сагласност на програм рада јавних
предузећа и других служби чији је оснивач.
Управни одбор Туристичке организације
општине Велико Градиште на седници одржаној
дана 03.02.2017. године је усвојио Извештај о
раду са финансијским извештајем Туристичке
организације општине Велико Градиште за
период 01.01.2016. – 31.12.2016. године, па је
Скупштина општине на исти дала сагласност.
Број: 332-9/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 12. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС”, бр. 42/91 и
71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12)., члана
50. Закона о јавним предузећима (‘’Службени
гласник РС’’, број 119/2012), члана 78. Закона о
култури (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008,
5/14, 5/16 и 28/16),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 7. седници одржаној
дана
20.02.2017. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ ЈУ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.-31.12.2016. ГОДИНЕ
1.

Даје се сагласност на Извештај о
раду са финансијским извештајем Јавне установе
Културни центар „Властимир Павловић
Царевац“ Велико Градиште за период
01.01.2016.-31.12.2016. године, који је усвојио
Управни одбор Јавне установе Културни центар
„Властимир Павловић Царевац“ Велико
Градиште на седници одржаној 06.02.2017.
године.
2.

Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008, 5/14, 5/16
и 28/16) којим је утврђено да Скупштина
општине даје сагласност на програм рада и
извештај о раду јавних предузећа и других
служби чији је оснивач.
Управни одбор Јавне установе Културни
центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико
Градиште на седници одржаној дана 06.02.2017.
године је усвојио Извештај о раду са
финансијским извештајем Јавне установе
Културни центар „Властимир Павловић
Царевац“ Велико Градиште за период
01.01.2016.-31.12.2016. године, па је Скупштина
општине на исти дала сагласност.
Број: 644-1/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

21. фебруар 2017.

На основу члана 12. Закона о јавним
службама (“Службени гласник РС”, бр. 42/91 и
71/94. види: чл. 190. закона - 79/2005-12)., члана
50. Закона о јавним предузећима (‘’Службени
гласник РС’’, број 119/2012) члана 78 Закона о
култури (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009) и
члана 40. Статута општине Велико Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008,
5/14, 5/16 и 28/16),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 7. седници одржаној дана 20.02.2017. године,
донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ИЗВЕШТАЈЕМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ВУК КАРАЏИЋ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА ПЕРИОД 01.01.2016 – 31.12.2016.
ГОДИНЕ
1.

Даје се сагласност на Извештај о раду са
финансијским извештајем Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Велико Градиште за период од
01.01.2016. године до 31.12.2016. године, који је
усвојио Управни одбор Народне библиотеке „Вук
Караџић“ Велико Градиште на седници одржаној
06.02.2017. године.
2.

Ово Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’
.
Образложење

Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008, 5/14, 5/16
и 28/16) којим је утврђено да Скупштина
општине даје сагласност на програм рада јавних
предузећа и других служби чији је оснивач.
Управни одбор Народне библиотеке „Вук
Караџић“ Велико Градиште на седници одржаној
дана 06.02.2017. године је усвојио Извештај о
раду са финансијским извештајем Народне
библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за

21. фебруар 2017.

период од 01.01.2016. године до 31.12.2016.
године, па је Скупштина општине на исти дала
сагласност.
Број: 630-2/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

Број 3

Образложење
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Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у члану 40. став 1. тачка 23. Статута
општине Велико Градиште (‘’Службени гласник
општине Велико Градиште број 9/2008, 5/14, 5/16
и 28/16) којим је утврђено да Скупштина
општине разматра извештај о раду и даје
сагласност на програм рада јавних предузећа и
других служби чији је оснивач.
Управни одбор Дома здравља Велико
Градиште на седници одржаној дана 13.02.2017.
године је усвојио Извештај Дома здравља Велико
Градиште о утрошеним средствима из буџета
општине Велико Градиште за 2016. годину.
На основу наведеног донето је решење
као у диспозитиву.

Број: 511-5/2017-01-1
На основу члана 40. ст. 1. тачка 23.
Статута
општине
Велико
Градиште
(‘’Општински службени гласник’’, бр. 9/2008,
5/14, 5/16 и 28/16),
Скупштина
општине
Велико
Градиште, на 7. седници одржаној дана
20.02.2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВЕШТАЈ ДОМА ЗДРАВЉА ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ О УТРОШЕНИМ
СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај Дома
здравља Велико Градиште о утрошеним
средствима из буџета општине Велико Градиште
за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор
Дома здравља Велико Градиште на седници
одржаној 13.02.2017. године.
Члан 2.

Решење објавити у ‘’Службеном
гласнику општине Велико Градиште’’.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 20. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и
83/2014), члана 90 и 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), а у складу са чланом 3. и
4. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 33/2016)
и чланом 11. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера на
јавним површинама („Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 28/2016), члана
40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008) и члана 192. Закона о општем
управном поступку (“Службени лист СРЈ”, бр.
33/97, 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр.
30/2010),
Скупштина општине Велико Градиште,
на 7. седници одржаној 20.02.2017. године,
донела је
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Р
Е
Ш
Е
Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је досадашњем
привременом
кориснику
неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини, Сузани
Бушатовић из Бискупља, ПРЕСТАЛО ПРАВО
КОРИШЋЕЊА на делу локације „Између Дома
здравља и Лукоил бензинске пумпе“ површине
од 50 m² на катастарској парцели бр. 393 К.о.
Велико Градиште, на којој се налази привремени
пословни објекат, услед престанка потребе
досадашњег корисника за коришћењем локације.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ досадашњи
привремени корисник земљишта да о свом
трошку УКЛОНИ привремени објекат из тачке 1.
овог решења у року од 15 дана од пријема
Решења те да неизграђено грађевинско
земљиште ослобођено од лица и ствари преда
општини Велико Градиште под претњом
пропуштања.
3. У случају да привремени корисник
неизграђеног грађевинског земљишта не уклони
објекат са локације у горе одређеном року,
уклањање објекта са локације извршиће се
принудним путем, преко надлежног органа о
трошку власника објекта.
О б р а з л о ж е њ е

Скупштина општине Велико Градиште,
као корисник неизграђеног грађевинског
земљишта дала је на привремено коришћење
неизграђено грађевинско земљиште у К.о.
Велико Градиште, заинтересованим учесницима
конкурса. Давање неизграђеног грађевинског
земљишта на привремено коришћење извршено
је сагласно Програму Скупштине општине
Велико Градиште, Решењем Скупштине
општине Велико Градиште ради постављања
привремених монтажних објеката – киоска на
локацијама из Програма.
Давање неизграђеног грађевинског
земљишта извршено је на одређено време уз
могућност да се право привременог коришћења
локације коју је чинило неизграђено грађевинско
земљиште продужи или да објекат буде уклоњен
са локације о трошку његовог власника ако се
земљиште на коме се објекат налази приведе
другој намени утврђеној одговарајућим
планским актом.
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На локацији из диспозитива овог
решења, а по додели, постављен је објекат и
закључен уговор о међусобном регулисању права
и обавеза између корисника неизграђеног
грађевинског земљишта и ЈП Дирекција за
изградњу општине Велико Градиште.
Увидом у изјаву Сузане Бушатовић из
Бискупља која је достављена Општинској управи
општине Велико Градиште дана 10.2.2017.
године, утврђује се да је престала потреба за
коришћењем локације из диспозитива овог
решења, односно њеног дела од 50 m²,
досадашњем кориснику Сузани Бушатовић.
У конкретном случају, како је престала
потреба досадашњег корисника за коришћењем
локације, то су се стекли сви законом прописани
услови за доношење решења о утврђењу да је
право коришћења земљишта престало, као и да
се изврши уклањање предметног објекта са
локације, а предметно земљиште приведе намени
одређеној одговарајућим планским актом.
Чланом 146. Закона о планирању и
изградњи прописано је да постављање и
уклањање
мањих
монтажних
објеката
привременог карактера на јавним и другим
површинама, обезбеђује и уређује јединица
локалне самоуправе.
Чланом 40. Статута општине Велико
Градиште утврђена је надлежност Скупштине да
одлучује о давању на коришћење грађевинског
земљишта.
С обзиром да је објекат привременог
карактера, да је постављен на неизграђеном
грађевинском земљишту у јавној својини, да је
досадашњем кориснику престала потреба за
коришћењем локације, стекли су се услови да
Скупштина општине Велико Градиште, као
стварно и месно надлежни орган, сагласно
одредбама члана 20. Закона о локалној
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и
83/2014), члана 90. и 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука
УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС,
132/2014 и 145/2014), члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште”, бр. 9/2008), члана 3. и 4.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр.
33/2016), члана 19. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката привременог карактера на
јавним површинама („Службени гласник
општине Велико Градиште”, бр. 28/2016) и члана
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192. Закона о општем управном поступку
(“Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/2001 и
„Службени гласник РС“, бр. 30/2010), донесе
решење о престанку права коришћења
грађевинског земљишта и локације на којој је
објекат постављен.
Из свега напред изнетог Скупштинa
општине Велико Градиште донела је решење као
у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.
Број: 464-64/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 99. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС“, број 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
члана 11. а у складу са чланом 15., 16., 17., 18.,
19., Одлуке о грађевинском земљишту („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
15/2015), члана 40. Статута општине Велико
Градиште земљишту („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 9/2008), члана 192. Закона
о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“,
број 33/97, 31/2001 и „Сл. гласник РС“, број
30/2010), по спроведеном првостепеном
управном поступку Одељења за урбанизам,
комунално стамбене и имовинско правне
послове, Општинске управе општине Велико
Градиште, а на предлог Општинског већа
општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 7. седници одржаној дана 20.02.2017. године
донела је,
РЕШЕЊЕ
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Број 3
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1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине
општине Велико Градиште, јавним надметањем
неизграђено грађевинско земљиште, једином
учеснику јавног надметања, Павловић Живораду
из Великог Градишта, ул. Браће Ђорђевића број
20, и то:
- кат. парцела број 2170/47 „Браће
Ђорђевића“, њива 3. класе, земљиште у
грађевинском подручју, површине од 3,95 ари,
уписана у лист непокретности број 2183 КО
Велико Градиште.

