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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Аранђеловац, 10. октобар 2018. Година XI - број 100

На основу члана 22. Статута општине
Аранђеловац (Службени гласник општине
Аранђеловац’’, бр. 8/08)
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 09.10.2018. године, донела је

З А К Љ У Ч А К
Скупштина општине прихвата Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период
01.01.2018. – 30.06.2018.године, у тексту који је
усвојило Општинско веће на седници одржаној
31.07. 2018.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-949/2018-01-2
од 09.10.2018.год
ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦE
СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ
БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД
01.01.2018.-30.06.2018. ГОДИНЕ
УВОДНИ ДЕО
Одлука о буџету општине Аранђеловац донета је 22.12.2017. године на основу члана 43.Закона о буџетском систему(Службени гласник РС
54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-исправка,108/13,142/14, 68/15 – др.закон и 103/15
и 99/2016), члана32. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС“, број 129/07,
83/14 – др.закон) и члана 22.став 1 тачка 2
Статута општине Аранђеловац(Службени гласник општине Аранђеловац бр.8/08), којом су
планирани приходи и издаци буџета у износу
од 1.494,222,735,00 динара са ознаком врсте
прихода и расхода 01-приходи и расходи из
буџета 1.411.031.663,00динара ,04-сопствени
приходи и расходи индиректних корисника
51.745.000,00 динара, 07 и 08 - приходи и расходи од Републике и донација 31.446.072,00 динара, 13-вишак прихода и примања 11,159,885.00
динара.
Одлуком о буџету општине Аранђеловац
планирано је финансирање директних и индиректних корисника буџета , као и финансирање корисника дотација и субвенција. Буџет
општине Аранђеловац има пет директних корисника буџета –Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће, Општинско правобранилаштво и Општинску управу
који немају сопствени рачун већ послују преко
рачуна буџета. Индиректни корисници буџета
који имају сопствени рачун су:
- Народна библиотека Свети сава
- Смотра мермер и звуци
- Музеј
- Дечја установа Дуга
- СРЦ Шумадија
- Центар за културу и образовање
- Туристичка организација
- Агенција за имовину
Индиректни корисници буџета који немају
сопствени рачун већ послују преко рачуна
буџета су:
- Месна заједница Стари град
- Месна заједница Центар
- Месна заједница Буковик
- Месна заједница Врбица
- Месна заједница Вукосавци
- Месна заједница Горња Трешњевица
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- Месна заједница Јеловик
- Месна заједница Гараши

- Месна заједница Брезовац
- Месна заједница Бања
- Месна заједница Орашац
- Месна заједница Стојник
- Месна заједница Копљари
- Месна заједница Мисача
- Месна заједница Раниловић
- Месна заједница Венчани
- Месна заједница Тулеж
- Месна заједница Даросава
- Месна заједница Прогореоци
- Месна заједница Босута

У извештају о извршењу буџета за шест
месеци приказали смо план и остварење прихода и њихов проценат остварења, укупан
план и извршење расхода са процентом извршења, капиталне издатке, извештај према
функционалној и економској класификацији,
приказана је и програмска структура расхода
и издатака као и извештај о извршењу сталне
и текуће буџетске резерве.
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ɉɪɟɧɟɬɚɧɟɭɬɪɨɲɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɟ
 ɝɨɞɢɧɟ



ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɩɪɢɦɚʃɚɢɡ
 ɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ








 

 


ɉɨɪɟɡɧɚɡɚɪɚɞɟ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɢɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɉɨɪɟɡɧɚɞɪɭɝɟɩɪɢɯɨɞɟ
 ɉɨɪɟɡɧɚɮɨɧɞɡɚɪɚɞɚ











 


 



 ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɢɩɨɪɟɡɢɧɚɢɦɨɜɢɧɭ

 

 

 



 ɉɨɪɟɡɧɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɤɚɩɢɬɚɥɧɟɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ
 ɉɨɪɟɡɧɚɤɚɩɢɬɚɥɧɟɬɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟ
 ɉɨɪɟɡɧɚɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟɭɫɥɭɝɟ

 
 



 



 ɉɨɪɟɡɢɬɚɤɫɟɢɧɚɤɧɚɞɟɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɞɨɛɚɪɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɦɨɬɨɪɧɚɜɨɡɢɥɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɞɨɛɚɪɚɨɞɨɩɲɟɝɢɧɬɟɪɟɫɚ
Ʉɨɧɰɟɫɢɨɧɟɧɚɤɧɚɞɟɢɛɨɪɚɜɢɲɧɟɬɚɤɫɟ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɢɝɪɚɞɫɤɟɧɚɤɧɚɞɟ













 





 Ⱦɪɭɝɢɩɨɪɟɡɢɤɨʁɟɩɥɚʄɚʁɭɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɢɫɬɢɰɚʃɟɮɢɪɦɟ


 
 



 



 ɉɨɪɟɡɧɚɞɨɯɨɞɚɤɞɨɛɢɬɢɤɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɛɢɬɤɟ

 ɉɨɪɟɡɧɚɧɚɫɥɟɻɟɢɩɨɤɥɨɧɟ

 Ⱦɨɩɪɢɧɨɫɢɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɨɫɢɝɭɪɚʃɟ
Ɍɟɤɭʄɟɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
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 Ɍɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ


ɇHɧɚɦɟɧɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬ

ɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ


Ɉɫɬɚɥɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ



ɇɚɦɟɧɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪ
 
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ
 ɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ
 
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɧɚɦɟɧɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɭɭɠɟɦɫɦɢɫɥɭ
ɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ
 ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɤɚɦɚɬɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɤɚɦɚɬɚ
 Ɂɚɤɭɩɧɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɟɢɦɨɜɢɧɟ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɲɭɦɚɢɲɭɦɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚ
ʁɚɜɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ȾɨɩɪɢɧɨɫɡɚɭɪɟɻɟʃɟɝɪɚɻɁɟɦʂ
ɋɥɢɜɧɚɜɨɞɚɧɚɤɧɚɞɚ

 
 


 

 








 
 






 
 
 






 
 
 





 ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚɭɤɨɪɢɫɬ
ɧɢɜɨɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩ
ɇɚɤɧɚɞɚɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɧɜɟɪɡɢʁɟɭɤɨɪɢɫɬɊɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚɨɞɫɬɪɚɧɟ
ɬɪɠ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩ
ɇɚɤɧɚɞɚɩɨɨɫɧɨɜɭɤɨɧɜɟɪɡɢʁɟɭɤɨɪɢɫɬɨɩɲɬɢɧɟ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɞɧɨɫɧɨɧɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɭɠɚʃɚɭɫɥɭɝɚɛɨɪɚɜɤɚɭɜɪɬɢʄɭ

   

 Ɍɚɤɫɟɢɧɚɤɧɚɞɟ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ɍɪɨɲɤɨɜɢɩɨɪɟɫɤɨɝɢɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɝɩɨɫɬɭɩɤɚ
Ɍɚɤɫɚɡɚɨɡɚɤɨʃɟʃɟ

 
 



 



 ɉɪɨɞɚʁɚɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɤɨʁɟɫɜɨʁɨɦɞɟɥɚɬɧɨɲʄɭɨɫɬɜɚɪɟɨɪɝɚɧɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɨɩɲɬɢɧɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɤɨʁɢɫɟɨɫɬɜɚɪɭʁɭɞɨɞɚɬɧɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ
 ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɡɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɩɪɟɤɪɲɚʁɟ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɢɡɪɟɱɟɧɟɭ
ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟ






 

 



 









 
 


 
 


 

























 

 

 

 













Ɉɫɬɚɥɟɧɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟɢɩɟɧɚɥɢɢɩɪɢɯɨɞɢɨɞ
 ɨɞɭɡɟɬɟɢɦɨɜɢɧɫɤɟɤɨɪɢɫɬɢɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɭɰɟʄɚʃɚɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝɩɨɪɟɫɤɨɝ
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 Ɍɟɤɭʄɢɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢ
Ɍɟɤɭʄɢɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢ
ɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞ
 ɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢ
ɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ


 Ɇɟɲɨɜɢɬɢɢɧɟɨɞɪɟɻɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢ
Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɯɨɞɢɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ
Ɂɚɤɭɩɧɢɧɚɡɚɫɬɚɧɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢ


 Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟɫɬɚɜɤɟ
 Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟɫɬɚɜɤɟɡɚɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ
 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢɢɡɦɟɻɭɤɨɪɢɫɧɢɤɚɧɚɢɫɬɨɦɧɢɜɨɭ
 ɉɪɢɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚ
 ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɡɟɦʂɢɲɬɚ
 ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɦɚʄɢɯɚɤɰɢʁɚ







ɍɄɍɉɇɈɈɋɌȺɅɂɉɊɂɏɈȾɂ









ɇɚɩɨɦɟɧɟɉɪɢɯɨɞɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
Ⱦɟɩɨɡɢɬ
ɉɪɨʁɟɤɚɬɉɨɦɨʄɭɤɭʄɢ
ȳɚɜɧɢɪɚɞɨɜɢɚɠɭɪɢɪɚʃɟɛɚɡɟɩɨɞɚɬɚɤɚ
ȳɚɜɧɢɪɚɞɨɜɢɪɨɦɢ
ɒɬɚɛɡɚɢɡɛɟɝɥɢɰɟ



ɍɄɍɉɇɂɉɊɂɏɈȾɂ





 





 



























  
  




















































  



ʿʽʯʰˉʰʵʤ

ˇ˄ʻʶˉʰʵʤ

ɉɅȺɇɂɂɁȼɊɒȿȵȿɊȺɋɏɈȾȺɁȺɉȿɊɂɈȾɈȾȾɈ

1


ʶʽʻ˃ʽ

2

3





110



ʽʿʰˁ

4
ʽˀʧʤʻʰʽʿˌ˃ʰʻʫ
ˁʶ˄ʿˌ˃ʰʻʤʽʿˌ˃ʰʻʫ



1 411000 ʿ̣̯̖̌,̶̵̨̡̨̛̛̛̦̦̖̪̭̣̖̦̔̔̌̌̌̔̌̚



ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
2 412000 ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌
3 415000 ʻ̡̨̡̨̨̦̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̌̏̌̌̌̚̚




4



5



6



7



8



9



10

ʻ̨̨̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̌̐̌̔̌̌̌̚
416000 ̵̨̨̛̛̪̭̖̦̬̭̍̌̔
422000 ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌
423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
424000 ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚
425000 ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌
426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌
465000 ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌

ɍɤɭɩɧɨ
ɍɤɢɩɧɨ
ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɢɡ ɢɡɜɪɲɟʃɟ
ɨɫɬɚɥɢɯ
ɢɡɜɨɪ
ɢɡɜɨɪɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃ 01+04+07+08+1
ɚ 04+07+08
3

ɉɅȺɇ ɊȺɋɏɈȾȺ
%
ɂɁȼɊɒȿȵȿ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ
ɢɡɜɪɲ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺɢɡɜɨɪ 01 +13
ɟʃɚ




7















2,310,000.00 1,207,297.81 52.26





146,629.58 44.43
23,280.00 29.10









250,000.00
0.00 0.00
440,000.00 109,717.00 24.94
20,000,000.00 7,944,665.62 39.72
200,000.00
0.00 0.00
100,000.00
44,052.00 44.05
700,000.00 699,592.71 99.94
300,000.00 124,369.98 41.46





330,000.00
80,000.00
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ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
11 481000 ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚

2,300,000.00 1,038,609.30 45.16



100,000.00
0.00 0.00
5,000,000.00 3,944,824.89 78.90
2,000,000.00 421,527.48 21.08











ʿ̨̛̬̖̚,̨̡̖̦̖̯̭̖̍̌̏̌̚,̡̛̦̖̌̚
12 482000 ̛̪̖̦̣̌
13 423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
14 426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌







˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚110

  46.04

 





ʿˀʫʪˁʫʪʻʰʶʽʿˌ˃ʰʻʫ

110





16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
412000 ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌
413000 ʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌
415000 ʻ̡̨̡̨̨̦̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̌̏̌̌̌̚̚
421000 ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏
422000 ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌
423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
425000 ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌
426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌
465000 ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌
ʿ̨̛̬̖̚,̨̡̖̦̖̯̭̖̍̌̏̌̚,̡̛̦̖̌̚
482000 ̛̪̖̦̣̌




ʽʿˌ˃ʰʻˁʶʽʦʫ˖ʫ



483,000.00 231,789.27 47.99
20,000.00
7,200.00 36.00
140,000.00
65,290.24 46.64
120,000.00
32,993.73 27.49
260,000.00 157,178.40 60.45
13,113,408.00 9,156,358.88 69.82
450,000.00 201,990.00 44.89
1,720,000.00 449,064.09 26.11
600,000.00 205,405.75 34.23





120,000.00













˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚110





33



34



35



36



37



38



39



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚330





ʽ50


ʻʫʯʤʿʽˁʸʫʻʽˁ˃
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɡ
40 472000 ɛɭʇɟɬɚ



































4,200,000.00 1,960,438.53 46.68





788,000.00 290,251.21 36.83
100,000.00
30,480.00 30.48
100,000.00
22,455.00 22.46
1,900,000.00 1,638,703.77 86.25
600,000.00 577,702.54 96.28
750,000.00 263,435.75 35.12





























 56.69






811,334.84 55.19





140,480.59
28,680.00
0.00
600,436.68
29,678.00
70,751.03

51.65





47.80





0.00





84.57





19.79





30.76





100,000.00

0.00 0.00





3,002,000.00

1,681,361.14 56.01

0.00

1,681,361.14









1,470,000.00

ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
412000 ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌
415000 ʻ̡̨̡̨̨̦̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̌̏̌̌̌̚̚
422000 ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌
423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌
465000 ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌
ʻ̸̨̡̨̧̛̛̦̖̦̖̪̖̦̣̪̬̖̹̖̱̏̌̌̌̚
483000 ̨̭̱̔̏̌





 



32 411000 ʿ̣̯̖̌,̶̵̨̡̨̛̛̛̦̦̖̪̭̣̖̦̔̔̌̌̌̔̌̚







  59.74




ʽʿˌ˃ʰʻˁʶʽʿˀʤʦʽʥˀʤʻʰʸʤˌ˃ʦʽ

330

0.00 0.00



ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
27 412000 ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌
28 415000 ʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌
29 422000 ʻ̡̨̡̨̨̦̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̌̏̌̌̌̚̚
30 423000 ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏
30/1 426000 ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌
31 465000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏






26 411000 ʿ̣̯̖̌,̶̵̨̡̨̛̛̛̦̦̖̪̭̣̖̦̔̔̌̌̌̔̌̚





2,730,000.00 1,294,912.34 47.43

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚110

110





15 411000 ʿ̣̯̖̌,̶̵̨̡̨̛̛̛̦̦̖̪̭̣̖̦̔̔̌̌̌̔̌̚





272,000.00
60,000.00
10,000.00
710,000.00
150,000.00
230,000.00














0.00




5

6
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˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚050





ʽ70






1,500,000.00







0.00

0.00




0.00








ˁʽˉʰʵʤʸʻʫʿʽʺʽ˖ʰ

 41 472000 ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌

6,300,000.00 3,816,887.08 60.59



ʻ̶̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̌̔̌̌̌̚̚̚
42
472000 ̷̱̖̯̍̌

 43 472000 ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌
 44 423000 ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌
 44/1 463000 ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌

23,319,885.00 3,175,928.18 13.62
7,608,568.25 1,806,100.15 23.74
4,025,000.00 584,004.78 14.51
1,200,000.00
88,336.24 7.36



9,471,256.43 22.31

42,453,453.25



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚070







ˁʽˉʰʵʤʸʻʤʯʤˌ˃ʰ˃ʤ



ʽ90
45










46
47
48
49
50
51
52

ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
481000 ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚
423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
ʻ̶̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̌̔̌̌̌̚̚̚
472000 ̷̱̖̯̍̌
424000 ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚
ʻ̶̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̌̔̌̌̌̚̚̚
472000 ̷̱̖̯̍̌
423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
481000 ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚
ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
481000 ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚090




ʽʿˌ˃ʰʻˁʶʤ˄ʿˀʤʦʤ

130


1,584,000.00
800,000.00




53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67

ʿ̣̯̖̌,̶̵̨̡̨̛̛̛̦̦̖̪̭̣̖̦̔̔̌̌̌̔̌̚
411000 (̬̖̌̌̔̚)
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
412000 ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌
413000 ʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌
414000 ˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚
415000 ʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚
ʻ̨̨̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̌̐̌̔̌̌̌̚
416000 ̵̨̨̛̛̪̭̖̦̬̭̍̌̔
421000 ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏
422000 ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌
423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
424000 ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚
425000 ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌
426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌
465000 ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌
ʻ̶̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̌̔̌̌̌̚̚̚
472000 ̷̱̖̯̍̌
481000 ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔


0.00






40,508,650.0028,757,778.12 70.99
1,000,000.00 854,120.00 85.41



15,000,000.00 4,874,710.00 32.50
800,000.00 496,400.00 62.05









120,000.00 60.00



5,580,000.00 3,698,396.24 66.28



65,472,650.00 39,746,576.04 60.71






683,621.03 43.16
261,550.65 32.69

200,000.00

ʽ̶̡̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̹̯̖̦̥̭̥̖̬̠̣̦̪̭̣̌̏
ʽʿˌ˃ʰʫʶʽʻʽʺˁʶʰʰʶʽʺʫˀˉʰʵʤʸʻʰ
ʿʽˁʸʽʦʰ








0.00 















80,500,650.0038,989,026.36 48.43

 

14,377,520.00 6,958,775.92 48.40
400,000.00 189,341.60 47.34
4,100,000.00 3,116,139.73 76.00
4,000,000.00 1,981,333.77 49.53

















800,000.00
19,000,000.00
1,130,004.00
11,000,000.00
1,000,000.00
2,750,000.00
4,300,000.00
10,000,000.00

15.59





50.47





51.45





43.96





43.84





22.76





59.18





30.09





5,250.00 26.25
123,828.00 12.38









20,000.00
1,000,000.00

124,731.00
9,589,293.87
581,399.46
4,835,404.09
438,351.60
626,024.78
2,544,722.12
3,008,601.86
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̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚
ʿ̨̛̬̖̚,̨̡̖̦̖̯̭̖̍̌̏̌̚,̡̛̦̖̌̚
68 482000 ̛̪̖̦̣̌
ʻ̸̨̡̨̧̛̛̦̖̦̖̪̖̦̣̪̬̖̹̖̱̏̌̌̌̚
69 483000 ̨̭̱̔̏̌
ʻ̡̨̛̛̦̹̯̖̯̖̪̬̖̖̣̹̯̖̯̱̌̌̔̌̌̏̔̚
69/1 484000 ̦̭̯̣̱̱̭̣̖̖̌̌̔
ʻ̡̨̛̛̦̹̯̖̯̖̪̬̖̖̣̹̯̖̯̱̌̌̔̌̌̏̔̚
70 485000 ̨̦̦̖̯̱̭̯̬̦̌̔̌
70/1 511000 ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍
71 512000 ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌
72 499000 ˁ̬̖̭̯̬̖̖̬̖̔̏̌̏̚
73 499000 ˁ̬̖̭̯̬̖̖̬̖̔̏̌̏̚











˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚130

160

ʶʤʻˉʫʸʤˀʰʵʤʯʤʺʸʤʪʫ



74 424000 ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚




10,612.10 0.19





500,000.00

138,709.38 27.74





1,319,125.52 1,319,125.52 100.00





714,132.00 114,132.00 15.98
500,000.00 286,902.00 57.38
1,600,000.00 1,014,140.00 63.38
16,150,578.00
0.00 0.00
680,874.48
0.00 0.00





  41.91

 75,995,845.16


















ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
76 481000 ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚

300,000.00

263,800.00 87.93



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚160







˃ˀʤʻˁʤʶˉʰʵʫʦʫʯʤʻʫʯʤʵʤʦʻʰʪ˄ʧ





77 441000 ʽ̵̨̡̛̯̪̣̯̥̥̯̌̌̔̌̓̌̌̌



ʽ̶̨̛̛̯̪̣̯̣̦̖̥̥̌̌̐̌̏̔̌̓
78 611000 ̡̨̛̛̬̖̯̬̥̔̌


























19,000,000.00 8,642,145.01 45.48





 44.34















ɐɂȼɂɅɇȺɈȾȻɊȺɇȺ









79 423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
80 425000 ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌



81 426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌







˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚220
ȳȺȼɇȺ ȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ



82 423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏



83 425000 ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌







˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚360



400,000.00
200,000.00
100,000.00


84 423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏



85 451000 ̨̛̛̪̬̖̱̖̥̬̔̓̌̐̚







0.00

0.00



0.00



0.00



0.00



0.00



0.00



0.00



0.00


0.00

 0.00









1,000,000.00

0.00













950,000.00
3,800,000.00




 0.00





ˇʽʻʪʯʤˀʤʯʦʽʵʿʽʹʽʿˀʰʦˀʫʪʫ





2,900,000.00 1,068,139.23 36.83

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚170












 39.88





421



75 426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌



360





22,000.00 7.33
33,210.59 16.61



220



300,000.00
200,000.00



170

5,500,000.00

0.00







740,998.90 74.10



ˁ̶̴̡̛̛̛̛̛̱̖̦̠̖̠̦̥̦̖̦̦̭̠̭̥̍̏̌̏̌

451

25,000,000.00 8,933,345.00 35.73

ʪˀ˄ʺˁʶʰ˃ˀʤʻˁʿʽˀ˃Ͳʿ˄˃ʫʦʰ



86 425000 ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌



87 426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌



88 484000 ̦̭̯̣̱̱̭̣̖̖̌̌̔



89 511000 ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

9,674,343.90 37.21

26,000,000.00

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚421








76,172,800.0030,565,078.01 40.13
25,650,000.0012,917,606.14 50.36


0.00

9,674,343.90



 

ʻ̡̨̛̛̦̹̯̖̯̖̪̬̖̖̣̹̯̖̯̱̌̌̔̌̌̏̔̚
3,000,000.00
0.00 0.00
192,300,000.0065,920,702.92 34.28
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90 512000 ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌








˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚451

510






3,000,000.00 2,487,240.00 82.91


˄ʿˀʤʦʹʤʼʫʽ˃ʿʤʪʽʺ





3,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00















 44.36






750,000.00
800,000.00

0.00 0.00
0.00 0.00



19,000,000.00 3,000,000.00 15.79
1,000,000.00
0.00 0.00



ˇʽʻʪʯʤʯʤˌ˃ʰ˃˄ʮʰʦʽ˃ʻʫˁˀʫʪʰʻʫ
96 424000 ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ˁ̶̴̡̛̛̛̛̛̱̖̦̠̖̠̦̥̦̖̦̦̭̠̭̥̍̏̌̏̌
 97 451000 ̨̛̛̪̬̖̱̖̥̬̔̓̌̐̚
 98 463000 ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌







ʽˁ˃ʤʸʰʫʶʽʻʽʺˁʶʰʿʽˁʸʽʦʰ

 104 515000 ʻ̨̛̛̛̖̥̯̖̬̠̣̦̥̦̌̌̌̏̌
 105 541000 ʯ̛̖̥̤̹̯̖
105/
 1 511000 ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍






ʦʽʪʽˁʻʤʥʪʫʦʤʼʫ





108 511000 ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍







˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚510

721



0.00 0.00



124,500,000.00 30,739,531.40 24.69

0.00 30,739,531.40





















54.55



11.55



0.00



49.38



0.00 0.00



133,650,000.00 28,614,199.44 21.41

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚490

107 426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

15,000,000.0013,116,498.80 87.44

12,000,000.00







33,000,000.0018,000,620.74
81,200,000.00 9,379,078.70
4,950,000.00
0.00
2,500,000.00 1,234,500.00

 103 511000 ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

106 425000 ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌

3,000,000.00

42,000,000.0017,623,032.60 41.96

67,500,000.00

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚560

 102 421000 ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏

630


0.00



 424000 ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚





3,000,000.00 13.92

21,550,000.00

ʵʿʯʫʸʫʻʰʸʽ


620





˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚550

ˁ̶̴̡̛̛̛̛̛̱̖̦̠̖̠̦̥̦̖̦̦̭̠̭̥̍̏̌̏̌
  451000 ̨̛̛̪̬̖̱̖̥̬̔̓̌̐̚
ʶa̛̪̯ạ̶̛̦̖̭̱̖̦̠̖̠̍̏ȁ̛̦̥
  451200 ̴̛̦̖̦a̡̛̛̛̦̭̠̭̥̪̬̖̱̖̥̔̓̌̚




ˁ̶̴̡̛̛̛̛̛̱̖̦̠̖̠̦̥̦̖̦̦̭̠̭̥̍̏̌̏̌
92 451000 ̨̛̛̪̬̖̱̖̥̬̔̓̌̐̚
93 426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌
94 511000 ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍





0.00 



8,000,000.00 7,985,509.80 99.82

95 423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

560









91 421000 ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏









300,122,800.00 111,890,627.07 37.28


˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚510

550





0.00 28,614,199.44

















8,000,000.00 3,739,140.00 46.74
2,500,000.00
68,400.00 2.74
5,000,000.00
0.00 0.00









3,807,540.00 

15,500,000.00

ʯʪˀʤʦˁ˃ʦʽ













0.00







ʪ̶̶̨̨̛̛̛̯̠̖̬̦̠̥̌̐̌̌̌̌̌̚̚
 109 464000 ̶̨̨̨̨̨̛̛̖̦̭̠̣̦̭̍̌̏̌̐̚

1,000,000.00

ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
 110 481000 ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚
 111 424000 ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚





˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚721


894,137.20 89.41



12,000,000.0012,000,000.00 100.00
600,000.00 283,544.30 47.26






13,600,000.00 13,177,681.50 96.89





 






0.00 13,177,681.50

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

ʵʤʦʻʫʯʪˀʤʦˁ˃ʦʫʻʫ˄ˁʸ˄ʧʫ

740
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830






















8,000,000.00





0.00



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚830

























ʪˀ˄ˌ˃ʦʫʻʫʽˀʧʤʻʰʯʤˉʰʵʫʰ˄ʪˀ˄ʮʫʼʤ


















˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚860

912

ʽˁʻʽʦʻʽʽʥˀʤʯʽʦʤʼʫ






ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
114 481000 ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚
ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
115 481000 ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚
ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
116 481000 ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚













 65.19



860



˃ʫʶ˄˖ʫˁ˄ʥʦʫʻˉʰʵʫʺʫʪʰʵʰʺʤ
113 424000 ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚





3,000,000.00 1,955,695.00 65.19

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚740







ʻ̡̨̛̦̹̯̖̯̖̪̬̖̖̹̯̖̯̱̌̌̔̌̌̏̔̚
 484000 ̵̛̦̭̯̣̱̱̭̣̖̖̣̖̥̖̦̯̬̦̌̌̔̌
̨̨̦̖̪̐̔̌













0.00

0.00





2,500,000.00 1,131,500.00 45.26





4,500,000.00





777,863.00 17.29

75,000,000.0048,280,200.00 64.37






 





  61.21

 






 117 463000 ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌



59,244,000.0033,641,133.16 56.78



 118 463200 ̨̛̛̦̥̏ạ̏a̛̭̯

3,810,000.00 3,063,668.82 80.41





63,054,000.00 36,704,801.98 58.21

ʶa̛̪̯ạ̛̦̯̬ą̴̛̦̭̖̬̭̯ạ̛̥

920

˄̡̨̨̨̨̨̨̧̱̪̦̭̦̦̬̖̌̏̍̌̏̌̚̚

 119 463000 ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌

16,500,000.00 9,457,544.46 57.32

ʶa̛̪̯ạ̛̦̯̬ą̴̛̦̭̖̬̭̯ạ̛̥
 120 463200 ̨̛̛̦̥̏ạ̏a̛̭̯


950

600,000.00



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚920
˃˄ˀʰˁ˃ʰˋʶʤʽˀʧʤʻʰʯʤˉʰʵʤ

 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130

˃˄ˀʰʯʤʺ

ʿ̣̯̖̌,̶̵̨̡̨̛̛̛̦̦̖̪̭̣̖̦̔̔̌̌̌̔̌̚
411000 (̬̖̌̌̔̚)
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
412000 ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌
414000 ˁ̶̨̨̛̛̠̣̦̦̠̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚
415000 ʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚
421000 ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏
422000 ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌
423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
425000 ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌
426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌


0.00








ʻ̶̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̌̔̌̌̌̚̚̚
 121 472000 ̷̱̖̯̍̌

473

2,950.00 0.49







9,460,494.46 55.32

17,100,000.00

˄̡̨̧̨̨̧̱̪̦̭̬̖̖̬̖̌̔̍̌̏̌̚̚
ˇʽʻʪʤˉʰʵʤʯʤʺʸʤʪʫ˃ʤʸʫʻ˃ʫ

0.00 36,704,801.98



ˁˀʫʪʼʫʽʥˀʤʯʽʦʤʼʫ








2,050,000.00

473,000.00 23.07





2,050,000.00

473,000.00 23.07

0.00

473,000.00



















4,203,715.00 1,779,566.71 42.33





798,150.00 318,563.17 39.91
380,000.00
0.00 0.00
300,000.00
97,305.20 32.44
1,740,000.00 948,064.79 54.49
200,000.00
43,005.00 21.50
1,950,000.00 1,252,012.20 64.21
250,000.00
11,799.40 4.72
300,000.00 164,583.93 54.86
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 131 465000 ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌

510,000.00

181,858.00 35.66





45,000.00

6,715.00 14.92





450,000.00

0.00 0.00





839,276.77 99.91
0.00 0.00
0.00 0.00









 134 523000 ʯ̵̨̨̛̣̖̬̖̣̠̱̪̬̠̱̌̍̌̔̌̔̌̚

840,000.00
50,000.00
450,000.00





134/
 1 423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

300,000.00

0.00 0.00





12,766,865.00

5,642,750.17 44.20

136,200.07

5,778,950.24

ʿ̨̛̬̖̚,̨̡̖̦̖̯̭̖̍̌̏̌̚,̡̛̦̖̌̚
 132 482000 ̛̪̖̦̣̌
132/
 1 511000 ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ʻ̡̨̛̛̦̹̯̖̯̖̪̬̖̖̣̹̯̖̯̱̌̌̔̌̌̏̔̚
132/
 2 485000 ̨̦̦̖̯̱̭̯̬̦̌̔̌
 133 512000 ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚473


610


135



136



137



138



139


140



141



142



143



144











ʤʧʫʻˉʰʵʤʯʤʰʺʽʦʰʻ˄









ʿ̣̯̖̌,̶̵̨̡̨̛̛̛̦̦̖̪̭̣̖̦̔̔̌̌̌̔̌̚
411000 (̬̖̌̌̔̚
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
412000 ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌
415000 ʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚
421000 ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏
422000 ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌
423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
424000 ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚
425000 ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌
426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌
465000 ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚610





911
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157

ʿˀʫʪˌʶʽʸˁʶʽʽʥˀʤʯʽʦʤʼʫ

ʿ̣̯̖̌,̶̵̨̡̨̛̛̛̦̦̖̪̭̣̖̦̔̔̌̌̌̔̌̚
411000 (̬̖̌̌̔̚)
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
412000 ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌
413000 ʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌
414000 ˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚
415000 ʻ̡̨̦̖̯̬̌̌̔{̡̨̨̹̪̭̣̖̦̖̏̌̌̌̚̚
ʻ̨̨̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̌̐̌̔̌̌̌̚
416000 ̵̨̨̛̛̪̭̖̦̬̭̍̌̔
421000 ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏
422000 ̨̡̨̨̧̛̯̬̹̪̱̯̏̏̌̌
423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
424000 ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚
425000 ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌
426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌
465000 ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌
ʿ̨̛̬̖̚,̨̡̖̦̖̯̭̖̍̌̏̌̚,̡̛̦̖̌̚
482000 ̛̪̖̦̣̌

 158
158/
 1 511000 ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

158/
485000 ʻ̡̨̛̛̦̹̯̖̯̖̪̬̖̖̣̹̯̖̯̱̌̌̔̌̌̏̔̚
̨̦̦̖̯̱̭̯̬̦̌̔̌
 2
 158/ 482000 ʿ̨̛̬̖̚,̨̡̖̦̖̯̭̖̍̌̏̌̚,̡̛̦̖̌̚

4,630,500.00 2,352,311.10 50.80



871,500.00 421,065.00 48.31
500,000.00 242,303.00 48.46
560,000.00 135,751.33 24.24
150,000.00
22,058.70 14.71
400,000.00 398,303.16 99.58
200,000.00 100,000.00 50.00
1,200,000.00 1,178,990.11 98.25
200,000.00
45,127.57 22.56
550,000.00 131,139.00 23.84
















 54.28
















91,411,035.0047,548,969.62 52.02

5,027,048.97





 

18,137,619.31 7,083,994.66 39,06  
250,000.00
72,750.00 29.10


1,380,000.00 167,774.00 12.16


2,275,000.00 1,261,621.25 55.46
 
1,280,000.00 511,692.56 39.98
10,448,247.85 4,930,773.45 47.19
705,000.00
83,466.00 11.84
4,020,000.00 456,586.00 11.36
903,321.98 174,590.00 19.33
850,000.00 224,408.68 26.40
13,530,000.00 5,368,621.02 39.68
6,100,000.00 4,129,042.03 67.69

































120,000.00

74,813.51 62.34





770,000.00

0.00 0.00





30,000.00
50,000.00

0.00 0.00
0.00 0.00
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̛̪̖̦̣̌

 159 512000 ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌


350,000.00



ˁˀˉˌ˄ʺʤʪʰʵʤ
˄ˁʸ˄ʧʫˀʫʶˀʫʤˉʰʵʫʰˁʿʽˀ˃ʤ

810
 160
 161
 162
 163
 164
165

 166
 167
 168

ʿ̣̯̖̌,̶̵̨̡̨̛̛̛̦̦̖̪̭̣̖̦̔̔̌̌̌̔̌̚
411000
(̬̖̌̌̔̚)
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
412000
̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌
413000 ʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌
414000 ˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚
415000 ʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚
ʻ̨̨̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̌̐̌̔̌̌̌̚
416000
̵̨̨̛̛̪̭̖̦̬̭̍̌̔
421000 ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏
422000 ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌
423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
424000 ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚
425000 ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌
426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌
465000 ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌
ʿ̨̛̬̖̚,̨̡̖̦̖̯̭̖̍̌̏̌̚,̡̛̦̖̌̚
482000
̛̪̖̦̣̌



169



170



171



172




173
173/
511000 ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍
1



173/ 483000 ʻ̸̨̡̨̧̛̛̦̖̦̖̪̖̦̣̪̬̖̹̖̱̏̌̌̌̚
̨̭̱̔̏̌
2



174 512000 ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌






 180
 181




950,000.00

 183 424000 ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚
 184 425000 ˃̶̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̌̏̔̌̏̌
 185 426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌
 186 465000 ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌
ʻ̸̨̡̨̧̛̛̦̖̦̖̪̖̦̣̪̬̖̹̖̱̏̌̌̌̚
186/
 1 483000 ̨̭̱̔̏̌













0.32 
0.00




0.00 
0.00




0.00 0.00

9,420,000.00
110,000.00
2,420,000.00
180,000.00
6,210,000.00
8,436,000.00
900,000.00

30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
271,767.00




0.00





0.00





30.20





630,000.00

0.00 0.00





600,000.00

0.00 0.00





385,000.00

0.00 0.00





500,000.00
52,262,675.12

0.00 0.00


6,946,703.00 13.29 9,157,710.64 




 182
182/
 1 423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏







 179








 178





2,863,000.00 1,008,310.00 35.22
30,000.00
0.00 0.00
150,000.00
0.00 0.00
1,311,955.04
0.00 0.00

˄ˁʸ˄ʧʫʶ˄ʸ˃˄ˀʫ

 177





820

 176





ʻʤˀʽʪʻʰʺ˄ʯʫʵ

̪̣̯̖̌,̶̵̨̡̨̛̛̛̦̦̖̪̭̣̖̦̔̔̌̌̌̔̌̚
411000 (̬̖̌̌̔̚)
̶̨̨̨̛̛̛̛̭̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
412000 ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌
414000 ˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚
415000 ʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚
ʻ̨̨̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̌̐̌̔̌̌̌̚
416000 ̵̨̨̛̛̪̭̖̦̬̭̍̌̔
421000 ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏
422000 ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌
423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏



17,166,720.08 5,636,626.00 32.83



 175





˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚810


340,746.00 97.36

  47.46  

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚911



















17,293,500.00 8,718,715.96 50.42





3,526,500.00 1,560,650.17 44.25
200,000.00
0.00 0.00
1,012,000.00
0.00 0.00













500,000.00
1,700,000.00
390,000.00
2,825,000.00

442,291.00
579,397.21
0.00
0.00

88.46





34.08





0.00





0.00





391,300.00
1,840,000.00
1,030,000.00
838,276.96
2,099,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
796,022.92

0.00





0.00





0.00





0.00





37.92





0.00 0.00





240,000.00
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 187 511000 ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍
 188 512000 ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌
 189 515000 ʻ̨̛̛̛̖̥̯̖̬̠̣̦̥̦̌̌̌̏̌
 190 523000 ʯ̵̨̨̛̣̖̬̖̤̱̪̬̠̱̌̍̌̔̌̔̌̚

1,000,000.00
450,000.00
200,000.00
1,100,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

100,000.00
2,000,000.00
230,000.00
300,000.00
100,000.00

0.00





0.00





0.00





0.00





0.00 0.00
0.00 0.00
229,044.54 99.58
299,988.01100.00
73,000.00 73.00





ʻ̨̨̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̌̐̌̔̌̌̌̚
 191 416000 ̵̨̨̛̛̪̭̖̦̬̭̍̌̔
 192 511000 ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍
 193 421000 ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏
 194 423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
 195 424000 ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚






˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚820






820
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209

 214
 215
 216
 217
 218
 219





39,365,576.96 12,699,109.81 32.26 3,087,457.66 15,786,567.47
















ʿ̣̯̖̌,̶̵̨̡̨̛̛̛̦̦̖̪̭̣̖̦̔̔̌̌̌̔̌̚
411000 (̬̖̌̌̔̚)
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
412000 ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌
413000 ʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌
414000 ˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚
ʻ̨̨̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̌̐̌̔̌̌̌̚
416000 ̵̨̨̛̛̪̭̖̦̬̭̍̌̔
421000 ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏
422000 ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌
425000 ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌
426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌
465000 ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌
512000 ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌
515000 ʻ̨̛̛̛̖̥̯̖̬̠̣̦̥̦̌̌̌̏̌
423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
424000 ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚



 213







 212







˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚820

 211







 210



˄ˁʸ˄ʧʫʶ˄ʸ˃˄ˀʫ



820









ʥʰʥʸʰʽ˃ʫʶʤˁʦʫ˃ʰˁʤʦʤ









6,355,000.00 3,468,355.52 54.58
1,162,000.00
160,000.00
250,000.00

623,884.97 53.69
84,846.40 53.03
0.00 0.00

100,000.00
1,335,000.00
150,000.00
480,000.00
150,000.00
700,000.00
400,000.00
500,000.00
315,000.00
310,000.00

72,093.00
456,209.38
0.00
2,600.00
20,776.45
388,775.79
25,030.00
57,504.80
35,511.83
94,300.00






12,367,000.00















0.00





0.54





13.85





55.54





6.26





11.50





11.27





30.42









5,329,888.14 43.10

174,502.39

5,504,390.53





53.40





36.33





0.00





4.00









ˁʺʽ˃ˀʤʺʫˀʺʫˀʰʯʦ˄ˉʰ









˄ˁʸ˄ʧʫʶ˄ʸ˃˄ˀʫ









712,051.84 52.74

241,500.00 128,955.38
490,000.00 178,001.14
240,000.00
0.00
250,000.00
10,000.00
300,000.00
4,224.00
155,000.00
95,599.06
300,000.00
0.00
500,000.00 177,719.76
2,300,000.00 1,276,800.00




34.17



1,350,000.00




72.09



ʿ̣̯̖̌,̶̵̨̡̨̛̛̛̦̦̖̪̭̣̖̦̔̔̌̌̌̔̌̚
411000 (̬̖̌̌̔̚)
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
412000 ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌
421000 ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏
422000 ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌
425000 ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌
426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌
465000 ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌
512000 ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌
423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
424000 ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚



1.41





61.68





0.00





35.54





55.51
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2,583,351.18 42.17

6,126,500.00



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚820







ˉʫʻ˃ʤˀʯʤʶ˄ʸ˃˄ˀ˄ʰʽʥˀʤʯʽʦʤʼʫ









˄ˁʸ˄ʧʫʶ˄ʸ˃˄ˀʫ









820
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235



ʿ̣̯̖̌,
̶̨̛̔̔̌
̛
̡̦̦̖̌̌̔
411000 ̨̛̪̭̣̖̦̥̌̌̚
412000 ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̌̔
413000 ʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌
414000 ˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚
415000 ʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚
416000 ʻ̨̛̬̖̪̭̣̖̦̥̌̐̌̔̌̌̚
421000 ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏
422000 ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌
423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
424000 ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚
425000 ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌
426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌
465000 ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌
482000 ʿ̨̛̬̖̚,̨̡̡̛̖̦̖̯̭̖̦̖̍̌̏̌̌̚̚
511000 ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍
512000 ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌






236 421000 ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏



237 423000 ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏



238 425000 ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌



239 426000 ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

9,504,322.52 39.33

˄ʶ˄ʿʻʰˀʤˁˈʽʪʰ





924,759.47 10,429,081.99



2,100,000.00 842,679.96 40.13
2,210,000.00 1,429,655.29 64.69
4,400,000.00 2,669,327.51 60.67
1,030,000.00 397,945.47 38.64
9,740,000.00 5,339,608.23 54.82

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚160



2,583,351.18

9,736,000.00 4,619,592.79 47.45
 
1,919,000.00 826,906.99 43.09


30,000.00
0.00 0.00


878,640.00
30,000.00 3.41


800,000.00 259,669.61 32.46


340,000.00 290,979.22 85.58


1,603,000.00 608,908.69 37.99


850,000.00
16,379.62 1.93 

890,000.00 366,304.83 41.16


4,505,000.00 1,488,539.34 33.04  
305,000.00
33,621.00 11.02


705,000.00 118,522.20 16.81


625,000.00 392,716.23 62.83


10,000.00
0.00 0.00


500,000.00 400,000.00 80.00


470,000.00
52,182.00 11.10






24,166,640.00

ʺʫˁʻʫʯʤʵʫʪʻʰˉʫ





0.00



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚820

160
























1,531,019,676.47 602,390,168.03 39.3517,846,879.56 620,237,047.59


ɍɄɍɉɇɈɉɅȺɇɂɊȺɇɂɂɂɁȼɊɒȿɇɂɊȺɋɏɈȾɂɂɂɁȾȺɐɂɁȺɉȿɊɂɈȾȳȺɇɍȺɊȳɍɇȽɈȾɂɇȿɉɊȿɆȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɈȳɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳɂɂɂɁȼɈɊɂɆȺɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ

ȿɄɈ
ɄɅȺɋ




ɇȺɁɂȼ

ɉɅȺɇ



 ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ
 ɉɅȺɌȿȾɈȾȺɐɂɂ
ɇȺɄɇȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ
ɋɈɐɂȳȺɅɇɂȾɈɉɊɂɇɈɋɂ

ɇȺɌȿɊȿɌɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ
 ɇȺɄɇȺȾȿɍɇȺɌɍɊɂ
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺȾȺȼȺȵȺ
 ɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺ

ɍɄɍɉɇɈ
ɂɁȼɊɒȿɇɈ
ɂɁɋȼɂɏ
ɂɁȼɈɊȺ

ɂɁȼɊɒȿɇɈ
ɂɁɋɊȿȾ
ȻɍȹȿɌȺ

ɂɁȼɊɒȿɇɈ
ɂɁɈɋɌȺɅɂɏ
ɂɁȼɈɊȺ





   






 





   
















ɂɁȼɊɒȿ
ȵȿɍ
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ɇȺɄɇȺȾȺɌɊɈɒɄɈȼȺɁȺ
 ɁȺɉɈɋɅȿɇȿ
ɇȺȽɊȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺɂ
 ɈɋɌȺɅɂɉɈɋȿȻɇɂ
ɊȺɋɏɈȾɂ
 ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
 ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ
 ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ
ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿ
 ɍɋɅɍȽȿ

















   







   



   









ɌȿɄɍȶȿɉɈɈɉɊȺȼɄȿɂ

 ɈȾɊɀȺȼȺȵȿ
 ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ
ɈɌɉɅȺɌȺȾɈɆȺȶɂɏ
 ɄȺɆȺɌȺ
ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿȳȺȼɇɂɆ
ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂɆ
 ɉɊȿȾɍɁȿȶɂɆȺ

  



   








  



  



ȾɈɌȺɐɂȳȿ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ
 ɈȻȺȼȿɁɇɈȽ
ɋɈɐɈɋɂȽɍɊȺȵȺ
ɈɋɌȺɅȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂ
 ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ







  



  



  



ȾɈɌȺɐɂȳȿɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆ

 ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ










ɇȺɄɇȺȾȺɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɍ

 ɁȺɒɌɂɌɍɂɁȻɍȹȿɌȺ





ɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈɋɌȺɅɂɆ

 ɇɂȼɈɂɆȺȼɅȺɋɌɂ





ɉɈɊȿɁɂɈȻȺȼȿɁɇȿɌȺɄɋȿ






 ɂɉȿɇȺɅɂ









ɇɈȼɑȺɇȿɄȺɁɇȿɂ
ɉȿɇȺɅɂɉɈɊȿɒȿȵɍ
 ɋɍȾɈȼȺ









 ɇȺɄɇȺȾȺɒɌȿɌȿ































 ɇȺɄɇȺȾȺɒɌȿɌȿ
 ɋɊȿȾɋɌȼȺɊȿɁȿɊȼȿ
ɂɁȾȺɐɂɁȺ
ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɍ
 ɂɆɈȼɂɇɍ
ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂ
 ɈȻȳȿɄɌɂ

 ɆȺɒɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ
ɈɋɌȺɅȿɇȿɄɊȿɌɇɂɇȿɂ
 ɈɉɊȿɆȺ
ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇȺ
 ɂɆɈȼɂɇȺ
ɁȺɅɂɏȿɊɈȻȿɁȺȾȺȴɍ
 ɉɊɈȾȺȳɍ

 ɁȿɆȴɂɒɌȿ





   
  






















































ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ
ɂɆɈȼɂɇȺɄɈȳȺɋȿ
 ɎɂɇȺɇɋɂɊȺɂɁ
ɋɊȿȾɋɌȺȼȺɇɂɉɚ
ɂɁȾȺɐɂɁȺɈɌɉɅȺɌɍ
 ȽɅȺȼɇɂɐȿ



















 ɈɌɉɅȺɌȺȽɅȺȼɇɂɐȿ











   







ȾɈɆȺȶɂɆɄɊȿȾɂɌɈɊɂɆȺ





ɍɄɍɉɇɈɊȺɋɏɈȾɂ
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ʿʸʤʻʰʰʯʦˀˌʫʼʫʿʽʿˀʽʧˀʤʺʰʺʤ
ʯ̨̛̪̖̬̌̔:01.01.2018Ͳ30.06.2018



ɇɚɡɢɜɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɉɥɚɧ

ɋɌȺɇɈȼȺȵȿɍɊȻȺɇɂɁȺɆɂɉɊɈɋɌɈɊɇɈ
ɉɅȺɇɂɊȺȵȿ
ɄɈɆɍɇȺɅɇȺȾȿɅȺɌɇɈɋɌ
ɅɈɄȺɅɇɂȿɄɈɇɈɆɋɄɂɊȺɁȼɈȳ
ɊȺɁȼɈȳɌɍɊɂɁɆȺ
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȺɂɊɍɊȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳ
ɁȺɒɌɂɌȺɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺɂɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȿ
ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ
ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ
ɈɋɇɈȼɇɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ
ɋɊȿȾȵȿɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ
ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɂȾȿɑȳȺɁȺɒɌɂɌȺ
ɁȾɊȺȼɋɌȼȿɇȺɁȺɒɌɂɌȺ
ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿɂɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȺ
ɊȺɁȼɈȳɋɉɈɊɌȺɂɈɆɅȺȾɂɇȿ
ɈɉɒɌȿɍɋɅɍȽȿɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ
ɉɈɅɂɌɂɑɄɂɋɂɋɌȿɆɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16



Ɉɫɬɚɬɚɤ

ɂɡɜɪɲɟʃɟ

























  










 
 


 


 
 
 
 



  

ɍɄɍɉɇɈ


ɍɄɍɉȺɇɎɂɋɄȺɅɇɂȾȿɎɂɐɂɌɁȺɉȿɊɂɈȾȳȺɇɍȺɊ±ȳɍɇȽɈȾɂɇȿ
Ɋɟɞ
ɛɪɨʁ


ɇɚɡɢɜ


,

ɍɄɍɉɇȺɋɊȿȾɋɌȼȺ

,,

ɍɄɍɉɇɂɉɊɂɏɈȾɂɂ
ɉɊɂɆȺȵȺ  

ȿɤɤɥɚ
ɫ


Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ,9,

Ɋɚɡɥɢɤɚ





























































Ɍɟɤɭʄɢɩɪɢɯɨɞɢ





ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟ
ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ





ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɢ
ɩɪɨɞɚʁɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ



ɉɥɚɧ





ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ



,,,
,9

ɉɊȿɇȿɌȺɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɍɄɍɉɇɂɂɁȾȺɐɂ












Ɍɟɤɭʄɢɪɚɫɯɨɞɢ











ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭ
ɢɦɨɜɢɧɭ











ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭ
ɝɥɚɜɧɢɰɟɢɧɚɛɚɜɤɭ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ
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Ɉɬɩɥɚɬɚɝɥɚɜɧɢɰɟ





ɇɚɛɚɜɤɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɢɦɨɜɢɧɟ



9

ɍɄɍɉɇȺɋɊȿȾɋɌȼȺɦɢɧɭɫ
ɍɄɍɉɇɂɊȺɋɏɈȾɂɂ
ɂɁȾȺɐɂ

9,

ɂɁɇɈɋɄɈɊȿɄɐɂȳȿ
ȻɍȹȿɌɋɄɈȽȾȿɎɂɐɂɌȺ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɢɡɞɚɰɢɡɚ
ɧɚɛɚɜɤɭɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɢɦɨɜɢɧɟɤɨʁɢɫɟɭɫɦɢɫɥɭ
Ɂɚɤɨɧɚɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦ
ɫɢɫɬɟɦɭɫɦɚɬɪɚʁɭ
ɪɚɫɯɨɞɢɦɚ 
ȻɍȹȿɌɋɄɂ
ɋɍɎɂɐɂɌȾȿɎɂɐɂɌ
   
ɍɄɍɉɇɂɎɂɋɄȺɅɇɂ
ɋɍɎɂɐɂɌȾȿɎɂɐɂɌ

9,,

9,,,






















 
 







 
ɞ
ɟɨ 








 


Ⱦɟɨ


˄ʶ˄ʿʻʽʿʸʤʻʰˀʤʻʰʰʰʯʦˀˌʫʻʰˀʤˁˈʽʪʰʿʽˇ˄ʻʶˉʰʽʻʤʸʻʽʵʶʸʤˁʰˇʰʶʤˉʰʵʰ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢɤɚɩɢɬɚɥɧɢɢɡɞɚɰɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɡɚɢɝɨɞɢɧɭɈɞɥɭɤɨɦɨɛɭʇɟɬɭɨɩɲɬɢɧɟ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɢɫɤɚɡɭʁɭɫɟɭɫɥɟɞɟʄɟɦɩɪɟɝɥɟɞɭ

ɇɚɡɢɜ

ȿɤ Ɋɟɞ
ɤɥɚɫ ɛɪɨʁ

ɂɡɧɨɫɭɞɢɧɚɪɢɦɚ
Ɉɩɢɫ

ɉɥɚɧ

ɂɡɜɪɲɟʃɟ ɉɥɚɧ

ɉɥɚɧ




















ȺɄȺɉɂɌȺɅɇɂɉɊɈȳȿɄɌɂ 

 
Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺ
 
ɍɉɊȺȼȺ









 Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚɭɩɪɚɜɚ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

 ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ

ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɂɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɩɨɬɟɛɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
 ɫɩɨɪɬɫɤɚɯɚɥɚɌɒɆɢɥɟɬɚ


ɇɢɤɨɥɢʄ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

 ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
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ɂɡɛɭʇɟɬɚ
ɂɡɛɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ










































Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɩɨɬɟɛɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
 ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɈɒɋɜɟɬɨɥɢɤ
Ɋɚɧɤɨɜɢʄ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
 ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ

ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɡɛɭʇɟɬɚɊɋ

 ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟɦɪɟɠɟ 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

 Ɍɟɪɟɧɢɢɞɟɱʁɚɢɝɪɚɥɢɲɬɚ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝɬɟɪɟɧɚɭ

Ʉɨɩʂɚɪɢɦɚ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

 ɂɡɝɪɚɞʃɚɚɡɢɥɚɡɚɠɢɜɨɬɢʃɟ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɭɥɢɰɚɭɝɪɚɞɭɢ

ɥɨɤɩɭɬɟɜɚ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚȳɚɞɪɚɧɫɤɟɭɥɢɰɟ
 ɢɞɟɥɚɄɆɢɥɨɲɚɨɞȼɋɬɟɩɟɞɨ
ɒɚɪɟɧɟɤɚɩɢʁɟ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ 
 Ɉɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟɝɥɚɜɧɟɭɥɢɰɟ
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ɄʃɚɡɚɆɢɥɨɲɚ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɥɇɢɤɨɥɟ
ɉɚɲɢʄɚ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɫ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɬɪɨɬɨɚɪɚ2ɪɚɲɚɱɤɢ
ɩɭɬ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɬɪɨɬɨɚɪɚɢɤɢɲɧɚ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɭɑɟɝɚɪɫɤɨʁɢ
Ȼɪɟɝɚɥɧɢɱɤɨʁɭɥɢɰɢ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɩɭɬɚɐɪɜɟɧɚ
ɛɚɪɚȼɭɤɨɫɚɜɰɢ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɩɭɬɚȻɨɫɭɬɚ
Ɍɪɟɲʃɟɜɢɰɚ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɩɭɬɚɈɪɚɲɚɰ
ɋɬɨʁɧɢɤ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

ɉɪɨʁɟɤɬɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
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ɐȿɇɌȺɊɁȺ
ɄɍɅɌɍɊɍ


























ɇɚɪɨɞɧɢɦɭɡɟʁ
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ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɢɫɬɟɦɚ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚɄɚɱɟɪ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ

ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɡɛɭʇɟɬɚɊɋ




Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɩɨɬɪɟɛɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
 ɜɪɬɢʄɭɈɪɚɲɰɭ




Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɍɤɭɩɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɢɡɫɪɟɞɫɬɜɚȻɭʇɟɬɚɥɨɤɚɥɧɟɭɩɪɚɜɟ
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɋ




 



 

 



 



Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɩɨɬɪɟɛɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
 ɜɪɬɢʄȾɭɝɚ
 



ɉɪɨʁɟɤɬɢɫɬɚɡɚɢɩɚɪɤɨɜɫɤɢ
 ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚɫɚɪɚɫɜɟɬɨɦ











































































Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɍɤɭɩɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɢɡɫɪɟɞɫɬɜɚȻɭʇɟɬɚɥɨɤɚɥɧɟ
ɭɩɪɚɜɟ
 
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɋ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɢɡɫɪɟɞɫɬɜɚȻɭʇɟɬɚɥɨɤɚɥɧɟɭɩɪɚɜɟ

ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɋ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɬɪɨɬɨɚɪɚɭ
ɭɥȭɭɪɻɟɜɞɚɧɫɤɨʁ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɢɡɫɪɟɞɫɬɜɚȻɭʇɟɬɚɥɨɤɚɥɧɟɭɩɪɚɜɟ


ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɋ







ɉɪɨʁɟɤɚɬɉɪɨʁɟɤɬɧɚ
 ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɡɚȻɢɨɫɤɨɩ

ɂɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
 Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ




 ɉɪɨʁɟɤɚɬȺɞɚɩɬɚɰɢʁɚɫɬɚɪɨɝ
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ɋɊɐ
ɒɭɦɚɞɢʁɚ
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ɦɚɝɰɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ


ɢɡɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ 
 ɉɪɨʁɟɤɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ


ɢɡɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ 





 ɉɪɨʁɟɤɚɬɂɡɝɪɚɞʃɚɤɨɬɥɚɪɧɢɰɟ 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ


ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɢɡɫɪɟɞɫɬɜɚȻɭʇɟɬɚɥɨɤɚɥɧɟɭɩɪɚɜɟ


ȻɈɋɌȺɅɂɄȺɉɂɌȺɅɇɂ
 ɂɁȾȺɐɂ

Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

 Ɉɩɪɟɦɚɡɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɨɩɪɟɦɚ

 Ɉɫɬɚɥɚɨɩɪɟɦɚ

Ɉɫɬɚɥɟɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ



ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɢɫɨɮɬɜɟɪɨɫɬɚɥɚ
ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɢɦɨɜɢɧɚɩɥɚɧ
ɝɟɧɟɪɚɥɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ

ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɬɟɯɧɢɱɤɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɡɚɪɚɡɪɚɞɭɩɥɚɧɨɜɚ 


Ɂɚɥɢɯɟɪɨɛɟ



Ɂɟɦʂɢɲɬɟ



ȼɄȺɉɂɌȺɅɇȿɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ 
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟʁɚɜɧɢɦɢ
ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɢ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ȽɄȺɉɂɌȺɅɇɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ
ɈɋɌȺɅɂɆɇɂȼɈɂɆȺ

ȼɅȺɋɌɂ



Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɞɪɭɝɢɦ
 ɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

ɤɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɧɨɜɧɨɦ
 ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ



Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɫɪɟɞʃɟɦ 
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ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ






ɍɄɍɉɇɈ









   



ɍɤɭɩɧɨɢɡɜɪɲɟɧɟɨɬɩɥɚɬɟɩɨɨɫɧɨɜɭɤɪɟɞɢɬɚɞɨɝɨɞɢɧɟɢɡɧɨɫɟɞɢɧɚɪɚɢɬɨ





Ɉɬɩɥɚɬɚɝɥɚɜɧɢɰɟɞɢɧɚɪɚ




Ɉɬɩɥɚɬɚɤɚɦɚɬɟɞɢɧɚɪɚ

ɋɬɚʃɟɤɪɟɞɢɬɚɧɚɞɚɧɝɨɞɢɧɟ

Ɉɬɩɥɚʄɟɧɢɡɧɨɫ ɋɬɚʃɟɞɭɝɚ
Ɉɬɩɥɚʄɟɧ
Ʉɪɟɞɢɬɨɪ
ɤɚɦɚɬɟɞɨ 
ɢɡɧɨɫ
ɍɤɭɩɧɨ
ɝɨɞɢɧɟ
ȼɚɥɭɬɚ ɩɨɜɭɱɟɧɚ ɝɥɚɜɧɢɰɟɞɨ ɝɨɞɢɧɟ
ɤɪɚʁɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɝɨɞɢɧɟ
407,985.96
159,387.45
217,014.04

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ
(85
130,555.30
51,004.32
69,444.70
(85

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ
191,776.37
74,920.13
102,008.63
(85

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ
124,027.92
48,453.99
65,972.08
(85

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ
79,861.18
32,334.87
45,138.82
(85

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ
81,597.28
31,602.73
43,402.72
(85

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ
124,583.30
50,425.51
70,416.70
(85

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ



ɂɁȼȿɒɌȺȳɈɄɈɊɂɒȶȿȵɍɋɊȿȾɋɌȺȼȺɂɁɌȿɄɍȶȿɂɋɌȺɅɇȿ
ȻɍȹȿɌɋɄȿɊȿɁȿɊȼȿ

Ɉɞɥɭɤɨɦɨɛɭʇɟɬɭɨɩɲɬɢɧɟɡɚɝɨɞɩɥɚɧɢɪɚɧɚʁɟɬɟɤɭʄɚɛɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚɭɢɡɧɨɫɭɨɞ
ɞɢɧɧɚɪɚɧɚɩɨɡɢɰɢʁɢ

ɉɪɟɛɚɱɟɧɨɫɚɩɨɡɢɰɢʁɟ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪ
ɬɟɤɭʄɚ
ɮɢɧ
ɪɟɡɟɪɜɚ

ɂɡɧɨɫ

ɉɪɟɛɚɱɟɧɨɧɚɩɨɡɢɰɢʁɭ

ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ɋɜɪɯɚ

72

01

50,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɇɟɞɟʂɤɨɜɢʄȾɭɲɚɧɚ

72

01

60,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɂɜɚɧɨɜɢʄɎɢɥɢɩɚ

60,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɆɚɤɫɢɦɨɜɢʄɆɢɪɨɫɥɚɜɚ

72


72

01

50,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɊɚɞɨɜɚɧɨɜɢʄɏɪɢɫɬɢɧɢ

72

01

40,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɉɚɜɥɨɜɢʄɊɚɞɢɜɨʁɚ

72

01

40,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɋɜɟɬɥɚɧɚ

72

01

60,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɌɟɨɞɨɪɚɈɛɪɚɞɨɜɢʄ

21

22
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72

01

50,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɊɚɞɨɜɢʄɂɜɚ

72

01

3,200,000.00

13

ɋɤɭɩɲɬɢɧɢɨɩɲɬɢɧɟɍɫɥɭɝɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭ

72

01

1,400,000.00

14

ɋɤɭɩɲɬɢɧɢɨɩɲɬɢɧɟɆɚɬɟɪɢʁɚɥɡɚɢɡɛɨɪɟ

72

01

600,000.00

118

ɈɒɋɜɟɬɨɥɢɤɊɚɧɤɨɜɢʄɄɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪ

72

01

600,000.00

30

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɦɜɟʄɭɡɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥ

