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ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 32. тачка 1. и члана
41. Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник РС, бр.129/07 и 83/2014 – др. закон)
и члана 40. тачка 1. Статута општине Велико
Градиште (Службени гласник општине
Велико Градиште, бр. 9/08, 5/14 и 5/16),
Скупштина општине Велико Градиште на
својој 9. седници, одржаној дана 28.04.2017.
године, донела је
ПОСЛОВНИК
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Члан 3.
Печат Скупштине је округлог облика
са грбом Републике Србије и текстом
исписаним на српском језику ћириличним
писмом: ''Република Србија, Општина
Велико Градиште, Скупштина општине
Велико Градиште''.
Текст печата исписује се у
концентричним круговима око грба
Републике Србије.

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 4.
У Скупштини је у службеној
употреби српски језик и ћирилично писмо.

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

II - КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

Члан 1.
Овим пословником уређује се
конституисање Скупштине, избор и
разрешење извршних органа општине,
организација
Скупштине,
седнице
Скупштине, поступак доношења одлука и
других аката, рад Скупштине у случају
непосредне ратне опасности, ратног или
ванредног стања, јавност рада и права и
дужности одборника.
Члан 2.
Скупштину представља председник
Скупштине.

1. Сазивање конститутивне седнице

Члан 5.
Конститутивну седницу Скупштине
сазива председник Скупштине претходног
сазива
у року од 15 дана од дана
објављивања коначних резултата избора.
Ако
Председник
Скупштине
претходног сазива не сазове конститутивну
седницу у року из става 1. овог члана,
седницу може да сазове најстарији одборник
новог сазива у року од 7 дана од истека рока
из става 1. овог члана.
2. Председавање конститутивном
седницом

2

Број 6

29. април 2017.

Члан 6.
Конститутивном
седницом
Скупштине, до избора председника
Скупштине, председава најстарији одборник
(у даљем тексту: председавајући), а у раду му
помажу по један најмлађи одборник са две
изборне листе које су добиле највећи број
одборничких места и секретар Скупштине
претходног сазива.

У колико Скупштина не изабере
верификациони
одбор
поновиће
се
процедура.
Скупштина прекида ток седнице и
одређује рок за подношење извештаја.
Одбором председава најстарији члан
Одбора.
Одбор престаје са радом кад
Скупштина потврди мандате одборника.

Члан 7.
Скупштина
се
сматра
конституисаном избором председника
Скупштине и постављењем
секретара
Скупштине.

Члан 11.
Одбор
на
основу
извештаја
Општинске изборне комисије о спроведеним
изборима утврђује да ли су подаци из
уверења о избору сваког одборника
истоветни са подацима из извештаја
Општинске изборне комисије и да ли су
уверења издата од надлежног органа и о томе
подноси извештај Скупштини у писаној
форми, који садржи предлог за верификацију
мандата одборника.

4. Потврђивање мандата одборника
Члан 8.
Одборници стичу права и дужности
одборника Скупштине даном потврђивања
мандата.
Члан 9.
Скупштина
потврђује
мандате
одборницима
на
основу
извештаја
Верификационог одбора (у даљем тексту:
Одбор).
4.1. Верификациони одбор
Члан 10.
На почетку конститутивне седнице
Скупштине председавајући предлаже састав
Одбора.
Одбор има 3 члана и то по једног
члана са три изборне листе које су добиле
највећи број одборничких мандата у
Скупштини.
Одбор је изабран ако се за њега,
јавним гласањем, изјасни већина присутних
кандидата за одборнике.

Члан 12.
У гласању о потврђивању мандата
одборника могу учествовати кандидати за
одборнике којима су мандати додељени у
складу са законом и који имају уверење
Општинске изборне комисије о избору за
одборнике.
4.2. Потврђивање мандата одборника
после конституисања Скупштине
Члан 13.
Када
Скупштина
после
конституисања одлучује о потврђивању
мандата нових одборника у гласању о
потврђивању мандата као и у гласању о
дневном реду седнице Скупштине, поред
одборника, могу учествовати и кандидати
којима су мандати додељени у складу са
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законом и који имају уверења Општинске
изборне комисије да су изабрани.
Послове верификационог одбора
после конституисања Скупштине врши
радно тело Скупштине надлежно за
мандатна питања.
Мандат одборника почиње да тече
даном потврђивања мандата и траје четири
године, односно до престанка мандата
одборника тог сазива Скупштине.
4.3.

Заклетва

Члан 14.
Одборници којима је мандат
потврђен, полажу заклетву потписивањем
текста који гласи: ''Заклињем се да ћу се у
раду Скупштине општине Велико Градиште
придржавати Устава, закона и Статута
општине Велико Градиште и да ћу часно и
непристрасно вршити дужност одборника,
руководећи се интересима грађана општине
Велико Градиште.''.
Одборници који нису присуствовали
конститутивној седници дају заклетву на
првој наредној седници којој присуствују.
5. Избор председника и заменика
председника Скупштине
Члан 15.
Скупштина, на конститутивној
седници, бира председника Скупштине из
реда одборника, на четири године, тајним
гласањем, на предлог најмање трећине
одборника.
Одборник може да учествује у
предлагању само једног кандидата.

5.1. Предлагање
Председнка Скупштине
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кандидата
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за

Члан 16.
Предлог кандидата за председника
Скупштине подноси се председавајућем у
писаном облику, након потврђивања мандата
одборника.
Ради припреме предлога из става 1.
овог члана, председавајући одређује паузу.
Председавајући
доставља
одборницима све поднете предлоге
кандидата за председника Скупштине.
Предлог садржи име и презиме
кандидата,
биографију,
страначку
припадност, образложење, сагласност
кандидата у писаном облику, као и име и
презиме известиоца предлагача.
У име предлагача, известилац
предлагача има право да образложи предлог.
Предложени кандидат за председника
Скупштине има право да се представи.
О предложеним кандидатима отвара
се расправа.
После расправе председавајући
утврђује листу кандидата за председника
Скупштине по азбучном реду презимена.
5.2.

Спровођење гласања

Члан 17.
Гласањем за избор председника
Скупштине руководи председавајући, а
помаже му по један најмлађи одборник са
две изборне листе које су добиле највећи број
одборничких места и секретар Скупштине
претходног сазива.
Кандидат за председника Скупштине
не може да руководи гласањем нити да
помаже у руковођењу.
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Члан 18.
Гласање се врши на гласачким
листићима.
Сви гласачки листићи су исте
величине, облика и боје и оверени печатом
Скупштине.
Број штампаних гласачких листића
једнак је броју одборника.
Гласачке листиће штампа и оверава
стручна служба Општинске управе.
На гласачком листићу кандидати се
наводе редоследом утврђеним у листи
кандидата. Испред имена сваког кандидата
ставља се редни број.
Гласа се за једног од кандидата
између кандидата чија су имена наведена на
гласачком листићу, заокруживањем редног
броја испред његовог имена.
Када је предложен само један
кандидат за председника Скупштине гласање
се врши заокруживањем „за“ или „против“
предлога.
Неважећим се сматра гласачки листић
који није попуњен, који је тако попуњен да
се не може са сигурношћу утврдити за кога
је одборник гласао, на коме је заокружен
већи број кандидата, као и гласачки листић
из којег се не може са сигурношћу утврдити
да ли је одборник гласао „за“ или „против“
предлога.
5.3.

Ток гласања

Члан 19.
Одборник се прозива, уручује му се
гласачки листић, а секретар у списку
одборника заокруживањем редног броја
испред имена одборника означава да је
одборнику уручен гласачки листић.
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Члан 20.
За Председника Скупштине изабран
је одборник који је добио већину гласова од
укупног броја одборника.
Ако у првом кругу гласања ниједан од
предложених кандидата не добије потребну
већину, гласање ће се поновити за исте
кандидате на истој седници.
У другом кругу изабран је кандидат
који добије већину гласова од укупног броја
одборника.
Ако ни у другом кругу ниједан од
предложених кандидата не добије потребну
већину гласова, поступак кандидовања и
избора се понавља.
Члан 21.
Председник Скупштине ступа на
дужност по објављивању резултата гласања
и преузима вођење седнице.
5.5. Избор Заменика председника
Скупштине
Члан 22.
Предлагање и избор Заменика
председника Скупштине спроводи се по
истом поступку који је овим Пословником
утврђен за избор Председника Скупштине.
6. Постављење секретара Скупштине
Члан 23.
Скупштина има секретара.
Скупштина, на конститутивној
седници, поставља секретара Скупштине из
реда дипломираних правника, са положеним
стручним испитом за рад у органима управе
и радним искуством од најмање три године.
Секретар Скупштине се поставља на
предлог председника Скупштине, јавним
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гласањем, на четири године и може бити
поново постављен.
Предлог садржи име и презиме
кандидата, биографију и образложење.
Секретар Скупштине је постављен
ако је добио већину гласова присутних
одборника.
Ако
кандидат
за
секретара
Скупштине не добије потребан број гласова
за постављење, поступак за постављење се
понавља.
До постављења Секретара послове из
његове надлежности обавља Секретар из
претходног сазива Скупштине.
III –ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ
ИЗВРШНИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ
1. Избор

Члан 24.
Скупштина бира извршне органе, по
правилу, на конститутивној или првој
наредној седници, а најкасније у року од
месец дана од дана конституисања.
Члан 25.
Председника општине, Заменика
председника општине и чланове Општинског
већа, Скупштина бира на време од 4 године,
тајним гласањем, већином гласова од
укупног броја одборника.
1.1 Предлагање
Председника општине

кандидата

за

Члан 26.
Председника
оштине
бира
Скупштина, из реда одборника.
Кандидата за Председника општине
предлаже Председник Скупштине.
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Образложени предлог кандидата за
Председника
општине
Председник
Скупштине доставља одборницима.
Предложени
кандидат
за
Председника општине има право да се
представи Скупштини.
1.2. Предлагање кандидата
Заменика председника општине

за

Члан 27.
Заменика председника општине бира
Скупштина из реда одборника.
Кандидата за Заменика председника
општине предлаже кандидат за Председника
општине.
Образложени предлог кандидата за
заменика председника општине, председник
Скупштине доставља одборницима.
1.3. Предлагање кандидата за чланове
Општинског већа
Члан 28.
Скупштина бира 11 чланова
Општинског већа.
Чланови Општинског већа које бира
Скупштина не могу истовремено бити и
одборници.
Кандидате за чланове Општинског
већа предлаже кандидат за Председника
општине.
Образложени предлог кандидата за
чланове Општинског већа Председник
Скупштине доставља одборницима.
1.4. Поступак избора извршних
органа општине
Члан 29.
О предложеним кандидатима за
Председника
општине,
Заменика
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председника општине и чланове Општинског
већа, води се јединствена расправа и о
њиховом избору Скупштина одлучује
истовремено.
Тајно
гласање
врши
се
заокруживањем „за“ или „против“ предлога
у целини, по поступку предвиђеном овим
Пословником
за
доношење
одлука
Скупштине тајним гласањем.
Члан 30.
Председнику општине и Заменику
председника општине избором на те
функције престаје мандат одборника у
Скупштини.
Одборнику који буде изабран за члана
Општинског већа престаје одборнички
мандат.
2. Разрешење и оставка
2.1.
Разрешење
Председника општине

и

оставка

Члан 31.
Председник општине може бити
разрешен пре истека времена на које је
изабран и може поднети оставку.
Председник општине може бити
разрешен на образложени предлог најмање
трећине одборника, на исти начин на који је
изабран.
О
предлогу
за
разрешење
Председника општине мора се расправљати
и одлучивати у року од 15 дана од дана
достављања
предлога
Председнику
Скупштине.
Ако
Скупштина
не
разреши
Председника општине, одборници који су
поднели предлог за разрешење не могу
поново предложити разрешење Председника
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општине пре истека рока од шест месеци од
одбијања претходног предлога.
Члан 32.
Разрешењем
или
оставком
Председника општине престаје мандат
Заменика
председника
општине
и
Општинског већа.
2.2 Разрешење и оставка Заменика
председника општине и чланова Општинског
већа
Члан 33.
Заменик председника општине
односно члан Општинског већа може бити
разрешен пре истека времена на које је
изабран и може поднети оставку.
Заменик председника општине,
односно члан Општинског већа, може бити
разрешен на предлог Председника општине
или најмање једне трећине одборника, на
исти начин на који је изабран.
Када предлог за разрешење Заменика
председника
општине
или
члана
Општинског већа подноси Председник
општине, дужан је да истовремено
Скупштини поднесе предлог за избор новог
Заменика председника општине или члана
Општинског већа, која истовремено доноси
одлуку о разрешењу и избору.
2.3. Останак на дужности
Члан 34.
Председник општине, Заменик
председника општине или члан Општинског
већа који су разрешени или су поднели
оставку, остају на дужности и врше текуће
послове до избора новог Председника
општине, Заменика председника општине
или члана Општинског већа.
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Престанком мандата Скупштине
престаје мандат извршних ограна општине
Велико Градиште, с тим да они врше текуће
послове из своје надлежности до ступања на
дужност нових извршних органа, односно
председника и чланова привременог органа
ако Скупштини престане мандат због
распуштања Скупштине.
IV – ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ
1. Председник Скупштине

Члан 35.
Скупштина има председника.
Председник Скупштине: организује
рад Скупштине, сазива седнице, предлаже
дневни ред, председава седницама, остварује
сарадњу са Председником општине и
Оптшинским већем, стара се о остваривању
јавности рада Скупштине, потписује акте
које доноси Скупштина и врши друге
послове утврђене законом, Статутом
општине Велико Градиште (у даљем тексту:
Статут) и овим Пословником.
Председник Скупштине се бира на
начин предвиђен одредбама чланова 18 - 25.
овог Пословника.
Члан 36.
Председнику Скупштине престаје
функција пре истека времена на које је
изабран: оставком, разрешењем или
престанком мандата одборника.
Председник Скупштине оставку може
поднети усмено или у писменом облику.
Писмену оставку подноси до почетка
седнице.
Усмену
оставку
подноси
саопштавањем
оставке
на
седници
Скупштине.
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У случају подношења оставке,
председнику Скупштине престаје функција
даном одржавања седнице на којој је поднео
оставку, односно на првој наредној седници
Скупштине ако је оставку поднео у времену
између две седнице.
О поднетој оставци не отвара се
претрес, нити се одлучује, већ се престанак
функције председника по овом основу само
констатује.
Предлог за разрешење председника и
заменика председника Скупштине подноси
се у писменој форми и мора бити
образложен.
Предлог за разрешење подноси
најмање једна трећина одборника.
Председник Скупштине може бити
разрешен пре истека времена на које је
изабран, на исти начин на који се бира.
Члан 37.
У случају престанка функције
Председника Скупштине пре истека времена
на које је изабран, Скупштина ће на истој, а
најкасније на наредној седници, започети
поступак избора Председника Скупштине, у
складу са одредбама овог Пословника.
До избора Председника Скупштине,
дужност Председника Скупштине, врши
Заменик председника Скупштине.
2. Заменик председника Скупштине
Члан 38.
Председник Скупштине има заменика
који га замењује у случају његове одсутности
и спречености да обавља своју дужност.
Члан 39.
Заменик председника Скупштине
може поднети оставку или бити разрешен са
функције по поступку предвиђеном за
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подношење оставке, односно разрешење
председника Скупштине.
3. Секретар Скупштине
Члан 40.
Секретар Скупштине стара се о
обављању стручних и других послова у вези
са сазивањем и одржавањем седница
Скупштине и њених радних тела и руководи
административним пословима везаним за
њихов рад.
Члан 41.
Скупштина поставља секретара
Скупштине под условима и на начин
предвиђен чланом 23. овог Пословника.
Члан 42.
Скупштина може, на предлог
Председника
Скупштине,
разрешити
секретара Скупштине и пре истека времена
на које је постављен.
Секретар Скупштине може поднети
оставку.
Члан 43.
Секретара Скупштине, у случају
његове одсутности и спречености да обавља
своју
дужност,
замењује
начелник
Општинске управе.
4. Одборничке групе
Члан 44.
Одборници у Скупштини имају право
да образују одборничке групе.
Одборничка група има право да
учествује у раду Скупштине и има права
утврђена овим Пословником.
Одборничка група заузима ставове о
питањима која разматра Скупштина, покреће
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иницијативу за разматрање појединих
питања и предлаже доношење аката
Скупштине.
Одборничка група може да има
најмање 4 одборника.
Одборничку групу по правилу чине
одборници који припадају једној политичкој
странци, коалицији странака или групи
грађана.
Одборничку
групу
могу
удруживањем да образују и одборници који
припадају различитој политичкој странци,
коалицијама странака или групи грађана.
Одборник може бити члан само једне
одборничке групе.
Стручне и административно-техничке
послове за потребе одборничких група
обављају стручне службе Општинске управе.
4.1.
Образовање (конституисање)
одборничких група
Члан 45.
Одборничка група се конституише
тако што се Председнику Скупштине
подноси списак чланова одборничке групе
који је потписао сваки њен члан. На списку
се
посебно
назначава
председник
одборничке
групе
који
представља
одборничку групу.
Одборничка група може овластити
другог члана да замењује председника
одборничке групе.
групе

4.2. Промена састава одборничке

Члан 46.
Председник одборничке групе, у
писаном облику, обавештава Председника
Скупштине о промени састава одборничке
групе.

29. април 2017.

Приликом приступања нових чланова
одборничкој групи, председник одборничке
групе доставља Председнику Скупштине
њихове потписане изјаве о приступању.
Иступање из одборничке групе врши
се тако што одборник доставља писану
изјаву Председнику Скупштине.
Одборничка група има право да
донесе одлуку о искључењу одборника из
одборничке групе већином гласова од
укупног броја одборника. Одлука о
искључењу из одборничке групе доставља се
Председнику Скупштине.
О образовању одборничке групе и о
променама у постојећим, обавештавају се
одборници Скупштине на првој наредној
седници.
5. Радна тела Скупштине
5.1. Стална радна тела
5.1.1. Образовање и састав
Члан 47.
За разматрање појединих питања из
надлежности Скупштине и вршење других
послова у складу са овим Пословником,
оснивају се савети и комисије, као стална
радна тела.
Чланови сталних радних тела именују
се из реда одборника и грађана, за мандатни
период за који су изабрани одборници
Скупштине.
Актом о избору чланова сталног
радног тела, утврђује се број и састав
чланова радног тела.
Савети Скупштине општине су:
1 Савет за стратешко планирање и
развој,
2 Савет за привреду и финансије,
3 Савет за друштвене делатности,
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4 Савет за пољопривреду и село,
5 Савет за комуналне послове,
урбанизам и заштиту животне средине,
Комисије Скупштине општине су:
1 Комисија за избор, именовања и
административне послове,
2 Комисија за представке и предлоге,
3 Комисија за мандатна и имунитетска
питања,
4 Комисија за сарадњу са другим
општинама и градовима,
5 Комисија за доделу општинских
награда и признања.
5.1.2. Предлагање кандидата и избор
чланова сталних радних тела
Члан 48.
Председника и чланове сталних
радних
тела
Скупштине
предлажу
одборничке групе, уз консултацију са
Председником Скупштине.
Чланове сталних радних тела из реда
грађана, одборничким групама могу
предлагати удружења грађана, месне
заједнице, јавне службе, невладине и друге
организације основане у области за коју се
радно тело образује.
Једно лице може бити члан највише
два стална радна тела.
О предложеној листи за избор
чланова сталног радног тела Скупштина
одлучује у целини, јавним гласањем.
Стално радно тело је изабрано ако је
за њега гласала већина присутних одборника.
Ако стално радно тело не буде
изабрано, цео поступак се понавља.
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5.1.3. Разрешење чланова сталних
радних тела
Члан 49.
Скупштина може, и пре истека
времена на који су изабрани, разрешити
поједине чланове сталних радних тела и
изабрати
нове
путем
појединачног
кандидовања и избора.
Предлог за разрешење члана сталног
радног тела може поднети председник
одборничке групе или група од најмање три
одборника.
Члан сталног радног тела разрешен је
кад за то гласа већина одборника присутних
на седници Скупштине.
5.1.4. Председник и
председника сталног радног тела

заменик

Члан 50.
Председник сталног радног тела
организује рад, сазива и председава
седницама сталног радног тела, формулише
закључке и о томе обавештава Председника
и секретара Скупштине.
Заменик председника сталног радног
тела замењује председника сталног радног
тела у случају његове спречености или
одсутности.
5.1.5. Седнице сталних радних тела
Члан 51.
Седницу сталног радног тела сазива и
њоме председава председник сталног радног
тела.
Председник сталног радног тела
дужан је да сазове седницу на захтев најмање
једне трећине чланова сталног радног тела,
као и на захтев председника Скупштине и
Председника општине.
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Ако то не учини у захтеваном року,
седницу сталног радног тела може сазвати
заменик председника радног тела или
Председник Скупштине.
Члан 52.
Стално радно тело ради у седници
када је присутна већина чланова, а одлучује
већином гласова присутних, осим када је
овим Пословником другачије одређено.
Обавештење о датуму одржавања и
дневном реду седнице сталног радног тела
доставља се члановима сталног радног тела
најкасније 3 дана пре дана одржавања
седнице, односно седнице Скупштине, а
може се сазвати и у краћем року ако за то
постоје оправдани разлози.
Члан 53.
На седницу сталног радног тела
обавезно се позива представник предлагача
акта који се на седници разматра.
У раду сталног радног тела по позиву
могу учествовати стручни и научни радници
из области која се разматра на седници
сталног радног тела, без права одлучивања.
Седници сталног радног тела може
присуствовати и учествовати у раду без
права учешћа у расправи и одлучивања,
одборник који није члан тог сталног радног
тела, Председник општине и члан
Општинског већа.
Члан 54.
У извршавању послова из свог
делокруга, радно тело може тражити од
других органа податке и информације од
значаја за рад радног тела.
Члан 55.
По завршеној седници стално радно
тело подноси Скупштини извештај који
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садржи мишљење и предлоге сталног радног
тела.
Стално
радно
тело
одређује
известиоца који на седници Скупштине, по
потреби, образлаже извештај сталног радног
тела.
Члан радног тела може издвојити
своје мишљење.
На захтев члана радног тела, његово
издвојено мишљење изнеће се пред
Скупштину упоредо са извештајем радног
тела, и он има право да га образложи пре
отварања претреса о том питању на седници
Скупштине.

Скупштина оснива остала радна тела
актом којим се утврђују: назив радног тела и
област за коју се оснива, задаци радног тела,
број и састав чланова радног тела, рок за
извршење задатка, права и дужности
председника и чланова радног тела и друга
питања од значаја за рад радног тела.
На рад осталих радних тела сходно се
примењују одредбе овог Пословника о раду
сталних радних тела.

Члан 56.
На седници радног тела води се
записник.
У записник се уносе следећи подаци:
имена присутних, питања која су разматрана,
мишљења и предлози радног тела, свако
издвојено мишљење као и известилац кога је
одредило радно тело за седницу Скупштине.
Записник потписује председник
радног тела и лице које је водило записник.

Члан 59.
Седнице Скупштине одржавају се по
потреби, а најмање једном у три месеца.
Свечана седница Скупштине одржава
се у време Дана Општине, а може се одржати
и другим поводом.

Члан 57.
Стручну обраду аката, других
материјала
и
организационе
и
административне послове за седнице
сталних радних тела врши Општинска
управа.
5.2. Остала радна тела
Члан 58.
Скупштина може по потреби
образовати и друга стална радна тела,
повремена радна тела, комисије и радне
групе ради разматрања одређених питања,
односно за обављање одређеног задатака из
надлежности Скупштине.

V - СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
1. Сазивање седнице

Члан 60.
Председник Скупштине стара се о
припремању седнице уз помоћ секретара
Скупштине.
Члан 61.
Седницу
Скупштине
сазива
Председник Скупштине по сопственој
иницијативи, на захтев Председника
општине, Општинског већа или најмање
једне трећине одборника Скупштине.
Када седницу Скупштине сазива на
захтев овлашћеног предлагача из става 1.
овог члана, Председник Скупштине је дужан
да седницу сазове у року од 7 дана од дана
подношења захтева, тако да дан одржавања
седнице буде најкасније у року од 15 дана од
дана подношења захтева.
У ситуацијама које оправдавају
хитност у сазивању седнице скупштине,
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председник скупштине може заказати
седницу у року који није краћи од 24 часа од
пријема захтева.
Минимални рок за сазивање седнице
скупштине, из ставa 3. овог члана, не односи
се на сазивање седнице скупштине у
условима проглашеног ванредног стања.
Ако Председник Скупштине не
сазове седницу у року из става 2. овог члана,
седницу може сазвати подносилац захтева, а
председава
одборник
кога
одреди
подносилац захтева.
Подносилац захтева може поводом
истог питања само једном сазвати седницу.
Председник
Скупштине
може
одложити седницу коју је сазвао најкасније
24 часа пре одржавања седнице само ако за
то постоји оправдан разлог. О одлагању
седнице одмах са обавештавају одборници.
Председник Скупштине на почетку
седнице може одложити седницу коју је
сазвао, само у случају када не постоји
кворум потребан за рад, а у другим
случајевима о одлагању седнице одлучује
Скупштина.
Члан 62.
Седнице Скупштине сазивају се
писаним путем.
Позив за седницу садржи место,
време одржавања седнице, предлог дневног
реда, као и навођење начина доставе
материјала који се односи на предложени
дневни ред и записника са претходне
седнице.
Позив за седницу доставља се
одборницима најкасније 7 дана пре седнице.
Када постоје оправдани разлози, који морају
бити образложени, овај рок може бити и
краћи.
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Материјал и записник са претходне
седнице достављају се одборницима у
писаном или електронском облику.
Материјал у писаном облику
доставља се одборницима на адресу
пребивалишта уз потврду доставе.
Материјал у електронском облику
доставља се у форми електронског
документа, електронском поштом, на личну
е-mail адресу сваког одборника и на начин да
се гарантује интегритет, непромењивост и
непорецивост послатог документа.
Доставу материјала врши Општинска
управа, а о уредности доставе материјала
стара се Секретар Скупштине.
На седницу Скупштине, поред
одборника, позивају се Председник општине,
Заменик председника општине, представник
предлагача, начелник Општинске управе, а
по потреби могу се позвати и друга лица.
Позив за седницу Скупштине и
материјал могу се доставити средствима
јавног информисања.
2. Дневни ред и вођење седнице
2.1. Предлог дневног реда
Члан 63.
Дневни ред седнице предлаже
Председник Скупштине на основу извештаја
секретара Скупштине о пристиглим
предлозима за разматрање.
Предложени дневни ред садржи све
предлоге овлашћених предлагача који су
достављени до момента заказивања седнице.
2.2 Председавање седницом
Члан 64.
Седницом председава Председник
Скупштине, а у случају његове спречености
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или одсутности председава
председника Скупштине.

Заменик

3. Ток седнице
3.1. Отварање седнице и утврђивање
кворума
Члан 65.
Пре отварања седнице и утврђивања
дневног реда, Председник Скупштине, на
основу извештаја секретара Скупштине,
утврђује да ли седници присуствује више од
половине одборника (кворум за рад).
За пуноважно одлучивање на седници
потребно је присуство већине од укупног
броја одборника.
Ако председник Скупштине утврди
да већина није присутна, одложиће седницу
за одговарајући дан или сат. О одлагању
седнице одсутни одборници се обавештавају
писаним путем, e-mail-ом или телефоном.
Пошто
утврди
да
седници
присуствује већина одборника, Председник
Скупштине отвара седницу, констатује број
одборника који присуствују седници и
утврђује да постоји кворум за рад и
одлучивање.
3.2. Прозивање и пребројавање
Члан 66.
Ако председник Скупштине или
одборник у току седнице или пре гласања
посумња да седници не присуствује већина
одборника, извршиће се прозивање или
пребројавање.
Прозивање на седници врши
Секретар Скупштине.

3.3.
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Члан 67.
Пре преласка на дневни ред усваја се
записник са претходне седнице.
Изузетно од става 1. овог члана
уколико до почетка седнице, из оправданих
разлога, није било могуће припремити текст
записника са претходне седнице, записник се
мора усвојити најкасније на првој следећој
седници Скупштине.
О
примедбама
на
записник
Скупштина одлучује без расправе.
3.4.

Утврђивање дневног реда

Члан 68.
Након усвајања записника приступа
се утврђивању дневног реда.
Дневни ред утврђује Скупштина.
Члан 69.
Сваки одборник и Општинско веће
могу предложити да се у дневни ред, поред
предложених, унесу и друга питања и
предлози аката за које сматрају да су хитни,
с тим да предлог општег акта мора бити
сачињен у складу са чланом 98. овог
Пословника и достављен Председнику
Скупштине најкасније 24 сата пре одређеног
почетка седнице.
Предлагач акта дужан је да хитност
разматрања образложи.
Предлагач акта може, у писаној
форми, до почетка седнице, повући тачку из
дневног реда.
О предлозима за измене и допуне
предложеног дневног реда не води се
расправа.
Одборници се посебно изјашњавају
прво о сваком предлогу за измену и допуну
предложеног дневног реда, и то по редоследу
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предлагања, а затим о предложеном дневном
реду у целини.
О дневном реду у целини Скупштина
одлучује без расправе, већином гласова
присутних одборника.
3.5.

Рад по тачкама дневног реда
Члан 70.

После усвајања дневног реда прелази
се на расправу о појединим тачкама по
утврђеном редоследу.
Скупштина може, у току седнице, без
расправе, извршити измене у редоследу
разматрања појединих тачака дневног реда,
на предлог Председника Скупштине.
О поднетом предлогу Скупштина се
изјашњава гласањем.
Поводом сваке тачке се расправља
док има пријављених говорника.
Председник Скупштине закључује
расправу када су сви пријављени говорници
учествовали у расправи.
По закључењу расправе о појединој
тачки предлагач, односно овлашћени
представник предлагача има право на
завршну реч, а расправа се о истој тачки не
може поново отворити.
Члан 71.
На седници Скупштине има право да
говори сваки одборник, Председник
општине, Заменик председника општине,
представник Општинске управе,
члан
радног тела, као и овлашћени представник
предлагача.
Председник
Скупштине
може
одлучити да о одређеним питањима
Скупштина саслуша представнике појединих
предузећа, јавних служби, органа и
организација.
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Нико не може приступити говорници
док му Председник Скупштине то не
дозволи.
На седници Скупштине може да
говори само учесник коме је Председник
Скупштине дао реч.
Члан 72.
Пријава за реч подноси се
Председнику Скупштине чим расправа
почне и може се подносити све до њеног
закључења.
Председник
Скупштине
даје
говорницима
реч
по
редоследу
пријављивања.
Председник Скупштине може преко
реда дати реч представнику предлагача.
Излагање сваког учесника у расправи,
осим
представника
предлагача
и
председника општине, може трајати до пет
минута, с тим што сваки учесник у расправи
о истом питању може добити реч још једном
у трајању до пет минута.
Изузетно, прво излагање сваког
учесника у расправи може трајати 10 минута,
када је у току расправа о предлогу одлуке о
буџету.
Подносилац амандмана има право да
изложи предлог амандмана у трајању од 5
минута и може добити реч још једном у
трајању од 5 минута.
Председник Скупштине ће у случају
прекорачења времена одређеног за излагање
опоменути говорника да је време протекло, а
ако говорник у току наредног минута не
заврши излагање, одузеће му реч.
Члан 73.
Председник одборничке групе који
жели да изнесе став те групе о питању које
је на дневном реду, има право да добије реч
преко реда.
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Члан 74.
Одборници су дужни да поштују
достојанство Скупштине.
Одборници су дужни да се обраћају
једни другима са уважавањем.
Није
дозвољено
коришћење
увредљивих израза, нити изношење
чињеница и оцена које се односе на приватни
живот других лица.
3.6.

Реплика

Члан 75.
Уколико се говорник у свом излагању
на седници Скупштине увредљиво изрази о
одборнику или другом лицу које присуствује
седници, наводећи његово име или функцију,
односно погрешно протумачи његово
излагање, одборник, односно лице на које се
излагање односи, има право на реплику.
Уколико се увредљиви изрази односе
на одборничку групу, односно политичку
странку или групу грађана, у име одборничке
групе право на реплику има председник
одборничке групе, односно само један
одборник политичке странке или групе
грађана.
Председник
Скупштине
може
ускратити право на реплику уколико оцени
да нису испуњени услови из става 1. и 2. овог
члана, уз образложење о неиспуњености
услова.
Реплика не може трајати дуже од три
минута.
3.7.

Повреда Пословника
Члан 76.
Одборнику који затражи да говори о
повреди овог Пословника Председник
Скупштине даје реч одмах по завршеном
излагању претходног говорника.
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Одборник је дужан да наведе који је
члан овог Пословника по његовом мишљењу
повређен, да је цитира и образложи у чему се
састоји повреда, с тим што може говорити
најдуже три минута.
Председник Скупштине је дужан да
да објашњење поводом изречене примедбе.
Ако одборник није задовољан датим
објашњењем, председник Скупштине позива
одборнике да се изјасне о постојању повреде
овог Пословника.
3.8. Излагање говорника и ред на
седници
Члан 77.
Говорник може говорити само о
питању које је на дневном реду.
Ако се говорник удаљи од дневног
реда, председник Скупштине ће га
опоменути и позвати да се држи дневног
реда. Ако се говорник и после друге опомене
не буде држао дневног реда, Председник
Скупштине ће му одузети реч.
Говорника може прекинути или
опоменути на ред само Председник
Скупштине.
Није дозвољено ометање говорника
добацивањем или коментарисањем излагања,
нити други поступак којим се омета слобода
говора.
Председник Скупштине је дужан да
се брине да говорник не буде ометан у свом
излагању.
4. Одлучивање
Члан 78.
Скупштина о сваком предлогу који је
стављен на дневни ред седнице одлучује
после расправе, осим у случајевима у којима
је овим Пословником одређено да се
одлучује без расправе.
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4.1. Гласање о предлогу

Члан 79.
После закључене расправе прелази се
на гласање о предлогу.
О предлогу се гласа у целини.
Ако је стављен амандман, прво се
одлучује о амандману, а затим о предлогу у
целини.
Члан 80.
Скупштина одлучује већином гласова
присутних одборника.
Изузетно од става 1. овог члана,
Скупштина, већином од укупног броја
одборника:
1 доноси Статут и одлучује о предлогу
за промену Статута;
2 доноси буџет;
3 доноси просторни план;
4 доноси урбанистичке планове;
5 одлучује о јавном задуживању
општине;
6 бира и разрешава Председника
Скупштине и Заменика председника
Скупштине;
7 бира и разрешава Председника
општине, Заменика председника општине и
чланове Општинског већа;
8 одлучује и у другим случајевима
утврђеним Законом и Статутом општине.
Члан 81.
Гласање на седници Скупштине је
јавно, осим ако законом, Статутом, овим
Пословником или одлуком Скупштине није
одређено да се гласа тајно.
Одборници гласају изјашњавањем за
предлог или против предлога или се
уздржавају од гласања.
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У случају да се одборник не изјасни
да ли је “за” или “против” предлога, нити да
ли је уздржан, сматра се да није гласао.
4.1.1. Јавно гласање
Члан 82.
Јавно гласање се врши дизањем руке
или поименично – прозивком.
Члан 83.
Када се гласа дизањем руке,
председник Скупштине прво позива да се
изјасне одборници који гласају „за“, затим
они који гласају „против“ и на крају
одборници који су уздржани.
Председник Скупштине утврђује и
објављује резултате гласања и то:
- колико је гласало ''за'',
- колико је гасало ''против'' и
- колико се уздржало од гласања.
Члан 84.
Скупштина може одлучити, на
предлог
Председника
Скупштине,
представника предлагача или одборника да
се о одређеном питању гласа прозивком.
4.1.2. Поновљено гласање
Члан 85.
Председник Скупштине, представник
предлагача и сваки одборник могу изразити
сумњу у тачност бројања, одмах по
објављивању резултата гласања.
У случају из става 1. овог члана
гласање се понавља.
Ако
Председник
Скупштине,
представник предлагача или одборник и у
поновљеном гласању искажу сумњу у
тачност бројања, гласа се прозивком.
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Одлука се сматра донетом ако је за њу
гласала већина присутних одборника ако
седници присуствује већина од укупног броја
одборника, односно законом и Статутом
предвиђена већина.
4.1.3. Тајно гласање
Члан 86.
Тајно гласање врши се на гласачким
листићима који су исте величине, облика и
боје и оверени печатом Скупштине.
Сваки одборник по прозивци добија
гласачки листић.
Неважећим гласачким листићима
сматрају се они из којих се не може тачно
утврдити да ли је одборник гласао "за" или
"против" предлога.
Члан 87.
Тајним
гласањем
руководи
председник Скупштине, а помажу му
секретар Скупштине и по један одборник из
две највеће одборничке групе у Скупштини.
По завршеном гласању председник
Скупштине утврђује резултате гласања и
објављује да ли је предлог прихваћен или
одбијен.
5. Одржавање реда на седници
Члан 88.
О реду на седници Скупштине стара
се Председник Скупштине.
За повреду реда на седници
Председник Скупштине може да изрекне
меру упозорења или одузимања речи.
Скупштина на предлог Председника
Скупштине може да изрекне и меру удаљења
са седнице.

5.1. Мера упозорења
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Члан 89.
Мера упозорења изриче се одборнику
који својим понашањем, узимањем речи кад
му је председник Скупштине није дао,
ометањем и упадањем у реч говорнику или
сличним поступком нарушава ред на
седници или на други начин поступа
противно одредбама овог Пословника.
5.2. Мера одузимања речи
Члан 90.
Мера одузимања речи изриче се
одборнику:
• који својим говором нарушава ред на
седници или повређује одредбе овог
Пословника, а већ му је претходно два пута
изречена мера упозорења из члана 89. овог
Пословника,
• у случају прекорачења времена
одређеног за излагање Председник ће
опоменути говорника да је време протекло, а
ако говорник у току наредног минута не
заврши излагање, одузеће му реч.
• ако се удаљи од дневног реда,
Председник Скупштине ће га опоменути и
позвати да се држи дневног реда, а ако се
говорник и после друге опомене не буде
држао дневног реда, Председник Скупштине
ће му одузети реч.
• Изречена мера одузимања речи уноси
се у записник.
5.3. Мера удаљења са седнице
Члан 91.
Мера удаљења са седнице изриче се
одборнику који и после изречене мере
упозорења, односно мере одузимања речи,
омета или спречава рад на седници или на
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седници вређа Скупштину, одборнике,
односно друге учеснике на седници или
употребљава изразе који нису у складу са
достојанством Скупштине.
Мера удаљења са седнице може се
изрећи одборнику и без претходно изречених
мера, у случају поступања којим се угрожава
физички или морални интегритет учесника
седнице.
Одборник може бити удаљен само са
седнице на којој је повредио ред.
Одборник коме је изречена
мера удаљења са седнице дужан је да се
одмах удаљи из сале у којој се одржава
седница.
Члан 92.
Ако
председник
Скупштине
редовним мерама не може да одржи ред на
седници, одредиће кратак прекид седнице и
обезбедити услове за наставак седнице.
Одредбе о одржавању реда на
седници Скупштине примењују се и на све
друге учеснике у раду седнице Скупштине,
а сходно се примењују и на седницама
радних тела Скупштине.
6. Прекид и закључење седнице
6.1. Прекид седнице
Члан 93.
Кад услед обимности дневног реда,
или из других разлога не може да се заврши
расправа по свим тачкама дневног реда
председавајући, представник предлагача и
сваки одборник могу предложити да се
седница прекине и закаже наставак седнице
у одређени дан и час, о чему се писано или
телефонским путем обавештавају само
одсутни одборници.
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О овом предлогу Скупштина се
изјашњава гласањем, већином присутних
одборника.
6.2. Закључење седнице
Члан 94.
Седницу Скупштине закључује
председник Скупштине после спроведеног
поступка одлучивања о дневном реду и
након одборничких питања.
7. Записник
Члан 95.
О раду на седници Скупштине води
се записник.
О вођењу записника стара се секретар
Скупштине, а усвојени записник потписују
Председник Скупштине и секретар
Скупштине.
У записник се обавезно уноси: време
и место одржавања седнице; име
председавајућег седницом; број присутних
одборника, имена одсутних одборника;
имена лица која су присуствовала седници по
позиву и као гости; утврђени дневни ред;
кратак ток седнице са назнаком питања о
којима се расправљало и одлучивало и
именима говорника; резултат гласања о
појединим питањима; назив свих аката
донетих на седници; изречене мере на
седници.
Председник
Скупштине
може
формулисати поједине закључке који се
уносе у записник.
Оригинал записника чува се у
документацији Скупштине.
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Члан 96.
Седнице Скупштине се снимају, а
аудио-визуелни
запис
се
чува
у
документацији и архиви.
Снимљени запис може добити и сваки
одборник на његов писани захтев.
VI – ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА
ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА У
СКУПШТИНИ
1. Акти које доноси Скупштина

Члан 97.
Скупштина доноси: Статут, одлуку,
програм, план,
решење,
закључак,
пословник, декларацију, препоруку, друге
акте у складу са законом, Статутом и овим
пословником
и
доноси
аутентично
тумачење прописа чији је доносилац.
2. Предлагање акта
Члан 98.
Предлог акта могу да поднесу
Општинско веће, одборничке групе, сваки
одборник Скупштине и најмање 10% бирача
са пребивалиштем на територији општине.
Предлог акта подноси се у облику у
коме се акт доноси и мора бити образложен.
Образложење мора да садржи правни
основ и разлоге за доношење акта,
објашњење циља који се жели постићи,
образложење конкретних решења и процену
износа финансијских средстава потребних за
спровођење акта.
Ако је предлагач акта група
одборника, у предлогу мора да се назначи
један представник предлагача.
Ако то није учињено, сматра се да је
представник предлагача први потписани
одборник.
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Члан 99.
Предлог акта пре разматрања у
Скупштини упућује се надлежном радном
телу и Општинском већу, ако Општинско
веће није предлагач акта.
Надлежна радна тела и Општинско
веће у својим мишљењима могу предложити
Скупштини да прихвати предлог акта у
целини или да предлог не прихвати.
Уколико надлежна радна тела не
доставе мишљење, Скупштина може предлог
акта разматрати и без њих.
Члан 100.
Предлагач акта, односно овлашћени
представник предлагача, може, на почетку
расправе, да изложи допунско образложење
предлога. Он има право да учествује у
расправи све до њеног закључења, да даје
објашњења и износи своје мишњење.
По окончању расправе, предлагач,
односно овлашћени представник предлагача
има право на завршну реч.
Члан 101.
Предлагач акта има право да повуче
предлог акта пре почетка гласања о предлогу
одлуке у целини.
3. Јавна расправа
Члан 102.
Предлог акта који је утврђен након
спроведене јавне расправе, Скупштина
разматра заједно са извештајем предлагача о
спроведеној јавној расправи.
Извештај из става 1. овог члана
садржи приказ свих сугестија и предлога
датих у јавној расправи и образложење
разлога због којих поједине сугестије и
предлози нису прихваћени.
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4. Амандман
4.1. Подношење амандмана

Члан 103.
Предлог за измену и допуну предлога
акта подноси се председнику Скупштине у
облику амандмана.
Амандман може поднети одборник,
Општинско веће, Председник општине,
стално радно тело Скупштине и најмање
10%
бирача са пребивалиштем на
територији Општине.
Амандман се подноси у писаном
облику, најкасније 24 часа до почетка
седнице.
Изузетно, предлагач може поднети
амандман писмено и пре почетка седнице и
усмено у току седнице све до закључења
расправе.
На предлог Статута, урбанистичких
планова, буџета, јавног задуживања,
амандмани се подносе најкасније 72 сата пре
заказаног почетка седнице Скупштине.
О амандману се обавезно изјашњава
представник предлагача и Општинско веће
кад оно није предлагач.
4.2. Одлучивање о амандманима
Члан 104.
Ако предлагач акта прихвати
амандман који је поднет на предлог акта,
амандман постаје саставни део предлога акта
и о њему се Скупштина посебно не
изјашњава.
Члан 105.
Скупштина посебно одлучује о
сваком амандману који предлагач акта, није
прихватио.
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Скупштина прво одлучује о поднетим
амандманима по редоследу чланова општег
акта на које се односе.
Подносилац амандмана не може
подносити више амандмана на исти члан
предлога акта.
Ако је поднето више амандмана на
исти члан предлога акта, прво се одлучује о
амандману којим се предлаже брисање тог
члана, а затим о амандманима којим се
предлаже измена целог члана.
Ако је на исти члан предлога акта
амандман поднело више предлагача прво се
одлучује о амандманима одборника.
О амандманима на акт се одлучује
истом већином гласова која је потребна за
доношење акта.
Подносилац амандмана може да
повуче амандман до закључења претреса о
предлогу акта на који је амандман поднет.
аката

5. Доношење аутентичног тумачења

Члан 106.
Предлог за доношење аутентичног
тумачења аката може да поднесе овлашћени
предлагач акта, као и свако правно или
физичко лице.
Предлог из става 1. овог члана
подноси се надлежној Комисији Скупштине
(даље: Комисија), у писаном облику и мора
бити образложен.
Комисија
сачињава
предлог
аутентичног тумачења и доставља га
подносиоцу предлога и Скупштини.
Скупштина одлучује о предлогу
Комисије из става 3. овог члана.
У погледу поступка за доношење
аутентичног тумачења сходно се примењују
одредбе овог Пословника о поступку за
доношење аката.

29. април 2017.

6. Хитан поступак

Члан 107.
Ако за доношење појединог акта
постоји неодложна потреба или ако би
недоношење таквог акта у одређеном року
имало или могло имати штетне последице по
интересе грађана или правних лица, односно
за обављање послова из надлежности
Општине, предлог акта може се изнети
Скупштини на разматрање и одлучивање без
претходног разматрања у радним телима
Скупштине.
Када предлаже хитан поступак,
предлагач акта мора образложити разлоге
због којих тражи хитан поступак.
Члан 108.
О предлогу за уношење акта у дневни
ред седнице по хитном поступку одлучује се
без расправе. Пре гласања о том питању
Скупштина ће саслушати образложење
предлагача.
Ако Скупштина усвоји предлог да се
акт разматра по хитном поступку, предлог
акта се уноси у дневни ред исте седнице.
Скупштина може у току седнице
затражити хитно мишљење надлежног
радног тела Скупштине и Општинског већа
када оно није предлагач.
Предлог акта који се доноси по
хитном поступку мора се доставити
одборницима најкасније до почетка седнице.
7. Потписивање и објављивање аката
Члан 109.
Акте донете на седници Скупштине
потписује председник Скупштине. Изворник
акта поднетог на потпис председнику
Скупштине својим потписом претходно
оверава секретар Скупштине.
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Члан 110.
Изворник акта у тексту који је усвојен
на седници Скупштине, потписан од стране
Председника Скупштине и оверен печатом
Скупштине, чува се трајно у документацији
Скупштине.
На основу изворника акта сачињавају
се отправци акта који су истоветне садржине
као изворник акта.
Секретар може након доношења акта
да врши исправке очигледних техничких
грешака у акту.
О изради отправака аката, чувању
изворника аката и њиховој евиденцији,
објављивању аката и њиховом достављању
заинтересованим органима и организацијама
стара се надлежна стручна служба
Општинске управе.
Члан 111.
Акти из члана 97. овог Пословника
објављују се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште”, у складу са
посебном одлуком Скупштине.
Секретар Скупштине, на основу
изворног текста одлуке и другог акта, даје
исправке грешака у објављеном тексту
одлуке и другог акта ако за тим има потребе.
VII – РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ
НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ,
РАТНОГ ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Члан 112.
Скупштина наставља са радом од
проглашења ванредног стања, непосредне
ратне опасности или ратног стања до дана
избора новог сазива.
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Члан 113.
Одредбе овог Пословника примењују
се у раду Скупштине и у случају ванредног
стања, непосредне ратне опасности или
ратног стања, уколико овим Пословником и
другим општим актима Скупштине није
другачије одређено.
Члан 114.
Седницу Скупштине, у случају
ванредног стања, непосредне ратне
опасности или ратног стања, сазива
Председник Скупштине, на начин и у
роковима примереним датим околностима у
време сазива исте.
Када седници Скупштине није у
могућности
да
присуствује
већина
одборника, седница се одржава са бројем
присутних.
Члан 115.
Уколико седница Скупштине не може
да се организује, послове и задатке из њене
наднежности
обавља
Председник
Скупштине, с тим што је дужан да на првој
наредној седници Скупштини поднесе
извештај о предузетим активностима ради
њихове верификације.
Члан 116.
Одборници су дужни да у
случајевима ванредног стања, непосредне
ратне опасности или ратног стања,
извештавају секретара Скупштине о свакој
промени адресе пребивалишта или
боравишта.
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VIII- ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ

Члан 117.
Седнице Скупштине су јавне.
За јавност рада Скупштине одговоран
је Председник Скупштине.
Сазив седнице обавзно се објављује
на интернет страници Општине Велико
Градиште и на огласној табли.
Члан 118.
Скупштина, на образложени предлог
Председника Скупштине, сталног радног
тела, Општинског већа и најмање десет
одборника, може одлучити да седница не
буде јавна због разлога безбедности и других
разлога утврђених законом који се констатују
пре утврђивања дневног реда.
О предлогу из става 1. овог члана
Скупштина одлучује без расправе.
Члан 119.
Седници Скупштине имају право да
присуствују и грађани и представници
удружења грађана који своје присуство
најаве организационој јединици Општинске
управе надлежној за послове Скупштине,
најкасније два дана пре одржавања седнице,
осим када се седница држи без присуства
јавности.
У случају да не постоји могућност да
сви заинтересовани присуствују седници
Скупштине, Председник Скупштине ће
одлучити коме ће омогућити присуство
седници,
полазећи
од
редоследа
пријављивања и интереса пријављених за
тачке на дневном реду.
Члан 120.
Представници средстава јавног
информисања имају право да присуствују
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седницама Скупштине и њених радних тела
ради обавештавања јавности о њиховом раду.
Члан 121.
Представницима средстава јавног
информисања стављају се на располагање
предлози одлука, других прописа и општих
аката,
као
и
информативни
и
документациони материјали о питањима из
рада Скупштине и њених радних тела.
Представницима средстава јавног
информисања обезбеђују се потребни услови
за праћење рада на седницама Скупштине и
њених радних тела.
Члан 122.
Радио-станице и телевизијске станице
могу преносити ток седнице Скупштине која
је отворена за јавност.
Скупштина може да изда службено
саопштење за средства јавног информисања.
Текст службеног саопштења саставља
надлежна служба Општинске управе, а
одобрава Председник Скупштине или лице
које он овласти.
Конференцију за штампу, у вези са
питањима која разматра Скупштина, може да
одржи Председник Скупштине, Заменик
председника Скупштине или одборник кога
овласти Скупштина, а председник радног
тела Скупштине о питањима из надлежности
тог радног тела.
IX – ПРАВА И ДУЖНОСТИ
ОДБОРНИКА

Члан 123.
Одборник је дужан да учествује у
раду Скупштине и радних тела чији је члан.
Одборник који из оправданих разлога
не може да присуствује седници обавештава
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о томе председника или секретара
Скупштине.
У току седнице одборник обавештава
Председника Скупштине о напуштању
седнице.
Члан 124.
Одборник има право да буде
обавештаван о свим питањима чије му је
познавање потребно ради вршења функције
одборника.
Члан 125.
Одборник има право да од
Председника Скупштине, председника
сталних радних тела Скупштине и
Начелника Општинске управе тражи
обавештења и објашњења о питањима која се
односе на послове из оквира њихових права
и дужности, а која су му потребна за вршење
функције одборника.
Члан 126.
Стручне службе Општинске управе
обезбеђују, у оквиру свог делокруга, услове
за обављање функције одборника и на захтев
одборника пружају стручну помоћ у изради
предлога које они подносе Скупштини и
радним телима, помажу одборницима у
обављању других послова које им повери
Скупштина и радно тело, дају обавештења и
стручна објашњења о питањима од значаја за
вршење функције одборника и старају се о
обезбеђењу техничких услова за њихов рад.
Члан 127.
Одборник има право да постави
одборничко питање.
Одборничко питање, по правилу, даје
се у писаном облику.
Изузетно, одборничко питање може
се на седници и усмено поставити, с тим што
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је одборник дужан да накнадно достави
одборничко питање у писаној форми у року
од 3 дана од одржане седнице. У супротном,
такво питање се не узима у даљи поступак.
Члан 128.
Председник Скупштине може да
упозори
одборника
који
поставља
одборничко питање да питање није
постављено у складу са одредбама
Пословника.
Члан 129.
На питање које је постављено на
седници или између две седнице, одговор се,
по правилу, доставља на првој наредној
седници.
Ако то није могуће због потребе
прикупљања података и информација или из
других разлога, рок за двање одговора на
одборничко питање може се продужити, али
не дуже од 60 дана.
Одговор се, по правилу, даје у
писаном облику одборнику који је
одборничко питање поставио.
На захтев одборника који је питање
поставио, одговор се доставља свим
одборницима.
Члан 130.
Одговор на одборничко питање мора
бити кратак, сажет, јасан и директан.
Члан 131.
После датог одговора на одборничко
питање, одборник који је поставио питање
има право да, у трајању од највише пет
минута, коментарише одговор на своје
питање или да постави допунско питање.

29. април 2017.

Члан 132.
Одборник ужива имунитет.
Одборник не може бити позван на
кривичну одговорност, притворен или
кажњен за изражено мишљење или давање
гласа у Скупштини.
Члан 133.
Одборник има право на накнаду
трошкова за обављање одборничке функције
и друга примања која утврђује Скупштина
посебном одлуком.
X- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Све именице које се у овом
Пословнику користе у мушком роду,
истовремено обухватају и именице у
женском роду.
Члан 134.
Даном ступања на снагу овог
Пословника престаје да важи Пословник
Скупштине општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико
Градиште”, бр. 11/08).
Члан 135.
Овај Пословник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште”.
Број: 020-5/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

29. април 2017.