2. Износ накнаде за земљиште које се
отуђује ближе означено у тачки 1. овог решења
укупно износи 4266 еура, и словима четири
хиљада две стотине шездесет и шест еура, све у
динарској противвредности по средњем
званичном курсу НБС на дан уплате.
Накнада за предметно земљиште се
плаћа у року од 15 дана од дана достављања овог
решења, сагласно Одлуци о грађевинском
земљишту СО Велико Градиште, на рачун
општине Велико Градиште број: 840-84115184384, модел 97, са позивом на број 05-1102912961762916, а под претњом пропуштања.

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ стицалац да у року од
30 дана од дана достављања овог Решења, са
општином Велико Градиште закључи Уговор
којим ће уредити међусобна права и обавезе. У
противном, сматраће се да је одустао од захтева
да му се наведено земљиште отуђи и ово решење
ће се ставити ван снаге.
Земљиште које је предмет овог решења
није комунално уређено.
Општина Велико Грaдиште дозвољава
стицаоцу да своје право својине укњижи у
одговарајућим Јавним књигама.

4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ стицалац да у року од
3 године од правоснажности овог решења
приведе земљиште намени реализацијом
планских садржаја и изградњом објекта, по
прибављеној пројектној документацији и
потребним дозволама, а под претњом
пропуштања.
Саставни део решења је Информација о
локацији од 20.10.2016. године, Одељења за
урбанизам, комунално-стамбене и имовинско
правне послове.
Образложење
Председник општине Велико Градиште,
на образложен предлог Општинске управе, донео
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је решење о приступању поступку отуђења
неизграђеног грађевинског земљишта из јавне
својине општине Велико Градиште јавним
надметањем број: 464-402/2016-06 од 13.1.2017.
године.
По одлуци председника опптине,
општинска управа општине Велико Градиште
објавила је оглас ради отуђења по тржишним
условима, неизграђеног грађевинског земљишта
из диспозитива овог решења, лицима
заинтересованим за изградњу у складу са
Планом генералне регулације насеља Велико
Грдиште.
Оглас о јавном надметању заведен у
Општинској управи под бројем 406-402/2016-06
од 13.1.2017. године, објављен је на огласној
табли, званичном сајту општине Велико
Градиште, кабловској телевизији „Коперникус“,
дневном листу „Данас“ издање за целу
територију РС и на друге начине. Уз друге
информације истакнуте у огласу, садржину чине
и основни подаци о могућностима градње на
предметној парцели, док су ближи подаци
садржани у Информацији о локацији од
20.10.2016. године, Одељења за урбанизам,
комунално-стамбене
и
имовинско-правне
послове Општинске управе општине Велико
Градиште.
Почетна цена за предмет надметања
утврђена је одлуком председника општине у
износу
1080
еура/ару
у
динарској
противвредности по средњем званичном курсу
НБС на дан уплате, полазећи од процењене
тржишне вредности предметне непокретности
коју је проценила својим актом број 110-464-0800027/2016-J1B0E од 09.1.2017. године Пореска
управа
Миснистарства
Финансија
РС,
Експозитура у Великом Градишту.
На расписани оглас у складу са одељком
VI, VII и VIII истог, до 13.2.2017. године до 8.00
часова, на писарницу Општинске управе
општине Велико Градиште, укупно је пристигла
једна писмена пријава са приложеном
пропратном документацијом и доказом о
плаћеном депозиту у износу од 52.947,00 динара,
све уплаћено дана 06.02.2017. године, па је иста
испуњавала формалне услове из огласа.
Јавно надметање одржано је дана
13.2.2017. године у згради општинске управе
општине Велико Градиште, у соби број 5, са
почетком у 8.10 часова, пред Комисијом за
прибављање и располагање грађевинским
земљиштем у јавној својини општине Велико

21. фебруар 2017.

Градиште образоване решењем број 020-79/201601-1 од 25.07.2016. године Скупштине општине
Велико Градиште. На јавном надметању
учествовао је један учесник, Павловић Живорад
из Великог Градишта, ул. Браће Ђорђевића број
20, који је прихватио почетну цену и понудио да
за предметну непокретност плаћа износ од 1080
еура/ар, све у динарској противвредности по
средњем званичном курсу НБС на дан уплате.
По спроведеном надметању учесник у
надметању потписао је радни текст записника о
одржаном јавном надметању. Примедби на
поступак од стране учесника и других лица није
било.
Одредбом члана 99. Закона о планирању
и изградњи, утврђени су услови, начин и
поступак отуђења грађевинског земљишта у
јавној својини, док је одредбама чл. 11., 15., 16.,
17., 18. и 19. Одлуке о грађевинском земљишту,
утврђена надлежност органа и уређени су ближи
услови, поступак и начин за отуђење земљишта
у јавној својини општине Велико Градиште.
Из свега напред изнетог заснивајући
своју надлежност на члану 11. а у складу са чл.
15., 16., 17., 18. и 19. Одлуке о грађевинском
земљишту („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, број 33/2016) и члану 40. Статута
општине Велико Градиште
(„Сл. гласник
општине Велико Градиште“, број 9/2008), то је
Скупштина општине Велико Градиште у складу
са чланом 99. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“, број 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) донела решење
као у диспозитиву.
Ово Решење је коначно.
Из свега напред изнетог Скупштинa je
донела решење као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба
није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУСа.
Број: 464-65/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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Скупштина општине Велико Градиште
на основу члана 32 став 1 тачка 6 Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’
број 129/2007 и 83/14-др.ѕакон), члана 6. став 1.
Закона о финансирању локалне самоуправе
(‘’Службени гласник РС’’, бр.62/06, 95/15 и
83/16) и члана 40. Статута Општине Велико
Градиште (‘’Службени гласник Општине Велико
Градиште), бр.9/08), на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште на својој 7.
седници одржаној дана 20.02.2017. године,
донела је
О Д Л У К У

О ОТПИСУ ДЕЛА ЗАДУЖЕЊА ПО
ОСНОВУ ЗАДУЖЕЊА ОДРЕЂЕНИХ
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови, обим
и поступак отписа дела задужења за 2014. и 2015.
годину по основу пореза на имовину обвезника
који не воде пословне књиге.

