ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА II

БРОЈ 10

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

СМЕДЕРЕВО, 2. ЈУЛ 2009. ГОДИНЕ

Члан 2.
Локални акциони план за унапређење положаја Рома у
граду Смедереву 2009-2013 чини саставни део ове Одлуке.

141.

Члан 3.

На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19. став
1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године донела је
О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ГРАДУ
СМЕДЕРЕВУ 2009-2013
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Локални акциони план за
унапређење положаја Рома у граду Смедереву 2009-2013.

Одлука о доношењу Локалног акционог плана за
унапређење положаја Рома у граду Смедереву 2009-2013 и
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ɍɜɨɞɧɚ ɪɟɱ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ƚ. ɉɪɟɞɪɚɝɚ ɍɦɢɱɟɜɢʄɚ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
2009-2013 ʁɚɜɧɢ ʁɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɨɞɥɨɠɚɧ ʁɚɜɧɨʁ ɪɚɫɩɪɚɜɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ ɤɨɪɟɤɰɢʁɚɦɚ
ɬɨɤɨɦ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ.
ɉɨɥɚɡɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ
Ɋɨɦɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ 2009-2013 ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɥɚɧ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ (2008-2012), ɤɚɨ ɢ ɉɪɨʁɟɤɚɬ ''ɋɚɪɚɞʃɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ
ɪɨɦɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ'', ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ȿɜɪɨɩɫɤɨɦ ɚɝɟɧɰɢʁɨɦ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ
(ɍɇȾɉ).
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
2009-2013 ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɚɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ, ɭɫɜɨʁɟɧɢɦ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɚ, ɤɚɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ''Ⱦɟɤɚɞɚ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ 2005-2015''.
Ɉɩɲɬɢ ɰɢʂ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɭ ɝɪɚɞɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ 2009-2013 ʁɟ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ
Ɋɨɦɚ ɤɪɨɡ ɥɨɤɚɥɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ, ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ.
ɇɟɤɚ ɨɜɚʁ Ⱥɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɛɭɞɟ ɢ ɜɨɞɢɱ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɧɚɲɟ ɜɢɡɢʁɟ-ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɤɚɨ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɤɨʁɚ ɭɡ ɩɭɧɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɢ ɩɨɞɦɢɪɢɜɚʃɟ
ɠɢɜɨɬɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ ɫɜɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢ ɨɧɞɚ ɤɚɞɚ ɬɨ ɨɧɢ ɫɚɦɢ ɧɢɫɭ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ.
Ɉɜɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɟ ɡɚɯɜɚʂɭʁɟɦ ɫɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ ɢɡɪɚɞɢ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ
ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ 2009-2013.

ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ ȽɊȺȾȺ
ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ
ɉɪɟɞɪɚɝ ɍɦɢɱɟɜɢʄ
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ɍɜɨɞ

ɒɬɚ ʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ

ɍ ɨɜɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɨɞ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɦɨ ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɬɨɦɟ ɤɨʁɟ ɩɪɨɦɟɧɟ
ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɡɚ ɠɢɜɨɬ Ɋɨɦɚ ɧɚɦɟɪɚɜɚɦɨ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢɦɨ ɭ ɫɜɨɦ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɭ
ɬɨɤɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ.Ɍɚʁ ɩɪɨɰɟɫ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɭ
ɧɚʁɛɨʂɟɝ ɧɚɱɢɧɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɫɜɢɯ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɭ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢ ɩɥɚɧɨɜɚ.Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ
Ɋɨɦɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨ ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɩɪɨɰɟɫɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢɥɢ ɩɥɚɧɫɤɭ ɨɞɥɭɤɭ ɤɨʁɨɦ ɫɭ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɧɚɱɢɧɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɰɢʂɟɜɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɠɢɜɨɬɚ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ.
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɚɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ, ɭɫɜɨʁɟɧɢɦ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ,
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɚ.
ȼɥɚɞɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɭɫɜɨʁɢɥɚ ʁɟ 27. ʁɚɧɭɚɪɚ 2005. ɝɨɞɢɧɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɚɤɰɢɨɧɟ
ɩɥɚɧɨɜɟ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ «Ⱦɟɤɚɞɚ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ 2005- 2015» ɤɨɦɟ ʁɟ ɋɪɛɢʁɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɚ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɟɦ
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢʁɟ Ⱦɟɤɚɞɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɜɥɚɞɟ 2.ɮɟɛɪɭɚɪɚ 2005. ɝɨɞɢɧɟ ɭ
ɋɨɮɢʁɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ «Ⱦɟɤɚɞɟ» ɫɭ ɫɦɚʃɢɜɚʃɟ ɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢɯ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ Ɋɨɦɚ
ɢ ɨɫɬɚɥɨɝ ɞɟɥɚ ɞɪɭɲɬɜɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɚ, ɭɡ ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ, ɫɦɚʃɢɜɚʃɟ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ ɢ ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɨɫɜɪɬɨɦ ɧɚ ɩɨɥɨɠɚʁ ɠɟɧɚ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ Ⱦɟɤɚɞɟ ʁɟ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɪɨɦɫɤɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭ ɫɜɟ ɩɪɨɰɟɫɟ- ɨɞ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɞɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ, ɞɨɦɚʄɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢ ɡɚ ɨɜɚʁ ɩɪɨɰɟɫ
ɫɭ:
 ɇɚɰɪɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ ɢ ɞɚɜɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ Ɋɨɦɢɦɚ ɱɢʁɟ
ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɬɪɚɬɟɲɤɟ ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɩɪɢɥɚɠɟɦɨ ɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɭ ɮɚɡɢ ɪɟɜɢɡɢʁɟ;
 ɇɚɰɪɬɢ ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɡɚ ɩɪɟɨɫɬɚɥɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɜɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ (ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ
ɡɚɲɬɢɬɚ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɩɨɥɨɠɚʁ ɠɟɧɚ, ɤɭɥɬɭɪɚ, ɦɟɞɢʁɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ,
ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɪɟɚɞɦɢɫɢʁɢ, ɦɟɪɟ ɩɪɨɬɢɜ ɞɢɫɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ ɢ ɧɚɰɪɬ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩ ɥɢɱɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ);
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɫɦɚʃɟʃɚ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ;
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ;
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ 2006-2008;
Ɇɢɥɟɧɢʁɭɦɫɤɢ ɰɢʂɟɜɢ ɪɚɡɜɨʁɚ;
Ɂɚɤɨɧ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɥɨɛɨɞɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɦɚʃɢɧɚ;
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ 2005-2010;
ɉɥɚɧ ɩɪɢɞɪɭɠɢɜɚʃɚ ȿɍ;
Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ɨ ɛɭʇɟɬɭ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁ ɢ ɮɢɫɤɚɥɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɡɚ 2007 ɢ 2008;
ɋɦɟɪɧɢɰɟ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ;
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ (ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢ);

Ɉɤɜɢɪ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ Ⱥɉ-ɨɜɚ ɩɨɪɟɞ ɞɨɦɚʄɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ:
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɭɝɨɜɨɪɢ
-

Ɉɤɜɢɪɧɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɋȿ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɢɬɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɦɚʃɢɧɚ
ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɩɨɜɟʂɚ ɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɢ ɦɚʃɢɧɫɤɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ
ɍɧɢɜɟɪɡɚɥɧɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢʁɚ ɨ ʂɭɞɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɩɚɤɬ ɨ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɦ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ
ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɨɜɟʂɚ ɋȿ ɢɡ 1961. (ȿɋɉ ɛɪ. 35), ɞɨɞɚɬɧɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ
ɢɫɬɟ ɢɡ 1988. (ȿɋɉ ɛɪ. 128)
Ɋɟɜɢɞɢɪɚɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɨɜɟʂɚ ɢɡ 1996. (ȿɋɉ 163.)
Ɇɟɞʁɭɧɚɪɨɞɧɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɨ ɭɤɢɞɚʃɭ ɫɜɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɪɚɫɧɟ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ (ɱɥ.
5.),
Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɍɇȿɋɐɈ ɩɪɨɬɢɜ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ.
Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɨ ɩɪɚɜɢɦɚ ɞɟɬɟɬɚ (ɱɥ. 28. ɢ 29.)

ɉɪɟɩɨɪɭɤɟ ȿɍ
-

ɉɪɟɩɨɪɭɤɟ ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɭɧɢʁɟ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɢ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ Ɋɨɦɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢ ɧɚ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɚɦɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɟ ɝɪɭɩɟ Ɋɨɦɚ/ ɐɢɝɚɧɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ ɢ ɧɚ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɚɦɚ ȼɢɫɨɤɨɝ ɤɨɦɟɫɚɪɚ ɈȿȻɋ-ɚ ɡɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ, ɤɨʁɟ ʁɟ
ɭɫɜɨʁɢɥɚ ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɭɧɢʁɚ (Ƚɪɭɩɚ ɐɈɐȿɇ) ɧɚ ɫɚɦɢɬɭ ɭ Ɍɚɦɩɟɪɟɭ, ɞɟɰɟɦɛɪɚ
1999. ɝɨɞɢɧɟ

ɉɪɟɩɨɪɭɤɟ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɦɢɧɢɫɬɚɪɚ ɋȿ
-

ɇɚɰɪɬ ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɄɆɋȿ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɱɥɚɧɢɰɚɦɚ ɋȿ ɨ ɛɨʂɟɦ ɩɪɢɫɬɭɩɭ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ Ɋɨɦɚ ɭ ȿɜɪɨɩɢ
ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ (2005) 4 ɄɆɋȿ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɱɥɚɧɢɰɚɦɚ ɨ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɭ ɭɫɥɨɜɚ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ ɢ Ɍɪɚɜɟɥɟɪɫɚ ɭ ȿɜɪɨɩɢ
ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ (2001) 17 ɨ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɢ ɫɬɚɬɭɫɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
Ɋɨɦɚ/ ɐɢɝɚɧɚ ɢ Ɍɪɚɜɟɥɟɪɫɚ ɭ ȿɜɪɨɩɢ
ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ (2000) 4 ɄɆɋȿ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɱɥɚɧɢɰɚɦɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ
ɪɨɦɫɤɟ ɞɟɰɟ ɭ ȿɜɪɨɩɢ

ɉɪɟɩɨɪɭɤɟ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɚɪɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɋȿ
-

ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ 1633 (2003) ɉɪɢɫɢɥɚɧ ɩɨɜɪɚɬɚɤ Ɋɨɦɚ ɢɡ ɛɢɜɲɟ Ɏɟɞɟɪɚɬɢɜɧɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ, ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ Ʉɨɫɨɜɨ, ɭ ɋɪɛɢʁɭ ɢ ɐɪɧɭ Ƚɨɪɭ ɢɡ ɡɟɦɚʂɚ
ɱɥɚɧɢɰɚ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ
5

-

ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ 1557 (2002) ɨ ɩɪɚɜɧɨɦ ɫɬɚɬɭɫɭ Ɋɨɦɚ ɭ ȿɜɪɨɩɢ
ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ 1203 (1993) ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ Ɋɨɦɢɦɚ ɭ ȿɜɪɨɩɢ
ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ 563 (1969) ɨ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɐɢɝɚɧɚ ɢ Ɍɪɚɜɟɥɟɪɫɚ ɭ ȿɜɪɨɩɢ
ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɩɪɨɬɢɜ ɪɚɫɢɡɦɚ ɢ ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ (ȿɐɊɂ)
-

Ȼɨɪɛɚ ɩɪɨɬɢɜ ɪɚɫɢɡɦɚ ɢ ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɰɢʁɟ ɩɪɟɦɚ Ɋɨɦɢɦɚ, ȿɐɊɂ (98) 29

Ʉɨɧɝɪɟɫ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɋɚɜɟɬɚ ȿɜɪɨɩɟ
-

Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚ 44 (1997) « Ʉɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʁ ȿɜɪɨɩɢ : ɞɨɩɪɢɧɨɫ Ɋɨɦɚ »
ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ 11 (1995) « Ʉɚ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨʁ ȿɜɪɨɩɢ : ɞɨɩɪɢɧɨɫ Ɋɨɦɚ »

ȼɢɫɨɤɢ ɤɨɦɟɫɚɪ ɡɚ ʂɭɞɫɤɚ ɩɪɚɜɚ ɋȿ
-

ɉɪɟɩɨɪɭɤɟ ȼɢɫɨɤɨɝ ɤɨɦɟɫɚɪɚ ɡɚ ʂɭɞɫɤɚ ɩɪɚɜɚ ɋȿ ɭ ɋɬɚʃɟ ʂɭɞɫɤɢɯ
ɩɪɚɜɚ Ɋɨɦɚ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɋȿ, 2005.

-

Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɋɚɜɟɬɚ 2000/43/ȿɐ ɨɞ 29. ʁɭɧɚ 2000. ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɧɚɱɟɥɚ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɥɢɰɚ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɪɚɫɧɨ ɢ ɟɬɧɢɱɤɨ ɩɨɪɟɤɥɨ

ɍɇ
-

ɍɇ ɏȺȻɂɌȺɌ Ⱥɝɟɧɞɚ (ɭɫɜɨʁɟɧɚ ɭ ɂɫɬɚɧɛɭɥɭ 1996.)
Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢʁɚ ɨ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ʂɭɞɫɤɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɭ ɧɨɜɨɦ ɦɢɥɟɧɢʁɭɦɭ
(ɭɫɜɨʁɟɧɚ ɧɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɨʁ ɫɟɫɢʁɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɍɇ, 2001. ɝɨɞɢɧɟ)
ɈȿȻɋ
Ⱥɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɈȿȻɋ-ɚ,

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɚɤɰɢʁɟ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɞɨɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ ɩɟɬ
ɝɨɞɢɧɚ ,ɫɚ ɞɟɬɚʂɧɨɦ ɪɚɡɪɚɞɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ 2009. ɢ 2010.ɝɨɞɢɧɭ.
ɉɪɨɰɟɫ ɢɡɪɚɞɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɭ ɝɪɚɞɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɡɚɫɧɢɜɚɨ ɫɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɭ ɱɢʁɟ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɞɚ ʁɟ:
x Ʌɨɤɚɥɧɢ-ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ʁɟ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɢ ɭɜɚɠɚɜɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ;
x ɉɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɚɧ-ɭɤʂɭɱɢɨ ʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɛɢɬɧɟ ɚɤɬɟɪɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
Ɋɨɦɢɦɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ;
x ɍɬɟɦɟʂɟɧ ɧɚ ɪɟɚɥɧɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ;
x ɉɪɢɥɚɝɨɻɟɧ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ,ɚɤɬɟɪɢɦɚ ɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʁ ɩɪɨɦɟɧɢ ɤɨʁɨʁ
ɫɟ ɬɟɠɢ;
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x

Ʉɨɪɢɫɬɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɦɟɬɨɞɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɜɢɯ ɜɚɠɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɡɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɚ;
ɉɨɞɫɬɢɱɟ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ɨɞɧɨɫ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ

Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɨɰɟɫɚ,ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ Ɋɨɦɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ ɢɡɜɨɪɢ: ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
ɢɧɬɟɪɜʁɭɚ ɫɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɦ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ/ɰɚɦɚ ɢ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɫɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ
ɚɤɬɟɪɢɦɚ,ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɞɚɰɢ,ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ,ɩɨɞɚɰɢ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ
ɡɚ ɪɨɦɫɤɚ ɩɢɬɚʃɚ,ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɪɨɦɫɤɢɯ ɇȼɈ ɢɬɞ.ɉɪɨɰɟɫ ɢɡɪɚɞɟ ɉɥɚɧɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧ ʁɟ ɭ
ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɤɬɨɛɚɪ-ɮɟɛɪɭɚɪ 2008/2009.ɝɨɞ.
*Ɉɞɥɭɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɨ ɭɫɜɚʁɚʃɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ

Ɂɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚ/ɰɚɦɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɍ ɰɢʂɭ ɢɡɪɚɞɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ,ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ʁɟ ɪɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɚɜɟɬɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɭ ɫɭ
ɱɢɧɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ/ɰɟ:ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɤɚɨ ɧɨɫɢɨɰɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɢ ɮɨɪɦɚɥɧɨɝ
ɞɨɧɨɫɢɨɰɚ ɨɜɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ;ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɛɚɜɟ
ɩɢɬɚʃɢɦɚ Ɋɨɦɚ;ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɞɟɥɭʁɭ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ.
ɍɥɨɝɚ ɪɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ɞɚ:
x ɍɧɚɩɪɟɞɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɤɪɨɡ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɛɭɤɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɇɚɰɢʁɚ ɉɪɨɝɪɚɦ ɡɚ Ɋɚɡɜɨʁ (ɍɇȾɉ),
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɞ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɡɚ ʂɭɞɫɤɚ ɢ
ɦɚʃɢɧɫɤɚ ɩɪɚɜɚ;
x Ɉɛɟɡɛɟɞɢ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɨɞ ɰɢʂɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɭ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɪɲɤɟ Ɋɨɦɢɦɚ;
x Ɋɚɡɦɟʃɭʁɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɧɚ ɫɚɫɬɚɧɰɢɦɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ;
x ɉɪɢɦɟʃɭʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧɟ ɦɟɬɨɞɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ;
x Ⱦɟɮɢɧɢɲɟ ɰɢʂɟɜɟ,ɩɪɚɜɰɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɫɚɪɚɻɭʁɟ ɫɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ
ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɦ ɚɤɬɟɪɢɦɚ;
x ɉɥɚɧɢɪɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
x Ɋɚɞɢ ɧɚ ɩɢɫɚʃɭ ɡɚɜɪɲɧɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ;
x ɂɧɢɰɢɪɚ ʁɚɜɧɭ ɪɚɫɩɪɚɜɭ ɨ ɧɚɰɪɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɢ ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɞɚ ɮɢɧɚɥɧɚ ɜɟɪɡɢʁɚ
ɛɭɞɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ Ƚɪɚɞɚ ɧɚ ɭɫɜɚʁɚʃɟ.
ɑɥɚɧɨɜɢ/ɢɰɟ ɪɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɫɭ:
x Ɇɢɨɞɪɚɝ ɇɚɞɚɲɤɢʄ,ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ
x Ⱦɪɚɝɚɧɚ Ⱦɨɛɪɢʄ,ɞɢɪɟɤɬɨɪɤɚ ɫɥɭɠɛɟ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ Ɏɢɥɢʁɚɥɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
x Ⱦɭɲɚɧɤɚ Ɏɢɥɢɩɨɜɢʄ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɨ-ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɟ ɲɤɨɥɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
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x Ⱦɟɦɢɪ Ʉɭɪɬɟɲɢ,ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɪɨɦɫɤɟ ɇȼɈ,,Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ Ɋɨɦɚ“
______________________
*Ɉɜɚ ɨɞɥɭɤɚ ɫɟ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɭɧɨɫɢ ɧɚɤɨɧ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɅɉȺ ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ
ɟɦɨɤɪɚɬɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ Ɋɨɦɚ“ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
x Ⱦɪɚɝɚɧ Ɋɚɞɭɥɨɜɢʄ,ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɪɨɦɫɤɟ ɇȼɈ
,,Ȼɚɧɡɚ“ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
x ȼɨʁɤɚɧ Ɋɚɤɢʄ,ɫɬɭɞɟɧɬ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
x Ⱥɧɻɟɥɤɚ Ⱥɪɫɟɧɢʁɟɜɢʄ,ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ,,ɋɜɟɬɢ Ʌɭɤɚ“ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
x ɇɟɧɚɞ ȼɚɫɢʄ, ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɪɨɦɫɤɚ ɇȼɈ
,,ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɢ ɰɟɧɬɚɪ Ɋɨɦɚ“ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
x ȭɭɥɢʁɟɬɚ ɋɭɥɢʄ,ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɤɚ ɡɚ ɪɨɦɫɤɚ ɩɢɬɚʃɚ
ɝɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɂɚɯɜɚʂɭʁɟɦɨ ɫɟ ɫɜɢɦ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ/ɢɰɚɦɚ ɪɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɧɚ ɭɱɟɲʄɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ.
Ɉɫɬɚɥɢ ɚɤɬɟɪɢ ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɭ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɫɭ ɛɢɥɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ/ɰɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɝɪɭɩɚ ,ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɝɪɭɩɟ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ/ɰɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭ ɤɨɧɫɭɥɬɚɬɢɜɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɭ.

ɋɚɠɟɬɚɤ –Ɋɟɡɢɦɟ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ (ɅȺɉ) ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ʁɟ
(2009-2013) ʁɟ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɫɜɨʁɢɥɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ.Ɉɜɚʁ ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ʁɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɩɥɚɧɫɤɢɯ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢɯ ɨɞɥɭɤɚ ɨ ɬɨɦɟ ɤɚɤɨ Ƚɪɚɞ ɧɚɦɟɪɚɜɚ ɞɚ ɭɬɢɱɟ ɧɚ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ-ɦɚɬɪɢʁɚɥɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ Ɋɨɦɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɭ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ.
ɉɪɨɰɟʃɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɠɢɜɢ ɨɤɨ 7 500 ɝɪɚɻɚɧɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ(ɩɪɟɦɚ
ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ),ɩɪɟɦɚ ɡɜɚɧɢɱɧɨɦ ɩɨɩɢɫɭ ɢɡ
2002.ɝɨɞɢɧɟ Ɋɨɦɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɢɦɚ ɨɤɨ 1.900, ɚ ɩɪɟɦɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ɋɨɦɚ ɢɦɚ ɨɤɨ 17.000. ɇɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ Ɋɨɦɚ ɠɢɜɢ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ
ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ- ɧɚɫɟʂɟ ɦɚɥɢ Ʉɪɢɜɚɤ, ɧɚɫɟʂɟ Ɉɛɢɥɰɢ, Ɋɢɛɚɪɫɤɨ ɧɚɫɟʂɟ, ɤɚɨ
ɢ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ- ɫɟɥɨ ȼɪɚɧɨɜɨ, Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ, Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ, Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ,
ɋɚɪɚɨɪɰɢ. ɇɟɤɢ ɨɞ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɤɨʁɢ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɩɨɥɨɠɚʁ Ɋɨɦɚ ɫɭ ɢ ɞɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɠɢɜɢ
ɢ ɨɤɨ 250 ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ Ɋɨɦɚ ɫɚ Ʉɨɫɨɜɚ .
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Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ ɅȺɉ-ɚ ʄɟ ɛɢɬɢ Ɋɨɦɢ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ,ɫɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɧɚɝɥɚɫɤɨɦ ɧɚ
ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ:
x ɋɚɦɨɯɪɚɧɢ ɪɨɞɢɬɟʂɢ
x ɉɨɪɨɞɢɰɟ ɭ ɫɬɚʃɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɱɢʁɚ ɞɟɰɚ ɩɨɯɚɻɚʁɭ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ
x ɉɨɪɨɞɢɰɟ ɭ ɫɬɚʃɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɱɢʁɚ ɞɟɰɚ ɩɨɯɚɻɚʁɭ ɨɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ
x ɍɱɟɧɢɰɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
x ɍɱɟɧɢɰɢ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
x ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ

ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɰɢʂɟɜɢ ɨɜɨɝ ɅȺɉ-ɚ ɫɭ:
x
x
x

x
x

ȼɟʄɟ ɭɱɟɲʄɟ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ ɭ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ;
ȼɟʄɢ ɨɛɭɯɜɚɬ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɧɚ ɫɜɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɨɞ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɞɨ ɜɢɫɨɤɨɲɤɨɥɫɤɨɝ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɨɞɪɚɫɥɢɯ;
Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɚɞɟɤɬɜɚɬɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɤɪɨɡ ɢɡɪɚɞɭ ɩɥɚɧɫɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɧɚɫɟʂɚ/ɞɟɥɨɜɟ ɧɚɫɟʂɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢ ɦɨɝɭʄɟ,
ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɞɨ ɧɢɜɨɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɫɭɫɟɞɫɬɜɭ ɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɪɨɡ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ
ɩɪɚɜɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɞɨɞɟɥɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɝɪɚɞʃɟ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɫɚɦɨɝɪɚɞʃɟ;
ɋɦɚʃɟʃɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ ɫɬɨɩɚɦɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɚ ɫɩɚɞɚ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɬɟɠɟ ɡɚɩɨɲʂɢɜɢɯ ɥɢɰɚ ɢ ɩɪɨɫɟɤɚ ɭ
ɝɟɧɟɪɚɥɧɨʁ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢ ɤɪɨɡ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ;
Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ ɫɜɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚ ɥɢɱɧɢɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ;

ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɜɚɠɧɢɯ ɞɟɥɨɜɚ ɅȺɉ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ, ɤɨʁɢ
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚʁɭ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɧɢɦ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɦɚ.
Abstract-Summary
Local Action Plan (LAP) for the improvement of the position of Roma in the town of
Smederevo was (2009-2013) is a strategic document which was adopted by the
Assembly city.dis document is the result of systematic planning and decisions about the
city intends to influence the improvement of socio-materian conditions integration of
Roma in the local community.
It is estimated that in Smederevo around 7 500 people of Roma nationality (according to
Roma NGO), according to the official census of 2002, the Roma in Smederevo has about
1900, according to the strategy of social protection of the town of Smederevo Roma has
about 17,000. The largest part of the Roma living in the urban areas-a small village
9