72

01

50,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɅɚɡɚɪɚɆɢɪɢʄɚ

72

01

30,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɆɢɨɞɪɚɝɚȽɥɢɲɢʄɚ

72

01

40,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɆɢɥɚɧɭɆɚɪɤɨɜɢʄ

72

01

70,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟȼɥɚʁɤɨɜɢʄɌɟɨɞɨɪɢ

72

01

355,000.00

229

ɐɟɧɬɪɭɡɚɤɭɥɬɭɪɭɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

72

01

80,000.00

193

ɇɚɪɨɞɧɢɆɭɡɟʁɡɚɩɪɨɫɥɚɜɭȾɚɧɚȾɪɠɚɜɧɨɫɬɢ

72

01

660,000.00

237

ɆɁɈɪɚɲɚɰɡɚɩɪɨɫɥɚɜɭȾɚɧɚȾɪɠɚɜɧɨɫɬɢ

72

01

300,000.00

41

ɐɟɧɬɪɭɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞ

72

01

20,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟȾɢɲɢʄɆɢɨɞɪɚɝɚ

72

01

30,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɅɭɤɟȽɪɭʁɢʄ

72

01

40,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɆɨɦɢɪɚɆɚɪɤɨɜɢʄ

72

01

30,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɁɨɪɚɧɚȼɟʂɨɜɢʄ

72

01

10,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɨɬɩɥɚɬɭɫɬɚɧɚɅɟɩɨɫɚɜɢɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ

72

01

2,000,000.00

56

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɞɚɜɚʃɚɈɩɲɬɢɧɫɤɚɭɩɪɚɜɚɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟ

72

01

580,000.00

52

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɐɪɜɟɧɨɦɤɪɫɬɭɡɚɧɚɪɨɞɧɭɤɭɯɢʃɭ

72

01

500,000.00

118

ɈɒɋɥɚɜɤɨɉɨɩɨɜɢʄɄɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪ

72

01

130,000.00

118

ɈɆɒɉɟɬɚɪɂɥɢʄɄɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪ

72

01

70,000.00

239

ɆɁȳɟɥɨɜɢɤɌɪɨɲɤɨɜɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ

72

01

50,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɂɜɚɧɟɉɟɬɪɨɜɢʄ

72

01

40,000.00

47

ɉɨɦɨʄȾɪɚɝɢɰɢɇɢɤɢɬɨɜɢʄɢɡɆɢɫɚɱɟ

72

01

40,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɋɚɜɢʄȾɪɚɝɨʂɭɛɭ

72

01

23,650.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɩɥɚʄɚʃɟɫɬɚɧɚɪɢɧɟȾɨɦɚɫɬɭɞɟɧɚɬɚɄɨɩɢʄɇɢɤɨɥɢ

72

01

50,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟȼʁɟɲɬɢɰɚɉɪɟɞɪɚɝɭ

72

01

500,000.00

70/1

72

01

50,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟȾɪɚɝɚɧɭɉɨɩɨɜɢʄɭ

72

01

60,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɊɚɞɨɜɢʄɂɜɭ

ɁɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢɈɩɲɬɢɧɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
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72

01

70,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɆɢɧɟɆɚɬɟʁɢʄ

72

01

50,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɆɚɤɫɢɦɨɜɢʄɆɢɪɨɫɥɚɜɭ

72

01

300,000.00

238

ɆɟɚɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȻɭɤɨɜɢɤɌɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

72

01

20,000.00

237

ɆɟɚɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɊɚɧɢɥɨɜɢʄɊɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ

72

01

380,000.00

117

ɈɒɉɪɜɢɫɪɩɫɤɢɭɫɬɚɧɚɤɌɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ

72

01

464,000.00

117

ɈɒɂɥɢʁɚȽɚɪɚɲɚɧɢɧɌɟɤɭʄɢɬɪɚɧɫɮɟɪɨɫɧɨɜɧɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ

72

01

230,000.00

118

ɈɒɂɥɢʁɚȽɚɪɚɲɚɧɢɧɄɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ

72

01

100,000.00

238

ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȼɪɛɢɰɚɌɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

72

01

450,000.00

132

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɉɪɨʁɟɤɬɧɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟ

72

01

100,000.00

140

ȺɝɟɧɰɢʁɚɡɚɢɦɨɜɢɧɭɊɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ

72

01

1,000,000.00

105

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚɭɩɪɚɜɚɍɪɛɚɧɢɡɚɦɢɩɪɨɫɬɨɪɧɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟɇɚɛɚɜɤɚ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ

72

01

310,000.00

36

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨ

72

01

114,132.00

70

ɋɭɞɫɤɨɩɨɪɚɜʃɚʃɟɈɩɲɬɢɧɫɤɚɭɩɪɚɜɚ

72

01

550,000.00

118

ɈɒɆɢɥɚɧɂɥɢʄɑɢɱɚɄɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪ

72

01

800,000.00

121

ɎɨɧɞɚɰɢʁɚɡɚɦɥɚɞɟɬɚɥɟɧɬɟɊɚɡɜɨʁɫɩɨɪɬɚɢɨɦɥɚɞɢɧɟ

72

01

185,000.00

45

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɐɪɜɟɧɨɦɤɪɫɬɭ

72

01

25,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟȾɨɛɪɢɜɨʁɚɄɨɫɬɢʄɚ

72

01

25,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɪɟɲɚɜɚʃɟɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚȽɨɪɚɧɭ
Ⱥɧɻɟɥɤɨɜɢʄɭ

72

01

25,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɦɚɥɨɥɟɬɧɟȺɧɚɫɬɚɫɢʁɟɉɟɪɢʄ

72

01

40,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟȾɪɚɝɚɧɟȻɟɡɛɪɚɞɢɰɟ

72

01

50,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɆɢɪɨʂɭɛɚɆɢɥɚɧɨɜɢʄɚ

72

01

30,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɦɚɥɨɥɟɬɧɨɝɆɚɪɤɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɚɭɋɥɨɜɟɧɢʁɢ

72

01

50,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɇɟɛɨʁɲɢɆɪʂɟɲ

72

01

300,000.00

5

ɋɤɭɩɲɬɢɧɚɨɩɲɬɢɧɟɌɪɨɲɤɨɜɢɩɭɬɨɜɚʃɚ

72

01

3,500,000.00

103

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚɭɩɪɚɜɚɍɪɛɚɧɢɡɚɦɢɩɪɨɫɬɨɪɧɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟ

72

01

840,000.00

132

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɇɚɤɧɚɞɚɲɬɟɬɟ

72

01

700,000.00

103

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚɭɩɪɚɜɚɉɪɨʁɟɤɬɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ

72

01

600,000.00

173

ɋɊɐɒɭɦɚɞɢʁɚɩɪɨʁɟɤɬɧɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟ

72

01

100,000.00

47

ɉɨɦɨʄɡɚɥɟɱɟʃɟɌɟɨɞɨɪɚɈɛɪɚɞɨɜɢʄ

23

24
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72

01

2,000,000.00

59

ɈɩɲɬɢɧɫɤɚɭɩɪɚɜɚɁɚɤɭɩɫɬɚɦɛɟɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɀɟɥɟɡɧɢɰɚɋɪɛɢʁɟ

72

01

99,000.00

45

Ⱦɨɬɚɰɢʁɟɐɪɜɟɧɨɦɤɪɫɬɭ

72

01

400,000.00

236

ɆɟɚɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȻɨɫɭɬɚɋɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ

72

01

30,000.00

237

ɆɟɚɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɌɭɥɟɠɊɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ

72

01

558,640.00

223

ɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭɈɬɩɪɟɦɧɢɧɚɭɫɥɭɱɚʁɭɨɬɩɭɲɬɚʃɚɫɚɩɨɫɥɚ

72

01

385,000.00

173

ɋɊɐɒɭɦɚɞɢʁɚɇɨɜɱɚɧɟɤɚɡɧɟ

72

01

450,000.00

121

ɎɨɧɞɚɰɢʁɚɡɚɦɥɚɞɟɬɚɥɟɧɬɟɊɚɡɜɨʁɫɩɨɪɬɚɢɨɦɥɚɞɢɧɟ

27,349,422.00
27,349,422.00







Ɉɫɬɚɥɨɡɚɢɡɜɪɲɟʃɟɞɢɧɚɪɚ

Ɉɞɥɭɤɨɦɨɛɭʇɟɬɭɨɩɲɬɢɧɟɡɚɝɨɞɩɥɚɧɢɪɚɧɚʁɟɫɬɚɥɧɚɛɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚɭɢɡɧɨɫɭ
ɨɞɞɢɧɚɪɚɧɚɩɨɡɢɰɢʁɢ
ɉɪɟɛɚɱɟɧɨɫɚɩɨɡɢɰɢʁɟ
ɉɨɡɢɰɢʁɚ
ɂɡɜɨɪ
ɂɡɧɨɫ
ɫɬɚɥɧɚ
ɮɢɧ
ɪɟɡɟɪɜɚ

ɉɪɟɛɚɱɟɧɨɧɚɩɨɡɢɰɢʁɭ
ɉɨɡɢɰɢʁɚ

ɋɜɪɯɚ

73

01

160,000.00

69

ɇɚɤɧɚɞɚɲɬɟɬɟɭɫɥɟɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚ

73

01

20,000.00

69

ɇɚɤɧɚɞɚɲɬɟɬɟɭɫɥɟɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚ

73

01

30,592.00

69

ɇɚɤɧɚɞɚɲɬɟɬɟɭɫɥɟɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚ

73

01

40,000.00

69

ɇɚɤɧɚɞɚɲɬɟɬɟɭɫɥɟɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚ

73

01

132,000.00

69

ɇɚɤɧɚɞɚɲɬɟɬɟɭɫɥɟɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚ

73

01

149,608.52

69

ɇɚɤɧɚɞɚɲɬɟɬɟɭɫɥɟɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚ

73

01

55,000.00

69

ɇɚɤɧɚɞɚɲɬɟɬɟɭɫɥɟɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚ

73

01

121,658.00

69

ɇɚɤɧɚɞɚɲɬɟɬɟɭɫɥɟɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚ

73

01

27.00

69

ɇɚɤɧɚɞɚɲɬɟɬɟɭɫɥɟɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚ

73

01

255,785.00

69

ɇɚɤɧɚɞɚɲɬɟɬɟɭɫɥɟɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚ

73

01

150,000.00

69

ɇɚɤɧɚɞɚɲɬɟɬɟɭɫɥɟɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚ

73

01

1,319,125.52
204,455.00

69

ɇɚɤɧɚɞɚɲɬɟɬɟɭɫɥɟɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚ

1,319,125.52




Ɉɫɬɚɥɨɡɚɢɡɜɪɲɟʃɟɞɢɧɚɪɚ

ɍɤɭɩɧɨ



ɍȺɪɚɧɻɟɥɨɜɰɭɝɨɞɢɧɟ
ɂɁȼȿɒɌȺȳɋȺɋɌȺȼɂɈ
ɌɟɨɮɚɧɨɜɢʄɆɚɪɤɨ 





ɇȺɑȿɅɇɂɄ
ɂɜɚɧɨɜɢʄɆɚɪɢɧɚ
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему( Службени гласник РС , бр.
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013 исправка, 108/2013,142/2014 и
68/2015 , 99/2016, и 113/2017и др.закон.)и члана 32.Закона о локалној самоуправи ( Службени
гласник РС , број 129/2007 , 83/2014,101/2016 и 47/2018) и члана 22 Статута општине
Аранђеловац( Службени гласник општиине Аранђеловац бр.8/08 ) ,
Скупштина општине Аранђеловац је на седници одржаној дана 09.10.2018.године, донела је
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ɈɉɒɌɂɇɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ

1

ɇɚɡɢɜ

511

2

ɟɤ.ɤɥɚɫ

8

7

6

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2019.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2019.ɝɨɞɢɧɚ
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 4.000.000
Ɍɟɪɟɧɢ ɢ ɞɟɱʁɚ ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2019.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2020.ɝɨɞɢɧɚ
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 20.000.000
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɬɟɪɟɧɚ ɭ Ʉɨɩʂɚɪɢɦɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2019.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2019.ɝɨɞɢɧɚ
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 1.000.000
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɚɡɢɥɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬɢʃɟ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2019.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2019.ɝɨɞɢɧɚ
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 29.937.000
Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɢ ɥɨɤ.ɩɭɬɟɜɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 37.500.000
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ȳɚɞɪɚɧɫɤɟ ɭɥɢɰɟ ɢ ɞɟɥɚ Ʉ.Ɇɢɥɨɲɚ, ɨɞ
ȼ.ɋɬɟɩɟ ɞɨ ɒɚɪɟɧɟ ɤɚɩɢʁɟ

Ɉɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɩɨɬɟɛɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ-ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ Ɉɒ
ɋɜɟɬɨɥɢɤ Ɋɚɧɤɨɜɢʄ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ 13.900.000
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 7.900.000
ɛɭʇɟɬɚ Ɋɋ 6.000.000
ɢɡ

Ɉɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɩɨɬɟɛɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ-ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɯɚɥɚ Ɍɒ Ɇɢɥɟɬɚ
ɇɢɤɨɥɢʄ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ 44.600.000
ɂɡ
ɛɭʇɟɬɚ 33.000.000
ɂɡ
ɛɭʇɟɬɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ 11.600.000

Ⱥ. ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɉɊɈȳȿɄɌɂ
Ɂɝɪɚɞɟ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ

4

Ɉɩɢɫ

ɂɡɧɨɫ ɭ ɞɢɧɚɪɢɦɚ

0.00

0.00

1,000,000.00
29,937,000.00

29,937,000.00
0.00

0.00

37,500,000.00

130,000,000.00

0.00

10,000,000.00
0.00

10,000,000.00
1,000,000.00

0.00

0.00

10,000,000.00

4,000,000.00
10,000,000.00

0.00

37,500,000.00

0.00

0.00

0.00

143,000,000.00
143,000,000.00
0.00

2020
7

4,000,000.00

0.00

0.00

136,437,000.00
136,437,000.00
0.00

2019
6

7,900,000.00
0.00

7,900,000.00

33,000,000.00

33,000,000.00

324,195,148.00
319,225,148.00

2018
5
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4

3

2

1

3

Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɢ ɤɚɩɢɬɚɥɧɢ ɢɡɞɚɰɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɡɚ 2018. 2019. ɢ 2020. ɝɨɞɢɧɭ Ɉɞɥɭɤɨɦ ɨ ɞɪɭɝɨɦ ɪɟɛɚɥɚɧɫɭ ɛɭʇɟɬɚ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɢɫɤɚɡɭʁɭ ɫɟ ɭ ɫɥɟɞɟʄɟɦ ɩɪɟɝɥɟɞɭ:
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ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɫɬɚɡɚ ɢ ɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
- ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ 15.000.000
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
3.000.000
-ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ɋɋ 12.000.000

18

17

16

15

14

13

12

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɨɪɚɲɚɱɤɢ ɩɭɬ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 3.800.000
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢ ɤɢɲɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɭ ɑɟɝɚɪɫɤɨʁ ɢ
Ȼɪɟɝɚɥɧɢɱɤɨʁ ɭɥɢɰɢ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 5.000.000
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɭɬɚ ɐɪɜɟɧɚ ɛɚɪɚ-ȼɭɤɨɫɚɜɰɢ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2019.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2020.ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ 36.000.000
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 36.000.000
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɭɬɚ Ȼɨɫɭɬɚ-Ɍɪɟɲʃɟɜɢɰɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2019.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2020.ɝɨɞɢɧɚ
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 25.000.000
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɭɬɚ Ɉɪɚɲɚɰ-ɋɬɨʁɧɢɤ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2019.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2020.ɝɨɞɢɧɚ
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 45.000.000
ɉɪɨʁɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2020.ɝɨɞɢɧɚ
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 7.500.000
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ Ʉɚɱɟɪ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2020.ɝɨɞɢɧɚ
- ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ 90.000.000
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ
85.000.000
-ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ɋɋ 5.000.000

ɢɡ

11

10

9

Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 130.000.000
Ɉɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ ɝɥɚɜɧɟ ɭɥɢɰɟ Ʉʃɚɡɚ Ɇɢɥɨɲɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2019.ɝɨɞɢɧɚ
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 10.000.000
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɭɥ.ɇɢɤɨɥɟ ɉɚɲɢʄɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2019.ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ 35.000.000
ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 17.500.000
Ȼɭʇɟɬɚ Ɋɫ 17.500.000
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Ʉɚɩɢɬɚɥɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɝɪɚɞɟ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
- ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ 500.000
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 500.000
-ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ɋɋ
ɉɪɨʁɟɤɚɬ : Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɢ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɞɟɱʁɟɝ ɜɪɬɢʄɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
- ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ 1.485.468
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 5.941.872
-ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ɋɋ

24

25

ɉɪɨʁɟɤɚɬ :ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ
ɦɪɟɠɟ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
- ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ 1.788.081
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 2.309.727
-ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ɋɋ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɭ ȭɭɪɻɟɜɞɚɧɫɤɨʁ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
- ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ 2.500.000
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 2.500.000
-ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ɋɋ
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Ɉɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ- ɜɪɬɢʄɚ ɭ Ɉɪɚɲɰɭ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
- ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ 1.500.000
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 1.500.000
-ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ɋɋ

22

Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
- ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ 24.000.000
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 15.000.000
-ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ɋɋ 9.000.000

Ɉɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ-ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɜɪɬɢʄɚ Ⱦɭɝɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɢɯ ɢ ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɨɲɬɟʄɟɧɢɯ ɦɨɫɬɨɜɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
- ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ 19.000.000
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 19.000.000
-ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ɋɋ0
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ɉɨɩɪɚɜɤɚ ɩɭɬɟɜɚ ɨɲɬɟʄɟɧɢɯ ɭɫɥɟɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
- ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ 15.000.000
-ɢɡ ɬɟɤɭʄɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 15.000.000
-ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ɋɋ0
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ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ

ɐȿɇɌȺɊ ɁȺ ɄɍɅɌɍɊɍ

ɋɊɐ ɒɍɆȺȾɂȳȺ

ɉɍ ȾɍȽȺ

ȺȽȿɇɐɂȳȺ ɁȺ ɂɆɈȼɂɇɍ

ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ

1
2
3

ɉɪɨʁɟɤɚɬ: Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɫɬɚɪɨɝ ɦɚɝɰɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
2.000.000
-ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ 2.000.000
ɉɪɨʁɟɤɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
Ƚɨɞɢɧɚ ɩɨɱɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ
1.000.000
-ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ 1.000.000
Ȼ. ɈɋɌȺɅɂ ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɂɁȾȺɐɂ
Ɇɚɲɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ
Ɉɩɪɟɦɚ ɡɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɨɩɪɟɦɚ
Ɉɫɬɚɥɚ ɨɩɪɟɦɚ
Ɉɫɬɚɥɟ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ : ɉɪɨʁɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɡɚ Ȼɢɨɫɤɨɩ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ : ɉɪɨʁɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ : ɉɪɨʁɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ : ɉɪɨʁɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ : ɉɪɨʁɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɂɡɪɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ƚɨɞɢɧɚ ɡɚɜɪɲɟɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:2018.ɝɨɞɢɧɚ
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0.00

0.00
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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0.00
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2,500,000.00

Ɂɟɦʂɢɲɬɟ

541

3,810,000.00
3,810,000.00
600,000.00
354,917,977.06

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɞɪɭɝɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɫɪɟɞʃɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɍɄɍɉɇɈ

463

463

ȼ. ɄȺɉɂɌȺɅɇȿ ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɢ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
Ƚ. ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ ɈɋɌȺɅɂɆ ɇɂȼɈɂɆȺ
ȼɅȺɋɌɂ

1,550,000.00

Ɂɚɥɢɯɟ ɪɨɛɟ

523

451

2,300,000.00

ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɢ ɫɨɮɬɜɟɪ, ɨɫɬɚɥɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ, ɩɥɚɧ
ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ, ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɡɚ
ɪɚɡɪɚɞɭ ɩɥɚɧɨɜɚ

515

136,437,000.00

143,000,000.00
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,,,ɂɁȼɊɒȿȵȿȻɍȹȿɌȺ


ɑɥɚɧ4


ɍɫɤɥɚɞɭɫɚɍɩɭɬɫɬɜɨɦɡɚɩɪɢɩɪɟɦɭɨɞɥɭɤɟɨɛɭʇɟɬɭɥɨɤɚɥɧɟɜɥɚɫɬɢɡɚɝɨɞɢɧɭɢɩɪɨʁɟɤɰɢʁɚɦɚɡɚɢ
ɝɨɞɢɧɭɤɨʁɟʁɟɞɨɧɟɨɦɢɧɢɫɬɚɪɧɚɞɥɟɠɚɧɡɚɩɨɫɥɨɜɟɮɢɧɚɧɫɢʁɚɢɧɚɨɫɧɨɜɭɨɞɪɟɞɚɛɚɱɥɚɧɚɚɁɚɤɨɧɚɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭ
ɋɥɭɠɛɟɧɨɝɥɚɫɧɢɤɊɋ ɛɪɨʁɢɢɞɪɡɚɤɨɧɢ
ɢ ɢɁɚɤɨɧɚɨɧɚɱɢɧɭɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɝɛɪɨʁɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭʁɚɜɧɨɦɫɟɤɬɨɪɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ 
ɛɪɨʁ ɛɪɨʁɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɤɨɞɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɚɧɟɦɨɠɟɩɪɟʄɢɦɚɤɫɢɦɚɥɚɧɛɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɧɚɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɢɨɞɪɟɻɟɧɨ
ɜɪɟɦɟɢɬɨ

ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭɥɨɤɚɥɧɨʁɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɢɧɚɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɢɧɚɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭɩɪɟɞɲɤɨɥɫɢɦɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɧɚɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɦɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɧɚɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɭɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟɧɚɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɭɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟɧɚɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭʁɚɜɧɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɧɚɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭʁɚɜɧɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɧɚɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ


ɍɨɜɨʁɨɞɥɭɰɢɨɛɭʇɟɬɭɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɥɚɬɟɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɡɚɛɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɢɡɫɬɚɜɚɨɜɨɝɱɥɚɧɚ


ɑɥɚɧ5

ɉɪɢɯɨɞɢɢɩɪɢɦɚʃɚɛɭʇɟɬɚɈɩɲɬɢɧɟɩɪɢɤɭɩʂɚʁɭɫɟɢɧɚɩɥɚʄɭʁɭɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦɢɞɪɭɝɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚɧɟɡɚɜɢɫɧɨɨɞ
ɢɡɧɨɫɚɭɬɜɪɻɟɧɢɯɭɛɭʇɟɬɭɡɚɩɨʁɟɞɢɧɟɜɪɫɬɟɩɪɢɯɨɞɚɢɩɪɢɦɚʃɚ

Ⱦɢɪɟɤɬɧɢɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɤɨɪɢɫɧɢɰɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɨɛɚɜɟɡɧɢɫɭɞɚɨɛɟɡɛɟɞɟɩɨɬɩɭɧɨɢɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɨɧɚ
ɞɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭɩɥɚʄɢɜɚʃɟ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢ ɩɪɢɦɚʃɚ ɛɭʇɟɬɚ ɢɡ ɨɤɜɢɪɚ ɫɜɨʁɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢ ɪɚɱɭɧ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɨɝɪɚɱɭɧɚɬɪɟɡɨɪɚɡɚɩɨɬɪɟɛɟɪɚɫɩɨɪɟɻɢɜɚʃɚɛɭʇɟɬɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦ
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ɑɥɚɧ6
ɁɚɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟɨɜɟɈɞɥɭɤɟɨɞɝɨɜɨɪɚɧʁɟɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɩɲɬɢɧɟ
ɇɚɪɟɞɛɨɞɚɜɚɰɡɚɢɡɜɪɲɟʃɟɛɭʇɟɬɚʁɟɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɩɲɬɢɧɟ


ɑɥɚɧ7

ɍɩɪɚɜɚ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ± Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ ɢ ɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɨ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ  Ɉɞɟʂɟʃɟ  ɩɥɚɧɢɪɚ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɨɞɧɨɫɧɨɝɨɬɨɜɢɧɫɤɢɞɟɨɛɭʇɟɬɚɭɨɤɜɢɪɭɩɥɚɧɨɜɚɡɚɢɡɜɪɲɟʃɟɛɭʇɟɬɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦ










ɑɥɚɧ8


ɇɚɪɟɞɛɨɞɚɜɚɰɞɢɪɟɤɬɧɢɯɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚʁɟɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɨɞɧɨɫɧɨɥɢɰɟɤɨʁɟʁɟɨɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɡɚɭɩɪɚɜʂɚʃɟɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɩɪɟɭɡɢɦɚʃɟɨɛɚɜɟɡɚɢɡɞɚɜɚʃɟɧɚɥɨɝɚɡɚɩɥɚʄɚʃɟɤɨʁɢɫɟɢɡɜɪɲɚɜɚʁɭɢɡɫɪɟɞɫɬɚɜɚɨɪɝɚɧɚɤɚɨɢ
ɢɡɞɚɜɚʃɟɧɚɥɨɝɚɡɚɭɩɥɚɬɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɤɨʁɢɩɪɢɩɚɞɚʁɭɛɭʇɟɬɭ








ɑɥɚɧ9

ɁɚɡɚɤɨɧɢɬɨɢɧɚɦɟɧɫɤɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɪɟɞɫɬɚɜɚɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɯɨɜɨɦɈɞɥɭɤɨɦɩɨɪɟɞɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɚɨɞɧɨɫɧɨɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ
ɞɢɪɟɤɬɧɢɯɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɨɞɝɨɜɨɪɚɧʁɟɧɚɱɟɥɧɢɤɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟɢɧɚɱɟɥɧɢɰɢɈɞɟʂɟʃɚ

ɑɥɚɧ0

Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟɢɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɨɨɛɚɜɟɡɧɨʁɟɞɚɪɟɞɨɜɧɨɩɪɚɬɢɢɡɜɪɲɟʃɟɛɭʇɟɬɚɢɧɚʁɦɚʃɟɞɜɚɩɭɬɚɝɨɞɢɲ ʃɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɲɟɈɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟɚɨɛɚɜɟɡɧɨɭɪɨɤɭɨɞɞɚɧɚɩɨɢɫɬɟɤɭɲɟɫɬɨɦɟɫɟɱɧɨɝɨɞɧɨɫɧɨɞɟɜɟɬɨɦɟɫɟɱɧɨɝɩɟɪɢɨɞɚ
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ɍ ɪɨɤɭ ɨɞ  ɞɚɧɚ ɩɨ ɩɨɞɧɨɲɟʃɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ  ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ ɭɫɜɚʁɚ ɢ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɢɨɩɲɬɢɧɟ

ɂɡɜɟɲɬɚʁɫɚɞɪɠɢɨɞɫɬɭɩɚʃɟɢɡɦɟɻɭɭɫɜɨʁɟɧɨɝɛɭʇɟɬɚɢɢɡɜɪɲɟʃɚɤɚɨɢɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟɜɟɥɢɤɢɯɨɞɫɬɭɩɚʃɚ

ɑɥɚɧ1

ɈɞɥɭɤɭɨɨɬɜɚɪɚʃɭɛɭʇɟɬɫɤɨɝɮɨɧɞɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦɁɚɤɨɧɚɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭɞɨɧɨɫɢɈɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟ

ɑɥɚɧ2
Ɋɚɫɩɨɪɟɞɢɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɪɟɞɫɬɚɜɚɜɪɲɢʄɟɫɟɭɝɨɞɢɧɢɩɨɩɨɫɟɛɧɨɦɚɤɬɭɤɨʁɢɞɨɧɨɫɢɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɩɲɬɢɧɟɧɚɩɪɟɞɥɨɝ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɝɨɞɟʂɟʃɚɭɨɤɜɢɪɭɫɥɟɞɟʄɢɯɪɚɡɞɟɥɚ
 Ɋɚɡɞɟɨɮɭɧɤɰɢʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ
 Ɋɚɡɞɟɨɮɭɧɤɰɢʁɚɞɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
 Ɋɚɡɞɟɨɮɭɧɤɰɢʁɚɭɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɨɦ
 Ɋɚɡɞɟɨɮɭɧɤɰɢʁɚɪɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
 Ɋɚɡɞɟɨɮɭɧɤɰɢʁɚɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
 Ɋɚɡɞɟɨɮɭɧɤɰɢʁɚɤɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ
 Ɋɚɡɞɟɨɮɭɧɤɰɢʁɚɤɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ
 Ɋɚɡɞɟɨɮɭɧɤɰɢɚɤɨɧɬɨ±ɬɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

Ɋɚɫɩɨɪɟɞ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɚɡɞɟɨ  ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɍɫɥɭɝɟ
ɟɦɢɬɨɜɚʃɚ ɢ ɲɬɚɦɩɚʃɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɜɥɚɫɬɢ ±ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɜɪɲɢʄɟ ɫɟ  ɩɨ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɚɤɬɭ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɝɜɟʄɚ
ɑɥɚɧ13

ɈɞɥɭɤɭɨɩɪɨɦɟɧɢɭɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚɦɚɢɨɤɨɪɢɲʄɟʃɭɫɪɟɞɫɬɜɚɬɟɤɭʄɟɛɭʇɟɬɫɤɟɪɟɡɟɪɜɟɞɨɧɨɫɢɈɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟ

Ⱦɢɪɟɤɬɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤ  ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭɡ ɨɞɨɛɪɟʃɟ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ ɢ ɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ
ɩɪɟɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟɨɞɨɛɪɟɧɟɧɚɢɦɟɨɞɪɟɻɟɧɨɝɪɚɫɯɨɞɚɢɢɡɞɚɬɤɚɤɨʁɢɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚɢɡɨɩɲɬɢɯɩɪɢɯɨɞɚɛɭʇɟɬɚɭ
ɢɡɧɨɫɭɞɨɚɤɨɁɚɤɨɧɨɦɧɢʁɟɞɪɭɝɚɱɢʁɟɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ
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ȺɤɨɭɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɞɨɻɟɞɨɩɪɨɦɟɧɚɨɤɨɥɧɨɫɬɢɤɨʁɚɧɟɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟɭɧɭɬɚɪɛɭʇɟɬɚɈɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟɞɨɧɟʄɟ
Ɉɞɥɭɤɭɞɚɫɟɢɡɧɨɫɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚɤɨʁɢɧɢʁɟɦɨɝɭʄɟɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɢɩɪɟɧɟɫɟɭɬɟɤɭʄɭ ɛɭʇɟɬɫɤɭɪɟɡɟɪɜɭɫɬɢɦɞɚɭɤɭɩɚɧɢɡɧɨɫ
ɩɪɟɭɫɦɟɪɚɜɚʃɚ  ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɜɟʄɢ ɨɞ ɢɡɧɨɫɚ ɪɚɡɥɢɤɟ ɢɡɦɟɻɭ ɛɭʇɟɬɨɦ ɨɞɨɛɪɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ ɢ
ɩɨɥɨɜɢɧɟɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɦɨɝɭʄɟɝɢɡɧɨɫɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɬɟɤɭʄɟɛɭʇɟɬɫɤɟɪɟɡɟɪɜɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦ

ɑɥɚɧ4

ȺɤɨɫɟɭɬɨɤɭɮɢɫɤɚɥɧɟɝɨɞɢɧɟɪɚɫɯɨɞɢɩɨɜɟʄɚʁɭɢɥɢɩɪɢɯɨɞɢɫɦɚʃɟɈɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟɧɚɩɪɟɞɥɨɝɈɞɟʂɟʃɚɦɨɠɟ
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɨɛɭɫɬɚɜɢɬɢɢɡɜɪɲɟʃɟɩɨʁɟɞɢɧɢɯɪɚɫɯɨɞɚɚɥɢɧɟɞɭɠɟɨɞɞɚɧɚɢɨɬɨɦɟɨɛɚɜɟɫɬɢɬɢɋɤɭɩɲɬɢɧɭɨɩɲɬɢɧɟɭɪɨɤɭ
ɨɞɞɚɧɚ



ɑɥɚɧ5

ɋɪɟɞɫɬɜɚɬɟɤɭʄɟɛɭʇɟɬɫɤɟɪɟɡɟɪɜɟɤɨɪɢɫɬɟɫɟɡɚɧɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟɫɜɪɯɟɡɚɤɨʁɟɧɢɫɭɭɬɜɪɻɟɧɟɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟɢɥɢɡɚɫɜɪɯɟ ɡɚ
ɤɨʁɟɫɟɭɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɩɨɤɚɠɭɞɚɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟɧɢɫɭɛɢɥɟɞɨɜɨʂɧɟ

Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɬɟɤɭʄɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɪɟɡɟɪɜɟ ɞɨɧɨɫɢ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ Ɉɩɲɬɢɧɟ
ɧɚɱɟɥɧɢɤɚɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟɢɥɢɧɚɱɟɥɧɢɤɚɈɞɟʂɟʃɚ

ɑɥɚɧ6

ɋɬɚɥɧɚɛɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɟɜɚɤɨɪɢɫɬɢɫɟɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɪɚɫɯɨɞɚɭɨɬɤɥɚʃɚʃɭɩɨɫɥɟɞɢɰɚɜɚɧɪɟɞɧɢɯɨɤɨɥɧɨɫɬɢɤɚɨɲɬɨ
ɫɭɩɨɩɥɚɜɚɫɭɲɚɡɟɦʂɨɬɪɟɫɩɨɠɚɪɤɥɢɡɢɲɬɚɫɧɟɠɧɢɧɚɧɨɫɢɝɪɚɞɠɢɜɨɬɢʃɫɤɟɢɛɢʂɧɟɛɨɥɟɫɬɢɟɤɨɥɨɲɤɚɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɢ
ɞɪɭɝɟɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟɧɟɩɨɝɨɞɟɨɞɧɨɫɧɨɞɪɭɝɢɜɚɧɪɟɞɧɢɞɨɝɚɻɚʁɢɤɨʁɢɦɨɝɭɞɚɭɝɪɨɡɟɠɢɜɨɬɢɡɞɪɚɜʂɟʂɭɞɢɢɥɢɞɚɩɪɨɭɡɪɨɤɭʁɭ
ɲɬɟɬɭɜɟʄɢɯɪɚɡɦɟɪɚ

ɊɟɲɟʃɟɨɭɩɨɬɪɟɛɢɫɪɟɞɫɬɚɜɚɫɬɚɥɧɟɛɭʇɟɬɫɤɟɪɟɡɟɪɜɟɞɨɧɨɫɢɈɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟɧɚɩɪɟɞɥɨɝɈɞɟʂɟʃɚ

ɑɥɚɧ17

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ ʁɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɮɢɫɤɚɥɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ʁɚɜɧɨɦ ɢɦɨɜɢɧɨɦ ɩɪɢɯɨɞɢɦɚ ɢ
ɩɪɢɦɚʃɢɦɚɢɪɚɫɯɨɞɢɦɚɢɢɡɞɚɰɢɦɚɧɚɧɚɱɢɧɤɨʁɢʁɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɁɚɤɨɧɨɦɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭ











ɑɥɚɧ18

ɇɚɪɟɞɛɨɞɚɜɚɰɡɚɢɡɜɪɲɟʃɟɛɭʇɟɬɚʁɟɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɈɩɲɬɢɧɟɢɨɞɝɨɜɨɪɚɧʁɟɡɚʃɟɝɨɜɨɢɡɜɪɲɟʃɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦɢ
ɨɜɨɦɈɞɥɭɤɨɦ

ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɉɩɲɬɢɧɟ ɦɨɠɟ ɨɜɥɚɫɬɢɬɢ ɥɢɰɟ ɤɨʁɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɛɭʇɟɬɫɤɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɭɫɦɢɫɥɭɧɚɦɟɧɫɤɨɝɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɟɮɢɤɚɫɧɨɝɟɤɨɧɨɦɢɱɧɨɝɨɞɧɨɫɧɨɡɚɤɨɧɢɬɨɝɬɪɨɲɟʃɚɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
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ɑɥɚɧ19

Ɉɛɚɜɟɡɟɤɨʁɟɩɪɟɭɡɢɦɚʁɭɞɢɪɟɤɬɧɢɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɤɨɪɢɫɧɢɰɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɦɨɪɚʁɭɨɞɝɨɜɚɪɚɬɢɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɢɤɨʁɚɢɦ
ʁɟɡɚɬɭɧɚɦɟɧɭɨɜɨɦɈɞɥɭɤɨɦɨɞɨɛɪɟɧɚɢɩɪɟɧɟɬɚ

ɂɡɭɡɟɬɧɨɤɨɪɢɫɧɢɰɢɢɡɫɬɚɜɚɨɜɨɝɱɥɚɧɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦɁɚɤɨɧɚɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭɦɨɝɭɩɪɟɭɡɟɬɢɨɛɚɜɟɡɟ
ɩɨɭɝɨɜɨɪɭɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɤɚɩɢɬɚɥɧɟ ɢɡɞɚɬɤɟɢɡɚɯɬɟɜɚɩɥɚʄɚʃɟɭɜɢɲɟɝɨɞɢɧɚɧɚɨɫɧɨɜɭɩɪɟɞɥɨɝɚɨɪɝɚɧɚɧɚɞɥɟɠɧɨɝɡɚ
ɩɨɫɥɨɜɟɮɢɧɚɧɫɢʁɚɭɡɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɈɩɲɬɢɧɫɤɨɝɜɟʄɚɚɧɚʁɜɢɲɟɞɨɢɡɧɨɫɚɢɫɤɚɡɚɧɢɯɭɩɥɚɧɭɤɚɩɢɬɚɥɧɢɯɢɡɞɚɬɚɤɚ

Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɫɭ ɨɛɚɜɟɡɧɢ ɞɚ ɩɪɟ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɡɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɨɛɚɜɟɡɚ ɩɨ
ɭɝɨɜɨɪɭɡɚɤɚɩɢɬɚɥɧɟɩɪɨʁɟɤɬɟɩɪɢɛɚɜɟɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɧɚɥɨɝɨɞɚɜɰɚɛɭʇɟɬɚ

Ʉɨɪɢɫɧɢɤɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɤɨʁɢɨɞɪɟɻɟɧɢɪɚɫɯɨɞɢɡɜɪɲɚɜɚɢɡɫɪɟɞɫɬɚɜɚɛɭʇɟɬɚɢɢɡɞɪɭɝɢɯɩɪɢɯɨɞɚɨɛɚɜɟɡɚɧʁɟɞɚ
ɢɡɦɢɪɟʃɟɬɨɝɪɚɫɯɨɞɚɩɪɜɨɜɪɲɢɢɡɩɪɢɯɨɞɚɢɡɞɪɭɝɢɯɢɡɜɨɪɚ
Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɪɟɭɡɟɬɟ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɦ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚɦɚ ɭ ɬɨʁ ɝɨɞɢɧɢ ɚ ɧɟ ɢɡɜɪɲɟɧɟ ɭ ɬɨɤɭ 
ɝɨɞɢɧɟɩɪɟɧɨɫɟɫɟɭɝɨɞɢɧɭɢɢɦɚʁɭɫɬɚɬɭɫɩɪɟɭɡɟɬɢɯɨɛɚɜɟɡɚɢɢɡɜɪɲɚɜɚʁɭɫɟɧɚɬɟɪɟɬɨɞɨɛɪɟɧɢɯɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚɨɜɨɦ
Ɉɞɥɭɤɨɦ


ɑɥɚɧ20

Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɪɟɭɡɢɦɚʁɭ ɨɛɚɜɟɡɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɢɫɚɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ ɧɟɤɨɝ ɞɪɭɝɨɝ ɚɤɬɚ ɭɤɨɥɢɤɨ
ɡɚɤɨɧɨɦɧɢʁɟɞɪɭɝɚɱɢʁɟɩɪɨɩɢɫɚɧɨ

ɉɥɚʄɚʃɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɧɟʄɟ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɭɤɨɥɢɤɨ ɧɢɫɭ ɩɨɲɬɨɜɚɧɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɱɥɚɧɨɦ  ɫɬɚɜ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ
ɛɭʇɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭ












ɑɥɚɧ1


ɈɛɚɜɟɡɟɩɪɟɦɚɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɜɪɲɚɜɚʁɭɫɟɫɪɚɡɦɟɪɧɨɨɫɬɜɚɪɟɧɢɦɩɪɢɦɚʃɢɦɚɛɭʇɟɬɚȺɤɨɫɟɭ
ɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɩɪɢɦɚʃɚɫɦɚʃɟɢɡɞɚɰɢɛɭʇɟɬɚɢɡɜɪɲɚɜɚʄɟɫɟɩɨɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚɢɬɨɨɛɚɜɟɡɟɭɬɜɪɻɟɧɟɡɚɤɨɧɫɤɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚɧɚ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦɧɢɜɨɭɢɦɢɧɢɦɚɥɧɢɫɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɧɟɨɩɯɨɞɧɢɡɚɧɟɫɦɟɬɚɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ



ɑɥɚɧ2


ɋɪɟɞɫɬɜɚɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɪɚɫɯɨɞɚɢɢɡɞɚɬɚɤɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɚɩɪɟɧɨɫɟɫɟɧɚɨɫɧɨɜɭʃɢɯɨɜɨɝɡɚɯɬɟɜɚɢ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɦ ɤɜɨɬɚɦɚ ɭ ɬɪɨɦɟɫɟɱɧɢɦ ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ ɛɭʇɟɬɚ ɍɡ ɡɚɯɬɟɜ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɫɭ ɞɭɠɧɢ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɟ ɤɨɦɩɥɟɬɧɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭɡɚɩɥɚʄɚʃɟ

ɑɥɚɧ3



Ʉɨɪɢɫɧɢɤ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɯɨɞɧɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɡɚɫɧɨɜɚɬɢ ɪɚɞɧɢ ɨɞɧɨɫɫɚ
ɧɨɜɢɦɥɢɰɢɦɚɞɨɤɪɚʁɚɝɨɞɢɧɟɢɭɤɨɥɢɤɨɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɬɪɟɛɧɚɡɚɢɫɩɥɚɬɭɩɥɚɬɚɬɢɯɥɢɰɚɧɢɫɭɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚɭɨɤɜɢɪɭɢɡɧɨɫɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɤɨʁɚɫɭɭɫɤɥɚɞɭɫɚɨɜɨɦɈɞɥɭɤɨɦɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚɡɚɩɥɚɬɟɬɨɦɛɭʇɟɬɫɤɨɦɤɨɪɢɫɧɢɤɭ

ɑɥɚɧ4


Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɪɟɧɟʄɟɧɚɪɚɱɭɧɢɡɜɪɲɟʃɚɛɭʇɟɬɚɞɨɞɟɰɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨʁɚɧɢɫɭ
ɭɬɪɨɲɟɧɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɪɚɫɯɨɞɚɭɝɨɞɢɧɢɤɨʁɚɫɭɨɜɢɦɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɩɪɟɧɟɬɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɈɞɥɭɤɨɦɨɛɭʇɟɬɭɈɩɲɬɢɧɟ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɡɚɝɨɞɢɧɭ

73

74

Број 100 - Аранђеловац, 10. октобар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ


ɑɥɚɧ5


ɂɡɭɡɟɬɧɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɭ ɛɭʇɟɬɭ Ɉɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟ ɚɤɬɨɦ ɧɚɦɟɧɫɤɚ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɧɚɦɟɧɫɤɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɧɚɞɨɤɧɚɞɭ ɲɬɟɬɚ ɭɫɥɟɞ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ
ɧɟɩɨɝɨɞɚɤɚɨɢɭɫɥɭɱɚʁɭɭɝɨɜɚɪɚʃɚɞɨɧɚɰɢʁɚɱɢʁɢɢɡɧɨɫɢɧɢɫɭɦɨɝɥɢɛɢɬɢɩɨɡɧɚɬɢɭɩɨɫɬɭɩɤɭɞɨɧɨɲɟʃɚɨɜɟɈɞɥɭɤɟɈɪɝɚɧ
ɭɩɪɚɜɟɧɚɞɥɟɠɚɧɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟɧɚɨɫɧɨɜɭɬɨɝɚɤɬɚɨɬɜɚɪɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟɡɚɢɡɜɪɲɟʃɟɪɚɫɯɨɞɚɩɨɬɨɦɨɫɧɨɜɭɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦɁɚɤɨɧɚɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭ

ɑɥɚɧ6


ɍ ɛɭʇɟɬɫɤɨʁ  ɝɨɞɢɧɢɧɟʄɟɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɨɛɪɚɱɭɧ ɢ ɢɫɩɥɚɬɚɛɨɠɢʄɧɢɯ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɪɫɬɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɢ ɛɨɧɭɫɚ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭɝɨɜɨɪɢɦɚ ɡɚ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɛɭʇɟɬɚ
ɈɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɨɫɢɦʁɭɛɢɥɚɪɧɢɯɧɚɝɪɚɞɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟɤɨʁɟɫɭɬɨɩɪɚɜɨɫɬɟɤɥɢɭɝɨɞɢɧɢ

ɑɥɚɧ27


ɈɜɭɈɞɥɭɤɭɨɛʁɚɜɢɬɢɭ ɋɥɭɠɛɟɧɨɦɝɥɚɫɧɢɤɭɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɢɞɨɫɬɚɜɢɬɢɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭɮɢɧɚɧɫɢʁɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ

ɑɥɚɧ28

 Ɉɞɥɭɤɚ о Другом ребалансу буџета Општине Аранђеловац ɫɬɭɩɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ даном доношења.



ɋɄɍɉɒɌɂɇȺɈɉɒɌɂɇȿȺɊȺɇȭȿɅɈȼȺɐ
Ȼɪɨʁ06-950/2018-01-2 ɨɞ 09.10.2018 гɨɞɢɧɟ



ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез
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ȽɈȾɂɒȵɂɉɊɈȽɊȺɆɁȺɒɌɂɌȿɍɊȿȭȿȵȺɂɄɈɊɂɒȶȿȵȺ
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈȽɁȿɆȴɂɒɌȺɈɉɒɌɂɇȿȺɊȺɇȭȿɅɈȼȺɐ

Ɉɜɢɦɩɪɨɝɪɚɦɨɦɫɟɭɬɜɪɻɭʁɟɜɪɫɬɚɢɨɛɢɦɪɚɞɨɜɚɧɚɡɚɲɬɢɬɢɢɭɪɟɻɟʃɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɡɚ8ɝɨɞɢɧɭ

ɉɪɨɝɪɚɦɫɚɞɪɠɢ
x Ɉɩɲɬɢɞɟɨ
x ɉɪɨɝɪɚɦɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚɪɚɞɨɜɚɧɚɡɚɲɬɢɬɢɢɭɪɟɻɟʃɭ
x ɉɥɚɧɤɨɪɢɲʄɟʃɚɞɪɠɚɜɧɨɝɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ɉɩɲɬɢɞɟɨɩɪɨɝɪɚɦɚ

Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɱɢɧɟ  ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ɤɨʁɟ ɭɥɚɡɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜ ɨɩɲɬɢɧɟ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɢɡ
ʁɟɞɧɨɝɝɪɚɞɫɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɢɧɚɫɟʂɟɧɢɯɦɟɫɬɚ
Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɫɭ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ Ȼɚʃɚ Ȼɭɤɨɜɢɤ Ȼɨɫɭɬɚ Ȼɪɟɡɨɜɚɰ ȼɭɤɚɫɨɜɰɢ
ȼɪɛɢɰɚ ȼɟɧɱɚɧɟ Ƚɚɪɚɲɢ Ƚɨɪʃɚ Ɍɪɟɲʃɟɜɢɰɚ Ⱦɚɪɨɫɚɜɚ ȳɟɥɨɜɢɤɄɨɩʂɚɪɟ Ɇɢɫɚɱɚ
ɈɪɚɲɚɰɉɪɨɝɨɪɟɨɰɢɊɚɧɢɥɨɜɢʄɋɬɨʁɧɢɤɢɌɭɥɟɠ

75

76

Број 100 - Аранђеловац, 10. октобар 2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

1. ɉɪɟɝɥɟɞɫɬɚʃɚɭɤɭɩɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɍɤɭɩɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɭɨɩɲɬɢɧɢȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɢɡɧɨɫɢ5.193,66
ɯɚɨɞɱɟɝɚʁɟɨɛɪɚɞɢɜɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ22.957,26 ɯɚɨɞɧɨɫɧɨ
ɍɩɪɢɤɚɡɚɧɢɦɬɚɛɟɥɚɦɚʁɟɞɚɬɩɪɟɝɥɟɞɢɫɬɪɭɤɬɭɪɚɭɤɭɩɧɨɝɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɩɨ
- ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɦɨɩɲɬɢɧɚɦɚ
- ɨɛɥɢɰɢɦɚɫɜɨʁɢɧɟ
- ɤɥɚɫɚɦɚɢ
- ɤɭɥɬɭɪɚɦɚɝɚʁɟʃɚ
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2. Ɉɩɲɬɟɫɬɚʃɟɡɚɲɬɢɬɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ
ɁɟɦʂɢɲɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɟɞɚɧɨɞɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯɪɟɫɭɪɫɚɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɯɪɚɧɟɈɧɨɫɟ
ɫɩɨɪɨɨɛɪɚɡɭʁɟɭɞɭɝɨɬɪɚʁɧɨɦɩɪɨɰɟɫɭɩɟɞɨɝɟɧɟɡɟɢɢɦɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟɤɨʁɢɫɟɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟɧɚɱɢɧɟɭɧɢɲɬɚɜɚʁɭɩɨɞɞɟʁɫɬɜɨɦɩɪɢɪɨɞɧɢɯɢɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɢɯɭɬɢɰɚʁɚɌɚɤɨɻɟɢ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɜɪɥɨ ɛɪɡɨ ɭɧɢɲɬɚɜɚ ɢ ɨɲɬɟʄɭʁɟ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɞɟɝɪɚɞɢɪɚ
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Ȼɨɧɢɬɢɪɚʃɟɦ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ʃɟɝɨɜɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧɚ, ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɫɭ
ɛɨɧɢɬɟɬɧɟɤɥɚɫɟɧɚɨɫɧɨɜɭɤɨʁɢɯɫɟɨɞɪɟɻɭʁɟɧɚɱɢɧʃɢɯɨɜɨɝɤɨɪɢɲʄɟʃɚ.
ɋɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɟ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɬɪɠɢɲɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɪɢɜɪɟɻɢɜɚʃɚ ɫɬɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɚɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɡɚɯɬɟɜɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɢɯ ɦɟɪɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɩɥɧɢɪɚʃɟ ɢɫɬɢɯ ɭ ɞɭɠɟɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɭɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɟɦɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɦɨɝɭɫɟɫɜɪɫɬɚɬɢɭɧɟɤɨɥɢɤɨɝɪɭɩɚ
¾ ɦɟɥɢɨɪɢɡɚɰɢʁɚ
¾ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
¾ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɩɚɪɰɟɥɚ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
¾ ɤɨɦɟɫɚɰɢʁɚ
¾ ɭɪɟɻɟʃɟ ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ,
¾ ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɩɨʂɨɱɭɜɚɪɫɤɟ ɫɥɭɠɛɟ,
¾ ɤɨɧɬɪɚɥɚ ɩɥɨɞɧɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ,
¾ ɡɚɲɬɢɬɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚɨɞɝɥɨɞɚɪɚ ɢɩɨɠɚɪɚ
¾ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɜɟɬɪɨ ɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɟɨɥɫɤɟ ɢ ɜɨɞɟɧɟ
ɟɪɨɡɢʁɟ

3. ɉɪɨɝɪɚɦ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɪɚɞɨɜɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɧɚ

ɡɚɲɬɢɬɢ

ɢ

ɭɪɟɻɟʃɭ

Ⱦɨɛɪɢɚɬɚɪɫɤɢɩɭɬɟɜɢɨɥɚɤɲɚɜɚʁɭɩɨɫɚɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɦɚɢɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭɛɪɠɢɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɢʁɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɂɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ
ɭɥɚɝɚʃɟɭɦɚɲɢɧɟɤɨʁɟʄɟɨɦɨɝɭʄɢɬɢʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢʁɟɛɨʂɟɢɛɪɠɟɨɛɚɜʂɚʃɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ
ɪɚɞɨɜɚɇɨɜɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɦɚɲɢɧɟɫɭɜɟɥɢɤɨɝɝɚɛɚɪɢɬɚɢɜɟɨɦɚɫɤɭɩɟɢɡɚɯɬɟɜɚʁɭɞɨɛɪɟ
ɩɪɢɥɚɡɧɟɩɭɬɟɜɚɞɨɩɚɪɰɟɥɚ
Ɍɚɤɨɻɟɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɬɪɚɫɚɚɬɚɪɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚɨɦɨɝɭʄɚɜɚɥɚɤɲɢɩɪɢɫɬɭɩʁɟɪɫɟɱɟɫɬɨɞɟɲɚɜɚ
ɞɚɫɟɞɨɩɚɪɰɟɥɚɞɨɥɚɡɢɡɚɨɛɢɥɚɡɧɢɦɬɪɚɫɚɦɚɢɩɪɟɤɨɬɭɻɢɯɩɚɪɰɟɥɚ
Ⱥɬɚɪɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ ɭɬɢɱɭ ɢ ɧɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ ɇɚɢɦɟ ɭɪɟɻɟɧɨɫɬ ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɢɢɡɝɪɚɞʃɭɨɬɪɟɫɢɲɬɚɧɚɦɟɫɬɢɦɚɝɞɟɫɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɦɚɲɢɧɟɫɚɚɬɚɪɫɤɨɝ
ɩɭɬɚɭɤʂɭɱɭʁɭɧɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟɑɢɲʄɟʃɟɛɥɚɬɚɫɚɬɨɱɤɨɜɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɦɚɲɢɧɚɩɪɟ
ɢɡɥɚɫɤɚɧɚɚɫɮɚɥɬɧɢɩɭɬɧɢʁɟɫɚɦɨɡɚɤɨɧɨɦɩɪɨɩɢɫɚɧɨɜɟʄʁɟɢɦɨɪɚɥɧɚɨɛɚɜɟɡɚɫɜɚɤɨɝ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɭɭɤɭɩɧɢɦɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚɤɨɞɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɡɧɨɫɟ-ɢɫɜɚɤɢ
ɩɪɨɰɟɧɚɬʃɢɯɨɜɨɝɭɦɚʃɟʃɚɭɬɢɱɟɧɚɩɨɜɟʄɚʃɚɞɨɛɢɬɢɢɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
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Ɉɫɢɦʁɟɮɬɢɧɢʁɟɝɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɞɨɛɪɢɚɬɚɪɫɤɢɩɭɬɟɜɢɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭɤɭɩɰɢɦɚɞɚɩɪɟɤɭɩɨɜɢɧɟ
ɜɢɞɟɪɨɛɭɧɚʃɢɜɢɉɨɜɟɡɢɜɚʃɟɫɚɩɭɬɟɜɢɦɚɜɢɲɟɝɪɟɞɚɨɦɨɝɭʄɚɜɚɢɛɨʂɭɩɪɨɞɚʁɭʁɟɪɫɜɟ
ɜɢɲɟ ʂɭɞɢ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɭ ɝɪɚɞ ɩɭɬɭʁɟ ɤɨɥɢɦɚ  ɍɡ ɬɨ ɢ ɩɨ ɥɨɲɟɦ ɜɪɟɦɟɧɭ ɤɚɦɢɨɧɢ
ɜɟɥɟɩɪɨɞɚʁɚɦɨɝɭɥɚɤɲɟɩɪɟɭɡɟɬɢɪɨɛɭ
ɂɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ʁɟ ɭɪɟɻɟʃɟ ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɤɚɤɨ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɟɬɚɤɨɢɡɚɨɫɬɚɥɟɫɬɚɧɨɜɧɢɤɟɨɞɪɟɻɟɧɢɯɨɩɲɬɢɧɚ
ɇȺɉɈɆȿɇȺ Ƚɨɞɢɲʃɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɡɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɩɲɬɢɧɚ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ
ɞɨɛɢɥɚɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɲɭɦɚɪɫɬɜɚɢɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟɍɩɪɚɜɚ
ɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟɛɪɨʁ-11-5642/2018-ɨɞɝɨɞɢɧɟɫɟɪɚɞɢɨɭ
ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɢ ɤɪɟɢɪɚɧɨʁ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟɭɤɨʁɭɫɭɭɧɟɬɢɭɬɚɛɟɥɚɪɧɨɦɩɪɢɤɚɡɭɫɜɢɩɨɞɚɰɢɨɩɚɪɰɟɥɚɦɚɤɨʁɟɛɢ
ɦɨɝɥɟɛɢɬɢɩɪɟɞɦɟɬɡɚɤɭɩɚɢɩɚɪɰɟɥɟɤɨʁɟɫɭɢɡɭɡɟɬɟɨɞɡɚɤɭɩɚɇɚɜɟɞɟɧɢɬɚɛɟɥɚɪɧɢ
ɩɪɢɤɚɡɢ ɭ ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɢ ɧɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɲɬɚɦɩɚɧɢ ɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɜɢɞɟɬɢ ɫɚɦɨ ɞɢɪɟɤɬɧɢɦ
ɭɥɚɡɨɦ ɭ ɚɩɥɢɤɚɰɢʁɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɚɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɲɭɦɚɪɫɬɜɚɢɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚɢɡɪɚɞɭɝɨɞɢɲʃɟɝɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɲɬɢɬɟɭɪɟɻɟʃɚɢɤɨɪɢɲʄɟʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɡɚɝɨɞɢɧɭɤɨɪɢɫɬɢɥɚʁɟɩɨɞɚɬɤɟɢɡʁɚɜɧɟɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ
ɨ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɩɨɞ ɩɭɧɨɦ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɦ ɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ

Програм је припремила Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Аранђеловац за 2018. годину.
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɜɨɞɚɦɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ   ɢ ɱɥɚɧɚ 22.
ɋɬɚɬɭɬɚɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɋɈȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɛɪ 
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɧɚɫɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁɝɨɞɢɧɟɞɨɧɟɥɚʁɟ

ɈɉȿɊȺɌɂȼɇɂɉɅȺɇɁȺɈȾȻɊȺɇɍɈȾɉɈɉɅȺȼȺɁȺȼɈȾȿ,,ɊȿȾȺ
ɇȺɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂɈɉɒɌɂɇȿȺɊȺɇȭȿɅɈȼȺɐɍȽɈȾɂɇɂ

Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɧ  ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ ɜɨɞɟ II ɪɟɞɚ ɧɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɫɚɞɪɠɢ ɩɨɞɚɬɤɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɦɟɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚ ɢ ɧɚɡɢɜɟ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɱɢɧɭɡɛɭʃɢɜɚʃɚɢɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚ
Ɉɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɧɚ ɜɨɞɚɦɚ I ɪɟɞɚ ɢ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ ɡɚ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɭ ʁɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ʁɚɜɧɨ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɚ ɧɚ ɜɨɞɚɦɚ II ɪɟɞɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɨɩɲɬɢɦɩɥɚɧɨɦɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɩɥɚɧɨɦɡɚ
ɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɈɩɟɪɚɬɢɜɧɢɩɥɚɧɤɨʁɢɫɟɭɫɜɚʁɚɨɜɨɦɈɞɥɭɤɨɦɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧʁɟɭɩɨɝɥɚɜʂɚ
-

ɉɨɝɥɚɜʂɟɛɪɨʁI ɫɚɞɪɠɢɭɜɨɞɧɢɞɟɨ
ɉɨɝɥɚɜʂɟɛɪɨʁII ɫɚɞɪɠɢɧɚɡɢɜɟɫɟɤɬɨɪɚɢɞɟɨɧɢɰɚɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚ
ɉɨɝɥɚɜʂɟɛɪɨʁIII ɫɚɞɪɠɢɧɚɡɢɜɟɩɪɟɞɭɡɟʄɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɨɞɝɨɜɨɪɧɢɯɥɢɰɚɤɨʁɚɜɪɲɟ
ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟɢɭɤɢɞɚʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɉɨɝɥɚɜʂɟɦɛɪɨʁIV ɭɬɜɪɻɭʁɟɫɟɧɚɱɢɧɞɟɥɨɜɚʃɚɭɫɥɭɱɚʁɭɩɨɩɥɚɜɚɧɚɨɞɪɟɻɟɧɨʁɞɟɨɧɢɰɢ
ɜɨɞɨɬɨɤɚ
ɉɨɝɥɚɜʂɟɦɛɪɨʁV ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚɫɭɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɪɢɦɟɧɭɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɚ
ɉɨɝɥɚɜʂɟɛɪɨʁVI ɨɞɧɨɫɢɫɟɧɚɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɟɨɩɯɨɞɧɟɡɚɭɫɩɟɲɧɨɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
oɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢ
ɉɨɝɥɚɜʂɟɛɪɨʁVII ɫɚɞɪɠɢɫɩɢɫɚɤɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

I.

ɍȼɈȾ

1.

Ƚɟɧɟɪɚɥɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɩɨɞɪɭɱʁɚ

ɌɟɪɢɬɨɪɢʁɚɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɩɨɤɪɢɜɚ 19 ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚɭɤɨʁɢɦɚɩɪɟɦɚɩɨɫɥɟɞʃɢɦ
ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɠɢɜɢ ɨɤɨ  ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɤɨʁɭ ɩɨɤɪɢɜɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢɡɧɨɫɢ ɨɤɨ
ɤɦ2ɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɫɟɨɞɜɢʁɚɧɚɯɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɯɢɩɫɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɪɟʂɟɮɚ ɧɚ ɧɢɡɢʁɭ ɞɨ ɦ ɜɢɫɢɧɟ ɞɨɥɚɡɢ  ɧɚ
ɜɢɫɢɧɫɤɢ ɩɨʁɚɫ ɨɞ  ɞɨ ɦ   ɡɚɬɢɦ ɧɚ ɛɪɞɫɤɨ-ɩɥɚɧɢɫɧɤɢ ɪɟʂɟɮ ɨɞ  ɞɨɦ  
ɇɢɡɢʁɚɫɟɩɪɨɬɟɠɟɞɭɠɪɟɤɚɄɭɛɪɲɧɢɰɟɉɟɲɬɚɧɚɌɭɪɢʁɟɚɛɪɞɫɤɨɩɥɚɧɢɧɫɤɢɪɟʂɟɮɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧ
ʁɟɩɚɞɢɧɚɦɚȻɭɤɭʂɟȼɟɧɱɚɰɚȼɚɝɚɧɚɉɪɟɫɟɤɟɢɊɭɞɧɢɤɚ
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ɌɢɩɨɜɢɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɭɫɥɨɜʂɟɧɢɫɭɪɟʂɟɮɨɦɝɟɨɥɨɲɤɢɦ
ɫɚɫɬɚɜɨɦɩɨɞɥɨɝɟɢɤɥɢɦɚɬɫɤɢɦɩɪɢɥɢɤɚɦɚɍɞɨɥɢɧɚɦɚɪɟɤɚɡɚɫɬɭɩʂɟɧʁɟɚɥɭɜɢʁɭɦɧɚɬɟɪɚɫɚɦɚɢ
ɧɢɠɟɦɩɨɛɪɻɭɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɟɫɦɨɧɢɰɚɚɧɚɜɢɲɟɦɩɨɛɪɻɭɭɡɚɩɚɞɧɨɦɞɟɥɭɨɩɲɬɢɧɟɝɚʁʃɚɱɚ
ɉɨɞɪɭɱʁɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɨɛɢɥɭʁɟ ɫɜɢɦ ɪɟʂɟɮɧɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɡɚ
ɩɥɚɧɢɧɫɤɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɚɥɢ  ɢ ɨɧɢɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɡɚ ɛɪɞɨɜɢɬɚ ɢ ɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ Ʉɨɬɟ
ɬɟɪɟɧɚɫɟɤɪɟʄɭɨɞɦɞɨɦɧɦɇɚɢɦɟɫɜɢɡɧɚɱɚʁɧɢɬɨɤɨɜɢɤɨʁɢɩɪɨɬɢɱɭɤɪɨɡɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ
ɨɩɲɬɢɧɟɧɚɩɚɞɢɧɚɦɚɊɭɞɧɢɤɚȻɭɤɭʂɟȼɟɧɱɚɰɚɢɄɨɫɦɚʁɚɢɫɥɢɜɚʁɭɫɟɤɚɄɭɛɪɲɧɢɰɢȳɚɫɟɧɢɰɢ
Ɍɭɪɢʁɢ ɉɟɲɬɚɧɭ ɢ Ʉɚɱɟɪɭ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɪɟɤɟ ɒɭɦɚɞɢʁɫɤɨɝ ɪɟɝɢɨɧɚ Ƚɪɚɞ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɫɟ
ɇɚɥɚɡɢɧɚɜɨɞɨɞɟɥɧɢɰɢɤɨɥɭɛɚɪɫɤɨɝ ɢɜɟɥɢɤɨɦɨɪɚɜɫɤɨɝɫɥɢɜɚ
ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɚɡɞɭɯɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɫɟ ɤɪɟʄɟ ɭ ɪɚɫɩɨɧɭ ɨɞ
ɫɬɟɩɟɧɚɋɞɨɫɬɟɩɟɧɚɋɭɜɢɲɢɦɩɥɚɧɢɧɫɤɢɦɞɟɥɨɜɢɦɚɫɥɢɜɚɉɪɨɫɟɱɧɟɩɚɞɚɜɢɧɟɤɪɟʄɭɫɟ
ɨɞ-ɦɦɝɨɞɂɡɪɚɱɭɧɚɬɟɦɚɤɫɢɦɚɥɧɟɞɧɟɜɧɟɤɢɲɟɩɨɜɪɚɬɧɨɝɩɟɪɢɨɞɚɨɞɝɨɞɢɧɚɤɪɟʄɭɫɟ
ɭɝɪɚɧɢɰɚɦɚɨɞ-ɦɦ
ɉɨɥɨɠɚʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢ ɛɭʁɢɱɧɢɦ ɬɨɤɨɜɢɦɚ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɜɚɧ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɞɨɜɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ʁɟ ɭɫɥɨɜʂɟɧ ɩɨɥɨɠɚʁɟɦ ɨɩɲɬɢɧɟ ɧɚ ɜɨɞɨɞɟɥɧɢɰɢ ɫɥɢɜɨɜɚ
ɋɚɜɟɢȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟ ɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɪɚɡɜɨʁɟɦɤɨʁɢʁɟɩɪɚɬɢɨɪɚɡɜɨʁɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɢɞɪɭɝɟ
ɩɨɝɨɞɧɨɫɬɢ ɇɚɢɦɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɫɭ ɝɪɚɻɟɧɟ ʁɟɞɢɧɢɦ ɦɨɝɭʄɢɦ ɩɪɚɜɰɢɦɚ  ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɟɱɧɢɦ
ɞɨɥɢɧɚɦɚ ɭɡ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚɫɬɚʁɚɥɚ ɧɚɫɟʂɚ ɧɚ ɡɚ ɬɨ ɩɨɝɨɞɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɜɪɟɦɟɧɚ
ɪɚɡɜɢɨɭɜɟɥɢɤɢɭɪɛɚɧɢɰɟɧɬɚɪ
ɋɨɛɡɢɪɨɦɧɚɩɪɟɞɦɟɬɨɜɨɝɈɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɉɥɚɧɚɮɨɤɭɫɚɧɚɥɢɡɟʁɟɭɫɦɟɪɟɧɩɪɟɦɚɛɭʁɢɱɧɢɦ
ɬɨɤɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭ ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɍ ɬɚɛɟɥɢ ɫɭ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɫɥɢɜɨɜɚ ɡɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɩɪɨɮɢɥɟ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢɦ ɩɪɢɬɨɤɚɦɚ ɝɞɟ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ
ɩɨʁɚɜɭɛɭʁɢɱɧɢɯɩɨɩɥɚɜɚɈɛɪɚɻɟɧɢɫɭɩɨɞɚɰɢɢɡɚɨɧɟɡɧɚɱɚʁɧɟɛɭʁɢɱɧɟɩɪɢɬɨɤɟɤɨʁɟɫɟɜɟʄɢɦɢɥɢ
ɦɚʃɢɦ ɞɟɥɨɦ ɫɥɢɜɚ ɧɚɥɚɡɟ ɜɚɧ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɛɭʁɢɱɧɢɯ
ɬɨɤɨɜɚɈɩɟɪɚɬɢɜɧɢɩɥɚɧɨɛɪɚɻɭʁɟɢɞɪɭɝɟɜɨɬɨɤɨɜɟɤɨʁɢɦɨɝɭɫɬɜɨɪɢɬɢɩɨɩɥɚɜɧɟɬɚɥɚɫɟɚɤɨʁɢɫɭ
ɨɛɪɚɻɟɧɢɭɞɪɭɝɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭ
ɊɟʂɟɮɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɛɭʁɢɱɧɢɯɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚɭɈɩɲɬɢɧɢȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ
ˀ̖̔

ʥ̬͘

̬̍

̛̭̣
̏̌

ʰ̴̨̡̨̛̥̖̯̪̬̣̌

ˁ̯̬̦̌̌
̧̛̱̣̏̌̌

ʿ̨̡̛̬̯̌
̡̬̖̖

ʿ̨̬̏ ʪ̛̱̙̦̌
̛̹̦̌ ̨̡̯̌
̛̭̣̏̌
̡̥ͬϮ

ˁ̧̛̬̖̔
̪̌̔
̛̭̣̏̌

ˁ̧̬̖̔ ˄̬̦̌̏
̛ ̪̌̔ ͘ ̪̌̔
̨̡̯̌
̨̡̯̌

̡̥

%

%

%

1

1

ʶ̶̛̱̬̹̦̍̌

ʸ̖̏̌

ʶ̶̛̱̬̹̦̖̍

ϱϱ͘ϰϲ

ϭϮ͘ϲϬ

ϭϰ͘ϱϳ

Ϯ͘ϬϮ

Ϭ͘ϳϵ

2

2

ʶ̛̛̯̦̌̌̓

ʪ̖̭̦̌

ʶ̶̛̱̬̹̦̖̍

Ϯ͘ϳϳ

ϯ͘Ϯϴ

ϴ͘ϰϯ

ϯ͘Ϭϱ

Ϯ͘ϰϰ

3

3

ˁ̶̛̱̹̌

ʪ̖̭̦̌

ʶ̶̛̱̬̹̦̖̍

ϵ͘ϭϭ

ϱ͘ϳϭ

ϭϱ͘ϴϵ

ϳ͘ϴϴ

Ϯ͘ϵϱ

4

4

ʵ̶̱̦̌

ʸ̖̏̌

ʶ̶̛̱̬̹̦̖̍

Ϯ͘ϲϰ

ϯ͘ϰϭ

ϭϭ͘Ϭ4

ϰ͘ϯϭ

Ϯ͘ϳϱ

5

5

ʦ̡̬̬̖̍̌͘

ʪ̖̭̦̌

ʶ̶̛̱̬̹̦̖̍

ϳ͘ϭϳ

ϰ͘ϵϬ

ϭϳ͘ϱϯ

ϳ͘ϰϱ

ϯ͘ϱϬ
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ϲ

ϲ

ʥ̶̨̨̡̣̦̪̯̌̌̍̌̌

ʪ̖̭̦̌

ʶ̶̛̱̬̹̦̖̍

ϰ͘ϵϰ

ϰ͘ϲϬ

Ϯϭ͘Ϭϱ

ϱ͘ϰϯ

ϯ͘ϱϯ

7

7

ʵ̶̨̖̹̏̌ʿ̨̨̡̯

ʪ̖̭̦̌

ʶ̶̛̱̬̹̦̖̍

ϭ͘ϰϲ

ϯ͘ϭϳ

ϭϵ͘Ϭϯ

ϭϬ͘ϳϯ

ϱ͘ϵϬ

ϴ

ϴ

ʺ̨̨̡̛̛̣̖̦̪̯̓̌

ʪ̖̭̦̌

ʶ̶̛̱̬̹̦̖̍

Ϭ͘ϰϮ

Ϯ͘ϭϵ

ϭϴ͘ϯϯ

ϭϯ͘ϳϬ

ϴ͘ϱϵ

ϵ

ϵ

ʿ̡̬̖̭̖̌

ʸ̖̏̌

ʶ̶̛̱̬̹̦̖̍

Ϯ͘ϴϳ

ϰ͘ϭϭ

Ϯϭ͘ϭϭ

ϱ͘ϯϱ

ϯ͘ϱϴ

10

14

ʧ̶̨̬̌̍̏̌

ʪ̖̭̦̌

ʺ̶̨̛̛̣̯̌̏
̖

ϭ͘ϵϴ

ϯ͘ϳϰ

ϰ͘ϲϭ

Ϯ͘ϰϭ

Ϯ͘ϬϮ

11

27

ʿ̶̨̛̛̬̬̔̏̌

ʪ̖̭̦̌

˃̛̱̬̠̖

ϱ͘Ϭϲ

ϰ͘ϱϲ

Ϯϰ͘ϲϮ

ϰ͘ϲϭ

͘Ϯ͘ϱϭ

12

ϯϲ

ʤ̶̡̛̱̥̱̣̠̌̌

ʪ̖̭̦̌

ʿ̖̹̯̦̌̌

Ϭ͘ϴϴ

Ϯ͘Ϭϱ

ϭϵ͘ϴϬ

ϲ͘ϯϰ

ϯ͘Ϯϴ

ʪ̖̭̦̌

ʿ̖̹̯̦̌̌

ϭ͘ϴϬ

ϭ͘ϵϴ

ϭϴ͘ϳϬ

ϲ͘ϱϳ

ϰ͕ϰϱ

ʶ̶̨̛̬̌̌̚
13

37

ʤ̶̡̛̱̥̱̣̠̌̌
ʶ̨̨̨̪̖̯̦̪̤̖̌̌̏

14

43

ʵ̨̡̛̖̣̏

ʸ̖̏̌

ʥ̡̱̱̤̖

ϰ͘ϳϲ

ϯ͘ϲϱ

ϯϬ͘Ϭϴ

ϱ͘Ϭϳ

ϯ͘ϭϲ

15

44

ʤ̶̡̛̱̥̱̣̠̌̌
ʦ̡̛̖̣̌ʥ̡̱̱̤̌

ʸ̖̏̌

ʥ̡̱̱̤̖

Ϯϭ͘ϲϮ

ϱ͘ϯϳ

Ϯϲ͘ϱϬ

ϯ͘Ϯϲ

ϭ͘ϱϴ

ϭϲ

ϰϴ

ʺ̨̖̭̯ʥ̨̭̱̯̌

ʸ̖̏̌

ʥ̨̭̱̯̖

ϰ͘ϮϮ

ϰ͘ϯϭ

ϯϳ͘ϴϱ

ϰ͘ϵϴ

ϱ͘ϯϮ

17

ϰϵ

ʥ̨̨̡̡̛̬̖̍̏̌

ʪ̖̭̦̌

ʥ̨̭̱̯̖

ϱ͘ϰϲ

ϱ͘ϯϳ

Ϯϭ͘ϱϲ

ϯ͘ϲϯ

Ϯ͘Ϯϴ

1.1 ɉɊȺȼɇɂɈɋɇɈȼɁȺɂɁɊȺȾɍɉɅȺɇȺ
ɉɪɚɜɧɢɨɫɧɨɜɡɚɞɨɧɨɲɟʃɟɅɨɤɚɥɧɨɝɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚɜɨɞɟ,,
ɪɟɞɚ ɫɚɞɪɠɚɧ ʁɟ ɭ ɨɞɪɟɞɛɢ ɱɥɚɧɚ 55. ɫɬɚɜ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɜɨɞɚɦɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ
  ɢ   ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɨʁ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɨɪɝɚɧ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɭɡ
ɩɪɢɛɚɜʂɟɧɨɦɢɲʂɟʃɟʁɚɜɧɨɝɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɩɪɟɞɭɡɟʄɚɞɨɧɨɫɢɈɩɟɪɚɬɢɜɧɢɩɥɚɧɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɡɚɜɨɞɟII.
ɑɥɚɧɨɦ  ɫɬɚɜ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɜɨɞɚɦɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ɞɚ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɧ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɫɚɞɪɠɢ
ɩɨɞɚɬɤɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚʃɟ
ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɦɟɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚ ɢ ɧɚɡɢɜɟ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚɱɢɧ
ɭɡɛɭʃɢɜɚʃɚ ɢ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚ Ɍɚɤɨɻɟ ɢɫɬɢɦ ɱɥɚɧɨɦ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɜɨɞɚɦɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɧ ɞɨɧɨɫɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɉɩɲɬɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɢ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɡɚ ɜɨɞɟ I ɪɟɞɚ ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞɨɞʁɟɞɧɟɝɨɞɢɧɟɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟɞɚɧɚɨɞɞɚɧɚɞɨɧɨɲɟʃɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɜɨɞɟI ɪɟɞɚ
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ɍɪɟɞɛɨɦȼɥɚɞɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɭɬɜɪɻɟɧʁɟɈɩɲɬɢɩɥɚɧɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞ
ɨɞɞɨɝɨɞɢɧɟ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɨʁ Ɉɜɢɦɩɥɚɧɨɦɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨʁɟ
1.

ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
x ɨɞɛɪɚɧɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɨɦɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
x ɮɚɡɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
x ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɪɚɞɨɜɢɢɦɟɪɟɭɰɢʂɭɩɪɢɩɪɟɦɟɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɥɚɜɚɜɚɧɩɟɪɢɨɞɚɭɤɨʁɟɦɫɟ
ɫɩɪɨɜɨɞɢɨɞɛɪɚɧɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
x ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟɢɭɤɢɞɚʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɥɚɜɚ
x ɨɜɥɚɲʄɟʃɚɢɞɭɠɧɨɫɬɢɥɢɰɚɤɨʁɚɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚʁɭɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
x ɞɭɠɧɨɫɬɢɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɢɨɜɥɚɲʄɟʃɚɥɢɰɚɤɨʁɚɪɭɤɨɜɨɞɟɨɞɛɪɚɧɨɦɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɜɨɞɚɦɚ,
ɪɟɞɚ
x ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ
ɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

Ɉɞɛɪɚɧɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɜɨɞɚɦɚ I ɪɟɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɫɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚ8ɝɨɞɢɧɭɤɨʁɢ ʁɟɞɨɧɟɨɆɢɧɢɫɬɚɪɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɡɚɲɬɢɬɟ
ɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɞɚɧɚ22. 02. 2018ɝɨɞɢɧɟɚɫɬɭɩɢɨʁɟɧɚɫɧɚɝɭ3. 2018ɝɨɞɢɧɟ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɨʁ15/2018).

1.3 ɂɁȼɈȾɂɁɊȿɉɍȻɅɂɑɄɈȽɈɉȿɊȺɌɂȼɇɈȽɉɅȺɇȺɁȺȼɈȾȿI ɊȿȾȺ
ɇɚɪɟɞɛɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ Ɋɋ  ɭɬɜɪɻɟɧ ʁɟ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ
ɩɥɚɧɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚ8ɝɨɞɢɧɭɚɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɜɨɞɟI ɪɟɞɚ ³ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤ
Ɋɋ´ɛɪɨʁɨɞ 2018ɝɨɞɢɧɟ 
Ɉɩɲɬɢɧɚ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɩɪɢɩɚɞɚ ɜɨɞɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ɇɨɪɚɜɚ ɉɪɚɜɧɨ ɥɢɰɟ ɡɚɞɭɠɟɧɨ ɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɨɜɨɦɜɨɞɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɧɚɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚI ɪɟɞɚʁɟ
ȳȼɉ Äɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ³–ȼɉɐ ÄɆɨɪɚɜɚ³ ɢɡ ɇɢɲɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ ʁɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɦ
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɜɨɞɨɬɨɤɟ I ɪɟɞɚ ɤɚɨ ɫɟɤɬɨɪ Ɇ
ɨɞɧɨɫɧɨɞɟɨɧɢɰɚɆɜɨɞɧɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɆɨɪɚɜɚ

Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɧɡɚɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚɝɨɞɢɧɭ ɫɚɞɪɠɢ
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ɇȺɁɂȼ ɉɊȺȼɇɂɏ ɅɂɐȺ ɇȺȾɅȿɀɇɂɏ ɁȺɈɊȽȺɇɂɁɈȼȺȵȿ ɂɋɉɊɈȼɈȭȿȵȿ ɈȾȻɊȺɇȿ
ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ ɇȺ ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂ ɊȿɉɍȻɅɂɄȿ ɋɊȻɂȳȿ ɂ ɂɆȿɇȺ ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐȺ
ɈȾȻɊȺɇȿ ɈȾɉɈɉɅȺȼȺɂȾɊɍȽɂɏ ɈȾȽɈȼɈɊɇɂɏ ɅɂɐȺ
 ɈɉȿɊȺɌɂȼɇɂ ɉɅȺɇ ɁȺ ɈȾȻɊȺɇɍ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ ɈȾ ɋɉɈȴɇɂɏ ɂ ɍɇɍɌɊȺɒȵɂɏ
ȼɈȾȺ ɂɅȿȾȺ
ɉɊȿȽɅȿȾ ɏɂȾɊɈɅɈɒɄɂɏ ɂɆȿɌȿɈɊɈɅɈɒɄɂɏ ɋɌȺɇɂɐȺ ɂɉɍɇɄɌɈȼȺ ɁȺ
ɈɋɆȺɌɊȺȵȿ ɅȿȾȿɇɂɏ ɉɈȳȺȼȺ

ɇȺɁɂȼ ɉɊȺȼɇɂɏ ɅɂɐȺ ɇȺȾɅȿɀɇɂɏ ɁȺ ɈɊȽȺɇɂɁɈȼȺȵȿ ɂ ɋɉɊɈȼɈȭȿȵȿ
ɈȾȻɊȺɇȿ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ ɇȺ ɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂ ɊȿɉɍȻɅɂɄȿ ɋɊȻɂȳȿ ɂ ɂɆȿɇȺ
ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐȺ ɈȾȻɊȺɇȿ ɈȾɉɈɉɅȺȼȺɂȾɊɍȽɂɏ ɈȾȽɈȼɈɊɇɂɏ ɅɂɐȺ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɢ ɨɞɛɪɚɧe ɨɞɩɨɩɥɚɜɚ ɢɩɨɦɨʄɧɢɰɢ

ʺʰʻʰˁ˃ʤˀˁ˃ʦʽ ʿʽʹʽʿˀʰʦˀʫʪʫʰʯʤˌ˃ʰ˃ʫʮʰʦʽ˃ʻʫˁˀʫʪʰʻʫ
ˀʫʿ˄ʥʸʰˋʶʤ ʪʰˀʫʶˉʰʵʤ ʯʤʦʽʪʫ͕ ʥ̱̣̖̬̏̌ ̨̛̱̥̖̯̦̭̯ Ϯ͕̌ʻ̨̛̏ ʥ̨̖̬̐̌̔
̯̖̣Ϭϭϭͬ201-33-ϲϬ̴̡͕̭̌Ϭϭϭͬϯϭϭ-53-ϳϬ͕
E-ŵĂŝů͗ ǀŽĚŽƉƌŝǀƌĞĚĂ@ŵŝŶƉŽůũ͘gov͘rs͕WʫʦƐĂũƚ͗www͘ƌĚǀŽĚĞ͘gov͘rs
ʧʸʤʦʻʰ ʶʽʽˀʪʰʻʤ˃ʽˀ ʽʪʥˀʤʻE ʽʪʿʽʿʸʤʦʤ͗
ʻ̯̹̌̌̌ʺ̨̛̛̣͕̥̓̍͘ϬϲϰͬϴϰϬ-40-ϰϭ͕E-ŵĂŝů͗ŶĂƚĂƐĂ͘ŵŝůŝĐ@ŵŝŶƉŽůũ͘gov͘rs
ʿ̶̨̨̛̛̥̦̓͗
ʺ̛̖̬̯̌ʥ̨̨̬̯͕̯̖̣̌͘ϬϭϭͬϮϬϭ-33-47͕E-ŵĂŝů͗ ŵĞƌŝƚĂ͘ďŽƌŽƚĂ@ŵŝŶƉŽůũ gov rs
ʺ̶̛̛̣̌ʿ̨̛̣͕̯̖̣̌̏̏̓͘Ϭϭϭͬϯϭϭ-71-ϳϵ͕E-ŵĂŝů͗ŵŝůŝĐĂ͘ƉĂǀůŽǀŝĐ@ŵŝŶƉŽůũ͘gov͘rs

2.

ȽɥɚɜɧɢɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɢɨɞɛɪɚɧHɨɞɩɨɩɥɚɜɚɩɨɜɨɞɧɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɢʃɢɯɨɜɢɡɚɦɟ

ʵʦʿ͕͕ˁˀʥʰʵʤʦʽʪʫΖΖ͕ʥ̨̛̱̣̖̬̱̥̖̯̦̭̯̬̏̌̍͘Ϯ͕̌ʥ̨̖̬̐̌̔
˃̖̣͗Ϭϭϭͬϯϭϭ-ϵϰ-ϬϬ͕ϯϭϭ-ϵϰ-ϬϮ͕ϮϬϭ-33-ϴϮ̴̡͕̭̌͗Ϭϭϭͬϯϭϭ-ϵϰ-03
ʦʽʪʻʽʿʽʪˀ˄ˋʵʫ

E-ŵĂŝů͗ŽĚďƌĂŶĂ@ƐƌďŝũĂǀŽĚĞ͘rs͕WEB ƐĂũƚ͗www͘ƐƌďŝũĂǀŽĚĞ͘ĐŽŵ
ʧʸʤʦʻʰˀ˄ʶʽʦʽʪʰʸʤˉʽʪʥˀʤʻʫʽʪʿʽʿʸʤʦʤ͗
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ʧ̨̬̦̌ʿ̨̨̛̱͕̥̏̓̍̚͘ϬϲϰͬϴϰϬ-40-Ϭϳ͕ʫ-ŵĂŝů͗ŐŽƌĂŶ͘ƉƵǌŽǀŝĐ@ƐƌďŝũĂǀŽĚĞ͘rs
ʯʤʺʫʻʰʶ̨̨̧̨̛̭̪̤̦̖̖̱̹̖̖̣̖̥̌̏̔̌̐̔͗̚̚
ʯ̨̛̛̦̥̬̏ʶ̶̨̨̛͕̥̓̍͘ϬϲϰͬϴϰϬ-40-Ϭϯ͕ E-ŵĂŝů͗ǌǀŽŶŝŵŝƌ͘ŬŽĐŝĐ@ƐƌďŝũĂǀŽĚĞ͘rs
ʯʤʺʫʻʰʶ̧̨̱̦̱̯̬̹̖̖̌̌̏̔͗̚
ʺ̨̛̣̹ˀ̨̨̨̛̦͕̥̌̔̏̌̏̓̍͘ϬϲϰͬϴϰϬ-40-ϳϭ͕E-ŵĂŝů͗ŵŝůŝŽƐ͘ƌĂĚŽǀĂŶŽǀŝĐ@sƌďŝũĂǀŽĚĞ͘rs

ɉɪɚɜɧɨɥɢɰɟɧɚɞɥɟɠɧɨɡɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞɫɩɨʂɧɢɯɜɨɞɚ
ɢɧɚɝɨɦɢɥɚɜɚʃɚɥɟɞɚɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɜɨɞɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɢʃɟɝɨɜɡɚɦɟɧɢɤ
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ɉɪɚɜɧɨɥɢɰɟɧɚɞɥɟɠɧɨɡɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚɨɞɛɪɚɧɟɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɧɚɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɢʃɢɯɨɜɡɚɦɟɧɢɤ

Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɡɚɯɢɞɪɨɦɟɬɟɪɨɥɨɲɤɟɩɨɫɥɨɜɟ

6. Ɉɫɬɚɥɚɥɢɰa ɡɚɞɭɠɟɧa ɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
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7. Ʌɢɰa ɡɚɞɭɠɟɧa ɡɚ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚʃɟ ɩɨɩɥɚɜɧɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɧɚ ɜɨɞɚɦɚ ɩɪɜɨɝ ɪɟɞɚ ɢ

ɫɢɫɬɟɦɢɦɚɡɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɭʁɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢ
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2. ɈɉȿɊȺɌɂȼɇɂɉɅȺɇɁȺɈȾȻɊȺɇɍɈȾɉɈɉɅȺȼȺɈȾɋɉɈȴɇɂɏ
ɍɇɍɌɊȺɒȵɂɏȼɈȾȺɂɅȿȾȺ
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɞ ɫɩɨʂɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɡɚɝɭɲɟʃɚ ɥɟɞɨɦ ɫɚɞɪɠɢ ɩɨ
ɜɨɞɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ  ɡɚ ɫɟɤɬɨɪɟ ɢ ɞɟɨɧɢɰɟ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɜɨɞɟ I ɪɟɞɚ   ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚʃɢɯɨɜɢɯɡɚɦɟɧɢɤɚɢɩɨɦɨʄɧɢɤɚɡɚɲɬɢɬɧɟɜɨɞɧɟ
ɨɛʁɟɤɬɟɧɚɤɨʁɢɦɚɫɟɫɩɪɨɜɨɞɢɨɞɛɪɚɧɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚɲɬɢʄɟɧɚɩɨɩɥɚɜɧɚɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟɡɚ
ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟɪɟɞɨɜɧɟɢɜɚɧɪɟɞɧɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞɫɩɨʂɧɢɯɜɨɞɚɢɡɚɝɭɲɟʃɚɥɟɞɨɦ

 ɉɪɚɜɧɨ ɥɢɰɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɜɨɞɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭʃɟɝɨɜɡɚɦɟɧɢɤɢɩɨɦɨʄɧɢɤɫɟɤɬɨɪɫɤɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢʃɟɝɨɜɡɚɦɟɧɢɤ

ȼɈȾɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿÄɆɈɊȺȼȺ´

ʦ̸̨̨̨̦̪̬̱̠̖̔̔

ʻʤʪʸʫʮʻʽʵʤʦʻʽʦʽʪʽʿˀʰʦˀʫʪʻʽʿˀʫʪ˄ʯʫ˖ʫ

ˁʫʶ˃ʽˀ

ˀ˄ʶʽʦʽʪʰʸʤˉʽʪʥˀʤʻʫʽʪʿʽʿʸʤʦʤʻʤʦʽʪʻʽʺʿʽʪˀ˄ˋʵ˄

ʪ̶̨̨̡̛̖̦͕̠̖̯̌̍̌

ʯʤʺʫʻʰʶˀ˄ʶʽʦʽʪʰʽˉʤʻʤʦʽʪʻʽʺʿʽʪˀ˄ˋʵ˄

ʵʦʿͣˁˀʥʰʵʤʦʽʪʫ͞ʦʿˉͣʺʽˀʤʦʤ͞ ˃̬̐ ̡̬̤̌̌ ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌ Ϯ͕ ʻ̛̹ ̯̖̣͘
ϬϭϴͬϰϮϱ-ϴϭ-ϴϱ̴̡͕̭̌Ϭϭϴͬϰϱϭ-ϯϴ-20
ʫ-ŵĂŝů͗ǀƉĐ͘ŵŽƌĂǀĂ@ƐƌďŝũĂǀŽĚĞ͘rs
ʺʽˀʤʦʤ
ˀ˄ʶʽʦʽʪʰʸʤˉʽʪʥˀʤʻʫʽʪʿʽʿʸʤʦʤʻʤʦʽʪʻʽʺʿʽʪˀ˄ˋʵ˄͗
ʪ̨̬̤̱̌̐̍ʺ̨̡̨̨̛̛̤̠͕̥̏̓̍͘ϬϲϰͬϴϰϬ-40-ϵϴ
E-ŵĂŝů͗ĚƌĂŐŽůũƵď͘ŵŝůũŽũŬŽǀŝĐ@srďŝũĂǀŽĚĞ͘rs
ʯʤʺʫʻʰʶˀ˄ʶʽʦʽʪʰʽˉʤʻʤʦʽʪʻʽʺʿʽʪˀ˄ˋʵ˄
ʯ̨̬̦̌ˁ̡̨̨̛̯̦͕̥̌̏̓̍͘ϬϲϰͬϴϰϬ-40-ϴϯ͕ʫ-ŵĂŝů͗ǌƐƚĂŶŬŽǀŝĐ @ƐƌďŝũĂǀŽĚĞ͘rs

M͘ϭ͕ M͘Ϯ͕ M͘ϯ͘
M͘ϰ-̶̨̛̖̦̖̔ʺ͘ϰ͘ϭ͕ʺ͘ϰ͘Ϯ͘
ʺ͘ϱ͕ʺ͘ϲ͕ʺ͘ϳ͕ʺ͘ϴ͘
ʺ͘ϵ͕ʺ͘ϭϬ͕ʺ͘ϭϭ͘
ʺ͘ϭϮ͕ʺ͘ϭϯ͘
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ʿʽʺʽ˖ʻʰʶ̌̚ʺ͘ϰ͗ʦ̛̣̖̦̯̦̌̌˃̨̨̛̥͕̥̓̍ϬϲϰͬϴϰϬ-41-14͕ʫ-ŵĂŝů͗ǀĂůĞŶƚŝŶĂ͘ƚŽŵŝĐ@ƐƌďŝũĂǀŽĚĞ͘rs
ʦʿˉͣʺʽˀʤʦʤ͟ˀʵͣʦ̡̛̖̣̌ʺ̨̬͕̌̏̌͟˖̛̱̪̬̠͕̯̖̣̌Ϭϯϱͬϴϰϳ-13-ϱϰ̴̡͕̭̌Ϭϯϱͬϴϰϳ-13-54

ʤʪͣʦʽʪʽʿˀʰʦˀʫʪʤ͕͟ˁ̡̥̖̖̬̖̭̔̏̌ʿ̡̣̦̌̌̌
̯̖̣ϬϮϲͬϯϮ0-ϳϴϮ̴̡͕̭̌ϬϮϲͬϯϭϳ-ϴϭϲ
E-ŵĂŝů͗ĂĚǀŽĚŽƉƌŝǀƌĞĚĂ@ǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ
ʺ͘ϰˁʺʫʪʫˀʫʦˁʶʤ
ʿʤʸʤʻʶʤ

ʪ̡̨̛̬̖̯̬͗ʰ̨̬̐ʦ̨̨̛̱̠͕̥̏̓̍Ϭϲϵ/444-11-15

ʺ͘4͘ϭ͕ ʺ͘4͘2͘

ʿ̖̯̬̌ʮ̨̨̨̛̛̛̠̦͕̥̏̏̓̍͘ϬϲϵͬϴϮϵ-44-Ϯϵ
ʺ̛̣̦̌ʺ̡̨̨̛̛̤͕̥̏̓̍͘ϬϲϵͬϴϮϵ-44-ϯϵ

ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɡɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɫɚɧɚɰɢɨɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɯɢɬɧɢɯ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɧɚ
ɡɚɲɬɢɬɧɢɦɢɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɉɈɆɈȶɇɂɄ ɡɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɨɩɪɟɦɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ
ɚɥɚɬɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɋɪɻɚɧɀɢɜɚɧɨɜɢʄɦɨɛ-40-97, E-mail:srdjan.zivanovic@srbijavode.rs

ȼɉɐɆɈɊȺȼȺ ɇɢɲɬɟɥ-81-ɮɚɤɫ-38-20,
E-mail:vpc.morava@srbijavode.rs

ȼɉ³ȶɭɩɪɢʁɚ´ȺȾȶɭɩɪɢʁɚɬɟɥ-15-ɮɚɤɫ-10-44,
E-mail: uprava@vpcuprija.com,

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ: ȼɭɤɨʁɢɰɚ ɒɦɢɝɢʄ ɦɨɛ. 065/601-11-80,
ɇɟɛɨʁɲɚ Ɍɚɧɚɫɤɨɜɢʄ, ɦɨɛ. 065/874-86-58
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ɋɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ–ɫɟɤɬɨɪɢ, ɞɟɨɧɢɰɟ, ɡɚɲɬɢɬɧɢ ɜɨɞɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ,
ɲɬɢʄɟɧɚ
ɩɨɩɥɚɜɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɪɟɞɨɜɧɟ ɢ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɞ
ɫɩɨʂɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɡɚɝɭɲɟʃɚ ɥɟɞɨɦ

ʻ̡̨̛̭̖̯̬̌̏̌̚
ˁ̡̨̖̯̬
ʽ̨̨̛̛̛̛̛̪̭̱̙̦̭̭̯̖̥̹̯̯̱̪̪̣̔̌̌̌̌̔̌̏̌̚̚

ʽ̡̦̌̌̚
̶̨̛̖̦̖̔

ʯ̨̨̡̛̛̛̛̹̯̯̦̦̠̖̯̌̏̔̍

ʶ̛̛̛̬̯̖̬̠̱̥

ˌ̨̨̨̛̯̖̦̪̪̣̦̓̌̏

̡̨̨̨̨̨̨̛̦̠̥̭̖̭̪̬̖̥̖̬̖̬̦̖̪̪̣̌̌̏̔̔̍̌̔̌̏̌

̨̧̨̨̨̱̖̖̥̖̬̬̦̖̪̪̣̌̏͂̌̔̍̌̔̌̏̌̚

̸̨̪̬̱̠̖̔

K̶̨̛̛̪̭̖̦̖̔

ʦ

ʦ̨̨̥̖̬̔;ˀͿ-ˀˈʺʯ-͕̌;ʸͿ̨̡̛̣̣̦͖̌
̣-̛̣̖̯͕̣̥̏̌-̴̨̛̛̛̛̣̥̦̬͕̯̣̦̐̌̔̔̐̌

ʦ̨̨̨̡̯̔

ϭ͘

ʶ̭̖̯̌̌
ˀ̸̨̨̛̖̱̣̭̦̪̬̱̠̖̐̌̔

ʦʦ

̛–˃̌̍͘ϭ̛͕̏–˃̌̍͘Ϯ͖ͣϬ͟- ̡̨̯̌
̦̱̣̖

ˋ̨̬̏

ŵĂǆ̨̨̨̨̛̭̥̯̬̖̦̭̯̠̏̔̌
;̯̱̥̔̌Ϳ

ʻ̛̌̏̚

ʪ̛̱̙̦̌

Ϯ͘

ˀʽ

ˀ̨̨̖̦̬̦̔̏̌̔̍̌̌- ̨̨̛̭̯̠̏̔̌
̡̨̯̌

ʦʽ

ʦ̨̦̬̖̦̬̦̌̔̌̔̍̌̌- ̨̨̛̭̯̠̏̔̌
̡̨̯̌

ʺʦ

ʺ̨̨̨̛̖̬̦̭̯̠̔̌̏̏̔̌̌̚

ʪ̛̱̙̦̌
̨̛̛̭̭̯̖̥̹̯̯̱̌̌̌̔̚̚
̨̪̪̣̌̏̌

̨̛̥̖̬̦̔̌̏Yͺͺй͕

̨̨̛̛̭̭̯̖̥̹̯̯̱̪̪̣̌̌̌̔̌̏̌̚̚
ʶʦʯ

ʶ̸̨̨̛̛̛̬̯̦̭̯̠̏̔̌/̡̨̯̌
̨̛̛̹̯̯̦̭̭̯̖̥̌̐̌̚

ʽ̛̪̹̯̦̌

ɇɚɩɨɦɟɧɚɁɚɲɬɢɬɧɢɜɨɞɧɢɨɛʁɟɤɬɢɨɛɟɥɟɠɟɧɢɫɚ ɤɨʁɢɫɟɧɚɥɚɡɟɭɡɜɨɞɟ,,ɪɟɞɚɚɤɨʁɢɦɚɫɟ
ɮɨɪɦɢɪɚɡɚɲɬɢɬɧɚɤɚɫɟɬɚRɤɨɛɪɚʃɟɧɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɫɚɜɨɞɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɭɡɜɨɞɟ,ɪɟɞɚɱɢɧɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɭɰɟɥɢɧɭɡɚɲɬɢɬɟɛɪɚʃɟɧɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞɫɩɨʂɧɢɯɜɨɞɚ,ɪɟɞɚ
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ɋɆȿȾȿɊȿȼɋɄȺɉȺɅȺɇɄȺ
ȳɚɫɟɧɢɰɚɄɭɛɪɲɧɢɰɚɢȼɟɥɢɤɢɅɭɝɤɦ ɭɤɭɩɧɨɤɦ
Ʉɭɛɪɲɧɢɰɚ
Ɋɟɝɭɥɢɫɚɧɨ ɤɨɪɢɬɨ Ʉɭɛɪɲɧɢɰɟ ɭ ɊɈ  ɢɫɩɭʃɟɧɨ
ȼɟɥɢɤɢɥɭɝ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɰɭɤɦ
ɦɢɧɨɪɤɨɪɢɬɨ
ȼɈɧɢɜɨɜɨɞɟɧɚ
ɤɦ
ɦ ɢɫɩɨɞ ɤɪɭɧɟ
ɦɚʁɨɪ ɤɨɪɢɬɚ ɭɡ
ɞɚʂɢɩɨɪɚɫɬ

ÄȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ³
ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ  ɤɦ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ

Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɞ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɜɨɞɚ ɫɚɞɪɠɢ ɩɨ ɦɟɥɢɪɚɰɢɨɧɢɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɡɚ ɯɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɟ ɫɢɫɬɟɦɟ ɏɆɋ  ɭ ʁɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɦɟɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
ʃɢɯɨɜɢɯ ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɢ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ ɯɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɟ ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɨɞɛɪɚɧɚ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɢ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɪɟɞɨɜɧɟ ɢ ɜɚɧɪɟɞɧɟ  ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɞ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɨɞɚ

 ɉɪɚɜɧɨ ɥɢɰɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ʃɟɝɨɜ ɡɚɦɟɧɢɤ ɢ ɩɨɦɨʄɧɢɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
ɯɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɢʃɟɝɨɜɡɚɦɟɧɢɤ

ʦʽʪʻʽ

ʺʫʸʰʽˀʤˉʰʽʻʽ

ʵʤʦʻʽʦʽʪʽʿˀʰʦˀʫʪʻʽ

ʿʽʪˀ˄ˋʵʫ

ʿʽʪˀ˄ˋʵʫ

ʿˀʫʪ˄ʯʫ˖ʫ;ʵʦʿͿ

ʽʯʻʤʶʤˈʰʪˀʽʺʫʸʰʽˀʤˉʰʽʻʽʧ
ˁʰˁ˃ʫʺʤ ;ˈʺˁͿ

ˀ˄ʶʽʦʽʪʰʸʤˉʽʪʥˀʤʻʫʽʪʿʽʿʸʤʦʤ
ʯʤʺʫʻʰʶ
ʵʦʿ ͣˁˀʥʰʵʤʦʽʪʫ͕͞ ʥ̱̣̖̬̏̌ ̨̛̱̥̖̯̦̭̯ Ϯ͕̌
ʻ̨̛̏ʥ̨̖̬͕̐̌̔
˃̖̣͘Ϭϭϭͬϯϭϭ-ϵϰ-ϬϬ͕ϯϭϭ-ϵϰ-ϬϮ͕ϮϬϭ-33-ϴϮ͕
̴̡̭̌Ϭϭϭͬϯϭϭ-ϵϰ-03
ͣʺʽˀʤʦʤ͞

ͣʦʫʸʰʶʤʺʽˀʤʦʤ͞

E-ŵĂŝů͗ŽĚďƌĂŶĂ@ƐƌďŝũĂǀŽĚĞ͘rs
ʦʺϭ͘-ʦʺϲ͘
WEB ƐĂũƚ͗www͘ƐƌďŝũĂǀŽĚĞ͘ĐŽŵ
ˀ˄ʶʽʦʽʪʰʸʤˉ͗
ʦ̛̣̖̦̯̦̌̌˃̨̛̥͕̯̖̣̓͘Ϭϯϱͬϴϰϳ-13-ϱϰ͕
̨̥̍͘ϬϲϰͬϴϰϬ-41-ϭϰ͕
E-ŵĂŝů͗ǀĂůĞŶƚŝŶĞ͘ƚŽŵŝĐ@ƐƌďŝũĂǀŽĚĞ͘rs
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ʯʤʺʫʻʰʶ͗
ʯ̨̬̦̌˃̡̨̨̛̦̭͕̥̌̌̏̓̍͘ϬϲϰͬϴϰϬ-41-13
ʫ-ŵĂŝů͗ǌŽƌĂŶ͘ƚĂŶĂƐŬŽǀŝĐ@ƐƌďŝũĂǀŽĚĞ͘rs

ɆȿɅɂɈɊȺɐɂɈɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿȼȿɅɂɄȺɆɈɊȺȼȺ

ʿʽʺʽ˖ʻʰʶʽʪʥˀʤʻʫʽʪʿʽʿʸʤʦʤʻʤʺʫʸʰʽˀʤˉʰʽʻʽʺʿʽʪˀ˄ˋʵ˄
ʿˀʫʪ˄ʯʫ˖ʫ
ʽʯʻʤʶʤˈʰʪˀʽʺʫʸʰʽˀʤˉʰʽʻʽʧˁʰˁ˃ʫʺʤ;ˈʺˁͿ

ʪ̡̨̛̬̖̯̬
ˀ̶̡̨̨̛̱̣̏̔̌ˈʺˁ
ʯ̶̡̡̨̨̨̛̛̥̖̦̬̱̌̏̔̌ˈʺˁ

ʿʽʺʽ˖ʻʰʶ͗ʵ̨̦̹̌ʻ̨̖̥̖̯͕̥̍͘ϬϲϰͬϴϰϬ-41-12͕E-ŵĂŝů͗ũĂŶŽƐ͘ŶĞŵĞƚ@ƐƌďŝũĂǀŽĚĞ͘rs
ʦʿˉͣʺʽˀʤʦʤ͞ˀʵͣʦ̡̛̖̣̌ʺ̨̬͕̌̏̌͞˖̛̱̪̬̠͕̯̖̣̌͘Ϭϯϱͬϴϰϳ-13-ϱϰ̴̡͕̭̌Ϭϯϱͬϴϰϳ-13-55

ʿʽʺʽ˖ʻʰʶˀ˄ʶʽʦʽʪʰʽˉʤʯʤˈʰʪˀʽʺʤˌʰʻˁʶ˄ʽʿˀʫʺ˄
ʯ̨̬̦̌ʰ̨̛̣͕̥̓̍͘ϬϲϰͬϴϰϬ-40-50͕E-ŵĂŝů͗ǌŽƌĂŶ͘ŝůŝĐ@ƐƌďŝũĂǀŽĚĞ͘rs
ʦʿˉ͞ʺʽˀʤʦʤ͕͟ʻ̛̹͕̯̖̣͘ϬϭϴͬϰϮϱ-ϴϭ-ϴϱ̴̡͕̭̌Ϭϭϴͬϰϱϭ-ϯϴ-ϮϬ͕E-ŵĂŝů͗ǀƉĐ͘ŵŽƌĂǀĂ @ƐƌďŝũĂǀŽĚĞ͘rs
ʤʪͣʦʽʪʽʿˀʰʦˀʫʪʤ͞ˁ̡̥̖̖̬̖̭̔̏̌ʿ̡̣̦̌̌̌
ʦʺϰ͘

̯̖̣͘ϬϮϲͬϯϮ0-ϳϴϮ̴̡͕̭̌ϬϮϲͬϯϭϳ-ϴϭϲ͕
E-ŵĂŝů͗ĂĚǀŽĚŽƉƌŝǀƌĞĚĂ@ǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ
ʪ̡̨̛̬̖̯̬͗ʰ̨̬̐ʦ̨̨̛̱̠͕̥̏̓̍͘Ϭϲϵ/444-11-15
ʰ̨̬̐ʦ̨̨̛̱̠͕̥̏̓̍͘Ϭϲϵͬϰϰϰ-11-15
ʦ̛̛̖̣̥̬ʿ̨̨̨̛̪͕̥̏̓̍͘ϬϲϵͬϴϮϵ-44-31
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ɋɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ–ɯɢɞɪɨɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ
ɫɢɫɬɟɦɚɞɭɠɢɧɚɤɚɧɚɥɫɤɟɦɪɟɠɟɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɟɜɚɤɭɚɰɢɨɧɢɨɛʁɟɤɚɬɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɢɭɫɥɨɜɢ
ɡɚɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟɪɟɞɨɜɧɟɢɜɚɧɪɟɞɧɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɞɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɨɞɚ

ɆɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟÄȼɟɥɢɤɚɆɨɪɚɜɚ³ ɏɆɋȼɆ-ȼɆ
ʽ̡̦̌̚
̌

ˈ̶̨̨̨̛̛̛̛̬̥̖̣̬̦̔̌
̛̭̭̯̖̥

ˈʺˁ

;ˈʺˁͿ

˃̨̨̛̛̛̛̖̬̯̬̠̣̦̪̬̪̦̭̯̭̭̯̖̥͕̌̌̌̔̌
ʶ̡̨̨̛̯̭̯̬̭̪̹̯̦̌̌̌̌̌;ʶʽͿ

ʪ̛̱̙̦̌
̡̡̦̣̭̖̌̌
̥̬̖̙̖

ˀ̶̛̛̖̪̠̖̦̯

ʫ̶̡̨̛̛̱̦̏̌̌
̨̡̠̖̯̍̌
ʧ̛̬̯̌̏
̶̨̛̦̌
̛
̛̭̪̱̭̯

ʪʶʺ
(̥Ϳ

ˉ̶̛̬̪̦̭̯̦̌̌̌
;ˉˁͿ

;ʧʰͿ

ʦʺϰ͘

ˁ̡̥̖̖̬̖̭̔̏̌
ʿ̡̣̦̌̌̌ʦ̡̛̖̣̌ʿ̣̦̌̌

x

ʻ̌ ̶̨̖̣̠ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ̨̛̪̹̯̦̖ ˁ̥̖̔͘
ʿ̡̣̦͖̦̌̌̌̌ʶʽ͗ʦ̡̛̖̣̌ʿ̣̦̌̌ I͕ʦ̡̛̖̣̌
ʿ̣̦̌̌ II͕ ʦ̡̨̛̖̣ ʽ̬̹̠̖͕̌ ʻ̨̨̏ ˁ̨̖̣ I͕
ʻ̨̨̏ ˁ̨̖̣ II͕ ˀ̨̧̖͕̌̔̏̌ ˁ̨̯̬̌ ˁ̨̖̣͕
ˁ̶̛̖̪͕ ˁ̨̨̬̦͕̌̌̏ ʶ̨̡̣͕̌ ʻ̶̛̛̯̣̦͕̌̌ ϭϯϭ͘Ϭϰϭ
ʿ̶̨̣͕̌̏̏̌ ˌ̱̥̖͕ ˃̬̦͕̌̏̌ ʥ̨̧̙̱̬͕̌
ʧ̸̨̨̛̬͕̏ ʵ̶̡̨̱̦͕̏̌ ˀ̶̡̨̠͕̌̏̌ ʺ̡̭̬͕̌̌
ʯ̶̨̛̬͕̌̐̌ʮ̨̬̖̬̹͕̌̍̌̏̌˃̨̨̪̣͕̌˃̨̨̪̣̌
̨̬̹͕̏̌ ʸ̶̨̛̪͕̏̌ ʥ̶̨̛̖̣̭͕̌̏ ʵ̶̖̣̖̦͕̌
ˁ̨̡̛̯̠̦͕ ʶ̨̛̪̤̬͕̌ ʥ̧͕̌̌ ʥ̶̨̬̖͕̏̌̚
ʦ̶̛̬͕̍̌ ʤ̶̨̬̦̖̣͕̌͂̏̌ Ǒ̶̬̹̌ ̛
ʺ̸̛̭̌̌

ʵ̶̛̭̖̦͕̌̌
ʶ̶̛̱̬̹̦͕̍̌
ʦ̡̛̛̖̣ʸ̱͕̐
ʺ̛̣̌ʸ̱͕̐
̶̨̨̛̪̯
ʥ̶̨̛̠̦̌̌
ʪ̸̨̛̬̖̦̏̓

+

+

ʪʶʺ-̡̡̛̛̱̙̦̦̣̭̖̥̬̖̙̖̱̥̖̯̬̥͕̔̌̌̌̌ΎΎʧʰ- ̶̨̛̛̛̛̬̯̦̭̪̱̭̯͕̐̌̏̌ΎΎΎˉˁ-̶̶̛̬̪̦̭̯̦̌̌̌
ʶ̛̛̛̬̯̖̬̠̱̥ ̛ ̨̛̱̭̣̏ ̌̚ ̨̧̪̬̣̹̖̖̐̌ ̨̬̖̦̖̔̏ ̛ ̦̬̖̦̖̏̌̔ ̨̬̦̖̔̍̌ ̨̔ ̨̪̪̣̌̏̌ ̨̔
̵̧̨̛̱̦̱̯̬̹̌̏̔̌
ʶ̛̛̬̯̖̬̠̱̥ʤ- ʶ̶̶̡̨̨̨̡̛̛̪̯̖̯̖̱̦̠̖̯̌̌̏̌̌̐̍̌
˄̨̭̣̏ʤϭʫ̶̡̨̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̱̦̠̖̯̦̖̥̙̖̬̙̪̬̪̭̦̦̦̪̭̣̖̦̖̪̬̖̦̬̏̌̌̍̌̔̌̔̌̏̌̌̏̔̐̌̔̌̔ϮϰŚ̛̛͕̣
̡̨̡̨̛̱̣
̡̧̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̠̖̱̪̬̠̖̥̦̱̭̪̱̖̦̥̦̬̬̯
˄̨̭̣̏ʤϮʫ̶̡̨̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̱̦̠̖̯̦̖̥̙̖̬̙̪̬̪̭̦̦̦̪̭̣̖̦̖̪̬̖̦̬̏̌̌̍̌̔̌̔̌̏̌̌̏̔̐̌̔̌̔ϰϴŚ̛̛͕̣
̠̖̌̚
̶̵̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̬̖̪̠̖̦̯̪̬̣̹̖̦̬̖̦̬̦̪̪̣̭̪̤̦̐̌̌̔̏̌̔̍̌̌̔̌̏̌̏̔̌
˄̨̭̣̏ʤϯʫ̶̡̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̱̦̠̖̯̦̖̥̙̖̬̙̪̬̪̭̦̦̦̪̭̣̖̏̌̌̍̌̔̌̔̌̏̌̌̏ϳϮŚ̸̵̡̨̛̛͕̱̭̣̱̠̱̬̠̖͕̌̌̌̏̌
̡̨̛̛̣̌
̶̵̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̠̖̭̯̬̖̥̖̦̬̖̪̠̖̦̯̪̬̣̹̖̦̬̖̦̬̦̪̪̣̭̪̤̦̏̌̐̌̌̔̏̌̔̍̌̌̔̌̏̌̏̔̌̚
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ʶ̛̛̬̯̖̬̠̱̥ʥ – ʰ̧̨̡̡̨̨̭̪̱̖̦̭̯̦̣̭̖̥̬̖̙̖̥̌̌̏̔
˄̨̭̣̏ʥϭʶ̶̡̨̨̨̡̨̧̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̣̭̥̬̖̙̦̪̠̖̦̥̖̦̥̠̖̱̯̣̠̥̖̬̭̪̱̖̦̥͕̪̬̖̯̣̖̌̌̌̌̌̔̔̌̌̌̏̔̔̌̏̌̚
̨̛̖̏̔̚
̡̦̣͕̌̌̌ ̨̨̨̨̡̨̛̦̭̦̪̬̠̖̥̖̱̦̣̖̠̖̯̖̙̦̔̏̔̌̌̌͘
˄̨̭̣̏ʥϮʻ̶̨̨̨̨̧̨̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̠̖̦̥̖̦̥̣̣̖̦̣̦̣̦̯̖̬̖̦͕̦̭̦̪̬̠̖̥̌̔̔̌̌̔̌̔̏̌̌̏̔̌̌̌̌̔̚̚̚
̨̖̱̏̔
̡̨̨̛̛̦̣̖̠̖̬̯̱̭̪̬̖̦̌̌̌̚̚
˄̨̭̣̏ʥϯʻ̶̨̨̨̨̧̨̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̠̖̦̥̖̦̥̣̣̖̦̣̦̣̦̯̖̬̖̦͕̦̭̦̪̬̠̖̥̌̔̔̌̌̔̌̔̏̌̌̏̔̌̌̌̌̔̚̚̚
̨̖̱̏̔
̨̨̥̬̖̙̱̠̖̦̖̥̱̖̦̐̓͘
ʶ̛̛̬̯̖̬̠̱̥ˉ - ʯ̨̛̛̭̖̦̭̯̖̥̤̹̯̌̓̌̚
˄̨̭̣̏       ˉϭ    ʯ̨̛̭̖̦̭̯̌̓ ̛̖̥̤̹̯̌̚ ̨̔ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌̐ ̨̨̦̏̔̐ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̦̌ ̛̭̣̱̏ ̭̌ ̨̨̪̠̥̌̏ ̵̨̛̪̪̣̤̖̦̌̏
̨̛̪̬̹̦̏̌
̨̔ϭй̨̛̛̪̬̹̦̖̭̭̯̖̥̏̌
˄̨̭̣̏ˉϮʯ̶̨̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̭̖̦̭̯̖̥̤̹̯̥̭̥̣̦̦̪̯̖̯̦̭̣̱̣̌̓̌̔̌̌̐̏̔̐̌̌̌̌̏̔̚ϱй̨̛̛̪̬̹̦̖̭̭̯̖̥̏̌
̨̨̪̪̣̤̖̦̌̏͘˄̶̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̙̖̦̪̠̖̦̦̱̭̯̬̠̭̠̖̯͕̭̬̠̦̖̭̯̥̖̦̖̬̖̐̔̔̍̌̍̌̓̌̌̍̐̌̔̚͘
˄̨̭̣̏ˉϯʯ̶̨̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̖̦̭̯̖̥̤̹̯̥̭̥̣̦̦̪̯̖̯̦̭̣̱̣̹̖̌̓̌̔̌̌̐̏̔̐̌̌̌̌̏̏̔̚ϱй̨̛̪̬̹̦̖̏
̛̭̭̯̖̥̌ ̨̨̪̪̣̤̖̦̌̏͘ʿ̨̛̪̣̤̖̦̌̏ ̨̛̛̪̠̖̦̔ ̡̛̛̛̦̱̭̯̬̠̭̔ ̨̡̛̠̖̯͕̍ ̶̨̛̭̬̠̦̖̌̍̌̓̌ ̛ ̭̯̥̖̦̖̌̍
̬̖̐̌̔̚͘
ʶ̛̛̬̯̖̬̠̱̥ʪ - ʿ̸̨̨̨̡̛̛̠̭̦̖̙̦̪̬̣̖̌̏̌̐̏̌̌̔̌
˄̨̭̣̏ʪϭʦ̸̵̶̵̨̡̨̡̨̨̨̨̨̧̧̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̭̦̖̙̦̪̬̦̭̣̱̬̥̖̣̬̦̭̭̯̖̥̖͕̦̣̭̏̌̌̏̔̌̌̌̔̏̔̌̏̌̌̌̌̚
̥̬̖̙̌
̭̱̯̌̌̚ ̨̭̦̖̥̐ ̛ ̸̨̛̛̖̣̥̦̔ ̣̖̖̦̌͂̌̚͘ʿ̨̨̬̦̐̌̚ ̬̖̥̖̦̏̌-̨̪̬̭̯̌ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̖̌ ̛ ̨̦̣̌̐ ̨̧̯̪̤̖̖
̭̦̖̐̌͘
˄̨̭̣̏ʪϮʦ̸̵̶̵̨̡̨̡̨̨̨̨̨̧̧̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̭̦̖̙̦̪̬̦̭̣̱̬̥̖̣̬̦̭̭̯̖̥̖͕̦̣̭̏̌̌̏̔̌̌̌̔̏̔̌̏̌̌̌̌̚
̥̬̖̙̌
̭̱̯̌̌̚ ̨̭̦̖̥̐ ̛ ̣̖̖̦̌͂̌̚͘ʻ̛̣̌̐ ̨̪̬̭̯̌ ̯̖̥̪̖̬̯̱̬̖̌ ̨̧͕̯̪̤̖̖ ̭̦̖̐̌ ͕ ̨̨̪̪̣̤̖̦̌̏ ̛̖̥̤̹̯̖̚
̦̌
̨̨̨̛̭̥̬̦̱̯̠̪̣̔̚̚͘
˄̨̭̣̏ʪϯʦ̸̨̡̨̡̡̡̛̛̛̛̭̭̦̖̙̦̪̬̦̭̣̱͕̦̣̭̥̬̖̙̣̖̖̦̏̌̌̏̌̌̌̌̌͂̌̚͘ʻ̨̨̧̡̛̛̣̯̪̤̖̖̭̦̖̹̦̖̌̐̐̌
̛̪̦̖͕̌̔̌̏
̨̨̨̨̨̛̛̪̪̣̤̖̦̖̥̤̹̯̖̦̭̥̬̦̱̯̠̪̣̌̏̌̔̚̚̚
ʽ̬̦̱̔̍̌ ̨̔ ̨̪̪̣̌̏̌ ̨̔ ̵̧̛̱̦̱̯̬̹̌ ̨̏̔̌ ̦̌ ̨̛̛̪̠̖̦̥̔ ̵̶̨̨̨̛̛̛̛̬̥̖̣̬̦̥̔̌ ̛̛̭̭̯̖̥̥̌ ̌̚
̨̨̧̧̖̔̏̔̌̏̌ ̨̪̬̣̹̐̌̌̏̌ ̨̦̬̖̥̌̔̍ ̶̡̨̨̛̬̱̣̏̔̌ ̨̬̦̖̔̍̌ ̨̔ ̨̪̪̣̌̏̌ ̦̌ ̶̨̨̨̛̛̥̖̣̬̦̥̌ ̸̨̪̬̱̠̱̔ ̛ ̨̯͗
̨̬̖̦̱̔̏ ̨̬̦̱̔̍̌ ̡̌̔̌ ̭̖ ̡̭̯̖̦̖ ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̨̱̭̣̏̌ ̨̪ ̡̛̛̛̬̯̖̬̠̱̥̥̌ ʤ͕ʥ͕ˉ ̛ ʪ ̭̌ ̡̨̛̦̖̭̥̔ ϭ͕̌ ̦̬̖̦̱̏̌̔
̨̡̡̨̨̡̨̛̬̦̱̭̖̭̯̖̦̖̠̖̦̱̭̣̭̦̖̭̥̔̍̌̌̔̌̔̌̔̏̌̌̔Ϯ͘
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ɉɊȿȽɅȿȾɏɂȾɊɈɅɈɒɄɂɏɂɆȿɌȿɈɊɈɅɈɒɄɂɏɋɌȺɇɂɐȺɂɉɍɇɄɌɈȼȺ
ɁȺɈɋɆȺɌɊȺȵȿɅȿȾȿɇɂɏɉɈȳȺȼȺ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɧɟɯɢɞɪɨɥɨɲɤɟɫɬɚɧɢɰɟɡɚɪɟɞɨɜɧɨɢɜɚɧɪɟɞɧɨɨɫɦɚɬɪɚʃɟɜɨɞɨɫɬɚʁɚɭ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɊɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɯɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɨɝɡɚɜɨɞɚɋɪɛɢʁɟɫɚɭɫɥɨɜɧɢɦɜɨɞɨɫɬɚʁɢɦɚ
Ɋɟɞ
ɛɪ

ȼɨɞɨɬɨɤ

ɏɢɞɪɨɥɨɲɤɚ
ɫɬɚɧɢɰɚ

Ⱦɟɨɧɢɰɚɨɞɛɪɚɧɟ

1

ȳɚɫɟɧɢɰɚ

ɋɦɉɚɥɚɧɤɚ

ɍɫɥɨɜɧɢɜɨɞɨɫɬɚʁɇ ɫɦ

ɂɡɪɚɞɚɩɪɨɝɧɨɡɚ
ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ

ȼɪɟɦɟɨɞɧɚʁɚɜɟ
ɞɨɩɪɢɫɬɢɡɜɪɯɚ
ɬɚɥɚɫɚ

100

+

ɫɚɬ

ɉɨɞɪɭɱʁɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

Ɇ

Ɉɩɲɬɢɧɚ

ɋɦɉɚɥɚɧɤɚ
Ɍɨɩɨɥɚ
ȼɟɥɉɥɚɧɚ
Ɋɚɱɚ

ɍɫɥɨɜɧɢɜɨɞɨɫɬɚʁʁɟɜɨɞɨɫɬɚʁɩɪɢɤɨɦɟɊɟɩɭɛɥɢɱɤɢɯɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɢɡɚɜɨɞɋɪɛɢʁɟ
ɩɨɱɢʃɟɜɚɧɪɟɞɧɨɞɚ ɨɫɦɚɬɪɚɜɨɞɨɫɬɚʁɟɢɢɡɞɚʁɟɭɩɨɡɨɪɟʃɚɢɩɪɨɝɧɨɡɟɜɨɞɨɫɬɚʁɚ

ʰ̶̨̨̨̡̛̖̹̯̠̦̖̥̖̯̖̬̣̹̖̭̯̦̖̏̌̌̚

Ɋɟɞɧɢɛɪɨʁ

ȼɨɞɨɬɨɤ

ɋɢɧɨɩɬɢɱɤɚɫɬɚɧɢɰɚ

1

ȼɟɥɢɤɚɆɨɪɚɜɚ

ȶɭɩɪɢʁɚ

2

ȼɟɥɢɤɚɆɨɪɚɜɚ

Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ

3

ȼɟɥɢɤɚɆɨɪɚɜɚ

ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚɉɚɥɚɧɤɚ

ʿ̵̡̨̨̧̨̛̛̱̦̯̭̥̯̬̖̣̖̖̦̪̠̏̌̌̌̔̌̏̌̚
ʦ̨̨̨̡̡̡̨̡̯̪̱̦̯̥̯̔ͬ̌ʽ̸̡̛̭̥̯̬̱̭̣̱̙̱̬̹̌̌̍̏
ʦʫʸʰʶʤʺʽˀʤʦʤ
1͘ʸ̸̨̡̡̡̛̪̭̤̱̥̌̏ϳϱнϬϬϬʤʪ͕͕ʦ̨̨̛̪̬̬̖̔̏̔̌ΖΖˁ̡̥̖̖̬̖̭̔̏̌ʿ̡̣̦̌̌̌
Ϯ͘ʮ̡̨̡̛̬̭̥̭̯̥̌̍̌ϱϲнϳϱϬʤʪ͕͕ʦ̨̨̛̪̬̬̖̔̏̔̌ΖΖˁ̡̥̖̖̬̖̭̔̏̌ʿ̡̣̦̌̌̌
ϯ͘ʺ̸̡̨̡̨̡̛̬̥̭̯̥̌̏̌ϳϭнϴϴϬ

ʦʿ͕͕˖˄ʿˀʰʵʤΖΖʤʪ͕˖̛̱̪̬̠̌

ϰ͘ʧ̸̨̨̡̨̡̛̣̥̭̯̥̐̏̌ϭϬϳнϱϬϬʦʿ͕͕˖˄ʿˀʰʵʤΖΖʤʪ͕˖̛̱̪̬̠̌
ϱ͘ʺ̨̨̭̯̦̱̯̌̌-̪̱̯̱
̡̨̔ʺ̶̨̛̠̯̌̏̌

̡̥ϭϭϲнϱϬϬʦʿ͕͕˖˄ʿˀʰʵʤΖΖʤʪ͕˖̛̱̪̬̠̌

ϲ͘ʪ̡̨̡̨̛̬̱̥̭̥̭̯̔
˖̡̛̱̪̬̠̖̥ϭϭϴнϲϬϬʦʿ͕͕˖˄ʿˀʰʵʤΖΖʤʪ͕˖̛̱̪̬̠̌
ϳ͘ʮ̸̡̨̡̨̛̛̖̣̖̦̥̭̯̔̚
˖̡̛̱̪̬̠̖̥ϭϮϭнϲϲϬʦʿ͕͕˖˄ʿˀʰʵʤΖΖʤʪ͕˖̛̱̪̬̠̌
ϴ͘ˋ̡̨̡̛̖̪̱̬̭̥̭̯̥ϭϯϰнϬϬϬʦʿ͕͕˖˄ʿˀʰʵʤΖΖʤʪ͕˖̛̱̪̬̠̌
ϵ͘ʦ̡̨̡̛̛̬̬̦̭̥̭̯̥̌̏̌ϭϰϲнϳϬϬʦʿ͕͕˖˄ʿˀʰʵʤΖΖʤʪ͕˖̛̱̪̬̠̌
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Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɯɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɢɡɚɜɨɞɋɪɛɢʁɟɜɪɲɢɨɫɦɚɬɪɚʃɟɥɟɞɟɧɢɯɩɨʁɚɜɚɧɚ
ɫɬɚɧɢɰɚɦɚɢɡɬɚɛɟɥɟ
Ɂɚɜɪɟɦɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɥɟɞɚɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɯɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɢɡɚɜɨɞɋɪɛɢʁɟɞɨɫɬɚɜʂɚɩɨɞɚɬɤɟ
ɢɩɪɨɝɧɨɡɭɥɟɞɟɧɢɯɩɨʁɚɜɚɡɚȾɭɧɚɜɌɢɫɭɋɚɜɭȼɟɥɢɤɭɆɨɪɚɜɭɢɌɚɦɢɲɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɡɚɫɟɞɚɦ
ɞɚɧɚɢɦɟɫɟɱɧɭɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɭɩɪɨɝɧɨɡɭ

II.