Члан 2.
Право на отпис дела задужења по основу
пореских обавеза из члана 1. ове Одлуке
остварује се код обвезника који не воде пословне
књиге, којима је за 2014. и 2015. годину утврђен
порез на имовину за врсту непокретности:
-грађевинско земљиште у грађевинском
подручју које је планским документом
предвиђено за изградњу и коришћење објеката, а
које се користи у друге сврхе, до привођења
земљишта планираној намени и
-пољопривредно
земљишта
у
грађевинском подручју за које је планским
документом планирана промена намене у
грађевинско земљита са забележбом органа
надлежног за послове државног премера и
катастра о обавези планирања накнаде за
промену намене пољопривредног земљишта, до
привођења земљишта планираној намени.
Члан 3.
Одељење
локалне
пореске
администрације на основу Одлуке Скупштине
општине Велико Градиште о отпису дела
задужења по основу задужења одређених
локалних јавних прихода спроводи поступак
отписа дела задужења по основу пореских
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обавеза код пореских обавезника који испуњавају
услове из члана 2. ове Одлуке.
Члан 4.
Отпис дела задужења за 2014. и 2015.
годину представља разлику између утврђеног
задужења из 2014. и 2015. године и утврђеног
задужења за 2016. годину за непокретности
ближе описане у члану 2. ове Одлуке.
Отпис дела задужења вршиће се са
књижењем на дан 01.01.2017. године.

Члан 5.
Право на отпис дела задужења по основу
пореских обавеза утврђује се решењем
надлежног
Одељења
локалне
пореске
администрације Општинске управе општине
Велико Градиште, за утврђивање, наплату и
контролу јавних прихода.
Одељење из става 1. овог члана води
евиденцију о остваривању права у складу са овом
Одлуком и стара се о њеном спровођењу.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана у ‘’Службеном гласнику општине Велико
Градиште’’.
Број: 436-3/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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ɇɚɨɫɧɨɜɭɱɥɚɧɚɋɬɚɬɭɬɚɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ ÄɋɥɝɥɚɫɧɢɤɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ³ɛɪɨʁ
ɢ ɢɱɥɚɧɚɫɬɚɜɈɞɥɭɤɟɨɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭɦɚʃɢɯɦɨɧɬɚɠɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɧɚ ʁɚɜɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ Äɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ³ ɛɪɨʁ   ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 
Ɂɚɤɨɧɚɨɩɥɚɧɢɪɚʃɭɢɢɡɝɪɚɞʃɢ ÄɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɨʁ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɧɚɫɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁɞɚɧɚɝɨɞɢɧɟɞɨɧɟɥɚʁɟ
ɉɊɈȽɊȺɆ
ɉɈɋɌȺȼȴȺȵȺ ɆȺȵɂɏɆɈɇɌȺɀɇɂɏɈȻȳȿɄȺɌȺɂɍɊȿȭȺȳȺɍɎɍɇɄɐɂȳɂɍɊȿȭȿȵȺȳȺȼɇȿ
ɉɈȼɊɒɂɇȿɉɅȺɀȿɇȺɋɊȿȻɊɇɈɆȳȿɁȿɊɍ
ɑɥɚɧ1.
ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɢɨɩɪɟɦɟɭɮɭɧɤɰɢʁɢɭɪɟɻɟʃɚɩɥɚɠɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨʁɟɧɚɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚɢ ɧɚɤɩɛɪ
ɄɈȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɢɧɚɥɨɤɚɰɢʁɢɧɚɤɩ2374/23.
ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟɤɚɫɤɚɞɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟɭɮɭɧɤɰɢʁɢɭɪɟɻɟʃɚɩɥɚɠɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɢɧɚɞɟɥɨɜɢɦɚɩɥɚɠɟɢɫɩɪɟɞɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢɯɨɛʁɟɤɬɚɭɡɲɟɬɧɭɫɬɚɡɭ
ɉɪɟɞɜɢɻɟɧɟɥɨɤɚɰɢʁɟɩɪɢɤɚɡɚɧɟɫɭɧɚɝɪɚɮɢɱɤɨɦɩɪɢɤɚɡɭɤɨʁɢɫɟɧɚɥɚɡɢɭɩɪɢɥɨɝɭɨɜɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɒɢɪɢɧɚɥɨɤɚɰɢʁɚɢʁɟ

ɑɥɚɧ2.
ɭɡɲɟɬɧɭɫɬɚɡɭɚɩɨɜɪɲɢɧɚɫɚɞɟɥɨɦɩɥɚɠɟɨɞɪɟɻɟɧɢɦɡɚɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢɨɩɪɟɦɚʃɟ

ʁɟɨɤɨ ɚɪ
ɒɢɪɢɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɛɪɨʁ  ʁɟ 

ɭɡ ɲɟɬɧɭ ɫɬɚɡɭ ɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɚ ɞɟɥɨɦ ɩɥɚɠɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ

ɨɩɪɟɦɚʃɟʁɟɨɤɨ ɚɪɚ
ɒɢɪɢɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɛɪɨʁ  ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɩɚɪɰɟɥɨɦ ɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɚ ɞɟɥɨɦ ɩɥɚɠɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ
ɨɩɪɟɦɚʃɟʁɟ ɚɪɚ
ɑɥɚɧ3.
ɇɚɫɜɢɦɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨʁɟɢɤɚɫɤɚɞɧɨɧɢɜɟɥɢɫɚʃɟɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɟɝɞɟɥɚɩɥɚɠɟɫɚɤɚɦɟɧɢɦɩɨɞɡɢɞɰɢɦɚ
ɑɥɚɧ4.
ɇɚɫɜɢɦɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ ɢɡɨɜɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨʁɟɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɥɟɬʃɢɯɲɚɧɤ-ɛɚɪɨɜɚɫɚɩɪɚɬɟʄɢɦɫɚɞɪɠɚʁɟɦ
ɫɭɧɰɨɛɪɚɧDɢɞɪɜɟɧɢɯɥɟɠɚʂɤɢɢɦɨɝɭʄɟʁɟɜɪɲɢɬɢɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɭɞɟɥɚɬɧɨɫɬ
ɇɚɥɨɤɚɰɢʁɢɧɚɤɩ2374/23 ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨʁɟɢɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɬɨɛɨɝɚɧɚɞɨʁɟɡɟɪɚ
ɇɚɥɨɤɚɰɢʁɢɨɛɚɜɟɡɧɨʁɟɫɚɱɭɜɚɬɢɢɭɭɤɭɩɧɨɭɪɟɻɟʃɟɭɤɨɦɩɨɧɨɜɚɬɢɩɨɫɬɨʁɟʄɟɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɞɪɜɟʄɟ
ɑɥɚɧ
ɇɚ ɫɜɚɤɨʁ ɨɞ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɫɟ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɚ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɤɭɥɚ ɡɚ ɫɩɚɫɢɨɰɚ ɩɪɟɦɚ
ɩɨɫɟɛɧɨɦɩɪɨɩɢɫɭ
ɑɥɚɧ6.
ɇɚɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚɨɛɚɜɟɡɧɨʁɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɭɧɰɨɛɪɚɧɚɢɥɟɠɚʂɤɢɧɚɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɟɦɞɟɥɭ
ɩɥɚɠɟɬɨɤɨɦɰɟɥɟɫɟɡɨɧɟ ɤɭɩɚʃɚ
ɑɥɚɧ7.
ɅɨɤɚɰɢʁɟɫɟɢɡɞɚʁɭɤɚɨɤɨɦɭɧɚɥɧɨɧɟɨɩɪɟɦʂɟɧɟɚɥɢɭɡɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɞɚɡɚɤɭɩɚɰɨɫɜɨɦ
ɬɪɨɲɤɭɫɩɪɨɜɟɞɟɩɪɢɤʂɭɱɤɟ
ɑɥɚɧ
Ɉɜɚʁɉɪɨɝɪɚɦ ɫɬɭɩɚɧɚɫɧɚɝɭɩɨ ɞɨɧɨɲɟʃɭɢɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɭ ɭÄɋɥɭɠɛɟɧɨɦɝɥɚɫɧɢɤɭɈɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ³
Ȼɪɨʁ353-25/2017-01-1
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿɈɉɒɌɂɇȿ
Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜɤɚɒɭɥɨɜɢʄɫɪ

21. фебруар 2017.
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ɉɊɂɅɈȽ
ɋɢɬɭɚɰɢɨɧɢ ɝɪɚɮɢɱɤɢ ɩɪɢɤɚɡ ɩɥɚɠɟ ɫɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɡɚ
ɭɪɟɻɟʃɟɢɫɚɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɢɦɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦɪɚɡɦɟɲɬɚʁɟɦɤɭɥɚɡɚɫɩɚɫɢɨɰɟ
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ɉɊɂɅɈȽ 2
ɉɪɢɤɚɡɛɭɞɭʄɟɝɜɢɡɭɟɥɧɨɝɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚɩɥɚɠɟɫɚɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɦɨɝɭʄɟɝɨɛɥɢɤɨɜɚʃɚɢɭɪɟɻɟʃɚ ɧɚɩɥɚɠɢɤɚɨ ɢɧɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ.