Скупштина општине Велико Градиште
на основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон ), чланова 2., 4. и
13. Закона о комуналним делатностима („Сл.
гласник РС“, бр. 88/2011и 104/2016 ) и члана 18.
тачка 6. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“
бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16), на 9. седници
одржаној 28.04.2017. године, донела је
ОДЛУКУ О КОМУНАЛНИМ
ДЕЛАТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Број 6
III ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 3.

Под обављањем комуналних делатности
(како оних утврђених законом, тако и оних
одређених чланом 2. ове Одлуке) подразумева се
обављање појединих послова, из оквира
комуналне делатности, који представљају
заокружену функционалну целину (у даљем
тексту: комунални послови) и то:

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1

Одлуком о комуналним делатностима (у
даљем тексту: Одлука) одређују се комуналне
делатности које су од интереса за општину
Велико Градиште (у даљем тексту: Општина),
начин и поступак поверавања комуналних
делатности на територији Општине, као и надзор
над обављањем комуналне делатности.

2

Члан 1

II КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД
ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ
Члан 2.

Поред комуналних делатности одређених
законом, као комуналне делатности од интереса
за Општину, одређују се:

1

2

3

4

5

6
7

изградња, уређење и управљање јавним
гаражама и затвореним паркиралиштима,
постављања рекламних паноа и рекламних
ознака на површинама јавне намене,
изградња, уређење и одржавање аутобуских
стајалишта камионских и аутобуских
терминала као и јавних складишта,
постављање и одржавање хоризонталне и
вертикалне саобраћајне сигнализације,
постављање и одржавање урбаног партерног
мобилијара,
одржавање и поправке стамбених и
пословних зграда, установа и других облика
организовања, за које се средства планирају
у буџету Општине,
одржавање језера, изградња, одржавање и
управљање јавним плажама и јавним
тоалетима.
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3

5

6

делатност снабдевање водом за пиће,
обухвата комуналне послове: захватање,
пречишћавање, прерада и испорука воде
водоводном мрежом до мерног инструмента
потрошача,
обухватајући
и
мерни
инструмент,
изградњу,
одржавање
артеријских бунара и водоводних линија на
сеоском подручју као и друге послове везане
за ову делатност,

делатност пречишћавање и одвођење
атмосферских и отпадних вода, обухвата
комуналне послове: сакупљање, одвођење,
пречишћавање и испуштање отпадних,
атмосферских и површинских вода са
површина јавне намене, односно од
прикључка
корисника
на
уличну
канализациону мрежу, третман отпадних
вода у постројењу за пречишћавање,
црпљење, одвоз и третирање фекалија из
септичких јама, као и друге послове везане
за ову делатност,

делатност управљање комуналним отпадом,
обухвата комуналне послове: сакупљање
комуналног отпада, његово одвожење,
третман и безбедно одлагање укључујући
управљање, одржавање, санирање и
затварање депонија, као и селекцију
секундарних сировина и одржавање, њихово
складиштење и третман, као и друге послове
везане за ову делатност,

делатност управљање гробљима и погребне
услуге, обухвата комуналне послове:
одржавање гробља и објеката, који се налазе
у склопу гробља, сахрањивање, одржавање
пасивних гробаља и спомен обележја, као и
друге послове везане за ову делатност,

делатност
управљање
јавним
паркиралиштима, обухвата комуналне
послове: стварање и одржавање услова за
коришћење јавних саобраћајних површина и
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8

9
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посебних простора одређених за паркирање
моторних возила, као и уклањање и
паркираних
возила
и
премештање
постављање уређаја којима се спречава
одвожење возила по налогу надлежног
органа, као и друге послове везане за ову
делатност,
делатност обезбеђење јавног осветљења,
обухвата комуналне послове: одржавање,
адаптацију и унапређење објеката и
инсталација јавног осветљења којима се
осветљавају саобраћајне и друге површине
јавне намене, осветљавање зграда, објеката,
тргова и улица, декоративно осветљавање
Општине, као и друге послове везане за ову
делатност,

делатност управљање пијацама, обухвата
комуналне послове: комунално опремање,
одржавање и организација делатности на
затвореним и отвореним просторима, који су
намењени
за
обављање
промета
пољопривредно-прехрамбених и других
производа, централизовано и на појединим
одговарајућим објектима, као и друге
послове везане за ову делатност,

делатност одржавање улица и путева,
обухвата комуналне послове: извођење
радова на којима се обезбеђује несметано и
безбедно одвијање саобраћаја, односно
санацији коловоза асфалтом и санирање
тротоара бехатоном, поправка улегнућа,
постављање ивичњака и слично, као и
послови којима се обезбеђује, чува и
унапређује употребна вредност улица,
путева, тргова, платоа и слично, као и друге
послове везане за ову делатност,

10 делатност
одржавање
чистоће
на
површинама јавне намене, обухвата
комуналне послове: чишћење и прање
асфалтираних, бетонских, поплочаних и
других површина јавне намене, прикупљање
и одвожење комуналног отпада са тих
површина, чишћење леда и снега и слично,
одржавање и пражњење посуда за отпатке на
површинама јавне намене као и одржавање
чистоће јавних чесми, бунара, фонтана,
купалишта, плажа и јавних тоалета; као и
друге послове везане за ову делатност,

11 делатност одржавање јавних зелених
површина, обухвата комуналне послове:
уређење, текуће и инвестиционо одржавање
и санација зелених рекреативних површина
и приобаља, уређење зелених површина за
рекреацију на јавном грађевинском
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земљишту; као и друге послове везане за ову
делатност,

12 делатност зоохигијене, обухвата комуналне
послове: хватање, збрињавање, ветеринарска
нега и смештај напуштених и изгубљених
животиња (паса и мачака) у прихватилишта
за животиње, лишавање живота за
неизлечиво болесне и повређене напуштене
и изгубљене животиње, контрола и смањење
популације напуштених паса и мачака,
нешкодљиво уклањање лешева животиња са
површина јавне намене до објеката за
сакупљање, прераду или уништавање отпада
животињског порекла, као и друге послове
везане за ову делатност, спровођење мера
контроле и смањења популације штетних
организама, глодара и инсеката спровођењем
мера
дезинфекције,
дезинсекције
и
дератизације на површинама јавне намене,
као и друге послове везане за ову делатност,

13 делатност изградња, уређење и управљање
јавним
гаражама
и
затвореним
паркиралиштима, обухвата комуналне
послове: изградњу, одржавање, уређење и
одржавање јавних подземних и надземних
гаража
и
посебних
(затворених)
паркиралишта; као и друге послове везане за
ову делатност,

14 делатност постављања рекламних паноа и
рекламних ознака на површинама јавне
намене, обухвата комуналне послове:
постављања рекламних паноа и других
сличних средстава на површинама јавне
намене, као и друге послове везане за ову
делатност,

15 делатност изградње, уређења и одржавања
аутобуских стајалишта, камионских и
аутобуских терминала, као и јавних
складишта, обухвата комуналне послове:
изградње, уређења и одржвања аутобуских
стајалишта, изградња, одржавање и
управљање
аутобуским,
камионским
терминалима, као и свим пратећим
садржајима на истим, изградња, одржавање
и управљање јавним складиштима, са свим
пратећим садржајима на њима, као и друге
послове везане за ову делатност,

16 делатност постављање и одржавање
хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације, обухвата комуналне послове:
обележавање комплетне хоризонталне
сигнализације на општинским путевима,
постављање и одржавање вертикалне
саобраћајне сигнализације (семафори,
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саобраћајни знаци, одбојне ограде, заштитне
ограде, туристичке сигнализације и сл.)
постављање и одржавање потапајућих
стубова, барикадних објеката, рампи и
слично, као и друге послове везане за ову
делатност,

17 делатност постављања и одржавање урбаног
партерног мобилијара, обухвата комуналне
послове: постављање и одржавање урбаног
партерног мобилијара као што су дечија
игралишта, рекреациони спортски терени,
теретане на отвореном, заштитне мреже и
ограде на игралиштима и теренима, клупа,
обележавање простора за шетњу и тренажу
паса и мачака, као и друге послове везане за
ову делатност,

18 делатност одржавања и поправке стамбених
и пословних зграда, установа и других
облика организовања, за које се средства
планирају у буџету Општине, обухвата
комуналне послове: текућег и инвестиционог
одржавања на крововима, фасадама,
инсталацијама, подрумском и другом
простору које је битно за безбедност грађана
и функционисање и обављање делатности,
као и друге послове везане за ову делатност,

19 делатност одржавања језера, изградња,
одржавање и управљање јавним плажама и
јавним тоалетима, обухвата комуналне
послове: уређење приобаља језера, кошење
подземних трава, обележавање и насипање
плажа, изградња и постављање објеката на
плажама,
изградња,
постављање
и
одржавање јавних тоалета, као и друге
послове везане за ову делатност.

Комуналну делатност може обављати
јавно
предузеће,
привредно
друштво,
предузетник или други привредни субјект.
Обављање комуналних делатности, врши
се у складу са законом, одлукама Скупштине, као
и другим актима других надлежних органа.
IV ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 4.

У циљу ефикаснијег, квалитетнијег и
рационалнијег управљања пословима, комуналне
делатности, односно комунални послови као
поједини послови из оквира комуналне
делатности могу бити поверени јавним
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предузећима,
привредним
друштвима,
предузетницима или другим привредним
субјектима.
Поверавање обављања комуналних
делатности, односно комуналних послова,
уређује се одлукама Скупштине општине о
условима и начину обављања комуналне
делатности .
Поверавање из става 1. овог члана, врши
се уговором о поверавању, осим када се оснива
јавно предузеће.
Уговором о поверавању, ближе се
дефинише обављање поверене делатности или
посла, у складу са одлуком Скупштине о
условима и начину обављања комуналне
делатности, односно посла, као и висина
евентуалне накнаде, односно таксе коју плаћа
привредни субјекат коме је поверавање
извршено.
На поступак поверавања обављања
комуналне делатности, односно комуналних
послова чије се финансирање врши из буџета
јединице локалне самоуправе, односно чије се
финансирање обезбеђује у целости или
делимично наплатом накнаде од корисника
комуналних услуга, примењују се одредбе закона
којим се уређује јавно –приватно партнерство и
концесије.
Општина ће се у поступку поверавања
обављања комуналних делатности, односно
комуналних послова, руководити начелима
конкуренције, економичности, ефикасности и
заштите животне средине.
Општина може са две или више јединица
локалне самоуправе спорзумом уредити
заједничко обављање комуналне делатности,
осим ако то није другачије уређено другим
посебним прописом.
Уколико утврде интерес за заједничко
обављање комуналне делатности,општинско
Веће доноси одлуку о изради студије
оправданости .
Садржина
студије оправданости
дефинисана је Законом.
Општинска
управа
Одељење
за
урбанизам комунално стамбене и имовинско
правне послове једном годишње у периоду од
01.12 до 31.12 текуће године врши анкетирање
преко сајта Општине Велико Градиште
корисника комуналних услуга о квалитету
пружања комуналних услуга
Уколико су резултати изјашњавања
корисника комуналних услуга такви да већина
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није задовољна пруженом комуналном услугом
одређеног вршиоца делатности, Општинско Веће
општине Велико Градиште покреће поступак
преиспитивања рада тог вршиоца комуналне
делатности и налаже му да отклони недостатак
који су наведени у изјашњењу корисника у року
који не може бити дужи од 90 дана.
Уколико вршилац комуналне делатности
не поступи у погледу одклањања недостатака
квалитете
пружене
комуналне
услуге,
Скупштина општине може раскинути закључен
уговор о поверавању и поверити обављање
комуналне делатности другом вршиоцу
комуналне делатности који испуњава услове
предвиђене Законом.
Ова одлука непосредно се примењује на
све уговорне односе вршилаца комуналне
делатности са корисницима комуналних услуга
као општи услови пословања.
Уговорни однос о пружању комуналне
услуге, настаје започињањем коришћења
комуналне услуге, односно почетком пружања
комуналне услуге.
Обавеза корисника комуналне услуге,
укључујући и плаћање цене комуналне услуге,
настаје започињањем коришћења комуналне
услуге, односно почеком пружања комуналне
услуге и када се она користи супротно
прописима којима се уређује та комунална
делатност.
V ОПШТА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ВРШИЛАЦА КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ И КОРИСНИКА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 5.

Вршилац комуналне делатности дужан је
да организује рад и пословање тако да обезбеди:

- трајно и несметано пружање комуналних
услуга под условима и на начин уређен законом,
прописима, одлукама општине и стандардима
донетим на основу закона;
- квалитет услуга прописан одлуком општине
или уговорен са општином/градом, а нарочито
тачност у погледу рокова, сигурност корисника у
добијању услуга и здравствену и хигијенску
исправност у складу са прописима;
- одржавање, развој и заштиту комуналних
објеката, постројења и опреме који служе за
обављање комуналне делатности;
- развој и унапређење квалитета и врста
комуналних услуга и унапређење рада.
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Ако вршилац комуналне делатности
обавља и другу делатност уз поверену, обавезан
је да у рачуноводству одвојено исказује све
приходе и расходе везане за обављање поверене
комуналне делатности.
Члан 6.

У случају планираних прекида у
пружању комуналне услуге, вршилац комуналне
делатности дужан је да о свом трошку у
средствима јавног информисања или на други
погодан начин обавести кориснике услуга о
планираним или очекиваним сметњама и
прекидима који ће настати или могу настати у
пружању услуга, најкасније 24 сата пре
очекиваног прекида.
Члан 7.

У случају наступања непланираних
прекида у пружању комуналних услуга, односно
обављању комуналне делатности, вршилац
комуналне делатности дужан је да о томе одмах
обавести надлежни орган Општинске управе и
истовремено да предузме потребне мере за
отклањање узрока поремећаја, а нарочито да
обезбеди:
•

•

•

•
•

-привремено пружање комуналних услуга из
алтернативних извора;
радно ангажовање запослених на отклањању
узрока поремећаја, односно прекида;
ангажовање трећих лица у обезбеђивању
услова за вршење комуналних услуга;
хитну поправку и замену инсталација и
уређаја којима се обавља комунална
делатност;
заштиту комуналних објеката, уређаја и
постројења од хаварија, и друге неопходне
мере.

Ако вршилац комуналне делатности не
предузме потребне мере ради отклањања узрока
прекида у пружању комуналних услуга, односно
обављању комуналне делатности у року од 24
часа, надлежни орган Општинске управе има
право да предузме мере за хитну заштиту
комуналних објеката и друге угрожене имовине
на терет вршиоца комуналне делатности.
Члан 8.

По пријему обавештења о непланираном
прекиду у пружању комуналних услуга, односно
обављању комуналне делатности, Општинска
управа о томе одмах обавештава председника
општине.
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Председник општине, на предлог
надлежног органа Општинске управе, може
наложити вршиоцу комуналне делатности
предузимање и других неопходних мера или сам
предузети мере и то:

•

•

•
•

•

одредити ред првенства и начин пружања
услуга оним корисницима код којих би услед
прекида настала опасност по живот и рад
грађана или рад правних и фихичких лица,
или би настала значајна или ненадокнадива
штета;
за хитну заштиту комуналних објеката и
друге угрожене имовине;
за обезбеђивање потребне механизације и
других уређаја, ангажовање стручних лица и
набавку енергената;
обезбеђивање финансијских средстава за
санирање оштећених комуналних објеката;
утврђивање
разлога
и
евентуалне
одговорност за непланирани прекид у
пружању комуналних услуга, односно
обављању комуналне делатности и учињену
штету.
Члан 9.

Уколико вршилац комуналне делатности
у случају непланираних прекида у пружању
комуналних услуга, односно обављању
комуналне делатности не предузме мере из члана
7. ове одлуке, односно не поступи по налозима
Председника општине из члана 8. ове одлуке,
Скупштина општине након успостављања
редовног стања у вршењу комуналне делатности
може:

•

•

•

раскинути уговор о поверавању обављања
комуналне делатности;
умањити или ускратити новчана средства
која
исплаћује
вршиоцу
комуналне
делатности у обиму потребном за накнаду
штете настале непоступањем вршиоца;
покренути
поступак
за
утвђивање
одговорности и разрешење одговорних лица
и чланова органа вршиоца комуналне
делатности које она бира или на чији избор
даје сагласност.
Члан 10.

У случају штрајка, вршилац комуналне
делатности дужан је да обезбеди минимум
процеса рада у обављању комуналне делатности
и пружању комуналних услуга, у складу са
планом минимума процеса рада и посебним
прописом Скупштине општине.

Члан 11.
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Ако вршилац комуналне делатности не
обезбеди и не врши минимум процеса рада
надлежни орган Општине, по сазнању о
непоштовању минимума процеса рада, упутиће
вршиоцу упозорење и наложити му да успостави
минимум процеса рада најкасније у року од 12
сати од давања упозорења.
Уколико и после упозорења вршилац
комуналне делатности не успостави минимум
процеса рада, Председник општине на предлог
надлежног органа Општинске управе може
предузети следеће мере:

•

•

•
•

•

привремено ангажовати другог вршиоца за
обављање комуналне делатности;
ангажовати друга физичка лица за обављање
комуналне делатности;
ограничити вршиоцу комуналне делатности
право употребе комуналних објеката у
општинској својини;
покренути
поступак
утврђивања
одговорности и разрешења лица у органима
вршиоца комуналне делатности које бира или
на чији избор даје сагласност Скупштина
општине;
покренути поступак за раскид уговора о
поверавању
обављања
комуналне
делатности.

Мере из става 2. овог члана предузимају
се на терет вршиоца комуналне делатности.
Члан 12.

Корисник комуналне услуге дужан је да
користи комуналну услугу на начин којим се не
ометају други корисници и не угрожава животна
средина, нити се угрожавају објекти и опрема у
функцији обављања одређене комуналне
делатности.
Члан 13.

Вршилац комуналне делатности може
привремено обуставити комуналну услугу
кориснику само када корисник:

1)
изврши прикључење на комуналну
мрежу без претходног одобрења вршиоца;
2)
користи комуналну услугу противно
прописима (угрожава животну средину, угрожава
објекте и опрему у функцији обављања
комуналне делатности);
3)
неосновано омета друге кориснике у
коришћењу услуга;
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4)
ненаменски користи услугу у периоду
ограничења потрошње;
5)
не плати комуналну услугу у прописаном
року.

Постојање услова за обуставу комуналне
услуге из става 1. тачка 1, 2, 3. и 4. овог члана
доказује се записником који састављају
овлашћена лица вршиоца комуналне делатности
у присуству и уз сарадњу комуналног
инспектора.
Обустава комуналне услуге у случају из
става 1. тачка 5. овог члана врши се на основу
правоснажне судске одлуке.
Пре обуставе комуналне услуге, вршилац
комуналне делатности дужан је да писмено
обавести корисника о могућности обуставе
комуналне услуге и остави му рок од седам дана
ради отклањања поступања које може бити узрок
обуставе.
Вршилац комуналне делатности дужан је
да најкасније у року од рет дана од измирења
дуга за извршену комуналну услугу, плаћене
прописане накнаде за поновно прикључење и
накнаде евентуалне штете, настави пружање
услуге кориснику.
Члан 14.

Општина одлуком о начину обављања
комуналне делатности прописује услове за
принудно уклањање возила, ствари и других
предмета, начин поступања са принудно
уклоњеним возилима, стварима и другим
предметима и начин на који се може остварити
право да се ови предмети продају да би се
намирили трошкови поступка, уклањања,
лежарине и други доспели трошкови.
Члан 15.

Власник,
односно
корисник
непокретности дужан је да омогући вршиоцу
комуналне делатности интервенцију на
изграђеној комуналној инфраструктури и
постројењима уз обавезу вршиоца комуналне
делатности да надокнади штету насталу од
интервенције или на други начин отклони
последице извршене интервенције.
Вршилац комуналне услуге је дужан да
отклони последице извршене интервенције
најкасније седам дана од дана завршетка
интервенције.
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VI ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 16.

Грађење објеката комуналне инфраструктуре
финансира се из:

1) прихода од давања у закуп, односно на
коришћење комуналне инфраструктуре и других
средстава за обављање комуналне делатности у
јавној својини;
2) дела накнаде за право на обављање комуналне
делатности;
3) дела цене комуналне услуге намењене
амортизацији средстава за обављање комуналне
делатности;
4) буџета јединице локалне самоуправе;
5) средстава вршиоца комуналне делатности;
6) средстава прикупљених емитовањем
дугорочних хартија од вредности (муниципалних
обвезница);
7) кредита и других облика задуживања;
8) трансфера других нивоа власти;
9) донација;
10) других извора утврђених посебним
прописима.
Накнада за давање средстава за
обављање комуналне делатности у јавној својини
у закуп или на коришћење не може бити нижа од
износа амортизације за средства која су предмет
накнаде.
Средства из става 1. тачке 1) овог члана
приход су буџета јединице локалне самоуправе и
користе се преко буџетског програма за
комуналну инфраструктуру за изградњу и
инвестиционо одржавање објеката комуналне
инфраструктуре, који оснива јединица локалне
самоуправе у складу са законом којим се уређује
буџетски систем.
Приликом обезбеђивања трансферних
средстава других нивоа власти за изградњу
комуналне инфраструктуре води се рачуна о томе
да ли се поштују начела садржана у овом закону,
а нарочито да цена комуналних услуга покрива
одговарајуће трошкове, као и да се делатност
обавља на начелу ефикасности које укључује и
економију обима, односно удруживање јединица
локалне самоуправе у свим случајевима када је
то економски оправдано.
Уговор о поверавању обављања
комуналне делатности нарочито садржи:
• уговорне стране;
• датум и место закључења уговора;

•
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податке о комуналној делатности која се
поверава, обиму, роковима и квалитету
комуналних услуга;
• друге услове за обављање поверене
комуналне делатности;
• време на које се закључује уговор;
• права и обавезе уговорних страна;
• начин наплате цене за комуналне услуге;
• начин поступања и овлашћења органа
општине;
• одредбе о раскиду уговора и друге одредбе.
Уговор којим се поверава обављање
комуналне делатности у име општине закључује
Председник општине.
Члан 17.

Уговор о поверавању обављања
комуналне делатности престаје:
• истеком времена за које је закључен,
• раскидом,
• стечајем или ликвидацијом правног лица,
смрћу физичког лица коме је поверено
обављање комуналне делатности или
забраном обављања делатности лицу коме је
поверено обављање.
Члан 18.

Уговор о поверавању обављања
комуналне делатности може се раскинути:

1)
ако се због промењених околности, које
се нису могле предвидети у тренутку закључења
уговора, не може остварити сврха уговора;
2)
ако лице којем је поверено обављање
комуналне делатности не предузима потребне
мере за заштиту, обезбеђење и одржавање
комуналних објеката;
3)
ако лице којем је поверено обављање
комуналне делатности не извршава уговорене
обавезе или не обавља комуналну делатност на
уговорени начин;
4)
ако лице којем је поверено обављање
комуналне делатности не поступа по налогу
надлежног органа општинске управе у поступку
надзора;
5)
ако лице којем је поверено обављање
комуналне делатности не предузме наложене
мере у случају непланираних прекида у вршењу
делатности или у случају штрајка ако није
обезбеђен минимум процеса рада.

Члан 19.
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У случају раскида уговора из члана 18.
став 1. тачка 2, 3, 4 и 5, лице којем је поверено
обављање комуналне делатности је дужно да
надокнади насталу штету по прописима о
одговорности за штету.
Члан 20.

Скупштина општине ће у случају
раскида уговора привремено поверити обављање
комуналне делатности другом јавном предузећу
или другом правном или физичком лицу
регистрованом за обављање делатности
уговором закљученом на основу непосредне
погодбе.
Непосредну погодбу у име општине
склапа Председник општине и о појединостима
погодбе извештава Скупштину општине на првој
наредној седници.
Уговор којим се привремено поверава
обављање комуналне делатности траје до
завршетка поступка поверавања обављања
комуналних делатности из члана 4. ове одлуке, а
најдуже 1 годину од закључивања.
VII НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЦЕНЕ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 21.

Цене комуналних услуга се одређују на основу
следећих начела:
1) примена начела “потрошач плаћа”;

2) примена начела “загађивач плаћа”;
3) довољности цене да покрије пословне расходе;
4) усаглашености цена комуналних услуга са
начелом приступачности;
5) непостојања разлике у ценама између
различитих категорија потрошача, сем ако се
разлика заснива на различитим трошковима
обезбеђивања комуналне услуге.

Ако се за различите категорије корисника
комуналних услуга примењују различити методи
обрачуна, водиће се рачуна да цена буде
сразмерна са трошковима пружања те услуге.
Пружалац комуналне делатности може
прописати да се у поступку контроле коришћења
комуналне услуге наплаћује посебна цена за
случај коришћења комуналне услуге на начин
који је у супротности са прописима којима се
уређује та комунална делатност.
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Цене комуналних услуга могу се плаћати
унапред.
Члан 22.

Елементи за одређивање цена комуналних услуга
су:

1) пословни расходи исказани у пословним
књигама и финансијским извештајима;
2) расходи за изградњу и реконструкцију објеката
комуналне инфраструктуре и набавку опреме,
према усвојеним програмима и плановима
вршиоца комуналне делатности на које је
јединица локалне самоуправе дала сагласност;
3) добит вршиоца комуналне делатности.
Члан 23.

Средства која су намењена за
финансирање обнове и изградње објеката
комуналне инфраструктуре исказују се посебно
и могу се употребити само за те намене.
Општинска Управа Одељење за
урбанизам комунално стамбене и имовинско
правне послове дужно је да прати кретање цена
комуналних услуга а нарочито усклађеност цена
комуналних услуга са принципима утврђеним
овом Одлуком.
Влада својим актом ближе прописује
обвезнике комуналне накнаде, основ за обрачун
износа комуналне накнаде, мерила за обрачун
износа комуналне накнаде, највише износе
комуналне накнаде, ослобођења и друга питања
од значаја за утврђивање износа и наплату
комуналне накнаде.
Надлежни орган Општинске управе у
складу са законом и актом из става 3. овог члана
својим општим актом утврђује зоне,
коефицијенте и друга питања од значаја за
утврђивање износа и наплату комуналне накнаде.
Члан 24.

Општинска управа може да у оквиру
организације делатности одржавања јавног
осветљења, својом одлуком пропише услове за
коришћење ове комуналне услуге за кориснике
који су евидентирани као потрошачи код
предузећа за дистрибуцију електричне енергије.
Наплата накнаде која се односи на
делатност одржавања јавног осветљења врши се
преко предузећа за дистрибуцију електричне
енергије, на начин утврђен одлуком Општинске
управе и уговором који Опшинска управа
закључи са тим предузећем.
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Одлуку о промени цена комуналних
услуга доноси вршилац комуналне делатности.
На одлуку о промени цена комуналних
услуга из члана 3. став 1. тач. 1) - 8) ове одлуке
осим превоза посмртних остатака умрлог,
сагласност даје надлежни орган Општинске
управе.
Уз захтев за давање сагласности из става
4. овог члана, вршилац комуналне делатности
надлежном органу Општинске управе доставља
образложење које нарочито садржи разлоге за
промену и детаљну структуру предложене цене.
Општинска управа објављује захтев за
давање сагласности на одлуку о промени цена
комуналних услуга, са образложењем, на
огласној табли у седишту јединице локалне
самоуправе, као и у електронском облику путем
интернета, најмање 15 дана пре доношења
одлуке.
Одлуком Скупштине општине Велико
Градиште о начину обављања комуналне
делатности из става 4. овог члана, односно
уговором о поверавању, могу се уредити услови
под којима промена цене комуналне услуге може
да ступи на снагу и пре добијања сагласности
надлежног органа Општинске управе, уз обавезу
вршиоца комуналне делатности да надокнади
разлику корисницима комуналних услуга ако
надлежни орган јединице локалне самоуправе
одбије да да сагласност на повећање цене.
Одлуком Скупштине општине Велико
Градиште о начину обављања комуналне
делатности, односно уговором о поверавању,
може се уредити начин промене цене комуналне
услуге на иницијативу надлежног органа
Општинске управе.
Одлуком Скупштине општине Велико
Градиште о начину обављања комуналне
делатности, односно уговором о поверавању,
могу се уредити одговорност, односно права и
обавезе уговорних страна за случај да се цена
комуналне услуге која не подлеже давању
сагласности, не утврди у износу који је у складу
са методологијом утврђеном у уговору о
поверавању.
Члан 25.

Корисник комуналне услуге дужан је да
плати цену комуналне услуге на начин и у
роковима одређеним посебним одлукама о
начину обављања комуналних делатности.
Начин и рокови наплате цена комуналне
услуге, као и права корисника у случају
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неиспоруке и невршења, односно неквалитетног
вршења комуналне услуге уређују се посебним
прописима о начину обављања комуналних
делатности.
Члан 26.

Цене свих врста комуналних услуга
образују се у складу са елементима за
одређивања цене комуналних услуга прописаним
законом и прописима заснованим на закону, као
и на основу методологије из одлуке о начину
обављања комуналне делатности, односно
уговора о поверавању обављања комуналне
делатности.
О ценама комуналних услуга одлучује
вршилац комуналне делатности, по претходно
прибављеној сагласности Општинског већа
општине Велико Градиште.
На
одлуку
вршиоца
комуналне
делатности о промени цене код којих се може
утврдити крајњи корисник (снабдевање водом за
пиће и др.) сагласност даје Општинско веће.
Општинско веће доноси одлуку о
сагласности на првој седници након подношења
захтева за давање сагласности.
Члан 27.

Комунална накнада је накнада за
комуналне услуге код којих се не може утврдити
крајњи корисник (управљање пијацама,
одржавање улица и путева, одржавање чистоће
на површинама јавне намене, одржавање јавних
зелених површина и др.).
Скупштина општине посебном одлуком
утврђује зоне, коефицијенте и друга питања од
значаја за утврђивање износа и наплату
комуналне накнаде, у складу са законом и
прописима донетим на основу закона.
Комунална накнада наплаћиваће се од
дана ступања на снагу одлуке из става 2. овог
члана.
VIII СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ
КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 28.

Општинско Веће општине Велико
Градиште може утврдити категорије корисника
комуналне услуге који плаћају субвенционирану
цену комуналне услуге, као и износ субвенција
за сваку категорију.
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Надлежни орган општинске управе
дужан је да вршиоцу комуналне делатности
достави списак и податке корисника комуналних
услуга из става 1. овог члана (име и презиме,
ЈМБГ, адреса пребивалишта), са укупно
исказаним износом субвенција, до септембра
текуће године за наредну годину, као и да
надокнади субвенционисани део цене вршиоцу
комуналне делатности, у периоду од 30 дана од
дана извршења комуналне услуге.
Уговором о поверавању може се
предвидети субвенционирани износ цене за
одређене категорије корисника који се неће
надокнађивати вршиоцу комуналне делатности.
IX НАДЗОР
Члан 29.

Инспекцијски надзор над спровођењем
ове Одлуке и надзор над обављањем комуналних
делатности односно комуналних послова врши
Општинска управа, Одељење надлежно за
послове комуналне инспекције, у складу са
законом и овом одлуком.
Надзор над извршавањем уговора о
поверавању комуналних послова закључених на
основу Одлуке врши Општинско веће.
Предузеће, правно лице, физичко лице,
односно предузетник коме је поверено обављање
комуналне делатности у обавези је да
Општинском већу доставља Извештај о
реализацији обављања комуналне делатности
односно поверених комуналних послова.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.

Одлуке Скупштине општине о условима
и начину обављања појединих комуналних
делатности, односно комуналних послова, као и
други акти у овој области донети од стане
Општинског већа и других надлежних органа
Општине, остају на снази и примењиваће се до
доношења нових одлука Скупштине општине
којима ће у складу са законом и овом Одлуком
бити уређена питања која се односе на услове и
начин обављања појединих комуналних
делатности, односно комуналних послова.
Привредни
субјекти
којима
је
оснивачким актима или уговорима у поступку
поверавања, поверено обављање комуналних
делатности, односно комуналних послова,
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настављају са обављањем истих, до доношења
аката из става 1. овог члана, односно до истека
рока на који су закључени уговори о поверавању
или до раскида.
Члан 31.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлукa o комуналним делатностима на
територији општине Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште“ бр. 7/15 од
10.07.2015. године.)

Број: 352-35/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 4. став 3. Закона о комуналним
делатностима(„Сл.Гласник РС“ бр.88/2011 и
104/2016)и на основу члана 1.Закона о сахрањивању
и
гробљима(„Сл.Гласник
СРС“бр.20/77,24/85 и 6/89 и „Сл.Гласник РС“
бр.53/93,67/93,48/94,101/205-др. Закони) члана
20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи
( „Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др.
закон ) и члана 18. тачка 6. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008,5/14,5/16,28/16),
Скупштина општине Велико Градиште нa 9. седници одржаној дана 28.04.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Ово одлукм одређује се поступак и начин
уређења и одржавања гробља и сахрањивање, односно опремање простора за сахрањивање, изградња и одржавање стазе, уређивање, опремање
и одржавање објеката за погребне услуге, одржа-
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вање гробова, укоп умрлих, њихов пренос и превоз и пружање других погребних услуга.
Члан 2.
Гробље у смислу ове одлуке је земљиште
које је Скупштина општине одредила за сахрањивање умрлих, као и сви објекти и уређаји који
се налазе на том земљишту, а служе за сахрањивање.
Гробље је комунални објекат од општег
интереса.
Члан 3.
Земљиште за нова гробља за град Велико
Градиште одређује се одлуком Скупштине општине Велико Градиште.
У сеоским насељима, земљиште за
гробље одређује се просторним планом општине
Велико Градиште.
Члан 4.
Уређење и одржавање гробља у граду Великом Градишту, сахрањивање, опремање простора за сахрањивање, изградња и одржавање
стаза, уређивање, опремање и одржавање
објеката за погребне услуге, одржавање гробова,
укоп умрлих, њихов превоз и пренос и пружање
других погребних услуга врши Јавно комунално
предузеће „Дунав Велико Градиште“ из Великог
Градишта (у даљем тексту: ЈКП) у складу са Законом о сахрањивању и гробљима, законом о комуналним делатностима и одредбама ове одлуке.
У сеоским насељима и другим насељеним местима на територији општине Велико Градиште, уређивање и одржавање гробља врши
месна заједница на чијем се подручју налази
гробље.
Послове из става 2.овог члана, месна
заједница може поверити ЈКП-у или другом
предузећу, односно предузетнику, који испуњава
прописане услове за обављање ове комуналне делатности.

II. САХРАЊИВАЊЕ УМРЛИХ
Члан 5.
Сахрањивањем умрлих у смислу ове одлуке сматра се покопавање посмртних остатака
умрлог на гробљу које је у употреби и друге
радње које се са тим циљем предузимају.
Гробље у коме ће се вршити сахрана одређује се по правилу према месту у коме је лице
умрло или пребивалишту умрлог у часу смрти
или у другом месту кад је умрли у за живота
изјавио жељу или по жељи лица о чијем се
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трошку врши сахрањивање. Лице које у тренутку
смрти није имало последње пребивалиште, сахрањује се у месту на чијем је подручју преминуло.
Члан 6.
Сахрањивање посмртних остатака умрлих врши се из просторије која служи за чување
посмртних остатака умрлог до сахрањивања и
испраћај посмртних остатака до гробног места (
у даљем тексту: капела).
Сахрањивање посмртних остатака умрлих у гробљу, ако на њима не постоји капела
врши се преношењем посмртних остатака из
куће умрлог до гробља на уобичајен начин.
Члан 7.
Сахрањивање умрлог дужни су да обезбеде његови сродници или лица која су била дужна да
га издржавају или да се о њему старају.
Уколико не постоје лица из претходног става
или нису у могућности да изврше сахрањивање,
сахрану ће извршити ЈКП у месту где је лице
које треба да се сахрани умрло, о трошку
Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац.
Уколико лице из става 1.овог члана одбије сахрањивање, сахрањивање ће се извршити о
трошку Центра за социјални рад општине Велико Градиште и Голубац.
Центар за социјални рад има право на накнаду
трошкова сахрањивања из заоставштине умрлог.

Члан 8.
Сахрањивање умрлих може се вршити
само на гробљу које је у употреби, а у складу са
законом и овом одлуком.
Сахрањивање ће се обављати од 1.октобра до 31.марта у времену од 10 до 15 часова,
а у осталим месецима од 10 до 17 часова.

Члан 9.
Сахрањивање умрлих врши се по одобрењу ЈКП или месне заједнице у складу са одговарајућим санитарним прописима на начин који
одговара пијетету према умрлом, достојанству
места на коме он почива и уз поштовање осећања
сродника умрлог и других особа које су биле
блиске са умрлим.
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По изношењу ковчега са посмртним
остацима из капеле могу се вршити верски
обреди у складу са обичајима и прописима верских заједница.

Члан 10.
Трошкове сахрањивања сносе лица која
су дужна да обезбеде сахрањивање.
Ако не постоје лица која су дужна да
обезбеде сахрањивање, трошкове сахрањивања
сноси Центар за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац на чијој територији је умрли
имао последње пребивалиште.
Уколико се не може утврдити последње
пребивалиште умрлог, трошкове сахрањивања
сноси Центар за социјални рад на чијој територији је наступила смрт или су пронађени посмртни остаци. Центар за социјални рад или
месна заједница која је обезбедила сахрањивање
умрлог лица, има право на накнаду трошкова од
лица која су била дужна да обезбеде сахрањивање из заоставштине умрлог.

III. ПРИЈАВЉИВАЊЕ УМРЛОГ
Члан 11.
Сваки смртни случај у насељу Великом
Градишту мора се пријавити ЈКП-у ради одређивања времена сахране и извршења других услуга
око сахрањивања.

Члан 12.
Сахрањивање се пријављује JКП-у
одмах, а најкасније 12 сати пре сахране.
На основу потврде о смрти, ЈКП одређује
дан и сат сахране у споразуму са лицем које је
пријавило сахрану.
Лица из става 1. овог члана дужна су да
са ЈКП-ом закључе уговор о закупу гробног
места на период од 10 година.

Члан 13.
Уколико је смрт наступила у болници или
су посмртни остаци пренети у мртвачницу болнице, а у року од 24 часа се не јави лице које је
по закону обавезно да обезбеди сахрану, надлежна служба је дужна да пријави смртни случај
Центру за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац ради преузимања и сахрањивања посмртних остатака.
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Члан 14.
Лица која су по закону дужна да обезбеде
сахрану су у обавези да у року од 24 часа од
смрти лица, преузму и пренесу посмртне остатке
у капелу на гробљу и да их чувају до сахране.

Члан 15.
ЈКП је дужно да одмах по пријави смрти
утврди са подносиоцем пријаве време обављања
сахране, као и време преноса посмртних остатака
од стана или болничке мртвачнице у капелу на
гробљу.

Члан 16.
Пренос посмртних остатака из места у
место врши се специјалним погребним возилом.
Пренос посмртних остатака од стана умрлог или болничке мртвачнице до капеле на гробљу врше лица која обављају погребну
делатност, а на захтев лица која су по закону
дужна да обезбеде сахрану.
ЈКП , по жељи породице покојника, обезбеђује особље за пренос ковчега од капеле до
гробног места.
За пренос посмртних остатака умрлог од
заразних болести примењују се посебни прописи.

Члан 17.
Ковчег са посмртним остацима умрлог
може остати у капели до времена за сахрану с
тим што не може бити дуже од 24 часа од
пријема посмртних остатака у капелу.

Члан 18.
Спровод умрлог вршиће се од капеле до
гробног места. Забрањује се спровод посмртних
остатака улицама, уколико се сахрана врши на
гробљу на коме постоји капела.
IV. НАЧИН САХРАЊИВАЊА
Члан 19.

Укопавање посмртних остатака врши се
у одређено гробно место према утврђеној парцелацији гробних места.
Умрли чланови једне породице сахрањују се по правилу у повезана гробна места
(породичне гробове), ако има слободних гробних
места, дубинске гробнице или породичне гробнице.
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Члан 20.
Гробно место за сахрањивање посмртних
остатака умрлог у Великоградиштанском гробљу
даје на коришћење ЈКП, а у осталим гробљима
месне заједнице. Под гробним местом подразумева се гроб и гробница.
Члан 21.
Додељивање гробних места за појединачне гробове врши се редом како су умрли
пријављивани.

Члан 22.
Издавање гробних места може се вршити
и пре него што је настала потреба за сахраном уз
обавезу уређења гробног места. Гробна места
могу бити одвојена (појединачна) и повезана (породична), с тим што не може бити више од 6
гробних места у једном оквиру, зависно од плана
уређења и одржавања гробља.
О праву коришћења гробних места закључује се уговор између ЈКП, односно месних
заједница и закупца гробних места: Димензије
гробних места утврђују се и то: једно гробно
место 130 х 270, два гробна места 240 × 270, а
свако даље гробно место по дужини остаје исто,
а по ширини продужује се за 80 цм. Димензије
раке утврђују се 210 х 80 х 150 цм, а за дубинску
гробницу су 340 х 270 х 220 цм.

Члан 23.
У један гроб се може укопати само једно
умрло лице. Изузетно дозвољено је у један гроб
закопати умрлу родиљу са мртворођеним дететом
Одредбе овог члана не односе се на дубинске гробнице.

Члан 24.
ЈКП води прописану евиденцију о сахрањивању у Великоградиштанском гробљу, односно месне заједнице за гробља на свом подручју
.
V. ПОЧИВАЊЕ ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА
Члан 25.
Посмртни остаци сахрањених морају да
почивају у гробном месту најмање 10 година од
дана сахрањивања (обавезни рок почивања).
Породице, сродници и друга лица која
за то имају интерес имају право да по истеку
обавезног рока почивања продуже рок почи-
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вања посмртних остатакас под условом да су
гроб, односно гробница уређени према плану
уређења гробља као и да плате накнаду за коришћење гробног места за продужени рок почивања
Рок продуженог почивања посмртних
остатака износи 10 година и може се више пута
продужити.
Рок почивања посмртних остатака може
се продужити до стављања гробља ван употребе.

Члан 26.
У исто гробно место (дубинска гробица)
за које није истекао обавезни рок почивања може
се сахранити брачни друг сахрањеног, његов
сродник по крви у правој линији и у породичној
линији до четвртог степена сродства као и
брачни другови тих лица.
На захтев сродника умрлог лица, а уз сагласнот лица које има право коришћења гробних
места, могу се у истом гробном месту сахранити
и посмртни остаци умрлог који не спада у ред
лица из става 1.овог члана.

VI. ИСКОПАВАЊЕ И ПРЕНОС
ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА
Члан 27.
Посмртни остаци сахрањених не могу се
ископавати и преносити у друго гробље или
друго место док не протекне 10 година од дана
сахрањивања.

Члан 28.
Сродници или друга заинтересована лица
могу захтевати ископавање посмртних остатака
сахрањеног, ради преноса на друго гробље или
на другом месту у истом гробљу. Ископавање и
преношење посмртних остатака врши ЈКП на
начин и под условима који су прописани посебним прописима (Правилником о условима и начину ископавања и преношења умрлих лица –
„Службени гласник СРС“, бр.56/76 и 52/82) и
другим прописима.
Уз захтев из става 1 овог члана мора се
поднети одобрење општинског надлежног орган
а за послове санитарне инспекције, спроводница и доказ о обезбеђеном месту за сахрањивње на другом гробљу и на другом месту у
истом гробљу.
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Лица која су захтевала ископавање посмртних остатака сахрањеног сносе трошкове ископавања и преноса посмртних остатака на друго
гробље или на друго место у истом гробљу.

Члан 29.
Ископавање и преношење посмртних
остатака не може се вршити у периоду од 1.маја
до 1.октобра.

Члан 30.
За штету која настане услед ископавања
и преношења посмртних остатака на суседним
гробовима, гробницама, стазама и другим објектима на гробљу одговара ЈКП.

Члан 31.
Посмртне остатке из гробова којим је истекао обавезни рок почивања, а није продужен
рок почивања, ЈКП или месна заједница могу ископати и пренети у други гроб и гробницу.
Субјекти из претходног става дужни су
да о намери ископавања и преношења посмртних
остатака у смислу става 1.овог члана писмено
обавесте сроднике сахрањених и да их позову да
у року од 60 дана од дана пријема обавештења
уклоне са гробних места споменике, друга
гробна обележја, знакове и друге предмете који
се налазе на гробном месту.
Уколико су сродници сахрањених непознати или им се не може утврдити тачно место
пребивалишта обавештење из претходног става
објавиће се на уобичајен начин средствима јавног информисања.
По истеку рока из става 2.овог члана ЈКП
или месна заједница може из гробних места ископати посмртне остатке и пренети их у друго за
то одређено гробно место, обележити их и о томе
водити посебну евиденцију, као и уклонити споменике и друго гробне знакове и предмете који
се налазе на гробном месту.
Уклоњени споменици, други гробни
знаци и предмети са гробних места у смислу претходног става, постају општинска јавна својина
и са истим располаже ЈКП или месна заједница
која се стара о одржавању гробља.
Члан 32.
Одредба члана 31.ове одлуке не односи
се на гробна места у којима почивају посмртни
остаци заслужних лица, као и на надгробне спо-
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менике од нарочите уметничке и историјске вредности.

VII. УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ГРОБЉА
Члан 33.
Уређивање и одржавање гробља врши се
у складу са урбанистичким и санитарним прописима.
Уређивање и одржавање гробних места
врше заинтересована лица (у даљем тексту: закупци гробних места). Уколико своју обавезу не
извршавају редовно ЈКП извршиће ту обавезу на
терет закупца гробног места.
ЈКП је дужно да на захтев заинтересованих лица уређује и одржава гробно место уз одговарајућу накнаду.
се у:

Члан 34.
Уређивање и одржавање гробља састоји

1 свакодневном чишћењу и одношењу
отпадака као што су: папир, стари венци,
увело лишће, покошена трава, разна амбалажа, отпаци грађевиснког материјала, сувишна земља и други отпадни материјал.
2 редовном кошењу траве на слободним површинама гробља, прилазним стазама
око гробних места и на гробним местима,
3 редовном окопавању и резању украсног дрвећа и шибља, као и одржавању цветних рондела изнад гробних места,
4 ограђивању гробља одговарајућом
врстом ограде и одржавању ограде
5 одржавању у чистом и исправном
стању свих објеката на гробљу
6 одржвању у исправном стању свих
инсталација на гробљу.

Члан 35.
ЈКП је дужно да након истека рока од 60
дана од дана сахране, уклони са гробља положене венце и осушено цвеће.
Члан 36.
За коришћење гробних места (гробова и
гробница ), за уређење и одржавање гробља, као
и за услуге сахрањивања плаћа се накнада ЈКП
или месној заједници.
Накнада за коришћење гробних места
плаћа се унапред за време од минимално 5 година.
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Накнада за уређење и одржавање гробља
плаћа се у месечном износу, факурисана уз рачун
ЈКП за друге комуналне услуге.
Висину накнаде из става 1, 2 и 3.овог
члана уређује Надзорни одбор ЈКП или месне
заједнице уз сагласност Општинског Већа општине Велико Градиште.

Члан 37.
ЈКП које управља гробљем има право на
накнаду и то:
1 за коришћење гробног места ( у даљем
тексту: закуп)
2 за одржавање гробља по једном гробном
месту (у даљем тексту: одржавање гробља)
3 за трошкове сахране (у даљем тексту: сахрањивање)
4 за трошкове превоза посмртних остатака
мртвачким колицима (превоз)
5 за трошкове ископавања и преношења посмртних остатака
6 за уређење гробног места уколико је ова
обавеза уговором пренета ЈКП (у даљем
тексту: уређење гробног места)
7 за коришћење капеле и других просторија
на гробљу.

Члан 38.
Гробно место на коме се налази плоча
може се засадити цвеће или зеленило у складу
са планом уређења и одржавања гробља.
Корисници гробних места могу постављати клупе, посуде за свеће, посуде за цвеће и
друге прикладне предмете који дају лепши изглед гробном месту у складу са планом уређења
и одржавања гробља, а по добијеној сагласности ЈКП-а.
ЈКП је дужно да уклони клупе и друге
предмете са гробних места уколико нису постављене у складу са планом уређења и одржавања гробља.

Члан 39.
ЈКП је дужно да на гробљу постави довољан број корпи за отпатке и редовно из празни.
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VIII. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРОБНИЦА,
ОКВИРА ГРОБНИХ МЕСТА
И НАДГРОБНИХ СПОМЕНИКА
Члан 40.
Изградња гробница, оквира гробних
места и надгробних споменика, врши се у складу
са урбанистичким планом уређења гробља, а по
одобрењу ЈКП или месне заједнице.

Члан 41.
О облику гробнице, оквиру гробних
места, надгробних споменика, одлучују лица која
их постављају односно израђују, с тим да се гробнице, оквири, споменици и други знаци по димензијама и начину изградње уклапају у
урбанистичко решење гробља или план гробља
који замењује урбанистичка решења на постојећем гробљу.

Члан 42.
Гробнице се могу градити као појединачне, дубинске или породичне, у складу са планом парелације гробних места.
Није дозвољена изградња гробница у
виду покривеног грађевинског објекта (капеле,
барака и сл.) на Велиградиштанском гробљу.
Члан 43.
Планом уређења гробља уређују се посебне парцеле заслужних лица.
О гробовима и гробницама заслужних
лица стара се ЈКП и о њима се води посебна евиденција.

Члан 44.
Реконструкција гробница или другог спомен обележја, као и подизање, преправка или
уклањање споменика и других предмета на гробљу може се вршити у складу са планом уређења
гробља као и у случају да се ради о побољшању
естетског изгледа, поправци или замени другим
спомеником или обележјем веће уметнике вредности.

Члан 45.
Радове на изградњи гробница, оквира
гробница, надгробних споменика или извођење
других занатских радова на гробљу, могу обављати само лица која су стручна или регистрована
за обављање те делатности.
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Лица из претходног става дужна су да
пре почетка извођења радова поднесу захтев ЈКП
за добијање сагласности за извођење радова.

Члан 46.
Гробови и надгробни споменици од посебне уметничке и историјске вредности стављају се под посебну заштиту и о њима се води
посебна евиденција.

IX. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА ГРОБЉУ
Члан 47.
О одржавању реда на гробљу у Великом Градишту стара се ЈКП.
О одржавању реда на осталим гробљима на подручју општине старају се месне
зједнице.

Члан 48.
На гробљу је забрањено:
1 оштећивати гробове, гробнице, споменике,
стазе и друге објекте који служе за потребе
гробља,
2 певати, галамити, нарушавати јавни ред и
мир осим пригодног певања везаног за погребни обред,
3 прескакати ограду, газити алеје и гробове,
кидати и ломити цвеће, дрвеће и друго
украсно шибље, као и односити цвеће са
гробова
4 исписивати непристојне натписе или какве
друге погрдне или увредљиве речи, лепити
слике или истицати рекламе,
5 уводити животиње и напасати их на гробљу,
6 возити бицикл, моторна и запрежна возила
осим у случају сахране, извођења радова на
изградњи и оправци гробова, као и у случају превоза лица која се због физичког недостатка не могу кретати.
7 прљати гробове и гробнице, на стазама
остављати нечистоћу, бацати увеле венце и
цвеће, друге неупотребљиве предмете,
остатке хране и отпатке ван посуда за
смеће.
8 отварати гробове и гробнице,
9 преиначавати, уклањати споменике или надгробне плоче са гробова и гробница,
10 употребљавати објекте на пробљу противно
сврси за коју су намењени,
11 садити воћно и шумско дрвеће на гробљу
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12 држати грађевински материјал без одобрења ЈКП-а,
13 постављање споменика и других обележја
без одобрења ЈКП-а,
14 сваки други поступак који скрнави надгробне споменике, гробнице и гробља,
15 сахрањивање умрлог ван одобреног дробног
места
16 сахрањивање умрлог без потврде матичне
службе,
17 ископавање и пренос посмртних остатака
без претходно прибављених одобрења и сагласности надлежних органа.

Члан 49.
Извођење радова у објектима гробља у
Великом Градишту може обављати ЈКП или радове могу вршити сродници умрлог или те послове могу поверити занатлијама који имају
пријављену самосталну занатску радњу или
предузећу које се бави том делатношћу а на осталим гробљима на територији општине Велико
Градиште ове радове могу вршити сродници умрлог или те послове могу поверити занатлијама
који имају пријављену самосталну занатску
радњу.
Уколико послове из става 1 обављају
сродници умрлог, односно занатлије које
имајупријављену самосталну занатску радњу
или предузеће које се бави том делатношћу,
дужни су да их обављају у току радног вемена
ЈКП-а.
Лица из претходног става дужна су да
уплате одговарајућу накнаду уколико радове изводе после радног времена, уз прибављено одобрење ЈКП-а.

Члан 50.
За вршење занатских и услужних делатности на гробљу важе поред општих прописа и
следеће одредбе:
1 занатски радови се могу обављати само по
претходно прибављеном одобрењу ЈКП,
2 ЈКП може у одређене дане и у одређено
доба године да забрани извођење занатских
и других радова на гробљу ван радног времена, у дане кад се не ради и у дане државних празника,
3 грађевински материјал (песак, шљунак,
камен, креч, ризла, цемент и др.) дозвољено
је држати на гробљу само на краће време
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које је неопходно да се заврше радови. У
случају да се радови прекину као и после
завршених радова, извођач је дужан да сав
материјал одмах уклони и терен доведе у
исправно стање,
за превоз материјала потребног за извођење
радова могу се користити прилази и стазе
које одреди ЈКП
ако се приликом извођења радова пронађу
делови ковчега, кости и други предмети,
одмах ће се закопати на исто место, уз претходну пријаву ЈКП,
извођачу радова који се не придржава ове
одлуке ЈКП забраниће рад на гробљу.

