SLU@BENI GLASNIK
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Година XIII

Број 30

Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Број: 013-299/4/2016-01-1
Датум: 05.12.2016. године
Велико Градиште

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 114. Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16) и члана 28. Статута Месне заједнице
Рам, Председник Скупштине општине
Велико Градиште дана 05.12.2016. године
доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ
ПОНОВЉЕНИХ ИЗБОРА
ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
РАМ

Члан 1.
Расписују се поновљени избори за
Савет Месне заједнице Рам за 22. јануар
2017. године (недеља).
Број чланова Савета који се бира је 5.
Члан 2.

Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од наредног дана од дана
доношења одлуке.

5. децембар 2016.

Члан 3.

Изборе за Савет Месне заједнице
Рам спроводиће Комисија у саставу:
1 Добрица Миловановић, адвокат из
Великог Градишта, Председник
комисије,

2 Драгиша Милић, адвокат из Великог
Градишта, члан,
3 Милан Митић, дипл. правник из
Великог Градишта, члан,
Члан 4.

Лицима којима је проглашена
кандидатура за члана Савета Месне
заједнице на изборима расписаним за 24. јул
2016. године, односно поновљеним за 06.
новембар 2016. године, признаће се
кандидатура и на поновљеним изборима за
чланове Савета Месне заједнице.
Члан 5.

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

Образложење

Основ за доношење одлуке садржан
је у члану 114. Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
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Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16) који гласи:
„Председник Скупштине може у складу са
актима месних заједница да расписује изборе
за органе месних заједница, формира
Комисију за спровођење избора и обавља
друге послове у складу са актима месних
заједница“.
Статутом Месне заједнице прописано
је да председник Скупштине општине
расписује изборе за Савет Месне заједнице,
формира комисију за спровођење избора и
утврђује друга питања од значаја за
спровођење избора.
У прелазним и завршним одредбама
Статута Месне заједнице прописано је да ће
изборе за Савет Месне заједнице расписати
Председник Скупштине општине Велико
Градиште у року од 60 дана од дана ступања
на снагу статута.

Избори за Савет МЗ који су били
расписани за 24. април 2016. године и 06.
новембар 2016. године нису успели из
разлога што се није пријавио довољан број
кандидата.

5. децембар 2016.

Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Број: 013-299/2016-01-1
Датум: 05.12.2016. године
Велико Градиште

На основу члана 114. Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16) и члана 28. Статута Месне заједнице
Бискупље, Председник Скупштине општине
Велико Градиште дана 05.12.2016. године
доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ
ПОНОВЉЕНИХ ИЗБОРА
ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БИСКУПЉЕ

Члан 1.
Расписују се поновљени избори за
Савет Месне заједнице Бискупље за 22.
јануар 2017. године (недеља).
Број чланова Савета који се бира је 7.

На основу наведеног Председник
Скупштине општине Велико Градиште донео
је одлуку као у диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић

Члан 2.

Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од наредног дана од дана
доношења одлуке.
Члан 3.

Изборе за Савет Месне заједнице
Бискупље спроводиће Комисија у саставу:
1

Добрица Миловановић, адвокат из
Великог Градишта, Председник
комисије,

5. децембар 2016.

2 Драгиша Милић, адвокат из Великог
Градишта, члан,
3 Милан Митић, дипл. правник из
Великог Градишта, члан,
Члан 4.

Лицима којима је проглашена
кандидатура за члана Савета Месне
заједнице на изборима расписаним за 24. јул
2016. године, односно поновљеним за 06.
новембар 2016. године, признаће се
кандидатура и на поновљеним изборима за
чланове Савета Месне заједнице.
Члан 5.

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

Образложење

Основ за доношење одлуке садржан
је у члану 114. Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16) који гласи:
„Председник Скупштине може у складу са
актима месних заједница да расписује изборе
за органе месних заједница, формира
Комисију за спровођење избора и обавља
друге послове у складу са актима месних
заједница“.
Статутом Месне заједнице прописано
је да председник Скупштине општине
расписује изборе за Савет Месне заједнице,
формира комисију за спровођење избора и
утврђује друга питања од значаја за
спровођење избора.
У прелазним и завршним одредбама
Статута Месне заједнице прописано је да ће
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изборе за Савет Месне заједнице расписати
Председник Скупштине општине Велико
Градиште у року од 60 дана од дана ступања
на снагу статута.

Избори за Савет МЗ који су били
расписани за 24. април 2016. године и 06.
новембар 2016. године нису успели из
разлога што се није пријавио довољан број
кандидата.
На основу наведеног Председник
Скупштине општине Велико Градиште донео
је одлуку као у диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић

Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Број: 013-299/3/2016-01-1
Датум: 05.12.2016. године
Велико Градиште
На основу члана 114. Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16) и члана 28. Статута Месне заједнице
Острово, Председник Скупштине општине
Велико Градиште дана 05.12.2016. године
доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ
ПОНОВЉЕНИХ ИЗБОРА
ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСТРОВО
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Члан 1.
Расписују се поновљени избори за
Савет Месне заједнице Острово за 22. јануар
2017. године (недеља).
Број чланова Савета који се бира је 5.
Члан 2.

Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од наредног дана од дана
доношења одлуке.
Члан 3.

Изборе за Савет Месне заједнице
спроводиће Комисија у саставу:
1 Добрица Миловановић, адвокат из
Великог Градишта, Председник
комисије,

2 Драгиша Милић, адвокат из Великог
Градишта, члан,
3 Милан Митић, дипл. правник из
Великог Градишта, члан.
Члан 4.

Лицима којима је проглашена
кандидатура за члана Савета Месне
заједнице на изборима расписаним за 24. јул
2016. године, односно поновљеним за 06.
новембар 2016. године, признаће се
кандидатура и на поновљеним изборима за
чланове Савета Месне заједнице.
Члан 5.

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

5. децембар 2016.

Образложење

Основ за доношење одлуке садржан
је у члану 114. Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16) који гласи:
„Председник Скупштине може у складу са
актима месних заједница да расписује изборе
за органе месних заједница, формира
Комисију за спровођење избора и обавља
друге послове у складу са актима месних
заједница“.
Статутом Месне заједнице прописано
је да председник Скупштине општине
расписује изборе за Савет Месне заједнице,
формира комисију за спровођење избора и
утврђује друга питања од значаја за
спровођење избора.
У прелазним и завршним одредбама
Статута Месне заједнице прописано је да ће
изборе за Савет Месне заједнице расписати
Председник Скупштине општине Велико
Градиште у року од 60 дана од дана ступања
на снагу статута.

Избори за Савет МЗ који су били
расписани за 24. април 2016. године и 06.
новембар 2016. године нису успели из
разлога што се није пријавио довољан број
кандидата.
На основу наведеног Председник
Скупштине општине Велико Градиште донео
је одлуку као у диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић

5. децембар 2016.

Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Број: 013-299/1/2016-01-1
Датум: 05.12.2016. године
Велико Градиште
На основу члана 114. Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16) и члана 28. Статута Месне заједнице
Ђураково-Поповац, Председник Скупштине
општине Велико Градиште дана 05.12.2016.
године доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ
ПОНОВЉЕНИХ ИЗБОРА
ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЂУРАКОВО-ПОПОВАЦ
Члан 1.
Расписују се поновљени избори за
Савет Месне заједнице Ђураково-Поповац за
22. јануар 2017. године (недеља).
Број чланова Савета који се бира је 3.
Члан 2.

Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од наредног дана од дана
доношења одлуке.
Члан 3.

Изборе за Савет Месне заједнице
спроводиће Комисија у саставу:
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1 Добрица Миловановић, адвокат из
Великог Градишта, Председник
комисије,
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2 Драгиша Милић, адвокат из Великог
Градишта, члан,
3 Милан Митић, дипл. правник из
Великог Градишта, члан.
Члан 4.

Лицима којима је проглашена
кандидатура за члана Савета Месне
заједнице на изборима расписаним за 24. јул
2016. године, односно поновљеним за 06.
новембар 2016. године, признаће се
кандидатура и на поновљеним изборима за
чланове Савета Месне заједнице.
Члан 5.

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

Образложење

Основ за доношење одлуке садржан
је у члану 114. Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16) који гласи:
„Председник Скупштине може у складу са
актима месних заједница да расписује изборе
за органе месних заједница, формира
Комисију за спровођење избора и обавља
друге послове у складу са актима месних
заједница“.
Статутом Месне заједнице прописано
је да председник Скупштине општине
расписује изборе за Савет Месне заједнице,
формира комисију за спровођење избора и
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утврђује друга питања од значаја за
спровођење избора.
У прелазним и завршним одредбама
Статута Месне заједнице прописано је да ће
изборе за Савет Месне заједнице расписати
Председник Скупштине општине Велико
Градиште у року од 60 дана од дана ступања
на снагу статута.

Избори за Савет МЗ који су били
расписани за 24. април 2016. године и 06.
новембар 2016. године нису успели из
разлога што се није пријавио довољан број
кандидата.
На основу наведеног Председник
Скупштине општине Велико Градиште донео
је одлуку као у диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић

Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Број: 013-299/2/2016-01-1
Датум: 05.12.2016. године
Велико Градиште
На основу члана 114. Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16) и члана 28. Статута Месне заједнице
Кумане, Председник Скупштине општине
Велико Градиште дана 05.12.2016. године
доноси

5. децембар 2016.

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ
ПОНОВЉЕНИХ ИЗБОРА
ЗА САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
КУМАНЕ
Члан 1.

Расписују се поновљени избори за
Савет Месне заједнице Кумане за 22. јануар
2017. године (недеља).
Број чланова Савета који се бира је 5.
Члан 2.

Рокови за вршење изборних радњи
почињу да теку од наредног дана од дана
доношења одлуке.
Члан 3.

Изборе за Савет Месне заједнице
спроводиће Комисија у саставу:
1 Добрица Миловановић, адвокат из
Великог Градишта, Председник
комисије,

2 Драгиша Милић, адвокат из Великог
Градишта, члан,
3 Милан Митић, дипл. правник из
Великог Градишта, члан,
Члан 4.

Лицима којима је проглашена
кандидатура за члана Савета Месне
заједнице на изборима расписаним за 24. јул

5. децембар 2016.

2016. године, односно поновљеним за 06.
новембар 2016. године, признаће се
кандидатура и на поновљеним изборима за
чланове Савета Месне заједнице.
Члан 5.

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

Образложење

Основ за доношење одлуке садржан
је у члану 114. Статута општине Велико
Градиште (‘’Сл. Гласник општине Велико
Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и 5/16) који гласи:
„Председник Скупштине може у складу са
актима месних заједница да расписује изборе
за органе месних заједница, формира
Комисију за спровођење избора и обавља
друге послове у складу са актима месних
заједница“.
Статутом Месне заједнице прописано
је да председник Скупштине општине
расписује изборе за Савет Месне заједнице,
формира комисију за спровођење избора и
утврђује друга питања од значаја за
спровођење избора.
У прелазним и завршним одредбама
Статута Месне заједнице прописано је да ће
изборе за Савет Месне заједнице расписати
Председник Скупштине општине Велико
Градиште у року од 60 дана од дана ступања
на снагу статута.

Избори за Савет МЗ који су били
расписани за 24. април 2016. године и 06.
новембар 2016. године нису успели из
разлога што се није пријавио довољан број
кандидата.
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На основу наведеног Председник
Скупштине општине Велико Градиште донео
је одлуку као у диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић

Република Србија
Општина Велико Градиште
Скупштина општине
Број: 013-300/2016-01-1
Датум: 05.12.2016. године
Велико Градиште
На основу члана 114. Статута
општине Велико Градиште (‘’Сл. Гласник
општине Велико Градиште’’, бр. 9/08, 5/14 и
5/16), члана 28. Статута Месне заједнице
Острово, члана 28. Статута Месне заједнице
Кумане, члана 28. Статута Месне заједнице
Бискупље, члана 28. Статута Месне
заједнице Рам, члана 28. Статута Месне
заједнице Ђураково-Поповац, Председник
Скупштине општине Велико Градиште дана
05.12.2016. године доноси

ОДЛУКУ О КООРДИНИРАНОМ
СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА
САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Члан 1.
Координирано спровођење избора за
савете месних заједница на територији
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општине Велико Градиште који ће се
одржати 22. јануара 2017. године спроводиће
Комисија у саставу:
1 Добрица Миловановић,
Великог
Градишта,
комисије,
2

3

адвокат из
Председник

Драгиша Милић, адвокат из Великог
Градишта, члан и

Милан Митић, дипл. правник из Великог
Градишта, члан.

Председник СО Велико Градиште
може именовати заменике чланова Комисије
посебним решењем.
Члан 2.

Комисија из члана 1. спроводиће
изборе за савете следећих месних заједница:
Месне заједнице Бискупље, Месне
заједнице
Ђураково-Поповац,
Месне
заједнице Кумане, Месне заједнице Острово
и Месне заједнице Рам.
Члан 3.

Председнику комисије припада
накнада за рад у износу од 3.000,00 динара
по одржаној седници.

Члановима комисије припада накнада
за рад у износу од 2.500,00 динара по
одржаној седници.
Члан 4.

Комисија има право да ангажује
друга лица ради пружања техничке помоћи.

5. децембар 2016.

Одлука
доношења.

Члан 5.
ступа на

снагу

даном

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Браниславка Шуловић

На основу члана 138. став 2. Закона о
спорту (“Сл. гласник РС” бр.10/2016), члана
82. Статута општине Велико Градиште
(“Сл. Гласник општине Велико Градиште
бр. 9/08, 5/14 и 5/16), Општинско веће
општине Велико Градиште на 12. седници
одржаној дана 02.12.2016. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О
ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ
У ОБЛАСТИ СПОРТА И ФИЗИЧКЕ
КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ

Члан 1.
Правилником о финансирању у области
спорта и физичке културе општине Велико
Градиште (у даљем тексту Правилник)
утврђују се основна поља финансирања у
области спорта и физичке културе која се
примењују на сва спортска удружења
(клубове) и на све остале спортске
субјекте на подручју општине Велико
Градиште.
Члан 2.
Право на финансијска средства из буџета
општине Велико Градиште имају спортска
удружења (клубови) и организације које
доприносе развоју спорта, а чије је седиште

5. децембар 2016.

на подручју општине Велико Градиште, уз
услов да задовољавају
критеријуме
предвиђене овим Правилником
и
Правилником о категоризацији спортских
удружења
(клубова)
из
области
такмичарског
спорта општине Велико
Градиште.

Члан 3.
Носилац програма мора да :
1. буде уписан у одговарајући регистар у
складу са законом;
2. да има седиште на територији општине
Велико Градиште;
3. да је директно одговоран за реализацију
програма рада и утрошка средстава;
4. да испуњава услове за обављање
спортских активности и делатности које су
у вези са предлогом програма у складу са
Законом о спорту.