ɇȺɁɂȼɂɋȿɄɌɈɊȺɂȾȿɈɇɂɐȺȼɈȾɈɌɈɄɈȼȺ ɋȺɉɊɈɐȿɇɈɆ
ɍȽɊɈɀȿɇɈɋɌɂ
Ɉɞɪɟɞɛɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɜɨɞɚɦɚ Äɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ ɛɪ  , 93/2012 ɢ   ɢɡɜɪɲɟɧɚ ʁɟ
ɩɨɞɟɥɚɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯɜɨɞɚɩɪɟɦɚɡɧɚɱɚʁɭɤɨʁɟɢɦɚʁɭɡɚɭɩɪɚɜʂɚʃɟɜɨɞɚɦɚɧɚɜɨɞɟI ɪɟɞɚɢɜɨɞɟ
II ɪɟɞɚɧɚɨɫɧɨɜɭɭɬɜɪɻɟɧɢɯɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ
-

ɩɨɥɨɠɚʁɚɜɨɞɨɬɨɤɚ ɭɨɞɧɨɫɭɧɚɞɪɠɚɜɧɭɝɪɚɧɢɰɭ

-

ɜɟɥɢɱɢɧɟɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɫɥɢɜɚ



ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɜɨɞɨɬɨɤɚɫɚɚɫɩɟɤɬɚɤɨɪɢɲʄɟʃɚɜɨɞɚɡɚɲɬɢɬɟɜɨɞɚɢɡɚɲɬɢɬɟɨɞɜɨɞɚ
Ɉɞɥɭɤɨɦ ȼɥɚɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɨɞ  ɧɨɜɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɭɬɜɪɻɟɧ ʁɟ ɩɨɩɢɫ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɢ ɜɟɲɬɚɱɤɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢ ɤɚɨ ɜɨɞɨɬɨɰɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɨɞɟ I ɪɟɞɚ ɋɜɢ
ɨɫɬɚɥɢɜɨɞɨɬɨɰɢɤɨʁɢɧɢɫɭɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɈɞɥɭɤɨɦɨɩɨɩɢɫɭɜɨɞɚI ɪɟɞɚɫɦɚɬɪɚʁɭɫɟɤɚɨɜɨɞɨɬɨɰɢ–
ɜɨɞɟII ɪɟɞɚ
Ɉɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɧɚ ɜɨɞɚɦɚ I ɪɟɞɚ ɭ ʁɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ, ʁɚɜɧɨ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɭɨɜɨɦɫɥɭɱɚʁɭȳȼɉÄɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ³ ɚɧɚɜɨɞɚɦɚII ɪɟɞɚʁɟɞɢɧɢɰɚɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ  ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ  ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɉɩɲɬɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɢɈɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɩɥɚɧɨɦɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
Ɉɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ʁɟ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɨɦ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɩɨɞɟɥɚ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ ɋɪɛɢʁɭ ɢ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɉɞɥɭɤɨɦ ɨ ɩɨɩɢɫɭ ɜɨɞɚ I ɪɟɞɚ ɬɨ ʄɟ ɫɟ ɨɜɢɦ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɧɚ ɜɨɞɨɬɨɤɟ I ɢ II ɪɟɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɚ
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɩɥɚɧɨɦɭɫɦɢɫɥɭɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɛɢʄɟɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢ
ɫɚɦɨɜɨɞɨɬɨɰɢII ɪɟɞɚ
ɇɚɩɨɞɪɭɱʁɭɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɜɨɞɟI ɪɟɞɚɫɭɪɟɤɟɄɭɛɪɲɧɢɰɚɉɟɲɬɚɧɌɭɪɢʁɚ
ȻɭɤɭʂɚɉɪɢɞɜɨɪɢɰɚȾɭɛɨɤɢɩɨɬɨɤ.
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2.

ɉɪɨɰɟɧɚɦɨɝɭʄɟɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

Ȼɭʁɢɱɧɟɩɨɩɥɚɜɟɦɚʃɟɝɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚɞɟɲɚɜɚʁɭɫɟɫɤɨɪɨɫɜɚɤɟɝɨɞɢɧɟɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ Ɉɩɲɬɢɧɟ,
ɪɟɬɤɨ ɫɟ ɞɟɲɚɜɚ ɞɚ ɡɚɯɜɚɬɟ ɜɟɥɢɤɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ Ȼɭʁɢɱɧɚ ɩɨɩɥɚɜɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚ ɞɨɝɨɞɢɥɚ ɫɟ
2009,2010 ɢ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɞɚ ɫɭ ɧɚɫɬɚɥɟ ɜɟɥɢɤɟ ɲɬɟɬɟ ɧɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɦɚ ɡɚɧɚɬɫɤɢɦ ɢ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɇɚʁɜɟʄɚ ɪɚɡɚɪɚʃɚ ɫɭ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɥɚ ɞɭɠ ɬɨɤɚ ɉɟɲɬɚɧɚ
Ʉɭɛɪɲɧɢɰɟ, Ȼɨɫɭɬɟ Ʉɚɦɟɧɢɰɟ ɢ Ȼɭɤɭʂɟ ɝɞɟ ʁɟ ɭɧɢɲɬɟɧɨ ɢɥɢ ɨɲɬɟʄɟɧɨ ɜɢɲɟ ɦɨɫɬɨɜɚ ɒɬɟɬɟ ɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɫɭɛɢɥɟɨɛɢɦɧɟʁɟɪɫɟɩɨɩɥɚɜɚ ɞɨɝɨɞɢɥɚɭɜɪɟɦɟɠɟɬɜɟɩɲɟɧɢɰɟɚɭɝɨɞɢɧɢɭ
ɜɪɟɦɟɫɟɬɜɟɩɪɨɥɟʄɧɢɯɤɭɥɬɭɪɚɚɡɟɦʂɢɲɬɟʁɟɜɟʄɢɛɪɨʁɞɚɧɚɛɢɥɨɧɚɬɨɩʂɟɧɨɜɨɞɨɦɤɨʁɚɫɟɫɩɨɪɨ
ɩɨɜɥɚɱɢɥɚɚɡɚɫɨɛɨɦɨɫɬɚɜɢɥɚɜɟɥɢɤɟɤɨɥɢɱɢɧɟɦɭʂɚɩɟɫɤɚɢɲʂɭɧɤɚ
ɉɨɞɪɭɱʁɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɨɛɢɥɭʁɟ ɫɜɢɦ ɪɟʂɟɮɧɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɦ ɡɚ
ɛɪɞɨɜɢɬɚ ɢ ɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ Ʉɨɬɟ ɬɟɪɟɧɚ ɤɪɟʄɭ ɫɟ ɨɞ ɨɤɨ  ɞɨ 696 ɦɟɬɚɪɚ ɧɚɞɦɨɪɫɤɟ
ɜɢɫɢɧɟɋɜɢɡɧɚɱɚʁɧɢɬɨɤɨɜɢɤɨʁɢɩɪɨɬɢɱɭɤɪɨɡɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɨɩɲɬɢɧɟɧɚɫɬɚʁɭɧɚɩɚɞɢɧɚɦɚȻɭɤɭʂɟɢ
ȼɟɧɱɚɰɚ Ʉɨɫɦɚʁɚ ɢ ɫɥɢɜɚʁɭ ɫɟ ɤɚ Ʉɭɛɪɲɧɢɰɢ ɢ ɉɟɲɬɚɧɭ, Ɍɭɪɢʁɢ ɢ Ʉɚɱɟɪɭ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ
ɪɟɤɟɧɚɲɟɈɩɲɬɢɧɟ
ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɢɡ ȿɥɚɛɨɪɚɬɚ ɡɚ ɩɥɚɧ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢɦɚ ɜɚɧ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɪɚɞɢɨ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɭ Äȳɚɪɨɫɥɚɜ ɑɟɪɧɢ³ ɢɡ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚ ɭɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɦɨɠɟɫɟɪɟʄɢɞɚɬɪɚʁɚʃɟɤɢɲɚɢɡɦɟɻɭɦɢɧɭɬɚɢɫɚɬɢɢʃɢɯɨɜɢɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɢɨɞ
ɢɡɦɟɻɭɢPPɱɚɫɦɨɝɭɞɚɢɡɚɡɨɜɭɧɟɠɟʂɟɧɟɩɨɫɥɟɞɢɰɟɧɚɦɚʃɢɦɬɨɤɨɜɢɦɚɚɡɚɜɟʄɟɬɨɤɨɜɟ
ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɟɥɚɛɨɪɚɬɭ ȿɥɚɛɨɪɚɬ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɨɩɲɬɢɧɟ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ  ɦɟɪɨɞɚɜɧɚ ɬɪɚʁɚʃɚ ɤɢɲɟ ɫɟ ɤɪɟʄɭ ɨɞ  ɦɢɧɭɬɚ ɞɨ  ɱɚɫɨɜɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɢ
ɤɢɲɚɢɡɦɟɻɭɢPPɱɚɫ
ɇɟɠɟʂɟɧɟɩɨɫɥɟɞɢɰɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚɤɢɲɚɫɭɩɥɚɜʂɟʃɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟɚ
ɡɛɨɝ ɧɟɞɨɜɨʂɧɟ ɩɪɨɩɭɫɧɟ ɦɨʄɢ ɭɥɢɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɟɢɡɝɪɚɻɟɧɟ ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɧɟɭɪɟɻɟɧɢɯ ɪɟɱɧɢɯ ɤɨɪɢɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɡɪɨɤɚ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɞɚ
ɭɦɚʃɟɩɪɨɩɭɫɧɭɦɨʄɤɨɪɢɬɚɛɭʁɢɱɧɢɯɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚ
˃̖̣̌̍̌͗ʿ̸̵̸̨̡̨̨̨̨̡̨̛̛̛̬̬̱̦̖̣̱̠̦̖̯̖̌̏̏̔̌̌̍̏̔̏̚ʽ̛̪̹̯̦̖ʤ̶̨̬̦̖̣̌͂̏̌
ˀ̖̔͘

ʥ̬͘

̬̍

̛̭̣̏̌

ʰ̴̨̡̨̛̥̖̯̪̬̣̌

ʿ̨̛̬̹̦̏̌
̛̭̣̏̌
F
̡̥ͬϮ

ʺ̶̡̨̛̛̛̛̭̥̣̦̪̬̯̠̌̌̌ m3/s
m3/s

m3/s

m3/s

m3/s

m3/s

Yϭй

YϮй

Yϱй

YϭϬй

YϮϬй

1

1

ʶ̶̛̱̬̹̦̍̌

55͘ϰϲ

ϳϬ͘ϰ

ϱϱ͘ϵϬ

ϰϭ͘ϮϬ

ϯϯ͘ϰϬ

Ϯϯ͘ϵϬ

2

2

ʶ̛̛̯̦̌̌̓

Ϯ͘ϳϳ

ϱ͘ϱϰ

ϯ͘ϵϰ

Ϯ͘ϰϰ

ϭ͘ϳϮ

ϭ͘Ϭϲ

3

3

ˁ̶̛̱̹̌

ϵ͘ϭϭ

ϭϵ͘ϴ

ϭϰ͘ϳϬ

ϵ͘ϳϬ

ϳ͘ϮϬ

ϰ͘ϳϬ

4

4

ʵ̶̱̦̌

Ϯ͘ϲϰ

ϱ͘ϴϮ

ϰ͘ϭϱ

Ϯ͘ϱϳ

ϭ͘ϴϬ

ϭ͘ϭϭ

5

5

ʦ̡̬̬̖̍̌͘

ϳ͘ϭϳ

ϮϬ͘Ϯ

ϭϱ͘ϬϬ

ϵ͘ϵϱ

ϳ͘ϰϬ

ϰ͘ϴϮ
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ϲ

ϲ

ʥ̶̨̨̡̣̦̪̯̌̌̍̌̌

ϰ͘ϵϰ

ϭϰ͘ϯ

ϭϬ͘ϲ

ϲ͘ϵϬ

ϱ͘Ϭϲ

ϯ͘Ϯϳ

7

7

ʵ̶̨̖̹̏̌ʿ̨̨̡̯

ϭ͘ϰϲ

ϱ͘Ϯϱ

ϯ͘ϳϰ

Ϯ͘ϯϬ

ϭ͘ϲϭ

Ϭ͘ϵϵ

ϴ

ϴ

ʺ̨̨̡̛̛̣̖̦̪̯̓̌

Ϭ͘ϰϮ

ϭ͘ϴϰ

ϭ͘Ϯϴ

Ϭ͘ϳϱ

Ϭ͘ϱϭ

Ϭ͘ϯϬ

ϵ

ϵ

ʿ̡̬̖̭̖̌

Ϯ͘ϴϳ

ϴ͘Ϯϲ

ϱ͘ϵϵ

ϯ͘ϴϮ

Ϯ͘ϳϱ

ϭ͘ϳϯ

10

14

ʧ̶̨̬̌̍̏̌

ϭ͘ϵϴ

Ϯ͘ϵϴ

Ϯ͘ϭϭ

ϭ͘Ϯϵ

Ϭ͘ϵϬ

Ϭ͘ϱϱ

11

27

ʿ̶̨̛̛̬̬̔̏̌

ϱ͘Ϭϲ

ϵ͘ϲϲ

ϳ͘ϭϯ

ϰ͘ϲϱ

ϯ͘ϰϮ

Ϯ͘Ϯϭ

12

ϯϲ

ʤ̶̡̛̱̥̱̣̠̌̌ ʶ̶̨̛̬̌̌̚

Ϭ͘ϴϴ

ϰ͘Ϭϳ

Ϯ͘ϴϲ

ϭ͘ϳϭ

͘ϭ͘ϭϳ

Ϭ͘ϳϬ

13

37

ʤ̶̡̛̱̥̱̣̠̌̌ʶ̨̨̨̪̖̯̦̪̤̖̌̌̏

ϭ͘ϴϬ

ϴ͘ϳϱ

ϲ͘ϭϲ

ϯ͘ϳϰ

Ϯ͘ϱϵ

ϭ͘ϱϳ

14

43

ʵ̨̡̛̖̣̏

ϰ͘ϳϲ

ϭϱ͘ϵ

ϭϭ͕ϳϬ

ϳ͘ϲϴ

ϱ͘ϲϲ

ϯ͘ϲϲ

15

44

ʤ̶̡̛̱̥̱̣̠̌̌ʦ̡̛̖̣̌ʥ̡̱̱̤̌

Ϯϭ͘ϲ4

ϰϱ͘ϭ

ϯϰ͘ϱϬ

Ϯϯ͘ϵϬ

ϭϴ͘ϯϬ

ϭϮ͘ϰϲ

ϭϲ

ϰϴ

ʺ̨̖̭̯ʥ̨̭̱̯̌

ϰ͘ϮϮ

ϭϱ͘ϯ

ϭϭ͘ϯϬ

7͘ϯϳ

ϱ͘ϰϮ

ϯ͘ϱϭ

17

ϰϵ

ʥ̨̨̡̡̛̬̖̍̏̌

ϱ͘ϰϲ

ϭϭ͘ϱ

ϴ͘ϱϲ

ϱ͘ϲϳ

ϰ͘Ϯϭ

Ϯ͘ϳϳ

ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɫɥɟɞɟʄɢ ɜɨɞɨɬɨɰɢ ɦɨɝɭ ɭɝɨɪɢɡɢɬɢ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɤɚɨ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɩɨɩɥɚɜɧɢɯɬɚɥɚɫɚɬɟʄɟɢɫɬɢɛɢɬɢɮɨɤɭɫɈɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɚ

ȼɨɞɨɬɨɤɨɜɢ I ɪɟɞɚ
-

Ʉɭɛɪɲɧɢɰɚ
ɉɟɲɬɚɧ
Ɍɭɪɢʁɚ
Ȼɭɤɭʂɚ
ɉɪɢɞɜɨɪɢɰɚ
Ⱦɭɛɨɤɢɩɨɬɨɤ

ȼɨɞɨɬɨɤɨɜɢ II ɪɟɞɚ
-

ɉɨɬɨɤȻɚɥɚɛɚɧɚɰ
ȼɪɛɢɱɤɚɪɟɤɚ
ɉɨɬɨɤȳɟɲɨɜɚɰ
Ʉɚɬɚɧɢʄɢ Ȼɚʃɚ
ɋɭɲɢɰɚ Ȼɚʃɚ 
Ɇɢɥɟɧɢʄɚɩɨɬɨɤ
ɉɨɬɨɤȳɟɥɢɧɚɰ
ȳɭɧɚɰ
ɉɪɟɫɟɤɚ
Ʉɚɦɟɧɚɰ

99

100
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Ɋɚɫɚɞɧɢɱɤɢ
Ɉɪɚɲɚɱɤɢ
ɋɭɦɨɪɢɧɚ Ʉɨɩʂɚɪɢ
Ʉɚɦɟɧɢɰɚ
Ƚɪɚɛɨɜɚɰ ɋɬɨʁɧɢɤ
ȳɟɥɨɜɢɤ
Ȼɨɫɭɬɚ
Ȼɨɛɨɜɢɤ ȼɭɤɨɫɚɜɰɢ-Ȼɨɫɭɬɚ
ȼɪɥɚʁɚ ȼɭɤɨɫɚɜɰɢ
ȼɭɤɚɫɨɜɚɱɤɚɪɟɤɚ
Ɇɢɫɚɱɚ
Ɇɚɥɚɪɟɤɚ ȽɌɪɟɲʃɟɜɢɰɚ
ȼɟɥɢɤɚɪɟɤɚ ȽɌɪɟɲʃɟɜɢɰɚ

ɉɨɪɟɞɧɚɜɟɞɟɧɢɯɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɫɬɜɚɪɚʁɭɢɦɚʃɢɩɨɬɨɰɢɤɨʁɢɭɫɥɟɞɭɛɭʁɢɰɚɦɨɝɭ
ɫɬɜɨɪɢɬɢɩɨɩɥɚɜɧɟɬɚɥɚɫɟɢɧɚɩɪɚɜɢɬɢɲɬɟɬɭɧɚɪɨɱɢɬɨɭɫɟɨɫɤɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɌɚɤɨɻɟɢɭɝɪɚɞɫɤɨɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɩɨɬɨɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɟɥɨɦ ɡɚɰɟɜʂɟɧɢ ɢɥɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɭ ɩɪɢ ɨɬɢɰɚʃɭ ɚɬɦɨɫɜɟɪɫɤɟ ɜɨɞɟ
ɫɜɨʁɭɩɪɨɬɨɱɧɨɫɬɡɚɫɧɢɜɚʁɭɧɚɩɪɨɬɨɱɧɨɫɬɢɫɥɢɜɧɢɤɚɬɟɫɟɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢɧɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɫɬɢɯ
ɦɨɠɟɡɧɚɱɚʁɧɨɨɞɪɚɡɢɬɢɧɚɩɨɩɥɚɜɧɢɬɚɥɚɫɢɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɨɛʁɟɤɚɬɚɭɝɪɚɞɫɤɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɉɪɨɰɟʃɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɢ ɧɚɫɟʂɚ ɭ ɨɩɲɬɢɧɢ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ
ɫɥɟɞɟʄɚ
ɈɞɪɟɤɟɄɭɛɪɲɧɢɰɚɭɝɪɨɠɟɧɟɫɭɫɥɟɞɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɆɁ Ȼɚʃɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɨɤɨ 1 ɯɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɦɚʃɢ ɛɪɨʁ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɨɤɨ ɪɟɤɟ ɚ ɬɚɤɨɻɟ ɢ ɩɭɬɧɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
x
ɇɚɩɨɞɪɭɱʁɭɆɁȼɪɛɢɰɚɭɞɨɥɢɧɢɪɟɤɟɄɭɛɪɲɧɢɰɟɦɨɠɟɛɢɬɢɭɝɪɨɠɟɧɨɨɤɨɯɚɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɢɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
x
ɇɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɬɚɤɨɻɟʁɟɭɝɪɨɠɟɧɜɟʄɢɛɪɨʁɫɬɚɦɛɟɧɢɯɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɨɞɞɨʃɟɡɟɥɟɧɟɩɢʁɚɰɟɞɨɰɢɝɥɚɧɟ
Ɉɞɪɟɤɟɉɟɲɬɚɧ ɭɝɪɨɠɟɧɟɫɭɫɥɟɞɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
x

x

ɇɚɩɨɞɪɭɱʁɭɆɁȻɭɤɨɜɢɤɨɞɮɚɛɪɢɤɟɒɚɦɨɬɩɚɧɢɡɜɨɞɧɨɞɨȾɚɪɨɫɚɜɟɩɨɩɥɚɜɚɦɚɦɨɠɟɛɢɬɢ
ɭɝɪɨɠɟɧɨɨɤɨɯɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɢɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɤɚɨɢɩɪɟɞɭɡɟʄɟɉɟɲɬɚɧɢ
ɩɭɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
x
ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɆɁ Ⱦɚɪɨɫɚɜɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɨɤɨ  ɯɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɬɨ ɨɞ Ȼɭɤɨɜɢɤɚ ɞɨ ɉɪɟɱɢɫɬɚɱɚ ɜɨɞɟ ɧɚ ɩɭɬɭ ɞɚɪɨɫɚɜɚ ȼɟɧɱɚɧɟ Ɇɚʃɢ ɛɪɨʁ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɭɫɚɦɨɦɰɟɧɬɪɭɆɁȾɚɪɨɫɚɜɚ
ɈɞɪɟɤɟɄɚɦɟɧɢɰɟɭɝɪɨɠɟɧɟɫɭɫɥɟɞɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
x

ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɟɥɚ Ȼɪɟɡɨɜɚɰ ɭ ɞɨɥɢɧɢ ɪɟɤɟ Ʉɚɦɟɧɢɰɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ  ɯɚ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨɢɩɭɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɉɞɪɟɤɟɉɪɢɞɜɨɪɢɰɟɭɝɪɨɠɟɧɟɫɭɫɥɟɞɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
x

ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɟɥɚ ȼɟɧɱɚɧɢ  ɭ ɞɨɥɢɧɢ ɪɟɤɟ Ʉɚɦɟɧɢɰɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ  ɯɚ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨɢɩɭɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɬɪɢɞɟɫɟɬɚɤɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɭɰɟɧɬɪɭɆɁȼɟɧɱɚɧɢ
ɈɞɪɟɤɟȻɭɤɭʂɚɭɝɪɨɠɟɧɟɫɭɫɥɟɞɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
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x

ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɟɥɚ Ƚɚɪɚɲɢ  ɭ ɞɨɥɢɧɢ ɪɟɤɟ Ȼɭɤɭʂɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ  ɯɚ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨɢɩɭɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
x
ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɟɥɚ ȳɟɥɨɜɢɤ ɭ ɞɨɥɢɧɢ ɪɟɤɟ Ȼɭɤɭʂɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ  ɯɚ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨɢɩɭɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɤɨɻɟɢɦɚʃɢɛɪɨʁɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
x
ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɟɥɚ Ȼɨɫɭɬɚ ɭ ɞɨɥɢɧɢ ɪɟɤɟ Ȼɭɤɭʂɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ  ɯɚ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨɢɩɭɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɤɚɨɢɰɪɩɧɚɫɬɚɧɢɰɚɧɚɭɲʄɭȻɭɤɭʂɟɭɄɚɱɟɪɬɚɤɨɻɟ
ɢɦɚʃɢɛɪɨʁɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
ɈɞɪɟɤɟɌɭɪɢʁɚɭɝɪɨɠɟɧɟɫɭɫɥɟɞɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
x

ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɟɥɚ ȼɟɧɱɚɧɢ  ɭ ɞɨɥɢɧɢ ɪɟɤɟ Ɍɭɪɢʁɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ  ɯɚ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨɢɩɭɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɞɜɚɞɟɫɟɬɚɤɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
x
ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɟɥɚ Ɍɭɥɟɠ ɭ ɞɨɥɢɧɢ ɪɟɤɟ Ɍɭɪɢʁɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ  ɯɚ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨɢɩɭɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɞɜɚɞɟɫɟɬɚɤɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
x
ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɆɁ Ɋɚɧɢɥɨɜɢʄ ɭ ɞɨɥɢɧɢ ɪɟɤɟ Ɍɭɪɢʁɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ  ɯɚ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨɢɩɭɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɈɞɪɟɤɟȽɪɚɛɨɜɚɰɭɝɪɨɠɟɧɟɫɭɫɥɟɞɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
x

ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɟɥɚ ɋɬɨʁɧɢɤ  ɭ ɞɨɥɢɧɢ ɪɟɤɟ Ƚɪɚɛɨɜɚɰ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ  ɯɚ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨɢ ɩɭɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɈɞɪɟɤɟȻɨɫɭɬɚ Ʉɚɱɟɪ ɭɝɪɨɠɟɧɟɫɭɫɥɟɞɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
x

ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɟɥɚ Ȼɨɫɭɬɚ ɭ ɞɨɥɢɧɢ ɪɟɤɟ Ȼɨɫɭɬɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ  ɯɚ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨɢɩɭɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɤɨɻɟɢɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɭɰɟɧɬɭɆɁɤɚɨɢɒɤɨɥɚ
ɈɞɩɨɬɨɤɚȻɚɥɚɛɚɧɚɰɭɝɪɨɠɟɧɟɫɭɫɥɟɞɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
x

ɇɚɩɨɞɪɭɱʁɭȺɪɚɧɻɟɥɨɜɰɚɭɞɨɥɢɧɢɩɨɬɨɤɚȻɚɥɚɛɚɧɚɰɦɨɠɟɛɢɬɢɭɝɪɨɠɟɧɨɯɚɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɚɨ ɢ ɩɭɬɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɬɪɢɞɟɫɟɬ  ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɤɚɨ ɢ ɡɝɪɚɞɚ ɦɥɢɧɚ ɭ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɰɭɢɫɢɥɨɫɢ
Ɉɞɩɨɬɨɤɚȳɟɥɢɧɚɰɭɝɪɨɠɟɧɟɫɭɫɥɟɞɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
x

ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɰɚ  ɭ ɞɨɥɢɧɢ ɩɨɬɨɤɚ ȳɟɥɢɧɚɰ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɩɭɬɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɜɚ ɦɨɫɬɚ ɢ   ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɤɚɨ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɟ
ɪɚɞʃɟ
Ɉɞɩɨɬɨɤɚȳɟɲɨɜɚɰɭɝɪɨɠɟɧɟɫɭɫɥɟɞɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
x

ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɰɚ  ɭ ɞɨɥɢɧɢ ɩɨɬɨɤɚ ȳɟɲɨɜɚɰ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɚ ɩɭɬɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɤɚɨɢɛɭɜʂɚɩɢʁɚɰɚ
ɈɞɩɨɬɨɤɚȼɪɛɢɱɤɚɊɟɤɚɭɝɪɨɠɟɧɟɫɭɫɥɟɞɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
x

ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɟɥɚ ȼɪɛɢɰɟ ɭ ɞɨɥɢɧɢ ɩɨɬɨɤɚ ȼɪɛɢɱɤɚ Ɋɟɤɚ  ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ  ɯɚ
ɨɛɪɚɞɢɜɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨɢɩɭɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɬɪɢɞɟɫɟɬɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
Ɉɞɪɟɤɟɋɭɲɢɰɟɭɝɪɨɠɟɧɟɫɭɫɥɟɞɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
x

ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɟɥɚ Ȼɚʃɚ  ɭ ɞɨɥɢɧɢ ɋɭɲɢɰɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɨɤɨ   ɯɚ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨɢɩɭɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɧɟɤɨɥɢɤɨɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
Ɉɞɢɡɥɢɜɚʃɚɦɚʃɢɯɪɟɱɢɰɚɢɩɨɬɨɤɚɭɝɪɨɠɟɧɟɫɭɫɥɟɞɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
x
x

ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɆɁ Ɉɪɚɲɚɰ ɨɞ ɪɟɤɟ Ɇɢɫɚɱɚ ɢ ɦɚʃɢɯ ɩɨɬɨɤɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɨɤɨ  ɯɚ
ɨɛɪɚɞɢɜɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɇɚɩɨɞɪɭɱʁɭɆɁȽɨɪʃɚɌɪɟɲʃɟɜɢɰɚɨɞɦɚʃɢɯɛɭʁɢɱɧɢɯɩɨɬɨɤɚɦɨɠɟɛɢɬɢɭɝɪɨɠɟɧɨɨɤɨ
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ɯɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɇɚɩɨɞɪɭɱʁɭɆɁȼɭɤɨɫɚɜɰɢɨɞȼɭɤɨɫɚɜɚɱɤɟɪɟɤɟɩɨɬɨɤɚȻɨɛɨɜɢɤɢɞɪɭɝɢɯɦɚʃɢɯɛɭʁɢɱɧɢɯ
ɩɨɬɨɤɚɦɨɠɟɛɢɬɢɭɝɪɨɠɟɧɨɨɤɨɯɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨɢɜɟʄɢɛɪɨʁɦɨɫɬɨɜɚɢ
ɩɭɬɟɜɚɭɡɜɨɞɨɬɨɤɨɜɟ
ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɆɁ Ɇɢɫɚɱɚ ɨɞ ɦɚʃɢɯ ɩɨɬɨɤɚ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɩɨɬɨɤɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɨɤɨ  ɯɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɇɚɩɨɞɪɭɱʁɭɆɁɄɨɩʂɚɪɢɨɞɦɚʃɢɯ ɩɨɬɨɤɚɛɭʁɢɱɧɢɯɩɨɬɨɤɚɦɨɠɟɛɢɬɢɭɝɪɨɠɟɧɨɞɨɯɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

x

x
x

3.

ɄɊɂɌȿɊɂȳɍɆɂɁȺɉɊɈȽɅȺɒȺȼȺȵȿɈȾȻɊȺɇȺɈȾɉɈɉɅȺȼȺɉɈ
ȾȿɈɇɂɐȺɆȺ

1. ȾȿɈɇɂɐȺɊȿɄȺɄɍȻɊɒɇɂɐȺ ɐȿɇɌȺɊ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʪϭ
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʽ̶̨̡̨̡̡̨̡̛̛̛̬̬̖̖̣̭̖͕̯̠̖̱̬̖̖̦̔̏̌̔̌̌̌͂̚̚̚
̶̸̨̡̡̨̡̨̡̨̨̛̛̖̯̦̭̥̥͕̪̬̣̬̬̭̪̬̱̠̖̍̌̌̌̌̐̔̔̚̚͘

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯˉ̖̦̯̬̌ˁ̨̨̣̦̍̔̌
ʵ̛̛̖̭̯̬̯̠̖̌̏̓Ϭϲϰͬϴϲϲϵ-ϮϲϮ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʰ̶̧̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̭̪̱̖̦̥̦̬̬̯̦̣̭̱̖̤̖̦̌̌̌̏̐̚̚̚
̖̣̔̌

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̛̖̦̏̏̔̌ϭ̨̡̨̡̨̛̛̥̭̪̬̱̦̖̥̠̬̬̯̦̔̌̌̌
̶̡̨̛̛̛̛̣̭̱̖̱̤̪̬̭̯̌̏̔̌̌̚̚̚

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯˉ̖̦̯̬͕̌ʺʯˁ̛̯̬̬͕̌̐̌̔ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̖̖̖̖̍̍͂̚ ̨̛̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̌̌̌̌̌̌ ʺʯˉ̖̦̯̬͕̌ʺʯˁ̛̯̬̬͕̌̐̌̔ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
ʵʿ̧̧̛̛̛̪̣̦̬̖̬̱̌̌̌̐̌̔̚̚

2. ʪʫʽʻʰˉʤ͗ˀʫʶʤʶ˄ʥˀˌʻʰˉʤ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔

ʪϮ

ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʽ̶̡̡̨̡̨̛̛̛̛̛̣̭̖̣̭̭̯̖̬̯̬̠̖̔̌̌̌̔̌̌̌̚̚̚
̶̨̛̛̛̪̹̯̦̖̦̬̦̭̖̣̌̐̌̌ʥ̧̛̖̌ ʶ̶̬̖̓̏̌
;̛̛̛̱̥̠̱̌̓̚̚ϳϬϬ̨̡̨̛̛̥̬̖̱̣̭̦̬̯̐̌̐̌Ϳ

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯʥ̧̌̌ ˃̨̡̨̛̥̏̓ʯ̨̬̦̌
ϬϲϯͬϲϲϴϭϰϵͬϬϲϰͬϴϲϲϵϯϴϱ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʰ̧̨̨̡̨̨̛̛̭̪̱̖̦̥̦̬̬̯ ̡̨̛̛̛̦̣̭̱̬̖̱̣̭̦̌̌̐̌̐̚̚
̡̨̛̖̣̬̯̔̌̌
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ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̛̖̦̏̏̔̌ϭ̨̡̨̡̨̛̛̥̭̪̬̱̦̖̥̠̬̬̯̦̔̌̌̌
̡̨̛̛̣̭̱̱̤̪̬̭̯̌̔̌̌̚̚

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯʦ̶̛̬͕̍̌ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣
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ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯʦ̶̛̬͕̍̌ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̧̛̛̛̪̣̦̬̖̬̱̌̌̐̌̔̚

ϯ͘ ʪʫʽʻʰˉʤ͗ˀʫʶʤʿʫˌ˃ʤʻ;ʥ˄ʶʽʦʰʶͿ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔

ʪϯ

ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʥ̡̨̡̛̱̏ ̴̨̡̛̬̖̔̌̍ˌ̨̥̯̌ ̨̨̨̛̪̦̦̌̏̔̔̚
̶̛̬̦̖̐̌ʪ̨̬̭̖̌̌̏

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯʥ̡̨̡̛̱̏ʸ̨̛̣̌̏̓ˁ̨̨̣̦̍̔̌
ϬϲϰͬϴϲϲϵϮϳϯ̛ϬϯϰϲϳϰϮ-127

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ϭ̨̡̨̛̥̖̱̬̯̱̏̔

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ϭ̨̡̨̨̛̛̥̭̪̬̱̦̖̣̖̱̤̪̬̭̯̔̍̌̔̌̌̚

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯʥ̡̨̡̛̱͕̏ʵʶʿʥ̡̱̱̤͕̌ʵʿʯ̨̛̖̣̖̦̣͕

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̧̛̛̪̣̦̬̖̌̌̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̛̬̱͕̐̌̔̚ʪʽʽ͘ʿ̖̹̯̦̌
4. ʪʫʽʻʰˉʤ͗ˀʫʶʤʿʫˌ˃ʤʻ;ʪʤˀʽˁʤʦʤͿ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʪϰ
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬͂̚ʺʯʪ̸̸̨̨̛̬̭̪̬̖̭̯̌̌̏̌̔̌̌

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯʹ̨̛̱̠̖̍̏ʿ̨̛̖̯̬̏̓
ϬϲϰͬϴϲϱϳϳϰϭͬϬϲϰͬϴϲϲϵϯϵϬ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ϭ̨̡̨̛̥̖̱̬̯̱̏̔

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ϭ̨̡̨̨̛̛̥̭̪̬̱̦̖̣̖̱̤̪̬̭̯̔̍̌̔̌̌̚

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯʪ̨̬̭͕̌̌̏̌ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯʪ̨̬̭͕̌̌̏̌ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̌̚
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̧̧̛̛̛̪̣̦̬̖̬̱̌̌̐̌̔̚

5. ʪʫʽʻʰˉʤ͗ˀʫʶʤʥ˄ʶ˄ʹʤ;ʧʤˀʤˌʰͿ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬͂̚ʺʯ̨̨̬̹̖̬̦̖̐̌̌̔̍̌̔
̡̛̣̭̱̌̌̚ʵ̨̡̛̖̣̏͘

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯʧ̛̬̹̌̌ʰ̛̣̓ˁ̛̛̦̹̌
ϬϲϰͬϴϲϲϵϯϮϬ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̡̡̨̛̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̠̖̪̤̱̭̯̖̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯʧ̛̬̹͕̌̌ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯʧ̛̬̹͕̌̌ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̧̛̛̛̪̣̦̬̖̬̱̌̌̐̌̔̚

6. ʪʫʽʻʰˉʤ͗ˀʫʶʤʥ˄ʶ˄ʹʤ ;ʵʫʸʽʦʰʶͿ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬͂̚ʺʯʵ̨̡̨̡̛̛̖̣̣̭̱̏̔̌̌̚
ʥ̨̭̱̯̱

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯˁ̨̨̛̯̠̦̌̏̓ʯ̨̬̦̌
ϬϲϱͬϮϮϬϬϵϯϴ̛̛̣Ϭϯϰϳϰϯ-Ϯϴϵ̛Ϭϲϰͬϴϲϲϵϯϵϭ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̡̡̨̛̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̠̖̪̤̱̭̯̖̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯʵ̨̡̛̖̣͕̏ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯʵ̨̡̛̖̣͕̏ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̧̛̛̛̪̣̦̬̖̬̱̌̌̐̌̔̚
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7. ʪʫʽʻʰˉʤ͗ˀʫʶʤʥ˄ʶ˄ʹʤ;ʥʽˁ˄˃ʤͿ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬͂̚ʺʯʥ̶̨̨̭̱̯̬̪̦̖̌̔
̶̛̭̯̦̖̦̱̹̱̌̌̓ ̡̱̬̖̱ʶ̸̖̬̌

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯʥ̛̣̯̌̓ʯ̨̬̦̌ϬϲϬͬϯϭϱϬϲϰϬ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̡̡̨̛̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̠̖̪̤̱̭̯̖̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯʥ̨̭̱̯͕̌ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯʥ̨̭̱̯͕̌ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̧̛̛̛̪̣̦̬̖̬̱̌̌̐̌̔̚

ϴ͘ ʪʫʽʻʰˉʤ͗ˀʫʶʤ˃˄ˀʰʵʤ ;ˀʤʻʰʸʽʦʰ˖Ϳ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬͂̚ʺʯˀ̨̛̛̦̣̌̏̓

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯˀ̨̛̛̦̣̌̏̓ ʿ̨̛̣̌̏̏̓ˀ̖̌̔
ϬϲϰͬϮϯϬϬϬϳϱͬϬϲϰͬϴϲϲϵϯϵϰ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̡̡̨̛̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̠̖̪̤̱̭̯̖̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̧̛̛̪̣̦̬̖̌̌̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̛̬̱̐̌̔̚

9. ʪʫʽʻʰˉʤ͗ˀʫʶʤ˃˄ˀʰʵʤ;ʦʫʻˋʤʻʰͿ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬͂̚ʺʯʦ̸̛̖̦̦̌͘

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯʦ̸̛̖̦̦̌ʺ̛̬̌ʶ̨̛̱̥̦̌̏̓̚
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Ϭϲϰͬϴϲϲϵ-ϯϴϴ
ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̡̡̨̛̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̠̖̪̤̱̭̯̖̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̧̛̛̪̣̦̬̖̌̌̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̛̬̱̐̌̔̚

ϭϬ͘ ʪʫʽʻʰˉʤ͗ˀʫʶʤ ˃˄ˀʰʵʤ;˃˄ʸʫʮͿ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬͂̚ʺʯ˃̱̣̖̙͘

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯ̯̱̣̖̙ʯ̨̬̦̌ʺ̛̬͕̌̓
ϬϲϰͬϵϲϬϳ-055͕ϬϲϰϵϲϬϳϬϬϱ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̡̡̨̛̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̠̖̪̤̱̭̯̖̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̧̛̛̪̣̦̬̖̌̌̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̛̬̱̐̌̔̚

ϭϭ͘ ʪʫʽʻʰˉʤ͗ˀʫʶʤʶʤʺʫʻʰˉʤ;ʥˀʫʯʽʦʤˉͿ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯͂ ̡̨̬̚ʺʯʥ̶̨̬̖̏̌̚

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯʥ̶̨̬̖̏̌̚ʦ̨̛̱̠̦̌̏̓
ˁ̛̣̹̌̏̌ϬϲϯͬϴϲϳϱϭϬϱ͕Ϭϯϰͬϱϯϯ-ϭϮϲ̛Ϭϲϰͬϴϲϲϵϯϴϳ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̡̡̨̛̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̠̖̪̤̱̭̯̖̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
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̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣
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ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̧̛̛̪̣̦̬̖̌̌̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̛̬̱̐̌̔̚

ϭϮ͘ ʪʫʽʻʰˉʤ͗ˀʫʶʤʿˀʰʪʦʽˀʰˉʤ;ʦʫʻˋʤʻʫͿ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬͂̚ʦ̸̨̨̨̛̖̦̦̖̬̌̔̏̌̔̚
̱̹̱̓̌˃̛̱̬̠̱

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯʦ̸̛̖̦̦̌ʺ̛̬̌ʶ̨̛̱̥̦̌̏̓̚
Ϭϲϰͬϴϲϲϵ-ϯϴϴ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̡̡̨̛̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̠̖̪̤̱̭̯̖̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̧̛̛̪̣̦̬̖̌̌̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̛̬̱̐̌̔̚

ϭϯ͘ ʪʫʽʻʰˉʤ͗ˀʫʶʤʥʽˁ˄˃ʤ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬͂̚ʺʯʥ̨̨̭̱̯̱̹̱̌̔̓̌ʶ̸̖̬̌͘

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯʥ̛̣̯̌̓ʯ̨̬̦̌ϬϲϬͬϯϭϱϬϲϰϬ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̡̡̨̛̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̠̖̪̤̱̭̯̖̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯʥ̨̭̱̯͕̌ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯʥ̨̭̱̯͕̌ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̧̛̛̛̪̣̦̬̖̬̱̌̌̐̌̔̚
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ϭϰ͘ ʪʫʽʻʰˉʤ͗ʿʽ˃ʽʶʥʽʥʽʦʰʶʥʽˁ˄˃ʤ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬͂̚ʺʯʥ̨̨̡̭̱̯̱̹̱̬̖̱̌̔̓̌
ʥ̨̨̭̱̯̱̪̭̣̖ͨʶ̛̥̖̦̖̱̪̬̠̖̌̓ͩ

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯʥ̛̣̯̌̓ʯ̨̬̦̌ϬϲϬͬϯϭϱϬϲϰϬ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̡̡̨̛̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̠̖̪̤̱̭̯̖̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯʥ̨̭̱̯͕̌ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯʥ̨̭̱̯͕̌ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̧̛̛̛̪̣̦̬̖̬̱̌̌̐̌̔̚

ϭϱ͘ ʪʫʽʻʰˉʤ͗ʿʽ˃ʽʶʦˀʸʤʵʤʦ˄ʶʽˁʤʦˉʰ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬͂̚ʺʯʦ̶̡̨̨̛̱̭̱̹̱̌̏̔̓̌
̡̬̖̱ʥ̨̡̨̡̭̱̯̱̱̖̔̓˕̨̛̬̖͂̏̓ʦ̛̖̭̖̣̦̌

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯʦ̶̡̨̛̱̭̌̏ˀ̛̹̌̔̌ʺ̛̯͕̌̓
ϬϲϰͬϭϮϴϮϭϲϵ͕ Ϭϲϰͬϴϲϲϵϯϴϵ͕ Ϭϲϯͬϲϭϱϳϱϴ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̡̡̨̛̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̠̖̪̤̱̭̯̖̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̧̛̛̪̣̦̬̖̌̌̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̛̬̱̐̌̔̚
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ϭϲ͘ ʪʫʽʻʰˉʤ͗ʦ˄ʶʽˁʤʦʤˋʶʤˀʫʶʤ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬͂̚ʺʯʦ̶̡̨̨̛̱̭̱̹̱̌̏̔̓̌
̡̬̖̱ʥ̨̡̨̭̱̯̱̔ʶ̡̛̣̌

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯʦ̶̡̨̛̱̭̌̏ˀ̛̹̌̔̌ʺ̛̯͕̌̓
ϬϲϰͬϭϮϴϮϭϲϵ͕ Ϭϲϰͬϴϲϲϵϯϴϵ͕ 0ϲϯͬϲϭϱϳϱϴ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̡̡̨̛̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̠̖̪̤̱̭̯̖̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̧̛̛̪̣̦̬̖̌̌̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̛̬̱̐̌̔̚

ϭϳ͘ ʪʫʽʻʰˉʤ͗ˀʫʶʤʺʰˁʤˋʤ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬͂̚ʺʯˁ̨̡̛̛̯̠̦ʽ̶̬̹̌̌

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯˁ̨̡̛̯̠̦ʪ̡̨̬̌ʸ̸̛̱̓
Ϭϲϯͬϯϳϭϭϯϳ͕ʺʯʽ̶̬̹̌̌ʻ̯̹̌̌̌ʿ̛̠̖̌̏̓
Ϭϲ4/ϬϲϭϮϳϳϱ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̡̡̨̛̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̠̖̪̤̱̭̯̖̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̧̛̛̪̣̦̬̖̌̌̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̛̬̱̐̌̔̚
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ϭϴ͘ ʪʫʽʻʰˉʤ͗ʺʤʸʤˀʫʶʤ;ʧ͘˃ˀʫˌʼʫʦʰˉʤͿ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬͂̚ʺʯʧ͘˃̶̧̛̬̖̹̖̍̌

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯʺ̨̛̣̹ʥ̨̛̙̓ ϬϲϯϴϵϬϴϬϳϴ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̡̡̨̛̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̠̖̪̤̱̭̯̖̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̧̛̛̪̣̦̬̖̌̌̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̛̬̱̐̌̔̚

ϭϵ͘ ʪʫʽʻʰˉʤ͗ʧˀʤʥʽʦʤˉ;ˁ˃ʽʵʻʰʶͿ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬͂̚ʺʯˁ̨̡̛̯̠̦

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯˁ̨̡̛̯̠̦ʸ̸̛̱̓ʪ̡̨̬̌
Ϭϲϰͬϴϲϲϵϯϵϱ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̡̡̨̛̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̠̖̪̤̱̭̯̖̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̧̛̛̪̣̦̬̖̌̌̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̛̬̱̐̌̔̚
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ϮϬ͘ ʪʫʽʻʰˉʤ͗ʦˀʥʰˋʶʤˀʫʶʤ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬͂̚ʺʯʦ̶̛̬̍̌

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯʦ̶̛̬̍̌Ḍ̛̦̌ˀ̨̛̠̖͕̌̔̏̓
Ϭϲ4/ϴϲϲϵϮϯϯ

ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̌̌̏̌̌̏̌̏ ̡̡̨̛̠̖̪̤̱̭̯̖̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̧̛̛̪̣̦̬̖̌̌̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̛̬̱̐̌̔̚

Ϯϭ͘ ʪʫʽʻʰˉʤ͗ʿʽ˃ʽʶʥʤʸʤʥʤʻʤˉ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬̥͂̚̚ʦ̶̛̛̬̍̌ʤ̶̨̬̦̖̣̌͂̏̌
̨̧̨̡̨̡̖̠̖̱̖̥̖̣̱̯̱̹̱̬̖̱̐̔̔̔̌̔̓̌
ʶ̶̶̨̨̛̱̬̹̦̱̖̣̥̖̤̖̦̍̔̌̏̚͘

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯʦ̶̛̬̍̌ʺ̛̣̦̌ˀ̨̛̠̖͕̌̔̏̓
Ϭϲ4/ϴϲϲϵϮϯϯ

ʯ̸̶̡̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̥̖̦̖̦̬̱̌̔̐̏̔̌
ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̡̡̨̛̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̠̖̪̤̱̭̯̖̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̧̛̛̪̣̦̬̖̌̌̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̛̬̱̐̌̔̚
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22.ʪʫʽʻʰˉʤ͗ʿʽ˃ʽʶʶʤʺʫʻʤˉ
ˌ̴̶̨̛̛̬̖̦̖̌̔
ʥ̶̨̨̛̛̛̛̣̙̪̭̖̦̖̔

ʻ̨̡̨̨̡̨̛̖̱̬̖̖̦̬̯̬̥͂̚̚ʦ̶̛̛̬̍̌ʤ̶̨̬̦̖̣̌͂̏̌
̨̧̨̡̨̨̨̡̖̠̖̱̖̥̖̣̱̯̱̹̱̪̯̐̔̔̔̌̔̓̌ʵ̶̛̖̣̦̌
̨̨̖̣̥̱̬̖̖̦̔͂͘

ʪ̸̶̨̡̡̨̨̛̛̛̖̦̬̱̣̏̔̌

ʿ̡̛̬̖̭̖̦̭̖̯̔̔̌̏̌ʺʯʦ̶̛̬̍̌ʺ̛̣̦̌ˀ̨̛̠̖͕̌̔̏̓
Ϭϲ4/ϴϲϲϵϮϯϯ

ʯ̸̶̡̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̥̖̦̖̦̬̱̌̔̐̏̔̌
ʶ̨̧̨̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̬̖̦̖̌̐̌̔̏̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̡̡̨̛̛̠̪̪̣̖͕̪̪̣̦̖̹̖͕̠̖̪̤̱̭̯̖̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̹̖̠̦̯̖̦̯̖̯̦̥̖̬̦̥̖̣̱̭̣̌̐̌̌̔̌̏̔̏̌̚

ʶ̨̧̛̛̬̯̖̬̠̱̥̪̬̣̹̖̖̦̬̖̦̖̌̐̌̏̌̔̚
̨̨̨̬̦̖̪̪̣̔̍̌̔̌̏̌

ʻ̨̨̡̛̛̠̪̠̪̪̣̦̖̹̖̱̙̖̬̖̥̖̦̌̌̏̌̌̏̌̌̏̔̐̏̌
̧̨̨̨̛̯̬̠̱̤̪̬̭̯̭̯̠̌̌̌̔̌̌̏̔̌̌̚͘

ʽ̧̨̨̖̖̖̖̭̤̍̍͂̍̌̚

ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣

ʽ̧̨̛̖̖̖̖̣̯͕̥̯̖̬̠̣͕̪̬̖̥̖̍̍͂̌̌̌̌̌̌̚ ʺʯ͕ʵʶʿʥ̡̛̱̱̤̌ʯ̨̛̖̣̖̦̣͕ʵʿ̧̛̛̪̣̦̬̖̌̌̌̚
̵̶̛̛̛̥̖̦̠̖̌̌͗̚
̧̛̬̱̐̌̔̚

Ɂɚ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɟ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɨɞɟʂɤɭ ɜɟɡɚɧɨɦ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ
ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɚ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɧɚɞ ɩɨɦɟɧɭɬɢɦ ɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭɤɚɠɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɨʁɚɜɟ
ɩɨɩɥɚɜɧɨɝɬɚɥɚɫɚɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɫɚɜɟɬɚɦɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɧɚɤɨʁɟɦɫɟɧɚɥɚɡɢɩɪɟɬɦɟɬɧɢɜɨɞɨɬɨɤɞɨɛɢʁɚ
ɧɚɞɠɟɧɨɫɬɧɚɞ ɪɭɤɨɜɨʃɟɦɬɨɦɞɟɨɧɢɰɨɦɚɤɬɢɜɢɪɚɪɟɫɭɪɫɟɢɩɪɚʄɟʃɟɫɬɚʃɚɧɚɜɨɞɨɬɨɤɭ ɚɩɪɟɦɚ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ ɡɚ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟ ɪɟɞɨɜɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɚʁɚɜɚ ɩɨɩɥɚɜɟ ɩɨɩɥɚɜɧɟ
ɤɢɲɟʁɚɤɟɩʂɭɫɤɨɜɢɬɟɤɢɲɟʁɚɤɨɝɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚɧɚɦɟɪɨɞɚɜɧɨɦɞɟɥɭɫɥɢɜɚ ɢɩɪɨɝɥɚɲɟʃɟɜɚɧɪɟɞɧɟ
ɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɭɫɥɭɱɚʁɭɧɚʁɚɜɟɢɩɨʁɚɜɟɩɨɩɥɚɜɧɟɤɢɲɟɞɭɠɟɝɜɪɟɦɟɧɚɬɚʁɚʃɚɭɡɞɚʂɢɩɨɪɚɫɬ
ɜɨɞɨɫɬɚʁɚ

III.