Члан 51.
Физичка или правна лица која на било
који начин оштете објекте на гробљу, дужна су
да обештете сопственика тих објеката , односно
одговарају по правилима о накнади штете.
X. СТАВЉАЊЕ ГРОБЉА ВАН УПОТРЕБЕ
Члан 52.
Гробље се може ставити ван употребе
(забранити сахрањивање) из санитарних, урбанистичких и других оправданих разлога или ако
на гробљу нема више места за сахрањивње. Одлуку о стављању гробља ван употребе доноси
Скупштина општине на предлог ЈКП-а.

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
Новчаном казном у фиксном износу од
70.000,00 динара казниће се за прекршај ЈКП ако
поступи супротно одредбама чл.8, 14, 15, 16, 18,
24, 27, 31, 33, 34, 35, 39, 47 и 48.ове одлуке.
За радње из претходног става казниће се
за прекршај и одговорно лице, новчаном казном
у износу од 15.000,00 динара.

Члан 54.
Новчаном казном од од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај грађанин ако поступи супротно одредбасма чл.7, 11, 12, 14, 18, 27, 42, 45,
48. и 50.ове одлуке.
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XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 55.
О спровођењу ове одлуке стараће се Општинска управа општине Велико Градиште и
комунала инспекција.

Члан 56.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о сахрањивању и гробљима
број 352-4/99-01 („Службени лист општине Велико Градиште“ број 5/99)

Члан 57.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
Број: 352-36/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 4. став 3 Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр.
88/2011 и 104/2016),члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник
РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон ) а у вези са
чланом 40. Статута општине Велико Градиште
(Општински службени гласник општине Велико
Градиште“ бр.9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), Скупштина општине Велико Градиште на својој 9.
седници одржаној дана 28.04.2017. године, доноси следећу
ОДЛУКУ О ПИЈАЦАМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин
обављања комуналне делатности управљање
пијацама и пружање услуга на њима на територији општине Велико Градиште.
Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање и организација делатности на
затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривреднопрехрамбених и других производа.
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Члан 2.
Пијаца у смислу ове Одлуке је простор одређен планским и другим актом општине Велико
Градиште који је намењен и комунално опремљен за промет пољопривредно - прехрамбених и
других производа на мало и вршење услуга у
промету робе, чије се одржавање, опремање и коришћење врши у складу са овом Одлуком.
Пијаца из става 1. овог члана може бити:
зелена, кванташка, робна, ауто-пијаца, сточна и
привремена мини пијаца.

Члан 3.
Под пијацама на територији општине Велико Градиште подразумевају се:
1 Градска „Зелена“ пијаца на Тргу Младена
Милорадовића у Великом Градишту, која је
вишенаменска:
a. зелена пијаца
b. пијаца за продају производа опште намене
2 Робна пијаца „Бувљак“ у Великом Градишту,
3 Зелена пијаца у викенд насељу „Бели Багрем“
4 Зелена пијаца у насељу Средњево
5 Пијаца у насељу Мајиловац, састоји се од три
одвојена дела, и то:
a. зелена пијаца,
b. робна пијаца, и
c. сточна пијаца.
6 Зелена пијаца у насељу Чешљева Бара.
Делатност одржавања пијаца и пружања
услуга на пијацама из става 1, тачака 1,2 и 3 овог
члана обавља ЈКП „Дунав Велико Градиште“ из
Великог Градишта (у даљем тексту: Предузеће).
Делатност одржавања пијаца и пружања
услуга на пијацама из става 1, тачака 4,5 и 6 овог
члана обављају Месне заједнице на чијој се територији пијаце налазе или предузећа, привредна
друштва односно предузетници, у складу са законом.

II ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПИЈАЦАМА
Члан 4.
Одржавање пијаца обухвата све послове
којима се обезбеђује несметано вршење промета
и услуга у промету робе на пијацама као што је:
свакодневно прање и чишћење пијаце, обезбеђење и чување пијаце, наплата накнаде за коришћење објеката, опреме и пијачног простора
(пијачна такса), одржавање објеката комуналне
инфраструктуре (јавне чесме, јавног ВЦ-а, инсталације водовода и канализације, ограде, пијачног платоа и сл.).
Члан 5.
Предузеће прописује Пијачни ред за пијацу
коју одржава.
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Пијачним редом прописују се права и обавезе учесника у промету на пијаци, начин и
услови коришћења појединих објеката, опреме,
уређаја и сл.
На Пијачни ред из става 1. овог члана сагласност даје Председник општине Велико Градиште.

Члан 6.
Предузеће је дужно да Пијачни ред истакне на огласној табли пијаце или да на други
примерен начин упозна кориснике пијачних
услуга о истом, који су дужни да се придржавају
прописаног Пијачног реда.

Члан 7.
О Пијачном реду се старају овлашћени
радници Предузећа које одржава пијацу.
Овлашћени радник преузећа за време
вршења послова обезбеђења реда на пијаци носи
службено одело са ознаком предузећа које одржава пијацу.
Овлашћени радник из става 1. овог члана
ће упозорити корисника пијачног простора,
објекта, опреме, односно грађанина на обавезу
поштовања пијачног реда и по потреби обавестити комуналну инспекцију и полицију ради
предузимања одговарајућих мера.

Члан 8.
Радно време пијаце прописује предузеће,
односно привредно друштво, предузетник које
одржава пијацу Пијачним редом.
Предузеће, односно привредно друштво,
предузетник које одржава пијацу мора на видном
месту истакнути радно време пијаце.
III ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦА

Члан 9.
Пијаца има одговарајућу комуналну инфраструктуру, одређен број сталних објеката и
простор на коме се постављају и распоређују
пијачни објекти и опрема.
Пијачни простор мора бити ограђен, уређен и поплочан чврстим материјалом који се лако
чисти и пере.

Члан 10.
Пијаце имају одговарајуће прилазе продајним објектима ради снабдевања робом,
опрему потребну за промет робе и услуга, а могу
имати и просторије за управу пијаце односно овлашћеног радника предузећа.
Предузеће је дужно да на пијацама обезбеди санитарно-хигијенске услове за изградњу и
уређење пијаце, снабдевање хигијенски исправном водом, одвод отпадних вода, уклањање

29. април 2017.

чврстог отпада, потребан број тоалетних просторија сразмерно броју продајних објеката, у
складу са посебним прописима.

Члан 11.
Предузеће је дужно да пијацу опреми потребним бројем и врстом пијачних објеката у зависности од врсте пијаце.
Предузеће је дужно да пијачне објекте постави тако да обезбеди функционалност и естетски изглед пијаце и омогући купцима несметану
куповину.
Пијачни објекти на зеленој пијаци се морају распоредити тако да се обезбеди одвојен
простор за продају пољопривредно-прехрамбених производа и непрехрамбених производа и
услуга, као и вршење занатских услуга.

Члан 12.
Пијачни објекат је мањи монтажни објекат,
киоск и други привремени објекат, као и тезга,
витрина, рам, бокс и други покретни објекат.
Стални објект на пијаци гради се у складу
са планским актом и по прописима о изградњи
објеката, а његова намена одређује се уз сагласност предузећа, односно предузетника који одржава пијацу.
Пијачне објекте поставља и уклања Предузеће које одржава пијацу.
Изузетно од одредбе става 2. овог члана,
пијачни објекат може поставити и други власник
објекта уз претходно прибављену сагласност
Предузећа које одржава пијацу.
Привремени пијачни објект постављен без
сагласности предузећа, односно предузетника
који одржава пијацу, власник је дужан да уклони
по налогу надлежног органа.

Члан 13.
Пијачни објекат у коме се врши продаја
мора да испуњава минималне хигијенско-техничке услове прописане за продају одређене
врсте производа и мора бити у исправном стању.
Пијачни објекат који не испуњава услове
из става 1. овог члана, Предузеће, односно лице
из члана 12. став 4. ове Одлуке, дужно је да поправи или уклони.
Пијачни објект који не буде поправљен, по
налогу државног органа, биће уклоњен о трошку
лица које је било дужно да поступи по налогу.

Члан 14.
На пијацама мора постојати улаз за моторна возила, а посебан улаз за пешаке са одговарајућим стабилним капијама.
Предузеће, односно предузетник који одржава пијаце, одређује, у зависности од врсте

29. април 2017.

пијаце, простор за постављање пијачних објеката
као и простор за продају из возила.
IV КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА,
ОПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА

Члан 15.
Предузеће даје на коришћење пијачне
објекте, опрему и простор правном или физичком лицу односно предузетнику у складу са законом и овом Одлуком.
Начин и услови коришћења објеката,
опреме и простора из става 1. овог члана ближе
се утврђују посебним актима које доноси Предузеће.
Члан 16.
За коришћење пијачног простора и објекта
корисник плаћа дневну накнаду (пијачну таксу)
Предузећу.
Висину дневне накнаде одређује Предузеће посебним актом, на који сагласност даје
Председник општине Велико Градиште.
Тарифу пијачних такси предузеће је дужно
да истакне на видном месту на пијаци.
Пијачна такса се плаћа уз издавање прописане признанице, односно фискалног рачуна, на
наплаћени износ.
Уколико је пијачна таккса неправилно наплаћена погрешном применом тарифе или је учињена рачунска грешка, погрешно наплаћен износ
вратиће се кориснику одмах на лицу места.
Ако корисник услуге на захтев овлашћеног
радника Предузећа не плати дневну пијачну
таксу, ускратиће му се право коришћења пијачног простора, објеката и опреме.

Члан 17.
Стални, привремени и покретни пијачни
објекат, као и пијачни простор даје се на коришћење на основу уговора о закупу места, односно
објекта, који закључује предузеће, односно предузетник који одржава пијацу и корисник објекта.
Уговором из става 1. овог члана одређују
се тип, намена, време коришћења и друга питања
од значаја за коришћење објекта и простора.

Члан 18.
За продају производа, корисник који нема
закључен уговор о закупу места, односно
објекта, заузима место на пијаци према редоследу доласка на пијацу, изузев оних места која
су дата у закуп и видно обележена.
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Члан 19.
Корисник објекта је дужан да:
1 на видном месту истакне фирму под којом
послује у складу са законом, уколико се ради
о правном лицу, предузетнику или регистрованом газдинству,
2 објекат користи за промет пољопривредних
и других производа и вршење занатских
услуга у оквиру радног времена пијаце,
3 одржава објекат у исправном стању,
4 на роби истакне малопродајну цену на видном месту и да по тој цени продаје робу,
5 дужан је да робу тачно мери, а на захтев
купца изврши контролу мерења на јавном
кантару,
6 за све време обављања делатности одржава,
чисти простор који користи, као и да отпад
смести у одговарајуће посуде, а по завршетку
радног времена пијаце, односно своје дневне
продаје, почисти пијачни простор који користи и отпатке и друге смеће смести у судове
постављене у ову сврху.
Ако корисник објекта не поступи или поступи супротно одредби става 1. овог члана,
Предузеће може истом ускратити даље коришћење пијачног простора односно објекта.
V ПРОМЕТ РОБЕ НА ПИЈАЦАМА
Зелене пијаце

Члан 20.
На зеленим пијацама (у оквиру њих и на
млечној пијаци), на отвореним пијачним тезгама
и другим објектима обавља се промет на мало:
1 пољопривредно-прехрамбених производа
(свежег и сушеног воћа, поврћа, шумских
плодова, печурки, млека и млечних производа, меда и пчелињих производа, јаја, заклане живине, дивљачи, хлеба и пецива,
производа од теста и других животних намирница),
2 цвећа, украсног и лековитог биља, садног материјала, украсних јелки, омота за паковање
намирница,
3 непрехрамбених производа занатских радњи
и домаће радиности, ако је за ту врсту производа уређен посебан простор на зеленој
пијаци у складу са прописима о уређењу
пијаце.
Продаја производа из става 1. тачке 2. и 3.
овог члана се обавља одвојено од пољопривредно - прехрамбених производа, на посебно
уређеном простору зелене пијаце.
Забрањено је вршити продају производа из
става 1. овог члана ван простора предвиђених за
ту врсту робе.
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Члан 21.
Хлеб и пециво, заклана живина, млеко и
млечни производи, коре, тестенине и други производи од теста се продају на зеленој пијаци само
на просторима намењеним за продају тих производа.
Пољопривредни произвођачи могу да продају заклану живину, прасад, јагњад и дивљач са
очишћеном изнутрицом, под условом да продају
сопствене производе и да је надлежни орган утврдио исправност истих.
Робне пијаце
Члан 22.
На робним пијацама се обавља промет на

мало:
1 непрехрамбених производа и то:
• текстила,
• одеће,
• обуће,
• финалних производа за личну употребу
и употребу у домаћинству од порцелана,
стакла,керамике, коже, текстила, гуме и
пластике,
• металне и електротехничке робе за чији
промет и употребу није прописано обезбеђење
• гарантног листа и техничког упутства,
• спортске опреме,
• хемијских производа и то: сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање,
• козметичких и тоалетних препарата,
• књига и канцеларијског прибора.
2 половне тј. употребљаване робе (одећа,
обућа, кућни предмети, аутоделови, мотори и
њихови делови, електрични апарати и друга
слична роба).
Индустријско - непрехрамбени производи из става 1. тачке 1. овог члана продају се
у киосцима или на тезгама које су физички одвојене и чија површина не може бити мања од
2м2, а висина најмање 2м.
Половна роба из става 1. тачке 2. овог
члана може се продавати и на отвореним тезгама.
Продаја половних путничких и теретних
возила и мотоцикала, као и њихових половних
резервних ауто - делова обавља се на робној
пијаци, док се планским актима Општине Велико
Градиште не определи посебна локација ауто
пијаце.

Члан 23.
Продаја резане грађе, огревног дрвета и
других производа од дрвета већих димензија,
садница, надгробних споменика, жице, и др. а
коју врше произвођачи ових производа, обавља
се на посебном делу робне пијаце, односно про-
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стору плански одређеном за те намене у непосредном окружењу робне пијаце.

Члан 24.
Пољопривредне и индустријско – непрехрамбене производе на зеленим и робним
пијацама могу продавати:
1 индивидуални пољопривредници и чланови
њиховог породичног домаћинства ,
2 правна лица, предузетници и предузетници
који су основали радњу на тезги или сличном
објекту за промет на мало или велико пољопривредних и индустријско непрехрамбених
производа.
Продавци половне робе не морају да испуњавају услове из става 1 овог члана.

Сточна пијаца
Члан 25.
На сточној пијаци се обавља промет живе
стоке, живине, кућних љубимаца, егзотичних
птица, рибица, голубова и зечева.
На сточној пијаци је забрањен промет меса
и месних прерађевина.
Члан 26.
Сточна пијаца мора бити ограђена, са обезбеђеном водом, септичком јамом или колектором
за прикупљање отпадних вода, простором за утовар и истовар стоке и вагом за мерење стоке.

Члан 27.
Вашари и сајмови се обављају на местима
која су предвиђена планским актом и уређена, на
начин и у време које одреди Општинско веће општине Велико Градиште.
VI ХИГИЈЕНСКО - ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ
УСЛОВИ ПРОМЕТА НА ПИЈАЦАМА

Члан 28.
Пољопривредно - прехрамбени производи
који су намењени људској исхрани морају бити
одговарајућег квалитета, у складу са прописима
о квалитету животних намирница.
Ради заштите од загађивања, млеко и
млечни производи морају бити смештени у расхладне витрине, а тестенине и други производи
од теста у одговарајуће стаклене витрине или покривене одговарајућом амбалажом у складу са
посебним прописима.
Риба, морски плодови и слично, продају се
на пијаци само у специјализованим продавницама - рибарницама.
Лица која продају намирнице из става 2.
овог члана морају носити бели мантил или блузу
и кецељу, рукавице, као и да користе хигијенски
исправан прибор за услуживање (кашика за
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млечне или друге производе, нож, хватаљка, посуда и прибор за држање и захватање намирница
и др.).

Члан 29.
Простор за излагање и продају заклане живине, прасади и јагњади мора бити обележен, покривен и заштићен од загађивања, са довољним
бројем тезги и столова, који се морају свакодневно прати и једном недељно дезинфиковати.
На простору из става 1. овог члана мора
бити обезбеђена вода за пиће.
За чување заклане живине, прасади и јагњади мора бити обезбеђен довољан број расхладних витрина у којима се ове намирнице морају
чувати.
Лица која продају намирнице из става 1.
овог члана су дужна да расхладне витрине одржавају у исправном стању.

Члан 30.
Предузеће је дужно да обезбеди опште минималне здравствено-санитарне и техничке
услове на пијацама, а нарочито да:
1 пијачни простор буде обележен на уобичајени начин,
2 пијачни платои имају подлогу од материјала
који одговара одређеној врсти пијаца, у погледу сакупљања отпадака, чишћења, прања
и дезинфекције (асфалт, бетон и др),
3 буде постављен довољан број тезги (отворе-2
них или затворених, површине минимум, 2м
и висине, минимум, 2,00м), киоска, контејнера,
боксова чија је површина, минимум,
2
4м или других сличних објеката или места
за паркирање возила или приколица из којих
се врши продаја, што зависи од врсте пијаце
и врсте робе у промету,
4 тезге и други продајни објекти и места за
продају буду правилно поређани, тако да се
обезбеди несметано кретање корисника
пијачних услуга у пијаци, те да тезге и други
продајни објекти и места буду нумерисани,
5 тезге на којима се продаје млеко, млечни производи, тестенине и мед буду опремљене
стакленим витринама,
6 пијаце буду прикључене на електричну
мрежу,
7 пијаце буду прикључене на мрежу водовода
и канализације, односно да се обезбеди довољна количина исправне воде за пиће,
прање пијаца, објеката и уређаја на пијацама,
за прање и освежавање пољопривредних
производа које се продају на пијаци, те обез-
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беди одвођење отпадних вода у канализацију
или септичку јаму,
8 буде обезбеђен санитарни чвор који се састоји од женског и мушког одељења, опремљен средствима за прање руку, довољно
удаљен од продајног простора и прикључен
на канализациону мрежу,
9 осветли и обезбеди пијачни простор,
10 да постави и обезбеди јавни кантар за проверу мере купљене робе.

Члан 31.
Предузеће је у обавези да обезбеди одржавање санитарно-хигијенских услова на пијацама
и јавним површинама око пијачног простора, а
нарочито да:
1 у току радног времена пијаце, прикупља отпатке и уредно празни корпе за отпатке у одговарајуће посуде за сакупљање отпадака,
2 по истеку радног времена, а најкасније у року
од 12 сати, уреди пијачни простор, исти очисти, испразни посуде за сакупљање отпадака
и пијачни простор опере водом под притиском, уколико је пијачни плато од чврстог материјала,
3 изврши дезинфекцију пијачних тезги и отвореног продајног простора, најмање два пута
недељно,
4 предуземе остале потребне мере за спровођење прописа о хигијенско-санитарним и ветеринарским условима за продају робе.
1
2
3

4

5

6

7
8

Члан 32.
На пијацама је забрањено:
одлагање отпадака, покварене робе, амбалаже и другог смећа ван судова постављених
за скупљање смећа,
конзумирање алкохолног пића,
прање продајног простора и опреме водом
која није употребљива за пиће као и освежавање (прскање) таквом водом пољопривредно-прехрамбених производа, осим на
сточној пијаци, за чије прање се може користити индустријска или вода из реке, канала
и сл.,
излагање производа на земљи, осим садница,
цвећа и живе стоке
додиривање намирница које се употребљавају за исхрану у непрерађеном стању,
загађивање пијачног простора на било који
начин,
ложење ватре,
кретање возила по пијачном простору у радном времену пијаце, осим у времену предвиђеном за допремање робе (у изузетним
околностима може се дозволити кретање во-
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зила и после за то предвиђеног времена, док
се ручна и моторна колица могу користити за
све време рада пијаце),
паркирање возила ван за то одређених места,
држање амбалаже испред и око продајних
места и на крововима пијачних тезги,
седење и спавање на тезгама и другим објектима за излагање производа,
задржавање на пијацама без потребе ван радног времена,
увођење паса и других животиња на пијачни
простор,
прескакање пијачне ограде или оштећење
исте,
вршење сваке друге радње којом се нарушава
ред и чистоћа на пијаци.

Члан 33.
Зелене пијаце морају имати посебне просторе за продају појединих врста робе на мало и
то:
• млекa, млечних производа, меда и тестенина
• живине,
• непрехрамбених производа занатских радњи
и домаће радиности.

Члан 34.
Продавци пољопривредно - прехрамбених производа на пијаци дужни су да:
1 заштите производе од загађивања и квара,
2 очисте пијачни простор који користе по завршетку радног времена пијаце,
3 расхладне витрине које користе одржавају
непрекидно у исправном стању,
4 уредно и благовремено плаћају пијачне
дажбине.
VII НАДЗОР

Члан 35.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове
Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове,
Општинске управе општине Велико Градиште.
Овлашћени радници предузећа дужни су
да органу из претходног става указују на кршење
одредби ове одлуке и пружају помоћ у раду.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.
Новчаном казном од 70.000,00 динара у
прекршајном поступку казниће се за прекршај
предузеће које одржава пијацу ако:
1 не пропише пијачни ред за пијацу коју одржава (члан 5. ст. 1)
2 не истакне на огласној табли Пијачни ред или
на други примерен начин не упозна учеснике
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у промету на пијаци са Пијачним редом (члан
6)
3 не пропише и истакне радно време пијаце
(члан 8)
4 не обезбеди санитарно-хигијенске услове за
изградњу и уређење пијаце, односно поступа
супротно члану 10 став 2. Одлуке ,
5 пијачне објекте постави тако да ометју функционалност и естетски изглед пијаце и омета
купцима несметану куповину (члан 11. став
2)
6 не поправи нити уклони пијачни објект који
не испуњава минималне хигијенско - техничке услове прописане за продају одређене
врсте производа (члан 13. став 2)
7 не обезбеди посебан улаз за моторна возила
а посебан улаз за пешаке на пијаци (члан 14.
став 1)
8 ако не одреди висину накнаде (пијачне таксе)
за коришћење пијачног простора и објекта
(члан 16. став 1)
9 не истакне на видном месту на пијаци висину
накнаде (пијачне таксе) (члан 16. став 4)
10 ако не изда прописану признаницу за наплату
пијачне таксе (члан 16. став 5)
11 ако не обележи простор за излагање и продају заклане живине, односно поступа противно члану 29. ове Одлуке
12 уколико не обезбеди опште минималне
здравствено – санитарне и техничке услове
на пијацама одређене чланом 30. ове Одлуке
13 ако не обезбеди одржавање санитарно – хигијенских услова на пијацама и јавним површинама око пијачног простора одређених
чланом 31. ове Одлуке
Уколико пијацом управља предузетник казниће се новчаном казном за прекршаје наведене
у ставу 1. овог члана у износу од 50.000,00 динара.
Одговорно лице у правном лицу које
управља пијацом и одржава је казниће се новчаном казном у износу од 15.000 динара.

Члан 37.
Новчаном казном у прекршајном поступку
казниће се за прекршај ако не поступи или поступи супротно одредбама
1 члана 12, става 5 – уколико постави пијачни
објект без сагласности предузећа, односно
предузетника који одржава пијацу,
2 члана 13, става 2 – уколико не поправи или
уклони пијачни објекат у коме се врши продаја, постављен уз претходну сагласност
предузећа, односно предузетника који одржава пијацу,
3 члана 16, ставови 1 и 6– не плати дневну
пијачну таксу
4 члана 19.
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члана 20. став 3. и члана 21. став 1. – ако
врши продају одређених производа ван простора предвиђених за ту врсту робе,
6 члана 24 став 1 – врши продају производа
на зеленим и робним пијацама без испуњавања услова одређених ставом 1 овог члана
7 члана 25. става2 – акон а сточној пијаци
врши прометмеса и месних прерађевина,
8 члана 28,
9 члана 29. става 4 – уколико расхладне витрине не одржавају у испоравном стању
10 члана 32,
11 члана 34
• физичко лице новчаном казном у износу
од 10.000,00 динара,
• предузетник и друго правно лице новчаном казном у износу од 50.000,00 динара,
• одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 15.000,00 динара.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.
Предузеће је дужно да акте из члана 5.
став 1. и члана 16. став 2. ове Одлуке донесе у
року од 60 дана од дана ступања ове Одлуке на
снагу.
Члан 39.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о пијацама бр. 355-15/2006-01-1 од
02.02.2006. године („Сл.гласник општине Велико
Градиште“, бр. 1/2006).
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На основу члана 34. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“,бр.72/11,
88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, и
108/2016), чл. 6. и 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 24/12, 48/2015 и 99/2015) и члана
27. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 5/2016), као и члана 82. став 1.
тачка 1. Статута општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“,
број 9/08, 5/2014 и 5/2016), а на предлог Општинског већа општине Велико Градиште, Скупштина
општине Велико Градиште на 9. седници одржаној дана 28.04.2017. године, донoси следећу
ОДЛУКУ
O ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА РАДИ
ИЗДАВАЊА У ЗАКУП ПРОСТОРА У
ЗГРАДИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
У ДЕЛУ ХОДНИКА КОД УЛАЗА ИЗ
ПРАВЦА УЛИЦЕ МИРОСЛАВА ТИРШЕ

1

Број: 352-37/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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Усваја се предлог Општинског већа, те се
одобрава издавање у закуп простора у згради
општине Велико Градиште, у делу ходника
код степеништа из правца улице Мирослава
Тирше а према ситуационом приказу и скици
Урбанистичке службе, за постављање пулта
максималних димензија 1,30x2,90, укупне
бруто површине 3,77м2, ради отварања шалтера платног промета, односно пружања
платних услуга (уплата републичких и локалних такси, накнада, пореза, разних обавезарачуна и сл.), а све у циљу унапређења
функционисања Општинке управе и пружања услуга грађанима општине Велико Градиште.
Површина од 3,77м2, издаће се на период од
годину дана, као неопремљена, неадаптирана
и неуређена, те ће све трошкове опремања,
адаптације и уређења дела ходника који се
издаје у закуп, сносити закупац, у свему
према условима који ће бити ближе дефинисани у поступку издавања у закуп, сагласно
позитивним прописима и одредбама Одлуке
о јавној својини општине Велико Градиште.
Површину која ће се издати у закуп може се
користити за обављање активности платног
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промета и у друге сврхе се иста не може користити.
Овлашћује се Председник општине Велико
Градиште, а на основу члана 74. став 1. тачка
7. Статута општине Велико Градиште и члана
27.став 3. Одлуке о јавној својини општине
Велико Градиште, да донесе одлуку о покретању постуака ради издавања у закуп површине од 3,77м2, у свему сагласно Уредби
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда,.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 464-165/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р

На основу члана 26. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (Службени
Гласник РС, број 88/2011 и 15/2016) ) и члана 40.
Статута општине Велико Градиште („Службени
гласник општине Велико Градиште “ бр. 9/2008,
5/14, 5/16 и 28/16),
Скупштина општине Велико Градиште
на 9. седници одржаној дана 28.04.2017. године
доноси,
ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ И УСВАЈАЊУ
ПРОЈЕКТА ЈАВНО ПРИВАТНОГ
ПАРТНЕРСТВА *ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ
СТОЛАРИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА
КОТЛАРНИЦЕ – УГРАДЊА НОВОГ
КОТЛА ЗА БИОМАСУ И УГОВОРНО
ИСПОРУЧИВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
У ДОМУ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ*

Члан 1
Даје се сагласност и усваја се Пројекат
јавно-приватног партнерства “Замена постојеће
столарије и реконструкција котларнице –
уградња новог котла за биомасу и уговорно ис-
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поручивање топлотне енергије у Дому здравља
Велико Градиште“.

Члан 2
Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Велико Градиште.
Број: 511-7/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 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), чл.
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) а у складу са Урбанистичким пројектом уређења плаже на Сребрном језеру број
353-96/2017. од 10.4.2017. године потврђен
на седници комисије за планове дана
19.4.2017. године, на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је,
ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ
КАРАКТЕРА, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ У
ФУНКЦИЈИ УРЕЂЕЊА ЈАВНЕ
ПОВРШИНЕ ПЛАЖЕ НА
СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ

29. април 2017.

Члан 1.
Овом одлуком одређују се локације и
ближи услови за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера, уређаја
и опреме у функцији уређења јавне површине плаже на Сребрном језеру, у складу
са Урбанистичким пројектом уређења плаже
број 353-96/2017 од 10.4.2017. године потврђеним на седници комисије за планове
дана 19.4.2017. године.

Члан 2.
Мањи монтажни објекти привременог карактера и други садржаји предвиђени
урбанистички пројектом из члана 1. ове одлуке, постављају се на плажи испред пословних угоститељских објеката на следећим
локацијама:
• Локација А - у ширини објекта - најмање
6 m а највише 12 m - уз шетну стазу, са
припадајућом површином плаже према
језеру;
• Локација Б - у ширини објекта - најмање
6 m а највише 12 m - уз шетну стазу, са
припадајућом површином плаже према
језеру;
• Локација Ц - у ширини објекта - најмање
6 m а највише 12 m - уз шетну стазу, са
припадајућом површином плаже према
језеру;
• Локација Д - у ширини објекта - најмање
6 m а највише 12 m - уз шетну стазу, са
припадајућом површином плаже према
језеру;
• Локација Е – у ширини објекта - најмање
6 m а највише 12 m - уз шетну стазу, са
припадајућом површином плаже према
језеру;
• Локација Ф - у ширини објекта - најмање
6 m а највише 12 m - уз шетну стазу, са
припадајућом површином плаже према
језеру;
• Локација Г - у ширини објекта - најмање
6 m а највише 12 m - уз шетну стазу, са
припадајућом површином плаже према
језеру;
• Локација И – у ширини објекта - најмање
6 m а највише 12 m - уз шетну стазу, са
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припадајућом површином плаже према
језеру;
• Локација 4Х – ширина локације је дефинасана парцелом, са припадајућом површином плаже према језеру;
све у складу са условима предвиђеним Урбанистичким пројектом из члана 1.

Члан 3.
Предвиђеним садржајима врши се заузеће јавне површине и постављају се на временски период до 1 године по спроведеном
поступку прописаним Одлуком о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама
(„Службени гласник РС“, број 28/2016) и у
складу са условима из ове одлуке.

Члан 4.
Предвиђени садржаји постављају се
на локацијама испред пословних објеката
угоститељске делатности, чији власници
подносе надлежном органу захтев ради издавања решења којим се одобрава постављање
објекта, или уз њихову писмену сагласност
захтев подносе власници суседних пословних објеката.
Надлежни орган који издаје решење,
може позвати власнике пословних објеката
ради постављања садржаја предвиђених Урбанистичким пројектом уз давање примереног рока за одговор.
У случају да власник пословног
објекта угоститељске делатности не поступи
по позиву надлежног органа који издаје
одобрење, односно у датом року не поднесе
захтев из става 1. овог члана, по истеку наведеног рока може се одобрити заузеће власнику суседног пословног објекта без
достављања писмене сагласности из става 1.
Члан 5.
За постављање предвиђених садржаја
на временски период из тачке 3. корисник је
дужан да плаћа укупан износ од 30.000,00
динара.
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Члана 6.
По престанку заузећа плаже корисник
је дужан да локацију са објектима преда општини Велико Градиште као титулару права
својине.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.
Број: 353-120/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

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 Jавног 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 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА
ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“-У
ЛИКВИДАЦИЈИ

1.
УСВАЈА СЕ на Почетни ликвидациони извештај ЈП „Дирекција за изградњу
општине Велико Градиште“ - у ликвидацији
из Великог Градишта, сачињен од стране

29. април 2017.

Ликвидационог управника са стањем на дан
07.04.2017. 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 усваја Почетни ликвидациони извештај ЈП „Дирекција за изградњу
Велико Градиште“- у ликвидацији, након
чега ће Ликвидациони управник предузети
потребне радње за регистрацију почетног
ликвидационог извештаја у складу са законом о регистрацији.
Ликвидациони управник ЈП „Дирекције за изградњу општине Велико Градиште“- у ликвидацији, саставио је Почетни
ликвидациони извештај са стањем на дан
07.04.2017. године, па је Скупштина општине исти усвојила.
Број: 023-14/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

29. април 2017.

На основу члана 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 3., 5., 6. и 10. Одлуке
о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016), а у складу са чланом 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине
Велико Градиште”, бр. 33/2016) и члана 40. Статута општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008),
а у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката и уређаја у функцији уређења јавне површине плаже на Сребрном језеру
(„Сл.гласник општине Велико Градиште“, број
3/2017), Одлуком о висини цене закупа за постављање мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру број: 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Велико Градиште, Одлуком број 464-87/2017-01-2
од 03.03.2017. године Председника општине Велико Градиште и Изменом и допуном Одлуке
број: 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године, по
спроведеном поступку јавног надметања, а на
предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 9. седници одржаној дана 28.04.2017. године,
донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ Е
О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ ЈАВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ
ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА У ФУНКЦИЈУ
УРЕЂЕЊА ПЛАЖЕ НА СРЕБРНОМ
ЈЕЗЕРУ

I
1. ДАЈУ СЕ У ЗАКУП, на одређено
време, јавне и друге површине у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних
објеката и уређаја у функцији уређења плаже на
Сребрном језеру, у поступку јавног надметања, и
то:
- Ћирковић Милану из Великог Градишта, ул. Николе Тесле број 39, локација 1 – на
кат. парцели број 2229/1 КО Велико Градиште,
ширина локације је 20 m уз шетну стазу, а површина са делом плаже одређеним за одржавање
и опремање је око 4 ара.
2. Предметна локација из Одељка I тачке
1. овог Решења, даје се у закуп на период до 5 година уз накнаду у складу са Програмом постав-
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љања мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру .
3. Износ закупнине за предмет закупа из
Одељка I тачке 1. овог Решења износи 27.000,00
динара (и словима: двадесет седам хиљада динара) за период од 5 (пет) година.
II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, да у року од 30
дана од дана достављања Решења, са закуподавцем закључи Уговор којим ће регулисати своја
међусобна права и обавезе.
2. Закупац предметне локације на јавној
површини нема право да своје право закупа
упише у одговарајућим јавним књигама.
3. Обавезује се закупац да предметну локацију користи у складу са својом наменом предвиђеном Програмом постављања мањих
монтажних објеката и уређаја у функцији уређења јавне површине плаже на Сребрном језеру.

III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, која је дата на привремено коришћење, да пре закључења Уговора
о закупу, достави пројектно - техничку документацију потребну за постављање и рушење мањих
монтажних објеката привременог карактера, а
све у складу са врстом, типом и наменом објекта.
2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на износ
трошкова рушења објекта утврђених пројектом.
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да своје
објекте уклони пре истека времена утврђеним решењем ако се земљиште приведе другој намени
одређеној одговарајућим планским актом.
Ако власник мањег монтажног објекта
привременог карактера не уклони објекат о свом
трошку, уклањање истог извршиће надлежни
орган општине Велико Градиште, на терет средстава меничног дужника.

IV
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини да по престанку
Уговора, или протеком периода закупа од 5 година, локацију са постављеним објектима преда
општини Велико Градиште као титулару права
својине.

V
1. Изабрани закупац наведен у Одељку I
тачка 1. овог решења дужан је да предвиђен садржај реализује и стави у функцију у року од 30
дана од дана правоснажности овог решења уз
прибављање неопходних дозвола за постављање
мањег монтажног објекта привременог карак-
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тера, а на основу приложене техничке документације.
2. Трошкове постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, уређења и
комуналног опремања локације сноси закупац.
О б р а з л о ж е њ е

У складу са Програмом постављања
мањих монтажних објеката и уређаја у функцији
уређења јавне површине плаже на Сребрном
језеру („Сл.гласник општине Велико Градиште“,
број 3/2017) и Одлуком о висини цене закупа за
постављање мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења јавне површине плаже
на Сребрном језеру број 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Велико Градиште, на предлог Одељење за привредни и економски развој и дијаспору,
Општинске управе општине Велико Градиште,
по донетој Одлуци број 464-87/2017-01-2 од
03.03.2017. године Председника општине Велико
Градиште и Измени и допуни Одлуке број: 46487/2017-01-2 од 05.04.2017. године, покренут је
поступак давања у закуп предметне локације на
јавним и другим површинама.
Надлежно одељење општинске управе
расписало је оглас о јавном надметању који је заведен у Општинској управи општине Велико Градиште под бројем 464-87/2017-01-2 од
06.03.2017. године и Измену и допуну огласа под
бројем 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године,
који су објављени на општинском сајту, кабловској телевизији „Коперникус“ и огласној табли СО
Велико Градиште.
По расписаном огласу за учешће у поступку јавног надметања за предметну локацију
по уплаћеном депозиту благовремено се
пријавила два лица, Ћирковић Милан из Великог
Градишта, ул. Николе Тесле број 39 и Унгурјановић Драган из Великог Градишта, ул. Пинкум
број 17.
Оба лица пријавила су учешће на јавном
надметању са уредном пријавом и пропратном
документацијом, што је комисија констатовала
записнички на дан 7.4.2017. године, те су се
стекли услови за спровођење поступка јавног
надметања у складу са чланом 11. и 12. Одлуке о
постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама. Комисија за спровођење поступка давања у закуп
јавних површина ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, образована решењем СО Велико Градише број:
020-80/2016-01-1 од 25.7.2016. године спровела
је јавно надметање дана 7.4.2017. године са почетком у 11.05 часова. По спроведеном поступку
јавног надметања, за предмет закупа учесник у

29. април 2017.

поступку Милан Ћирковић из Великог Градишта,
као најповољнији понуђач, прихватио је да плаћа
понуђену цену у износу од 27.000,00 динара за
закуп локације на период до 5 година.
На основу свега напред наведеног, а у
складу са чланом 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС,
50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и
145/2014), чл. 3., 5., 6. и 10. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016), чл. 3 и 4.
Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. гласник
општине Велико Градиште”, бр. 33/2016) и чланом 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008), Програмом постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења
јавне површине плаже на Сребрном језеру
(„Сл.гласник општине Велико Градиште“, број
3/2017), Одлуком о висини цене закупа за постављање мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру број 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Велико Градиште, Одлуком број 464-87/2017-01-2
од 03.03.2017. године Председника општине Велико Градиште и Изменом и допуном Одлуке
број: 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године, па
је Скупштина општине Велико Градиште донела
решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба
није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУСа.
Број: 464-166/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 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 3., 5., 6. и 10. Одлуке
о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016), а у складу са чланом 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине

29. април 2017.

Велико Градиште”, бр. 33/2016) и члана 40. Статута општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008),
а у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката и уређаја у функцији уређења јавне површине плаже на Сребрном језеру
(„Сл.гласник општине Велико Градиште“, број
3/2017), Одлуком о висини цене закупа за постављање мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру број: 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Велико Градиште, Одлуком број 464-87/2017-01-2
од 03.03.2017. године Председника општине Велико Градиште и Изменом и допуном Одлуке
број: 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године, по
спроведеном поступку јавног надметања, а на
предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 9. седници одржаној дана 28.04.2017. године,
донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ Е
О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ ЈАВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ
ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА У ФУНКЦИЈУ
УРЕЂЕЊА ПЛАЖЕ НА СРЕБРНОМ
ЈЕЗЕРУ

I
1. ДАЈУ СЕ У ЗАКУП, на одређено
време, јавне и друге површине у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних
објеката и уређаја у функцији уређења плаже на
Сребрном језеру, у поступку јавног надметања, и
то:
- Ћирковић Милану из Великог Градишта, ул. Николе Тесле број 39, локација 2 – на
кат. парцели број 2229/1 КО Велико Градиште,
ширина локације је 6 m уз шетну стазу, а површина са делом плаже одређеним за одржавање
и опремање је око 1,1 ар.
2. Предметна локација из Одељка I тачке
1. овог Решења, даје се у закуп на период до 5 година уз накнаду у складу са Програмом постављања мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру .
3. Износ закупнине за предмет закупа из
Одељка I тачке 1. овог Решења износи
1.200.000,00 динара (и словима: један милион
две стотине хиљада динара) за период дo 5
(пет) година.
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II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, да у року од 30
дана од дана достављања Решења, са закуподавцем закључи Уговор којим ће регулисати своја
међусобна права и обавезе.
2. Закупац предметне локације на јавној
површини нема право да своје право закупа
упише у одговарајућим јавним књигама.
3. Обавезује се закупац да предметну локацију користи у складу са својом наменом предвиђеном Програмом постављања мањих
монтажних објеката и уређаја у функцији уређења јавне површине плаже на Сребрном језеру.

III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, која је дата на привремено коришћење, да пре закључења Уговора
о закупу, достави пројектно - техничку документацију потребну за постављање и рушење мањих
монтажних објеката привременог карактера, а
све у складу са врстом, типом и наменом објекта.
2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на износ
тршкова рушења објекта утврђених пројектом.
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да своје
објекате уклони пре истека времена утврђеним
решењем ако се земљиште приведе другој намени одређеној одговарајућим планским актом.
Ако власник мањег монтажног објекта
привременог карактера не уклони објекат о свом
трошку, уклањање истог извршиће надлежни
орган општине Велико Градиште, на терет средстава меничног дужника.

IV
1.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини да по престанку
Уговора, или протеком периода закупа од 5 година, локацију са постављеним објектима преда
општини Велико Градиште као титулару права
својине.

V
1. Изабрани закупац наведен у Одељку I
тачка 1. овог решења дужан је да предвиђен садржај реализује и стави у функцију у року од 30
дана од дана правоснажности овог решења уз
прибављање неопходних дозвола за постављање
мањег монтажног објекта привременог карактера, а на основу приложене техничке документације.
2. Трошкове постављања мањихг монтажних објеката привременог карактера, уређења
и комуналног опремања локације сноси закупац.
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О б р а з л о ж е њ е

У складу са Програмом постављања
мањих монтажних објеката и уређаја у функцији
уређења јавне површине плаже на Сребрном
језеру („Сл.гласник општине Велико Градиште“,
број 3/2017) и Одлуком о висини цене закупа за
постављање мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења јавне површине плаже
на Сребрном језеру број: 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Велико Градиште, на предлог Одељење за привредни и економски развој и дијаспору,
Општинске управе општине Велико Градиште,
по донетој Одлуци број 464-87/2017-01-2 од
03.03.2017. године Председника општине Велико
Градиште и Измени и допуни Одлуке број: 46487/2017-01-2 од 05.04.2017. године, покренут је
поступак давања у закуп предметне локације на
јавним и другим површинама.
Надлежно одељење општинске управе
расписало је оглас о јавном надметању који је заведен у Општинској управи општине Велико Градиште под бројем 464-87/2017-01-2 од
06.03.2017. године и Измену и допуну огласа под
бројем 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године,
који су објављени на општинском сајту, кабловској телевизији „Коперникус“ и огласној табли СО
Велико Градиште.
По расписаном огласу за учешће у поступку јавног надметања за предметну локацију,
по уплаћеном депозиту, благовремено се
пријавила пет лица и то: Ћирковић Милан из Великог Градишта, ул. Николе Тесле број 39, Николић Ненад из Великог Градишта, ул. М.
Симеуновића број 10, Јанковић Мирослав из Великог Градишта, ул. В. Влаховића број 58, Александар Селаковић из Пожежена и Ивана
Ћирковић из Великог Градишта, ул. Николе
Тесле број 39.
Сва лица пријавила су учешће на јавном
надметању са уредном пријавом и пропратном
документацијом, што је комисија констатовала
записнички дана 7.4.2017. године, те су се стекли
услови за спровођење поступка јавног надметања у складу са чланом 11. и 12. Одлуке о постављању
мањих
монтажних
објеката
привременог карактера на јавним површинама.
Комисија за спровођење поступка давања у закуп
јавних површина ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, образована решењем СО Велико Градише број:
020-80/2016-01-1 од 25.7.2016. године спровела
је јавно надметање дана 7.4.2017. године са почетком у 11.05 часова. По спроведеном поступку
јавног надметања за предмет закупа учесник у
поступку Милан Ћирковић из Великог Градишта,
као најповољнији понуђач, прихватио је да плаћа

29. април 2017.

понуђену цену у износу од 1.200.000,00 динара
за закуп локације број 2 на период до 5 година.
На основу свега напред наведеног, а у
складу са чланом 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС,
50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и
145/2014), чл. 3., 5., 6. и 10. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016), чл. 3 и 4.
Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. гласник
општине Велико Градиште”, бр. 33/2016) и чланом 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008), Програмом постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења
јавне површине плаже на Сребрном језеру
(„Сл.гласник општине Велико Градиште“, број
3/2017), Одлуком о висини цене закупа за постављање мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру број: 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Велико Градиште, Одлуком број 464-87/2017-01-2
од 03.03.2017. године Председника општине Велико Градиште и Изменом и допуном Одлуке
број: 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године, па
jе Скупштина општине Велико Градиште донела
решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба
није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУСа.
Број: 464-167/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 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 3., 5., 6. и 10. Одлуке
о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016), а у складу са чланом 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине
Велико Градиште”, бр. 33/2016) и члана 40. Статута општине Велико Градиште (“Службени
гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008),
а у складу са Програмом постављања мањих

29. април 2017.

монтажних објеката и уређаја у функцији уређења јавне површине плаже на Сребрном језеру
(„Сл.гласник општине Велико Градиште“, број
3/2017), Одлуком о висини цене закупа за постављање мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру број: 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Велико Градиште, Одлуком број 464-87/2017-01-2
од 03.03.2017. године Председника општине Велико Градиште и Изменом и допуном Одлуке
број: 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године, по
спроведеном поступку јавног надметања, а на
предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на 9. седници одржаној дана 28.04.2017. године,
донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ Е
О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ ЈАВНИХ И ДРУГИХ ПОВРШИНА
У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ
ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА У ФУНКЦИЈУ
УРЕЂЕЊА ПЛАЖЕ НА СРЕБРНОМ
ЈЕЗЕРУ

I
1. ДАЈУ СЕ У ЗАКУП, на одређено
време, јавне и друге површине у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних
објеката и уређаја у функцији уређења плаже на
Сребрном језеру, у поступку јавног надметања, и
то:
- Зоран Шћекић из Великог Градишта, ул.
Виноградска број 2, локација 3 – на кат. парцели
број 2229/1 КО Велико Градиште, ширина локације је 6 m уз шетну стазу, а површина са делом
плаже одређеним за одржавање и опремање је
око 1,1 ар.
2. Предметна локација из Одељка I тачке
1. овог Решења, даје се у закуп на период до 5 година уз накнаду у складу са Програмом постављања мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру .
3. Износ закупнине за предмет закупа из
Одељка I тачке 1. овог Решења износи 415.000,00
динара (и словима: четири стотине петнаест
хиљада динара) за период дo 5 (пет) година.

II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, да у року од 30
дана од дана достављања Решења, са закуподавцем закључи Уговор којим ће регулисати своја
међусобна права и обавезе.
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2. Закупац предметне локације на јавној
површини нема право да своје право закупа
упише у одговарајућим јавним књигама.
3. Обавезује се закупац да предметну локацију користи у складу са својом наменом предвиђеном Програмом постављања мањих
монтажних објеката и уређаја у функцији уређења јавне површине плаже на Сребрном језеру.

III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини, која је дата на привремено коришћење, да пре закључења Уговора
о закупу, достави пројектно - техничку документацију потребну за постављање и рушење мањих
монтажних објеката привременог карактера, а
све у складу са врстом, типом и наменом објекта.
2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на износ
тршкова рушења објекта утврђених пројектом.
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да своје
објекате уклони пре истека времена утврђеним
решењем ако се земљиште приведе другој намени одређеној одговарајућим планским актом.
Ако власник мањег монтажног објекта
привременог карактера не уклони објекат о свом
трошку, уклањање истог извршиће надлежни
орган општине Велико Градиште, на терет средстава меничног дужника.

IV
1.ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне
локације на јавној површини да по престанку
Уговора, или протеком периода закупа од 5 година, локацију са постављеним објектима преда
општини Велико Градиште као титулару права
својине.

V
1. Изабрани закупац наведен у Одељку I
тачка 1. овог решења дужан је да предвиђен садржај реализује и стави у функцију у року од 30
дана од дана правоснажности овог решења уз
прибављање неопходних дозвола за постављање
мањег монтажног објекта привременог карактера, а на основу приложене техничке документације.
2. Трошкове постављања мањихг монтажних објеката привременог карактера, уређења
и комуналног опремања локације сноси закупац.
О б р а з л о ж е њ е

У складу са Програмом постављања
мањих монтажних објеката и уређаја у функцији
уређења јавне површине плаже на Сребрном
језеру („Сл.гласник општине Велико Градиште“,
број 3/2017) и Одлуком о висини цене закупа за
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постављање мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења јавне површине плаже
на Сребрном језеру број: 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Велико Градиште, на предлог Одељење за привредни и економски развој и дијаспору,
Општинске управе општине Велико Градиште,
по донетој Одлуци број 464-87/2017-01-2 од
03.03.2017. године Председника општине Велико
Градиште и Измени и допуни Одлуке број: 46487/2017-01-2 од 05.04.2017. године, покренут је
поступак давања у закуп предметне локације на
јавним и другим површинама.
Надлежно одељење општинске управе
расписало је оглас о јавном надметању који је заведен у Општинској управи општине Велико Градиште под бројем 464-87/2017-01-2 од
06.03.2017. године и Измену и допуну огласа под
бројем 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године,
који су објављени на општинском сајту, кабловској телевизији „Коперникус“ и огласној табли СО
Велико Градиште.
По расписаном огласу за учешће у поступку јавног надметања за предметну локацију,
по уплаћеном депозиту, благовремено се
пријавила три лица и то: Јаблан Меденица из
Београда, ул. Калемарска 9, Ћирковић Милан из
Великог Градишта, ул. Николе Тесле број 39 и
Зоран Шћекић из Великог Градишта, ул. Виноградарска број 2.
Сва лица пријавила су учешће на јавном
надметању са уредном пријавом и пропратном
документацијом, што је комисија констатовала
записнички дана 7.4.2017. године, те су се стекли
услови за спровођење поступка јавног надметања у складу са чланом 11. и 12. Одлуке о постављању
мањих
монтажних
објеката
привременог карактера на јавним површинама.
Комисија за спровођење поступка давања у закуп
јавних површина ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, образована решењем СО Велико Градише број:
020-80/2016-01-1 од 25.7.2016. године спровела
је јавно надметање дана 7.4.2017. године са почетком у 11.05 часова. По спроведеном поступку
јавног надметања за предмет закупа учесник у
поступку Зоран Шћекић из Великог Градишта,
као најповољнији понуђач, прихватио је да плаћа
понуђену цену у износу од 415.000,00 динара за
закуп локације број 3 на период до 5 година.
На основу свега напред наведеног, а у
складу са чланом 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС,
50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/2014 и
145/2014), чл. 3., 5., 6. и 10. Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гласник оп-
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штине Велико Градиште“, бр. 28/2016), чл. 3 и 4.
Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. гласник
општине Велико Градиште”, бр. 33/2016) и чланом 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 9/2008), Програмом постављања мањих монтажних објеката и уређаја у функцији уређења
јавне површине плаже на Сребрном језеру
(„Сл.гласник општине Велико Градиште“, број
3/2017), Одлуком о висини цене закупа за постављање мањих монтажних објеката и уређаја у
функцији уређења јавне површине плаже на
Сребрном језеру број: 350-33/2017-01-4 од
7.3.2017. године Општинског већа општине Велико Градиште, Одлуком број 464-87/2017-01-2
од 03.03.2017. године Председника општине Велико Градиште и Изменом и допуном Одлуке
број: 464-87/2017-01-2 од 05.04.2017. године, па
је Скупштина општине Велико Градиште донела
решење као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба
није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУСа.
Број: 464-168/2017-01-1

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 чл. 10. и 19. 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), на захтев
Огњановић Цвете из Великог Градитша, по пред-
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логу Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште,
на 9. седници одржаној 28.04.2017. године, донела је
Р
Е
Ш
Е
Њ Е
О ПРЕСТАНКУ КОРИШЋЕЊА ПО
ОСНОВУ ЗАКУПА ЈАВНИХ И ДРУГИХ
ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је досадашњем
привременом кориснику јавних и других површина у јавној својини, Огњановић Цвети из
Великог Градишта, ПРЕСТАЛО КОРИШЋЕЊЕ
по основу закупа локације број 25 „У градском
парку на главној стази“ површине 3 m² на кат.
парц. бр. 553 К.О. Велико Градиште на којој се
налази мањи монтажни објекат привременог карактера, 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
јавне и друге површине ослобођене од лица и
ствари преда општини Велико Градиште под претњом пропуштања.
3. У случају да привремени корисник јавних и других површина 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

Oпштинa Велико Градиште, као власник,
односно корисник јавних и других површина у
К.о. Велико Градиште дала их је на привремено
коришћење, заинтересованим учесницима по
спроведеном поступку јавног оглашавања. Давање 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 јавних и других површина извршено је на одређено време уз могућност да се
право привременог коришћења локације коју је
чинило неизграђено грађевинско земљиште од-

Број 6

57

носно јавне и друге површине 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.
На локацији из диспозитива овог решења, а по додели, постављен је објекат и закључен уговор о међусобном регулисању права и
обавеза између корисника земљишта и ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште.
Привремени корисник локације из диспозитива, Огњановић Цвета из Великог Градишта,
ул. Вељка Влаховића број 29/2, обратила захтевом са наводима да не постоји заинтересованост
за даљи закуп предметне локације, те моли да се
утврди престанак права коришћења локације.
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 земљишту, јавним и
другим површинама 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 10. и 19. Одлуке
о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама
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(„Службени гласник општине Велико Градиште”,
бр. 28/2016) и члана 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 Скупштина општине Велико Градиште је донела решење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе
ЗУС-а.
Број: 464-169/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чланова 24. ст. 3. Закона
о јавним предузећима („Службени гласник
РС“ бр. 15/2016), 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 (‘’Сл.
Гласник општине Велико Градиште’’, бр.
9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), а на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на 9.седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члна 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ ЉУБИЦА МИТИЋ,
дипломирани правник из Пожежена за
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директора Јавног комуналног предузећа
„Дунав Велико Градиште“ из Великог
Градишта.
Именована је дужна да ступи на рад у
року од осам дана од дана објављивања
решења о именовању у “Службеном
гласнику Републике Србије”.
Мандат директора траје 4 године.
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.
Образложење

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 управне и надзорне одборе као и директоре јавних
предузећа и установа чији је оснивач.
Чланом 40. ст. 1. тачка 11. Статута општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16
и 28/16) утврђено је право Скупштини општине да именује и разрешава управне и
надзорене одборе и директоре јавних предузећа и установа чији је оснивач, као и да
даје сагласност на њихове статуте у складу
са Законом.
Чланом 24. ст. 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр.
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 –
др. закон) прописано је да директора јавног
предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе именује орган одређен статутом
јединице локалне самоуправе, на период од
четири године, на основу спроведеног јавног
конкурса.
Скупштина општине Велико Градиште на 7. седници одржаној 20.02.2017. године донела је Одлуку о спровођењу Јавног
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Број:023-15/2017-01-1
конкурса за именовање директора ЈКП
„Дунав Велико Градиште“ из Великог ГраСКУПШТИНА ОПШТИНЕ
дишта.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Конкурс је спровела Комисија за
спровођење конкурса за именовање дирекПРЕДСЕДНИК
тора јавних предузећа чији је оснивач опСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
штина Велико Градиште.
Браниславка Шуловић,с.р.
Оглас је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 13 од
24.02.2017. године, дневном листу „Данас“ и
инетернет страници Општине Велико Градиште. Оглас је трајао до 27.03.2017. године.
На основу чланова 46. и 52. Закона
По расписаном конкурсу приспела је једна
о
јавним
предузећима („Службени гласник
пријава. Пријаву је поднела Љубица Митић
РС“ бр. 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Заиз Пожежена. Пријава је поднета 22.03.2017.
кона о локалној самоуправи (‘’Службени
године. Пријава је заведена под бројем 023гласник Републике Србије’’, број 129/07 и
8/2017-01-1.
На
седници
одржаној
83/2014 – др. закон) и члана 40. ст. 1. тачка
29.03.2017. године Комисија за спровођење
11.
Статута општине Велико Градиште (‘’Сл.
конкурса за именовање директора јавних
Гласник општине Велико Градиште’’, бр.
предузећа чији је оснивач општина Велико
9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), а на предлог ОпГрадиште утврдила је да је пријава потпуна
штинског
већа општине Велико Градиште,
и благовремана.
Скупштина општине Велико ГраКомисија је на седници одржаној
диште
на
9. седници одржаној дана
11.04.2017. године извршила проверу и оце28.04.2017. године, донела је,
оспособљености,
знања и 
 њивање стручне
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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.