Носилац програма не може да:
1. буде у поступку ликвидације, стечаја и
под привременом забраном обављања
делатности;
2. има блокаду пословног рачуна,
пореске дугове или дугове према
организацијама социјалног осигурања;
3.
буде
последње
две
године
правноснажном одлуком кажњен за
прекршај или привредни преступ у вези са
његовом делатношћу.

Члан 4.
Носиоцу програма неће се одобрити
програм у поступку доделе средстава, ако је
:
1. намерно или с крајњом непажњом
лажно приказао податке тражене у
обрасцима за подношење програма или
ако је пропустио да достави све
потребне информације и податке;
2. покушао да дође до поверљивих
информација или да утиче на Комисију
током поступка доделе средстава.
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Члан 5.
Основна поља финансирања на нивоу
општине Велико Градиште :
1. ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ (редован и
додатни програм)
2. ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ - ПОСЕБНИ
ПРОГРАМИ
3. ШКОЛСКИ СПОРТ
4. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
5. СПОРТ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
6.
САВЕЗИ И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
СТРУЧНОГ УДРУЖИВАЊА
7.
ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ
ЦЕНТАР
8. ОСТАЛА ПОЉА ( текућа резерва)
Износ за финансирање наведених поља у
области физичке културе и спорта доноси
Председник општине, а на основу Одлуке о
буџету општине Велико Градиште.
ТАКМИЧАРСКИ
програм)

СПОРТ

(редован

Члан 6.
За средства опредељена за редовни програм
финансирања могу конкурисати сва
спортска удружења (клубови) чије је
седиште на територији општине Велико
Градиште и која испуњавају услове
предвиђене Правилником о категоризацији
спортских удружења (клубова) из области
такмичарског спорта општине Велико
Градиште.
Члан 7.
Укупан износ средстава предвиђен за
редовне програме такмичарских клубова
распоређује се на основу добијених
процената за сваки клуб посебно. Утврђени
износ средстава у динарима представља
годишњу
дотацију
спортских
удружења
(клубова)
за
финансирање/суфинансирање
рада
спортских удружења (клубова) из средстава
за редовни програм.
Обрачун свих трошкова који улазе у систем
суфинансирања, ради се у бодовима. У
првој фази израде финансијског плана
користе
се
проценти.
У другој фази
добијени проценти за свако спортско
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удружење одређују износ финансијских
средстава.
Спортске организације (клубови) у
редовном
систему
т акмичења, који конкуришу за
редовна средства, морају у
систему бодовања на основу овог правилника
и Правилника о категоризацији спортских
удружења
(клубова)
из
области
такмичарског спорта, остварити најмање 2%
од укупног броја бодова, како би стекли
право на редовно буџетско финансирање.
Члан 8.
За реализацију финансирања редовног
програма могуће је обезбедити
средства за следећу врсту трошкова :
1. зараде запослених у стручним службама
спортских удружења (клубова), с тим да
зараде не прелазе лимит који је у складу са
платама запослених у општини Велико
Градиште, а сходно стручној спреми;
2. примања спортиста по уговору;
3. трошкови исхране спортиста;
4. трошкови путовања и дневница;
5. трошкови превоза;
6. трошкови закупа спортских сала;
7. трошкови куповине опреме;
8. канцеларијски трошкови;
9. плаћање услуга под условом да цене
одговарају тржишним вредностима;
10. хонорари лица (спортских стручњака и
стручњака у спорту) који учествују у
реализацији програма;
11. таксе и други трошкови службених лица;
12. трошкови пореза;
13. трошкови провизије банака;
14. трошкови према гранским савезима;
15. трошкови стручне едукације;
16. трошкови лекарских прегледа спортиста;
17. други трошкови који су неопходни за
реализацију
програма
(ширење
информација, штампање, канцеларијски
материјал, осигурање, финансијске услуге,
комуникацијске услуге и сл.)
Оправданим трошковима не сматрају се
следећи трошкови:
1. дугови и покривање губитака или

5. децембар 2016.

задужења;
2. трошкови куповине земљишта и зграда,
изградња и реконструкција спортске
инфраструктуре, осим када су на то
сагласност дали органи локалне самоуправе;
3. трошкови отплате рата по основу раније
закључених уговора (лизинг, кредит);
4. куповина алкохолних пића и дувана;
5. казне;
6. трошкови губитка због промене курса
валута на финансијском тржишту.
Такмичарски спорт (додатни програми)

Члан 9.
Право
коришћења
буџетских
средстава имају спортска
удружења
(клубови) која се не категоришу на
основу
Правилника о категоризацији
спортских удружења (клубова) из области
такмичарског спорта општине Велико
Градиште.
Спортским удружењима (клубовима) који
нису
категорисани
могу
бити
финансирани/суфинансирани
следећи
трошкови :
1 таксе и други трошкови службених
лица;
2 трошкови према гранским савезима;
3 трошкови исхране спортиста;
4 трошкови превоза;
5 трошкови закупа спортских сала;
6 трошкови куповине опреме;
7 канцеларијски трошкови;
8 хонорари лица (спортских стручњака и
стручњака у спорту) који учествују у
реализацији програма;
9 трошкови пореза;
10 трошкови провизије банака;
11 трошкови стручне едукације;
12 трошкови лекарских прегледа
спортиста;
13 други трошкови који су неопходни за
реализацију програма (ширење
информација, штампање, канцеларијски
материјал, осигурање, финансијске
услуге, комуникацијске услуге и сл.)
Износ финансијских средстава за сваки
појединачни програм зависи од:

5. децембар 2016.
•

укупно расположивих средстава у
годишњем финансијском плану;
• броја
програма
поднетих
за
финансирање/суфинансирање
из
подручја посебних програма;
• комплетности приложене документације;
• остварених
спортских
резултата
спортског удружења (клуба ) у протеклом
периоду;
• број чланова спортског удружења
(клуба).
Одобрена средства за редовне и додатне
програме достављају се и н директно
спортским удружењима (клубовима) на
њихов текући рачун преко Јавне установе
Спортски центар Велико Градиште, у оној
динамици која је наведена у уговору о
финансирању/суфинансирању програма који
потписују спортско удружење и Јавна
установа спортски центар, на основу Одлуке
Општинског већа.
ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ - ПОСЕБНИ
ПРОГРАМИ

Члан 10.
Право коришћења буџетских средстава имају
спортска
удружења (клубови) који су
категорисани на основу Правилника о
категоризацији
спортских
удружења
(клубова) из области такмичарског спорта
општине Велико Градиште, као и остала
спортска удружења (клубови) која се не
категоришу на основу Правилника о
категоризацији
спортских
удружења
(клубова) из области такмичарског спорта
општине Велико Градиште.

Члан 11.
Посебни програми обухватају следеће
области:
1. набавка специфичне опреме и реквизита
за спортска удружења;
2. куп такмичења;
3.
стипендија младим перспективним
спортистима
4. организација пригодних такмичења и
манифестација;
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5.
организација званичних државних
првенстава;
6. учешће на званичним међународним
клупским такмичењима;
7. организација званичних међународних
првенстава.
Набавка специфичне опреме и реквизита
за спортска удружења

Члан 12.
Регистрована спортска удружења могу
поднети
програм
за
финансирање/суфинансирање
набавке
специфичне опреме и реквизита који се
користе за такмичења и тренинге (лопте,
голови, кошеви, струњаче, гимнастичке
справе, атлетске справе...).
Износ финансијских средстава за сваки
појединачни програм, поред наведених
услова зависи и од економске оправданости
улагања у специфичну опрему и реквизите.
Куп такмичења

Члан 13.
Регистрована
спортска
удружења
(клубови) могу поднети програм за
финансирање/суфинансирање трошкова куп
такмичења.

Стипендија младим
спортистима

перспективним

Члан 14.
Регистрована удружења могу поднети
списак кандидата за доделу стипендије
младим перспективним спортистима у
роковима које пропише председник
општине. Максимални број предложених
кандидата по једном клубу јесте три.
Стипендију могу примати млади спортисти
од 15 до 20 година, изузев гимнастике,
пливања и тениса, где спортисти могу бити
од 12 година старости.
Услови
за
стипендирање
младих
перспективних спортиста дефинишу се
Правилником о ближим критеријумима за
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избор спортиста које стипендира општина
Велико Градиште.
Износ финансијских средстава за сваки
појединачни програм, поред наведених
услова зависи и од вредности постигнутих
резултата на домаћим, као и на
међународним такмичењима.
Организација пригодних такмичења и
манифестација

Члан 15.
Регистрована спортска удружења могу
поднети
програм
за
финансирање/суфинансирање пригодних
такмичења и манифестација.
Износ финансијских средстава за сваки
појединачни програм, поред наведених
услова зависи и од друштвеног значаја
организације пригодног такмичења или
манифестације (број учесника, број
гледалаца, број до сада одржаних
манифестација...).
Организација званичних државних
првенстава

Члан 16.
Регистрована спортска удружења могу
поднети
програм
за
финансирање/суфинансрање
званичних
државних првенстава.
Износ финансијских средстава за сваки
појединачни програм, поред наведених
услова зависи и од друштвеног значаја
организације
званичних
државних
првенстава (број учесника, број учесника
клуба-организатора, број гледалаца...).
Учешће на званичним међународним
клупским такмичењима

Члан 17.
Регистрована спортска удружења могу до
предвиђеног рока поднети
програм за
финансирање/суфинансирање учешћа својих
екипа
или
појединаца у званичним
међународним клупским такмичењима, за
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која су остварили право на основу
постигнутих резултата у националним
лигама и такмичењима.
Износ финансијских средстава за сваки
појединачни програм, поред наведених
услова зависи и од друштвеног значаја
учешћа у званичним међународним клупски
м такмичењима (број мечева, потребна
финансијска средства...);
Организација званичних међународних
првенстава

Члан 18.
Регистрована спортска удружења могу
поднети
програм
за
финансирање
/суфинансирање организације званичних
међународних првенстава.
Уз програм је обавезно приложити
сагласност Министарства за омладину и
спорт,
као
и
одлуку
надлежног
националног гранског савеза о додељивању
техничке организације спортском удружењу
са подручја општине Велико Градиште.
Износ финансијских средстава за сваки
појединачни програм, поред наведених
услова зависи и од квалитета приложеног
елабората о организацији такмичења и
друштвеног значаја организације званичног
међународног првенства ( број учесника,
потребна финансијска средства...).

Члан 19.
Износ финансијских средстава за сваки
појединачни програм зависи од :
• укупно расположивих средстава у
годишњем финансијском плану;
• броја
програма
поднетих
за
финансирање/суфинансирање
из
подручја посебних програма;
• комплетности приложене документације;
• броја учесника (младих, жена и др.),
• висине ванбуџетских средстава која
обезбеђује подносилац програма.
Предлог средстава за посебне програме даје
Комисија, а на основу поднетих захтева од
стране спортских удружења (клубова) у
току буџетске године, а коначну одлуку

5. децембар 2016.

доноси Општинско веће општине Велико
Градиште.
Одобрена средства за посебне програме,
достављају
се
директно
спортским
удружењима (клубовима) на њихов текући
рачун у оној динамици како је наведено у
уговору о финансирању/суфинансирању
посебних
програма који потписују
носилац програма и Општина Велико
Градиште на основу Одлуке Општинског
већа.
ШКОЛСКИ СПОРТ

Члан 20.
Све
организације
из
области
предшколског, школског и студентског
спорта
могу
поднети програм за
финансирање
активности из области
школског спорта са основним подацима о
организацији такмичења, као и о
организацији других врста спортских
активности (приходи и расходи).
Износ финансијских средстава за сваки
појединачни програм зависи од :
• укупно расположивих средстава за ову
позицију у годишњм финансијском
плану ;
• броја програма који конкуришу за
финансирање/суфинансирање у области
школског
• спорта;
• комплетности приложене документације;
• броја учесника, како школа, тако и
предшколаца, ученика и студената;
• висине ванбуџетских средстава која
обезбеђује подносилац програма.

Општина Велико Градиште може донети
одлуку о покретању програма који се односе
на реализацију активности која доприносе
здравом физичком развоју и формирању
здравих стилова живота деце предшколског
и школског узраста, уз укључивање
организација које се баве школским спортом
.

РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ
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Члан 21.
Регистрована спортска удружења, савези и
удружења из области рекреације могу
поднети
програм
за
финансирање/суфинансирање рекреативних
активности грађана са основним подацима о
организацији такмичења и реализацији
спортских активности грађана, као и о
финансијским показатељима (приходи и
расходи).
Износ финансијских средстава за сваки
појединачни програм зависи од :
• укупно расположивих средстава за ову
позицију у годишњм финансијском
плану ;
• броја програма који конкуришу за
финансирање/суфинансирање
у
области рекреативног спорта ;
• комплетности приложене документације;
• броја учесника (екипа и појединаца);
• висине ванбуџетских средстава која
обезбеђује подносилац програма.
СПОРТ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Члан 22.
Регистрована
удружења
лица
са
инвалидитетом, као и регистрована
спортска удружења лица са инвалидитетом,
могу
поднети
програм
за
финансирање/суфинансирање спортских
активности лица са инвалидитетом, са
основним подацима о програму и
финансијским показатељима (приходи и
расходи).
Износ финансијских средстава за сваки
појединачни програм зависи од :
• укупно расположивих средстава за ову
позицију у годишњм финансијском
плану ;
• броја програма који конкуришу за
финансирање/суфинансирање
у
области рекреативног спорта ;
• комплетности приложене документације;
• броја учесника (екипа и појединаца);
• висине ванбуџетских средстава која
обезбеђује подносилац програма.
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САВЕЗИ
И
ОСТАЛИ
СТРУЧНОГ УДРУЖИВАЊА

ОБЛИЦИ
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а) Спортски савез општине Велико

)
Износ финансијских средстава за ОФС
Велико Градиште зависи од:
• укупно расположивих средстава за ову
позицију у годишњм финансијском
плану;
• броја програма и пројеката које ОФС
Велико Градиште
планира да
реализује;
• комплетности приложене документације;
• висине ванбуџетских средстава која
обезбеђује подносилац програма.

б) Општински фудбалски савез
ОФС Велико Градиште подноси програм
за
редовно
и
посебно
финансирање/суфинансирање програма из
свог делокруга рада. У програму се
наводе основни подаци о активностима
Општинског фудбалског савеза и потребна
финансијска средства за реализацију
наведених програма, као и предлог
средстава за техничко функционисање
савеза (режијски трошкови, материјални
трошкови, плате запослених, хонорари и др.