ɇȺɁɂȼɂɉɊȿȾɍɁȿȶȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɂɈȾȽɈȼɈɊɇɂɏɅɂɐȺɄɈȳȺȼɊɒȿ
ɉɊɈȽɅȺɒȿȵȿɂɍɄɂȾȺȵȿɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɩɥɚɧɚ

1. ɍɬɜɪɻɢɜɚʃɟɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɜɟʄɢɯ ɩɨɩɥɚɜɚ ɛɢʄɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢ ɤɚɞɪɨɜɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ȳȼɉ ɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ
ȼɉɐ Ɇɨɪɚɜɚ ɇɢɲ Ɋȳ Äȼɟɥɢɤɚ Ɇɨɪɚɜɚ³ ȶɭɩɪɢʁɚ ȺȾ ȼɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɚ³ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ ɉɚɥɚɧɤɚ
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ȳɄɉ Ȼɭɤɭʂɚ" Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ, ȼɚɬɪɨɝɚɫɧɨ-ɫɩɚɫɢɥɚɱɤɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ Ɇɍɉ-ɚ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɩɪɢɜɚɬɧɢɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɰɢɢɭɝɪɨɠɟɧɟɦɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
2. Ɋɚɫɩɨɞɟɥɚɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ
ɈɞɛɪɚɧɨɦɨɞɩɨɩɥɚɜɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɪɭɤɨɜɨɞɢɝɥɚɜɧɢɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭɢɭɨɤɜɢɪɭɨɜɥɚɲʄɟʃɚɭɬɜɪɻɟɧɢɯɡɚɤɨɧɨɦ
ɇɟɩɨɫɪɟɞɧɭɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟɒɬɚɛɡɚ
ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɤɨɝɚ ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɢ ɩɨɦɨʄɧɢɰɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɢ ɫɚɜɟɬɚ ɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɡɚɭɝɪɨɠɟɧɚɧɚɫɟʂɟɧɚɦɟɫɬɚ.
Ɉɞɛɪɚɧɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɫɟ ɢ ɜɪɲɢ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɫɬɟɩɟɧɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɚ ɩɪɟɦɚ
ɫɥɟɞɟʄɢɦɮɚɡɚɦɚɩɪɢɩɪɟɦɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭ, ɪɟɞɨɜɧɚɨɞɛɪɚɧɚ ɢɜɚɧɪɟɞɧɚɨɞɛɪɚɧɚ.
Ɉɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɮɚɡɚɦɚ ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚ ɫɜɨʁɨɦ
ɧɚɪɟɞɛɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɜɨɞɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɫɟɤɬɨɪɫɤɨɝ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɭɫɥɨɜɢɦɚɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚɭɬɜɪɻɟɧɢɦɈɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦɩɥɚɧɨɦɨɞɛɪɚɧɟɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɢɨɬɨɦɟɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚɝɥɚɜɧɨɝɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɜɨɞɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ ɢ ɫɟɤɬɨɪɫɤɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚ
ɭɤɢɧɟ ɩɨʁɟɞɢɧɭ ɮɚɡɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɩɪɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɟ ɞɨɫɬɢɝɧɭ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɭɬɜɪɻɟɧɢ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɚɤɨ ɡɚɤʂɭɱɢ ɞɚ ɫɬɚʃɟ ɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ
ɯɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɟ ɩɪɢɥɢɤɟ ɬɨ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚʁɭ ɇɚɪɟɞɛɭ ɨ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɭ ɢ ɩɪɟɫɬɚɧɤɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɜɨɞɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɭɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɤɨʁɢɨɬɨɦɟɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɨɩɲɬɢɧɟ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɢɦɟɧɭʁɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɲɬɚɛ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɒɬɚɛɨɦ
ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɫɜɨʁɟ ɩɨɦɨʄɧɢɤɟ ɡɚ ɫɜɚɤɨ ɧɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɟ ɫɚɜɟɬɚ ɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭʁɟɞɧɨ ɢ ɞɟɨɧɢɱɤɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɢ ɞɟɨɧɢɰɟ ɜɨɬɨɤɚ ɧɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɨʁ ɦɟɫɧɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ. ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɰɢɫɚɜɟɬɚɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚɢɦɟɧɭʁɭʁɟɞɧɨɝɢɥɢɜɢɲɟɡɚɦɟɧɢɤɚ ɨɫɦɚɬɪɚɱɚ .
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɜɪɲɢ
ɧɚɪɨɱɢɬɨɫɥɟɞɟʄɟɩɨɫɥɨɜɟ
a) ɋɚɪɚɻɭʁɟ ɫɚ ɩɨɦɨʄɧɢɤɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ȳȼɉ ɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ ȼɉɐ
Ɇɨɪɚɜɚ ɇɢɲ Ɋȳ „ȼɟɥɢɤɚ Ɇɨɪɚɜɚ ȶɭɩɪɢʁɚ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ
ɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚɜɨɞɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟɆɨɪɚɜɚɁɨɪɚɧɚɋɬɚɧɤɨɜɢʄɧɚɬɟɥɛɪɨʁ40-4083 ɢ ɫɟɤɬɨɪɫɤɨɝ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ȺȾ ȼɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɚ³ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ
ɉɚɥɚɧɤɚ ɉɟɬɪɚ ɀɢɜɨʁɢɧɨɜɢʄ ɧɚ ɬɟɥ ɛɪɨʁ 9/829-44- ɢ Ɇɢɥɚɧ Ɇɢʂɤɨɜɢʄ ɦɨɛ
069/829-44-39
b) Ʉɨɨɪɞɢɧɢɪɚɪɚɞɩɨɦɨʄɧɢɤɚɭɧɚɫɟʂɟɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚ
c) ɉɪɢɤɭɩʂɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɫɚ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɢɯ ɢ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɒɬɚɛ ɡɚ
ɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ,
d) ɉɪɟɞɥɚɠɟ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɲɬɚɛɭ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɭɜɨɻɟʃɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɫɬɟɩɟɧɚ
ɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɜɚɧɪɟɞɧɨɫɬɚʃɟɢɢɡɞɚɜɚʃɟɧɚɪɟɞɛɟɨɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɭɦɟɪɚ
ɧɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɭɪɚɞɧɟɫɧɚɝɟɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɞɪɭɝɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɉɨɦɨʄɧɢɰɢ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ (ɞɟɨɧɢɱɤɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɢ),
ɜɪɲɟɧɚɪɨɱɢɬɨɫɥɟɞɟʄɟɩɨɫɥɨɜɟ
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a) ɋɩɪɨɜɨɞɟɧɚɪɟɞɛɟɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɧɮɨɪɦɢɲɭɝɚɨɫɬɚʃɭ
ɧɚɬɟɪɟɧɭ
b) ȼɨɞɟ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɨ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɦɟɪɚɦɚ ɢ ɭɬɪɨɲɟɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ
ɫɢɫɬɟɦɚɡɚɲɬɢɬɟɢɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɨɞɩɨɩɥɚɜɚ,
c) ɉɨɞɧɨɫɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɭ ɩɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɚ ɩɨ
ɩɨɬɪɟɛɢɢɭɬɨɤɭɨɞɛɪɚɧɟ
d) ȼɨɞɟɞɧɟɜɧɢɤɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
Ɂɚɦɟɧɢɰɢ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɫɦɚɬɪɚɱɢ ɜɪɲɟ
ɧɚɪɨɱɢɬɨɫɥɟɞɟʄɟɩɨɫɥɨɜɟ
a) ȼɪɲɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɫɦɚɬɪɚʃɟ ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɬɚɱɤɚ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚ ɢ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʁɭ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɆɁ
b) ɉɪɟɞɥɚɠɭɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɢɦɟɪɚɧɚɫɜɨɦɬɟɪɟɧɭ
c) Ɉɪɝɚɧɢɡɭʁɭɢɪɭɤɨɜɨɞɟɯɢɬɧɢɦɪɚɞɨɜɢɦɚɢɦɟɪɚɦɚɭɫɜɨɦɪɟʁɨɧɭɩɨɧɚɥɨɝɭɩɨɦɨʄɧɢɤɚ
d) ɂɡɜɟɲɬɚɜɚʁɭ ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ ɨ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɢ ɜɨɞɟ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɨ ɫɬɚʃɭ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨɦʂɭɞɫɬɜɭɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɢɢɞɪ
ɉɨɦɨʄɧɢɰɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢɦɟɧɭʁɭ ɡɚɦɟɧɢɤɟ ɨɫɦɚɬɪɚɱɟ  ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ
ɲɬɨ ɜɪɲɟ ɢɡɛɨɪ ɫɚɜɟɫɧɢɯ ɥɢɰɚ ɫɚ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟɦ ɧɚɞɨɦɚɤ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ
ɜɨɞɨɬɨɤɭ ɲɬɨ ʄɟ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɪɟɞɨɜɧɨ ɩɪɚʄɟʃɟ ɫɬɚʃɚ ɉɨɦɨʄɧɢɤ ɦɨɠɟ ɢɦɚɬɢ ʁɟɞɧɨɝ ɢɥɢ ɜɢɲɟ
ɡɚɦɟɧɢɤɚɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɛɪɨʁɚɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚɢɞɟɨɧɢɰɚɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɉɨɦɨʄɧɢɤɚɤɨʁɢɩɨɤɪɢɜɚɫɜɟ
ɤɪɢɬɢɱɧɟɜɨɞɨɬɨɤɨɜɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɆɁɩɨɞʃɟɝɨɜɨɦɧɚɞɥɟɠɧɨɲʄɭɁɚɦɟɧɢɰɢ ɦɨɝɭɚɥɢɧɟɦɨɪɚʁɭ
ɛɢɬɢɲɟɮɨɜɢɦɟɫɧɟɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɟɆɁɉɨɦɨʄɧɢɰɢɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɟɫɭ
ɞɭɠɧɢɞɚɭɪɨɤɭɨɞɞɚɧɚɨɞɭɫɜɚʁɚʃɚɈɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɚɢɦɟɧɭʁɭɡɚɦɟɧɢɤɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɛɪɨʁɟɦ
ɤɪɢɬɢɱɧɢɯ ɞɟɨɧɢɰɚ ɢ ɞɚ ɢɫɬɢ ɞɨɫɬɚɜɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɢ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɡɚ
ɩɪɢʁɟɦɭɩɨɡɨɪɟʃɚ
Ʌɢɰɟɡɚɞɭɠɟɧɨɡɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟʁɚɜɧɨɫɬɢ ɆɢɥɨɫɚɜɆɢɥɨʁɟɜɢʄ ɫɚɬɟɥɟɮɨɧɨɦ-371
ɩɨɞɧɚɞɡɨɪɨɦɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɨɛɚɜʂɚɫɥɟɞɟʄɟɩɨɫɥɨɜɟ
a) ɉɪɚɬɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚ ɫɜɟ ɢɡɜɟɲɬɚʁɟ ȳȼɉ ɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ ȼɉɐ
Ɇɨɪɚɜɚ ɇɢɲ Ɋɚɞɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ȼɟɥɢɤɚ Ɇɨɪɚɜɚ ȶɭɩɪɢʁɚ ȺȾ ȼɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɚ³
ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚɉɚɥɚɧɤɚ ɢɯɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɟɫɥɭɠɛɟɢɭɩɨɡɧɚʁɟɫɟɫɚʃɢɦɚ
b) Ⱦɚʁɟɨɛɚɜɟɲɬɟʃɚɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚʁɚɜɧɨɝɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ
c) Ɉɞɪɠɚɜɚɜɟɡɭɫɚɰɟɧɬɪɢɦɚɡɚɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟɢɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɡɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɭ ɧɚʁɤɪɚʄɟɦ ɪɨɤɭ ɢɡɜɪɲɢʄɟ ɭɞɚʂɚɜɚʃɟ ɥɢɰɚ ɤɨʁɟ
ɧɟɫɚɜɟɫɧɨɢɥɢɧɟɫɬɪɭɱɧɨɨɛɚɜʂɚɩɨɜɟɪɟɧɟɩɨɫɥɨɜɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɥɢɧɚɞɪɭɝɢɧɚɱɢɧɲɬɟɬɧɨ
ɭɬɢɱɟɧɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɞɛɪɚɧɟɢɫɦɟɧɢɬɢɝɚɫɚɞɭɠɧɨɫɬɢɧɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭɦɟɪɚɡɚɲɬɢɬɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɦɟɧɢɨ ɫɚ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɥɢɰɚ ɞɭɠɚɧ ʁɟ ɞɚ ɧɚ ʃɢɯɨɜɨ ɦɟɫɬɨ ɨɞɦɚɯ
ɩɨɫɬɚɜɢɞɪɭɝɚɥɢɰɚ
ɋɜɟ ɜɪɟɦɟ ɬɪɚʁɚʃɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ Ƚɥɚɜɧɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɨɞɛɪɚɧɟ ʁɟ ɭ
ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɫɚ ɤɨɦɚɧɞɚɧɬɨɦ ɒɬɚɛɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɦ ɨɩɲɬɢɧɟ  ɢ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢɦ
ɜɟʄɟɦ ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɞɭɠɚɧ ʁɟ ɞɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɲɬɚɛɭ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɦ ɜɟʄɭ ɨɞɧɨɫɧɨ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ  ɞɚɧɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚɧɚɫɬɚɥɨʁɲɬɟɬɢɢɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɦɫɧɚɝɚɦɚɢɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɭɩɨɫɬɭɩɤɭɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
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ȺɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɭʂɭɞɫɬɜɭɢɬɟɯɧɢɰɢɭɜɚɧɪɟɞɧɢɦɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚȳɄɉ
"Ȼɭɤɭʂɚ", Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɢɞɪɭɝɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚ
ȳɄɉ "Ȼɭɤɭʂɚ" Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɚɧɝɚɠɨɜɚɥɚ ɛɢ ɫɜɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨ ʂɭɞɫɬɜɨ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɭ
ɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɤɚɨ ɢ ɫɚɧɢɪɚʃɭ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɨɞ ɲɬɟɬɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚɧɟɥɚ Ɍɚɤɨɻɟ
ɫɧɚɛɞɟɜɚɥɨɛɢɝɪɚɻɚɧɟɜɨɞɨɦɢɡɰɢɫɬɟɪɧɢɞɨɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢʁɟɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ
ʿ̵̸̵̨̡̡̨̨̛̛̛̛̬̖̣̖̥̯̖̬̠̣̦̯̖̦̭̬̖̭̯̠̥̬̭̪̣̙̖̐̔̌̌̔̌̏̌̌̌̌ʵʶʿΗʥ̡̱̱̤̌Η͕ʤ̶̨̡̨̬̦̖̣͕̠̌͂̏̌̌
̨̨̨̨̨̛̛̛̛̥̱̯̦̙̦̱̹̯̯̪̪̣̐̍̌̐̏̌̌̌̔̌̏̌̚
ˀ̖̔͘

ʻ̵̸̨̡̨̛̛̛̥̯̖̬̠̣̦̯̖̦̭̬̖̭̯̌̏̌̌̐̔̏̌̚

ʥ̨̡̨̬̠̥̌̔̌

ˁ̨̯̬̭̯̌;̨̛̦̐̔̌Ϳ

̨̬̠̍
ϭ͘

ʶ̛̯̖̬̪̣̬̌̌

1

ϴ

2

ˁ̡̧̛̛̪̥̌

1

12

ϯ͘

˃̡̨̬̯̬̌ϱϳϳ

2

ϲ-24

ϰ͘

ʶ̨̨̥̪̬̖̭̬

1

5

ϱ͘

ʶ̨̛̥̦̭̥̖̬̌̓̌

2

ϱ͕Ϯϭ

ϲ͘

ʤ̸̶̨̛̛̛̱̯̭̯̣̌

1

11

ϳ͘

ˉ̨̛̭̯̖̬̦̱̌̌̏̔̚

2

34-32

ϴ͘

ʸ̛̦̌̔̌̏̌

2

ϵ͕ϱ

ϵ͘

ʶ̨̛̥̦̌ˇʤʿϯϬ-35

1

ϵ

ϭϬ͘

ʿ̸̡̨̛̛̱̯̦̣̌̏̌̚

2

ϵ͕ϭϬ

ϭϭ͘

ʿ̱̥̪̖

2

11

ϭϮ͘

ʿ̨̱̥̪̖̪̯̪̠̱̖̌̌̓

2

11

13

ʸ̨̨̡̨̧̛̛̛̛̬̯̬̠̭̪̬̖̥̭̪̯̖̌̍̌̌̌̌̏̌̚
̨̖̏̔

1

Ʉɨɧɬɚɤɬ ɨɫɨɛɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȳɄɉ ȻɭɤɭʂɚȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɂɜɚɧ Ʉɚɪɚɞɢɧɨɜɢʄ Ʉɨɧɬɚɤɬ
ɬɟɥɟɮɨɧɢɥɢ
ɉɨɪɟɞ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ȳɄɉ Ȼɭɤɭʂɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɫɭ ɢ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɟɢɡɨɫɬɚɜɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ȼɚɬɪɨɝɚɫɧɨɫɩɚɫɢɥɚɱɤɟʁɟɞɢɧɢɰɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɢɬɨɦɨɬɨɪɧɟɩɭɦɩɟɡɚɜɨɞɭɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟɩɭɦɩɟ
ɡɚɜɨɞɭɢɩɪɟɬɟʄɚɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɜɨɡɢɥɚɚɥɚɬɢɢɫɥ

115

116
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ɉɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɨɬɤɥɚʃɚʃɚ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ ɛɢʄɟ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɚ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɢ
ɮɢɡɢɱɤɢɯɥɢɰɚɫɚɩɨɞɪɭɱʁɚɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɭɫɤɥɚɞɭɫɚɜɚɠɟʄɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚɢɡɨɜɟɨɛɥɚɫɬɢ
ɋɜɢɫɭɛʁɟɤɬɢɤɨʁɢɫɭɭɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɩɥɚɧɭɭɤʂɭɱɟɧɢɡɚɨɞɪɟɻɟɧɟɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɞɭɠɧɢ ɫɭ ɞɚ ɢɯ ɢɡɜɪɲɚɜɚʁɭ ɫɬɪɭɱɧɨ ɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɜɚɠɟʄɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚ

IV.
1.

ɇȺɑɂɇɂȾȿɅɈȼȺȵȺɍɋɅɍɑȺȳɍɉɈɉɅȺȼȺ
ɍɩɨɡɨɪɚɜɚʃɟ

1.1.

ɍɨɱɚɜɚʃɟɩɨɩɥɚɜɟɢɩɪɨɝɧɨɡɚ
Ɂɚ ɥɨɤɚɥɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɩɪɢʁɟɦ ɭɩɨɡɨɪɟʃɚ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɫɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɞɟɠɭɪɧɟ ɫɥɭɠɛɟ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ Ɉɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɫɚ ɛɪɨʁɟɦ ɬɟɥɟɮɨɧɚ /8669104 ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɤɨɪɢɲʄɟʃɚɬɟɥɟɮɨɧɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚɫɟɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚɩɪɟɤɨɪɚɞɢɨɫɬɚɧɢɰɟɢɡɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯɜɟɡɚ.
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɫɚɜɟɬɚɆɁɡɚɞɭɠɟɧɢɫɭɞɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨɨɛɚɜɟɫɬɟɥɨɤɚɥɧɢɰɟɧɬɚɪɡɚɩɪɢʁɟɦ
ɭɩɨɡɨɪɟʃɚ ɨ ɩɨɪɚɫɬɭ ɜɨɞɨɫɬɚʁɚ ɧɚ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢɦɚ ɧɚ ɫɜɨʁɢɦ ɬɟɪɟɧɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɨɩɲɬɟɦ ɫɬɚʃɭ
ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɢɩɨɞɪɭɱʁɚɢɩɨɫɬɨʁɚʃɟɨɤɨɥɧɨɫɬɢɤɨʁɢɦɨɝɭɫɬɜɨɪɢɬɢɢɡɥɢɜɚʃɟɜɨɞɨɬɨɤɚ
ɡɚɤɪɱɟʃɟɤɨɪɢɬɚɢɫɥ

ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɩɪɟɬʃɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɟ ɢɥɢ ɩɨɩɥɚɜɚ ɞɟɫɢ ɜɚɧ ɪɚɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ ɫɟ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧ ɛɪɨʁ 064/ ɢɥɢ ɩɪɟɤɨ ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ –
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɧɚɛɪɨʁɬɟɥɟɮɨɧɚɢɥɢ192.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɫɚ ɬɟɪɟɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɜɪɲɢ
ʃɢɯɨɜɭɩɪɨɜɟɪɭɤɨɞɫɥɟɞɟʄɢɯɢɡɜɨɪɚ
- ȳȼɉ ɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ ȼɉɐ Ɇɨɪɚɜɚ ɇɢɲ Ɋȳ Äȼɟɥɢɤɚ Ɇɨɪɚɜɚ³ ȶɭɩɪɢʁɚ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧ
ɩɨɦɨʄɧɢɤɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ ɜɨɞɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ Ɇɨɪɚɜɚ Ɂɨɪɚɧɚ ɋɬɚɧɤɨɜɢʄ ɛɪɨʁ
064/840-40-8 ɢ ɫɟɤɬɨɪɫɤɨɝ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ȺȾ ȼɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɚ³ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ
ɉɚɥɚɧɤɚɉɟɬɪɚɀɢɜɨʁɢɧɨɜɢʄɧɚɬɟɥɛɪɨʁ069/829-ɤɚɨɢɡɚɦɟɧɢɤɚɫɟɤɬɨɪɫɤɨɝɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ
ȳɨɫɚɆɢɬɢʄɧɚɬɟɥ-44-05.

(ɂɦɟɧɚɨɞɝɨɜɨɪɧɢɯɫɟɤɬɨɪɫɤɢɯɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚɢʃɢɯɨɜɢɛɪɨʁɟɜɢɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɇɚɪɟɞɛɨɦɨɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚ.
ɝɨɞɢɧɭɤɨʁɭ ʁɟɞɨɧɟɨɆɢɧɢɫɬɚɪɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɨɞ. Ɏɟɛɪɭɚɪɚɝɨɞɢɧɟ ɛɪ00-00324/2017-07" .)
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɢɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɫɚɫɜɨʁɢɦɩɨɦɨʄɧɢɤɨɦɩɪɨɜɟɪɚɜɚ
ɞɨɛɢʁɟɧɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɢɢɡɥɚɫɤɨɦɧɚɬɟɪɟɧ
ʻ̴̶̨̨̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̯̖̬̯̬̠̪̹̯̦̖̦̖̪̭̯̠̖̣̣̦̖̬̖̖̬̖̦̯̦̖̥̖̬̦̖̹̦̖̭̯̦̖͕̯̖̭̖̌̌̏̔̌
̴̶̸̨̨̡̨̛̛̛̛̠̖̦̖̦̬̥̠̖̯̱̥̖̭̱̭̯̖̦̔̍̌̌̏͘
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ɉɪɢɩɪɨɝɧɨɡɚɦɚɊɏɆɁɨɢɡɭɡɟɬɧɨɜɟɥɢɤɢɦɤɨɥɢɱɢɧɚɦɚɩɚɞɚɜɢɧɚɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɨɞɛɪɚɧɟɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ ɧɚɥɚɠɟ ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɟ ɨɫɦɚɬɪɚɱɚ ɜɨɞɨɫɬɚʁɚ ɧɚ ɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚ ɢ ɨɞɪɟɻɭʁɟ
ɭɱɟɫɬɚɥɨɫɬ ɨɫɦɚɬɪɚʃɚ Ɂɚ ɨɫɦɚɬɪɚɱɟ ɫɟ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɡɚɦɟɧɢɰɢ ɞɟɨɧɢɱɤɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚɤɨʁɢɜɢɡɭɟɥɧɨɨɫɦɚɬɪɚʁɭɜɨɞɨɫɬɚʁɢɞɨɫɬɚɜʂɚʁɭɩɨɜɪɚɬɧɭɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɭɥɨɤɚɥɧɨɦɰɟɧɬɪɭɡɚ
ɩɪɢʁɟɦɭɩɨɡɨɪɟʃɚ
ɍɫɥɭɱɚʁɭɞɚɫɭɩɨɜɪɚɬɧɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨɞȳȼɉɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟȼɉɐɆɨɪɚɜɚ ɇɢɲɬɚɤɜɟɞɚ
ɫɟ ɨɱɟɤɭʁɟ ɧɚɢɥɚɡɚɤ ɩɨɩɥɚɜɧɨɝ ɬɚɥɚɫɚ ɜɟʄɟɝ ɨɛɢɦɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚ ɫɟ ɲɬɚɛ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ ɪɚɞ
ɬɨɤɨɦɱɚɫɚ
ɋɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɞɜɚɞɟɫɟɬɱɟɬɜɨɪɨɱɚɫɨɜɧɨɝ ɪɚɞɚ ɨɛɚɜɟɡɟ ɨɫɦɚɬɪɚɱɚ ɫɭ ɞɚ ɫɜɚɤɚ ɞɜɚ ɫɚɬɚ
ʁɚɜʂɚʁɭɨɫɬɚʃɭɜɨɞɨɫɬɚʁɚȳɚɜʂɚʃɟʁɟɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɢɥɢɪɚɞɢɨɫɬɚɧɢɰɨɦɢɡɦɟɫɧɟɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ
ɋɚ ɨɫɦɚɬɪɚʃɟɦ ɫɟ ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɧɚɤɨɧ ɧɚɥɨɝɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ
1.2.

Ɉɝɥɚɲɚɜɚʃɟɭɩɨɡɨɪɟʃɚ

ɍɩɨɡɨɪɟʃɚ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɫɚɦɟɪɟɧɚ ɫɚ ɨɱɟɤɢɜɚɧɨɦ ʁɚɱɢɧɨɦ ɩɨɩɥɚɜɟ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɚ ɢ
ɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɚɫɚɊɏɆɁɚɭɬɜɪɻɟɧɚɨɞɫɬɪɚɧɟɲɬɚɛɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɉɪɢ ɩɪɨɝɧɨɡɚɦɚ ɨ ɜɟʄɢɦ ɩɨɩɥɚɜɧɢɦ ɬɚɥɚɫɢɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨ ɦɨɝɭʄɢɦ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɦɚ ɢ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɫɟ ɩɪɟɧɨɫɟ ɒɬɚɛɭ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɢ
ɧɚɞɥɟɠɧɢɦ ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ ɭɤʂɭɱɟɧɢɦ ɭ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ȳɄɉ Ȼɭɤɭʂɚ ȳɉ
ÄȾɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ³ Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɫɬɚɧɢɰɚ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ȼɚɬɪɨɝɚɫɧɨ-ɫɩɚɫɢɥɚɱɤɚʁɟɞɢɧɢɰɚɆɍɉ-ɚȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ 
ɍɤɨɥɢɤɨɫɟɩɪɨɰɟɧɢɞɨɥɚɡɚɤɩɨɩɥɚɜɧɨɝɬɚɥɚɫɚɭɪɨɤɭɜɟʄɟɦɨɞɞɜɚɱɚɫɚɩɨɪɭɤɚɫɟɭɩɭʄɭʁɟ
ɭɩɢɫɚɧɨʁɮɨɪɦɢ- ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟɭɫɭɩɪɨɬɧɨɦɫɟɭɩɭʄɭʁɟɬɟɥɟɮɨɧɨɦɨɱɟɦɭɫɟɫɚɱɢʃɚɜɚɫɥɭɠɛɟɧɚ
ɛɟɥɟɲɤɚ
Ɉɛɚɜɟɲɬɟʃɚ ɲɚʂɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɩɪɟɤɨ ɤɭɪɢɪɚ ɚ ɞɨɫɬɚɜɧɢɰɟ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɩɨɬɩɢɫɚɧɟ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚɨɜɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɉɨ ɩɪɢʁɟɦɭ ɢ ɩɪɨɜɟɪɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɫɚ ɬɟɪɟɧɚ ɜɪɲɢ ɫɟ ɢ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɨ
ɧɚɢɥɚɡɟʄɨʁɨɩɚɫɧɨɫɬɢɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
Ɂɚ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚʃɟ ɢ ɩɥɚɫɢɪɚʃɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɫɟ ɥɢɰɟ ɡɚɞɭɠɟɧɨ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
ʁɚɜɧɨɫɬɢɩɪɢɈɩɲɬɢɧɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɆɢɥɨɫɚɜɆɢɥɨʁɟɜɢʄɫɚɛɪɨʁɟɦɬɟɥɟɮɨɧɚ
064/8669371ɚɧɚɨɫɧɨɜɭɞɨɛɢʁɟɧɨɝɧɚɥɨɝɚɨɞɄɨɦɚɧɞɚɧɬɚɒɬɚɛɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ.
Ʌɢɰɟɡɚɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɞɨɫɬɚɜʂɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨɧɚɢɥɚɡɟʄɢɦɨɩɚɫɧɨɫɬɢɦɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
- ɥɨɤɚɥɧɨʁɪɚɞɢɨɫɬɚɧɢɰɢ
- ɲɟɮɨɜɢɦɚɦɟɫɧɢɯɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɤɚɤɨɛɢɭɫɦɟɧɨɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚɥɢɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ
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ȿɜɚɤɭɚɰɢʁɚɢɫɩɚɫɚɜɚʃɟ

ɍ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɢ ɨɛɢɦɚ ɩɨɩɥɚɜɧɨɝ ɬɚɥɚɫɚ ɲɬɚɛ ɡɚ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ ɨɞɛɪɚɧɨɦ ɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚʄɟɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨɭɪɚɞɢɬɢɫɥɟɞɟʄɟ
a) Ɉɫɢɝɭɪɚɬɢ ɞɚ ʁɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɩɭɬɟɦ ɥɨɤɚɥɧɟ ɪɚɞɢɨ ɫɬɚɧɢɰɟ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ
ʁɚɜʂɚʃɟɦ ɨɞ ɜɪɚɬɚ ɞɨ ɜɪɚɬɚ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɢɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɤɨɥɢɦɚ ɢɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ
ɝɥɚɫɨɝɨɜɨɪɧɢɤɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟɧɨ ɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟ ɨ ɬɨɦɟ ɝɞɟ ʁɟ ɫɢɝɭɪɧɨ ɢ ɤɪɚʁʃɟ
ɨɞɪɟɞɢɲɬɟɤɨʁɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚɫɟɢɞɟɢɤɨʁɟʁɟɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɜɪɟɦɟɡɚɚɤɰɢʁɭ
b) Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɚ ȳɄɉ "Ȼɭɤɭʂɚ" Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟɦ ɡɚ ɩɪɟɜɨɡ ÄɅɚɫɬɚ³ Ɋȳ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɝɟɧɟɪɚɥɧɭ ɩɨɦɨʄ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɢ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɡɚ
ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭɫɚɩɨɞɪɭɱʁɚɡɚɤɨʁɚɫɟɩɪɨɰɟɧɢɞɚʄɟɛɢɬɢɩɥɚɜʂɟɧɚɢɥɢɫɭɜɟʄɩɥɚɜʂɟɧɚ
c) ɈɛɟɡɛɟɞɢɬɢɫɚɁɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦɰɟɧɬɪɨɦȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɨɫɨɛʂɟɢɨɩɪɟɦɭɡɚɫɩɟɰɢʁɚɥɧɭ ɩɨɦɨʄ
ɨɧɢɦɚɤɨʁɢɦɚʁɟɬɚɤɜɚɩɨɦɨʄɩɨɫɟɛɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚ ɫɥɟɩɢɢɧɜɚɥɢɞɢ);
d) Ɉɫɢɝɭɪɚɬɢɞɚʁɟɟɜɚɤɭɚɰɢʁɚɤɨɦɩɥɟɬɧɚ
e) ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢɫɚɉɨɥɢɰɢʁɫɤɨɦɫɬɚɧɢɰɨɦ- Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɤɨɧɬɪɨɥɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɤɚɤɨɫɟɧɟɛɢ
ɭɲɥɨɭɨɩɚɫɧɟɡɨɧɟɢɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɬɢɩɭɬɟɜɟɢɜɨɡɢɥɚɡɚɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭ
f) ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢɧɚɞɡɨɪɧɚɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟɤɚɤɨɛɢɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚɫɢɝɭɪɧɨɫɬ
2.1.

ɐɟɧɬɚɪɡɚɩɪɢʁɟɦɭɝɪɨɠɟɧɢɯ

ɉɪɢɯɜɚɬɧɢ ɰɟɧɬɪɢ ɡɚ ɩɪɢʁɟɦ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ɫɟ ɢ ɩɪɟɫɬɚʁɭ ɫɚ ɪɚɞɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɪɟɞɛɟ
Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɲɬɚɛɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɨɩɪɟɦɟ ɫɟɪɜɢɫɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɝ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɰɟɧɬɪɚ ɡɚ ɩɪɢʁɟɦ ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɩɨɩɥɚɜɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ
ɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɨɞɧɨɫɧɨɋɚɜɟɬɆɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

2.2.

ɍɪɝɟɧɬɧɟɦɟɪɟ

ɍ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɦ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɨɦ
ʁɟɞɢɧɢɰɨɦ ȿɥɟɤɬɪɨɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɨɦ ɉɌɌ ɫɥɭɠɛɨɦ ɢ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɨɦ ɫɥɭɠɛɨɦ ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɟ
ɫɬɚɧɢɰɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɫɟ ɭɪɝɟɧɬɧɟ ɦɟɪɟ ɩɪɟɦɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ʃɢɯɨɜɢɦ
ɩɥɚɧɨɜɢɦɚɡɚɜɚɧɪɟɞɧɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ.

3.
3.1.

ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟʁɚɜɧɨɫɬɢ
ɍɪɝɟɧɬɧɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɧɟɬɢɯ ɨɞɥɭɤɚ ɒɬɚɛ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɥɢɰɟ ɡɚɞɭɠɟɧɨ ɡɚ ɩɪɢʁɟɦ ɢ
ɩɪɨɫɥɟɻɢɜɚʃɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɭʁɚɜɧɨɫɬɚɭɩɟɪɢɨɞɭɩɪɟɡɚɜɪɟɦɟɢɨɞɦɚɯɧɚɤɨɧɩɨɩɥɚɜɚɩɪɢɦɚɢ
ɩɪɨɫɥɟɻɭʁɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɤɨʁɟɭɫɟɛɢɭɤʂɭɱɭʁɭɢ
a) ɉɪɟɬɯɨɞɧɨ ɨɩɚɠɚʃɟ ɭɩɨɡɨɪɟʃɟ ɢ ɩɨɪɭɤɭ ɨ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɢ ɉɨɪɭɤɭ ɢɫɤɚɡɚɬɢ ɪɟɱɢɦɚ ɤɨʁɟ ʄɟ
ɞɨɩɪɢɧɟɬɢɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨʁɩɨɡɨɪɧɨɫɬɢʁɚɜɧɨɫɬɢ
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b) ɉɨɞɚɬɤɟɨɬɨɦɟɤɨʁɟʄɟɚɤɰɢʁɟɛɢɬɢɩɪɟɞɭɡɟɬɟɨɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚɤɨʁɟɫɭɛɟɡɛɟɞɧɟɨɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚ
ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɢɡɛɟʄɢ ɨ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɩɪɢɯɜɚɬɧɢɯ ɰɟɧɬɚɪɚ ɢ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɧɚɱɢɧɢɦɚ ɤɚɤɨ ɞɨɛɢɬɢ
ɭɪɝɟɧɬɧɭɩɨɦɨʄ
c) ɉɨɞɚɬɤɟɨɚɤɰɢʁɚɦɚɤɨʁɟɫɭɩɪɟɞɭɡɟɬɟɢɥɢʄɟɛɢɬɢɩɪɟɞɭɡɟɬɟɭɜɟɡɢɫɚɨɞɛɪɚɧɨɦɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
d) ɉɨɡɢɜɟ ɡɚ ɪɚɞɧɭ ɫɧɚɝɭ ɨɩɪɟɦɭ ɢɥɢ ɞɪɭɝɭ ɜɪɫɬɭ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɡɚ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɭ ɫɦɚʃɟʃɟ
ɲɬɟɬɟɢɥɢɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɧɚɭɤɥɚʃɚʃɭɩɨɫɥɟɞɢɰɚɨɞɩɨɩɥɚɜɟ
Ʌɢɰɟ ɡɚɞɭɠɟɧɨ ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɒɬɚɛɨɦ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
ɜɪɲɢʄɟɩɪɢʁɟɦɨɛɪɚɞɭɢɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭɞɨɛɢʁɟɧɢɯɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɤɨʁɟɬɪɟɛɚɩɥɚɫɢɪɚɬɢɚɫɨɛɡɢɪɨɦ
ɧɚ
a)
b)
c)
d)

V.

Ɏɨɪɦɭɢɫɚɞɪɠɢɧɭɩɨʁɟɞɢɧɨɝɬɢɩɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ
ɉɪɨɰɟɞɭɪɭɤɚɤɨɢɤɨɦɟɫɟɭɩɭʄɭʁɭɭɩɨɡɨɪɟʃɚɢɞɪɭɝɟɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟɩɨɪɭɤɟ
ɂɡɜɨɪɢɜɟɪɨɞɨɫɬɨʁɧɨɫɬɩɨɪɭɤɟ
ɉɨɜɟɡɚɧɨɫɬɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɫɤɟɨɩɪɟɦɟ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇȺɋɊȿȾɋɌȼȺɁȺɉɊɂɆȿɇɍɋɉɊɈȼɈȭȿȵȺɈɉȿɊȺɌɂȼɇɈȽ
ɉɅȺɇȺ

Ɂɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɫɥɟɞɟʄɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥ

ʶ̸̨̛̛̣̦̌

ˀ̖̔.
̨̬̠̍

ʦ̬̭̯̌

1

ˊ̡̛̠̱̯̦̌̌

Ϯ͘ϬϬϬ

̡̨̥̌̔

ϭϱ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ

2

ʶ̦̪̬̖̖̌̌̌̏̓̚

30

̡̣̱̖̍

ϮϬϬ͕ϬϬ

ϲ͘ϬϬϬ

3

ʤ̡̱̥̯̣̥̪̍̌̌̌͘

50

̡̨̥̌̔

500

Ϯϱ͘ϬϬϬ

4

ˋ̡̛̛̥̖̬̬̭̖̍̌̚

10

̪̬̌

3͘000

ϯϬ͘ϬϬϬ

5

ˋ̛̥̖̱̥̖̦̖̐̚

40

̪̬̌

1͘200

ϰϴ͘ϬϬϬ

ϲ

ʿ̶̛̤̖̦̙̌̌̌

10

̡̐

70

700

7

ʫ̡̛̛̭̖̬̬̦̌̚

20

̡̐

120

Ϯ͘ϰϬϬ

ϴ

ʿ̸̨̡̛̬̬̱̦̪̯̖̌̌̌

20

̡̨̥̌̔

1͘ϲϬϬ

ϯϮ͘ϬϬϬ

ϵ

ʸ̨̪̯̖̌

50

̡̨̥̌̔

400

ϮϬ͘ϬϬϬ

ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌̌

ʵ̶̛̛̖̦̔̌

ʵ̸̛̛̖̦̦̔̌

̥̖̬̖

̶̛̖̦̦̌ͬ̔͘

Ɉɩɲɬɢɧɟ

ˁ̖̏̐̌

119

120
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɭ ɰɢʂɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɫɟ ɛɭʇɟɬɨɦ ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɧɚɫɬɚɧɤɚ ɩɨɩɥɚɜɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɫɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɬɚɥɧɟ
ɛɭʇɟɬɫɤɟɪɟɡɟɪɜɟɡɚɫɚɧɢɪɚʃɟɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɚɫɬɚɥɟɲɬɟɬe.

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ ɦɟɪɚ ɢ ɪɚɞɨɜɚ ɭ ɰɢʂɭ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɡɚ ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ
ɜɚɧ ɩɟɪɢɨɞɚ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɨɞɛɪɚɧɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ʄɟ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ
ɤɪɨɡ

 ɂɡɪɚɞɭ ɢ ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɞɚɫɟɭɧɚɜɟɞɟɧɟɩɥɚɧɨɜɟɭɝɪɚɞɟɫɜɢɡɚɯɬɟɜɢɡɚɲɬɢɬɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
 ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɧɚɫɟʂɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɡɨɧɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɟ ɢɫɬɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ
ɞɨɛɚɪɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
 ɂɡɜɨɻɟʃɟɚɧɬɢɟɪɨɡɢɨɧɢɯɪɚɞɨɜɚɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɩɨɲɭɦʂɚɜɚʃɟɦɢɫɚɧɢɪɚʃɟɦɤɥɢɡɢɲɬɚ
 ɂɡɪɚɞɭ ɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɢɯɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɯɧɚɫɢɩɚɨɛɚɥɚ-ɭɬɜɪɞɚ
 ɂɡɝɪɚɞʃɭ ɛɪɚɧɚɢɩɪɟɝɪɚɞɚɧɚɛɭʁɢɱɧɢɦɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢɦɚ
 ɂɡɝɪɚɞʃɭ ɫɢɫɬɟɦɚɤɚɧɚɥɚɡɚɨɞɜɨɻɟʃɟɜɨɞɚɢ ʃɢɯɨɜɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ɉɪɟɢɡɝɪɚɞʃɟɦɨɫɬɨɜɚɢɩɪɨɩɭɫɬɚɢɫɬɟɝɪɚɞɢɬɢɫɚɜɟʄɨɦɩɪɨɩɭɫɧɨɦɦɨʄɢɜɨɞɟ
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɫɢɫɬɟɦɚʁɚɜɧɨɝɭɡɛɭʃɢɜɚʃɚɧɚɜɟʄɢɦɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢɦɚɪɚɞɢɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨɝ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɚɨɨɩɚɫɧɨɫɬɢɦɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟ
 Ɉɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɫɩɚɫɚɜɚʃɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɤɪɨɡ ɥɢɱɧɭ ɢ
ɭɡɚʁɚɦɧɭɡɚɲɬɢɬɭ
 Ɉɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɒɬɚɛɚ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɡɚ ɪɭɤɨɜɨɻɟʃɟ ɚɤɰɢʁɚɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ
ɫɩɚɫɚɜɚʃɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
 Ʉɪɨɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɜɟɠɛɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ɰɢɜɢɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭɜɟɠɛɚɬɢ ɪɚɞʃɟ ɢ
ɩɨɫɬɭɩɤɟɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢɡɚɲɬɢɬɟɫɩɚɫɚɜɚʃɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
 ɂɡɪɚɞɚɩɥɚɧɨɜɚɡɚɲɬɢɬɟɢɫɩɚɫɚɜɚʃɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

ȽɈȾɂɒȵɂ ɉɊɈȽɊȺɆ ɆȿɊȺ ɂ ɊȺȾɈȼȺ ɇȺ ɋɆȺȵȿȵɍ ɊɂɁɂɄȺ ɈȾ ɉɈɉɅȺȼȺ ɁȺ
ȼɈȾȿII ɊȿȾȺɇȺɉɈȾɊɍɑȳɍɈɉɒɌɂɇȿɌɈɉɈɅȺ ɉɊȿȼȿɇɌɂȼɇȿɆȿɊȿɂɊȺȾɈȼɂ

Ɂɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯɦɟɪɚɢɪɚɞɨɜɚɧɚɫɦɚʃɟʃɭɪɢɡɢɤɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚɡɚɜɨɞɟ
II ɪɟɞɚ ɧɚ  ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɡɚ 8. ɝɨɞɢɧɭ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ ɫɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɉɞɥɭɤɨɦ ɨ ɛɭʇɟɬɭ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɡɚ  Ɉɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧɭ
³ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɋɈȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ´ɛɪɨʁ 92ɨɞ28.12.2017)
ȼɨɞɨɬɨɰɢɤɨʁɢɫɭɨɛɭʄɜɚʄɟɧɢɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɦɦɟɪɚɦɚɢɪɚɞɨɜɢɦɚɭɰɢʂɭɩɪɢɩɪɟɦɟɨɞɛɪɚɧɟ
ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɜɚɧ ɩɟɪɢɨɞɚ ɭ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɨɞɛɪɚɧɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɡɚ ɜɨɞɟ II ɪɟɞɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɭ 8ɝɨɞɢɧɢ ʁɟɫɭ ɜɨɞɨɬɨɰɢ ɫɚ ɧɟɭɪɚɜɧɨɬɟɠɟɧɢɦ ɜɨɞɨɫɬɚʁɟɦ ɢ ɦɚɥɨɦ
ɩɪɨɩɭɫɧɨɦ ɦɨʄɢ ɤɨɪɢɬɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɨɛɪɚɫɥɨ ɛɢʂɧɢɦ ɤɭɥɬɭɪɚɦɚ ɢ ɬɪɚɜɨɦ ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ
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ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɨ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɩɪɨɩɭɫɧɟ ɦɨʄɢ ɤɨɪɢɬɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚ
ɡɚɲɬɢɬɚɩɪɢɨɛɚɥɧɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɫɜɟɝɚɧɚɩɪɟɞɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɧɚɞɥɟɠɧɢɫɭɛʁɟɤɚɬɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯɦɟɪɚɢ
ɪɚɞɨɜɚɭɰɢʂɭɩɪɢɩɪɟɦɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɜɚɧɩɟɪɢɨɞɚɭɤɨʁɟɦɫɟɫɩɪɨɜɨɞɢɨɞɛɪɚɧɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɡɚ ɜɨɞɟ II ɪɟɞɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɭ 8. ɝɨɞɢɧɢ ʁɟɫɬɟ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɈɩɲɬɢɧɚȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ.
Ɋɚɞɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɪɚ ɢ ɪɚɞɨɜɚ ɡɚ ɫɦɚʃɟʃɟ ɪɢɡɢɤɚ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɧɚɞɥɟɠɧɨɨɞɟʂɟʃɟɈɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ-Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟʄɟɭɫɤɥɚɞɭ
ɫɚɩɪɨɩɢɫɚɧɨɦɡɚɤɨɧɫɤɨɦɪɟɝɭɥɚɬɢɜɨɦɢɡɜɪɲɢɬɢɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɧɟɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢʂɭɞɫɬɜɚ.
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚʃɭ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɡɚ 8ɝɨɞɢɧɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɫɭɛʁɟɤɚɬ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ ɦɟɪɚ ɢ ɪɚɞɨɜɚ ɭ ɰɢʂɭ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢʄɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɟɪɚɢɪɚɞɨɜɚɡɚɫɦɚʃɟʃɟɪɢɡɢɤɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ.
ɇɚɞɥɟɠɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬ ɡɚ ɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ ɦɟɪɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ʁɟ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɚ
ɭɩɪɚɜɚɤɪɨɡɈɞɟʂɟʃɟɡɚʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɨɩɲɬɢɧɟȺɚɧɻɟɥɨɜɚɰ
Ɂɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɡɜɟɫɬɢ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɱɢɲʄɟʃɚɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚɪɟɲɟɬɤɢɢɫɥɢɜɧɢɤɚɢɬɨ
ˀ̬̍͘

ʻ̛̣̖̙̦̌̔
̡̭̱̠̖̯̍̌̌̚
̨̨̧̭̪̬̖̖̏͂
̛̥̖̬̌
̨̬̌̔̏̌
ʵʿ̌̚
̧̛̛̪̣̦̬̖̌̌
̧̛̬̱̐̔̚
̨̛̪̹̯̦̖
ʤ̶̨̦̖̣̌͂̏̌

ʽ̛̪̭
̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏

ʵ̖̔͘
̥̖̬̖

ʵ̸̛̛̖̦̦̔̌

ʰ̨̦̭̚

ˉ̖̦̌

˄̛̦̔

ʶ̸̨̛̛̣̦̌

ˋ̧̛̹̖̖̓
̶̨̛̖̦̖̔
̡̨̛̛̥̹̦̭̌̔
̨̨̦̯̣̙̖̦̌̌̐
̥̱̤͕̌
̭̌
̨̧̨̣̖̥̔̌̐̌̔
̨̪̯̬̖̦̖̍
̨̨̛̪̬̭̱̹̖̦̭̯
˄ʶ˄ʿʻʽˉʫʻʤ
ˁʤʿʪʦ-̨̥

m³

5͘000

400͕ϬϬ 2͘Ϭ0Ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
2͘000͘0ϬϬ͕ϬϬ

ɇɚɜɟɞɟɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɢɭɪɝɟɧɬɧɨɧɚɫɥɟɞɟʄɢɦɚɩɨɭɤɚɡɚɧɨʁɩɨɬɪɟɛɢ
ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɦ ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢɦɚ Ɋɟɤɚ ɉɟɲɬɚɧ ɤɪɨɡ ɧɚɫɟʂɟ ɦɚɥɚ  ɬʁ ɤɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɒɜɚɛɢʄ ɤɭɯɢʃɟ  ȼɨɞɨɬɨɤɨɜɢ ɤɨɞ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ Ʉɚɱɟɪ  Ɋɟɤɚ ɉɪɢɞɜɨɪɢɰɚ ɞɟɨ
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ɭɪɟɻɟɧɨɝɤɨɪɢɬɚɩɨɪɟɞɨɫɧɨɜɧɟɲɤɨɥɟ ɉɪɨɩɭɫɬ ɦɨɫɬ ɭȳɟɥɨɜɢɤɭɉɨɬɟɡɤɨɞɮɚɛɪɢɤɟ ɉɟɲɬɚɧ 
ɤɨɞ ɦɨɫɬɚ ɤɚ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄɢɦɚ  ɢ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄɢɦɚ  Ʉɨɪɢɬɨ ɪɟɤɟ Ȼɭɤɭʂɚ ɭ ɆɁ ȳɟɥɨɜɢɤ Ʉɨɥɫɤɢ
ɩɪɟɥɚɡɢ ɍ ɆɁ Ɇɢɫɚɱɚ ɍ ɆɁ Ɉɪɚɲɚɰɚ ɧɚ ɪɟɰɢ Ɇɢɫɚɱɚ ɩɨɬɟɡ ȳɨɤɢʄ ɛɪɨɞ  ɧɚ ɩɭɬɭ ɤɪɨɡ Ƚɚʁɟɜɟ
ɆɨɫɬɭɆɚɪɤɨɜɰɭɆɁȼɟɧɱɚɧɢɪɟɤɚɌɭɪɢʁɚɤɨɞɦɨɫɬɚɢɩɪɟɦɚɊɚɧɢɥɨɜɢʄɭɆɁȼɟɧɱɚɧɢɩɨɬɨɤɤɨɞ
ȳɚɧɤɨɜɢʄɚɢȽɚɲɢʄɚɤɪɨɡ Ɇɚɝɥɨɜɚɰ ɆɁɌɭɥɟɠɤɨɞɦɨɫɬɚɧɚɪɟɰɢɌɭɪɢʁɚɬɡɜ Ȼɪɨɞ ɡɚɬɢɦɩɨɬɨɤ
ɤɨɞ Ʉɪɤɢɧɟ ɤɭʄɟ  ɤɨɞ Ⱦɪɚɝɚɧɢɧɟ ɤɭʄɟ  ɢ ɩɨɬɨɤ Ɂɥɚɬɚɧ ɤɨɞ ȭɟɪɢʄɚ ɤɭʄɟ  ɆɁ Ɋɚɧɢɥɨɜɢʄ ɧɚ
ɩɨɬɟɡɭ Ⱦɟɥɨɜɢ ɧɚɪɟɰɢɌɭɪɢʁɚɆɁɝɚɪɚɲɢɪɟɤɚɐɢɝɚɧɤɭʂɚɆɁȻɚʃɚɧɚɩɨɬɟɡɭ ɉɚʁɢɧɝɪɨɛ ɤɚɨ
ɢɩɨɬɨɤɋɭɲɢɰɚɆɁȼɪɛɢɰɚɤɨɞɦɨɫɬɚɡɚɉɚʁɟɜɢʄɟ
ɍɫɥɭɱɚʁɭɭɪɝɟɧɬɧɟɩɪɨɦɟɧɟɫɬɚʃɚɧɚɬɟɪɟɧɭɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɫɩɪɨɜɟɫɬɢɦɟɪɟɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɢɥɢ
ɚɤɬɢɜɧɟɡɚɲɬɢɬɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚɚɤɨʁɢɫɭɭɫɦɟɪɟɧɢɩɪɢɦɟɪɚɧɨɧɚɱɢɲʄɟʃɟɤɨɪɢɬɚɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚ
ɭ ɰɢʂɭ ɜɟʄɟ ɩɪɨɩɭɫɧɟ ɦɨʄɭ ɤɨɪɢɬɚ ɢ ɧɚ ɫɜɢɦ ɫɪɭɝɢɦ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢɦɚ Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ȳɉ ɡɚ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɭɡ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ Ɋɟɫɭɪɫɢ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ȳɄɉ Ȼɭɤɭʂɚ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɟɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɬɪɟʄɢɯɥɢɰɚɢɞɪ 
VI.

ɋɉɂɋȺɄ ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐȺɈȾȻɊȺɇȿɈȾɉɈɉɅȺȼȺ

ɎɍɇɄɐɂȳȺ
ȽɅȺȼɇɂ
ɊɍɄɈȼɈȾɂɅȺɐ

ɂɆȿɂɉɊȿɁɂɆȿ
ȾɢɪɟɤɬɨɪȳɄɉÄȻɭɤɭʂɚ³-075
ɂɜɚɧɄɚɪɚɞɢɧɨɜɢʄ

ɄɈɇɌȺɄɌ
ɌȿɅȿɎɈɇ

Ⱦɟɨɧɢɰɟȼɨɞɨɬɨɤɨɜɢ

064/8586502
Ʉɭɛɪɲɧɢɰɚ
ɰɟɧɬɚɪ
Ɇɢɥɟɧɢʄɚɩɨɬɨɤ
ɉɨɬɨɤȳɟɲɨɜɚɰ
ɉɪɟɫɟɤɚ
ɉɨɬɨɤɄɚɦɟɧɚɰ
ɉɨɬɨɤȻɚɥɚɛɚɧɚɰ
ɉɨɬɨɤȳɟɥɢɧɚɰ
ɉɨɬɨɤȳɟɥɢɧɚɰ

ɁȺɆȿɇɂɄȽɅȺȼɇɈȽ
ɁɨɪɚɧɊɚɞɨɲɟɜɢʄɈɩɲɬɢɧɫɤɚ
ɊɍɄɈȼɈȾɂɈɐȺɢ
ɭɩɪɚɜɚɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ
ɩɨɦɨʄɧɢɤɡɚɩɨɞɪɭɱʁɟɝɪɚɞɚ

064/8586501

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁɐɟɧɬɚɪ

ɋɥɨɛɨɞɚɧȳɟɫɬɪɚɬɢʁɟɜɢʄ

064/8669-262

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁɋɬɚɪɢɝɪɚɞ

ɆɢɪɨɫɥɚɜɊɚɞɨʁɢɱɢʄ

064-8669-234

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁȻɚʃɚ

ɁɨɪɚɧɌɨɦɤɨɜɢʄ

064/8669385

Ʉɚɬɚɧɢʄɢ Ȼɚʃɚ
ɋɭɲɢɰɚ Ȼɚʃɚ 

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁȼɪɛɢɰɚ

ɆɢɥɚɧɊɚɞɨʁɟɜɢʄ

064/8669233

Ʉɭɛɪɲɧɢɰɚ
ȼɪɛɢɱɤɚɪɟɤɚ
ɉɨɬɨɤȳɭɧɚɰ
Ɉɪɚɲɚɱɤɢɩɨɬɨɤ
Ɋɚɫɚɞɧɢɱɤɢɩɨɬɨɤ

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁɋɬɨʁɧɢɤ

ɅɭɱɢʄȾɚɪɤɨ

064/8669395

Ɇɢɫɚɱɚ
Ƚɪɚɛɨɜɚɰ

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁȻɪɟɡɨɜɚɰ

ȼɭʁɚɧɨɜɢʄɋɥɚɜɢɲɚ,

064/8669387

Ʉɚɦɟɧɢɰɚ

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁɄɨɩʂɚɪɢ

ȭɭɪɤɨɜɢʄȾɟʁɚɧ

064/6115909

ɋɭɦɨɪɢɧɚ

ɉɨɦɨʄɧɢɤ ɡɚ ɆɁ       Ƚ ɆɢɥɨɲȻɨɠɢʄ
Ɍɪɟɲʃɟɜɢɰɚ

063/8908078

Ɇɚɥɚɪɟɤɚ
ȼɟɥɢɤɚɪɟɤɚ
Ⱦɭɛɨɤɢɩɨɬɨɤ

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁȼɭɤɨɫɚɜɰɢ

ɆɚɬɢʄɊɚɞɢɲɚ

064/1282169

ȼɪɥɚʁɚ
ȼɭɤɚɫɨɜɚɱɤɚɪɟɤɚ

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁȻɨɫɭɬɚ

ɁɨɪɚɧȻɚɥɬɢʄ

060/3150640

Ȼɨɫɭɬɚ
Ȼɨɛɨɜɢɤ
Ȼɭɤɭʂɚ

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁȳɟɥɨɜɢɤ

ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɁɨɪɚɧ

064/8669391

Ȼɭɤɭʂɚ
ȳɟɥɨɜɢɤ

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁȽɚɪɚɲɢ

ɋɢɧɢɲɚɂɥɢʄ

064-8669-320

Ȼɭɤɭʂɚ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁȻɭɤɨɜɢɤ

Ʌɚɥɨɜɢʄɋɥɨɛɨɞɚɧ
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ɢɥɢ
064/86-69-273

ɉɟɲɬɚɧ

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁɉɪɨɝɨɪɟɨɰɢ Ɇɢɤɢɰɚȼɚɫɢʄ

064/8669383

ɉɟɲɬɚɧ

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁȾɚɪɨɫɚɜɚ

ȴɭɛɢɜɨʁɟɉɟɬɪɨɜɢʄ,

064-8669-390

ɉɟɲɬɚɧ

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁȼɟɧɱɚɧɢ

ɆɢɪɚɄɭɡɦɚɧɨɜɢʄ

064/8669388

Ɍɭɪɢʁɚ ɉɪɢɞɜɨɪɢɰɚ

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁɌɭɥɟɠ

ɁɨɪɚɧɆɚɪɢʄ

064/9607-055

Ɍɭɪɢʁɚ

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁɊɚɧɢɥɨɜɢʄ

Ɋɚɞɟɉɚɜɥɨɜɢʄ

064/8669-394

Ɍɭɪɢʁɚ

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁɆɢɫɚɱɚ

Ɂɨɪɚɧɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ

064/8669392

Ɇɢɫɚɱɚ

ɉɨɦɨʄɧɢɤɡɚɆɁɈɪɚɲɚɰ

ɇɚɬɚɲɚɉɚʁɟɜɢʄ

064/0612775

Ɇɢɫɚɱɚ
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Ɉɜɚʁ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɧ ʁɟ ɭɪɚɻɟɧ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ȿɥɚɛɨɪɚɬɨɦ ɡɚ ɩɥɚɧ ɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ
ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢɦɚɜɚɧɫɢɫɬɟɦɚɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɥɚɜɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɤɨʁɢʁɟɭɪɚɞɢɨ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɭÄȳɚɪɨɫɥɚɜɑɟɪɧɢ³ɢɡȻɟɨɝɪɚɞɚ
Ɉɜɚʁɩɪɨɝɪɚɦʄɟɫɟɨɛʁɚɜɢɬɢɭ„ɋɥɭɠɛɟɧɨɦɝɥɚɫɧɢɤɭɋɈȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ“.

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺɈɉɒɌɂɇȿȺɊȺɇȭȿɅɈȼȺɐ
Ȼɪ-952/2018-01-ɨɞɝ

ɁȺɆȿɇɂɐȺɉɊȿȾɋȿȾɇɂɐȿɋɄɍɉɒɌɂɇȿ
Ɇɚɪɢʁɚȿɥɟɡ ɫɪ

На основу чл. 2. ст. 3., 115. и 121. ст. 1. тач.
1. Закона о становању и одржавању зграда
(,,Службени гласник републике Србије’’,бр.
104/2016) и члана 22. Статута Општине
Аранђеловац (“Службени гласник Општине
Аранђеловац“ бр. 8/08)
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној дана 9.10. 2018. године, донела
је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТАМБЕНЕ
СТРАТЕГИЈЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ 2019 – 2029. ГОДИНЕ
И АКЦИОНОГ ПЛАНА
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак израде Стамбене стратегије општине Аранђеловац
за период од 2019 до 2029 године и Акционог
плана за њено спровођење.
Стратегија и Акциони план из става 1. овог
члана доносе се ради остваривања јавног ин-

тереса у области становања, односно ради утврђивања и спровођења стамбене политике.
Члан 2.
Стратегијом се утврђују циљеви одрживог
развоја становања у општини Аранђеловац у
складу са законом, као и мере и средства за
њихово остваривање. Циљ израде Стамбене стратегије је да се на основу анализе потенцијала, дефинишу приоритети у области
стамбене политике општине Аранђеловац и
у области одржавања зграда за период 2019 –
2029 године, као и мере за њихово постизање.
Акционим планом се оперативно разрађују
мере за остваривање циљева дефинисаних у
Стратегији и утврђују активности, носиоци
активности, средства и динамика за спровођење мера и активности.
Члан 3.
Приликом израде Стамбене стратегије потребно је да се иста усклади са постојећим националним и локалним стратешким документима који се односе на ову област.
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Кроз процес израде Стамбене стратегије
потребно је да се поштују принципи партиципативног планирања, што подразумева укључивање представника јавног, цивилног и приватног сектора.
Члан 4.
Председник општине Аранђеловац ће образовати Радну групу за израду Стамбене
стратегије и Акционог плана из члана 1. ове
Одлуке у року од 20 дана, од дана ступања на
снагу ове Oдлуке.
Члан 5.
Рок за израду Стамбене стратегије и Акционог плана из члана 1. ове Одлуке и достављање истих Скупштини на усвајање је 6
(шест) месеци, од дана ступања на снагу ове
Одлуке.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 20. тачка 8, Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС»,
број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 8. став 1. тачка 2. и члана 17. став 3. Закона о заштити од буке у животној средини («Службени гласник РС», бр.
36/2009 и 88/2010), и члана 22. став 1. тачка
6. Статута општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“, бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној дана 9.10.2018. године, донела
је

ОДЛУКА
О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ
ОД БУКЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО
АРАНЂЕЛОВАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

Члан 1.

Обавезују се Одељење за имовинско –
правне односе, урбанизам, грађевинарство
и стамбено комуналне послове, Одељење за
Финансије и рачуноводство управе општине
Аранђеловац и Агенција за имовину општине
Аранђеловац, да пруже сву неопходну стручну,административну и консултантску помоћ
Радној групи при изради документа из члана
1 ове Одлуке.

Овом Одлуком, у циљу заштите животне
средине од буке, врши се акустичко зонирање
територије општине Аранђеловца, обухваћене
Планом генералне регулације за насељено место Аранђеловц («Службени гласник општине
Аранђеловац», бр. 66/14), утврђују услови и
прописују мере заштите од буке у животној
средини и друге мере у складу са Законом.
Члан 2.

Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-953/2018-01-2
од 9.10.2018.године

ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез, с.р.

Бука у животној средини јесте нежељен
или штетан звук (у даљем тексту: бука).
Извор буке јесте сваки емитер нежељеног
или штетног звука који настаје као последица активности људи. То може да буде сваки
уређај, средство за рад, саобраћајно средство,
инсталација постројења, технолошки поступак, електроакустички уређај.
Изворима звука сматрају се покретни и непокретни објекти који под одређеним околностима генеришу звук, а такође и отворени и
затворени простори за спорт, игру, плес, представе, концерте, слушање музике и сл., као и
угоститељски објекти, гараже, паркинг простори и др.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
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II АКУСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ

Члан 3.