Члна 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата
вршиоцу дужности директора ЈКП „Дунав
Велико Градиште“ из Великог Градишта
Слободану Рашићу,
инже
 дипломираном

 
њеру организације рада из Великог Градишта, даном доношења овог решења.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.
















 

 

Образложење

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о

локалној самоуправи

(‘’Службени гласник
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Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 –
др. закон) прописано је да Скупштина општине именује и разрешава управне и надзорне одборе као и директоре јавних
предузећа и установа чији је оснивач.
Чланом 40. ст. 1. тачка 11. Статута општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14, 5/16
и 28/16) утврђено је право Скупштини општине да именује и разрешава управне и
надзорене одборе и директоре јавних предузећа и установа чији је оснивач, као и да
даје сагласност на њихове статуте у складу
са Законом.
Чланом 46. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 –
др. закон) прописано је да мандат директора
престаје истеком периода на који је именован.
Чланом 52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 129/07 и 83/2014 –
др. закон) прописано је да се ВД директора
може именовати до именовања директора
јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Именовањем Љубице Митић за директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“ по
расписаном конкурсу, Вршиоцу дужности
директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“
Слободану Рашићу престаје мандат.
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: 023-16/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

29. април 2017.

На основу члана 40. Статута општине
Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/14,
5/16 и 28/16), члана 15. став 5. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама
(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016) а у складу са чланом
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)
Скупштина општине Велико Градиште на 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је,
ДОПУНУ ПРОГРАМА
постављања мањих монтажних објеката
привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године
Члан 1.

У Одељку II Програма постављања
мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Великог Градишта за период од 2017. до 2022. године
(„Сл. гласник општине Велико Градиште“,
број 5/2017), после локације број 40, додаје
се:
„
-Локација број 41 – део к.п. бр.
2366/123 на Сребрном језеру, према граници
суседне катастарске парцеле бр. 2366/125 у
КО Велико Градиште.
Објеката: 3. Површина сваког објекта је до
7,5 m². Намена: постављање тезги за трговинску делатност.“
Члан 2.

Остали делови Програма остају неизмењени.
Члан 3.

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

29. април 2017.

Број: 353-121/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/2008, 5/14 и 5/16), члана
15. став 5. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним
површинама („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016) а у складу са чланом 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)
Скупштина општине Велико Градиште
на 9. седници одржаној дана 28.04.2017. године,
донела је,
ИЗМЕНУ ПРОГРАМА
ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА У ФУНКЦИЈИ
УРЕЂЕЊА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ПЛАЖЕ
НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ
Члан 1.

У члану 1. став 1. Програма постављања
мањих монтажних објеката и уређаја у функцији
уређења јавне површине плаже на Сребрном
језеру („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 3/2017) бришу се речи: „и на локацији 4 на к.п. 2374/23“.
Члан 2.

У члану 2. став 3. Програма брише се.
Члан 3.

У члану 4. ст. 2. и 3. Програма бришу се.
Члан 4.

њени.

Остали делови Програма остају неизме-

Члан 5.

Број 6
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Овај Програм ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.
Број: 353-122/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу чланова 54 и 55 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука
УС) и члана 40 став 1 тачка 29 Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16), на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште
на својој 9. седници одржаној дана 28.04.2017. године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„МИША ЖИВАНОВИЋ“ СРЕДЊЕВО

Члан 1.
Разрешава се дужности члан Школског
одбора Основне школе „Миша Живановић“
Средњево:
1 Радица Животић из Средњева, представник
локалне самоуправе.

Члан 2.
За члана Школског одбора Основне школе
„Миша Живановић“ Средњево именује се:
1 Мирослав Живковић из Царевца, представник локалне самоуправе.

Члан 3.
Изборни период именованог члана траје
до истека мандата органа управљања.
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Члан 4.
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

Одредбама Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично
тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) прописано је да орган управљања установом има девет
чланова укључујући и председника.Чланове органа управљања установе именује и разрешава
Скупштина јединице локалне самоуправе. Школски одбор као орган управљања има председника
којег бирају чланови одбора већином гласова од
укупног броја чланова органа управљања.
Орган управљања установе чине по три
представника запослених, родитеља и јединице
локалне самоуправе. Чланове органа управљања
из реда запослених предлаже васпитно образовно, односно наставничко веће, из реда родитеља - савет родитеља, а из реда локалне
самоуправе, локална самоуправа.
Основна школа „Миша Живановић“
Средњево упутила је дана 29.12.2016. године Захтев за замену члана Школског одбора ОШ
„Миша Живановић“ Средњево. Уз Захтев је доставила Мишљење Агенције за борбу против корупције бр. 014-011-00-0337/16-11 од 12.12.2016.
године у којем Агенција наводи: „Истовремено
вршење јавних функција члана општинског већа
и члана школског одбора школе у истој јединици
локалне самоуправе је неспојиво“. Обзиром да је
Радица Животић из Средњева члан Општинског
већа општине Велико Градиште, разрешава се
дужност члана Школског одбора ОШ „Миша
Живановић“ из Средњева.
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: 02-18/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

29. април 2017.

На основу члана 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 2. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на
јавним површинама („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 28/2016), а у складу
са чланом 3. и 4. Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине Велико Градиште”, бр. 33/2016) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008),
а у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта за
период од 2017. до 2022. године, број: 35364/2017-01-1 од 30.3.2017. године, на захтев
„Milinke Stankovic PR VI & VE PLUS“ из
Ниша, а на предлог Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ТРАЈАЊАЗАКУПА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ
И ДРУГИХ ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ
ГРАДИШТУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА –
ПЕДАЛИНА НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

I
1. УТВРЂУЈЕ СЕ, да је привремени корисник јавних и других површина на
Сребрном језеру у Великом Градишту,
„Milinkа Stankovic PR VI & VE PLUS“ из
Ниша , МБ 62840609, ПИБ 107576885, редовно измиривао обавезе по основу закупа,
па му се ПРОДУЖАВА рок трајања закупа
локације број 40 – појединачно место број 1
површине 35 m², на делу кат. парц. бр. 2229/1
КО Велико Градиште, на период до 5 година
уз накнаду у складу са Програмом постављања мањих монтажних објеката привреме-

29. април 2017.

ног карактера на подручју општине Великог
Градишта за период од 2017. до 2022. године.

II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне локације на јавној површини, да у року
од 30 дана од дана достављања овог Решења,
са закуподавцем закључи Уговор којим ће регулисати међусобна права и обавезе.
2. Закупац предметне локације на јавној површини нема право да своје право закупа упише у одговарајућим јавним
књигама.
3. Обавезује се закупац да предметну
локацију користи у складу са својом наменом
предвиђеном Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта за
период од 2017. до 2022. године.

III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне локације на јавној површини, која је
дата на привремено коришћење, да пре закључења Уговора о закупу, достави
пројектно - техничку документацију потребну за постављање и рушење мањих монтажних објеката привременог карактера, а
све у складу са врстом, типом и наменом
објекта.
2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на
износ трошкова рушења објекта утврђених
пројектом.
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да своје
објекте уклони пре истека времена утврђеним решењем ако се земљиште приведе другој намени одређеној одговарајућим
планским актом.
Ако власник мањег монтажног
објекта привременог карактера не уклони
објекат о свом трошку, уклањање истог извршиће надлежни орган општине Велико
Градиште, на терет средстава меничног дужника.

Број 6

О б р а з л о ж е њ е
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Привремени корисник јавних и других површина на Сребрном језеру у Великом
Градишту, „Milinkа Stankovic PR VI & VE
PLUS“ из Ниша, поднео је захтев ради продужења рока трајања закупа локације на делу
кат. парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште, на
плажи на Сребрном језеру.
Привремени корисник је користио локацију за постављање педалина, коју је добио
по спроведеном поступку јавног надметања,
након чега је закључио уговор са ЈП Дирекцијом за изградњу, а касније са Општинском
управом и редовно је измиривао уговорене
обавезе. Како у мају месецу 2017. године истиче временски период на који је локација
дата у закуп, закупац предлаже да се исти
продужи.
Чланом 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 -одлука УС,
132/2014 и 145/2014), прописано је да постављање и уклањање мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним и
другим површинама (киосци, баште угоститељских објеката, тезге и други покретни мобилијар) обезбеђује и уређује јединица
локалне самоуправе.
Одредбом члана 2. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016), предвиђено је поред осталог, да пре
истека уговореног рока закупа закуподавац и
закупац могу споразумно продужити рок
трајања закупа, што је могуће уз сагласност
скупштине општине која о томе доноси своју
одлуку.
Како је предметна локација предвиђена Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на
подручју општине Великог Градишта за период од 2017. до 2022. године, број: 35364/2017-01-1 од 30.3.2017. године, те је
означена као локација број 40 – појединачно
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место број 1 површине 35 m², на делу кат.
парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште, то су
испуњени сви законом прописани услови па
се може закупцу продужити рок трајања закупа за време трајања програма, а под истим
условима под којима је локација дата у закуп.
На основу свега напред наведеног, а у
складу са чланом 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука
УС, 132/2014 и 145/2014), чланом 2. Одлуке
о постављању мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним површинама („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016), чл. 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине Велико Градиште”, бр. 33/2016) и чланом 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008), а у складу са Програмом
постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Великог Градишта за период од 2017. до 2022.
године, број: 353-64/2017-01-1 од 30.3.2017.
године, Скупштина општине Велико Градиште је донела решење као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУС-а.

Број: 464-170/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 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 2. Одлуке о постављању мањих мон-

29. април 2017.

тажних објеката привременог карактера на
јавним површинама („Сл. гласник општине
Велико Градиште“, бр. 28/2016), а у складу
са чланом 3. и 4. Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине Велико Градиште”, бр. 33/2016) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008),
а у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта за
период од 2017. до 2022. године, број: 35364/2017-01-1 од 30.3.2017. године, на захтев
„СР за изнајмљивање педалина кануа и чамаца делфин“ ПР Бурмезовић Јованка из Великог Градишта, а на предлог Општинског
већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ТРАЈАЊА ЗАКУПА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ
И ДРУГИХ ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ
ГРАДИШТУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА –
ПЕДАЛИНА НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

I
1 УТВРЂУЈЕ СЕ, да је привремени
корисник јавних и других површина на
Сребрном језеру у Великом Градишту, СР ЗА
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПЕДАЛИНА КАНУА И
ЧАМАЦА ДЕЛФИН ПР Бурмезовић Јованка
из Великог Градишта, МБ 55579873, ПИБ
103294425, редовно измиривао обавезе по
основу закупа, па му се ПРОДУЖАВА рок
трајања закупа локације број 40 – појединачно место број 3 површине 35 m², на делу
кат. парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште, на
период до 5 година уз накнаду у складу са
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године.

29. април 2017.

II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне локације на јавној површини, да у року
од 30 дана од дана достављања овог Решења,
са закуподавцем закључи Уговор којим ће регулисати међусобна права и обавезе.
2. Закупац предметне локације на јавној површини нема право да своје право закупа упише у одговарајућим јавним
књигама.
3. Обавезује се закупац да предметну
локацију користи у складу са својом наменом
предвиђеном Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта за
период од 2017. до 2022. године.

III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне локације на јавној површини, која је
дата на привремено коришћење, да пре закључења Уговора о закупу, достави
пројектно - техничку документацију потребну за постављање и рушење мањих монтажних објеката привременог карактера, а
све у складу са врстом, типом и наменом
објекта.
2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на
износ трошкова рушења објекта утврђених
пројектом.
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да своје
објекте уклони пре истека времена утврђеним решењем ако се земљиште приведе другој намени одређеној одговарајућим
планским актом.
Ако власник мањег монтажног
објекта привременог карактера не уклони
објекат о свом трошку, уклањање истог извршиће надлежни орган општине Велико
Градиште, на терет средстава меничног дужника.
О б р а з л о ж е њ е

Привремени корисник јавних и других површина на Сребрном језеру у Великом
Градишту, СР ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ПЕДА-
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ЛИНА КАНУА И ЧАМАЦА ДЕЛФИН, ПР
Бурмезовић Јованка из Великог Градишта,
поднео је захтев ради продужења рока
трајања закупа локације на делу кат. парц. бр.
2229/1 КО Велико Градиште, на плажи на
Сребрном језеру.
Привремени корисник је користио локацију за постављање педалина, коју је добио
по спроведеном поступку јавног надметања,
након чега је закључио уговор са ЈП Дирекцијом за изградњу, а касније са Општинском
управом и редовно је измиривао уговорене
обавезе. Како у мају месецу 2017. године истиче временски период на који је локација
дата у закуп, закупац предлаже да се исти
продужи.
Чланом 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 -одлука УС,
132/2014 и 145/2014), прописано је да постављање и уклањање мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним и
другим површинама (киосци, баште угоститељских објеката, тезге и други покретни мобилијар) обезбеђује и уређује јединица
локалне самоуправе.
Одредбом члана 2. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016), предвиђено је поред осталог, да пре
истека уговореног рока закупа закуподавац и
закупац могу споразумно продужити рок
трајања закупа, што је могуће уз сагласност
скупштине општине која о томе доноси своју
одлуку.
Како је предметна локација предвиђена Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на
подручју општине Великог Градишта за период од 2017. до 2022. године, број: 35364/2017-01-1 од 30.3.2017. године, те је
означена као локација број 40 – појединачно
место број 3 површине 35 m², на делу кат.
парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште, то су
испуњени сви законом прописани услови па
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се може закупцу продужити рок трајања закупа за време трајања програма, а под истим
условима под којима је локација дата у закуп.
На основу свега напред наведеног, а у
складу са чланом 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука
УС, 132/2014 и 145/2014), чланом 2. Одлуке
о постављању мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним површинама („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016), чл. 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине Велико Градиште”, бр. 33/2016) и чланом 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008), а у складу са Програмом
постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Великог Градишта за период од 2017. до 2022.
године, број: 353-64/2017-01-1 од 30.3.2017.
године, Скупштина општине Велико Градиште је донела решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУС-а.
Број: 464-171/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 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 2. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на
јавним површинама („Сл. гласник општине

29. април 2017.

Велико Градиште“, бр. 28/2016), а у складу
са чланом 3. и 4. Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине Велико Градиште”, бр. 33/2016) и члана 40. Статута
општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008),
а у складу са Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта за
период од 2017. до 2022. године, број: 35364/2017-01-1 од 30.3.2017. године, на захтев
Здравковић Саше ПР УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА
ПЕДАЛИНА САША И ТАЊА из Великог
Градишта, ул. Првомајска 24, а на предлог
Општинског већа општине Велико Градиште,
Скупштина општине Велико Градиште на 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је,
Р
Е
Ш
Е
Њ Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ТРАЈАЊА ЗАКУПА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ
И ДРУГИХ ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ
ГРАДИШТУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА –
ПЕДАЛИНА НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

I
1 УТВРЂУЈЕ СЕ, да је привремени
корисник јавних и других површина на
Сребрном језеру у Великом Градишту, Здравковић Саша ПР УСЛУГЕ ИЗДАВАЊА ПЕДАЛИНА САША И ТАЊА из Великог
Градишта, ул. Првомајска 24, МБ 61616250,
ПИБ 106194290, редовно измиривао обавезе
по основу закупа, па му се ПРОДУЖАВА
рок трајања закупа локације број 40 – појединачно место број 2 површине 35 m², на делу
кат. парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште, на
период до 5 година уз накнаду у складу са
Програмом постављања мањих монтажних
објеката привременог карактера на подручју
општине Великог Градишта за период од
2017. до 2022. године.

29. април 2017.

II
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне локације на јавној површини, да у року
од 30 дана од дана достављања овог Решења,
са закуподавцем закључи Уговор којим ће регулисати међусобна права и обавезе.
2. Закупац предметне локације на јавној површини нема право да своје право закупа упише у одговарајућим јавним
књигама.
3. Обавезује се закупац да предметну
локацију користи у складу са својом наменом
предвиђеном Програмом постављања мањих
монтажних објеката привременог карактера
на подручју општине Великог Градишта за
период од 2017. до 2022. године.

III
1. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац предметне локације на јавној површини, која је
дата на привремено коришћење, да пре закључења Уговора о закупу, достави
пројектно - техничку документацију потребну за постављање и рушење мањих монтажних објеката привременог карактера, а
све у складу са врстом, типом и наменом
објекта.
2. Закупац је дужан да при закључењу
уговора приложи меницу без протеста на
износ трошкова рушења објекта утврђених
пројектом.
3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ закупац да своје
објекте уклони пре истека времена утврђеним решењем ако се земљиште приведе другој намени одређеној одговарајућим
планским актом.
Ако власник мањег монтажног
објекта привременог карактера не уклони
објекат о свом трошку, уклањање истог извршиће надлежни орган општине Велико
Градиште, на терет средстава меничног дужника.
О б р а з л о ж е њ е

Привремени корисник јавних и других површина на Сребрном језеру у Великом
Градишту, Здравковић Саша ПР УСЛУГЕ
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ИЗДАВАЊА ПЕДАЛИНА САША И ТАЊА
из Великог Градишта, ул. Првомајска 24,
поднео је захтев ради продужења рока
трајања закупа локације на делу кат. парц. бр.
2229/1 КО Велико Градиште, на плажи на
Сребрном језеру.
Привремени корисник је користио локацију за постављање педалина, коју је добио
по спроведеном поступку јавног надметања,
након чега је закључио уговор са ЈП Дирекцијом за изградњу, а касније са Општинском
управом и редовно је измиривао уговорене
обавезе. Како у мају месецу 2017. године истиче временски период на који је локација
дата у закуп, закупац предлаже да се исти
продужи.
Чланом 146. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 -одлука УС,
132/2014 и 145/2014), прописано је да постављање и уклањање мањих монтажних
објеката привременог карактера на јавним и
другим површинама (киосци, баште угоститељских објеката, тезге и други покретни мобилијар) обезбеђује и уређује јединица
локалне самоуправе.
Одредбом члана 2. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
28/2016), предвиђено је поред осталог, да пре
истека уговореног рока закупа закуподавац и
закупац могу споразумно продужити рок
трајања закупа, што је могуће уз сагласност
скупштине општине која о томе доноси своју
одлуку.
Како је предметна локација предвиђена Програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на
подручју општине Великог Градишта за период од 2017. до 2022. године, број: 35364/2017-01-1 од 30.3.2017. године, те је
означена као локација број 40 – појединачно
место број 2 површине 35 m², на делу кат.
парц. бр. 2229/1 КО Велико Градиште, то су
испуњени сви законом прописани услови па
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се може закупцу продужити рок трајања закупа за време трајања програма, а под истим
условима под којима је локација дата у закуп.
На основу свега напред наведеног, а у
складу са чланом 146. Закона о планирању и
изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука
УС, 132/2014 и 145/2014), чланом 2. Одлуке
о постављању мањих монтажних објеката
привременог карактера на јавним површинама („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 28/2016), чл. 3 и 4. Одлуке о
грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине Велико Градиште”, бр. 33/2016) и чланом 40. Статута општине Велико Градиште
(“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 9/2008), а у складу са Програмом
постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Великог Градишта за период од 2017. до 2022.
године, број: 353-64/2017-01-1 од 30.3.2017.
године, Скупштина општине Велико Градиште је донела решење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења
жалба није допуштена, већ се примењују одредбе ЗУС-а.
Број: 464-172/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07и 83/14 – др. закон), члана 43 Пословника Скупштине општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 11/08) и чланова 46. и 52. Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14,
5/16 и 28/16),

29. април 2017.

Скупштина општине Велико Градиште на 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ O РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И
РАСПОЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ
ЗЕМЉИШТЕМ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 1.

Разрешава се дужности члана Комисије
за прибављање и располагање грађевинским
земљиштем у јавној својини:
1 Милан Марковић из Кисиљева.
У Комисију за прибављање и располагање грађевинским земљиштем у јавној
својини именује се за члана:
1 Жељко Ђорђевић из Кисиљева.
Члан 2.

Мандат члана траје до истека мандата
Комисије.
Члан 3.

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
Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је питање оснивања радних тела Скупштине општине, именовање и разрешење
чланова радних тела, рад и начин рада као и
која се радна тела оснивају као стална радна
тела и са којим задатком. Чланом 46 Статута
прописано је да Чланове радних тела бира и
разрешава Скупштина општине на предлог
одборничких група, ако законом или овим
статутом није другачије предвиђено, већином
гласова присутних одборника на мандатни
период од четири године. Истим статутом у
члану 52 предвиђено је да Скупштина може

29. април 2017.

и пре истека рока на који су изабрани, разрешити поједине чланове радног тела и изабрати нове путем појединачног кандидовања,
како због тога што нису уредно долазили на
седнице радног тела, тако и из других оправданих разлога.
Одборничка група „Александар
Вучић – Србија побеђује“ доставила је у
складу са Пословником предлог за разрешење и именовање Комисије за прибављање
и располагање грађевинским земљиштем у
јавној својини.
На основу горе цитираних законских
одредби донето је 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: 02-19/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07и 83/14 – др. закон), члана 43 Пословника Скупштине општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 11/08) и чланова 46. и 52. Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14,
5/16 и 28/16),
Скупштина општине Велико Градиште на 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ O РАЗРЕШЕЊУ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА
ДРУГИМ ОПШТИНАМА
И ГРАДОВИМА

Број 6

Члан 1.
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Разрешава се дужности члана Комисије
за сарадњу са другим општинама и градовима:
1 Милан Марковић из Кисиљева.

У Комисију за сарадњу са другим општинама и градовима именује се за члана:
1 Жељко Ђорђевић из Кисиљева.
Члан 2.

Мандат члана траје до истека мандата
Комисије.
Члан 3.

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
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Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је питање оснивања радних тела Скупштине општине, именовање и разрешење
чланова радних тела, рад и начин рада као и
која се радна тела оснивају као стална радна
тела и са којим задатком. Чланом 46 Статута
прописано је да Чланове радних тела бира и
разрешава Скупштина општине на предлог
одборничких група, ако законом или овим
статутом није другачије предвиђено, већином
гласова присутних одборника на мандатни
период од четири године. Истим статутом у
члану 52 предвиђено је да Скупштина може
и пре истека рока на који су изабрани, разрешити поједине чланове радног тела и изабрати нове путем појединачног кандидовања,
како због тога што нису уредно долазили на
седнице радног тела, тако и из других оправданих разлога.
Одборничка група „Александар
Вучић – Србија побеђује“ доставила је у
складу са Пословником предлог за разре-
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шење и именовање Комисије за сарадњу са
другим општинама и градовима.
На основу горе цитираних законских
одредби донето је 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: 02-20/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07и 83/14 – др. закон) и члана 43. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 11/08), члана 46. Статута општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16) и члана 3. Одлуке о образовању комисије за прописе(‘’Сл. Гласник општине Велико Градиште’’, бр. 5/2013)
Скупштина општине Велико Градиште на 9. седници одржаној дана
28.04.2017. године,
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ

Члан 1.
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана
Комисије за прописе Скупштине општине
Велико Градиште, Душан Милисављевић
из Сиракова.

29. април 2017.

Члан 2.
ИМЕНУЈЕ СЕ Милунка Алексић,
из Мајиловца, за члана Комисије за прописе
Скупштине општине Велико Градиште.
Члан 3.
Мандат члана Комисије траје до истека мандата Комисије.

Члан 4.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
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Одредбама Статута општине Велико
Градиште, члановима од 45. до 64. регулисано је питање оснивања радних тела Скупштине општине, именовање и разрешење
чланова радних тела, рад и начин рада као и
која се радна тела оснивају као стална радна
тела и са којим задатком. Чланом 46 Статута
прописано је да Чланове радних тела именује
и разрешава Скупштина општине на предлог
одборничких група, ако законом или овим
статутом није другачије предвиђено, већином
гласова присутних одборника на мандатни
период од четири године. Истим статутом у
члану 52 предвиђено је да Скупштина може
и пре истека рока на који су именовани, разрешити поједине чланове радног тела и изабрати нове путем појединачног кандидовања,
како због тога што нису уредно долазили на
седнице радног тела, тако и из других оправданих разлога.
Одборничка група „Социјалистичка
партија Србије“ поднела је предлог, за разрешење и именовање члана Комисије за прописе.
На основу горе цитираних законских
одредби донето је 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.

29. април 2017.

Број: 02-23/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.

На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон)
и члана 40 став 1 тачка 11 Статута општине
Велико Градиште (‘’Сл. Гласник општине
Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16),
Скупштина општине Велико Градиште на својој 9. седници одржаној дана
28.042016. године, донела је,
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
И ГОЛУБАЦ

Члан 1.
Разрешава се члан Управног одбора
Центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац Јелена Стевић из Великог Градишта.

Именује се за члана Управног одбора
Центра за социјални рад општина Велико
Градиште и Голубац Златко Шуловић из Великог Градишта.

Члан 2.
Мандат именованог председника
Управног одбора траје до истека мандата
Управног одбора.
Члан 3.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Велико Градиште“.
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Чланом 32 Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине
именује и разрешава управне и надзорне одборе јавних предузећа и установа чији је оснивач.
Чланом 40 Статута општине Велико
Градиште утврђено је право Скупштине да
именује и разрешава управне и надзорне одборе јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и да даје
сагласност на њихове Статуте у складу са законом.
На седници 3. Скупштине општине
Велико Градиште одржаној 03.10.2016. године, Јелени Стевић из Великог Градишта
потврђен је мандат одборника у СО Велико
Градиште.
Чланом 30. Закона о локалној самоуправи прописано је да одборник не може
бити запослени у општинској управи и лице
које именује, односно поставља скупштина
општине, тако да Јелена Стевић више нема
право да буде члан Управног одбора Центра
за социјални рад.
Сагласно напред наведеним одредбама Скупштина је донела 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: 02-22/2017-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Браниславка Шуловић,с.р.
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На основу члана 141. Закона о спорту ("Сл.
гласник РС", бр. 10/2016) и члана 82. Статута
општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 9/08,
5/14, 5/16 и 28/16)
Општинско веће општине Велико
Градиште на својој 21. седници одржаној
дана 20.04.2017. године донело је
ПРАВИЛНИК
о категоризацији спортских
организација

Члан 1.
Овим правилником утврђују се категоризација спортских организација са седиштем на територији општине Велико Градиште
(у даљем тексту: општина) које учествују у
спортским такмичењима у оквиру надлежних националних гранских спортских савеза
(у даљем тексту: спортске организације),
критеријуми за рангирање и поступак рангирања спортских организација.

Члан 2.
Категоризација спортских организација утврђује се на основу националних категоризација спортова и националних
гранских спортских савеза уз уважавање специфичних потреба и интереса општине у
области спорта.
На основу категоризације из става 1.
овог члана једанпут годишње врши се рангирање спортских организација.
Рангирањем спортских организација
утврђује се компетентност спортских организација у општини за дугорочно остваривање потреба и интереса грађана у области
спорта у општини.
Рангирањем спортских организација
обухваћене су само спортске организације
које су регистроване у складу са законом, испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности и које су чланице
надлежних националних гранских спортских
савеза.
Критеријуми за рангирање су: који је
ранг спортске гране према Националној ка-

29. април 2017.

тегоризацији спортова за коју је регистрована спортска организација; који је ранг надлежног националног гранског спортског
савеза чији је члан спортска организација;
каква је традиција те спортске организације
у општини; који је ранг такмичења; какви су
спортски резултати постигнути; колики је
број такмичарских спортских екипа у системима такмичења надлежног националног
гранског спортског савеза; колики је број ангажованих спортских тренера са дозволом за
рад; колики је број регистрованих спортиста;
колики је број категорисаних спортиста; да
ли постоји заступљеност спортиста у националним спортским репрезентацијама.

Члан 3.
Категоризација спортских организација врши се према критеријумима утврђеним у Табели категорисања одштампаној на
Обрасцу број 1, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Критеријуми за рангирање спортских организација из става 1. овог члана обухватају:
1 секција 1 – Ранг спорта према Националној категоризацији спортова (подсекције:
спортови првог ранга, спортови другог
ранга, спортови трећег ранга, спортови
четвртог ранга, спортови петог ранга);
2 секција 2 – Ранг надлежног националног
гранског спортског савеза према Националној категоризацији националних гранских спортских савеза (подсекције:
национални савез првог ранга, национални савез другог ранга, национални
савез трећег ранга, национални савез четвртог ранга и национални савез петог
ранга);
3 секција 3 – Традиција спортске организације у општини (подсекције: организација основана пре 50 година,
организација од 15 до 24 године, организација од пет до 14 година, организација
од две до четири године);
4 секција 4 – Ранг такмичења у коме учествују спортисти и екипе (подсекције:
екипни спорт, индивидуални спорт);
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5 секција 5 – Постигнути спортски резултати (подсекције: екипни спорт, индивидуални спорт);
6 секција 6 − Број такмичарских екипа у
редовним системима такмичења (сви узрасти – мушкарци и жене) – (подсекције:
четири и више екипа, три екипе, две
екипе, једна екипа);
7 секција 7 − Број ангажованих спортских
тренера са дозволом за рад (подсекције:
три и више тренера, два тренера, један
тренер);
8 секција 8 – Број регистрованих спортиста
(подсекције: 11 и више спортиста такмичара, до 10 спортиста такмичара);
9 секција 9 – Број категорисаних спортиста
(подсекције: три и више спортиста, 1–2
спортисте);
10 секција 10 – Заступљеност спортиста у
националним спортским репрезентацијама (подсекције: два и више спортиста, један спортиста).
На основу критеријума из става 1.
овог члана, спортској организацији се додељују одговарајући бодови, с тим да спортска
организација може да добије максимално 100
бодова.
Спортске организације се рангирају
према броју бодова које добију на основу
критеријума из става 1. овог члана.
Уколико није утврђен ранг надлежног
националног гранског спортског савеза,
спортској организацији се додељује у оквиру
секције 2 онај број бодова који одговара
рангу спортске гране у којој се спортска организација такмичи.

Члан 4.
Испуњеност критеријума из члана 3.
став 1. овог правилника рачуна се за спортисте сениоре, али спортска организација може
да пријави и спортисте, односно екипе млађе
узрасне категорије, с тим да се тада утврђени
бодови умањују за спортисте јуниоре за 30%,
за спортисте кадете за 60% и за спортисте
пионире за 80%, ако овим правилником није
друкчије утврђено.
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У случају да у екипном спорту постоје само четири нивоа такмичења, максимални број бодова по критеријуму „Ранг
такмичења” умањује се за 10%, а уколико постоје три нивоа такмичења, максимални број
бодова се умањује за наредних 10% итд.
У случају да у индивидуалном спорту
постоје два нивоа такмичења, максимални
број бодова по критеријуму „Ранг такмичења” умањује се за 20%, а уколико постоји само један ниво такмичења,
максимални број бодова се умањује за 40%.
Спортски резултат који у индивидуалном спорту постигну екипе спортске организације рачуна се као за екипни спорт, под
условом да је у такмичењу учествовало
најмање осам екипа.
Остварени спортски резултати у индивидуалним спортовима признају се ако у
спортској дисциплини, односно категорији,
у такмичењу учествује шест и више спортиста.
Под спортским тренером са дозволом
за рад подразумева се спортски стручњак
који има неко од спортских звања у оквиру
занимања тренер у спорту, које је стечено у
складу са Законом о спорту, и који има важећу дозволу за рад издату од стране надлежног националног спортског савеза или
међународног спортског савеза.
Спортски тренер може бити пријављен за бодовање само у једној спортској организацији.

Члан 5.
Рангирање спортских организација
спроводи Комисија коју образује Председник
општине.
О раду Комисије води се записник,
који потписују председник и чланови Комисије.
Техничку и административну помоћ
Комисији пружају овлашћена лица запослена
у општинској управи.
Рангирање спортских организација
спроводи се тако што Комисија врши оцењивање, односно бодовање спортске организације у складу са утврђеним критеријумима и
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доставља предлог председнику општине
предлог за утврђивање ранг-листе спортских
организација.
На извршено рангирање спортске организације може се уложити жалба
Oпштинском већу.
Спортске организације подносе Упитник за категоризацију спортских организација одштампан на Обрасцу број 2, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део, са пратећом документацијом
којом се доказује испуњеност утврђених критеријума за рангирање.
Спортске организације које благовремено не доставе потребне податке за рангирање у складу са овим правилником неће
бити вредноване у поступку рангирања.
Спортска организација која достави
нетачне податке на основу којих се врши рангирање искључује се из поступка рангирања
за текућу годину, односно искључује се са
утврђене ранг-листе.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
Број:66-7/2017-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић,с.р.

29. април 2017.
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Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪ. 1

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ

ɌȺȻȿɅȺɄȺɌȿȽɈɊɂɁȺɐɂȳȿɋɉɈɊɌɋɄɂɏɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ
ɇɚɡɢɜɫɩɨɪɬɫɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ: ________________________________________________________
Ɋ ɛɪ
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
2.
2.1.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

ɄɊɂɌȿɊɂȳɍɆɂ
Ɋɚɧɝɫɩɨɪɬɫɤɟɝɪɚɧɟ
ɉɪɜɨɝɪɚɧɝɚ
Ⱦɪɭɝɨɝɪɚɧɝɚ
Ɍɪɟʄɟɝɪɚɧɝɚ
ɑɟɬɜɪɬɨɝɪɚɧɝɚ
ɉɟɬɨɝɪɚɧɝɚ
Ɋɚɧɝɧɚɞɥɟɠɧɨɝɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɝɪɚɧɫɤɨɝɫɩɨɪɬɫɤɨɝɫɚɜɟɡɚ
ɩɪɜɨɝɪɚɧɝɚ
ɞɪɭɝɨɝɪɚɧɝɚ
ɬɪɟʄɟɝɪɚɧɝɚ
ɱɟɬɜɪɬɨɝɪɚɧɝɚ
ɩɟɬɨɝɪɚɧɝɚ
Ɍɪɚɞɢɰɢʁɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɨɫɧɨɜɚɧɚɩɪɟ
ɝɨɞɢɧɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɨɞɞɨɝɨɞɢɧɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɨɞɞɨɝɨɞɢɧɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɨɞɞɨɝɨɞɢɧɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɨɞɞɨɝɨɞɢɧɟ
Ɋɚɧɝɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
ȿɤɢɩɧɢɫɩɨɪɬ
ȿɤɢɩɧɢɫɩɨɪɬɧɢɜɨɚ ɧɚʁɜɢɲɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɧɢɜɨ
ȿɤɢɩɧɢɫɩɨɪɬɧɢɜɨɚ
ȿɤɢɩɧɢɫɩɨɪɬ. ɧɢɜɨɚ
ȿɤɢɩɧɢɫɩɨɪɬɧɢɜɨɚ
ȿɤɢɩɧɢɫɩɨɪɬɧɢɜɨɚ

Ɇɚɤɫɛɪɨʁɛɨɞɨɜɚ
10
10
8
6
4
2
10
10
8
6
4
2
10
10
8
6
4
2
10
10
10
8
6
4
3
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4.1.6.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.2.

5.1.2.
5.1.2.1.
5.1.2.2.

5.1.3.
5.1.3.1.
5.1.3.2.

5.1.4.
5.1.4.1.
5.1.4.2.

5.1.5.
5.1.5.1.
5.1.5.2.

ȿɤɢɩɧɢɫɩɨɪɬɧɢɜɨɚ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɫɩɨɪɬ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɫɩɨɪɬɧɢɜɨɚ
ɧɚʁɜɢɲɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɧɢɜɨ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɫɩɨɪɬɧɢɜɨɚ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɫɩɨɪɬɧɢɜɨɚ
ɉɨɫɬɢɝɧɭɬɢɫɩɨɪɬɫɤɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
ȿɤɢɩɧɢɫɩɨɪɬ
ȿɤɢɩɧɢɫɩɨɪɬɧɢɜɨɚ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
ɉɪɜɨɦɟɫɬɨɢɥɢɨɫɜɚʁɚɱɤɭɩɚɭ
ɟɤɢɩɧɨɦɫɩɨɪɬɭɧɢɜɨɚ
ɉɥɚɫɦɚɧɭɩɪɜɨʁɩɨɥɨɜɢɧɢ
ɬɚɛɟɥɟɭɟɤɢɩɧɨɦɫɩɨɪɬɭ
ɧɢɜɨɚ
ȿɤɢɩɧɢɫɩɨɪɬɧɢɜɨɚ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
ɉɪɜɨɦɟɫɬɨɭɟɤɢɩɧɨɦɫɩɨɪɬɭ
ɧɢɜɨɚ
ɉɥɚɫɦɚɧɭɩɪɜɨʁɩɨɥɨɜɢɧɢ
ɬɚɛɟɥɟɭɟɤɢɩɧɨɦɫɩɨɪɬɭ
ɧɢɜɨɚ
ȿɤɢɩɧɢɫɩɨɪɬɧɢɜɨɚ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
ɉɪɜɨɦɟɫɬɨɭɟɤɢɩɧɨɦɫɩɨɪɬɭ
ɧɢɜɨɚ
ɉɥɚɫɦɚɧɭɩɪɜɨʁɩɨɥɨɜɢɧɢ
ɬɚɛɟɥɟɭɟɤɢɩɧɨɦɫɩɨɪɬɭ
ɧɢɜɨɚ
ȿɤɢɩɧɢɫɩɨɪɬɧɢɜɨɚ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
ɉɪɜɨɦɟɫɬɨɭɟɤɢɩɧɨɦɫɩɨɪɬɭ
ɧɢɜɨɚ
ɉɥɚɫɦɚɧɭɩɪɜɨʁɩɨɥɨɜɢɧɢ
ɬɚɛɟɥɟɭɟɤɢɩɧɨɦɫɩɨɪɬɭ
ɧɢɜɨɚ
ȿɤɢɩɧɢɫɩɨɪɬɧɢɜɨɚ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
ɉɪɜɨɦɟɫɬɨɭɟɤɢɩɧɨɦɫɩɨɪɬɭ
ɧɢɜɨɚ
ɉɥɚɫɦɚɧɭɩɪɜɨʁɩɨɥɨɜɢɧɢ
ɬɚɛɟɥɟɭɟɤɢɩɧɨɦɫɩɨɪɬɭ
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5.1.6.
5.1.6.1.
5.1.6.2.

5.2.
5.2.1.
5.2.1.1.
5.2.1.2.
5.2.2.
5.2.2.1.
5.2.2.2
5.2.3.
5.2.3.1.
5.2.3.2.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
10.

ɧɢɜɨɚ
ȿɤɢɩɧɢɫɩɨɪɬɧɢɜɨɚ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
ɉɪɜɨɦɟɫɬɨɭɟɤɢɩɧɨɦɫɩɨɪɬɭ
ɧɢɜɨɚ
ɉɥɚɫɦɚɧɭɩɪɜɨʁɩɨɥɨɜɢɧɢ
ɬɚɛɟɥɟɭɟɤɢɩɧɨɦɫɩɨɪɬɭ
ɧɢɜɨɚ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɫɩɨɪɬ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɫɩɨɪɬɧɢɜɨɚ
ɢɥɢɜɢɲɟɦɟɞɚʂɚɭ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɦɫɩɨɪɬɭɧɢɜɨɚ
1±ɦɟɞɚʂɟɭɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɦ
ɫɩɨɪɬɭɧɢɜɨɚ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɫɩɨɪɬɧɢɜɨɚ
ɢɥɢɜɢɲɟɦɟɞɚʂɚɭ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɦɫɩɨɪɬɭɧɢɜɨɚ
1±ɦɟɞɚʂɟɭɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɦ
ɫɩɨɪɬɭɧɢɜɨɚ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɫɩɨɪɬɧɢɜɨɚ
ɢɥɢɜɢɲɟɦɟɞɚʂɚɭ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɦɫɩɨɪɬɭɧɢɜɨɚ
1±ɦɟɞɚʂɟɭɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɦ
ɫɩɨɪɬɭɧɢɜɨɚ
Ȼɪɨʁɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢɯɟɤɢɩɚɭ
ɪɟɞɨɜɧɢɦɫɢɫɬɟɦɢɦɚ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɫɜɢɭɡɪɚɫɬɢ±
ɦɭɲɤɚɪɰɢɢɠɟɧɟ
ɢɜɢɲɟɟɤɢɩɚ
ɟɤɢɩɟ
ɟɤɢɩɟ
ɟɤɢɩɚ
Ȼɪɨʁɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɬɪɟɧɟɪɚɫɚɞɨɡɜɨɥɨɦɡɚɪɚɞ
ɢɜɢɲɟɬɪɟɧɟɪɚ
ɬɪɟɧɟɪɚ
ɬɪɟɧɟɪ
Ȼɪɨʁɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯɫɩɨɪɬɢɫɬɚ
ɢɜɢɲɟɬɚɤɦɢɱɚɪɚɫɟɧɢɨɪɚ
ɞɨɬɚɤɦɢɱɚɪɚɫɟɧɢɨɪɚ
Ȼɪɨʁɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɫɩɨɪɬɢɫɬɚ
ɢɜɢɲɟɫɩɨɪɬɢɫɬɚ
1±ɫɩɨɪɬɢɫɬɟ
Ɂɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɫɩɨɪɬɢɫɬɚɭ
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4
2
25
25
25
20
20
20
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15
15
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6
4
2
10
10
5
2
10
10
5
5
5
2
5
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ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦɫɩɨɪɬɫɤɢɦ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚɦɚ
ɢɜɢɲɟɫɩɨɪɬɢɫɬɚ
ɫɩɨɪɬɢɫɬɚ
ɍɄɍɉɇɈ

5
3
ɦɚɤɫ

ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɍɄɍɉɇɈ

ȾɚɬɭɦBBBBB________________
ɑɅȺɇɈȼɂɄɈɆɂɋɂȳȿ

29. април 2017.
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Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁ

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺɋɊȻɂȳȺ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ

ɍɉɂɌɇɂɄɁȺɄȺɌȿȽɈɊɂɁȺɐɂȳɍ ɋɉɈɊɌɋɄɂɏɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ
Ɋ
ɛɪ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ɄɊɂɌȿɊɂȳɍɆɂ

ɉɨɞɚɰɢ

Ɋɚɧɝɝɪɚɧɟɫɩɨɪɬɚɩɪɟɦɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢɫɩɨɪɬɨɜɚ
Ɋɚɧɝɧɚɞɥɟɠɧɨɝɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɝɪɚɧɫɤɨɝɫɩɨɪɬɫɤɨɝɫɚɜɟɡɚ
Ɍɪɚɞɢɰɢʁɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
Ɋɚɧɝɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
ɉɨɫɬɢɝɧɭɬɢɫɩɨɪɬɫɤɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
Ȼɪɨʁɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢɯɟɤɢɩɚɭɪɟɞɨɜɧɢɦ
ɫɢɫɬɟɦɢɦɚɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɫɜɢɭɡɪɚɫɬɢ
Ȼɪɨʁɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɫɬɪɭɱʃɚɤɚɫɚɞɨɡɜɨɥɨɦɡɚɪɚɞ
Ȼɪɨʁɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯɫɩɨɪɬɢɫɬɚ
Ȼɪɨʁɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɫɩɨɪɬɢɫɬɚ
Ɂɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɫɩɨɪɬɢɫɬɚɭ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦɫɩɨɪɬɫɤɢɦ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚɦɚ

ȾɚɬɭɦBBBBBB___________
ɁȺɋɌɍɉɇɂɄɋɉɈɊɌɋɄȿɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȿ
________________________________

ɇȺɉɈɆȿɇȺ ɍɡ ɨɜɚʁ ɭɩɢɬɧɢɤ ɫɟ ɩɨɞɧɨɫɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɞɨɤɚɡɭʁɭ ɩɨɞɚɰɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɭ
ɭɩɢɬɧɢɤɭ
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На основу члана 138. став 2. Закона о
спорту („Службени гласник РС”, број 10/16)
и члана 18. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико
Градиште“, бр. 9/08),
Општинско веће општине Велико
Градиште 21. седници одржаној дана
20.04.2017.године донело је
ПРАВИЛНИК
о одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Велико Градиште

I.УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се
услови, критеријуми и начин и поступак
одобравања програма, односно пројекта
којима се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта доделе средстава,
изглед и садржина предлога програма, односно пројекта и документације која се уз предлог подноси, садржина и изглед извештаја о
реализацији програма, начин и поступак
контроле реализације одобрених програма,
односно пројекта и начин јавног објављивања података о предложеним програмима,
односно пројектима за финансирање.
Одредбе Закона о спорту (у даљем
тексту: Закона) и Правилника о одобравању
и финансирању програма којима се остварује
општи интерес у области спорта („Службени
гласник РС”, број 64/16) које се односе на
услове, критеријуме и начин одобрења програма и пројеката, односно финансирање делатности којима се остварује општи интерес
у области спорта, закључење уговора, подношење извештаја, контролу реализације и обавезу враћања добијених средстава, сходно се
примењују и на програме, односно делатности којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини
Велико Градиште.

29. април 2017.

Члан 2.
Потребе и интереси грађана из члана
137. став 1. Закона остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма и
пројеката (у даљем тексту: програм) из средстава буџета општине Велико Градиште, у
складу са законом, и то:
1)
за тач. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10),
12), 13), 14) и 16) на годишњем нивоу (у
даљем тексту: годишњи програм);
2)
за тач. 4), 9), 11) и 15) по јавном позиву (у даљем тексту: посебни програм).
Потребе и интереси грађана из члана
137. став 1. тачка 7) Закона (делатност и програми организација у области спорта чији је
оснивач општина Велико Градиште) остварују се у складу са законoм.
Општинско веће може да утврди у
јавном позиву за достављање предлога посебних програма пројектне, односно програмске задатке за подношење програма.
Општинско веће утврђује које су организације у области спорта из члана 137.
става 1. тачка 8) Закона од посебног значаја
за општину Велико Градиште сходном применом критеријума прописаних чланом 120.
став 3. Закона и на основу категоризације организација у области спорта у општини и
Програма развоја спорта у општини Велико
Градиште.
За задовољавање потреба и интереса
грађана из става 1. овог члана општина Велико Градиште обезбеђује у свом буџету одговарајућа
средства,
уз
поштовање
приоритета утврђених Законом.
II. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА
ПРОГРАМА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 3.
Програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта (у
даљем тексту: програми) могу бити одобрени
уколико испуњавају критеријуме у погледу:
1)
предлагача програма;
2)
носиоца програма;

29. април 2017.
грама;

3)

4)

садржине и квалитета профинансирања програма.

1.Предлагач програма
Члан 4.
Предлоге годишњих и посебних програма, у складу са Законом, подносе следеће
организације:
1)
надлежни територијални спортски
савез општине Велико Градиште – предлог
свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Велико
Градиште из члана 137. став 1. тач. 1), 2), 3),
5), 6), 8), 10), 12), 13), 14) и 16) Закона, ако
овим правилником није другачије утврђено;
2)
организације у области спорта са седиштем на територији општине Велико Градиште – предлог свог посебног програма из
члана 137. став 1. тач. 4), 9), 11) и 15) Закона,
ако овим правилником није другачије утврђено.
Предлози годишњих и посебних програма из става 1. овог члана могу садржати
активности организација у области спорта
које су чланови носиоца програма. Организације у области спорта могу своје активности реализовати и
као део програма
Спортског савеза општине Велико Градиште,
спортског друштва или општинског гранског
спортског савеза, односно спортског савеза
за област спорта, осим програма учешћа у
спортским такмичењима.
Спортски савез општине Велико Градиште предлоге годишњих програма из става
1. тачка 1) овог члана организација у области
спорта са седиштем на територији општине
Велико Градиште подноси у име тих организација.
Предлог годишњег програма изградње, опремања и одржавања спортског
објекта на подручју општине Велико Градиште из члана 137. став 1. тачка 2) Закона,
укључујући и школски спортски објекат,
може се поднети само од стране власника,
односно корисника земљишта или спортског
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објекта уз сагласност власника земљишта,
односно спортског објекта.
Предлог годишњег програма стипендирања за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних
спортиста из члана 137. став 1. тачка 10) Закона може се поднети само од стране организације у области спорта чији је спортиста
члан.
Предлози годишњих и посебних програма састоје се из једне или више програмских целина, а подносе се одвојено за сваку
од области из члана 137. став 1. Закона.
Предлог годишњег програма Спортског савеза општине Велико Градиште
садржи као посебну програмску целину активности потребне за остваривање надлежности утврђених Законом и овим
правилником.
Предлагач програма којим се обезбеђује задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта не може предлогом
програма да обухвати активности које се већ
финансирају средствима буџета аутономне
покрајине или Републике Србије.
Под надлежним територијалним
спортским савезом општине Велико Градиште сматра се, у складу са чланом 138.
став 6. Закона, онај спортски савез са седиштем на територији општине који је учлањен
у Спортски савез Србије.
Спортски савез Србије привремено
остварује надлежности територијалног
спортског савеза општине Велико Градиште
ако на територији општине није образован
територијални спортски савез или он не
функционише у складу са Законом, у складу
са решењем Министарства омладине и
спорта из члана 102. став 5. Закона.
Уколико на територији општине Велико Градиште не постоји регистрован територијални спортски савез а није донето
решење Министарства омладине и спорта из
члана 102. став 5. Закона, предлоге својих годишњих програма подносе непосредно организације у области спорта носиоци
програма.
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У односу на програме везане за организоване ваннаставне спортске активности
ученика кроз школске спортске секције,
школска спортска удружења и екипе, организовано физичко васпитање деце предшколског узраста кроз игру и спортске активности,
као и у односу на обављање стручног рада у
спорту, предшколске установе и школе имају
статус организација у области спорта, у
складу са Законом.

2. Носилац програма
Члан 5.
Носилац програма мора:
1)
да буде регистрован у складу
са Законом;
2)
да буде уписан у националну
евиденцију у складу са Законом;
3)
да искључиво или претежно
послује на недобитној основи, ако Законом
није друкчије одређено;
4)
да има седиште на територији
општине Велико Градиште, односно регистровани огранак за територију општине Велико Градиште, ако Законом или овим
правилником није другачије утврђено;
5)
да је директно одговоран за
припрему и извођење програма;
6)
да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
7)
да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;
8)
да је са успехом реализовао
одобрени програм, уколико је био носилац
програма ранијих година;
9)
да располаже капацитетима за
реализацију програма;
10)
да буде члан одговарајућег
надлежног националног гранског спортског
савеза.
Носилац програма не може да:
1)
буде у поступку ликвидације,
стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2)
има блокаду пословног рачуна
у тренутку закључења уговора о реализацији
програма и пребацивања (уплате) буџетских
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средстава на пословни рачун, пореске дугове
или дугове према организацијама социјалног
осигурања;
3)
буде у последње две године
правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са
својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем
негативних појава у спорту.
Носилац програма из члана 137. став
3. Закона који се састоји у организовању великог међународног спортског такмичења из
члана 163. Закона може да буде организација
у области спорта која има сагласност прибављену, у складу са Законом, за организовање
тог такмичења, односно организација у области спорта која је наменски и привремено основана
за
техничку
организацију
међународног спортског такмичења организација у области спорта која има сагласност
за организовање великог међународног
спортског такмичења.