21. фебруар 2017.
На основу члана 100. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник РС“ бр.
135/04 и 36/09, др.закон, 72/2009 -др.закон,
43/2011 – одлука УС и 14/2016)), члана 8. Одлуке
о накнади за заштиту и унапређење животне
средине Општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште“ бр.) и члана
40. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Општине Велико
Градиште“, бр. 9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16), уз
мишљење Министарства пољопривреде и
заштите животне средине бр. 401-00-00171/201709 од 27.01.2017. године.,
Општинско веће општине Велико
Градиште на 17. седници одржаној дана
10.02.2017. године, доноси:
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђује се намена и начин
коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине (у даљем тексту: Фонд)
планираних у буџету Општине Велико Градиште
за 2017. годину,у складу са Одлуком о буџету
општине Велико Градиште за 2017. годину.

2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у
укупном износу од 3.250.000,00 динара,
оствариће се по Одлуци о накнади за заштиту и
унапређење животне средине на територији
Општине Велико Градиште у износу од
3.000.000,00 динара и финасираће се из следећих
извора:

− од накнаде за заштиту и унапређење животне
средине, која се наплаћује по Одлуци о накнади
за заштиту и унапређење животне средине
општине Велико Градиште и
− од накнаде за загађивање животне средине,
која се наплаћују по члану 85. Закона о заштити
животне средине.

3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма, у
складу са
обавезама локалне самоуправе
утврђених законима из области заштите животне
средине, користиће се наменски за финансирање:
3.1.- подстицајних, превентивних и санационих
програма и пројеката;

Број 3

107

3.2.- програма заштите и развоја заштићених
природних добара;;
3.3- других активности од значаја за заштиту
животне средине.

3.1. Подстицајни, превентивни и санациони
програми и пројекти 1.000.000,00 динара

Планира се реализација пројеката и програма
који се односе на:
• Припрема
пројектно
техничке
докуметације за активности и
пројекте које доприносе унапређењу
и заштити животне средине –
припрема
пројектно-техничке
докуетације за рециклажни центар.
Ови програми и пројекти биће реализовани у
складу са решењима и обавезама проистеклим из
закона и у сарадњи са другим субјектима система
заштите животне средине.

3.2. Програми заштите и развоја заштићених
природних добара 250.000,00 динара

На територији општине Велико Градиште налази
се заштићен споменик природе „Платан на
Житном тргу“.
У 2017. години ће се припремити нови план
управљања заштићеним спомеником природе и
финансирати или суфинансирати реализација
приоритетних програмских активности, а на
основу конкретних пројеката и програма
понуђених од стране управљача или корисника
заштићеног подручја.

3.3 Друге активности од значаја за заштиту
животне средине 2.000.000,00 динара

- измирење новодоспелих обавеза неопходне за
спречавање или отклањање последица које
утичу на заштиту животне средине (одржавање
градске деопније и уклањање дивљих
депонија).

Поступком јавне набавке ће се изабрати
пружалац услуге за одржавање градске депоније
и уклањање дивљих депонија на територији
општине Велико Градиште.

4. Уколико се приходи и примања Фонда у току
буџетске године не остварују у планираном
износу расходи ће се остваривати по
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приоритетима које утврди Председник општине
Велико Градиште и то: обавезе утврђене законом
и раније преузете уговорне обавезе.
У циљу рационалног коришћења финансијских
средстава, Решењем Председника општине
Велико Градиште у тачки 3., могу се вршити
промене у намени финансијских средстава.

5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се
увећају за износ неутрошених, наменских
средстава пренетих из претходне године и за
износ донација и прихода из других извора, која
ће се користити у складу са овим програмом.

6. Стручне и административно-техничке
послове за реализацију програма и пројеката,
као и надзор над извршавањем уговорених
обавеза, спроводи Одељење за привредни и
економски развој и дијаспору.

7. Овај програм ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.

Образложење
Програм коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине Општине
Велико Градиште за 2017. годину израђен је на
основу члана 100. став 4. и 5. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник РС“, број
135/04, 36/09, 72/09 и 43/11- УС и 14/2016),
Националног програма заштите животне средине
(„Службени гласник РС“, бр.12/10), члана 40.
Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник“ бр. 9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16), а намена
средстава усклађена је са Одлуком о буџету
општине Велико Градиште за 2017. годину
(“Службени гласник општине Велико Градиште
“, бр. 32/2016).
Одлуком о буџету општине Велико
Градиште за 2017. годину (“Службени гласник
општине Велико Градиште “, бр. 32/2016), у
програму 0401-програм 6-заштита животне
средине -функција 560 - Заштита животне
средине -предвиђена су средства за Фонд за
заштиту животне средине, у укупном износу од
3.250.000,00 динара. Средства Буџетског фонда
за заштиту животне средине користе се у складу
са Програмом коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине општине
Велико Градиште за 2017. годину. Планиране
активности заснивају се на обавезама и
одговорностима општине Велико Градиште као

21. фебруар 2017.

јединице локалне самоуправе, које су утврђене
законом и другим прописима и актима, а односе
се на: доношење Програма заштите животне
средине и акционих и санационих планова и
пројеката за његову имплементацију; спровођење
Локалног плана управљања отпадом са
дефинисаним
појединачним
програмима
управљања
одређеним
врстама
отпада,
смањењем количина генерисаног отпада и отпада
који се одлаже, рециклажом и поновном
употребом, искоришћењем вредности отпада,
одређивањем локације постројења за управљање
отпадом (сакупљање, третман, одлагање),
пописом и санацијом дивљих депонија и друге
обавезе утврђене програмима и пројектима из
области заштите животне средине; образовање,
јавно информисање и популаризацију заштите
животне средине, подстицање, усмеравање и
јачање свести о значају заштите животне
средине. Поједине планиране активности
заснивају се и на специфичним интересима
општине да се заштите одређене природне
вредности и спречи њихово даље загађење или
уништење (ресурси вода, земљишта, јавних
зелених површина и др.
Средства Буџетског фонда за заштиту
животне средине општине Велико Градиште за
2017. годину у директној су зависности од
наменских прихода остварених од накнаде за
загађивање животне средине, накнаде за заштиту
и унапређење животне средине и других
средстава. С тим у вези, Одељење за привредни
и економски развој и дијаспору које управља
фондом, а у сарадњи са Одељењем за финансије,
стара се о обиму прихода Буџетског фонда и
сходно томе усклађује и врши измене
Финансијског плана прихода и расхода за
реализацију активности планираних Програмом
коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине Општине Велико
Градиште за 2017. годину.

Број: 501-9/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

21. фебруар 2017.
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ Ɉɞɥɭɤɟ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟɛɪɨʁ-4/2014-01-ɨɞɝɨɞɢɧɟɭɜɟɡɢɫɚɱɥɚɧɨɦɢɁɚɤɨɧɚɨɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚ
ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ ɛɪɨʁ41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 ± Ɉɞɥɭɤɚɍɋɢ 96/2015 ± ɞɪ
Ɂɚɤɨɧ ɢ  ± ɨɞɥɭɤɚɍɋ   ɚ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɧɚ 17. ɫɟɞɧɢɰɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ 10.02.2017. ɝɨɞɢɧɟ
ɞɨɧɨɫɢ
ɉɊɈȽɊȺɆ
ɄɈɊɂɒȶȿȵȺɋɊȿȾɋɌȺȼȺɁȺɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿɍɇȺɉɊȿȭȿȵȺȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌɂ
ɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺɇȺɉɍɌȿȼɂɆȺɇȺɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɁȺ7ȽɈȾɂɇɍ
I.