Krivak, Obilci village, fishing village, as well as in rural areas village Vranovo, Osipaonica,
Lugavþina, Mihajlovac, Saraorci. Some of the data, which indicate the position of the
Roma and to live in Smederevo and about 250 internally displaced Roma from Kosovo.
LAP-users will be Roma in the city of Smederevo, with special emphasis on the following
priority groups:
• Single parents
• Families in which the social needs of children attending preschool institutions
• Families in which the social needs of children attend primary school
• Students of primary school Roma
• high school students Roma
• Students Roma

Specific objectives of the LAP-A are:
• Greater participation of Roma minorities in institutions of the system;
• Larger coverage and providing quality education at all levels from preschool to higher
education, including adult;
• Providing the right to housing adequately through the development of planning
documents for the village / part of the settlement which is necessary and possible,
improvement of infrastructure to a level that is in the neighborhood and the improvement
of individual buildings through the regulation of the legal status of property, allocation of
building materials, provision of building and managing selfbilding;
• Reducing the differences in employment rates between the Roma population, wich
belongs to the category of persons and tend ɟmployment average in the general
population, and through self-employment;
• Providing access to health care to all categories of population, including those who have
problems with personal documents;
One of the most important parts of LAP is to build the system of evaluation and
monitoring, which should be based on the proposed procedural indicators.
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ɉɨɝɥɚɜʂɟ 1.
ɉɨɞɚɰɢ ɨ Ɋɨɦɢɦɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ

ɉɪɟɦɚ ɡɜɚɧɢɱɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ Ɋɨɦɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɢɦɚ ɨɤɨ 1.900.ɉɪɟɦɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ
ɪɨɦɫɤɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ Ɋɨɦɚ ɢɦɚ ɨɤɨ 7.500,ɚ ɩɪɟɦɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ɋɨɦɚ ɢɦɚ ɨɤɨ 17.000.ɂɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɫɟ ɜɢɞɢ ɞɚ ʁɟ ɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ,ɤɚɨ ɢ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɩɪɢɫɭɬɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚʃɚ
ɨɜɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ.
ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ Ɋɨɦɚ ɠɢɜɢ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ- ɧɚɫɟʂɟ
ɦɚɥɢ Ʉɪɢɜɚɤ, ɧɚɫɟʂɟ Ɉɛɢɥɰɢ, Ʉɨɜɚɱɢʄɟɜɨ, ɐɚɪɢɧɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɫɟɥɨ ȼɪɚɧɨɜɨ, Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ, Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ, Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ, ɋɚɪɚɨɪɰɢ. ɇɟɤɢ ɨɞ ɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɤɨʁɢ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɩɨɥɨɠɚʁ Ɋɨɦɚ ɫɭ ɢ ɞɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɠɢɜɢ ɢ ɨɤɨ 250 ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ Ɋɨɦɚ ɫɚ Ʉɨɫɨɜɚ, ɞɚ ʁɟ ɨɤɨ 90% Ɋɨɦɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɧɟɩɢɫɦɟɧɨ, ɞɚ ɫɪɟɞʃɭ ɢ ɜɢɫɨɤɭ ɲɤɨɥɭ ɩɨɯɚɻɚʁɭ ɫɚɦɨ 53 ɨɫɨɛɟ ɢ ɞɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ
ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɩɪɢɦɚ ɨɤɨ 300 ɩɨɪɨɞɢɰɚ.
Ʌɨɲɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɜɢɫɨɤɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ Ɋɨɦɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, ɞɨɤ ɫɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɧɚɫɟʂɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɚ, ɤɚɨ ɧɚ
ɩɪ. ɧɚɫɟʂɟ Ɇɚɥɢ Ʉɪɢɜɚɤ- ɥɨɲɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɩɥɚɧɫɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, ɢɚɤɨ ɧɚɫɟʂɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɞ 18. ɜɟɤɚ ɢ ɫɚɞɚ ɛɪɨʁɢ ɨɤɨ 700 ɤɭʄɚ, ɤɚɨ ɢ
ɧɚɫɟʂɟ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɛɥɢɡɢɧɢ ɠɟɥɟɡɚɪɟ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɠɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɭɝɪɨɠɟɧɚ. Ʌɨɲɢ ɭɫɥɨɜɢ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɧɟɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɠɢɜɨɬɚ
ɭɬɢɱɭ ɢ ɧɚ ɥɨɲɭ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ, ɩɨɫɟɛɜɧɨ ɠɟɧɚ.
Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨ ɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ,ɤɚɨ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɨɜɨʁ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɦɚʃɢɧɢ.

ɉɨɝɥɚɜʂɟ 2.
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɢɥɢ ɪɚɞɧɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɢɥɚ ɱɟɬɢɪɢ ɜɪɫɬɟ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɢɯ
ɚɧɚɥɢɡɚ:Ⱥɧɚɥɢɡɭ ɢɥɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɨ ɲɢɪɟɦ ɪɚɞɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ,Ⱥɧɚɥɢɡɭ
ɫɬɚʃɚ(SWOT),Ⱥɧɚɥɢɡɭ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɢ Ⱥɧɚɥɢɡɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ.
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɢɥɢ ɉɪɟɝɥɟɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɨ ɪɚɞɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɨɛɭɯɜɚɬɢɥɚ ʁɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ
ɤʂɭɱɧɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɡɚ ɨɜɭ ɨɛɥɚɫɬ,ɚɤɬɭɟɥɧɢ
ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɨɤɜɢɪ ɤɨʁɢ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɩɢɬɚʃɟ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɛɢʁɢ, ɫɬɪɚɬɟɲɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɢ ɚɤɬɭɟɥɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ
ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɧɚɦɟʃɟɧɟ ɪɨɦɫɤɨʁ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɦɚʃɢɧɢ.
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ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɩɢɬɚʃɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɦɚʃɢɧɟ ɫɭ:
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ ɢ ɞɚɜɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ Ɋɨɦɢɦɚ ;
 ɇɚɰɪɬɢ ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɡɚ ɩɪɟɨɫɬɚɥɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɜɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ (ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ
ɡɚɲɬɢɬɚ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɩɨɥɨɠɚʁ ɠɟɧɚ, ɤɭɥɬɭɪɚ, ɦɟɞɢʁɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ,
ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɪɟɚɞɦɢɫɢʁɢ, ɦɟɪɟ ɩɪɨɬɢɜ ɞɢɫɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ ɢ ɧɚɰɪɬ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩ ɥɢɱɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ);
 ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɫɦɚʃɟʃɚ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ;
 ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ Ɋɨɦɚ;
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ 2006-2008;
 Ɇɢɥɟɧɢʁɭɦɫɤɢ ɰɢʂɟɜɢ ɪɚɡɜɨʁɚ;
 Ɂɚɤɨɧ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɥɨɛɨɞɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɦɚʃɢɧɚ;

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ 2005-2010;

ɉɥɚɧ ɩɪɢɞɪɭɠɢɜɚʃɚ ȿɍ;
 Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦ ɨ ɛɭʇɟɬɭ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁ ɢ ɮɢɫɤɚɥɧɨʁ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɡɚ 2007 ɢ 2008;
 ɋɦɟɪɧɢɰɟ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ;
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ (ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢ);
 Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢʁɚ Ⱦɟɤɚɞɟ Ɋɨɦɚ 2005-2015
 ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɚɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ, ɭɫɜɨʁɟɧɢɦ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ,
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɫɭ :ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɥɚɧ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ (ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2008-2012.) ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ Ɋɨɦɢ
ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢ ɤɚɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɪɚʃɢɜɚ ɝɪɭɩɚ ɢ ɫɜɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɢ ɨɜɭ ɝɪɭɩɭ.
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɡɚ Ɋɨɦɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨ ɫɚɞɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɫɭ
x
x
x
x
x
x
x
x

ɊȿɎ(ɪɨɦɫɤɢ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢ ɮɨɧɞ):-ɪɟɞɨɜɧɨ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɪɨɦɫɤɟ ɞɟɰɟ ɭ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɫɚ 25% ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ .ɉɪɟɤɨ ɜɪɬɢʄɚ ,,ɇɚɲɚ
ɪɚɞɨɫɬ,,
ɍɇȾɉ(ɉɪɨɝɪɚɦ ɡɚ Ɋɚɡɜɨʁ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɇɚɰɢʁɚ)-,,ɑɢɲʄɟʃɟ ɨɛɨɞɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ
ɭ ɧɚɫɟʂɭ Ɇɚɥɢ Ʉɪɢɜɚɤ ɢ ɧɚɛɚɜɤɚ 10 ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ“.
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɤɭɥɬɭɪɟ ,,ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɧɚ ʁɟɡɢɰɢɦɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɦɚʃɢɧɚ“
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɢ ɩɨɡɨɪɢɲɬɟ ,,Ʌɟʄɟ“ ɢɡ ɂɬɚɥɢʁɟ-,,ɉɪɨɫʁɚɱɤɚ ɨɩɟɪɚ“
ɍɇɏɐɊ-ɇɚɤɧɚɞɧɢ ɭɩɢɫ ɭ ɤʃɢɝɭ ɪɨɻɟɧɢɯ
ɐɪɜɚɧɢ ɤɪɫɬ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɞɚɧɫɤɢ ɫɚɜɟɬ-ɪɨɦɫɤɢ ɜɪɬɢʄ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɡɞɪɚɜʂɚ –ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɦɟɞɢʁɚɬɨɪ
ɍɇȾɉ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɡɚ ʂɭɞɫɤɚ ɢ ɦɚʃɢɧɫɤɚ ɩɪɚɜɚ.,,ɋɚɪɚɞʃɚ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ ɪɨɦɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ“-ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɡɚ ɪɨɦɫɤɚ ɩɢɬɚʃɚ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ
x ɍɇȾɉ(ɉɪɨɝɪɚɦ ɡɚ Ɋɚɡɜɨʁ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɇɚɰɢʁɚ). Ⱦɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
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Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɫɬɚʃɚ* ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɩɨ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ
ɢɡɜɪɲɟɧɚ ʁɟ ɤɪɨɡ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɭ ɨɜɨɦ
ɞɨɦɟɧɭ ɢ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɢ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɤɚɨ ɢ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɭɨɱɚɜɚ ɭ ɫɜɨɦ ɪɚɞɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ.

SWOT ȺɇȺɅɂɁȺ
ɋɇȺȽȿ
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

ȴɭɞɫɤɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭ ɝɪɚɞɭ,ʃɢɯɨɜɚ
ɫɬɪɭɱɧɨɫɬ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ-ɛɭʇɟɬ ɢ
ɞɨɧɚɬɨɪɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɧɟɜɥɚɞɢɧ ɫɟɤɬɨɪ ɭ
Ƚɪɚɞɭ, ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɪɨɦɫɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɪɨɦɫɤɢɯ ɍɞɪɭɠɟʃɚ
ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
Ƚɪɚɞɚ,ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɥɚɧ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ(20082012)
Ɋɚɡɜɢʁɟɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɫɚ
ɞɨɧɚɬɨɪɢɦɚ
ɋɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɚɤɬɭɟɥɧɟ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɜɥɚɫɬɢ
Ɇɨɬɢɜɢɫɚɧɨɫɬ ɚɤɬɭɟɥɧɟ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɜɥɚɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɦ
ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ
ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
ɉɨɫɜɟʄɟɧɨɫɬ ɪɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ
ɅɉȺ ɡɚ Ɋɨɦɟ,ɭ ɬɪɚɠɟʃɭ ɪɟɲɟʃɚ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɫɚɪɚɞʃɭ ɧɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ ɩɨɥɨɠɚʁɚ
Ɋɨɦɚ

x
x
x
x
x
x
x
x

ɋɅȺȻɈɋɌɂ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɩɨɬɩɭɧɢɯ ɢ ɚɠɭɪɢɪɚɧɢɯ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ Ɋɨɦɢɦɚ
ɇɟɞɨɜɨʂɧɚ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɫɬ ɞɪɭɝɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ-ɞɨɧɚɬɨɪɢ
ɋɥɚɛɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɇȼɈ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɡɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
ɋɥɚɛɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ Ɋɨɦɚ ɡɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɇɟɞɨɜɨʂɧɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɨɫɬ Ɋɨɦɚ
Ɋɟɥɚɬɢɜɧɨ ɧɢɡɚɤ ɧɢɜɨ ɩɨɡɧɚɜɚʃɚ
ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ
ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ Ɋɨɦɚ

13

x
x
x

x

ɆɈȽɍȶɇɈɋɌɂ
Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ
(ɇɂɉ,ɂɉȺ ɮɨɧɞɨɜɢ, ɍɇȾɉ
ɮɨɧɞɨɜɢ,ɊȿɎ ɮɨɧɞɨɜɢ ɢɬɞ)
ɇɨɜɢ ɬɪɟɧɞɨɜɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ
ɨɪʁɟɧɬɚɰɢʁɚ ɞɪɠɚɜɟ-ɚɤɬɢɜɧɢʁɚ ɭɥɨɝɚ
ɪɨɦɫɤɨɝ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɢ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
(ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ)ɩɨɞɪɲɤɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ-ɜɥɚɞɢɧɢɯ
ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ
Ɋɟɜɢɡɢʁɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚ
Ɋɨɦɟ

x
x
x
x

ɉɊȿɉɊȿɄȿ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɤɨʁɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɨɡɛɢʂɧɭ ɪɟɜɢɡɢʁɭ
ɋɦɚʃɟɧɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɧɚɬɨɪɚ ɡɚ Ɋɨɦɟ
ɇɟɞɨɜɨʂɧɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɩɢɬɚʃɚ ɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ ɭ ɧɚɲɨʁ
ʁɚɜɧɨɫɬɢ(ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɢɬɚʃɚ)
ɇɢɡɚɤ ɧɢɜɨ ɠɢɜɨɬɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚɧ ɭ
ɡɟɦʂɢ-ɢɡɪɚɠɟɧɨ ɨɩɲɬɟ ɫɢɪɨɦɚɲɬ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɫɭ ɝɥɚɜɧɟ ɫɧɚɝɟ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ,ɫɬɚɛɢɥɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɤɥɢɦɚ
,ɫɬɚɛɢɥɚɧ ɢɡɜɨɪ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ,ɜɢɫɨɤɚ ɫɜɟɫɬ ɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ,ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɢ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ; ɚ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢɡ ɲɢɪɟɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ ɫɭ: ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɮɨɧɞɨɜɚ,ɩɨɞɪɲɤɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ-ɜɥɚɞɢɧɢɯ
ɢ
ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ,ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɧɚɬɨɪɚ, ɧɨɜɚ ɨɪʁɟɧɬɚɰɢʁɚ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɞɪɠɚɜɟ ɋɪɛɢʁɟ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ Ɋɨɦɚ.Ɉɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɱɢɧɟ ɤʂɭɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ
ɡɚ ɛɭɞɭʄɟ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɢ ɡɚ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɟ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɫɥɚɛɨɫɬɢ-ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ ɇȼɈ,ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɟ
ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ; ɢ ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɢɡ ɨɤɪɭɠɟʃɚ-ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɚ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ,ɧɢɡɚɤ ɧɢɜɨ ɠɢɜɨɬɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɭ
ɡɟɦʂɢ,ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ.
Ⱥɧɚɥɢɡɨɦ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɫɭ ɤʂɭɱɧɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɟ
ɫɬɪɚɧɟ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɤɪɚʁʃɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ/ɰɟ ɭɫɥɭɝɚ (ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɝɪɭɩɟ ɪɨɦɫɤɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ) ɢ ɤʂɭɱɧɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɟ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ɭ ɪɚɡɜɢʁɚʃɭ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢ ɦɟɪɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ.
Ʉɪɚʁʃɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ/ɰɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɫɭ:
x ɋɬɚɧɨɜɧɢɰɢ ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ
x ɋɚɦɨɯɪɚɧɢ ɪɨɞɢɬɟʂɢ
x Ɇɧɨɝɨɱɥɚɧɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ
x Ɋɨɦɫɤɢ ɭɱɟɧɢɰɢ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ
x Ɋɚɞɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɢ,ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢ Ɋɨɦɢ
x ɀɟɧɟ Ɋɨɦɤɢʃɟ
Ʉʂɭɱɧɢ ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ɫɭ
x Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɨɞɧɨɫɧɨ Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ ɤɪɟɢɪɚ ɥɨɤɚɥɧɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɤɨʁɚ ɬɪɟɬɢɪɚ
ɢ ɩɢɬɚʃɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ ɢ ɩɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ ɩɨɫɜɟʄɭʁɟ ɪɟɲɚɜɚʃɭ
ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭʄɢ ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɱɢʁɚ ʁɟ ɭɥɨɝɚ ɞɚ
ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɪɚɡɜɨʁɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɤɭɥɬɭɪɟ,ɯɭɦɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɨɞɧɨɫɚ ɦɟɻɭ ʂɭɞɢɦɚ,
ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɬɢ, ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɟ ɢ ɞɚʁɟ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɦɫɤɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ.
x Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɪɨɦɫɤɚ ɩɢɬɚʃɚ , ɤɚɨ ɞɟɨ ɝɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɤɨʁɚ ɛɥɢɫɤɨ
ɫɚɪɚɻɭʁɟ ɫɚ ɫɜɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɟɨ ɥɨɤɚɥɧɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɫɥɭɠɛɢ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɢɬɚʃɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɦɚʃɢɧɟ
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɤɨʁɢ ɧɭɞɢ ɭɫɥɭɝɟ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ.ɍ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ
ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɨɦ
ɞɟɰɟ
ɛɟɡ
ɪɨɞɢɬɟʂɫɤɨɝ
ɫɬɚɪɚʃɚ,ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɱɤɢɯ ɩɨɱɢɧɢɥɚɰɚ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɞɟɥɚ ɢ ɨɧɞɚ ɤɚɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ
ɞɟɰɚ ɢɡ ɪɨɦɫɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ,ɡɚɬɢɦ ɞɨɞɟɥɚ ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɪɚʃɢɜɢɦ ɪɨɦɫɤɢɦ ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ
ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ ɡɚɞɭɠɟɧ ɡɚ ɯɪɚɧɭ.ɯɢɝɢʁɟɧɭ ɢ ɩɫɢɯɨɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɩɨɞɪɲɤɭ
ɍ Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ“ɋɜɟɬɢ Ʌɭɤɚ“ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɚɬɪɨɧɚɠɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɪɨɦɫɤɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ ɦɟɞɢʁɚɬɨɪ .
Ɉɛɪɚɡɨɜɧɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɫɜɟ ɲɤɨɥɟ ɢ Ɋɚɞɧɢɱɤɢ
ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ.Ɉɜɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɫɬɢɰɚʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ Ɋɨɦɢɦɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɪɚ,ɚ
ɇɚɪɨɞɧɢ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɩɪɭɠɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɢ ɩɪɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
ɨɫɨɛɚ ɤɨʁɟ ɧɟɦɚʁɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɩɪɨɮɢɥɟ ɢɥɢ ɧɟɦɚʁɭ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɭ,ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɥɟ ʃɢɯɨɜɟ ɲɚɧɫɟ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɢ
ɫɬɢɰɚʃɟ ɞɨɯɨɞɚɤɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɩɪɟɭɡɟɥɚ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɭ
ɭɥɨɝɭ ɭ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭʄɢ ɭ
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɪɟɚɝɨɜɚɥɨ ɧɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɨɰɟɧɚɬɚ ʃɢɯɨɜɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ Ⱥɧɚɥɢɡɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ,ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ:
Ɋɨɦɫɤɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɦɚʃɢɧɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ,ɫɥɢɱɧɨ ɞɪɭɝɢɦ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢ
ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ,ɩɪɟɬɫɬɚɜʂɚ ɜɟɨɦɚ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɭ ɝɪɭɩɭ, ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɦɨɠɟ,ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ ɢɡɞɜɨʁɢɬɢ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɩɨɞɝɪɭɩɚ.ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟ ɞɚ ɢɦɚ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ, ɚ ɩɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɩɪɟɞɫɟɞɚɜɚʃɚ Ⱦɟɤɚɞɨɦ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɦɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɤɨʁɚ
ɧɢɫɭ ɥɟɝɚɥɢɡɨɜɚɧɚ.ɉɨɪɟɞ ɨɜɟ ɝɪɭɩɟ ,ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɪɚʃɢɜɟ ɢ ɨɱɟɤɭʁɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɩɨɞɪɲɤɭ(ɫɬɚɪɢ ɛɟɡ ɩɨɪɨɞɢɱɧɟ
ɩɨɞɪɲɤɟ ɢ ɩɪɢɯɨɞɚ,ɜɢɲɟɱɥɚɧɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ,ɪɚɞɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɢ,ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɛɟɡ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ...)

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɨɛɭɯɜɚɬɚ 4 ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ Ⱦɟɤɚɞɟ- ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ, ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ, ɚɥɢ ɢ ɦɟɪɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ Ɋɨɦɚ, ɦɟɪɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ʁɚɱɚʁɭ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɪɨɦɫɤɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɞɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ Ⱦɟɤɚɞɟ, ɦɟɪɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɪɭɠɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
ɭɧɭɬɚɪ ɪɨɦɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɦɟɪɟ ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɧɚ ɦɥɚɞɟ, ɦɟɪɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɟɤɨɥɨɝɢʁɟ, ɤɚɨ ɢ ɦɟɪɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɞɢʁɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ. Ɉɜɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟɪ
ɩɢɬɚʃɚ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɧɢɫɭ ɫɚɦɨ ɩɢɬɚʃɚ ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɚ ɩɨɥɨɠɚʁɚ
ʁɟɞɧɟ ɨɞ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ʃɢɯɨɜɢɯ
ʂɭɞɫɤɢɯ ɩɪɚɜɚ, ɜɟʄ ɫɭ ɢ ɩɢɬɚʃɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ʁɟɞɧɟ ɨɞ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɦɚʃɢɧɚ.
Ɇɟɪɟ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɥɚɠɟɦɨ ɢɦɚʁɭ ɫɜɨʁɟ ɭɬɟɦɟʂɟʃɟ ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɢ
ɞɨɦɚʄɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɚɤɬɢɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɨ ɩɪɚɜɢɦɚ ɞɟɬɟɬɚ, Ɉɤɜɢɪɧɚ
ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚ ɋȿ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɥɨɛɨɞɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɦɚʃɢɧɚ, ȿɜɪɨɩɫɤɚ ɩɨɜɟʂɚ
ɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɢ ɦɚʃɢɧɫɤɢɦ ʁɟɡɢɰɢɦɚ, Ɂɚɤɨɧ ɨ ɡɚɲɬɢɬ ɩɪɚɜɚ ɢ ɫɥɨɛɨɞɚ
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ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɦɚʃɢɧɚ, Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢʁɚ Ⱦɟɤɚɞɟ Ɋɨɦɚ 2005-2015, Ⱥɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɭ ɡɟɦʂɚɦɚ ɈȿȻɋ-ɚ. ɂɚɤɨ ɩɪɟɞɜɢɻɚʁɭ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ
ɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɟ ɚɤɰɢʁɟ ɨɧɚ ɫɟ ɭɜɟɤ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɭɡ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ „ɧɟ ɱɢʃɟʃɚ
ɲɬɟɬɟ ɞɪɭɝɨɦɟ“.
ɉɨɝɥɚɜʂɟ 3.
Ɉɩɲɬɢ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɰɢʂɟɜɢ
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ:
x ȼɟʄɟ ɭɱɟɲʄɟ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ ɭ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ;
x ȼɟʄɢ ɨɛɭɯɜɚɬ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɧɚ ɫɜɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ
ɨɞ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɞɨ ɜɢɫɨɤɨɲɤɨɥɫɤɨɝ
x Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɚɞɟɤɬɜɚɬɧɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ ɤɪɨɡ ɢɡɪɚɞɭ ɩɥɚɧɫɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɧɚɫɟʂɚ/ɞɟɥɨɜɟ ɧɚɫɟʂɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢ ɦɨɝɭʄɟ,
ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɞɨ ɧɢɜɨɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭ ɫɭɫɟɞɫɬɜɭ ɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɪɨɡ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ
ɩɪɚɜɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ, ɞɨɞɟɥɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ, ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɝɪɚɞʃɟ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɫɚɦɨɝɪɚɞʃɟ;
x ɋɦɚʃɟʃɟ ɪɚɡɥɢɤɟ ɭ ɫɬɨɩɚɦɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɟ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ, ɤɨʁɚ ɫɩɚɞɚ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɬɟɠɟ ɡɚɩɨɲʂɢɜɢɯ ɥɢɰɚ ɢ ɩɪɨɫɟɤɚ ɭ
ɝɟɧɟɪɚɥɧɨʁ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢ ɤɪɨɡ ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ;
x Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ ɫɜɢɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚ ɥɢɱɧɢɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ;
x ɉɨɫɟɛɧɚ ɩɚɠʃɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɫɜɢɯ ɦɟɪɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭɫɦɟɪɟɧɚ
ɧɚ ɞɨɞɚɬɧɨ ɨɫɟɬʂɢɜ ɩɨɥɨɠɚʁ ɠɟɧɚ, ɞɟɰɟ ɢ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ;
x ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɪɨɦɫɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɤɚɨ ʁɟɞɧɚɤɨ ɜɪɟɞɧɟ ɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫ
ɪɚɡɜɨʁɭ ɢɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɚɥɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ
x ɉɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɬɜɚɪɚʁɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ, ʃɢɯɨɜɚ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ, ɚɥɢ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ʃɢɯɨɜɨɝ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
x ɋɭɡɛɢʁɚʃɟ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ ɢ ɪɚɡɛɢʁɚʃɟ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚ
ɉɨɝɥɚɜʂɟ 4.
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ-ɡɚɞɚɰɢ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɅȺɉ-ɚ

ɇɚɢɦɟ ȼɥɚɞɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ʁɟ 2005. ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɢ „Ⱦɟɤɚɞɚ ɢɧɤɥɭɡɢʁɟ Ɋɨɦɚ 2005-2015“ ɭ ɤɨʁɨʁ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ 11 ɡɟɦɚʂɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɟ ɢ ʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɟ ȿɜɪɨɩɟ ɢ ɬɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɭɫɜɨʁɢɥɚ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɚɤɰɢɨɧɟ
ɩɥɚɧɨɜɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ, ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ, ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɚ. ɉɢɬɚʃɚ
ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɬɪɟɬɢɪɚʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɜɟ 4 ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ ɩɨɥɨɜɚ,
ɫɭɡɛɢʁɚʃɟ ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ ɢ ɫɦɚʃɟʃɟ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
Ⱦɟɤɚɞɟ Ɋɨɦɚ ʁɟ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɪɨɦɫɤɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɭ ɫɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ- ɨɞ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ, ɞɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ, ɩɪɚʄɟʃɚ ɢ ɩɪɨɰɟɧɟ
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ.

