ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА V

БРОЈ 2

СМЕДЕРЕВО, 15. МАРТ 2012. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
Члан 4.
19.
На основу члана 3. став 2. Одлуке о поверавању комуналних делатности одржавања чистоће и управљање и
одржавање Регионалног центра за сакупљање, селекцију и
одлагање комуналног чврстог отпада на локацији „Сегда“
- Јелен до у Смедереву, стратешком партнеру путем јавног
конкурса („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
а у вези са Предлогом Комисије за спровођење поступка избора стратешког партнера за изградњу Регионалног центра
на локацији „Сегда“ - Јелен до у Смедереву,
Скупштина града Смедерева, на 38. седници одржаној
13. марта 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О ПОВЕРАВАЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ И УПРАВЉАЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА
САКУПЉАЊЕ, СЕЛЕКЦИЈУ И ОДЛАГАЊЕ
КОМУНАЛНОГ ЧВРСТОГ ОТПАДА НА
ЛОКАЦИЈИ „СЕГДА“ - ЈЕЛЕН ДО У СМЕДЕРЕВУ
PORR – WERNER & WEBER D.O.O. NIŠ
Члан 1.
Комуналне делатности одржавања чистоће и управљање и одржавање Регионалног центра за сакупљање,
селекцију и одлагање комуналног чврстог отпада на локацији „Сегда“ - Јелен до у Смедереву поверавају се PORR
– WERNER & WEBER D.O.O. NIŠ, као најповољнијем понуђачу.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-23/2012-12
У Смедереву, 13. марта 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

20.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије‘‘, број
72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС и 24/2011),
члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 5., а у
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 129/2007),
члана 14. став 1. тачка 2. и члана 19. став 1. тачка 5. Статута
града Смедерева (‘’Службени лист града Смедерева’’, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 38. седници одржаној
15. марта 2012. године, донела је
П Л А Н Д Е Т А Љ Н Е Р Е Г УЛ А Ц И Ј Е
„ШАЛИНАЧКИ ПУТ - ЗОНА МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ПРЕДУЗЕЋА’’ У СМЕДЕРЕВУ
A - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА

Члан 2.
Са Стратешким партнером ће се закључити Уговор
у складу са члановима 4. и 7. Одлуке о поверавању комуналних делатности одржавања чистоће и управљање и
одржавање Регионалног центра за сакупљање, селекцију и
одлагање комуналног чврстог отпада на локацији „Сегда“ Јелен до у Смедереву.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о поверавању комуналних делатности одржавања чистоће и управљање и одржавање Регионалног центра за сакупљање, селекцију и одлагање комуналног чврстог отпада
на локацији „Сегда“ – Јелен до у Смедереву, француском
конзорцијуму SADE CGTH - GIRUS WASTE INITIATIVES
DEVELOPMENT („Службени лист града Смедерева“, број
5/2011).

1. УВОДНИ ДЕО
Простор третиран овим Планом, обухвата део Индустријске зоне у Смедереву, који се простире у залеђу улице
Шалиначки пут, између „старог“ Шалиначког пута, коридора будућег индустријског колосека кроз Годоминско поље,
старог корита Језаве и насеља Мали Кривак.
Обзиром да се јавила потреба за проширењем индустријске зоне (уз исказан интерес града Смедерева), положај овог простора у зони рада, његово планско опредељење
за ту намену, постојећи садржаји и инфраструктура, довело
је до потребе његовог проширења и уређења.
2. ПОВОД ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Повод за израду Плана је Одлука о изради Плана детаљне регулације „Шалиначки пут – зона малих и средњих предузећа“ у Смедереву, број 350-355/2009-11 од
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10.09.2009. године („Службени лист града Смедерева‘‘,
број 17/2009).
3. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Циљ израде Плана детаљне регулације “Шалиначки
пут – зона малих и средњих предузећа” у Смедереву је сагледавање и дефинисање реалних карактеристика, потенцијала и ограничења, развојних приоритета предметног
простора, у смислу његовог усаглашавања са постављеним
планским решењима из планова вишег реда, као и других
питања од значаја за израду одговарајућег планског документа.
Један од примарних циљева израде Плана је утврђивање општег интереса, односно предлог одређивања површина јавне намене у оквиру грађевинског подручја, као и
услови опремања, али и утврђивање начина и услова коришћења простора у читавом обухвату Плана.
4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Правни основ за израду Плана је:
 Одлука о изради Плана детаљне регулације “Шалиначки пут – зона малих и средњих предузећа”
у Смедереву, број 350-355/2009-11 од 10.09.2009.
године („Службени лист града Смедерева‘‘, број
17/2009)
 Закон о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број 72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука
УС, 24/2011)
 Правилник о садржини, начину и поступку израде
планских докумената („Сл. гласник РС“, бр.31/2010,
69/2010 и 16/2011).
5. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Плански основ за израду Плана је:
 Генерални план „Смедерево 2020.“(„Сл. лист општине Смедерево“, бр.09/2006.)
 Планом намене површина у Генералном плану
„Смедерево 2020.‘‘ предметно подручје је у целости
обухваћено површинама рада.
 Правилима грађења у Генералном плана за Зоне
рада, којима је обухваћен предметни простор, утврђени су урбанистички показатељи и правила за изградњу, који се огледају у следећем:
 Зона рада обухвата просторе намењене индустрији
и пратећим садржајима – ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ,
просторе намењене малој привреди – ЗОНЕ МАЛЕ
ПРИВРЕДЕ, са делатностима из области производног занатства и широког дијапазона индустријске и
прерађивачке делатности на нивоу малих предузећа, просторе намењене складишним, сервисним и
другим услужним капацитетима у функцији зоне
рада, и пословни објекти.
За зону се утврђују следећи урбанистички показатељи:
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
СТЕПЕН ИЗГРАЂЕНОСТИ
СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕНОСТИ ЗЕМЉИШТА
УЧЕШЋЕ ЗЕЛЕНИЛА

ЗОНА РАДА
Максимално 1.0
60% 1 ha
40 %  1 ha
минимални 20 % < 1 ha
минимално 30 % > 1 ha
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Грађевинска парцела према намени изградње
Минималне величине парцела дате су у табели, док се
максимална величина не условљава и зависи од делатности
и њеног обима.
Мин. повр.
парцеле

Мин.шир.
парцеле

ИНДУСТРИЈСКИ – ПРОИЗВОДНИ
ОБЈЕКТИ

2,50 ha

100 m

СКЛАДИШТА, СЕРВИСИ,
ПОГОНИ

0,25 ha

50 m

ЗОНА

РАДА

6. ОБУХВАТ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА
Граница, парцеле и површина обухвата Плана
Простор третиран овим Планом обухвата део Индустријске зоне у Смедереву, који се простире у залеђу улице
Шалиначки пут, између „старог“ Шалиначког пута, коридора будућег индустријског колосека кроз годоминско поље,
старог корита Језаве и насеља Мали Кривак.
Границу простора чини:
 са северне стране – некатегорисани пут („стари“
Шалиначки пут, к.п. 461 новог премера КО Смедерево);
 са источне стране –коридор пруге из Плана детаљне регулације за изградњу пруге од постојеће пруге
Смедерево-Мала Крсна до индустријске луке USS
Serbia;
 са јужне стране –старо корито Језаве, к.п.468 новог
премера КО Смедерево);
 са северозападне стране –према парцелама 471,
556/1 и 556/2 КО Смедерево.
Катастарске парцеле у обухвату Плана
Парцеле (новог премера) обухваћене овом границом
су следеће:
464/41, 464/45, 464/46, 464/25, 464/24, 464/23, 464/17,
464/16, 464/15, 464/14, 464/13, 464/12, 464/7, 464/8, 464/9,
464/6, 464/5, 464/4, 464/42, 464/11,464/31,464/3, 464/29,
470/29, 470/31, 470/32, 470/33,
470/43, 470/49, 470/28, 470/35, 470/36, 470/12, 470/11,
470/24, 470/13, 470/16, 470/17, 470/23, 470/21,
470/39, 470/41,470/46, 470/22, 470/2, 472, 473, 471, 474,
470/3, 470/4, 470/37, 470/25, 470/47, 464/26, 464/27, 464/28,
464/44, 464/22, 464/18, 464/19, 515/2, 464/40, 464/47, 464/1,
464/2, 463/2, 463/1, 462/1, 464/34, 461.
7. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
7.1 Постојећа намена и режим коришћења
земљишта
Предметно подручје налази се у обухвату Генералног
плана „Смедерево 2020.“ и није покривено урбанистичким
планом нижег реда.
Иако је предметни простор кроз све новије стратешке
и друге планске документе опредељиван као део Индустријске зоне, односно простор намењен развоју привредне
и индустријске делатности, што је делимично и приведено намени, већи део простора и даље се користи као доминантно пољопривредно, неизграђено и (не)обрађивано
земљиште.
Основу саобраћајног система целокупне Индустријске зоне представља локални пут Л-1 Смедерево-Шалинац
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(улица Шалиначки пут). Предметни простор у обухвату
плана саобраћајно је повезан са Шалиначком улицом саобраћајницом која се управно прикључује на Шалиначку
улицу и у Концепту је назначена као примарна, а такође
у локалном систему саобраћајница на простору Концепта
Плана детаљне регулације „Шалиначки пут – зона малих
и средњих предузећа“ практично представља примарну,
основну у односу на све друге саобраћајнице у систему.
Ова саобраћајница је и једина веза постојећих садржаја на
простору ПДР-а „Шалиначки пут – зона малих и средњих
предузећа“ са системом градских саобраћајница.
Непосредно поред предметног простора налази се
индустријска пруга. Пруга почиње - одваја се од јавне железничке пруге Смедерево – Мала Крсна; садржи један колосек, без контактне електро мреже и слепо се завршава.
Пруга се пружа у правцу југоисток-северозапад и планира
се реконструкција пруге и изградња њеног наставка до индустријске луке „USS Serbia“. Пруга је паралелна са Шалиначком улицом, а предметни простор практично се налази
између пруге и Шалиначке улице; пруга и Шалиначка улица тангирају предметни простор.
У графичком прилогу бр.1 приказано је Постојеће стање са претежном наменом површина.
7.2 Постојеће стање и капацитети техничке и
комуналне инфраструктуре
Комплекс је делимично опремљен инфраструктурном
мрежом, односно постоји водоводна, електроенергетска и
телекомуникациона инфраструктурна мрежа и то углавном
у централном делу третираног подручја, где су изграђени
производни и складишни капацитети који су у функцији.
Кроз предметно подручје простире се главни доводни
цевовод Ø800 mm, као и магистрални цевовод Ø500 mm, а
измештање и реконструкција дела те линије је у току.Такође су изведени и водови Ø250 mm, Ø200 mm и Ø160 mm.
Кроз третирано подручје пролази надземни електроенергетски вод напонског нивоа 110kV и вод напонског
нивоа 10kV кроз централни и северни део третираног подручја, затим у југозападном делу Плана пролазе два вода
напонског нивоа 35kV као и вод напонског нивоа 10kV.
У оквиру предметног подручја постоји делом изграђена телекомуникациона мрежа и то ТК каблови положени у
рову, са неколико унутрашњих ТК извода за поједине парцеле, као и самостојећи ТК стубићи.
7.3 Oцена стања животне средине
На основу карактеристика подручја, а с обзиром на
намену површина, начин коришћења земљишта, изграђене
структуре, привредне активности, саобраћај и др., идентификовани потенцијални извори загађивања животне средине су: индустријска постројења, комуналне отпадне воде,
неадекватно прикупљање и депоновање отпада, пољопривредна активност, одвијање друмског саобраћаја.
Из наведених разлога, донето је Решење о приступању израде Стратешке процене утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације „Шалиначки пут – зона малих и
средњих предузећа“ у Смедереву на животну средину, бр.
501-213/2009-08 од 12.10.2009. године, од стране Одељења
за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске
управе Смедерево.
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8. КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА
8.1 Процена развојних могућности
Развојне могућности предметног подручја детерминисане су првенствено његовим локацијским карактеристикама, односно позиционираношћу у односу на непосредно и
шире окружење.
Потенцијал овог простора представља:
 релативна близина и добра повезаност са главним
градским и магистралним саобраћајним правцима;
 планирана локација теретне железничке станице и
могућност функционалног повезивања предметног
подручја са њом;
 релативна доступност примарним инфраструктурним системима.
Овакав положај, битно одређује његове развојне могућности и детерминише избор могућих намена и начина
употребе простора.
8.2 Подела на урбанистичке зоне и целине у
обухвату Плана
У границама третираног подручја се програмски
опредељују целине, усаглашено њиховим микрокарактеристикама и међуодносима:
 наслеђен облик и распоред парцела и јавних површина, сада проширен и концептуално заокружен,
означен као Зона индустријско-производних и услижно-сервисних капацитета;
 комплекс мултифункционалне опредељености са већим површинама парцела које се налазе у јужном
делу третираног подручја и преузимањем обавеза
функције заштитног појаса према граду, означен
као Зона складишних и саобраћајних терминала,
спортско-рекреативних садржаја;

Б – ПЛАНСКИ ДЕО
1. НAМЕНА ЗЕМЉИШТА
У граници Плана дефинисана је основна подела земљишта на грађевинско земљиште и водно земљиште.
Предметно подручје је градско грађевинско земљиште, у целости обухваћено површинама рада, делом изграђено, делом неизграђено, углавном делимично уређено,
односно опремљено примарном мрежом комуналне и техничке инфраструктуре.
У оквиру планског подручја планиране површине
предвиђене су као површине јавне намене, грађевинско
земљиште предвиђено за изградњу планираних садржаја.
У графичком прилогу бр.2 приказане су Планиране
намене површина.
2. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Овим Планом се дефинишу површине јавне намене,
према критеријуму да ће као површине јавне намене бити:
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3. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА
КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЗОНА И ЦЕЛИНА
ОДРЕЂЕНИХ ПЛАНОМ

 постојеће водно земљиште (бара – к.п. 471 новог
премера КО Смедерево),
 парцеле високонапонских објеката (к.п. 464/2, 470/4
и 470/3 новог премера КО Смедерево)

3.1 Урбанистичке целине и зоне

 површина резервисана за теретну железничку станицу

У границама третираног подручја програмски се
опредељују две целине, усаглашено њиховим микрокарактеристикама и међуодносима, а у складу са дефинисаним
наменама. Сваку од целина дефинишу посебни услови и
режим коришћења, за које се утврђују посебна правила
уређења и грађења.
 Целина А - Индустријско-производни и услужно
-сервисни капацитети;
 Целина Б - Зона складишних и саобраћајних терминала, спортско-рекреативних садржаја;

 сви планирани појасеви саобраћајница унутар третираног подручја,
 постојеће парцеле у јавној својини кп. 515/1, 515/2,
461 и 463/2.
 предвиђено је укидање јавног пољског пута кп.
463/1 у својој величини и позицији а њену функцију
преузимају предвиђени коридори саобраћајница.
3.2 Биланс површина

НАМЕНА ПОВРШИНА

Целина

Површина
(ha)

Саобраћајне површине

12.47

Површине јавне намене

Простор резервисан за планирану теретну
железничку станицу

4.78

Парцеле електро-енергетских објеката
Водно земљиште

0.02
0.64

Површине јавне намене – укупно
Грађевинско земљиште предвиђено
за изградњу планираних садржаја

17.91

А

Индустријско-производни и услужно
сервисни капацитети

32.55

Б

Зона складишних и саобраћајних терминала,
спортско-рекреативних садржаја

7.89

%
(од укупне
површине)

30.70

Укупно грађевинско земљиште предвиђено за изградњу планираних садржаја

40.44

69.30

Укупна површина Плана

58.35

100.00

У графичком прилогу бр.3 приказана је Подела на зоне и целине и површине јавне намене.

4. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, КОРИДОРИ И
КАПАЦИТЕТИ САОБРАЋАЈНЕ, ТЕХНИЧКЕ
И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
4.1 Трасе, коридори и капацитети саобраћајница
Систем саобраћајница унутар комплекса формира се
на основама постојећих саобраћајница и већ дефинисаних
коридора за наставак изградње нових саобраћајница.
Задржавају се постојеће трасе саобраћајница и у
њиховом продужетку формирају се –настављају се нове
саобраћајнице тако да у коначном облику формирају ортогонални систем. Коридори јавног земљишта формирани
су на основу трасе саобраћајница, а димензионисани су
према потребном капацитету саобраћајница и комуналних
инфратсруктурних објеката чија се изградња у потпуности
планира унутар коридора јавних површина тј. улица. При-

ликом одређивања трасе саобраћајница и ширине коридора
(као задати услов) уважаване су постојеће линије катастарских парцела, а као задати услов је и план да се установљене линије парцела наставе у продужетку и приликом
одређивања линија нових парцела.
Саобраћајница која почиње од раскрснице са Шалиначком улицом, продире кроз средину простора обухваћеног планом и пружа се према индустријској прузи представља примарну саобраћајницу у оквирима локалне саобраћајне мреже. Уз ову примарну саобраћајницу, саобраћајну
матрицу чине бочне саобраћајнице које су управно орјентисане у односу на примарну и под правим углом се укршатају са њом, као и две паралелне примарној које повезује
бочне. Ове улице имају нижи ранг и основна функција им
је приступ за све парцеле припадног подручја. Две ободне
саобраћајнице које оивичавају предметни простор такође
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су по значају примарне у односу на попречне и основна
функција им је повезивање бочних – приступних улица у
заокружен саобраћајни систем.
Технички елементи саобраћајница и геометрија раскрсница димензионисани су са параметрима који задовољавају услове за саобраћај са повећаним учешћем и потребама и техничко-маневарским карактеристикама за кретања теретних возила. Уз сваку саобраћајницу планирани су
тротоари са једне стране коловоза.
4.2 Трасе, коридори и капацитети техничке
инфраструктуре
Планом се задржавају постојећи капацитети и трасе
изграђене техничке инфраструктуре, према подацима и
условима надлежних дистрибутивних предузећа.
Планирани капацитети техничке инфраструктуре, не
утврђују се овим Планом.
Потребна инфраструктура дефинисаће се на основу
потреба планираних садржаја у комплексу, а реализоваће
се на основу Локацијске дозволе у складу са овим Планом.
Планом се утврђују коридори за планирану инфраструктуру.
Електроенергетска мрежа
Кроз третирано подручје пролази надземни електроенергетски вод напонског нивоа 110kV и вод напонског
нивоа 10kV кроз централни и северни део третираног подручја, затим у југозападном делу Плана пролазе два вода
напонског нивоа 35kV (од којих један није у функцији) као
и вод напонског нивоа 10kV, што представља одређено физичко-просторно ограничење за будуће уређење простора.
Планом је предвиђено да свака локација има могућност прикључења на електроенергетску мрежу, а капацитет
ће бити одређен кроз издавање Локацијске дозволе.
Потребан број и капацитет трафо-станица ће се утврђивати у складу са динамиком изградње привредних садржаја у обухвату Плана. Трафо-станице ће се постављати у
коридорима површина јавне намене, без формирања засебних парцела.
Гасоводна мрежа
На предметном простору нема гасовода и гасоводних
објеката.
У непосредној близини, изграђени су и у експлоатацији:

Разводни гасовод, РГ 01-10, деоница Панчево –
Смедерево, за радни притисак до 50 бара,

ГМРС „Велур“ и

Градски гасовод у Индустријској зони Смедерева за
притисак од 6 бара.
За планиране нове садржаје обухваћене Планом, процењена потребна количина природног гаса је од 2000 до
2500 m³/h.
Процењене количине природног гаса обезбедити изградњом гасовода и гасних објеката на следећи начин:

Изградњом новог дела ГМРС „Велур 2“ капацитета
око 20 000 m³/h са излазним притиском 6 – 12 бара;

Новим делом мерно-регулационе станице „Велур
3“ капацитета до 6000 m³/h , П1/П2 = 12/4 бар, на
постојећој локацији ГМРС „Велур“, односно ГМРС
„Велур2“;
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Изградњом дистрибутивне гасоводне мреже у комплексу радне зоне и изван комплекса од МРС „Велур 3“ до границе предметне зоне;

Изградњом потребног броја потрошачких мерно
-регулационих станица у радној зони и

Изградњом гасних котларница и унутрашњих гасних инсталација за будуће кориснике.
Свако правно и физичко лице – корисник, мора имати
сопствени мерач потрошње природног гаса.
Могуће је, на основу опредељења надлежног дистрибутивног предузећа, предвидети и изградњу МРС-а притиска 12/4 бара у обухвату Плана, одакле би се дистрибутивна
мрежа разводила до потрошача.
Телекомуникациона мрежа
У оквиру предметног подручја постоји делом изграђена телекомуникациона мрежа и то ТК каблови положени у
рову, са неколико унутрашњих ТК извода за поједине парцеле, као и самостојећи ТК стубићи.
Планским решењем предвиђен је приступ путем ТК
канализације свим новопланираним објектима, односно
потребно је капацитете ТК канализације и ТК мреже прилагодити будућим потребама повезивања на ТК мрежу унутар границе Плана.
За постављање нове ТК инсталације неопходно је
обратити се надлежном дистрибутивном предузећу.
4.3 Трасе, коридори и капацитети комуналне
инфраструктуре
Водоводна мрежа
Кроз предметно подручје простире се главни доводни
цевовод Ø800 mm, као и магистрални цевовод Ø500 mm, а
измештање и реконструкција дела те линије је у току, тако
да ће се нова траса пружати дуж парцела 464/31, 464/3 и
464/29 све до Главне саобраћајнице, а онда коридором те
саобраћајнице до трасе постојеће водоводне линије Ø500
mm, где ће се прикључити.
На основу Главног пројекта водоснабдевања привредних објекта лоцираних у индустријској зони иза „Електромораве“ и Идејног пројекта водоводне линије Ø250 mm од
ППВ дуж Шалиначког пута са везом на транспортни вод,
изведена је линија Ø250 mm од ППВ до чвора D, Ø200 mm
од чвора D до чвора 1, као и део линије Ø160 mm, од чвора
1 до чвора 3.
Планским решењем је предвиђено снабдевање третираног подручја технолошком и санитарном водом из
Фабрике за прераду воде која се налази у комплексу ЈКП
„Водовод‘‘. У том смислу је коридорима планираних саобраћајница унутар подручја Плана предвиђена изградња
дистрибутивне водоводне мреже од овог цевовода до будућих потрошача.
Пречник ове дистрибутивне мреже не може бити
мањи од Ø110.
Ово проширење допринеће да свим парцелама, односно, свим планираним садржајима буду омогућени технички услови за прикључење на водоводну мрежу.
Фекална канализациона мрежа
Планским решењем ће се (у складу са опредељењима Генералног плана) евакуисање фекалних отпадних
вода уредити изградњом канализационог система који ће
сакупљене воде од појединачних корисника преко секундарне канализационе мреже упуштати у Постројење за
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пречишћавање отпадних вода (ППОВ) која је планирана
Планом детаљне регулације дела Индустријке зоне и Индустријског парка у Смедереву („Службени лист општине
Смедерево‘‘, бр. 13/2007).
Генералним планом је предвиђена изградња општег
колектора Ø1600 трасом Шалиначког пута од градског подручја Смедерева до ППОВ. На овај колектор Ø1600, треба
да се прикључи секундарна канализациона мрежа која се
планира трасама предвиђених секундарних саобраћајница
у комплексу.
Будући да је у овом тренутку неизвесна јаснa динамикa изградње ППОВ, овим Планом се предвиђа привремено
решавање проблема одвођења отпадних вода изградњом
појединачних водонепропусних септичких јама (строго
контролисаног квалитета), до изградње овог Постројења.
Ове септичке јаме задржале би се и након повезивања интерне канализационе мреже на јавни систем (што је апсолутна обавеза након његове изградње), као алтернативно
решење за случај евентуалних дефекта на јавној мрежи,
како будући садржаји не би били угрожени изливањем фекалне канализације.
Aтмосферска канализациона мрежа
Обзиром на карактер будућих објеката и велике површине са којих ће се одводњавати атмосферске воде, сакупљање атмосферилија организовати унутар појединачних
комплекса затвореним каналима из којих би се – након
предтретмана евентуалних запрљаних атмосферских вода
(таложници и сл.) – оне упуштале у постојеће и планиране
путне јаркове дуж саобраћајница. Сви предложени модули
– захваљујући својој позицији – имаће могућност директног упуштања атмосферилија у отворене канале, који се
пружају коридорима постојећих и планираних саобраћајница.
Одвођење атмосферских вода са планираних саобраћајница, ће се системом затворених канала одводити
у реципијенте одређене условима надлежног предузећа, а
предвиђа се и изградња две црпне станице за препумпавање отпадних вода, лоцираних у површинама јавне намене,
чије ће прецизне локације бити одређене пројектом.
5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
За површине водног земљишта, парцела високонапонских објеката и резервисаног земљишта за теретну железничку станицу овим Планом се не дефинишу посебне површине јавне намене. Водно земљиште остаје у постојећој,
катастарски дефинисаној површини, док ће се потребна површина јавне намене за теретну железничку станицу утврђивати у оквиру овим Планом резервисане површине, а на
основу исказаног захтева и потреба управљача (ЈП „Железнице Србије‘‘) за активирањем и изградњом станице.
5.1 Предложено грађевинско земљиште као површине јавне намене за ПДР „Шалиначки пут – зона малих и средњих предузећа“
Предлог земљишта које је планом предвиђено као површине јавне намене чине коридори земљишта у којима је
планирана изградња саобраћајница и пратеће инфраструктуре.
Ови коридори се формирају на начин који је дат у графичком прилогу број 6 План регулације и састоје се од:
 целих парцела број 470/32; 470/24 ;463/2 и 464/28;
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 делова парцела
део један катастарске парцеле број 464/1; део један, три
и осам катастарске парцеле број 464/41 ; део један и три
катастарске парцеле број 464/34 ; део четири катастарске парцеле број 462/1 ; део два катастарске парцеле број
464/12 ; део два катастарске парцеле број 464/13 ; део два
катастарске парцеле број 464/14 ; део два катастарске парцеле број 464/15 ; део два катастарске парцеле број 464/16 ;
део два катастарске парцеле број 464/17 ; део два катастарске парцеле број 464/18 ; део два катастарске парцеле број
464/19 ; део два катастарске парцеле број 464/22 ; део два
катастарске парцеле број 464/23 ; део два катастарске парцеле број 464/24 ; део два катастарске парцеле број 464/25 ;
део два катастарске парцеле број 464/26 ; део два катастарске парцеле број 464/27 ; део два катастарске парцеле број
470/25 ; део један и тридесет {ест катастарске парцеле број
470/2 ; део два катастарске парцеле број 470/29 ; део два
катастарске парцеле број 470/33 ;
 делова парцела које су већ у јавној својини и то део
четири катастарске парцеле број 463/1 и део један
катастарске парцеле број 515/1.
Делови један, два и три катастарске парцеле број
463/1 која је парцела у јавној својини, планом је предвиђено да учествују у формирању грађевинских парцела т.ј.
могуће их је отуђити на начин превиђен Планом.
Планом је резервисана локација теретне железничке
станице коју дефинишу:
део два катастарске парцеле број 470/2, део осам катастарске парцеле број 462/1, део једанаест катастарске парцеле
број 464/11 и део седам катастарске парцеле број 464/34.
Планом је предвиђено да катастарске парцеле број
472,473 и део четрдесет к.п.број 470/2 чине једну парцелу
као и катастарска парцела број 474 са деловима четрдесет
три и четрдесет четири.
Део два катастарске парцеле број 464/1 чини заузеће
те парцеле од стране катастарске парцеле број 464/46 .То
заузеће не условљава реализацију тог коридора, па постоји
могућност да се тај део парцеле прода власнику тј легализује фактичко заузеће.
Начин формирања, распоред и облик делова парцела,
нумерација граничних тачака дати су у графичком прилогу
број 5.
Вредности новопројектованих граничних тачака које
дефинишу земљиште у јавној својини дате су у следећој
табели:
Бр.тачке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Y
7496162.01
7496167.16
7496200.96
7496147.24
7496190.27
7496187.22
7496214.99
7496230.41
7496258.17
7496285.75
7496312.11
7496271.44
7496361.00
7496355.47
7496329.03

X
4947262.26
4947253.32
4947269.46
4947184.40
4947156.80
4947151.97
4947195.95
4947124.68
4947168.65
4947212.34
4947254.09
4947279.72
4947294.07
4947285.31
4947243.44
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

7496302.58
7496346.80
7496373.83
7496400.70
7496445.93
7496418.64
7496391.01
7496407.84
7496435.56
7496462.88
7496490.31
7496517.74
7496529.74
7496595.97
7496560.10
7496532.67
7496505.24
7496627.55
7496705.12
7496247.33
7496275.03
7496290.97
7496296.98
7496296.11
7496308.63
7496311.24
7496318.94
7496362.84
7496334.61
7496351.52
7496379.70
7496393.79
7496421.86
7496449.93
7496477.87
7496317.83
7496339.97
7496382.82
7496444.06
7496439.73
7496361.76
7496326.50
7496258.55
7496134.85
7496243.76
7496232.79
7496215.36
7496211.57
7496165.94
7496123.71
7496095.62
7496137.86
7496205.14
7496177.55
7496068.62
7496041.87
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4947201.54
4947173.18
4947215.19
4947256.93
4947228.55
4947186.95
4947144.83
4947134.03
4947176.28
4947217.92
4947259.73
4947301.55
4947319.84
4947329.66
4947274.97
4947233.15
4947191.34
4947227.57
4947346.16
4947114.01
4947157.90
4947086.43
4947095.77
4947083.18
4947075.27
4947117.94
4947129.89
4947101.89
4947058.85
4947048.17
4947091.13
4947021.45
4947064.25
4947107.03
4947149.61
4946996.77
4947031.81
4947004.73
4946948.01
4946941.40
4946822.60
4946768.88
4946811.45
4946711.83
4946642.83
4946626.11
4946637.14
4946639.55
4946668.45
4946695.21
4946653.36
4946626.60
4946583.97
4946541.95
4946610.74
4946568.50

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
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7496150.11
7496143.25
7496100.34
7496015.11
7495988.35
7496042.34
7495931.70
7496172.83
7496117.59
7496106.55
7496078.73
7496039.31
7495969.04
7496012.17
7496051.71
7496024.96
7495985.42
7495942.28
7495915.52
7495958.66
7495998.20
7495971.44
7495931.90
7495888.76
7495859.82
7495902.96
7495942.50
7495923.27
7495909.47
7495884.92
7495857.70
7495846.96
7495829.43
7495855.39
7495898.60
7496300.17
7495807.60
7495812.19
7495838.94
7495882.15
7495925.36
7495952.12
7495908.91
7495865.70
7495848.93
7495806.59
7495804.59
7495795.69
7495777.73
7495764.55
7495761.94
7495769.31
7495742.34
7495739.72
7495747.12
7495676.32

4946500.14
4946489.68
4946472.44
4946526.27
4946484.03
4946449.93
4946394.62
4946806.20
4946722.76
4946706.08
4946664.06
4946689.22
4946673.63
4946646.39
4946621.42
4946579.18
4946604.15
4946631.40
4946589.16
4946561.91
4946536.94
4946494.71
4946519.68
4946546.92
4946501.24
4946473.99
4946449.02
4946418.68
4946415.57
4946431.07
4946535.28
4946537.18
4946586.16
4946627.13
4946599.84
4947141.86
4946647.18
4946654.42
4946696.65
4946669.37
4946642.08
4946684.32
4946711.61
4946738.89
4946749.48
4946776.23
4946679.49
4946680.48
4946730.67
4946767.50
4946789.86
4946810.97
4946770.26
4946792.76
4946813.72
4946858.49
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
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7495691.17
7495732.35
7495800.81
7495758.08
7495704.90
7495780.31
7495659.24
7495691.92
7495824.54
7495885.87
7496312.24

4946909.42
4946883.42
4946898.16
4946924.15
4946956.49
4946664.33
4946620.94
4946493.38
4946540.92
4946369.84
4947134.17

Остале граничне тачке које са новопројектованим
учествују у формирању земљишта предвиђеног за површине јавне намене су преузете од СКН-Смедерево и оне су
приложене у документацији.
Могућности парцелације и препарцелације грађевинског земљишта ван планираних површина јавне намене у
обухвату Плана, треба остварити кроз пројекте парцелације и препарцелације а према правилима грађења из ПДР-а.
6. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА
УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
У предметном Плану, површине јавне намене, односно површине које јесу или се планирају као земљиште у
јавној својини, су:
 водно земљиште – к.п. 471 новог премера КО Смедерево;
 грађевинско земљиште намењено за изградњу железничке станице;
 грађевинско земљиште за изградњу саобраћајне и
друге инфраструктуре.
6.1. Водно земљиште
За ове површине се не прописују посебни услови
овим Планом.
Овим Планом се не предвиђа коришћење ових површина, а евентуална изградња на њима се реализује на основу услова надлежног водопривредног предузећа.
6.2. Грађевинско земљиште намењено за изградњу
железничке станице
Овим Планом се не утврђују правила за изградњу унутар комплекса планиране железничке станице.
Изградња садржаја железничке станице, утврђиваће
се на основу посебних пројеката управљача инфраструктуром (ЈП „Железнице Србије“), а овим Планом се резервише
површина за ову намену у складу са опредељењима надлежног управљача у Генералном плану „Смедерево 2020. године“.
6.3. Парцеле електро-енергетских објеката
Ове парцеле се односе на формиране парцеле стубних
трафо станица и високонапонских далековода.
Парцеле се задржавају овим Планом и за њих се не
дефинишу правила уређења и грађења.
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6.4. Грађевинско земљиште
6.4.1. Правила регулације
Саобраћајна мрежа
Све постојеће и планиране саобраћајнице као и сви
инфраструктурни системи имају се изградити у појасу регулације, тј. на површинама јавне намене.
Регулација примарне саобраћајнице је променљиве
ширине и износи 30 метара, колико износи на почетку простора у обухвату плана и повећава се све до 65 метара на
делу од последње раскрснице са бочним улицама, односно
непосредно испред укрштања са железничком пругом. Ширина регулације старог шалиначког пута целом дужином
износи између 10,5 до 12,5, односно углавном око 11 метара. Појас регулације свих осталих секундарних саобраћајница је ширине 20 метара.
Регулација улица одређена је аналитичко-геодетским
елементима и приказана у графичком делу плана – графички прилог број 4.
Инфраструктурна мрежа
Комплетна инфраструктурна мрежа у обухвату Плана
(графички прилог бр.6) води се коридорима постојећих и
коридорима новопланираних саобраћајница.
Синтезним пројектом инфраструктурне мреже начелно је усаглашен међусобни положај појединих инфраструктурних система, у складу са правилима за њихову изградњу
Инфраструктурни објекти (трафостанице, и др.) смештају се у коридор земљишта јавне намене, изван површина тротоара.
6.4.2. Правила нивелације
Саобраћајна мрежа
Нивелација саобраћајница у подужном и попречном
смислу дефинисана је у односу на нивелету постојећег –
изграђеног дела примарне саобраћајнице, конфигурацију
терена, хидролошке особености терена и техничке услове
за ефикасно одвођење вода са саобраћајних површина. Генерално нивелета саобраћајница је за око 1 до 1,5 метар
изнад нивоа околног терена.
Нивелета саобраћајница дефинисана је на начин да је
на средини улица нивелета износи око 72,0 m; подужни пад
улица је усмерен ка раскрсницама на којима је нивелета око
71,5m.
Попречни пад улица одређен је као једнострани, усаглашен са решењем за изградњу система атмосферске канализације. Највећи попречни пад износи до 2,5%.
Саобраћајне прикључаке, односно рампе којима се
омогућује приступ са парцела на јавну саобраћајну мрежу
потребно је прилагодити нивелацији саобраћајница и конструисати их тако да буду задовољени услови који проистичу из возно-динамичких карактеристика меродавних
возила.
Нивелациони план јавних саобраћајних површина
приказан је у графичком делу плана – графички прилог
број 4.
Карактеристични профили саобраћајница, приказани
су у графичком прилогу бр.4.1.
Инфраструктурна мрежа
Нивелација инфраструктурне мреже се утврђује на
основу прописаних услова за изградњу појединих инфра-
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структурних система, позиције постојећих и пројектованих
делова мреже и објеката, као и међусобног положаја инсталација у коридору.
Општа правила нивелације појединих инфраструктурних система утврђена су општим правилима грађења за
инфраструктурну мрежу.
Укрштања инфраструктурне мреже реализују се према општим правилима и нормативима за изградњу појединих система.
6.4.3. Правила парцелације
Планом се формирају (предлажу) парцеле саобраћајница, у чијем коридору се предвиђа и постављање свих
других инфраструктурних водова.
6.4.4. Правила уређења и грађења
Правила уређења и грађења саобраћајних површина
Правила уређења
Обзиром да је у обухвату плана једино примарна саобрћајаница у једном делу изграђена, уређење саобраћајних
површина подразумева изградњу потпуно нових саобраћајница.
Уређење саобраћајних површина подразумева следеће:
 изградња тротоара дуж изграђеног дела примарне
улице,
 изградња наставка примарне улице (коловоз и тротоар са једне стране),
 изградња нових саобраћајница, коловоз и тротоар са
једне стране,
 изградња канала за прикупљање атмосферских вода
са саобраћајних површина непосредно уз саобраћајнице као прва фаза до изградње система атмосферске канализације као крајње решење.
Правила грађења
Правило за грађење саобраћајница је јединствено и за
све саобраћајнице важи да се имају изградити са коловозом
ширине 7 метара, са две саобраћајне траке. За оивичење
коловоза предвиђено је бетонским ивичњацима. Ивичњаке
уградити најмање стандардне висине (12 cm) сем на местима колских улаза у суседне парцеле где је потребно упустити ивичњаке. Свака саобраћајница садржи тротоар са једне
стране коловоза, ширине 2 метара. Део конструкције тротоара непосредно уз пешачке прелазе пројектовати као рампе
за потребе несметаног кретања лица са инвалидитетом.
Основни радијуси лепеза на раскрсницама по правилу
износе 12 метара; радијуси могу бити изведени и као троцентрични са параметрима који задовољавају возно-динамичке услове за скретање теретних возила.
Коловозна конструкција саобраћајница се планира за
тешки саобраћај.
Реконструкцијом саобраћајнице, у појасу њене регулације, могуће је предвидети местимична проширења
коловоза за формирање пратећих саобраћајних површина
(уливно-изливних трака, аутобуска или такси стајалишта,
путничка и теретна одморишта, паркиралишта и сл.).
У појасу регулације ових саобраћајница не планира се
изградња јавних паркинг површина за путничка и теретна
возила.
У појасу регулације саобраћајнице могућа је изградња
и формирање јавног уличног зеленила (дрвореди).

Страна 9 – Број 2

Уз коловозну конструкцију планирати путне јаркове
за одвођење површинских вода са коловозних и тротоарских површина.
Предвиђено је постављање система јавне расвете у
циљу омогућавања бољих видних услова возачима и правовремено и јасно уочавање тока и границе улице, укрштања,
прикључке, пешачке прелазе и саобраћајну сигназацију.
Основни геометријски елементи саобраћајница приказани су на графичком прилогу, а димензионисани су према функцији у експлоатацији, возно-динамичким критеријумима за теретна возила.
Правила уређења и грађења инфраструктурне мреже
Правила уређења
Коридорима постојећих и планираних саобраћајница унутар подручја Плана предвиђена је изградња инфраструктурну мреже.
Земљиште потребно за изградњу инфраструктуре
условно се дефинише ширином заштитних појасева инфраструктурних система, у складу са стандардима, прописима и нормативима из наведених области, као и у складу са
условима надлежних дистрибутивних предузећа.
Заштитна зона постојећих далековода од 10kV износи
по 2.0m обострано од хоризонталне пројекције вода.
Заштитна зона постојећих далековода од 35kV износи
по 12.0m обострано од хоризонталне пројекције вода.
Заштитна зона постојећих далековода од 35kV износи
по 25.0m обострано од хоризонталне пројекције вода.
Заштитна зона дистрибутивне разводне гасоводне
мреже ( p = 6/12 b ) износи 3 m обострано од ивице гасоводне цеви , дистрибутивне разводне гасоводне мреже ( p =
4 b ) износи 1 m обострано од ивице гасоводне цеви, ГМРС
- 50 m у радијусу и МРС - 15 m у радијусу.
Заштитна зона водоводне мреже износи по 2,5 m обострано од хоризонталне пројекције вода.
Заштитна зона канализационе мреже износи по 1,0 m
обострано од трасе цеви.
Заштитна зона планираног атмосферског колектора
износи по 1,0 m обострано од трасе цеви.
У заштитним зонама није дозвољена изградња, нити
садња вегетације високог растиња.
Евентуална изградња у близини заштитног појаса
условљена је техничким прописима и условима надлежног
дистрибутивниг предузећа.
Правила грађења
Електроенергетска мрежа
 Сви новопланирани водови постављаће се у предвиђеном коридору површина јавне намене.
 При пројектовању електроинсталација, придржавати се општих правила за изградњу те врсте инсталација, а узети у обзир и решења из постојеће
техничке документације која постоји за подручја у
оквиру Плана.
 Водове електроинсталације постављати на удаљењу
9.40 m од осовине саобраћајнице, са препорученим
укопавањем од 1.40 m.
 У случају потребе за изградњом трафостаница, градити их искључиво у коридору јавне намене – појаса регулације саобраћајница (изван тротоарских
површина) и за њих се не формира засебна парцела;
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 Повезивање трафостаница вршити на основу посебних услова надлежног електодистрибутивног предузећа;где
 Трафостанице морају имати приступ за допрему,
монтажу и одржавање опреме, као и приступ ватрогасном возилу;
 Светиљке јавне расвете, постављају се уз ивицу тротоара и није дозвољено њихово постављање изнад
других подземних инсталација и средином тротоара.
Гасоводна мрежа
 Сви новопланирани водови постављаће се у предвиђеном коридору површина јавне намене.
 Гасоводна мрежа се полаже подземно, у појасу регулације постојеће и планираних саобраћајница,
изван конструкције саобраћајнице;
 Гасоводну мрежу постављати на удаљењу од осовине саобраћајнице минимално 9.40 m, у зависности
од положаја коловоза у односу на линију регулације.
 Дубина укопавања гасовода препоручује се да буде
на 1.40 m.
Телекомуникациона мрежа
 Сви новопланирани водови постављаће се у предвиђеном коридору површина јавне намене.
 Мрежа се полаже кабловски (подземно);
 Мрежа се поставља у путном појасу, са супротне
стране од електродистрибутивне мреже;
 Водове ТТ канализације постављати на удаљењу
7.90 m од осовине саобраћајнице, са препорученом
дубином укопавања од 1.40 m.
 Јавне телефонске говорнице могу се постављати –
према потреби – на местима где постоји могућност
полагања прикључног кабла и где је фреквентност
људи велика (аутобуска стајалишта, садржаји општих потреба за зону и сл.).
Водоводна мрежа
 Сви новопланирани водови постављаће се у предвиђеном коридору површина јавне намене.
 Водове дистибутивне водоводне мреже постављати
на удаљењу 4.90 m од осовине саобраћајнице, са
препорученом дубином укопавања од 1.40 m.
 Услове и начин прикључивања будућих корисника, прописује надлежно комунално предузеће (ЈКП«Водовод«);
Фекална канализациона мрежа
 Сви новопланирани водови постављаће се у предвиђеном коридору површина јавне намене.
 Водове фекалне канализационе мреже постављати
на удаљености 6.40 m од осовине саобраћајнице, са
препорученом дубином укопавања од минимално
1.40 m.
Атмосферска канализациона мрежа
 Сви новопланирани водови постављаће се у предвиђеном коридору површина јавне намене.
 При пројектовању атмосферске канализационе мреже, придржавати се општих правила за изградњу
те врсте инсталација, а узети у обзир и решења из
постојеће техничке документације која постоји за
подручја у оквиру Плана.
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 Водове атмосферске канализационе мреже постављати на удаљености од 7.40 m од осовине саобраћајнице, при чему је минимална дубина укопавања
1.40 m.
 Предвиђа је уградња PVC канализационих цеви за
уличну канализацију, пречника према хидрауличком прорачуну.
 Планиране црпне станице за препумпавање отпадне воде предвиђене су као шахтовске, са уграђеном
комплетном опремом.
Положај свих планираних инфраструктурних водова,
као и њихова међусобна удаљења, дата су у графичком прилогу бр.6 План инфраструктурне мреже и објеката и озелењавање површина јавне намене.
6.4.5 Правила уређења јавних зелених површина
Јавне зелене површине планиране су у оквиру планиране мреже саобраћајница. Предвиђено је озелењавање
простора у оквиру појаса регулације, што у зависности од
просторних могућности, подразумева подизање дрворедa,
односно појасеве зеленила употребом више врста дрвећа
и жбуња, примењујући слободан распоред мањих и већих
групација, појединачних стабала и травнатих површина.
Предметно зеленило остварује заштитну функцију –
гасови, дим, прашина, штетне материје, стварање противпожарних препрека, заштита против буке, прашине и одбљеска, заштита усека и насипа и сл.
За озелењавање користити претежно аутохтоне врсте,
као и врсте које су се показеле отпорним у датим условима
средине – да одговарају условима станишта.
Позиције свих садница ускладити са трасама инсталација, прилазима објектима и сл.
Сви детаљи везани за партерно уређење јавних зелених површина дефинишу се кроз Главни пројекат, на основу услова плана и идејног решења.
7. УСЛОВИ И МЕРЕ У ПОГЛЕДУ
ГЕОМЕХНИЧКЕ СТАБИЛНОСТИ ТЕРЕНА
Инжењерско-геолошке карактеристике тла
Увидом у постојећи фонд геолошке документације,
утврђено је да терен према својим инжењерско-геолошким
карактеристикама, спада у групу изразито повољних и стабилних делова терена, и као такав представља повољну
средину за даљу изградњу, јер на овим просторима нису
уочене појаве савремених геолошких процеса (клизишта,
одрони и др.). У суштини, ови простори у погледу основних инжењерско-геолошких карактеристика, спадају у групу стабилних делова терена, при чему, приликом изградње
објеката, треба обратити пажњу на сочива глиновито-муљевитог матерјала која се налазе релативно плитко у терену
(одликују се великом пластичношћу), као и на висок ниво
подземних вода које својим утицајем могу значајно пореметити постојећа физичко-механичка својства терена што
може да доведе до поремећаја укупне стабилности, како
терена тако и постојећих објеката у близини.
За одређивање и утврђивање начина темељења будућих објеката, неопходно је да се на терену, у зависности од
нивоа обраде техничке документације изврше додатна геолошка испитивања ради потпуне геотехничке индетификације и класификације тла на локацији будућих објеката.
У сваком случају, детаљни инжењерско-геолошки радови се не могу одвојити од пројектовања будућих објеката
на овом простору.
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8. УСЛОВИ И МЕРЕ ХИДРОТЕХНИЧКОГ
УРЕЂЕЊА
За потребе израде Регулационог плана Индустријске
зоне у Смедереву 2002. године урађена је Хидротехничка
основа (од стране Института „Јарослав Черни‘‘), која третира проблеме заштите целокупног простора Индустријске
зоне од спољних вода, од подземних вода, као и прикупљање и одвођење отпадних и атмосферских вода.
Овом Основом утврђени су основни елементи уређења простора у погледу горе описаних видова заштите, који
се за подручје третирано овим Планом односе на следеће:
- Заштита од подземних вода
 кота нивоа подземних вода на овом подручју износи
68,70mnm у актуелним условима рада дренажног
система Годоминског поља;
 појава подземне воде констатована је на дубинама од
1.80-2.50 m, тј. на котама од 68.30-69.35 mnm .
 у циљу заштите од негативног утицаја подземних
вода планираних садржаја могуће је насипање терена у складу са подацима из «Хидротехничке основе
индустријске зоне Смедерево»;
- Одвођење отпадних вода
 евакуацију фекалних отпадних вода усагласити са
усвојеном трасом фекалног колектора;
 евакуацију површинских незагађених вода одвести
до отвореног сабирног канала
Примењене мере на простору обухваћеним Планом,
се односе на:
 Насипање простора за изградњу до дефинисања нивелете платоа и саобраћајница;
 Евакуација отпадних фекалних вода се планира одвођењем до постројења за пречишћавање отпадних
вода, изградњом примарне и секундарне канализационе мреже;
 Пошто је неизвесно када ће почети функционисање
целог планираног система одводњавања, Планом
се предлаже изградња водонепропусних септичких
јама за сваки комплекс појединачно, као привремено решење;
 Планским решењем се предвиђа да се одводњавање воде са саобраћајница изводи кроз планирану
атмосферску канализациону мрежу, односно преко
путних јаркова, уз дефинисање попречних нагиба
саобраћајнице.
9. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ
НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
9.1 Мере заштите од пожара
При планирању и реализацији објеката за које се процени, да у акцидентним ситуацијама могу имати веће последице на безбедност у условима пожара,обавезно је прибављање мишљења, услова и сагласности надлежне службе
МУП-a РС.
9.2 Мере заштите од елементарних непогода
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја на простору обухваћеним Планом, потребно је при
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њиховом пројектовању и извођењу, узети у обзир меродавне параметре који се односе на заштиту од елементарних
непогода (врста и количина атмосферских падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра, носивост терена,
висина подземних вода и сл.) и испоштовати важеће нормативе.
Планске мере у погледу заштите од елементарних непогода односе се на:
− Мере заштите од елементарних и других непогода
које се дефинишу техничком документацијом за
изградњу објекта, које обезбеђују објекат и околину у случају поплава, снежних наноса и сл.;
− Заштиту која обезбеђује објекат и околину у случају
експлозије и пожара;
− Заштиту од удара од грома изградњом громобранске инсталације која ће бити изведена у складу са
важећим прописима.
9.3 Услови и мере сеизмичке заштите
Основну меру заштите од земљотреса представља
примена принципа асеизмичког пројектовања објеката,
односно примена сигурносних стандарда и техничких прописа у складу са сеизмошком микрорегионализацијом територије.
Према сеизмолошко-геолошким карактеристикама
подручје Смедерева спада у ред средње зоне сеизмичке угрожености, са потресима максималног интензитета
7ºMSC, изузетно 8ºMSC.
У том смислу, опште мере сеизмичке заштите су уграђене у планска решења овог Плана, у погледу прописаних
урбанистичких параметара изградње, спратности објеката, њихових међусобних удаљености и сл., док се посебне
мере односе на примену асеизмичног пројектовања објеката у фази реализације појединачних садржаја, у складу са
Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. лист
СФРЈ‘‘, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
9.1 Мере заштите од ратних дејстава
Мере заштите од интереса за одбрану земље треба да
буду уграђене у сва просторна решења (техничка решења
код изградње објеката, инфраструктуре, односу слободних
и зелених површина и др.), које као превентивне мере утичу на смањење повредивости појединих објеката, комплекса и простора, а у складу са Законом о одбрани.
10. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
10.1. Процена могућих утицаја на животну средину
Негативне последице по животну средину у подручју
обухвата Плана у постојећем стању настају услед утицаја
изграђених индустријских објеката у окружењу, одвијања
саобраћаја кроз третирано подручје, изграђених инфраструктурних система (каналска мрежа, високонапонски
далеководи и сл.), као и непостојање комуналних инфраструктурних објеката.

10.2. Смернице за заштиту животне средине
Опште планске мере интегрисане у предметни План,
којима се смањују и ограничавају негативни утицаји и повећавају позитивни ефекти на животну средину и одрживи
развој простора, односе се на:
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 услове за одржавање дренажне каналске мреже и нивоа подземних вода
 усмеравање (ограничавање) делатности које се могу
развијати у обухвату Плана
 утврђене урбанистичке параметре изградње на појединачним комплексима
 планирање инфраструктуре (начин водоснабдевања,
евакуисања отпадних вода, третман технолошких
отпадних вода и зауљених вода са слободних површина и др.)
 планирање зеленила (тампон-зоне, зеленило у оквиру саобраћајница, зеленило у оквиру парцела карактеристичних зона ).
Поред ових општих планских мера, за реализацију
појединачних садржаја који потенцијално могу бити извор
угрожавања квалитета животне средине, прописује се обавезно утврђивање потребе израде процене утицаја на животну средину у фази имплементације Плана.
11. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ИЗГРАДЊЕ
Мере енергетске ефикасности подразумевају низ
поступака који се примењују у циљу смањења потрошње
енергије а најчешће подразумевају:
 Замена необновљивих енергената обновљивим,
 Замена енергетски неефикасних потрошача ефикасним,
 Изолација простора који се греје,
 Замена дотрајале столарије у просторима који се
греју,
 Уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче енергије,
 Увођење тарифних система од стране дистрибутера
који ће подстицати штедњу енергије.
У планском решењу, у организацији простора избором принципа градње објеката, смањиће се укупни негативни климатски утицај, а тиме и топлотни губици. У циљу
побољшања термичке заштите објеката препорука је да се
на постојећим објектима који се планом задржавају изврши
енергетска санација фасаде/крова постављањем /заменом
неопходне топлотне изолације. Могућа је примена алтернативних извора енергије (соларна).
12. УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ЗА ОСОБЕ
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, СТАРА ЛИЦА
И ДЕЦУ
Обзиром да се у обухвату Плана предвиђа изградња
објекта за општу употребу, приликом његовог пројектовања
неопходно је предвидети мере којима се обезбеђују услови
у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица, у складу са важећим прописима
који регулишу ову област (Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица
-“Службени гласник РС“, број 18/97).
Такође је, у оквиру сваког појединачног паркинга,
обавезно предвидети резервацију и обележавање паркинг
места за управно паркирање возила инвалида, у складу са
стандардом SRPS U.A9.204.
Од укупног броја планираних паркинг места за кориснике, 5% обезбедити за паркирање возила лица са инвалидитетом.
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III ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У
ОКВИРУ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЗОНА И
ЦЕЛИНА
1. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА
КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ
У Плану детаљне регулације Правила грађења су
утврђена као:
 Правила грађења за грађевинско земљиште (целинa
A);
 Правила грађења за грађевинско земљиште (целина
Б);
1.1. Целина А - Индустријско-производни и
услужно-сервисни капацитети
1.1.1 Врста и намена објеката који се могу градити
Дозвољене делатности у оквиру целине су:
 Производна делатност (индустријске хале, надстршнице);
 Пословни садржаји (представништва, пословни центри, изложбене хале и центри);
 Складиштење и стоваришта;
 Прерађивачка делатност;
 Услужна делатност (бензинске и гасне пумпе, сервиси, гараже, мотели);
 Трговачка делатност (трговачки центри, мега маркети)
1.1.2 Услови за формирање грађевинске парцеле
Планом се, у начелу, предвиђа модулација грађевинског земљишта на парцеле/модуле у складу са започетом,
односно, спроведеном постојећом парцелацијом. Преовлађујућа величина модула 50 х 50 m, односно 25 ари.
Постојеће (формиране) парцеле могуће је укрупњавати (мултиплицирати).
Код формирања нових парцела у оквиру грађевинских
блокова, предвиђена је подела на правилне грађевинске
парцеле. Минимална површина парцела је 25 ари са минималном ширином фронта према јавној саобраћајници од 50
m. У изузетним случајевима, као што је формирање саобраћајних коридора у циљу задржавања започетог концепта
модулације, формирани су и модули мање површине, али
не мање од 20 ари.
Укрупњавање парцела може се вршити, сходно потребама инвеститора, искључиво у оквиру Блока. У таквим
случајевима предвиђа се израда Пројекта препарцелације у
складу са законом и Планом детаљне регулације.
Постојеће парцеле површине мање од 25 ари се задржавају овим Планом.
Постојеће парцеле веће од минимума утврђеног овим
Планом (25 ари, 50 m фронта према јавним саобраћајницама), могу се парцелисати до овог минимума.
1.1.3 Урбанистички показатељи за грађевинске
парцеле
Максимални урбанистички показатељи дозвољени у
овој зони су:
– Индекс заузетости парцеле:
50% за парцеле мање од 1 ha;
40% за парцеле веће од 1 ha;
– Индекс изграђености парцеле мах 1,0;
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1.1.4 Спратност и висина објеката
У обухвату Плана није планирана изградња подземних етажа, због високог нивоа поземних вода. Евентуална
изградња, према посебним захтевима инвеститора, могућа
је на основу посебних услова надлежног предузећа, односно органа.
Спратност производних, складишних, сервисних и
сл. објеката у зони је приземље, с тим да је њихова висина
условљена делатношћу која се у њима обавља. Управни део
објекта може имати спратност П+1+Пк.
Спратност пословних објеката – у склопу комплекса
/ парцеле, или као појединачних у зони – условљена је на
максимално П+2+Пк (приземље, два спрата и поткровље).
Висина објеката је условљена технолошким захтевима.
Максимална висина објекта не сме бити виша од 15 m.
1.1.5 Положај објеката у односу на регулацију и
границе грађевинске парцеле
Минимална удаљеност грађевинске линије објеката
од регулације према јавној саобраћајници је 6 m.
За изграђене објекте, задржава се постојећа грађевинска линија. Евентуално, нови објекти на тим парцелама,
постављају се на 6 m од регулације према јавним саобраћајницама, односно на планирану грађевинску линију.
Удаљеност објеката од унутрашњих граница парцеле
износи минимално 5 m.
Код изграђених објеката, задржава се постојећа удаљеност, а евентуално нови објекти на истој парцели постављају се на 5 m од унутрашњих граница грађевинске парцеле.
1.1.6 Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
Уколико се на једној грађевинској парцели гради више
објеката, они – у зависности од организације садржаја – међусобно могу бити постављени у низу или као слободностојећи, при чему минимално дозвољено растојање између
њих не може бити мање од ½ висине вишег објекта али не
мање од 5,0m.
1.1.7 Услови за приступ парцели и паркирање у
оквиру парцеле
Приступ парцелама је са јавног пута.
Грађевинске парцеле имају прикључење на јавни пут
у свом фронталном делу, са дефинисањем одговарајућег
радијуса за кретање возила, одакле ће се даље, у оквиру
парцеле дефинисати интерни саобраћајни ток зависно од
делатности и технолошког поступка.
Паркинг простор за кориснике објекта / запослене по
правилу решавати у оквиру комплекса / парцеле, у складу
са условима прикључка на јавну саобраћајницу.
За паркирање обезбедити – 1 паркинг или гаражно место на 50 m2 корисног пословног простора (не рачунајући
производне хале, складишне и сличне површине).
Смештај возила за сопствене потребе и тешких транспортних возила – камиона и радних машина које су у функцији делатности у склопу комплекса – решавати искључиво на припадајућој парцели, у складу са условима организације и уређења простора парцеле.
Осим уређења пешачких и колских приступа, подразумева се извођење интерне саобраћајнице унутар парцеле,
као и потребне манипулативне површине, нарочито ако се
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на парцели обавља одређена делатност, по правилу све са
тврдим застором.
У случају да се парцела налази на углу модуларне поделе, са фронтовима према двема улицама, омогућава се
приступ са обе саобраћајнице, с тим да удаљеност улаза у
парцелу од темена раскрснице не може бити мања од 15,0 m.
1.1.8 Услови прикључења на комуналну и техничку
инфраструктуру
Планирани садржаји на парцелама се прикључују у
оквиру планираних саобраћајница на јавну инфраструктурну мрежу планирану овим Планом. Предвиђа се да парцела има један прикључак на инфраструктурну мрежу.
Прикључак на електродистрибутивну мрежу се решава довођењем напојног 1КВ вода од најближе трафостанице у оквиру Плана до МРО смештеног у простору регулационе линије.
Прикључак на водоводну и канализациону трасу се
врши у оквиру водоводног шахта са водомером и главног
ревизионог шахта.
Одвођење атмосферских вода са кровних, манипулативних и паркинг површина се решава сакупљањем путем
ригола и канала и одвођењем до таложника са предвиђеним
сепаратором за таложење масноће или гранулата зависно
од делатности, па у крајњем поступку до одвођења у канал
или путне јаркове.
Телефонска инсталација се доводи до објекта од најближег ТТ окна у коридору саобраћајнице.
Гасна инсталација се доводи са јавне дистрибутивне
гасоводне мреже радног притиска од 4 бара, до мерно-регулационог сета или мерно-регулационе станице, која се
лоцира уз објекат.
1.1.9. Услови за озелењавање
Учешће зеленила је 25%, за парцеле површине до 50
ари, а код већих комплекса износи 30%, у односу на слободан, неизграђени простор без паркинг површина.
У оквиру парцела карактеристичних зона, које обухватају широк спектар привредних делатности, озелељавање
извршити у складу са наменом и функцијом самих објеката, са величином слободних површина, при чему је основна
заштитна функција зеленила. Осим основне функције зеленило има и урбанистичко-архитектонске, декоративне и
др. функције.
Код изградње паркинг површина предвити подлогу од
растер елемената у оквиру којих су предвиђене дрворедне
саднице лишћара – мин. на 3 паркинг места 1 стабло.
Уколико просторне могућности дозвољавају у оквиру
заштитних појасева зеленила могуће је предвидети терене
за рекреацију.
Врсте које се користе за озелењавање морају да одговарају условима станишта и да својим морфолошким
карактеристикама одговарају циљу подизања новог засада.
У обиму у коме се користе не смеју да утичу на измену вегетациононо-амбијенталне слике предела, односно користити, првенствено за заштитно зеленило, аутохтоне врсте,
као и врсте које су се показеле отпорним у датим условима
средине.
Позиције свих садница ускладити са трасама инсталација, прилазима објектима и сл.
Сви детаљи везани за партерно уређење дефинишу
се кроз Главни пројекат, на основу услова плана и идејног
решења.
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Обзиром да се грађевинска линија објеката налази на
удаљености од 6 m од регулационе, планира се да се у том
појасу дефинишу зелене површине у циљу заштите укупног
естетског доживљаја самог амбијента, са садњом ниског и
високог растиња уз међусобни склад и груписање. Зависно
од намене садржаја на парцели, планирати део простора за
партерно уређење користећи декоративно зеленило.
Приликом садње зеленила, руководити се наменом
објекта, планом интерних колских и пешачких комуникација и трасама подземних инсталација.
1.1.10. Услови за ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле / комплекси у обухвату целине се
по правилу ограђују зиданом или транспарентном оградом
максималне висине 2,20 m.
2.1. Целина Б - Зона складишних и саобраћајних
терминала, спортско-рекреативних садржаја
2.1.1 Врста и намена објеката који се могу градити
Дозвољене делатности у оквиру целине су:
 Складиштење и стоваришта;
 Шпедиција, услужно складиштење, транспортно-логистички садржаји,
 Отворене паркинг површине за путничка или теретна возила;
 Отворени и затворени спортски терени са компатибилним пратећим садржајима;
 Услужна делатност (бензинске и гасне пумпе, сервиси, гараже)
2.1.2 Услови за формирање грађевинске парцеле
У овој зони предвиђено је формирање већих модула,
због конфигурације терена,
Парцеле у овој целини формиране су по целој дубини
целине (од јавне саобраћајнице до границе обухвата Плана,
односно до границе водног земљишта).
Планом се не предвиђа формирање саобраћајница за
приступ у залеђу парцела.
Минимална ширина фронта парцела је 100 m.
Опредељење овог Плана је да се укрупњавање парцела може вршити сходно потребама инвеститора (искључиво у оквиру Блока). У таквим случајевима предвиђа се
израда Пројекта препарцелације у складу са законом и Планом детаљне регулације.
2.1.3 Урбанистички показатељи за грађевинске
парцеле
Максимални урбанистички показатељи дозвољени у
овој зони су:
– Индекс заузетости парцеле 40%;
– Индекс изграђености парцеле мах 0,6;
2.1.4 Спратност и висина објеката
Спратност објеката у зони је приземље, а висина је
условљена технолошким захтевима објеката.
Спратност управног дела може бити П+1+Пк.
2.1.5 Положај објеката у односу на регулацију и
границе грађевинске парцеле
Минимална удаљеност грађевинске линије објеката
од регулације према јавној саобраћајници је 10 m, односно,
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за парцеле кроз које се пружа траса далековода, до границе
заштитне зоне далековода.
Удаљеност објеката од унутрашње границе грађевинске парцеле износи минимално 5 m.
2.1.6 Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
Уколико се на једној грађевинској парцели гради више
објеката, они – у зависности од организације садржаја – међусобно могу бити постављени у низу или као слободностојећи, при чему минимално дозвољено растојање између
њих не може бити мање од ½ висине вишег објекта али не
мање од 5,0m.
2.1.7 Услови за приступ парцели и паркирање у
оквиру парцеле
Приступ парцелама је са јавног пута.
Грађевинске парцеле имају прикључење на јавни пут
у свом фронталном делу, са дефинисањем одговарајућег
радијуса за кретање возила, одакле ће се даље, у оквиру
парцеле дефинисати интерни саобраћајни ток зависно од
делатности и технолошког поступка.
Паркинг простор за кориснике објекта / запослене по
правилу решавати у оквиру комплекса / парцеле, у складу
са условима прикључка на јавну саобраћајницу.
За паркирање обезбедити – 1 паркинг или гаражно место на 50 m2 корисног пословног простора (не рачунајући
производне хале, складишне и сличне површине).
Смештај возила за сопствене потребе и тешких транспортних возила – камиона и радних машина које су у функцији делатности у склопу комплекса – решавати искључиво на припадајућој парцели, у складу са условима организације и уређења простора парцеле.
Осим уређења пешачких и колских приступа, подразумева се извођење интерне саобраћајнице унутар парцеле,
као и потребне манипулативне површине, нарочито ако се
на парцели обавља одређена делатност, по правилу све са
тврдим застором.
2.1.8 Услови прикључења на комуналну и техничку
инфраструктуру
Планирани садржаји на парцелама се прикључују у
оквиру планираних саобраћајница на јавну инфраструктурну мрежу планирану овим Планом. Предвиђа се да парцела има један прикључак на инфраструктурну мрежу.
Прикључак на електродистрибутивну мрежу се решава довођењем напојног 1КВ вода од најближе трафостанице у оквиру Плана до МРО смештеног у простору регулационе линије.
Прикључак на водоводну и канализациону трасу се
врши у оквиру водоводног шахта са водомером и главног
ревизионог шахта.
Одвођење атмосферских вода са кровних, манипулативних и паркинг површина се решава сакупљањем путем
ригола и канала и одвођењем до таложника са предвиђеним
сепаратором за таложење масноће или гранулата зависно
од делатности, па у крајњем поступку до одвођења у канал
или путне јаркове.
Телефонска инсталација се доводи до објекта од најближег ТТ окна у коридору саобраћајнице.
Гасна инсталација се доводи са јавне дистрибутивне
гасоводне мреже радног притиска од 4 бара, до мерно-ре-
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гулационог сета или мерно-регулационе станице, која се
лоцира уз објекат.
2.1.9 Услови за озелењавање
Учешће зеленила износи 30%, у односу на слободан,
неизграђени простор без паркинг површина.
У оквиру парцела карактеристичних зона, које обухватају широк спектар привредних делатности, озелељавање
извршити у складу са наменом и функцијом самих објеката, са величином слободних површина, при чему је основна
заштитна функција зеленила. Осим основне функције зеленило има и урбанистичко-архитектонске, декоративне и
др. функције.
Код изградње паркинг површина предвити подлогу од
растер елемената у оквиру којих су предвиђене дрворедне
саднице лишћара – мин. на 3 паркинг места 1 стабло.
Уколико просторне могућности дозвољавају у оквиру
заштитних појасева зеленила могуће је предвидети терене
за рекреацију.
Врсте које се користе за озелењавање морају да одговарају условима станишта и да својим морфолошким
карактеристикама одговарају циљу подизања новог засада.
У обиму у коме се користе не смеју да утичу на измену вегетациононо-амбијенталне слике предела, односно користити, првенствено за заштитно зеленило, аутохтоне врсте,
као и врсте које су се показеле отпорним у датим условима
средине.
Позиције свих садница ускладити са трасама инсталација, прилазима објектима и сл.
Сви детаљи везани за партерно уређење дефинишу
се кроз Главни пројекат, на основу услова плана и идејног
решења.
Обзиром да се грађевинска линија објеката налази на
удаљености од 6 m од регулационе, планира се да се у том

Страна 15 – Број 2

појасу дефинишу зелене површине у циљу заштите укупног
естетског доживљаја самог амбијента, са садњом ниског и
високог растиња уз међусобни склад и груписање. Зависно
од намене садржаја на парцели, планирати део простора за
партерно уређење користећи декоративно зеленило.
Приликом садње зеленила, руководити се наменом
објекта, планом интерних колских и пешачких комуникација и трасама подземних инсталација.
2.1.10 Услови за ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле / комплекси у обухвату целине се
по правилу ограђују зиданом или транспарентном оградом,
а висина ограде дефинисаће се у поступку добијања Локацијске дозволе.
IV ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА
УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
Површине јавне намене, за подручје које је обухваћено Планом детаљне регулације „Шалиначки пут – зона малих и средњих предузећа“, заузима површину од 12.47 ha.
Површина јавног земљишта, у оквиру обухвата Плана
(према катастарском стању парцела) које треба да прибави
град Смедерево, а не рачунајући земљиштe које је у власништву Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, износи 12 950 m².
У складу са опредељеним концептом уређења, могуће је прелиминарно утврдити оријентациона средства за
улагање из јавног сектора за прибављање површина јавне
намене, њихово инфраструктурно опремање и изградњу и
реконструкцију саобраћајних површина.
Приказ потребних средстава дат је на бази просечних
тржишних вредности за наведене радове.

Таб 3 .-Преглед оријентационих планираних средстава за уређење простора
РАДОВИ
ПРИБАВЉАЊЕ
ЗЕМЉИШТА
ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТ.
САОБРАЋ. ПОВРШИНА (са
тротоаром)
ИНФРАСТРУКТУРНО
ОПРЕМАЊЕ

m²

Процењена цена
по јединици мерења

ИЗНОС
у динарима

12950m²

124.000,00 din/ar

16.058.000,00

57.000m²

6.500,00 din/m²

370.500.000,00

паушално

100.700.000

100.700.000,00

УКУПНО

V ИНСТРУМЕНТИ И СМЕРНИЦЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
1. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Предметни План представља плански основ за издавање Локацијске дозволе, непосредно на основу Правила
уређења и грађења из Плана, односно, на основу Урбанистичког пројекта у складу са условима Плана.
Формирање грађевинских парцела на основу елемената датих у Предлогу парцелације Плана, спроводи се у
складу са законски прописаном процедуром.
Садржаји за које је могуће директно издавање Локацијске дозволе на основу Плана, су следећи:

487.258.000,00

Садржаји у оквиру Зоне – А Индустријско-производни и услужно сервисни капацитети (изузев за комплексе
преко 1 ha, као и садржаје за које је овим Планом (тачка 2
овог Поглавља) предвиђена обавезна израда Урбанистичког пројекта));
Саобраћајна и комунална инфраструктура.
2. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
У обухвату Плана детаљне регулације предвиђена је
обавезна разрада на нивоу Урбанистичког пројектa на
формираној грађевинској парцели, за:
 Зоне складишних и саобраћајних терминала, спортско-рекреативних садржаја – Зона Б;
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 Изградњу бензинских и гасних станица, без обзира
на зону;
 Изградњу садржаја за које је Уредбом о утврђивању
листе пројеката прописана обавезна израда процене
утицаја на животну средину.
VI САСТАВНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације „Шалиначки пут - зона
малих и средњих предузећа‘‘ у Смедереву ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Смедерева‘‘.
Број 350-347/2011-12
У Смедереву, 15. марта 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

 ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
 ГРАФИЧКИ ДЕО
1. Постојеће стање са претежном наменом површина
Р : 2500
2. Планиране намене површина Р : 2500
3. Подела на зоне и целине и површине јавне намене
4. План саобраћајних површина са нивелационим решењима Р : 2500
4.1. План саобраћаја – карактеристични профили
5. План регулације Р : 2500
6. План инфраструктурне мреже и објеката Р : 2500

 ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
1. Одлука о изради Плана детаљне регулације „Шалиначки пут – зона малих и средњих предузећа“ у Смедереву, број 350-355/2009-11 од 10.09.2009. године („Службени
лист града Смедерева‘‘, бр. 17/2009)
2. Оверена катастарска подлога , Р 1:2500
3. Преписи листова непокретности, РГЗ Смедерево,
4. Решење о приступању израде Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Шалиначки пут – зона малих и средњих предузећа“ у
Смедереву на животну средину, број 501-213/2009-08 од
12.10.2009. године, Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске управе Смедерево
5. Концепт за израду Плана детаљне регулације „Шалиначки пут – зона малих и средњих предузећа“ у Смедереву
6. Мишљења, услови и сагласности надлежних институција и предузећа:
 ПД за дистрибуцију електричне енергије Центар
д.о.о Крагујевац ЕД „Електроморава“ Смедерево,
број 1629/2 од 24.07.2009. године
 ЈКП „ВОДОВОД“ Смедерево број 05-4/122 од
13.05.2009. године и број 05-4/106 од 13.05.2009.
године
 „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д.Београд, ИЈ Смедерево Служба за оперативну подршку број 0068-102083/2
од 30.04.2009. године
 ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Сава-Дунав“ Београд, РЈ Смедерево број С/09-203 од 23.04.2009. године и број С/09-358 од 06.07.2009. године
 РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД, број 92-III-1-30/2009 од 05.05.2009. године
 ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Организациони део Београд, број 06-03/2667 од 18.02.2011. године
 ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ, број 03871/2 од 07.05.2009. године

21.
На основу чланова 96. и 97. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС и 24/2011), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), и члана 19. став 1. тачке 5. и 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 38. седници одржаној
15. марта 2012. године, донела је
ОД Л У КУ
О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се: услови, начин и поступак
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта на којем
је уписано право јавне својине у корист Града Смедерева (
у даљем тексту: грађевинско земљиште); рокови, начин и
услови плаћања цене грађевинског земљишта које се отуђује односно закупнине грађевинског земљишта као и услови,
начин и поступак измене и поништаја решења о отуђењу
грађевинског земљишта и престанак закупа грађевинског
земљишта.
Члан 2.
Грађевинско земљиште јесте земљиште одређено
законом и планским документом као грађевинско, које је
предвиђено за изградњу и редовно коришћење објекта,
као и земљиште на којем су изграђени објекти у складу са
законом и земљиште које служи за редовну употребу тих
објеката.
Грађевинско земљиште се користи према намени
одређеној планским документом, на начин којим се обезбеђује његово рационално коришћење, у складу са законом.
Члан 3.
Грађевинско земљиште може бити изграђено и неизграђено.
Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на
коме су изграђени објекти у складу са законом, намењени
за трајну употребу.
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Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште на
коме нису изграђени објекти, на коме су изграђени објекти супротно закону и земљиште на коме су изграђени само
објекти привременог карактера.
Члан 4.
Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено.
Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је
комунално опремљено за грађење, у складу са важећим
планским документом (изграђен приступни пут, електро
мрежа, обезбеђено снабдевање водом и обезбеђени други
посебни услови).
Члан 5.
Град Смедерево ( у даљем тексту: Град) уређује грађевинско земљиште и стара се о његовом рационалном
коришћењу, према намени земљишта одређеној планским
документом, у складу са Законом о планирању и изградњи
( у даљем тексту : Закон).
Члан 6.
Послове обезбеђивања услова за уређивање, употребу,
унапређивање и заштиту грађевинског земљишта за Град,
обавља Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП ( у даљем тексту: Дирекција).
Члан 7.
Обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта обухвата: припрему средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта, уређивање грађевинског земљишта,
старање о заштити, рационалном и одрживом коришћењу
грађевинског земљишта, као и обављање других послова у
складу са Законом и другим прописима.
Члан 8.
Град прибавља, отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у складу са законом и овом Одлуком.
II ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Основне одредбе
Члан 9.
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп
ради изградње, у складу са планским документом на основу кога се издаје локацијска дозвола.
Грађевинско земљиште се даје у закуп ради изградње
објекта са краћим роком амортизације, у складу са планским документом на основу кога се издаје локацијска дозвола.
Члан 10.
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп по
тржишним условима ради изградње , у складу са законом
и овом Одлуком.
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Члан 11.