ɍɜɨɞ

Ɉɜɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚɩɭɬɟɜɢɦɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɡɚ7. ɝɨɞɢɧɭ
II.

Ɉɤɜɢɪɩɪɨɝɪɚɦɚ

Ɉɫɧɨɜɧɚ ɫɜɪɯɚ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ʁɟɫɬɟ ɞɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢ ɫɤɭɩ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɪɟɞɢ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɟɪɟɫɭɪɫɟɤɨʁɢɦʄɟɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɨɩɬɢɦɚɥɧɚɦɟɪɚɡɚɩɨɜɟʄɚʃɟɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɫɢɫɬɟɦɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɫɥɟɞɟʄɟɦɟɪɟ
x
ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɩɪɨɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɭɱɟɫɧɢɤɚɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭɤɚɨɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯɱɜɨɪɢɲɬɚ
x
ɉɨɜɟʄɚʃɟɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɭɱɟɫɧɢɤɚɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭɭɡɨɧɢɲɤɨɥɚ
x
ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɧɢɜɨɚ ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɫɬɟɩɟɧɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɪɟɦɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ±
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɫɚɚɤɰɟɧɬɨɦɧɚɪɚʃɢɜɟɤɨɪɢɫɧɢɤɟ
x
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɝɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
x
ɉɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ± ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡɨɛɥɚɫɬɢɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
III.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚɭ7. ɝɨɞɢɧɢ

 ɪɚɞɌɟɥɚɡɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
 ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɝɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
 ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ-ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡɨɛɥɚɫɬɢɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
IV.

Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɫɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɡɚ 7.
ɝɨɞɢɧɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɩɥɚʄɟɧɢɯ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɤɚɡɧɢ ɡɚ ɩɪɟɤɪɲɚʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɱɥɚɧɨɦ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚɩɭɬɟɜɢɦɚɢɞɨɞɚɬɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ ɋɪɟɞɫɬɜɚɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɢɡɱɥɚɧɚɫɬɚɜɬɚɱɤɚ 
ɨɜɨɝɡɚɤɨɧɚɭɜɢɫɢɧɢɨɞɩɪɢɩɚɞɚʁɭɛɭʇɟɬɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟɚɭɜɢɫɢɧɢɨɞɩɪɢɩɚɞɚʁɭɛɭʇɟɬɭʁɟɞɢɧɢɰɟɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɧɚɱɢʁɨʁɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢʁɟɩɪɟɤɪɲɚʁ ɭɱɢʃɟɧɈɞɫɪɟɞɫɬɚɜɚɤɨʁɚɩɪɢɩɚɞɚʁɭɛɭʇɟɬɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ Ɉɞ  ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɛɭʇɟɬɭ ʁɟɞɢɧɢɰɟ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɧɚ ɱɢʁɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ʁɟ ɩɪɟɤɪɲɚʁ ɭɱɢʃɟɧ  ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɩɨɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɧɚɱɢʁɨʁɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢʁɟɩɪɟɤɪɲɚʁɭɱɢʃɟɧ
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɛɢʄɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɪɟɚɥɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɢ ɭ ɞɢɧɚɦɢɰɢ ɤɨʁɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɪɚɫɯɨɞɚ ɩɨ ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚɞɨɧɢɜɨɚɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɩɪɢɯɨɞɢ ɧɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɦ ɢɡɧɨɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚʄɟ ɫɟ
ɩɪɟɦɚɫɬɟɩɟɧɭɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɤɨʁɟɨɞɪɟɞɢɋɚɜɟɬɡɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚɩɭɬɟɜɢɦɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ
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21. фебруар 2017.
V.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢɩɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɭ7-ɨʁɝɨɞɢɧɢɢɡɧɨɫɟɞɢɧɚɪɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɞ ɧɨɜɱɚɧɢɯ ɤɚɡɧɢ ɢɡ ɬɚɱɤɟ  ɨɜɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ  ɨɛɚɜɟɡɚɦɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɢɦɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚɤɨɪɢɫɬɢʄɟɫɟɧɚɦɟɧɫɤɢɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɇȺɁɂȼɉɈɁɂɐɂȳȿ
ɂɁɇɈɋ
ɇɚɱɢɧɭɬɪɨɲɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɊȿȾɋɌȼȺɇȺɆȿȵȿɇȺɁȺ ɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇɍ ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧa
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ- 1.500.000,00
ʄɟ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ
ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚɢɜɟɪɬɢɤɚɥɧɚ
ɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ-Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɢ
ɞɢʁɚɫɩɨɪɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝ
ɩɨɫɬɭɩɤɚʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ
ɉɊȿȼȿɇɌɂȼɇɈ± ɉɊɈɆɈɌɂȼɇȿȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɂɁɈȻɅȺɋɌɂȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌɂɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺ
ɉɨɤɚɡɧɚ ɜɟɠɛɚ ɨ ɛɟɡɛɟɞɧɨɧɨɦ 20.000,00
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɋɚɜɟɬ ɭ
ɩɪɟɥɚɫɤɭ ɞɟɰɟ ɩɪɟɤɨ ɭɥɢɰɟ ±
ɫɚɪɚɞɢ ɫɚ Ɉɒ ɨɞ - ɉɋ ȼɟɥɢɤɨ
ɰɢʂɧɚɝɪɭɩɚɩɪɜɚɰɢ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ
ȼɪɟɦɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ  ɩɪɜɢ ɲɤɨɥɫɤɢ
ɞɚɧɭɲɤɨɥɫɤɨʁɝɨɞɢɧɢ
ɉɨɤɚɡɧɚ ɜɟɠɛɚ Äɍɤɚɡɢɜɚʃɟ ɩɪɜɟ 40.000,00
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɋɚɜɟɬ ɭ
ɩɨɦɨʄɢ³ ± ɰɢʂɧɚ ɝɪɭɩɚ ɫɟɞɦɚɰɢ
ɫɚɪɚɞɢ ɫɚ Ɉɒ ɨɞ - ɋɒ ɉɋ
ɨɫɦɚɰɢɢɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɢ
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
Ɉ ɜɪɟɦɟɧɭ ɢ ɧɚɱɢɧɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɋɚɜɟɬ ʄɟ ɞɨɧɟɬɢ
ɩɨɫɟɛɚɧɡɚɤʂɭɱɚɤ
ɍɇȺɉɊȿȭȿȵȿɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇɈȽȼȺɋɉɂɌȺȵȺɂɈȻɊȺɁɈȼȺȵȺ
ɉɨɤɪɨɜɢɬɟʃɫɬɜɨ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ 250.000,00
ȺɤɬɢɜɧɨɫɬɫɩɪɨɜɨɞɢɋɚɜɟɬɢɈɒ
ɧɢɡɚ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢɯ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ,
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɢɨɛɭɤɚ ɨ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɭ
ȼɪɟɦɟɧɫɤɢɨɤɜɢɪ- ɝɨɞɢɧɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ
ɡɚ
ɨɫɧɨɜɰɟ
ɢ
ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟ  ɧɚɛɚɜɤɚ ɩɪɚɬɟʄɟɝ
ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢɡɪɚɞɚ
ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɮɥɭɪɟɫɰɟɧɬɧɢɯ ɩɪɫɥɭɤɚ ɢ 250.000,00
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɋɚɜɟɬ ɭ
ɩɪɚɬɟʄɢɯɩɨɤɥɨɧɚ ɻɚɰɢɦɚ
ɫɚɪɚɞɢɫɚɈɒ
ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ ɨɤɜɢɪ  - ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ
2017ɝɨɞɢɧɟ
ɇɚɛɚɜɤɭ ɞɨɛɚɪɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɨɜɟɚɤɰɢʁɟʄɟɢɡɜɪɲɬɢ
ɫɬɪɭɱɧɚɫɥɭɠɛɚɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟ
ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɛɭʇɟɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɦɚ
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɢɛɪɨʁɚɻɚɤɚ
ɈɋɌȺɅȿȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɍȼȿɁɂɍɇȺɉɊȿȭȿȵȺȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌɂɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺɇȺɉɍɌȿȼɂɆȺ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨ 300.000,00
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ ʄɟ ɫɩɪɨɜɟɬɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɫɚɪɚɞʃɢ
ɫɚ
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚʃɟ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ- ɧɚɛɚɜɤɚ
ɚɭɬɨɫɟɞɢɲɬɚ ɡɚ ɛɟɛɟ ɢ ɞɪ ɩɪɚɬɟʄɟ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɭɩɪɚɜɨɦ-Ɉɞɟʂɟʃɟɦ
ɨɩɪɟɦɟɡɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ
ɡɚʁɚɜɧɟɫɥɭɠɛɟ
ɇɚɛɚɜɤɭ ɞɨɛɚɪɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɨɜɟɚɤɰɢʁɟʄɟɢɡɜɪɲɬɢ
ɫɬɪɭɱɧɚɫɥɭɠɛɚɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