Члан 6.
Носиоцу програма неће се одобрити
програм у поступку доделе средстава, ако је:
1)
био у конфликту интереса;
2)
намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је
пропустио да да све потребне информације;
3)
покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Стручну
комисију из члана 22. став 1. овог правилника или на надлежне органе општине током
евалуационог периода или неког претходног
поступка доделе средстава.
Носилац програма не може добијати
средства из буџета општине за реализацију
својих програма две године од дана када је
утврђено да је у потпуности ненаменски употребио одобрена средства за реализацију
програма или својим пропустом није постигао у битном делу планиране ефекте програма.
Носиоцу програма не могу бити одобрена средстава за реализацију новог програма пре него што поднесе извештај о
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остваривању и реализацији одобреног програма у складу са чланом 34. став 8. овог правилника.
Члан 7.
Организације у области спорта могу
да подносе предлоге програма самостално
или удружене са другим организацијама.
Организације које учествују у реализацији програма као партнери, и њихови
трошкови прихватају се ако испуњавају исте
услове који се примењују за носиоца програма.
Изјава о партнерству даје се на Обрасцу 11, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
У случају партнерских програма,
само једна организација биће одговорна за
управљање одобреним финансијским средствима свих партнерских организација на
програму, тако да мора имати унутрашњу организацију која ће омогућити такво финансијско пословање.
3. Садржина и квалитет програма

Члан 8.
Предлог програма мора да испуњава
следеће критеријуме:
1)
да доприноси задовољавању
потреба и интереса грађана у области спорта
утврђених Законом;
2)
да је у складу са Законом, Националном стратегијом развоја спорта у Републици Србији и Програмом развоја спорта
у општини Велико Градиште;
3)
да је у складу са четворогодишњим програмом развоја надлежног националног спортског савеза;
4)
да је у складу са спортским
правилима надлежног националног спортског савеза;
5)
да је у складу са условима,
критеријумима и циљевима наведеним у јавном позиву, код посебних програма;
6)
да се реализује на територији
општине Велико Градиште, односно у Републици Србији, осим програма припрема и
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учешћа на међународним спортским такмичењима;
7)
да је у складу са принципима
утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија;
8)
да има значајан и дуготрајан
утицај на развој спорта на територији општине Велико Градиште;
9)
да ће се реализовати у текућој
години;
10)
да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма и да
не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
11)
да је, по правилу, предвиђено
фазно финансирање програма.
Под граном, односно облашћу спорта,
у смислу овог правилника, сматра се грана
спорта утврђена актом министра надлежног
за спорт из члана 120. став 2. тачка 2) Закона.
Под надлежним националним спортским савезом, у смислу овог правилника,
сматра се национални спортски савез утврђен актом министра надлежног за спорт из
члана 120. став 2. тачка 1) Закона.
При одобравању програма изградње,
опремања и одржавања спортских објеката
приоритет имају програми који се односе на
спортске објекте са већом категоријом у
складу са Националном категоризацијом
спортских објеката, спортски објекти којима
се обезбеђује унапређење школског спорта и
спортски објекти којима се повећава бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом.
Члан 9.
Садржина и квалитет програма морају бити такви да обезбеде успех програма,
узимајући у обзир факторе које носилац програма може контролисати и факторе (ситуације, догађаји, услови, одлуке) који су
неопходни за успех програма али су у приличној мери или у потпуности изван контроле носиоца програма.
Спортисти, спортски стручњаци и
друга лица ангажована на реализацији про-
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грама морају испуњавати услове за обављање спортских активности и спортских делатности утврђене Законом, а њихово
ангажовање се мора вршити у складу са Законом.
При планирању, изради и управљању
програмским циклусом носилац програма
треба да примењује усвојене међународне
стандарде за управљање програмима, а ако је
буџет програма већи од 6 милиона динара
обавезно је коришћење и Матрице логичког
оквира и SWOT анализе.

4. Финансирање програма
Члан 10.
Програми се финансирају, у целини
или делимично и у висини и под условима
који обезбеђују да се уз најмањи утрошак
средстава из буџета јединице локалне самоуправе постигну намеравани резултати.
Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма.
Потребе грађана из члана 137. став 1.
тач. 1), 2) и 6) Закона имају приоритет при
избору програма којим се задовољавају потребе грађана у области спорта у општини
Велико Градиште, односно други програми
могу бити одобрени тек након што се задовоље потребе грађана из члана 137. став 1.
тач. 1), 2) и 6) Закона.

Члан 11.
Финансијски план (буџет) програма
предвиђен предлогом програма треба да
буде:
1)
остварив и објективан – да су
планирани реални износи по свим изворима
средстава и врстама трошкова;
2)
обухватан – да садржи све
трошкове програма из свих извора финансирања;
3)
структуриран – да је тако формулисан да у потпуности прати захтеве прописаног обрасца за израду програма;
4)
уравнотежен – у односу на
планиране трошкове;

5)
тачан
врстама трошкова.
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и реалан – по свим

Члан 12.
Финансијски план за реализацију
програма састоји се из непосредних трошкова реализације програма у вези са зарадама
и хонорарима лица ангажованих на непосредној реализацији програма, материјалних
трошкова и административних трошкова
реализације програма (оправдани директни
трошкови) и додатних оправданих трошкова
носиоца програма (оправдани индиректни
трошкови) који не могу бити већи од 15% од
оправданих директних трошкова.
Оправдани директни трошкови морају бити неопходни за реализацију програма, стварни, детаљни и лако проверљиви.
Оправдани индиректни трошкови су
прихватљиви ако не обухватају трошкове
који су финансијским планом програма намењени непосредној реализацији неког дела
програма.
Индиректни трошкови нису прихватљиви ако је носилац програма добио из буџета општине Велико Градиште за свој рад
одговарајућа средства по другом основу.
Трошкови из става 1. овог члана признају се по основу:
1)
за зараду запослених лица на
реализацији програма – до висине две просечне бруто зараде у Републици Србији за
претходну годину, према подацима органа
надлежног за послове статистике, обрачунато на месечном нивоу;
2)
за хонораре лица која учествују у реализацији одређене програмске
целине програма – до висине две просечне
бруто зараде у Републици Србији за претходну годину, према подацима органа надлежног за послове статистике, обрачунато на
месечном нивоу за једну програмску целину;
3)
за трошкове путовања у земљи
(смештаја, исхране, превоза, дневнице и
остали трошкови у вези с путовањем) и иностранству (смештаја, исхране, превоза, дневнице, прибављања путних исправа,
вакцинације и лекарских прегледа и остали
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трошкови у вези с путовањем) ради обављања програмских активности лица која учествују у реализацији програма – до висине
трошкова признатих у складу са прописима
који важе за државне службенике и намештенике и под условом да су уговорени у
складу са законом, с тим да се, изузетно,
могу признати и трошкови услуге обезбеђења исхране спортиста ван уговорених
услуга под условом да се исхрана на припремама или такмичењима услед објективних
околности не може реализовати у целости
или делимично у оквиру уговорених услуга
(бонови на регатним стазама, стрелиштима и
сл.);
4)
за трошкове куповине опреме
и плаћања других услуга – под условом да су
неопходни за реализацију програма и да су у
складу са тржишним ценама, односно да су
уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.
Лица која су запослена код носиоца
програма и ангажована као учесници у програму не могу поред зараде добијати и хонорар за учешће у програму.
Код годишњих програма из члана 137.
став 1. тачка 5) Закона трошкови из става 1.
овог члана за зараде и хонораре лица ангажованих на непосредној реализацији програма
признају се за следећа лица:
1)
у спортским гранама у којима
се спортисти такмиче индивидуално – по
један главни тренер, лични тренер спортисте,
кондициони тренер, лекар и физиотерапеут
и једно лице које се бави административнотехничким пословима за потребе спортиста;
2)
у спортским гранама у којима
се спортисти такмиче колективно – по један
главни тренер, помоћни тренер, кондициони
тренер, лекар и физиотерапеут и два лица
која се баве административно-техничким пословима за потребе тима.
Једној организацији у области спорта
не може се одобрити више од 20% средстава
од укупне суме средстава буџета општине
Велико Градиште предвиђених за финансирање програма развоја спорта, с тим да се
трошкови програма којима се задовољавају
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потребе и интереси грађана у општини Велико Градиште морају односити, по правилу,
најмање 15% на активности повезане са
спортом деце, осим када је то супротно природи предложеног програма, с тим да се активности повезане са спортом деце у
програму обавезно дефинишу као посебна
програмска целина.

Члан 13.
Неоправдани трошкови су нарочито:
дугови и покривање губитака или задужења;
каматна задужења; ставке које се већ финансирају из неког другог програма; трошкови
куповине земљишта и зграда и капитална
улагања, осим када је то неопходно за реализацију програма; трошкови губитака због
промена курса валута на финансијском
тржишту; трошкови отплате рата по основу
раније закључених уговора (лизинг, кредит);
куповина алкохолних пића, безалкохолних
газираних пића, брзе хране и дувана; паркинг у земљи; животно осигурање; казне; куповина поклона, осим код организације
међународних спортских приредаба и у
складу са правилима надлежног међународног спортског савеза; „разно”, „евентуално”,
„остало” (сви трошкови морају бити детаљно
описани у буџету програма).
Средства која организација или њени
партнери улажу у активности на реализацији
програма морају бити посебно наведена.
Оправдани трошкови морају бити базирани на реалним трошковима према врсти
и подврсти трошкова (наведене јединице
мере, број јединица и цена по јединици), а не
на укупној суми, осим за трошкове путовања,
дневница и индиректне трошкове.
Члан 14.
Носилац годишњег програма дужан је
да промет буџетских средстава врши преко
посебног текућег рачуна за реализацију годишњег програма наведеног у предлогу програма, који ће се користити искључиво за
буџетска средства која добија од општине
Велико Градиште, у складу са прописима
којима се уређује пренос средстава из буџета.
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III. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА И
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ
ПРЕДЛОГ ПОДНОСИ

Члан 15.
Предлози годишњих и посебних програма подносе се посебно за сваког носиоца
програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона.
Предлог програма садржи детаљне
податке о:
1)
носиоцу програма;
2)
области потреба и интересе
грађана у којој се остварује програм из члана
137. став 1. Закона;
3)
учесницима у реализацији
програма и својству у коме се ангажују;
4)
циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим групама популације и
на који начин ће програм користити;
5)
врсти и садржини активности
и времену и месту реализације програма, односно обављања активности;
6)
томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата програма);
7)
финансијском плану (буџету)
програма, односно потребним новчаним
средствима, исказаним према врстама трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;
8)
динамичком плану употребе
средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
9)
начину унутрашњег праћења и
контроле реализације програма и евалуације
резултата;
10)
претходном и будућем финансирању носиоца програма.
У предлог годишњег и посебног програма уносе се одговарајући подаци о личности из члана 5. став 10. Закона лица која
учествују у реализацији програма.
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Члан 16.
Предлози програма разматрају се ако
су испуњени следећи формални критеријуми:
1)
да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу
програма и предложеном програму (назив
носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених
средстава, област општих потреба и интереса
грађана из члана 137. став 1. Закона) и које је
потписало лице овлашћено за заступање
предлагача, односно носиоца програма;
2)
да је предлог програма поднет
на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном, језиком и писмом
у службеној употреби.
3)
да је потпун, јасан, прецизан и
да садржи веродостојне податке;
4)
да је поднет у прописаном
року.
Обрасци предлога програма, односно
апликационог формулара, и то: Образац 1 –
Предлог годишњих програма организација у
области спорта; Образац 2 – Предлог годишњег програма изградње, опремања и одржавања спортских објеката; Образац 3 –
Предлог годишњег програма давања стипендија и новчаних награда; Образац 4 – Предлог посебних програма, одштампани су уз
овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 17.
Уз предлог програма, поднет на прописаном обрасцу, подноси се документација
утврђена овим правилником и друга документација којом се доказује испуњеност Законом и овим правилником прописаних
ближих критеријума за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта и
писана изјава лица овлашћеног за заступање
предлагача, односно носиоца програма да не
постоје препреке из члана 5. овог правилника.
Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени и
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достављени Општинском већу у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту,
препорученом поштом, куриром, или лично,
на адресу општине Велико Градиште.
Предлог програма за који је послат у
више коверата, тј. пакета, неће бити узет у
обзир.
Предња страна коверте са предлогом
програма мора садржати најмање следеће податке; 1) назив годишњег/посебног програма
којим се задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта; 2) назив подносиоца предлога; 3) адресу подносиоца предлога; 4) назив програма; 5) напомену да се не
отвара пре истека рока из јавног позива (код
посебних програма).
Уколико примљени предлог програма
није поднет на начин прописан у ставу 2.
овог члана, овлашћено лице општине Велико
Градиште указаће без одлагања на тај пропуст подносиоцу програма и позвати га да
недостатке отклони у року од седам дана.
Образац за пријављивање предлога
програма доступан је код надлежних служби
општине Велико Градиште и на интернет
сајту општине Велико Градиште.

Члан 18.
Када предлог програма подноси надлежни територијални спортски савез за општину Велико Градиште, обједињено за свој
програм и програме организација у области
спорта, предлог програма треба да буде поднет засебно за сваког носиоца програма (посебан образац за сваког носиоца програма и
за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона), уз подношење збирног прегледа свих предлога према
носиоцима програма.
Члан 19.
Предлози годишњих програма достављају се према динамици утврђеној Програмским календаром.
Предлози посебних програма достављају се у року утврђеном јавним позивом.
Сагласно Закону, Општинско веће
може изузетно одобрити одређени програм
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којим се реализују потребе и интереси грађана у области спорта из члана 137. став 1.
Закона и на основу поднетог предлога програма у току године, без јавног позива, у случају када је у питању програм од посебног
значаја за задовољавање потреба и интереса
грађана у области спорта, а подносе га овлашћени предлагачи програма из члана 138.
став 5. Закона и када је у питању програм
који није из објективних разлога могао бити
поднет у складу са Програмским календаром, а предмет и садржај програма је такав
да може бити успешно реализован само од
стране одређеног носиоца програма.
Члан 20.
Предлог програма може се изузетно
односити и на активности које се реализују
у дужем временском периоду, до четири године, под условом да је то нужно с обзиром
на природу и циљеве активности, да су предлогом програма за сваку годину предвиђена
потребна средства и да су мерљиви годишњи
резултати реализације програма.
Наставак реализације програма из
става 1. овог члана одобрава се сваке године.
Реализација, односно наставак програма из ст. 1. и 2. овог члана може се одобрити само ако је поднет годишњи извештај за
претходну буџетску годину у складу с уговором о реализовању програма и ако су остварени очекивани резултати.
IV. НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА
И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 21.
Годишњи програм се извршава према
следећој динамици:
–
1. јул – организације у области
спорта достављају своје предлоге годишњих
програма територијалном спортском савезу
општине Велико Градиште, на прописаном
обрасцу;
–
15. септембар – територијални
спортски савез општине Велико Градиште
разматра приспеле предлоге организација у
области спорта, утврђује коначне предлоге
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годишњих програма који би се финансирали
из буџета општине Велико Градиште, врши
ревизију предлога и обрасца предлога програма, на прописаним обрасцима, и сачињава
обједињену рекапитулацију предложених
програма;
–
1. октобар – Општинско веће
објављује јавни позив за подношење предлога годишњих и посебних програма;
–
5. октобар – председник општине образује стручну комисију за одобрење годишњих програма и јавно објављује
њен састав;
–
1. децембар – Стручна комисија анализира и оцењује поднете предлоге
годишњих програма утврђује прелиминарни
обједињени предлог годишњих програма задовољавања потреба и интереса грађана у
општини, за наредну буџетску годину и подноси предлог председнику општине;
–
15. децембар – Општинско
веће ревидира прелиминарни обједињени
предлог годишњих програма и усклађује га
са средствима утврђеним у буџету општине
за наредну годину, на предлог председника
општине;
–
30. децембар – Општинско
веће одлучује (доноси решење) о одобравању
програма и обавештава носиоце програма о
висини одобрених средстава по годишњим
програмима;
–
31. јануар – Председник општине закључује уговор о реализовању програма.
Уколико нека од организација у области спорта не достави Спортском савезу свој
предлог програма до назначеног рока, оставиће им се у оправданим случајевима накнадни рок до седам дана за достављање
предлога, а ако ни тада предлог не буде достављен, сматраће се да је та организација
одустала од предлагања својих програма у
текућој години.
Рокови из става 1. овог члана представљају крајњи рок за предузимање утврђених радњи.
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Јавни позиви и јавна обавештења, у
смислу овог правилника, објављују се на интернет сајту општине Велико Градиште.
У јавном позиву за достављање посебних програма наводе се битни услови и
критеријуми које треба да испуне предложени програми, а посебно: предмет јавног
позива, висина средстава која су на располагању за предмет јавног позива, крајњи рок до
кога морају бити употребљена добијена средства, рок до кога морају бити поднети предлози програма, датум обавештавања носиоца
програма о одобреним програмима, место,
време и лице код кога се може добити документација у вези с јавним позивом.
Број посебних програма који могу
бити поднети по јавном позиву и који могу
бити одобрени може бити у јавном позиву
одређен на следећи начин: 1) дозвољава се
подношење само једног предлога програма
од стране једног носиоца програма; 2) дозвољава се достава више предлога програма
истог носиоца програма, али се одобрава
само један; 3) дозвољава се достављање
више предлога програма истог носиоца програма и више може бити одобрено, али се ово
условљава тиме да иста лица не могу бити
ангажована на овим програмима (различити
програмски тимови); 4) дозвољава се да организација може бити партнер у већем броју
програма, под условом да има капацитет да
учествује у тим програмима.
Општинско веће може да утврди у
јавном позиву за достављање предлога посебних програма пројектне, односно програмске задатке за подношење програма.
Одлуком Општинског већа могу бити
одређени и максимално дозвољени износи
по програму за поједине области општег интереса у области спорта. Уколико је таква одлука донета, максимално дозвољени износ се
наводи у јавном позиву и јавном обавештењу.
Одлука Општинског већа из става 8.
овог члана објављује се на сајту општине пре
почетка предлагања програма.
Спортски савез може да од предлагача програма, за предлоге програма код
којих постоји потреба за додатним информа-
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цијама или појашњењима или кориговањима,
пре достављања предлога општини, тражи
додатно објашњење или кориговање програма од подносиоца програма.
Општинско веће може утврдити оквирни горњи износ који се може одобрити из
буџета општине организацијама у области
спорта за реализацију појединих годишњих
програма из члана 137. став 1. Закона, тај
износ поделити бројем бодова који имају све
организације у области спорта које су поднеле предлоге годишњих програма из исте
области потреба и интереса грађана у области спорта, и тако утврдити новчану вредност појединачног бода за текућу годину.
У случају из става 12. овог члана, одређење новчане вредности појединачног
бода представља само оквирни критеријум за
доделу средстава за реализацију програма
одређеног носиоца програма, а да ли ће се и
у ком обиму ће се одобрити средства, искључиво зависи од квалитета програма и испуњености критеријума утврђених Законом
и овим правилником.

Члан 22.
За оцену годишњих и посебних програма председник општине образује Стручну
комисију (у даљем тексту: Комисија).
Комисија има председника и 5 чланoвa, од којих по један члан представници територијалног спортског савеза општине
Велико Градиште и општинске јавне установе за спорт.
Председник општине може образовати и посебну стручну комисију за оцену
програма из одређене области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона.
Комисија врши стручни преглед и
даје оцену поднетих предлога, на основу Закона и овог правилника и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма.
Комисија може да, за предлоге програма код којих постоји потреба за додатним
информацијама или појашњењима или кориговањима, пре достављања предлога Општинском већу, тражи додатно објашњење
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или кориговање од подносиоца, односно носиоца програма.
Комисија може о одређеном питању
да затражи и прибави писано стручно мишљење од стране истакнутих стручњака или
одговарајућих организација.
На рад Комисије сходно се примењује
пословник о раду Општинског већа.
Именованим члановима Комисије
може се одлуком о формирању комисије одредити накнада за рад.

Члан 23.
Предлог програма Комисија оцењује
према следећим критеријумима:
1)
испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни
предлог програма;
2)
испуњење услова који се тичу
подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и овим правилником;
3)
усклађеност циљева програма
са потребама и интересима грађана у области
спорта из члана 137. став 1. Закона, циљевима Националне стратегије развоја спорта
у Републици Србији и циљевима Програма
развоја спорта у општини;
4)
вредновање квалитета предлога програма.
Приоритет при давању предлога Комисији за одобравање средстава имају програми који су боље оцењени према
критеријумима из става 1. тач. 3) и 4) овог
члана, ако Законом или овим правилником
није другачије одређено, и који обезбеђују да
се уз најмањи утрошак средстава из буџета
општинепостигну намеравани резултати.
При давању предлога за одобравање
програма којим се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта, Комисија
мора водити рачуна да приоритет имају програми који су структурне и развојне природе,
а између програма организовања, односно
учешћа на спортским такмичењима, приоритет имају програми који се односе на спортска такмичења вишег ранга, у складу са
Законом.
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Члан 24.
Процена квалитета годишњих и посебних програма, укључујући и финансијски
план програма, биће спроведена у складу са
критеријумима утврђеним овим правилником.
Процена квалитета програма обухвата два типа критеријума за евалуацију:
критеријуме за селекцију и критеријуме за
доделу средстава.
Критеријуми за селекцију програма
обухватају елементе којима се врши евалуација финансијских и оперативних способности носиоца програма како би се обезбедило
да има потребна средства за сопствени рад
током целокупног периода реализације програма и да поседује професионалне способности, стручност и искуство потребне за
успешну реализацију комплетног програма,
укључујући и партнере у реализацији програма.
Критеријуми за селекцију годишњих
програма обухватају и вредновање капацитета организације у области спорта, носиоца
програма, за дугорочно задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта и
реализовање предложеног програма.
Критеријуми за одобравање средстава
обухватају оне елементе утврђене овим правилником који омогућавају да се квалитет
поднетих програма процени на основу постављених програмских циљева и приоритета, а сама средства одобре по основу
активности које максимирају опште ефекте
реализације програма.

Члан 25.
Процена квалитета годишњих и посебних програма организација у области
спорта, осим годишњих програма категорисаних спортских организација, врши се
према критеријумима из Табеле вредновања
квалитета годишњих и посебних програма,
дате на Обрасцу 5 који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део, према
критеријумима који су подељени на секције
и подсекције, с тим да свака подсекција има
оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома
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лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро;
5 – веома добро.
Критеријуми вредновања (евалуације,
оцене) квалитета годишњег и посебног програма из става 1. овог члана обухватају:
1)
секција 1 – Финансијски и
оперативни капацитет носиоца програма
(подсекције: да ли носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу сличних програма; да ли носилац програма и
партнери имају довољно стручности и техничког знања за вођење предложеног програма – имајући у виду тип активности које
су предвиђене програмом; да ли носилац
програма и партнери имају довољне управљачке капацитете – укључујући ангажована
лица, опрему и способност за управљање
предложеним финансијским планом програма; да ли носиоци програма имају довољно стабилне и довољне изворе
финансирање) – максимално 20 бодова;
2)
секција 2 – Значај програма
(подсекције: конзистентност програма – у
којој мери програм задовољава потребе и
узима у обзир ограничења која постоје у
области спорта у општини, колико су јасно
дефинисани и стратешки одабрани они који
су везани за програм, да ли су потребе циљне
групе и крајњих корисника јасно дефинисане
и добро одмерене, да ли програм поседује
додатне квалитете) – максимално 25 бодова;
3)
секција 3 – Методологија (подсекције: да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и доследне циљевима
и очекиваним резултатима, колико је компактан целокупан план програма, да ли су
учешће партнера и његово ангажовање у реализацији програма добро одмерени, да ли је
учешће циљне групе и крајњих корисника и
њихово ангажовање у реализацији програма
добро одмерено, да ли је план реализације
програма добро разрађен и изводљив, да ли
предлог програма садржи индикаторе успешности програма који се могу објективно верификовати) – максимално 30 бодова;
4)
секција 4 – Одрживост програма (подсекције: да ли ће активности предвиђене програмом имати конкретан утицај на
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циљне групе, да ли ће програм имати вишеструки утицај, да ли су очекивани резултати
програма одрживи) – максимално 15 бодова;
5)
секција 5 – Финансијски план
и рационалност трошкова (подсекције: да ли
је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући, да ли је
предложени трошак неопходан за имплементацију програма) – максимално 10 бодова.
Ако је укупан збир у секцији 1 нижи
од оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог
програма се искључује из евалуационог процеса.
Ако је укупан збир у секцији 2 нижи
од оцене „добар” (15 поена), програм се искључује из евалуационог процеса.
Само предлози програма који буду
имали више од 20 бодова биће узети у разматрање приликом доделе средстава.
Општинско веће може посебном одлуком, на предлог Комисије, доделити спортском савезима и друштвима са територије
општине додатни број бодова за спровођење
годишњих и посебних програма, а максимално 500 бодова.
Сматра се да територијални спортски
савез општине Велико Градиште и организације у области спорта са седиштем на територији општине које су од посебног значаја
за општину Велико Градиште у складу са
чланом 137. став 5. Закона испуњавају у потпуности критеријуме у вези са финансијским и оперативним капацитетом из става
2. тачка 1) овог члана.

Члан 26.
Процена квалитета годишњих програма категорисаних спортских организација
врши се према критеријумима из Табеле
вредновања квалитета годишњих програма
категорисаних спортских организација, дате
на Обрасцу 6 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део, према
критеријумима који су подељени на секције
и подсекције, с тим да свака подсекција има
оцену (бодове) од 1 до 5, и то: 1 – веома
лоше; 2 – лоше; 3 – одговарајуће; 4 – добро;
5 – веома добро, осим секције 1 која има бо-
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дове од 1 до 100, у зависности од броја бодова који спортска организација има на основу свог рангирања.
Критеријуми вредновања (евалуације,
оцене) квалитета годишњег програма из
става 1. овог члана обухватају:
1)
секција 1 – Ранг спортске организације према Категоризацији спортских
организација у општини Велико Градиште –
максимално 100 бодова;
2)
секција 2 – Финансијски и
оперативни капацитет носиоца програма
(подсекције: да ли носилац програма и партнери имају довољно искуства у вођењу сличних програма; да ли носилац програма и
партнери имају довољно стручности и техничког знања за вођење предложеног програма – имајући у виду тип активности које
су предвиђене програмом; да ли носилац
програма и партнери имају довољне управљачке капацитете – укључујући ангажована
лица, опрему и способност за управљање
предложеним финансијским планом програма; да ли носиоци програма имају довољно стабилне и довољне изворе
финансирање) – максимално 20 бодова;
3)
секција 3 – Значај програма
(подсекције: конзистентност програма – у
којој мери програм задовољава потребе и
узима у обзир ограничења која постоје у
области спорта у општини Велико Градиште,
колико су јасно дефинисани и стратешки
одабрани они који су везани за програм, да
ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисане и добро одмерене, да
ли програм поседује додатне квалитете) –
максимално 25 бодова;
4)
секција 4 – Методологија (подсекције: да ли су планиране активности одговарајуће, практичне и доследне циљевима
и очекиваним резултатима, колико је компактан целокупан план програма, да ли су
учешће партнера и његово ангажовање у реализацији програма добро одмерени, да ли је
учешће циљне групе и крајњих корисника и
њихово ангажовање у реализацији програма
добро одмерено, да ли је план реализације
програма добро разрађен и изводљив, да ли
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предлог програма садржи индикаторе успешности програма који се могу објективно верификовати) – максимално 30 бодова;
5)
секција 5 – Одрживост програма (подсекције: да ли ће активности предвиђене програмом имати конкретан утицај на
циљне групе, да ли ће програм имати вишеструки утицај, да ли су очекивани резултати
програма одрживи) – максимално 15 бодова;
6)
секција 6 – Финансијски план
и рационалност трошкова (подсекције: да ли
је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући, да ли је
предложени трошак неопходан за имплементацију програма) – максимално 10 бодова.
Ако је укупан збир у секцији 2 нижи
од оцене „одговарајуће” (12 поена), предлог
програма се искључује из евалуационог процеса.
Ако је укупан збир у секцији 3, нижи
од оцене „добар” (15 поена), програм се искључује из евалуационог процеса.
Само предлози програма који буду
имали више од 20 бодова у секцијама 2–6
биће узети у разматрање приликом доделе
средстава.
Општинско веће може посебном одлуком, на предлог Комисије, доделити спортским организацијама са седиштем на
територији општине Велико Градиште које
су од посебног значаја за општину Велико
Градиште, додатни број бодова за спровођење годишњих и посебних програма, а максимално до 1000 бодова.
Сматра се да спортске организације
са седиштем на територији општине Велико
Градиште које су од посебног значаја за општину Велико Градиште у складу са чланом
137. став 5. Закона испуњавају у потпуности
критеријуме у вези са финансијским и оперативним капацитетом из става 2. тачка 2)
овог члана.

Члан 27.
Поступак одобравања програма који
су примљени у предвиђеном року врши се у
три фазе.
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У првој фази врши се административна (формална) провера и оцена испуњености услова и критеријума у погледу
носиоца програма, форме предлога програма
и адекватности предложеног програма, утврђених Законом, овим правилником и јавним позивом када су у питању посебни
програми.
Прву фазу спроводи Комисија.
У другој фази врши се вредновање
квалитета програма према критеријумима
утврђеним у Табели вредновања из чл. 25. и
26. овог правилника, и утврђује предлог Општинском већу за одобрење програма.
Општинско веће доноси у другој фази
одлуку о одбијању предлога програма, на
предлог Комисије, уколико је предлог програма искључен из евалуационог процеса у
складу са чланом 25. ст. 3. и 4. и чланом 26.
став 3. овог правилника.
Другу фазу спроводи Комисија.
О раду Комисије води се записник,
који потписују председник и чланови Комисије.
Ако је предложени програм прошао
претходне две фазе, у трећој фази доноси се
коначна одлука о одобравању програма и одређењу висине средстава за реализацију програма.
У трећој фази Општинско веће одлучује, на основу предлога Комисије.
Непотпуни предлози програма не враћају се подносиоцу предлога.
Техничку и административну помоћ
Комисији пружају овлашћена запослена лица
у Општинској управи.

Члан 28.
Вредновање квалитета програма
спроводи се тако што сваки члан Комисије
врши оцењивање достављених програма
према табелама вредновања, а укупан број
бодова се утврђује на основу просечних
оцена у оквиру појединих секција, ако овим
правилником није другачије одређено.
Комисија може једногласном одлуком
одлучити да се оцењивање према табелама
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вредновања квалитета програма врши гласањем чланова Комисије на седници Комисије.
Вредновање програма врши се на Обрасцу 10 који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 29.
На основу извршених вредновања
квалитета програма, Комисија утврђује прелиминарни предлог за одобрење програма.

Члан 30.
Предлог да се програм не прихвати и
не одобре средства Комисија даје у следећим
случајевима, водећи рачуна о укупно расположивим буџетским средствима за финансирање програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области
спорта:
1)
програм није довољно релевантан са становишта остваривања циљева
утврђених Националном стратегијом развоја
спорта или Програмом развоја спорта у општини Велико Градиште;
2)
други програми су приоритетнији, у складу са чланом 138. став 7. Закона;
3)
финансијске и оперативне могућности подносиоца програма нису довољне;
4)
програм је лошијег квалитета,
односно добио је мањи број бодова током
процене квалитета предлога програма у односу на одабране предлоге програма;
5)
резултати преговора нису
имали позитиван исход.
Непотпуни предлози програма се не
враћају подносиоцу предлога.

Члан 31.
Уколико је предложени програм прошао претходне две фазе, у трећој фази доноси се коначна одлука о одобравању или
неодобравању програма и одређењу висине
средстава за реализацију програма.
Одлуке у трећој фази доноси Општинско веће, на основу предлога Комисије.
Одобравање предложених програма и
средстава од стране Општинског већа за-
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снива се на значају реализације програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у
области спорта, конзистентности програма
са циљевима Националне стратегије развоја
спорта и Програма развоја спорта у општини
Велико Градиште, квалитету програма, очекиваним резултатима реализације програма,
одрживости програма и рационалности,
рангу спортских грана, рангу (категорији)
спортских организација и укупне суме предвиђене за финансирање програма у одређеној
области потреба и интереса грађана у области спорта у општини Велико Градиште.
О одобрењу годишњих и посебних
програма Општинско веће одлучује појединачним решењем.
Решења Општинског већа Велико
Градиште већа о одобрењу годишњег и посебног програма су коначна и против њих се
може водити управни спор. Предмет управног спора не може бити, у складу са Законом,
износ добијених средстава по основу годишњих и посебних програма.

Члан 32.
Са подносиоцем одобреног програма,
у складу са Законом, председник општине закључује уговор о реализовању програма.
Председник општине закључује са
носиоцем годишњег програма уговор за
сваку од области потреба и интереса грађана
из члана 137. став 1. Закона за коју је поднет
предлог програма.
Ако се носилац одобреног програма
не одазове позиву за закључење уговора у
року од осам дана од дана пријема позива,
сагласно Закону, сматраће се да је одустао од
предлога програма.
Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма додељена мања
средства од средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма
је обавезан да пре закључења уговора о реализовању програма усклади финансијски
план програма и план реализације програмских активности са висином додељених
средстава и одобреним активностима на реализацији програма, и да достави Општин-
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ском већу допуну, односно измену предложеног програма усаглашену са висином одобрених средстава.
Уговор о реализовању програма којим
се остварују потребе и интереси грађана у
области спорта у општини Велико Градиште
закључен супротно одредбама Закона и овог
правилника ништав је, у складу са чланом
138. став 9. Закона.

Члан 33.
Одобрени износ средстава за реализацију програма преноси се организацији која
реализује програм у складу са уговором и
одобреним квотама буџета општине.
V. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

Члан 34.
Носиоци одобрених програма обавезни су да Општинском већу, на његов захтев, као и у року који је предвиђен овим
правилником и уговором о реализовању програма, а најмање једном годишње, доставе
извештај са потребном документацијом о
остваривању програма или делова програма
и коришћењу средстава буџета општине Велико Градиште.
Периодични извештај се подноси у
року од 15 дана по истеку сваког квартала у
току реализације програма, на Обрасцу 9,
који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део, ако овим правилником
није другачије одређено.
Председник општине може затражити
да се уз периодични извештај достави и целокупна документација везана за извршена
плаћања (изводи, рачуни и др.).
Наредна авансна уплата буџетских
средстава неће се уплаћивати оним носиоцима програма који не доставе периодични
извештај.
Извештај о реализацији годишњег
програма садржи извештај по свакој програмској целини и по свакој области потреба
и интереса грађана у области спорта из члана
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137. став 1. Закона у којој се програм реализује.
Носиоци одобреног програма у завршном извештају о реализацији програма
врше и процену постигнутих резултата са
становишта постављених циљева (самоевалуација).
Општинско веће може обуставити
даље финансирање програма, односно једнострано раскинути уговор о реализовању програма ако носилац одобреног програма не
достави извештај у року предвиђеном уговором.
Носилац програма је у обавези да у
року од 15 дана од завршетка реализације
програма достави Општинском већу завршни (коначни) извештај о реализацији
програма, са фотокопијама комплетне документације о утрошку средстава, означене на
начин који је доводи у везу са одређеном
врстом трошкова из финансијског плана програма, оверене сопственим печатом.
Уз завршни извештај о реализацији
програма коме је одобрено више од један милион динара подноси се и извештај ревизора
(ревизија испуњења уговорних обавеза).
Извештај из става 8. овог члана подноси се на Обрасцу 7, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део.
Извештај о реализацији програма изградње/опремања/одржавања
спортских
објеката подноси се на Обрасцу 8, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Општинско веће разматра само оне
извештаје о реализацији програма који су
поднети на прописаном обрасцу.
У извештај из става 1. овог члана
уносе се одговарајући подаци о личности из
члана 5. став 10. Закона лица која су учествовала у реализацији програма.
Документација која се подноси уз периодични или завршни извештај мора да
упућује на ставку (део) извештаја на који се
односи, односно документација која се односи на утрошак средстава мора да упућује
на конкретни трошак из финансијског плана
програма.
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Документација која се подноси уз периодични или завршни извештај а односи се
на утрошак средстава подноси се у целости,
нумерички се означава и у прилогу се ређа
узлазним редоследом.

Члан 35.
Општинско веће врши по завршетку
програма анализу реализације програма и
постизања планираних ефеката, с циљем да
се утврди: да ли је програм спроведен ефикасно и ефективно у односу на постављене
индикаторе; да ли су постављени циљеви
били релевантни; да ли су постигнути очекивани резултати; да ли је остварен очекивани
утицај; да ли су остварени утицаји у складу
са утрошком средстава; да ли је обезбеђена
одрживост.
Општинско веће може ангажовати и
одговарајуће стручњаке за спољну евалуацију реализације одобрених програма.
Територијални спортски савез општине Велико Градиште, као овлашћени
предлагач годишњих програма, дужан је да,
у складу са Законом и својим статутом, прати
реализацију одобрених програма и да на
крају реализације програма подноси извештај Општинском већу о остваривању циљева
и ефеката програма, а ако се уоче озбиљни
проблеми и недостаци у реализацији програма, и пре тога.
Организације у области спорта, носиоци годишњих програма, обавезни су да
територијалном спортском савезу општине
Велико Градиште, као предлагачу програма,
пруже све потребне информације и омогуће
увид у сва документа и све активности везане за реализацију програма, као и да им достављају у исто време када и Општинском
већу примерак извештаја о реализацији програма.

Члан 36.
Носиоци програма који не утроше
одобрена буџетска средства по некој од
авансних уплата, дужни су да у периодичном
извештају образложе разлоге због којих та
средства нису утрошена, и да траже одоб-
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рење да се та средства пренесу у наредни период, уз подношење доказа да се средства налазе на њиховом рачуну.
Носилац програма је обавезан да по
подношењу завршног извештаја изврши повраћај неутрошених средстава на крају године у буџет општине.
Изузетно, Општинско веће може, уколико објективне потребе и околности то захтевају, да одобри да се неутрошена средства
на годишњем нивоу користе као авансне
уплате за реализацију активности из одобреног годишњег програма за наредну годину, за
исте намене, с тим да се, по истом основу, не
захтевају додатна средства за програм у текућој години и водећи рачуна да су авансне
уплате нужне за несметану реализацију програма, као и да не угрожавају основни циљ
програма и не нарушавају наменско коришћење средстава.

Члан 37.
Носиоци одобреног програма у року
од 15 дана од дана усвајања завршног извештаја о реализацији програма чине доступним
јавности извештај о свом раду и о обиму и
начину стицања и коришћења средстава и тај
извештај достављају Општинском већу.
Извештај из става 1. овог члана објављује се и на интернет сајту носиоца програма и мора бити доступан јавности током
целе године.
На свим документима и медијским
промоцијама везаним за реализовање програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта мора бити
истакнуто да се програм финансира средствима из буџета општине.
VI. КОНТРОЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА

Члан 38.
Носилац програма води све потребне
евиденције које омогућавају овлашћеним лицима општине спровођење контроле реализовања програма и утрошка средстава.
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Носилац одобреног програма дужан
је да чува евиденцију, односно документацију која се односи на реализовање тог програма десет година од дана када је тај
програм завршен, ако законом није друкчије
одређено.
Носилац програма је у обавези да овлашћеним лицима општине Велико Градиште омогући увид у целокупну
документацију и сва места везана за реализацију уговореног програма, и у поступку
контроле пружи им сва потребна обавештења.
Носилац програма је у обавези да
омогући овлашћеним лицима општине Велико Градиште увид у податке које воде
трећа лица, а у вези су са коришћењем одобрених средстава и реализацијом програма.

Члан 39.
Носилац одобреног програма коме су
пренета средства дужан је да наменски користи средства добијена из буџета општине.
Средства добијена из буџета општине
за реализовање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта морају се вратити, у целости или делимично, даваоцу средстава, заједно са затезном каматом од момента пријема, у
случајевима утврђеним у члану 133. ст. 1–3.
Закона.
Носилац одобреног програма обавезан је да набавку добара, услуга или радова
у оквиру одобрених средстава врши у складу
са законом којим се уређују јавне набавке.
Реализовани трошкови су прихватљиви, ако већ нису финансирани из других
јавних прихода, да су директно повезани са
одобреним програмом, да су настали након
потписивања уговора о реализацији програма, да су регистровани кроз одговарајућу
књиговодствену документацију, да се могу
поткрепити оригиналном документацијом са
јасно наведеним датумом и износом и да се
слажу са максималним вредностима одобрених трошкова у финансијском плану програма.
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Члан 40.
Измене у погледу одобрених средстава за реализацију програма, могу се извршити ако се:
1)
не угрожава основни циљ програма;
2)
средства компензују у оквиру
одређене врсте трошка, као и између различитих врста трошкова.
У случајевима из става 1. овог члана,
носилац програма може да током реализације програма изврши измену финансијског
плана програма и да о томе обавести Општинско веће.
У свим другим случајевима мора да
се унапред поднесе писани захтев Општинском већу за одобрење одступања, уз додатно
објашњење, с тим да се такав захтев може
поднети пре утврђеног крајњег рока за реализацију програма.

Члан 41.
Финансирање реализације програма
може се обуставити ако носилац програма:
1)
на захтев овлашћеног лица општине, као и у роковима утврђеним уговором
о реализовању програма, није доставио извештај са потребном комплетном документацијом о остваривању програма или делова
програма и коришћењу средстава буџета општине;
2)
употребљава средства ненаменски, у потпуности или делимично;
3)
не поштује динамику реализовања програма или се не придржава прописаних или уговорених мера које су утврђене
у циљу обезбеђења реализације програма;
4)
престане да испуњава услове
који су на основу Закона и овог правилника
потребни за одобрење програма;
5)
спречи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних мера;
6)
не достави територијалном
спортском савезу општине Велико Градиште,
као овлашћеном предлагачу годишњих програма, потребне информације, односно не
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омогући увид у документа и активности везане за реализацију годишњег програма;
7)
у другим случајевима очигледно не може да реализује програм у битном делу како је планирано.
Носилац неће одговарати за кашњења
или неизвршавање обавеза предвиђених уговором о реализацији програма, када до неизвршења дође услед елементарних
непогода, налога државних органа, и других
околности које су изван реалне контроле и
нису последица грешке или немара носиоца
програма.

Члан 42.
Председник општине ставља на увид
јавности, у складу са законом: извештај о
поднетим предлозима програма са траженим
износом средстава, извештај о одобреним
програмима са износом одобрених средстава, годишњи извештај о реализовању свих
одобрених програма за задовољавање потреба и интереса грађана у спорту.
Извештаји из става 1. овог члана обавезно се објављују на интернет страници општине Велико Градиште.

Члан 43.
У складу са Законом, Општинско веће
врши, по завршетку одобреног програма,
анализу реализације програма и постизања
планираних ефеката и, у случају да оцени да
планирани ефекти нису постигнути у битном
делу пропустом носиоца програма, затражиће од носиоца програма да одржи скупштину, односно одговарајући орган, у року
од 60 дана ради утврђења одговорности лица
која су реализовала програм и лица која су
учествовала у доношењу одлука које су довеле до непостизања планираних ефеката
програма.
Носилац програма је дужан да обавести Општинско веће о датуму одржавања
скупштине и одлукама које су донете у погледу утврђивања одговорности, у складу са
ставом 1. овог члана.
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VII. КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И
КОНТРОЛЕ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ,
ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 44.
У поступку одобравања програма, односно пројеката изградње, опремања и одржавања
спортских
објеката,
поред
критеријума утврђених у члану 8. овог правилника, цени се испуњеност следећих критеријума:
1)
да за планиране активности
постоји потребна документација, у складу са
законом којим се уређује планирање и изградња објеката;
2)
да је обезбеђена локација за
изградњу спортског објекта;
3)
да спортски објекат испуњава
услове прописане актом којим су уређени
услови за обављање спортских делатности, у
складу са Законом;
4)
да је спортски објекат категорисан у складу са националном категоризацијом спортских објеката;
5)
да је спортски објекат уписан
у матичну евиденцију спортских објеката, у
складу са Законом;
6)
да је у питању капитално одржавање спортског објекта (реконструкција,
доградња, адаптација и санација);
7)
да су радови на изградњи и капиталном одржавању спортских објеката
предвиђени одговарајућом планском документацијом;
8)
да је премер и предрачун радова на изградњи, односно одржавању
спортског објекта урађен и оверен од стране
стручног лица;
9)
да је земљиште на којем се
планира изградња новог спортског објекта у
јавној својини;
10)
да је спортски објекат у јавној
својини (у целини или делимично);
11)
да носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове припремних радова, израде техничке документације,
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ангажовања стручног надзора, техничког
пријема, укњижбе;
12)
да се изградња и одржавање и
опремање спортског објекта у оквирима
јавно-приватног партнерства врши под условима и на начин утврђен законом којим је
уређено јавно-приватно партнерство;
13)
да се уговором регулишу сва
својинска и имовинска питања у вези са изградњом и одржавањем спортског објекта, у
складу са законом којим је уређена јавна
својина и другим законима.

Члан 45.
Власник, односно корисник земљишта или
спортског објекта подноси предлог пројекта
изградње, опремања и одржавања спортског
објекта уз сагласност власника земљишта,
односно спортског објекта.
Предлог пројекта изградње и капиталног
одржавања спортског објекта могу заједнички да поднесе више овлашћених подносилаца, у случају сусвојине на земљишту или
објекту.
Опремање спортског објекта подразумева
опрему која се уграђује у спортски објекат и
са њим чини функционалну техничко-технолошку целину.
Одржавање спортског објекта подразумева
капитално одржавање у смислу извођења радова на реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији спортских објеката.
Предлог годишњег пројекта (програма) изградње, опремања и одржавања спортског
објекта чине појединачни пројекти, који се,
у складу са садржајем, групишу у посебне
програме:
1)
изградња спортских и рекреативних
објеката;
2)
капитално одржавање спортских и
рекреативних објеката;
3)
изградња спортских објеката за потребе образовања;
4)
капитално одржавање спортских
објеката за потребе образовања;
5)
изградња и прилагођавање спортских
објеката за лица са посебним потребама и
инвалидитетом.
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Члан 46.
Уз пројекат изградње и одржавања
спортског објекта мора бити приложена документација којом се доказује испуњеност
прописаних услова и критеријума према закону којим се уређује област планирања и изградње, као и документација о спровођењу
програма (предрачун радова; власнички лист
за земљиште и објекат; уговор о заједничком
улагању; локацијска дозвола, грађевинска
дозвола или решење којим се одобрава извођење радова на адаптацији или санацији
спортског објекта; главни пројекат према закону којим се уређује област планирања и изградње; окончана или последња привремена
ситуацију за извршене радове и извештај
надзорног органа – код фазне изградње;
други докази).

Члан 47.
Годишњи пројекат изградње и инвестиционог одржавања спортских објеката извршава се према динамици утврђеној
програмским календаром у складу са Законом.

Члан 48.
Носилац пројекта образује, након обавештења о одобрењу програма, тим за спровођење програма и одређује руководиоца и
његове чланове.
Носилац пројекта, по извршеном техничком прегледу и извршеној записничкој
примопредаји и коначном обрачуну изведених радова, дужан је да обезбеди употребну
дозволу.
VIII. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ
ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА
ПРОГРАМА СТИПЕНДИРАЊА ЗА
СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ КАТЕГОРИСАНИХ СПОРТИСТА

Члан 49.
Финансирање програма стипендирања за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних
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спортиста, врши се у складу са следећим
критеријумима:
1)
да је у питању спортиста аматер, у складу са Законом и спортским правилима;
2)
да је спортиста држављанин
Републике Србије;
3)
да је спортиста у текућој години рангиран у складу са чланом 140. став
2. Закона;
4)
да га његова спортска организација предложи за добијање стипендије;
5)
да се у текућој години бави
спортским активностима у спортским организацијама у општини Велико Градиште;
6)
да испуњава обавезе према националној спортској репрезентацији у коју је
позван;
7)
да у текућој години има статус
ученика и да је у претходној школској години
остварио минимално врлодобар успех – за
спортисте узраста од 15 до 19 година;
8)
да му је утврђена здравствена
способност за обављање спортских активности у складу са Законом;
9)
да поштује антидопинг правила прописана Законом о спречавању допинга у спорту;
10)
да је његово понашање на
спортским теренима и изван њих у складу са
спортским духом и фер плејом.
Право на стипендију престаје спортисти престанком испуњавања услова из става
1. овог члана, на основу одлуке Општинског
већа.
Општинско веће посебном одлуком
утврђује максимални број стипендија које
могу добити спортисти за спортско усавршавање исте спортске организације, у зависности од ранга спорта утврђеног Националном
категоризацијом спортова, и висину месечног износа стипендија у зависности од категорије спортисте (заслужни спортиста,
спортиста међународног разреда, спортиста
националног разреда, перспективни спортиста, други категорисани спортиста).
Са спортистом коме је одлуком Општинског већа додељена стипендија за
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спортско усавршавање председник општине
закључује уговор о одобравању стипендије,
на основу кога се спортисти месечно исплаћује стипендија и који обавезно садржи податке о новчаном износу месечне стипендије,
роковима исплате, року важења уговора и
правима и обавезама спортисте.
IX. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ
ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА
ПРОГРАМА ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ
РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ
СПОРТА

Члан 50.
Годишње спортско признање општине додељује се у виду повеље и новчане
награде за:
1)
освојену медаљу на великим
међународним спортским такмичењима;
2)
освојено национално, регионално или европско клупско првенство;
3)
дугогодишњи изузетан допринос развоју спорта у општини Велико Градиште и/или Републици Србији.
Годишње спортско признање из става
1. овог члана може се доделити спортској организацији, спортисти или спортском стручњаку.
Општинско веће утврђује висину новчане награде из става 1. овог члана.
Општинско веће утврђује изглед повеље из става 1. овог члана.
У случају да спортска организација
или спортиста, односно спортски стручњак
у истој години оствари више спортских резултата који представљају основ за добијање
признања и награде из става 1. овог члана,
може се одобрити само једно признање и
новчана награда за најбољи (највреднији)
спортски резултат остварен у претходној години.
Са спортском организацијом, спортским стручњаком или спортистом из става
2. овог члана председник општине закључује, на основу одлуке Општинског већа о до-
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дели спортског признања, уговор о додели
новчане награде.
X. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ОДОБРАВАЊА КОРИШЋЕЊА
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 51.
У циљу рационалног и наменског коришћења спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник
општина, односно који су у јавној својини
општине, спортским организацијама се може
одобрити њихово бесплатно коришћење за
спортске активности, односно доделити бесплатни термини за тренирање и обављање
других спортских активности ако су поред
општих услова и критеријума утврђених
овим правилником испуњени и следећи
услови:
1) да су све спортске активности које
се у спортском објекту обављају бесплатне
за све спортисте учеснике у реализацији програма;
2) да је претежни део спортских активности тренирања везан за рад са децом и
младим.
Спортска организација из става 1.
овог члана обавезна је да сале и спортске
објекте у којима обавља спортске активности
користи у складу са законом, пратећим подзаконским актима, спортским правилима и
уговором о реализацији програма.
XI. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА И ФИНАНСИРАЊА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У
ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈЕ СУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 52.
Годишњи програм из члана 137. став
1. тачка 8) Закона може се одобрити само организацији у области спорта која поред општих услова и критеријума утврђених овим
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правилником испуњава и услов да је одлуком
Општинског већа утврђена као организација
у области спорта од посебног значаја за општину у складу са ст. 2–7. овог члана.
Општинско веће својом одлуком, на
предлог председника општине, утврђује организације у области спорта на територији
општине од посебног значаја за општину.
Спортски савез општине Велико Градиште је као надлежни територијални спортски савез од посебног значаја за општину.
Општинско веће одлуку из става 2.
овог члана доноси, у складу са чланом 137.
став 1. тачка 8) Закона, у зависности од тога
каква је унутрашња организованост организације, који је ранг спортске гране према Националној категоризацији спортова, колики
је број учлањених организација и спортиста,
каква је спортска традиција и спортски резултати организације, у којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења
организација учествује, број екипа организације које се такмиче у оквиру надлежног националног гранског спортског савеза (и
мушкарци и жене, у свим категоријама),
чланства у надлежном националном спортском савезу, испуњености услова за обављање спортских активности и делатности у
складу са Законом, у којој мери се повећава
обухват бављења грађана спортом, поседовање спортских објеката, као и према томе у
којој мери се делатност организације уклапа
у приоритете утврђене Програмом развоја
спорта у општини Велико Градиште.
Предлог да се одређена организација
у области спорта утврди за организацију од
посебног значаја за општину Велико Градиште може дати свака организација у области спорта са територије општине Велико
Градиште уз подношење документације
којом се доказује испуњеност критеријума из
става 4. овог члана.
При доношењу одлуке из става 2.
овог члана Општинско веће води рачуна и о
томе у којој мери су активности организације
у области спорта од значаја за реализацију
Националне стратегије развоја спорта и Про-
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грама развоја спорта у општини Велико Градиште.
Општинско веће пре доношења одлуке из става 2. овог члана прибавља мишљење територијалног спортског савеза
општине Велико Градиште.
Општинско веће доноси одлуку да одређеној организацији престаје статус организације у области спорта која је од посебног
значаја за општину Велико Градиште када
организација престане да испуњава критеријуме из става 4. овог члана на основу којих
је стекла тај статус.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

Члан 53.
Поступак одобрења програма којим
се задовољавају потребе и интереси грађана
у области спорта који је започет, а није окончан до дана ступања на снагу овог правилника, окончаће се по одредбама овог
правилника.
Обавеза коришћења Матрице логичког оквира и SWOT анализе из члана 9. став
3. овог правилника примењује се код годишњих програма који се подносе у 2017. години.
Спортски савез општине Велико Градиште подноси извештај Општинском већу
о остваривању циљева и ефеката годишњих
програма чији је предлагач почев од годишњих програма за 2018. годину.