Постојеће и планиране површине јавне намене не
могу се отуђити из јавне својине.
Члан 12.
Грађевинско земљиште се даје у закуп као неизграђено и уређено.
Грађевинско земљиште може се дати у закуп и као неизграђено грађевинско земљиште које није уређено, под
условом да лице коме се то грађевинско земљиште даје
прихвати прописане услове за уређивање грађевинског
земљишта садржане у јавном огласу и уговором преузме
обавезу да о свом трошку изврши опремање грађевинског
земљишта .
Члан 13.
Рок за привођење намени земљишта из члана 9. став
2. ове Одлуке је три године од дана закључења уговора о
закупу грађевинског земљишта.
Рок трајања закупа за грађевинско земљиште из члана
9. став 2. ове Одлуке је најдуже 40 година.
По истеку рока из става 2. овог члана, закупац предаје
грађевинско земљиште Граду Смедереву слободно од лица
и ствари, без права на накнаду за изграђени објекат и уложена средства за опремање грађевинског земљишта.
Поступак отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта
Члан 14.
Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта
спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда
јавним огласом, по тржишним условима.
Грађевинско земљиште се отуђује или даје у закуп
лицу које понуди највећу цену или највиши износ закупнине за то земљиште, која се накнадно не може умањивати.
Изузетно од одредбе става 2. овог члана, град Смедерево може отуђити или дати у закуп грађевинско земљиште
по цени, односно закупнини која је мања од тржишне цене,
односно закупнине или отуђити или дати у закуп грађевинско земљиште без накнаде, уз претходно прибављену сагласност Владе у складу са законом, под условом да је то
грађевинско земљиште намењено за изградњу:
1) објекта у функцији реализације пројеката економског развоја;
2) објекта који је намењен за социјално становање, у
складу са законом којим се уређује социјално становање
или објекта који није намењен тржишту већ за потребе државних органа или органа града Смедерева и да је инвеститор тог објекта Република Србија, односно град Смедерево;
3) објекта који је у функцији обављања комуналне делатности, у складу са законом којим се уређују комуналне
делатности.
Услови, начин и поступак отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта из става 3. овог члана, ближе
су одређени одредбама Уредбе о условима и начину под
којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп
грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене,
односно закупнине или без накнаде („Службени гласник
Републике Србије“, број 13/2010 и 54/2011), а на све што
није регулисано овом Уредбом, примењиваће се одредбе
ове Одлуке.
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Грађевинско земљиште град Смедерево може отуђити или дати у закуп непосредном погодбом у случајевима
предвиђеним законом.
Члан 15.
Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно
надметање, односно прикупљање понуда јавним огласом
ради отуђења или давања у закуп грађевинског земљишта
доноси Управни одбор Дирекција за изградњу, урбанизам
и грађевинско земљиште Смедерево ЈП ( у даљем тексту:
Управни одбор).
Сагласност на одлуку из става 1. овог члана даје Градско веће града Смедерева.
Члан 16.
Јавни оглас из члана 15. објављује се у средствима
јавног информисања и у електронском облику путем интернета.
Члан 17.
Поступак јавног надметања и поступак прикупљања
понуда јавним огласом, спроводи Комисија, у складу са законом и овом Одлуком.
Комисија има председника,заменика председника, два
члана и њихове заменике.
Комисију именује Градоначелник града Смедерева.
Комисија ради и одлучује у пуном саставу.
Стручне и административне послове за Комисију обавља Дирекција.
О току поступка јавног надметања и о поступку прикупљања понуда јавним огласом, води се записник.
Члан 18.
Решење о отуђењу или давању у закуп грађевинског
земљишта доноси Градоначелник града Смедерева (у даљем тексту: Градоначелник), у складу са предлогом Управног одбора Дирекције који је садржан у Извештају о спроведеном поступку јавног надметања, односно у Извештају
о спроведеном поступку прикупљања понуда јавног огласа.
У случајевима када се врши отуђење или давање у
закуп грађевинског земљишта, при чему је планирана инвестиција за објекат који ће се изградити на том земљишту
од стратешког значаја за Републику или Град, а вредност
планиране инвестиције је већа од 1.000.000 (и словима: милион) евра, решење о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта доноси Скупштина града Смедерева ( у
даљем тексту: Скупштина града).
Решење из ставова 1. и 2. овог члана садржи нарочито податке: о лицу коме се земљиште отуђује или даје
у закуп, о катастарској парцели која се отуђује или даје у
закуп, намени и величини будућег објекта, висини цене по
којој се земљиште отуђује или висини закупнине уколико
се земљиште даје у закуп, року трајања закупа уколико се
земљиште даје у закуп, висини накнаде за уређење земљишта, посебне услове за уређење ако се у закуп даје неуређено грађевинско земљиште, року у коме земљиште мора
да се приведе намени и обавезу лица коме се земљиште
отуђује или даје у закуп да у року од 30 дана од дана правоснажности решења из ставова 1. и 2. овог члана закључи са
Дирекцијом уговор о отуђењу, односно закупу земљишта.
Против решења из ставова 1. и 2. овог члана може се
покренути управни спор пред надлежним судом, у року од
30 дана од дана достављања решења.
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Члан 19.

Уговор о отуђењу или давању у закуп грађевинског
земљишта закључује се између лица које прибавља грађевинско земљиште у својину, односно лица коме се грађевинско земљиште даје у закуп и Дирекције, у року од
30 дана од дана правоснажности решења из члана 18. ове
Одлуке.
Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у
својину или коме је грађевинско земљиште дато у закуп не
приступи закључењу уговора из става 1. овог члана, градоначелник ће поништити решење из члана 18. став 1. ове
Одлуке на предлог Управног одбора.
Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у
својину или коме је грађевинско земљиште дато у закуп не
приступи закључењу уговора из става 1. овог члана, Скупштина града ће поништити решење из члана 18. став 2. ове
Одлуке на предлог Управног одбора.
Против решења из ставова 2. и 3. овог члана може се
покренути управни спор пред надлежним судом, у року од
30 дана од дана достављања решења.
а. Јавно надметање
Члан 20.
Јавни оглас расписан ради отуђења, односно давања у
закуп грађевинског земљишта јавним надметањем садржи:
1. податке Републичког геодетског завода - Службе за
катастар непокретности Смедерево и Основног суда Смедерево - земљишно -књижног одељења, за грађевинско земљиште које се отуђује, односно даје у закуп;
2. податке из планске документације о грађевинском
земљишту и објектима које се на њему могу градити;
3. податке о уређености грађевинског земљишта;
4. обавештење да ако се даје у закуп грађевинско земљиште које није уређено, као и да је лице коме се грађевинско земљиште даје у закуп обавезно да о свом трошку
изврши одређене радове на уређивању тог грађевинског
земљишта;
5. обавештење да ће накнаду за извршену промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште
платити лице које је прибавило грађевинско земљиште у
својину или коме је грађевинско земљиште дато у закуп у
складу са чланом 97. Закона;
6. почетну цену грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине;
7. дужину трајања закупа;
8. гарантни износ за учешће у поступку и рок за повраћај гарантног износа учесницима који не добијају у закуп земљиште, односно не понуде најповољнију цену за
отуђење грађевинског земљишта;
9) обавештење ког датума и до колико сати се могу
подносити пријаве;
10) обавештење о документацији која се мора приложити приликом пријављивања на јавни оглас;
11) обавештење да ако подносилац пријаве који је
прибавио грађевинско земљиште у својину, односно коме
је грађевинско земљиште дато у закуп не закључи Уговор
у складу са чланом 19. став 1. ове Одлуке, губи право на
повраћај гарантног износа и
12) место и време одржавања јавног надметања.
Гарантни износ из става 1. тачка 8. овог члана утврђује се у висини од 20% од почетне цене грађевинског земљишта, односно почетног износа закупнине.
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Од дана расписивања јавног огласа до датума из става
1. тачка 9. овог члана мора протећи најмање 30 дана.
Члан 21.
Пријава за учешће на јавном надметању ( у даљем тексту: пријава) садржи:
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања;
2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.
Уз пријаву се доставља:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу;
2. уредно овлашћење за заступање;
3. фотокопија личне карте за физичка лица и
4. решење о упису у Регистар привредних субјеката
или други одговарајући регистар.
Члан 22.
Пријава се доставља Комисији.
Ако се уз пријаву не достави потпуна и уредна документација из члана 21. ове Одлуке, Комисија обавештава
подносиоца пријаве да је допуни или измени у току дана
одређеног за пријем пријава.
Ако подносилац пријаве из става 2. овог члана не отклони недостатке у складу са обавештењем Комисије, не
може стећи статус учесника у јавном надметању.
До одржавања јавног надметања не могу се давати
обавештења о подносиоцима пријава.
Члан 23.
Поступак јавног надметања почиње тако што Комисија проверава идентитет подносиоца уредних пријава или
њихових овлашћених заступника, издаје нумерисане картице и утврђује листу учесника јавног надметања.
Члан 24.
Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су кад јавном надметању приступи један учесник,
односно његов овлашћени заступник.
Поступак јавног надметања је јаван и могу да присуствују сва заинтересована лица.
Члан 25.
Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и наводи катастарску парцелу која је предмет јавног надметања и почетну цену грађевинског земљишта,
односно почетни износ закупнине.
Председник Комисије пита да ли има заинтересованих учесника за катастарску парцелу која је предмет јавног
надметања и ко нуди почетну цену грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине.
Председник Комисије пита учеснике јавног надметања да ли неко нуди већи износ од понуђеног. Поступак се
понавља све док има учесника јавног надметања који нуди
већи износ од последње понуде.
Када на трећи позив председника Комисије нико од
присутних учесника не понуди већу цену грађевинског земљишта, односно већи износ закупнине од последње понуде, Комисија констатује најповољнију понуду у записник и
председник Комисије објављује да је јавно надметање за ту
катастарску парцелу завршено.
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Председник Комисије објављује да је јавно надметање за предметну катастарску парцелу завршено и у случају
кад после његовог трећег позива нико од присутних учесника не понуди ни почетну цену грађевинског земљишта,
односно почетни износ закупнине.
Након објављивања завршетка јавног надметања у
складу са ставова 4. и 5. овог члана, не могу се подносити
накнадне понуде.
Члан 26.
Уколико у поступку јавног надметања за предметну катастарску парцелу учествује један учесник, односно
његов овлашћени заступник, јавно надметање се завршава када учесник, односно овлашћени заступник прихвати
почетну цену грађевинског земљишта, односно почетни
износ закупнине.
Почетна цена грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине се утврђује као најповољнији износ.
Члан 27.
Председник Комисије може да изрекне опомену лицу
које омета рад Комисије.
Ако и после изрицања опомене исто лице настави да
омета рад Комисије, удаљиће се из просторије у којој Комисија заседа.
После удаљења лица које је ометало рад Комисије,
Комисија наставља са радом.
Ако не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених опомена и удаљења, Комисија
може да одлучи да се прекине јавно надметање.
У случају прекида из става 4. овог члана, Комисија је
дужна да одреди датум и време када ће се поступак наставити.
Све околности у вези са евентуалним удаљењем појединих лица, или прекидом поступка, уносе се у записник.
Члан 28.
На почетку поступка јавног надметања, у записник
се уноси место и време јавног надметања, лични подаци
чланова Комисије и подаци о катастарској парцели.
Поред података из става 1. овог члана, у Записник се
уносе и следећи подаци:
1. број пријављених учесника;
2. почетна цена грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине;
3. листа учесника са понуђеним ценама, односно износом закупнине;
4. примедбе учесника јавног надметања;
5. цена грађевинског земљишта, односно износ закупнине који је утврђен као најповољнији и подаци о учеснику
са најповољнијом понудом;
6. датум и време почетка и завршетка поступка јавног
надметања;
7. околности у вези са чланом 27. ове Одлуке и
8. други подаци од значаја за рад Комисије.
Записник потписују сви чланови Комисије и лице које
води записник.
Члан 29.
Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку
јавног надметања.
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Извештај из става 1. овог члана и записник из члана
28. ове Одлуке, Комисија доставља Управном одбору.
Члан 30.
Након разматрања извештаја о спроведеном поступку јавног надметања и записника Комисије, Управни одбор
утврђује да ли је поступак јавног надметања спроведен у
складу са Законом и овом Одлуком.
Ако утврди неправилност у спровођењу поступка,
Управни одбор може сам уколико је то могуће да отклони
те неправилности, или да одлучи да се поступак понови у
целости или за поједине катастарске парцеле.
Члан 31.
Ако утврди да је поступак спроведен у складу са Законом и овом Одлуком, Управни одбор сачињава посебан
Извештај о спроведеном поступку јавног надметања и доставља га градоначелнику, односно Скупштини града.
Извештај из става 1. овог члана садржи:
1. податке о јавном огласу;
2. податке о катастарској парцели која је предмет јавног надметања;
3. број пријављених учесника;
4. листу учесника који су учествовали у јавном надметању са понуђеним ценама грађевинског земљишта и
износима закупнине;
5. предлог градоначелнику да донесе решење из члана
18. став 1. ове Одлуке учеснику чија је понуда најповољнија, односно
6. предлог Скупштини града да донесе решење из
члана 18. став 2. ове Одлуке учеснику чија је понуда најповољнија.
Нацрт, односно предлог решења о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта, припрема орган Градске управе надлежан за имовинско-правне послове.
Члан 32.
Уколико утврди недостатке и нејасноће у Извештају
из члана 31. ове Одлуке, градоначелник, односно Скупштина града налаже Управном одбору да отклони уочене
недостатке.
Уколико утврди да је дошло до повреде поступка јавног надметања, градоначелник, односно Скупштина града
може да поништи одлуку о расписивању јавног огласа.
Члан 33.
Након разматрања Извештаја из члана 31. ове Одлуке, Градоначелник доноси решење из члана 18. став 1. ове
Одлуке и доставља га свим учесницима јавног надметања.
Након разматрања Извештаја из члана 31. ове Одлуке,Скупштина града доноси решење из члана 18. став 2. ове
Одлуке и доставља га свим учесницима јавног надметања.
б. Прикупљање понуда јавним огласом
Члан 34.
Јавни оглас, расписан ради прикупљања понуда за
отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта садржи:
1. податке Републичког геодетског завода - Службе за
катастар непокретности Смедерево и Основног суда Сме-
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дерево - Земљишно - књижног одељења, за грађевинско
земљиште које се отуђује, односно даје у закуп ;
2. податке из планске документације о грађевинском
земљишту и објектима који се на њему могу градити;
3. податке о уређености грађевинског земљишта;
4. обавештење ако се даје у закуп грађевинско земљиште које није уређено, да је лице коме се даје грађевинско
земљиште у закуп обавезно да о свом трошку изврши одређене радове на уређивању тог грађевинског земљишта;
5. обавештење да ће накнаду за извршену промену
намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште платити лице које је прибавило грађевинско земљиште
у својину или коме је грађевинско земљиште дато у закуп,
у складу са чланом 97. Закона;
6. почетну цену грађевинског земљишта, односно почетни износ закупнине;
7. дужину трајања закупа;
8. гарантни износ за учешће у поступку и рок за повраћај гарантног износа учесницима који не добију у закуп
грађевинско земљиште, односно онима који не понуде најповољнију цену;
9. обавештење да ако подносилац понуде који је прибавио грађевинско земљиште у својину, односно коме је
грађевинско земљиште дато у закуп не закључи уговор у
складу са чланом 19. став 1. ове Одлуке, губи право на
повраћај износа;
10. податке о обавезној садржини понуде;
11. обавештење до ког датума и до колико сати се
могу подносити пријаве и
12. место и време одржавања јавног отварања понуда.
Гаратни износ из става 1. тачка 8. овог члана утврђује
се у висини од 20% од почетне цене грађевинског земљишта, односно почетног износа закупнине.
Од дана расписивања јавног огласа до датума из става
1. тачка 11. овог члана мора проћи најмање 30 дана.
Члан 35.
Понуда из члана 34. став 1. тачка 10. садржи:
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања;
2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.
Уз понуду се доставља:
1. доказ о уплаћеном гарантном износу;
2. уредно овлашћење за заступање;
3. фотокопија личне карте за физичка лица, и
4. решење о упису у Регистар привредних субјеката
или други одговарајући регистар.
Члан 36.
Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти, са
видљивом назнаком на коју катастарску парцелу се односи.
Понуђена цена грађевинског земљишта, односно понуђени износ закупнине мора да буде у динарском износу
који је исти или већи од почетног износа утврђеног одлуком о расписивању јавног огласа ради прикупљања понуда.
Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује.
Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по
истеку рока за подношење понуда.
Неуредна понуда је:
1. понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну катастарску парцелу се односи;
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2. понуда поднета која не садржи податке и уредна документа из члана 35. ове Одлуке и
3. понуда поднета у којој понуђена цена грађевинског
земљишта, односно понуђени износ закупнине није у складу са ставом 2. овог члана.
Члан 37.
Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем
у записник места и времена јавног отварања понуда, личних података чланова Комисије и података о катастарским
парцелама за које су прикупљене понуде.
Неблаговремене понуде посебно се одвајају и не разматрају, што се записнички констатује.
Понуде се разврставају према катастарским парцелама.
Понуде отвара председник Комисије и даје их на увид
члановима Комисије.
Председник Комисије јавно саопштава и диктира у записник садржину сваке понуде и Комисија констатује да ли
су понуде уредне.
Комисија у записнику констатује ако за поједине катастарске парцеле није поднета ни једна понуда.
Поступак прикупљања јавним огласом сматра се успелим, ако је приспела најмање једна благовремена и уредна
понуда.
Поступак јавног отварања понуда завршава се након
отварања и разматрања свих приспелих понуда.
Поступак јавног отварања понуда је јаван и могу да
присуствују сва заинтересована лица.
Члан 38.
У случају ометања рада Комисије у поступку јавног
отварања понуда, сходно се примењују одредбе члана 27.
ове Одлуке.
Члан 39.
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Члан 42.

Ако утврди да је поступак спроведен у складу са Законом и овом Одлуком, Управни одбор сачињава посебан
Извештај о спроведеном поступку прикупљања понуда јавним огласом и доставља га градоначелнику, односно Скупштини града.
Извештај из става 1. овог члана садржи:
1. податке о јавном огласу;
2. податке о катастарској парцели која је предмет јавног отварања понуда;
3. број приспелих понуда за сваку катастарску парцелу;
4. образложен предлог да се одређене понуде одбаце
као неуредне или неблаговремене;
5. редослед подносиоца понуда по понуђеним износима, за сваку катастарску парцелу посебно;
6. предлог градоначелнику да донесе решење из члана
18. став 1. ове Одлуке учеснику чија је понуда најповољнија, односно
7. предлог Скупштини града да донесе решење из члана 18. став 2. ове Одлуке учеснику чија је понуда најповољнија.
Нацрт, односно предлог решења о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта припрема орган Градске управе надлежан за имовинско-правне послове.
Члан 43.
Уколико утврди недостатке и нејасноће у Извештају
из члана 42. ове Одлуке, градоначелник, односно Скупштина града налаже Управном одбору да отклони уочене
недостатке.
Уколико утврди да је дошло до повреде поступка прикупљања понуда јавним огласом, градоначелник, односно
Скупштина града може да поништи одлуку о расписивању
јавног огласа.

Записник о поступку јавног отварања понуда потписују сви чланови Комисије, лице које води записник и
присутни подносиоци понуда, односно њихови овлашћени
заступници.
Пре потписивања записника из става 1. овог члана,
на захтев присутних подносиоца понуда, односно њихових
овлашћених заступника, у записник се могу унети евентуалне примедбе на поступак јавног отварања.

Након разматрања Извештаја из члана 42. ове Одлуке Градоначелник доноси решење из члана 18. став 1. ове
Одлуке и доставља га свим учесницима.
Након разматрања Извештаја из члана 42. ове Одлуке
Скупштина града доноси решење из члана 18. став 2. ове
Одлуке и доставља га свим учесницима.

Члан 40.

в. Непосредна погодба

Комисија сачињава Извештај о спроведеном поступку јавног отварања понуда који мора да садржи редослед
подносиоца понуда према висини износа који је понуђен за
сваку катастарску парцелу посебно.
Извештај из става 1. овог члана и записник из члана
39. ове Одлуке, Комисија доставља Управном одбору.

Члан 45.

Члан 41.
На основу Извештаја о спроведеном поступку јавног отварања понуда и записника Комисије, Управни одбор утврђује да ли је поступак прикупљања понуда јавним
огласом спроведен са Законом и овом Одлуком.
Ако утврди неправилност у спроведеном поступку,
Управни одбор може сам уколико је то могуће да отклони
те неправилности, или да одлучи да се поступак понови у
целости или за поједине катастарске парцеле.

Члан 44.

Грађевинско земљиште може се отуђити или дати у
закуп непосредном погодбом у случају:
1. изградње објеката за потребе обављања послова из
надлежности државних органа и организација, органа јединице локалне самоуправе, као и других објеката у јавној
својини;
2. прибављања грађевинске дозволе, власнику бесправно саграђеног објекта, који је захтев поднео, у роковима прописаним Законом, ако је изградња тог објекта у
складу са условима прописаним Законом;
3. исправке граница суседних катастарских парцела;
4. формирања грађевинске парцеле у складу са чланом 102. Закона о планирању и изградњи;
5. отуђења или давања у закуп у складу са чланом 96.
став 7. Закона о планирању и изградњи ;
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6. споразумног давања земљишта ранијем власнику
непокретности која је била предмет експропријације, у
складу са прописима о експропријацији.
Ради остаривања приватно-јавног партнерства, неизграђено грађевинско земљиште Град може уносити као
оснивачки улог у привредна друштва, а са физичким и
правним лицем може закључити и уговор о заједничкој изградњи једног или више објеката.
Неизграђено грађевинско земљиште Град може уносити као оснивачки улог у јавно предузеће.
Начин остваривања приватно - јавног партнерства,
као и оснивачки улог из ставова 2. и 3. овог члана, спроводи се у складу са Законом о јавној својини („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2011).
Члан 46.
Поступак непосредне погодбе спроводи орган Градске
управе надлежан за имовинско-правне послове по захтеву
заинтересованог лица.
Градоначелник града Смедерева доноси закључак о
отуђењу, или давању у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом, као и решење из члана 18. став 1. ове
Одлуке о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом.
Предлог закључка и решења о отуђењу или давању у
закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом припрема орган Градске управе надлежан за имовинско-правне
послове.
III ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И
ЗАКУПНИНА
Члан 47.
Цену грађевинског земљишта, односно закупнину за
грађевинско земљиште плаћа лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину или коме је грађевинско земљиште дато у закуп у поступку утврђеном овом Одлуком.
Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем, прикупљањем понуда јавним огласом
или непосредном погодбом ради изградње, утврђује се у
висини тржишне вредности грађевинске парцеле.
Тржишну вредност грађевинског земљишта утврђује
пореска управа Министарства финансија Републике Србије, за сваку грађевинску парцелу која се отуђује, односно
даје у закуп.
Почетни износ закупнине утврђује се у висини тржишне вредности по метру квадратном грађевинског земљишта, према процени пореске управе Министарства финансија Републике Србије.
Највећа цена или највиши износ закупнине за грађевинско земљиште, се накнадно не може умањивати.
Члан 48.
Лице које је у складу са Законом и овом Одлуком прибавило грађевинско земљиште у својину, дужно је да исплати утврђену цену грађевинског земљишта у року од 15
дана од дана закључења уговора о отуђењу.
Члан 49.
Закупац плаћа закупнину једнократно или у ратама.
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У случају плаћања закупнине једнократно уплатом у
року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу, закупац има право на умањење закупнине за 20%, под условом
да је решењем органа из члана 18. ставова 1. и 2. ове Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, таква могућност утврђена.
Под условима из става 2. овог члана, закупац који плаћање врши у ратама има право на умањење закупнине за
20% у случају једнократног плаћања преосталих недоспелих рата, а на износ недоспелих рата.
У случају плаћања закупнине у ратама, закупац врши
плаћање на следећи начин:
- у року од 36 месеци. Обрачунату закупнину, закупац
је дужан да плати на следећи начин: прву рату у висини
од 10% утврђене закупнине, у року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу, а преостали износ обрачунате
закупнине у 35 једнаких месечних рата;
- у року од 60 месеци уколико се земљиште даје закуп
у складу са чланом 45. став 1. тачка 2. ове Одлуке. Обрачунату закупнину, закупац је дужан да плати на следећи начин: прву рату у висину од 10% утврђене закупнине, у року
од 15 дана од дана закључења уговора о закупу, а преостали
износ обрачунате закупнине у 59 једнаких месечних рата.
Рате ће се усклађивати са порастом цена на мало у
Републици Србији, према објављеним подацима надлежне
организације за послове вођења статистике, за период од
уговореног обрачуна закупнине до последњег дана у месецу, а уплаћују се до 15. у наредном месецу.
За период кашњења у плаћању, закупцу се обрачунава
затезна камата у складу са Законом о висини стопе затезне
камате.
Ради обезбеђења плаћања закупнине, закупац је дужан да, приликом закључења уговора о закупу, достави
један од инструмената обезбеђења плаћања: неопозиву
банкарску гаранцију „без приговора“ и наплативу „на први
позив“; менице; неопозиво уговорно овлашћење или други инструмент обезбеђења који се одреди при уговарању,
а у складу са прописима, односно достави доказ о праву
својине на некој непокретности и сагласност за стављање
хипотеке на исту. Наплата инструмената обезбеђења ће се
вршити у корист прописаних уплатних рачуна.
Члан 50.
Дирекција нема обавезу плаћања закупнине за грађевинско земљиште које се даје у закуп за изградњу станова
и пословног простора за расељавање за потребе Дирекције,
који служи за припремање грађевинског земљишта за изградњу објеката инфраструктуре и припремање локација.
Уговор о закупу из става 1. овог члана закључује Град
кога заступа Градско јавно правобранилаштво и Дирекција.
IV ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ПРЕСТАНАК
ЗАКУПА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 51.
Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у
својину не изврши своју уговорну обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, уговор о отуђењу се
једнострано раскида и Дирекција покреће поступак за поништај решења из члана 18. став 1. и став 2. ове Одлуке.
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Решење о поништају решења о отуђењу грађевинског
земљишта из члана 18. став 1. доноси градоначелник на
предлог Управног одбора.
Решење о поништају решења о отуђењу грађевинског
земљишта из члана 18. став 2. доноси Скупштина града на
предлог Управног одбора.
Против решења из ставова 2. и 3. овог члана, може се
покренути управни спор, у року од 30 дана од дана достављања решења.
У случају из става 1. овог члана, не врши се повраћај
средстава која су дата на име гарантног износа за учешће у
поступку отуђења грађевинског земљишта.
Члан 52.
Закуп грађевинског земљишта престаје истеком уговорног рока.
Закуп грађевинског земљишта престаје пре уговорног рока ако закупац:
1. у уговореном року не плати закупнину или део закупнине, у складу са чланом 49. ове Одлуке;
2. не плати накнаду за уређивање грађевинског земљишта;
3. користи грађевинско земљиште противно намени за
које му је дато;
4. у року од три године од дана закључења уговора о
давању у закуп грађевинског земљишта не приведе намени
или не изврши знатније радове за које је грађевинско земљиште дато или
5. одустане од изградње објекта пре истека рока од
три године од дана закључења уговора о закупу.
Решење о престанку закупа из става 2. овог члана доноси градоначелник, односно Скупштина града на предлог
Управног одбора.
Против решења из става 3. овог члана може се покренути управни спор, у року од 30 дана од дана достављања
овог решења.
Члан 53.
Ако закуп престане на основу члана 52. став 2. тачака
2., 3., 4. и 5. ове Одлуке, закупац има право на повраћај
уплаћеног износа закупнине, умањеног за 20% на име трошкова поступка давања у закуп грађевинског земљишта, на
основу одлуке Управног одбора.
Управни одбор утврђује износ средстава који се враћа
у складу са ставом 1. овог члана.
О повраћају средстава из става 1. овог члана, закључује се посебан уговор након доношења решења из члана 52.
став 3. ове Одлуке.
У случају одустајања из става 1. овог члана, не врши
се повраћај средстава која су дата на име гарантног износа
за учешће у поступку давања у закуп грађевинског земљишта.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 54.
За уговоре о закупу грађевинског земљишта закључене до дана ступања на снагу ове Одлуке, закупци могу да
наставе плаћање закупнине како је то уговором предвиђено или да закључењем анекса уговора о закупу, преостали,
недоспели уговорени износ закупнине плате у склaду са
одредбама ове Одлуке.
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Члан 55.

Поступци давања грађевинског земљишта у закуп
који до дана ступања на снагу ове Одлуке нису окончани
доношењем правоснажног решења о давању у закуп грађевинског земљишта, наставиће се и решавати по Одлуци о
грађевинском земљишту („Службени лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст).
Члан 56.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи
Одлука о грађевинском земљишту („Службени лист града Смедерева“, број 18/2009 - пречишћен текст) и члан 7.
Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта на
подручју града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 18/2009 - пречишћен текст).
Члан 57.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 463-188/2011-12
У Смедереву, 15. марта 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

22.
На основу члана 20. став 1. тачка 8. и члана 32. став 1.
тачка 14., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 14. став 1. тачка 8. и члана 19. став 1. тачка
14. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана 17. Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта („Службени лист града
Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 38. седници одржаној
15. марта 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ БОДА ЗА ОБРАЧУН
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
I
Утврђује се вредност бода за обрачун накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 2012. годину у износу од
0,11 динара по једном боду.
II
Обрачун и наплату накнаде за коришћење грађевинског земљишта у износу утврђеном у тачки I овог Решења
вршиће Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП.
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Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-51/2012-12
У Смедереву, 15. марта 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

15. март 2012. године

24.
На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 38. седници одржаној
15. марта 2012. године, донела је
ОД Л У КУ

23.
На основу члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008), а у вези са Законом о слободним зонама („Службени гласник Републике
Србије“, број 62/2006),
Скупштина града Смедерева, на 38. седници одржаној
15. марта 2012. године, донела је

О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ У
ОБЛАСТИ ИНВАЛИДНОСТИ 2012-2015. ГОДИНЕ У
ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Локални план акције у области инвалидности 2012-2015. године у граду Смедереву.
Члан 2.

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ
ОСНИВАЊА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ СМЕДЕРЕВО

Локални план акције у области инвалидности 20122015. године у граду Смедереву чини саставни део ове
Одлуке.

Члан 1.

Члан 3.

У Одлуци о приступању оснивања Слободне зоне Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 9/2010), у
члану 1. после става 1. додају се став 2. и став 3. који гласе:
„Слободна зона се оснива на територији града Смедерева и то на локацијама Старе индустријске зоне погодне за
инвестиције у постојеће објекте и Нове индустријске зоне –
индустријског парка, намењене новим страним и домаћим
инвестицијама.
Земљиште оснивача града Смедерева, које улази у
подручје Слободне зоне Смедерево, чине парцеле које се
налазе у КО Смедерево, укупне површине 20 ха 77а 31 м2
и то:
У делу Индустријске зоне и индустријског парка, катастарске парцеле број 230/4 од 6 ха 37а 36 м2, бр. 230/10
од 50а 44 м2, бр. 230/11 од 6а 66 м2, бр. 233/60 од 2 ха 96а 29
м2, бр.233/61 од 2 ха 78а 92 м2, бр. 233/69 од 3 ха 23а 67м2,
бр. 233/80 од 39а 64 м2, бр. 228 од 28а 88м2, бр. 231/3 од 33а
41м2, бр. 232/11 од 11а 58м2, бр. 232/17 од 2а 30м2, бр. 2/1
од 48а 78м2, бр. 210 од 10а 23м2, бр. 239 од 42а 02м2, бр. 242
од 35а 74м2, бр. 243 од 34а 85м2, бр. 244/1 од 98а 89м2, бр.
247/1 од 47а 30м2, бр. 248 од 36а 24м2, бр. 453 од 14а 11м2.

Одлука о доношењу Локалног плана акције у области
инвалидности 2012-2015. године у граду Смедереву ступа
на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.

ОД Л У КУ

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-17/2012-12
У Смедереву, 15. марта 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Број 020-15/2012-12
У Смедереву, 15. марта 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

15. март 2012. године
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ɅɈɄȺɅɇɂ ɉɅȺɇ ȺɄɐɂȳȿ ɍ ɈȻɅȺɋɌɂ ɂɇȼȺɅɂȾɇɈɋɌɂ
2012 – 2015ȽɈȾɂɇȿ ɍȽɊȺȾɍɋɆȿȾȿɊȿȼɍ
I ɍȼɈȾ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɥɚɧ ɤɨʁɢ ɩɨɜɟɡɭʁɟ ɧɢɡ
ɚɤɰɢʁɚ ɢ ɦɟɪɚ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɧɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɧɚɱɢɧ
ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢ ɩɪɚɜɚ ɫɜɢɯ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ.
Ɉɜɚʁ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɤɪɟɢɪɚɥɚ ʁɟ Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ
ɢɡɪɚɞɭ Ʌɨɤɚɥɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɭ
ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ Ƚɪɚɞɫɤɢɦ ɫɚɜɟɡɨɦ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ Ɉɋɂ ɢ ɪɟɫɭɪɫɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ.
ɐɢʂ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɚɞɟɤɜɚɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɟ Ɉɋɂ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɪɟɢɪɚʃɚ ɩɥɚɧɨɜɚ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɪɟɦɚ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ. ɍ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ
ɩɨɬɪɟɛɚ ɛɢɥɢ ɫɭ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɭɞɪɭɠɟɧɢɯ ɭȽɪɚɞɫɤɢ ɫɚɜɟɡɫɨɰɢʁɚɥɧɨɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ.
Ɉɜɚʁ ɞɨɤɭɦɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɟ Ɉɋɂ, ɚ
ɧɚɨɫɧɨɜɭ Ʉɨɧɜɟɰɢʁɟɨ ɩɪɚɜɢɦɚɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɍɇ, ɩɪɟɩɨɪɭɤɚ ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɢɯ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ Ɉɋɂ ɢ ɞɨɦɚʄɟɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɤɨʁɟɭɪɟɻɭʁɟɨɛɥɚɫɬɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɩɚ ɝɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɢɦ Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ
ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɅɉȺɂ ɭɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɭɩɭʄɭʁɟ ɧɚ ɭɫɜɚʁɚʃɟ.
Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɅɉȺɂ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɋɨʃɚ Ɍɨɞɨɪɨɜɢʄ
(ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ)
ɞɪ ȼɟɫɧɚ ȳɟɪɟɦɢʄ Ⱦɪɚɝɨʁɟɜɢʄ
(ɑɥɚɧ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ)
ȼɨʁɢɫɥɚɜ Ɇɥɚɞɟɧɨɜɢʄ
(ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ)
Ȼɢʂɚɧɚ Ƚɜɨɡɞɟɧɨɜɢʄ
(ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ)
Ȼɢʂɚɧɚ ɉɟɬɪɨɜʄ
(ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ)
ɑɥɚɧɢɰɟȽɪɚɞɫɤɨɝɫɚɜɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ ɩɚɪɚɥɢɡɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɰɢɜɢɥɧɢɯ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɪɚɬɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɪɚɞɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɚɪɚɩɥɟɝɢɱɚɪɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɚɦɩɭɬɢɪɚɧɢɦ ɟɤɫɬɪɟɦɢɬɟɬɢɦɚ ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɋɬɨɧɨɬɟɧɢɫɤɢ ɤɥɭɛ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɋɌɂɄɋ.
ɋɬɪɟʂɚɱɤɢ ɤɥɭɛ ɢɧɜɚɥɢɞɚ „Ɋ-´ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ ɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
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ɈɋɆȿȾȿɊȿȼɍ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨɦ ɞɟɥɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɧɚ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨ
ɜɟɥɢɱɢɧɢɟɜɪɨɩɫɤɨʁɪɟɰɢȾɭɧɚɜɭɈɞɩɪɟɫɬɨɧɢɰɟȻɟɨɝɪɚɞɚɭɞɚʂɟɧɨʁɟɫɜɟɝɚɤɦ
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟ ɭɩɪɚɜɨ ʃɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɚɧ
ɦɢɤɪɨɩɨɥɨɠɚʁɨɞɧɨɫɧɨɢɡɭɡɟɬɧɨɩɨɜɨʂɚɧɝɟɨɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɩɨɥɨɠɚʁɢɡɦɟɻɭɞɜɚɟɜɪɨɩɫɤɚ
ɤɨɪɢɞɨɪɚ- ɤɨɩɧɟɧɨɝ;- ɚɭɬɨ-ɩɭɬɢɜɨɞɧɨɝ- ȼɂɂ - Ⱦɭɧɚɜ
Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɡɚɯɜɚɬɚ ɛɥɚɝɨ ɡɚɬɚɥɚɫɚɧɨ ɧɢɡɢʁɫɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ʁɭɠɧɨɝ ɨɛɨɞɚ
ɉɚɧɨɧɫɤɨɝ ɛɚɫɟɧɚ ɭ ɤɪɚʁʃɟɦ ɫɟɜɟɪɨ-ɢɫɬɨɱɧɨɦ ɞɟɥɭ ɒɭɦɚɞɢʁɟ Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɝɪɚɞɚ
ɩɪɢɩɚɞɚ ɉɨɞɭɧɚɜʂɭ ɢ ɞɨʃɟɦ ɉɨɦɨɪɚɜʂɭ ɉɪɨɫɬɢɪɟ ɫɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢɫɩɪɟɞ ɭɲʄɚ
ȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟɭȾɭɧɚɜɩɪɢɱɟɦɭ ɭɯɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɨɦɩɨɝɥɟɞɭ ɧɚʁɜɟʄɢɦɞɟɥɨɦɩɪɢɩɚɞɚ
ɫɥɢɜɭȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɝɪɚɞ ɫɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɨɦ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɨɦ Ɂɚɭɡɢɦɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɨɞ  ɤɦð ɧɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɫɦɟɲɬɟɧɨ  ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɛɪɨʁɢ  ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɩɨ
ɩɨɩɢɫɭ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ ɉɪɢɪɨɞɧɢ ɩɪɢɪɚɲɬɚʁ ʁɟ ɭ ɩɚɞɭ ɢ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɢɡɧɨɫɢ – 
Ɋɚɱɭɧɚʁɭʄɢɢɡɛɟɝɥɟɢɢɧɬɟɪɧɨɪɚɫɟʂɟɧɟɝɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢɦɚɨɤɨ.ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
ɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ ɩɪɢɪɨɞɧɚɩɪɟɞɧɨɫɬɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭɨɞɧɨɫɭɧɚɫɭɫɟɞɧɟɝɪɚɞɨɜɟɚɥɢ
ɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɢɨɫɬɚɥɟɩɨɞɭɧɚɜɫɤɟɊɟɝɢɨɧɟʁɟɢɡɭɡɟɬɧɨɩɨɜɨʂɧɚɡɚɩɪɚɜɨɫɬɪɚɬɟɲɤɢ
ɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨ-ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚɥɨɤɚɰɢʁɚʁɟɪɩɨɫɟɞɭʁɟɧɚʁɫɟɜɟɪɧɢʁɭɥɭɤɭɤɨʁɚɦɨɠɟ
ɞɚɩɪɢɦɢɰɪɧɨɦɨɪɫɤɟɛɪɨɞɨɜɟɇɢɡɜɨɞɧɨɨɞɋɦɟɞɟɪɟɜɚɫɟɧɚɥɚɡɢɤɨɜɢɧɫɤɢɦɨɫɬɤɨʁɢ
ʁɟɭʁɟɞɧɨɩɨɫɥɟɞʃɚɜɟɡɚɫɚɥɟɜɨɦɨɛɚɥɨɦȾɭɧɚɜɚɫɜɟɞɨɏȿÄȭɟɪɞɚɩɂ".
ɉɪɟɦɚɉɪɨɫɬɨɪɧɨɦɩɥɚɧɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɭɫɜɨʁɟɧɨɦ ɝɨɞɢɧɟɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ʁɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɢ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɫɭɫɬɢɰɚʃɚ ɞɜɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ
ɩɨʁɚɫɚɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ ɋɚɜɫɤɨ-ȾɭɧɚɜɫɤɨɝɢȾɭɧɚɜɫɤɨ-ȼɟɥɢɤɨɆɨɪɚɜɫɤɨɝ ɚɭɩɥɚɧɭ
ʁɟɞɚɫɟɩɪɨɮɢɥɢɲɟɤɚɨɥɭɱɤɢɝɪɚɞɢɤɚɨɦɭɥɬɢɦɨɞɚɥɧɨɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɱɜɨɪɢɲɬɟ
ɍ Ƚɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɩɨɫɬɨʁɢ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ (ɈɈɋɂ), ɨɞ
ɤɨʁɢɯ  ɨɤɭɩʂɚʁɭ ɱɥɚɧɫɬɜɨ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɜɪɫɬɟ (ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ) ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ, ɚ  ɩɨ
ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɩɢɬɚʃɭ. ȿɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢɯ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ (Ɉɋɂ) ɩɨ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɨɤɭɩʂɚʁɭ ɱɥɚɧɫɬɜɨ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɜɪɫɬɟ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ, ʁɟɪ ɞɪɭɝɚ ɧɟ
ɩɨɫɬɨʁɢ, ɢɦɚ 8 Ɉɋɂ, ɚ ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɞɚ ɧɢʁɟ ɭɱɥɚʃɟɧɨ ɭ ɧɟɤɭ ɨɞ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɩɚ ʁɟ
ɝɨɬɨɜɨ ɫɢɝɭɪɧɚ ɩɪɨɰɟɧɚ ɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢɦɚ ɨɤɨ 4.000 ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɨɤɭɩʂɚʁɭ Ɉɋɂ ɩɨ ɜɪɫɬɢ (ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢ) ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
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Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ ɩɚɪɚɥɢɡɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɰɢɜɢɥɧɢɯ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɪɚɬɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɥɭɜɢɯ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɯ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢɧɜɚɥɢɞɚ ɪɚɞɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɥɟɩɢɯ ɢ ɫɥɚɛɨɜɢɞɢɯ
Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɞɢɫɬɪɨɮɢɱɚɪɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɪɚɬɧɢɯ ɢ ɦɢɪɧɨɞɨɩɫɤɢɯ ɜɨʁɧɢɯ ɢɧɜɚɥɢɞɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɚɪɚɩɥɟɝɢɱɚɪɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɚɦɩɭɬɢɪɚɧɢɦ ɟɤɫɬɪɟɦɢɬɟɬɢɦɚ
ɍɤɭɩɧɨ
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɨɤɭɩʂɚʁɭ Ɉɋɂ ɩɨ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɩɢɬɚʃɭ





Ƚɪɚɞɫɤɢɫɚɜɟɡɫɨɰɢʁɚɥɧɨɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
Ⱦɪɭɲɬɜɨɡɚɫɩɨɪɬɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭɢɧɜɚɥɢɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɋɬɨɧɨɬɟɧɢɫɤɢɤɥɭɛɢɧɜɚɥɢɞɚɋɌɂɄɋ
ɋɬɪɟʂɚɱɤɢɤɥɭɛɢɧɜɚɥɢɞɚÄɊ-´ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

II ɉɈɉɂɋɉɈɌɊȿȻȺɁȺɈɋɈȻȿɋȺɂɇȼȺɅɂȾɂɌȿɌɈɆ
Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɅɉȺɂ ʁɟ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ Ƚɪɚɞɫɤɢɦ ɫɚɜɟɡɨɦ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ (ȽɋɋɏɈ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɫɭɪɫɚ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɥɚ ɝɪɭɩɢɫɚɥɚ ɭɪɟɞɢɥɚ ɢ ɩɨɩɢɫɚɥɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟ
ɩɨɬɪɟɛɟ Ɉɋɂ ɩɨ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɫɟɪɜɢɫɢ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ Ɉɋɂ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɫɩɨɪɬ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɞɟɥɨɜɚʃD
Ɉɋɂ
Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢ ɩɥɚɧɫɤɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
(Ɉɋɂ) ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɪɚɡɜɢʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ʁɟɪ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢɨɥɨɲɤɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ ɢ ɩɢɬɚʃɟ
ʂɭɞɫɤɢɯɩɪɚɜɚ.
Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɡɚɞɨɜɨʂɢɥɟ ɩɨɬɪɟɛɟ Ɉɋɂ ɪɟɫɭɪɫɟ ɬɪɟɛɚ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢɬɢ ɩɪɟɦɚ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚʂɭɞɢɍɩɪɚɤɫɢɬɨɡɧɚɱɢɞɚʄɟɪɚɫɩɨɞɟɥɚɩɨɧɟɤɚɞɛɢɬɢɧɟʁɟɞɧɚɤɚʁɟɪɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɟ ʂɭɞɢ ɧɟʁɟɞɧɚɤɟ ȴɭɞɢɦɚ ɫɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɨɲɬɟʄɟʃɢɦɚ ɬɪɟɛɚ ɜɢɲɟ
ɩɨɞɪɲɤɟɨɞɡɚʁɟɞɧɢɰɟɢɦɨɪɚʁɭʁɟɞɨɛɢɬɢɤɚɤɨɛɢɩɨɫɬɢɝɥɢɢɫɬɟɠɢɜɨɬɧɟɭɫɥɨɜɟɤɚɨ
ɢ ɞɪɭɝɢ ɝɪɚɻɚɧɢ Ɍɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɧɢɤɚɞɚ ɫɟ ɧɟ ɫɦɟ ɬɪɟɬɢɪɚɬɢ ɤɚɨ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢʁɚ ɜɟʄ ɤɚɨ
ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɈɋɂ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɫɟ ɬɟɦɟʂɢ ɧɚ Ʉɨɧɜɟɰɢʁɢ ɍɇ ɨ
ɩɪɚɜɢɦɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɢɦ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɍɇ ɢ ɞɨɦɚʄɟɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ
Ʉɨɧɜɟɰɢʁɚɍɇ ɨɩɪɚɜɢɦɚɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ʉɨɧɜɟɰɢʁɚ ɍɇ ɨ ɩɪɚɜɢɦɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ʁɟ ɩɪɚɜɧɢ ɞɨɤɭɦɟɬ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɧɚɲɚ ɞɪɠɚɜɚ ɭɫɜɨʁɢɥɚ ɢ ɪɚɬɢɮɢɤɨɜɚɥɚ  ɝɨɞɢɧɟ ³ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ –
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɭɝɨɜɨɪɢɛɪɨɞɝɨɞɢɧɟ 
Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɞɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɢ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ
ɞɭɝɨɪɨɱɧɚ ɮɢɡɢɱɤɚ ɦɟɧɬɚɥɧɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɚ ɢɥɢ ɱɭɥɧɚ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɤɨʁɚ ɭ
ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɢɫɚɪɚɡɧɢɦɩɪɟɩɪɟɤɚɦɚɦɨɝɭɨɦɟɬɚɬɢʃɢɯɨɜɨɩɭɧɨɢɟɮɢɤɚɫɧɨɭɱɟɲʄɟɭ
ɞɪɭɲɬɜɭɧɚʁɟɞɧɚɤɨʁɨɫɧɨɜɢɫɚɞɪɭɝɢɦɚ
ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɦɨɬɨɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɝ ɩɨɤɪɟɬɚ ɇɢɲɬɚ ɨ ɧɚɦɚ ɛɟɡ
ɧɚɫ ɍʁɟɞɢʃɟɧɟ ɧɚɰɢʁɟ ɫɭ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɥɟ ɞɚ ɫɟ ɭ ɞɪɠɚɜɧɟ ɞɟɥɟɝɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɟ ɫɭ
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɢɡɪɚɞɟ ɩɪɟɞɥɨɝɚ ɧɚɰɪɬɚ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɟ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɟ
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ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɭ ɩɪɚɜɚ ɢ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ɭɤʂɭɱɟɢɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɐɢʂ ɨɜɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɭɧɚɩɪɟɞɢ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɨɫɢɝɭɪɚ ɩɭɧɨ ɢ ʁɟɞɧɚɤɨ
ɭɠɢɜɚʃɟɫɜɢɯʂɭɞɫɤɢɯɩɪɚɜɚɢɨɫɧɨɜɧɢɯɫɥɨɛɨɞɚɫɜɢɦɨɫɨɛɚɦɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɢ
ɭɧɚɩɪɟɞɢɩɨɲɬɨɜɚʃɟʃɢɯɨɜɨɝɭɪɨɻɟɧɨɝɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɧɚɱɟɥɚ ɨɜɟ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɟ ɫɭ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɭɪɨɻɟɧɨɝ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɫɥɨɛɨɞɭ ɜɥɚɫɬɢɬɨɝ ɢɡɛɨɪɚ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬ
ɨɫɨɛɚɡɚɛɪɚɧɚɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟɩɭɧɨɢɟɮɢɤɚɫɧɨɭɱɟɲʄɟɢɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɭɞɪɭɲɬɜɨ
ɭɜɚɠɚɜɚʃɟ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɤɚɨ ɞɟɥɚ ʂɭɞɫɤɟ
ɪɚɡɧɨɥɢɤɨɫɬɢɢɱɨɜɟɱɚɧɫɬɜɚʁɟɞɧɚɤɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɠɟɧɚɢ
ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ ɭɜɚɠɚɜɚʃɟ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɟɰɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ɤɚɨ ɢ
ɩɨɲɬɨɜɚʃɟɩɪɚɜɚɞɟɰɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɧɚɨɱɭɜɚʃɟɫɜɨɝɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ
ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚɩɪɚɜɢɥɚɍɇɡɚɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɈɋɂ
ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɢɫɭ ɩɪɚɜɧɢ ɞɨɤɭɦɟɬ ɨɧɚ ɫɭ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɢ ɦɨɪɚɥɧɚ
ɨɛɚɜɟɡɚɩɪɟɩɨɪɭɱɟɧɚɨɞɫɬɪɚɧɟɱɥɚɧɨɜɚɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɢɍɇɚɤɨʁɚʁɟɧɚɲɚ
ɞɪɠɚɜɚ ɭɫɜɨʁɢɥɚ ɢ ɪɚɬɢɮɢɤɨɜɚɥɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɪɚɞɢ ɨɫɢɝɭɪɚɜɚʃɚ ɞɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢɦɚʁɭ ʁɟɞɧɚɤɚ ɩɪɚɜɚ ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢ ɝɪɚɻɚɧɢ ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɟɤɚɨɫɦɟɪɧɢɰɟɡɚɤɪɟɢɪɚʃɟɦɟɪɚɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢɧɚɫɜɢɦ
ɧɢɜɨɢɦɚɞɪɭɲɬɜɚɨɞɞɪɠɚɜɧɢɯɞɨɥɨɤɚɥɧɢɯɚɥɢɬɚɤɨɻɟɢɭɩɪɢɜɚɬɧɢɦɤɨɦɩɚɧɢʁɚɦɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɢɬɞ
ȾɨɦɚʄɟɁɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ
ɉɨɪɟɞ ɨɜɚ ɞɜɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɧɚɲɟɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɤɨɪɢɲʄɟɧɨ ʁɟ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɢ ɬɨ ɫɥɟɞɟʄɢ ɡɚɤɨɧɢ
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɫɢɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ Ɂɚɤɨɧ ɨ
ɩɪɨɮɢɫɢɨɧɚɥɧɨʁ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɢ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ Ɉɋɂ
Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɅɉȺɂ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ  – .
ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɫɚ ɥɨɝɢɱɤɢɦ ɦɚɬɪɢɰɚɦɚ ɡɚ ɫɜɚɤɭ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ
1. Ɉɛɥɚɫɬ:

ɉɨɞɢɡɚʃɟɫɜɟɫɬɢ ɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɨɩɪɚɜɢɦɚɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɑɥɚɧ ɉɨɞɢɡɚʃɟɫɜɟɫɬɢ
 Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ ɫɟ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭ ɞɚ ɭɫɜɨʁɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ ɟɮɢɤɚɫɧɟ ɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɦɟɪɟ
ɚ

ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɢɝɧɟ ɫɜɟɫɬɭ ɰɟɥɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɧɢɜɨ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɨɨɫɨɛɚɦɚ
ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢ ɞɚ ɫɟ ɧɟɝɭʁɟ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ɛ

ɞɚ ɫɟ ɛɨɪɟ ɩɪɨɬɢɜ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ ɩɪɟɞɪɚɫɭɞɚ ɢ ɲɬɟɬɧɟ ɩɪɚɤɫɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɫɨɛɟ
ɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɨɧɟɡɚɫɧɨɜɚɧɟɧɚɩɨɥɭɢɠɢɜɨɬɧɨɦɞɨɛɭɭɫɜɢɦ
ɫɮɟɪɚɦɚɠɢɜɨɬɚ
ɞɚɫɟɭɧɚɩɪɟɞɢɫɜɟɫɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɦɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɭɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ɰ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
Ʌ
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ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɍɇ
ɉɪɚɜɢɥɨ 1. - ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɧɢɜɨɚ ɫɜɟɫɬɢ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɭ ɚɤɰɢʁɟ ɡɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ ɨ ʃɢɯɨɜɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢɦɚ ɢ
ɞɨɩɪɢɧɨɫɭ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɤɪɟʄɭ ɢ ɩɨɞɫɬɢɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɡɚ ɰɢʂ ɩɨɞɢɡɚʃɟ
ɧɢɜɨɚɫɜɟɫɬɢɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɭɩɨɝɥɟɞɭʃɢɯɨɜɢɯɩɪɚɜɚɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢȼɟʄɟ
ɨɫɥɚʃɚʃɟɧɚɫɨɩɫɬɜɟɧɟɫɧɚɝɟɢɫɚɦɨɩɨɭɡɞɚʃɟɩɨɦɨʄɢʄɟɨɫɨɛɚɦɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɞɚɢɫɤɨɪɢɫɬɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɤɨʁɟɢɦɫɬɨʁɟɧɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ - ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨɩɪɢɫɬɭɩɭɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ Ɉɋɂ
¾ Ɉɞɠɚɬɢɫɟɦɢɧɚɪɡɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɰɟɧɬɪɚ
¾ Ɉɞɠɚɬɢɫɟɦɢɧɚɪɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ
¾ Ɉɞɠɚɬɢɫɟɦɢɧɚɪɡɚ ɪɨɞɢɬɟʂɟ ɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
¾ Ɉɞɠɚɬɢɫɟɦɢɧɚɪɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
¾ Ɉɞɠɚɬɢɫɟɦɢɧɚɪɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
¾ Ɉɞɠɚɬɢɫɟɦɢɧɚɪɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟɐɟɧɬɪɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
2. Ɉɛɥɚɫɬ:

Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ

Ʉɨɧɜɟɰɢʁɚ ɨɩɪɚɜɢɦɚɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɑɥɚɧ Ɂɞɪɚɜʂɟ
Ⱦɪɠɚɜɟɫɬɪɚɧɟɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟɩɪɢɡɧɚʁɭɨɫɨɛɚɦɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɩɪɚɜɨɧɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ
ɧɚʁɜɢɲɟɝ ɦɨɝɭʄɟɝ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɛɟɡ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɭ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ ʄɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɫɜɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɦɟɪɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɨɦɨɝɭʄɢɥɟ ɩɪɢɫɬɭɩ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦɚ ɜɨɞɟʄɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɩɨɥɭ
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭɭɜɟɡɢɫɚɡɞɪɚɜʂɟɦ

ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚɩɪɚɜɢɥɚɍɇ
ɉɪɚɜɢɥɨ- Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɡɚɲɬɢɬɚ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɞɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɛɭɞɭ ɩɪɭɠɟɧɟ ɫɜɟ
ɜɪɫɬɟ ɪɟɞɨɜɧɢɯ ɥɟɱɟʃɚ ɢ ɥɟɤɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɡɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ
ɧɢɜɨɚʃɢɯɨɜɨɝɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ - ɢɡɪɚɞɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ ɡɚɲɬɢɬɟ Ɉɋɂ
¾ ɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɢɞɨɫɬɭɩɧɭ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɡɚ Ɉɋɂɍ
ɬɭ ɫɜɪɯɭ ɩɨɬɪɛɧɨ ʁɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ  ɨɫɬɜɚɪɢɥɨ ɛɪɠɟ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɟ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ
ɡɚɲɬɢɬɟɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ.
3. Ɉɛɥɚɫɬ

Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ

Ʉɨɧɜɟɰɢʁɚ ɨɩɪɚɜɢɦɚɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɑɥɚɧ Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɢɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ ʄɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɟɮɢɤɚɫɧɟ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɦɟɪɟ
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɩɭɬɟɦ ɩɨɞɪɲɤɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɫɥɢɱɧɢɦ ɬɟɝɨɛɚɦɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɨɦɨɝɭʄɢɥɨ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɭ ɢ ɨɱɭɜɚʁɭ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɭ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɩɭɧɭ
ɮɢɡɢɱɤɭ ɦɟɧɬɚɥɧɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ ɫɬɪɭɱɧɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɤɚɨ ɢ ɩɭɧɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɢ
ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɫɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɠɢɜɨɬɚ ɍ ɬɨɦ ɰɢʂɭ ɞɪɠɚɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ ʄɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɨʁɚɱɚɬɢ ɢ ɩɪɭɠɢɬɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɟ ɭɫɥɭɝɟ  ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɢ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
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ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɞɪɚɜʂɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ.
ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɍɇ
ɉɪɚɜɢɥɨ– Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɧɟ ɦɨɝɥɟ ɞɨɫɬɢʄɢ ɨɩɬɢɦɚɥɧɢ ɧɢɜɨ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ
Ɍɚɤɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɲɢɪɨɤ ɫɩɟɤɬɚɪ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ
ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɪɚɞʃɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɛɨʂɲɚɥɚ ɢɥɢ ɧɚɞɨɤɧɚɞɢɥɚ
ɨɲɬɟʄɟɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɡɚɬɢɦ ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɪɚɡɜɨʁ ɨɫɥɚʃɚʃɚ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɫɧɚɝɟ ɢ ɩɨɜɪɟɦɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɫɬɚʃɚɢɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟ
Ⱥɤɬɜɧɨɫɬɢ- ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɭɫɥɭɝɟ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ
¾ Ɇɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ
¾ Ʉɥɢɦɚɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɨɩɨɪɚɜɚɤ
4. Ɉɛɥɚɫɬ

ɋɟɪɜɢɫɢɩɨɞɪɲɤɟɡɚɈɋɂ

Ʉɨɧɜɟɰɢʁɚ ɨɩɪɚɜɢɦɚɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɑɥɚɧ ɋɚɦɨɫɬɚɥɚɧɠɢɜɨɬɢɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɭɡɚʁɟɞɧɢɰɭ

Ⱦɪɠɚɜɟɫɬɪɚɧɟɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟɨɜɟɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟɩɪɢɡɧɚʁɭʁɟɞɧɚɤɨɩɪɚɜɨɫɜɢɦɨɫɨɛɚɦɚ
ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɞɚ ɠɢɜɟ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ʁɟɞɧɚɤ ɢɡɛɨɪ ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢ ɢ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɟɮɢɤɚɫɧɟ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɦɟɪɟ ɞɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɨɥɚɤɲɚʁɭ
ɩɨɬɩɭɧɨ ɭɠɢɜɚʃɟ ɨɜɨɝ ɩɪɚɜɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɩɨɬɩɭɧɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɢ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭʄɢɞɚ
(ɚ ɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɢɦɚʁɭɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɡɛɨɪɚɛɨɪɚɜɢɲɬɚɤɚɨɢɧɚɬɨɝɞɟɢɫɚ
ɤɢɦʄɟɠɢɜɟɬɢɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɚɞɪɭɝɢɦɚɢɞɚɧɟɛɭɞɭɨɛɚɜɟɡɧɟɞɚɠɢɜɟɭɧɟɤɢɦ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɠɢɜɨɬɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚ
ɛ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢɦɚʁɭ ɩɪɢɫɬɭɩ ɜɟʄɟɦ ɛɪɨʁɭ ɤɭʄɧɢɯ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɥɢɱɧɭ
ɩɨɦɨʄ ɤɨʁɚ ɢɦ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɤɚɨ ɢ
ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟɢɡɨɥɚɰɢʁɟɢɥɢɢɡɨɩɲɬɚɜɚʃɚɢɡɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɰ ɭɫɥɭɝɟɢɨɥɚɤɲɢɰɟɤɨʁɟɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɭɠɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭɭɰɟɥɢɧɢɛɭɞɭɩɨɞɢɫɬɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢ ɞɚ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭ ʃɢɯɨɜɟ
ɩɨɬɪɟɛɟ
ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɍɇ
ɉɪɚɜɢɥɨ 4. - ɋɥɭɠɛɟ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɪɚɡɜɨʁ ɫɥɭɠɛɢ ɢ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ,
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɩɨɦɚɝɚɥɚ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ɢ ɞɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɩɨɦɨɝɧɭ ɞɚ ɭɧɚɩɪɟɞɟ ɫɜɨʁɭ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬ ɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɨɫɬɜɚɪɟ ɫɜɨʁɚ
ɩɪɚɜɚ.
Ɂɚɤɨɧɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ
ɑɥɚɧȽɪɭɩɟɭɫɥɭɝɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ ɫɬɚɜ. ɢ.
 ɞɧɟɜɧɟɭɫɥɭɝɟɭɡɚʁɟɞɧɢɰɢ – ɞɧɟɜɧɢɛɨɪɚɜɚɤɩɨɦɨʄɭɤɭʄɢɫɜɪɚɬɢɲɬɟɢɞɪɭɝɟ
ɭɫɥɭɝɟɤɨʁɟɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭɛɨɪɚɜɚɤɤɨɪɢɫɧɢɤɚɭɩɨɪɨɞɢɰɢɢɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦɨɤɪɭɠɟʃɭ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
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 ɭɫɥɭɝɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɚɧ ɠɢɜɨɬ – ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɚ
ɚɫɢɫɬɟɧɰɢʁɚ ɨɛɭɤɚ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɠɢɜɨɬ ɢ ɞɪɭɝɟ ɜɪɫɬɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɡɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɭɱɟɲʄɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚɭɞɪɭɲɬɜɭ.
ɑɥɚɧȾɧɟɜɧɟɭɫɥɭɝɟɭɡɚʁɟɞɧɢɰɢ
Ⱦɧɟɜɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɛɨɪɚɜɚɤ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚɭɩɨɪɨɞɢɰɢɢɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦɨɤɪɭɠɟʃɭ
Ⱦɧɟɜɧɟɭɫɥɭɝɟɭɡɚʁɟɞɧɢɰɢɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟʁɟɞɢɧɢɰɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
ɑɥɚɧɍɫɥɭɝɟɩɨɞɪɲɤɟɡɚɫɚɦɨɫɬɚɥɚɧɠɢɜɨɬ
ɍɫɥɭɝɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɚɧ ɠɢɜɨɬ ɩɪɭɠɚʁɭ ɫɟ ɩɨʁɟɞɢɧɰɭ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ʃɟɝɨɜɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɡɚɞɨɜɨʂɟʃɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢɡʁɟɞɧɚɱɢɥɟ ɫ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɨɫɬɚɥɢɯ
ɱɥɚɧɨɜɚ ɞɪɭɲɬɜɚ ɞɚ ɛɢ ɦɭ ɫɟ ɩɨɛɨʂɲɚɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɞɚ ɛɢ ɦɨɝɚɨ ɞɚ ɜɨɞɢ
ɚɤɬɢɜɚɧɢɫɚɦɨɫɬɚɥɚɧɠɢɜɨɬɭɞɪɭɲɬɜɭ
ɍɫɥɭɝɟɩɨɞɪɲɤɟɡɚɫɚɦɨɫɬɚɥɚɧɠɢɜɨɬɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟʁɟɞɢɧɢɰɚɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ,
ɨɫɢɦɚɤɨɨɜɢɦɡɚɤɨɧɨɦɧɢʁɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɞɚɢɯɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɊɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ Ɉɋɂ ɑɥɚɧ 32.
Ʌɨɤɚɥɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɞɫɬɢɱɭ ɢ ɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɨ ɧɢɜɨ ʃɢɯɨɜɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬɢ ɢ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɢ ɞɚ ɛɢ ɦɨɝɥɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚɬɢ ɫɜɨʁɚ ɩɪɚɜɚ.
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ - ɮɨɪɦɢɪɚɬɢɫɥɭɠɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
¾ ɋɟɪɜɢɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ
¾ ɉɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ
¾ Ⱦɧɟɜɧɢɛɨɪɚɜɚɤ
¾ ɉɪɟɜɨɞɢɥɚɱɤɢɫɟɪɜɢɫ ɡɚ ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ
¾ Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɟɜɨɡ
5. Ɉɛɥɚɫɬ

ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ

Ʉɨɧɜɟɰɢʁɚ ɨɩɪɚɜɢɦɚɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɑɥɚɧ ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
ɍ ɰɢʂɭ ɨɦɨʄɚɜɚʃɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɩɭɧɨɝ ɭɱɟɲʄɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ ɫɜɢɦ ɫɮɟɪɚɦɚ ɠɢɜɨɬɚ ɞɪɠɚɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ ʄɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɦɟɪɟɞɚɨɫɨɛɚɦɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɨɛɟɡɛɟɞɟɩɪɢɫɬɭɩɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɚ
ɞɪɭɝɢɦɚɮɢɡɢɱɤɨɦɨɤɪɭɠɟʃɭɩɪɟɜɨɡɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚɦɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟɢɫɢɫɬɟɦɟɤɚɨɢɞɪɭɝɢɦɩɨɝɨɞɧɨɫɬɢɦɚɢ
ɭɫɥɭɝɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɬɜɨɪɟɧɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨʁɟ ɫɬɨʁɟ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨ ɭ
ɭɪɛɚɧɢɦ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ Ɍɟ ɦɟɪɟ ɤɨʁɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɢ
ɭɤɥɚʃɚʃɟɩɪɟɩɪɟɤɚɢɛɚɪɢʁɟɪɚɡɚɩɪɢɫɬɭɩ.
ɋɬɚɧɞɚɪɞɧDɩɪɚɜɢɥDɍɇ
ɉɪɚɜɢɥɨ. – ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɭ ɦɟɪɟ ɡɚ ɭɤɥɚʃɚʃɟ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɤɨʁɟ ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ
ɭɱɟɲʄɟɭɮɢɡɢɱɤɨʁɫɪɟɞɢɧɢɌɚɤɜɟɦɟɪɟɬɪɟɛɚɞɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭɪɚɡɜɨʁɫɬɚɧɞɚɪɞɚɢ
ɫɦɟɪɧɢɰɚ ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɪɚɡɦɨɬɪɟ ɩɪɢɦɟɧɭ ɡɚɤɨɧɚ ɤɨʁɢ ɛɢ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɭ
ɪɚɡɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɞɪɭɲɬɜɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ ɭɫɥɭɝɟ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ ɢ
ɨɫɬɚɥɟɜɪɫɬɟɩɪɟɜɨɡɚɭɥɢɰɟɢɨɫɬɚɥɚɫɩɨʂɧɚɫɪɟɞɢɧɚ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
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Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ - ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɡɚɈɋɂ
¾ ɉɪɢɫɬɭɩɚɱɚɧ ʁɚɜɧɢ ɩɪɟɜɨɡ
¾ Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɬɚɨɥɟɬɚ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ
Ɉɛɥɚɫɬ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

Ʉɨɧɜɟɰɢʁɚ ɨɩɪɚɜɢɦɚɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɑɥɚɧ Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ ɩɪɢɡɧɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɍ ɰɢʂɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɨɜɨɝ ɩɪɚɜɚ ɛɟɡ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ʁɟɞɧɚɤɢɯ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ ʄɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɢɧɤɥɭɡɢɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɧɚ ɫɜɢɦɧɢɜɨɢɦɚɢɞɨɠɢɜɨɬɧɨɭɱɟʃɟ.
ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚɩɪɚɜɢɥɚɍɇ
ɉɪɚɜɢɥɨ – Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɲɬɭʁɭ ɩɪɢɧɰɢɩ ʁɟɞɧɚɤɢɯ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɢɦɚɪɧɨ,
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨ ɢ ɬɟɪɰɢʁɚɪɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɞɟɰɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɢ ɨɞɪɚɫɥɢɯ
ɥɢɰɚ, ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɢɯ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨ ɨɤɪɭɠɟʃɟ. Ɉɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɞɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɩɨɫɬɚɧɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɢ ɞɟɨ ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ.
Ɂɚɤɨɧɨɨɫɧɨɜɚɦɚɫɢɫɬɟɦɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɜɚɫɩɢɬɚʃɚɑɥɚɧ 77.
Ɂɚ ɞɟɬɟ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɤɨɦɟ ʁɟ ɭɫɥɟɞ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɭɫɤɪɚʄɟɧɨɫɬɢ ɫɦɟɬʃɢ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɞɨɞɚɬɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɢ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɭɭɫɬɚɧɨɜɚɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɨɬɤɥɚʃɚʃɟɮɢɡɢɱɤɢɯɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɫɤɢɯɩɪɟɩɪɟɤɚɢ
ɞɨɧɨɫɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɨɛɪɚɡɨɜɧɢɩɥɚɧ
ɐɢʂɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɝɨɛɪɚɡɨɜɧɨɝɩɥɚɧɚʁɟɫɬɟɩɨɫɬɢɡɚʃɟɨɩɬɢɦɚɥɧɨɝɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ
ɞɟɬɟɬɚ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɪɟɞɨɜɚɧ ɨɛɪɚɡɨɜɧɨ-ɜɚɫɩɢɬɧɢ ɪɚɞ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɨɫɚɦɨɫɬɚʂɢɜɚʃɟ ɭ
ɜɪɲʃɚɱɤɨɦɤɨɥɟɤɬɢɜɭ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧ ɢ ɨɛɨɝɚʄɟɧ ɧɚɱɢɧ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɜɚɫɩɢɬɚʃɚɞɟɬɟɬɚɢɭɱɟɧɢɤɚɚɩɨɫɟɛɧɨ
 ɞɧɟɜɧɢ ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɜɚɫɩɢɬɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɢ ɱɚɫɨɜɚ ɧɚɫɬɚɜɟ ɭ ɨɞɟʂɟʃɭ
ɞɧɟɜɧɢ ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɪɚɞɚ ɫɚ ɥɢɰɟɦ ɤɨʁɟɦɭ ɩɪɭɠɚ ɞɨɞɚɬɧɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɢ ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɪɚɞɚ ɭ
ɩɨɫɟɛɧɨʁɝɪɭɩɢɭɤɨʁɨʁɦɭɫɟɩɪɭɠɚɞɨɞɚɬɧɚɩɨɞɪɲɤɚɤɚɨɢɭɱɟɫɬɚɥɨɫɬɩɨɞɪɲɤɟ.
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ- ɮɨɪɦɢɪɚɬɢɫɥɭɠɛɭ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚɩɨɞɪɲɤɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭɈɋɂ
¾ ɋɟɪɜɢɫɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ
7. Ɉɛɥɚɫɬ:

Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

Ʉɨɧɜɟɰɢʁɚ ɨɩɪɚɜɢɦɚɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɑɥɚɧ Ɋɚɞɢɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ ɩɪɢɡɧɚʁɭ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɚɞ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦɚ ɬɨ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɫɬɢɰɚʃɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɠɢɜɨɬ ɪɚɞɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɢɡɚɛɪɚɧ ɢɥɢ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɪɚɞɚ ɢ ɭ ɪɚɞɧɨʁ
ɫɪɟɞɢɧɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɭɤʂɭɱɢɜɚ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɚ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ ʄɟ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɬɢ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚɬɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɪɚɞ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɨɧɟ ɨɫɨɛɟ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɚɧɭ ɢɧɜɚɥɢɞɢ ɬɨɤɨɦ ɪɚɞɚ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ʄɟ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɤɨɪɚɤɟ.

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
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ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚɩɪɚɜɢɥɚɍɇ
ɉɪɚɜɢɥɨɛɪɨʁ- Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɭɜɚɠɟ ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ
ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɟ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɫɜɨʁɚ ʂɭɞɫɤɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
Ʉɚɤɨ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ, ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɭɪɛɚɧɢɦ ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ, ʃɢɦɚ ɬɪɟɛɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ʁɟɞɧɚɤɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨ ɢ ɤɨɪɢɫɧɨ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɪɚɞɚ.
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨʁ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɢ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ Ɉɋɂ
ɑɥɚɧɨɜɢ 12, 22, 23, 30. ɢ 34.
ɉɨɞ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɦ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɨɦ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ
ɫɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɦɟɪɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɰɢʂɭɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɚ
ɡɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɩɨɫɚɨ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɨɞɪɠɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟʃɚ ɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɚ ɢɥɢ
ɩɪɨɦɟɧɟɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟɤɚɪɢʁɟɪɟ
Ɉɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʁɭ ɫɟ ɩɨɞ ɨɩɲɬɢɦ ɢɥɢ ɩɨɞ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɦɚ
Ⱥɤɬɢɜɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɦɟɪɟ ɢ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟ ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɧɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɢ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɤɨʁɢ ɡɚɩɨɫɥɢ ɨɫɨɛɟ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɤɨʁɟɫɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʁɭɩɨɞɩɨɫɟɛɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚɦɨɠɟɞɚɨɫɬɜɚɪɢɩɪɚɜɨ
ɧɚ ɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ ɩɪɢɦɟɪɟɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɚ ɪɚɞɧɨɝ ɦɟɫɬɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɬɢɯɥɢɰɚ
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ Ɉɋɂ
ɑɥɚɧɨɜɢ 25. ɢ 
Ɉɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɫɟ ɡɚɛɪɚʃɭʁɟ ɜɪɲɟʃɟ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ ɡɛɨɝ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɭ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭɢɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭɩɪɚɜɚɢɡɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ– ɤɟɪɟɢɪɚɬɢɦɟɪɟɡɚɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɈɋɂ
¾ Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ, ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ Ɉɋɂ
Ɉɛɥɚɫɬ:

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ

Ʉɨɧɜɟɰɢʁɚ ɨɩɪɚɜɢɦɚɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɑɥɚɧ Ɉɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɭɫɥɨɜɢɠɢɜɨɬɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
 Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ ɩɪɢɡɧɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɧɚ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɠɢɜɨɬɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞ ɡɚ ʃɢɯ ɢ ʃɢɯɨɜɭ ɩɨɪɨɞɢɰɭ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭɢɫɯɪɚɧɭɨɞɟʄɭɢɫɦɟɲɬɚʁɤɚɨɢɧɚɫɬɚɥɧɨɩɨɛɨʂɲɚɜɚʃɟɭɫɥɨɜɚ
ɠɢɜɨɬɚɢɩɪɟɞɭɡɟʄɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɤɨɪɚɤɟɪɚɞɢɨɱɭɜɚʃɚɢɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɚɨɜɨɝ
ɩɪɚɜɚɛɟɡɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟɧɚɨɫɧɨɜɭɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɚ
 Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ ɩɪɢɡɧɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɧɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɧɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɬɨɝɩɪɚɜɚɛɟɡɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟɧɚɨɫɧɨɜɭ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɚɢɩɪɟɞɭɡɟʄɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɤɨɪɚɤɟɪɚɞɢɨɱɭɜɚʃɚɢɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɚ
ɨɜɨɝɩɪɚɜɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɦɟɪɟɤɨʁɢɦɚɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɞɚ
ɚ ɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɢɦɚʁɭɪɚɜɧɨɩɪɚɜɚɧɩɪɢɫɬɭɩɭɫɥɭɝɚɦɚɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ
ɱɢɫɬɟ ɜɨɞɟ ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɩɪɢɫɬɭɩ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɦ
ɭɫɥɭɝɚɦɚɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɢɨɫɬɚɥɨʁɩɨɦɨʄɢɡɚɩɨɬɪɟɛɟɢɧɜɚɥɢɞɚ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
Ʌ


12

15. март 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 37 – Број 2

ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚɩɪɚɜɢɥɚɍɇ
ɉɪɚɜɢɥɨɛɪɨʁ- Ɉɱɭɜɚʃɟɞɨɯɨɬɤɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚɫɢɝɭɪɧɨɫɬ
Ⱦɪɠɚɜɟɫɭɨɞɝɨɜɨɪɧɟɡɚɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢɢɨɱɭɜɚʃɟɞɨɯɨɬɤɚ
ɨɫɨɛɚɦɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɢɡɞɪɠɚɜɚʃɚ ɭɡɦɭ ɭ
ɨɛɡɢɪ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɤɨʁɟ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɱɟɫɬɨ ɢɦɚʁɭ ɤɚɨ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɟɬɨɝɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɚ
Ⱥɬɢɜɧɨɫɬɢ – ɛɟɧɟɮɢɰʁɟɡɚɤɨɦɭɧɚɥɧɟɭɫɥɭɝɟɪɚɞɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢɈɋɂ
¾ Ȼɟɧɟɮɢɰɢɪɚʃɟɬɪɨɲɤɨɜɚ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ
¾ Ȼɟɧɟɮɢɰɢɪɚʃɟɬɪɨɲɤɨɜɚɢɡɧɨɲɟʃɚ ɫɦɟʄɚ
¾ Ȼɟɧɟɮɢɰɢɪɚʃɟɬɪɨɲɤɨɜɚɩɨɬɪɨɲʃɟɜɨɞɟ
¾ Ȼɟɧɟɮɢɰɢɪɚʃɟɬɪɨɲɤɨɜɚɞɚʂɢɧɫɤɨɝɝɪɟʁɚʃɚ
9. Ɉɛɥɚɫɬ:

ɋɩɨɪɬ

Ʉɨɧɜɟɰɢʁɚɍɇɨɩɪɚɜɢɦɚɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɑɥɚɧ ɋɬɚɜɍɱɟɲʄɟɭɤɭɥɬɭɪɧɨɦɠɢɜɨɬɭɪɟɤɪɟɚɰɢʁɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɭ
ɫɥɨɛɨɞɧɨɜɪɟɦɟɢɫɩɨɪɬɭ
 Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɨɦɨɝɭʄɢɥɨ ɞɚ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦɚ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɤɚɨ ɢɨɧɢɦɚ ɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨ
ɜɪɟɦɟɞɪɠɚɜɟɫɬɪɚɧɟɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟʄɟɩɪɟɞɭɡɟɬɢɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɦɟɪɟɤɚɤɨɛɢ
ɚ ɩɨɞɫɬɚɤɥɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɞɢɥɟ ɭɱɟɲʄɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ ɧɚʁɜɟʄɨʁ
ɦɨɝɭʄɨʁɦɟɪɢɭɜɨɞɟʄɢɦɫɩɨɪɬɫɤɢɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɧɚɫɜɢɦɧɢɜɨɢɦɚ
ɛ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɟ ɞɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢɦɚʁɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ
ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɦ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɢ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬ ɢ ɭ ɬɨɦ ɰɢʂɭ ʄɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚɬɢ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɚɞɪɭɝɢɦɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɧɚɫɬɚɜɟɬɪɟɧɢɧɝɚɢ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɰ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɟ ɞɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢɦɚʁɭ ɩɪɢɫɬɭɩ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɦɢɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɦɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ
ɞ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɟ ɞɚ ɞɟɰɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢɦɚʁɭ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɚɧ ɩɪɢɫɬɭɩ ɫɚ
ɨɫɬɚɥɨɦ ɞɟɰɨɦ ɭ ɭɱɟɲʄɭ ɭ ɢɝɪɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨ
ɜɪɟɦɟ ɤɚɨ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɨɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ
ɨɤɜɢɪɭɲɤɨɥɟ
ɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɟ ɞɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢɦɚʁɭ ɩɪɢɫɬɭɩ ɭɫɥɭɝɚɦɚ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ
ɫɭ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɫɥɨɛɨɞɧɨɜɪɟɦɟɢɫɩɨɪɬɫɤɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚɩɪɚɜɢɥɚɍɇ
ɉɪɚɜɢɥɨɛɪɨʁɋɩɨɪɬɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
Ⱦɪɠɚɜɟ ʄɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚɬɢ ɦɟɪɟ ɞɚ ɫɟ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɨɛɟɡɛɟɞɟ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭ.
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ- ɫɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ
¾ Ɉɦɨɝɭʄɢɬɢ ɧɚɛɚɜɤɭ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɨɩɪɟɦɟ, ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɬɪɟɧɟɪɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɬɪɟɧɢɧɝɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɨɞɥɚɡɚɤ ɧɚ ɫɩɨɪɬɫɤɚ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɢɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɛɚɜʂɟʃɟɫɩɨɪɬɨɦɈɋɂ
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Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

Ʉɨɧɜɟɰɢʁɚ ɨɩɪɚɜɢɦɚɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɑɥɚɧ ɋɬɚɛɛɌɚɱɤɟ1 ɢ2. ɍɱɟɲʄɟɭɩɨɥɢɬɢɱɤɨɦɢʁɚɜɧɨɦɠɢɜɨɬɭ
Ⱦɪɠɚɜɟɫɬɪɚɧɟɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟɝɚɪɚɧɬɭʁɭɨɫɨɛɚɦɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɩɨɥɢɬɢɱɤɚɩɪɚɜɚ
ɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚɢɯɭɠɢɜɚʁɭɧɚɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨʁɨɫɧɨɜɢɫɚɞɪɭɝɢɦɚɢɨɛɚɜɟɡɭʁɭɫɟ
ɛ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚɬɢ ɨɤɪɭɠɟʃɟ ɭ ɤɨʁɟɦ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɦɨɝɭ
ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɢ ɩɨɬɩɭɧɨ ɞɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɨɛɚɜʂɚʃɭ ʁɚɜɧɢɯ  ɩɨɫɥɨɜɚ ɛɟɡ
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟɢɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɚɞɪɭɝɢɦɚɢɩɨɞɫɬɢɰɚɬɢʃɢɯɨɜɨɭɱɟɲʄɟɭ
ʁɚɜɧɢɦɩɨɫɥɨɜɢɦɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ
1.
ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ
ɩɢɬɚʃɟɦʁɚɜɧɨɝɢɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝɠɢɜɨɬɚɡɟɦʂɟɤɚɨɢɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɢɭɩɪɚɜɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯɩɚɪɬɢʁɚ
2. ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɢ ɩɪɢɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ
ɰɢʂɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦɢɥɨɤɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭ
ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɚɩɪɚɜɢɥɚɍɇ
ɉɪɚɜɢɥɨɛɪɨʁɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɩɪɢɡɧɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɞɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɜɚ ɥɢɰɚ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦ ɢ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ. Ⱦɪɠɚɜɟ
ɬɪɟɛɚ ɬɚɤɨɻɟ ɞɚ ɩɪɢɡɧɚʁɭ ɢ ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɭ ɭɥɨɝɭ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ Ɉɋɂ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɨ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ.
Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɞɫɬɢɱɭ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɧɚɱɢɧɟ ɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɢ ʁɚɱɚʃɟ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɱɥɚɧɨɜɚ ʃɢɯɨɜɢɯ
ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢɥɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ. Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɢɡɧɚʁɭ ɭɥɨɝɭ ɤɨʁɭ ɬɟ oɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɪɟɦɚ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ.
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ- ɩɨɞɪɲɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɨɫɨɛɚɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
¾ Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ ɪɚɞɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɪɚɞɢɚɤɬɢɜɧɨɝ
ɭɱɟɲʄɚɢɤɪɟɢɪɚʃD ɩɨɥɢɬɢɤɚɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
 ȾɪɭɲɬɜɨɡɚɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɩɚɪɚɥɢɡɭɋɦɟɞɟɪɟɜD
 ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚɩɨɦɨʄɦɟɧɬɚɥɧɨɧɟɞɨɜɨʂɧɨɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦɨɫɨɛɚɦɚ
 Ƚɪɚɞɫɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɰɢɜɢɥɧɢɯɢɧɜɚɥɢɞɚɪɚɬɚ
4. Ƚɪɚɞɫɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɝɥɭɜɢɯɢɧɚɝɥɭɜɢɯ
 Ƚɪɚɞɫɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɧɜɚɥɢɞɚɪɚɞɚ
6. Ƚɪɚɞɫɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɫɥɟɩɢɯɢɫɥɚɛɨɜɢɞɢɯ
7. Ɇɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɨɭɞɪɭɠɟʃɟɞɢɫɬɪɨɮɢɱɚɪɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
8. ɍɞɪɭɠɟʃɟɩɚɪɚɩɥɟɝɢɱɚɪɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
9. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɨɫɨɛɚɫɚɚɦɩɭɬɢɪɚɧɢɦɟɤɫɬɪɟɦɢɬɟɬɢɦɚ
 Ƚɪɚɞɫɤɢɫɚɜɟɡɫɨɰɢʁɚɥɧɨɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
 Ⱦɪɭɲɬɜɨɡɚɫɩɨɪɬɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭɢɧɜɚɥɢɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
 ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɠɢɜɨɬɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
¾

ɉɥɚɧɨɜɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɫɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɨɜɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɚɥɢ ɫɭ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɨɜɨɝ
Ʌɨɤɚɥɧɨɝɩɥɚɧɚ ɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
.

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
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III ɆɈɇɂɌɈɊɂɇȽɂȿȼȺɅɍȺɐɂȳȺ
Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɨ ɞɚ ɫɜɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɚɤɰɢʁɟ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɛɭɞɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢ ɧɚ ɜɪɟɦɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɬɢɦ ɡɚ ɧɚɞɝɥɟɞɚʃɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɚɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɢ ɩɪɚɬɢɬɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɅɉȺɂ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɞɟɮɢɧɢɲɟ
ɧɚɱɢɧ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ, ɤɚɨ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
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Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɨɞɪɠɚɬɢ
ɫɟɦɢɧɚɪ ´ɉɭɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɢ
ʁɟɞɧɚɤɨɫɬ´ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟɭ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ „ɋɜɟɬɢ
Ʌɭɤɚ´ - ȾɨɦɁɞɪɚɜʂɚ.

Ⱦɚ ɛɢ Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ„ɋɜɟɬɢɅɭɤɚ´ - ȾɨɦɁɞɪɚɜʂɚ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢ ɩɪɚɜɚ Ɉɋɂ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ʁɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚɦɚ ɩɨɞɢʄɢ ɫɜɟɫɬ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɦ
ɰɟɧɬɪɭ.
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɞɪɠɚɬɢ ɪɚɞɢɨɧɢɰɭ ³ɉɭɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɢ
ʁɟɞɧɚɤɨɫɬ´ɭɩɨɡɧɚɬɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟɭɁɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɫɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɨɦɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ (ɦɨɞɟɥɢɦɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ),
ɩɪɟɩɪɟɤɚɦɚɭɞɪɭɲɬɜɭɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɨɦ ɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɢ ɞɨɦɚʄɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɤɨʁɢ
ɪɟɝɭɥɢɲɭ ɩɪɚɜɚ Ɉɋɂ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ
ɰɟɧɬɚɪ"ɋɜɟɬɢɅɭɤɚ"
- Ⱦɨɦɡɞɪɚɜʂɚ

ɐɟɧɬɚɪɡɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɠɢɜɨɬ
Ɉɋɂ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨ



Ƚɨɞɢɧɚ
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30.000



Ƚɨɞɢɲʃɢɪɟɫɭɪɫɢ

ɅɆȻɪɨʁ.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ


Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ - Ɉɞɠɚɬɢɫɟɦɢɧɚɪɡɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝɰɟɧɬɪɚ ɰɟɧɬɪɚ

Ⱦɟɬɚʂɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨɬɪɟɛɚ

Ɉɛɥɚɫɬ ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ

IV ɆȺɌɊɂɐȿȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɁȺɈɋɈȻȿ ɋȺɂɇȼȺɅɂȾɂɌȿɌɈɆ
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Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɨɞɪɠɚɬɢ
ɫɟɦɢɧɚɪ ´ɉɭɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɢ
ʁɟɞɧɚɤɨɫɬ´ɡɚ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟɪɚɞɧɢɤɟ
ɭɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɛɪɡɨɜɚʃɭ ɭɝɪɚɞɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ.

ɇɚɤɨɧɞɨɧɨɲɟʃɚɧɨɜɨɝɁɚɤɨɧɚ ɨ ɨɫɧɨɜɚɦɚɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɜɚɫɩɢɬɚʃɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɡɚɩɨɫɥɟɧɟɭɩɨɡɧɚɬɢ
ɫɚɧɨɜɢɦɩɪɢɬɭɩɢɦɚɮɟɧɨɦɟɧɭɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢɤɚɤɨɛɢɫɟ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢ ɩɪɚɜɚ Ɉɋɂɭ
ɪɟɞɨɜɧɨɦɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɞɪɠɚɬɢ ɪɚɞɢɨɧɢɰɭ ³ɉɭɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɢ
ʁɟɞɧɚɤɨɫɬ´ɭɩɨɡɧɚɬɢ ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ ɪɚɞɧɢɤɟɭɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɫɚ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ (ɦɨɞɟɥɢɦɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ), ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɪɟɤɚɦɚɭ
ɞɪɭɲɬɜɭɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɨɦ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɢ ɞɨɦɚʄɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɪɟɝɭɥɢɲɭ
ɩɪɚɜɚ Ɉɋɂ
ɉɪɨɫɜɟɬɧɢɪɚɞɧɢɰɢ
ɨɫɧɨɜɧɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

ɐɟɧɬɚɪɡɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɠɢɜɨɬ
Ɉɋɂ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨ
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ɇɟɨɩɯɨɞɧɢɪɟɫɭɪɫɢ
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Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ


Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ - Ɉɞɠɚɬɢɫɟɦɢɧɚɪɡɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ

Ⱦɟɬɚʂɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨɬɪɟɛɚ

Ɉɛɥɚɫɬ ɉɨɞɢɡɚʃɟɫɜɟɫɬɢ

ɅɆȻɪɨʁ2.
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Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɨɞɪɠɚɬɢ
ɫɟɦɢɧɚɪ ´ɉɭɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɢ
ʁɟɞɧɚɤɨɫɬ´ɡɚ ɪɨɞɢɬɟʂɟɈɋɂ.

ɋɜɟɜɢɲɟʁɟɭɨɱʂɢɜɚɩɨʁɚɜɚɞɚɪɨɞɢɬɟʂɢɈɋɂɡɛɨɝ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢɫɜɨʁɟɞɟɰɟɩɪɟɜɢɥɢɤɢɡɧɚɱɚʁɫɬɚɜʂɚʁɭɧɚ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭɢɥɟɱɟʃɟɩɚɬɚɤɨɧɟɫɜɟɫɧɨɢɫɤʂɭɱɭʁɭ
Ɉɋɂɢɡɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯɞɨɝɚɻɚʃɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɞɪɠɚɬɢ ɪɚɞɢɨɧɢɰɭ ³ɉɭɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɢ
ʁɟɞɧɚɤɨɫɬ´ɭɩɨɡɧɚɬɢ ɪɨɞɢɬɟʂɟɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɫɚ
ɧɨɜɢɦɩɪɢɫɬɭɩɢɦɚɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ (ɦɨɞɟɥɢɦɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ)ɩɪɟɩɪɟɤɚɦɚɭɞɪɭɲɬɜɭɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɨɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɢ ɞɨɦɚʄɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɤɨʁɢ
ɪɟɝɭɥɢɲɭ ɩɪɚɜɚ Ɉɋɂ.
ɐɟɧɬɚɪɡɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɠɢɜɨɬ
Ɉɋɂ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

30.000
ɍɤɭɩɧɨ

18



Ƚɨɞɢɲʃɢɪɟɫɭɪɫɢ



Ƚɨɞɢɧɚ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ


Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ - Ɉɞɠɚɬɢɫɟɦɢɧɚɪɡɚɪɨɞɢɬɟʂɟɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

Ⱦɟɬɚʂɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨɬɪɟɛɚ

Ɉɛɥɚɫɬ ɉɨɞɢɡɚʃɟɫɜɟɫɬɢ

ɅɆȻɪɨʁ3.

Страна 42 – Број 2
15. март 2012. године

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɨɞɪɠɚɬɢ
ɫɟɦɢɧɚɪ Äɋɥɭɠɛɟɩɨɞɪɲɤɟ ɢ
Ɏɢɥɨɡɨɮɢʁɚɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɝ
ɠɢɜɨɬɚ³ ɡɚɩɪɟɫɬɚɜɧɢɤɟɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ.
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɐɟɧɬɚɪɡɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɠɢɜɨɬ
Ɉɋɂ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨ



Ƚɨɞɢɧɚ

19

30.000



ɇɟɨɩɯɨɞɧɢɪɟɫɭɪɫɢ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ


ɇɟɩɯɨɞɧɨʁɟɫɟɧɡɢɛɢɥɢɫɚɬɢɥɨɤɚɥɧɭɫɚɦɨɭɩɪɚɜɭɧɚ
ɧɟɩɯɨɞɧɨɫɬɩɨɫɬɨʁɚʃɚɫɟɪɜɢɫɚɩɨɞɪɲɤɟɡɚɨɫɨɛɟɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɪɚɞɢɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɢ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚɈɋɂɧɚʁɟɞɧɚɤɢɦɨɫɧɨɜɚɦɚɭ
ɞɪɭɲɬɜɨ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟɭȽɪɚɞɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɨɞɪɠɚɬɢ ɪɚɞɢɨɧɢɰɭ Äɋɥɭɠɛɟɩɨɞɪɲɤɟ ɢ
Ɏɢɥɨɡɨɮɢʁɚɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɝɠɢɜɨɬɚ³.

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ - Ɉɞɠɚɬɢɫɟɦɢɧɚɪɡɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ

Ⱦɟɬɚʂɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨɬɪɟɛɚ

Ɉɛɥɚɫɬ ɉɨɞɢɡɚʃɟɫɜɟɫɬɢ

ɅɆȻɪɨʁ4.

15. март 2012. године
Страна 43 – Број 2

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɨɞɪɠɚɬɢ
ɫɟɦɢɧɚɪ ´ȳɚɜɧɨɡɚɫɬɭɩɚʃɟ´ɡɚ
Ɉɋɂ
ɐɟɧɬɚɪɡɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɠɢɜɨɬ
Ɉɋɂ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

30.000
ɍɤɭɩɧɨ

20



ɇɟɨɩɯɨɞɧɢɪɟɫɭɪɫɢ



Ƚɨɞɢɧɚ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ


ɄɚɤɨɛɢɫɟɩɨɞɫɬɚɤɥɨɚɤɬɢɜɧɨɭɱɟɲʄɟɈɋɂɭɤɪɟɢɪɚʃɭ
ɩɨɥɢɬɢɤɚɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢɧɟɩɯɨɞɧɨʁɟɨɞɪɠɚɬɢɫɟɦɢɧɚɪ
´ȳɚɜɧɨɡɚɫɬɭɩɚʃɟ´
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɞɪɠɚɬɢ ɫɟɦɢɧɚɪ ³ȳɚɜɧɨɡɚɫɬɭɩɚʃɟ´ ɢ
ɭɩɨɡɧɚɬɢ Ɉɋɂ ɫɚɡɧɚɱɚʁɟɦʁɚɜɧɨɝɡɚɫɬɭɩɚʃɚ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ - Ɉɞɠɚɬɢɫɟɦɢɧɚɪɡɚɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

Ⱦɟɬɚʂɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨɬɪɟɛɚ

Ɉɛɥɚɫɬ ɉɨɞɢɡɚʃɟɫɜɟɫɬɢ

ɅɆȻɪɨʁ5.

Страна 44 – Број 2
15. март 2012. године

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɨɞɪɠɚɬɢ
ɫɟɦɢɧɚɪ Äɋɥɭɠɛɟɩɨɞɪɲɤɟ ɢ
Ɏɢɥɨɡɨɮɢʁɚɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɝ
ɠɢɜɨɬɚ´ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟɭɐɟɧɬɪɭ
ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ.

ɇɟɩɯɨɞɧɨʁɟɩɨɞɫɬɚʄɢɪɚɞɧɢɤɟɐɟɧɬɪɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞ ɧɚɧɟɩɯɨɞɧɨɫɬɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɢɤɪɟɢɪɚʃɟɧɨɜɢɯ ɫɟɪɜɢɫɚ
ɩɨɞɪɲɤɟɡɚɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɪɚɞɢɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɚ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɢɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚɈɋɂɧɚʁɟɞɧɚɤɢɦ
ɨɫɧɨɜɚɦɚɭɞɪɭɲɬɜɨ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟɭɐɟɧɬɪɭɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ
ɨɞɪɠɚɬɢ ɪɚɞɢɨɧɢɰɭ Äɋɥɭɠɛɟɩɨɞɪɲɤɟ ɢɎɢɥɨɡɨɮɢʁɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɝɠɢɜɨɬɚ³
ɐɟɧɬɚɪɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ

ɐɟɧɬɚɪɡɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɠɢɜɨɬ
Ɉɋɂ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɤɭɩɧɨ



Ƚɨɞɢɧɚ

21

30.000



ɇɟɨɩɯɨɞɧɢɪɟɫɭɪɫɢ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ


Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ - Ɉɞɠɚɬɢɫɟɦɢɧɚɪɡɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟɐɟɧɬɪɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ

Ⱦɟɬɚʂɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨɬɪɟɛɚ

Ɉɛɥɚɫɬ ɉɨɞɢɡɚʃɟɫɜɟɫɬɢ

ɅɆȻɪɨʁ

15. март 2012. године
Страна 45 – Број 2

ɍɪɚɞɢɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɡɚ ɛɪɠɟ
ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢʁɟ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɡɚ Ɉɋɂ

Ɂɚɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟ
ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢɩɪɨɰɟɞɭɪɭɩɪɟɝɥɟɞɚɢɞɪɭɝɢɯ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɭɫɥɭɝɚɤɚɤɨɛɢɫɟɨɫɬɜɚɪɢɥɨɛɪɠɟɢ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɟɩɪɭɠɚʃɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟɭɫɥɭɝɟ
ɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟɭɪɚɞɢɬɢɩɪɨɰɟɞɭɪɟɤɨʁɟ
ɨɦɨɝɭʄɭʁɭɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɩɪɚɜɚɧɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɡɚɲɬɢɬɭɤɚɨɲɬɨɫɭɩɪɟɝɥɟɞɢ
ɚɧɚɥɢɡɟɢɪɚɡɧɚɫɧɢɦɚʃɚ
 ɩɪɟɝɥɟɞ ɛɟɡ ɡɚɤɚɡɢɜɚʃɚ ɤɨɞ ɥɟɤɚɪɚ ɨɩɲɬɟ
ɩɪɚɤɫɟ
 ɤɪɚʄɟ ɜɪɟɦɟ ɡɚɤɚɡɢɜɚʃɚ ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɤɨɞ ɥɟɤɚɪɚ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɟ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɧɢɦɚʃɚ (ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɚɧɚɥɢɡɟ ɢ ɫɧɢɦɚʃɚ ɛɟɡ ɡɚɤɚɡɢɜɚʃɚ ɝɞɟ ʁɟ ɬɨ
ɦɨɝɭʄɟ)
Ƚɪɚɞɫɤɢ ɫɚɜɟɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ
"ɋɜɟɬɢɅɭɤɚ"
- Ⱦɨɦɡɞɪɚɜʂɚ

ɇɨɫɢɥɚɰɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ



Ƚɨɞɢɧɚ

22

ɉɨɬɪɟɛɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɨɜɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɩɨɬɪɟɛɧɨ
ʁɟɞɚɨɛɟɡɛɟɞɢ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ
ɋɜɟɬɢɅɭɤɚ - Ⱦɨɦ
ɡɞɪɚɜʂɚ

Ƚɨɞɢɲʃɢɪɟɫɭɪɫɢ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ


Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ- ɢɡɪɚɞɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟɡɚɲɬɢɬɟɈɋɂ

Ⱦɟɬɚʂɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨɬɪɟɛɚ

ɈɛɥɚɫɬɆɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ

ɅɆȻɪɨʁ7.

Страна 46 – Број 2
15. март 2012. године

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ Ȼɭʇɟɬɭ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɤɥɢɦɚɬɫɤɨ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝ ɨɩɨɪɚɜɤɚ ɧɚ ɦɨɪɭ
ɡɚ ɨɫɨɛɚ ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɨɞ 



780.000

780.000

Ƚɨɞɢɲʃɟ
2013ɝɨɞ
+ 4%







Ƚɨɞɢɲʃɟ
2014ɝɨɞ
+ 4%

23







Ƚɨɞɢɲʃɟ
2015ɝɨɞ
+ 4%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ


ɍɤɭɩɧɨ

Ⱦɪɭɲɬɜɨɡɚ
ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭ
ɩɚɪɚɥɢɡɭɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
1.500.000



Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ
ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭ ɢ ɞɟɱɢʁɭ
ɩɚɪɚɥɢɡɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ



Ƚɨɞɢɲʃɟ
2012ɝɨɞ

Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
ɇɨɫɢɥɚɰɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ– Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢɤɥɢɦɚɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɨɩɨɪɚɜɚɤ ɡɚ Ɉɋɂ

Ɂɚɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɤɚɪɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨʁɟɩɨɫɬɟɩɟɧɨɝɭɛʂɟʃɟ
ɮɢɡɢɱɤɢɯɮɭɧɤɰɢʁɚɤɚɨɢɩɫɢɯɢɱɤɟɬɟɝɨɛɟ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɤɚɨɩɨɫɥɟɞɢɰɚɢɡɨɥɨɜɚɧɨɫɬɢɢɬɟɥɟɫɧɨɝ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɤɥɢɦɚɬɫɤɨ
ɨɲɬɟʄɟʃɚ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝ
ɨɩɨɪɚɜɤɚ ɧɚ ɦɨɪɭ
Ⱦɚɛɢɫɟɡɚɭɫɬɚɜɢɥɨɞɚʂɟɝɭɛʂɟʃɟ
ɡɚ ɨɫɨɛɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɚɢɢɡɛɟɝɥɟɩɫɢɯɢɱɤɟɬɟɝɨɛɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɨɦɨɝɭʄɢɬɢɤɥɢɦɚɬɫɤɨ
Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɬɢɩɪɭɠɚʃɟɭɫɥɭɝɟ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɨɦɨɝɭʄɭʁɭ
Ʉɥɢɦɚɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɢɮɢɡɢɱɤɭ
ɨɩɨɪɚɜɚɤɈɋɂɭɝɨɜɨɪɨɦɢɡɦɟɻɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ
Ƚɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢȾɭɲɬɜɚɡɚ
ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɤɥɢɦɚɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ
ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɭɢɞɟɱɢʁɭɩɚɪɚɥɢɡɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɞɚʁɟ ɞɨɛɪɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɧɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɨɫɧɨɜɭ ɬɪɨɝɨɞɢɲʃɟɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ʁɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɥɟɬɨɜɚʃɚɢ
Ʉɥɢɦɚɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɨɩɨɪɚɜɚɤ ɧɚ ɦɨɪɭ.
ɢɡɪɚɞɚɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɤɥɢɦɚɬɫɤɨ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɨɩɨɪɚɜɚɤ ɧɚ ɦɨɪɭ ɡɚ 
Ɉɞɚɛɪɚɬɢɤɨɪɢɫɧɢɤɟ
ɨɫɨɛɚ (Ɉɋɂ ɢ ɩɪɚɬɢɨɰɢ).

Ⱦɟɬɚʂɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨɬɪɟɛɚ

ɈɛɥɚɫɬɊɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ

ɅɆȻɪɨʁ.

15. март 2012. године
Страна 47 – Број 2

Ⱦɟɬɚʂɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ



1.400.040



1

121.337



Ɇɟɫɟɱɧɨ
2013ɝɨɞ
+ 4%





Ƚɨɞɢɲʃɟ
2013ɝɨɞ
+ 4%





Ɇɟɫɟɱɧɨ
2014ɝɨɞ
+ 4%





Ƚɨɞɢɲʃɟ
2014ɝɨɞ
+ 4%





Ɇɟɫɟɱɧɨ
2015ɝɨɞ
+ 4%

24

ɅɆȻɪɨʁ10.





Ƚɨɞɢɲʃɟ
2015ɝɨɞ
+ 4%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ


ɍɤɭɩɧɨ

Ƚɨɞɢɲʃɟ
ɝɨɞ

Ɇɟɫɟɱɧɨ
ɝɨɞ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ: Ɉɮɨɪɦɢɬɢ Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ
ɇɨɫɢɥɚɰ
ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ Ȼɭʇɟɬɭ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɂɚɨɫɨɛɟɫɚɬɟɥɟɫɧɢɦ
ɡɚ ɪɚɞ ɬɪɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨʁɟɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ
Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɬɢ
ɝɭɛʂɟʃɟɮɢɡɢɱɤɢɯɮɭɧɤɰɢʁɚ
ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ
ɤɚɨɩɨɫɥɟɞɢɰɚɬɟɥɟɫɧɨɝ
Ɏɢɡɢɤɚɥɧɟ
ɨɲɬɟʄɟɧɚȾɚɛɢɫɟɨɱɭɜɚɥɟ
ɬɟɪɚɩɢʁɟ ɭɝɨɜɨɪɨɦ Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɩɪɟɨɫɬɚɥɟɮɭɧɤɰɢʁɟɢ
ɢɡɦɟɻɭ Ƚɪɚɞɚ
ɡɚɭɫɬɚɜɢɥɨɞɚʂɟɝɭɛʂɟʃɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ
ɮɭɧɤɰɢʁɚɟɤɫɬɪɟɦɢɬɟɬɚ
ɉɪɭɠɚɨɰɚɭɫɥɭɝɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɨɫɨɛɚɦɚɫɚ
ɂɡɪɚɞɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɢ
ɮɢɡɢɤɚɥɧɭɬɟɪɚɩɢʁɭ
ɭɩɭɬɫɬɚɜɚɡɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟɮɨɪɦɢɪɚɬɢ
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ ɩɪɚɜɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɭɫɥɭɝɚɮɢɡɢɤɚɥɧɟ
ɤɨʁɢɛɢɩɪɭɠɚɨɭɫɥɭɝɟ
ɬɪɚɩɢʁɟɡɚ Ɉɋɂ
ɮɢɡɢɤɚɥɧɟɬɟɪɚɩɢʁɟɨɫɨɛɚɦɚ
Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢ
ɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɭɫɬɚɧɭɝɞɟ
ɠɢɜɟɤɚɤɨɫɟɧɟɛɢɞɨɜɟɥɚ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ Ɉɋɂ ɢ Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɨɞɚɛɢɪ
ɩɢɬɚʃɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɭɫɥɭɝɟ
Ɇɨɛɢɥɧɢɬɢɦɛɢɱɢɧɢɥɚ
Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢ
ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚɤɨʁɚɛɢɩɭɬɚ
ɤɨɧɤɭɪɫ ɡɚ 
ɧɟɞɟʂɧɨɩɨʁɟɞɚɧɫɚɬɩɪɭɠɚɥɚ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ ɉɪɭɠɚɥɚɰɭɫɥɭɝɟ
ɭɫɥɭɝɟɮɢɡɢɤɚɥɧɟɬɟɪɚɩɢʁɟ
ɢ ɢɡɜɪɲɢɬɢ
ɨɞɚɛɪɚɧɢɦɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ
ɨɞɚɛɢɪ

ɈɛɥɚɫɬɊɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ

ɅɆȻɪɨʁ9.

Страна 48 – Број 2
15. март 2012. године

ɋɟɪɜɢɫɢɩɨɞɪɲɤɟɫɭʁɟɞɚɧɨɞ
ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚɡɚ
ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɨɫɨɛɚ
ɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ Ɉɋɂ ʁɟɪɨɧɢ
ɨɦɨɝɭʄɭʁɭɞɚɈɋɂɤɨɪɢɫɬɟɢɫɬɚ
ɩɪɚɜɚɢɨɛɚɜɟɡɟ ɤɨʁɟɭɠɢɜɚʁɭ
ɨɫɬɚɥɢɱɥɚɧɨɜɢɞɪɭɲɬɜɚɚɫɚɦɢɦ
ɬɢɦɢɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɭɫɜɟɬɨɤɨɜɟ
ɞɪɭɲɬɜɚɧɚʁɟɞɧɚɤɢɦɨɫɧɨɜɚɦɚ
Ⱦɚɛɢɫɟɨɫɬɜɚɪɢɥɚ
Ɏɢɥɨɡɨɮɢʁɚɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɝɠɢɜɨɬɚ
ɨɫɨɛɚɬɟɥɟɫɧɢɦɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɲɬɨɡɚɩɪɚɜɨɡɧɚɱɢɞɚɠɢɜɟɤɚɨ
ɨɫɬɚɥɢʂɭɞɢʁɟɞɚɧɨɞɤʂɭɱɧɢɯ
ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚʁɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ
ɋɟɪɜɢɫɚɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ
ɋɉȺ .
ɋɟɪɜɢɫɫɩɚɞɚɭɧɚʁɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟ
ɫɥɭɠɛɟɩɨɞɪɲɤɟɧɚɦɟʃɟɧɟ
ɨɫɨɛɚɦɚɫɚɬɟɥɟɫɧɢɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦʁɟɪɩɪɭɠɚɜɟɥɢɤɢ
ɛɪɨʁɭɫɥɭɝɚ  ɤɚɨɩɨɞɪɲɤɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɦɠɢɜɨɬɭɨɫɨɛɚɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɢɩɭɧɨɦ
ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɦɭɱɟɲʄɭɨɜɢɯɨɫɨɛɚɢ
ʃɢɯɨɜɢɯɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢɁɚɨɜɚʁɫɟɪɜɢɫɩɨɬɪɟɛɧɨ
ʁɟɨɞɚɛɪɚɬɢɤɨɪɢɫɧɢɤɚɢ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢɉȺ

Ⱦɟɬɚʂɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ

ɉɪɭɠɚɥɚɰ
ɭɫɥɭɝɟ

ɂɡɜɪɲɢɬɢ ɨɞɚɛɢɪ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ ɉȺ ɭɡ
ɩɪɢɦɟɧɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɭɩɭɬɫɬɚɜɚ ɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ




















3.227.701
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ɅɆȻɪɨʁ 11.

279.734



Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ
Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ
2013ɝɨɞ 2013ɝɨɞ 2014ɝɨɞ 2014ɝɨɞ 2015ɝɨɞ 2015ɝɨɞ
ɝɨɞ ɝɨɞ
+ 4%
+ 4%
+ 4%
+ 4%
+ 4%
+ 4%

ɅɆȻɪɨʁ10.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ


ɍɤɭɩɧɨ

ɉɪɭɠɚɥɚɰ
ɭɫɥɭɝɟ

Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢɤɨɧɤɭɪɫ
ɢɡɚɩɨɫɥɢɬɢ7 ɉȺ

Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢɤɨɧɤɭɪɫ Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɬɢ
ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɋɟɪɜɢɫ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ
ɭɝɨɜɨɪɨɦ ɢɡɦɟɻɭ
Ƚɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ
ɩɪɭɠɚɨɰɚɭɫɥɭɝɟ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ Ȼɭʇɟɬɭ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɡɚ ɪɚɞ ɋɟɪɜɢɫɚ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ
ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ– ɋɟɪɜɢɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

Ɉɛɥɚɫɬɋɟɪɜɢɫɢ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ Ɉɋɂ

15. март 2012. године
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357.302 

 

Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ
Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ
2013ɝɨɞ 2013ɝɨɞ 2014ɝɨɞ 2014ɝɨɞ 2015ɝɨɞ 2015ɝɨɞ
ɝɨɞ ɝɨɞ
+ 4%
+ 4%
+ 4%
+ 4%
+ 4%
+ 4%

ɅɆȻɪɨʁ 11.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ


ɍɤɭɩɧɨ:

ɉɪɭɠɚɥɚɰ
ɭɫɥɭɝɟ

ɉɪɭɠɚɥɚɰ
ɭɫɥɭɝɟ

Ƚɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ƚɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ– ɉɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ ɡɚ Ɉɋɂ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ
Ⱦɟɬɚʂɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɋɟɪɜɢɫɩɨɞɪɲɤɟɉɨɦɨʄɭ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɭȻɭʇɟɬɭ
ɤɭʄɢɡɚɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɢɦɚɡɚɰɢʂɞɚɫɦɚʃɢ
ɡɚɪɚɞɋɟɪɜɢɫɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɢ
ɩɨɦɨʄɭɤɭʄɢ ɡɚ
ɨɦɨɝɭʄɢɞɧɟɜɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ
Ɉɋɂ
ɨɫɨɛɚɫɚɬɟɥɟɫɧɢɦ
ɡɚ7 ɞɨɦɚʄɢɰɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɢɨɫRɛɚɫɚ
Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɬɢ
ɨɲɬɟʄɟʃɟɦɜɢɞɚɩɪɟɤɨɭ
ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɨɤɪɭɠɟʃɭ
ɉɨɦɨʄɭɤɭʄɢɡɚ
Ɉɜɚʁɫɟɪɜɢɫʁɟɧɟɨɩɯɨɞɚɧɡɚ
Ɉɋɂ ɭɝɨɜɨɪɨɦ
ɨɫɨɛɟɫɚɬɟɥɟɫɧɢɦ
ɢɡɦɟɻɭ Ƚɪɚɞɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɢɫɥɟɩɟɨɫɨɛɟɩɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ
ʁɟɩɨɬɪɟɛɧɨɞɚɫɟɭɜɪɫɬɢɭ
ɩɪɭɠɚɨɰɚɭɫɥɭɝɟ
ɪɟɞɨɜɚɧɫɢɫɬɟɦɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɂɡɜɪɲɢɬɢ ɨɞɚɛɢɪ
ɡɚɲɬɢɬɟɤɚɤɨɛɢɫɟɩɨɞɫɬɚɤɥɨ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭɡ
ɜɚɧɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ
Ɉɋɂɲɬɨɫɟɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ
ɭɩɭɬɫɬɚɜɚ ɢ
Äɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɩɨɥɨɠɚʁɚɨɫɨɛɚɫɚ
Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢɤɨɧɤɭɪɫ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ´Ɋɟɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ
ɡɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ȼɚɧɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨ
Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢ ɤɨɧɤɭɪɫ
ɡɛɢʃɚɜɚʃɟɡɧɚɬɧɨɭɧɚɩɪɟɻɭʁɟ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɨɞɚɛɢɪ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɠɢɜɨɬɚɨɫɨɛɚɫɚ
ɢ ɡɚɩɨɫɥɢɬɢ 7
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦʁɟɪɨɦɨɝɭʄɭʁɟ
ɞɨɦɚʄɢɰɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɞɚɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɠɢɜɟ
ɭɩɪɢɪɨɞɧɨɦɨɤɪɭɠɟʃɭ

Ɉɛɥɚɫɬɋɟɪɜɢɫɢ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ Ɉɋɂ
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Ʉɨɪɚɰɢɤɨʁɟɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɟɦɟɪɟ
Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɭȻɭʇɟɬɭ
Ƚɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɡɚɞɨɯɨɞɚɤ
ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚ
ȼɢɲɢɩɟɞɚɝɨɝ
ɜɚɫɩɢɬɚɱ
ɧɟɝɨɜɚɬɟʂɢɰɟ ɭ
Ⱦɧɟɜɧɨɦɛɨɪɚɜɤɭ
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Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ
Ƚɨɞɢɲʃɟ
2013ɝɨɞ 2013ɝɨɞ 2014ɝɨɞ 2014ɝɨɞ 2015ɝɨɞ 2015ɝɨɞ
ɝɨɞ
+ 4%
+ 4%
+ 4%
+ 4%
+ 4%
+ 4%

 

Ɇɟɫɟɱɧɨ
ɝɨɞ

ɅɆȻɪɨʁ12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ


ɍɤɭɩɧɨ

ɉɪɭɠɚɥɚɰ
ɭɫɥɭɝɟ

ɉɪɭɠɚɥɚɰ
ɭɫɥɭɝɟ

Ƚɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ƚɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ– Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ

ɋɟɪɜɢɫ ʁɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɩɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɪɚɞɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ. ɋɟɪɜɢɫ ɫɩɚɞɚ ɭ
ɧɚʁɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟ ɫɥɭɠɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ
ɦɟɧɬɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ʁɟɪ ɩɪɭɠɚ ɜɟɥɢɤɢ
Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɬɢ
ɛɪɨʁ ɭɫɥɭɝɚ ɤɪɨɡ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɢ
ɩɪɭɠɚʃɟɭɫɥɭɝɟ
ɝɪɭɩɧɢ (ɪɚɞɢɨɧɢɱɚɪɫɤɢ) ɪɚɞ ɫɚ
Ⱦɧɟɜɧɢɛɨɪɚɜɚɤ
ɞɟɰɨɦ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɨɦ, ɤɚɨ ɩɨɞɪɲɤɚ
ɭɝɨɜɨɪɨɦɢɡɦɟɻɭ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɢ ɫɚɦɢɦ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ
Ƚɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢ
ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ʁɟɪ ɫɚ ʃɢɦɚ
ɩɪɭɠɚɨɰɚɭɫɥɭɝɟ
ɪɚɞɢ ɫɬɪɭɱɧɢ ɬɢɦ ɤɨʁɢ ɱɢɧɟɥɨɝɨɩɟɞ,
ɫɨɦɚɬɨɩɟɞ, ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɞɜɚ
Ɋɚɡɜɢɬɢɭɩɭɬɫɬɜɚɢ
ɜɚɫɩɢɬɚɱɚ ɢ ɟɞɭɤɨɜɚɧɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟɡɚ
ɧɟɝɨɜɚɬɟʂɢɰɟ. Ɂɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɭ
ɨɞɚɛɢɪɤɨɪɢɫɧɤɚɢ
Ⱦɧɟɜɧɨɦ ɛɨɪɚɜɤɭ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ
ɪɚɞɞɧɟɜɧɨɝ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɬɚɥɚɧ ɢɡɜɨɪ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɢ ɫɬɚɥɧɢ ɪɚɞɧɢ ɨɞɧɨɫ.
ɛɨɪɚɜɤɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɜɟʄɢ
ɩɪɨɫɬɨɪɤɚɤɨɛɢȾɧɟɜɧɢɛɨɪɚɜɚɤ
ɩɪɟɪɚɫɬɚɨɭȾɧɟɜɧɢɰɟɧɬɚɪɢɧɚɬɚʁ
ɂɡɜɪɲɢɬɢɨɞɚɛɢɪ
ɧɚɱɢɧɡɛɪɢɧɭɨɜɟʄɢɛɪɨʁɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɞɟɰɟɢɨɦɥɚɞɢɧɟɫɚɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ.

Ⱦɟɬɚʂɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ

Ɉɛɥɚɫɬɋɟɪɜɢɫɢ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ Ɉɋɂ

15. март 2012. године
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ɇɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɦɚɦɧɨɝɨɨɫɨɛɚ
ɨɲɬɟʄɟɧɨɝɫɥɭɯɚɤɨʁɢɦɚʁɟ
ɡɛɨɝɩɪɨɛɥɟɦɚɭɜɟɪɛɚɥɧɨʁ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɚɩɨɦɨʄɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰɚ
ɡɚɡɧɚɤɨɜɧɢʁɟɡɢɤ ɤɚɤɨɛɢ
ɨɫɬɜɚɪɢɥɢɫɜɨʁɚɩɪɚɜɚɢ
ɪɟɲɢɥɢɩɪɨɛɥɟɦɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦ
ɉɪɟɜɨɞɢɥɚɱɤɨɝɫɟɪɜɢɫɚ ɡɚ
ɡɧɚɤɨɜɧɢʁɟɡɢɤɨɜɢɦɨɫɨɛɚɦɚ
ɛɢɫɟɨɦɨɝɭʄɢɥɚ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɭ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢɤɚɨɢɩɭɧɨ
ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɭɱɟɲʄɟɭɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ
ɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟɮɨɪɦɢɪɚɬɢ
ɉɪɟɜɨɞɢɥɚɱɤɢɫɟɪɜɢɫ ɡɚ
ɡɧɚɤɨɜɧɢʁɟɡɢɤ ɭɨɤɜɢɪɭ
Ƚɪɚɞɫɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɝɥɭɜɢɯ
ɧɚɝɥɭɜɢɯɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɦʁɟɞɧɨɝ
ɩɪɟɜɨɞɢɨɰɚɫɚɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɦ
ɨɩɨɡɧɚɜɚʃɭɡɧɚɤɨɜɧɨɝʁɟɡɢɤɚ

Ⱦɟɬɚʂɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ

Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ɋɚɫɩɢɫɚɬɢɤɨɧɤɭɪɫɡɚ
ɩɪɭɠɚɨɰɚɭɫɥɭɝɚ
³ɉɪɟɜɨɞɢɨɰɚ
ɡɧɚɤɨɜɧɨɝʁɟɡɢɤɚ´
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Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ
Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ
2013ɝɨɞ 2013ɝɨɞ 2014ɝɨɞ 2014ɝɨɞ 2015ɝɨɞ 2015ɝɨɞ
ɝɨɞ ɝɨɞ
+ 4%
+ 4%
+ 4%
+ 4%
+ 4%
+ 4%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ


ɍɤɭɩɧɨ

Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɬɢɩɪɭɠɚʃɟ
ɭɫɥɭɝɚɩɪɟɜɨɻɟʃɚ
ɭɝɨɜɨɪɨɦɢɡɦɟɻɭ
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ƚɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ
ɉɪɭɠɚɨɰɚɭɫɥɭɝɟ

Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ– ɉɪɟɜɨɞɢɥɚɱɤɢɫɟɪɜɢɫ ɡɚɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɭȻɭʇɟɬɭɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɪɚɞ
ɩɪɟɜɨɞɢɨɰɚɡɚ
ɡɧɚɤɨɜɧɢʁɟɡɢɤ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

Ɉɛɥɚɫɬɋɟɪɜɢɫɢ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ Ɉɋɂ

ɅɆȻɪɨʁ 13.
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Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢ
ɞɨɧɚɰɢʁɚ

ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɝɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɨɛɟɡɛɟɞɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɧɚɛɚɜɢ
ɚɞɚɩɬɢɪɚɧ ɦɢɧɢɛɭɫ



50.000

4.000.000

Ɇɟɫɟɰ
2013ɝɨɞ
+ 4%

0

4.000.000

Ƚɨɞɢɧɚ
ɝɨɞ



600.000

Ƚɨɞɢɧɚ
2013ɝɨɞ
+ 4%

52.000



Ɇɟɫɟɰ
ɝɨɞ
+ 4%





Ƚɨɞɢɧɚ
2014ɝɨɞ
+4 %





Ɇɟɫɟɰ
ɝɨɞ
+ 4%

29



648.960

Ƚɨɞɢɧɚ
2015ɝɨɞ
+ 4%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ


ɍɤɭɩɧɨ

Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ Ɉɋɂ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
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ɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɢʃɢɯɨɜɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɱɟɫɬɨɤɨɪɢɫɬɟɫɤɭɩɲɬɢɧɫɤɟɫɚɥɟɢɱɟɫɬɨɛɨɪɚɜɟɧɚ
ɫɟɦɢɧɚɪɢɦɚɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɚɞɚɩɬɢɪɚɬɢɬɨɚɥɟɬɟɩɨ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
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ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɭɭɫɜɚʁɚʃɭɧɚɫɬɚɜɧɨɝ
ɩɥɚɧɚɢɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɢʁɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ʃɢɯɨɜɢɦɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚɢɞɚɨɫɧɚɠɢ
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ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭɤɜɚɥɢɬɟɬɚɢɧɤɥɭɡɢɜɧɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɜɟʄɨʁɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢ
Ɉɜɚɤɚɜɜɢɞɭɫɥɭɝɟɛɢɨɦɨɝɭʄɢɨ
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚɞɚɞɨɛɢʁɭɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɩɪɢɦɟɪɟɧɨʃɢɯɨɜɢɦ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚɪɨɞɢɬɟʂɢɦɚɞɚɫɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɲɭɨɧɚɱɢɧɭɲɤɨɥɨɜɚʃɚ
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Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ- ȺɞɚɩɬɚɰɢʁɚɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚɢɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɟɦɟɪɟɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɈɋɂ

Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɩɪɟɦɚʃɟ,
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ ɢ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɭ ɡɚɪɚɞɚ  ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɫɥɭɠɛɚ
ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɡɚɩɟɪɢɨɞ  –  ɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
Ȼɪɨʁɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢ
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ʃɢɯɫɭɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɫɜɨʁɢɦ
 Ɉɋɂ ɡɚɩɟɪɢɨɞ – 
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚɪɚɞɧɨɫɩɨɫɨɛɧɢ
ɝɨɞɢɧɚ
Ʉɚɤɨɛɢɫɟɨɧɟɡɚɩɨɫɥɢɥɟɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɫɥɭɠɛɚ
ɫɬɜɨɪɢɬɢɚɞɟɤɜɚɬɧɟɭɫɥɨɜɟɡɚɪɚɞ
Ɂɚɩɨɫɥɢɬɢ  Ɉɋɂɡɚɩɟɪɢɨɞ
ɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ
 –  ɝɨɞɢɧɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟɤɨʁɟɛɢɨɦɨɝɭʄɢɥɟ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɭɞɚɩɪɢɥɚɝɨɞɢɩɪɨɫɬɨɪɢ
ɉɨɜɟɫɬɢɤɚɦɩɚʃɭɞɚɫɟɈɋɂ ɡɚɩɨɫɥɟɭ
ɪɚɞɧɨɨɤɪɭɠɟʃɟɩɨɬɪɟɛɚɦɚɨɫɨɛɚɫɚ
ɫɤɥɚɞɭɫɚɁɚɤɨɧɨɦɨɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨʁ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɨɦ ɢɢɧɫɢɫɬɢɪɚɧɚɩɪɢɦɟɧɢ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɢɢɡɚɩɨɲʂɚɜʃɭɈɋɂ ɭ ȽɋɋɏɈɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɂɚɤɨɧɚɨɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨʁ
ɥɨɤɚɥɧɨʁɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢɢʁɚɜɧɢɦ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɢɢɡɚɩɨɲʂɚɜʃɭɈɋɂ
ɩɪɟɞɡɟʄɢɦɚɧɚʁɦɚʃɟɩɨ Ɉɋɂ

Ⱦɟɬɚʂɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨɬɪɟɛɚ

ɈɛɥɚɫɬɁɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɅɆȻɪɨʁ

15. март 2012. године
Страна 57 – Број 2

Ɉɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɩɨɫɜɢɦɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚɫɟ
ɧɚɥɚɡɟɭɡɨɧɢɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ
ɍɝɥɚɜɧɨɦɡɛɨɝɥɨɲɟɝ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝɫɬɚʃɚɭɤɨɦɟɫɟ
ɧɚɥɚɡɟɧɢɫɭɭɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɞɚ
ɤɨɪɢɫɬɟʁɚɜɧɢɩɪɟɜɨɡɩɚɫɟ
ɬɚɤɨɭɜɟʄɢɧɢɫɥɭɱɚʁɟɜɚ
ɢɫɤʂɭɱɢʁɭɢɡɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ
ɞɨɝɚɻɚʃɚ
Ȼɟɫɩɥɚɬɚɧɩɪɟɜɨɡɡɧɚɬɧɨ
ɛɢɞɨɩɪɢɧɟɨɛɨʂɟɦ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɭɈɋɂɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɫɩɨɪɬɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɟɞɭɤɚɰɢʁɚɧɚ
ɫɟɦɢɧɚɪɢɦɚɢɞɪɭɝɢɯ

Ⱦɟɬɚʂɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ

Ɉɛɥɚɫɬɋɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɥɢɬɢɤɚ

Ƚɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ





9.924.000



 

884.890 80
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1.013.111 12.157.327

 

Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ
Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ
2013ɝɨɞ 2013ɝɨɞ 2014ɝɨɞ 2014ɝɨɞ 2015ɝɨɞ 2015ɝɨɞ
ɝɨɞ ɝɨɞ
+ 7%
+ 7%
+ 7%
+ 7%
+ 7%
+ 7%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ


ɍɤɭɩɧɨ

Ƚɪɚɞ
ȿɜɢɞɟɧɬɢɪɚɬɢ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɟɤɨʁɢɦɚʁɟ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɚɧɩɪɟɜɨɡ ɩɨ
ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɨɫɧɨɜɭ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)
ɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟɞɚɫɟɭ
Ȼɭʇɟɬɭɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɛɟɫɩɥɚɬɚɧ
ɩɪɟɜɨɡɈɋɂ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ– Ȼɟɧɟɮɢɰɢɪɚʃɟɬɪɨɲɤɨɜɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ

ɅɆȻɪɨʁ

Страна 58 – Број 2
15. март 2012. године
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ






Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ
Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ
2013ɝɨɞ 2013ɝɨɞ 2014ɝɨɞ 2014ɝɨɞ 2015ɝɨɞ 2015ɝɨɞ
ɝɨɞ ɝɨɞ
+ 7%
+ 7%
+ 7%
+ 7%
+ 7%
+ 7%

ɍɤɭɩɧɨ

Ƚɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ



ɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟɞɚɫɟɭ
Ȼɭʇɟɬɭɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɡɚɨɞɧɨɲɟʃɟ
ɫɦɟʄɚɭɜɢɫɢɧɢɨɞ
ɡɚɈɋɂ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ– Ȼɟɧɟɮɢɰɢɪɚʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɢɡɧɨɲɟʃɟɫɦɟʄɚ

Ɉɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɩɨɫɜɢɦɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚɫɟ
ɧɚɥɚɡɟɭɡɨɧɢɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ
ɍɝɥɚɜɧɨɦɡɛɨɝɥɨɲɟɝ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝɫɬɚʃɚɭɤɨɦɟɫɟ
ɧɚɥɚɡɟɧɢɫɭɭɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɞɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɨɤɪɢʁɭɬɪɨɲɤɨɜɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ȿɜɢɞɟɧɬɢɪɚɬɢ
Ƚɪɚɞ
ɇɟɩɯɨɞɧɨʁɟɞɚɡɛɨɝɥɨɲɟɝ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟɤɨʁɢɦɚʁɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝɫɬɚʃɚɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɨɜɟʄɚɧɢɯɬɪɨɲɤɨɜɚɩɨɨɫɧɨɜɭ
ɪɟɝɪɟɫɢɪɚɬɢ
ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢɥɨɤɚɥɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚɨɛɟɡɛɟɞɢɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɞɧɨɲɟʃɟɫɦɟʄɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
ɡɚɛɟɧɟɮɢɰɢɪɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɭɫɥɭɝɚɡɚɈɋɂ ɢɞɢɪɟɤɬɧɨ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɭɬɢɱɟɧɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɫɬɚɧɞɚɪɞ
Ɉɋɂ

Ⱦɟɬɚʂɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ

Ɉɛɥɚɫɬɋɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɥɢɬɢɤɚ

ɅɆȻɪɨʁ20.

15. март 2012. године
Страна 59 – Број 2

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ– Ȼɟɧɟɮɢɰɢɪɚʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚɩɨɬɪɨɲʃɟ ɜɨɞɟ

Ⱦɟɬɚʂɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ


ɍɤɭɩɧɨ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ
ɇɨɫɢɥɚɰ
Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
2013ɝɨɞ 2013ɝɨɞ 2014ɝɨɞ 2014ɝɨɞ 2015ɝɨɞ 2015ɝɨɞ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɝɨɞ ɝɨɞ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)
+ 7%
+ 7%
+ 7%
+ 7%
+ 7%
+ 7%
ɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟɞɚɫɟɭ Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ȼɭʇɟɬɭɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
 
 
 
 
Ɉɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɩɨ ɡɚ ɩɨɬɪɨɲɟɧɭɜɨɞɭɭ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɭɭ
ɫɜɢɦɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚɫɟɧɚɥɚɡɟ
ɜɢɫɢɧɢɨɞɡɚ
ɭɡɨɧɢɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚɍɝɥɚɜɧɨɦ
Ɉɋɂ
ɡɛɨɝɥɨɲɟɝɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝɫɬɚʃɚɭ
ɤɨɦɟɫɟɧɚɥɚɡɟɧɢɫɭɭ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɞɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ
ɩɨɤɪɢʁɭɬɪɨɲɤɨɜɟɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ȿɜɢɞɟɧɬɢɪɚɬɢ
ɭɫɥɭɝɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɟɤɨʁɢɦɚʁɟ Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɇɟɩɯɨɞɧɨʁɟɞɚɡɛɨɝɥɨɲɟɝ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ
ɢɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝɫɬɚʃɚɢɩɨɜɟʄɚɧɢɯ
ɪɟɝɪɟɫɢɪɚɬɢ
ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɬɪɨɲɤɨɜɚɩɨɨɫɧɨɜɭ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢɥɨɤɚɥɧɚ
ɩɨɬɪɨɲɟɧɭɜɨɞɭ ɩɨ
ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚɨɛɟɡɛɟɞɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɫɧɨɜɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɡɚɛɟɧɟɮɢɰɢɪɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ
ɭɫɥɭɝɚɡɚɈɋɂɢɞɢɪɟɤɬɧɨɭɬɢɱɟ
ɧɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɫɬɚɧɞɚɪɞɈɋɂ

Ɉɛɥɚɫɬɋɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɥɢɬɢɤɚ

ɅɆȻɪɨʁ21.

Страна 60 – Број 2
15. март 2012. године

Ɉɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɩɨɫɜɢɦɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚɫɟ
ɧɚɥɚɡɟɭɡɨɧɢɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ
ɍɝɥɚɜɧɨɦɡɛɨɝɥɨɲɟɝ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝɫɬɚʃɚɭɤɨɦɟɫɟ
ɧɚɥɚɡɟɧɢɫɭɭɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɞɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɨɤɪɢʁɭɬɪɨɲɤɨɜɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɇɟɩɯɨɞɧɨʁɟɞɚɡɛɨɝ
ɥɨɲɟɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝɫɬɚʃɚɢ
ɩɨɜɟʄɚɧɢɯɬɪɨɲɤɨɜɚɩɨɨɫɧɨɜɭ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢɥɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚɨɛɟɡɛɟɞɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɛɟɧɟɮɢɰɢɪɚʃɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚɡɚɈɋɂɢ
ɞɢɪɟɤɬɧɨɭɬɢɱɟɧɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɈɋɂ

Ⱦɟɬɚʂɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ

Ɉɛɥɚɫɬɋɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɥɢɬɢɤɚ

Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

 

 

 4.494.000

 4.494.000

 4.808.
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Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ
Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ
2013ɝɨɞ 2013ɝɨɞ 2014ɝɨɞ 2014ɝɨɞ 2015ɝɨɞ 2015ɝɨɞ
ɝɨɞ ɝɨɞ
+ 7%
+ 7%
+ 7%
+ 7%
+ 7%
+ 7%
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ɍɤɭɩɧɨ

ȿɜɢɞɟɧɬɢɪɚɬɢ
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɟɤɨʁɢɦɚʁɟ
ɢɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ
ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɪɟɝɪɟɫɢɪɚɬɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɡɚɞɚʂɢɧɫɤɨɝɪɟʁɚʃɟ
ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
ɩɨɨɫɧɨɜɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ

ɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟɞɚɫɟɭ
Ȼɭʇɟɬɭɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɨɛɟɡɛɟɞɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɈɋɂ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɟɞɚʂɢɧɫɤɨɝ
ɝɪɟʁɚʃɚɭɢɡɧɨɫɭɨɞ
ɞɢɧɚɪɚɩɨ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɭ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ– Ȼɟɧɟɮɢɰɢɪɚʃɟɬɪɨɲɤɨɜɚ ɞɚʂɢɧɫɤɨɝ ɝɪɟʁɚʃɚ

ɅɆȻɪɨʁ.

15. март 2012. године
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Ⱦɪɭɲɬɜɨɡɚɫɩɨɪɬɢ
ɪɟɤɪɚɰɢʁɭɢɧɜɚɥɢɞɚ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

Ⱦɪɭɲɬɜɨɡɚɫɩɨɪɬɢ
ɪɟɤɪɚɰɢʁɭɢɧɜɚɥɢɞɚ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɉɥɚɧɫɤɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɤɭɩɨɜɢɧɭ
ɨɩɪɟɦɟ ɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ
ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɬɪɟɧɟɪɚ.

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɬɪɟɧɢɧɝɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚɢɨɞɥɚɡɚɤɧɚ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ.

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢɨɞɫɪɟɫɬɚɜɚ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɨʁɚɫɭ
ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɚɡɚɪɚɞȾɪɭɲɬɜɚɡɚɫɩɨɪɬɢ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɥɨɝɢɱɤɨʁ
ɦɚɬɪɢɰɢɛɪɨʁ

Ƚɨɞɢɲʃɢɪɟɫɭɪɫɢ ɡɚɩɟɪɢɨɞ
2012. – ɝɨɞɢɧɟ
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ɍɋɦɟɞɟɪɟɜɭɫɟɫɩɨɪɬɫɤɨ-ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɈɋɂɪɟɚɥɢɡɭʁɭɧɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɱɢɧ
ɩɪɟɤɨɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɤɥɭɛɨɜɚ
Ɉɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɤɥɭɛɨɜɚʁɟɧɚɞɨɛɪɨɦɧɢɜɨɭɚɥɢ
ɧɟɞɨɫɬɚʁɭɫɩɨɪɬɫɤɢɬɟɪɟɧɢɡɚɚɬɥɟɬɢɤɭɩɥɢɜɚʃɟɢ
ɧɟɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɢɨɛʁɟɤɬɢɡɚɫɩɨɪɬɫɤɢɪɢɛɨɥɨɜɁɛɨɝ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɢɯɮɢɧɚɧɫɢʁɚɧɟɭɤʂɭɱɭʁɭɫɟɜɪɯɭɧɫɤɢ
ɫɬɪɭɱʃɚɰɢɲɬɨʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɞɚɛɢɫɟɩɨɫɬɢɡɚɥɢɢ
ɜɪɯɭɧɫɤɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɢɚɤɨɩɨɫɬɨʁɟɨɫɨɛɟɤɨʁɟɦɨɝɭ
ɩɨɫɬɢʄɢɢɬɟɜɪɯɭɧɫɤɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ
Ɍɚɤɨɻɟɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟ
ɬɪɟɧɟɪɟ ɢɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ʃɢɯɨɜɨɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ.

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɦɟɪɟ)

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ– ɇɚɛɚɜɤɚ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɨɩɪɟɦɟ, ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɬɪɟɧɟɪɚ ɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚɬɚɤɦɢɱɟʃɚ

Ⱦɟɬɚʂɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨɬɪɟɛɚ

Ɉɛɥɚɫɬɋɩɨɪɬ

ɅɆȻɪɨʁ
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Ʉɨɪɚɰɢ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
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Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɍɤɭɩɧɨ
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Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɟɲʃɟ
Ɇɟɫɟɱɧɨ Ƚɨɞɢɲʃɟ
2013. ɝɨɞ 2013. ɝɨɞ 2014. ɝɨɞ 2014. ɝɨɞ 2015. ɝɨɞ 2015. ɝɨɞ
2012. ɝɨɞ 2012. ɝɨɞ
+ 4%
+ 4%
+ 4%
+ 4%
+ 4%
+ 4%

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɇɨɫɢɥɚɰ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ – ɩɨɞɪɲɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɨɫɨɛɚɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
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Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
Ⱦɚɛɢɫɟɞɨɲɥɨɞɨɞɨɛɪɨ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɡɚɩɨɦɨʄ
ɤɪɟɢɪɚɧɢɯɩɨɥɢɬɢɤɚ ɞɨɛɪɢɯɪɟɲɟʃɚ  ɆɇɊɈ
ɡɚɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ Ɉɋɂ 
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɞɚɫɚɦɟɈɋɂɛɭɞɭ
ȾɪɭɲɬɜɨɡɚɐȾɉ
ɚɤɬɢɜɧɨɭɤʂɭɱɟɧɟɭɩɪɨɰɟɫ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚɞɨɧɨɲɟʃɚɨɞɥɭɤɚɢ
ȾɋɊɂɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɤɪɟɢɪɚʃɚɩɨɥɢɬɢɤɟɭɨɛɥɚɫɬɢ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢɩɪɟɤɨɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɈɈɋɂ 
ɍɞɪɭɠɟʃɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɨɫɨɛɚɫɚ
ɞɢɫɬɪɨɮɢɱɚɪɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢɦɚʁɭɢɫɤɭɫɬɜɨɭ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭɩɪɭɠɚʃɭɭɫɥɭɝɚ
ȽɈɝɥɭɜɢɯ ɢɧɚɝɥɭɜɢɯ
ɫɟɪɜɢɫɚɩɨɞɪɲɤɟɡɚɈɋɂɜɨɞɟ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭɨɱɥɚɧɫɬɜɭ ɤɨʁɟɨɤɭɩʂɚʁɭɢ ȽɈɢɧɜɚɥɢɞɚɪɚɞɚ
ɩɨɫɟɞɭʁɭɜɪɥɨɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟɩɨɞɚɬɤɟɨ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɛɪɨʁɭɈɋɂɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦɫɬɚʃɭ
ȽɈɫɥɟɩɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɈɋɂɈɜɢɩɨɞɚɰɢɫɭ
ɜɪɥɨɛɢɬɧɢɡɚɥɨɤɚɥɧɭɫɚɦɨɭɩɪɚɜɭ Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɞɚɭɩɪɨɰɟɫɭɩɥɚɧɢɪɚʃɚɛɭʇɟɬɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɩɚɪɚɩɥɟɝ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɚɞɟɤɜɚɬɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɩɨɬɪɟɛɟɈɋɂ
ɐɋɀɂɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɂɚɬɨʁɟɨɞɢɡɭɡɟɬɧɟɜɚɠɧɨɫɬɢɞɚ
ɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɈɋɂɢɦɚʁɭɫɬɚɛɢɥɚɧɢ Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
ɚɞɟɤɜɚɬɚɧɢɡɜɨɪɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɤɚɤɨ ɐɢɜɢɥɧɟɢɧɜ. ɪɚɬɚ
ɎɢɧɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ
ɛɢɦɨɝɥɟɞɚɪɟɚɥɢɡɭʁɭɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɨɫɨɛɚɫɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɍ ɬɭ ɫɜɪɯɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɚɦɩɭɬɢɪɚɧɢɦɟɤɬɪɟ.
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ
Ȼɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ
ȽɋɋɏɈɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɚɞɚ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ.

Ⱦɟɬɚʂɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɨɬɪɟɛɚ

ɈɛɥɚɫɬɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ɅɆȻɪɨʁ24.
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15. март 2012. године

V ɈɉɂɋɋȿɊȼɂɋȺɁȺɈɋɈȻȿɋȺɂɇȼȺɅɂȾɂɌȿɌɈɆ
ɋɟɪɜɢɫɢ ɩɨɞɪɲɤɟ ɫɭ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ (Ɉɋɂ), ʁɟɪ ɨɧɢ ɨɦɨɝɭʄɭʁɭ ɞɚ Ɉɋɂ ɤɨɪɢɫɬɟ ɢɫɬɚ
ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɟ ɤɨʁɟ ɭɠɢɜɚʁɭ ɨɫɬɚɥɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɭ ɫɜɟ
ɬɨɤɨɜɟ ɞɪɭɲɬɜɚ ɧɚ ʁɟɞɧɚɤɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦɚ.
ɋɟɪɜɢɫ ɩɨɞɪɲɤɟ „ɋɟɪɜɢɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ´
Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɫɟɪɜɢɫɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɋɟɪɜɢɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ʁɟɞɚɧ
ʁɟ ɨɞ ɤʂɭɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɬɟɥɟɫɧɢɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ. ɉɟɪɫɨɧɚɥɧɢ ɬʁ. ɥɢɱɧɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɞɚ ɬɚ ɨɫɨɛɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɟɪɜɢɫ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɚɞɢ ɫɚɦɨ ɡɚ ʁɟɞɧɭ ɨɫɨɛɭ ɫɚ ɬɟɥɟɫɧɢɦ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ - ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ. Ɍɨ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɧɚʁɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɭ ɭɫɥɭɝɭ, ʁɟɪ ɫɟ ɭɫɥɭɝɟ ɩɪɭɠɚʁɭ ɩɪɟɦɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɦ ɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɫɜɚɤɨɝ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ, ɤɨʁɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɫɚɦ ɞɟɮɢɧɢɲɟ Ʉɨɪɢɫɧɢɤ
ɫɚɦ ɨɛɭɱɚɜɚ ɫɜɨɝ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ ɤɚɤɨ ɞɚ ɦɭ ɧɚ ɧɚʁɛɨʂɢ ɧɚɱɢɧ ɚɫɢɫɬɢɪɚ ɭ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɭ ɬɢɯ
ɩɨɬɪɟɛɚ. Ɍɨ ɬɚɤɨɻɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɢ ɞɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ - ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɨɞɪɟɻɭʁɟ
ɜɪɟɦɟ ɢ ɦɟɫɬɨ ɝɞɟ ʄɟ ɦɭ ɫɟ ɬɟ ɭɫɥɭɝɟ ɩɪɭɠɚɬɢ. ɇɚɪɚɜɧɨ, ɢɦɚ ɜɢɲɟ ɜɪɫɬɚ ɫɥɭɠɛɢ
ɩɨɞɪɲɤɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɬɟɥɟɫɧɢɦ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ɚɥɢ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɋɟɪɜɢɫ ɩɪɟɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ɧɚ ɧɚʁɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɢ ɧɚɱɢɧ ɨɦɨɝɭʄɭʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ.
Ɉɜɚʁ ɫɟɪɜɢɫ ɢɦɚ ɡɚ ɰɢʂ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɢ ɞɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɧɟɝɟ, ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɡɚɜɢɫɟ
ɨɞ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɦɭ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɢɡɛɨɪɚ ɢ ɩɪɟɭɡɦɟ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɧɚɞ
ɨɞɥɭɤɚɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɤɨ ɪɚɞɢ ɡɚ ʃɟɝɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɤɚɞɚ. ɋɟɪɜɢɫ ʁɟ ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ ɩɨɞɪɲɤɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɢ ɩɭɧɨɦ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɦ ɭɱɟɲʄɭ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɬɟɥɟɫɧɢɦ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ.
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɋɟɪɜɢɫɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ



4.


ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɫɚɦ ɨɞɚɛɢɪɚ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚ ɫɜɨɝ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ
ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɨɩɢɫ ɩɨɫɥɚ, ɦɟɫɬɨ ɢ ɜɪɟɦɟ ɤɚɞɚ ʄɟ ɫɟ ɭɫɥɭɝɟ ɩɪɭɠɢɬɢ
ɨɛɭɱɚɜɚ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ
ɭɫɦɟɪɚɜɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟ ɪɚɞ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɭɫɥɭɝɚ
ʁɟɞɚɧ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢ ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɪɚɞɢ ɫɚɦɨ ɡɚ ʁɟɞɧɨɝ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ.

Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɚɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ 7 ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɋɟɪɜɢɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ
 - . ɝɨɞɢɧɟ.
Ɇɟɫɟɱɧɚ ɰɟɧɚ ɪɚɞɚ ʁɟɞɧɨɝ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɨɝ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ ʁɟ ɧɟɬɨ ɞɢɧɚɪɚ ɲɬɨ
ɭ ɛɪɭɬɨ ɢɡɧɨɫɢ ɞɢɧɚɪɚ ɭɜɟʄɚɧɨɡɚɫɜɚɤɭɧɚɪɟɞɧɭɝɨɞɢɧɭ
Ɂɚ ɪɚɞ ɋɟɪɜɢɫɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ɡɚ 7 ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢ 7 ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ.
ɇɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɡɚ ɋɟɪɜɢɫ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɬɟɧɚɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ
,00 ɞɢɧɚɪɚ, ɭɜɟʄɚɧɨɡɚɫɜɚɤɭɧɚɪɟɞɧɭɝɨɞɢɧɭ ɅɆɛɪɨʁ.).
Ɂɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɟ ɋɟɪɜɢɫɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʄɟ ɫɟ ɩɪɭɠɚɥɚɰ
ɭɫɥɭɝɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɧɚ ʁɚɜɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɫɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚ, ɩɨɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚ ɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ.
ɉɪɚɜɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɟ ɨ ɩɪɭɠɚʃɭ ɭɫɥɭɝɟ ɋɟɪɜɢɫɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɧɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ʄɟ ɫɟ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢɦ ɍɝɨɜɨɪɨɦ ɢɡɦɟɻɭ ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɩɪɭɠɚɨɰɚɭɫɥɭɝɟ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
Ʌ


40

15. март 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 65 – Број 2

ɋɟɪɜɢɫ ɩɨɞɪɲɤɟÄɉɨɦɨʄɭɤɭʄɢɡɚɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ´
ɋɟɪɜɢɫɩɨɞɪɲɤɟɉɨɦɨʄɭɤɭʄɢɡɚɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɉɍɄ ɧɚɦɟʃɟɧ ʁɟ
ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɬɟɥɟɫɧɢɦ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɢ ɫɥɟɩɟ ɨɫɨɛɟ ɩɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɭɜɪɫɬɢ ɭ
ɪɟɞɨɜɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɞɫɬɚɤɥɨ ɜɚɧɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɈɋɂɲɬɨɫɟɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟÄɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɨɥɨɠɚʁɚɨɫɨɛɚɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ´ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ȼɚɧɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɡɧɚɬɧɨ
ɭɧɚɩɪɟɻɭʁɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɠɢɜɨɬɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ʁɟɪ ɨɦɨɝɭʄɭʁɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɞɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɠɢɜɟɭɩɪɢɪɨɞɧɨɦɨɤɪɭɠɟʃɭ
ɉɪɢɰɢɩɢɪɚɞɚɋɟɪɜɢɫɚɩɨɦɨʄɭɤɭʄɢɡɚɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɉɍɄ
 Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ ɭɫɥɭɝɟ ɫɟ ɛɢɪɚʁɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ʁɚɜɧɨɝ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭʄɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɢ
ɭɩɭɬɫɬɜɚɡɚɛɨɞɨɜɚʃɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚɋɟɪɜɢɫɚɩɨɦɨʄɭɤɭʄɢ
 ɉɪɭɠɚɥɚɰ ɭɫɥɭɝɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ʁɚɜɧɨɝ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɢ ɢɧɬɟɪɜʁɭɚ ɜɪɲɢ ɨɞɚɛɢɪ ɞɨɦɚʄɢɰɚ ɡɚ
ɫɟɪɜɢɫɉɍɄ
 ȳɟɞɧɚɞɨɦɚʄɢɰɚɩɪɭɠɚɭɫɥɭɝɭɡɚ- ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
4. ɉɪɭɠɚɥɚɰɭɫɥɭɝɟɨɞɪɟɻɭʁɟɛɪɨʁɤɨɪɢɫɧɢɤɚɩɨɞɨɦɚʄɢɰɢ
 ɉɪɭɠɚɥɚɰ ɭɫɥɭɝɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɞɨɦɚʄɢɰɭ ɤɨʁɚ ʄɟ ɩɪɭɠɚɬɢ ɭɫɭɝɟ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɝɪɭɩɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɜɪɟɦɟ ɪɚɞɚ ɞɨɦɚʄɢɰɟ ɩɨ ɤɨɪɢɫɧɢɤɭ ɩɪɨɰɟʃɭʁɭʄɢ ɥɢɱɧɟ
ɩɨɬɪɟɛɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
6. ɉɪɭɠɚɥɚɰ ɭɫɥɭɝɚ  ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟ  ɪɚɞ ɞɨɦɚʄɢɰɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɭɫɥɭɝɚ
7. ɉɪɭɠɚɥɚɰɭɫɥɭɝɟɡɚɞɪɠɚɜɚɩɪɚɜɨɞɚɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɡɚɦɟɧɢɞɨɦɚʄɢɰɭɢɩɪɨɦɟɧɢɛɪɨʁ
ɫɚɬɢɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚɞɨɦɚʄɢɰɟ
8. Ʉɨɪɢɫɢɧɤ ɋɟɪɜɢɫɚ ɩɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ ɭɫɥɭɝɟ ɞɨɦɚʄɢɰɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɚɦɨ ɡɚ ɫɜɨʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɟ
9. ɍɤɨɥɢɤɨ ɞɨɦɚʄɢɰɚ ɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɪɟɲɟ ɧɚɫɬɚɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɥɨɝɭ ɚɪɛɢɬɪɚ
ɩɪɟɭɡɢɦɚɩɪɭɠɚɥɚɰɭɫɥɭɝɟ
 ɉɪɭɠɚɥɚɰɭɫɥɭɝɟɦɨɠɟɢɫɤʂɭɱɢɬɢɢɡɫɟɪɜɢɫɚɨɧɨɝɤɨɪɢɫɧɢɤɚɢɥɢɞɨɦɚʄɢɰɭɤɨʁɢɫɟ
ɧɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɪɚɞɚ ɫɟɪɜɢɫɚ ɢ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯ
ɍɝɨɜɨɪɨɦ
Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ  ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟɪɜɢɫ ɩɨɞɪɲɤɟ ɉɍɄ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ  - 
ɝɨɞɢɧɚ
Ɇɟɫɟɱɧɚ ɰɟɧɚ ɪɚɞɚ ʁɟɞɧɟ ɞɨɦɚʄɢɰɟ ʁɟ ɧɟɬɨ  ɞɢɧɚɪɚ ɲɬɨ ɭ ɛɪɭɬɨ
ɢɡɧɨɫɢɞɢɧɚɪɚɭɜɟʄɚɧɨɡɚɫɜɚɤɭɧɚɪɟɞɧɭɝɨɞɢɧɭ
Ɂɚ ɪɚɞ ɋɟɪɜɢɫɚ ɩɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ Ɉɋɂ ɡɚ  ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢ
7 ɞɨɦɚʄɢɰɚ.
ɇɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɡɚ ɋɟɪɜɢɫ ɩɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ ɡɚ Ɉɋɂ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɡ Ȼɭʇɟɬɚ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ
ɞɢɧɚɪɚ, ɭɜɟʄɚɧɨɡɚɫɜɚɤɭɧɚɪɟɞɧɭɝɨɞɢɧɭ ɅɆȻɪɨʁ 
ɁɚɩɪɭɠɚʃɟɭɫɥɭɝɟɋɟɪɜɢɫɚɩɨɦɨʄɭɤɭʄɢɈɋɂ ɚɧɝɚɠɨɜɚʄɟɫɟɩɪɭɠɚɥɚɰɭɫɥɭɝɟ
ɢɡɚɛɪɚɧʁɚɜɧɨɦɤɨɧɤɭɪɫɭɫɚɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ.
ɉɪɚɜɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɟ ɨ ɩɪɭɠɚʃɭ ɭɫɥɭɝɟ ɋɟɪɜɢɫɚ ɩɨɦɨʄ ɭ ɤɭʄɢ ɡɚ Ɉɋɂ ʄɟ ɫɟ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢɦɟɻɭɫɨɛɧɢɦɍɝɨɜɨɪɨɦɢɡɦɟɻɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɩɪɭɠɚɨɰɚɭɫɥɭɝɟ
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ɋɟɪɜɢɫ ɩɨɞɪɲɤɟ „Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ³
Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ʁɟ ɜɚɧɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢ, ɬʁ. ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɨɛɥɢɤ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɞɟɰɟ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɫɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɦ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ.
Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɢɦɚ ɡɚ ɰɢʂ ɞɧɟɜɧɨ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɞɟɰɟ ɫɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ,
ɲɤɨɥɫɤɨɝ ɢ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ. Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɢɦɚ  ɫɬɚɥɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ (ɭɦɟɪɟɧɨ ɦɟɬɚɥɧɨ ɨɲɬɟʄɟʃɟ 7 ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ, ɬɟɲɤɨ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɨɲɬɟʄɟʃɟ 
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ, ɞɭɛɨɤɨ ɦɟɧɬɚɥɧɨ ɨɲɬɟʄɟʃɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤ) ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɨɝ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɨɞ
ɥɚɤɟ ɞɨ ɞɭɛɨɤɟ ɦɟɧɬɚɥɧɟ ɨɦɟɬɟɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɟɬɚʂɧɨɝ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɫɜɚɤɨɝ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɩɪɚɜɢ ɫɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɬɪɟɬɦɚɧ ɡɚ ɫɜɚɤɨɝ ɩɨɧɚɨɫɨɛ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɟ
ɚɤɰɟɧɚɬ ɫɬɚɜʂɚ ɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚʁɜɢɲɟ ɨɲɬɟʄɟɧɟ.
Ⱦɚ ɛɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ Ⱦɧɟɜɧɨɦ ɛɨɪɚɜɤɭ ɫɟ
ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɝɨɜɨɪɧɨ ʁɟɡɢɱɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɪɨɡ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɢ ɝɪɭɩɧɢ ɥɨɝɨɩɟɞɫɤɢ ɪɚɞ,
ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɫɩɨɪɬɫɤɨ–ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɚ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ, ɦɭɡɢɱɤɚ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ, ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɥɢɤɨɜɧɨ-ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɨɫɬɢ,
ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ
ɪɟɟɞɭɤɚɰɢʁɟ
ɩɫɢɯɨɦɨɬɨɪɢɤɟ,
ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ
ɫɚɦɨɩɨɫɥɭɠɢɜɚʃɚ
ɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɤɪɨɡ ɪɚɞ, ɬɤɚɱɤɚ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɚ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ, ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ
ɤɨɪɟɤɰɢʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ ɩɨɧɚɲɚʃɭ.
Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɫɟ ɞɚ ɫɟ Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɤɚɨ ɜɚɧɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢ ɨɛɥɢɤ ɡɚɲɬɢɬɟ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɦ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ, ɭɜɪɫɬɢ ɭ ɪɟɞɨɜɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ.
Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɨɜɚʁ ɰɢʂ ɨɫɬɜɚɪɢɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɤɨɪɚɤɟ
¾ ɲɢɪɨɤɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɦ ɚɤɰɢʁɨɦ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ
ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɨɛʁɟɤɚɬ ɡɚ ɪɚɞ Ⱦɧɟɜɧɨɝ ɛɨɪɚɜɤɚ ɢɡ ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɨɛʁɟɤɬɚ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɬɚɤɨɻɟ ɢɡ ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ ɢɡɜɨɪɚ.
¾ Ɉɞɪɠɚɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɤɚɨ ɜɚɧɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢ ɨɛɥɢɤ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɦ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧ ɨɞ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, ɤɚɤɨ ʁɟ ɬɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ.
Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɞɨɤ ɫɟ ɧɟ ɢɡɝɪɚɞɢ ɢ
ɨɩɪɟɦɢ ɧɨɜ ɨɛʁɟɤɚɬɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭɫɥɭɝɭ ɫɟɪɜɢɫɚ Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ.
Ɂɚ ɪɚɞ ɫɟɪɜɢɫɚ Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɡɚ  ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢ 
ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚ ɥɨɝɨɩɟɞ ɫɨɦɚɬɨɩɟɞ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢ ɩɟɞɚɝɨɝ   ɩɟɞɚɝɨɝɚ – ɜɚɫɩɢɬɚɱɚ ɢ 
ɧɟɝɨɜɚɬɟʂɢɰɟ.
Ɇɟɫɟɱɧɚ ɰɟɧɚ ɪɚɞɚ ʁɟɞɧɨɝ ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚ ʁɟ ɧɟɬɨ  ɞɢɧɚɪɚ ɲɬɨ ɭ ɛɪɭɬɨ
ɢɡɧɨɫɢ ,00 ɞɢɧɚɪɚ, ʁɟɞɧɨɝ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɟɬɨ  ɞɢɧɚɪɚ ɲɬɨ ɭ ɛɪɭɬɨ ɢɡɧɨɫɢ
,00 ɞɢɧɚɪɚ ɢ ʁɟɞɧɟ ɧɟɝɨɜɚɬɟʂɢɰɟ ɧɟɬɨ  ɞɢɧɚɪɚ ɲɬɨ ɛɪɭɬɨ ɢɡɧɨɫɢ
ɞɢɧɚɪɚɭɜɟʄɚɧɨɡɚɫɜɚɤɭɧɚɪɟɞɧɭɝɨɞɢɧɭ.
Ɂɚ ɪɚɞ ɫɟɪɜɢɫɚ Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɢ ɭ Ȼɭʇɟɬɭ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ
 ɞɢɧɚɪɚ ɭɜɟʄɚɧɨɡɚɫɜɚɤɭɧɚɪɟɞɧɭɝɨɞɢɧɭ ɅɆȻɪɨʁ.).
Ɂɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɟ ɫɟɪɜɢɫɚ Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɚɧɝɚɠɨɜɚʄɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚʄɟ ɫɟ
ɩɪɭɠɚɥɚɰɭɫɥɭɝɟɢɡɚɛɪɚɧɧɚʁɚɜɧɨɦɤɨɧɤɭɪɫɭɫɚɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ.
ɉɪɚɜɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɟ ɨ ɩɪɭɠɚʃɭ ɭɫɥɭɝɟ ɫɟɪɜɢɫɚ Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ʄɟ ɫɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢ
ɦɟɻɭɫɨɛɧɢɦɍɝɨɜɨɪɨɦɢɡɦɟɻɭ ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɩɪɭɠɚɨɰɚɭɫɥɭɝɟ
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ɋɟɪɜɢɫ ɩɨɞɪɲɤɟ „ɉɪɟɜɨɞɢɥɚɱɤɢɫɟɪɜɢɫɡɚɡɧɚɤɨɜɧɢʁɟɡɢɤ´
ɉɪɟɜɨɞɢɥɚɱɤɢ ɫɟɪɜɢɫ ɡɚ ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɝɥɭɜɢɦ ɢ ɧɚɝɥɭɜɢɦ
ɨɫɨɛɚɦɚ, ɤɨʁɟ ɡɛɨɝ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɫɥɭɯɚ ɢɦɚʁɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ ɜɟɪɛɚɥɧɨʁ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ, ɩɚ ɢɡ ɬɢɯ
ɪɚɡɥɨɝɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɤɨɦɭɧɢɰɢɪɚʁɭ ɛɟɡ ɩɨɦɨʄɢ ɨɫɨɛɟ ɤɨʁɚ ɩɨɡɧɚʁɟ ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ. ȵɢɦɚ
ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɩɪɟɜɨɞɢɨɰɚ ɡɚ ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ ɩɪɚɜɚ ɤɨʁɚ ɢɦɚʁɭ. Ɉɫɧɢɜɚʃɟɦ ɉɪɟɜɨɞɢɥɚɱɤɨɝɫɟɪɜɢɫɚ ɡɚ ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ
(ɉɋɁȳ) ɡɚ ɝɥɭɜɟ ɢ ɧɚɝɥɭɜɟ ɨɫɨɛɟ ɛɢ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɚ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ ɭ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɢ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɭ.
Ɉɫɨɛɟ ɨɲɬɟʄɟɧɨɝ ɫɥɭɯɚ ɦɨɝɭ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɭɫɥɭɝɟ ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ɭ
ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ  ɭ ɡɞɪɚɜɫɬɜɭ ɩɪɚɜɨɫɭɻɭ ɩɨɥɢɰɢʁɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɦ ɠɢɜɨɬɭ ɨɞɥɚɡɚɤ ɭ ɛɚɧɤɭ ɨɞɥɚɡɚɤ ɧɚ
ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɫɚɫɬɚɧɚɤ  ɩɪɟɜɨɻɟʃɟ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɫɤɢɯ ɟɦɢɫɢʁɚ  ɩɭɬɚ ɦɟɫɟɱɧɨ ɟɦɢɫɢʁɭ
ɉɨɝɥɟɞɚʁɦɨɢɫɬɢɧɢɭɨɱɢɢʁɟɞɧɨɦɞɧɟɜɧɨɜɟɫɬɢɧɚɌȼɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɤɨɞɫɚɫɬɚɜʂɚʃɚɢ
ɩɪɟɜɨɻɟʃɚ ɩɢɫɚɦɚ ɩɨɞɧɟɫɚɤɚ ɦɨɥɛɢ ɠɚɥɛɢ ɞɨɩɢɫɚ  ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɯ ɪɚɡɝɨɜɨɪɚ ɢ
ɫɥɢɱɧɨɭɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɉɪɢɧɰɢɩɢɪɚɞɚɉɪɟɜɨɞɢɥɚɱɤɨɝɫɟɪɜɢɫɡɚɡɧɚɤɨɜɧɢʁɟɡɢɤ
 ɉɪɟɜɨɞɢɥɚɰ ɡɚ ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ ʁɟ ɨɫɨɛɚ ɤɨʁɚ ɩɪɟɧɨɫɢ ɡɧɚɱɟʃɟ ɩɨɪɭɤɟ ɝɥɭɜɟ
ɨɫɨɛɟɱɭʁɭʄɨʁɢɨɛɪɧɭɬɨ
 ɉɪɟɜɨɞɢɥɚɰɦɨɪɚɛɢɬɢɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɚɧɧɟɫɦɟɢɡɪɚɠɚɜɚɬɢɥɢɱɧɚɦɢɲʂɟʃɚɧɟ
ɫɦɟɫɚɜɟɬɨɜɚɬɢɢɫɬɭɩɚɬɢɭɪɚɡɝɨɜɨɪɞɨɤɩɪɟɜɨɞɢ
 Ⱦɭɠɚɧ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚ ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰɚ
ɤɨʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬ ɬɚɱɧɨɫɬ ɞɢɫɤɪɟɰɢʁɭ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬ ɫɬɚɥɧɨ ɫɬɪɭɱɧɨ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭ
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɧɟɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɭɢɩɨɲɬɨɜɚʃɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
4. ɉɪɟɜɨɞɢɥɚɰ ɫɟ ɚɧɝɚɠɭʁɟ ɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚʃɟɦ ɩɪɭɠɚɨɰɚ ɭɫɥɭɝɟ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ
ɢɥɢɥɢɱɧɢɦɤɨɧɬɚɤɬɨɦ
 ɉɪɟɜɨɞɢɥɚɰʁɟɞɭɠɚɧɞɚɜɨɞɢɥɢɫɬɭɡɚɤɚɡɢɜɚʃɚɢɥɢɫɬɭɩɪɭɠɚʃɚɭɫɥɭɝɟ
6. ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɧɚ ɜɪɟɦɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢ ɩɪɟɜɨɞɢɨɰɚ ɛɚɪ ʁɟɞɚɧ ɞɚɧ ɩɪɟ ɡɚɤɚɡɚɧɨɝ
ɬɟɪɦɢɧɚ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɬɪɟɛɚ ʁɚɫɧɨ ɧɚɜɟɫɬɢ ɞɚɬɭɦ ɜɪɟɦɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɫɜɪɯɭ
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ
Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɞɚ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɉɪɟɜɨɞɢɥɚɱɤɢ ɫɟɪɜɢɫ ɡɚ ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ ɡɚ ɝɥɭɜɟ ɢ
ɧɚɝɥɭɜɟɨɫɨɛɟɫɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɩɟɪɢɨɞɭɨɞ - ɝɨɞɢɧɚ
Ɇɟɫɟɱɧɚ ɰɟɧɚ ɪɚɞɚ ʁɟɞɧɨɝ ɩɪɟɜɨɞɢɨɰɚ ɡɚ ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ ʁɟ ɧɟɬɨ 00,00
ɞɢɧɚɪɚɲɬɨɭɛɪɭɬɨɢɡɧɨɫɢɞɢɧɚɪɚ, ɭɜɟʄɚɧɨɡɚɫɜɚɤɭɧɚɪɟɞɧɭɝɨɞɢɧɭ
Ɂɚɪɚɞɉɪɟɜɨɞɢɥɚɱɤɨɝɫɟɪɜɢɫɚɡɚɡɧɚɤɨɜɢʁɟɡɢɤ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢʁɟɞɧɨɝ
ɩɪɟɜɨɞɢɨɰɚɫɚɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɦɨɩɨɡɧɚɜɚʃɭɡɧɚɤɨɜɧɨɝʁɟɡɢɤɚ
ɇɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɡɚ ɉɪɟɜɨɞɢɥɚɱɤɢ ɫɟɪɜɢɫ ɡɚ ɡɧɚɤɨɜɧɢ ʁɟɡɢɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡȻɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɝɨɞɢɧɭɭɢɡɧɨɫɭ
ɨɞɞɢɧɚɪɚɭɜɟʄɚɧɨɡɚɫɜɚɤɭɧɚɪɟɞɧɭɝɨɞɢɧɭ ɅɆȻɪɨʁ.).
Ɂɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɟ ɋɥɭɠɛɟ ɩɪɟɜɨɞɢɥɚɰɚ ɡɧɚɤɨɜɧɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʄɟ ɫɟ
ɩɪɭɠɚɥɚɰɭɫɥɭɝɟɢɡɚɛɪɚɧɧɚʁɚɜɧɨɦɤɨɧɤɭɪɫɭɫɚɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ.
ɉɪɚɜɚɢɨɛɚɜɟɡɟɨɩɪɭɠɚʃɭɭɫɥɭɝɟɉɪɟɜɨɞɢɥɚɱɤɨɝɫɟɪɜɢɫɚɡɚɡɧɚɤɨɜɧɢʁɟɡɢɤ ʄɟ
ɫɟɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢɦɟɻɭɫɨɛɧɢɦɍɝɨɜɨɪɨɦɢɡɦɟɻɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɩɪɭɠɚɨɰɚɭɫɥɭɝɟ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ–5ɝɨɞɢɧɟɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
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ɋɟɪɜɢɫ ɩɨɞɪɲɤɟ „Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ Ɉɋɂ´
Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɨ ɞɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭɡɦɭ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɭ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ ɡɛɢɜɚʃɢɦɚ ɤɚɨ ɤɨɧɡɭɦɟɬɢ ɢɥɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɚɧ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɚɧ ɩɪɟɜɨɡ. Ʉɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɦɚʃɢɨ ɭɬɢɰɚʁ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ ɢ
ɧɟɩɪɢɫɬɭɩɚɱɚɧ ɩɭɬɧɢɱɤɢ ɩɪɟɜɨɡ ɧɚ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ ɡɛɢɜɚʃɢɦɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ
ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɫɥɭɠɛɭ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɟɜɨɡ. Ɉɫɨɛɟɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɫɭ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɜɪɥɨ ɚɤɬɢɜɧɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɧɚ ɫɟɦɢɧɚɪɢɦɚ, ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɡɛɢɜɚʃɢɦɚ, ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɜɪɥɨ ɱɟɫɬɨ ɨɞɪɢɱɭ ɡɛɨɝ
ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɢ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ. ɉɨɞ Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɩɪɟɜɨɡɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɨ ɚɞɚɩɬɢɪɚɧɨ ɜɨɡɢɥɨ ɡɚ Ɉɋɂ ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ ɨɫɨɛɚ,
ɤɨʁɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ Ɉɋɂ, ɡɚ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ.
Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɭɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ
ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɫɟɪɜɢɫ ɩɨɞɪɲɤɟ Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ Ɉɋɂ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭɨɞ - . ɝɨɞɢɧɢ. Ɂɚ ɫɟɪɜɢɫ ɈɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɩɪɟɜɨɡɡɚɈɋɂ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɝɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨɧɚɛɚɜɢ ɧɨɜ ɚɞɚɩɬɢɪɚɧ ɦɢɧɢɛɭɫ ɡɚ Ɉɋɂ ɢɡ ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ, ɚ ɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ .
ɝɨɞɢɧɭ ɡɚ ɜɨɡɚɱɚ, ɝɨɪɢɜɨ, ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɭ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɜɨɡɢɥɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 600.000,00 ɧɚ
ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɭɜɟʄɚɧɨɡɚɫɜɚɤɭɧɚɪɟɞɧɭɝɨɞɢɧɭ ɅɆȻɪɨʁ 
Ɂɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɟ ɫɟɪɜɢɫɚ Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ Ɉɋɂ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ʁɟ ɝɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ɤɨʁɟ ʄɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ Ƚɪɚɞɫɤɢɦ ɫɚɜɟɡɨɦ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢ ɭɩɭɬɫɬɜɚ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ, ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɭɫɥɭɝɟ.
ɉɪɚɜɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɟ ɨ ɩɪɭɠɚʃɭ ɭɫɥɭɝɟ ɫɟɪɜɢɫɚ Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ Ɉɋɂ ʄɟ ɫɟ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢɦ ɋɩɨɪɚɡɭɦɨɦ ɢɡɦɟɻɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ.
ɍɫɥɭɝɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ „Ɇɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ´
ɍɫɥɭɝɚ Ɇɨɛɢɥɧɨɝ ɬɢɦɚ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ʁɟ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɬɟɥɟɫɧɢɦ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɝɭɛʂɟʃɟ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɤɚɨ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɬɟɥɟɫɧɨɝ ɨɲɬɟʄɟʃɚ. Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɨɱɭɜɚɥɟ ɩɪɟɨɫɬɚɥɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɟɤɫɬɪɟɦɢɬɟɬɚ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɨɫɨɛɚɦɚ ɫɚ ɬɟɥɟɫɧɢɦ ɨɲɬɟʄɟʃɟɦ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɮɢɡɢɤɚɥɧɭ ɬɟɪɚɩɢʁɭ. ɍ ɬɭ
ɫɜɪɯɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ Ɇɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ ɤɨʁɢ ɛɢ ɭɫɥɭɝɟ ɮɢɡɢɤɚɥɧɟ
ɬɟɪɚɩɢʁɟ ɩɪɭɠɚɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɭ ɫɬɚɧɭ ɭ ɤɨɦɟ ɠɢɜɟ, ɱɢɦɟ ɛɢ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɨ ɞɚ ɨɜɚ ɭɫɥɭɝɚ
ɛɭɞɟ ɫɜɢɦɚ ʁɟɞɧɚɤɨ ɞɨɫɬɭɩɧɚ.
Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨʁɟɞɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɩɭɬɚɧɟɞɟʂɧɨɩɨɦɢɧɭɬɚɤɨɪɢɫɬɢɭɫɥɭɝɭɆɨɛɢɥɧɢ
ɬɢɦ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚɭɩɟɪɢɨɞɭɨɞ - ɝɨɞɢɧɢ
Ɇɟɫɟɱɧɚɰɟɧɚɪɚɞɚʁɟɞɧɨɝɮɨɡɢɡɟɪɚɩɟɭɬɚ ʁɟ ɧɟɬɨɞɢɧɚɪɚɲɬɨɭɛɪɭɬɨ
ɢɡɧɨɫɢɞɢɧɚɪɚɭɜɟʄɚɧɨɡɚɫɜɚɤɭɧɚɪɟɞɧɭɝɨɞɢɧɭ.
Ɂɚ ɪɚɞ ɫɟɪɜɢɫɚ Ɇɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ ɡɚ  ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢ  ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ.
ɇɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɡɚ ɫɟɪɜɢɫ Ɇɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɝɨɞɢɧɭɭɢɡɧɨɫɭ
ɨɞɞɢɧɚɪɚɭɜɟʄɚɧɨɡɚɫɜɚɤɭɧɚɪɟɞɧɭɝɨɞɢɧɭ ɅɆȻɪɨʁ9.).
Ɂɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɟ ɫɟɪɜɢɫɚ Ɇɨɛɢɥɧɢ ɬɢɦ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ, ɚɧɝɚɠɨɜɚʄɟ ɫɟ
ɩɪɭɠɚɥɚɰ ɭɫɥɭɝɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ʁɚɜɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɫɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚ ɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ.
ɉɪɚɜɚɢɨɛɚɜɟɡɟɨɩɪɭɠɚʃɭɭɫɥɭɝɟɫɟɪɜɢɫɚɆɨɛɢɥɧɢɬɢɦɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɟɭɬɚ ʄɟɫɟ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢɦɟɻɭɫɨɛɧɢɦɍɝɨɜɨɪɨɦɢɡɦɟɻɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɩɪɭɠɚɨɰɚɭɫɥɭɝɟ
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ɋɟɪɜɢɫɩɨɞɪɲɤɟÄɋɟɪɜɢɫɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ´
ɋɟɪɜɢɫ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɩɪɭɠɚ ɭɫɥɭɝɟ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɭɤʂɭɱɟɧɢɦɭɫɢɫɬɟɦɢɧɤɥɭɡɢɜɧɨɝɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɩɪɨɫɜɟɬɧɢɦɪɚɞɧɢɰɢɦɚ
ɤɨʁɢɭɫɜɨɦɨɞɟʂɟʃɭɢɦɚʁɭɭɱɟɧɢɤɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɋɟɪɜɢɫ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ɢɦɚ ɡɚ ɰɢʂ ɞɚ ɡɚɞɨɜɨʂɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɜɨɞɟʄɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ  ʃɢɯɨɜɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɞɚ ɩɪɭɠɢ
ɩɨɞɪɲɤɭ ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɦ ɪɚɞɧɢɰɢɦɚ ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯ ɩɪɨɮɢɥɚ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɩɥɚɧɨɜɚ ɢɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɫɬɤɚɞɚɫɭɭɩɢɬɚʃɭɛɚɡɢɱɧɟɢɩɨɬɪɟɛɟɡɚɤɪɟɬɚʃɟɦ.
ɋɟɪɜɢɫ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ɧɚɦɟʃɟɧ ʁɟ ɞɚ ɩɪɭɠɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɢɩɪɨɫɜɟɬɧɢɦɪɚɞɧɢɰɢɦɚ
ɉɟɞɚɝɨɲɤɢ ɚɫɢɫɬɟɧɬɢ ɩɪɭɠɚʁɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɜɪɫɬɟ ɭɫɥɭɝɚ ɪɚɞ ɫɚ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɭ ɫɚɦɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɫɬɚɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɚɧ ɪɚɞ ɫɚ ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɧɚɤɨɧ
ɪɟɞɨɜɧɟ ɧɚɫɬɚɜɟ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ  ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɦ ɪɚɞɧɢɰɢɦɚ ɭ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɭ ɧɚɫɬɚɜɧɢɯ
ɦɟɬɨɞɚ ɭ ɪɚɞɭ ɫɚ ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɩɪɨɜɟɬɧɢɦ ɪɚɞɧɢɰɢɦɚ ɭ
ɤɪɟɢɪɚʃɭɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯɩɪɨɮɢɥɚɭɱɟɧɢɤɚɢɫɚɪɚɞʃɚɫɚɩɪɨɫɜɟɬɧɢɦɪɚɞɧɢɰɢɦɚɭɢɡɪɚɞɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɢɩɥɚɧɨɜɚ ɢʃɢɯɨɜɨɦɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ.
ɍɫɥɭɝɟ ɫɟ ɩɪɭɠɚʁɭ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɲɤɨɥɟ ɨɫɢɦ ɭ ɢɡɭɡɟɬɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɭɱɟɧɢɤ
ɞɭɠɟɜɪɟɦɟɨɞɫɭɫɬɜɭʁɟɢɡɲɤɨɥɟɡɛɨɝɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚ
Ⱥɫɢɫɬɟɬɧɢ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɩɪɭɠɚʁɭ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɭɫɥɭɝɟ ɥɢɱɧɚ ɯɢɝɢʁɟɧɚ
ɬɨɚɥɟɬ  ɢɫɯɪɚɧɚ ɨɛɥɚɱɟʃɟ ɩɨɦɨʄ ɩɪɢ ɤɪɟɬɚʃɭ ɭɧɭɬɚɪ ɲɤɨɥɟ ɢɥɢ ɜɚɧ ɲɤɨɥɟ
ɟɤɫɤɭɪɡɢʁɟɢɡɥɟɬɢɩɨɫɟɬɟɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɭɬɪɟɢɫɥɢɱɧɨ ɍɫɥɭɝɟɚɫɢɫɬɟɧɬɢɡɚɩɨɞɪɲɤɭ
ɩɪɭɠɚʁɭɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɭɨɛɪɚɡɨɜɧɢɦɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ
ɉɪɢɧɰɢɩɢɋɟɪɜɢɫɚ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ
 ʁɟɞɚɧ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢ ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɢ ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɦɨɠɟ ɞɚ ɪɚɞɢ ɡɚ ɜɢɲɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
 ɡɚɫɜɚɤɨɝɤɨɪɢɫɧɢɤɚɪɚɞɢɫɟɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɩɥɚɧɧɚɫɬɚɜɟ
 ɤɨɪɢɫɧɢɤɟɨɞɚɛɢɪɚɩɪɭɠɚɥɚɰɭɫɥɭɝɟɧɚɨɫɧɨɜɭɦɢɲʂɟʃɚɂɧɬɟɪɪɟɫɨɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟ
ɢɥɢ ɡɚɯɬɟɜɚ ɪɟɚɥɢɡɚɬɨɪɚɧɚɫɬɚɜɟ ɢɪɨɞɢɬɟʂɚ
4. ɩɪɭɠɚɥɚɰɭɫɥɭɝɟɨɞɪɟɻɭʁɟɨɩɢɫɩɨɫɥɚɦɟɫɬɨɢɜɪɟɦɟɤɚɞɚʄɟɫɟɭɫɥɭɝɚɩɪɭɠɢɬɢ
 ɩɪɭɠɚɥɚɰɭɫɥɭɝɟɨɛɭɱɚɜɚɩɟɞɚɝɨɲɤɟɚɫɢɫɬɟɧɬɟɢɚɫɢɫɬɟɧɬɟɡɚɩɨɞɪɲɤɭ
6. ɩɪɭɠɚɥɚɰ ɭɫɥɭɝɟ ɭɫɦɟɪɚɜɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟ ɪɚɞ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ɢ
ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚɡɚɩɨɞɪɲɤɭɢɤɜɚɥɢɬɟɬɭɫɥɭɝɟ
Ɂɚɪɚɞɋɟɪɜɢɫɚɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚɡɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟɤɨɪɢɫɧɢɤɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ʁɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢ  ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ VII ɫɬɪɭɱɧɟ ɫɩɪɟɦɟ ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɡɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɝ
ɩɪɨɮɢɥɚ) ɢɚɫɢɫɬɟɧɬɚɡɚɩɨɞɪɲɤɭ
Ɇɟɫɟɱɧɚɰɟɧɚɪɚɞɚʁɟɞɧɨɝɩɟɞɚɝɨɲɤɨɝ ɚɫɢɫɬɟɧɬɚʁɟɧɟɬɨ ɞɢɧɚɪɚɲɬɨɭ
ɛɪɭɬɨɢɡɧɨɫɢ.0ɞɢɧɚɪɚ, ʁɟɞɧɨɝɚɫɢɫɬɟɧɬɚɡɚɩɨɞɪɲɤɭɧɟɬɨ ɞɢɧɚɪɚɲɬɨ
ɧɟɬɨɢɡɧɨɫɢɞɢɧɚɪɚɭɜɟʄɚɧɨɡɚɫɜɚɤɭɧɚɪɟɞɧɭɝɨɞɢɧɭ
ɇɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɡɚ ɋɟɪɜɢɫɚ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯ ɚɫɢɬɟɧɚɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ Ȼɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ
ɞɢɧɚɪɚɭɜɟʄɚɧɨɡɚɫɜɚɤɭɧɚɪɟɞɧɭɝɨɞɢɧɭ ɅɆȻɪɨʁ7.).
Ɂɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɟ ɋɟɪɜɢɫɚ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʄɟ ɫɟ ɩɪɭɠɚɥɚɰ
ɭɫɥɭɝɟ ɢɡɚɛɪɚɧ ɧɚ ʁɚɜɧɨɦ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɫɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚ ɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ ɉɪɨɰɟɧɭɩɨɬɪɟɛɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ɭɫɥɭɝɟɜɪɲɢɂɧɬɟɪɪɟɫɨɪɧɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɢɥɢ ɩɪɭɠɚɥɚɰɭɫɥɭɝɟ ɧɚɡɚɯɬɟɜɪɨɞɢɬɟʂɚɢɥɢɪɟɚɥɢɡɚɬɨɪɚɧɚɫɬɚɜɟ ɭɤɨɥɢɤɨ
ɧɟɩɨɫɬɨʁɢ ɦɢɲʂɟʃɟ ɂɧɬɟɪɪɟɫɨɪɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟ
ɉɪɚɜɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɟ ɨ ɩɪɭɠɚʃɭ ɭɫɥɭɝɟ ɋɟɪɜɢɫɚ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɯ ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ʄɟ ɫɟ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢɦɟɻɭɫɨɛɧɢɦɍɝɨɜɨɪɨɦɢɡɦɟɻɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɩɪɭɠɚɨɰɚɭɫɥɭɝɟ
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VI ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂɉɊȿȽɅȿȾ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɪɟɝɥɟɞ
Ʌɨɤɚɥɧɨɝɩɥɚɧɚɚɤɰɢʁɟɭ ɨɛɥɚɫɬɢɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢɡɚɝɨɞɢɧɭ
ɇɚɡɢɜɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ



ȿɞɭɤɚɰɢʁɚɡɚɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟɪɚɞɧɢɤɟɋɜɟɬɢɅɭɤɚ
ȿɞɭɤɚɰɢʁɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟɭɨɫɧɨɜɧɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
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ɇɨɫɢɥɚɰɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ƚɨɞɢɲʃɟ

ɆɟɞɢɰɢɧɫɤɚɡɚɲɬɢɬɚɈɋɂɪɚɡɜɢʁɚʃɟɩɪɨɰɟɞɭɪɚ
Ʉɥɢɦɚɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɨɩɨɪɚɜɚɤ ɡɚ Ɉɋɂ
ɄɥɢɦɚɬɫɤɨɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɨɩɨɪɚɜɚɤɡɚɈɋɂ
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Ⱦɧɟɜɧɢɛɨɪɚɜɚɤ
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25.
На основу члана 76. Закона о заштити животне
средине („Службени гласник Републике Србије“, број
135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон и
43/2011-одлука УС), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19.
став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 38. седници одржаној
15. марта 2012. године, усвојила је
ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗА 2011. ГОДИНУ
Извештај о стању животне средине даје основни приказ праћења и стања животне средине на територији града
Смедерева. Израђује се на основу доступних података и
података о испитивањима свих чинилаца животне средине
у току 2011. године и даје процену тренутног стања као и
препоруке и мере које треба спровести у циљу побољшања
стања. Извештај садржи податке о следећем:
1. Стању и променама стања у животној средини на
основу података и информација добијених праћењем одговарајућих индикатора;
2. Санационим плановима и другим предузетим мерама;
3. Финансирању система заштите животне средине;
4. Другим подацима значајним за заштиту животне
средине.
1. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1.1. Контрола квалитета ваздуха
Систематско праћење квалитета ваздуха обезбеђује се ради праћења степена загађености ваздуха у односу
на граничне вредности (ГВ) и толерантне вредности (ТВ),
идентификације извора загађења, информисање јавности и
предузимања мера за заштиту ваздуха од загађивања.
Систематско мерење квалитета ваздуха у току 2011.
године које је обављао Завод за јавно здравље Пожаревац,
а финансирало Министарство за заштиту животне средине
Републике Србије обављено је на једном мерном месту које
спада у локалну мрежу урбаних станица за мерење квалитета ваздуха – „Гимназија“. На овом мерном месту вршена
су у току 2011. године 24-часовна мерења садржаја сумпордиоксида, чађи, азотдиоксида и таложних материја у којима
су одређивани тешки метали. Избор мерног места, узорковање и методе коришћене за идентификацију загађујућих
материја, анализе и интерпретација резултата испитивања
су у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009) и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 11/2010 и 75/2010).
Резултати мерења аерозагађења приказани су у табели бр. 1
у Прилогу овог Извештаја.
Локална мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха у Смедереву успостављена је Програмом контроле квалитета ваздуха, а чине је мерна места за мерење
садржаја тешких метала (олово, арсен, кадмијум, никл,
хром, манган и гвожђе) у суспендованим честицама РМ10 и
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садржај полицикличних ароматичних угљоводоника (РАН)
у суспендованим честицама РМ10 (пирен и бензо(а)пирен)
и то су: „Раља“ и „Центар за културу“ у Смедереву.
Мерења се врше једном недељно (индикативна мерења) Уговором који је склопњен са Градским заводом за
јавно здравље из Београда. Резултати мерења аерозагађења
приказани су у табелама од 2 до 25 у Прилогу овог Извештаја.
АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА
1.1.1. Мерења Завода за јавно здравље Пожаревац
Према „Извештају о квалитету ваздуха на подручју
града Смедерева за 2011. годину, број 211 од 23.01.2012.
године:
Сумпордиоксид
У посматраном годишњем периоду средња годишња
вредност није прекорачила годишњу граничну и толерантну вредност нивоа сумпордиоксида ни на једном мерном
месту. Само један дан у току године је прекорачен двадесетчетворочасовна гранична и толерантна вредност нивоа
сумпордиоксида.
Азотдиоксид
У посматраном годишњем периоду средња годишња вредност је прекорачила годишњу граничну и толерантну вредност нивоа азотдиоксида. Укупно је током 42
дана прекорачена двадесетчетворочасовна гранична вредност нивоа азотдиоксида а један дан је прекорачена и двадесетчетворочасовна толерантна вредност.
Чађ
У посматраном годишњем периоду средња годишња
вредност није прекорачила годишњу граничну и толерантну вредност нивоа чађи. Укупно 46 дана у току године је
прекорачена двадесетчетворочасовна гранична вредност
нивоа чађи, а од тога 4 дана је прекорачена и двадесетчетворочасовна толерантна вредност. Прекорачења су била
углавном у зимском периоду.
Укупне таложне материје
Резултати анализа укупних таложних материја у овом
мерном периоду показују да средња годишња вредност не
прелази граничну годишњу вредност као ни граничну вредност за месец дана.
Ph вредност падавина је током шест месеци у години
била испод 5,6 у оквиру „киселих киша‘‘.
Вредности тешких метала у падавинама биле су у
дозвољеним границама.
Закључак:
У посматраном годишњем периоду средња годишња
вредност азотдиоксида је била изнад годишње граничне и
толерантне вредности. Средња годишња вредност за сумпордиоксид, чађ и таложне материје је испод граничне
годишње вредности. После једногодишњег мерења квалитета ваздуха у Смедереву а на основу средњих годишњих
вредности азотдиоксида, које прелазе годишњу граничну и
толератну вредност и веома честих „киселих киша‘‘, можемо рећи да ваздух у Смедереву припада трећој категорији
– Прекомерно загађен ваздух.
Неопхпдно је предузети низ мера за смањење загађивања ваздуха у насељу у циљу заштите здравља људи и
материјалних добара.
Правилним усмеравањем саобраћаја, изградњом обилазница за транзит и савременим покривањем путева, значајно би се смањило загађивање у центру града.
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За аерозагађење је од посебног значаја одржавање комуналне хигијене чишћењем и поливањем улица, благовременом диспозицијом смећа, уређивањем и озелењавањем
што већих градских површина.
1.1.2. Мерења Завода за јавно здравље Београд
У „Извештају о мерењу нивоа загађујућих материја у
амбијенталном ваздуху у граду Смедереву за 2011. годину,
број 705/1 од 30.01.2012. године дат је следећи коментар
резултата и закључак:
- Средња 24 часовна концентрација укупних суспендованих честица PM10 прешла је граничну вредност (50μg/
m3) у 23 мерења од укупно 114. Максимално забележена
концентрација износила је 221μg/m3 у новембру на мерном
месту „Центар за културу’’ и 166 μg/m3 на мерном месту
„Раља’’.
- Средња 24 часовна концентрација укупних суспендованих честица PM10 прешла је толерантну вредност
(75μg/m3) у 26 мерења од укупно 114.
- У суспендованим честицама до 10 микрона (PM10)
испитиване су концентрације бензоапирена (BaP) и тешких
метала As, Cd, Hr, Fe, Ni, Mn и Pb. Прекорачења концентрација за BaP регистрована су у 55 мерења. Циљне вредности
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за испитиване тешке метале биле су преко (CV) за арсен
(As) у 24 мерења и никл (Ni) у 10 мерења. Остали тешки
метали за које постоје прописане циљне вредности били су
у границама истих или испод.
Високе вредности бензо(а)пирена биле су регистроване током грејне сезоне (октобар-март) док су током периода
април-октобар биле знатно ниже и повремене. На основу
тога може се претпоставити да непотпуно сагоревање чврстих фосилнох горива доприноси повећању концентрација
бензо(а)пирена.
Максимална концентрација бензо(а)пирена регистрована је на мерном месту „Раља‘‘ износила је 27,2ng/m3.
Максимална концентрација арсена од 11,3 ng/m3 као и максимална концентрација никла од 49,4 ng/m3 регистрована
такође на мерном месту „Раља‘‘.
Кретање концентрације укупних суспендованих честица (PM10) није тако изразито показивало зависност у односу на годишњу сезону.
Без детаљније анализе и дужег низа резултата, кретање концентрације арсена и никла није могуће статистички
поставити у корелацију са годишњом сезоном или идентификованим изворима емеисије као и квалитетом горива које
се користи за загревање.

Табеларни приказ прекорачења мерних параметара у ваздуху
у граду Смедереву на два мерна места
(новембар 2010.г.-децембар 2011. г.)

Параметар

PM10

BaP

As

Ni

ГВ

ТВ

ГВ

ЦВ

ЦВ

% преко ГВ

21.92%

22.80%

48.24%

21.05%

8.77

Гр а н и ч н е
вредности

50μg/m3

75μg/m3

1.0 ng/m3

6.0 ng/m3

20.0 ng/m3

ГВ - гранична вредност
ТВ - толерантна вредност
ЦВ - циљна вредност
Закључак:
Проценат прекорачења граничних и толерантних
вредности за суспендоване честице PM10, бензо(а)пирен и
тешке метале у суспендованим честицама до 10 микрона
прекорачује прописане вредности дате у Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/2010 и 75/2010).
Средње (24 часовне) концентрације суспендованих
честица PM10 прелазе граничне вредности од 50μg/m3, у
преко 42,98 % мерења.
Гранична вредност за бензо(а)пирен била је преко ГВ
вредности од 1.0 ng/m3 у 48.24% мерења.
Циљне вредности за арсен (6,0μg/m3) биле су преко
ЦВ у 21,05% мерења док су за никл биле преко циљне вредности од 20μg/m3 у 8,77% мерења.
Према препорукама Светске здравствене организације прекорачење мерених параметара у амбијенталном ваздуху не би смело да буде преко 10% за период мерења у
току године дана.
На основу добијених резултата и прегледа концентрација загађујућих материја у амбијенталном ваздуху у граду Смедереву на два одабрана мерна места за период од

Укупан број
узорака
114

годину дана, може се констатовати да је квалитет ваздуха
угроженији током зимског периода, док поједини параметри, као што су суспендоване честице до 10 микрона током
целе године утичу на квалитет ваздуха.
1.2. МЕРЕЊЕ АЛЕРГЕНОГ ПОЛЕНА НА ТЕРИТРОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Период узорковања је обухватио део сезоне цветања
корова. Недостају сезоне цветања дрвећа и већи део сезоне
цветања трава.
Резултати мониторинга у Смедереву током 2011.
године указују на присуство јаких алергених типова полена: траве, пелена и амброзије. Недостатак података о сезони цветања дрвећа и почетак сезоне полена трава као и
висок степен варирања карактеристика параметара сезоне
указују на потребу организованог редовног, правовременог
континуираног мерења и извештавања о стању аерополена
у ваздуху.
1.3. КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ И КУПАЛИШТА
Контрола квалитета воде са јавних чесми и купалишта врши се ради праћења тренда загађивања вода и
способности самопречишћавања, као и заштите здравља
грађана који се рекреирају на купалиштима.
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1.3.1. Јавне чесме
Завод за јавно здравље Пожаревац је вршио испитивање квалитета воде са јавних чесми у две кампање (прво
узорковање је било 12. и 17. маја 2011. године) и узорковао
воду са укупно 24 јавне чесме и извршио микробиолошке
и основне физичко-хемијске анализе. Према Правилнику о
хигијенској исправности воде за пиће (Службени лист СРЈ,
бр.42/98) вода је исправна у следећим објектима:
1. јавна чесма „Сегда‘‘ у Радинцу
2. јавна чесма „Ћирантина’’ Смедерево
3. јавна чесма „код заобилазнице’’ у Смедереву
4. јавна чесма „Спомен чесма’’ у Раљи
5. јавна чесма „Спомен’’ у Осипаоници.
Другу групу чине артешки бунари у којима је вода микробиолошки исправна, али хемијски не одговара због
промењеног мириса, повећаних концентрација амонијака и
повећане електропроводљивости:
1. јавна чесма „у кругу болнице’’ у Смедереву - промењен мирис, повећана концентрација амонијака,
2. јавна чесма „код цркве’’ у Смедереву – промењен
мирис, повећана концентрација амонијака,
3. јавна чесма „Спомен’’ у Скобаљу – повећана концентрација амонијака,
4. јавна чесма „код желез. станице „ у Водњу – повећана концентрација амонијака,
5. јавна чесма „Спомен’’ у Лугавчини – повећана концентрација амонијака,
6. јавна чесма „Спомен’’ у Сараорцима – повећана
концентрација амонијака и проводљивост
Трећу групу чине каптирани извори у којима је вода
микробиолошки исправна, али хемијски не одговара
најчешће због повећаних вредности нитрата, електропроводљивости и промењеног мириса :
1. Јавна чесма „испред пекаре’’ у Смедереву- повећана
концентрација нитрата и електропроводљивост
2. јавна чесма „код старачког дома’’ у Смедереву- повећана концентрација амонијака,
3. јавна чесма „Монопол’’ у Смедереву – промењен
мирис.
Четврту групу чине углавном каптирани извори, али
и неки артешки бунари, који имају микробиолошку неисправност:
1. јавна чесма „Спомен’’ у Ландолу
2. јавна чесма „код цркве’’ у Друговцу
3. јавна чесма „на путу Раља-Колари’’
4. јавна чесма „у центру’’ у Коларима
Пету групу чине каптирани извори и артешки бунари који имају физичко-хемијску и микробиолошку неисправност:
1. јавна чесма код ОШ „Ј.Ј.Змај’’ у Смедереву – микробиолошки неисправна, хемијски не одговара: повећана
концентрација нитрата и електропроводљивост
2. јавна чесма „ иза пекаре’’ у Смедереву- микробиолошки неисправна, хемијски не одговара: повећана концентрација нитрата
3. јавна чесма „ Булине воде’’ у Смедереву – микробиолочки неисправна, повећана концентрација нитрата и
електропроводљивост
4. јавна чесма „улица Филипа Вишњића’’ у Смедереву
- микробиолошки неисправна, хемијски не одговара: промењен мирис, повећана концентрација нитрата
5. јавна чесма „Спомен’’ у Вучаку - микробиолошки
неисправна, хемијски не одговара: повећана концентрација
нитрата и електропроводљивост
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6. јавна чесма „Спомен’’ у Суводолу- микробиолошки
неисправна, хемијски не одговара: повећана концентрација
нитрата.
Друго узорковање је обављено 24,25. и 26.10.2011 године и према Правилнику о хигијенској исправности воде
за пиће (Службени лист СРЈ, бр.42/98) вода је исправна у
следећим објектима:
1. јавна чесма „Сегда‘‘ у Радинцу
2. јавна чесма „Спомен‘‘ у Осипаоници.
Другу групу чине артешки бунари у којима је вода
микробиолошки исправна, али хемијски не одговара
углавном због промењеног мириса, повећаних концентрација амонијака који је за ове објекте нормиран на 1,0 мг/л и
повећане електропроводљивости МДК 1000μС:
3. јавна чесма „Спомен чесма „ у Раљи - промењен
мирис
4. јавна чесма „Спомен‘‘ у Скобаљу - промењен мирис
5. јавна чесма „Спомен‘‘ у Лугавчини – повећана концентрација амонијака 1,888мг/л,
промењен мирис
6. јавна чесма „Спомен‘‘ у Сараорцима – повећана
концентрација амонијака и електропроводљивост 1164
7. јавна чесма „улица Филипа Вишњића‘‘ у Смедереву - микробиолошки неисправна, хемијски не одговара: промењен мирис, повећана концентрација амонијака
1,888мг/л, pH 8,95
8. јавна чесма „код желез. станице‘‘ у Водњу – повећана концентрација амонијака 1,888мг/л,
9. јавна чесма „код цркве‘‘ у Смедереву – промењен
мирис, повећана концентрација амонијака 1,888мг/л, pH
8,86
10. јавна чесма „у кругу болнице‘‘ у Смедереву - промењен мирис
Трећу групу чине каптирани извори у којима је вода
микробиолошки исправна, али хемијски не одговара
најчешће због повећаних вредности нитрата, који се нормирају на 50 мг/л електропроводљивост МДК 1000 и промењеног мириса :
1. јавна чесма код ОШ „Ј.Ј.Змај‘‘ у Смедереву –повећана концентрација нитрата 173 мг/л и електропроводљивост 1280
2. јавна чесма „код старачког дома‘‘ у Смедереву- повећана концентрација нитрата 59 мг/л
3. јавна чесма „Монопол‘‘ у Смедереву – промењен
мирис.
Четврту групу чине каптирани извори, али и неки артешки бунари, који имају микробиолошку неисправност:
1. јавна чесма „на путу Раља-Колари‘‘ – ук. колиформне бактерије у 100 мл воде 16
2. јавна чесма „у центру‘‘ у Коларима– ук. колиформне бактерије у 100 мл воде 16
3. јавна чесма „Ћирантина‘‘ Смедерево- ук. колиформне бактерије у 100 мл воде 16
4. јавна чесма Петријево - ук. колиформне бактерије
у 100 мл воде 16
5. јавна чесма „Спомен‘‘ у Ландолу- ук. колиформне
бактерије у 100 мл воде 16
6. јавна чесма „код цркве‘‘ у Друговцу- ук. колиформне бактерије у 100 мл воде 16
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Пету групу чине каптирани извори и артешки бунари који имају физичко-хемијску и микробиолошку неисправност:
1. јавна чесма „Спомен‘‘ у Вучаку - ук. колиформне
бактерије у 100 мл воде 16, повећана концентрација нитрата 105мг/л
2. јавна чесма „ испред пекаре‘‘ у Смедереву – ук. колиформне бактерије у 100 мл воде 16, повећана концентрација нитрата 136мг/л
3. јавна чесма „ иза пекаре‘‘ у Смедереву – ук. колиформне бактерије у 100 мл воде 16, колиформне бактерије
фекалног порекла и повећана концентрација нитрата 62
мг/л
4. јавна чесма „ Булине воде‘‘ у Смедереву – ук. колиформне бактерије у 100 мл воде 16, колиформне бактерије фекалног порекла, повећана концентрација нитрата 123
мг/л и електропроводљивост 1165
5. јавна чесма „Спомен‘‘ у Суводолу- ук. колиформне
бактерије у 100 мл воде 16, колиформне бактерије фекалног
порекла и повећана концентрација нитрата 81 мг/л.
Закључак
У циљу очувања хигијенске исправности воде за пиће
најважније су превентивне мере, које треба спроводити као у
непосредној околини водних објеката, тако и на осталим подручјима. Ту се пре свега мисли на безбедно уклањање чврстих, течних и гасовитих отпадних материја, на рационално
коришћење вештачких ђубрива и средстава за заштиту биља,
као и на правилну изградњу, одржавање и заштиту водних
објеката. Када већ дође до загађивања изворишта могу се
предузимати одређене мере са мање или више успеха.
1. Дезинфекција воде - подразумева примену поступака који доводе до уништавања патогених и условно патогених микроорганизама у води. У јавним водним објектима
ова мера треба да се спроводи трајно. У пракси се примењују механичке, физичке и хемијске методе, од којих се најчешће користи хлорисање воде. Ако потрошња воде није
већа од 15л/сек. инсталирају хипохлоринатори.
2. Санација водних објекта - подразумева низ грађевинско-техничких поступака са циљем да се обезбеди
начин захвата воде и спречи загађивање изворишта из околине. Ове мере су специфичне за сваки објекат зависно од
типа бунара, грађевинско-техничког стња и сатепена врсте
његовог загађења.
3. Пречишћавање воде - примењује се када је утвђено стално присуство загађења у води, које се предходним мерама не може уклонити. Код јавних чесама које воду
добијају из каптираних извора и плитких бунара најчешћи
загађивачи су нитратати, а код дубинских артерских бунара
бунара повећане су вредности амонијака.Нитрати и амонијак су озбиљни загађивачи воде и практично се постојећим технолошким методам а не могу уклонити из воде
без штетних нуспојава. Обзиром да око 60% масе људског
организма чини вода, у води за пиће не сме се мењати природни минерални састав.
1.3.2. Купалишта
Завод за јавно здравље Пожаревац је у току сезоне
купања вршио испитивање квалитета воде у три кампање
(прво узорковање је реализовано 06. јуна 2011. године, друго 07. јула а последње 08.августа 2011. године) на купалиштима: „Шалиначка језера‘‘ и „Југово‘‘.
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Само водотоци који припадају класи II водотока се
сматрају безбедним за купање. Све воде које одступају од II
класе носе већи или мањи ризик по здравље купача.
О резултатима испитивања квалитета површинских
вода посредством локалних јавних гласила редовно је информисана јавност у току летње сезоне.
На основу резултата лабораторијских анализа, санитарно-хигијенског надзора и упоређивањем средњих вредности параметара са најучесталијим одступањем од прописаних норми, Завод за јавно здравље Пожаревац је издао
„Извештај о квалитету вода „Шалиначког језера‘‘ и Дунава
са купачишта „Југово‘‘ у коме је закључено следеће:
- Узорци површинских вода „Шалиначког језера‘‘
нису испуњавали критеријуме за II класу површинских
вода које се могу користити за купање и рекреацију грађана. Одступање од II класе површинских вода у погледу
микробиолошких анализа уочено је код узорка од 07. јула
2012. године.
- Узорци површинских вода реке Дунав са купалишта
„Југово‘‘ у току сезоне купања 2011. године нису испуњавали критеријуме за II класу површинских вода које се могу
користити за купање и рекреацију грађана. Параметар који
је био изнад МДК је БПК 5 а одступање од II класе површинских вода у погледу микробиолошких анализа уочено
је код 2 од 3 узета узорка.