в) Остали облици стручног удруживања
Сва друга спортска удружења подносе
програме за финансирање/суфинансирање
свога рада. У програму се наводе основни
подаци о активностима и потребна
финансијска средства за реализацију
наведених програма, као и предлог
средстава за техничко функционисање
удружења (режијски трошкови, материјални
трошкови, плате запослених, хонорари и др.).
Износ финансијских средстава зависи од :
• укупно расположивих средстава за ову
позицију у годишњм финансијском плану
;

Члан 23.
Средства за функционисање Спортског
савеза и осталих облика стручних
удруживања могуће је обезбедити за:
Спортски савез општине Велико
Градиште ,Општински фудбалски савез и
остале облике стручног удруживања.
Градиште
Спортски савез општине Велико Градиште
подноси програм за редовно и посебно
финансирање/суфинансирање програма из
свог делокруга рада. У програму се
наводе основни подаци о активностима
Спортског савеза и потребна финансијска
средства
за реализацију наведених
програма, као и предлог средстава за
техничко функционисање савеза (режијски
трошкови, материјални трошкови, плате
запослених, хонорари и др. )
Износ финансијских средстава за Спортски
савез зависи од :
• укупно расположивих средстава за ову
позицију у годишњм финансијском плану
;
• броја програма и пројеката које Спортски
савез планира да реализује;
• комплетности приложене документације;
• висине ванбуџетских средстава која
обезбеђује подносилац програма.

в) Спортско друштво ВГСК
СД ВГСК подноси
програме за
финансирање/суфинансирање свог рада. У
програму се наводе основни подаци о
активностима
друштва и
потребна
финансијска средства за реализацију
наведених програма, као и предлог
средстава за техничко функционисање
савеза ( режијски трошкови, материјални
трошкови, плате запослених, хонорари и др.
)
Износ финансијских средстава за СД ВГСК
зависи од :
• укупно расположивих средстава за ову
позицију у годишњм финансијском плану
;
• броја програма и пројеката које СД ВГСК
планира да реализује;
• комплетности приложене документације;
• висине ванбуџетских средстава која
обезбеђује подносилац програма.

•
•

•
•
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броја учесника у наведеним програмима;
друштвеног
значаја
предложеног
пројекта;
комплетности приложене документације;
висине ванбуџетских средстава која
обезбеђује подносилац програма.

ЈАВНА
УСТАНОВА СПОРТСКИ
ЦЕНТАР ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Члан 24.
Директор са одлуком Управно г одбор а
ЈУ“Спортски центар Велико Градиште “
предаје П л а н и програм рада са
финансијским оквирима за реализациују
планираних активности у буџетској години,
до законом предвиђеног рока.
ОСТАЛА ПОЉА ФИНАНСИРАЊА

Члан 25.
Одељење за финансије може оставити
нераспоређен износ средстава од укупних
средстава намењених за спорт и то за
о добравање финансирања/суфинансирања
врхунских спортиста, спортских удружења
(клубова), као и за остале расходе.
Члан 26.

Врхунски спортисти
Спортска удружења (клубови) за своје
активне спортисте из олимпијских и
параолимпијских спортова који су носиоци
националних
признања
(освајачи
олимпијских и параолимпијских светских
и европских медаља), могу предати посебан
захтев за помоћ у осигурању и побољшању
услова врхунским спортистима (набавка
опреме, набавка реквизита, обезеђивање
додатних термина за тренинг и сл.).
Спортска удружења (клубови) могу
поднети захтев за награђивање спортиста
за постигнуте врхунске резултате на
међународним такмичењима.
Спортска удружења (клубови)
Спортска удружења (клубови) који имају
значајну
спортску
традицију
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(вишедеценијско постојање, остварене
спортске
резултате
у
прошлости),
квалитетну
организацију
спортског
менаџмента и који се
такмиче у
спортским гранама од националног значаја
и традиције,
по којима је град
препознатљив,
могу
бити
додатно
финансирани .

Остали расходи
Средства из члана 25. ће се одобравати по
ванредним
захтевима
спортских
организација
(клубова)
и
осталих
корисника финансијских средстава из
области спорта поред наведеног и за
непланиране и непредвиђене расходе који
настану у току године, а одобрава их
Општинско веће .
ДОКУМЕНТАЦИЈА
КОЈА
СЕ
ПОДНОСИ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

Члан 27.
За такмичарски спорт ( редовни, додатни
посебни програми), спортско удружење
(клуб) подноси захтев за финансирање на
прописаном обрасцу читко попуњеном и у
прилогу доставља потребну документацију
( потврда о постигнутим резултатима, број
чланова у клубу и сл.) утврђену од стране
Комисије.
Предлози програма из осталих поља
финансирања подносе се посебно за сваког
носиоца програма и посебно за сваку област
предвиђену овим Правилником.
Предлог програма садржи детаљне податке о
:
1. носиоцу програма ;
2. области у којој се остварује програм ;
3. учесницима у реализацији програма и
својству у коме се ангажују ;
4. циљевима и очекиваним резултатима,
укључујући које ће проблеме програм
решити и којим групама популације и на који
начин ће програм користити;
5. врсти и садржини активности и
времену и месту реализације програма,
односно обављања активности ;
6.
како ће се вршити оцењивање
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успешности програма (вредновање резултата
програма) ;
7. буџету програма, односно потребним
новчаним средствима, исказаним према
врстама трошкова и утврђеним обрачуном
или у паушалном износу ;
8. временском плану употребе средстава
( временски период у коме су средства
потребна и рокови у којима су потребна) ;
9. начину праћења реализације програма и
евалуације резултата ;
10. претходном и будућем финансирању
организације и програма.

Члан 28.
Предлози програма разматрају се ако су
испуњени следећи формални критеријуми:
1. да је уз предлог програма достављено
пропратно писмо у коме су наведене
најосновније информације о организацији
и предложеном програму (назив, временско
трајање, финансијски износ тражених
средстава) и које је потписало лице
овлашћено за заступање организације;
2. да је предлог програма поднет на
утврђеном
обрасцу
(апликационом
формулару), читко попуњеном, језиком и
писмом у службеној употреби;
3. да је потпун;
4. да је поднет у прописаном року.
Члан 29.
Уз предлог програма подноси се
документација којом се доказује испуњеност
услова за реализацију програма.
Сва обавезна и пратећа документација
морају бити достављени општинској
управи
у
запечаћеној
коверти,
препорученом поштом или лично, на
адресу општинске управе општине Велико
Градиште.
За
такмичарски
спорт
потребна
документација
за
бодовање
и
категоризацију
спортских
удружења
(клубова) може се прибавити уз помоћ
Јавне установе Спортски центар који с е
прослеђује Комисији.
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Члан 30.
Одељење за финансије у току године,
доноси рокове у којима се достављају
захтеви за буџетска средства која су
намењена спорту.
ЈУ СЦВГ дужна је да обавести све
потенцијалне
кориснике
буџетских
средстава из поља такмичарског спорта о
роковима предаје потребне документације,
као и о потребним условима за одобравање
буџетских средстава за наредну годину.
Општинско веће може изузетно одобрити
одређени програм у области спорта и на
основу поднетог предлога програма у току
године, без јавног позива, у случају када је у
питању програм од посебног значаја, а
подносе га носиоци програма, или када је у
питању програм који није из објективних
разлога могао бити поднет у складу са
прописаним роковима или је садржај
програма такав да може бити успешно
реализован само од стране одређеног
носиоца програма.

НАЧИН ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА И
ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 31.
Одлуку о расписивању јавног позива
доноси председник општине.
Јавни позив и јавна обавештења из
овог Правилника клубовима упућује се
преко ЈУ СЦВГ и објављује се на
интернет сајтовима општине Велико
Градиште и ЈУ СЦВГ.
У јавном позиву наводе се битни услови
и критеријуми које треба да испуне
предложени програми, а посебно предмет
јавног позива, рок до кога морају бити
поднети предлози програма, место, време и
лице код кога се може добити документација
и обавештења у вези јавног позива.

Члан 32.
За категорисање спортских клубова на
основу Правилника о категоризацији
спортских удружења (клубова) из области
такмичарског
спорта општине Велико
Градиште, као и израду предлога
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финансирања/суфинансирања спортских
удружења
(клубова)
која
нису
категорисана (такмичарски спорт-додатни
програми), као и посебне програме
председник општине образује Комисију.
Комисија има председника и четири члана.
Општина Велико Градиште
даје
председника и три члана, а један члан је
представник Јавне установе Спортски центар
Велико Градиште (скраћено ЈУ СЦВГ).
Комисија врши категоризацију спортских
удружења (клубова), на основу Правилника
о категоризацији спортских удружења
(клубова) из области такмичарског спорта
општине Велико Градиште.
Комисија
доставља
предлог
финансирања/суфинансирања спортских
удружења
(клубова)
у
области
такмичарског спорта Општинском већу, које
доноси коначну Одлуку о финансирању и
суфинансирању
спортских
удружења
(клубова) у области такмичарског спорта .
Комисија, такође, врши оцену осталих
програма из поља дефинисаних овим
правилником, Комисија врши стручни
преглед и даје оцену поднетих предлога
са предлогом износа средстава којим ће
програм бити финансиран/суфинансиран.
Коначну одлуку о финансирању осталих
програма доноси општинско веће.
Комисија може да од спортских удружења
(клубова), односно за предлоге програма
код којих постоји потреба за додатним
информацијама или интервенцијама, пре
достављања предлога Општинском већу или
председнику, тражи додатно објашњење од
носиоца програма.
Комисија може да о одређеном питању
прибави стручно мишљење од стране
истакнутих стручњака или одговарајућих
организација.

Члан 33.
Предлог програма комисија процењује
према следећим критеријумима :
1.
испуњење услова који се тичу
подносиоца предлога програма;
2. процена квалитета предлога програма
(капацитет за управљање програмом,

Број 30

17

потенцијали за успостављање партнерства,
квалитет
програма
са
становишта
иновативности и процењеног утицаја,
реалистичност остварења планираних
активности и постављених циљева, план
одрживости након завршетка програма;
3. финансијска процена (износ тражених
средстава, као и износ сопственог
финансијског улагања у релизацију
програма).

Члан 34.
Поступак одобравања програма који су
примљени у предвиђеном року врши се у
три фазе.
У првој фази врши се административна
(формална) провера и оцена испуњености
прописаних услова.Друга фаза подразумева
прегледање и оцењивање садржаја програма.
О раду Комисије води се записник, који
потписују председник и чланови комисије.
У трећој фази општинско веће одлучује, на
основу предлога Комисије. О Одлуци
општинског већа о одобрењу програма
обавештавају се подносиоци предлога
програма.Непотпуни предлози програма не
враћају се подносиоцу предлога.

Члан 35.
Предлог да се програм не прихвати и не
одобре средства комисија даје у следећим
случајевима :
1. програм није довољно релевантан са
становишта остваривања општег интереса
у области спорта;
2. финансијске и оперативне могућности
подносиоца програма нису довољне.
Члан 36.
О одобрењу програма одлуку доноси
општинско веће.
Одлука о одобрењу програма доноси се
збирно за све подносиоце програма из истог
поља финансирања дефинисаног овим
Правилником.
Члан 37.
Са спортским удружењем (клубом) који је
категорисан и коме су одобрена средства у
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области
редовних
програма
за
такмичарски спорт, као и са подносиоцем
одобреног програма, Општинска управа
општине Велико Градиште закључује уговор
, а на основу одлуке општинског већа.
Ако су одобреном програму, према
критеријумима
утврђеним
овим
Правилником додељена мања средства за
реализацију од средстава наведених у
буџету предлога програма, носилац
програма, пре закључења уговора, усклађује
буџет програма са висином расположивих
средстава и доставља Одељењу за
финансије допуну, односно измену буџета
предлога програма, или доказ да је обезбедио
додатна средства за реализацију програма,
најкасније у року од осам дана.

Члан 38.
Одобрени износ средстава преноси се
спортском удружењу за такмичарски спорт,
односно организацији
која
реализује
програм у складу са уговором, према
динамици испостављене документације за
наплату.
ИЗВЕШТАЈ О ПОТРОШЊИ
СРЕДСТАВА И РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА

Члан 39.
Спортска удружења (клубови), као и
носиоци одобрених програма у обавези су
да Одељење з а финансије извештавају о
утрошку средстава и доставе потребну
документацију, а на начин који је дефинисан
уговором.
Наредна
авансна
уплата
буџетских
средстава се неће вршити за она спортска
удружења (клубове) у пољу такмичарског
спорта, као и за носиоце програма који за
претходну уплату нису доставили адекватну
документацију.
Спортска удружења
(клубови), као и
подносиоци
одобреног
програма
у
завршном извештају врше процену
постигнутих резултата са становишта
постављених циљева.
Општина
Велико
Градиште
може
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ангажовати и одговарајуће стручњаке за
спољну евалуацију реализације одобрених
програма.
Уговор се може раскинути ако корисник
средстава не достави извештај и
адекватну документацију у роковима
предвиђеним уговором.
Члан 40.
Уколико носилац програма не утроши
одобрена средства на годишњем нивоу, у
обавези је да по подношењу завршног
извештаја изврши повраћај средстава у буџет
општине Велико Градиште.

Члан 41.
Спортска удружења (клубови), као и
носиоци одобрених програма, најмање
једном годишње чине доступним јавности
извештаје о свом раду.
Извештај из претходног става може се
објавити и на интернет сајту спортског
удружења (клуба), односно носиоца
програма, или на интернет сајту ЈУ СЦВГ.
На свим документима и медијским
промоцијама везаним за реализовање
програма, мора бити истакнуто да се
програм финансира средствима из буџета
Општине Велико Градиште.
КОНТРОЛА ПОТРОШЊЕ СРЕДСТАВА
И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Члан 42.
Спортско удружење (клуб) коме су
средства додељена за такмичарски спорт
и носилац одобреног програма води све
потребне евиденције које Одељењу за
финансије
омогућавају
спровођење
контроле
утрошка
средстава
и
реализације програма.
Носилац програма је у обавези да
овлашћеним лицима општинске управе
општине Велико Градиште омогући увид у
целокупну документацију и у поступку
контроле пружи сва потребна обавештења.
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Члан 43.
Спортско удружење (клуб) коме су
средства додељена за такмичарски спорт
и носилац одобреног програма дужан је да
наменски користи средства добијена из
буџета општине Велико Градиште.
Корисник буџетских средстава из става 1.
у обавези је да набавку добара, услуга
или радова врши у складу са законом којим
се уређују јавне набавке.
Члан 44.
Измене у погледу одобрених средстава за
реализацију програма, могу се извршити
ако се тиме не угрожава циљ програма.
Захтев за сагласност на измене подноси се
комисији која може дати сагласност.