Члан 54.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о финансирању/суфинансирању у области спорта и
физичке културе општине Велико Градиште
(„Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 30/2016).

Члан 55.
Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
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ȾȿɈ
1. ɉɈȾȺɐɂ ɈɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳɂɉɈȾɇɈɋɂɈɐɍɉɊȿȾɅɈȽȺɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɉɭɧɧɚɡɢɜ
ɋɟɞɢɲɬɟɢɚɞɪɟɫɚ
Ȼɪɨʁɬɟɥɟɮɨɧɚ
Ɏɚɤɫ
ɂ-ɦɟʁɥ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɚ ɜɟɛɫɬɪɚɧɚ
Ɉɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬ ɢɦɟɩɪɟɡɢɦɟ
ɚɞɪɟɫɚɦɟʁɥɬɟɥɟɮɨɧɦɨɛɢɥɧɢ
ɬɟɥɟɮɨɧ)
ɇȺɉɈɆȿɇȺ Ƚɨɞɢɲʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɭ ɨɜɨɦ ɨɛɪɚɫɰɭ ɩɨɞɧɨɫɢ ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
ȽɪɚɞɢɲɬɟɫɯɨɞɧɨɱɥɚɧɭɫɬɚɜɁɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭ
ɉɈȾȺɐɂɈɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳɂɇɈɋɂɈɐɍɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɉɭɧɧɚɡɢɜ
ɋɤɪɚʄɟɧɢɧɚɡɢɜ
ɋɟɞɢɲɬɟɢɚɞɪɟɫɚ
Ȼɪɨʁɬɟɥɟɮɨɧɚ
Ɏɚɤɫ
ɂ-ɦɟʁɥ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɚ ɜɟɛɫɬɪɚɧɚ
Ȼɪɨʁ ɬɟɤɭʄɟɝ ɪɚɱɭɧɚ ɢ ɧɚɡɢɜ ɢ
ɚɞɪɟɫɚɛɚɧɤɟ
Ȼɪɨʁɬɟɤɭʄɟɝɪɚɱɭɧɚɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɝɨɞɢɲʃɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɢɧɚɡɢɜɢɚɞɪɟɫɚɛɚɧɤɟ
ɉɨɪɟɫɤɢɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɢɛɪɨʁ
Ɉɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬ ɢɦɟɩɪɟɡɢɦɟ
ɚɞɪɟɫɚɦɟʁɥɬɟɥɟɮɨɧɦɨɛɢɥɧɢ
ɬɟɥɟɮɨɧ
Ƚɪɚɧɚɨɛɥɚɫɬɫɩɨɪɬɚ
Ɋɚɧɝɝɪɚɧɟɫɩɨɪɬɚɭɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢɫɩɨɪɬɨɜɚ
Ɋɚɧɝɧɚɞɥɟɠɧɨɝɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɝɪɚɧɫɤɨɝɫɩɨɪɬɫɤɨɝɫɚɜɟɡɚ
Ɉɪɝɚɧɤɨɞɤɨɝɚʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚɢɪɟɝɢɫɬɚɪɫɤɢɛɪɨʁ
ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟɮɭɧɤɰɢʁɚɞɚɬɭɦ
ɢɡɛɨɪɚɢɞɭɠɢɧɚɦɚɧɞɚɬɚɥɢɰɚ
ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝɡɚɡɚɫɬɭɩɚʃɟɚɞɪɟɫɚ
ɦɟʁɥɬɟɥɟɮɨɧɦɨɛɢɥɧɢɬɟɥɟɮɨɧ
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɱɥɚɧɨɜɚ
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Ȼɪɨʁɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯɫɩɨɪɬɢɫɬɚ
Ȼɪɨʁɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯɠɟɧɚ
ɫɩɨɪɬɢɫɬɚ
Ȼɪɨʁɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɱɥɚɧɨɜɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɍɤɭɩɧɢɩɪɢɯɨɞɢɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ
ɝɨɞɢɧɢ
ɍɤɭɩɧɢɩɪɢɯɨɞɢɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ
ɝɨɞɢɧɢɢɡʁɚɜɧɢɯɩɪɢɯɨɞɚ ɫɜɢ
ɢɡɜɨɪɢ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢʁɚɜɧɚ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚɢɞɪɭɝɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɤɨʁɢɦɚʁɟɨɫɧɢɜɚɱɊɟɩɭɛɥɢɤɚ
ɋɪɛɢʁɚȺɉɢȳɅɋ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢɩɪɢɯɨɞɢɭɬɟɤɭʄɨʁ
ɝɨɞɢɧɢ
Ⱦɚɥɢɩɨɫɬɨʁɟɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɭ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭɢɦɨɜɢɧɟɢɨɛɚɜʂɚʃɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɫɬɟɱɚʁɥɢɤɜɢɞɚɰɢʁɚ
ɡɚɛɪɚɧɚɨɛɚɜʂɚʃɚɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
Ⱦɚɥɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɦɚɭɬɨɤɭ
ɫɭɞɫɤɟɢɚɪɛɢɬɪɚɠɧɟɫɩɨɪɨɜɟ ɤɨʁɟ
ɢɜɪɟɞɧɨɫɬɫɩɨɪɚ
Ⱦɚɥɢʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɩɨɫɥɟɞʃɟ
ɞɜɟɝɨɞɢɧɟɩɪɚɜɧɨɫɧɚɠɧɨɦ
ɨɞɥɭɤɨɦɤɚɠʃɟɧɚɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɢɥɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɩɪɟɫɬɭɩɭɜɟɡɢɫɚ
ɫɜɨʁɢɦɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɩɨɫɥɨɜɚʃɟɦ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦɢɦɨɜɢɧɟɪɚɞɭɫɚ
ɞɟɰɨɦɢɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɨʁɚɜɚɭɫɩɨɪɬɭ
Ⱦɚɥɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɦɚɛɥɨɤɚɞɭ
ɪɚɱɭɧɚɩɨɪɟɫɤɟɞɭɝɨɜɟɢɥɢɞɭɝɨɜɟ
ɩɪɟɦɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ
ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
Ȼɪɨʁɩɨɞɤɨʁɢɦʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɭɩɢɫɚɧɚɭɦɚɬɢɱɧɨʁɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢɢ
ɞɚɬɭɦɭɩɢɫɚ
Ȼɪɨʁɢɞɚɬɭɦɪɟɲɟʃɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝ
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɨɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢɭɫɥɨɜɚ
ɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ȾȿɈ
Ɉɛɥɚɫɬɢɩɨɬɪɟɛɚɢɢɧɬɟɪɟɫɚɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢɫɩɨɪɬɚɧɚɤɨʁɭɫɟɩɪɨɝɪɚɦɨɞɧɨɫɢ ɡɚɨɤɪɭɠɢɬɢɨɛɥɚɫɬɧɚ
ɤɨʁɭɫɟɩɪɟɞɥɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚɨɞɧɨɫɢ 

29. април 2017.

Број 6

105

ȽɈȾɂɒȵɂɉɊɈȽɊȺɆɂ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɛɚɜʂɟʃɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɫɩɨɪɬɨɦ
ɩɨɫɟɛɧɨɞɟɰɟɨɦɥɚɞɢɧɟɠɟɧɚɢɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ± ɱɥɚɧ ɫɬɚɜɬɚɱɤɚ 1);
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɫɩɨɪɬɫɤɢɯɬɚɤɦɢɱɟʃɚɨɞɩɨɫɟɛɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚɡɚʁɟɞɢɧɢɰɭɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ± ɱɥɚɧ ɫɬɚɜ 1.
ɬɚɱɤɚ 3);
ɭɱɟɲʄɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɭ ɞɨɦɚʄɢɦ ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɢɦ
ɤɥɭɩɫɤɢɦɬɚɤɦɢɱɟʃɢɦɚ± ɱɥɚɧ ɫɬɚɜ ɬɚɱɤɚ 5);
ɮɢɡɢɱɤɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɞɟɰɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɭɡɪɚɫɬɚ ɢ ɲɤɨɥɫɤɢ ɫɩɨɪɬ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɮɢɡɢɱɤɨɝ ɜɟɠɛɚʃɚ ɪɚɞ
ɲɤɨɥɫɤɢɯ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɫɟɤɰɢʁɚ ɢ ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ɝɪɚɞɫɤɚ ɢ ɦɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɫɤɚ ɫɩɨɪɬɫɤɚ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚɢɞɪ ± ɱɥɚɧ ɫɬɚɜ ɬɚɱɤɚ 5);
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɨɛɥɚɫɬɢɫɩɨɪɬɚ ɫɚɫɟɞɢɲɬɟɦɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢʁɟɞɢɧɢɰɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɤɨʁɟɫɭ
ɨɞɩɨɫɟɛɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚɡɚʁɟɞɢɧɢɰɭɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ± ɱɥɚɧ ɫɬɚɜ ɬɚɱɤɚ 8);
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɢɫɚɜɟɬɨɜɚʃɟɝɪɚɻɚɧɚɫɩɨɪɬɢɫɬɚɢɨɫɬɚɥɢɯɭɱɟɫɧɢɤɚɭɫɢɫɬɟɦɭɫɩɨɪɬɚɨɩɢɬɚʃɢɦɚ
ɛɢɬɧɢɦɡɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɛɚɜʂɟʃɟɫɩɨɪɬɫɤɢɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɢɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ± ɱɥɚɧ ɫɬɚɜ ɬɚɱɤɚ 12);
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɚ ɬɟɫɬɢɪɚʃɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɡɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨ-ɪɚɡɜɨʁɧɢɩɪɨʁɟɤɬɢɢɢɡɞɚɜɚʃɟɫɩɨɪɬɫɤɢɯɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ± ɱɥɚɧ ɫɬɚɜ ɬɚɱɤɚ 13);
ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɪɚɞɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɩɨɪɬɚ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɢɯɫɩɨɪɬɫɤɢɯɫɬɪɭɱʃɚɤɚɢɜɪɯɭɧɫɤɢɯɫɩɨɪɬɢɫɬɚ± ɱɥɚɧ 137.
ɫɬɚɜ ɬɚɱɤɚ 14).

ɇȺɉɈɆȿɇȺɄɚɞɚɧɨɫɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚɩɨɞɧɨɫɢɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɫɜɚɤɭɨɛɥɚɫɬɩɨɬɪɟɛɚɢɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɝɪɚɻɚɧɚ ɩɨɞ ɬɚɱɤɚɦɚ  ±  ɩɨɩɭʃɚɜɚʁɭ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɚɦɨ ɞɟɥɨɜɢ  ɢ  ɨɛɪɚɫɰɚ ɢ ɫɥɚɠɭ ɫɟ ɩɨ ɬɚɱɤɚɦɚ  ±10).
Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɢɞɟɨɚɩɥɢɤɚɰɢɨɧɨɝɮɨɪɦɭɥɚɪɚɫɭɞɟɥɨɜɢɢ
ȾȿɈ
ɉɪɨɝɪɚɦɭɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡ 

1. ɇɚɡɢɜɩɪɨɝɪɚɦɚ
2. Ʌɨɤɚɰɢʁɚ ɟ  ɧɚɜɟɫɬɢɫɜɟɥɨɤɚɰɢʁɟɧɚɤɨʁɢɦɚɫɟɩɪɨɝɪɚɦɪɟɚɥɢɡɭʁɟ
3. ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚ
ɍɤɭɩɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɛɭʇɟɬɚ
ɨɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚ

 ɭɤɭɩɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɤɨʁɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɨɩɲɬɢɧɚɝɪɚɞ

4. Ʉɪɚɬɚɤɫɚɞɪɠɚʁ ɨɩɢɫ ɩɪɨɝɪɚɦɚ± ɭɤɪɚɬɤɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ
Ʉɨɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɨɩɲɬɢɧɭɝɪɚɞ ɧɚɜɟɫɬɢ ɨɩɢɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟɲɟɦɟɢɧɚɱɢɧɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɝɭɩɪɚɜʂɚʃɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦɬɚɤɦɢɱɟʃɚ

5. Ⱦɟɬɚʂɚɧ ɨɩɢɫ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɫɟ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ± Ɉɡɧɚɱɟʃɟ ɢ ɨɩɢɫ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɯ ɰɟɥɢɧɚ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ± ɧɚɜɟɫɬɢ ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɢ ɫɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ʄɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɫɜɚɤɭ
ɨɩɢɫɚɬɢ ɫɚ ʁɟɞɧɢɦ ɢɥɢ ɞɜɚ ɩɚɫɭɫɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɫɟ ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɨɞɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ʄɟ ɰɢʂɧɟ ɝɪɭɩɟ ɛɢɬɢ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɟɤɚɤɨʄɟɫɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢɲɬɚʄɟɛɢɬɢɭɥɨɝɚɫɜɚɤɨɝɨɞɩɚɪɬɧɟɪɚ

6. ȼɪɟɦɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɪɨɝɪɚɦɚɢɞɢɧɚɦɢɤɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɬɪɚʁɚʃɟɢɩɥɚɧɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ȼɪɟɦɟ
ȼɪɟɦɟɩɨɱɟɬɤɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ȼɪɟɦɟɡɚɜɪɲɟɬɤɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟɰɟɥɢɧɟɩɨɦɟɫɟɰɢɦɚ
7. ɍɱɟɫɧɢɰɢɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚ
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Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢɦɟɩɪɟɡɢɦɟɡɜɚʃɟɮɭɧɤɰɢʁɚɞɨɫɚɞɚɲʃɟɢɫɤɭɫɬɜɨ
 Ȼɪɨʁ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɢ ɛɪɨʁ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ ± ɭɥɨɝɚɦɚ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɤɨɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɨɩɲɬɢɧɭɝɪɚɞ ɨɱɟɤɢɜɚɧɢ ɛɪɨʁ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɫɩɨɪɬɢɫɬɚ ɧɚ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɭɛɪɨʁɫɥɭɠɛɟɧɢɯɥɢɰɚɧɚɞɥɟɠɧɨɝɫɩɨɪɬɫɤɨɝɫɚɜɟɡɚ
Ɍɢɦɤɨʁɢɫɟɩɪɟɞɥɚɠɟɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɮɭɧɤɰɢʁɚɦɚ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɩɚɪɬɧɟɪɢ ɨɩɢɫɩɚɪɬɧɟɪɚ ɢɪɚɡɥɨɡɢɡɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɭɭɥɨɝɭɫɜɚɤɨɝɩɚɪɬɧɟɪɚ

8. Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɩɪɨɝɪɚɦɚ
8.1. Ɉɩɢɫɨɩɲɬɟɫɜɪɯɟɤɨʁɚɫɟɠɟɥɢɩɨɫɬɢʄɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦɩɪɨɝɪɚɦɚ
8.2. Ɉɩɢɫ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ± ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɨʁɟ ɧɚɫɬɚʁɭ ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɡɜɟɞɟɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɭɬɢɰɚʁɧɚɰɢʂɧɟɝɪɭɩɟɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟɢɨɫɬɚɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɩɨɧɚɜʂɚʃɚ

9. ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɚɤɨ ʄɟ ɫɟ ɩɪɚɬɢɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɧɚɦɟɧɫɤɨ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɢ ɜɪɲɢɬɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɯɨʄɟ ɥɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɛɢɬɢ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɚɢɥɢɫɩɨʂɧɚ 
9.1. Ʉɚɤɨʄɟɫɟɩɪɚɬɢɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɩɪɨɝɪɚɦɚ"
9.2. Ʉɚɤɨʄɟɫɟɩɪɚɬɢɬɢɧɚɦɟɧɫɤɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɪɟɞɫɬɚɜɚ"
9.3. ɉɥɚɧ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ± ɤɨʁɟ ʄɟ ɫɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚ ɩɪɨɰɟɧɭ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɭɬɢɰɚʁɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɪɠɢɜɨɫɬɢ  ± ɤɨ ʄɟ ɪɚɞɢɬɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ ɤɚɞɚ
ɲɬɚɫɟɨɰɟʃɭʁɟɲɬɚʄɟɫɟɤɚɤɨɢɡɚɲɬɨɩɪɚɬɢɬɢɢɨɰɟʃɢɜɚɬɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ"
10. Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɥɚɧɩɪɨɝɪɚɦɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚɩɪɢɯɨɞɚɢɜɪɫɬɚɦɚɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɇɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɭɱɟɲʄɟɧɨɫɢɨɰɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɥɚɧɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɂɁȼɈɊɂɉɊɂɏɈȾȺ
Ɉɩɲɬɢɧɚ ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
Ⱦɪɭɝɟʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢ ɧɚɜɟɫɬɢɤɨʁɢ
ɇɚɞɥɟɠɧɢɫɩɨɪɬɫɤɢɫɚɜɟɡ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɩɨɧɡɨɪɢ ɤɨʁɢ
Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ ɤɨʁɢ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɜɨɪɢ
ɍɄɍɉɇɂɉɊɂɏɈȾɂ

ɉɨɬɪɟɛɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɍɤɭɩɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
ȼɊɋɌȺɌɊɈɒɄɈȼȺ
Ⱦɢɪɟɤɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚɫɩɨɪɬɢɫɬɟɢ
ɫɩɨɪɬɫɤɟɫɬɪɭɱʃɚɤɟɤɨʁɢɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɭɱɟɫɬɜɭʁɭ
ɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɬɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚɞɪɭɝɚɥɢɰɚ
ɤɨʁɚɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɭɱɟɫɬɜɭʁɭɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɬɪɨɲɤɨɜɢɤɭɩɨɜɢɧɟɫɩɨɪɬɫɤɟɨɩɪɟɦɟ
ɞɪɟɫɨɜɢɬɪɟɧɟɪɤɟɬɨɪɛɟɥɨɩɬɟɢɞɪ ɢ
ɪɟɤɜɢɡɢɬɚ
ɬɪɨɲɤɨɜɢɤɭɩɨɜɢɧɟɨɫɬɚɥɟɨɫɧɨɜɧɟɨɩɪɟɦɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɟɡɚɧɟɩɨɫɪɟɞɧɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɫɬɪɭʃɚɱɟɱɚɦɰɢʁɟɞɪɢɥɢɰɟɝɢɦɧɚɫɬɢɱɤɟ
ɫɩɪɚɜɟɤɨɲɟɜɢɝɨɥɨɜɢɢɞɪ
ɬɪɨɲɤɨɜɢɫɦɟɲɬɚʁɚɢɢɫɯɪɚɧɟ
6ɬɪɨɲɤɨɜɢɤɨɬɢɡɚɰɢʁɟɡɚɭɱɟɲʄɟɧɚ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɭ
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7ɬɪɨɲɤɨɜɢɢɡɧɚʁɦʂɢɜɚʃɚɩɪɨɫɬɨɪɚ
8ɬɪɨɲɤɨɜɢɢɡɧɚʁɦʂɢɜɚʃɚɨɩɪɟɦɟɢɪɟɤɜɢɡɢɬɚ
9ɬɪɨɲɤɨɜɢɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝɨɛʁɟɤɬɚ
ɡɚɯɬɟɜɢɦɚɨɞɪɠɚɜɚʃɚɨɞɪɟɻɟɧɨɝɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
10ɯɨɧɨɪɚɪɢɥɢɰɚɤɨʁɚɭɱɟɫɬɜɭʁɭɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
11ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɩɪɟɦɟɢɪɟɤɜɢɡɢɬɚ
12ɨɫɢɝɭɪɚʃɟɜɪɯɭɧɫɤɢɯɫɩɨɪɬɢɫɬɚɢ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɯɫɬɪɭɱʃɚɤɚ ɱɥɚɧ Ɂɚɤɨɧɚɨ
ɫɩɨɪɬɭ
13ɨɫɢɝɭɪɚʃɟɨɩɪɟɦɟɩɨɬɪɟɛɧɟɡɚɧɟɩɨɫɪɟɞɧɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
14ɨɫɢɝɭɪɚʃɟɭɱɟɫɧɢɤɚɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
15ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɭɫɥɭɝɟ ɛɚɧɤɚɪɫɤɟɢ
ɤʃɢɝɨɜɨɞɫɬɜɟɧɟ
16ɜɢɡɟ
17ɲɢɪɟʃɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ
18ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɢɧɚɛɚɜɤɚɩɪɨɩɚɝɚɧɞɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
19ɩɪɟɜɨɞɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
20ɲɬɚɦɩɚʃɟɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
21ɧɚɛɚɜɤɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɨɩɨɪɚɜɚɤɫɩɨɪɬɢɫɬɚ
ɩɪɟɩɢɫɚɧɚɨɞɫɬɪɚɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝɞɨɤɬɨɪɚ
22ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɩɪɟɝɥɟɞɢɫɩɨɪɬɢɫɬɚɢ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
23ɚɧɬɢɞɨɩɢɧɝɤɨɧɬɪɨɥɚɢɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
24ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɟɤɫɬɟɪɧɟɪɟɜɢɡɢʁɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
25ɬɪɨɲɤɨɜɢɡɚɪɚɞɟɥɢɰɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚ ɛɪɭɬɨɡɚɪɚɞɚ
26ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢ
27ɧɚɛɚɜɤɚɫɬɪɭɱɧɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɢ
ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚ
28ɲɤɨɥɚɪɢɧɟɢɫɬɪɭɱɧɨɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟɤɚɨɢ
ɤɨɬɢɡɚɰɢʁɟɡɚɭɱɟɲʄɟɭɫɬɪɭɱɧɨɦɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɭ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɦɫɬɪɭɱʃɚɰɢɦɚɢɫɬɪɭɱʃɚɰɢɦɚɭ
ɫɩɨɪɬɭ
29ɱɥɚɧɫɤɟɨɛɚɜɟɡɟɩɪɟɦɚɧɚɞɥɟɠɧɨɦ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɫɩɨɪɬɫɤɨɦɫɚɜɟɡɭ
30ɬɪɨɲɤɨɜɢɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚɢɥɟɤɚɪɫɤɟɫɥɭɠɛɟɧɚ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɭ
31ɤɭɩɨɜɢɧɚɢɢɡɧɚʁɦʂɢɜɚʃɟɜɨɡɢɥɚ
32ɧɚɛɚɜɤɚɩɟɯɚɪɚɦɟɞɚʂɚɞɢɩɥɨɦɚɢɫɥ
33ɞɧɟɜɧɢɰɟɫɩɨɪɬɢɫɬɚɢɫɩɨɪɬɫɤɢɯɫɬɪɭɱʃɚɤɚ
ɤɨʁɢɭɱɟɫɬɜɭʁɭɧɚɩɪɢɩɪɟɦɚɦɚɨɞɧɨɫɧɨ
ɫɩɨɪɬɫɤɨɦɬɚɤɦɢɱɟʃɭ
34ɞɧɟɜɧɢɰɟɞɪɭɝɢɯɥɢɰɚɤɨʁɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚ
35ɥɟɤɨɜɢɫɭɩɥɟɦɟɧɬɢɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɩɨɦɚɝɚɥɚ
36ɧɚɛɚɜɤɚɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɟɨɩɪɟɦɟ ɤɨɦɩʁɭɬɟɪ
ɬɟɥɟɮɨɧɲɬɚɦɩɚɱɬɟɥɟɜɢɡɨɪɩɪɨʁɟɤɬɨɪɢɫɥ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɟɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
37ɧɚɛɚɜɤɚɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɝ ɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨɥɨɜɤɟ
ɩɚɩɢɪɢɞɪ
38ɬɪɨɲɤɨɜɢɤɨɬɢɡɚɰɢʁɟɡɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ
ɫɩɨɪɬɫɤɨɝɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
ɍɤɭɩɧɢɨɩɪɚɜɞɚɧɢɞɢɪɟɤɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
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ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɧɨɫɢɨɰɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɨɞɨɩɪɚɜɞɚɧɢɯɞɢɪɟɤɬɧɢɯ
ɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɡɚɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɤɨɞɧɨɫɢɨɰɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɤɨʁɢɧɟɪɟɚɥɢɡɭʁɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɨɫɬɚɥɢɬɪɨɲɤɨɜɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚɉɌɌ ɬɪɨɲɤɨɜɢɢɧɬɟɪɧɟɬɧɚɛɚɜɤɚ
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɫɥ
ɍɤɭɩɧɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɄɍɉɇɈ
ɇȺɉɈɆȿɇȺɇɚɜɟɞɟɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɥɚɧɩɪɨɝɪɚɦɚɫɚɞɪɠɢɦɨɝɭʄɟ ɞɨɩɭɲɬɟɧɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɬɪɨɲɤɨɜɟɭɨɤɜɢɪɭ
ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɨ ɜɪɫɬɚɦɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɋɜɚɤɭ ɜɪɫɬɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɬɪɟɛɚ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɧɚ
ɩɨɞɜɪɫɬɟ ɧɩɪɧɚ ɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɩɪɢɪɨɞɟɬɪɨɲɤɚɇɚɩɪɢɦɟɪɬɪɨɲɤɨɜɟɩɭɬɨɜɚʃɚɪɚɡɞɟɥɢɬɢ
ɩɪɟɦɚɜɢɞɭɩɪɟɜɨɡɚɢɞɚɥɢʁɟɭɡɟɦʂɢɢɥɢɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭɛɪɭɬɨɡɚɪɚɞɟɥɢɰɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɪɚɡɞɟɥɢɬɢ ɩɪɟɦɚ ɧɚɡɢɜɢɦɚ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɭɥɨɡɢ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɨɩɪɟɦɟ
ɪɚɡɞɟɥɢɬɢ ɧɚ ɜɪɫɬɭ ɨɩɪɟɦɟ ɩɚɬɢɤɟ ɞɪɟɫɨɜɢ ɲɨɪɬɫɟɜɢ ɬɪɟɧɟɪɤɟ ɦɚʁɢɰɟ ʁɚɤɧɟ ɥɨɩɬɟ ɬɨɪɛɟ  ɢɬɞ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɥɚɧɩɪɨɝɪɚɦɚɦɨɠɟɛɢɬɢɩɪɢɥɨɠɟɧɢɤɚɨɩɨɫɟɛɧɚɟɤɫɟɥɬɚɛɟɥɚ
Ⱦɢɧɚɦɢɱɤɢɩɥɚɧɤɨɪɢɲʄɟʃɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɍɱɟɲʄɟɧɚɫɩɨɪɬɫɤɨɦɬɚɤɦɢɱɟʃɭ ɪɟɤɚɩɢɬɭɥɚɰɢʁɚɬɪɨɲɤɨɜɚ
± Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɪɢɩɪɟɦɚɡɚɬɚɤɦɢɱɟʃɟ
± Ɍɪɨɲɤɨɜɢɭɱɟɲʄɚɧɚɬɚɤɦɢɱɟʃɭ

11. Ʉɚɤɨʄɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɛɢɬɢɦɟɞɢʁɫɤɢɩɨɞɪɠɚɧɨ
12. Ɇɟɫɬɨ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɭ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɤɨɞ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɫɩɨɪɬɫɤɨɝɬɚɤɦɢɱɟʃɚ

13. ɉɨɫɟɛɧɟɧɚɩɨɦɟɧɟ
ȾȿɈ3
ɋɉɈɊɌɋɄɂɋȺȼȿɁɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɉɊȿȽɅȿȾɇɈɋɂɅȺɐȺȽɈȾɂɒȵɂɏɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɂɍɄɍɉɇɈɉɊȿȾɅɈɀȿɇɂɏɋɊȿȾɋɌȺȼȺ
Ɋ
ɛɪ
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɍ
ɈȻɅȺɋɌɂɋɉɈɊɌȺ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɨɞɨɛɪɟɧɚ
ɭɩɪɟɬɯɝɨɞɢɧɢ

ɉɨɬɪɟɛɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɉɪɟɞɥɨɝ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
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ɇȺɉɈɆȿɇȺ Ʉɚɞɚɫɟ ɡɚ ɢɫɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɩɨɞɧɨɫɢɜɢɲɟ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢɡ ɱɥɚɧɚ  ɫɬɚɜ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɫɩɨɪɬɭ ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ   ɭɧɨɫɟ ɫɟ ɭɤɭɩɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɫɜɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟ ɝɨɞɢɲʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɚ ɭ ɩɨɞɪɟɞɨɜɢɦɚ     ɭɧɨɫɟ ɫɟ ɩɨɞɚɰɢ ɡɚ ɫɜɚɤɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɪɟɦɚ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢɡ ɱɥɚɧɚ  ɫɬɚɜ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ɫɩɨɪɬɭ
ɆɟɫɬɨɢɞɚɬɭɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɇ ɉ
ɅɂɐȿɈȼɅȺɒȶȿɇɈɁȺɁȺɋɌɍɉȺȵȿ
ɋɉɈɊɌɋɄɈȽɋȺȼȿɁȺɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ȾȿɈ
ɉɊɂɅɈɁɂɍɁɉɊȿȾɅɈȽɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɇɨɫɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ȼɪ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɱ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ȼɪɫɬɚɩɪɢɥɨɝɚ ɨɛɚɜɟɡɧɢ
ɇɚɩɨɦɟɧɟ
ɨɡɧɚɱɢɬɢ;
1. ɩɪɨɩɪɚɬɧɨɩɢɫɦɨ
ɤɨɩɢʁɚɪɟɲɟʃɚɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɪɢɦɟɪɚɤ ɨɛɪɚɫɰɚɩɪɟɞɥɨɝɚ
3.
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɤɨɩɢʁɚɭɝɨɜɨɪɚɨɨɬɜɚɪɚʃɭɪɚɱɭɧɚ
4.
ɫɚɛɚɧɤɨɦ ɢɥɢɞɟɩɨɤɚɪɬɨɧ
ɨɞɥɭɤɟɨɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
5. ɢɥɢɩɨɬɜɪɞɚɧɚɦɟɪɟɨ
ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɤɨɩɢʁɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝɩɥɚɧɚɡɚ
6.
ɬɟɤɭʄɭɝɨɞɢɧɭ
ɢɡʁɚɜɚɞɚɧɟɩɨɫɬɨʁɟɩɪɟɩɪɟɤɟɢɡ
7. ɱɥɚɧɚɫɬɚɜɢ ɱɥɚɧɚ ɫɬɚɜ
Ɂɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭ
ɨɞɥɭɤɚɧɚɞɥɟɠɧɨɝɨɪɝɚɧɚɧɨɫɢɨɰɚ
8. ɩɪɨɝɪɚɦɚɨɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭɩɪɟɞɥɨɝɚ
ɝɨɞɢɲʃɟɝɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɢɡʁɚɜɚ ɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭɩɨɩɭʃɟɧɚ ɢ
9. ɩɨɬɩɢɫɚɧɚ ɨɞɫɬɪɚɧɟɫɜɢɯɩɚɪɬɧɟɪɚ
ɭɩɪɨɝɪɚɦɭ
ɤɨɩɢʁɚɪɟɲɟʃɚɨɞɨɞɟɥɢɉɂȻ-ɚ
10. ɚɤɨɉɂȻɧɢʁɟɫɚɞɪɠɚɧɭɪɟɲɟʃɭɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɢ
ɩɨɬɜɪɞɚɧɚɞɥɟɠɧɨɝɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
11. ɝɪɚɧɫɤɨɝɫɩɨɪɬɫɤɨɝɫɚɜɟɡɚɨ
ɱɥɚɧɫɬɜɭɫɩɨɪɬɫɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
12. Ⱦɪɭɝɢɩɪɢɥɨɡɢ
13.
14.
15.
2.

ɉɈɌɉɂɋɉɈȾɇɈɋɂɈɐȺɉɊȿȾɅɈȽȺɉɊɈȽɊȺɆȺ
___________________________
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ȾȿɈ
ɍɉɍɌɋɌȼȺ

ɉɪɢɤɪɟɢɪɚʃɭɩɪɨɝɪɚɦɚɢɩɨɩɭʃɚɜɚʃɭɨɛɪɚɫɰɚɬɪɟɛɚɜɨɞɢɬɢɪɚɱɭɧɚɞɚɩɪɨɝɪɚɦɦɨɪɚɞɚɢɫɩɭʃɚɜɚɭɫɥɨɜɟ
ɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟɢɡɱɥɚɧɚɁɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪɨʁ  ɭɫɥɨɜɟɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ
ɢɡ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɨɩɲɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ´ ɛɪɨʁ   ɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɭ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭɩɨɬɪɟɛɟɢɢɧɬɟɪɟɫɢɝɪɚɻɚɧɚɭɨɩɲɬɢɧɢ ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ ÄBBBBBBBB´ɛɪBBBBBB 

ɉɪɟɞɥɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɚɬɢ ɩɪɨɩɪɚɬɧɨ ɩɢɫɦɨ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɜɨɞɟ ɧɚʁɨɫɧɨɜɧɢʁɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɧɚɡɢɜ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨ ɬɪɚʁɚʃɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢɡɧɨɫ ɬɪɚɠɟɧɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɉɪɨɩɪɚɬɧɨɩɢɫɦɨɩɨɬɩɢɫɭʁɟɥɢɰɟɨɜɥɚɲʄɟɧɨɡɚɡɚɫɬɭɩɚʃɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
Ɂɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɨɪɚ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ʁɚɜɧɟ

ɧɚɛɚɜɤɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦ

ɂɡ ɛɭʇɟɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭ ɫɟ ɫɚɦɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɱɥɚɧɨɜɢ
ɧɚɞɥɟɠɧɢɯɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɝɪɚɧɫɤɢɯɫɩɨɪɬɫɤɢɯɫɚɜɟɡɚ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ  ɩɪɟɞɥɨɠɟ ɫɟ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨɞɧɨɫɢ ɩɨɫɟɛɚɧ

ɩɪɨɝɪɚɦɚɥɢɚɤɨɬɚʁɩɪɨɝɪɚɦɛɭɞɟɨɞɨɛɪɟɧ, ɧɨɫɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚɧɟɦɨɠɟɭɢɫɬɨʁɨɛɥɚɫɬɢɨɩɲɬɟɝɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɢɡɁɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭɩɨɞɧɨɫɢɬɢɩɨɫɟɛɧɟɩɪɨɝɪɚɦɟɢɩɨʁɚɜɧɨɦɩɨɡɢɜɭ

ɁɚɫɜɚɤɭɨɛɥɚɫɬɩɨɬɪɟɛɚɢɢɧɬɟɪɟɫɚɝɪɚɻɚɧɚɢɡȾɟɥɚɩɨɩɭʃɚɜɚɫɟɩɨɫɟɛɚɧɨɛɪɚɡɚɰɍɨɤɜɢɪɭɨɛɪɚɫɰɚɭ
ɞɟɥɭ  ɬɚɱɤɚ  ɞɟɬɚʂɚɧ ɨɩɢɫ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɢ ɩɪɢɤɚɡɭʁɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟ
ɰɟɥɢɧɟ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɤɨɞ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɢ ɭɱɟɲʄɚ ɧɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɬɚɤɦɢɱɟʃɢɦɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɟ ɩɪɢɤɚɡɭʁɭ
ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɧɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɭ ɢ ɬɨ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɚ ɫɜɚɤɨ ɬɚɤɦɢɱɟʃɟ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ 
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɫɚɦɨɫɬɚɥɧɟɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟɰɟɥɢɧɟɤɨʁɟɫɟɫɚɫɬɨʁɟɢɡɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨɜɟɡɚɧɢɯɫɚɫɩɨɪɬɨɦɞɟɰɟ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɨɛɥɚɫɬɢɫɩɨɪɬɚɤɨʁɚʁɟɩɪɨɝɥɚɲɟɧɚɡɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭɨɞɩɨɫɟɛɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚɡɚɨɩɲɬɢɧɭ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɩɨɞɧɨɫɢ ʁɟɞɚɧ ɝɨɞɢɲʃɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɫɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɝɪɚɻɚɧɚɢɡɱɥɚɧɚ ɫɬɚɜ Ɂɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭɨɞɧɨɫɧɨɭɞɟɥɭɡɚɨɤɪɭɠɭʁɟɬɚɱɤɭ ɚɭɨɤɜɢɪɭ
ɞɟɥɚɬɚɱɤɭ 5, ɧɚɜɨɞɢɫɜɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɩɥɚɧɢɪɚɞɚɪɟɚɥɢɡɭʁɟɩɨɞɟʂɟɧɟɩɨɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɦɰɟɥɢɧɚɦɚ,
ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɨɞɬɨɝɚɞɚɥɢɫɭɨɧɟɨɛɭɯɜɚʄɟɧɟɢɞɪɭɝɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɚɢɢɧɬɟɪɟɫɢɦɚɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢɫɩɨɪɬɚɡɚ
ɤɨʁɟɫɟɩɨɞɧɨɫɟɝɨɞɢɲʃɢɢɥɢɩɨɫɟɛɧɢɩɪɨɝɪɚɦɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɢɦɚɫɟ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭɩɨɬɪɟɛɟɢɢɧɬɟɪɟɫɢɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚɭɨɩɲɬɢɧɢ ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ.

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɚɤɟ ɫɬɚɜɤɟ ɪɚɡɞɜɨʁɟɧɢ ɧɚ ɩɨɞɬɪɨɲɤɨɜɟ ɩɪɟɦɚ
ɜɪɫɬɢ ɫɚ ɦɟɻɭɡɛɢɪɨɦ ɧɩɪ  ɩɭɬɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ±  ɩɭɬɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɭ ɡɟɦʂɢ  ɩɭɬɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɭ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ. ɞɧɟɜɧɢɰɟɭɡɟɦʂɢɞɧɟɜɧɢɰɟɭɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭɦɟɻɭɡɛɢɪɉɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ 
Ɉɛɚɜɟɡɧɨɬɪɟɛɚɩɨɲɬɨɜɚɬɢɮɨɪɦɭɩɪɢɩɨɩɭʃɚɜɚʃɭɨɛɪɚɫɰɚ ɧɟɦɨʁɬɟɛɪɢɫɚɬɢɦɟʃɚɬɢɪɟɞɨɫɥɟɞɩɢɬɚʃɚ

ɢ ɫɥ.  ɉɪɨɝɪɚɦ ɬɪɟɛɚ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɭ ɨɛɪɚɫɰɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ± ɧɢɲɬɚ ɫɟ ɧɟ
Äɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ³
Ɉɛɪɚɡɚɰɬɪɟɛɚɩɨɩɭɧɢɬɢɮɨɧɬɨɦɚɪɢɚɥɛɟɡɩɪɨɪɟɞɚȳɟɞɢɧɨɞɨɡɜɨʂɟɧɨɨɞɫɬɭɩɚʃɟʁɟɛɨɥɞɢɥɢɢɬɚɥɢɤ

ɚɤɨɫɟɧɚɻɟɡɚɩɨɬɪɟɛɧɨ
Ɉɛɪɚɡɚɰɨɛɚɜɟɡɧɨɩɨɬɩɢɫɚɬɢɩɥɚɜɨɦɯɟɦɢʁɫɤɨɦɢɥɢɩɟɧɤɚɥɨɦɢɫɬɚɜɢɬɢɩɟɱɚɬ

ɂɁȳȺȼȺ:
1. ɂɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɫɦɨɭɩɨɡɧɚɬɢɢɫɚɝɥɚɫɧɢɞɚɧɚɞɥɟɠɧɢɨɪɝɚɧɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɧɢʁɟɭɨɛɚɜɟɡɢɞɚ
ɨɞɨɛɪɢɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɩɪɨɝɪɚɦ
2. ɂɡʁɚɜʂɭʁɟɦ ɩɨɞ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɞɚ ɫɭ ɩɨɞɚɰɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɭ ɨɜɨɦ ɨɛɪɚɫɰɭ ɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚɩɨɞɧɟɬɢɦɭɡɨɜɚʁɨɛɪɚɡɚɰɢɫɬɢɧɢɬɢɬɚɱɧɢɢ ɜɟɪɨɞɨɫɬɨʁɧɢ
3. ɂɡʁɚɜʂɭʁɟɦɞɚɧɚɞɥɟɠɧɢɨɪɝɚɧɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɦɨɠɟɫɦɚɬɪɚɬɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɁɚɤɨɧɨɦɨɫɩɨɪɬɭ
ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɜɭɱɟɧ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɧɟ ɨɞɚɡɨɜɟɦɨ ɩɨɡɢɜɭ ɡɚ ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɭɝɨɜɨɪɚ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɨɫɚɦ
ɞɚɧɚɨɞɞɚɧɚɩɨɡɢɜɚɢɥɢɧɟɢɡɜɪɲɢɦɨ ɬɪɚɠɟɧɚɩɪɟɰɢɡɢɪɚʃɚɢɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɩɪɟɞɥɨɝɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɆɟɫɬɨɢɞɚɬɭɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐɉɊɈȽɊȺɆȺ
Ɇɉ

ɅɂɐȿɈȼɅȺɒȶȿɇɈɁȺ
ɁȺɋɌɍɉȺȵȿɉɈȾɇɈɋɂɈɐȺ
ɉɊȿȾɅɈȽȺɉɊɈȽɊȺɆȺ
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Ɉɛɪɚɡɚɰ 2

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ

ɉɊȿȾɅɈȽȽɈȾɂɒȵȿȽɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɄɈȳɂɆɋȿɈɋɌȼȺɊɍȳɍɉɈɌɊȿȻȿɂɂɇɌȿɊȿɋɂȽɊȺȭȺɇȺ
ɍɈȻɅȺɋɌɂɋɉɈɊɌȺɄɊɈɁɂɁȽɊȺȾȵɍɈɉɊȿɆȺȵȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿɋɉɈɊɌɋɄɂɏ
ɈȻȳȿɄȺɌȺ
ɍBBBȽɈȾɂɇɂ

____________________________________________________________________
ɧɚɡɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
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ȾȿɈ
1. ɉɈȾȺɐɂ ɈɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳɂɉɈȾɇɈɋɂɈɐɍɉɊȿȾɅɈȽȺɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɉɭɧɧɚɡɢɜ
ɋɟɞɢɲɬɟɢɚɞɪɟɫɚ
Ȼɪɨʁɬɟɥɟɮɨɧɚ
Ɏɚɤɫ
ɂ-ɦɟʁɥ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɚ ɜɟɛɫɬɪɚɧɚ
Ɉɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬ ɢɦɟɩɪɟɡɢɦɟ
ɚɞɪɟɫɚɦɟʁɥɬɟɥɟɮɨɧɦɨɛɢɥɧɢ
ɬɟɥɟɮɨɧ)
ɇȺɉɈɆȿɇȺ Ƚɨɞɢɲʃɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚɜɟɞɟɧ ɭ ɨɜɨɦ ɨɛɪɚɫɰɭ ɩɨɞɧɨɫɢ ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
ȽɪɚɞɢɲɬɟɫɯɨɞɧɨɱɥɚɧɭɫɬɚɜɁɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭ
2. ɉɈȾȺɐɂɈɇɈɋɂɈɐɍɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɉɭɧɧɚɡɢɜ
ɋɤɪɚʄɟɧɢɧɚɡɢɜ
ɋɟɞɢɲɟɢɚɞɪɟɫɚ
Ȼɪɨʁɬɟɥɟɮɨɧɚ
Ɏɚɤɫ
ɂ-ɦɟʁɥ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɚ ɜɟɛɫɬɪɚɧɚ
Ȼɪɨʁ ɬɟɤ ɪɚɱɭɧɚ ɢ ɧɚɡɢɜ ɢ ɚɞɪɟɫɚ
ɛɚɧɤɟ
ɉɂȻ
Ɇɚɬɢɱɧɢɛɪɨʁ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚ ɤɨɧɬɚɤɬ ɢɦɟ ɩɪɟɡɢɦɟ
ɚɞɪɟɫɚ ɦɟʁɥ ɬɟɥɟɮɨɧ ɦɨɛɢɥɧɢ
ɬɟɥɟɮɨɧ)
Ȼɪɨʁɩɨɞɤɨʁɢɦʁɟɫɩɨɪɬɫɤɢɨɛʁɟɤɚɬ
ɭɩɢɫɚɧ ɭ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɭ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɭ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɋɬɢɰɚʃɟ
ɫɬɚɬɭɫɚ
ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ
ɨɛʁɟɤɬɚɨɞɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚ
Ƚɨɞɢɧɚɨɫɧɢɜɚʃɚ
Ɉɪɝɚɧ ɤɨɞ ɤɨɝɚ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚɢɪɟɝɢɫɬɚɪɫɤɢɛɪɨʁ
ɍɤɭɩɧɢɩɪɢɯɨɞɢɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ
ɝɨɞɢɧɢ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢɩɪɢɯɨɞɢɭɬɟɤɭʄɨʁ
ɝɨɞɢɧɢ
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Ⱦɚɥɢɩɨɫɬɨʁɟɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɭ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭɢɦɨɜɢɧɟɢɨɛɚɜʂɚʃɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɫɬɟɱɚʁɥɢɤɜɢɞɚɰɢʁɚ
ɡɚɛɪɚɧɚɨɛɚɜʂɚʃɚɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
Ⱦɚɥɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɦɚɭɬɨɤɭ
ɫɭɞɫɤɟɢɚɪɛɢɬɪɚɠɧɟɫɩɨɪɨɜɟ
ɤɨʁɟɢɜɪɟɞɧɨɫɬɫɩɨɪɚ
Ⱦɚɥɢʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɩɨɫɥɟɞʃɟ
ɞɜɟɝɨɞɢɧɟɩɪɚɜɧɨɫɧɚɠɧɨɦ
ɨɞɥɭɤɨɦɤɚɠʃɟɧɚɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɢɥɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɩɪɟɫɬɭɩɜɟɡɚɧɡɚʃɟɧɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ
Ⱦɚɥɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɦɚɛɥɨɤɚɞɭ
ɪɚɱɭɧɚɩɨɪɟɫɤɟɞɭɝɨɜɟɢɥɢɞɭɝɨɜɟ
ɩɪɟɦɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ
ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
ɇɚɡɢɜɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɢʁɟɭ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁɝɨɞɢɧɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢɡ
ʁɚɜɧɢɯɩɪɢɯɨɞɚɞɚɬɭɦ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɚɢɡɜɟɲɬɚʁɚɢɞɚɥɢʁɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɩɪɨɝɪɚɦɚɩɨɡɢɬɢɜɧɨ
ɨɰɟʃɟɧɚ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢɦɟ
ɩɪɟɡɢɦɟɚɞɪɟɫɚɛɪɨʁɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɦɟʁɥɚɞɪɟɫɚ

ȾȿɈ
1. ɇɚɡɢɜɩɪɨɝɪɚɦɚ
2. ȼɪɫɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚɨɞɪɠɚɜɚʃɟ± ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚɫɚɧɚɰɢʁɚɨɩɪɟɦɚʃɟ
3. ɂɡɧɨɫɤɨʁɢɫɟɩɨɬɪɚɠɭʁɟ
ɍɤɭɩɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɂɡɧɨɫɤɨʁɢɫɟɩɨɬɪɚɠɭʁɟɨɞ 
ɭɤɭɩɧɢɯ
ɬɪɨɲɤɨɜɚ
Ɉɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɪɚɠɢ ɨɞ
Ɉɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚ

4. ɉɨɞɚɰɢɨɫɩɨɪɬɫɤɨɦɨɛʁɟɤɬɭɤɨʁɢɫɟɝɪɚɞɢɨɞɪɠɚɜɚɨɩɪɟɦɚ
4.1. ɇɚɡɢɜɫɩɨɪɬɫɤɨɝɨɛʁɟɤɬɚ
4.2. Ʌɨɤɚɰɢʁɚ± ɧɚɫɟʂɟɚɞɪɟɫɚɛɪɨʁɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟɢɄɈ
4.3. ȼɪɫɬɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ʁɚɜɧɢ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɨɛʁɟɤɚɬɲɤɨɥɫɤɢɫɩɨɪɬɫɤɢɨɛʁɟɤɚɬ
4.4. ɉɨɜɪɲɢɧɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝɨɛʁɟɤɬɚ ɭɤɭɩɧɚɢɩɨɞɟɥɨɜɢɦɚ
4.5. Ʉɚɬɟɝɨɪɢʁɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝɨɛʁɟɤɬɚɩɪɟɦɚɇɚɰɨɧɚɥɧɨʁɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
4.6. ɂɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɢɫɬɚɬɭɫɡɟɦʂɢɲɬɚ / ɫɩɨɪɬɫɤɨɝɨɛʁɟɤɬɚ ɜɥɚɫɧɢɤ
4.7. ɋɩɨɪɬɫɤɟɢɞɪɭɝɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɤɨʁɟɤɨɪɢɫɬɟɫɩɨɪɬɫɤɢɨɛʁɟɤɚɬ
4.8. Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɛɪɨʁ ɫɩɨɪɬɢɫɬɚ ɢ ɛɪɨʁ ɝɥɟɞɚɥɚɰɚ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ
ɫɩɨɪɬɢɫɬɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɪɨʁɫɚɬɢɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
4.9. Ⱦɚ ɥɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɢɫɩɭʃɚɜɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɫɩɨɪɬɭ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɧɚʃɟɦɭ ɛɥɢɠɟɨɩɢɫɚɬɢɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɭɫɥɨɜɚ "
4.10.
ȾɚɥɢʁɟɫɩɨɪɬɫɤɢɨɛʁɟɤɚɬɭɩɢɫɚɧɭɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɤɨɞɁɚɜɨɞɚɡɚ
ɫɩɨɪɬɢɦɟɞɢɰɢɧɭɫɩɨɪɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɁɚɤɨɧɨɦɨɫɩɨɪɬɭ"
4.11.
ɋɬɟɩɟɧɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬɢ  ± ɤɨɞɨɛʁɟɤɚɬɚɭɢɡɝɪɚɞʃɢ
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4.12.
Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɧɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɨʁɥɨɤɚɰɢʁɢ"
5. ɐɢʂɟɜɢɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɪɚɬɚɤɨɩɢɫɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɩɪɨɝɪɚɦɚ 
5.1. Ɉɩɲɬɢɰɢʂɟɜɢ
5.2. ɉɨɫɟɛɧɢɰɢʂɟɜɢ ɫɜɪɯɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
6. Ɉɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢɨɱɟɤɢɜɚɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɩɪɨɝɪɚɦɚ
6.1. Ʉɚɤɨɫɟɩɪɨɝɪɚɦɭɤɥɚɩɚɭɩɨɬɪɟɛɟɢɢɧɬɟɪɟɫɟɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢɫɩɨɪɬɚɭɝɪɚɞɭɨɩɲɬɢɧɢɢɨɫɧɨɜɧɟ
ɰɢʂɟɜɟɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟɉɪɨɝɪɚɦɚɪɚɡɜɨʁɚɫɩɨɪɬɚ
6.2. ɐɢʂɧɟɝɪɭɩɟɢɩɪɨɰɟʃɟɧɛɪɨʁɞɢɪɟɤɬɧɢɯɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
6.3. Ʉɚɤɜɚʁɟɥɨɤɚɥɧɚɢɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚɩɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬɫɥɢɱɧɢɦɫɩɨɪɬɫɤɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
6.4. Ɉɩɢɫ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ± ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɨʁɟ ɧɚɫɬɚʁɭ ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɡɜɟɞɟɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ
ɰɢʂɧɟɝɪɭɩɟ
6.5. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɤɨʁɟɧɨɫɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚɧɚɦɟɪɚɜɚɞɚɭɤʂɭɱɢɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
7. ȼɪɟɦɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɪɨɝɪɚɦɚ
ȼɪɟɦɟ ɦɟɫɟɰɢɝɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ȼɪɟɦɟɡɚɜɪɲɟɬɤɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
8.