1.4. БУКА
У периоду од 21.07.2011. до 19.08.2011. године је са
АД Заштита на раду и заштита животне средине „Београд‘‘
према уговору број 18-1162/5 од 1.10.2010. године реализован програм систематског мерења комуналне буке на четрнаест мерних места у граду Смедереву. Мерења нивоа буке
су вршена у два петнаестоминутна интервала током дана,
једном вечерњем и два петнаестоминутна интервала током
ноћи на мерним местима одабраним као репрезентативним
за поједине градске зоне различитих намена. Опис мерних
места и потенцијалних извора буке приказани су у табели
бр. 26 у Прилогу овог Извештаја
На сваком мерном месту је мерена и густина саобраћаја евидентирњем броја лаких и тешких возила на час, као
и праћење метеоролошких података. На свим локацијама
временске прилике нису могле да угрозе веродостојност
мерења. Према Правилнику о методама мерења, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл гласник РС‘‘
бр.72/2010) и стандарду SRPS ISO 1996 – 1 дозвољени нивои буке (ДНБ) за дан и вече се крећу у границама од 50-65
dВ, а за ноћ у границама од 40-55 dВ у зависности од намене простора. Резултати мерења нивоа буке приказани су у
табели бр. 27 у Прилогу овог Извештаја
Бука на наведеним местима потиче углавном од саобраћаја, али и од других уобичајених активности на појединим мерним местима. У ноћним терминима мерења на
појединим мерним местима карактеристично је оглашавање зрикаваца који подижу у знатној мери уобичајен ниво
буке. Што се тиче мерног места 3 (Улица краља Петра I) за
мерење у вечерњием и првом ноћном интервалу карактеристичан је висок ниво буке која потиче од музике и жамора
гостију оближњих локала.
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Ɍɚɛɟɥɚɪɧɢɩɪɢɤɚɡɪɟɡɭɥɬɚɬɚɦɟɪɟʃɚɛɭɤɟ

ɇɚɦɟɧɚɩɪɨɫɬɨɪɚ
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɦɟɪɟʃɚ
1.
Ɇɟɪɧɨ ɦɟɫɬɨ ɛɪɂɡɦɟɪɟɧɢ ɞɧɟɜɧɢ ɧɢɜɨɢ ɛɭɤɟ ɞɨ G%,
ɑɢɫɬɨɫɬɚɦɛɟɧɨ
ɧɨʄɧɢ  ɞɨ G% ɉɪɟɤɨɪɚɱɟʃɟʁɟɛɢɥɨɞɚʃɭ ɞɨ ɢ ɧɨʄɭ
ɩɨɞɪɭɱʁɟɞɚʃɭG%,
ɞɨG%
ɧɨʄɭdȼ
2.
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨɛɪ.-ɂɡɦɟɪɟɧɢɞɧɟɜɧɢɧɢɜɨɢɛɭɤɟɞɨG%,
ɧɨʄɧɢɞɨG%ɉɪɟɤɨɪɚɱɟʃɟʁɟɛɢɥɨɫɚɦɨ ɧɨʄɭɞɨG%
3.
ɉɨɫɥɨɜɧɨ- ɫɬɚɦɛɟɧɚ Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨɛɪ-ɂɡɦɟɪɟɧɢɞɧɟɜɧɢɧɢɜɨɢɛɭɤɟɞɨG%,
ɧɨʄɧɢɞɨG%ɇɢʁɟɛɢɥɨɩɪɟɤɨɪɚɱɟʃɚɦɟɪɨɞɚɜɧɨɝɧɢɜɨɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɚɬɪɨɜɚɱɤɨɛɭɤɟ ɞɨɫɬɢɠɟɝɪɚɧɢɱɧɭɜɪɟɞɧɨɫɬɚɥɢɧɟɩɪɟɥɚɡɢ
ɫɬɚɦɛɟɧɚɢɞɟɱɢʁɚ
ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ
4.
Ɇɟɪɧɨ ɦɟɫɬɨ ɛɪɂɡɦɟɪɟɧɢ ɞɧɟɜɧɢ ɧɢɜɨɢ ɛɭɤɟ ɞɨ G%,
ɞɚʃɭ60 G%ɧɨʄɭ50
ɧɨʄɧɢɞɨG%ɇɢʁɟɛɢɥɨɩɪɟɤɨɪɚɱɟʃɚɦɟɪɨɞɚɜɧɨɝɧɢɜɨɚ
dȼ
ɛɭɤɟ ɞɨɫɬɢɠɟɝɪɚɧɢɱɧɭɜɪɟɞɧɨɫɬɚɥɢɧɟɩɪɟɥɚɡɢ
5.
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨɛɪɝɪɚɧɢɰɚɫɚɡɨɧɨɦ-ɂɡɦɟɪɟɧɢɞɧɟɜɧɢ
ɫɤɥɚɞɢɲɧɚɢɫɟɪɜɢɫɧɚ ɧɢɜɨɢɛɭɤɟɞɨG%ɧɨʄɧɢɞɨG% ɉɪɟɤɨɪɚɱɟʃɟʁɟɛɢɥɨ
ɩɨɞɪɭɱʁɚɢ
ɞɚʃɭɢɧɨʄɭG% ɚɡɚɜɟɱɟɞɨɫɬɢɠɟɝɪɚɧɢɱɧɭɜɪɟɞɧɨɫɬɚɥɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ
ɧɟɩɪɟɥɚɡɢ
ɬɟɪɦɢɧɚɥɢɛɟɡ
6.
Ɇɟɪɧɨ ɦɟɫɬɨ ɛɪ ɝɪɚɧɢɰɚ ɫɚ ɡɨɧɨɦ -ɂɡɦɟɪɟɧɢ ɞɧɟɜɧɢ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯɡɝɪɚɞɚ
ɧɢɜɨɢɛɭɤɟɞɨG%ɧɨʄɧɢɞɨG%ɉɪɟɤɨɪɚɱɟʃɟʁɟɛɢɥɨ
ɞɚʃɭ65/55 G%ɧɨʄɭ ɞɚʃɭɞɨG% ɢɧɨʄɭɞɨG%.
45/55 dȼ
7.
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɩɨɞɪɭɱʁɚ Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨɛɪ-ɂɡɦɟɪɟɧɢɞɧɟɜɧɢɧɢɜɨɢɛɭɤɟɨɞɞɨ
ɤɚɦɩɨɜɢɢɲɤɨɥɫɤɟ G%ɧɨʄɧɢɞɨG%ɉɪɟɤɨɪɚɱɟʃɟʁɟɛɢɥɨɢɞɚʃɭɞɨG% ɚ
ɡɨɧɟ
ɧɨʄɭɞɨG%.
ɞɚʃɭɧɨʄɭ
8.
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨɛɪ-ɂɡɦɟɪɟɧɢɞɧɟɜɧɢɧɢɜɨɢɛɭɤɟɨɞɞɨ
ɉɨɞɪɭɱʁɚɡɚɨɞɦɨɪɢ G% ɧɨʄɧɢ ɨɞ  ɞɨ  G% ɉɪɟɤɨɪɚɱɟʃɟ ʁɟ ɛɢɥɨ  ɞɚʃɭ ɞɨ
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭɛɨɥɧɢɱɤɟ 11G%ɚɧɨʄɭG%
9.
ɡɨɧɟɢɨɩɨɪɚɜɢɥɢɲɬɚ Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨɛɪ-ɂɡɦɟɪɟɧɢɞɧɟɜɧɢɧɢɜɨɢɛɭɤɟɨɞɞɨ
ɤɭɥɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ G% ɧɨʄɧɢ ɨɞ  ɞɨ  G% ɉɪɟɤɨɪɚɱɟʃɟ ʁɟ ɛɢɥɨ  ɞɚʃɭ ɞɨ
ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢɜɚɥɢɤɢ 14G%ɚɧɨʄɭG%
ɩɚɪɤɨɜɢ
10.
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨɛɪ-ɂɡɦɟɪɟɧɢɞɧɟɜɧɢɧɢɜɨɢɛɭɤɟɞɨG%,
ɞɚʃɭɧɨʄɭ
ɧɨʄɧɢɨɞɞɨG%ɉɪɟɤɨɪɚɱɟʃɟʁɟɛɢɥɨɞɚʃɭɞɨG%ɚ
ɧɨʄɭG%
11.
Ɇɟɪɧɨ ɦɟɫɬɨ ɛɪ-.ɂɡɦɟɪɟɧɢ ɞɧɟɜɧɢ ɧɢɜɨɢ ɛɭɤɟ ɞɨ  G%,
Ƚɪɚɞɫɤɢɰɟɧɬɚɪ
ɧɨʄɧɢɞɨG%. ɇɢʁɟɛɢɥɨɩɪɟɤɨɪɚɱɟʃɚ ɦɟɪɨɞɚɜɧɨɝɧɢɜɨɚ
ɡɚɧɚɬɫɤɚɬɪɝɨɜɚɱɤɚ
ɛɭɤɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ12.
Ɇɟɪɧɨ ɦɟɫɬɨ ɛɪ-ɂɡɦɟɪɟɧɢ ɞɧɟɜɧɢ ɧɢɜɨɢ ɛɭɤɟ ɞɨ  G%,
ɭɩɪɚɜɧɚɡɨɧɚɫɚ
ɧɨʄɧɢɨɞɞɨG%ɉɪɟɤɨɪɚɱɟʃɟʁɟɛɢɥɨɫɚɦɨɧɨʄɭ ɞɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɦɚɡɨɧɚɞɭɠ
20.
ɚɭɬɨɩɭɬɟɜɚ
13.
Ɇɟɪɧɨ ɦɟɫɬɨ ɛɪ-ɂɡɦɟɪɟɧɢ ɞɧɟɜɧɢ ɧɢɜɨɢ ɛɭɤɟ ɞɨ  G%,
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢɯɢ
ɧɨʄɧɢɨɞɞɨG%ɉɪɟɤɨɪɚɱɟʃɟʁɟɛɢɥɨɞɚʃɭɞɨG%ɚ
ɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɧɨʄɭG%
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ
14.
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨɛɪ-ɂɡɦɟɪɟɧɢɞɧɟɜɧɢɧɢɜɨɢɛɭɤɟɞɨG%,
ɞɚʃɭɧɨʄɭ
ɧɨʄɧɢɞɨG%ɉɪɟɤɨɪɚɱɟʃɟʁɟɛɢɥɨɫɚɦɨɧɨʄɭɞɨG%
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Просечна вредност прекорачење дозвољеног нивоа
буке за дан је 6 dB, а за ноћ 9 dB.
Најбучније мерно место дању је мерно место број 7 у
ул. Ђуре Даничића, преко пута Спортског центра са меродавним нивоом буке до 64 dBа ноћу је мерно место бр. 3 Ул.
Краља Петра (20м од ул. Д. Ђурђа) са меродавним нивоом
буке до 78 dB. Бука на наведеном мерном месту потиче од
музике и жамора гостију оближњих локала
Најтише мерно место и дању и ноћу је мерно место
бр. 11- насеље „Ковачићево‘‘ са меродавним нивоом буке
од 54 dB дању и 44 dB ноћу.
Највеће дневно прекорачење ДНБ – износило је 14
dB, а за ноћ 24 dB на мерном месту бр.7 у ул. Ђуре Даничића, преко пута Спортског центра.
1.5. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
На основу Закона о управљању отпадом (службени
гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010) Одсеку за заштиту животне средине у току 2011. године поднето је 29 захтева за
издавање дозвола за управљање отпадом на територији града Смедерева. Од поднетих захтева 3 су одбачена а издато
је укупно 26 дозвола за управљање отпадом.
На основу захтева Министарства животне средине, рударства и просторног планирања као надлежног органа а у складу са чланом 63. Закона о управљању отпадом,
Одсек за заштиту животне средине је доставио образложено мишљење о поднетим захтевима за издавање дозволе за
управљање отпадом на територији града Смедерева следећих оператера:
- „U.S.STEEL Serbia’’ doo Смедерево из Радинца - захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање опасног отпада на катастарској парцели број 2571/2
К.О Радинац и
- „Центар за рециклажу‘‘ доо Београд, ул. Томе Буше
бр.14 - захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада ( бакар и легуре бакра, гвожђе и алуминијум) на катастарским парцелама бр. 604/11 и 606/2 КО
Смедерево у ул. Ђуре Салаја у Смедереву.
2. САНАЦИОНИ ПЛАНОВИ И ДРУГЕ ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ
2.1. Процена утицаја планова и програма на животну
средину
У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС‘‘, бр. 135/2004
и 88/2010), Одељење за изградњу, урбанизам и комуналне
делатности као орган надлежан за припрему планова односно Одсек за заштиту животне средине донео је и одлуке
о приступању изради стратешке процене утицаја, односно
одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину које су саставни део одлука о изради
урбанистичких планова као и решења о датој сагласности
на Извештај о стратешкој процени утицаја планова детаљне регулације за који је донета одлука о приступању изради
стратешке процене утицаја.
Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС‘‘, бр. 135/2004 и 36/2009) спровођење
поступка процене утицаја на животну средину, одређивање
обима и садржаја студије о процени утицаја и давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, за
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све пројекте за које грађевинску дозволу издаје наведено
Одељење. У свим фазама је предвиђено обавештавање и
учешће јавности у поступку.
2.1. Процена утицаја пројеката на животну средину
У оквиру послова који се односе на примену Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС‘‘, бр. 135/2004 и 36/2009), као поверених послова, Одсек за заштиту животне средине је у 2011. години примио
34 предмета. На основу поднетих захтева, у поступку решавања предмета по Закону о процени утицаја на животну
средину у току 2011. године донето је:
- 2 решења о потреби израде процене утицаја на животну средину
- 4 решења о давању сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину
- 16 решења да није потребна процена утицаја на животну средину и
- 11 Закључака о одбацивању захтева.
3. ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Годишњим програмом фонда за заштиту животне средине за 2011. годину планирано је коришћење средстава
буџетског фонда за заштиту животне средине отвореног
Решењем о отварању буџетског фонда за заштиту животне
средине града Смедерева („Службени лист града Смедерева‘‘, бр.5/2010).
Планирана финансијска средства усмерена су на израду пројектне документације у области заштите животне
средине, праћење стања животне средине (мониторинг),
реализацију превентивних, подстицајних и санационих
програма, пројеката и реализацију активности и едукацију
и јачања свести грађана о заштити животне средине.
Одредбом члана 100. Закона о заштити животне
средине (“Службени гласник Републике Србије” број
135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон и
43/2011-одлука УС) прописано је да се средства буџетског
фонда користе наменски, за финансирање акционих и санационих планова у складу са Националним програмом,
односно за финансирање програма и планова аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе из члана 68. овог
закона као и да се средства буџетског фонда користе на
основу утврђеног програма коришћења средстава Буџетског фонда, који доноси надлежни орган јединице локалне
самоуправе. Такође је прописано је да је надлежни орган
јединице локалне самоуправе дужан да прибави сагласност
Министарства на предлог програма коришћења средстава
буџетског фонда из става 1. овог члана. Надлежно одељење
се обратило Министарству животне средине, рударства и
просторног планирања и од истог исходовало сагласност
број 401-00-49/2011-01 од 30.03.2011. године.
У оквиру реализације Програма буџетског фонда за
заштиту животне средине за 2011. годину радило се на следећим пословима:
- са Заводом за јавно здравље Београд закључен је
Уговор о пружању услуга мерења нивоа загађујућих материја у ваздуху који се реализовао у складу са предвиђеном
динамиком за 2011. годину;
- са ПМФ-ом из Новог Сада закључен и реализован је
Уговор о мерењу концентрације полена у ваздуху на територији града Смедерева;
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- са АД Заштита на раду и заштита животне средине
„Београд’’ закључен и реализован Уговор о мерењу буке на
територији града Смедерева;
- са Заводом за јавно здравље Пожаревац закључен је
и реализован Уговор о узорковању и контроли квалитета
воде са јвних чесми и купалишта. Резултати су редовно достављани средствима јавног информисања ради обавештавања јавности;
- са четири општине потписан Споразум о заједничкој
реализацији пројекта „Систем нешкодљивог уклањања отпада животињског порекла у 4 општине у Србији’’;
- са СПЗР „Хелиос’’ закључен анекс Уговора о извођењу допунских радова за реализацију пројекта коришћења
алтернативних извора енергије у ПУ „Наша радост’’ у Смедереву - објекат „Пчелица’’;
- са Институтом „Кирило Савић’’ закључен Уговор о
изради пројектне документације за санацију, затварање и
рекултивацију постојећег сметлишта у Смедереву.
4. ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИХ
МЕРА ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ
БОЛЕСТИ У ОБЛАСТИ СУЗБИЈАЊА ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА
У 2011. години извршене су следеће акције везане за:
4.1. СУЗБИЈАЊЕ ЛАРВИ КОМАРАЦА
На основу Уговора број 400-2489/2011-14 од
05.05.2011.године, извршен је ларвицидни третман на сузбијању комараца на територији града Смедерева од стране
предузећа „ ЕКО-САН‘‘ ДОО, Београд.
За сузбијање ларви комараца коришћен је биолошки
високоселективни препарат К-СТОП кога је граду Смедерево доделило Министарство животне средине, рударсвтва
и просторног планирања, на основу јавног конкурса.
Извршено је укупно три третмана из ваздуха на површини од око 800 ha, и три третмана са земље на површини
од 30 ha.
Из ваздуха су третиране следеће локације Ада, приобаље Дунава до иза Ковинског моста, насеље Орешац , део
Годоминског поља са каналима , „Југово‘‘, приобаље Велике Мораве, Шалиначка и Радиначка језера, Језава, забарене
површине у сеоском и градском подручју, а са земље Вучачки поток, Шалиначка и Радиначка језера, канал Језаве,
Црвени канал, језеро на Ковачићеву, приобаље Дунава од
Веслачког клуба до Марине, део Годоминског поља са каналима и друге забарене површине.
Испитивањем ефикасности сузбијања ларви комараца утврђено је мерењем бројности ларви комараца од стране „ЕКО - САН‘‘ ДОО, која је износила 0 – 1 ларв по узорку
(I стадијум). На основу добијених резултата констатовано
је да је акција успешно изведена.
4.2. СУЗБИЈАЊЕ ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА
На основу Уговора број 400-3574/2011-14 од 23.јуна
2011.године, извршена је акција сузбијања одраслих форми
комараца на територији града Смедерева од стране Завода
за ДДД „ЕКО-САН’’ из Новог Београда и предузећа „ЕКО
-САН’’ ДОО, Београд.
За сузбијање одраслих форми комараца коришћени су
препарати ICON 2,0 ULV и AQUA RESLIN S.
Извршено је укупно два третмана из ваздуха на површини од 7450 ha (укупна површина територије града Сме-
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дерева) и два третмана са земље на површини од 50 ha.
Испитивање ефикасности сузбијања одраслих форми комараца утврђено је мерењем бројности комараца од
стране Завода за ДДД „ЕКО-САН‘‘, која је износила 1 слетање/чов/сат (пре третмана 96 слетање/чов/сат). На основу
добијених резултата констатовано је да је акција успешно
изведена.
4.3. СУЗБИЈАЊЕА КРПЕЉА
На основу Уговора број 400-2874-11-14 од 20.05.2011.
године извршена је акција сузбијања крпеља на територији
града Смедерева од стране Предузећа за промет услуге и
посредовање „DELFIN TRADE’’ доо, Булевар Војводе Мишића 14, Београд.
За сузбијање крпеља коришћен је препарат AQUA
RESLIN.
Извршено је укупно два третмана са земље на површини од 50 ha. Потрошено је укупно 100л AQUA RESLIN-а.
На основу добијених резултата констатовано је да је акција
успешно изведена.
4.4. СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
На основу Уговора број 400-5438/2011-14 од
15.09.2011.године, извршена је систематска дератизација
на територији града Смедерева од стране Завода за ДДД
„ЕКО-САН‘‘ из Н. Београда.
Систематска дератизација је изведена са препаратима
на бази 0.005% бромадиолона у неколико различитих формулација: у форми пелете (бродисан –пе) и у форми парафинских коцкица (бродисан- пф).
Извођењем систематске дератизације третирани су
следећи локалитети и објекти у складу са Програмом систематске дератизације и дезинсекције на територији града
Смедерева за 2011. годину:
-индивидуална домаћинства
15 300 сеских
19100 градских
- средње и основне школе
25 објекта
- предшколске установе
10 објеката
- остале установе
50 објеката
- здравствене установе у граду и селима 43 објеката
- задруге по селима
10 објеката
- пекаре
50 објеката
- угоститељски објекти
650 објеката
- канализациона мрежа (шахтови)
2 500 комада
- градска сметилишта
11 ha
- дивље депоније
4-5 ha
- зелене површине
18 ha
- зелене пијаце
8.8 ha
- гробља
11 ha
- приобаље реке Дунав
2.3 ha
- Тврђава
11 ha
Просечна количина утрошена по сеоском домаћинству је 600gr. (парафински брикети) док је по градском домаћинству 400 gr. пелете.
Утвђивање бројности и просторног распореда глодара
вршено је методом линијског трансекта, количином конзумиране хране и методом анкете.
Надзор над реализацијом ових акција вршило је Одељење за инспекцијске послове, Одсек за инспекцију животне средине.
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ɌɚɛɟɥɚɊɟɡɭɥɬɚɬɢɦɟɪɟʃɚɚɟɪɨɡɚɝɚɻɟʃɚɁɚɜɨɞɡɚʁɚɜɧɨɡɞɪɚɜʂɟɉɨɠɚɪɟɜɚɰ

ɆɟɪɧɨɦɟɫɬɨȽɢɦɧɚɡɢʁɚ
ɍɤɭɩɧɟ
ʁɚɧɭɚɪ
62
12
ɑɚɻ
ɬɚɥɨɠɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɟ
Ȼɪɨʁɦɟɪɟʃɚ
31
31
31
1
ɋɪɟɞʃɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ȝJP
42.581
55.290
42.452
163.40
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɨɢɡɦɟɪɟɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
96.00
94.000 126.000
163.40
(ȝJ/m3/GDQ)
ȻɪɨʁɞɚɧɚɢɡɧɚɞȽȼɂ
0
1
10
0

ɍɤɭɩɧɟ
ɮɟɛɪɭɚɪ
62
12
ɑɚɻ
ɬɚɥɨɠɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɟ
Ȼɪɨʁɦɟɪɟʃɚ
28
28
28
1
ɋɪɟɞʃɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ȝJP
46.214
72.857
56.143
186.90
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɨɢɡɦɟɪɟɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
111.00
105.000 204.000
186.90
(ȝJ/m3/GDQ)
ȻɪɨʁɞɚɧɚɢɡɧɚɞȽȼɂ
0
10
8
0

ɍɤɭɩɧɟ
ɦɚɪɬ
62
12
ɑɚɻ
ɬɚɥɨɠɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɟ
Ȼɪɨʁɦɟɪɟʃɚ
31
31
31
1
ɋɪɟɞʃɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ȝJP
43.194
63.839
31.226
197.00
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɨɢɡɦɟɪɟɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
(ȝJ/m3/GDQ)
131.00
95.000 127.000
186.90
ȻɪɨʁɞɚɧɚɢɡɧɚɞȽȼɂ

1

4

4

62

12

ɑɚɻ

30
19.800

30
58.933

30
16.800

ɍɤɭɩɧɟ
ɬɚɥɨɠɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɟ
1
197.70

44.00

91.000

33.000

186.90

0

2

0

0

62

12

ɑɚɻ

31
16.903

31
63.742

31
13.129

ɍɤɭɩɧɟ
ɬɚɥɨɠɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɟ
1
197.00

39.00

106.000

48.000

186.90

0

2

0

0

ɚɩɪɢɥ
Ȼɪɨʁɦɟɪɟʃɚ
ɋɪɟɞʃɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ȝJP
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɨɢɡɦɟɪɟɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
(ȝJ/m3/GDQ)
ȻɪɨʁɞɚɧɚɢɡɧɚɞȽȼɂ

ɦɚʁ
Ȼɪɨʁɦɟɪɟʃɚ
ɋɪɟɞʃɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ȝJP
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɨɢɡɦɟɪɟɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
(ȝJ/m3/GDQ)
ȻɪɨʁɞɚɧɚɢɡɧɚɞȽȼɂ
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62

12

ɑɚɻ

30
15.233

30
66.667

30
10.800

ɍɤɭɩɧɟ
ɬɚɥɨɠɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɟ
1
156.40

57.00

98.000

20.000

186.90

0

5

0

0

62

12

ɑɚɻ

31
8.528

31
61.194

31
13.323

ɍɤɭɩɧɟ
ɬɚɥɨɠɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɟ
1
127.100

17.000

92.000

24.000

127.100

0

1

0

0

62

12

ɑɚɻ

31
12.903

31
66.968

31
16.548

ɍɤɭɩɧɟ
ɬɚɥɨɠɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɟ
1
91.40

57.00

65.000

20.000

91.40

0

5

0

0

62

12

ɑɚɻ

30
14.800

30
70.367

30
17.800

ɍɤɭɩɧɟ
ɬɚɥɨɠɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɟ
1
242.60

51.00

120.000

41.000

242.60

0

8

0

0

62

12

ɑɚɻ

31
23.613

31
48.258

31
30.839

ɍɤɭɩɧɟ
ɬɚɥɨɠɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɟ
1
192.00

64.00

89.000

99.000

192.00

0

1

5

62

12

ɑɚɻ

30
28.733

30
57.767

30
59.333

0
ɍɤɭɩɧɟ
ɬɚɥɨɠɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɟ
1
95.00

74.00

99.000

161.000

95.00

0

2

13

0

ʁɭɧ
Ȼɪɨʁɦɟɪɟʃɚ
ɋɪɟɞʃɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ȝJP
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɨɢɡɦɟɪɟɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
(ȝJ/m3/GDQ)
ȻɪɨʁɞɚɧɚɢɡɧɚɞȽȼɂ

ʁɭɥ
Ȼɪɨʁɦɟɪɟʃɚ
ɋɪɟɞʃɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ȝJP
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɨɢɡɦɟɪɟɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
(ȝJ/m3/GDQ)
ȻɪɨʁɞɚɧɚɢɡɧɚɞȽȼɂ

ɚɜɝɭɫɬ
Ȼɪɨʁɦɟɪɟʃɚ
ɋɪɟɞʃɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ȝJP
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɨɢɡɦɟɪɟɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
(ȝJ/m3/GDQ)
ȻɪɨʁɞɚɧɚɢɡɧɚɞȽȼɂ

ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ
Ȼɪɨʁɦɟɪɟʃɚ
ɋɪɟɞʃɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ȝJP
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɨɢɡɦɟɪɟɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
(ȝJ/m3/GDQ)
ȻɪɨʁɞɚɧɚɢɡɧɚɞȽȼɂ
ɨɤɬɨɛɚɪ
Ȼɪɨʁɦɟɪɟʃɚ
ɋɪɟɞʃɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ȝJP)
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɨɢɡɦɟɪɟɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
(ȝJ/m3/GDQ)
ȻɪɨʁɞɚɧɚɢɡɧɚɞȽȼɂ
ɧɨɜɟɦɛɚɪ
Ȼɪɨʁɦɟɪɟʃɚ
ɋɪɟɞʃɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ȝJP
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɨɢɡɦɟɪɟɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
(ȝJ/m3/GDQ)
ȻɪɨʁɞɚɧɚɢɡɧɚɞȽȼɂ
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ɞɟɰɟɦɛɚɪ
62

12

ɑɚɻ

ɍɤɭɩɧɟ
ɬɚɥɨɠɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɟ
1
143.00

Ȼɪɨʁɦɟɪɟʃɚ
31
31
31
ɋɪɟɞʃɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ȝJP
35.258
50.968
34.355
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɨɢɡɦɟɪɟɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
79.00
178.000
90.000
143.00
(ȝJ/m3/GDQ)
ȻɪɨʁɞɚɧɚɢɡɧɚɞȽȼɂ
0
1
6
0


Ɍɚɛɟɥɟ-ɊɟɡɭɥɬɚɬɢɦɟɪɟʃɚɚɟɪɨɡɚɝɚɻɟʃɚȽɪɚɞɫɤɢɡɚɜɨɞɡɚʁɚɜɧɨɡɞɪɚɜʂɟȻɟɨɝɪɚɞ
ɬɚɛɟɥɚɄɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɬɟɲɤɢɯ ɦɟɬɚɥɚ ɭ 3010 ʁɚɧɭɚɪ .- ɦɟɪɧɨ ɦɟɫɬɨ ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ
As
Cd
Cr
Fe
Mn
Ni
3E
Ⱦɚɬɭɦ
,'ɛɪɨʁ
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
03.01.2011. 09-8754
4,7
0,3
13,8
420,5
5,2
8,9
14,0
11.01.2011. 09-104
5,6
1,5
13,8
3238,6
29,3
46,1

19.01.2011. 09-270
4,4
0,2
8,3
484,1
7,8
10,9
12,5
27.01.2011. 09-492
0,8
13,2
818,2
15,2
19,3
25,2

ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
As
Cd
Cr
Fe
Mn
Ni
3E
Ⱦɚɬɭɦ
,'ɛɪɨʁ
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
03.01.2011. 09-8755
0,5
16,2
1570,5
15,4
6,1
18,4

11.01.2011. 09-105
5,7
1,1
14,6
443,2
829,0
4,9
45,0
19.01.2011. 09-271
0,3
13,9
815,9
15,3
5,0
15,7

27.01.2011. 09-493
0,8
9,4
2170,5
29,7
12,3
27,6


ɬɚɛɟɥɚ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ-ɚɢɫɭɫɩɱɟɫɬɢɰɚ3010 ʁɚɧɭɚɪ- ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
PM10
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
Ⱦɚɬɭɦ
,'ɛɪɨʁ
ȝJP3
QJ/m3
03.01.2011.
09-8754
63,8

11.01.2011.
09-104
13,8

19.01.2011.
09-270
50,2

27.01.2011.
09-492


ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
PM10
Ⱦɚɬɭɦ
,'ɛɪɨʁ
QJ/m3
ȝJP3
03.01.2011.
09-8755


11.01.2011.
09-105
41,3

19.01.2011.
09-271


27.01.2011.
09-493


ɬɚɛɟɥɚ 4 Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɬɟɲɤɢɯ ɦɟɬɚɥɚ ɭ 3010 ɮɟɛɪɭɚɪ .- ɦɟɪɧɨ ɦɟɫɬɨ ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ
As
Cd
Cr
Fe
Mn
Ni
3E
Ⱦɚɬɭɦ
,'ɛɪɨʁ
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
04.02.2011. 09-712
1,0
8,4
1279,5
18,0
33,2


12.02.2011. 09-883
0,4
16,5
540,9
10,1
17,5
11,9

20.02.2011. 09-1080
0,6
13,9
365,9
6,3
14,8
20,2

28.02.2011. 09-1287
3,1
0,5
11,8
563,6
14,4
3,3
14,9
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ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
Ⱦɚɬɭɦ

,'ɛɪɨʁ

As
QJP3



4,5

Cd
QJP3
0,3
0,7
0,6
0,6

Cr
QJP3
6,2
18,6
17,3
16,6

Fe
QJP3
406,8
4284,1
322,7
727,3

Mn
QJm3
7,1
47,3
5,6
15,3

Ni
QJP3
6,1
4,8
8,8


3E
QJP3
14,4
19,5
19,7
23,2

04.02.2011. 09-712
12.02.2011. 09-883
20.02.2011. 09-1080
28.02.2011. 09-1287

ɬɚɛɟɥɚ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ-ɚɢɫɭɫɩɱɟɫɬɢɰɚ3010 ɮɟɛɪɭɚɪɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
PM10
Ⱦɚɬɭɦ
,'ɛɪɨʁ
ȝJ/m3
QJ/m3
04.02.2011.
09-712


12.02.2011.
09-883


20.02.2011.
09-1080
72,7

28.02.2011.
09-1287
42,8

ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
PM10
Ⱦɚɬɭɦ
,'ɛɪɨʁ
ȝJP3
QJ/m3
04.02.2011.
09-712


12.02.2011.
09-883


20.02.2011.
09-1080


28.02.2011.
09-1287
65,9


ɬɚɛɟɥɚ6Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɟɲɤɢɯɦɟɬɚɥɚɭ3010 ɦɚɪɬ.- ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
As
Cd
Cr
Fe
Mn
Ni
3E
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
08.03.2011. 09-1547
0,3
5,7
364,8
8,4
9,5


16.03.2011. 09-1752
2,2
0,5
6,2
1015,2
18,6
12,6
16,1
25.03.2011. 09-1986
3,6
0,6
9,5
711,0
21,7
1,7
12,4
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
Cd
Cr
Fe
Mn
Ni
3E
As
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
09.03.2011. 09-1548
06
0,6
1267,1
37,6
4,6
31,2

16.03.2011. 09-1753
3,9
0,7
5,3
610,4
12,5
5,3
20,1
24.03.2011. 09-1987
4,4
0,6
8,2
933,7
30,4
4,0
16,3

ɬɚɛɟɥɚ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ-ɚɢɫɭɫɩɱɟɫɬɢɰɚ3010 ɦɚɪɬ- ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
PM10
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
ȝJ/m3
08.03.2011.
09-1547


16.03.2011.
09-1752
0,81
70,7
25.03.2011.
09-1986
1,0
48,9
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
PM10
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
ȝJP3
09.03.2011.
09-1548


16.03.2011.
09-1753
0,34
54,0
24.03.2011.
09-1987
72,9
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ɬɚɛɟɥɚɄɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɟɲɤɢɯɦɟɬɚɥɚɭ3010 ɚɩɪɢɥ.
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
As
Cd
Cr
Fe
Mn
Ni
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
01.04.2011. 09-2196
1,0
8,4
1279,5
18,0


09.04.2011. 09-2389
0,4
16,5
540,9
10,1
17,5

18.04.2011. 09-2643
0,6
13,9
365,9
6,3
14,8

25.04.2011. 09-2763
3,1
0,5
11,8
563,6
14,4
3,3
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
As
Cd
Cr
Fe
Mn
Ni
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
01.04.2011. 09-2197
3,0
1,5
8,9
11014,0
154,0
3,3
09.04.2011. 09-2390
1,2
0,5
3,0
3583,7
70,6
<3
18.04.2011. 09-2644
1,9
0,4
9,6
2679,1
191,6
4,0
25.04.2011. 09-2764
<1
<0,1
<2
965,0
39,9
3,0

ɬɚɛɟɥɚ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ-ɚɢɫɭɫɩɱɟɫɬɢɰɚ3010 ɚɩɪɢɥ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
PM10
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
ȝJ/m3
01.04.2011.
09-2196
0,4
57,1
09.04.2011.
09-2389
0,1
32,1
18.04.2011.
09-2643
0,1
19,7
25.04.2011.
09-2763
0,3
26,6
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
PM10
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
ȝJ/m3
01.04.2011.
09-2197


09.04.2011.
09-2390
69,6

18.04.2011.
09-2644
63,1

25.04.2011.
09-2764
0,2
20,3
ɬɚɛɟɥɚɄɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɟɲɤɢɯɦɟɬɚɥɚɭ3010 ɦɚʁ.ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
As
Cd
Cr
Fe
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
03.05.2011. 09-3026
<1
<0,1
2,3
272,5
11.05.2011. 09-3269
1,2
0,3
<2,0
1214,2
19.05.2011. 09-3533
1,4
0,4
<2,0
3479,5
27.05.2011. 09-3703
1,7
12,3
3209,5

ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
As
Cd
Cr
Fe
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
03.05.2011. 09-3027
1,0
<0,1
4,5
355,1
11.05.2011. 09-3270
1,3
0,6
<2
1651,2
19.05.2011. 09-3534
1,8
0,3
<2
1107,2
27.05.2011. 09-3704
<1,0
<0,1
4,0
<5
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3E
QJ/m3
33,2
11,9
20,2
14,9
3E
QJP3
85,6
41,9
15,1
3,2

Mn
QJ/m3
7,7
21,5
40,3
62,1

Ni
QJ/m3
<3,0
<3,0
<3,0
10,6

3E
QJ/m3
7,2
11,2
28,7
39,0

Mn
QJP3
13,5
41,1
36,3
15,6

Ni
QJP3
<3
<3
<3
4,0

3E
QJP3
<5
27,5
<5
<5
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ɬɚɛɟɥɚ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ-ɚɢɫɭɫɩɱɟɫɬɢɰɚ3010 ɦɚʁ
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
PM10
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
ȝJ/m3
03.05.2011.
09-3026
0,3
42,2
11.05.2011.
09-3269
0,2
25,6
19.05.2011.
09-3533
0,3
44,8
27.05.2011.
09-3703
0,1
48,9
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
Ⱦɚɬɭɦ

,' ɛɪɨʁ

03.05.2011.
11.05.2011.
19.05.2011.
27.05.2011.

09-3027
09-3270
09-3534
09-3704

ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
QJ/m3
0,6
0,6
0,3
<0,1

ɬɚɛɟɥɚɄɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɟɲɤɢɯɦɟɬɚɥɚɭ3010 ʁɭɧ.
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
As
Cd
Cr
Fe
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
06.06.2011. 09-3998
1,7
0,3
7,6
3429,5
12.06.2011. 09-4180
<1
<0,1
1,0
363,2
20.06.2011. 09-4399
1,1
<0,1
10,3
2236,0
28.06.2011. 09-4557
<1
<0,1
3,6
264,6
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
As
Cd
Cr
Fe
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
06.06.2011. 09-3999
<1,0
<0,1
<2
394,0
12.06.2011. 09-4181
<1,0
<0,1
<2
214,6
20.06.2011. 09-4400
<1,0
<0,1
13,8
476,3
28.06.2011. 09-4558
1,0
0,1
5,4
1721,6

PM10
ȝJ/m3
32,4
52,3
46,9
14,7

Mn
QJ/m3
57,9
8,2
44,3
7,3

Ni
QJ/m3
8,7
<3,0
7,2
<3,0

3E
QJ/m3
16,2
8,2
7,8
7,5

Mn
QJP3
11,1
7,0
15,3
32,5

Ni
QJP3
<3
<3
8,4
<3

3E
QJP3
<5
6,9
<5
10,4

ɬɚɛɟɥɚ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ-ɚɢɫɭɫɩɱɟɫɬɢɰɚ3010 ʁɭɧ- ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
PM10
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
ȝJ/m3
06.06.2011.
09-3998
0,3
76,7
12.06.2011.
09-4180
0,2
21,0
20.06.2011.
09-4399
0,7
44,0
28.06.2011.
09-4557
0,1
11,4
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
PM10
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
ȝJ/m3
06.06.2011.
09-3999
0,3
12,5
12.06.2011.
09-4181
<0,1
25,6
20.06.2011.
09-4400
0,5
39,3
28.06.2011.
09-4558
1,9
19,8
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ɬɚɛɟɥɚ4Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɟɲɤɢɯɦɟɬɚɥɚɭ3010 ʁɭɥ.
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨ ɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
As
Cd
Cr
Fe
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
10.07.2011. 09-4995
4,8
0,9
<2,0
3674,5
15.07.2011. 09-5154
1,8
0,1
4,6
2112,4
23.07.2011. 09-4406
1,1
0,2
<2,0
865,3
31.07.2011. 09-5570
<1,0
0,2
<2,0
150,2
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Mn
QJ/m3
63,8
35,8
10,9
5,0

Ni
QJ/m3
<3,0

5,6
5,2

3E
QJ/m3
43,8
12,6
12,0
5,4

Mn
QJP3
27,5
40,2
41,7
30,3

Ni
QJP3

3,0
<3,0
<3,0

3E
QJP3
13,2
11,5
<5
<5

ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
Ⱦɚɬɭɦ

,' ɛɪɨʁ

As
QJP3
3,8
1,9
<1,0
<1,0

Cd
QJP3
0,2
0,1
0,1
0,5

Cr
QJP3
<2
<2
<2
<2

Fe
QJP3
1139,2
2775,6
821,9
2805,2

10.07.2011. 09-4996
15.07.2011. 09-5155
23.07.2011. 09-4407
31.07.2011. 09-5571

ɬɚɛɟɥɚ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ-ɚɢɫɭɫɩɱɟɫɬɢɰɚ3010 ʁɭɥ
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
PM10
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
ȝJ/m3
QJ/m3
10.07.2011.
09-4995
0,3
62,0
15.07.2011.
09-5154
0,3
34,4
23.07.2011.
09-4406
<0,1
14,7
31.07.2011.
09-5570
0,4
12,9
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
PM10
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
ȝJ/m3
10.07.2011.
09-4996
0,8
53,3
15.07.2011.
09-5155
<0,1
39,0
23.07.2011.
09-4407
0,6
26,3
31.07.2011.
09-5571
1,5
24,5

ɬɚɛɟɥɚ6Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɟɲɤɢɯɦɟɬɚɥɚɭ3010 ɚɜɝɭɫɬ.
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨ ɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
Cd
Cr
Fe
Mn
Ni
As
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
08.08.2011. 09-5861
1,4
0,4
<2,0
1610,9
22,4
3,6
16.08.2011. 09-6137
<1
0,2
<2,0
341,4
9,0
<3,0
25.08.2011. 09-6478
1,7
0,3
7,1
2528,9
108,8
4,9
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
As
Cd
Cr
Fe
Mn
Ni
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
08.08.2011. 09-5862
1,2
1,6
<2
409,4
12,2
4,1
16.08.2011. 09-6138
<1,0
0,2
2,3
1260,6
31,1
3,5
25.08.2011. 09-6479
<1,0
0,3
11,8
1534,3
39,8
4,8





3E
QJ/m3
<5,0
5,1
9,9
3E
QJP3
<5
10,5
15,7
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ɬɚɛɟɥɚ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ-ɚɢɫɭɫɩɱɟɫɬɢɰɚ3010 ɚɜɝɭɫɬ
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
PM10
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
ȝJ/m3
08.08.2011.
09-5861
<0,1
31,0
16.08.2011.
09-6137
<0,1
12,4
25.08.2011.
09-6478
0,2

ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
PM10
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
ȝJ/m3
QJ/m3
08.08.2011.
09-5862
0,2
31,0
16.08.2011.
09-6138
0,1
24,7
25.08.2011.
09-6479
0,4
73,8
ɬɚɛɟɥɚɄɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɟɲɤɢɯɦɟɬɚɥɚɭ3010 ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ.
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
Cd
Cr
Fe
Mn
As
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
01.09.2011. 09-6656
<1,0
0,2
<2,0
1373,0
27,1
10.09.2011. 09-6929
2,6
0,6
<2,0
3948,0
52,3
17.09.2011. 09-7111
1,2
0,2
3,5
1552,6
27,1
25.09.2011. 09-7410
1,6
0,3
6,4
961,4
22,2
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
As
Cd
Cr
Fe
Mn
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
01.09.2011. 09-6657
1,2
0,3
5,9
3304,8
150,7
09.09.2011. 09-6930
1,3
0,1
<2,0
797,1
15,4
17.09.2011. 09-7112
3,6
0,4
7,8
6313,3
124,6
25.09.2011. 09-7411
1,9
0,3
6,5
1369,2
54,7
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Ni
QJ/m3
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0

3E
QJ/m3
7,1
28,9
9,9
13,6

Ni
QJP3
5,2
<3,0
<3,0
<3,0

3E
QJP3
30,2
6,4
14,5
12,7

ɬɚɛɟɥɚ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ-ɚɢɫɭɫɩɱɟɫɬɢɰɚ3010 ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɦɟɪɧɨ ɦɟɫɬɨɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
PM10
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
ȝJ/m3
01.09.2011.
09-6656
<0,1
39,5
10.09.2011.
09-6929
0,7
47,5
17.09.2011.
09-7111
0,5
51,1
25.09.2011.
09-7410
0,4
59,1
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
PM10
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
ȝJ/m3
QJ/m3
01.09.2011.
09-6657
0,2
73,4
10.09.2011.
09-6930
0,1
25,0
17.09.2011.
09-7112
0,4

25.09.2011.
09-7411
0,5
69,4
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ɬɚɛɟɥɚɄɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɟɲɤɢɯɦɟɬɚɥɚɭ3010 ɨɤɬɨɛɚɪ.
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
Cd
Cr
Fe
Mn
As
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
04.10.2011. 09-7739
3,2
1,2
6,1
1455,6
31,7
11.10.2011. 09-7886
3,3
5,5
874,1
24,9

19.10.2011. 09-8274
5,1
1,1
5,1
404,6
91,7
27.10.2011. 09-8454
2,4
0,6
<0,2
1149,3
19,2
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
As
Cd
Cr
Fe
Mn
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
05.10.2011. 09-7740
2,5
0,6
2,1
1468,3
32,2
11.10.2011. 09-7887
4,0
1,0
2,9
1256,3
20,9
20.10.2011. 09-8275
5,1
0,4
3,5
1060,5
35,2
27.10.2011. 09-8455
1,9
0,5
<2,0
402,9
10,6
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Ni
QJ/m3
<3,0
<3,0

16,2

3E
QJ/m3
46,0
17,6
29,6
28,2

Ni
QJP3
<3,0
<3,0
<3,0
<3,0

3E
QJP3
18,1
16,2
14,4
28,4


ɬɚɛɟɥɚ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ-ɚɢɫɭɫɩɱɟɫɬɢɰɚ3010 ɨɤɬɨɛɚɪ
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
PM10
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
ȝJ/m3
04.10.2011.
09-7739
57,3

11.10.2011.
09-7886
47,3

20.06.2011.
09-8274


27.10.2011.
09-8454
41,9

ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
PM10
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
ȝJ/m3
05.10.2011.
09-7740


11.10.2011.
09-7887
57,1

20.10.2011.
09-8275


27.10.2011.
09-8455
40,2

ɬɚɛɟɥɚɄɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɟɲɤɢɯɦɟɬɚɥɚɭ3010 ɧɨɜɟɦɛɚɪ.- ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɐɟɧɬɚɪɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ
As
Cd
Cr
Fe
Mn
Ni
3E
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
06.11.2011. 09-8833
<1
0,4
2,6
1019,6
26,2
18,4
11,7
12.11.2011. 09-9014
0,1
<2,0
1045,5
14,6
14,2
18,3

20.11.2011. 09-9249
0,4
<2,0
460,1
8,1
9,4
11,1

29.11.2011. 09-9492
1,5
<2,0
990,9
18,5
17,7
46.2

ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
As
Cd
Cr
Fe
Mn
Ni
3E
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
06.11.2011. 09-8834
1,7
0,8
<2
760,5
20,8
3,5
24,0
12.11.2011. 09-9015
0,8
10,5
3132,4
250,4
6,8
27,3

20.11.2011. 09-9250
0,4
<2
1048,9
13,5
<3
16,9

29.11.2011. 09-9493
1,1
<2
1791,7
29,7
<3
35,5
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ɬɚɛɟɥɚ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ-ɚɢɫɭɫɩɱɟɫɬɢɰɚ3010 ɧɨɜɟɦɛɚɪ
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
PM10
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
ȝJ/m3
06.11.2011.
09-8833
0,7
65,0
12.11.2011.
09-9014


20.11.2011.
09-9249


29.11.2011.
09-9492


ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
PM10
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
ȝJ/m3
06.11.2011.
09-8834
0,7

12.11.2011.
09-9015


20.11.2011.
09-9250


29.11.2011.
09-9493




ɬɚɛɟɥɚ4Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɟɲɤɢɯɦɟɬɚɥɚɭ3010 ɞɟɰɟɦɛɚɪ.
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
As
Cd
Cr
Fe
Mn
Ni
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
QJ/m3
06.12.2011. 09-9721
0,7
2,1
1930,6
18,8
19,2

14.12.2011. 09-9976
5,5
0,5
6,1
1725,2
26,1

0922.12.2011.
2,9
<0,1
3,1
172,6
6,3

10173
30.12.2011. 09-9492
0,3
5,5
628,3
11,8
17,4

ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
As
Cd
Cr
Fe
Mn
Ni
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
QJP3
06.12.2011. 09-9722
0,4
<2,0
1521,2
21,2
3,3

14.12.2011. 09-9977
5,2
0,7
3,6
434,3
13,6
4,7
0922.12.2011.
0,2
4,7
456,1
15,8
6,6

10174
0930.12.2011.
0,3
<2,0
301,7
8,1
<3,0

10431
ɬɚɛɟɥɚ Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ-ɚɢɫɭɫɩɱɟɫɬɢɰɚ3010 ɞɟɰɟɦɛɚɪ
ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭ
PM10
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
ȝJ/m3
QJ/m3
06.12.2011.
09-9721


12.11.2011.
09-9976


20.11.2011.
09-10173


29.11.2011.
09-10430


ɦɟɪɧɨɦɟɫɬɨɊɚʂɚ
ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ
PM10
Ⱦɚɬɭɦ
,' ɛɪɨʁ
QJ/m3
ȝJ/m3
06.12.2011.
09-9722


14.12.2011.
09-9977


22.12.2011.
09-10174


29.11.2011.
09-10431



3E
QJ/m3
16,1
14,5
8,9
14,9
3E
QJP3
11,1
20,4
17,1
9,5
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ɬɚɛɟɥɚɆɟɪɧɚɦɟɫɬɚɡɚɝɪɚɞɫɤɟɡɨɧɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɧɚɦɟɧɚ
Ʌɨɤɚɰɢʁɚ
ɍɝɚɨɈɦɥɚɞɢɧɫɤɟɢɋɬɚɪɢɧɟ
ɇɨɜɚɤɚ
Ⱦɟɱɢʁɢɜɪɬɢʄ ɏɚʁɞɢ

ɉɨɫɥɨɜɧɨ-ɫɬɚɦɛɟɧɚɡɨɧɚ

ɍɥɄɪɚʂɚɉɟɬɪɚ ɦɨɞɭɥ
Ⱦȭɭɪɻɚ

Ɂɨɧɚɝɪɚɞɫɤɨɝɰɟɧɬɪɚ

ɍɝɚɨɄɚɪɚɻɨɪɻɟɜɟɢɄɧɟɡɚ
Ɇɢɯɚɢɥɚ

Ɂɨɧɚɝɪɚɞɫɤɨɝɰɟɧɬɪɚ

Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɰɟɧɬɚɪ ɋɜɟɬɢ
Ʌɭɤɚ

Ȼɨɥɧɢɱɤɚɡɨɧɚ

ɍɝɚɨɭɥȼɨʁɜɨɞɟɋɬɟɩɟɢɭɥ
ɅɄɨɫɬɢʄɚ

ɋɬɚɦɛɟɧɚɡɨɧɚ

ɋɩɨɪɬɫɤɢɰɟɧɬɚɪ
Ɋɚɞɢɧɚɰ ɭɥɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ

Ɉɒ ȳȳɁɦɚʁ
ɉɚɩɚɡɨɜɚɰ ɭɥȾ
Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄɚ
Ʉɨɜɚɱɢʄɟɜɨ ɭɥȻȶɨɩɢʄɚ
Ⱦɨɦɡɚɫɬɚɪɚɥɢɰɚ








Ɉɩɢɫɥɨɤɚɰɢʁɟ
Ɂɨɧɚɝɪɚɞɫɤɨɝɰɟɧɬɪɚ

Ɂɨɧɚɨɞɦɨɪɚɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟ
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɡɨɧɚɭ
ɝɪɚɧɢɰɢɫɚɫɬɚɦɛɟɧɨɦ
ɒɤɨɥɫɤɚɡɨɧɚ
ɋɬɚɦɛɟɧɨɬɪɝɨɜɚɱɤɚɡɨɧɚ
ɋɬɚɦɛɟɧɚɡɨɧɚ
Ȼɨɥɧɢɱɤɚɡɨɧɚɢɡɨɧɚ
ɨɩɨɪɚɜɢɥɢɲɬɚ

ɐɪɤɜɚ ȳɚɫɟɧɚɤ

Ɂɨɧɚɞɭɠɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢɯɢ
ɝɪɚɞɫɤɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ

ɍɥɒɚɥɢɧɚɱɤɚɤɨɞɩɪɨɞɚʁɧɨɝ
ɨɛʁ ɂɞɟɚ

Ɂɨɧɚɞɭɠɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢɯɢ
ɝɪɚɞɫɤɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɧɚ
ɝɪɚɧɢɰɢɫɚɡɚɧɚɬɫɤɨɬɪɝɨɜɚɱɤɨɦɡɨɧɨɦ
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Ɉɩɢɫɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɢɡɜɨɪɚɛɭɤɟ
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨɫɟɧɚɥɚɡɢɧɚɞɟɥɭ
ɬɪɚɜɧɚɬɟɩɨɜɪɲɢɧɟɞɨɩɚɪɤɢɧɝɚ
ɭɛɥɢɡɢɧɢɚɭɬɨɛɭɫɤɟɫɬɚɧɢɰɟ
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨɫɟɧɚɥɚɡɢɧɚ
ɛɟɬɨɧɫɤɨʁɫɬɚɡɢɭɛɥɢɡɢɧɢɭɥ
Ⱦȭɭɪɻɚ
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨɫɟɧɚɥɚɡɢɧɚ
ɲɟɬɚɥɢɲɬɭɭɛɥɢɡɢɧɢɭɥ
Ⱦȭɭɪɻɚ
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨɫɟɧɚɥɚɡɢɦɨɞ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɢɫɚɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢɦ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɟɦ
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨɫɟɧɚɥɚɡɢɧɚɦɨɞ
ɭɥɚɡɧɢɯɜɪɚɬɚ ɛɨɥɧɢɰɟȳɟɞɧɨɨɞ
ɧɚʁɩɪɨɦɟɬɧɢʁɢɯɦɟɫɬɚɭɝɪɚɞɭ
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨʁɟɨɤɪɭɠɟɧɨ
ɡɝɪɚɞɚɦɚɭɛɥɢɡɢɧɢɨɬɜɨɪɟɧɨɝ
ɩɭɬɚɝɞɟɫɟɚɭɬɨɦɨɛɢɥɢɤɪɟʄɭ
ɜɟɥɢɤɨɦɛɪɡɢɧɨɦ
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨʁɟɢɫɩɪɟɞ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɩɪɟɤɨɩɭɬɚ
ɋɩɨɪɬɫɤɨɝɰɟɧɬɪɚ
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨʁɟɧɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɢɤɨʁɚɩɪɨɥɚɡɢɤɪɨɡ
ɧɚɫɟʂɟȼɢɞʂɢɜɢɫɭɨɛʁɟɤɬɢ
³USSteel´ɢ³Messer”
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨʁɟɧɚɛɟɬɨɧɫɤɨʁ
ɫɬɚɡɢɤɚɲɤɨɥɢɩɨɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨʁɟɧɚɛɟɬɨɧɫɤɨʁ
ɩɨɜɪɲɢɧɢɛɥɢɡɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ
ɢɬɚɤɫɢɫɬɚɧɢɰɟ
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨʁɟɭɫɬɚɦɛɟɧɨɦ
ɧɚɫɟʂɭɫɚɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦɤɭʄɚɦɚ
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨʁɟɭɫɬɚɦɛɟɧɨɦ
ɧɚɫɟʂɭɫɚɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦɤɭʄɚɦɚɢ
Ⱦɨɦɨɦɡɚɫɬɚɪɚɥɢɰɚ
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨʁɟ ɤɨɞɤɚɩɢʁɟ
ɰɪɤɜɟɧɨɝɞɜɨɪɢɲɬɚɧɚɦɨɞ
ɤɨɥɨɜɨɡɚ
Ɇɟɪɧɨɦɟɫɬɨʁɟɭɡɜɪɥɨ
ɩɪɨɦɟɬɧɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɭɛɥɢɡɭ
ɜɟɥɢɤɨɝɩɪɨɞɚʁɧɨɝɨɛʁɟɤɬɚ ɢ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɭ
ɛɥɢɡɢɧɢ
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ɬɚɛɟɥɚɊɟɡɭɥɬɚɬɢɦɟɪɟʃɚɛɭɤɟɧɚɦɟɪɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚ


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ɇɟɪɧɚɦɟɫɬɚ

1.

ɍɝɚɨɈɦɥɚɞɢɧɫɤɟɢ
ɋɬɚɪɢɧɟɇɨɜɚɤɚ
ɍɝɚɨɄɪɚʂɚɆɢɥɭɬɢɧɚɢ
Ⱦɟɫɩɨɬɚȭɭɪɻɚ ɩɪɟɤɨ
ɩɭɬɚɥɭɤɟ
ɍɥɄɪɚʂɚɉɟɬɪɚ ɦɨɞ
ɭɥȾȭɭɪɻɚ
ɍɝɚɨɄɚɪɚɻɨɪɻɟɜɟɢɄɧɟɡɚ
Ɇɢɯɚɢɥɚ
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɰɟɧɬɚɪ
ɋɜɟɬɢɅɭɤɚ
ɍɝɚɨɭɥȼɨʁɜɨɞɟɋɬɟɩɟɢ
ɭɥɅɄɨɫɬɢʄɚ
ɋɩɨɪɬɫɤɢɰɟɧɬɚɪ
Ɋɚɞɢɧɚɰ ɭɥɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ
Ɉɒ ȳȳɁɦɚʁ
ɉɚɩɚɡɨɜɚɰ ɭɥȾ
Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄɚ
Ʉɨɜɚɱɢʄɟɜɨ ɭɥȻ
ȶɨɩɢʄɚ
Ⱦɨɦɡɚɫɬɚɪɚɥɢɰɚ
ɐɪɤɜɚ ȳɚɫɟɧɚɤ
ɍɥɒɚɥɢɧɚɱɤɚɤɨɞ
ɩɪɨɞɚʁɧɨɝɨɛʁ ɂɞɟɚ

58

Ⱦɧɟɜɧɟɦɟɪɧɟɫɟɪɢʁɟ
ɇɚʁɜɢɲɢ
ɞɧɟɜɧɢ
ɜɟɱɟɪʃ
2.
ɞɨɡɜɨʂɟɧ
ɢ
ɢɧɢɜɨɢ
61
58
65

ɇɨʄɧɟɦɟɪɧɟɫɟɪɢʁɟ
ɇɚʁɜɢɲɢ
ɧɨʄɧɢ
1.
2.
ɞɨɡɜɨʂɟɧ
ɢɧɢɜɨɢ
55
49
55

57

56

56

60

52

49

50

61

60

72

65

78

59

55

70

65

67

65

61

58

55

61

56

57

50

52

48

40

67

63

61

55

54

53

45

64
62
53
60

62
61
53
60

63
58
51
61

50
55
50
60

64
60
53
52

49
56
46
48

40
45
45
50

55

54

58

55

54

44

45

54
62
67

53
63
65

54
58
65

50
65
65

53
59
57

49
54
53

40
55
55

Број 501-18/2012-12
У Смедереву, 15. марта 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
26.
На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став
1. тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Србије“, број 111/2009 и 92/2011), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 38. седници одржаној
15. марта 2012. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Образује се Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Смедерева (у даљем тексту: Градски штаб).

У Градски штаб се именују:
– за команданта
Предраг Умичевић, градоначелник града Смедерева
– за заменика команданта
др Јасна Аврамовић, заменик градоначелника града
Смедерева
– за начелника
Драган Мудрић, шеф Одсека за управљање ризицима и цивилну заштиту, Одељења за ванредне ситуацује у
Смедереву
– за техничког секретара (администратора)
Зоран Томић, самостални стручни сарадник за послове планова одбране, ППЗ и планова за ванредне прилике у Градској управи града Смедерева
за чланове:
1. др Весна Јеремић -Драгојевић, члан Градског већа
града Смедерева задужена за ресор здравства и социјалне
заштите,
2. др Иван Стевановић, члан Градског већа града
Смедерева задужен за ресор заштите животне средине,
3. Саша Момић, члан Градског већа града Смедерева
задужен за ресор рада и социјалних питања,
4. Милија Баровић, члан Градског већа града Смедерева задужен за ресор јавних предузећа,
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5. Милијана Новаковић, начелник Градске управе
града Смедерева,
6. Ирена Кунић, помоћник градоначелника града
Смедерева за област информисања,
7. Јовица Вујовић, директор Фонда за развој пољопривреде града Смедерева,
8. Владимир Крстин, директор Јавног комуналног
предузећа „Водовод“ Смедерево,
9. Саша Нешић, вршилац дужности директора Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево,
10. Милован Стошовић, вршилац дужности директора Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево,
11. Слађана Јеремић, вршилац дужности директора
Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево,
12. Драган Рајковић, вршилац дужности директора
Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево,
13. Милорад Ђорђевић, вршилац дужности директора Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију
Смедерево,
14. Хајдана Богдановић, руководилац техничког сектора у Дирекцији за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП ,
15. др Емилија Басарић, вршилац дужности директора Здравственог центра „Свети Лука“- Дом здравља Смедерево,
16. др Горан Куљанин, вршилац дужности директора
Опште болнице Смедерево,
17. Жељко Јевтић, директор ЕД Електроморава Смедерево,
18. Вујадин Сомборац, руководилац ЈВП „Србијаводе“ Београд ВПЦ „Сава-Дунав“, РЈ Смедерево,
19. Звонко Милојевић, директор ДВП Смедерево,
20. Томислав Живановић, секретар Црвеног крста
Смедерево.
II
Градски штаб за извршавање специфичних задатака
заштите и спасавања може образовати стручно-оперативне
тимове.

9. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
10. доноси наредбе, закључке и препоруке;
11. сарађује са штабовима суседних јединица локалне
самоуправе;
12. именује менаџера заштите и заменика менаџера
заштите у насељеним местима;
13. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији града;
14. ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за град;
15. обавља и друге послове у складу са Законом.
IV
Послови из тачке III овог Решења финансирају се из
буџетских средстава у складу са Законом.
V
У случају персоналних промена лица именованих у
Градски штаб за ванредне ситуације на састанке Градског
штаба позивати лица која у том моменту обављају функцију наведену у Решењу, док се не створе услови за измену
Решења од стране Скупштине града Смедерева.
VI
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на
територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2011).
VII
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-24/2012-12
У Смедереву, 15. марта 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

III
Задатак Градског штаба је да:
1. руководи и кординира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2. руководи и кординира спровођење мера и задатака
цивилне заштите;
3. разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
4. прати стање и организацију заштите и спасавања и
предлаже мере за њихово побољшање;
5. наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама;
6. стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим
мерама;
7. разматра организацију, опремање и обучавање јединице цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних лица;
8. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама;
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27.
На основу члана 53. став 4. и члана 55. став 1. тачка
2. и ставова 5., 6. и 8. Закона о водама („Службени гласник
Републике Србије“, број 30/2010), Одлуке о одређивању
граница водних подручја („Службени гласник Републике
Србије“, број 75/2010), Одлуке о утврђивању пописа вода I
реда („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2010),
Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од
поплава за 2012. годину („Службени гласник Републике
Србије“, број 7/2012) и Оперативног плана за одбрану од
поплава за 2012. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 7/2012 ), а у складу са Општим планом за одбрану од поплава на територији града Смедерева за период од
2009. до 2014. године („Службени лист града Смедерева“,
број 10/2009) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 38. седници одржаној
15. марта 2012. године, донела је
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ɈɉȿɊȺɌɂȼɇɂɉɅȺɇ
ɁȺɈȾȻɊȺɇɍɈȾɉɈɉɅȺȼȺɁȺȼɈȾȿ,,ɊȿȾȺɇȺɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂ
ȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺɁȺȽɈȾɂɇɍ
IɈɉɒɌɂȾȿɈ
1.

ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɂɇɌȿȽɊȺɅɇȿɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺɂɒɌȿɌɇɈȽȾȿȳɋɌȼȺ
ȼɈȾȺ ɁȺȼɈȾȿ II ɊȿȾȺɇȺɉɈȾɊɍɑȳɍȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺ

Ɉɞɛɪɚɧɚɭɝɪɨɠɟɧɢɯɧɚɫɟʂɚɭɪɟɻɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɢɞɨɛɚɪɚɨɞɩɨɩɥɚɜɧɢɯɜɨɞɚ
IIɪɟɞɚ-Ƚɪɚɞɫɤɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɩɥɚɧɨɞɛɪɚɧɟɡɚɩɨɞɪɭɱʁɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɈɞɛɪɚɧɚɨɞɥɟɞɚɧɚɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚIIɪɟɞɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ȿɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟɧɟɩɨɝɨɞɟɩɪɚɬɟʄɟɩɨʁɚɜɟɲɬɟɬɧɨɝɞɟʁɫɬɜɚɜɨɞɚIIɪɟɞɚɢɨɞɛɪɚɧɚ

ɨɞɝɪɚɞɚ


ȽȿɇȿɊȺɅɇȿɄȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȿɉɈȾɊɍɑȳȺ

 Ƚɟɧɟɪɚɥɧɚɪɟɨɧɢɡɚɰɢʁɚɩɨɞɪɭɱʁɚ
 Ɍɨɩɨɝɪɚɮɫɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨɞɪɭɱʁɚ
 ɏɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨɞɪɭɱʁɚɩɨɞɚɰɢɨɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚɢɨɩɨɞɪɭɱʁɭ

ɭɝɪɨɠɟɧɨɦɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɫɢɫɬɟɦɜɟɡɚɩɨɞɪɭɱʁɚ
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IIɈɉȿɊȺɌɂȼɇɂɉɅȺɇ
ɁȺɈȾȻɊȺɇɍɈȾɉɈɉɅȺȼȺɁȺȼɈȾȿIIɊȿȾȺɇȺɉɈȾɊɍɑȳɍȽɊȺȾȺ
ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ
II-ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺɂɒɌȿɌɇɈȽȾȿȳɋɌȼȺȼɈȾȺII
ɊȿȾȺɇȺɉɈȾɊɍɑȳɍȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺ

1. ɒȿɆȺɈɋɇɈȼɇɂɏȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɍɈȾȻɊȺɇɂɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ ɇȺ ɉɈȾɊɍɑȳɍ
ȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺ


ɊɍɄɈȼɈȭȿȵȿɈȾȻɊȺɇɈɆɈȾɉɈɉɅȺȼȺɁȺȼɈȾȿII ɊȿȾȺɇȺɉɈȾɊɍɑȳɍ
ȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺ

 ɒɟɦɚɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚɨɞɛɪɚɧɨɦɨɞɩɨɩɥɚɜɚɜɨɞɚ,,ɪɟɞɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚ

.Ƚɟɧɟɪɚɥɧɚɲɟɦɚɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɨɞɛɪɚɧɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

ɨɞɜɨɞɚIIɪɟɞɚ

 ɋɭɛʁɟɤɬɢɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚɨɞɛɪɚɧɨɦɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚɜɨɞɟ,,ɪɟɞɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚɫɭɛʁɟɤɚɬɚɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚɭɨɞɛɪɚɧɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

Ƚɪɚɞɫɤɢɲɬɚɛɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɑɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɚɧɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢ


ɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

.ɉɨɦɨʄɧɢɰɢɑɥɚɧɚɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɧɨɝɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢ

ɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

Ɍɟɯɧɢɱɤɢɫɟɤɬɨɪɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɝɪɚɞɫɤɢɯɜɢɬɚɥɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ 

ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɢɩɨɜɟɪɟɧɢɰɢɢɡɩɥɚɧɚɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ



 





.ɑɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɚɧɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ 

Ʌɢɰɟɡɚɞɭɠɟɧɨɥɨɤɚɥɧɢɦɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɩɥɚɧɨɦ 
ɉɨɦɨʄɧɢɰɢɑɥɚɧɚȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɧɨɝɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢ

ɨɞɛɪɚɧɟɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɨɞɜɨɞɚIIɪɟɞɚ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɰɢɉɨɦɨʄɧɢɤɚ

.Ɉɞɝɨɜɨɪɧɚɥɢɰɚɜɢɬɚɥɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚ


3.


.


ɋɍȻȳȿɄɌɂɋɉɊɈȼɈȭȿȵȺɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺɁȺȼɈȾȿII ɊȿȾȺ
Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟ
ȼɢɬɚɥɧɢɫɢɫɬɟɦɢɡɚɲɬɢɬɟɩɨɞɪɭɱʁɚɝɪɚɞɚ
Ɉɫɬɚɥɢɫɭɛʁɟɤɬɢ-ɭɱɟɫɧɢɰɢɭɨɞɛɪɚɧɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

II- ɉɅȺɇɆȿɊȺȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɂɊȺȾɈȼȺɍɈȾȻɊȺɇɂɈȾ

ɉɈɉɅȺȼȺɉɊȺɌȿȶɂɏɉɈȳȺȼȺɒɌȿɌɇɈȽȾȿȳɋɌȼȺȼɈȾȺIIɊȿȾȺ



1.

ɂɆɉɅȿɆȿɇɌȺɐɂȳȺɂɊȺɁɊȺȾȺɋɂɇɏɊɈɇɉɅȺɇȺɆȿɊȺȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɂ
ɊȺȾɈȼȺ
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ɋɂɇɏɊɈɇɉɅȺɇɆȿɊȺȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɂɊȺȾɈȼȺɍ
ɂɇɌȿȽɊȺɅɇɈȳɈȾȻɊȺɇɂɈȾɉɈɉɅȺȼȺ ȼɈȾȺII ɊȿȾȺɇȺ ɉɈȾɊɍɑȳɍȽɊȺȾȺ
ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ

3.

ȿɅȿɆȿɇɌȺɊɇȿɇȿɉɈȽɈȾȿɉɊȺɌȿȶȿɉɈȳȺȼȿɒɌȿɌɇɈȽ
ȾȿȳɋɌȼȺȼɈȾȺII ɊȿȾȺɂɈȾȻɊȺɇȺɈȾȽɊȺȾȺ


II- ɈɋɌȼȺɊȿɇɂɋɌȿɉȿɇɁȺɒɌɂɌȿ-ɍɊȽȿɇɌɇȿȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɇȺ
ɈɌɄɅȺȵȺȵɍɍɈɑȿɇɂɏɋɅȺȻɂɏɆȿɋɌȺɈȾȻɊȺɆȻȿɇȿɅɂɇɂȳȿɂ
ɉɈȳȺȼȺɇȺɇȿɍɊȿȭȿɇɂɆȼɈȾɈɌɈɐɂɆȺ

1.
ɉɈȳȺȼȿɇȺɇȿɍɊȿȭȿɇɂɆ ȼɈȾɈɌɈɐɂɆȺɄɈȳȿɆɈȽɍȻɂɌɂ ɍɁɊɈɄ
ɉɅȺȼȴȿȵȺɉɈȾɊɍɑȳȺ- ɍɊȽȿɇɌɇȿȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
 ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚɢɩɪɢɤɚɡɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɭɡɪɨɤɚɩɥɚɜʂɟʃɚɨɞɜɨɞɚIIɪɟɞɚ

 Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɡɚɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɛɭʁɢɱɧɢɯɩɨɩɥɚɜɚ

ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɢɢɧɨɫɢɨɰɢ


II-ȴɍȾɋɌȼɈɆȿɏȺɇɂɁȺɐɂȳȺɈɉɊȿɆȺɂɆȺɌȿɊɂȳȺɅɁȺɋɉɊɈȼɈȭȿȵȿ
ɈȾȻɊȺɇȿɈȾɒɌȿɌɇɈȽȾȿȳɋɌȼȺɉɈɉɅȺȼɇɂɏȼɈȾȺɂɉɊȺɌȿȶɂɏ
ɉɈȳȺȼȺɒɌȿɌɇɈȽȾȿȳɋɌȼȺȼɈȾȺ,,ɊȿȾȺ
1. ɊȺɋɉɈɅɈɀɂȼɂɉɈɌȿɇɐɂȳȺɅɂ

 ȴɭɞɫɬɜɨɢɫɬɪɭɱɧɢɤɚɞɪɨɜɢ

 Ɉɩɪɟɦɚɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ





ɉɈɌɊȿȻɇɂɉɈɌȿɇɐɂȳȺɅɂ

II- ɋɂɋɌȿɆȼȿɁȺɍɋɉɊɈȼɈȭȿȵɍɈȾȻɊȺɇȿ


IIIɋɂɋɌȿɆɄɈɈɊȾɂɇȺɐɂȳȿɍȼȺɇɊȿȾɇɂɆɋɂɌɍȺɐɂȳȺɆȺ

IVɉɈɋȿȻɇȿɈȾɊȿȾȻȿ

1. ɉɊɈɐȿɇȺɒɌȿɌȺɈȾɒɌȿɌɇɈȽȾȿȳɋɌȼȺȼɈȾȺII ɊȿȾȺ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯɲɬɟɬɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ

 Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɡɚɩɪɨɰɟɧɭɲɬɟɬɚ

 ɈȻȺȼȿɒɌȺȼȺȵȿȳȺȼɇɈɋɌɂ
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ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺ

 Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚɜɨɞɟ,,ɪɟɞɚ

Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɥɟɞɚ

. Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚɢɩɨʁɚɜɚɤɨʁɟɩɪɚɬɟɲɬɟɬɧɚ
ɞɟʁɫɬɜɚɜɨɞɚ,,ɪɟɞɚ

 ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɢɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ

IɈɉɒɌɂȾȿɈ
1.
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɂɇɌȿȽɊȺɅɇȿɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺ ɂ ɒɌȿɌɇɈȽȾȿȳɋɌȼȺ
ȼɈȾȺɁȺȼɈȾȿII ɊȿȾȺɇȺɉɈȾɊɍɑȳɍȽɊȺȾȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ
 Ɉɞɛɪɚɧɚɭɝɪɨɠɟɧɢɯɧɚɫɟʂɚɭɪɟɻɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɢɞɨɛɚɪɚɨɞ

ɩɨɩɥɚɜɧɢɯɜɨɞɚ,,ɪɟɞɚ-ɝɪɚɞɫɤɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɩɥɚɧɨɞɛɪɚɧɟɡɚɩɨɞɪɭɱʁɟɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɍɩɪɢɨɛɚʂɭɧɟɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢɯɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚ,,ɪɟɞɚɦɨɝɭ ɫɟʁɚɜɢɬɢɯɢɞɪɨɥɨɲɤɟɩɨʁɚɜɟ
ɤɨʁɟɢɡɚɡɢɜɚʁɭɩɥɚɜʂɟʃɟɞɨɛɚɪɚɢɧɚɫɟʂɚ.
Ɂɛɨɝɬɨɝɚʁɟɨɜɢɦɩɥɚɧɨɦɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟɤɨʁɟɦɨɠɟɛɢɬɢɭɝɪɨɠɟɧɨɧɟɫɚɦɨɭɫɥɟɞ
ɧɟɩɨɜɨʂɧɢɯ ɯɢɞɪɨɥɨɲɤɢɯ ɩɨʁɚɜɚ ɭ ɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚ II ɪɟɞɚ ɛɟɡ ɡɚɲɬɢɬɧɢɯ  ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɟʄ ɢ
ɩɨɞɪɭɱʁɟɝɪɚɞɚɭɰɟɥɢɧɢ
ɌɢɦɟʁɟɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɧɬɟɝɪɚɥɧɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɲɬɟɬɧɨɝɞɟʁɫɬɜɚɜɨɞɚII ɪɟɞɚɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ƚɪɚɞɫɤɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɫɟ ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɟɪɚ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɟɩɨɜɨʂɧɟ
ɯɢɞɪɨɥɨɲɤɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɢɦɚ
ɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɩɨɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚɫɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦɡɚɞɭɠɟʃɢɦɚɢɨɛɚɜɟɡɚɦɚɭɫɜɚɤɨʁɮɚɡɢ
ɨɞɛɪɚɧɟɩɨɫɟɛɧɨ
ɈɞɛɪɚɧɚɨɞɥɟɞɚɧɚɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚIIɪɟɞɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ʌɟɞɟɧɟɩɨʁɚɜɟɧɚɩɪɢɬɨɤɚɦɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɫɭɭɡɪɨɤɩɨɜɢɲɟʃɚɜɨɞɨɫɬɚʁɚɢɩɥɚɜʂɟʃɚ
ɩɪɢɨɛɚʂɚ
ɁɚɥɟɞɟɧɟɩɨʁɚɜɟɧɚɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚɤɨʁɢɧɢɫɭɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɊɟɩɭɛɥɢɱɤɢɦɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɥɟɞɚɧɚɞɥɟɠɚɧɨɫɬ ʁɟȽɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ȿɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟɧɟɩɨɝɨɞɟɩɪɚɬɟʄɟɩɨʁɚɜɟɲɬɟɬɧɨɝɞɟʁɫɬɜɚɜɨɞɚIIɪɟɞɚɢɨɞɛɪɚɧɚ
ɨɞɝɪɚɞɚ

Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬ ɤɨɢɧɰɢɞɟɧɰɢʁɟ ɧɟɩɨɜʂɧɢɯ ɯɢɞɪɨɥɨɲɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɢɡɚɡɜɚɬɢ
ɩɨɜɢɲɟɧɟ ɜɨɞɨɫɬɚʁɟ ɭ ɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚ ɢ ɛɭʁɢɱɧɟ ɮɟɧɨɦɟɧɟ - ɩɥɚɜʂɟʃɟ ɩɪɢɨɛɚʂɚ  ɫɚ
ɧɟɩɨɜɨʂɧɢɦ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɢɦ ɩɨʁɚɜɚɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɛɭʁɢɱɧɟ ɤɢɲɟ ɝɪɚɞ ɭ ɥɟɬʃɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɥɟɞɟɧɟ ɤɢɲɟ ɢ ɫɧɟɠɧɟ ɩɚɞɚɜɢɧɟ ɭ ɡɢɦɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ  ɭɫɥɨɜʂɚɜɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ɞɚ ɫɟ
ɩɥɚɧɢɪɚʁɭ ɦɟɪɟ ɪɚɞɨɜɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɡɚ ɭɨɱɚɜɚʃɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɟ
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Ɂɛɨɝ ɨɱɟɤɢɜɚɧɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢ ɲɬɟɬɚ ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɦ ɞɟɥɨɜɢɦɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɝɪɚɞɚɨɜɚɤɜɟɩɨʁɚɜɟɫɟɬɪɟɬɢɪɚʁɭɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦɧɟɩɨɝɨɞɚɦɚ
Ƚɪɚɞɫɤɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɟ ɫɭ ɢ ɦɟɪɟ ɪɚɞɨɜɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ɜɪɲɢɬɢɭɭɫɥɨɜɢɦɚɩɨʁɚɜɟɞɪɭɝɢɯɛɭʁɢɱɧɢɯɮɟɧɨɦɟɧɚ- ɤɥɢɡɢɲɬɚɨɞɪɨɧɚɢɛɭʁɢɱɧɟɥɚɜɟ




ȽȿɇȿɊȺɅɇȿɄȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȿɉɈȾɊɍɑȳȺ
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɚɪɟɨɧɢɡɚɰɢʁɚɩɨɞɪɭɱʁɚ

ɉɨɞɪɭɱʁɟ ʁɟ ɥɨɰɢɪɚɧɨ ɭ ɫɥɢɜɨɜɢɦɚ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɪɟɤɟ Ⱦɭɧɚɜ ɢ ɪɟɤɟ ȼɟɥɢɤɚ Ɇɨɪɚɜɚ ɩɚ
ɫɬɨɝɚɢɩɪɢɩɚɞɚɜɨɞɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ´Ⱦɭɧɚɜ´ɢ´Ɇɨɪɚɜɚ´ ɉɪɢɤɚɡɧɚɫɟʂɚɢɞɨɛɚɪɚɨɞɡɧɚɱɚʁɚ
ɡɚɩɥɚɧɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɞɚɬʁɟɩɨɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢɜɨɞɧɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ.
ȼɨɞɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟ´Ⱦɭɧɚɜ´

zɉɪɢɨɛɚʂɟɛɭʁɢɱɧɢɯɩɨɬɨɤɚ
ɆɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɐɚɪɢɧɚɋɜɟɬɢɋɚɜɚɅɚɞɧɚɜɨɞɚɅɟɲɬɚɪɁɥɚɬɧɨɛɪɞɨ


zɉɪɢɨɛɚʂɟɛɭʁɢɱɧɢɯɩɨɬɨɤɚ
ɋɟɥɚȼɨɞɚʃɉɟɬɪɢʁɟɜɨɍɞɨɜɢɰɟɋɟɨɧɟȼɭɱɚɤ


ȼɨɞɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟ´Ɇɨɪɚɜɚ´
ɚɧɚɫɟʂɚ
ɋɟɨɫɤɚɧɚɫɟʂɚɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ
ɊɚɞɢɧɚɰȼɪɚɧɨɜɨɆɚɥɚɄɪɫɧɚɋɤɨɛɚʂɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚɅɭɝɚɜɱɢɧɚɢɋɚɪɚɨɪɰɢ
.
zɉɪɢɨɛɚʂɟɛɭʁɢɱɧɢɯɩɨɬɨɤɚ
ɋɟɥɚɊɚʂɚȻɢɧɨɜɚɰȾɪɭɝɨɜɚɰɆɚɥɨɈɪɚɲʁɟȼɪɛɨɜɚɰȻɚɞʂɟɜɢɰɚɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰɅɚɧɞɨɥ
ɄɨɥɚɪɢɋɭɜɨɞɨɥɅɭʃɟɜɚɰȾɨɛɪɢȾɨ


ɛɭɪɟɻɟɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ

ɄɈɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚɄɈɅɭɝɚɜɱɢɧɚɢɄɈɋɚɪɚɨɪɰɢɄɈ. ɊɚʂɚɄɈ. ɊɚɞɢɧɚɰɢɄɈ.
Ʌɭʃɟɜɚɰ
Ɉɜɚɤɨɢɡɜɪɲɟɧɚɪɟɨɧɢɡɚɰɢʁɚʁɟɩɪɢɤɚɡɚɧɚɧɚɤɚɪɬɢɨɞɛɪɚɧɟɤɨʁɚʁɟɫɚɫɬɚɜɧɢɞɟɨɨɜɨɝ
ɩɥɚɧɚ ɚ ɤɨʁɚ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɢɡ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ.
Ɍɨɩɨɝɪɚɮɫɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨɞɪɭɱʁɚ

Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢɦɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɨɞ  ɤɦ. Ƚɪɚɞ ɱɢɧɟ  ɝɪɚɞɫɤɢɯ
Ɇɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɢ  ɫɟɨɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɠɢɜɟ ɨɤɨ 113 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɝɪɚɞ-63.000
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ 
Ƚɪɚɧɢɱɢ ɫɟ ɫɚ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ Ƚɪɨɰɤɚ ɡɚɩɚɞ  ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɢɫɬɨɤ  Ʉɨɜɢɧ ɫɟɜɟɪ 
ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚɉɚɥɚɧɤɚ ʁɭɝ 
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ɉɨɫɟɛɧɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ ɨɜɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɞɚʁɟ ɜɟɨɦɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ɯɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ɫɚ
ɜɟɥɢɤɢɦɪɟɤɚɦɚɪɟɤɚȾɭɧɚɜ ɤɦɤɪɨɡɩɨɞɪɭɱʁɟɝɪɚɞɚ ɪɟɤɚȼɟɥɢɤɚɆɨɪɚɜɚ ɤɦɤɪɨɡ
ɩɪɨɞɪɭɱʁɟɝɪɚɞɚ ɫɚɩɪɢɬɨɤɚɦɚɢɡɪɚɡɢɬɨɛɭʁɢɱɧɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɉɨɞɪɭɱʁɟʁɟɭɰɟɥɢɧɢɛɪɞɫɤɨ-ɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚɩɪɢɱɟɦɭɫɭɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚɞɨɛɪɚ
ɢɧɚɫɟʂɚɥɨɰɢɪɚɧɚɭɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢɦɧɢɠɢɦɞɟɥɨɜɢɦɚɩɨɞɪɭɱʁɚɫɚɤɨɬɨɦɨɞɦɧɦ ɞɨɦɧɦ
Ɉɜɚʁ ɞɟɨ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭɝɪɨɠɟɧ ʁɟ ɨɞ ɛɭʁɢɱɧɢɯɩɨɩɥɚɜɚ ɫɚ ɨɤɨɥɧɢɯ ɛɪɞɫɤɢɯ ɫɥɢɜɨɜɚ ɤɨʁɢ
ɝɪɚɜɢɬɢɪɚʁɭ ɤɚ ɪɟɰɢ Ⱦɭɧɚɜ ɢ ɪɟɰɢ ȼɟɥɢɤɚ Ɇɨɪɚɜɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɤɨɢɧɰɢɞɟɧɰɢʁɟ
ɩɚɞɚɜɢɧɚɭɫɥɢɜɭɫɚɜɢɫɨɤɢɦɜɨɞɨɫɬɚʁɢɦɚɭɨɜɢɦɪɟɤɚɦɚ
Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ ɬɟɪɟɧɚ ɢ ɨɩɢɫɚɧɚ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢʁɚ ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɞɨɛɚɪɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚɩɨɫɟɛɧɭ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢɨɞɩɨɫɥɟɞɢɰɚɛɭʁɢɱɧɢɯɩɨʁɚɜɚ ɧɚɧɨɫɛɭʁɢɱɧɚ
ɥɚɜɚɤɥɢɡɢɲɬɚɨɞɪɨɧɢ  ɨɞɧɨɫɧɨɨɞɥɟɞɟɧɢɯɩɨʁɚɜɚ ɥɟɞɨɯɨɞɥɟɞɨɫɬɚʁ 
ɋɟɨɫɤɚɧɚɫɟʂɚɧɚɜɢɲɢɦɞɟɥɨɜɢɦɚɬɟɪɟɧɚɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚɨɜɢɦɩɥɚɧɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨɫɭ
ɭɝɪɨɠɟɧɚɨɞɛɭʁɢɱɧɢɯɩɨɩɥɚɜɚɢɛɭʁɢɱɧɢɦɩɨʁɚɜɚɦɚ ɭɩɪɢɬɨɤɚɦɚɪɟɤɟȾɭɧɚɜɢɪɟɤɟȼɟɥɢɤɚ
Ɇɨɪɚɜɚ


ɏɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨɞɪɭɱʁɚɩɨɞɚɰɢɨɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚɢɨɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɭɝɪɨɠɟɧɨɦɨɞɩɨɩɥɚɜɚ



ɁɚɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟɫɬɟɩɟɧɚɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢɨɜɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɨɞɲɬɟɬɧɨɝɞɟʁɫɬɜɚɜɨɞɚII ɪɟɞɚɨɞ
ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɫɭ ɡɧɚɱɚʁɚ ɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɯɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɤɚɪɚɬɤɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɞɨɛɚɪɚ ɭ ɩɪɢɨɛɚʂɭ ɭɪɟɻɟɧɢɦ ɢ ɧɟɭɪɟɻɟɧɢɦ ɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚ ɲɬɨ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨ
ɫɥɟɞɟʄɢɦɬɚɛɟɥɚɪɧɢɦɩɪɢɤɚɡɢɦɚ
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Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢɬɨɤɫɚɫɥɢɜɨɦɤɨʁɢɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɭɪɟɻɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɧɚɥɟɜɨʁɨɛɚɥɢɨɞɤɨɪɢɬɚ
ɠɟɥɩɪɭɝɟȻȽȾ– ɇɢɲ
Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨ-ɛɭʁɢɱɧɢɬɨɤɤɨʁɢɧɚɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨɦ
ɞɟɥɭɨɛɭɯɜɚɬɚɭɪɟɻɟɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɜɪɲɢ
Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨ-ɛɭʁɢɱɧɢɬɨɤɤɨʁɢɧɚɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨɦ
ɞɟɥɭɨɛɭɯɜɚɬɚɭɪɟɻɟɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɜɪɲɢ
Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨ-ɛɭʁɢɱɧɢɬɨɤɤɨʁɢɧɚɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨɦ
ɞɟɥɭɨɛɭɯɜɚɬɚɭɪɟɻɟɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɜɪɲɢ
Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨ-ɛɭʁɢɱɧɢɬɨɤɤɨʁɢɧɚɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨɦ
ɞɟɥɭɨɛɭɯɜɚɬɚɭɪɟɻɟɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɜɪɲɢ

ɋɥɢɜɪȳɟɡɚɜɟɄɈȼɪɚɧɨɜɨ 

ɋɥɢɜɪɟɤɟɊɚʂɟɧɚɤɦ

ɋɥɢɜɪɟɤɟɊɚʂɟɧɚɤɦ

ɋɥɢɜɪɟɤɟɊɚʂɟɧɚɤɦ

ɋɥɢɜɪɟɤɟɊɚʂɟɧɚɤɦ

Ȼɭʁɢɱɧɢɢɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢɬɨɤɧɢɡɜɨɞɧɨɨɞɚɭɬɨɩɭɬɚ
ȻȽȾ– ɇɢɲ

ɋɥɢɜɪɟɤɟȳɟɡɚɜɟ ɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɞɟɨ

3
Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢɬɨɤɫɚɭɫɩɨɪɨɦɞɢɪɢɝɨɜɚɧɢɦ
ɪɟɠɢɦɨɦɭɫɥɨɜʂɟɧɢɦɪɚɞɨɦɏȿÄȭɟɪɞɚɩ³ɢɬɨ
- ɜɟʄɢɦɞɨɤɦɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ
- ɦɚʃɢɦɞɨɪɟɝɭɥ
Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢɬɨɤɫɚɭɫɩɨɪɨɦɞɢɪɢɝɨɜɚɧɢɦ
ɪɟɠɢɦɨɦɭɫɥɨɜʂɟɧɢɦɪɚɞɨɦɏȿÄȭɟɪɞɚɩ³
ɞɨɪɟɝɤɨɪɢɬɚ
Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨ– ɛɭʁɢɱɧɢ ɬɨɤ

ɏɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɜɨɞɨɬɨɤɚ
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ɈɫɟɧɱɟɧɚɩɨʂɚɫɭɜɨɞɨɬɨɰɢɜɨɞɚIɪɟɞɚ
ɇɟɨɫɟɧɱɟɧɚɩɨʂɚɫɭɜɨɞɨɬɨɰɢɜɨɞɚ,,ɪɟɞɚ
ɇɚɜɟɞɟɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɪɢɤɚɡɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢɈɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚɜɨɞɚI ɪɟɞɚɈɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚ
ɜɨɞɟII ɪɟɞɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɉɪɢɬɨɤɚ
Ʌɚɧɞɨɥɫɤɢɩɨɬɨɤɤɦ
ɉɪɢɬɨɤɚ
ɉɨɬɨɤȾɨɥɨɜɢ
ɉɪɢɬɨɤɚ
ɉɨɬɨɤɀɢɜɤɨɜɚɰɤɦ
ɉɪɢɬɨɤɚ
ɉɨɬɨɤɄɚɦɟɧɞɨɥɫɤɢɤɦ

ɋɥɢɜɪɟɤɟɆɨɪɚɜɟɄɈȻɪɟɠɚɧɟ 

1.1. ɉɪɢɬɨɤɚ
ɪȳɟɡɚɜɚ
Ɉɞɤɦɞɨɤɦɤɦ
ɉɪɢɬɨɤɚ
ɊɟɤɚɄɨʃɫɤɚɤɦ
ɉɪɢɬɨɤɚ
ɉɨɬɨɤȽɨɥɨɛɨɤɰɟɨɫɥɢɜɫɚ
ɩɪɢɬɨɤɚɦɚɤɦ
ɉɪɢɬɨɤɚ
Ɋɚʂɚɤɦ
ɋɥɢɜɪɟɤɟȳɟɡɚɜɟɄɈɆɄɪɫɧɚ 

ɋɅɂȼ
Ʌɨɤɚɰɢʁɚɭɲʄɚ
2
ɋɥɢɜɪȾɭɧɚɜɚɄɈɄɭɥɢɱ 

ȼɈȾɈɌɈɄ
ɉɪɢɩɚɞɧɨɫɬɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚ
1
ɪɟɤɚȼɆɨɪɚɜɚ
Ɉɞɤɦɞɨɤɦɤɦ

ȼɈȾɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿÄɆɈɊȺȼȺ³
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 ɪɟɤɚȳɟɡɚɜɚ
Ɉɞɤɦɞɨɤɦɤɦ
 ɉɪɢɬɨɤɚ
Ȼɚɞɪɢɤɚ-ɰɟɨɫɥɢɜɫɚ
ɩɪɢɬɨɤɚɦɚɤɦ

ȼɈȾɈɌɈɄ
ɉɪɢɩɚɞɧɨɫɬɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚ

ɪɟɤɚȼɆɨɪɚɜɚ
Ɉɞɤɦɞɨɤɦɤɦ
ɉɪɢɬɨɤɚ
ɉɨɬɨɤɋɟɥɢɲɬɟɤɦ
 ɉɪɢɬɨɤɚ
ɉɨɬɨɤɍɞɨɜɢɱɤɢɤɦ
1.3. ɉɪɢɬɨɤɚ
ɉɨɬɨɤɋɚɫɬɚɜɚɤɤɦ
 ɉɪɢɬɨɤɚ
ɉɨɬɨɤɉɨɬɨɤ ɤɦ
1.5. ɉɪɢɬɨɤɚ
ɉɟɬɪɢʁɟɜɫɤɢɩɨɬɨɤɤɦ
1.5.1. ɉɪɢɬɨɤɚ
ȶɢɪɢɥɨɜɚɱɤɢɩɨɬɨɤɤɦ
1.6. ɉɪɢɬɨɤɚ
ȼɭɱɚɱɤɢɩɨɬɨɤɤɦ

ȼɈȾɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿÄȾɍɇȺȼ³

Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢɬɨɤɭɭɫɩɨɪɭɞɢɪɢɝɨɜɚɧɢɦɪɟɠɢɦɨɦ
ɭɫɥɨɜʂɟɧɢɦɪɚɞɨɦɏȿÄȭɟɪɞɚɩ³
Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢɬɨɤɭɭɫɩɨɪɭɡɚɜɟʄɟɜɨɞɟɨɞɪ
ȳɟɡɚɜɟɭɪɚɻɟɧɨɩɪɨʁɟɤɬɧɨɪɟɲɟʃɟɭɪɟɻɟʃɚ
ɫɥɢɜɚȻɚɞɪɢɤɟ ɤɚɧɚɥɢɐɋ ɧɢʁɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ

Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨ-ɛɭʁɢɱɧɢɬɨɤɤɨʁɢɨɛɭɯɜɚɬɚɢ
ɭɪɟɻɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɭɧɚɫɟʂɭɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ȼɭʁɢɱɧɢɬɨɤɤɨʁɢɨɛɭɯɜɚɬɚɢɭɪɟɻɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɭɧɚɫɟʂɢɦɚɄɨɜɚɱɢʄɟɜɨɢɅɟɲɬɚɪ
Ȼɭʁɢɱɧɢɬɨɤɤɨʁɢɨɛɭɯɜɚɬɚɢɭɪɟɻɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɭɧɚɫɟʂɢɦɚȼɭɱɚɤɢɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ȼɭʁɢɱɧɢɩɨɬɨɤ

Ȼɭʁɢɱɧɢɬɨɤ

Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨ– ɛɭʁɢɱɧɢɬɨɤ


Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢɬɨɤɫɚɞɢɪɢɝɨɜɚɧɢɦɪɟɠɢɦɨɦ
ɭɫɥɨɜʂɟɧɢɦɪɚɞɨɦɏȿÄȭɟɪɞɚɩ³
Ȼɭʁɢɱɧɢɬɨɤ

ɏɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɜɨɞɨɬɨɤɚ
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ɋɥɢɜɪɟɤɟȾɭɧɚɜɚɄɈɈɪɟɲɚɰ

ɋɥɢɜɪɟɤɟȾɭɧɚɜɚɄɈɍɞɨɜɢɰɟ

ɋɥɢɜɪɟɤɟȾɭɧɚɜɚɄɈɋɟɨɧɟ

ɋɥɢɜɪɟɤɟȾɭɧɚɜɚɄɈɍɞɨɜɢɰɟɄɈɋɟɨɧɟ

ɋɥɢɜɪɟɤɟȾɭɧɚɜɍɲʄɟɭɡɨɧɢɌɜɪɻɚɜɟ

ɋɥɢɜɉɟɬɪɢʁɟɜɫɤɨɝɩɨɬɨɤɚɫɚɭɲʄɟɦɧɚɫɩɨʁɭ
ɭɥɢɰɚɉɟɬɪɢʁɟɜɫɤɚɢɋɬɚɪɰɚȼɭʁɚɞɢɧɚ
ɋɥɢɜɪɟɤɟȾɭɧɚɜɍɲʄɟɭȳɟɡɚɜɫɤɨʁɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɢ
ɫɚɟɜɚɤɭɚɰɢʁɨɦɩɪɟɤɨɤɚɧɚɥɫɤɟ
ɦɪɟɠɟɢɐɋÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ɭɪɟɤɭȾɭɧɚɜ
ɋɥɢɜɪɟɤɟɆɨɪɚɜɟɄɈȻɪɟɠɚɧɟ –
Ɋɟɝɭɥɚɰɢʁɚ
ɋɥɢɜɪɟɤɟȳɟɡɚɜɟɄɈɅɢɩɟ –
ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚ

ɋɅɂȼ
Ʌɨɤɚɰɢʁɚɭɲʄɚ


ɏɂȾɊɈȽɊȺɎɋɄȿɄȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȿɉɈȾɊɍɑȳȺɉɈȾȺɐɂɈȼɈȾɈɌɈɐɂɆȺɈɉɈȾɊɍɑȳɂɆȺɍȽɊɈɀȿɇɂɆɈȾɉɈɉɅȺȼȺɂ
ɉɊɈȻɅȿɆȺɌɂɐɂɁȺɒɌɂɌȿ

15. март 2012. године
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ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɫɢɫɬɟɦɜɟɡɚɩɨɞɪɭɱʁɚ


ȿɮɢɤɚɫɧɨɫɬɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɡɚɲɬɢɬɭɨɞɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɜɢɞɨɜɚɲɬɟɬɧɨɝ
ɞɟʁɫɬɜɚɜɨɞɚII ɪɟɞɚɭɞɢɪɟɤɬɧɨʁʁɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚɭɫɥɨɜɚɡɚɩɪɢɫɬɭɩ
ɭɝɪɨɠɟɧɢɦ ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ ɝɪɚɞɚ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɨʁ ɥɢɧɢʁɢ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɯɢɞɪɨɥɨɲɤɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ
ɱɢʁɚ ɫɟ ɨɞɛɪɚɧɚ ɦɨɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚ  ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ
ɜɚɧɪɟɞɧɨɦɫɬɚʃɭ
ɋɚɫɬɚɜɧɢɞɟɨȽɪɚɞɫɤɨɝɩɥɚɧɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚ ɜɨɞɚ II ɪɟɞɚʁɟɞɟɬɚʂɚɧɩɥɚɧ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɩɨɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚɩɭɬɚɭɡɧɟɨɩɯɨɞɧɟɩɨɞɚɬɤɟ
ɨɞɡɧɚɱɚʁɚɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɟ
ȿɮɢɤɚɫɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɡɚ ʁɟ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜ ɡɚ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɭ ɪɚɡɦɟɧɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ
ɞɨɧɨɲɟʃɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɢɯɨɞɥɭɤɚɭɬɨɤɭɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɋɚɫɬɚɜɧɢɞɟɨɨɜɨɝɩɥɚɧɚʁɟɩɪɟɝɥɟɞɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɯɢɮɚɤɫ ɜɟɡɚɢɡɦɟɻɭɭɱɟɫɧɢɤɚ.


IIɈɉȿɊȺɌɂȼɇɂɉɅȺɇ
ɁȺɈȾȻɊȺɇɍɈȾɉɈɉɅȺȼȺɁȺȼɈȾȿIIɊȿȾȺ
ɇȺɉɈȾɊɍɑȳɍȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺ

II-ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺɁȺ ȼɈȾȿ II ɊȿȾȺɇȺɉɈȾɊɍɑȳɍ
ȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺ



1.
ɒȿɆȺɈɋɇɈȼɇɂɏȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɍɈȾȻɊȺɇɂɈȾɉɈɉɅȺȼȺɇȺ
ɉɈȾɊɍɑȳɍȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺ

-9-

ɍ

ɇȺȾɅȿɀɇɈɋɌɂ



ȳȼɉ

ȽɄȺɈɬɤɥɚʃɚʃɟɩɨɫɥɟɞɢɰɚɨɞɲɬɟɬɧɨɝɞɟʁɫɬɜɚɜɨɞɚ

ȽɄȺȺɥɚɪɦɢɪɚʃɟɢɟɜɚɤɭɚɰɢʁɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ

ȽɄȺȻɟɡɛɟɞɧɨɫɬʂɭɞɢɢɢɦɨɜɢɧeɢɤɨɧɬɪɨɥɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ

ȽɄȺɈȻȿɁȻȿȭȿȵȿɍɋɅɈȼȺɁȺɎɍɇɄɐɂɈɇɂɋȺȵȿȼɂɌȺɅɇɂɏɋɂɋɌȿɆȺ

- 10 -
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ɇȺɉɈɆȿɇȺ
Ɉɜɨɦɲɟɦɨɦɧɢʁɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚɞɢɧɚɦɢɤɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɋɜɚɤɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɨɛɭɤɜɚɬɚɬɪɢɮɚɡɟ
x ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ - ɭɩɟɪɢɨɞɭɪɟɞɨɜɧɢɯɯɢɞɪɨɥɨɲɤɢɯɨɤɨɥɧɨɫɬɢ
x ɢɧɬɟɡɢɜɧɨɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ - ɭɩɟɪɢɨɞɭɧɚɫɬɚɧɤɚɨɩɚɫɧɨɬɢ
x ɜɚɧɪɟɞɧɨɫɬɚʃɟ - ɭɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚɞɢɪɟɤɬɧɟɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɢɞɨɛɚɪɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɲɬɟɬɧɨɝɞɟʁɫɬɜɚɜɨɞɚɛɟɡɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɨɞɛɪɚɧɟ

ȼKȺɉɪɭɠɚʃɟɫɬɪɭɱɧɟɩɨɦɨʄɢɭʂɭɞɫɬɜɭɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɢɢɨɩɪɟɦɢɭ
ɜɚɧɪɟɞɧɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɛɟɡɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯɡɚɲɬɢɬɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ

ȼɨɞɨɬɨɰɢɧɚɤɨʁɢɦɚɧɢɫɭɢɡɝɪɚɻɟɧɢɡɚɲɬɢɬɧɢɨɛʁɟɤɬɢɢɩɨɞɪɭɱʁɟɭɡɚɥɟɻɭ
ɩɞɛɪɚɦɛɟɧɟɥɢɧɢʁɟ



Ʉɨɦɭɧɚɥɧɟɚɤɬɢɜɧɫɬɢ

ȼɏȺɂɡɪɚɞɚɢɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɚɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɡɚɨɨɩ
ɡɚɫɟɤɬɨɪɟȾɢɆ
ȼɏȺɉɪɨɝɧɨɡɚɯɢɞɪɨɥɨɲɤɢɯɩɨʁɚɜɚ-ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɧɚʁɚɜɟɢɭɩɨɡɨɪɟʃɚ




ȽɏȺɂɡɪɚɞɚɢɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɚɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɡɚɨɨɩɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚ
ȽɏȺɉɪɨɝɧɨɡɚɯɢɞɪɨɥɨɲɤɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɢɯɩɨʁɚɜɚ-ɪɚɡɪɚɞɚɦɨɞɟɥɚ
ɩɪɨɝɧɨɡɟɢɩɪɨɰɟɞɭɪɟɧɚʁɚɜɟɢɭɩɨɡɨɪɟʃɚ
ȽɏȺȺɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɡɚɥɟɞɻɭɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟɥɢɧɢʁɟ-ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɢ
ɜɚɧɪɟɞɧɟɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ



ȼɏȺȺɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɨɞɛɪɚɦɛɟɧɨʁɥɢɧɢʁɢɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɮɚɡɚɦɚɨɞɛɪɚɧɟ

ȽȺȺɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɢɟɞɭɤɚɰɢʁɚʁɚɜɧɨɫɬɢ





ɏɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɚɤɬɢɜɧɫɬɢ

ȽȺȺɊɚɫɩɨɞɟɥɚɡɚɞɭɠɟʃɚɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ-ɪɚɡɪɚɞɚɢɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɨɨɩ

ȽȺȺɍɫɬɪɨʁɫɬɜɨɝɪɚɞɫɤɨɝɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɨɨɩ-ɭɫɚɝɚɥɚɲɚɜɚʃɟ
ɫɚɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɡɚɨɨɩ

ȽȺȺɈɛɟɡɛɟɻɟʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɨɩɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɝɪɚɞɚ-ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɝɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɨɨɩ




Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɫɬɢ

ȼɨɞɨɬɨɰɢɧɚɤɨʁɢɦɚɧɢɫɭɢɡɝɪɚɻɟɧɢɡɚɲɬɢɬɧɢɨɛʁɟɤɬɢɢɩɨɞɪɭɱʁɟɭ
ɡɚɥɟɻɭɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟɥɢɧɢʁɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɝɪɚɞɚ

ȼȺȺɈɛɟɡɛɟɻɟʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɨɩɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɩɨɦɨʄɧɢɤɚɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚɭɨɤɜɢɪɭɝɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɨɨɩ

ȼȺȺɊɚɫɩɨɞɟɥɚɡɚɞɭɠɟʃɚɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ-ɪɚɡɪɚɞɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚ
ɨɨɩ

ȼȺȺɍɫɬɪɨʁɫɬɜɨɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɨɨɩ



ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ

ɇɚɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚɧɚɤɨʁɢɦɚɫɭɢɡɝɪɚɻɟɧɢɡɚɲɬɢɬɧɢɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɨɛʁɟɤɬɢ

ȼɈȾɈɉɊɂȼɊȿȾɇȿ
³ɋɊȻɂȳȺȼɈȾȿ´

Ɉɞɛɪɚɧɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɞɪɭɝɢɯɜɢɞɨɜɚɲɬɟɬɧɨɝɞɟʁɫɬɜɚɜɨɞɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚ
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ɊɍɄɈȼɈȭȿȵȿ ɈȾȻɊȺɇɈɆ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ ɁȺ ȼɈȾȿ II ɊȿȾȺ ɇȺ ɉɈȾɊɍɑȳɍ
ȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺ

Ɋɭɤɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɨɦɡɚ ɜɨɞɟ II ɪɟɞɚɡɚɫɧɨɜɚɧɨʁɟɧɚɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚʁɚɫɧɟɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ
ɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟɞɢɪɟɤɬɧɢɯɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚ
ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɲɬɟɬɧɨɝɞɟʁɫɬɜɚɭɡɭɱɟɲʄɟ
- Ƚɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɑɥɚɧɚȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɚɧɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟ


ɢ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ- ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɩɥɚɧɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɡɚɜɨɞɟII ɪɟɞɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ.
- Ƚɪɚɞɫɤɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ - ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɫɥɭɠɛɟ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ɥɢɰɚ –
ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ ɡɚ ɞɟɥɨɜɟ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɝɪɚɞɚ ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ  ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɚɨ
ɰɟɥɢɧɟɦɨɪɚʁɭɡɚɫɟɛɧɨɲɬɢɬɢɬɢɝɪɚɞɫɤɢɤɨɦɭɧɚɥɧɢɫɢɫɬɟɦɢɢɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɚɨɩɟɪɚɬɢɜɚɤɨʁɚ
ɦɨɪɚɛɢɬɢɚɧɝɚɠɨɜɚɧɚɭɨɞɛɪɚɧɢ
- ȼɢɬɚɥɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚ - ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟɫɚɫɟɞɢɲɬɟɦɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚ
ɛɟɡ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɞɜɢʁɚɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɝɪɚɞɚ ɭ ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ - ɡɚɞɨɜɨʂɟʃɟ
ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨ
ɫɩɚɲɚɜɚʃɟɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɢɞɨɛɚɪɚ
ɒɟɦɨɦ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɫɭ ɩɪɚɜɰɢ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ ɩɪɚɜɰɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɟ ɢ
ɞɢɪɟɤɬɧɟɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟɨɜɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚɭɡɩɨɲɬɨɜɚʃɟɩɪɢɧɰɢɩɚɯɢʁɟɪɚɪɯɢʁɟɢɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ




ɒɟɦɚɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚɨɞɛɪɚɧɨɦɨɞɩɨɩɥɚɜɚɜɨɞɚ,,ɪɟɞɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚ

ȽɟɧɟɪɚɥɧɚɲɟɦɚɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɨɞɛɪɚɧɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞɜɨɞɚIIɪɟɞɚ
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ɩɨɜɟɪɟɧɢɰɢ

ɑɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
ɧɚɞɥɟɠɚɧɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢɨɞɛɪɚɧɟɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ

Ƚɪɚɞɫɤɢɲɬɚɛɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɩɨɜɟɪɟɧɢɰɢ

ɋȿɈɋɄȺɇȺɋȿȴȺ
ɍɊȿȭȿɇȿɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇȿɉɈȼɊɒɂɇȿ

ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ

ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ

ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ

ɄɈɆɍɇȺɅɇȺ

ɈɉȿɊȺɌɂȼȺ
ȼɈȳɋɄȺ ɋɊȻɂȳȿ

ɈȾȽɈȼɈɊɇȺɅɂɐȺ

ɉɈɅɂɐɂȳȺ

ɉɌɌ

ɀɌɉ

ȿɉɋ

ɉɊɈɌɂȼɉɈɀȺɊɇȺɁȺɒɌɂɌȺ

ɆȿȾɂɐɂɇɋɄȿ ɋɅɍɀȻȿ

ɐɂȼɂɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ

ɈȾȽɈȼɈɊɇȺ ɅɂɐȺ

ɉɍɌɇȺɉɊɂȼɊȿȾȺ

ȳȺȼɇȺ
ɉɊȿȾɍɁȿȶȺ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɚɥɢɰɚ

ȽɊȺȾɋɆȿȾȿɊȿȼɈɂȾɈȻɊȺɈȾɉɈɋȿȻɇɈȽɁɇȺɑȺȳȺ
ɂɇȾɍɋɌɊɂȳɋɄȺɁɈɇȺɂɂɇȾɍɋɌɊɂȳɋɄɂɉɈȽɈɇɂɍɋɄɅɈɉɍȵȿ
ɋȿɈɋɄȺɇȺɋȿȴȺ
ɍɊȿȭȿɇȿɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇȿɉɈȼɊɒɂɇȿ
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ȼɈȾɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿ³ɆɈɊȺȼȺ´

ɊɏɆɁ

ɏȿ³ȭɟɪɞɚɩ´

ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɩɪɟɞɭɡɟɰɟȾȼɉ
³ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ´
ɫɟɤɬɨɪɫɤʁɢɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰȼɉ³Ⱦɭɧɚɜ´
ɫɟɤɬɨɪɫɤʁɢɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰȼɉ³Ɇɨɪɚɜɚ´

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɚɥɢɰɚ
ɢɡɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɯɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯɩɥɚɧɨɜɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
___________________________________________________
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ- ɫɟɤɬɨɪɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
ȳȼɉ³ɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ´
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɡɚɜɨɞɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟ³Ⱦɭɧɚɜ´
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɡɚɜɨɞɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟ³Ɇɨɪɚɜɚ´
ɉɨɦɨʄɧɢɤɪɭɤɡɚȼɉ³Ⱦɭɧɚɜ´
ɉɨɦɨʄɧɢɤɪɭɤɡɚȼɉ³Ɇɨɪɚɜɚ”

ȼɈȾɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿ³ȾɍɇȺȼ´

ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ

Ɋɭɤɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɨɦɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚ
ȾȿɌȺȴɇȺɒȿɆȺɊɍɄɈȼɈȭȿȵȺɂɄɈɈɊȾɂɇȺɐɂȳȿȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɍɈȾȻɊȺɇɂɈȾɉɈɉɅȺȼȺ
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ɦɚʁ

ɊɏɆɁ

ɏȿ³ȭɟɪɞɚɩ´

Ⱦȼɉ ³ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ´
ɫɟɤɬɨɪɫɤɢ ɪɭɤɨɜɨɞɡɚ ɫɟɤɬɨɪ Ⱦ
ɫɟɤɬɨɪɫɤɢ ɪɭɤɨɜɨɞɡɚ ɫɟɤɬɨɪ Ɇ

Ɋɚɞɢɧɚɰ

Ɂɛɪɞɨ

ɤɨɨɪɞɢɧɚ
ɰɢʁɚ

ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ

ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɰɢɡɚɜɨɞɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟ³Ɇɨɪɚɜɚ´

Ʉɨ
ɒɚɥɢɧɚɰ

ɄɨɄɭɥɢɱ

ɄɨɅɢɩɟ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɚɥɢɰɚ

ɄɈɋȺɊȺɈɊɐɂ
ɄɨɅɭɝɚɜɱɢɧɚ
ɄɨɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚ
ɉɄ ³Ƚɨɞɨɦɢɧ”ɭɫɬɟɱɚʁɭ
ɄɨɅɢɩɟ

ȼɈȳɋɄȺɋɊȻɂȳȿ

ɈɉȿɊȺɌɂȼȺɩɪɢɜɫɭɛʁɟɤɚɬɚ

ɉɌɌ

ɀɌɉ

ȿɉɋ

ɉɈɅɂɐɂȳȺ

ɉɊɈɌɂȼɉɈɀȺɊɇȺɁȺɒɌɂɌȺ

ɆȿȾɂɐɂɇɋɄȿɋɅɍɀȻȿ

ɐɂȼɂɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ
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ɩɪɢɨɛɚʂɟɛɭʁɢɱɧɢɯ
ɩɨɬɨɤɚ
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ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ

ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ

Ʉɭɥɢɱ

ȳȺȼɇȺɄɈɆɉɊȿȾɍɁȿȶȺ

ɒɚɥɢɧɚɰ

ɫɟɨɫɤɚɧɚɫɟʂɚ

Ʌɢɩɟ

ɩɪɢɨɛɚʂɟ
ɪɟɤɟȾɭɧɚɜ
ɋɟɨɧɟ
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ɉɄ
Ƚɨɞɨɦɢɧ
ɭɫɬɟɱɚʁɭ
ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɰɢɡɚɜɨɞɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟ³Ⱦɭɧɚɜ´

ɑɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
ɧɚɞɥɟɠɚɧɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

Ʉɨɥɚɪɢ

ɉɥɚɜɢɧɚɰ
Ⱦɨʃɢ
ɝɪɚɞ
Ʉɞɭɞ

ȼɪɚɧɨɜɨ
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Ƚɨɞɨɦɢɧ
Ɋɚʂɚ

ɋɥɚɜɢʁɚ

Ɇɚɥɚ
Ʉɪɫɧɚ

"ɀɟɋȾl"
ɢɡɜɨɪɢɲ
Ɋɚɞɢɧɚɰ
Ɇɚɥɨ
Ɉɪɚɲʁɟ

ɉɚɩɚɡɨɜɚ
ɰ

ɋɤɨɛɚʂ

"ɀɟɋȾ"
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ɩɨɦɨɰɧɢɤɪɭɤɡɚȼɉ³Ⱦɭɧɚɜ´
ɩɨɦɨɰɧɢɤɪɭɤɡɚȼɉ³Ɇɨɪɚɜɚ´
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Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ
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ɋɭɜɨɞɨɥ

ɐɚɪɢɧɚ
ɋɜɟɬɢ
ɋɚɜɚ
Ʌɚɞɧɚ
ɜɨɞɚ
Ʌɟɲɬɚɪ

ɋɚɪɚɨɪɰɢ

ɉɄ
Ƚɨɞɨɦɢɧ
ɭɫɬɟɱɚʁɭ
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Ɍɜɪɻɚɜɚ

Ʌɚɧɞɨɥ
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Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚ
ɰ

ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ

ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ
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ɡɧɚɱɚʁɚ
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ɇȺɋȿȴȿɋɆȿȾȿɊȿȼɈ
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ɋɭɛʁɟɤɬɢɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚɨɞɛɪɚɧɨɦɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚɜɨɞɟIIɪɟɞɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚ-
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚɫɭɛʁɟɤɚɬɚɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚɭɨɞɛɪɚɧɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚ





Ƚɪɚɞɫɤɢɲɬɚɛɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ,

ɑɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɚɧɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢ
ɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ,
ɉɨɦɨʄɧɢɰɢɱɥɚɧɚɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢ
ɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
. Ɍɟɯɧɢɱɤɢɫɟɤɬɨɪɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɝɪɚɞɫɤɢɯɜɢɬɚɥɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚ ɢɩɨɜɟɪɟɧɢɰɢɢɡɩɥɚɧɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞɩɨɩɥɚɜɚ.
ɋɯɨɞɧɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɦ ɩɥɚɧɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ - ɝɨɞɢɧɟ ɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɝɥɚɜʂɚ ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ, ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɡɚɞɭɠɟɧ ʁɟ ɑɥɚɧ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɲɬɚɛɚ ɡɚ
ɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɚɧɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢɨɞɛɪɚɧɟɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
Ʌɢɰɟ ɡɚɞɭɠɟɧɨ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ʁɟɞɢɧɢɰɟɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ʁɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɫɜɨʁɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɞɭɠɧɨ ɞɚ ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨ
ɪɚɡɦɟʃɭʁɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨɞɡɧɚɱɚʁɚɡɚ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɞɛɪɚɧɨɦɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɜɨɞɚɦɚ
II ɪɟɞɚ, ɫɚ ʁɚɜɧɢɦ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟɦ, ɧɚɞɥɟɠɧɢɦ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɧɚɜɨɞɚɦɚI ɪɟɞɚ, ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢʁɟɞɢɧɢɰɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
Ʌɢɰɟɡɚɞɭɠɟɧɨɥɨɤɚɧɢɦɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɩɥɚɧɨɦɞɭɠɧɨʁɟɞɚɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɩɨɞɚɬɤɟɨɫɜɢɦ
ɩɨɩɥɚɜɧɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɨ ɩɨɩɥɚɜɚɦɚ II ɪɟɞɚ ɢ ɞɚ ɢɯ ɞɨɫɬɚɜɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ ʁɚɜɧɨɦ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɩɪɟɞɭɡɟʄɭ
Ʌɢɰɟ ɡɚɞɭɠɟɧɨ ɥɨɤɚɧɢɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɞɭɠɧɨ ʁɟ ɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟɢɫɩɪɨɜɨɞɢɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɤɚɨɪɟɞɨɜɧɭɢɜɚɧɪɟɞɧɭɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ, ɚɥɢɢ
ɩɪɢɥɢɤɨɦɩɪɨɝɥɚɲɟʃɚɜɚɧɪɟɞɧɨɝɫɬɚʃɚ Ɂɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯɪɚɞɨɜɚɭɰɢʂɭɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɡɚɲɬɢɬɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ  ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɞɪ  ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢ
ɫɬɪɭɱɧɟ ɢɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɌɚɤɜɟɫɥɭɠɛɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɁɚɤɨɧɨɦɨ
ɜɚɧɪɟɞɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɲɬɚɛɚ ɡɚ ɜɪɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ʌɢɰɟɡɚɞɭɠɟɧɨɥɨɤɚɧɢɦɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɩɥɚɧɨɦɪɭɤɨɜɨɞɢɫɥɟɞɟʄɢɦɰɟɥɢɧɚɦɚ
-ɬɟɯɧɢɱɤɢɫɟɤɬɨɪɫɬɪɭɱɧɚɥɢɰɚɢɡɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɤɨʁɟɫɟɛɚɜɟɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɦɨɞɛɪɚɧɟ
ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢ ɬɨ Ⱦȼɉ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɢ ɫɬɪɭɱɧɚ ɥɢɰɚ ɢɡ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɨʁɚ ɫɜɨʁɨɦ  ɨɩɟɪɚɬɢɜɨɦ
ɞɢɪɟɤɬɧɨɭɱɟɫɬɜɭʁɭɭɨɞɛɪɚɧɢ ȳɚɜɧɚɤɨɦɭɧɚɥɧɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚ 
-ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɝɪɚɞɫɤɢɯɜɢɬɚɥɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚ - ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟɫɥɭɠɛɟ Ɇɍɉ ɢɞɪ
-ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨʁɢɭɨɞɛɪɚɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɩɨɫɟɛɧɭɰɟɥɢɧɭ
ɋɟɞɢɲɬɟɒɬɚɛɚɢɫɢɫɬɟɦɜɟɡɚ
ɋɟɞɢɲɬɟɒɬɚɛɚʁɟɡɝɪɚɞɚȽɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɫɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦɫɢɫɬɟɦɨɦɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ–
ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ, ɮɚɤɫɨɦɢɪɚɞɢɨɜɟɡɚɦɚ.
ɑɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɚɧɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ 
Ʌɢɰɟɡɚɞɭɠɟɧɨɥɨɤɚɥɧɢɦɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɩɥɚɧɨɦ 

ɑɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɚɧɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢɨɞɛɪɚɧɟ
ɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞɜɨɞɚIIɪɟɞɚ Ʌɢɰɟɡɚɞɭɠɟɧɨɥɨɤɚɥɧɢɦɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɩɥɚɧɨɦ ɡɚɜɪɟɦɟ
ɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɜɪɲɢɧɚɪɨɱɢɬɨɫɥɟɞɟʄɟɩɨɫɥɨɜɟ
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Ɏɚɡɚɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
  Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ  ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɤɨɞ ɫɜɢɯ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ
 Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɭɫɥɨɜɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ
ɩɥɚɧɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɤɨɞɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɤɨʁɟɱɢɧɟɜɢɬɚɥɧɟɫɢɫɬɟɦɟɝɪɚɞɚ
Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟɭɫɥɨɜɟɡɚɢɧɬɟɝɪɚɥɧɟɢɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɢ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯɩɥɚɧɨɜɚɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɪɚɞɭɪɟɞɨɜɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ
 Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ  ɡɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɟɝɪɚɞɚ
 Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɭɫɥɨɜɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɢ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɭʁɚɜɧɨɫɬɢ
 Ɉɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɩɪɢɯɜɚɬɧɢɯ
ɰɟɧɬɚɪɚɡɚɩɪɢɯɜɚɬʂɭɞɢɢɢɦɨɜɢɧɟɭɪɟɞɨɜɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚ
Ɏɚɡɚɪɟɞɨɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
 Ɋɭɤɨɜɨɞɢ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚ ɪɚɞɨɦ ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ  ɫɟɤɬɨɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɜɢɬɚɧɥɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚ ɢɩɨɜɟɪɟɧɢɰɢɦɚɢɡɩɥɚɧɚ ɨɞɛɪɚɧɟ
ɨɞɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚɜɨɞɟII ɪɟɞɚ ɭɜɚɧɪɟɞɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚ.
ɋɚɪɚɻɭʁɟɫɚɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɥɟɞɚɡɚɜɨɞɧɚɩɨɞɪɭɱʁɚȾɭɧɚɜ
ɢɆɨɪɚɜɚ
ɋɚɪɚɻɭʁɟɫɚɫɟɤɬɨɪɫɤɢɦɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɟɦȾȼɉ sɋɦɟɞɟɪɟɜɨs ɫɟɤɬɨɪȾɢɫɟɤɬɨɪɆ
-

10. ɍ ɨɤɜɨɪɢ ɒɬɚɛɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢɡɞɚʁɟ ɧɚɪɟɞɛɭ ɨ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɭ ɦɟɪɚ ɡɚ
ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɩɨɩɥɚɜɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɧɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɞɪɭɝɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɞɪ

Ɏɚɡɚɧɚɤɨɧɩɪɟɫɬɚɧɤɚɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
11 Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɭɫɥɨɜɟ  ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɦɟɪɚ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɧɚ
ɨɬɤɥɚʃɚʃɭɩɨɫɥɟɞɢɰɚɩɨɩɥɚɜɚ ɜɨɞɚ II ɪɟɞɚ ɩɨɩɪɟɫɬɚɧɤɭɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

ɉɨɦɨʄɧɢɰɢɑɥɚɧɚȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɧɨɝɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢɨɞɛɪɚɧɟɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɨɞɜɨɞɚIIɪɟɞɚ


ɉɨɦɨʄɧɢɤ ɑɥɚɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɚɧɡɚ ɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢ
ɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ, ɜɪɲɢɫɥɟɞɟʄɟɩɨɫɥɨɜɟ, ɭɫɜɢɦɮɚɡɚɦɚɨɞɛɪɚɧɟ ɤɚɨɢɭɮɚɡɢɜɚɧɪɟɞɧɨɝ
ɫɬɚʃɚɨɞɧɨɫɧɨɭɮɚɡɢɨɬɤɥɚʃɚʃɚɩɨɫɥɟɞɢɰɚɲɬɟɬɚ
1. Ⱦɢɪɟɤɬɧɨɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɚɤɨɞɫɭɛʁɟɤɚɬɚɤɨʁɢɭɱɟɫɬɜɭʁɭ
ɭɨɞɛɪɚɧɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚɜɨɞɟ II ɪɟɞɚ
 Ʉɨɨɪɞɢɧɢɪɚɪɚɞɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚɩɨɦɨʄɧɢɤɚɢɨɬɨɦɟɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚɒɬɚɛɚ
3. ȼɪɲɢɧɟɩɨɫɪɟɞɚɧɭɜɢɞɫɬɚʃɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɤɨʁɟɦɨɠɟɛɢɬɢɭɝɪɨɠɟɧɨɭɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢʁɢ
ɫɚɩɨɜɟɪɟɧɢɤɨɦɭɮɚɡɢɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
 ȼɪɲɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɚɧ ɭɜɢɞ ɫɬɚʃɚ ɧɚ ɭɝɪɨɠɟɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɭ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢʁɢ ɫɚ
ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɨɦ
5. ɋɩɪɨɜɨɞɢɧɚɪɟɞɛɟ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚɑɥɚɧɚȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɨɝ
ɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ, ɢɧɮɨɪɦɢɲɟɝɚɨɫɬɚʃɭɧɚɬɟɪɟɧɭɢɩɪɟɞɥɚɠɟ
ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɪɚɞɨɜɚɢɦɟɪɚɤɨʁɢɢɡɢɫɤɭʁɭɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟɬɪɨɲɤɨɜɟɭɬɨɤɭɨɞɛɪɚɧɟ, ɤɚɨɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟɬɪɨɲɤɨɜɟɡɚɨɬɤɥɚʃɚʃɟɩɨɫɥɟɞɢɰɚɩɨɩɥɚɜɚ
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6. ɂɡɞɚʁɟ ɧɚɥɨɝɟ ɩɨɜɟɪɟɧɢɰɢɦɚ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɫɜɟ ɯɢɬɧɟ ɪɚɞɨɜɟ ɧɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨʁɦɪɟɠɢ
 ȼɨɞɢ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɨ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɦɟɪɚɦɚ ɢ ɭɬɪɨɲɟɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ ɬɨɤɭ
ɨɞɛɪɚɧɟɢɨɬɤɥɚʃɚʃɭɩɨɫɥɟɞɢɰɚɩɨɩɥɚɜɚ
8. ɉɨɞɧɨɫɢɢɡɜɟɲɬɚʁ ɩɨɦɨʄɧɢɤɭɑɥɚɧɚȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɧɨɝ
ɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ ɩɨɡɚɜɪɲɟɬɤɭɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ, ɚɩɨɩɨɬɪɟɛɢ
ɢɭɬɨɤɭɨɞɛɪɚɧɟ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɰɢɉɨɦɨʄɧɢɤɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɰɢ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ ɑɥɚɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɲɬɚɛɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɡɚ
ɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ, ɜɪɲɟɧɚɪɨɱɢɬɨɫɥɟɞɟʄɟɩɨɫɥɨɜɟɭɫɜɢɦɮɚɡɚɦɚɨɞɛɪɚɧɟ
ɤɚɨɢɭɮɚɡɢɜɚɧɪɟɞɧɨɝɫɬɚʃɚɨɞɧɨɫɧɨɭɮɚɡɢɨɬɤɥɚʃɚʃɚɩɨɫɥɟɞɢɰɚɲɬɟɬɚ
ȼɪɲɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɚɧɭɜɢɞɭɫɬɚʃɟɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɢɞɨɫɬɚɜʂɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɩɨɦɨʄɧɢɰɢɦɚ
ɉɪɟɞɥɚɠɭɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɢɦɟɪɚɧɚɫɜɨɦɬɟɪɟɧɭɭɡɨɧɢɨɞɛɪɚɧɟɭɬɨɤɭ
Ɉɪɝɚɧɢɡɭʁɭɢɪɭɤɨɜɨɞɟɯɢɬɧɢɦɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢɦɟɪɚɦɚɭɫɜɨɦɪɟɨɧɭ ɭɥɢɰɢ 
ɂɡɜɟɲɬɚɜɚʁɭɩɨɦɨʄɧɢɤɚɨɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦɦɟɪɚɦɚɢɜɨɞɟɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭɨɫɬɚʃɭɧɚɬɟɪɟɧɭ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨɦʂɭɞɫɬɜɭɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɢɢɞɪ
ɉɨɫɟɛɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚɤɨʁɢɱɢɧɟɫɚɫɬɚɜɧɢɞɟɨɨɜɨɝɩɥɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɫɭɩɨɜɟɪɟɧɢɰɢ
ɢʃɢɯɨɜɢɡɚɦɟɧɢɰɢɡɚɞɟɥɨɜɟɩɨɞɪɭɱʁɚɭɫɥɢɜɨɜɟɫɚɢɡɜɪɲɟɧɨɦɪɟɨɧɢɡɚɰɢʁɨɦ
Ɉɜɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɫɭɫɜɢɩɨɬɪɟɛɧɢɩɨɞɚɰɢɨɞɡɧɚɱɚʁɚɡɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭɭ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɮɚɡɚɦɚɨɞɛɪɚɧɟ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɚɥɢɰɚɜɢɬɚɥɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚ
ɉɨɫɟɛɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚɤɨʁɢɫɭɫɚɫɬɚɜɧɢɞɟɨɨɜɨɝɉɥɚɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɚɫɭɨɞɝɨɜɨɪɧɚɥɢɰɚ
ɢʃɢɯɨɜɢɡɚɦɟɧɢɰɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɤɨʁɢɱɢɧɟɜɢɬɚɥɧɟɫɢɫɬɟɦɟɝɪɚɞɚɫɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɦ ɭɥɨɝɨɦɭ
ɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ȳɄɉ ³ȼɨɞɨɜɨɞ´ ȳɄɉ ɑɢɫɬɨʄɚ, ȳɄɉ ɉɚɪɤɢɧɝ ɫɟɪɜɢɫ ɉɁɉ
ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɉɭɧɤɬ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɐɢɜɢɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ Ɉɩɲɬɚ ɛɨɥɧɢɰɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, Ɂɐ ɋɜɟɬɢ
Ʌɭɤɚ ɢɞɪ
Ɉɜɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɫɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢ ɫɜɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭ ɭ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɮɚɡɚɦɚɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚɜɨɞɟ II ɪɟɞɚ.
3.
ɋɍȻȳȿɄɌɂɋɉɊɈȼɈȭȿȵȺɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺɁȺ ȼɈȾȿII ɊȿȾȺ

Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟ


ɉɨɞɪɭɱʁɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɨɞɟʂɟɧɨ ɲɟɦɨɦ ɪɟɨɧɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ ɞɜɚ ɜɨɞɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
³Ⱦɭɧɚɜ´ ɢ ³Ɇɨɪɚɜɚ´ ɩɨɤɪɢɜɚ Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɨ ȼɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ³ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ´ ɫɚ
ɡɚɞɭɠɟʃɢɦɚ ɤɨʁɚ ɩɪɨɢɫɬɢɱɭ ɢɡ ɭɝɨɜɨɪɚ ɫɚ ȳȼɉ ³ɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ´ Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ
ɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚ ɫɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɦ
ɡɚɲɬɢɬɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɢɨɨɞɪɠɚɜɚʃɭɫɢɫɬɟɦɚɡɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟȽɨɞɨɦɢɧɫɤɨɝɩɨʂɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɭ ɫɤɥɨɩɭʃɟɝɚ ɐɪɩɧɚɫɬɚɧɢɰɚ³ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ´ ɐɪɩɧɚɫɬɚɧɢɰɚ³Ʉɭɥɢɱɢ´ ɨɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɢ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɭɐɪɩɧɟɫɬɚɧɢɰɟ³ȳɟɡɚɜɚ´ɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɡɚɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭɜɟɥɢɤɢɯɜɨɞɚɭɪɟɤɭȾɭɧɚɜ
ɍɥɨɝɚ ʂɭɞɫɬɜɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɨɩɪɟɦɟ Ⱦȼɉ ³ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ´ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚʁɟɝɨɞɢɲʃɢɦɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɩɥɚɧɨɦɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ - ɫɟɤɬɨɪ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɡɚ ɫɟɤɬɨɪ Ⱦ
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ɜɨɞɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ³Ⱦɭɧɚɜ´  ɢ ɫɟɤɬɨɪ Ɇ ɜɨɞɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ³Ɇɨɪɚɜɚ´  ɤɚɨ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ
ɬɟɯɧɢɱɤɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɉɨɫɟɛɧɭ ɭɥɨɝɭ ɨɜɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɢɦɚ ɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɭ
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢʁɢɫɚɨɞɛɪɚɧɨɦɧɚɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚɨɡɧɚɱɟɧɢɦɝɪɚɞɫɤɢɦɩɥɚɧɨɦ
ȼɢɬɚɥɧɢɫɢɫɬɟɦɢɡɚɲɬɢɬɟɩɨɞɪɭɱʁɚɝɪɚɞɚ

Ɉɡ
ɧɚɤɚ

ɍɜɚɧɪɟɞɧɢɦɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚɧɟɫɦɟɬɚɧɢɪɚɞɜɢɬɚɥɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɚɝɪɚɞɚɢɩɨɞɪɭɱʁɚɭɰɟɥɢɧɢɤɨʁɢɫɭɞɟɥɨɦɢɚɤɬɢɜɧɢɭɱɟɫɧɢɰɢɭɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭɨɞɛɪɚɧɟ
Ɉɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɫɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɫɟɞɢɲɬɚ
ɨɜɢɯɜɢɬɚɥɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɚɥɢɢʃɢɯɨɜɚɭɥɨɝɚɭɩɪɭɠɚʃɭɩɨɦɨʄɢɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚɤɨʁɢɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɭɭɨɞɛɪɚɧɢ
ȼɂɌȺɅɇɂ
ɋɂɋɌȿɆɂ
ɂɇɋɌɂɌɍɐɂȳȺ 

ȳɄɉ
ȼ

ɋɢɫɬɟɦɡɚ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɝɪɚɞɚ
ɩɪɢɝɪɚɞɫɤɢɯɢɫɟɨɫɤɢɯ
ɧɚɫɟʂɚ
ȳɄɉ³ȼɨɞɨɜɨɞ´

ɉɁ
ɉ

ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɩɭɬɟɜɢ
ɜɟʄɟɜɚɠɧɨɫɬɢɢ
ɩɭɬɟɜɢɨɞɡɧɚɱɚʁɚɡɚ
ɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɉɪɟɞɁɚɩɭɬ
ɉɨɠɚɪɟɜɚɰɩɭɧɤɬ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɍɅɈȽȺɍȼȺɇɊȿȾɇɂɆɈɄɈɅɇɈɋɌɂɆȺ
- ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɩɨɭɡɞɚɧɨɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɤɨɧɡɭɦɚ
- ɩɪɟɭɡɢɦɚɩɨɫɟɛɧɟɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɫɜɨʁɢɯɜɢɬɚɥɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɡɚɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɤɨʁɢɦɨɝɭɛɢɬɢɭɝɪɨɠɟɧɢ
ɲɬɟɬɧɢɦɞɟʁɫɬɜɨɦɜɨɞɚ
- ɭɱɟɫɬɜɭʁɟɫɜɨʁɨɦɨɩɟɪɚɬɢɜɨɦɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯɦɟɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɪɚɞɨɜɚɭɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨʁɮɚɡɢɨɞɛɪɚɧɟɢɮɚɡɢ
ɨɞɤɥɚʃɚʃɚɩɨɫɥɟɞɢɰɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɲɟɦɨɦɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ
- ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɫɨɩɫɬɜɟɧɟɨɛʁɟɤɬɟɢɨɩɪɟɦɭɨɞɞɢɪɟɤɬɧɨɝɭɬɢɰɚʁɚ
ɩɨɩɥɚɜɧɢɯɜɨɞɚ
- ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɡɚɲɬɢɬɭɨɛʁɟɤɚɬɚɭɫɤɥɨɩɭɩɭɬɟɜɚɨɞɲɬɟɬɧɨɝɞɟʁɫɬɜɚ
ɜɨɞɟ ɪɟɞɨɜɧɨɱɢɲʄɟʃɟɤɚɧɚɥɚɫɥɢɜɧɢɤɚɩɪɨɩɭɫɬɚɦɨɫɬɨɜɚɭ
ɫɤɥɨɩɭɩɭɬɚ
- ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɩɪɢɥɚɡɟɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
- ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɩɨɭɡɞɚɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɫɨɩɫɬɜɟɧɟɨɩɟɪɚɬɢɜɟɭ
ɜɚɧɪɟɞɧɢɦɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ
- ɭɱɟɫɬɜɭʁɟɫɜɨʁɨɦɨɩɟɪɚɬɢɜɨɦɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯɦɟɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɪɚɞɨɜɚɭɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨʁɮɚɡɢɨɞɛɪɚɧɟɢɮɚɡɢ
ɨɞɤɥɚʃɚʃɚɩɨɫɥɟɞɢɰɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɲɟɦɨɦɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ

- ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɨɩɪɟɦɟɨɞɞɢɪɟɤɬɧɨɝɭɬɢɰɚʁɚ
ɩɨɩɥɚɜɧɢɯɜɨɞɚ
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɱɢɫɬɨʄɟɧɚɫɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɦɚɢʁɚɜɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɨɞ
ɡɧɚɱɚʁɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɢɯ
ɩɪɢɫɬɭɩɧɢɩɭɬɞɨɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɯɥɢɧɢʁɚɡɚɲɬɢɬɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɭɬɟɜɢɧɚɤɨʁɢɦɚɫɟɮɨɪɦɢɪɚɝɪɚɞɫɤɢɛɭʁɢɱɧɢɬɚɥɚɫ 
ȳɄɉ
ȳɄɉɑɢɫɬɨʄɚ"ɢ
- ɭɱɟɫɬɜɭʁɟɫɜɨʁɨɦɨɩɟɪɚɬɢɜɨɦɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯɦɟɪɚ
ȳɄɉɉɚɪɤɢɧɝɫɟɪɜɢɫ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɪɚɞɨɜɚɭɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨʁɮɚɡɢɨɞɛɪɚɧɟɢɮɚɡɢ
ɨɞɤɥɚʃɚʃɚɩɨɫɥɟɞɢɰɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɲɟɦɨɦɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ

ȳɄɉ
ȼ

- ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɫɨɩɫɬɟɜɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɨɩɪɟɦɟɨɞɞɢɪɟɤɬɧɨɝɭɬɢɰɚʁɚ
ɩɨɩɥɚɜɧɢɯɜɨɞɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ
-ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɫɢɫɬɟɦɚɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɨɭɬɜɪɻɟɧɨɦ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟɢɮɟɤɚɥɧɟ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɭ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
- ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɫɢɫɬɟɦɚɮɟɤɚɥɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ȳɄɉ³ȼɨɞɨɜɨɞ´
- ɭɱɟɫɬɜɭʁɟɫɜɨʁɨɦɨɩɟɪɚɬɢɜɨɦɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯɦɟɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɪɚɞɨɜɚɭɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨʁɮɚɡɢɨɞɛɪɚɧɟɢɮɚɡɢ
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ɨɞɤɥɚʃɚʃɚɩɨɫɥɟɞɢɰɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɲɟɦɨɦɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ

- ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɫɨɩɫɬɟɜɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɨɩɪɟɦɟɨɞɞɢɪɟɤɬɧɨɝ
ɭɬɢɰɚʁɚɩɨɩɥɚɜɧɢɯɜɨɞɚ
Ɇɍ
- ɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟɢɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚɝɪɚɞɫɤɨɝ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ
ɉ
ɩɥɚɧɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɫɚɩɥɚɧɨɦɰɢɜɢɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
- ɞɢɪɟɤɬɧɨɭɱɟɲʄɟɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɮɚɡɚɦɚɨɞɛɪɚɧɟ
- ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɨɩɪɟɦɟɨɞɞɢɪɟɤɬɧɨɝ
ɭɬɢɰɚʁɚɩɨɩɥɚɜɧɢɯɜɨɞɚ
Ɇɍɉɋɪɛɢʁɟ-ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɤɚɞɪɨɜɚɨɩɪɟɦɟɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
Ɇɍ
ɋɟɤɬɨɪɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟ
ɉ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɩɪɭɠɚʃɟɩɨɦɨʄɢɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚɭɨɞɛɪɚɧɢɨɞ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
ɩɨɩɥɚɜɚɧɚɭɝɪɨɠɟɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɮɚɡɚɦɚ
ɨɞɛɪɚɧɟ
- ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɨɩɪɟɦɟɨɞɞɢɪɟɤɬɧɢɯ
ɭɬɢɰɚʁɚɩɨɩɥɚɜɧɢɯɜɨɞɚ
Ɇɍɉɋɪɛɢʁɟ-ɋɟɤɬɨɪ
- ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɤɚɞɪɨɜɚɨɩɪɟɦɟɢɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚ
Ɇɍ
ɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟ
ɉ
ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɭɡɚɲɬɢɬɭɨɛʁɟɤɚɬɚɢɢɦɨɜɢɧɟ,
ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
- ɩɪɭɠɚʃɟɩɨɦɨʄɢɞɪɭɝɢɦɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚɭɨɞɛɪɚɧɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɮɚɡɚɦɚɨɞɛɪɚɧɟ
- ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɫɩɫɬɜɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɨɩɪɟɦɟɨɞɞɢɪɟɤɬɧɢɯ
Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɬʂɭɞɢɢ
ɢɦɨɜɢɧɟɢɤɨɧɬɪɨɥɚ ɭɬɢɰɚʁɚɩɨɩɥɚɜɧɢɯɜɨɞɚ
Ɇɍ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ
- ɤɨɧɬɪɨɥɚɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɡɚɟɥɢɦɢɧɚɰɢʁɭ
ɉ
Ɇɍɉɋɪɛɢʁɟ ɉɍ
ɡɚɝɭɲɟʃɚɢɨɛɟɡɛɟɻɟʃɭɩɪɢɫɬɭɩɚɞɨɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟɥɢɧɢʁɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
- ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬʂɭɞɢɢɢɦɨɜɢɧɟɧɚɭɝɪɨɠɟɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟ
- ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɨɩɪɟɦɟɨɞɞɢɪɟɤɬɧɢɯ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ
ɭɬɢɰɚʁɚɩɨɩɥɚɜɧɢɯɜɨɞɚ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦ
- ɡɚɲɬɢɬɚʂɭɞɢɢɢɦɨɜɢɧɟɨɞɨɩɚɫɧɨɫɬɢɨɞɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ
ɟɧɟɪɝɢʁɨɦɢɡɚɲɬɢɬɚ
ɭɞɚɪɚɧɚɭɝɪɨɠɟɧɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ
ȿɉɋ ɢɦɨɜɢɧɚ
- ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɤɚɞɪɨɜɚɨɩɪɟɦɟɢɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚ
ɐɟɧɬɚɪ ɞɨɨ
ɩɪɭɠɚʃɟɩɨɦɨʄɢɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚɭɨɞɛɪɚɧɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ
- ɞɨɜɨɞɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟɞɨɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚɡɚɧɚɩɚʁɚʃɟ
³ȿɥɟɤɬɪɨɦɨɪɚɜɚ´
ɦɨɛɢɥɧɢɯɩɭɦɩɧɢɯɚɝɪɟɝɚɬɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
- ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɨɩɪɟɦɟɨɞɞɢɪɟɤɬɧɢɯ
ɭɬɢɰɚʁɚɩɨɩɥɚɜɧɢɯɜɨɞɚ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟ
- ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɩɨɭɡɞɚɧɢɯɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɜɟɡɚɭɜɚɧɪɟɞɧɢɦ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ
ɉɌɌ
ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ
ɜɟɡɚ
- ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɤɚɞɪɨɜɚɨɩɪɟɦɟɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚ
³Ɍɟɥɟɤɨɦ´
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɫɢɫɬɟɦɚɜɟɡɚɭɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɦɫɬɚʃɭɭ
ɜɚɧɪɟɞɧɢɦɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ
- ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ ɨɞ ɞɢɪɟɤɬɧɨɝ
ɭɬɢɰɚʁɚɩɨɩɥɚɜɧɢɯɜɨɞɚ
ȼɋ ȼɨʁɫɤɚɋɪɛɢʁɟ
- ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ʂɭɞɫɬɜɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɩɨɦɨʄɢ
ɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭ ɧɚ
ɭɝɪɨɠɟɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɮɚɡɚɦɚɨɞɛɪɚɧɟ
Ɇɍɉɋɪɛɢʁɟ-ɋɟɤɬɨɪ
ɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ

ɉɨɫɟɛɧɢɦɚɤɬɢɦɚɭɡɨɛɨɫɬɪɚɧɭɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɋɤɭɩɲɬɢɧɚɝɪɚɞɚɞɟɮɢɧɢɫɚʄɟɨɛɚɜɟɡɟ
ɩɨɦɟɧɭɬɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚɜɢɬɚɥɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɭɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭɨɞɛɪɚɧɟɞɨɛɚɪɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɨɞ
ɲɬɟɬɧɨɝɞɟʁɫɬɜɚɜɨɞɚ
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Ɉɫɬɚɥɢɫɭɛʁɟɤɬɢ–ɭɱɟɫɧɢɰɢɭɨɞɛɪɚɧɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɟɞɨɛɚɪɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚ ɨɞ ɜɨɞɚII ɪɟɞɚɫɜɨʁɢɦ
ʂɭɞɫɬɜɨɦɫɬɪɭɱɧɢɦɤɚɞɪɨɜɢɦɚɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦɨɩɪɟɦɨɦɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦɜɪɲɟɫɭɛʁɟɤɬɢ
ɨɞɛɪɚɧɟ– ɩɪɢɜɪɟɞɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
II-ɉɅȺɇɆȿɊȺȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɂɊȺȾɈȼȺɍɈȾȻɊȺɇɂɈȾɉɈɉɅȺȼȺ
ɉɊȺɌȿȶɂɏɉɈȳȺȼȺɒɌȿɌɇɈȽȾȿȳɋɌȼȺȼɈȾȺIIɊȿȾȺ
1.