Члан 45.
Одобрено, односно започето финансирање
реализације програма може се обуставити
ако подносилац одобреног програма у
роковима
утврђеним
уговором
о
реализовању програма, није доставио
извештај са потребном комплетном
документацијом о остваривању програма
или делова програма и коришћењу средстава
буџета општине Велико Градиште.
Члан 46.
Ако програм није успешно реализован,
носилац програма обавештава Одељење за
финансије о мерама које су предузете ради
утврђивања одговорности због неуспешног
реализовања одобреног пројекта.
Члан 47.
Начин измена и допуна овог Правилника,
врши се на начин на који је Правилник и
усвојен.

Члан 48.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 138. ɫɬɚɜ 2. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɫɩɨɪɬɭ ³ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ´ɛɪ. 10/2016), ɱɥɚɧɚ 82 . ɋɬɚɬɭɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ³ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɛɪ. 9/08  ɢ ), Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɧɚ 12. ɫɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁɞɚɧɚ02.12.2016 ɝɨɞɢɧɟ ɞɨɧRɫɢ
ɉɊȺȼɂɅɇɂɄ
Ɉ ɄȺɌȿȽɈɊɂɁȺɐɂȳɂ ɋɉɈɊɌɋɄɂɏ ɍȾɊɍɀȿȵȺ (ɄɅɍȻɈȼȺ)
ɂɁ ɈȻɅȺɋɌɂ ɌȺɄɆɂɑȺɊɋɄɈȽ ɋɉɈɊɌȺ ɈɉɒɌɂɇȿ ȼȿɅɂɄɈ ȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɑɥɚɧ 1.
Ɉɜɢɦ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɩɪɨɩɢɫɭʁɭ ɫɟ ɤɪɢɬɪɢʁɭɦɢ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɭ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ
ɤɚɨ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ ɛɨɞɨɜɚʃɟ ɟɤɢɩɧɢɯ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɫɩɨɪɬɨɜɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɟɝɚ ɫɟ ɜɪɲɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ/ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɨɝ ɫɩɨɪɬɚ.
ɈɉɒɌȺ ɉɊȺȼɂɅȺ
ɑɥɚɧ 2.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɡɚ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ (ɤɥɭɛɨɜɟ) ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɨɝ ɫɩɨɪɬɚ:
1.
2.

ɋɩɨɪɬɫɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ (ɤɥɭɛɨɜɢ) ɢɡ ɨɥɢɦɩɢʁɫɤɟ ɝɪɚɧɟ ɫɩɨɪɬɚ (ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɝɪɚɧɚ - ɪɟɞɨɜɧɢ ɱɥɚɧ Ɉɥɢɦɩɢʁɫɤɨɝ
ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɋɪɛɢʁɟ) ɱɢʁɚ ʁɟ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɝɪɚɧɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɫɜɟɬɫɤɟ ɮɟɞɟɪɚɰɢʁɟ ɪɟɞɨɜɧɢ ɱɥɚɧ
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɨɥɢɦɩɢʁɫɤɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ± ɆɈɄ-ɚ);
ɋɩɨɪɬɫɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ (ɤɥɭɛɨɜɢ) ɢɡ ɧɟɨɥɢɦɩɢʁɫɤɟ ɝɪɚɧɟ ɫɩɨɪɬɚ ɭɡ ɭɫɥɨɜ ɞɚ ʁɟ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɝɪɚɧɚ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɚ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟ Ɉɥɢɦɩɢʁɫɤɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɋɪɛɢʁɟ (ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɢ ɱɥɚɧ) ɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɤɨ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɫɜɟɬɫɤɟ ɮɟɞɟɪɚɰɢʁɟ
ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɨɥɢɦɩɢʁɫɤɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ± ɆɈɄ-ɚ ɬʁ. ɞɚ ʁɟ ɱɥɚɧ ȺɊɂɋɎ-ɚ (Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ
ɮɟɞɟɪɚɰɢʁɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢɯ ɫɩɨɪɬɨɜɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɆɈɄ-ɚ).

Ⱦɚ ɛɢ ɭɲɥɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɟ, ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ (ɤɥɭɛɨɜɢ) ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɮɟɞɟɪɚɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɱɥɚɧ Ɉɥɢɦɩɢʁɫɤɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɋɩɨɪɬɫɤɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɋɪɛɢʁɟ.
Ɉɫɬɚɥɚ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ (ɤɥɭɛɨɜɢ) ɧɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɲɭ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɨɝ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ.
ɑɥɚɧ 3.
ɇɚɤɨɧ ɢɡɜɪɲɟɧɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ (ɤɥɭɛɨɜɚ) ɭ ɪɟɞɨɜɧɨɦ ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɨɦ ɫɩɨɪɬɭ, ɫɜɚɤɨɦ
ɫɩɨɪɬɫɤɨɦ ɭɞɪɭɠɟʃɭ (ɤɥɭɛɭ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ,
ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɟɬɜɚɪɚʁɭ ɭ ɩɪɨɰɟɧɬɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ ɫɜɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯɭɞɪɭɠɟʃɚ (ɤɥɭɛɨɜɚ).
ÄɎɭɞɛɚɥɫɤɢ ɤɥɭɛɨɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɚɤɦɢɱɟ ɭ ɨɤɪɭɠɧɨɦ ɦɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɢ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɪɚɧɝɭ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɛɨɞɨɜɚɧɢɤɚɨɢɮɭɞɛɚɥɫɤɢɤɥɭɛɨɜɢ ɲɤɨɥɟɮɭɞɛɚɥɚ ɤɨʁɢɫɟɧɟɬɚɤɦɢɱɟɭɫɟɧɢɨɪɫɤɨʁɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɢ,
ɨɫɬɚɥɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɤɥɭɛɨɜɢ ɱɢʁɟ ɫɟɞɢɲɬɟ ɧɢʁɟ ɭ ȼɟɥɢɤɨɦ Ƚɪɚɞɢɲɬɭ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɤɥɭɛɨɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɚɤɦɢɱɟ ɭ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɢ ɜɟɬɟɪɚɧɚ ɜɟʄ ʄɟ ʃɢɯɨɜɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɜɢɫɢɧɚ ɧɚɱɢɧ ɢ ɞɪ  ɛɢɬɢ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɩɨ ɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚɚɧɚɨɫɧɨɜɭɩɪɟɞɥɨɝɚɄɨɦɢɫɢʁɟ³
Ɉɫɬɚɥɚ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɲɭ, ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɫɚɦɨ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɞɨɞɚɬɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ.
ɑɥɚɧ 4.
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Ⱦɚ ɛɢ ɦɨɝɥɢ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ, ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɤɥɭɛɨɜɢ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɨɝ ɫɩɨɪɬɚ ɦɨɪɚʁɭ ɢɫɩɭɧɢɬɢ ɭɫɥɨɜɟ ɞɟɮɢɧɫɢɚɧɟ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ /ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɮɢɡɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ.
ɑɥɚɧ 5.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ɛɨɞɨɜɚʃɟ ɜɪɲɢ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ, ɤɨʁɭɨɛɪɚɡɭʁɟɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɩɲɬɢɧɟɢɛɪɨʁɢ
ɱɥɚɧɨɜɚɫɚɫɬɚɜʂɟɧɚ ɨɞɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ȳɚɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ³ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ´, ɩɪɚɜɧɢɤɚɢɟɤɨɧɨɦɢɫɬɚ.
ɋɩɨɪɬɫɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ (ɤɥɭɛɨɜɢ) ɤɨʁɢ ɧɟ ɞɨɫɬɚɜɟ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɩɨɞɚɬɤɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɡɚ ɛɨɞɨɜɚʃɟ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɭ, ɧɟʄɟ
ɛɢɬɢ ɜɪɟɞɧɨɜɚɧɢ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ.
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɭɬɜɪɞɢ ɞɚ ɫɚɞɪɠɚʁ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɧɢʁɟ ɤɨɦɩɥɟɬɚɧ ɢ ɜɚɥɢɞɚɧ, ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ
ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɨ ɭ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ.
ɑɥɚɧ 6.
ɋɩɨɪɬɫɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ (ɤɥɭɛɨɜɢ) ɨɛɚɜɟɡɧɢ ɫɭ ɞɚ ɭ ɬɪɚɠɟɧɨɦ ɪɨɤɭ ɞɨɫɬɚɜɟ Ʉɨɦɢɫɢʁɢ ɨɞɪɟɻɟɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɭ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ /ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɮɢɡɢɱɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ ɤɚɨ ɢ ɫɥɟɞɟʄɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ:
1. ɉɨɩɭʃɟɧ Ⱥɧɤɟɬɧɢ ɥɢɫɬ ɨ ɬɪɚɠɟɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɭ (ɛɨɞɨɜɚʃɟ).
2. Ɂɚ ɫɜɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɢɡ Ⱥɧɤɟɬɧɨɝ ɥɢɫɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɨɫɬɚɜɢɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɩɨɬɜɪɞɟ.
ɑɥɚɧ 7.
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɟ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ (ɤɥɭɛɨɜɚ) ɭ ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɨɦ ɫɩɨɪɬɭ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ɋɬɚɬɭɫ ɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɥɚɧɭ
Ɍɪɚɞɢɰɢʁɚ ɫɩɨɪɬɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ
Ɋɚɧɝ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
ɉɨɫɬɢɝɧɭɬɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɭ ɩɪɨɬɟɤɥɨʁ ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɨʁ ɫɟɡɨɧɢ
Ȼɪɨʁ ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢɯ ɟɤɢɩɚ ɭ ɪɟɞɨɜɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
Ȼɪɨʁ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ ɫɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ
ɑɥɚɧ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɚɧɛɪɨʁɛɨɞɨɜɚɭɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢɢɡɧɨɫɢ
1.Ɂɚɫɩɨɪɬɫɤɨɭɞɪɭɠɟʃɟɢɡɨɥɢɦɩɢʁɫɤɟɝɪɚɧɟɫɩɨɪɬɚ± 450 ɛɨɞɨɜɚ
2.Ɂɚɫɩɨɪɬɫɤɨɭɞɪɭɠɟʃɟɢɡɧɟɨɥɢɦɩɢʁɫɤɟɝɪɚɧɟɫɩɨɪɬɚ± ɫɩɨɪɬɫɤɚɝɪɚɧɚɤɨʁɚʁɟɩɪɟɩɨɡɧɚɬɚɨɞɆɈɄ-ɚ
ɱɥɚɧȺɊɂɋɎ-ɚ ± 50 ɛɨɞɨɜɚ.
ɑɥɚɧ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɚɧ ɛɪɨʁɛɨɞɨɜɚɧɚɨɫɧɨɜɭɩɨʁɟɞɢɧɢɯɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɢɡɧɨɫɢ

ɪɛ

Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ

ɋɬɚɬɭɫɫɩɨɪɬɚɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɩɥɚɧɭ
2. Ɍɪɚɞɢɰɢʁɚɫɩɨɪɬɚɭɝɪɚɞɭɨɩɲɬɢɧɢ
3. Ɋɚɧɝɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
1.

Ȼɪɨʁɛɨɞɨɜɚ
ɇɟɨɥɢɦɩɢʁɫɤɢ
Ɉɥɢɦɩɢʁɫɤɢ
ɫɩɨɪɬɨɜɢ
ɫɩɨɪɬɨɜɢ
ȺɊɂɋɎ
345

5

10
15

10
5
2
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4. ɉɨɫɬɢɝɧɭɬɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
Ȼɪɨʁɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢɯɟɤɢɩɚɭɪɟɞɨɜɧɨɦɫɢɫɬɟɦɭ
5.
ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
Ȼɪɨʁɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯɫɬɪɭɱʃɚɤɚɫɚɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦ
6.
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ
ɍɄɍɉɇɈ

60

10

10

10

10

10

450

50

ɉɈɋȿȻɇȺɉɊȺȼɂɅȺɄȺɌȿȽɈɊɂɁȺɐɂȳȿ
ɑɥɚɧ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɨɦɫɟɨɞɪɟɻɭʁɟɛɪɨʁɛɨɞɨɜɚɡɚɫɜɚɤɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɬɨ
1. ɋɬɚɬɭɫɫɩɨɪɬɚɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɩɥɚɧɭ
Ɉɫɧɨɜɧɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ
ɪɛ
1.

Ȼɪɨʁ
ɛɨɞɨɜɚ

Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦ
Ʉɥɭɛɨɜɢɢɡɨɥɢɦɩɢʁɫɤɢɯɫɩɨɪɬɫɤɢɯɝɪɚɧɚ

ɨɞɞɨ345

2.