ɉɨɞɚɰɢɨɬɢɩɭɜɪɫɬɢɪɚɞɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

8.1. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɚɪɚɞɨɜɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɍɢɩɪɚɞɚ± ɧɚɡɢɜ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɢ ɢɡɧɨɫ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

1.
2.
3.
8.2. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɪɚɞɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
9. ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɚɤɨ ʄɟ ɫɟ ɩɪɚɬɢɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɧɚɦɟɧɫɤɨ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɢ ɜɪɲɢɬɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɯɨʄɟ ɥɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɛɢɬɢ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɚɢɥɢɫɩɨʂɧɚ 
9.1. Ʉɚɤɨʄɟɫɟɩɪɚɬɢɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɩɪɨɝɪɚɦɚ"
9.2. Ʉɚɤɨʄɟɫɟɩɪɚɬɢɬɢɧɚɦɟɧɫɤɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɪɟɞɫɬɚɜɚ"
9.3.
ɉɥɚɧ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ± Ʉɨʁɟ ʄɟ ɫɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɡɚ ɩɪɨɰɟɧɭ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɫɚ
ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢɭɬɢɰɚʁɚɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɢɢɨɞɪɠɢɜɨɫɬɢ ± ɤɨʄɟɪɚɞɢɬɢ
ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭɤɚɞɚɲɬɚɫɟɨɰɟʃɭʁɟɢɤɚɤɨɤɨʁɢɫɭɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɰɢʂɟɜɚ"
10. Ɉɞɪɠɢɜɨɫɬɩɪɨɝɪɚɦɚ
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɚɫɩɟɤɬɢ± ɤɚɤɨʄɟɫɟɨɛʁɟɤɚɬɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢɩɨɡɚɜɪɲɟɬɤɭɩɪɨɝɪɚɦɚ"
ɄɨɦɟʄɟɩɪɢɩɚɞɚɬɢÄɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ³ɧɚɞɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚɩɪɨɝɪɚɦɚ"
ɇɚɤɨʁɢɧɚɱɢɧʄɟɫɟɭɩɪɚɜʂɚɬɢ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɦɫɩɨɪɬɫɤɢɦɨɛʁɟɤɬɨɦ?
Ⱥɧɚɥɢɡɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɪɢɡɢɤɚɢɩɪɟɩɪɟɤɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚɢɧɚɱɢɧɢɪɟɚɤɰɢʁɟɧɚʃɢɯ

11. Ȼɭʇɟɬɩɪɨɝɪɚɦɚ± ɩɥɚɧɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɢɬɪɨɲɤɨɜɢ ɜɪɫɬɚɬɪɨɲɤɨɜɚɢɜɢɫɢɧɚɩɨɬɪɟɛɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ 
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨɝɪɚɦɚ
 ɂɡɧɨɫ ɞɨ ɫɚɞɚ ɭɥɨɠɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡ  ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ± ɤɨɞ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɬ ɪɚɧɢʁɢɯ
ɝɨɞɢɧɚ
ɂɡɧɨɫɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɡɚɜɪɲɟɬɚɤɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚ
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11.4ɇɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɭɱɟɲʄɟ
11.5Ȼɭʇɟɬɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɥɚɧɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɈɑȿɄɂȼȺɇɂɂɁȼɈɊɂɉɊɂɏɈȾȺ
ȼɢɫɢɧɚɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
Ƚɪɚɞɨɩɲɬɢɧɚ
Ⱦɪɭɝɟʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢ ɧɚɜɟɫɬɢɤɨʁɟ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɜɨɪɢ
ɍɄɍɉɇɂɉɊɂɏɈȾɂ

ȼɊɋɌȺɌɊɈɒɄɈȼȺ
Ⱦɢɪɟɤɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ±
ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɚɩɨɬɪɟɛɧɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ
1.
2.
3.

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɪɨɝɪɚɦɚ ɛɪɭɬɨ 
ɐȿɇȺ ɩɨ
ȳȿȾɆȿɊȿ ȻɊɈȳȳȿȾ ʁɟɞɢɧɢɰɢ
ɍɄɍɉɇɈ

ɍɤɭɩɧɢɨɩɪɚɜɞɚɧɢɞɢɪɟɤɬɧɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɧɨɫɢɨɰɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ  ɨɞ
ɭɤɭɩɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ɂɚɪɚɞɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
2. Ɉɫɬɚɥɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɤɭɩɧɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɄɍɉɇɈ
11.6ȼɪɟɦɟɧɫɤɢɩɥɚɧɭɩɨɬɪɟɛɟɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
11.7Ʉɨɥɢɤɨʁɟɭɤɭɩɧɨɭɥɨɠɟɧɨɭɩɨɫɥɟɞʃɢɯɩɟɬɝɨɞɢɧɚɢɢɡɤɨʁɢɯɢɡɜɨɪɚ?
12. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨʁɚɜɧɢɦɧɚɛɚɜɤɚɦɚɤɨʁɟɫɭɩɨɬɪɟɛɧɟɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚ
13. Ⱦɚ ɥɢ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɤɨʁɢɦ ɫɟ
ɭɪɟɻɭʁɭ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɢɢɡɝɪɚɞʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚ ɜɥɚɫɧɢɱɤɢɥɢɫɬɭɩɨɬɪɟɛɧɚɞɨɡɜɨɥɚɡɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɫɩɨɪɬɫɤɢ
ɨɛʁɟɤɚɬ ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɚ ɞɨɡɜɨɥɚ ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɞɨɡɜɨɥɚ ɪɟɲɟʃɟ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɨɞɨɛɪɚɜɚ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɧɚɚɞɚɩɬɚɰɢʁɢɢɥɢɫɚɧɚɰɢʁɢ± ɝɨɞɢɧɚɢɡɞɚɜɚʃɚɨɞɧɨɫɧɨɩɪɢɛɚɜʂɚʃɚ "
14. ɋɬɟɩɟɧɫɩɪɟɦɧɨɫɬɢɩɪɨɝɪɚɦɚ
15. ɉɨɞɚɰɢɨɨɩɪɟɦɢɤɨʁɚɫɟɧɚɛɚɜʂɚ ɤɨɞɩɪɨɝɪɚɦɚɨɩɪɟɦɚʃɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝɨɛʁɟɤɬɚ
16. ɇɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ʄɟ ɫɟ ɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɢ ɨɩɲɬɢɧɚ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɤɚɨ ɞɚɜɚɥɚɰ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
17. ɉɨɫɟɛɧɟɧɚɩɨɦɟɧɟ
ȾȿɈ
ɉɊɂɅɈɁɂɍɁɉɊȿȾɅɈȽɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɇɨɫɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ȼɪ Ɉɛɚɜɟɡɧɢ ɩɪɢɥɨɡɢ
ɭ ɩɨɞɧɨɫɢɥɚɰ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɪɢɪɨɞɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɨɡɧɚɱɢɬɢ;
1.
ɩɪɨɩɪɚɬɧɨɩɢɫɦɨ

Ɉɩɲɬɢɧɚɝɪɚɞ

ɇɚɩɨɦɟɧɟ

116
2.
3.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
1
2
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ɤɨɩɢʁɚ
ɪɟɲɟʃɚ
ɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɉɪɢɦɟɪɚɤ ɨɛɪɚɫɰɚɩɪɟɞɥɨɝɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɢɡʁɚɜɚ ɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ
ɩɪɟɩɪɟɤɟɢɡɱɥɚɧɚ ɫɬɚɜ
 ɢ ɱɥɚɧɚ  ɫɬɚɜ 4.
Ɂɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭ
ɨɞɥɭɤɚɧɚɞɥɟɠɧɨɝɨɪɝɚɧɚ
ɧɨɫɢɨɰɚɩɪɨɝɪɚɦɚɨ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɭɩɪɟɞɥɨɝɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɢɡʁɚɜɚ ɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭ
ɩɨɩɭʃɟɧɚ ɢɩɨɬɩɢɫɚɧɚ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɫɜɢɯɩɚɪɬɧɟɪɚɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɭ
ɜɥɚɫɧɢɱɤɢɥɢɫɬɡɚ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɢɨɛʁɟɤɚɬ
ɭɝɨɜɨɪɨɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɦ
ɭɥɚɝɚʃɭ
ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɚɞɨɡɜɨɥɚ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚɞɨɡɜɨɥɚɢɥɢ
ɪɟɲɟʃɟɤɨʁɢɦɫɟɨɞɨɛɪɚɜɚ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɧɚ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɢɢɥɢɫɚɧɚɰɢʁɢ
ɫɩɨɪɬɫɤɨɝɨɛʁɟɤɬɚ
ɝɥɚɜɧɢɩɪɨʁɟɤɚɬɩɪɟɦɚ
ɡɚɤɨɧɭɤɨɞɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɨɤɨɧɱɚɧɚ ɢɥɢɩɨɫɥɟɞʃɚ
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɢɡɜɪɲɟɧɟɪɚɞɨɜɟ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɧɚɞɡɨɪɧɨɝɨɪɝɚɧɚ
± ɤɨɞɮɚɡɧɟɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɢɡʁɚɜɚɞɚɫɭɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɢɡɪɚɞɭɢɤɨɧɬɪɨɥɭɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ
ɫɬɪɭɱɧɨɝɧɚɞɡɨɪɚɬɟɯɧɢɱɤɢ
ɩɪɟɝɥɟɞɢɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɧɟɞɨɡɜɨɥɟ
ɭɤʃɢɠɛɟ ɢɫɥ
ɉɪɟɞɪɚɱɭɧɪɚɞɨɜɚ
ɇɟɨɛɚɜɟɡɧɢɩɪɢɥɨɡɢ
ɉɢɫɦɨɩɪɟɩɨɪɭɤɟ

ɇɚɩɨɦɟɧɚɍɩɪɢɥɨɝɭɦɨɪɚɛɢɬɢɩɪɢɥɨɠɟɧɚɫɜɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɤɨʁɨɦɫɟɞɨɤɚɡɭʁɟɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯɭɫɥɨɜɚ
ɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɟɞɪɚɱɭɧɪɚɞɨɜɚɜɥɚɫɧɢɱɤɢɥɢɫɬɡɚɡɟɦʂɢɲɬɟɢɨɛʁɟɤɚɬɭɝɨɜɨɪɨ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɦɭɥɚɝɚʃɭɪɟɲɟʃɟɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɢɢɡʁɚɜɚɨɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɭɡɚɤɨɧɫɤɢɯ ɩɪɟɩɪɟɤɚɡɚɞɨɛɢʁɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɥɨɤɚɰɢʁɫɤɚ ɞɨɡɜɨɥɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɞɨɡɜɨɥɚ ɢɥɢ ɪɟɲɟʃɟ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɨɞɨɛɪɚɜɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɢ ɢɥɢ
ɫɚɧɚɰɢʁɢ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɩɪɟɦɚ ɡɚɤɨɧɭ ɤɨɞ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɚ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟɞʃɚ
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɡɚɢɡɜɪɲɟɧɟɪɚɞɨɜɟɢɢɡɜɟɲɬɚʁɧɚɞɡɨɪɧɨɝɨɪɝɚɧɚ± ɤɨɞɮɚɡɧɟɢɡɝɪɚɞʃɟɞɪɭɝɢɞɨɤɚɡɢ 
ȾȿɈ
ɍɉɍɌɋɌȼȺ
ɉɪɟɞɥɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɚɬɢ ɩɪɨɩɪɚɬɧɨ ɩɢɫɦɨ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɜɨɞɟ ɧɚʁɨɫɧɨɜɧɢʁɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɧɚɡɢɜ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨ ɬɪɚʁɚʃɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢɡɧɨɫ ɬɪɚɠɟɧɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɉɪɨɩɪɚɬɧɨɩɢɫɦɨɩɨɬɩɢɫɭʁɟɥɢɰɟɨɜɥɚɲʄɟɧɨɡɚɡɚɫɬɭɩɚʃɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ.
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ɉɪɟɞɥɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɩɪɟɦɚʃɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɩɨɞɧɨɫɢ ɜɥɚɫɧɢɤ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɥɢ
ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɭɡ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɱɥɚɧ  ɫɬɚɜ 5.
Ɂɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭ .
Ɂɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɨɪɚ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɛɚɜɤɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦ.
Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɚɤɟ ɫɬɚɜɤɟ ɪɚɡɞɜɨʁɟɧɢ ɧɚ ɩɨɞɬɪɨɲɤɨɜɟ ɩɪɟɦɚ
ɜɪɫɬɢɫɚɦɟɻɭɡɛɢɪɨɦ.
Ɉɛɚɜɟɡɧɨ ɬɪɟɛɚ ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ ɮɨɪɦɭ ɩɪɢ ɩɨɩɭʃɚɜɚʃɭ ɨɛɪɚɫɰɚ ɢ ɧɢɲɬɚ ɧɟ ɦɟʃɚɬɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɜɟʄ ɭɧɟɬ
ɬɟɤɫɬɭɨɛɪɚɫɰɭ ɧɟɦɨʁɬɟɛɪɢɫɚɬɢɦɟʃɚɬɢɪɟɞɨɫɥɟɞɩɢɬɚʃɚɢɫɥ ɉɪɨɝɪɚɦɬɪɟɛɚɧɚɩɢɫɚɬɢɬɚɤɨɞɚ ɫɟ
ɭɨɛɪɚɫɰɭɨɞɝɨɜɚɪɚɧɚɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚɩɢɬɚʃɚ± ɧɢɲɬɚɫɟɧɟÄɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ³
Ɉɛɪɚɡɚɰɬɪɟɛɚɩɨɩɭɧɢɬɢɮɨɧɬɨɦɚɪɢɚɥɛɟɡɩɪɨɪɟɞɚȳɟɞɢɧɨɞɨɡɜɨʂɟɧɨɨɞɫɬɭɩɚʃɟʁɟɛɨɥɞɢɥɢɢɬɚɥɢɤ
ɚɤɨɫɟɧɚɻɟɡɚɩɨɬɪɟɛɧɨ
Ɉɛɪɚɡɚɰɨɛɚɜɟɡɧɨɩɨɬɩɢɫɚɬɢɩɥɚɜɨɦɯɟɦɢʁɫɤɨɦɢɥɢɩɟɧɤɚɥɨɦɢɫɬɚɜɢɬɢɩɟɱɚɬ

ɂɁȳȺȼȺ:
1. ɂɡʁɚɜʂɭʁɟɦ ɞɚ ɫɦɨ ɭɩɨɡɧɚɬɢ ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɢ ɞɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ ɧɢʁɟ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɞɚ ɨɞɨɛɪɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɩɪɨɝɪɚɦ
2. ɂɡʁɚɜʂɭʁɟɦ ɩɨɞ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɞɚ ɫɭ ɩɨɞɚɰɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɭ ɨɜɨɦ ɨɛɪɚɫɰɭ ɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚɩɨɞɧɟɬɢɦɭɡɨɜɚʁɨɛɪɚɡɚɰɢɫɬɢɧɢɬɢɢɜɟɪɨɞɨɫɬɨʁɧɢ
3. ɂɡʁɚɜʂɭʁɟɦ ɞɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ ɦɨɠɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɫɩɨɪɬɭ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɩɨɜɭɱɟɧɭɤɨɥɢɤɨɫɟɧɟɨɞɚɡɨɜɟɦɨɩɨɡɢɜɭɡɚɡɚɤʂɭɱɟʃɟɭɝɨɜɨɪɚɭɪɨɤɭɨɞɨɫɚɦɞɚɧɚɨɞɞɚɧɚɩɨɡɢɜɚɢɥɢɧɟ
ɢɡɜɪɲɢɦɨ ɬɪɚɠɟɧɚɩɪɟɰɢɡɢɪɚʃɚɢɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɩɪɟɞɥɨɝɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɆɟɫɬɨɢɞɚɬɭɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ɇ ɉ

ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐɉɊɈȽɊȺɆȺɅɂɐȿɈȼɅȺɒȶȿɇɈɁȺɁȺɋɌɍɉȺȵȿ
ɉɈȾɇɈɋɂɈɐȺɉɊȿȾɅɈȽȺɉɊɈȽɊȺɆȺ

118

Број 6

29. април 2017.

Ɉɛɪɚɡɚɰ ɛɪɨʁ

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ

ɉɊȿȾɅɈȽȽɈȾɂɒȵȿȽɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȿɍɈȻɅȺɋɌɂɋɉɈɊɌȺ
ɄɈȳɂɆɋȿɈɋɌȼȺɊɍȳɍɉɈɌɊȿȻȿɂɂɇɌȿɊȿɋɂȽɊȺȭȺɇȺ
ɍɈȻɅȺɋɌɂɋɉɈɊɌȺ
ɄɊɈɁȾȺȼȺȵȿɋɌɂɉȿɇȾɂȳȺ ɂɇɈȼɑȺɇɂɏɇȺȽɊȺȾȺ
ɍBBBȽɈȾɂɇɂ

____________________________________________________________
ɧɚɡɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ȺɉɅɂɄȺɐɂɈɇɂɎɈɊɆɍɅȺɊ

29. април 2017.
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ȾȿɈ

1. ɉɈȾȺɐɂ ɈɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳɂɉɈȾɇɈɋɂɈɐɍɉɊȿȾɅɈȽȺɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɉɭɧɧɚɡɢɜ
ɋɟɞɢɲɬɟɢɚɞɪɟɫɚ
Ȼɪɨʁɬɟɥɟɮɨɧɚ

Ɏɚɤɫ
ɂ-ɦɟʁɥ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɚ ɜɟɛɫɬɪɚɧɚ
Ɉɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬ ɢɦɟɩɪɟɡɢɦɟ
ɚɞɪɟɫɚɦɟʁɥɬɟɥɟɮɨɧɦɨɛɢɥɧɢ
ɬɟɥɟɮɨɧ)

ɇȺɉɈɆȿɇȺ Ƚɨɞɢɲʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɭ ɨɜɨɦ ɨɛɪɚɫɰɭ ɩɨɞɧɨɫɢ ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
ȽɪɚɞɢɲɬɟɫɯɨɞɧɨɱɥɚɧɭɫɬɚɜɁɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭ

3. ɉɈȾȺɐɂɈɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳɂɇɈɋɂɈɐɍɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɉɭɧɧɚɡɢɜ
ɋɤɪɚʄɟɧɢɧɚɡɢɜ
ɋɟɞɢɲɟɢɚɞɪɟɫɚ
Ȼɪɨʁɬɟɥɟɮɨɧɚ
Ɏɚɤɫ

ɂ-ɦɟʁɥ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɚ ɜɟɛɫɬɪɚɧɚ
Ȼɪɨʁɠɢɪɨɪɚɱɭɧɚɢɧɚɡɢɜɢɚɞɪɟɫɚ
ɛɚɧɤɟ
ɉɂȻ
Ɉɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬ ɢɦɟɩɪɟɡɢɦɟ
ɚɞɪɟɫɚɦɟʁɥɬɟɥɟɮɨɧɦɨɛɢɥɧɢ
ɬɟɥɟɮɨɧ)
Ƚɪɚɧɚɨɛɥɚɫɬɫɩɨɪɬɚ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢʁɚɫɩɨɪɬɚɭɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢɫɩɨɪɬɨɜɚ
Ɋɚɧɝɧɚɞɥɟɠɧɨɝɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɝɪɚɧɫɤɨɝɫɩɨɪɬɫɤɨɝɫɚɜɟɡɚ
Ɋɚɧɝɫɩɨɪɬɫɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɩɪɟɦɚ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɨɩɲɬɢɧɢ
Ɉɪɝɚɧɤɨɞɤɨɝɚʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚɢɪɟɝɢɫɬɚɪɫɤɢɛɪɨʁ
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚ
ȾȿɈ
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Ɉɛɥɚɫɬɢɩɨɬɪɟɛɚɢɢɧɬɟɪɟɫɚɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢɫɩɨɪɬɚɭɬɜɪɻɟɧɟ ɱɥɚɧɨɦ ɫɬɚɜ Ɂɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭɧɚɤɨʁɭ
ɫɟɝɨɞɢɲʃɢɩɪɨɝɪɚɦɨɞɧɨɫɢ ɡɚɨɤɪɭɠɢɬɢ 
1  ɫɬɢɩɟɧɞɢɪɚʃɟ ɡɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɫɩɨɪɬɢɫɬɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɪɬɢɫɬɚ ± ɱɥɚɧ
ɫɬɚɜ ɬɚɱɤɚ  Ɂɋ
 ɧɚɝɪɚɞɟɢɩɪɢɡɧɚʃɚɡɚɩɨɫɬɢɝɧɭɬɟɫɩɨɪɬɫɤɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟɢɞɨɩɪɢɧɨɫɪɚɡɜɨʁɭɫɩɨɪɬɚ± ɱɥɚɧ ɫɬɚɜ ɬɚɱɤɚ 16)
Ɂɋ

1. ɇɚɡɢɜɩɪɨɝɪɚɦɚ
2. ɂɡɧɨɫɤɨʁɢɫɟɩɨɬɪɚɠɭʁɟ
3. ɍɱɟɫɧɢɰɢɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚ ɥɢɰɚɤɨʁɢɦɚɫɟɞɚʁɭɫɬɢɩɟɧɞɢʁɟɢɧɨɜɱɚɧɟɧɚɝɪɚɞɟ 
3.1. Ɂɚɞɨɞɟɥɭɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɨɦɩɨɫɟɛɧɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɫɩɨɪɬɢɫɬɢɦɚ ɧɚɜɟɫɬɢɡɚɫɜɚɤɨɝ
ɫɩɨɪɬɢɫɬɭ :
3.1.1. ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ
3.1.2. Ⱦɚɬɭɦɢɦɟɫɬɨɪɨɻɟʃɚ
ȳɆȻȽ
Ɇɟɫɬɨɫɬɚɧɢɜɚʃɚɢɚɞɪɟɫɚ
Ȼɪɨʁɬɟɥɟɮɨɧɚ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢʁɚɩɨɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢɫɩɨɪɬɢɫɬɚ
ɋɩɨɪɬɫɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɡɚɤɨʁɭɧɚɫɬɭɩɚ
Ɂɚɞɨɞɟɥɭɧɨɜɱɚɧɟɧɚɝɪɚɞɟɡɚɩɨɫɬɢɝɧɭɬɟɫɩɨɪɬɫɤɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ
3.2.1. ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ
3.2.2. Ⱦɚɬɭɦɢɦɟɫɬɨɪɨɻɟʃɚ
ȳɆȻȽ
Ɇɟɫɬɨɫɬɚɧɢɜɚʃɚɢɚɞɪɟɫɚ
Ȼɪɨʁɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɇɚɡɢɜɬɚɤɦɢɱɟʃɚɧɚɤɨɦɟʁɟɨɫɜɨʁɟɧɚɦɟɞɚʂɚɢɥɢɬɢɬɭɥɚ
ɉɨɫɬɢɝɧɭɬɢɫɩɨɪɬɫɤɢɪɟɡɭɥɬɚɬ:
Ɂɚɞɨɞɟɥɭɩɪɢɡɧɚʃɚɢɧɚɝɪɚɞɟɫɩɨɪɬɫɤɨʁɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ
ɇɚɡɢɜ
ɋɟɞɢɲɬɟɢɚɞɪɟɫɚ
ɉɨɫɬɢɝɧɭɬɢɫɩɨɪɬɫɤɢɪɟɡɭɥɬɚɬ

4. Ɉɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟɨɫɧɨɜɚɡɚɞɨɞɟɥɭɫɬɢɩɟɧɞɢʁɟɢɧɨɜɱɚɧɟɧɚɝɪɚɞɟ
5. Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɥɚɧɩɪɨɝɪɚɦɚ± ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɜɪɫɬɚɬɪɨɲɤɨɜɚɢɜɢɫɢɧɚɩɨɬɪɟɛɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ 
6. Ʉɚɤɨʄɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɛɢɬɢɦɟɞɢʁɫɤɢɩɨɞɪɠɚɧɨ
7. ɉɨɫɟɛɧɟɧɚɩɨɦɟɧɟ
ȾȿɈ
ɉɊɂɅɈɁɂɍɁɉɊȿȾɅɈȽɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɇɨɫɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ȼɪ Ɉɛɚɜɟɡɧɢɩɪɢɥɨɡɢ

ɩɨɞɧɨɫɢɥɚɰ
ɨɡɧɚɱɢɬɢ;

1.
2.

ɩɪɨɩɪɚɬɧɨɩɢɫɦɨ
ɤɨɩɢʁɚɪɟɲɟʃɚɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

ɈɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾ

ɇɚɩɨɦɟɧɟ

29. април 2017.
3.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
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ɉɪɢɦɟɪɚɤ ɨɛɪɚɫɰɚɩɪɟɞɥɨɝɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɨɞɥɭɤɚɧɚɞɥɟɠɧɨɝɨɪɝɚɧɚ
ɧɨɫɢɨɰɚɩɪɨɝɪɚɦɚɨ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɭɩɪɟɞɥɨɝɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɨɞɥɭɤɚɨɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢ
ɫɩɨɪɬɢɫɬɟ
ɡɜɚɧɢɱɧɢɛɢɥɬɟɧɫɚ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚɧɚɤɨɦɟɫɭ
ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
ɩɨɬɜɪɞɚɧɚɞɥɟɠɧɨɝ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝɝɪɚɧɫɤɨɝ
ɫɩɨɪɬɫɤɨɝɫɚɜɟɡɚɨ
ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɨɦɫɩɨɪɬɫɤɨɦ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɭ
ɤɨɩɢʁɚɭɝɨɜɨɪɚɨɨɬɜɚɪɚʃɭ
ɪɚɱɭɧɚɫɚɛɚɧɤɨɦ ɢɥɢɞɟɩɨ
ɤɚɪɬɨɧ
ɤɨɩɢʁɚɪɟɲɟʃɚɨɞɨɞɟɥɢ
ɉɂȻ-ɚ ɚɤɨɉɂȻɧɢʁɟ
ɫɚɞɪɠɚɧɭɤɨɩɢʁɢɪɟɲɟʃɚɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɢɡʁɚɜɚɞɚɧɟɩɨɫɬɨʁɟ
ɩɪɟɩɪɟɤɟɢɡɱɥɚɧɚɫɬ
ɢ. ɢɱɥɚɧɚɫɬɚɜ 5.
Ɂɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭ
ɞɨɤɚɡɨɭɫɩɟɯɭɭɲɤɨɥɢɭ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁɲɤɨɥɫɤɨʁ
ɝɨɞɢɧɢ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɭɜɟɪɟʃɟɨ
ɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɭ
ɤɨɩɢʁɚɚɤɬɚɤɨʁɢɦʁɟ
ɭɬɜɪɻɟɧɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɫɩɨɪɬɢɫɬɟɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚɁɚɤɨɧɨɦɨɫɩɨɪɬɭ
ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɟ
ɇɟɨɛɚɜɟɡɧɢɩɪɢɥɨɡɢ

1.
ȾȿɈ
ɍɉɍɌɋɌȼȺ

ɉɪɟɞɥɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɚɬɢ ɩɪɨɩɪɚɬɧɨ ɩɢɫɦɨ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɜɨɞɟ ɧɚʁɨɫɧɨɜɧɢʁɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ. ɉɪɨɩɪɚɬɧɨ ɩɢɫɦɨ ɩɨɬɩɢɫɭʁɟ ɥɢɰɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨ ɡɚ ɡɚɫɬɭɩɚʃɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ.

Ⱦɟɨɨɛɪɚɫɰɚɫɟɩɨɩɭʃɚɜɚɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɩɪɢɪɨɞɟɜɪɫɬɟɢɫɚɞɪɠɢɧɟɩɪɨɝɪɚɦɚ

Ɉɛɚɜɟɡɧɨ ɬɪɟɛɚ ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ ɮɨɪɦɭ ɩɪɢ ɩɨɩɭʃɚɜɚʃɭ ɨɛɪɚɫɰɚ ɢ ɧɢɲɬɚ ɧɟ ɦɟʃɚɬɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɜɟʄ ɭɧɟɬ
ɬɟɤɫɬɭɨɛɪɚɫɰɭ ɧɟɦɨʁɬɟɛɪɢɫɚɬɢɦɟʃɚɬɢɪɟɞɨɫɥɟɞɩɢɬɚʃɚɢɫɥ ɉɪɨɝɪɚɦɬɪɟɛɚɧɚɩɢɫɚɬɢɬɚɤɨɞɚ ɫɟ
ɭɨɛɪɚɫɰɭɨɞɝɨɜɚɪɚɧɚɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚɩɢɬɚʃɚ± ɧɢɲɬɚɫɟɧɟÄɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ³

Ɉɛɪɚɡɚɰɬɪɟɛɚɩɨɩɭɧɢɬɢɮɨɧɬɨɦɚɪɢɚɥɛɟɡɩɪɨɪɟɞɚȳɟɞɢɧɨɞɨɡɜɨʂɟɧɨɨɞɫɬɭɩɚʃɟʁɟɛɨɥɞɢɥɢɢɬɚɥɢɤ
ɚɤɨɫɟɧɚɻɟɡɚɩɨɬɪɟɛɧɨ

Ɉɛɪɚɡɚɰɨɛɚɜɟɡɧɨɩɨɬɩɢɫɚɬɢɩɥɚɜɨɦɯɟɦɢʁɫɤɨɦɢɥɢɩɟɧɤɚɥɨɦɢɫɬɚɜɢɬɢɩɟɱɚɬ
ɂɁȳȺȼȺ:
1. ɂɡʁɚɜʂɭʁɟɦ ɞɚ ɫɦɨ ɭɩɨɡɧɚɬɢ ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɢ ɞɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ ɧɢʁɟ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɞɚ ɨɞɨɛɪɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɩɪɨɝɪɚɦ

122

Број 6

29. април 2017.

2. ɂɡʁɚɜʂɭʁɟɦ ɩɨɞ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɞɚ ɫɭ ɩɨɞɚɰɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɭ ɨɜɨɦ ɨɛɪɚɫɰɭ ɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚɩɨɞɧɟɬɢɦɭɡɨɜɚʁɨɛɪɚɡɚɰɢɫɬɢɧɢɬɢɢɜɟɪɨɞɨɫɬɨʁɧɢ
3. ɂɡʁɚɜʂɭʁɟɦ ɞɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ ɦɨɠɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɫɩɨɪɬɭ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɩɨɜɭɱɟɧɭɤɨɥɢɤɨɫɟɧɟɨɞɚɡɨɜɟɦɨɩɨɡɢɜɭɡɚɡɚɤʂɭɱɟʃɟɭɝɨɜɨɪɚɭɪɨɤɭɨɞɨɫɚɦɞɚɧɚɨɞɞɚɧɚɩɨɡɢɜɚɢɥɢɧɟ
ɢɡɜɪɲɢɦɨ ɬɪɚɠɟɧɚɩɪɟɰɢɡɢɪɚʃɚɢɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɩɪɟɞɥɨɝɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɆɟɫɬɨɢɞɚɬɭɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɇ ɉ
ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐɉɊɈȽɊȺɆȺɅɂɐȿɈȼɅȺɒȶȿɇɈɁȺɁȺɋɌɍɉȺȵȿ
ɉɈȾɇɈɋɂɈɐȺɉɊȿȾɅɈȽȺɉɊɈȽɊȺɆȺ

29. април 2017.
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Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ

ɉɊȿȾɅɈȽɉɈɋȿȻɇɈȽɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɄɈȳɂɆɋȿɁȺȾɈȼɈȴȺȼȺȳɍɉɈɌɊȿȻȿɂɂɇɌȿɊȿɋɂȽɊȺȭȺɇȺ
ɍɈȻɅȺɋɌɂɋɉɈɊɌȺ
ɍBBBȽɈȾɂɇɂ

_________________________________________________________________
ɧɚɡɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ȺɉɅɂɄȺɐɂɈɇɂɎɈɊɆɍɅȺɊ
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ȾȿɈ
ɉɈȾȺɐɂɈɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳɂɇɈɋɂɈɐɍɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɉɭɧɧɚɡɢɜ
ɋɤɪɚʄɟɧɢɧɚɡɢɜ
ɋɟɞɢɲɬɟɢɚɞɪɟɫɚ
Ȼɪɨʁɬɟɥɟɮɨɧɚ
Ɏɚɤɫ
ɂ-ɦɟʁɥ
ɂɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɚ ɜɟɛɫɬɪɚɧɚ
Ȼɪɨʁɠɢɪɨɪɚɱɭɧɚɢɧɚɡɢɜɢɚɞɪɟɫɚ
ɛɚɧɤɟ
ɉɨɪɟɫɤɢɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɢɛɪɨʁ
Ɉɫɨɛɚɡɚɤɨɧɬɚɤɬ ɢɦɟɩɪɟɡɢɦɟ
ɚɞɪɟɫɚɦɟʁɥɬɟɥɟɮɨɧɦɨɛɢɥɧɢ
ɬɟɥɟɮɨɧ)
Ƚɪɚɧɚɨɛɥɚɫɬɫɩɨɪɬɚ
ɉɪɚɜɧɢɫɬɚɬɭɫ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢʁɚɫɩɨɪɬɚɭɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢɫɩɨɪɬɨɜɚ
Ɋɚɧɝɫɩɨɪɬɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɩɪɟɦɚ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɨɩɲɬɢɧɢɝɪɚɞɭ
Ƚɨɞɢɧɚɨɫɧɢɜɚʃɚ
Ɉɪɝɚɧɤɨɞɤɨɝɚʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚɢɪɟɝɢɫɬɚɪɫɤɢɛɪɨʁ
ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟɮɭɧɤɰɢʁɚɞɚɬɭɦ
ɢɡɛɨɪɚɢɞɭɠɢɧɚɦɚɧɞɚɬɚɥɢɰɚ
ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝɡɚɡɚɫɬɭɩɚʃɟɚɞɪɟɫɚ
ɦɟʁɥɬɟɥɟɮɨɧɦɨɛɢɥɧɢɬɟɥɟɮɨɧ
ɑɥɚɧɫɬɜɨɭɧɚɞɥɟɠɧɨɦ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɩɨɪɬɫɤɨɦɫɚɜɟɡɭ
Ȼɪɨʁɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯɫɩɨɪɬɢɫɬɚ
Ȼɪɨʁɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ȼɪɨʁɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢɯɢɩɨɫɪɟɞɧɢɯ
ɱɥɚɧɨɜɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɍɤɭɩɧɢɩɪɢɯɨɞɢɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ
ɝɨɞɢɧɢ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢɩɪɢɯɨɞɢɭɬɟɤɭʄɨʁ
ɝɨɞɢɧɢ
Ⱦɚɥɢɩɨɫɬɨʁɟɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɭ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭɢɦɨɜɢɧɟɢɨɛɚɜʂɚʃɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɫɬɟɱɚʁɥɢɤɜɢɞɚɰɢʁɚ

29. април 2017.

29. април 2017.
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ɡɚɛɪɚɧɚɨɛɚɜʂɚʃɚɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
Ⱦɚɥɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɦɚɭɬɨɤɭ
ɫɭɞɫɤɟɢɚɪɛɢɬɪɚɠɧɟɫɩɨɪɨɜɟ ɤɨʁɟ
ɢɜɪɟɞɧɨɫɬɫɩɨɪɚ
Ⱦɚɥɢʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɩɨɫɥɟɞʃɟ
ɞɜɟɝɨɞɢɧɟɩɪɚɜɧɨɫɧɚɠɧɨɦ
ɨɞɥɭɤɨɦɤɚɠʃɟɧɚɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɢɥɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɩɪɟɫɬɭɩɭɜɟɡɢɫɚ
ɫɜɨʁɢɦɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɩɨɫɥɨɜɚʃɟɦ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦɢɦɨɜɢɧɟɪɚɞɭɫɚ
ɞɟɰɨɦɢɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟɦɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɨʁɚɜɚɭɫɩɨɪɬɭ
Ⱦɚɥɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɦɚɛɥɨɤɚɞɭ
ɪɚɱɭɧɚɩɨɪɟɫɤɟɞɭɝɨɜɟɢɥɢɞɭɝɨɜɟ
ɩɪɟɦɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ
ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
ɇɚɡɢɜɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɢʁɟɭ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁɝɨɞɢɧɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢɡ
ʁɚɜɧɢɯɩɪɢɯɨɞɚɞɚɬɭɦ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɚɢɡɜɟɲɬɚʁɚɢɞɚɥɢʁɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɩɪɨɝɪɚɦɚɩɨɡɢɬɢɜɧɨ
ɨɰɟʃɟɧɚ

ȾȿɈ
Ɉɛɥɚɫɬɩɨɬɪɟɛɚɢɢɧɬɟɪɟɫɚɝɪɚɻɚɧɚɧɚɤɨʁɭɫɟɩɨɫɟɛɧɢɩɪɨɝɪɚɦɨɞɧɨɫɢ ɡɚɨɤɪɭɠɢɬɢ 
1) ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɤɚɦɩɨɜɚ ɡɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɬɚɥɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɩɨɪɬɢɫɬɚ ɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɤɜɚɥɢɬɟɬɚɫɬɪɭɱɧɨɝɪɚɞɚɫɚʃɢɦɚ± ɱɥɚɧ ɫɬɚɜ ɬɚɱɤɚ  Ɂɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭ
2) ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɡɞɪɚɜʂɚ ɫɩɨɪɬɢɫɬɚ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝ ɫɩɨɪɬɫɤɨ-ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɫɩɨɪɬɢɫɬɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɥɚɞɢɯ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɚɧɬɢɞɨɩɢɧɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ± ɱɥɚɧ  ɫɬɚɜ  ɬɚɱɤɚ   Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ɫɩɨɪɬɭ
3) ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨʁɚɜɚ ɭ ɫɩɨɪɬɭ ɞɨɩɢɧɝ ɧɚɫɢʂɟ ɢ ɧɟɞɨɥɢɱɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɧɚɦɟɲɬɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚɢɞɪ ± ɱɥɚɧ ɫɬɚɜ ɬɚɱɤɚ  Ɂɚɤɨɧɨɫɩɨɪɬɭ
4) ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɢ ɧɚɦɟɧɫɤɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɫɚɥɚ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɱɢʁɢ ʁɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɤʁɟɞɢɧɢɰɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭɫɜɨʁɢɧɢʁɟɞɢɧɢɰɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɤɪɨɡ
ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɟ ʃɢɯɨɜɨɝ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɡɚ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɞɟɥɭ ɬɟɪɦɢɧɚ ɡɚ ɬɪɟɧɢɪɚʃɟ ɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚ ɭ
ɫɢɫɬɟɦɭɫɩɨɪɬɚ± ɱɥɚɧ ɫɬɚɜ ɬɚɱɤɚ  Ɂɚɤɨɧɨɫɩɨɪɬɭ

1. ɇɚɡɢɜɩɪɨɝɪɚɦɚ
2. Ʌɨɤɚɰɢʁɚ ɟ  ɧɚɜɟɫɬɢɫɜɟɥɨɤɚɰɢʁɟɧɚɤɨʁɢɦɚɫɟɩɪɨɝɪɚɦɪɟɚɥɢɡɭʁɟ
3. ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ɍɤɭɩɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɨɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚ

 ɭɤɭɩɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɤɨʁɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɨɩɲɬɢɧɚɝɪɚɞ

4. Ʉɪɚɬɚɤ ɫɚɞɪɠɚʁ ɨɩɢɫ  ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ʁɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ  ± ɭɤɪɚɬɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɞɭɠɢɧɭ ɬɪɚʁɚʃɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɰɢʂɟɜɟɩɚɪɬɧɟɪɟɰɢʂɧɟɝɪɭɩɟɤɪɚʁʃɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟɨɫɧɨɜɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

5. ɐɢʂɟɜɢɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨʁɟɞɧɨʁɫɬɪɚɧɢɮɨɪɦɭɥɢɫɚɬɢɨɩɲɬɟɢɩɨɫɟɛɧɟɰɢʂɟɜɟ):
5.1. Ɉɩɲɬɢɰɢʂɟɜɢ
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5.2. ɉɨɫɟɛɧɢɰɢʂɟɜɢ ɫɜɪɯɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
6. Ɉɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɩɪɨɝɪɚɦɚ
6.1. Ʉɚɤɨ ɫɟ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭɤɥɚɩɚ ɭ ɨɫɧɨɜɧɟ ɰɢʂɟɜɟ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɪɚɡɜɨʁɚɫɩɨɪɬɚɭɝɪɚɞɭɨɩɲɬɢɧɢ
6.2. ɉɪɨɛɥɟɦɢɢɦɨɝɭʄɟɩɪɟɩɪɟɤɟɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
6.3. ɐɢʂɧɟɝɪɭɩɟɢɩɪɨɰɟʃɟɧɛɪɨʁɞɢɪɟɤɬɧɢɯɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
6.4. Ɋɚɡɥɨɡɢɡɚɨɞɚɛɢɪ ɰɢʂɧɢɯɝɪɭɩɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
6.5. ɉɨɜɟɡɚɧɨɫɬɩɪɨɝɪɚɦɚɫɚɰɢʂɧɢɦɝɪɭɩɚɦɚ
6.6. Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ ɨɞɚɛɢɪ ɫɩɨɪɬɢɫɬɚ ɤɨʁɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ
ɤɚɦɩɚ

7. Ⱦɟɬɚʂɚɧ ɨɩɢɫ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟ ɫɟ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ  ± ɨɡɧɚɱɟʃɟ ɢ ɨɩɢɫ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɯ ɰɟɥɢɧɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɧɚɜɟɫɬɢ ɯɪɨɧɨɥɨɲɤɢ ɫɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ʄɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɭ
ɨɤɜɢɪɭɩɪɨɝɪɚɦɚɢɫɜɚɤɭɨɩɢɫɚɬɢɫɚʁɟɞɧɢɦɢɥɢɞɜɚɩɚɫɭɫɚɭɤɨʁɢɦɚʄɟɫɟɧɚɜɟɫɬɢɩɨɞɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟʄɟ
ɰɢʂɧɟɝɪɭɩɟɛɢɬɢɨɛɭɯɜɚʄɟɧɟɤɚɤɨʄɟɫɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢɲɬɚʄɟɛɢɬɢ ɭɥɨɝɚɫɜɚɤɨɝɨɞɩɚɪɬɧɟɪɚ

8. ȼɪɟɦɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɪɨɝɪɚɦɚɢɞɢɧɚɦɢɤɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɬɪɚʁɚʃɟɢɩɥɚɧɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ȼɪɟɦɟ
ȼɪɟɦɟɩɨɱɟɬɤɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ȼɪɟɦɟɡɚɜɪɲɟɬɤɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟɰɟɥɢɧɟɩɨɦɟɫɟɰɢɦɚ

9. ɍɱɟɫɧɢɰɢɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢɦɟɩɪɟɡɢɦɟɡɜɚʃɟɮɭɧɤɰɢʁɚɞɨɫɚɞɚɲʃɟɢɫɤɭɫɬɜɨ
Ȼɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁɢɛɪɨʁɩɨɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ ± ɭɥɨɝɚɦɚɭɩɪɨɝɪɚɦɭ
Ɍɢɦɤɨʁɢɫɟɩɪɟɞɥɚɠɟɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɮɭɧɤɰɢʁɚɦɚɢɭɡɤɪɚɬɚɤɨɩɢɫɭɥɨɝɟɫɜɚɤɨɝɱɥɚɧɚɬɢɦɚ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɩɚɪɬɧɟɪɢ ɨɩɢɫɩɚɪɬɧɟɪɚ ɢɪɚɡɥɨɡɢɡɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɭɭɥɨɝɭɫɜɚɤɨɝɩɚɪɬɧɟɪɚ

10. Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬɧɨɫɢɨɰɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɭɩɪɚɜʂɚʃɟɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
10.1. ɂɫɤɭɫɬɜɚɧɨɫɢɨɰɚɩɪɨɝɪɚɦɚɭɫɥɢɱɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ
10.2. Ɋɟɫɭɪɫɢ ʂɭɞɫɤɢɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ

11. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨɩɪɟɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ  ± ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚɢɤɨʁɢɫɭɬɨɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɤɨʁɢɦɚɧɨɫɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚɜɟʄɪɚɫɩɨɥɚɠɟ

12. Ɉɱɟɤɢɜɚɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɩɪɨɝɪɚɦɚ
12.1. Ɉɩɢɫɨɩɲɬɟɫɜɪɯɟɤɨʁɚɫɟɠɟɥɢɩɨɫɬɢʄɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨʁɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ
12.2. Ɉɩɢɫ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɱɟɬɢɪɢ ɫɬɪɚɧɚ  ± ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɨʁɟ ɧɚɫɬɚʁɭ ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɭɫɩɟɲɧɨ
ɢɡɜɟɞɟɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɬɢɰɚʁɧɚɰɢʂɧɟɝɪɭɩɟɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟɢɨɫɬɚɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɩɨɧɚɜʂɚʃɚ
ɢɞɪ

13. Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɨɜɟɡɚɧ ɫɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɬɚɤɜɚ ɜɟɡɚ ɢ ɧɚ
ɤɨʁɢɧɚɱɢɧ "

14. ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɚɤɨ ʄɟ ɫɟ ɩɪɚɬɢɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɧɚɦɟɧɫɤɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɢ ɜɪɲɢɬɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɯɨʄɟ ɥɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɛɢɬɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɚ ɢɥɢ
ɫɩɨʂɧɚ 
14.1. Ʉɚɤɨʄɟɫɟɩɪɚɬɢɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɩɪɨɝɪɚɦɚ"
14.2. Ʉɚɤɨʄɟɫɟɩɪɚɬɢɬɢɧɚɦɟɧɫɤɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɪɟɞɫɬɚɜɚ"
14.3. ɉɥɚɧɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ± Ʉɨʁɟʄɟɫɟɩɪɨɰɟɞɭɪɟɡɚɩɪɨɰɟɧɭɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɫɚɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɭɬɢɰɚʁɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɪɠɢɜɨɫɬɢ  ± ɤɨ ʄɟ ɪɚɞɢɬɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ ɤɚɞɚ
ɲɬɚɫɟɨɰɟʃɭʁɟɲɬɚʄɟɫɟɩɪɚɬɢɬɢɢɨɰɟʃɢɜɚɬɢɢɤɚɤɨɤɨʁɢɫɭɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ"
15. Ɉɞɪɠɢɜɨɫɬɩɪɨɝɪɚɦɚ

29. април 2017.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.

Број 6

127

Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɚɫɩɟɤɬɢ± ɤɚɤɨʄɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɢɬɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɟɩɨɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ"
Ʉɚɤɨʄɟɛɢɬɢɧɚɫɬɚɜʂɟɧɟɢɫɬɟɢɥɢɫɥɢɱɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ"
Ⱦɚɥɢʄɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟɤɨʁɟʄɟɨɦɨɝɭʄɢɬɢɧɚɫɬɚɜɚɤɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɛɢɬɢɩɪɢɫɭɬɧɟɞɨɤɪɚʁɚɩɪɨɝɪɚɦɚ"
ɄɨɦɟʄɟɩɪɢɩɚɞɚɬɢÄɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ³ɧɚɞɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚɩɪɨɝɪɚɦɚ"
Ʉɚɤɚɜʄɟɭɬɢɰɚʁɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɦɚɬɢɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɧɢɜɨɭ"
Ⱥɧɚɥɢɡɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɪɢɡɢɤɚɢɧɚɱɢɧɢɪɟɚɤɰɢʁɟɧɚʃɢɯ
Ɉɩɢɫɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚɢɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ

16. Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɥɚɧɩɪɨɝɪɚɦɚɩɨɜɪɫɬɚɦɚɢɡɜɨɪɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɜɪɫɬɚɦɚɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɇɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɭɱɟɲʄɟɧɨɫɢɨɰɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɥɚɧɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɉɥɚɧɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɩɪɨɝɪɚɦɚ:
ɂɁȼɈɊɂɉɊɂɏɈȾȺ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɉɩɲɬɢɧɚɝɪɚɞ
Ⱦɪɭɝɟʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢ ɧɚɜɟɫɬɢɤɨʁɟ
ɇɚɞɥɟɠɧɢɫɩɨɪɬɫɤɢɫɚɜɟɡ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɋɩɨɧɡɨɪɢ ɤɨʁɢ
Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ ɤɨʁɢ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɜɨɪɢ
ɍɄɍɉɇɂɉɊɂɏɈȾɂ
ɍɤɭɩɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɪɨɝɪɚɦɚ
ȼɊɋɌȺɌɊɈɒɄɈȼȺ
Ⱦɢɪɟɤɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚɢɞɧɟɜɧɢɰɟɡɚɥɢɰɚɤɨʁɚ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɭɱɟɫɬɜɭʁɭɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɤɭɩɨɜɢɧɟɨɩɪɟɦɟɢɪɟɤɜɢɡɢɬɚ
ɬɪɨɲɤɨɜɢɫɦɟɲɬɚʁɚɢɢɫɯɪɚɧɟ
ɬɪɨɲɤɨɜɢɤɨɬɢɡɚɰɢʁɟɡɚɭɱɟɲʄɟ
ɬɪɨɲɤɨɜɢɢɡɧɚʁɦʂɢɜɚʃɚɩɪɨɫɬɨɪɚɨɩɪɟɦɟɢ
ɪɟɤɜɢɡɢɬɚ
ɯɨɧɨɪɚɪɢɥɢɰɚɤɨʁɚɭɱɟɫɬɜɭʁɭɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɩɪɟɦɟɢɪɟɤɜɢɡɢɬɚ
ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ɩɭɬɧɨɨɫɢɝɭɪɚʃɟɢɨɫɢɝɭɪɚʃɟɨɞ
ɩɨɜɪɟɞɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɭɫɥɭɝɟ ɛɚɧɤɚɪɫɤɟɢ
ɤʃɢɝɨɜɨɞɫɬɜɟɧɟ
ɜɢɡɟ
ɲɢɪɟʃɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɧɚɛɚɜɤɚɩɪɨɩɚɝɚɧɞɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɩɪɟɜɨɞɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
ɲɬɚɦɩɚʃɟɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɚɧɬɢɞɨɩɢɧɝɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɪɟɜɢɡɢʁɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɬɪɨɲɤɨɜɢɡɚɪɚɞɟɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɫɬɪɭɱɧɢɯɥɢɰɚɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚ ɛɪɭɬɨ
ɡɚɪɚɞɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢ
ɧɚɛɚɜɤɚɫɬɪɭɱɧɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɢɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɍɤɭɩɧɢɨɩɪɚɜɞɚɧɢɞɢɪɟɤɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɨɞ
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ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɯɞɢɪɟɤɬɧɢɯɬɪɨɲɤɨɜɚ
Ɉɫɬɚɥɢɬɪɨɲɤɨɜɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɉɌɌ ɬɪɨɲɤɨɜɢɢɧɬɟɪɧɟɬɧɚɛɚɜɤɚɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɫɥ
ɍɤɭɩɧɢɨɩɪɚɜɞɚɧɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɍɄɍɉɇɈ
ɇȺɉɈɆȿɇȺɇɚɜɟɞɟɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɥɚɧɩɪɨɝɪɚɦɚɫɚɞɪɠɢɦɨɝɭʄɟ ɞɨɩɭɲɬɟɧɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɬɪɨɲɤɨɜɟɭɨɤɜɢɪɭ
ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɨ ɜɪɫɬɚɦɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɋɜɚɤɭ ɜɪɫɬɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɬɪɟɛɚ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɧɚ
ɩɨɞɜɪɫɬɟ ɧɩɪɧɚ ɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɩɪɢɪɨɞɟɬɪɨɲɤɚɇɚɩɪɢɦɟɪɬɪɨɲɤɨɜɟɩɭɬɨɜɚʃɚɪɚɡɞɟɥɢɬɢ
ɩɪɟɦɚɜɢɞɭɩɪɟɜɨɡɚɢɞɚɥɢʁɟɭɡɟɦʂɢɢɥɢɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭɛɪɭɬɨɡɚɪɚɞɟɥɢɰɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɪɚɡɞɟɥɢɬɢɩɪɟɦɚɧɚɡɢɜɢɦɚɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚɨɞɧɨɫɧɨɭɥɨɡɢɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚɯɨɧɨɪɚɪɟɭɱɟɫɧɢɤɚɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɪɚɡɞɟɥɢɬɢɩɪɟɦɚɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɦɰɟɥɢɧɚɦɚɭɤɨʁɢɦɚɫɭɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢ ɨɞɧɨɫɧɨɭɥɨɡɢɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɢɬɞȻɭʇɟɬɩɪɨɝɪɚɦɚɦɨɠɟɛɢɬɢɩɪɢɥɨɠɟɧɢɤɚɨɩɨɫɟɛɧɚɟɤɫɟɥɬɚɛɟɥɚ
16.4Ⱦɢɧɚɦɢɱɤɢɩɥɚɧɤɨɪɢɲʄɟʃɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

17. Ʉɚɤɨʄɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɛɢɬɢɦɟɞɢʁɫɤɢɩɨɞɪɠɚɧɨ
18. Ⱦɪɭɝɢɩɨɞɧɟɬɢɩɪɟɞɥɨɡɢɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɧɨɫɢɨɰɚɩɪɨɝɪɚɦɚɢɡʁɚɜɧɢɯɩɪɢɯɨɞɚɢ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɥɚɞɢɧɢɯɢɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

19. ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɧɨɫɢɨɰɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢ ɢɡ ʁɚɜɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚɡɢɜɢɜɢɫɢɧɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚ :

20. ɉɨɫɟɛɧɟɧɚɩɨɦɟɧɟ
ȾȿɈ
ɉɊɂɅɈɁɂɍɁɉɊȿȾɅɈȽɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɇɨɫɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ȼɪ
ȼɪɫɬɚɩɪɢɥɨɝɚ ɨɛɚɜɟɡɧɢɯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

ɩɪɨɩɪɚɬɧɨɩɢɫɦɨ
ɤɨɩɢʁɚɪɟɲɟʃɚɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɉɪɢɦɟɪɚɤɨɛɪɚɫɰɚɩɪɟɞɥɨɝɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɤɨɩɢʁɚ ɭɝɨɜɨɪɚ ɫɚ ɛɚɧɤɨɦ ɨ
ɨɬɜɚɪɚʃɭɪɚɱɭɧɚ
ɨɞɥɭɤɟɨɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɢɥɢ
ɩɨɬɜɪɞɚ
ɧɚɦɟɪɟ
ɨ
ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɤɨɩɢʁɚɝɨɞɢɲʃɟɝɢɡɜɟɲɬɚʁɚɢ
ɡɚɜɪɲɧɨɝɪɚɱɭɧɚɡɚɩɪɟɬɯɨɞɧɭ
ɝɨɞɢɧɭɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝɩɥɚɧɚɡɚ
ɬɟɤɭʄɭɝɨɞɢɧɭ
ɩɢɫɦɨɨɧɚɦɟɪɚɦɚɨɞɢɡɞɚɜɚɱɚɢɥɢ
ɦɟɞɢʁɫɤɢɯɤɭʄɚɭɤɨɥɢɤɨʁɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɨɦɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
ɲɬɚɦɩɚʃɟɢɥɢɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɯɩɪɨɦɨɬɢɜɧɢɯ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɢɡʁɚɜɚ ɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɩɪɟɩɪɟɤɟ ɢɡ
ɱɥɚɧɚ  ɫɬ  ɢ  ɢ ɱɥɚɧɚ 133.