ɂɆɉɅȿɆȿɇɌȺɐɂȳȺɂɊȺɁɊȺȾȺɋɂɇɏɊɈɇɉɅȺɇȺɆȿɊȺȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɂ
ɊȺȾɈȼȺ

Ɉɫɧɨɜɧɨɦ ɲɟɦɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɝɥɚɜʂɟ II- ɉɥɚɧɚ  ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɫɭ ɬɪɢ ɝɪɭɩɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɪɚ ɢ ɪɚɞɨɜɚ  ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ ɲɬɟɬɧɨɝ ɞɟʁɫɬɜɚ ɜɨɞɚ ɭɡ ɝɟɧɟɪɚɥɧɭ ɩɨɞɟɥɭ ɧɚ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
Ɂɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɫɭɛʁɟɤɬɟ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɡɚɞɭɠɟʃɚ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ ɲɬɟɬɧɨɝ ɞɟʁɫɬɜɚ ɜɨɞɚ ɢɡ
ɩɨɝɥɚɜʂɚII-ɨɜɨɝɩɥɚɧɚɩɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨʁɞɟɬɚʂɧɨʁɲɟɦɢɝɪɚɞɚɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟɢ
ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɩɨɝɥɚɜʂɚ II-3/  ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɫɟ ɫɢɧɯɪɨɧ
ɩɥɚɧɦɟɪɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɪɚɞɨɜɚ ɭɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨʁɨɞɛɪɚɧɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚɜɨɞɚII ɪɟɞɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ɉɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ ʁɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɟɧɭɬɧɚ ɨɰɟɧɚ
ɫɩɪɟɦɧɨɫɬɢ - ɫɬɟɩɟɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ  ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɢ ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɫɚ ɡɚɞɭɠɟʃɢɦɚ  ɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ
ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ

ɇɚɩɨɦɟɧɚ
Ɉɜɚʁ ɫɢɧɯɪɨɧ ɩɥɚɧ ʁɟ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɮɚɡɚɦɚ ɨɞɛɪɚɧɟ Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢʁɚ ɫɢɧɯɪɨɧ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɞɟɥɨɜɟ
ɩɨɞɪɭɱʁɚɝɪɚɞɚɢɜɨɞɨɬɨɤɟɤɨʁɢɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭɩɨɞɪɭɱʁɚɢɡɜɪɲɢʄɟɫɟɤɪɨɡɬɟɯɧɢɱɤɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ  ɲɬɟɬɧɨɝ ɞɟʁɫɬɜɚ ɩɨɩɥɚɜɧɢɯ ɜɨɞɚ ,, ɪɟɞɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
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ȼȺȺɁɈɛɟɡɛɟɻɟʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɨɩ
ia ɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚ-ɝɪɚɞɫɤɨɝ
ɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ

ȼȺȺ Ɋɚɫɩɨɞɟɥɚɡɚɞɭɠɟʃɚɢ
ɫɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ-ɪɚɡɪɚɞɚ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɨɨɩ

ȼȺȺɍɫɬɪɨʁɫɬɜɨ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ
ɩɥɚɧɚɡɚɨɨɩ

ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂȼȺȺ

Ɂɚɞɭɠɟʃɚ

ɋɭɛʁɟɤɬɢ
ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ

ɱɥɚɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
ɲɬɚɛɚɩɨɦɨʄɧɢɤ
ɱɥɚɧɚ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɭ
ɬɨɤɭ

ɝɥɚɜɧɢɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɡɚȼɉ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ
ɩɨɦɨʄɧɢɤɡɚȼɉ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɟɤɬɨɪɫɤɢɡɚȼɉ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
Ƚɪɚɞɫɤɢɒɬɚɛ ɡɚ
ɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁʁɚ
ɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ⱦȼɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ȼɏȺɉɪɨɝɧɨɡɚɯɢɞɪɨɥɨɲɤɢɯ
ɩɨʁɚɜɚ-ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɩɪɨɰɟɞɭɪɟɧɚʁɚɜɟ
ɢɭɩɡɨɪɟʃɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɭ
ɬɨɤɭ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɭ
ɬɨɤɭ

ɝɥɚɜɧɢɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɡɚȼɉ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ
ɩɨɦɨʄɧɢɤɡɚȼɉ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɟɤɬɨɪɫɤɢɡɚȼɉ

ɱɥɚɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
ɲɬɚɛɚ ɩɨɦɨʄɧɢɤ
ɱɥɚɧɚ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ƚɪɚɞɫɤɢɒɬɚɛɡɚ
ɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ

ȽȺȺɁɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɢɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ʁɚɜɧɨɫɬɢɩɨɫɟɛɧɢɦɫɚɞɪɠɚʁɟɦ

Ⱦȼɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɱɥɚɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
ɲɬɚɛɚɩɨɦɨʄɧɢɤ
ɱɥɚɧɚ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ƚɪɚɞɫɤɢɒɬɚɛɡɚ
ɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ

ȽȺȺɪɚɫɩɨɞɟɥɚɡɚɞɭɠɟʃɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɭ
ɬɨɤɭ

ɝɥɚɜɧɢɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɡɚȼɉ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ
ɩɨɦɨʄɧɢɤɡɚȼɉ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɟɤɬɨɪɫɤɢɡɚȼɉ
ɱɥɚɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
ɲɬɚɛɚɩɨɦɨʄɧɢɤ
ɱɥɚɧɚ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ⱦȼɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ⱦȼɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
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Ɉɫɬɜɚɪɟɧɢ
ɫɬɟɩɟɧ
ɪɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦ
ɡɚ
ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ
ɩɨɱɟɬɤɚɢ
ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢ ɝɥɚɜɧɢɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɡɚȼɉ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ
ɩɨɦɨʄɧɢɤɡɚȼɉ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɟɤɬɨɪɫɤɢ ɡɚ ȼɉ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢ
ɱɥɚɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
Ƚɪɚɞɫɤɢɒɬɚɛɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɲɬɚɛɚɩɨɦɨʄɧɢɤ
ɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
ɬɨɤɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɱɥɚɧɚ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɋɭɛʁɟɤɬɢɭ
ɨɞɛɪɚɧɢɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɢɥɟɞɚ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɄɈɆɍɇȺɅɇȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
ȽɄȺ

Ƚɪɚɞɫɤɢɒɬɚɛɡɚ
ɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ

ȽɏȺɌɟɯɧɢɱɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɨɨɩ
ɡɚɜɨɞɨɬɨɤɟɢɛɪɚʃɟɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟ
ɢɡɭɱɚɜɚʃɟɩɨɩɥɚɜɚɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟ
ɪɢɡɢɤɚɩɨɩɥɚɜɚɩɪɢɪɨɞɧɢɮɚɤɬɨɪɢ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɢɮɚɤɬɨɪɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ
ɫɥɚɛɢɯɦɟɫɬɚɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɩɥɚɜɧɢɯ
ɡɨɧɚɢɪɟɨɧɢɡɚɰɢʁɚɩɥɚɜɧɢɯɡɨɧɚ

ɏɂȾɊɈɌȿɏɇɂɑɄȿ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
ȽɏȺ

ȽȺȺɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɚ- ɩɨɞɟɥɚ
ɡɚɞɭɠɟʃɚɢɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ

ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
ȽȺȺ

ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɍɇȺȾɅȿɀɇɈɋɌɂȽɊȺȾȺ

ȼɏȺɂɡɪɚɞɚɢ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɚɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɡɚɫɟɤɬɨɪȾɁɡɚ
ɨɨɩ Ɉɩɲɬɢɩɥɚɧɡɚɨɨɩ

ɏɂȾɊɈɌȿɏɇɂɑɄȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂȼɏȺ

ȼɈȾɈɉɊɂȼɊȿȾɇȿȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ

- ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɨɞɛɪɚɧɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

ȽɊȺȾȺ

ɋɂɇɏɊɈɇ ɉɅȺɇ
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ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
ȼȺȺ

ɏɂȾɊɈɌȿɏɇɂɑɄȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
ȼɏȺ

ȼɈȾɈɉɊɂȼɊȿȾɇȿȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ

ȼɏȺɁȺɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚ
ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɨʁɥɢɧɢʁɢɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ
ɮɚɡɚɦɚɨɞɛɪɚɧɟ
ȼɏȺɊɟɞɨɜɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɝɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ
ɮɚɡɚɦɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɭɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɢɬɟɯɧɢɱɤɨʁɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɢɡɚɨɨɩɨɞɪɠɚɜɚʃɟɡɚɲɬɢɬɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
- ɪɟɞɨɜɧɚɨɞɛɪɚɧɚɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚɫɚ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɦɡɚɲɬɢɬɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚ

ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
ȽȺȺ
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Ƚɪɚɞɫɤɢɒɬɚɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɱɥɚɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
ɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟ ɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɲɬɚɛɚɩɨɦɨʄɧɢɤ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
ɱɥɚɧɚ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ƚɪɚɞɫɤɢɒɬɚɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɱɥɚɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
ɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟ ɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɲɬɚɛɚɩɨɦɨʄɧɢɤ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
ɱɥɚɧɚ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ȽɏȺɉɪɨɝɧɨɡɚ
ɭɨɱɚɜɚʃɟɩɨɩɥɚɜɚɢɭɩɨɡɨɪɟʃɟ
ȽɏȺɪɚɡɪɚɞɚɢ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚɦɨɞɟɥɚɡɚ
ɩɪɨɝɧɨɡɭɢɭɨɱɚɜɚʃɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɩɪɨɰɟɧɭɪɚɡɦɟɪɟ
ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɫɦɚɬɪɚɱɤɢɩɭɧɤɬ
ɡɚɞɭɠɟʃɚɨɫɦɚɬɪɚɱɚ 
ȽɏȺɭɫɬɪɨʁɫɬɜɨɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɡɚɭɪɝɟɧɬɧɨɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ
ȽɏȺɇɚʁɚɜɚɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
-ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟɢɭɡɛɭʃɢɜɚʃɟ

ɨɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢ ɱɥɚɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɲɬɚɛɚɩɨɦɨʄɧɢɤ
ɱɥɚɧɚ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ƚɪɚɞɫɤɢɒɬɚɛ
ɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ

Ɂɚɞɭɠɟʃɚ

ɋɭɛʁɟɤɬɢ
ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ

ɩɨɫɬɟɩɟɧɭɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ
ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɚɨɞɪɨɧɢɦɚ
ɤɥɢɡɢɲɬɢɦɚɛɭʁɢɱɧɢɯɧɚɧɨɫɚ 
- ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɩɨɞɚɰɢɨ
ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɢɦɩɨʁɚɜɨɦɚɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚɭɰɢʂɭ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚɨɞɛɪɚɧɟɢ
ɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟɭɪɛɚɧɁɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɭɝɪɨɠɟɧɢɯɞɟɥɨɜɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ
- ɦɨɞɟɥɩɪɨɝɧɨɡɟ

ɏɂȾɊɈɌȿɏɇɂɑɄȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
ȽɏȺ

ɋɭɛʁɟɤɬɢɭ
ɨɞɛɪɚɧɢɨɞ
ɄɈɆɍɇȺɅɇȿ
ɩɨɩɥɚɜɚɢ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
ɥɟɞɚ
ȽɄȺ

ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɍɇȺȾɅȿɀɇɈɋɌɂȽɊȺȾȺ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɭɬɨɤɭ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɭɬɨɤɭ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɭɬɨɤɭ

Ɉɫɬɜɚɪɟɧɢɫɬɟɩɟɧ
ɪɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
(Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɡɚ
ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟɩɨɱɟɬɤɚɢ
ɩɪɟɫɬɚɧɤɚɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ
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ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
ȼȺȺ

ɏɂȾɊɈɌȿɏɇɂɑɄȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
ȼɏȺ

ȼɈȾɈɉɊɂȼɊȿȾɇȿȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ

ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇȿ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ
ȽȺȺ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
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ȿɅȿɆȿɇɌȺɊɇȿɇȿɉɈȽɈȾȿɉɊȺɌȿȶȿɉɈȳȺȼȿɒɌȿɌɇɈȽȾȿȳɋɌȼȺȼɈȾȺII ɊȿȾȺɂɈȾȻɊȺɇȺɈȾȽɊȺȾȺ

ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚɧɚɤɨʁɢɦɚɫɟɩɪɨɞɭɤɭʁɭɨɜɢɮɟɧɨɦɟɧɢ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚɩɨɞɪɭɱʁɚɤɨʁɟɦɨɠɟɛɢɬɢɭɝɪɨɠɟɧɨɨɜɢɦɮɟɧɨɦɟɧɨɦ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɫɚɧɚɰɢɨɧɢɯɦɟɪɚɢɪɚɞɨɜɚɧɚɨɜɢɦɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢɦɚ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟɧɚɱɢɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɚɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚɭɝɪɨɠɟɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭ
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Ɍɚɛɟɥɚɪɧɢɩɪɢɤɚɡ
ɨɫɢɫɬɟɦɢɦɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚɡɚɲɬɢɬɟ



II- ɈɋɌȼȺɊȿɇɂɋɌȿɉȿɇɁȺɒɌɂɌȿ-ɍɊȽȿɇɌɇȿȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɇȺɈɌɄɅȺȵȺȵɍɍɈɑȿɇɂɏɋɅȺȻɂɏɆȿɋɌȺɈȾȻɊȺɆȻȿɇȿ
ɅɂɇɂȳȿɂɉɈȳȺȼȺɇȺɇȿɍɊȿȭȿɇɂɆȼɈȾɈɌɈɐɂɆȺ

ɊɭɤɨɜɨɻɟʃɟɨɜɢɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɜɪɲɢɑɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɚɧɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ,
ɩɨɭɬɜɪɻɟɧɨʁɲɟɦɢɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ

ɊɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɨɜɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢʁɟɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɋɤɭɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚȳɉȾɢɪɟɤɰɢʁɟɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɤɚɨɢ
ȳɄɉɑɢɫɬɨʄɚɢȳɄɉɉɚɪɤɢɧɝɫɟɪɜɢɫɨɞɧɨɫɧɨɉɪɟɞɭɡɟʄɚɡɚɩɭɬɟɜɟɉɨɠɚɪɟɜɚɰ, ɉɭɧɤɬɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

-

ɂɧɬɟɝɪɚɥɧɚ ɨɞɛɪɚɧɚ ɨɞ ɲɬɟɬɧɨɝ ɞɟʁɫɬɜɚ ɜɨɞɚ II ɪɟɞɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɨɪɟɞ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɚɞɨɜɚɢɦɟɪɚɧɚɞɟɥɨɜɢɦɚɩɨɞɪɭɱʁɚȽɪɚɞɚ, ɤɨʁɢɫɭɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɲɬɟɬɧɢɦɞɟʁɫɬɜɨɦɜɨɞɚII ɪɟɞɚ, ɭɭɫɥɨɜɢɦɚɤɨʁɢɫɟ
ɬɪɟɬɢɪɚʁɭɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦɧɟɩɨɝɨɞɚɦɚ


Ȼɭʁɢɱɧɟɤɢɲɟɢɛɭʁɢɱɧɢɮɟɧɨɦɟɧɢ

Ɉɞɛɪɚɧɚɨɞɨɜɢɯɩɨʁɚɜɚɫɟɬɪɟɬɢɪɚɤɚɨɨɞɛɪɚɧɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚɭɡɩɨɫɟɛɧɟɦɟɪɟɤɨʁɟɫɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɤɨʁɟʁɟɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɨ
ɩɪɢɥɢɜɨɦ ɛɭʁɢɱɧɨɝ ɧɚɧɨɫɚ ɛɭʁɢɱɧɟ ɥɚɜɟ  ɤɥɢɡɢɲɬɚ ɢ ɨɞɪɨɧɚ ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ ɨɜɢɯ ɩɨʁɚɜɚ ɧɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɨɞɛɪɚɧɭ ɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ
ɨɞɛɪɚɧɚɫɜɨɞɢɧɚɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɰɢʂɭɫɦɚʃɟʃɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɧɚɫɬɚɧɤɚ
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Ʉɨɪɢɬɨɭɫɟɱɟɧɨɭɜɢɫɨɤɬɟɪɟɧ

Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ
ɨɞɛɪɚɧɟ
ɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

ɆɁɋɟɨɧɟ
ɆɁɄɚɦɟɧɞɨɥ
ɆɁȻɪɟɫɬɨɜɢɤ

Ɉɫɬɜɚɪɟɧɢ
ɫɬɟɩɟɧ
ɡɚɲɬɢɬɟ

ɆɁɍɞɨɜɢɰɟ
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ɂɡɝɪɚɻɟɧɢ
Ɂɚɲɬɢɬɧɢ
Ɉɛʁɟɤɬɢ

ɈɞɭɲʄɚɭȾɭɧɚɜɭɡɜɨɞɧɨɦ
ɭɩɨʁɚɫɭɲɢɪɢɧɟɦɡɛɨɝ
ɦɚʃɟɝɩɨɞɭɠɩɚɞɚɢɦɚʃɟɝ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɤɨɪɢɬɚɦɨɠɟɞɨʄɢ
ɞɨɢɡɥɢɜɚʃɚɩɪɢɩɨʁɚɜɢ
ɨɛɢɥɧɢɯɩɚɞɚɜɢɧɚɭɤɪɚʄɟɦ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦɩɟɪɢɨɞɭ

ɆɁɋɟɨɧɟ

Ɂɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ
ɧɚɫɟʂɚɢɞɨɛɚɪɚ
ɭɩɪɢɨɛɚʂɭ
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2.1. ɉɪɢɬɨɤɚ
Ȼɚɞɪɢɤɚ32 ɤɦ

ɜɨɞɨɬɨɤ

Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢɬɨɤ
ɦɚɯ= ɛɦɁɫɟɰɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ
ɤɚɧɚɥɫɤɚɦɪɟɠɚɢ
ɞɪɟɧɚɠɚɦɚɯ 
ɦɁɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚɫɚɦɨ
ɤɚɧɚɥɫɤɚɦɪɟɠɚ

- ɆɁɅɢɩɟ- ɆɁ
ȼɪɚɧɨɜɨ- ɆɁ
ɆɄɪɫɧɚ- ɆɁ
ɋɤɨɛɚʂ

ɏɢɞɪɨɥɨɲɤɟ
Ɂɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɧɚɫɟʂɚɢɞɨɛɚɪɚ
ɜɨɞɨɬɨɤɚ
ɭɩɪɢɨɛɚʂɭ

ȼɈȾɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿ´ɆɈɊȺȼȺ”
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Ɂɛɨɝɧɟɪɟɞɢɝɨɜɚɧɨɝ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɨɝɪɟɲɟʃɚ
Ȼɚɞɪɢɤɚɩɪɢɜɟʄɟɦ
ɜɨɞɨɫɬɚʁɭȳɟɡɚɜɟɞɨɥɚɡɢɞɨ
ɩɥɚɜʂɟʃɚɜɟɥɢɤɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɯɚ

ɈɋɌȼȺɊȿɇɂɋɌȿɉȿɇ Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɨɞɛɪɚɧɟ ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚɡɚɲɬɢɬɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ
ɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɢɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ

Ɂɚɦɚɥɟɜɨɞɟȳɟɡɚɜɟ
ɍɪɚɻɟɧɬɟɦɟʂɧɢɛɟɬɰɟɜɚɫɬɢɢɫɩɭɫɬɫɚ
ɨɫɬɜɚɪɭʁɟɫɟɩɨɬɪɟɛɚɧ
ɩɨɜɪɚɬɧɢɦɩɨɤɥɨɩɰɟɦɧɚ6 + 200
ɫɬɟɩɟɧɡɚɲɬɢɬɟɚɡɚɜɟʄɟ
ɪɟɝɤɨɪɢɬɚɪȳɟɡɚɜɟɡɚɩɪɢʁɟɦɦɚʃɢɯ
ɜɨɞɟȳɟɡɚɜɟɫɬɟɩɟɧ
ɜɨɞɚȻɚɞɪɢɤɟ
ɡɚɲɬɢɬɟɩɨɬɩɭɧɨ
ɧɟɨɫɬɜɚɪɟɧ

ɂɁȽɊȺȭȿɇɂ
ɁȺɒɌɂɌɇɂɈȻȳȿɄɌɂ

15. март 2012. године
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ɏɢɞɪɨɥɨɲɤɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɜɨɞɨɬɨɤɚ

Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨ-ɛɭʁɢɱɧɢ
ɬɨɤ

Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨ-ɛɭʁɢɱɧɨ
ɬɨɤ

ɜɨɞɨɬɨɤ

ɉɪɢɬɨɤɚ
Ʌɚɧɞɨɥɫɤɢɩɨɬɨɤ
ɤɦ

ɉɪɢɬɨɤɚ
ɉɨɬɨɤȾɨɥɨɜɢ
ɤɦ

ɆɁɋɚɪɚɨɪɰɢ

Ɂɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ
ɧɚɫɟʂɚɢ
ɞɨɛɚɪɚɭ
ɩɪɢɨɛɚʂɭ

ɈɋɌȼȺɊȿɇɂɋɌȿɉȿɇ
ɡɚɲɬɢɬɟ

Ɉɫɬɜɚɪɟɧɢ
ɫɬɟɩɟɧɡɚɲɬɢɬɟ
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ɉɪɢɧɢɫɤɨɦɜɨɞɨɫɬɚʁɭɪɊɚʂɟ
ɍɡɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ
ɧɚɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨɦɞɟɥɭɨɫɬɜɚɪɟɧ
ɤɨɪɢɬɨɨɞɭɲʄɚɭ
ɩɨɬɩɭɧɫɬɟɩɟɧɡɚɲɬɢɬɟɤɨɞ
Ɋɚʂɭɞɨɠɩɪɭɝɟ
ɜɢɫɨɤɨɝɜɨɞɨɫɬɚʁɚɊɚʂɟ
Ȼɟɨɝɪɚɞ-ɇɢɲ
ɡɚɞɪɠɚɜɚʃɟɦɩɨɞɡɜɨɞɚɢ
ɭɪɟɻɟɧɡɚɲɬɢɬɧɢ
ɜɨɞɚɫɚɜɢɫɨɤɢɯɬɟɪɟɧɚɧɚ
ɥɟɜɨɨɛɚɥɧɢɧɚɫɢɩ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨɦɞɟɥɭɫɬɟɩɟɧ
ɡɚɲɬɢɬɟɧɢʁɟɨɫɬɜɚɪɟɧ

ɂɡɝɪɚɻɟɧɢ
Ɂɚɲɬɢɬɧɢ
Ɉɛʁɟɤɬɢ

ɂɡɝɪɚɻɟɧɢ
Ɂɚɲɬɢɬɧɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ

Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ
ɨɞɛɪɚɧɟɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ

Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ
ɨɞɛɪɚɧɟɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ

ɯɚ

ɄɨɞɜɢɫɨɤɨɝɜɨɞɨɫɬɚʁɚɪɊɚʂɟɢ
ɡɚɬɜɚɪɚʃɚɩɨɜɪɚɬɧɨɝ ɩɨɤɥɨɩɰɚɧɚ
ɢɫɩɭɫɬɭɞɨɥɚɡɢɞɨɢɡɥɢɜɚʃɚ
ɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚɢɜɨɞɚɫɚɜɢɫɨɤɨɝ
ɬɟɪɟɧɚɢɡɤɨɪɢɬɚɢɩɥɚɜʂɟʃɚɨɤɨ
150 ɯɚɩɨʂɡɟɦʂ

ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚɡɚɲɬɢɬɟɢ
ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ

ɇɚɞɟɥɭɨɞɭɲʄɚɭɪȳɟɡɚɜɭɞɨɩɭɬɚ
ɋɦɟɞȼɉɥɚɧɚɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨɩɥɚɜɢ
ɩɨɜɪɲɢɧɭɨɞɨɤɨɯɚ ɦɟɫɬɨɡɜɚɧɨ
Ɋɢɬ ɇɚ ɞɟɥɭɨɞɠɩɪɭɝɟɄɪɫɧɚȼɉɥɚɧɚɞɨɚɭɬɨɩɭɬɚȻɝɞ-ɇɢɲɩɨɜɪɟɦɟɧɨɩɥɚɜɢɩɨʂɩɨɜɪɲɢɧɟɨɤɨɯɚ

ɉɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ
ɡɚɲɬɢɬɟɢɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ
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ɆɁɅɚɧɞɨɥɆɁ
ɉɟɬɪɢʁɟɜɨɆɁȼɨɞɚʃ

ɆɁɅɚɧɞɨɥɆɁ
ɉɟɬɪɢʁɟɜɨɆɁȼɨɞɚʃ

Ɂɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɧɚɫɟʂɚ
ɢɞɨɛɚɪɚɭɩɪɢɨɛɚʂɭ

Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨ- ɛɭʁɢɱɧɢɬɨɤ

ȼɈȾɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿ´ɆɈɊȺȼȺ´

ɉɪɢɬɨɤɚ
ɉɨɬɨɤȽɨɥɨɛɨɤ
ɰɟɨɫɥɢɜɫɚ
ɩɪɢɬɨɤɚɦɚ

ȼɨɞɨɬɨɤ

ɏɢɞɪɨɥɨɲɤɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɜɨɞɨɬɨɤɚ

ȼɈȾɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿ´ɆɈɊȺȼȺ´
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ɎȺɁȺ - ɩɪɢɩɪɟɦɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɦɚɧɚʁɜɟʄɢɡɧɚɱɚʁɫɨɛɡɢɪɨɦɧɚɩɪɢɪɨɞɭɛɭʁɢɱɧɢɯɩɨɩɥɚɜɚɝɞɟʁɟɩɨɩɪɚɜɢɥɭɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɜɪɟɦɟ ɡɚ
ɪɟɚɝɨɜɚʃɟɧɚɩɨʁɚɜɭɛɭʁɢɱɧɢɯɩɚɞɚɜɢɧɚɜɟɨɦɚɤɪɚɬɤɨɍɨɜɨɦɩɟɪɢɨɞɭɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɩɪɟɞɭɡɟɬɢɫɜɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟɦɟɪɟɤɚɤɨɛɢɫɟɬɚɥɚɫɢɛɭʁɢɱɧɢɯɜɨɞɚ
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ɎȺɁȺȼȺɇɊȿȾɇȺɈȾȻɊȺɇȺɈȾɉɈɉɅȺȼȺ
ɎȺɁȺȼȺɇɊȿȾɇɈɋɌȺȵȿ
ɎȺɁȺɈɌɄɅȺȵȺȵȿɉɈɋɅȿȾɂɐȺɒɌȿɌɇɈȽȾȿȳɋɌȼȺȼɈȾȺ

ɎȺɁȺ ɉɊɂɉɊȿɆȺɁȺɈȾȻɊȺɇɍɈȾȻɍȳɂɑɇɂɏɉɈɌɈɄȺ

ɉɥɚɧɨɦɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɫɟɞɟɮɢɧɢɲɭɫɥɟɞɟʄɟɮɚɡɟɨɞɛɪɚɧɟ

Ɂɚɫɜɟɜɨɞɨɬɨɤɟɢɝɪɚɞɫɤɟɫɥɢɜɨɜɟɢɞɟɥɨɜɟɩɨɞɪɭɱʁɚɤɨʁɢɫɟɫɦɚɬɪɚʁɭɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɦɲɬɟɬɧɢɦɞɟʁɫɬɜɨɦɜɨɞɚ II ɪɟɞɚɧɚɜɟɞɟɧɟɩɨʁɚɜɟ
ɦɨɪɚʁɭɫɟɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɬɢɭɨɤɜɢɪɭɝɪɚɞɫɤɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬȽɏȺɢɡɨɫɧɨɜɧɟɲɟɦɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ




Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɡɚɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɛɭʁɢɱɧɢɯɩɨɩɥɚɜɚ


ɉɨʁɚɜɟɧɚɧɟɭɪɟɻɟɧɢɦɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚɤɨʁɟɦɨɝɭɛɢɬɢɭɡɪɨɤɩɥɚɜʂɟʃɚɩɨɞɪɭɱʁɚ-ɭɪɝɟɧɬɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚɢɩɪɢɤɚɡɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɭɡɪɨɤɚɩɥɚɜʂɟʃɚɨɞɜɨɞɚIIɪɟɞɚ


ɇɚɩɨɞɪɭɱʁɭɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨɦ ɨɜɢɦ, ɩɥɚɧɨɦɦɨɝɭʄɚɫɭɩɥɚɜʂɟʃɚɢɡɚɡɜɚɧɚɫɥɟɞɟʄɢɦɩɨʁɚɜɚɦɚ

-ɩɪɢɥɢɜɨɦɛɭʁɢɱɧɢɯɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɞɚɤɚɭɪɟɻɟɧɢɦɝɪɚɞɫɤɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɭɡɚɥɟɻɭɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟɥɢɧɢʁɟ-ɡɚɲɬɢɬɧɢɯɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɢɢɡɥɢɜɚʃɟɦɢɡɤɨɪɢɬɚɧɟɭɪɟɻɟɧɢɯɜɨɞɨɬɨɤɚɝɪɚɞɫɤɢɯɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɤɨɥɟɤɬɨɪɚɭɫɥɟɞɡɚɝɭɲɟʃɚɢɥɢɧɟɞɨɜɨʂɧɟɩɪɨɩɭɫɧɟɦɨʄɢ


-ɩɨʁɚɜɨɦɜɢɫɨɤɢɯɭɫɩɨɪɟɧɢɯ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯɢɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚɧɚɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɭɡɚɥɟɻɭɡɚɲɬɢɬɧɢɯɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɭɭɫɥɨɜɢɦɚɩɨɜɢɲɟɧɢɯɜɨɞɨɫɬɚʁɚɭɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢɦɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚ


-ɩɨʁɚɜɨɦɫɥɚɛɢɯɦɟɫɬɚɧɚɨɞɛɪɚɦɛɟɧɨʁɥɢɧɢʁɢɡɚɲɬɢɬɧɢɯɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɢɧɚɫɬɚɧɤɭɨɩɚɫɧɨɫɬɢɨɞɩɪɟɥɢɜɚʃɚɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟ
ɥɢɧɢʁɟɭɭɫɥɨɜɢɦɚɩɨɜɢɲɟɧɢɯɜɨɞɨɫɬɚʁɚɭɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢɦɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚ


-ɩɨʁɚɜɨɦɡɚɝɭɲɟʃɚɭɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢɦɢɧɟɭɪɟɻɟɧɢɦɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚɢɡɚɡɜɚɧɢɯɞɟʁɫɬɜɨɦɥɟɞɚ
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ɎȺɁȺ - ɧɚɫɬɭɩɚɧɚɤɨɧɩɪɨɥɚɫɤɚɛɭʁɢɱɧɢɯɩɚɞɚɜɢɧɚɢɩɨɩɥɚɜɧɢɯɬɚɥɚɫɚɇɚɤɨɧɞɟɬɚʂɧɨɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢɯɲɬɟɬɚɧɚɫɬɚɥɢɯɡɚɜɪɟɦɟɩɨɩɥɚɜɚ
ɫɩɪɨɜɨɞɟɫɟɩɨɬɪɟɛɧɟɦɟɪɟɢɜɪɲɟ ɫɟɧɟɨɩɯɨɞɧɢɪɚɞɨɜɢɞɚɫɟɨɬɤɥɨɧɟɩɨɫɥɟɞɢɰɟɩɨɩɥɚɜɚ.

ɎȺɁȺ - ɧɚɫɬɭɩɚɫɚɧɚʁɚɜɨɦɢɩɨʁɚɜɨɦɢɡɥɢɜɚʃɚɩɨɩɥɚɜɧɨɝɬɚɥɚɫɚɢɡɨɫɧɨɜɧɨɝɤɨɪɢɬɚɭɭɫɥɨɜɢɦɚɧɟɩɪɟɤɢɞɧɢɯɩɚɞɚɜɢɧɚɭɫɥɢɜɭɢʁɚɤɢɯ
ɩʂɭɫɤɨɜɢɬɢɯɤɢɲɚɧɚɦɟɪɨɞɚɜɧɨɦɞɟɥɭɫɥɢɜɚɍɜɨɞɢɫɟɜɚɧɪɟɞɧɨɫɬɚʃɟɩɨɫɟɛɧɟɦɟɪɟɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭɩɨɩɨɬɪɟɛɢɟɜɚɤɭɚɰɢʁɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɢɞɨɛɚɪɚ

ɎȺɁȺ - ɧɚɫɬɭɩɚɫɚɩɨʁɚɜɨɦɤɢɲɟʁɚɤɨɝɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ ɢɞɭɠɟɝɬɪɚʁɚʃɚɭɫɥɢɜɭ ɤɨʁɢɝɪɚɜɢɬɢɪɚɤɚɛɪɚʃɟɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɉɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭɫɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɦɟɪɟɢɪɚɞɨɜɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɉɥɚɧɨɦɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞɛɭʁɢɱɧɢɯɩɨɩɥɚɜɚ

ɤɨʁɟɫɟɧɟɦɢɧɨɜɧɨɧɚʁɚɜʂɚʁɭ ɫɩɪɨɜɟɥɢɞɨɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɚɭɡɦɢɧɢɦɭɦɲɬɟɬɚɌɨɩɪɟɫɜɟɝɚɡɧɚɱɢɞɟɬɚʂɧɨɭɩɨɡɧɚɜɚʃɟɩɪɨɛɥɟɦɚɞɨɛɪɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯɪɚɞɨɜɚɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɨɜɟɪɚɞɨɜɟɤɚɨɢʃɢɯɨɜɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
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ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɢɢɧɨɫɢɨɰɢ

x ɑɢɲʄɟʃɟɫɜɢɯɧɟɭɪɟɻɟɧɢɯɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚɦɨɝɭʄɢɯɡɚɝɭɲɟʃɚ ɦɨɫɬɨɜɢɩɪɨɥɚɡɢ
ɬɚɥɨɠɧɢɰɢ  ɩɭɬɧɢɯ ʁɚɪɚɤɚ ɭɥɢɜɧɨ ɢɡɥɢɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɫɤɥɨɩɭ ɩɭɬɚ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ
ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ
ɇɨɫɢɨɰɢ  Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɚɞʃɭ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ȳɉ,
ɉɪɟɞɭɡɟʄɟ ɡɚɩɭɬɟɜɟɉɨɠɚɪɟɜɚɰ- ɉɭɧɤɬ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨȳɄɉȼɨɞɨɜɨɞ.
ɍɪɝɟɧɬɧɚ ɨɛɚɜɟɡɚ ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɫɥɢɜɨɜɚ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɧɚʁɜɢɲɟ ɭɝɪɨɡɢɬɢ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɢ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɧɚʃɢɦɚ.
x ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɢ ɤɚɡɧɟɧɢɯ ɦɟɪɚ ɡɚ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɤɨɪɢɬɚ ɢ
ɩɪɢɨɛɚʂɚ ɭ ɡɨɧɢ ɤɨɪɢɬɚ  ɛɚɰɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɧɟɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɬɞ  ɡɚɛɪɚɧɚ
ɝɪɚɞʃɟɭɩɥɚɜɧɨʁɡɨɧɢ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚʃɟɨɛɚɜɟɡɟɢɡɞɚɜɚʃɚɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ 
ɇɨɫɢɨɰɢ   Ƚɪɚɞɫɤɟ  ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɚ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɚ Ɉɞɟɥɟʃɟ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢȾɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɋɦɟɞɟɪɟɜɨȳɉ.
ɍɪɝɟɧɬɧɚ ɨɛɚɜɟɡɚ Ɋɟɨɧɢɡɚɰɢʁɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɚɤɬɚ  ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭ
ɩɪɢɨɛɚʂɭ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɩɥɚɜɧɢɯ ɡɨɧɚ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɪɟɠɢɦɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɭ
ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢʁɢɫɚɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɩɥɚɧɨɜɢɦɚ.

ɇɨɫɢɨɰɢ Ƚɪɚɞɫɤɢɒɬɚɛɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ, ɑɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
ɧɚɞɥɟɠɚɧɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɉɨɦɨʄɧɢɤɑɥɚɧɚ ɝɪɚɞɫɤɨɝɒɬɚɛɚ
ɍɪɝɟɧɬɧɚɨɛɚɜɟɡɚɂɡɪɚɞɚɉɪɨɝɪɚɦɚɡɚɢɡɪɚɞɭɝɪɚɞɫɤɟɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ

II- ȴɍȾɋɌȼɈɆȿɏȺɇɂɁȺɐɂȳȺɈɉɊȿɆȺɂɆȺɌȿɊɂȳȺɅɁȺɋɉɊɈȼɈȭȿȵȿ
ɈȾȻɊȺɇȿɈȾɒɌȿɌɇɈȽȾȿȳɋɌȼȺɉɈɉɅȺȼɇɂɏȼɈȾȺɂɉɊȺɌȿȶɂɏ
ɉɈȳȺȼȺɒɌȿɌɇɈȽȾȿȳɋɌȼȺȼɈȾȺIIɊȿȾȺ


1. ɊȺɋɉɈɅɈɀɂȼɂɉɈɌȿɇɐɂȳȺɅɂ
ȴɭɞɫɬɜɨɢɫɬɪɭɱɧɢɤɚɞɪɨɜɢ
Ɂɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɜɨɞɚ II ɪɟɞɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ
ʂɭɞɫɬɜɚ ɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɫɬɟɩɟɧɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɫɜɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɨɞɛɪɚɧɟ ɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚɋɢɧɯɪɨɧɩɥɚɧɨɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɟɪɚɢɪɚɞɨɜɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ʂɭɞɫɬɜɚ ɞɨ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟ ɥɢɧɢʁɟ ɢ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɤɚɨ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ʂɭɞɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦ ɚɥɚɬɨɦ ɢ ɨɩɪɟɦɨɦ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɩɨ ɩɨɡɢɜɭ ɧɚɪɟɞɛɢ ɒɬɚɛɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟɑɥɚɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɲɬɚɛɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ,
ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨɫɩɪɨɜɨɞɢɫɭɛʁɟɤɚɬɨɞɛɪɚɧɟɤɨʁɢʁɟɢɨɞɝɨɜɨɪɚɧɡɚɢɡɜɪɲɟʃɟɧɚɪɟɞɛɟɋɭɛʁɟɤɚɬ
ɨɞɛɪɚɧɟ ɞɭɠɚɧ ʁɟ ɞɚ ɧɚ ɡɚɯɬɟɜ ɑɥɚɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɲɬɚɛɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢ ʃɟɝɨɜɢɯ
ɩɨɦɨʄɧɢɤɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨɚɠɭɪɢɪɚ ɩɨɞɚɬɤɟɨɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɦʂɭɞɫɬɜɭɢ ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɤɚɞɪɨɜɢɦɚ
ɤɨʁɢɦɨɝɭɛɢɬɢɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɭɜɚɧɪɟɞɧɢɦɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ
Ɋɭɤɨɜɨɻɟʃɟɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɦʂɭɞɫɬɜɚ- ɫɭɛʁɟɤɚɬɚɨɞɛɪɚɧɟɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɮɚɡɚɦɚɨɞɛɪɚɧɟ
ɨɞɜɢʁɚɫɟɩɨɞɟɬɚʂɧɨʁɲɟɦɢɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚ
ɉɨɦɨʄɭɪɭɤɨɜɨɻɟʃɭʂɭɞɫɬɜɨɦɩɪɭɠɚʁɭɩɨɜɟɪɟɧɢɰɢɢɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɫɬɪɭɱɧɢɤɚɞɪɨɜɢ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚɨɞɛɪɚɧɟ
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Ɉɩɪɟɦɚɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɢɜɚ ɨɩɪɟɦɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɚɥɚɬ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɟɩɪɢɤɚɡɚɧɚʁɟɬɚɛɟɥɚɪɧɨɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚɩɨɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚɨɞɛɪɚɧɟ
ɋɭɛʁɟɤɬɢ ɨɞɛɪɚɧɟ ɞɭɠɧɢ ɫɭ ɞɚ ɚɠɭɪɧɨ ɩɪɢʁɚɜɟ ɫɜɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɨɩɪɟɦɟɚɥɚɬɚɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
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ɦɨɬɨɪɧɚɬɟɫɬɟɪɚ
ɭɬɨɜɚɪɢɜɚɱ
ɩɭɦɩɟ
ɚɝɪɟɝɚɬɢ
ɰɪɟɜɚɢɰɟɜɢ ɦ
ɰɢɫɬɟɪɧɟ

ɈɉɊȿɆȺ

Ɇȿɋɇȿ
ɁȺȳȿȾɇɂɐȿ

ɒȺɅɂɇȺɐ

50
20
10
5
10
5
3
20
20
15
1
10
5
10
3

ɄɍɅɂɑ

8
2
3
3
5
2
-

Ʌɂɉȿ
2
1000
1
300
5
200
10

500

1000
500
3000
30
3
10
10
5
1
1
2

ɋȿɈɇȿ
10
50
10
10
10
10
5
30
5
20
10
3
10
5

ɊȺȴȺ
10
5
5
3
1
1
1
1
2
4
5
1
4
2
-

ɊȺȾɂɇȺɐ
850
1300
1100
2
100
15
15
2
4
30
140
1000
5
60
3
50
16
10

ȼɊȺɇɈȼɈ

ɆȺɅȺɄɊɋɇȺ
480
200
300
40
2
5
2
3
10
80
40
3
20
5
300
10

ɋȺɊȺɈɊɐɂ
20
5
6
120
10
10
4
6

ɅɍȽȺȼɑɂɇȺ
1150
400
500
25
500
5
50
2
100
4

10

ɈɋɂɉȺɈɇɂɐȺ
100
150
50
30
3
5
1
2
1
12
50
3
15
2
1
2
100
25

ɆɂɏȺȳɅɈȼȺɐ
500
500
1000
100
2
1
1
2
10
600
2
100
2
20
10
20

375
165
12
2
1
6
53
19
3
300
6

ɋɄɈȻȺȴ
1
1
-
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630
250
1
25
8
3
1
2
3
80
1
2
80
1
4
2

ɄɈɅȺɊɂ
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ɉɈɌɊȿȻɇɂɉɈɌȿɇɐɂȳȺɅɂ

Ƚɪɚɞɫɤɨɦ ɬɟɯɧɢɱɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡa ɜɨɞɟ II ɪɟɞɚ
ɞɟɮɢɧɢɫɚʄɟ ɫɟ ɪɟɚɥɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɭ ʂɭɞɫɬɜɭ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɨɩɪɟɦɢ ɚɥɚɬɭ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ ɭɡ
ɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟɫɚɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɬɟɯɧɢɱɤɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢʁɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɢ ɪɚɞɨɜɚ ɡɚ ɜɨɞɟ II ɪɟɞɚ ɢ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚ ɭɝɪɨɠɟɧɨɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ
ɪɟɚɥɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚ

II-ɋɂɋɌȿɆȼȿɁȺɍɋɉɊɈȼɈȭȿȵɍɈȾȻɊȺɇȿ

ɋɢɫɬɟɦ ɜɟɡɚ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ ɜɨɞɟ II ɪɟɞɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ, ɨɛɟɡɛɟɻɟɧ ʁɟ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɟ ɜɟɡɟ ɡɚ ɜɟɡɭ ɫɜɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɭ
ɨɞɛɪɚɧɢɬɟɥɟɮɚɤɫ ɜɟɡɚ, ɤɚɨɢɪɚɞɢɨɜɟɡɚ
Ɇɨɛɢɥɧɟ ɜɟɡɟ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɟ ɫɭ ɡɚ Ƚɪɚɞɫɤɢ ɲɬɚɛ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ- ɑɥɚɧɚȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢ
ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
Ɋɟɠɢɦ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɩɭɬɟɦ ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ ɜɨɞɟ II
ɪɟɞɚ, Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɲɬɚɛɚ ɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ- ɑɥɚɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
ɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞɜɢʁɚɫɟɩɨ
ɞɚɬɨʁɲɟɦɢɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ
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Ⱥ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɢɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɩɨɦɨʄɧɢɰɢ
ɂɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
Ɏɭɧɤɰɢʁɚ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɟɞɢɲɬɚ
Ɍɟɥɟɮɨɧ

ɎȺɄɋ
ɆɈȻɂɅɇɂ
-5370


Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜȶɚɦɢɥɨɜɢʄ

ɋɬɚɧɤɨɜɢʄɁɨɪɚɧ

Ɋɚɞɨɫɥɚɜɋɢɦɢʄ

ɆɢɥɨʁɟɜɢʄɁɜɨɧɤɨ

ȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɈɥɢɜɟɪ

ȻɪɚɧɤɨɄɭʁɭɧʇɢʄ

Ɂɨɪɚɧɋɬɚɧɤɨɜɢʄ

6

7

8

9

10

11

-354

425-8185

647-490

451-3820
06-4108
71-354
06-40-83

647-491

647-491


227-116
-4047
228-696
647-490

-2927
-4026
-8112


-3140
-4325
-5864
-8100
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ȼɈȾɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿ©ɆɈɊȺȼȺª
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɨɞɛɪɚɧɟɨɞ
ȳȼɉÄɋɊȻɂȳȺȼɈȾȿ³-ȼɉɐÄɆɈɊȺȼȺ³
ɩɨɩɥɚɜɚɡɚɜɨɞɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟ
ɇɢɲɌɪɝɄɪɚʂɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
ɊȳÄȼɟɥɢɤɚɆɨɪɚɜɚ³
Ɂɚɦɟɧɢɤɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚɧɚ
ȶɭɩɪɢʁɚɐɚɪɚɅɚɡɚɪɚ
ɜɨɞɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ

ȼɈȾɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿÄȾɈȵɂȾɍɇȺȼ³
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ȳȼɉÄɋɊȻɂȳȺȼɈȾȿ³
ɡɚɜɨɞɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟ
ȼɉɐÄɋȺȼȺ-ȾɍɇȺȼ³
ɇȻɟɨɝɪɚɞȻɪɨɞɚɪɫɤɚ
Ɂɚɦɟɧɢɤɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚɡɚ
ɜɨɞɧɨɩɨɞɪɭɱɟ
ȼɉɐ ÄɋȺȼȺ-ȾɍɇȺȼ³
ɉɨɦɨʄɧɢɤɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚɡɚɜɨɞɧɨ
ɊȳÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³
ɩɨɞɪɭɱʁɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɄɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ
ɋɟɤɬɨɪɫɤɢɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɡɚɫɟɤɬɨɪ
Ⱦ
Ⱦȼɉ©ɋɦɟɞɟɪɟɜɨª
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨȻɊɚɞɢɱɟɜɢʄɚ
Ɂɚɦɟɧɢɤɫɟɤɬɨɪɫɤɨɝɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ
ɡɚɫɟɤɬɨɪȾ

Ȼ ɋɭɛʁɟɤɬɢɪɭɤɨɜɨɻɟʃɚɨɞɛɪɚɧɨɦɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞɫɩɨʂɚɲʃɢɯɜɨɞɚ ɢɡɚɝɭɲɟʃɚɥɟɞɨɦ

ɉɪɨɞɚɧɨɜɢʄȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪ

Ƚɥɚɜɧɢɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ
-5370
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɲɭɦɚɪɫɬɜɚɢ
ɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
-3360
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɚɞɢɪɟɤɰɢʁɚɡɚɜɨɞɟ
Ɋɚɞɨɜɚɧɤɚ ɉɚɜɥɨɜɢʄ
ɉɨɦɨʄɧɢɰɢ
-3347
ȻɟɨɝɪɚɞȻɭɥɟɜɚɪɭɦɟɬɧɨɫɬɢɛɪɚ
Ɉɥɢɜɟɪɚȳɚɧɤɨɜɢʄ
ɝɥɚɜɧɨɝɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ
01-3338
Ƚɥɚɜɧɢɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɢɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢʃɢɯɨɜɢɡɚɦɟɧɢɰɢɡɚɜɨɞɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟ ȾɈȵɂȾɍɇȺȼ "ɋȺȼȺ" " ɆɈɊȺȼȺ
ɝɥɚɜɧɢ ɪɤɨɜɨɞɢɨɰɚɨɞɛɪɚɧɟɨɞ
-9400
-9403
Ɇɚɪʁɚɧɨɜɢʄɇɢɤɨɥɚ
ɩɨɩɥɚɜɚ
-9402 40-40-60
ȳȼɉÄɋɊȻɂȳȺȼɈȾȿ³
Ɂɚɦɟɧɢɤɡɚɫɩɨʂɧɟɜɨɞɟɢ
ȻɟɨɝɪɚɞȻɭɥɟɜɚɪɭɦɟɬɧɨɫɬɢɛɪɚ
ɡɚɝɭɲɟʃɟɥɟɞɨɦ
-4003
ɄɨɰɢʄɁɜɨɧɢɦɢɪ
-3382
Ɂɚɦɟɧɢɤɡɚɭɧɭɬɪɚɲʃɟɜɨɞɟ

ɉɭɡɨɜɢʄȽɨɪɚɧ

ɉɪɟɡɢɦɟɢɢɦɟ

5

4

3

2

1

Ɋ
ɛ

ɌȺȻȿɅȺɊɇɂ ɉɊȿȽɅȿȾɉɈɋɌɈȳȿȶȿȽɋɂɋɌȿɆȺȼȿɁȺɁȺɄɈɆɍɇɂɄȺɐɂȳɍɂɁɆȿȭɍ
ɋɍȻȳȿɄȺɌȺɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺ
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ɌɚɧɚɫɤɨɜɢʄɁɨɪɚɧ

ɆɢɥɨʁɟɜɢʄɁɜɨɧɤɨ

ȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɈɥɢɜɟɪ

ɋɢɦɢʄȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪ

ɋɨɦɛɨɪɚɰȼɭʁɚɞɢɧ

ɌɚɧɚɫɤɨɜɢʄɁɨɪɚɧ

Ɍɨɦɢʄȼɚɥɟɧɬɢɧɚ

12

13

14

15

16

17

18

Ⱦȼɉ©ɋɦɟɞɟɪɟɜɨª
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨȻɊɚɞɢɱɟɜɢʄɚ

ɋɟɤɬɨɪɫɤɢɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɡɚ
ɫɟɤɬɨɪɆ
Ɂɚɦɟɧɢɤɫɟɤɬɨɪɫɤɨɝ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚɡɚɫɟɤɬɨɪɆ

ȳȼɉÄɋɊȻɂȳȺȼɈȾȿ³ȼɉÄȾɈȵɂ ȾɍɇȺȼ³
ȻɟɨɝɪɚɞȻɭɥɟɜɚɪɍɦɟɬɧɨɫɬɢɚ

Ɂɚɦɟɧɢɤɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚɨɞɛɪɚɧɟ
ɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ
ɜɨɞɚɧɚɜɨɞɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭ

ɩɨɩɥɚɜɚɨɞɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ
ɜɨɞɚɧɚɜɨɞɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭ
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ȳȼɉÄɋɊȻɂȳȺȼɈȾȿ³
ȼɉÄɆɈɊȺȼȺ³

ȼɈȾɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿÄɆɈɊȺȼȺ³
ȳȼɉÄɋɊȻɂȳȺȼɈȾȿ³
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɨɞɛɪɚɧɟɨɞ
ȼɉÄɆɈɊȺȼȺ³

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɨɞɛɪɚɧɟɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɨɞɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ
ɜɨɞɚɧɚɜɨɞɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭ
Ɂɚɦɟɧɢɤɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ
ɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɨɞɚɧɚɜɨɞɧɨɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ

ȼɈɩɟɪɚɬɢɜɧɢɩɥɚɧɡɚɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɨɞɚ
ȼɈȾɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿȾɈȵɂȾɍɇȺȼ³

ȼɉɐÄɆɈɊȺȼȺ³Ɋȳȶɭɩɪɢʁɚ
ɊȳÄȼɟɥɢɤɚɆɨɪɚɜɚ³
ȶɭɩɪɢʁɚɐɚɪɚɅɚɡɚɪɚ

ɉɨɦɨʄɧɢɤɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚɡɚ
ɜɨɞɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟ

035471354

354

-696

06-4114

06-4113

064840-40-14

-4027

647-491

647-491


647-490
225-533
647-490
225-533

-696

-354
06-4113

-354
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ɉɪɟɡɢɦɟɢɢɦɟ

ȴɢʂɚɧɚɋɚɜɢʄ

1

Ɇɍɉ-ɋɟɤɬɨɪɡɚ
ɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɰɟɧɬɚɪɡɚ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ
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2545-595
Ɋɚɞɚɪɫɥɭɠ

2542-184
2547-688

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ-ɋɟɤɬɨɪ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɌɪɝɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
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©ȼɭɱɚɤª

©Ɋɚʂɚª

©Ɋɚɞɢɧɚɰª

©ȼɪɚɧɨɜɨª

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11

16

17
18

19

20

21

12
13
14
15

ɇɚɡɢɜ

Ɋɛ

Ɍɟɥɟɮɨɧ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨɥɢɰɟ

4715-157
660-612

ɂɜɚɧɄɪɫɬɢʄ
Ɇɢɪɨʂɭɛɂɜɚɧɨɜɢʄ
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732-287
732- ɆɄ

ȾɟʁɚɧȽɨɥɭɛɨɜɢʄ

0641397792

0649582354

Ɉɪɢʁɟɧ

Ɇɨɪɚɜɚ

Ƚɪɦɟɱ

Ⱦɪɢɧɚ

0631032833

Ʉɨɩɚɨɧ
0691270453

Ƚɨɥɢʁɚ

Ƚɨɱ
ɋɭɬɥɚ
Ɂɥɚɬɢɛ
Ƚɪɚɞɢɧɚ

Ɋɚɞɢɨ
ɜɟɡɚ

0641949554

0645936343

0638035559

0645288451

0631556900

0643936354

0641220402
0648548551

0641231387

0646511850

0638007427

062568191

063270439

0641477966

0638101-063

063231091

0631080520

Ɍɟɥɭ
ɫɬɚɧɭ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ȼɪɚɧɨɜɨ

701- ɆɄ

ɆȿɋɇȿɁȺȳȿȾɇɂɐȿ-ȼɈȾɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿ©ɆɈɊȺȼȺª
Ɋɚʂɚ
732-686
Ɍɨɩɥɢɰɚɇɢɤɨɥɢʄ
701-110
Ɋɚɞɢɧɚɰ
ɆɢɥɨɜɚɧɄɨɫɬɢʄ

ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ
ȼɭɱɚɤ

ɆȿɋɇȿɁȺȳȿȾɇɂɐȿ- ȼɈȾɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿ©ȾɍɇȺȼª
Ⱦɟɫɩɨɬɚȭɭɪɻɚ
222-501
Ɂɜɨɧɤɨɒɭɥɤɢʄ
Ƚɨɪɚɧɫɤɚɛɛ
221-974
Ⱦɪɚɝɨɫɥɚɜɋɚɜɢʄ
ɄɧɟɡɆɢɯɚɢɥɨɜɚ
222-392
ɁɨɪɚɧɆɢɥɟɧɤɨɜɢʄ
ɨɤɬɨɛɪɚ
227-143
ȼɥɚɞɟɬɚɄɨɱɨɜɢʄ
ȾɨɫɢɬɟʁɚɈɛɪɚɞɨɜɢʄɚ
650-134
ɋɥɨɛɨɞɚɧȭɨɪɻɟɜɢʄ
ɇɟɛɨʁɲɚ
ɐɪɜɟɧɟȺɪɦɢʁɟ
651-470
Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ
ɉɪɨɥɟɬɟɪɫɤɚ
4621-865
Ɋɚɞɨɫɚɜȳɨɜɢʄ
Ʉɨɥɚɪɫɤɚɛɛ
660-666
Ɋɚɬɤɨɒɭɩɢɰɚ
ɐɜɢʁɢʄɟɜɚ
227-408
Ɇɢɥɚɧɱɟɂɥɢʄ
ɉɟɬɪɢʁɟɜɫɤɚ
4623-535
ȾɪɚɝɚɧȻɚɰɤɢʄ
ɉɟɬɪɢʁɟɜɫɤɚ
4610-535
ɋɪɻɚɧȻɟɪɚɤ
Ʉɭɥɢɱ
775-161
ɀɟʂɤɨɌɨɞɨɪɨɜɢʄ
ɒɚɥɢɧɚɰ
775-161
ȳɨɜɢɰɚɆɢɲɢʄ
Ʌɢɩɟ
771-298 ɌɨɩɥɢɰɚɆɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄ
ɋɟɨɧɟ
793-033
Ɂɨɪɚɧȳɚɧɤɨɜɢʄ
4764-064
ɍɞɨɜɢɰɟ
Ƚɨɪɚɧȭɨɪɻɟɜɢʄ

Ⱥɞɪɟɫɚɫɟɞɢɲɬɚ

ɋɭɛʁɟɤɬɢɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚ

Страна 134 – Број 2
15. март 2012. године

©ɋɤɨɛɚʂª

©ɋɚɪɚɨɪɰɢª

©Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚª

©Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚª

©Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰª

©ȼɨɞɚʃª
©Ʌɚɧɞɨɥª

©Ʉɨɥɚɪɢª

©ɆɚɥɨɈɪɚɲʁɟª
©Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚª
©Ⱦɪɭɝɨɜɚɰª

©Ȼɢɧɨɜɚɰª

©ɋɭɜɨɞɨɥª
©Ʌɭʃɟɜɚɰª
©ȾɨɛɪɢȾɨª

©ȼɪɛɨɜɚɰª

23

24

25

26

27

28
29

30

31
32


34

35
36
37

38

731-046

ɉɪɟɞɪɚɝɆɢɥɢʄɟɜɢʄ
Ȼɨɛɚɧ ȳɟɪɟɦɢʄ

4715-496
711-067
711-023

ɉɟɬɚɪɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄ
ȼɥɚɞɚɧɄɨɫɬɢʄ
ɊɚɞɨɫɥɚɜȾɚɱɢʄ
ȽɨɪɚɧȻɨɪɢɫɚɜʂɟɜɢʄ

711-433
720-210
784-095
742-169
742-623

Ɇɢɨɞɪɚɝɀɢɜɤɨɜɢʄ

ȾɨɛɪɢɰɚɆɚɪɤɨɜɢʄ
ɂɜɢɰɚɆɢɯɚʁɥɨɜɢʄ
Ⱦɪɚɝɚɧȭɭɪɢɱɢʄ

722-128
723-004
721-095

Ʉɨɫɬɚ Ʉɪɫɬɢʄ

ȾɟʁɚɧɅɭɤɢʄ

741-042

751- ɆɄ

ȾɨɛɪɢɰɚɆɚɪɤɨɜɢʄ

ȭɨɪɻɟɜɢʄɊɋɜɟɬɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

- 42 -

ȭɨɪɻɟɜɢʄɌɋɥɨɛɨɞɚɧ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɰɢɉɨɦɨʄɧɢɤɚɑɥɚɧɚȽɪɚɞɫɤɨɝ
ɒɬɚɛɚ

ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ

069720229

Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɚ

ȾɈɛɪɚɞɨɜɢʄɚ

ȺȾɊȿɋȺɋɌȺɇɈȼȺȵȺ

0612116515

0656340602

0648449301

-

-

ɌȿɅȿɎɈɇ

Ɉɪɢʁɟɧ

Ȼɢɨɤɨɜɨ
Ⱦɢɧɚɪɚ
Ȼɨʁɚɧɚ

Ʌɨɜʄɟɧ

0643955
362

0644765445

ɂɛɚɪ
Ʉɨɫɦɚʁ
Ɇɢɪɨɱ

Ɍɢɫɚ

Ɍɚɪɚ
ɉɚɩɭɤ

ȳɚɫɬɪɟɛɚ
ɰ

ɋɚɜɚ

Ɂɪɦɚʃɚ

Ɍɪɢɝɥɚɜ

Ⱦɭɪɦɢɬɨ
ɪ

ɒɚɪɚ

0646840860

063172176

062626711

0642592312

0631188428

0631085918

063577260

0637377741

ȳɚɫɦɢɧɚ
ȼɨʁɢɧɨɜɢʄɊɚɤɢʄ

4761-087
751-066

0654184151

0631024499

731-138

Ɋɚɞɨɦɢɪɉɟɬɤɨɜɢʄ

Ɇɢɨɞɪɚɝȳɨɜɚɧɨɜɢʄ

ȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪɅɚɡɢʄ

781-628

4791-264

731- ɆɄ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ɉɚɩɚɡɨɜɚɰ

ȼɪɛɨɜɚɰ

ɋɭɜɨɞɨɥ
Ʌɭʃɟɜɚɰ
ȾɨɛɪɢȾɨ

Ȼɢɧɨɜɚɰ

ɆɚɥɨɈɪɚɲʁɟ
Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ
Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ

Ʉɨɥɚɪɢ

ȼɨɞɚʃ
Ʌɚɧɞɨɥ

Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ

Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ

Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ

ɋɚɪɚɨɪɰɢ

ɋɤɨɛɚʂ

ɆɚɥɚɄɪɫɧɚ

ɋɉɂɋȺɄ ɉɈȼȿɊȿɇɂɄȺɁȺɈȾȻɊȺɇɍɈȾɉɈɉɅȺȼȺɁȺȼɈȾɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿÄȾɍɇȺȼ³

©ɆɚɥɚɄɪɫɧɚª

22

15. март 2012. године
Страна 135 – Број 2

Ɇɚʁ

ɉɥɚɜɢɧɚɰ

ɋɥɚɜɢʁɚ

Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɞɭɞ

Ⱦɨʃɢɝɪɚɞ

ɄɆɚɪɤɫɚ 
ɂɡɜɨɪɫɤɚ

Ȼɢɬɨʂɫɤɚ

Ɇɨɰɚɪɬɨɜɚ

ɂɡɥɟɬɧɢɱɤɚ

ȭɭɪɟȾɚɧɢɱɢʄɚ

Ʌɨɜʄɟɧɫɤɚ

ȺɥɟɤɫɟȾɭɧɞɢʄɚ

ȻɊɚɞɢɱɟɜɢʄɚ

ɋɬɟɜɚɧɚɇɟɦɚʃɚ

ɋɬɚɪɢɧɟɇɨɜɚɤɚ

Ɏɢɥɢɩɚȼɢɲʃɢʄɚ

ɄɉɟɬɪɚI ɛɪ

ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚɆɚɬɢʄɚ
Ɇɚɫɚɪɢɤɨɜɚ

Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɚ

-
-
3231-
-
-





-


221-

-





223-




-
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ɎɢɥɢʄɁɨɪɚɧ
Ɇɚɪɤɨɜɢʄɋɪɻɚɧ

ɋɚɜɢʄȾɪɚɝɨɫɥɚɜ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɋɬɟɜɱɢʄȻɪɚɧɢɫɥɚɜ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ɇɚɪɤɨɜɢʄɀɢɜɨɪɚɞ

ȳɚʃɢʄɋɧɟɠɚɧɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ʉɨɱɨɜɢʄȼɥɚɞɟɬɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɋɬɨʁɤɨɜɢʄȻɨɲɤɨ

ȳɚɧɤɨɜɢʄɆɢɥɨɫɚɜ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɈɛɪɚɞɨɜɢʄȾɨɛɪɢɰɚ

ɉɟɬɤɨɜɢʄȻɪɚɧɢɫɥɚɜ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ɍɟɩɚɜɱɟɜɢʄɇɟɧɚɞ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɒɭɥɤɢʄɁɜɨɧɤɨ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɇɚɫɬɢʄɆɢɯɚʁɥɨ

ɄɨɜɚɱɟɜɢʄȾɟʁɚɧ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɐɨʁɢʄȺɋɥɨɛɨɞɚɧ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Страна 136 – Број 2
15. март 2012. године

ɋɟɨɧɟ

Ʌɢɩɟ

ɒɚɥɢɧɚɰ

Ʉɭɥɢɱ

ȽɚʁɢʄȻɨɪɢɫɥɚɜ
ɀɢɜɨɬɢʄɆɚɪɤɨ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɋɟɨɧɟ

Ɉɪɟɲɚɰ– ɋɟɨɧɟ

Ʌɢɩɟ ʁɭɥ

Ʌɢɩɟʁɭɥ

Ʌɢɩɟ ȼɄɚɪɚʇɢʄɚɛɛ

Ʌɢɩɟ ȼɄɚɪɚʇɢʄɚ

-

-





2



771-



775-

775-115

775-

775-

775-

775-1

ɌȿɅȿɎɈɇ
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ɆɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪ

ɎɢɥɢɩɨɜɢʄɆɢɪɨɫɥɚɜ

Ƚɚɱɢʄȼɟɥɢɛɨɪ

Ɏɢɥɢɩɨɜɢʄɋɚɲɚ

Ʌɢɩɟ Ʉɨɫɦɚʁɫɤɚ

Ʌɢɩɟ ȼɄɚɪɚʇɢʄɚ

ɆɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄɌɨɩɥɢɰɚ
Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄȴɭɛɢɲɚ

ɐɪɜɟɧɟȺɪɦɢʁɟɒɚɥɢɧɚɰ

ɒɚɥɢɧɚɰ

ɒɚɥɢɧɚɰ

Ʉɭɥɢɱ

Ʉɭɥɢɱ

ȻɪɚʄɟɉɟɬɪɨɜɢʄɛɛɄɭɥɢɱ

ȺȾɊȿɋȺɋɌȺɇɈȼȺȵȺ

ɅɚɡɚɪɟɜɢʄɆɢɯɚʁɥɨ

Ɇɢɲɢʄȳɨɜɢɰɚ

ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɂɜɢɰɚ

ɋɢɦɢʄɊɚɞɢɲɚ

ɉɟɬɪɨɜɢʄȼɥɚɞɚɧ

Ɍɨɞɨɪɨɜɢʄɀɟʂɤɨ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ

15. март 2012. године
Страна 137 – Број 2

ɆɚɥɚɄɪɫɧɚ

ȼɪɚɧɨɜɨ

Ɋɚɞɢɧɚɰ

Ɋɚʂɚ

ɊɚɧɤɨɜɢʄȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪ
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄȻɨʁɚɧ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɆɚɥɚɄɪɫɧɚ ɀɆɢɥɨɲɟɜɢʄɚ

ɆɚɥɚɄɪɫɧɚ Ɇɉɚɭɧɨɜɢʄɚɛɛ

ɆɚɥɚɄɪɫɧɚ ɆɈɛɢɥɢʄɚɛɛ

ɆɚɥɚɄɪɫɧɚ ɆɈɛɢɥɢʄɚɛɛ

ɆɚɥɚɄɪɫɧɚ ȼɋɬɟɩɟ

ȼɪɚɧɨɜɨȺȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ 

ȼɪɚɧɨɜɨɄɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ

ȼɪɚɧɨɜɨɆȺɜɪɚɦɨɜɢʄɚ

ȼɪɚɧɨɜɨɈɦɥɚɞɢɧɫɤɚ

ȼɪɚɧɨɜɨ ɋɄɨɜɚɱɟɜɢʄɚ

ɊɚɞɢɧɚɰȼɄɚɪɚʇɢʄɚ

ɊɚɞɢɧɚɰȾȳɨɜɚɧɨɜɢʄɚ

Ɋɚɞɢɧɚɰɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ

ɊɚɞɢɧɚɰɇɌɟɫɥɟ

Ɋɚʂɚ

Ɋɚʂɚ

Ɋɚʂɚ

ȺȾɊȿɋȺɋɌȺɇɈȼȺȵȺ

731-

731-

731-

731-333


731-











-

-

-

-



732-



ɌȿɅȿɎɈɇ
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ɆɢɥɢʄɆɢɥɢɛɨɪ

ɋɬɚɧɢɫɚɜʂɟɜɢʄɆɢɥɚɧ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɅɚɡɢʄȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪ

ɊɚɞɨʁɟɜɢʄȾɟʁɚɧ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ȽɨɥɭɛɨɜɢʄȾɟʁɚɧ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ȽɨɥɭɛɨɜɢʄȾɚɥɢɛɨɪ

ɇɢɤɨɥɢʄȽɨɪɚɧ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɆɢɯɚʁɥɨɜɢʄȾɟʁɚɧ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ȭɨɪɻɟɜɢʄȽɨɪɚɧ

Ɇɢɥɟɧɤɨɜɢʄɂɜɚɧ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɋɥɚɜɢɲɚ
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ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ
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Ʉɨɥɚɪɢ

Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ

Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ

Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ

ɋɚɪɚɨɪɰɢ

ɋɤɨɛɚʂ

ɀɢɜɨʁɢɧɨɜɢʄɉɟɬɚɪ
ɄɪɫɬɢʄɄɨɫɬɚ
Ɇɢʂɤɨɜɢʄɀɢɜɨɬɚ
ɆɢɥɚɧɨɜɢʄɆɢɪɨʂɭɛ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ʉɨɥɚɪɢ
Ʉɨɥɚɪɢ
Ʉɨɥɚɪɢ

Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ

ɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚɄɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ
Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɋɋɚɜɟ
Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɏȼɟʂɤɨɜɚ
Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ

ɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚɄɚɪɚɻɨɪɻɟɜɚ

ɋɤɨɛɚʂɆɌɢɬɚɛɛ
ɋɤɨɛɚʂ ȼɄɚɪɚʇɢʄɚ
ɋɤɨɛɚʂɆɨɪɚɜɫɤɚ
ɋɚɪɚɨɪɰɢȾȳɨɧɨɜɢʄɚ
ɋɚɪɚɨɪɰɢɋɜɟɬɟɆɥɚɞɟɧɨɜɢʄɚ23
ɋɚɪɚɨɪɰɢɋɆɥɚɞɟɧɨɜɢʄɚ
ɋɚɪɚɨɪɰɢɆɆɢɥɨɲɟɜɢʄɚ
Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ ɨɤɬɨɛɪɚ
ɅɭɝɚɜɱɢɧɚɆɌɢɬɚ
Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚɨɤɬɨɛɪɚ
Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚʁɭɥɚ
Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ, Ʌɚɥɢʄ
Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚɫɪɩɫɤɢɭɫɬɚɧ

ɋɤɨɛɚʂɆɨɪɚɜɫɤɚ
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Ɇɢɥɟɧɤɨɜɢʄɋɚɲɚ
ȽɨʁɤɨɜɢʄȻɪɚɧɢɫɥɚɜ
ɅɭɤɢʄȾɟʁɚɧ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɆɢɥɚɧɨɜɢʄȾȻɪɚɧɤɨ

Ȼɨɲɤɨɜɢʄɋɥɨɛɨɞɚɧ
ȳɨɜɚɧɨɜɢʄɆɢɨɞɪɚɝ
ɆɢɥɚɧɨɜɢʄȻɨʁɚɧ
ɉɟɬɤɨɜɢʄɊɚɞɨɦɢɪ
ɋɬɚɧɨʁɟɜɢʄȽɨɪɚɧ
ɅɚɡɢʄMɢɥɚɧ
ɉɟɬɪɨɜɢʄɇɟɛɨʁɲɚ
ȼɨʁɢɧɨɜɢʄȳɚɫɦɢɧɚ
ȳɚɤɲɢʄȻɨʁɚɧ
Ⱦɚɛɢʄɇɟɧɚɞ
ɊɚɞɢɜɨʁɟɜɢʄɆɢɥɚɧ
ɌɨɧɢʄɆɢɥɟ
ɆɚɪɤɨɜɢʄȻȾɨɛɪɢɰɚ
Ɇɚɬɢʄɋȳɨɜɢɰɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ

Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄɉɟɪɢɲɚ

ɉɨɜɟɪɟɧɢɤ
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ɋɂɋɌȿɆɄɈɈɊȾɂɇȺɐɂȳȿɍȼȺɇɊȿȾɇɂɆɋɂɌɍȺɐɂȳȺɆȺ
ɍɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɤɚɞɚɞɨɻɟɞɨɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɚɪɟɞɨɜɧɟɢɜɚɧɪɟɞɧɟɨɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚ
ɜɨɞɟII ɪɟɞɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɨɞɧɨɫɧɨɭɫɥɭɱɚʁɭɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɯɜɚɧɪɟɞɧɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɝɥɚɲʃɟɧɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚʃɟ
ɦɟɪɚɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɑɥɚɧɚȽɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɨɝ
ɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɩɪɟɭɡɢɦɚɝɪɚɞɫɤɢɒɬɚɛɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɭ
ɫɥɟɞɟʄɟɦɫɚɡɢɜɭ

-

ɡɚɤɨɦɚɧɞɚɧɬɚ
ɉɪɟɞɪɚɝɍɦɢɱɟɜɢʄɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

- ɡɚɡɚɦɟɧɢɤɚɤɨɦɚɧɞɚɧɬɚ
ɞɪȳɚɫɧɚȺɜɪɚɦɨɜɢʄɡɚɦɟɧɢɤɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

- ɡɚɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
Ⱦɪɚɝɚɧ Ɇɭɞɪɢʄ ɲɟɮ Ɉɞɫɟɤɚ  ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɪɢɡɢɰɢɦɚ ɢ ɰɢɜɢɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
Ɉɞɟʂɟʃɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɭʁɟɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ

- ɡɚɬɟɯɧɢɱɤɨɝɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ 
ɁɨɪɚɧɌɨɦɢʄɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɫɬɪɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤɡɚɩɨɫɥɨɜɟɩɥɚɧɨɜɚɨɞɛɪɚɧɟɉɉɁɢ
ɩɥɚɧɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɩɪɢɥɢɤɟɭȽɪɚɞɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɡɚɱɥɚɧɨɜɟ

 ɞɪȼɟɫɧɚȳɟɪɟɦɢʄ–ȾɪɚɝɨʁɟɜɢʄɱɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɚɡɚɪɟɫɨɪɡɞɪɚɜɫɬɜɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
 ɞɪɂɜɚɧɋɬɟɜɚɧɨɜɢʄɱɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɞɭɠɟɧɡɚ
ɪɟɫɨɪɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
 ɋɚɲɚɆɨɦɢʄɱɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɞɭɠɟɧɡɚɪɟɫɨɪɪɚɞɚɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɩɢɬɚʃɚ
 ɆɢɥɢʁɚȻɚɪɨɜɢʄɱɥɚɧȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɞɭɠɟɧɡɚɪɟɫɨɪ
ʁɚɜɧɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
5. ɆɢɥɢʁɚɧɚɇɨɜɚɤɨɜɢʄɧɚɱɟɥɧɢɤȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
6. ɂɪɟɧɚɄɭɧɢʄɩɨɦɨʄɧɢɤɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɨɛɥɚɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ
7. ȳɨɜɢɰɚȼɭʁɨɜɢʄɞɢɪɟɤɬɨɪɎɨɧɞɚɡɚɪɚɡɜɨʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
8. ȼɥɚɞɢɦɢɪɄɪɫɬɢɧɞɢɪɟɤɬɨɪȳɚɜɧɨɝɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝɩɪɟɞɭɡɟʄɚÄȼɨɞɨɜɨɞ³
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
9. ɅɚɬɢɧɤɚɆɢɥɢʄɟɜɢʄɜɪɲɢɥɚɰɞɭɠɧɨɫɬɢɞɢɪɟɤɬɨɪɚȳɚɜɧɨɝɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚÄɄɨɦɭɧɚɥɚɰ³ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
 ɋɥɚɜɢɲɚɋɬɨɲɢʄɜɪɲɢɥɚɰɞɭɠɧɨɫɬɢɞɢɪɟɤɬɨɪɚȳɚɜɧɨɝɩɪɟɞɭɡɟʄɚɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɟɭɫɥɭɝɟɢɬɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
 ɏɚʁɞɚɧɚȻɨɝɞɚɧɨɜɢʄɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɬɟɯɧɢɱɤɨɝɫɟɤɬɨɪɚɭȾɢɪɟɤɰɢʁɢɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭɭɪɛɚɧɢɡɚɦɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɋɦɟɞɟɪɟɜɨȳɉ
 ȾɪɚɝɚɧɚȺɥɟɤɫɢʄɆɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄɞɢɪɟɤɬɨɪɁɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝɰɟɧɬɪɚÄɋɜɟɬɢ
Ʌɭɤɚ³ɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
 ɀɟʂɤɨȳɟɜɬɢʄɞɢɪɟɤɬɨɪȿȾȿɥɟɤɬɪɨɦɨɪɚɜɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
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 ȼɭʁɚɞɢɧɋɨɦɛɨɪɚɰȳȼɉɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟȻɟɨɝɪɚɞȼɉɐɋɚɜɚ-ȾɭɧɚɜɊȳ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
 ɁɜɨɧɤɨɆɢɥɨʁɟɜɢʄɞɢɪɟɤɬɨɪȾȼɉɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
 Ɍɨɦɢɫɥɚɜɀɢɜɚɧɨɜɢʄɫɟɤɪɟɬɚɪɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

II
Ƚɪɚɞɫɤɢɲɬɚɛɡɚɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯɡɚɞɚɬɚɤɚɡɚɲɬɢɬɟɢɫɩɚɫɚɜɚʃɚɦɨɠɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɢɫɬɪɭɱɧɨ-ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟɬɢɦɨɜɟ.

III
Ɂɚɞɚɬɚɤ Ƚɪɚɞɫɤɨɝɲɬɚɛɚʁɟɞɚ
1. ɪɭɤɨɜɨɞɢɢɤɨɪɞɢɧɢɪɚɪɚɞɫɭɛʁɟɤɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɡɚɲɬɢɬɟɢɫɩɚɫɚɜɚʃɚɢɫɧɚɝɚɡɚɲɬɢɬɟɢ
ɫɩɚɫɚɜɚʃɚɭɜɚɧɪɟɞɧɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɧɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭɭɬɜɪɻɟɧɢɯɡɚɞɚɬɚɤɚ
 ɪɭɤɨɜɨɞɢɢɤɨɪɞɢɧɢɪɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɟɪɚɢɡɚɞɚɬɚɤɚɰɢɜɢɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
3. ɪɚɡɦɚɬɪɚɢɞɚʁɟɦɢɲʂɟʃɟɧɚɩɪɟɞɥɨɝɉɪɨɰɟɧɟɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢɢɩɪɟɞɥɨɝɉɥɚɧɚɡɚɲɬɢɬɟ
ɢɫɩɚɫɚɜɚʃɚɭɜɚɧɪɟɞɧɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ
 ɩɪɚɬɢɫɬɚʃɟɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭɡɚɲɬɢɬɟɢɫɩɚɫɚɜɚʃɚɢɩɪɟɞɥɚɠɟɦɟɪɟɡɚʃɢɯɨɜɨ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ
5. ɧɚɪɟɻɭʁɟɭɩɨɬɪɟɛɭɫɧɚɝɚɡɚɲɬɢɬɟɢɫɩɚɫɚɜɚʃɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɨɦɨʄɢɢɞɪɭɝɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɤɨʁɚɫɟɤɨɪɢɫɬɟɭɜɚɧɪɟɞɧɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ
6. ɫɬɚɪɚɫɟɨɪɟɞɨɜɧɨɦɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɭɢɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɭɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɨɪɢɡɢɰɢɦɚɢ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɦɚɢɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦɦɟɪɚɦɚ
 ɪɚɡɦɚɬɪɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɨɩɪɟɦɚʃɟɢ ɨɛɭɱɚɜɚʃɟʁɟɞɢɧɢɰɟɰɢɜɢɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɨɜɥɚɲʄɟɧɢɯ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɢɯɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ
8. ɫɚɪɚɻɭʁɟɫɚɧɚɞɥɟɠɧɢɦɨɪɝɚɧɢɦɚɡɚɲɬɢɬɟɢɫɩɚɫɚɜɚʃɚɫɭɫɟɞɧɢɯɞɪɠɚɜɚɭɜɚɧɪɟɞɧɢɦ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ
 ɩɪɨɰɟʃɭʁɟɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɨɞɧɚɫɬɚɧɤɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
10. ɞɨɧɨɫɢɧɚɪɟɞɛɟ ɡɚɤʂɭɱɤɟɢɩɪɟɩɨɪɭɤɟ
11. ɫɚɪɚɻɭʁɟɫɚɲɬɚɛɨɜɢɦɚɫɭɫɟɞɧɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
 ɢɦɟɧɭʁɟɦɟɧɚʇɟɪɚɡɚɲɬɢɬɟɢɡɚɦɟɧɢɤɚɦɟɧɚʇɟɪɚɡɚɲɬɢɬɟɭɧɚɫɟʂɟɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚ
13. ɪɚɡɦɚɬɪɚɢɩɪɟɞɥɚɠɟɞɨɧɨɲɟʃɟɨɞɥɭɤɟɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢɡɚɲɬɢɬɟɢɫɩɚɫɚɜɚʃɚɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚ
 ɚɧɝɚɠɭʁɟɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚɢɞɪɭɝɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɨɞɡɧɚɱɚʁɚɡɚɝɪɚɞ
15. ɨɛɚɜʂɚɢɞɪɭɝɟɩɨɫɥɨɜɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɁɚɤɨɧɨɦ

- 48 -

Страна 142 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

15. март 2012. године

IVɉɈɋȿȻɇȿɈȾɊȿȾȻȿ

1.