21. фебруар 2017.
Ɍɟɯɧɢɱɤɨ ɨɩɪɟɦɚʃɟ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
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ɭ

ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬʄɟɫɩɪɨɜɟɬɢɋɚɜɟɬɡɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɦɭɩɪɚɜɨɦ-Ɉɞɟʂɟʃɟɦ
ɡɚʁɚɜɧɟɫɥɭɠɛɟ
ɇɚɛɚɜɤɭ ɞɨɛɚɪɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɨɜɟɚɤɰɢʁɟʄɟɢɡɜɪɲɬɢ
ɫɬɪɭɱɧɚɫɥɭɠɛɚɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟ
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ ʄɟ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ

ɰɢʂɭ 600.000,00

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɪɚɞɚ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ 40.000,00
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ- ɞɧɟɜɧɢɰɟ ɢ
ɩɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
VI.
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ɂɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟ

ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɞɨɫɬɚɜʂɚ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɦɜɟʄɭɝɨɞɢɲʃɢɢɡɜɟɲɬɚʁɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɉɪɨɝɪɚɦɚɤɨɪɢɲʄɟʃɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟɞɨʁɚɧɭɚɪɚɬɟɤɭʄɟɝɨɞɢɧɟɡɚɩɪɟɬɯɨɞɧɭɝɨɞɢɧɭ
Ȼɪɨʁ-14/2017-01-4
ɈɉɒɌɂɇɋɄɈȼȿȶȿɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ȾɪɚɝɚɧɆɢɥɢʄɫɪ

`
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На основу члана 82. Статута општине
Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, број 9/2008, 5/14 и 5/16) и члана 15.
став 3. Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним
површинама („Сл. гласник општине Велико
Градиште“, број 28/2016) а у складу са чланом
146. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“, број
Општинско веће општине Велико
Градиште на 18. седници одржаној дана
14.02.2017. године, донело је,
ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ УСЛОВИМА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ ПРИВРЕМЕНИХ
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником о техничким и
другим условима за привремено постављање
мањих привремених монтажних објеката и
уређаја на јавним површинама (у даљем тексту
Правилник) утврђују се општа правила
урбанистичке регулације и технички услови за
привремено постављање и функционисање
мањих монтажних објеката и других објеката и
уређаја на јавним површинама на територији
Општине Велико Градиште.
Члан 2.
Ближи услови за постављање мањих
монтажних објеката на конкретним локацијама
утврђују се програмом за постављање мањих
монтажних објеката на јавним површинама (у
даљем тексту Програм).
Члан 3.
Под мањим монтажним објектима који се
могу постављати на јавним површинама, у
смислу овог правилника подразумевају се
објекти монтажне конструкције који служе за
обављање привредних или других делатности и
за задовољавање других потреба грађана и то:
киосци, бараке, телефонске говорнице, монтажне
гараже, оставе, летње баште, слободно стојеће и
зидне витрине, изложбени пултови, светлеће и
друге рекламне ознаке, билборди, тенде, перде и
перголе, објекти за извођење забавних програма,
расхладни уређаји, апарати за кокице и друге
печењарске производе, пултови за излагање и
продају књига и слично, пултови за продају

21. фебруар 2017.

украсних и других предмета и други објекти и
уређаји.
II ОПШТА УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКА
ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ

Члан 4.
Општа правила урбанистичке регулације
представљају скуп међусобно зависних
елемената од значаја за привремено постављање
мањих монтажних објеката и уређаја.
Општим
правилима
урбанистичке
регулације утврђује се регулациона линија и дају
се нивелационо-технички услови уређења
простора на који се мањи монтажни објекти или
уређаји постављају.
Члан 5.
Мањи монтажни објекти и уређаји могу
се постављати на јавним површинама у складу
са следећим основним правилима урбанистичке
регулације.
1 Положај и димензије објеката и уређаја
лоцираних појединачно, односно групно не
смеју да ремете основну функцију јавних
површина и утичу на безбедност
саобраћајних токова као и да нарушавају
доминантне и карактеристичне градске
визуре.
2 Мањи монтажни објекти и уређаји морајуда
буду израђени од квалитетних материјала и
квалитетно обрађени, да су монтажнодемонтажног склопа и да буду у целини
покретни-мобилни.
3 Вертикално ограђивање елементима који би
представљали визуелну препреку и угрозили
безбедност пешачко-колског саобраћаја није
дозвољено.
4 Вечерња расвета мањих монтажних објеката
и уређаја мора бити прилагођена јавној
расвети на начин да не ремети постојећи
јавни простор.
Члан 6.
Услови за постављање мањих монтажних
објеката и уређаја у односу на колско-пешачке
саобраћајнице и постојеће објекте су следећи:
1 За важније градске правце: државне путеве,
локалне путеве и улице кроз које пролази
јавни градски превоз путника и путнички
саобраћај минимална растојања мањих
монтажних објеката и уређаја износи 1,20
метара од саобраћајнице.
2 За остале градске правце: сабирне и стамбене
улице минимално растојање износи по
правилу 1,0 метар (изузетно 0,7м).
3 За главне пешачке токове минимално
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растојање износи 2,25м од објекта испред
којег се поставља.
4 За пешачке токове у улицама нижег реда
минимално растојање по правилу износи
1,80м (изузетно 1,50м) од објекта од којег се
поставља.
5 За постављање мањих монтажних објеката и
уређаја на проширене тротоаре, пјацете и
тргове, растојање од простора пешачког
саобраћаја износи минимално 3,0м.
Изузетно од наведених услова може да се иступи
уз сагласност саобраћајног инспектора.

Члан 7.
Уз постојеће објекте и на фасаде зграда
могу се постављати само мањи монтажни
објекти и уређаји специјализоване врсте осим
киоска и летњих башти, уз услов да се обезбеде
слобосни пешачки токови минималних ширина
датих према типу улице у којој су лоцирани у
складу са чланом 6. овог Правилника.

Члан 8.
Нивелациона решења подразумевају да
се у саобраћајном профилу улице, ради
изједначавања различитих попречних нагиба
јавне површине(тротоари, риголи и слично)
дозвољава израда монтажно-демонтажног пода
максималне висине 15цм, без фиксирања за
подлогу и са остављањем пешачког тока у нивоу
тротоара, минималнх ширина датих према типу
улице у којој су лоцирани сходно члану 6.
Правилника.

Члан 9.
Постављање мањих монтажних објеката
и уређаја подразумева плато који мора бити
изграђен од тврдог материјала, исправно
нивелисан и повезан са тротоаром односно
пешачком површином(уколико постојеће стање
јавне површине није одговарајуће).

Члан 10.
Постављање мањих монтажних објеката
и уређаја не сме да угрози постојеће елементе
градских комуналних инфраструктурних мрежа
и да омета интервенције на њима, те се њихово
постављање условљава сагласношћу надлежних
предузећа.