ɉɪɟɞɥɚɝɚɱ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɨɡɧɚɱɢɬɢ;
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ɫɬɚɜ Ɂɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭ
ɨɞɥɭɤɚɧɚɞɥɟɠɧɨɝɨɪɝɚɧɚɧɨɫɢɨɰɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɨɩɨɞɧɨɲɟʃɭɩɪɟɞɥɨɝɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
10. ɩɨɡɢɜɧɨɩɢɫɦɨɡɚɭɱɟɲʄɟɧɚ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢɫɟɦɢɧɚɪɭɢɫɥ
11. ɢɡʁɚɜɚ ɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭɩɨɩɭʃɟɧɚ ɢ
ɩɨɬɩɢɫɚɧɚ ɨɞɫɬɪɚɧɟɫɜɢɯɩɚɪɬɧɟɪɚ
ɭɩɪɨɝɪɚɦɭ
12. ɤɨɩɢʁɚɪɟɲɟʃɚɨɞɨɞɟɥɢɉɂȻ-ɚ
ɚɤɨɉɂȻɧɢʁɟɫɚɞɪɠɚɧɭɪɟɲɟʃɭɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɢ
Ⱦɪɭɝɢɩɪɢɥɨɡɢ
1.
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɤɨʁɢɢɥɭɫɬɪɭʁɭɪɚɞ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɪɟɮɟɪɟɧɰɟ
2.
ɩɢɫɦɨɩɪɟɩɨɪɭɤɟ
9.

ȾȿɈ
ɍɉɍɌɋɌȼȺ

ɉɪɢɤɪɟɢɪɚʃɭɩɪɨɝɪɚɦɚɢɩɨɩɭʃɚɜɚʃɭɨɛɪɚɫɰɚɬɪɟɛɚɜɨɞɢɬɢɪɚɱɭɧɚɞɚɩɪɨɝɪɚɦɦɨɪɚɞɚɢɫɩɭʃɚɜɚɭɫɥɨɜɟ
ɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟɢɡɱɥɚɧɚ 118. Ɂɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ´ɛɪɨʁ ɢɭɫɥɨɜɟɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ
ɢɡ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɨɩɲɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ´ ɛɪɨʁ   ɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭ
ɩɨɬɪɟɛɟɢɢɧɬɟɪɟɫɢɝɪɚɻɚɧɚɭɨɩɲɬɢɧɢ ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ.

ɉɪɟɞɥɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɚɬɢ ɩɪɨɩɪɚɬɧɨ ɩɢɫɦɨ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɜɨɞɟ ɧɚʁɨɫɧɨɜɧɢʁɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɧɚɡɢɜ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨ ɬɪɚʁɚʃɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢɡɧɨɫ ɬɪɚɠɟɧɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɉɪɨɩɪɚɬɧɨɩɢɫɦɨɩɨɬɩɢɫɭʁɟɥɢɰɟɨɜɥɚɲʄɟɧɨɡɚɡɚɫɬɭɩɚʃɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ.

Ɂɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɨɪɚ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɛɚɜɤɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦ.

Ɂɚɫɜɚɤɭɨɛɥɚɫɬɩɨɬɪɟɛɚɢɢɧɬɟɪɟɫɚɝɪɚɻɚɧɚɢɡɱɥɚɧɚɫɬɚɜɬɚɱ   ɢ Ɂɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭ
ɩɨɞɧɨɫɢɫɟɩɨɫɟɛɚɧɩɪɨɝɪɚɦɨɞɧɨɫɧɨɡɚɫɜɚɤɢɩɪɨɝɪɚɦɢɡɪɚɡɥɢɱɢɬɟɨɛɥɚɫɬɢɩɨɬɪɟɛɚɢɢɧɬɟɪɟɫɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɦɨɪɚ ɫɟ ɫɚɱɢɧɢɬɢ ɩɨɫɟɛɚɧ ɨɛɪɚɡɚɰ ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛɪɚɫɰɚ ɭ ɞɟɥɭ  ɬɚɱɤɚ  ɞɟɬɚʂɚɧ ɨɩɢɫ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ ɢ ɩɪɢɤɚɡɭʁɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟ ɰɟɥɢɧɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟ
ɰɟɥɢɧɟɤɨʁɟɫɟɫɚɫɬɨʁɟɢɡɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨɜɟɡɚɧɢɯɫɚɫɩɨɪɬɨɦɞɟɰɟ

ɇɚɞɥɟɠɧɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɫɚɜɟɡɢ ɩɨɞɧɨɫɟ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɭɡ ɩɪɟɞɥɨɝɟ
ɝɨɞɢɲʃɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɚɤɟ ɜɪɫɬɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɪɚɡɞɜɨʁɟɧɢ ɧɚ ɩɨɞɜɪɫɬɟ
ɬɪɨɲɤɨɜɚɩɪɟɦɚɜɪɫɬɢɫɚɦɟɻɭɡɛɢɪɨɦ ɧɩɪɩɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ± ɩɭɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɭɡɟɦʂɢɩɭɬɧɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ . ɞɧɟɜɧɢɰɟ ɭ ɡɟɦʂɢ  ɞɧɟɜɧɢɰɟ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ ɦɟɻɭɡɛɢɪ ɉɭɬɧɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ .

Ɉɛɚɜɟɡɧɨ ɬɪɟɛɚ ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ ɮɨɪɦɭ ɩɪɢ ɩɨɩɭʃɚɜɚʃɭ ɨɛɪɚɫɰɚ ɢ ɧɢɲɬɚ ɧɟ ɦɟʃɚɬɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɜɟʄ ɭɧɟɬ
ɬɟɤɫɬɭɨɛɪɚɫɰɭ ɧɟɦɨʁɬɟɛɪɢɫɚɬɢɦɟʃɚɬɢɪɟɞɨɫɥɟɞɩɢɬɚʃɚɢɫɥ ɉɪɨɝɪɚɦɬɪɟɛɚɧɚɩɢɫɚɬɢɬɚɤɨɲɬɨ
ɫɟɭɨɛɪɚɫɰɭɨɞɝɨɜɚɪɚɧɚɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚɩɢɬɚʃɚ± ɧɢɲɬɚɫɟɧɟÄɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ´

Ɉɛɪɚɡɚɰɬɪɟɛɚɩɨɩɭɧɢɬɢɮɨɧɬɨɦɚɪɢɟɥɛɟɡɩɪɨɪɟɞɚȳɟɞɢɧɨɞɨɡɜɨʂɟɧɨɨɞɫɬɭɩɚʃɟʁɟɛɨɥɞɢɥɢɢɬɚɥɢɤ
ɚɤɨɫɟɧɚɻɟɡɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ

Ɉɛɪɚɡɚɰɨɛɚɜɟɡɧɨɩɨɬɩɢɫɚɬɢɩɥɚɜɨɦɯɟɦɢʁɫɤɨɦɢɥɢɩɟɧɤɚɥɨɦɢɫɬɚɜɢɬɢɩɟɱɚɬ
ɂɁȳȺȼȺ:
 ɂɡʁɚɜʂɭʁɟɦ ɞɚ ɫɦɨ ɭɩɨɡɧɚɬɢ ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɢ ɞɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ  ɧɢʁɟ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɞɚ ɨɞɨɛɪɢ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɩɪɨɝɪɚɦ
 ɂɡʁɚɜʂɭʁɟɦ ɩɨɞ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɞɚ ɫɭ ɩɨɞɚɰɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɭ ɨɜɨɦ ɨɛɪɚɫɰɭ ɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚɩɨɞɧɟɬɢɦɭɡɨɜɚʁɨɛɪɚɡɚɰɢɫɬɢɧɢɬɢɬɚɱɧɢɢɜɟɪɨɞɨɫɬɨʁɧɢ
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3. ɂɡʁɚɜʂɭʁɟɦ ɞɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ ɦɨɠɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɫɩɨɪɬɭ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɩɨɜɭɱɟɧ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɧɟɨɞɚɡɨɜɟɦɨ ɩɨɡɢɜɭ ɡɚ ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɭɝɨɜɨɪɚ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɨɫɚɦ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɩɨɡɢɜɚ ɢɥɢ ɧɟ
ɢɡɜɪɲɢɦɨ ɬɪɚɠɟɧɚɩɪɟɰɢɡɢɪɚʃɚɢɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɩɪɟɞɥɨɝɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɆɟɫɬɨɢɞɚɬɭɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɇ ɉ

ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐɉɊɈȽɊȺɆȺɅɂɐȿɈȼɅȺɒȶȿɇɈɁȺɁȺɋɌɍɉȺȵȿ
ɉɈȾɇɈɋɂɈɐȺɉɊȿȾɅɈȽȺɉɊɈȽɊȺɆȺ

29. април 2017.
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Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɌȺȻȿɅȺȼɊȿȾɇɈȼȺȵȺɄȼȺɅɂɌȿɌȺȽɈȾɂɒȵɂɏɂɉɈɋȿȻɇɂɏɉɊɈȽɊȺɆȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɍ
ɈȻɅȺɋɌɂɋɉɈɊɌȺ
ɤɨʁɢɦɫɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭɩɨɬɪɟɛɟɢɢɧɬɟɪɟɫɢɝɪɚɻɚɧɚ ɭɨɛɥɚɫɬɢɫɩɨɪɬɚ
ɇɚɡɢɜɩɪɨɝɪɚɦɚ: ________________________________________________________
ɋɟɤɰɢʁɚ

Ɇɚɤɫ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬ
20
1.1. Ⱦɚɥɢɧɨɫɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚɢɩɚɪɬɧɟɪɢ ɢɦɚʁɭɞɨɜɨʂɧɨɢɫɤɭɫɬɜɚɭɜɨɻɟʃɭ
5
ɫɥɢɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚ
1.2. Ⱦɚ ɥɢ ɧɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɢɦɚʁɭ ɞɨɜɨʂɧɨ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ ɢ
5
ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ ɡɧɚʃɚ ɡɚ ɜɨɻɟʃɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɬɢɩ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɫɭɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟɩɪɨɝɪɚɦɨɦ
1.3. Ⱦɚ ɥɢ ɧɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɢɦɚʁɭ ɞɨɜɨʂɧɟ ɭɩɪɚɜʂɚɱɤɟ
5
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɨɫɨɛʂɟ ɨɩɪɟɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɦɛɭʇɟɬɨɦɩɪɨɝɪɚɦɚ
1.4. Ⱦɚ ɥɢ ɧɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢɦɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ɫɬɚɛɢɥɧɟ ɢ ɞɨɜɨʂɧɟ ɢɡɜɨɪɟ
5
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
Ɋɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬ
25
2.1. Ʉɨɧɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɚ ɨɩɲɬɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ
5
ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɫɩɨɪɬɭ  ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɉɪɨɝɪɚɦɨɦ
ɪɚɡɜɨʁɚɫɩɨɪɬɚɭɨɩɲɬɢɧɢɝɪɚɞɭ
2.2. ɍɤɨʁɨʁɦɟɪɢɩɪɨɝɪɚɦɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚɩɨɬɪɟɛɟɢɭɡɢɦɚɭɨɛɡɢɪɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ
5
ɤɨʁɚɩɨɫɬɨʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɫɩɨɪɬɚɭɨɩɲɬɢɧɢɝɪɚɞɭ
2.3. Ʉɨɥɢɤɨ ɫɭ ʁɚɫɧɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɨɞɚɛɪɚɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɫɭ
5
ɜɟɡɚɧɢɡɚɩɪɨɝɪɚɦɨɞɧɨɫɧɨɩɨɫɪɟɞɧɢɰɢɤɪɚʁʃɢɤɨɪɢɫɧɢɰɢɰɢʂɧɟɝɪɭɩɟ±
ɍɤɨʁɨʁɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢɫɩɨɪɬɚɫɟɝɨɞɢɲʃɢɩɪɨɝɪɚɦɪɟɚɥɢɡɭʁɟ
2.4. Ⱦɚɥɢɫɭɩɨɬɪɟɛɟɰɢʂɧɟɝɪɭɩɟɢɤɪɚʁʃɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚʁɚɫɧɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟɢ
5
ɞɨɛɪɨɨɞɦɟɪɟɧɟɢɞɚɥɢɢɦɩɪɨɝɪɚɦɩɪɢɥɚɡɢɧɚɩɪɚɜɢɧɚɱɢɧ
2.5. Ⱦɚɥɢɩɪɨɝɪɚɦɩɨɫɟɞɭʁɟɞɨɞɚɬɧɟɤɜɚɥɢɬɟɬɟɤɚɨɲɬɨɫɭɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɫɬɢ
5
ɢɧɜɟɧɬɢɜɧɨɫɬɡɚɫɬɭɩɚʃɟɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚɛɚɜʂɟʃɚɫɩɨɪɬɨɦɭɫɜɢɦɫɟɝɦɟɧɬɢɦɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭɜɨɻɟʃɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɪɨɦɟɧɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɛɪɢɝɚ ɨ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɫɩɨɪɬɢɫɬɢɦɚɨɦɨɝɭʄɚɜɚʃɟɞɨɫɬɢɡɚʃɚɜɪɯɭɧɫɤɢɯɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚɨɦɚɫɨɜʂɟʃɟɠɟɧɫɤɢɯɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ
30
3.1. Ⱦɚ ɥɢ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɢ ɞɨɫɥɟɞɧɟ
5
ɰɢʂɟɜɢɦɚɢɨɱɟɤɢɜɚɧɢɦɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ
3.2. Ʉɨɥɢɤɨʁɟɤɨɦɩɚɤɬɚɧɰɟɥɨɤɭɩɚɧɩɥɚɧɩɪɨɝɪɚɦɚ
5
3.3. Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ʁɚɫɧɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɩɥɚɧ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɩɪɨɰɟɧɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ
5
ɰɢʂɟɜɚɢɡɚɩɪɨɰɟɧɭɪɟɡɭɥɬɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
3.4. Ⱦɚɥɢʁɟɭɱɟɲʄɟɩɚɪɬɧɟɪɚɰɢʂɧɟɝɪɭɩɟɢɤɪɚʁʃɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɢʃɢɯɨɜɨ
5
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚɞɨɛɪɨɨɞɦɟɪɟɧɨ
3.5. Ⱦɚɥɢʁɟɩɥɚɧɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɪɨɝɪɚɦɚɞɨɛɪɨɪɚɡɪɚɻɟɧɢɢɡɜɨɞʂɢɜ
5
3.6. Ⱦɚɥɢɩɪɟɞɥɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚɫɚɞɪɠɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɟɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɢ
5
ɫɟɦɨɝɭɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨɜɟɪɢɮɢɤɨɜɚɬɢ
Ɉɞɪɠɢɜɨɫɬɩɪɨɝɪɚɦɚ
15
4.1. Ⱦɚɥɢʄɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟɩɪɨɝɪɚɦɨɦɢɦɚɬɢɤɨɧɤɪɟɬɚɧɭɬɢɰɚʁɧɚ
5
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ɰɢʂɧɟɝɪɭɩɟɞɭɝɨɪɨɱɧɨɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɪɚɞɚɧɨɫɢɨɰɚɩɪɨɝɪɚɦɚɢɪɚɡɜɨʁɫɩɨɪɬɚ
ɭɨɩɲɬɢɧɢɝɪɚɞɭ
4.2. Ⱦɚ ɥɢ ʄɟ ɩɪɨɝɪɚɦ ɢɦɚɬɢ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɢ ɭɬɢɰɚʁ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɦɭɥɬɢɩɥɢɤɨɜɚʃɚ ɢ ɩɪɨɞɭɠɚɜɚʃɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɢ ɞɚʂɟɝ
ɩɪɟɧɨɲɟʃɚɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɢɫɤɭɫɬɚɜɚ
4.3. Ⱦɚ ɥɢ ɫɭ ɨɱɟɤɢɜɚɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɚɡɜɨʁɧɨ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɨɞɪɠɢɜɢ
Ȼɭʇɟɬɢɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɬɪɨɲɤɨɜɚ
5.1. Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɨɞɧɨɫ ɢɡɦɟɻɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɪɨɰɟʃɟɧɢɯɬɪɨɲɤɨɜɚɢɨɱɟɤɢɜɚɧɢɯɪɟɡɭɥɬɚɬɚɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢ
5.2. Ⱦɚɥɢʁɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɬɪɨɲɚɤɧɟɨɩɯɨɞɚɧɡɚɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢɭɤɭɩɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬ

5
5
10
5
5
100

ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɍɄɍɉɇɈ
Ʉɨɦɟɧɬɚɪ

ȾɚɬɭɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɉɨɬɩɢɫɥɢɰɚɤɨʁɟʁɟɢɡɜɪɲɢɥɨɜɪɟɞɧɨɜɚʃɟ
________________________________
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Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɌȺȻȿɅȺȼɊȿȾɇɈȼȺȵȺɄȼȺɅɂɌȿɌȺȽɈȾɂɒȵȿȽɉɊɈȽɊȺɆȺɄȺɌȿȽɈɊɂɋȺɇɂɏɋɉɈɊɌɋɄɂɏ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ
ɤɨʁɢɦɫɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭɩɨɬɪɟɛɟɢɢɧɬɟɪɟɫɢɝɪɚɻɚɧɚɭɨɛɥɚɫɬɢɫɩɨɪɬɚ
ɇɚɡɢɜɩɪɨɝɪɚɦɚ: ________________________________________________________
ɋɟɤɰɢʁɚ
Ɋɚɧɝɫɩɨɪɬɫɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɛɪɨʁɛɨɞɨɜɚɤɨʁɢɢɦɚɫɩɨɪɬɫɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɧɚɨɫɧɨɜɭ
ɢɡɜɪɲɟɧɨɝɪɚɧɝɢɪɚʃɚɡɚɬɟɤɭʄɭɝɨɞɢɧɭ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬ
2.1. Ⱦɚ ɥɢ ɧɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɢɦɚʁɭ ɞɨɜɨʂɧɨ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɭ
ɜɨɻɟʃɭɫɥɢɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚ
2.2. Ⱦɚɥɢɧɨɫɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚɢɩɚɪɬɧɟɪɢɢɦɚʁɭɞɨɜɨʂɧɨɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ ɡɧɚʃɚ ɡɚ ɜɨɻɟʃɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ
ɬɢɩɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɫɭɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟɩɪɨɝɪɚɦɨɦ
2.3. Ⱦɚ ɥɢ ɧɨɫɢɥɚɰ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɢɦɚʁɭ ɞɨɜɨʂɧɟ ɭɩɪɚɜʂɚɱɤɟ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɨɫɨɛʂɟ ɨɩɪɟɦɭ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɦɛɭʇɟɬɨɦɩɪɨɝɪɚɦɚ
2.4. Ⱦɚɥɢɧɨɫɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚɢɦɚɞɨɜɨʂɧɨɫɬɚɛɢɥɧɟɢɞɨɜɨʂɧɟɢɡɜɨɪɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
Ɋɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬ
3.1. Ʉɨɧɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɩɪɨɝɪɚɦɚɫɚɨɩɲɬɢɦɢɧɬɟɪɟɫɨɦɭɨɛɥɚɫɬɢɫɩɨɪɬɚ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɫɩɨɪɬɭ ɢ  ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɨɦɪɚɡɜɨʁɚɫɩɨɪɬɚɭɨɩɲɬɢɧɢɝɪɚɞɭ
3.2. ɍ ɤɨʁɨʁ ɦɟɪɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢ ɭɡɢɦɚ ɭ ɨɛɡɢɪ
ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɤɨʁɚɩɨɫɬɨʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɫɩɨɪɬɚɭɨɩɲɬɢɧɢɝɪɚɞɭ
3.3. Ʉɨɥɢɤɨɫɭʁɚɫɧɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɢɫɬɪɚɬɟɲɤɢɨɞɚɛɪɚɧɢɫɭɛʁɟɤɬɢɤɨʁɢ
ɫɭɜɟɡɚɧɢɡɚɩɪɨɝɪɚɦɨɞɧɨɫɧɨɩɨɫɪɟɞɧɢɰɢɤɪɚʁʃɢɤɨɪɢɫɧɢɰɢɰɢʂɧɟ
ɝɪɭɩɟ± ɍɤɨʁɨʁɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢɫɩɨɪɬɚɫɟɝɨɞɢɲʃɢɩɪɨɝɪɚɦɪɟɚɥɢɡɭʁɟ
3.4. Ⱦɚ ɥɢ ɫɭ ɩɨɬɪɟɛɟ ɰɢʂɧɟ ɝɪɭɩɟ ɢ ɤɪɚʁʃɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ʁɚɫɧɨ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟɢɞɨɛɪɨɨɞɦɟɪɟɧɟɢɞɚɥɢɢɦɩɪɨɝɪɚɦɩɪɢɥɚɡɢɧɚɩɪɚɜɢ
ɧɚɱɢɧ
3.5. Ⱦɚ ɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɞɨɞɚɬɧɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɫɬ ɢ ɢɧɜɟɧɬɢɜɧɨɫɬ ɡɚɫɬɭɩɚʃɟ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɛɚɜʂɟʃɚ
ɫɩɨɪɬɨɦ ɭ ɫɜɢɦ ɫɟɝɦɟɧɬɢɦɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭɜɨɻɟʃɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ
ɩɪɨɦɟɧɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɛɪɢɝɚ ɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɫɩɨɪɬɢɫɬɢɦɚ
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʃɟɞɨɫɬɢɡɚʃɚɜɪɯɭɧɫɤɢɯɫɩɨɪɬɫɤɢɯɪɟɡɭɥɬɚɬɚɨɦɚɫɨɜʂɟʃɟ
ɠɟɧɫɤɢɯɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ
4.1. Ⱦɚ ɥɢ ɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɢ
ɞɨɫɥɟɞɧɟɰɢʂɟɜɢɦɚɢɨɱɟɤɢɜɚɧɢɦɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ
4.2. Ʉɨɥɢɤɨʁɟɤɨɦɩɚɤɬɚɧɰɟɥɨɤɭɩɚɧɩɥɚɧɩɪɨɝɪɚɦɚ
4.3. Ⱦɚɥɢʁɟʁɚɫɧɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧɩɥɚɧɡɚɩɪɚʄɟʃɟɢɩɪɨɰɟɧɭɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ
ɰɢʂɟɜɚɢɡɚɩɪɨɰɟɧɭɪɟɡɭɥɬɚɬɚɩɪɨɝɪɚɦ"
4.4. Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɭɱɟɲʄɟ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɰɢʂɧɟ ɝɪɭɩɟ ɢ ɤɪɚʁʃɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ
ʃɢɯɨɜɨɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚɞɨɛɪɨɨɞɦɟɪɟɧɨ

Ɇɚɤɫ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ
100
1±100
20
5
5
5
5
25
5
5
5
5
5

30
5
5
5
5
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4.5. Ⱦɚ ɥɢʁɟɩɥɚɧɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɪɨɝɪɚɦɚɞɨɛɪɨɪɚɡɪɚɻɟɧɢɢɡɜɨɞʂɢɜ
4.6. Ⱦɚ ɥɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɚɞɪɠɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɢɫɟɦɨɝɭɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨɜɟɪɢɮɢɤɨɜɚɬɢ
Ɉɞɪɠɢɜɨɫɬɩɪɨɝɪɚɦɚ
5.1. Ⱦɚ ɥɢ ʄɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɢɦɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɚɧ
ɭɬɢɰɚʁɧɚɰɢʂɧɟɝɪɭɩɟɞɭɝɨɪɨɱɧɨɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɪɚɞɚɧɨɫɢɨɰɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɢɪɚɡɜɨʁɫɩɨɪɬɚɭɨɩɲɬɢɧɢɝɪɚɞɭ
5.2. Ⱦɚ ɥɢ ʄɟ ɩɪɨɝɪɚɦ ɢɦɚɬɢ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɢ ɭɬɢɰɚʁ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɦɭɥɬɢɩɥɢɤɨɜɚʃɚɢɩɪɨɞɭɠɚɜɚʃɚɪɟɡɭɥɬɚɬɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɚɨ
ɢɞɚʂɟɝɩɪɟɧɨɲɟʃɚɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɢɫɤɭɫɬɚɜɚ
Ȼɭʇɟɬɢɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɬɪɨɲɤɨɜɚ
6.1. Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɨɞɧɨɫ ɢɡɦɟɻɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɪɨɰɟʃɟɧɢɯɬɪɨɲɤɨɜɚɢɨɱɟɤɢɜɚɧɢɯɪɟɡɭɥɬɚɬɚɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢ
6.2. Ⱦɚ ɥɢ ʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɬɪɨɲɚɤ ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ɡɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɍɄɍɉɇɈ

5
5
15
5
5
10
5
5
200

ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɋɟɤɰɢʁɚ
ɍɄɍɉɇɈ
Ʉɨɦɟɧɬɚɪ

ȾɚɬɭɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɉɨɬɩɢɫɥɢɰɚɤɨʁɟʁɟɢɡɜɪɲɢɥɨɜɪɟɞɧɨɜɚʃɟ
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Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ

ɁȺȼɊɒɇɂɂɁȼȿɒɌȺȳɈɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɇɚɡɢɜɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɇɚɡɢɜɧɨɫɢɨɰɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ɍɟɥɟɮɨɧ
Ɏɚɤɫ
ɂ-ɦɟʁɥ
Ⱥɞɪɟɫɚ
Ʌɢɰɟɨɜɥɚɲʄɟɧɨɧɚɡɚɫɬɭɩɚʃɟ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ȼɪɨʁɭɝɨɜɨɪɚ
1. ȼɪɟɦɟɧɫɤɢɩɟɪɢɨɞɡɚɤɨʁɢɫɟɩɨɞɧɨɫɢɢɡɜɟɲɬɚʁ:
ɉɨɱɟɬɚɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
Ɂɚɜɪɲɟɬɚɤɩɪɨɝɪɚɦɚ
2. Ʉɪɚɬɚɤɨɩɢɫɰɢʂɟɜɚɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɢʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨɞɚ ɛɭɞɭ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢ ɩɪɟɦɚɨɛɥɚɫɬɢɦɚɢɡɱɥɚɧɚ
ɫɬɚɜɁɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭ :
3. ɍɤɨʁɨʁɦɟɪɢʁɟɩɪɨɝɪɚɦɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɜɟɫɬɢɩɪɟɦɚɨɞɨɛɪɟɧɨɦɩɪɨɝɪɚɦɭɢ
ɨɞɨɛɪɟɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɦ ɰɟɥɢɧɚɦɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɚɤɰɢɨɧɨɦ ɩɥɚɧɭ ɤɨɞ ɢɡɝɪɚɞʃɟ / ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ 
4. Ɉɩɢɫɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢɯɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɩɪɟɦɚɨɛɥɚɫɬɢɦɚɢɡɱɥɚɧɚɫɬɚɜɁɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭɢɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɦ
ɰɟɥɢɧɚɦɚ :
5. Ȼɪɨʁɤɨɪɢɫɧɢɤɚɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɨɦ
6. ɇɟɩɨɫɪɟɞɧɢɭɱɟɫɧɢɰɢɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚ:
6.1. Ȼɪɨʁɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭɤɭɩɧɨɢɩɨɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ 
Ɍɢɦɤɨʁɢʁɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɨɩɪɨɝɪɚɦ:
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɩɚɪɬɧɟɪɢɤɨʁɟɫɭɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɟɭɩɪɨɝɪɚɦɭ
7.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɩɥɚɧɚ  ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɨɞɧɟɬ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɚɧ
ɩɪɢɥɨɝ 

ɉɪɢɯɨɞɢ
ɂɁȼɈɊɉɊɂɏɈȾȺ
Ɉɩɲɬɢɧɚɝɪɚɞ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
Ⱥɭɬɨɧɨɦɧɚɩɨɤɪɚʁɢɧɚ
ɇɚɞɥɟɠɧɢɫɩɨɪɬɫɤɢɫɚɜɟɡ

ɂɡɧɨɫɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
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ɋɨɩɫɬɜɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɋɩɨɧɡɨɪɫɬɜɨ
Ⱦɨɧɚɬɨɪɫɬɜɨ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɜɨɪɢ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚɬɢɤɨʁɢ 
ɍɄɍɉɇɂɉɊɂɏɈȾɂ
7.2. Ɉɛɪɚɱɭɧ ɬɪɨɲɤɨɜɚ (ɫɜɚɤɢ ɬɪɨɲɚɤ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɦ ɮɨɬɨɤɨɩɢʁɚɦɚ ɪɚɱɭɧɚ ɢɥɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɢɫɩɥɚɬɭ ± ɭɝɨɜɨɪ ɨɞɥɭɤɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ  ɢɡɞɚɬɢɦ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɧɨɫɢɨɰɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ  ɢ ɢɡɜɨɞɢɦɚ ɢɡ ɛɚɧɤɟɬɪɟɡɨɪɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭʁɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɩɥɚʄɚʃɚ ɋɜɚɤɢ ɬɪɨɲɚɤ ɫɟ
ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɨɞ  ɢ ɞɚʂɟ ɍ ɨɛɪɚɱɭɧ ɫɟ ɭɩɢɫɭʁɭ ɧɚɡɢɜ ɢ ɜɪɟɦɟ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɬɪɨɲɤɚ ɢ ɫɜɚɤɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢ ɢɡɧɨɫ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɭɬɪɨɲɚɤ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɭɩɭʄɭʁɟ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ
ɬɪɨɲɚɤɢɡɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝɩɥɚɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ).

6.

5.

4.

3.

2.

1.2.

1.1.

1

ɈɉɊȺȼȾȺɇɂ
ɂɇȾɂɊȿɄɌɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɇɈɋɂɈɐȺɉɊɈȽɊȺɆȺ

Ⱦɢɪɟɤɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɭɤɭɩɧɨ

ɈɉɊȺȼȾȺɇɂ ȾɂɊȿɄɌɇɂ
ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳȿɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɩɨɪɟɞɨɫɥɟɞɭɜɪɫɬɟɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɢɡ
ɨɛɪɚɫɰɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ
ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɟɛɧɨɝ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

ȼɊɋɌȺɌɊɈɒɄɈȼȺ

Ȼɪɨʁɪɚɱɭɧɚɮɚɤɬɭɪɟ
ɩɨɤɨʁɨʁʁɟɢɡɜɪɲɟɧɨ
ɩɥɚʄɚʃɟ

ɇɚɡɢɜɩɪɥɢɰɚ
ɤɨɦɟʁɟɢɡɜɪɲɟɧɨ
ɩɥɚʄɚʃɟ
Ȼɪɨʁɢɡɜɨɞɚɢɡɛɚɧɤɟ
ɢɞɚɬɭɦɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ

ɋɉȿɐɂɎɂɄȺɐɂȳȺɊȺɋɏɈȾȺɁȺɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɍɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɇɭɦɟɪɢɱɤɚ
ɨɡɧɚɤɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɭ
ɩɪɢɥɨɝɭ
ɂɁɇɈɋ

29. април 2017.
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137

Ɉɫɬɚɥɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

2.

ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɭɤɭɩɧɨ

Ɂɚɪɚɞɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɤɨʁɢɧɟ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚ

1.

ɍɄɍɉɇɈ
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Ⱦɭɝɨɜɢ ɢɡɞɚɰɢɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɢɧɢɫɭɩɨɤɪɢɜɟɧɢɩɪɟɦɚɜɢɫɢɧɢɢɜɪɫɬɢ 
8. Ʉɪɚɬɚɤɨɩɢɫɩɪɨɛɥɟɦɚɤɨʁɢɫɭɫɟʁɚɜɢɥɢɬɨɤɨɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɪɨɝɪɚɦɚ:
ȾɚɬɭɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɇ ɉ
ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɅɂɐȿɈȼɅȺɒȶȿɇɈɁȺɁȺɋɌɍɉȺȵȿ

Ⱦɚɬɭɦɩɪɢʁɟɦɚ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɩɪɟɝɥɟɞɚɨɢ
ɨɰɟɧɢɨ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɨɰɟʃɟɧ

ȾȺɇȿ

Ⱦɚɬɭɦ
ɉɨɬɩɢɫɫɥɭɠɛɟɧɨɝ
ɥɢɰɚɨɩɲɬɢɧɟ

Ɉɛɪɚɡɚɰ

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ

ɁȺȼɊɒɇɂɂɁȼȿɒɌȺȳɈɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɂɁȽɊȺȾȵȿ, ɈɉɊȿɆȺȵȺ, ɈȾɊɀȺȼȺȵȺɋɉɈɊɌɋɄɈȽɈȻȳȿɄɌȺ
ɇɚɡɢɜɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɇɚɡɢɜɧɨɫɢɨɰɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ɍɟɥɟɮɨɧ
Ɏɚɤɫ
ɂ-ɦɟʁɥ
Ⱥɞɪɟɫɚ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚ
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Ȼɪɨʁɭɝɨɜɨɪɚ
1. ȼɪɟɦɟɧɫɤɢɩɟɪɢɨɞɡɚɤɨʁɢɫɟɩɨɞɧɨɫɢɢɡɜɟɲɬɚʁ:
ɉɨɱɟɬɚɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
Ɂɚɜɪɲɟɬɚɤɩɪɨɝɪɚɦɚ
2. Ʉɪɚɬɚɤɨɩɢɫɰɢʂɟɜɚɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɢʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨɞɚ ɛɭɞɭ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢ ɩɪɟɦɚ
ɨɛɥɚɫɬɢɦɚɢɡɱɥɚɧɚɫɬɚɜɁɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭ :
3. ɍɤɨʁɨʁɦɟɪɢʁɟɩɪɨɝɪɚɦɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ
4. Ɉɩɢɫ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɩɪɟɦɚ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɢɡ ɱɥɚɧɚ  ɫɬɚɜ 1.
Ɂɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭɢɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɦɰɟɥɢɧɚɦɚ :
5. Ȼɪɨʁɤɨɪɢɫɧɢɤɚɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɨɦ
6.

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɛɭʇɟɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧ
ɭɤɭɩɚɧ ɢɡɧɨɫ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ± ɨɞ ɢɡɪɚɞɟ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɞɨ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɧɟɞɨɡɜɨɥɟɦɨɠɟɛɢɬɢɩɨɞɧɟɬɤɚɨɩɨɫɟɛɚɧɩɪɢɥɨɝ 

7.

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɂɁȼɈɊ

ɂɡɧɨɫɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

Ƚɪɚɞɨɩɲɬɢɧɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
Ⱥɭɬɨɧɨɦɧɚɩɨɤɪɚʁɢɧɚ
ɋɩɨɪɬɫɤɢɫɚɜɟɡ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɋɩɨɧɡɨɪɫɬɜɨ
Ⱦɨɧɚɬɨɪɫɬɜɨ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɜɨɪɢ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚɬɢɤɨʁɢ 
ɍɄɍɉɇɂɉɊɂɏɈȾɂ
8. Ʉɪɚɬɚɤɨɩɢɫɩɪɨɛɥɟɦɚɤɨʁɢɫɭɫɟʁɚɜɢɥɢɬɨɤɨɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɪɨɝɪɚɦɚ:
ȾɚɬɭɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɇ ɉ

ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐɉɊɈȽɊȺɆȺ
________________________

ɈȾȽɈȼɈɊɇɈɅɂɐȿ
__________________________________

Ⱦɚɬɭɦɩɪɢʁɟɦɚ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɩɪɟɝɥɟɞɚɨɢ
ɨɰɟɧɢɨ
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ɂɡɜɟɲɬɚʁɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɨɰɟʃɟɧ

ȾȺɇȿ

Ⱦɚɬɭɦ
ɉɨɬɩɢɫɫɥɭɠɛɟɧɨɝ
ɥɢɰɚɨɩɲɬɢɧɟ
Ɉɛɪɚɡɚɰ

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ

ɉȿɊɂɈȾɂɑɇɂɂɁȼȿɒɌȺȳɈɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɇɚɡɢɜɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɇɚɡɢɜɧɨɫɢɨɰɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ɍɟɥɟɮɨɧ
Ɏɚɤɫ
ɂ-ɦɟʁɥ
Ⱥɞɪɟɫɚ
Ʌɢɰɟɨɜɥɚɲʄɟɧɨɧɚɡɚɫɬɭɩɚʃɟ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚ
1. ɉɟɪɢɨɞɡɚɤɨʁɢɫɟɩɨɞɧɨɫɢɢɡɜɟɲɬɚʁ:
ɉɨɱɟɬɚɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
Ɂɚɜɪɲɟɬɚɤɮɚɡɟ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢɤɪɚʁɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɉɪɨɰɟʃɟɧɢɤɪɚʁɩɪɨɝɪɚɦɚ

141

1.1.1

2.1.1
2.2.1
«

2.1

2.2

...

2.

«

ɞɞɦɦɝɝɝɝ

...

ɞɞɦɦɝɝɝɝ

ɊȻ
ɪɟɡɭɥɬ

1.2.1

ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟ

ɍɱɟɫɧɢɤ

ɉɟɪɢɨɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ⱦɚɬɭɦ
Ⱦɚɬɭɦ
ɩɨɱɟɬɤɚ
ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ

1.2

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

1.1

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɟ

ɇɚɡɢɜ
ɰɟɥɢɧɟ

1.

ɊȻ
ɚɤɬ
.

ɈɛɥɚɫɬɩɨɬɪɟɛɚɢɢɧɬɟɪɟɫɚɝɪɚɻɚɧɚɢɡɱɥɚɧɚɫɬɚɜɁɚɤɨɧɚɨɫɩɨɪɬɭ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɊȿ$ɅɂɁɈȼȺɇȿɍɉȿɊɂɈȾɍɂɁȼȿɒɌȺȼȺȵȺ
ɉɪɨɝɪɚɦɫɤɚɰɟɥɢɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

2. ɍ ɤɨʁɨʁ ɦɟɪɢ ʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɪɟɦɚ ɨɞɨɛɪɟɧɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɢ ɨɞɨɛɪɟɧɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɦɰɟɥɢɧɚɦɚɨɞɧɨɫɧɨɚɤɰɢɨɧɨɦɩɥɚɧɭɤɨɞɢɡɝɪɚɞʃɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ 

142
Број 6
29. април 2017.

1.1.1

2.2.1

2.2
...

2.1.1.

2.1.

2.

«

ɞɞɦɦɝɝɝɝ

...

ɞɞɦɦɝɝɝɝ
1.2.1

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

1.1

1.2

ɇɚɡɢɜɫɚɦɨɫɬɚɥɧɟɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟɰɟɥɢɧɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ

1.

ɊȻ
ɚɤɬ
.

ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɉɅȺɇɂɊȺɇȿɍɇȺɊȿȾɇɈɆɉȿɊɂɈȾɍ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢɞɚɬɭɦ
ɊȻ
ɞɚɬɭɦ
ɩɨɱɟɬɤɚ
ɪɟɡɭɥɬ
ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬ

29. април 2017.
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3. Ʉɪɚɬɚɤ ɨɩɢɫ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ʁɚɜɢɥɢ ɬɨɤɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭɨɱɟɧɢ ɪɢɡɢɰɢ ɡɚ ɞɚʂɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɯɬɟɜɢɡɚɩɪɨɦɟɧɚɦɚ
3.1. Ɉɩɢɫɩɪɨɛɥɟɦɚ
3.2. ɍɨɱɟɧɢɪɢɡɢɰɢ
3.3. Ɂɚɯɬɟɜɢɩɪɟɞɥɨɡɢɡɚɩɪɨɦɟɧɟ
4.

ɋɪɟɞɫɬɚɜɚɤɨʁɚ ɫɭɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ:
ɂɁȼɈɊɉɊɂɏɈȾȺ

ɂɡɜɨɪɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

Ƚɪɚɞɨɩɲɬɢɧɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
Ⱥɭɬɨɧɨɦɧɚɩɨɤɪɚʁɢɧɚ
ɋɩɨɪɬɫɤɢɫɚɜɟɡ
ɋɨɩɫɬɜɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɋɩɨɧɡɨɪɫɬɜɨ
Ⱦɨɧɚɬɨɪɫɬɜɨ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɜɨɪɢ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚɬɢɤɨʁɢ 
ɍɄɍɉɇɂɉɊɂɏɈȾɂ
5. Ɍɪɨɲɤɨɜɢɨɞɧɨɫɧɨɪɚɫɯɨɞɢɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ɉɛɪɚɱɭɧɬɪɨɲɤɨɜɚ (ɋɜɚɤɚɜɪɫɬɚɬɪɨɲɤɨɜɚɫɟɨɡɧɚɱɚɜɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦɛɪɨʁɟɦɨɞɢɞɚʂɟɍɨɛɪɚɱɭɧɫɟ
ɭɩɢɫɭʁɭ ɧɚɡɢɜɢɜɪɟɦɟɧɚɫɬɚɧɤɚɬɪɨɲɤɚɢɫɜɚɤɢɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɢɡɧɨɫ.)

6.

5.

4.

3.

2.

1.2.

1.1.

1

ɈɉɊȺȼȾȺɇɂɂɇȾɂɊȿɄɌɇɂ
ɌɊɈɒɄɈȼɂɇɈɋɂɈɐȺ
ɉɊɈȽɊȺɆȺ

Ⱦɢɪɟɤɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɭɤɭɩɧɨ

ɈɉɊȺȼȾȺɇɂȾɂɊȿɄɌɇɂ
ɌɊɈɒɄɈȼɂɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳȿ
ɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɩɨɪɟɞɨɫɥɟɞɭɜɪɫɬɟɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɢɡɨɛɪɚɫɰɚɩɪɟɞɥɨɝɚɝɨɞɢɲʃɟɝ
ɨɞɧɨɫɧɨɩɨɫɟɛɧɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚ

ȼɊɋɌȺɌɊɈɒɄɈȼȺ

Ȼɪɨʁ
ɇɭɦɟɪɢɱɤɚ
ɪɚɱɭɧɚɮɚɤɬɭɪɟɩɨ ɇɚɡɢɜɩɪɥɢɰɚɤɨɦɟ Ȼɪɨʁɢɡɜɨɞɚɢɡɛɚɧɤɟ
ɨɡɧɚɤɚ
ɤɨʁɨʁʁɟɢɡɜɪɲɟɧɨ ʁɟɢɡɜɪɲɟɧɨɩɥɚʄɚʃɟ ɢɞɚɬɭɦɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɭ
ɩɥɚʄɚʃɟ
ɩɪɢɥɨɝɭ

ɋɉȿɐɂɎɂɄȺɐɂȳȺɊȺɋɏɈȾȺɁȺɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɍɉɊɈȽɊȺɆȺ

ɂɁɇɈɋ

29. април 2017.
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Ɉɫɬɚɥɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

2.

ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐɉɊɈȽɊȺɆȺ

Ⱦɚɬɭɦ

ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɭɤɭɩɧɨ

Ɂɚɪɚɞɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɤɨʁɢɧɟ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚ

1.

ɅɂɐȿɈȼɅȺɒȶȿɇɈɁȺɁȺɋɌɍɉȺȵȿɇɈɋɂɈɐȺɉɊɈȽɊȺɆȺ

Ɇ. ɉ.

ɍɄɍɉɇɈ
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Ɉɛɪɚɡɚɰ

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ

ȼɊȿȾɇɈȼȺȵȿ ɈɐȿɇȺ ɉɊȿȾɅɈɀȿɇɈȽɉɊɈȽɊȺɆȺ
1. ɉɨɞɚɰɢɨɩɪɨɝɪɚɦɭ

ɇɚɡɢɜɧɨɫɢɨɰɚ
ɩɪɨɝɪɚɦ
ɇɚɡɢɜɩɪɨɝɪɚɦɚ
Ɉɛɥɚɫɬɢɡɱɥɚɧɚ
ɫɬɚɜɁɚɤɨɧɚ
ȼɪɫɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚ

ȽɈȾɂɒȵɂ± ɉɈɋȿȻɇɂ

Ȼɪɨʁɩɪɟɞɦɟɬɚ
2. Ɉɛɭɫɬɚɜʂɚʃɟ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ  ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɛɨɝ ɮɨɪɦɚɥɧɢɯɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤɚ ɩɨɩɭʃɚɜɚɫɟɫɚɦɨɚɤɨɩɨɫɬɨʁɟɩɪɨɩɢɫɚɧɢɪɚɡɥɨɡɢ
Ɋ
ɛɪ

ɈȻɍɋɌȺȼȴȺɋȿȾȺȴȿȼɊȿȾɇɈȼȺȵȿɉɊȿȾɅɈȽȺɉɊɈȽɊȺɆȺɁȻɈȽɋɅȿȾȿȶɂɏ
ɎɈɊɆȺɅɇɂɏȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇɂɏɇȿȾɈɋɌȺɌȺɄȺ

1.
2.
Ⱦɚɬɭɦ
ɉɨɬɩɢɫɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ
ɥɢɰɚʁɟɞɢɧɢɰɟɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ

3. Ɉɛɭɫɬɚɜʂɚʃɟ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɚ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɛɨɝ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɧɨɫɢɨɰɚɩɪɨɝɪɚɦɚɢɥɢɡɛɨɝɧɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟɝɡɧɚɱɚʁɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
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4. ɉɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɚɨɰɟɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɫɚɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚ
4Ɉɩɢɫɧɚɨɰɟɧɚ
4Ⱦɚɥɢɡɚɯɬɟɜɚɞɨɞɚɬɧɟɩɪɟɝɨɜɨɪɟ"
5.

Ʉɨɧɚɱɚɧɩɪɟɞɥɨɝɭɜɟɡɢɫɨɞɨɛɪɟʃɟɦɩɪɨɝɪɚɦɚ

Ⱦɚɥɢɫɟɩɪɟɞɥɚɠɟɨɞɨɛɪɟʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ȼɢɫɢɧɚɬɪɚɠɟɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ȼɢɫɢɧɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɤɨʁɚɫɟɩɪɟɞɥɚɠɟ
ɉɨɬɩɢɫɢɱɥɚɧɨɜɚ ɋɬɪɭɱɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟ

ȾȺɇȿ

1.
2.
3.

Ʉɪɚɬɚɤɤɨɦɟɧɬɚɪ
ɋɌɊɍɑɇȺɄɈɆɂɋɂȳȺ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ
6.

Ɉɞɥɭɤɚɨɨɞɨɛɪɟʃɭɩɪɨɝɪɚɦɚ

Ⱦɚɥɢɫɟɨɞɨɛɪɚɜɚɩɪɨɝɪɚɦ

ȾȺɇȿ

ȼɢɫɢɧɚɨɞɨɛɪɟɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
Ɋɨɤɨɜɢɡɚɭɩɥɚɬɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɪɚɬɟ± ɜɪɟɦɟɢɜɢɫɢɧɚ

ɪɚɬɚɞɨBBBBBBBBBBBBBBBȼɢɫɢɧɚBBBBBBBBBBBBBBBB
ɪɚɬɚɞɨBBBBBBBBBBBBBBBȼɢɫɢɧɚBBBBBBBBBBBBBBBB
ɪɚɬɚɞɨBBBBBBBBBBBBBBBȼɢɫɢɧɚBBBBBBBBBBBBBBBB

Ȼɪɨʁɢɞɚɬɭɦɪɟɲɟʃɚ
Ȼɪɨʁɢɞɚɬɭɦɭɝɨɜɨɪɚ
ȾɚɬɭɦBBBBBBBBBBBBBBBB_______
ɋɅɍɀȻȿɇɈɅɂɐȿȳȿȾɂɇɂɐȿɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ
ɋɅɍɀȻȿɇȺɁȺȻȿɅȿɒɄȺ

ɉɨɬɩɢɫɥɢɰɚɤɨʁɟʁɟɫɚɱɢɧɢɥɨɫɥɭɠɛɟɧɭɡɚɛɟɥɟɲɤɭ
Ⱦɚɬɭɦ
____________________________

29. април 2017.
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Ɉɛɪɚɡɚɰɛɪɨʁ1

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
ɈɉɒɌɂɇȺ ȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɂɁȳȺȼȺɈɉȺɊɌɇȿɊɋɌȼɍ
ɇȺɁɂȼɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɇɈɋɂɅȺɐɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɋɜɨʁɢɦɩɨɬɩɢɫɨɦɩɨɬɜɪɻɭʁɟɦɨɫɥɟɞɟʄɟ
x
ɍɩɨɡɧɚɬɢɫɦɨɫɚɩɪɟɞɥɨɝɨɦɩɪɨɝɪɚɦɚɢɪɚɡɭɦɟɥɢɫɦɨɫɜɨʁɭɭɥɨɝɭɭɩɪɨɝɪɚɦɭɬɟ ɨɛɚɜɟɡɟɤɨʁɟɩɪɨɢɡɢɥɚɡɟɢɡ
ɢɫɬɨɝɭɤɨɥɢɤɨɛɭɞɟɨɞɨɛɪɟɧɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
x
ɋɜɨʁɢɦɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɦɚ ʂɭɞɫɤɢɦɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɦ ɦɨɠɟɦɨɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɭɫɩɟɲɧɨɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭ
ɤɨʁɟʄɟɦɨɛɢɬɢɭɤʂɭɱɟɧɢɢɡɚɤɨʁɟʄɟɦɨɛɢɬɢɨɞɝɨɜɨɪɧɢ
x
ɋɚɝɥɚɫɧɢɫɦɨɞɚɧɨɫɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɚ ɛɭɞɟɧɨɫɢɥɚɰɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜʂɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦɬɟɭ
ɫɥɭɱɚʁɭɞɚɩɪɨɝɪɚɦ ɛɭɞɟɨɞɨɛɪɟɧɩɨɬɩɢɲɟɭɝɨɜɨɪɫɚɨɩɲɬɢɧɨɦɜȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ ɤɚɨɢɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢ
ɚɧɟɤɫɭɝɨɜɨɪɚ.
x
ɉɪɟɭɡɢɦɚɦɨɨɛɚɜɟɡɭɪɟɞɨɜɧɨɝɩɥɚɧɢɪɚʃɚɢɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɚɭɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨɦɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɟɦɚɧɨɫɢɨɰɭɩɪɨɝɪɚɦɚɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɯɬɟɜɢɦɚɢɡɭɝɨɜɨɪɚɩɨɬɩɢɫɚɧɨɝɢɡɦɟɻɭɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɢɧɨɫɢɨɰɚɩɪɨɝɪɚɦɚ.
x
ɇɨɫɢɨɰɭɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢɨɩɲɬɢɧɢ ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ ʄɟɦɨɨɦɨɝɭʄɢɬɢɫɭɩɟɪɜɢɡɢʁɭɫɜɢɯɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɚɨɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝɩɨɫɥɨɜɚʃɚɭɜɟɡɢɫɚɨɜɢɦɩɪɨɝɪɚɦɨɦ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ± ɩɚɪɬɧɟɪ
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ
Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
ɉɨɬɩɢɫ
Ⱦɚɬɭɦɦɟɫɬɨɩɟɱɚɬ
ɇȺɉɈɆȿɇȺ ɂɡʁɚɜɚ ɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭ ɬɪɟɛɚ ɛɢɬɢ ɩɨɬɩɢɫɚɧɚ ɢɞɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɭɡ ɚɩɥɢɤɚɰɢɨɧɢ ɮɨɪɦɭɥɚɪ ɡɚ ɫɜɟ ɤʂɭɱɧɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɟɧɚɩɪɨɝɪɚɦɭ
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