Члан 5.
Одредбе ове Одлуке не односе се на буку
која настаје на радном месту и у радној околини, буку која настаје у превозном средству,
буку која потиче од војних активности на армијским полигонима и активности на заштити
од елементарних непогода, природних и других удеса, буку од активности у домаћинству
или буку из суседног домаћинства, као и на
буку којој су изложени они који је стварају.
Члан 4.
Привредна друштва, друга правна лица,
предузетници и физичка лица (у даљем тексту: правна и физичка лица) дужни су да се
старају да својом делатношћу не угрожавају
околину буком.

На основу одредаба Правилника о методологији за одређивање акустичних зона
(„Службени гласник РС“ бр.72/10), извршено
је акустично зонирање територије насељеног
места Аранђеловац.
Акустична зона јесте подручје на чијој је
целој површини прописана јединствена гранична вредност индикатора буке.
Граничне вредности индикатора буке дате
су у наредној табели, а прописани Уредбом
о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке
у животној средини („Службени гласник РС“,
бр.75/2010). Граничне вредности се односе на
укупну буку која потиче од свих извора буке
на посматраној локацији.

Табела бр. 1. Граничне вредности индикатора буке* на отвореном простору ниво буке у dB(A)
Ɂɨɧɟ

ɇɚɦɟɧɚɩɪɨɫɬɨɪɚ

ɇɚʁɜɢɲɢɞɨɡɜɨʂɟɧɢɧɢɜɨ
ɫɩɨʂɚɲʃɟɛɭɤɟG% $ 





Ⱦɚɧɇɨʄ

,

ɉɨɞɪɭɱʁɟɡɚɨɞɦɨɪɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭɛɨɥɧɢɱɤɟɡɨɧɟɢ
ɨɩɨɪɚɜɢɥɢɲɬɚɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢɜɟɥɢɤɢ
ɩɚɪɤɨɜɢ





,,

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɩɨɞɪɭɱʁɚɢɲɤɨɥɫɤɟɡɨɧɟ





,,,

ɑɢɫɬɨɫɬɚɦɛɟɧɚɩɨɞɪɭɱʁɚ





,9

ɉɨɫɥɨɜɧɨɫɬɚɦɛɟɧɚɩɨɞɪɭɱʁɚɬɪɝɨɜɢɧɫɤɨɫɬɚɦɛɟɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɚɞɟɱʁɚɢɝɪɚɥɢɲɬɚ
Ƚɪɚɞɫɤɢɰɟɧɬɚɪɡɚɧɚɬɫɤɚɬɪɝɨɜɚɱɤɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ
ɭɩɪɚɜɧɚɡɨɧɚɫɚɫɬɚɧɨɜɢɦɚɡɨɧɟɞɭɠɞɪɠɚɜɧɢɯɩɭɬɟɜɚ









9
9,

ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɫɤɥɚɞɢɲɧɚɢɫɟɪɜɢɫɧɚɩɨɞɪɭɱʁɚɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɬɟɪɦɢɧɚɥɢɛɟɡɫɬɚɧɨɜɚʃɚ

ɇɚɝɪɚɧɢɰɢɡɨɧɟɛɭɤɚɧɟɫɦɟ
ɩɪɟɥɚɡɢɬɢɧɢɜɨɟɭɡɨɧɢɫɚ
ɤɨʁɨɦɫɟɝɪɚɧɢɱɢ

* индикатор буке је акуистичка величина којом се описује бука у животној средини и изражава се у dB(A)
** Према члану 5. Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини («Службени
гласник РС», број 75/2010), дан обухвата време од 06:00 -18:00 часова, вече од 18:00 до 22:00
часова, а ноћ време од 22:00 до 06:00 часова.
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Акустичне зоне одређене су према постојећем стању изграђености, начину коришћења земљишта, према планираним
наменама простора дефинисаним Планом
генералне регулације за насељено место
Аранђеловац и дефинишу се граничним вредностима индикатора буке (за дан и ноћ) израженим у децибелима.
III МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ
Члан 6.
У одређеној акустичкој зони, услед коришћења извора буке или обављања других
делатности, забрањено је емитовање буке нивоа изнад прописаних граничних вредности
за боравишне просторије, односно за спољну
средину.
Члан 7.
Правно лице или предузетник које је власник, односно корисник извора буке дужно је
да се придржава прописаних нивоа буке из
члана 5. ове Одлуке и да на прописан начин
обезбеди мерење буке и израду извештаја о
мерењу буке као и да сноси трошкове мерења
буке у зони утицаја, у складу са Законом и
овом одлуком.
Лице које у обављању делатности користи изворе буке, мора поседовати Извештај израђен од стране стручне организације
овлашћене од надлежног министарства,
усклађен са граничним вредностима индикатора буке на отвореном простору у одређеној
акустичкој зони (у даљем тексту: Извештај).
Правно лице или предузетник дужно је да
чува Извештај у просторији, односно месту
где се извор буке налази. При пројектовању,
грађењу и реконструкцији објеката саобраћајне инфраструктуре, индустријских објеката,
стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката инвеститор је дужан да спроведе мере звучне заштите у складу са законом и
другим прописима.
Правно лице или предузетник које је власник, односно корисник извора буке дужно је
да обезбеди мерење буке и израду извештаја
о мерењу буке, односно сноси трошкове мерења буке у зони утицаја, у складу са Законом.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 8.
Забрањено је држати отворена врата и/или
прозоре приликом обављања делатности у занатским и другим радионицама и погонима
за обраду метала, дрвета, камена, пластике
и сл., у којима се обављају бучне радне операције: ковање, закивање, резање, брушење,
дробљење, млевење, заваривање, фарбање и
сл., у акустичким зонама од I до V из члана 5.
ове Одлуке, уколико су буком угрожени људи
на местима на којима уобичајено бораве.
Члан 9.
Извори буке - машине и уређаји у објектима за обављање пословне делатности могу
се уграђивати и пуштати у погон ако за извор
буке постоји исправа са подацима о нивоу
буке при прописаним условима коришћења и
одржавања, упутство о мерама за заштиту од
буке или извештај о мерењу нивоа буке и ако
се извор буке употребљава и одржава тако да
ниво буке не прелази граничне вредности у
зони утицаја у средини у којој човек борави.
Извори буке - машине и уређаји у објектима за обављање пословне делатности могу
се уграђивати и пуштати ако је одговарајућим
техничким мерама извршено ограничење јачине звука посматраних извора буке или је
адекватном звучном изолацијом објекта у
коме се налазе постигнуто да бука у зони утицаја не прелази дозвољене вредности.
Члан 10.
Изузетно, извори буке се могу користити
и кад проузрокују буку изнад дозвољеног нивоа у случају елементарне непогоде и друге
непогоде, отклањања кварова који би могли
изазвати веће материјалне штете, извођења
дела грађевинских и других радова који се не
могу извести на другачији начин, али само за
време док те околности постоје, односно до
завршетка радова.
Члан 11.
У циљу заштите животне средине од буке
пореклом од саобраћаја, орган који врши
надзор над применом ове Одлуке, може про-
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писати мере заштите у које, између осталог
спадају: ограничење брзине кретања возила,
забрана саобраћаја за поједине категорије и
њихово усмеравање на правце мање осетљиве
на буку, боља регулација саобраћаја, повољнији избор јавног градског превоза, побољшање површине коловозног застора, контрола
нивоа буке возила, нова техничка решења решетки и шахт поклопаца на коловозу, гашење
звучних сигнала на семафорима током ноћи,
постављање земљаних озелењених насипа
поред саобраћајница, хортикултурно уређење
појаса дуж путне саобраћајнице, правилно
планирање намене простора у појасу око саобраћајница, укључивање мера заштите од
буке у фази пројектовања грађевинских објеката, постављање интерних објеката (магацина, гаража и сл.) којима бука не смета између
извора и примаоца буке.
Члан 12.
На подручју општине Аранђеловац, на отвореном или полуотвореном простору (надстрешница, импровизована барака, зграда са незастакљеним прозорима, гараже, дворишта и
слично) забрањује се инсталисање, пуштање
у погон и коришћење било какве машине,
уређаја, постројења и слично, чији меродавни (декларисани) ниво звука у зони утицаја у
било ком режиму рада проузрокује буку изнад
прописаних граничних вредности.
Приликом обављања бучних радних операција (ковање, закивање, резање, брушење,
дробљење, млевење, заваривање, фарбање,
лакирање и слично), у занатским и другим
радионицама и погонима за обраду метала,
дрвета, камена, пластике и слично, као и радионицама за сервисирање, прање и оправку
аутомобила, забрањује се рад при отвореним
вратима и прозорима.
Забрана из става 2. овог члана односи се на
занатске радионице и погоне чија бука може
угрозити животну средину, односно, ако у
окружењу могу бити прекорачене граничне
вредности индикатора буке и ако применом
техничко-технолошких мера (постављањем
звучно изолационих преграда - зидова као
рефлектора и/или апсорбера звука и сл.) није
могуће остварити задовољавајућу заштиту
околине од буке.

Број 100 - Аранђеловац, 10. октобар 2018.

127

Члан 13.
У циљу заштите животне средине од буке
угоститељски објекти морају да испуне следеће услове:
1. да бука која се емитује са музичких
уређаја не прелази дозвољене нивое буке,
2. да музички уређаји код којих је, мерењем установљено да бука може прећи дозвољене нивое буке морају имати уграђене
и подешене уређаје за ограничавање јачине
звука (лимитаторе) на утврђени максимално
допуштени ниво буке утврђен извештајем о
мерењу буке,
3. да су уређаји за ограничавање јачине
звука (лимитатори) укључени и повезани са
музичким уређајем,
Члан 14.
У циљу заштите животне средине од буке
приликом организовања манифестација на
јавним површинама или извођења програма
који подразумевају емитовање музике, односно других активности које могу проузроковати буку изнад прописаних граничних вредности предузимају се мере заштите од буке, и то:
правилно усмеравање звучника, постављање
застора на страни бине према најближим
стамбеним објектима, ограничавање времена
трајања програма, адекватно обавештавање
јавности о предстојећим дешавањима са изношењем планираних и предузетих мера за заштиту становништва од буке, као и друге мере
у складу са Законом и другим прописима.
IV НАДЗОР
Члан 15.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Одељење за инспекцијске послове
општине Аранђеловац
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине је овлашћен
да у складу са Законом и овом Одлуком нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном року, као и
да предузме и друге мере за које је законом
овлашћен.
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Инспектор за заштиту животне средине,
овлашћен је да изда прекршајни налог када је
за прекршај предвиђена новчана казна у фиксном износу, односно поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, сходно одредбама ове Одлуке.
Члан 16.
У вршењу надзора над применом мера заштите од буке, инспектор за заштиту животне
средине има право и дужност да утврђује:
1. да ли се извори буке користе уз прописане исправе о подацима о нивоу буке (атест,
произвођачка спецификација, извештај о мерењу нивоа буке и сл.),
2. да ли се извори буке употребљавају и
одржавају тако да бука не прелази прописани
ниво,
3. да ли се врше прописана мерења буке,
4. да ли се поштују услови у делу заштите
животне средине од буке,
5. да ли се спречавање, смањивање и отклањање штетних ефеката буке врши у складу са решењем условима надлежног органа
којим су утврђене мере заштите од буке,
6. да ли су нивои буке у акустичкој зони
изнад прописане граничне вредности,
7. да ли се спроводе посебне мере заштите од буке у животној средини, односно друге
прописане мере, у складу са Законом.
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5. нареди спровођење акустичких мера заштите од буке,
6. нареди извршење других прописаних
обавеза или отклањање других утврђених
неправилности у одређеном року у складу са
Законом, овом Одлуком и другим прописима;,
7. забрани, односно ограничи употребу извора буке док се не предузму мере заштите од
буке.
У вршењу инспекцијских послова инспектор може привремено, у складу са Законом,
одузети предмете, опрему или уређаје чија
употреба није дозвољена или који су настали
вршењем недозвољене радње, односно којима
су извршене недозвољене радње.
Члан 18.
Правна и физичка лица на које се ова Одлука односи дужна су да инспектору за заштиту
животне средине, омогуће вршење надзора,
ставе на увид потребна документа и омогуће
вршење мерења буке.
Уколико странка која је поднела пријаву
због буке не дозволи да се изврши мерење нивоа буке на одређеним и одговарајућим мерним местима инспектор за заштиту животне
средине донеће закључак којим се поступак
по пријави обуставља.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.
Члан 19.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине је овлашћен
да:
1. нареди, у одређеном року, отклањање неправилности,
2. забрани коришћење извора буке док се
не отклоне утврђени недостаци,
3. забрани или ограничи коришћење или
употребу машина, превозних средстава, опреме и уређаја који нису у складу са техничким
прописима,
4. забрани или ограничи на одређено време
коришћење извора буке или вршење делатности и других активности које представљају
извор буке на одређеном подручју, односно у
одређеној акустичкој зони изнад прописаних
граничних вредности,

Новчаном казном у износу од 100.000,00
динара казниће се за прекршај привредно
друштво и друго правно лице ако:
- не придржава се прописаних нивоа буке
односно производи већу буку од нивоа буке
прописаних чланом 5. ове Одлуке;
- у својој делатности користи изворе буке
а не поседује Извештај из члана 7. став 2. ове
Одлуке;
- обавља бучне радне операције супротно
члану 8. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 9. ове Одлуке;
- поступа супротно члану 12. став 1. ове
Одлуке;
- се бави угоститељском делатношћу а не
испуњава услове из члана 13. ове Одлуке;
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- не поступи по налогу инспектора за заштиту животне средине из члана 17. ове
Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном у износу од
50.000,00 динара.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Правна лица и предузетници дужни су да
ускладе пословање са овом Одлуком у року од
3 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке, а најкасније у року од 6 месеци у случају
извођења неопходних грађевинских радова у
циљу обезбеђења одговарајуће звучне изолације објекта.
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Аранђеловац».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-954/2018-01-2
од 9.10.2018. године
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.

На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17 и 50/18), члана
20. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и
члана 22. став 1. тачка 6. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 8/08),
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Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној 09.10.2018. године донела је

ОДЛУКУ
О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА
ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ
ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно
или физичко лице, у складу са законом (у
даљем тексту: Приватна предшколска установа) на територији општине Аранђеловац и
која поседује решење о верификацији издато
од стране надлежног министарства, као и услови и начин за остваривање овог права.
Члан 2.
Средства за остваривање права из члана
1. ове одлуке обезбеђују се у буџету општине
Аранђеловац.
Члан 3.
Право из члана 1. ове одлуке, може да
оствари родитељ, старатељ, усвојитељ или
хранитељ, под условом да је:
– поднео захтев за упис детета у предшколску установу чији је оснивач општина Аранђеловац (у даљем тексту: Предшколска установа), али да због недовољних капацитета дете
није могло да се упише,
– да је држављанин Републике Србије који
има пребивалиште на територији општине
Аранђеловац, односно страни држављанин са
сталним настањењем на територији општине
Аранђеловац или избегло лице или интерно
расељено лице, које има боравиште на територији општине Аранђеловац,
– да је поднет захтев за упис детета у приватну предшколску установу.
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Члан 4.
Oпштина Аранђеловац, уколико Предшколска установа не располаже довољним капацитетима, једном годишње за сваку радну годину,
закључује уговор о сарадњи општине Аранђеловац и приватних предшколских установа и
учешћу општине Аранђеловац у накнади дела
трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице.
Општина Аранђеловац ће закључити уговоре из става 1. овог члана са свим верификованим Приватним предшколским установама
које су основане и које пружају услугу на територији општине Аранђеловац.
Уговором из става 1. уређују се односи
између Општине и приватних предшколских
установа, односно капацитети приватних
предшколских установа, цена боравка по детету у приватним предшколским установама,
као и друга међусобна права и обавезе Општине и приватне предшколске установе у вези
остваривања права у складу са овом Одлуком.
Члан 5.
Право из члана 1. ове Одлуке остварује се
на основу захтева који се подноси Општинској
управи општине Аранђеловац-Одељењу за
привреду и друштвене делатности ( у даљем
тексту: Одељење).
Захтев из става 1. овог члана подноси се
на јединственом обрасцу који се преузима на
званичној интернет презентацији општине
Аранђеловац или на писарници Општинске
управе општине Аранђеловац.
Уз захтев родитељ, старатељ, усвојитељ
или хранитељ, прилаже потврду предшколске
установе да дете није било уписано због недовољних капацитета ове установе, фотокопију
личне карте (извод из читача) подносиоца захтева и фотокопију захтева за упис у приватну
предшколску установу.
Члан 6.
Право утврђено чланом 1. ове одлуке
остварује се по прописима о општем управном поступку, по редоследу подношења захтева Одељењу.
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О праву из члана 1. ове Одлуке у првом
степену решава Одељење на основу поднетог
захтева. У другом степену по жалби одлучује
Општинско веће општине Аранђеловац.
Право из члана 1. ове одлуке признаје се
од дана закључења уговора између приватне предшколске установе и родитеља који је
остварио право на основу ове Одлуке и важи
до почетка следеће радне/школске године.
Број родитеља који ће остварити право из
члана 1. ове одлуке, зависиће од расположивих буџетских средстава.
Члан 7.
Приватна предшколска установа је обавезна да Одељењу достави један примерак уговора закључен са сваким родитељом који је
остварио право на основу ове Одлуке.
Члан 8.
Месечни износ накнаде дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи одговара односно еквивалентан је субвенционисаном износу који Скупштина општине
Аранђеловац утврђује Одлуком о економској
цени програма васпитања и образовања у
Предшколској установи „Дуга“ у Аранђеловцу за сваку календарску/школску годину.
Учешће општине Аранђеловац у дневном
износу боравка детета утврђује се дељењем
месечног износа који се признаје као основ
за обрачун дела трошкова боравка деце, са
бројем радних дана за обрачунски месец.
За дане оправданог одсуства детета, признаје се до 50% од дневног износа, исказаном
у коначном обрачуну.
Трошкови боравка детета у приватној
предшколској установи не надокнађују се за
дане викенда, државних и верских празника
који се празнују у Републици Србији и обележавају нерадно.
Приликом обрачуна накнаде дела трошкова боравка деце у приватној предшколској
установи, узима се укупан износ, који се утврђује сабирањем следећих износа:
- износ за дане присуства детета (добија
се множењем дневног износа са бројем дана
присуства детета у приватној предшколској
установи) и
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- износ за дане оправданог одсуства детета
(добија се множењем половине дневног износа са бројем дана одсуства детета у приватној
предшколској установи).
Изузетно од става 1. и 2. овог члана, у случају уписа трећег и сваког наредног детета из
исте породице, подносиоци захтева су ослобођени плаћања обавезног учешћа односно
трошкови боравка те деце у целости падају на
терет општине Аранђеловац.
Члан 9.
Приватној предшколској установи, врши
се пренос средстава из буџета општине
Аранђеловац на основу закљученог уговора
о сарадњи са приватним предшколским установама, којим се регулишу права и обавезе у
вези остваривања права из члана 1. ове одлуке
и месечног извештаја о присутности детета у
приватној предшколској установи потписаног
од стране овлашћеног лица и обрачуна, а које
приватна предшколска установа доставља
Одељењу најкасније до 5. у месецу за претходни месец.
Уколико настану непредвиђене неповољне околности у реализацији буџета, уговор из
става 1. овог члана, може бити једнострано
раскинут уз отказни рок од 30 дана.
Члан 10.
Приватна предшколска установа, односно
родитељ, старатељ, усвојитељ или хранитељ
који је остварио право из члана 1. ове одлуке,
дужан је да пријави сваку промену која је, по
овој одлуци, од утицаја на остваривање права
из члана 1. ове одлуке, најкасније у року од
пет дана од дана настале промене.
Уколико приватна предшколска установа,
односно родитељ, старатељ, усвојитељ или
хранитељ, оствари право на основу неистинитих или нетачних података, као и не пријави
промене које утичу на губитак права, дужан
је да општини Аранђеловац накнади штету, у
складу са законом.
Члан 11.
Родитељ, старатељ, усвојитељ или хранитељ, који је у претходној радној години стекао
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право из члана 1. ове Одлуке, задржава стечено право обнављањем захтева код Одељења.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Аранђеловац».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-955/2018-01-2
од 09.10.2018. године
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.

На основу члана 4. став 4. и члана 13. став
1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16), члана
20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018) и члана 22. став 1. тачка 6. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник
општине Аранђеловац“, бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 09.10.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ НАСЕЉА
Члан 1.
У Одлуци о комуналном уређењу насеља
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 27/11, 29/11, 52/13 и 88/17) ( у даљем тексту: Одлука) у члану 7. Одлуке додаје се алинеја 6. која гласи:
„ – паркирање моторних возила на јавним
површинама ( са изузетком простора одређених као јавна паркиралишта), осим ако не постоји саобраћајни знак за дозволу паркирања.“
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Члан 2.

Члан 102. Одлуке мења се и гласи:
„
Члан 102.
При вршењу надзора над извршењем ове
Одлуке општински орган управе надлежан за
инспекцијске послове је овлашћен да:
- контролише да ли се комунална делатност
обавља на начин прописан овом Одлуком;
- контролише да ли се комуналне услуге
пружају у складу са утврђеним условима;
- нареди уклањање ствари и других предмета са јавне површине уколико су остављене
противно утврђеним прописима;
- нареди извршење утврђених обавеза и
предузме мере за отклањање недостатака;
- нареди уклањање моторних возила непрописно паркираних на јавним површинама;
- издаје прекршајне налоге и подноси предлог за покретање прекршајног поступка;
- предузима и налаже друге мере које су
предвиђене овом Одлуком.“

Члан 3.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-956/2018-01-2
од 09.10.2018.године
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.
На основу члана 20. став 6., 7. и 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14), члана 28. Закона о становању („Службени гласник РС“ број
50/92, 76/92, 84/92 исп.33/93, 53/93, 67/93,
46/94, 47/94 испр.48/94, 44/95 др. закон, 49/95,
16/97, 46/98, 26/01 и 101/05 др. закон и 99/11)
и члана 22. Статута општине Аранђеловац
(„Службени Гласник општине Аранђеловац“
бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној 09.10.2018. године, донела је

ОДЛУКУ
У Одлуци у одељку XII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ, члан 109. мења се и гласи:
„
Члан 109.
Казниће се за прекршај правно лице новчаном казном од 100.000,00 динара у случају да
се не придржава придржава прописаних мера:
1. непрописно паркирање моторног возила
на јавној површини (чл. 7),
2. у циљу заштите паркова, зелених и рекреационих површина (чл. 39).
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном од 50.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се физичко лице новчаном казном од 15.000,00
динара.“

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАСПОЛАГАЊУ
СТАНОВИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о располагању становима у јавној својини општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 81/16)
( у даљем тексту: Одлука), члан 40. мења се и
гласи:
„
Члан 40.
Агенција за имовину општине Аранђеловац након пријема захтева одређује откупну
цену стана.
Откупна цена стана се одређује у висини
тржишне вредности стана коју је утврдила
Пореска управа, на начин како се утврђује ос-
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новица за пренос апсолутних права у периоду
који претходи закључењу уговора о откупу
не дужем од годину дана, која цена се може
умањити за 1,5% за сваку годину старости
стана, а највише до 30%. Агенција може да
ангажује стручно лице за утврђивање процента умањења откупне цене по основу старости
стана.
Откупна цена одређена у складу са ставом
2. овог члана изражава се у еврима по средњем
курсу НБС.
Откупна цена се може исплаћивати на период од највише 20 година, у више једнаких
месечних рата по средњем курсу НБС на дан
исплате.
Уколико се лице које подноси захтев за
откуп, већ налазило у поступку откупа стана
(као запослени у предузећу које је учествовало у изградњи стана, код станова солидарности), Агенција има право да ангажује стручно
лице (судског вештака економско-финансијске
струке) ради утврђења преостале откупне
цене односно ревалоризације.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-957/2018-01-2
од 09.10.2018. године
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На основу члана 198. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18-др. закон),
члана 4. Уредбе о критеријумима за доношење
акта о мрежи јавних предшколских установа и
акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“, бр. 21/18) и члана 22. Статута општине Аранђеловац (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’ број 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 09.10.2018.г. донела је

О Д Л У К У
О ТРЕЋОЈ ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о мрежи предшколских установа
на територији општине Аранђеловац (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’ број
31/11, 49/13 и 72/15) у члану 6. у табеларном
делу додаје се редни број 14 са садржајем у
колонама који гласи:

ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.

14 Вртић ‘’Чаролија’’
Аранђеловац
издвојено одељење
Орашац
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Целодневни боравак за децу
узраста од 3 године до
поласка у школу и припремни
предшколски програм
(целодневни и четворочасовни)
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Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења a објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-958/2018-01-2
од 09.10.2018.г.
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦE СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.

На основу члана 22. Статута општине
Аранђеловац (‘’Службени гласник општине
Аранђеловац’’, бр. 8/08), и Закључка Владе
Републике Србије 05 бр. 023-3611/2018-1 од
19.4.2018. године и 05 бр. 023-5153/2018-1 од
7.6.2018. године,
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 09.10.2018.године донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНВЕРЗИЈУ ДУГА ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ
ПРИХОДА „СИМПО“ АД ВРАЊЕ
1. Скупштина општине Аранђеловац је
сагласна да се дуг по основу уступљених јавних прихода од пореза на зараде који се плаћа
према пребивалишту запосленог у укупном
износу од 139.271,95 динара, који „Симпо“
ад Врање има према буџету општине Аранђеловац, конвертује у трајни улог општине
Аранђеловац у капиталу друштва.
Скупштина општине Аранђеловац је сагласна да се дуг по основу изворних јавних
прихода од пореза на имовину правних лица,
еколошке таксе, комуналне таксе и грађевинског земљишта у укупном износу од
483.107,40 динара, који „Симпо“ ад Врање
има према буџету општине Аранђеловац, конвертује у трајни улог општине Аранђеловац у
капиталу друштва.
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2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Закључком Владе Републике Србије Србије
05 бр. 023-3611/2018-1 од 19.4.2018. године
и 05 бр. 023-5153/2018-1 од 7.6.2018. године
препоручено је државним повериоцима да
своја потраживања према „Симпо“ ад. Врање,
са стањем на дан 31. децембар 2017. године,
са припадајућом каматом до дана доношења
овог закључка, конвертују у трајни улог у капиталу друштва.
На основу података Мин. финансија Пореске управе – центра за велике пореске
дужнике дуг „Симпо“ ад. Врање по основу
уступљених јавних прихода од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог, са припадајућом каматом до дана
доношења Закључка Владе РС, према буџету
општине Аранђеловац, износи 139.271,95 динара.
На основу података Одељења за пореске
послове-Управе општине Аранђеловац дуг
„Симпо“ ад. Врање по основу изворних јавних прихода од пореза на имовину правних
лица, еколошке таксе, комуналне таксе и
грађевинског земљишта, са припадајућом каматом до дана доношења Закључка Владе РС,
према буџету општине Аранђеловац, износи
483.107,40 динара.
Поступајући по наведеном Закључку Владе Републике Србије, а на основу овлашћења
из члана 22. Статута општине Аранђеловац,
Скупштина општине је донела Одлуку као у
диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-959/2018-01-2
од 09.10.2018. године

ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.
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На основу члана 22. Статута општине
Аранђеловац (‘’Службени гласник општине
Аранђеловац’’, бр. 8/08), и Закључка Владе
Републике Србије 05 бр. 023-4569/2018-1 од
17.05.2018. године,
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 09.10.2018.године донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
КОНВЕРЗИЈУ ДУГА ПО ОСНОВУ
ЈАВНИХ ПРИХОДА „ЈАТ ТЕХНИКА“
ДОО БЕОГРАД
1. Скупштина општине Аранђеловац је
сагласна да се дуг по основу уступљених јавних прихода од пореза на зараде који се плаћа
према пребивалишту запосленог у укупном
износу од 1.407,70 динара, који „ЈАТ ТЕХНИКА“ ДОО Београд има према буџету општине
Аранђеловац, конвертује у трајни улог општине Аранђеловац у капиталу друштва.
2. Скупштина општине Аранђеловац је
сагласна да се капитал стечен по основу конверзије из тачке 1. ове Одлуке, придружи
заједничкој продаји капитала у власништву
Републике Србије, капитала у власништву Акционарског фонда и капитала у власништву
Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање, у поступку приватизације.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
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хода од пореза на зараде који се плаћа према
пребивалишту запосленог, са припадајућом
каматом до дана доношења Закључка Владе
РС, према буџету општине Аранђеловац, износи 1.407,70 динара.
Поступајући по наведеном Закључку Владе Републике Србије, а на основу овлашћења
из члана 22. Статута општине Аранђеловац,
Скупштина општине је донела Одлуку као у
диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-960/2018-01-2
од 09.10.2018. године
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.

На основу члана 20. став 1. тачка 10. и члана 78. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, бр.
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.
закон, 47/2018), члана 22. став 1. тачка 6.
Статута општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“ бр. 8/08) и
Споразума о сарадњи у реализацији програма
„Подршка ЕУ инклузији Рома“ бр. 01-1 4001844 од 28.06.2018. године,
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 09.10.2018. године донела је

ОДЛУКУ

Образложење
Закључком Владе Републике Србије 05
бр. 023-4569/2018 од 17.05.2018. године препоручено је државним повериоцима да своја
потраживања према „ЈАТ ТЕХНИКА“ ДОО
Београд, обухваћена Споразумом о одлагању
плаћања пореског дуга бр. 33-00-22/2016-01
од 8. новембра 2016. године, са стањем на дан
31. децембар 2017. године, са припадајућом
каматом до дана доношења овог закључка,
конвертују у трајни улог у капиталу друштва.
На основу података Пореске управе – сектора за наплату дуг „ЈАТ ТЕХНИКА“ ДОО
Београд по основу уступљених јавних при-

О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА СОЦИЈАЛНО
УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА
Предмет одлуке
Члан 1.
Образује се Локално координационо тело
за социјално укључивање Рома и Ромкиња
(у даљем тексту: Координационо тело), као
мулти-секторско тело, у циљу координисаног
спровођења мера јавне политике усмерених
на побољшање положаја Рома и Ромкиња који
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бораве на територији општине Аранђеловца, а
посебно израде и координације и надзора над
спровођењем локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња.
Координационо тело образује се као посебно радно тело Скупштине општине.
Овом одлуком уређују се састав, задаци,
начин функционисања и средства за рад Координационог тела.
Састав Координационог тела
Члан 2.
Координационо тело чине:
1) Ненад Милинић, члан Општинског већа
општине Аранђеловац задужен за ресор социјалне политике;
2) Синиша Јовановић, Директор Основне
школе „Милан Илић Чича“;
3) Снежана Пантић, Директор Предшколске установе „Дуга“ Аранђеловац;
4) Гордана Гајовић, Директор Дома здравља;
5) Саша Тањга, представник Националне
службе за запошљавање Аранђеловац;
6) Нада Танасијевић, Директор Центра за
социјални рад општине Аранђеловац;
7) Саша Симоновић, Директор Центра за
културу и образовање општине Аранђеловац;
8) Зоран Пузовић, Начелник Полицијске
станице у Аранђеловцу;
9) Иван Карадиновић, Директор ЈКП „Букуља“ Аранђеловац;
10) Марина Ивановић, руководилац Одељења за финансије и рачуноводство Општинске Управе општине Аранђеловац;
11) Предраг Вјештица, представник угружења грађана „Наша будућност“.
Дејан Влајковић – координатор за ромска
питања за секретара Комисије.
Задаци Координационог тела
Члан 3.
Координационо тело планира и надзире
спровођење мера јавне политике из различитих области које су усмерене на социјално
укључивање Рома и Ромкиња, а посебно:
1) дефинише кључне приоритете за деловање у локалној заједници у области социјал-
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ног укључивања Рома и Ромкиња кроз израду
односно унапређење локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња;
2) разматра оперативне планове активности и извештаје Мобилне јединице за социјално укључивање Рома и Ромкиња (у даљем
тексту: Мобилни тим);
3) припрема предлоге надлежним органима, организацијама и установама за опредељивање финансијских средстава за финансирање активности Мобилног тима и других
активности у области социјалног укључивања
Рома и Ромкиња;
4) сарађује са другим релевантним органима и телима за реализацију и праћење националне стратегије за социјално укључивање
Рома и Ромкиња и локалног акционог плана,
а посебно са Националним саветом ромске
националне мањине;Повереником за заштиту
равноправности, Заштитником грађана, Социо-економским саветом, Саветом за јавно
здравље, Саветом за запошљавање и Саветом
за међунационалне односе;
5) предузима и друге активности неопходне за остваривање наведених задатака.
Функционисање Координационог тела
Члан 4.
Координационим телом председава Ненад
Милинић, члан Општинског већа општине
Аранђеловац задужен за ресор социјалне политике.
Председавајући сазива седнице Координационог тела, а у случају његове спречености,
други члан Координационог тела, које он овласти да га замењује.
Координационо тело одржава седнице најмање једном у три месеца.
У случају спречености члана Координационог тела седници може присуствовати лице
које он овласти да га замењује на тој седници.
Стручну подршку Координационом телу
пружа Општинска управа општине Аранђеловац.
Координационо тело има секретара из реда
запослених у Општинској управи.
На седнице Координационог тела по потреби се позивају чланови Мобилног тима и
координатор за локално акционо планирање, а
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могу се позивати и стручњаци и представници
других органа, установа или организација ако
је то потребно ради информисања чланова Координационог тела о одређеном питању.
Средства за рад
Члан 5.
Средства за рад Координационог тела обезбеђује Општина Аранђеловац.
Утврђује се накнада за рад председнику,
члановима и секретару Координационог тела,
у складу са Одлуком о накнадама одборницима и члановима органа, радних тела Скупштине општине Аранђеловац („Службени гласник
општине Аранђеловац“, бр.73/15) и Одлуком
о критеријумима за одређивање накнаде за
рад радних тела и комисија бр. 06-54/201801-3 од 16.01.2018. године, у износу од 2.500
динара по састанку односно седници Координационог тела.
Координацино тело не може да има више
од две плаћене седнице у току једног месеца.
Конститутивна седница
Координационог тела
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На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС,
132/14 и 145/14) и члана 22. Статута општине
Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац”, број 8/08.),
Скупштина општине Аранђеловац, по
претходно прибављеном мишљењу Комисије
за планове од 12.07.2018.године, на седници
одржаној дана 09.10.2018.године донела је
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за инфраструктурно повезивање
копова на Венчацу
Назив плана
Члан 1.
Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана детаљне регулације за инфраструктурно повезивање копова на Венчацу (у
даљем тексту: План).
Оквирна граница Плана

Члан 6.
Члан 2.
Конститутивна седница Координационог
тела одржаће се у року од месец дана од ступања на снагу ове одлуке.
Ступање на снагу
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-961/2018-01-2
од 09.10.2018. године
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.

Прелиминарном границом Плана обухватају се следеће катастарске парцеле:
КО Бања: Део 3407/1
КО Врбица: Део 2496/1, 3486, 3488, 3495,
део 3503, део 3504, део 3505, део 3506, део
3509/1, део 3509/2, део 3510, део 3511, део
3512/1, део 3512/2, део 3512/3, део 3512/4, део
3512/5, део 3513, део 3515/3, део 3516, део
3517, део 3518/1, део 3518/2, део 3519, 3520/1,
3520/2, део 3530/2, део 3530/3, део 3530/5,
3530/6, део 3530/7, део 3533, 3543/1, 3543/2,
3544/1, 3544/2, 3544/3, 3545/1, 3545/2, 3546/1,
3546/2, 3547/1, 3547/2, 3547/3, 3548, 3549, део
3570, део 3571/1, 3584/3, 3585, део 3918/2, део
3929, део 3983 (део 2981 КО Брезовац), део
3984 (део 2982 КО Брезовац)
КО Брезовац: 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2,
8/1, 8/2, 8/3, део 10, део 13/2, део 14, део 16/5,
део 23/1, део 23/3, део 24/1, 25/1, 25/2, део 29,
30, 35, 36/1, 37/1, део 37/2, 38/1, 38/2, 39/1,
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39/2, 39/3, део 50/1, 719/3, део 2902, део 2981
(део 3983 КО Врбица), део 2982 (део 3984 КО
Врбица), 2983.
Укупна површина обухвата Плана детаљне
регулације износи око 47 ха. Оквирна граница
је шематски приказана на графичком прилогу,
који је саставни део Одлуке.
Граница Плана је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и
дефинисати приликом припреме и верификације нацрта плана.
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у сектору производње и услуга, приоритетно
ради креирања позитивних промена на тржишту рада.
Из анализе постојећег стања, и функционисања путева између копова на планини Венчац, дошло се до закључка да је неопходно
реконструисати путну мрежу која би повезала
постојеће експолатације, што је и основни мотив за иницијативу израде овог Плана детаљне регулације.
Визија и циљ израде Плана

Услови и смернице планских докумената
вишег реда и ширег подручја и списак
потребних подлога за план
Члан 3.
Плански основ за израду Плана је Просторни план општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац, број 32/2011),
План детаљне регулације за привредни комплекс предузећа «Геа» д.о.о. из Аранђеловца,
(„Службени Гласник Општине Аранђеловац“,
бр. 40/2012) и План детаљне регулације каменолома у лежишту «Венчац» на Венчацу,
(„Службени Гласник Општине Аранђеловац“,
бр. 40/2012)
За потребе израде Плана, израдиће се и
оверити катастарско-топографски план у размери 1:1000.
Начела планирања, коришћења, уређења
и заштите простора из важеће планске
документације
Члан 4.
Просторним планом општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац”, број 32/2011), прописан је као основни
дугорочни циљ привредног развоја општине Аранђеловац постизање пуне запослености и континуирано повећавање економског
просперитета локалног становништва, подстицањем динамичног раста у делатностима
које су способне за конкурентски наступ на
домаћем и извозном тржишту. Остваривање
циља обухвата, између осталог, подршку развоју предузетништва и стварању амбијента
који на локалном нивоу подстиче развој МСП

Члан 5.
Основни циљеви израде су:
• дефинисање грађевинског земљишта јавних и осталих намена и одређивање намене
површина;
• стварање планског основа за издавање одговарајућих дозвола, у складу са смерницама
из планова ширег подручја, локационим условима и условима надлежних институција.
Концептуални оквир планирања, са
предлогом основних намена простора и
коришћења земљишта
Члан 6.
У оквиру границе Плана, разрадиће се
грађевинско земљиште за јавне и остале намене и дефинисаће се и прецизирати намена
земљишта.
Начин финансирања израде планског документа, назив носиоца израде
и рок за израду
Члан 7.
Средства за израду Плана, својим инвестиционим планом, обезбеђује ПД “БЕКАМЕНТ”
д.о.о. из Аранђеловца.
Носилац израде је Општинска управа
општине Аранђеловац, Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове а обрађивач Плана детаљне регулације је “АРПЛАН”
Д.О.О. из Аранђеловца.
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Рок за израду основних концептуалних решења (материјал за рани јавни увид) износи
60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке,
а рок за израду нацрта плана износи 60 дана
од дана верификације фазе раног јавног увида
од стране Комисије за планове. У наведене рокове није урачунато време потребно за спровођење законске процедуре.
Место и начин обављања раног јавног
увида и јавног увида
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дину, на основу претходно обављеног поступка о одлучивању, сходно Закону о стратешкој
процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010).
Члан 10.
План ће се израдити се у три (3) истоветна
примерка у штампаном (аналогном) и четири
(4) истоветна примерка у дигиталном облику.
Члан 11.

Члан 8.
Рани јавни увид и јавни увид биће организовани у складу са Законом о планирању и
изградњи. Подаци о начину излагања на јавни
увид биће објављени у једном дневном листу
који се дистрибуира на територији Републике.
Остали елементи
Члан 9.
За потребе Плана, није потребна израда
Стратешке процене утицаја на животну сре-

Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-962/2018-01-2
од 09.10.2018.године
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.
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Kатастарске парцеле јавне намене у обухвату ПДР
број парцеле

Број 100 - Аранђеловац, 10. октобар 2018.

118

8

10

500.70

3

2
10

10

508.30

i=9
d=1 .69%
28.
39

1

r=192.5

%
i=2.92
d=89.06

.5

i=1.62
d=33.48%

r=42

.5

r=107.5
7%
i=5.1 8
d=169.7

r=8

.5

r=72

i=5.81%
d=130.86

37

r=5

r=

r=4

i=4
d= .20
12 %
6.2
4

.5
25

24

r=

r=

17
.5

7.5

i=13.57%
d=144.41

.5
42

25

r=

r=

r=

i=
d= 4.
10 94
9. %
42

r=42.5
r=9

r=57.5
7.5

3%
1.7 9
i=1109.0
d=

32

10

r=

r=

140
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС“, број
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС,
132/14 и 145/14) и члана 22. Статута општине
Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац”, број 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, по
претходно прибављеном мишљењу Комисије
за планове од 12.07.2018.године, на седници
одржаној дана 09.10.2018.године донела је
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Услови и смернице планских докумената
вишег реда и ширег подручја и списак
потребних подлога за план
Члан 3.
Плански основ за израду Плана је Просторни план општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, број
32/2011).
За потребе израде Плана, израдиће се и
оверити катастарско-топографски план у размери 1:1000 за целокупно подручје.

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ТУРИСТИЧКОГ
КОМПЛЕКСА „ECO VILLAGE“
У РАНИЛОВИЋУ

Начела планирања, коришћења, уређења
и заштите простора из важеће планске
документације

Назив плана

Члан 4.

Члан 1.

На основу Просторног плана општине
Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац”, број 32/2011), Скупштина
општине Аранђеловац донеће план детаљне
регулације (Реферална карта 5) за изградњу
и реконструкцију започете, инициране и нове
зоне и комплекса површине веће од 2 hа за
индустрију и МСП, објекат у функцији пољопривредне производње, туризам и куће за одмор.
Шематским приказима насеља, утврђено је задржавање изграђеног земљишта као
постојећег грађевинског подручја насеља и
предвиђене су границе проширења грађевинског подручја. Приоритет има изградња објеката на постојећем грађевинском подручју
насеља. Само када је ова могућност исцрпљена, може се дозволити изградња на новим површинама у оквиру планираног проширења
грађевинског подручја насеља предвиђеног
шематским приказима уређења насеља. Уколико се појави већи број захтева за изградњу
који се не могу задовољити у границама постојећег и планираног грађевинског подручја
из претходног става и са наменама које нису
предвиђене шематским приказом уређења насеља, могућности изградње утврдиће се изменама и допунама шематског приказа или одговарајућим урбанистичким планом.

Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу
туристичког комплекса „Еco Village“ у Раниловићу (у даљем тексту: План).
Оквирна граница Плана
Члан 2.
Прелиминарном границом Плана обухватају се делови катастарских општина Раниловић и Буковик, односно: к.п. бр. 2647/1,
2647/2, 2647/3, 2647/4, 2830, 2649/4, 2649/3,
2649/5, 2649/1, 2649/6, 2650, 2649/2, 2649/7,
2659, све из К.О. Раниловић и к.п. бр. 17, 18/1,
18/2, 20/1 све из К.О. Буковик, као и потенцијални делови парцела потребни за реконструкцију раскрснице приступног (некатегорисаног) пута и државног пута другог реда.
Укупна површина обухвата Плана детаљне
регулације износи око 14 ха. Оквирна граница
је шематски приказана на графичком прилогу,
који је саставни део Одлуке.
Граница Плана је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница ће се утврдити и
дефинисати приликом припреме и верификације нацрта плана.
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Визија и циљ израде Плана
Члан 5.
Визија израде плана је формирање јединственог еколошког насеља које би имало за
циљ промовисање заштите животне средине
као и начин становања које би у највећој мери
било самостално у виду коришћења и експлоатације неопходних енергената. Такође,
концепт становања је у потпуности окренут
„Органском начину живота”, где би се промовисала здрава исхрана и узгој органских засада, док са друге стране би се строго водило
да начин градње буде у складу са животном
средином, где би се примењивали искључиво
природни као и рециклани материјали. Намера је да се кроз израду ПДР строго дефинишу
правила градње која би била у складу са концептом еколошког насеља и вредности које се
промовишу.
Основни циљеви израде су:
• дефинисање грађевинског земљишта јавних и осталих намена и одређивање намене
површина;
• стварање планског основа за издавање одговарајућих дозвола, у складу са смерницама
из планова ширег подручја, локационим условима и условима надлежних институција.
Концептуални оквир планирања, са
предлогом основних намена простора и
коришћења земљишта

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Начин финансирања израде планског документа, назив носиоца израде
и рок за израду
Члан 7.
Средства за израду Плана, обезбеђује заинтересовани инвеститор, Радивоје Пантелић из
Аранђеловца, ул. Шумадијска бр.25.
Носилац израде је Општинска управа
општине Аранђеловац, Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове а
обрађивач Плана детаљне регулације је “ИНФОПЛАН” Д.О.О. из Аранђеловца.
Рок за израду основних концептуалних решења (материјал за рани јавни увид) износи
60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке,
а рок за израду нацрта плана износи 60 дана
од дана верификације фазе раног јавног увида
од стране Комисије за планове. У наведене рокове није урачунато време потребно за спровођење законске процедуре.
Место и начин обављања раног јавног
увида и јавног увида
Члан 8.
Рани јавни увид и јавни увид биће организовани у складу са Законом о планирању и
изградњи. Подаци о начину излагања на јавни
увид биће објављени у једном дневном листу
који се дистрибуира на територији Републике.

Члан 6.
Остали елементи
У оквиру границе Плана, разрадиће се
грађевинско земљиште за јавне и остале намене и дефинисаће се и прецизирати намена
земљишта.
Највећи део планираног обухвата би се
односио на викенд становање – бунгалове,
док би остатак планираног земљишта био намењен поред јавних и приступних саобраћајница, туристичким садржајима попут ресторана, wellness центра, ергеле, тј. мањежа и
мешовитих комерцијалних садржаја спорта и
рекреације, у делу обухвата поред главног тј.
регионалног пута. Централни део комплекса
је планиран као парковска површина са високим степеном уређења.

Члан 9.
За потребе Плана, потребна је израда Стратешке процене утицаја на животну средину,
на основу претходно обављеног поступка о
одлучивању, сходно Закону о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010).
Члан 10.
План ће се израдити се у три (3) истоветна
примерка у штампаном (аналогном) и четири
(4) истоветна примерка у дигиталном облику.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-963/2018-01-2
од 09.10.2018. године

Члан 11.
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац”.

ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦE СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.

Legenda
Granica plana
Granice parcela

Saobraćajne površine
Postojeći put
Planirane pristupne saobraćajnice
unutar kompleksa
Pešačke staze

Namena površina
Planirano vikend stanovanje
Centralni sadržaj mešovite namene
komercijalne svrhe / restoran - wellnes objekat
/ sa visokim stepenom parkovskog uređenja
Planirani konjički klub sa svim
pratećim ekonomskim objektima
5.09

5.09

Planirane mešovite namene /
komercijalni sadržaji / sport i
rekreacija

5.27

5.00

5.08
5.01
5.10

Urbani mobilijar

5.00
5.12

5.24
5.08

5.10

5.02

5.01

Dečji park

5.06
5.01
5.00
5.01

5.63

5.50

Parking

5.00

5.03
5.11

Bungalovi

5.00

5.01
5.16

5.09

5.00
5.04

5.00

Postojeća šuma

5.01

5.25

Alpinetum

5.02

Terase

5.06

5.00

5.47

5.22

5.01

5.31

5.81

Ukupna površina obuhvata plana
Obuhvat plana - 13.57 ha

Orijentacioni Bilans površina
po planiranim namenama
Planirano vikend stanovanje - 5.60 ha
Centralni sadržaji - 2.47 ha
Planirani konjički klub - 40 ari
Mešoviti sadržaji - 40 ari

Br.

Datum

KLIJENT :

-

-

-

Ime i Prezime :

-

-

-

Radivoje Pantelić
Adresa :
Ul. Vožda Karađorđa bb,
34300 Aranđelovac, Srbija

Revizija

-

-

-

-

-

-

Napomena: Tačno katastarsko topografsko stanje će se naknadno utvrditi.
Podloga je za svrhe načelnog prikazivanja koncepta.Crteže ne skalirati!
Copy Right - Sva autorska prava pripadaju konsultantu "HORTING" za izradu
urbanističke koncepcije. Project Manager / VK_Architects

URBANISTIČKI KONCEPT

UPRAVLJANJE PROJEKTOM

VK_ARCHITECTS

VK_ARCHITECTS

ARHITEKTONSKI STUDIO ZA
PROJEKTOVANJE I KONSALTING

ARHITEKTONSKI STUDIO ZA
PROJEKTOVANJE I KONSALTING

e-mail : vk_architects@gmail.com
tel 064-247-50-91
Adresa : Kralja Petra I br.44 Aranđelovac

e-mail : vk_architects@gmail.com
tel 064-247-50-91
Adresa : Kralja Petra I br.44 Aranđelovac

PROJEKAT

NAZIV CRTEŽA

TURISTIČKI KOMPLEKS
"ECO VILLAGE"

GRANICA PLANA SA KONCEPTOM
PLANIRANIH POVRŠINA

BR.PROJEKTA

DATUM

FAZA PROJEKTA

RAZMERA

BR.CRTEŽA

REV.

-

Maj 2018

Inicijativa PDR

1:2000@A3

-

-
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На основу члана 46. став 3. Закона о локалним изборима (‘’Службени гласник РС’’, бр.
129/07 и 54/11) и члан 22. Статута општине
Аранђеловац (‘’Службени гласник општине
Аранђеловац’’, бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 09.10.2018.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
МАНДАТА ОДБОРНИКУ
ДРАГАНУ РАНКОВИЋ

1. Утврђује се престанак мандата одборнику Драгану Ранковић, изабраном са листе
„ИВИЦА ДАЧИЋ - СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА СРБИЈЕ - ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА - ДРАГАН МАРКОВИЋ ПАЛМА“, на
лични захтев.
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-947/2018-01-2
од 09.10.2018.г.
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.

На основу члана 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС’’, бр.
129/07 и 54/11) и члана 22. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац’’, бр. 8/08)
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 09.10.2018. године, донела је

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКУ
1. Потврђује се мандат Владимиру Мунитлак, одборнику са изборне листе „ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ-ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА-ДРАГАН
МАРКОВИЋ ПАЛМА“, на изборима одржаним 04.03.2018. године и поновљеним изборима одржаним 11.03.2018. године на бирачком месту бр.15 МЗ Врбица.
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-948/2018-01-2
од 09.10.2018.год.
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.

На основу члана 22. Статута општине
Аранђеловац (‘’Службени гласник општине
Аранђеловац’’, бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 09.10.2018. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ
I Разрешавају се дужности председника и
чланова Стручне комисије за израду годишњег
Програма заштите уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини Аранђеловац због истека мандата и то :

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Председник Комисије :
ВОЈИНОВИЋ ДРАГОВАН
Чланови Комисије :
- ФИЛИПОВИЋ ГОРАН
- РОСИЋ ДЕЈАН
- ВАСИЋ БОРИСАВ
- ПЛЕЋЕВИЋ ЉИЉАНА
- БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО
- МИЛЕКИЋ ДРАГАНА
- НЕВЕНА МИЉКОВИЋ
- ЗАРИЋ ИВАНА
II Решење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-964/2018-01-2
од 09.10.2018. године
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.

На основу члана 22. Статута општине
Аранђеловац (‘’Службени гласник општине
Аранђеловац’’, бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 09.10.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ
1.Скупштина општине Аранђеловац образује Стручну комисију за израду годишњег
Програма заштите уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини
Аранђеловац (у даљем тексту: Комисија).

Број 100 - Аранђеловац, 10. октобар 2018.

145

2. Комисију чини председник и 8 чланова.
Председник Комисије :
ВОЈИНОВИЋ ДРАГОВАН
Чланови Комисије :
- ФИЛИПОВИЋ ГОРАН
- РОСИЋ ДЕЈАН
- ВАСИЋ БОРИСАВ
- ПЛЕЋЕВИЋ ЉИЉАНА
- БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО
- МИЛЕКИЋ ДРАГАНА
- ВЈЕШТИЦА ПРЕДРАГ
- МИЛОЈЕВИЋ МИЛОШ
3. Задатак Комисије је израда предлога
годишњих Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим
ће се утврдити врста и обим радова које треба
извршити у тој години, динамику извођења
радова и улагања средстава, а посебно утврдити податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини у складу
са чланом 14. став 7. Закона о пољопривредном земљишту (‘’Службени гласник РС’’,
бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и прибави мишљење
Комисије из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту.
4. Комисија је дужна да предлог годишњег
Програма из тачке 3. овог Решења изради и
достави скупштини на усвјање.
5. Мандат председнику и члановима Kомисије траје 4 године.
6. Решење ступа на снагу даном доношења,а биће објављено у „Службеном гласнику општине Аранђеловац.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-964-1/2018-01-2
од 09.10.2018. године
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.
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На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута општине Аранђеловац (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’, бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 09.10.2018. године, донела је

О Д Л У К У
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
СМОТРЕ УМЕТНОСТИ ‘’МЕРМЕР И
ЗВУЦИ’’ АРАНЂЕЛОВАЦ
I. Разрешавају се функције председника и
чланова Управног одбора Смотре уметности
‘’Мермер и звуци’’ Аранђеловац због истека
мандата, и то :
1. мр Зоран Станковић , председник
2. Мирков Никола, члан
3. Милан Богдановић, члан
4. Никола Марјановић, члан
5. Милован Вулићевић, члан
6. Душан Извонар, члан
7. Мрђан Бајић, члан
8. Миња Филиповић, члан
9. Миодраг Фишековић, члан
II. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-965/2018-01-2
од 09.10.2018.г.
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута општине Аранђеловац (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’, бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 09.10.2018. године, донела је
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
СМОТРЕ УМЕТНОСТИ ‘’МЕРМЕР И
ЗВУЦИ’’ АРАНЂЕЛОВАЦ
I. Именују се за председника и чланове
Управног одбора Смотре уметности ‘’Мермер
и звуци’’ Аранђеловац, и то :
1. мр Зоран Станковић , председник
2. Милан Богдановић, члан
3. Милован Вулићевић, члан
4. Душан Извонар, члан
5. Мрђан Бајић, члан
6. Миња Филиповић, члан
7. Миодраг Фишековић, члан
II. Мандат чланова Управног одбора траје
4 године.
III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-965-1/2018-01-2
од 09.10.2018.г.
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута општине Аранђеловац (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’, бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 09.10.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СМОТРЕ „МЕРМЕР И ЗВУЦИ“
АРАНЂЕЛОВАЦ
I Именују се за председника и чланове
Надзорног одбора Смотре „Мермер и звуци“Аранђеловац и то :
1.ИВАНОВИЋ МАРИНА, председница
2.ЛУКИЋ НАДА,чланица
3.АНИЋ МИЛАН, члан
II Мандат председнику и члановима Надзорног одбора траје 4 године.
III Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-966/2018-01-2
од 09.10.2018. године
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.
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Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
СМОТРЕ „МЕРМЕР И ЗВУЦИ“
АРАНЂЕЛОВАЦ
I Разрешавају се функције председника и
чланова Надзорног одбора Смотре „Мермер и
звуци“Аранђеловац због истека мандата и то :
1.МАРИНСКИ ДОБРИВОЈЕ, председник
2.ЛУКИЋ НАДА,чланица
3.АНИЋ МИЛАН, члан
II Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-966-1/2018-01-2
од 09.10.2018. године
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.

На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања
(Службени гласник РС’’, бр. 88/17 и 27/18 –
др. закон) и члана 22. став 1. тачка 9. Статут
општине Аранђеловац (‘’Службени гласник
општине Аранђеловац’’, бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 09.10.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ‘’ДУГА’’
АРАНЂЕЛОВАЦ
На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута општине Аранђеловац (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’, бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 09.10.2018. године, донела је

I. Разрешавају се дужности чланова Управног одбора Предшколске установе ‘’Дуга’’
Аранђеловац, због престанка основа по којем
су именовани, и то :
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В) представници родитеља :
- ЈАНКОВИЋ ИВАНА
- НИКОЛИЋ КАТАРИНА
II. Именују се за чланове Управног одбора
Предшколске установе ‘’Дуга’’ Аранђеловац,
и то :
В) представници родитеља :
- КУЗМАНОВИЋ ДУШИЦА
- СТАНИЧИЋ ЗОРИЦА
III. Мандат именованим члановима Управног одбора траје до истека мандата Управног одбора именованог Решењем број 061038/2017-01-2 од 13. 11. 2017. године.
IV. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’ .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-967/2018-01-2
од 09.10.2018. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

- ЛУКИЋ НАДА, чланица, из реда запослених
Именује се за члана Управног одбора Туристичке организације Аранђеловац, и то :
- СИЛВАНА ЗЛАТКОВИЋ, чланица, из
реда запослених
II Мандат новоименованој чланици траје
до истека мандата председника и чланова
Управног одбора именованих Решењем број
06-593-1/2018-01-2 од 14. 6. 2018. године.
III Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-968/2018-01-2
од 09.10.2018. године
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.

ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Статута општине Аранђеловац (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’, бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 09.10.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
I Разрешава се дужности члан Управног
одбора Туристичке организације Аранђеловац, и то:

На основу члана 118. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 88/17 и 27/18)
и члана 22. Статута општине Аранђеловац
(‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’,
бр.8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 09.10.2018. године, донела је

Р ЕШ Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОСЛКОГ ОДБОРА ОШ
‘’ВУК КАРАЏИЋ’’ СТОЈНИК
1. Разрешавају се функције члана Школског одбора ОШ ‘’Вук Караџић’’ Стојник и
то:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

- ВЛАДАН ЛАЗАРЕВИЋ - испред локалне
самоуправе због подношења оставке
- ЗОРАН ДОБРИЧИЋ – испред Савета родитеља, због тога што је представник у Школском одбору испред општине Аранђеловац
2. Именују се за чланове Школског одбора
ОШ ‘’Вук Караџић’’ Стојник и то:
- ИВАН ШУНДИЋ – испред локалне самоуправе и
- ДУШАН ЉЕСКОВАЦ – испред Савета
родитеља
3. Именованим члановима Школског одбора мандат траје до истека мандата Школског одбора именованог Решењем Скупштине
општине број 06-588-1/2018-01-2 од 14.6.2018.
године.
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-969/2018-01-2
од 09.10.2018.г.
ЗАМЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
Марија Елез с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“ бр.9/08)
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 16.07.2018. године, донело
је
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ног на основу првог ребаланса буџета општине Аранђеловац од 10.07.2018. године, у тексту који је саставни део овог Решења.
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.
OПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-690/2018-01-3
од 16.07.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’, бр. 9/08) и члана
31. и 32. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се
задовољавају потребе и интереси грађана у
општини Аранђеловац (‘’Службени гласник
општине Аранђеловац’’, бр. 93/18)
Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Стручне комисије за оцењивање годишњих и посебних програма у области спорта бр. 02-06-663-0-0 од 11.07.2018.године, на
седници одржаној 20.07.2018.године, донело
је

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/
СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ
ПРОГРАМА

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ШЕСТУ
ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
УПРАВЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗА 2018. ГОДИНУ НА ОСНОВУ ПРВОГ
РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ ОД 10.07.2018. ГОДИНЕ
1. Општинско веће даје сагласност на
шесту измену Финансијског плана Управе
општине Аранђеловац за 2018. годину, урађе-

1. У Одлуци о расподели средстава за финансирање/суфинансирање годишњих програма у 2018. години (‘’Службени гласник
општине Аранђеловац, бр. 96/18, 98/18 и
99/18), у табели додају се речи и то :
-„Карате клуб ‘’Књаз’’ за припреме и
учешће на Међународним такмичењима Јоване Вулиновић по Програму који се реализује у
периоду од 01.06. до 31.12.2018. године, износ
од 120.000,00 динара ;
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- Карате клуб „Аранђеловац“ за спортску
опрему, износ од 50.000,00 динара;
- Фудбалски клуб „Први српски устанак“
Орашац за финансирање радова на уређењу
фудбалског терена, износ од 40.000,00 динара’’.
2. Овлашћује се председник Општине
Бојан Радовић, да у име Општине потпише
уговоре са Карате клубом ‘’Књаз’’, Карате
клубом „Аранђеловац“ и Фудбалским клубом
„Први српски устанак“ Орашац.
3. Oва Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-717/2018-01-3
од 20.07.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.

На основу члана 4 и члана 8 став 2 Програма коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2018. годину, бр. 06 –
252/2018-01-3 од 27.03.2018 године, и члана 7
Одлуке о општинском већу Општине Аранђеловац („Службени гласник Општине Аранђеловац“ број 9/08),
Општинско веће Општине Аранђеловац
на седници одржаној дана 20.07.2018. године,
донело је:
ОДЛУКУ
О УНИШТАВАЊУ АМБРОЗИЈЕ НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Расподељују се средства за финансирање уништавање алергената на територији
општине Аранђеловац – уништавање амбрoзије, планирана Одлуком о буџету општине

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Аранђеловац за 2018. годину („Сл. гл. општине Аранђеловац“ број 92/2017) у оквиру Програма 6 - Заштита животне средине, програм
0401, Позиција 96, економска класификација
424 000 – специјализоване услуге – у износу
од 800.000,00 динара:
- ЈКП „Зеленило Аранђеловац“ из Аранђеловца у износу од 500.000,00 динара,
за уништавање амброзије на површинама јавне намене у јавној својини општине
Аранђеловац према Извештају Одељења за
инспекцијске послове број 355-сл/2018-06 од
11.06.2018. године, који је саставни део ове
Одлуке.
2. За реализацију ове Одлуке задужују се
Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне
послове, Одељење за финансије и рачуноводство и корисник средстава ЈКП „Зеленило
Аранђеловац“ из Аранђеловца.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у Службеном Гласнику Општине
Аранђеловац и на сајту Општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-709/2018-01-3
од 20.07.2018. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.