16

ɌȺȻȿɅȺ ɅɈɄȺɅɇɈȽ ȺɄɐɂɈɇɈȽ ɉɅȺɇȺ
ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ

ɐɢʂ

Ɇɟɪɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ

ɪɨɤ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɧɚ
ɝɨɞɢɲʃɟɦ
ɧɢɜɨɭ
Ȼɭʇɟɬ

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɡɚ ɲɬɨ ɜɟʄɢ
ɛɪɨʁ ɪɨɦɫɤɟ
ɞɟɰɟ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɪɚɞ
ɪɨɦɫɤɢɯ
ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ɡɚ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
ɬɨɤɨɦ ɰɟɥɟ
ɝɨɞɢɧɟ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ
ɩɨɞɪɲɤɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɭ
ɫɬɚʃɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɱɢʁɚ
ɞɟɰɚ ɩɨɯɚɻɚʁɭ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɡɚ
ɬɪɨɲɤɨɜɟ
ɛɨɪɚɜɤɚ ɞɟɰɟ ɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɢ
(ɭɠɢɧɚ, ɩɭɬɧɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɢ
ɤɪɚʄɢ ɨɞ 4 ɤɦ,
ɢɡɥɟɬɢ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɟ)
ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
Ɋɨɦɢɦɚ ɭ
ɝɨɞɢɲʃɟ
ɩɥɚɧɨɜɟ ɉɍ

Ƚɍ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ,
ɉɍ ɇɚɲɚ
ɪɚɞɨɫɬ

Ⱥɫɢɫɬɟɧɚɬɚ
ɡɚ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ
, ɪɨɦɫɤɟ
ɇȼɈ, ɊȿɎ,
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜ
ɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ

20092013

ɉɪɨɰɟʃɟɧɚ
ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɦ
ɚɫɢɫɬɚɧɬɚ ɡɚ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ ɧɚ
ɧɢɜɨɭ ɝɪɚɞɚ.
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ʃɢɯɨɜɨ
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ
ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɚ

Ƚɍ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ,
ɉɍ ɇɚɲɚ
ɪɚɞɨɫɬ,
ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ
ɪɚɞ

ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ,
ɪɨɦɫɤɟ ɇȼɈ,
ɊȿɎ

20092013

Ƚɨɞɢɲʃɢ
ɨɛɭɯɜɚɬ ɞɟɰɟ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɦ
Ɉȼ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ 30

ɉɍ ɇɚɲɚ
ɪɚɞɨɫɬ,
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ
ɢ ɡɚ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ

Ɋɨɦɫɤɟ ɇȼɈ

20092013

Ƚɨɞɢɲʃɢɦ
ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ ɉɍ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ
ʄɟ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɭ
ɰɢʂɭ
ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɚ
ȼɈ ɪɚɞɚ ɫɚ
ɪɨɦɫɤɨɦ ɞɟɰɨɦ

150.000,00

150.000,00

-
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Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝ
ɨɫɧɨɜɧɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɡɚ ɫɜɭ ɪɨɦɫɤɭ
ɞɟɰɭ

ɋɚɪɚɞʃɚ ɫɜɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɭ
ɜɟɡɢ ɫɚ ɭɩɢɫɨɦ
ɞɟɰɟ

Ʌɋ,ɉɍ,
Ɉɒ,Ɂɐ,
ɐɋɊ, ɪɨɦɫɤɟ
ɇȼɈ,
ɪɨɞɢɬɟʂɢ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜ
ɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ, ,
ɩɪɨɫɜɟɬɧɢ
ɫɚɜɟɬɧɢɰɢ ɭ
ɪɟɝɢɨɧɭɢ
ɜɪɬɢʄɭ

20092013

ɉɪɢɩɪɟɦɚ
ɫɬɪɭɱɧɢɯ
ɫɥɭɠɛɢ ɡɚ
ɩɪɨɰɟɧɭ
ɫɩɪɟɦɧɨɫɬɢ
ɪɨɦɫɤɟ ɞɟɰɟ ɡɚ
ɩɨɥɚɡɚɤ ɭ ɩɪɜɢ
ɪɚɡɪɟɞ ɢ
ɩɪɢɦɟɧɚ
ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɢɯ
ɪɟɲɟʃɚ

ɉɍ,Ɉɒ,
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢ
ɰɟɧɬɚɪ,
ɪɨɦɫɤɢ
ɚɫɢɫɬɟɧɬɢ
ɨɛɭɱɟɧɢ ɡɚ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ
ɬɟɫɬɢɪɚʃɚ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɩɪɨɫɜɟɬɟ,
ɋɬɪɭɤɨɜɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ,
ɪɨɦɫɤɟ ɇȼɈ

20092013

ɍɜɨɻɟʃɟ
ɪɨɦɫɤɢɯ
ɚɫɢɫɬɟɧɚɬɚ ɭ
ɧɚɫɬɚɜɢ

Ɉɒ, Ʌɋ,
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜ
ɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ

Ɇɢɫɢʁɚ
ɈȿȻɋ ɭ
ɋɪɛɢʁɢ,
ɪɨɦɫɤɟ ɇȼɈ

20092013

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ
„Ɋɨɦɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɫɚ
ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ
ɢɫɬɨɪɢʁɟ“

Ɋɨɦɫɤɟ ɇȼɈ,
ɭɱɟɧɢɰɢ ɢ
ɪɨɞɢɬɟʂɢ,
Ɉɒ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɩɪɨɫɜɟɬɟ

20092013

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɫɚɪɚɞʃɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ
ɜɨɞɢ ɪɚɡɦɟɧɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨ:
ɞɟɰɢ ɫɬɚɫɚɥɨʁ ɡɚ
ɭɩɢɫ ɭ Ɉɒ, ɞɟɰɢ
ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɪɨɲɥɚ
ɉɉɉ ɢ ʃɢɯɨɜɢɦ
ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ,
ɞɟɰɢ ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ
ɩɪɨɲɥɚ ɉɉɉ ɢ
ɧɢɫɭ ɞɨɛɢɥɚ
ɩɨɡɢɜɟ ɡɚ ɭɩɢɫ ɭ
Ɉɒ,
ɩɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ
ɞɟɰɟ ɧɚ
ɬɟɫɬɨɜɢɦɚ ɡɚ
ɩɪɨɰɟɧɭ
ɝɨɬɨɜɨɫɬɢ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɭɩɢɫɚ ɭ
Ɉɒ
Ɋɚɡɦɚɬɪɚɧɚ
ɦɨɝɭʄɚ ɪɟɲɟʃɚ ɢ
ɢ ɭɜɟɞɟɧɢ ɧɟɤɢ
ɨɞ ɨɛɥɢɤɚ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ
ɬɟɫɬɢɪɚʃɚ ɭɜɨɻɟʃɟ
ɚɫɢɫɬɟɧɬɚ ɫɚ
ɡɧɚʃɟɦ ɪɨɦɫɤɨɝ
ʁɟɡɢɤɚ,
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɬɟɫɬɚ
ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ ɪɚɞɚ,
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝ
ɬɟɫɬɚ
Ɋɨɦɫɤɢ ɚɫɢɫɬɟɧɬɢ
ɭ ɧɚɫɬɚɜɢ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢ ɭ
ɲɤɨɥɚɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ
ɡɚ ɬɨ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɩɨɬɪɟɛɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɢɫɤɚɡɚɧɟ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫ
ɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ
ɧɚɫɬɚɜɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ
„Ɋɨɦɫɤɢ ʁɟɡɢɤ ɫɚ
ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ
ɢɫɬɨɪɢʁɟ“

-

20.000,00

-
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Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ
ɩɨɞɪɲɤɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ
ɱɢʁɚ ɞɟɰɚ
ɩɨɯɚɻɚʁɭ
ɨɫɧɨɜɧɭ ɲɤ.ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɭʇɛɟɧɢɤɚ,
ɭɠɢɧɟ, ɨɞɟʄɟ ɢ
ɨɛɭʄɟ, ɭɱɟɲʄɚ ɭ
ɫɜɢɦ ɜɚɧɧɚɫɬ.
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚ
ʃɟ ɲɬɨ ɜɟʄɟɝ
ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɫɪɟɞʃɨɦ
ɲɤɨɥɨɦ

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚ
ʃɟ ɲɬɨ ɜɟʄɟɝ
ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɜɢɲɢɦ ɢ
ɜɢɫɨɤɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ

Ɉɒ, ɐɋɊ

Ɋɨɦɫɤɟ ɇȼɈ,
ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ,
Ɇɉ,
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜ
ɨ ɡɚ ʂɭɞɫɤɚ
ɢ ɦɚʃɢɧɫɤɚ
ɩɪɚɜɚ,
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜ
ɨ ɪɚɞɚ ɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ

20092013

ɉɪɢɩɪɟɦɚ ɞɟɰɟ
ɡɚ ɭɩɢɫ ɭ
ɫɪɟɞʃɟ ɲɤɨɥɟ
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɭ
ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɨ
ɦɟɪɚɦɚ
ɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɟ
ɚɤɰɢʁɟ

Ɉɒ, ɫɪɟɞʃɟ
ɩɤɨɥɟ,
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚ
ʃɟ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜ
ɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ,
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜ
ɨ ɡɚ ʂɭɞɫɤɚ
ɢ ɦɚʃɢɧɫɤɚ
ɩɪɚɜɚ

20092013

ɍɤʂɭɱɢɚʃɟ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɭ
ɫɚɜɟɬɟ ɲɤɨɥɚ

Ɉɒ

Ɋɨɦɫɤɟ ɇȼɈ,
ɚɫɢɫɬɟɧɬɢ ɭ
ɧɚɫɬɚɜɢ

20092013

ɉɪɢɦɟɧɚ ɦɟɪɟ
ɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɟ
ɚɤɰɢʁɟ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɭɩɢɫɚ
ɭ ɫɪɟɞʃɭ ɲɤɨɥɭ

Ɉɒ, ɋɒ,
ɪɨɦɫɤɟ ɇȼɈ

Ɇɉ, ɆȴɆɉ

20092013

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚ
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ

ɋɒ, ɪɨɦɫɤɟ
ɇȼɈ,
ɪɨɞɢɬɟʂɢ

Ɇɉ, ɆȴɆɉ

20092013

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɦɟɧɬɨɪɫɤɨɝ
ɪɚɞɚ ɫɚ
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ

ɋɒ,
ɫɬɪɭɤɨɜɧɟ ɢ
ɪɨɦɫɤɟ ɇȼɈ,
ɪɨɞɢɬɟʂɢ

Ɇɉ ɢ
ɫɬɪɭɤɨɜɧɚ
ɭɫɪɭɠɟʃɚ

20092013

ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɭ
ɫɚɜɟɬɟ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ

ɋɒ

Ɋɨɦɫɤɟ ɇȼɈ,
ɭɱɟɧɢɰɢ,
ɦɟɧɬɨɪɢ

20092013

ɋɒ, ɦɟɧɬɨɪɢ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚ
ʃɟ

20092013

ɉɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɚ
ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɚ ɫɚ
ɭɱɟɧɢɰɢɦɚ
ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ

Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ
ɩɨɞɪɲɤɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ ɡɚ
ɨɤɨ 80 ɞɟɰɟ

ɋɜɚ ɞɟɰɚ ɤɨʁɚ
ɡɚɜɪɲɚɜɚʁɭ
ɨɫɧɨɜɧɭ ɲɤɨɥɭ
ɭɤʂɭɱɟɧɚ ɭ
ɩɪɨɝɪɚɦ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟ
ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɚ ɨ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɦɟɧɟ ɦɟɪɟ
ɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɟ
ɚɤɰɢʁɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɭɩɢɫɚ ɭ ɋɒ
Ȼɚɪ ɩɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ
ɪɨɦɫɤɢɯ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɪɚɞɭ
ɋɚɜɟɬɚ ɪɨɞɢɬɟʂɚ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ
Ȼɪɨʁ ɪɨɦɫɤɢɯ
ɭɱɟɧɢɤɚ ɭɩɢɫɚɧ
ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɦɟɪɟ
ɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɟ
ɚɤɰɢʁɟ, ɛɪɨʁ
ɭɤɭɩɧɨ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ ɢ
ɛɪɨʁ ɭɩɢɫɚɧ
ɪɟɞɨɜɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɦ
ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚ
ɍɱɟɧɢɰɢɦɚ
ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɬɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧ
ɦɟɧɬɨɪɫɤɢ ɪɚɞ
Ȼɚɪ ɩɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ
ɪɨɦɫɤɢɯ
ɪɨɞɢɬɟʂɚ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɪɚɞɭ
ɋɚɜɟɬɚ ɪɨɞɢɬɟʂɚ
ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ
ɍɱɟɧɢɰɢ ɤɨʁɢ
ɡɚɜɪɲɚɜɚʁɭ
ɫɪɟɞʃɭ ɲɤɨɥɭ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟ
ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ

300.000,00

-

-

-

-

50.000,00

-

-
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ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɧɢ ɨ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɦɟɧɟ ɦɟɪɟ
ɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɟ
ɚɤɰɢʁɟ ɡɚ ɭɩɢɫ ɧɚ
ɜɢɲɟ ɲɤɨɥɟ ɢ
ɮɚɤɭɥɬɟɬɟ

ɉɪɢɦɟɧɚ ɦɟɪɟ
ɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɟ
ɚɤɰɢʁɟ ɡɚ ɭɩɢɫ
ɧɚ ɜɢɲɟ ɲɤɨɥɟ
ɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬɟ

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚ ɡɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɟ
Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɩɭɬɧɢɯ
ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɢ
ɫɦɟɲɬɚʁɚ ɭ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɟ
ɞɨɦɨɜɟ ɡɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɟ ɤɨʁɢ
ɫɬɭɞɢɪɚʁɭ ɭ
ɞɪɭɝɢɦ
ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ
Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɦɟɧɬɨɪɫɤɨɝ
ɪɚɞɚ ɫɚ
ɫɬɭɞɟɧɬɢɦɚ

ɋɒ,
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ
ɢ, ɪɨɦɫɤɟ
ɇȼɈ

Ɇɉ, ɆȴɆɉ

20092013

Ʌɋ, ɪɨɦɫɤɟ
ɇȼɈ

Ɇɉ, ɂɈȾ

20092013

Ʌɋ, ɪɨɦɫɤɟ
ɇȼɈ

Ɇɟɧɬɨɪɢ ɢɡ
ɫɪɟɞʃɢɯ
ɲɤɨɥɚ,ɇȼɈ,
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ
ɢ

Ȼɪɨʁ ɪɨɦɫɤɢɯ
ɭɱɟɧɢɤɚ ɭɩɢɫɚɧ
ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɦɟɪɟ
ɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɟ
ɚɤɰɢʁɟ, ɛɪɨʁ
ɭɤɭɩɧɨ
ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɢɯ ɢ
ɛɪɨʁ ɭɩɢɫɚɧ
ɪɟɞɨɜɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɦ
ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɫɬɢɩɟɧɞɢʁɚ

Ɇɉ, ɆȴɆɉ

20092013

Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧ
ɫɦɟɲɬɚʁ ɭ
ɫɬɭɞɟɧɬɫɤɟ
ɞɨɦɨɜɟ ɢ
ɩɨɤɪɢɜɚʃɟ
ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɭɬɚ

Ɇɉ, ɊȿɎ

20092013

ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɤɨʁɢɦɚ
ʁɟ ɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧ
ɦɟɧɬɨɪɫɤɢ ɪɚɞ

ɍɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɨɞɪɚɫɥɢɯ
Ɋɨɦɚ

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɨɫɧɨɜɧɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɨɞɪɚɫɥɢɯ Ɋɨɦɚ

ɒɈɈɈ, ɇɋɁ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ
ɢ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧ
ɨ

Ɇɉ

20092013

ɉɪɚʄɟʃɟ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɅȺɉ

ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɩɪɨɫɜɟɬɧɢɯ
ɫɚɜɟɬɧɢɤɚ ɭ ɫɜɟ
ɩɪɨɰɟɫɟ

ɒɍ

ɉɍ, Ɉɒ, ɋɒ,
ɪɨɦɫɤɟ ɇȼɈ

20092013

ɉɨɤɪɟɧɭɬ
ɩɪɨɝɪɚɦ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɨɫɧɨɜɧɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
Ɋɨɦɚ ɤɨɝɚ
ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɨɯɚɻɚ
20 ɨɞɪɚɫɥɢɯ
ɝɨɞɢɲʃɟ
ɉɪɨɫɜɟɬɧɢ
ɫɚɜɟɬɧɢɤ
ɡɚɞɭɠɟɧɢ ɡɚ
ɩɪɚʄɟʃɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
Ɋɨɦɚ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɭɬɢɱɟ ɧɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭ
Ƚɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɢ ɲɢɪɢ ɩɪɢɦɟɪɟ
ɞɨɛɪɟ ɩɪɚɤɫɟ ɢ
ɧɚɭɱɟɧɟ ɥɟɤɰɢʁɟ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
Ɉɤɪɭɝɚ

-

-

ɉɪɟɜɨɡ

-

-

-

20

ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɩɪɨɫɜɟɬɧɟ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ ɭ
ɫɜɟ ɩɪɨɰɟɫɟ
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ
ɩɪɚʄɟʃɟ ɩɨʁɚɜɟ
ɢ ɫɭɡɛɢʁɚʃɚ

ɉɪɨɫɜɟɬɧɢ
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɢ

ɉɍ, Ɉɒ, ɋɒ,
Ɇɉ, ɪɨɦɫɤɟ ɢ
ɞɪɭɝɟ ɇȼɈ
ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ
ɛɚɜɢɥɟ ɨɜɨɦ
ɬɟɦɨɦ , ɊȿɎ

20092013

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɩɪɢɪɭɱɧɢɤɚ ɡɚ
ɩɪɚʄɟʃɟ
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ ɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɢ
ɫɬɜɚɪɚʃɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɡɚ

ɪɟɚɝɨɜɚʃɟ ɭ
ɫɥɭɱɚʁɜɢɦɚ
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ

ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ
ɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ

ɋɌȺɇɈȼȺȵȿ

ɐɢʂ

ɋɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɚ
ɢ ɨɞɪɠɢɜɚ
ɨɛɧɨɜɚ ɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɭɫɥɨɜɚ
ɠɢɜʂɟʃɚ ɭ
ɪɨɦɫɤɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ

Ɇɟɪɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ
ɪɨɦɫɤɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ –
ɭɥɢɰɟ,
ɜɨɞɨɜɨɞ,
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ,
ɟɥɟɤɬɪɨ-ɦɪɟɠɚ
ɞɨ ɧɢɜɨɚ ɭ
ɤɨɦɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ
ɫɭɫɟɞɫɬɜɨ

ɉɨɩɪɚɜɤɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ
ɥɨɲɟɝ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ
ɮɨɧɞɚ ɭ
ɪɨɦɫɤɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɞɨ
ɧɢɜɨɚ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɯ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɫɬɚɧɞɪɞɚ
ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɪɨɦɫɤɢɯ
ɧɚɫɟʂɚ ɭ
ɝɪɚɞɫɤɭ
(ɥɨɤɚɥɧɭ/ɨɩɲɬ
ɢɧɫɤɭ) ɦɪɟɠɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɢ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ
ɫɟɪɜɢɫɚ.

ɇɨɫɢɨɰɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɝɪɚɞɫɤɟ/
ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɫɥɭɠɛɟ.
ɉɨɫɟɛɧɚ ɝɪɭɩɚ
ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɩɪɢ
ɝɪɚɞɭ/ɨɩɲɬɢɧɢ
ɤɨʁɚ ɭɩɪɚɜʂɚ ɢ
ɩɪɚɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ.

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

ɇɟɡɚɜɢɫɧɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ
ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ
ɭɪɛɚɧɢɡɦɚ,
ɫɬɚɧɨɜɧɢɰɢ
ɧɚɫɟʂɚ,
ɪɨɦɫɤɟ ɇȼɈ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɪɨɤ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

2009-2013

ɂɡɪɚɞɚ
ɩɥɚɧɨɜɚ ɡɚ
ɧɚɫɟʂɚ ɱɢʁɢ
ɫɟ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɢ
ɫɬɚɬɭɫ
ɪɟɲɚɜɚ
ɬɨɤɨɦ
ɩɪɢɦɟɧɟ
„ɚɤɰɢɨɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ“

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɧɚ
ɝɨɞɢɲʃɟɦ
ɧɢɜɨɭ
Ȼɭʇɟɬ

350.000.00
ɋɬɚɦɛɟɧɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚ
ɨɤɨ 10
ɩɨɪɨɞɢɰɚ
ɞɨɜɟɞɟɧɢ ɞɨ
ɧɢɜɨɚ ɤɨʁɢ
ɢɫɩɭʃɚɜɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɟ
ɨɛʁɟɤɬɟ

ɋɜɢ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɰɢ
ɧɚɫɟʂɚ
ɭɤʂɭɱɟɧɢ ɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɢ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɫɟɪɜɢɫɟ ɢ
ɫɥɭɠɛɟ.

21

Ɋɟɝɭɥɢɫɚʃɟ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɨɝ
ɫɬɚɬɭɫɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ
ɪɨɦɫɤɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ

ɋɚɧɢɪɚʃɟ
ɭɪɝɟɧɬɧɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ

ɂɡɪɚɞɚ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ
ɩɥɚɧɫɤɟ
(ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ)
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ:
ɚ)ɡɚ ɫɜɚ
ɧɚɫɟʂɚ ɤɨʁɚ
ɜɟʄ ɢɦɚʁɭ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɧ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ
ɩɪɚɜɧɢ ɫɬɚɬɭɫ
ɛ) ɡɚ ɧɚɫɟʂɚ
ɡɚ ɤɨʁɚ ɬɟɤ
ɬɪɟɛɚ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ
ɩɪɚɜɧɢ ɫɬɚɬɭɫ
Ɋɟɝɭɥɢɫɚʃɟ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɨɝ
ɫɬɚɬɭɫɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ:
ɚ) ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ
ɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɭ
ɱɢʁɢ ʁɟ ɜɥɚɫɧɢɤ
ɧɟɤɨ ɨɞ
ɞɪɠɚɜɧɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
ɛ)ɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ
ɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɭ
ɤɨʁɟ ʁɟ
ɩɪɢɜɚɬɧɨ
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ
Ɋɚɫɟʂɚɜɚʃɟ
ɧɚɫɟʂɚ/
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ
ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ
ɭɫɥɨɜɢ
ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɥɨɲɢ,
ɢ ɤɨʁɢ ɧɟ ɦɨɝɭ
ɛɢɬɢ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ
ɩɪɨɰɟɫɨɦ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɢ
ɨɛɧɨɜɟ.
ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɧɨɜɢɯ ɫɬɚɧɨɜɚ
ɧɚ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ
ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ.

Ɋɟɝɭɥɢɫɚɧ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɢ
ɫɬɚɬɭɫ:

ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɝɪɚɞɫɤɟ/
ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ
ɫɥɭɠɛɟ.
Ɋɟɥɟɜɚɧɬɧɟ
ɇȼɈ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɡɚ ɦɚʃɢɧɫɤɚ
ɢ ʂɭɞɫɤɚ
ɩɪɚɜɚ

ɋɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚɫɟʂɚ ɤɨʁɚ
ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɧɚ
ɡɟɦʂɢɲɬɭ
ɱɢʁɢ ʁɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɤ
ɧɟɤɚ ɨɞ
ɞɪɠɚɜɧɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ

-

ɋɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚɫɟʂɚ ɧɚ
ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ
(ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ)
ɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ
ɩɥɚɧɨɜɚ ɡɚ
ɧɚɫɟʂɚ.

