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ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА III

БРОЈ 7

СМЕДЕРЕВО, 17. СЕПТЕМБАР 2010. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
153.
На основу члана 61. Закона о Уставном суду
(„Службени гласник Републике Србије“, број 109/2007),
а у вези са Одлуком Уставног суда („Службени гласник
Републике Србије“, број 34/2010) и члана 19. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ВРАЋАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I
Томиславу Илићу, изабраном са Изборне листе
Демократска странка Србије – Нова Србија – Војислав
Коштуница, враћа се мандат одборника Скупштине града
Смедерева, са 16. септембром 2010. године, када престаје
мандат одборнику Скупштине града Смедерева Бојану
Стаменковићу, изабраном са Изборне листе Демократска
странка Србије – Нова Србија – Војислав Коштуница.
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о престанку мандата одборника, број 02-307/2008-08 од
14. октобра 2008. године и тачка I подтачка 15. Решења о
потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима
за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 11. и
18. маја 2008. године, број 02-357/2008-08 од 27. новембра
2008. године.
III
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Образложење
Решењем о престанку мандата одборника, број 02307/2008-08 од 14. октобра 2008. године Томиславу Илићу,
одборнику Скупштине града Смедерева, изабраном са
Изборне листе Демократска странка Србије – Нова Србија
– Војислав Коштуница престао је мандат са 14. октобром

2008. године пре истека времена на које је изабран, с
обзиром да је подносилац Изборне листе поднео бланко
оставку Томислава Илића на функцију одборника у
Скупштини града Смедерева.
Одлуком Уставног суда IУз, број 52/2008 од 21. априла
2010. године, која је објављена у „Службеном гласнику
Републике Србије“, број 34/2010, утврђено је да одредбе
члана 47. Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) нису у сагласности са
Уставом и потврђеним међународним уговорима.
Чланом 58. Закона о Уставном суду („Службени
гласник Републике Србије“, број 109/2007), прописано
је да кад Уставни суд утврди да закон, статут аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, други општи
акт или колективни уговор није у сагласности с Уставом,
опште прихваћеним правилима међународног права и
потврђеним међународним уговором, тај закон, статут
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,
други општи акт или колективни уговор престаје да важи
даном објављивања одлуке Уставног суда у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Имајући у виду наведену одредбу, члан 47. Закона
о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), престао је да важи 21. маја 2010.
године.
Чланом 61. Закона о Уставном суду („Службени
гласник Републике Србије“, број 109/2007) прописано је да
свако коме је повређено право коначним или правоснажним
појединачним актом, донетим на основу закона или другог
општег акта, за који је одлуком Уставног суда утврђено
да није у сагласности с Уставом, општеприхваћеним
правилима међународног права, потврђеним међународним
уговорима или законом, има право да тражи од надлежног
органа измену тог појединачног акта, као и рок за
подношење предлога за измену коначног или правоснажног
појединачног акта.
Како је Решење о престанку мандата одборника
донето на основу члана 47. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
који је престао да важи објављивањем наведене Одлуке
Уставног суда, у складу са чланом 61. Закона о Уставном
суду („Службени гласник Републике Србије“, број
109/2007), Томислав Илић поднео је захтев број 02307/2008-11 од 25.05.2010. године за враћање мандата
одборника Скупштине града Смедерева.
Како је Решењем о престанку мандата одборника,
број 02-307/2008-08 од 14. октобра 2008. године престао
мандат Томиславу Илићу одборнику Скупштине града
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Смедерева, у складу са Законом, на 6. седници одржаној 27.
новембра 2008. године Скупштина града Смедерева донела
је Решење о потврђивању мандата одборницима изабраним
на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева,
одржаним 11. и 18. маја 2008. године којим је потврђен
мандат Бојану Стаменковићу.
Имајући у виду наведено, а у складу са чланом 104.
Закона о Уставном суду („Службени гласник Републике
Србије“, број 109/2007) одлучено је као у тачки I
диспозитива овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења Решења.
Број 02-233/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
154.
На основу члана 61. Закона о Уставном суду
(„Службени гласник Републике Србије“, број 109/2007),
а у вези са Одлуком Уставног суда („Службени гласник
Републике Србије“, број 34/2010) и члана 19. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ВРАЋАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
I
Др Слободану Миладиновићу, изабраном са Изборне
листе Демократска странка Србије – Нова Србија – Војислав
Коштуница, враћа се мандат одборника Скупштине града
Смедерева, са 16. септембром 2010. године, када престаје
мандат одборнику Скупштине града Смедерева Предрагу
Димитријевићу, изабраном са Изборне листе Демократска
странка Србије – Нова Србија – Војислав Коштуница.
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о престанку мандата одборника, број 02-355/2008-08 од
27. новембра 2008. године и тачка I подтачка 2. Решења о
потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима
за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 11. и
18. маја 2008. године, број 02-387/2008-08 од 17. децембра
2008. године.
III
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Образложење
Решењем о престанку мандата одборника, број 02355/2008-08 од 27. новембра 2008. године, др Слободану
Миладиновићу, одборнику Скупштине града Смедерева,

17. септембар 2010. године

изабраном са Изборне листе Демократска странка Србије
– Нова Србија – Војислав Коштуница престао је мандат са
27. новембром 2008. године пре истека времена на које је
изабран, с обзиром да је подносилац Изборне листе поднео
бланко оставку др Слободана Миладиновића на функцију
одборника у Скупштини града Смедерева.
Одлуком Уставног суда IУз, број 52/2008 од 21. априла
2010. године, која је објављена у „Службеном гласнику
Републике Србије“, број 34/2010, утврђено је да одредбе
члана 47. Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) нису у сагласности са
Уставом и потврђеним међународним уговорима.
Чланом 58. Закона о Уставном суду („Службени
гласник Републике Србије“, број 109/2007), прописано
је да кад Уставни суд утврди да закон, статут аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, други општи
акт или колективни уговор није у сагласности с Уставом,
опште прихваћеним правилима међународног права и
потврђеним међународним уговором, тај закон, статут
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе,
други општи акт или колективни уговор престаје да важи
даном објављивања одлуке Уставног суда у „Службеном
гласнику Републике Србије“.
Имајући у виду наведену одредбу, члан 47. Закона
о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), престао је да важи 21. маја 2010.
године.
Чланом 61. Закона о Уставном суду („Службени
гласник Републике Србије“, број 109/2007) прописано је да
свако коме је повређено право коначним или правоснажним
појединачним актом, донетим на основу закона или другог
општег акта, за који је одлуком Уставног суда утврђено
да није у сагласности с Уставом, општеприхваћеним
правилима међународног права, потврђеним међународним
уговорима или законом, има право да тражи од надлежног
органа измену тог појединачног акта, као и рок за
подношење предлога за измену коначног или правоснажног
појединачног акта.
Како је Решење о престанку мандата одборника
донето на основу члана 47. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
који је престао да важи објављивањем наведене Одлуке
Уставног суда, у складу са чланом 61. Закона о Уставном
суду („Службени гласник Републике Србије“, број
109/2007), др Слободан Миладиновић поднео је захтев број
02-307/2008-11 од 25.05.2010. године за враћање мандата
одборника Скупштине града Смедерева.Како је Решењем
о престанку мандата одборника, број 02-355/2008-08 од
27. новембра 2008. године престао мандат др Слободану
Миладиновићу одборнику Скупштине града Смедерева, у
складу са Законом, на 7. седници одржаној 17. децембра
2008. године Скупштина града Смедерева донела је
Решење о потврђивању мандата одборницима изабраним
на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева,
одржаним 11. и 18. маја 2008. године којим је потврђен
мандат Предрагу Димитријевићу са Изборне листе
Демократска странка Србије – Нова Србија – Војислав
Коштуница.
Имајући у виду наведено, а у складу са чланом 104.
Закона о Уставном суду („Службени гласник Републике
Србије“, број 109/2007) одлучено је као у тачки I
диспозитива овог Решења.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења Решења.
Број 02-232/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
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1.2. Помоћ у кући,
1.3. Једнократна помоћ,
Опрема корисника за смештај у установу социјалне
заштите или другу породицу,
Привремени смештај у прихватилиште или Прихватну
станицу,
1.6. Услуге социјалног рада - услуге саветодавнотерапеутског рада са породицама у кризи и децом са
проблемима у понашању.

155.
2. Друга права:
На основу члана 9. ставова 3. и 4. Закона о социјалној
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана
(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/91, 79/91,
33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/2001, 84/2004,
101/2005-др. закон и 115/2005), члана 20. став 1. тачка
17. и 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), члана 14. став 1. тачка
17. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је
ОД Л У КУ
О ПРАВИМА И ОБЛИЦИМА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се обим, услов и начин
остваривања права и облика социјалне заштите утврђених
Законом о чијем обезбеђивању се стара град Смедерево и
утврђују и друга права и облици социјалне заштите и обим,
услов и начин њиховог остваривања.
Члан 2.
Права и облике социјалне заштите утврђене овом
Одлуком остварују грађани са територије града Смедерева
који се нађу у стању социјалне потребе.
Ова права такође могу да остваре и лица која се нађу
на територији града Смедерева ван свог пребивалишта и то
у стању тренутне и изузетно тешке ситуације, која захтева
неодложно обезбеђивање неког од права или облика
социјалне заштите утврђених овом Одлуком.
Члан 3.
Грађанин не сноси трошкове поступка за остваривање
права из ове Одлуке пред органима локалне самоуправе.
Бесплатну правну помоћ грађанима у остваривању
права из ове Одлуке пружа Одељење за општу управу и
месне заједнице Градске управе Смедерево.
II ПРАВА И ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 4.
Права и облици социјалне заштите која се уређују
овом Одлуком су:
1. Основна права:
1.1. Дневни боравак,

2.1. Ванредне новчане помоћи,
2.2. Трошкови превоза појединца или породице у
стању изузетне социјалне потребе,
2.3. Трошкови школовања и превоза деце предшколског
узраста са сметњама у развоју и ученика основношколског
узраста са сметњама у развоју,
2.4. Трошкови превоза пратиоца детета-ученика са
сметњама у развоју средњошколског узраста,
2.5. Привремени смештај у Прихватилиште за
малолетну децу,
2.6. Трошкови погребних услуга,
2.7. Поклон пакети за стара лица и децу која су на
смештају у домовима или установама или хранитељским
породицама и поклон пакети за материјално угрожену децу,
2.8. Путни трошкови и исхрана пролазника,
2.9. Бесплатан оброк (“Народна кухиња”),
2.10. Персонална асистенција за особе са телесним
инвалидитетом,
2.11. Услуге неодложних интервенција,
2.12. Право на привремено становање деце и омладине без родитељског старања (“Кућа на пола пута”),
2.13. Прихватилиште за жртве насиља (“Сигурна кућа”),
2.14. Социјално становање у заштићеним условима.
III ПРАВА И ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
УТВРЂЕНИ ЗАКОНОМ
О ЧИЈЕМ СЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СТАРА ГРАД
1.1. ДНЕВНИ БОРАВАК
Члан 5.
Право на дневни боравак имају деца, млади и
одрасле особе са сметњама у развоју (телесним-физичким
инвалидитетом, са интелектуалним инвалидитетомлаким, умереним и тешким интелектуалним оштећењима,
са сензорним оштећењима-чулним инвалидитетом,
аутистична деца и слично), деца и млади са поремећајима
у друштвеном понашању, ако је у зависности од степена
и врсте ометености, могућности и потреба ових лица и
других разлога, овај облик заштите најцелисходнији.
Члан 6.
Право на дневни боравак обезбеђује се и упућивањем
корисника ван територије града Смедерева у одговарајућу
установу социјалне заштите која врши услуге дневног
збрињавања или васпитно-образовну установу која пружа
такве услуге.
Решење о упућивању лица за остваривање овог права
доноси Центар за социјални рад Смедерево.
Накнада трошкова услуга дневног боравка установа
ван територије града Смедерева, уколико се услуга плаћа,
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обезбедиће се према рачуну коју установа достави Центру
за социјални рад Смедерево.
Члан 7.
До изградње и стављања у функцију Дневног центра
у граду Смедереву, дневни боравак деце и младих са
сметњама у развоју вршиће се у организованом дневном
боравку „Сунце“.
Пружање услуге дневног боравка “Сунце” организује
и спроводи Друштво за помоћ ментално недовољно
развијеним особама Смедерево.
Корисницима из члана 5. ове Одлуке пружају се
социјалне, едукативне, здравствене и услуге помоћи
и подршке у активностима, према способностима и
склоностима.
Члан 8.
Упућивање у дневни боравак “Сунце” врши се на
основу решења о врсти и степену ометености у развоју које,
на основу налаза и мишљења лекарске комисије, доноси
Одељење за јавне службе Градске управе Смедерево.
Услуге дневног боравка “Сунце” могу да користе
и лица са сметњама у развоју (телесним-физичким
инвалидитетом, са интелектуалним инвалидитетомлаким, умереним и тешким интелектуалним оштећењима,
са сензорним оштећењима-чулним инлалидитетом,
аутистична деца и слично), а нису обухваћена образовним
системом или су завршила школовање у складу са својим
могућностима.
Учешће корисника и његових сродника обавезних
на издржавање у трошковима дневног боравка, процедура
одабира корисника и мерила и критеријуми за пружање
услуге утврђују се Правилником о условима и поступку за
остваривање права на услуге дневног боравка који доноси
Градско веће града Смедерева.
1.2. ПОМОЋ У КУЋИ
Члан 9.
Право на помоћ у кући обезбеђује се старим и
изнемоглим хронично оболелим лицима, инвалидним
лицима и другим лицима која нису у стању да се сама о
себи старају.
Помоћ у кући обезбеђује се обављањем неопходних
кућних послова (одржавање чистоће стана, набавка хране
и других потребних ствари, одржавање личне хигијене и
слично).
Члан 10.
Учешће корисника и њихових сродника обавезних
на издржавање у трошковима помоћи у кући, процедура
одабира корисника и мерила и критеријуми за пружање
услуге утврђују се Правилником о условима и поступку за
остваривање права на услуге помоћи у кући који доноси
Градско веће града Смедерева.
Члан 11.
Услугу помоћ у кући организује и спроводи установа,
организација, друго правно или физичко лице које успуњава
Законом прописане услове за пружање помоћи и неге, а на
основу наручивања и уговарања услуге од стране Града.
Решење о утврђивању права лица на услугу помоћ у
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кући доноси Центар за социјални рад Смедерево, уколико
је корисник услуге упућен од стране Центра за социјални
рад или овлашћени пружалац услуге.
1.3. ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ
Члан 12.
Право на једнократну помоћ признаје се лицу,
односно породици која се изненада или тренутно нађе у
стању тренутне, изузетно тешке ситуације, коју не могу
самостално да превазиђу. Једнократна помоћ може бити
новчана или у натури.
Једнократна новчана помоћ
Члан 13.
Једнократна новчана помоћ се може одобрити за:
- социјалну егзистенцију (набавка прехрамбених
намирница и средстава за хигијену),
- набавку огрева и зимнице,
- лечење једног или више чланова породице (болест,
тешка инвалидност, трудноћа и слично)
- куповину лекова, помагала,
- опрему за рођење детета,
- куповину уџбеника и школског прибора,
- накнаду трошкова за прекид нежеље трудноће из
социјалних индикација (висина накнаде обезбеђује се у
износу стварних трошкова здравствених услуга),
- накнаду трошкова за прибављање лекарских уверења и лекарских налаза у циљу остваривања права у
области социјалне заштите и приликом запошљавања
(висина накнаде обезбеђује се у износу стварних трошкова
здравствених услуга),
- накнаду трошкова за прибављање неопходне
личне документације (лична карта, пасош), при чему се
висина накнаде обезбеђује у износу стварних трошкова
прибављања документације,
- накнаду путних трошкова до здравствене установе
ван територије града Смедерева, при чему се висина
накнаде обезбеђује у висини стварних трошкова превоза,
- накнаду станарине и
- у другим изузетно тешким ситуацијама у којима се
нађе појединац или породица.
О напред наведеним правима решава Центар за
социјални рад Смедерево.
Једнократна помоћ у натури
Члан 14.
Појединцу односно породици која се налази у стању
социјалне потребе може се одобрити помоћ у натури у
зависности од потреба и стања корисника.
Помоћ у натури може бити у облику:
1. огрева,
2. одеће и обуће,
3. прехрамбених намирница и средстава за хигијену,
4. набавке уџбеника, школског прибора и опреме за школу.
О напред наведеним правима решава Центар за
социјални рад Смедерево.
Једнократна помоћ у натури обезбеђује се из средстава
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буџета Града, као и из других извора (Црвени крст Смедерево,
донација домаћих и иностраних институција и слично).
Члан 15.
Висина једнократне помоћи у новцу или натури
утврђује се у сваком конкретном случају у зависности
од материјалне ситуације и трошкова који су задесили
појединца односно породицу којој се пружа помоћ.
Износ једнократне помоћи у новцу или натури не
може бити већи од просечне нето зараде остварене по
запосленом у Републици Србији у месецу за који се врши
исплата.
Једном лицу односно породици може се у току
године одобрити више пута једнократна помоћ у новцу
или натури, с тим да укупан износ не може бити већи од
износа утврђеног у ставу 2. овог члана имајући у виду
проценат искоришћења у односу на последњи објављени
податак о просечној нето заради оствареној по запосленом
у Републици Србији.
1.4. ОПРЕМА КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ
Члан 16.
Опрема корисника за смештај обухвата неопходну
одећу и обућу, као и трошкове превоза корисника до
установе односно породице у коју се корисник смешта.
Право на опрему из става 1. овог члана има лице које
се упућује на смештај, а опрему не може сам обезбедити
нити му је могу обезбедити сродници који су у законској
обавези издржавања.
Опрема предвиђена овим чланом обухвата неопходну
гардеробу (одећу и обућу) која је прописана Правилником
установе у коју се лице смешта, а уколико није прописано
или се лице смешта у другу породицу, подразумева
неопходну гардеробу за годишње доба у коју спада и једно
пресвлачење.
Путни трошкови до установе, односно до породице у
коју се корисник упућује на смештај, подразумевају стварне
трошкове превоза, а врсту и начин превоза утврђује Центар
за социјални рад.
Право које произилази из овог члана може се
признати и у виду одобравања новчане помоћи за куповину
неопходне опреме или у виду уплате новчаног износа који
је Одлуком надлежне установе прописан, а намењен је за
куповину неопходне опреме.
1.5. ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ
ИЛИ ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ
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успостављања одговарајућег облика социјалне заштите, а
најдуже до 30 дана. Изузетно боравак се може одобрити и
дуже од 30 дана када за то постоје оправдани разлози по
процени Центра за социјални рад или не постоје објективни
услови за трајно збрињавање корисника.
У Прихватној станици се обезбеђује смештај, исхрана,
примена здравствено-хигијенских мера, утврђивање
идентитета корисника и њиховог пребивалишта уз
сачињавање налаза о њиховом стању и понашању у
тренутку пријема.
Потребу за смештајем у прихатилиште, односно
Прихватну станицу у Малој Крсни Смедерево утврђује и
врши смештај корисника, уз сарадњу са Црвеним крстом
Смедерево, Центар за социјални рад Смедерево.
Средства за рад прихватилишта или Прихватне
станице у Малој Крсни посебно се планирају и обезбеђују
у буџету града Смедерева и преносе Центру за социјални
рад Смедерево за те намене.
1.6. УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА - УСЛУГЕ САВЕТОДАВНО-ТЕРАПЕУТСКОГ РАДА СА ПОРОДИЦИМА
У КРИЗИ И ДЕЦОМ СА ПРОБЛЕМИМА У ПОНАШАЊУ
Члан 18.
Грађани града Смедерева могу користити саветодавнотерапеутске услуге саветовалишта при Центру за социјални
рад Смедерево, које се организују као:
- Породично саветовалиште - саветовалиште за брак
и породицу,
- Вршњачка медијација/посредовање у конфликту,
- Клуб младих/подршка младима у ризику од сукоба
са законом и у сукобу са законом.
У саветовалиштима се реализују психолошко-педагошке,
социјалне и правне услуге, кроз саветодавно-терапеутски рад
са породицама у кризи и децом са проблемима у понашању.
Услуге саветовалишта, медијације и клуба су бесплатне.
Радно време, број извршилаца ангажованих стручних
радника, као и припадајућа накнада на месечном нивоу
за ангажоване стручне раднике Центра за социјални рад
Смедерево за обављање послова у оквиру саветовалишта,
медијације и клуба утврдиће се Правилником о условима и
поступку за остваривање права на услуге социјалног рада
- услуге саветодавног рада са породицама у кризи и децом
са проблемима у понашању који доноси Градско веће града
Смедерева.
IV ДРУГА ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА
2.1. ВАНРЕДНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Члан 17.

Члан 19.

Право на привремени смештај у прихватилиште или
Прихватну станицу у Малој Крсни Смедерево признаје се
лицима која су изненада остала без смештаја или из других
разлога морају бити збринута ван своје породице.
Право на привремени смештај признаје се и лицима
која се нађу у скитњи и просјачењу и у другим случајевима
када им је неопходно збрињавање док се не успостави
контакт са надлежним Центром за социјални рад или док
се не омогући повратак у место пребивалишта, или док се
за њих не утврди одговарајући облик социјалне заштите.
Корисник може користити услуге прихватилишта до

Право на ванредну новчану помоћ могу остварити
лица, односно породице, на основу захтева и приложене
медицинске и друге одговарајуће документације, у
случајевима:
1. задовољења основних животних потреба (набавка
прехрамбених намирница и средстава за хигијену, набавка
уџбеника и прибора за децу на редовном школовању,
набавка огрева и зимнице, као и неопходних ствари за
домаћинство и задовољење других потреба изазваних
специфичним стањем или ситуацијом као што су болест,
тешка инвалидност, трудноћа и сл.),

Страна 6 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. отклањања оштећења на стамбеним објектима који
су проузроковани непогодама (пожар, поплава, земљотрес,
еколошко загађење и друго),
3. смрти једног или више чланова породице, несрећним
случајем,
4. теже болести једног или више чланова породице
(малигна обољења, шећерна болест, хемофилија, душевна
болест и поремећаји, прогресивна нервно-мишићна обољења, церебрална парализа, мултиплекс склероза, реуматска грозница, коронарне и цереброваскуларне болести, системске аутоимуне болести, хронично бубрежна
инсуфицијенција и цистична фиброза и друге болести са
тешким последицама),
5. дужег лечења у специјализованим установама,
6. учешћа у набавци неопходних медицинских помагала
и медикамената,
7. учешћа у трошковима операција уколико се иста
плаћа и
8. у другим изузетно тешким ситуацијама у којима се
нађе појединац или породица.
Члан 20.
Захтев за остваривање права на ванредну новчану
помоћ лица, односно породице, подносе градоначелнику
града Смедерева, који се преко Одељења за јавне службе
Градске управе Смедерево прослеђује Центру за социјални
рад Смедерево на обраду, ради процене социјалне
угрожености подносиоца захтева. У име лица или породице
градоначелнику града Смедерева може се обратити
захтевом и Центар за социјални рад Смедерево.
На основу обраде и процене захтева од стране Центра
за социјални рад Смедерево, Одељење за јавне службе
Градске управе Смедерево доноси Решење о остваривању
права на ванредну новчану помоћ.
Уколико Центар за социјални рад Смедерево накнадно, након донетог Решења Одељења за јавне службе
Градске управе Смедерево утврди да је дошло до промена
околности код подносиоца захтева који је остварио право
на ванредну новчану помоћ по основу Решења, Одељење
за јавне службе Градске управе Смедерево ће обавестити
Градско јавно правобранилаштво Смедерево, које ће по
службеној дужности предузети Законом предвиђене мере.
Члан 21.
Износ ванредне новчане помоћи не може бити већи
од две просечне нето зараде остварене по запосленом у
Републици Србији у месецу за који се врши исплата.
Једном лицу, односно породици може се у току године
одобрити највише две ванредне новчане помоћи, с тим да
укупан износ не може бити већи од износа утврђеног у
ставу 1. овог члана имајући у виду проценат искоришћења
у односу на последњи објављени податак о просечној нето
заради оствареној у Републици Србији.
У изузетним случајевима градоначелник Града
може одобрити и већи износ средстава од износа који је
предвиђен ставом 1. овог члана.
Средства за остваривање права из члана 19. ове
Одлуке обезбеђују се у буџету Града и преносе се Центру
за социјални рад Смедерево Закључком градоначелника
града Смедерева по донетом Решењу Одељења за јавне
службе Градске управе Смедерево.
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2.2. ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ПОЈЕДИНЦА ИЛИ ПОРОДИЦЕ У СТАЊУ ИЗУЗЕТНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ
Члан 22.
Појединцу или породици, корисницима права на материјално обезбеђење или која су у стању изузетне социјалне
потребе могу се признати трошкови превоза и то за:
- децу-ученике средњошколског узраста из породица
које су корисници права на материјално обезбеђење или
које се налазе у тешком материјалном положају, за превоз
на територији града Смедерева и ван територије града
Смедерева,
- студенте из породица које су корисници права на
материјално обезбеђење или које се налазе у тешком
материјалном положају, за превоз ван територије града
Смедерева,
- стара и оболела лица, кориснике права на материјално
обезбеђење или која се налазе у тешком материјалном
положају, а превоз користе из здравствених разлога и
- у другим изузетно тешким случајевима, а по процени
Центра за социјални рад.
Решење о остваривању овог права доноси Центар за
социјални рад Смедерево.
Накнада трошкова превоза појединаца или породице
у стању изузетне социјалне потребе обезбедиће се према
рачуну који превозник достави Центру за социјални рад
Смедерево.
2.3. ТРОШКОВИ ШКОЛОВАЊА И ПРЕВОЗА ДЕЦЕ
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И УЧЕНИКА ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 23.
Деци предшколског узраста са сметњама у развоју
и ученицима основношколског узраста са сметњама у
развоју признају се трошкови смештаја у интернатима
специјализованих школа, као и нужни трошкови превоза, у
складу са Законом о основној школи и Законом о основама
система образовања и васпитања.
На основу решења директора Центра за Социјални
рад Смедерево о одобравању плаћања трошкова из става 1.
овог члана, закључује се уговор са школом (установом) која
врши оспособљавање за одређено занимање.
Пратиоцу детета са сметњама у развоју припада право
на накнаду путних трошкова у висини цене аутобуске карте
у оба правца (свакодневни одлазак и долазак или одлазак
и долазак у дане викенда), односно припада му право на
коришћење аутобуске карте на неопходној релацији као
пратиоцу детета (свакодневни одлазак и долазак или
одлазак и долазак у дане викенда).
Остваривање овог права утврђује Центар за социјални
рад Смедерево.
Центар за социјални рад Смедерево врши исплату
накнада из става 1. и става 3. овог члана.
2.4. ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ПРАТИОЦА ДЕТЕТА УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ СРЕДЊОШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Члан 24.
Накнаду трошкова превоза може да оствари пратиоц
детета-ученика са сметњама у развоју средњошколског
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узраста, за превоз ван територије града Смедерева, а на
основу Решења о врсти и степену ометености у развоју
које, на основу налаза и мишљења лекарске комисије,
доноси Одељење за јавне службе Градске управе и потврде
васпитно-образовне установе-школе о редовном похађању
наставе у школи.
Остваривање овог права утврђује Центар за социјални
рад Смедерево.
Пратиоцу детета са сметњама у развоју припада право
на накнаду путних трошкова у висини цене аутобуске карте
у оба правца (свакодневни одлазак и долазак или одлазак
и долазак у дане викенда), односно припада му право на
коришћење аутобуске карте на неопходној релацији као
пратиоцу детета (свакодневни одлазак и долазак или
одлазак и долазак у дане викенда).
Центар за социјални рад Смедерево врши исплату
накнаде из става 3. овог члана.
2.5. ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ
ЗА МАЛОЛЕТНУ ДЕЦУ
Члан 25.
Право на привремени смештај у Прихватилиште за
малолетну децу признаје се малолетној деци која се нађу
ван територије града Смедерева, под условом:
- да је корисник овог права под непосредним
старатељством Центра за социјални рад Смедерево и
- да је Центар за социјални рад Смедерево проценио
да је овај облик заштите тренутно најцелисходнији.
Накнаду трошкова услуга Прихватилишта за малолетну децу ван територије града Смедерева, уколико се услуга
плаћа, обезбедиће се према рачуну које Прихватилиште
достави Центру за социјални рад Смедерево.
2.6. ТРОШКОВИ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА
Члан 26.
Накнада за трошкове погребних услуга признаје се за:
- корисника права на материјално обезбеђење који
нема сроднике који су у законској обавези издржавања или
нису у могућности да сносе трошкове погребних услуга,
- лице које није било корисник права на материјално
обезбеђење, а које нема сопствених средстава, нити
сродника који су у могућности да сносе трошкове
погребних услуга и
- непознато лице или лице непознатог пребивалишта.
Накнада за трошкове погребних услуга утврђује се
у висини стварних трошкова учињених за набавку нужне
погребне опреме (ковчег, покров и надгробно обележје),
трошкова превоза покојника до гробног места, рада на
сахрањивању, таксе за гробно место, као и гробно место.
Сахрањивање лица из става 1. овог члана извршиће
јавно предузеће, привредно друштво или предузетник
основан за обављање те комуналне делатности, по налогу
Центра за социјални рад Смедерево.
За лица која умру у установама социјалне заштите ван
територије Града, трошкови погребних услуга обезбедиће
се према рачуну који Центру за социјални рад Смедерево
достави организација која је извршила ове услуге.
Накнада за трошкове погребних услуга може се признати
и физичком лицу које је извршило сахрану лица из става 1.
овог члана, уз приложене доказе о стварним трошковима, који
не могу бити већи од износа накнаде из става 2. овог члана.
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2.7. ПОКЛОН ПАКЕТИ ЗА СТАРА ЛИЦА И ДЕЦУ КОЈА СУ НА СМЕШТАЈУ У ДОМОВИМА ИЛИ
УСТАНОВАМА ИЛИ ХРАНИТЕЉСКИМ ПОРОДИЦАМА И ПОКЛОН ПАКЕТИ ЗА МАТЕРИЈАЛНО
УГРОЖЕНУ ДЕЦУ
Члан 27.
Центар за социјални рад може набавити поклон
пакете за стара лица и децу која су на смештају у домовима
или установама или хранитељским породицама и поклон
пакете за децу корисника права на материјално обезбеђење
и децу из породица која се налазе у тешком материјалном
положају. Поклон пакети могу да садрже средства за
хигијену, кондиторске производе, воће, а по процени
Центра за социјални рад могу да садрже и друге производе
до висине једне просечне нето зараде остварене по
запосленом у Републици Србији у месецу за који се врши
предаја поклон пакета, у зависности од броја корисника.
2.8. ПУТНИ ТРОШКОВИ И ИСХРАНА ПРОЛАЗНИКА
Члан 28.
Накнада за путне трошкове и исхрану пролазника
признаје се лицу које се нађе на територији града Смедерева,
ван свог пребивалишта у стању изузетно тешке ситуације,
без средстава за повратак у место пребивалишта односно
боравишта, или одвођење у Прихватилиште.
Лицу које није у стању да се само врати у место
одредишта одређује се пратилац.
Износ накнаде за ово право утврђује се у висини
стварних трошкова превоза и исхране.
Центар за социјални рад Смедерево рефундира
учињене трошкове од Центра за социјални рад, са подручја
на коме лице има пребивалиште односно боравиште.
2.9. БЕСПЛАТАН ОБРОК (“НАРОДНА КУХИЊА”)
Члан 29.
Право на бесплатан оброк има појединац или
породица, који су корисници права на материјално
обезбеђење по Закону, као и појединац или породица
који из других социјалних разлога нису у могућности да
задовоље своје основне животне потребе.
Процену социјалне угрожености ради остваривања
права из става 1. овог члана врши Центар за социјални рад
Смедерево.
Право на бесплатан оброк обезбеђује се преко Народне
кухиње Црвеног крста Смедерево, шест дана у току семице
једном дневно и обухвата издавање топлог оброка радним
даном и сувог оброка суботом.
Списак корисника који остварују право на бесплати
оброк, Центар за социјални рад доставља Црвеном крсту
Смедерево, са којим се уређује начин евидентирања
коришћења бесплатног оброка.
Ближе услове у погледу начина организовања
бесплатног оброка и одређивања пунктова Народне
кухиње утврђује Црвени крст Смедерево, на основу броја
корисника бесплатног оброка.
Средства за рад Народне кухиње посебно се планирају
и обезбеђују у буџету града Смедерева и преносе Црвеном
крсту за те намене.
Посебним Уговором између града Смедерева и
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Црвеног крста Смедерево се регулишу међусобни односи
у финансирању трошкова Народне кухиње.
2.10. ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА ЗА ОСОБЕ СА
ТЕЛЕСНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ
Члан 30.
Право на услуге персоналне асистенције имају особе
старости од 18 до 65 година са високим степеном зависности
од помоћи других у обављању активности свакодневног
живота, са очуваним капацитетом за самостално доношење
одлука и управљање сопственим животом на нивоу
одлучивања и организације свакодневног живљења (особе
са тешким телесним инвалидитетом, особе са ограниченом
способношћу кретања, особе којима је потребна помоћ за
задовољавање основних свакодневних животних потреба,
особе које обављају различите радне активности унутар и/
или изван куће).
Персонална асистенција обезбеђује се активностима
које обавља персонални асистент (лична хигијена,
облачење, кување и исхрана, писање и комуникација,
помоћ при кретању унутар или изван корисникове куће
или радног места, помоћ у приступању терапеутским и
здравственим услугама и слично).
Члан 31.
Учешће корисника и њихових сродника обавезних на
издржавање у трошковима услуге персоналне асистенције,
процедура одабира корисника и мерила и критеријуми
за пружање услуге утврђују се Правилником о условима
и поступку за остваривање права на услуге персоналне
асистенције који доноси Градско веће града Смедерева.
Члан 32.
Услугу персоналне асистенције организује и спроводи
установа, организација, друго правно или физичко лице које
успуњава Законом прописане услове за пружање услуге, а
на основу наручивања и уговарања услуге од стране Града.
Решење о утврђивању права лица на услугу
персоналне асистенције доноси Центар за социјални рад
Смедерево, уколико је корисник услуге упућен од стране
Центра за социјални рад или овлашћени пружалац услуге.
2.11. УСЛУГЕ НЕОДЛОЖНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА
Члан 33.
Право на услуге неодложних интервенција
подразумева: осигурање безбедног окружења за децу,
одрасле и старе (жртве насиља), благовремено упућивање
на здравствено збрињавање корисника, благовремено
упућивање корисника на услуге других ресурса, односно
других институција у локалној заједници.
Члан 34.
Услуге неодложних интервенција обезбеђују се
ангажовањем стручних радника Центра за социјални
Смедерево у оквиру двадесетчетворочасовног дежурства приправности.
Центар за социјални рад Смедерево ће координирати
активности са осталим субјектима-институцијама које се
ангажују у складу са утвђеним процедурама у решавању
кризних ситуација.
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Радно време, број извршилаца ангажованих стручних
радника, као и висина припадајуће накнаде на месечном
нивоу за ангажоване стручне раднике Центра за социјални
рад Смедерево у оквиру услуге неодложних интервенција
утврдиће се Правилником о условима и поступку за
остваривање права на услуге неодложних интервенција
који доноси Градско веће града Смедерева.
2.12. ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА (“КУЋА НА
ПОЛА ПУТА”)
Члан 36.
Право на привремено становање деце и омладине
без родитељског старања може се признати омладини без
родитељског старања са подручја града Смедерева којима
је, на основу Закона, престало право на смештај у установи
социјалне заштите, односно хранитељској породици, ради
завршетка редовног школовања или оспособљавања за
самосталан живот, под условом:
- да не постоји могућност повратка у сопствену или
сродничку породицу,
- да је Центар за социјални рад Смедерево проценио
да је овај облик заштите најцелисходнији и
- да постоји сагласност корисника.
Члан 37.
Привремено становање обезбеђује се лицима из члана
36. ове Одлуке у становима и породичним стамбеним
зградама којима располаже Град, а управља Центар за
социјални рад Смедерево.
Члан 38.
Право из члана 36. ове Одлуке обезбеђује се у трајању
од једне године, уз могућност продужења за још једну годину.
Трошкове становања (за утрошену струју, воду,
грејање и комуналне услуге) сноси Центар за социјални
рад, а из средстава буџета града Смедерева, обезбеђених
за те намене.
Центар за социјални рад Смедерево доноси решење о
признавању права на привремено становање.
Међусобни односи Центра за социјални рад
Смедерево и корисника регулисаће се Уговором.
Привремено становање може престати и пре истека
рока из Уговора у случајевима: обезбеђивања другог вида
становања корисника, привременог или трајног регулисања
радног статуса корисника и непоштовањем кућног реда од
стране корисника.
Члан 39.
Ближи услови у погледу начина коришћења станова и
породичних стамбених зграда, као и трошкова становања
регулисаће се Правилником о о условима и поступку за
остваривање права на привремено становање омладине без
родитељског старања (“Кућа на пола пута”) који доноси
Градско веће града Смедерева.
2.13. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ЖРТВЕ НАСИЉА
(“СИГУРНА КУЋА”)
Члан 40.
Право на прихватилиште за жртве насиља имају
жртве насиља, злостављања и занемаривања у породици
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(деца, одрасли и стари), које немају адекватну породичну
бригу и услове за становање.
Право из става 1. овог члана признаје се у ситуацијама
акутног стања насиља у породици (наношење или покушај
наношења телесне повреде, присиљавање или навођење
на сексуални однос, изазивање страха претњом убиства,
ограничавање слободе кретања или комуницирања
са трећим лицима, вређање као и свако друго дрско,
безобзирно и злонамерно понашање).
Члан 41.
Корисницима из претходног члана ове Одлуке
обезбеђује се збрињавање кроз обезбеђивање безбедног
смештаја, исхране и хигијене, пружа се саветодавна и
психолошка подршка, медицинска, правна и социјална
помоћ и помоћ при контакту са надлежним институцијама.
Члан 42.
До изградње или стављања у функцију Прихватилишта
за жртве насиља (“Сигурна кућа”), смештај лица из
члана 40. ове Одлуке врши се у одговарајућој установи
социјалне заштите, прихватилишту за жртве насиља ван
територије града Смедерева или у хранитељској породици
припремљену за ургентни смештај и збрињавање, а по
одлуци Центра за социјални рад Смедерево.
Решење о упућивању лица доноси Центар за социјални
рад Смедерево.
Накнада трошкова услуга смештаја и збрињавања
ван територије града Смедерева, уколико се смештај
и збрињавање плаћа, обезбеђује се према рачуну коју
установа достави Центру за социјални рад Смедерево.
Члан 43.
Средства за рад и функционисање стамбеног објекта
- Прихватилишта за жртве насиља обезбеђују се из буџета
града, донаторством, пружањем услуга прихватилишта
за жртве са територија ван града Смедерева и из других
извора у складу са законом.
Члан 44.
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Трошкови инвестиционог одржавања објекта за
социјално становање у заштићеним условима финансирају
се из буџета града Смедерева.
Члан 46.
Објектом намењеним за социјално становање у
заштићеним условима управља Центар за социјални рад
Смедерево.
Све одлуке које се односе на одржавање објекта у
надлежности су Центра за социјални рад Смедерево.
Члан 47.
Право на социјално становање у заштићеним
условима имају стамбено необезбеђена лица и породице,
у стању социјалне потребе (избегла и интерно расељена
лица, локално становништво).
Члан 48.
Корисници права из претходног члана ове Одлуке
могу бити:
1. лица и породице, корисници права на материјално
обезбеђење,
2. стара лица (самци или парови) способна да живе
самостално,
3. самохрани родитељи са дететом,
4. жртве сексуалног-породичног насиља,
5. друге категорије посебно социјално угрожених
породица, социјално-економски угрожена лица и породице,
које због физичких или менталних болести, хроничне
болести или инвалидитета члана породице не могу да
обезбеде услове за живот.
Члан 49.
У објекту се ангажује домаћин социјалног становања,
који је радно способан и који са својом породицом у објекту
користи стамбену јединицу која је намењена домаћинској
породици.
Члан 50.

Ближи услови у погледу начина коришћења стамбеног
објекта - Прихватилишта за жртве насиља, материјалних
трошкова, трошкова становања, радног времена и броја
извршилаца ангажованих радника као и ангажованих
стручних радника Центра за социјални рад Смедерево
и висина припадајуће накнаде за ангажоване у оквиру
прихватилишта за жртве насиља утврдиће се Правилником
о условима и поступку за остваривање права на смештај
жртви насиља који доноси Градско веће града Смедерева.

Накнада за рад домаћина социјалног становања
исплаћује се месечно из средстава буџета града Смедерева
у висини износа социјалне сигурности за породицу са
четири члана, према решењу Министарства надлежног
за послове социјалне заштите о номиналним износима
минималног нивоа социјалне сигурности увећане за износ
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.
О међусобним правима и дужностима закључује се
уговор између домаћина социјалног становања и Центра за
социјални рад.

2.14. СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ
УСЛОВИМА

Члан 51.

Члан 45.

Избор корисника и домаћина социјалног становања
врши Комисија Центра за социјални рад у складу са
Правилником из члана 64. ове Одлуке.

Социјално становање у заштићеним условима је вид
посебног облика социјалне заштите у објекту предвиђеном
посебним актом.
Носилац права коришћења објекта овог облика
становања је град Смедерево, са свим правима и обавезама
које из тога проистичу, укључујући и упис у земљишне
књиге.

Члан 52.
Корисници социјалног становања у заштићеним
условима су дужни да уколико имају приходе веће од нивоа
социјалне сигурности утвђене законом, из дела прихода
изнад нивоа социјалне сигурности, плаћају сразмеран део
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трошкова за утрошену струју, воду, грејање и комуналне
услуге, на начин и у роковима који се утврђују посебним
уговором између корисника и Центра за социјални рад.
За кориснике чији су приходи на нивоу социјалне
сигурности или испод њих, трошкове из претходног става
сноси Центар за социјални рад, а из средстава буџета града
Смедерева, обезбеђених за те намене.
Доказ о висини укупних примања домаћинства на
месечном нивоу корисници стамбених јединица су дужни
да достављају рачуноводству Центра на кварталном нивоу.
Члан 53.
Домаћин социјалног становања у заштићеним
условима сам сноси трошкове наведене у претходном члану.
Члан 54.
Кориснику престаје право на коришћење социјалног
становања у заштићеним условима у случају:
- кад испуни услов за неки други облик социјалне
заштите,
- ако дође до промене у његовом породичном, радно
правном или имовинско правном статусу, која је од утицаја
на његово право на коришћење објекта,
- ако ненаменски користи простор и опрему,
- ако својим понашањем ремети утврђени кућни ред
и тиме омета друге кориснике у несметаном коришћењу
смештаја,
- ако не измири припадајуће трошкове коришћења стана,
- смрћу корисника.
Решење о престанку права доноси Комисија Центра
за социјални рад у складу са Правилником из члана 64. ове
Одлуке.
Члан 55.
Центар за социјални рад Смедерево је у обавези да
једном годишње преиспита услове за даље коришћење
права на социјално становање у заштићеним условима.
V ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 56.
О захтевима за остваривање права из ове Одлуке
решава у првом степену Центар за социјални рад Смедерево,
осим о захтевима за остваривање права из члана 19. ове
Одлуке о којима решава Одељење за јавне службе Градске
управе града Смедерева.
Процену услова за признавање права из ове Одлуке
врши Центар за социјални рад Смедерево.
Члан 57.
Поступак за остваривање права из ове Одлуке покреће
се на захтев лица, односно његовог законског заступника
или стараоца и по службеној дужности.
Када се као корисник права појављује породица, за
носиоца права се одређује један члан породице, на основу
предлога Центра за социјални рад Смедерево.
Члан 58.
Поступак за остваривање права из ове Одлуке води се
по одредбама Закона о социјалној заштити и обезбеђивању
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социјалне сигурности грађана, одредбама Закона о општем
управном поступку и одредбама ове Одлуке.
Члан 59.
О жалби на решења Центра за социјални рад
Смедерево која произилазе из ове Одлуке одлучује
Одељење за јавне службе Градске управе града Смедерева.
О жалби на решења Одељења за јавне службе Градске
управе Смедерево које произилази из члана 19. и члана 20.
ове Одлуке одлучује Градско веће града Смедерева.
VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 60.
Средства за остваривање права по овој Одлуци,
обезбеђују се у буџету града Смедерева и преносе се
Центру за социјални рад Смедерево према врстама права
и облика социјалне заштите или установи у којима ће се та
права непосредно остваривати.
Члан 61.
За утврђивање и остваривање права по овој Одлуци
на име извршавања послова утврђених Одлуком, као и за
реализацију програма спровођења и унапређења социјалне
заштите од интереса за град Смедерево, Центру за социјални
рад Смедерево из буџета града Смедерева обезбеђују се
средства за исплату бруто зараде запослених које, због
повећаног обима посла, финансира град Смедерево.
Висина средстава из претходног става утврђиваће се и
преносити Центру за социјални рад Смедерево у складу са
одговарајућим Законом и другим актима Владе Републике
Србије.
Извештај о повећању обима послова и неопходности
пријема новозапослених подноси Центар за социјални рад
Смедерево граду Смедереву.
Поред средстава из става 1. овог члана, Центру
за социјални рад Смедерево у буџету града Смедерева
обезбеђују се и средства за финансирање дела
материјалних трошкова, средства за изградњу, опремање
и осавремењавање Центра, стручно усавршавање
запослених, за финансирање програма спровођења и
унапређења социјалне заштите у граду Смедереву, као и
за све остале неопходне трошкове у другим оправданим
случајевима.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 62.
Градско веће града Смедерева ће у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке донети Правилнике
из члана 8., члана 10., члана 18. и члана 31. ове Одлуке, а
на предлог Одељења за јавне службе Градске управе града
Смедерева и Центра за социјални рад Смедерево.
Члан 63.
Градско веће града Смедерева ће у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке донети Правилнике из
члана 35., члана 39. и члана 44. ове Одлуке, а на предлог
Центра за социјални рад Смедерево.
Члан 64.
Градско веће града Смедерева ће у року од 15 дана
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од дана ступања на снагу ове Одлуке донети Правилник о
остваривању права на социјално становање у заштићеним
условима и избор корисника социјалног становања у
заштићеним условима, а на предлог Комисије Центра за
социјални рад Смедерево.

Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008).
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

Члан 65.

О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА
ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о посебним правима и облицима социјалне заштите
(„Службени лист општине Смедерево“, број 2/2008)
и Одлука о оснивању Општинског савеза социјалнохуманитарних организација Смедерево („Службени лист
општина Смедерево и Ковин“, број 4/94).
Члан 66.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном листу града Смедерева”.
Број 020-38/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
156.
На основу члана 13. Закона о управљању отпадом
(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник

О Д Л У К У

Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Локални план управљања
отпадом на територији града Смедерева.
Члан 2.
Локални план управљања отпадом на територији
града Смедерева чини саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Одлука о доношењу Локалног плана управљања
отпадом на територији града Смедерева ступа на снагу
даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 501-46/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председника Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

ɅɈɄȺɅɇɂ ɉɅȺɇ ɍɉɊȺȼȴȺȵȺ ɈɌɉȺȾɈɆ
ɇȺ ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂ

ȽɊȺȾȺ

ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ

ɋɆȿȾȿɊȿȼɈ
Ɏɟɛɪɭɚɪ, 2010. ɝɨɞɢɧɟ
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1.0. ɍȼɈȾɇȺ ɊȺɁɆȺɌɊȺȵȺ
ɇɟɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɬɪɟɬɦɚɧ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɨ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ
ɨɞɥɚɝɚʃɟ, ɩɨɪɟɞ ɧɚɪɭɲɚɜɚʃɚ ɩɟʁɡɚɠɧɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ, ɧɟɦɢɧɨɜɧɨ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ
ɡɚɝɚɻɢɜɚʃɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ, ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɜɚɡɞɭɯɚ, ɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬ
ɩɨ ɡɞɪɚɜʂɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ ɜɟɨɦɚ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɫɟɛɚɧ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫ.
ɉɨɥɚɡɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɧɚ ɢɡɪɚɞɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɝɪɚɞɫɤɨɝ
ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɫɭ ɰɢʂɟɜɢ, ɧɚɱɟɥɚ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ (ȼɥɚɞɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, ʁɭɥɢ
2003. ɝɨɞɢɧɟ), Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 36/2009), Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ɚɦɛɚɥɚɠɢ ɢ ɚɦɛɚɥɚɠɧɨɦ ɨɬɩɚɞɭ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“, ɛɪɨʁ 36/2009), Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 135/04) ɢ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɪɨɰɟɧɢ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ
ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 135/04).
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɤɨʁɭ ʁɟ ȼɥɚɞɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ ɭɫɜɨʁɢɥɚ ʁɭɥɚ 2003. ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɨ ɩɪɜɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɭɠɚ
ɨɞɥɢɱɧɭ ɩɨɞɥɨɝɭ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ. ɇɚɢɦɟ, ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɨɤɜɢɪ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɱɜɪɫɬɢɦ
ɨɬɩɚɞɨɦ, ɞɟɮɢɧɢɫɚɥɚ ɯɢʁɟɪɚɪɯɢʁɭ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɩɪɚɜɧɟ, ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɢ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɚɥɚɬɟ, ɢ ɬɚɤɨɻɟ, ɭɤʂɭɱɢɥɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɟ ɫɚ ȿɍ. ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ
ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ

ɩɨɧɨɜɧɨ

ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ,

ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ,

ɤɨɦɩɨɫɬɢɪɚʃɟ,

ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ

ɧɚɫɬɚɧɤɚ

ɨɬɩɚɞɚ/ɫɦɚʃɟʃɟ ɧɚ ɢɡɜɨɪɭ, ɤɚɨ ɢ ɜɚɠɧɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɝ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɱɜɪɫɬɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ.
ɍ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ʁɟ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɧɚ ɢɞɟʁɚ ɧɨɜɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ
ɛɚɡɢɪɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɢɜɚʃɭ ɪɟɝɢɨɧɚ (ɫɤɭɩ ɮɨɪɦɢɪɚɧ ɨɞ ɜɢɲɟ ɨɩɲɬɢɧɚ/ɝɪɚɞɚ) ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɱɜɪɫɬɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ. ɂɡɪɚɞɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɧɚ ɧɢɜɨɭ
ɨɩɲɬɢɧɟ/ɝɪɚɞɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɱɢɧɟ ɫɚɫɬɚɜɧɟ ɞɟɥɨɜɟ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ, ɚ ʃɢɯɨɜ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɰɢʂ ɛɢ ɛɢɨ ɞɚ ɫɟ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɚ ɭɬɢɰɚʁ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɛɨʂɲɚ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɪɟɫɭɪɫɚ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ.
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɨɬɩɚɞɨɦ ʁɟ ɨɤɜɢɪɧɢ ɡɚɤɨɧ ɱɢʁɢ ʁɟ ɰɢʂ ɞɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦ, ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɦ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ, ɨɞ ɧɚɫɬɚɧɤɚ, ɩɪɟɤɨ
ʃɟɝɨɜɨɝ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɚ, ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɞɨ ɤɨɧɚɱɧɨɝ ɨɞɥɚɝɚʃɚ, ɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧ ɢ
ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ɧɚɱɢɧ. ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɭɫɥɨɜɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɨ-ɩɪɚɜɧɢ ɨɤɜɢɪ ɞɚ ɭɪɟɞɢɦɨ
ɨɛɥɚɫɬ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɫɩɪɟɱɢɦɨ ɞɚʂɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɩɨ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɢ ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɞɨɥɚɡɟ ɢ ɞɚ
ɩɨɤɪɟɧɟɦɨ, ɞɨ ɫɚɞɚ, ɧɟɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɭ ɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ.
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ɍ ɱɥɚɧɭ 13. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɭɬɜɪɻɟɧɚ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɚ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ/ɝɪɚɞɭ: "ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɞɨɧɨɫɢ
ɥɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɤɨʁɢɦ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɰɢʂɟɜɟ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɧɚ ɫɜɨʁɨʁ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɫɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ".
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢɦɚ ɡɚ ɰɢʂ ɞɚ ɪɟɲɢ
ɧɚʁɚɤɬɭɟɥɧɢʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɰɢʂɟɜɟ ɢ ɧɚɱɢɧ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ
ɨɬɩɚɞɨɦ, ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɧɚʁɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ ɧɚɱɢɧ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ, ɨɞɜɨɠɟʃɚ, ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɚ ɢɥɢ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɟɞɭɤɭʁɟ ɢ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢɧɮɨɪɦɢɲɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɨ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɧɨɜɢ ɧɚɱɢɧ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɧɟɬɨɝ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ,
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɢɡɛɨɪ ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɢ ɡɚɤʂɭɱɢ ɍɝɨɜɨɪ ɨ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɢ
ɪɚɡɜɨʁɭ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ, ɫɚ ɝɪɚɞɨɦ ɉɨɠɚɪɟɜɰɟɦ ɢ
ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ Ʉɨɜɢɧ, ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɢ Ƚɨɥɭɛɚɰ, ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ.
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɡɞɜɨʁɟɧɨɝ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɫɚ ɰɟɥɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɭɫɤɥɚɻɟɧɨ ɫɚ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɟ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɍɧɢʁɟ.

ɋɥɢɤɚ 1: ɉɨɝɥɟɞ ɧɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, Ⱦɭɧɚɜ ɢ ɦɚɪɢɧɭ ɢɡ ɦɚɥɨɝ ɝɪɚɞɚ ɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɟ ɬɜɪɻɚɜɟ
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2.0. ȺɄɌɍȿɅɇɂ ɉɊɈȻɅȿɆɂ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɬɪɢ
ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɚ ɢ ɧɚʁɚɤɬɭɟɥɧɢʁɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɜɪɥɨ
ɥɚɤɨ ɭɨɱɢɬɢ:
Ɣ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɫɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ʁɟ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɨ ɢ ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨ;
Ɣ ɨɞɥɚɝɚɥɢɲɬɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɫɭ ɨɛɢɱɧɚ ɫɦɟɬɥɢɲɬɚ ɤɨʁɚ ɧɟ ɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭ
ɧɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɤɨʁɚ ɬɪɟɛɚ ɯɢɬɧɨ ɫɚɧɢɪɚɬɢ ɢ ɪɟɤɭɥɬɢɜɢɫɚɬɢ;
Ɣ ɪɭɪɚɪɧɚ (ɫɟɨɫɤɚ) ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɧɢɫɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɫɚɤɭɩʂɚʃɟɦ ɨɬɩɚɞɚ. Ʉɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɬɚɤɜɨɝ ɫɬɚʃɚ ɭ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɢɦ ɫɟɥɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟ
ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɦɟɬɥɢɲɬɚ, ɱɟɫɬɨ ɫɦɟɲɬɟɧɚ ɧɚ ɧɚʁɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢʁɢɦ ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ.
2.1. ɐɢʂ ɢɡɪɚɞɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɐɢʂ ɢɡɪɚɞɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɡɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ:
Ɣ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɧɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚ ɡɞɪɚɜʂɟ ʂɭɞɢ ɢ ɠɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ;
Ɣ ɩɪɟɜɟɜɟɧɰɢʁɚ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ , ɩɨɫɟɛɧɨ ɪɚɡɜɨʁɟɦ ɱɢɫɬɢʁɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɢ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɛɨɝɚɬɫɬɚɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɞ
ʃɢɯɨɜɨɝ ɲɬɟɬɧɨɝ ɞɟʁɫɬɜɚ ɧɚ ɡɞɪɚɜʂɟ ʂɭɞɢ ɢ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ;
Ɣ ɩɨɧɨɜɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɢ ɪɟɰɢɤɥɚɠɚ ɨɬɩɚɞɚ, ɢɡɞɜɚʁɚʃɟ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɢɡ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɤɚɨ
ɟɧɟɪɝɟɧɬɚ;
Ɣ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɢ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ;
Ɣ ɩɪɚʄɟʃɟ ɫɬɚʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɢɯ ɨɞɥɚɝɚɥɢɲɬɚ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨ
ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɨ ɡɚɬɜɚɪɚʃɟ ɢ ɪɟɤɭɥɬɢɜɚɰɢʁɚ, ɩɨɫɥɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɭ
ȳɟɥɟɧ Ⱦɨɥɭ;
Ɣ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ;
Ɣ ɢɡɛɨɪ ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɢ ɡɚɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɍɝɨɜɨɪɚ ɨ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɢ ɪɚɡɜɨʁɭ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ, ɫɚ ɝɪɚɞɨɦ ɉɨɠɚɪɟɜɰɟɦ ɢ
ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ Ʉɨɜɢɧ, ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɢ Ƚɨɥɭɛɚɰ, ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭ ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ.
2.2. ɇɚɱɢɧ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ
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ɂɡɪɚɞɨɦ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ʁɟ ɧɚɱɢɧ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɤɨʁɢɦ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɨ ɧɚʁɦɚʃɢ ɪɢɡɢɤ ɩɨ ɡɞɪɚɜʂɟ ʂɭɞɢ ɢ ɠɢɜɨɬɧɭ
ɫɪɟɞɢɧɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɨɦ ɢ ɦɟɪɚɦɚ ɫɦɚʃɟʃɚ:
Ɣ ɡɚɝɚɻɟʃɚ ɜɨɞɚ, ɜɚɡɞɭɯɚ ɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ;
Ɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨ ɛɢʂɧɢ ɢ ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɢ ɫɜɟɬ;
Ɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɭɞɟɫɚ , ɟɤɫɩɥɨɡɢʁɚ ɢ ɩɨɠɚɪɚ;
Ɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɩɪɟɞɟɥɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɞɨɛɪɚ ɩɨɫɟɛɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ;
Ɣ ɧɢɜɨɚ ɛɭɤɟ ɢ ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɢɯ ɦɢɪɢɫɚ.
2.3. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɪɚɞɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɢ ɫɦɨ ɫɟ
ɨɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɤɨʁɢ ɜɚɠɟ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɉɪɢ ɬɨɦɟ ɫɟ ɭɜɟɤ ɦɨɪɚ ɢɦɚɬɢ ɭ
ɜɢɞɭ ɞɚ ʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɭɫɤɨ ɩɨɜɟɡɚɧ ɫɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɨɬɩɚɞɨɦ ɢ ɞɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɦɨɪɚ ɞɚ ɱɢɧɢ ʃɟɝɨɜ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ. Ɇɨɪɚɥɨ ɫɟ ɩɨʄɢ ɢ ɨɞ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ
ʁɟ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɛɭɞɭʄɟ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ „ɋɟɝɞɚ-ȳɟɥɟɧ Ⱦɨ“, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɞɚ
ʄɟ ɫɟ ɧɚ ʃɨʁ ɬɪɟɬɢɪɚɬɢ ɨɬɩɚɞ ɢ ɢɡ ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ (ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɝɪɚɞɨɜɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɢ
Ƚɨɥɭɛɚɰ) ɢ Ʉɨɜɢɧɚ.
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚɫɧɢɜɚʄɟ ɫɟ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɢɦ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ:
Ɣ ɇɚɱɟɥɨ ɢɡɛɨɪɚ ɧɚʁɨɩɬɢɦɚɥɧɢʁɟ ɨɩɰɢʁɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ
ɂɡɛɨɪ ɧɚʁɨɩɬɢɦɚɥɧɢʁɟ ɨɩɰɢʁɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ʁɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ ɢ ɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɢ
ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɚ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɨɱɭɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ. ɉɪɢɦɟɧɚ
ɧɚʁɨɩɬɢɦɚɥɧɢʁɟ ɨɩɰɢʁɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɭɫɬɚɧɨɜʂɚɜɚ, ɡɚ ɞɚɬɟ ɰɢʂɟɜɟ ɢ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɨɩɰɢʁɭ
ɢɥɢ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɭ ɨɩɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɞɚʁɟ ɧɚʁɜɟʄɭ ɞɨɛɢɬ ɢɥɢ ɧɚʁɦɚʃɭ ɲɬɟɬɭ ɡɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɭ
ɰɟɥɢɧɢ, ɭɡ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɢ ɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɧɨɫɬ, ɤɚɤɨ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨ, ɬɚɤɨ ɢ ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨ.
Ɣ ɇɚɱɟɥɨ ɛɥɢɡɢɧɟ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɨɬɩɚɞɨɦ
Ɉɬɩɚɞ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚ ɢɥɢ ɨɞɥɚɠɟ ɲɬɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɛɥɢɠɟ ɦɟɫɬɭ ʃɟɝɨɜɨɝ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ
ɪɟɝɢɨɧɭ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɭ ɬɨɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢɡɛɟɝɥɟ ɧɟɠɟʂɟɧɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɧɚ
ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ. ɂɡɛɨɪ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɬɪɟɬɦɚɧ ɢɥɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɜɪɲɢ ɫɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɢ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɜɪɫɬɟ ɨɬɩɚɞɚ, ʃɟɝɨɜɟ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ, ɧɚɱɢɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
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ɨɞɥɚɝɚʃɚ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɦɨɝɭʄɟɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɟ ɪɚɡɜɨʁɟɦ ɢ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ. ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɧɟɬɢɯ Ʌɨɤɚɥɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɨɬɩɚɞɨɦ ɢ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʄɟ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɛɢɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ. ɍ ɢɡɪɚɞɢ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɤʂɭɱɢɬɢ ɢ
ɫɬɪɭɱʃɚɤɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɪɚɞɢɥɢ Ʌɨɤɚɥɧɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ.
Ɣ ɇɚɱɟɥɨ ɯɢʁɟɪɚɪɯɢʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ
ɏɢʁɟɪɚɪɯɢʁɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɪɟɞɨɫɥɟɞ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɨɬɩɚɞɨɦ:
- ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɪɟɞɭɤɰɢʁɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɦɚʃɟʃɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ
ɫɦɚʃɟʃɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɢ/ɢɥɢ ɨɩɚɫɧɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɫɬɚɥɨɝ ɨɬɩɚɞɚ;
- ɩɨɧɨɜɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɧɨɜɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɡɚ ɢɫɬɭ ɢɥɢ ɞɪɭɝɭ ɧɚɦɟɧɭ;
- ɪɟɰɢɤɥɚɠɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɪɟɬɦɚɧ ɨɬɩɚɞɚ ɪɚɞɢ ɞɨɛɢʁɚʃɚ ɫɢɪɨɜɢɧɟ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɢɫɬɨɝ ɢɥɢ
ɞɪɭɝɨɝ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ. Ⱦɟɥɨɜɢ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ʄɟ ɫɟ ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɬɢ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ
Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɢ ɧɟʄɟ ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɬɢ ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ;
- ɢɫɤɨɪɢɲʄɟʃɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɬɩɚɞɚ - ɤɨɦɩɨɫɬɢɪɚʃɟ, ɫɩɚʂɢɜɚʃɟ ɭɡ
ɢɫɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɞɪ;
- ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɟɦ ɢɥɢ ɫɩɚʂɢɜɚʃɟɦ ɛɟɡ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɚɤɨ ɧɟ
ɩɨɫɬɨʁɢ ɞɪɭɝɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɪɟɲɟʃɟ.
Ɣ ɇɚɱɟɥɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ, ɭɜɨɡɧɢɰɢ, ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪɢ ɢ ɩɪɨɞɚɜɰɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɩɨɪɚɫɬ
ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɨɬɩɚɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɫɭ ɡɚ ɨɬɩɚɞ ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɚʁɟ ɭɫɥɟɞ ʃɢɯɨɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɢɡɜɨɻɚɱ
ɫɧɨɫɢ ɧɚʁɜɟʄɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ʁɟɪ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɫɚɫɬɚɜ ɢ ɨɫɨɛɢɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɚɦɛɚɥɚɠɟ.
ɉɪɨɢɡɜɨɻɚɱ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɚɧ ɞɚ ɛɪɢɧɟ ɨ ɫɦɚʃɟʃɭ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ, ɪɚɡɜɨʁɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɪɟɰɢɤɥɚɛɢɥɧɢ, ɪɚɡɜɨʁɭ ɬɪɠɢɲɬɚ ɡɚ ɩɨɧɨɜɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɢ ɪɟɰɢɤɥɚɠɢ ɫɜɨʁɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ.
Ɣ ɇɚɱɟɥɨ "ɡɚɝɚɻɢɜɚɱ ɩɥɚʄɚ"
Ɂɚɝɚɻɢɜɚɱ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɧɨɫɢ ɩɭɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɫɜɨʁɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ɍɪɨɲɤɨɜɢ
ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ, ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɦɨɪɚʁɭ ɫɟ ɭɤʂɭɱɢɬɢ ɭ ɰɟɧɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ.
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3.0. ȽȿɈȽɊȺɎɋɄɂ ɉɈɅɈɀȺȳ ɂ ɇȺɋȿȴȿɇɈɋɌ ȽɊȺȾȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ

Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɝɭɫɬɢɧɚ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ
ɫɭ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɚɠɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɛɟɡ ɤɨʁɢɯ ɛɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɢɥɨ ɧɟɦɨɝɭʄɟ ɭɪɚɞɢɬɢ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ.
3.1. Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ
Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚ

ɨɩɲɬɢɧɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɢɡɦɟɻɭ Ⱦɭɧɚɜɚ ɧɚ ɫɟɜɟɪɭ,

ȼɟɥɢɤɟ Ɇɨɪɚɜɟ ɧɚ ɢɫɬɨɤɭ ɢ ɲɭɦɚɞɢʁɫɤɢɯ ɛɪɞɚ ɧɚ ʁɭɝɭ ɢ ɡɚɩɚɞɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɪɚʁʃɟɝ ɫɟɜɟɪɧɨɝ ɞɟɥɚ
ɉɨɦɨɪɚɜʂɚ ɢ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨɝ ɞɟɥɚ ɲɭɦɚɞɢʁɫɤɨɝ ɩɨɛɪɻɚ.
ɍɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ 481,7 ɤɦ2. Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɢɡɞɭɠɟɧɚ ɩɪɚɜɰɟɦ ɢɫɬɨɤ-ɡɚɩɚɞ ɧɚ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 33 ɤɦ, ɢɡɦɟɻɭ Ɇɚɥɨɝ Ɉɪɚɲʁɚ
(Ƚɭɦɧɢɲɬɟ – 273ɦ) ɢ ɦɟɚɧɞɪɚ ȼɟɥɢɤɟ Ɇɨɪɚɜɟ ɭɡɜɨɞɧɨ ɨɞ ȴɭɛɢɱɟɜɫɤɨɝ ɦɨɫɬɚ (82 ɦ).

ɋɥɢɤɚ 2: ɉɨɥɨɠɚʁ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɢ Ʉɨɜɢɧ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ (ɩɪɚɜɰɟɦ ɫɟɜɟɪ-ʁɭɝ) ʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɭɲʄɚ ȼɟɥɢɤɟ Ɇɨɪɚɜɟ ɭ
Ⱦɭɧɚɜ ɢ Ⱦɨɛɪɨɝ Ⱦɨɥɚ (Ɇɚɥɢ Ȼɪɞʃɚɤ – 201 ɦ) ɢ ɢɡɧɨɫɢ 29 ɤɦ. Ⱦɭɠɢɧɚ ɨɛɚɥɟ Ⱦɭɧɚɜɚ ɤɨʁɚ
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ɩɪɢɩɚɞɚ ɨɩɲɬɢɧɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ 20 ɤɦ, ɞɨɤ ɞɭɠɢɧɚ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨɝ ɤɨɪɢɬɚ ȼɟɥɢɤɟ Ɇɨɪɚɜɟ ɢɡɧɨɫɢ
27 ɤɦ.
3.2. ɇɚɫɟʂɟɧɨɫɬ ɢ ɝɭɫɬɢɧɚ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ
ɇɚɫɟʂɟɧɨɫɬ ɢ ɝɭɫɬɢɧɚ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ ɫɭ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɚɠɧɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɦɨɪɚ
ɩɨʄɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɞɨɧɨɫɢ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ. ɇɚɢɦɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɦɨɠɟ
ɜɢɞɟɬɢ, 11 ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ 38,5 ɤɦ2, ɲɬɨ ʁɟ ɫɚɦɨ 8 %
ɭɤɭɩɧɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɪɚɞɚ. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɨɞɧɨɲɟʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɝɪɚɞɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɜɟɪɟɧɨ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ, ɫɟ ɜɪɲɢ ɫɚɦɨ ɢɡ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɲɬɨ
ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɫɚɦɨ 8% ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ "ɩɨɤɪɢɜɟɧɨ" ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ. Ⱦɨɞɭɲɟ, ɪɚɞɧɢɰɢ
ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ ɢɡɧɨɫɟ ɫɦɟʄɟ ɢ ɢɡ ɆɁ Ɋɚɞɢɧɚɰ, ɚɥɢ ɧɟ ɧɚ ʃɟɝɨɜɨʁ ɰɟɥɨʁ ɩɨɜɪɲɢɧɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɨɜɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɫɟ ɦɨɠɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɬɢ ɞɚ ɩɪɟɤɨ 90 % ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɞɚ ɧɢʁɟ "ɩɨɤɪɢɜɟɧɨ"
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɬɪɟɬɦɚɧɨɦ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ.

Ɍɨ ʁɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɪɚɡɥɨɝ ɲɬɨ ɫɟ ɧɚ ɰɟɥɨʁ

ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɧɚɥɚɡɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ "ɞɢɜʂɢɯ" ɞɟɩɨɧɢʁɚ (ɛɨʂɟ ɪɟʄɢ ɫɦɟɬɥɢɲɬɚ).
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟɦ ɢ ɨɞɧɨɲɟʃɟɦ ɫɦɟʄɚ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨ ʁɟ "ɫɚɦɨ" 62.805 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ 11
ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɢ ɞɨɧɟɤɥɟ 4.703 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɫɟɨɫɤɟ ɆɁ Ɋɚɞɢɧɚɰ. Ɂɧɚɱɢ ɭ ɧɚʁɛɨʂɟɦ
ɫɥɭɱɚʁɭ, ɭɤɭɩɧɨ 67.508 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ. Ɂɧɚɱɢ, 42.301 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɧɢʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɬɪɟɬɦɚɧɨɦ ɨɬɩɚɞɚ. ɋɬɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɆɁ ʁɟ ɞɟɬɚʂɧɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɦ ɟɤɨɥɨɲɤɨɦ
ɚɤɰɢɨɧɨɦ ɩɥɚɧɭ ɅȿȺɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ. ɉɪɢɤɚɡɚɧ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ "ɞɢɜʂɢɯ" ɞɟɩɨɧɢʁɚ".
ɉɨɡɢɬɢɜɚɧ ɩɪɢɦɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ, ɞɚ ɭɡ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭ
ɩɨɦɨʄ ɢ ɭɫɬɭɩɚʃɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ, "ɨɱɢɫɬɟ" ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ
ɞɢɜʂɢɯ ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɭ ɫɟɥɢɦɚ ɢ ɝɪɚɞɭ. Ɋɚɱɭɧɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɭɤɥɨʃɟɧɨ ɨɤɨ 260.000 ɦ3
ɨɬɩɚɞɚ.
Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ 27 ɫɟɨɫɤɢɯ ɢɥɢ ɩɨɥɭ-ɭɪɛɚɧɢɯ
ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɝɪɚɞɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ, ɝɪɚɞɫɤɨ ɧɚɫɟʂɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɚ 11 ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɞ
481,7 ɤɦ2 ɠɢɜɢ 109.809 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ, ɢɥɢ 230 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ/ ɤɦ2. ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɠɢɜɢ 62.805
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ, ɚ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɭɤɭɩɧɨ 47.004 ɠɢɬɟʂɚ. Ɉɛɨɞɧɟ ɝɪɚɞɫɤɟ ɦɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɫɭ ɡɧɚɬɧɨ ɩɨɜɟʄɚɥɟ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɨʁ ɞɟɰɟɧɢʁɢ 20. ɜɟɤɚ ɩɨɞ ɧɚɥɟɬɨɦ
ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɫɚ Ʉɨɫɨɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɛɢɜɲɟ ɋɎɊȳ. ɍ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɜɪɲɟɧ
ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɩɨɩɢɫ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ (2002. ɝɨɞɢɧɟ) ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɚɥɚɡɢɥɨ ɫɟ 11.347
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɢ 4.821 ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɥɢɰɚ. Ɉɧɢ ɫɭ ɧɚɫɟʂɚɜɚɥɢ ɝɪɚɞ ɢ ʃɟɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɞɭɠ ɪɚɞɢʁɚɥɧɢɯ
ɩɪɚɜɚɰɚ ɤɨʁɢ ɢɡɜɢɪɭ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ. ɍ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɨ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ɢɯ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɢɦɚ ɩɪɟɤɨ 135.000. Ɇɟɻɭɬɢɦ,
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ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɪɚɞɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ, ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɡɜɚɧɢɱɧɢ
ɩɨɞɚɰɢ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞʃɟɝ ɩɨɩɢɫɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ. ɍɨɫɬɚɥɨɦ, ɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɪɚɞɟ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ, ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɡɜɚɧɢɱɧɢ ɩɨɞɚɰɢ. ɍ ɬɚɛɟɥɢ 3.1. ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧ
ɛɪɨʁ ɠɢɬɟʂɚ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ, ɚ ɭ ɬɚɛɟɥɢ 3.2. ɛɪɨʁ ɠɢɬɟʂɚ ɭ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ.
Ɍɚɛɟɥɚ 3.1. Ȼɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ȼɪɨʁ
ɇɚɫɟʂɟ

ɫɬɚɧɨɜ
ɧɢɤɚ
2002

Ƚɭɫɬɢɧɚ

Ƚɭɫɬɢɧɚ

ɉɨɜɪɲɢɧɚ

ɧɚɫɟʂɟ

ɧɚɫɟʂɟ

ɧɚɫɟʂɚ ɭ

ɧɨɫɬɢ

ɧɨɫɬɢ

1991.

2002.

2

2

ɤɦ

2

ɫɬ/ɤɦ

ɫɬ/ɤɦ

Ȼɪɨʁ
ɞɨɦɚʄɢɧ
ɫɬɚɜɚ/
ɉɨɪɨɞɢɰɚ

Ɍɟɧɞɟɧɰɢʁɚ
+/-

Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ

439

8.03

58,5

54,4

122/143

- 4,1

Ȼɢɧɨɜɚɰ

444

8,16

77,8

54,3

136/129

- 23,5

ȼɨɞɚʃ

1314

13,8

100.5

93,6

370/400

- 7.0

ȼɪɚɧɨɜɨ

2682

16,9

159,4

158,5

836/800

- 1,3

ȼɪɛɨɜɚɰ

1108

15,2

76,5

72,0

320/331

- 4,0

ȼɭɱɚɤ

1655

8,8

150,1

191,0

513/493

+ 40,8

Ⱦɨɛɪɢ Ⱦɨ

1118

17,6

70,1

63,4

301/334

- 6,7

Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ

1906

25,8

80,3

73,3

529/577

- 6,4

Ʉɨɥɚɪɢ

1196

10,0

112,,0

118,4

360/361

+ 6,4

Ʌɚɧɞɨɥ

1068

12,3

74,3

88,9

323/323

+ 14,6

Ʌɢɩɟ

3338

34,6

105,9

95,8

943/994

- 10,1

Ʌɭʃɟɜɚɰ

607

8,3

81,8

72,8

163/183

- 9,0

Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ

3384

33,5

107,3

100,9

926/983

- 6,4

1753

12,8

136,2

136,8

534/512

+ 0,6

1139

16,4

75,0

69,3

322/353

- 5,7

3093

34,2

94,9

90,3

870/931

- 4,5

4071

41,2

110,7

99,1

1.154/12.25

- 11,6

Ɇɚɥɚ
Ʉɪɫɧɚ
Ɇɚɥɨ
Ɉɪɚɲʁɟ
Ɇɢɯɚʁɥɨ
ȼɚɰ
Ɉɫɢɩɚɨ
ɇɢɰɚ
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ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ

1093

6,5

159,2

159,7

321/325

+ 0,5

Ɋɚɞɢɧɚɰ

4703

14,0

343,2

350,5

1.429/1.410

+ 7,3

Ɋɚʂɚ

1537

7,5

175,4

202,9

485/458

+ 27,6

ɋɚɪɚɨɪɰɢ

2413

19,1

128,6

127,0

682/710

- 1,5

ɋɟɨɧɟ

994

10,5

82,0

93,7

278/290

+ 11,7

ɋɤɨɛɚʂ

1880

23,5

84,0

78,6

597/558

- 5,4

ɋɭɜɨɞɨɥ

849

11,8

75,8

71,0

222/263

- 4,9

ɍɞɨɜɢɰɟ

2018

11,2

167,6

179,5

589/608

+ 11,9

1202

17,2

64,3

56,3

384/385

- 8,0

62805

38,5

1611,0

1628,6

109809

477,0

242,6

230,0

Ʉɭɥɢɱ+
ɒɚɥɢɧɚɰ
ɋɆȿȾȿ
ɊȿȼɈ
ɍɄɍ
ɉɇɈ

20.948/18.4

+ 17,6

20
34.725/35.1

- 12,75

68

Ɍɚɛɟɥɚ 3.2. Ȼɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ
ɇɚɡɢɜ ɦɟɫɧɟ

Ȼɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ

ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

ɭ 2002. ɝɨɞɢɧɢ

25. ɦɚʁ

Ȼɪɨʁ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ

Ȼɪɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɚ

5427

1559

1559

Ⱦɨʃɢ ɝɪɚɞ

7644

2823

2290

Ɂɥɚɬɧɨ ɛɪɞɨ

5309

1712

1568

Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜ ɞɭɞ

4254

1567

1272

Ʌɚɞɧɚ ɜɨɞɚ

3197

1155

925

Ʌɟɲɬɚɪ

6829

2258

1940

ɉɚɩɚɡɨɜɚɰ

8008

2445

2312

ɉɥɚɜɢɧɚɰ

2451

806

732

ɋɥɚɜɢʁɚ

7602

2628

2248

ɐɚɪɢɧɚ

8304

2905

2498

ɋɜɟɬɢ ɋɚɜɚ

3780

1090

1076

ɍɄɍɉɇɈ

62805

20948

18670

ɂɡɜɨɪ: ɊɁɋ – Ɉɞɟʂɟʃɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
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ɇɚɫɟʂɚ ɫɟ ɩɨ ɝɭɫɬɢɧɢ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭ ɫɜɪɫɬɚɬɢ ɭ ɱɟɬɢɪɢ ɝɪɭɩɟ:
Ɣ ɝɪɭɩɚ ɧɚɫɟʂɚ ɞɨ 100 ɫɬ/ɤɦ2

– Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ, Ȼɢɧɨɜɚɰ, ȼɨɞɚʃ, ȼɪɛɨɜɚɰ, Ⱦɨɛɪɢ
Ⱦɨ, Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ, Ʌɚɧɞɨɥ, Ʌɢɩɟ, Ʌɭʃɟɜɚɰ, Ɇɚɥɨ
Ɉɪɚɲʁɟ, Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ, Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ, ɋɟɨɧɟ,
ɋɤɨɛɚʂ, ɋɭɜɨɞɨɥ, ɍɞɨɜɢɰɟ ɢ ɒɚɥɢɧɚɰ

Ɣ ɝɪɭɩɚ ɧɚɫɟʂɚ 100-200 ɫɬ/ɤɦ2 - ȼɪɚɧɨɜɨ, ȼɭɱɚɤ, Ʉɨɥɚɪɢ, Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ, Ɇɚɥɚ
Ʉɪɫɧɚ, ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ, ɋɚɪɚɨɪɰɢ, ɍɞɨɜɢɰɟ
Ɣ ɝɪɭɩɟ ɧɚɫɟʂɚ 200-300 ɫɬ/ɤɦ2 - Ɋɚʂɚ
Ɣ ɧɚɫɟʂɚ ɩɪɟɤɨ 300 ɫɬ/ɤɦ2

- Ɋɚɞɢɧɚɰ ɫɚ 350 ɫɬ/ɤɦ2

Ɣ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

- 1.628 ɫɬ/ɤɦ2

ȼɚɠɧɨ ʁɟ ɢɫɬɚʄɢ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɡɜɚɧɢɱɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɧɚɥɚɡɢ
ɭɤɭɩɧɨ 34.725 ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ, ɢ ɬɨ 20.948 ɭ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ, ɚ 13.777 ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ
ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ. Ɉɜɨ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɚɠɚɧ ɩɨɞɚɬɚɤ ɡɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟɝ
ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ. ɉɪɨɫɟɱɚɧ ɛɪɨʁ ɱɥɚɧɨɜɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɭ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɆɁ ʁɟ 3, ɚ ɭ
ɫɟɨɫɤɢɦ ɆɁ 3,5.
ɍ ɩɪɢɥɨɝɭ (ɫɬɪɚɧɚ 73. ɢ 75.) ɫɭ ɞɚɬɟ ɤɚɪɬɟ ɪɚɫɩɨɪɟɞɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚ. Ɉɞ ɪɚɫɩɨɪɟɞɚ ɧɚɫɟʂɚ ɡɚɜɢɫɢ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɨɩɬɢɦɚɥɧɢɯ ɦɚɪɲɭɬɚ ɡɚ ɨɞɧɨɲɟʃɟ
ɫɚɤɭɩʂɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ʃɟɝɨɜɨɝ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɚ ɧɚ ɛɭɞɭʄɨʁ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨʁ ɞɟɩɨɧɢʁɢ. Ɉɞɦɚɯ ɫɟ ɜɢɞɢ ɞɚ
ʁɟ ɢɡɛɨɪ ɥɨɤɚɰɢʁɟ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɛɢɨ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɞɨɛɚɪ, ʁɟɪ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ʃɟɧɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ
ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɫɬɚɧɢɰɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ. ɇɚɢɦɟ, ɢɡɝɪɚɞʃɚ
ɬɪɚɧɮɟɪ ɫɬɚɧɢɰɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɚ ɚɤɨ ɫɟ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚɥɚɡɟ
ɧɚ ɜɟʄɨʁ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɨɞ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ.
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4.0. ȺɇȺɅɂɁȺ ɋȺȾȺɒȵȿȽ ɋɌȺȵȺ ɍɉɊȺȼȴȺȵȺ
ɄɈɆɍɇȺɅɇɂɆ ɈɌɉȺȾɈɆ
ɋɬɚʃɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɢ ɢɧɟɪɬɧɢɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɦɨɠɟɦɨ ɨɰɟɧɢɬɢ ɤɚɨ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟ. Ɋɚɡɥɨɝɟ ɡɚ ɬɨ ɬɪɟɛɚ
ɬɪɚɠɢɬɢ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɭ ɧɟɪɚɡɭɦɟɜɚʃɭ ɡɧɚɱɚʁɚ ɩɪɚɜɢɥɧɨɝ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɭ ɫɜɟɫɬɢ ɨ
ɡɚɲɬɢɬɢ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɤɨɞ ɝɪɚɻɚɧɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɭ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ (ɨɬɩɚɞɨɦ, ɭɨɩɲɬɟ) ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɜɥɚɫɬɢ. ɂɡ ɬɨɝɚ ɞɚʂɟ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɟ
ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɪɚɞɚ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ, ɲɬɨ
ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɧɟɞɨɜɨʂɚɧ ɛɪɨʁ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɡɚɫɬɚɪɟɥɨɫɬ ɜɨɡɧɨɝ ɩɚɪɤɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ,
ɧɟɞɨɜɨʂɚɧ ɛɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ ɩɨɫɭɞɚ ɡɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɫɦɟʄɚ, ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɝɪɚɞɫɤɟ (ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ)
ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ, ɢɬɞ. Ɉɬɩɚɞ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɫɚɤɭɩʂɚ ɫɚɦɨ ɢɡ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɢ
ɩɪɢɝɪɚɞɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɚ ɪɭɪɚɥɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ, ɤɨʁɚ ɡɚɭɡɢɦɚʁɭ ɨɤɨ 90 % ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɪɚɞɚ
ɧɢɫɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟɦ ɢ ɨɞɧɨɲɟʃɟɦ ɫɦɟʄɚ. Ɍɨ ɢɦɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɦɟɬɥɢɲɬɚ ɭ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɦɟɲɬɟɧɢɯ ɧɚ
ɧɟɨɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ. ɇɚ ɝɪɚɞɫɤɨʁ ɞɟɩɨɧɢʁɢ (ɫɦɟɬɥɢɲɬɭ, ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɲɬɨ ɩɪɟ ɡɚɬɜɨɪɢɬɢ ɢ
ɪɟɤɭɥɬɢɜɢɫɚɬɢ) ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɧɢɬɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ. ɇɚ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɫɟ, ɨɫɢɦ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɨɞɥɚɠɭ ɢ ɞɪɭɝɟ ɜɪɫɬɟ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɟ
ɱɟɫɬɨ ɢɦɚʁɭ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɨɩɚɫɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɬɨ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɨɬɩɚɞɨɦ, ɡɚɛɪɚʃɟɧɨ.
ɇɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɢɡɞɜɚʁɚʃɟ ɪɟɰɢɤɥɚɛɢɥɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢɡ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨ ɨɞɜɚʁɚʃɟ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ, ɨɫɢɦ
ɡɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɭ, ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ Ɋȳ ɑɢɫɬɨʄɚ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ, ɤɨʁɢ
ɭɫɬɜɚɪɢ ɫɥɭɠɢ ɤɚɨ ɩɨɝɨɧ ɡɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɉȿɌ-ɚ, Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɢ ɩɚɩɢɪɚ ɢ ɤɚɪɬɨɧɚ, ɡɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ.
Ɍɨ ʁɟ ɧɟɤɚ ɜɪɫɬɚ ɦɚɥɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɫɬɚɧɢɰɟ. ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɫɟ ɫɤɭɩʂɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɭ
ɠɢɱɚɧɢɦ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢɦɚ, ɚ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɚ, ɩɚɩɢɪ ɢ ɤɚɪɬɨɧ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ, ɞɨɧɨɫɟ
ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ. ɍ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɫɟ ɜɪɲɢ ʃɢɯɨɜ ɨɬɤɭɩ.
Ɂɚɤʂɭɱɧɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɬɢ:
Ɣ ɛɢɥɚɧɫ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɢ ɫɚɫɬɚɜ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɧɢɫɭ ɞɨɜɨʂɧɨ ɩɪɟɡɢɰɧɢ ɲɬɨ ɦɨɠɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɛɪɨʁɚ ɢ ɜɪɫɬɚ ɩɨɫɭɞɚ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ, ɤɚɨ
ɢ ɛɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ;
Ɣ ɩɪɨɫɬɨ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ʁɟ, ɡɚ ɫɚɞɚ, ɝɥɚɜɧɚ ɨɩɰɢʁɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɜɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ, ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ȿɍ;
Ɣ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɫɟ ɩɨɲɬɭʁɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɞɨɧɟɬ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɨɬɩɚɞɨɦ, ɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɧɚɤɧɚɞɟ ɢ ɰɟɧɚ ɭɫɥɭɝɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɚ ɡɚ
ɩɨɤɪɢɜɚʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ;
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Ɣ ɧɟɦɚ ɟɮɢɤɚɫɧɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɫɦɚʃɟʃɚ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɤɚɨ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɭ ɯɢʁɟɪɚɯɢʁɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ;
Ɣ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɚ ("ɞɢɜʂɚ"), ɤɚɨ ɢ ɝɪɚɞɫɤɨ ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɚɦɨ ɩɪɢɜɢɞɧɨ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɨɦ,
oɞɥɚɝɚɥɢɲɬɚ, ɞɟɝɪɚɞɢɪɚʁɭ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɚ ɱɟɫɬɨ ɤɨɧɬɚɦɢɧɢɪɚʁɭ ɡɟɦʂɢɲɬɟ, ɜɨɞɭ ɢ ɜɚɡɞɭɯ;
Ɣ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ʁɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ɫɜɟɫɬ ɢ ɡɧɚʃɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ.
4.1. ȼɪɫɬɟ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ȼɪɫɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɫɟ ɧɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɦɧɨɝɨ ɨɞ
ɫɚɫɬɚɜɚ ɢ ɜɪɫɬɟ ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɋɪɛɢʁɟ. ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɞɚ ɫɟ ɫɚɤɭɩɢ ɨɤɨ 0,8 ɤɝ/ɨɬɩɚɞɚ ɩɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɭ ɞɧɟɜɧɨ. Ɉɜɨ ɫɭ
ɫɚɦɨ ɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɛɢʁɟɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢɡ ɡɟɦɚʂɚ ȿɍ ɢ ɋȺȾ, ɚɥɢ ɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɧɟɤɢɯ ɞɨɦɚʄɢɯ ɢɫɤɭɫɬɚɜɚ. Ɇɨɪɚ ɫɟ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ɫɟ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɝɪɚɞɨɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ,
ɧɟ ɜɪɲɢ ɦɟɪɟʃɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɫɚɤɭɩʂɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɧɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɫɟ ʃɟɝɨɜ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɫɚɫɬɚɜ, ɬɚɤɨ
ɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɟɝɡɚɤɬɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ʃɟɝɨɜɨʁ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɢ ɫɚɫɬɚɜɭ. Ɋɚɱɭɧɚ ɫɟ ɞɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ
ɪɚɫɬɟ ɫɚ ɩɨɪɚɫɬɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ, ɚ ɞɚ ɫɟ ɫɚɫɬɚɜ ɨɬɩɚɞɚ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɞɚ ɥɢ ɫɟ
ɨɧ ɫɚɤɭɩʂɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɢɥɢ ɫɟɥɭ.
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɨɬɩɚɞɨɦ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɬɪɢ ɜɪɫɬɟ ɨɬɩɚɞɚ:
Ɣ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ (ɤɭʄɧɢ ɨɬɩɚɞ)
Ɣ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ
Ɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɨɬɩɚɞ.
ɍ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɨɩɚɫɧɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɨʁɟ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɡɞɪɚɜʂɟ ʂɭɞɢ ɢ ɠɢɜɨɬɧɭ
ɫɪɟɞɢɧɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɢɧɟɪɬɧɢ, ɧɟɨɩɚɫɚɧ ɢ ɨɩɚɫɚɧ. ɉɨɲɬɨ ɫɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚ ɧɟ ɜɪɲɢ ɧɢɤɚɤɜɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɧɚ ɥɢɰɭ ɦɟɫɬɚ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɞɟɫɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɦ ɨɬɩɚɞɭ,
ɜɪɥɨ ɱɟɫɬɨ, ɧɚɻɟ ɢ ɨɩɚɫɚɧ ɨɬɩɚɞ. Ɉɩɚɫɚɧ ɨɬɩɚɞ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɦɟɲɚ ɫɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɢɡ
ɨɛɢɱɧɨɝ ɧɟɡɧɚʃɚ, ɚɥɢ ɢ ɧɚɦɟɪɧɨ, ʁɟɪ ɧɢʁɟ ɪɟɲɟɧɨ ɧɢ ɩɢɬɚʃɟ ɬɪɚʁɧɨɝ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɚ ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ
ɨɬɩɚɞɚ.
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɨɬɩɚɞɚ, ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɞɚ ʁɟ:
Ɣ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ, ɨɬɩɚɞ ɢɡ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ (ɤɭʄɧɢ ɨɬɩɚɞ), ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɬɩɚɞ ɤɨʁɢ ʁɟ ɡɛɨɝ
ɫɜɨʁɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢɥɢ ɫɚɫɬɚɜɚ, ɫɥɢɱɚɧ ɨɬɩɚɞɭ ɢɡ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ;
Ɣ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ ʁɟ ɨɬɩɚɞ ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɚʁɟ ɭ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɢɥɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɛɚɜɟ ɬɪɝɨɜɢɧɨɦ, ɭɫɥɭɝɚɦɚ,
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɫɤɢɦ ɩɨɫɥɨɦ, ɫɩɨɪɬɨɦ, ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɨɦ ɢɥɢ ɡɚɛɚɜɨɦ, ɨɫɢɦ ɨɬɩɚɞɚ ɢɡ
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ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ;
Ɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɨɬɩɚɞ ʁɟ ɨɬɩɚɞ ɢɡ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ɢɥɢ ɫɚ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ
ɧɚɥɚɡɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ, ɨɫɢɦ ʁɚɥɨɜɢɧɟ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɢɡ ɪɭɞɧɢɤɚ ɢ
ɤɚɦɟɧɨɥɨɦɚ.
4.2. Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɱɜɪɫɬɨɝ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ
Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɱɜɪɫɬɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ʃɢɯɨɜ ɫɚɫɬɚɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɨɞɚɬɤɟ ɛɟɡ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɧɟ
ɦɨɠɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɬɢ ɞɢɫɩɨɡɨɰɢʁɚ

ɢ ɞɚʂɢ ɬɪɟɬɦɚɧ ɱɜɪɫɬɨɝ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ.

ɇɟɨɩɯɨɞɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɪɚʁɭ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɫɭ:
Ɣ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɫɚɫɬɚɜ
Ɣ ɫɪɟɞʃɚ ɝɭɫɬɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ
Ɣ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ.
4.2.1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɚ) ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɇɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɫɚɫɬɚɜ ɱɜɪɫɬɢɯ ɨɬɩɚɞɚɤɚ ʁɟ ɦɚɫɟɧɢ ɭɞɟɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɜɪɫɬɚ ɨɬɩɚɞɚɤɚ ɭ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨɦ ɭɡɨɪɤɭ ɨɬɩɚɞɚ. Ɇɚɫɟɧɢ ɫɚɫɬɚɜ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ: ɯɚɪɬɢʁɭ
(ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ), ɨɬɩɚɬɤɟ ɨɞ ɯɪɚɧɟ, ɞɪɜɨ, ɦɟɬɚɥ, ɬɟɤɫɬɢɥ, ɝɭɦɭ, ɩɥɚɫɬɢɤɭ, ɢɬɞ. Ʉɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɚɤɭɩʂɚ ɭ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢɦɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 ɢ 5 ɦ3, ɤɚɨ ɢ ɤɚɧɬɚɦɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 80 ɥɢɬɚɪɚ ɫɟ,
ɧɟ ɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɪɚɡɧɟ ɜɪɫɬɟ ɨɬɩɚɞɚ ɱɢɧɟ ɭɤɭɩɚɧ ɨɬɩɚɞ. ɇɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɟɦɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɜɪɫɬɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɩɪɚɜʂɟɧɢ ɡɚ ɬɟ ɧɚɦɟɧɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɜɪɲɢ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ
ɧɚɫɬɚɧɤɚ (ɬɡɜ. "ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ"). ɉɪɟ ɫɜɟɝɚ ɫɟ ɦɢɫɥɢ ɧɚ ɪɚɡɧɟ ɜɪɫɬɟ ɩɚɩɢɪɚ, Ⱥɥ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɜɪɫɬɟ ɦɟɬɚɥɚ, ɪɚɡɧɟ ɜɪɫɬɟ ɩɥɚɫɬɢɤɟ, ɫɬɚɤɥɚ, ɛɢɨɨɬɩɚɞɚ, ɢɬɞ. Ɉɜɨ ɫɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɤɨʁɢ ɛɢ ɫɟ
ɦɨɝɥɢ ɪɟɰɢɤɥɨɜɚɬɢ, ʁɟɪ ɫɚɦɢ ɩɨ ɫɟɛɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɞɪɚɝɨɰɟɧɟ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɟ, ɚ ɧɟ
ɨɬɩɚɞ ɤɨʁɢ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɬɪɚʁɧɨ ɨɞɥɚɝɚɬɢ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɟ. ɂɡɭɡɟɬɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚʂɚʁɭ ɦɪɟɠɚɫɬɢ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɡɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ, ɨ ɱɟɦɭ ʄɟ ɛɢɬɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɪɟɱɢ ɭ ɞɟɥɭ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ
ɨ ɪɟɰɢɤɥɚɠɢ. ɍ ɬɚɛɟɥɢ 4.1. ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɫɚɫɬɚɜ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ ɝɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ.
Ɍɚɛɟɥɚ 4.1: Ɇɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɫɚɫɬɚɜ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɋɟɞɧɢ

ɄɈɆɉɈɇȿɇɌȺ

Ȼɪɨʁ
1.

ɍɞɟɨ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ ɤɨɥɢɱɢɧɢ
%

ɉɚɩɢɪ

20
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2.

ɋɬɚɤɥɨ ɢ ɩɨɪɰɟɥɚɧ

4,3

3.

ɉɥɚɫɬɢɤɚ

5

4.

Ƚɭɦɚ

6

5.

Ɍɟɤɫɬɢɥ

6

6.

Ɇɟɬɚɥ

8

7.

Ɉɪɝɚɧɫɤɟ ɦɚɬɟɪɢʁɟ

22,7

8.

ɉɟɩɟɨ, ɲɭɬ, ɲʂɚɤɚ

11

9.

Ɉɬɩɚɞ ɫɚ ʁɚɜɧɢɯ

7

ɉɨɜɪɲɢɧɚ
10.

Ɉɫɬɚɥɨ

10

11.

ɍɄɍɉɇɈ

100

(ɂɡɜɨɪ: Ƚɥɚɜɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɢ Ʉɨɜɢɧ, ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ "ɋɟɝɞɚ" ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ "Ʉɢɪɢɥɨ ɋɚɜɢʄ"
ɚ.ɞ., ɚɩɪɢɥ 2005. ɝɨɞɢɧɟ)
ɇɚ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɫɚɫɬɚɜ ɭɬɢɱɟ:
Ɣ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɢ ɫɬɟɩɟɧ ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ
Ɣ ɝɨɞɢɲʃɟ ɞɨɛɚ
Ɣ ɤɥɢɦɚ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ.
ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ɫɟ, ɞɨ ɫɚɞɚ, ɧɢʁɟ ɜɪɲɢɥɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ (ɨɫɢɦ
ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ), ɚ ɞɚ ʄɟ ɩɨɫɥɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɋɟɝɞɚ-ȳɟɥɟɧ Ⱦɨ, ɬɨ
ɛɢɬɢ ɨɛɚɜɟɡɚ, ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ʁɟ ɨɩɢɫɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɤɚɨ ɢ ɲɬɚ ɫɜɟ ɱɢɧɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ɭ ɬɚɛɟɥɢ 4.1.
Ȼɢɨɥɨɲɤɢ ɨɬɩɚɞ (ɪɟɞɧɢ ɛɪɨʁ 7 ɢ 9, ɬɚɛɟɥɚ 4.1.)
Ȼɢɨɥɨɲɤɢ ɨɬɩɚɞ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɨɞ ɨɫɬɚɬɚɤɚ ɯɪɚɧɟ ɢ ɪɚɡɧɨɝ ɛɚɲɬɟɧɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ:
- ɨɫɬɚɰɢ ɨɞ ɩɨɜɪʄɚ ɢ ɜɨʄɚ;
- ɨɫɬɚɰɢ ɨɞ ɱɢɲʄɟʃɚ ɪɢɛɟ ɢ ɦɟɫɚ;
- ɯɥɟɛ ɢ ɨɫɬɚɰɢ ɯɪɚɧɟ;
- ɥɢɲʄɟ, ɰɜɟʄɟ, ɝɪɚʃɟ;
- ɨɬɤɨɫ ɯɪɚɧɟ, ɩɢʂɟɜɢɧɚ.
ɍ ɛɢɨɨɬɩɚɞ ʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢ ɢ ɩɚɩɢɪɧɚɬɭ ɚɦɛɚɥɚɠɭ ɡɚɩɪʂɚɧɭ ɯɪɚɧɨɦ, ɩɚɩɢɪɧɚɬɟ
ɦɚɪɚɦɢɰɟ ɢ ɩɟɩɟɨ ɨɞ ɥɨɠɟʃɚ ɞɪɜɟɬɚ.
ɍ ɨɜɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɧɟ ɫɦɟʁɭ ɫɟ ɫɬɚɜʂɚɬɢ ɦɚɬɟɪɢʁɟ ɤɨʁɟ ɛɢ ɡɚɝɚɞɢɥɢ ɛɭɞɭʄɢ ɤɨɦɩɨɫɬ, ɤɚɨ
ɲɬɨ ɫɭ:
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- ɲɬɚɦɩɚɧɢ ɩɚɩɢɪ;
- ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɱɢɲʄɟʃɟ;
- ɛɨʁɟ ɢ ɥɚɤɨɜɟ;
- ɛɚɬɟɪɢʁɟ ɢ ɫɥ.
ɂɡ ɬɚɛɟɥɟ 4.1. ɫɟ ɜɢɞɢ ɞɚ ʁɟ ɭɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɛɢɨɥɨɲɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ 29,7% ɭɤɭɩɧɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ.
ɉɚɩɢɪ ɢ ɤɚɪɬɨɧ (ɪɟɞɧɢ ɛɪɨʁ 1, ɬɚɛɟɥɚ 4.1. )
ɍ ɩɚɩɢɪɧɨ-ɤɚɪɬɨɧɫɤɢ ɨɬɩɚɞ ɫɩɚɞɚʁɭ:
- ɧɨɜɢɧɟ ɢ ɱɚɫɨɩɢɫɢ;
- ɩɪɨɫɩɟɤɬɢ, ɤɚɬɚɥɨɡɢ, ɫɜɟɫɤɟ;
- ɤʃɢɝɟ ɢ ɫɥɢɤɨɜɧɢɰɟ;
- ɩɚɩɢɪɧɚɬɟ ɜɪɟʄɢɰɟ, ɤɚɪɬɨɧɫɤɟ ɮɚɫɰɢɤɥɟ ɢ ɤɭɬɢʁɟ;
- ɨɫɬɚɥɢ ɩɚɩɢɪɧɢ ɢ ɤɚɪɬɨɧɫɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɛɟɡ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ.
ɍ ɨɜɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɧɟ ɫɩɚɞɚʁɭ:
- ɜɢɲɟɫɥɨʁɧɚ, ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɚ ɚɦɛɚɥɚɠɚ (ɧɟɤɟ ɜɪɫɬɟ ɦɥɟɤɚ, ʁɨɝɭɪɬɚ ɢ ɫɨɤɨɜɚ);
- ɮɨɬɨ-ɩɚɩɢɪ;
- ɡɚɭʂɟɧɢ ɩɚɩɢɪ;
- ɨɫɬɚɥɢ ɧɟɩɚɩɢɪɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ.
ɍɞɟɨ ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ ɦɚɫɢ ɨɬɩɚɞɚ ɱɢɧɢ ɨɤɨ 20%.
ɋɬɚɤɥɨ (ɪɟɞɧɢ ɛɪɨʁ 2, ɬɚɛɟɥɟ 4.1. )
Ⱦɜɟ ɝɥɚɜɧɟ ɝɪɭɩɟ ɫɬɚɤɥɟɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɭ ɲɢɪɨɤɨʁ ɩɪɢɦɟɧɢ ɫɭ:
- ɫɬɚɤɥɟɧɟ ɩɨɫɭɞɟ - ɛɨɰɟ, ɛɚɥɨɧɢ, ɱɚɲɟ,
- ɩɪɨɡɨɪɫɤɚ ɫɬɚɤɥɚ.
Ɋɚɲɢɪɟɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɫɬɚɤɥɟɧɢɯ ɩɨɫɭɞɚ ɢ ɫɬɚɤɥɚ ʁɟ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɭ ɩɨɫɟɛɧɟ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɭ ɫɚɛɢɪɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ - ɋȺɆ. ɑɟɩ ɢ ɟɬɢɤɟɬɚ ɡɚɝɚɻɭʁɭ ɛɨɰɭ, ɩɚ ɢɯ
ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨɞɜɨʁɟɧɨ ɨɞɥɚɝɚɬɢ.
ɉɪɨɰɟʃɟɧɢ ɭɞɟɨ ɫɬɚɤɥɚ, ɫɚ ɩɨɪɰɟɥɚɧɨɦ, ʁɟ ɨɤɨ 4,3%, ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ ɦɚɫɢ ɨɬɩɚɞɚ.
ɉɥɚɫɬɢɤɚ (ɪɟɞɧɢ ɛɪɨʁ 3, ɬɚɛɟɥɟ 4.1. )
Ƚɨɬɨɜɨ 96% ɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɧɚɱɢʃɟɧɨ ʁɟ ɨɞ ɲɟɫɬ ɜɪɫɬɚ ɩɨɥɢɦɟɪɧɢɯ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ:
- ɉȿɌ - ɩɨɥɢɟɬɢɥɟɧ-ɬɟɪɟɮɬɚɥɚɬ;
- ɉȿ-ɅȾ - ɩɨɥɢɟɬɢɥɟɧ ɧɢɫɤɟ ɝɭɫɬɢɧɟ;
- ɉȿ - ɏȾ - ɩɨɥɢɟɬɢɥɟɧ ɜɢɫɨɤɟ ɝɭɫɬɢɧɟ;
- ɉȼɐ - ɩɨɥɢɜɢɧɢɥ-ɯɥɨɪɢɞ;
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- ɉɉ - ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧ;
- ɉɋ - ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ.
ɉɨɥɢɦɟɪɧɢ ɢɥɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʁɭ ɫɟ ɤɚɨ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɟɝɦɟɧɬɚ:
- ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɚ;
- ɨɫɬɚɥɚ ɩɥɚɫɬɢɤɚ.
ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɩɥɚɫɢɪɚ ɢɥɢ ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɚɨ ɜɪɟɞɧɚ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɡɚ
ɧɟɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ, ɨɧɞɚ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩʂɚʁɭ ɫɚɦɨ ɥɚɤɨ ɩɟɪɢɜɟ ɩɨɫɭɞɟ ɢ ɛɨɰɟ, ɞɚɤɥɟ ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ
ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɨɞ ɪɚɡɧɢɯ ɩɢʄɚ. Ɉɜɞɟ ɫɩɚɞɚʁɭ:
- ɛɨɰɟ ɨɞ ɩɚɤɨɜɚʃɚ ɜɨɞɟ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɧɟ ɜɨɞɟ;
- ɛɨɰɟ ɨɞ ɝɚɡɢɪɚɧɢɯ ɩɢʄɚ (ɲɜɟɩɫ, ɮɚɧɬɚ, ɤɨɤɚ-ɤɨɥɚ, ɩɟɩɫɢ ɢ ɞɪ.);
- ɛɨɰɟ ɨɞ ɪɚɡɧɢɯ ɫɨɤɨɜɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɚɩɢɬɚɤɚ.
ɍ ɞɪɭɝɭ ɝɪɭɩɭ, ɨɫɬɚɥɚ ɩɥɚɫɬɢɤɚ, ɫɚɤɭɩʂɚ ɫɟ ɩɪɚɡɧɚ ɩɨɥɢɦɟɪɧɚ ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɨɞ:
- ɫɜɢɯ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯ ɚɪɬɢɤɚɥɚ;
- ɬɟɱɧɢɯ ɫɚɩɭɧɚ ɢ ɲɚɦɩɨɧɚ;
- ɞɟɬɟɪʇɟɧɚɬɚ ɢ ɫɥɢɱɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɱɢɲʄɟʃɟ.
Ⱥɤɨ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɚɦɛɚɥɚɠɢ ɨɩɚɫɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɥɟɩɚɤ, ɫɦɨɥɟ ɡɚ ɱɢɲʄɟʃɟ,
ɪɚɡɪɟɻɢɜɚɱɢ, ɥɟɤɨɜɢ, ɨɧɞɚ ɫɟ ɨɧɚ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɩɪɟɨɫɬɚɥɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɟɦ ɨɞɥɚɠɟ ɭ ɩɨɫɟɛɧɟ ɩɨɫɭɞɟ ɡɚ
ɨɩɚɫɚɧ ɨɬɩɚɞ.
Ɇɨɪɚ ɫɟ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ʁɟ ɬɟɠɢɧɫɤɢ ɭɞɟɨ ɩɥɚɫɬɢɤɟ ɦɚɥɢ (ɨɤɨ 5%), ɚɥɢ ɡɚɩɪɟɦɢɧɫɤɢ ɭɞɟɨ ʁɟ
ɦɧɨɝɨɫɬɪɭɤɨ ɜɟʄɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɚɠɧɨ ɢ ɡɛɨɝ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɬɩɚɞɚ, ɚ ɢ ɡɛɨɝ ɞɭɠɟɝ ɜɟɤɚ
ɬɪɚʁɚʃɚ ɛɭɞɭʄɟ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɭ ȳɟɥɟɧ Ⱦɨɥɭ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɉȿɌ ɛɨɰɚ ɛɟɡ ɱɟɩɚ (ɡɚɬɜɚɪɚɱɚ)
ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,5 ɥɢɬɚɪɚ ɢɦɚ ɦɚɫɭ ɨɞ 35-46 ɝɪɚɦɚ, ɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ ɨɞ ɞɜɟ ɥɢɬɪɟ ɢɦɚ ɦɚɫɭ ɨɞ 54 ɝɪɚɦɚ.
Ɋɚɱɭɧɚ ɫɟ ɞɚ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɫɚ ɭɤɭɩɧɢɦ ɦɚɫɟɧɢɦ ɭɞɟɥɨɦ ɨɞ 5%, ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ ɡɚɩɪɟɦɢɧɢ ɨɬɩɚɞɚ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɫɚ ɨɤɨ 30 %.
Ɇɟɬɚɥɢ (ɪɟɞɧɢ ɛɪɨʁ 6, ɬɚɛɟɥɚ 4.1.)
Ɇɟɬɚɥɧɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɬɩɚɞɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɧɚ:
- ɮɟɪɨɡɧɟ ɦɟɬɚɥɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɱɟɥɢɤ, ɥɢɦ, ɥɢɜ
- ɨɛɨʁɟɧɟ ɦɟɬɚɥɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɚɥɭɦɢɧɢʁɭɦ, ɛɚɤɚɪ, ɰɢɧɤ, ɨɥɨɜɨ.
ɉɨɫɟɛɧɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɦɟɬɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɱɢɧɢ ɚɥɭɦɢɧɢʁɭɦɫɤɚ ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɡɚ ɩɚɤɨɜɚʃɟ ɩɢɜɚ ɢ
ɝɚɡɢɪɚɧɢɯ ɩɢʄɚ, ʁɟɪ ʁɟ ʃɢɯɨɜ ɬɟɯɧɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɟɮɟɤɚɬ ɩɪɢ ɪɟɰɢɤɥɚɠɢ ɧɚʁɜɟʄɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɫɜɟ
ɞɪɭɝɟ ɪɟɰɢɤɥɚɛɢɥɧɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɱɜɪɫɬɨɝ ɨɬɩɚɞɚ. Ɂɚɬɨ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ ɨɬɩɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ. Ⱥɥɭɦɢɧɢʁɭɦɫɤɚ ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɫɚɤɭɩʂɚ ɭ
ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɫɭɞɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɧɚ ɫɚɛɢɪɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ (ɋȺɆ), ɚ ɨɫɬɚɥɢ ɦɟɬɚɥ ɦɨɠɟ ɭ
ɋȺɆ-ɭ ɢɥɢ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɚɤɰɢʁɚɦɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɤɪɭɩɧɨɝ ɦɟɬɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ.
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Ʉɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɚ, ɜɚɠɟ ɫɥɢɱɧɟ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɟ ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɭ. Ɇɚɫɚ
Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɟ ɦɚɫɟ 14-16 ɝɪɚɦɚ ɢɦɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɭ 0,25-0,33 ɢ 0,5 ɥɢɬɚɪɚ.
Ɉɩɚɫɧɢ ɨɬɩɚɞ ɢɡ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ
Ɉɩɚɫɧɢ ɨɬɩɚɞ ɢɡ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɱɢɧɟ ɫɜɟ ɦɚɬɟɪɢʁɟ ɢ ɨɫɬɚɰɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɡɚɝɚɻɟɧɚ ɬɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɦɚ, ɤɨʁɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭ ɡɞɪɚɜʂɟ ʂɭɞɢ ɢ ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɢ
ɫɦɚʃɭʁɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ (ɟng. Household Hazardous Waste - HHW). Ɉɜɞɟ ɫɩɚɞɚʁɭ:
- ɢɫɬɪɨɲɟɧɢ ɚɤɭɦɭɥɚɬɨɪɢ;
- ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɨɞ ɯɟɦɢɤɚɥɢʁɚ, ɩɟɫɬɢɰɢɞɚ, ɛɨʁɚ, ɭʂɚ, ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɱɢɲʄɟʃɟ, ɥɟɩɚɤ ɢ ɫɥ;
- ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɬɧɟ ɰɟɜɢ ɢ ɠɢɜɢɧɟ ɫɜɟɬɢʂɤɟ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ;
- ɛɚɬɟɪɢʁɟ;
- ɩɨɫɭɞɟ ɩɨɞ ɩɪɢɬɢɫɤɨɦ, ɫɩɪɟʁɟɜɢ;
- ɦɨɬɨɪɧɚ ɭʂɚ, ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɢ ɮɢɥɬɟɪɢ ɡɚ ɦɨɬɨɪɧɚ ɭʂɚ;
- ɨɫɬɚɰɢ ɥɟɤɨɜɚ, ɤɨɡɦɟɬɢɱɤɢɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɚ, ɫɬɚɪɢ ɠɢɜɢɧɢ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɢ;
- ɪɚɡɧɢ ɞɪɭɝɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɟ ɨɩɚɫɧɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɢ ʁɟɞɢʃɟʃɚ.
Ɉɩɚɫɧɢ ɨɬɩɚɞ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩʂɚ ɧɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɫɚɛɢɪɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ (ɉɈɋȺɆ) ɢ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ
ɜɪɫɬɟ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɦ ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɛɚɬɟɪɢʁɟ ɭ ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɚɦɚ, ɫɬɚɪɨ ɭʂɟ ɭ
ɦɟɯɚɧɢɱɚɪɫɤɢɦ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚɦɚ, ɢɬɞ.
Ɉɫɢɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɨɩɚɫɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢ ɡɚ
ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɧɚ ɉɈɋȺɆ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ:
- ɟɤɫɩɥɨɡɢɜɢ ɢ ɪɚɡɧɨ ɨɪɭɠʁɟ;
- ɤɨɦɩɪɢɦɨɜɚɧɢ ɝɚɫɨɜɢ (ɨɫɢɦ ɚɟɪɨɫɨɥɚ);
- ɢɧɮɟɤɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ;
- ɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ;
- ɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ;
- ɨɫɬɚɥɢ ɧɟɩɨɡɧɚɬɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ.
Ɂɚ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɨɜɚɤɜɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɫɭ Ɇɍɉ, ȼɨʁɫɤɚ, ɢɬɞ.
Ɉɫɬɚɥɢ ɨɬɩɚɞ (ɪɟɞɧɢ ɛɪɨʁ 5 ɢ 10, ɬɚɛɟɥɟ 4.1. )
ɍ ɨɫɬɚɥɢ ɨɬɩɚɞ ɫɩɚɞɚʁɭ ɫɜɢ ɨɫɬɚɰɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ ɱɢʁɟ ɫɟ
ɨɞɜɨʁɟɧɨ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ. ɍ ɨɜɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɫɩɚɞɚʁɭ ɝɪɭɩɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ (ɦɚʃɢɯ ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ
ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ):
- ɬɤɚɧɢɧɟ ɢ ɤɨɠɚ (ɨɞɟɜɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɨɛɭʄɚ, ɬɨɪɛɟ);
- ɩɟɥɟɧɟ;
- ɧɟɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɩɥɚɫɬɢɱɧɚ ɚɦɛɚɥɚɠɚ;
- ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɫɢɬɧɢ ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ (ɢɫɬɪɨɲɟɧɢ ɭɩɚʂɚɱɢ, ɢɝɪɚɱɤɟ, ....).