Ʉɥɭɛɨɜɢɢɡɫɩɨɪɬɫɤɢɯɝɪɚɧɚɤɨʁɟɫɭɩɪɟɩɨɡɧɚɬɟɨɞɫɬɪɚɧɟ
ɆɈɄ-ɚ ɱɥɚɧɨɜɢȺɊɂɋɎ-ɚ
Ⱦɨɞɚɬɧɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ
ɪɛ

Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦ

ɂ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ɂɂ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ɋɩɨɪɬɭɞɪɭɠɟʃɚ ɤɥɭɛɨɜɢ ɢɡɨɥɢɦɩɢʁɫɤɟɝɪɚɧɟɫɩɨɪɬɚ
Ʉɥɭɛɨɜɢ ɢɡ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɝɪɚɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɭ I ɝɪɭɩɭ
345
ɫɩɨɪɬɨɜɚ - Ä287'225Äɫɩɨɪɬɨɜɢ
Ʉɥɭɛɨɜɢ ɢɡ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɝɪɚɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɭ , ɝɪɭɩɭ
240
ɫɩɨɪɬɨɜɚ ÄIN'225Äɫɩɨɪɬɨɜɢ
Ʉɥɭɛɨɜɢ ɢɡ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɝɪɚɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɭ ,, ɝɪɭɩɭ
10
ɫɩɨɪɬɨɜɚ
Ʉɥɭɛɨɜɢ ɢɡ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɝɪɚɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɭ ,II ɝɪɭɩɭ
6
ɫɩɨɪɬɨɜɚ
Ʉɥɭɛɨɜɢ ɢɡ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɝɪɚɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɭ ,9 ɝɪɭɩɭ
4
ɫɩɨɪɬɨɜɚ
Ʉɥɭɛɨɜɢ ɢɡ ɢɡ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɝɪɚɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɭ 9 ɝɪɭɩɭ
2
ɫɩɨɪɬɨɜɚɢɨɫɬɚɥɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɫɩɨɪɬɫɤɢɯɝɪɚɧɚ
ɋɩɨɪɬɫɤɚɭɞɪɭɠɟʃɚ ɤɥɭɛɨɜɢ ɢɡɧɟɨɥɢɦɩɢʁɫɤɟɝɪɚɧɟɫɩɨɪɬɚ
Ʉɥɭɛɨɜɢ ɢɡ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɝɪɚɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɭ , ɝɪɭɩɭ
5
ɫɩɨɪɬɨɜɚ
Ʉɥɭɛɨɜɢ ɢɡ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɝɪɚɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɭ ,, ɝɪɭɩɭ
4
ɫɩɨɪɬɨɜɚ
Ʉɥɭɛɨɜɢ ɢɡ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɝɪɚɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɭ ,,, ɝɪɭɩɭ
3
ɫɩɨɪɬɨɜɚ
Ʉɥɭɛɨɜɢ ɢɡ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɝɪɚɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɭ ,9 ɝɪɭɩɭ
2
ɫɩɨɪɬɨɜɚ
Ʉɥɭɛɨɜɢ ɢɡ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɝɪɚɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɭ 9 ɝɪɭɩɭ
1
ɫɩɨɪɬɨɜɚ
Ʉɥɭɛɨɜɢɢɡɨɫɬɚɥɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɫɩɨɪɬɫɤɢɯɝɪɚɧɚ
1

ɨɞɞɨ

Ɇɚ[ɛɪɨʁ
ɛɨɞɨɜɚ
345

5

ɇɚɩɨɦɟɧɚ
3

5. децембар 2016.
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ɍɡɢɦɚʁɭʄɢɭɨɛɡɢɪɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬɭɫɜɟɬɭɢɭɋɪɛɢʁɢɢɧɬɪɟɫʁɚɜɧɨɫɬɢ ɩɨɩɭɥɚɪɧɨɫɬɢɜɚɠɧɨɫɬɡɚɥɨɤɚɥɧɭɡɚʁɟɞɧɢɰɭ 
ɫɩɨɪɬɫɤɢɤɥɭɛɨɜɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɫɟɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʁɭɧɚɫɥɟɞɟʄɢɧɚɱɢɧ
ɋɩɨɪɬɫɤɚɭɞɪɭɠɟʃɚ ɤɥɭɛɨɜɢ ɢɡɨɥɢɦɩɢʁɫɤɟɝɪɚɧɟɫɩɨɪɬɚ
I ɝɪɭɩɚɈɄȼȽɋɄ ɢɎɄȼȽɋɄ
,,ɝɪɭɩɚɀɈɄȼȽɋɄɊɄȼȽɋɄ
III ɝɪɭɩɚ ȹɍȾɈ ɄɅɍȻ ȼȽɋɄ
ɋɩɨɪɬɫɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ (ɤɥɭɛɨɜɢ) ɢɡ ɧɟɨɥɢɦɩɢʁɫɤɟ ɝɪɚɧɟ ɫɩɨɪɬɚ
I ɝɪɭɩɚ ɄɄ ȼȽɋɄ
II ɝɪɭɩɚ
III ɝɪɭɩɚ IV ɝɪɭɩɚ -ɒȺɏɄɅɍȻȼȽɋɄ
V ɝɪɭɩɚ ȳȺɏɌ ɄɅɍȻ ȼȽɋɄ ,ȺɂɄɂȾɈɄɅɍȻɉɂɇɄɍɆ

2. Ɍɪɚɞɢɰɢʁɚ ɫɩɨɪɬɚ ɭ ɝɪɚɞɭ/ɨɩɲɬɢɧɢ
Ɋɛ
1.
2.
3.
4.

Ʉɪɢɬɟɪɢʁɭɦ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɚɧ
ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ

Ʉɥɭɛɨɜɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢ ɩɪɟ 40 ɢ ɜɢɲɟ
ɝɨɞɢɧɚ
Ʉɥɭɛɨɜɢ ɨɞ 29 ɞɨ 39 ɝɨɞɢɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ
Ʉɥɭɛɨɜɢ ɨɞ 5 ɞɨ 28 ɝɨɞɢɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ
Ʉɥɭɛɨɜɢ ɨɞ 3 ɞɨ 4 ɝɨɞɢɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ

10
8
5
3

3. Ɋɚɧɝ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
ɍ ɟɤɢɩɧɢɦ ɫɩɨɪɬɨɜɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɫɥɟɞɟʄɢ ɧɢɜɨɢ (ɪɚɧɝɨɜɢ) ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ ɥɢɝɟ
Ɇɭɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɟ ɥɢɝɟ (ɨɤɪɭɠɧɟ...)
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɟ (ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɟ, ɦɟɻɭɨɤɪɭɠɧɟ, III ɥɢɝɟ...)
II ɥɢɝɟ
I ɥɢɝɟ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɥɢɝɟ ɧɚʁɜɢɲɟɝ ɪɚɧɝɚ (ɋɭɩɟɪ ɥɢɝɟÄȺ³ɥɢɝɟ...)

* ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɍ ɟɤɢɩɧɢɦ ɫɩɨɪɬɨɜɢɦɚ ɝɞɟ ɧɟɦɚ Äɋɭɩɟɪ ɥɢɝɟ³ɢ ÄȺ-ɥɢɝɟ³ɤɚɨ ɧɚʁɜɢɲɢ ɪɚɧɝ ɫɟ ɩɪɢɡɧɚʁɟ ɢ ɥɢɝɚ ɋɪɛɢʁɟ
(ȼ ɧɢɜɨ).
ɍ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦ ɫɩɨɪɬɨɜɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɫɥɟɞɟʄɢ ɧɢɜɨɢ (ɪɚɧɝɨɜɢ) ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ:
I. Ƚɪɚɞɫɤɨ/ɨɩɲɬɢɧɫɤɨ (ɦɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɨ) ɩɪɜɟɧɫɬɜɨ
II. Ɉɤɪɭɠɧɨ/ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨ-ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɨ ɩɪɜɟɧɫɬɜɨ
III. Ⱦɪɠɚɜɧɨ ɩɪɜɟɧɫɬɜɨ
Ȼɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ ±
4
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ȳɭɧɢɨɪɢ Ʉɚɞɟɬɢ ɉɢɨɧɢɪɢ
ȿɤɢɩɧɢ
ɉɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢ
ɋɟɧɢɨɪɢ ȳɭɧɢɨɪɢ Ʉɚɞɟɬɢ ɉɢɨɧɢɪɢ
ɋɟɧɢɨɪɢ
/70%/
/60%/
/50%/
ɫɩɨɪɬɨɜɢ
ɫɩɨɪɬɨɜɢ
VI ɧɢɜɨ
V ɧɢɜɨ
IVɧɢɜɨ
III ɢɜɨ
II ɧɢɜɨ
I ɧɢɜɨ

10
8
6
4
3
2

7,0
5,6
4,2
2,8
2,1
1,4

6,0
4,8
3,6
2,4
1,8
1,2

5,0
4,0
3,0
2,0
1,5
1,0

III ɧɢɜɨ

3

II ɧɢɜɨ

2

I ɧɢɜɨ

1

ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɭ ɟɤɢɩɧɨɦ ɫɩɨɪɬɭ ɢɦɚ ɜɢɲɟ ɨɞ  ɧɢɜɨɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ ɫɟ ɭɜɟʄɚɜɚ ɡɚ 
ɛɨɞɚ
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ʁɭɧɢɨɪɢ ɤɚɞɟɬɢ ɢ ɩɢɨɧɢɪɢ ɫɚ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɦ ɢɝɪɚɱɢɦɚ ɬɟ ɭɡɪɚɫɧɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɭ ɬɪɟɧɚɠɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɭɧɢɫɭɭɪɟɞɨɜɧɨɦɫɢɫɬɟɦɭɬɚɤɦɢɱɟʃɚɞɨɞɟʂɭʁɭɢɦɫɟɛɨɞɨɜɢɡɚʁɟɞɚɧɧɢɠɢɧɢɜɨɪɚɧɝɚɨɞɫɟɧɢɨɪɫɤɟɟɤɢɩɟ
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɭ ɟɤɢɩɧɨɦ ɫɩɨɪɬɭ ɢɦɚ ɫɚɦɨ ɱɟɬɢɪɢ ɧɢɜɨɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɚɧ ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ ɫɟ ɭɦɚʃɭʁɟ ɡɚ
10%, ɚɤɨ ɢɦɚ ɬɪɢ ɧɢɜɨɚ, ɡɚ ɧɚɪɟɞɧɢɯ 10% ɢɬɞ. ɍ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦ ɫɩɨɪɬɨɜɢɦɚ, ɚɤɨ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɚɦɨ ɞɜɚ ɧɢɜɨɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ,
ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ ɫɟ ɭɦɚʃɭʁɟ ɡɚ 20%, ɚ ɚɤɨ ɢɦɚ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɧɢɜɨ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ, ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ ɫɟ ɭɦɚʃɭʁɟ ɡɚ 40% ɨɞ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɛɨɞɨɜɚ.
Ȼɨɞɭʁɭ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɭɲɤɟ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɠɟɧɫɤɟ ɟɤɢɩɟ. ɍɡɢɦɚ ɫɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ ɫɚɦɨ ɡɚ ɧɚʁɛɨʂɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɧɟɤɟ ɟɤɢɩɟ ɡɚ ɭɤɭɩɧɨ ɛɨɞɨɜɚʃɟ.
4. ɉɨɫɬɢɝɧɭɬɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
ɡɚ ɤɥɭɛɨɜɟ ɢɡ ɨɥɢɦɩɢʁɫɤɢɯ ɫɩɨɪɬɨɜɚ ± ȿɄɂɉɇɂ ɋɉɈɊɌɈȼɂ (ɩɨɫɟɛɧɨ Ɇ ɢ ɀ)

1. VI ɧɢɜɨ
2. V ɧɢɜɨ
3. IV ɧɢɜɨ
4. IIIɧɢɜɨ
5. II ɧɢɜɨ
6. I ɧɢɜɨ
Ɉɫɜɨʁɟɧɚ ɬɢɬɭɥɚ
ɟɤɢɩɧɨɝ ɩɪɜɚɤɚ ɭ
ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ
(ɫɟɧɢɨɪɢ-ʁɭɧɢɨɪɢ)

28,0
21,0
17,5
14,0
10,5
7,0

21,0
17,5
14,0
10,5
7,0
4,9

27,0
24,0
18,0
15,0
12,0
9,0

24,0
18,0
15,0
12,0
9,0
6,0

18,0
15,0
12,0
9,0
6,0
4,2

22,5
20,0
15,0
12,5
10,0
7,5

I
ɩɨɥɨɜɢɧ
ɚ
II
ɩɨɥɨɜɢɧ
ɚ

ɉɢɨɧɢɪɢ /50%/
I ɦɟɫɬɨ

I
ɩɨɥɨɜɢɧ
ɚ
II
ɩɨɥɨɜɢɧ
ɚ

31,5
28,0
21,0
17,5
14,0
10,5

30
25
20
15
10
7

Ʉɚɞɟɬɢ /60%/
I ɦɟɫɬɨ

40
30
25
20
15
10

45
40
30
25
20
15

I
ɩɨɥɨɜɢɧ
ɚ
II
ɩɨɥɨɜɢɧ
ɚ

ȿɤɢɩɧɢ
ɫɩɨɪɬɨɜɢ

I ɦɟɫɬɨ

Ɋɛ

ȳɭɧɢɨɪɢ /70%/

I ɦɟɫɬɨ
I
ɩɨɥɨɜɢɧ
II
ɩɨɥɨɜɢɧ

ɋɟɧɢɨɪɢ

20,0
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0

15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
3,5

+ 5 ɛɨɞɨɜɚ

ɍɫɥɭɱɚʁɭɞɚɭɟɤɢɩɧɨɦɫɩɨɪɬɭɢɦɚɜɢɲɟɨɞɧɢɜɨɚɬɚɤɦɢɱɟʃɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɛɪɨʁɛɨɞɨɜɚɫɟɭɜɟʄɚɜɚɡɚ
ɛɨɞɨɜɚ
³ɍɫɥɭɱɚʁɭɞɚʁɭɧɢɨɪɢɤɚɞɟɬɢɢ ɩɢɨɧɢɪɢɫɚɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɦɢɝɪɚɱɢɦɚɬɟɭɡɪɚɫɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɭɬɪɟɧɚɠɧɨɦ
ɩɪɨɰɟɫɭɧɢɫɭɭɪɟɞɨɜɧɨɦɫɢɫɬɟɦɭɬɚɤɦɢɱɟʃɚɞɨɞɟʂɭʁɭɢɦɫɟɛɨɞɨɜɢɡɚʁɟɞɚɧɧɢɠɢɧɢɜɨɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢɯɪɟɡɭɥɬɚɬɚɨɞ
ɫɟɧɢɨɪɫɤɟɟɤɢɩɟ
5
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ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɭ ɟɤɢɩɧɨɦ ɫɩɨɪɬɭ ɢɦɚ ɫɚɦɨ ɱɟɬɢɪɢ ɧɢɜɨɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ, ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ ɫɟ ɭɦɚʃɭʁɟ ɡɚ
10%, ɚɤɨ ɢɦɚ ɬɪɢ ɧɢɜɨɚ, ɡɚ ɧɚɪɟɞɧɢɯ 10 % ɢɬɞ.
Ȼɨɞɭʁɭ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɭɲɤɟ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɠɟɧɫɤɟ ɟɤɢɩɟ. Ɂɚ ɛɨɞɨɜɚʃɟ ɤɥɭɛɚ ɭɡɢɦɚ ɫɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ (ɫɚɦɨ
ɧɚʁɛɨʂɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ) ɧɟɤɟ ɟɤɢɩɟ ɡɚ ɭɤɭɩɧɨ ɛɨɞɨɜɚʃɟ.
ɇȺɉɈɆȿɇȺ: Ȼɨɞɭʁɭ ɫɟ ɫɚɦɨ ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɨɫɜɨʁɟɧɚ ɬɢɬɭɥɚ ɢɡ ɫɜɚɤɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɡɚ ɤɥɭɛɨɜɟ ɢɡ ɨɥɢɦɩɢʁɫɤɢɯ ɫɩɨɪɬɨɜɚ ± ɉɈȳȿȾɂɇȺɑɇɂ ɋɉɈɊɌɈȼɂ (ɩɨɫɟɛɧɨ Ɇ ɢ ɀ)