ɆȴɆɉ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ
ɉɨɫɟɛɧɚ ɝɪɭɩɚ
ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɩɪɢ
ɝɪɚɞɭ/ɨɩɲɬɢɧɢ

ɝɪɚɞɫɤɟ /
ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ
ɫɥɭɠɛɟ

Ɋɚɫɟʂɚɜɚʃɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɫɬɚɧɨɜɚ ɧɚ
ɧɨɜɢɦ
ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ
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ɂɧɬɟɝɪɚɰɢʁɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ
ɧɚɫɟʂɚ ɭ
ɨɤɪɭɠɟʃɟ

Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɟ
ɚɤɰɢʁɟ ɪɨɦɫɤɨɝ
ɢ ɧɟɪɨɦɫɤɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ

Ɋɨɦɫɤɟ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɇȼɈ, ɫɩɨɪɬɫɤɢ
ɰɟɧɬɪɢ, Ⱦɨɦ
ɤɭɥɬɭɪɟ, ɲɤɨɥɟ

ɆȴɆɉ

2009-2013

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ,
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɱɢʁɢ ʁɟ ɰɢʂ
ɭɤʂɭɱɢɜɚɧʁɟ
ɦɥɚɞɢɯ ɭ
ɫɩɨɪɫɬɤɟ
ɤɥɭɛɨɜɟ,
ɞɪɭɲɬɜɚ ɢ
ɫɚɜɟɡɟ,
ɧɚɛɚɜɤɚ
ɫɩɨɪɬɫɤɟ
ɨɩɪɟɦɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃ
ɟ ɬɭɪɧɢɪɚ.

120.000,00

ɁȺɉɈɒȴȺȼȺȵȿ
ɐɢʂ

Ɇɟɪɚ

ɇɨɫɢɨɰ
ɢ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

ɇɋɁ,
ɪɨɦɫɤɟ ɢ
ɞɪɭɝɟ
ɇȼɈ

Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧ
ɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
- ɋɁɈ,
ɋɜɟɬɫɤɚ
ɛɚɧɤɚ,
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ
ɬɪɚɧɡɢɰɢɨɧɢ
ɰɟɧɬɪɢ,
Ɇɢɧ. ȿɊɊ
Ɇɢɧ. Ɋɋɉ

ȼɪɟɦɟɧɫɤ
ɢ ɪɨɤ

ɂɧɞɢɤɚɬɨ
ɪ

2009-2013

Ȼɪɨʁ Ɋɨɦɚ
ɤɨʁɢ ʁɟ
ɩɨɤɪɟɧɭɨ
ɜɥɚɫɬɢɬɢ
ɛɢɡɧɢɫ
ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ
ɧɟɤɭ ɨɞ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɦɟɪɚ

ɋɪɟɞɫɬɜ
ɚ
Ȼɭʇɟɬ

Ɉɛɭɤɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ
ɜɥɚɫɬɢɬɨɝ
ɛɢɡɧɢɫɚ, ɪɚɡɜɨʁɚ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ,
ɤɨɧɤɭɪɢɫɚʃɚ
ɤɨɞ ɛɚɧɚɤɚ ɡɚ
ɤɪɟɞɢɬɟ ɢ
ɡɚʁɦɨɜɟ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɨ
ɨɫɧɚɠɢɜɚʃɟ ɤɪɨɡ
ɫɚɦɨɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃ
ɟ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɭ
ɨɬɜɚɪɚʃɭ
Ɇɋɉ,
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ
ɫɥɭɠɛɢ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ,
ɪɚɞʃɢ,
ɡɚɞɪɭɝɚ,
ɨɪɬɚɱɤɢɯ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢ
ɨɫɬɚɥɢɯ ɨɛɥɢɤɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɨɝ
ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɩɨɞɪɲɤɚ ɨɞ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɫɥɭɠɛɟ ɡɚ
ɡɚɨɩɨɲʂɚɜɚʃ
ɟ (ɇɋɁ),
Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɟ
ɚɝɟɧɰɢʁɟ ɡɚ
ɪɚɡɜɨʁ Ɇɋɉ-ɚ,
Ɏɨɧɞɚ ɡɚ
ɪɚɡɜɨʁ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ,
Ƚɚɪɚɧɰɢʁɫɤɨɝ
Ɏɨɧɞɚ
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ȿɤɨɧɨɦɫɤɨ
ɨɫɧɚɠɢɜɚʃɟ ɤɪɨɡ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɉɨɜɟʄɚʃɟ
ɡɚɩɨɲʂɢɜɨɫɬɢ
ɤɪɨɡ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
Ɋɨɦɚ ɭ ɨɛɭɤɟ
ɤɨʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɫɥɭɠɛɚ ɡɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

Ȼɪɨʁ Ɋɨɦɚ
ɤɨʁɢ ɫɭ
ɩɪɨɲɥɢ ɧɟɤɭ
ɨɞ ɨɛɭɤɚ

ɇɋɁ,
ɪɨɦɫɤɟ ɢ
ɞɪɭɝɟ ɇȼɈ

ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ɋɨɦɚ ɭ ɩɪɨɝɪɚɦ
ʁɚɜɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ

ɍɦɚʃɢɬɢ
ɞɢɫɩɚɪɢɬɟɬ ɢɡɦɟɻɭ
ɭɱɟɲʄɚ Ɋɨɦɚ ɭ
ɭɤɭɩɧɨʁ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɢ
ɢ
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɢ
ɞɪɠɚɜɧɢɦ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ

Ɉɫɧɚɠɢɜɚʃɟ
ɪɨɦɫɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

Ɂɚɩɨɫɥɢɬɢ
Ɋɨɦɟ ɭ ʁɚɜɧɢɦ
ɫɥɭɠɛɚɦɚ (ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɢɦ
ɭɱɟɲʄɟɦ ɭ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭ)
Ⱥɮɢɪɦɚɬɢɜɧɚ
ɚɤɰɢʁɚ ɧɨɫɢɨɰɚ
ɜɥɚɫɬɢ /
ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
ɪɨɦɫɤɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɨ ɩɨɤɪɟɧɭɬɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɨ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ,
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ
ɬɪɚɧɡɢɰɢɨɧɢ
ɰɟɧɬɪɢ, Ɇɢɧ.
ȿɊɊ Ɇɢɧ.
Ɋɋɉ

Ƚɍ ɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ
ɧɚ ɧɢɜɨɭ
ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ

ɇɋɁ

20092013

Ȼɪɨʁ ɪɨɦɫɤɢɯ
ɇȼɈ ɤɨʁɢɦɚ
ɫɭ ɨɞɨɛɪɟɧɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɢ
ɤɨɧɤɭɫɪɨɦ
ʁɚɜɧɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ

20092013

ɪɨɦɫɤɟ ɢ
ɞɪɭɝɟ ɇȼɈ,
ɥɨɤɚɥɧɢ
ɦɟɞɢʁɢ

Ȼɪɨʁ Ɋɨɦɚ
ɪɚɞɧɨ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ
ɩɭɬɟɦ ʁɚɜɧɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ

Ȼɪɨʁ Ɋɨɦɚ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ
ɩɪɢɦɟɧɨɦ
ɨɜɢɯ ɦɟɪɚ

Ȼɪɨʁ ʂɭɞɢ
ɤɨʁɢ ʁɟ
ɩɪɨɲɚɨ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ
20092013

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɪɚɜɚ
ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁɟ

Ȼɪɨʁ ɢ ɜɪɫɬɚ
ɩɪɢɥɨɝɚ ɭ
ɜɟɡɢ ɫɚ
ɩɨɤɪɟɧɭɬɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ

50.000,00

ɁȾɊȺȼɋɌȼɈ
ɐɢʂ

Ɇɟɪɚ

ɇɨɫɢɨɰɢ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

ɉɨɛɨʂɲɚʃ
ɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ
ɢ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧ
ɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɡɚ
ɪɨɦɫɤɭ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɭ

Ⱥɧɝɚɠɨɜɚʃɟ
ɦɟɞɢʁɚɬɨɪɚ ɡɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ –
Ɋɚɞ
ɩɚɬɪɨɧɚɠɧɢɯ
ɫɟɫɬɚɪɚ ɭ
ɪɨɦɫɤɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧ
ɢ ɰɟɧɬɚɪ,
ɞɨɦɨɜɢ
ɡɞɪɚɜʂɚ,
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧ
ɢ
ɦɟɞɢʁɚɬɨɪ,
ɩɚɬɪɨɧɚɠɧɟ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɡɞɪɚɜʂɚ,
ɋɜɟɬɫɤɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ,
ɋɜɟɬɫɤɚ
ɛɚɧɤɚ,
ɍɇɂɐȿɎ

ȼɪɟɦɟɧɫɤ
ɢ ɪɨɤ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

2009-2013

ɍɫɩɟɲɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɨɞɨɛɪɟɧɢɯ
ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜ
ɚ ɡɞɪɚɜʂɚ ɢ
ɨɫɬɚɥɢ

ɋɪɟɞɫɬɜ
ɚ
Ȼɭʇɟɬ
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ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɡɞɪɚɜʂɚ
Ɋɨɦɚ: ɩɨɬɩɭɧ
ɨɛɭɯɜɚɬ
ɨɛɚɜɟɡɧɨɦ
ɢɦɭɧɢɡɚɰɢʁɨɦ,
ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ
ɧɭɬɪɢɬɢɜɧɨɝ
ɫɬɚɬɭɫɚ
ɨɞɨʁɱɚɞɢ ɢ
ɦɚɥɟ ɞɟɰɟ,
ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ
ɝ ɡɞɪɚɜʂɚ,
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɚ
ɯɪɨɧɢɱɧɢɯ
ɧɟɡɚɪɚɡɧɢɯ
ɨɛɨʂɟʃɚ,
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɨ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɢ
ɪɢɡɢɤɚ ɤɨɞ
Ɋɨɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɛɚɜɟ
ɫɚɤɭɩʂɚʃɟɦ
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ
ɫɢɪɨɜɢɧɚ.

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɠɢɜɨɬɧɨɝ
ɨɤɪɭɠɟʃɚ ɭ
ɪɨɦɫɤɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃ
ɟ ɩɪɚɜɚ
Ɋɨɦɚ ɧɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧ
ɭ ɡɚɲɬɢɬɭ

Ⱥɧɚɥɢɡɚ
ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɨ
ɟɩɢɞɟɦɢɥɨɲɤɢ
ɯ ɭɫɥɨɜɚ ɭ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ
ɭɫɥɨɜɚ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɭ
ɫɦɢɫɥɭ
ɫɧɚɛɞɟɜɟɧɨɫɬ
ɢ ɜɨɞɨɦ ɡɚ
ɩɢʄɟ,
ɫɚɧɢɬɚɪɧɢɯ
ɭɪɟɻɚʁɚ ɢ
ɱɭɜɚʃɚ
ɞɨɦɚʄɢɯ
ɠɢɜɨɬɢʃɚ
ɉɨɦɨʄ ɭ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɢ
ɪɨɦɫɤɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɪɚɞɢ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ
ɫɜɢɯ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɩɨ
Ɂɚɤɨɧɭ
ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ
Ɋɨɦɚ ɨ
ɩɪɚɜɢɦɚ ɧɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ

ɫɟɫɬɪɟ,
ɡɚɜɨɞ ɡɚ
ʁɚɜɧɨ
ɡɞɪɚɜʂɟ,
ɪɨɦɫɤɟ ɢ
ɞɪɭɝɟ ɇȼɈ

Ɂɚɜɨɞ ɡɚ
ʁɚɜɧɨ
ɡɞɪɚɜʂɟ,
ɪɨɦɫɤɟ
ɇȼɈ

Ʌɨɤɚɥɧɢ
ɪɨɦɫɤɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨ
ɪɢ
ɦɟɞɢʁɚɬɨɪ ɭ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɭ,
ɩɨɜɟɪɟɧɢɤ
ɡɚ
ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ

ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ
ɯ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

ɉɨɜɟɡɢɜɚʃɟ
ɫɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ
ʁɚɜɧɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ
ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃ
ɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ

Ɇɚɬɢɱɧɟ
ɫɥɭɠɛɟ, Ɇɍɉ,
ɐɋɊ, ɪɨɦɫɤɟ
ɢ ɞɪɭɝɟ ɇȼɈ,
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜ
ɨ ɡɞɪɚɜʂɚ

2009-2013

ɉɨɛɨʂɲɚɧɚ
ɫɧɚɛɞɟɜɟɧɨɫ
ɬ ɜɨɞɨɦ ɡɚ
ɩɢʄɟ ɢ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɢɦ
ɭɪɟɻɚʁɢɦɚ

Ȼɪɨʁɚ ɥɢɰɚ
ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ
ɤʃɢɠɢɰɚ
2009-2013
Ȼɪɨʁ ɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɥɢɰɚ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯ
ɨɛɭɤɚɦɚ

25

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɢ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ
ɪɚɞɢ
ɭɩɨɡɧɚɜɚʃɚ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɪɚɞɧɢɤɚ ɫɚ
ɤɭɥɬɭɪɨɦ ɢ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɦ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɪ

ɪɨɦɫɤɟ
ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɭ
ɰɢʂɭ
ɫɦɚʃɟʃɚ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢʁ
ɟ

ɄɍɅɌɍɊȺ, ɆȿȾɂȳɂ ɂ ɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȿ
ɐɢʂ

ɍɧɚɩɪɟɻɢɜɚ
ʃɟ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɚ
ɪɨɦɫɤɟ
ɤɭɥɬɭɪɟ

Ɇɟɪɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁ
ɚ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰ
ɢʁɟ Ⱦɚɧɢ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ
ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ
Ɋɨɦɚ
ɉɨɞɪɲɤɚ
ɭɱɟɲʄɭ
ɪɨɦɫɤɢɯ
ɄɍȾ-ɨɜɚ ɧɚ
ɫɦɨɬɪɚɦɚ
ɤɨʁɟ ɫɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɭ
ɞɪɭɝɢɦ
ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢ
ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ
ɋɪɛɢʁɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚ
ʃɟ ɞɪɚɦɫɤɢɯ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɚ
ɡɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɭ
ɦɥɚɞɢɯ ɤɨʁɢ
ɫɟ
ɚɦɚɬɟɪɫɤɢ
ɛɚɜɟ ɝɥɭɦɨɦ
ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
ɪɨɦɫɤɢɯ
ɚɭɬɨɪɚ ɢ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
ɧɚ ɪɨɦɫɤɨɦ
ʁɟɡɢɤɭ ɭ
ɮɨɧɞ

ɇɨɫɢɨɰɢ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

ȼɪɟɦɟɧɫ
ɤɢ ɪɨɤ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɋɪɟɞɫɬɜ
ɚ
Ȼɭʇɟɬ

100.000,
00

50.000,0
0

Ƚɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɋɨɦɫɤɟ ɇȼɈ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬ
ɜɨ ɤɭɥɬɭɪɟ,
Ʌɨɤɚɥɧɢ
ɦɟɞɢʁɢ

20092013

Mɚɧɢɮɟɫɬɚɰ
ɢʁɚ Ⱦɚɧɢ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ
ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ
Ɋɨɦɚ ɫɟ
ɪɟɞɨɜɧɨ
ɨɞɪɠɚɜɚ

Ƚɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɋɨɦɫɤɟ ɇȼɈ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬ
ɜɨ ɤɭɥɬɭɪɟ,
Ʌɨɤɚɥɧɢ
ɦɟɞɢʁɢ,
ɥɨɤɚɥɧɚ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ

20092013

ɍɱɟɲʄɟ
ɪɨɦɫɤɢɯ ɄɍȾ
ɧɚ ɫɦɨɬɪɚɦɚ
ɄɍȾ

Ƚɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɋɨɦɫɤɟ ɇȼɈ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬ
ɜɨ ɤɭɥɬɭɪɟ,
Ʌɨɤɚɥɧɢ
ɦɟɞɢʁɢ,
ɥɨɤɚɥɧɚ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ,
ɫɬɪɚɧɢ
ɞɨɧɚɬɨɪɢ

20092013

Ȼɪɨʁ ɦɥɚɞɢɯ
ɤɨʁɢ ʁɟ
ɩɪɨɲɚɨ
ɨɛɭɤɭ ɤɪɨɡ
ɞɪɚɦɫɤɟ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ

Ƚɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ,
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ,
Ɋɨɦɫɤɟ ɇȼɈ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬ
ɜɨ ɤɭɥɬɭɪɟ,
Ʌɨɤɚɥɧɢ
ɦɟɞɢʁɢ,
ɥɨɤɚɥɧɚ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ,
ɫɬɪɚɧɢ
ɞɨɧɚɬɨɪɢ

20092013

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ
ɮɨɧɞ

26

Ɉɫɬɜɚɪɢɜɚʃ
ɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚ
ʃɟ ɧɚ ʁɟɡɢɤɭ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɦɚʃɢɧɟ ɢ ɧɚ
ɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟ
ɧɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚ
ʃɟ

ɝɪɚɞɫɤɟ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ
ɢ ʃɟɝɨɜɚ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ
ɉɪɨɫɥɚɜɚ
ɋɜɟɬɫɤɨɝ
ɞɚɧɚ Ɋɨɦɚ
ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ
ɪɨɦɫɤɨɦ
ʁɟɡɢɤɭ ɭ
ɥɨɤɚɥɧɟ
ɪɚɞɢɨ ɢ Ɍȼ
ɫɬɚɧɢɰɟ
Ɉɛɭɤɚ
ɪɨɦɫɤɢɯ
ɦɟɞɢʁɚɬɨɪɚ
ɡɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃ
ɟ ɤɨʁɢ ɛɢ
ɢɡɜɟɲɬɚɜɚɥɢ
ɨ ɦɟɪɚɦɚ
ɤɨʁɟ ɫɟ
ɩɨɤɪɟʄɭ,
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɥɢ
ɢɯ ɢ ɩɪɚɬɢɥɢ
ʃɢɯɨɜɨ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ʃɢɯɨɜɨ ɫ

Ƚɍ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ɋɨɦɫɤɟ ɇȼɈ

Ɋɨɦɫɤɟ
ɇȼɈ,Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫ
ɬɜɨ ɤɭɥɬɭɪɟ,
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɦɟɞɢʁɢ

Ƚɍ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ʌɨɤɚɥɧɢ
ɦɟɞɢʁɢ,
Ɋɨɦɫɤɟ
ɇȼɈ, Ƚɍ

ɆɄ, ɆȴɆɉ

20092013

Ɋɟɞɨɜɧɨ
ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃ
ɟ ɩɪɚɡɧɢɤɚ

30.000

20092013

ɉɪɨɝɪɚɦ ɧɚ
ɪɨɦɫɤɨɦ
ʁɟɡɢɤɭ ɫɟ
ɟɦɢɬɭʁɟ ɧɚ
ɪɚɞɢɨ ɢ Ɍȼ
ɫɬɚɧɢɰɚɦɚ

70.000,0
0

20092013

Ɋɨɦɫɤɢ
ɦɟɞɢʁɚɬɨɪɢ
ɩɪɚɬɟ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɢɨɡɜɟɲɬɚɜɚʁɭ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɅȺɉ
ɐɢʂ

Ɇɟɪɚ
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ
ɢɧɬɟɪɫɟɤɬɨɪɫ
ɤɨɝ ɬɟɥɚɪɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ
ɡɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɅȺɉ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ

ɅȺɉ

ȳɚɱɚʃɟ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɪɨɦɫɤɢɯ
ɇȼɈɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃ
ɟ ɨɩɪɟɦɟ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ
ɨɛɭɤɚ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚ
ʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ

ɇɨɫɢɨɰɢ

Ƚɍ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ,
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ
ɡɚ ɪɨɦɫɤɚ
ɩɢɬɚʃɚ

Ƚɍ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ƚɍ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɉɚɪɬɧɟɪɢ

Ʌɨɤɚɥɧɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ,
ɪɨɦɫɤɟ ɇȼɈ

ɇȼɈ ɤɨʁɟ
ɩɪɭɠɚʁɭ ɨɛɭɤɟ,
ɞɨɧɚɬɨɪɢ,
ɆȴɆɉ

ɂɧɬɟɪɫɟɤɬɨɪɤɨ
ɬɟɥɨ

ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɪɨɤ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

2009-2013

ɂɧɬɟɪɫɟɤɬɨɪɤɨ
ɬɟɥɨ ɫɟ
ɫɚɫɬɚʁɟ ɧɚ 6
ɦɟɫɟɰɢ ɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɅȺɉ-ɚ

2009-2013

Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɪɚɞ ɪɨɦɫɤɢɯ
ɇȼɈ ɢ
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ
ɨɛɭɤɚ

2009-2013

Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɧɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ
ʄɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢɬɢ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ,
ɧɚɱɢɧ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɤɨʁɢ
ɧɟɞɨɫɬɚʁɭ, ɤɚɨ
ɢ ɢɫɯɨɞɧɢ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
Ȼɭʇɟɬ

27

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚ
ʃɟ
ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ
ɡɚ ɪɨɦɫɤɚ
ɩɢɬɚʃɚ

Ƚɍ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

Ⱦɨɧɚɬɨɪɢ,
ɪɨɦɫɤɟ ɇȼɈ

2009-2013

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ
ɪɨɦɫɤɚ ɩɢɬɚʃɚ
ɧɟɫɦɟɬɚɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɟ
ɫɚɪɚɻɭʁɭʄɢ ɫɚ
ɪɨɦɫɤɢɦ ɇȼɈ ɢ
ɫɜɢɦ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ,
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭʄɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɭ
ɩɨɞɪɲɤɭ
ɢɧɬɟɪɫɟɤɬɨɪɫɤɨɦ
ɬɟɥɭ, ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ
ɭ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɭɢ
ɩɞɨɧɚɰɢʁɚ ɢ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

550.000,00

ɉɨɝɥɚɜʂɟ 5
Ɋɟɫɭɪɫɢ/ɛɭʇɟɬ
ɉɪɨɰɟʃɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɭʁɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ 2009-2013 ɛɢɬɢ ɭɤɭɩɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨɤɨ 10.000.000 ɊɋȾ (ɞɟɫɟɬ ɦɢɥɢɨɧɚ ɞɢɧɚɪɚ).ɍ 2009.ɝɨɞ. ɫɭ ɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 2.000.000 ɊɋȾ (ɞɜɚ ɦɢɥɢɨɧɚ ɞɢɧɚɪɚ).Ⱦɟɬɚʂɚɧ ɝɨɞɢɲʃɢ ɛɭʇɟɬ
ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɫɥɟɞɟʄɭ ɝɨɞɢɧɭ ɩɪɢɦɟɧɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɛɢʄɟ ɭɪɚɻɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɪɚɡɪɚɻɟɧɢɯ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɡɚ ɬɟ ɝɨɞɢɧɟ.