17. септембар 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 33 – Број 7

Ɉɜɚɤɜɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɫɟ ɞɟɩɨɧɭʁɭ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɤɨɦɩɚɤɬɢɪɚʁɭ, ɚ ɡɛɨɝ ɢɧɟɪɬɧɨɫɬɢ ɨɜɢɯ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɝɚɻɟʃɚ ɩɪɨɰɟɞɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɚ ɞɟɩɨɧɢʁɫɤɢɯ ɝɚɫɨɜɚ ɢɡɪɚɡɢɬɨ ɫɭ
ɪɟɞɭɤɨɜɚɧɢ.
Ʉɪɭɩɧɢ ɨɬɩɚɞ
ɍ ɨɜɭ ɜɪɫɬɭ ɨɬɩɚɞɚ ɭɛɪɚʁɚʁɭ ɫɟ:
- ɛɟɥɚ ɬɟɯɧɢɤɚ - ɞɨɬɪɚʁɚɥɢ ɮɪɢɠɢɞɟɪɢ, ɪɟɪɧɟ, ɛɨʁɥɟɪɢ, ɢɬɞ;
- ɧɚɦɟɲɬɚʁ;
- ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɢ;
- ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɫɤɟ ɝɭɦɟ;
- ɞɨɬɪɚʁɚɥɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚ ɨɩɪɟɦɚ - ɪɚɱɭɧɚɪɢ, ɦɨɧɢɬɨɪɢ, ɬɟɥɟɜɢɡɨɪɢ, ɪɚɞɢɨ ɚɩɚɪɚɬɢ, ɢɬɞ.
Ɇɧɨɝɢ ɨɞ ɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɫɚɞɪɠɟ ɩɪɟɞɦɟɬɟ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɧɨ ɡɚɝɚɞɢɬɢ ɨɤɨɥɢɧɭ, ɤɚɨ ɲɬɨ
ɫɭ ɭʂɚ, ɬɟɲɤɢ ɦɟɬɚɥɢ, ɮɪɟɨɧɢ, ɩɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ ɜɚʂɚɧɨ ɡɛɪɢɧɭɬɢ.
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɬɩɚɞ
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɬɩɚɞ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɨɬɩɚɞɧɟ ɦɚɬɟɪɢʁɟ ɤɨʁɟ ɧɚɫɬɚʁɭ ɩɪɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ
ɝɪɚɻɟʃɚ, ɪɭɲɟʃɚ ɢ ɫɥ. Ɍɨ ɫɭ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ, ɢɧɟɪɬɧɟ ɦɚɬɟɪɢʁɟ, ɤɚɨ:
- ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɲɭɬ - ɰɢɝɥɚ, ɰɪɟɩ, ɮɚɫɚɞɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ;
- ɢɫɤɨɩɢ ɪɚɡɧɟ ɡɟɦʂɟ;
- ɨɬɩɚɞ ɩɪɢ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ.
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɬɩɚɞ ɱɟɫɬɨ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɨɦɟɲɚɧ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɦɚ - ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ,
ɤɨɦɚɞɢɦɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɟ, ɡɚɝɚɻɟɧɨɦ ɚɦɛɚɥɚɠɨɦ ɢ ɪɚɡɧɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɦɚ, ɲɬɨ ɨɬɟɠɚɜɚ
ʃɢɯɨɜɨ ɜɚʂɚɧɨ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ. ɍɫɢɬʃɟɧ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɬɩɚɞ ɦɨɠɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɤɚɨ ɢɧɟɪɬɧɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɧɚɫɢɩɚʃɟ ɢɥɢ ɤɚɨ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ.
4.2.2. ɋɪɟɞʃɚ ɝɭɫɬɢɧɚ ɱɜɪɫɬɨɝ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɢ ɢɧɟɬɪɬɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ
ɋɪɟɞʃɚ ɝɭɫɬɢɧɚ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɤɨʁɢ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ
ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɟ, ɤɚɨ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɩɪɨɪɚɱɭɧɟ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɛɪɨʁɚ ɢ ɬɢɩɨɜɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɢɬɞ.
ɋɪɟɞʃɚ ɝɭɫɬɢɧɚ ɫɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɢ ɢɧɟɪɬɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢɡɪɚɱɭɧɚɜɚ ɫɟ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɮɨɪɦɭɥɟ:
ȇsr =  (ɏnȡn)
ɝɞɟ ʁɟ:

n = 1,.......,10

Xn - ɭɞɟɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɭ ɨɬɩɚɞɭ
ȡn - ɫɪɟɞʃɚ ɝɭɫɬɢɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɭ ɨɬɩɚɞɭ.
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ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɫɪɟɞʃɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ, ɫɪɟɞʃɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ. Ƚɭɫɬɢɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ ɱɜɪɫɬɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢɦɚʁɭ
ɩɪɨɦɟɧʂɢɜɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɧɢɜɨɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɩɪɟɪɚɞɟ, ɨɛɥɢɤɚ ɨɬɩɚɞɚɤɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ
ɮɢɡɢɱɤɨ-ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. ɍ ɬɚɛɟɥɢ 4.2. ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ɝɭɫɬɢɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɬɢɩɨɜɚ
ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɬɨ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɚɦɚ ɱɜɪɫɬɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ.
Ɍɚɛɟɥɚ 4.2: Ƚɭɫɬɢɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɨɬɩɚɞɚ
Ɋɟɞɧɢ

ɄɈɆɉɈɇȿɇɌȺ

Ȼɪɨʁ

Ƚɭɫɬɢɧɚ
ɬ/ɦ

3

ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɝɭɫɬɢɧɚ
ɬ/ɦ3

1.

ɉɚɩɢɪ

0,032-0,080

0,056

2.

ɋɬɚɤɥɨ ɢ ɩɨɪɰɟɥɚɧ

0,160-0,481

0,320

3.

ɉɥɚɫɬɢɤɚ

0,032-0,128

0,080

4.

Ƚɭɦɚ

0,066-0,192

0,090

5.

Ɍɟɤɫɬɢɥ

0,082-0,206

0,144

6.

Ɇɟɬɚɥ

0,048-1,100

0,574

7.

Ɉɪɝɚɧɫɤɟ ɦɚɬɟɪɢʁɟ

0,168-0,501

0,334

8.

ɉɟɩɟɨ, ɲɭɬ, ɲʂɚɤɚ

0,320-0,961

0,640

9.

ɋɦɟʄɟ ɫɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ

0,032-0,104

0,068

10.

Ʉɨɠɚ

0,096-0,256

0,125

ɂɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɫɭ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɞɚ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɤɨʁɢ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɫɪɟɞʃɟ
ɝɭɫɬɢɧɟ ɧɚɱɢɧ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ, ɭɞɟɨ ɥɚɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɚɩɢɪ, ɤɚɪɬɨɧ ɢ ɫɥ, ɤɚɨ ɢ ɛɪɨʁ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ. ɂɡ ɢɫɤɭɫɬɜɟɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɫɟ ɡɧɚ ɞɚ ʁɟ ɜɟʄɚ ɝɭɫɬɢɧɚ ɫɦɟʄɚ ɤɨɞ ɝɪɚɞɨɜɚ ɫɚ ɦɚʃɢɦ
ɛɪɨʁɟɦ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ, ɲɬɨ ɫɟ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɜɟʄɨɦ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɲʄɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɡɚ ɫɪɟɞʃɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɢ ɢɧɟɪɬɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɢɡɪɚɱɭɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɫɪɟɞʃɚ ɝɭɫɬɢɧɚ ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɱɜɪɫɬɨɝ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɢ ɢɧɟɪɬɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ ȡsr = 0,253 ɬ/ɦ3.
4.3. Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ
ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɫɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ, ɨɞɧɨɫɧɨ Ɋȳ ɑɢɫɬɨʄɚ, ɭ ʃɟɝɨɜɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ. ɍ Ɋȳ
ɑɢɫɬɨʄɚ ɭɤɭɩɧɨ ʁɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨ 183 ɪɚɞɧɢɤɚ, ɚɥɢ ɧɚ ɨɞɧɨɲɟʃɭ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɭ ɫɦɟʄɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨ
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ʁɟ ɭɤɭɩɧɨ 78 ɪɚɞɧɢɤɚ. ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɩɪɢɤɭɩʂɚ, ɨɞɧɨɫɢ ɢ ɞɟɩɨɧɭʁɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ
ɨɬɩɚɞ ɫɚɦɨ ɢɡ 11 ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɢ ʁɟɞɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɢɡ ɫɟɨɫɤɟ ɆɁ Ɋɚɞɢɧɚɰ. Ⱦɨ ɫɚɞɚ
ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚʃɚ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢɡ
ɪɭɪɚɪɧɨɝ ɞɟɥɚ ɝɪɚɞɚ, ɬʁ ɢɡ 27 ɫɟɨɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ. ɇɚɫɟʂɟɧɨɫɬ ɢ ɝɭɫɬɢɧɚ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ ɫɭ
ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɚɠɧɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɦɨɪɚ ɩɨʄɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɞɨɧɨɫɢ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ. 11 ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɦɟɫɧɨɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɫe ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ 38,5 ɤɦ2, ɲɬɨ ʁɟ
ɫɚɦɨ 8 % ɭɤɭɩɧɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɪɚɞɚ. Ɂɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɫɚɦɨ 8% ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
"ɩɨɤɪɢɜɟɧɨ"

ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟɦ ɢ ɨɞɧɨɲɟʃɟɦ ɨɬɩɚɞɚ. Ⱦɨɞɭɲɟ, ɪɚɞɧɢɰɢ ȳɄɉ

Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ ɢɡɧɨɫɟ ɫɦɟʄɟ ɢɡ ɢɡ ɆɁ Ɋɚɞɢɧɚɰ, ɚɥɢ ɧɟ ɧɚ ʃɟɝɨɜɨʁ, ɰɟɥɨʁ, ɩɨɜɪɲɢɧɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɟ
ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɫɟ ɦɨɠɟ ɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɬɢ ɞɚ ɩɪɟɤɨ 90 % ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɞɚ ɧɢʁɟ "ɩɨɤɪɢɜɟɧɨ"
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɬɪɟɬɦɚɧɨɦ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ.

Ɍɨ ʁɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɪɚɡɥɨɝ ɲɬɨ ɫɟ ɧɚ ɰɟɥɨʁ

ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɧɚɥɚɡɢɥɨ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ "ɞɢɜʂɢɯ" ɞɟɩɨɧɢʁɚ (ɛɨʂɟ ɪɟʄɢ - ɫɦɟɬɥɢɲɬɚ).
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟɦ ɢ ɨɞɧɨɲɟʃɟɦ ɫɦɟʄɚ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨ ʁɟ ɫɚɦɨ 62.805 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ 11
ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɢ ɞɨɧɟɤɥɟ 4.703 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɫɟɨɫɤɟ ɆɁ Ɋɚɞɢɧɚɰ. Ɂɧɚɱɢ ɭ ɧɚʁɛɨʂɟɦ
ɫɥɭɱɚʁɭ, ɭɤɭɩɧɨ 67.508 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ, ɚ 42.301 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤ ɧɢʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɬɪɟɬɦɚɧɨɦ ɨɬɩɚɞɚ.
ɍ 11 ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩʂɚ ɭ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢɦɚ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 ɢ 5 ɦ3, ɤɚɨ ɢ ɭ ɤɚɧɬɚɦɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 80 ɥɢɬɚɪɚ. ɉɪɚɜɢ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɚ ɭ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɭ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ ɫɬɚɧɨɜɟ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɤɭʄɟ, ɫɚ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ ɡɚɧɚɬɫɤɟ ɪɚɞʃɟ,
ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ. Ɉɜɨ ɞɪɭɝɨ ʁɟ ɜɟʄ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ.
4.3.1. ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢɡ ɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɭʄɚ
4.3.1.1. ɇɚɱɢɧ ɢɡɧɨɲɟʃɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ ɢɡ ɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɭʄɚ 11 ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɆɁ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩʂɚ ɭ 16.000
ɤɚɧɬɢ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 80 ɥɢɬɚɪɚ, ɚ ɢɡ "ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ" ɫɬɚɧɨɜɚ (ɫɨɥɢɬɟɪɢ) ɭ 320 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ
1,1 ɦ3 ɢ 16 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5 ɦ3. ȼɚɠɧɨ ʁɟ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ɫɭ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ ȳɉ
Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ, ɚ ɤɚɧɬɟ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 80 ɥɢɬɚɪɚ ɧɚɛɚɜʂɚʁɭ ɫɚɦɢ ɜɥɚɫɧɢɰɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɭʄɚ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ʃɢɯɨɜɨ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ. ɋɚɜ ɨɬɩɚɞ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɜɪɫɬɭ ɢ ɫɚɫɬɚɜ, ɫɟ ɨɞɥɚɠɟ ɭ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɟ ɢ ɤɚɨ "ɫɦɟɲɚ" ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭʁɟ ɧɚ ɫɦɟɬɥɢɲɬɟ. ɂɡɭɡɟɬɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɫɚɦɨ ɠɢɱɚɧɢ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1 ɦ3 ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ, ɨ ɱɟɦɭ ʄɟ ɛɢɬɢ ɪɟɱɢ,
ɭ ɞɟɥɭ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ. ɍ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɟ ɫɟ ɨɞɥɚɠɟ ɨɬɩɚɞ ɢ ɢɡ 1225 ɡɚɧɚɬɫɤɢɯ ɪɚɞʃɢ ɢ 689
ɦɚɥɢɯ ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ. ȵɢɯɨɜ ɨɬɩɚɞ ɫɟ "ɦɟɲɚ" ɫɚ ɨɬɩɚɞɨɦ
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ɢɡ ɫɬɚɧɨɜɚ. Ɉɬɩɚɞ ɢɡ ɡɚɧɚɬɫɤɢɯ ɪɚɞʃɢ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨɦ
ɨɬɩɚɞɭ, ɚɥɢ ɫɟ ɨɞɥɚɠɟ ɭ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɤɭʄɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɢɡ ɫɬɚɧɨɜɚ.
4.3.1.2. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɢ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ
Ɉɬɩɚɞ ɢɡ ɫɬɚɧɨɜɚ, ɡɚɧɚɬɫɤɢɯ ɪɚɞʃɢ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɥɚɠɟ ɭ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 ɢ 5 ɦ3, ɪɚɞɧɢɰɢ Ɋȳ ɑɢɫɬɨʄɚ ɢɡɧɨɫɟ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ, ɚ ɨɬɩɚɞ ɢɡ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɭʄɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɥɚɠɟ ɭ ɤɚɧɬɟ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 80 ɥɢɬɚɪɚ ɩɪɚɡɧɟ ʁɟɞɚɧɩɭɬ ɭ 14
ɞɚɧɚ (ɫɜɚɤɟ ɞɪɭɝɟ ɧɟɞɟʂɟ). Ɉɜɨɦ ɞɢɧɚɦɢɤɨɦ ɞɧɟɜɧɨ ɫɟ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ ɢɡɧɟɫɟ 523,4 ɦ3 ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɝ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ. ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɫɜɢ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɧɟ ɩɭɧɟ ɩɨɬɩɭɧɨ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɛɢ ɭɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɛɢɥɚ ɦɚʃɚ, ɚɥɢ ɫɟ ɢɡ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɝɪɚɞɚ (ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ) ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɩɪɚɡɧɟ ɞɜɚ ɩɭɬɚ ɞɧɟɜɧɨ, ɬɚɤɨ ɞɚ
ʁɟ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɨɞ 523,4 ɦ3/ɞɚɧ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɪɟɚɥɧɚ.
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ ɫɟ ɢɡɧɨɫɢ ɢɡ 7.180 ɫɬɚɧɨɜɚ ɢ 9.250 ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɭʄɚ. ɍɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɭʄɚ ɢɡ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɢɡɜɨɫɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ ʁɟ 1.150.000 ɦ2.
Ɂɧɚɱɢ, ɭɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ (ɱɜɪɫɬɨɝ) ɨɬɩɚɞɚ ɢɡ ɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɭʄɚ,
1225 ɡɚɧɚɬɫɤɢɯ ɪɚɞʃɢ ɢ 689 ɦɚɥɢɯ ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ʁɟ:
(1,1 ɦ3 ɯ 320 ɦ3) + (5 ɦ3 ɯ 16) + (16.000 ɯ 0,08 ɦ3)/14 = (352 + 80 + 91,4) ɦ3/ɞɚɧ = 523,4 ɦ3/ɞɚɧ
4.3.2. ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɢ ɢɧɟɪɬɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢɡ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
4.3.2.1. ɇɚɱɢɧ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɢ ɢɧɟɪɬɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ ɢɡ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɫɟ ɫɚɤɭɩʂɚ ɭ 250 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 ɢ 75
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5 ɦ3. Ɉɜɨɦ ɛɪɨʁɭ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɬɪɟɛɚ ɞɨɞɚɬɢ ɢ ɨɤɨ 200 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5 ɦ3 ɤɨʁɢ ɫɭ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɭ US Steel Serbia.
4.3.2.2.Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɢ ɤɨɥɢɱɢɧɚɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɢ ɢɧɟɪɬɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ
Ʉɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɭ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɫɟ ɩɪɚɡɧɟ ɫɟɞɦɢɱɧɨ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ 93 ɦ3/ɞɚɧ, ɧɟ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ US Steel Serbia. ɍ US Steel Serbia
ɫɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɩɪɚɡɧɟ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ, ɚɥɢ ɫɟ ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ɫɟ ɦɟɫɟɱɧɨ ɢɡɧɟɫɟ - ɢɫɩɪɚɡɧɢ ɨɤɨ 300
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5 ɦ3, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɟ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ ɢɡɧɟɫɟ ɨɤɨ 50 ɦ3/ɞɚɧ.
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Ɂɧɚɱɢ, ɭɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɢ ɢɧɟɪɬɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ʁɟ:
(1,1 ɦ3 ɯ 250 ɦ3 + 5 ɦ3 ɯ 75)/7 + (5 ɦ3 ɯ 300)/30 = 92,8 ɦ3 + 50 ɦ3 = 142,8 ɦ3/ɞɚɧ
ɍɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɧɨɝ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚɧɨɝ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɢ
ɢɧɟɪɬɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢɡɧɨɫɢ:
523,4 ɦ3/ɞɚɧ + 142,8 ɦ3/ɞɚɧ = 666,2 ɦ3/ɞɚɧ
Ɉɜɭ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢ ɭɜɟʄɚɬɢ ʁɟɪ ɧɢʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɢɥɚ ɤɚɛɚɫɬɢ ɨɬɩɚɞ ɢ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɲɭɬ, ɤɨʁɢ ɪɚɞɧɢɰɢ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ ɢɡɧɨɫɟ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ. ɂɡɧɨɲɟʃɟ ɨɜɟ
ɜɪɫɬɟ ɨɬɩɚɞɚ ɫɟ ɧɚɩɥɚʄɭʁɟ ɤɚɨ ɜɚɧɫɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɭɫɥɭɝɚ. ɇɟɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɢɡɪɚɱɭɧɚɬɢ ɤɨɥɢɱɢɧɭ,
ɤɚɨ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢɡɧɨɲɟʃɚ, ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ ɨɬɩɚɞɚ.
4.4. Ȼɪɨʁ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ
Ȼɪɨʁ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɚɤɭɩʂɚ ɰɟɥɨɤɭɩɚɧ ɨɬɩɚɞ ɭ ɝɪɚɞɭ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɤɚɨ ɬɡɜ. ɋȺɆ ɫɚɛɢɪɧɚ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɨɬɩɚɞ. 320 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 ʁɟ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɨ ɧɚ ɭɤɭɩɧɨ 55 ɋȺɆ-ɚ,
ɤɨʁɚ ɫɭ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɚ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ, 16 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5 ɦ3 (ɭ ɝɪɚɞɭ) ɫɭ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɚ ɧɚ
11 ɋȺɆ-ɚ, ɚ 75 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5 ɦ3 ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɨ ʁɟ ɭ 30
ɋȺɆ-ɚ. Ɂɧɚɱɢ, ɭɤɭɩɧɨ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨ 96 ɋȺɆ-ɚ.
ɉɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɛɪɨʁ ɋȺɆ-ɚ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɩɪɟɦɚ ɝɭɫɬɢɧɢ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ.
ȼɚɠɧɨ ʁɟ ɧɚɝɥɚɫɢɬɢ ɞɚ 16.000 ɤɚɧɬɢ ɨɞ 80 ɥɢɬɚɪɚ ɧɢʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɋȺɆ, ɛɚɲ ɡɛɨɝ ʃɢɯɨɜɟ
ɦɟɻɭɫɨɛɧɟ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɢ ɦɚɥɟ ɝɭɫɬɢɧɟ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ. Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɋȺɆ ɭ ɨɜɚɤɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
ɛɢ ɛɢɥɨ ɧɟɟɤɨɧɨɦɢɱɧɨ ɢ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨ.
4.5. ɉɨɫɟɛɧɢ ɬɨɤɨɜɢ ɨɬɩɚɞɚ
ɉɨɭɡɞɚɧɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚ ɨ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɬɨɤɨɜɢɦɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɟ
ɩɨɫɬɨʁɢ. ȼɟʄɢ ɞɟɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɩɨɧɨɜɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɢɥɢ ɤɚɨ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɭ ɫɢɪɨɜɢɧɭ, ɞɟɩɨɧɭʁɟ ɫɟ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ (ɫɦɟɬɥɢɲɬɟ), ɛɟɡ
ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚʃɚ ɬɚɤɜɨɝ ɨɬɩɚɞɚ. ɇɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɩɪɟɰɢɡɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɤɨɥɢɱɢɧɚɦɚ ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ ɨɬɩɚɞɚ.
Ɉɩɚɫɚɧ ɨɬɩɚɞ, ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟ ɭ ɤɪɭɝɭ ɫɜɨʁɢɯ ɮɚɛɪɢɤɚ ɢɥɢ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ, ɚ ɜɟɥɢɤɨ
ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɤɨɥɢɤɚ ʁɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɬɚɤɨ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ. ɍ ɨɜɭ ɜɪɫɬɭ ɨɬɩɚɞɚ ɭɛɪɚʁɚʁɭ ɫɟ
ɯɟɦɢɤɚɥɢʁɟ ɱɢʁɢ ʁɟ ɜɟɤ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɢɫɬɟɤɚɨ ɢ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɨɩɚɫɧɟ ɩɨ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɢ
ɡɞɪɚɜʂɟ ʂɭɞɢ, ɢɬɞ. Ɂɧɚɱɚʁɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ, ɚ ɬɟɤ ʄɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɩɨɫɥɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ, ɪɭɤɨɜɚʃɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɨɩɚɫɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ, ɩɨɞ ɤɨʁɢɦ ɫɟ
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ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɨɬɩɚɞ, ɨɥɨɜɧɢ ɚɤɭɦɭɥɚɬɨɢ, ɫɬɚɪɟ ɝɭɦɟ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢ ɭɪɟɻɚʁɢ, ɨɬɩɚɞ
ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ, ɢɬɞ.
ɉɨɫɟɛɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɡɚ ʂɭɞɫɤɨ ɡɞɪɚɜʂɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ
ɫɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ. ɋɜɟ ɜɪɫɬɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ (ɢɧɮɟɤɬɢɜɧɢ, ɤɪɜ ɢ ɞɟɪɢɜɚɬɢ ɤɪɜɢ,
ɥɟɤɨɜɢ, ɩɚɬɨɚɧɚɬɨɦɫɤɢ ɨɩɚɞ, ɨɲɬɪɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɢ ɞɪ), ɨɞɥɚɠɭ
ɫɟ ɛɟɡ ɞɨɜɨʂɧɨ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ, ɲɬɨ ʁɟ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ
ɡɞɪɚɜʂɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨ.
4.6. Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɨɩɰɢʁɟ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɋɟɰɢɤɥɚɠɚ ʁɟ ɢɡɞɜɚʁɚʃɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢɡ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ʃɟɝɨɜɨ ɩɨɧɨɜɧɨ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ.
ɍɤʂɭɱɭʁɟ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ, ɢɡɞɜɚʁɚʃɟ, ɩɪɟɪɚɞɭ ɢ ɢɡɪɚɞɭ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢɡ
ɢɫɤɨɪɢɲɬɟɧɢɯ ɫɬɜɚɪɢ ɢɥɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ. ȼɟɨɦɚ ʁɟ ɜɚɠɧɨ ɧɚʁɩɪɟ ɨɞɜɨʁɢɬɢ ɨɬɩɚɞ
ɩɪɟɦɚ ɜɪɫɬɚɦɚ ɨɬɩɚɞɚ. Ɇɧɨɝɢ ɨɬɩɚɞɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɨɧɨɜɨ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɢ, ɚɤɨ ɫɭ
ɨɞɜɨʁɟɧɨ ɫɚɤɭɩʂɟɧɢ. ɍ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟ ɫɩɚɞɚ ɫɜɟ ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɩɨɧɨɜɨ ɞɚ ɫɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢ, ɚ ɞɚ ɫɟ ɧɟ
ɛɚɰɢ.
Ȼɟɡ ɭɜɨɻɟʃɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ ɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢ ɠɢɜɨɬ ɧɟɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɡɚɦɢɫɥɢɬɢ ɛɢɥɨ ɤɚɤɚɜ
ɰɟɥɨɜɢɬ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ.
ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ
ɪɟɰɢɤɥɚɠɨɦ ɨɬɩɚɞɚ. Ⱦɨɞɭɲɟ, 1. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 2007. ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɩɨɱɟɨ ɫɚ ɪɚɞɨɦ, ɬɡɜ. Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ
ɰɟɧɬɚɪ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ Ɋȳ ɑɢɫɬɨʄɚ, ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɨɬɩɚɞɚ
("ɩɪɢɦɚɪɧɚ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ) ɢ ɨɬɤɭɩ Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɢ, ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ
("ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ). ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɟ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ
ɩɪɟɤɨ ɦɚʃɢɯ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɮɢɪɦɢ ɡɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɪɟɰɢɤɥɚɛɢɥɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ, ɭ ɨɜɨɦ
Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɫɟ, ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ɢ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɦ ɫɟɥɟɤɰɢʁɨɦ, ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ ɩɨʁɟɞɢɧɟ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɢɩɪɟɦɚʁɭ ɡɚ ɩɪɚɜɭ ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ. ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɩɰɢʁɚ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɨɬɩɚɞɚ (ɤɨɦɩɨɫɬɢɪɚʃɟ, ɚɧɚɟɪɨɛɧɚ ɞɢɝɟɫɬɢʁɚ, ɢɬɞ.) ɨɧɟ ɧɢɫɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɠɟɥɢ ɨɞɪɠɢɜɢ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ʁɟ ɫɚɝɥɟɞɚɬɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɨɩɰɢʁɚ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɨɬɩɚɞɚ. ɋɜɚɤɚɤɨ, ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɡɚ ɝɪɚɞɨɜɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɢ Ʉɨɜɢɧ, ɛɢʄɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɢ
ɪɟɰɢɤɥɚɠɚ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɢɡ ɨɬɩɚɞɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɬɨ ɢ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜ ɭɫɩɟɲɧɨɝ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɨɬɩɚɞɨɦ ɧɚ ɨɜɨʁ ɬɟɪɢɬɪɢʁɢ. Ɂɧɚɱɢ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɧɢɫɭ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢ
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ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɪɚɡɜɨʁ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ ɛɢʄɟ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜ ɩɨɫɥɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɢ ɬɨ ɢɡ ɜɢɲɟ ɪɚɡɥɨɝɚ (ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ, ɟɤɨɥɨɲɤɢɯ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ):
Ɣ ɫɩɪɟɱɚɜɚ ɫɟ ɟɦɢɫɢʁɚ ɲɬɟɬɧɢɯ ɝɚɫɨɜɚ - ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɯ ɡɚ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɟɮɟɤɬɚ ɫɬɚɤɥɟɧɟ
ɛɚɲɬɟ;
Ɣ ɲɬɟɞɢ ɫɟ ɟɧɟɝɪɢʁɚ;
Ɣ ɫɩɪɟɱɚɜɚ ɫɟ ɡɚɝɚɻɟʃɟ ɜɨɞɟɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ;
Ɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɫɟ ɫɧɚɛɞɟɜɚ ɞɟɮɢɰɢɬɚɪɧɢɦ ɫɢɪɨɜɢɧɚɦɚ;
Ɣ ɨɬɜɚɪɚʁɭ ɫɟ ɧɨɜɚ ɪɚɞɧɚ ɦɟɫɬɚ;
Ɣ ɫɬɢɦɭɥɢɲɟ ɫɟ ɪɚɡɜɨʁ ɱɢɫɬɢɯ "ɡɟɥɟɧɢɯ" ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ;
Ɣ ɱɭɜɚʁɭ ɫɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ - ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɟɨɛɧɨɜʂɢɜɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ;
Ɣ ɲɬɟɞɢ ɫɟ ɩɪɨɫɬɨɪ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɚɦɚ ɢ ɩɪɨɞɭɠɚɜɚ ɜɟɤ ʃɟɝɨɜɨɝ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ.
4.6.1.ɇɚɱɢɧ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɢ ɜɪɫɬɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ
ɍ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɫɟ ɜɪɲɢ ɨɬɤɭɩ ɩɚɩɢɪɚ ɢ ɤɚɪɬɨɧɚ, ɤɚɨ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ. Ɍɨ ʁɟ
ɬɡɜ.“ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ“. ɂɡɞɜɚʁɚʃɟ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɫɟ ɜɪɲɢ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ, ɬɡɜ. “ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ“, ɤɨʁɚ ɫɟ ɜɪɲɢ ɭ ɋȺɆ. ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɫɟ ɜɪɲɢ
ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɦ ɦɪɟɠɚɫɬɢɦ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢɦɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1ɦ3, ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɩɨɪɟɞ
ɨɛɢɱɧɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩʂɚ ɨɫɬɚɥɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ. ɉɨɫɬɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɭɤɭɩɧɨ 68
ɦɪɟɠɚɫɬɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɆɁ. ɉɨɪɟɞ ʃɢɯ, ɭ ɤɪɭɝɭ U.S.Steel Serbia d.o.o.
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ʁɨɲ 45 ɦɪɟɠɚɫɬɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,2 ɦ3 ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ.
ɉɨɪɟɞ ɨɜɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɢ 45 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 0,4 ɦ3 ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ Ⱥɥ
ɚɦɛɚɥɚɠɟ. Ɍɨ ʁɟ ɭʁɟɞɧɨ ɢ ʁɟɞɢɧɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ Ⱥɥ
ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɢ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢ ʁɟɞɢɧɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɜɪɲɢ "ɩɪɢɦɚɪɧɚ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɬɟ
ɜɪɫɬɟ ɨɬɩɚɞɚ.
4.6.2. Ʉɨɥɢɱɢɧɟ ɪɟɰɢɤɥɚɛɢɥɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ȼɪɥɨ ʁɟ ɬɟɲɤɨ ɩɪɨɰɟɧɢɬɢ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɜɪɫɬɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ,
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɚ.
ɋɚ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɫɟ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚɥɚɡɢ ɨɤɨ 20% ɩɚɩɢɪɚ ɢ
ɤɚɪɬɨɧɚ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɢɡɪɚɱɭɧɚɬɢ ɢ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɤɨʁɚ ɛɢ ɫɟ ɫɟ ɦɨɝɥɚ ɨɛɪɚɻɢɜɚɬɢ ɭ
Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɲɬɨ ɫɟ ɩɚɩɢɪ ɢ ɤɚɪɬɨɧ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɩɪɢɤɭɩʂɚʁɭ
ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɟ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ, ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ, ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɩɚɩɢɪɚ ɫɟ
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ɩɪɨɰɟʃɭʁɟ ɧɚ ɨɤɨ 400 ɬɨɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟ, ɢɥɢ ɨɤɨ 1,1 ɬ/ɞɚɧ. ɍɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ ɤɨʁɚ
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɚɤɭɩɢ, ɤɚɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɢɥɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ "ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ",
ɛɢɥɚ ɛɢ ɨɤɨ 5.500 ɬɨɧɚ/ɝɨɞɢɲʃɟ, ɲɬɨ ɫɟ ɭɤɥɚɩɚ ɢ ɭ ɩɪɨɰɟʃɟɧɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɩɚɩɢɪɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɨɞ
500-600 ɬ/ɦɟɫɟɱɧɨ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɚɥɢ ɫɬɭɱʃɚɰɢ "ɉɚɩɢɪ-ɫɟɪɜɢɫɚ", ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɝ ɢɫɤɭɫɬɜɚ
ɭ ɫɚɤɭɩʂɚʃɭ ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ ɨɬɩɚɞɚ. Ɋɟɰɢɤɥɚɠɚ ɩɚɩɢɪɚ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɤɨɪɢɫɧɚ ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɨ ɭ ɰɟɥɢɧɢ.
Ɂɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɬɨɧɟ ɩɚɩɢɪɚ ɢɡ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɫɢɪɨɜɢɧɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɤɨ ɞɜɟ ɬɨɧɟ ɞɪɜɟɬɚ, ɬɪɢ ɬɨɧɟ
ɩɚɪɟ, 7.400 ɤɢɥɨɜɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɜɢɲɟ ɨɞ 50 ɯɢʂɚɞɚ ɥɢɬɚɪɚ ɜɨɞɟ, ɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɫɟ 50
ɦ3 ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɢ 300 ɥɢɬɚɪɚ ɯɟɦɢɤɚɥɢʁɚ ɡɚ ɤɭɜɚʃɟ ɞɪɜɟɬɚ. Ɂɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɬɨɧɟ ɩɚɩɢɪɚ ɢɡ
ɫɟɤɭɧɚɪɧɟ ɫɢɪɨɜɢɧɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɬɚɪɨɝ ɩɚɩɢɪɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ 1,2 ɬɨɧɟ ɫɬɚɪɨɝ ɩɚɩɢɪɚ, 2 ɬɨɧɟ ɩɚɪɟ,
3.600 ɤɢɥɨɜɚɬɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, 16.000 ɥɢɬɚɪɚ ɫɜɟɠɟ ɜɨɞɟ, ɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɫɟ 7 ɦ3 ɨɬɩɚɞɧɟ
ɜɨɞɟ ɛɟɡ ɮɟɧɨɥɚ. Ɋɟɰɢɤɥɚɠɨɦ ɫɟ ɫɩɚɲɚɜɚ ɨɞ ɫɟɱɟ 17 ɫɬɚɛɚɥɚ ɞɪɜɟʄɚ, ɚ ɭɲɬɟɞɢ 4.200 ɤɢɥɨɜɚɬɢ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, 32.000 ɥɢɬɚɪɚ ɜɨɞɟ ɢ 1.400 ɥɢɬɚɪɚ ɝɨɪɢɜɚ. ɉɪɟɪɚɞɨɦ ɫɬɚɪɨɝ ɩɚɩɢɪɚ
ɭɬɪɨɲɢ ɫɟ 60 ɨɞɫɬɨ ɦɚʃɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɧɟɝɨ ɤɚɞɚ ɛɢ ɬɚʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞ ɞɨɛɢʁɚɥɢ ɢɡ ɞɪɜɟɬɚ. Ⱦɚɧɚɫ ɫɟ 60%
ɩɚɩɢɪɚ

ɞɨɛɢʁɚ

ɢɡ

ɪɟɰɢɤɥɢɪɚɧɨɝ

ɩɚɩɢɪɚ,

ɚ

40%

ɢɡ

ɞɪɜɟɬɚ.

ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɜɪɥɨ ɜɨɥɭɦɢɧɨɡɚɧ ɨɬɩɚɞ ʁɟɪ ʁɟ ɦɚɥɟ ɦɚɫɟ ɚ ɡɚɭɡɢɦɚ ɜɟɥɢɤɭ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɭ. ɉȿɌ ɛɨɰɚ ɛɟɡ ɡɚɬɜɚɪɚɱɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,5 ɥɢɬɚɪɚ ɢɦɚ ɦɚɫɭ 35-46 ɝɪɚɦɚ, ɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ
ɨɞ ɞɜɚ ɥɢɬɪɚ ɢɦɚ ɦɚɫɭ ɨɞ 54 ɝɪɚɦɚ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɧɢʁɟ ɫɚɛɢʁɟɧɚ (ɩɪɟɫɨɜɚɧɚ) ɢ ɛɚɥɢɪɚɧɚ, ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɫɭ ɜɪɥɨ ɜɢɫɨɤɢ. ɉɪɟɫɨɜɚʃɟɦ ɫɟ ɡɚɩɪɟɦɢɧɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɪɟɞɭɤɭʁɟ
ɨɤɨ 12 ɩɭɬɚ (ɤɨɦɩɪɟɫɢʁɚ 1:12) ɢ ɡɚ ɬɨɥɢɤɨ ɫɟ ɭɦɚʃɭʁɭ ɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɱɢɦɟ ɫɟ ɩɨɫɬɢɠɟ
ɢ ɝɭɫɬɢɧɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɨɞ 0,144 ɬ/ɦ3.
ɂɧɚɱɟ, ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɫɚ ɫɜɨʁɢɯ 2% ɬɟɠɢɧɫɤɢɯ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ ɦɚɫɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ
ɡɚɭɡɢɦɚ ɨɤɨ 30% ɭɤɭɩɧɟ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ ɨɬɩɚɞɚ.
ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɞɟɥɭ "ɩɥɚɫɬɢɤɚ" (ɬɚɛɟɥɚ 4.1., ɪɟɞɧɢ ɛɪɨʁ 3).
ɍ 68 ɦɪɟɠɚɫɬɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1ɦ3, ɫɚɤɭɩɢ ɫɟ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ 5.000 ɤɝ/ɦɟɫɟɱɧɨ ɉȿɌ
ɚɦɛɚɥɚɠɟ, ɢɥɢ ɨɤɨ 160-170 ɤɝ/ɞɚɧ. Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɨɞ ɨɤɨ 60 ɬɨɧɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɝɨɞɢɲʃɟ ɤɨʁɚ ɫɟ
ɫɚɞɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚ, ɧɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚ. Ɋɟɚɥɧɨ ɨɧɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɡɧɚɬɧɨ ɜɟʄɚ. Ȼɨʂɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ
ɩɨɫɥɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩɢ ɨɤɨ 92 ɬɨɧɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɝɨɞɢɲʃɟ, ʁɟɪ ɫɟ ɩɪɨɰɟʃɭʁɟ ɞɚ ɉȿɌ
ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɭɞɟɥɭ ɩɥɚɫɬɢɤɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɫɚ ɨɤɨ 2% ɬɟɠɢɧɫɤɨɝ ɭɞɟɥɚ, ɢɥɢ ɨɤɨ 30%
ɡɚɩɪɟɦɢɧɫɤɨɝ ɭɞɟɥɚ.
Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɫɟɛɧɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɦɟɬɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ (ɬɚɛɟɥɚ 4.1., ɪɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ 6), ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɩɚɤɨɜɚʃɟ ɝɚɡɢɪɚɧɢɯ ɧɚɩɢɬɚɤɚ ɢ ɩɢɜɚ. Ⱥɥɭɦɢɧɢʁɭɦ ʁɟ ɧɚʁɩɨɝɨɞɧɢʁɚ
ɪɟɰɢɤɥɚɛɢɥɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɨɬɩɚɞɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɦɨɠɟ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢ ɛɪɨʁ ɩɭɬɚ ɪɟɰɢɤɥɨɜɚɬɢ.
Ɋɟɰɢɤɥɚɠɨɦ 1 ɬɨɧɟ Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɢ ɭɲɬɟɞɢ ɫɟ 14.000 ɤWh ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, 4 ɬɨɧɟ ɪɭɞɟ, 4.700
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ɥɢɬɚɪɚ ɧɚɮɬɟ, ɫɦɚʃɭʁɟ ɫɟ ɟɦɢɫɢʁɚ ɲɬɟɬɧɢɯ ɝɚɫɨɜɚ ɡɚ 2,8 ɬɨɧɚ ɢ ɭɲɬɟɞɢ ɜɢɲɟ ɨɞ 10 ɦ3 ɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɚɦɚ.
ɋɥɢɱɧɨ ɤɚɨ ɢ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɢ Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɜɪɥɨ ɜɨɥɭɦɢɧɨɡɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ.
Ɇɚɫɚ Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɢ ɨɞ 0,25, 0,33 ɢ 0,5 ɥɢɬɚɪɚ, ʁɟ 14-16 ɝɪɚɦɚ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɫɢɩɧɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɚ
ɧɟɩɪɟɫɨɜɚɧɢɯ Ⱥɥ ɤɚɧɬɢɰɚ ʁɟ "ɫɜɟɝɚ" 20 ɤɝ/ɦ3, ɚ ɩɪɟɫɨɜɚʃɟɦ ɫɟ ɩɨɫɬɢɠɟ ɝɭɫɬɢɧɚ ɨɞ ɩɪɟɤɨ 500
ɤɝ/ɦ3. Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɡɚ ɞɧɟɜɧɢ ɩɪɢɤɭɩ ɨɞ 1.000 ɤɝ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɫɜɟɝɚ 2 ɦ3 ɩɪɨɫɬɨɪɚ.
ɉɪɨɰɟʃɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɨɬɤɭɩ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɨɤɨ 400-500 ɤɝ/ɦɟɫɟɱɧɨ, ɢɥɢ ɨɤɨ 15 ɤɝ/ɞɚɧ.
ɉɪɟɫɨɜɚɧɢ, ɛɚɥɢɪɚɧɢ ɢɥɢ ɦɥɟɜɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɫɟ ɩɪɨɞɚʁɭ ɮɢɪɦɚɦɚ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ
Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɢɦɚ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢ ɭɝɨɜɨɪ ɢ ɬɨ:
Ɣ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɫɟ ɩɪɨɞɚʁɟ ɮɢɪɦɢ GREEN TECH ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ;
Ɣ ɋɟɥɟɤɬɨɜɚɧɚ ɩɚɩɢɪɧɚ ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɫɟ ɩɪɨɞɚʁɟ ɂɇɈɋ ɉɚɩɢɪ ɫɟɪɜɢɫɭ;
Ɣ ɉɪɟɫɨɜɚɧɟ ɢɥɢ ɛɚɥɢɪɚɧɟ ɢ ɦɥɟɜɟɧɟ Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɟ ɫɟ ɩɪɨɞɚʁɭ ɮɢɪɦɢ RECAN ɢɡ
Ȼɟɨɝɪɚɞɚ.
ɍ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɫɟ ɜɪɲɢ ɩɪɢɯɜɚɬ, ɫɨɪɬɢɪɚʃɟ ɢ ɨɬɤɭɩ (ɩɚɩɢɪ, ɤɚɪɬɨɧ Ⱥɥ
ɥɢɦɟɧɤɟ), ɨɛɪɚɞɚ(ɩɪɟɫɨɜɚʃɟ, ɛɚɥɢɪɚʃɟ, ɦɥɟɜɟʃɟ), ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɢ ɩɥɚɫɦɚɧ ɪɟɰɢɤɥɚɛɢɥɧɢɯ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɜɢɞɢ, ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɫɟ ɜɪɲɟ ɫɚɦɨ ɧɚʁɩɪɨɫɬɢʁɟ ɦɟɯɚɧɢɱɤɟ
ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɧɟ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɩɪɨɦɟɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɨɫɨɛɢɧɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ.
ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ɨɜɞɟ ɫɚɦɨ ɜɪɲɢ ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ.
Ɇɨɠɟ ɫɟ ɜɢɞɟɬɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩɢ ɫɚɦɨ ɦɚɥɢ ɞɟɨ ɭɤɭɩɧɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ,
ɩɚɩɢɪɚ ɢ ɤɚɪɬɨɧɚ. Ɍɪɟɧɭɬɧɢ ɬɪɟɬɦɚɧ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ʁɟ ɨɤɨ 65 %, Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɢ ɨɤɨ 21 % ɢ
ɩɚɩɢɪɚ ɢ ɤɚɪɬɨɧɚ 7,2 %, ɨɞ ɭɤɭɩɧɨ ɦɨɝɭʄɢɯ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɮɪɚɤɰɢʁɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ.
Ɂɚ ɭɫɩɟɲɧɢʁɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɜɚɤɜɟ ɜɪɫɬɟ ɨɬɩɚɞɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ʁɟ:
Ɣ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɫɚ ɫɜɢɦ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɢɦɚ - ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ ɨɬɩɚɞɚ;
Ɣ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɝɪɚɻɚɧɚ;
Ɣ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɬɡɜ. ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯ ɫɚɤɭɩʂɚɱɚ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ
ɫɢɪɨɜɢɧɚ).
Ɉɱɢɝɥɟɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɤɨɞ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɫɬɟɩɟɧ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ, ʁɟɪ ʁɟ ɤɨɞ ʃɟ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ, ɚɥɢ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɢ ɬɚʁ ɫɬɟɩɟɧ ɩɨɜɟʄɚ. Ʉɨɞ
ɪɟɚɥɢɡoɜɚɧɨɝ ɫɬɟɩɟɧɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ ɨɞ 7,2% ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɨɞ 21%, ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ
ɞɚ ɛɭɞɟɦɨ ɡɚɞɨɜɨʂɧɢ. ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɫɬɟɩɟɧɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ ɤɨɞ ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɦɨɠɟɦɨ
ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɩɨɫɥɟ ɭɜɨɻɟʃɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ.
ɍ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɢ ɜɨɡɢɥɨ Ɂɚɫɬɚɜɚ ɬɭɪɛɨ Ɋɢɜɚɥ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ
4 ɦ3 ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɦɪɟɠɚɫɬɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɫɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɨɦ.
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4.7. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɨɬɩɚɞɚ
ɉɪɢɤɭɩʂɟɧɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ ɢ ɢɧɟɪɬɧɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɨɬɩɚɞ ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭʁe ɨɞ ɦɟɫɬɚ
ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɭ ɋȺɆ ɞɨ ɫɚɞɚɲʃɟ ɝɪɚɞɫɤɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ (ɫɦɟɬɥɢɲɬɚ), ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ,
ɤɨʁɚ ʁɟ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ. Ɇɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɱɢɧɟ ɫɥɟɞɟʄɚ ɜɨɡɢɥɚ:
Ɣ ɬɪɢ ɚɭɬɨɫɦɟʄɚɪɚ ɡɚ ɩɪɚɠʃɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3. Ⱦɜɚ ɚɭɬɨɫɦɟʄɚɪɚ ɫɭ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ ɩɨ 15 ɦ3, ɚ ʁɟɞɚɧ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 12 ɦ3;
Ɣ ɱɟɬɢɪɢ ɚɭɬɨɫɦɟʄɚɪɚ ɡɚ ɩɪɚɠʃɟʃɟ ɤɚɧɬɢ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 80 ɥɢɬɚɪɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ. ȳɟɞɚɧ ɚɭɬɨɫɦɟʄɚɪ ʁɟ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 15 ɦ3, ɞɜɚ ɫɭ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ ɩɨ 12 ɦ3 ɢ ʁɟɞɚɧ ʁɟ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 7 ɦ3;
Ɣ ʁɟɞɧɨ ɦɚɥɨ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɜɨɡɢɥɨ ɤɢɩɟɪ (ɫɦɟʄɚɪ) ɧɨɫɢɜɨɫɬɢ 3 ɬɨɧɟ;
Ɣ ɲɟɫɬ ɜɨɡɢɥɚ ɚɭɬɨɩɨɞɢɡɚɱɚ ɡɚ ɩɪɚɠʃɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5 ɦ3.
ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɜɨɡɢɥɚ ɩɨ ɭɫɬɚʂɟɧɨʁ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɨʁ ɞɢɧɚɦɢɰɢ ɩɪɚɡɧɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɟ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ
1 ɦ3, 5 ɦ3 ɢ ɤɚɧɬɟ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 80 ɥɢɬɚɪɚ ɢ ɨɬɩɚɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭʁɭ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ, ɤɨʁɚ ɡɚ ɫɚɞɚ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɢɧɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɞɟɩɨɧɨɜɚɬɢ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢ ɨɬɩɚɞ.
ɍ ɬɚɛɟɥɢ 4.3. ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɜɨɡɧɨɝ ɩɚɪɤɚ ɋɥɭɠɛɟ ɡɚ ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɢ
ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɟ ɫɦɟʄɚ Ɋȳ ɑɢɫɬɨʄɚ.
Ɍɚɛɟɥɚ 4.3: ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɜɨɡɧɨɝ ɩɚɪɤɚ ɋɥɭɠɛɟ ɡɚ ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ
Ɋɟɞɧɢ

Ɇɚɪɤɚ/ɬɢɩ ɜɨɡɢɥɚ

Ȼɪɨʁ

ɋɚɞɚɲʃɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ

Ⱦɚɬɭɦ ɨɬɩɢɫɚ

ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ

ȺɍɌɈɉɈȾɂɁȺɑɂ
1.

Ⱥɭɬɨɩɨɞɢɡɚɱ FAP 1414

31. 12. 2008.

2.

Ⱥɭɬɨɩɨɞɢɡɚɱ FAP 1314 FF

31. 12. 2008.

3.

Ⱥɭɬɨɩɨɞɢɡɚɱ MCD 1213/36

31. 12. 2008.

4.

31. 12. 2008.

5.

Ⱥɭɬɨɩɨɞɢɡɚɱ ASPP 15 FAP 1921
B36
Ⱥɭɬɨɩɨɞɢɡɚɱ FAP 1314

6.

Ⱥɭɬɨɩɨɞɢɡɚɱ 1213/36

31. 12. 2008.
2.494.405,77

ȺɍɌɈɋɆȿȶȺɊɂ
7.

ɋɦɟʄɚɪ IVECO ML 120EL 183920

7.510.000,00

8.

ɋɦɟʄɚɪ FAP 17.21/4,8 BD

281.984,98

9.

ɋɦɟʄɚɪ FAP 1317/36

1.006.262,74

10.

ɋɦɟʄɚɪ FAP 2023 BD/42.2*2

7.222.232,50
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11.

ɋɦɟʄɚɪ ɫɚ ɩɨɬɢɫɧɨɦ ɩɥɨɱɨɦ

12.

ɋɦɟʄɚɪ IVECO

13.

ɋɦɟʄɚɪ FAP 1317

14.

ɋɦɟʄɚɪ ɫɚ ɭɝɪɚɻɟɧɢɦ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɨɦ
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2.904.819,75
31. 08. 2009.
1.509.749,53
30. 06. 2009.

ȻɍɅȾɈɀȿɊɂ
15.

Ȼɭɥɞɨɠɟɪ ɬɪɚɤɬɨɪ ɝɭɫɟɧɢɱɚɪ

5.366.276,83

OɋɌȺɅȺ ȼɈɁɂɅȺ
16.

Ɍɟɪɟɬɧɨ ɜɨɡɢɥɨ ɌȺɆ 80

21.985,17

ȼɚɠɧɨ ʁɟ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɧɟɤɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɡɚ ɨɜɭ ɜɪɫɬɭ ɜɨɡɢɥɚ, ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɞ
ɜɟɥɢɤɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɛɭɞɟ ɩɥɚɧɢɪɚɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɛɭɞɭʄɭ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ.
ɇɚɢɦɟ, ɩɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ, ɭ ɜɨɡɢɥɨ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 15 ɦ3 ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɨɬɩɚɞ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧ ɭ 40 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3, ɢɥɢ ɨɤɨ 250 ɤɚɧɬɢ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 80 ɥɢɬɚɪɚ.
Ɍɚɛɟɥɚ 4.4: ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɜɨɡɧɨɝ ɩɚɪɤɚ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ
Ɋɟɞɧɢ

Ɇɚɪɤɚ/ɬɢɩ ɜɨɡɢɥɚ

Ȼɪɨʁ

ɋɚɞɚɲʃɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ

Ⱦɚɬɭɦ ɨɬɩɢɫɚ

ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ

1.

Ʉɢɩɟɪ ɌȺɆ 75

31.468,86

2.

Ʉɢɩɟɪ Ɋɢɜɚɥ 49.10 HNPK

1.097.999,84

ɋɥɢɤɚ 3: ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ
ɢ ɉȿɌ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ

ɋɥɢɤɚ 4: ɉɪɟɫɨɜɚʃɟ ɢ ɭɫɢɬʃɚɜɚʃɟ ɉȿɌ
ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ
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ɋɥɢɤɚ 6: ɉɪɟɫɨɜɚʃɟ ɢ ɦɥɟɜɟʃɟ ɉȿɌ ɭ

ɫɬɚɪɢ ɩɚɩɢɪ

Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ

4.8. Ƚɪɚɞɫɤɚ ɞɟɩɨɧɢʁɚ (ɫɦɟɬɥɢɲɬɟ)
ɇɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜa ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɨɞɥɚɝɚɥɢɲɬɚ ɭ Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨɦ ɩɨʂɭ.
ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɦɟɬɥɢɲɬɟ ʁɟ ɭɞɚʂɟɧɨ ɫɜɟɝɚ 150 ɦɟɬɚɪɚ ɨɞ ɧɚʁɛɥɢɠɢɯ ɤɭʄɚ, ɚ 2 ɤɦ
ɜɚɡɞɭɲɧɨɦ ɥɢɧɢʁɨɦ ɨɞ ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ. ȼɢɫɢɧɚ ɧɚɫɥɚɝɚ ɞɟɩɨɧɨɜɚɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ʁɟ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ
ɦɟɫɬɢɦɚ ɢ ɩɪɟɤɨ 15 ɦɟɬɚɪɚ, ɚ ɫɚɦɨ ɫɦɟɬɥɢɲɬɟ ʁɟ ɨɢɜɢɱɟɧɨ, ɫɚ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɝɚɫɨɜɨɞɨɦ, ɚ ɫɚ
ɞɪɭɝɟ

ɫɬɪɚɧɟ,

ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢɦ

ɰɟɜɨɜɨɞɨɦ

ɩɢʁɚʄɟ

ɜɨɞɟ,

ɞɨɤ

ʁɟ

ɜɢɫɢɧɚ

ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ

ɜɢɫɨɤɨɧɚɩɨɧɫɤɢɦ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɨɦ.
Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬ ɛɟɡɛɟɞɧɨɝ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ʁɟ ɩɪɟɫɬɚɥɚ ɩɪɟ ɫɤɨɪɨ ɞɟɫɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ. Ɉɞ ɚɜɝɭɫɬɚ 2007. ɝɨɞɢɧɟ ɤɨɪɢɬɢ ɫɟ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɥɚɝɚɥɢɲɬɟ ɨɬɩɚɞɚ ɭ Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨɦ
ɩɨʂɭ, ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɟɤɚɞɚɲʃɟɝ ɤɨɪɢɬɚ ɪɟɤɟ ȳɟɡɚɜɟ. ɉɪɨɫɬɨ ʁɟ ɧɟɦɨɝɭʄɟ ɢ ɪɟʄɢ ɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɢ
ɤɚɤɜɚ ɜɪɫɬɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ ɫɦɟɬɥɢɲɬɭ. ȼɢɲɟ ɩɭɬɚ ʁɟ ɞɨɥɚɡɢɥɨ ɞɨ ɡɚɩɚʂɟʃɚ
ɨɬɩɚɞɚ, ɚ ɜɚɬɪɚ ʁɟ ɬɢʃɚɥɚ ɩɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ. ɂɡɝɪɚɞʃɨɦ ɛɢɨɬɪɧɨɜɚ ɫɟ ɫɩɪɟɱɚɜɚ ɢ ɦɨɝɭʄɚ ɩɨʁɚɜɚ
ɟɤɫɩɥɨɡɢʁɟ ɝɚɫɚ.
Ɉɜɚɤɜɨ ɫɬɚʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɫɦɟɬɥɢɲɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɚɜɨ ɥɟɝɥɨ ɡɚɪɚɡɟ ɩɨɲɬɨ ɧɟɦɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ ɧɢɤɚɤɜɨɝ ɪɚɡɞɜɚʁɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ʃɟɝɨɜɨɝ ɧɚɫɬɚɧɤɚ. ɇɚ ɫɦɟɬɥɢɲɬɟ ɫɟ ɝɨɞɢɲʃɟ
ɞɟɩɨɧɭʁɟ ɩɪɟɤɨ 10.000 ɬɨɧɚ ɨɪɝɚɧɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɚ ɩɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ɚɧɚɟɪɨɛɧɨɦ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢʁɨɦ
ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɫɭɩɫɬɚɧɰɟ, ɡɛɨɝ ʃɟɧɟ ɦɚɥɟ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 300 ɦ3 ɛɢɨɝɚɫɚ ɩɨ ɬɨɧɢ
ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ 10 ɝɨɞɢɧɚ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɟ ɩɪɢ ɪɚɫɩɚɞɚʃɭ ɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɩɨɜɟʄɚɜɚ
ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɢɡɥɭɱɟɧɢɯ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɛɨɝɚɬɢɯ ɬɟɲɤɢɦ ɦɟɬɚɥɢɦɚ, ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɦ ɯɟɦɢʁɫɤɢɦ
ʁɟɞɢʃɟʃɢɦɚ ɢ ɩɚɬɨɝɟɧɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɢɦɚ. ɉɨɜɪɲɢɧɫɤɢ ɫɥɨʁɟɜɢ ɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɫɟ ɪɚɫɩɚɞɚʁɭ,
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ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɧɚɫɬɚʁɭ ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɢ ɦɢɪɢɫɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɲɢɪɟ ɨɤɨ ɞɟɩɨɧɢʁɟ (ɫɦɟɬɥɢɲɬɚ), ɩɪɢɜɥɚɱɟ ɦɧɨɝɟ
ɩɬɢɰɟ, ɝɥɨɞɚɪɟ ɢ ɢɧɫɟɤɬɟ, ɱɢɦɟ ɫɟ ɨɛɢɦ ɡɚɝɚɻɟʃɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɨ ɩɨɜɟʄɚɜɚ.
ȳɟɞɢɧɨ, ɬɪɚʁɧɨ, ɪɟɲɟʃɟ ɨɜɨɝ ɝɨɪɭʄɟɝ ɢ ɚɤɬɭɟɥɧɨɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɲɬɨ ɛɪɠɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ "ɋɟɝɞɚ-ȳɟɥɟɧ Ⱦɨ".

ɋɥɢɤɚ 7: ɉɨɫɬɨʁɟʄɚ ɝɪɚɞɫɤɚ ɞɟɩɨɧɢʁɚ (ɫɦɟɬɥɢɲɬɟ)
4.9. ȿɤɨɧɨɦɫɤɨ-ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɚ ɰɟɧɚɦɚ ɢ ɩɨɤɪɢʄɟɦ ɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢ ɩɪɢɯɨɞɟ ɤɨʁɟ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟɦ,
ɨɞɧɨɲɟʃɟɦ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɟɦ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ (78 ɪɚɞɧɢɤɚ),
ɬɪɨɲɤɨɜe ɫɢɬɧɨɝ ɢɧɜɟɧɬɚɪɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ, ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɝɨɪɢɜɚ ɢ ɦɚɡɢɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ
ɬɪɨɲɤɨɜɟ. Ɉɞɦɚɯ ɫɟ ɡɚɩɚɠɚ ɞɚ ɩɪɢɯɨɞ ɨɞ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ, ɨɞɧɨɲɟʃɚ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ, ɦɨɠɟ ɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɞɚ ɩɨɤɪɢʁɟ ɫɜɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ 78 ɪɚɞɧɢɤɚ, ɤɚɨ ɢ ɫɜɟ ɞɪɭɝɟ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ
ɬɪɨɲɤɨɜɟ, ɚɥɢ ʁɟ ȳɄɉ Ʉɨɦɢɧɚɥɚɰ, ɩɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ Ɋȳ ɑɢɫɬɨʄɚ, ɨɩɬɟɪɟʄɟɧɚ ɜɟɥɢɤɢɦ
ɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚ ɤɨʁɟ ɩɪɚɜɢ ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɚ ɢ ɩɪɟɝɥɨɦɚɡɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ. ɍ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ "ɪɚɞɢ"
ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɪɚɞɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚɥɢ ɩɨ ɪɚɡɧɢɦ ɨɫɧɨɜɢɦɚ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ
ɩɪɢɬɢɫɰɢɦɚ. Ȼɢʄɟ ɬɨ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ʁɟɪ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ʂɭɞɢɦɚ ɤɨʁɢ
ɧɟɦɚʁɭ ɧɢɤɚɤɜɚ ɡɧɚʃɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɢ
ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɧɢɫɭ ɧɢ ɨɞ ɜɟɥɢɤɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ ɩɨɫɥɚ.
ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ ɧɚɩɥɚʄɭʁɟ ɭɫɥɭɝɟ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ, ɨɞɧɨɲɟʃɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɬɩɚɞɚ ɞɨ
ɝɪɚɞɫɤɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ. ɐɟɧɟ ɭɫɥɭɝɚ ɫɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɜɪɫɬɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ. ɋɜɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ
ɫɭ ɩɨɞɟʂɟɧɢ ɭ ɬɪɢ ɝɪɭɩɟ:
Ɣ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ (ɤɭʄɟ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢ) - I ɝɪɭɩɚ
Ɣ ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɰɢ ɭ ɩɚɭɲɚɥɧɨɦ ɢɡɧɨɫɭ - II ɝɪɭɩɚ

Страна 46 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

17. септембар 2010. године

Ɣ ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɟ, ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢ ɫɥ. ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɟ ɩɪɟɤɨ 125 ɦ2- III ɝɪɭɩɚ
I ɝɪɭɩɚ
ɐɟɧɚ ɭɫɥɭɝɟ ɫɟ ɪɚɱɭɧɚ ɭ ɞɢɧ/ɦ2 ɢ ɡɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ʁɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ. ɋɚ ɉȾȼ ɰɟɧɚ ʁɟ 2,99
ɞɢɧɚɪɚ/ɦ2 ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɫɬɚɧɚ/ɤɭʄɟ. ɍ 2010. ɝɨɞɢɧɢ ʄɟ ɬɚ ɰɟɧɚ ɛɢɬɢ 3,17 ɞɢɧ/ɦ2 (ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ
ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɨɞ 6%).
II ɝɪɭɩɚ
ʁɟ ɩɨɞɟʂɟɧɚ ɭ ɬɪɢ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɢ ɬɨ:
Ɣ I ɩɨɞɝɪɭɩɭ ɱɢɧɟ ɫɟɪɜɢɫɢ ɚɩɚɪɚɬɚ ɡɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ (ɊɌȼ ɦɟɯɚɧɢɱɚɪɢ), ɢɧɫɬɚɥɚɬɟɪɢ
(ɜɨɞɨɢɧɫɬɚɥɚɬɟɪɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɚɥɚɬɟɪɢ, ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ ɝɪɟʁɚʃɟ), ɫɬɨɥɚɪɢ ɢ ɡɢɞɚɪɢ
ɞɪɜɨɫɬɪɭɝɚɪɢ, ɦɨɥɟɪɢ, ɤɟɪɚɦɢɱɚɪɢ, ɤɪɨʁɚɱɢ, ɬɚɲɧɟɪɢ, ɨɛɭʄɚɪɢ, ɯɟɦɢʁɫɤɨ ɱɢɲʄɟʃɟ, ɡɥɚɬɚɪɢ,
ɤɚɦɟɧɨɪɟɫɰɢ, ɩɟɪɢɨɧɢɰɟ ɜɟɲɚ, ɭɠɚɪɢ, ɨɩɬɢɱɚɪɢ, ɩɟɱɚɬɨɪɟɫɰɢ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢ, ɥɢɱɧɟ ɭɫɥɭɝɟ
(ɤɨɡɦɟɬɢɱɚɪɢ, ɩɟɞɢɤɢɪɢ, ɮɪɢɡɟɪɢ), ɩɪɚɜɧɢ ɩɨɫɥɨɜɢ (ɚɞɜɨɤɚɬɢ, ɫɭɞɫɤɢ ɬɭɦɚɱɢ, ɩɪɨɞɚʁɚ
ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚ), ɚɝɟɧɰɢʁɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɲɬɜɚ, ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ, ɮɨɬɨɤɨɩɢɪɧɢɰɟ, ɝɚɥɟɪɢʁɟ ɢ
ɩɨɲɬɚɧɫɤɟ ɭɫɥɭɝɟ, - ɰɟɧɚ ɭɫɥɭɝɚ ʁɟ 318 ɞɢɧɚɪɚ/ɦɟɫɟɱɧɨ, ɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɰɟɧɚ ɭ 2010. ɝɨɞɢɧɢ
337 ɞɢɧɚɪɚ/ɦɟɫɟɱɧɨ;
Ɣ II ɩɨɞɝɪɭɩɭ ɱɢɧɟ ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɧɟɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɨɦ ɪɨɛɨɦ ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɞɨ 20 ɦ2, ɫɟɪɜɢɫɢ,
ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ ɡɚ ɩɨɩɪɚɜɤɭ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɛɢɰɢɤɥɚ, ɚɭɬɨɩɟɪɢɨɧɢɰɟ, ɨɛɪɚɞɚ
ɦɟɬɚɥɚ (ɛɪɚɜɚɪɢ, ɦɟɬɚɥɨɫɬɪɭɝɚɪɢ, ɥɢɦɚɪɢ, ɡɚɛɚɜɧɟ ɢ ɜɢɞɟɨ ɢɝɪɟ ɢ ɜɢɞɟɨ ɤɥɭɛɨɜɢ, ɤɥɚɞɢɨɧɢɰɟ),
- ɰɟɧɚ ɭɫɥɭɝɚ ʁɟ 528 ɞɢɧɚɪɚ/ɦɟɫɟɱɧɨ, ɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɰɟɧɚ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ ʁɟ 559 ɞɢɧ/ɦɟɫɟɱɧɨ;
Ɣ III ɩɨɞɝɪɭɩɚ ɱɢɧɟ ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɧɟɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɨɦ ɪɨɛɨɦ ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɩɪɟɤɨ 20 ɦ2,
ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɟ ɭɫɥɭɝɟ ɬɢɩɚ ɤɚɮɟɚ, ɛɢɮɟɚ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ, ɩɢɰɟɪɢʁɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɢ ɬɪɝɨɜɢɧɚ
ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɨɦ ɪɨɛɨɦ (ɩɟɰɢɜɚ, ɤɨɥɚɱɚ, ɯɥɟɛɚ, ɦɥɟɤɚ ɢ ɦɥɟɱɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ, ɱɚʁɚ, ɤɚɮɟ, ɩɢʄɚ,
ɜɨʄɚ ɢ ɩɨɜɪʄɚ, ɦɟɫɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɨɞ ɦɟɫɚ, ɪɢɛɟ, ɫɥɚɞɨɥɟɞɚ ɢ ɫɦɪɡɧɭɬɨɝ ɬɟɫɬɚ), ɬɪɝɨɜɢɧɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ, ɮɚɪɦɚɰɟɭɬɫɤɢɦ, ɤɨɡɦɟɬɢɱɤɢɦ, ɬɨɚɥɟɬɧɢɦ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚ,
ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟ ɢ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɫɤɟ ɭɫɥɭɝɟ, ɫɬɪɭɝɚɪɟ ɢ ɛɟɧɡɢɧɫɤɟ ɩɭɦɩɟ, - ɰɟɧɚ ɭɫɥɭɝɚ ʁɟ 739
ɞɢɧɚɪɚ/ɦɟɫɟɱɧɨ, ɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɰɟɧɚ ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ ʁɟ 783 ɞɢɧ/ɦɟɫɟɱɧɨ;
III ɝɪɭɩɚ
ɐɟɧɚ ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɟ, ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢ ɫɥ. ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɟ ɩɪɟɤɨ 125 ɦ2
ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɡɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢɡɧɨɫɢ 6,12 ɞɢɧ/ɦɟɫɟɱɧɨ, ɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɰɟɧɚ ɭ 2010. ɝɨɞɢɧɢ ʁɟ
6,49 ɞɢɧ/ɦɟɫɟɱɧɨ. Ɂɚ ɨɬɜɨɪɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢɡɧɨɫɢ 0,83 ɞɢɧ/ɦɟɫɟɱɧɨ, ɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɰɟɧɚ ɭ 2010.
ɝɨɞɢɧɢ ʁɟ 0,88 ɞɢɧ/ɦɟɫɟɱɧɨ.
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ɉɪɟɦɚ ɜɚɠɟʄɟɦ ɰɟɧɨɜɧɢɤɭ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ ɧɚɩɥɚʄɭʁɟ 3.641.700 ɞɢɧɚɪɚ/ɦɟɫɟɱɧɨ ɡɚ
ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɢɡ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɭʄɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɚ (ɧɟɲɬɨ ɩɪɟɤɨ 1.150.000 ɦ2), ɡɚ ɡɚɧɚɬɥɢʁɟ
(ɡɚɧɚɬɫɤɟ ɪɚɞʃɟ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ) 738.931 ɞɢɧɚɪɚ/ɦɟɫɟɱɧɨ ɢ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ (ɩɪɢɜɪɟɞɭ) 4.460.462
ɞɢɧɚɪɚ/ɦɟɫɟɱɧɨ.
ɉɨɪɟɞ ɨɜɨɝɚ, ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ ɧɚɩɥɚʄɭʁɟ ɢ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɜɚɧɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ (ɭɫɥɭɝɚ ɩɨ
ɩɨɡɢɜɭ, ɡɚ ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɤɚɛɚɫɬɨɝ ɫɦɟʄɚ ɢɥɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɲɭɬɚ). Ɏɚɤɬɭɪɢɫɚɧɟ ɜɚɧɫɬɚɧɞɚɪɞɧɟ
ɭɫɥɭɝɟ ɭ ɞɟɰɟɦɛɪɭ 2009. ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɧɨɫɢɥɟ ɫɭ 791.741,00 ɞɢɧɚɪɚ.
Ɂɧɚɱɢ, ɭɤɭɩɧɚ ɰɟɧɚ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɚ ɫɦɟʄɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ,
ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɢ U.S.Steel Serbia d.o.o., ʁɟ 9.632.834 ɞɢɧɚɪɚ (ɡɚ ɞɟɰɟɦɛɚɪ 2009. ɝɨɞɢɧɟ).
ɂɡ ɨɜɨɝ ɩɨɞɚɬɤɚ ʁɟ ʁɚɫɧɨ ɞɚ ʁɟ ɨɞɧɨɫ ɧɚɩɥɚɬɟ ɡɚ ɢɡɧɨɲɟʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ
ɤɭʄɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɚ, ɫɚ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɢ ɡɚɧɚɬɫɤɢɯ ɪɚɞʃɢ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ, ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ:
3.641.700/9.632.834 = 37,8%
Ʉɚɞɚ ɫɟ ɬɚʁ ɩɨɞɚɬɚɤ ɩɨɪɟɞɢ ɫɚ ɨɞɧɨɫɨɦ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɢɡɧɟɬɨɝ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɞɨɥɚɡɢ
ɫɟ ɞɨ ɨɞɧɨɫɚ:
54 ɬ/ɞɚɧ/168,6 ɬ/ɞɚɧ = 32%
ɍɤɭɩɧɚ ɰɟɧɚ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ʁɟ 1414,5 ɞɢɧɚɪɚ/ɦ3 ɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɢɥɢ
1.905,6 ɞɢɧɚɪɚ /ɬ ɨɬɩɚɞɚ.
Ⱦɨ ɨɜɨɝ ɨɞɧɨɫɚ ɫɟ ɞɨɥɚɡɢ ɥɚɤɨ, ɚɤɨ ɫɟ ɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨ 67.508 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɝɪɚɞɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɝɭɫɬɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ
0,253 ɬ/ɦ3. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɪɚɱɭɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜ 0,8 ɤɝ ɨɬɩɚɞɚ/ɫɬɚɧɨɜɧɢɤ ɞɧɟɜɧɨ, ɡɧɚɱɢ
3,16 ɥɢɬɚɪɚ /ɫɬɚɧɨɜɧɢɤ ɞɧɟɜɧɨ.
Ɇɨɪɚ ɫɟ ɭɡɟɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɨɤɨ 85% ɨɞ ɭɤɭɩɧɟ ɫɭɦɟ ɧɚɩɥɚɬɢ, ɚ ɞɚ 15%
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɧɢɤɚɞɚ ɧɟ ɩɥɚʄɚʁɭ ɫɜɨʁɟ ɪɚɱɭɧɟ.
Ɍɟɲɤɨ ʁɟ ɢɡɪɚɱɭɧɚɬɢ ɭɤɭɩɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɞɟɥɚ Ɋȳ ɑɢɫɬɨʄɟ. ɇɚɢɦɟ, ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɪɚɞɧɢɤɚ ɭ
Ɋȳ ɑɢɫɬɨʄɚ ʁɟ 183, ɚɥɢ ʁɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɧɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɭ ɢ ɢɡɧɨɲɟʃɭ ɨɬɩɚɞɚ, ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨ "ɫɚɦɨ" 78
ɪɚɞɧɢɤɚ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɭɡɦɭ ɭ ɨɛɡɢɪ ʃɢɯɨɜɚ ɛɪɭɬɨ ɩɪɢɦɚʃɚ, ɤɚɨ ɢ ɭɤɭɩɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɪɚɞɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ (ɩɨɬɪɨɲʃɚ ɝɨɪɢɜɚ, ɪɟɡɟɪɜɧɢ ɞɟɥɨɜɢ, ɢɬɞ), ɦɨɝɥɢ ɛɢ ɫɜɢ ɨɜɢ ɪɚɫɯɨɞɢ ɞɚ ɫɟ
ɩɨɤɪɢʁɭ ɩɪɢɯɨɞɢɦɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɨɪɟɞ ɨɜɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ, ɨɜɚʁ ɞɟɨ Ɋȳ ɑɢɫɬɨʄɟ ɨɩɬɟɪɟʄɭʁɟ ɜɟɥɢɤɢ
ɬɪɨɲɚɤ ɤɨʁɢ ɩɪɚɜɟ ʂɭɞɢ ɢɡ ɊɁ Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɢ ɨɜɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɭɡɦɭ ɭ ɨɛɡɢɪ ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ ɞɚ Ɋȳ ɑɢɫɬɨʄɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɦ ɩɪɢɯɨɞɢɦɚ ɞɚ ɩɨɤɪɢʁɟ ɫɜɟ
ɪɚɫɯɨɞɟ. Ʉɚɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɪɟɜɟɥɢɤɚ ɪɟɠɢʁɚ ɫɦɚʃɢɥɚ, ɨɜɚʁ ɞɟɨ Ɋȳ ɑɢɫɬɨʄɚ ɛɢ ɩɨɫɥɨɜɚɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ.
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4.10. ȿɤɨɧɨɦɫɤɨ-ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ ɪɚɞɚ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ
ɍ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɪɚɞɢ ɭɤɭɩɧɨ 9 ɪɚɞɧɢɤɚ. Ⱦɨɯɨɞɚɤ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɭ
Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɡɚɪɚɞɚ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɤɭɩɢ ɭ ɦɪɟɠɚɫɬɢɦ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢɦɚ ɭ ɋȺɆ ɢ ɪɚɡɥɢɤɚ ɭ ɰɟɧɢ ɨɬɤɭɩɚ ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ ɢ Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɢ (ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚ
ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ) ɢ ɰɟɧɟ ɩɨ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɬɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɩɪɨɞɚʁɭ, ɩɨɫɥɟ ɦɟɯɚɧɢɱɤɟ ɩɪɟɪɚɞɟ. Ɉɞ ɞɨɯɨɬɤɚ
ɬɪɟɛɚ ɨɞɭɡɟɬɢ ɢ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɪɚɞɚ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ - ɥɢɱɧɟ ɞɨɯɨɬɤɟ ɡɚ 9 ɪɚɞɧɢɤɚ, ɬɪɨɲɤɨɜɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɨɞ ɋȺɆ ɞɨ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ, ɢɬɞ.
ɍ ɨɜɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ʁɟ ɜɪɥɨ ɬɟɲɤɨ ɬɚɱɧɨ ɢɡɪɚɱɭɧɚɬɢ ɩɪɢɯɨɞɟ ɢ ɪɚɫɯɨɞɟ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ
ɰɟɧɬɪɭ, ʁɟɪ ɨɧɢ ɜɚɪɢɪɚʁɭ ɨɞ ɦɟɫɟɰɚ ɞɨ ɦɟɫɟɰɚ, ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɫɚɤɭɩʂɟɧɨɝ ɉȿɌ-ɚ ɢ
ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɨɬɤɭɩʂɟɧɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, U.S.Steel Serbia
d.o.o. ɩɪɨɞɚʁɟ ɫɚɤɭɩʂɟɧɭ ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɭ ɢ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ Ɋɟɰɢɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɢ ɬɨ ɩɨ 1
ɞɢɧɚɪ/ɤɝ ɡɚ ɩɚɩɢɪ, 5 ɞɢɧɚɪɚ /ɤɝ ɡɚ ɉȿɌ ɢ 27 ɞɢɧɚɪɚ/ɤɝ ɡɚ Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɟ. ɇɚ ɨɜɟ ɰɟɧɟ ɬɪɟɛɚ
ɞɨɞɚɬɢ ɢ 18 % ɉȾȼ.
ɉɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɩɪɨɞɚʁɟ ɂɧɨɫ-ɩɚɩɢɪ ɫɟɪɜɢɫɭ, ɩɨɫɥɟ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ,
ɛɚɥɢɪɚʃɚ ɢ ɩɪɟɫɨɜɚʃɚ, ɩɨ ɰɟɧɢ ɨɞ 4-5 ɞɢɧɚɪɚ/ɤɝ.
Ɇɥɟɜɟɧɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɫɟ ɩɪɨɞɚʁɟ GREEN TECH ɢɡ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɩɨ 20-22 ɞɢɧɚɪɚ/ɤɝ, ɚ
ɦɥɟɜɟɧɨɝ ɩɨ ɰɟɧɢ ɨɞ 125-130 ɞɢɧɚɪɚ/ɤɝ.
Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɫɟ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɪɟɞɭɡɟʄɭ RECAN ɢɡ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɩɨ 47 ɞɢɧɚɪɚ/ɤɝ.
ɉɪɢɯɨɞ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɨ ɜɟʄɢ, ɩɨɫɥɟ ɭɜɨɻɟʃɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ
ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɨɬɩɚɞɚ, ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɭ ɋȺɆ.
ɉɨɫɥɟ ɭɜɨɻɟʃɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɡɚ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ, ɫɬɚɤɥɨ, ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɟ
ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɲɚʂɭ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɛɢ ɛɢɥɢ ɜɢɲɟɫɬɭɤɨ
ɩɨɜɟʄɚɧɢ. ɇɚɢɦɟ, ɪɚɱɭɧɚ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ ɛɢɬɚ ɨɤɨ 5.500 ɬɨɧɚ/ɝɨɞɢɲʃɟ (ɫɚɞɚ
ʁɟ ɨɤɨ 400 ɬ/ɝ - ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ), ɉȿɌ-ɚ ɛɢ ɛɢɥɚ ɨɤɨ 92 ɬɨɧɚ/ɝɨɞɢɲʃɟ (ɫɚɞɚ ʁɟ ɞɨ 60 ɬ/ɝ ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ), Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɢ ɛɢ ɛɢɥɚ ɨɤɨ 28,0 ɬ/ɝɨɞɢɲʃɟ (ɫɚɞɚ ʁɟ ɨɤɨ 6 ɬ/ɝ - ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚ
ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ), ɫɬɚɤɥɟɧɨɝ ɤɪɲɚ ɨɤɨ 2080 ɬ/ɝɨɞɢɲʃɟ (ɫɚɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ).
ɉɪɨɞɚʁɨɦ ɜɟʄɢɯ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɛɢ ɦɨɝɚɨ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɞɚ ɩɨɤɪɢʁɟ ɛɪɭɬɨ ɩɥɚɬɟ ɡɚ, ɧɟ ɫɚɦɨ, 9 ɪɚɞɧɢɤɚ ɤɚɨ ɢ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɪɟɠɢʁɫɤɟ
ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɢ ɞɚ ɩɨɫɥɭʁɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ.
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5.0. ɉɊɈɐȿɇȺ ȻɍȾɍȶɂɏ ɄɈɅɂɑɂɇȺ ɈɌɉȺȾȺ
Ɍɟɲɤɨ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɩɪɟɰɢɡɧɭ ɩɪɨɰɟɧɭ ɛɭɞɭʄɢɯ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢɡ ɜɢɲɟ ɪɚɡɥɨɝɚ. ɉɪɜɨ, ɧɢ ɫɚɞɚɲʃɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɟɬɚʂɧɨ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ɢ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɟ ɧɢɫɭ ɢɡɜɟɞɟɧɟ ɧɚʁɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ, ʁɟɪ ɧɟɦɚ ɩɨɭɡɞɚɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ. ɇɟ ɜɪɲɢ ɫɟ ɦɟɪɟʃɟ
ɫɚɤɭɩʂɟɧɨɝ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɧɨɝ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɧɟ ɜɪɲɢ ɫɟ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ
ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ, ɧɟɦɚ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ (ɩɨɫɭɞɚ) ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɧɟɦɚ
ɩɨɭɡɞɚɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɢ ɜɪɫɬɢ ɢɧɟɪɬɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩʂɚ, ɧɟ
ɫɚɤɭɩʂɚ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɨɬɩɚɞ ɧɚ ɰɟɥɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ, ɢɬɞ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɦɨɪɚ ɫɟ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ʁɟ
ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɢɡɧɟɬɨɝ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɬɚɱɧɚ ʁɟɪ ɫɭ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɩɨɞɚɰɢ ȳɄɉ
Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɢɡ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ, ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢ
ɩɨɞɚɰɢ.
5.1. ɉɨɥɚɡɧɟ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚ ɩɪɨɪɚɱɭɧ ɛɭɞɭʄɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɨɬɩɚɞɚ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɨɰɟɧɟ ɛɭɞɭʄɢɯ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɦɨɪɚ ɫɟ ɩɨʄɢ ɢ ɨɞ ɧɚɩɨɪɚ ɢ ɩɨɫɥɨɜɚ ɤɨʁɟ
ɥɨɤɚɥɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ, ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢ:
Ɣ ɩɨɤɪɢɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟɦ, ɢɡɧɨɲɟʃɟɦ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɟɦ
ɨɬɩɚɞɚ;
Ɣ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ (ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɨɞɜɨʁɟɧɨ
ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ) ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ;
Ɣ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢʁɚ ɭɱɟɫɬɚɥɨɫɬɢ ɢ ɪɭɬɚ ɡɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ;
Ɣ ɭɜɨɻɟʃɟ ɩɪɚɤɫɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɨɞɜɚʁɚʃɟ ɪɟɰɢɤɥɚɛɢɥɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɛɢɨɞɟɝɪɚɛɢɥɧɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ, ɤɚɛɚɫɬɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɨɩɚɫɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ;
Ɣ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ʁɚɜɧɨɫɬɢ.
ɇɚ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɨɬɩɚɞɚ, ɫɜɚɤɚɤɨ, ɭɬɢɱɟ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ
ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɩɪɢɪɚɲɬɚʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜ ɡɚ ɨɜɚɤɚɜ ɜɢɞ ɩɪɨɰɟɧɟ ɛɪɨʁɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɫɥɭɠɟ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɛɪɨʁɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɢɡ 2002. ɝɨɞɢɧɟ. ɍɡɢɦɚ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɩɪɨɫɟɱɚɧ
ɝɨɞɢɲʃɢ ɪɚɫɬ ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɧɚɪɟɞɧɢɯ 20 ɝɨɞɢɧɚ ɛɢɬɢ ɨɤɨ 2% ɝɨɞɢɲʃɟ.
ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɫɬ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɤɚɡɚɬɢ ɩɪɟɤɨ ɤɪɟɬɚʃɚ ȻȾɉ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ʁɟ
ɜɟɨɦɚ ɛɢɬɚɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɩɨɻɟ ɨɞ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ
ɞɚ ʄɟ ɪɚɫɬ ȻȾɉ (ɛɪɭɬɨ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞ) ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɢɬɢ ɨɤɨ 3%
ɝɨɞɢɲʃɟ, ɭɡɢɦɚ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ 1,5% ɝɨɞɢɲʃɟ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ
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ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɫɬɚ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ɩɨɬɪɚɠʃɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɢ ɩɨɬɪɨɲɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ - ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɫɬɜɨɪɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɬɟɲɤɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɚɬɢ.
Ɉɛɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ, ɨɞɧɨɲɟʃɚ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ
ɩɪɨɲɢɪɢɬɢ ɫɚ ɫɚɞaɲʃɢɯ 60% ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɧɚ 100% ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɠɢɜɟ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ. Ɍɨ ɡɧɚɱɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ 27 ɫɟɨɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭ
ɤɨʁɢɦɚ ɠɢɜɢ, ɩɪɟɦɟ ɩɨɩɢɫɭ ɢɡ 2002. ɝɨɞɢɧɟ, 47.004 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ, ɭ 13.777 ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ. Ɍɪɟɛɚ
ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʁɟ ɪɭɪɚɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɫɥɚɛɢʁɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨ ɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦ
ɩɨɝɥɟɞɭ, ɚɥɢ ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɧɨɜɧɨ ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚ ɨɬɩɚɞ ɭ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɭ (ɯɪɚʃɟʃɟ ɞɨɦɚʄɢɯ
ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ).
ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɭ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɫɬ ɢ ɩɨɪɚɫɬ ȻȾɉ ɭɬɢɱɟ
ɫɚɦɨ ɧɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɨɬɪɨɲɚɱɤɨɝ "ɨɬɩɚɞɚ" (ɫɬɚɤɥɨ, ɩɚɩɢɪ, ɤɚɪɬɨɧ, ɦɟɬɚɥ, ɩɥɚɫɬɢɤɭ, ɬɟɤɫɬɢɥ), ɚ
"ɨɪɝɚɧɫɤɢ - ɛɢɨɨɬɩɚɞ" ɢ "ɨɫɬɚɥɟ" ɮɪɚɤɰɢʁɟ ɨɬɩɚɞɚ ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɭ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɜɟɡɢ ɫɚ
ɤɪɟɬɚʃɟɦ ȻȾɉ. ɍ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɬɟɪɦɢɧ "ɨɪɝɚɧɫɤɢ" ɨɬɩɚɞ ɫɚɦɨ ɡɚ ɛɢɨɨɬɩɚɞ, ɦɚɞɚ ɫɭ
ɯɟɦɢʁɫɤɢ ɝɥɟɞɚɧɨ ɢ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ, ɞɪɜɨ, ɩɥɚɫɬɢɤɚ, ɢɬɞ, ɨɪɝɚɧɫɤɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ.
Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɩɨɪɚɫɬ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢɬɢ ɤɚɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɩɨɜɟʄɚʃɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ,
ɭɤɭɩɧɨɝ ɩɨɪɚɫɬɚ ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɢ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ȻȾɉ, ɛɢʄɟ ɤɨɦɩɟɧɡɨɜɚɧɨ ɩɨɜɟʄɚʃɟɦ ɫɬɟɩɟɧɚ
ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ. Ɋɟɚɥɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚɬɢ ɨɤɨ 30% ɩɚɩɢɪɚ ɢ ɤɚɪɬɨɧɚ, 20% ɩɥɚɫɬɢɤɟ, 40%
ɦɟɬɚɥɚ, 40% ɫɬɚɤɥɚ, 50% ɛɢɨɨɬɩɚɞɚ, ɢɬɞ,
Ɋɚɞɢ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ ɛɭɞɭʄɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɬɢ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚɬɢ ɧɚ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨʁ ɞɟɩɨɧɢʁɢ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ "ɋɟɝɞɚ-ȳɟɥɟɧ Ⱦɨ" ɞɚɬ ʁɟ ɡɛɢɪɧɢ ɩɪɢɤɚɡ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɨɬɩɚɞɚ
ɤɨʁɢ "ɫɬɜɚɪɚ" :
Ɣ 7.180 ɫɬɚɧɨɜɚ ɢ 9.250 ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɭʄɚ, ɢɥɢ 67508 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɪɚɞɚ
(ɭɤʂɭɱɟɧ ʁɟ ɢ ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ Ɋɚɞɢɧɰɚ, ɦɚɞɚ ɫɟ ɨɬɩɚɞ ɨɞɧɨɫɢ ɫɚɦɨ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚ
ɦɟɫɬɚ);
Ɣ 1225 ɡɚɧɚɬɫɤɢɯ ɪɚɞʃɢ ɢ 689 ɦɚɥɢɯ ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɭ ɝɪɚɞɭ;
Ɣ ɜɟɥɢɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ U.S.Steel Serbia d.o.o.
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Ɍɚɛɟɥɚ 5.1: Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɭ ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɦ/ɫɚɛɢʁɟɧɨɦ ɫɬɚʃɭ
11 ɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɆɁ (ɫɚɞɚɲʃɟ

ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɡɚɧ. ɪɚɞʃɟ,

ɤɨɥɢɱɢɧɟ)

ɬ/ɞɚɧ

ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ

ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɫɚ

U.S.Steel

U.S.Steel

ɩɪɢɜɪɟɞɚ

Serbia d.o.o.

Serbia d.o.o.

ɦ3/ɞɚɧ

ɬ/ɞɚɧ

ɦ3/ɞɚɧ

310/105,7

78,4

142,8/48,7

ɩɪɢɜɪɟɞɚ,

ɦ3/ɞɚɧ
213,4/72,3

ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɫɚ

ɦɚɥɚ

54,0

ɡɚɧ. ɪɚɞʃɢ
ɦɚɥɟ

ɍɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ

ɬ/ɞɚɧ
36,1

ʁɟ 666,2 ɦ3/ɞɚɧ ɭ

ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɦ ɫɬɚʃɭ, ɢɥɢ 226,7 ɦ3/ɞɚɧ ɭ ɫɚɛɢʁɟɧɨɦ ɫɬɚʃɭ. Ɂɧɚɱɢ, 243.163 ɦ3/ɝɨɞɢɲʃɟ ɭ
ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɦ ɫɬɚʃɭ, ɢɥɢ 82.745,5 ɦ3/ɝɨɞɢɲʃɟ ɭ ɫɚɛɢʁɟɧɨɦ ɫɬɚʃɭ. Ɋɚɱɭɧɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɪɚɡɥɢɤɚ
ɢɡɦɟɻɭ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɢ ɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ 1 : 3. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ, ɭ ɚɭɬɨɫɦɟʄɚɪ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 15 ɦ3 ɫɬɚɧɟ ɨɬɩɚɞ ɢɡ 40 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 - ɡɧɚɱɢ 44/15 = 2,93.
ɍ ɬɚɛɟɥɢ 5.2 ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ɭɤɭɩɧɚ ɝɨɞɢɲʃɚ, ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ.
Ɍɚɛɟɥɚ 5.2: Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɢ ɜɪɫɬɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɫɚɛɢʁɟɧɨɦ ɫɬɚʃɭ
ɦ3/ɝɨɞɢɲʃɟ

Ɋɟɞɧɢ
Ȼɪɨʁ

ɄɈɆɉɈɇȿɇɌȺ

ɭ ɫɚɛɢʁɟɧɨɦ ɫɬɚʃɭ

1.

ɉɚɩɢɪ

16.549

2.

ɋɬɚɤɥɨ ɢ ɩɨɪɰɟɥɚɧ

3.558

3.

ɉɥɚɫɬɢɤɚ

4.137

4.

Ƚɭɦɚ

4.967

5.

Ɍɟɤɫɬɢɥ

4.410

6.

Ɇɟɬɚɥ

6.620

7.

Ɉɪɝɚɧɫɤɟ ɦɚɬɟɪɢʁɟ

18.783

8.

ɉɟɩɟɨ, ɲɭɬ, ɲʂɚɤɚ

8.023

9.

ɋɦɟʄɟ ɫɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ

5.792

10.

Ɉɫɬɚɥɨ

8.275

11.

ɍɄɍɉɇɈ

82.745

Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɜɢɞɢ, ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɱɢɧɢ ɨɪɝɚɧɫɤɢ ɨɬɩɚɞ
(ɛɢɨɨɬɩɚɞ), ɩɚɩɢɪ, ɲɭɬ, ɢɬɞ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɛɢɨɨɬɩɚɞɭ ɩɪɢɤʂɭɱɢ ɢ ɨɬɩɚɞ ɫɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ, ɲɬɨ ʁɟ
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ɪɟɚɥɧɨ, ʃɟɝɨɜ ɭɞɟɨ ɛɢ ɛɢɨ ɡɧɚɬɧɨ ɜɟʄɢ. ȳɨɲ ʁɟɞɚɧɩɭɬ ɫɟ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɭ ɨɜɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ
ɩɨɞ ɨɪɝɚɧɫɤɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɪɚɱɭɧɚ ɫɚɦɨ ɛɢɨɨɬɩɚɞ. ɋɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɧɚʁɥɚɤɲɟ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ
ɩɨɧɨɜɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ (ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ) ɩɥɚɫɬɢɤɟ (ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ), ɫɬɚɤɥɚ, ɩɚɩɢɪɚ ɢ
ɦɟɬɚɥɚ.
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɚɨ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɡɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ
ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɤɨʁɚ ɱɢɧɢ ɞɨ 2% ɭɤɭɩɧɨɝ (ɬɟɠɢɧɫɤɨɝ) ɭɞɟɥɚ "ɩɥɚɫɬɢɤɚ",
Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ, ɤɨʁɚ ɱɢɧɢ ɨɤɨ 0,5% (ɬɟɠɢɧɫɤɨɝ) ɭɞɟɥɚ "ɦɟɬɚɥɢ", 30% ɭɤɭɩɧɨ ɫɚɤɭɩʂɟɧɟ
ɤɨɥɢɱɢɧɟ "ɩɚɩɢɪɚ ɢ ɤɚɪɬɨɧɚ". Ɉɜɨ ɫɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɜɟʄ ɩɪɢɩɪɟɦɚʁɭ ɡɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ, ɬɚɤɨ ɞɚ
ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɧɟɤɢɯ ɜɟʄɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɧɢɬɢ ɛɢ ɡɚɯɬɟɜɚɥɨ ɧɟɤɟ ɜɟʄɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ. Ɍɪɟɬɦɚɧ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɮɪɚɤɰɢʁɚ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɟ ɞɨɥɚɡɟ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ, ɩɨɞɜɪɝɧɭɬɟ ɫɭ ɫɚɦɨ ɮɢɡɢɱɤɢɦ
ɩɪɨɦɟɧɚɦɚ ɢ ɬɨ ɪɟɞɭɤɰɢʁɢ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ (ɩɪɟɫɨɜɚʃɟ) ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɟ (ɦɥɟɜɟʃɟ). ɍ ɫɚɞɚɲʃɟɦ
Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɫɥɟɞɟʄɚ ɨɩɪɟɦɚ:
Ɣ ɦɥɢɧ ɡɚ ɦɥɟɜɟʃɟ (ɭɫɢɬʃɚɜɚʃɟ) ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ, ɬɢɩ Ȼɉ 250-ɫɧɚɝɟ 14 ɤW;
Ɣ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɚ ɩɪɟɫ-ɛɚɥɢɪɤɚ ɬɟɯɧɢɤɫ, ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ 10 ɬɨɧɚ;
Ɣ ɩɪɟɫ ɛɚɥɢɪɤɚ Ɋɢɤɨ ɋ-7 ɢ ɋ-10;
Ɣ ɜɚɝɟ ɨɞ 500 ɢ 10-20 ɤɝ;
Ɣ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɡɚ ɩɪɢɯɜɚɬ ɫɟɩɚɪɢɫɚɧɨɝ ɪɟɰɢɤɥɚɛɢɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5-5,5 ɦ3.
ɍɤɨɥɢɤɨ ɛɢ ɫɟ ɪɚɞ ɫɚɞɚɲʃɟɝ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨɛɨʂɲɚɨ, ɦɨɝɥɨ ɛɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɩɪɟɦɢ
ɡɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ ɨɤɨ 250 ɤɝ/ɞɚɧ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ (ɨɤɨ 92 ɬ/ɝɨɞɢɲʃɟ), 76 ɤɝ/ɞɚɧ Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɢ
(28 ɬ/ɝɨɞɢɲʃɟ) ɢ 15,0 ɬ/ɞɚɧ ɩɚɩɢɪɚ ɢ ɤɚɪɬɨɧɚ (ɨɤɨ 5.500 ɬ/ɝɨɞɢɲʃɟ). Ɍɢɦɟ ɛɢ ɫɟ ɢɫɩɭɧɢɨ ɩɪɜɢ
ɡɚɞɚɬɚɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɢ ɭ Ƚɥɚɜɧɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɦ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ɢɡɝɪɚɞʃɟ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ
ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɱɜɪɫɬɨ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɢ Ʉɨɜɢɧ, ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ "ɋɟɝɞɚ"
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ (ɂɧɫɬɢɬɭɬ "Ʉɢɪɢɥɨ ɋɚɜɢʄ", ɚɩɪɢɥ 2005. ɝɨɞɢɧɟ). Ɍɪɟɧɭɬɧɨ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩɢ,
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɦ ɫɟɥɟɤɰɢʁɨɦ, ɨɤɨ 1,1 ɬ/ɞɚɧ ɩɚɩɢɪɚ (ɨɤɨ 400 ɬ/ɝɨɞɢɲʃɟ) ɢ 16 ɤɝ/ɞɚɧ Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɢ
(ɨɤɨ 5-6 ɬ/ɝɨɞɢɲʃɟ).
ɋɟɥɟɤɰɢʁɨɦ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ, ɩɪɢɤɭɩɢ ɫɟ ɭ ɠɢɱɚɧɢɦ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢɦɚ, ɨɤɨ 160-170
ɤɝ/ɞɚɧ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ (ɨɤɨ 58 ɬ/ɝɨɞɢɲʃɟ).
Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɨ ɨɜɚʁ ɩɪɜɢ ɡɚɞɚɬɚɤ, ɧɟɨɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɩɪɢɦɚɪɧɚ
ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ, ɬʁ. ɨɞɜɚʁɚʃɟ ɩɚɩɢɪɚ, Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɢ, ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ, ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ ɢ ɛɢɨɨɬɩɚɞɚ ɧɚ
ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ, ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ ʃɢɯɨɜɨ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɢ
ɨɞɧɨɲɟʃɟ. Ⱥɤɨ ɛɢ ɬɨ ɭɡɟɥɢ ɭ ɨɛɡɢɪ, ɩɪɢ ɫɚɞɚɲʃɨʁ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ, ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɛɢ ɫɟ
ɞɟɩɨɧɨɜɚɥɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɨ ɭ ɬɚɛɟɥɢ 5.3.
Ɍɚɛɟɥɚ 5.3: Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ (ɛɟɡ ɫɟɨɫɤɢɯ ɆɁ) ɢ ɤɨɥɢɱɢɧɚ
ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɭ ȳɟɥɟɧ Ⱦɨɥɭ
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ɧɟɫɚɛɢʁɟɧ, ɭɤɭɩɧɨ

ɧɟɫɚɛɢʁɟɧ ɨɬɩɚɞ ɡɚ

ɦɚɫɚ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ

ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢ ɨɬɩɚɞ

ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɧɚ Ɋɟɝ. ɞɟɩ.

ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɧɚ Ɋɟɝ. ɞɟɩ.

ɦ3/ɞɚɧ

ɦ3/ɝɨɞ.

ɦ3/ɞɚɧ

ɦ3/ɝɨɞ.

ɬ/ɞɚɧ

ɬ/ɝɨɞ.

666,2

243.163

586,2

213.960

148,3

54.130

ɫɚɛɢʁɟɧ ɡɚ
ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɧɚ Ɋɟɝ. ɞɟɩ.
ɦ3/ɞɚɧ

ɦ3/ɝɨɞ.

199,8

72.940

ɂɡɪɚɱɭɧɚɬɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɫɟ ɞɨɛɢʁɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɪɚɱɭɧɚ 67.508 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟɦ, ɢɡɧɨɲɟʃɟɦ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɟɦ ɨɬɩɚɞɚ ɢɥɢ 1.150.000 ɦ2 ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ, 1.225 ɡɚɧɚɬɫɤɢɯ ɪɚɞʃɢ ɢ 689 ɦɚɥɢɯ ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɆɁ ɢ ɜɟɥɢɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ. Ɋɚɱɭɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɬɩɚɞ ɢɡɧɨɫɢ ɤɨɧɬɢɧɭɚɥɧɨ ɬɨɤɨɦ ɰɟɥɟ
ɝɨɞɢɧɟ (365 ɞɚɧɚ/ɝɨɞɢɲʃɟ).
ɍ ɬɚɛɟɥɢ 5.4. ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɨʁɚ ɛɢ ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɥɚ ɭ
Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɧɚ ɞɚʂɭ ɩɪɟɪɚɞɭ, ɧɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɫɟɨɫɤɟ ɆɁ.
Ɍɚɛɟɥɚ 5.4: Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɨʁɚ ɛɢ ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɥɚ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɧɚ ɞɚʂɭ
ɩɪɟɪɚɞɭ, ɛɟɡ ɫɟɨɫɤɢɯ ɆɁ.
ɧɟɫɚɛɢʁɟɧ ɨɬɩɚɞ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ
3

ɦ /ɞɚɧ
80,0

3

ɦ /ɝɨɞ.
29.203

ɦɚɫɚ ɨɬɩɚɞɚ
ɬ/ɞɚɧ
20,2

ɬ/ɝɨɞ.
7.390

ɫɚɛɢʁɟɧ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ
ɦ3/ɞɚɧ

ɦ3/ɝɨɞ.

27,3

9.965

5.2. Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɆɁ
ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɝɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɢ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ ʄɟ ɛɢɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɭ 27 ɫɟɨɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɢɰɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɟ. Ɉɜɚʁ ɡɚɞɚɬɚɤ ʁɟ,
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ, ɧɟɦɨɝɭʄɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ ɩɪɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɨɜɨɝ ɩɨɫɥɚ, ɦɨɪɚ ɫɟ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɨɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɆɁ, ɞɚ ʁɟ ɝɭɫɬɢɧɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɡɧɚɬɧɨ
ɦɚʃɚ, ɞɚ ʁɟ ɦɚʃɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɲɬɨ ʁɟ ɦɨɠɞɚ ɢ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ, ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ
ɛɢɨɨɬɩɚɞɚ ɫɟɨɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɢɫɯɪɚɧɭ ɫɬɨɤɟ, ɻɭɛɪɟʃɟ, ɢɬɞ, ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɢ ɡɧɚɬɧɨ
ɦɚʃɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɛɢɨɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɫɚɤɭɩʂɚɬɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɬɢ ɧɚ ɛɭɞɭʄɭ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ
ɞɟɩɨɧɢʁɭ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ, ɩɨɜɟʄɚʄɟ ɫɟ ɭɞɟɨ ɩɥɚɫɬɢɱɧɟ (ɉȿɌ) ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ.
ɍ 27 ɫɟɨɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɠɢɜɢ 47.004 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ (ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɢ Ɋɚɞɢɧɚɰ), ɧɚ ɭɤɭɩɨʁ
ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ 44.320 hɚ. ɍ Ɋɚɞɢɧɰɭ ɠɢɜɢ 4.703 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɧɚ 1.400 hɚ. Ɉɞ ɫɜɢɯ
ɫɟɨɫɤɢɯ ɆɁ, Ɋɚɞɢɧɚɰ ɢɦɚ ɧɚʁɜɟʄɭ ɝɭɫɬɢɧɭ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ ɨɞ 336 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ/ɤɦ2. ɉɪɢɥɢɤɨɦ
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ɢɡɪɚɱɭɧɚɜɚʃɚ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɨɬɩɚɞɚ ɩɨɲɥɨ ɫɟ ɨɞ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɞɚ ɢ ɆɁ Ɋɚɞɢɧɚɰ ɧɢʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟɧ ɢ ɢɡɧɨɲɟʃɟɦ ɫɦɟʄɚ.
ɇɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɧɚɫɟʂɚ ɢɦɚ ɝɭɫɬɢɧɭ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ 100-200 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ/ɤɦ2.
47.004 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɠɢɜɢ ɭ 13.777 ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɨɤɨ 3,5 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɱɢɧɢ
ʁɟɞɧɨ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ.
Ɍɚɛɟɥɚ 5.5: Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɫɟɨɫɤɢɯ ɆɁ
ɧɟɫɚɛɢʁɟɧ, ɭɤɭɩɧɨ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢ ɨɬɩɚɞ

ɧɟɫɚɛɢʁɟɧ ɨɬɩɚɞ ɡɚ
ɨɞɥɚɝɚʃɟ

ɦɚɫɚ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ

ɫɚɛɢʁɟɧ ɡɚ

ɨɞɥɚɝɚʃɟ

ɨɞɥɚɝɚʃɟ

ɦ3/ɞɚɧ

ɦ3/ɝɨɞ.