ɉɊɈɐȿɇȺɒɌȿɌȺɈȾɒɌȿɌɇɈȽȾȿȳɋɌȼȺȼɈȾȺII ɊȿȾȺ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯɲɬɟɬɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ

ɇɚɤɨɧ ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɲɬɟɬɧɨɝ ɞɟʁɫɬɜɚ ɜɨɞɚ ɞɪɭɝɨɝ II ɪɟɞɚ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ
ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩ ɭɝɪɨɠɟɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɩɨɫɟɛɧɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɤɨʁɭ ɮɨɪɦɢɪɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ,
ɢɡɜɪɲɢʄɟɞɟɬɚʂɚɧɨɛɢɥɚɡɚɤɩɨɞɪɭɱʁɚ, ɭɰɢʂɭɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯɲɬɟɬɚɩɨɜɪɫɬɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɞɨɛɚɪɚ, ɤɚɨ ɢ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢɡɪɚɞɢɬɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɫɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɨɦ ɮɨɬɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ
ɇɚɱɢɧɢɞɟɥɨɤɪɭɝɪɚɞɚɨɜɟɤɨɦɢɫɢʁɟɞɟɮɢɧɢɲɟɩɨɫɟɛɚɧɚɤɬɋɤɭɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚ.

 Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɡɚɩɪɨɰɟɧɭɲɬɟɬɚ
ɉɨɦɟɧɭɬɢ ɝɪɚɞɫɤɢ ɚɤɬ ɩɨɫɟɛɧɨ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɡɚ ɩɪɨɰɟɧɭ ɲɬɟɬɟ ɭɡ
ɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟ ɫɚ ɜɚɠɟʄɢɦ  ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ ɡɚ ɩɪɨɰɟɧɭ ɲɬɟɬɟ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɞɨɫɬɚɜʂɚɢɡɜɟɲɬɚʁ

 ɈȻȺȼȿɒɌȺȼȺȵȿȳȺȼɇɈɋɌɂ

Ƚɪɚɞɫɤɢ ɲɬɚɛ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɚɜɚ-ɑɥɚɧ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ
ɲɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɧɚɞɥɟɠɨɝ ɡɚɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɢ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɨʁɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɟɞɭɡɢɦɚɦɟɪɟɞɚɫɟ ɩɪɟɤɨɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ʁɚɜɧɨɝ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɭɩɨɡɨɪɢ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɫɚ ɫɜɢɦ ɛɢɬɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɭ ɜɟɡɢ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɟ
ɩɨɩɥɚɜɟɨɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦɦɟɪɚɦɚɞɨɤʁɟɩɨɩɥɚɜɚɭɬɨɤɭɤɚɨɢɨɩɪɟɫɬɚɧɤɭɨɩɚɫɧɨɫɬɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɢɨɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɭ ɞɚʂɢɯɦɟɪɚɡɚɨɬɤɥɚʃɚʃɟɩɨɫɥɟɞɢɰɚɩɨɩɥɚɜɟ
ɍɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭɨɜɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢʁɚɜɧɨɫɬɫɟɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚɨɫɥɟɞɟʄɟɦ
- ɢɡɜɨɪɭɭɱɟɫɬɚɥɨɫɬɢɢɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨʁʁɚɱɢɧɢɩɨɩɥɚɜɟ
- ɫɢɫɬɟɦɭɡɚɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɟɩɨɩɥɚɜɟɢɧɚɱɢɧɭɭɩɭʄɢɜɚʃɚɭɩɨɡɨɪɟʃɚʁɚɜɧɨɫɬɢ
- ɩɨɜɪɲɢɧɢɤɨʁɚʄɟɜɟɪɨɜɚɬɧɨɛɢɬɢɩɨɩɥɚɜʂɟɧɚɢɟɜɚɤɭɢɫɚɧɚɡɚɫɜɚɤɢɧɢɜɨɨɱɟɤɢɜɚɧɟ
ɩɨɩɥɚɜɟ
- ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɤɨʁɟɫɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭɞɚɛɢɫɟɫɦɚʃɢɥɚɲɬɟɬɟɧɚɢɦɨɜɢɧɢɢɫɥ
3.
ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺ

ɎɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚɜɨɞɟIIɪɟɞɚ

Ɉɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɜɨɞɚ ɧɚɫɬɚɥɢɦ ɧɚ ɧɟɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢɦ ɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɦ
ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɩɥɚɧɨɦɮɢɧɚɧɫɢɪɚɫɟɛɭʇɟɬɫɤɢɦɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ.
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɥɟɞɚ

Ɉɞɛɪɚɧɭɨɞɥɟɞɟɧɢɯɩɨʁɚɜɚɧɚɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯɝɪɚɞɫɤɢɦ ɩɥɚɧɨɦɮɢɧɚɧɫɢɪɚ
ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɡȻɭʇɟɬɚ
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 Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚɢɩɨʁɚɜɚɤɨʁɟɩɪɚɬɟɲɬɟɬɧɚ
ɞɟʁɫɬɜɚɜɨɞɚɞɪɭɝɨɝIIɪɟɞɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɜɪɲɟʃɟ ɦɟɪɚ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɢ ɨɬɤɥɚʃɚʃɭ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɧɟɩɨɝɨɞɚ ɢ ɩɨʁɚɜɚ ɤɨʁɟ ɩɪɚɬɟ ɲɬɟɬɧɚ ɞɟʁɫɬɜɚ ɜɨɞɚ ɞɪɭɝɨɝ II ɪɟɞɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɝɪɚɞɚɚ ɤɨʁɚɫɟɩɨʁɚɜɟɜɚɧɫɢɫɬɟɦɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯɡɚɲɬɢɬɧɢɯɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ.


ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɢɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ

ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
ɥɟɞɚɢɩɨʁɚɜɚɤɨʁɟɩɪɚɬɟɲɬɟɬɧɨɞɟʁɫɬɜɨɜɨɞɚɭɩɨɬɭɩɭɧɨɫɬɢɫɭɭɫɚɝɥɚɲɟɧɢɫɚɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭɪɝɟɧɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɟ ɡɚɲɬɢɬɧɟ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɢ ɡɚ
ɜɨɞɨɬɨɤɟɨɛɭɯɜɚʄɟɧɟɝɪɚɞɫɤɢɦ ɩɥɚɧɨɦ
ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ  ɫɬɚɜ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɜɨɞɚɦɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ³, ɛɪɨʁ ɩɪɢɛɚɜʂɟɧɨʁɟɆɢɲʂɟʃɟɧɚɩɪɟɞɥɨɝɈɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭ
ɨɞ ɩɨɥɥɚɜɚ ɡɚ ɜɨɞɟ II ɪɟɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɨɞ ȳȼɉ
Äɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ³ȻɟɨɝɪɚɞȼɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɟɧɬɚɪÄɋɚɜɚ-Ⱦɭɧɚɜ³ɇɨɜɢȻɟɨɝɪɚɞ, ɛɪɨʁɋ-ɨɞ
.ɝɨɞɢɧɟ.
ɈɩɟɪɚɬɢɜɧɢɩɥɚɧɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚɜɨɞɟII ɪɟɞɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɡɚɝɨɞɢɧɭ ɨɛʁɚɜɢɬɢɭɋɥɭɠɛɟɧɨɦɥɢɫɬɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

Ȼɪɨʁ--
ɍɋɦɟɞɟɪɟɜɭ15ɦɚɪɬɚɝɨɞɢɧɟ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺ
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿȽɊȺȾȺ
Ɍɚɱɧɨɫɬɩɪɟɩɢɫɚɨɜɟɪɚɜɚ

Ȼɪɚɧɱɟɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɫɪ
ɋȿɄɊȿɌȺɊɋɄɍɉɒɌɂɇȿ
ȻɢʂɚɧɚȺɧɻɟɥɤɨɜɢʄ
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28.

29.

На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став
1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 38. седници одржаној
15. марта 2012. године, донела је

На основу члана 22. Законa о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др. закон, 81/2005 - испр.др. закона и 83/2005-испр.
др. закона), члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), члана 11. Одлуке о организовању Установе Спортски центар Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 18/2009 – пречишћен
текст) и члана 19. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 38. седници одржаној
15. марта 2012. године, донела је

ОД Л У КУ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПРЕДУСЛОВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
СТАМБЕНИХ РЕШЕЊА ЗА СТАНОВНИШТВО
СА НИСКИМ И СРЕДЊИМ ПРИМАЊИМА
ФИНАНСИРАЊЕМ ИЗГРАДЊЕ СТАНОВА
ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ И ПОДРШКА
РАЗВОЈУ ГЛАВНИХ ИНСТРУМЕНАТА СИСТЕМА
СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У СРБИЈИ“

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР У СМЕДЕРЕВУ

Члан 1.

I

Овом Одлуком опредељује се локација „Виногради – Нови град“ у Смедереву, на катастарским парцелама
12496/16, 12496/17 и 12496/18 К.О. Смедерево, укупне површине 50,15 ари, а према Плану детаљне регулације „Виногради – Нови град“ у Смедереву („Службени лист града
Смедерева“, број 6/2008), за испуњење обавеза предузетих
потписивањем Прелиминарног споразума о реализацији
Пројекта „Обезбеђење стамбених решења за становништво
са ниским и средњим примањима финансирањем изградње
станова за социјално становање и подршка развоју главних
инструмената система социјалног становања у Србији“ кредитним средствима Развојне банке Савета Европе.

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе Спортски центар у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) мења се у тачки
I тако што се за члана Надзорног одбора, уместо Дејана
Спасића, именује Љубомир Новаковић, представник запослених у Установи Спортски центар Смедерево.

Члан 2.
Овлашћује се Јавно предузеће „Градска стамбена
агенција“ Смедерево да у име и за рачун града Смедерева
спроведе све потребне радње ради привођења намени локације из члана 1. ове Одлуке и то:
- да путем конкурса прибави идејно урбанистичко и
архитектонско решење за објекте комплекса чија се градња
планира,
- да прибави потребне локацијске и грађевинске дозволе и пројектну документацију у складу са динамиком
која буде договорена по Прелиминарном споразуму,
- да обезбеди средства за примарно инфраструктурно
опремање,
- да обезбеди управљање пројектом, надзор над пројектовањем и изградњом и
- да спроведе све потребне поступке у складу са Законом о јавним набавкама.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-22/2012-12
У Смедереву, 15. марта 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-193/2011-12
У Смедереву, 15. марта 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

30.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став
1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 38. седници одржаној
15. марта 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Бранислав Нушић“ у Смедереву („Слу-
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жбени лист града Смедерева“, број 7/2010), мења се у тачки
I тако што се разрешава дужности члан Школског одбора
Зоран Јовшић, представник родитеља ученика, а уместо
њега за новог члана Школског одбора именује се Драгослав Марјановић, представник родитеља ученика.

Скупштина града Смедерева, на 38. седници одржаној
15. марта 2012. године, донела је

II

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У СТАЛНОМ
САСТАВУ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-192/2011-12
У Смедереву, 15. марта 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
31.
На основу члана 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став
1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 38. седници одржаној
15. марта 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ
I

РЕШЕЊЕ

I
Решење о именовању, председника, чланова и секретара Изборне комисије за избор одборника Скупштине града Смедерева у сталном саставу и њихових заменика („Службени лист града Смедерева“, број 4/2011 и 1/2012) у тачки
I мења се на следећи начин:
- У тачки 6. речи: „Весна Стојковић, економски техничар, заменик члана, представник Српске радикалне
странке“, замењује се речима „Иван Вучковић, КВ радник
угоститељске струке, заменик члана, представник Српске
радикалне странке“.
- У тачки 7. речи: „Милица Химел, фризер, члан, представник Српске радикалне странке,
Иван Вучковић, КВ радник угоститељске струке, заменик члана, представник Српске радикалне странке
замењују се речима: „Зоран Ицић, електричар, члан,
представник Српске радикалне странке,
Душан Јакшић, пензионер, заменик члана, представник Српске радикалне странке“.
Тачка 8. мења се и гласи:
„Бојан Бјелајац, металостругар, члан, представник
Одборничке групе Слободни радикали Смедерева
„Слободан Хранисављевић, машинбравар, заменик
члана, представник Одборничке групе Слободни радикали
Смедерева“.

Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 7/2010), мења се у тачки
I тако што се разрешава дужности члан Школског одбора
Бојана Јовановић, представник јединице локалне самоуправе, а уместо ње за новог члана Школског одбора именује се Наташа Павловић, представник јединице локалне
самоуправе.

Решење о измени Решења о именовању председника,
чланова и секретара Изборне комисије за избор одборника
Скупштине града Смедерева у сталном саставу и њихових
заменика донето је у 17,48 часова.

II

III

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Против Решења о измени Решења о именовању председника, чланова и секретара Изборне комисије за избор
одборника Скупштине града Смедерева у сталном саставу
и њихових заменика допуштена је жалба Управном суду у
Београду у року од 24 часа од доношења Решења.

Број 02-270/2010-12
У Смедереву, 15. марта 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
32.
На основу члана 14. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 22. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),

II

IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева” и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Број 02-25/2012-12
У Смедереву, 15. марта 2012. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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33.
На основу чланова 1., 9 и 11. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 34/2001, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр.
др. закона, 116/2008 – др. закон, 92/2011 и 99/2011 – др. закон), члана 2., став 1. тачака 3., 4. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун
и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник Републике
Србије“, број 44/2008-пречишћен текст и 2/2012) и члана 45.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008 ),
Градско веће града Смедерева, на 124. седници одржаној 10. фебруара 2012. године, донело је
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Додатак на плату из става 1. овог члана обрачунава се и
исплаћује у висини утврђеној законом.
Члан 6.
Плата утврђена у смислу члана 2. овог Правилника
исплаћује се за рад у пуном радном времену, односно радном времену које се сматра пуним.
Члан 7.
Плата приправника у Градској управи износи 80% од
најниже плате у оквиру звања за које се приправник оспособљава.
Члан 8.

О ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ
ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДА СМЕДЕРЕВА И
ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ СМЕДЕРЕВО

За обрачун и исплату плата изабраних лица примењује се коефицијент у складу са чланом 9. Одлуке о платама
и накнадама изабраних и постављених лица у органима
града Смедерева и накнадама за рад чланова радних тела
Скупштине града Смедерева, број 120-714/2008-08 од 17.
децембра 2008. године и процентуално увећава за 20% на
име руковођења.

Члан 1.

Члан 9.

Oвим Правилником уређује се начин утврђивања плата и додатака изабраних и постављених лица у органима
града Смедерева и запослених у Градској управи Смедерево (у даљем тексту: органи града).

За обрачун и исплату плата постављених лица примењује
се члан 9. став 2. тачка 2. Закона о платама у државним органима и јавним службама, а у вези са чланом 2. став 1. алинеја 3.
Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима,
односно коефицијент који износи 21.50, док се за постављена
лица (заменик начелника Градске управе, заменик градског
јавног правобраниоца), примењује коефицијент у износу од
20.50.

П РА В И Л Н И К

Члан 2.
Плата изабраних, постављених и запослених у органима града утврђује се на основу:
1) основице за обрачун плата (у даљем тексту: основица);
2) коефицијента који се множи основицом (у даљем
тексту: коефицијент);
3) додатка на плату;
4) обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у складу са
Законом.
Члан 3.
Основицу за обрачун и исплату плата изабраних, постављених и запослених у органима града утврђује Влада
Републике Србије.
Члан 4.
Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност,
услове рада и стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора.
Члан 5.
Додатак на плату припада за:
1. време проведено у радном односу (минули рад);
2. дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног
радног времена одређеног прописима (прековремени рад);
3. рад на дан државног и верског празника;
4. рад ноћу (између 22 00 и 6 00 часова наредног дана), ако
такав рад није вреднован при утврђивању коефицијента.

Члан 10.
За обрачун и исплату плата запослених у Градској управи
примењују се следећи коефицијенти:
- 12,05 за самосталног стручног сарадника;
- 10,77 за вишег стручног сарадника;
- 10,45 за стручног сарадника;
- 9,91 за вишег сарадника;
- 8,95 за сарадника и висококвалификованог радника ;
- 8,85 за стенографа и вишег референта;
- 8,74 за референта и дактилографа;
- 8,00 за квалификованог радника и
- 6,40 за неквалификованог радника.
Члан 11.
Коефицијенти из члана 9. и 10. овог Правилника, за
постављена лица и запослене у органима града Смедерева
увећавају се, по основу сложености и одговорности послова, за додатни коефицијент и то:
- 13,50 – за постављено лице;
- 4,30 – за постављено лице (помоћник градоначелника);
- 12,60 – за самосталног стручног сарадника који руководи унутрашњом организационом јединицом - начелник
одељења;
- 12,10 – за самосталног стручног сарадника који руководи унутрашњом организационом јединицом (служба),
и то:
-шеф Службе за послове органа града,
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-шеф Кабинета градоначелника,
-шеф Службе за инспекцију и ревизију,
-шеф Службе ГУЦ-а;
- 11,85 – за самосталног стручног сарадника који руководи унутрашњом организационом јединицом (служба),
и то:
-шеф Службе за послове народне канцеларије градоначелника,
-шеф Службе за заједничке послове;
- 11,60 – за самосталног стручног сарадника, који руководи унутрашњом организационом јединицом - шефа
одсека;
- 11,10 – за самосталног стручног сарадника распоређеног на радно место руководилац групе, као и за руководиоце групе са звањем виши сарадник и виши референт;
- 10,60 – за самосталног стручног сарадника;
- 10,10 – за вишег стручног сарадника;
- 8,63 – за стручног сарадника;
- 5,10 – за вишег сарадника;
- 4,70 – за сарадника;
- 2,00 – за стенографа, висококвалификованог радника и вишег референта;
- 1,80 – за референта и дактилографа;
- 1,00 – за квалификованог радника;
- 1,00 – за неквалификованог радника.
Коефицијент из члана 9. и 10. овог Правилника, увећан за
коефицијент утврђен за постављено лице, односно звање и занимање из става 1. овог члана, може се увећати:
- постављеном лицу - 30%;
- запосленом који координира најсложеније активности - 10%, с тим да овај број запослених не може прећи 2%
од укупног броја запослених;
- запосленом који руководи унутрашњом организационом јединицом - 10%;
- запосленом који ради на припреми и извршењу буџета или финансијског плана, вођењу пословних књига и
састављању рачуноводствених извештаја - 10%;
- запосленом на пословима комуналног полицајца - 10%;
- запосленом на пословима буџетске инспекције - 10%.
Запосленом који има право на увећање коефицијента
по више основа из става 2. овог члана, укупно увећање коефицијента не може бити веће од 10%.
Члан 12.
Запосленом са звањем и то: стенограф, висококвалификовани радник, виши референт, референт, дактилограф,
квалификовани и неквалификовани радник, коефицијент
из члана 10. и 11. овог Правилника увећава се за 20%, осим
за запосленог распоређеног на радном месту руководилац
Групе.
Члан 13.
Коефицијенти и процентуална увећања из члана 8., 9., 10.,
11. и 12. овог Правилника користе се ради одређивања коначних
коефицијената за обрачун и исплату плата изабраних, постављених лица и запослених у органима града Смедерева.
Члан 14.
Даном ступања на снагу овог Правиланика престаје
да важи Правилник о платама запослених у Општинској
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управи, број 120-116/2001-04 од 17. септембра 2001. године, број 120-116/2002-04 од 14. фебруара 2002. године, број
120-102/2002-04 од 05. новембра 2002. године и број 120163/2008-08 од 21. априла 2008. године.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у „Службеном листу града Смедерева“, а
примењиваће се почев од обрачуна и исплате плата за јануар 2012. године.
Број 02-20/2012-12
У Смедереву, 10. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

34.
На основу члана 8. става 1. тачка 4. и става 2. Закона
о заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник Републике Србије“, број 125/2004) и члана 14. став
1. тачка 11. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 125. седници одржаној 24. фебруара 2012. године, донело је
П Р О Г РА М
СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2012. ГОДИНУ
I
ЗНАЧАЈ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
Дератизација и дезинсекција представљају важне
мере за заштиту становништва од заразних болести. Ове
хигијенско-епидемиолошке мере предузимају се у циљу
уништавања мишева, пацова и инсеката, као важних чинилаца у настанку заразних болести.
Законом о заштити становништва од заразних болести
(„Службени гласник Републике Србије“, број 125/2004) дефинисано је да су превентивна дератизација и дезинсекција
опште хигијенско-епидемиолошке мере које се спроводе у
насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним
објектима, у средствима јавног саобраћаја, у објектима под
санитарним надзором и њиховоj непосредној околини и
другим објектима у којима се обавља друштвена, односно
јавна делатност, а у циљу заштите становништва од заразних болести.
1. ДЕРАТИЗАЦИЈА – подразумева сузбијање глодара
(пацова и мишева) у циљу свођења њиховог броја на толерантни ниво.
Сузбијање и уништавање глодара се спроводи из више
разлога:
- здравствених,
- економских,
- естетских и
- заштите животне средине.
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2. ДЕЗИНСЕКЦИЈА – представља скуп мера и поступака за сузбијање инсеката, вектора трансмисивних
заразних болести и подразумева уништавање комараца,
крпеља, бубашваба и других инсеката, који нису само преносиоци болести, него и изазивају алергијске реакције приликом уједа.
II
ЦИЉ ПРОГРАМА
У циљу спречавања и сузбијања заразних болести
које се шире посредством глодара и инсеката, доноси се
програм којим се дефинишу површине и објекти где ће се
спроводити дератизација и дезинсекција, време спровођења, учесници у реализацији програма, извори и динамика
обезбеђивања средстава и праћење спровођења.
III
ОБИМ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Спровођење систематске дератизације подразумева
дератизацију у стамбеним објектима колективног и индивидуалног становања на целокупној територији града Смедерева, укључујући приградска и сеоска насеља: Југово,
Бадљевица, Биновац, Водањ, Враново, Врбовац, Вучак,
Добри До, Друговац, Колари, Кулич, Ландол, Липе, Лугавчина, Луњевац, Мала Крсна, Мало Орашје, Михајловац,
Осипаоница, Петријево, Радинац, Раља, Сараорци, Сеоне,
Суводол, Скобаљ, Удовице, Шалинац и Орешац и то следећи објекти:
- индивидуална домаћинства...............15.300 сеоских
..............................................................19.100 градских
- средње и основне школе ........................... 25 објеката
- предшколске установе .............................. 10 објеката
- остале установе ......................................... 50 објеката
- здравствене установе у граду и селима ....43 објекта
- задруге по селима ..................................... 10 објеката
- пекаре ......................................................... 50 објеката
- угоститељски објекти ............................. 650 објеката
- канализациона мрежа (шахте) .............. 2.500 комада
- градска сметлишта ...............................................11 ха
- дивље депоније................................................ 4 – 5 ха
- зелене површине ................................................. 18 ха
- зелене пијаце ...................................................... 8,8 ха
- гробља ...................................................................11 ха
- приобаље реке Дунав .........................................2,3 км
- Тврђава ..................................................................11 ха
У зависности од ситуације на терену број шахти који
је одређен Програмом, може се повећати за 10%, уколико
неко од корисника укаже на постојање глодара у шахтама.
IV
ОБИМ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
1. Сузбијање крпеља (три третмана са земље) на локалитетима, у површини око 50 хектара:
- приобаље Дунава (Веслачки клуб) и Језаве (Марина),
- Тврђава,
- градски паркови,
- дворишта школа и предшколских установа,
- круг болнице и здравствених амбуланти,

15. март 2012. године

- црквена дворишта и спортски терени и
- дворишта осталих установа на територији града
Смедерева.
2. Сузбијање комараца
- У оквиру ларвицидног третмана вршиће се три третмана из ваздуха на површини од 800 ха и три третмана са
земље на површини од 30 ха. Третираће се следеће локације: Ада, приобаље Дунава до иза Ковинског моста, насеље
Орешац, део Годоминског поља каналима, Југово, приобаље Велике Мораве, Шалиначка и Радиначка језера, канал
Језаве, забарене површине у сеоском и градском подручју.
- Адултицидни третман комараца на површини око
7.450 ха, два третмана из ваздуха и 50 ха са земље на локалитетима:
Град Смедерево, Смедеревска ада, Југово и Орешац и
шири појас урбаног насеља уз Дунав, Липе, Враново, Мала
Крсна, Скобаљ, Осипаоница, Лугавчина, Сараорци, Кулич,
Шалинац и Радинац, Вучак, Сеоне, Удовице, Петријево,
Ландол, Водањ, Раља, Врбовац, Михајловац, Добри До,
Колари, Суводол, Друговац, Бадљевица, Мало Орашје, Биновац и Луњевац.
Реализација систематске дератизације и дезинсекције на овим површинама и објектима финансираће се из
средстава предвиђених Одлуком о буџету града Смедерева
за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број
8/2011) - средства градоначелника, раздео 2, функција 530,
позиција 90, конто 424 -специјализоване услуге.
- Сузбијање комараца:
ларвицидни третман ........... 3.300.000,00 динара
адултицидни третман ......... 7.700.000,00 динара
- Дератизација ............................. 2.700.000,00 динара
- Сузбијање крпеља ....................... 300.000,00 динара
_____________________
14.000.000,00 динара
V
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Спровођење систематске дератизације и уништавање
крпеља и комараца обухвата примену хемијских, механичких и биолошких средстава за сузбијање штетних врста
глодара, крпеља и комараца. О томе која ће врста, тип и
количина средстава бити употребљена, предлог даје овлашћена организација којој буду поверени послови дератизације и дезинсекције, у складу са важећим законским прописима. Овлашћена организација се обавезује да:
- изврши припремне радове у смислу обавештавања
становништва града Смедерева о акцији дератизације и дезинсекције на територији града Смедерева, путем плакатирања и преко средстава јавног информисања,
- посебно писмено обавести удружење пчелара о акцији сузбијању комараца на територији града Смедерева,
- стручно и квалитетно обави акције дератизације и
дезинсекције на територији града Смедерева на уговореној
површини,
- примени препарате наведене у понуди у довољним
количинама,
- неће угрозити здравље људи нити еколошки нарушити човекову средину,
- у свему поступи по примедбама овлашћеног лица
наручиоца.
Да би дератизација и дезинсекција биле што успешније морају бити синхронизоване по плану и програму за целу
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територију града у односу на време, простор извођења, методологију и избор препарата.
Мере дезинсекције имају превентивни карактер. Превентивне мере се односе на активности које се предузимају
ради ремећења услова који погодују одржавању, размножавању и расејавању различитих врста артропода (инсеката).

је надлежности утврђене законом обезбеђујe континуалну
контролу и мониторинг стања буке у животној средини.
Мониторинг буке се врши систематским мерењем,
испитивањем и оцењивањем индикатора буке, физичких
величина којима се описује бука у животној средини и које
су везане за штетни ефекат буке.

VI

1. Садржај мониторинга стања нивоа буке у животној средини

ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Извођење превентивне дератизације и уништавање
крпеља и комараца обухвата три фазе:
1. фаза – доношење Програма од стране Градског већа
и одобрење Градоначелника за финансирање наведеног
Програма.;
2. фаза – Расписивање јавних конкурса за избор извођача за спровођење систематске дератизације и дезинсекције и потписивање уговора;
3. фаза – Надзор и контрола спровођења акције систематске дератизације и дезинсекције спроводиће се од
стране самог извођача и од стране надлежне инспекцијске
службе.
Реализација Програма систематске дератизације и дезинсекције одвијаће се у складу са Оперативним планом
који доставља извођач.
VII
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-340/2011-12
У Смедереву, 24. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

Мерни локалитети
За потребе реализације Програма мониторинга стања
нивоа буке на територији града Смедерева за 2012. годину,
а у циљу зонирања територије града Смедерева, планирања
звучне заштите и оцену сметњи од штетног дејства буке у
насељеним местима, потребно је приступити континуираном мерењу нивоа звучног притиска и дефинисању његове
временске зависности на 2 мерна места у свакој од наведених зона:
1. Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне, културно-историјски локалитети, велики паркови и туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и школске зоне;
2. Чисто стамбена подручја;
3. Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена
подручја и дечија игралишта;
4. Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зоне дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница;
5. Индустријска, складишна и сервисна подручја, подручја око аутобуске и железничке станице.
Динамика мерења и мерни интервали
Мониторинг стања нивоа буке на територији града
Смедерева се организује за карактеристичне временске интервале дневног, вечерњег и ноћног периода времена на 10
мерних места (2 мерна места х 5 зона) два пута годишње.
Параметри мониторинга

35.
На основу члана 4. став 1. тачка 3. и члана 8. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 88/2010), члана 10.
Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 8/2010 и 8/2011) и члана 14. став 1. тачка 11. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 125. седници одржаној 24. фебруара 2012. године, донело је
П Р О Г РА М
МОНИТОРИНГА СТАЊА НИВОА КОМУНАЛНЕ
БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА
2012. ГОДИНУ
I
ОСНОВЕ ПРОГРАМА
Град Смедерево као јединица локалне самоуправе је
субјект система заштите животне средине и у оквиру сво-

На свим мерним местима процедура мониторинга стања нивоа буке има за циљ одређивање:
1. параметара буке (карактер буке, еквивалентни ниво
буке, процентуални ниво буке, временска зависност нивоа
буке);
2. параметара саобраћаја (фреквенција путничких аутомобила, лаких и тешких теретних аутомобила, аутобуса
и моторцикала) и
3. параметара саобраћајница (тип и ширина саобраћајница, висина зграде поред саобраћајница).
Резултати за измерене параметре и извештаји ће се
тумачити у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник Републике Србије“, број
36/2009 и 88/2010) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини
(„Службени гласник Републике Србије“, број 75/2010).
2. Циљеви континуалног мониторинга стања буке
у животној средини
Континуалним мониторингом стања нивоа буке утврђује се реално стање буке у животној средини на територији града Смедерева у смислу стварања услова да се:
1. утврде мере и услови заштите од буке, односно звучне заштите на просторима са прекомерним нивоима буке;
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2. изврши акустичко зонирање територије града, одређујући мере забране и ограничења коришћења појединих
извора буке;
3. заштите „тихе зоне“;
4. доносе локални акциони план заштите од буке у животној средини;
5. врши надзор и контрола примене мера заштите од
буке у животној средини;
6. проблем буке сагледа и угради у планове при просторном уређењу нових и реконструкцији постојећих насеља и подручја у складу са стандардом (СРПС У.J6.205),
7. при изградњи и техничком пријему стамбених,
инвестиционих и индустриjских објеката, објеката мале
привреде и градске инфраструктуре обезбеде и испоштују
утврђени технички прописи који гарантују квалитет звучне
заштите (стандарди из групе СРПС У.J6),
8. изврши валоризација простора за становање са
аспекта утицаја фактора ризика ЕКО индикатора на услове
становања.
II
ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Реализација Програма праћења нивоа буке на територији града Смедерева за 2012. годину обухвата три фазе:
I фаза - Доношење Програма мониторинга буке на територији града Смедерева за 2012. годину, од стране Градског већа града Смедерева;
II фаза - Избор овлашћене стручне организације за
реализацију Програма и потписивање уговора;
III фаза - Реализација Програма од стране изабране
овлашћене стручне организације.
III
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Мониторинг стања нивоа комуналне буке на мерним
местима одређеним овим Програмом финансираће се из
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине,
раздео 4, глава 4.4., функција 560, позиција 159, конто 424
– Услуге очувања животне средине предвиђених Одлуком
о буџету града Смедерева за 2012. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 8/2011).
IV
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-275/2011-12
У Смедереву, 24. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

15. март 2012. године

36.
На основу члана 10. Одлуке о накнади за заштиту и
унапређење животне средине града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 8/2010 и 8/2011) и члана 14.
став 1. тачка 11. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 125. седници одржаној 24. фебруара 2012. године, донело је
П Р О Г РА М
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ СА ЈАВНИХ
ЧЕСМИ И КУПАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2012. ГОДИНУ
I
ОСНОВЕ И ЦИЉ ПРОГРАМА
Системска контрола квалитета изворских вода са јавних чесми на територији града Смедерева обавља се у циљу
заштите здравља становништва, праћења стања изворишта
подземних вода и утицаја загађивача на њихов квалитет на
основу чега се процењује утицај и ризик коришћења изворских вода на здравље корисника, а уједно представљају и
један од индикатора стања животне средине.
II
ОБИМ И ЛОКАЦИЈЕ
Једном месечно у току године извршити микробиолошке и основне физичко-хемијске анализе за 2 јавне чесме у
граду Смедереву и то:
- јавна чесма „код Цркве“ и
- јавна чесма „Улица Филипа Вишњића“.
Два пута годишње извршити микробиолошке и основне физичко-хемијске анализе за 8 јавних чесми у граду
Смедереву:
- „Ћир-Антина“ чесма,
- јавна чесма „Булине воде“ ,
- јавна чесма „у кругу болнице“,
- јавна чесма „Монопол“,
- јавна чесма „испред пекаре“,
- јавна чесма „код Старачког дома“,
- јавна чесма „иза пекаре“,
- јавна чесма код Основне школе „Јован Јовановић
Змај“ и
14 јавних чесми у селима и то:
- јавна чесма „на путу Раља – Колари“,
- јавна чесма „код Цркве“ у Друговцу,
- јавна чесма „на страни“ у Петријеву,
- јавна чесма „Спомен“ у Раљи,
- јавна чесма „Спомен“ у Скобаљу,
- јавна чесма „Спомен“ у Лугавчини,
- јавна чесма „Спомен“ у Сараорцима,
- јавна чесма „Спомен“ у Осипаоници,
- јавна чесма „Спомен“ у Суводолу,
- јавна чесма „Спомен“ у Вучаку,
- јавна чесма „Спомен“ у Ландолу,
- јавна чесма „код железничке станице у Водњу“,
- јавна чесма „Сегда“ у Радинцу и
- јавна чесма „у центру“ у Коларима.

15. март 2012. године
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Три пута годишње, у летњим месецима извршити микробиолошке и основне физичко-хемијске анализе за два
купалишта: на Дунаву (Југово) и купалиште на Шалиначким језерима.
Тумачење резултата испитивања вршило би се на
основу важеће законске регулативе, Правилника о хигијенској исправности воде за пиће (‘“Службени лист СРЈ“, број
42/98 и 44/99).
III
НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О РЕЗУЛТАТИМА ИСПИТИВАЊА
Извештаји би били достављени у складу са динамиком узорковања. Годишњи извештај са предлогом мера
за обезбеђивање хигијенске исправности воде за пиће јавних чесми на територији града Смедерева достављао би се
у року од 30 дана, по истеку календарске године.
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Градско веће града Смедерева, на 125. седници одржаној 24. фебруара 2012. године, донело је
П Р О Г РА М
ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2012. ГОДИНУ
I
ОСНОВЕ ПРОГРАМА
Земљиште је незаменљив природни ресурс, посебно
значајан као супстрат за гајење биљака, али је такође и природна средина за многе друге облике живота на земљи. Оно
је тешко обновљиво природно богатство од непроцењене
користи за човечанство. Из тог разлога неопходно је одржавати његове функције и квалитет.
II

IV

ЦИЉ КОНТРОЛЕ

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Реализација Програма праћења квалитета воде са јавних чесми и купалишта у Смедереву за 2012. годину обухвата три фазе:
I фаза - Доношење Програма праћења квалитета воде
са јавних чесми и купалишта у Смедереву за 2012. годину,
од стране Градског већа града Смедерева;
II фаза - Избор овлашћене стручне организације за
реализацију Програма и потписивање уговора;
III фаза - Реализација Програма од стране изабране
овлашћене стручне организације.

Земљиште је релативно стабилан систем и промене
његових особина под утицајем природних фактора одвијају
се веома споро. Са друге стране, човек у процесу привредног развоја, разним активностима утиче на његову деградацију. Као такво, земљиште захтева посебну и сталну бригу.
У том циљу врши се систематско праћење квалитета
земљишта на територији града Смедерева и на тај начин
формира се база података.
III
ОБИМ КОНТРОЛЕ И ЛОКАЦИЈЕ

V
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Контрола квалитета воде са јавних чесми и купалишта
у Смедереву одређена овим Програмом, финансираће се из
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине,
раздео 4. глава 4.4., функција 560, позиција 159, конто 424
– Услуге очувања животне средине, предвиђених Одлуком
о буџету града Смедерева за 2012. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 8/2011).
VI
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-273/2011-12
У Смедереву, 24. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

37.
На основу члана 10. Одлуке о накнади за заштиту и
унапређење животне средине града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 8/2010 и 8/2011) и члана 14.
став 1. тачка 11. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008),

Програм праћења квалитета земљишта обухвата узорковање и анализирање земљишта (5 узорака пољопривредног земљишта и 5 узорака непољопривредног земљишта)
на наведеним локалитетима. Узорци пољопривредног земљишта биће узети са површина пољопривредног подручја
града - воћњака, њива, повртњака, пашњака, винограда и
других култура у непосредној близини потенцијалних загађивача.
Узорци непољопривредног земљишта биће узети са
локација:
− земљиште у близини водоизворишта у Шалинцу;
− земљиште око здравствених објеката;
− земљиште у близини бензинских пумпи;
− земљиште са рекреативних, парковских површина и
дечијих игралишта;
− земљиште поред ЈКП „Водовод“ у Шалиначкој улици.
Број и распоред локалитета и положај мерних места
мора бити приказан Gauss-Krigerovim координатама у складу са Уредбом о програму системског праћења квалитета
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих
програма („Службени гласник Републике Србије“, број
88/2010).
IV
ПАРАМЕТРИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА
ЗЕМЉИШТА
Индикатори за оцену ризика од деградације земљишта
оцењују се на основу општих елемената за оцену ризика од
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деградације датих у Прилогу 1. Уредбе о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену
ризика од деградације земљишта и методологији за израду
ремедијационих програма („Службени гласник Републике
Србије‘‘, број 88/2010).
Граничне и ремедијационе вредности концентрација
опасних и штетних материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта дефинисане су у
Прилогу 3. Уредбе из става 1.
У узорцима земљишта испитиваће се: pH – вредност
(киселост), садржај хумуса и укупан садржај угљеника.
У узорцима земљишта би се испитивала концентрација опасних и штетних материја у складу са Прилогом 3.
Уредбе из става 1.
Потребно је у узорцима земљишта контролисати полихлороване бифениле (ПЦБ), полицикличне ароматичне
угљоводонике (ПАХ) и пестициде.
V
ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА
Овлашћена организација је у обавези да приликом
достављања извештаја прикаже листу метода и стандарда
који се користе за узорковање земљишта, анализу узорака
и обраду података, као и оцењивање вредности концентрација.
Резултати ће бити приказани табеларно, графички и
текстуално објашњени, са закључком о стању на локацијама које су утврђене Програмом и евентуалном препоруком
за израду ремедијационих програма у случају регистровања ремедијационих вредности концентрација опасних и
штетних материја или вредности које указују на значајну
контаминацију земљишта . Тумачење резултата испитивања вршиће се у складу са важећом законском регулативом.
VI
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Реализација Програма праћења квалитета земљишта
на територији Града Смедерева за 2012. годину обухвата
две фазе:
I фаза – Доношење Програма праћења квалитета
земљишта на територији града
Смедерева за 2012. годину, од стране Градског већа
града Смедерева;
II фаза – Избор овлашћене стручне организације за
реализацију Програма и потписивање уговора.

15. март 2012. године
VIII

Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-276/2011-12
У Смедереву, 24. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
38.
На основу члана 9. став 2. и члана 15. ставова 1. и 3.
Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009), члана 10. Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење животне средине града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 8/2010 и 8/2011)
и члана 14. став 1. тачка 11. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008), а по претходно прибављеној сагласности Министарства животне
средине, рударства и просторног планирања, број 353-0102726/2011-03 од 16.12.2011.године,
Градско веће града Смедерева, на 125. седници одржаној 24. фебруара 2012. године, донело је
П Р О Г РА М
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2012. ГОДИНУ
Овим Програмом успоставља се локална мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха на територији града Смедерева за 2012. годину.
Праћење квалитета ваздуха врши се у циљу заштите
здравља људи, вегетације и природних екосистема.
Програмом се одређује број и распоред мерних места,
обим, врста и учесталост мерења нивоа загађујућих материја у ваздуху на територији града Смедерева која припада територији Републике Србије, зони „Србија“ у складу
са чланом 2. став 1. тачка 1. Уредбе о одређивању зона и
агломерација („Службени гласник Републике Србије“, број
58/2011).
Локације мерних места у локалној мрежи на територији града Смедерева, као и загађујуће материје које се прате на појединим местима, у складу су са прописом којим се
уређују услови за мониторинг и захтеви квалитета ваздуха.
Загађујуће материје на мерним местима наведене у
Табели 1. мере се по динамици мерења дефинисаној у делу
I овог Програма.
I

VII
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Мониторинг земљишта на мерним местима одређеним овим Програмом, финансираће се из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, раздео 4, глава 4.4,
функција 560, позиција 159, конто 424 – услуге очувања
животне средине, предвиђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011).

ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА
Локална мрежа мерних места за праћење квалитета
ваздуха у Смедереву успоставља се овим Програмом, а
чине је мерна места за мерење садржаја тешких метала
(олово, арсен, кадмијум, никл, хром, манган и гвожђе) у
суспендованим честицама РМ10 и садржај полицикличних
ароматичних угљоводоника (РАН) у суспендованим честицама РМ10 (пирен и бензо(а)пирен) и то су:
1. Раља и
2. Центар за културу у Смедереву.

15. март 2012. године
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Мерења се врше једном недељно (индикативна мерења) за период од годину дана у складу са Уговором који ће
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се склопити са одабраним овлашћеним правним лицем, а
након добијања сагласности и усвајања овог Програма.

загађујуће материје
Округ

φ (N)
λ (E)

Н (m)

Тип

1.

Локација

Задужена
институција

Р.бр.

Табела 1. Мерна места за мерење квалитета ваздуха у локалној мрежи на територији града Смедерева

Раља, Лоле Рибара 4

ПД

φ 440 35,7’
λ 0200 58,3’

123

ПГ

РМ10PAH

РМ10TM

Центар за културу
Карађорђева 5-7

ПД

φ 440 39,9’
λ 0200 55,5’

146

Г

РМ10PAH

РМ10TM

Градска управа
Смедерево
2.

РМ10PAH

РМ10TM

РМ10PAH - суспендоване честице РМ10 са садржајем полицикличних ароматичних угљоводоника (пирен и бензо(а)пирен) у суспендованим честицама РМ10
РМ10TM - суспендоване честице РМ10 са садржајем тешких метала (олово, арсен, кадмијум, никл, хром, манган и гвожђе) у суспендованим честицама РМ10
Г - градски тип
ПГ - приградски тип
И - индустријски тип
С - саобраћај
φ (N) - северна географска ширина
λ (E) - источна географска дужина
Н (m) - надморска висина

II
МЕРЕЊА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Јединица локалне самоуправе доноси одлуку о мерењима посебне намене када постоји основана сумња да је
дошло до загађења ваздуха које може нарушити здравље
људи и/или животну средину.
III
ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА
ВАЗДУХА
Обезбеђивање квалитета података
Тумачење резултата испитивања вршило би се у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009) и Уредбом о условима за
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени
гласник Републике Србије“, број 11/2010 и 75/2010).
Сва мерења, обраду и анализу података, проверу валидности резултата добијених мерењем и/или узимањем
узорака и интерпретацију резултата врши овлашћено правно лице које је акредитовано као лабораторија за испитивање, односно које испуњава прописане услове за мерење
свих наведених загађујућих материја и које поседује дозволу надлежног министарства да врши мониторинг ваздуха.
Стручна организација која врши мониторинг ваздуха
стара се о примени адекватних метода испитивања, одржавању мерних места, мерних инструмената са пратећом
опремом, опреме за пријем и пренос података ради обезбе-

ђења захтева у погледу квалитета података који се користе
за оцењивање квалитета ваздуха.
На основу вишегодишњих резултата мерења нивоа загађујућих материја, вршила би се анализа у циљу праћења
просторне и временске расподеле загађујућих материја и
утврђивање тренда концентрација одређених полутаната у
ваздуху.
Редовно извештавање
Извештаје о извршеним мерењима, односно о резултатима контроле квалитета ваздуха у оквиру Локалне мреже мерних места, стручна организација доставља Одељењу
за урбанизам, изградњу и комуналне делатности – Одсеку
за заштиту животне средине.
Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности - Одсек за заштиту животне средине Градске управе
Смедерево дужно је да податке о резултатима мониторинга
квалитета ваздуха јавно објављује и доставља Агенцији за
заштиту животне средине једанпут месечно до 15. у месецу
за претходни месец, као и годишњи извештај најкасније 60
дана од дана истека календарске године за претходну годину.
Приликом достављања извештаја биће описана методологија узорковања, мерна опрема и методологија обраде
података. Резултати ће бити приказани табеларно, графички и текстуално објашњени, са закључком о стању аерозагађења на предвиђеним локацијама.
О подацима о квалитету ваздуха из државне и локалне
мреже мерних места, јавност ће се редовно обавештавати
путем електронских и штампаних медија, односно путем
интернета, у складу са законом.
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Извештавање и мере у случају прекорачења концентрација
У складу са чланом 23. Закона о заштити ваздуха
(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009), у
случају прекорачења концентрацијa о којој се извештава
јавност, утврђена Уредбом о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха или концентрација поједине
загађујуће материје опасне по здравље људи, о томе обавести јавност путем радија, телевизије, дневних новина,
интернета и/или на други погодан начин.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан да донесе краткорочни акциони план у зони или агломерацији која се налази на њиховој територији уколико:
постоји опасност да нивои загађујућих материја у ваздуху
прекораче једну или више концентрација опасних по здравље људи или постоји опасност да се прекорачи концентрација приземног озона опасна по здравље људи, или у случају да постоји опасност од прекорачења једне или више
граничних или циљних вредности за поједине загађујуће
материје утврђених Уредбом о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха.
У складу са чланом 36. Закона о заштити ваздуха
(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009) ,
надлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан да,
у случају када се било која гранична вредност, критични
ниво, граница толеранције, циљна вредност и дугорочни
циљ, концентрација опасна по здравље људи или концентрација о којој се извештава јавност прекорачи због значајног прекограничног преноса ваздухом, о томе обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине.
План квалитета ваздуха
На основу члана 31. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009) у зонама
и агломерацијама у којима је ваздух треће категорије, односно када загађење ваздуха превазилази ефекте мера које се
предузимају, односно када је угрожен капацитет животне
средине или постоји стално загађење ваздуха на одређеном
простору, надлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да донесе
План квалитета ваздуха са циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности или циљне вредности утврђене
актом из члана 18. став 1. овог Закона. План се доноси на
основу оцене стања квалитета ваздуха и обухвата све главне загађујуће материје и главне изворе загађивања ваздуха
који су довели до загађења.
IV
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Реализација Програма контроле квалитета ваздуха на
територији града Смедерева за 2012. oбухвата три фазе:
I фаза – Доношење Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Смедерева за 2012. годину, од
стране Градског већа Смедерева;
II фаза – Избор овлашћене стручне организације за реализацију Програма и потписивање уговора;
III фаза – реализација Програма од стране овлашћене
стручне организације.

15. март 2012. године
V
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Мониторинг аерозагађења на мерним местима одређеним овим Програмом финансираће се из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине, раздео 4, глава
4.4, функција 560, позиција 159, конто 424 – Услуге очувања животне средине, предвиђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, брoj 8/2011).
VI
У складу са чланом 15. став 4. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009)
на овај Програм прибављена је сагласност Министарства
животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије, број 353-01-02726/2011-03 од 16.12.2011.
године.
VII
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-277/2011-12
У Смедереву, 24. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

39.
На основу члана 10. Одлуке о накнади за заштиту и
унапређење животне средине града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 8/2010 и 8/2011) и члана 14.
став 1. тачка 11. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008),
Градско веће града Смедерева, на 125. седници одржаној 24. фебруара 2012. године, донело је
П Р О Г РА М
МОНИТОРИНГА ПРАЋЕЊА СТАЊА И ПРОГНОЗА
АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2012. ГОДИНУ
I
ОСНОВЕ ПРОГРАМА
На основу члана 3. тачка 11. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број
135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон и
43/2011- одлука УС), полен може да се окарактерише као
загађивач ваздуха, због негативног и штетног утицаја на
људе.
Начин да се помогне особама алергичним на полен,
који је препоручен од стране (WHO), је организовање и
спровођење континуираног мерења концентрације полена
у ваздуху, као и информисање јавности путем медија.

15. март 2012. године
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II

ЦИЉ ПРОГРАМА
Циљ Програма је:
1. успостављање мерног места за аерополен,
2. спровођење мерења концентрације полена у ваздуху стандардизованом метододологијом,
3. праћење стања, прогноза и редовно информисање
јавности у циљу превенције алергијских болести,
4. обезбеђивање континуитета у формирању базе података аерополена за израду „календара полена“ и
5. укључивање града Смедерева у систем Аеропалинолошке мреже Србије.
Mерни интервали
Мерење аероалергеног полена врши се свакодневно
током сезоне цветања биљака. Концентрација полена се
изражава као број поленових зрна у кубном метру ваздуха
(ПЗ/м3).
Метода дефинише континуиран рад ‘’клопке’’ за полен током седам дана. Након замене носача узорка, сакупљен полен се анализира у лабораторији, а резултати чине
основу за израду извештаја о стању полена. Анализом података уз коришћење метеоролошких података и прогностичких система, јавности се даје извештај о стању и прогнози полена за наредни период.
У оквиру годишњег интервала (од фебруара до новембра) дефинисане су три сезоне:
1. Сезона цветања дрвећа,
2. Сезона цветања трава и
3. Сезона цветања корова.
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I фаза – Доношење Програма мониторинга праћења
стања и прогноза аерополена на територији града Смедерева за 2012.годину, од стране Градског већа града Смедерева;
II фаза – Избор овлашћене стручне организације за
реализацију Програма и потписивање уговора;
III фаза – Реализација Програма од стране овлашћене
стручне организације.
IV
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Програм праћења и прогнозе аерополена финансираће се из средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине, раздео 4, глава 4.4., функција 560, позиција 159,
конто 424 – Услуге очувања животне средине, предвиђених
Одлуком о буџету града Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011).
V
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-274/2011-12
У Смедереву, 24. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

Мерни локалитет
За потребе мерења аероалергеног полена биће одређено мерно место, са обезбеђеним техничким условима за
инсталирање мерне станице и несметаним приступом овлашћеном лицу за очитавање података.
Начин и динамика реализације Програма
1. постављање апарата „клопке за полен“;
2. спровођење мерења концентрације полена стандардизованом метододологијом;
3. лабораторијска обрадa узорака и анализа резултата.
Информисање јавности у циљу превенције алергијских болести подразумева:
 израду и постављање седмодневног извештаја на
интернет страницу;
 израду и достављање седмодневних нумеричких и
описних извештаја о стању и прогнози аерополена наручиоцу;
 израду годишњег извештаја стања и годишњег календара аероалергеног полена на територији града Смедерева, са предлогом мера;
 Доступност информација јавности преко интернет
презентације лабораторије за палинологију (www.nspolen.
com).
III
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Реализација Програма мониторинга праћења стања
и прогноза аерополена на територији града Смедерева за
2012. годину, обухвата три фазе:

ГРАДОНАЧЕЛНИК
40.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 3. фебруара
2012. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 61, економска класификација 499 – Стална резерва, одобравају се средства у износу од 300.056,00
динара за набавку евродизела (1.243 литара) и дизела Д2
(1.000 литара) на основу Предрачуна 3/2012 од 03.02.2012.
године „Србогас петрол“ доо Смедерево, а у вези са Одлуком Штаба зимске службе града Смедерева.
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2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 59 - Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 300.056,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 300.056,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 347-20/2012-12
У Смедереву, 3. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

41.
На основу члана 100. ставова 4. и 5. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон и 43/2011-одлука УС), члана 43. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008) и тачке 6. Решења о отварању Буџетског фонда
за заштиту животне средине града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 5/2010), а по претходно прибављеној сагласности Министарства животне средине, рударства и просторног планирања, број 401-00-175/2012-01
од 30.01.2012.године,
Градоначелник града Смедерева, дана 7. фебруара
2012. године, донео је

15. март 2012. године
П Р О Г РА М

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2012. ГОДИНУ
1. Овим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине града Смедерева (у даљем текту: Фонд) за 2012. годину, намењених за реализацију планова, програма, пројеката и других активности у области заштите и унапређења
животне средине на територији града Смедерева у периоду
јануар-децембар 2012. године.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у укупном износу од 56.000.000,00 динара, оствариће се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује по Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање
животне средине града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 8/2010 и 8/2011) и дела средстава по основу накнаде за загађивање животне средине која се наплаћује по Закону о заштити животне средине, и то од:
- накнаде за заштиту и унапређивање
животне средине
20.000.000,00 динара
- накнаде за загађивање
животне средине
36.000.000,00 динара
3. Средства Фонда из тачке 2. овог Програма користиће се наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе утврђених законима из области заштите животне средине; програма и пројеката праћења стања животне средине
(мониторинг); програма заштите и развоја заштићених природних добара; подстицајних, превентивних и санационих
програма и пројеката; едукације и јачања свести о потреби
заштите животне средине, као и других активности од значаја за заштиту животне средине у граду Смедереву, и то:

Пројекат/план/програм/активност

Износ

Израда пројектне документације у области заштите животне средине
Израда Стратешке процене утицаја регионалног плана управљања отпадом и израда Студије
оправданости
Израда техничке документације и изградња регионалне трансфер станице управљања споредним
производима животињског порекла (суфинансирање са Републичким Фондом за заштиту животне
средине)

900.000,00

500.000,00

Израда пројектне документације за системе управљања отпадним водама у сеоским месним
заједницама(суфинансирање са Републичким Фондом за заштиту животне средине)

3.000.000,00

Израда пројекта озелењавања и реализација активности (еко паркови)

1 .500.000,00

Програми и пројекти праћења стања животне средине на територији града Смедерева
Мониторинг буке

500.000,00

Мониторинг воде са јавних чесми и купалишта

350.000,00

Мониторинг земљишта

400.000,00

Мерења у ванредним ситуацијама

100.000,00

Мониторинг ваздуха

1.500.000,00

Мониторинг полена

851.000,00
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Програми заштите и развоја заштићених природних добара
Програм заштите споменика природе „Шалиначки луг“

200.000,00

Подстицајни, превентивни и санациони програми, пројекти и реализација активности
Санација грaдске депоније у Годоминском пољу
LEAP
Суфинансирање уклањања „дивљих депонија“
Унапређење енергетске ефикасности јавне расвете
Коришћења алтернативних извора енергије у јавним установама
Повезивање канализационог система МЗ Радинац на постројење за прераду отпадних вода
Трошкови за утрошену електричну енергију за рад аутоматских мерних станица

6.000.000,00
485.174,24
12.000.000,00
100.000,00
3.300.000,00
16.500.000,00
60.000,00

Научно-истраживачки пројекти у области заштите животне средине
Утицај срединских фактора на хроничне незаразне болести у Смедереву

110.000,00

Едукација и јачање свести грађана о заштити животне средине
Вршњачка едукација из области заштите животне средине

800.000,00

- Активности у циљу популаризације заштите животне средине
(семинари,трибине, обележавање значајних датума, израда публикација и другог штампаног
материјала, наставак акције „Очистимо Смедерево“ и друге акције и активности у циљу јачања свести
грађана)

700.000,00

Суфинансирање пројекта Уклањање дивљих депонија, ремедијација и рекултивација девастираног
земљишта на подручју града Смедерева
- Набавка моторног возила за потребе запослених на пословима заштите животне средине Градске
управе Смедерево - Одсек за инспекцију заштите животне средине и Одсек за заштиту животне
средине (инспекцијски надзор и рад на терену)
- Набавка фонометра

1.000.000,00
800.000,00

300.000,00

Пренете обавезе из 2011. године
-Трошкови за утрошену електричну енергију за рад аутоматских мерних станица

200.000,00

-Коришћења алтернативних извора енергије у јавним установама

865.225,80

-Мерења у ванредним ситуацијама испитивање воде

110.400,00

-Мерење концентрације полена у ваздуху
-Мониторинг ваздуха
-Мониторинг буке
-Пројектна документација за рекултивацију постојећег сметилишта
УКУПНО

80.000,00
492.999,96
65.200,00
2.230.000,00
56.000.000,00
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4. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске
године не остварују у планираном износу расходи ће се
остваривати по приоритетима које утврди Градоначелник
града Смедерева и то најпре обавезе утврђене законом и
раније преузете уговорне обавезе.
5. Средства из тачке 2. овог Програма могу да се увећају
за износ неутрошених, наменских средстава пренетих из
претходне године и за износ донација и прихода из других
извора, која ће се користити у складу са овим Програмом.
6. Овај Програм објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

43.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 9. фебруара
2012. године, донео је

Број 501-5/2012-12
У Смедереву, 7. фебруара 2012. године

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
42.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у
вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 8. фебруара
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 –Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 61, економска класификација
499 – Стална резерва, одобравају се средства у износу
од 500.000,00 динара за набавку евро дизел горива за
потребе Штаба за ванредне ситуације града Смедерева
након проглашења ванредне ситуације на целој територији
Републике Србије, а према Предрачуну OMV Srbija d.o.o.,
број 128/2 од 06.02.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 59 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 500.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 800.056,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-812/2012-12
У Смедереву, 8. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

15. март 2012. године

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се недостајућа средства у износу од
581.150,00 динара Mega computer engineering d.o.o. Beograd
за набавку система 48 (call centar) ради унапређења информационог система у Градској управи Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130 – Опште
услуге, позиција 124 – Нематеријална опрема, економска
класификација 515, у укупном износу од 581.150,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
840.308,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-940/2012-12
У Смедереву, 9. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
44.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у
вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 10. фебруара
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града
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Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 61, економска класификација
499 – Стална резерва, одобравају се средства у износу од
1.000.000,00 динара на основу Закључка Градског штаба
за ванредне ситуације града Смедерева број 400-1025/201214 од 09.02.2012. године, након проглашења ванреднe
ситуације на целој територији Републике Србије, и то:
850.000 динара ТР Ћувик Смедерево за набавку огревног
дрвета по профактури број 16/12 од 10.02.2012. године и
150.000 динара Црвеном Крсту Смедерево за набавку хране
за најугроженија лица на територији града Смедерева.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 - Градоначелник, функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 59 - Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација
- 484 у укупном износу од 1.000.000,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 1.800.056,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

4 – Градска управа, функције 130 – Опште услуге, позиције
122, економске класификације 511 – Зграде и грађевински
објекти, а у корист апропријације у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функције 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиције 60, економске
класификације 499 – Текућа резерва.
Члан 3.
Након извршеног преусмеравања из члана 2. ове
Одлуке укупан план апропријације у оквиру раздела 2 –
Градоначелник, функције 170 – трансакције везане за јавни
дуг, позиције 66, економске класификације 611 – Отплата
главнице домаћим кредиторима износи 106.064.021,00
динара, а укупан план апропријације у оквиру раздела 4
– Градска управа, функције 130 – Опште услуге, позиције
122, економске класификације 511 – Зграде и грађевински
објекти износи 15.000.000,00 динара.
Члан 4.
Задужује се Одељење за финансије за реализацију ове
Одлуке.
Члан 5.

Број 400-983/2012-12
У Смедереву, 10. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерево”.
Члан 6.
Одлуку у препису доставити: градоначелнику града
Смедерева, Одељењу за финансије, документацији и архиви.

45.
На основу члана 44. став 1. тачка 5., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 127/2007), члана 61. став 12.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 14. Одлуке о буџету града Смедерева за 2012. годину („Службени
гласник града Смедерева”, број 8/2011) и члана 43. став 1.
тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева”, број 2/2008)
Градоначелник града Смедерева, дана 13. фебруара
2012. године, донео је
ОД Л У КУ
О ПРЕУСМЕРАВАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈА У КОРИСТ
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Члан 1.
Овом Одлуком врши се преусмеравање износа апропријација у корист средстава текуће буџетске резерве.
Члан 2.
Средства у износу од 2.000.000,00 динара преносе се
на терет апропријације у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функције 170 – Трансакције везане за јавни дуг, позиицје 66, економске класификације 611 – Отплата главнице
домаћим кредиторима и средства у износу од 7.000.000,00
динара преносе са на терет апропријације у оквиру раздела

Број: 400-892/2012-14
У Смедереву, 13. фебруар 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

46.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 13. фебруара
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
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месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се средства у износу од 11.998.566,00
динара Јавном предузећу за стамбене улуге и топлификацију Смедерево за набавку неопходне количине мазута према
профактури „NAFTA“ AD Beograd од 10.02.2012. године
ради грејања станова 24 сата и истовремено заштите електроенергетског система, а на основу Закључка Градског
штаба за ванредне ситуације града Смедерева .
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 436 – Управљање отпадом, позиција 87 – Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима, економска класификација
451, у укупном износу од 11.998.566,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 22.798.566,00
динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1025/2012-12
У Смедереву, 13. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

15. март 2012. године

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1103/2012-12
У Смедереву, 14. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

48.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 14. фебруара
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

47.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 14. фебруара
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 61, економска класификација 499 – Стална резерва,
одобравају се средства у износу од 1.000.000,00 динара за
набавку евро дизел горива за потребе Штаба за ванредне ситуације Града Смедерева након проглашења ванреднe ситуације на целој територији Републике Србије, а према Предрачуну OMV Srbija d.o.o., број 214/2 од 13.02.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160 - Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 59 - Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 1.000.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 2.800.056,00 динара.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 –Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, позиција 61, економска класификација 499
– Стална резерва, одобравају се средства у укупном износу од 835.923,00 динара по основу закључака и препорука
Градског штаба за ванредне ситуације на територији града
Смедерева, број 400-1071/2012-14 од 13. фебруара 2012. године и то:
-547.500,00 динара Црвеном крсту Смедерево за набавку 25 тона руског угља по основу Предрачуна предузећа
„Pedux“ доо Гроцка, број 09/11-12 и
-288.423,00 динара Јавном комуналном предузећу „Зеленило и гробља“ за набавку 2.000 литара калцијум хлорида (76.700 динара), моторне прскалице (64.900 динара) и
профи тестера (146.822,80 динара).
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 59 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 835.923,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 3.635.979,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1123/2012-12
У Смедереву, 14. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

15. март 2012. године
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49.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 20. фебруара
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину (“Службени лист града Смедерева”, број 8/2011), раздео 2-Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 61, економска класификација 499-Стална резерва, одобравају се средства у укупном износу од
103.545,00 динара Јавном комуналном предузећу „Зеленило и гробља“ Смедерево за набавку ХТЗ опреме по понуди
предузећа Југотех доо Смедерево, а у складу са препоруком
Градског штаба за ванредне ситуације да се набави неопходна опрема за чишћење снега.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 59 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 103.545,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 3.739.524,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1178/2012-12
У Смедереву, 20. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
50.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 22. фебруара
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Сме-
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дерева“, број 8/2011), раздео 2-Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 60, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу од 342.982,00
динара Месној заједници Царина за измирење обавезе по
Рачуну број 10/0112 од 10.01.2012. године за радове на изградњи дренажног система у насељу Милоја Ђака-Ламела
3 по Уговору закљученом са СЗГР „Милан“ Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.2 – Градске месне заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 131 – Текуће поправке и одржавање, економска класификација 425, у укупном износу од 342.982,00 динара и укупан план средстава
ове апропријације износи 342.982,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-291/2012-12
У Смедереву, 22. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

51.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у
вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и
члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 23. фебруара
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину (“Службени лист града
Смедерева”, број 8/2011), раздео 2-Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 61, економска класификација
499-Стална резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 454.067,00 динара бруто, односно 301.500
динара нето на име исплате накнаде физичким лицима
ангажованих на чишћењу снега у феруару 2012. године,
а у складу са Закључком и препорукама Градског штаба
за ванредне ситуације број 400-827-12-14 од 06.02.2012.
године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 59 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 454.067,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 4.193.591,00 динар.
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3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1379/2012-12
У Смедереву, 23. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

15. март 2012. године

53.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 28. фебруара
2012. године, донео је

52.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 24. фебруара
2012. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 61, економска класификација 499 – Стална резерва, одобравају се средства у укупном износу од
683.464,00 динара Јавном комуналном предузећу Паркинг
сервис Смедерево по основу закључака и препорука Градског штаба за ванредне ситуације, број 400-1071/2012-14 од
13.02.2012. године и то:
- 552.974,00 динара за набавку 50.120 кг соли од
„Salticon“ d.o.o. Vrsac по рачунима бр.0026 и 0027 од
14.02.2012. године,
- 88.610,00 динара за набавку 78 комада чизама од
„Tigar“ a.d. Pirot по Предрачуну бр.01/12 од 21.02.2012. године и
- 41.880,00 динара за набавку 120 комада лопата за
снег од STR Dađo Smederevo по Рачуну отпремници бр.97
001 од 21.02.2012. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 59 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 683.464,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 4.877.055,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1247/2012-12
У Смедереву, 24. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у износу од 62.540,00
динара Месној заједници Папазовац за радове на реконструкцији нисконапонског постројења ТС Годомин после
разбијања ТС и крађе каблова и опреме, а по Предрачуну
број 01-02/11/U од 01.02.2012. године предузећа „Компел“
доо Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.2- Градске месне заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 131 – Текуће поправке и одржавање, економска класификација 425, у укупном износу од 62.540,00 динара и укупан план средстава
ове апропријације износи 405.522,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1302/2012-12
У Смедереву, 28. фебруара 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
54.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 1. марта 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Сме-
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дерева“, 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се средства у износу од 5.009,00 динара
на име повраћаја неутрошених средстава по пројекту „Покрени се - промени себе, промени свет“ одобрених од стране Министарства омладине и спорта.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни и законодавни органи, позиција 53 – Трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 5.009,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 5.009,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1717/2012-12
У Смедереву, 1. марта 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
55.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 5. марта 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у укупном
износу од 242.490,00 динара GASOP d.o.o. Beograd за набавку три моторне пумпе за црпљење воде по профактури
бр.2102/12 од 21.02.2012. године на име поклона Министарству унутрашњих послова - Сектору за ванредне ситуације – Одељењу за ванредне ситуције и то:
-три пумпе марке „Koshin Honda“ 100 лит. 8 мин. протока, по јединичној цени од 59.000,00 динара са порезом на
додату вредност;
-три усисна црева ø 75 са спојкама Л=3М, по јединичној цени од 10.030,00 динара са порезом на додату вредност
и
- три усисна црева ø 75, Л=3м, са спојкама и усисном
корпом ø 75 по јединичној цени од 11.800,00 динара са порезом на додату вредност.
2.Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130 – Оп-
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ште услуге, позиција 123 – Машине и опрема, економска
класификација 512, у укупном износу од 242.490,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
8.242.490 ,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1194/2012-12
У Смедереву, 5. марта 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

56.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 6. марта 2012.
године, донео је

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се средства у износу од 202.191,11 динара на име захтева за преносом финансијских средстава
МЗ Царина.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градска управа, функција 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 131 – Текуће поправке и одржавање, економска
класификација 425, у укупном износу од 202.191,11 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
202.191,11 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1392/2012-12
У Смедереву, 6. марта 2012.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.
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57.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 6. марта 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа
резерва, одобравају се средства у износу од 95.179,22 динара на име захтева за преносом финансијских средстава
МЗ Царина.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2 – Градска управа, функција 160 – Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 133 – Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, у укупном износу од 95.179,22 динара и
укупан план средстава ове апропријације износи 95.179,22
динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1392/2012-12
У Смедереву, 6. марта 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

15. март 2012. године

дерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160 –Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту, позиција 60, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се додатна средства у износу од 160.000,00 динара Фонду за младе таленте на име
стипендирања још два студента, Лидије Марковић и Саре
Крунић, која нису обухваћена Одлуком о додели стипендија студентима основних студија (осим прве године) за
школску 2011/2012. годину, а испуњавају услове расписаног Конкурса.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 1 – Скупштина града, функција 950 – Образовање које није дефинисано нивоом, позиција 28 – Фонд за
таленте, економска класификација 451, у укупном износу
од 160.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 7.160.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1732/2012-12
У Смедереву, 9. марта 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

59.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 14. марта 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

58.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 9. марта 2012.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Сме-

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2012. годину („Службени лист града Смедерева“, број 8/2011), раздео 2 – Градоначелник, функција 160
–Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 60, економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
440.300,00 динара Стрељачком савезу општине Смедерево за опремање пратећих просторија у Спортској хали, а
поводом организовања Државног првенства за сениорске
и јуниорске категорије у свим олимпијским дисциплинама
10. и 11. марта 2012. године у новој стрељани у оквиру Дворане Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.13- Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција 227 – Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од
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440.300,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 65.700.571,00 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-399/2012-12
У Смедереву, 14. марта 2012. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Предраг Умичевић, с.р.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
60.
На основу члана 23. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије”, број
62/2006), члана 14. Одлуке о начину, условима и поступку
спровођења самодоприноса („Службени лист града Смедерева”, број 18/2009–пречишћен текст), у предмету спровођења референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоцица
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ОБЈАВЉУЈЕ

РЕЗУЛТАТЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ОСИПАОНИЦА
1. Референдум на коме су грађани месне заједнице
Осипаоница изјашњавали о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница одржан је 26. 02. 2012.
године.
2. У бирачки списак за подручје Месне заједнице Осипаоница уписано је укушно 3913 грађана.
3. „За” Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Осипаоница, на референдуму је
гласало 47 грађана.
4. „Против” Предлога одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница, на референдуму је гласало 47 грађана.
5. На основу утврђених резултата гласања на референдуму, Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса, објављује да није донета Одлука о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница.
6. Резултате референдума објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 24/2012
У Осипаоници, 26. 02. 2012. године
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
Миодраг Радошевић, председник
Снежана Бранковић, члан
Слободан Адамовић, члан

Страна 166 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

15. март 2012. године

15. март 2012. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 167 – Број 2

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

33. Правилник о платама изабраних и постављених
лица у органима града Смедерева и запослених у
Градској управи Смедерево

19. Одлука о поверавању комуналних делатности
одржавања чистоће и управљање и одржавање
Регионалног центра за сакупљање, селекцију и
одлагање комуналног чврстог отпада на локацији
„Сегда“ - Јелен до у Смедереву PORR –
WERNER & WEBER D.O.O. NIŠ

1

20. План детаљне регулације „Шалиначки пут - зона
малих и средњих предузећа‘‘ у Смедереву

1

21. Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта

16

22. Решење о утврђивању вредности бода за обрачун
накнаде за коришћење грађевинског земљишта

23

149

36. Програм контроле квалитета воде са јавних чесми
и купалишта на територији града Смедерева за
2012. годину
150
151

38. Програм контроле квалитета ваздуха на територији
града Смедерева за 2012. годину
152

25. Извештај о стању животне средине на територији
града Смедерева за 2011. годину

74

26. Решење о образовању Градског штаба за ванредне
ситуације на територији града Смедерева

92

39. Програм мониторинга праћења стања и прогноза
аерополена на територији града Смедерева за 2012.
годину
154

ГРАДОНАЧЕЛНИК
40. Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве

155

41. Програм коришћења средстава Буџетског фонда
за заштиту животне средине града Смедерева за
2012. годину

156

42. Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве

158

43. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

158

44. Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве

158

45. Одлуку о преусмеравању апропријација у корист
текуће буџетске резерве

159

46. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

159

47. Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве

160

48. Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве

160

93

28. Одлука о обезбеђивању предуслова за реализацију
пројекта „Обезбеђење стамбених решења за
становништво са ниским и средњим примањима
финансирањем изградње станова за социјално
становање и подршка развоју главних инструмената
система социјалног становања у Србији“
144
29. Решење о измени Решења о именовању председника
и чланова Надзорног одбора Установе Спортски
центар у Смедереву
144

31. Решење о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ у Смедереву

35. Програм мониторинга стања нивоа комуналне
буке на територији града Смедерева за 2012.
годину

24

24

30. Решење о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Основне школе „Бранислав
Нушић“ у Смедереву

146

34. Програм систематске дератизације и дезинсекције
на територији града Смедерева за 2012. годину
147

37. Програм праћења квалитета земљишта на
територији града Смедерева за 2012. годину

24. Одлука о доношењу Локалног плана акције у
области инвалидности 2012-2015. године у граду
Смедереву

27. Оперативни план за одбрану од поплава за воде
II реда на територији града Смедерева за 2012.
годину

Страна
ГРАДСКО ВЕЋЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

23. Одлука о допуни Одлуке о приступању оснивања
Слободне зоне Смедерево

Рег. бр.

144

145

32. Решење о измени Решења о именовању
председника, чланова и секретара Изборне
комисије за избор одборника Скупштине града
Смедерева у сталном саставу и њихових заменика 145

Страна 168 – Број 2

Рег. бр.

49. Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве
50. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве
51. Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна

161
161
161

52. Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве

162

53. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

162

54. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

162

55. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

163

15. март 2012. године

Рег. бр.

Страна

56. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

163

57. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

164

58. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

164

59. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

164

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
60. Резултате референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Осипаоница

165
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