Члан 11.
Уколико се мањи монтажни објекти и
уређаји постављају у зони заштићених
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амбијенталних целина односно заштићеној
околини непокретног културног добра, морају
испуњавати и посебне услове које утврди
Покрајински завод за заштиту споменика
културе.
III ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ПОЈЕДИНИХ МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА
Киосци

Члан 12.
Киоск
је
приземни
монтажнодемонтажни објекат повшине по правилу до 25м2
изграђен од стране регистрованог произвођача,
са потребном атестном документацијом, која
служи за обављање занатско-услужних и других
делатности које не утичу штетно на животну
средину.
Типови киоска односно димензионотехничке карактеристике зависе од месних
прилика и постојећег стања на устаљеним
локацијама, те се Програмом за постављање
мањих монтажних објеката на јавним
површинама, опредељују локације, број и
ближже утврђује тип односно изглед киоска који
се може поставити на јавној површиниконкретној локацији.
Типови и локације киоска за одређене
зоне града подразумевају униформни изглед
више киоска на једној локацији (исти тип
односно исти спољни изглед и примењене
материјале).

Члан 13.
Уколико
киоск
поставља
на
новопланирану локацију или при постављању
новог киоска или групе киоска на постојећу
локацију, неопходна је израда ситуационог
решења са свим елементима регулације,
нивелације на катастарско-топографској подлози
изграђеној од овлшћених лица као и са
елементима комуналне инфраструктурне мреже.
Члан 14.
Киоск се поставља на плато од тврдог
материјала (бетон, бетонски префабриканти,
цигла, односно подлога околне уређене јавне
површине). Димензије платоа су мин. За 0,5м
шире од габарита киоска са бочних страна и
мин. 1,5м шире од киоска са предње стране.
Плато мора бити повезан са тротоаром-пешачком
стазом мин. ширине 1,5м.
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Кота пода киоска мора бити виша од коте платоа
за 15цм.
Бараке

Члан 15.
Барака
је
приземни
монтажнодемонтажни објекат површине по правилу до
30м2 која служи за обављање занатско-услужних
и других делатности које не утичу штетно на
животну средину.
Све
одредбе
овог
Правилника
предвиђене за постављање киоска, сходно се
примењују и на бараке.
Монтажне гараже и оставе

Члан 16.
Монтажна гаража је објекат површине по
правилу до 20м2, а остава до 10м2. Све одредбе
овог Правилника предвиђена за постављање
киоска, сходно се примењују и на гараже и на
оставе.
Летње Баште

Члан 17.
Летња башта је отворени монтажнодемонтажни објекат намењен угостотењској
делатности, који се поставља на јавне површине
непосредно испред пословнох простора
угоститељског објекта и то у ширини дела зграде
коју захвата угоститељски објекат, и испред
суседног локала уз прибављену сагласност
власника суседног локала.
Изузетно од става 1. овог члана, уколико
се постављају на трговима, летње баште не
морају бити постављене непосредно испред
угоститељског објекта. односно ради проширења
и испред суседног локала уколико не ометају рад
суседног локала.
Члан 18.
Летња башта садржи подну платформу,
столове и сунцобране. Око летње баште могу се
постављати лако покретљиви монтажнодемонтађни елементи: ограде, жардињере. Летња
башта може да садржи расвету и расхладну
витрину.
Сви елементи баште морају бити
постављени унутар простора одређеног
површином и висином баште.

Члан 19.
Постављање ограде неопходно је на
деловима баште код којих постоји потреба
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заштите од утицаја колског и пешачког
саобраћаја или одржавања минималне ширине
пешачког коридора.
Укупна висина ограде може износити
највише 100цм. Изузетно на деловима баште
угроженим интензивним саобраћајем, ограда се
може допунити прозирним елементима укупне
висине од највише 160 цм.

Члан 20.
Јавне површине на којима се могу
постављати летње баште су: пешачка зона, трг и
тротоар.
Летња башта не може да се постави
испред киоска осим на јавној плажи.

Члан 21.
Објекти јавног зеленила као и објекти
споменика и мобилијара јавних простора не могу
бити део површине летње баште, односно не
могу бити уграђени у подну платформу, ограду,
сенило нити се користити као функционални део
летње баште.
Члан 22.
Летња башта не сме да садржи снажне
изворе светла и звука.
Слободно стојеће и зидне витрине

Члан 23.
Слободно стојеће и зидне витрине су
објекти изграђени од одговарајућег материјала
који се постављају на јавним површинама са
наменом за излагање робе ван пословног
простора.
Слободно стојећавитрина као целина и
елементи понаособ морају бити у складу са
карактеристикама и вредностима јавног простора
у којем се налазе.
Слободно стојећавитрина не сме да
садржи снажне изворе светла који могу да ремете
безбедно одвијање саобраћаја.
Изложбени пултови

Члан 24.
Изложбени
пулт
је
монтажна
конструкција постављена уз или испред
пословног објекта са наменом за излагање робе
која се у пословном онјекту продаје, а по истеку
радног времена се, по правилу, уклања са јавне
површине.
Бруто површина изложбеног пулта по правилу
није већа од 2,0м2.
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Изложбени пулт може имати сунцобран
у оквиру постављеног објекта, под условом да са
објектом и околином чини функционалну и
естетску целину, а уклања се заједно са пултом.
Билборди и друге светлеће ознаке

Члан 25.
Билборди су објакти који служе
обављању делатности рекламирања производа и
услуга правних и физичких лица.
Светлеће и друге рекламне ознаке су
објекти који се на јавну површину постављају
ради презентовања и рекламирања.
Члан 26.
Билборди и рекламне ознаке се
постављају на сопственом носачу или носачима,
а рекламна ознака може да се постави на стуб
јавне расвете осим стуба који носи ваздушну
електро мрежу, под условима и на основу
претходне сагласности Одељења за привредни и
економски развој и дијаспору.

Члан 27.
Рекламна ознака не може да се постави на стуб
или наличје саобраћајног знака, стуб или
наличје семафора, стабло дрвета или урасно
зеленило, аутобуско и такси стајалиште, у
троуглу прегледности раскрснице или
укрштања пута са железничком пругом.
Члан 28.
Ако се билборди и рекламне ознаке
постављају изнад бициклистичке стазе или
тротоара, мин. Вертикална удаљеност доње
ивице монтажног објекта од најистуреније тачке
бициклистичке стазе или тротоара је 2,5м.
Уколико се билборди и рекламне ознаке
постављају поред бициклистичке стазе или
тротоара мин хоризонтална удаљеност најближе
ивице монтажног објекта од најистуреније тачке
бициклистичке стазе или тротоара је 0,3м.
Ако се билборди и рекламне ознаке
постављају изнад коловоза, мин. Вертикална
удаљеност доље ивице монтажног објекта од
најистуреније тачке коловоза је 4,5м.
Члан 29.
На стуб јавне расвете могу да се поставе
највише две рекламне ознаке под условом да
рекламне ознаке морају бити под углом од 180°C
у односу на осу стуба.
Рекламна ознака која се поставља на стуб јавне
расвете мора бити квадратног облика,
0,80мх0,80м.
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Члан 30.
Жардињере и рекламне ознаке на њима
морају да се поставе тако да је осигурана њихоба
стабилност.
Висина жардињере не може да пређе
1,2м.
Члан 31.
Рекламне ознаке могу да се поставе на
уличну фасаду зграде под условом да се обезбеди
мин. висина од 2,0м од тротоара.
Члан 32.
Билборди и рекламне ознаке морају бити
постављени тако да не заклањају саобраћајни
знак. Мин. удаљеност билборда и рекламне
ознаке од саобраћајног знака у насељу је 15,0м,
а ван насеља 50,0м.

Члан 33.
Билборди и рекламне ознаке се
постављају тако да не заклањају постојећи
билборд или рекламну ознаку. мин. растојање
између постављених билборда и рекламних
ознака је 15,0м у насељу, а 50,0м ван насеља.

Члан 34.
Носачи билборда и рекламне ознаке чија
је укупна површина већа од 4,0м2 морају имати
статички прорачун и одговарајуће конструктивно
решење носача и темеља.

Члан 35.
Уколико је билборд осветљен или
рекламна ознака светлећа, извор светлости мора
бити постављен тако да не заслепљује учеснике
у саобраћају, а светлост не сме бити емитована у
испрекиданим интервалима.
Уколико је билборд осветљен или
рекламна ознака светлећа, односно уколико се
прикључује на јавну расвету, подносилац захтева
је дужан да приложи сагласност о коришћењу
јавне расвете од надлежног јавног предузећа.
Тенде, перде и перголе

Члан 36.
Тенда је слободно стојећа лака
конструкција
прекривена
флексибилним
материјалом, са наменом за заштиту од Сунца и
кише.
Перда је конструкција са одговарајућим
застором која се поставља на фасаду зграде,
изнад зидног отвора са наменом за заштиту од
Сунца.
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Перголе
су
слободно
стојеће
надстрешнице изграђене од одговарајућег
материјала.