ɦ3/ɞɚɧ

ɦ3/ɝɨɞ.

ɬ/ɞɚɧ

142,6

52.050

122,6

44.749

24,0

ɬ/ɝɨɞ.
8.760

ɦ3/ɞɚɧ

ɦ3/ɝɨɞ.

41.8

15.257

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢɯ ɢɫɤɭɫɬɚɜɚ, ɧɚɱɢɧɭ ɨɞɥɚɝɚʃɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɢ
ɞɚ ɫɟ ɜɟʄɢɧɚ ɛɚɜɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɨɦ, ɧɟʄɟ ɫɟ ɩɨɝɪɟɲɢɬɢ ɚɤɨ ɫɟ ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ʁɟ ɞɧɟɜɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ
ɫɬɜɨɪɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ 0,5-0,6 ɤɝ/ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɭ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɟ "ɫɬɜɚɪɚ" ɨɤɨ 28 ɬ/ɞɚɧ ɨɬɩɚɞɚ, 10.220
ɬɨɧɚ/ɝɨɞɢɲʃɟ, ɢɥɢ 142,6 ɦ3/ɞɚɧ ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢɥɢ 52.050 ɦ3/ɝɨɞɢɲʃɟ. ɋɬɜɚɪɚ ɫɟ ɨɤɨ
41,8 ɦ3/ɞɚɧ ɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɢɥɢ 15.257 ɦ3/ɝɨɞɢɲʃɟ. Ɂɛɨɝ ɩɨɜɟʄɚɧɨɝ ɭɱɟɲʄɚ ɩɥɚɫɬɢɤɟ ɭ
ɭɤɭɩɧɨʁ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɭɦɚʃɟɧɨʁ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɨɪɝɚɧɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɝɭɫɬɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɫɚɤɭɩɢ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɛɢ ɛɢɨ 0,196 ɬ/ɦ3. Ɇɨɪɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢʄɢ ɢɫɬɢ, ɢɥɢ ɱɚɤ ɧɟɲɬɨ
ɜɟʄɢ, ɫɬɟɩɟɧ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ, ɧɟɝɨ ɭ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɆɁ.
ɍ ɬɚɛɟɥɢ 5.6. ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɬɢ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ
ɰɟɧɬɚɪ ɧɚ ɞɚʂɭ ɩɪɟɪɚɞɭ, ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɫɟɨɫɤɢɯ ɆɁ.
Ɍɚɛɟɥɚ 5.6: Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɬɢ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɧɚ ɞɚʂɭ
ɩɪɟɪɚɞɭ, ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɫɟɨɫɤɢɯ ɆɁ.
ɧɟɫɚɛɢʁɟɧ ɨɬɩɚɞ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ
3

ɦ /ɞɚɧ
20,0

3

ɦ /ɝɨɞ.
7.301

ɦɚɫɚ ɨɬɩɚɞɚ
ɬ/ɞɚɧ
3,92

ɬ/ɝɨɞ.
1.431

ɫɚɛɢʁɟɧ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ
ɦ3/ɞɚɧ

ɦ3/ɝɨɞ.

6,8

2.482

Ɍɪɟɧɭɬɧɨ, ɫɜɚɤɨ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ ɪɚɞɢ ɫɚɫɨɬɩɚɞɨɦ ɲɬɚ ɯɨʄɟ ɢ ɲɬɚ ɦɢɫɥɢ, ɚ ɜɟʄɢɧɚ ɢ ɧɟ ɡɧɚ
ɞɚ ɦɧɨɝɢ ɞɟɥɨɜɢ ɨɬɩɚɞɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɤɚɬɟɝoɪɢʁɢ ɨɩɚɫɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ (ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɨɞ ɩɟɫɬɢɰɢɞɚ,
ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɢ ɨɬɩɚɞ, ɢɬɞ). ɉɨɫɬɨʁɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ "ɞɢɜʂɢɯ" ɞɟɩɨɧɢʁɚ, ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɩɨɪɟɞ ɩɭɬɟɜɚ,
ɦɚʃɢɯ ɪɟɱɧɢɯ ɤɨɪɢɬɚ, ɢɬɞ. ɍ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ, ɫɚɦɨ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ,
ɭɤɥɚʃɚ ɫɟ ɨɬɩɚɞ ɫɚ ɬɢɯ ɞɟɩɨɧɢʁɚ. Ⱦɨ ɫɚɞɚ ʁɟ, ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ, ɭɤɥɨʃɟɧɨ ɨɤɨ 260.000 ɦ3 ɨɬɩɚɞɚ.
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ɉɨɞ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɨɦ ɞɚ ʁɟ ɰɟɥɨɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɞɚ "ɩɨɤɪɢɜɟɧɚ" ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɫɚɤɭɩʂɚʃɟɦ, ɢɡɧɨɲɟʃɟɦ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɟɦ ɫɦɟʄɚ, ɭɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɛɢ ɛɢɥɚ 196,42 ɬ/ɞɚɧ (71.711 ɬ/ɝɨɞɢɲʃɟ), ɢɥɢ 268,6 ɦ3/ɞɚɧ (98.067 ɦ3/ɝɨɞɢɲʃɟ)
ɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ.
Ɍɚɛɟɥɚ 5.7: ɍɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɫɚɤɭɩʂɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɰɟɥɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɧɟɫɚɛɢʁɟɧ ɨɬɩɚɞ
3

3

ɫɚɛɢʁɟɧ ɨɬɩɚɞ

ɦ /ɝɨɞ.

ɬ/ɞɚɧ

ɬ/ɝɨɞ.

ɦ3/ɞɚɧ

ɦ3/ɝɨɞ.

295.213

196,42

71.711

268,6

98.069

ɦ /ɞɚɧ
808,8

ɦɚɫɚ ɨɬɩɚɞɚ

Ɍɚɛɟɥɚ 5.8: ɍɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɰɟɥɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɫɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɬɢ ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɭ ȳɟɥɟɧ Ⱦɨɥɭ
ɧɟɫɚɛɢʁɟɧ ɨɬɩɚɞ ɡɚ

ɦɚɫɚ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ

ɫɚɛɢʁɟɧ ɨɬɩɚɞ ɡɚ ɧɚ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ

ɦ3/ɞɚɧ
708,8

ɦ3/ɝɨɞ.
258.709

ɬ/ɞɚɧ
172,3

ɬ/ɝɨɞ.

ɦ3/ɞɚɧ

ɦ3/ɝɨɞ.

62.890

241.6

88.197

ɍ ɬɚɛɟɥɢ 5.9 ʁɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ɭɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɫɟ ɨɞɜɨɡɢɬɢ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ.
Ɍɚɛɟɥɚ 5.9: Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɫɟ ɨɞɜɨɡɢɬɢ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ
ɧɟɫɚɛɢʁɟɧ ɨɬɩɚɞ ɡɚ

ɦɚɫɚ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ

Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ

Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ

ɦ3/ɞɚɧ
100,0

ɦ3/ɝɨɞ.
36.500

ɬ/ɞɚɧ
24,1

ɫɚɛɢʁɟɧ ɨɬɩɚɞ ɡɚ
Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ

ɬ/ɝɨɞ.

ɦ3/ɞɚɧ

ɦ3/ɝɨɞ.

8.821

27,0

9.872

5.3. Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɫɟ ɞɟɩɨɧɨɜɚɬɢ ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨʁ ɞɟɩɨɧɢʁɢ ɫɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜa ɭ ɧɚɪɟɞɧɢɯ 20 ɝɨɞɢɧɚ
Ɋɚɱɭɧɚ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɞɟɩɨɧɨɜɚɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɭɡɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɜɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ
ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ 4.0 ɢ 5.0., ɩɨɜɟʄɚɜɚɬɢ ɨɤɨ 2% ɝɨɞɢɲʃɟ. ɍɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ʁɟ
ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ ɭ ɬɚɛɟɥɢ 5.10.
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Ɍɚɛɟɥɚ 5.10: Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɭ ɧɚɪɟɞɧɢɯ 20 ɝɨɞ.
Ɋɟɞɧɢ Ƚɨɞɢɧɚ

ɍɤɭɩɧɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɚ ɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɢ ɢɧɟɪɬɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ

Ȼɪɨʁ

ɭɜɟʄɚɧɚ ɡɚ 2% ɝɨɞɢɲʃɟ
ɦ3/ɝɨɞɢɲʃɟ

Ʉɭɦɭɥɚɬɢɜɧɨ, ɦ3

0.

2010

88.197

88.197

1.

2011

89.960

178.157

2.

2012

91.760

269.917

3.

2013

93.595

363.512

4.

2014

95.467

458.979

5.

2015

97.376

556.355

6.

2016

99.324

655.679

7.

2017

101.310

756.989

8.

2018

103.128

860.117

9.

2019

105.133

965.250

10.

2020

107.318

1.072.568

11.

2021

109.464

1.182.032

12

2022

111.653

1.293.658

13.

2023

113.886

1.407.571

14.

2024

116.164

1.523.735

15.

2025

118.487

1.642.222

16.

2026

120.858

1.763.080

17.

2027

123.274

1.886.354

18.

2028

125.740

2.012.094

19.

2029

128.255

2.140.349

20.

2030

130.820

2.271.169

ȼɚɠɧɨ ʁɟ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ɫɟ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɪɚɱɭɧɚɥɚ, ɩɨɞ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɨɦ ɞɚ ɫɟ ɫɜɢ
ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɫɭɞɨɜɢ ɩɨɩɭɧɟ 100%, ɩɪɟ ɨɞɧɨɲɟʃɚ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɬɚʁ ɭɫɥɨɜ ɧe
ɢɫɩɭɧɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɜɪɥɨ ɪɟɚɥɧɨ, ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɫɟ ɫɦɚʃɭʁɟ ɡɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ
ɩɪɨɰɟɧɚɬ. Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɜɟʄɚ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɤɨɥɢɱɢɧɚ.
ɇɚɩɨɦɢʃɟɦɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɨɜɭ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɢ ɢɧɟɪɬɧɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɨɬɩɚɞ, ɚ ɬɟɲɤɨ ʁɟ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɚɬɢ ɞɚ ɥɢ ʄɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɭɜɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɧɨɜɧɨɝ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ
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ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɭ ɫɜɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɉɞ ɬɨɝɚ ʄɟ ɡɚɜɢɫɢɬɢ ɢ ɤɨɥɢɱɢɧɚ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ ʄɟ ɞɨʄɢ ɢ ɞɨ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɫɬɟɩɟɧɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɮɪɚɤɰɢʁɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɱɢɦɟ ɛɢ ɫɟ ɫɦɚʃɢɥɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɭɤɭɩɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ
ɞɟɩɨɧɢʁɢ ɢ ɩɨɜɟʄɚɨ ɜɟɤ ʃɟɧɨɝ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ. Ɂɧɚɱɢ, ɭɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɢ
ɢɧɟɪɬɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɡɚ 20 ɝɨɞɢɧɚ, ɛɢʄɟ 2.271.169 ɦ3. ɍ ɨɜɭ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɭɪɚɱɭɧɚɬɨ ʁɟ
ɢ 88.197 ɦ3 ɨɬɩɚɞɚ, ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɫɚɤɭɩɢɬɢ ɭ ɬɨɤɭ 2010. ɝɨɞɢɧɟ. Ⱦɨ 2030. ɝɨɞɢɧɟ ɤɨɥɢɱɢɧɚ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ʄɟ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɬɢ ɡɚ 48,3% ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ, ɩɨɞ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɨɦ ɞɚ
ɨɫɬɚɧɟ ɢɫɬɢ ɫɬɟɩɟɧ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ. Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɦɚʃɚ, ɚɤɨ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚ ɫɬɟɩɟɧ
ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ.
Ɇɨɪɚ ɫɟ ɭɡɟɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɫɟ ɭ ɨɜɨʁ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚɥɚɡɢ ɢ 16.580 ɬɨɧɚ
ɛɢɨɨɬɩɚɞɚ ɢ 5.100 ɬɨɧɚ ɫɦɟʄɚ ɫɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ (ɭɤɭɩɧɨ 21.680 ɬɨɧɚ/ɝɨɞɢɲʃɟ ɛɢɨɨɬɩɚɞɚ).
Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ ɨɬɩɚɞɚ ɫɟ ɧɟʄɟ ɩɨɜɟʄɚɜɚɬɢ ɧɚɪɟɞɧɢɯ ɝɨɞɢɧɚ. Ɉɜɭ ɜɪɫɬɭ ɨɬɩɚɞɚ ɧɟ ɛɢ
ɬɪɟɛɚɥɨ ɦɟɲɚɬɢ ɫɚ ɞɪɭɝɨɦ ɜɪɫɬɨɦ ɨɬɩɚɞɚ. ɍɤɭɩɧɢ ɛɢɨɨɬɩɚɞ ʄɟ ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɬɢ ɧɚ ɛɭɞɭʄɭ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ. Ȼɢɨɨɬɩɚɞ ʁɟ ɤɭɯɢʃɫɤɢ ɨɬɩɚɞ (ɨɫɬɚɰɢ ɨɞ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɯɪɚɧɟ) ɢ ɨɬɩɚɞ ɫɚ
ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢɥɢ ɡɟɥɟɧɢ ɨɬɩɚɞ. ɑɢɧɢ ɨɤɨ ɬɪɟʄɢɧɭ ɤɭʄɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɜɪɟɞɧɭ
ɫɢɪɨɜɢɧɭ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝ ɛɢɨɤɨɦɩɨɫɬɚ. ɇɚʁɛɨʂɟ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɛɢɨɨɬɩɚɞ ɛɢɨɥɨɲɤɢ
ɩɪɟɪɚɻɭʁɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ʃɟɝɨɜɨɝ ɧɚɫɬɚɧɤɚ. Ɍɚʁ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɡɨɜɟ ɤɨɦɩɨɫɬɢɪɚʃɟ, ɚ ɡɧɚɱɢ ɚɟɪɨɛɧɭ
ɪɚɡɝɪɚɞʃɭ ɛɢɨɨɬɩɚɞɚ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɧɚɫɬɚʁɭ ɭɝʂɟɧ ɞɢɨɤɫɢɞ, ɜɨɞɚ, ɬɨɩɥɨɬɚ ɢ ɤɨɦɩɨɫɬ, ɤɚɨ ɤɨɧɚɱɧɢ
ɩɪɨɞɭɤɬ (ɡɚ ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦɟɫɟɰɢ). Ʉɨɦɩɨɫɬ ɯɪɚɧɢ ɛɢʂɤɟ, ɨɫɢɝɭɪɚɜɚ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɜɨɞɭ ɢ ɩɨɝɨɞɭʁɟ ɪɚɫɬɭ ɤɨɪɟɧɚ ɛɢʂɚɤɚ. Ɍɨ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɡɚɲɬɨ ɫɟ ɤɨɦɩɨɫɬɢɪɚʃɟ
ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɦɟɧɢɬɢ ɝɞɟ ɝɨɞ ʁɟ ɬɨ ɦɨɝɭʄɟ. Ɉ ɬɨɦɟ ɬɪɟɛɚ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɨɜɚ ɜɪɫɬɚ ɨɬɩɚɞɚ ɬɪɟɬɢɪɚ ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨʁ ɞɟɩɨɧɢʁɢ.
Ɉɫɬɜɚɪɟɧɢ ɫɬɟɩɟɧ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ, ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɬɢ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ, ɩɨɫɥɟ ɭɜɨɻɟʃɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ, ɛɢʄɟ ɨɤɨ 12,3%,
ɚɥɢ ɚɤɨ ɫɟ ɪɚɱɭɧɚ ɢ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɛɢɨɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɡɞɜɚʁɚ ɢɡ ɭɤɭɩɧɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɤɨʁɢ ʄɟ
ɫɟ ɨɞɥɚɝɚɬɢ ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ, ɫɬɟɩɟɧ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɨɤɨ 33,9%.
5.4. ɉɥɚɧ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɚɜʂɟʃɚ ɩɥɚɧɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɢ ɢɧɟɪɬɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ
ɦɨɪɚ ɫɟ ɩɨʄɢ ɨɞ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɬɩɚɞɚ, ɧɚɱɢɧɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ, ɧɚɱɢɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɢɬɞ.
ɇɚʁɛɨʂɢ ɧɚɱɢɧ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɜɨɝ ɩɨɫɥɚ ʁɟ, ɞɚ ɫɟ ɩɨɻɟ ɨɞ ɫɥɟɞɟʄɢɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ:
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Ɣ ʁɟɞɧɨ ɜɨɡɢɥɨ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 15 ɦ3 ɦɨɠɟ ɞɚ "ɩɪɢɦɢ" ɨɬɩɚɞ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧ ɭ 40 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3;
Ɣ ʁɟɞɧɨ ɜɨɡɢɥɨ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 15 ɦ3 ɦɨɠɟ ɞɚ "ɩɪɢɦɢ" ɨɬɩɚɞ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧ ɭ 250 ɤɚɧɬɢ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 80 ɥɢɬɚɪɚ;
Ɣ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 ʁɟ ɞɨɜɨʂɚɧ ɞɚ 12 ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɫɚ ɬɪɢ ɱɥɚɧɚ, ɫɟɞɚɦ ɞɚɧɚ
ɨɞɥɚɠɭ ɫɚɤɭɩʂɟɧɢ ɨɬɩɚɞ;
Ɣ ɤɚɧɬɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 80 ɥɢɬɚɪɚ ɞɨɜɨʂɧɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟɞɚɦ ɞɚɧɚ 1,5 ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ ɨɞɥɚɠɟ ɨɬɩɚɞ.
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɜɪɲɢ ɫɟ ɫɚɛɢʁɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɬɨ ɭ ɫɬɟɩɟɧɭ 44/15=2,93. ɇɚ ɬɚʁ
ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɩɨɫɬɢɠɟ ɡɚ ɫɤɨɪɨ ɬɪɢ ɩɭɬɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɫɬɟɩɟɧɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ, ɨɞɧɨɲɟʃɚ ɢ
ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ.
Ɂɚ ɢɡɪɚɞɭ ɩɥɚɧɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɦɨɪɚ ɫɟ ɩɨʄɢ ɢ ɨɞ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɩɨɫɬɚɜɤɢ:
Ɣ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ, ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɢ ɫɟɨɫɤɟ ɆɁ, ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɧɢʁɟɞɧɟ
"ɬɪɚɧɫɮɟɪ" ɫɬɚɧɢɰɟ, ʁɟɪ ɨɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ 11 ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɢ 27 ɫɟɨɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɧɢʁɟɞɧɚ ɧɢʁɟ ɭɞɚʂɟɧɚ ɜɢɲɟ ɨɞ 20 ɤɦ ɨɞ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɛɭɞɭʄɟ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɧɚ
ɩɨɬɟɡɭ "ɋɟɝɞɚ-ȳɟɥɟɧ Ⱦɨ". ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ
ɨɬɩɚɞɨɦ. ɢɡɝɪɚɞʃɚ "ɬɪɚɧɫɮɟɪ" ɫɬɚɧɢɰɚ ʁɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɚ ɬɟɤ ɡɚ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɜɟʄɨʁ
ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɨɞ 20 ɤɦ;
Ɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɫɟɥɟɤɰɢʁɭ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ, ʁɟɪ ʁɟ ɬɨ ɧɚʁɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ
ɧɚɱɢɧ ɢɡɞɜɚʁɚʃɚ ɪɟɰɢɤɥɚɛɢɥɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ, ɩɚɩɢɪɚ ɢ
ɤɚɪɬɨɧɚ, ɦɟɬɚɥɚ ɢ ɫɬɚɤɥɚ, ɤɚɨ ɢ ɛɢɨɨɬɩɚɞɚ. ɇɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɜɪɲɢ ɩɪɢɩɪɟɦɚ
ɡɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ, ɫɦɚʃɭʁɟ ɫɟ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɢ ɢ ɩɨɜɟʄɚɜɚ ɜɟɤ ɬɪɚʁɚʃɚ
ɞɟɩɨɧɢʁɟ;
Ɣ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɚɧ ɛɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɭ ɩɨɫɭɞɚ ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɨɬɩɚɞɚ;
Ɣ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɨɞɧɨɲɟʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɢɡɪɚɱɭɧɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɧɭ ɦɚɪɲɭɬɭ ɩɭɬɚ;
Ɣ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɧɚʁɩɨɝɨɞɧɢʁɭ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɡɚ ɩɪɚɠʃɟʃɟ ɩɨɫɭɞɚ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɨɬɩɚɞɚ;
Ɣ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɡɚɬɜɚɪɚʃɟ ɢ ɪɟɤɭɥɬɢɜɚɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɫɦɟɬɥɢɲɬɚ;
Ɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɭ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ.
Ɂɚ ɨɞɜɨʁɟɧɨ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ, ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɛɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɭ ɩɨɫɭɞɚ. Ɂɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ
ɫɥɟɞɟʄɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ:
Ɣ ɨɬɩɚɞ ɫɟ ɫɚɤɭɩʂɚ ɭ 16.000 ɤɚɧɬɢ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 80 ɥɢɬɚɪɚ ɢɡ 7.180 ɫɬɚɧɨɜɚ ɢ 9.250
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɭʄɚ. ɇɟɦɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ, ɚ ɤɚɧɬɟ ɫɟ ɩɪɚɡɧɟ ɫɜɚɤɢɯ
14 ɞɚɧɚ. Ʉɚɧɬɟ ɫɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ, ɚ ɧɟ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ;
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Ɣ ɨɬɩɚɞ ɢɡ ɫɬɚɧɨɜɚ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ, 1225 ɡɚɧɚɬɫɤɢɯ ɪɚɞʃɢ ɢ 689 ɦɚɥɢɯ ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɫɟ ɫɚɤɭɩʂɚ ɭ 320 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 ɢ 16 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ
5 ɦ3. Ʉɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɫɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ. ɇɟɦɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ
ɧɚɫɬɚɧɤɚ, ɨɫɢɦ ɞɨɧɟɤɥɟ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɤɭɩʂɚ ɭ ɠɢɱɚɧɢɦ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢɦɚ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1 ɦ3. Ʉɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɫɟ ɩɪɚɡɧɟ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ, ɚ ɠɢɱɚɧɢ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ, ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ;
Ɣ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɢ ɢɧɟɪɬɧɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɨɬɩɚɞ ɫɟ ɫɚɤɭɩʂɚ ɭ 250 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 ɢ 75 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5 ɦ3. ɇɟɦɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɨɬɩɚɞɚ, ɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ
ɫɟ ɩɪɚɡɧɟ ɫɟɞɦɢɱɧɨ;
Ɣ ɍ U.S. Steel Serbia d.o.o. ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ 100-200 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5 ɦ3. ɍɜɟɞɟɧɚ ʁɟ
"ɩɪɢɦɚɪɧɚ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɭ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɟ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,2 ɦ3, Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɢ ɭ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢɦɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 0,4 ɦ3, ɤɚɨ ɢ ɨɬɤɭɩ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ. Ɉɫɬɚɥɢ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢ ɨɬɩɚɞ ɢ ɩɪɚɠʃɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɫɟ ɜɪɲɢ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɚ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ.
ɉɪɚɡɧɢ ɫɟ ɨɤɨ 300 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ, ɦɟɫɟɱɧɨ;
Ɣ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɧɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ, ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɢ
ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ;
Ɣ 320 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 ɫɭ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɚ ɧɚ 55 ɥɨɤɚɰɢʁɚ (ɫɚɛɢɪɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɋȺɆ), 16 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5 ɦ3 ɧɚ 11 ɥɨɤɚɰɢʁɚ, ɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɧɚ 30 ɥɨɤɚɰɢʁɚ.
ɂɦɚʁɭʄɢ ɫɜɟ ɨɜɨ ɭ ɜɢɞɭ, ɚ ɭ ɰɢʂɭ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟɝ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɢ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɧɚɫɬɚɥɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ
ɧɚɫɬɚɧɤɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɪɢɩɪɟɦɢɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɩɨɫɭɞɟ.
Ɂɚ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɤɭʄɟ/ɫɬɚɧɨɜɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɬɪɢ ɜɪɫɬɟ ɩɨɫɭɞɚ:
Ɣ ɩɨɫɭɞɟ ɡɚ ɨɬɩɚɞ ɛɢɨɥɨɲɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ, ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ ɞɨ
12 ɥɢɬɚɪɚ ɫɚ ɩɨɤɪɟɬɧɢɦ ɩɨɤɥɨɩɰɟɦ ɢ ɭɦɟɬɤɨɦ ɨɞ
ɩɪɟɫɨɜɚɧɟ ɫɥɚɦɟ. ɋɥɚɦɚ ɫɥɭɠɢ ɤɚɨ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪ
ɜɚɡɞɭɯɚ ɤɨʁɢ ɨɦɨɝɭʄɭʁɟ ɚɟɪɨɛɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɭ ɩɨɫɭɞɢ ɢ
ɨɞɥɚɠɟ ɩɨʁɚɜɭ ɧɟɭɝɨɞɧɢɯ ɦɢɪɢɫɚ (ɡɛɨɝ ɚɧɚɟɪɨɛɧɨɝ
ɜɪɟʃɚ), ɚɩɫɨɪɛɭʁɟ ɤɚɩʂɢɜɭ ɮɚɡɭ ɢɡ ɛɢɨɨɬɩɚɞɚ,
ɚ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɨɞɧɨɫ ɋ/N ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɚɠɚɧ ɡɚ

ɋɥɢɤɚ 8: ɉɨɫɭɞɟ ɡɚ ɨɬɩɚɞ

ɭɪɚɜɧɨɬɟɠɭ ɩɪɨɰɟɫɚ ɯɭɦɢɮɢɤɚɰɢʁɟ;
Ɣ ɩɨɫɭɞɟ ɡɚ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ ɞɨ 45 ɥɢɬɚɪɚ;
Ɣ ɩɨɫɭɞɟ ɡɚ ɨɫɬɚɥɢ ɨɬɩɚɞ (ɪɚɞɧɢ ɬɟɪɦɢɧ ɡɚ ɨɫɬɚɥɢ ɨɬɩɚɞ
- ɬɪɟʄɢ ɫɟɝɦɟɧɬ). Ɍɪɟʄɢ ɫɟɝɦɟɧɬ ʁɟ ɫɜɟ ɲɬɨ ɧɢʁɟ
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ɛɢɨɨɬɩɚɞ ɢ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ: ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɚ, ɚɥɭɦɢɧɢʁɭɦɫɤɚ ɚɦɛɚɥɚɠɚ, ɫɢɬɧɢ
ɦɟɬɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ, ɢɬɞ. Ɂɚɩɪɟɦɢɧɚ ɬɪɟʄɟ ɩɨɫɭɞɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɭɞɟ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ ɞɨ 45
ɥɢɬɚɪɚ.
Ɉɜɚɤɜɢɦ ɢɡɛɨɪɨɦ ɩɨɫɭɞɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚʄɟ ɫɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɨɞɪɠɢɜɨɝ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ, ɚ ɬɨ ʁɟ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ.
ɍ ɝɪɚɞɭ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɫɟɥɟɤɰɢʁɭ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ
ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ 55 ɫɚɛɢɪɧɢɯ ɦɟɫɬɚ - ɋȺɆ. ɋɚɛɢɪɧɨ ɦɟɫɬɨ (ɋȺɆ) ʁɟ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ʁɚɜɧɨʁ
ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɧɚ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɝɪɭɩɚ ɩɨɫɭɞɚ ɡɚ ɩɪɢɯɜɚɬ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢɡ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ, ɡɚɧɚɬɫɤɟ ɪɚɞʃɟ, ɢɬɞ. ɋȺɆ ɢɦɚ ɱɟɬɢɪɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɨɫɭɞɟ, ɡɚ
ɛɢɨɨɬɩɚɞ, ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ, ɫɬɚɤɥɨ ɢ ɩɨɫɭɞɟ ɡɚ ɨɫɬɚɥɨ - ɱɟɬɜɪɢ ɫɟɝɦɟɧɬ. ɋɤɭɩ ɩɨɫɭɞɚ ɦɨɠɟ
ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɫɜɟ ɢɥɢ ɫɚɦɨ ɧɟɤɟ ɫɟɝɦɟɧɬɟ, ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ, ɧɩɪ. ɫɚɦɨ ɛɢɨɨɬɩɚɞ
ɢɥɢ ɫɚɦɨ ɛɢɨɨɬɩɚɞ ɢ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ. ɋȺɆ, ɩɨɪɟɞ ɨɜɟ ɱɟɬɢɪɢ ɜɪɫɬɟ ɩɨɫɭɞɚ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɢ
ɞɨɞɚɬɧɟ ɩɨɫɭɞɟ (ɉȿɌ, Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɟ, ɢɬɞ). ɋȺɆ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɱɢɧɟ ɩɨɫɭɞɟ:
Ɣ ɡɚ ɛɢɨɨɬɩɚɞ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 120 ɥɢɬɚɪɚ - 1,1 ɦ3. ɉɨɫɭɞɟ ɡɚ ɛɢɨɨɬɩɚɞ ɫɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɢɜɟ ɛɨʁɟ.
Ȼɪɨʁ ɩɨɫɭɞɚ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɝɭɫɬɢɧɟ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ, ɛɥɢɡɢɧɚ ɩɨɝɨɧɚ ɡɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɢɥɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɯɪɚɧɟ - ɯɨɬɟɥɢ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, ɦɟɫɚɪɟ, ɬɪɝɨɜɢɧɟ, ɢɬɞ;
Ɣ ɡɚ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 120 ɥɢɬɚɪɚ-5 ɦ3, ɲɬɨ ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɧɭ
ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɩɨɫɭɞɚ ɨɞ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ, ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɫɬɚɧɨɜɚ/ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ, (ɩɪɨɫɟɱɧɚ
ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ʁɟ 30-90 ɦɟɬɚɪɚ).Ʉɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɫɬɚɪɨɝ ɩɚɩɢɪɚ ɫɭ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɡɟɥɟɧɟ
ɛɨʁɟ ɢ ɢɡɝɥɟɞɚʁɭ ɤɚɨ ɜɟɥɢɤɟ ɤɨɪɩɟ;
Ɣ ɡɚ ɫɬɚɤɥɟɧɭ ɚɦɛɚɥɚɠɭ 120 ɥɢɬɚɪɚ-1,1 ɦ3, ɲɬɨ ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɧɭ
ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɩɨɫɭɞɚ ɨɞ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ, ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɫɬɚɧɨɜɚ/ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ, (ɩɪɨɫɟɱɧɚ
ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ʁɟ 30-90 ɦɟɬɚɪɚ);
Ɣ ɡɚ ɨɫɬɚɥɨ - ɱɟɬɜɪɬɢ ɫɟɝɦɟɧɬ ɜɚɠɢʄɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɨɫɭɞɟ (ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ).
ɇɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɟɥɢɤɢ ɢɡɛɨɪ ɪɚɡɧɢɯ ɩɨɫɭɞɚ ɡɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ
ɨɬɩɚɞɚ, ɪɚɡɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɢ ɛɨʁɚ.
ȼɚɠɧɨ ʁɟ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ɫɜɚɤɨ ɋȺɆ ɧɟ ɦɨɪɚ ɞɚ ɢɦɚ ɧɭɠɧɨ ɩɨɫɭɞɟ ɡɚ ɛɢɨɨɬɩɚɞ, ɢɥɢ ɡɚ
ɨɫɬɚɥɢ ɨɬɩɚɞ. Ɍɨ ʄɟ ɡɚɜɢɫɢɬɢ ɨɞ ɦɟɫɧɢɯ ɩɪɢɥɢɤɚ ɢ ɭ ɬɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɟɦɚ ɩɪɚɜɢɥɚ. ɉɨʁɟɞɢɧɚ
ɋȺɆ ʄɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɝɭɫɬɢɧɟ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ ɛɢɬɢ ɨɩɪɟɦʂɟɧɚ ɡɚ ɩɪɢɯɜɚɬ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɨɞɜɨʁɟɧɨ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ:
Ɣ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɚ - ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɚ ɩɨɫɭɞɚ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ʃɢɯ (ɦɪɟɠɚɫɬɚ, ɦɟɬɚɥɧɚ)
ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 0,4 - 1,0 ɦ3 ɢɥɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɟ ɞɨ 2,5 ɦ3;
Ɣ ɨɫɬɚɥɚ ɩɥɚɫɬɢɤɚ (ɩɨɥɢɦɟɪɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ) - ɩɨɫɭɞɟ 120-240 ɥɢɬɚɪɚ ɢɥɢ ɞɨ 2.500
ɥɢɬɚɪɚ;
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Ɣ ɫɬɚɤɥɨ, ʁɟɞɧɚ ɩɨɫɭɞɚ 120-240 ɥɢɬɚɪɚ;
Ɣ ɚɥɭɦɢɧɢʁɭɦɫɤɚ ɚɦɛɚɥɚɠɚ - ʁɟɞɧɚ ɩɨɫɭɞɚ (ɦɪɟɠɚɫɬɚ, ɦɟɬɚɥɧɚ) ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 200-600 ɥɢɬ;
Ɣ ɨɫɬɚɥɢ ɦɟɬɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ, ʁɟɞɧɚ ɩɨɫɭɞɚ 120-240 ɥɢɬɚɪɚ.
ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ, ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ, ɉȿɌ-ɚ, Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɢ ɫɬɚɤɥɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ
ɧɚɫɬɚɧɤɚ ʁɟ ɜɪɥɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɫɬɜɚɪ (ɩɨɝɥɚɜʂɟ 4.6. ɢ 4.6.2.), ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɚɤɨ ɫɟ ɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ. ɉɪɨɰɟɫ ɨɛɪɚɞɟ ɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ, ɫɟ
ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɚɦɨ ɧɚ ʃɢɯɨɜɨʁ ɦɟɯɚɧɢɱɤɨʁ ɩɪɟɪɚɞɢ ɢ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ. ɉɨɫɬɨʁɢ ɜɟɥɢɤɢ ɢɡɛɨɪ
ɩɨɫɭɞɚ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɬɩɚɞɚ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɭ ɬɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ.
ɍ ɫɚɞɚɲʃɟɦ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɫɟ ɜɟʄ ɜɪɲɢ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ, ɛɚɥɢɪɚʃɟ, ɦɥɟɜɟʃɟ ɢ
ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɭ ɰɟɥɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɫɟ ɨɝɥɟɞɚ ɭ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ ɧɟ ɜɪɲɢ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ (ɩɨɫɟɛɚɧ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɭ ɋȺɆ-ɭ), ɜɟʄ ɫɟ
ɨɧ ɩɪɢɤɭɩʂɚ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɝɚ ɞɨɧɨɫɟ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ
ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ, ɡɧɚɬɧɨ ʄɟ ɫɟ ɢ ɩɨɜɟʄɚɬɢ ɫɬɟɩɟɧ ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɩɪɢɩɪɟɦɚɬɢ ɡɚ
ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ. Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɩɚɩɢɪɚ ɤɚɨ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɟ ɫɢɪɨɜɢɧɟ ɫɦɚʃɭʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɡɚɝɚɻɟʃɚ ɢ
ɧɟɤɥɚɫɢɪɚɧɨɫɬ, ɩɚ ɫɟ ɨɞɜɚʁɚʃɟɦ ɧɟɩɚɩɢɪɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɚɬɚ ɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɦ ɤɥɚɫɢɪɚʃɟɦ ɩɨɫɬɢɠɭ
ɜɟʄɟ ɩɪɨɞɚʁɧɟ ɰɟɧɟ.
ɋɬɚɤɥɨ ɫɟ, ɞɨ ɫɚɞɚ, ɧɢʁɟ ɬɪɟɬɢɪɚɥɨ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ʁɟɪ ɫɟ ɧɢʁɟ ɧɢ ɫɚɤɭɩʂɚɥɨ, ɚɥɢ
ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɭɜɨɻɟʃɟ ɧɟɤɟ ɩɨɫɟɛɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ ɨɛɪɚɞɭ. ɇɚɢɦɟ, ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨ
ɫɬɚɤɥɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɫɨɪɬɢɪɚɬɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɨ ɛɨʂɟ ɩɥɚɫɢɪɚɬɢ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ
ɫɢɪɨɜɢɧɚ.

ɋɥɢɤɚ 9:

ɋɚɜɪɟɦɟɧɢ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɡɚ
ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɫɟɥɟɤɬɨɜɚʃɟ
ɫɬɚɤɥɟɧɟ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɩɪɟɦɚ ɛɨʁɢ ɫɬɚɤɥɚ
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Ƚɥɚɜɧɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɚ ɫɬɚɤɥɚ ɫɭ:
Ɣ ɫɦɚʃɟʃɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɧɨɜɨɝ ɫɬɚɤɥɚ. ɍɲɬɟɞɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɡɛɨɝ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɫɬɚɪɨɝ ɫɬɚɤɥɚ ʁɟ 25%;
Ɣ ɪɟɰɢɤɥɚɠɨɦ 1 ɬɨɧɟ ɫɬɚɤɥɚ ɭɲɬɟɞɢ ɫɟ 30 ɬɨɧɚ ɧɚɮɬɟ;
Ɣ ɪɟɰɢɤɥɚɠɚ ɫɬɚɪɨɝ ɫɬɚɤɥɚ ʁɟ ɛɨʂɚ ɡɛɨɝ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɝ ɡɚɝɚɻɟʃɚ ɜɚɡɞɭɯɚ;
Ɣ ɫɦɚʃɭʁɭ ɫɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɡɚ ɤɪɚʁʃɟ ɨɞɥɚɝɚʃɟ. ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ
ɬɨɦɟ ɞɚ ʁɟ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟ ɫɚɦɨ ɞɪɭɝɚ ɧɚʁɛɨʂɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ, ɚ ɧɚʁɛɨʂɟ ɟɤɨɥɨɲɤɨ ɪɟɲɟʃɟ
ʁɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɨɜɪɚɬɧɢɯ ɮɥɚɲɚ;
Ɣ Ⱥɤɨ ɤɨɪɢɫɬɢɦɨ ɫɬɚɪɟ ɮɥɚɲɟ, ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ 1 ɤɝ ɫɬɚɤɥɚ ɛɢʄɟ ɧɚɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨ 20 ɥ
ɜɨɞɟ ɦɚʃɟ, 1.5 ɤɝ ɫɢɪɨɜɢɧɚ, 1.4 ɄWɯ ɟɧɟɪɝɢʁɟ, ɚ ɟɦɢɫɢʁɚ ɝɚɫɨɜɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɦɚʃɚ ɡɚ 25%.
Ɉɛɪɚɞɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɫɟ ɜɪɲɢ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ʁɟ ʃɟɝɨɜɨ
ɫɚɤɭɩʂɟʃɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɭ ɦɪɟɠɚɫɬɢɦ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢɦɚ ɭ ɋȺɆ-ɭ.
Ɉɛɪɚɞɚ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɫɟ ɜɪɲɢ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ, ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ʃɟɝɨɜɨ
ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ. ɇɚɢɦɟ, ɭ ɋȺɆ-ɭ ɧɢʁɟ, ɞɨ ɫɚɞɚ, ɛɢɥɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
ɡɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɢ.
5.5. Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɛɪɨʁɚ ɢ ɜɪɫɬɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
Ȼɪɨʁ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɩɪɟɦɚ ɛɪɨʁɭ ɋȺɆ.
5.5.1. Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ ɩɨɫɭɞɚ ɡɚ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɤɭʄɟ ɢ ɫɬɚɧɨɜɟ
Ɂɚ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɤɭʄɟ ɢ ɫɬɚɧɨɜɟ (ɞɨ ɫɚɞɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɨɤɨ 16.000 ɤɚɧɬɢ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ ɩɨ 80 ɥɢɬɚɪɚ),
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɨ ɬɪɢ ɩɨɫɭɞɟ ɢ ɬɨ ʁɟɞɧɭ ɨɤɨ 12 ɥɢɬɚɪɚ ɡɚ ɛɢɨɨɬɩɚɞ, ʁɟɞɧɭ ɨɞ 45 ɥɢɬɚɪɚ
ɡɚ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ ɢ ʁɟɞɧɭ ɞɨ 45 ɥɢɬɚɪɚ ɡɚ ɨɫɬɚɥɢ ɨɬɩɚɞ. ɇɨɪɦɚɥɧɨ, ɨɜɨ ʁɟ ɫɚɦɨ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɢ
ɩɪɟɞɥɨɝ. ɋɚɦɢ ɜɥɚɫɧɢɰɢ ɫɬɚɧɨɜɚ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɭʄɚ ɧɚɛɚɜʂɚʁɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɩɨɫɭɞɟ ɢ ɫɚɦɢ
ɫɧɨɫɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɧɚɛɚɜɤɟ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɢ ɜɪɫɬɚ ɩɨɫɭɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ, ɚɥɢ ʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɫɚɪɚɞʃɭ ɫɚ ɪɚɞɧɢɰɢɦɚ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ ɡɛɨɝ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ ɥɨɤɚɰɢʁɟ
ɩɨɫɭɞɚ ɢ ɜɪɫɬɟ ɨɬɩɚɞɚ. Ⱥɤɨ ɫɟ ɭ ɩɨɫɭɞɚɦɚ ɧɚɥɚɡɢ ɛɢɨɨɬɩɚɞ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɞɚ ɫɟ ɬɚ
ɜɪɫɬɚ ɨɬɩɚɞɚ ɢɡɧɨɫɢ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ (ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɥɟɬʃɟɦ ɩɟɪɢɨɞɭ)
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5.5.2. Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ ɩɨɫɭɞɚ ɡɚ ɡɚɧɚɬɧɫɤɟ ɪɚɞʃɟ, ɦɚɥɭ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɫɬɚɧɨɜɟ
ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ
ɍ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ ʁɟ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɨ ɭɤɭɩɧɨ 55 ɋȺɆ, ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ, ɞɨ ɫɚɞɚ, ɧɚɥɚɡɢ 320
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3. ɍɜɨɻɟʃɟ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɧɚ
ɫɜɚɤɨɦ ɋȺɆ. ɉɨɪɟɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ, ɤɨʁɢ ʄɟ ɭɛɭɞɭʄɟ ɫɥɭɠɢɬɢ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɨɫɬɚɥɟ ɜɪɫɬɟ
ɨɬɩɚɞɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɟ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3:
Ɣ ɧɚʁɦɚʃɟ ʁɟɞɚɧ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚ ɛɢɨɨɬɩɚɞ - ɭɤɭɩɧɨ 55 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ;
Ɣ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 ɡɚ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ - ɭɤɭɩɧɨ 55 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ;
Ɣ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 ɡɚ ɫɬɚɤɥɨ - ɭɤɭɩɧɨ 55 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ.
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɚɤɰɢʁɟ “Ɉɱɢɫɬɢɦɨ ɋɪɛɢʁɭ“, Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɭɩɭɬɢɥɨ
ʁɟ 27. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 2009. ɝ. ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɞɨɧɚɰɢʁɭ ɜɪɟɞɧɭ ɩɪɟɤɨ 500 000 ɞɢɧɚɪɚ, ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ 20
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 ɢ 10 ɠɢɱɚɧɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɭ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɧɚ
ɫɥɢɰɢ 10.

ɋɥɢɤɚ 10: Ʉɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɢɡ ɞɨɧɚɰɢʁɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
Ɋɚɱɭɧɚ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɋȺɆ ɧɚɥɚɡɢ ɢ ɦɢɧɢɦɭɦ ʁɟɞɚɧ ɦɪɟɠɚɫɬɢ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ
1 ɦ3 ɡɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɭ ɢ ɧɚʁɦɚʃɟ ʁɟɞɚɧ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 0,4 ɦ3 ɡɚ Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɟ.
ɍɜɨɻɟʃɟɦ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɧɚɛɚɜɢɬɢ ɭɤɭɩɧɨ 165
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ ɢɡɦɟɻɭ 1-2,5 ɦ3. ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɜɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ȳɄɉ
Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʄɟ ʃɟɝɨɜɨ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ.
ɇɚɛɚɜɤɨɦ ɧɨɜɟ ɜɪɫɬɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɧɚɬɧɨ ʄɟ ɛɢɬɢ ɫɦɚʃɟɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ 320
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ. ɇɟɤɢɦɚ ɨɞ ʃɢɯ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɪɟɢɧɚɱɢɬɢ ɧɚɦɟɧɚ. ɇɚɢɦɟ, ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɦɨɝɭ ɞɚ
ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɩɟɩɟɥɚ (ɭ ɡɢɦɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ), ɢɬɞ. ɋɜɚɤɚɤɨ, ɨɜɨ ʄɟ ɫɟ ɨɞɪɟɻɢɜɚɬɢ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɫɤɭɩʂɚʃɚ ɢ ɨɞɧɨɲɟʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɜɪɫɬɚ ɨɬɩɚɞɚ.
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ɋɥɢɤɚ 11: Ʉɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɡɚ ɩɚɩɢɪ, ɩɥɚɫɬɢɤɭ ɢ ɫɬɚɤɥɨ
Ɂɛɨɝ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɚɤɭɩʂɚ ɛɢɨɨɬɩɚɞ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɞɨ ɫɚɞɚ, ɩɪɚɠʃɟʃɟ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ.
5.5.3. Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ ɩɨɫɭɞɚ ɭ ɩɪɢɜɪɟɞɢ
ɍ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ 11 ɋȺɆ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ 16 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5 ɦ3, ɚ 30
ɋȺɆ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦ ɤɪɭɝɨɜɢɦɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ
U.S.Steel Serbia d.o.o. ɍ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɚ ɬɢɦ ɮɢɪɦɚɦɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɋȺɆ ɧɚɛɚɜɢɬɢ ɢ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɟ ɡɚ ɛɢɨɨɬɩɚɞ, ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ ɢ ɫɬɚɤɥɨ. ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɜɟɫɬɢ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɦɪɟɠɚɫɬɢɯ
ɩɨɫɭɞɚ ɡɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ. ɇɚɛɚɜʂɟɧɢ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɛɢ ɛɢɥɢ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ ɬɢɯ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɚɠʃɟʃɚ ɩɨɫɭɞɚ ɛɢ ɫɟ ɞɨɝɨɜɚɪɚɥɚ ɫɚ ɬɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɢ ɡɚɜɢɫɢɥɚ ɛɢ ɨɞ
ɜɪɫɬɟ ɢ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɫɚɤɭɩʂɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ.
Ɍɟɲɤɨ ʁɟ ɬɚɱɧɨ ɢɫɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɛɪɨʁ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ, ʁɟɪ ʄɟ ɬɚʁ ɛɪɨʁ ɡɚɜɢɫɢɬɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɨɞ
ɫɚɦɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ. ɇɚɛɚɜɤɚ ɬɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɧɟʄɟ ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɚ ɭɤɭɩɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ȳɄɉ
Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ.

ɋɥɢɤɚ 12: Ʉɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɡɚ ɪɚɡɧɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɬɩɚɞɚ
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Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ, ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɟɥɢɤɢ ɢɡɛɨɪ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ, ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɦɟɧɚ, ɛɨʁɚ ɢ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ. ɍ ɬɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɜɟʄɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ.
5.5.4. Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɆɁ
ɍ 27 ɫɟɨɫɤɢɯ ɆɁ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ 27 ɋȺɆ (ɩɪɢɧɰɢɩ ʁɟɞɧɨ ɫɟɥɨ - ʁɟɞɚɧ ɋȺɆ). ɍ
ɫɜɚɤɨɦ ɋȺɆ ʄɟ ɛɢɬɢ ɫɚɦɨ ɩɨ ʁɟɞɚɧ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 ɡɚ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ ɢ ʁɟɞɚɧ ɡɚ
ɫɬɚɤɥɨ (ɦɨɠɟ ɢ ɜɟʄɟ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɩɨɤɚɠɟ ɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ), ɤɚɨ ɢ ɦɪɟɠɚɫɬɢ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ
ɡɚ ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɭ. ɇɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɚɬɢ ɢ ɩɨɫɭɞɭ ɡɚ ɛɢɨɨɬɩɚɞ, ʁɟɪ ɫɟ ɛɢɨɨɬɩɚɞ ɭ
ɫɟɥɢɦɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɢɫɯɪɚɧɭ ɫɬɨɤɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɧɚɦɟɧɟ. ɋɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɡɛɨɝ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ
ɩɨɫɭɞɚ, ɩɪɚɠʃɟʃɟ ɩɨɫɭɞɚ ɭ ɋȺɆ ɧɢʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɜɪɲɢɬɢ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ. Ⱦɨɜɨʂɧɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧɩɭɬ ɭ
14 ɞɚɧɚ (ɞɜɚ ɩɭɬɚ ɦɟɫɟɱɧɨ). ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɧɚɛɚɜɢɬɢ ɩɨ 27 ɩɨɫɭɞɚ ɡɚ ɫɬɚɤɥɨ ɢ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ, ɤɚɨ ɢ
ɩɨ 27 ɦɪɟɠɚɫɬɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ.
ɍ 27 ɋȺɆ-ɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɤɭɩɧɨ ɧɚɛɚɜɢɬɢ 27 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ, 27 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
ɡɚ ɫɬɚɤɥɨ, 27 ɦɪɟɠɚɫɬɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɭ ɢ 27 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɭ.
ɉɨɪɟɞ ɋȺɆ, ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɟɥɭ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɜɚɤɨ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ ɧɚɛɚɜɢ ɢ ɦɚʃɟ ɩɨɫɭɞɟ (ɫɥɢɱɧɨ ɤɚɨ ɢ ɡɚ
ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɤɭʄɟ ɢ ɫɬɚɧɨɜɟ, ɬɚɱɤɚ 5.4.1). Ɍɟ ɩɨɫɭɞɟ ɛɢ
ɛɢɥɟ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ ɬɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ, ɚ ɩɪɚɡɧɢɥɚ ɛɢ ɫɟ ɭ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɚ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ.
ɋɥɢɤɚ 13: Ɇɨɝɭʄɢ ɢɡɛɨɪ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɛɨʁɚɦɚ,
ɫɚ ɢɥɢ ɛɟɡ ɩɚɩɭɱɢɰɟ, ɡɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ

5.6. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
Ɂɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ, ɭɡ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɜɨɡɧɢ ɩɚɪɤ, ɧɚɛɚɜɢɬɢ ɢ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɨɩɪɟɦɭ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɭ ɫɟɩɚɪɢɫɚɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ. ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɬɢɩɨɜɢ ɚɭɬɨɫɦɟʄɚɪɚ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭ ɬɪɚɠɟɧɟ ɡɚɯɬɟɜɟ ɡɚ ɢɡɧɨɲɟʃɟɦ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɟɦ,
ɚɥɢ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʃɢɯɨɜ ɛɪɨʁ ɩɨɜɟʄɚɬɢ ɡɚ ɬɪɢ ɚɭɬɨɫɦɟʄɚɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 15 ɦ3.
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ɍɫɜɨʁɟɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɨɦ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɨɬɩɚɞɚ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ, ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ, ɫɚ
ɨɛɢɥɚɫɰɢɦɚ ɋȺɆ-ɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɩɭʃɟɧɨɫɬɢ ɫɭɞɨɜɚ, ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɜɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɚ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚ.
ɍɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɭ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɭ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɡɢɦɫɤɢɦ ɢ ɥɟɬʃɢɦ ɦɟɫɟɰɢɦɚ, ɨɧɞɚ
ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɥɟɬʃɢ ɢ ɡɢɦɫɤɢ ɪɟɠɢɦ ɪɚɞɚ. Ɂɚ ɞɨɛɪɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɚ
ɨɬɩɚɞɚ, ɜɨɡɧɢ ɩɚɪɤ ɦɨɪɚ ɞɚ ɡɚɞɨɜɨʂɢ ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɝɪɚɞɭ. ɉɨɬɪɟɛɧɨ
ʁɟ ɧɚɛɚɜɢɬɢ ɧɨɜɨ ɜɨɡɢɥɨ ɡɚ ɛɢɨɨɬɩɚɞ. Ɍɨ ʁɟ ɦɚɥɨ ɢɥɢ ɜɟɥɢɤɨ ɜɨɡɢɥɨ (ɩɪɟɦɚ ɩɪɨɰɟɧɢ), ɤɨʁɟ ʄɟ
ɛɢɬɢ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ ɨɬɩɚɞɚ. ɋɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ (ɭ ɥɟɬʃɢɦ
ɦɟɫɟɰɢɦɚ) ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ʁɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɛɢɨɨɬɩɚɞ, ɡɛɨɝ ɧɟɭɝɨɞɧɨɝ ɦɢɪɢɫɚ. Ɉɫɬɚɥɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɬɩɚɞɚ
ɬɪɟɛɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɬɢ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɢ ɩɨɩɭʃɟɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ (ɩɨɫɭɞɚ) ɢ ɦɨɝɭ ɫɟ
ɩɪɢɤɭɩʂɚɬɢ ɢ ɩɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɚɧɚ, ɛɟɡ ɧɚɪɭɲɚɜɚʃɚ ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɢɯ/ɚɦɛɢʁɟɧɬɚɥɧɢɯ ɡɚɯɬɟɜɚ. Ɉɫɬɚɥɚ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɪɢɫɬɢɥɚ ɛɢ ɫɟ ɡɚ ɨɞɜɨɡ ɨɫɬɚɥɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ. Ɂɚ ɨɞɜɨɡ
ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ, ɫɬɚɤɥɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɦɟɬɚɥɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɦɚʃɚ ɜɨɡɢɥɚ ɞɨ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ.
Ɂɚ ɨɜɟ ɧɚɦɟɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɫɥɭɠɢ ɜɨɡɢɥɨ Ɂɚɫɬɚɜɚ ɬɭɪɛɨ Ɋɢɜɚɥ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 4 ɦ3, ɤɨʁɟ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɩɪɟɧɟɫɟ 4 ɦɪɟɠɚɫɬɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ ɩɨ 1 ɦ3. Ɂɚ ɩɪɚɠʃɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5 ɦ3 ɢ
ɞɚʂɟ ʄɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɚɭɬɨɩɨɞɢɡɚɱɢ.
ɋɟɥɟɤɬɢɜɧɨ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɢɦɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɭ ɜɟʄɭ ɧɚɫɢɩɧɭ ɝɭɫɬɢɧɭ ɨɞɥɨɠɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ
ɲɬɨ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɜɟʄɟ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɫɬɢ ɜɨɡɢɥɚ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ɨɬɩɚɞɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɦɚʃɟʃɟ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ
ɩɪɟɻɟɧɢɯ ɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɜɪɟɦɟ. Ɉɜɨ ʁɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɚɤɨ ɫɟ ɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ʄɟ ɫɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɨɞɜɨɡ ɨɬɩɚɞɚ ɢɡ ɫɟɨɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ.
Ɂɛɨɝ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɛɪɨʁɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɫɟɨɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɭɜɨɻɟʃɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɜɨɡɧɢ ɩɚɪɤ ɩɨɜɟʄɚɬɢ:
Ɣ ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ ɬɪɢ ɚɭɬɨɫɦɟʄɚɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 15 ɦ3 ɡɚ ɩɪɚɠʃɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3;
Ɣ ɡɚ ʁɟɞɧɨ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɜɨɡɢɥɚ ɤɢɩɟɪ - 3ɬ;
Ɣ ʁɟɞɧɨ ɜɨɡɢɥɨ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɦɪɟɠɚɫɬɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1 ɦ3 ɢ ɦɚʃɢɯ ɡɚɩɪɟɦɢɧɚ
ɡɚ ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɭ.
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6.0. ɉɈɌɊȿȻɇȿ ɂɇȼȿɋɌɂɐɂȳȿ
Ɂɚ

ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ

ɦɨɞɟɪɧɨɝ

ɫɢɫɬɟɦɚ

ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ

ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ

ɢ

ɢɧɟɪɬɧɢɦ

ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɧɚ ɰɟɥɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɢ ɭɜɨɻɟʃɟ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɨɬɩɚɞɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɫɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ.
ɉɪɢ ɢɡɪɚɱɭɧɚɜɚʃɭ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ, ɤɚɨ ɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨ-ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɤɭʄɟɝ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ, ɬɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ʁɟ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɨɬɩɚɞɚ
ɪɚɞɧɨɢɧɬɟɧɡɢɜɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ, ɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɤɚɩɢɬɚɥɧɨ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ. ɉɨɬɪɟɛɧɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɬɟɤɭʄɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɫɟ ɨɞ ɝɪɚɞɚ/ɨɩɲɬɢɧɟ ɢ ɡɚɜɢɫɟ
ɤɨɥɢɱɢɧɟ

ɨɬɩɚɞɚ,

ɫɢɫɬɟɦɚ

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

ɞɨ

ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ

ɞɟɩɨɧɢʁɟ

ɢ

ɪɟɰɢɤɥɚɠɧɢɯ

ɰɟɧɬɚɪɚ/ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɫɬɚɧɢɰɚ.
ɉɨɬɪɟɛɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɭ ɬɪɢ ɝɪɭɩɟ:
Ɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɧɨɜɢɯ ɜɪɫɬɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ;
Ɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɧɨɜɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ;
Ɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɡɚ ɡɚɬɜɚɪɚʃɟ ɢ ɪɟɤɭɥɬɢɜɚɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɭ
Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨɦ ɩɨʂɭ;
Ɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɡɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ.
6.1. ɉɨɬɪɟɛɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɧɨɜɢɯ ɜɪɫɬɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
ɇɟɨɩɯɨɞɧɚ ʁɟ ɧɚɛɚɜɤɚ ɧɨɜɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɭ 55 ɋȺɆ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ ɢ ɭ 27 ɋȺɆ ɭ
ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ.
ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɋȺɆ ɭ ɝɪɚɞɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɧɚɛɚɜɢɬɢ ɩɨ ʁɟɞɚɧ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚ ɛɢɨɨɬɩɚɞ, ɩɨ ʁɟɞɚɧ
ɡɚ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ ɢ ʁɟɞɚɧ ɡɚ ɫɬɚɤɥɨ - ɭɤɭɩɧɨ 165 ɧɨɜɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɢ 27 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ ɛɢɨɨɬɩɚɞ ɢ 27 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ ɫɬɚɤɥɨ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɋȺɆ, ɤɚɨ ɢ 27
ɦɪɟɠɚɫɬɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɭ ɢ 27 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɭ.
Ɂɧɚɱɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɤɭɩɧɨ:
Ɣ ɭɤɭɩɧɨ 219 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ ɛɢɨɨɬɩɚɞ, ɫɬɚɤɥɨ ɢ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ;
Ɣ ɭɤɭɩɧɨ 164 ɦɪɟɠɚɫɬɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɭ.
ɍɤɭɩɧɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɫɭ 5.966.000,00 ɞɢɧɚɪɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ:
219 ɯ 22.000,00 ɞɢɧɚɪɚ = 4.818.000,00 ɞɢɧɚɪɚ
164 ɯ 7.000,00 ɞɢɧɚɪɚ = 1.148.000,00 ɞɢɧɚɪɚ
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6.2. ɉɨɬɪɟɛɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɧɨɜɢɯ ɜɨɡɢɥɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɚɛɟɥɟ 4.3. ɥɚɤɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɜɢɞɟɬɢ ɞɚ ʁɟ ɜɨɡɧɢ ɩɚɪɤ ɞɟɥɚ Ɋȳ ɑɢɫɬɨʄɟ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɟ ɫɦɟʄɚ, ɭ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɥɨɲɟɦ ɫɬɚʃɭ ɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ʁɟ ɧɚɛɚɜɤɚ
ɧɨɜɢɯ ɜɨɡɢɥɚ. Ɉɜɚ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ ʁɟ ɭɬɨɥɢɤɨ ɚɤɬɭɟɥɧɢʁɚ, ɚɤɨ ɫɟ ɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɭ
ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɭɤʂɭɱɢɬɢ ɢ ɫɟɨɫɤɟ ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ. ɉɨɪɟɞ ɩɨɜɟʄɚɧɟ
ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɨɬɩɚɞɚ, ɩɨɜɟʄɚɜɚ ɫɟ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭʁɟ ɨɬɩɚɞ. ɋɚɞɚɲʃɚ, ɭɤɭɩɧɚ,
ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɚɭɬɨɫɦɟʄɚɪɚ ɢɡɧɨɫɢ 20.435.049,50 ɞɢɧɚɪɚ, ɚɭɬɨɩɨɞɢɡɚɱɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɚʁɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ,
ɚ ɭɤɭɩɧɚ, ɫɚɞɚɲʃɚ, ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ʁɟ 28.317.717,27 ɞɢɧɚɪɚ.
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ʁɟ 1.129.468,70 ɞɢɧɚɪɚ.
Ɂɚ ɧɨɜɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɢ ɨɞɧɨɲɟʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɪɢɦɚɪɧɭ ɫɟɥɟɤɰɢʁɭ
ɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɫɟɨɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɧɚɛɚɜɢɬɢ ɢ ɧɨɜɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɬɨ:
Ɣ ɬɪɢ ɚɭɬɨɫɦɟʄɚɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 15 ɦ3;
Ɣ ɡɚɫɬɚɜɚ ɬɭɪɛɨ Ɋɢɜɚɥ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 4 ɦ3;
Ɣ ɚɭɬɨɫɦɟʄɚɪ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 7 ɦ3.
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ʁɟɞɧɨɝ ɚɭɬɨɫɦɟʄɚɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 15 ɦ3 ʁɟ ɨɤɨ 12.500.000,00, ɡɧɚɱɢ ɭɤɭɩɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɭ ɨɤɨ 37.500.000,00 ɞɢɧɚɪɚ. Ɂɚɫɬɚɜɚ ɬɭɪɛɨ ɪɢɜɚɥ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 4 ɦ3 (ɨɫɧɨɜɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ) ɡɚ ɢɡɧɨɲɟʃɟ 4 ɦɪɟɠɚɫɬɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɜɪɟɞɢ ɨɤɨ 10.000.000,00 ɞɢɧɚɪɚ, ɤɚɨ
ɢ ɚɭɬɨɫɦɟʄɚɪ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 7 ɦ3.
Ɂɧɚɱɢ, ɭɤɭɩɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɱɟɬɢɪɢ ɧɨɜɚ ɜɨɡɢɥɚ ɫɭ
57.500.000,00 ɞɢɧɚɪɚ.
6.3. ɉɨɬɪɟɛɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ
Ɋɚɞɢ ɭɜɨɻɟʃɚ "ɩɪɢɦɚɪɧɟ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɢ, ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ ɢ
ɫɬɚɤɥɚ, ɡɧɚɬɧɨ ʄɟ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɬɢ ɢ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɮɪɚɤɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ʄɟ ɫɟ ɞɨɩɪɟɦɚɬɢ ɭ
Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ. ɋɬɟɩɟɧ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ ɬɢɦɟ ʄɟ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɬɢ ɧɚ 12,3%, ɚɥɢ ɚɤɨ ɫɟ ɪɚɱɭɧɚ ɢ
ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɞ 21.680 ɬ/ɝɨɞɢɲʃɟ ɛɢɨɨɬɩɚɞɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɟ ɩɨɫɥɟ "ɩɪɢɦɚɪɧɟ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɨɞɜɨɡɢɬɢ ɧɚ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɭ "ɋɟɝɞɚ" - ȳɟɥɟɧ Ⱦɨɥɭ, ɭɤɭɩɧɢ ɫɬɟɩɟɧ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ ʄɟ ɛɢɬɢ

33,9%.

ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɨɩɪɟɦɢɬɢ ɦɥɢɧɨɦ ɡɚ ɭɫɢɬʃɚɜɚʃɟ ɫɬɚɤɥɚ, ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨɦ
ɩɪɟɫɨɦ ɡɚ ɩɚɩɢɪ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢɦɚ ɡɚ ɩɪɢɯɜɚɬ ɫɟɩɚɪɢɫɚɧɨɝ ɫɬɚɤɥɚ ɢ ɩɚɩɢɪɚ, ɉȿɌ
ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ. Ɍɟɲɤɨ ʁɟ ɢɡɪɚɱɭɧɚɬɢ ɬɚɱɧɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɩɪɟɦɟ ɤɨʁɭ ɬɪɟɛɚ ɧɚɛɚɜɢɬɢ, ɚɥɢ ʁɟ
ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɨ ɭɤɭɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɤɨ 5.550.000,00 ɞɢɧɚɪɚ.
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6.4.ɉɨɬɪɟɛɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɡɚ ɡɚɬɜɚɪɚʃɟ ɢ ɪɟɤɭɥɬɢɜɚɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɭ Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨɦ ɩɨʂɭ
Ɂɚ ɡɚɬɜɚɪɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ (ɫɦɟɬɥɢɲɬɚ) ɭ Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨɦ ɩɨʂɭ ɢ ɧɚɩɭɲɬɟɧɨɦ ɤɨɪɢɬɭ ɪɟɤɟ
ȳɟɡɚɜɟ, ɤɨʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɚɜɭ ɫɪɚɦɨɬɭ ɡɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɤɨ 15.000.000,00
ɞɢɧɚɪɚ.
ɉɨɫɬɨʁɢ ɞɟɬɚʂɧɨ ɭɪɚɻɟɧ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚɬɜɚɪɚʃɚ ɢ ɪɟɤɭɥɬɢɜɚɰɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɦɟɬɥɢɲɬɚ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɟɝɚ ɢɡɧɟɬɨɝ, ɭɤɭɩɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ, ɫɭ
84.016.000,00 ɞɢɧɚɪɚ
ɍɤɭɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʄɟ ɮɚɤɬɭɪɢɫɚɧɭ ɫɟɞɦɨɦɟɫɟɱɧɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ.

ɋɥɢɤɚ 14: Ⱥɭɬɨɩɨɞɢɡɚɱ ɎȺɉ 1314

ɋɥɢɤɚ 15: Ⱥɭɬɨɫɦɟʄɚɪ ɎȺɉ 1317/36
(ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ1,1 ɦ3)
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7.0. ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳȿ ɉɅȺɇȺ ɍɉɊȺȼȴȺȵȺ ɈɌɉȺȾɈɆ
Ƚɥɚɜɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɬɟɪɟɬ ɡɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɢʄɟ ɩɨɞɟʂɟɧ ɢɡɦɟɻɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ, ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɛɭʇɟɬɚ, ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɛɭʇɟɬɚ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɧɚɦɟɧɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɢ ɫɬɪɚɧɢɯ ɢɥɢ ɞɨɦɚʄɢɯ
(ɢɡɚɛɪɚɧɢɯ) ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɚ. Ɂɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɉɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ,
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ ɢɡɜɨɪɟ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ:
Ⱥ. ɉɪɢɦɟɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚ "ɡɚɝɚɻɢɜɚɱ ɩɥɚʄɚ" ɢ "ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɩɥɚʄɚ"
Ɣ ɋɪɟɞɫɬɜɚ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ ɫɭ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ. ɍ ɩɪɢɧɰɢɩɭ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɫɟ
ɧɚɞɨɤɧɚɞɟ ɤɪɨɡ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɭ ɪɚɡɭɦɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɬɩɥɚɬɟ;
Ɣ ɇɚɦɟɧɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɦɟɧɫɤɢɯ
ɮɨɧɞɨɜɚ ɤɨʁɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʁɭ ɩɪɢɯɨɞɟ ɨɞ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɡɚɝɚɻɢɜɚʃɟ ɢ ɞɟɨ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɪɟɫɭɪɫɚ. Ɉɜɢ ɮɨɧɞɨɜɢ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɟ ɩɨɜɨʂɧɟ ɢɥɢ ɛɟɫɤɚɦɚɬɧɟ
ɤɪɟɞɢɬɟ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ȼ. Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɚ ɢ ɝɪɚɞɫɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ɣ ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɞɨɞɟʂɟɧɚ ɪɟɫɨɪɧɢɦ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɢɦɚ;
Ɣ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ.
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɚɪɚɧɠɦɚɧ ɡɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ ɛɢʄɟ, ɜɟɪɨɜɚɬɧɨ,
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɤɪɨɡ ɢɡɛɨɪ ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɤɨɦɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɩɨɧɭɻɟɧɟ ɤɨɧɰɟɫɢʁɟ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɨɬɩɚɞɨɦ, ɬɨɤɨɦ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ. ɍ ɬɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ, ɩɪɟɞɫɬɨʁɢ ɩɨɫɚɨ ɨɤɨ ɢɡɛɨɪɚ
ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɤɚɨ ɢ ɫɜɢɯ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɟ ɡɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɟ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɟɝɨɜɨɪɚ ɫɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɫɜɟ
ɩɨɞɚɬɤɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢ ɭ ɨɜɨɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ, ɚɥɢ ɢ ɫɜɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɢɡ Ʌɨɤɚɥɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɨɫɬɚɥɢɯ ɝɪɚɞɨɜɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɬɢ ɨɬɩɚɞ ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ
ȳɟɥɟɧ Ⱦɨ.
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8.0. ɋɈɐɂȳȺɅɇɂ ȺɋɉȿɄɌɂ ɋɌɊȺɌȿȽɂȳȿ ɍɉɊȺȼȴȺȵȺ ɈɌɉȺȾɈɆ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ:
Ɣ ɧɚɱɢɧɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɝɟɧɟɪɢɫɚʃɟ ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɨɫɬɚɥɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢ
ɡɚɯɬɟɜɟ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ;
Ɣ ɭɱɟɲʄɟ ɫɜɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɭ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɨɬɩɚɞɨɦ ɤɪɨɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ;
Ɣ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɨɬɩɚɞɨɦ.
ɇɚɫɬɚʁɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨɞ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ʃɢɯɨɜɟ
ɩɨɬɪɨɲʃɟ, ɚ ɬɢɦɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɫɨɰɢɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. ɍ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɧɚɫɬɚʁɚʃɟ
ɨɬɩɚɞɚ ʁɟ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɞɧɨɫɨɦ ʂɭɞɢ ɩɪɟɦɚ ɨɬɩɚɞɭ:
Ɣ ʃɢɯɨɜɨɦ ɧɚɱɢɧɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ ɪɭɤɨɜɚʃɭ ɨɬɩɚɞɨɦ;
Ɣ ʃɢɯɨɜɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɡɚ ɫɦɚʃɟʃɟ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢʁɭ ɨɬɩɚɞɚ;
Ɣ ɫɬɟɩɟɧɭ ɞɨ ɤɨʁɟɝ ɨɧɢ ɪɚɡɞɜɚʁɚʁɭ ɨɬɩɚɞ (ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ
ɨɬɩɚɞɚ);
Ɣ ɫɬɟɩɟɧɭ ɧɟɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɨɞɥɚɝɚʃɚ.
ɋɬɚɜ ɢ ɨɞɧɨɫ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɧɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ
ɨɬɩɚɞɚ, ɜɟʄ ɢ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɚɯɬɟɜɟ ɧɚ ɭɫɥɭɝɟ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ʃɢɯɨɜ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ
ɜɨʂɭ ɡɚ ɩɥɚʄɚʃɟɦ ɭɫɥɭɝɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ. ɋɚɞɚ ɨɤɨ 15% ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɧɢɤɚɞ ɧɟ ɩɥɚʄɚ ɭɫɥɭɝɟ
ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɢ ɢɡɧɨɲɟʃɚ ɨɬɩɚɞɚ. ɇɚ ʃɢɯɨɜ ɨɞɧɨɫ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɭɬɢɰɚɬɢ ɤɪɨɡ ɤɚɦɩɚʃɭ
ɪɚɡɜɢʁɚʃɚ ʁɚɜɧɟ ɫɜɟɫɬɢ ɢ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟ ɦɟɪɟ ɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɭɬɢɰɚʁɢɦɚ ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ
ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɡɞɪɚɜʂɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝ ɨɞɥɚɝɚʃɚ. Ɍɚɤɜɚ
ɤɚɦɩɚʃɚ ɬɪɟɛɚ, ɬɚɤɨɻɟ, ɞɚ ɢɧɮɨɪɦɢɲɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɨ ʃɟɝɨɜɢɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɦɚ ɤɚɨ
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɫɥɭɝɟ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ.
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɚɫɩɟɤɬɚ ɫɭ:
Ɣ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɩɪɟɦɚ ɫɬɜɚɪɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɡɚ ɭɫɥɭɝɚɦɚ;
Ɣ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɪɭɤɨɜɚʃɚ ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ;
Ɣ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ʁɚɜɧɟ ɫɜɟɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɨ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ ɢ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɬɟɜɚ (ɩɥɚʄɚʃɟ) ɡɚ ɭɫɥɭɝɟ
ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɢ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ;
Ɣ ɩɨɞɪɲɤɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫɭ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɡɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɢ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɪɚɞɚ ɭ ɫɤɥɨɩɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ. Ʌɟɩ ɩɪɢɦɟɪ ɫɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɟ ɚɤɰɢʁɟ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ʁɭɧɚ 2009. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɚɨ ɢ ɚɤɰɢʁɚ ɱɢɲʄɟʃɚ
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"ɞɢɜʂɢɯ" ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɆɁ;
Ɣ ɡɚɲɬɢɬɟ ɡɞɪɚɜʂɚ ɪɚɞɧɢɤɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɨɬɩɚɞɨɦ ɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ʃɢɯɨɜɟ ɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ.

ɋɥɢɤɚ 16: Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
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9.0. ɊȺɁȼɂȳȺȵȿ ȳȺȼɇȿ ɋȼȿɋɌɂ ɂ ɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȿ ȳȺȼɇɈɋɌɂ
ɍɫɬɚɧɨʂɚɜɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɨ ɪɚɡɜɢʁɚʃɭ ʁɚɜɧɟ ɫɜɟɫɬɢ ɪɚɞɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɨɬɩɚɞɚ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, ɫɚ ɩɨɞɪɲɤɨɦ ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ. Ɉɜɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɡɚɯɬɟɜɚ ɞɚ ɫɟ ɫɜɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɨʁɚ "ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ" ɨɬɩɚɞ ɭɤʂɭɱɟ ɭ ɤɚɦɩɚʃɭ ɡɚ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ʁɚɜɧɟ
ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɨɬɩɚɞɨɦ. ɋɭɲɬɢɧɫɤɢ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɭɬɢɰɚʁ
ɩɨɝɪɟɲɧɨɝ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɢ
ɤɨɧɚɱɧɨ ɧɚ ʃɢɯɨɜɨ ɡɞɪɚɜʂɟ ɢ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨ, ɝɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɡɚ ɪɟɦɟɞɢʁɚɰɢʁɭ (ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɞɨɤɧɚɻɭʁɟ ɢɡ
ɩɨɪɟɡɚ ɢ ɧɚɩɥɚɬɚ ɨɞ ɝɪɚɻɚɧɚ). ȼɚɠɧɨ ʁɟ ɞɚ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɪɟɲɟʃɚ ɛɭɞɭ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɚ ɭɡ ɭɱɟɲʄɟ
ʁɚɜɧɨɫɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɞɚ ʄɟ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɭ ɩɪɚɤɫɢ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɞɨɧɟɬɢ ɩɨɜɪɚʄɚʁ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡ
ɩɨɪɟɡɚ ɤɪɨɡ ɩɪɢɧɰɢɩ ɡɚɝɚɻɢɜɚɱ ɩɥɚʄɚ.
ɋɥɢɤɚ 17: Ɋɚɡɧɢ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ
Ʉɚɦɩɚʃɚ ɪɚɡɜɢʁɚʃɚ ʁɚɜɧɟ ɫɜɟɫɬɢ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɟ ɩɨɬɪɨɲɚɱɟ (ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨ ʁɟ
16.000 ɤɚɧɬɢ ɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ) ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɭ ɞɨɫɬɢɡɚʃɟ ɨɞɪɠɢɜɨɝ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ
ɤɪɨɡ ɫɦɚʃɟʃɟ ɧɚɫɬɚʁɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ, ɤɭɩɨɜɢɧɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɧɚɩɪɚɜʂɟɧɢɯ ɨɞ ɪɟɰɢɤɥɚɛɢɥɧɢɯ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɪɚɡɞɜɚʁɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɢ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɪɚɡɧɢɦ ɥɨɤɚɥɧɢɦ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɚɦɚ ɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɨɬɩɚɞɨɦ. ɂɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ ɢɦɚʁɭ ɡɚ ɰɢʂ ɞɚ ɩɨɞɫɬɚɤɧɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɡɚ
ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢʁɟɝ ɨɞɧɨɫɚ ɩɪɟɦɚ ɨɬɩɚɞɭ ɢ ɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚʁɭ ɫɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɧɚ ɨɞɪɠɢɜ ɧɚɱɢɧ,
ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɪɟɞɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɢɡɜɨɪɭ, ɩɨɧɨɜɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɨɬɩɚɞɚ, ɪɟɰɢɤɥɚɠɚ ɢɥɢ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ
ɧɚ ɩɨɭɡɞɚɧ ɧɚɱɢɧ.
Ʌɨɤɚɥɧɚ ɤɚɦɩɚʃɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ:
Ɣ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɜɟ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɦɟɞɢʁɟ
Ɣ ɫɬɟɤɧɟ ɩɨɜɟɪɟʃɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ɣ ɛɭɞɟ ɩɪɨɜɨɤɚɬɢɜɧɚ;
Ɣ ɢɫɬɢɱɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɟ ɚɤɰɢʁɟ (ɭɤɥɚʂɚʃɟ "ɞɢɜʂɢɯ" ɞɟɩɨɧɢʁɚ, ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɟ ɚɤɰɢʁɟ, ɢɬɞ);
Ɣ ɤɨɪɢɫɬɢ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɟ ɰɢʂɚɧɟ ɩɨɪɭɤɟ;
Ɣ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɟ, ɚɥɢ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɟ ɩɨɪɭɤɟ.
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10.0. ɁȺɄȴɍɑɇȺ ɊȺɁɆȺɌɊȺȵȺ
Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɡɚɭɡɢɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɨɞ 481,7 ɤɦ2. ɇɚ ɬɨʁ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɠɢɜɢ, ɩɪɟɦɚ ɩɨɩɢɫɭ ɢɡ
2002. ɝɨɞɢɧɟ, 109.809 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ, ɭ 11 ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɢ 27 ɫɟɨɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ. ɍ 11 ɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɠɢɜɢ 62.805 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ, ɭ 20.948 ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ, ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ 38,5 ɤɦ2, ɚ
ɭ 27 ɫɟɨɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ 47.004 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ, ɭ 13.777 ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ, ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ
443,2 ɤɦ2. ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬ ʁɟ 228 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ/ɤɦ2, ɭ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ 1.630
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ/ɤɦ2, ɚ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɨɤɨ 100 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ/ɤɦ2. ɋɚɦɨ ɧɚʁɜɟʄɟ ɫɟɨɫɤɨ ɧɚɫɟʂɟ ɭ ɝɪɚɞɭ,
Ɋɚɞɢɧɚɰ, ɢɦɚ ɩɪɨɫɟɱɧɭ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬ 350 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ/ɤɦ2, Ɋɚʂɚ ɢɦɚ 200-300 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ/ɤɦ2, ɚ
ɫɜɚ ɨɫɬɚɥɚ ɧɚɫɟʂɚ ɡɧɚɬɧɨ ɦɚʃɭ ɝɭɫɬɢɧɭ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ. Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɩɚɞɚ ɭ ɝɪɭɩɭ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɢʁɢɯ ɝɪɚɞɨɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, ɫɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɦ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɰɪɧɨɦ ɦɟɬɚɥɭɪɝɢʁɨɦ, ɚɥɢ ɢ ɫɚ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɝɪɚɧɚɦɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɝɚɫɨɜɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɭɪɟɻɚʁɚ ɡɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ, ɪɟɦɨɧɬ ɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɡɢɥɚ, ɢɬɞ. ɉɨɪɟɞ ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ, ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ʁɟ
ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɜɨʄɚɪɫɬɜɨ. ɉɨɫɥɟɞʃɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɟɤɫɩɚɧɡɢʁɟ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɛɢɡɧɢɫɚ, ɤɨʁɢ ɫɚɞɚ ɱɢɧɢ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɭɞɟɨ Ⱦɉ ɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɟ
ɩɪɢɜɪɟɞɟ.
ɋɚɞɚɲʃɢɦ ɫɬɚʃɟɦ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɞɚ ɛɭɞɟɦɨ ɡɚɞɨɜɨʂɧɢ.
Ƚɥɚɜɧɢ ɪɚɡɥɨɡɢ ɬɚɤɜɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ, ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ, ɭ ɧɟɩɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬɢ ɰɟɥɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɪɚɞɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟɦ, ɨɞɧɨɲɟʃɟɦ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɟɦ ɨɬɩɚɞɚ, ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɭ ɩɪɢɦɚɪɧɟ
ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ, ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɭ ɦɨɞɟɪɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ, ɧɟɞɨɜɨʂɧɨʁ ɟɞɭɤɚɰɢʁɢ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ʃɟɝɨɜɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɦɨɞɟɪɧɨɝ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɝ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ,
ɢɬɞ. ɍ ɰɢʂɭ ɨɬɤɥɚʃɚʃɚ ɭɨɱɟɧɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɞɨɧɨɲɟʃɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɉɥɚɧɚ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ, ʃɟɝɨɜɨ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ɢ ɝɪɚɞɨɜɚ
ɤɨʁɢ ʄɟ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɦ ɬɪɟɬɢɪɚɬɢ ɨɬɩɚɞ ɧɚ ɛɭɞɭʄɨʁ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨʁ ɞɟɩɨɧɢʁɢ, ɤɨʁɚ ʄɟ ɫɟ
ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ "ɋɟɝɞɚ-ȳɟɥɟɧ Ⱦɨ". ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɭɥɨɠɢ ɜɟɥɢɤɢ
ɧɚɩɨɪ ɞɚ ɫɟ ɭɨɱɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɬɤɥɨɧɟ, ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɦ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ʂɭɞɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɢɦ ɢɡɛɨɪɨɦ
ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɚ. ɉɨɲɬɨ ɫɟ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɜɪɫɬɚɜɚ ɭ ɝɪɚɞɨɜɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ
ɛɚɡɧɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ, ɧɨɪɦɚɥɧɨ ʁɟ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɞɚ ɫɟ "ɫɬɜɚɪɚ" ɢ ɜɟɥɢɤɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɢɧɟɪɬɧɨɝ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɤɨʁɢ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɬɪɟɬɢɪɚ. ȼɟɥɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ʄɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ
ɬɪɟɬɦɚɧ ɨɩɚɫɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɚɥɢ ɬɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɝɪɚɞɚ. ȳɟɞɢɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɭ ɨɜɨɦ
ɬɪɟɧɭɬɤɭ ʁɟ ʃɟɝɨɜɨ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɧɚ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɦɟɫɬɭ, ɞɨɤ ɫɟ ʃɟɝɨɜ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɟ ɪɟɲɢ ɧɚ ɧɢɜɨɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɟɝɚ ɢɡɧɟɬɨɝ, ɦɨɠɟɦɨ ɡɚɤʂɭɬɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ:
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Ⱥ. ɋȺȾȺɒȵȿ ɋɌȺȵȿ
1. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ, ɨɞɧɨɲɟʃɟ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɢɧɟɪɬɧɨɝ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɨɛɚɜʂɚ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ, ɱɢʁɢ ʁɟ ɨɫɧɢɜɚɱ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ;
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ, ɨɞɧɨɲɟʃɟ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɫɚɦɨ ɭ 11
ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɢɥɢ "ɫɚɦɨ" ɫɚ 8% ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɝɪɚɞɚ;
3. ɍ 27 ɫɟɨɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɧɢʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ, ɨɞɧɨɲɟʃɟ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ;
4. ɇɟɦɚ ɨɞɜɨʁɟɧɨɝ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɨɬɩɚɞɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɢʁɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ
ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɥɢɰɭ ɦɟɫɬɚ, ɢɥɢ ɬɡɜ. "ɩɪɢɦɚɪɧɚ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ;
5. "ɉɪɢɦɚɪɧɚ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɫɚɦɨ ɡɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɭ, ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ 68 ɦɪɟɠɚɫɬɢɯ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1 ɦ3. ɋɚɤɭɩʂɟɧɚ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɬɭʁɟ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ,
ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɦ ɜɨɡɢɥɨɦ;
7. ɇɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ
ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɨɞɥɚɝɚɥɢɲɬɚ (ɫɦɟɬɥɢɲɬɚ) ɭ Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨɦ ɩɨʂɭ ɭ ɧɚɩɭɲɬɟɧɨɦ ɤɨɪɢɬɭ ɪɟɤɟ ȳɟɡɚɜɟ.
ɇɢɤɨ ɬɚɱɧɨ ɧɟ ɡɧɚ ɤɨɥɢɤɨ ɢ ɤɨʁɚ ɜɪɫɬɚ ɨɬɩɚɞɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɫɦɟɬɥɢɲɬɭ. Ɉɞɥɚɠɭ ɫɟ ɫɜɟ ɜɪɫɬɟ
ɨɬɩɚɞɚ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɨɬɩɚɞɚ. ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɦɟɬɥɢɲɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɚɜɢ ɢɡɜɨɪ
ɡɚɪɚɡɟ;
8. Ɉɬɩɚɞ ɢɡ 7.180 ɫɬɚɧɨɜɚ ɢ 9.250 ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɭʄɚ ɫɟ ɫɚɤɭɩʂɚ ɭ 16.000 ɤɚɧɬɢ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 80
ɥɢɬɚɪɚ. Ʉɚɧɬɟ ɫɟ ɩɪɚɡɧɟ ɫɜɚɤɟ ɞɪɭɝɟ ɧɟɞɟʂɟ - ɫɜɚɤɢɯ 14 ɞɚɧɚ. Ɋɚɱɭɧɚ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩɢ ɭ
ɩɪɨɫɟɤɭ 213,4/72,3 ɦ3 ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɝ/ɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɢɥɢ 54 ɬ/ɞɚɧ;
9. Ɉɬɩɚɞ ɢɡ ɫɬɚɧɨɜɚ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ, 1225 ɡɚɧɚɬɫɤɢɯ ɪɚɞʃɢ ɢ 689 ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɫɟ ɫɚɤɭɩʂɚ ɭ 320
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 ɢ 16 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5 ɦ3. Ʉɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɫɟ ɩɪɚɡɧɟ
ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ, ɚ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɫɟ ɩɪɚɡɧɟ ɢ ɞɜɚɩɭɬ ɞɧɟɜɧɨ;
10. Ɋɚɡɦɟɲɬɟɧɨ ʁɟ 320 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 ɭ 55 ɫɚɛɢɪɧɢɯ ɦɟɫɬɚ - ɋȺɆ-ɚ, ɚ 16
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5ɦ3 ɭ 11 ɋȺɆ-ɚ. Ɂɧɚɱɢ, ɭɤɭɩɧɨ 66 ɋȺɆ-ɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɚɤɭɩɢ
310/105,7 ɦ3 ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɝ/ɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢɥɢ 78,4 ɬ/ɞɚɧ;
11. Ʉɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ ɢ ɢɧɟɪɬɧɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɨɬɩɚɞ ɫɟ ɫɚɤɭɩʂɚ ɭ 75 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ
5 ɦ3 ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɯ ɭ 30 ɋȺɆ-ɚ ɭ ɤɪɭɝɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ. ɉɨɪɟɞ ɨɜɨɝɚ, ɭ U.S.Steel Serbia,
ʁɟ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɨ ɢɡɦɟɻɭ 100 ɢ 200 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5 ɦ3. Ʉɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɭ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɫɟ
ɩɪɚɡɧɟ ɫɜɚɤɢɯ ɫɟɞɚɦ ɞɚɧɚ. ɍ U.S.Steel Serbia ɫɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɩɪɚɡɧɟ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɚɥɢ ɫɟ
ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ɫɟ ɦɟɫɟɱɧɨ ɢɫɩɪɚɡɧɢ ɨɤɨ 300 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ, ɢɥɢ ɨɤɨ 10 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 5 ɦ3
ɞɧɟɜɧɨ. ɍɤɭɩɧɨ ɫɟ ɭ ɩɪɢɜɪɟɞɢ ɭ 30 ɋȺɆ ɫɚɤɭɩɢ 142,81/48,7 ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɝ/ɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ,
ɢɥɢ 36,1 ɬ/ɞɚɧ;

Страна 76 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

17. септембар 2010. године

12. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɪɚɱɭɧɚɜɚʃɚ ɛɪɨʁɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɢ ɤɚɧɬɢ ɤɨɪɢɫɬɢɨ ɫɟ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ ɭ
ʁɟɞɚɧ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 ɦɨɠɟ 12 ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɫɟɞɚɦ ɞɚɧɚ ɞɚ ɨɞɥɚɠɟ ɨɬɩɚɞ, ɢɥɢ
1,5 ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɞɥɚɠɟ ɫɟɞɚɦ ɞɚɧɚ ɨɬɩɚɞ ɭ ɤɚɧɬɭ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 80 ɥɢɬɚɪɚ;
13. Ɋɚɞɧɢɰɢ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ ɢɡ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɭʄɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɚ ɫɚɤɭɩɟ ɢ ɨɞɧɟɫɭ ɨɤɨ 91,4 ɦ3/ɞɚɧ
ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ;
14. ɂɡ ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ (ɬɚɱɤɚ 9) ɫɟ ɫɚɤɭɩɢ ɢ ɨɞɧɟɫɟ ɧɚ ɫɦɟɬɥɢɲɬɟ ɨɤɨ 432 ɦ3/ɞɚɧ ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ;
15. ɂɡ ɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɢ U.S.Steel Serbia, ɪɚɞɧɢɰɢ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ, ɢɡɧɟɫɭ ɨɤɨ 142,8
ɦ3/ɞɚɧ ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɢ ɢɧɟɪɬɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ;
16. ɍɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɫɚɤɭɩʂɟɧɨɝ, ɢɡɧɟɬɨɝ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ʁɟ 666,2 ɦ3/ɞɚɧ ɢɥɢ 243.163
ɦ3/ɝɨɞɢɲʃɟ, ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɨɬɩɚɞ ɢɡɧɨɫɢ 365 ɞɚɧɚ ɭ ɝɨɞɢɧɢ;
17. Oɜɭ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɭɜɟʄɚɬɢ ɡɚ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɤɚɛɚɫɬɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɲɭɬɚ, ɤɨʁɢ
ɫɟ ɢɡɧɨɫɢ ɩɨ ɩɨɡɢɜɭ ɢ ɮɚɤɬɭɪɢɲɟ ɫɟ ɤɚɨ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɭɫɥɭɝɚ. Ɍɟɲɤɨ ʁɟ ɩɪɨɰɟɧɢɬɢ
ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɬɟ ɜɪɫɬɟ ɨɬɩɚɞɚ;
18. Ɂɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɫɟɞɚɦ ɚɭɬɨɫɦɟʄɚɪɚ ɢ ɲɟɫɬ
ɚɭɬɨɩɨɞɢɡɚɱɚ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɫɟ ɨɛɚɜʂɚ 365 ɞɚɧɚ ɭ ɝɨɞɢɧɢ;
19. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɨɞɜɨɠɟʃɚ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɩɨɲɥɨ ɫɟ
ɨɞ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ɚɭɬɨɫɦɟʄɚɪ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 15 ɦ3 ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢɦɢ ɨɬɩɚɞ ɢɡ 40 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3 ɢɥɢ ɢɡ 250 ɤɚɧɬɢ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 80 ɥɢɬɚɪɚ;
20. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ʁɟ "ɩɪɢɦɚɪɧɚ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɫɚɦɨ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ,
ɩɨɫɬɚɜʂɟʃɟɦ 68 ɦɪɟɠɚɫɬɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1ɦ3 ɭ 55 ɋȺɆ-ɚ ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ;
21. ɇɟɦɚ "ɩɪɢɦɚɪɧɟ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ, ɨɫɬɚɥɢɯ ɮɪɚɤɰɢʁɚ ɨɬɩɚɞɚ. ɋɜɟ ɮɪɚɤɰɢʁɟ ɫɟ
ɦɟɲɚʁɭ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ʃɟɝɨɜɟ ɮɢɡɢɱɤɨ-ɯɟɦɢʁɫɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭʁɭ ɧɚ
ɞɟɩɨɧɢʁɭ (ɫɦɟɬɥɢɲɬɟ). ɇɟ ɜɪɲɢ ɫɟ ɦɟɪɟʃɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɨɞɥɨɠɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ;
22. ɍ Ɋȳ ɑɢɫɬɨʄɚ ɭ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ ɪɚɞɢ ɭɤɭɩɧɨ 183 ɪɚɞɧɢɤɚ, ɚɥɢ ɧɚ ɢɡɧɨɲɟʃɭ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɭ
ɨɬɩɚɞɚ ɪɚɞɢ 78 ɪɚɞɧɢɤɚ;
23. ɍ ɨɤɜɢɪɭ Ɋȳ ɑɢɫɬɨʄɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɢ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ
ɫɟɥɟɤɬɨɜɚɧɚ ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ, ɩɪɢɩɪɟɦɚʁɭ ɡɚ ɩɪɚɜɭ ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ. ɍ
Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɫɟ ɜɪɲɢ ɫɚɦɨ ɛɚɥɢɪɚʃɟ, ɦɥɟɜɟʃɟ, ɩɚɤɨɜɚʃɟ ɢ ɩɪɨɞɚʁɚ ɬɚɤɨ ɫɪɟɻɟɧɢɯ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ. ɍ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɪɚɞɢ ɭɤɭɩɧɨ 9 ɪɚɞɧɢɤɚ;
24. Ɍɪɟɧɭɬɧɨ ɫɟ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɦɟɯɚɧɢɱɤɢ ɩɪɟɪɚɻɭʁɟ ɨɤɨ 160-170 ɤɝ/ɞɚɧ ɉȿɌ
ɚɦɛɚɥɚɠɟ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɤɭɩɢ "ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɨɦ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ. Ɂɚ "ɩɪɢɦɚɪɧɭ"
ɫɟɥɟɤɰɢʁɭ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɦɪɟɠɚɫɬɢ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1 ɦ3. ɉɨɫɬɢɝɧɭɬɢ ɫɬɟɩɟɧ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ
ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɫɟ ɩɪɨɰɟʃɭʁɟ ɧɚ 65%;
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25. ɍ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɫɟ ɫɚɤɭɩɢ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɤɢ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ ɨɤɨ 15 ɤɝ/ɞɚɧ Ⱥɥ
ɥɢɦɟɧɤɢ. ɇɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ "ɩɪɢɦɚɪɧɟ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ, ɨɫɢɦ ɭ U.S.Steel Serbia d.o.o, ɚ Ⱥɥ
ɚɦɛɚɥɚɠɭ ɞɨɧɨɫɟ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ. ɉɨɫɬɢɝɧɭɬɢ ɫɬɟɩɟɧ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ ʁɟ ɫɜɟɝɚ 21% ɢ ɫɚ ɬɢɦ
ɩɪɨɰɟɧɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɛɢɬɢ ɡɚɞɨɜɨʂɧɢ;
26. ɍ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɫɟ ɫɚɤɭɩɢ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɤɢ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ ɨɤɨ 1,1 ɬ/ɞɚɧ
ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ. ɇɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ "ɩɪɢɦɚɪɧɟ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ, ɚ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ ɞɨɧɨɫɟ
ɩɨʁɟɞɢɧɰɢ. ɉɨɫɬɢɝɧɭɬɢ ɫɬɟɩɟɧ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ ʁɟ ɫɜɟɝɚ 7,2% ɢ ɫɚ ɬɢɦ ɩɪɨɰɟɧɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ
ɛɢɬɢ ɡɚɞɨɜɨʂɧɢ;
Ȼ. ȻɍȾɍȶɂ ɌɊȿɌɆȺɇ ɄɈɆɍɇȺɅɇɈȽ ɂ ɂɇȿɊɌɇɈȽ ɂɇȾɍɋɌɊɂȳɋɄɈȽ
ɈɌɉȺȾȺ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɛɭɞɭʄɟɝ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɢ ɢɧɟɪɬɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɧɨɜɨɝ ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ,
ɨɬɤɥɨɧɢʄɟ ɫɟ ɫɜɟ ɭɨɱɟɧɟ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɭ ɫɚɞɚɲʃɟɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɢ ɬɨ:
Ɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʄɟ ɫɟ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɰɟɥɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ;
Ɣ ɩɨɜɟʄɚʄɟ ɫɟ ɫɬɟɩɟɧ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ, ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ ɢ ɭɜɟɲʄɟ ɫɟ
ɪɟɰɢɤɥɚɠɚ ɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɚɬɚ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ,
ɢɡɞɜɨʁɟɧɚ ɨɪɝɚɧɫɤɚ ɮɪɚɤɰɢʁɚ ʄɟ ɫɟ ɨɞɜɨɡɢɬɢ ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ;
Ɣ ɦɨɞɟɪɧɢɡɨɜɚʄɟ ɫɟ ɫɢɫɬɟɦ ɨɞɜɨɠɟʃɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɞɨ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɢɥɢ
ɛɭɞɭʄɟ ɋɚɧɢɬɚɪɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ "ɋɟɝɞɚ - ȳɟɥɟɧ Ⱦɨ";
Ɣ ɡɚɬɜɨɪɢʄɟ ɫɟ ɢ ɪɟɤɭɥɬɢɜɢɫɚɬɢ ɫɚɞɚɲʃɟ ɫɦɟɬɥɢɲɬɟ ɭ ɫɬɚɪɨɦ ɤɨɪɢɬɭ ɪɟɤɟ ȳɟɡɚɜɟ;
Ɣ ɧɟʄɟ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ "ɬɪɚɧɫɮɟɪ" ɫɬɚɧɢɰɟ ʁɟɪ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɦɟɫɬɨ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɭɞɚʂɟɧɨ ɜɢɲɟ ɨɞ 20 ɤɦ ɨɞ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɛɭɞɭʄɟ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ;
Ɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʄɟ ɫɟ ɤɨɧɬɢɧɭɚɥɧɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɨ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ ɧɨɜɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ;
Ɣ ɩɪɢɫɬɭɩɢʄɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɟʃɭ ɍɝɨɜɨɪɚ ɨ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɢ ɪɚɡɜɨʁɭ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɫɚ ɉɨɠɚɪɟɜɰɟɦ, Ʉɨɜɢɧɨɦ, ȼɟɥɢɤɢɦ Ƚɪɚɞɢɲɬɟɦ ɢ
Ƚɨɥɭɩɰɚ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɡɞɜɨʁɟɧɨɝ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɫɚ ɰɟɥɟ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɭɫɤɥɚɻɟɧ ɫɚ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɟ ȿɍ.
27. ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɢɡ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɤɭʄɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɚ ʄɟ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɭɜɨɻɟʃɟɦ ɫɢɫɬɟɦɚ
"ɩɪɢɦɚɪɧɟ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɨɪɝɚɧɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ, ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ,
ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɩɨɫɭɞɚ. Ɉɞɧɨɲɟʃɟ ɨɪɝɚɧɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ, ɚ
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ɨɫɬɚɥɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ. ɉɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɛɢʄɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɥɟɬʃɢ ɢ ɡɢɦɫɤɢ ɪɟɠɢɦ
ɨɞɜɨɠɟʃɚ ɨɬɩɚɞɚ;
28. ɍ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ ɭ 66 ɋȺɆ-ɚ (55 + 11) ʄɟ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ "ɩɪɢɦɚɪɧɚ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɨɪɝɚɧɫɤɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ, ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧɚ ɢ ɫɬɚɤɥɚ, ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ ɬɭ ɧɚɦɟɧɭ, ɤɚɨ ɢ
ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ;
29. ɍ 30 ɋȺɆ-ɚ ɭ ɩɪɢɜɪɟɞɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʄɟ ɫɟ "ɩɪɢɦɚɪɧɚ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɨɪɝɚɧɫɤɟ
ɮɪɚɤɰɢʁɟ, ɩɚɩɢɪɚ/ɤɚɪɬɨɧ ɢ ɫɬɚɤɥɚ, ɤɚɨ ɢ ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɢ ɬɨ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ ɬɭ ɧɚɦɟɧɭ;
30. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʄɟ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ, ɨɞɜɨɠɟʃɟ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɭ 27 ɫɟɨɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ. ɍ ɫɜɚɤɨʁ ɦɟɫɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ʄɟ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨ ʁɟɞɧɨ ɋȺɆ ɭ ɤɨɦɟ ʄɟ ɛɢɬɢ
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɡɚ ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ, ɫɬɚɤɥɨ ɢ ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɭ. ɇɟʄɟ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚɬɢ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ
ɡɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɨɪɝɚɧɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ʁɟɪ ɬɭ ɜɪɫɬɭ ɨɬɩɚɞɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɰɢ ɫɟɥɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ ɢɫɯɪɚɧɭ
ɫɬɨɤɟ, ɻɭɛɪɟʃɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɧɚɦɟɧɟ. Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ, ɫɜɚɤɨ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ ʄɟ ɧɚɛɚɜɢɬɢ ɤɚɧɬɟ ɡɚ
ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɜɥɚɫɬɢɬɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɬɟ ɤɚɧɬɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ʃɢɯɨɜɨ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ. Ɉɞɜɨɠɟʃɟ ɫɚɤɭɩʂɟɧɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ ʄɟ ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɚ ɧɚʁɦɚʃɟ ʁɟɞɚɧɩɭɬ ɭ 14 ɞɚɧɚ. ɇɟʄɟ ɛɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɱɟɲʄɢ
ɨɞɜɨɡ ɨɬɩɚɞɚ ʁɟɪ ɫɟ ɧɟʄɟ ɞɟɩɨɧɨɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɫɤɢ ɨɬɩɚɞ;
31. ɍɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɫɟ ɫɚɤɭɩʂɚɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɨɫɥɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ, ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚʃɚ
ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɫɟɨɫɤɢɯ ɆɁ ɛɢɥɚ ɛɢ 808,8/268,6 ɦ3 ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɝ/ɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɢɥɢ
196,42 ɬ/ɞɚɧ. Ɋɚɱɭɧɚɬɨ ɧɚ 365 ɞɚɧɚ ɭ ɝɨɞɢɧɢ, ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ʄɟ ɛɢɬɢ 295.213/98.069
ɦ3/ɝɨɞɢɲʃɟ ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɝ/ɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɢɥɢ 71.711 ɬɨɧɚ/ɝɨɞɢɲʃɟ;
32. ɇɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɭ ȳɟɥɟɧ Ⱦɨɥɭ ɞɟɩɨɧɨɜɚʄɟ ɫɟ 708,8/241,6 ɦ3ɞɚɧ ɨɬɩɚɞɚ ɭ
ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɦ/ɫɚɛɢʁɟɧɨɦ ɫɬɚʃɭ, ɢɥɢ 172,3 ɬ/ɞɚɧ. ɍɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɬɢ ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɛɢʄɟ 258.709/88.197 ɦ3/ɝɨɞɢɲʃɟ ɭ ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɦ
ɫɬɚʃɭ, ɢɥɢ 62.890 ɬɨɧɚ/ɝɨɞɢɲʃɟ;
33. ɍ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ʄɟ ɫɟ ɫɟ ɦɟɯɚɧɢɱɤɢ ɩɪɟɪɚɞɢɬɢ 100,0/27,0 ɦ3ɞɚɧ ɨɬɩɚɞɚ ɭ
ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɦ/ɫɚɛɢʁɟɧɨɦ ɫɬɚʃɭ, ɢɥɢ 24,1 ɬ/ɞɚɧ. ɍɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ
ɦɟɯɚɧɢɱɤɢ ɩɪɢɩɪɟɦɢɬɢ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ ɛɢʄɟ 36.500/9.872 ɦ3/ɝɨɞɢɲʃɟ ɭ ɧɟɫɚɛɢʁɟɧɨɦ/ɫɚɛɢʁɟɧɨɦ
ɫɬɚʃɭ, ɢɥɢ 8.821 ɬ/ɝɨɞɢɲʃɟ;
34. ɇɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨʁ ɞɟɩɨɧɢʁɢ ɭ ȳɟɥɟɧ Ⱦɨɥɭ ɞɟɩɨɧɨɜɚʄɟ ɩɪɟɤɨ 24.000 ɬɨɧɚ/ɝɨɞɢɲʃɟ ɛɢɨɨɬɩɚɞɚ.
ɋɚɦɢɦ ɬɢɦ ɦɨɪɚ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɢ ɤɨɦɩɨɫɬɢɪɚʃɟ ɢ ɩɪɚɜʂɟʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝ ɯɭɦɭɫɚ;
35. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ "ɩɪɢɦɚɪɧɟ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɨɬɩɚɞɚ, ɚ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ "ɫɚɦɨ"
ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɫɟ ɦɟɯɚɧɢɱɤɢ ɬɪɟɬɢɪɚɬɢ ɭ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ, ɨɫɬɜɚɪɢʄɟ ɫɟ
ɫɬɟɩɟɧ ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ ɨɞ 12,3%. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɚɤɨ ɫɟ ɭɡɦɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɫɟɥɟɤɬɨɜɚɧɨɝ
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ɨɪɝɚɧɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɬɢ ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ, ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɫɬɟɩɟɧ
ɪɟɰɢɤɥɚɠɟ ʄɟ ɛɢɬɢ 33,6%. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ "ɩɪɢɦɚɪɧɟ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɨɬɩɚɞɚ,
ɪɚɞ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɛɨʂɲɚɨ ʁɟɪ ɛɢ ɫɟ ɭ ʃɟɦɭ ɩɪɢɩɪɟɦɚɥɨ ɡɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ ɨɤɨ
250 ɤɝ/ɞɚɧ ɉȿɌ ɚɦɛɚɥɚɠɟ (ɨɤɨ 92 ɬ/ɝɨɞɢɲʃɟ), 76 ɤɝ/ɞɚɧ Ⱥɥ ɥɢɦɟɧɤɢ (28 ɬ/ɝɨɞɢɲʃɟ) ɢ 15,0
ɬ/ɞɚɧ ɩɚɩɢɪɚ ɢ ɤɚɪɬɨɧɚ (ɨɤɨ 5.500 ɬ/ɝɨɞɢɲʃɟ). Ɍɢɦɟ ɛɢ ɫɟ ɢɫɩɭɧɢɨ ɢ ɩɪɜɢ ɡɚɞɚɬɚɤ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɢ ɭ Ƚɥɚɜɧɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɦ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ɢɡɝɪɚɞʃɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɱɜɪɫɬɨ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɢ Ʉɨɜɢɧ, ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ "ɋɟɝɞɚ"
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ (ɂɧɫɬɢɬɭɬ "Ʉɢɪɢɥɢ ɋɚɜɢʄ", ɚɩɪɢɥ 2005. ɝɨɞɢɧɟ), ɚ ɬɨ ʁɟ ɪɟɰɢɤɥɚɠɚ 30% ɩɚɩɢɪɚ,
20% ɩɥɚɫɬɢɤɟ, 40% ɦɟɬɚɥɚ ɢ 40% ɫɬɚɤɥɚ;
37. ɇɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɭ "ɋɟɝɞɚ-ȳɟɥɟɧ Ⱦɨ" ʄɟ ɫɟ ɞɟɩɨɧɨɜɚɬɢ ɭ 2010. ɝɨɞɢɧɢ 88.197
ɦ3/ɝɨɞɢɲʃɟ ɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɢ ɢɧɟɪɬɧɨɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɫɟɨɫɤɟ ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ. ɍ ɨɜɭ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬɚ ɢ ɤɨɥɢɱɢɧɚ
ɨɞ 24.545 ɬɨɧɚ ɨɪɝɚɧɫɤɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɨɬɩɚɞɚ ɫɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ, ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɡɞɜɨʁɟɧɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦ
"ɩɪɢɦɚɪɧɟ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ. ɇɨɪɦɚɥɧɨ, ɫɜɟ ʁɟ ɨɜɨ ɢɡɪɚɱɭɧɚɬɨ ɩɨɞ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɨɦ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢ "ɩɪɢɦɚɪɧɚ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ, ɞɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɢ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɨɬɩɚɞ ɫɚɤɭɩʂɚɬɢ ɢ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɫɟɨɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ;
38. ɇɚɜɟɞɟɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ʁɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɡɚ ɭɤɭɩɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɪɚɱɭɧɚɬɚ ʁɟ ɧɚ
ɛɚɡɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ 365 ɞɚɧɚ ɭ ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɞɚ ɫɭ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɢ ɢ ɩɨɫɭɞɟ, ɭ ɬɪɟɧɭɬɤɭ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚʃɚ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɩɨɬɩɭɧɨ ɩɭɧɢ;
39. Ɋɚɱɭɧɚ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɩɨɜɟʄɚɜɚɬɢ ɡɚ 2% ɝɨɞɢɲʃɟ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɡɚ 20 ɝɨɞɢɧɚ
ɧɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨʁ ɞɟɩɨɧɢʁɢ ɞɟɩɨɧɨɜɚɥɨ ɭɤɭɩɧɨ 2.271.169 ɦ3 ɫɚɛɢʁɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ;
40. Ɂɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ "ɩɪɢɦɚɪɧɟ" ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɤɭɩɢɬɢ ɭɤɭɩɧɨ 219
ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ ɛɢɨɨɬɩɚɞ, ɩɚɩɢɪ/ɤɚɪɬɨɧ ɢ ɫɬɚɤɥɨ, ɤɚɨ ɢ ɭɤɭɩɧɨ 164 ɦɪɟɠɚɫɬɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ
ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ ɚɦɛɚɥɚɠɭ. ɍɤɭɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɫɭɞɚ ʁɟ 5.966.000,00 ɞɢɧɚɪɚ;
41. Ɂɛɨɝ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɛɪɨʁɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ ɫɟɨɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɭɜɨɻɟʃɚ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɧɚɫɬɚɧɤɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɜɨɡɧɢ ɩɚɪɤ ɩɨɜɟʄɚɬɢ ɡɚ ɧɚʁɦɚʃɟ ɬɪɢ ɚɭɬɨɫɦɟʄɚɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 15 ɦ3 ɡɚ
ɩɪɚɠʃɟʃɟ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1,1 ɦ3, ʁɟɞɧɨ ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɜɨɡɢɥɚ ɤɢɩɟɪ - 3ɬ, ʁɟɞɧɨ ɜɨɡɢɥɨ
ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɦɪɟɠɚɫɬɢɯ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɟ 1 ɦ3 ɢ ɦɚʃɢɯ ɡɚɩɪɟɦɢɧɚ ɡɚ ɉȿɌ ɢ Ⱥɥ
ɚɦɛɚɥɚɠɭ. ɍɤɭɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɨɡɢɥɚ ʁɟ 57.500.000,00 ɞɢɧɚɪɚ;
42. Ɂɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ Ɋɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɤɨ 2.000.000,00 ɞɢɧɚɪɚ;
43. ɉɨɬɪɟɛɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɡɚɬɜɚɪɚʃɟ ɢ ɪɟɤɭɥɬɢɜɢɡɚɰɢʁɭ ɫɚɞɚɲʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ (ɫɦɟɬɥɢɲɬɚ)
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɤɨ 15.000.000,00 ɞɢɧɚɪɚ. ɋɚɱɢʃɟɧ ʁɟ ɩɨɫɟɛɚɧ ȿɥɚɛɨɪɚɬ ɨ ɡɚɬɜɚɪɚʃɭ ɝɪɚɞɫɤɨɝ
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ɫɦɟɬɥɢɲɬɚ;
44. ɍ ɬɨɤɭ ɭɜɨɻɟʃɚ ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ ɜɪɲɢɬɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɨ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɨɜɨɝ ɩɨɫɥɚ ɫɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɢ ɟɤɨɥɨɲɤɨɝ ɝɥɟɞɢɲɬɚ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɜɟɝɚ ɢɡɧɟɬɨɝ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɢɡɜɟɫɬɢ ɝɟɧɟɪɚɥɧɢ

Ɂ Ⱥ Ʉ ȴ ɍ ɑ Ⱥ Ʉ
ɍɋɉɈɋɌȺȼȴȺȵȿɆ ȺȾȿɄȼȺɌɇɈȽ ɋɂɋɌȿɆȺ ɁȺ ɍɉɊȺȼȴȺȵȿ
ɄɈɆɍɇȺɅɇɂɆ ɂ ɂɇȿɊɌɇɂɆ ɂɇȾɍɋɌɊɂȳɋɄɂɆ ɈɌɉȺȾɈɆ ɇȺ
ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂ ȽɊȺȾȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ, ɄɈȳɂ ɍɄȴɍɑɍȳȿ ɂɁȾȼȺȳȺȵȿ
ɊȿɐɂɄɅȺȻɂɅɇɂɏ
ɍɉɍȶɂȼȺȵȿ

ɍ

ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɂ
ɉɊɈɐȿɋȿ

ɈɌɉȺȾȺ

ɂ

ɊȿɐɂɄɅȺɀȿ,

ȵɂɏɈȼɈ

ɉɈɋɌɂɀȿ

ɋȿ

ȼɂɒȿɋɌɊɍɄȺ ɄɈɊɂɋɌ:
• ɋɆȺȵɍȳȿ ɋȿ ɉɊɈɋɌɈɊ ɁȺ ȾȿɉɈɇɈȼȺȵȿ ɈɌɉȺȾȺ;
• ɉɊɈȾɍɀȺȼȺ ɋȿ ȼȿɄ ɊȿȽɂɈɇȺɅɇȿ ȾȿɉɈɇɂȳȿ;
• ɒɌȿȾɂ ɇɈȼȺɐ ɂ ȿɇȿɊȽɂȳȺ;
• ɑɍȼȺȳɍ ɋȿ ɉɊɂɊɈȾɇɂ ɊȿɋɍɊɋɂ;
• ɋɆȺȵɍȳȿ ɋȿ ɁȺȽȺȭɂȼȺȵȿ ɋȼɂɏ ɆȿȾɂȳɍɆȺ ɀɂȼɈɌɇȿ
ɋɊȿȾɂɇȿ;
• ɑɍȼȺ ɋȿ ɁȾɊȺȼȴȿ ɋɌȺɇɈȼɇɂɒɌȼȺ ȽɊȺȾȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ.
ɆɈɊȺ ɋȿ ȼɈȾɂɌɂ ɊȺɑɍɇȺ ȾȺ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳȺ ɂ ɊȺɁȼɈȳ
ɊȺɁȾȼɈȳȿɇɈȽ ɋȺɄɍɉȴȺȵȺ ɆȺɌȿɊɂȳȺɅȺ ɂɁ ɈɌɉȺȾȺ ȻɍȾȿ
ɍɋɄɅȺȭȿɇ ɋȺ ɁȺɏɌȿȼɂɆȺ ɂ ɊȿȽɍɅȺɌɂȼȺɆȺ ȿȼɊɈɉɋɄȿ ɍɇɂȳȿ.
ɍ ȼȿɁɂ ɋȺ ɌɂɆ, ɁȺɄȴɍɑɂȶȿ ɋȿ ɍȽɈȼɈɊ Ɉ ɍɋɉɈɋɌȺȼȴȺȵɍ
ɂ ɊȺɁȼɈȳɍ ɊȿȽɂɈɇȺɅɇɈȽ ɋɂɋɌȿɆȺ ɍɉɊȺȼȴȺȵȺ ɄɈɆɍɇȺɅɇɂɆ
ɈɌɉȺȾɈɆ
ȽɊȺȾɂɒɌȿ

ɋȺ
ɂ

ȽɊȺȾɈȼɂɆȺ
ȽɈɅɍȻȺɐ

ɉɈɀȺɊȿȼȺɐ,
ɍɁ

ɉɈȾɊɒɄɍ

ɄɈȼɂɇ,
ɂ

ȼȿɅɂɄɈ

ɋȺȽɅȺɋɇɈɋɌ
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ɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȼȺ ɀɂȼɈɌɇȿ ɋɊȿȾɂɇȿ ɂ ɉɊɈɋɌɈɊɇɈȽ ɅȺɇɂɊȺȵȺ
ɊȿɉɍȻɅɂɄȿ ɋɊȻɂȳȿ, ɄȺɈ ɂ ɂɁȻɈɊ ɋɌɊȺɌȿɒɄɈȽ ɉȺɊɌɇȿɊȺ, ɇȺ
ɈɋɇɈȼɍ ɊȺɋɉɂɋȺɇɈȽ ɄɈɇɄɍɊɋȺ.