ɉɨɝɥɚɜʂɟ 6
Ⱥɪɚɧɠɦɚɧɢ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ
Ⱥɪɚɧɠɦɚɧɢ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɅɉȺ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɦɟɪɟ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɤɨʁɟ ʄɟ ɨɫɢɝɭɪɚɬɢ ʃɟɝɨɜɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ.ɍ
ɨɤɜɢɪɭ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɫɟ:
1) ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɅɉȺ ɂ
2) ɋɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɢ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɅȺɉ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɅɉȺ ɧɚɤɨɧ ʃɟɝɨɜɨɝ ɭɫɜɚʁɚʃɚ,ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʄɟ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ, ɤɨʁɢ ʄɟ ɫɚɱɢʃɚɜɚɬɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɪɚɞɧɟ
ɝɪɭɩɟ ɡɚɞɭɠɟɧɢ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɉɥɚɧɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ,
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤɟ.Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ʄɟ, ɤɚɨ ɞɟɨ ɫɜɨɝ ɛɭɞɭʄɟɝ ɪɚɞɚ ɉɥɚɧ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ.
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ, ɤɚɨ ɭɩɪɚɜʂɚɱɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɦɚ
ɫɥɟɞɟʄɟ ɡɚɞɚɬɤɟ:
x ɍ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɡɚ ɜɨɻɟʃɟ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɩɪɢɦɟɧɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ;
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ɂɦɟɧɭʁɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɬɢɦɨɜɟ ɡɚ ɭɩɪɚɜʃɚʂɟ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɚʁɭ ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
Ɉɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɫɜɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɭ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨʁ ɮɨɪɦɢ ɨɞ ɫɜɚɤɨɝ ɚɤɬɟɪɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ;
Ɉɞɪɠɚɜɚ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫɚ ɫɜɢɦ ɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
ɍɩɪɚɜʂɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɩɪɚʄɟʃɚ ( ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ) ɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ
(ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ) Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
Ɉɞɪɠɚɜɚ ɤɨɧɬɚɤɬɟ ɫɚ ʁɚɜɧɨɲʄɭ ɢ ɞɨɧɨɫɢɨɰɢɦɚ ɨɞɥɭɤɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ

Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɨɜɨɝ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɱɢɧɢʄɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɬɢɦɨɜɢ ɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɭ ɰɢʂɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɥɚɧɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ.ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ʌɨɤɚɥɧɢɦ
ɚɤɰɢɨɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ, ɛɢʄɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɩɨɞɟɥɚ ɭɥɨɝɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɦɟɻɭ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɚɤɬɟɪɢɦɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ-ɩɚɪɬɧɟɪɢɦɚ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ.ɋɜɚɤɢ
ɚɤɬɟɪ ʄɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚ ɜɨɞɢɬɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢ ɩɪɢɩɪɟɦɚɬɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ɨ
ɪɚɞɭ.ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ʄɟ ɛɢɬɢ ɩɨɥɚɡɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɨɰʁɟʃɢɜɚʃɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ
ɪɚɞɚ.
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɢɦɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɡɚɞɚɬɤɟ ɢ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ:
x Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
x ɇɟɩɨɫɪɟɞɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɫɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ/ɰɚɦɚ ɭɫɥɭɝɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
Ʌɨɤɚɥɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ
x Ɋɟɞɨɜɧɨ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɭ/ɤɢ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ
Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɫɚɜɟɬɚ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɢ ɬɪɚʁɧɚ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɫɜɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɧɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
x ɍɱɟɲʄɟ ɭ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɦ ɨɛɭɤɚɦɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢʁɟ
ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɡɚɞɚɬɚɤɚ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ;
x ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɩɪɢɦɟɧɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɭɝɟɫɬɢʁɚɦɚ ɢ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɚɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚɱɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ.
ɍɩɪɚɜʂɚɱɤɚ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ʄɟ ɪɚɡɜɢɬɢ ɩɥɚɧ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ
ɦɟɻɭɫɨɛɧɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ,ɩɪɚɬɢʄɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬ ɪɚɡɦɟɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɱɟɤɢɜɚɧɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɩɪɢɦɟɧɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ.ɉɥɚɧ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚɱɤɟ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭɪɟɞɢʄɟ ɜɪɟɦɟ ɢ ɧɚɱɢɧɟ ɪɚɡɦɟɧɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɚɤɰɢʁɚ.
Ⱦɟɬɚʂɧɟ ɝɨɞɢɲʃɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ɡɚ ɧɚɪɟɞɧɢ ɩɟɪɢɨɞ, ɧɚɤɨɧ 2010.ɝɨɞ.
ɩɪɢɩɪɟɦɚʄɟ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ɭɡ ɚɤɬɢɜɧɟ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɟ
ɫɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɚ.ɉɨ ɩɨɬɪɟɛɢ, ʄɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɪɚɞɧɟ
ɬɢɦɨɜɟ.Ƚɨɞɢɲʃɟ ɩɥɚɧɨɜɟ ʄɟ ɭɫɜɚʁɚɬɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ 8 ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ
ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɨɪɝɚɧ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ.
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɢ ɩɪɚʄɟʃɚ, ɨɰɟʃɢɜɚʃɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ ɢ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɯ ɤɨɪɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɪɚ ɛɢʄɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɉɥɚɧɨɦ
ɩɪɚʄɟʃɚ ɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ (ɩɥɚɧɨɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ).
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ɐɢʂ ɩɪɚʄɟʃɚ ɢ ɨɰɟɧɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ( ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ) ɅȺɉ-ɚ ʁɟ
ɞɚ ɫɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɢɤɭɩʂɚʁɭ ɩɨɞɚɰɢ,ɩɪɚɬɢ ɢ ɧɚɞɝɥɟɞɚ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɦɟɧɟ ɢ
ɩɪɨɰɟʃɭʁɟ ɭɫɩɟɯ ɅȺɉ-ɚ ɪɚɞɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚʃɚ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɯ ɢɡɦɟɧɚ ɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɥɚɡɚ ɢ ɨɰɟɧɚ.
x ȼɪɟɦɟɧɫɤɢ ɨɤɜɢɪ:Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ( ɤɚɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ
ɩɨɞɚɬɚɤɚ ) ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɫɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɢ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 2009-2013.
ȿɜɭɥɚɰɢʁɚ ( ɤɚɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɰɟɧɟ ɨ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ) ɜɪɲɢʄɟ ɫɟ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨ – ʁɟɞɧɨɦ ɝɨɞɢɲʃɟ ɢ ɩɨɞɧɨɫɢʄɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ Ƚɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ.Ɏɢɧɚɥɧɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɨɛɚɜɢʄɟ ɫɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ 2013 ɝɨɞɢɧɟ.
x ɉɪɟɞɦɟɬ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ:Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭ
ɰɟɥɨɜɢɬɨ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟ ɢɫɩɭʃɟʃɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ – ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢ ɰɢʂɟɜɚ.
x Ʉʂɭɱɧɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɭɬɢɰɚʁɚ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ
Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɟ:
x Ȼɪɨʁ ɧɨɜɢɯ ɭɫɥɭɝɚ-ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɦɟɪɚ /ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ Ɋɨɦɟ;
x Ɉɛɭɯɜɚɬ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ ɧɨɜɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦɚ ɢ ɦɟɪɚɦɚ;
x ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ/ɰɚ ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɦɟɪɚ/ɩɪɨɝɪɚɦɚ;
x ɇɢɜɨ ɭɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɭ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɪɨɦɫɤɨʁ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ
ɦɚʃɢɧɢ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ;
x Ɉɛɢɦ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡɞɜɨʁɟɧɢɯ ɡɚ ɭɫɥɭɝɟ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɦɚʃɢɧɟ;
x ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡɞɜɨʁɟɧɢɯ ɡɚ ɭɫɥɭɝɟ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɦɚʃɢɧɟ(ɛɭʇɟɬ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ,ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ,ɞɪɭɝɢ ɢɡɜɨɪɢ);
ɉɪɨɰɟɫɧɢ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɭ ɫɤɥɨɩɭ ɬɚɛɟɥɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ.
x Ɇɟɬɨɞɟ ɢ ɬɟɯɧɢɤɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ:Ɂɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɨɛɚɜʂɚʃɟ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ɤɨɪɢɫɬɢʄɟ ɫɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢ ɫɟɬ ɚɥɚɬɚ ɦɟɻɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ :
ȿɜɢɞɟɧɬɢɪɚʃɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ,ɢɧɬɟɪɜʁɭ ɫɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ(ɭɩɢɬɧɢɰɢ,ɪɚɡɝɨɜɨɪɢ,ɚɧɤɟɬɟ),ɚɧɤɟɬɟ,ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɢ ɞɪ.
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ Ɋɨɦɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ
ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɪɚɞɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɢ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɚɤɰɢʁɟ-ɜɪɲɢʄɟ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ(Ɇɞɧɨ ɛɚɜɟ ɩɢɬɚʃ) ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭ (ȿ).Ɍɢɦ ɡɚ Ɇ ɢ ȿ ɱɢɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ/ɰɟɫɬɪɭɱɧɚ ɥɢɰɚ ɢɡ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɢɥɢ
ɩɨɫɪɟɞɧɨ ɛɚɜɟ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɪɨɦɫɤɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɚʃɢɧɟ ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ/ɰɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɱɤɢɯ ɝɪɭɩɚ ɨɜɨɝ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ.Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ʄɟ ɫɜɨʁɢɦ ɉɥɚɧɨɦ ɪɚɞɚ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ ɧɚɱɢɧ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɢ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɨɝ ɩɥɚɧɚ.

Ȼɪɨʁ 024-45/2009-11
ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ, 2. ʁɭɥɚ 2009. ɝɨɞɢɧɟ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺ ȽɊȺȾȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ ȽɊȺȾȺ
Ɍɚɱɧɨɫɬ ɩɪɟɩɢɫɚ ɨɜɟɪɚɜɚ:

Ƚɨɪɨ Ɋɟʇɢʄ, ɫ.ɪ.
ɋȿɄɊȿɌȺɊ ɋɄɍɉɒɌɂɇȿ
ɇɚɬɚɲɚ ɇɢɤɨɥɨɜɚ
30
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Страна 33 – Број 10
Члан 4.

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 општине Смедерево“, број 3/2005, 2/2007
и „Службени лист града Смедерева“, број 2/2009),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МИХАЈЛОВАЦ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана
уводи се самодопринос за подручје месне заједнице
Михајловац (у даљем тексту: Месна заједница) за период
од 4 годинa, почев од 01.08.2009. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
- Изградња инфраструктуре (изградња сеоских улица,
изградња пешачких стаза, насипање њивских и сеоских путева, реконструкција НН- мреже)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу (Дом културе, обданиште, спортски објекти и терени, здравствена амбуланта, гробље)
II текући трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
(уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова и зелених јавних површина, путева, улица,гробаља,
депонија, пијаце и др.)
- За одржавање објеката од значаја за месну заједницу
(одржавање Дома културе, спортских објеката и 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.
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи :
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства
3. На приход остварен од самосталних делатности на који се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом
4. На приход остварен од ауторских права
и права индустријске својине
5. На приход остварен од имовине и имовинских права на који се плаћа порез у складу
са законом
6. На пензије остварене у земљи и иностранству

3%
20%

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.
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 и приходи
од самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на доходак грађана, приходи остварени од ауторских права и права индустријске својине, приходи остварени од имовине и
имовинских права на који се плаћа порез у складу са законом.
Члан 7.
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.
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.

5%

Члан 10.

3%

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.

5%
3%

Страна 34 – Број 10
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Члан 11.

Члан 4.

Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне самоуправе и строго су наменског карактера.

Гласање грађана о питању које је предмет референдума обавиће се на бирачком месту за избор одборника Скупштине града Смедерева.

Члан 12.

Члан 5.

Грађани остварују надзор над остваривањем и
коришћењем средстава самодоприноса преко зборова
грађана и на други погодан начин.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Михајловац.

Члан 13.

Број 439-04/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Члан 14.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 439-04/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

143.
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), члана 7. и члана 9. Одлуке о начину, условима и
поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине Смедерево“, број 3/2005, 2/2007 и „Службени лист
града Смедерева“, број 2/2009),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године донела је
ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Михајловац.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Михајловац, грађани ће се
изјаснити о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Михајловац.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 19. јула 2009. године, у времену од 07 до 20 часова.

144.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 7. и члана 11. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени
лист општине Смедерево“, број 3/2005, 2/2007 и „Службени лист града Смедерева“, број 2/2009),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МИХАЈЛОВАЦ
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Михајловац, који ће се одржати 19.јула 2009. године,
образује се Комисија за спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Златан Васић, за председника
Милорад Ђулејић, за заменика председника
2. Златан Чолић, за члана
Златан Рајковић, за заменика члана
3. Дарко Бошковић, за члана
Владимир Чолић, 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,

2. јул 2009. године
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- 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.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 439-04/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

145.
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 општине Смедерево”, број 3/2005, 2/2007
и „Службени лист града Смедерева”, број 2/2009),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године утврдила је

Страна 35 – Број 10

II. текући трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60%
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре (уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете, паркова, зелених и рекреационих јавних површина, путева, улица, гробаља, депонија, и др.)
- 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.
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених
3%
2. На приход од пољопривреде и шумарства
20%
3. На приход остварен од самосталних делатности на који се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом
5%
4. На приход остварен од ауторских права и
права индустријске својине
3%
5. На приход остварен од имовине и имовинских
права на који се плаћа порез у складу са
законом
3%
6. На износ пријављене зараде остварене у иностранству, која не може бити мања од троструке
просечне месечне зараде у Општини
Смедерево
5%
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.

П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е

Члан 5.

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СКОБАЉ

Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Скобаљ (у
даљем тексту: Месна заједница) за период од 5 годинa, почев од 01.08.2009. године.

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 2.

Члан 6.

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I. Капитални трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
- Изградња инфраструктуре (изградња сеоских
улица, насипање њивских и сеоских путева путева,
реконструкција НН- мреже, изградње водоводне мреже,
изградња канализације и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу ( Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, црква, гробље и др.)

Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи
од самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на доходак грађана, приходи остварени од ауторских права и права индустријске својине, приходи остварени од имовине и
имовинских права на који се плаћа порез у складу са законом и износ пријављене зараде остварене у иностранству,
која не може бити мања од троструке просечне месечне зараде Града Смедерева.

Члан 1.

Страна 36 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 7.

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.

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), члана 7. и члана 9. Одлуке о начину, условима и
поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине Смедерево”, број 3/2005, 2/2007 и „Службени лист
града Смедерева”, број 2/2009),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године донела је
О Д Л У К У

Члан 9.

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА

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 10.
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.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

у

„Службеном

Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Скобаљ.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Скобаљ, грађани ће се изјаснити
о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Скобаљ.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 19. јула 2009. 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.

Број 439-03/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године

Члан 14.
објавити

Члан 1.

Одлуку
објавити у „Службеном листу града
Смедерева” и на огласној табли Месне заједнице Скобаљ.

Члан 13.

Одлуку
Смедерева“.

2. јул 2009. године

листу

града

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Број 439-03/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

146.
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

147.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 7. и члана 11. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени
лист општине Смедерево”, број 3/2005, 2/2007 и „Службени
лист града Смедерева”, број 2/2009),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године донела је

2. јул 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
О Д Л У К У

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СКОБАЉ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Скобаљ, који ће се одржати 19.07.2009. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Скобаљ.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:

2. Драгиша Крстић, за члана
Саша Бојић, 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.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
у

„Службеном

П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРАНОВО
Члан 1.

Члан 2.

3. Дамир Башић, за члана
Саша Ђаковић, за заменика члана.

објавити

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 општине Смедерево”, број 3/2005, 2/2007
и „Службени лист града Смедерева”, број 2/2009),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године утврдила је

Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Враново
(у даљем тексту: Месна заједница) за период од 4 године,
почев од 01.08.2009. године.

1. Периша Миловановић, за председника
Зоран Живановић, за заменика председника

Одлуку
Смедерева”.

Страна 37 – Број 10

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I. Капитални трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
- Изградња инфраструктуре (изградња сеоских улица,
насипање њивских и сеоских путева, реконструкција ННмреже, изградње водоводне мреже, изградња канализације
и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу (Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, црква, гробље и др.)
II. текући трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре (уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете, паркова, зелених и рекреационих јавних површина, путева, улица, гробаља, депонија, и др.)
- 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.
Члан 3.

листу

града

Број 439-03/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

148.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број

Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених
2%
2. На приход од пољопривреде и шумарства
20%
3. На приход остварен од самосталних делатности на који се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом
3%
4. На приход остварен од ауторских права и
права индустријске својине
5%
5. На приход остварен од имовине и имовинских
права на који се плаћа порез у складу са
законом
5%
6. На износ пријављене зараде остварене у иностранству, која не може бити мања од троструке просечне месечне зараде у Општини
Смедерево
5%

Страна 38 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

7. На пензије остварене у земљи и иностранству 3%
Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 20.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.

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 13.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 14.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 439-6/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године

Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи
од самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на доходак грађана, приходи остварени од ауторских права и права индустријске својине, приходи остварени од имовине и
имовинских права на који се плаћа порез у складу са законом и износ пријављене зараде остварене у иностранству,
која не може бити мања од троструке просечне месечне зараде Града Смедерева.
Члан 7.
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.

2. јул 2009. године

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

149.
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), члана 7. и члана 9. Одлуке о начину, условима и
поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине Смедерево”, број 3/2005, 2/2007 и „Службени лист
града Смедерева”, број 2/2009),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године донела је
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА

Члан 9.

Члан 1.

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.

Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Враново.

Члан 10.
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 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Враново, грађани ће се изјаснити
о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Враново.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 19. јула 2009. године, у времену од 07 до 20 часова.

2. јул 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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 Враново.
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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 439-6/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 439-6/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године

150.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 7. и члана 11. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени
лист општине Смедерево”, број 3/2005, 2/2007 и „Службени лист града Смедерева”, број 2/2009),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године донела је
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРАНОВО И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Враново, који ће се одржати 19.07.2009. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Враново.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Кулић Вучић, за председника
Дејан Јанковић, за заменика председника
2. Горан Илић, за члана
Мирослав Јовановић, за заменика члана
3. Милена Васић, за члана
Сузана Ђорђевић, 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

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

151.
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 општине Смедерево“, број 3/2005, 2/2007
и „Службени лист града Смедерева“, број 2/2009),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КУЛИЧ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Кулич ( у
даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5 година, почев од 01.08.2009. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I. Капитални трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
- Изградња инфраструктуре (изградња сеоских улица,
насипање њивских и сеоских путева, реконструкција ННмреже и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу (Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, гробље и др.)
II. текући трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 %
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- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре ( уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете, паркова, зелених и рекреационих јавних површина, путева, улица, гробаља, депонија, и др.)
- 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.
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених
3%
2. На приход од пољопривреде и шумарства
15%
3. На приход остварен од самосталних делатности на који се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом
2%
4. На приход остварен од ауторских права и
права индустријске својине
2%
5. На приход остварен од имовине и имовинских
права на који се плаћа порез у складу са законом 2%
6. На износ пријављене зараде остварене у иностранству, која не може бити мања од троструке просечне месечне зараде у Општини
Смедерево
2%
7. На пензије остварене у земљи и иностранству 2%

Члан 7.
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.
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 10.
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.

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 1.500.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски
уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
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 и приходи
од самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом који уређује порез на доходак грађана, приходи остварени од ауторских права и права индустријске својине, приходи остварени од имовине и
имовинских права на који се плаћа порез у складу са законом и износ пријављене зараде остварене у иностранству,
која не може бити мања од троструке просечне месечне зараде Града Смедерева.

2. јул 2009. године

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 13.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 14.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 439-7/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

152.
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

2. јул 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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), члана 7. и члана 9. Одлуке о начину, условима и
поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине Смедерево“, број 3/2005, 2/2007 и „Службени лист
града Смедерева“, број 2/2009),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године донела је

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Кулич.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Кулич, грађани ће се изјаснити
о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Кулич.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 19. јула 2009. 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 Кулич.
Број 439-7/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
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О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КУЛИЧ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Кулич, који ће се одржати 19.07.2009. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Кулич.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Владан Петровић, за председника
Жељко Лазаревић, за заменика председника
2. Новица Костић - Кекеш, за члана
Радиша Симић, за заменика члана
3. Ненад Васић, за члана
Дарко Митић, 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.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

153.
Члан 5.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 7. и члана 11. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени
лист општине Смедерево“, број 3/2005, 2/2007 и „Службени лист града Смедерева“, број 2/2009),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године донела је

Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 439-7/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Страна 42 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

154.
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 општине Смедерево”, број 3/2005, 2/2007
и „Службени лист града Смедерева”, број 2/2009),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године утврдила је

уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
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.

П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИ ДО
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи се самодопринос за подручје месне заједнице Добри До
( у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 4 године,
почев од 01.08.2009. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I. Капитални трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
- Изградња инфраструктуре ( изградња сеоских улица, насипање њивских и сеоских путева, изградње водоводне мреже, проширење уличне расвете и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу ( Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта, црква, гробље и др.)
II. текући трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
( уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, путева, гробаља, депонија, и др.)
- 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.
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства
3. На приход остварен од самосталних делатности на који се плаћа порез на доходак грађана у складу са законом
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3%
20%
5%

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално износе 6.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски

Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана.
Члан 7.
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.
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 10.
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.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 13.

Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 14.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 439-8/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Страна 43 – Број 10

156.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98), члана 7. и члана 11. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени
лист општине Смедерево“, број 3/2005, 2/2007 и „Службени лист града Смедерева“, број 2/2009),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године донела је
О Д Л У К У

155.
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), члана 7. и члана 9. Одлуке о начину, условима и
поступку спровођења самодоприноса („Службени лист општине Смедерево“, број 3/2005, 2/2007 и „Службени лист
града Смедерева“, број 2/2009),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године донела је
О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Добри До.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Добри До, грађани ће се изјаснити о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Добри До.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 19. јула 2009. 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 Добри До.
Број 439-8/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИ ДО И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До, који ће се одржати 19.07.2009. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Горан Борисављевић, за председника
Томислав Чаировић, за заменика председника
2. Горан Вукосављевић, за члана
Драган Бељић, за заменика члана
3. Дарко Милутиновић, за члана
Миодраг Гитарић, 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.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Број 439-8/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године

за младе који се делимично или потпуно финансирају
из буџета града, прати њихово остваривање и даје своје
мишљење надлежном органу града.

Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

157.
На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 19.
став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2008), a у складу са Националном стратегијом за младе („Службени гласник Републике
Србије“, број 55/2008) и Акционим планом за спровођење
националне стратегије за младе за период од 2009. до
2014. године („Службени гласник Републике Србије“, број
7/2009),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године донела је
О Д Л У К У
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Члан 3.
Састав Савета за младе града Смедерева чине представници:
- локалне самоуправе,
- формалне и неформалне групе и организације младих,
- удружења грађана која се баве младима,
- ђачких парламената,
- институција и установа која се баве младима,
- удружења националних мањина и
- грађани који имају искуства у раду са младима.
Члан 4.
Савет за младе града Смедерево доноси Пословник
о свом раду.
Члан 5.
Посебним решењем Градског већа града Смедерева дефинисаће се број, састав и задатак чланова Савета за
младе града Смедерева.

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Члан 6.

Члан 1.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета за младе града Смедерева обављаће Одељење
за јавне службе Градске управе града Смедерева.

Оснива се Савет за младе града Смедерева који ће се
бавити питањима унапређења положаја младих.
Члан 2.
Савет за младе града Смедерева:
1. иницира и учествује у изради локалне омладинске
политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања,
активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља
и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и
животне средине и другим областима од значаја за младе;
2. учествује у изради посебних локалних акционих
планова, програма и политика у сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
3. даје мишљење о питањима од значаја за младе и о
њима обавештава органе града;
4. даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина града у областима значајним за младе;
5. усваја годишње и периодичне извештаје о
остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини града, градоначелнику и Градском већу;
6. иницира припрему пројеката или учешће града
у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења
положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права
која су у надлежности града;
7. подстиче сарадњу између града и омладинских
организација и удружења и даје подршку реализацији
њихових активности;
8. подстиче остваривање међуопштинске и регионалне сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава органе града; и
9. даје мишљење о предлозима пројеката од значаја

Члан7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 024-42/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

158.
На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије‘‘, број
47/2003, 34/2006 и 39/2009 – Одлука УС), 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) и члана 19. став 1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева‘‘, број 2/2008),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године донела је
П Л А Н Д Е Т А Љ Н Е Р Е Г УЛ А Ц И Ј Е
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УЛИЦЕ ОСЛОБОЂЕЊА
У СМЕДЕРЕВУ