1-2
ɦɟɞɚʂɟ

3-4
ɦɟɞɚʂɟ

ɉɢɨɧɢɪɢ /50%/

1-2
ɦɟɞɚʂɟ
5ɢ
ɜɢɲɟ
ɦɟɞɚʂɚ

Ʉɚɞɟɬɢ /60%/
5ɢ
ɜɢɲɟ
ɦɟɞɚʂɚ
3-4
ɦɟɞɚʂɟ

ȳɭɧɢɨɪɢ /70%/
1-2
Ɇɟɞɚʂɟ
5ɢ
ɜɢɲɟ
ɦɟɞɚʂɚ
3-4
ɦɟɞɚʂɟ

5ɢ
ɜɢɲɟ
ɦɟɞɚʂɚ

Ɋɛ

3-4
ɦɟɞɚʂɟ

ɋɟɧɢɨɪɢ
ɉɨʁɟɞɢɧɚ
ɱɧɢ
ɫɩɨɪɬɨɜɢ

1-2
ɦɟɞɚʂɟ

-

1. III ɧɢɜɨ
6
3
9
2. II ɧɢɜɨ
4
2
6
3. I ɧɢɜɨ
2
1
3
Ɇɟɞɚʂɚ ɫɚ ȿɉ,
ɋɉ,
Ɉɂ
+ 5 ɛɨɞɨɜɚ
(ɫɟɧɢɨɪɢʁɭɧɢɨɪɢ)
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦ ɫɩɨɪɬɨɜɢɦɚ ɢɦɚ ɫɚɦɨ ɞɜɚ ɧɢɜɨɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ, ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ ɫɟ ɭɦɚʃɭʁɟ ɡɚ 20%, ɚ
ɚɤɨ ɢɦɚ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɧɢɜɨ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ, ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ ɫɟ ɭɦɚʃɭʁɟ ɡɚ 40% ɨɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɛɨɞɨɜɚ.
Ȼɨɞɭʁɭ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɭɲɤɟ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɠɟɧɫɤɟ ɟɤɢɩɟ. Ɂɚ ɛɨɞɨɜɚʃɟ ɤɥɭɛɚ ɭɡɢɦɚ ɫɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ (ɫɚɦɨ
ɧɚʁɛɨʂɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ) ɧɟɤɟ ɟɤɢɩɟ ɡɚ ɭɤɭɩɧɨ ɛɨɞɨɜɚʃɟ.
ɡɚ ɤɥɭɛɨɜɟ ɢɡ ɧɟɨɥɢɦɩɢʁɫɤɢɯ ɫɩɨɪɬɨɜɚ ± ȿɄɂɉɇɂ ɋɉɈɊɌɈȼɂ (ɩɨɫɟɛɧɨ Ɇ ɢ ɀ)

II
ɩɨɥɨɜɢɧɚ

I ɦɟɫɬɨ

I
ɩɨɥɨɜɢɧɚ

II
ɩɨɥɨɜɢɧɚ

20
15
10
8
6
5

I
ɩɨɥɨɜɢɧɚ

25
20
15
10
8
6

I ɦɟɫɬɨ

30
25
20
15
10
8

ɉɢɨɧɢɪɢ /50%/

II
ɩɨɥɨɜɢɧɚ

1. VI ɧɢɜɨ
2. V ɧɢɜɨ
3. IV ɧɢɜɨ
4. III ɧɢɜɨ
5. II ɧɢɜɨ
6. I ɧɢɜɨ
Ɉɫɜɨʁɟɧɚ ɬɢɬɭɥɚ
ɟɤɢɩɧɨɝ ɩɪɜɚɤɚ ɭ
ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ
(ɫɟɧɢɨɪɢ-ʁɭɧɢɨɪɢ)

Ʉɚɞɟɬɢ /60%/

I
ɩɨɥɨɜɢɧɚ

ȿɤɢɩɧɢ
ɫɩɨɪɬɨɜɢ

ȳɭɧɢɨɪɢ /70%/

I
ɩɨɥɨɜɢɧɚ
II
ɩɨɥɨɜɢɧɚ

Ɋɛ

I ɦɟɫɬɨ

ɋɟɧɢɨɪɢ

I ɦɟɫɬɨ

-

21,0
17,5
14,0
10,5
7,0
5,6

17,5
14,0
10,5
7,0
5,6
4,2

14,0
10,5
7,0
5,6
4,2
3,5

18,0
15,0
12,0
9,0
6,0
4,8

15,0
12,0
9,0
6,0
4,8
3,6

12,0
9,0
6,0
4,8
3,6
3,0

15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
4,0

12,5
10,0
7,5
5,0
4,0
3,0

10,0
7,5
5,0
4,0
3,0
2,5

+ 5 ɛɨɞɨɜɚ

ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɭ ɟɤɢɩɧɨɦ ɫɩɨɪɬɭ ɢɦɚ ɫɚɦɨ ɩɟɬ ɧɢɜɨɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ, ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ ɫɟ ɭɦɚʃɭʁɟ ɡɚ 10%,
ɚɤɨ ɢɦɚ ɱɟɬɢɪɢ ɧɢɜɨɚ, ɡɚ ɧɚɪɟɞɧɢɯ 10 % ɢɬɞ.
Ȼɨɞɭʁɭ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɭɲɤɟ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɠɟɧɫɤɟ ɟɤɢɩɟ. Ɂɚ ɛɨɞɨɜɚʃɟ ɤɥɭɛɚ ɭɡɢɦɚ ɫɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ (ɫɚɦɨ
ɧɚʁɛɨʂɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ) ɧɟɤɟ ɟɤɢɩɟ ɡɚ ɭɤɭɩɧɨ ɛɨɞɨɜɚʃɟ.
6
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ɡɚ ɤɥɭɛɨɜɟ ɢɡ ɧɟɨɥɢɦɩɢʁɫɤɢɯ ɫɩɨɪɬɨɜɚ ± ɉɈȳȿȾɂɇȺɑɇɂ ɋɉɈɊɌɈȼɂ (ɩɨɫɟɛɧɨ Ɇ ɢ ɀ)

3

4

3

2

1-2
ɦɟɞɚʂɟ

II ɧɢɜɨ

4

3-4
ɦɟɞɚʂɟ

2.

6

ɉɢɨɧɢɪɢ /50%/

1-2
ɦɟɞɚʂɟ
5ɢ
ɜɢɲɟ

III ɧɢɜɨ

Ʉɚɞɟɬɢ /60%/
3-4
ɦɟɞɚʂɟ

1.

ȳɭɧɢɨɪɢ /70%/
1-2
ɦɟɞɚʂɟ
5ɢ
ɜɢɲɟ
ɦɟɞɚʂɚ
3-4
ɦɟɞɚʂɟ

ɉɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢ
ɫɩɨɪɬɨɜɢ

3-4
ɦɟɞɚʂɟ

ɪɛ

5ɢ
ɜɢɲɟ
ɦɟɞɚʂɚ

ɋɟɧɢɨɪɢ

1-2
ɦɟɞɚʂɟ
5ɢ
ɜɢɲɟ

-
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3. II ɧɢɜɨ
1,5
1
2
Ɇɟɞɚʂɚ ɫɚ ȿɉ,
ɋɉ, Ɉɂ (ɫɟɧɢɨɪɢ+ 5 ɛɨɞɨɜɚ
ʁɭɧɢɨɪɢ)
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦ ɫɩɨɪɬɨɜɢɦɚ ɢɦɚ ɫɚɦɨ ɞɜɚ ɧɢɜɨɚ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ, ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ ɫɟ ɭɦɚʃɭʁɟ ɡɚ 20%, ɚ
ɚɤɨ ɢɦɚ ɫɚɦɨ ʁɟɞɚɧ ɧɢɜɨ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ, ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ ɫɟ ɭɦɚʃɭʁɟ ɡɚ 40% ɨɞ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɛɨɞɨɜɚ.
Ȼɨɞɭʁɭ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɭɲɤɟ, ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɠɟɧɫɤɟ ɟɤɢɩɟ. Ɂɚ ɛɨɞɨɜɚʃɟ ɤɥɭɛɚ ɭɡɢɦɚ ɫɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɛɨɞɨɜɚ (ɫɚɦɨ
ɧɚʁɛɨʂɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ) ɧɟɤɟ ɟɤɢɩɟ ɡɚ ɭɤɭɩɧɨ ɛɨɞɨɜɚʃɟ.

5. Ȼɪɨʁ ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢɯ ɟɤɢɩɚ ɭ ɪɟɞɨɜɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɚɤɦɢɱɟʃɚ
ɍɡɪɚɫɬ

Ɉɤɜɢɪɧɨ ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɫɬɚɥɢ ɧɚɡɢɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ

1. ɋȿɇɂɈɊɂ

20 ɢ ɜɢɲɟ ɝ.

-

2. ȳɍɇɂɈɊɂ

(17) 18-20

ɦɥɚɻɢ ɫɟɧɢɨɪɢ, ɧɚɞɟ

3. ɄȺȾȿɌɂ

(15) 16-17

ɦɥɚɻɢ ʁɭɧɢɨɪɢ

4. ɉɂɈɇɂɊɂ

ɞɨ 14 (15) ɝ.

ɦɥɚɻɢ ɩɢɨɧɢɪɢ, ɭɱɟɧɢɰɢ, ɩɨɥɟɬɚɪɰɢ

ɪɛ
1.
2
3.
4.
5.

Ȼɪɨʁ ɟɤɢɩɚ
5 ɢ ɜɢɲɟ ɟɤɢɩɚ
4 ɟɤɢɩɟ
3 ɟɤɢɩɟ
2 ɟɤɢɩɟ
1 ɟɤɢɩɚ

Ȼɨɞɨɜɢ
10
8
6
4
3

Ɂɚ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɛɪɨʁɚ ɛɨɞɨɜɚ ɡɚ ɨɜɚʁ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɫɚɛɢɪɚʁɭ ɫɟ ɫɜɟ Ɇ ɢ ɀ ɟɤɢɩɟ.
6. Ȼɪɨʁ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɭɱʃɚɤɚ ɫɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ

Ɍɚɛɟɥɚ ɛɨɞɨɜɚʃɚ:
7
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ɪɛ
1.
2
3.

Ȼɪɨʁ ɬɪɟɧɟɪɚ
3 ɢ ɜɢɲɟ ɬɪɟɧɟɪɚ
2 ɬɪɟɧɟɪɚ
1 ɬɪɟɧɟɪ

27

Ȼɨɞɨɜɢ
10
5
2

ɇȺɉɈɆȿɇȺ: Ȼɨɞɭʁɭ ɫɟ ɫɚɦɨ ɬɪɟɧɟɪɢ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɡɜɚʃɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɫɩɨɪɬɭ ɢ ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɨɦ ɨ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɡɜɚʃɢɦɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ.
ɑɥɚɧ 11.
ɇɚ Ɉɫɧɨɜɭ ɨɜɨɝ ɪɚɜɢɥɧɢɤɚ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ (ɤɥɭɛɨɜɚ) ɪɚɞɢ ɫɟ ʁɟɞɧɨɦ ɝɨɞɢɲʃɟ, ɩɪɟ
ɩɨɱɟɬɤɚ ɢɡɪɚɞɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɧɚɪɟɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ.
ɁȺȼɊɒɇȿ ɈȾɊȿȾȻȿ
ɑɥɚɧ 12.
ɇɚɱɢɧ ɢɡɦɟɧɟ ɢ ɞɨɩɭɧɟ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɭɪɟɻɭʁɟ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ, ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɢ ɭɫɜɨʁɟɧ.
ɑɥɚɧ
ɋɬɭɩɚʃɟɦ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɨɜɨɝ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɞɚ ɜɚɠɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɤɥɭɛɨɜɚ  ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɨɝ ɫɩɨɪɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ Ƚɪɚɞɢɲɬɟ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ³ɛɪ14/2014)
Ɉɜɚʁ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɫɬɭɩɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɞɚɧɨɦ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɚ ɨɛʁɚɜɢʄɟ ɫɟ ɭ Äɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɝɥɚɫɧɢɤɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ȼɟɥɢɤɨ
Ƚɪɚɞɢɲɬɟ.
Ȼɪɨʁ66-2/2016-01-4
ɈɉɒɌɂɇɋɄɈȼȿȶȿɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ
ɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿ
ȾɪɚɝɚɧɆɢɥɢʄɫɪ

8
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На основу члана 82. Статута општине
Велико радиште („Службени гласник
општине Велико Градиште“, број 9/2008),
Одлуке о стипендирању студената са
подручја општине Велико Градиште („Сл.
гласник општине Велико Градиште“, бр.
13/2012) и Одлуке о изменама Одлуке о
стипендирању студената са подручја
општине Велико Градиште („Сл. гласник
општине Велико Градиште“, бр.28/2016),
Општинско веће општине Велико Градиште,
на својој 12 седници одржаној дана
02.12.2016. године, донoси
ПРАВИЛНИК
о утврђивању критеријума за доделу
стипендија студентима
са подручја општине Велико Градиште

Члан 1.
Овим Правилником се утврђује:
поступак додељивања стипендија редовним
студентима факултета и високих школа
струковних студија са пребивалиштем на
територији општине Велико Градиште.

Члан 2.
Стипендија се додељује студентима
дефицитарних занимања и студентима из
осетљивих друштвених група.
Студенти из осетљивих друштвених
група, могу учествовати на конкурсу,
уколико су редовни студенти , без обзира на
врстууписаног факултета или високе школе.

Члан 3.
Одељење
за
општу
управу
Општинске управе општине Велико
Градиште, током трећег квартала текуће
године, од Националне службе за
запошљавање
прибавља
податке
о
дефицитарним занимања на територији
општине Велико Градиште, у истом периоду
врши се прикупљање података о
дефицитарним занимањима на основу
исказаних потреба јавних предузећа,
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установа и органа локалне самоуправе.
На основу прикупљених података,
списак дефицитарних занимања за које ће се
расписати конкурс утврђује Општинско веће
општине Велико Градиште, узимајући у
обзир исказане потребе Националне службе
за запошљавање, јавних предузећа, установа
и органа локалне самоуправе.
У оквиру укупног броја стипендија
које се додељују за дефицитарна занимања,
посебно се утврђује број стипендија на
основу потреба Националне службе за
запошљавање, а посебно за јавна предузећа,
установе и органе локалне самоуправе, у
зависности од исказаних потреба.