ɋɥɢɤɚ 18: Ɇɚɥɢ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɟ ɬɜɪɻɚɜɟ ɢ Ⱦɭɧɚɜ

ɋɥɢɤɚ 19: ɐɪɤɜɚ ɍɫɩɟʃɚ ɉɪɟɫɜɟɬɟ Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɟ ɢɡ ɩɪɜɟ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XV ɜɟɤɚ
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11.0. ɅɂɌȿɊȺɌɍɊȺ
1. ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ, ɫɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚʃɚ ȿɍ
2. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɨɬɩɚɞɨɦ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 15, ɦɚʁ 2009. ɝɨɞɢɧɟ)
3. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɚɦɛɚɥɚɠɢ ɢ ɚɦɛɚɥɚɠɧɨɦ ɨɬɩɚɞɭ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 15/09)
4. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 135/04)
5. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ
Ɋɋ", ɛɪɨʁ 36/09)
6. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɪɨɰɟɧɢ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɭɢɧɭ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", 135/04)
7. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɪɨɰɟɧɢ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ
("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 36/09)
8. Ƚɥɚɜɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɱɜɪɫɬɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɢ Ʉɨɜɢɧ ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ "ɋɟɝɞɚ" ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɂɧɫɬɢɬɭɬ „Ʉɢɪɢɥɨ ɋɚɜɢʄ“, Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɚɩɪɢɥ 2005. ɝɨɞɢɧɟ
9. Ʌɨɤɚɥɧɢ ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɨɩɲɬɢɧɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ -ɅȿȺɉ, ɦɚɪɬ 2007. ɝɨɞɢɧɟ
10. ɉɨɞɚɰɢ ȳɄɉ Ʉɨɦɭɧɚɥɚɰ
11. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɨɦ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɡɚɝɚɻɢɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 135/04)
12. Ɂɚɤɨɧ ɨ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨʁ ɩɪɨɰɟɧɢ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ
135/04)
13. ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɭɫɤɥɚɻɟɧɢɯ ɢɡɧɨɫɚ ɡɚ ɡɚɝɚɻɢɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 5/2010)
14. ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢɦ ɤɨɥɢɱɢɧɚɦɚ ɨɩɚɫɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚ ɭ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɢ ɜɨɞɢ ɡɚ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɚ ʃɢɯɨɜɨɝ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪɨʁ 23/94)
15. Ɉɩɲɬɢɧɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ɋȺɇɍ, Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ "ȳɨɜɚɧ ɐɜɢʁɢʄ", Ȼɟɨɝɪɚɞ, 1992.
ɝɨɞɢɧɚ
16. ɋɬɭɞɢʁɚ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɚ ɢ ɢɡɛɨɪɚ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ ɝɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɢɪɢɥɨ ɋɚɜɢʄ, 1997. ɝ, Ȼɟɨɝɪɚɞ
17. ɉɥɚɧ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɧɨɜɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɱɜɫɬɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ ɝɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɢɪɢɥɨ ɋɚɜɢʄ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2003. ɝɨɞɢɧɟ
18. ɉɪɟɬɯɨɞɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɱɜɪɫɬɨɝ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɢɪɢɥɨ ɋɚɜɢʄ, 2003. ɝɨɞɢɧɚ
19. ɉɪɨɰɟɧɚ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɧɨɜɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɱɜɫɬɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ ɡɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɢɪɢɥɨ ɋɚɜɢʄ, Ȼɟɨɝɪɚɞ, 2003. ɝɨɞɢɧɟ
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Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је
О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА МЛАДЕ 2010-2014
Члан 1.

Локални акциони план за за младе 2010-2014 чини
саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
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Овом Одлуком доноси се Локални акциони план за
младе 2010-2014.

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

ɅɈɄȺɅɇɂ ȺɄɐɂɈɇɂ ɉɅȺɇ ɁȺ ɆɅȺȾȿ
2010-2014
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Ɉɞɟʂɚɤ 1 ɍɜɨɞ
1.1

ɍɜɨɞɧɚ ɪɟɱ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ

ǷȘȐ ȐȏȘȈȌȐ ǳȖȒȈȓȕȖȋ ȈȒȞȐȖȕȖȋ ȗȓȈȕȈ ȏȈ ȔȓȈȌȍ ȋȘȈȌȈ ǹȔȍȌȍȘȍȊȈ,
ȒȖȕșțȓȚȖȊȈȓȐ șȔȖ ȊȍȓȐȒȐ ȉȘȖТ ȔȓȈȌȐȝ ȰțȌȐ, ȟȐȔȍ șȔȖ ȗȖȒȈȏȈȓȐ ȌȈ
ȗȖȠȚțТȍȔȖ ȱȐȝȖȊȍ ȗȘȍȌȓȖȋȍ Ȑ ȌȈ ȎȍȓȐȔȖ ȌȈ ȟțТȍȔȖ ȱȐȝȖȊȖ ȔȐȠȰȍȱȍ.
ǹȈȔȖ ȗȓȈȕȐȘȈȕȐȔ Ȑ șȐșȚȍȔȈȚșȒȐȔ ȘȈȌȖȔ ȔȖȎȍȔȖ țșȗȍȠȕȖ ȘȍȠȈȊȈȚȐ
ȗȘȖȉȓȍȔȍ, ȏȈȚȖ șȔȖ ț ȐȏȘȈȌț ȖȊȖȋ ȌȖȒțȔȍȕȚȈ, țȒȰțȟȐȓȐ Ȑ șȚȘțȟȱȈȒȍ Ȑȏ
ȖȉȓȈșȚȐ ȒȖТȐȔȈ șȍ ȉȈȊȐ ǳȖȒȈȓȕȐ ȈȒȞȐȖȕȐ ȗȓȈȕ.
ǮȍȓȐȔȖ ȌȈ șȚȊȖȘȐȔȖ țșȓȖȊȍ ȒȖТȐȔȈ ȲȍȔȖ ȏȈȌȘȎȈȚȐ ȔȓȈȌȍ ț ȕȈȠȍȔ
ȋȘȈȌț.
ǰȔȗȓȍȔȍȕȚȈȞȐТȈ ȉȐȓȖ ȒȖТȍȋ ȈȒȞȐȖȕȖȋ ȗȓȈȕȈ ȕȐТȍ ȓȈȒ ȗȖșȈȖ ȈȓȐ Тȍ ȔȖȋțȲ. ǻ
ȚȖȔ ȗȖșȓț ȗȖȚȘȍȉȕȈ ȕȈȔ Тȍ ȗȖȔȖȲ ȐȕșȚȐȚțȞȐТȈ, ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐТȈ, ȕȍȜȖȘȔȈȓȕȐȝ
ȋȘțȗȈ Ȑ ȋȘȈȩȈȕȈ ТȍȘ Тȍ ȖȊȈТ ȗȓȈȕ, ȗȓȈȕ ȞȍȓȖȋ ȋȘȈȌȈ Ȑ ȗȓȈȕ ȏȈ șȊȍ ȔȓȈȌȍ ȒȖТȐ
ȎȐȊȍ ț ȱȍȔț.
ǹȊȍ ȈȒȚȐȊȕȖșȚȐ ȚȘȍȉȈ ȌȈ ȉțȌț ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȕȍ ț ȉțȌțȲȍȔ ȗȍȘȐȖȌț, Ȉ șȚȍȗȍȕ
ȘȍȈȓȐȏȈȞȐТȍ ȏȈȊȐșȐ ȖȌ șȈȔȖȋ ȋȘȈȌȈ, șȚȈȉȐȓȕȖșȚȐ, șȈȘȈȌȱȍ, ȍȒȖȕȖȔȐТȍ,
ȖȉțȟȍȕȖșȚȐ ȓȐȞȈ ȒȖТȈ Ȳȍ ȉȐȚȐ ȏȈȌțȎȍȕȈ ȏȈ ȐȔȗȓȍȔȍȕȚȈȞȐТț Ȑ ȔȕȖȋȐȝ
ȌȘțȋȐȝ ȚȘȍȕțȚȕȖ ȕȍȗȘȍȌȊȐȌȐȊȐȝ ȜȈȒȚȖȘȈ.
ǵȈȠ ȞȐȰ Тȍ ȌȈ ȗȖȉȖȰȠȈȔȖ șȈȌȈȠȱȍ șȚȈȱȍ ȒȈȌȈ șț ț ȗȐȚȈȱț ȔȓȈȌȐ.
ǯȈȚȖ ȗȘȍȌȓȈȎȍȔ ȌȈ șȍ șȊȐ țȒȰțȟȐȔȖ ț ȘȍȈȓȐȏȈȞȐТț Ȑ ȌȈ ȊȍȲ șțȚȘȈ
ȖșȍȚȐȔȖ ȉȖȰȐȚȈȒ ț ȋȘȈȌț ț ȒȖȔȍ ȖȒȖ ȗȍȚȐȕț șȚȈȕȖȊȕȐȒȈ ȟȐȕȍ ȔȓȈȌȐ. ǣȐȔȈ
ȚȘȍȉȈ ȌȈȚȐ ȗȘȐȓȐȒț ȌȈ ȎȐȊȍ ț ȋȘȈȌț ȒȖТȐ ȗȘțȎȈ ȔȖȋțȲȕȖșȚȐ Țȍ Тȍ ȕȈȠ
ȐȔȗȍȘȈȚȐȊ ȌȈ ȐȔ Țȍ țșȓȖȊȍ șȚȊȖȘȐȔȖ Ȑ ȏȈȌȘȎȐȔȖ Ȑȝ ȖȊȌȍ.

Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ:

ɉɪɟɞɪɚɝ ɍɦɢɱɟɜɢʄ
______________________
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Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɥɚɧ ɤɨʁɟ ɩɨɜɟɡɭʁɟ ɧɢɡ ɚɤɰɢʁɚ
ɢ ɦɟɪɚ ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɧɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɧɚɱɢɧ
ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢ ɩɪɚɜɚ ɫɜɢɯ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ.
Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢ ɩɥɚɧɫɤɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɦɥɚɞɢɯ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ, ʁɟ ɛɢɥɨ, ɞɚ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɪɚɡɜɢʁɟ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ.
Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɚɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɥɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɩɨɛɨʂɲɚɥɚ ɠɢɜɨɬ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɝɪɚɞɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ.
Ɇɥɚɞɢ ʂɭɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɪɟɫɭɪɫ ɧɚɲɟ ɞɪɠɚɜɟ, ɧɚɲɟɝ ɝɪɚɞɚ.

ɇɚɲɚ ɜɢɡɢʁɚ ʁɟ:
ɋɌȼȺɊȺȵȿ ȺɇȻɂȳȿɇɌȺ ɁȺ ɉɈɋȺɈ, ɉɈɊɈȾɂɐɍ, ɄɍɅɌɍɊɇɈ ɁȺȻȺȼɇɂ
ɀɂȼɈɌ, ɄȼȺɅɂɌȿɌɇɂȳȿ ɉɊɈȼɈȭȿȵȿ ɋɅɈȻɈȾɇɈȽ ȼɊȿɆȿɇȺ ɒɌɈ Ȼɂ
ɆɅȺȾȿ ɁȺȾɊɀȺɅɈ ɍ ɋȼɈɆ ȽɊȺȾɍ!!!
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1.2. ɄȺɇɐȿɅȺɊɂȳȺ ɁȺ ɆɅȺȾȿ

Slika 1. Kancelarija za mlade Smederevo

Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɢ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɛɭɞɭʄɢɦ ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ (ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɚ
ɯɪɨɧɨɥɨɝɢʁɚ ɞɨɝɚɻɚʁɚ)
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɦɨɫɬ ɤɚɤɨ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ (ɝɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ,
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɦɥɚɞɢɯ) ɬɚɤɨ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ. Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɩɪɭɠɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢ
ɨɤɜɢɪ, ɤɪɨɡ ɤɨʁɢ ɦɥɚɞɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ
ɬɢɱɭ ʃɢɯ. Ɍɚɤɨɻɟ, Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɫɜɢɦ ɥɨɤɚɥɧɢɦ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɦɥɚɞɢɦɚ, ɞɚ ɫɟ ɭɦɪɟɠɟ, ɢ
ɤɪɨɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɭɧɚɩɪɟɞɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ. Ƚɥɚɜɧɢ ɰɢʂ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ʁɟ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ
ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ɡɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɢ ɠɢɜɨɬ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɬɨɤɨɜɢɦɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɞɪɭɲɬɜɚ. Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɨɤɜɢɪ ɡɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ. ɉɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɨɤɪɟɬɚɱɤɭ ɫɧɚɝɭ
ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ, ɛɚɜɢ ɫɟ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɨɦ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ʃɢɯɨɜɨɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɭɥɨɝɨɦ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ, ɩɨɞɪɠɚɜɚ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ,
ɪɚɞɢ ɧɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ ɦɥɚɞɢɯ, ɧɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɦɥɚɞɢɯ, ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɭ ɦɥɚɞɢɯ, ɩɪɨɦɨɰɢʁɨɦ ɜɨɥɨɧɬɪɟɫɤɨɝ
ɪɚɞɚ, ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɨɦ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɦɥɚɞɢɯ, ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟɦ
ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟ ɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ.

17. септембар 2010. године
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Ɇɥɚɞɢ ɭ Ʌɨɤɚɥɧɢɦ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɦɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɦɨɝɭ ɞɚ:
Ⱦɨɛɢʁɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɨɥɨɠɚʁɚ
ɦɥɚɞɢɯ
ɉɨɯɚɻɚʁɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ
ɫɟɦɢɧɚɪɟ/ɬɪɟɧɢɧɝɟ/ɤɭɪɫɟɜɟ/ɪɟɞɢɨɧɢɰɟ/ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɟ/
Ⱦɨɛɢʁɭ ɫɥɨɛɨɞɚɧ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢɧɬɟɪɧɟɬɭ
Ɉɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɨɤɭɩʂɚʃɚ, ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɪɬɫɤɟ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ...
Ʉɥɭɛ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ʄɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɞɟɨ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ. ɍ ʃɟɦɭ ɫɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɪɚɡɧɟ ɜɪɫɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ɭ ʃɟɦɭ ʄɟ ɫɟ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚɬɢ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɦɥɚɞɟ. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ Ʉɥɭɛɚ ɢɦɚ
ɡɚ ɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚ ɩɨɫɪɟɞɭʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɢ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ - ɨɞɧɨɫɧɨ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ. Ɂɚ ɨɫɧɢɜɚʃɟ Ʉɥɭɛɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɞɨɛɪɚ ɜɨʂɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ.
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɞɨɛɢɥɚ ʁɟ ɪɟɲɟʃɟ ɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ 16. 02. 2009.
ɝɨɞ. Ɉɞɥɭɤɨɦ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧ ʁɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨ ʁɟ ɞɨɞɟʂɟɧɚ Ɉɞɟʂɟʃɭ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɫɥɭɠɛɟ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ.
ɋɜɨʁ ɩɪɨɫɬɨɪ ɞɨɛɢɥɚ ʁɟ ɭ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ 2009. ɝɨɞ. ɭ ɭɥɢɰɢ Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ ɂ
ɛɪ. 15. ɋɜɟɱɚɧɨ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɨɞɪɠɚɧɨ ʁɟ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɢ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɬʁ. ɢɫɩɪɟɞ ɩɪɨɫɬɨɪɚ. ɍ ɢɫɬɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɨɬɜɨɪɟɧ ʁɟ ɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɤɥɭɛ
ɱɢʁɢ ʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟɪ ɛɢɥɨ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ. Ɉɞ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɭ ɨɬɜɚɪɚʃɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɟ ɫɭ: ɚɦɟɬɟɪɫɤɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ
,,ɉɪɢɱɚɦɨ ɩɪɢɱɭ“, ,,ɍɧɢʁɚ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ“, ɩɥɟɫɧɚ ɲɤɨɥɚ ,,ɋɨɤɨɥɫɤɨ
ɞɪɭɲɬɜɨ“. Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɭ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɫɜɟɱɚɧɨ ʁɟ ɨɬɜɨɪɢɨ ɱɥɚɧ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ȼɟʄɚ
ɇɟɧɚɞ Ɇɚɤɫɢʄ. ɇɚ ɨɬɜɚɪɚʃɭ ɫɭ ɝɨɜɨɪɢɥɢ: ɫɚɜɟɬɧɢɤ ɦɢɧɢɫɬɪɚ ɨɦɥɚɞɢɧɟ
ɢ ɫɩɨɪɬɚ Ɂɨɪɢɰɚ Ʌɚɛɭɞɨɜɢʄ, ɱɥɚɧ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ȼɟʄɚ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɭ
ɇɟɧɚɞ Ɇɚɤɫɢʄ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ȳɚɧɤɨɜɢʄ Ɇɚɪɢɧɚ.
Ɉɦɥɚɞɢɧɰɢ ɫɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɢɛɨɥɢɱɤɢ ɝɨɜɨɪɢɥɚ ɨ ɬɨɦɟ
ɲɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɡɧɚɱɢ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ɚ ɩɟɫɦɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɟɜɚɥɢ ɢ
ɫɜɢɪɚɥɢ ɨɞɧɨɫɢɥɟ ɫɭ ɫɟ ɧɚ ɦɥɚɞɟ.
ɉɪɟɝɥɟɞ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɮɟɛɪɭɚɪ 2009. - ɦɚʁ 2010. ɝɨɞ.
Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ
1.
2.
3.
4.

ɇɚɡɢɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
„Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɱɚɫ ɫɪɩɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢ
ɤʃɢɠɟɜɧɨɫɬɢ“ - 19. 03. 2009. ɝɨɞ.
ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ,,ɋɬɚɪɬ ɚɩ" ɤɪeditɚ ɡɚ
ɩɨɱɟɬɧɢɤɟ - 03. 04. 2009. ɝɨɞ.
„ɂɡɥɟɬ ɭ ɬɜɪɻɚɜɢ“ - 04. 04. 2009.
ɝɨɞ.
ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ ɫɟɤɫɭɚɥɧɨ
ɩɪɟɧɨɫɢɜɢɯ ɛɨɥɟɫɬɢ 30. 04. 2009. ɝɨɞ.

5.

ɋɟɪɢʁɚɥ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ,,Ȼɭɞɢ ɢ ɬɢ ɞɟɨ ɬɢɦɚ"

6.

Ɉɛɭɤɚ ɡɚ ɩɢɫɚʃɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

7.

,,Ʉɚɦɩ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ" ɭ Ȼɚɱɤɨʁ
Ɍɨɩɨɥɢ - 26. 07. - 01. 08. 2009.
ɝɨɞ.

Ɉɩɢɫ
Ɇɥɚɞɢ ɫɭ ɪɟɰɢɬɨɜɚɥɢ ɫɜɨʁɟ ɩɟɫɦɟ,
ɬɚɤɦɢɱɢɥɢ ɫɟ ɚ ɡɚɬɢɦ ɞɢɫɤɭɬɭɬɨɜɚɥɢ.
ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ.
ɉɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɢ ɡɚɝɨɜɚɪɚʃɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ
ɡɞɪɚɜɨɝ ɫɬɢɥɚ ɠɢɜɨɬɚ.
Ⱦɟʂɟʃɟ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɢ
,,ɉɪɜɨɦɚʁɫɤɢ ɭɪɚɧɚɤ".
* ɉɟɜɚʃɟ ɯɢɬɨɜɚ ɭɡ ɤɚɪɚɨɤɟ, * ɂɡɥɨɠɛɚ
ɫɥɢɤɚ ,,Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɞɟɥɭ", * ɉɨɡɨɪɢɲɧɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ ,,Ɉɪɬɚɤ, ʁɚ ɢ ɧɚɲɢ ɞɪɭɝɚɪɢ".
ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɦɥɚɞɢɯ, ɤɚɨ ɢ
ɡɚɝɨɜɚɪɚʃɟ ɨ ɚɤɬɢɜɢɡɦɭ.
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɢ ɨɞɥɚɫɤɚ
ɨɦɥɚɞɢɧɚɰɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɨɲɥɢ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɭ
Ȼɚɱɤɭ ɬɨɩɨɥɭ, ɢ ʃɢɯɨɜ ɩɨɜɪɚɬɚɤ.
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9.
10.
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Ɉɛɭɤɚ ɡɚ ɩɢɫɚʃɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭ ȿɍ
ɮɨɪɦɚɬɭ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ,,Ɇɥɚɞɢ ɭ
ɚɤɰɢʁɢ" - 30, 31. 07. 2009. ɝɨɞ.
Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɚ ɟɦɢɫɢʁɚ ,,ɍ ɪɢɬɦɭ
ɦɥɚɞɢɯ" - ɚɩɪɢɥ-ɞɟɰɟɦɛɚɪ 2009.
ɝɨɞ.
ɋɜɟɱɚɧɨ ɨɬɜɚɪɚʃɟ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ
ɡɚ ɦɥɚɞɟ - 18. 09. 2009. ɝɨɞ.

11.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɮɨɤɭɫ ɝɪɭɩɚ ɭ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ - ɚɩɪɢɥɞɟɰɟɦɛɚɪ 2009. ɝɨɞ.

12.

Ȼɟɫɩɥɚɬɚɧ ȿɧɝɥɟɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ - ɦɚɪɬ-ʁɚɧɭɚɪ 2010. ɝɨɞ.

13.

Ɍɪɟɧɢɧɝ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ
ɡɞɪɚɜʂɚ

14.

ɉɪɨɝɪɚɦ ɦɥɚɞɢɯ ɥɢɞɟɪɚ ɭ
Ⱥɦɟɪɢɰɢ

15.

ɉɪɨɝɪɚɦ ,,Ɉɬɜɨɪɟɧɨ“ - ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ
2009. ɝɨɞ.

16.
17.

Ⱦɟɛɚɬɧɢ ɤɥɭɛ ,,ɋɜɚɤɨ
ɩɪɟʄɭɬɤɢɜɚʃɟ ʁɟ ɩɪɟɞɩɨɫɬɚɜɤɚ
ɧɟɩɨɝɪɟɲɢɜɨɫɬɢ“ - ɦɚɪɬ 20092010. ɝɨɞ.
Ⱥɤɰɢʁɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɭɪɛɚɧɢɯ
ɥɟɝɟɧɞɢ - ʁɭɧ 2009. ɝɨɞ.

18.

ȼɚʁɚɪɫɤɢ ɚɬɟʂɟ

19.

Ⱥɤɰɢʁɚ ɭɦɪɟɠɚɜɚʃɟ

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

ɂɡɥɨɠɛɚ ɫɥɢɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢ ɦɨɞɧɚ ɪɟɜɢʁɚ
,,Ʉɟɚɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɞɟɥɭ“
Ⱥɭɞɢɰɢʁɚ ɡɚ ɄɁɆ ɛɟɧɞ ɤɨʁɢ ɫɧɢɦɚ
ɯɢɦɧɭ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ - 27. 02. 2010.
ɝɨɞ.
Ʉʃɢɠɟɜɧɨ ɜɟɱɟ ,,ɇɚɲɟ ɩɚɪɱɟ
ɧɟɛɚ“ - 13. 03. 2010. ɝɨɞ.
Ⱥɤɰɢʁɚ ,,ɇɢʁɟ ɨɩɭɲɬɟɧɨ-Ɂɞɪɚɜʂɟ
ɩɪɨɩɭɲɬɟɧɨ“
Oɜɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɫɟɬɫɤɨɝ ɞɚɧɚ
ɫɩɨɪɬɚ
ɏɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚ ɚɤɰɢʁɚ ,,ȼɟɥɢɤɟ ɢ
ɦɚɥɟ ɫɬɜɚɪɢ“
ɋɟɬ ɨɞ 5 ɨɛɭɤɚ

17. септембар 2010. године

Ɉɛɭɤɚ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ ɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɢ
ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɦɥɚɞɢɯ ɤɚɨ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɟ
ɞɚ ɩɢɲɭ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦ ,,Ɇɥɚɞɢ ɭ
ɚɤɰɢʁɢ" - ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ (ȿɜɪɨɩɫɤɟ
ɤɨɦɢɫɢʁɟ).
Ɍȼ ɟɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɡɚɩɨɱɢʃɚʃɚ ɫɢɫɬɟɦɫɤɟ ɛɪɢɝɟ ɨ
ɦɥɚɞɢɦɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ʁɟ 14 ɮɨɤɭɫ ɝɪɭɩɚ, ɤɨʁɟ ɫɟ
ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ. Ɇɥɚɞɢ ɧɚ ɨɜɢɦ
ɝɪɭɩɚɦɚ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢ ɩɨɤɪɟʄɭ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ ɡɚ ɚɤɰɢʁɟ.
Ɇɥɚɞɢ ɭɱɟ ɟɧɝɥɟɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɤɪɨɡ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨ
ɭɱɟʃɟ ɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɭ.
ɍɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɦɟɧɬɚɥɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ ɬʁ.
ɭɜɢɻɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ ɡɞɪɚɜʂɭ ɞɪɭɲɬɜɚ
ɩɨɦɨʄɭ ɧɨɜɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɐɂȾȺ.
Ⱦɟɫɟɬɨɪɨ ɦɥɚɞɢɯ ʂɭɞɢ ɨɞɥɚɡɢ ɭ Ⱥɦɟɪɢɤɭ ɧɚ
ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ ɦɟɫɟɰ ɞɚɧɚ.
Ɉɜɚʁ ɩɨɝɪɚɦ ɢɦɚ ɡɚ ɰɢʂ ɞɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɨʁɢ
ɜɢɲɟ ɧɢʁɟ ɭ ɭɩɨɬɪɟɛɢ, ɫɪɟɞɢ ɢ ɭ ʃɟɦɭ
ɨɬɜɨɪɢ ʁɚɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɬʁ. Ʉɥɭɛ ɨɦɥɚɞɢɧɟ.
Ɍɚɤɦɢɱɟʃɟ ɭ ɜɟɲɬɢɧɢ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɚɰɚ ɧɚ ɪɚɡɧɟ ɚɤɬɭɟɥɧɟ ɬɟɦɟ.
Ɇɥɚɞɢ ʂɭɞɢ ɫɚɤɭɩʂɚʁɭ ɢ ɡɚɩɢɫɭʁɭ ɭɪɛɚɧɟ
ɥɟɝɟɧɞɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɢɯ ɫɚɱɭɜɚɥɢ ɨɞ ɡɚɛɨɪɚɜɚ.
ɇɟɝɨɜɚʃɟ ɢ ɩɨɞɪɲɤɚ ɦɥɚɞɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ
ɜɚʁɚɪɫɬɜɨɦ.
ɋɚɫɬɚɧɰɢ ɢ ɨɤɪɭɝɥɢ ɫɬɨɥɨɜɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ.
ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ.
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɩɨɩ ɪɨɤ ɛɟɧɞɚ ɤɨʁɢ ʄɟ
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɬɢ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɭ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɢ ɫɜɨʁ
ɪɚɞ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ ɯɢɦɧɨɦ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ.
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ʁɟ ɜɟɱɟ ɩɨɟɡɢʁɟ ɦɥɚɞɢɯ
ɩɨɟɬɢɱɚɪɚ. ɍɡ ɩɟɫɦɟ ɫɭ ɝɥɭɦɟɥɢ ɝɥɭɦɰɢ, ɚ ɡɚ
ɫɰɟɧɨɝɪɚɮɢʁɭ ɩɨɬɪɭɞɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɦɥɚɞɢ
ɭɦɟɬɧɢɰɢ ɫɥɢɤɚɪɢ.
Ɉɛɟɥɟɠɟɧ ʁɟ ɫɜɟɬɫɤɢ Ⱦɚɧ ɡɞɪɚɜʂɚ ɚɤɰɢʁɨɦ
ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɬɪɝɭ.
ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɫɩɨɪɬɚ
ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɨɞɟʄɟ ɢ ɨɛɭʄɟ ɡɚ ɫɢɪɨɦɚɲɧɟ
ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɦɥɚɞɢɯ ɤɪɨɡ
ɧɚɮɨɪɦɚɥɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

Ɍɚɛɟɥɚ 1.- ɉɪɟɝɥɟɞ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɮɟɛɪɭɚɪ
2009.ʁɭɧ 2010. ɝɨɞ.
ɋɜɟ ɨɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ʁɟ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚ
ɢɦɚɥɟ ɫɭ ɜɢɲɟ ɰɢʂɟɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɚɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɡɚ ɦɥɚɞɟ. ɍ ɫɜɢɦ ɚɤɰɢʁɚɦɚ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ʁɟ ɨɞ 10 - 60
ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ. ȼɢɲɟ ɨɞ 400 ɦɥɚɞɢɯ ʂɭɞɢ ɛɢɥɢ ɫɭ, ɩɨɫɪɟɞɧɢ ɢɥɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢ
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ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɢɥɢ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɨʁɟɞɢɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɨ ʁɟ
Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɰɢ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ. ȼɟʄɢɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɞɨɞɚɬɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɚ, ɜɟʄ ʁɟ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɢɡ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ.

1.3. ɋȺȼȿɌ ɁȺ ɆɅȺȾȿ
Ɋɟɲɟʃɟɦ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ȼɟʄɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, 27. ɧɨɜɟɦɛɪɚ 2009. ɝɨɞɢɧɟ
ɮɨɪɦɢɪɚɧ ʁɟ ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɦɥɚɞɟ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ. ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ʁɟɫɬɟ
ɦɟɧɚʇɟɪɫɤɨ ɬɟɥɨ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɢ ɢɦɚ ɭɥɨɝɭ ɞɚ:
ɢɧɢɰɢɪɚ ɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ,
ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ, ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɭɱɟɲʄɚ,
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɭ ʁɟɞɧɚɤɢɯ ɲɚɧɫɢ, ɡɞɪɚɜɫɬɜɚ, ɤɭɥɬɭɪɟ, ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɨɜɚ, ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɧɚɫɢʂɚ ɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɬɟɬɚ, ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɩɪɚɜɢɦɚ,
ɨɞɪɠɢɜɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ
ɡɚ ɦɥɚɞɟ;
ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɢɡɪɚɞɢ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɫɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɡɚ ɦɥɚɞɟ;
ɩɪɚɬɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɢ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ;
ɞɨɧɨɫɢ ɡɚɤʂɥɭɱɤɟ ɢ ɞɚʁɟ ɦɢɲʂɟʃɚ ɨ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɢɡ ɫɜɨʁɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɨ ʃɢɦɚ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɨɪɝɚɧɟ ɝɪɚɞɚ;
ɞɚʁɟ ɦɢɲʂɟʃɟ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɩɪɨɩɢɫɚ ɢ ɨɞɥɭɤɚ ɤɨʁɟ ɞɨɧɨɫɢ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ ɡɚ ɦɥɚɞɟ;
ɭɫɜɚʁɚ ɝɨɞɢɲʃɟ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɨ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ ɢ ɩɨɞɧɨɫɢ ɢɯ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɝɪɚɞɚ, Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɭ ɨɞɧɨɫɧɨ
Ƚɪɚɞɫɤɨɦ ȼɟʄɭ;
ɢɧɢɰɢɪɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢɥɢ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɢɥɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɭ ɰɢʂɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɦɥɚɞɢɯ ɢ
ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɪɚɜɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɝɪɚɞɚ;
ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚ ɢ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢɡɦɟɻɭ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢ ɩɪɭɠɚ ɩɨɦɨʄ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ʃɢɯɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ;
ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚ ɢ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɦɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɟ, ɦɟɻɭɝɪɚɞɫɤɟ ɢ
ɦɟɻɭɞɪɠɚɜɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɨɦɥɚɞɢɧɭ ɢ ɨ ɬɨɦɟ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɨɪɝɚɧɟ ɝɪɚɞɚ;
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ɑɥɚɧɨɜɢ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɱɢɧɟ:
ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɋȺȼȿɌȺ ɁȺ ɆɅȺȾȿ

Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ

ɂɆȿ ɂ ɉɊȿɁɂɆȿ

1.

ȳɚɧɤɨɜɢʄ Ɇɚɪɢɧɚ

2.

ɇɟɧɚɞ Ɇɚɤɫɢʄ

3.

Ⱥɧɞɟɪɟʁɚ ɉɚɜɥɨɜɢʄ

4.

Ɇɚɪɢʁɚɧɚ Ⱥɥɟɤɫɢʄ

5.

Ƚɨɪɚɧ ȳɚɧɱɢʄ

6.

ɂɜɚɧɚ Ɍɨɞɨɫɢʁɟɜɢʄ

7.

ɋɧɟɠɚɧɚ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄ

ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ

8.

Ɇɚɪɢʁɚ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄ

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

9.

Ⱦɚɧɢʁɟɥ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ

Ɏɨɪɭɦ ɪɨɦɫɤɢɯ ɇȼɈ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

10.

ȳɨɜɚɧɚ Ɇɢɬɪɨɜɢʄ

ɍɧɢʁɚ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

11.

Ⱦɪ. ȿɦɢɥɢʁɚ Ȼɚɫɚɪɢʄ

Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ ,,ɋɜɟɬɢ Ʌɭɤɚ“
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

12.

Ɇɢʂɚɧ Ƚɭɛɟɪɢɧɢʄ

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

13.

ȼɟɫɧɚ ȿɦɟɪɲɢʄ

ɇȼɈ ,,Amity“

14.

Ⱥɧɻɟɥɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɢʄ

ɋɚɜɟɡ ɡɚ ɲɤɨɥɫɤɢ ɫɩɨɪɬ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

15.

ɋɨʃɚ Ɇɢɥɨɫɚɜʂɟɜɢʄ

ɋɚɜɟɡ ɫɩɨɪɬɨɜɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

16.

Ȼɨʁɚɧɚ Ʌɟɤɢʄ

17.

Ⱦɨɪɨɬɟʁɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄ

18.

Ɇɢɪɨɫɥɚɜ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ

Ɇɭɡɢɱɚɪ, ɬɟɤɫɬɨɩɢɫɚɰ

19.

ȼɢɲʃɚ Ɋɚʁɤɨɜɢʄ

Ⱦɢɩɥɨɦɢɪɚɧɢ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɝɪɚɻɚɧɤɚ

20.

ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɇɢɤɨɥɢʄ

Ʉɨɲɚɪɤɚɲɤɢ ɬɪɟɧɟɪ

ɂɇɋɌɂɌɍɐɂȳȺ, ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ
Ƚɍ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ
Ƚɍ ɱɥɚɧ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ȼɟʄɚ ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ
ɨɦɥɚɞɢɧɭ
Ƚɍ ɲɟɮ Ʉɚɛɢɧɟɬɚ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
– ɮɢɥɢʁɚɥɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ – Ɉɞɛɨʁɤɚɲɤɢ ɤɥɭɛ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɐɟɧɬɚɪ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ –
ɐȿȾɂ

Ɍɚɛɟɥɚ 2.- ɉɪɢɤɚɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɋɟɤɰɢʁɚ ɚɤɬɢɜɢɡɚɦ – Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɋɟɤɰɢʁɚ ɚɤɬɢɜɢɡɚɦ – Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
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1.4. Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ
Ɉɞɥɭɤɨɦ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ʁɟ ɪɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ
Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ.
ɑɥɚɧɨɜɢ Ɋɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ
ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ:
ɋɩɨɪɬ:
1.
ɇɟɧɚɞ Ɇɚɤɫɢʄ ɱɥɚɧ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ȼɟʄɚ ɡɚɞɭɠɟɧ
ɡɚ ɫɩɨɪɬ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɭ
Ɂɞɪɚɜʂɟ:
2.
ȿɦɢɥɢʁɚ Ȼɚɫɚɪɢʄ (ɱɥɚɧ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ),
ɩɟɞɢʁɚɬɚɪ ɭ ɲɤɨɥɫɤɨɦ ɞɢɫɩɚɧɡɟɪɭ,
ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɩɟɞɢʁɚɬɚɪ ɭ ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɜɭ ɡɚ ɦɥɚɞɟ)
Ʉɭɥɬɭɪɚ:
3.
Ɇɢʂɚɧ Ƚɭɛɟɪɢɧɢʄ -(ɱɥɚɧ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ), ɝɥɭɦɚɰ,
ɜɨɥɨɧɬɟɪ
ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɨɞɧɨɫɢ:
4.
ȼɟɫɧɚ ȿɦɟɪɲɢʄ - (ɱɥɚɧ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ), ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞɧɢɤ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚ ɛɨɥɟɫɬɢ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɉɟɞɚɝɨɝɢʁɚ, ɧɚɭɤɚ ɨ ɦɥɚɞɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ:
5.
Ɍɚɦɚɪɚ ȶɭɥɢɛɪɤ - ɩɟɞɚɝɨɝ Ɇɭɡɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ:
6.
Ɇɚɪɢʁɚ Ɇɟɥɟɝɢ - ɧɨɜɢɧɚɪ Ɍȼ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɝɪɭɩɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ:
7.
ȭɨɪɻɟɜɢʄ Ɇɚɪɢɧɚ - (ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ,,ɂɡɪɚɞɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ“)
8.
ɋɬɟɮɚɧ ɋɢɦɢʄ - (ɚɫɢɫɬɟɧɬ ɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɭ ,,ɂɡɪɚɞɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ“)
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ:
9.
ȳɚɧɤɨɜɢʄ Ɇɚɪɢɧɚ - ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ (ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ,,ɂɡɪɚɞɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ
ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ“)
ɆȿɇɌɈɊɋɄɍ ɂ ɌɊȿɇȿɊɋɄɍ ɉɈȾɊɒɄɍ ȾȺɅȺ ɂȼȺɇȺ ɄɈɉɊɂȼɂɐȺ, ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɋɌɄɂȵȺ ɉɈɋɅɈȼɇȿ
ɉɋɂɏɈɅɈȽɂȳȿ
Ɍɟɦɚɬɫɤɟ ɝɪɭɩɟ:
ȼɨɥɨɧɬɟɪɫɤɚ ɝɪɭɩɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɩɪɢ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ:
Ʉɨɧɬɚɤɬ ɨɫɨɛɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɟ - ȳɟɥɟɧɚ ȼɭɱɢʄɟɜɢʄ
Ʉɨɧɬɚɤɬ ɨɫɨɛɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɤɨɞ ɦɥɚɞɢɯ - Ɇɢɚ Ɇɟɥɟɝɯʄ
Ʉɨɧɬɚɤɬ ɨɫɨɛɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɦɭɡɢɱɤɢɯ ɬɨɤɨɜɚ - Ʉɚɬɚɪɢɧɚ Ʉɨɫɬɢʄ
Ʉɨɧɬɚɤɬ ɨɫɨɛɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ ɫɚ ɫɪɟɞʃɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɢ ɻɚɱɤɢɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɢɦɚ - Ɇɚɪɤɨ
ɉɟɬɤɨɜɢʄ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɢ ɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɫɬɚʃɚ ɤɨɞ ɦɥɚɞɢɯ - Ɇɚɪɢʁɚ ɋɢɦɚɧɢʄ ɢ ɋɦɢʂɚɧɚ ɋɬɨɤɢʄ

ɉɨɫɟɛɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɞɚɥɢ ɫɭ: Ɇɚɪɢɧɚ ȭɨɪɻɟɜɢʄ, ȳɚɧɤɨɜɢʄ Ɇɚɪɢɧɚ, ɋɬɟɮɚɧ
ɋɢɦɢʄ, ɂɜɚɧɚ Ʉɨɩɪɢɜɢɰɚ, ȿɦɢɥɢʁɚ Ȼɚɫɚɪɢʄ, ɋɥɨɛɨɞɚɧ ɇɢɤɨɥɢʄ, Ɇɚɪɢʁɚ
ɋɢɦɚɧɢʄ ɢ ɋɦɢʂɚɧɚ ɋɬɨɤɢʄ
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ɉɪɨɰɟɫ ɢɡɪɚɞɟ ɅȺɉ-ɚ

1. ȎȒȔȄȎ ǳȔȒȚȉȑȄ
ȕȖȄȭȄ Ȍ ȓȒȖȔȉȅȄ
ȐȏȄȈȌș ȑȄ ȏȒȎȄȏȗu

2. ȎȒȔȄȎ ǬȋȔȄȈȄ
ȈȒȎȗȐȉȑȖȄ ǯȒȎȄȏȑȌ
ȄȎȚȌȒȑȌ ȓȏȄȑ

ǱȄȚȌȒȑȄȏȑȄ
ȕȖȔȄȖȉȇȌȫȄ
ȋȄ ȐȏȄȈȉ,
ǱȄȚȌȒȑȄȏȑȌ
3. koȔȄȎ
ǬȐȓȏȉȐȉȑȖȄȚȌȫȄ
ǯǤǳ-Ȅ Ȍ ȓȔȉȮȉȭȉ

Ɍɚɛɟɥɚ 1. Ʉɨɪɚɰɢ ɭ ɩɨɫɬɭɩɚʃɭ ɫɚ Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɚɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɪɚɞɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɜɨɞɢɥɢ ɫɦɨ ɫɟ
ɱɢʃɟɧɢɰɨɦ ɞɚ ɧɚʁɩɪɟ ɬɪɟɛɚ ɩɢɬɚɬɢ ɦɥɚɞɟ ɲɬɚ ɬɨ ɧɟɞɨɫɬɚʁɟ ɝɪɚɞɭ
ɤɚɤɨ ɛɢ ɠɢɜɨɬ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ʃɟɦɭ ɛɢɨ ɛɨʂɢ. ɋɥɟɞɟʄɢ ɤɨɪɚɤ ɛɢɨ ʁɟ ɞɚ ɫɜɟ ɬɟ
ɩɨɞɚɬɤɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɨ ɢ ɞɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢɦɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ ɤɨʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɭ
ɪɟɲɟɧɢ. ɍ ɧɚɪɟɧɨɦ ɬɟɤɫɬɭ ɜɢɞɟʄɟɬɟ ɧɚ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ ɫɦɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɥɢ
ɰɢʂɟɜɟ ɢ ɧɚɪɚɜɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢɦɚ ʄɟɦɨ ɩɨɤɭɲɚɬɢ ɞɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ
ɪɟɲɢɦɨ ɢɥɢ ɞɚ ɢɯ ɛɚɪ ɫɜɟɞɟɦɨ ɧɚ ɦɢɧɢɦɭɦ.
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Ɉɞɟʂɚɤ 2

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɭ ɬɨɤɭ ɫɜɨɝ ɪɚɞɚ ɢ
ɤɪɟɢɪɚʃɭ ɦɟɪɚ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɫɬɚɬɭɫɚ ɦɥɚɞɢɯ, ɤɨɪɢɫɬɢʄɟ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɢ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɪɚɻɟɧɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ʁɟɪ
ɩɪɨɢɡɥɚɡɟ ɢɡ ɜɪɟɞɧɨɫɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɫɧɨɜ ɍɫɬɚɜ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ,
ɍɧɢɜɟɪɡɚɥɧɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢʁɚ ɨ ʂɭɞɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ, Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɍɇ ɨ ɩɪɚɜɢɦɚ
ɞɟɬɟɬɚ ɫɚ ɉɪɨɬɨɤɨɥɢɦɚ, Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɨ ʂɭɞɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ ɢ
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɫɥɨɛɨɞɚɦɚ ɢ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɩɚɤɟɬ ɨ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ
ɩɪɚɜɢɦɚ.
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɫɭ:
• ɉɨɲɬɨɜɚʃɟ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ - Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ɫɜɢ ɦɥɚɞɢ ɢɦɚʁɭ ɢɫɬɚ
ɩɪɚɜɚ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɩɨɥ, ɪɚɫɧɭ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɭ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ, ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɨ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟ, ɫɟɤɫɭɚɥɧɭ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɭ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɫɬɚɬɭɫ, ɤɚɨ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɦɟɬʃɟ/ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬ. Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɫɟ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɦɥɚɞɢɯ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ʁɟɞɧɚɤɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ, ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ
ɫɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ, ɜɥɚɫɬɢɬɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɦɚ.
• Ɋɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ - Ɉɦɨɝɭʄɚɜɚ ɫɟ ɞɚ ɫɜɢ ɦɥɚɞɢ ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ʁɟɞɧɚɤɟ
ɲɚɧɫɟ, ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ, ɧɚ ɥɢɱɧɢ ɪɚɡɜɨʁ, ɞɨɠɢɜɨɬɧɨ ɭɱɟʃɟ,
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɢɦ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ,
ɢɡɛɨɪɢɦɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɦɚ. Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɟ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɪɨɞɧɟ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬɢ, ɧɟɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ, ɫɥɨɛɨɞɟ, ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɚ, ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ,
ɥɢɱɧɨɝ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɦɥɚɞɢɯ.
• Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ - ɉɨɞɫɬɢɱɟ ɫɟ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɪɚɞɟ ɫɚ
ɦɥɚɞɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ʃɢɯɨɜɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ.
• Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬ - ɉɪɟɩɨɡɧɚʁɭ ɫɟ ɢ ɭɜɚɠɚɜɚʁɭ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɦɥɚɞɢɯ ɤɚɨ ɜɚɠɧɨɝ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɢɫɤɚɡɭʁɟ ɫɟ ɩɨɜɟɪɟʃɟ ɢ ɩɨɞɪɲɤɚ ʃɢɯɨɜɢɦ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢɦɚ: ɦɥɚɞɢ ɡɧɚʁɭ, ɦɨɝɭ, ɭɦɟʁɭ. Ɉɦɨɝɭʄɚɜɚ ɫɟ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ Ɇɥɚɞɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɫɟ ɭɫɥɨɜɢ
ɡɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɡɞɪɚɜʂɚ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ
ɜɪɟɦɟɧɚ. Ⱥɮɢɪɦɢɲɟ ɫɟ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɲɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɭɜɨɻɟʃɟ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ
ɢɧɤɥɭɡɢɜɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɧɚ ɫɜɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ.
• ɋɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ - Ɋɚɡɜɢʁɚ ɫɟ ɢɧɬɟɪɝɟɧɟɪɚɰɢʁɫɤɚ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ ɢ ɭɥɨɝɚ
ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɨɝ ɝɪɚɻɚɧɫɬɜɚ. ɉɨɞɫɬɢɱɭ ɫɟ ɫɜɢ ɨɛɥɢɰɢ
ɜɪɲʃɚɱɤɟ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɫɟ ɤɭɥɬɭɪɚ ɧɟɧɚɫɢʂɚ ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ
ɦɟɻɭ ɦɥɚɞɢɦɚ.
• ɋɚɪɚɞʃɚ - ɉɨɞɪɠɚɜɚ ɫɟ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɥɨɛɨɞɚ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ ɢ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ
ɜɪɲʃɚɰɢɦɚ ɢ ɩɨɞɫɬɢɱɟ ɢɧɬɟɪɝɟɧɟɪɚɰɢʁɫɤɚ ɫɚɪɚɞʃɚ, ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ,
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɧɢɜɨɭ.
• Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɦɥɚɞɢɯ - Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɫɟ ɩɪɚɜɚ, ɩɨɞɪɲɤɚ, ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɩɪɨɫɬɨɪ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɤɚɤɨ ɛɢ ɦɥɚɞɢ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɧɨɲɟʃɚ
ɨɞɥɭɤɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɤɨʁɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɛɨʂɟɝ ɞɪɭɲɬɜɚ.
• ɂɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɚɥɢɡɚɦ - Ɉɦɨɝɭʄɚɜɚ ɫɟ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬɢ ɭ ɫɜɢɦ
ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ʂɭɞɫɤɨɝ ɠɢɜɨɬɚ, ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ, ɤɚɨ ɢ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɢ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɭɫɦɟɪɟɧɢɯ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ
ɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɚɥɧɨɝ ɞɢʁɚɥɨɝɚ ɦɟɻɭ ɦɥɚɞɢɦɚ.
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• ɐɟɥɨɠɢɜɨɬɧɨ ɭɱɟʃɟ - ɉɪɨɦɨɜɢɲɟ ɫɟ ɰɟɥɨɠɢɜɨɬɧɨ ɭɱɟʃɟ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ
ɚɮɢɪɦɢɲɭ ɡɧɚʃɟ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɫɬɢɰɚʃɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ.
Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɟ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ.
• Ɂɚɫɧɨɜɚɧɨɫɬ - Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ɫɜɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɦɥɚɞɟ ɛɭɞɭ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢ ɧɚ ɭɬɟɦɟʂɟɧɢɦ ɢ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨ ɦɥɚɞɢɦɚ.

ɋɌɊȺɌȿɒɄɂ ɉɊȺȼɐɂ
ɋɪɟɚɬɟɲɤɢ ɩɪɚɜɰɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɫɭ:
1. ɍɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ (ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɚ) ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ (ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ, ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ), ɤɚɤɨ ɛɢ ɥɨɤɚɥɧɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɛɢɥɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɦɥɚɞɢɯ ɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ.
2. ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɠɢɜɨɬɚ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, ɤɪɨɡ
ɤɪɟɢɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɦɟɪɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɥɭɝɚ, ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯ ɩɪɟɦɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɢ ɠɟʂɚɦɚ ɦɥɚɞɢɯ.
3. ɍɦɪɟɠɚɜɚʃɟ ɢ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɩɚɪɬɧɟɪɢɦɚ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɧɢɜɨɭ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚ ɞɨɞɚɬɧɚ ɡɧɚʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɟ
ɡɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ (ɪɚɡɦɟɧɚ ɞɨɛɪɟ
ɩɪɚɤɫɟ), ɤɚɨ ɢ ɭɫɩɟɲɧɢʁɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ.
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3.1. ȽȿɈȽɊȺɎɋɄɂ ɉɈȾȺɐɂ
Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɟ ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɭ ɤɪɚʁʃɟɦ ɫɟɜɟɪɨ-ɢɫɬɨɱɧɨɦ ɞɟɥɭ
ɒɭɦɚɞɢʁɟ ɢ ɡɚɯɜɚɬɚ ɛɥɚɝɨ ɡɚɬɚɥɚɫɚɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ʁɭɠɧɨɝ ɨɛɨɞɚ ɉɚɧɨɧɫɤɨɝ
ɛɚɫɟɧɚ. Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɝɪɚɞɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɉɨɞɭɧɚɜʂɭ ɢ ɞɨʃɟɦ ɉɨɦɨɪɚɜʂɭ.
ɉɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚɧɨ ʁɟ ɧɚ 40,39ɨ ɫɟɜɟɪɧɟ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ ɲɢɪɢɧɟ ɢ 20,57ɨ ɢɫɬɨɱɧɟ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ ɞɭɠɢɧɟ.
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɜɟɨɦɚ ɩɨɜɨʂɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨ-ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ
ɥɨɤɚɰɢʁɚ, ʁɟɪ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɧɚʁɫɟɜɟɪɧɢʁɭ ɥɭɤɭ ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢɦɢ ɐɪɧɨɦɨɪɫɤɟ
ɛɪɨɞɨɜɟ. ɇɢɡɜɨɞɧɨ Ⱦɭɧɚɜɨɦ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ Ʉɨɜɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɫɥɟɞʃɚ
ɜɟɡɚ ɫɚ ɥɟɜɨɦ ɨɛɚɥɨɦ Ⱦɭɧɚɜɚ ɫɜɟ ɞɨ ɯɢɞɪɨɰɟɧɬɪɚɥɟ “ȭɟɪɞɚɩ ɂ”, ɝɪɚɧɢɰɟ
ɫɚ ɪɟɩɭɛɥɢɤɨɦ Ɋɭɦɭɧɢʁɨɦ. Ɉɞ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ʁɟ ɭɞɚʂɟɧɨ ɫɚɦɨ 46 ɤɦ ɢ ɩɨɜɟɡɚɧɨ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɦɚ, ɞɪɭɦɫɤɢɦ, ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɦ ɢ ɜɨɞɟɧɢɦ ɩɭɬɟɦ.

ɋɥɢɤɚ 2. ɒɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɢɤɚɡ - ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɝɪɚɞ ɫɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɨɦ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɨɦ. Ɂɚɭɡɢɦɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɨɞ 481 ɤɦ², ɢɦɚ 27ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɢ 38 ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ.
Ȼɪɨʁɢ ɩɪɟɤɨ 140.000 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ, ɨɞ ɬɨɝɚ 80.000 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɝɪɚɞɫɤɨɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ. ɍɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢɡɧɨɫɢ 481,7 ɤɦ2. ɉɪɨɫɟɱɧɚ
ɧɚɞɦɨɪɫɤɚ ɜɢɫɢɧɚ ʁɟ 73 ɦ.
ɉɨɫɬɨʁɟ ɛɪɨʁɧɚ ɦɢɲʂɟʃɚ ɨ ɩɨɪɟɤɥɭ ɧɚɡɢɜɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɡɧɚɱɟʃɭ ɨɜɨɝ
ɬɨɩɨɧɢɦɚ, ɤɨʁɚ ɧɢ ɞɨ ɞɚɧ-ɞɚɧɚɫ ɧɢɫɭ ɩɨɭɡɞɚɧɨ ɭɬɜɪɻɟɧɚ. ɉɨɞɪɭɱʁɟ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɧɚ ɩɨɜɨʂɧɨɦ ɝɟɨɫɬɪɚɬɟɲɤɨɦ ɩɨɥɨɠɚʁɭ. ɍɩɪɚɜɨ ɢɡ
ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɢɦɚ ɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɚɪɯɟɨɥɨɲɤɢɯ ɧɚɥɚɡɢɲɬɚ ɭ ɪɚɫɩɨɧɭ ɨɞ
ɩɚɥɟɨɥɢɬɚ ɞɨ ɩɨɡɧɨɝ ɫɪɟɞʃɟɝ ɜɟɤɚ.
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɦɚ ɭɦɟɪɟɧɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɭ ɤɥɢɦɭ. Ʌɟɬʃɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɫɟ
ɤɪɟʄɭ ɨɞ 30-40 ɫɬɟɩɟɧɢ ɐɟɥɡɢʁɭɫɚ, ɚ ɡɢɦɢ ɨɞ -5 ɞɨ 10 ɫɬɟɩɟɧɢ ɐɟɥɡɢʁɭɫɚ. ɍ

Страна 98 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

17. септембар 2010. године

ɩɪɨɥɟʄɧɨɦ ɢ ʁɟɫɟʃɟɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɛɢɥɧɟ ɫɭ ɩɚɞɚɜɢɧɟ. Ɉɞ ɜɟɬɪɨɜɚ ʁɟ ɧɚʁɜɢɲɟ
ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ Ʉɨɲɚɜɚ.
Ɋɟʂɟɮ ʁɟ ɤɨɦɛɢɧɨɜɚɧ, ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɛɪɞɨɜɢɬ. ɐɟɥɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ʁɟ ɩɨɞɥɨɠɧɨ
ɤɥɢɡɢɲɬɢɦɚ. ɉɨɪɟɞ ɰɪɧɢɰɟ, ɩɟɫɤɚ ɢ ɢɥɨɜɚɱɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɞɟɥɨɜɢ ɝɪɚɞɚ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɩɪɟɤɪɢɜɟɧɢ ɯɭɦɭɫɨɦ.
Ɏɥɨɪɚ ɢ ɮɚɭɧɚ ɫɭ ɛɨɝɚɬɟ, ɦɚɞɚ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ (2010 ɝɨɞ.) ɭ Ⱦɭɧɚɜɭ
ɢɦɚ ɦɚʃɟ ɪɢɛɟ ɧɟɝɨ ɨɛɢɱɧɨ. Ɋɟɡɟɪɜɚɬ ȳɚɫɟɧɚ, ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ ɫɬɚɛɥɚ ɫɬɚɪɚ
ɩɪɟɤɨ 300 ɝɨɞɢɧɚ, ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭ ɫɟɥɭ ɒɚɥɢɧɚɰ ɢ ɭ ʃɟɦɭ ɫɭ ɧɚɫɬɚʂɟɧɟ ɪɚɡɧɟ
ɠɢɜɨɬɢʃɟ, ɩɬɢɰɟ ɢ ɢɧɫɟɤɬɢ. ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɋɦɟɞɪɟɜɚ ɭɫɩɟɜɚʁɭ ɪɚɡɧɟ ɜɪɫɬɟ
ɛɢʂɚɤɚ, ɛɢʂɤɚ ɤɨʁɟ ɦɟɲɬɚɧɢ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɚɞɟ ʁɟ ɝɪɨɠɻɟ, ɢ ɬɨ ɫɨɪɬɟ ɯɚɦɛɭɪɝ,
ɥɢɫɢɱɢɧɚ, ɢ ɧɚʁɩɨɡɧɚɬɢʁɚ, ɚɭɬɨɯɬɨɧɚ ɫɪɩɫɤɚ ɫɨɪɬɚ ɝɪɨɠɻɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɤɚ, ɱɢʁɢ
ʁɟ ɧɚɡɢɜ ɛɪɟɧɞ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ. ɍ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɜɪɟɦɟ ɫɜɟ ʁɟ ɦɚʃɟ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ, ɢɚɤɨ ʁɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɜɢɧɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɨ ɛɢɨ ɧɚɞɚɥɟɤɨ ɱɭɜɟɧ ɡɛɨɝ ɩɨɝɨɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɡ Ⱦɭɧɚɜ ɧɚ
ɤɨʁɟɦ ɥɨɡɚ ɪɚɫɬɟ ɢ ɞɨɛɪɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ. Ɋɚɡɧɟ ɩɬɢɰɟ (ɥɚɫɬɟ,
ɜɪɚɩɰɢ, ɮɚɡɚɧɢ, ɩɚɭɧɨɜɢ, ɝɨɥɭɛɨɜɢ, ɫɟɧɢɰɟ ɢ ɞɪ.), ɜɟɜɟɪɢɰɟ, ɥɢɫɢɰɟ,
ɡɟɱɟɜɢ ɢ ɞɪ. ɠɢɜɟ ɧɚ ɨɜɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ. ɍ ɒɚɥɢɧɚɱɤɨɦ ɥɭɝɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ʁɨɲ
ɩɨɧɟɤɢ ɒɚɤɚɥ - ɜɭɤ, ɦɚɞɚ ɢɯ ʁɟ ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɛɢɥɨ ɜɢɲɟ.
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɪɟɰɢ Ⱦɭɧɚɜ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɢ ɡɜɚɧɢɱɧɚ
ɝɪɚɧɢɰɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɤɪɚʁɧɚ ɒɭɦɚɞɢʁɟ ɢ Ⱥɉ ȼɨʁɜɨɞɢɧɟ ɢ ɋɪɟɞʃɟ ɢ ȳɭɠɧɟ
ȿɜɪɨɩɟ.

3.2. ȾȿɆɈȽɊȺɎɋɄɂ ɉɈȾȺɐɂ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɦɚ ɩɨ ɩɨɩɢɫɭ ɢɡ 2002. ɝɨɞɢɧɟ 109.809 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ. ɋɦɚɬɪɚ
ɫɟ ɞɚ ɞɚɧɚɫ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɢɦɚ ɩɪɟɤɨ 140.000 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ, ɨɞ ɬɨɝɚ 80.000
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɝɪɚɞɭ. ɉɨ ɛɪɨʁɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɧɚʁɜɟʄɟ ɫɟɨɫɤɨ ɧɚɫɟʂɟ ʁɟ
Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɫɚ 7.000 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ, ɚ ɧɚʁɦɚʃɟ Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ ɫɚ 500
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ. ɇɚʁɛɥɢɠɟ ɫɟɨɫɤɨ ɧɚɫɟʂɟ ʁɟ ɭɞɚʂɟɧɨ 4 ɤɦ ɨɞ ɝɪɚɞɚ, ɚ
ɧɚʁɭɞɚʂɟɧɢʁɟ ʁɟ 30 ɤɦ ɨɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ. ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɠɢɜɢ 23
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ, ɲɬɨ ɧɚʁɛɨʂɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ʃɟɝɨɜɨʁ ɨɬɜɨɪɟɧɨɫɬɢ.
Ɉɩɲɬɢɧɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ, ɚ ɨɞ ɫɤɨɪɨ ɝɪɚɞ, ɩɪɢɩɚɞɚ ɝɪɭɩɢ ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ.
ɋɚ ɩɪɟɤɨ 140.000 ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɨɜɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ʁɟ ɧɚ ɞɟɜɟɬɨɦ ɦɟɫɬɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɫɪɟɞɢɲʃɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɧɚ ɬɪɢɧɚɟɫɬɨɦ ɤɚɞ ɫɟ ɭɡɦɭ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ
ȼɨʁɜɨɞɢɧɢ ɢ, ɩɨ ɩɪɨɰɟɧɢ, ɧɚ ɲɟɫɧɚɟɫɬɨɦ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɋɪɛɢʁɟ. ɍ ɨɤɜɢɪɭ
(ɧɟɤɚɞɚɲʃɟɝ) ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɨɝ ɪɟɝɢɨɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɚ.
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ɛɪɨʁ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ
42,27%
ɛɪɨʁ ɠɟɧɚ
50,73%

ɋɥɢɤɚ 3. ɍɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɥɭ ɢɡɪɚɠɟɧ ɭ ɩɪɨɰɟɧɬɢɦɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɥɢɤɟ 3 ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɢɦɚ ɫɤɨɪɨ
ɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨ ɠɟɧɚ ɢ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɛɪɨʁ ɠɟɧɚ ʁɟ ɧɟɡɧɚɬɧɨ ɜɟʄɢ ɨɞ
ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ. ɂɡ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɝɨɞɢɧɭ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɫɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ
ɩɨɜɟʄɚɜɚ, ɲɬɨ ɫɟ ʁɚɫɧɨ ɜɢɞɢ ɧɚ ɫɥɢɰɢ 3.
ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ

109809

2002.ɝɨɞ

115617

1991.ɝɨɞ

107366

1981.ɝɨɞ

1971.ɝɨɞ

90455

ɋɥɢɤɚ 4. ɍɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɱɟɬɢɪɢ ɩɨɩɢɫɧɟ ɝɪɭɩɟ
ɉɨɞɚɰɢ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɧɚ ɫɥɢɰɢ ɛɪ.4 ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɨɩɚɞɚ,
ɦɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɝɨɪɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ, ɞɚ ɫɟ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
ɩɨɜɟʄɚɨ.
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ɋɥɢɤɚ 5. ɋɬɚɪɨɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢɡɪɚɠɟɧɚ ɭ
ɩɪɨɰɟɧɬɢɦɚ
ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ʁɟ ɧɚʁɛɪɨʁɧɢʁɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢɩɚɞɚ
ɫɬɚɪɨɫɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɨɞ 35-54 ɝɨɞɢɧɟ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦ ɦɟɫɬɭ ɩɨ ɫɬɚɪɨɫɧɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɱɢɧɟ ɨɫɨɛɟ ɫɬɚɪɢʁɟ ɨɞ 65 ɝɨɞɢɧɚ (ɫɥɢɤɚ 5). ɂɚɤɨ ʁɟ
ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ɩɨɪɚɫɬ ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɢɡ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɝɨɞɢɧɭ, ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɢɩɚɤ
ɢɦɚ ɜɢɲɟ ɫɬɚɪɢɯ ɧɟɝɨ ɦɥɚɞɢɯ, ɩɚ ɝɚ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɦɨɠɟɦɨ ɧɚɡɜɚɬɢ „ɫɬɚɪɢɦ“
ɝɪɚɞɨɦ.

ɉɊɂɊɈȾɇɂ ɉɊɂɊȺɒɌȺȳ ɂ ɌȿɇȾȿɇɐɂȳȿ
ɋɪɛɢʁɚ ɨɞ 1992. ɝɨɞɢɧɟ ɛɟɥɟɠɢ ɧɟɝɚɬɢɜɚɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɩɪɢɪɚɲɬɚʁ ɢ ɧɚ ɬɨʁ
ɨɫɧɨɜɢ ɢɡɪɚɱɭɧɚɬ "ɦɚʃɚɤ" ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɞɨɫɬɢɝɚɨ ʁɟ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ 17
ɝɨɞɢɧɚ 377.000. Ɍɚɤɜɨ ɤɪɟɬɚʃɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɩɪɢɪɚɲɬɚʁɚ, ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɪɚɡɥɢɤɭ ɛɪɨʁɚ ɠɢɜɨɪɨɻɟɧɢɯ ɢ ɛɪɨʁɚ ɭɦɪɥɢɯ, ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɝɥɚɜɧɢ ɪɚɡɥɨɝ ɲɬɨ ʁɟ
ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɨɞ 2000. ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ɢ ɚɩɫɨɥɭɬɧɢ ɩɚɞ ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ.
Ʌɚɝɚɧɨ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɧɚɬɚɥɢɬɟɬɚ ɭ ɋɪɛɢ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ʁɟɞɢɧɨ ɩɨɱɟɬɤɨɦ 1990ɢɯ ɝɨɞɢɧɚ, ɚɥɢ ʁɟ ɬɨ ɛɢɥɨ ɤɪɚɬɤɨɬɪɚʁɧɨ ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚɞɨɤɧɚɞɢ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɜɪɥɨ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɫɦɚʃɟʃɟ ɛɪɨʁɚ ɪɨɻɟɧɟ ɞɟɰɟ.
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ɋɥɢɤɚ 6. ɉɪɢɪɨɞɧɢ ɩɪɢɪɚɲɬɚʁ ɫɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ
ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ʁɟ, ɤɚɨ ɭɨɫɬɚɥɨɦ ɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ, ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɭɦɪɥɢɯ ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɠɢɜɨ ɪɨɻɟɧɟ (ɫɥɢɤɚ 6), ɚ ɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɬɪɟɧɭɬɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ
ɩɪɢɪɚɲɬɚʁ ɧɟɝɚɬɢɜɚɧ. ɉɨ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɢɡ 2004. ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɩɪɢɪɚɲɬɚʁ ʁɟ
ɢɡɧɨɫɢɨ -1,7‰, ɉɪɢɪɨɞɧɢ ɩɪɢɪɚɲɬɚʁ ɨɩɚɞɚ ɢɡ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɝɨɞɢɧɭ ɫɚ
ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɨɦ ɞɚ ʁɟ ɫɜɟ ɜɟʄɢ, ɲɬɨ ʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɢ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ.
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ɋɥɢɤɚ 7. Ƚɪɚɮɢɤɨɧ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɩɪɢɪɚɲɬɚʁɚ ɭ ɩɪɨɬɟɤɥɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ
Ʉɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɜɢɞɢ ɧɚ ɝɪɚɮɢɤɨɧɭ (ɫɥɢɤɚ 7), ɪɚɧɢʁɢɯ ɝɨɞɢɧɚ, ɬɚɱɧɢʁɟ ɨɞ
1963-1991, ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɩɪɢɪɚɲɬɚʁ ʁɟ ɛɢɨ ɩɨɡɢɬɢɜɚɧ, ɚ ɛɪɨʁ ɠɢɜɨ ɪɨɻɟɧɢɯ ʁɟ
ɛɢɨ ɞɜɨɫɬɪɭɤɨ ɜɟʄɢ ɨɞ ɛɪɨʁɚ ɭɦɪɥɢɯ. Ɉɞ 1991. ɝɨɞɢɧɟ ɧɚɬɚɥɢɬɟɬ ʁɟ ɡɧɚɬɧɨ
ɨɩɚɨ, ɩɚ ɨɞ ɬɚɞɚ ɞɨ ɞɚɧɚɫ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧ ʁɟ ɧɟɝɚɬɢɜɚɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɩɪɢɪɚɲɬɚʁ.
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ɇȺɐɂɈɇȺɅɇȺ ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɋɌȺɇɈȼɇɂɒɌȼȺ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɲɚɪɨɥɢɤɚ.
ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɠɢɜɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɦɚʃɢɧɚ. ɇɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɱɢɧɟ ɋɪɛɢ (97%) (ɫɥɢɤɚ 8).
2002.ɝɨɞ

Ɉɫɬɚɥɢ
3%

ɋɪɛɢ
97%

ɋɥɢɤɚ 8. ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢɡɪɚɠɟɧɚ ɭ ɩɪɨɰɟɧɬɢɦɚ

ɉɪɟɦɚ ɩɨɫɥɟɞʃɟɦ ɩɨɩɢɫɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢɡ 2002. ɝɨɞɢɧɟ ɋɪɛɚ ɢɦɚ
104.222. Ɉɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɫɭ Ɇɚɻɚɪɢ, Ɇɚɤɟɞɨɧɰɢ, Ȼɭɝɚɪɢ, Ɇɭɫɥɢɦɚɧɢ, ɐɪɧɨɝɨɪɰɢ, Ɋɭɦɭɧɢ,
Ȼɭʃɟɜɰɢ, ɋɥɨɜɚɰɢ, Ⱥɥɛɚɧɰɢ, ɍɤɪɚɢɧɰɢ, Ɋɨɦɢ, ɑɟɫɢ, ɏɪɜɚɬɢ, ȼɥɚɫɢ,
ɋɥɨɜɟɧɰɢ, Ȼɨɲʃɚɰɢ, ɇɟɦɰɢ, Ƚɨɪɚɧɰɢ, Ɋɭɫɢɧɢ, Ƚɪɰɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ.

ɇȿɁȺɉɈɋɅȿɇɈɋɌ ɆɅȺȾɂɏ
ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɦɥɚɞɢɯ ɞɨ 30 ɝɨɞɢɧɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ʁɟ ɱɚɤ 3,5 ɩɭɬɚ ɜɟʄɚ ɧɟɝɨ ɭ
ȿɜɪɨɩɫɤɨʁ ɭɧɢʁɢ. ɍ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɭ ɩɨɫɥɚ ʃɢɯɨɜ ɧɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ʁɟ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ. ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɠɟɧɚ ʁɟ ɭ ɩɨɪɚɫɬɭ. ɍ
ʁɭɧɭ 2007. ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ʁɟ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ 911.736 ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɨɫɨɛɚ ɨɞ
ɱɟɝɚ ɫɭ 492.793 ɠɟɧɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ 54%. ɂ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɱɢɧɟ ɭɩɪɚɜɨ ɠɟɧɟ.
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ɋɥɢɤɚ 9. ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɦɥɚɞɢɯ
ɇɋɁ - Ɏɢɥɢʁɚɥɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɍɤɭɩɧɨ
ɭɤɭɩɧɨ
16.532

Ƚɨɞɢɧɟ ɫɬɚɪɨɫɬɢ

15-19 ɝɨɞɢɧɚ
ɭɤɭɩɧɨ
ɠɟɧɚ
678
295

ɀɟɧɚ
9.129

20-24 ɝɨɞɢɧɚ
ɭɤɭɩɧɨ
ɠɟɧɚ
2.090
1.049

25-29 ɝɨɞɢɧɚ
ɭɤɭɩɧɨ
ɠɟɧɚ
2.122
1.240

Ɍɚɛɟɥɚ 3- Ɇɟɫɟɱɧɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɡɚ Ɏɟɛɪɭɚɪ 2010. Ƚɨɞɢɧɟ
ɍɤɭɩɧɨ
157

ɋɬɟɩɟɧ ɫɬɪɭɱɧɟ ɫɩɪɟɦɟ
I
14

II

III
45

IV
53

V

VI-1
23

VI-2

VII-1
22

VII-2

VIII

Ɍɚɛɟɥɚ 4- ɋɥɨɛɨɞɧɚ ɪɚɞɧɚ ɦɟɫɬɚ ɩɪɟɦɚ ɫɬɟɩɟɧɭ ɫɬɪɭɱɧɟ ɫɩɪɟɦɟ

Ɇɟɫɟɱɧɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɫɬɚʃɭ ɢ ɤɪɟɬɚʃɭ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɪɚɞɚ ɡɚ
ɮɟɛɪɭɚɪ 2010 ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɮɢɥɢʁɚɥɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ (ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ)
ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɮɟɛɪɭɚɪɚ 2010. ɝɨɞɢɧɟ, ɧɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ ɇɋɁ ɮɢɥɢʁɚɥɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ ʁɟ 16.532 ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ. ɍ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɦɟɫɟɰ
ɩɨɜɟʄɚɧ ʁɟ ɛɪɨʁ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɧɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ ɡɚ 498 ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɢɥɢ 3,1%. Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɧɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ 55,2% ɢɥɢ
9.129 ɥɢɰɚ ɫɭ ɠɟɧɟ.
ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɩɨ ɫɬɟɩɟɧɭ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ:
ɧɟɫɬɪɭɱɧɢ (ɂ ɢ ɂɂ ɫɬɟɩɟɧ) ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɫɚ 36% (5.891 ɥɢɰɟ)
ɫɬɪɭɱɧɢ (ɨɞ ɂɂɂ ɞɨ ȼɂɂɂ ɫɬɟɩɟɧɚ ɋɋ) ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɫɚ 64% (10.641
ɥɢɰɟ).
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɩɪɟɦɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɮɟɛɪɭɚɪɚ
2010 ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɚ:
ɨɞ 15 ɞɨ 19 ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ 4,1% ɢɥɢ 678 ɥɢɰɚ
ɨɞ 20 ɞɨ 29 ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ 25,48% ɢɥɢ 4.212 ɥɢɰɚ
ɨɞ 30 ɞɨ 39 ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ 25,15% ɢɥɢ 4.158 ɥɢɰɚ
ɨɞ 40 ɞɨ 49 ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ 22,19% ɢɥɢ 3.668 ɥɢɰɚ
ɨɞ 50 ɞɨ 59 ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ 20,32% ɢɥɢ 3.359 ɥɢɰɚ
ɩɪɟɤɨ 60 ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ 2,76% ɢɥɢ 456 ɥɢɰɚ.

ɩɪɟɤɨ 60 ɝɨɞ
3%
.ɨɞ 15-19 ɝɨɞ
4%
ɨɞ 50-59 ɝɨɞ
ɨɞ 20-29 ɝɨɞ
20%
26%

ɨɞ 40-49 ɝɨɞ
22%

ɨɞ 30-39 ɝɨɞ
25%

ɋɥɢɤɚ 10. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɩɪɟɦɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɧɚ ɤɪɚʁɭ
ɮɟɛɪɭɚɪɚ 2010 ɝɨɞɢɧɟ
ɋɥɨɛɨɞɧɚ ɪɚɞɧɚ ɦɟɫɬɚ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɍ ɮɟɛɪɭɚɪɭ ɦɟɫɟɰɭ, ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɨ ʁɟ 157 ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɢɥɢ
24 ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɭ ʁɚɧɭɚɪɭ 2010 ɝɨɞɢɧɟ.
ɍ ɢɫɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ 781 ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨ ɥɢɰɟ ʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɥɨ ɪɚɞɧɢ ɨɞɧɨɫ,
ɲɬɨ ʁɟ ɡɚ 111 ɥɢɰɚ ɦɚʃɟ ɧɟɝɨ ɭ ʁɚɧɭɚɪɭ 2010 ɝɨɞɢɧɟ.
ɍ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɛɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ, ɭ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɧɚʁɜɢɲɟ ʁɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɨ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ 59%, ȼɟɥɢɤɨʁ ɉɥɚɧɢ 24% ɢ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨʁ
ɉɚɥɚɧɰɢ 17% ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɭ.

ȾɊɍɒɌȼȿɇȺ ɄɊȿɌȺȵȺ
ȾɊɍɒɌȼȿɇȺ ɄɊȿɌȺȵȺ

ɉɨɞɚɰɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ʁɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɧɚɬɚɥɢɬɟɬ, ɢɡ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɝɨɞɢɧɭ, ɦɚʃɢ ɨɞ ɦɨɪɬɚɥɢɬɟɬɚ ɬʁ. ɞɚ ʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢ
ɩɪɢɪɚɲɬɚʁ
ɦɢɧɭɫɭ. ɉɪɨɫɟɤ
ɝɨɞɢɧɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ,
ɬɚɤɨɻɟ,
ɨɩɚɞɚʃɭ
ɉɨɞɚɰɢ ɭɊɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ
ɡɚɜɨɞɚ
ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ
ɩɨɤɚɡɭʁɭ
ɞɚ ʁɟʁɟɭɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɲɬɨ
ɩɨɤɚɡɭʁɟ
ɩɨɞɚɬɚɤ
ɞɚ
ʁɟ
ɩɪɨɫɟɤ
ɝɨɞɢɧɚ
ɭ
2002.
ɝɨɞ.
ɛɢɨ
28
ɝɨɞɢɧɚ
ɚ ɩɨ
ɧɚɬɚɥɢɬɟɬ, ɢɡ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɝɨɞɢɧɭ, ɦɚʃɢ ɨɞ ɦɨɪɬɚɥɢɬɟɬɚ ɬʁ. ɞɚ ʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢ
ɧɚʁɧɨɜɢʁɟɦ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ
38
ɝɨɞɢɧɚ.
Ɍɪɟɧɭɬɧɨ
ɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɢɦɚ
ɨɤɨ
120
ɩɪɢɪɚɲɬɚʁ ɭ ɦɢɧɭɫɭ. ɉɪɨɫɟɤ ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ, ɬɚɤɨɻɟ, ʁɟ ɭ ɨɩɚɞɚʃɭ
000
ɂɚɤɨ ɞɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɚ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ɩɨɤɚɡɭʁɭ
ɞɚ ɫɟ
ɲɬɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ.
ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɩɨɞɚɬɚɤ
ʁɟ ɩɪɨɫɟɤ
ɝɨɞɢɧɚ ɭ 2002.
ɝɨɞ. ɛɢɨ
28ɛɪɨʁ
ɝɨɞɢɧɚ ɚ ɩɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
ɢɡ
ɝɨɞɢɧɟ
ɭ
ɝɨɞɢɧɭ
ɩɨɜɟʄɚɜɚ,
ɛɪɨʁ
ɫɬɚɪɢʁɢɯ
ɩɪɟɞʃɚɱɢ
ɭ ɨɞɧɨɫɭ
ɧɚʁɧɨɜɢʁɟɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ 38 ɝɨɞɢɧɚ. Ɍɪɟɧɭɬɧɨ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɢɦɚ ɨɤɨ
120
ɧɚ
ɦɥɚɞɢɯ. Ȼɪɨʁ
ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɟɜɭ
ʁɟ ɜɟʄɢ
ɨɞ ɛɪɨʁɚ
ɡɚ
000ɛɪɨʁ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ.
ɂɚɤɨɠɟɧɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɚ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ɩɨɤɚɡɭʁɭ
ɞɚ ɫɟɦɭɲɤɚɪɚɰɚ
ɛɪɨʁ
ɜɢɲɟ
ɨɞ 1000.
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
ɢɡ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɝɨɞɢɧɭ ɩɨɜɟʄɚɜɚ, ɛɪɨʁ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɩɪɟɞʃɚɱɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ
ɧɚ ɛɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ. Ȼɪɨʁ ɠɟɧɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɟɜɭ ʁɟ ɜɟʄɢ ɨɞ ɛɪɨʁɚ ɦɭɲɤɚɪɚɰɚ ɡɚ
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Ȼɪɨʁ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ. ɉɨɩɭɥɚɰɢʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɜɢɲɟ
ɨɞ 50 ɝɨɞɢɧɚ ɧɢʁɟ ɡɚɢɧɬɪɟɫɨɜɚɧɚ ɡɚ ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɢɥɢ ɞɨɞɚɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ. ɉɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɧɢʁɟ ɫɯɜɚʄɟɧɨ ɞɨɜɨʂɧɨ ɬɟ ɢɡ ɬɨɝɚ
ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɟ ɪɚɡɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɇɚɥɢ ɛɪɨʁ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ ȼɥɚɞɢɧɚ ɦɟɪɚ ɭ
ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɭ ɫɜɟɬɫɤɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɤɪɢɡɟ - ɨɬɩɭɲɬɚʃɟ ɪɚɞɧɢɤɚ ɢɡ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɚɰɢʁɟ, ɫɭɠɚɜɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ.
ɋɪɛɢ ɫɭ, ɤɚɨ ɧɚɪɨɞ, ɧɚʁɛɪɨʁɧɢʁɢ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɢ ɱɢɧɟ ɫɤɨɪɨ 97% ɨɞ
ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ. Ɉɫɬɚɬɚɤ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɱɢɧɟ Ɇɚɻɚɪɢ,
Ɇɚɤɟɞɨɧɰɢ, Ɋɨɦɢ, ɏɪɜɚɬɢ, ɐɪɧɨɝɨɪɰɢ, Ⱥɥɛɚɧɰɢ ɢ ɞɪɭɝɢ.
ɉɪɨɛɥɟɦ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɨɩɫɬɚɧɤɚ ɩɨɜɥɚɱɢ ɧɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢ ɭ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɩɪɢɪɚɲɬɚʁɭ ɢ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɫɜɟɪɚɦɚ.
ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ, ɚɤɚɞɟɦɫɤɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ, ɧɚɩɭɲɬɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɢ ɫɟɥɢ ɫɟ ɭ ɜɟʄɟ ɝɪɚɞɨɜɟ. Ɉɜɚʁ ɬɪɟɧɞ ɜɚɠɢ ɞɭɝɢ ɧɢɡ ɝɨɞɢɧɚ.
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɧɚɫɟʂɚɜɚ ɛɪɨʁ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɪɚɞɢ ɭ ɜɟʄɢɦ ɮɢɪɦɚɦɚ. ȼɟɥɢɤɢ
ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɧɚɩɭɲɬɚ ɫɟɨɫɤɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ.
3.3. ȺɇȺɅɂɁȺ Ʉȴɍɑɇɂɏ ȺɄɌȿɊȺ
ɂɇɋɌɂɌɍɐɂȳȺ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɪɚɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɤɨʁɢ
ɩɨɫɬɨʁɟ ɡɚ ɪɚɞ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ

ɅɈɄȺɅɇȺ ɋȺɆɈɍɉɊȺȼȺ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɪɚɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ

ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɟ ɤɨʁɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ (ɝɨɪɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ)
ɉɪɨɝɪɚɦ ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɬɟɥɟɧɬɟ ɢ ɧɚʁɭɫɩɟɲɧɢʁɟ
ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɟ
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢ ɧɨɜɨ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ (ʁɟɞɚɧ ɨɞ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɫɭ ɦɥɚɞɢ)
ɉɪɨɝɪɚɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɡɚ ɜɟɲɬɚɱɤɭ ɨɩɥɨɞʃɭ
ɉɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɞɟɰɟ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ
Ɋɚɡɧɟ ɜɪɫɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɭ ɫɜɟɪɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɡɚ ɪɚɡɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɩɨɪɬɭ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺ
ɁȺɒɌɂɌȺ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɪɚɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ
Ⱦɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ,,ɋɍɇɐȿ“

ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ
-ɋɨɰɢʁɚɥɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɭɬɜɪɻɟɧɚ ɫɬɚɬɭɬɨɦ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɪɚɞɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ
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-ɉɨɫɟɛɚɧ ɪɚɞ ɫɚ ɞɟɰɨɦ ɢ ɪɨɞɢɬɟʂɢɦɚ ɭ ɯɪɚɧɢɬɟʂɫɤɢɦ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ
-ɉɨɪɨɞɢɱɧɨ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ
-ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɪɚɞ ɫɚ ɞɟɰɨɦ ɭ ɪɢɡɢɤɭ (ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɱɤɚ ɞɟɥɢɤɜɟɧɰɢʁɚ)
-Ɋɚɞ ɫɚ ɡɥɨɫɬɚɜʂɚɧɨɦ ɢ ɡɚɧɟɦɚɪɟɧɨɦ ɞɟɰɨɦ
-Ɋɚɞ ɫɚ ɞɟɰɨɦ ɢ ɦɥɚɞɢɦɚ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
-ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ ɟɞɭɤɚɬɨɪɚ ɡɚ ȺɂȾɋ
-Ʉɥɭɛ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɭ ɪɢɡɢɤɭ ɢ ɭ ɫɭɤɨɛɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨ ɦɨɞɟɥɭ ȽɪɢȽ (ɨɪɝ.
,,Ƚɪɭɩɧɢ ɪɚɞ ɢ ɝɪɟɲɧɢɰɢ“) -ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ ɦɟɞɢʁɚɬɨɪɚ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɪɚɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɢ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ
(18 ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɢ 5 ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɢ ɫɪɟɞʃɚ ɦɭɡɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ)
Ɋɚɞɧɢɱɤɢ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ
ɂɫɬɭɪɟɧɨ ɨɞɟʂɟʃɟ ɉɪɚɜɧɨɝ ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɢɡ ɇɢɲɚ
ȼɢɫɨɤɚ ɲɤɨɥɚ ɫɬɪɭɤɨɜɧɢɯ ɫɬɭɞɢʁɚ ɡɚ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬ ,,Ɇɟɝɚɬɪɟɧɞ“
ɂɫɬɭɪɟɧɨ ɜɢɫɨɤɟ ɲɤɨɥɟ ɫɬɪɭɤɨɜɧɢɯ ɫɬɭɞɢʁɚ,,Ɇɟɝɚɬɪɟɧɞ“

ɉɊɈɋȼȿɌȺ

ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ
-ȼɚɫɩɢɬɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɪɚɞ ɤɨʁɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɩɭɧ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢ,
ɟɦɨɰɢɨɧɚɥɧɢ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ, ɦɨɪɚɥɧɢ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɫɜɚɤɨɝ ɞɟɬɟɬɚ, ɤɚɨ
ɢ ɫɬɢɰɚʃɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɡɧɚʃɚ, ɭɦɟʃɚ ɢ ɜɟɲɬɢɧɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ɡɚ
ɠɢɜɨɬ ɢ ɪɚɞ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ
- ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɰɟɧɬɚɪ ɜɚɫɩ.-ɨɛɪɚɡ. ɩɪɨɰɟɫɚ ɤɪɨɡ ɚɤɬɢɜɧɭ ɢ
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭ ɧɚɫɬɚɜɭ
- ɋɨɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɭɱɟɧɢɤɚ
- Ɋɚɡɜɢʁɚʃɟ ɫɬɜɚɪɚɥɚɱɤɨɝ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
- ɏɭɦɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɥɨɜɚ
- ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɚ
- ɍɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɫɚ ɞɟɱɢʁɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ ɢ ɩɪɚɜɢɦɚ ɦɥɚɞɢɯ
- Ɋɚɡɜɢʁɚʃɟ ɬɢɦɫɤɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɪɚɞɚ, ɭɫɩɟɲɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ, ɚɤɬɢɜɧɨɝ
ɫɥɭɲɚʃɚ, ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɯɭɦɚɧɨɫɬɢ
- Ɋɚɡɜɢʁɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ ɤɚɨ ɢ ɪɚɫɧɟ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ,
ɤɭɥɬɭɪɧɟ, ɜɟɪɫɤɟ, ʁɟɡɢɱɤɟ, ɪɨɞɧɟ, ɩɨɥɧɟ ɢ ɭɡɪɚɫɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɫɬɢ
- ɉɨɞɭɱɚɜɚʃɟ ɨ ɭɥɨɡɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝ ɝɪɚɻɚɧɢɧɚ ɭ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɢ ɭɪɟɻɟɧɨɦ
ɞɪɭɲɬɜɭ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɦ ɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚʃɭ ʂɭɞɫɤɢɯ ɢ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɢ
ɥɢɱɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ
-ɉɨɡɢɜɚʃɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɭ ɐɟɧɬɚɪ ɜɚɫɩɢɬɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ
-ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɰɢʁɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɤɪɨɡ ɻɚɱɤɟ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɟ
-ɉɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
-ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɢ ɪɚɞ
-Ȼɨɪɛɚ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɫɢʂɚ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ
-ɉɨɫɟɛɧɢ ɤɭɪɫɟɜɢ (ɞɨɞɚɬɧɨ, ɞɨɩɭɧɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ)
-ɉɪɚɤɬɢɱɧɚ ɧɚɫɬɚɜɚ
-ɒɤɨɥɫɤɟ ɧɨɜɢɧɟ ɢ ɲɤɨɥɫɤɢ ɫɚʁɬɨɜɢ
-Ɋɚɡɧɟ ɫɟɤɰɢʁɟ (ɝɥɭɦɚɱɤɚ, ɩɥɚɧɢɧɚɪɫɤɚ, ɧɨɜɢɧɚɪɫɤɚ ɢ ɞɪ.)

ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɦɥɚɞɢɦɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɚ ɡɚɞɪɭɝɚ
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ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ
-ɉɪɨɝɪɚɦ ,,ɉɪɜɚ ɲɚɧɫɚ“
-ɉɪɨɝɪɚɦ ,,ȳɚɜɧɢ ɪɚɞɨɜɢ“
-ɉɪɨɝɪɚɦ ,,ȼɨɥɨɧɬɟɪ“
-Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚ ɨɛɭɤɚ ɡɚ ɩɢɫɚʃɟ ɫɜ-ɚ
-Ȼɟɫɩɥɚɬɚɧ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɡɚ ɫɜɪɯɭ ɬɪɚɠɟʃɚ ɩɨɫɥɚ
-ɉɨɫɪɟɞɧɢɤ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɢ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ
-ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɦɥɚɞɢɦɚ
-Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɨɛɭɤɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɦɥɚɞɢɦɚ
-ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɦɥɚɞɢɯ
-Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɨɛɭɤɚ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɪɚɠɟʃɟ ɩɨɫɥɚ
-ȿɞɭɤɚɬɢɜɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɬɪɠɢɲɬɚ ɪɚɞɚ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɦɥɚɞɢɦɚ

ɁȾɊȺȼɋɌȼɈ

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ,,ɋɜɟɬɢ ɥɭɤɚ“
ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ
-Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ
-Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ - ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢ ɪɚɞ ɭ ɜɢɞɭ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ ɬɨɤɨɦ ɰɟɥɟ ɲɤɨɥɫɤɟ
ɝɨɞɢɧɟ (ɨɞ 14 ɞɨ 18 ɝɨɞɢɧɚ)
ɡɚɲɬɢɬɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ: ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɉɉȻ,
ɤɨɧɬɪɚɰɟɩɰɢʁɚ, ɪɢɡɢɱɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɩɫɢɯɨɥɨɲɤɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɜɪɲʃɚɱɤɢɯ ɟɞɭɤɚɬɨɪɚ
-ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɢ ɪɚɞ

ɐɂȼɂɅɇɂ ɋȿɄɌɈɊ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɦɥɚɞɢɦɚ
ȼɢɲɟ ɧɟ ɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ
-ȼɪɲʃɚɱɤɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɢɡ ɪɚɡɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ
-Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢɡɥɨɠɛɢ ɫɥɢɤɚ
-Ɉɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɞɚɧɚ ɫɢɞɟ
-ɒɤɨɥɟ ɰɪɬɚʃɚ ɢ ɰɪɬɚʃɚ Ɇɚɧɝɢ
-Ɉɛɭɤɚ ɡɚ ʁɚɜɧɢ ɧɚɫɬɭɩ
-Ɍɚɤɦɢɱɟʃɟ ɭ ɜɟɲɬɢɧɢ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚʃɚ
-ɉɨɫɪɟɞɨɜɚʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɱɢɧɢɨɰɚ ɢ ɠɪɬɜɟ
-Ƚɪɭɩɧɢ ɪɚɞ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ ɭ ɪɢɡɢɤɭ ɢ ɭ ɫɭɤɨɛɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ
-ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɧɟɧɚɫɢɥɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ
-ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɬɪɚɠɟʃɚ ɩɨɫɥɚ
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-Ɂɚɲɬɢɬɚ ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɛɨɪɛɚ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɫɢʂɚ ɭ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɢ ɋɈɋ
ɬɟɥɟɮɨɧɢ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɟɧɚ ɢ ɞɟɰɟ-ɠɪɬɜɟ ɧɚɫɢʂɚ
-Ɍȼ ɟɦɢɫɢʁɚ (ɤɨɥɚɠɧɨɝ ɬɢɩɚ) ,,Ɉɩɭɲɬɟɧɨ“
-Ɍȼ ɟɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ,,ɍ ɪɢɬɦɭ ɦɥɚɞɢɯ“
-ɉɨɡɨɪɢɲɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟ ɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɚɧɝɚɠɦɚɧɭ (ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɜɪɟɦɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ)
-ɉɨɡɨɪɢɲɬɟ ɡɚ ɞɟɰɭ
-Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ

ɉɈɅɂɐɂȳȺ

ɋɍȾɋɌȼɈ

ɄɍɅɌɍɊȺ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɦɥɚɞɢɦɚ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ
(ɉɨɡɨɪɢɲɬɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ - ,,ɉɚɬɨɫ“, ɫɬɭɞɢɨ ɛɚɥɟɬɚ
ɲɤɨɥɚ ɝɥɭɦɟ, ɩɥɟɫɧɢ ɫɬɭɞɢɨ, ɲɤɨɥɚ ɰɪɬɚʃɚ,)
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɫɚ ɧɚɭɱɧɢɦ ɨɞɟʂɟʃɟɦ
Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɨ ɚɦɚɬɟɪɫɤɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ „ɉɪɢɱɚɦɨ ɩɪɢɱɭ“

ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ
-ȳɚɜɧɢ ɧɚɫɬɭɩɢ ɩɨɥɚɡɧɢɤɚ ɫɬɭɞɢʁɚ ɛɚɥɟɬɚ, ɝɥɭɦɟ, ɩɥɟɫɚ ɢ ɰɪɬɚʃɚ
-Ʉʃɢɠɟɜɧɟ ɜɟɱɟɪɢ
-ɉɨɡɨɪɢɲɧɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ
-Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ,,ɇɭɲɢʄɟɜɢ ɞɚɧɢ“
-Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɚɭɞɢɨ ɜɢɡɭɟɥɧɨɝ ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ ,,ɉɚɬɨɫɨɮɢɪɚʃɟ“
-Ɏɟɫɬɢɜɚɥ ɭɥɢɱɧɨɝ ɢɡɪɚɡɚ (ɢ ɞɪɭɝɟ ɩɨɜɪɟɦɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ)

ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɦɥɚɞɢɦɚ
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɢ ɜɢɲɢ ɋɍȾ

ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ
ɇɟɦɚ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ ɦɥɚɞɢɦɚ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɦɥɚɞɢɦɚ
Ɇɭɩ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ - ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ
-ȿɞɭɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɚɧɬɢ ɬɪɚɮɢɤɢɧɝ
-ɉɨɫɟɛɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɩɪɢʁɚɜɟ ɧɚɫɢʂɚ

ɆȿȾɂȳɂ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɦɥɚɞɢɦɚ
Ɍȼ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɍȼ ȳɟɪɢɧɚ
Ɋɚɞɢɨ ,,Ʌɭɤɫ“
Ɋɚɞɢɨ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɇɨɜɢɧɟ ,,ɇɚɲ ɝɥɚɫ“, ,,ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɰ“
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ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ
-ɍ ɫɜɨʁɢɦ ɪɟɞɨɜɧɢɦ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɟɦɢɫɢʁɚɦɚ-ɢɡɞɚʃɢɦɚ,
-Ɍȼ ɟɦɢɫɢʁɚ ,,Ɉɩɭɲɬɟɧɨ“
ɩɪɚɬɢ ɬɪɟɧɞɨɜɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ɢɧɬɟɪɜʁɭɲɟ ɢ ɞɚʁɟ ɦɟɞɢʁɫɤɢ ɩɨɞɪɲɤɭ
ɫɜɢɦ ɬɚɥɟɧɬɨɜɚɧɢɦ ɦɥɚɞɢɦɚ
ɩɪɚɬɢ ɢ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚ ɨ ʃɢɯɨɜɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɚɤɬɭɟɥɧɢɦ
ɞɟɲɚɜɚʃɢɦɚ
ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɛɚɜɢ ɫɟ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɡɞɪɚɜʂɟɦ, ɤɭɥɬɭɪɨɦ,
ɡɚɲɬɢɬɨɦ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɦɨɦ ɦɥɚɞɢɯ
-Ɍȼ ɟɦɢɫɢʁɚ ,,ɋɜɚɲɬɚ ɩɨ ɧɟɲɬɨ“
ɩɪɚɬɢ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ ɬɟɦɟ ɢ ɞɟɲɚɜɚʃɚ (ɪɟɩɨɪɬɚɠɟ, ɢɧɬɟɪɜʁɭɢ,
ɩɪɢɥɨɡɢ...)
ɢɧɮɨɪɦɢɲɭ ɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɭ ɦɥɚɞɢɯ
-ȿɦɢɫɢʁɚ ɤɨɥɚɠɧɨɝ ɬɢɩɚ,,Ɋɚɡɛɢʁɚʃɟ ɬɢɲɢɧɟ“

ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɦɥɚɞɢɦɚ

ɋɉɈɊɌ

ɋɚɜɟɡ ɫɩɨɪɬɨɜɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ (ɤɥɭɛɨɜɢ)
ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ
ɋɚɜɟɡ ɡɚ ɲɤɨɥɫɤɢ ɫɩɨɪɬ
ɏɢɩ-ɯɨɩ ɞɟɧɫ ɤɥɭɛ „ȿɤɭɢɥɢɛɪɢɭɦ“ – ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɫɜɟɡ

ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ
-ɋɩɨɪɬɨɜɢ (ɮɭɞɛɚɥ, ɤɨɲɚɪɤɚ, ɛɚɫɤɟɬ, ɬɟɧɢɫ, ɛɨɤɫ, ɪɭɤɨɦɟɬ),
-Ⱥɬɥɟɬɢɤɚ
-ɏɢɩ-ɯɨɩ ɩɥɟɫ
-ɍɱɟɲʄɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ, ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɦ, ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ
ɬɚɤɦɢɱɟʃɢɦɚ
-ɉɪɨɦɨɜɢɫɚʃɟ ɡɞɪɚɜɢɯ ɫɬɢɥɨɜɚ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɪɚɞ ɧɚ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɭ
ɡɞɪɚɜʂɚ

ȾɊɍȽȿ ȾɊɍɒɌȼȿɇȿ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȿ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɦɥɚɞɢɦɚ
22 ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɞɪɭɲɬɜɚ
ɏɨɪ „Ʉɢɪ ɋɬɟɮɚɧ ɋɪɛɢɧ“
ȿɬɧɨ ɝɪɭɩɚ „ȭɭɪɻɟɜɤɟ“

ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ
-ɒɤɨɥɟ ɮɨɥɤɥɨɪɚ ɢ ɧɟɝɨɜɚʃɚ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ
-ɍɱɟʃɟ ɢɝɪɚʃɚ ɮɨɥɤɥɨɪɧɢɯ ɢɝɚɪɚ
-ȼɟɠɛɚʃɟ ɢ ɭɜɟɠɛɚɜɚʃɟ ɩɟɜɚʃɚ
-ɍɱɟɲʄɟ ɧɚ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɦ , ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɦɨɬɪɚɦɚ ɢ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɦɚ
-ɋɬɚɬɢɪɚʃɟ ɭ ɮɢɥɦɨɜɢɦɚ
-ɇɟɝɨɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɧɚɪɨɞɚ ɤɪɨɡ ɤɨɧɰɟɪɬɟ ɢ ɧɚɫɬɭɩɟ
-ɂɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɚɥɧɟ ɪɚɡɦɟɧɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɢ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ

Ɍɚɛɟɥɚ 5- Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɤʂɭɱɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ
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3.4. ȺɇȺɅɂɁȺ ɉɈɋɌɈȳȿȶɂɏ ɊȿɋɍɊɋȺ
Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɟʄ ɪɟɱɟɧɨ, ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɩɨɫɬɨʁɟ ɦɧɨɝɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ, ɧɟ ɞɨɜɨʂɧɨ. ɋɜɢ ɩɨɛɪɨʁɚɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɟ ɧɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭ ɭ
ɞɨɜɨʂɧɨʁ ɦɟɪɢ, ɩɚ ɫɟ ɞɨɝɚɻɚ ɞɚ ɫɟ ʁɟɞɚɧ ɩɨ ʁɟɞɚɧ ɝɚɫɢ. ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɩɪɨɧɚʄɢ ɧɚɱɢɧ ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɧɢ ɨɩɫɬɚʁɚɥɢ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚɥɢ ɫɟ ɢɡ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɝɨɞɢɧɭ.

ǶȄȅȉȏȄ. 2

ɉɈɋɌɈȳȿȶȿ
ɍɋɅɍȽȿ ɁȺ
ɆɅȺȾȿ

ɄɈ ɂɏ ɋɉɊɈȼɈȾɂ

ɄɈ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺ
ɉɈɋɌɈȳȿȶȿ
ɍɋɅɍȽȿ

1. Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɚ ɢ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ
ɚɤɬɢɜɢɡɦɚ ɦɥɚɞɢɯ
ɤɪɨɡ ɢɧɬɪɟɫɧɟ
ɝɪɭɩɟ ɢɡ ɪɚɡɧɢɯ
ɨɛɥɚɫɬɢ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

2. ȿɞɭɤɚɰɢʁɟ, ɨ
ɬɪɚɮɢɤɢɧɝɭ ɢ
ɜɪɲʃɚɱɤɟ ɢɡ
ɪɚɡɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ
ȭɚɱɤɢ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɢɡ Ƚɢɦɧɚɡɢʁɟ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɢ ɨɞɛɨɪ ɡɚ
ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɛɨɥɟɫɬɢ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ ɞɪ. ɇȼɈ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

3. Ʉʃɢɠɟɜɧɚ ɝɪɭɩɚ
Ⱦɪɚɦɫɤɨ
ɪɟɰɢɬɚɬɨɪɫɤɚ
ɫɟɤɰɢʁɚ
Ⱦɪɚɦɫɤɚ ɫɟɤɰɢʁɚ
Ɉɒ ɉɨɡɨɪɢɲɬɚ
(,,ɉɪɢɱɚɦ ɩɪɢɱɭ“,
,,ɉɚɬɨɫ“, ,,Ɍɟɚɬɚɪ
ɨɞ ɫɧɨɜɚ“)
ɉɨɡɨɪɢɲɧɚ ɝɪɭɩɚ
ɐɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ
Ɏɨɥɤɥɨɪ

Ɉɒ ,,Ȼɪɚɧɢɫɥɚɜ ɇɭɲɢʄ“
ɇȼɈ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɪɟɜɟɜɨ
ɋɤɪɨɦɧɨ ɲɤɨɥɫɤɚ ɢ
ɫɚɦɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭʄɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ
Ʉɭɥɬɭɪɧɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɚ ɞɪɭɲɬɜɚ

ɋɚɦɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭʄɢ

4. Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɚ
ɫɟɤɰɢʁɚ

ɇɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɝɪɭɩɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ

ɇɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɫɟ

5. Ȼɟɫɩɥɚɬɧɨ ɭɱɟʃɟ
ȿɧɝɥɟɫɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɇɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɫɟ

6. ɋɩɨɪɬɫɤɟ

ɋɚɜɟɡ ɫɩɨɪɬɨɜɚ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɪɟɜɟɜɨ
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ɋɚɜɟɡ ɡɚ ɲɤɨɥɫɤɢ ɫɩɨɪɬ
ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ

7. Ɍɚɤɦɢɱɟʃɟ ɭ
ɜɟɲɬɢɧɢ
ɪɚɫɩɪɚɜʂɚʃɚ

ɇȼɈ ,,ɉɪɨɦɟɬɟʁ“ ɢ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɪɟɜɟɜɨ

8. ɉɥɚɧɢɧɚɪɟʃɟ ɢ
ɢɡɜɢɻɚɱɢ

ɉɥɚɧɢɧɚɪɫɤɚ ɫɟɤɰɢʁɚ ,,Ɇɢɪɨɱ“,
ɉɥɚɧɢɧɚɪɫɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ,,ɑɟɥɢɤ“
Ɇɥɚɞɢ ɢɡɜɢɻɚɱɢ ɋɪɛɢʁɟ ɨɝɪɚɧɚɤ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ
ɀɟɧɫɤɢ ɝɪɚɞɫɤɢ ɯɨɪ ,,Ʉɢɪ
ɋɬɟɮɚɧ ɋɪɛɢɧ“
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ ɞɪ.
ɞɨɧɚɬɨɪɢ

11. Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ
ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɟ

ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ Ɂɐ

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ

12. Ȼɨɪɚɜɚɤ ɡɚ ɞɟɰɭ ɫɚ
ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ

Ȼɨɪɚɜɚɤ ɞɟɰɟ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ,,ɋɭɧɰɟ“

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ ɞɪ.
ɞɨɧɚɬɨɪɢ

13. ɋɬɢɩɟɧɞɢʁɟ ɡɚ
ɧɚʁɛɨʂɟ ɻɚɤɟ ɢ
ɦɭɡɢɱɤɟ ɬɚɥɟɧɬɟ
ɢ ɩɭɬɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɞɨ 50% ɡɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɟ

Ɏɨɧɞ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɬɚɥɟɧɬɟ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɪɟɜɟɜɨ

14. Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɚ
ɦɥɚɞɢɯ ɥɢɤɨɜɧɢɯ
ɭɦɟɬɧɢɤɚ

Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɢ ɥɢɤɨɜɧɢ ɤɥɭɛ
,,Ɋɚɞ ɢ ʂɭɛɚɜ“
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɇȼɈ ,,ɋɚɤɭɪɚɛɚɧɚ“

ɉɪɢɜɚɬɧɢ ɫɟɤɬɨɪ
ɆɁ
ɋɚɦɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭʄɢ

15. ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɢ
ɩɨɦɨʄ ɩɪɢ
ɡɚɩɨɲʂɚɜʃɭ,
ɩɨɦɨʄ ɩɪɢ ɢɡɪɚɞɢ
ɰɜ-ɚ, ɛɢɡɧɢɫ
ɩɥɚɧɨɜɚ.
ɉɨɜɟʄɚɜɚʃɟ
ʃɢɯɨɜɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
16. ɍɧɢʁɚ ɻɚɱɤɢɯ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɚɬɚ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
Ʉɥɭɛ ,,ɂɞɟʁɚ“

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɪɟɜɟɜɨ

ɍɞɪɭɠɟʃɟ 6 ɻɚɱɤɢɯ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɚɬɚ ɢɡ 6 ɫɪɟɞʃɢɯ
ɲɤɨɥɚ

ɋɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ

9. ɀɟɧɫɤɢ ɯɨɪ
10. Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɟ
ɪɚɡɦɟɧɟ

Ɍɚɛɟɥɚ 6 - Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɋɚɦɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭʄɢ
Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɪɟɜɟɜɨ
Ɋɚɡɧɢ ɞɨɧɚɬɨɪɢ
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ɉɪɨɫɬɨɪɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ:
ɇɟɞɨɫɬɚʁɟ Ʉɥɭɛ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɬʁ. ɭɫɥɭɝɟ ɤɨʁɟ ɛɢ ɨɧ ɩɪɭɠɚɨ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɦ
ɝɪɭɩɚɦɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚ
ɇɟɞɨɫɬɚʁɭ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɢ, ɪɚɫɩɨɞɟʂɟɧɢ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɢ ɡɚ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɚɦɚɬɟɪɫɤɟ ɝɪɭɩɟ ɦɥɚɞɢɯ

Ⱥɤɬɢɜɢɡɚɦ:
ɉɨɤɪɟɬɚʃɟ ɨɦɥɚɞɢɧɚɰɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɡɚɦ, ɜɨɥɨɧɬɢɪɚʃɟ ɢ ɞɪ. ʁɟɪ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɞɨɜɨʂɧɨ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢɥɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢ ɫɟɪɜɢɫ
ɇɟɞɨɫɬɚʁɭ ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɯ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ

ɋɩɨɪɬ:
ɇɟɞɨɫɬɚʁɭ: ɚɬɥɟɬɫɤɚ ɫɬɚɡɟ, ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɛɚɡɟɧ, ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɡɚ
ɟɤɫɬɟɦɧɢ ɫɩɨɪɬ, ɬɪɢɦ ɫɬɚɡɟ, ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɟ ɫɬɚɡɟ.
ɇɟɞɨɫɬɚʁɟ ɟɞɭɤɨɜɚʃɟ ɤɚɞɪɨɜɚ ɤɨʁɢ ɪɚɞɟ ɭ ɫɩɨɪɬɭ

Ɂɞɪɚɜʂɟ:
ɇɟɞɨɫɬɚʁɭ ɭɫɥɭɝɟ ɡɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ ɉȺɋ, ɚɥɤɨɯɨɥɚ, ɤɨɰɤɚʃɚ ɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ
ɇɟɞɨɫɬɚʁɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɭɡɪɚɫɬɚ ɨɞ 18-30 ɝɨɞɢɧɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ:
ɇɟɞɨɫɬɚʁɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɩɨɫɥɟ ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ (ɜɢɫɨɤɟ, ɜɢɲɟ, ɜɢɫɨɤɟ ɲɤɨɥɟ
ɡɚ ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ ɢ ɚɤɚɞɟɦɫɤɟ ɫɬɭɞɢʁɟ)
ɇɟɞɨɫɬɚʁɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɬɚɥɟɧɚɬɚ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ (ɭ ɧɚʁɲɢɪɟɦ
ɫɦɢɫɥɭ ɪɟɱɢ)
ɇɟɞɨɫɬɚʁɟ ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ - ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɩɪɨɮɢɥɚ
ɉɪɨɝɪɚɦ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɭ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɦɟʃɟɧɢ ɩɨɞɢɡɚʃɭ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɨɱɭɜɚʃɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
ɒɤɨɥɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟ ɢ ɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɨɦɛɭɫɦɚɧɚ ɞɟɱɢʁɢɯ ɩɪɚɜɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɤɚɦɩɨɜɚ ɡɧɚʃɚ

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ:
ɇɟɞɨɫɬɚʁɟ ɫɚʁɬ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɦɥɚɞɢɯ ɭ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɇɟɞɨɫɬɚʁɭ ɲɤɨɥɫɤɟ ɧɨɜɢɧɟ ɢ ɱɚɫɨɩɢɫɢ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ
ɇɢɡɚɤ ʁɟ ɫɬɟɩɟɧ ɭɱɟɲʄɚ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɤɪɟɢɪɚʃɭ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɭ ɦɟɞɢʁɢɦɚ

Ɇɨɛɢɥɧɨɫɬ ɢ ɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɚɥɧɚ ɪɚɡɦɟɧɚ:
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ɇɟɞɨɫɬɚʁɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɜɟʄɭ ɩɨɤɪɟɬʂɢɜɨɫɬ ɦɥɚɞɢɯ ɞɚ ɛɢ ɜɢɲɟ ɫɚɡɧɚʃɚ,
ɡɚɛɚɜɭ, ɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɚɥɧɭ ɪɚɡɦɟɧɭ
ɇɟɞɨɫɬɚʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɤɚɦɩɨɜɚ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɚɡɦɟɧɚ

Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɚ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨɝ ɪɚɞɚ:
ɇɟɞɨɫɬɚʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
(ɩɨɡɨɪɢɲɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɚ, ɤɨɧɰɟɪɚɬɚ, ɢɡɥɨɠɛɢ ɫɥɢɤɚ ɢ ɞɪ. ɩɪɟɞɦɟɬɚ,
ɮɟɫɬɢɜɚɥɚ ɮɢɥɦɨɜɚ, ɦɨɞɟɪɧɢɯ ɭɦɟɬɧɨɫɬɢ)
ɇɟɞɨɫɬɚʁɭ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɡɚ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɞɚɧɚ
ɦɥɚɞɢɯ
ɇɟɞɨɫɬɚʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɬɪɢɛɢɧɚ ɢ ɨɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɨɜɚ

ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ:
ɇɟɞɨɫɬɚʁɭ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɭ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɦɚ ɡɚ ɫɥɟɩɟ ɢ ɫɥɚɛɨɜɢɞɟ
ɉɪɢɥɚɝɨɻɟɧɨɫɬ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɝɪɚɞɚ ɡɚ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
Ɇɚɥɢ ɛɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ ʁɟ ɭɤʂɭɱɟɧɨ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɪɚɞɚ ɨɪɝɚɧɨɡɚɰɢʁɚ ɨɫɨɛɚ ɫɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

ȿɤɨɥɨɝɢʁɚ:
ɇɟɞɨɫɬɚʁɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɡɧɚɱɚʁɭ ɨɱɭɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ
ɇɟɞɨɫɬɚʁɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨ ɩɨɞɢɡɚʃɭ ɫɜɟɫɬɢ ɡɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɭ ɨɬɩɚɞɚ

Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ:
ɇɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɇɟɞɨɫɬɚʁɟ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɩɪɨɮɢɥɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɬɪɠɢɲɬɚ
ɪɚɞɚ
ɇɟɞɨɫɬɚʁɟ ɟɞɭɤɨɜɚʃɟ ɦɥɚɞɢɯ ɨ ɜɨɻɟʃɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝ ɩɨɫɥɚ – ɛɢɡɧɢɫɚ

Ɋɨɞɧɚ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ:
Ɂɧɚɱɚʁɚɧ ɛɪɨʁ ɠɟɧɚ ɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɟʄɢɦ ɦɟɫɬɚ ɤɚɨ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ȳɚɱɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ
ɋɢɝɭɪɧɚ ɤɭʄɚ

Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɬ:
ɇɟɞɨɫɬɚʁɟ ɋɈɋ ɬɟɥɟɮɨɧ ɡɚ ɦɥɚɞɟ (ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɬɢɱɭ
ɦɥɚɞɢɯ ɨɫɨɛɚ)
- ɉɪɢɤɚɡ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
Ɍɚɛɟɥɚ 7- ɉɪɢɤɚɡ ɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
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ɂɁȾȼȺȳȺȵȺ ɂɁ ȽɊȺȾɋɄɈȽ ȻɍȹȿɌȺ
ɂɡ ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ ɫɟ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɡɚ ɪɚɡɧɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɟ, ɨɛʁɟɤɬɟ ɢ ɨɩɪɟɦɭ ɡɚ ɦɥɚɞɟ. ɇɟɤɢ ɨɞ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɭ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢ. ȵɢɯ ɫɦɨ ɩɪɢɤɚɡɚɥɢ ɭ ɞɨʃɨʁ ɬɚɛɟɥɢ, ɚɥɢ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɭ
ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɦɥɚɞɢ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭ ɢɡ ɝɪɚɞɫɤɨɝ
ɛɭʇɟɬɚ, ɚ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɫɬɪɨɝɨ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢ, ɬɨ ɫɭ ɧɩɪ. Ɏɨɥɤɥɨɪɢ ɢ ɫɥɢɱɧɨ.
ɂɡɞɜɚʁɚʃɚ ɢɡ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ ɭ 2009 ɝɨɞ.

Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ 2009.
ɝɨɞ.

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɋɩɨɪɬ
ɉɨɦɨʄɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
(ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ ɫɬɭɞɟɧɬɟ)
ɉɨɦɨʄɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
(ɩɭɬɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ)
ɋɬɢɩɟɧɞɢɪɚʃɟ ɬɚɥɟɧɚɬɚ ɢ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ
Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɇȼɈ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ Ɂɚ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ (ɨɤɨ)
Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɨ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɐɟɧɬɪɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɬʁ.
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢ ɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɧɢ
ɮɟɫɬɢɜɚɥ, ɨɜɨɝ ɩɨɡɨɪɢɲɬɚ
,,ɉɚɬɨɫɨɮɢɪɚʃɟ“
Ɏɨɧɞ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɞɟɰɟ ɭ
ɫɚɨɛɪɚʄɟʁɭ
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɢ ɨɞɛɨɪ ɡɚ
ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɧɨɜɨɪɨɻɟɧɭ ɞɟɰɭ
Ɋɨɞɢɬɟʂɫɤɢ ɞɨɞɚɬɚɤ,
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ

1.500.000.00 ɞɢɧɚɪɚ
33.750.424.00 ɞɢɧɚɪɚ
6.403.320.00 ɞɢɧɚɪɚ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ 2010.
ɝɨɞ.
1.000.000.00 ɞɢɧɚɪɚ
40.000.000.00 ɞɢɧɚɪɚ
5.000.000.00 ɞɢɧɚɪɚ

7.089.828.63 ɞɢɧɚɪɚ

8.800.000.00 ɞɢɧɚɪɚ

3.978.901.70 ɞɢɧɚɪɚ

6.000.000.00 ɞɢɧɚɪɚ

400.000.00 ɞɢɧɚɪɚ

400.000.00 ɞɢɧɚɪɚ

100.000.00 ɞɢɧɚɪɚ

1.000.000.00 ɞɢɧɚɪɚ

1.000.000.00 ɞɢɧɚɪɚ

400.000.00 ɞɢɧɚɪɚ

400.000.00 ɞɢɧɚɪɚ

10.000.000.00 ɞɢɧɚɪɚ
2.500.000.00 ɞɢɧɚɪɚ

10.000.000.00 ɞɢɧɚɪɚ
2.500.000.00 ɞɢɧɚɪɚ

67.122.474,33 ɞɢɧɚɪɚ

75.100.000,00 ɞɢɧɚɪɚ
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ɉɪɟɜɨɡ ɫɬɭɞɟɧɚɬɚ

ɋɩɨɪɬ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ
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40
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ɋɥɢɤɚ 11. ɍɥɚɝɚʃɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɡɚ 2009. ɝɨɞɢɧɭ

ɋɥɢɤɚ 12. ɍɥɚɝɚʃɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɡɚ 2010. ɝɨɞɢɧɭ

3.5. SWOT ȺɇȺɅɂɁȺ
ɋ

ɉɪɟɞɧɨɫɬɢ

ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɢ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ:
ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɥɨɛɨɞɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ
ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ (ɭ ɤɡɦ,ɭ
ɲɤɨɥɢ,ɰɡɤ)
ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ
ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɬɟɪɟɧɚ
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ:
ɨɞɪɟɻɟɧ ɛɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɡɚ
ɪɚɡɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ
Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ:
ɝɪɚɞ ɧɚ Ⱦɭɧɚɜɭ (ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɫɚ ɪɟɝɢʁɨɦ)

ȼ

ɋɥɚɛɨɫɬɢ

ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɢ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ:
ɧɟɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɢ, ɧɟɫɪɟɻɟɧɢ, ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɢ ɢ
ɧɟɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɡɚ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɚ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢ ɫɩɨɪɬ
ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ
ɦɥɚɞɢɦɚ ɭ ɪɭɪɚɪɧɢɦ ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ (ɢɧɬɟɪɧɟɬ,
ɤɚɛɥɨɜɫɤɚ, ɦɨɛɢɥɧɚ ɦɪɟɠɚ)
ɥɨɲɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ (ɯɨɬɟɥɢ,
ɦɨɬɟɥɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ)
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɢ ɞɟɥɨɜɚʃɟ:
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ɛɥɢɡɢɧɚ ɚɭɬɨɩɭɬɟɜɚ
ɛɥɢɡɢɧɚ ɚɟɪɨɞɪɭɦɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ
ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ
ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢ ɨɤɜɢɪ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ:
ɡɚɩɨɱɟɬɚ ɛɪɢɝɚ ɨ ɦɥɚɞɢɦɚ ɨɬɜɚɪɚʃɟɦ
ɄɁɆ ɭ ɤɨʁɨʁ ɩɨɫɬɨʁɟ ɪɚɡɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɭɱɟɲʄɚ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɦɥɚɞɢɯ ɧɚ
ɫɟɦɢɧɚɪɢɦɚ, ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ ɤɚɞɪɨɜɢ:
ɟɞɭɤɨɜɚɧɢ ɤɚɞɪɨɜɢ ɡɚ ɪɚɞ ɫɚ ɦɥɚɞɢɦɚ
ɫɨɥɢɞɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɞɨɝɚɻɚʁɢ:
ɮɟɫɬɢɜɚɥ (,,ɇɭɲɢʄɟɜɢ ɞɚɧɢ“, ,,Ɍɜɪɻɚɜɚ
ɬɟɚɬɚɪ“, ,,ɉɚɬɨɫɨɮɢɪɚʃɟ“, ,,ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ
ʁɟɫɟɧ“)
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɭɞɨɜɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɲɤɨɥɫɤɢɯ
ɫɟɤɰɢʁɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɚɦɚɬɟɪɫɤɢɯ
ɩɨɡɨɪɢɲɬɚ
ɂɧɨɜɚɬɢɜɧɨɫɬ:
ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɨɫɬ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɥɢɞɟɪɫɤɨɝ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɤɨɞ ɦɥɚɞɢɯ
Ɇɟɞɢʁɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ:
ɦɟɞɢʁɢ (ɥɨɤɚɥɧɢ) ɚɭɞɢɨ ɜɢɡɭɟɥɧɢ, ɚɭɞɢɨ,
ɲɬɚɦɩɚɧɢ

ɜɟɥɢɤɚ ɧɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɦɥɚɞɢɯ ɢ
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
ɇɟɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ:
ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɟ ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɫɬɢ
Ɂɞɪɚɜʂɟ ɢ ɠɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ:
ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ ɉȺɋ
ɡɚɝɚɻɟɧɚ ɠɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ
ɫɜɟɫɬ ɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɱɭɜɚʃɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ɫɜɟɫɬ ɨ ɡɞɪɚɜɢɦ ɫɬɢɥɨɜɢɦɚ
ɠɢɜɨɬɚ
Ɇɟɞɢʁɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ:
ɥɨɲɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɦɟɞɢʁɚ
ɧɟɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɨɫɬ ɦɥɚɞɢɦɚ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ ɦɥɚɞɢɯ
ɋɚɪɚɞʃɚ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɦ:
ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ
ɧɢɡɚɤ ɫɬɟɩɟɧ ɫɚɪɚɞʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
ɧɢɡɚɤ ɫɬɟɩɟɧ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɟ ɡɚ, ɢ ɨ,
ɜɨɥɨɧɬɢɪɚʃɭ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɚ ɩɚɫɢɜɧɨɫɬ
ɦɚɥɨ ɇȼɈ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɟɧɬɭɡɢʁɚɡɦɚ ɤɨɞ ɦɥɚɞɢɯ
ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɜɢɡɢʁɟ ɢ ɦɢɫɢʁɟ ɤɨɞ ɦɥɚɞɢɯ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ:
ɧɟɦɚ ɭ ɞɨɜɨʂɧɨʁ ɦɟɪɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ, ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɧɟɨɛɭɱɟɧɨɫɬ ɡɚ ɩɢɫɚʃɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɫɥɚɛɚ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ
ɧɢɡɚɤ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɡɧɚʃɚ ɫɬɪɚɧɢɯ
ʁɟɡɢɤɚ
ɇɟɞɨɫɬɚɰɢ:
ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ:
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ʁɚɫɧɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ ɞɨɞɟɥɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

Ɉ Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬɢ

Ɍ

ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɢ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ:
ɫɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɦ:
ɪɚɡɜɨʁ ɜɨɥɨɧɬɟɪɢɡɦɚ
Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ:
ɬɭɪɢɫɬɢɰɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ
Ʉɚɞɪɨɜɢ:
ɟɞɭɤɨɜɚɧɢ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɤɚɞɪɨɜɢ
ɋɚɪɚɞʃɚ:
ɞɨɛɪɢ ɨɞɧɨɫɢ ɫɚ ȼɥɚɞɨɦ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ
ɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɚɥɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ
ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɢ ɡɟɦʂɚɦɚ

ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɢ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ:
ɧɟ ɦɟʃɚʃɟ ɡɚɫɬɚɪɟɥɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɦ:
ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ɫɜɟɫɬ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ
ɇȼɈ
ɧɚɞɨɜɨʂɧɚ ɦɨɬɢɜɢɫɚɧɨɫɬ ɦɥɚɞɢɯ
ɨɞɥɚɡɚɤ ɦɥɚɞɢɯ-ɦɢɝɪɚɰɢʁɚ
Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ:
ɭɬɢɰɚʁ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɪɚɞɨɜɚ
ɋɚɪɚɞʃɚ:
ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɫɭɫɟɞɧɢɦ
ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ:

ɉɪɟɬʃɟ
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Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ:
ɲɤɨɥɨɜɚʃɟ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ
Ɉɫɬɚɥɨ:
ɭɤɢɞɚʃɟ ɜɢɡɚ
ɪɚɡɜɨʁ ɇȼɈ
ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɢ (ɞɨɦɚʄɢ/ɫɬɪɚɧɢ)
ɪɚɡɜɨʁ ɧɨɜɢɯ ɫɟɪɜɢɫɚ
ɩɪɨɫɟɫ ɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚʃɚ ȿɍ
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ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ, ɩɨɝɨɬɨɜɨ
ɦɥɚɞɢɯ
ɧɟɭɫɚɝɥɚɲɟɧɨɫɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɫɚ
ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɧɟ ɭɥɚɝɚʃɟ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɦɥɚɞɢɯ
ɧɢɫɤɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɰɤɚ ɩɢɫɦɟɧɨɫɬ
ɧɟ ɭɜɢɻɚʃɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɧɚɫɬɚɜɟ
ɇɟɨɱɟɤɢɜɚɧɢ ɢɫɯɨɞɢ:
ɱɟɫɬɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɜɥɚɫɬɢ
,,ɨɞɥɢɜ ɦɨɡɝɨɜɚ“
Ɂɞɪɚɜʂɟ ɢ ɠɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ:
ɜɟɥɢɤɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚ ɩɪɨɰɟɧɚɬ
ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɜɟʄɟ ɡɚɝɚɻɟʃɟ ɡɟɦʂɟ, ɜɚɡɞɭɯɚ, ɜɨɞɟ
Ɉɫɬɚɥɨ:
ɧɢɡɚɤ ɠɢɜɨɬɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞ
ɭɫɩɨɪɚɜɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɪɟɮɨɪɦɢ

Ɍɚɛɟɥɚ 9- SWOT ɚɧɚɥɢɡɚ

3.6. ɉɊȿɋȿɄ ɋɌȺȵȺ ɂ ɉɈɅɈɀȺȳȺ ɆɅȺȾɂɏ
ɉɨɥɨɠɚʁ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɭ 2010 ɝɨɞɢɧɢ
ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɦ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨɦ ɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɦ ɭɡɨɪɤɭ ɭ
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɩɪɨɜɟɥɚ ɧɟɜɥɚɞɢɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ,,ɀɟɧɫɤɚ
ɩɪɢɱɚ“, Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɚ ɝɪɭɩɚ
ɦɥɚɞɢɯ, ɞɨɲɥɢ ɫɦɨ ɞɨ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɫɬɚʃɭ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɦɥɚɞɢɯ.
Ⱥɧɤɟɬɢɪɚʁɭʄɢ ɦɥɚɞɟ ɭɡɪɚɫɬɚ ɨɞ 14-30 ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɩɨɦɨʄɭ ɭɩɢɬɧɢɤɚ
(500), 2 ɮɨɤɭɫ ɝɪɭɩɟ (30) ɢ 3 ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ (30) ɭ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 3
ɦɟɫɟɰɚ ɫɚɡɧɚɥɢ ɫɦɨ ɞɚ:
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ:
ȼɢɲɟ ɨɞ 80% ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ɦɥɚɞɢɯ) ɧɟ ɝɥɟɞɚ, ɧɟ ɫɥɭɲɚ, ɧɟ
ɱɢɬɚ ɫɚɞɪɠɚʁɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɦɟɞɢʁɚ.
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15% ɦɥɚɞɢɯ ɩɪɚɬɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɦɟɞɢʁɟ ɚɥɢ ʁɟ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɧɨ ɫɚɞɪɠɚʁɟɦ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɬɢɱɭ ɦɥɚɞɢɯ ɢɥɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ɢɯ ɧɟɦɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ɢ ɞɚ ɧɢɫɭ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢ.
ɉɨɥɨɜɢɧɚ ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɫɟ ɢɧɮɨɪɦɢɲɟ ɩɪɟɤɨ ɱɚɫɨɩɢɫɚ, ɨɝɥɚɫɧɢɯ ɬɚɛɥɢ ɭ
ɲɤɨɥɢ, ɨɫɬɚɥɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɬɚɦɨ ɧɟ ɦɨɝɭ ɧɚʄɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɟ
ʃɢɯ ɬɢɱɭ.
80% ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɫɟ ɢɧɮɨɪɦɢɲɟ ɩɪɟɤɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ (ɤɨɞ ɤɭʄɟ, ɭ ɲɤɨɥɢ,
ɛɢɛɥɢɨɬɟɰɢ ɢɞɪ.), ɨɞ ɬɨɝɚ ɜɟʄɢɧɚ ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ
ɭ ɡɚɛɚɜɧɟ ɫɜɪɯɟ. 20% ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬɭ ɧɢɫɭ ɭ ɞɨɜɨʂɧɨʁ ɦɟɪɢ
ɤɚɧɚɥɢɫɚɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ. 10% ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɢɡ ɪɚɡɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɧɟ
ɤɨɪɢɫɬɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ. ȼɟɥɢɤɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ʁɟ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ ɦɥɚɞɢɯ
ɦɚɥɚ, ɞɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ʃɢɯ ɫɚɦɢɯ. ȿɦɢɫɢʁɟ ɢɥɢ ɱɚɫɨɩɢɫɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɛɢ
ɞɨɩɪɢɧɟɥɢ ɜɟʄɨʁ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬɢ.
Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ:
ȼɢɲɟ ɨɞ 60% ɦɥɚɞɢɯ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɧɢʁɟ ɢɞɟɚɥɚɧ ɭ ɡɟɦʂɢ.
Ȼɥɢɡɭ 20% ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ʁɟ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɛɚɪ. ȼɢɲɟ ɨɞ 10% ɧɟɦɚ
ɧɢɲʂɟʃɟ ɨ ɫɢɫɬɟɦɭ. ȼɢɲɟ ɨɞ 85% ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɞɨɜɨʂɧɨ
ɩɨɫɟɛɧɢɯ, ɜɚɧɲɤɨɥɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ. ɂɡ ɲɤɨɥɟ
ɢɡɨɫɬɚʁɟ, ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɤɚɞ ɫɭ ɛɨɥɟɫɧɢ, ɡɛɨɝ ɧɟɫɩɪɟɦɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɱɚɫɨɜɟ ɢɥɢ ɧɟɤɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ. ȼɟʄɢɧɚ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ʁɟ ɠɢɜɨɬ ɭ ɲɤɨɥɢ
ɞɨɛɚɪ, ɞɚ ɫɭ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɪɚɞ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢ, ɞɚ ɧɢɫɭ ɧɚɢɲɥɢ ɧɚ
ɧɟɥɚɝɨɞɧɨɫɬɢ. ɇɚ ɩɢɬɚʃɟ, ɲɬɚ ɛɢ ɩɪɨɦɟɧɢɨ/ɥɚ? ɇɚʁɱɟɲʄɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɫɭ
ɛɢɥɢ: ɫɥɨɛɨɞɭ ɨɛɥɚɱɟʃɚ ɢ ɧɢɲɬɚ ɧɟ ɛɢɯ ɦɟʃɚɨ/ɥɚ.
ɇɟɮɨɪɦɚɥɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɜɟɝɚ 6% ɦɥɚɞɢɯ. Ɉɧɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ʄɟ
ɢɦ ɬɨ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɭ ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɭ ɛɭɞɭʄɟɝ ɩɨɫɥɚ. ɇɚ ɩɢɬɚʃɟ, ɡɚɲɬɨ ɧɟ
ɩɨɯɚɻɚɲ ɧɢ ʁɟɞɧɭ ɲɤɨɥɭ, ɫɟɦɢɧɚɪ, ɬɪɟɧɢɧɝ, ɨɛɭɤɭ; ɧɚʁɱɟɲʄɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɫɭ
ɛɢɥɢ: ɧɢɫɚɦ ɫɟ ɨɞɥɭɱɢɨ/ɥɚ, ɧɢɫɚɦ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ/ɚ, ɬɨ ʁɟ ɞɨɫɚɞɧɨ.
ɋɩɨɪɬ:
70% ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɞɨɜɨʂɧɨ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɤɥɭɛɨɜɚ, ɬɟɪɟɧɚ
ɢ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɭ ɝɪɚɞɭ, ɬɟ ɞɚ ʁɟ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɭɠɟɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɛɚɜʂɟʃɚ
ɫɩɨɪɬɨɦ. Ɉɫɬɚɬɚɤ ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɧɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɟ ɨ ɬɨɦɟ.
ȼɟʄɢɧɚ ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɫɟ ɤɥɭɛɨɜɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭ ɬɟ ɞɚ
ɫɟ ɢ ɧɢɜɨ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨ ɫɦɚʃɭʁɟ. ɋɜɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ʁɟ ɡɞɪɚɜɨ
ɛɚɜɢɬɢ ɫɟ ɫɩɨɪɬɨɦ. ɇɚ ɩɢɬɚʃɟ, ɲɬɚ ɛɢ ɨɞ ɫɩɨɪɬɨɜɚ ɜɨɥɟɨ/ɥɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɧɚʁɱɟɲʄɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɜɚɬɟɪɩɨɥɨ, ɟɫɬɪɟɦɧɢ ɫɩɨɪɬɨɜɢ, ɪɚɝɛɢ ɢ
ɤɨʃɢɱɤɢ ɫɩɨɪɬ.
Ɂɞɪɚɜʂɟ:
80% ɧɟ ɜɨɞɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ, ʁɟɪ ɜɟʄɢɧɚ ɢ ɧɟ ɡɧɚ ɲɬɚ ɬɨ ɡɧɚɱɢ. 90%
ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɞɨɜɨʂɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɢɥɢ ɞɚ
ɧɢɫɭ ɞɨɜɨʂɧɨ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɢ ɨ ɬɨɦɟ. ȼɢɲɟ ɨɞ 10% ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɪɟɞɨɜɧɨ
ɩɨɫɟʄɭʁɟ ɥɟɤɚɪɚ. 5% ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ʁɟ ɭ ɧɟɤɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɡɚ
ɨɱɭɜɚʃɟ ɡɞɪɚɜʂɚ. ȼɢɲɟ ɨɞ 80% ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɩɢʁɟ ɚɥɤɨɯɨɥ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞ
ɬɨɝɚ 10% ɩɢʁɟ ɪɟɞɨɜɧɨ. ɋɜɢ ɫɟ ɫɥɚɠɭ ɫɚ ɬɜɪɞʃɨɦ ɞɚ ɚɥɤɨɯɨɥ ɲɬɟɬɢ.
ȼɟʄɢɧɚ ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɩɢʁɟ ɚɥɤɨɯɨɥ ɢɡ ɡɚɛɚɜɟ. ɉɪɨɫɟɤ ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɞɚ ɫɭ ɩɪɨɛɚɥɢ
ɚɥɤɨɯɨɥ ʁɟ 15. Ɇɟɫɬɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɩɢʁɭ ɚɥɤɨɯɨɥ ɫɭ ɤɚɮɢʄɢ, ɞɢɫɤɨɬɟɤɟ, ɠɭɪɤɟ.
ɋɜɢ ɢɫɩɢɬɚɧɢɰɢ ɫɟ ɫɥɚɠɭ ɞɚ ʁɟ ɞɭɜɚɧ ɲɬɟɬɚɧ. ȼɢɲɟ ɨɞ 35% ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɫɭ
ɚɤɬɢɜɧɢ ɩɭɲɚɱɢ. 45% ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ʁɟ ɛɚɪ ʁɟɞɧɨɦ ɩɪɨɛɚɥɨ ɞɭɜɚɧ.
ɋɜɢ ɢɫɩɢɬɚɧɢɰɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ʁɟ ɞɪɨɝɚ ɲɬɟɬɧɚ. ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ
ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɱɭɨ/ɥɚ ɡɚ ɧɟɤɟ ɜɪɫɬɟ ɧɚɪɤɨɬɢɤɚ. 90% ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɬɜɪɞɢ ɞɚ
ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɩɪɨɛɚɥɨ ɞɪɨɝɭ, ɧɢɤɚɞ ɢɦ ɧɢɤɨ ɧɢʁɟ ɧɭɞɢɨ ɞɪɨɝɭ, 80%
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ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɫɟ ɢɡʁɚɫɧɢɥɨ ɞɚ ɭ ʃɢɯɨɜɨɦ ɞɪɭɲɬɜɭ ɧɟɦɚ ɧɚɪɤɨɦɚɧɚ (ɩɨɞɚɰɢ
ɢɡ ɭɩɢɬɧɢɤɚ). Ɇɚɥɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɢɡʁɚɲʃɚɜɚ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ʁɟɞɧɨɦ
ɩɪɨɛɚɨ/ɥɚ ɦɚɪɢɯɭɚɧɭ (ɩɨɞɚɰɢ ɢɡ ɭɩɢɬɧɢɤɚ).
Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɦ ɢ ɜɨɥɨɧɬɢɪɚʃɟ:
Ɉɤɨ 70% ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɧɢɝɞɟ ɜɨɥɨɧɬɢɪɚɥɨ, 20% ʁɟ ɜɨɥɨɧɬɢɪɚɥɢɨ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ. 80% ɧɢʁɟ ɡɚɢɧɪɟɫɨɜɚɧɨ ɡɚ ɜɨɥɨɧɬɢɪɚʃɟ ɛɟɡ ɧɨɜɱɚɧɟ
ɧɚɞɨɤɧɚɞɟ.
60% ɧɟ ɡɧɚ ɲɬɚ ʁɟ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɦ. ȼɢɲɟ ɨɞ 60% ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ, ɨɞ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ, ɧɟ ɡɧɚ ɝɞɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɜɨɥɨɧɬɢɪɚ ɢ ɝɞɟ ɞɚ ɫɟ ɢɧɮɨɪɦɢɲɟ.
Ɇɚʃɟ ɨɞ 5% ɧɢʁɟ ɡɚɞɨɜɨʂɧɨ ɫɜɨʁɢɦ ɜɨɥɨɧɬɢɪɚʃɟɦ. ȼɟʄɢɧɚ ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ,
ɡɚɢɧɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɜɨɥɨɧɬɢɪɚɧɟ, ɠɟɥɢ ɞɚ ɜɨɥɨɧɬɢɪɚ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ. 10%
ɧɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɟ ɨ ɬɨɦɟ. ɇɚ ɩɢɬɚʃɟ ɡɚɲɬɨ ɧɟ ɜɨɥɨɧɬɢɪɚɲ? ɇɚʁɱɟɲʄɢ
ɨɞɝɨɜɨɪ ʁɟ ɛɢɨ: ɡɚɬɨ ɲɬɨ ʁɟ ɞɨɫɚɞɧɨ, ɧɟʄɭ ɞɚ ɪɚɞɢɦ ɛɟɡ ɧɨɜɱɚɧɟ
ɧɚɞɨɤɧɚɞɟ. ȼɟɥɢɤɚ ɜɟʄɢɧɚ ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɧɟɦɚ ɜɢɡɢʁɭ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɧɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚ
ɞɨɩɪɢɧɟɫɭ ɞɚ ɫɟ ɧɟɲɬɨ ɧɨɜɨ ɨɬɜɨɪɢ, ɞɨɝɨɞɢ, ɧɚɩɪɚɜɢ ɭ ɝɪɚɞɭ. ȼɟʄɢɧɚ
ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɫɭ ɦɥɚɞɢ ɚɩɚɬɢɱɧɢ.
ɋɥɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ:
ɍ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɜɢɲɟ ɨɞ 95% ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ʁɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬɭ,
ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɨɦɩʁɭɬɟɪ, ɝɥɟɞɚ ɬɟɥɟɜɢɡɢʁɭ. ɉɨɦɚɠɟ ɭ ɤɭʄɢ ɢ ɨɤɨ ɤɭʄɟ, ɪɚɞɢ ɭ
ɩɨʂɭ, ɲɟɬɚ ɤɭʄɧɨɝ ʂɭɛɢɦɰɚ 15%. Ɍɪɟɧɢɪɚ ɫɩɨɪɬ ɫɜɚɤɢ ɞɚɧ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɞɚɧɚ
ɧɟɞɟʂɧɨ 30%. ɋɜɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɞɨɜɨʂɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ.
Ȼɟɡɛɟɞɧɨɫɬ:
ȼɢɲɟ ɨɞ 80% ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɢɡʁɚɲʃɚɜɚ ɫɟ ɞɚ ɡɧɚ ɡɚ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɜɪɫɬɚ ɧɚɫɢʂɚ
ɢ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɞɨɠɢɜɟɥɨ ɧɚɫɢʂɟ. Ɇɚɥɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ʁɟ
ɛɢɨ ɢɡɥɨɠɟɧ ɮɢɡɢɱɤɨɦ ɧɚɫɢʂɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɜɪɲʃɚɤɚ. Ɇɚɥɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ
ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ʁɟ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ ɢɡɥɨɠɟɧ ɩɫɢɯɢɱɤɨɦ ɧɚɫɢʂɭ ɭ
ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɢɥɢ ɲɤɨɥɢ.
Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɨ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ:
98% ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɱɭɥɨ ɧɢɲɬɚ ɨ ɬɨɦɟ. 80% ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɢɡʁɚɲʃɚɜɚ ɫɟ ɞɚ ʄɟ
ɪɚɞɢɬɢ ɭ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ. 35% ɠɟɥɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨ ɛɚɜɢ
ɫɩɨɪɬɨɦ. Ɇɚɥɢ ɛɪɨʁ ɯɨʄɟ ɞɚ ɨɬɜɨɪɢ ɫɜɨʁɭ ɮɢɪɦɭ.
Ɇɨɛɢɥɧɨɫɬ:
ɋɜɢ ɢɫɩɢɬɚɧɢɰɢ ɫɭ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɩɭɬɨɜɚɥɢ ɩɪɟɤɨ ɲɤɨɥɟ (ɟɤɫɭɪɡɢʁɚ) ɭ
ɫɜɨʁɨʁ ɡɟɦʂɢ. 30% ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ʁɟ ɢɲɥɨ ɧɚ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɭ ɧɚɫɬɚɜɭ ɤɨʁɭ ʁɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɚ ʃɟɝɨɜɚ/ɧɚ ɲɤɨɥɚ. 30% ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ʁɟ ɩɭɬɨɜɚɥɨ ɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨʁ
ɪɟɠɢʁɢ ɢɥɢ ɫɚ ɪɨɞɢɬɟʂɢɦɚ. ɇɚʁɱɟɲʄɢ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɩɢɬɚʃɟ, ɝɞɟ ɛɢ ɩɭɬɨɜɚɨ ɢ
ɫɚ ɤɢɦ? Ȼɢɨ ʁɟ: ɛɢɥɨ ɝɞɟ ɫɚ ɞɪɭɲɬɜɨɦ, ɫɚ ɞɟɜɨʁɤɨɦ ɢɥɢ ɦɨɦɤɨɦ. Ʉɚɨ ɪɚɡɥɨɝ
ɧɟɦɨɛɢɥɧɨɫɬɢ ɜɟʄɢɧɚ ɫɦɚɬɪɚ, ɞɚ ɲɤɨɥɟ ɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɩɭɬɨɜɚʃɚ ɭ
ɞɨɜɨʂɧɨʁ ɦɟɪɢ. Ƚɨɞɢɲʃɟ ɜɟʄɢɧɚ ɩɭɬɭʁɟ ɛɚɪ 2-3 ɩɭɬɚ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɭ ɨɤɜɢɪɭ
ɫɜɨʁɟ ɡɟɦʂɟ.
ɉɨɬɪɟɛɟ ɢ ɢɧɬɪɟɫɨɜɚʃɚ:
ȼɟɥɢɤɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɢɫɩɢɬɚɧɢɤɚ ɫɟ ɢɡʁɚɫɧɢɨ ɞɚ ɠɟɥɢ ɞɚ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢ
ɛɚɡɟɧ, ɞɚ ɫɬɭɞɢɪɚ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ ɢ ɞɚ ɜɢɲɟ ɩɭɬɭʁɟ.
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ɭɡɢɦɚ ɫɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɥɭɱɚʁɧɚ ɝɪɟɲɤɚ ɤɨʁɚ
ɱɢɧɢ ɭɤɭɩɧɨ +-5%. ɉɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬ ɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʃɭ ɢɥɢ ɧɚɦɟɪɧɨ ɡɚɨɤɪɭɠɢɜɚʃɟ
ɩɨɝɪɟɲɧɢɯ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ʁɟɫɬɟ ɫɬɚɥɧɢ ɫɢɧɞɪɨɦ. ɇɚ ɮɨɤɭɫ ɝɪɭɩɚɦɚ ɢ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɚɦɚ ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɫɦɨ ɞɚ ɩɪɟɜɚɡɢɻɟɦɨ ɨɜɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ.
ɋɚ ɮɨɤɭɫɚ ɧɚ ɻɚɱɤɢɦ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɢɦɚ:
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Ɇɥɚɞɢ ɫɭ ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢ ɞɟɨ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
“Ɇɥɚɞɢ ɤɚɨ ɩɨɬɪɨɲɚɱɢ”, ɭɥɨɝɚ ɭ ɟɤɨɧɨɦɢʁɢ
ɋɢɪɨɦɚɲɬɜɨ, ɚɥɤɨɯɨɥɢɡɚɦ, ɞɪɨɝɚ
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ, ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ, ɡɞɪɚɜʂɭ
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ ɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ
ɂɡɦɟʃɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɍɫɚɦʂɟɧɨɫɬ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɫɰɟɧɟ ɦɥɚɞɢɯ
Ɇɥɚɞɢ ɫɭ ɩɨɞɥɨɠɧɢ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɢ ɪɚɞɚ
Ɇɥɚɞɢ ɧɟɦɚʁɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ

3.7. ɐɂȴɇȿ ȽɊɍɉȿ
Ɍɟɪɦɢɧ „ ɆɅȺȾɂ“ ɤɨʁɢ ɞɚɧɚɫ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɤɨɪɢɫɬɢɦɨ ɤɚɨ ɫɢɧɨɧɢɦ
ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɚɞɨɥɟɫɰɟɧɬ, ɨɦɥɚɞɢɧɚɰ, ɬɢɧɟʁɞɠɟɪ ɢ ɫɥ. ɧɚʁɦɚʃɟ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ
ɬɟɪɦɢɧ, ɲɬɨ ɦɭ ɭ ɡɧɚɱɟʃɭ ɢ ɞɚʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɭ ɩɪɟɞɧɨɫɬ, ʁɟɪ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɢ
ɩɨɦɟɪɚʃɟ ɭɡɪɚɫɬɧɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɤɚɨ ɢ ɞɨɩɭɧɭ ɡɧɚɱɟʃɚ ɲɬɨ ɫɚ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɧɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁ.
Ɇɥɚɞɨɫɬ ɤɚɨ ɠɢɜɨɬɧɨ ɪɚɡɞɨɛʂɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɢ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɜɟɬɫɤɢɯ, ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ. Ʉɚɞ ɫɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɦɥɚɞɢɦɚ ɭ ȿɜɪɨɩɢ, ɭɝɥɚɜɧɨɦ
ɫɟ ɦɢɫɥɢ ɧɚ ɭɡɪɚɫɬ ɢɡɦɟɻɭ 15 ɢ 24 ɝɨɞɢɧɟ.
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɧɟɤɢɯ ɩɨɜɥɚɫɬɢɰɚ ɦɥɚɞɢɦɚ ɫɦɚɬɪɚ
ɨɫɨɛɟ ɫɬɚɪɟ ɞɨ 26 ɝɨɞɢɧɚ, ɚɥɢ ɫɟ ɪɚɡɞɨɛʂɟ ɦɥɚɞɨɫɬɢ ɭ ɦɧɨɝɢɦ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɩɪɨɞɭɠɚɜɚ ɫɜɟ ɞɨ ɬɪɢɞɟɫɟɬɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɡɛɨɝ ɞɭɠɟɝ ɬɪɚʁɚʃɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ ɨɬɟɠɚɧɨɝ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ, ɲɬɨ ɨɞɥɚɠɟ ɨɞɪɚɫɬɚʃɟ ɢ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬ.
ɍ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɫɬɚɪɬɟɝɢʁɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ɦɥɚɞɢ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɭɡɪɚɫɬɨɦ
ɨɞ 15 ɞɨ 30 ɝɨɞɢɧɚ.
ɉɪɟɥɚɡɚɤ ɨɞ ɫɬɚɬɭɫɚ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɭ ɩɪɢɦɚɪɧɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɤɚ
ɨɫɚɦɨɫɬɚʂɟʃɭ, ɤɨʁɢ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɧɢɡ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɪɟɚɥɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɧɨɫɚ ɦɥɚɞɢɯ
ɩɪɟɦɚ ʃɢɦɚ, ɭɩɪɚɜɨ ɧɚɦ ʁɟ ɩɨɫɥɭɠɢɨ ɤɚɨ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɰɢʂɧɟ
ɝɪɭɩɟ ɨɜɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ.
ɅȺɉ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɞɟɥɨɜɚʃɟ ɡɚ ɞɨɛɪɨɛɢɬ ɦɥɚɞɢɯ
ɭɡɪɚɫɬɚ ɨɞ 14 ɞɨ 30 ɝɨɞɢɧɚ.
Ɇɥɚɞɢ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ɅȺɉ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɫɭ ɫɜɢ ɦɥɚɞɢ ɭ
ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɭɡɪɚɫɬɭ, ɚ ɠɢɜɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɝ ɫɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ, ɜɟɪɫɤɨɝ, ɫɟɤɫɭɚɥɧɨɝ,
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɢ ɞɪɭɝɨɝ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɚ.
Ʉɚɤɨ ɛɢɫɦɨ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɥɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟ ɝɪɭɩɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ
ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɨɞɪɟɞɢɥɢ ɧɨɫɢɨɰɟ ɭɫɥɭɝɚ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɨɞ ɩɪɚɜɚɰɚ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɢ ɰɢʂɟɜɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ
ɦɥɚɞɢɦɚ, ɭ ɬɚɛɟɥɢ ɫɦɨ ɧɚɛɪɨʁɚɥɢ ɩɨɞɝɪɭɩɟ ɦɥɚɞɢɯ ɧɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɅȺɉ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ.

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ

Ɇɥɚɞɢ ɫɚ ɫɟɥɚ

Ɇɥɚɞɢ ɬɚɥɟɧɬɢ

Ɇɥɚɞɢ ɤɚɨ ɭɱɟɫɧɢɰɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢ
ɡɚɛɚɜɧɨɝ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɞɚɧɚ Ɋɨɦɚ,
ɛɟɫɩɥɚɬɧɟ ɤʃɢɝɟ ɡɚ ɪɨɦɟ,
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɲɤɨɥɨɜɚʃɟ ɡɚ ɞɟɰɭ
ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ.
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɞɪɭɲɬɜɚ ɝɪɱɤɨɫɪɩɫɤɨɝ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ ɍɱɟʃɟ ɝɪɱɤɨɝ ʁɟɡɢɤɚ ɢ

ɋɬɢɩɟɧɞɢɪɚʃɟ ɬɚɥɟɧɬɨɜɚɧɢɯ
ɭɱɟɧɢɤɚ, ɩɨɤɪɢɜɚʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɲɤɨɥɚ ɡɚ ɬɚɥɟɧɬɟ

ɇɚɫɬɚɜɧɢ, ɜɚɧɧɚɫɬɚɜɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ
ɩɨɫɟɬɟ ɦɭɡɟʁɭ, ɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ,
ɤɨɧɰɟɪɬɢ, ɫɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɡɪɚɫɧɨ ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɟ ɫɚ
ɝɪɭɩɨɦ

Ɇɥɚɞɢ ɭ ɧɟɜɥɚɞɢɧɨʁ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ
ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɢɯ ɝɪɭɩɚ:
ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɡɧɚʃɚ ɢ
ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɢ
ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ
ɡɚ ɨɦɥɚɞɢɫɤɢ ɪɚɞ

Ɇɥɚɞɢ ɤɚɨ ɭɱɟɫɧɢɰɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢ
ɡɚɛɚɜɧɨɝ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ

Ⱦɪɭɲɬɜɚ

Ɋɚɞɧɢɱɤɢ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

Ɇɭɡɟʁ

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɒɤɨɥɟ

Ʉɨʁɟ ɫɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɛɚɜɟ
ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɰɢʂɧɨɦ ɝɪɭɩɨɦ

ɋɜɢ ɜɢɞɨɜɢ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɚ,
ɞɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɢ ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ, ɫɜɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɤɨʁɟ ɫɭ
ɭɡɪɚɫɧɨ ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɟ ɫɚ ɝɪɭɩɨɦ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɟ, ɤɨɧɰɟɪɬɢ, ɩɨɡɨɪɢɲɬɚ…

Ɏɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ,
ɤɨɧɰɟɪɬɢ, ɫɬɚɥɧɟ ɢ ɩɨɜɪɟɦɟɧɟ ɩɨɫɬɚɜɤɟ
ɦɭɡɟʁɚ, ɫɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɡɪɚɫɧɨ ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɟ ɫɚ
ɝɪɭɩɨɦ

ɍɫɥɭɝɟ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟ
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Ɏɨɪɭɦ ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɪɨɦɫɤɚ
ɩɢɬɚʃɚ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ

Ɇɟɫɧɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɒɤɨɥɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

ɒɤɨɥɟ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

Ɇɭɡɟʁ

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɒɤɨɥɟ

ɍɫɥɭɝɟ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟ

ɋɌɍȾȿɇɌɂ ɂ ȾɊɍȽɂ ɆɅȺȾɂ

ɆɅȺȾɂ ɈɋɇɈȼɇɂɏ ɂ ɋɊȿȾȵɂɏ ɒɄɈɅȺ

Ʉɨʁɟ ɫɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɛɚɜɟ
ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɰɢʂɧɨɦ ɝɪɭɩɨɦ

ɐɢʂɧɚ ɝɪɭɩɚ 19 - 30 ɝɨɞɢɧɚ

ɐɢʂɧɚ ɝɪɭɩɚ 14 - 19 ɝɨɞɢɧɚ
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Ɇɥɚɞɢ ɭ ɫɭɤɨɛɭ ɫɚ
ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɦɥɚɞɢɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ
ɪɢɡɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩɚ
(ɦɥɚɞɢ ɡɚɜɢɫɧɢɰɢ)

ɋɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢ

Ɉɫɨɛɟ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

Ɋɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ

ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɉɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɛɨɥɟɫɬɢ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ, ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ
ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɡɚɜɢɫɧɢɤɟ,
ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɡɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɟ
ɞɟɥɢɤɜɟɧɬɟ

ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ,
ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɧɨɜɱɚɧɟ ɩɨɦɨʄɢ

Ɉɫɨɛɟ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ

Ɉɫɨɛɟ ɡɚɩɨɲʂɟʃɟ
ɧɚ ɰɪɧɨ

Ɇɥɚɞɢ ɫɚɦɨɯɪɚɧɢ
ɪɨɞɢɬɟʂɢ

ɉɨɫɟɛɧɢ ɫɚɜɟɡɢ

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ

Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɚ ɪɚɞɚ

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɇɨɜɱɚɧɚ ɩɨɦɨʄ ɰɟɧɬɪɢɦɚ ɢ ɫɚɜɟɡɢɦɚ,
ɪɚɡɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ

ɇɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɩɨɫɟɛɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɭɫɥɭɝɟ

ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ ɧɨɜɱɚɧɚ ɩɨɦɨʄ,
ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ

Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤɚ, ɩɨɦɨʄ ɭ
ɩɢɫɚʃɭ ɰɜ-ɚ ɢ ɛɢɡɧɢɫ ɩɥɚɧɨɜɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɨɛɭɤɟ

ɋɬɢɩɟɧɞɢʁɟ
Ɇɟɫɟɱɧɚ ɚɭɬɨɛɭɫɤɚ ɤɚɪɬɚ ɫɚ 50%
ɩɨɩɭɫɬɚ

ɋɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ʃɢɦɚ ɫɩɪɨɜɨɞɟ

ɋɬɢɩɟɧɞɢʁɟ, ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚ ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɨɝ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ
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Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ

ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ

ɉɨɫɟɛɧɢ ɫɚɜɟɡɢ

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɧɨɜɱɚɧɟ ɩɨɦɨʄɢ
ɰɟɧɬɪɢɦɚ ɢ ɫɚɜɟɡɢɦɚ, ɪɚɡɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ

ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

Ɇɟɫɧɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɋɬɭɞɟɧɬɢ

Ɇɥɚɞɢ ɫɚ ɫɟɥɚ

Ɇɥɚɞɢ ɬɚɥɟɧɬɢ

ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ
ɩɨɦɨʄ, ɧɚɪɨɞɧɚ ɤɭɯɢʃɚ

ɏɟɥɟɧɢɫɬɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɇɟɜɥɚɞɢɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ

ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɡɚ ɪɭɫɤɨ-ɫɪɩɫɤɨ ɢ
ɝɪɱɤɨ-ɫɪɩɫɤɨ ɩɪɢʁɚɬʂɫɬɜɨ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
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Ɍɚɛɟɥɚ 10- ɐɢʂɧɟ ɝɪɭɩɟ

ɋȼɂ ɆɅȺȾɂ ɋȺ ɌȿɊɂɌɈɊɂȳȿ
ȽɊȺȾȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɡɚɜɢɫɧɢɤɟ

Ɇɥɚɞɢ ɭ ɫɭɤɨɛɭ ɫɚ
ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɦɥɚɞɢɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢ
ɪɢɡɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩɚ
(ɦɥɚɞɢ ɡɚɜɢɫɧɢɰɢ)

ɋɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢ

Ɋɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ

ɉɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɥɟɱɟʃɚ
ɦɥɚɞɢɯ ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ, ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ

ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɨɞɟʄɟ ɢ ɨɛɭʄɟ, ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɚ
ɧɨɜɱɚɧɚ ɩɨɦɨʄ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɨɦɨʄ,
ɧɚɪɨɞɧɚ ɤɭɯɢʃɚ

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ
ɞɚɧɚ Ɋɨɦɚ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɟ ɤʃɢɝɟ ɡɚ Ɋɨɦɟ
Ȼɟɫɩɥɚɬɧɨ ɲɤɨɥɨɜɚʃɟ ɡɚ ɞɟɰɭ ɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
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Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɋɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɟ

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɰɟɧɬɚɪ

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ

ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ

ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

ɇɟɜɥɚɞɢɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ

Ɏɨɪɭɦ ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɪɨɦɫɤɚ
ɩɢɬɚʃɚ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ
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ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɭɫɥɭɝɟ/ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɇɢɡɚɤ ɧɢɜɨ ɫɜɟɫɬɢ, ɛɪɢɝɚ ɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɡɞɪɚɜʂɭ ɢ
ɨɱɭɜɚʃɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ (ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ
ɡɚɜɢɫɧɢɤɚ ɨɞ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɫɭɩɫɬɚɧɰɢ, ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ
ɩɨɪɚɫɬɚ ɛɪɨʁɚ ɨɛɨɥɟɥɢɯ ɨɞ ɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɫɤɢɯ ɛɨɥɟɫɬɢ,
ɧɟɛɪɢɝɚ ɨ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦ ɡɞɪɚɜʂɭ. ɇɚɫɢʂɟ ɦɟɻɭ
ɜɪɲʃɚɰɢɦɚ ɢ ɞɪ. ɜɢɞɨɜɢ ɧɚɫɢʂɚ, ɦɨɛɢɧɝ ɢ
ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɟ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ)

ɇɟɫɚɪɚɞʃɚ, ɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬ (ɚɩɚɬɢʁɚ, ɧɟɫɨɰɢʁɚɥɧɨɫɬ,
ɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɭɫɚɦʃɟɧɨɫɬ, ɫɦɚʃɟɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɢ
ɚɫɨɰɢʁɚɬɢɜɧɨɫɬ ɦɟɻɭ ɦɥɚɞɢɦɚ)

ɇɟɞɨɜɨʂɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ ɦɥɚɞɢɯ
(ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ɫɜɟɫɬ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ, ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɧɚ
ɦɟɞɢʁɢɦɚ)

ȿɞɭɤɚɰɢʁɟ, ɨ ɬɪɚɮɢɤɢɧɝɭ ɢ ɜɪɲʃɚɱɤɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɢɡ
ɪɚɡɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɟ ɭ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ „ɋɜɟɬɢ Ʌɭɤɚ“.

Ɂɚɝɨɜɚɪɚʃɟ ɨ ɚɤɬɢɜɢɡɦɭ ɤɪɨɡ ɩɨɫɟɛɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɢ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɢ ɪɚɞ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɭ ɦɥɚɞɢɯ ɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ.

Ɍȼ ɟɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ,,Ɉɩɭɲɬɟɧɨ“, ,,ɍ ɪɢɬɦɭ ɦɥɚɞɢɯ“,
Ɋɚɞɢɨ ɟɦɢɫɢʁɚ ,,Ɋɚɡɛɢʁɚʃɟ ɬɢɲɢɧɟ“, ɛɢɥɬɟɧ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ,,Ɉɦɥɚɞɢɧɚ“, ɛɟɫɩɥɚɬɚɧ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɩɪɨʁɟɤɚɬ- ,,ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɤɥɭɛ“ ɭ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɢ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ, ɨɝɥɚɫɧɟ ɬɚɛɥɟ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ.

ȼɟɥɢɤɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɢɯ
Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤɚ, ɜɨɥɨɧɬɟɪɚ, ɫɚʁɦɨɜɢ
(ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɞɧɢɯ
ɦɟɫɬɚ,
ɛɪɨʁ ɪɚɞɧɢɯ
ɦɟɫɬɚ, ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ,
Ɍɚɛɟɥɚ
11-ɦɚɥɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɢ
ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɤɟ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɪɚɠɟʃɟ ɩɨɫɥɚ,
ɧɟɭɫɤɥɚɻɟɧɨɫɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɫɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɪɚɞɚ, ɧɟ
ɩɢɫɚʃɟ ɐȼ-ɚ, ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɬɪɚɠɟʃɚ ɩɨɫɥɚ,
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ)
ɩɨɦɨʄ ɨɤɨ ɢɡɪɚɞɟ ɛɢɡɧɢɫ ɩɥɚɧɨɜɚ.

ɉɪɨɛɥɟɦɢ

Ɉɞɟʂɚɤ 4 ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɂ

ɍɇȺɉɊȿȭȿȵȿ
ɄȼȺɅɂɌȿɌȺ
ɀɂȼɈɌȺ
ɆɅȺȾɂɏ
ɇȺ
ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂ
ȽɊȺȾȺ
ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ

ɈɉɒɌɂ ɐɂȴ
ɨɞ 2010 ɞɨ 2014
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ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɜɨɞɢɥɢ ɫɦɨ ɫɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚɦɚ ɞɚ ʂɭɞɢ
ɧɚʁɥɚɤɲɟ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɫɜɨʁ ɰɢʂ ɤɚɞ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨ ɜɢɞɟ ɲɬɚ ɫɭ ɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢ,
ɲɬɚ ʁɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɢɦɚʁɭ, ɲɬɚ ɧɚɦ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ
ɩɨɞɚɰɢ.
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɚɜʂɟʃɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɢɯ ɪɟɫɭɪɚɫɚ, ɭɨɱɢɥɢ ɫɦɨ
ɤɨʁɟ ɜɪɫɬɟ ɭɫɥɭɝɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ. ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɟ ɫɦɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɥɢ
ɫɩɚʁɚʁɭʄɢ ɧɟɤɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɛʁɟɞɢɧɢɥɢ ɭɫɥɭɝɟ ɤɨʁɟ ɛɢ
ɨɞʁɟɞɧɨɦ ɪɟɲɢɥɟ ɜɢɲɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɤɚɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɛɥɟɦ „ɧɢɡɚɤ ɧɢɜɨ
ɫɜɟɫɬɢ, ɛɪɢɝɚ ɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɡɞɪɚɜʂɭ ɢ ɨɱɭɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ“.
Ɍɟɲɤɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ ɢɡ ɦɨɪɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɦɨ
ɫɟ ɨɞɥɭɱɢɥɢ ɡɚ ɨɜɚʁ ɤɨɪɚɤ.
ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ, ɭ ɨɛɡɢɪ ɫɦɨ ɭɡɟɥɢ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɭ ɦɥɚɞɢɯ ɨɞ 1830 ɝɨɞɢɧɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɨɦ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɧɚʁɜɢɲɟ ɫɭ ɩɨɝɨɻɟɧɢ ɦɥɚɞɢ ɫɚ
ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ, ɦɥɚɞɢ ɩɨɜɪɚɬɧɢɰɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɢ
ɫɥɢɱɧɨ, ɦɥɚɞɢ ɢɡ ɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɝɪɚɞɚ, ɦɥɚɞɢ ɪɨɞɢɬɟʂɢ. Ɋɟɲɟʃɟ
ɨɜɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɞɢɦɨ ɭ ɭɜɨɻɟʃɭ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɭɫɥɭɝɚ:
ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɦɥɚɞɢɦɚ,
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɨɛɭɤɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ
ɦɥɚɞɢɦɚ,
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɦɥɚɞɢɯ,
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɨɛɭɤɚ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɪɚɠɟʃɟ ɩɨɫɥɚ,
ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɬɪɠɢɲɬɚ ɪɚɞɚ.
ɇɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɢ ɭɡɪɨɤ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɟɤɨɝ ɫɬɚʃɚ. Ɉɫɨɛɚ ɧɟɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɚ ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ, ɩɪɚɜɢɦɚ
ɢ ɞɨɝɚɻɚʃɢɦɚ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨɦ ɦɟɫɬɭ ɭ ɩɪɚɜɨ ɜɪɟɦɟ. Ɋɟɲɚɜɚʃɟɦ
ɨɜɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢɦɨ ɞɚ ɫɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ:
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ, ɢɫɤʂɭɱɟɧɨɫɬ, ɚɩɚɬɢʁɚ, ɧɟɩɪɚʄɟʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɟɲɚɜɚʃɚ,
ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ɛɪɢɝɚ ɨ ɡɞɪɚɜʂɭ, ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ ɞɪ., ɪɟɲɟ ɢɥɢ ɫɟ
ɛɚɪ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ʃɢɯɨɜɨɦ ɪɟɲɟʃɭ.
ɇɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɤɨɪɢɫɬɚɧ ɪɚɞ ɬɚɤɨɻɟ ɩɨɜɥɚɱɢ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɜɪɫɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ: ɚɩɚɬɢʁɚ, ɧɟɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ, ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɚ,
ɩɨɜɥɚɱɟʃɟ, ɩɪɟɜɢɫɨɤɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɝɞɟ ɧɟɦɚ
ɞɜɨɫɦɟɪɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ, ɧɟɫɚɪɚɞʃɭ ɢ ɧɟɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɚ ɢ ɞɪɭɝɨ.
Ɋɚɞɨɦ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɭ ɦɥɚɞɢɯ ɪɟɲɚɜɚ ɫɟ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɟɤɨɪɢɫɧɨɝ
ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɚ ɫɥɨɛɨɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɤɨʁɢ ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɦ ɧɨɫɢ ɢ ɧɟɠɟʂɟɧɟ
ɢɫɯɨɞɟ (ɧɩɪ. ɩɨɞɥɟɝɚʃɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɨɩɨʁɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢ ɞɪ.).
Ɇɨɬɢɜɢɫɚʃɟɦ ɦɥɚɞɢɯ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɡɚɦ ɢ ɜɨɥɨɧɬɢɪɚʃɟ ɭɤʂɭɱɭʁɟɦɨ ɢɯ ɭ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɬɨɤɨɜɟ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɭɱɢɦɨ ɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɪɚɞɭ ɭ ɝɪɭɩɚɦɚ.
ɉɨɪɟɞ ɨɜɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɧɚʃɚ ɬɚɤɨ ɫɟ ɫɬɢɱɭ ɢ ɤɨɪɢɫɧɟ ɜɟɲɬɢɧɟ ɢ ɧɚɜɢɤɟ.
Ɇɥɚɞɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɭ ɪɚɞ ɢ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɞɪɭɲɬɜɚ ɥɚɤɲɟ ʄɟ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɬɢ
ɫɜɨʁɚ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ, ɜɟɱɬɢɧɟ ɢ ɬɚɥɟɧɬɟ, ɬɟ ʄɟ ɛɪɠɟ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ
ɧɚɞɨɝɪɚɻɢɜɚɬɢ ɫɜɨʁɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɟ. ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɢɦɚʄɟ ɜɢɲɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɩɚ ɫɟ ɦɨɝɭ ɭɤʂɭɱɢɬɢ ɭ ɨɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ʃɢɯɨɜɢɦ ɥɢɱɧɢɦ ɚɮɢɧɢɬɟɬɢɦɚ.
ɇɢɡɚɤ ɧɢɜɨ ɫɜɟɫɬɢ ɨ ɨɱɭɜɚʃɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɧɟɛɪɢɝɚ ɡɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨ
ɡɞɪɚɜʂɟ ʁɟɫɬɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɚɧɚɲʃɢɰɟ ɡɚ ɱɨɜɟɤɚ ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɚ ɦɥɚɞɟ.
ɋɜɟɫɧɢ ɫɦɨ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɧɚɦ ʁɟ ɩɥɚɧɟɬɚ ɭɝɪɨɠɟɧɚ ɜɟɥɢɤɢɦ ɡɚɝɚɻɟʃɟɦ
ɜɨɞɟ, ɜɚɡɞɭɯɚ ɢ ɡɟɦʂɟ. ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ ɧɟ ɛɪɢɧɟ ɨ ɫɜɨʁɨʁ ɠɢɜɨɬɧɨʁ
ɫɪɟɞɢɧɢ, ʁɟɪ ɨɜɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɦɚɬɪɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ɜɪɟɞɧɢɦ ʃɢɯɨɜɟ ɩɚɠʃɟ ɢ
ɜɪɟɦɟɧɚ. Ȼɟɡ ɡɞɪɚɜɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɧɟɦɚ ɧɢ ɞɨɛɪɨɝ ɡɞɪɚɜʂɚ ɬɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ
ɪɚɞɢɬɢ ɧɚ ɭɫɚɻɢɜɚʃɭ ɨɜɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨɞ ɦɥɚɞɢɯ. ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ, ɦɥɚɞɢ
ʂɭɞɢ ɧɟ ɛɪɢɧɭ ɦɧɨɝɨ ɡɚ ɫɜɨʁɟ ɡɞɪɚɜʂɟ, ɦɚɥɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɨɞɥɚɡɢ ɤɨɞ ɥɟɤɚɪɚ
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ɪɟɞɨɜɧɨ ɚ ɜɟʄɢɧɚ ɫɟ ɧɟ ɯɪɚɧɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɧɢɬɢ ɬɪɚɠɢ ɫɚɜɟɬ ɨɞ
ɧɭɬɪɢɰɢɨɧɢɫɬɟ. ɉɪɟɜɟɧɰɢʁɚ ɛɨɥɟɫɬɢ ʁɟ ɧɚ ʁɚɤɨ ɧɢɫɤɨɦ ɧɢɜɨɭ. ɉɨɪɟɞ
ɦɟɞɢʁɫɤɢɯ ɚɩɟɥɚ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ
ɰɟɧɬɚɪ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, ɩɨɬɪɟɛɨ ʁɟ ɩɪɨɧɚʄɢ ɫɢɫɬɟɦɫɤɨ ɪɟɲɟʁɟ ɡɚ
ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ ɨɜɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ (ɧɩɪ. ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨɝ ɩɪɟɝɥɟɞɚ ɡɚ ɞɟɜɨʁɤɟ).
Ʉɚɨ ɲɬɨ ɫɦɨ, ɭ ɩɪɟɞɯɨɞɧɢɦ ɪɟɞɨɜɢɦɚ ɧɚɜɟɥɢ, ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɫɬɨʁɟ
ɭɫɥɭɝɟ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɛɚɜɟ ʃɢɦɚ. Ɇɟɻɭɬɢɦ, ɫɦɚɬɪɚɦɨ, ɞɚ ɨɜɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ, ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɬɪɟɛɚ ɭɧɚɩɪeditɢ ɢ ɩɪɚɜɢɬɢ ɧɨɜɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɜɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɟɜɚɡɢɲɥɢ ɛɚɪ
ɭ ɧɟɤɢɦ ɪɚɡɭɦɧɢɦ ɨɤɜɢɪɢɦɚ.

4.1. ȾȿɎɂɇɂɋȺȵȿ ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂɏ ɐɂȴȿȼȺ ɂ
ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ

ǻǵǨǷǸǭǛǭǣǭ ǲǪǨǳǰǺǭǺǨ ǮǰǪǶǺǨ ǴǳǨǬǰǽ ǵǨ
ǺǭǸǰǺǶǸǰРǰ ǫǸǨǬǨ ǹǴǭǬǭǸǭǪǨ

ɈɉɒɌɂ ɐɂȴ

ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂ ɐɂȴȿȼɂ

1. ǷȖȒȘȍȚȈȱȍ ȔȓȈȌȐȝ ȕȈ ȈȒȚȐȊȕȖ țȟȍȠȲȍ ț ȌȘțȠȚȊț
2. ǸȈȏȊȐТȈȱȍ șȈȘȈȌȱȍ ȔȓȈȌȐȝ Ȑ ȗȖȌșȚȐȞȈȱȍ ȖȒȘțȎȍȱȈ ȒȈȒȖ ȉȐ
ȔȓȈȌȐ ȈȒȚȐȊȕȖ țȟȍșȚȊȖȊȈȓȐ ț ȌȖȕȖȠȍȱț ȖȌȓțȒȈ
3. ǻȕȈȗȘȍȩȐȊȈȱȍ ȐȕȜȖȘȔȐșȈȕȖșȚȐ ȔȓȈȌȐȝ ȕȈ șȊȐȔ ȕȐȊȖȐȔȈ Ȑ ț
șȊȐȔ ȖȉȓȈșȚȐȔȈ
4. ǶȉȍȏȉȍȩȐȊȈȱȍ ȖșȚȊȈȘȐȊȈȱȈ ȗȘȈȊȈ ȕȈ ТȍȌȕȈȒȍ ȠȈȕșȍ șȊȐȝ
ȔȓȈȌȐȝ ț ȌȘțȠȚȊț, Ȉ ȗȖșȍȉȕȖ ȔȓȈȌȐȝ ȒȖТȐ ȎȐȊȍ ț ȚȍȠȒȐȔ
țșȓȖȊȐȔȈ Ȑ ȔȓȈȌȐȝ șȈ ȐȕȊȈȓȐȌȐȚȍȚȖȔ
5. ǷȖȌșȚȐȞȈȱȍ Ȑ ȊȘȍȌȕȖȊȈȱȍ ȐȏțȏȍȚȕȐȝ ȐșȗȖȰȈȊȈȱȈ Ȑ
ȗȖșȚȐȋȕțȲȈ ȔȓȈȌȐȝ ț ȘȈȏȓȐȟȐȚȐȔ ȖȉȓȈșȚȐȔȈ
6. ǹȚȊȈȘȈȱȍ ȕȖȊȐȝ Ȑ țȕȈȗȘȍȩȐȊȈȱȍ ȗȖșȚȖТȍȲȐȝ ȔȖȋțȲȕȖșȚȐ ȏȈ
ȒȊȈȓȐȚȍȚȕȖ ȗȘȖȊȖȩȍȱȍ șȓȖȉȖȌȕȖȋ ȊȘȍȔȍȕȈ ȔȓȈȌȐȝ
7. ǸȈȏȊȐТȈȱȍ ȖȚȊȖȘȍȕȖȋ, ȌȍȓȖȚȊȖȘȕȖȋ Ȑ ȍȜȐȒȈșȕȖȋ șȐșȚȍȔȈ
ȜȖȘȔȈȓȕȖȋ Ȑ ȕȍȜȖȘȔȈȓȕȖȋ ȖȉȘȈȏȖȊȈȱȈ ȒȖТȐ Тȍ ȌȖșȚțȗȈȕ șȊȐȔ
ȔȓȈȌȐȔȈ Ȑ ȒȖТȐ Тȍ ț șȒȓȈȌț șȈ șȊȍȚșȒȐȔ ȚȘȍȕȌȖȊȐȔȈ ț ȖȉȘȈȏȖȊȈȱț
8. ǷȖȌșȚȐȞȈȱȍ ȏȈȗȖȠȰȈȊȈȱȈ, ȗȘȍȌțȏȍȚȕȐȠȚȊȈ Ȑ
șȈȔȖȏȈȗȖȠȰȈȊȈȱȈ ȔȓȈȌȐȝ
9. ǻȕȈȗȘȍȩȍȱȍ țșȓȖȊȈ ȏȈ ȉȍȏȉȍȌȈȕ ȎȐȊȖȚ ȔȓȈȌȐȝ
10. ǿțȊȈȱȍ Ȑ țȕȈȗȘȍȩȐȊȈȱȍ ȏȌȘȈȊȰȈ ȔȓȈȌȐȝ, șȔȈȱȍȱȍ ȘȐȏȐȒȈ Ȑ
ȊȖȌȍȲȐȝ ȗȖȘȍȔȍȲȈТȈ ȏȌȘȈȊȰȈ Ȑ ȘȈȏȊȐТȈȱȍ ȏȌȘȈȊșȚȊȍȕȍ ȏȈȠȚȐȚȍ
ȗȘȐȓȈȋȖȩȍȕȍ ȔȓȈȌȐȔȈ
11. ǶșȕȈȎȐȊȈȱȍ ȔȓȈȌȐȝ ȏȈ ȐȕȐȞȐТȈȚȐȊȍ Ȑ ȈȒȚȐȊȕȖșȚȐ ȒȖТȍ șț ț
șȒȓȈȌț șȈ ȖșȕȖȊȕȐȔ ȞȐȰȍȊȐȔȈ ȖȌȘȎȐȊȖȋ ȘȈȏȊȖТȈ Ȑ ȏȌȘȈȊȍ
ȎȐȊȖȚȕȍ șȘȍȌȐȕȍ
12. ǻȕȈȗȘȍȩȐȊȈȱȍ șȗȖȘȚșȒȐȝ ȈȒȚȐȊȕȖșȚȐ
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ɉɈȼȿɁȺɇɈɋɌ ɋȺ ȾɊɍȽɂɆ
ɋɌɊȺɌȿɒɄɂɆ ȾɈɄɍɆȿɇɌɂɆȺ

Ɉɞɟʂɚɤ 5

5.1. ɍɋɄɅȺȭȿɇɈɋɌ ɋȺ ɇȺɐɂɈɇȺɅɇɈɆ ɋɌɊȺɌȿȽɂȳɈɆ ɁȺ
ɆɅȺȾȿ
ɍɫɤɚɥɚɻɟɧɨɫɬ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɫɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɨɝɥɟɞɚ ɫɟ ɭ ɢɫɬɢɦɢ ɢɥɢ
ɫɥɢɱɧɢɦ ɰɢʂɟɜɢɦɚ, ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɢ ɡɚɞɚɬɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɚʁɭ. Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ ɡɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ ɦɥɚɞɟ.

5.2. ɍɋɄɅȺȭȿɇɈɋɌ ɋȺ ȾɊɍȽɂɆ ɅɈɄȺɅɇɂɆ ɋɌɊȺɌȿȽɂȳȺɆȺ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ʁɟ ɩɨɜɟɡɚɧ ɫɚ:
Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɚɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɡɚ Ɋɨɦɟ, Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɚɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɡɚ
ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɚ ɥɢɰɚ, ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɧɚɰɪɬɨɦ
Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ, ɩɥɚɧɨɦ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ,
ɋɬɪɚɬɟɲɤɢɦ ɩɥɚɧ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ, ɭ ɨɩɲɬɟɦ ɰɢʂɭ - ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɤɪɨɡ
ɧɢɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ⱦɪɭɝɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɨɜɚʁ ɰɢʂ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ
ɞɟɮɢɧɢɲɭ. ɍ ɨɜɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɰɢʂɧɚ ɝɪɭɩɚ ɦɥɚɞɢɯ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ
ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɜɟʄɢɧɫɤɟ ɰɢʂɧɟ ɝɪɭɩɟ ɩɨʁɟɞɢɧɨɝ ɅȺɉ-ɚ. ȼɟʄɢɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɢ ʁɟɞɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, ɫ ɬɢɦ ɲɬɨ ɫɟ
ɩɨɧɟɝɞɟ ɞɟɰɢɞɢɪɚ ,,ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɨɞ-ɞɨ“. Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ
ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɟ ɜɢɞɢ ɭ ɨɞɟʂɤɭ 3.7 ɫɟ ɛɚɜɢ ɫɜɢɦ ɦɥɚɞɢɦɚ ɨɞ 1530 ɝɨɞɢɧɚ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ. Ɉɧ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭ ɫɤɨɪɨ ɫɜɢɦ ɫɮɟɪɚɦɚ ɠɢɜɨɬɚ ɬɟ ɫɟ ɢ ɢɡ ɬɨɝɚ ɜɢɞɢ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɨɜɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ.
ɇɚɛɪɨʁɚʄɟɦɨ ɧɟɤɟ ɰɢʂɟɜɟ, ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɢɞɟʁɟ ɬʁ. ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɧɢɫɦɨ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɥɢ ɢ ɧɟɤɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɨɧɟɤɥɟ ɩɨɤɥɚɩɚʁɭ ɫɚ ɧɚɲɢɦɚ:
ɉɪɨʁɟɤɬɧɟ ɢɞɟʁɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɟ ɭ ɬɨɤɭ ɩɪɨɰɟɫɚ:
Ɋɚɡɜɨʁ ɜɢɫɤɨɲɤɨɥɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
Ɉɬɜɚɪɚʃɟ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ - ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ
ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ( ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɢɜɚɬɧɨ ʁɚɜɧɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ)
Ɉɞɚɛɢɪ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɛɭɞɭʄɢ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ
ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɨɝ ɞɨɦɚ
Ȼɪɢɝɚ ɨ ɠɢɜɨɬɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɫɥɭɠɛɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ
(ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɢ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟ)
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɡɞɪɚɜɭ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɭ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ
ȼɪɲʃɚɱɤɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ - Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ
ɂɡɪɚɞɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ
Ɋɚɡɜɨʁ ɫɚɨɛɪɚæɚʁɧɟ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ:
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɟ ɢ ɩɟɲɚɱɤɟ ɫɬɚɡɟ
ɉɨɡɢɬɢɜɧɚ ɤɥɢɦɚ:
ɍɱɟɲʄɟ ɧɚ ɫɚʁɦɨɜɢɦɚ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɂɡɪɚɞɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɤɚɬɚɥɨɝɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɋɚʁɦɨɜɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
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ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
Ɋɚɡɜɨʁ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɫɩɨɪɬɚ:
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɛɚɡɟɧɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ, ɧɚɭɤɚ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
Ɋɚɡɜɨʁ ɜɢɫɨɤɨɲɤɨɥɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
Ɉɬɜɚɪɚʃɟ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ - ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ
ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ (ɦɨɝɭæɧɨɫɬ ɩɪɢɜɚɬɧɨ-ʁɚɜɧɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ)
Ɉɞɚɛɢɪ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɛɭɞɭæɢ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ
ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɨɝ ɞɨɦɚ
ɍɧɚɩɪɟðɟʃɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɢ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɡɚɧɢɦɚʃɚ ɡɚ ɛɭɞɭæɟ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɝɪɚɻɚɧɟ ɢ ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɰɟ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭ
ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢ ɚɧɢɦɚɰɢʁɭ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɬɪɚɠɟʃɟ
ɩɨɫɥɚ ɭɡ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɩɪɢɦɟɧɟ
Ɂɞɪɚɜɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɚ ɠɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ
ȼɪɲʃɚɱɤɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɢ
ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ - Ɂɚɲɬɢɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ

ɆȿɏȺɇɂɁɆɂ
ɋɉɊɈȼɈȭȿȵȺ ɋɌɊȺɌȿȽɂȳȿ
Ɉɞɟʂɚɤ 6

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ - ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɅȺɉ-ɚ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɢɡɪɚɻɭʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɫɜɚ. ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ
ɨɜɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ʁɟ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ. Ɂɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢɫɬɨɝ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɛɢʄɟ ɡɚɞɭɠɟɧɚ Ʌɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ, Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ,
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɪɚɞɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ, ɪɚɡɧɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɢ
ɨɪɝɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɚɨ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɟ ɝɪɭɩɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ. Ʌɨɤɚɥɧɚ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ, ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɦɥɚɞɟ, Ʉɚɧɰɟɥɚɪʁɢʁɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɦɨɝɭ ɩɪɟɧɟɬɢ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɢ ɬʁ. ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢɥɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɨʁ ɝɪɭɩɢ ɞɚ
ɫɩɪɨɜɟɞɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɚɤɰɢɨɧɢɦ ɩɨɥɚɧɨɦ, ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ʃɟɧɢɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɦɥɚɞɢɯ . ɂɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ,
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢɥɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɚ ɝɪɭɩɚ (ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɨɦ ɞɚ ɢɦɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɭ
ɪɟɮɟɪɟɧɰɭ) ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ʁɚɜɢ, ɚɤɨ ɠɟɥɢ, ɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɧɟɤɭ ɨɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɡ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ. Ɉɧɚ ɫɟ ɬɚɞɚ ʁɚɜʂɚ ɋɚɜɟɬɭ ɡɚ ɦɥɚɞɟ. ɋɚɜɟɬ
ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɢ ɩɪɟɧɨɫɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɩɨɧɭɻɚɱɭ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ
ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɢɲɟ ɩɨɧɭɻɚɱɚ, ɋɚɜɟɬ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɢɡɚɛɟɪɟ ɧɚʁɛɨʂɟ
ɪɟɲɟʃɟ. ɉɨɧɭɻɚɱ ɢɦɚ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɩɪɟɞɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɞɨ ɞɚɬɭɦɚ ɤɨʁɢ ɦɭ ɋɚɜɟɬ
ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɨɞɪɟɞɢ, ɤɚɨ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɩɨɫɥɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ɉɨɫɟɛɧɭ ɤɨɦɢɫɢʁɭ ɡɚ ɨɞɚɛɢɪ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨʁɟ ʄɟ ɫɟ
ɪɚɫɩɢɫɢɜɚɬɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ʁɚɜɧɢ ɤɨɧɤɭɪɫɢ (ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɅȺɉ-ɨɦ) ɢɦɟɧɭʁɟ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢɡ ɪɟɞɨɜɚ ɋɚɜɟɬɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ. ɉɪɟɞɥɨɝ ɡɚ
ɱɥɚɧɨɜɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɞɚʁɟ ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɦɥɚɞɟ.

Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ - ɩɪɚʄɟʃɟ
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢɥɢ ɧɚɞɝɥɟɞɚʃɟ ʁɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɩɪɚʄɟʃɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɢ
ɧɚɩɪɟɬɤɚ ɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɢɫɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɜɪɲɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
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ɭɧɚɩɪɟɞ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ. Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɨɪɟɻɟʃɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ ɬɨɤɨɦ ɢɧɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɫɚ ɭɧɚɩɪɟɞ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɦɚ. ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢɦɚʄɟ ɡɚ ɰɢʂ:
ɇɚɦɟɧɫɤɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɭɥɨɠɟɧɢɯ ʂɭɞɫɤɢɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɪɟɫɭɪɚɫɚ
ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
Ⱦɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɞɚ ɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢ ɝɚɪɚɧɬɭʁɟ
ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɟ ɰɢʂɟɜɚ ɤɨʁɟ ɫɦɨ ɢɫɩɥɚɧɢɪɚɥɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɢɡɦɟɪɢ ɭ ɤɨʁɨʁ
ɦɟɪɢ ɫɟ ɢɫɩɭʃɚɜɚ ɰɢʂ ɩɥɚɧɚ.
Ⱦɚ ɫɟ ɧɚ ɜɪɟɦɟ ɢɡɜɪɲɟ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ
ɪɟɫɭɪɚɫɚ ɢ ɨɫɨɛʂɚ.
Ⱦɚ ɫɟ ɩɨɛɨʂɲɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɭɠɚʁɭ, ɢ
ɭɤʂɭɱɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɭ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɪɟɜɢɡɢʁɟ ɩɥɚɧɫɤɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ.
Ⱦɚ ɫɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɭ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ.

ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚ - ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɟ
ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚ (ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ) ʁɟ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ ɢ
ɨɛʁɟɤɬɢɜɚɧ ɧɚɱɢɧ ɧɚɫɬɨʁɢ ɨɞɪeditɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬ, ɞɟɥɨɬɜɨɪɧɨɫɬ,
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢ ɭɬɢɰɚʁ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɰɢʂɟɜɚ
(ɰɢʂɟɜɚ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ). ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɫɟ ɨɫɥɚʃɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ, ɤɚɨ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɦɟɬɨɞɟ ɢ ɚɥɚɬɟ. Ȼɚɜɢ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɢ
ɩɪɨɰɟɧɨɦ ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ ɰɢʂɭ ɨɰɟɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ. Ɉɧɚ ɬɟɛɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ ɞɚ ɩɪɨɰɟɧɢ ɧɚɩɪɟɞɨɜɚʃɟ ɤɚ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ ɤɪɚʁʃɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ.
ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɨɦ ɫɟ ɦɟɪɢ:
ɂɫɩɭʃɟʃɟ ɅȺɉ-ɨɦ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ: ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɦɟɪɢ ɫɭ ɨɧɢ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ.
ɍɬɢɰɚʁ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɰɢʂɧɭ ɝɪɭɩɭ (ɦɥɚɞɟ).
ɉɪɨɦɟɧɚ ɭ ɰɢʂɧɨʁ ɝɪɭɩɢ, ɬʁ. ɤɚɤɜɚ ɫɟ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɚ ɩɪɨɦɟɧɚ
ɞɨɝɨɞɢɥɚ ɤɨɞ ɰɢʂɧɟ ɝɪɭɩɟ (ɦɥɚɞɢɯ).
ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɫɥɭɠɢ ɞɚ ɫɟ:
ɍɧɚɩɪɟɞɟ ɦɟɬɨɞɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
Ʌɚɤɲɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɢ ɫɩɨʂɚɲʃɟ ɫɧɚɝɟ ɢ ɫɥɚɛɨɫɬɢ
Ⱦɚ ɫɟ ɧɨɜɢ ɭɜɢɞɢ ɢɧɬɟɝɪɢɲɭ ɭ ɪɟɜɢɡɢʁɭ ɅȺɉ-ɚ.
ɉɪɢɤɭɩɟ ɧɨɜɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɧɚɪɟɞɧɨ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ (ɪɟɜɢɡɢʁɭ) ɅȺɉ-ɚ.
ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɭ ɫɩɪɨɜɨɞɢ:
ɂɧɬɟɪɧɭ ɢɥɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɭ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ, ɨɧɢ ɢɦɚʁɭ ɜɟʄɢ ɭɜɢɞ ɭ ɪɟɚɥɧɨ ɫɬɚʃɟ ɫɬɜɚɪɢ, ʁɚɫɧɭ ɫɥɢɤɭ ɲɬɚ ʁɟ
ɧɚʁɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢʁɟ ɩɪɨɰɟʃɢɜɚɬɢ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɡɜɨɪɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ
ɧɚʁɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢʁɢ. Ɍɟɥɚ ɤɨʁɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢɧɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɢ ɅȺɉ-ɚ,
ɤɚɨ ɢ ɡɚɞɭɠɟɧɢ ɡɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ ɫɭ: ɪɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɬʁ. ɩɨɫɟɛɚɧ ɬɢɦ (ɨɞ
ɱɟɬɢɪɢ ɱɥɚɧɚ) ɢɡɚɛɪɚɧ ɢɡ ɨɜɢɯ ɬɟɥɚ.
ȿɤɫɬɟɪɧɭ ɢɥɢ ɫɩɨʂɚɲʃɭ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɫɩɨʂɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢ,
,,ɧɟɭɬɚɥɧɢ“ ɫɬɪɭɱʃɚɰɢ, ɱɢɦɟ ʁɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɞ ɥɢɱɧɢɯ ɩɪɨɬɟɤɰɢʁɚ ɦɚʃɚ,
ɨɛɪɚɞɚ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ʁɟ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢʁɚ, ɪɟɚɥɧɢʁɟ ʁɟ ɜɢɻɟʃɟ
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ɫɩɨʂɚɲʃɢɯ ɢ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɫɧɚɝɚ ɢ ɫɥɚɛɨɫɬɢ. Ɍɟɥɚ ɤɨʁɚ ɩɪɚɬɟ ɫɩɨʂɚɲʃɭ
ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ: ɝɪɚɞɫɤɨ ȼɟʄɟ, ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ, ɦɟɞɢʁɢ.

ɇɚɱɢɧɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ:
ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɮɨɪɦɢɪɚʄɟ ɩɨɫɟɛɚɧ ɬɢɦ ɤɨʁɢ ʄɟ ɜɪɲɢɬɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ
ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɚ. Ɉɜɚʁ ɬɢɦ ʄɟ ɩɪɚɬɢɬɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ
ɬɨɤɨɦ ɰɟɥɟ ɢɧɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɅȺɉ-ɚ, ɤɪɨɡ ɦɟɪʂɢɜɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɩɨɲɬɭʁɭʄɢ ɫɥ.
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ:
ɤɨɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ ʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚ,
ɤɨɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ ʁɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨ ɢɦɚɥɨ ɤɨɪɢɫɬ ɨɞ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ,
ɤɚɤɨ ʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɞɨɩɪɢɧɟɥɚ ɩɨɫɬɢɡɚʃɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɝ ɰɢʂɚ ɬʁ.
ɨɩɲɬɟɝ ɰɢʂɚ,
ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɨɩɭɫɬɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ,
ɲɬɚ ʁɟ ɞɨɩɪɢɧɟɥɨ ɧɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɩɪɨɩɭɫɬɢɦɚ,
ɤɚɤɚɜ ʁɟ ɭɬɢɫɚɤ ɢ ɨɰɟɧɚ ɨɤɨɥɢɧɟ ɬʁ. ɫɩɨʂɚɲʃɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ
ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚʃɟ
Ɍɢɦ ɡɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ ɢɦɚʄɟ ɫɥ. ɡɚɞɚɬɤɟ:
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɛɟɥɟɠɟʃɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚʃɟ ɚɭɞɢɨ, ɜɢɡɭɟɥɧɢɯ ɢ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɟɥɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɫɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɤɪɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɯɜɚɥɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɩɭʄɟɧɟ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɬɨɪɢɦɚ
ɨɩɢɫɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ ɞɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ)
ɢ ɞɪ. ɡɚɩɚɠɚʃɚ ɤɚɨ ɢ ɢɡɦɟɧɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
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Ɉɞɟʂɚɤ 7 ɉɊɈɆɈɐɂȳȺ ɅɈɄȺɅɇɈȽ ȺɄɐɂɈɇɈȽ

ɉɅȺɇȺ ɁȺ ɆɅȺȾȿ
ɉɨɦɨɰɢʁɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɩɨɱɟɥɚ ʁɟ ʁɨɲ ɩɪɟ ɫɚɦɟ ɢɡɪɚɞɟ
ɢɫɬɨɝ. ɍ ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɭ ɨɜɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫɭ ɦɧɨɝɢ ɚɤɬɟɪɢ
ɞɭɲɬɜɚ. Ɇɟɻɭ ʃɢɦɚ ɫɭ ʂɭɞɢ ɢɡ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ, ʂɭɞɢ ɢɡ Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ
ɦɥɚɞɟ - ɜɨɥɨɧɬɟɪɢ, ɧɨɜɢɧɚɪɢ Ɍȼ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, Ɋɚɞɢɨ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ, ɧɨɜɢɧɚ
,,ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɰ“, ,,ɇɚɲ ɝɥɚɫ“, Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ, ɪɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ
ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ, ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɦɥɚɞɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ,
ɛɟɧɞɨɜɢ ,,Ⱥɥɨɝɢʁɚ“, ,,Ʉɚɪɬɟɥ“, ,,Ɋɟɚɤɬɨɪ“ ɢ ɦɧɨɝɢ ɞɪɭɝɢ ɝɪɚɻɚɧɢ.
Ɉɤɪɭɝɥɢɦ ɫɬɨɥɨɦ ɡɚɩɨɱɟɥɚ ʁɟ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɢ
ʃɟɝɨɜɚ ɢɡɪɚɞɚ. ɍ ɦɚʁɭ ɦɟɫɟɰɭ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ ʁɚɜɧɚ ɪɚɫɩɪɚɜɚ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɭ
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ʂɭɞɢ ɢɡ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ ɤɚɨ ɢ
ɨɫɬɚɥɢ ɝɪɚɻɚɧɢ.
ɇɚɤɨɧ ɢɡɪɚɞɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɢɫɬɨɝ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜʂɚ.
ɉɨɫɬɨʁɟ ɪɚɡɧɢ ɧɚɱɢɧɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ, ɚɥɢ ɧɚɲɚ ɪɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ʁɟ ɢɡɚɛɪɚɥɚ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɨɤɪɭɝɥɢɦ ɫɬɨɥɨɜɢɦɚ, ɦɟɞɢʁɢɦɚ, ɫɚɫɬɚɧɰɢɦɚ ɭ ɫɚɦɢɦ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ.
ɉɊɈɆɈɐɂȳȺ ɅɈɄȺɅɇɈȽ ȺɄɐɂɈɇɈȽ ɉɅȺɇȺ
1. ɉɈɋɌȺȼȴȺȵȿ ȾɈɄɍɆȿɇɌȺ ɍ ȿɅȿɄɌɊɈɇɋɄɈȳ ɎɈɊɆɂ ɇȺ ȽɊȺȾɋɄɂ
ɋȺȳɌ.
2. ȳȺȼɇȿ ȾɂɋɄɍɋɂȳȿ ɍ ȿɅȿɄɌɊɈɇɋɄɂɆ ɂ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ ɆȿȾɂȳɂɆȺ
3. ɈɄɊɍȽɅɂ ɋɌɈɅɈȼɂ ɄȺɆɉȺȵȿ ɋȺ ɐɂȴȿɆ ɉɈȾɂɁȺȵȺ ɋȼȿɋɌɂ
ȳȺȼɇɈɋɌɂ Ɉ ɁɇȺɑȺȳɍ ɅɈɄȺɅɇɈȽ ȺɄɐɂɈɇɈȽ ɉɅȺɇȺ ɄȺɈ ɈɉɒɌȿȽ
ȾɈȻɊȺ ɁȺ ȽɊȺȾ
4. ɌɊɂȻɂɇȿ ɆɅȺȾɂɏ Ɉ ɁɇȺɑȺȳɍ ɅɈɄȺɅɇɈȽ ȺɄɐɂɈɇɈȽ ɉɅȺɇȺ.
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ǳȏȄȑȌȔȄȑȉ ȄȎȖȌȆȑȒȕȖȌ ȗ ȓȉȔȌȒȈȗ
ȒȈ 2010-2014. ȇȒȈȌȑȉ

ǵȓȉȚȌȘȌțȄȑ ȚȌȬ 1 - ǳȒȎȔȉȖȄȭȉ ȐȏȄȈȌș ȑȄ ȄȎȖȌȆȑȒ ȗțȉȜȮȉ ȗ ȈȔȗȜȖȆȗ
ǤȎȖȌȆȑȒȕȖȌ

1.1. ǲȈȔȊȄȖȌ ȖȔȉȑȌȑȇ
ȋȄ ȆȔȜȭȄțȎȗ
ȉȈȗȎȄȚȌȫȗ Ȓ
ȄȎȖȌȆȌȋȐȗ

1.2. ǲȕȑȒȆȄȖȌ
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȌ ȚȉȑȖȄȔ
– Ǯȏȗȅ ȋȄ ȐȏȄȈȉ Ȍ ȗ
ȭȉȐȗ ȆȒȏȒȑȖȉȔȕȎȌ
ȕȉȔȆȌȕ Ȍ ȚȉȑȖȄȔ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ ȖȄȏȉȑȖȉ

1.3. ǵȆȄȎȉ ȇȒȈȌȑȉ
ȔȄȕȓȌȕȄȖȌ ȅȄȔ ȫȉȈȄȑ
ȎȒȑȎȗȔȕ ȋȄ ȈȆȄ
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȄ
ȓȔȒȫȉȎȖȄ, Ȍȋ ȔȄȋȑȌș
ȒȅȏȄȕȖȌ ȕȄ ȚȌȬȉȐ
ȄȎȖȌȆȌȔȄȭȄ ȐȏȄȈȌș

ǴȒȎȒȆȌ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2010-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȈ 2011 2013. ȇȒȈȌȑȉ

OȈ 20112014. ȇȒȈȌȑȉ

1.4. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
șȗȐȄȑȌȖȄȔȑȗ ȄȎȚȌȫȗ
ȓȔȌȎȗȓȬȄȭȄ ȒȈȉȮȉ,
ȒȅȗȮȉ Ȍ ȌȇȔȄțȄȎȄ

Ƿ 2010. Ȍ
2012. ȇȒȈȌȑȌ

1.5. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȘȉȕȖȌȆȄȏ
,,ǳȄȖȒȕȒȘȌȔȄȭȉ”

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014
ȇȒȈȌȑȉ

ǲțȉȎȌȆȄȑȌ
ȔȉȋȗȏȖȄȖ
ǲȈȔȊȄȑȌ ȖȔȉȑȌȑȋȌ
Ȓ ȄȎȖȌȆȌȋȐȗ,
ȒȅȗțȉȑȌ ȐȏȄȈȌ,
ȓȒȆȉȮȄȑ ȅȔȒȫ
ȐȏȄȈȌș ȎȒȫȌ
ȗțȉȕȖȆȗȫȗ ȗ
ȈȔȗȜȖȆȉȑȒ
ȎȒȔȌȕȑȒȐ ȔȄȈȗ
ǲȖȆȒȔȉȑ Ǯȏȗȅ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ ȗ ȎȒȐȉ ȕȉ
ȒȔȇȄȑȌȋȗȫȗ ȔȄȋȑȌ
ȓȔȒȇȔȄȐȌ Ȍ
ȄȎȖȌȆȑȒȕȖȌ ȕȄ
ȐȏȄȈȌȐȄ Ȍ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǴȄȕȓȌȕȄȑ ȎȒȑȎȗȔȕ
ȋȄ ȈȆȄ ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȄ
ȓȔȒȫȉȎȖȄ,
ȈȒȈȉȬȉȑȌ
ȇȔȄȑȖȒȆȌ Ȍ
ȒȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ
ȄȎȖȌȆȑȒȕȖȌ,
ȓȒȆȉȮȄȑ
ȎȄȓȄȚȌȖȉȖ ȔȄȈȄ
ǱǦǲ-Ȅ
ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȄ
șȗȐȄȑȌȖȄȔȑȄ
ȄȎȚȌȫȄ Ȍ
ȓȔȌȎȗȓȬȉȑȄ
ȒȈȉȮȄ, ȒȅȗȮȄ Ȍ
ȌȇȔȄțȎȉ,
ȓȒȈȌȇȑȗȖȄ ȕȆȉȕȖ
ȐȏȄȈȌș Ȓ
șȗȐȄȑȌȖȄȔȑȒȐ
ȔȄȈȗ Ȍ ȄȑȇȄȊȒȆȄȭȗ
ȋȄ ȈȔȗȇȉ
ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑ
ȘȉȕȖȌȆȄȏ, ȆȉȮȄ
ȎȗȏȖȗȔȌȋȄȚȌȫȄ
ȐȏȄȈȌș Ȍ ȆȉȮȄ
ȄȘȌȔȐȄȚȌȫȄ
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȒȇ
ȕȖȆȄȔȄȏȄȜȖȆȄ

ǬȑȈȌȎȄȖȒȔ

ǱȄȈȏȉȊȑȌ
ȒȔȇȄȑȌ/
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȉ/
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȉ

ǳȒȖȔȉȅȑȄ
ȘȌȑȄȑȕȌȫȕȎȄ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ

ǲȈ 15–20
ȉȈȗȎȒȆȄȑȌș
ȒȐȏȄȈȌȑȄȚȄ,
ȌȋȆȉȜȖȄȫ ȕȄ
ȖȔȉȑȌȑȇȄ,
ȕȏȌȎȉ Ȍ ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

28.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ

2.072.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǲȈȏȗȎȄ ǦȉȮȄ Ȍ
ǵȎȗȓȜȖȌȑȉ
ȇȔȄȈȄ Ȓ
ȒȕȑȌȆȄȭȗ
ȎȏȗȅȄ,
ȕȏȌȎȉ
ǮȒȑȎȗȔȕȑȄ
ȈȒȎȗȐȉȑȖȄȚȌȫȄ,
ȘȌȑȄȑȕȌȫȕȎȌ
ȌȋȆȉȜȖȄȫ,
ȕȏȌȎȉ Ȍ ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕȌ ȕȄ
ȒȈȔȊȄȑȌș
ȄȎȖȌȆȑȒȕȖȌ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

400.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǳȔȌȎȗȓȬȉȑȄ
ȒȈȉȮȄ,
ȒȅȗȮȄ Ȍ
ȌȇȔȄțȎȉ,
ȕȏȌȎȉ,
ȆȌȈȉȒ ȋȄȓȌȕ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

0 ȈȌȑȄȔȄ

ǥȔȒȫ ȗțȉȕȑȌȎȄ
Ȍ ȓȒȕȐȄȖȔȄțȄ,
ȕȏȌȎȉ Ȍ ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕȌ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ,
ǺȉȑȖȄȔ ȋȄ ȎȗȏȖȗȔȗ

400.000.00
ȈȌȑȄȔȄ
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1.6. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȗȏȌțȑȌ ȘȉȕȖȌȆȄȏ

1.7. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȓȔȄȆȬȉȭȉ ȐȄȎȉȖȉ
,,ǶȆȔȥȄȆȄ ȗ ȏȌȎȗ
ȓȔȒȜȏȒȕȖȌ,
ȌȋȇȔȄȥȉȑȄ ȗ
ȅȗȈȗȮȑȒȕȖȌ”

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014
ȇȒȈȌȑȉ

Ƿ 2010.
ȇȒȈȌȑȌ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑ
ȘȉȕȖȌȆȄȏ, ȆȉȮȄ
ȎȗȏȖȗȔȌȋȄȚȌȫȄ
ȐȏȄȈȌș Ȍ ȆȉȮȄ
ȄȘȌȔȐȄȚȌȫȄ
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȒȇ
ȕȖȆȄȔȄȏȄȜȖȆȄ
ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȒ
ȓȔȄȆȬȉȭȉ ȐȄȎȉȖȉ,
ȓȒȆȉȮȄȑ ȅȔȒȫ
ȐȏȄȈȌș ȎȒȫȌ
ȗțȉȕȖȆȗȫȗ ȗ
ȎȔȉȌȔȄȭȗ
ȈȔȗȜȖȆȉȑȒ
ȎȒȔȌȕȑȒȇ ȔȄȈȄ Ȍ
ȅȗȈȗȮȑȒȕȖȌ ȎȔȒȋ
ȆȌȋȌȒȑȄȔȕȖȆȒ
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ǥȔȒȫ ȗțȉȕȑȌȎȄ
Ȍ ȓȒȕȐȄȖȔȄțȄ,
ȕȏȌȎȉ Ȍ ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕȌ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
Ȍ ǱǦǲ

400.000.00
ȈȌȑȄȔȄ

ǰȄȎȉȖȄ, ȕȏȌȎȉ,
ȆȌȈȉȒ ȋȄȓȌȕ,
ȅȔȒȫ ȗțȉȕȑȌȎȄ
ȗ ȓȔȄȆȬȉȭȗ
ȐȄȎȉȖȉ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

20.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǵȓȉȚȌȘȌțȄȑ ȚȌȬ 2 - ǴȄȋȆȌȫȄȭȉ ȕȄȔȄȈȭȉ ȐȏȄȈȌș Ȍ ȓȒȈȕȖȌȚȄȭȉ ȒȎȔȗȊȉȭȄ ȎȄȎȒ ȅȌ ȐȏȄȈȌ
ȄȎȖȌȆȑȒ ȗțȉȕȖȆȒȆȄȏȌ ȗ ȈȒȑȒȜȉȭȗ ȒȈȏȗȎȄ
ǤȎȖȌȆȑȒȕȖȌ

ǴȒȎȒȆȌ

ǲțȉȎȌȆȄȑȌ
ȔȉȋȗȏȖȄȖ

2.1. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȖȔȌȅȌȑȗ ȑȄ ȖȉȐȗ
ȆȄȊȑȒȕȖȌ
ȗȎȬȗțȌȆȄȭȄ ȐȏȄȈȌș
ȗ ȓȔȒȚȉȕȉ
ȒȈȏȗțȌȆȄȭȄ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2010 2011. ȇȒȈȌȑȉ

ǳȒȆȉȮȄȑ ȅȔȒȫ
ȐȏȄȈȌș ȗ ȓȔȒȚȉȕȗ
ȈȒȑȒȜȉȭȄ ȒȈȏȗȎȄ

2.2. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȕȉȐȌȑȄȔ Ȓ
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȌȐ
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȄȐȄ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2010 2013. ȇȒȈȌȑȉ

ǲȈȔȊȄȑȌ
ȕȉȐȌȑȄȔȌ,
ȓȒȆȉȮȄȑ ȅȔȒȫ
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȌș
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȄ

2.3. ǲȕȑȒȆȄȖȌ
ȓȒȕȉȅȑȉ ȔȄȈȑȉ ȇȔȗȓȉ
ȓȔȌ ǵȄȆȉȖȗ ȋȄ ȐȏȄȈȉ

Ƿ 2010.
ȇȒȈȌȑȌ

2.4. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȒȅȗȎȗ ȋȄ ȔȄȈ ȗ
ȔȄȈȑȌȐ ȇȔȗȓȄȐȄ ȓȔȌ
ǵȄȆȉȖȗ ȋȄ ȐȏȄȈȉ

Ƿ 2010.
ȇȒȈȌȑȌ

ǲȕȑȒȆȄȑȉ ȅȄȔ ȖȔȌ
ȔȄȈȑȉ ȇȔȗȓȉ,
ȓȒȆȉȮȄȑ ȅȔȒȫ
ȐȏȄȈȌș
ȗȎȬȗțȉȑȌș ȗ
ȓȔȒȚȉȕȉ ȎȔȉȌȔȄȭȄ
Ȍ ȒȈȏȗțȌȆȄȭȄ ȓȔȌ
ǵȄȆȉȖȗ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǲȈȔȊȄȑȄ ȒȅȗȎȄ ȋȄ
ȔȄȈ ȗ ȔȄȈȑȌȐ
ȇȔȗȓȄȐȄ ȋȄ ȕȆȉ
țȏȄȑȒȆȉ ȔȄȈȑȌș
ȇȔȗȓȄ, ȒȅȗțȉȑȌ
țȏȄȑȒȆȌ ȔȄȈȑȌș
ȇȔȗȓȄ, ȓȒȅȒȬȜȄȑ
ȔȄȈ ȔȄȈȑȌș ȇȔȗȓȄ

ǱȄȈȏȉȊȑȌ
ȒȔȇȄȑȌ/
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȉ/
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȉ

ǳȒȖȔȉȅȑȄ
ȘȌȑȄȑȕȌȫȕȎȄ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ

15.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

21.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǥȔȒȫ ȔȄȈȑȌș
ȇȔȗȓȄ,
ȅȔȒȫ țȏȄȑȒȆȄ
ȓȒ ȇȔȗȓȌ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ

0 ȈȌȑȄȔȄ

ǬȋȆȉȜȖȄȫ ȕȄ
ȒȅȗȎȉ, ȅȔȒȫ
ȒȅȗțȉȑȌș
ȐȏȄȈȌș, ȕȏȌȎȉ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ

7.000,00 ȈȌȑȄȔȄ

ǬȑȈȌȎȄȖȒȔ

ǥȔȒȫ ȐȏȄȈȌș
ȎȒȫȌ ȫȉ
ȗȎȬȗțȉȑ ȗ
ȓȔȒȚȉȕ
ȒȈȏȗțȌȆȄȭȄ,
ȅȔȒȫ ȗțȉȕȑȌȎȄ
Ȍ ȓȒȕȐȄȖȔȄțȄ
ǥȔȒȫ ȒȈȔȊȄȑȌș
ȕȉȐȌȑȄȔȄ, ȅȔȒȫ
ȗțȉȕȑȌȎȄ,
ȌȋȆȉȜȖȄȫȌ,
ȕȏȌȎȉ, ȅȔȒȫ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȌș
ȐȏȄȈȌș
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ǵȓȉȚȌȘȌțȄȑ ȚȌȬ 3 - ǷȑȄȓȔȉȥȌȆȄȭȉ ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȒȕȖȌ ȐȏȄȈȌș ȑȄ ȕȆȌȐ ȑȌȆȒȌȐȄ Ȍ ȗ
ȕȆȌȐ ȒȅȏȄȕȖȌȐȄ
ǤȎȖȌȆȑȒȕȖȌ

3.1. ǳȒȓȔȄȆȌȖȌ
ȔȄȋȇȏȄȕȉ Ȍ
ȕȓȌȎȉȔȕȎȉ ȎȄȅȌȑȉ ȗ
6 ȕȔȉȈȭȌș ȜȎȒȏȄ ȈȄ
ȅȌ ȗțȉȑȌȚȌ ȋȄ ȆȔȉȐȉ
ȒȈȐȒȔȄ ȅȌȏȌ
ȒȅȄȆȉȜȖȉȑȌ Ȓ ȕȆȉȐȗ
ȄȎȖȗȉȏȑȒȐ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
3.2. ǰȉȈȌȫȕȎȌ
ȋȄȇȒȆȄȔȄȖȌ
ȗȎȬȗțȌȆȄȭȉ ȐȏȄȈȌș
ȗ ȎȔȉȌȔȄȭȉ
ȓȔȒȇȔȄȐȕȎȌș
ȕȄȈȔȊȄȫȄ ȒȈ ȋȑȄțȄȫȄ
ȋȄ ȐȏȄȈȉ ȗ
ȕȔȉȈȕȖȆȌȐȄ ȫȄȆȑȒȇ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȭȄ

ǬȑȈȌȎȄȖȒȔ

ǱȄȈȏȉȊȑȌ
ȒȔȇȄȑȌ/
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȉ/
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȉ

ǳȒȖȔȉȅȑȄ
ȘȌȑȄȑȕȌȫȕȎȄ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ

ǳȒȕȖȄȆȬȉȑȌ
ȔȄȋȇȏȄȕȌ Ȍ
ȕȓȌȎȉȔȕȎȉ ȎȄȅȌȑȉ
ȗ 6 ȕȔȉȈȭȌș
ȜȎȒȏȄ, ȆȉȮȄ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȒȕȖ
ȐȏȄȈȌș

ǥȔȒȫ
ȓȒȕȖȄȆȬȉȑȌș
ȔȄȋȇȏȄȕȄ Ȍ
ȌȑȕȖȄȏȌȔȄȑȌș
ȕȓȌȎȉȔȕȎȌș
ȎȄȅȌȑȄ, ȕȏȌȎȉ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǵȔȉȈȭȉ ȜȎȒȏȉ

600.000.00
ȈȌȑȄȔȄ

ǳȒȆȉȮȄȑ ȅȔȒȫ
ȐȏȄȈȌș ȎȒȫȌ ȕȗ
ȗȎȬȗțȉȑȌ ȗ
ȎȔȉȌȔȄȭȉ
ȓȔȒȇȔȄȐȕȎȌș
ȕȄȈȔȊȄȫȄ

ǥȔȒȫ ȐȏȄȈȌș
ȗțȉȕȑȌȎȄ ȗ
ȎȔȉȌȔȄȭȗ
ȓȔȒȇȔȄȐȕȎȌș
ȕȄȈȔȊȄȫȄ, ȅȔȒȫ
țȏȄȑȄȎȄ ȗ
ȑȒȆȌȑȄȐȄ, ȅȔȒȫ
ȕȄȈȔȊȄȫȄ ȑȄ
ȖȉȏȉȆȌȋȌȫȄȐȄ
Ȍ ȔȄȈȌȫȌȐȄ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǰȉȈȌȫȌ

0 ȈȌȑȄȔȄ

ǥȔȒȫ
ȉȈȗȎȒȆȄȑȌș
ȗȔȉȈȑȌȎȄ,
ȑȒȆȌȑȄȔȄ Ȍ
ȆȒȈȌȖȉȬȄ
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȌș
ȉȐȌȕȌȫȄ,
ȌȋȆȉȜȖȄȫȌ ȕȄ
ȒȅȗȎȄ Ȍ ȕȏȌȎȉ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

50.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǥȔȒȫ ȑȒȆȌș
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȌș
ȉȐȌȕȌȫȄ Ȍ
țȄȕȒȓȌȕȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ, ȅȔȒȫ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȌș
ȐȏȄȈȌș, ȕȏȌȎȉ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

0 ȈȌȑȄȔȄ

ǲȈ 2011-2012.
ȇȒȈȌȑȉ

ǳȒȕȖȄȆȬȉȑȌ ȌȑȘȒ
ȓȗȏȖȒȆȌ, ȆȉȮȄ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȒȕȖ
ȐȏȄȈȌș

ǥȔȒȫ
ȓȒȕȖȄȆȬȉȑȌș
ȌȑȘȒ ȓȗȏȖȒȆȄ,
ȅȔȒȫ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȌș
ȐȏȄȈȌș, ȕȏȌȎȉ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ

200.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ

ǲȈȜȖȄȑȓȄȑȌ Ȍ
ȈȌȕȖȔȌȅȗȌȔȄȑȌ
ȅȌȏȖȉȑȌ, ȆȉȮȄ

ǥȔȒȫ
ȒȈȜȖȄȐȓȄȑȌș
ȅȌȏȖȉȑȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

50.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǴȒȎȒȆȌ

ǲțȉȎȌȆȄȑȌ
ȔȉȋȗȏȖȄȖ

ǨȒ 2014.
ȇȒȈȌȑe

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2011-2014
ȇȒȈȌȑȉ

3.3. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȉȈȗȎȄȚȌȫȉ ȋȄ
ȗȔȉȈȑȌȎȉ Ȍ
ȆȒȈȌȖȉȬȉ
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȌș
ȉȐȌȕȌȫȄ Ȍ ȜȎȒȏȕȎȌș
ȔȉȈȄȎȚȌȫȄ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

3.4. ǫȄȇȒȆȄȔȄȖȌ ȑȄ
ȒȎȔȗȇȏȒȐ ȕȖȒȏȗ
ȓȒȎȔȉȖȄȭȉ
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȌș
ȉȐȌȕȌȫȄ Ȍ
ȜȖȄȐȓȄȑȌș ȐȉȈȌȫȄ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

3.5. ǳȒȕȖȄȆȌȖȌ
ǬǱǸǲ ǳǷǯǶǲǦǩ
ȌȏȌ ȓȄȑȒȉ ȗ ȫȄȆȑȌȐ
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȄȐȄ Ȍ
ȫȄȆȑȌȐ ȐȄȕȖȌȐȄ ȇȈȉ
ȅȌ ȐȏȄȈȌ ȐȒȇȏȌ ȈȄ
ȕȉ ȌȑȘȒȔȐȌȜȗ
ȗȎȗȓȑȒ 20 ȐȉȕȖȄ
3.6. ǲȕȐȌȕȏȌȖȌ Ȍ
ȒȈȜȖȄȑȓȄȖȌ
ȅȌȏȖȉȑȉ,

ǲȈȔȊȄȑȉ
ȉȈȗȎȄȚȌȫȉ Ȍ
ȉȈȗȎȒȆȄȑȌ
ȗȔȉȈȑȌȚȌ,
ȑȒȆȌȑȄȔȌ Ȍ
ȆȒȈȌȖȉȬȌ
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȌș
ȉȐȌȕȌȫȄ,
ȓȒȅȒȬȜȄȑ
ȕȄȈȔȊȄȫȌ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ȗ ȐȉȈȌȫȌȐȄ, ȆȉȮȄ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȒȕȖ
ȐȏȄȈȌș
ǲȈȔȊȄȑ ȒȎȔȗȇȏȌ
ȕȖȒ Ȍ ȓȒȎȔȉȑȗȖȉ
ȑȒȆȉ ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȉ
ȉȐȌȕȌȫȉ ȗ
ȐȉȈȌȫȌȐȄ, ȆȉȮȄ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȒȕȖ
ȐȏȄȈȌș

17. септембар 2010. године

ȈȌȕȖȔȌȅȗȌȔȄȖȌ ȗ 6
ȕȔȉȈȭȌș ȜȎȒȏȄ
3.7. ǳȒȎȔȉȑȗȖȌ ȕȄȫȖ
Ȍ ȘȒȔȗȐȉ Ȍȋ
ȔȄȋȏȌțȌȖȌș ȕȘȉȔȄ ȋȄ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȭȉ
ȐȏȄȈȌș

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȒȕȖ
ȐȏȄȈȌș

Ƿ 2011.
ȇȒȈȌȑȌ

ǳȒȎȔȉȑȗȖ ȕȄȫȖ Ȍ
ȘȒȔȗȐȉ, ȆȉȮȄ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȒȕȖ
ȐȏȄȈȌș

ǳȒȕȉȮȉȑȒȕȖ
ȕȄȫȖȄ Ȍ
ȔȉȇȌȕȖȔȒȆȄȑȌș
țȏȄȑȒȆȄ Ȍ
ȎȒȔȌȕȑȌȎȄ
ȘȒȔȗȐȄ
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ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ

0 ȈȌȑȄȔȄ

ǵȓȉȚȌȘȌțȄȑ ȚȌȬ 4 - ǲȅȉȋȅȉȥȌȆȄȭȉ ȒȕȖȆȄȔȌȆȄȭȄ ȓȔȄȆȄ ȑȄ ȫȉȈȑȄȎȉ ȜȄȑȕȉ ȕȆȌș
ȐȏȄȈȌș ȗ ȈȔȗȜȖȆȗ, Ȅ ȓȒȕȉȅȑȒ ȐȏȄȈȌș ȎȒȫȌ ȊȌȆȉ ȗ ȖȉȜȎȌȐ ȗȕȏȒȆȌȐȄ Ȍ ȐȏȄȈȌș ȕȄ
ȌȑȆȄȏȌȈȌȖȉȖȒȐ
ǤȎȖȌȆȑȒȕȖȌ

4.1. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȒȎȔȗȇȏȌ ȕȖȒ Ȓ
ȗȕȓȒȕȖȄȆȬȄȭȗ
ȕȄȔȄȈȑȌțȎȉ ȐȔȉȊȉ ȗ
ȋȄȫȉȈȑȌȚȌ ȎȒȫȉ
ȐȏȄȈȌȐ
ȎȒȔȌȕȑȌȚȌȐȄ
ȕȌȕȖȉȐȄ ȕȒȚȌȫȄȏȑȉ
ȋȄȜȖȌȖȉ
ȒȐȒȇȗȮȄȆȄȫȗ
ȋȄȈȒȆȒȬȄȆȄȭȉ
ȓȒȖȔȉȅȄ ȗ ȓȒȔȒȈȌȚȌ
Ȍ ȓȔȌȔȒȈȑȒȐ
ȒȎȔȗȊȉȭȗ
4.2. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȉȈȗȎȄȚȌȫȉ ȗ 6
ȕȔȉȈȭȌș ȜȎȒȏȄ Ȓ
ȖȒȏȉȔȄȑȚȌȫȌ ȑȄ
ȔȄȋȏȌțȌȖȒȕȖ Ȍ
ȓȔȉȓȒȋȑȄȆȭȗ
ȎȄȓȄȚȌȖȉȖȄ ȐȏȄȈȌș
Ȍȋ ȒȕȉȖȬȌȆȌș
ȈȔȗȜȖȆȉȑȌș ȇȔȗȓȄ
4.3. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȒȅȗȎȗ ȋȄ ȐȏȄȈȉ Ȓ
ȒȕȑȄȊȌȆȄȭȗ ȐȏȄȈȌș
ȕȄ ȌȑȆȄȏȌȈȌȖȉȖȒȐ
ȋȄ ȒȕȑȌȆȄȭȉ
ȕȒȚȌȫȄȏȑȌș
ȓȔȉȈȗȋȉȮȄ
4.4. ǲȅȉȋȅȉȈȌȖȌ
ȑȒȆȄ ȌȏȌ
ȗȑȄȓȔȉȈȌȖȌ
ȓȒȕȖȒȫȉȮȄ ȕȔȉȈȕȖȆȄ
ȔȄȈȄ ȋȄ ȑȄȕȖȄȆȗ ȎȄȎȒ
ȅȌ ȕȉ ȓȒȆȉȮȄȒ

ǬȑȈȌȎȄȖȒȔ

ǱȄȈȏȉȊȑȌ
ȒȔȇȄȑȌ/
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȉ/
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȉ

ǳȒȖȔȉȅȑȄ
ȘȌȑȄȑȕȌȫȕȎȄ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ

Ƿ 2013.
ȇȒȈȌȑȌ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑ
ȒȎȔȗȇȏȌ ȕȖȒ Ȍ
ȗȕȓȒȕȖȄȆȬȉȑȄ
ȐȔȉȊȄ ȗȕȏȗȇȄ ȗ
ȋȄȫȉȈȑȑȌȚȌ

ǥȔȒȫ ȗțȉȕȑȌȎȄ
ȑȄ ȒȎȔȗȇȏȒȐ
ȕȖȒȏȗ,
ȌȋȆȉȜȖȄȫ ȕȄ
ȒȎȔȗȇȏȒȇ ȕȖȒȏȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

X

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȄȑȓȗȖ
ȇȒȈȌȜȭȉ
ǲȈ 2010-2014
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ
ȉȈȗȎȄȚȌȫȉ,
ȒȅȗțȉȑȌ ȗțȉȕȑȌȚȌ
ȖȔȉȑȌȑȇȄ Ȓ
ȖȒȏȉȔȄȑȚȌȫȌ

ǥȔȒȫ
ȉȈȗȎȒȆȄȑȌș
ȐȏȄȈȌș,
ȌȋȆȉȜȖȄȫ ȕȄ
ȉȈȗȎȄȚȌȫȄ,
ȕȏȌȎȉ Ȍ ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕȌ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǻȉȖȌȔȌ ȕȔȉȈȭȉ
ȜȎȒȏȉ

90.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǴȒȎȒȆȌ

ǲțȉȎȌȆȄȑȌ
ȔȉȋȗȏȖȄȖ

Ƿ 2011.
ȇȒȈȌȑȌ

ǲȈ 2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȄ
ȒȅȗȎȄ, ȒȕȑȄȊȉȑȌ
ȐȏȄȈȌ ȕȄ
ȌȑȆȄȏȌȈȌȖȉȖȒȐ ȋȄ
ȒȕȑȌȆȄȭȉ
ȕȒȚȌȫȄȏȑȌș
ȓȔȉȈȗȋȉȮȄ,
ȒȕȑȒȆȄȑȒ ȅȄȔ
ȫȉȈȑȒ ȕȒȚȌȫȄȏȑȒ
ȓȔȉȈȗȋȉȮȉ
ǲȅȉȋȅȉȥȉȑȄ ȑȒȆȄ Ȍ
ȗȑȄȓȔȉȥȉȑȄ
ȓȒȕȖȒȫȉȮȄ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ,
ȓȒȈȌȇȑȗȖ
ȎȄȓȄȚȌȖȉȖ

ǥȔȒȫ ȒȅȗțȉȑȌș
ȐȏȄȈȌș,
ȒȕȑȒȆȄȑȒ
ȕȒȚȌȫȄȏȑȒ
ȓȔȉȈȗȋȉȮȉ

ǥȔȒȫ
ȑȄȅȄȆȬȉȑȌȌș
ȑȒȆȌș
ȕȔȉȈȕȖȄȆȄ, ȅȔȒȫ
ȔȉȐȒȑȖȒȆȄȑȌș
ȕȔȉȈȕȖȄȆȄ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ

50.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

250.000,00
ȈȌȑȄȔȄ
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ȎȄȓȄȚȌȖȉȖ
ȒȅȔȄȋȒȆȑȌș ȗȕȏȗȇȄ
ȎȒȫȉ ȅȌ ȒȈȇȒȆȒȔȌȏȉ
ȑȄ ȔȄȋȏȌțȌȖȉ
ȓȒȖȔȉȅȉ ȐȏȄȈȌș,
ȑȄȔȒțȌȖȒ ȑȄ ȓȒȖȔȉȅȉ
ȐȏȄȈȌș Ȍȋ
ȒȕȉȖȬȌȆȌș
ȈȔȗȜȖȆȉȑȌș ȇȔȗȓȄ
4.5. ǳȒȎȔȉȖȄȭȉ
ȌȑȌȚȌȫȄȖȌȆȉ ȋȄ
ȒȓȌȕȐȉȭȄȆȄȭȉ
ȐȏȄȈȌș (ȐȉȈȌȫȕȎȌ Ȍ
ȑȄ ȒȎȔȗȇȏȌȐ
ȕȖȒȏȒȆȌȐȄ)
4.6. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȋȄȫȉȈȑȌțȎȉ ȕȗȕȔȉȖȉ
Ȍ ȄȎȖȌȆȑȒȕȖȌ
ȔȄȋȏȌțȌȖȌș
ȕȄȈȔȊȄȫȄ, ȑȒȔȐȄȏȑȒ
ȘȗȑȎȚȌȒȑȌȜȗȮȌș
ȐȏȄȈȌș Ȍ ȐȏȄȈȌș Ȍȋ
ȒȕȉȖȬȌȆȌș ȇȔȗȓȄ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

17. септембар 2010. године

ȒȅȔȄȋȒȆȑȌș
ȗȕȏȗȇȄ, ȓȒȅȒȬȜȄȑ
ȎȆȄȏȌȖȉȖ ȗțȉȭȄ
ȐȏȄȈȌș ȕȄ
ȓȒȕȉȅȑȌȐ
ȓȒȖȔȉȅȄȐȄ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ

ǳȒȎȔȉȑȗȖȄ
ȌȑȌȚȌȫȄȖȌȆȄ Ȓ
ȒȓȌȕȐȉȭȄȆȄȭȗ,
ȓȒȎȔȉȑȗȖȌ
ȓȔȒȇȔȄȐȌ Ȓ
ȒȓȌȕȐȉȭȄȆȄȭȗ

ǥȔȒȫ ȑȒȆȌș
ȓȔȒȇȔȄȐȄ, ȅȔȒȫ
ȎȒȔȌȕȑȌȎȄ
ȒȆȌș ȓȔȒȇȔȄȐȄ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȅȄȔ ȈȆȄ ȓȗȖȄ
ȇȒȈȌȜȭȉ
ǲȈ 2010-2014
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȌ
ȋȄȫȉȈȑȌțȎȌ
ȕȗȕȔȉȖȌ Ȍ
ȄȎȖȌȆȑȒȕȖȌ

ǥȔȒȫ
ȓȒȕȉȖȌȏȌȄȚȄ Ȍ
ȗțȉȕȑȌȎȄ ȗ
ȄȎȖȌȆȑȒȕȖȌȐȄ,
ȕȏȌȎȉ, ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕȌ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǵȄȆȉȋȌ Ȍ
ȗȈȔȗȊȉȭȄ

x

50.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǵȓȉȚȌȘȌțȄȑ ȚȌȬ 5 - ǳȒȈȕȖȌȚȄȭȉ Ȍ ȆȔȉȈȑȒȆȄȭȉ ȌȋȗȋȉȖȑȌș ȌȕȓȒȬȄȆȄȭȄ Ȍ ȓȒȕȖȌȇȑȗȮȄ
ȐȏȄȈȌș ȗ ȔȄȋȏȌțȌȖȌȐ ȒȅȏȄȕȖȌȐȄ
ǤȎȖȌȆȑȒȕȖȌ

5.1. ǬȋȔȄȈȄ,
ȜȖȄȐȓȄȭȉ Ȍ
ȈȌȕȖȔȌȅȗȚȌȫȄ
,,ǮȭȌȊȌȚȉ
ȄȎȖȌȆȌȋȐȄ” –
ȈȒȎȗȐȉȑȖȄ, ȋȄ
ȕȆȄȎȒȇ ȓȒȫȉȈȌȑȚȄ
ȋȄ ȓȒȕȖȌȇȑȗȖȉ
ȔȉȋȗȏȖȄȖȉ, ȗțȉȜȮȉ Ȍ
ȈȒȓȔȌȑȒȕ ȗ ȑȉȎȒȐ
ȈȔȗȜȖȆȉȑȒ
ȎȒȔȌȕȑȒȐ ȔȄȈȗ
5.2. ǻȉȕȖȄ ȐȉȈȌȫȕȎȄ
ȓȔȒȐȒȚȌȫȄ
,,ǮȭȌȊȌȚȉ
ȄȎȖȌȆȌȋȐȄ” Ȍ
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȄ
ȫȄȆȑȌș ȕȎȗȓȒȆȄ

ǬȑȈȌȎȄȖȒȔ

ǱȄȈȏȉȊȑȌ
ȒȔȇȄȑȌ/
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȉ/
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȉ

ǳȒȖȔȉȅȑȄ
ȘȌȑȄȑȕȌȫȕȎȄ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ

ǬȋȔȄȥȉȑȉ Ȍ
ȈȌȕȖȔȌȅȗȌȔȄȑȉ
ȎȭȌȊȌȚȉ
ȄȎȖȌȆȌȋȐȄ

ǥȔȒȫ
ȒȈȜȖȄȐȓȄȑȌș Ȍ
ȅȔȒȫ
ȈȌȕȖȔȌȅȗȌȔȄȑȌș
ȎȑȌȊȌȚȄ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

350.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǳȒȓȗȏȄȔȌȋȄȚȌȫȄ
ȎȭȌȊȌȚȄ Ȍ
ȗȓȒȖȔȉȅȄ ȌȕȖȌș,
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȒȕȖ
ȭȉȑȉ ȓȔȉȈȑȒȕȖȌ

ǥȔȒȫ ȎȒȔȌȕȑȌȎȄ
ȎȭȌȊȌȚȉ, ȅȔȒȫ
ȗȓȒȋȑȄȖȌș Ȓ
ȓȒȕȖȒȫȄȭȗ
ȎȭȌȊȌȚȉ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǰȉȈȌȫȌ

0 ȈȌȑȄȔȄ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑ
ȎȒȑȚȉȔȖ, ȆȉȮȄ
ȄȘȌȔȐȄȚȌȫȄ
ȐȗȋȌțȎȌș
ȖȄȏȉȑȄȖȄ, ȋȄȅȄȆȄ
ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ

ǥȔȒȫ ȅȉȑȈȒȆȄ
ȎȒȫȌ ȕȗ ȗȋȉȏȌ
ȗțȉȜȮȉ, ȅȔȒȫ
ȓȒȕȉȖȌȏȄȚȄ,
ȋȄȕȖȗȓȬȉȑȒȕȖ ȗ
ȐȉȈȌȫȌȐȄ
ǥȔȒȫ ȐȏȄȈȌș

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

x

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ

25.000,00

ǴȒȎȒȆȌ

ǲțȉȎȌȆȄȑȌ
ȔȉȋȗȏȖȄȖ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2011.-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2011.-2014.
ȇȒȈȌȑȉ ȈȆȄ
ȓȗȖȄ ȇȒȈȌȜȭȉ

5.3. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȎȒȑȚȉȔȖ ȋȄ
ȑȉȄȘȌȔȐȌȕȄȑȉ
ȅȉȑȈȒȆȉ ȐȏȄȈȌș

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2011.-2014.
ȇȒȈȌȑȉ
ȫȉȈȄȑȓȗȖ
ȇȒȈȌȜȭȉ

5.4. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ

17. септембар 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ȐȏȄȈȉ

ȈȌȑȄȔȄ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

750.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǺȉȑȖȄȔ ȋȄ
ȎȗȏȖȗȔȗ
ǱǦǲ

16.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǱǦǲ

20.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǼȎȒȏȉ
ǱǦǲ

400.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǥȔȒȫ
ȒȈȜȖȄȑȓȄȑȌș
ȋȅȌȔȎȌ ȓȉȕȄȐȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǺȉȑȖȄȔ ȋȄ
ȎȗȏȖȗȔȗ
ǱǦǲ

150.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

Ǩo 2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȈȜȖȄȑȓȄȑȄ Ȍ
ȌȋȈȄȖȄ ȋȅȌȔȎȄ
ȗȔȅȄȑȌș ȏȉȇȉȑȈȌ,
ȄȘȌȔȐȄȚȌȫȄ
ȐȏȄȈȌș ȓȌȕȄȚȄ

ǥȔȒȫ
ȒȈȜȖȄȑȓȄȑȌș
ȋȅȌȔȎȌ ȗȔȅȄȑȌș
ȏȉȇȉȑȈȌ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǺȉȑȖȄȔ ȋȄ
ȎȗȏȖȗȔȗ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǶȗȔȌȕȖȌțȎȄ
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȄ
ǱǦǲ

150.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǲȈ 2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȅȉȋȅȉȥȉȑȄ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ ȋȄ
ȅȉȕȓȏȄȖȄȑ ȓȔȉȆȒȋ
ȑȄ ȕȖȗȈȌȫȕȎȄ
ȓȗȖȒȆȄȭȄ, ȆȉȮȄ
ȐȒȅȌȏȑȒȕȖ
ȐȏȄȈȌș Ȍ ȆȉȮȉ
ȒȅȔȄȋȒȆȄȭȉ

ǳȒȆȉȮȄȑ ȅȔȒȫ
ȖȄȏȉȑȖȒȆȄȑȌș
ȗțȉȑȌȎȄ
ȋȄȌȑȖȉȔȉȕȒȆȄȑȌș
ȋȄ ȕȖȗȈȌȫȕȎȄ
ȓȗȖȒȆȄȭȄ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ

X

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȅȉȋȅȉȥȉȑȄ Ȍ
ȈȒȈȉȬȉȑȄ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ ȋȄ
ȅȉȑȉȘȌȖȉ

ǥȔȒȫ ȈȒȈȉȬȉȑȌș
ȕȔȉȈȕȖȄȆȄ
ȐȏȄȈȌȐȄ ȎȒȫȌ
ȌȐȄȫȗ ȌȋȗȋȉȖȑȄ
ȌȕȓȒȬȄȆȄȭȄ
ȌȏȌ ȓȒȕȖȌȇȑȗȮȄ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ

x

ȌȋȏȒȊȅȉ ȕȏȌȎȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ȑȉȄȘȌȔȐȌȕȄȑȉ
ȗȐȉȖȑȌȎȉ

ȒȈ 2011.-2014.
ȇȒȈȌȑȉ
ȈȆȄ ȓȗȖȄ
ȇȒȈȌȜȭȉ

5.5. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȓȒȋȒȔȌȜȑȉ
ȓȔȉȈȕȖȄȆȉ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
Ȍ ȕȄ ȐȏȄȈȌȐȄ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2011.-2014.
ȇȒȈȌȑȉ
ȈȆȄ ȓȗȖȄ
ȇȒȈȌȜȭȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ
ȓȒȋȒȔȌȜȑȉ
ȓȔȉȈȕȖȄȆȉ

5.6. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȎȭȌȊȉȆȑȉ ȆȉțȉȔȌ,
ȎȭȌȊȉȆȑȒȇ
ȕȖȄȆȄȔȄȏȄȜȖȆȄ
ȐȏȄȈȌș

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2011.-2014.
ȇȒȈȌȑȉ
ȈȆȄ ȓȗȖȄ
ȇȒȈȌȜȭȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ
ȎȭȌȊȉȆȑȉ ȆȉțȉȔȌ,
ȆȉȮȄ ȄȘȌȔȐȄȚȌȫȄ
ȎȭȌȊȉȆȑȌș
ȖȄȏȉȑȄȖȄ, ȆȉȮȄ
ȎȗȏȖȗȔȌȋȄȚȌȫȄ
ȐȏȄȈȌș

5.7. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȐȒȈȑȉ ȔȉȆȌȫȉ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2011.-2014.
ȇȒȈȌȑȉ
ȈȆȄ ȓȗȖȄ
ȇȒȈȌȜȭȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ
ȐȒȈȑȉ ȔȉȆȌȫȉ

5.8. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȖȄȎȐȌțȉȭȉ ȗ
ȆȉȜȖȌȑȌ
ȔȄȕȓȔȄȆȬȄȭȄ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2011.-2014.
ȇȒȈȌȑȉ
ȈȆȄ ȓȗȖȄ
ȇȒȈȌȜȭȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȒ
ȖȄȎȐȌțȉȭȉ ȗ
ȆȉȜȖȌȑȌ
ȔȄȕȓȔȄȆȬȄȭȄ

Ǩo 2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȈȜȖȄȑȓȄȑȄ Ȍ
ȌȋȈȄȖȄ ȋȅȌȔȎȄ
ȓȉȕȄȐȄ,
ȄȘȌȔȐȄȚȌȫȄ
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȒȇ
ȓȉȕȑȌȜȖȆȄ

5.9. ǬȋȈȄȆȄȭȉ
ȋȅȌȔȎȉ ȓȉȕȄȐȄ
(ȆȌȜȉ ȄȗȖȒȔȄ) Ȍ
ȜȖȄȐȓȄȭȉ ȌȕȖȉ

5.10. ǬȋȈȄȆȄȭȉ Ȍ
ȜȖȄȐȓȄȭȉ ȋȅȌȔȎȉ
ȗȔȅȄȑȌș ȏȉȇȉȑȈȌ

5.11. ǳȒȕȔȉȈȒȆȄȭȉ
ȗ ȒȅȉȋȅȉȥȌȆȄȭȗ
ȕȔȉȈȕȖȄȆȄ ȋȄ
ȅȉȕȓȏȄȖȄȑ ȓȔȉȆȒȋ
ȑȄ ȕȖȗȈȌȫȕȎȄ
ȓȗȖȒȆȄȭȄ
ȖȄȏȉȑȖȒȆȄȑȌș
ȗțȉȑȌȎȄ
5.12. ǲȅȉȋȅȉȥȌȆȄȭȉ
ȅȉȑȉȘȌȖȄ ȋȄ
ȌȋȗȋȉȖȑȄ
ȌȕȓȒȬȄȆȄȭȄ Ȍ
ȓȒȕȖȌȇȑȗȮȄ ȐȏȄȈȌș
Ȍȋ ȔȄȋȑȌș ȒȅȏȄȕȖȌ
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ȌȋȏȒȊȅȉ ȕȏȌȎȄ,
ȆȉȮȄ ȄȘȌȔȐȄȚȌȫȄ
ȏȌȎȒȆȑȌș
ȖȄȏȉȑȄȖȄ, ȆȉȮȄ
ȎȗȏȖȗȔȌȋȄȚȌȫȄ
ȐȏȄȈȌș

ȗȐȉȖȑȌȎȄ ȎȒȫȌ
ȕȗ ȗȋȉȏȌ
ȗțȉȜȮȉ, ȅȔȒȫ
ȓȒȕȉȖȌȏȄȚȄ,
ȋȄȕȖȗȓȬȉȑȒȕȖ ȗ
ȐȉȈȌȫȌȐȄ
ǥȔȒȫ ȇȏȗȐȄȚȄ
ȎȒȫȌ ȕȗ ȗȋȉȏȌ
ȗțȉȜȮȉ, ȅȔȒȫ
ȓȒȕȉȖȌȏȄȚȄ,
ȋȄȕȖȗȓȬȉȑȒȕȖ ȗ
ȐȉȈȌȫȌȐȄ
ǥȔȒȫ ȐȏȄȈȌș
ȎȭȌȊȉȆȑȌȎȄ
ȎȒȫȌ ȕȗ ȗȋȉȏȌ
ȗțȉȜȮȉ, ȅȔȒȫ
ȓȒȕȉȖȌȏȄȚȄ,
ȋȄȕȖȗȓȬȉȑȒȕȖ ȗ
ȐȉȈȌȫȌȐȄ
ǥȔȒȫ ȒȈȔȊȄȑȌș
ȔȉȆȌȫȄ, ȅȔȒȫ
ȗțȉȕȑȌȎȄ, ȅȔȒȫ
ȓȒȕȉȖȌȏȄȚȄ,
ȕȏȌȎȉ Ȍ ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕȌ
ǥȔȒȫ ȗțȉȕȑȌȎȄ,
ȅȔȒȫ
ȓȒȕȉȖȌȏȄȚȄ,
ȕȏȌȎȉ Ȍ ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕȌ
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5.13. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȭȉ
ȒȎȔȗȇȏȌș ȕȖȒȏȒȆȄ
ȋȄ ȏȒȎȄȏȑȉ ǱǦǲ ȈȄ
ȗȋȐȗ ȗțȉȜȮȉ ȗ
ȉȆȔȒȓȕȎȌȐ
ȓȔȒȇȔȄȐȌȐȄ ȎȒȫȌ ȕȉ
ȅȄȆȉ ȔȄȋȐȉȑȄȐȄ
ȐȏȄȈȌș Ǭ ǩǦǵ
ȓȔȒȇȔȄȐȌȐȄ

5.14. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȓȗȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ȏȌȎȒȆȑȉ ȖȄȏȉȑȖȉ ȑȄ
ȎȄȑȓȒȆȉ ȗ ȈȔȗȇȌȐ
ȐȉȕȖȌȐȄ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
2011-2014,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȌ
ȒȎȔȗȇȏȌ ȕȖȒȏȒȆȌ
Ȍ ȓȒȆȉȮȄȑȒ
ȗțȉȜȮȉ ȏȒȎȄȏȑȌș
ǱǦǲ ȗ ȉȆȔȒȓȕȎȌȐ
ȓȔȒȇȔȄȐȌȐȄ
ȔȄȋȐȉȑȉ ȐȏȄȈȌș Ȍ
ǩǦǵ ȓȔȒȇȔȄȐȌȐȄ

ǬȋȆȉȜȖȄȫȌ ȕȄ
ȒȎȔȗȇȏȌș
ȕȖȒȏȒȆȄ, ȕȏȌȎȉ,
ȆȌȈȉȒ ȋȄȓȌȕȌ,
ȅȔȒȫ ȐȏȄȈȌș
ȗțȉȕȑȌȎȄ ȗ
ȓȔȒȇȔȄȐȌȐȄ
ȔȄȋȐȉȑȉ Ȍ ǩǦǵ
ȓȔȒȇȔȄȐȌȐȄ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
2011-2014,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȄ
ȓȗȖȒȆȄȭȄ ȑȄ
ȎȄȑȓȒȆȉ Ȍ ȄȎȖȌȆȒ
ȗțȉȜȮȉ ȐȏȄȈȌș ȗ
ȎȔȉȄȖȌȆȑȒȐ ȔȄȈȗ,
ȓȔȒȐȒȚȌȫȄ
ȗȐȉȖȑȒȕȖȌ ȇȔȄȈȄ
ȓȒ ȈȔȗȇȌȐ
ȇȔȄȈȒȆȌȐȄ

ǥȔȒȫ ȗțȉȕȑȌȎȄ ȑȄ
ȎȄȑȓȒȆȌȐȄ, ȅȔȒȫ
ȗȔȄȥȉȑȌș
ȗȐȉȖȑȌțȎȌș
ȈȉȏȄ

17. септембар 2010. године

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

6.000,00 ȈȌȑȄȔȄ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

x

ǵȓȉȚȌȘȌțȄȑ ȚȌȬ 6 - ǵȖȆȄȔȄȭȉ ȑȒȆȌș Ȍ ȗȑȄȓȔȉȥȌȆȄȭȉ ȓȒȕȖȒȫȉȮȌș ȐȒȇȗȮȑȒȕȖȌ ȋȄ
ȎȆȄȏȌȖȉȖȑȒ ȓȔȒȆȒȥȉȭȉ ȕȏȒȅȒȈȑȒȇ ȆȔȉȐȉȑȄ ȐȏȄȈȌș
ǤȎȖȌȆȑȒȕȖȌ

ǴȒȎȒȆȌ

ǲțȉȎȌȆȄȑȌ
ȔȉȋȗȏȖȄȖ

6.1. ǰȉȈȌȫȕȎȌ
ȓȔȒȐȒȆȌȕȄȖȌ
ȓȒȕȖȒȫȉȮȉ
ȓȔȒȇȔȄȐȉ ȋȄ ȐȏȄȈȉ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2010-2014
ȇȒȈȌȑȉ

ǳȒȓȗȏȄȔȌȋȄȚȌȫȄ
ȓȔȒȇȔȄȐȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ, ȆȉȮȄ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȒȕȖ
ȐȏȄȈȌș

ǨȒ 2013.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȈȜȖȄȐȓȄȑȌ Ȍ
ȓȒȈȉȬȉȑȌ
ȌȑȘȒȔȐȄȖȒȔȌ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ, ȆȉȮȄ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȒȕȖ
ȐȏȄȈȌș

6.2. ǼȖȄȐȓȄȖȌ Ȍ
ȈȌȕȖȔȌȅȗȌȔȄȖȌ
ȌȑȘȒȔȐȄȖȒȔ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ ȕȄ ȓȒȈȄȚȌȐȄ
Ȓ ȓȒȕȖȒȫȉȮȌȐ
ȓȔȒȇȔȄȐȌȐȄ

6.3. ǴȄȕȓȌȕȄȖȌ
ȎȒȑȎȗȔȕ ȋȄ ȑȒȆȉ
ȓȔȒȇȔȄȐȉ Ȍȋ
ȒȅȏȄȕȖȌ ȔȄȈȄ ȕȄ
ȐȏȄȈȌȐȄ ȋȄ
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȉ Ȍ
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȉ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

6.4. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȎȗȏȖȗȔȑȄ ȈȉȜȄȆȄȭȄ
ȋȄ ȐȏȄȈȉ ȗ ȐȄȭȌȐ Ȍ
ȕȌȔȒȐȄȜȑȌȫȌȐ
ȕȔȉȈȌȑȄȐȄ ȑȄ
ȓȒȈȔȗțȫȗ ȇȔȄȈȄ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǴȄȕȓȌȕȄȑȌ
ȎȒȑȎȗȔȕȌ ȋȄ ȑȒȆȉ
ȓȔȒȇȔȄȐȉ Ȍȋ
ȒȅȏȄȕȖȌ ȔȄȈȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ, ȓȒȆȉȮȄȑ
ȎȄȓȄȚȌȖȉȖ ȔȄȈȄ
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȄ Ȍ
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȄ,
ȑȄȓȔȄȆȬȉȑȌ ȑȒȆȌ
ȓȔȒȇȔȄȐȌ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȄ
ȎȗȏȖȗȔȑȄ
ȈȉȜȄȆȄȭȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ ȗ ȐȄȭȌȐ Ȍ
ȕȌȔȒȐȄȜȑȌȫȌȐ
ȕȔȉȈȌȑȄȐȄ, ȆȉȮȄ

ǱȄȈȏȉȊȑȌ
ȒȔȇȄȑȌ/
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȉ/
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȉ

ǳȒȖȔȉȅȑȄ
ȘȌȑȄȑȕȌȫȕȎȄ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

0 ȈȌȑȄȔȄ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

100.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǥȔȒȫ ȑȒȆȌș
ȓȔȒȇȔȄȐȄ Ȍȋ
ȒȅȏȄȕȖȌ ȔȄȈȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ, ȅȔȒȫ
ȐȏȄȈȌș ȎȒȫȌ ȕȗ
ȑȄȜȏȌ ȓȒȕȄȒ
ȋȄșȆȄȬȗȫȗȮȌ
ȑȒȆȌȐ
ȓȔȒȇȔȄȐȌȐȄ
ȔȄȈȄ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

500.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǦȌȈȉȒ ȋȄȓȌȕȌ,
ȕȏȌȎȉ,
ȅȔȒȫ ȓȒȕȉȖȌȏȄȚȄ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǰȉȕȑȉ ȋȄȫȉȈȑȌȚȉ

X

ǬȑȈȌȎȄȖȒȔ

ǥȔȒȫ
ȒȅȄȆȉȜȖȉȑȌș Ȓ
ȓȒȕȖȒȫȉȮȌȐ
ȓȔȒȇȔȄȐȌȐȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǥȔȒȫ
ȒȅȄȆȉȜȖȉȑȌș Ȓ
ȓȒȕȖȒȫȉȮȌȐ
ȓȔȒȇȔȄȐȌȐȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ, ȅȔȒȫ
ȒȈȜȖȄȐȓȄȑȌș Ȍ
ȓȒȈȉȬȉȑȌș
ȌȑȘȒȔȐȄȖȒȔȄ

17. септембар 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ǵȐȉȈȉȔȉȆȄ

6.5. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
(ȐȉȥȗȑȄȔȒȈȑȉ Ȍ
ȔȉȇȌȒȑȄȏȑȉ)
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȉ
ȎȄȐȓȒȆȉ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
(ȕȔȉȈȭȒȜȎȒȏȚȉ,
ȕȖȗȈȉȑȖȉ) ȗ
ǵȐȉȈȉȔȉȆȗ
6.6. ǳȔȄȆȬȉȭȉ
ȅȄȋȉ ȆȒȏȒȑȖȉȔȄ Ȍ
ȭȌșȒȆȒ
ȗȎȬȗțȌȆȄȭȉ ȗ
ȄȎȚȌȫȉ ȎȒȫȉ
ȕȓȔȒȆȒȈȉ Ǯǫǰ
ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ Ȍ
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȉ ǱǦǲ

6.7. ǰȉȈȌȫȕȎȌ
ȋȄȇȒȆȄȔȄȖȌ ȐȏȄȈȉ Ȓ
ȋȑȄțȄȫȗ ȕȖȄȔȄȭȄ Ȓ
ȕȖȄȔȌȫȌȐ ȏȌȚȌȐȄ
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ȎȗȏȖȗȔȌȋȄȚȌȫȄ
ȐȏȄȈȌș,
ȔȄȋȆȌȫȉȑȄ
ȕȄȔȄȈȭȄ Ȍ
ȈȔȗȊȉȭȉ ȐȏȄȈȌș
ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȌ
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȌ
ȎȄȐȓȒȆȌ, ȆȉȮȄ
ȌȑȖȉȔȎȗȏȖȗȔȄȏȑȄ
ȔȄȋȐȉȑȄ, ȕȄȔȄȈȭȄ
Ȍ ȈȔȗȊȉȭȉ

ǨȒ 2011.
ȇȒȈȌȑȉ

ǱȄȓȔȄȆȬȉȑȄ ȅȄȋȄ
ȓȒȈȄȖȄȎȄ Ȓ
ȆȒȏȒȑȖȉȔȌȐȄ,
ȓȒȆȉȮȄȑ ȅȔȒȫ
ȐȏȄȈȌș ȗȎȬȗțȉȑ
ȗ ȄȎȚȌȫȉ Ǯǫǰ Ȍ
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȌș
ǱǦǲ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2010-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǳȒȆȉȮȄȑ ȅȔȒȫ
ȐȏȄȈȌș
ȋȄȌȑȖȉȔȉȕȒȆȄȑȌș
ȋȄ ȅȔȌȇȗ Ȍ
ȕȖȄȔȄȭȉ Ȓ
ȕȖȄȔȌȫȌȐ ȏȌȚȌȐȄ

ǥȔȒȫ ȈȒȐȄȮȌș Ȍ
ȕȖȔȄȑȌș
ȗțȉȕȑȌȎȄ ȗ
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȌȐ
ȎȄȐȓȒȆȌȐȄ ȉ
ǥȔȒȫ
ȔȉȇȌȕȖȔȒȆȄȑȌș
ȆȒȏȒȑȖȉȔȄ ȗ
ȅȄȋȌ ȓȒȈȄȖȄȎȄ,
ȅȔȒȫ ȗțȉȕȑȌȎȄ ȗ
ȄȎȚȌȫȄȐȄ Ǯǫǰ Ȍ
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȌș
ǱǦǲ
ǥȔȒȫ ȐȏȄȈȌș
ȋȄȌȑȖȉȔȉȕȒȆȄȑȌș
ȋȄ ȅȔȌȇȗ Ȍ
ȕȖȄȔȄȭȉ Ȓ
ȕȖȄȔȌȫȌȐ
ȏȌȚȌȐȄ Ȍ ȅȔȒȫ
ȉȐȌȕȌȫȄ
ȓȒȕȆȉȮȉȑȌȐ
ȌȕȖȌȐ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǵȔȉȈȭȉ ȜȎȒȏȉ

X

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǲȐȏȄȈȌȑȕȎȉ
ǱǦǲ

0 ȈȌȑȄȔȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǰȉȈȌȫȌ
ǵȔȉȈȭȉ ȜȎȒȏȉ
ǨȒȐȄ ȋȄ ȕȖȄȔȄ
ȏȌȚȄ

0 ȈȌȑȄȔȄ

ǵȓȉȚȌȘȌțȄȑ ȚȌȬ 7 - ǴȄȋȆȌȫȄȭȉ ȒȖȆȒȔȉȑȒȇ, ȈȉȏȒȖȆȒȔȑȒȇ Ȍ ȉȘȌȎȄȕȑȒȇ ȕȌȕȖȉȐȄ ȘȒȔȐȄȏȑȒȇ
Ȍ ȑȉȘȒȔȐȄȏȑȒȇ ȒȅȔȄȋȒȆȄȭȄ ȎȒȫȌ ȫȉ ȈȒȕȖȗȓȄȑ ȕȆȌȐ ȐȏȄȈȌȐȄ Ȍ ȎȒȫȌ ȫȉ ȗ ȕȎȏȄȈȗ ȕȄ
ȕȆȉȖȕȎȌȐ ȖȔȉȑȈȒȆȌȐȄ ȗ ȒȅȔȄȋȒȆȄȭȗ
ǤȎȖȌȆȑȒȕȖȌ

ǴȒȎȒȆȌ

7.1. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȒȅȗȎȉ ȖȔȉȑȉȔȄ Ȍȋ
ȔȄȋȏȌțȌȖȌș
ȒȅȏȄȕȖȌ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȈȆȄ ȓȗȖȄ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

7.2. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȒȅȗȎȉ, ȖȔȉȑȌȑȇȉ Ȍ
ȕȉȐȌȑȄȔȉ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
Ȍȋ ȔȄȋȑȌș ȒȅȏȄȕȖȌ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
țȉȖȌȔȌ ȓȗȖȄ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

7.3. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȕȄȕȖȄȑȎȉ ȕȄ
ȓȔȉȈȕȖȄȆȑȌȚȌȐȄ
ȜȎȒȏȄ, ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȄ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȈȆȄ ȓȗȖȄ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.

ǲțȉȎȌȆȄȑȌ
ȔȉȋȗȏȖȄȖ

ǬȑȈȌȎȄȖȒȔ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ
ȒȅȗȎȉ ȖȔȉȑȉȔȄ Ȍȋ
ȔȄȋȏȌțȌȖȌș
ȒȅȏȄȕȖȌ
ǲȅȗțȉȑȌ ȖȔȉȑȉȔȌ
Ȍȋ ȔȄȋȏȌțȌȖȌș
ȒȅȏȄȕȖȌ
ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ
ȒȅȗȎȉ, ȖȔȉȑȌȑȋȌ Ȍ
ȕȉȐȌȑȄȔȌ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ, ȒȅȗțȉȑȌ
ȗțȉȕȑȌȚȌ
ȖȔȉȑȌȑȇȄ
ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȌ
ȕȄȕȖȄȑȚȌ ȕȄ
ȓȔȉȈȕȖȄȆȑȌȚȌȐȄ
ȜȎȒȏȄ,

ǥȔȒȫ ȒȅȗțȉȑȌș
ȖȔȉȑȉȔȄ Ȍȋ
ȔȄȋȏȌțȌȖȌș
ȒȅȏȄȕȖȌ,
ȌȋȆȉȜȖȄȫȌ ȕȄ
ȒȅȗȎȄ, ȕȏȌȎȉ,
ȆȌȈȉȒ ȋȄȓȌȕȌ
ǥȔȒȫ ȗțȉȕȑȌȎȄ ȑȄ
ȒȅȗȎȄȐȄ,
ȕȉȐȌȑȄȔȌȐȄ Ȍ
ȖȔȉȑȌȑȋȌȐȄ,
ȕȏȌȎȉ, ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕȌ
ǬȋȆȉȜȖȄȫȌ ȕȄ
ȕȄȕȖȄȑȄȎȄ, ȅȔȒȫ
ȗțȉȕȑȌȎȄ ȑȄ
ȕȄȕȖȄȑȚȌȐȄ

ǱȄȈȏȉȊȑȌ
ȒȔȇȄȑȌ/
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȉ/
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȉ

ǳȒȖȔȉȅȑȄ
ȘȌȑȄȑȕȌȫȕȎȄ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

120.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

160.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǱȄȚȌȒȑȄȏȑȄ

6.000,00
ȈȌȑȄȔȄ
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ȋȄ ȋȄȓȒȜȬȄȆȄȭȉ Ȍ
ȓȔȌȆȄȖȑȒȇ ȕȉȎȖȒȔȄ

7.4. ǱȄȓȔȄȆȌȖȌ ȅȄȋȗ
ȓȒȈȄȖȄȎȄ Ȓ
ȕȄȫȐȒȆȌȐȄ ȓȔȄȎȕȌ
ȑȄ ȕȄȫȖȗ ȋȄ ȐȏȄȈȉ

7.5. ǱȄȓȔȄȆȌȖȌ ȅȄȋȗ
ȓȒȈȄȖȄȎȄ Ȓ
ȒȈȔȊȄȆȄȭȗ ȒȅȗȎȄ,
ȕȉȐȌȑȄȔȄ Ȍ ȖȉȑȌȑȇȄ
ȑȄ ȕȄȫȖȗ ȋȄ ȐȏȄȈȉ

7.6. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȅȉȕȓȏȄȖȄȑ ȓȔȉȆȒȋ ȋȄ
ȒȈȏȄȋȄȎ ȐȏȄȈȌș ȑȄ
ȎȗȏȖȗȔȑȉ
ȐȄȑȌȘȉȕȖȄȚȌȫȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȖȔȌȅȌȑȉ ȗ 6
ȕȔȉȈȭȌș ȜȎȒȏȄ ȋȄ
ȐȄȖȗȔȄȑȖȉ Ȓ
ȈȉȘȌȚȌȖȄȔȑȌȐ
ȋȄȑȌȐȄȭȌȐȄ Ȍ
ȓȒȖȔȉȅȄȐȄ ȖȔȊȌȜȖȄ
ȔȄȈȄ ȓȔȉȈ ȎȔȄȫ
ȕȆȄȎȉ ȜȎȒȏȕȎȉ
ȇȒȈȌȑȉ
7.8. ǬȑȘȒȔȐȌȕȄȖȌ
ȐȏȄȈȉ ȓȔȉȎȒ
ȕȄȫȖȒȆȄ Ȓ ȚȉȑȖȔȌȐȄ
ȋȄ ȎȄȔȌȫȉȔȑȒ
ȑȄȓȔȉȈȒȆȄȭȉ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ȇȒȈȌȑȉ

ǨȒ 2012.
ȇȒȈȌȑȉ

ǨȒ 2013.
ȇȒȈȌȑȉ

ǸȒȔȐȌȔȄȑȄ ȅȄȋȄ
ȓȒȈȄȖȄȎȄ Ȓ
ȒȈȔȊȄȆȄȭȗ ȒȅȗȎȄ,
ȕȉȐȌȑȄȔȄ Ȍ
ȖȔȉȑȌȑȇȄ, ȆȉȮȄ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȒȕȖ
ȐȏȄȈȌș

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȖȔȌ ȓȗȖȄ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

7.7.

7.9. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȖȔȌȅȌȑȗ Ȓ ȋȑȄțȄȫȗ
ȑȉȘȒȔȐȄȏȑȒȇ
ȒȅȔȄȋȒȆȄȭȄ

7.10. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȖȔȉȑȌȑȇȉ Ȍȋ ȔȄȋȑȌș
ȒȅȏȄȕȖȌ ȋȄ
ȓȔȒȕȆȉȖȑȉ ȔȄȈȑȌȎȉ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ
ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȈȆȄ ȓȗȖȄ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ȕȏȗȊȅȄ ȋȄ
ȋȄȓȒȜȬȄȆȄȭȉ
ǳȔȌȆȄȖȑȉ ȘȌȔȐȉ

ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȄ ȋȄ
ȋȄȓȒȜȬȄȆȄȭȉ Ȍ
ȓȔȌȆȄȖȑȒȇ
ȕȉȎȖȒȔȄ
ǸȒȔȐȌȔȄȑȄ ȅȄȋȄ
ȓȒȈȄȖȄȎȄ Ȓ
ȕȄȫȐȒȆȌȐȄ ȓȔȄȎȕȌ
ȈȒȕȖȗȓȑȄ
ȐȏȄȈȌȐȄ, ȆȉȮȄ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȒȕȖ
ȐȏȄȈȌș

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑ
ȅȉȕȓȏȄȖȄȑ ȓȔȉȆȒȋ
ȋȄ ȒȈȏȄȋȄȎ
ȐȏȄȈȌș ȑȄ
ȎȗȏȖȗȔȑȉ
ȐȄȑȌȘȉȕȖȄȚȌȫȉ,
ȆȉȮȄ ȐȒȅȌȏȑȒȕȖ Ȍ
ȎȗȏȖȗȔȄȏȌȋȄȚȌȫȄ
ȐȏȄȈȌș
ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ
ȖȔȌȅȌȑȉ ȗ ȜȉȕȖ
ȕȔȉȈȭȌș ȜȎȒȏȄ
ȑȄ ȖȉȐȗ
ȈȉȘȌȚȌȖȄȔȑȌș
ȋȄȑȌȐȄȭȄ Ȍ
ȓȒȖȔȉȅȄ ȖȔȊȌȜȖȄ
ȔȄȈȄ, ȆȉȮȄ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȒȕȖ
ȐȏȄȈȌș
ǰȏȄȈȌ ȕȗ ȓȔȉȎȒ
ȕȄȫȖȒȆȄ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȌ Ȓ
ȚȉȑȖȔȌȐȄ ȋȄ
ȎȄȔȌȫȉȔȑȒ ȆȒȥȉȭȉ
ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȄ
ȖȔȌȅȌȑȄ Ȓ ȋȑȄțȄȫȗ
ȑȉȘȒȔȐȄȏȑȒȇ
ȒȅȔȄȋȒȆȄȭȄ, ȆȉȮȄ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȒȕȖ
ȐȏȄȈȌș Ȓ ȋȑȄțȄȫȗ
ȑȉȘȒȔȐȄȏȑȒȇ
ȒȅȔȄȋȒȆȄȭȄ
ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȌ
ȖȔȉȑȌȑȋȌ Ȍȋ
ȔȄȋȑȌș ȒȅȏȄȕȖȌ ȋȄ
ȓȔȒȕȆȉȖȑȉ
ȔȄȈȑȌȎȉ

17. септембар 2010. године

ǮȒȏȌțȌȑȄ
ȓȒȈȄȖȄȎȄ Ȓ
ȕȄȫȐȒȆȌȐȄ
ȓȔȄȎȕȌ ȗ ȅȄȋȌ,
ȅȔȒȫ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȌș
ȐȏȄȈȌș Ȓ
ȕȄȫȐȒȆȌȐȄ
ȓȔȄȎȕȌ
ǮȒȏȌțȌȑȄ
ȓȒȈȄȖȄȎȄ Ȓ
ȒȈȔȊȄȆȄȭȗ
ȒȅȗȎȄ, ȕȉȐȌȑȄȔȄ
Ȍ ȖȔȉȑȌȑȇȄ ȗ
ȅȄȋȌ,
ȓȒȕȉȮȉȑȒȕȖ
ȕȄȫȖȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

0 ȈȌȑȄȔȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

0 ȈȌȑȄȔȄ

ǥȔȒȫ ȐȏȄȈȌș
ȋȄȌȑȖȉȔȉȕȒȆȄȑȌș
ȋȄ ȒȈȏȄȋȄȎ ȑȄ
ȎȗȏȖȗȔȑȉ
ȐȄȑȌȘȉȕȖȄȚȌȫȉ,
ȅȔȒȫ ȐȏȄȈȌș
ȎȒȫȌ ȎȒȔȌȕȖȉ
ȓȔȒȇȔȄȐ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǵȔȉȈȭȉ ȜȎȒȏȉ

X

ǥȔȒȫ ȗțȉȑȌȎȄ ȑȄ
ȖȔȌȅȌȑȄȐȄ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǵȔȉȈȭȉ ȜȎȒȏȉ
ǱȄȚȌȒȑȄȏȑȄ
ȕȏȗȊȅȄ ȋȄ
ȋȄȓȒȜȬȄȆȄȭȉ

16.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǥȔȒȫ ȐȏȄȈȌș
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȌș
Ȓ ȚȉȑȖȔȌȐȄ ȋȄ
ȎȄȔȌȫȉȔȑȒ
ȆȒȥȉȭȉ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǱȄȚȌȒȑȄȏȑȄ
ȕȏȗȊȅȄ ȋȄ
ȋȄȓȒȜȬȄȆȄȭȉ

0 ȈȌȑȄȔȄ

ǥȔȒȫ ȓȒȕȉȖȌȏȄȚȄ
ȑȄ ȖȔȌȅȌȑȄȐȄ,
ȕȏȌȎȉ, ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕȌ

ǱȄȚȌȒȑȄȏȑȄ
ȕȏȗȊȅȄ ȋȄ
ȋȄȓȒȜȬȄȆȄȭȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

8.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȈȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǵȔȉȈȭȉ ȜȎȒȏȉ

80.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǬȋȆȉȜȖȄȫȌ ȕȄ
ȖȔȉȑȌȑȇȄ, ȅȔȒȫ
ȓȔȒȕȆȉȖȑȌș
ȔȄȈȑȌȎȄ ȎȒȫȌ ȕȗ
ȗțȉȕȖȆȒȆȄȏȌ ȑȄ

17. септембар 2010. године
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ȖȔȉȑȌȑȋȌȐȄ,
ȕȏȌȎȉ

7.11. ǬȋȔȄȈȄ ȅȄȋȉ
ȓȒȈȄȖȄȎȄ ȉȈȗȎȄȖȒȔȄ
ȕȄ ȖȉȔȌȖȒȔȌȫȉ
ǵȐȉȈȉȔȉȆȄ

ǨȒ 2012.
ȇȒȈȌȑȉ

7.12. ǴȄȕȓȌȕȄȖȌ
ȎȒȑȎȗȔȕ ȋȄ
ȐȌȑȌȐȗȐ ȈȆȉ ǱǦǲ
ȈȄ ȔȄȈȉ
ȑȉȘȒȔȐȄȏȑȒ
ȒȅȔȄȋȒȆȑȉ ȓȔȒȇȔȄȐȉ
ȋȄ ȐȏȄȈȉ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

7.13. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȭȉ
ȎȄȐȓȒȆȄ ȋȑȄȭȄ ȑȄ
ǴȖȭȗ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǱȄȓȔȄȆȬȉȑȄ ȅȄȋȄ
ȓȒȈȄȖȄȎȄ
ȏȌȚȉȑȚȌȔȄȑȌș
ȉȈȗȎȄȖȒȔȄ ȕȄ
ȖȉȔȌȖȒȔȌȫȉ
ǵȐȉȈȉȔȉȆȄ
ǴȄȕȓȌȕȄȑ ȎȒȑȎȗȔȕ
ȋȄ ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȉ
ǱǦǲ ȈȄ ȔȄȈȉ
ȓȔȒȇȔȄȐȉ
ȑȉȘȒȔȐȄȏȑȒȇ
ȒȅȔȄȋȒȆȄȭȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǷȕȄȆȔȜȄȆȄȭȉ
ȋȑȄȭȄ ȐȏȄȈȌș Ȍȋ
ȒȅȏȄȕȖȌ ȎȒȫȄ ȫȉ
ȄȎȖȗȉȏȑȄ ȋȄ
ȓȒȫȉȈȌȑȌ ȎȄȐȓ

ǥȄȋȄ ȓȒȈȄȖȄȎȄ
ȏȌȚȉȑȚȌȔȄȑȌș
ȉȈȗȎȄȖȒȔȄ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

0 ȈȌȑȄȔȄ

ǮȒȑȎȗȔȕȑȄ
ȈȒȎȗȐȉȑȖȄȚȌȫȄ,
ȅȔȒȫ ǱǦǲ
ȓȔȌȫȄȆȬȉȑȌș ȑȄ
ȎȒȑȎȗȔȕ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

160.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǥȔȒȫ ȗțȉȕȑȌȎȄ
ȓȒ ȎȄȐȓȗ, ȕȏȌȎȉ
Ȍ ȆȌȈȉȒ ȋȄȓȌȕȌ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ

ș

ǵȓȉȚȌȘȌțȄȑ ȚȌȬ 8 - ǳȒȈȕȖȌȚȄȭȉ ȋȄȓȒȜȬȄȆȄȭȄ, ȓȔȉȈȗȋȉȖȑȌȜȖȆȄ Ȍ ȕȄȐȒȋȄȓȒȜȬȄȆȄȭȄ
ȐȏȄȈȌș
ǬȑȈȌȎȄȖȒȔ

ǱȄȈȏȉȊȑȌ
ȒȔȇȄȑȌ/
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȉ/
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȉ

ǳȒȖȔȉȅȑȄ
ȘȌȑȄȑȕȌȫȕȎȄ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ

ǤȎȖȌȆȑȒȕȖȌ

ǴȒȎȒȆȌ

ǲțȉȎȌȆȄȑȌ
ȔȉȋȗȏȖȄȖ

8.1. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȒȅȗȎȗ ȋȄ
ȓȔȉȈȗȋȉȖȑȌȜȖȒ
ȑȄȐȉȭȉȑȗ ȐȏȄȈȌȐȄ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȄ
ȒȅȗȎȄ ȋȄ
ȓȔȉȈȗȋȉȖȑȌȜȖȆȒ

ǥȔȒȫ ȐȏȄȈȌș
ȎȒȫȌ ȕȗ ȗȕȓȉȜȑȒ
ȋȄȆȔȜȌȏȌ ȒȅȗȎȗ,
ȕȏȌȎȉ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

x

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȄ
ȓȔȉȈȄȆȄȭȄ Ȓ
ȓȒȓȗȏȄȔȌȋȄȚȌȫȌ
ȒȐȏȄȈȌȑȕȎȒȇ
ȓȔȉȈȗȋȉȖȑȌȜȖȆȄ
ȎȔȒȋ ȒȅȔȄȋȒȆȑȌ
ȕȌȕȖȉȐ
ǳȒȆȉȮȄȑ ȅȔȒȫ
ȐȏȄȈȌș
ȓȔȉȈȗȋȉȖȑȌȎȄ

ǥȔȒȫ ȓȒȕȉȖȌȏȄȚȄ
ȖȔȌȅȌȑȄ Ȍ
ȫȄȆȑȌș
ȒȎȗȓȬȄȭȄ,
ȕȏȌȎȉ, ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕȌ,
ȌȋȆȉȜȖȄȫȌ ȕȄ
ȖȔȌȅȌȑȄ Ȍ
ȫȄȆȑȌș
ȒȎȗȓȬȄȭȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

16.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ
ȖȔȌȅȌȑȉ Ȍ ȫȄȆȑȄ
ȒȎȗȓȬȄȭȄ ȗ ȆȉȋȌ
ȓȔȉȈȗȋȉȖȑȌȜȖȆȄ,
ȄȎȖȗȉȏȑȌș ȎȔeditȄ
Ȍ ȕȗȅȆȉȑȚȌȫȄ ȋȄ
ȓȒțȉȖȑȌȎȉ ȗ
ȅȌȋȑȌȕȗ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

20.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ

X

8.2. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȓȔȉȈȄȆȄȭȄ ȎȒȫȄ Ȯȉ
ȈȔȊȄȖȌ ȗȕȓȉȜȑȌ
ȓȔȉȈȗȋȉȖȑȌȚȌ ȎȄȎȒ
ȅȌ ȕȉ ȈȒȓȔȌȑȉȏȒ
ȓȒȓȗȏȄȔȌȋȄȚȌȫȌ
ȓȔȉȈȗȋȉȖȑȌȜȖȆȄ
ȎȔȒȋ ȒȅȔȄȋȒȆȑȌ
ȕȌȕȖȉȐ Ȍ ȓȒȆȉȮȄȒ
ȅȔȒȫ ȐȏȄȈȌș
ȓȔȉȈȗȋȉȖȑȌȎȄ
8.3. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȖȔȌȅȌȑȉ Ȍ ȫȄȆȑȄ
ȒȎȗȓȬȄȭȄ ȗ ȆȉȋȌ
ȓȔȉȈȗȋȉȖȌȜȖȆȄ,
ȄȎȖȗȉȏȑȌș ȎȔeditȄ Ȍ
ȕȗȅȆȉȑȚȌȫȄ ȋȄ
ȓȒțȉȖȑȌȎȉ ȗ
ȅȌȋȑȌȕȗ
8.4. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ

ǥȔȒȫ ȓȒȕȉȖȌȏȄȚȄ
ȖȔȌȅȌȑȄ Ȍ
ȫȄȆȑȌș
ȒȎȗȓȬȄȭȄ,
ȕȏȌȎȉ, ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕȌ,
ȌȋȆȉȜȖȄȫȌ ȕȄ
ȖȔȌȅȌȑȄ Ȍ
ȫȄȆȑȌș
ȒȎȗȓȬȄȭȄ
ǥȔȒȫ ȐȏȄȈȌș
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ȒȅȗȎȉ ȋȄ ȕȖȄȔȉ Ȍ
ȈȔȗȇȉ ȋȄȑȄȖȉ

8.5. ǲȕȑȒȆȄȖȌ
ȚȉȑȖȄȔ ȋȄ ȎȄȔȌȫȉȔȑȒ
ȆȒȥȉȭȉ Ȍ
ȕȄȆȉȖȒȆȄȭȉ Ȍ
ȚȉȑȖȄȔ ȋȄ
ȓȔȒȘȉȕȌȒȑȄȏȑȒ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȭȉ ȗ
ȒȎȆȌȔȗ ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȉ
ȋȄ ȐȏȄȈȉ
8.6. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȒȅȗȎȗ ȋȄ ȒȕȒȅȉ ȎȒȫȉ
Ȯȉ ȆȒȈȌȖȌ ȚȉȑȖȄȔ
ȋȄ ȎȄȔȌȫȉȔȑȒ
ȆȒȥȉȭȉ Ȍ ȚȉȑȖȄȔ ȋȄ
ȓȔȒȘȉȕȌȒȑȄȏȑȒ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȭȉ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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ȒȅȗȎȉ, ȅȔȒȫ
ȗȕȓȉȜȑȒ
ȒȅȗțȉȑȌș ȐȏȄȈȌș

ȎȒȫȌ ȕȗ ȗȕȓȉȜȑȒ
ȋȄȆȔȜȌȏȌ ȒȅȗȎȗ,
ȕȏȌȎȉ

ǲȈ 2011- 2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȕȑȒȆȄȑ ȚȉȑȖȄȔ ȋȄ
ȎȄȔȌȫȉȔȑȒ ȆȒȥȉȭȉ
Ȍ ȕȄȆȉȖȒȆȄȭȉ Ȍ
ȚȉȑȖȄȔ ȋȄ
ȓȔȒȘȉȕȌȒȑȄȏȑȒ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȭȉ

ǲȈȏȗȎȄ ȇȔȄȈȕȎȒȇ
ǦȉȮȄ Ȓ ȒȕȑȌȆȄȭȗ
ȚȉȑȖȔȄ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȔȉȆȒ,
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ

x

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȄ
ȒȅȗȎȄ Ȍ Ȓȅȗțȉȑȉ
ȒȕȒȅȉ ȋȄ ȆȒȥȉȭȉ
ȚȉȑȖȔȄ ȋȄ
ȎȄȔȌȫȉȔȑȒ ȆȒȥȉȭȉ
Ȍ ȓȔȒȘȉȕȌȒȑȄȏȑȒ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȭȉ

ǥȔȒȫ ȒȅȗțȉȑȌș
ȒȕȒȅȄ ȋȄ ȆȒȥȉȭȉ
ȚȉȑȖȔȄ ȋȄ
ȎȄȔȌȫȉȔȑȒ
ȆȒȥȉȭȉ Ȍ
ȓȔȒȘȉȕȌȒȑȄȏȑȒ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȭȉ,
ȕȏȌȎȉ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

x

ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

ǵȓȉȚȌȘȌțȄȑ ȚȌȬ 9 - ǷȑȄȓȔȉȥȉȭȉ ȗȕȏȒȆȄ ȋȄ ȅȉȋȅȉȈȄȑ ȊȌȆȒȖ ȐȏȄȈȌș
ǤȎȖȌȆȑȒȕȖȌ

9.1. ǲȅȉȏȉȊȌȖȌ ǨȄȑ
ȅȉȋȅȉȈȑȒȕȖȌ
ȒȔȇȄȑȌȋȒȆȄȭȉȐ ȄȎȚȌȫȉ
ȑȄ ȖȔȇȗ ȋȄ ȕȗȋȅȌȫȄȭȉ
ȑȄȕȌȬȄ ȗ ȓȔȌȐȄȔȑȒȐ Ȍ
ȜȌȔȉȐ ȕȒȚȌȫȄȏȑȒȐ
ȒȎȔȗȊȉȭȗ ȐȏȄȈȌș

9.2. ǵȑȌȐȌȖȌ ȄȐȄȖȉȔȕȎȌ
ȉȈȗȎȄȖȌȆȑȌ ȘȌȏȐ Ȍ
ȓȔȌȎȄȋȌȆȄȖȌ ȇȄ ȗ
ȕȔȉȈȭȌȐ ȜȎȒȏȄȐȄ Ȍ ȗ
ȐȉȈȌȫȌȐȄ Ȓ ȆȔȜȭȄțȎȒȐ
ȑȄȕȌȬȗ, ȑȄȕȌȬȗ ȗ
ȓȒȔȒȈȌȚȌ, ȑȄ ȓȒȕȏȗ,
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȒȑȄȏȌȋȒȆȄȑȒȐ
ȑȄȕȌȬȗ Ȍ ȈȔȗȇȌȐ
ȆȌȈȒȆȌȐȄ ȑȄȕȌȬȄ

ǴȒȎȒȆȌ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǨȒ 2011.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲțȉȎȌȆȄȑȌ
ȔȉȋȗȏȖȄȖ
ǲȅȉȏȉȊȉȑ ǨȄȑ
ȅȉȋȅȉȈȑȒȕȖȌ
ȄȎȚȌȫȒȐ ȋȄ
ȕȗȋȅȌȫȄȭȉ
ȑȄȕȌȬȄ ȗ
ȓȔȌȐȄȔȑȒȐ Ȍ
ȜȌȔȉȐ
ȕȒȚȌȫȄȏȑȒȐ
ȒȎȔȗȊȉȭȗ
ȐȏȄȈȌș, ȕȐȄȭȉȑ
ȅȔȒȫ ȑȄȕȌȬȄ,
ȆȉȮȌ ȅȔȒȫ
ȐȏȄȈȌș ȎȒȫȌ
ȓȔȉȓȒȋȑȄȫȗ
ȑȄȕȉȬȉ
ǵȑȌȐȬȉȑ ȘȌȏȐ
ȑȄ ȖȉȐȗ ȕȆȌș
ȆȔȕȖȄ ȑȄȕȌȬȄ
ǸȌȏȐ ȑȄ ȖȉȐȗ
ȑȄȕȌȬȄ ȕȉ
ȓȔȌȎȄȋȗȫȉ ȗ ȜȉȕȖ
ȕȔȉȈȭȉ ȜȎȒȏȉ,
ȄȎȖȌȆȑȒ
ȗțȉȕȖȆȒȆȄȭȉ
ȕȔȉȈȭȒȜȎȒȏȄȚȄ
ȗ ȎȔȉȌȔȄȭȗ
ȑȄȔȉȈȑȌș
ȄȎȖȌȆȑȒȕȖȌ Ȍȋ

ǬȑȈȌȎȄȖȒȔ

ǱȄȈȏȉȊȑȌ
ȒȔȇȄȑȌ/
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȉ/
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȉ

ǳȒȖȔȉȅȑȄ
ȘȌȑȄȑȕȌȫȕȎȄ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ

ǥȔȒȫ ȗțȉȕȑȌȎȄ ȗ
ȄȎȚȌȫȌ,
ȓȒȕȉȮȉȑȒȕȖ
ȄȎȚȌȫȉ, ȕȏȌȎȉ,
ȆȌȈȉȒ ȋȄȓȌȕȌ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǳȒȏȌȚȌȫȕȎȄ
ȗȓȔȄȆȄ
ǼȎȒȏȉ

20.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǸȌȏȐȕȎȌ
ȐȄȖȉȔȌȫȄȏ,
ȓȒȕȉȮȉȑȒȕȖ
ȓȔȒȫȉȎȚȌȫȄȐȄ
ȘȌȏȐȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ,
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ,
ǺȉȑȖȄȔ ȋȄ
ȕȒȚȌȫȄȏȑȌ ȔȄȈ,
ȐȉȈȌȫȌ, ȜȎȒȏȉ

0 ȈȌȑȄȔȄ

17. септембар 2010. године
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ȒȆȉ ȒȅȏȄȕȖȌ
(ȑȓȔ. ȓȒȋȒȔȌȜȑȉ
ȓȔȉȈȕȖȄȆȉ,
ȔȄȈȌȒȑȌȚȉ,
ȉȈȗȎȄȖȌȆȑȌ
ȘȌȏȐȒȆȌ...)

9.3. ǰȉȈȌȫȕȎȌ Ȅȓȉȏ ȋȄ
ȓȔȌȈȔȊȄȆȄȭȉ ȓȔȒȓȌȕȄ ȗ
ȕȄȒȅȔȄȮȄȫȗ

9.4. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȖȔȌȅȌȑȉ ȋȄ ȬȗȈȉ ȎȒȫȌ
ȔȄȈȉ ȑȄ ȗȑȄȓȔȉȥȉȭȗ
ȕȖȄȭȄ ȅȉȋȅȉȈȑȒȕȖȌ ȗ
ȜȎȒȏȄȐȄ, ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȄ Ȍ
ȫȄȆȑȌȐ ȐȉȕȖȌȐȄ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǳȒȓȗȏȄȔȌȋȄȚȌȫȄ
ȓȔȌȈȔȊȄȆȄȭȄ
ȓȔȒȓȌȕȄ ȗ
ȕȄȒȅȔȄȮȄȫȗ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ
ȖȔȌȅȌȑȉ ȋȄ ȬȗȈȉ
ȎȒȫȌ ȔȄȈȉ ȑȄ
ȗȑȄȓȔȉȥȉȭȗ
ȕȖȄȭȄ
ȅȉȋȅȉȈȑȒȕȖȌ ȗ
ȜȎȒȏȄȐȄ,
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȄȐȄ Ȍ
ȫȄȆȑȌȐ ȐȉȕȖȌȐȄ
ǷȆȉȈȉȑ Ȍ
ȓȔȒȐȒȆȌȕȄȑ ǵǲǵ
ȖȉȏȉȘȒȑ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ-ȊȔȖȆȉ
ȑȄȕȌȬȄ,
ȓȒȈȌȇȑȗȖ ȕȖȉȓȉȑ
ȅȔȌȇȉ Ȓ ȊȔȖȆȄȐȄ
ȑȄȕȌȬȄ,
ȈȒȕȖȗȓȑȄ ȓȒȐȒȮ

9.5. ǷȆȉȕȖȌ Ȍ
ȓȔȒȐȒȆȌȕȄȖȌ ǵǲǵ
ȖȉȏȉȘȒȑ ȋȄ ȐȏȄȈȉȊȔȖȆȉ ȑȄȕȌȬȄ

OȈ 20122014. ȇȒȈȌȑȉ

9.6. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȖȔȌȅȌȑȗ Ȓ ȄȑȖȌ
ȖȔȄȘȌȎȌȑȇȗ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȄ
ȖȔȌȅȌȑȄ Ȓ ȄȑȖȌ
ȖȔȄȘȌȎȌȑȇȗ

9.7. ǲȇȔȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȄȎȚȌȫȉ ȗ ȚȌȬȗ
ȗȐȔȉȊȄȆȄȭȄ
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȄ Ȍ
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȄ ȎȒȫȉ ȕȉ
ȅȄȆȉ ȋȄȜȖȌȖȒȐ ȈȉȚȉ Ȍ
ȐȏȄȈȌș ȎȒȫȉ ȅȌ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȏȉ ȫȄȆȑȒȕȖ
ȎȒȐȉ Ȍ ȑȄ ȎȒȫȌ ȑȄțȌȑ
ȈȉȚȄ Ȍ ȐȏȄȈȌ ȐȒȇȗ ȈȄ
ȕȉ ȒȅȔȄȖȉ ȋȄ ȓȒȐȒȮ ȎȄȈȄ
ȕȗ ȗȇȔȒȊȉȑȌ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ
ȄȎȚȌȫȉ
ȗȐȔȉȊȄȆȄȭȄ
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȄ Ȍ
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȄ
ȎȒȫȉ ȕȉ ȅȄȆȉ
ȋȄȜȖȌȖȒȐ ȈȉȚȉ Ȍ
ȐȏȄȈȌș,
ȓȒȆȉȮȄȑȄ
ȕȄȔȄȈȭȄ,
ȓȒȈȌȇȑȗȖ ȕȖȉȓȉȑ
ȈȉȏȒȆȄȭȄ

9.8. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȋȄȫȉȈȑȌțȎȉ ȒȎȔȗȇȏȉ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȖȔȌ ȓȗȖȄ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȌ
ȒȎȔȗȇȏȌ ȕȖȒȏȒȆȌ

ǥȔȒȫ ȉȐȌȕȌȫȄ ȗ
ȇȒȈȌȑȌ
ȓȒȕȆȉȮȉȑȌș
ȓȔȌȈȔȊȄȆȄȭȗ
ȓȔȒȓȌȕȄ ȗ
ȕȄȒȅȔȄȮȄȫȗ,
ȆȉȮȌ ȅȔȒȫ
ȗțȉȕȑȌȎȄ ȗ
ȕȄȒȅȔȄȮȄȫȗ ȎȒȫȌ
ȕȉ ȓȔȌȈȔȊȄȆȄȫȗ
ȕȄȒȅȔȄȮȄȫȑȌș
ȓȔȒȓȌȕȄ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǳȒȏȌȚȌȫȕȎȄ
ȗȓȔȄȆȄ
ǰȉȈȌȫȌ

0 ȈȌȑȄȔȄ

ǥȔȒȫ ȓȔȌȕȗȖȑȌș
ȑȄ ȖȔȌȅȌȑȄȐȄ,
ȕȏȌȎȉ,
ȌȋȆȉȜȖȄȫȌ ȕȄ
ȒȅȗȎȉ

ǧȔȄȈ
ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ

40.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǶȉȏȉȘȒȑȕȎȄ
ȏȌȑȌȫȄ, ȅȔȒȫ
ȓȒȋȌȆȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǺȉȑȖȄȔ ȋȄ
ȕȒȚȌȫȄȏȑȌ ȔȄȈ
ǨȒȐ ȋȈȔȄȆȬȄ

X

ǥȔȒȫ ȗțȉȕȑȌȎȄ
ȑȄ ȖȔȌȅȌȑȌ,
ȕȏȌȎȉ, ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕȌ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǨȒȐ ȋȈȔȄȆȬȄ
ǺȉȑȖȄȔ ȋȄ
ȕȒȚȌȫȄȏȑȌ ȔȄȈ
ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ

16.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ,
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ,
ǺȉȑȖȄȔ ȋȄ
ȕȒȚȌȫȄȏȑȌ ȔȄȈ,
ǳȒȏȌȚȌȫȕȎȄ
ȗȓȔȄȆȄ,
ǫȈȔȄȆȕȖȆȉȑȌ
ȚȉȑȖȄȔ, ȜȎȒȏȉ

20.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǳȒȏȌȚȌȫȕȎȄ

8.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǥȔȒȫ
ȕȓȔȒȆȉȈȉȑȌș
ȄȎȚȌȫȄ, ȅȔȒȫ
ȗȐȔȉȊȉȑȌș
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȄ Ȍ
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȄ
ȎȒȫȉ ȕȉ ȅȄȆȉ
ȋȄȜȖȌȖȒȐ ȈȉȚȉ
Ȍ ȐȏȄȈȌș,
ȕȏȌȎȉ, ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕȌ,
ȌȋȆȉȜȖȄȫȌ ȕȄ
ȒȈȔȊȄȑȌș
ȄȎȚȌȫȄ
ǬȋȆȉȜȖȄȫȌ ȕȄ
ȒȎȔȗȇȏȌș
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ȕȖȒȏȒȆȉ ȕȄ
ȓȔȉȈȕȖȄȆȑȌȚȌȐȄ
ȐȏȄȈȌș Ȍ ǳȒȏȌȚȌȫȕȎȉ
ȗȓȔȄȆȉ ȑȄ ȖȉȐȗ
ȓȒȆȉȮȄȭȄ ȓȒȆȉȔȉȭȄ
ȐȏȄȈȌș ȗ ȕȉȎȖȒȔ
ȅȉȋȅȉȈȑȒȕȖȌ Ȍ ȆȉȮȉ
ȒȖȆȒȔȉȑȒȕȖȌ ȕȉȎȖȒȔȄ
ȅȉȋȅȉȈȑȒȕȖȌ ȓȔȉȐȄ
ȐȏȄȈȌȐȄ

ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ȕȄ
ȓȔȉȈȕȖȄȆȑȌȚȌȐȄ
ȐȏȄȈȌș Ȍ
ǳȒȏȌȚȌȫȕȎȉ
ȗȓȔȄȆȉ, ȆȉȮȉ
ȓȒȆȉȔȉȭȉ
ȐȏȄȈȌș ȗ
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȉ

ȕȖȒȏȒȆȄ, ȅȔȒȫ
ȗțȉȕȑȌȎȄ ȑȄ
ȒȎȔȗȇȏȌȐ
ȕȖȒȏȒȆȌȐȄ ,
ȕȏȌȎȉ, ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕȌ
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ȗȓȔȄȆȄ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǼȎȒȏȉ

ǵȓȉȚȌȘȌțȄȑ ȚȌȬ 10 - ǻȗȆȄȭȉ Ȍ ȗȑȄȓȔȉȥȌȆȄȭȉ ȋȈȔȄȆȬȄ ȐȏȄȈȌș, ȕȐȄȭȉȭȉ ȔȌȋȌȎȄ Ȍ
ȆȒȈȉȮȌș ȓȒȔȉȐȉȮȄȫȄ ȋȈȔȄȆȬȄ Ȍ ȔȄȋȆȌȫȄȭȉ ȋȈȔȄȆȕȖȆȉȑȉ ȋȄȜȖȌȖȉ ȓȔȌȏȄȇȒȥȉȑȉ ȐȏȄȈȌȐȄ
ǤȎȖȌȆȑȒȕȖȌ

10.1. ǲȕȑȌȆȄȖȌ Ǯȏȗȅ
ȋȄ ȋȄȆȌȕȑȌȎȉ ȒȈ
ȓȕȌșȒȄȎȖȌȆȑȌș
ȕȗȓȕȖȄȑȚȌ

ǴȒȎȒȆȌ

ǨȒ 2014.
ȇȒȈȌȑȉ

10.2. ǬȑȌȚȌȔȄȖȌ
ȑȄȅȄȆȎȗ Ȍ
ȌȑȕȖȄȏȌȔȄȖȌ ȅȄȔ
ȫȉȈȄȑ ȄȗȖȒȐȄȖ ȋȄ
ȎȒȑȈȒȐȉ

Ƿ 2014.
ȇȒȈȌȑȌ

10.3. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȇȔȗȓȑȉ ȓȒȕȉȖȉ
ȏȉȎȄȔȗ-ȇȌȑȉȎȒȏȒȇȗ
Ȍ ȐȉȈȌȫȕȎȌ
ȓȔȒȐȒȆȌȕȄȖȌ ȒȆȗ
ȄȎȚȌȫȗ ȆȌȜȉ ȓȗȖȄ
ȇȒȈȌȜȭȉ

KȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȈȆȄ ȓȗȖȄ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

10.4. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȖȔȉȑȌȑȇȉ ȋȄ
ȗȑȄȓȔȉȥȌȆȄȭȉ
ȐȉȑȖȄȏȑȒȇ ȋȈȔȄȆȬȄ

KȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲțȉȎȌȆȄȑȌ
ȔȉȋȗȏȖȄȖ
ǲȕȑȒȆȄȑ Ǯȏȗȅ ȋȄ
ȋȄȆȌȕȑȌȎȉ ȒȈ
ȓȕȌșȒȄȎȖȌȆȑȌș
ȕȗȓȕȖȄȑȚȌ,
ȓȒȎȔȉȑȗȖȄ
ȕȌȕȖȉȐȄȖȕȎȄ
ȅȔȌȇȄ Ȓ
ȋȄȆȌȕȑȌȚȌȐȄ
ǱȄȅȄȆȬȉȑ Ȍ
ȌȑȕȖȄȏȌȔȄȑ
ȄȗȖȒȐȄȖ ȋȄ
ȎȒȑȈȒȐȉ, ȕȐȄȭȉȑ
ȅȔȒȫ ȒȅȒȏȉȏȌș ȒȈ
ȕȉȎȕȗȄȏȑȒ
ȓȔȉȑȒȕȌȆȌș
ȅȒȏȉȕȖȌ
ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ
ȇȔȗȓȑȉ ȓȒȕȉȖȉ
ȇȌȑȉȎȒȏȒȇȗ Ȍ
ȐȉȈȌȫȕȎȄ
ȓȔȒȐȒȚȌȫȄ ȌȕȖȌș,
ȆȉȮȌ ȅȔȒȫ
ȓȒȕȉȮȉȑȒȕȖȌ
ȏȉȎȄȔȗȇȌȑȉȎȒȏȒȇȗ
ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȌ
ȖȔȉȑȌȑȋȌ ȋȄ
ȗȑȄȔȉȥȌȆȄȭȉ
ȐȉȑȖȄȏȑȒȇ
ȋȈȔȄȆȬȄ, ȆȉȮȄ
ȋȄȌȑȖȉȔȉȕȒȆȄȑȒȕȖ
ȐȏȄȈȌș ȈȄ
ȗțȉȕȖȆȗȫȗ ȗ
ȄȎȖȌȆȑȒȕȖȌȐȄ Ȓ
ȗȑȄȓȔȉȥȌȆȄȭȗ
ȋȈȔȄȆȬȄ ȗ
ȏȒȎȄȏȑȒȫ
ȋȄȫȉȈȑȌȚȌ

ǬȑȈȌȎȄȖȒȔ

ǱȄȈȏȉȊȑȌ
ȒȔȇȄȑȌ/
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȉ/
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȉ

ǳȒȖȔȉȅȑȄ
ȘȌȑȄȑȕȌȫȕȎȄ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ

ǲȈȏȗȎȄ ǦȉȮȄ Ȓ
ȒȕȑȌȆȄȭȗ ȎȏȗȅȄ,
ȈȒȎȗȐȉȑȖȄȚȌȫȄ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǨȒȐ ȋȈȔȄȆȬȄ
ǺȉȑȖȄȔ ȋȄ
ȕȒȚȌȫȄȏȑȌ ȔȄȈ

X

ǸȄȎȖȗȔȄ ȋȄ
ȌȑȕȖȄȏȌȔȄȭȉ
ȄȗȖȒȐȄȖȄ, ȅȔȒȫ
ȓȒȖȔȒȜȉȑȌș
ȎȒȑȈȒȐȄ Ȍȋ
ȄȗȖȒȐȄȖȄ ȑȄ
ȐȉȕȉțȑȒȐ ȑȌȆȒȗ,
ȕȏȌȎȄ

ǧȔȄȈ ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǨȒȐ ȋȈȔȄȆȬȄ

X

ǥȔȒȫ ȒȅȄȆȬȉȑȌș
ȓȔȉȇȏȉȈȄ,
ȐȉȈȌȫȕȎȄ
ȋȄȕȖȗȓȬȉȑȒȕȖ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǨȒȐ ȋȈȔȄȆȬȄ
ǰȉȈȌȫȌ

0 ȈȌȑȄȔȄ

ǥȔȒȫ ȒȅȗțȉȑȌș
ȗțȉȕȑȌȎȄ
ȖȔȉȑȌȑȇȄ,
ȌȋȆȉȜȖȄȫ ȕȄ
ȖȔȉȑȌȑȇȄ, ȕȏȌȎȉ,
ȆȌȈȉȒ ȋȄȓȌȕȌ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǫȈȔȄȆȕȖȆȉȑȌ
ȚȉȑȖȄȔ

16.000,00
ȈȌȑȄȔȄ
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10.5. ǲȕȐȌȕȏȌȖȌ,
ȒȈȜȖȄȐȓȄȖȌ Ȍ
ȈȌȕȖȔȌȅȗȌȔȄȖȌ
ȌȑȘȒȔȐȄȖȒȔȉ ȕȄ
ȓȒȈȄȚȌȐȄ Ȓ
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȄȐȄ Ȍ
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȄȐȄ ȎȒȫȉ
ȕȉ ȅȄȆȉ ȋȄȜȖȌȖȒȐ
ȋȈȔȄȆȬȄ ȑȄ ȑȌȆȒȗ
ȔȉȓȗȅȏȌȎȉ ǵȔȅȌȫȉ
10.6. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȫȄȆȑȉ ȖȔȌȅȌȑȉ ȋȄ
ȔȒȈȌȖȉȬȉ Ȍ ȐȏȄȈȉ
Ȓ ȓȔȉȓȒȋȑȄȆȄȭȗ
ȉȘȉȎȄȖȄ ȎȒȔȌȜȮȉȭȄ
ȓȕȌșȒȄȎȖȌȆȑȌș
ȕȗȓȕȖȄȑȚȌ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

OȈ 2012-2013.
ȇȒȈȌȑȉ

KȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȖȔȌ ȓȗȖȄ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȈȜȖȄȐȓȄȑȌ Ȍ
ȈȌȕȖȔȌȅȗȌȔȄȑȌ
ȌȑȘȒȔȐȄȖȒȔȌ ȕȄ
ȓȒȈȄȚȌȐȄ Ȓ
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȄȐȄ,
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȄȐȄ Ȍ
ȓȔȒȇȔȄȐȌȐȄ
ȋȈȔȄȆȬȄ, ȆȉȮȄ
ȌȑȘȒȔȐȌȕȄȑȒȕȖ
ȐȏȄȈȌș
ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȄ
ȫȄȆȑȄ ȖȔȌȅȌȑȄ ȋȄ
ȔȒȈȌȖȉȬȉ Ȍ
ȐȏȄȈȉ Ȓ
ȓȔȉȓȒȋȑȄȆȄȭȗ
ȉȘȉȎȄȖȄ
ȎȒȔȌȜȮȉȭȄ ǳǤǵ
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ǥȔȒȫ
ȒȈȜȖȄȐȓȄȑȌș Ȍ
ȓȒȈȉȬȉȑȌș
ȌȑȘȒȔȐȄȖȒȔȄ

ǫȈȔȄȆȕȖȆȉȑȌ
ȚȉȑȖȄȔ ǧȔȄȈ
ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ

ǥȔȒȫ ȗțȉȕȑȌȎȄ ȑȄ
ȫȄȆȑȌȐ
ȖȔȌȅȌȑȄȐȄ,
ȕȏȌȎȉ, ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕȌ

ǺȉȑȖȄȔ ȋȄ
ȕȒȚȌȫȄȏȑȌ ȔȄȈ
ǨȒȐ ȋȈȔȄȆȬȄ
ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ

100.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

16.000,00
dinara

10.7. ǰȉȈȌȫȕȎȌ
ȓȔȒȐȒȆȌȕȄȖȌ
ȋȈȔȄȆȉ ȕȖȌȏȒȆȉ
ȊȌȆȒȖȄ

KȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǳȒȈȌȇȑȗȖ ȕȖȉȓȉȑ
ȕȆȉȕȖȌ Ȓ
ȒȈȔȊȌȆȒȐ
ȋȈȔȄȆȬȗ

ǥȔȒȫ ȉȐȌȕȌȫȄ ȗ
ȇȒȈȌȑȌ
ȓȒȕȆȉȮȉȑȌș
ȆȒȥȉȭȗ ȋȈȔȄȆȒȇ
ȊȌȆȒȖȄ,
ǰȉȈȌȫȕȎȌ
ȋȄȓȌȕȌ

10.8. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȒȅȗȎȉ ȋȄ ȆȔȜȭȄțȎȉ
ȉȈȗȎȄȖȒȔȉ

KȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȈȆȄ ȓȗȖȄ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ
ȒȅȗȎȉ ȋȄ
ȆȔȜȭȄțȎȉ
ȉȈȗȎȄȖȒȔȉ,
ȉȈȗȎȒȆȄȑȌ
ȆȔȜȭȄțȎȌ
ȉȈȗȎȄȖȒȔȌ

ǥȔȒȫ ȒȅȗțȉȑȌș
ȆȔȜȭȄțȎȌș
ȉȈȗȎȄȖȒȔȄ,
ȌȋȆȉȜȖȄȫȌ ȕȄ
ȒȅȗȎȄ, ȕȏȌȎȉ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǺȉȑȖȄȔ ȋȄ
ȕȒȚȌȫȄȏȑȌ ȔȄȈ
ǨȒȐ ȋȈȔȄȆȬȄ

40.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

10.9. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȒȅȗȎȗ ȐȏȄȈȌș ȋȄ
ȓȔȗȊȄȭȉ ȓȔȆȉ
ȓȒȐȒȮȌ

KȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ǝȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ
ȒȅȗȎȉ ȋȄ ȓȔȗȊȄȭȉ
ȓȔȆȉ ȓȒȐȒȮȌ,
ȒȅȗțȉȑȌ ȗțȉȕȑȌȚȌ
ȒȅȗȎȉ

ǥȔȒȫ ȒȅȗțȉȑȌș
ȐȏȄȈȌș ȋȄ
ȓȔȗȊȄȭȉ
ȓȒȐȒȮȌ,
ȌȋȆȉȜȖȄȫȌ ȕȄ
ȒȅȗȎȄ, ȕȏȌȎȉ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǨȒȐ ȋȈȔȄȆȬȄ
ǺȔȆȉȑȌ ȎȔȕȖ

28.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

KȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǳȒȈȔȊȄȑȉ ȄȎȚȌȫȉ
ȈȄȆȄȭȄ ȎȔȆȌ,
ȈȒȈȉȬȉȑȉ
ȋȄșȆȄȏȑȌȚȉ, ȆȉȮȄ
ȓȒȓȗȏȄȔȌȋȄȚȌȫȄ
ȈȄȆȄȭȄ ȎȔȆȌ, ȆȉȮȌ
ȅȔȒȫ ȈȄȆȄȏȄȚȄ

ǥȔȒȫ ȈȄȆȄȏȄȚȄ
ȎȔȆȌ, ȕȏȌȎȉ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǨȒȐ ȋȈȔȄȆȬȄ

KȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǳȒȈȔȊȄȑȒ
ȒȅȉȏȉȊȄȆȄȭȉ
ȋȑȄțȄȫȑȌș
ȕȆȉȖȕȎȌș ȈȄȑȄ ȗ
ȇȒȈȌȑȌ, ȓȒȆȉȮȄȑȄ
ȄȎȖȌȆȑȒȕȖ
ȐȏȄȈȌș,
ȗȎȄȋȌȆȄȭȉ ȑȄ
ȋȑȄțȄȫ ȔȉȜȄȆȄȭȄ
ȓȒȫȉȈȌȑȌș
ȓȔȒȅȏȉȐȄ

ǥȔȒȫ ȆȒȏȒȑȖȉȔȄ
ȎȒȫȌ ȗțȉȕȖȆȗȫȗ ȗ
ȄȎȚȌȫȌ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǨȒȐ ȋȈȔȄȆȬȄ

10.10. ǳȒȈȔȊȄȆȄȖȌ
ȕȓȔȒȆȒȥȉȭȉ ȄȎȚȌȫȄ
ȈȄȆȄȭȄ ȎȔȆȌ ȗ ȆȌȈȗ
ȈȒȈȉȬȌȆȄȭȄ
ȋȄșȆȄȏȑȌȚȄ,
ȓȔȌȇȒȈȑȌș ȓȒȎȏȒȑȄ
Ȍ ȕȏ.

10.11. ǳȔȗȊȄȖȌ
ȓȒȈȔȜȎȗ
ȒȅȉȏȉȊȄȆȄȭȗ ȕȆȌș
ȈȄȖȗȐȄ ȎȄȏȉȑȈȄȔȄ
ȋȈȔȄȆȬȄ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǨȒȐ ȋȈȔȄȆȬȄ

0 ȈȌȑȄȔȄ

20.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

0 ȈȌȑȄȔȄ
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ǵȓȉȚȌȘȌțȄȑ ȚȌȬ 11 - ǲȕȑȄȊȌȆȄȭȉ ȐȏȄȈȌș ȋȄ ȌȑȌȚȌȫȄȖȌȆȉ Ȍ ȄȎȖȌȆȑȒȕȖȌ ȎȒȫȉ ȕȗ ȗ ȕȎȏȄȈȗ
ȕȄ ȒȕȑȒȆȑȌȐ ȚȌȬȉȆȌȐȄ ȒȈȔȊȌȆȒȇ ȔȄȋȆȒȫȄ Ȍ ȋȈȔȄȆȉ ȊȌȆȒȖȑȉ ȕȔȉȈȌȑȉ
ǤȎȖȌȆȑȒȕȖȌ

11.1. ǳȒȎȔȉȑȗȖȌ ȄȎȚȌȫȗ
ȓȔȌȎȗȓȬȄȭȄ Ȍ
ȔȉȚȌȎȏȌȔȄȭȄ
ȔȉȚȌȎȏȄȊȑȒȇ
ȐȄȖȉȔȌȫȄȏȄ ȓȒȈ ȑȄȋȌȆȒȐ
,,ǦȒȏȌ ǵȔȅȌȫȗ ȑȉ ȅȄȚȄȫ
ȥȗȅȔȉ-ȔȉȚȌȎȏȌȔȄȫ”

11.2. ǱȄȅȄȆȌȖȌ Ȍ
ȓȒȕȖȄȆȌȖȌ ȗ 6 ȕȔȉȈȭȌș
ȜȎȒȏȄ ȔȉȚȌȎȏȄȊȑȉ
ȎȒȑȖȉȫȑȉȔȉ Ȍ ȎȒȔȓȉ

11.3. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȆȒȏȒȑȖȉȔȕȎȒ ȕȔȉȥȌȆȄȭȉ
ȓȄȔȎȒȆȄ, ǶȆȔȥȄȆȉ,
ȓȔȌȒȅȄȬȄ Ȍ ȈȔȗȇȌș
ȋȉȏȉȑȌș ȓȒȆȔȜȌȑȄ

11.4. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȕȄȥȉȭȉ ȑȒȆȌș ȔȄȕȄȈȄ ȑȄ
ȋȉȏȉȑȌȐ ȓȒȆȔȜȌȑȄȐȄ ȑȄ
ȖȉȔȌȖȒȔȌȫȌ ȇȔȄȈȄ

11.5. ǲȅȉȋȅeȈȌȖȌ

ǴȒȎȒȆȌ

Ƿ 2010.
ȇȒȈȌȑȌ

OȈ 20132014. ȇȒȈȌȑȉ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ
ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,

ǲțȉȎȌȆȄȑȌ
ȔȉȋȗȏȖȄȖ
ǳȔȌȎȗȓȬȉȑ Ȍ
ȔȉȚȌȎȏȌȔȄȑ
ȔȉȚȌȎȏȄȊȑȌ
ȐȄȖȉȔȌȫȄȏ,
ȓȔȒȐȒȚȌȫȄ
ȆȄȊȑȒȕȖȌ
ȔȉȚȌȎȏȌȔȄȭȄ,
ȓȒȈȌȇȑȗȖȄ ȕȆȉȕȖ
ȎȒȈ ȐȏȄȈȌș Ȓ
ȋȑȄțȄȫȗ ȒțȗȆȄȭȄ
ȊȌȆȒȖȑȉ ȕȔȉȈȌȑȉ
ǱȄȅȄȆȬȉȑȌ Ȍ
ȓȒȕȖȄȆȬȉȑȌ
ȔȉȚȌȎȏȄȊȑȌ
ȎȒȑȖȉȫȑȉȔȌ Ȍ
ȎȒȔȓȉ, ȓȒȆȉȮȄȑȌ
ȎȄȓȄȚȌȖȉȖȌ
ȇȔȄȈȄ,
ȓȒȈȌȇȑȗȖȄ ȕȆȉȕȖ
ȎȒȈ ȐȏȄȈȌș Ȓ
ȋȑȄțȄȫȗ ȒțȗȆȄȭȄ
ȊȌȆȒȖȑȉ ȕȔȉȈȌȑȉ
ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȒ
ȆȒȏȒȑȖȉȔȕȎȒ
ȕȔȉȥȌȆȄȭȉ
ȓȄȔȎȒȆȄ, ǶȆȔȥȄȆȉ
Ȍ ȈȔȗȇȌș
ȋȉȏȉȑȌș
ȓȒȆȔȜȌȑȄ
ǵȔȉȥȉȑȌ
ȓȄȔȎȒȆȌ, ǶȆȔȥȄȆȄ
Ȍ ȈȔȗȇȉ ȋȉȏȉȑȉ
ȓȒȆȔȜȌȑȉ,
ȓȒȈȌȇȑȗȖȄ ȕȆȉȕȖ
ȎȒȈ ȐȏȄȈȌș Ȓ
ȋȑȄțȄȫȗ ȒțȗȆȄȭȄ
ȊȌȆȒȖȑȉ ȕȔȉȈȌȑȉ
ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȒ
ȕȄȥȉȭȉ ȑȒȆȌș
ȔȄȕȄȈȄ ȑȄ
ȋȉȏȉȑȌȐ
ȓȒȆȔȜȌȑȄȐȄ ȑȄ
ȖȉȔȌȖȒȔȌȫȌ
ȇȔȄȈȄ,
ȋȄȕȄȥȉȑȌ ȔȄȕȄȈȌ
ǲȅȉȋȅȉȥȉȑȄ

ǬȑȈȌȎȄȖȒȔ

ǱȄȈȏȉȊȑȌ
ȒȔȇȄȑȌ/
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȉ/
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȉ

ǳȒȖȔȉȅȑȄ
ȘȌȑȄȑȕȌȫȕȎȄ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ

ǥȔȒȫ ȗțȉȕȑȌȎȄ ȗ
ȄȎȚȌȫȌ,
ȎȒȏȌțȌȑȄ
ȓȔȌȎȗȓȬȉȑȒȇ
ȐȄȖȉȔȌȫȄȏȄ,
ȋȄȕȖȗȓȬȉȑȒȕȖ ȗ
ȐȉȈȌȫȌȐȄ,
ȕȏȌȎȉ, ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕȌ

ǧȔȄȈ
ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

20.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǥȔȒȫ
ȓȒȕȖȄȆȬȉȑȌș
ȎȒȑȖȉȫȑȉȔȄ Ȍ
ȎȒȔȓȌ

ǧȔȄȈ
ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǵȔȉȈȭȉ ȜȎȒȏȉ
ǝǮǳ
ǮȒȐȗȑȄȏȄȚ

X

ǥȔȒȫ ȕȔȉȥȉȑȌș
ȓȄȔȎȒȆȄ Ȍ
ȒȕȖȄȏȌș
ȋȉȏȉȑȌș
ȓȒȆȔȜȌȑȄ, ȅȔȒȫ
ȗțȉȕȑȌȎȄ ȗ
ȕȔȉȥȌȆȄȭȗ,
ȕȏȌȎȉ

ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǝǮǳ
„ǮȒȐȗȑȄȏȄȚ“

16.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǥȔȒȫ ȋȄȕȄȥȉȑȌș
ȔȄȕȄȈȄ, ȅȔȒȫ
ȗțȉȕȑȌȎȄ ȗ
ȕȄȥȉȭȗ ȔȄȕȄȈȄ,
ȕȏȌȎȉ

ǵȄȆȉȖ ȋȄ ȐȏȄȈȉ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ
ǝǮǳ
„ǮȒȐȗȑȄȏȄȚ“

200.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǥȔȒȫ ȗțȉȕȑȌȎȄ,

ǧȔȄȈ

X

17. септембар 2010. године

ȕȔȉȈȕȖȆȄ ȋȄ ȗțȉȜȮȉ
ȐȏȄȈȌș ȗ ȉȎȒȏȒȜȎȌȐ
ȎȄȐȓȒȆȌȐȄ

11.6. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȄȎȚȌȫȉ ȔȄȈȌ
ȒȅȉȏȉȊȄȆȄȭȄ ȆȄȊȑȌș
ȉȎȒȏȒȜȎȌș ȈȄȑȄ ȗ
ȇȒȈȌȑȌ, ȑȄ ȓȔȌȐȉȔ ǨȄȑȌ
ǨȗȑȄȆȄ...