2. јул 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
I ОПШТИ ДЕО

I.1. Повод за израду Плана детаљне регулације
Повод за израду Плана детаљне регулације за
реконструкцију улице Ослбођења у Смедереву, је Одлука
о изради Плана детаљне регулације, донета од стране Градоначелника Града Смедерева, број 350-244/2008-06 од 01.
08. 2008. године.
I.2. Циљ израде Плана детаљне регулације
Циљ израде Плана детаљне регулације за
реконструкцију улице Ослбођења у Смедереву је:
- дефинисање потребног новог јавног грађевинског
земљишта за реконструкцију саобраћајнице и комуналне
инфраструктуре у њеном коридору.
I.3. Правни основ
Правни основ за израду Плана је:
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије‘‘, број 47/2003 и 34/2006);
- 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).
I.4. Плански основ
Плански основ за израду Плана је Генерални план
„Смедерево 2020.‘‘ („Службени лист општине Смедерево‘‘,
број 9/2006).
I.5. Граница и површина Плана
Граница простора обухваћеног планом дефинисана је границом првог реда парцела са обе стране Улице Ослобођења, границом парцеле Улице Ослобођења
и границама првог реда парцела уз улице Лукијана Мушицког и Ужичке у зони раскрсница тих улица са улицом
Ослобођења.
Граница је дефинисана на следећи начин: почиње од
западне стране улице Косовске, наставља источном страном кат. број 8667, наставља ка западу, њеном северном
страном, па наставља источном и северном страном парцеле број 8669 и северним странама катастарских парцела број 8670 и 8671, наставља западном страном парцеле 8671, пресеца парцелу улице Лукијана Мушицког, број
13383, наставља западном страном катастарских парцела
број 8962, 8961 и 8958, иде ивицом парцеле пута број 13383,
па иде западном страном катастарских парцела број 8957,
8955 и 8954, иде ивицом катастарске парцеле број 8949,
улице Штросмајерове, наставља северном страном катастарских парцела број 8948, 8947, 8913 и 8912, па скреће
ка југу западном страном катастарске парцеле број 8912,
наставља северозападном страном катастарске парцеле
број 8910, скреће ка северу, источном страном катастарске
парцеле број 8909, наставља северном страном исте парцеле, скреће ка југоистоку истом парцелом и наставља северном и источном страном катастарске парцеле број 8908, иде
ивицом катастарске парцеле улице Прешернове број 8900,
наставља источном и северном страном улице катастарске
парцеле број 8872, наставља источном страном катастарске парцеле број 8871 и северозападним странама катастарских парцела број 8870 и 8871, па скреће југозападном
страном катастарске парцеле број 8870, одакле скреће пре-
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ма југозападу, северозападним странама катастарских парцела број 8868, 8863, 8861, скреће југозападном страном
катастарске парцеле број 8861, одакле скреће северозападном страном катастарске парцеле број 8862/1, иде ивицама те парцеле до парцеле улице Ослобођења, иде ободном
страном катастарске парцеле број 13380, улице Мостарске,
наставља северозападном страном катастарских парцела
број 8828 и 8831, одакле скреће ка северозападу, источном
страном катастарске парцеле број 8826, наставља том парцелом до северне границе катастарске парцеле број 8825,
иде границом те парцеле до катастарске парцеле број 9172,
улице Ужичке, скреће ка западу истом парцелом и наставља
према северу источном страном катастарске парцеле број
8816, одакле иде северном и источном страном те парцеле, пресеца улицу Ужичку и наставља југозападном страном катастарске парцеле број 9137, иде том парцелом до
катастарске парцеле улице Ужичке, наставља њоме, до северозападних страна катастарских парцела број 9128, 9129,
9130, 9131, 9132, 9133, 9134 и 9135, одакле скреће североисточном страном катастарске парцеле број 9147, скреће ка
западу, северном страном катастарске парцеле број 9148 и
наставља северозападним странама катастарских парцела
број 9151/8 и 9151/7, скреће ка југоистоку ивицом катастарске парцеле број 9175/7, наставља северозападним странама катастарских парцела број 9151/4 и 9151/3, скреће ка
југоистоку катастарском парцелом број 9151/3, до катастарске парцеле улице Ослобођења, иде њоме, до северозападне стране катастарске парцеле број 9152/3, наставља
њеном северозападном страном, скреће истом парцелом
на југоисток до катастарске парцеле број 9154 и иде северозападном страном катастарских парцела број 9154 и
9156, наставља западном страном катастарске парцеле број
9156, скреће по северној и западној страни катастарске
парцеле број 9157, одакле скреће на запад северном страном катастарске парцеле број 9158/1, скреће ка југу западним странама катастарских парцела број 9158/1, 9158/2 и
9158/3, иде до катастарске парцеле пута број 13339, улице Кајмакчаланске, одакле скреће на север источном страном катастарске парцеле број 10592, затим скреће северном границом исте парцеле , наставља њеном југозападном
и јужном ивицом до катастарске парцеле број 10594, скреће
ка југозападу, ивицом исте парцеле, наставља истом парцелом ка југоистоку и иде истим правцем катастарском парцелом број 10595, одакле скреће западним странама ка југу,
катастарским парцелама број 10605 и 10606, иде катастарском парцелом број 10606 до катастарске парцеле улице
Ослобођења, број 13404, прати је до катастарске парцеле
број 10609/2, наставља том парцелом ка југоистоку, затим
иде ка југозападу катастарским парцелама број 10609/2,
10609/3 и 10610/7, скреће ивицом катастарске парцеле број
10610/7 на југоисток, затим наставља северозападним странама катастарских парцела број 10613/3, 10613/2,10613/1 и
10613/4, скреће на исток јужном страном катастарске парцеле број 10613/4, пресеца улицу Ослобођења и прелази
на њену другу страну до катастарске парцеле број 12520/6,
чијом јужном страном скреће на исток и наставља ка североистоку, југоисточним странама катастарских парцела
број 12520/6, 12520/5, 12520/4, 12520/3 и 12520/2, скреће
на исток јужном страном катастарске парцеле број 10680,
скреће ка северу ивицом исте парцеле, наставља истом парцелом према западу, скреће на север катастарском парцелом број 10682, прати исту парцелу до катастарске парцеле
број 10681 и иде њеном североисточном границом до улице Ослобођења, прати је до катастарске парцеле број 10695,
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скреће на исток ивицом те парцеле, наставља у истом правцу катастарском парцелом број 10700, одакле креће ка североистоку ивицама катастарских парцела број 10700, 10701,
10703, 10705/1, 10708/1 и 10709, скреће ка северозападу катастарском парцелом број 10709, затим скреће на североисток ивицама катастарских парцела број 9117, 9118,
9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 9124, 9125, 9126 и 9127, одакле скреће ка северозападу катастарском парцелом број
9127 до улице Ослобођења, иде њоме до катастарске парцеле број 9105, прати ту парцелу са три стране и поново
долази до границе улице Ослобођења, прати делом улицу
Ослобођења, до катастарске парцеле број 9099, скреће ка
југоистоку ивицом те парцеле, наставља се југоисточном
страном катастарских парцела број 9099 и 9098, скреће ка
југоистоку ивицом парцеле 9093, којом наставља ка североистоку, затим ка северозападу, одакле скреће ивицом катастарских парцела број 9091 и 9090 ка североистоку до катастарске парцеле број 9089, одакле скреће ка југоистоку
истом парцелом, одакле наставља ка североистоку ивицама катастарских парцела број 9089, 9086, 9084 и 9082, одакле скреће на северозапад ивицом катастарске парцеле број
9082, затим скреће на исток ивицом катастарских парцела број 8932/2, 8932/1, 8933, 8931, 8930, 8927, 8926, 8925,
8922, 8920 и 8919, одакле скреће на север источном ивицом катастарске парцеле број 8919, затим скреће на исток,
јужним границама катастарских парцела број 8945 и 8946,
наставља на север источном границом катастарске парцеле број 8946 до улице Ослобођења, наставља њоме до катастарске парцеле број 8994, скреће на југоисток том парцелом, затим скреће на север истом парцелом, наставља катастарским парцелама број 8993, 8992 и 8991 до катастарске парцеле број 8986, одакле скреће катастарском парцелом број 8986, ка југоистоку, наставља границом те парцеле ка северу и даље иде источним границама катастарских
парцела број 8986, 8985/1, 8985/2, 8981, 8980, 8979, 8978,
8975 и 8974, одакле скреће ка северозападу ивицом катастарске парцеле број 8974, скреће ка северу, источним границама катастарских парцела број 8973 и 8967, па скреће
на исток јужном границом катастарске парцеле број 8968,
иде истом парцелом према северу, до краја, скреће ка северозападу, пресеца улицу Ослобођења и долази до катастарске парцеле бр. 8667 одакле је започета граница.
Површина простора обухваћеног планом износи 9,5 ha.
I.6. Условљености из планова вишег реда од утицаја
на израду Плана детаљне регулације
Простор обухваћен Планом припада градском реону
дефинисаном Генералним планом ‚‘Смедерево 2020.‘‘.
Према Плану намене површина у Генералном Плану,
предметни простор припада зони породичног становања
средњих густина, те се примењују правила уређења и
грађења из Генералног плана за ту зону.
Генералним планом „Смедерево 2020“ улица
Ослобођења сврстана је у ред примарних саобраћајница.
Према Генералном плану најмања ширина улице износи
9,0m и садржи коловоз ширине 6,0m и два тротоара од по
1,5m ширине. Предвиђено је да Улицом Ослобођења пролазе и аутобуси јавног градског превоза.
Генералним планом предвиђена је изградња нове
саобраћајнице значаја I реда која би представљала део
спољне попречне везе. Улога нове саобраћајнице је да се
употпуни спољна попречна веза и изгради недостајући
део од Кајмакчаланске до Ибарске улице. Планирано је да
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се нова саобраћајница улије у Улицу Ослобођења на месту укрштања са Кајмакчаланском, тако да се на том месту
формира четворокрака раскрсница.
II РЕЖИМ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
II.1. Карактеристике и намена простора у
обухвату Плана
II.1.1. Намена простора
Простор обухваћен Планом представља Улицу
Ослобођења, као основни саобраћајни и инфраструктурни коридор за припадно насеље, као и зону индивидуалног становања у њеном окружењу. Осим што представља
приступну саобраћајницу за припадно подручје, Улица Ослобођења све више постаје важна спона између
појединих градских насеља и саобраћајних праваца и преузима функцију транзитне саобраћајнице.
II.1.2. Карактеристике простора и урбанистички
показатељи
Постојећа и планирана (по Генералном плану) намена простора у обухвату Плана је породично становање
средњих густина.
Просечна густина насељености на простору у обухвату Плана износи 40,4 ст./ha.
Постојећи степен искоришћености земљишта у обухвату је С= 28, што је мање од дозвољеног по Генералном
плану за ту зону, а степен изграђености износи К= 0,5, што
је половина од дозвољеног за зону породичног становања
средњих густина.
Дуж Улице Ослобођења није успостављена јасно дефинисана грађевинска линија – постоје објекти који су
изграђени на самој линији регулације према улици, па чак
и излазе ван парцеле, док су поједини објекти удаљени
и преко 10m унутар парцеле. Удаљеност око 3-5m је
најзаступљенија.
II.2. Геолошке и хидролошке карактеристике терена
II.2.1. Геолошки састав земљишта
На бази прикупљених података на терену, као и на
основу реинтерпретације ранијих истраживања ширег
подручја, а првенствено на основу „Инжењерско-геолошке
карте Смедерева“, утврђено је да терен обухваћен Планом
изграђен претежно од творевина седиментног порекла,
квартарне и терцијарне старости.
II.2.2. Инжењерско-геолошке и хидрогеолошке
карактеристике терена
На основу података добијених из фонда постојеће
документације, констатовано је да је ниво подземних вода
на овом простору релативно дубок (до дубине од 10m није
констатована подземна вода), тако да битно не утиче на
својства геолошке средине која се односи на предметни обухват. Обзиром да на испитиваном подручју нису констатовани значајнији површински токови, биће речи само о
хидрогеолошкој функцији појединих средина.
Део квартарних наслага, првенствено лес, делувијалне
и пролувијалне глине, по карактеру и типу порозности, као
и по положају и конструкцији, могу се сврстати у релативно „боље“ хидрогеолошке колекторе, за разлику од погре-
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бене земље и лесоидних глина које су по хидрогеолошкој
функцији „лошији“ колектори.
Може се претпоставити да, услед већих сезонских падавина, постоји могућност појаве подземне воде на контакту леса и погребене земље (на дубинама од 5–10m), и то у
виду слабијег процеђивања.
У основи, подземне воде битно не утичу на предвиђену
локацију.
На основу рекогносцирања на терену, као и увидом у постојећи фонд геолошке документације, а првенствено на основу „Инжењерско-геолошке карте Смедерева“, утврђено је да терен у обухвату Плана према својим
инжењерско геолошким карактеристикама спада у групу
изразито повољних и стабилних делова терена. Укупно гледано, на ширем подручју, према својим геомеханичким карактеристикама, овај терен се одликује изузетно повољним
физичко-механичким својствима, тако да је на предвиђеној
парцели могућа изградња већих објеката са великим специфичним оптерећењем.
III ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
III.1. Подела грађевинског земљишта на јавно
и остало грађевинско земљиште
У граници Плана дефинише се основна подела
земљишта на:
■ Јавно грађевинско земљиште, предвиђено за
изградњу / реконструкцију:
- Улица Ослобођења,
- део Улице Лукијана Мушицког и део Улице Ужичке,
непосредно у зони раскрснице,
- део нове саобраћајнице која почиње од раскрснице
улица Ослобођења и Кајмакчаланске,
- Улице Јела и Улице Девет Југовића,
- комуналне инфраструктуре,
- јавног зеленила.
■ Остало грађевинско земљиште – земљиште изван
ових површина, намењено за стамбену изградњу.
Површина планираног јавног грађевинског земљишта
(саобраћајнице и инфраструктура) износи 1,64 ha, а површина осталог грађевинског земљишта износи 7,91 ha.
III.2. Опис и критеријуми поделе на зоне и целине
према планским карактеристикама
Критеријуми поделе на типичне зоне су:
- постојећа и планирана намена површина у обухвату;
- карактер планираних захвата у простору (саобраћајно
и инфраструктурно опремање, изградње на осталом
грађевинском земљишту).
III.3. Подела на типичне урбане зоне и целине
У граници планског подручја се издвајају карактеристичне зоне:
Зона А – Јавно грађевинско земљиште
У зони А предвиђају се следеће целине:
Целина А1 – Саобраћајне површине и комунална ин
фраструктура
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Целина А2 – Зелене површине
Зона Б – Остало грађевинско земљиште
III.4. Правила, услови и ограничења уређења
у типичним зонама
У складу са карактером дефинисаних зона, утврђују
се и правила, услови и ограничења уређења и коришћења
земљишта у њиховим границама.
III. 4.1. Правила, услови и ограничења у зони
јавног грађевинског земљишта
Зона А – Јавно грађевинско земљиште
Целина А1 - Саобраћајне површине и комунална
инфраструктура
Саобраћајнице
Дуж значајног дела ове саобраћајнице планира се промена ширине регулације. На појединим деоницама где није
могуће планирати одговарајућу ширину, задржава се ширина мања од потребне за категорију градских саобраћајница
којој припада. У попречном профилу коловоз садржи једну
саобраћајну траку по смеру и тротоар са обе стране коловоза. Ширина регулације дефинисана је на 9m.
Предвиђа се изградња ниша за аутобуска стајалишта.
У коридору планираних саобраћајница забрањена је
изградња објеката, постављање привремених монтажних
објеката, изузев инфраструктурне мреже и објеката.
Није предвиђено паркирање у коридору планираних
саобраћајница.
Инфраструктурна мрежа
Планирана техничка и комунална инфраструктурна
мрежа предвиђа се искључиво у коридору постојеће и планираних саобраћајница у обухвату Плана, односно у планираном јавном грађевинском земљишту.
За сваку врсту инфраструктурне мреже овим Правилима се утврђују коридори заштите и услови уређења и
грађења у овим коридорима:
Електроенергетска мрежа
Електроенергетска мрежа напонског нивоа 10kV у обухвату Плана се предвиђа као подземна. Утврђена зона заштите, према прописима, износи:
- DV 10 kV – минимум 2m обострано од далековода.
У заштитном појасу далековода није дозвољена
изградња објеката, као и вегетације високог растиња. Евентуална изградња у близини заштитног појаса условљена је
техничким прописима и условима надлежног дистрибутивног предузећа.
Телекомуникациона мрежа
За ранг ТТ-мреже у обухвату Плана (приступна ТТмрежа) не предвиђају се посебне зоне заштите.
Водоводна мрежа
Главни цевовод – зона заштите је 2,5 m обострано.
У појасу заштите забрањена је изградња објеката.
Услове за изградњу објеката у непосредној близини
издаје надлежно предузеће.
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Канализациона мрежа
Канализациона мрежа и колектор – зона заштите је
1,5 m обострано.
У појасу заштите забрањена је изградња објеката.
Услове за изградњу објеката у непосредној близини
издаје надлежно предузеће.
Целина А2 –Зелене површине
Јавне зелене површине се планирају у оквиру раскрсница и у оквиру регулације улице Ослобођења и нове
улице која представља део спољне попречне везе по Генералном плану.
У оквиру ове целине, није предвиђена изградња
објеката, осим траса и објеката техничке и комуналне инфраструктуре.
У оквиру ове целине забрањена је садња високог
растиња, због омогућавања саобраћајне прегледности.
III. 4.2. Правила, услови и ограничења у зони осталог
грађевинског земљишта
Зона Б - Остало грађевинско земљиште
У овој зони, која обухвата највећим делом изграђене
парцеле породичног становања, предвиђа се задржавање
постојеће намене – породично становање средњих густина.
У складу са тим, у зони се планира:
- могућност изградње породичних стамбених, стамбено-пословних или пословних објеката, у складу са Правилима грађења у овом Плану;
- могућност реконструкције, доградње и пренамене
постојећих објеката, или изградње помоћних и пратећих
објеката, до задовољења урбанистичких параметара
утврђених Правилима грађења у Плану.
Заступљеност пословања у оквиру породичних
стамбено-пословних објеката не може бити већа од 1/2 бруто површине обејкта.
У оквиру пословних објеката могуће је предвидети
становање, али његова заступљеност не може бити већа од
1/3 бруто површине објекта.
Делатности које се могу планирати у зони у оквиру стамбено–пословних објеката или као самосталне су
следеће:
- трговина (прехрана, роба широке потрошње и др.),
- услужно занатство (ситни занати различитих врста
који немају штетног утицаја на окружење),
- услужне делатности (за задовољавање локалних потреба становника),
- угоститељство (различити облици угоститељских
услуга – мотели, пансиони, ресторани, кафеи и сл.),
- здравство (апотеке, опште и специјалистичке ординације, амбуланте и сл.),
- социјалне заштите (сервиси за чување деце, вртићи,
играонице за децу, смештај и нега старих и изнемоглих
лица и др.),
- културе (галерије, библиотеке, читаонице, биоскопске и позоришне сале и др.),
- забаве (клубови забаве, кладионице и др.),
- спорта (спортски терени, теретане, вежбаонице и
др.),
- пословно-административних делатности (банке, поште, представништва, агенције, пословни бирои и сл.),
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- пољопривреде ( из домена услуга – пољопривредна
апотека, ветеринарска станица и сл. ),
- услужни сервиси (перионице возила и сл.), уколико
не угрожавају објекте на суседним парцелама,
- и друге делатности, уз услов да не угрожавају околину, животну средину и услове становања буком, гасовима, отпаднима материјама или другим штетним дејствима.
У овој зони није дозвољена изградња кланица, складишта секундарних сировина, сепарација песка и шљунка,
бетоњерки и сл.
Дозвољене делатности у зони подразумевају претходну проверу испуњености услова на нивоу Извода из Плана,
у погледу приступа, паркирања, начина снабдевања и сл.
III.5. Неопходна минимална опремљеност грађевинског земљишта саобраћајном и комуналном
инфраструктуром
За јавно грађевинско земљиште не утврђује се минимални ниво инфраструктурне опремљености.
Минимални ниво опремљености осталог грађевинског
земљишта подразумева:
- прикључење на јавни пут,
- прикључење на водоводну мрежу,
- прикључење на канализациону мрежу,
- прикључење на електроенергетску мрежу.
III.6. Општи и посебни услови заштите животне
средине, заштите од пожара, непогода и
уништавања
III.6.1. Заштита животне средине
Планом нису предвиђени садржаји који имају посебан
утицај на квалитет животне средине, а у постојећем стању
не постоје евидентирани посебни извори загађења који би
били особени за предметни простор (изузев општих извора загађења – саобраћаја и индивидуалног начина грејања
објеката).
На основу планских решења стање животне средине
је сведено на могући оптимум, кроз мере које се односе на:
- урбанистичке показатеље, односно оптимални коефицијент заузетости парцеле и већа одстојања између
објеката,
- инфраструктурну комплетну опремљеност простора,
- стварање претпоставки да се, када се стекну услови
за то, у обухвату Плана омогући изградња градске дистрибутивне гасоводне мреже.
III.6.2. Заштита од пожара
Урбанистичким решењима Плана испоштовани су општи услови заштите од пожара:
- прихватањем постојеће саобраћајне мреже којом се
омогућава несметано кретање противпожарних возила и
доступност свим парцелама,
- предвиђеном ширином планираних саобраћајница,
која омогућава несметан проток саобраћаја.
III.6.3. Заштита од непогода и уништавања
У планска решења одређена овим Планом уграђене
су и опште мере заштите од непогода и уништавања
кроз: планирање саобраћајне и инфраструктурне мреже,
утврђивања планираних намена и дозвољених делатности,
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поштовање заштитних коридора инфраструктурних система, и др.
Правилима грађења у овом Плану утврђују се урбанистички параметри и правила за изградњу објеката којима су
обухваћени и услови заштите од непогода и уништавања на
појединачним комплексима (дозвољене спратности, висина
и положај објеката, изградња громобранске мреже).
III.7. Биланс површина у обухвату Плана
Укупна површина простора третираног Планом
детаљне регулације је П = 9ha 55а.
- Површина јавног грађевинског земљишта је:
П = 1hа 64а.
- Површина осталог грађевинског земљишта је:
П = 7hа 91а.
III.8. Капацитети и потребно земљиште за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру
Саобраћајна инфраструктура
Планом детаљне регулације предвиђа се проширење
регулације улице Ослобођења на коридор преовлађујуће
ширине 9,0m, са коловозом ширине 6,0m и обостраним
тротоарима ширине 1,5m.
Планом се предвиђа изградња дела нове саобраћајнице
(део спољне попречне везе) од раскрснице улица
Кајмакчаланске и Ослобођења до границе плана. Коридор
ове улице се планира у ширини од 10,0m.
Планом се предвиђа и реконструкција улица Јела и
Девет Југовића, у постојећем габариту.
Површина земљишта за саобраћајнице у обухвату
Плана износи 1,48ha..
Комунална инфраструктура
За изградњу инфраструктурне мреже и објеката
у обухвату Плана није предвиђено издвајање посебног
земљишта, већ је ова мрежа комплетно планирана у дефинисаном коридору јавног грађевинског земљишта.
Водовод
Планом је предвиђена реконструкција / замена примарне водоводне мреже, и то:

полагањем нових цеви PE HD-100 D160 у дужини
од 825 m;

реконструкцијом свих постојећих водоводних
прикључака на PE D160 и на бочним улицама у делу који се
реконструише.
Фекална канализација
Фекална канализација се задржава у постојећем профилу, са постојећим капацитетом.
Атмосферска канализација
Изграђена је атмосферска канализација Ø300 од Улице Војводе Степе до Банатске и предвиђа се наставак ове
мреже до краја улице у истом профилу, у дужини од 655 m.
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Енергетска инфраструктура
Планом се предвиђа реконструкција постојеће надземне мреже напонског нивоа 10 kV, односно њена
изградња као подземне мреже дуж целог коридора Улице
Ослобођења, у укупној дужини од 855 m.
Нисконапонска постојећа мрежа 1 kV се задржава као
надземна и предвиђа се измештање постојећих стубова уз
ограде / планирану регулацију улице.
На овим стубовима се планира постављање расветних
тела јавне расвете.
Телекомуникациона инфраструктура
Телекомуникациона мрежа у обухвату Плана се задржава као надземна и предвиђа се измештање постојећих
стубова, где је то потребно, уз ограду / планирану
регулацију улице.
Поред овога, у коридору Улице Ослобођења се планира полагање PVC цеви Ø110, за потребе проширења тткапацитета.
Кабловски информацини системи ( ТВ, интернет)
Дуж улице у коридору/трупу тротоара планира се
постављање ПВЦ цеви Ø110 кроз коју би се водили каблови за дистрибуцију интернет сервиса, кабловског ТВ сигнала или других информационих система.
III.9. Попис парцела планираних за јавно земљиште
у обухвату Плана
У обухвату Плана се предвиђа ново јавно земљиште
за проширење појаса регулације саобраћајнице на деловима парцела: 8667, 8669, 8816, 8825, 8829/1, 8831, 8832/5,
8861, 8862/1, 8863, 8868, 8871, 8872, 8908, 8909, 8910, 8912,
8913, 8946, 8947, 8948, 8954, 8955, 8962, 8965/1, 8965/2,
8966, 8967, 8973, 8974, 8975, 8978, 8979, 8980, 8981, 8985/1,
8985/2, 8992, 8993, 8932/1, 8933, 9082, 9084, 9086, 9099,
9117, 9118, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 9124, 9125, 9126,
9127, 9128, 9129, 9130, 9131, 9132, 9133, 9134, 9135, 9147,
9158/1, 9158/2, 9158/3, 10592, 10595, 10605, 10606, 10609/2,
10610/7, 10613/3 (цела парцела), 10680, 10681, 10682,
10695, 10696, 10698, 10699, 10700, 10701, 10702, 10703,
10704, 10705/1, 10705/2, 10708/1, 10708/2, 10709/1, 10709/2,
10709/3, 10709/4, 10709/5, 10709/6, 10709/7, 10709/8,
10709/9, 10709/10, 10709/11, 10710/1, 10710/2 и 10710/3 новог премера К.О. Смедерево.
III.10. Средњорочни програм уређивања јавног
грађевинског земљишта у обухвату Плана
Уређивање јавног грађевинског земљишта у обухвату
Плана се односи на:
■ Реконструкцију Улице Ослобођења у граници обухвата Плана,
■ Изградњу дела нове саобраћајнице (део спољне
попречне везе),
■ изградњу траса и објеката планиране инфраструктурне мреже – водоводне, канализационе, електроенергетске, гасоводне и телекомуникационе.
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Дужина мреже (m)
Примарнa

Секундарнa
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Ком.

ИЗНОС
(дин.)