Члан 4.
За студенте који потичу
из
осетљивих друштвених група, Општинско
веће општине Велико Градиште, утврђује
процентуално учешће ове категорије
студената, које износи минимум 50 % од
укупног броја расписаних стипендија по
основу дефицитарности.
Студент остварује право да учествује
на конкурсу по овом основу, уколико испуни
један од следећих услова:
• да су он и чланови његове породице
корисници новчане социјалне помоћи
код Центра за социјални рад, или да их је
Центар препознао као материјално
угрожену породицу
• да је дете без родитељског старања,
• да је из једнородитељске породице (живе
с једним родитељем, а други родитељ
није жив, или нема податак о другом
родитељу у изводу из МКР)
• да припада ромској националној мањини,
• да је лице са
инвалидитетом,
• или лице са хроничним болестима (бронхијална исрчана астма, декомпензована
срчана обољења, трансплантација срца,
епилепсија, прогресивне нервномишићне
болести,парезе и парализе, хемофилија,
инсулин зависни дијабетес, хроничне
бубрежнеинсуфицијенције на дијализама,
системске аутоимуне болести, и сл.)
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Члан 5.
Критеријуми за рангирање студената
из групе дефицитарних занимања, по
утврђеном редоследу, су:
• виша година студија,
• континуитет
у
школовању
(без
поновљене године),
• виша просечна оцена у предходној
години студија,
• нижи приход по члану домаћинства.

Члан 6.
Критеријуми за рангирање студената
из осетљивих друштвених група, вршиће се
на основу листе приоритета која се утврђује
на следећи начин:
• успех остварен у претходним годинама
студија,
• година студија.

Члан 7.
Критеријуми из члана 6. овог
Правилника, на основу којих се утврђује
листа приоритета, вреднују се и исказују у
бодовима, чијим сабирањем се одређује
место на листи. Бодови се за кандидате
утврђују и сабирају по оба основа.

Члан 8.
По основу успеха оствареног у
претходним годинама студија, кандидати се
рангирају на следећи начин:
• максимално 60 бодова, који се
израчунавају
применом
формуле:просечна оцена студента који се
оцењује/најбоља просечна оцена*60
бодова
Студентима прве године студија, за
просечну оцену узима се просек од првог до
четвртог разреда средње школе.
Члан 9.
По основу године студирања,
кандидати се рангирају на следећи начин:
• 4. година студија: 40 бодова
• 3. година студија: 30 бодова
• 2. година студија: 20 бодова
• 1. година студија: 10 бодова
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Члан 10.
У случају да два или више кандидата
остваре исти укупан број бодова, предност
ће се дати кандидату који је већи број бодова
остварио по основу успеха у школовању
(просечна оцена).

Члан 11.
Студенти учесници конкурса дужни
су да поднесу следећа документа:
– пријаву за доделу стипендије
– уверење о уписаној одговарајућој години
студија и по који пут
– потврду о висини просечне оцене
остварене у предходној години студија, за
студенте прве године сведочанства сва четри
разреда средње школе,
– уверење о члановима заједничког
домаћинства (овера надлежног органа)
– уверење о приходима по члану
домаћинства за првих 6 (шест) месеци текуће
године, издато од стране надлежног органа
Општинске управе општине Велико
Градиште
– изјаву да не примају студентски кредит или
стипендију од других предузећа и установа,
односно по основу члана 10. и 11. Закона о
ученичком и студентском стандарду
– доказ о пребивалишту (очитану личну
карту или или потврду о пребивалишту
издату од стране ПС Велико Градиште).
Осим
наведених
обавезних
докумената у зависности од потреба
доставља се:
-оверена копија документа који потврђује
инвалидност студента,
-копија решења о признавању права на
новчану социјалну помоћ, или потврда
Центра
-копија извода из матичне књиге умрлих,
-доказ о постојању хроничног обољења,
-један од доказа да студент припада ромској
националној мањини (решење о упису у
посебан бирачки списак студента или једног
од његових родитеља, лична изјава оверена
од надлежног органа, потврда издата од
регистрованог ромског удружења).
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Члан 12.
Конкурс за доделу стипендија,
објављује на огласној табли Општинске
управе, интернет страници општине а може
се објавити и у средствима информисања.
Рок за подношење пријава за конкурс
не може бити краћи од 15 нити дужи од 30
дана од дана објављивања.

Члан 13.
Административне послове везане за
стипендирање студената (прикупљање
података о дефицитарним занимањима,
расписивање конкурса, прикупљање и
обрађивање пристиглих пријава, израда
предлога одлуке и уговора о стипендирању),
обављаће Одељење за општу управу
Општинске управе општине Велико
Градиште.

Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивањау „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“.

Члан 15.
Ступањем на снагу овог Правилника,
престаје да важи Правилник о утврђивању
критеријума
за
доделу
стипендија
студентима са подручја општине Велико
Градиште („Службени гласник општине
Велико Градиште“, број 6/2013).
Број: 67-21/2016-01-4

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРЕДСЕДНИК OПШТИНЕ
Велико Градиште
Драган Милић,с.р.

5. децембар 2016.

5. децембар 2016.
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ɈɛɪɚɡɚɰɆɁ- 1

ɂɁȳȺȼȺ
ȻɂɊȺɑȺȾȺɉɈȾɊɀȺȼȺɄȺɇȾɂȾȺɌȺɁȺɑɅȺɇȺɋȺȼȿɌȺ
ɆȿɋɇȿɁȺȳȿȾɇɂɐȿ
ɉɨɞɪɠɚɜɚɦɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ ɡɚɱɥɚɧɚɋɚɜɟɬɚɆɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɡɚɢɡɛɨɪɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɟɡɚʁɚɧɭɚɪ. ɝɨɞɢɧɟ
Ȼɢɪɚɱ,
ɩɨɬɩɢɫ

ɢɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ

ȳɆȻȽ

ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟɢɚɞɪɟɫɚɫɬɚɧɚ

ɉɨɬɜɪɻɭʁɟɫɟɞɚʁɟ ɨɜɭ ɢɡʁɚɜɭ__________________________________ɫɜɨʁɟɪɭɱɧɨ ɩɨɬɩɢɫɚɨ
ɩɪɟɡɢɦɟɢɢɦɟ

ɂɞɟɧɬɢɬɟɬɛɢɪɚɱɚɭɬɜɪɻɟɧʁɟɧɚɨɫɧɨɜɭɥɢɱɧɟ ɤɚɪɬɟɩɚɫɨɲɚ ɛɪ_______________.
Ɉɜ ɛɪ._________________.
ɍ

,
ɦɟɫɬɨ

Ɉɜɟɪɭ ɢɡɜɪɲɢɨ

ɭ

ɱɚɫɨɜɚ

( ɞɚɬɭɦ
ɨɫɧɨɜɧɢɫɭɞɨɩɲɬɢɧɫɤɚɭɩɪɚɜɚʁɚɜɧɢɛɟɥɟɠɧɢɤ

Ɇɉ

.

ɈȼȿɊɂɈ
______________________

ɇȺɉɈɆȿɇȺɂɡʁɚɜɚɦɨɪɚɞɚɛɭɞɟɨɜɟɪɟɧɚ
ɇȺɉɈɆȿɇȺɄɚɧɞɢɞɚɬɡɚɱɥɚɧɚɋɚɜɟɬɚɫɚɦ ɭɦɧɨɠɚɜɚɨɜɚʁɨɛɪɚɡɚɰɭɩɨɬɪɟɛɚɧɛɪɨʁɩɪɢɦɟɪɚɤɚ
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ɈɛɪɚɡɚɰɆɁ- 2

Ʉɚɧɞɢɞɚɬɭɪɚ ɡɚɱɥɚɧɚɋɚɜɟɬɚɆɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɧɚ
ɢɡɛɨɪɢɦɚ ɱɥɚɧɨɜɚɋɚɜɟɬɚɦɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɦ ɡɚʁɚɧɭɚɪ. ɝɨɞɢɧɟ
ɉɨɞɧɨɫɢɦɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭɡɚɱɥɚɧɚɋɚɜɟɬɚɆɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɧɚɢɡɛɨɪɢɦɚ
ɱɥɚɧɨɜɚɋɚɜɟɬɚɦɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟBBBBBBBBBBBBBBBBɪɚɫɩɢɫɚɧɢɦɡɚʁɚɧɭɚɪɝɨɞɢɧɟ.

ɂɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ __________________________
Ⱦɚɬɭɦɪɨɻɟʃɚ __________________________
ȳɆȻȽ ________________________
Ɂɚɧɢɦɚʃɟ ______________________
ɉɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟɢɚɞɪɟɫɚɫɬɚɧɨɜɚʃɚ _________________________
ɄɨɧɬɚɤɬɬɟɥɟɮɨɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɋɚɝɥɚɫDɧɚɫɚɦɞɚɨɪɝɚɧɡɚɩɨɬɪɟɛɟɩɨɫɬɭɩɤɚɦɨɠɟɢɡɜɪɲɢɬɢɭɜɢɞɩɪɢɛɚɜɢɢɨɛɪɚɞɢɥɢɱɧɟ
ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɱɢʃɟɧɢɰɚɦɚ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɜɨɞɢ ɫɥɭɠɛɟɧɚ ɟɜɢɞɧɰɢʁɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ.

ɋɜɨʁɟɪɭɱɧɢɩɨɬɩɢɫ _______________________
ȾɚɬɭɦBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ɍɩɪɢɥɨɝɭɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɟɞɨɫɬɚɜʂɚɦɩɨɬɪɟɛɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ
ɨɜɟɪɟɧɟɢɡʁɚɜɟɛɢɪɚɱɚɫɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɆɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟBBBBBBBBBBBBBBBBBɤɨʁɢɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ ɈɛɪɚɡɚɰɆɁ± 1),
ɫɩɢɫɚɤɛɢɪɚɱɚɤɨʁɢɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭ ɈɛɪɚɡɚɰɆɁ± 3),
3. Ɏɨɬɨɤɨɩɢʁɭɥɢɱɧɟɤɚɪɬɟɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɟɨɞɧɨɫɧɨɨɱɢɬɚɧɭɥɢɱɧɭɤɚɪɬɭɚɤɨʁɟɫɚɱɢɩɨɦ

Ʉɚɧɞɢɞɚɬɢɦɨɝɭɩɨɞɧɟɬɢ
1.ɭɜɟɪɟʃɟɨɞɪɠɚɜʂɚɧɫɬɜɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ
2ɩɨɬɜɪɞɚɨɢɡɛɨɪɧɨɦɩɪɚɜɭ
3ɭɜɟɪɟʃɟɨɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɭ

5. децембар 2016.
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ɈɛɪɚɡɚɰɆɁ- 3
ɋɉɂɋȺɄȻɂɊȺɑȺɄɈȳɂɋȼɈȳɂɆɉɈɌɉɂɋɂɆȺɉɈȾɊɀȺȼȺȳɍɄȺɇȾɂȾȺɌɍɊɍɁȺ
ɑɅȺɇȺɋȺȼȿɌȺɆȿɋɇȿɁȺȳȿȾɇɂɐȿBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Ʉɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭɡɚɱɥɚɧɚ ɋɚɜɟɬɚɆɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɧɚɡɢɜɦɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɨɞɧɟɨ _________________________________________

ɢɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ,

ɨɜɟɪɟɧɢɦɩɨɬɩɢɫɢɦɚɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭɛɢɪɚɱɢ

Ɋɟɞɛɪ

ɉɪɟɡɢɦɟɢɢɦɟ

Ⱦɚɬɭɦɪɨɻɟʃɚ

ɉɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟɢɚɞɪɟɫɚ ȳɆȻȽ
ɫɬɚɧɚ

ȾɚɬɭɦBBBBBBBBBBBBBBɉɈȾɇɈɋɂɅȺɐɄȺɇȾɂȾȺɌɍɊȿ
____________________________
ɢɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ

_____________________________
ɩɨɬɩɢɫ
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ʽ̶̬̍̌̌̚ʺʯ- 4

ȽɅȺɋȺɑɄɂɅɂɋɌɂȶ
ɁȺɂɁȻɈɊ ɑɅȺɇɈȼȺ ɋȺȼȿɌȺɆȿɋɇȿɁȺȳȿȾɇɂɐȿBBBBBBBBBBBBBBB
22. ȳȺɇɍȺɊ. ȽɈȾɂɇȿ

1. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɢɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ȽɅȺɋȺɋȿ ɁȺBBBBBɑɅȺɇɈȼȺɋȺȼȿɌȺ, ɁȺɈɄɊɍɀɂȼȺȵȿɆ ɇȺȳɆȺȵȿȺɇȺȳȼɂɒȿBBBBBB ɊȿȾɇɂɏ
ȻɊɈȳȿȼȺ ɂɋɉɊȿȾɂɆȿɇȺɂɉɊȿɁɂɆȿɇȺɄȺɇȾɂȾȺɌȺ

ɄɨɦɢɫɢʁɚɡɚɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɨɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɢɡɛɨɪɚɡɚɫɚɜɟɬɟɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ

Ɇɉ

5. децембар 2016.
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ɉɈɌȼɊȾȺ
ɈɂɁȻɈɊɇɈɆɉɊȺȼɍɁȺȽɅȺɋȺȵȿȼȺɇȻɂɊȺɑɄɈȽɆȿɋɌȺ1

ɉɨɬɜɪɻɭʁɟɫɟɞɚʁɟ
________________________________,
ɢɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ

_________________________
ȳɆȻȽ

ɫɚɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟɦɭ
________________________________________
ɦɟɫɬɨ

__________________________________________________________
ɚɞɪɟɫɚɫɬɚɧɚ

ɭɩɢɫɚɧɭ ɢɡɜɨɞɢɡɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚɩɨɞɪɟɞɧɢɦɛɪɨʁɟɦBBBBB
ɡɚɝɥɚɫɚʃɟɧɚɢɡɛɨɪɢɦɚɡɚɱɥɚɧɨɜɟɫɚɜɟɬɚɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɦɡɚʁɚɧɭɚɪ 2017ɝɨɞɢɧɟɧɚɛɢɪɚɱɤɨɦɦɟɫɬɭɛɪɨʁBBBBB
ɢɞɚɢɦɚɢɡɛɨɪɧɨɩɪɚɜɨ

ɍBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_________
ɦɟɫɬɨ

1

ɞɚɬɭɦ

ȻɂɊȺɑ

ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄȻɂɊȺɑɄɈȽɈȾȻɈɊȺ

________________________

________________________

ɩɨɬɩɢɫ

ɩɨɬɩɢɫ

________________________

________________________

ɢɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ

ɢɦɟɢɩɪɟɡɢɦɟ

ɇȺɉɈɆȿɇȺ ɉɨɬɜɪɞɭ ɩɨɩɭʃɚɜɚ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɛɢɪɚɱɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɩɪɟ ɨɞɥɚɫɤɚ
ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ ɛɢɪɚɱɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɤɨɞ ɛɢɪɚɱɚ ɤɨʁɢ ɝɥɚɫɚ ɜɚɧ ɛɢɪɚɱɤɨɝ ɦɟɫɬɚ Ȼɢɪɚɱ
ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɩɨɬɩɢɫɭʁɟ ɩɨɬɜɪɞɭ ɤɨʁɭ ɩɨɜɟɪɟɧɢɰɢ ɛɢɪɚɱɤɨɝ ɨɞɛɨɪɚ ɜɪɚʄɚʁɭ ɛɢɪɚɱɤɨɦ
ɨɞɛɨɪɭ
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ɇɚɨɫɧɨɜɭɱɥɚɧɚɈɞɥɭɤɟɨɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɨɦɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭɢɡɛɨɪɚɡɚɫɚɜɟɬɟɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ ɛɪ-300/2016-01-ɨɞɝɨɞɢɧɟ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɢɡɛɨɪɚ ɡɚ ɫɚɜɟɬɟ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ ɧɚɫɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁɞɚɧɚ05.12.ɝɨɞɢɧɟɞɨɧɟɥɚʁɟ
Ɉ Ⱦ Ʌ ɍ Ʉ ɍ
ɈɈȻɊȺɋɐɂɆȺɁȺɋɉɊɈȼɈȭȿȵȿɂɁȻɈɊȺ ɁȺɑɅȺɇɈȼȿɋȺȼȿɌȺɆȿɋɇɂɏɁȺȳȿȾɇɂɐȺ

ɑɥɚɧ
ɈɜɨɦɈɞɥɭɤɨɦɩɪɨɩɢɫɭʁɭɫɟɨɛɪɚɫɰɢɡɚɫɩɪɨɜɨɻʃɟɢɡɛɨɪɚɡɚɱɥɚɧɨɜɟɋɚɜɟɬɚɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɪɚɫɩɢɫɚɧɢɯɡɚʁɚɧɭɚɪɝɨɞɢɧɟ
ɑɥɚɧ
ɉɨʁɟɞɢɧɟ ɪɚɞʃɟ ɩɪɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɢɡɛɨɪɚ ɡɚ ɱɥɚɧɨɜɟ ɋɚɜɟɬɚ ɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ, ɜɪɲɢʄɟɫɟɩɪɟɦɚɨɛɪɚɫɰɢɦɚɤɨʁɢɫɭɫɚɫɬɚɜɧɢɞɟɨɨɜɟɨɞɥɭɤɟɢɬɨ
-

ɈɛɪɚɡɚɰɆɁ± ɂɡʁɚɜɚɛɢɪɚɱɚɞɚɩɨɞɪɠɚɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚɡɚɱɥɚɧɚɫɚɜɟɬɚɦɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɈɛɪɚɡɚɰɆɁ± 2 ɄɚɧɞɢɞɚɬɭɪɚɡɚɱɥɚɧɚɋɚɜɟɬɚɆɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɧɚ
ɢɡɛɨɪɢɦɚɱɥɚɧɨɜɚɋɚɜɟɬɚɦɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɪɚɫɩɢɫɚɧɢɦ ɡɚʁɚɧɭɚɪ ɝɨɞɢɧɟ,
ɈɛɪɚɡɚɰɆɁ± 3 ɋɩɢɫɚɤɛɢɪɚɱɚɤɨʁɢɫɜɨʁɢɦɩɨɬɩɢɫɢɦɚɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɭɡɚɱɥɚɧɚ
ɫɚɜɟɬɚɦɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB,
ɈɛɪɚɡɚɰɆɁ± 4 Ƚɥɚɫɚɱɤɢɥɢɫɬɢʄ,
ɈɛɪɚɡɚɰɆɁ± ɉɨɬɜɪɞɚɨɢɡɛɨɪɧɨɦɩɪɚɜɭɡɚɝɥɚɫɚʃɟɜɚɧɛɢɪɚɱɤɨɝɦɟɫɬɚ
ɑɥɚɧ

Ɉɜɚɨɞɥɭɤɚɫɬɭɩɚɧɚɫɧɚɝɭɞɚɧɨɦɞɨɧɨɲɟʃɚ.

Ȼɪɨʁ-303/2016-01-1
Ⱦɚɧɚ05.12.2016ɝɨɞɢɧɟ
ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄɄɈɆɂɋɂȳȿ

ȾɨɛɪɢɰɚɆɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄ

5. децембар 2016.
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ɇɚɨɫɧɨɜɭɱɥɚɧɚɈɞɥɭɤɟɨɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɨɦɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭɢɡɛɨɪɚɡɚɫɚɜɟɬɟɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ ɛɪ-300/2016-01-ɨɞɝɨɞɢɧɟ,
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɨɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɢɡɛɨɪɚɡɚɫɚɜɟɬɟɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟɧɚɫɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁɞɚɧɚ05.12ɝɨɞɢɧɟɞɨɧɟɥɚʁɟ
ɊɈɄɈȼɇɂɄ
ɁȺȼɊɒȿȵȿɂɁȻɈɊɇɂɏɊȺȾȵɂɍɉɈɋɌɍɉɄɍɋɉɊɈȼɈȭȿȵȺɂɁȻɈɊȺɁȺɋȺȼȿɌȿ
ɆȿɋɇɂɏɁȺȳȿȾɇɂɐȺɇȺɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂɈɉɒɌɂɇȿȼȿɅɂɄɈȽɊȺȾɂɒɌȿɊȺɋɉɂɋȺɇɂɏ
ɁȺ 22.01.2017ȽɈȾɂɇȿ
1. Ɋɨɤɨɜɢɡɚɜɪɲɟʃɟɢɡɛɨɪɧɢɯɪɚɞʃɢɭɩɨɫɬɭɩɤɭɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɢɡɛɨɪɚɡɚɱɥɚɧɨɜɟɫɚɜɟɬɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɨȽɪɚɞɢɲɬɟ ɫɭɫɥɟɞɟʄɢ
Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ
1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)

11)

Ɋɚɞʃɚ

Ɋɨɤ

ɉɪɨɩɢɫɢɜɚʃɟ ɨɛɪɚɡɚɰɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɢɡɛɨɪɧɢɯ ɪɚɞʃɢ ɢ ɭɪɨɤɭɨɞɬɪɢɞɚɧɚ
ɫɬɚɜʂɚʃɟɧɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟʁɚɜɧɨɫɬɢ
ɨɞɞɚɧɚ
ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɚɢɡɛɨɪɚ
ɉɨɞɧɨɲɟʃɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɟɡɚɱɥɚɧɨɜɟɫɚɜɟɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨɝɥɚɲɟʃɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɟ
ɭɪɨɤɭɨɞɞɚɧɚ
ɨɞɞɚɧɚɩɪɢʁɟɦɚ
ɡɚɯɬɟɜɚɚɤɨ
ɢɫɩɭʃɚɜɚ
ɭɫɥɨɜɟ
ɉɨɜɥɚɱɟʃɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɟ
ɞɨɞɚɧɚ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ
ɡɛɢɪɧɟɥɢɫɬɟ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟɢɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟɡɛɢɪɧɟɥɢɫɬɟɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɝɨɞɢɧɟ
Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɛɢɪɚɱɤɢɯ ɦɟɫɬɚ
10.01.2017.ɝɨɞɢɧɟ
ɍɜɢɞɭɛɢɪɚɱɤɢɫɩɢɫɚɤ
ɨɞɧɚɪɟɞɧɨɝɞɚɧɚ
ɨɞɞɚɧɚ
ɪɚɫɩɢɫɢɜɚʃɚ
ɢɡɛɨɪɚ
Ɂɚɯɬɟɜ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɡɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɪɟɲɟʃɚ ɨ ɭɩɢɫɭ ɭ ɞɨɡɚɤʂɭɱɟʃɚ
ɛɢɪɚɱɤɢɫɩɢɫɚɤɨɞɧɨɫɧɨɨɩɪɨɦɟɧɢɭɛɢɪɚɱɤɨɦɫɩɢɫɤɭ
ɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ
ɨɞɧɨɫɧɨɞɚɧɚ
ɩɪɟɞɚɧɚɢɡɛɨɪɚ
Ⱦɨɫɬɚɜʂɚʃɟɪɟɲɟʃɚɨɡɚɤʂɭɱɟʃɭɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ
ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ  ɱɚɫɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɢ
ɨɞɱɚɫɚɞɨɧɨɲɟʃɚ
ɪɟɲɟʃɚ
Ɉɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɛɢɪɚɱɚ
ɨɞɦɚɯ
ɩɨ
ɞɨɛɢʁɚʃɭ ɪɟɲɟʃɚ
ɨɡɚɤʂɭɱɟʃɭ
ɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ
Ⱦɨɫɬɚɜʂɚʃɟɤɨɦɢɫɢʁɢɨɜɟɪɟɧɢɯɢɡɜɨɞɚɢɡɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ
ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 
ɱɚɫɨɜɚ
ɨɞ
ɞɨɧɨɲɟʃɚɪɟɲɟʃɚ
ɨ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɭ
ɛɢɪɚɱɤɨɝ
ɫɩɢɫɤɚ
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12)
13)
14)
15)
16)

17)

18)
19)
20)

21)
22)
23)
24)
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ɉɪɢʁɟɦɭɤɨɦɢɫɢʁɢɪɟɲɟʃɚɨɩɪɨɦɟɧɚɦɚɭɛɢɪɚɱɤɨɦɫɩɢɫɤɭɩɨ ɞɨ  ɱɚɫɚ ɩɪɟ
ɡɚɤʂɭɱɟʃɭɛɢɪɚɱɤɨɝɫɩɢɫɤɚ
ɞɚɧɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɢɡɛɨɪɚ
Ɉɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɛɢɪɚɱɢɦɚ ɨ ɞɚɧɭ ɢ ɜɪɟɦɟɧɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɢɡɛɨɪɚ ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ
ɩɟɬ
ɞɚɧɚ ɩɪɟ ɞɚɧɚ
ɩɭɬɟɦɫɪɟɞɫɬɚɜɚʁɚɜɧɨɝɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ
ɢɡɛɨɪɚ
ɉɪɟɞɚʁɚɢɡɛɨɪɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɛɢɪɚɱɤɢɦɨɞɛɨɪɢɦɚ
ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟɱɚɫɚ
ɩɪɟ
ɞɚɧɚɢɡɛɨɪɚ
Ɉɬɜɚɪɚʃɟɛɢɪɚɱɤɢɯɦɟɫɬɚɢɝɥɚɫɚʃɟ
ɧɚɞɚɧɢɡɛɨɪɚɨɞ
ɞɨɱɚɫɨɜɚ
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟɪɟɡɭɥɬɚɬɚɝɥɚɫɚʃɚɧɚɛɢɪɚɱɤɨɦɦɟɫɬɭɢɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɍɪɨɤɭɨɞɨɫɚɦ
ɢɡɛɨɪɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɤɨɦɢɫɢʁɢ
ɱɚɫɨɜɚɨɞ
ɡɚɬɜɚɪɚʃɚ
ɛɢɪɚɱɤɢɯ
ɦɟɫɬɚ
ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟɪɟɡɭɥɬɚɬɚɢɡɛɨɪɚɨɞɫɬɪɚɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟ
ɭɪɨɤɭɨɞ
ɱɚɫɨɜɚɨɞ
ɡɚɬɜɚɪɚʃɚ
ɛɢɪɚɱɤɢɯ
Ɉɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɢɡɛɨɪɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɫɥɭɠɛɟɧɨɦ ɭɪɨɤɭɨɞɱɚɫɚ
ɝɥɚɫɢɥɭ
ɨɞɪɚɫɩɨɞɟɥɟ
ɦɚɧɞɚɬɚ
ɍɜɢɞɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɱɥɚɧɨɜɟɫɚɜɟɬɚɭɢɡɛɨɪɧɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ
ɭɪɨɤɭɨɞɩɟɬɞɚɧɚ
ɨɞɞɚɧɚɢɡɛɨɪɚ
ɉɨɞɧɨɲɟʃɟɩɪɢɝɨɜɨɪɚɤɨɦɢɫɢʁɢ
ɭɪɨɤɭɨɞ ɱɚɫɚ
ɨɞɞɚɧɚɤɚɞʁɟ
ɞɨɧɟɬɚɨɞɥɭɤɚ
ɢɡɜɪɲɟɧɚɪɚɞʃɚ
ɢɥɢɭɱɢʃɟɧ
ɩɪɨɩɭɫɬ
Ⱦɨɧɨɲɟʃɟɢɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟɪɟɲɟʃɚɩɨɩɪɢɝɨɜɨɪɭ
ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 
ɱɚɫɨɜɚɨɞ
ɩɪɢʁɟɦɚɩɪɢɝɨɜɨɪɚ
ɀɚɥɛɚɍɩɪɚɜɧɨɦɫɭɞɭɩɪɨɬɢɜɪɟɲɟʃɚɤɨɦɢɫɢʁɟɩɨɩɪɢɝɨɜɨɪɭ
ɭɪɨɤɭɨɞɱɚɫɚ
ɨɞɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚ
ɪɟɲɟʃɚ
Ⱦɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɫɩɢɫɚ ɡɚ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟɭɪɨɤɭ
ɍɩɪɚɜɧɨɦɫɭɞɭɨɞɫɬɪɚɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟ
ɨɞɱɚɫɚ
ɂɡɞɚɜɚʃɟɭɜɟɪɟʃɚ
ɨɞɦɚɯ ɩɨ ɞɨɞɟɥɢ
ɦɚɧɞɚɬɚ

2. Ɉɜɚʁɪɨɤɨɜɧɢɤɨɛʁɚɜɢɬɢɭɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦɫɥɭɠɛɟɧɨɦɝɥɚɫɢɥɭ
Ȼɪɨʁ-302/2016-01-1
ɍȼɟɥɢɤɨɦȽɪɚɞɢɲɬɭ05.12ɝɨɞɢɧɟ

ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄ ɄɈɆɂɋɂȳȿ

ȾɨɛɪɢɰɚɆɢɥɨɜɚɧɨɜɢʄ

5. децембар 2016.
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