На основу члана 7 Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (,,Службени гласник општине Аранђеловац’’,број: 9/08), и тачке 8 став 2 Програма коришћења средстава
Фонда за заштиту животне средине за 2018.
годину, бр.06 – 252/2018-01-3 од 27.03.2018.
године
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући Предлог пројекта „ Избацимо
пластичне кесе из употребе, сачувајмо животну средину“ на седници одржаној дана
20.07.2018. године, донело је

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

ОДЛУКУ
1. Расподељују се средстава за финансирање образовних активности и јачање свести
о потреби заштите животне средине – промотивно-едукативне активности на обележавању
значајних датума у области животне средине
(Еколошки датуми), планирана Одлуком о
буџету општине Аранђеловац за 2018. годину
(„Сл. гл. општине Аранђеловац“ број 92/2017)
у оквиру Програма 6 - Заштита животне средине, програм 0401, Позиција 95, економска
класификација 423 000 – Услуге по Уговору –
у укупном износу од 750.000,00 динара.
Финансирају се средства за пројекат „Избацимо пластичне кесе из употребе, сачувајмо
животну средину“ у износу од 18.000,00 динара.
2. За реализацију ове Одлуке задужују
се: Комисија за израду програма коришћења
средстава Фонда за заштиту животне средине,
Управа општине Аранђеловац – Одељење за
имовинско правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове и
Одељење за финансије и рачуноводство.
3. Саставни део ове Одлуке је пројекат под
називом „Избацимо пластичне кесе из употребе, сачувајмо животну средину“
4. Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у Службеном гласнику Општине
Аранђеловац и на сајту општине Аранђеловац
www.arandjelovac.rs

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-710/2018-01-3
од 20.07.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’, бр. 9/08) и члана
31. и 32. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се
задовољавају потребе и интереси грађана у
општини Аранђеловац (‘’Службени гласник
општине Аранђеловац’’, бр. 93/18)
Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Стручне комисије за оцењивање годишњих и посебних програма у области спорта бр. 06-739-01-1 од 30.07.2018.године, на
седници одржаној 31.07.2018.године, донело
је

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/
СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ
ПРОГРАМА
1. У Одлуци о расподели средстава за финансирање/суфинансирање годишњих програма у 2018. години (‘’Службени гласник
општине Аранђеловац, бр. 93/18, 98/18 и
99/18), у табели додају се речи и то :
- Фудбалски клуб ‘’Шумадија’’ Аранђеловац за измену апропријације буџета програма
за 2018. годину, износ од 1.000.000,00 динара.
2. Овлашћује се председник Општине
Бојан Радовић, да у име Општине потпише
уговор са Фудбалским клубом ‘’Шумадија’’
Аранђеловац.
3. Oва Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-743/2018-01-3
од 31.07.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.
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На основу члана 7 Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (,,Службени гласник општине Аранђеловац’’,број: 9/08), и тачке 8 став 1 Програма коришћења средстава
Фонда за заштиту животне средине за 2018.
годину,бр.06 – 252/2018-01-3 од 27.03.2018 године,
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући Предлог Комисије за израду
Програма коришћења средстава Фонда за заштиту животе средине у 2018. године, на седници одржаној дана 31.07.2018. године, донело је

ОДЛУКУ
5. Расподељују се средстава Фонда за
заштиту животне средине за 2018. годину за
финансирање изградње Еколошких учионица
(еко-учионица) у установама образовања, планирана Одлуком о буџету општине Аранђеловац за 2018 годину („Сл. гл. општине Аранђеловац“ број 92/2017) оквиру раздела 5, глава
5, Програм 0401 Програм 6 - Заштита животне
средине, Позиција 98, економска класификација 463000 – Трансфери осталим нивоима
власти у укупном износу од 1.000.000,00 динара:
- Гимназија „Милош Савковић“ из Аранђеловца за пројекат „ЕКО-учионица за ученике
гимназије“ у износу од 499.025,00 динара.
6. За реализацију ове Одлуке задужује се
Управа општине Аранђеловац – Одељење за
имовинско правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове и
Одељење за финансије и рачуноводство.
7. Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у Службеном гласнику општине
Аранђеловац и на сајту општине Аранђеловац
www.arandjelovac.rs
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-744/2018-01-3
од 31.07.2018.г.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 58. Закона о запосленима
у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (‘’Службени гласник РС’’ број
21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних
места службеника у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и
мерилима за опис радних места намештеника
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (‘’Службени гласник РС’’
број 88/2016),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Начелника Општинске управе општине Аранђеловац, Општинског правобраниоца
и Секретара Скупштине општине, на седници
одржаној 31.07.2018. године донело је

ПРАВИЛНИК
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,
ОПШТИНСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СТРУЧНОЈ
СЛУЖБИ ОРГАНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Обједињеним Правилником о организацији
и систематизацији радних места у општинској
управи, правобранилаштву и стручној служби
органа општине Аранђеловац (даљем тексту:
Правилник) уређују се организационе јединице и њихов делокруг, руковођење организационим јединицама, називи и описи радних
места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и степен образовања, радно
искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској управи, Општинском
правобранилаштву и стручној служби органа
општине Аранђеловац.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
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Поглавља правилника

Посебна организациона јединица

Члан 2.

Члан 4.

Правилник се састоји од следећих поглавља:
- Глава I Опште одредбе
- Глава II Oрганизација и систематизација
радних места у Општинској управи
- Глава III Oрганизација и систематизација
радних места у Општинском правобранилаштву
- Глава IV Oрганизација и систематизација
радних места Стручне службе органа општине Аранђеловац
- Глава V Радни однос са приправницима
и Пробни рад
- Глава VI Прелазне и завршне одредбе

У Општинској управи се као посебна организационa јединицa образује Кабинет председника општине.

II ОРГАНИЗАЦИЈА И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
1. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 3.
Послови Општинске управе обављају се
у једном органу као целини, који има седам
одељења као организационе јединици и то:
1. Одељење за имовинско-правне односе,
урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове.
У оквиру одељења за имовинско правне
односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове образују се ОДСЕЦИ:
• Одсек за обједињену процедуру, и
• Одсек за имовинско правне односе и
стамбено комуналне послове
2. Одељење за привреду и друштвене делатности.
У оквиру Одељења за привреду и друштвене делатности образује се ОДСЕК:
• Одсек за друштвене делатности
3. Одељење за општу управу и заједничке
послове
4. Одељење за финансије и рачуноводство
5. Одељење за инспекцијске послове
6. Одељење за пореске послове
7. Одељење за инвестиције и јавне набавке.

2. ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 5.
Одељење за имовинско правне односе,
урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове обавља послове који се односе на: издавање извода из урбанистичких
планова; издавање информација о локацији
и локацијских услова; прибављање услова за
пројектовање и прикључење на комуналну
инфраструктуру; прибављање других посебних услова од јавних предузећа, привредних друштава и установа имаоца јавних овлашћења, неопходних за израду локацијских
услова зависно од намене објекта; давање
обавештења о намени простора и могућности општина по захтевима странака; сарадњу са стручним службама, организацијама и правним лицима из области урбанизма
и грађевине за потребе рада органа општине
и Одељења; издавање грађевинских дозвола;
издавање решења о одобрењу за изградњу,
реконструкцију, адаптацију и санацију објеката; давање стручних мишљења у поступку
издавања грађевинске дозволе и одобрења за
изградњу у оквиру обједињене процедуре; обраду информација о појединим предметима.
Одељење обавља и следеће послове: провере
испуњености формалних услова за издавање
грађевинске дозволе и да ли су подаци наведени у изводу из пројекта у складу са локацијским условима; да ли је идејни пројекат за
прибављање решења о одобрењу за изградњу
у складу са издатим локацијским условима
односно планом; старање о законитом вођењу
поступка издавања одобрења; припремање
извештаја о раду; обављање и друге задатака
и послова из области припреме земљишта за
грађење; издавање потврда за изграђене те-

154

Број 100 - Аранђеловац, 10. октобар 2018.

меље објеката; доношење решења о припремним радовима и о пробном раду; издавање
дозволе за коришћење објеката/употребне
дозволе; издавање уверења о старости објеката; издавање уверења о етажирању објеката;
вођење регистара издатих грађевинских дозвола и издатих употребних дозвола; издавање
уверења о чињеницама о којима води евиденцију; поступака легализације и озакоњења
објеката; отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини; утврђивање
земљишта за редовну употребу објекта; доношења решења конверзије права коришћења у
право својине на грађевинском земљишту уз
накнаду; утврђивање престанка права својине; постзпка експропријације.
Одељење спроводи поступке процене утицаја, процене утицаја затеченог стања и ажурирање студија о процени утицаја на животну
средину; поступа као заинтересовани орган
код поступака процене утицаја пред надлежним органом аутономне покрајине и пред надлежним министарством; врши оцену и даје
сагласност на извештаје о стратешкој процени утицаја; обавља послове везане за заштиту
ваздуха и заштиту од буке; издаје дозволе за
сакупљање, транспорт, складиштење, третман
и одлагање инертног и неопасног отпада; издаје интегрисане дозволе; врши ревизију издатих интегрисаних дозвола и ревизију услова у интегрисаној дозволи; издаје дозволе за
обављање делатности промета и коришћења
нарочито опасних хемикалија; припрема
програме заштите животне средине и локалне акционе и санационе планове; сарађује са
удружењима и организацијама цивилног сектора; спроводи активности за јачање свести о
потреби заштите животне средине; припрема годишње извештаје и обавештава јавност
о стању животне средине; води евиденције и
доставља податке Агенцији за заштиту животне средине и министарству; врши послове заштите и унапређења природних добара;
праћење и унапређење функционисања јавних
комуналних предузећа и комуналних делатности; реализацију пројеката и иницијатива
са циљем модернизације рада јавних комуналних предузећа и побољшања комуналне инфраструктуре; израду нацрта општих
правних аката, одлука, уговора и решења
који се однсое на комуналне делатности; из-
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раду појединачних правних акта у комунално – стамбеној области; вршење управног
надзора над радом предузећа која обављају
послове из области комуналних делатности;
обављање послова у вези са утврђивањем
цена комуналних производа и услуга; регулисање и управљање саобраћајем на територији
општине; управљање површинама за паркирање и регулисања паркирања; јавни превоз
на територији општине; планирање капацитета мрежа линија; управљање квалитетом у
систему јавног транспорта путника; надзор
над безбедношћу саобраћаја и такси превоза;
израда планске документације у циљу организације и обезбеђења заштите од пожара, елементарних и других већих непогода; вођење
управног поступка и доношења решења из
стамбене области; припремање нацрта решења за исељење бесправно усељених лица у
станове и заједничке просторије у стамбеним
зградама; евидентирање скупштина станара
стамбених зграда на територији општине и
издавање уверења о формирању скупштине
станара и избору председика; припрему предлога решења, уговора и анекса уговора о откупу и закупу станова; вршење послова у вези
са преносом права закупа и замене станова;
праћење извршавања уговорних обавеза по
основу закупа и откупа на рате и провера законитог утврђивања откупне цене стана и ревалоризације; подношење пријава надлежним
органима за исељење бесправних корисника
станова; сарадњу са надлежним комуналним
и јавним предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним институцијама и
учешће у принудном исељењу и записничкој
примопредаји стамбеног простора.
У Одељењу се прате и примењују закони и
други прописи из области имовинско - правних односа у надлежности општини; спроводи поступак прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине, управља
имовином која је у јавној својини и својини
општине, као и непокретности које користе
правни субјекти чији је оснивач општина.
Одељење обавља и друге послове из своје
надлежности.
Одељење за привреду и друштвене делатности у оквиру своје надлежности обавља
послове који се односе на: реализацију раз-
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војних пројеката од интереса за општину,
представљање инвестиционих потенцијала
општине и реализацију активности на привлачењу инвестиција; израда нормативних и
других акта из области локалног економског
развоја; старање о укупном привредном развоју општине; обављање управних и стручних послове у области привреде; подстицање
и старање о развоју туризма, старих заната,
пољопривреде и осталих привредних грана;
обављање пoслова категоризације туристичких објеката у складу са законом; вођење
поступка промене намене пољопривредног
у грађевинско земљиште; израда годишњег
програм развоја пољопривреде и руралног
развоја; израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини; спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини; израду општих
и оперативних планова заштите од елементарних непогода; извештавање о пољопривредној
производњи (сетва, жетва, јесењи радови); информисање индивидуалних пољопривредних
произвођача и регистрованих пољопривредних газдинстава о актуелностима везаним за
пољопривреду; утврђивање водопривредних
услова на територији општине; издавање водопривредних сагласности и водопривредних
дозвола за објекте и радове у складу са законским овлашћењима општина; подстицање
предузетништва, малих и средњих предузећа
у складу са законом и одлукама Скупштине
општине; давање информација и пружање
техничке помоћи правним лицима при реализацији пројеката, државних субвенција и
кредита; обављање административних послова за Агенцију за привредне регистре и
пружање помоћи локалним привредницима у
регистрацији и пререгистрацији организационих облика; израда базе података, праћење,
анализа и давање извештаја о стању и кретању привредних активности на територији
општине; израду пројекције будућих кретања
и предлагање стратегије за даљи развој; успостављање привредних контаката и старање о
привлачењу нових инвеститора у општину;
обављање стручних, административних, техничких и других послова на вођењу, координирању и сервисирању послова из области
економског развоја општине; представљање
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могућности и услова за улагање у општину;
организацију и учешће општине на разним
промотивним манифестацијама, сајмовима
и привредним изложбама; одржавање редовних контакта са републичким и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција;
представљања општине на регионалном,
државном и међународном нивоу у активностима везаним за локални економски развој;
креирање и организацију тренинг програма
у складу са потребама привреде; сарадњу
са Националном службом за запошљавање
(НСЗ) у реализацији мера активне политике
запошљавања; успостављљања контаката са
међународним организацијама и донаторима;
истраживање могућности за финасирање развојних програма; припремање, управљање и
реализација развојних пројеката и капиталних
инвестиција у области јавне инфраструктуре; праћење рада јавних предузећа, друштва
капитала којима је општина оснивач или суоснивач или којима је поверено обављање
комуналне делатности и давање мишљења о
њиховим извештајима о раду; праћење рада
јавних предузећа, јавних агенција, друштава капитала којима је општина оснивач или
суоснивач у области пољопривреде, водопривреде, и других грана привреде и и давање мишљења о њиховим извештајима о
раду; припремање нацрта одлука из своје
надлежности; припремање нацрта стратегија
и програме развоја општине; послови из области друштвених делатности: праћење и
обезбеђивање услова за функционисање и
развој у области предшколског васпитања и
образовања, основног и средњег образовања,
културе, спорта, дечије и социјалне заштите,
борачко-инвалидске заштите, јавног здравља
и примарне здравствене заштите; програма и
пројеката за младе; управне, планске, аналитичке и друге стручне послове из ових области; надзор над радом установа у друштвеним
делатностима у којима је оснивач Општина;
праћење стања и остваривање програма рада
и развоја установа; предлагање мера у циљу
спровођења утврђене политике у овим областима; праћење спровођења прописа; вођење
другостепеног поступка о правима из области социјалне заштите која су у надлежности
Општине; стручне и административне по-
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слове за комисије из надлежности Одељења;
предлагање одлуке о мрежи установа дечије и
социјалне заштите, основног и средњег образовања; доношење програма мера и активности на унапређењу квалитета и развој облика
и услуга социјалне заштите, у области ученичког и студентског стандарда; утврђивање
права на ученичке и студентске стипендије и
кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање школарине; припрему предлоге општих
и других аката, извештаја и анализа за потребе органа Општине; вођење управног поступка о праву на додатак на децу, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског
одсуства, одсуства са рада ради неге детета,
одсуства са рада посебне неге детета, накнаду
трошкова боравка у предшколској установи
за децу без родитељског старања, децу ометену у развоју и децу из материјално угрожених породица; одлучивање у првом степену
о признавању законом одређених права борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца; инспекцијски надзор над радом
установа у области предшколског васпитања и
образовања, основног и средњег образовања;
израду предлога одлуке о буџету Општине
у делу који се односи на област друштвених
делатности; припрему и утврђивање предлога финансијских планова за кориснике буџетских средстава из области основног и средњег
образовања, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе и спорта и социјалне
заштите; контролу појединачних захтева за
плаћање; распоређивање средстава корисницима у оквиру одобрених апропријација и
квота; праћење извршења финансијских планова; предлагање промена у апропријацији
и измену финансијских планова корисника
буџета из области друштвених делатности.
Одељење обавља и друге послове из своје
надлежности.
Одељење за општу управу и заједничке
послове: организацију пријемне канцеларије,
писарнице, архиве и доставне службе; лична
стања грађана и матичарске послове; нормативно-правне послове; пружање правне помоћи грађанима; остваривање права и обавеза
из радног односа запослених, именованих и
постављених лица; контролу над применом
прописа о канцеларијском пословању; вођење
бирачког списка; стручне и административне
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послове за спровођење избора и организацију
референдума; евиденцију радних књижица; праћење рада и пружање помоћи месним
заједницама; унапређење примене информационих технологија; одржавање и развој
рачунарске и комуникационе мреже; администрирање базе података; одржавање и развој
апликативног софтвера; организацију обуке
запослених у Општинској управи, као и јавним предузећима и установама чији је оснивач општина; успостављање услове за развој
и одржавње географског информациониог
система (ГИС-а) у сарадњи са надлежним републичким и општинским органима и организацијама, као и јавним предузећима, са територије општине, чији је оснивач општина,
односно Република.
У оквиру Одељења се обављају послове
који се односе на: коришћење биротехничких и других средстава опреме; коришћење,
одржавање и обезбеђење зграде Општине и
службених просторија: обезбеђивање превоза
моторним возилима са и без возача и старање
се о њиховом одржавању; одржавање чистоће
пословних просторија; умножавање материјала; дактилографске послове; организацију
рада доставне службе; административно –
техничке послове набавке материјала; ситног
инвентара и основних средстава; обављање
других сервисних послова за потребе органа
општине.
Одељење обавља и друге послове из своје
надлежности.
- Одељење за финансије и рачуноводство обавља послове који се односе на обезбеђивање финансирања обављања изворних
и поверених надлежности општине, послови
јавних набавки .
У оквиру својих надлежности Одељење
обавља послове који се односе на: израду
нацрта буџета општине уз поштовање система јединствене буџетске класификације
укључујући и програмску; припремање и достављање корисницима буџета упутства за
припрему буџета са основним економским
смерницама, као основом за израду предлога
финансијских планова буџетских корисника,
описом планиране политике, проценом прихода и примања и расхода и издатака, обимом средстава који може да садржи предлог
финансијског плана буџетског корисника, по-
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ступком и динамиком припреме буџета; старање о поштовању календара буџета локалне
власти; анализирање предлога финансијских
планова буџетских корисника и контрола
њихове усаглашености са упутством; припремање нацрта одлуке о измени и допуни
буџета (ребаланса); израда предлога решења
о привременом финансирању; обавештавање
буџетских корисника о одобреним расположивим апропријацијама; припремање и утврђивање тромесечне, месечне и шестомесечне квоте; разматрање захтева за измену квоте;
предлагање одлуек о привременој обустави
извршења буџета буџетским корисницима;
разматрање предлога Плана извршења буџета;
доношење одлуке о измени Плана извршења
буџета; разматрање захтева за преузимање
обавеза; доношење решења о одборавању
преусмеравања апропријација; припремање
нацрта решења о одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве; отварање
консолидованог рачуна трезора за динарска и
девизна средства, подрачуна динарских и девизних средстава корисника јавних средстава
и посебних наменских динарских рачуна корисника јавних средстава и осталих правних
лицима и других субјеката који не припадају
јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе уређивање
начина коришћења средстава са подрачуна
КРТ-а; извештавање о коришћењу средстава
општине; старање о пласирању слободних
новчаних средстава и обавештавање Управе
за трезор; припремање захтева Министарству
финансија за одобрење фискалног дефицита
изнад 10% прихода општине у текућој години са детаљним образложењем оправданости
инвестиција због којих настаје прекорачење;
анализу дугорочне одрживости дуга општине; вођење главне књиге трезора и осталих
пословних књига са посебном евиднецијом
за сваког директног и индиректног корисника буџетских средстава; вођење помоћних
књигеа; припремање пројекције и праћење
прилива прихода и извршења расхода на консолидованом рачуну буџета; управљање готовином; примање, завођење и контрола захтева
за плаћање и трансфер средстава и захтеве за
плате; управљање информационим системом
у области финансија; израду периодичних
извештаја и завршног рачуна консолидова-
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ног рачуна трезора; усаглашавање пословних
књига са корисницима буџета, Управом за
трезор и добављачима; припремање и извршавњеа плаћање; вршење мониторинга и евалуације финансијских планова по програмској
методологији; управљање имовином (вођење
евиденција о основним средствима и пословном простору; вршење интерних контролних
поступка; обављање припремних радњи и
других послова за спровођење прописа којима се уређује област финансирања општине;
припремање нацрта аката којим се утврђују
стопе изворних прихода, као и начин и мерила
за одређивање висине локалних такси и накнада и других изворних локалних прихода и
припрема симулација и модела по појединим
групама обвезника на основу предложеног
нацрта; организовање јавне расправе и друге
облике учешћа јавности у поступку прирпеме
нацрта аката локалних изворних прихода.
Одељење за инспекцијске послове
обавља послове који се односена: надзор над
применом Закона о планирању и изградњи и
над применом других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми
квалитета, који се односе на пројектовање,
грађење и реконструкцију објеката високоградње, нискоградња и других објеката, као и
на извођење појединих грађевинских радова
на тим објектима и грађење објеката на прописан начин; праћење стања, предлагање мера и
надзор над применом закона и подзаконских
аката из области заштите животне средине,
поступања са отпадним материјама, заштити
од нејонизујућих зрачења, заштити природе,
заштити од буке, поступању са хемикалијама,
управљању отпадом и о процени утицаја на
животну средину; доношење решења и налагање мера у области заштите животне средине и праћење њиховог спровођења; праћење
стања, предлагања мера и инспекцијски надзор над законитошћу рада правних лица које
обављају комуналну делатност и инспекцијски надзор над поступањем предузетника и
грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор у области
уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавну хигијену, надзор над уређењем
Општине, јавних зелених површина, функционисањем јавне расвете, снабдевања насеља
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водом и одвођења отпадних вода, снабдевања
електричном и топлотном енергијом, изношењем и депоновање смећа, сахрањивањем,
одржавањем гробаља, рада кафилерија; надзор над вршењем димничарских услуга;
надзор над обављањем делатности пијаца;
надзор над одржавањем чистоће јавних површина, над раскопавањем улица и других
јавних површина и друге послове комуналне
хигијене; праћење стања, предлагање мера
и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и
некатегорисаних путева; надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај; надзор над вршењем истовара
и утовара робе из моторних возила; праћење
стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитиошћу у обављању друмског
локалног превоза и то: ванлинијског превоза
путника, линијског и ванлинијског превоза
ствари, превоза за сопствене потребе лица и
ствари и ауто-такси превоза; праћење стања,
предлагање мера и инспекцијског надзора
над радом установа у области предшколског
васпитања и образовања, основног и средњег
образовања; извршење извршних или коначних решења из делокруга Општинске управе;
вођење потребних евиденција; сарадњу са
другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од
значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова; пружање стручне помоћи, припрему документације, израду
и ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања који обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају
елементарне непогоде или ублажава њихово
дејство; израду мера заштите и спасавања у
случају непосредне опасности од елементарних непогода; предузимање мера ублажавања
и отклањања непосредних последица од елементарних непогода; организацију цивилне
заштите, успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би објединили
све превентивне и оперативне мере заштите
живота и имовине грађана; предузимање мера
и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације, посебно
у делу предузимања превентивних мера и
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процене ризика; сагледавање последица штета насталих елементарном непогодом и другим ванредним догађајима; обављање стручних и административних послова за потребе
Општинског штаба за ванредне ситуације и
јединица цивилне заштите, припрема планова
за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на
територији Опшштине.
Одељење обавља и друге послове из своје
надлежности.
Одељење за пореске послове: пријем, обраду, контролу и унос података из пореских
пријава; доношење решења о утврђивању
обавеза по основу локалних јавних прихода за
које није прописано да их сам порески обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске
обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације, у складу са прописима;
књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода; канцеларијске и теренске
пореске контроле законитости и правилности
испуњавања пореске обавезе које се утврђују
решењем локалне пореске администрације;
обезбеђење наплате пореске обавезе; послове редовне и принудне наплате, одлагања
плаћања пореског дуга; покретање поступка
стечаја; подношења захтева за покретање пореског прекршајног поступка; достављање извештаја са доказима Пореској полицији, када
постоје основи сумње да је извршено пореско
кривично дело; послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног поступка по поништеним
управним актима; пружање правне помоћи
надлежним организационим јединицама Пореске управе и другим организационим јединицама локалне пореске администрације;
вођење јединственог пореског књиговодства
за локалне јавне приходе; примену јединствених стандарда, дефиниција, класификација и
номенклатура кодирања података и технику
обраде у складу са јединственим информационим системом за локалне јавне приходе;
припрему методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних
јавних прихода; давање бесплатних информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних
јавних прихода; издавање уверења и потврда
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и извештавање локалне самоуправе и Пореске
управе у вези са локалним јавним приходима
и остали послови у складу са законом и другим прописима којима се уређује ова област.
Одељење обавља и друге послове из своје
надлежности.
Одељење за инвестиције и јавне набавке у оквиру своје надлежности обавља послове који се односе на: обрачун доприноса
за уређење грађевинског земљишта и остале послове везане за утврђивање доприноса
за уређење грађевинског земљишта и опремања неизграђеног грађевинског земљишта
у складу са законом и општинским прописима; врши послове планирања, израде и спровођења пројеката инвестиција значајних за
општину и стручни надзор на инвестицијама
које се финансирају из буџета општине или из
средстава пренетих од других нивоа власти;
прати стање комуналне инфраструктуре и у
сарадњи са надлежним органима предлаже и
прати њено уређење, предлаже средњорочни
и годишњи програм уређења грађевинског
земљишта и одржавања инфраструктуре; у
сарадњи са управљачем пута обавља припремне радње за пројектовање или изградњу
објеката чији је инвеститор Општина из делокруга путне привреде, регулације саобраћаја
и саобраћајне инфраструктуре, грађевинских
и грађевинско-занатских радова; реализацију
развојних пројеката од интереса за општину,
представљање инвестиционих потенцијала
општине и реализацију активности на привлачењу инвестиција; припремање, управљање и
реализација развојних пројеката и капиталних
инвестиција у области јавне инфраструктуре;
припремање нацрта одлука из своје надлежности; припремање нацрта стратегија и програме развоја и унапређења јавне инфраструктуре општине; као и друге послове из свог
делокруга.
Послови јавних набавки односе се на: истраживање тржишта и ефикасно планирање
набавки; припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи
поступке јавних набавки у сарадњи са другим
службама; обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицања конкурентности
и равноправности понуђача у поступцима
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јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки по процедури прописаној законом; спровођење поступака јавних набавки
по овлашћењу других наручилаца у складу
са Законом о јавним набавкама; спровођење
обједињених набавки за више наручилаца
у складу са законом; објављивање огласа о
јавним набавкама, конкурсне документације,
обавештења и извештаја на Порталу јавних
набавки; пружање консултанских услуга и
стручне помоћи директним и индиректним
корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; одређивање запослених који ће представљати општину/општина у поступцима јавних набавки које
спроводе други наручиоци; прикупљање и
евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама; вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности;
састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама велике и мале вредности и спроведеним поступцима; достављање
у предвиђеном законском року наведених
извештаја Управи за јавне набавке; праћење
реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање сарадње са органима и
организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки; обављање других послова у складу са
Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки.
Одељење обавља и друге послове из своје
надлежности.
3. РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА
Члан 6.
Општинском управом руководи начелник,
као службеник на положају.
3.1 Руковођење радом унутрашњих
организационих јединица
Члан 7.
Радом основних и ужих организационих
јединица руководе:
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- руководилац одељења,
- шеф одсека,
- координатор групе,
- координатор канцеларије;
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4. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
РАДНИХ МЕСТА
Члан 11.

3.2 Распоређивање руководилаца
организационих јединица
Члан 8.
Руководиоце организационих јединица из
члана 8. овог Правилника, распоређује начелник Општинске управе.
Руководиоци организационих јединица из
члана 8. овог Правилника одлучују, доносе
решења у управном поступку, пружају стручна упутства, координирају и надзиру рад запослених, старају се о законитом, правилном
и благовременом обављању послова из свог
делокруга и врше друге послове по налогу начелника Општинске управе.
Руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају за свој рад начелнику
Општинске управе.
За свој рад и рад уже организационе јединице којом руководе, руководиоци ужих организационих јединица непосредно су одговорни руководиоцу одељења, у чијем саставу је
унутрашња организациона јединица.
Члан 9.
Руководилац Одељења може овластити
радника у Одељењу да потписује и презентира
акта која доноси односно припрема Одељење
и да даје информације средствима јавног информисања у вези рада Одељења.
Члан 10.
Руководилац одељења дужан је да извршава радне налоге начелника Општинске управе
у оквиру своје стручне спреме и радне способности, у складу са Законом.

Општинска управа за обављање послова
из свог делокруга има 84 (осамдесетчетири)
радна места са укупно предвиђених 109 (стотинудевет) извршилаца.
Члан 12.
Начелник Општинске управе
Звање: положај у I групи
број службеника на положају: 1
Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и
надзире рад Општинске управе; усклађује рад
организационих јединица Општинске управе
и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе;
обавља и друге послове у складу са законом,
Статутом општине, одлукама Скупштине
општине, Општинског већа и Председника
општине.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
пет година радног искуства у струци.
Члан 13.
У оквиру основних организационих јединица утврђује се број радних места, назив и
опис послова за свако радно место, потребан
број извршилаца и услови за обављање послова за свако радно место, и то:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

4.1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО
ПРАВНЕ ОДНОСЕ,УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
1. Радно место: Руководилац одељења
Звање: Самостални саветник
Број службеника:1
Опис послова: Руководи, организује и
планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у
Одељењу; стара се о законитом, правилном и
благовременом обављaњу послова у Одељењу;
припрема предлоге стратешких докумената и
прати спровођење стратешко-планских докумената из делокруга Одељења; учествује у дефинисању приоритета за планско уређивање
на територији јединице локалне самоуправе;
стара се о унапређењу рада и односа према
грађанима, предузећима и установама; давање
одговора, информација и извештаја о питањима из рада Одељења; израђује и обезбеђује израду нацрта и предлога општих и других аката из делокруга Одељења за надлежне органе
општине; учествовање у раду општинских
органа када се разматрају питања из надлежности Одељења, учествовање у реализацији
пројеката од интереса за развој општине; припрема аката из делокруга одељења; вођење
рачуна о стручном усавршавању и оспособљавању запослених, сарађивање са другим
одељењима у општинској управи.
Услови: стечено високо образовање из
научне или стручне области правних наука,
грађевинског или геодетског инжењерства
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
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Б/ ОДСЕК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
2. Радно место: Руководилац одсека за
спровођење обједињење процедуре
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Руководи одсеком и организује рад истог; проверавa испуњеност
формалних услова за поступање по захтеву
за издавање локацијских услова, грађевинске
дозволе, привремене грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу, пријаве
завршетка израде темеља, израђивање нацрта
грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења радова и употребне дозволе; учествује
у изради анализа, информација и извештаја из
свог делокруга рада, цени испуњеност имовинско-правних услова за издавање грађевинске дозволе; води првостепени управни
поступак, издаје уверења о старости објеката и уверења о етажирању посебних делова
објеката, потврде да је издата грађевинска и
употребна дозвола за објекат, ставља клаузулу
правоснажности, прослеђује Пројекат за извођење и Главни пројекат заштите од пожара
на сагласност МУП-у, сектору противпожарне
заштите; прибавља податке о висини доприноса за уређење грађевинског земљишта, води
Регистар обједињених процедура, омогућава
доступности података о току сваког појединачног предмета, објављивање локацијских
услова, грађевинске и употребне дозволе,
као и решења у електронском облику путем
интернета;омогућава Централној евиденцији
преузимање података, аката и документације
садржане у Регистру; иницира подношење
пријаве за привредни преступ, односно прекршајне пријаве, против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења и предузима друге неопходне радње
за несметано и правилно функционисање Регистра; води првостепени управни поступак,
доставља правоснажна решења – употребне
дозволе РГЗ Служби за катастар непокретности; издаје потврде и уверења на захтев
странке; припрема предлог одлука из области
урабнизма и усаглашава са законима, израђује
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потврду о пријави радова инвеститора и прослеђује грађевинској инспекцији; обавештава
инвеститора уколико нису испуњени законски
услови за подношење пријаве радова; прати
прописе из области урбанизма; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и
начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне или стручне области правних наука, грађевинско геодетског инжењерства
или архитектуре на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
пет година радног искуства у струци.
3.Радно место: Регистратор регистра
обједињених процедура
Звање: Саветник
Број службеника:1
Опис посла: води Регистар обједињених
процедура; омогућава доступности података
о току предмета; стара се о објављивању локацијских услова, грађевинских и употребних
дозвола, као и решења у електронском облику
путем интернета; омогућава Централној евиденцији преузимање података, аката и документације садржаних у Регистру; предлаже
подношење пријаве за привредни преступ,
односно прекршајне пријаве, против имаоца
јавних овлашћења и одговорног лица имаоца
јавних овлашћења; предузима друге радње неопходне за несметано и правилно функционисање Регистра; спровођење управног поступка и издавање решења за коришћење простора
на јавној површини испред трговинских и
угоститељских објеката; обавља и послове из
стамбено комуналне области; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Одсека, руководиоца Одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне или стручне области правних наука,
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техничко технолошких наука грађевинско/
геодетског инжењерства или архитектуре на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
4.Радно место: Послови издавања
урбанистичких аката
Звање: Саветник
Број службеника:1
Опис послова: Обрађује и издаје информације о локацији и локацијске услове; потврђује да је пројекат израђен у складу са урбанистичким планом; проверава испуњеност
формалних услова за поступање по захтеву;
прибавља услове за пројектовање, односно
прикључење објеката на инфраструктурну
мрежу, исправе и друга документа од имаоца
јавних овлашћења; врши контролу усклађености података наведених у изводу из пројекта
са издатим локацијским условима; води евиденцију о издатим локацијским условима;
издаје услове за исправку граница суседних
парцела; утврђује испуњеност урбанистичких и техничких услова за објекте изграђене
без грађевинске дозволе; проучава и прати
прописе из области планирања и коришћења
грађевинског земљишта и изградње објеката;
обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека,руководиоца одељења и начелника
Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне или стручне области природних наука-смер просторно планирање, техничко
технолошких наука грађевинско- геодетског
инжењерства или архитектуре на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
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или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци.
5. Радно место: Послови урбанистичког
планирања
Звање: Саветник
Број службеника:1
Опис послова: обрађује и издаје информације о локацији; потврђује да је пројекат
парцелације/препарцелације и урбанистички
пројекат израђен у складу са урбанистичким
планом; проверава испуњеност формалних
услова за поступање по захтеву; учествује
у изради планских докумената, програма и
поступцима израде урбанистичких планова, обавља послове повезане са јавним оглашавањем планских докумената и ради уступања израде планског документа; стара се о
излагању планског документа на јавни увид;
обезбеђује копије постојећег топографског и
катастрског плана односно дигиталне записе
као и катастар подземних и надземних вода;
учествујеу изради нацрта Одлукео изради урбанистичког плана; обезбеђује ажурирање катастарских и других подлога; проучава и прати прописе из области планирања и уређивања
простора; уређивања и коришћења грађевинског земљишта и изградње објеката; израђује
изводе из урбанистичког плана и издаје Акта
из планске документације; израђује урбанистичке услове за потребе заузећа јавних површина; спроводи претходни поступак и обавља
административне послове за потребе радних
тела скупштине општине из области урбанизма; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсека и руководиоца Одељења и
начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне или стручне области природних наука-смер просторно планирање, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци.
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6. Радно место: Послови издавања
грађевинских дозвола
Звање: Саветник
Број службеника:1
Опис послова: израђује решења о грађевинској дозволи за изградњу, доградњу и реконструкцију свих врста објеката у складу
са прописима; израђује решења за изградњу
објеката и извођење радова за које се по закону не издаје грађевинска дозвола; прима
пријаве почетка извођења радова и издаје
потврде о пријему пријаве почетка извођења
радова; издаје потврде пријаве припремних
радова и потврде усаглашености темеља
објекта са главним пројектом за објекте за
које издаје грађевинску дозволу; води регистар издатих грађевинских дозвола на основу
закона и евиденцију о издатим потврдама и
актима из своје надлежности; води регистар
инвеститора; саставља статистичке извештаје
из области грађевинарства; овера скица етажирања објеката; издаје уверења из своје надлежности; проверава испуњеност формалних
услова за поступање по захтеву; проверава
и цени адекватност средстава обезбеђења
плаћања доприноса за уређење грађевинског
земљишта; потврђује пријаву радова; потврђује изјаву о завршетку темеља; обавештава грађевинску инспекцију о поднетој пријави
радова; о поднетој изјави о завршетку израде
темеља; о поднетој изјави о завршетку израде
објекта; издаје уверења о етажирању објеката;
води првостепени управни поступак; у складу са потребама прима странке и комуницира
са њима; учествује у изради анализа; информација и извештаја из свог делокруга рада,
обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсека , руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне или стручне области техничко технолошких наука,архитектуре или грађевинско-геодетског инжењерства на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

164

Број 100 - Аранђеловац, 10. октобар 2018.

или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци.
7. Радно место: Управни послови из
области урбанизма, грађевинарства и
озакоњења објекта
Звање: Саветник
Број службеника:1
Опис послова: спроводи управни поступак и поступа по правним лековима из области урбанизма, грађевинарства и озакоњења
бесправно саграђених објеката; учествује
у изради нацрта општих аката које доноси
Скупштина општине из области урбанизма,
грађевинарства и озакоњења бесправно саграђених објеката; води регистар инвеститора,
односно јавне евиденцију о свим расположивим подацима о физичком или правном лицу у
складу са законом којим се уређује планирање
и изградња; обавља административне послове везане за послове Одељења; прати прописе из области урбанизма, грађевинарства и
озакоњења бесправно саграђених објеката и
стара се о њиховој правилној примени у раду
Одељења; обавља и друге послове по налогу
руководиоца Одсека, руководиоца Одељења и
начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне или стручне области правних наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
8.Радно место: Послови издавања
употребних дозвола
Звање: Саветник
Број службеника:1
Опис послова: Проверава испуњеност
формалних услова за поступање по захтеву;
проверава и цени адекватност средстава обезбеђења плаћања доприноса за уређење грађе-
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винског земљишта; потврђује пријаву радова;
потврђује изјаву о завршетку темеља; обавештава грађевинску инспекцију о поднетој
пријави радова, о поднетој изјави о завршетку
израде темеља, о поднетој изјави о завршетку
израде објекта; упућује захтев имаоцима јавних овлашћења да изврше прикључење објеката на инфраструктуру; израђује решење о
употребној дозволи; доставља употребну дозволу органу надлежном за послове државног
премера и катастра ради уписа права својине;
води првостепени управни поступак; у складу са потребама прима странке и комуницира
са њима; учествује у изради анализа, информација и извештаја из свог делокруга рада,
обавља административно техничке послове за
потребе Комисије за технички пријем грађевинских објеката,води регистар издатих употребних дозвола из надлежности Одељења,води евиденцију обвезника плаћања доприниса,
стара се о редовној наплати доприноса и предузима неопходне мере и радње како би се
обезбедила редовна и ефикасна наплата доприноса, обавља и друге послове по налогу
руководиоца Одсека, руководиоца Одељења и
начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне или стручне области правних наука
или техничко технолошких наука-грађевинско-геодетског инжењерства на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци.
ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
ОДНОСЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
9. Радно место: Руководилац одсека за
имовинско правне односе истамбено
комуналне послове
Звање: Самостални саветник
Број службеника:1
Опис послова: руководи одсеком и организује рад одсека; обавља најсложеније
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управне послове и спроводи управни поступак; израђује решења у поступку експропријације, депоседирања, комасације, самовласног заузећа земљишта, национализације,
денационализације; одређивања земљишта
за редовну употребу објекта; конверзије права коришћења у право својине каои остала
појединачна акта у области својине и режима
коришћења земљишта; спроводи поступак
давања у закуп и отуђења непокретности у
својини општине и прибављања непокретности у својину општине; врши послове регулисања и управљање саобраћајем на територији
општине, управљање површинама за паркирање и регулисања паркирања и јавног превоза на територији општине; учествује у изради
општих аката из области имовинско правних
послова у надлежности Групе, које доноси
Скупштина општине;Обавља идруге послове
из надлежности одељења по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне или стручне области правних наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
10. Радно место: Послови заштите
животне средине
Звање: Сарадник
Број службеника 1
Опис послова: израђује решења о потреби
израде Студије о процени утицаја на животну
средину;израђује решења о давању сагласности или одбијању давања сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину за
пројекте у области привреде, индустрије, саобраћаја, енергетике и друго, који у значајној
мери могу да загаде животну средину;израђује
решења о одређивању обима и садржаја Студије на процену животне средине; организује
и води јавне презентације и јавне расправе,
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учествује у раду техничке комисије и сарађује
са научним и стручним организацијама у поступку процене утицаја на животну средину;
врши оцену извештаја о стратешкој процени; спроводи поступак издавања интегрисане дозволе прати стање и израђује годишњи
програм и извештај о стању животне средине
на територији општине Аранђеловац; спроводи поступак праћења и реализације превентивних и санационих мера заштите животне
средине; врши послове објављивања и обавештавања јавности; води регистар загађивача животне средине; обавља и друге послове
по налогу руководиоца Одсека, руководиоца
Одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен
државни стручни испит, најмање 3 године
радног искуства.
11. Радно место:Административно
стамбено-комунални послови
Звање: Виши референт
Број службеника 1
Опис послова: врши пријем, отварање, завођење и формирање предмета као и упис у
интерне доставне књиге, електронско евидентирање предмета и архивирање. Врши пријем
странака, даје потребне информације, пружа
странкама помоћ при попуњавању захтева,
стара се о уредности истих, издаје потврде о
пријему захтева. Врши све вануправне послове који се односе на изградњу, реконструкцију,
санацију и одржавање објеката, као и оверу
техничке документације,врши комисијска и
друга вештачења из грађевинске, стамбене и
комуналне области,учествује у припреми издавања грађевинских дозвола,стара се о обезбеђењу података о локацији дајући прецизне
податке о грађевинској парцели на којој ће се
изводити радови,врши увид на терену,врши
све техничке послове у припреми и комплетирању документације потребне за издавање
грађевинске дозволе за објекте у поступку
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легализације и озакоњења објеката,обавља и
друге послове по налогу руководиоца Одсека,
руководиоца Одељења и начелника општинске управе.
Услови: Средња стручна спрема, грађевинско/геодетског смера, положен државни
стручни испит, најмање 5 година радног искуства.
4.2 OДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
1.Радно место: Руководилац одељења
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис посла: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених
у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у
Одељењу; прати стање у области привреде
и локалног економског развоја као и реализацију утврђених политика у тим областима и предлаже подстицајне мере за њихово
унапређење; припрема нацрте закључака и
одлука за органе општине; припрема анализе, информације и извештаје из делокруга
Одељења; остварује сарадњу са међународним организацијама, надлежним установама и
институцијама на општинском, регионалном
и републичком нивоу у циљу усаглашавања
мерa за бржи привредни развој општине, као и
пословним удружењима и удружењима грађана; координира послове везане за планирање,
припрему и реализацију развојних пројеката
и капиталних инвестиција у области јавне
инфраструктуре и пружа помоћ Комисији за
стратешко планирање; , остварује сарадњу
и координира рад одељења са радом других
одељења Општинске управе; прати и врши
анализу послова везаних за пољопривреду,
водопривреду, туризам, као и других послова
везаних за привреду, израду буџета и билансирање буџетских средстава од значаја за развој привреде.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвене хумани-
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стичких наука или из научне области техничко технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким ака
демским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно
искуство у струци од најмање пет година.
2. Радно место: Послови из области
привреде и туризма, трговине,
угоститељства и занатства
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис посла: Прати стање, прикупља податке и израђује анализе у области трговине,
угоститељства и занатства; припрема планове
и мере за подстицање развоја туризма; предузима активности у циљу промоције туристичке понуде; води регистар смештаја домаће
радиности за територију општине и израђује
решења о разврставању у категорије у складу
са Законом о туризму; утврђује услове за издавање одобрења и води евиденцију о обављању
угоститељске делатности у покретним објектима и ван угоститељског објекта; припрема
нацрте аката којима се регулише радно време
трговинских и угоститељских објеката; издаје решења о радном времену трговинских и
угоститељских објеката за рад дужи од утврђеног радног времена; обавља послове у вези са
унапређењем и промоцијом старих заната и
делатности сличних занатским; обавља и друге послове по налогу, руководиоца Одељења и
начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или економских
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
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стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
3.Радно место: Послови из области
пољопривреде, шумарства и
водопривреде
Звање: Саветник
Број службеника:1
Опис посла: Прати и анализира кретања
у области пољопривреде и развоја села и израђује потребне извештаје, анализе, програме, информације и нацрте општих и посебних
аката; учествује у припреми нацрта Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града и учествује у реализацији активности предвиђених
овим Програмом и учествује у изради и спровођењу развојних пројеката у области руралног и пољопривредног развоја општине; води
управни поступак и одлучује по захтевима за
промену намене пољопривредног земљишта,
утврђује накнаду сходно закону и учествује
у поступку комасације пољопривредног
земљишта; учествује у изради Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног замљишта; учествује у раду
Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода, Комисије за давање у закуп државног пољопривредног земљишта;
израђује нацрте аката којим се одлучује о
начину коришћења пашњака и привођењу
пашњака другој култури и стара се о њиховом спровођењу; сарађује у акцијама у вези
са сузбијањем биљних штеточина и болести
ширих размера; сарађује са министарством
надлежним за област пољопривреде и другим
стручним службама, представницима агробизнис сектора, пољопривредним удружењима и другим релевантним организацијама и
институцијама и стара се о благовременом
информисању пољопривредних произвођача
о питањима од значаја за ову област. припрема управне акте за издавање водопривредних
услова, водопривредне сагласности и водопривредних дозвола; припрема нацрте одлука
и других општих аката из ове области; прати
стање, прикупља податке и израђује анализе
из области водопривреде; израђује и прати реализацију планова из области водопривреде;
учествује у утврђивању ерозивних подручја
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на територији општине; прикупља, обрађује
и доставља статистичке и друге извештаје
везане за област водопривреде; води потребне евиденције; сачињава и ажурира потребне базе података; обавља и друге послове по
налогу, руководиоца Одељења и начелника
општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских наука или
из научне области техничко технолошких
наука-пољопривредни факултет смер агроекономисја, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
4. Радно место: Послови канцеларије за
локални економски развој
/или послови европских интеграција/
Звање: Саветник
Број службеника: 2
Опис посла: Организује и координира
активности у циљу промоције вредности и
принципа функционисања ЕУ; информише руководство општине о ЕУ програмима
и току преговора за приступање ЕУ; прати
прописе ЕУ од локалног значаја; прати и прикупља информације о новим ЕУ програмима
и фондовима важним за локалну самоуправу; пружа подршку и координира активности
за аплицирање код ЕУ фондова; анализира и
процењује постојеће програме подршке ЕУ;
идентификује потенцијалне партнере из ЕУ
ради заједничког учешћа на пројектима; стара се о имплементацији пројеката из ЕУ фондова и кординира рад учесника у спровођењу
програма и пројеката; обавља мониторинг и
евалуацију спровођења пројеката и припрема
извештаје о пројектима; пружа стручну помоћ у току реализације пројеката партнерима;
припрема и учествује у реализацији јавних
набавки по ПРАГ процедури; обавља и друге
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послове по налогу, руководиоца Одељења и
начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвених или
техничко технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање
три године радног искуства у струци, познавање енглеског језика.
5. Радно место: Послови из области
предузетништва
Звање: Млађи саветник
Број службеника:1
Опис посла: Врши стручне и административно, техничке послове за потребе привреде и предузетнишва; даје стручна тумачења
правне природе за све врсте уписа у регистар
приврредних субјеката ; издаје уверења о
чињеницама уписаним у регистар привредних
субјеката општине; спроводи поступак уписа
и промена података предузетничких радњи;
пружа сву потребну стручну односно административно техничку помоћ инвеститорима
и предузетницима у поступку регистровања
привредних субјеката и радњи; издавање такси легитимација за возаче и њихово продужавање ; води регистар и базу предузетничких
радњи; израђује анализе кретања у области
приватног предузентиштва;предлаже мере за
унапређење приватног предузетништва;послови из области заштите права пацијената:
стара се о заштити права пацијената у складу са законом; поступа по поднетим приговорима пацијената утврђујући све релевантне
чињенице и околности; пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената; сарађује са здравственим установама на
територији локалне самоуправе на примарном
нивоу у поступању по приговорима пацијената; сарађује са Саветом за здравље; сачињава
извештаје о раду на заштити права пацијена-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

та; учествује у едукацијама; учествује у реализацији пројеката у области примарне здравствене заштите и јавног здравља у којима се
локална самоуправа појављује као носилац
или партнер; припрема анализе, информације
и извештаје из делокруга.обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелникаОпштнске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних или
економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и завршен
приправнички стаж.
6.Радно место: Административно
технички послови
Звање: Млађи референт
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља кореспонденцију
са странкама, прима и шаље факсове и електронску пошту и фотокопира материјал по
налогу непосредног руководиоца, комуницира са странкама, комуницира са странкама;води кореспонденцију и израђује дописе
,чува службену документацију у складу са
законом , заводи потребну пошту из делокурга Одељења и исту дистрибуира у писарницу
општинске управе,води послове вођења евиденције о присутности на раду запослених у
одељењу, Обавља и друге послове по налогу
руководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит и завршен приправнички стаж.
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ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
7. Радно место: Руководилац одсека
Звање: Самостални саветник
Број службеника:1
Опис послова: Организује, обједињује и
координира рад одсека ; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова
из делокруга одсека; води управни поступак
из области друштвене бриге о деци и социјалне заштите; (право на регресирање трошкова
боравка у предшколској установи за децу из
материјално угрожених породица као и регресирање трошкова боравка у предшколској
установиза децу на болничком лечењу), води
управни поступак и израђује решења о праву
на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета у складу са законом; врши контролу прописаних
образаца и документације о утврђеном праву
за накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета; врши
обраду документације за студентске стипендије; изграђује уговоре и решења за исте ;прати прописе из области образовања,друштвене
бриге о деци,социјалне и здравствене заштите, и све остало везано за Одељење ; координира радом интересорне комисије за пружање
додатне образовне, здравствене или социјалне
подршке детету и ученику; остварује пуну сарадњу са надлежним републичким органима
и ресорним Министарствима ;Обавља и друге
послове по налогу руководиоца одељења и начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области правних
или других друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
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8. Радно место: Послови дечије заштите
и физичке културе
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Води управни поступак и
израђује решења о праву на дечији додатак;
ради са странкама и пружа им правну помоћ
и поуку о правима на остваривање дечијег додатка; стара се о поднетим захтевима за остваривање права на дечији додатак , архивира
решења и пропратну документацију; контролише предату документацију странака и исте
обавештавао потреби допуне исте ; води потребне евиденције из области дечијег додатка и израђује потребне извештаје по налогу
руководиоца одсека или начелника одељења;
прати прописе из области друштвене бриге о
деци ифизичке културе; ради послове из области спорта по налогу руководиоца одсека и
начелника одељења; обавља и друге послове
по налогу руководиоца одсека, руководиоца
одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области правних
или других друштвено хуманистичких наука
– факултет политичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци.
9. Радно место: Послови дечије заштите
Звање: Сарадник
Број службеника:1
Опис послова: Ради са странкама и пружа
им помоћ и поуку о правима на остваривање
дечијег додатка, води поступак и израђује решења о остваривању права на дечији додатак,
стара се о поднетим захтевима за остваривање
права на дечији додатак, архивира решења и
пропратну документацију, контролише предату документацију странака и исте обавештава
о потреби допуне исте; води потребне евиден-
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ције из области дечијег додатка и израђује
потребне извештаје по налогу руковидиоца одсека ,или руководиоца одељења; прати
прописе из области друштвне бриге о деци.
Обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, руководиоца одељења и начелника
општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен
државни стручни испит, најмање три године
радног искуства.
10. Радно место: Послови друштвене
бриге
о деци и омладини
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Води поступак и израђује
решења из области друштвене бриге о деци
(право на родитељски додатак по републичким
прописима, право на финансијску подршку
породици за прво рођено и свако наредно дете
у породици- по општинским и републичким
прописима); обавља послове у вези општинских стипендија; прима захтеве,исте обрађује,
потписане уговореи решења архвиира; прати прописе из области друштвене бриге о
деци и образовања; води базу података у вези
општинских стипендија,исту ажурира, шаље
потребна обавештења и комплетира потребну
документацију у вези стипендија; израђује потребне извештаје и анализе у вези са додељеним стипендијама; обавља и друге послове
по налогу руководиоца одсека, руководиоца
одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области правних
или других друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
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односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
11. Радно место: Послови утврђивања
права на борачко-инвалидску заштиту
Звање: Саветник
Број службеника:1
Опис послова: води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне
акте везане за утврђивање права на борачко-инвалидску заштиту; врши електронску
обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства
за остваривање права на борачко-инвалидску
заштиту који подразумева стварање локалне
базе података, израду одговарајућег решења
и доставу података министарству, као и електронски пријем података од министарства;
води одговарајуће евиденције о оствареним
правима; oбавља послове везане за утврђивање права утврђених Одлуком о допунским
правима војних инвалида и породица палих
бораца из оружаних акција после 17.августа
1990. године; прати њихову реализацију и финансирање; обавља послове везане за решење
о категоријама особа са инвалидитетом која
могу да користе посебно одређена паркинг
места на јавним паркиралиштима; обавља и
друге послове по налогу руководиоца одсека,
руководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области правних
или других друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
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12. Радно место: Повереник
Комесаријата за избеглице
Звање: Сарадник
Bрој службеника 1
Опис послова: прати остваривање права националних мањина и етничких група и
предлаже мере у циљу њиховог побољшања;
сарађује са организацијама које окупљају националне мањине и етничке групе и помаже
њихов рад; припрема информацију за израду
предлога финансијског плана у поступку доношења одлуке о буџету за одређену буџетску годину у области за коју је надлежан и
прати његово извршење; прати реализацију
пројеката који се тичу националних мањина и етничких група, законску регулативу из
ових области и предлаже решења у вези с тим;
спроводи и прати спровођење аката органа
општине у оквиру делокруга радног места;
учествује у планирању и припреми одлука
везаних за остваривање права на евидентирање, прикупљање података, утврђивање статуса и положаја избеглих и прогнаних лица,
збрињавање и организовање смештаја избеглица и предузимање активности у циљу обезбеђивања повратка у ранија пребивалишта
избеглих и прогнаних лица; израђује предлог
програма социјалне заштите социјално угрожених лица исоцијалне карте у сарадњи са
Центром за социјални рад; остварује сарадњу
са Комесаријатом за избеглице Републике
Србије, Црвеним крстом и другим хуманитарним организацијама; обавља послове који
се односе на планирање, припрему, примену
и реализацију локалних стратешких докумената из делокруга; учествује у изради нацрта
пројеката по објављеним конкурсима републичких и других удружења и организација из
делокруга; припрема извештаје о спровођењу
стратешких докумената; прати реализацију
пројеката по приспелим донацијама; обавља и
друге послове по налогу руководиоца одсека,
руководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља правних или других
друштвено хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 180
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ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства.
13. Послови пријема захтева за
остваривање породиљских права и
права на родитељски и дечији додатак
Звање: Млађи референт
Bрој службеника:1
Опис послова: обавља административно
- техничке послове који су везани за пријем
захтева и контроле исправности и комплетности документације која се подноси уз захтев
за а остваривање породиљских права и права на родитељски и дечији додатак; пружа
информације странкама у вези остваривања
породиљских права и права на родитељски и
дечији додатак; доставља предмете у рад извршиоцима који решавају о праву; обавља послове везане за експедицију решења; обавештава странке о извршеним исплатама права од
стране министарства; издаје стандардне потврде, уверења, документа и извештаја ради
остваривања права заинтересованих страна;
обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, руководиоца одељења и начелника
општинске управе.
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит и завршен приправнички стаж.
14. Послови локалне Канцеларије
за младе
Звање: Саветник
Bрој службеника:1
Опис послова: Спроводи и прати локалну омладинску политику– иницира израду и
прати спровођење ЛАП локалне стратегије за
младе; успоставља сарадњу са свим релевантним партнерима омладинске политике која се
односи на умрежавање, комуникацију и координацију; учествује у изради локалних акционих планова, програма и политика у сагласности са НСМ, даје мишљење и прати њихово
остваривање; прати рад одговорних за рад са
младима и наменско трошење средстава;, о
подстиче активизам младих остварује кому-
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никацију и сарадњу са младима, удружењима
младих и за младецу циљу подстицања активизма младих и ствара услове за учешће младих у процесима доношења одлука; иницира
припрему, припрема и реализује пројекте и
учешће општине у програмима и пројектима
за младе; даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично
или потпуно финансирају из буџета општине;
предлаже буџет за реализацију ЛАП-а; спроводи конкурс за реализацију ЛАП-а; прати
реализацију и прикупља извештаје о реализацији пројеката од значаја за младе који се делимично или потпуно финансирају из буџета
општине; обезбеђује подршку у раду Савета
за младе и другим комисијама и радним телима општине; прати потребе младих анализом
трендова стања и потреба, спроводи истраживања о потребама и проблемима младих у
локалној заједници са посебним освртом на
рањиве групе младих и степену и квалитету
њиховог укључивања; води базу података о
активним удружењима младих и за младе, као
и неформалним групама у локалној заједници;
обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, руководиоца одељења и начелника
општинске управе.

чавања насиља и криминалитета,учествује
у изради посебних акционих планова и програма у складу са Националном стратегијом
за младе и прати њихово остваривање,даје
мишљење о питањима од значаја за младе,
иницира припрему пројеката на конкурсима
на националном нивоу и учествује у њиховој
изради у циљу унапређења положаја младих,
Подстиче сарадњу општине и омладинских
организација и удружења , као и сарадњу са
другим градовима и општинама у планирању
и реализацији програма за младе, учествује у
раду стручних комисија и других тела за питање младих, обавља и друге послове по налогу руководиоца одсека, руководиоца одељења
и начелника општинске управе.
Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит, најмање три године радног
искуства.

Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља правних или других
друштвено хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци.