1

Реконструкција водоводне
мрежe са PE HD-100D160

2

Реконструкција чворишта
бочних улица на вод. мрежу

19

950 000,00

3

Израда кућних водоводних
прикључака

98

1 960 000,00

4

Реконструкција водоводне
мреже у бочним улицама

5

Атмосферска канализација
Ø300

1094

6

Електроенергетска мрежа

820m (10kV)

7

Јавна расвета 1 kV

8

Телекомуникациона мрежа

9

Реконструкција улице са
припадајућим раскрсницама

10

Реконструкција
припадајућих улица

11

Експропријација земљишта

1308

1 962 000,00

100m (PE D63)
90m (PE D90)
60m (PE D160)
100m (PE D110)

420 000,00

656 400,00
902m (1kV)

3.262.600,00

967m
907m

500 000,00
19
(ТТ-окна MSAN)

8 703 360,00

1 308

49 442 400,00

320

8 064 000,00
УКУПНО:
4871,6m²

75 920 760,00
3 896 800,00

УКУПНО:

79 817 560,00

Табела. 2: Преглед средстава потребних за уређење јавног грађевинског земљишта у обухвату Плана
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, учешће инвеститора и др.)
Рок за проглашење и спровођење потребног новог јавног грађевинског земљишта је највише 3 године
од дана објављивања Плана, а изградња/реконструкција
саобраћајница и инфраструктурне мреже условљена је
обезбеђивањем буџетских или других средстава које обезбеди локална самоуправа.
IV ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
IV.1. Општи део
У Плану детаљне регулације Правила грађења су
утврђена као:
Правила грађења за јавно грађевинско земљиште
- Зона А
Целина А1 – Саобраћајне површине и комунална
инфраструктура
Целина А2 – Зелене површине
Правила грађења за остало грађевинско земљиште
- Зона Б

IV.2. Правила грађења за јавно грађевинско земљиште
– Зона А
IV.2.1. Целина А1 – Саобраћајне површине и комунална инфраструктура
Саобраћајне површине
Постојећа саобраћајница Улица Ослобођења се реконструише на рачун делова ободних парцела,
Реконструкцијом се задржавају две саобраћајне траке
за двосмерни саобраћај, ширине 2х3,0m и формирају тротоари са обе стране коловоза, ширине 1,50m.
Реконструкцијом саобраћајнице у појасу њене
регулације планирана је и реконструкција свих раскрсница на којима се прикључују бочне саобраћајнице које се
уливају у улицу Ослобођења.
У појасу регулације саобраћајнице предвиђа се
изградња ниша аутобуских стајалишта за јавни градски
превоз (по једно стајалиште за сваки од саобраћајних смерова).
Секундарне нове саобраћајнице, као приступне
будућим парцелама, овим Планом се предвиђају као јавне
двосмерне, без тротоара.
Саобраћајница која је планирана као део спољне попречне везе предвиђена је са ширином коловоза од 6,0m, са
две саобраћајне траке и обостраним тротоарима од 2,0m.
Коловозна конструкција свих саобраћајница се планира за средње тешки саобраћај.
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Комунална инфраструктура
Реализација ових садржаја спроводи се на основу синтезног пројекта свих инфраструктурних мрежа, којим ће се
утврдити међусобни положаји свих инсталација, а овим
Планом се утврђују капацитети, правци и основна правила њиховог полагања.
Електроенергетска мрежа
При изградњи нове восокопонске мреже, предвидети
следећа правила полагања:
- Сви водови 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);
- На местима пресецања високонапонских каблова и
улице предвидети постављање одговарајућих цеви у трупу
улице, за провлачење каблова;
- Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација морају се задовољити минимална прописана
растојања заштите;
- Планирану ТС предвидети у коридору јавног грађевинског земљишта (изван тротоарске површине);
- Светиљке јавне расвете постављати на постојеће
(или измештене) стубове нисконапонске мреже.
Телекомуникациона мрежа
При изградњи подземне тт-мреже предвидети следећа
правила полагања:
- 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;
- Јавне телефонске говорнице могу се постављати
према потреби на местима где постоји могућност полагања
прикључног кабла и где је фреквентност људи велика (аутобуска стајалишта).
Водоводна мрежа
При изградњи нове водоводне мреже, предвидети
следећа правила полагања:
- Мрежа се поставља испод коловоза, на око 1,0m од
његове ивице;
- Дубина укопавања: минималнo 1,0-1,2m;
- Мрежа се полаже на прописаној удаљености од планиране електро и тт-мреже;
- Ако се у истом рову полажу водови других инсталација морају се задовољити минимална прописана
растојања заштите.
Мрежа фекалне канализације
Није предвиђена изградња нове канализационе мреже, те се овим Планом не утврђују посебна правила за
њену изградњу. У случају потребе накнадне изградње или
реконструкције постојеће мреже, исту је могуће реализовати на основу овог Плана, уз примену општих услова за
изградњу ове врсте инсталација.
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Мрежа атмосферске канализације
- Мрежа се поставља паралелно са фекалном канализацијом, испод коловоза, на око 1,0m од његове ивице, са
супротне стране од водоводне мреже;
- Дубина укопавања: минималнo 1,0m;
- Мрежа се полаже на прописаној удаљености од планиране електро и тт-мреже;
IV.2.2. Целина А2 – Зелене површине
Јавне зелене површине одређене овим Планом уређују
се у складу са расположивом површином, уз примарно
обезбеђење саобраћајне прегледности.
Мање површине (у оквиру раскрсница) решавати као
затравњене површине.
Компактне веће зелене површине уређују се на основу
посебних пројеката хортикултурног уређења (распоред и
тип површина, садни материјал и др.), уз поштовање функционалних захтева окружења, дефинисаних у овом Плану.
IV.3. Правила грађења за остало грађевинско
земљиште – Зона Б
Намена објеката који се могу градити
У овој зони на грађевинској парцели могу се градити:
- Породични стамбени објекти,
- Породични стамбено-пословни објекти,
- Пословни објекти.
Уз ове објекте, до задовољења урбанистичких
показатеља предвиђених за зону, на парцели је могућа
изградња помоћних и пратећих објеката (гараже, оставе,
котларнице, магацини и др.)
Тип објеката на парцели
Објекти се у овој зони могу градити као:
- слободностојећи,
- двојни или у прекинутом низу,
- у непрекинутом низу.
Услови за формирање парцеле
Минимална површина грађевинске парцеле у овој
зони је:
- за слободностојеће стамбне и објекте у прекинутом
низу – 300m²,
- за слободностојеће стамбено-пословне и пословне
објекте – 500m²,
- за објекте у непрекинутом низу – 250m².
Максимална површина парцеле је 1.500m².
Минимална ширина фронта грађевинске парцеле је:
- за слободностојеће стамбене објекте – 12,0m,
- за слободностојеће стамбено-пословне или пословне објекте – 15,0m,
- за објекте у прекинутом низу – 10,0m,
- за објекте у непрекинутом низу – 8,0m.
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Урбанистички показатељи
Максимални урбанистички показатељи у овој зони су:
Индекс заузетости земљишта С= 40;
Индекс изграђености К= 1,0.
Положај грађевинске линије
У начелу, минимално растојање између грађевинске и
регулационе линије за објекте чија је изградња дозвољена
у зони је 3,0m.
За изграђене објекте задржава се постојећа грађевинска линија, с тим да је код објеката постављених на
већој удаљености од регулације од 3,0m могућа доградња у
уличном делу, до прописаног удаљења од 3,0m.
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза, ово растојање утврђује се Изводом из Плана, водећи рачуна о постојећој и планираној
изградњи на суседним парцелама.
Положај објекта у односу на границе грађевинске
парцеле (испади и отвори на објектима)
Најмање дозвољено растојање основног габарита
(без испада) и линије суседне грађевинске парцеле за породичне стамбене, стамбено-пословне и пословне објекте је:
- за слободностојеће објекте:
- на делу бочног дворишта северне оријентације 1,5m,
- на делу бочног дворишта јужне оријентације
2,5m,
- за двојне или објекте у прекинутом низу на бочном
делу дворишта
4,0m,
- за први или последњи објекат у непрекинутом низу 3,0m.
Oбјекти се могу градити и ближе линији суседне парцеле на делу бочног дворишта северне оријентације, тј. на
растојању од 1,0m, у ком случају је растојање објекта на
делу бочног дворишта јужне оријентације на суседној парцели минимално 3,0m.
Уколико је на суседној парцели већ изграђен објекат
на синору, на парцели може да се планира нов објекат на
том синору без сагласности суседа. У том случају грађење
објекта је условљено ширином слободног пролаза на
припадајућој парцели у делу бочног дворишта (мин. 4,0m),
а такође мора бити задовољен услов у погледу међусобне
удаљености објеката, с обзиром на планирану висину, а то
је 1/2 висине вишег објекта.
За грађење објеката свих намена у зони испади (еркери, доксати, балкони, улазне надстершнице са или без стубова и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту 1,20m, али
укупна површина грађевинских елемената не може прећи
50% површине уличне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
северне односно западне оријентације (најмањег растојања
од 1,50m) – 0,60m, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 30% површине фасаде изнад
приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту претежно
јужне односно источне оријентације (најмањег растојања
од 2,50m) – 0,90m, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 30% површине фасаде изнад
приземља;
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- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег
растојања од стражње линије суседне грађевинске парцеле од 5,00m) – 1,20m, али укупна површина грађевинских
елемената не може прећи 30% површине фасаде изнад
приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати на
објекат (предњи део) ако је грађевиснка линија 3,0m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину
до 0,9m. Степенице којима се савладава висина преко 0,9m
улазе у габарит објекта. Отворене спољне степенице које се
постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.
Подземне етаже објекта се могу постављати изван
грађевинске линије, али не могу прећи регулацију, односно
границу суседне парцеле.
За грађење и реконструкцију објеката на линији суседне парцеле као и на удаљеностима од суседне парцеле
мањим од 1,0m, на делу објекта према суседној парцели се
не могу предвиђати нити накнадно изводити отвори, изузев фиксних отвора који би служили искључиво за нужно
осветљење просторије.
За случај градње објеката на синору, неопходна је писмена сагласност суседа оверена у Суду. Положај кровних
равни код изградње таквих објеката предвидети тако да
обезбеђује објекте на суседним парцелама.
На бочним фасадама објеката који су од границе суседне грађевинске парцеле постављени на удаљености од
1,0 до 3,0m, могу се предвидети само отвори са високим
парапетом минималне висине 1,8m за вентилацију или фиксни „стаклени зидови‘‘ за нужно осветљење просторија.
Најмања дозвољена удаљеност објеката према
врсти и намени
Међусобна удаљеност објеката утврђена је у односу на начин постављања објеката на грађевинској парцели, као и у односу на њихову спратност, и услове осунчања
објеката у непосредном додиру и окружењу.
Међусобна удаљеност објеката, осим објеката у непрекинутом низу, је минимално 1/2 висине вишег објекта,
али не мање од 4,0m.
Спратност и висина објеката
Максимална дозвољена спратност објеката у зони је
П+1+Пк (приземље, спрат и поткровље).
Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Висина објекта – растојање од нулте коте објекта до
коте слемена – може бити максимално 12,0m.
Висина надзитка поткровне етаже износи максимално 1,8m, рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном
случају.
Утврђивање коте приземља
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту
нивелете јавног или приступног пута, односно према
нултој коти објекта.
Кота приземља објеката на равном терену не може
бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута,
односно треба да је у односу на нулту коту објекта виша
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за минимално 0,15m а највише 1,20m, уколико се не гради
подрум или сутерен.
Код објеката са подрумом или сутереном коту
приземља усагласити тако да максимално 1/3 висине подрума буде изнад земље, док код сутерена треба омогућити
максимално 2/3 висине изнад земље, како би се обезбедило правилно проветравање и осветљавање подрумских, односно сутеренских просторија, при чему је минимум коте
приземља 0,9m изнад коте терена.
За објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута,
кота приземља може бити највише 1,20m нижа од коте нивелете пута.
За објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота приземља објекта одређује се према правилима за раван терен.
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем
преко приватног пролаза, кота приземља се одређује Изводом из Плана, према општим правилима и месним условима.
Начин ограђивања парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом
оградом до висине 0,90m (рачунајући од коте тротоара),
или транспарентном оградом до висине 1,40m.
Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом висине до 1,40m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни општински орган.
Зидана непрозирна ограда између парцела може да се
подиже до висине 1,40m уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду
на грађевинској парцели која се ограђује.
Услови за приступ парцели и паркирање возила
Приступ парцели по правилу треба да буде са јавног
пута – улице, и то када парцела најмање једном својом
страном директно излази на јавну површину, или индиректном везом са јавним путем, преко приватног пролаза, с тим да његова ширина не може бити мања од 2,50m
Координате нових међних
тачака парцеле
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(односно 3,50m ако се на тој парцели планира стамбенопословна или пословна намена).
Смештај сопствених возила за породичне стамбене,
стамбено-пословне и пословне објекте решавати у оквиру
сопствене парцеле, изван површине јавног пута, изградњом
паркинга или гаража, и то по принципу 1 паркинг/гаражно
место на 1 стан, односно 1 паркинг/гаражно место на 70m²
пословног простора.
Прикључење објекта на инфраструктурну мрежу
Објекти у овој зони прикључују се на постојећу, односно планирану јавну инфраструктурну мрежу у коридору
саобраћајнице, у складу са условима надлежних дистрибутивних предузећа и одредбама овог Плана.
Услови за озелењавање и уређење парцеле
Учешће зеленила на парцелама у овој зони је минимално 20%. У зелене површине се не рачунају унутрашње
колске комуникације и отворене паркинг-површине.
Зелене површине организовати тако да не угрожавају
функционисање објекта на парцели, као и објеката на суседним парцелама.
У оквиру уређења парцеле предвидети простор за
постављање посуде за смеће.
Одвођење површинских вода са парцеле регулисати
према улици, односно јавној атмосферској канализацији.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се
усмеравати према другој парцели. Део вода могу да приме
слободне, односно зелене површине, зависно од њихове величине.
V ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Овим Планом утврђују се аналитичко-геодетски
елементи – елементи обележавања за јавно грађевинско
земљиште. Њима је је дефинисано раздвајање јавног
од осталог грађевинског земљишта за сваку парцелу појединачно, а у складу са планираном регулацијом
саобраћајница.
Координате међних тачака раздвајања јавног од осталог земљишта:
Координате нових међних
тачака парцеле

X

Број
детаљне
тачке

Y

7493832.7035

4944665.4832

41

7493959.2209

4944727.8158

7493838.3339

4944668.4821

42

7493911.0412

4944823.6298

3

7493857.4716

4944686.3419

43

7493919.5618

4944834.4628

4

7493858.9134

4944699.1603

44

7493927.7655

4944845.4312

5

7493859.3100

4944702.4300

45

7493936.8025

4944857.5137

6

7493859.5169

4944702.3944

46

7493938.6555

4944859.9964

7

7493859.6414

4944705.9606

47

7493940.7656

4944860.3265

8

7493860.0780

4944718.4582

48

7493983.5521

4944818.8224

9

7493860.1727

4944722.8380

49

7493980.2783

4944810.6216

10

7493860.8800

4944724.1336

50

7493971.9891

4944791.4652

11

7493862.3214

4944724.7836

51

7493959.7835

4944773.1476

Број
детаљне
тачке

Y

1
2

X
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12

7493851.3500

4944723.3600

52

7493958.0874

4944770.6022

13

7493851.8836

4944737.9140

53

7493949.4694

4944760.1739

14

7493904.2693

4944717.5492

54

7493944.0633

4944754.5639

15

7493884.7614

4944722.4533

55

7493946.8917

4944749.5727

16

7493875.5743

4944726.1714

56

7493953.6518

4944756.4101

17

7493864.2647

4944730.7430

57

7493962.6100

4944767.4800

18

7493861.4029

4944732.9622

58

7493963.9615

4944769.5083

19

7493861.8911

4944742.9651

59

7493969.4600

4944777.7600

20

7493862.8020

4944747.4484

60

7493976.5100

4944788.2300

21

7493864.2402

4944752.9804

61

7493978.8300

4944793.2900

22

7493866.5693

4944759.9451

62

7493985.3700

4944808.5400

23

7493850.7496

4944757.3745

63

7493988.3203

4944816.1235

24

7493841.3140

4944757.7135

64

7493991.4600

4944823.6400

25

7493859.9100

4944767.0300

65

7493996.2227

4944833.5958

26

7493862.0675

4944772.1785

66

7493998.3200

4944837.9800

27

7493864.9135

4944777.5810

67

7493994.4000

4944841.7200

28

7493873.2703

4944774.0648

68

7493987.9200

4944843.9100

29

7493880.8437

4944785.2364

69

7493982.6100

4944846.6300

30

7493871.5050

4944787.8123

70

7493970.2200

4944853.0700

31

7493875.4927

4944793.5826

71

7493959.8826

4944857.9377

32

7493887.2472

4944793.3778

72

7493947.9654

4944863.3183

33

7493891.1944

4944795.3247

73

7493945.4006

4944867.0311

34

7493900.2826

4944809.9511

74

7493945.3004

4944869.1751

35

7493890.3785

4944844.1753

75

7493950.4596

4944876.3920

36

7493889.8418

4944859.4403

76

7493961.5280

4944891.8751

37

7493948.1598

4944715.8484

77

7493965.4500

4944915.9300

38

7493929.8854

4944748.4533

78

7493976.8960

4944910.9386

39

7493926.9973

4944752.7239

79

7493982.1100

4944907.5400

40

7493917.3163

4944767.0394

80

7493993.2685

4944899.3684

Координате нових међних
тачака парцеле

Координате нових међних
тачака парцеле

X

Број
детаљне
тачке

Y

X

4944896.5118

181

7494447.1900

4945187.9078

7494005.8585

4944890.0984

182

7494447.2646

4945189.7510

83

7494013.1921

4944884.6854

183

7494457.7767

4945185.9505

84

7494029.0181

4944873.0041

184

7494460.8510

4945191.2000

85

7494039.6348

4944865.1678

185

7494460.3815

4945191.4009

86

7494041.8019

4944863.5683

186

7494453.0857

4945195.9666

87

7494045.4820

4944860.8520

187

7494454.4900

4945198.3800

88

7494048.3765

4944865.5515

188

7494457.2300

4945202.6300

89

7494042.9011

4944869.5930

189

7494460.2800

4945208.2500

90

7494032.2843

4944877.4293

190

7494470.8500

4945229.7200

91

7494016.5483

4944889.1106

191

7494471.2900

4945230.3900

92

7494009.1196

4944894.5274

192

7494473.4000

4945235.1700

93

7493996.5296

4944903.7974

193

7494480.9915

4945230.0965

Број
детаљне
тачке

Y

81

7493997.1482

82
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94

7493984.9420

4944912.2832

194

7494483.7600

4945236.6300

95

7493983.8305

4944918.1871

195

7494489.7979

4945251.7865

96

7493977.9711

4944923.5348

196

7494491.7501

4945257.5276

97

7493992.3467

4944925.8346

197

7494493.7212

4945263.7832

98

7494011.7256

4944940.5880

198

7494496.0215

4945271.8069

99

7494017.8674

4944944.6885

199

7494498.9110

4945281.8859

100

7494028.9502

4944951.4934

200

7494502.9871

4945296.1040

151

7494232.0112

4945079.1658

201

7494504.7168

4945301.1705

152

7494244.9275

4945094.7033

202

7494507.4839

4945305.6853

153

7494249.6926

4945094.4990

203

7494510.5400

4945309.0000

154

7494254.6016

4945096.3812

204

7494513.0578

4945310.5863

155

7494254.9986

4945085.6862

205

7494495.5366

4945302.0621

156

7494260.8976

4945089.7483

206

7494498.4332

4945312.8774

157

7494269.2409

4945094.7169

207

7494498.5893

4945316.9259

158

7494263.2692

4945101.6859

208

7494496.8536

4945320.5868

159

7494269.7523

4945105.3245

209

7494493.0148

4945323.2618

160

7494281.7186

4945111.6150

210

7494489.6243

4945323.6958

161

7494289.5200

4945115.5000

211

7494478.5101

4945323.0329

162

7494295.8200

4945118.6000

212

7494473.6000

4945322.7400

163

7494312.2654

4945116.1218

213

7494461.0150

4945321.5497

164

7494332.1631

4945134.0542

214

7494458.1022

4945321.2741

165

7494341.7436

4945137.5347

215

7494511.6929

4945331.6942

166

7494342.3100

4945138.1100

216

7494542.5830

4945329.0733

167

7494342.6790

4945140.3237

217

7494550.1470

4945329.9852

168

7494347.5337

4945142.3237

218

7493889.1279

4944824.2664

169

7494349.2480

4945140.0009

219

7494430.8300

4945134.4200

170

7494360.0115

4945143.2271

220

7494430.2319

4945131.2199

171

7494380.1221

4945149.0923

221

7493850.6300

4944702.4100

172

7494401.7960

4945155.6482

222

7493898.7700

4944822.4100

173

7494408.3110

4945158.2689

223

7493966.0200

4944912.0000

174

7494419.9157

4945164.2768

224

7493963.6800

4944918.7300

175

7494432.4245

4945173.0601

225

7493976.8600

4944924.7300

176

7494432.2682

4945159.4513

226

7494235.2200

4945083.9300

177

7494434.2400

4945157.3500

227

7494300.3300

4945111.0900

178

7494434.5700

4945156.3500

228

7494463.2600

4945194.6500

179

7494434.8000

4945153.9200

229

7494321.2900

4945129.4300

180

7494433.7573

4945147.2921

VI ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ
VI.1. Саобраћајна мрежа
Правила регулације за саобраћајнице утврђена су
саобраћајним решењем, односно Правилима парцелације
(дефинисањем аналитичко-геодетских елемената за планирану саобраћајну мрежу).

Регулационим решењем (Прилог 7 у графичком делу
Плана) одређена је преовлађујућа регулациона линија
саобраћајнице Улице Ослобођења у појасу ширине 9,0m, као
и положај грађевинских линија на осталом грађевинском
земљишту према регулацији ове саобраћајнице.
Због потребе остваривања регулације улице, предвиђа
се рушење 2 стамбенa објекта, лошег бонитета и 6 помоћних
објеката.
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VI.2. Инфраструктурна мрежа
Комплетна инфраструктурна мрежа у обухвату Плана води се коридорима саобраћајница, односно у јавном
грађевинском земљишту.
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;
- атмосферска канализациона мрежа – испод коловоза,
паралелно са фекалном канализацијом, са супротне стране
од водоводне мреже, на око 1,0m удаљености од ивице коловоза;
- електроенергетска мрежа – испод тротоара;
- телекомуникациона мрежа – испод тротоара, супротног од вођења електроенергетске мреже и у путном појасу.
VI.3. Правила регулације на осталом грађевинском
земљишту
Правила регулације за изградњу објеката на осталом грађевинском земљишту су дефинисана утврђивањем
положаја планиране грађевинске линије у односу на планирану регулацију саобраћајница, односно дефинисањем
услова за регулацију постојећих објеката – у Правилима
грађења овог Плана.
VII ПРАВИЛА НИВЕЛАЦИЈЕ
VII.1. Саобраћајна мрежа
Постојећа
нивелација
саобраћајнице
Улице
Ослобођења се задржава.
Подужна нивелација планиране саобраћајнице се
дефинише тако да се обезбеди одводњавање коловозних површина, али и несметано укључење система ових
саобраћајница. Планирани подужни нагиб саобраћајнице
је различит.
Попречни нагиб планиране саобраћајнице се утврђује
на 2,5%.
VII.2. 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.
VII.3. Нивелација осталог грађевинског земљишта
Постојећи елементи нивелације на осталом
грађевинском земљишту се овим Планом, у начелу, не
мењају.
Приликом изградње или реконструкције садржаја на
осталом грађевинском земљишту, на нивоу Извода из Плана ће се утврђивати елементи нивелације парцела, односно
њихово уклапање у саобраћајнице.
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VIII МЕРЕ ЗАШТИТЕ
И ПОСЕБНИ УСЛОВИ

VIII.1. 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).
IX ИНСТРУМЕНТИ И СМЕРНИЦЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
IX.1. Урбанистички инструменти за реализацију на
јавном грађевинском земљишту
Реализација планских решења на јавном грађевинском
земљишту (изградња саобраћајница и траса комуналне и
техничке инфраструктуре) спроводи се на основу Извода
из Плана, у складу са Правилима уређења и грађења у овом
Плану, а на основу пројекта инфраструктуре.
У фази реализације садржаја на јавном грађевинском
земљишту прибављају се Законом прописани услови и
мишљења надлежних предузећа и институција за изградњу
ових садржаја.
У случају потребе изградње инфраструктурне мреже
или објеката који нису предвиђени овим Планом (изградња
гасоводне мреже, реконструкција или проширење капацитета постојећих система и сл.), а у јавном грађевинском
земљишту – могуће је на основу Извода из Плана омогућити
њихову реализацију.
IX.2. Урбанистички инструменти за реализацију на
осталом грађевинском земљишту
Спровођење Плана на осталом грађевинском
земљишту врши се на основу Извода из Плана, у складу са
Правилима грађења и уређења дефинисаним овим Планом,
уколико постоји формирана грађевинска парцела у складу
са овим Правилима.
За парцелацију, односно препарцелацију – у циљу
формирања одговарајуће грађевинске парцеле – потребна је израда Урбанистичког пројекта којим ће се дефинисати услови за формирање парцеле у складу са Правилима у Плану.
X САСАТАВНИ ДЕО ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
План детаљне регулације састоји се из три свеске:
текст плана, графички прилози и документација плана.
Графички део плана садржи следеће графичке прилоге:
1. Шира ситуација са границом Плана;
2. Извод из ГП ‚‘Смедерево 2020.‘‘;
3. Постојеће стање намене простора;
4. План поделе на јавно и остало грађевинско
земљиште;
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5. План намене површина са поделом на типичне
целине;
6. План парцелације;
7. Регулационо решење;
8. План саобраћаја са нивелационим решењем;
9. План комуналне инфраструктуре.
Документација Плана садржи следеће:
- Програм за израду Плана детаљне регулације за
реконструкцију Улице Ослобођења у Смедереву;
- Одлука о приступању изради Плана дет аљне
регулације;
- Копија дискете са дигиталним катастарским планом
овереним од стране Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности Смедерево;
- Уверење о идентификацији за катастарске парцеле
новог премера издати од стране Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности Смедерево;
- Изводи из поседовних листова за катастарске парцеле издати од стране Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности Смедерево;
- Топографски план оверен од стране Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности Смедерево;
- Захтеви обрађивача плана и достављени подаци о
стању и потребама развоја система комуналне и техничке
инфраструктуре надлежних предузећа:
ПД за за дистрибуцију ел. енергије ЦЕНТАР д.о.о.
Крагујевац, ЕД ‚‘Електроморава‘‘ Пожаревац – Смедерево,
број 3184-06, од 08.08.2007. године
- ЈКП „Водовод“ Смедерево, број 05-4/284-1, од
06.09.2007. године
- „Телеком Србија“ а.д. ИЈ Смедерево – Служба за
мрежу, број 6937/1, од 13.12.2006.године
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
У складу са Одлуком о приступању изради Плана
детаљне регулације за реконструкцију Улице Ослобођења
у Смедереву, за исти се не ради Стратешка процена утицаја
на животну средину.
План детаљне регулације за реконструкцију Улице
Ослобођења, у Смедереву, ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ‚‘Службеном листу града Смедерева‘‘.
Број 350-260/2008-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.
159.
На основу члана 30. став 2. Закона о водама („Службени гласник Републике Србије“, број 46/91, 53/93, 67/93,
48/94, 54/96 и 101/2005-др.закони), Уредбе о утврђивању
Општег плана за одбрану од поплава за период од 2008.
до 2013. године („Службени гласник Републике Србије“,
број 60/2008), члана 32., 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),
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Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године донела је
О П Ш Т И

П Л А Н

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД
ОД 2009. ДО 2014. ГОДИНЕ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Одбрана од поплава изазваних појавом повишених спољних, унутрашњих, подземних и бујичних вода
(у даљем тексту: одбрана од поплава) на територији града Смедерева организује се и спроводи у складу са Законом о водама („Службени гласник Републике Србије“, број
46/91... 54/96), Законом о заштити од елементарних и других већих непогода („Службени гласник СРС“, број 20/77...
52/89; „Службени гласник Републике Србије“, број 53/93...
48/94) и Општим планом за одбрану од поплава Републике
Србије на период 2008 – 2013. године („Службени гласник
Републике Србије“, број 60 од 13.07.2008. године), у даљем
тексту: Општи план.
2. Одбрана од поплава на територији града Смедерева организује се и спроводи према општем и оперативном
плану одбране од поплава на територији града Смедерева (у даљем тексту: општи и оперативни план града), а по
јединственим критеријумима одбране за свих 11 градских
месних заједница и 27 сеоских месних заједница.
3. Општи план града, доноси Скупштина града Смедерева за време од пет година (2009.-2014.године).
Оперативни план града, а на основу Општег плана, доноси Скупштина града Смедерева до 30. новембра
текуће за наредну годину.
4. Одбрану од поплава на територији града Смедерева организује и спроводи Градски штаб за одбрану од поплава и заштиту од ерозије града Смедерева (у даљем тексту: Градски штаб), повереници месних заједница за одбрану од поплава (у даљем тексту: повереници МЗ), уз
ангажовање предузећа којима је поверено одржавање заштитних објеката од поплава и непосредно вршење послова и задатака одбране од поплава, као и јавних комуналних предузећа, градских виталних служби и привредних предузећа која учествују у одбрани од поплава и
представљају посебну целину у одбрани од поплава.
5. Одбраном од поплава на територији града Смедерева руководи председник Штаба за одбрану од поплава и заштиту од ерозије града Смедерева (у даљем тексту: председник Градског штаба) на основу и у оквиру овлашћења
утврђених решењем градоначелника града Смедерева и
овим планом. Председник Градског штаба, као главни руководилац одбране од поплава, има заменика, помоћнике,
поверенике и чланове Штаба.
Одбраном од поплава на подручјима градских и сеоских месних заједница руководи повереник или председник савета МЗ који има заменика.
Заменик председника штаба из ст. 1. ове тачке
замењује председника у случају његове одсутности, спречености и при вишесменском раду при спровођењу одбране од поплава, са свим овлашћењима руководиоца којег
замењује.
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6. Одбрана од поплава организује се и врши у зависности од степена опасности, а према следећим фазама:
припрема за одбрану, редовна одбрана, ванредна одбрана
и ванредно стање.
Одговарајућа фаза одбране од поплава изазваних
спољним водама спроводи се у складу са републичким општим планом одбране од поплава и републичким оперативним планом одбране од поплава за текућу годину.
Одговарајућа фаза одбране од бујичних поплава наступа појавом кише јаког интензитета и дужег трајања.
Одговарајућа фаза одбране од унутрашњих вода наступа при појави јачих локалних падавина које не могу
бити обухваћене комуналним канализационим системом.
Одговарајућа фаза одбране од подземних вода наступа
повећањем нивоа подземних вода.