11.7. ǱȄ ȫȄȆȑȒȐ ȐȉȕȖȗ
ȓȒȕȖȄȆȌȖȌ ȔȒȅȒȖȄȕȎȗȏȓȖȗȔȗ ȎȒȫȌ
ȔȉȚȌȎȏȌȔȄ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ,
ȫȉȈȑȒȐ
ȇȒȈȌȜȭȉ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǨȒ 2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ȕȔȉȈȕȖȆȄ ȋȄ
ȗțȉȜȮȉ ȐȏȄȈȌș ȗ
ȉȎȒȏȒȜȎȌȐ
ȎȄȐȓȒȆȌȐȄ,
ǰȏȄȈȌ
ȗțȉȕȖȆȒȆȄȏȌ ȗ
ȉȎȒȏȒȜȎȌȐ
ȎȄȐȓȒȆȌȐȄ,
ȓȒȈȌȇȑȗȖȄ ȕȆȉȕȖ
ȎȒȈ ȐȏȄȈȌș Ȓ
ȋȑȄțȄȫȗ ȒțȗȆȄȭȄ
ȊȌȆȒȖȑȉ ȕȔȉȈȌȑȉ
ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ
ȐȄȑȌȘȉȕȖȄȚȌȫȉ
Ȍ ȒȅȉȏȉȊȉȑȌ
ȆȄȊȑȌ ȉȎȒȏȒȜȎȌ
ȈȄȑȌ ȗ ȇȒȈȌȑȌ,
ȓȒȈȌȇȑȗȖȄ ȕȆȉȕȖ
ȎȒȈ ȐȏȄȈȌș Ȓ
ȋȑȄțȄȫȗ ȒțȗȆȄȭȄ
ȊȌȆȒȖȑȉ ȕȔȉȈȌȑȉ
ǳȒȕȖȄȆȬȉȑ
ȔȒȅȒȖ-ȕȎȗȏȓȖȗȔȄ
ȎȒȫȄ ȔȉȚȌȎȏȌȔȄ,
ȓȒȈȌȇȑȗȖȄ ȕȆȉȕȖ
ȎȒȈ ȐȏȄȈȌș Ȓ
ȋȑȄțȄȫȗ ȒțȗȆȄȭȄ
ȊȌȆȒȖȑȉ ȕȔȉȈȌȑȉ

ȒȅȉȋȅȉȥȉȑȄ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ, ȕȏȌȎȉ
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ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǱǦǲ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

ǥȔȒȫ ȗțȉȕȑȌȎȄ,
ȕȏȌȎȉ, ȆȌȈȉȒ
ȋȄȓȌȕ

ǧȔȄȈ
ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǱǦǲ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

20.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

ǸȄȎȖȗȔȄ ȋȄ
ȑȄȅȄȆȎȗ ȔȒȅȒȖȄ,
ȕȏȌȎȄ

ǧȔȄȈ
ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǮȄȑȚȉȏȄȔȌȫȄ ȋȄ
ȐȏȄȈȉ

x

ǵȓȉȚȌȘȌțȄȑ ȚȌȬ 12 - ǷȑȄȓȔȉȥȌȆȄȭȉ ȕȓȒȔȖȕȎȌș ȄȎȖȌȆȑȒȕȖȌ
ǤȎȖȌȆȑȒȕȖȌ

12.1. ǬȋȔȄȈȄ ȓȔȉȈȏȒȇȄ
ȄȎȄȖȄ ȎȒȫȌ ȔȉȇȗȏȌȜȗ
ȕȌȕȖȉȐ ȜȎȒȏȕȎȒȇ
ȕȓȒȔȖȄ

12.2. ǳȒȓȌȕ Ȍ ȄȑȄȏȌȋȄ
ȕȖȄȭȄ ȕȓȒȔȖȕȎȉ ȒȓȔȉȐȉ
Ȍ ȔȉȎȆȌȋȌȖȄ, ȕȓȒȔȖȕȎȌș
ȖȉȔȉȑȄ Ȍ ȕȄȏȄ ȗ
ȜȎȒȏȄȐȄ (6 ȕȔȉȈȭȌș Ȍ
19 ȒȕȑȒȆȑȌș)
12.3. ǷȑȄȓȔȉȥȉȭȉ
ȗțȉȜȮȄ ȇȔȄȈȄ ȗ
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȌ ȇȔȄȈȕȎȌș
ȜȎȒȏȕȎȌș ȖȄȎȐȌțȉȭȄ Ȍ
ȐȄȑȌȘȉȄȕȖȄȚȌȫȄ

ǬȑȈȌȎȄȖȒȔ

ǱȄȈȏȉȊȑȌ
ȒȔȇȄȑȌ/
ȌȑȕȖȌȖȗȚȌȫȉ/
ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȉ

ǳȒȖȔȉȅȑȄ
ȘȌȑȄȑȕȌȫȕȎȄ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ

Ƿ 2010.
ȇȒȈȌȑȌ

ǬȋȔȄȥȉȑ ȓȔȉȈȏȒȇ
ȄȎȄȖȄ ȎȒȫȌ
ȔȉȇȗȏȌȜȗ
ȕȌȕȖȉȐ ȜȎȒȏȕȎȒȇ
ȕȓȒȔȖȄ,
ȖȄȎȐȌțȉȭȄ

ǷȖȆȔȥȉȑȌ ȑȄȚȔȖȌ
ȓȒȈȋȄȎȒȑȕȎȌș
ȄȎȄȖȄ ȎȒȫȌ
ȈȉȘȌȑȌȜȗ
ȕȌȕȖȉȐ
ȜȎȒȏȕȎȒȇ
ȕȓȒȔȖȄ,
ȖȄȎȐȌțȉȭȄ

ǧȔȄȈ
ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǵȄȆȉȋ ȕȓȒȔȖȒȆȄ
ǰȌȑȌȕȖȄȔȕȖȆȒ
ȒȐȏȄȈȌȑȉ Ȍ
ȕȓȒȔȖȄ
ǰȌȑȌȕȖȄȔȕȖȆȒ
ȓȔȒȕȆȉȖȉ

0 ȈȌȑȄȔȄ

Ƿ 2010.
ȇȒȈȌȑȌ

ǳȒȓȌȕȄȑȄ
ȒȓȔȉȐȄ Ȍ
ȔȉȎȆȌȋȌȖȌ,
ȖȉȔȉȑȌ Ȍ ȕȄȏȉ

ǷȔȄȥȉȑȄ Ȍ
ȒȅȫȄȆȬȉȑȄ
ȄȑȄȏȌȋȄ ȕȖȄȭȄ

ǧȔȄȈ
ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǵȄȆȉȋ ȕȓȒȔȖȒȆȄ
ǼȎȒȏȉ

0 ȈȌȑȄȔȄ

ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȑȉ
ȐȄȑȌȘȉȕȖȄȚȌȫȉ
Ȍ ȖȄȎȐȌțȉȭȄ

ǥȔȒȫ ȒȈȔȊȄȑȌș
ȐȄȑȌȘȉȕȖȄȚȌȫȄ
Ȍ ȖȄȎȐȌțȉȭȄ,
ȅȔȒȫ ȗțȉȕȑȌȎȄ,
ȓȒȆȉȮȄȑ
ȓȔȒȚȉȑȄȖ

ǧȔȄȈ
ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǵȄȆȉȋ ȕȓȒȔȖȒȆȄ
ǼȎȒȏȉ

800.000,000
ȈȌȑȄȔȄ

ǴȒȎȒȆȌ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
ȒȈ 2011.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲțȉȎȌȆȄȑȌ
ȔȉȋȗȏȖȄȖ
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ȕȔȉȈȕȖȄȆȄ Ȍȋ
ȅȗȱȉȖȄ ȎȒȫȌ ȕȉ
ȌȋȈȆȄȫȄȫȗ ȋȄ
ȜȎȒȏȕȎȌ
ȕȓȒȔȖ,ȕȏȌȎȉ,
ȆȌȈȉȒ ȋȄȓȌȕȌ

12.4. ǷȕȓȒȕȖȄȆȬȄȭȉ
ȕȖȄȑȈȄȔȈȄ ȗ ȒȅȏȄȕȖȌ
ȌȋȇȔȄȈȭȉ ȕȓȒȔȖȕȎȌș
ȒȅȫȉȎȄȖȄ

12.5. ǬȋȇȔȄȈȌȖȌ,
ȄȈȄȓȖȌȔȄȖȌ,
ȔȉȎȒȑȕȖȔȗȕȄȖȌ Ȍ
ȒȈȔȊȄȆȄȖȌ ȕȓȒȔȖȕȎȉ
ȒȅȫȉȎȖȉ Ȍ ȖȉȔȉȑȉ ȎȒȫȉ
ȎȒȔȌȕȖȉ ȒȔȇȄȑȌȋȄȚȌȫȉ Ȍ
ȜȎȒȏȉ (ȋȄȖȆȒȔȉȑ ȅȄȋȉȑ,
ȄȖȏȉȖȕȎȄ ȕȖȄȋȄ,
ȕȖȔȉȬȄȑȄ, ȎȗȇȏȄȑȄ,
ȕȖȉȑȄ ȋȄ ȓȉȭȄȭȉ)
12.6. ǲȔȇȄȑȌȋȒȆȄȖȌ
ȒȅȗȎȉ ȌȏȌ ȖȔȉȑȌȑȇȉ Ȍ
ȕȉȐȌȑȄȔȉ ȋȄ ȖȔȉȑȉȔȄ, Ȍ
ȔȗȎȒȆȒȈȌȒȚȄ ȕȓȒȔȖȕȎȌș
ȗȈȔȗȊȉȭȄ ȎȄȒ Ȍ
ȓȔȉȘȉȕȒȔȄ ȘȌȋȌțȎȉ
ȎȗȏȖȗȔȉ
12.7. ǲȅȉȋȅeȈȌȖȌ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ ȋȄ ȕȓȒȔȖ ȗ
ȅȗȱȉȖȗ ȇȔȄȈȄ

ǰȌȑȌȕȖȄȔȕȖȆȒ
ȒȐȏȄȈȌȑȉ Ȍ
ȕȓȒȔȖȄ
ǰȌȑȌȕȖȄȔȕȖȆȒ
ȓȔȒȕȆȉȖȉ
ǧȔȄȈ
ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ,
ǵȄȆȉȋ ȕȓȒȔȖȒȆȄ
ǧȔȄȈ
ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǵȄȆȉȋ ȕȓȒȔȖȒȆȄ
ǼȎȒȏȉ
ǰȌȑȌȕȖȄȔȕȖȆȒ
ȒȐȏȄȈȌȑȉ Ȍ
ȕȓȒȔȖȄ
ǰȌȑȌȕȖȄȔȕȖȆȒ
ȓȔȒȕȆȉȖȉ

Ƿ 2010.
ȇȒȈȌȑȌ

ǷȕȓȒȕȖȄȆȬȉȑȌ
ȕȖȄȑȈȄȔȈȌ ȗ
ȒȅȏȄȕȖȌ
ȌȋȇȔȄȈȭȉ
ȕȓȒȔȖȕȎȌș
ȒȅȫȉȎȄȖȄ

ǷȕȓȒȕȖȄȆȬȉȑȌ
ȕȖȄȑȈȄȔȈȌ Ȍ
ȈȔȗȇȉ ȆȔȕȖȉ
ȔȉȇȗȏȄȖȌȆȄ, ȅȄȋȄ
ȓȒȈȄȖȄȎȄ

OȈ 2011- 2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǬȋȇȔȄȥȉȑȌ,
ȄȈȄȓȖȌȔȄȑȌ,
ȔȉȎȒȑȕȖȔȗȌȕȄȑȌ
Ȍ ȒȈȔȊȄȆȄȑȌ
ȕȓȒȔȖȕȎȌ
ȒȅȫȉȎȖȌ Ȍ ȖȉȔȉȑȌ

ǥȔȒȫ ȑȒȆȒ
ȌȋȔȄȥȉȑȌș,
ȄȈȄȓȖȌȔȄȑȌș,
ȔȉȎȒȑȕȖȔȗȌȕȄȑȌș
ȒȅȫȉȎȄȖȄ Ȍ
ȖȉȔȉȑȄ ȋȄ ȕȓȒȔȖ

ǮȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ
5 ȓȗȖȄ
ȇȒȈȌȜȭȉ, ȒȈ
2011-2014.
ȇȒȈȌȑȉ

ǲȈȔȊȄȑȌ
ȖȔȉȑȌȑȋȌ ȌȏȌ
ȒȅȗȎȉ

ǥȔȒȫ ȖȔȉȑȌȑȇȄ
ȌȏȌ ȒȅȗȎȄ Ȍ
ȗțȉȕȑȌȎȄ,
ȌȋȆȉȜȖȄȫȌ ,
ȕȏȌȎȉ

ǧȔȄȈ
ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ
ǵȄȆȉȋ ȕȓȒȔȖȒȆȄ

x

Ƿ 2010.
ȇȒȈȌȑȌ Ȍ
ȎȒȑȖȌȑȗȌȔȄȑȒ

ǲȅȉȋȅȉȥȉȑȄ
ȕȔȉȈȕȖȆȄ

ǬȋȑȒȕ ȅȗȱȉȖȕȎȒȇ
ȘȒȑȈȄ ȑȄ
ȇȒȈȌȜȭȉȐ
ȑȌȆȒȗ

ǧȔȄȈ
ǵȐȉȈȉȔȉȆȒ
ǧȔȄȈȕȎȄ ȗȓȔȄȆȄ

40.000.000,00
ȈȌȑȄȔȄ

x

x
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ǰȏȘȍȒȍ Ȗ ...
* ǶȌ ȞȐȰȈ ȊȖȌȐ ȝȐȰȈȌț ȗțȚȍȊȈ, ȌȖ ȞȐȰȈ șȈȔȖ ТȍȌȈȕ. - ǴȐȠȍȓ Ȍȍ ǴȖȕȚȍȱ
* ǻ ȔȓȈȌȖșȚȐ ȒȖ ȕȍ țȟȐ, ț șȚȈȘȖșȚȐ ȚȈТ șȍ ȔțȟȐ. - ǵȈȘȖȌȕȈ ȐȏȘȍȒȈ
* ǴȓȈȌȖșȚ ȕȈȓȈȏȐ ȊȘȍȔȍȕȈ Ȑ șȕȈȋȍ ȏȈ șȊȍ: ȔȓȈȌ ȟȖȊȍȒ ȕȍ ȊȐȌȐ ȒȘȈТȈ ȕȐ
șȊȖТȖТ șȕȈȏȐ ȕȐ șȊȖȔ ȊȘȍȔȍȕț. - ǴȍȠȈ ǹȍȓȐȔȖȊȐȲ
* ... ȔȓȈȌȖșȚ Тȍ șȘȍȚȕȈ, ТȍȘ ȏȈ ȱț ȗȖșȚȖТȐ ȉțȌțȲȕȖșȚ. - ǵȐȒȖȓȈТ ǫȖȋȖȰ
* ǷȖ ȔȍȘȌȍȊȐȕȈȔȈ ȔȈȠȚȍ ț ȔȓȈȌȖșȚ ȝȘȈȉȘȖ șȍ ȗȖȗȕȐ. ǺȈȔȖ Țȍ ȟȍȒȈ ȖȕȈ
ȓȍȗȈ, ȈȓȐ ȓțȒȈȊȈ ȌțȋȈ. ǰ ȎȐȊȐ. ǹȈșȊȐȔ ȎȐȊȐ. ǵȍ ȋȘȐȞȒȈТ ȒȈȖ ȔȐȠ ȌȈȕȍ.
ȀȐȘȖȒȖ ȎȊȈȲȐ ȊȈȏȌțȝ. ǷȘȍșȚȐȎȐ ȊȍȚȈȘ Ȑ ȗȚȐȞȍ. РȍȘ, ȕȈТȏȈȌ, șȊȍ ȒȘȈȚȒȖ
ȚȘȈТȍ: ȖȩȍȌȕȖȔ ȕȈșȔȍТȈȕȐ ț ȖȋȓȍȌȈȓț ȕȍȒȖȔ ȌȖȉȐТț ȏȉȖȘȈȕȖ ȓȐȞȍ. ǯȈȚȖ
ȎȐȊȐ. Ǩȓ șȈșȊȐȔ! - ǴȐȒȈ ǨȕȚȐȲ

ǴȓȈȌȖșȚ Тȍ ȕȈТȓȍȗȠȍ ȌȖȉȈ ȎȐȊȖȚȈ, ȕȍȲȍȔȖ ȌȖȏȊȖȓȐȚȐ ȌȈ ȕȍȒȐ ,,ȘȍȠȐȊȐ“
ȗȘȖȉȓȍȔȐ țȕȐȠȚȍ ȔȓȈȌȖșȚ ǵǨȀǶР ȖȔȓȈȌȐȕȐ.
ǿȓȈȕȖȊȐ ȘȈȌȕȍ ȋȘțȗȍ ȏȈ ȐȏȘȈȌț ǳǨǷ-Ȉ

ǲȖȘȐȠȲȍȕȈ ȓȐȚȍȘȈȚțȘȈ:
1.
,ǰȊȈȕȈ ǲȖȊȈȟȍȊȐȲ, ǯȖȘȈ ǲȘȱȈТȐȲ, „ǵȈȞȐȖȕȈȓȕȈ ǹȚȘȈȚȍȋȐТȈ ȏȈ
ȔȓȈȌȍ“, ǪȓȈȌȈ ǸȍȗțȉȓȐȒȍ ǹȘȉȐТȍ, ǴȐȕȐșȚȈȘșȚȊȖ ȖȔȓȈȌȐȕȍ Ȑ șȗȖȘȚȈ,
ǩȍȖȋȘȈȌ 2008, (ǩȍȖȋȘȈȌ - ǫȓȈșȕȐȒ)-73 șȚȘ.
2.
ǺȈȚТȈȕȈ ǩȖȘȖТȍȊȐȲ, ,, ǷȘȐȘțȟȕȐȒ ȏȈ ȐȏȘȈȌț ȓȖȒȈȓȕȖȋ ȈȒȞȐȖȕȖȋ
ȗȓȈȕȈ“, ǴȐȕȐșȚȈȘșȚȊȖ ȖȔȓȈȌȐȕȍ Ȑ șȗȖȘȚȈ Ȑ ǶȘȋȈȕȐȏȈȞȐТȈ ȏȈ ȚȍȝȕȐȟȒț
șȈȘȈȌȱț șȘ ǵȍȔȈȟȒȍ (ǫǺǯ), ȗȘȖТȍȒȈȚ ȚȘȈȕșȜȖȘȔȈȞȐТȈ șțȒȖȉȈ Ȑ
ȖșȕȈȎȐȊȈȱȍ ȔȓȈȌȐȝ, ǩȍȖȋȘȈȌ 2009. ȋȖȌ.
3.
,,ǶȗȠȚȐȕȍ ț ǹȘȉȐТȐ 2008“, ǸȍȗțȉȓȐȟȒȐ ȏȈȊȖȌ ȏȈ șȚȈȚȐșȚȐȒț, ǩȍȖȋȘȈȌ
2009. ȋȖȌ. ǰǹǹǵ 1450-9075
4.
,, ǩȍȓȈ ȒȱȐȋȈ ǭȊȘȖȗșȒȍ țȕȐТȍ“
5.
,, ǬȍȒȓȍȘȈȞȐТȈ Ȗ ȰțȌșȒȐȔ ȗȘȈȊȐȔȈ ǭȊȘȖȗșȒȍ țȕȐТȍ“
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ǸȍȏȐȔȍ
ǸȍȏȐȔȍ
ǳȖȒȈȓȕȐ ȈȒȞȐȖȕȐ ȗȓȈȕ ȏȈ ȔȓȈȌȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȰȈ ȗȓȈȕ ȒȖТȍ ȗȖȊȍȏțТȍ ȕȐȏ
ȈȒȞȐТȈ Ȑ ȔȍȘȈ ȒȖТȍ ȚȘȍȉȈ ȌȈ ȉțȌț șȗȘȖȊȍȌȍȕȍ ȌȈ ȉȐ șȍ ȕȈ ȖȌȋȖȊȈȘȈТțȲȐ
ȕȈȟȐȕ ȖȌȋȖȊȖȘȐȓȖ ȕȈ ȗȖȚȘȍȉȍ Ȑ ȗȘȈȊȈ șȊȐȝ ȔȓȈȌȐȝ ț ȓȖȒȈȓȕȖТ ȏȈТȍȌȕȐȞȐ.
ǬȈ ȉȐ șȍ ȈȌȍȒȊȈȚȕȖ Ȑ ȗȓȈȕșȒȐ ȖȌȋȖȊȖȘȐȓȖ ȕȈ ȗȖȚȘȍȉȍ ȔȓȈȌȐȝ
ȕȍȖȗȝȖȌȕȖ, Тȍ ȉȐȓȖ, ȌȈ ȓȖȒȈȓȕȈ șȈȔȖțȗȘȈȊȈ ȘȈȏȊȐТȍ ȈȒȞȐȖȕȐ ȗȓȈȕ ȏȈ
ȔȓȈȌȍ.
ǳȖȒȈȓȕȐȔ ȈȒȞȐȖȕȐȔ ȗȓȈȕȖȔ șȍ ȗȘȍȌȊȐȩȈТț ȈȒȚȐȊȕȖșȚȐ ȒȖТȍ ȓȖȒȈȓȕȈ
șȈȔȖțȗȘȈȊȈ ȚȘȍȉȈ ȌȈ ȗȘȍȌțȏȔȍ ȒȈȒȖ ȉȐ ȗȖȉȖȰȠȈȓȈ ȎȐȊȖȚ ȔȓȈȌȐȝ ț ȋȘȈȌț
ǹȔȍȌȍȘȍȊț.
ǳȖȒȈȓȕȐ ȈȒȞȐȖȕȐ ȗȓȈȕ șȍ șȈșȚȖТȐ Ȑȏ șȍȌȈȔ ȖȌȍȰȈȒȈ. ǻ ȗȘȊȖȔ
ȗȘȐȒȈȏȈȕȈ Тȍ ǲȈȕȞȍȓȈȘȐТȈ ȏȈ ȔȓȈȌȍ, ǹȈȊȍȚ ȏȈ ȔȓȈȌȍ Ȑ ȚȍȓȈ ȒȖТȈ șț șȍ
ȉȈȊȐȓȈ ȐȏȘȈȌȖȔ ȖȊȖȋ ȌȖȒțȔȍȕȚȈ. ǻ ȌȘțȋȖȔ ȖȌȍȰȒț șț ȌȈȚȐ ȗȘȐȕȞȐȗȐ Ȑ
ȊȘȍȌȕȖșȚȐ ȒȈȖ Ȑ șȚȘȈȚȍȠȒȐ ȗȘȈȊȞȐ ȒȖТȐȔȈ șȍ ȘțȒȖȊȖȌȐ ȘȈȌ șȈ ȔȓȈȌȐȔȈ. ǻ
ȚȘȍȲȍȔ șț ȋȍȖȋȘȈȜșȒȐ Ȑ ȌȍȔȖȋȘȈȜșȒȐ ȗȖȌȈȚȞȐ ȋȘȈȌȈ, ȈȕȈȓȐȏȈ ȒȰțȟȕȐȝ
ȈȒȚȍȘȈ, SWOT ȈȕȈȓȐȏȈ Ȑ ȗȘȍșȍȒ șȚȈȱȈ ȗȖȓȖȎȈТȈ ȔȓȈȌȐȝ, ȒȈȖ Ȑ ȞȐȰȕȍ
ȋȘțȗȍ ȒȖТȐȔȈ șȍ ǳǨǷ ȉȈȊȐ. ǻ ȖșȚȈȓȐȔ ȖȌȍȰȞȐȔȈ șț ȗȘȐȖȘȐȚȍȚȐ, ȞȐȰȍȊȐ Ȑ
ȗȓȈȕȐȘȈȕȍ ȈȒȚȐȊȕȖșȚȐ ȏȈ ȗȍȘȐȖȌ ȖȌ ȗȍȚ ȋȖȌȐȕȈ, ȗȖȊȍȏȈȕȖșȚ șȈ ȌȘțȋȐȔ
șȚȘȈȚȍȠȒȐȔ Ȑ ȈȒȞȐȖȕȐȔ ȌȖȒțȔȍȕȚȐȔȈ, ȔȍȝȈȕȐȏȔȐ ȏȈ ȐȕȗȓȍȔȍȕȚȈȞȐТț,
ȓȐȚȍȘȈȚțȘȈ Ȑ ȗȘȐȓȖȏȐ (ȒȖȕȚȈȒȚȐ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐТȈ Ȑ ȐȕșȚȐȚțȞȐТȈ Ȑ ȌȍȖ Ȗ șȗȖȘȚț
ț ǹȔȍȌȍȘȍȊț).
ǳȖȒȈȓȕȐ ȈȒȞȐȖȕȐ ȗȓȈȕ ȏȈ ȔȓȈȌȍ ȐȔȈ ТȍȌȈȕ ȖȗȠȚȐ ȞȐȰ țȕȈȗȘȍȩȐȊȈȱȍ
ȎȐȊȖȚȈ ȔȓȈȌȐȝ ț ǹȔȍȌȍȘȍȊț Ȑ ȌȊȈȕȈȍșȚ șȗȍȞȐȜȐȟȕȐȝ, ȖȌ ȒȖТȐȝ șȊȈȒȐ ȐȔȈ
ȕȐȏȈ ȈȒȚȐȊȕȖșȚȐ.
ǶȊȈТ ȗȓȈȕ Тȍ ȘȈȩȍȕ țȏ ȠȐȘȖȒț ȗȈȘȚȐȞȐȗȈȞȐТț ȔȓȈȌȐȝ Ȑ ț șȒȈȌț Тȍ șȈ
șȊȐȔ ȌȘȎȈȊȕȐȔ ȌȖȒțȔȍȕȚȐȔȈ Ȑ șȈ ȌȖȒțȔȍȕȚȐȔȈ ǭȊȘȖȗșȒȍ țȕȐТȍ ȒȈȌȈ șț ț
ȗȐȚȈȱț ȔȓȈȌȐ.

Summary
Local Action Plan for Youth is a program that connects a series
of actions and measures that need to be implemented in order to
adequately respond to the needs and rights of all young people in the
local community.
In order to adequately plan and respond to the needs of young
people is necessary, it was, that local governments develop an action
plan for youth.
Local action plan to provide activities that local governments
should take to improve the lives of young people in the town of
Smederevo.
Local Action Plan consists of seven sections. The first shows
the Office for Youth, the Council for young people and bodies that
dealt with preparation of this document. In the second section are
given the principles and values and strategic directions which are
managed by working with young people. The third is the geographic
and demographic data of the city, analysis of key stakeholders, a
SWOT analysis and the balance position of youth and target groups
that are engaged in LAP. In other sections of the priorities, objectives
and planned activities for a period of five years, links with other
strategic and action documents, mechanisms for inplementaciju,
literature and items (contacts organizations and institutions, and part
of the sport in Smederevo).
Local Action Plan for Youth has a common goal of improving
the lives of young people in Smederevo and twelve specific, each of
which has a range of activities.
This plan has been developed with extensive participation of
young people in the Scud with all state documents and the
documents of the European Union when it comes to young people.
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158.
На основу члана 59. став 1., а у вези са чланом 66.
став 7. 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о организацији Градске управе града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008
и 4/2010), члан 16. мења се и гласи:
„Члан 16.
Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне
делатности обавља послове који се односе на:
- начин и поступак израде и доношења планских
докумената (просторне и урбанистичке планове),
усклађеност планских докумената са законском
регулативом, урбанистичко-техничке документе за спровођење планских докумената (урбанистичкe пројектe,
пројектe препарцелације, односно парцелације и исправке
граница суседних парцела), вођење и одржавање регистра
планских докумената, локални информациони систем
планских докумената, израду информација о локацији,
издавање решења о локацијским дозволама, издавање
решења о грађевинским дозволама, издавање решења
којим се одобрава извођење радова за које се не издаје
грађевинска дозвола, издавање привремених грађевинских
дозвола, постављање и уклањање мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне
намене и пловећих постројења на водном земљишту,
контролу усаглашености темеља са главним пројектом,
формирање комисије за технички преглед објеката и
издавање употребних дозвола, легализацију објеката,
вођење регистра инвеститора и издавање свих врста
потврда и уверења о којима води службену евеиденцију;
- утврђивање услова и мера заштите животне средине
у поступку доношења просторних и урбанистичких
планова, издавање сагласности на Извештај о стратешкој
процени утицаја одређених планова и програма на животну
средину, одлучивање у поступку процене утицаја пројеката
(планираних и изграђених објеката) на животну средину,
а сходно овлашћењима из Закона о процени утицаја
на животну средину; издавање дозвола за сакупљање,
транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног
и неопасног отпада, издавање одобрења и других аката у
складу са Законом о управљању отпадом, вођење евиденције
дозвола и достављање података Министарству; сарадња
са овлашћеним институцијама у чијој надлежности је
вршење контроле квалитета животне средине, прикупљање
података из ове области, обједињивање и објављивање,
обавештавање јавности о случајевима акцидента,
организовање и спровођење мера заштите становништва
у области сузбијања штетних организама, спровођење и
праћење мера на сузбијању коровске биљке амброзије;
припремање програма развоја зелених површина и праћење
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њихове реализације, проглашавање заштићених подручја
из своје надлежности, старање над заштићеним природним
добрима;
- обављање послова техничког регулисања саобраћаја
који подразумевају све мере и акције којима се утврђује
режим саобраћаја у редовним условима и у условима
радова на путу, а нарочито: усмеравање и вођење
саобраћаја, ограничење брзине или забрана кретања за
све или поједине категорије возила, одређивање простора
за паркирање и заустављање возила, снабдевање локација
аутобуских и такси стајалишта; праћење стања безбедности
саобраћаја на подручју града Смедерева и предлагање мера
за унапређење безбедности саобраћаја; давање сагласности
на саобраћајне пројекте; обављање и свих других послова
дефинисаних овлашћењима из Закона о безбедности
саобраћаја на путевима, Закона о јавним путевима, Закона
о превозу у друмском саобраћају, Закона о планирању и
изградњи, као и градским одлукама из области саобраћаја;
сарађивање са Дирекцијом за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево ЈП, Саобраћајном
полицијом, надлежним јавним предузећима и другим
органима и институцијама;
- урeђење и развој комуналних делатности, старање о
обезбеђивању материјалних и других услова за обављање
комуналних делатности, праћење и остваривање основних
комуналних функција (снабдевање водом, одвођење
отпадних вода, чишћење јавних зелених површина, јавна
расвета итд.), праћење и доношење програма и планова
комуналних предузећа на територији града и њихове
реализације са предлагањем одговарајућих мера, израду
нацрта одлука из области комуналних делатности;
- друге послове у складу са законом, Статутом и
другим прописима.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-114/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
159.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 81. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и члана
7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАЉА
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје Месне заједнице Раља
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(у даљем тексту: Месна заједница) за период од 5 (пет)
година, почев од 01.11.2010. године.

17. септембар 2010. године

приходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез
на доходак грађана у складу са законом који уређује порез
на доходак грађана.

Члан 2.
Члан 7.

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери ........................................... 60%
- Изградња инфраструктуре (изградња канализације,
изградња водоводне мреже, реконструкција НН- мреже,
изградња свлачионице и ловачког дома, изградња сеоских
улица, насипање њивских и сеоских путева),
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу (Дом културе, школа, здравствена амбуланта,
црква, зелене површине, гробља, депоније);
II Текући трансферири............................................ 40 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
(уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, путева,
гробља, депонијa),
- За одржавање објеката од значаја за Месну заједницу
(одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.),
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана и других институција у области основног
образовања, културе, примарне здравствене заштите,
спорта и физичке културе),
- Редовна делатност месне заједнице.

Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних
примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује
порески орган у складу са Законом.

Члан 3.

Члан 10.

Самодопринос се уводи по стопи и то:
На зараде, односно плате запослених
На приход од пољопривреде и шумарства
На приход остварен од самосталних делатности на који се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом
4. На пензије остварене у земљи и иностранству
1.
2.
3.

2%
5%
2%
2%

Члан 4.
Укупно
планирана
средства
самодоприноса
номинално износе 15.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад
планираног износа, вишак средстава биће враћен на
законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима
самодоприноса.

Самодопринос се не може уводити на примања и
имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери
могу
добровољно
уплаћивати
самодопринос по основу пензија остварених у земљи и
иностранству на основу писане изјаве.
Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати
у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих
личних примања, односно у роковима за наплату пореза и
доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који
се воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.

Савет Месне заједнице располаже средствима
самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси
планове
коришћења
средстава
самодоприноса,
усваја годишње извештаје о извршавању програма
самодоприноса и подноси га збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу
Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице
локалне самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.

Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а
средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни
већина од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде ( плате
запослених ), приходи од пољопривреде и шумарства,

Члан 13.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 14.
Одлуку објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 439-8/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

17. септембар 2010. године
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160.
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Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006), члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 68. став 2. и члана 78. став 2. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008) и чланова 7. и 9. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ РАЉА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ
Члан 1.

Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Раља,
који ће се одржати 10.10.2010. године, образује се Комисија
за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Раља.

ОД Л У КУ

Члан 2.

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАЉА

У Комисију за спровођење референдума именују се:

Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Раља.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Раља, грађани ће се изјаснити
о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Раља.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 10. октобра 2010. године, у
времену од 07 до 20 часова.
Члан 4.
Гласање грађана о питању које је предмет референдума
обавиће се на бирачком месту за избор одборника
Скупштине града Смедерева.
Члан 5.
Одлуку објавити
у „Службеном листу града
Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Раља.

1. Топлица Николић, за председника
Радослав Марковић, за заменика председника
2. Горан Ђорђевић, за члана
Синиша Ђорђевић, за заменика члана
3. Ратко Стојковић, за члана
Жељко Перишић, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење
референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе
на гласачким местима
- утврђује укупан број грађана који имају право
изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за
гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате
референдума и подноси Скупштини града Смедерева
и савету Месне заједнице извештај о спроведеном
референдуму,
- врши и друге послове утврђене Законом и Статутом
града Смедерева.
Члан 4.

Број 439-8/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
161.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98) и чланова 7. и 11. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 439-8/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
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162.
На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009 и 81/2009-испр.), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је
П Л А Н

17. септембар 2010. године

одређују се следеће катастарске парцеле : 936/1, 936/4,
935/2, 1121/3, 1121/2, 1121/16, 1121/14, 1121/1, 1121/4,
1122/2, 1123/1, 1123/2, 1124/3, 1124/10, 1124/8, 1124/6,
1204/1 (пут), 1203/1 (пут) и 984 (пут);

у другој фази реализације као грађевинско подручје
одређују се следеће катастарске парцеле : 1126/3, 1127/2,
1127/3, 1128/4, 1129/1, 1130, 1131/1, 1131/2, 1152, 1153,
1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163,
1175, 1176/1, 1176/2, 1177, 1178, 1179;

у трећој фази реализације за ново јавно грађевинско
земљиште се одређују : 965, 964, 961, 960, 963, 1165, 1167,
1168, 1169/1, 1169/2, 1169/3, 1169/4, 1173/1, 1173/2, 1173/3,
1173/4, 1172, све к.о. Вучак.

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ‘’ЦЕНТРАЛНО ГРОБЉЕ’’
У СМЕДЕРЕВУ
I ОПШТИ ДЕО

II ПЛАН НАМЕНЕ - КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ
РЕШЕЊА

1. Повод и циљ за израду Плана детаљне регулације

1. Подела земљишта обухваћеног Планом

Повод за узраду Плана детаљне регулације је
заснован на предлогу спровођења Генералног плана
„Смедерево 2020“ („Службени лист општине Смедерево“,
број 9/2006), кроз урбанистичке инструменте спровођења
наведеног планског документа, са циљем реализације
конкретних планских решења, у овом случају изградње
објеката у грађевинском подучју изван насељеног места,
односно дефинисања грађевинског подручја и одређивања
површина јавне намене.

У граници Плана дефинише се основна подела
земљишта на:

Грађевинско земљиште и

Шумско земљиште.
Планом детаљне регулације се укупна површина
грађевинског земљишта одређује као површина јавне
намене, односно површина за изградњу објеката јавне
намене.
Шумско земљиште задржава постојећу намену,
одређује се као шумско земљиште и може бити у
различитом режиму власништва. Обухвата катастарске
парцеле: 957, 958, 959, 966/1, 966/2, 967, 968, 969/4, 969/5,
969/6, 969/3, 969/2, 970, 1170, 1169/6, 1169/5, 1169/7 и 1166,
све к.о. Вучак.

2. Правни основ
Правни основ израде Плана детаљне регулације је :
- Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије”, број 72/2009 и 81/2009)
- Правилник о садржини, начину израде, начину
вршења стручне контроле урбанистичког плана, као
и условима и начину стављања плана на јавни увид
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 12/2004).
3. Плански основ
Плански основ израде Плана детаљне регулације
је Генерални план «Смедерево 2020.» (“Службени лист
општине Смедерево”, број 9/2006).
4. Граница Плана и обухват грађевинског подручја
Граница плана детаљне регулације је дефинисана са
севера делом саобраћајнице, путног правца Р100 - М1.10,
градске обилазнице, односно линија крајњих тачака
попречног профила саобраћајнице. На истоку је граница
дефинисана синором катастарских парцела бр. 11331/1,
1152, 1153, 1157, 1158, 1159, 1181, 1162, 1163, 1179, јужно
синором катастарских парцела бр. 1178, 1177, 1176/1,
1176/2, 1174, 1172, 1170, југозападно се граница наставља
синором кат. парц. бр. 970, 969, 968, 967, 966, 965, 962
и 960, и са западне стране граница плана иде синором
катастарских парцела бр. 961, 965 и 986, све к. о. Вучак.
Површина укупног простора обухваћеног Планом
износи: Пук= 47.03 ha.
Грађевинско подручје се обухвату Плана дефинише
фазно, и то:

у првој фази реализације као грађевинско подручје

2. Подела простора на посебне зоне и целине
Основни критеријуми поделе на зоне и целине су :
природни услови - морфолошке, геолошке и хидролошке
карактеристике терена, планирана намена и организација
простора у обухвату плана, карактер планираних
активности - саобраћајно и инфраструктурно опремање,
груписање централних, услужних и економских садржаја и
дефинисање површина за сахрањивање.
Према наведеним критеријумима поделе на зоне и
целине, и на основу концепта планског решења у обухвату
плана се јасно сагледавају карактеристичне зоне, односно
грађевинске целине које се међусобно разликују по
основним карактеристикама: намени, положају у простору,
начину уређења и изградње.
Графичким прилогом бр. 5 - Подела на карактеристичне
зоне и целине са истим правилима грађења, приказана је
подела на следеће карактеристичне зоне :
A. Зона саобраћајних, комуналних површина и
инфраструктурних система
Б. Зона површина за сахрањивање
В. Зона централних, услужних и економских
садржаја
Г. Зона зелених површина
3. Биланс површина у обухвату Плана
Укупна површина простора третираног Планом
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детаљне регулације је Пук = 47.03 ha.
Површина укупног грађевинског земљишта у обухвату
плана је Пук = 37.65 ha.
Површина планираног грађевинског земљишта у
обухвату плана је Пук = 35.13 ha.
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Површина шумског земљишта у обухвату плана је Пук
= 9.38 ha.
Планом је утврђен биланс површина у оквиру I фазе
реализације комплекса гробља.

Табела бр. 1 Биланс површина
Површина
(ha)

Површина
(%)

2. 52

5. 36

Планирана приступна саобраћајница

0. 27

0. 58

Паркинг површине

0. 65

1. 38

Унутрашње комуникације

1. 62

3. 44

2. 54

5. 40

1. 16

2. 47

Двострука гробна места

2. 45

5. 21

Једнострука
места

1. 00

2. 12

Гробно
поље
за
сахрањивање
других
вероисповести

0. 21

0. 45

Р о з а р и ј у м ,
колумбаријум, озаријум

0. 39

0. 83

Укупно

5. 21

11. 08

ЦЕНТРАЛНИ, УСЛУЖНИ И ЕКОНОМСКИ
САДРЖАЈИ

1. 08

2. 30

Заштитно зеленило

0. 89

1. 89

Декоративно зеленило

0. 25

0. 53

Зелене површине

0. 16

0. 34

1. 30

2. 76

I ФАЗА КОМПЛЕКСА

10. 13

21. 54

II ФАЗА КОМПЛЕКСА

19. 62

41. 72

III ФАЗА КОМПЛЕКСА

5. 38

11. 44

35. 13

74. 70

9. 38

19. 94

47. 03 ha

100 %

Намена
земљишта

Садржаји

Грађ. земљ.
(постојеће)

Постојећа саобраћајница (обилазница)

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ (планирано)

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупно
ПОВРШИНЕ ЗА САХРАЊИВАЊЕ
Гробнице
Гробна
поља
за
сахрањивање
путем
укопа

Гробна поља специјалне
намене

гробна

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Укупно

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ (планирано)
ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
ПОВРШИНА ПЛАНА (укупно)
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4. Концепт планског решења
Концепт планског решења базиран је на основу
опредељених смерница фазне реализације комплекса, у
складу са исказивањем потреба обезбеђивања површина
за сахрањивање, као и поставке централизовања свих
садржаја у функцији сахрањивања гробља, тако да
обезбеђују функционалност у свим фазама реализације и
потребног инфраструктурног опремања.
Планско решење је засновано на геометријском
начину обликовања односно ортогоналној основној
структури гробних поља и унутрашњих пешачко-колских
комуникација - алеје, стазе и комуникације. Са становишта
искоришћености, једноставности и прегледности, овакав
геометријски начин обликовања простора гробља је
најповољнији.
Пејсажно обликовање простора ублажава правилан
систем гробних поља, тако да је функционална поставка,
обликовање и уређење гробља наглашено пејсажним
карактером. Зелене површине у комплексу, као зелени
заштитни појасеви постављени ободно, имају улогу не само
амбијенталног и визуелног карактера, већ и микроеколошку
улогу побољшања услова, и то смислу заштите од ветра,
осунчања, испарења и сл.
Главни колски улаз планиран је са приступне
саобраћајнице на источној страни комплекса гробља,
где се планира и паркинг површина. Главни пешачки
улаз у комплекс гробља обезбеђен је планиране паркинг
површине, и предвиђена је изградња тзв. Источне капије.
На овом улазу је потребно поставити портирницу. Од
Источне капије се планира Улазна алеја до Зоне изградње
- површине за изградњу објеката централних, услужних
и економских садржаја. Дуж ове алеје, са леве стране се
планира простор за изградњу објеката услужног карактера.
На овој површини предвиђа се и Пословно-технички блок
- радионице, гараже, магацини, сервиси, и сл. Са десне
стране, северно од Улазне алеје, резервише се површина
која се уређује као зелена површина са партерним
декоративним зеленилом, до реализације исказаних потреба
за проширењем капацитета првенствено за сахрањивање, у
случају потребе за масовним сахрањивањем, проширења
површина за изградњу објеката услужних и осталих
садржаја, проширења паркинг површина, и сл., и то у
периоду након попуњавања планираних капацитета.
Од Гробног центра, води се Централна алеја,
оријентисана у правцу исток-запад. Дуж ове алеје се
формирају по 2 гробна поља (Графички прилог бр. 6
План намене површина - гробна поља бр. 1,2,3,4) са леве
и десне стране алеје, планирана за изградњу гробница.
Завршетак ове алеје је на мањем полукружном одморишту,
уређеном и опремљеном потребним садржајима. На овом
одморишту, се Централна алеја укршта са Главном алејом,
оријентисаном у правцу север-југ, од потеза обилазнице до
јужне границе I фазе. У складу са реализацијом комплекса
и планским концептом резервисања површине у северном
делу комплекса за изградњу сервисне саобраћајнице,
непосредно уз коридор обилазнице, на завршетку Главне
алеје у северном делу комплекса до обилазнице, планира
се отварање још једног пешачког улаза у комплекс, и
формирање Северне капије.
Од алеја се рачва правилан систем комуникација
и стаза, које повезују остала гробна поља - парцеле.
Гробна поља су углавном правилних облика, и планирана
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у зависности од начина сахрањивања. Планирано је
озелењавање по ободу и унутар гробних поља, у зависности
од распореда гробних места. Гробна поља је неопходно
уредити потребним мобилијаром - клупама за одмор,
кантама за смеће, чесмама, обележјима, планом гробних
места, и сл.
Уз јужну границу комплекса гробља, димензионисана
су два гробна поља - бр. 18 и 19, неправилног троугаоног
облика, која су погодна за специфичне садржаје - розаријум,
озаријум, костурница, уколико се искаже потреба за
овим садржајима, а до тада се ове површине уређују
декоративним зеленилом.
У оквиру Главног гробног центра се планирају
објекти централног карактера, односно основни пратећи
садржаји у функцији гробља - капеле, мртвачница,
хладњаче, опроштајна дворана са пратећим садржајима.
Главна оријентација објекта је према Опроштајном
-церемонијалном тргу, у правцу исток-запад. Планирани
трг треба да буде адеквтано партерно уређен. У истој зони,
се планира и објекат Управне зграде, који је оријентисан
са улазом према планираној приступној саобраћајници. За
овај објекат се планира засебан колски улаз са приступне
саобраћајнице као би се избегло мешање токова саобраћаја
службених лица са корисницима гробља, као и засебна
паркинг површина.
У оквиру ове Зоне, на крајњем југо-источном делу,
предвиђа се простор за одлагање смећа и цвећа - депонија.
По ободу комплекса, планира се подизање заштитне
ограде и формирање заштитног зеленог појаса, које има
не само визуелно-естетску функцију, већ и санитарнохигијенску и микроеколошку вредност. У коридору
планиране приступне саобраћајнице, предвиђено је
формирање дрвореда, као и дуж алеја у комплексу. Главни
улаз у комплекс, Гробни центар са опроштајним тргом,
одморишта, резервисане зелене површине, као и гробна
поља, треба да имају посебан концепт озелењавања.
Систем комуникација и стаза, повезује различите зоне
и површине у јединствену целину, тако да је предложеним
концептом омогућена етапна реализација изградње у
оквиру I фазе.
5. Трасе, капацитети и потребно земљиште
саобраћајну и комуналну инфраструктуру

за

5.1. Саобраћајна инфраструктура
Стратешки концепт саобраћајног решења прикључења
комплекса „Централног гробља“ на ванградску саобраћајну
путну мрежу, заснован је на предлогу увођења планирања,
дефинисања и пројектовања раскрсница са кружним током
кретања, у зони укрштања градске обилазнице и примарних
градских саобраћајница ул. Петријевске, ул. Коларске и ул.
Вучачке. Зона укрштаја ул. Вучачке и градске обилазнице
се у односу на комплекс гробља, налази на крајњој
источној граници обухвата овог плана. Поред могућности
дефинисања раскрснице са кружним током кретања у
овој зони, подразумева се и могућност планирања ободне,
односно транзитне саобраћајнице дуж источне границе
комплекса са укључењем, тј. са дефинисањем саобраћајног
приступа на комплекс гробља. Предложено решење је
предвиђено у каснијим фазама експлоатације комплекса,
односно са планираним попуњавањем капацитета у првој
и другој фази. Преиспитивање оправданости и могућности,
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као и доношење одлука о изградњи односно увођењу овог
типа раскрсница, вршило би се кроз израду одговарајућих
саобраћајних студија, урбанистичке и пројектне
документације.
Саобраћајни приступ комплексу гробља, у првој
фази изградње, обезбеђен је са некатегорисаног путног
правца Р100-М.10, односно градске обилазнице, чији се
појас регулације планом задржава у постојећем стању, уз
могућност проширења коловоза и изградње путних обејката
и садржаја у путном појасу. Саобраћајни прикључак са
обилазнице се остварује формирањем уливно-изливне траке
у коридору обилазнице и приступног пута, на месту улива
постојећег некатегорисаног пута, катастарска парцела
бр. 1204/1. Аналитички елементи уливно/изливне траке у
појасу обилазнице биће дефинисани посебним пројектима
у оквиру парцеле обилазнице, у фази реализације
предвиђених садржаја. Планирана ширина појаса
регулације приступне саобраћајнице је 12.00 m, у дужини
од 176.00 m, у I фази изградњe. На овај начин обезбеђен је
саобраћајни приступ локацији, имајући у виду све три фазе
реализације комплекса. Аналитички елементи планиране
саобраћајнице дати су у оквиру I фазе, а резервише се
површина за изградњу у оквиру II и III фазе реализације,
када ће се урбанистичком и пројектном документацијом,
саобраћајница регулационо и нивелационо усаглашавати
са изведеним делом у оквиру прве фазе.
Непосредно уз путни појас обилазнице, од западне
границе плана, резервише се површина за изградњу
сервисне саобраћајнице и додатних капацитета паркинг
површина, са појасом регулације од 20.00 m у дужини
од 300.00 m. Резервисана површина се предвиђа за
реализацију у II фази, када се планира и отварање северног
улаза у комплекс гробља, који би имао пешачки карактер.
До реализације планираних садржаја, ова резервисана
површина, се уређује као слободна зелена површина.
Планом детаљне регулације је предвиђена изградња
паркинг површина за посетиоце и службеног паркинга,
укупне површине од 0.65 ha.
Укупна површина потребног земљишта за изградњу
саобраћајне инфраструктуре износи 0.92 ha.
5.2. Комунална инфраструктура
Комунална инфраструктура - примарна електроенергетска и водоводна мрежа, као и интерна електроенергетска, водоводна и канализациона мрежа и објекти
се предвиђају у коридорима саобраћајница и унутрашњих
пешачко-колских комуникација у комплексу гробља,
тако да се за ову намену не предвиђа издвајање посебног
земљишта. Земљиште потребно за изградњу комуналне
инфраструкруре, условно се дефинише ширином
заштитних појаса ових инфраструктурних система у складу
са стандардима, прописима и нормативима из наведених
области.
Предвиђени капацитети примарне комуналне
инфраструктуре планирани су да обезбеде потребе у свим
фазама реализације. Планом су дефинисане трасе полагања
у оквиру I фазе реализације, а кроз даљу разраду II и III
фазе, изградња разводних мрежа дефинисаће се пројектним
решењима у складу са изведеним делом мреже и правилима
уређења и грађења из овог Плана.
5.2.1. Електроенергетска мрежа и објекти
У обухвату Плана детаљне регулације је изграђена
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надземна електроенергетска мрежа DV 10kV. Траса
измештања се предвиђа у коридору - путном појасу
обилазнице, и то изградњом подземног вода, у укупној
дужини дуж северне границе комплекса гробља од 704.00
m, дуж границе I фазе, одсносно у складу са пројектним
решењем. Земљиште потребно за полагање подземног вода,
условно је дефинисано ширином заштитног појаса у складу
са техничким нормативима, стандардима и прописима из
ове области, и износи 2.00 m обострано од осе положеног
далековода.
Напајање електричном енергијом се предвиђа из
планиране типске монтажне слободностојеће ТС 10/0,4
kV. Димензије трансформатске станице су 3.40х4.40 m, а
њено постављање је предвиђено у северо-источном делу
комплекса, непосредно до паркинг површине.
Примарна електроенергетска мрежа, као и интерна/
разводна мрежа се полаже у коридорима саобраћајница и
унутрашњих пешачко-колских комуникација у комплексу
гробља.
План инфраструктуре приказан је Графичким
прилогом бр. 10.
5.2.2. Водоводна мрежа
Снабдевање санитарном водом предвиђено је са
постојећег цевовода PVC Ø200, изграђеног у ул. Коларској,
и то изградњом дистрибутивног цевовода PVC Ø150, у
појасу обилазнице, у дужини од 1.200 m. Заштитни појас
дистрибутивног цевовода износи 2.50 m обострано од осе
положеног цевовода.
На овај цевовод се предвиђа прикључење интерне
водоводне мреже у оквиру комплекса, пречника Ø110,
преко које се обезбеђује хидрантска мрежа, и мреже Ø 50 за
потребе снабдевања санитарном водом.
Заштитни појас цевовода дефинисаће се пројектном
документацијом у односу на пречник положеног цевовода,
и износи минимално 1.50 m обострано.
Прикључење објеката је предвиђено преко једног
водомерног шахта димензија 1.00х1.50х1.20 m, који се
смешта у делу зелене површине, односно заштитног
зеленила у северном делу комплекса.
У оквиру водоводне мреже планира се изградња и
надземне хидрантске мреже за потребе протипожарне
заштите. Трасе мреже, број и распоред хидраната дат је на
графичком прилогу бр. 10 План инфраструктуре.
5.2.3. Канализациона мрежа
Одвођење фекалних отпадних вода у обухвату плана,
обзиром на малу количину отпадних вода које се могу
јавити, предвиђено је сепаратно, изградњом канализационе
мреже одговарајућих пречника и водонепропусних
септичких јама, у складу са пројектним решењем.
Удаљеност сенгрупа од планираних објеката треба да буде
минимално 5.00 m.
Одвођење атмосферских вода решиће се отвореном
риголском мрежом дуж унутрашњих комуникација, са
оријентисањем према зеленим површинама, у складу са
нивелационим решењем.
5.3. Минимални ниво комуналне опремљености
Минимални ниво комуналне опремљености I
фазе комплекса гробља, поред изградње приступне
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саобраћајнице и примарних инфраструктурних мрежа
до комплекса, условљен је делимично и етапношћу
реализације I фазе комплекса. Подразумева изградњу,
полагање и прикључење објеката централног и услужних
карактера на електроенергетску и водоводну мрежу. За
потребе каналисања отпадних вода, предвиђена је изградња
канализационе мреже и планираних објеката у функцији
одвођења отпадних вода за наведене објекте. Минимални
ниво опремљености комплекса, односно I фазе, подразумева
и изградњу јавне расвете у склопу саобраћајних површина,
као и декоративне расвете и општег уређења у зони
централних садржаја и објеката услужног карактера.
Опремање комуналном инфраструктуром и даље
уређење, на основу предвиђених етапа реализације, може
се вршити сукцесивно, односно у складу са динамиком и
темпом попуњавања предвиђених капацитета површина за
сахрањивање, и у складу са пројектним решењем.
III

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

1. Општи део
Планом детаљне регулације се утврђују правила
уређења и грађења за укупан обухват Плана, односно за све
три фазе реализације комплекса.
На основу ових правила, може се издати издати
Локацијска дозвола и Грађевинска дозвола, у оквиру I фазе.
За II и III фазу, ова правила ће бити елементи и смернице за
разраду на нивоу Урбанистичких пројеката.
Правила уређења и грађења утврђују се и доносе за
карактеристичне зоне у обухвату плана, односно дефинишу
се врста и намена објеката који се планирају, и општа
правила уређења и грађења.
2. Општи и посебни услови и мере заштите животне
средине, заштите од елементарних непогода и цивилне
заштите
2.1. Услови мере заштите животне средине
Мере заштите животне средине у комплексу гробља
односе се на: уређивање, опремање и одржавање простора за
сахрањивање; уређивање, опремање и одржавање објеката
на гробљу који служе за обављање услуга у функцији
сахрањивања; уређивање и одржавање приступних путева
и комуникација у оквиру комплекса гробља; уређивање и
одржавање простора између гробних места; уређивање и
одржавање зеленила, јавне расвете, уклањање и одлагање
смећа, и друге послове који су у вези са уређивањем и
одржавањем гробних поља, гробних места и надгробних
обележја.
Планом су предвиђена решења којима се спречава
загађење земљишта, подземних вода и ваздуха. Предвиђа се
подизање заштитног ободног зеленог појаса, као и површине
декоративног зеленила, како би се умањили директни и
индиректни визуелни и други негативни ефекти, као и
ограђивање комплекса - чиме се обезбеђује контролисаност
улазака, оградом која осим функционалних задовољава
и естетске критеријуме. При озелењавању користити
врсте које задовољавају критеријуме као што су брз раст,
естетска вредност, величина крошње, и сл. Избегавати
алергене врсте и редовно уређивати зелене површине,
простор у оквиру гробних поља и између гробних места. За
заштитно зеленило користити и листопадне и четинарске
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врсте дрвећа, како би зеленило било у функцији током целе
године.
У оквиру комплекса предвиђен је систем пешачких
комуникација, одморишта и мањих платоа. Дуж стаза и
комуникација планира се подизање декоративног зеленила,
постављање мобилијара - клупа, корпи за отпатке, изградња
довољног броја чесми и другог неопходног садржаја.
Планом је предвиђена прописана доступност свих
садржаја за кориснике, односно прилази централним
и услужним садржајима. Одређене су површине за
сахрањивање у зависности од врсте и начина сахрањивања.
На гробним местима се не дозвољава изградња која није у
складу са прописаним правилима грађења.
Приликом изградње и експлоатације у оквиру
комплекса гробља, сав вишак материјала и отпад је нопходно
уклонити и обавити по условима и на место које одреди
надлежна служба одржавања. Предвиђено је организовано
сакупљање отпада и његово редовно евакусање.
У складу са Законом о заштити животне средине и
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(Службени гласник РС, бр. 135/04), Одељење за урбанизам,
изградњу и комуналне делатности Општинске управе
Смедерево, донело је Решење о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације «Централно гробље» у Смедереву, бр.
06-501-68/08-06 од 30 05. 2008. године.
2.2. Општи и посебни услови заштите од елементарних
непогода, заштите од ратних дејстава и цивилне
заштите
Заштита од пожара - Заштита од пожара обезбеђена
је планираном изградњом одговарајуће противпожарне
хидрантске мреже у комплексу гробља, распоредом и
међусобном удаљеношћу планираних појединачних
објеката, коришћењем незапаљивих материјала приликом
изградње, као и проходношћу терена, односно довољним
габаритима колских и пешачких комуникација и
неометаним приступом свим планираним објектима у
комплексу гробља.
Заштита од удара грома - Заштита од удара грома
треба да се обезбеди изградњом громобранске инсталације,
која ће бити правилно распоређена и уземљена.
Заштита од земљотреса - Простор обухваћен
планом, према сеизмичкој реонизацији, спада у зону
сеизмичке угрожености од 8° MCS. Лежи на умереном
трусном подручју на којем није било већих потреса, али се
не искључује могућност јачих удара.
Основна мера заштите од земљотреса представља
примена принципа сеизмичког пројектовања планираних
објеката са централним садржајима, односно примена
сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на
сеизмичким подручјима.
Услови и мере заштите од ратних дејстава и
цивилне заштите - Мере заштите од интереса за одбрану
земље и мере цивилне заштите, уграђена су планска решења
кроз концепт просторне организације, саобраћајни приступ
локацији и
систем комуникација унутар комплекса,
одговарајуће инфраструктурно опремање, распоред
слободних и зелених површина, и сл., и као превентивне
утичу на смањење повредивости територије, односно
комплекса и појединачних објеката.
У случају непосредне ратне опасности и у рату, у
елементарним непогодама и несрећама већих размера,
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због недостатка склонишних места предвиђа се евакуација
становништва у складу са планом одбране и планом
евакуације Општинског штаба цивилне заштите.
3. Правила уређења у карактеристичним зонама
A. Зона саобраћајних, комуналних површина и инфраструктурних система
A.1. Приступна саообраћајница
Саобраћајни приступ обезбеђује се са обилазнице
- некатегорисаног путног правца Р100-М1.10. У појасу
регулације обилазнице формира се уливно-изливна трака
за планирану приступну саобраћајницу.
Колски улаз за кориснике обезбеђен са приступне
соабраћајнице у североисточном делу комплекса - код
Главног улаза, односно Источне капије, интерним улазом
ширине 9.00m.
Колско-економски улаз за приступ Управној згради,
Гробном центру и Пословно-техничком блоку, у југоисточном делу, предвиђа се интерном саобраћајницом са
приступне саобраћајнице, ширине 6. 00 m.
Приступна соабраћајница представља главни
саобраћајни приступ и за II и III фазу. Овим планом се
резервише траса и површина за реализацију.
Резервисана саобраћајна површина у северном делу,
непосредно уз обилазницу, се до привођења планираној
намени уређује као зелена површина.
A.2. Паркинг површине
У оквиру I фазе, предвиђено је формирање организоване паркинг површине у североисточном делу
комплекса, код Источне капије за потребе корисника,
капацитета од 186 паркинг места. Службени паркинг
простор се предвиђа у југоисточном делу, капацитета од
12 паркинг места. Овај улаз се предвиђа искључиво као
колско-економски улаз за приступ Управној згради.
Паркинг површине се предвиђају са бетонским растер
елементима, у систему трава - бетон. Алтернативно могу
бити и асфалтиране.
У оквиру паркинг површина потребно је резервисати
простор за дрвореде, и то по моделу на четири паркинг
места - једно дрво. Паркинг површине ободно уредити
садњом високог зеленила, како би се обезбедила
одговарајућа засена.
У оквиру паркинг површина, предвиђа се и
одговарајућа јавна расвета.
Паркинг површине у оквиру II и III фазе, дефинисаће
се у складу са трасом приступне саобраћајнице и концептом
организације у оквиру зоне централних садржаја и према
исказаним потребама у смислу капацитета. Правила
грађења ових површина дефинисаће се у складу са
Правилима из овог Плана.
A.3. Комуникације унутар комплекса
Све комуникације унутар комплекса гробља, без
обзира у којој фази се реализују, су искључиво пешачког
карактера. Дозвољено је кретање погребних и интервентних
возила и возила за одржавање гробља.
Уређење и изградња комуникација, поред функционалних потребно је да испуњава и естетске, обликовне
и визуелне критеријуме. Предлаже се избор одговарајућих
материјала за обраду партера - плоче, бетонски елементи,
опекарски прозводи, и сл., одговарајућих боја, адекватан
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урбани мобилијар и опрема, декоративна расвета, нарочито
приликом изградње и уређења алеја, платоа и одморишта.
Значајан елемент у решавању партерног уређења, је избор
сливника атмосферске канализације и надземна хидрантска
мрежа.
А.4. Комуналне површине
У јужном делу комплекса, дуж границе I фазе,
предвиђа се простор за одлагање смећа и цвећа - депонија.
Укупна расположива површина износи 150.00 m2. Ободно
се ова површина уређује високим густим зеленилом.
A.5. Инфраструктурни системи
Реализација ових садржаја спроводи се на основу
синтезног пројекта свих инфраструктурних система, којим
ће се утврдити међусобни положаји свих инсталација, а
овим Планом се утврђују капацитети, правци и основна
правила њиховог полагања.
Полагање инфраструктурне мреже дозвољено је
искључиво у коридорима приступне саобраћајнице и
унутрашњих пешачких комуникација - алеја и стаза.
Б. Зона површина за сахрањивање
Површине за сахрањивање су организоване у
систему гробних поља - парцела, правилних облика.
Свако гробно поље је издвојена целина, функционално
повезана са осталим деловима системом пешачких
комуникација и стаза. Величина гробних поља варира
од 2000 до 3600 m2, у зависности од врсте сахрањивања.
Гробна поља су раздвојена системом алеја, главних и
споредних комуникација и стаза, одмориштима и зеленим
површинама. Свако гробно поље треба да буде адекватно
уређено и опремљено одговарајућим мобилијаром.
У оквиру планског подручја превиђају се три
категорије гробних парцела, односно три намене гробних
поља :
- зидане гробнице,
- гробна поља за сахрањивање путем укопа и
- гробна поља специјалне намене.
Б.1. Гробнице
Зидане гробнице се планирају у оквиру 4 гробна
поља дуж Централне алеје - гробна поља бр. 1, 2, 3 и 4
(Граф.прилог бр. 6 План намене површина). Изградња
гробница је могућа и у оквиру осталих гробних поља,
односно површина за сахрањивање, у складу са потребама
и динамиком попуњавања расположивих капацитета .
Према истраженим потребама, у оквиру I фазе
планирано је укупно 1 231 гробница, са максималним
капацитетом од 4 924 сахрањених, у варијацијама од 2, 3
или 4 гробна места у једном или два нивоа .
Б.2. Гробна поља за сахрањивање путем укопа
Површине за сахрањивање путем укопа се планирају
оквиру 12 гробних поља, и то као двострука гробна места
или појединачна гробна места.
У оквиру ових површина, могуће је определити
и делове за изградњу зиданих гробница, у случају
попуњавања предвиђених капацитета за ову намену, или
према потребама, односно извођачким пројектима могу се
комбиновати различити начини укопа.
У оквиру I фазе, планира се 2 452 двострука гробна
места (гробна поља 5 - 13), у оквиру 9 гробних поља, са
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капацитетом од 4 904 сахрањена, и 1 445 појединачних
гробних места у оквиру 3 гробна поља (гробна поља бр. 14,
15 и 16), што је укупно 6 349 гробних места.
Б.3. Гробна поља специјалне намене
Гробна поља специјалне намене се односе на
резервисане површине за специфичне врсте укопа, која се
до привођења намени - уређују и одржавају као слободне
зелене површине.
Распоред ових гробних поља је приказан у Графичком
прилогу бр. 6 План намене површина.
Гробна поља бр. 18 и 19, у јужном делу комплекса,
површине 1.467 и 2.415 m2, су опредељена за формирање
специфичних садржаја - колумбаријум, розаријум и
озаријум (костурнице), у случају исказивања потреба.
Гробно поље у северном делу комплекса, површине
2.120 m2, предвиђа се за сахрањивање других вероисповести.
Уређује се према посебном извођачком пројекту.
Приликом реализације II и III фазе комплекса, у
оквиру гробних поља специјалне намене предвиђа се у
складу са исказаним потребама, формирање специфичних
садржаја, као што су: Врт сећања, Алеја заслужних грађана,
Шумско гробље.
В. Зона централних, услужних и економских садржаја
У оквиру ове зоне предвиђају се површине за изградњу
објеката централних, односно основних садржаја у
функцији сахрањивања - објекат управе, мртвачнице, капеле
- опроштајне дворане, санитарни чворови, опроштајни
трг, крематоријум, црква, површине за изградњу објеката
услужног карактера (продаја венаца, цвећа, свећа и сл.)
и површине за изградњу објеката економских садржаја
(служба одржавања, магацини сервиси, радионице, и сл.).
Планом се дефинишу површине и намена ових
садржаја, и оријентациони капацитети у I фази реализације,
као и правила уређења и грађења за ове садржаје у укупном
обухвату Плана. Према исказаним потребама у другим
фазама, могуће је одредити и друге локације за изградњу
објеката централних садржаја (црква, крематоријум,
капеле), који функционално морају бити повезани са
садржајима I фазе, као и осталих објеката.
У оквиру I фазе, површина предвиђена за изградњу
наведених садржаја износи 7700.00m2, а предвиђа се
изградња :
- Гробног центра
- Управне зграде и
- Пословно-техничког блока
- Објекта продаје услужног карактера.
У II фази, у складу са концептом планског
решења, садржаји Гробног центра ће се градити на основу
исказаних потреба за проширењем постојећих капацитета,
или изградњом нових садржаја.
У складу са исказаним потребама, приликом
реализације II и III фазе, додатне садржаје Гробног центра,
могуће је планирати и на другим површинама, а према
правилима из овог Плана.
В.1. Гробни центар
Уоквиру Гробног центра предлажу се следећи
садржаји : објекат са мртвачницама и довољним бројем
одељења и хладањача, капеле, односно опроштајне
дворане за комеморацију и опела, пратећим садржајима
(манипулативни ходници, свечана сала, просторије за
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свештена лица, санитарне чворове, и сл.) и Опроштајноцеремонијални трг.
Главна оријентација објекта Гробног центра је
према Опроштајном тргу, који треба да буде адекватно
уређен, са декоративном партерном обрадом, наткривен
тремовима, надстрешницама, опремљен клупама и осталим
садржајима. Партерну обраду прати и одговарајући вид
хортикулурног уређења.
В.2. Управна зграда
Управна зграда је намењена пружању услуга
корисницима са канцеларијама за службена лица,
шалтерима, и сл. Оријентација Управне зграде је према
службеном колском улазу у комплекс, односно планираној
приступној саобраћајници.
В.3. Пословно-технички блок
Пословно-технички блок, намењен за изградњу
објеката магацина, сервиса и радионица, планира се
у оквиру ове зоне, непосредно до паркинг површине.
Ободни простор око планираног објекта је потребно
уредити садњом високог зеленила. Приступ овом блоку је
предвиђен са интерне унутрашње комуникације.
В.4. Објекат продаје услужног карактера
На улазу у комплекс гробља, дуж Улазне алеје са
десне стране планира се површина за изградњу објеката
услужног карактера, за продају опреме, венаца, цвећа,
свећа, и изложбене каменорезачке радње. Опредељена
површина износи 700.00 m2. Простор предвиђен за ову
намену је потребно адекватно уредити и поставити
одговорајући мобилијар - клупе, корпе за отпатке, чесме,
информационе табле, и сл.
Г. Зона зелених површина
У оквиру зоне зелених површина, основне категорије
зеленила су заштитно зеленило, дрвореди, декоративно
зеленило и травнате површине. План озелењавања
приказан је у Графичком прилогу бр. 9 План саобраћаја са
нивеационим решењем и озелењавање.
Г.1. Заштитно зеленило
Појас заштитног зеленила се формира уз планирану
ограду комплекса, са унутрашње стране или комбинацијом
са спољне и унутрашње стране. За формирање заштитног
ободног зеленог појаса користи се висока вегетација комбинација листопадног и четинарског дрвећа, аутохтоних
врста и високог шибља.
Г.2. Декоративно зеленило и травнате површине
Елементи декоративног зеленила и уређења треба да
имају највећу изражајност на улазу комплекс, централним
деловима, односно у оквиру Гробног центра и на гробним
пољима специјалне намене. Овакав вид озелењавања
предвиђа се и у оквиру осталих гробних поља, непосредно
уз комуникације. За овај вид озелењавања користити врсте
са ужим кореновим системом.
Г.3. Дрвореди
Дрвореди се формирају дуж приступне саобраћајнице
и дуж алеја у комплексу гробља. За подизање дрвореда
користити листопадно дрвеће густих и раскошних крошњи
у комбинацији са четинарима. Дуж алеја, осим високог и
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обликованог дрвећа, уређење употпуњава и декоративно
партерно зеленило. Формирање дрвореда ускладити са
трасама подземних инсталација и мрежом јавне расвете и
испоштовати прописана минимална удаљења у складу са
важећим техничким прописима. Избор врста за дрворед
дуж приступне саобраћајнице усагласити са ширином
појаса регулације и утврдити адекватна растојања између
садница. За саднице обезбедити отворе минималног
пречника 1.20 m. Групације дрвећа и појединачна стабла се
планирају унутар свих гробних поља.
4. Правила грађења у карактеристичним зонама
A.
Зона саобраћајних, комуналних површина и
инфраструктурних система
А.1. Приступна саобраћајница
Приступна саобраћајница се предвиђа са двосмерним
режимом саобраћаја и ширином појаса регулације од 12.00 m.
Ширина коловоза, са две саобраћајне траке износи
6.00 m.
У појасу регулације ове саобраћајнице предвиђају се
обострани тротоари, минималне ширине 2.00 m, дрворед
ширине 2.00 m и изградња стубова јавне расвете.
Приступна саобраћајница се предвиђа са савременим
коловозним застором и бетонским ивичњацима, за средње
саобраћајно оптерећење.
А.2. Паркинг површине
Паркинг места су димензија 2.50 х 5.00 m, а
комуникације су ширине 5.00 m.
А.3. Комуникације унутар комплекса
Главни пешачки улаз у оквиру I фазе, предвиђа се са
паркинг површине у североисточном делу комплекса, код
Источне капије.
Улазну алеју која води до Опроштајног трга, извести
у ширини од 9.00 m.
Главну алеју од Опроштајног трга извести у ширини
од 15.00 m, са зеленим острвом минималне ширине 2.00 m
за формирање дрвореда.
Централну алеју од северне до јужне границе
комплекса извести у ширини од 9.00 m, са дрворедом.
Даље развијати ортогонални систем пешачких
комуникација и стаза, ширине од 3.00 до 6.00 m.
Систем терцијарних стаза у оквиру гробних поља/
парцела, утврђује се са минималном ширином од 0.80 m.
А.4. Комуналне површине
На простору за одлагање смећа - депонији се
предвиђа постављање контејнера за сакупљање отпада,
одговарајућих димензија. Контејнере поставити на посебно
изграђеном платоу од чврстог материјала (асфалт, бетон),
са највећим дозвољеним успоном од 3 %. Предвиђено је
подизање заштитног зида око платоа, максималне висине
1.60 m. Ободни простор је потребно уредити високим
растињем.
А.5. Инфраструктурни системи
Водоводна мрежа
Мрежа се поставља испод коловоза, на око 1.00 m
од његове ивице
Дубина укопавања: минимална 1.00 - 1.20 m
Мрежа се полаже на супротној страни од од

Страна 161 – Број 7

планиране или изведене електро и тт- мреже
Ако се у истом рову полажу водови других
инсталација морају се задовољити минимална прописана
растојања заштите
У оквиру водоводне мреже гради се и линеарна
надземна хидрантска мрежа; хидранти се у оквиру Гробног
центра предвиђају на минимално 40.00 m растојања са
минимално 5.00 m удаљења од грађевинске линије објеката;
Електроенергетска мрежа
Сви водови (далеководна и нисконапонска мрежа)
морају бити кабловски (подземни)
Подземни водови се полажу на дубини од 1.00 m
Ако се у истом рову полажу и водови других
инсталација морају се задовољити минимална прописана
растојања заштите
Планиране трафостанице се граде искључиво
у коридору јавног земљишта - појаса регулације
саобраћајница (изван тротоарских површина) и за њих се
не формира засебна парцела
Трафостанице морају имати приступ за допрему,
монтажу и одржавање опреме, као и приступ ватрогасном
возилу
Светиљке јавне расвете, стубови и канделабри
постављају се уз ивицу тротоара или 30cm од ивичњака,
и није дозвољено њихово постављање изнад других
подземних инсталација и средином тротоара.
Канализациона мрежа
Мрежа се поставља испод коловоза, на око 1.00 m

од његове ивице, са супротне стране од водоводне мреже
Дубина укопавања: минимална 1.00 m
Мрежа се полаже на довољној удаљености од
планиране електро мреже
Ако се у истом рову полажу и водови других
инсталација, морају се задовољити минимална прописана
растојања заштите.
Б. Зона површина за сахрањивање
Изградња, односно формирање гробних парцела,
утврђује се на 1.00 до 3.00 m од регулације планираних
комуникација и стаза, према Графичком прилогу бр. 8
Регулационо решење.
Удаљења гробних места у оквиру гробних поља,
утврђена су минималном ширином интерних стаза и износе
0.80 m.
Б.1. Гробнице
Габарити зиданих гробница са опсегом су :
- гробнице са два ковчега
1.20 х 2.50 m
гробнице са три ковчега
1.80 х 2.50 m
- гробнице са четири ковчега 1.90 х 2.50 m.
Подземни део зидане гробнице утврђује се у
зависности од начина и врсте сахрањивања. Кота подземног
дела објекта је од 2.00 до 2.40 m од коте терена.
Кота надгробне плоче је 0.45 m од коте терена.
Висина надгробних обележја, односно споменика је
0.60 m до максимално 1.00 m од коте надгробне плоче.
Б.2. Гробна поља за сахрањивање путем укопа
Габарити гробних места са опсегом су :
- двострука гробна места 2.00 х 2.80 m
- појединачна гробна места 1.20 х 2.80 m.
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Дубина укопа је 2.00 m од коте терена а висина
надгробних обележја је максимално 1.20 m од коте терена.
Б.3. Гробна поља специјалне намене
Изградња на гробним пољима специјалне намене се
изводи по посебној пројектној документацији.
Колумбаријум је намењен за смештај 2 урне након
кремације. Формира се подизањем параванских зидова са
касетама димензија 1.00 х 1.00 m. Зидови се употпуњују
тремовима и формирањем пергола и зелених паравана.
Могуће је формирање мањих површина за партерни укоп
урни са плочама димензија 1.00 х 1.00 m. Дубина укопавања
урни износи 1.00 m од коте терена.
Розаријум је посебно уређена партерна површина, за
смештај 4 урне након кремације.
Озаријум (костурница) је габарита 6.00 х 6.00 m,
укопана у земљу 2.00 m. Капацитет костурнице је око
500 пренетих посмртних остатака. Основна функција
озаријума је сахрањивање у заједничким гробницама,
приликом дислоцирања - ексхумације након одређеног
броја година, сахрањивање посмртних остатака из гробова
који се не одржавају, или у случају исказане потребе за
измештањем посмртних остатака и конзервације Старог
гробља у Смедереву и осталих гробаља.
Шумско гробље је специфичан садржај у комплексу
који се предвиђа, на основу исказаних потреба у оквиру
реализације III фазе комплекса, мада је могућа организација
ових површина и у другим фазама, на различитим
локалитетима. Гробови класичног укопа слободно се
организују испод крошњи високог дрвећа.
Врт сећања као специфичан садржај у комплексу
гробља, може се формирати у складу са хигијенскосанитарним условима на опредељеним површинама у
оквиру II или III фазе реализације. Подразумева партерну
декоративно-хортикултурно уређену зелену површину,
оивичену вишим растињем, на пропланцима, на којима се
развејава пепео преминулих.
Алеја заслужних грађана - Гробно поље посебног
обликовања, формално се предвиђа у оквиру II или III
фазе реализације, али се може формирати и у оквиру I фазе
у случају исказаних потреба, на планираним површинама
за сахрањивање. Распоред на овим гробним пољима је
слободан, са расположивим окружењем од 25.00 m2 за свако
гробно место, а висина надгробних обележја може бити и
до 2.50 m. Уз репрезентативно уређење партера, потребан
је и Идејни пројекат за свако гробно место.
В. Зона централних, услужних и економских садржаја
В.1. Гробни центар
В.2. Управна зграда
Линија изградње планираних објеката Гробног центра
и Управне зграде утврђује се на 5.00 m од границе Зоне
са северне, источне и јужне стране и 15.00 m са западне
стране.
Планирани садржаји могу бити организовани у једном
или два засебна објекта, који могу бити функционално
повезани ходницима и надстрешницама.
Висинска регулација објекта Гробног центра је П до
П +1 за објекат Управне зграде. Површина под објектима
износи максимално 1.000 m2.
Предвиђено је прикључење ових објеката на планирану
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инфраструктурну мрежу - водоводну, електроенергетску и
канализациону мрежу.
Опроштајни трг се предвиђа ипред Гробног центра,
оријентисан на Централну алеју. Предвиђена површина за
формирање Опроштајног трга износи 3.500 m2.
В.3. Пословно-технички блок
Пословно-технички блок се планира као засебан
објекат, спратности П. Максимална површина објекта је
200.00 m2.
Прикључење овог објекта је предвиђено на планирану
инфраструктурну мрежу - водоводну, електроенергетску и
канализациону мрежу.
В.4. Објекат продаје услужног карактера
За делатности услужног карактера планира се
изградња једног објекта.
Предвиђена спратност овог објекта је П.
Максимална површина овог објекта је 300.00 m2.
Линија изградње објекта је на 5.00 m од регулације
Улазне алеје, како би се формирао манипулативни плато
испред објекта.
Прикључење овог објекта је предвиђено на планирану
инфраструктурну мрежу - водоводну, електроенергетску и
канализациону мрежу.
Г. Зона зелених површина
У оквиру Зоне зелених површина, изградња се
дефинише према посебним пројектима хортикултурног
уређења у складу са правилима уређења из овог плана.
5. Правила парцелације
Планом су утврђени аналитичко-геодетски елементи
обележавања грађевинског земљишта, односно координате
нових међних тачака парцела грађевинског земљишта
за јавне намене у оквиру I фазе реализације комплекса
(Графички прилог бр. 7 План парцелације).
Планом се предвиђа формирање две парцеле - парцеле
приступног пута и парцеле комплекса гробља, које ће се
образовати од целих и делова постојећих парцела.
Координате нових међних тачака парцеле :
тачка

Y

X

1
2
3
4

7493857.2218
7493867.2435
7493865.7794
7493815.8363

4940782.2611
4940770.3502
4940763.4261
4940617.4478

6. Правила регулације
6.1. Саобраћајна мрежа
Правила регулације за саобраћајну мрежу - планирану
приступну саобраћајницу, су утврђена саобраћајним
решењем, дефинисањем аналитичко-геодетских елемената,
тј. правилима парцелације.
Регулационим
решењем
је
за
приступну
саобраћајницу, утврђен је појас регулације у ширини
од 12.00 m. Регулационим решењем је дефинисан појас
регулације за унутрашње комуникације и стазе, и то :
- Улазна алеја са појасом регулације у ширини од 9.00 m
- Централна алеја са појасом регулације у ширини
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од 15.00 m
- Главна алеја са појасом регулације у ширини
од 9.00 m
- Систем комуникација и стаза са појасом
регулације у ширини од 3.00 до 6.00 m.
Пешачке стазе у оквиру гробних поља се утврђују са
минималном ширином од 0.80 м.
Регулационим решењем I фазе (Графички прилог бр.
8 Регулационо решење), одређене су регулационе линије и
дефинисана су удаљења изградње објеката у зонама.
6.2. Инфраструктурна мрежа
Примарна инфраструктурна мрежа, чији су капацитети
и трасе полагања дефинисани овим Планом (Графички
прилог бр. 10 План инфраструктуре), планира се у кородиру
постојеће саобраћајнице - дела обилазнице и планиране
приступне саобраћајнице. Дистрибутивне линије унутар
комплекса планирају се дуж комуникација и стаза.
Синтезним пројектом инфраструктуре неопходно је
утврдити и усагласити међусобне положаје планираних
инфраструктурних система, у складу са Правилима за
изградњу из овог плана.
Планом се утврђују општа правила регулације,
односно начелна правила полагања инсталација, и то :
- водоводна мрежа се полаже испод коловозне
конструкције, на 1.00 m удаљености од унутрашње ивице
тротоара;
- електроенергетска мрежа се полаже испод тротоара;
- канализациона мрежа се полаже испод коловозне
конструкције, са супротне стране од вођења водоводне
линије, на 1.00 m удаљености од унутрашње ивице
троатора, односно ивице коловоза.
Инфраструктурни објекти (ТС, водомерни шахт,
водонепропусне септичке јаме), се смештају на начин да
се обезбеди сталан и неометан приступ објектима у циљу
одржавања.
7. Правила нивелације
Простор обухваћен Планом се налази на надморској
висини од 194.48 до 206.19 m. Генерални пад терена је
од југозапада према североистоку са просечним нагибом
од 3.7 %. Планом нивелације се због уједначених
конфигурацијских карактеристика, терен односно комплекс
гробља, задржава у постојећем стању.
7.1. Саобраћајна мрежа
Нивелационо решење планиране приступне саобраћајнице
условљено је котама нивелете обилазнице.
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Подужна нивелација планираних саобраћајница
се дефинише тако да се обезбеди њихово несметано
укључење на систем постојећих саобраћајница у обухвату.
Попречна нивелација се утврђује дефинисањем
попречног пада (до 2.5%) једнострано или двострано, а
дефинише се прецизно пројектном документацијом.
Планом нивелације - Графички прилог бр. 9 План
саобраћаја са нивелационим решењем и озелењавање, дати
су основни елементи нивелације.
7.2. Инфраструктурна мрежа
Нивелација инфраструктурних мрежа се утврђује
на основу прописаних услова за изградњу појединих
инфраструктурних
истема,
позиције
примарних
мрежа у окружењу, и на основу међусобног положаја
инсталација. Општа правила нивелације планираних
инфраструктруних система утврђена су Правилима грађења
за инфраструктурну мрежу. Укрштања и паралелна вођења
инфраструктурних мрежа реализују се према прописима и
техничким нормативима изградње појединих система.
IV ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА
ЈАВНОГ СЕКТОРА
Eкономска анализа и процена улагања јавног сектора
у опремање локације, приказана је појединачно, а односи се
на приоритетне радове на уређивању, то :
- прибављање земљишта и пренамену пољопривредног
у грађевинско земљиште у укупном обухвату плана и
исказано по фазама реализације,
- детаљна геотехничка истраживања,
- изградњу приступне саобраћајнице и паркинг
површина,
- изградњу планираних инфраструктурних мрежа и
објеката,
- подизање појаса заштитног зеленила.
1. Прибављање грађевинског земљишта за изградњу
објеката јавне намене
Оријентациона средства потребна за прибављање
земљишта у обухвату Плана дата су за појединачне
предложене фазе реализације, као и за укупан обухват.
Вредност земљишта утврђена је на бази процењене
јединичне цене од 5.000,00 дин./а.
Вредност пренамене земљишта у обухвату Плана, из
пољопривредног у грађевинко земљиште, утврђена је на
бази оријентационе јединичне цене од 80.000,00 дин./ha.

Табела бр. 2 Процена средстава за прибављање и пренамену земљишта
Фаза

Број парцела

Површина (ha)

Цена прибављања
земљишта (динара)

Вредност пренамене
пољопривредног земљишта у
грађевинско (динара)

I
II
III

19
26
17

10. 13
19. 62
5. 38

5 065 000, 00
9 810 000, 00
2 690 000, 00

810. 400, 00
1. 569. 600, 00
430. 400, 00

Укупно

80

35. 13

17 565 000,00

2. 810. 400, 00

УКУПНО

20. 375. 400, 00
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Средства потребна за детаљна геотехничка
истраживања, утврђена су за укупан обухват Плана.

Табела бр.3 Предмер радова за извођење детаљних геотехничких истраживања
Транспорт бушаће гарнитуре,
прибора и алата

Теренски радови

10. 000,00 дин.

Истражно бушење 6 бушотина
8 - 10 m

60 m х 2. 000,00 дин.

Геодетско снимање истражних бушотина
Картирање језгра истражних бушотина и
одабир узорака за лабораторијска испитивања
Геотехничко- лабораторијска
испитивања

Узимање,
транспорт
испитивања узорака

и

лабораторијска

Израда геотехничког елабората

10. 000, 00 дин.
60 m х 1. 000, 00 дин.
18 уз. х 6. 400, 00 дин.
50. 000, 00 дин.

УКУПНО
3. Оријентациона средства за уређивање земљишта и
комунално опремање
I фазе комплекса „Централног гробља“
За уређивање I фазе комплекса гробља и комунално
опремање, извршена је процена потребних средстава за :
- изградњу приступне саобраћајнице и паркинг
површина,

365. 200, 00 дин.

- изградњу планираних инфраструктурних мрежа и
објеката,
- подизање појаса заштитног зеленила и озелењавања.
као и средства потребна за прибављање и пренамену
земљишта у оквиру I фазе реализације, изградњу неопходних
објеката централног карактера (капеле, мртвачнице, објекат
Управе, санитарни чворови за посетиоце, и сл.) и примарно
опремање и озелењавање површина у обухвату.
Преглед потребних средстава :

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Приступна саобраћајница
Паркинг површине

10. 560. 000, 00 дин.
2 112. 00 m2 х 5. 000, 00 дин.
6 360. 00 m2 х 3. 500, 00
2. 226. 000, 00
__________________________________________________
Укупно : 12. 786. 000, 00 дин.

ИНФРАСТРУКТУРА
Електроенергетска мрежа
Измештање ДВ 10 kV
Стубови/шахтови
ТС 10/0.4 kV
НН мрежа
Јавна расвета

704. 00 m’ х 2. 000, 00 дин
1. 408. 000, 00 дин.
2 ком. х 80. 000, 00
160. 000, 00
1 ком. х 1. 900 000, 00
1. 900. 000, 00
637. 00 m’ х 1. 900, 00
5. 010. 300, 00
7 ком. х 80. 000, 00
560. 000, 00
__________________________________________________
Укупно : 9. 038. 300, 00 дин.

Водоводна мрежа
Дистрибутивни цевовод Ø 150
Водоводна мрежа Ø 50
Хидрантска мрежа Ø 110
Спољни надземни хидранти

1. 200. 00 m’ х 2. 200,00 дин.
2. 640. 000, 00 дин.
552. 00 m’ х 1. 800,00
993. 600, 00
689. 00 m’ х 2. 000,00
1. 378. 000, 00
5 ком. х 40. 000, 00
200. 000, 00
__________________________________________________
Укупно : 5. 211. 600, 00 дин.
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Канализациона мрежа
Канализациона мрежа
Септичка јама

400, 00 m’ х 2. 000, 00 дин.
800. 000, 00 дин.
1 ком. х 250. 000, 00
250. 000, 00
__________________________________________________
Укупно : 1. 050. 000, 00 дин.

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ
Дрворедне саднице
Озелењавање
Заштитно зеленило

105 ком. х 3. 000, 00 дин.
315. 000, 00 дин.
1 356. 00 m2 х 200, 00
271. 000, 00
2 437. 00 m2 х 350, 00
852. 000, 00
__________________________________________________
Укупно : 1. 438. 000, 00 дин.

ИЗГРАДЊА И УРЕЂЕЊЕ
Унутрашње пешачко-колске комуникације
Изградња објеката централних садржаја

1 620. 00 m2 х 2. 000, 00 дин.
3. 240. 000, 00 дин.
700. 00 m2 х 38. 000, 00
26. 600. 000, 00
__________________________________________________
Укупно : 29. 840. 000, 00 дин.

ТРОШКОВИ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
Прибављање грађевинског земљишта
Пренамена пољопривредног и проглашење
јавног грађевинског земљишта

10. 13 ha х 500 000, 00 дин.

5. 065 000, 00 дин.

10. 13 ha х 80. 000, 00
810. 400, 00
__________________________________________________
Укупно : 5. 875. 400, 00 дин.

4. Збирна рекапитулација улагања из јавног сектора
Табела бр. 4 Збирна рекапитулација потребних средстава
Износ средстава
(RSD)

Врста радова
Саобраћајне површине

Износ средстава
(€*)

12. 786. 000, 00

136 021, 00

9. 038. 300, 00

96 152, 00

Водоводна мрежа

5. 211. 600, 00

55 443, 00

Канализациона мрежа

1. 050. 000, 00

11 170, 00

Озелењавање

1. 438. 000, 00

15 298, 00

29. 840. 000, 00

317 447, 00

59. 363. 900, 00

631 531, 00

365. 200, 00

3 885, 00

Електроенергетска мрежа

Изградња и уређење
Укупно
Геотехничка истраживања
Прибављање и пренамена земљишта
УКУПНО

5. 875. 400, 00

62 504, 00

65. 604. 500, 00

697 920, 00 €
* Напомена 1 € = 94, 00 РСД

5. Уређивање грађевинског земљишта
Уређивање грађевинског земљишта врши се према
средњорочним и годишњим програмима уређивања, које
доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе.
Извори финансирања, односно средства за прибављање
земљишта, изградњу планиране инфраструктуре и
планирано опремање и изградњу, обезбеђују се из средстава

локалне самопураве, односно буџета, или других извора које
обезбеди локална самоуправа у скалду са Законом (донације,
фондови, конкурси суфинансирања, кредитне линије, и сл.).
Рокови извршења уређивања грађевинског земљишта,
се утврђују годишњим програмима уређивања.
Предлаже се рок за прибављање земљишта у оквиру I
фазе, у укупној површини од 10.13 ha, од највише 3 године
од дана усвајања Плана.
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Рок за прибављање земљишта у оквиру II и III
фазе, дефинише се у складу са исказаним потребама за
проширењем капацитета и расположивим финансијским
средствима.
Рок за уређивање и опремање земљишта у оквиру I
фазе комплекса, утврђује се у складу са расположивим
финансијским средствима, а препорука је одмах по
прибављању земљишта.
Рок за уређивање, односно опремање земљишта у
оквиру II и III фазе комплекса, усклађиваће се са темпом
и динамиком прибављања земљишта, и у складу са
расположивим и планираним финансијским средствима.
V ИНСТРУМЕНТИ И СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА
1. Фазност реализације Плана
У складу са предложеним планским концептом, на
основу исказаних потреба за потребним капацитетима
површина за сахрањивање и изградњу садржаја у функцији
сахрањивања, као и у складу са динамиком прибављања
потребног земљишта, предвиђена је фазна реализација
комплекса гробља, кроз планиране три фазе.
Планом је детаљно разрађена реализација I фазе, која
се очекује одмах по усвајању овог Плана.
2. Општи модел реализације плана
Општи модел реализације плана, утврђује редослед
активности у складу са законским процедуром, а у циљу
реализације планских решења. У вези са наведеним,
потребно је
1. Усвајање и потписивање Плана од стране надлежног
органа Градске управе Смедерево
2. Прибављање грађевинског земљишта
3. Главни синтезни пројекат приступне саобраћајнице
и комуналне инфраструктуре
4. Идејни пројекат уређења I фазе комплекса
„Централно гробље“ у складу са одредбама овог Плана
5. Главни пројекат дела комплекса „Централног
гробља“ - Зоне централних, услужних и економских
садржаја.
3. Урбанистички инструменти спровођења Плана
Планом су дефинисана Правила уређења и грађења,
која представљају основ за издавање Локацијске дозволе у
циљу прибављања Грађевинске дозволе, и то за изградњу
објеката у оквиру I фазе реализације комплекса гробља.
На основу Локацијске дозволе, уз приложену пројектну
документацију, надлежни орган Градске управе издаје
Решење о грађевинској дозволи за појединачне садржаје
у оквиру комплекса, или за делове објеката уколико они
представљају техничку и функционалну целину.
Ова Правила грађења и уређења представљају основ
и смернице за даљу планску и урбанистичку разраду, на
нивоу Урбанистичких пројеката за II и III фазу, или делове
ових фаза, у складу са динамиком прибављања земљишта.
4. Општи услови за спровођење Плана
Општи услови за реализацију садржаја у комплексу,
односе се на услове, прописане Решењем о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације „Централно гробље“ у
Смедереву, бр. 06-501-68/08-06 од 30 05. 2008. године,
односно у складу са Законом о заштити животне средине и
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Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину
(Сл. гласник РС, бр. 135/2004), и то у фази прибављања
Локацијске дозволе, односно урбанистичке документације.
У фази реализације појединачних садржаја, односно
издавања Локацијске дозволе, потребно је прибављање
Услова надлежних дистрибутивних предузећа.
5. Етапност реализације планских решења у оквиру I
фазе
Етапност реализације планских решења у оквиру I
фазе изградње комплекса, условљена је општим моделом
реализације, урбанистичком и пројектном документацијом,
али је неопходно обезбедити континуитет и усклађеност
реализације предложених етапа. Такође, могуће је
комбиновати активности које су предложене у оквиру
све три етапе, сукцесивном реализацијом, у складу са
динамиком прибављања земљишта. У оквиру предложених
етапа, предвиђа се :
Етапа I :
подразумева изградњу приступне саобраћајнице
и паркинг површина, изградњу примарне техничке
инфраструктуре, подизање заштитног ободног зеленог
појаса и изградњу ограде око комплекса;
Етапа II :
предвиђена је изградња објеката централног карактера,
објекта Управне зграде, полагање дистрибутивних мрежа
у комплексу гробља, изградња, изградња и уређење
комуникација унутар комплекса гробља, озелењавање,
уређење и опремање гробних поља према динамци
сахрањивања;
Етапа III :
предвиђа се изградња објеката услужног карактера,
објеката у функцији одржавања гробља - пословно-техничког
блока, опремање простора потребним мобилијаром и
континуирано уређење.
VI САСТАВНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Саставни део Плана детаљне регулације «Централно
гробље» у Смедереву, поред Текстуалног дела је и Графички
део плана, и то
Графички прилози
Постојеће стање
1.

Приказ шире ситуације са границом Плана
Р 1 : 40 000

2. Извод из Генералног плана «Смедерево 2020.» План намене површина
Р 1 : 40 000
Постојеће стање са претежном наменом простора
Р 1 : 2 000
Планска решења
3.

4. Намена земљишта, режим коришћења и фазност
реализације
Р 1 : 2 000
5. Подела на карактеристичне зоне и целине са
истим правилима грађења
Р 1 : 1 000
6.

План намене површина

7.

План парцелације

Р 1 : 1 000
Р 1 : 1 000
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Регулационо решење
Р 1 : 1 000

9. План саобраћаја са нивелационим решењем и
озелењавања
Р 1 : 1 000
10. План инфраструктуре
Р 1 : 1 000
Документација плана
Саставни део Плана је Документација плана, која
садржи :
1. Захтеви Дирекције за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште ЈП Смедерево, упућени надлежним
предузећима
1.1. Привредно друштво за дистрибуцију електричне
енергије ЦЕНТАР д.о.о.
Крагујевац ЕД ‚‘Електроморава‘‘ Смедерево,
број : 5766 од 23.10.2007. године
1.2. ЈКП ‚‘Водовод‘‘ Смедерево,
број : 5767 од 23.10.2007. године.
1.3. ‚‘ТЕЛЕКОМ СРБИЈА‘‘ а.д. Београд ИЈ Смедерево
- Служба за мрежу,
број : 5768 од 23.10.2007. године
1.4. ‚‘ТЕЛЕКОМ СРБИЈА‘‘ а.д. Београд ИЈ Смедерево
- Служба за мрежу,
број : 8/8 од 29.02. 2008. године
1.5. ЈВП ‚‘Србијаводе‘‘ Београд, ВПЦ ‚‘Сава-Дунав‘‘
Нови Сад, РЈ Смедерево,
број : 5764 од 23.10.2007. године
1.6. Завод за заштиту природе Србије,
број : 5765, 23.10.2007. године
1.7. Републички хидрометеоролошки завод Србије,
број : 6036 од 05.11.2007. године
1.8. Привредно друштво за дистрибуцију електричне
енергије
ЦЕНТАР д.о.о. Крагујевац ЕД ‚‘Електроморава‘‘ Смедерево,
број : 8118 од 23. 12. 2008. године
1.9. Републички геодетски завод, Служба за катастар
непокретности Смедерево
Број : 5841 од 25. 10. 2007. године
2. Услови, сагласности и мишљења надлежних
предузећа и организација
2.1. Привредно друштво за дистрибуцију електричне
енергије ЦЕНТАР д.о.о.
Крагујевац ЕД ‚‘Електроморава‘‘ Смедерево,
број : 3316 од 29. 11. 2007. године
2.2. ЈКП ‚‘Водовод‘‘ Смедерево,
број : 05-4/328-1 од 26. 11. 2007. године
2.3. ‚‘ТЕЛЕКОМ СРБИЈА‘‘ а.д. Београд ИЈ Смедерево
- Служба за мрежу,
број : 10-4047 од 05. 11. 2007. године
2.4. ‚‘ТЕЛЕКОМ СРБИЈА‘‘ а.д. Београд ИЈ Смедерево
- Служба за мрежу,
број : 10-798 од 12. 03. 2008. године
2.5. ЈВП ‚‘Србијаводе‘‘ Београд, ВПЦ ‚‘Сава-Дунав‘‘
Нови Сад, РЈ Смедерево,
број : С/07-664 од 2.11.2007. године
2.6. Завод за заштиту природе Србије,
број : 03-2696/2 од 01. 11. 2007. године
2.7. Републички хидрометеоролошки завод Србије,
број : 92-I-1-446/2007 од 14. 11. 2007. године
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2.8. Привредно друштво за дистрибуцију електричне
енергије ЦЕНТАР д.о.о.
Крагујевац ЕД ‚‘Електроморава‘‘ Смедерево,
број 3316/3-08 од 29. 06. 2009. године
2.9. РС Републички геодетски завод, Служба за
катастар непокретности Смедерево
број 952-1-1984/07 од 29.10.2007. године - Преписи
поседовних листова
2.10. РС Републички геодетски завод, Служба за
катастар непокретности Смедерево
број 953-1-1197/2007 од 25.10.2007. године Корисници парцела
3. Копија плана - катастарска општина Вучак Р 1 : 2
500, РГЗ Служба за катастар
непокретности Смедерево, број 953-1-1197/2007 од
24. 10. 2007. године
4.
Катастарско-топографски
план
локације
«Централно гробље», урађен од стране
Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП и
оверен од стране Службе за катастар непокретности
Смедерево
5. Програм за израду Плана детаљне регулације
«Централно гробље» у Смедереву,
Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП,
фебруар, 2008. године
.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
1. За План детаљне регулације ‘’Централно гробље’’
у Смедереву не ради се Стратешка процена утицаја на
животну средину.
2. План детаљне регулације ‘’Централно гробље’’ у
Смедереву ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у ‘’Службеном листу града Смедерева’’.
Број 350-359/2009-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
163.
На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009 и 81/2009-испр.), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је
П Л А Н
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ
ЗОНЕ ‘’М-24-МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА’’ У
СМЕДЕРЕВУ
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I УВОДНИ ДЕО
1. Повод за израду Плана
Повод за израду Плана детаљне регулације дела
индустријске зоне «М24-зона малих и средњих предузећа»,
у Смедереву, је Одлукa о изради Плана детаљне регулације
дела индустријске зоне «М-24-зона малих и средњих
предузећа», број 350-326/2009-11 од 10.11.2009. године
(«Службени лист града Смедерева», број 17/2009).
2. Циљ израде Плана
Циљ израде Плана детаљне регулације М-24-зона
малих и средњих предузећа у Смедереву, је сагледавање
и дефинисање 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 планског документа.
Примарни циљ израде Плана је утврђивање општег
интереса, односно покретање поступка за прибављање и
проглашење грађевинског земљишта јавне намене и његово
опремање техничком и комуналном инфраструктуром.
3. Правни основ
− Закон о планирању и изградњи («Службени
гласник Републике Србије», број72/2009 и 81/2009)
− Одлука о приступању изради Плана детаљне
регулације дела индустријске зоне «М-24 зона малих и
средњих предузећа», број 350-326/2009-11 од 10.11.2009.
године («Службени лист града Смедерева», број 17/2009).
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− Правилник о садржини, начину и поступку израде,
планских докумената (‘’Службени гласник Републике
Србије’’, број 31/2010).
4. Плански основ
Плански основ за израду Плана је Генерални план
‚‘Смедерево 2020.‘‘ (‚‘Службени лист општине Смедерево‘‘,
број 9/2006).
Извод из Генералног плана ‚‘Смедерево 2020.‘‘
Планом намене површина у Генералном плану
‚‘Смедерево 2020.‘‘ предметно подручје је обухваћено
површинама рада.
Правилима грађења овог Генералног 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.
Уз производне и друге делатности рада, на нивоу зоне
може бити заступљено и пословање до максимално 50%.
Урбанистички показатељи
За зону се утврђују следећи урбанистички показатељи:

Таб. 1 – Урбанистички показатељи за Зону рада
УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

ЗОНА РАДА

СТЕПЕН ИЗГРАЂЕНОСТИ
СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕНОСТИ ЗЕМЉИШТА

Максимално 1.0
60% за површине < 1 ha
40 % за површине > 1 ha
минимални 20 % за површине < 1 ha
минимално 30 % за површине > 1 ha

УЧЕШЋЕ ЗЕЛЕНИЛА
Минималне величине парцела дате су у табели,
док се максимална величина не условљава и зависи од

делатности и њеног обима.

Таб. 2 – Преглед величине парцеле према планираним
делатностима
ЗОНА

РАДА

Мин. повр. парцеле

Мин.шир. парцеле

ИНДУСТРИЈСКИ – ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКТИ

2,50 ha

100 m

СКЛАДИШТА, СЕРВИСИ, ПОГОНИ

0,25 ha

50 m

Намена и врсте објеката који се могу градити
 Производни објекти
 Складишни, сервисни, пословни објекти

Дозвољене делатности
Делатности које се могу планирати у зони рада,
посебно у просторима сервисних, складишних, услужних
делатности, али и просторима мале привреде, су из области:
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- трговине (мега-маркети, хипер-маркети и др.),
- становања (апартманског типа, у функцији основне
делатности),
- угоститељства (ресторани, пансиони и др.),
- спорта (спортски терени, спортски центри у оквиру
комплекса и др),
- пословно-административних делатности,
- услужних сервиса (бензинске и гасне станице,
сервиси, централне гараже и сл.)
- саобраћајни објекти, површине и терминали,
- комунални објекти,
- и други објекти, уз услов да се према потребама и
капацитетима може обезбедити прописан број паркинг
места за кориснике.
Спратност објеката
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).
Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске
етаже, уколико не постоје сметње геотехничке или
хидротехничке природе.
Висина објеката је условљена делатношћу која се у
њима обавља.
План саобраћаја
Пут М-24 представља део државне путне мреже,
државни пут I реда, и као такав подлеже посебним
прописима за пројектовање и изградњу, са могућношћу
прикључења под посебним условима
У предметном обухвату, саобраћајним решењем
Генералног плана, није предвиђено увођење других
врста саобраћаја. Планским документима вишег реда
(Просторни план Републике Србије, Просторни план
општине, Генерални план), овај пут задржава постојећи
ранг и профил.
Посебни услови и ограничења за спровођење
Простор се налази у подцелини Ж2 – Зона у залеђу
Нове Луке са опредељеним наменама у овој подцелини:
транспортно-логистичка делатност, сервисне, услужне,
складишне и сл. делатности.
Посебни услови за спровођење Плана и примену
Правила за уређење и изградњу: очување инфраструктурних
коридора, поштовање водопривредних и хидрогеолошких
услова, обезбеђивање приступа планираним садржајима са
приступног пута у залеђу М-24.
Посебним условима и ограничењима у Генералном
плану су дефинисани значајни инфраструктурни коридори,
који су од утицаја на израду планова нижег реда и начина
коришћења земљишта – у смислу обавезне заштите ових
коридора. У посматраном подручју овог Плана, дефинисан
је коридор 110Кв магистралног далековода, са зонама
заштите, као и 10Кв далековод дуж канала технолошке воде
и дуж реке старе Језаве.
II. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ
ПОДРУЧЈА
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1. Граница планског подручја
Подручје третирано овим Планом обухвата део
простора који се простире непосредно поред пута М-24 и
канала технолошке воде.
Граница обухвата Плана је дефинисана на северној
страни – некатегорисаним путем од пута М-24 према
каналу технолошке воде (к.п. бр. 491 К.О. Смедерево), на
источној страни – границом парцеле канала технолошке
воде (к.п. 3182/1 К.О. Липе 1), на јужној страни – границом
парцеле корита старе Језаве (к.п. 3183 К.О. Липе 1), на
западној страни – границом дела парцеле пута М-24 (к.п.
бр.3339 К.О. Липе 1) и границом дела парцеле пута М-24
(к.п. бр. 13432 К.О. Смедерево).
1.1. Катастарске парцеле у обухвату Плана
Катастарске парцеле које припадају Плану су:
К.о. Смедерево: к.п. број 491 (некатегорисани пут),
492, 494/1 и 508 (канал) и део 13432 (део пута М-24),
К.о. Липе 1: к.п. 1828, 1829, 1830, 1831, 1832,
3177 (река стара Језава), 2047/1, 2047/2, 2047/3, 3337
(некатегорисани пут), 3338 (некатегорисани пут уз М-24),
2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057,
3341 (некатегорисани пут) и део 3339 (део пута М-24),.
1.2. Површина простора обухваћеног Планом
Укупна површина обухвата Плана је П = 65,00ha
2. Граница грађевинског подручја у обухвату
Плана
Планирано грађевинско подручје чини укупно
земљиште обухваћено Планом, са изузетком постојећих
површина водног земљишта које се задржава (парцеле
корита Језаве и канала).
2.1. Катастарске парцеле у обухвату грађевинског
подручја
Катастарске парцеле у грађевинском подручју су у
К.о. Липе 1: к.п. 1828, 1829, 1830, 1831, 2047/4, 2047/1,
2047/2, 2047/3, 2049, 2048, 2050, 2051, 2053, 2054, 2055,
2056, 2057, 1832 и део к.п. 3339, а у К.о. Смедерево: 492,
494/10, 494/1, 494/12, 494/7 и део к.п. 13432 .
2.2. Површина грађевинског подручја у обухвату
Плана
Површина грађевинског подручја дефинисана планом
је П = 46,80ha
III. ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
1. Намена површина
Земљиште у обухвату Плана је доминантно
пољопривредно, неизграђено и делимично обрађивано
земљиште.
2. Постојећа саобраћајна, техничка и комунална
инфраструктура
2.1. Постојеће стање и капацитети саобраћајне
инфраструктуре
Простор Плана тангира са западне стране
саобраћајница М-24 која представља главну саобраћајну
везу ширег значаја. Она у постојећем режиму коришћења
има статус државног пута I реда (Магистрални пут) М-24,
као веза према АП Војводини преко Ковина и до Аутопута
Е-75 и границе Бугарске, у другом смеру.
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На ову саобраћајницу се везују примарни градски
саобраћајни правци, који преко ње остварују регионалну
везу града према северу и југу.
На пут М-24, се са северне стране прикључује
некатегорисани пут који повезује постојеће садржаје са
њим. У том смислу предметни некатегорисани пут ће бити
задржан планским решењем, с тим што ће добити карактер
примарне саобраћајнице (у локалном саобраћајном
систему) – као веза комплекса са М-24.
Паралелно са путем М-24, дефинисани су
некатегорисани, приступни, јавни путеви, као и у северном
делу локације, са оствареном везом, управно на пут М24.
2.2. Постојеће стање и капацитети техничке и
комуналне инфраструктуре
-Водоводна мрежа
У предметном подручју не постоји изграђена градска
дистрибутивна водоводна мрежа. У северном делу, на
ободу границе плана, налази се транспортни цевовод
сирове воде Č Ø800mm.
-Фекална и атмосферска канализациона мрежа
У предметном подручју не постоји изграђен систем
јавне градске канализационе мреже. Постојећи садржаји
у ближем окружењу овај проблем регулишу сопственим
интерним системима – водонепропусним септичким
јамама и слично.
-Електроенергетска мрежа
Кроз третирано подручје – до постојећих ТС 10/0,4kV
пролази надземни електроенергетски вод DV 10kV, и то
у источном делу простора обухваћеног Планом, који је
спреман за реконструкцију или измештање, обзиром на
стање у коме се налази, поред канала технолошке воде, као и
надземни вод DV 10kV који се са овог вода одваја у правцу
корита реке старе Језаве према југозападу и подземно
прелази пут М-24 водом 1Е10kV, до трафостанице 10/0,4
kV «Интерскандик», што представља одређено физичкопростроно ограничење за будуће уређење простора.
Третираним подручјем (у северном делу обухвата
Плана), пролази 110 kV вод, чију надлежност има ЈП
Електро мреже Србије.
Сви поменути постојећи далеководи имају
дефинисану зону заштите око њих, што представља
одређено ограничење изградње.
-Гасоводна мрежа
У самом третираном подручју не постоји изграђена
разводна, нити дистрибутивна гасоводна мрежа.
-Телекомуникациона мрежа
На посматраном простору не постоје изграђени ТК
објекти и инсталације.
IV. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
1. Намена земљишта
План не дефинише конкретне намене на грађевинском
земљишту, већ даје препоруке у погледу опредељења намена,
у складу са претходно изнетим поставкама (производни
садржаји лаке индустрије, високи технолошки и еколошки
стандарди планираних садржаја, логистички садржаји
производње – складиштење, пратећи садржаји – сервисни,
бензинске и гасне станице, смештајни капацитети и сл.).
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Кроз успостављање прецизнијих еколошких, технолошких
и других критеријума на нивоу Плана, према потребама
заинтересованих инвеститора, дефинисаће се и јаснији
оквир за будуће прихватљиве намене у овом комплексу.
Планом се предвиђа могућност поделе грађевинског
земљишта опредељеног за изградњу привредних садржаја
на модуле одређене планираном саобраћајном мрежом и
величином дефинисаном на основу смерница Генералног
плана.
2. Предвиђене површине јавне намене
Овим Планом се дефинишу површине јавне намене и
површина грађевинског подручја, према критеријуму да ће
за површине јавне намене бити одређене нове површине и
задржати постојеће:
- Корито старе Језаве, као водно земљиште К.п.
бр.3177, К.о. Липе 1;
- Постојећи део дренажног главног канала као водно
земљиште К.п. 508 К.о.Смедерево;
- Нова површина уз парцелу постојећег канала –
сервисна саобраћајница (у границама Плана) у ширини од
5,0m;
- Комуналне површине за изградњу инфраструктуре
и саобраћајнице уз постојећи канал и старо корито Језаве;
- Планиране јавне саобраћајнице унутар третираног
подручја;
- Парцеле некатегорисаног пута бр.3338, 3340,
3347 и 3341 К.о.Липе1, и земљиште око њих у потребној
ширини.
3. Подела на урбанистичке зоне и целине
Простор у граници плана је дефинисан саобраћајницом М-24 са означеним прикључцима на њу, одакле
се остварује веза према унутрашњости простора са
дефинисањем главних примарних саобраћајних токова,
уз задржавање простора водног земљишта и формирања
сервисних саобраћајница, као и површина намењених за
изградњу приступних саобраћајница и инфраструктуре,
што сачињава зону А и простор за грађевинско земљиште,
дефинисан просторно поменутим трасама саобраћајница и
водотоковима као зона Б.
У оквиру зоне А се дефинишу три целине:
А.1. – саобраћајне површине,
А.1.1. Примарне саобраћајнице
А.1.2. Секундарне саобраћајнице
А.1.3. Зелене јавне површине у оквиру саобраћајница
А.2. – водно земљиште,
А.3. – комуналне површине,
У оквиру зоне Б се дефинишу три целине:
− Б.1. – модуларна изградња-привредни и пословни
садржаји,
− Б.2. – линијска изградња-привредни и пословни
садржаји,
− Б.3. – инфраструктурни садржаји,
4. Биланс површина у обухвату Плана
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Таб. 3 – Биланс површина
НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
Водне површине

ОПИС ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Појас од 5,0 уз канал (у границама Плана)-ново

ПОВРШИНА (ha)
8ха 03а 37м²

Корито реке старе Језаве и канала-постојеће
Саобраћајне површине

Комуналне површине

Примарне и секундарне саобраћајнице унутар
комплекса-ново

3ха 99а 34м²

Саобраћајница М-24 и некатегорисани путеви-постојеће

4ха 82а 35м²

Површине предвиђене за саобраћајну и комуналну
инфраструктуру

1ха 39а 69м²

УКУПНО

18ха 24а 75м²

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

ОПИС ЗЕМЉИШТА ГР. ПОДРУЧЈА

ПОВРШИНА (ha)

Модуларна изградња

Привредни и пословни садржаји

41ха 21а 89м²

Линијска изградња

Привредни и пословни садржаји

5ха 44а 94м²

Инфраструктурни садржаји

Трафостанице, МСАН, мерне станице

13а 88м²

УКУПНО

46ха 80а 71м²

УКУПНА ПОВРШИНА

65ха 05а 46 м²

На основу горе изнетих података, следи биланс
површина јавне намене и земљишта грађевинског подручја
у границама Плана:
■ Укупна површина третираног простора: 65,00 ha
■ Укупна површина земљишта јавне намене
предложене Планом: 18,24 ha
■ Површина грађевинског подручја: 46,80 ha
5. Трасе, коридори и капацитети саобраћајне,
техничке и комуналне инфраструктуре
5.1. Трасе, коридори и капацитети саобраћајница
-Саобраћајна мрежа
Ова целина обухвата трасе постојеће саобраћајнице
пута М-24 и планираних саобраћајница у обухвату Плана,
као и постојећих кат. парцела некатегорисаних путева бр.
491, 3337 и 3341. Планиране саобраћајнице су категорисане
као примарне у оквиру комплекса, које се прикључују на
одобрене прикључке на пут М-24
Саобраћајна мрежа, као основна поставка Плана,
дефинише се тако да поштује, затечене физичке
карактеристике простора – корито старе реке Језаве,
каналску мрежу, постојећe некатегорисане путеве,
али и успостављање прикључка-саобраћајне везе са
саобраћајницом М-24 и претпоставке за даљу саобраћајну
везу.
У складу са одредбама ГП ‘’Смедерево 2020.’’,
државни пут М-24 представља део државне путне мреже и
као такав подлеже посебним прописима за пројектовање и

изградњу. Планом вишег реда предвиђено је да пут задржи
постојећи профил.
Због карактера саобраћајнице М-24, овим Планом се
предлаже увођење примарних и секундарних саобраћајница
габарита 11,0м и 15,0м, у оквиру обухвата, које ће се
категорисати као површине јавне намене и преко којих
треба да се оствари веза у складу са условима одобрених
прикључака од стране ЈП «Путеви Србије», на основу којих
су пројектоване додатне траке за искључење и укључење
возила са и на предметни пут, минималне ширине 3,25м.
У циљу рационалне организације саобраћајне
мреже предлаже се задржавање трасе постојећег
некатегорисаног пута од пута М-24, К.п. бр.491, као и
задржавање траса некатегорисаних путева К.п. бр. 3347
и 3341 у граници Плана. Саобраћајна мрежа представља
уважавање и надоградњу поменутих путева и дефинисање
нових траса, од којих једна, главна саобраћајница, ће бити
уз канал технолошке воде, габарита 15,0м, као транзитна
саобраћајница ширег просторног концепта решавања
саобраћајне мреже у Индустријској зони. У правцу северјуг, ће се користити трасе постојећих некатегорисаних
путева К.п. бр. 3341 и 3347, које ће се наставити према
северу уз пут М-24. Остваривање бочне везе такође
је, предмет дефинисања саобраћајног концепта и то
на местима која су одређена према величини планског
простора.
Планом се предлаже дефинисање интерне саобраћајне мреже која ће се одредити на основу потреба
инвеститора и имаће функцију остваривања приступа
потребним дефинисаним модулима, што ће се дефинисати
пројектом парцелације.
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5.2. Трасе, коридори и капацитети
инфраструктуре

техничке

изградити дистрибутивну водоводну мрежу од РЕ НD-100,
од овог цевовода до будућих потрошача.
Фекална канализациона мрежа

Електроенергетска мрежа
На
предметном
подручју
нема
изграђених
електродистрибутивних објекта напонског нивоа 10КВ
и 0,4КВ. Како би се створили услови за прикључење
нових објеката потребно је планирати изградњу нових
електроенергетских објеката (ТС 10/0,4КВ и водове 10КВ),
при чему се мора узети у обзир да су слободни капацитети
на напонском нивоу 10КВ ограничени. Постојећи 10КВ
напонски вод, уз канал технолошке воде, планира се у
ширем концепту планирања, за изградњу новог вода, што
би се ускладило са планираним трасама саобраћајница у
оквиру њихове регулације.
Такође, у оквиру Плана, планира се задржавање
постојећег ДВ 110КВ на северном делу подручја и ДВ
10КВ, уз старо корито Језаве.
Како би се нови електроенергетски објекти прецизније
дефинисали и у предметном Плану предвиделе локације
и коридори за њихову изградњу потребно је дефинисати
податке о локацији и потребној једновременој ангажованој
снази за сваки нови прикључак.
Планским решењем је потребно предвидети изградњу
далековода DV 10kV, дуж примарних саобраћајница у
обухвату Плана, а према процени потребних капацитета
предвидеће се изградња више трансформаторских станица
10/0,4kV, чије ће се позиције дефинисати на основу процене
надлежног дистрибутивног предузећа, у оквиру коридора
путног појаса или у оквиру издвојеног простора-парцеле у
оквиру грађевинског подручја.
Планом се предвиђа изградња јавне расвете у оквиру
примарних и секундарних саобрађајница
Телекомуникациона мрежа
На планираном подручју нема изграђених ТК објеката,
али се планира њихова изградња у складу са потребама
будућих корисника. Обзиром да потребе нису дефинисане,
треба предвидети полагање ПВЦ цеви 2Ø110 у оквиру
земљишта јавне намене, за полагање ТК каблова, као и
полиетиленске цеви 2Ø40 за полагање оптичких каблова.
Покривеност
овог
планираног
подручја
широкопојасном мултисервисном мрежом је дефинисана
будућом изградњом објекта МСАН Индустријска зона
3, у непосредном окружењу уз пут М-24, који ће својим
капацитетом и подручјем задовољити потребно напајање.