Члан 37.
Тенде, перде и пердоле се постављаљју
на основу сагласности Одељења за урбанизам,
комунално-стамбене
и
имовинско-правне
послове.
Члан 38.
Мин. висина тенде, перде и перголе је
2,5м.
Уколико се тенде и перголе постављају
изнад бициклистичке стазе или тротоара, мин.
вертикална удаљеност доње ивице монтажног
објекта од најистуреније тачке бициклистиче
стазе или тротоара је 2,5м.

Члан 39.
Перде могу да се поставе на уличну
фасаду зграде под условом да се обезбеди мин.
висина од 2,5м од тротоара.
Члан 40.
Друге
врсте
слободно
стојећих
надстрешница не могу се постављати на јавним
површинама као самостални објекти.
Објекти за извођење забавних програма

Члан 41.
Објекти за извођење забавних програма
су: Циркус, забавни парк, апарати за забаву и сл.
и постављају се на јавну површину у складу са
Програмом локације.

Члан 42.
Локације уа смештај објеката за извођење
забавних програма морају бити довољних
димензија, равне, приступачне за тешка
транспортна возила и опремљене потребним
инфраструктурним прикључцима.

Члан 43.
У захтеву за издавање одобрења,
подносилац је дужан да одреди укупну површину
коју заузима објекат за извођење забавних
програма.
Расхладни уређаји

Члан 44.
Под
расхладним
уређајима
подразумевају се уређаји за продају напитака,
сладоледа и кремова.

21. фебруар 2017.

Члан 45.
Расхладни уређај се поставља уз или
испред пословног објекта.
Бруто површина расхладног уређаја по
правилу није већа од 2м2.
Расхладни уређај може имати сунцобран,
под условом да са пословним објектом и
околином чини функционалну и естетску целину,
а уклања се заједно са расхладним уређајем.
Уз расхладни уређај обавезно је
постављање посуда за смеће.
Апарати за кокице и друге печењарске
производе

Члан 46.
Апарати за кокице и друге печењарске
производе су типски, лако покретни објекти за
припрему и продају одговарајућих прехрамбених
производа чија бруто површина не може нити
већа од 2м2.
Апарати за кокице и други печењарски
производи се по истеку радног времена, по
правилу уклањају са радне површине.
Пултови за излагање и продају књига,
часописа, других публикација, касетакомпакт дискова

Члан 47.
Пулт
за
излагање
и
продају
књига,часописа, других публикација, касетакомпакт дискова је типска, монтажно лако
покретна конструкција са надстрешницом, чија
бруто површина није већа од 2м2.
Конкретна локација, број и распоред
пултова за излагање и продају опредењује се
Програмом.
Пултови за излагање и продају се, по
правилу, по истеку радног времена, уклањају са
јавне површине.
Пултови за излагање и продају украсних
предмета

Члан 48.
Пулт за излагање и продају цвећа,
честитки, украсних предмета поставља се на
јавну површину одређену за ту сврху, искључиво
поводом обележавања верских, државних и
других празника (божићних, ускршњих,
новогодишњих,осмог марта).
Конкретна локација, број и распоред
пултова за излагање и продају опредељује се
Програмом.
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Члан 49.
Пулт за излагање и продају- тезга је
типски, отворени лако покретни објекат од
дрвета, метала или пластике чија бруто
површина не може бити већа од 2м2.
Пулт за излагање и продају се по
правилу, по истеку радног времена, уклањају са
јавне површине.
Телефонске говорнице

Члан 50.
Телефонске говорнице које на јавној
површини поставља надлежно Јавно предузеће
могу бити слободно стојеће и зидне.
Бруто површина телефонске говорнице не може
бити већа од 1,0м2.
Члан 51.
Уколико се телефонске говорнице
постављају на јавну површину као слободно
стојеће, надлежно Јавно предузеће је дужно да
прибави сагласност на локацију и водове ТТ
мреже од јавних предузећа која су власници
осталих инсталација са којима се инсталације
овог јавног предузећа додирују или укрштају.
Уколико се телефонске говорнице постављају
на јавну површину као зидне, потребно је
приложити сагласност власника објекта, односно
скупштине зграде на коју се говорница поставља.
IV – ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА У ФУНКЦИЈИ
УРЕЂЕЊА ПЛАЖЕ НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ
Локације

Члан 52.
Програмом су остављање објеката и
опреме у функцији уређења плаже предвиђени на
локацијама 1, 2 и 3на к.п.бр. 2229/1 К.О. Велико
Градиште и на локацији 4 на к.п. 2374/23.
Постављање каскада и опреме у
функцији уређења плаже предвиђено је и на
деловима
плаже
испред
постојећих
угоститељских објекта уз шетну стазу.

Члан 53.
На свим локацијама предвиђено је и
каскадно нивелисање припадајућег дела плаже
на пет нивоа, са каменим подзидцима између
нивоа.
На свакој локацији каскадно уређеној
предвиђена је стаза до језера, ширине минимум
1.2м, са дрвеним степеницима, управна на линију
плаже.
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Уређење и опремање локација
Члан 55.
На највишој каскади уз шетну стазу на
свим локацијама дозвољено је постављање
летњих шанк-барова са пратећим садржајем, а на
осталим етажама предвиђено је постављање
сунцобранa и дрвених лежаљки.
Организација највише каскаде и
диспозиција и облик шанк бара могу се
организовати и тако да се последње две каскаде
у вечерњем периоду по престанку рада плаже
могу користити и као кафић уз шетну стазу.
Висина шанка који се поставља је
максимално 4.0. Доња висина стрехе крова
шанка је минимум 2.2м.
Шанк треба да буде удаљен од шетне
стазе мин 1.0м, с тим да се део до стазе може
насути и поплочати дрвеном облогом.
Шанк-бар треба да је претежно израђен
дрвета, са настрешницом или кровом у
комбинацији дрво+трска, са дрвеним барским
столицама.
Настрешница се може поставити дуж
највише две каскаде. Површина исод
настрешнице треба да буде покривена дрвеним
застором.
Пратећи садржаји уз шанк барове су
клупе, корпе и канте, дрвене лежаљке уз саме
барове, као и слична опрема.
Члан 56.
На локацији 4 на кп 2374/23, тобоган, као
и потребна пратећа опреме на копну плаже и у
води, се може поставити од узвишеног дела
локације до језера, попреко у односу на плажну
обалу.
На локацији 4. обавезно је сачувати и у
укупно уређење укомпоновати постојеће
квалитетно дрвеће.

Члан 57.
Закупац је дужан да одржава и
унапређује закупљени део плаже, нема право да
локацију огради било каквом оградом, дужан је
да обезбеди слободан пролаз дуж плаже и кроз
закупљену локацију.
Минимална удаљеност постављања било
какве опреме или мобилијара је 5 од воде чиме
се обезбеђује несметан пролаз дуж обале као
јавног добра.
На локацијама по потреби а у
надлежности општине кула за спасиоца се
поставља према посебном пропису.
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Члан 58.
На предметним локацијама обавезно је
организовано постављање сунцобрана и
лежаљки на припадајућем делу плаже током целе
сезоне купања.
Сунцобрани треба да су по правилу од
дрвета, покривени трском, а лежаљке дрвене
конструкције.
На предметним локацијама дозвољени су
и друга опрема и мобилијар у функцији уређења,
као што су клупе, мање настрешнице, тушеви,
канте, корпе и слично.
Примери
могућег
уређења
на
предметним локацијама су фотографије у
прилогу.

Члан 59.
Локације се могу комунално опремати уз
сагласност општине Велико Градиште, с тим да
закупац о свом трошку спроведе потребне
прикључке.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 60.
За све што није регулисано овим
правилником
примењиваће
се
правила
урбанистичке струке, а према месним приликама
и конкретним околностима на терену.

Члан 61.
Овај правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
Општине Велико Градиште“.

Број: 350-31/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.
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Приказ будућег визуелног идентитета плаже, са примерима могућег обликовања и уређења на плажи,
као и на предметним локацијама.
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