2. Повереници МЗ одговорни су за припреме и одбрану од поплава на подручју своје МЗ:
1) одговорни су за организовање припрема за одбрану
од поплава на свом подручју;
2) врше непосредан увид у стање на угроженом
подручју и редовно достављају информације Градском
штабу и Градском центру за обавештавање и узбуњивање;
3) обезбеђују потребну механизацију, ангажовање
људства и спровођење радова и мера на подручју МЗ;
4) организују и руководе хитним радовима и мерама
на угроженом подручју;
5) обезбеђују подизање општег нивоа информисања и
знања о поплавама на подручју МЗ;
6) председници савета МЗ су повереници Градском
штабу.

II - РАДОВИ И МЕРЕ
ИЗВАН ПЕРИОДА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
– ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

3. Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ)
врши прогнозе и најаве наиласка поплавних таласа и других атмосферских непогода. РХМЗ врши редовну анализу хидролошких и метеоролошких услова и по потреби
доставља извештај Центру за обавештавање и узбуњивање.

1. Градски штаб стара се о спровођењу превентивних мера одбране од поплава и дужан је да уз стручну
помоћ Градске управе и Дирекције за изградњу, урбанизам
и грађевинско земљиште града Смедерева:
1) обезбеди потребна истраживања, студије и пројекте
ради предузимања мера и радова за неопходно повећање
степена сигурности одбране од поплава;
2) предложи нацрт општег и оперативног плана града,
као и њихово ажурирање, допуну и надградњу;
3) до 1. октобра текуће године припреми елементе за
доношење оперативног плана града, предлог организације
одбране од поплава са потребним шемама организације,
списком особља, механизације, као и начин одржавања система веза;
4) обезбеди подизање општег нивоа информисања и
знања о поплавама (припреме образовних ТВ емисија, билтена, приручника итд.);
5) утврди расположиве ресурсе, и то: техничке, административне, материјалне, финансијске, кадровске и институционалне, за спровођење одбране од поплава, укључујући
и припремање годишњих потреба, биланса и буџета;
6) изради све неопходне правне инструменте за
спровођење одбране од поплава (споразуми о преузимању
радне снаге, материјала и механизације; уговори за
ангажовање радне снаге; споразуми о коришћењу јавних и
приватних простора и институција за прихват угрожених
од поплава; споразуми за коришћење превозних средстава;
споразуми о надокнади трошкова добровољаца и др.);
7) на основу студије „План одбране од бујичних поплава на територији града Смедерева и план за проглашење
ерозионих подручја“ коју је урадио Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ у сарадњи са Шумарским факултетом Универзитета у Београду, сарађује са другим стручним
службама града у циљу усаглашавања ових планова са Генералним планом Смедерева;
8) спроводи припреме за одбрану од поплава на
територији града Смедерева, координира и спроводи одбрану од бујичних поплава које захватају подручје две или
више МЗ и врши координацију припрема у МЗ;
9) обезбеди у сарадњи са РХМЗ-ом набавку меродавних падавинских станица и успостављање ефикасног система благовремене најаве поплавних киша.

III - ПРОГЛАШЕЊЕ И УКИДАЊЕ
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
1. Одбрану од поплава на регулисаним водотоцима у
појединим фазама проглашава својом наредбом руководилац одбране од поплава на водном подручју, а у складу са
условима и критеријумима утврђеним оперативним планом одбране од поплава Републике Србије и о томе обавештава Центар за обавештавање и узбуњивање.
2. Одбрану од поплава на бујичним водотоцима у
складу са условима и критеријумима утврђеним оперативним планом града проглашава својом наредбом председник
Градског штаба и о томе обавештава повереника или председника савета МЗ за угрожено водно подручје.
3. Председник Градског штаба може на предлог повереника MЗ да прогласи одбрану од поплава на том локалитету и пре достигнутих утврђених критеријумима за њено
проглашење, ако стање на појединим локалитетима заштите за одбрану од поплава или хидрометеоролошке прилике то захтевају.
4. Наредба о проглашењу и престанку одбране од
поплава на територији града Смедерева, донета у складу са оперативним планом одбране од поплава Републике Србије, доставља се министарству надлежном за послове водопривреде, РХМЗ-у, угроженим МЗ, одељењу Министарства унутрашњих послова и Центру за обавештавање
и узбуњивање.
IV - ЗАДАЦИ УЧЕСНИКА У ОДБРАНИ
ОД ПОПЛАВА
1. Градски штаб обавља следеће послове:
1) организује спровођење одбране од поплава на
територији Града Смедерева;
2) координира и спроводи одбрану од бујичних поплава које захватају подручје две или више МЗ;
3) координира и припрема поверенике за одбрану од
поплава у МЗ;
4) одређује мере и радове које треба реализовати сваке године у циљу смањења штета од поплава;
5) утврђује потребан обим финансијских средстава за
реализацију оперативног плана града.
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6) утврђује начин спровођења мера одбране од поплава и пратећих загађења;
7) утврђује поступке ангажовања организација које
могу квалитетно да реализују мере одбране од поплава.
2. Центар за обавештавање и узбуњивање прима
најаву о временским непогодама или поплавама од РХМЗ-а,
МУП-а, грађана и сл. и обавештава:
1) председника или заменика председника Градског
штаба;
2) јавна комунална предузећа града Смедерева, по налогу председника Градског штаба;
3) дежурну службу ПУ Смедерево, Управу противпожарне полиције, електропривреду, медицинске службе;
4) штаб цивилне заштите.
3. Председник Градског штаба обавља следеће послове:
1) координира припреме и спровођење одбране од поплава у свим фазама одбране;
2) сарађује са повереницима у МЗ;
3) припрема програм приоритетних радова за одбрану
од бујичних поплава и прати реализацију радова у складу
са усвојеним плановима рада;
4) обезбеђује услове за припрему и спровођење одбране од поплава ангажовањем свих субјеката који учествују у
одбрани од поплава;
5) обезбеђује услове за реализацију програма мера и
активности за информисање и едукацију јавности;
6) сарађује са руководиоцем одбране од поплава по
републичком оперативном плану за одбрану од поплава;
7) прима и прати информације у вези са наиласком
олујних облака које му доставља Центар за обавештавање
и узбуњивање;
8) издаје наредбу о предузимању мера у одбрани
од поплава, које се односе на ангажовање радне снаге,
механизације и других средстава;
9) обезбеђује услове за хитну интервенцију на
угроженом подручју од бујичних поплава (техничка
документација, финансијска средства и сл.);
10) организује и спроводи, у сарадњи са другим
субјектима, програм мера и активности за обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним
условима;
11) даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у ванредним околностима;
12) анализира информације са угрожених подручја и
обавештава друге надлежне органе о предузетим мерама и
радњама у одбрани од поплава, као и размерама насталих
штета од поплава;
13) обезбеђује услове за спровођење мера и руководи
активностима и радовима на отклањању последица поплава по престанку опасности.
4. Заменик председника Градског штаба у свему
замењује председника Градског штаба у његовом одсуству
или по његовом налогу.
5. Помоћници градског руководиоца врше послове предвиђене оперативним планом за одбрану од поплава, леда и других пратећих појава штетног дејства вода за
подручје града Смедерева и обављају следеће послове:
1) припремају сегмент оперативног плана Града за област за коју су задужени;
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2) директно обезбеђују примену оперативног плана Града за област за коју су задужени код субјеката који
учествују у одбрани од поплава;
3) координирају рад повереника у МЗ и о томе
обавештавају председника Градског штаба;
4) врше непосредан увид у стање на подручју које
може бити угрожено, у синхронизацији са повереником у
МЗ;
5) спроводе наредбе председника Градског штаба;
6) информишу председника Градског штаба о стању
на терену и предлажу предузимање радова и мера који
изискују материјалне трошкове у току одбране као и за
отклањање последица поплава;
7) подносе извештај председнику Градског штаба о
предузетим мерама и радовима, а по завршетку одбране од
поплава подносе писани извештај.
6. Повереници у МЗ обављају следеће послове:
1) одговорни су за спровођење одбране од поплава у
свим фазама одбране на свом подручју;
2) врше непосредан увид у стање на угроженом
подручју и редовно достављају информације Центру за
обавештавање и узбуњивање;
3) предлажу обезбеђење потребне механизације и
спровођење радова и мера на свом подручју који превазилазе могућности те МЗ;
4) организују и руководе хитним радовима и мерама
на угроженом подручју;
5) подносе извештај Градском штабу о предузетим мерама и активностима у одбрани од поплава на подручју МЗ;
6) воде евиденцију о стању на терену, ангажованом
људству, механизацији и др.;
7) организују спровођење процене насталих штета од
последица поплава.
V - СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОПШТЕГ ПЛАНА
Средства за извршење овог плана обезбеђују се из
средстава буџета града Смедерева.
VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Општи план одбране од поплава на територији града
Смедерева за период 2009-2014. године објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 320- 45 /2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

160.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 2., 3., 4., 12. и 16. Одлуке о радним телима Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године, донела је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
162.

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА
САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ
И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА
I
Решење о оснивању Савета за саобраћај и везе и избору чланова Савета („Службени лист града Смедерева“,
број 8/2008), мења се у тачки I тако што се уместо Горана
Андрејевића, за члана Савета бира Иван Станковић.
II
Решење
Смедерева”.

објавити

у

„Службеном

2. јул 2009. године

листу

града

На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 2., 3., 4., 12. и 19. Одлуке о радним телима Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА
КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ
И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА
I

Број 02-285/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Решење о оснивању Савета за културу и туризам и избору чланова Савета („Службени лист града Смедерева“,
број 8/2008 и 8/2009), мења се у тачки I тако што се уместо
Светлане Николић, за члана Савета бира Љубинка Кораћ.
II
Решење
Смедерева”.

161.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2008) и чланова 2., 3., 4., 12. и 17. Одлуке о радним телима Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
дана 2. јула 2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА
ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И УРБАНИЗАМ И
ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА
I

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-287/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

163.
На основу члана 56., а у вези са члановима 48. и 49.
Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
2. јула 2009. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е

Решење о оснивању Савета за комуналне послове и
урбанизам и избору чланова Савета („Службени лист града Смедерева“, број 8/2008), мења се у тачки I тако што се
уместо Љиљане Глигоријевић, за члана Савета бира Дејан
Радојевић.

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
ИЗАБРАНОМ НА ИЗБОРИМА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА,
ОДРЖАНИМ 11. И 18. МАЈА 2008. ГОДИНЕ

II

I

Решење
Смедерева”.

објавити

у

„Службеном

листу

града

Број 02-286/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

Потврђује се мандат одборнику Благоју Ивићу изабраном на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 11. и 18. маја 2008. године, са изборне листе
Коалиција за боље Смедерево, СПО, СДДС–Милан Лукић.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе Смедерево.

2. јул 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Образложење
На 12. седници Скупштине града одржаној 4. јуна
2009. године утврђен је престанак мандата Бранислави Анђелковић, одборнику Скупштине града Смедерева
изабраној са изборне листе Коалиција за боље Смедерево,
СПО, СДДС – Милан Лукић, пре истека времена на које је
изабрана, с обзиром да је овлашћено лице да у име изборне листе Коалиција за боље Смедерево, СПО, СДДС – Милан Лукић, у име одборника, председнику Скупштине града, поднело њену бланко оставку на функцију одборника у
Скупштини града Смедерева.
Како је наведеном лицу у складу са законом престао
одборнички мандат, то је Изборној комисији за избор одборника Скупштине града Смедерева упућено обавештење
у вези са престанком њеног мандата пре истека времена на
које је изабрана.
У складу са Законом, Изборна комисија је спровела
прописани поступак и Скупштини града Смедерева доставила Извештај о додели новог одборничког мандата.
Како је Законом о локалним изборима („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007) утврђено да
о потврђивању мандата одборника, на основу Извештаја
Верификационог одбора Скупштина одлучује јавним
гласањем, то је Скупштина у складу са чланом 6. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 1/2008 и 3/2008) образовала Верификациони одбор за потврђивање мандата од 3 члана која су предложиле три изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини града.
Након образовања Верификационог одбора одборник
је предао Одбору своје уверење о избору.
Верификациони одбор је на основу Извештаја Изборне комисије утврдио да су подаци из уверења о избору одборника истоветни са подацима из Извештаја Изборне комисије и о томе поднео Извештај Скупштини града у
писаном облику.
О потврђивању мандата одборника, на основу Извештаја Верификационог одбора, Скупштина је одлучила
јавним гласањем.
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Окружном суду у Смедереву у року
од 48 часова од дана доношења Решења.

чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 8. јуна 2009. 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 2009. годину („Службени лист града Смедерева“
број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 46, економска класификација 499-текућа
резерва, одобравају се додатна новчана средства у укупном
износу од 183.236,00 динара за подмирење трошкова 26.
„Нушићевих дана“ Центру за културу Смедерево.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.7 – Култура, функција
820 – Услуге културе, позиција 120 – Специјализоване
услуге, економска класификација 424, у укупном износу од 183.236,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 16.842.065,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-1737/2009-11
У Смедереву, 8. јуна 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

Број 02-303/2009-11
У Смедереву, 2. јула 2009. године
Председник Скупштине града
Горо Реџић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
164.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), члана 44., а у вези са

Страна 61 – Број 10

165.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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. јуна 2009.
године, донео је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. јул 2009. године

Р Е Ш Е Њ Е

1.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 46, економска класификација 499-Текућа
резерва, одобравају се новчана средства Здравственом центру „Свети Лука“ у Смедереву у износу од 638.612,00 динара на име ангажовања 7 лекара за рад у здравственим
амбулантама у сеоским и градским месним заједницама
и Хитној помоћи за период од 01.05.2009. године до
31.05.2009. године.

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“
број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 46, економска класификација 499-текућа
резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу од 30.000,00 динара Кошаркашком клубу „BASKET IN
& NV” Смедерево на име финансирања редовних трошкова
у трећем и четвртом колу и планираних трошкова у петом
колу Летње сениорске лиге Србије.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.10 – Физичка култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција
143 –Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од 30.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
38.382.200,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функционална класификација
111 – Извршни и законодавни органи, позиција 40 –
Донације и трансфери осталим нивоима власти, економска класификација 463, у укупном износу од 638.612,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
11.319.241,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-2575/2009-11
У Смедереву, 12. јуна 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

Број 400-2525/2009-11
У Смедереву, 10. јуна 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

166.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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 12. јуна 2009.
године, донео је

167.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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 16. јуна 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Р Е Ш Е Њ Е

1.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), раздео 2 – Градоначелник,

2. јул 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 63 – Број 10
2.

функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се додатна новчана средства
у укупном износу од 8.500,00 динара Удружењу жена „Прело“ из Лугавчине на име финансирања трошкова превоза
СП „Ласта“ АД Београд – ПО „Ласта“ Смедерево поводом присуствовања манифестацији „Једна торта – за весели дечији осмех“ одржаној 12.04.2009. године у Јагодини.

Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.7 – Култура, функција
820 – Услуге културе, позиција 120 – Специјализоване
услуге, економска класификација 424, у укупном износу од 135.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 16.977.065,00 динара.

2.

3.

Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 860 – Рекреација,
култура и вере некласификоване на другом месту, позиција
67 – економска класификација 481, у укупном износу од
8.500,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 3.312.500,00 динара.

О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-2667/2009-11
У Смедереву, 18. јуна 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
169.
Број 400-2652/2009-11
У Смедереву, 16. јуна 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

168.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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. јуна 2009.
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 2009. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу од 135.000,00 динара „Радио Смедереву“ ДОО
за обележавање манифестације Дани Дунава 2009. године
у Смедереву.

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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. јуна 2009.
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 2009. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 46, економска класификација 499-текућа
резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу
од 64.950,00 динара Занатској кројачкој радњи „Аледа“ из
Михајловца за измирење обавезе по следећим рачунима, а
поводом прославе „Првомајског уранка“:
- Рачуну број 001/09 на износ од 60.000 динара за набавку 200 комада мајица и
- Рачуну број 006/09 на износ од 4.950 динара за набавку 11 комада мајица.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 2 – Градоначелник, функција 111 – Извршни и

Страна 64 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. јул 2009. године

законодавни органи, позиција 40 – Донације и трансфери
осталим нивоима власти, економска класификација 463, у
укупном износу од 64.950,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 11.384.191,00 динара.

О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

3.

4.

О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

3.

Број 400-2835/2009-11
У Смедереву, 19. јуна 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

Број 400-2839/2009-11
У Смедереву, 19. јуна 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

170.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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. јуна 2009.
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 2009. годину („Службени лист града Смедерева“
број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 46, економска класификација 499-текућа
резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу
од 17.790,00 динара Општинском шаховском савезу Смедерево на име организовања шаховског турнира ФЕСТИВАЛ
МЛАДИХ У ШАХУ, за куповину медаља, пехара, плаката
који ће бити уручени победницима турнира 20. јуна 2009.
године.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.10 – Физичка култура, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, позиција
143 –Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од 17.790,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
38.399.990,00 динара.

171.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), члана 44., а у вези са
чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 23. јуна 2009.
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 2009. годину („Службени лист града Смедерева“
број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 46, економска класификација 499-текућа
резерва, одобравају се новчана средства у износу од
1.030.602,00 динара Музичкој школи „Коста Манојловић“
Смедерево на име извођења радова на инсталацији централног грејања.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 -Градска управа,глава 4.5. – Основно
образовање, функција 912 – Основно образовање, позиција
109– Трансфери осталим нивоима власти, економска
класификација 463, у укупном износу од 1.030.602,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
140.134.626,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

2. јул 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 65 – Број 10

4.

4.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Број 400-5370/2008-11
У Смедереву, 23. јуна 2009. године

Број 400-1846/2009-11
У Смедереву, 24. јуна 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

173.

172.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), члана 44., а у вези са
чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 24. јуна 2009.
године, донео је

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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. јуна 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“
број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 46, економска класификација 499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у износу од 30.000,00
динара Боксерском клубу Смедерево, за учешће на државном првенству које је одржано у Крагујевцу од 28.04. до
4.05.2009. године.

Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 46, економска класификација
499-текућа резерва, одобравају се новчана средства у износу од 25.000,00 динара Градском савезу социјалнохуманитарних организација Смедерево, за учешће секретара Иване Гвозденовић школи гестовног језика која се одржава у Врднику од 21.06.2009. године до 28.06.2009. године.
2.

2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.10. – Физичка култура,функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
позиција 143 -Дотације спортским организацијама и клубовима, економска класификација 481, у укупном износу од 30.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 38.429.990,00 динара.

Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.12 – Социјална
заштита–Општински
савез
социјално
хуманитарних организација и Дотације социјално-хуманитарним
организацијама, функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција 145–Трансфери
осталим нивоима власти, економска класификација 463, у
укупном износу од 25.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 28.295.700,00 динара.

3.

3.

О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.

Страна 66 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
4.

Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Број 400-2644/2009-11
У Смедереву, 26. јуна 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

Број 400-2746/2009-11
У Смедереву, 25. јуна 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

174.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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 26. јуна 2009.
године, донео је

2. јул 2009. године

175.
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), 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 29. јуна 2009.
године, донео је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Р Е Ш Е Њ Е

1.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 46, економска класификација 499-текућа
резерва, одобравају се новчана средства у укупном износу од 115.000,00 динара Бродарском клубу „Металац“ Смедерево за организовање акције „Камп 2009“ у Голупцу, потребних за исхрану 25 учесника -једриличара, а у оквиру
обележавања манифестације „Дан Дунава“ 2009. године.

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник, функција
160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, позиција 46, економска класификација 499-Текућа
резерва, одобравају се додатна новчана средства Месној
заједници Скобаљ у износу од 150.000,00 динара на име
финансијских средстава за организацију манифестације
„Иванданске свечаности“ која се одржава 07.07.2009. године у Скобаљу.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.3 – Сеоске месне заједнице, функционална класификација 160 – Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција
102 – Текући трансфери сеоским месним заједницама, економска класификација 463, у укупном износу од 150.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
15.150.000,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

2.
Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4 – Градска управа, глава 4.7 – Култура, функција
820 – Услуге културе, позиција 120 – Специјализоване
услуге, економска класификација 424, у укупном износу од 115.000,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 17.151.361,00 динара.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансијe.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-2899/2009-11
У Смедереву, 29. јуна 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

2. јул 2009. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

176.
На основу члана 49. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 9/2002,
87/2002, 61/2005 – други закон, 66/2005, 101/2005 - други
закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/2006 и 86/2006 -исправка), члана 44., а у вези са
чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и члана 43.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2008),
Градоначелник града Смедерева, дана 1. јула 2009. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1.
Тачка 1. Решења о употреби средстава сталне буџетске
резерве број 400-707/2009-11 од 23. фебруара 2009. године
мења се и гласи:
„1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2009. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2008 и 4/2009), раздео 2–Градоначелник,
функција 160-Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 47, економска класификација
499-Стална резерва, одобравају се новчана средства за набавку дизел горива у износу од 288.815,00 динара и новчана средства за употребу механизације за рашчишћавање

Страна 67 – Број 10

снега на саобраћајницама у укупном износу од 794.848,00
динара и новчана средства у износу од 2.000,00 динара на име трошкова платног промета, што укупно износи
1.085.663,00 динара.“
2.
Тачка 2. Решења о употреби средстава сталне буџетске
резерве број 400-707/2009-11 од 23. фебруара 2009. године
мења се и гласи:
„2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 2- Градоначелник, функција 160-Опште
јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
позиција 45 – Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода, економска класификација 484 у укупном износу од 1.085.663,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 1.085.663,00 динара.“
3.
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4.
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-707/2009-11
У Смедереву, 1. јула 2009. године
Градоначелник града Смедерева
Предраг Умичевић, с.р.

Страна 68 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. јул 2009. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

141. Одлука о доношењу Локалног акционог плана за
унапређење положаја Рома у граду Смедереву
2009-2013

Рег. бр.

Страна

159. Општи план за одбрану од поплава на територији
града Смедерева за период од 2009. до
2014. године
57
1

142. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Михајловац

160. Решење о измени решења о оснивању Савета за
саобраћај и везе и избору чланова Савета

59

33

143. Одлука о расписивању референдума

34

161. Решење о измени решења о оснивању Савета за
комуналне послове и урбанизам и избору
чланова Савета

60

162. Решење о измени решења о оснивању Савета за
културу и туризам и избору чланова Савета

60

163. Решење о потврђивању мандата одборнику изабраном на изборима за одборнике Скупштине
града Смедерева, одржаним 11. и 18. маја
2008. године

60

144. Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Михајловац и именовању
34
чланова Комисије
145. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Скобаљ

35

146. Одлука о расписивању референдума

36

147. Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Скобаљ и именовању
чланова Комисије
36

ГРАДОНАЧЕЛНИК
164. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

61

165. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

61

148. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Враново

37

149. Одлука о расписивању референдума

38

166. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

62

150. Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Враново и именовању
чланова Комисије
39

167. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

62

168. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

63

169. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

63

170. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

64

171. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

64

172. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

65

173. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

65

174. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

66

175. Решење и употреби средстава текуће буџетске
резерве

66

176. Решење о измени Решења о употреби средстава
сталне буџетске резерве

67

151. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Кулич

39

152. Одлука о расписивању референдума.

40

153. Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Кулич и именовању
чланова Комисије
41
154. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Добри До

42

155. Одлука о расписивању референдума.

43

156. Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Добри До и именовању
чланова Комисије
43
157. Пдлука о оснивању Савета за младе града
Смедерева

44

158. План детаљне регулације за реконструкцију улице
Ослобођења у Смедереву
44
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