Пошто је у плану изградња Постројења за третман
отпадних вода, предвиђа се канализациони систем
за комплекс, са пресеком цеви не мањим од Ø200 са
гравитационом везом ка будућем канализационом
реципијенту дуж пута М-24.
На предметној локацији не постоји градска
канализациона мрежа. До изградње ППОВ и канализационе
мреже,
неопходно
је
предвидети
пројектовање
водонепропусних септичких јама за сваку парцелу у складу
са планираним објектом, а у свему према важећој Одлуци о
градском водоводу и канализацији.
Атмосферска канализациона мрежа
С обзиром на карактер будућих објеката и велике
површине са којих ће се одводњавати атмосферске
воде, Планом се посебно дефинише систем упуштања
атмосферских вода у границама Плана. Евакуацију
површинских незагађених вода, са кровова објеката, решити
посебним системом са одводом воде до привременог
реципијента-отвореног сабирног канала у границама Плана.
Воде са манипулативних, претоварних површина и свих
саобраћајница, морају пре упуштања у реципијент, проћи
третман одвајања чврсте фазе кроз сепаратор за третман
одвајања масти и уља, прописно димензионисаног према
меродавним падавинама.. Већина предложених модула –
захваљујући својој позицији – има могућност директног
упуштања атмосферилија у канал, а они који то немају,
ове воде ће одводити преко путних јаркова (уз планиране
саобраћајнице). Овакав систем подразумева и одређена
правила уређења слободних површина унутар модула (већи
комплекси партерног зеленила, растер-елементи на паркинг
површинама и сл.), што ће бити прецизније дефинисано
каснијом реализацијом појединачних садржаја.
Уколико се рачуна на затрпавање старог корита Језаве,
нећемо предвиђати упуштање атмосферских вода у овај
реципијент, већ системом отворених путних јаркова до
дренажног канала технолошке воде или путног јарка уз пут
М-24, који се свакако задржавају.
6. Општи урбанистички услови за уређење и
изградњу површина јавне намене
1.1. Услови регулације за објекте и површине јавне
намене

Гасоводна мрежа
Перспективно се планира изградња гасоводне мреже
у подручју Плана, а може се претпоставити да ће се будућа
магистрална траса од ГМРС «Велур», водити путем
М-24, а у оквиру обухвата овог Плана, водити профилима
саобраћајница у зеленом појасу.
5.3. Трасе, коридори и капацитети
инфраструктуре
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комуналне

Водоводна мрежа
Планским решењем је предвиђено снабдевање
третираног подручја санитарном водом, изградњом
водоводне мреже РЕ D250мм из разделне шахте код старог
пута за Шалинац, дуж пута М24. Коридорима планираних
саобраћајница унутар подручја Плана потребно је

Саобраћајна мрежа
Постојећа саобраћајница пута М24, се задржава у
постојећем појасу регулације и постојећем габариту, са
две коловозне траке и двосмерним режимом саобраћаја,
уз дефинисање саобраћајних прикључака, где се врши
реконструкција.Реконструкцијом саобраћајнице, у појасу
њене регулације, предвиђено је проширење коловоза за
формирање уливно-изливних трака за два саобраћајна
прикључка, у складу са условима ЈП «Путеви Србије».
Од прикључака на пут М-24, у обухвату Плана,
предвиђене су две саобраћајнице у појасу регулације 15,0м,
које се повезују са новопланираном сабирном примарном
саобраћајницом која се протеже паралелно са каналом
технолошке воде, у појасу ширине 15,0м.
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Правила регулације за саобраћајнице утврђена су
саобраћајним решењем, односно Правилима парцелације
(дефинисањем аналитичко-геодетских елемената за
планирану саобраћајну мрежу).
Регулација планираних саобраћајница у обухвату
Плана се утврђује у појасу ширине 11,0m, изузев
саобраћајнице која се планира уз источну границу Плана
уз канал технолошке воде и попречних саобраћајница које
се везују за прикључке на пут М-24, са појасом регулације
ширине 15,0m.
Регулација секундарних саобраћајница у оквиру
Плана, је дефинисана тако да својим правцима дефинишу
просторне целине за градњу. Оне би биле такође, габарита
11м, за двосмерни саобраћај.
Инфраструктурна мрежа
Комплетна инфраструктурна мрежа у обухвату
Плана (чији су капацитети дефинисани овим Планом и
графичким прилогом бр. 7 – План инфраструктуре и
озелењавања) води се коридорима постојећих и планираних
саобраћајница, односно у оквиру земљишта јавне намене.
Синтезним пројектом инфраструктурне мреже
потребно је усагласити међусобне положаје појединих
инфраструктурних система, у складу са правилима за
њихову изградњу, а Правилима регулације утврђују се
начелна правила полагања:
- водоводна мрежа – испод коловоза, на око 1,0m
удаљености од његове ивице;
- фекална канализациона мрежа – испод коловоза, са
супротне стране од водоводне, на око 1,0m удаљености од
ивице коловоза;
- електроенергетска мрежа – испод тротоара;
- телекомуникациона мрежа – испод тротоара,
супротног од вођења електроенергетске мреже
- гасоводна мрежа – у појасу пута, изван конструкције
саобраћајнице.
Инфраструктурни објекти (трафостанице, и др.)
смештају се такође у коридор замљишта јавне намене,
изван површине тротоара.
Водопривредна инфраструктура
Постојећа траса дренажног канала се задржава.
У циљу обезбеђења услова одржавања и уређења,
као и проширења у случају потребе, планом се утврђује
коридор – појас регулације у функцији заштите дренажног
канала, у ширини од 5,0m са једне стране парцеле канала,
док се са друге стране предвиђа проширење саобраћајнице
за одржавање канала од 5м, на 9м, за потребе дефинисања
комуналног коридора за саобраћајну и инфраструктурну
мрежу. Такође, овај План предвиђа издвајање површине
уз старо корито Језаве, за инфраструктурне коридоре са
пратећом саобраћајницом.
Регулационим решењем одређене су регулационе
линије саобраћајница, као и положај грађевинских линија
на грађевинском земљишту према регулацији ових
саобраћајница и утврђених појаса уз дренажне канале.
Комуналне површине
Комуналне површине су формиране уз старо корито
Језаве и уз део главног канала и имају сврху изградње
приступних саобраћајница и инфраструктуре. Регулација
комуналних површина је различита, јер прати, првенствено,
изграђени далековод 10КВ и део канала и креће се од
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минимално 9,0м до максимално 25м.
6.2. Услови нивелације површине јавне намене
Саобраћајна мрежа
Нивелационо решење планираних саобраћајница
условљено је котама нивелете саобраћајнице пута М-24,
као и положајем и котама постојећих дренажних канала у
обухвату Плана.
Постојећа нивелација саобраћајнице М-24 се
задржава.
Подужна нивелација планираних саобраћајница
се дефинише тако да се обезбеди несметано укључење
система ових саобраћајница на пут М-24.
Попречна нивелација се утврђује дефинисањем
попречног пада (до 2,5%) једнострано, према планираним
путним јарковима уз конструкцију саобраћајнице. Позиције
путних јаркова, њихове ширине и нивелација (усклађена са
каналском мрежом у коју се уводе) дефинише се прецизно
пројектном документацијом, а у складу са општим
одредбама овог Плана.
У графичком прилогу бр. 5 – План саобраћаја са
нивелационим решењем и озелењавањем – утврђени су
елементи нивелације за саобраћајнице (коте нивелета и
темена раскрсница, подужни и попречни падови и др.).
Инфраструктурна мрежа
Нивелација инфраструктурне мреже се утврђује
на основу прописаних услова за изградњу појединих
инфраструктурних система, позиције постојећих и
пројектованих делова мреже и објеката, као и међусобног
положаја инсталација у коридору.
Општа правила нивелације појединих инфраструктурних система утврђена су Правилима грађења за
инфраструктурну мрежу. Укрштања инфраструктурне
мреже реализују се према општим правилима и
нормативима за изградњу појединих система.
Специфичност у обухвату представљају постојећи
дренажни канали – све планиране трасе инфраструктуре на
местима укрштања са њима потребно је водити испод дна
канала, у заштитним цевима.
Систем фекалне канализације, усмерава се гравитационо
према примарним планираним саобраћајницама са
прикључењем на пут М-24, са минималним падом од 0,5%.
Отпадне воде се усмеравају према колектору Ø300 у Ул.
Шалиначки пут.
6.3. Правила парцелације за површине јавне
намене
Овим Планом утврђују се аналитичко-геодетски
елементи обележавања, за површине јавне намене и
водно земљиште (планиране саобраћајнице, комуналне
површине, појас уз дренажне канале).
На основу концепта саобраћајног решења,
дефинисане су тачке раздвајања земљишта јавне намене
од грађевинског земљишта, што је дато у Прилогу бр. 6 –
Регулационо решење.
Координате нових међних тачака парцела јавног
грађевинског земљишта
1 Х=7498003.10 Y=4946359.41
2 Х=7498075.89 Y=4946353.26
3 Х=7498237.20 Y=4946336.68

Страна 174 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4 Х=7498250.83 Y=4946237.50
5 Х=7498250.00 Y=4946359.41
6 Х=7498250.53 Y=4946181.05
7 Х=7498250.10 Y=4946075.95
8 Х=7498245.33 Y=4946074.53
9 Х=7498189.40 Y=4946163.68
10 Х=7498154.96 Y=4946207.03
11 Х=7498125.81 Y=4946234.29
12 Х=7498104.49 Y=4946249.58
13 Х=7498068.17 Y=4946261.34
14 Х=7498026.21 Y=4946296.32
15 Х=7498014.68 Y=4946315.99
16 Х=7498003.22 Y=4946280.48
17 Х=7498132.73 Y=4946166.54
18 Х=7498187.13 Y=4946088.27
19 Х=7498199.01 Y=4946071.17
20 Х=7498139.22 Y=4945951.22
21 Х=7497969.39 Y=4945614.5
22 Х=7497947.03 Y=4945616.83
23 Х=7498204.55 Y=4946033.21
24 Х=7498224.57 Y=4946048.68
25 Х=7498249.84 Y=4946055.44
26 Х=7498236.38 Y=4946033.04
27 Х=7498249.84 Y=4946021.65
28 Х=7498253.39 Y=4945548.19
29 Х=7498238.45 Y=4945533.19
30 Х=7497969.70 Y=4945532.16
31 Х=7497945.52 Y=4945505.13
32 Х=7497966.47 Y=4945517.11
33 Х=7498242.01 Y=4945518.20
34 Х=7498253.57 Y=4945503.27
35 Х=7498257.86 Y=4944689.16
36 Х=7498237.91 Y=4944667.93
37 Х=7498163.76 Y=4944666.78
38 Х=7498046.02 Y=4944664.96
39 Х=7497967.95 Y=4944663.75
40 Х=7497952.68 Y=4944681.61
41 Х=7497945.51 Y=4944985.66
42 Х=7497952.48 Y=4945046.03
43 Х=7497952.45 Y=4945118.66
44 Х=7497952.43 Y=4945284.24
45 Х=7497952.43 Y=4945349.52
46 Х=7497952.43 Y=4945349.52
47 Х=7497952.50 Y=4944513.28
48 Х=7497952.50 Y=4944640.62
49 Х=7497967.30 Y=4944652.72
50 Х=7498237.81 Y=4944656.93
51 Х=7498256.68 Y=4944634.35
52 Х=7498256.19 Y=4944611.55
6.4. Правила уређења и грађења за површине јавне
намене
Правила уређења и грађења јавних саобраћајних
површина
Правила уређења:
У овој целини се планира:
- изградња нових саобраћајница
- изградња и проширење постојећих некатегорисаних
путева
- изградња објеката и траса инфраструктуре
Изградња наведених објеката у овој целини реализује
се директно на основу Правила грађења из овог Плана.
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Правила грађења:
Прикључке примарних саобраћајница на државни пут
М-24, извести у складу са условима ЈП «Путеви Србије»,
на основу којих треба пројектовати траке за искључење и
укључење, минималне ширине 3,25м
Регулација планираних примарних саобраћајница
у обухвату Плана се утврђује у појасу ширине 15м, а
секундарних саобраћајница у појасу од 11м.
Планиране примарне саобраћајнице се предвиђају
као двосмерне, ширине коловоза 7,0m (са две саобраћајне
траке по 3,5м), једним тротоаром од 2,0м и каналом за
прикупљање атмосферских вода.
Планиране секундарне саобраћајнице се такође
планирају као двосмерне, ширине коловоза 6,0м, са две
саобраћајне траке по 3,0м и једним тротоаром од 2,0м и
каналом за прикупљање атмосферских вода.
У оквиру тротоара планира се изградња јавне уличне
расвете.
Уз коловозну конструкцију планирати путне јаркове за
одвођење површинских вода са коловозних и тротоарских
површина.
Коловозна конструкција саобраћајница се планира за
тешки саобраћај.
Јавне зелене површине у оквиру обухвата Плана
планиране су у оквиру саобраћајницa и чине их дрвореди и
зелени појасеви дуж саобраћајница, изван тротоара.
У појасу регулације пута М24, планирати формирање
заштитних појасева зеленила, због смањења. неповољних
услова средине, ублажавања утицаја доминантних ветрова,
смањења загађења од стране радних комлекса и неповољног
дејства саобраћаја. Избор врста за образовање заштитног
зеленила вршити у складу са биљногеографским и
станишним условима. Потребно је изабрати дендролошки
материјал отпоран на природне и новостворене станишне
услове.
За подизање дрвореда у оквиру примарних
саобраћајница користити листопадне врсте дрвећа које
су се показале отпорним према условима уз градске
саобраћајнице, а избор осталог зеленила које се користи у
појасу регулације саобраћајница усагласити са условима
заштите и његовом наменом и такође предвидети оне које
су се показале отпорним према специфичним условима
средине (уз саобраћајнице).
Правила уређења и грађења комуналних површина
Правила уређења и грађења
Простор предвиђен за комуналне површине
опредељене овим Планом је дефинисан на простору уз
старо корито Језаве пратећи већ изграђену трасу 10 КВ
далековода и уз део главног канала за регулисање нивоа
подземних вода.
У овом простору се предвиђа изградња саобраћајнице,
односно, јавне површине за приступ грађевинском
земљишту, регулације 9м, са двосмерним саобраћајним
тракама од 3.0м и једностраним тротоаром од 2,0м и са
могућношћу одводњавања атмосферских вода према
каналу или путном јарку пута М-24.
У овом коридору, може се градити комплетна
инфраструктурна мрежа, што неће бити обавеза изградње
овим Планом., већ ће се примарне везе-приводи, довести
преко насутог дела канала са пропустима.
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Правила уређења и грађења јавне инфраструктурне
мреже
Правила уређења
Планом се предвиђа изградња нове инфраструктурне мреже (водовод, канализација, ТТ инсталације,
електромрежа и гасовод) и делимично реконструкција
постојеће (далековод 10КВ), услађене са планским
претпоставкама предметног подручја.
Комплетна јавна инфраструктурна мрежа ће се водити
коридорима јавне намене - саобраћајницама
Правила грађења
Водоводна мрежа
- Мрежа се поставља испод коловоза, на око 1,0m од
његове ивице;
- Дубина укопавања: минимална 1,0 - 1,2m;
- Ако се мрежа спроводи испод пруге, водотока и
сл., потребно је прибавити мишљења и посебне услове од
надлежних органа и организација;
- Мрежа се полаже на довољној удаљености од
планиране електро и тт- мреже;
- Ако се у истом рову полажу водови других
инсталација морају се задовољити минимална прописана
растојања заштите.
Фекална канализациона мрежа
- Мрежа се поставља испод коловоза, на око 1,0m од
његове ивице, са супротне стране од водоводне мреже;
- Дубина укопавања: минимална 1,0m;
- Мрежа се полаже на довољној удаљености од
планиране електро и тт- мреже;
- Ако се у истом рову полажу и водови других
инсталација, морају се задовољити минимална прописана
растојања заштите;
Електроенергетска мрежа
- Сви водови (далеководна и нисконапонска мрежа)
морају бити кабловски, подземни;
- Подземни водови се полажу у тротоару на дубини
од 1,0m, на растојању минимално 0,5m од регулационе
линије (у случају полагања у зеленој површини на дубини
од 0,8m);
- Ако се у истом рову полажу и водови других
инсталација морају се задовољити минимална прописана
растојања заштите;
- Планиране трафостанице се граде претежно у
коридору грађевинског земљишта и за њих се формира
засебна парцела;
- Трафостанице морају имати приступ за допрему,
монтажу и одржавање опреме, као и приступ ватрогасном
возилу;
- Светиљке јавне расвете, стубови и канделабри
постављају се уз ивицу тротоара или 30cm од ивичњака,
и није дозвољено њихово постављање изнад других
подземних инсталација и средином тротоара.
Гасоводна мрежа
- Гасоводна мрежа се полаже подземно, у појасу
регулације постојеће и планираних саобраћајница, изван
конструкције саобраћајнице;
- Мрежа планираног дистрибутивног гасовода у
секундарним саобраћајницама се полаже обострано;
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- Код паралелног вођења са другим подземним
инсталацијама гасовод мора бити удаљен минимално 0,40m
а код укршатања 0,20m. Уколико није могуће постићи
ова растојања дозвољено је и мање, уз уградњу обавезне
заштитне опреме;
- Дубина укопавања гасовода, зависно од теренских
услова, дефинисана је минималним надслојем земље изнад
горње ивице цеви. У габариту саобраћајнице износи 1,30m
изнад горње ивице заштитне цеви, а на осталим теренима
уобичајено око 0,80m;
- Минимална дубина гасовода при укрштању са
путевима износи 1,0m,;
- Гасовод се полаже у ров ширине 50cm + d (d =
пречник гасовода);
Телекомуникациона мрежа
- Мрежа се полаже у тротоару, супротном од
електроенергетске мреже, на минимално 0,5m удаљености
од регулационе линије;
- Дубина укопавања је 1,0m;
- Ако се у истом рову полажу и водови других
инсталација, морају се задовољити минимална прописана
растојања заштите;
- ТТ-окна се граде на око 100m, оквирних димензија
1,60х2,0х1,90m;
- 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.).
Правила уређења и грађења водног земљишта
Водно земљиште је дефинисано двема водним
површинама: делом Главног канала и старим коритом
Језаве.
Принципи и правила уређења на водном земљишту:
 Забрањена је изградња грађевинских објеката;
 Дозвољена
је
изградња
искључиво
инфраструктурних објеката и саобраћајница;
 Дозвољена је изградња друге инфраструктуре
према условима ЈВП «Србија воде»
У простору дела Главног канала, предвиђа се
његово редовно одржавање, продубљивање, чишћење и
уклањање растиња. Предвиђено је уз канал за регулацију
нивоа подземних вода, изградити инспекцијске стазе,
саобраћајнице поред унутрашње ножице насипа, минимум
5м, за потребе одбране од поплава, односно ради спровођења
мера одбране, ангажовања људства, мнеханизације,
опреме и материјала. Иста саобраћајница (једном својом
страном), се овим планским решењем, може користити са
проширеним габаритом од 9,0м, за потребе саобраћајног
приступа непосредном простору грађевинског земљишта,
као и комунална површина за опремање инфраструктуром..
Простор старог корита Језаве овим Планом задржава
постојећу намену. Могуће је на основу сагласности и услова
надлежног водопривредног предузећа ЈВП «Србијаводе»,
извршити насипање старог корита Језаве, искључиво
грађевинским отпадом. Ова интервенција не подразумева
промену намене земљишта – парцела остаје у режиму
водног земљишта, а посебним пројектима би се утврдили
елементи рекултивације, ремедијације и формирања
зеленог заштитног појаса на овом земљишту.
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Евентуална стабилизација тла и изградња на овом
простору, могућа је на основу посебних пројеката и студија,
и то искључиво за потребе изградње инфраструктурних
објеката, саобраћајница и друге потребне инфраструктуре
7.

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 између 68,70mnm ;
у циљу заштите од негативног утицаја подземних
вода планираних садржаја могуће је насипање терена
у складу са подацима из «Хидротехничке основе
индустријске зоне Смедерево»;
део корита старог тока Језаве и главног канала
који су део каналске мреже система за заштиту подручја од
високих подземних вода годоминског поља;
- Одвођење отпадних вода
евакуацију фекалних отпадних вода усагласити са
усвојеном трасом фекалног колектора;
евакуацију површинских незагађених вода одвести
до отвореног сабирног канала
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Инжењерско-геолошке карактеристике тла
Ови простори у погледу основних инжењерскогеолошких 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.
9.

Заштита животне средине

9.1. 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
ширем окружењу, одвијања саобраћаја на путу М-24 и
изграђених инфраструктурних система (каналска мрежа,
високонапонски далеководи и сл.).
Планом детаљне регулације у обухвату се
предвиђа пренамена пољопривредног у грађевинско
земљиште и изградња инфраструктуре и привредних
објеката – што нужно доводи до утицаја на стање животне
средине и еколошки капацитет простора.

Примењене мере на простору обухваћеним Планом,
се односе на:
 Насипање простора за изградњу до дефинисања
нивелете платоа и саобраћајница у складу са нивелетом
пута М-24, шљунком крупне гранулације са набијањем и
ваљањем у слојевима;
 Део главног канала користити за одводњавање
отпадних вода, са обавезним планирањем саобраћајнице за
интервенцију и одржавање канала;
 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 са
функционисањем целог планираног система одводњавања,
Планом се предлаже изградња водонепропусних септичких
јама за сваки комплекс појединачно, као привремено
решење;
 Планом се предвиђа да се отпадне воде са платоа и
кровних површина одводе преко таложника и сепаратора у
постојећи део главног канала и старо корито Језаве уколико
постоје такве могућности;
 Планским решењем се предвиђа да се одводњавање
воде са саобраћајница изводи преко путних јаркова у оквиру
њих, уз дефинисање попречнх нагиба саобраћајнице.
 Могуће је насипање старог корита Језаве отпадним
материјалом у дужем временском периоду, уз формирање
зеленог појаса или интерних саобраћајница у оквиру
дефинисаних простора Пројектом парцелације.

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:
- услове за одржавање дренажне каналске мреже и
нивоа подземних вода
- услове заштите и коришћења водног земљишта
старог корита Језаве
- 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.)
- начин сакупљања и одлагања отпада
- планирање
зеленила
(тампон-зоне,
улично
зеленило, учешће зеленила у комплексу)
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.

8. Услови и мере
стабилности терена

10. Заштита од пожара, елементарних непогода,
техничко-технолошких несрећа, ратних дејстава

у

погледу

геомеханичке

9.2. Смернице за заштиту животне средине
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10.1. Мере заштите од пожара
У складу са карактером планиране намене не
утврђују се општи услови заштите од пожара, већ се у фази
реализације садржаја прописују посебни услови усклађени
са нормативима и стандардима за ту врсту делатности.
Условима регулације обезбеђене су планске мере
заштите од пожара кроз:
 Положај објеката у комплексу мора да омогући
несметан приступ противпожарних возила и противпожарну
заштиту објеката са свих страна.
 Унутрашње колске комуникације морају да буду
довољног профила и у одговарајућем систему, како би се
омогућило несметано кретање противпожарних возила
и евентуална евакуација путничких возила у случају
акцидената.
 На појединачним парцелама је обавезна изградња
спољашње и унутрашње хидрантске мреже која се
напаја водом са јавне водоводне мреже у планираним
саобраћајницама у обухвату.
Заштита од пожара је обезбеђена погодним
распоредом појединачних објеката и њиховом међусобном
удаљеношћу, коришћењем незапаљивих материјала за
њихову градњу, одговарајућом хидрантском мрежом,
проходношћу терена, односно, обезбеђењем приступа
свим објектима у случају потребе, у складу са Законом о
заштити од пожара («Службени гласник СРС», бр. 37/88 и
«Службени гласник РС», бр. 53/93, 67/93 и 48/94)
10.2. Мере заштите од елементарних непогода
У циљу заштите од грађевинских објеката и осталих
садржаја на простору обухваћеним Планом, потребно
је при 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:
 Заштиту од елементарних непогода што
подразумева најпре заштиту од поплава, због високог нивоа
подземних вода.
 Мере заштите од елементарних и других непогода
које се дефинишу техничком документацијом за изградњу
објекта, које обезбеђују објекат и околину у случају
земљотреса, поплава, снежних наноса, рушења брана на
заштитном насипу поред канала;

Страна 177 – Број 7

 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.
10.3. Услови и мере сеизмичке заштите
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).
10.4. Мере заштите од ратних дејстава (услови од
интереса за одбрану земље)
Мере заштите од интереса за одбрану земље треба да
буду уграђене у сва просторна решења (објекти, техничка
решења у инфраструктури, распореду слободних и зелених
површина и др.), које као превентивне мере утичу на
смањење повредивости појединих објекат, комплекса и
простора, а у складу са Законом о одбрани.
1. Средњорочни програм уређивања површина
јавне намене у обухвату Плана
Уређивање земљишта јавне намене у обухвату Плана
односи се на:
− Прибављање земљишта за изградњу нових
планираних јавних саобраћајница;
− Прибављање земљишта за проширење постојећих
некатегорисаних путева до планиране регулације за јавне
саобраћајнице;
− Реконструкцију пута М-24, са изградњом уливноизливних трака;
− Изградњу планиране јавне инфраструктурне
мреже (електроенергетске, водоводне, канализационе и
телекомуникационе);
− Изградњу планиране јавне саобраћајне мреже

Табела. 4 – Преглед средстава потребних за уређење
земљишта јавне намене у обухвату Плана
ВРСТА ИНФРАСТРУКТУРНОГ
СИСТЕМА

Дужина мреже (m´)

Потребни
инфраструктурни објекти

ИЗНОС
(у динарима)

1

Водоводнa мрежа Ø100

4 380,00

нема

41.610.000

2

Канализациони систем

4 380,00

нема

41.610.000

3

Електроенергетски систем
DV 10kV
Телекомуникациони систем
Саобраћајнице
УКУПНО
Прибављање новог земљишта за
површ. јавне намене
С В Е Г А

5
6
7

2557,00

нема

5.625.400

4 380,00
80519м²

нема

14.016.000
338.179.800
441.041.200

Површина новог јавног грађ. земљишта
6ха 50а 69м²

42.330.000,00
483.371.200
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Средства за изградњу саобраћајне и инфраструктурне
мреже у обухвату Плана се обезбеђују из буџета локалне
самоуправе или других извора које обезбеди локална
самоуправа (донације, кредити, приватно-јавно партнерство
и др.).
V ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ( по урбанистичким зонама )
На грађевинском земљишту, планира се изградња
индустријско-производних и привредних садржаја,
кроз формирање грађевинских парцела за појединачне
садржаје, као и изградња интерне саобраћајне мреже која
ће обезбедити приступ свих формираних грађевинских
парцела јавним саобраћајницама у обухвату.
Коридорима интерних саобраћајница, водиће се
и интерна инфраструктурна мрежа у циљу повезивања
планираних садржаја на јавну инфраструктуру предвиђену
Планом.
1. Зона Б.1. Модуларна изградња-привредни и
пословни садржаји
Правила уређења:
У оквиру ове зоне планира се изградња и развој
индустријско-производних и пословних садржаја, као
и пратећих услужно-сервисних делатности у функцији
основних садржаја.
Правила грађења
а) 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)
б) Услови за образовање грађевинске парцеле
Пројектом парцелације ће се формирати грађевинске
парцеле које могу бити површине од 0,25ха до 3ха, изузетно
и више, зависно од делатности и технолошког процеса. Све
парцеле требају бити што правилнијег облика, минималне
ширине фронта 50м за парцеле површине до 50ари и 100м
за парцеле веће површине и да имају приступ интерној,
односно јавној саобраћајници.
в) Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле
Максимални урбанистички показатељи дозвољени у
овој зони су:
 Индекс заузетости парцеле 40% за парцеле преко 1 ха
 Индекс заузетости парцеле 50% за парцеле до 1 ха
 Индекс изграђености парцеле 1,0
г) Положај објеката у односу на регулацију и границе
грађевинске парцеле
Грађевинска линија објеката је одређена у односу на
јавну или интерну саобраћајницу и износи минимално 15м
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удаљености у односу на регулациону линију парцеле.
Грађевинска линија објеката у односу на појас
регулације старог корита Језаве и дренажног канала,
је променљива и износи мин. 5м, што је дефинисано
координатама тачака регулационе линије, пратећи
неправилност самог тока.
Грађевинска линија према путу М-24 је дефинисана
зоном заштите саме саобраћајнице, на 20м од границе
регулације пута.
Одстојање објеката од синора суседних парцела
износи минимално 10м.
д)
Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
У случају да се на грађевинској парцели гради више
објеката, зависно од технолошке организације самих
садржаја, који могу бити у низу или слободностојећи,
међусобно одстојање између објеката је минимално ½
висине вишег објекта, а најмање 5,0м.
ђ) Спратност и висина објеката
У обухвату Плана није планирана изградња подземних
етажа, због високог нивоа поземних вода.
Изузетно, на појединим парцелама, могуће је
предвидети изградњу подземне етаже, на бази посебних,
појединачних услова надлежног предузећа ЈВП
«Србијаводе», а на захтев појединачних инвеститора.
Максимална спратност производних, складишних,
сервисних, услужних објеката је приземље, што је
условљено технолошким потребама конкретне делатности,
али се дозвољава да у оквиру таквих објеката, као посебна
функционална целина, која се односи на административнопомоћну делатност, може да се достигне спратност
П+1. Висина ових објеката је условљена технолошким
захтевима.
Максимална спратност пословних, управних и
сличних објеката у склопу комплекса износи П+3, са
максималном висином од 18м.
е) Услови за приступ парцели и паркирање у оквиру
парцеле
У овој зони се планира изградња интерне саобраћајне
мреже у зависности од потреба инвеститора, која ће се
градити њиховим средствима. Она подразумева регулацију
саобраћајнице од 11,0м, са двосмерним саобраћајним током
од 6,0м, тротоаром 2,0м и путним појасом уз њега од 0,5м,
и са каналом за одводњавање воде од 2,5м. Ова саобраћајна
мрежа омогућиће приступ формираним модулима у
обухвату Плана.
На појединим просторима је планиран приступ
парцелама са простора који је дефинисан као комуналана
површина. Она у свом габариту планира изградњу
приступне саобраћајнице, габарита 9,0м, са двосмерним
саобраћајним током од 6,0м, тротоаром од 2,0м и зеленим
појасом од 1,0м.
Грађевинске парцеле могу да имају једно 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.
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 25,0м.
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На месту прикључка парцеле на јавну саобраћајницу,
неопходно је предвидети прекид тротоарске и зелене
површине, као и формирање нрадијуса прикључка.
Паркирање ће се за планиране саржаје решавати
у оквиру појединачних комплекса, према потребама
планираног садржаја, за путничка и теретна возила и
то најпре у простору између грађевинске и регулационе
линије.
За путничка возила потребно је обезбедити отворене
паркинг-површине са манипулативним простором, према
критеријуму 1ПМ/50,0m2 корисног пословног простора
(не рачунајући производне хале, складишне и сличне
површине) или по критеријуму 1ПМ/3 запослена радника.
За теретна возила потребно је – у складу са наменом
појединачних комплекса – обезбедити одговарајући број
паркинг-места са манипулативним површинама за ова
возила, а на основу правила дефинисаних у Генералном
плану. На нивоу спровођења Плана детаљне регулације
биће дефинисани конкретни критеријуми за стационарно
паркирање, за сваки појединачни комплекс/модул.
Површине за паркирање путничких возила треба
радити од растер елемената, а површине за теретна возила,
асфалтирати или бетонирати са димензионисањем за тешко
саобраћајно оптерећење.
ж) Услови прикључења на комуналну и техничку
инфраструктуру
Планирани садржаји на парцелама се прикључују на
секундарну инфраструктурну мрежу у оквиру планираних
интерних саобраћајница које се дефинишу у зонама, према
потребама инвеститора, а које се надовезују 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 на 2м од регулационе линије 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 мернорегулационог сета или мерно-регулационе станице, којуа
се лоцира уз објекат.
з)Услови коришћења до опремања земљишта
комуналном и техничком инфраструктуром
До реализације комплетног комуналног опремања
земљишта јавне намене, садржаји ће функционисати са
локалним комуналним системом опремања на сопственој
парцели, на следећи начин:
 Бушење бунара за снабдевање водом за технолошке
потребе, са претпоставком да је вода за пиће лоших
карактеристика, са уградњом хидрофора за црпљење воде;
 Изградња водонепропусне септичке јаме са
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капацитетом за планирану намену;
 Изградња
уређаја
за
третман
отпадних
технолошких вода и њихово упуштање у водонепропусну
сптичку јаму;
 Изградња таложника и сепаратора отпадних
атмосферских вода и упуштање у путне јаркове или
дренажни канал;
 Изградња интерног система грејања (гас, течно
гориво, соларна енергија);
и) Услови за озелењавање
Принципи озелењавања:
 Заштитно зеленило (високо растиње), по ободу
парцеле између грађевинске и регулациопне линије,
посебно према саобраћајним површинама;
 Декоративне зелене површине у слободним
деловима коплекса.
Учешће зеленила је 25%, за парцеле површине до
50ари, а код већих комплекса износи 30%, у односу на
слободан, неизграђени простор без паркинг површина.
Обзиром да се грађевинска линија објеката налази
на удаљености од 15м 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.
У залеђу парцеле користити високо растиње, нарочито
према кориту старе Језаве. Користити при садњи врсте
које имају способност апсорпције и задржавања штетних
гасова. 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.
ј)Начин ограђивања парцеле
Ограђивање парцела извести на регулационој линији
парцеле, транспарентном или зиданом оградом, висине до
2,2м.
Дозвољено је да се на појединим парцелама, ограда
повуче у односу на регулацију парцеле, за потребе
паркирања испред комплекса. У том случају, сви садржаји
морају бити са унутршње стране регулационе линије
парцеле.
2. Зона Б.2. Линијска изградња-привредни и
пословни садржаји
Правила уређења:
У оквиру ове зоне планира се изградња и развој
индустријско-производних и пословних садржаја, као
и пратећих услужно-сервисних делатности у функцији
основних садржаја или у самосталној делатности.
Правила грађења
а) 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;
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 Прерађивачка делатност;
 Услужна делатност (бензинске и гасне пумпе,
сервиси, гараже, мотели);
 Трговачка делатност (трговачки центри, мега маркети)

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.

б) Услови за образовање грађевинске парцеле
Планом су дефинисани геодетски елементи на основу
којих се одваја земљиште јавне намене од грађевинског.
Пројектом парцелације ће се формирати грађевинске
парцеле које могу бити површине која ће зависити од
делатности и технолошког процеса, а не мање од 0,25ха. Све
парцеле требају бити што правилнијег облика, минималне
ширине фронта 50м, за парцеледо 50 ари, односно, 80м за
веће парцеле и да имају приступ искључиво са секундарне,
јавне или интерне саобраћајнице.

Паркирање ће се за планиране саржаје решавати
у оквиру појединачних комплекса, према потребама
планираног садржаја, за путничка и теретна возила.
За путничка возила потребно је обезбедити отворене
паркинг-површине са манипулативним простором, према
критеријуму 1ПМ/50,0m2 корисног пословног простора
(не рачунајући производне хале, складишне и сличне
површине) или по критеријуму 1ПМ/3 запослена радника.
За теретна возила потребно је – у складу са наменом
појединачних комплекса – обезбедити одговарајући број
паркинг-места са манипулативним површинама за ова
возила, а на основу правила дефинисаних у Генералном
плану.
Површине за паркирање путничких возила треба
радити од растер елемената, а површине за теретна возила,
асфалтирати или бетонирати са димензионисањем за тешко
саобраћајно оптерећење.

в) Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле
Максимални урбанистички показатељи дозвољени у
овој зони су:
 Индекс заузетости парцеле 40% за парцеле преко 1 ха
 Индекс заузетости парцеле 50% за парцеле до 1 ха
 Индекс изграђености парцеле 1,0
г) Положај објеката у односу на регулацију и границе
грађевинске парцеле
Грађевинска линија објеката је одређена у односу на
јавну саобраћајницу и износи минимално 15м удаљености,
у односу на регулациону линију парцеле.
Грађевинска линија према путу М-24 је дефинисана
зоном заштите саме саобраћајнице, на 20м од регулације
пута.
Одстојање објеката од синора суседних парцела
износи минимално 10м.
д) Услови за изградњу других објеката на истој
грађевинској парцели
У случају да се на грађевинској парцели гради више
објеката, зависно од технолошке организације самих
садржаја, који могу бити у низу или слободностојећи,
међусобно одстојање између објеката је дозвољенo
наминимално ½ вишег објекта, а најмање 5,0м..
ђ) Спратност и висина објеката
У овој зони није дозвољена изградња подземних
етажа, због високог нивоа поземних вода.
Изузетно, на појединим парцелама, могуће је
предвидети изградњу подземне етаже, на бази посебних,
појединачних услова надлежног предузећа ЈВП
«Србијаводе», а на захтев појединачних инвеститора.
Максимална спратност производних, складишних,
сервисних, услужних објеката је приземље, што је
условљено технолошким потребама конкретне делатности,
али се дозвољава да у оквиру
таквих објеката, као посебна функционална целина,
која се односи на административно-помоћну делатност,
може да се постигне спратност П+1. Висина ових објеката
је условљена технолошким захтевима.
Максимална спратност пословних, управних и
сличних објеката у склопу комплекса износи П+3, са
максималном висином од 18м.
е) Услови за приступ парцели и паркирање у оквиру
парцеле
Грађевинске парцеле могу да имају једно прикључење

ж) Услови прикључења на комуналну и техничку
инфраструктуру
Планирани садржаји на парцелама се прикључују на
примарну инфраструктурну мрежу у оквиру планираних
саобраћајница, према потребама инвеститора, у оквиру
површина јавне намене.
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 на 2м од регулационе линије 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 мернорегулационог сета или мерно-регулационе станице, којуа
се лоцира уз објекат.
з)Услови коришћења до опремања земљишта
комуналном и техничком инфраструктуром
До реализације комплетног комуналног опремања
земљишта јавне намене, садржаји ће функционисати са
локалним комуналним системом опремања на сопственој
парцели, на следећи начин:
 Бушење бунара за снабдевање водом за технолошке
потребе, са претпоставком да је вода за пиће лоших
карактеристика, са уградњом хидрофора за црпљење воде;
 Изградња водонепропусне септичке јаме са
капацитетом за планирану намену;
 Изградња уређаја за третман отпадних технолошких
вода и њихово упуштање у водонепропусну сптичку јаму;
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 Изградња таложника и сепаратора отпадних
атмосферских вода и упуштање у путне јаркове или
дренажни канал;
 Изградња интерног система грејања (гас, течно
гориво, соларна енергија);
и) Услови за озелењавање
Основни принципи озелењавања површина:
 Заштитно зеленило (високо растиње), по ободу
парцеле између грађевинске и регулациопне линије,
посебно према саобраћајним површинама;
 Декоративне зелене површине у слободним
деловима коплекса.
Учешће зеленила је 25%, за парцеле површине до
50ари, а код већих комплекса износи 30%, у односу на
слободан, неизграђени простор без паркинг површина.
Обзиром да се грађевинска линија објеката налази
на удаљености од 15м 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.
У залеђу парцеле користити високо растиње, нарочито
према кориту старе Језаве. Користити при садњи врсте
које имају способност апсорпције и задржавања штетних
гасова. 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.
ј)Начин ограђивања парцеле
Ограђивање парцела извести на регулационој линији
парцеле, транспарентном или зиданом оградом, висине до 2,2м.
Дозвољено је да се на појединим парцелама, да се
ограда повуче у односу на регулацију парцеле, за потребе
паркирања испред комплекса. У том случају, сви садржаји
морају бити са унутршње стране регулационе линије
парцеле.
3.

Зона Б.3. Инфраструктурни објекти

Правила уређења:
У оквиру ове зоне планира се изградња свих врста
објеката инфраструктуре, ради повезивања у примарни
систем.
Правила грађења
а) Врста и намена објеката који се могу градити
У оквиу ове зоне се могу градити сви инфраструктурни
објекти: трафостанице, главне прикључне шахте за ТТ
инсталацију и остале потребне мреже.
б) Услови за образовање грађевинске парцеле
Грађевинска парцела је дефинисана самим
опредељењем у Плану, као неправилна површина уз главну
саобраћајницу.
в) Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле
Урбанистички показатељи нису дефинисани за
овај простор, већ ће се одредити на основу технолошких
карактеристика инфраструктурних објеката.

Страна 181 – Број 7

г) Положај објеката у односу на регулацију и границе
грађевинске парцеле
Грађевинска линија објеката није Планом одређена
у односу на јавну саобраћајницу, већ ће се одредити
издавањем локацијске дозволе, а у складу са саобраћајним
условљеностима конкретне локације.
д) Спратност и висина објеката
Спратност објеката је приземље.
ђ) Услови за приступ парцели и паркирање у оквиру
парцеле
Приступ парцели није просторно дефинисан, обзиром
да се планира искључиви приступ у случају монтаже и
интервенције постројења.
е) Услови прикључења на техничку инфраструктуру
Прикључак на електродистрибутивну мрежу се
решава довођењем напојног 10КВ вода од најближе трасе.
ж) Услови за озелењавање
Није предвиђено озелењавање
високим растињем.

ових

површина

з)Начин ограђивања парцеле
Ограђивање парцеле извести на регулационој линији
парцеле, транспарентном оградом, висине до 2,5м.
VI ИНСТРУМЕНТИ И СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА
1. Урбанистички инструменти спровођења Плана
1.1. Урбанистички инструменти за реализацију на
земљишту јавне намене
У складу са правилима уређења и грађења из Плана,
реализује се изградња на земљишту јавне намене, на основу
Локацијске дозволе, што подразумева изградњу траса
комуналне и техничке инфраструктуре, саобраћајница и
инфраструктурних објеката.
Реализација се остварује прибављањем услова и
мишљења надлежних предузећа и установа, за изградњу
одређених садржаја, и инфраструктурних траса, на основу
којих се издаје Локацијска дозвола, од стране надлежног
органа Градске управе уз пратећи пројектни задатак, а са
израдом главног пројекта, следи издавање грађевинске
дозволе.
1.2. Урбанистички инструменти за реализацију на
грађевинском земљишту
Реализација садржаја на грађевинском земљишту,
подразумева претходно формирање грађевинске парцеле
(на бази одредби овог Плана), путем пројекта парцелације,
чиме се дефинише и саобраћајни приступ грађевинске
парцеле јавном путу (интерна саобраћајница).
На формираним парцелама површине до 1ха,
реализација се врши на бази локацијске дозволе, у складу
са правилима овог Плана.
За парцеле површине преко 1ха, изградња се реализује
путем израде Урбанистичког пројекта, као архитектонскоурбанистичке разраде комплекса у складу са правилима из
овог Плана.
На основу Плана, а у складу са Урбанистичким
пројектом, издаваће се Локацијска дозвола, интегрално или
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фазно за планирање садржаја у комплексу.
Да би се планирани садржаји реализовали, надлежно
одељење за послове животне средине, утврдиће потребу о
изради Студије о процени утицаја на животну средину, за
поједине садржаје.
1.3. Подручја посебних пројеката и студија
На простору водног земљишта, односно старог корита
Језаве, могуће је вршити насипање грађевинским отпадним
материјалом, на основу израде посебног пројекта и студије
за то подручје, по условима ЈВП «Србијаводе».
1.4. Модел реализације Плана
У циљу оптималне имплементације планских решења,
предвиђа се модел реализације, који подразумева:
 Прибављање, опремање и изградња површина
јавне намене (планиране јавне саобраћајнице);
 Парцелација грађевинског земљишта – формирање
интерне саобраћајне мреже
земљишта
на
 Парцелација
грађевинског
грађевинске парцеле у складу са одредбама Плана;
 Изградња инфраструктуре и опремање површина
јавне намене;
 Изградња
интерне
саобраћајне
мреже,
инфраструктурно прикључење и изградња садржаја.
VII САСТАВНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Услови од ‘’ТЕЛЕКОМ СРБИЈА’’ а.д. ИЈ
Смедерево, Служба за оперативну подршку 0068-127956/2
од 09.06.2009. године
Мишљење у поступку израде Плана од ЈВП
‘’СРБИЈАВОДЕ’’ Београд – ВПЦ ‘’Сава-Дунав’’ Нови
Београд, РЈ Смедерево С/09-261 од 22.05.2009. године
Мишљење ЈП ‘’ПУТЕВИ СРБИЈЕ’’ 953-10035/09-2
од 20.10.2009. године
Услови заштите природе и животне средине, од
Завода за заштиту природе Србије 03-1109/2 од 10.06.2009.
године
Услови Републичког хидрометеоролошког завода,
број 92-III-1-34/2009 од 21.05.2009. године
Услови Директората цивилног ваздухопловства,
број РС2/4-07-0205/2009-0002 од 01.06.2009. године
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
У складу са Одлуком о изради Плана детаљне
регулације, обавезна је израда Стратешке процене утицаја
на животну средину.
План детаљне регулације дела индустријске зоне «М24- зона малих и средњих предузећа» у Смедереву, ступа
на снагу осмог дана, од дана објављивања у «Службеном
листу града Смедерева».
Број 350-201/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

1. Садржај графичког дела Плана
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Извод из планског документа вишег реда
Постојеће стање са границом Плана
Планирана намена површина
Подела на урбанистичке зоне
План саобраћаја са нивелационим решењем
Регулационо решење
Инфраструктурна мрежа и јавно зеленило

2. Документација плана
 Одлукa о изради Плана детаљне регулације
дела индустријске зоне «М-24- зона малих и средњих
предузећа», број 350-326/2009-11 од 10.11.2009. године
(«Службени лист града Смедерева», број 17/2009);
 Решење о приступању изради Стратешке процене
утицаја на животну средину;
 Концепт за израду Плана детаљне регулације
дела индустријске зоне «М-24- зона малих и средњих
предузећа»;
 Катастарско топографски снимак обухвата Плана,
урађен од стране Геодетске радње «ИНГ», Калинић Милош,
дипл.геод.инж.;
 Услови и Решења надлежних предузећа и
институција:
ПД за дистрибуцију ел. енергије ЦЕНТАР д.о.о.
Крагујевац, ЕД ‘’Електроморава’’ Пожаревац – Смедерево,
број 2030-3200/2 од 19.10.2009. године
Услов за израду Плана детаљне регулације, од
ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ Београд, број IV-22-03-108/1
од 18.12.2009. године;
Услови од ЈКП ‘’ВОДОВОД’’ Смедерево 05-4/129-1
од 17.06.2009. године

17. септембар 2010. године

164.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“
У СМЕДЕРЕВУ
I
У Школски одбор Основне школе „Димитрије
Давидовић“ у Смедереву именују се за чланове:
1. Мирко Шкрбић, представник јединице локалне
самоуправе
2. Весна Коларић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Љубица Нешић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Зоран Пејчић, представник запослених
5. Биљана Ковачевић, представник запослених
6. Драгана Грујић, представник запослених
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7. Зоран Карапанџа, представник родитеља ученика
8. Татјана Огњановић Павловић, представник родитеља ученика
9. Натали Сладић, представник родитеља ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006 и „Службени лист града
Смедерева“, број 6/2009).
III
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-57/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
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III

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-99/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
166.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је

165.

РЕШЕЊЕ

На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ
I
У Школски одбор Основне школе „Др Јован Цвијић“ у
Смедереву именују се за чланове:
1. Звонко Цвитан, представник јединице локалне
самоуправе
2. Драгана Панајотовић, представник
јединице
локалне самоуправе
3. Душанка Атанацковић, представник јединице
локалне самоуправе
4. Славиша Кољибабић, представник запослених
5. Наташа Обрадовић, представник запослених
6. Милош Гавриловић, представник запослених
7. Ненад Јоцић, представник родитеља ученика
8. Милован Марјановић, представник родитеља
ученика
9. Јелица Стојановић, представник родитеља ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006).

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
У СМЕДЕРЕВУ
I
У Школски одбор Основне школе „Бранислав Нушић“
у Смедереву именују се за чланове:
1. Др Иван Стевановић, представник
јединице
локалне самоуправе
2. Славољуб Бачић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Станко Стојановић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Драгиша Томић, представник запослених
5. Славица Миленковић, представник запослених
6. Радомир Микић, представник запослених
7. Горан Пантић, представник родитеља ученика
8. Зоран Јовшић, представник родитеља ученика
9. Марија Николић, представник родитеља ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006).
III
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-56/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
167.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
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гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
У СМЕДЕРЕВУ
I
У Школски одбор Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ у Смедереву именују се за чланове:
1. Маријета Радишић, представник јединице локалне
самоуправе
2. Првослав Недељковић, представник јединице
локалне самоуправе
3. Бојана Јовановић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Зорица Цвејић, представник запослених
5. Борис Здравковић, представник запослених
6. Љиљана Вранковић, представник запослених
7. Небојша Стојановић, представник родитеља
ученика
8. Елена Савурдић, представник родитеља ученика
9. Романа Репустић Николић, представник родитеља
ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006).
III
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-163/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
168.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је

17. септембар 2010. године
РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
У СМЕДЕРЕВУ
I
У Школски одбор Основне школе „Бранко Радичевић“
у Смедереву именују се за чланове:
1. Душан Савић, представник јединице локалне
самоуправе
2. Мирослав Рашић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Милан Крга, представник јединице локалне
самоуправе
4. Гордана Илић, представник запослених
5. Радуле Перовић, представник запослених
6. Предраг Драгутиновић, представник запослених
7. Јасмина Маринковић, представник родитеља
ученика
8. Снежана Катић, представник родитеља ученика
9. Љиљана Маричић, представник родитеља ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006, 18/2006 и 11/2007).
III
Решење објавити у
Смедерева“.

„Службеном листу града

Број 02-116/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
169.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
У СМЕДЕРЕВУ
I
У Школски одбор Основне школе „Јован Јовановић
Змај“ у Смедереву именују се за чланове:
1. Војкан Ћирић, представник
самоуправе

јединице локалне
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2. Јагода Димитријевић, представник
јединице
локалне самоуправе
3. Љиљана Јанићијевић, представник јединице
локалне самоуправе
4. Добрица Јовичић, представник запослених
5. Милош Дунчевић, представник запослених
6. Момчило Стојадиновић, представник запослених
7. Саша Лазаревић, представник родитеља ученика
8. Верица Савић, представник родитеља ученика
9. Милица Благојевић, представник родитеља ученика

општине Смедерево“, број 11/2006, 11/2007, 12/2007 и
13/2007 и „Службени лист града Смедерева“, број 6/2009).
III
Решење објавити у
Смедерева“.

III
Решење објавити у
Смедерева“.

„Службеном листу града

Број 02-64/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
170.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
У ЛИПАМА
I
У Школски одбор Основне школе „Вук Караџић“ у
Липама именују се за чланове:
1. Новица Стевановић, представник јединице локалне
самоуправе
2. Топлица Живојиновић, представник јединице
локалне самоуправе
3. Драгослав Марковић, представник јединице
локалне самоуправе
4. Светлана Помана, представник запослених
5. Смиљана Васић, представник запослених
6. Александар Диздар, представник запослених
7. Татјана Ђурић, представник родитеља ученика
8. Дијана Дабић, представник родитеља ученика
9. Весна Стефановић, представник родитеља ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист

„Службеном листу града

Број 02-51/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006).
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171.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХЕРОЈ СРБА“
У ОСИПАОНИЦИ
I
У Школски одбор Основне школе „Херој Срба“ у
Осипаоници именују се за чланове:
1. Дејан Јанковић, представник јединице локалне
самоуправе
2. Дејан Митрашиновић, представник
јединице
локалне самоуправе
3. Новица Стоиловић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Момчило Цветковић, представник запослених
5. Дејан Петровић, представник запослених
6. Србијанка Стојковић, представник запослених
7. Академик проф. др неуропсихијатрије Првослав
Марковић, представник родитеља
ученика
8. Дејан Миловановић, представник родитеља ученика
9. Зоран Ђурђевић, представник родитеља ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-48/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
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17. септембар 2010. године
РЕШЕЊЕ

172.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИЛИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ
КОЛАРАЦ“ У КОЛАРИМА
I
У Школски одбор Основне школе „Илија
Милосављевић Коларац“ у Коларима именују се за чланове:
1. Мирољуб Милановић, представник
јединице
локалне самоуправе
2. Гордана Миловановић, представник јединице
локалне самоуправе
3. Миле Данков, представник јединице локалне
самоуправе
4. Миодраг Манасијевић, представник запослених
5. Оливера Чекић, представник запослених
6. Слађана Јоксимовић, представник запослених
7. Зорица Стевановић- Марковић, представник
родитеља ученика
8. Бранислав Јеремић, представник родитеља ученика
9. Наташа Јоксимовић, представник родитеља ученика

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
У ЛУГАВЧИНИ
I
У Школски одбор Основне школе „Бранко Радичевић“
у Лугавчини именују се за чланове:
1. Софија Берић, представник јединице локалне
самоуправе
2. Зоран Петровић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Радиша Савић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Сања Илић, представник запослених
5. Зоран Аћимовић, представник запослених
6. Мирјана Стевовић, представник запослених
7. Биљана Алексић, представник родитеља ученика
8. Мирјана Поповић, представник родитеља ученика
9. Ненад Тонић, представник родитеља ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006 и 7/2008 и „Службени
лист града Смедерева“, број 6/2009).
III
Решење објавити у
Смедерева“.

Број 02-63/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године

II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006).
III
Решење објавити у
Смедерева“.

„Службеном листу града

Број 02-75/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
173.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је

„Службеном листу града

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
174.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА КОВАЧЕВИЋ“
У МИХАЈЛОВЦУ
I
У Школски одбор Основне школе „Сава Ковачевић“ у
Михајловцу именују се за чланове:
1. Славица Стевановић, представник
локалне самоуправе

јединице
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2. Боривоје Јеремић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Мирјана Бошковић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Милутин Стефановић, представник запослених
5. Десанка Лазић, представник запослених
6. Биљана Бајкић, представник запослених
7. Златан Чолић,представник родитеља ученика
8. Сузана Јеремић, представник родитеља ученика
9. Драгана Лукић, представник родитеља ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006).
III
Решење објавити у
Смедерева“.

„Службеном листу града

Број 02-66/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

Страна 187 – Број 7
II

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006 и „Службени лист града
Смедерева“, број 6/2009).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-59/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
176.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је
РЕШЕЊЕ

175.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
У ВОДЊУ
I
У Школски одбор Основне школе „Вожд Карађорђе“ у
Водњу именују се за чланове:
1. Снежана Маринковић, представник јединице
локалне самоуправе
2. Павле Михајловић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Анђа Ранковић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Биљана Томић, представник запослених
5. Тијана Величковић, представник запослених
6. Марија Костић, представник запослених
7. Бојана Вучковић, представник родитеља ученика
8. Ивана Главоњић, представник родитеља ученика
9. Весна Драгутиновић, представник родитеља
ученика

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИТЕЉ САВА“
У ДРУГОВЦУ
I
У Школски одбор Основне школе „Светитељ Сава“ у
Друговцу именују се за чланове:
1. Добривоје Пантић, представник јединице локалне
самоуправе
2. Радмила Илић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Зоран Јовановић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Живославка Ђорђевић, представник запослених
5. Верица Радовановић, представник запослених
6. Војислав Томић, представник запослених
7. Драган Бркић, представник родитеља ученика
8. Драгана Стојковић, представник родитеља ученика
9. Драгомир Радивојевић, представник родитеља ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006 и 11/2007).
III
Решење објавити у
Смедерева“.

„Службеном листу града

Број 02-84/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
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17. септембар 2010. године
РЕШЕЊЕ

177.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО АНДРИЋ“ У РАДИНЦУ
I
У Школски одбор Основне школе „Иво Андрић“ у
Радинцу именују се за чланове:
1. Жељко Глишић, представник јединице локалне
самоуправе
2. Верица Јовановић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Јелена Илић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Горан Крчмаревић, представник запослених
5. Драгомир Стевановић, представник запослених
6. Зоран Кулагић, представник запослених
7. Дејан Илић, представник родитеља ученика
8. Ивана Николић, представник родитеља ученика
9. Славица Невенкић, представник родитеља ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006, 11/2007 и 12/2007 и
„Службени лист града Смедерева“, број 6/2009).
III
Решење објавити у
Смедерева“.

„Службеном листу града

Број 02-61/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
178.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
У ВРАНОВУ
I
У Школски одбор Основне школе
Обрадовић“ у Вранову именују се за чланове:

„Доситеј

1. Младен Ђорђевић, представник јединице локалне
самоуправе
2. Драган Р. Крстић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Мира Ђурђевић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Горица Анђелковић, представник запослених
5. Ана Јанковић, представник запослених
6. Војин Сладоје, представник запослених
7. Зоран Цветковић, представник родитеља ученика
8. Александра Волф, представник родитеља ученика
9. Ивана Николић, представник родитеља ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006).
III
Решење објавити у
Смедерева“.

„Службеном листу града

Број 02-65/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
179.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ„ИВО ЛОЛА РИБАР“
У СКОБАЉУ
I
У Школски одбор Основне школе „Иво Лола Рибар“ у
Скобаљу именују се за чланове:
1. Слађана Глигоријевић, представник
локалне самоуправе

јединице
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2. Миодраг Јовановић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Саша Ђаковић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Гордана Бабић, представник запослених
5. Љиљана Новичић, представник запослених
6. Валентина Андрејевић, представник запослених
7. Драган Крстић, представник родитеља ученика
8. Соња Петровић, представник родитеља ученика
9. Весела Лазић, представник родитеља ученика

II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-74/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године

II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006).
III
Решење објавити у
Смедерева“.

„Службеном листу града

Број 02-88/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

Страна 189 – Број 7

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
181.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је
РЕШЕЊЕ

180.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
У МАЛОЈ КРСНИ
I
У Школски одбор Основне школе „Ђура Јакшић“ у
Малој Крсни именују се за чланове:
1. Снежана Петровић, представник јединице локалне
самоуправе
2. Мирослав Милошевић, представник јединице
локалне самоуправе
3. Љубомир Илић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Новица Будимировић, представник запослених
5. Радица Павловић, представник запослених
6. Драган Јовић, представник запослених
7. Срђан Стојиљковић, представник родитеља ученика
8. Оливера Марјановић, представник родитеља
ученика
9. Слађана Стојановић, представник родитеља
ученика

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХЕРОЈ СВЕТА
МЛАДЕНОВИЋ“ У САРАОРЦИМА
I
У Школски одбор Основне школе „Херој Света
Младеновић“ у Сараорцима именују се за чланове:
1. Горан Мирковић, представник јединице локалне
самоуправе
2. Зоран Јеремић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Миливоје Марјановић, представник јединице
локалне самоуправе
4. Зоран Радојковић, представник запослених
5. Бора Милошевић, представник запослених
6. Катарина Спалевић, представник запослених
7. Младенка Радивојевић, представник родитеља
ученика
8. Горан Матић, представник родитеља ученика
9. Виолета Лазић, представник родитеља ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-58/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
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17. септембар 2010. године
РЕШЕЊЕ

182.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ
I
У Школски одбор Гимназије у Смедереву именују се
за чланове:
1. Слободан Јовановић, представник
јединице
локалне самоуправе
2. Зоран Зарић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Mилена Леповић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Мирјана Мирчетић, представник запослених
5. Биљана Милентијевић, представник запослених
6. Зоран Дамњановић, представник запослених
7. Зоран Мишељић, представник родитеља ученика
8. Горан Прокић, представник родитеља ученика
9. Оливера Спасић, представник родитеља ученика

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ
I
У Школски одбор Тeхничке школе у Смедереву,
именују се за чланове:
1. Гвозден Eраковић, представник јединице локалне
самоуправе
2. Драган Глишић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Радован Ђурић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Вукашин Братић, представник запослених
5. Дарко Лазић, представник запослених
6. Славица Савић, представник запослених
7. Драган Спасојевић, представник родитеља ученика
8. Марина Вељовић, представник родитеља ученика
9. Славица Ђокић, представник родитеља ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006 и 18/2006 и „Службени
лист града Смедерева“, број 6/2009).
III
Решење објавити у
Смедерева“.

Број 02-90/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године

II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006 и 11/2007 и „Службени
лист града Смедерева“, број 6/2009).
III
Решење објавити у
Смедерева“.

„Службеном листу града

Број 02-92/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
183.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је

„Службеном листу града

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
184.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕКСТИЛНО-ТЕХНОЛОШКЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ШКОЛЕ „ДЕСПОТ ЂУРАЂ“ У СМЕДЕРЕВУ
I
У Школски одбор Текстилно-технолошке и
пољопривредне школе „Деспот Ђурађ“ у Смедереву
именују се за чланове:
1. Јасмина Симић, представник

јединице локалне
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самоуправе
2. Милосав Илић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Мирјана Ранђеловић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Игор Димитријевић, представник запослених
5. Наташа Милићевић, представник запослених
6. Мирјана Трајков, представник запослених
7. Флавија Димитријевић, представник родитеља
ученика
8. Јелена Илић, представник родитеља ученика
9. Дејан Радовановић, представник родитеља ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006 и 12/2007).
III
Решење објавити у
Смедерева“.

„Службеном листу града

Број 02-60/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
185.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009), 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 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“
У СМЕДЕРЕВУ
I
У Школски одбор Музичке школе „Коста Манојловић“
у Смедереву именују се за чланове:
1. Јагош Голе, представник
јединице локалне
самоуправе
2. Слађана Лазаревић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Јасмина Стојановић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Милан Ераковић, представник запослених
5. Јована Стојановић, представник запослених
6. Тамара Ћулибрк, представник запослених
7. Александар Китановић, представник родитеља
ученика
8. Валентина Јевтић, представник родитеља ученика
9. Тања Маринковић Стојановић, представник
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родитеља ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора („Службени лист
општине Смедерево“, број 11/2006 и „Службени лист града
Смедерева“, број 6/2009).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-83/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
186.
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), 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 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ДИРЕКЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО ЈП
I
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Дирекције за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
ЈП („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) мења
се у тачки I тако што се за председника Управног одбора
уместо Драгослава Савића, представника Оснивача,
именује Ненад Мунћан, представник Оснивача, уместо
Владимира Милетића, представника Оснивача, именује
Звонко Цвитан, представник Оснивача за заменика
председника, а досадашњи заменик председника Драган
Глишић, представник Оснивача, именује се за члана.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-229/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

187.

Р Е Ш Е Њ Е

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), 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 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 8. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора (‘’Службени
лист општине Смедерево’’, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008 и 16/2009) мења се у тачки I, тако што
се за чланове Управног одбора уместо Жељка Вучковића и
Анђелке Јовановић, представника Оснивача, именују Данијела
Радојевић и Владимир Милетић, представници Оснивача.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО ЈП
I

II
објавити

у

Број 02-225/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
189.

Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Дирекције за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево ЈП („Службени лист
града Смедерева“, број 3/2008) мења се у тачки I, тако што
се за чланове уместо Марка Тртице, представника Оснивача
именује Радуле Перовић, представник Оснивача, а уместо
Сњежане Гордић, представника запослених, именује Весна
Јовковић, представник запослених.

Решење
Смедерева“.

17. септембар 2010. године

„Службеном

листу

града

Број 02-230/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
188.
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), 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 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (‘’Службени
гласник Републике Србије’’, број 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), 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 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева (‘’Службени
лист града Смедерева’’, број 2/2008) и члана 8. Одлуке о
одређивању органа надлежног за постављење, именовање и
разрешење органа јавних предузећа, установа, организација,
фондова и служби и броју и саставу управних и надзорних
одбора (‘’Службени лист општине Смедерево’’, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„КОМУНАЛАЦ“ СМЕДЕРЕВО
I
Решење о именовању председника и чланова Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008 и 9/2009)
мења се у тачки I, тако што се за члана Надзорног одбора,
уместо Зорана Тасића, представника Оснивача, именује
Саша Петровић, представник Оснивача.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-224/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

17. септембар 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

190.
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На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), 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 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора (‘’Службени
лист општине Смедерево’’, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ СМЕДЕРЕВО
I
предузећа „Градска
У Надзорни одбор Јавног
стамбена агенција“ Смедерево именују се:
- за председника
Стеван Јанковић
- за чланове:
1. Слободан Николић
2. Горан Павловић
II

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА СТАМБЕНА
АГЕНЦИЈА“ СМЕДЕРЕВО

Решење
Смедерева“.

II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-227/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
191.
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), 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 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 8. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

у

„Службеном

листу

града

Број 02-228/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године

I
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа
„Градска стамбена агенција“ Смедерево („Службени
лист града Смедерева“, број 16/2009) мења се у тачки
I, тако што се за чланове Управног одбора уместо
Небојше Димитријевића и Бранке Ђурић, именују Сања
Миловановић и Дафина Станковић.

објавити

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
192.
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2000, 25/2002,
107/2005, 108/2005-испр. и 123/2007-др. закон), 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 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ И
ТОПЛИФИКАЦИЈУ СМЕДЕРЕВО
I
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа
за стамбене услуге и топлификацију Смедерево („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008) мења се у тачки I, тако
што се за члана Управног одбора уместо Здравка Јањића,
представника Оснивача, именује Снежана Петковић,
представник Оснивача.
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II

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-226/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

17. септембар 2010. године

број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008)
и чланова 4. и 5. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављeње, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је
Р Е Ш ЕЊЕ

193.
На основу члана 20. Закона 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. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008)
и чланова 4. и 5. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављeње, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је
Р Е Ш ЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ СМЕДЕРЕВO

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА РАДНИЧКОГ
УНИВЕРЗИТЕТА У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење
о
именовању
председника,заменика
председника и чланова Управног одбора Радничког
универзитета у Смедереву („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008) мења се у тачки I, тако што се за
члана Управног одбора уместо Чедомира Сушића, именује
Светлана Михајловић, представник локалне самоуправе.
II
Решење
Смедерева“.

II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-210/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
194.
На основу члана 20. Закона 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. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,

у

„Службеном

листу

града

Број 02-211/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

I
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Центра за
културу у Смедереву („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008) мења се у тачки I, тако што се за заменика
председника Управног одбора, уместо Славољуба
Гавриловића, представника локалне самоуправе именује
Драгослав Мандић, представник локалне самоуправе,
а за члана уместо Драгослава Мандића, именује Ирена
Петковић, представник локалне самоуправе.

објавити

195.
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и чланова 4. и 5. Одлуке о одређивању органа
надлежног за постављeње, именовање и разрешење органа
јавних предузећа, установа, организација, фондова и
служби и броју и саставу управних и надзорних одбора
(„Службени лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
И ОБРАЗОВАЊЕ „НАША РАДОСТ“ СМЕДЕРЕВО
I
Решење о именовању чланова Управног одбора
Установе за предшколско васпитање и образовање „Наша
Радост“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008) мења се у тачки I, тако што се за чланове

17. септембар 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Управног одбора уместо Виолете Новаковић и Снежане
Петковић, представника локалне самоуправе, именују
Весна Тимотијевић и Катарина Нешић, представници
локалне самоуправе.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-213/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

197.
На основу члана 20. Закона 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. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008)
и чланова 4. и 5. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављeње, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

196.

Р Е Ш ЕЊЕ

На основу члана 20. Закона 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. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008)
и чланова 4. и 5. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављeње, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО
I
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Установе
Спортски центар у Смедереву („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008) мења се у тачки I, тако што се за
члана Управног одбора уместо Саше Живковића, именује
Драган Стефановић, представник локалне самоуправе.
II
Решење
Смедерева“.

Р Е Ш ЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО

Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Центра за
социјални рад општине Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008) мења се у тачки I, тако што се
уместо Јелене Радосављевић-Петровић, за председника
Управног одбора именује Снежана Лукић, представник
локалне самоуправе, а за чланове уместо Драгице Ханс и
Снежане Лукић, представника локалне самоуправе именују
др Славица Мишић и Јасмина Војиновић-Ракић,
представници локалне самоуправе.
II
објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-217/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-212/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

I

Решење
Смедерева“.

Страна 195 – Број 7

198.
На основу члана 20. Закона 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) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ
УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ СМЕДЕРЕВСКО
ОДМАРАЛИШТЕ НА РТЊУ
I
До именовања Управног одбора Установе Смедеревско
одмаралиште на Ртњу, именује се Привремени управни

Страна 196 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

17. септембар 2010. године

одбор Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу у
саставу:

200.

1. Радослав Дачић, представник локалне
самоуправе
2. Срђан Берак, представник локалне самоуправе
3. Зоран Рајић, представник локалне самоуправе
4. Кристијан Ђурић, представник локалне
самоуправе
5. Љубица Пантић, представник локалне самоуправе
.
II

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Р Е Ш Е Њ Е

Број 02-215/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
199.
На основу члана 22. Закона 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) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Туристичке
организације града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008 и 9/2009) мења се у тачки I, тако што
се уместо члана Управног одбора Туристичке организације
града Смедерева Жикице Тонића, представника Оснивача
именује Дејан Илић, представник Оснивача.
II
Решење
Смедерева“.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ СМЕДЕРЕВСКО
ОДМАРАЛИШТЕ НА РТЊУ
I

1. Владета Кочовић, представник локалне
самоуправе
2. Добрица Марковић, представник локалне
самоуправе
3. Александар Пекић, представник локалне
самоуправе
II
у

„Службеном

листу

града

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
201.

До именовања Надзорног одбора Установе
Смедеревско одмаралиште на Ртњу, именује се Привремени
надзорни одбор Установе Смедеревско одмаралиште на
Ртњу у саставу:

објавити

у

Број 02-222/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године

Р Е Ш Е Њ Е

Решење
Смедерева“.

објавити

„Службеном

листу

града

Број 02-214/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008), члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004), а у вези са чланом
8. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

17. септембар 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 197 – Број 7

203.

I
Решење о именовању председника, заменика председника
и чланова Управног одбора Фонда за развој пољопривреде
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008 и 16/2009 ), мења се у тачки I, тако што се уместо
члана Управног одбора Фонда за развој пољопривреде града
Смедерева Владете Младеновића (у решењу Милосављевић),
представника Оснивача, именује Зоран Стојадиновић,
представник Оснивача за заменика председника, уместо
Славољуба Крстића, представника Оснивача, за члана
именује Александар Стокић, представник Оснивача и
уместо Николе Спасојевића, представника Оснивача, за члана
именује Владимир Смајовић, представник Оснивача.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008)
и чланова 4. и 5. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављeње, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

II

Р Е Ш ЕЊЕ

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА,ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА МЛАДЕ
ТАЛЕНТЕ

Број 02-219/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
202.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008), члана 8. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављење, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004), а у вези са чланом
10. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст ),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је

I
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008), мења се у тачки I, тако што се уместо члана
Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде града
Смедерева Радише Јовановића, представника Оснивача,
именује Владимир Ђуричић, представник Оснивача.
II
објавити

у

„Службеном

Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Фонда за младе
таленте („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008)
мења се у тачки I, тако што се за чланове Управног одбора
уместо Латинке Милићевић и Ранка Мирковића, именују
Владимир Миушковић и Милан Ераковић.
II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-216/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
204.

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

Решење
Смедерева“.

I

листу

града

Број 02-220/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2008) и члана 4. Одлуке о одређивању органа надлежног
за постављeње, именовање и разрешење органа јавних
предузећа, установа, организација, фондова и служби и
броју и саставу управних и надзорних одбора („Службени
лист општине Смедерево“, број 10/2004),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године, донела је
Р Е Ш ЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА,ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Фонда за
противпожарну заштиту града Смедерева („Службени
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17. септембар 2010. године

лист града Смедерева“, број 2/2008) мења се у тачки I,
тако што се за члана Управног одбора уместо Драгољуба
Михајловића, именује Мирко Шкрбић.

Градско веће града Смедерева на 77. седници одржаној
дана 3. септембра 2010. године, донело је

II

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ОБРАЗОВАЊА
И УСАВРШАВАЊА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА
СМЕДЕРЕВО

Р Е Ш Е Њ Е
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-223/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године

I

Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.

Даје се сагласност на Правилник Фонда за подстицање
образовања и усавршавања младих талената Смедерево,
број 7/10 од 7. јуна 2010. године.

205.

II

На основу члана 18. Закона 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 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008) и члана 11. Одлуке о оснивању
Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2010),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
16. септембра 2010. године донела је

Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 110-2/2010-11
У Смедереву, 3. септембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
ГРАДОНАЧЕЛНИК
207.

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ СМЕДЕРЕВСКО
ОДМАРАЛИШТЕ НА РТЊУ
I
ТАМАРА ЂОРЂЕВИЋ, дипломирани економиста,
именује се за вршиоца дужности директора Установе
Смедеревско одмаралиште на Ртњу.

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. августа 2010.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е

II
Решење
Смедерева“.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-49/2010-11
У Смедереву, 16. септембра 2010. године
Председник Скупштине града
Бранче Стојановић, с.р.
ГРАДСКО ВЕЋЕ
206.
На основу члана 46., а у вези са чланом 66. став
5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007) и члана 45. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2008) и члана 14. Одлуке о оснивању Фонда за
подстицање образовања и усавршавања младих талената
Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају
се средства у укупном износу од 25.156,00 динара Јавном
комуналном предузећу „Водовод“ Смедерево на име
рефундирања субвенције за плаћање комуналних услуга
коју су оствариле социјално угрожене категорије грађана
плаћањем дела дуга за месец фебруар 2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 630 –
Водоснабдевање, позиција 64 – Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима, економска класификација
451, у укупном износу од 25.156,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 325.156,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за

17. септембар 2010. године
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финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1099/2010-11
У Смедереву, 6. августа 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
208.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. августа
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају
се средства у укупном износу од 100.000,00 динара НИС
ПЕТРОЛ-у за испоруку горива за потребе чишћења канала
„Марина“ у циљу заштите животне средине и здравља
људи од заразних болести.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 560 – Заштита
животне средине некласификована на другом месту,
позиција 113 – Услуге очувања животне средине, економска
класификација 424, у укупном износу од 100.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
31.964.705,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3546/2010-11
У Смедереву, 13. августа 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
209.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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
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лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 17. августа
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010 ), раздео 2 Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 49, економска
класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају се додатна
средства у износу од 272.000,00 динара Друштву за помоћ
ментално недовољно развијеним особама Смедерево на
име исплате зарада за три дефектолога, два васпитача и две
неговатељице за месеце март, април, мај и јун 2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.14 – Социјална заштита-општински савез социјално-хуманитарних
организација и дотације социјално-хуманитарним организација, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција 172 – Дотације
и трансфери осталим нивоима
власти, економска
класификација 463, у укупном износу од 272.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
42.406.016,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3338/2010-11
У Смедереву, 17. августа 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
210.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 18. августа
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 49, економска
класификација 499 - Текућа резерва, одобравају се средства
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у износу од 26.666,00 динара на име финансијске помоћи
Смедеревском шаховском клубу за учешће на такмичењу
Прве лиге Србије које ће се одржати у Врњачкој Бањи у
периоду од 21.08. до 31.08.2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 26.666,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 41.919.466,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3552/2010-11
У Смедереву, 18. августа 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
211.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 18. августа
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у износу од 120.000,00 динара и то:
Културно-уметничком друштву Михајловац 40.000,00
динара, Културно-уметничком друштву Мала Крсна
40.000,00 динара и Културно-уметничком друштву Вучак
40.000,00 динара, за превоз за одлазак на манифестацију
Охридски дани културе у Македонији у периоду од 19.08
до 22.08.2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 –
Култура, функција 820 – Услуге културе, позиција 147 –
Специјализоване услуге, економска класификација 424,
у укупном износу од 120.000,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 10.343.340,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

17. септембар 2010. године

4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3248/2010-11
У Смедереву, 18. августа 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
212.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 18. августа
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају
се додатна средства у износу од 468.776,31 динар Момчилу
Одаловићу из Смедерева, Улица Живорада Атанацковића
број 34, на име измиривање доспеле обавезе доприноса за
социјално осигурање, за период од 1. јула 2004. године до
2. октобра 2009. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.9 – Култура,
функција 820 – Услуге културе, позиција 150 – Накнаде
за културу, економска класификација 472, у укупном
износу од 468.776,31 динар и укупан план средстава ове
апропријације износи 468.776,31 динар.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 181-8/2009-11
У Смедереву, 18. августа 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
213.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 19. августа
2010. године, донео је

17. септембар 2010. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 49, економска
класификација 499 - Текућа резерва, одобравају се средства
у износу од 80.000,00 динара Омладинском фудбалском
клубу „Осипаоница“ из Осипаонице, за почетак првенства
у оквиру вишег ранга такмичења.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 80.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 41.999.466,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3547/2010-11
У Смедереву, 19. августа 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
214.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 25. августа
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 – Текућа резерва, одобравају
се недостајућа средства у укупном износу од 528.778,00
динара на име измирења обавеза према Јавном комуналном
предузећу „Водовод“ Смедерево, по основу Рачуна број
1081912 од 09.08.2010. године за радове на вршењу
комуналне делатности заједничке потрошње за период од
01.06. до 30.06. 2010. године.
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2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 630 –
Водоснабдевање, позиција 63 – Услуге по уговору, економска
класификација 423, у укупном износу од 528.778,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
9.028.778,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2601/2010-11
У Смедереву, 25. августа 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
215.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 25. августа
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Текућа резерва, одобравају
се средства у укупном износу од 28.400,00 динара са
порезом на додату вредност, предузећу „ВИМЕКС“ ДОО за
набавку и уградњу клима уређаја за потребе Градске управе
Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, функција 130 – Опште
услуге, позиција 100 – Машине и опрема, економска
класификација 512, у укупном износу од 28.400,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
5.174.700,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3295/2010-11
У Смедереву, 25. августа 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

17. септембар 2010. године

Р Е Ш Е Њ Е

216.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 25. августа
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 20/2009), раздео 2 – Градоначелник,
функција 160 –Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација 499
– Tекућа резерва, одобравају се додатна средства Дирекцији
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
ЈП у износу од 1.189.975,00 динара за измиривање дуга
овог предузећа према Јавном комуналном предузећу
„Комуналац“ Смедерево, по основу I привремене ситуације
број 2222-5 за радове на одржавању јавних зелених
површина у јулу месецу 2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.19 – Дирекција
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште,
функција 510 – Управљање отпадом, позиција 204 –
Текуће поправке и одржавање, економска класификација
425, у укупном износу од 1.189.975,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 41.189.975,00
динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3701/2010-11
У Смедереву, 25. августа 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
217.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. септембра
2010. године, донео је

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту , позиција 49,
економска класификација 499 - Tекућа резерва, одобравају
се недостајућа средства у укупном износу од 466.464,00
динара Јавном комуналном предузећу „Водовод“
Смедерево на име рефундирања субвенције за плаћање
комуналних услуга које су оствариле социјално угрожене
категорије грађана плаћањем дела дуга за месеце: март,
април, мај, јун и јул 2010.године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 - Градоначелник, функција 630 Водоснабдевање, позиција 64 - Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима, економска класификација
451, у укупном износу од 466.464,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 791.620,00
динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1663/2010-11
У Смедереву, 3. септембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
218.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. септембра
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 - Текућа резерва, одобравају
се средства у износу од 20.000,00 динара Месној заједници
„Папазовац“ на име организовања меморијалног турнира у
малом фудбалу под називом „Славиша Широки“, одржаног
15.08.2010. године.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 - Градска управа, глава 4.12 - Физичка
култура, функција 810 - Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 - Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 20.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 42.217.466,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3327/2010-11
У Смедереву, 3. септембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
219.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. септембра
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 49, економска
класификација 499 - Текућа резерва, одобравају се средства
у износу од 158.000,00 динара на име финансијске помоћи
Фудбалском клубу „Црвена звезда“ из Суводола за уређење
свлачионице.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 - Градска управа, глава 4.12 - Физичка
култура, функција 810 - Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 - Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 158.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 42.157.466,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3582/2010-11
У Смедереву, 3. септембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
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220.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. септембра
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2010. годину („Службени лист града
Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 - Градоначелник,
функција 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, позиција 49, економска класификација
499 - Текућа резерва, одобравају се средства у износу од
40.000,00 динара на име финансијске помоћи Соколском
друштву „Смедерево“ за куповину две струњаче за
партнерну гимнастику, неопходних за извођење промоције
гимнастике на Градском тргу, дана 4.09.2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 - Градска управа, глава 4.12 - Физичка
култура, функција 810 - Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 - Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 40.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 42.197.466,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3676/2010-11
У Смедереву, 3. септембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
221.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. септембра
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
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града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 – Текућа резерва, одобравају
се недостајућа средства у укупном износу од 1.148.414,00
динара на име измирења обавеза према Јавном комуналном
предузећу „Водовод“ Смедерево, по основу Рачуна број
1098850 од 26.08.2010. године за радове на вршењу
комуналне делатности заједничке потрошње за период од
1.07. до 31.07. 2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 630 –
Водоснабдевање, позиција 63 – Услуге по уговору, економска
класификација 423, у укупном износу од 1.148.414,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
10.177.192,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2843/2010-11
У Смедереву, 10. септембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
222.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. септембра
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 49, економска
класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се
средства у укупном износу од 15.000,00 динара Удружењу
радиолошких техничара Смедерево ради учествовања на
европском конгресу у Београду у периоду од 17. до 19.
септембра 2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 860 –
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту, позиција 74 – Дотацијe осталим удружењима
грађана , економска класификација 481, у укупном
износу од 15.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 2.409.283,00 динара.
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3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3961/2010-11
У Смедереву, 10. септембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
223.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. септембра
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 – Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 –Tекућа резерва, одобравају
се средства у укупном износу од 243.552,00 динара за
израду и монтажу спољашње ограде од прохрома на
споредном улазу Градске управе Смедерево, Предузећу
„DID INTEL“ D.O.O Крушевац.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће
се у оквиру раздела 4 – Градска управа, функција
130 – Опште услуге, позиција 95 – Текуће поправке и
одржавање, економска класификација 425, у укупном
износу од 243.552,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 14.590.489,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4012/2010-11
У Смедереву, 10. септембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
224.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
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129/2007) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 13. септембра
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160-Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту, позиција 49, економска
класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају се средства
у износу од 29.762,00 динара Верици Дисић из Смедерева,
Улица Анте Протића број 27, ЈМБГ 0412956765028 и то
25.000,00 динара нето, односно 29.762,00 динара бруто
за одлазак, боравак и учествовање на 20. Балканском
првенству ветерана у атлетици у Лариси у Грчкој, 18. и 19.
септембра 2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 29.762,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 42.247.228,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3642/2010-11
У Смедереву, 13. септембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
225.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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. септембра
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
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економска класификација 499 - Текућа резерва, одобравају
се средства у износу од 150.000,00 динара Боксерском
клубу „Смедеревац“ из Смедерева на име организовања
боксерске ревије „Смедеревска јесен 2010“, која се одржава
10.09.2010. године у Спортској дворани.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 150.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 42.397.228,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4037/2010-11
У Смедереву, 13. септембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.
226.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009),
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 17. септембра
2010. године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2010. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 20/2009 и 4/2010), раздео 2 –
Градоначелник, функција 160 - Опште јавне услуге
које нису класификоване на другом месту, позиција 49,
економска класификација 499 – Tекућа резерва, одобравају
се средства у укупном износу од 229.500,00 динара
Кошаркашком клубу „BASKET IN & NV“ Смедерево за
организовање VI кошаркашке манифестације у Смедереву
„Нађи времена за кошарку“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Физичка
култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 170 – Дотације спортским организацијама и
клубовима, економска класификација 481, у укупном
износу од 229.500,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 42.626.728,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
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Седиште Фонда је у Смедереву, Улица Омладинска број 1.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3559/2010-11
У Смедереву, 17. септембра 2010. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

Члан 6.
У правном промету са трећим лицима, Фонд
заступа и представља директор, у оквиру регистроване
делатности, у складу са Законом, Одлуком о оснивању и
овим Правилником. Директор Фонда је и наредбодавац за
извршење финансијског плана Фонда.
Члан 7.

ФОНД ЗАМЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
227.
На основу чланова 10. и 26. Закона о задужбинама,
фондацијама и фондовима („Службени гласник СРС“,
број 59/89) и члана 14. Одлуке о оснивању Фонда за
подстицање образовања и усавршавања младих талената
Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст) и Решења о давању сагласности
на Правилник Фонда за подстицање образовања и
усавршавања младих талената Смедерево, број 110-2/201011 од 03. септембра 2010. године,
Управни одбор Фонда за подстицање образовања
и усавршавања младих талената Смедерево на седници,
одржаној дана 23.09.2010. године, донео је
ПРАВИЛНИК ФОНДА
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА
МЛАДИХ ТАЛЕНАТА СМЕДЕРЕВО
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се утврђују послови и задаци
Фонда за подстицање образовања и усавршавања младих
талената Смедерево (у даљем тексту: Фонд), унутрашња
организација и пословање, извори и начин обезбеђивања
средстава, намена и начин коришћења средстава, права и обавезе
корисника и чланова Фонда, представљање Фонда, делокруг
органа управљања и друга питања од значаја за пословање
Фонда одређена Законом и Одлуком о оснивању Фонда.
Члан 2.
Фонд има својство правног лица са правима и
обавезама утврђеним Законом, Одлуком о оснивању и овим
Правилником.
Члан 3.
Оснивач Фонда је Град Смедерево.
Члан 4.

Фонд има печат округлог облика, пречника 35 мм, на
коме је по ободу ћириличним писмом, исписан текст:
ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И
УСАВРШАВАЊА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА, а у средини
печата СМЕДЕРЕВО.
Фонд има штамбиљ правоугаоног облика величине 50
х 25 мм са текстом:
Ф ОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ОБРАЗОВАЊА
И УСА В РША ВА ЊА М Л А Д И Х ТА Л ЕНАТА .
БРОЈ --------- . ДАТУМ -------------- . СМЕДЕРЕВО.
Члан 8.
Промет новчаних средстава Фонда обавља се прско
рачуна број 840-171644-72 код Управе за јавна плаћањa.
II ДЕЛАТНОСТ ФОНДА
Члан 9.
Основна делатност Фонда је стипендирање
талентованих ученика средњих школа, студената основних
студија и студената другог степена студија (мастер и
специјалистичке) чије је пребивалиште или боравиште на
територијн града Смедерева.
Члан 10.
Фонд обавља следеће послове и задатке:
- дефинише дугорочну политику стипендирања тален
тованих ученика и студената.
- ангажује се на обезбеђивању средстава за Фонд,
- утврђује критеријуме за квалитетну селекцију
талентованих ученика и студената,
- континуирано прати талентоване ученике и студенте,
- формира базу података о талентованим ученицима и
студентима,
- формира базу података о члановима и донаторима Фонда,
- сарађује са друштвеним и приватним предузећима,
- предлаже мере за усавршавање рада Фонда,
- обавља и друге послове и задатке везане за обезбеђивање
услова за праћење и стипендирање талентованих ученика и
студената.
III ЧЛАНОВИ ФОНДА
Члан 11.
Чланство у Фонду је добровољно. Чланом Фонда може
постати свако правно и физичко лице.

Рад Фонда је јаван.
Члан 5.
Фонд послује под називом: „ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЊЕ
ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА
СМЕДЕРЕВО“.
Скраћени назив Фонда је: „Фонд за младе таленте“.

Члан 12.
Статус члана Фонда могу стећи сва правна и физичка
лица која прихвате обавезу да сваке године уплаћују у Фонд
новчана средства, најмање у висини прописане чланарине.
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Почетком календарске године Управни одбор Фонда
утврђује висине чланских улога за појединачне и колективне
чланове Фонда.
Члан 13.
Донаторима Фонда сматра се свако физичко и правно
лице које у току године уплати новчана средства у Фонд.
Члан 14.
Чланови Фонда имају права и обавезе:
- да предлажу чланове у органе управљања Фондом,
- да учествују у утврђивању политике и реализације
циљева и задатака Фонда,
- да редовно уплаћују своје чланске улоге.
IV СРЕДСТВА ФОНДА
Члан 15.
Средства Фонда чинe:
- средства из буџета града Смедерева,
- средства из поклона и легата,
- средства донатора (државних, друштвених, мешовитих и приватних предузећа и појединаца),
- средства остварена од чланарине,
-средства из других извора, у складу са Законом.
Члан 16.
Средства Фонда су наменска и користе се за
стипендирање талентованих ученика и студената.
Стипендистима Фонда, могу се посебном одлуком
Управног одбора, доделити средства за посебне облике
усавршавања (семинари, конгреси, изложбе, сајмови и сл.)
Члан 17.
Средства којима располаже Фонд су у државној својини.
Члан 18.
Средства Фонда распоређују се и троше на основу
финансијског плана, који доноси и чије извршење
контролише Управни одбор Фонда.
Члан 19.
Управни одбор Фонда почетком календарске године
утврђује финансијски план за текућу календарску годину.
V КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА
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- број стипендија за ученике средњих школа,
- број стипендија за студенте прве године основних студија,
- број стипендија за студенте основних студија, осим
стипендија за студенте прве године основних студија,
- број стипендија за студенте другог степена студија.
Члан 22.
После доношења одлуке из претходног члана, Управни
одбор Фонда расписује конкурс за доделу стипеидија,
најкасније до 30. септембра текуће године, за наредну
школску годину. Конкурс се објављује у неком од локалних
информативних медија, на сајту града Смедерева и на сајту
Фонда за подстицање образовања и усавршавања младих
талената Смедерево (WWW.MLADITALENTI.ORG.RS).
Члан 23.
Конкурс за доделу стипендија садржи:
- број стипендија које се додељују према нивоима
образовања,
- висину стипендије,
- услове које кандидати треба да испуњавају за доделу
стипендије,
- рок за пријављивање на конкурс,
- рок за одлучивање по конкурсу,
- друге потребне податке.
Члан 24.
Избор кандидата врши Управни одбор на предлог конкурсне
комисије и применом критеријума из Правилника Фонда.
Кандидати имају право приговора на сачињену ранг
листу, најкасније осам дана од дана објављивања ранг листе
на сајту Фонда и огласној табли Градскe управe Смедерево.
Управни одбор задржава право да по закључењу
конкурса, а пре избора кандидата, изврши прерасподелу
утврђеног броја стипендија, уколико за поједине нивое
образовања не буде пријављених кандидата који испуњавају
услове конкурса.
Члан 25.
Стипендије се додељују за период од десет месеци и то:
- за ученике средњих школа од 01. септембра текуће
до 30. јуна наредне године
- за студенте основних и другог степена студија од 01.
октобра текуће до 30. јула наредне године.
VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
СТИПЕНДИЈА
Члан 26.

Сваке године, финансијским планом Фонда, утврђују се
средства за стипендирање талентованих:
- ученика средњих школа,
- студената основних студија на факултегнма и
академијама осим студената на Војној и Полицијској академији,
- студената на другом степену студија.

Критеријуми за избор корисника стипендија су:
- година школовања односно студија,
- постигнути успех у претходном школовању, односно
студирању,
- за ученике средњих школа постигнути успех на
окружним, републичким и међународним такмичењима у
индивидуалној конкуренцији из опште образовних и стручних
предмета у организацији Министарства просвете и Републичког
фонда за младе таленте.

Члан 21.

Члан 27.

Сваке године, најкасније до 30. јула, Управни одбор
Фонда утврђује за наредну школску годину:

Право на коришћење стипендије могу остварити
ученици III и IV разреда средње школе, који су у претходним

Члан 20.

Страна 208 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

разредима имали просечну оцену најмање 4.75 рачунату
као јединствену просечну оцену остварену у претходним
разредима и који су освојили бар једно од прве три награде
на окружном, републичком или међународном такмичењу у
претходној школској години у индивидуалној конкуренцији
из опште образовних и стручних предмета у организацији
Министарства просвете и Републичког фонда за младе таленте.
Члан 28.
Вредновање постигнутих резултата
такмичењима, врши се на следећи начин:

ученика

на

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
3. награда – 1 бод
2. награда – 2 бода
1. награда – 3 бода
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
3. награда – 4 бода
2. награда – 5 бодова
1. награда – 6 бодова
МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ
3. награда – 7 бодова
2. награда – 8 бодова
1. награда – 9 бодова
Вредновање резултата ученика средње музичке школе
на такмичењима, вршиће се у складу са вредновањем нивоа
такмичења од стране Министарства просвете Републике
Србије.
Члан 29.
Укупан број бодова које кандидат за ученичку
стипендију има, рачуна се на следећи начин:
УББ ═ A x 10 + Б
где је: УББ – укупан број бодова, А – средња оцена,
Б – број бодова из члана 28.
Уколико кандидат има успеха на такмичењима из
више предмета, вреднује се најбољи резултат из сваког
предмета понаособ.
Рангирање кандидата врши се према укупном броју
бодава остварених из става 1. овог члана.
Члан 30.
Уколико кандидати применом критеријума из претходног
члана, имају исти број бодова на ранг листи, предност има
кандидат који је остварио бољи резултат на такмичењима у
претходној школској години у индивидуалној конкуренцији
из опште образовних и стручних предмета у организацији
Министарства просвете и Републичког фонда за младе таленте.
Ако ни по овом критеријуму није могуће одредити положај на
ранг листи, до броја предвиђених стипендија, сви кандидати са
истим бројем бодова стичу право на стипендију.
Члан 31.
Право на коришћењe студентске стипендије имају
студенти првог и другог степена студија државних
универзитета који студирају на терет буџета Републике
Србије.
Члан 32.
Право на коришћење студентске стипендије из члана
31. овог Правилника, могу остварити студенти друге и
виших година основних студија који су у току студија
остварили просечну оцену најмање 9,00, нису губили
године у току студија, имају све положене испите из
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претпоследње године студија и највише један неположен
испит из претходне године, а уколико на тој години има
више од осам испита, највише два неположена испита.
Право на коришћење стипендије не могу остварити
апсолвенти.
Студенти прве године основних студија (бруцоши)
могу остварити право на коришћење студентске стипендије
из члана 31. овог Правилника, ако су носиоци Вукове
дипломе у средњој школи и освојили су бар једну од прве
три награде на окружном, републичком или међународном
такмичењу у четвртом разреду у индивидуалној
конкуренцији из опште образовних и стручних предмета у
организацији Министарства просвете и Републичког фонда за
младе таленте.
Рангирање кандидата прве године основних студија врши
се према укупном броју бодова применом критеријума из члана
29. овог Правилника. Уколико више кандидата има исти број
бодова, примењује се члан 30. овог Правилника.
Члан 33.
Број бодова за студентску стипендију рачуна се на
следећи начин:
УББ ═ А x 10 + Б x 1 – Ц x 0.8 где је УББ – укупан
број бодова, А – просечна оцена током студија, Б – година
студија која је уписана, Ц – број неположених испита.
Рангирање кандидата за студентску стипендију првог
степена студија врши се према укупном броју бодова из
става 1. овог члана.
Члан 34.
Уколико кандидати применом критеријима из претходног
члана, имају исти број бодова, те им се не може утврдити
редослед на ранг листи до броја предвиђених стипендија,
предност има кандидат који има већу просечну оцену у
претходној години студија. Ако ни по овом критеријуму није
могуће одредити положај на ранг листи до броја предвиђених
стипендија, сви кандидати са истим бројем бодова стичу
право на стипендију.
Члан 35.
Право на коришћење студентских стипендија из члана
31. овог Правилника, могу остварити и студенти другог
степена студија (мастер и специјалистичке) који су за време
основних студија имали просечну оцену најмање 9,00,
основне студије завршили у предвиђеном року, нису старији
од 28 година и да нису у радном односу.
Студенти друге године студија остварују право на
коришћење студентске стипендије под условима утврђеним
у претходном ставу, да су на првој години другог степена
студија остварили просечну оцену најмање 9,00 и имају
највише један неположени испит из претходне године, а
уколико на тој години има више од осам испита, највише
два неположена испита.
Члан 36.
Рангирање кандидата за студентску стипендију другог
степена студија, врши се на основу укупног броја бодова
које имају кандидати применом критеријума из члана 33.
овог Правилника, уз поштoвање принципа из члана 34.
овог Правилника.
Члан 37.
Ученици средњих школа који су у претходној школској
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години били стипендисти Фонда, постигли просечну оцену
5,00 у тој години и освоjили једну од прве три награде на
републичком или међународном такмичењу у тој години,
остају и даље стипендисти Фонда у текућој школској години.
Студенти прве године основних студија који су у
претходној школској години били стипендисти Фонда, а
носиоци су Вукове дипломе из средње школе и освојили
бар једну од прве три награде на републичком или
међународном такмичењу у четвртом разреду, остају
стипендисти Фонда и у текућој школској години.
Студенти основних студија и другог степена студија
(мастер и специјалистичке) који су у претходној школској
години били стипендисти Фонда и положили све испите из
те године са оценом најмање 9,30 до закључења конкурса
за доделу стипендија Фонда, остају стипендисти Фонда и у
текућој школској години.
Студентска стипендија не може се користити дуже од
пет година.

- обезбеђује реализацију јединствене политике и
циљева Фонда.
- одговара за извршавање преузетих материјалних
обавеза,
- обезбеђује евиденцију и праћење резултата о учењу и
другим видовима активности корисника,
- образује, према потреби, стална и повремена радна
тела за обављање одређених послова и задатака,
- доноси пословник о свом раду,
- доноси Правилник Фонда за подстицањс образовања
и усавршавања младих талената по прибављеној сагласности
Градског већа града Смедeрева,
- редовно информишс Оснивача и чланове Фонда о
свом раду и извештава средства јавног информисања,
- обавља и друге послове предвиђене Законом и овим
Правилником.

Члан 38.

Чланове Надзорног одбора именује и разрешава
Скупштина града Смедерева. Надзорни одбор чине
председник и 2 члана. Мандат чланова Надзорног одбора
траје 4 године.
Члан 45.

Са корисником стипендије закључује се Уговор о
стипендирању за једну школску годину.
Стипендије се додељују бесповратно.
Члан 39.
Корисник стипендије губи право на стипендију ако
се накнадно утврди да подаци који су услов за коришћење
стипендије не одговарају чињеничном стању. Такав корисник
је обавезаи да врати целокупан износ примљене стипендије
са припадајућом каматом.
Члан 40.
Ученици и студенти који већ остварују стипендије
од неког предузећа ван Смедерева, не могу користити
стипендију Фонда за младе таленте Смедерево, што се
документује изјавом.
VII ОРГАНИ УПРАВЉАЊА
Члан 41.
Органи управљања Фонда су:
- Управни одбор,
- Надзорни одбор и
- Директор.

Члан 44.

Надзорни одбор обавља следеће послове:
- врши контролу наменског коришћења средстава,
- разматра годишњи извештај о финансијском пословању Фонда и
- обавља и друге послове по налогу Оснивача..
Члан 46.
Директора Фонда именује и разрешава Скупштина
града Смедерева. Мандат директора Фонда траје 4 године.
Члан 47.
Директор Фонда:
- заступа Фонд и погписује уговоре и остала
финансијска документа у оквиру
реализације одлука
Управног одбора,
- стара се о спровођењу ставова, одлука и закључака
Управног одбора,
- обезбеђује извршавање усвојених планова и програма
рада и развоја Фонда,
- даје иницијативу за разматрање одређених питања за
седнице Управног одбора,
- обавља и друге послове по налогу Управног одбора
и Оснивача.

Члан 42.

Члан 48.

Чланове Управног одбора именује и разрешава
Скупштина града Смедерева.
Управни одбор има председника, заменика председника
и 7 чланова.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године, уз
могућност поновног именовања.

Надзор над законитошћу рада Фонда и остваривања
његових основних циљева, врши Градска управа.
Члан 49.
Административне, финансијске и рачуноводствене
послове Фонда, обављају надлежна одељења Градске управе.

Члан 43.
Управни одбор:
- доноси годишњи план и програм рада и финанскјски
план Фонда,
- предлаже Оснивачу годишњи износ средстава којим
треба да учествује у реализацији програма Фонда,

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку
по коме је и донет.
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Члан 51.
Даном ступања на снагу овог Правника престаје
да важи Правилник Фонда за подстицање образовања и
усавршавања младих талената Смедерево („Службени лист
општине Смедерево“, број 7/2008).
Члан 52.
Правилник Фонда за подстицање образовања и
усавршавања младих талената Смедерево ступа на снагу
по добијању сагласности од стране Градског већа града
Смедерева.

Члан 53.
Правилник Фонда за подстицање образовања и
усавршавања младих талената Смедерево објавити у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број 7 / 10
У Смедереву, 23. септембра 2010. године
Председник Управног одбора
Бојан Карић, c.p.

САДРЖАЈ

Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА

Рег. бр.

Страна

167. Решење о именовању чланова Школског одбора Основне
школе „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву
183

153. Решење о враћању мандата одборника

1

154. Решење о враћању мандата одборника

2

155. Одлуку о правима и облицима социјалне заштите у
граду Смедереву
3
156. Одлуку о доношењу Локалног плана управљања
отпадом на територији града Смедерева
11
157. Одлуку о доношењу Локалног акционог плана за
младе 2010 – 2014
84
158. Одлуку о измени Одлуке о организацији Градске
управе града Смедерева
151
159. Предлог одлуке увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Раља
151
160. Одлуку о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Раља
153
161. Одлуку о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Раља и именовању чланова Комисије 153

168. Решење о именовању чланова Школског одбора Основне
школе „Бранко Радичевић“ у Смедереву
184
169. Решење о именовању чланова Школског одбора Основне
школе „Јован Јовановић Змај“ у Смедереву
184
170. Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Вук Караџић“ у Липама
185
171. Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Херој Срба“ у Осипаоници
185
172. Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Илија Милосављевић Коларац“ у
Коларима
186
173. Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Бранко Радичевић“ у Лугавчини 186
174. Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Сава Ковачевић“ у Михајловцу
186
175. Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Вожд Карађорђе“ у Водњу
187

162. План детаљне регулације „Централно гробље“ у
Смедереву
154

176. Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Светитељ Сава“ у Друговцу
187

163. План детаљне регулације дела индустријске зоне
„М-24-мала и средња предузећа“ у Смедереву
167

177. Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Иво Андрић“ у Радинцу
188

164. Решење о именовању чланова Школског Одбора основне школе „Димитрије Давидовић“ у Смедереву
182

178. Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Вранову
188

165. Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „др Јован Цвијић“ у Смедереву
183

179. Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу
188

166. Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Бранислав Нушић“ у Смедереву 183

180. Решење о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Ђура Јакшић“ у Малој Крсни
189
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САДРЖАЈ

Рег. бр.

Страна

181. Решење о именовању чланова Школског одбора Основне
школе „Херој Света Младеновић“ у Сараорцима
189
182. Решење о именовању чланова Школског одбора
Гимназије у Смедереву
190
183. Решење о именовању чланова Школског одбора
Техничке школе у Смедереву
190
184. Решење о именовању чланова Школског одбора
Текстилно-технолошке и пољопривредне школе
„Деспот Ђурађ“ у Смедереву
190

Рег. бр.

Страна

и образовање „Наша радост“ Смедерево

194

196. Решење о измени Решења о именовању председника,
заменика председника и чланова Управног одбора
Центра за социјални рад Смедерево
195
197. Решење о измени Решења о именовању председника,
заменика председника и чланова Управног одбора
Установе спортски центар Смедерево
195
198. Решење о именовању чланова Привременог управног
одбора Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу 195

185. Решење о именовању чланова Школског одбора музичке
школе „Коста Манојловић“ у Смедереву
191

199. Решење о именовању чланова Привременог надзорног
одбора Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу 196

186. Решење о измени Решења о именовању председника,
заменика председника и чланова Управног одбора
Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП
191

200. Решење о измени Решења о именовању председника,
заменика председника и чланова Управног одбора
Туристичке организације града Смедерева
196

187. Решење о измени Решења о именовању председника
и чланова Надзорног одбора Дирекције за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП 192
188. Решење о измени Решења о именовању председника,
заменика председника и чланова Управног одбора Јавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Смедерево
192
189. Решење о измени Решења о именовању председника
и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Комуналац“ Смедерево
192
190. Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног
одбора Јавног предузећа „Градска стамбена
агенција“ Смедерево
193
191. Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Смедерево
193
192. Решење о измени Решења о именовању председника,
заменика председника и чланова Управног одбора
Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију
Смедерево
193
193. Решење о измени Решења о именовању председника,
заменика председника и чланова Управног одбора
Центра за културу Смедерево
194
194. Решење о измени решења о именовању председника,
заменика председника и чланова Управног одбора
Радничког универзитета у Смедереву
194
195. Решење о измени Решења о именовању чланова
Управног одбора Установе за предшколско васпитање

201. Решење о измени Решења о именовању председника,
заменика председника и чланова Управног одбора
Фонда за развој пољопривреде града Смедерева 196
202. Решење о измени Решења о именовању председника
и чланова Надзорног одбора Фонда за развој
пољопривреде града Смедерева
197
203. Решење о измени Решења о именовању председника,
заменика председника и чланова Управног одбора
Фонда за младе таленте
197
204. Решење о измени Решења о именовању председника,
заменика председника и чланова Управног одбора
Фонда за противпожарну заштиту града Смедерева 197
205. Решење о именовању вршиоца дужности директора
Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу
198
ГРАДСКО ВЕЋЕ
206. Решење о давању сагласности на правилник Фонда
за постицање образовања и усавршавања младих
талената Смедерево
198
ГРАДОНАЧЕЛНИК
207. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 198
208. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 199
209. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 199
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САДРЖАЈ

Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

210. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 199

221. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 203

211. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 200

222. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 204

212. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 200

223. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 204

213. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 200

224. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 204

214. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 201

225. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 205

215. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 201

226. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 205

216. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 202
217. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 202

ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ

218. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 202
219. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 203
220. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 203

227. Правилник Фонда за подстицање образовања и
усавршавања младих талената Смедерево
206
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www.smederevo.org.rs
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