Опис послова: Организује и руководи радом Одељења, обавља најсложеније послове
и задатке из делокруга рада Одељења ,стара
се о законитом, благовременом и квалитетном
обављању послова и задатака,, даје упутства
извршиоцима за обављање послова,врши надзор над радом месних канцеларија,прати прописе из надлежности одељења, даје мишљења
у вези са истима и указује на промене прописа из надлежности одељења,доставља писану
иницијативу са свим битним елементима за
израду нацрта предложеног акта начелнику
општинске управе,потписује сва аката која у
управном поступку доноси Одељење,остварује сарадњу и контакте са ресорним министарствима ,прати и проучава прописе који
се односе на остваривање права из радног односа,припрема нацрте аката који се односе на
права из радног односа, обавља административно техничке послове везано за остваривање
права из радног односа,издаје путне налоге
и стара се о условима и начичу коришћења
службених возила за потребе органа Општи-

15. Радно место: Послови пружања
подршке и помоћи младима
Звање: Референт
Bрој службеника:1
Опис послова: Учествује у изради локалне
омладинске политике из области образовања,
спорта, повећања запослености, информисања, културе, равноправности полова, спре-

4.3 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
1. Радно место: Руководилац одељења
Звање: Самостални саветник
Број извршилаца: 1
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не,организује физичко обезбеђење објеката и
имовине,стара се о текућемм одржавању објеката и опреме коју користи општинска управа,координира и контролише рад запослених
на пословима одржавања хигијене, чистоће у
пословним просторијама Општинске управе и
испред објеката које користи општинска управа,израђује потребне статистичке извештаје
из надлежности одељења,ради и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области правних
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од
најмање пет година.
2.Радно место: Послови личних стања
грађана, одбране и цивилне заштите
Звање: Саветник
Bрој извршилаца: 1
Опис послова: Координира рад месних
канцеларија,води управни поступак из области личних стања грађана,прикупља податке
у вези утврђивања чињеница о којима се не
води службена евиденција и издаје уверења о
истима,прибавља и издаје матичарима образце извода намењених за употребу у иностранству и води евиденцију о томе, по овлашћењу
начелника одељења врши надзор над радом
матичара,врши оверу потврда о животу за
грађане који пензију примају из иностранства,самостално обавља послове на изради планова одбрамбених припрема , обавља
стручне , оперативне и организационе послове у вези заштите и спасавања у ванрредним
ситуацијама, израда планова одбране, обавља
и друге стручне, административне и оперативне послове у вези заштите и спасавања у
ванредним ситуацијамам, обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
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Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних наука
или других друштвених наука на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.
3.Радно место: Матичар
Звање: Виши референт
Bрој извршилаца: 1
Опис посла: врши надзор над вођењем
матичних књига и обављање послова вођења
матичних књига рођених, венчаних, умрлих и
књиге држављана; води одговарајуће регистре
за матичне књиге; уноси податке из матичних
књига у Централни систем за електронску обраду и складиштење података и чување другог
примерка матичних књига; чува изворник матичне књиге;издаје изводе из матичних књига
и уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уверења о држављанству;
обавља матичн послове у вези са рођењем,
закључењем брака и састављањем смртовница; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве; обавља и друге
послове по налогу руководиоца одељења и
начелника општинске управе.
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до
три године, из области друштвених наука, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж.
4.Радно место : Заменик матичара
Звање: Виши референт
Bрој извршилаца: 4
Опис посла: обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и
књиге држављана; води одговарајуће регистре
за матичне књиге; уноси податке из матичних
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књига у Централни систем за електронску обраду и складиштење података и чување другог
примерка матичних књига; чува изворник матичне књиге; издаје извод из матичних књига
и уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге; издаје уверења о држављанству;
обавља матичне послове у вези са рођењем,
закључењем брака и састављањем смртовница; стара се о формирању и чувању документације и матичне архиве; обавља и друге
послове по налогу руководиоца одељења и
начелника општинске управе.
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до
три године, из области друштвених наука, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж.
5. Радно место : Послови вођења
бирачког списка и послови
администратора еЗУП-а.
Звање: Сарадник
Број извршилаца: 1
Опис посла: обавља административне и
техничке послове припреме, обраде и уноса
података у систем за АОП ради ажурирања Јединственог бирачког списка; обавља послове
у вези са спровођењем решења о упису, брисању, измени, допуни и исправци грешке у
бази бирачког списка по службеној дужности
или на захтев странака - до закључења бирачког списка; издаје извод из бирачког списка и
обавештења за потребе личног изјашњавања
грађана; издаје уверења о изборном и бирачком праву; врши послове администратора информационог система еЗУП и решава по захтевима грађана упућеним преко тог система;
обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до
три године, из области друштвених наука, положен државни стручни испит и најмање три
године радног искуства.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

6. Радно место: Послови шефа Месне
канцеларије и матичара
Звање: Виши референт
Bрој извршилаца: 8
Опис посла: обавља административне
и техничке послове вођења матичних књига, закључења брака, издавања извода из
матичних књига и уверења; вођење евиденција о држављанству и издавање уверења о
тим чињеницама; обавља послове пријемне
канцеларије и ажурирање бирачког списка
на подручју месне канцеларије; састављање
смртовница; административни и стручно-оперативни, финансијско-материјални и канцеларијски послови за потребе органа месне
заједнице; обавља административне и организационе послове у вези са: одржавањем зборова грађана, седница органа месне заједнице,
изјашњавањем грађана на референдуму или
другом облику личног изјашњавања грађана,
увођењем самодоприноса, изборима за органе месне заједнице, изборима за одборнике, народне посланике и друге изборе, пружањем техничке помоћи у хуманитарним и
другим акцијама, информисањем странака
и пружањем стручне помоћи странкама при
састављању поднесака којим се оне обраћају
органима општине; обавља и друге послове
по налогуруководиоца одељења и начелника
општинске управе.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до
три године, из области друштвених наука, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж.
7.Радно место: Послови архиве и
отпремања поште:
Звање: Референт
Bрој извршилаца: 2
Опис послова: Врши пријем предмета
и контролу исправности за фазу развођења и
архивирања, разводи предмете у смислу одредби Упутства о канцеларијском пословању,
саставља тромесечни и годишњи извештај о
кретању првостепених урпавних предмета

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Општинске управе за потребе Скупштине,
њених тела и других државних органа, формира регистраторске јединице и води архивску књигу, реактивира предмете из пасиве-архивског депоа за потребе органа и по захтеву
странке , издаје уверења о чињеницама садржаним у архивској грађи и врши оверу преписа докумената из архиве,доставља преписе
архивских књига надлежној установи у скалду
са Законом, врши пренос формираних регистратурских јединица из писарнице у архивски депо, врши припрему и одабир безвредног регистратурског материјала за излучење,
врши припрему и одабир архивске грађе за
уступање надлежној установи-историјском
архиву у учествује у примопредаји, стара се
о одржавању реда у архивским просторијама
, врши отпремање обичне, препоручене и локалне поште, врши отпремање телеграма и
других пошиљки које упућују органи општине
и општинска управа, води евиденцију утрошка средстава утрошених за експедовање поште ,врши личну доставу поште , скупштинског материјала, као и материјала са седнице
надлежних органа и комисија, службених листова, другим органима, предузећима и установвама на територији општине Аранђеловац,
обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено средње образовање
друштвеног или техничког смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни
испит, најмање три године радног искуства у
струци.
8. Радно место: Послови у
писарници „1“
Звање: Референт
Bрој извршилаца: 2
Опис послова: Примање, отварање и прегледање поште,- прима пакете, часописе ,
телеграме и друге пошиљке упућене органу
управе путем ПТТ, курирске службе или непосредно од грађана, предузећа и установа,
распоређивање поште и класификација поште
по материјама, евидентирање аката, односно
предмета и достављање у рад одељењима и
службама, води евиденцију предмета путем аутоматске обраде података у складу са Уредбом
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о канцеларијском пословању органа државне
управе ( „Службени гласник РС“, бр. 80/92,
45/16 и 98/16) и Упутством о канцеларијском
пословању органа државне управе („Службени гласник РС.“ бр. 10/93, 14/93-испр., 67/16
и 3/17) води евиденцију о кретању предмета,
води роковник према решењу о вођењу пописа аката, обавештава странке о законском року
у којем ће њихов захтев бити решен, пружа
помоћ грађанима у вези попуњавања и подношења захтева за остваривање права пред органима општине Аранђеловац, и општинском
управом, даје обавештење гађанима о начину
састављања и предаје поднесака, води регистар издатих радних књижица, прима на чување радне књижице од предузећа и установа,
и води регистар враћених радних књижица,
води регистар примљених публикација и часописа и доставља исте надлежним органима,
одељењима и појединцима, води евиденицију
примљених рачуна и исте прослеђује на даљу
надлежност надлежном органу, обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и
начелника општинске управе.
Услови: стечено средње образовање
друштвеног смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
9. Радно место: Послови у
писарници „2“
Звање: Референт
Bрој извршилаца: 1
Опис послова: Примање, отварање и прегледање поште,- прима пакете, часописе ,
телеграме и друге пошиљке упућене органу
управе путем ПТТ, курирске службе или непосредно од грађана, предузећа и установа,
распоређивање поште и класификација поште
по материјама, евидентирање аката, односно
предмета и достављање у рад одељењима и
службама, води евиденцију предмета путем
аутоматске обраде података у складу са Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе ( „Службени гласник РС“, бр.
80/92, 45/16 и 98/16) и Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе
(„Службени гласник РС.“ бр. 10/93, 14/93испр., 67/16 и 3/17) води евиденцију о кре-
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тању предмета, води роковник према решењу
о вођењу пописа аката; обавља административно-техничке послове за потребе комисија и
радних тела Општинске управе; води евиденцију утрошка горива и пређене километраже
за возила Општинске управе; обавља и друге
послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено средње образовање
друштвеног смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
9. Радно место: Секретар месне
заједнице(„Стари град“; „Центар“;
„Буковик“; „Даросава“;)
Звање: Млађи референт
Број извршилаца: 4
Опис послова: Рад на аналитичко-оперативним пословима за потребе савета месне
заједнице, административно технички послови за припрему зборова грађана и седница
савета месне заједнице, реализација одлука и
закључака савета месне заједнице, учествује
у организовању и спровођењу хуманитарних
акција на подручју месне заједнице, обавља
послове из области комуналних делатности,
припрема извештаје , информације и друге материјале за савет месне заједнице, води евиденцију прилива и утрошка средстава по свим
изворима, води евиденцију обвезника самодоприноса и код надлежних органа предузима
мере за наплату самодоприноса, обавља по
потребии послове благајника месне заједнице, обавља и друге послове по налогу савета
месне заједнице и руководиоца одељења.
Услови: стечено средње образовање
друштвено-природног или техничког смера у
четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит и завршен приправнички стаж.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

10. Радно место: Послови снабдевања
и општи послови
Звање: Намештеник – трећа врста
радних места
број извршилаца: 1
Опис послова: Врши набавку потрошног
материјала, ситног инвентара и исти предаје
Одељењима и службама; врши контролу исправности рачуна о преузетој роби и води
картетеку набављене робе; врши набавку
артикала за манифестације и скупове који
се организују у згради или под покровитељством општине; врши послове око осигурања
имовине и раднике Општинске управе; води
евиденцију набављених мобилних телефона,
картица и допуна за исте; учествује у изради
планова јавних набавки; обавља и друге послове по налогуруководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља правних или других
друштвено хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства.
11. Радно место: Телефониста
Звање: Намештеник – пета врста
радних места
Број намештеника 1
Опис посла: успоставља телефонске везе
преко централе, води књиге евиденције међуградских телефонских разговора; стара се о
исправности телефонских уређаја; одржавање
чистоћу у телефонској централи.
Услови: стечено образовање за рад у
трајању од две године, односно основно образовање са стеченом или признатом стручном
оспособљеношћу I или II степена стручне
спреме, најмање шест месеци радног искуства.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

12. Радно место: Портир
Звање: Намештеник – четврта
врста радних места
Број намештеника 2
Опис посла: контролише уласке и изласка
из зграде; утврђује идентитет лица која улазе у зграду; обавештава странке о распореду
службених просторија и радника; стара се о
службеном паркинг простору; обавља и друге
послове по налогуруководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, или
стечено специјалистичко образовање, најмање шест месеци радног искуства у струци.
13. Радно место : Домар
Звање: Намештеник – четврта врста
радних места
Број намештеника 1
Опис посла: стара се о одржавању и исправности уређаја и опреме у пословним
просторијама органа града и предузима мере
за њихову поправку; одржава канцеларијски
простор, сале и заједничке просторије (кречење, поправка санитарних делова и слично),
као и простор око зграде органа општине, руковођење котлом за грејање; обавља и друге
послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању,
или стечено специјалистичко образовање, најмање шест месеци радног искуства у струци.
14. Послови одржавања хигијене
радних просторија
Звање: Намештеник – пета врста
радног места
Број намештеника 4
Опис посла: обавља послове чишћења
и одржавања хигијене у пословним просторијама о којима се старају органи општине,
чишћење простора око зграде органа општине, чишћење инвентара и опреме и одржавање
зеленила у радним просторима и холовима;
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обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено основно образовање, са
или без радног искуства.
4.4 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И
РАЧУНОВОДСТВО
1.Радно место: Руководилац одељења
Звање: Самостални саветник
Број извршилаца: 1
Опис посла: руководи и организује рад
одељења ,представља и заступа одељење,
потписује акта која доноси одељење, даје задатке и упутства за рад радницима Одељења
и контролише њихов рад, одговоран је за законит, квалитетан и ефикасан рад и дисциплину у одељењу, на седницама надлежних
органа презентира нацрте аката које припрема
Одељење, подноси извештај о раду одељења
и доноси Програм рада одељења, помаже у
обављању најсложенијих послова из делоркруга одељења, у оквиру своје стручне спреме и радне способности; прима странке , притужбе грађана и запослених на рад одељења.
обавља и друге послове по налогу начелника
Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља економских наука
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
2. Радно место: Финансијски
послови буџета
Звање: Саветник
Број извршилаца:1
Опис послова: припрема израду буџета и
финансијских планова директних буџетских
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корисника; послови извршења буџета и расподеле средстава корисницима, послови планирања извршења буџета (квоте):контрола извршења плана буџета и финансијских планова
корисника буџета; контрола и послови преузимања обавеза;послови праћења примања и
издатака буџета и други финансијски послови
буџета ; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља економских наука
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
3.Радно место: Финансијски послови
трезора
Звање: Саветник
Број извршилаца: 1
Опис послова: саставља планове прилива и одлива средстава ;управља дугом и
задуживањем општине послови управљања
готовинским средствима;обавља послове преноса средстава корисницима буџета;обавља
послове депоновања средстава и управљања
банкарским односима;послови обезбеђивања
ликвидности; послове контроле извршења
плана буџета и финансијских планова корисника буџета; послови отварања и контрола
банкарских и других рачуна; обавља идруге
послове трезора и обавља и друге послове
по налогу руководиоца одељења и начелника
општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља економских наука
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
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специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
4. Радно место: Шеф рачуноводства
Звање: Млађи саветник
Број извршилаца: 1
Опис послова: организује обављање послова у рачуноводству;саставља завршни рачун директних буџетских корисника и консолидовани рачун буџета;прати и проучава
законске прописе који регулишу материју из
области материјалног финансијског пословања;припрема и израђује извештаје, планове и друго у вези материјално финанскијског
пословања; прати извршење буџета;припрема
све врсте аката у вези буџетског финансирања
свих корисника буџетског финансирања;обавља и друге послове по налогуруководиоца
одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских наука или менаџмента на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит и завршен приправнички стаж.
5. Ликвидатор
Звање: Сарадник
Број службеника: 1
Опис посла: обавља послове евидентирања и вођења регистра захтева за плаћање
и трансфер средстава; евидентира води регистре и врши контролу рачуна и уговора
директних буџетских корисника; врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјално-финансијске документације и рачуноводствених исправа; доставља овлашћеном
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лицу на оверу контролисану и потписану материјално-финансијску документацију; припрема налога за пренос средстава на основу
Плана извршења буџета; води посебне помоћне евиденције; припрема налоге за плаћања
и доставља их Управи за трезор и/или врши
електронска плаћања; стара се да сва плаћања
буду у складу са одобреним апропријацијама
и утврђеним квотама; врши пренос података
и документације из ликвидатуре у финансијско књиговодство; врши комплетирање
извода и документације на основу које је извршено плаћање и води евиденцију плаћања
по профактурама, уговорима о привременим
и повременим пословима, о датим авансима;
контролише документованост, прати и евидентира исплате по закљученим уговорима;
обавља и друге послове по налогуруководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовањеиз
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља економских наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
6. Радно место: Главни књиговођа
трезора
Звање: Виши референт
Број извршилаца:1
Опис послова: евидентирање трансакција
и пословних промена, прихода и примања,
расхода и издатака;евидентирање стања и
промена наимовини и средствима , обавезама и изворима финансирања и усаглашавање
аналитичких евиденцијапо организациој, економској , функционалној и програмској класификацији; спроводи поступак евидентирања
одобрених измена и преусмеравања апропријација;обавља послове извештаја о оствареним приходима и извршеним расходима и
други послови вођења главне књиге буџетатрезора општине; обавља и друге послове
по налогу руководиоца одељења и начелника
општинске управе.
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Услови: средње четворогодишње образовање економског смера, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
7. Радно место: Финансијски
књиговођа трезора
Звање: Виши Референт
Број извршилаца:2
Опис послова: евидентирање трансакција
и пословних промена (прихода и примања,
расхода и издатака); евидентирање стања и
промена на имовини и средствима, обавезама
и изворима финансирања; врши сравњења,
саставља записник о одступањима између пренетих и одобрених средстава са индиректним
корисницима средстава сваког месеца, из свих
извора финансирања;обавља и друге послове
по налогу руководиоца одељења и начелника
општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање економског смера или гимназија положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
8. Радно место: Стручни послови буџета
Звање: Млађи саветник
Број извршилаца:1
Опис послова: прати прописе из области
финансија, израђује нацрте одлука о буџету, саставља извештае о извршењу буџета у
складу са Законом, прати извршење буџета,
саставља полугодишње и годишње извештаје
о учинку програма у складу са законом, прати
поступак укључивања капиталних пројеката у
буџет у складу са законом и важећом подзаконском регулативом, прати прилив средстава у буџет, обавља и друге послове по налогу
руководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља економских наука
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
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специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, завршен приправнички стаж.
9. Радно место: Материјалнофинансијско књиговодство основних
средстава
Звање: Виши референт
Број службеника : 1
Опис посла: води помоћне књиге основних
средстава и аналитичку евиденцију основних
средстава; води материјално - финансијско
књиговодство и врши хронолошко одлагање
за архивирање целокупне документације у
вези са финансијско-материјалним пословањем из своје надлежности; врши квартално и годишње усаглашавање главне књиге са
помоћним књигама и евиденцијама; учествује
у изради завршног рачуна; води евиденцију
уговора о закупу и врши фактурисање закупа
и других услуга које врши општинска управа;
врши ревалоризацију уговорних обавеза и обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава; води задужење и раздужење
корисника по реверсима и евиденцију ХТЗ
опреме; врши усклађивање стања имовине
са стварним стањем на основу пописа; предлаже расходе, расходовање имовине и отпис
основних средстава; обавља и друге послове
по налогу руководиоца одељења и начелника
општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање економског смера или гимназија положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
10. Радно место: Послови трезора
Звање: Референт
Број службеника : 1
Опис послова: обавља административне
послове за потребе трезора пријем захтева за
плаћање, припрема захтева за плаћање и трансфер корисника буџетских средстава; обавља
и друге административне послове трезора;обавља и друге послове по налогу руководиоца
одељења и начелника општинске управе.
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Услови: Средња стручна спрема, економског усмерења или гимназија, најмање 3 године радног искуства у струци, и положен
стручни испит за рад у органима државне
управе.
11. Радно место: Послови
финансијске контроле
Звање: Референт
Број извршилаца:1
Опис послова: Врши контролу наменског
трошења средстава јавних предузећа према
програму пословања , и програму субвенција;
Прима обрасце о кретању зарада и цена контолише оверава да су у складу са програмом
и доставља надлежним министарствима; Прима захтеве за пренос средстава по програму
субвенција , оверава да су у складу са програмом;Врши сравњења са установама основног и средњег образовања сваког месеца ,
по решењима одељења за привреду припрема
исплате стипендија , припрема исплату субвенција пољопривредним произвођачима;обавља и друге послове по налогу руководиоца
одељења и начелника општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање економског смера или гимназија, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
12. Обрачун плата, накнада и
других личних прихода и
послови благајне
Звање: Референт
Број службеника: 1
Опис посла: води регистар запослених;
врши контролу исправности документације;
припрема потребну документацију и врши обрачун зарада, превоза, накнада, отпремнина и
других личних примања; израђује платне спискове и води евиденцију исплаћених зарада;
саставља и подноси извештаје о исплаћеним
зарадама и статистичке извештаје и остале обраце који се односе на зараде; врши обрачун и
обуставу кредита, јемстава и других обустава
за запослене и води евиденције обустава и јемстава; издаје потврде о зарадама; припрема обрасце М4 и доставља надлежном органу; води
евиденцију и обрачун путних налога за службе-
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на путовања у земљи и иностранству, исплату
путних рачуна и других готовинских плаћања
мањих новчаних износа; води дневник и аналитику благајне и саставља благајничке извештаје; врши уплату наплаћених локалних административних такси и других локалних јавних
прихода на прописане рачуне;обавља и друге
послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање економског смера или гимназија положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
13. Радно место: Обрачун осталих
накнада-борачко инвалидска заштита
Звање: Референт
Број службеника: 1
Опис послова: обрачун других социјалних
давања физичким лицима; обрачун додатака
из области борачко инвалидске заштите; обрачун других накнада,породиљског боловања
доставља потребну документацију надлежном министарству;обавља и друге послове
по налогу руководиоца одељења и начелника
општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање економског смера или гимназија положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
14. Радно место: Аналитички и
евиденциони финансијски послови
Звање: Референт
Број службеника: 1
Опис послова: Прима и контролише рачуне за директне буџетске кориснике , припрема
их за плаћање;прибавља потребну документацију од службеника за јавне набавке; води
аналитичку евиденцију у вези јавних набавки , динамику набавке средстава путем јавне
набавке; води посебне помоћне евиденције;обавља и друге послове по налогу руководиоца
одељења и начелника општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање економског смера или гимназија положен државни стручни испит, најмање три година радног искуства у струци.
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4.5 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ
1. Радно место: Руководилац одељења
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис посла: руководи, организује и
планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених
у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у
Одељењу; врши надзор над применом законских и других прописа и општих аката; прати
и проучава стање у свим областима инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; по потреби одлази
на терен са инспекторима; усклађује активности инспекцијских служби; припрема извештаје о раду Одељења за Скупштину општине, Општинско веће и по потреби за органе
аутономне покрајине и Републике; припрема
анализе, информације и извештаје о стању у
области инспекцијског надзора и предлаже
мере за унапређење рада; остварује сарадњу
са органима, имаоцима јавних овлашћења,
правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инпекцијског надзора; утврђује
оперативне планове рада Одељења и припрема одговоре на представке и одборничка питања. Руководилац инспекције има положај,
овлашћења, дужности и одговорности инспектора.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних или
техничко технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
пет година радног искуства на пословима инспекцијског надзора.
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2. Радно место: Грађевински инспектор
Звање: Саветник
Број службеника:2
Опис посла: врши надзор над применом
Закона о планирању и изградњи и других
прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката у високоградњи, нискоградњи
и градњи других објеката; врши надзор над
извођењем појединих грађевинских радова на
тим објектима; контролу грађења објеката на
прописан начин; припрема решења и налаже
мере и стара се за њихово спровођење; сачињава записник о уклањању објекта односно
његовог дела који доставља органу надлежном за послове катастра непокретности;подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве
за привредне преступе; сарађује са републичким инспекцијама, комуналном полицијом и
другим органима и организацијама у циљу
ефикаснијег обављања надзора; води евиденције прописане за грађевинску инспекцију;
припрема извештаје за Скупштину општине,
Општинско веће и надлежне републичке органе; прикупља податке и прати и анализира
стање у области свог делокруга; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и
начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне области грађевинског инжењерства
или архитектуре, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци.
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3. Радно место: Инспектор заштите
животне средине
Звање: Саветник
Врој службеника: 1
Опис посла: врши надзор над применом
Закона о заштити животне средине, Закона о
управљању отпадом,Закона о заштити од буке
у животној средини, Закона о заштити вцаздуха,Закона о процени утицаја на животну
средину, Закона о интегрисаном спречавању
и контроли загађивања животне средине идтугих закона и прописа из ове области. Учествује у изради програма Фонда за екологију;
припрема решења, налаже мере и стара се
за њихово спровођење; подноси захтеве за
покретање прекршајног поступка, односно
кривичне пријаве и пријаве за привредни преступ; сарађује са републичким инспекцијама
и другим органима и организацијама у циљу
ефикаснијег обављања инспекцијског надзора; води прописане евиденције за рад инспекције; припрема извештаје за Скупштину
општине, Општинско веће и надлежне и органе Републике; обавља и друге послове утврђене законом; обавља и друге послове по налогу
руководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области техничких и
природних наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци.
4. Радно место: Саобраћајни инспектор
Звање: Саветник
Број службеника:1
Опис посла: врши инспекцијски надзор
над применом Закона о превозу путника у
друмском саобраћају,Закона о превозу терета
у друмском саобраћају у обављању локалног
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превоза и то:ванлинијски превоз,посебан линијски превоз,превоз за сопствене потребе и
такси превоз, Закона о јавним путевима и прописа донетих на основу ових Закона, предузимање управних и других мера, подношење
захтева за покретање прекршајног поступка
и пријава због привредног преступа, врши
и надзор над применом општинских одлука
у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација; издаје дозволе за вршења
истовара и утовара робе из моторних возила;
доноси решења и и стара се о њиховом спровођењу; предлаже мере за безбедно одвијање
саобраћаја; сарађује са другим инспекцијама
у циљу ефикаснијег вршења надзора; припрема извештаје за Скупштину општине,
Општинско веће и надлежне републичке органе; прати стања и појаве од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијативе за одговарајуће измене и допуне закона
и подзаконских аката и општинских прописа,
обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области саобраћајног инжењерства, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци.
5. Радно место: Просветни инспектор
Звање: Саветник
Број службеника 1
Опис посла: врши контролу поступања
установе у погледу примене закона, других
прописа и општих аката, осим контроле која
се односи на стручно-педагошку проверу рада
установе; врши контролу испуњености услова
за почетак рада установе, као и за проширење
делатности, предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, васпитача или стручног сарадника и
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директора; контролише поступак уписа и поништава га ако је спроведен супротно закону;
контролише испуњеност прописаних услова
за спровођење испита; врши преглед прописане евиденције коју води установа; утврђује
чињенице у поступку поништавања јавних
исправа које издаје школа; налаже отклањање
неправилности и недостатака; наређује извршавање прописане мере уколико није извршена; забрањује спровођење радњи у установи
које су супротне закону; подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или
привредни преступ, односно подноси захтев
за покретање прекршајног поступка; обавештава други орган о потреби предузимања мера
за које је надлежан; припрема информације
и извештаје о раду; обавља и друге послове
по налогу руководиоца одељења и начелника
општинске управе.
Услови:
а) стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, 3
година радног искуства на пословима образовања и васпитања и положен стручни испит за
рад у органима државне управе или за секретара Установе, положен испит за инспектора;
б) стечено високо образовање из научне,
односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких
наука, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
најмање 3 године радног искуства у области
образовања и васпитања и положен стручни
испитом у области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача и стручног
сарадника, положен испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци.
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6. Радно место: Комунални
инспектор „1“
Звање: Саветник
Број службеника 2
Опис посла: врши инспекцијски надзор
над законитошћу рада комуналних организација и поступака грађана, предузетника и
правних лица у погледу придржавања закона,
других прописа и општих аката; врши надзор над спровођењем прописа који се односе
на кориснике и даваоце комуналних услуга
у погледу услова и начина коришћења и давања услуга, уређивања и одржавања објеката и јавних површина; прати јавну хигијену,
уређење Општине, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом
и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном енергијом, изношење
и депоновање смећа, сахрањивање, гробља,
кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и других производа
ван пијачног простора, уређење градилишта,
раскопавање улица и других јавних површина,
лепљење плаката на забрањеним местима и
друге послове комуналне хигијене; прикупља
податке и прати и анализира стање у области
свог делокруга; сарађује са комуналним редарима у одржавању хигијене у Општини, доноси решења и стара се о извршењу донетих
решења; подноси пријаве за прекршаје и предузима мере за уклањање ствари и предмета
са јавних површина; обавља и друге послове
по налогу руководиоца одељења и начелника
општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних техничко технолошких или природних наука, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци.
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7. Радно место: Комунални
инспектор „2“
Звање: Сарадник
Број службеника:1
Опис посла: врши испекцијски надзор над
законитошћу рада комуналних организација
и поступака грађана, предузетника и правних
лица у погледу придржавања закона, других
прописа и општих аката; надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике
и даваоце комуналних услуга у погледу услова
и начина коришћења и давања услуга, уређивања и одржавања објеката и јавних површина, прати јавну хигијену, уређење општине,
јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних
вода, снабдевање електричном и топлотном
енергијом, изношење и депоновање смећа,
сахрањивање, гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних
површина, продају пољопривредних и других
производа ван пијачног простора, раскопавање улица и других јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима и
друге послове комуналне хигијене; прикупља
податке и прати и анализира стање у области
свог делокруга; остварује сарадњу са другим
службеним лицима (комуналним редарима) у
одржавању хигијене у општини; стара се о извршењу донетих решења; предузима мере за
уклањање ствари и предмета са јавних површина; обавља и друге послове по налогуруководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука или техничко технолошких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године, положен државни
стручни испит, положен испит за инспектора,
најмање три године радног искуства у струци.
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8. Радно место: Послови праћења
одржавања јавне хигијене и одржавања
комуналне инфраструктуре
Звање: Саветник
Број службеника 1
Опис посла: Прати и истражује промене
и појаве из делокруга комуналних делатности. Прикупља, припрема и обрађује податке.
Ради на стварању и ажурирању базе података
из делокруга комуналних делатности. Врши
контролу реализације пројеката из области
комуналне делатности и комуналне инфраструктуре за које су корисницима одобрена
средства из буџета општине Аранђеловац.
Послови праћења и реализације програма
одржавања чистоће на јавним површинама.
Послови праћења и реализације програма одржавања јавних зелених површина. Послови
праћења и реализације програма одржавања
јавне атмосфверске канализације. Припрема
мишљења и даје примедбе на исте. Подноси
извештаје председнику општине и начелнику
општинске управе о реализацији пројеката.
Обавља и друге послове из своје надлежности
по налогу руководиоца одељења и начелника
општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља правних или техничко технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци.
9.Радно место : Комунални редар
Звање: Виши референт
Број извршилаца: 1
Опис послова:
Утврђује чињенично
стање , из области комуналних делатности,
на терену сходно законским прописима, уредбама, одлукама и другим општим актима из
предлеметних области и предлаже комунал-
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ном инспектору предузимање одговарајућих
мера.. обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: средње четворогодишње образовање техничке струке, економског смера, или
гимназија положен државни стручни испит,
најмање 5 година радног искуства у струци.
10.Радно место: Административно
технички послови
Звање: Референт
Број извршилаца: 1
Опис послова: Прима, заводи и распоређује предмете у одељењу, обавља раздруживање предмета, обавља административно-техничке и друге послове за начелника
одељења, куца све материјале инспекције, по
диктату или препису, води евиденцију поднетих пријава, петиција и предлога грађана ,
обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање економског смера,или гимназија положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
4.6 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОРЕСКЕ ПОСЛОВЕ
1. Радно место: Руководилац одељења
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Руководи, организује и
планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених
у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављњу послова у
Одељењу;води регистар обвезника јавних локалних прихода града; организује и припрема
благовремено и законито извршавање послова
утврђивања локалних јавних прихода и књижења задужења и уплата у пореском књиговодству; организује и прати извршавање послова
канцеларијске и теренске контроле; учествује
у изради методолошких упутстава везаних за
администрирање редовне и принудне наплате,
пријема и обраде пореских пријава, контроле
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и пореског књиговодства) изворних јавних
прихода; стара се о припреми нацрта одлука
и других аката из надлежности Одељења које
усваја Општинско веће и Скупштина општине; организује и прати израду свих извештаја
у вези утврђивања, контроле и наплате локалних јавних прихода; организује и учествује у
изради планова редовне и принудне наплате
јавних прихода и прати њихово извршење; координира вођење првостепеног поступак по
поднетим жалбама и приговорима пореских
обвезника; прати и усмерава поновни поступак по поништеним управним актима; прати и
усмерава одлучивање по поднетим захтевима
за прекњижавање и повраћај локалних јавних
прихода; организује и координира поступак
израде пореског завршног рачуна; координира, организује и контролише редовност канцеларијске и теренске контроле; израђује,
проверава и врши обједињавање локалних
пореских извештаја; одобрава захтеве за одлагање плаћања пореског дуга до одређеног
износа; одобрава локална пореска управна
акта; стара се о ажурности локалног пореског
књиговодства и евиденција; пружа стручну
помоћ пореским обвезницима; издаје налоге
за теренску контролу; стара се о ажурирању
пореске базе и свеобухватности пореских обвезника; преузимању података од других органа, организација, установа и нивоа власти;
доставља Пореској управи РС доказе о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје
надлежности; учествује у састављањању информација и извештаја за потребе Пореске
управе и органа локалне самоуправе; стара се
о чувању службене тајне у пореском поступку; даје информацје средствима јавног информисања о раду одељења.
Поред послова руковођења ради и послове пореско прекршајне природе, а поготову:
Прима од инспектора канцеларијске контроле информације о учењеним пореским прекршајима и сачињава порескопрекршајне
пријаве, прикупља потребну документацију
,комплетира пријаву са доказима и исту доствља прекршајним судовима када се ради о
прекршајима из искључиве надлежности прекршајних судова, прима прекршајна решења
од прекршајног суда, прати уплатне рачуне и
без одлагања обавештава прекршајне судове у
свим случајевима неуплаћивања изречене каз-
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не како би Прекршајни суд спровео принудно
извршење преко издржавања казне затвора,
поступа по прекршајним пријавама и води
прекршајни поступак у свим случајевима када
је одељење надлежно за вођење прекршајног
поступка, прима жалбе на решења, исте припрема,комплетира са документацијом и прослеђује другостепеног органу сагласно закону.
врши и друге послове прописане ЗПППА.
Услови: стечено високо образовањеиз научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или економских
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
2. Послови редовне наплате пореза
и пореског рачуноводства
Звање: Саветник
Број службеника:1
Опис посла: врши пријем, обраду контролу и унос података из пореских пријава;
ради на изради нацрта решења о утврђивању
пореза на имовину и накнада на свим непокретностима пореских обвезника који не воде
пословне књиге и који воде пословне књиге,
утврђивању обавеза по основу самодоприноса, еколошке таксе и других обавеза у оквиру
делокруга одељења,- врши масовни и појединачни обрачаун пореза и припрему за штампу решења по тим обрачунима, сарађује са
институтом „Михајло Пупин“ имплементира
измене у програму, попуњава шифарник у систему и примењује све потребне процедуре у
руковању са системом ИС ЛПА, сарађује са
хибридном поштом и врши све припреме око
масовне штампе и учитавања датума уручења
решења по свим пореским облицима, врши
канцеларијску контролу поднетих пријава,
води поступке канцеларијске контроле, припрема нацрте прекршајних захтева за покретање прекршајног поступка, припрема пред-
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мете за рад другостепених органа по жалбама,
врши саслушање обвезника у поступку, као
и води поступак по жалбама у оквиру надлежности првостепеног органа у складу са
ЗПППА; посебно је одговоран да се сви рачуноводствени и књиговодствени послови
обављају на законит начин сагласно Правилнику о пореском рачуноводству, одговоран
је за отварање и вођење главне и помоћних
књига,припрему,подношење,и објављивање
консолидованог пореског завршног рачуна и
књиговодствених извештаја, одговоран је и
организује да се законито врше сва прекњижавања, отписи и приписи дуговања по свим пореским облицима, одговоран је и организује
да се сагласно закону води пореско књиговодство и ванбиласно пореско књиговодство, организује праћење свих привредних субјеката и
свих стечајних поступака, одговоран је за благовремену и правилну пријаву потраживања,
прати све случајеве редовних ликвидација
привредних субјеката и врши благовремену
и правилну пријаву потраживања, предузима
и све друге послове из надлежности одељења
у поступцима редовних ликвидација и стечајних поступака, организује праћење свих пореских пријава које подносе порески обвезници који воде пословне књиге и одговоран је за
утврђивање и контролу пореза по оним пореским облицима где се порез утврђује решењем
као и што је одговоран за контролу пореских
пријава пореза на имовину за предузетнике
и правна лица који по закону врше самоопорезивање, врши утврђивање накнада и такси
сходно општинским одлукама, а које се односе на предузетнике и правне лица, врши и све
друге потребне финансијске анализе које су
потребне у одељењу и врши фискалне анализе
са система ИС ЛПА по свим пореским облицима које одељење администрира, организује
припреме и даје упутства канцеларијској
контроли за доставу података око израде завршног рачуна и организује благовремено сачињавање истог, прати све уплатне рачуне по
свим пореским облицима и врши упоредну
анализу са ранијим периодима и планом прилива средстава у буџет и благобрремено предлаже мере за превазилажење стања и побољшање наплате пореза,врши и друге послове
по налогу руководиоца одељења и начелника
општинсе управе.
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Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних економских наука или индустријског менаџмента, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
3. Радно место: инспектор
канцеларијске контроле
Звање: Саветник
Број службеника 2
Опис послова: врши припрему годишњег
плана контроле водећи рачуна о ефикасности
наплате; проверава законитост у раду и правилност испуњавања пореских обавеза од
стране пореских обвезника; проверава тачност, потпуност и усклађеност са законом,
односно другим прописом података исказаних у пореској пријави и исту контролише
увидом у књиговодствену документацију на
лицу места у седишту привредног друштва
односно пореског обвезника, другим актима обвезника упоређивањем са подацима из
пореског рачуноводства и других службених
евиденција које води локална пореска управа,
нарочито проверавајући математичку тачност,
формалну исправност и потпуност пореске
пријаве и других достављених аката; доноси
закључак којим налаже пореском обвезнику
отклањање грешке, односно допуну пријаве или другог акта; ажурира базу локалних
пореских јавних прихода; врши проверу исправности књиговодствених докумената пре
књижења, врши унос (књижење) исправних
књиговодствених докумената, разматра и припрема одговарајући акт по захтеву за повраћај
и прекњижавање средстава; врши контролу и
спровођење ручних налога; припрема извештај у вези пореског књиговодства, учествује
у изради пореског завршног рачуна; врши
издавање пореских уверења о подацима из
пореског књиговодства локалних јавних прихода; сачињава записник, разматра примедбе
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на записник и сачињава допунски записник о
контроли; даје обавештења и саветује пореске
обвезнике; обавља и друге послове по налогу
руководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних, економских
или индустријског менаџмента на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци.
4. Радно место: Порески инспектор
теренске контроле
Звање: Саветник
Број службеника 1
Опис послова: врши припрему годишњег
плана контроле водећи рачуна о ефикасности наплате; проверава законитост у раду
и правилност испуњавања пореских обавеза од стране пореских обвезника; на основу
налога за контролу врши теренску контролу
у пословним просторијама пореског обвезника или на другом месту у зависности од
предмета контроле; врши послове контроле
законитости и правилности обрачунавања и
благовремености плаћања локалних јавних
прихода;сачињава записник, разматра примедбе на записник и сачињава допунски записник о котнроли; припрема нацрт решења
за отклањање утврђених неправилности у
поступку контроле, контролише подношење
пореских пријава за утврђивање локалних
јавних прихода решењем и учествује у изради
нацрта пореског решења у теренској контроли; учествује у изради методолошких упутстава у вези теренске контроле; учествује у
опредељивању захтева за израду, измену и
допуну софтверских подршки за пореску контролу локалних јавних прихода, припрема
извештаје у вези контроле локалних јавних
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прихода; даје обавештења и саветује пореске
обвезнике; врши идентификацију обвезника
који нису испунили своје обавезе, припрема
и врши слање опомена,даје мишљења за одлагање плаћања пореског дуга на захтев руководиоца одељења, припрема нацрте свих решења о принудној наплати, врши одређивање
мера и средстава обезбеђења наплате пореског дуга, врши вођење поступка установљавања законског заложног права, припрема
документацију и сачињава нацрте аката која
се односе на поступак принудне наплате, даје
налоге за обављање послове пописа процене,
заплене покретних ствари у поступку принудне наплате,сачињава одговарајуће записнике
и припрема нацрте закључака по приговору
обвезника, врши послове заплене и продаје
непокретности, саставља одговарајуће записнике и припрема нацрте решења у поступку
заплене и продаје непокретности, води поступак по жалбама у оквиру надлежности првостепеног органа, руководи поступцима принудне наплате по свим предметима принудне
наплате сагласно закону и предлаже руководиоцу одељења промену предмета извршења
у принудној наплати, код одлагања плаћања
дуга сагласно Закону даје предлог средстава
обезбеђења и стара се да евиденција плаћања
буде ажурна те даје без одлагања предлоге
за раскиг споразума ако обвезници касне са
отплатама дуга, обавља и друге послове по
налогу руководиоца одељења и начелника
општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или економских
наука, на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, положен испит за инспектора,
најмање три године радног искуства у струци.
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5. Радно место: Инспектор наплате
локалних јавних прихода
Звање: саветник
Број службеника: 1
Опис посла: израђује планове редовне
и принудне наплате; учествује у припреми
методолошког упутства којим се прописују
процедуре наплате локалних јавних прихода;
припрема и шаље опомену о врсти и износу
локалних јавних прихода доспелих за наплату,; предлаже руководиоцу Одељења предмет
принудне наплате; доноси доноси решење
о принудној наплати; у складу са законом и
општима актима града врши увећање пореског дуга на дан почетка принудне наплате;
спроводи принудну наплату локалних јавних
прихода на новчаним средствима пореског обвезника и заради, односно накнади зараде, односно пензији; установљава привремене мере
обезбеђења пореског потраживања у принудној наплати; изласком на лице места сачињава
записник о процени вредности непокретности
ради уписа хипотеке у јавним књигама, као
што и сачињава запсиник о покретним стварима пореског обвезинка које су подобне да
буду предмет принудне наплате ,припрема
аката о прекиду и обустави поступка принудне наплате; води поступак по захтевима
за одлагање плаћања пореског дуга и захтевима за отпис пореског потраживања по основу застарелости; пријављује потраживања
по основу јавних прихода у поступку стечаја;
даје обавештења и пружа стручну помоћ пореским обвезницима; обавља и друге послове
по налогу руководиоца одељења и начелника
општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или економских
наука или индуструјског менаџмента на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен
испит за инспектора, најмање три године радног искуства у струци.
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5. Рачуноводствени и књиговодствени
послови
Звање: Млађи сарадник
Број службеника: 1
Опис посла: врши непосредно књижење
свих исправних књиговодствених докумената, као што ради по налогу начелника и све
друге аналитичке послове из области пореског
књиговодства, врши књижења и прекњижавања, као и припрему докумената за повраћај
по захтевима странака, ради са странкама на
шалтеру и врши пријем захтева и врши израду
уверења по захтевима обвезника на систему
ИС ЛПА, а по потрреби и у ворду за нестандардна уверења, по усменом налогу начелника одељења или по утврђеном распореду ради
на шалтеру у услужномцентру у оквиру описа послова тог радног места. обавља и друге
послове по налогу шефа одсека и начелника
одељења.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до
три године, из области друштвених наука, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж.
6. Радно место: Послови утврђивања
података на терену
Звање: Виши референт
Број извршилаца:2
Опис послова: Врши упоређивање тачности података од значаја за утврђивање обавеза
које су исказане у пореским пријавама физичких лица,на терену, врши идентификацију
објеката и њихово сравњивање са стањем у
пореским пријавама. Врши попис некретнина на терену а сагласно утврђеним плановима контроле појединих делова општине
Аранђеловац,врши позивање пореских обвезника по основу добијених уговора о купопродаји и поклону непокретности као и решења
о наслеђивању,Узимају пореске пријаве од
тих лица и исте достављају канцеларијској
контроли на даљи поступак, у поступку сакупљања потребних информација,поусменом
налогу начелника одељења или по утврђеном

190

Број 100 - Аранђеловац, 10. октобар 2018.

распореду ради и на шалтеру у услужном центру у оквиру описа послова тог радног места.
обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
По налогу инспектора принудне наплате, а уз сагласност Начелника одељења врше
прикупљање података у вези са некретнинама које треба да буду предмет наплате или
стављања привремених мера као што врши
и попис покретних ствари ,утврђује почетну
вредност пописаних ствари, врши заплену
пописаних ствари;обавља и друге послове
по налогу руководиоца одељења и начелника
општинске управе.
Услови: средње четворогодишње образовање дрштвено-техничког усмерења или
гимназија, положен државни стручни испит,
најмање 5 година радног искуства у струци.
4.7 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.Радно место: Руководилац одељења
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис посла: руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених
у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у
Одељењу; израђује предлог уређења комуналне инфраструктуре; стара се о изради средњорочног и годишњег програм уређења грађевинског земљишта; стара се о изради планова
и пројеката инвестиција значајних за општину; одређује лице одговорно за стручни надзор
на извршењу послова из делокруга одељења;
покреће и стара се о законитости и благовремености спровођења јавних набавки; у име
општине потписује уговоре из делокруга рада
одељења; обавља аналитичко-оперативне послвое који се односе на припрему и реализацију развојних пројеката, обезбеђење додатних финансијски средстава, помоћ и подршку
потенцијалним инвеститорима и предузетницима у домену улагања и отварања предузећа
од стратешког интереса за општину; прати
покривеност комуналном инфраструктуром
на подручју општине, израђује базе података,
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предлог плана за инфраструктурне радове на
подручју општине на годишњем нивоу, сагледава потребе за унапређење живота на селу,
сарађује са јавним предузећима и месним
заједницама, припрема извештаје, информације и анализе по захтеву начелника општинске управе и председника општине; обавља и
друге послове по налогу начелника општинске управе и председника општине.
Услови: стечено високо образовање из
научне области техничко-технолошких или
друштвених наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
пет година искуства у струци.
2. Радно место: Послови вођења
јавних инвестиција
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис посла: анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за
припрему и реализацију Плана капиталних
улагања општине; даје предлоге за инвестиционо и текуће одржавање; припрема пројекте који се односе на капитална улагања у
јавну инфраструктуру, дефинише пројектне
задатаке за израду пројектне документације,
увођење извођача у посао у име инвеститора;
извештава о обиму и квалитету извршених
послова; стара се о благовременој динамици
реализације пројекта у складу са дефинисаним роковима; израђује динамичке планове
остварења инвестиција; остварује комуникацију са извођачима радова и стручним надзором; врши проверу грађевинске документације – привремених и окончане ситуације;
прати реализацију извођења грађевинских
радова иучествује у пријему обављених радова; обавља и друге послове по налогу, руководиоца Одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
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образовно-научног поља друштвених или
техничко технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци, поседовање лиценце из области грађевинарства за
вршење стручног надзора.
3.Стручно - технички послови
управљања имовином
Звање: Саветник
Број службеника:1
Опис посла: врши процену стања имовине општине; даје предлоге за инвестиционо и
текуће одржавање; прати реализацију инвестиција; учествује у припреми плана јавних
инвестиција; израђује предмер и предрачун
радова; припрема анализе, информације, извештаје и друге стручне и аналитичке материјале из делокруга; обавља и друге послове
по налогу руководиоца одељења и начелника
општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвених или
техничко технолошких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци.
5. Послови књиговодства и
финансијског извештавања за
потребе пројеката јавних инвестиција
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља послове евиденције и припреме ради књижења и реализације
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рачуна пројеката јавних инвестиција; припрема програме и финансијске планове Одељења;
прати извршење програма Одељења; ради потребне финансијске и друге извештаје за потребе пројеката јавних инвестиција; стара се
о ажурности и исправности евиденције; учествује и прати реализацију јавних набавки и
извршења по закљученим уговорима; прати
комплетну реализацију буџета у делу програма Одељења; израђује потребне анализе и
информације; учествује у планирању буџета
за потребе Одељења; обавља и друге послове
по налогу руководиоца одељења и начелника
општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља економских наука
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
6. Канцеларијски послови
Звање: Виши референт
Број службеника: 2
Опис послова: преузима пошту преко доставне књиге од писарнице; доставља
примљене предмете, поднеске и другу пошту
руководиоцу Одељења на преглед и распоређивање; евидентира предмете у интерне
доставне књиге и врши уручивање извршиоцима на обраду; врши пријем предмета из
интерних доставних књига ради архивирања;
раздужује окончане предмете у јединственој
доставној књизи и исте упућује писарници
ради архивирања; води помоћне евиденције
примљених предмета; врши експедицију поште уписивањем у књигу ради доставе, прима
и распоређује доставнице; обавља и друге административно-техничке послове за потребе
Одељења; обавља и друге послове по налогу,
руководиоца Одељења и начелника општинске управе..
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Услови: стечено средње образовање
друштвеног или економског смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни
испит, најмање пет година радног искуства у
струци.
7. Административни послови
управљања имовином
Звање: Сарадник
Број службеника 1
Опис послова: води евиденцију о реализованим и планираним инвестицијама
из надлежности одељења; учествује у обрачуну доприноса за уређење грађевинског
земљишта; води евиденцију и прати реализацију-исплату доприноса за уређење грађевинског земљишта; учествује у изради уговора за уређење грађевинског земљишта и
административно прати њихову реализацију;
врши претходну контролу финансијске документације и исту прослеђује на реализацију;
обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен
државни стручни испит, најмање три године
радног искуства у струци.
8.Радно место: Службеник за јавне
набавке
Звање: Саветник
Број службеника 2
Опис послова: учествује у припреми плана јавних набавки и његовом усаглашавању
са финансијским планом односно одобреним
расположивим апропријацијама; обавља послове спровођења поступака јавних набавки;
припрема одлуке о покретању поступка јавних набавки; предлаже критеријуме за избор
најповољније понуде; учествује у припреми
модела уговора; прикупља понуде у координацији са Комисијом за јавне набавке; учествује у раду Комисије за јавне набавке када
је прописано да је члан службеник за јавне на-
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бавке; доставља обавештења о додели уговора о јавним набавкама свим понуђачима; доставља буџетском кориснику примерак одлуке
о покретању поступка, записник о отварању
понуда, извештај о стручној оцени понуда, извештај о додели уговора и модел уговора понуђача који је изабран; учествује у припреми
коначних уговора о јавним набавкама и копију
уговора доставља буџетском кориснику; врши
објављивање аката на порталу јавних набавки; врши проверу и испитивање тржишта за
предметну јавну набавку; припрема извештаје о спроведеним поступцима; прима требовања за јавне набавке и упоређује требовања
са уговорима и спецификацијама; комплетира финансијску документацију и доставља је
ликвидатури; прати извршење јавних набавки
у складу са закљученим уговорима; води евиденцију о јавним набавкама и врши архивирање документације; у поступцима јавних набавки обавља све административно-техничке
послове за Комисију; обавља и друге послове
по налогу, руководиоца Одељења и начелника
општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или економских
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног
искуства у струци, лиценца за јавне набавке.
9.Сарадник за послове геодезије
Звање: Сарадник
Број службеника 1
Опис послова: обавља теренске и канцеларијске послове из области геодетског
премера и инжењерске геодезије, као што
су: развијање геодетских мрежа, њихово изравњавање, снимање терена, израда ситуационих планова, пренос урбанистичких планова
и пројеката, израда пројеката геодетског обележавања, обележавање грађевинских линија
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и пројеката и други геодетски послови везани
за област деловања Одељења; обавља и друге
послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у обалсти
геодезије на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова,
основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању до три године, положен
државни стручни испит, најмање три године
радног искуства у струци.
4.8 САМОСТАЛНИ ИЗВРШИОЦИ
1.Радно место: - Интерни ревизор
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Послови интерне ревизије
у складу са Законом о буџетском систему.
обавља и друге послове по налогу начелника
општинске управе и председника општине.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља економских наука
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
2. Радно место: Послови безбедности
и здравља на раду
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис послова: Обавља послове безбедности и здравља на раду у складу са Законом
и општим актима послодавца, послове пп заштите, и друге послове по налогу начелника
општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
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зовно-научног поља правних или техничких
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
5. ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА
ЈЕДИНИЦА
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
1. Помоћник председника за привреду
и пољопривреду
Опис послова: прати стање у области
привред и пољопривреде на територији локалне заједнице, сарађује са организација из
обих области, прердлаже и организује израду
пројеката којима се подстиче развој привреде
и пољопривреде , прати њихово извршење,
обавља и друге послове по налогу председника општине.
Услови: Стечено високо образовање из
научне области друштвених, природних или
техничких наука, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
најмање три године радног искуства у струци.
2. Помоћник председника за буџет
и јавне финансије.
Опис послова: помаже председнику
општине у формулисању јавне пореске политике, прати стање буџета и његово извршење,
предлаже председнику општине усвајање
мере за повећање прихода буџета као и мере
штедње по потреби, прати стање и предлаже
председнику општине мере којима се обезбеђује рационалније коришћење буџетских
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средстава, комуницира са органима РС у вези
послова из ресора јавних финансија, обавља и
друге послове по налогу председника општине.

3. РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКИМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВОМ

Услови: Стечено високо образовање из
научне области друштвених, природних или
техничких наука, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету,
најмање три године радног искуства у струци.

Општинским правобранилаштвом руководи Општински правобранилац.
Општински правобранилац одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинском правобранилаштву.

III ОРГАНИЗАЦИЈA И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈA РАДНИХ
МЕСТА У ОПШТИНСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

Члан 17.

4. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ
МЕСТА ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 18.
Општинско правобранилаштво за обављање послова из свог делокруга има 2 (два)
радна места са укупно предвиђена 2 (два) извршиоца.
1. Општински правобранилац

1. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 14.
Послови Општинског правобранилаштва
обављају се у једном органу као целини, који
орган нема посебних унутрашњих организационих јединица.
Члан 15.
Послове у Општинском правобранилаштву
обављају:
1. Општински правобранилац .
2. Референт за Послове писарнице
Општинског правобранилаштва
2. ДЕЛОКРУГ ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Члан 16.
Уређење, организације, делокруг и друга питања од значаја за рад Општинског
правобранилаштва утврђени су Одлуком о
Општинском правобранилаштву општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 64/14).

Опис послова: Руководи радом Правобранилаштва; доноси годишњи распоред послова
и задатака, као и друга акта од значаја за несметан рад и функционисање органа; одговара
за свој рад и рад Правобранилаштва Скупштини општине и Општинском већу; предузима
правне радње и користи правна средстава
пред судовима и другим надлежним органима
ради остваривања заштите имовинских права
и интереса општине, њихових органа и организација и других правних лица чије се финансирање врши из буџета општине или из
других средстава општине; по захтеву, заступа
и друга правних лица чији је оснивач општина
у погледу њихових имовинских права и интереса, када интерес тих лица није у супротности са функцијом коју врши правобранилац;
предузима потребне мере ради споразумног
решавања спорног односа, у складу са законом; даје правна мишљења у вези закључивања правних послова имовинске природе
правним лицима чије имовинске интересе и
права заступа, као и другим лицима, на њихов
захтев; даје мишљења у појединим предметима и питањима на захтев Скупштине општине
и Општинског већа; прима странке; обавља и
друге послове у складу са законом.
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Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља правних наука на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен правосудни
испит, најмање 8 (осам) година радног искуства у струци после положеног правосудног
испита.
2. Послови писарнице Општинског
правобранилаштва
Звање: Виши Референт
број службеника: 1
Опис послова: обавља послове завођења
нових парничних, ванпарничних и других
предмета, повезивања предмета у помоћним
књигама и води именичне регистре за предмете; врши пријем, контролу и улагање парничних, ванпарничних и других предмета у
одређене роковнике; износи и прегледа предмете из роковника, разводи их по књигама рокова и задужује обрађиваче; разводи завршене
предмете и одлаже их у архиву; врши пријем и
експедовања поште, обавља и друге послове
које одреди општински правобранилац.
Услови: стечено средње образовање у
четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, знање рада на рачунару (MS
Ofﬁce пакет и интернет).
IV ОРГАНИЗАЦИЈA И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈA РАДНИХ
МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ
ОРГАНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
1. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 19.
Послови Стручне службе обављају се у
једном органу као целини, који орган нема
посебних унутрашњих организационих јединица.
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2. ДЕЛОКРУГ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
Члан 20.
Стручна служба обавља стручне и административно-техничке послове за потребе
Скупштине Општине, председника Општине,
Општинског већа и њихових радних тела.
3. РУКОВОЂЕЊЕ СТРУЧНОМ
СЛУЖБОМ
Члан 21.
Стручном службом руководи Секретар
Скупштине општине Аранђеловац.
Секретар Скупштине општине Аранђеловац одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Стручној служби.
4. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ
МЕСТА
Члан 22.
Стручна служба за обављање послова из
свог делокруга има 9 (девет) радних места са
укупно предвиђених 9 (девет) извршилаца.
Члан 23.
Секретар Скупштине Општине
Звање: функционер (изабрано лице)
Број извршилаца: 1
Опис послова: Руководи и координира
радом Стручне службе; планира, усмерава и
надзире рад Стручне службе; одлучује о радноправним статусима запослених у Стручној
служби у првом степену; стара се о обављању
стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних
тела и руководи административним пословима везаним за њен рад; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине,
одлукама Скупштине општине, Општинског
већа и Председника општине.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
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ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци.
Члан 24.
У оквиру Стручне службе утврђује се број
радних места, назив и опис послова за свако
радно место, потребан број извршилаца и услови за обављање послова за свако радно место , и то:
1. Радно место: Нормативно-правни
послови
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис посла: иницирање и координирање
нормативне делатности Скупштине; израда
нацрта нормативних аката и други правни
послови из делокруга Стручне службе; давање мишљења о нацртима нормативних аката урађених од других обрађивача; обавља и
друге послове по налогу секретара Скупштине Општине.
Услови: стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање
пет година радног искуства у струци.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

2. Радно место: Правноадминистративни послови за
потребе Скупштине општине
и Општинског Већа
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис посла: припрема седнице Општинског већа, Скупштине и њених радних тела;
израда закључака и других појединачних
аката које доносе органи Општине и други
стручни послови из делокруга Стручне службе; праћење реализације закључака и других појединачних аката које доносе органи
Општине; архивирање документације и други правно-административни и административно-технички послови за потребе органа
Општине; обавља и друге послове по налогу
секретара Скупштине Општине.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области правних
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
3. Радно место: Стручни послови за
потребе сталних радних тела
органа општине
Звање: Саветник
Број службеника:1
Опис посла: стручни послови за потребе
сталних радних тела органа Општине; стручни
послови за потребе повремених радних тела
за која је актом о њиховом образовању одређено да стучне послове обавља Стручна служба; припремање седница радних тела органа
Општине; израда закључака и других појединачних аката радних тела и други стручни послови из делокруга Стручне службе; послови
у вези примене Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја у границама
овлашћења; послови у вези примене Закона о
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Агенцији за борбу против корупције; архивирање документације и други административно-технички послови за потребе комисија за
које обавља стручне послове; овавља и друге послове по налогу секретара Скупштине
Општине.
Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвених наука
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање три година радног искуства у струци.
4. Радно место: Послови протокола
и односа са јавношћу
Звање: Самостални саветник
Број службеника: 1
Опис посла: обавља послове везане за
организацију конференција за штампу, припремање саопштења за средства јавног информисања у циљу информисања грађана и
остварења начела јавности рада; израда прес
клипинг; обављање послова протокола, представљање Општине путем интернет сајта,
обавља послове протокола за потребе кабинета председника, председника општине и
других органа општине, као и друге послове
по налогу председника Општине; послови
припреме радних и других састанака, послови
праћења активности на реализацији утврђених обавеза, послови пријема странака које се
непосредно обраћају председнику и осталим
функционерима Општине; прати и одржава
комуникацију за потребе кабинета председника општине; пријем и решавање о примедбама, захтевима и молбама; учествовање
у организацији дана града; комуникација са
братским градовима и општинама; други административно-технички послови за потребе председника и изабраних функционера;
обавља и друге послове по налогу секретара
Скупштине Општине.
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Услови: стечено високо образовање из
научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научног поља друштвених наука
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
5. Радно место: Администратор I
Звање: намештеник-четврта
врста радних места
Број службеника 1
Опис послова: вођење записника са седница Скупштине и Општинског већа, израда записника целог тока седница на основу
тонског снимка и дактилографски послови
из делокруга Стручне службе; обавља и друге послове по налогу секретара Скупштине
Општине.
Услови: стечено основно образовање.
6. Радно место: Администратор II
Звање:намештеник-пета врста
радних места
Врој службеника 1
Опис послова: дактилографски и помоћни послови из делокруга Стручне службе;
обавља и друге послове по налогу секретара
Скупштине Општине.
Услови: стечено основно образовање.
7. Радно место: Возач
Звање: намештеник-четврта врста
радних места
Број службеника 1
Опис послова: возачки послови и одржавање возила за потребе органа Општине;
обавља и друге послове по налогу секретара
Скупштине Општине.

198

Број 100 - Аранђеловац, 10. октобар 2018.

Услови: ВК или КВ радник и положен испит за возача „Б“ категорије.
8.Радно место: Угоститељски послови
Звање: намештеник-четвра врста
радних места
Број службеника 1
Опис послова: угоститељски и помоћни
послови за потребе органа Општине; обавља и
друге послове по налогу секретара Скупштине Општине.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На радна места у Општинској управи може
се распоредити укупно пет приправника и
приправника волонтера.
На радна места у Стручној служби може се
распоредити укупно два приправника и приправника волонтера.
На радна места у Општинском правобранилаштву може се распоредити укупно два
приправника и приправника волонтера.
2. ПРОБНИ РАД
Члан 26.

Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању угоститељског усмерења.

1. РАДНИ ОДНОС СА
ПРИПРАВНИЦИМА

Пробни рад је обавезан за све оне који
први пут заснивају радни однос у Општинској
Управи/Стручној служби/Општинском правобранилаштву, а нису приправници. Пробни
рад заснован на неодређено време траје три
месеца.
Пробном раду не подлежу постављена
лица.

Члан 25.

Члан 27.

На радним местима где је као услов овим
Правилником предвиђено високо образовање
стечено на студијама другог степена /основне академске студије у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије/ односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године, и високо образовање стечено на студијама
првог степена /основне академске студије, односно основне струковне студије у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова/, односно на основним студијама у трајању до три године, могу
се примати као приправници и приправници у
својству волонтера, у складу са законом.
Годишњим планом и програмом о пријему
приправница и приправника-волонтера, који
доноси Начелник Општинске Управе/Секретар Скупштине Општине/Општински правобранилац утврђује се број и радна места на
којима се примају приправници, а на основу
расположивих средстава у буџету општине .
Приправнички стаж за приправнике и приправнике-волонтере из става 1 овог члана
траје 12 месеци, ако законом није другачије
утрђено.

Лица која немају положен испит за рад у
државним органима а нису приправници могу
се примити у радни однос у Општинску управу односно Стручну службу под условом да у
току пробног рада положе стручни испит.

V РАДНИ ОДНОС СА
ПРИПРАВНИЦИМА И ПРОБНИ РАД

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Запослени у Одељењу за општу управу и
заједничке послове, на радним местима: Матичара, Заменика матичара и Послови шефа
месних канцеларија који обављају матичарске послове у својству матичара и заменика
матичара а на дан ступања на снагу Закона о матичним књигама (Сл. гласник Р.С. бр.
20/09) немају високо образовање стечено на
студијама другог степена (дипломске академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно научном пољу друштввено
хуманистчких наука, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, настављају да обављају
послове ако положе посебан стручни испит за
матичара у року од 3 године од дан почетка

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

примене Закона о матичним књигама (Службени гласник РС. бр. 20/09).
Члан 29.
Запослени у Одељењу за инспекцијске
послове и Одељењу за пореске послове, на
радним местима инспекцијских послова, а на
дан ступања на снагу Закона о инспекцијском
надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15)
немају седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора, настављају
да обављају послове ако положе стручни испит за инспектора у року од 2 године од ступања на снагу Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15).
Члан 30.
Запослени је дужан да обавља и друге послове и задатке који нису изричито наведени
у опису послова, у оквиру своје стручне спреме и радне способности, по налогу начелника Општинске управе и начелника Одељења,
односно по налогу Секретара Скупштине
општине односно Општинског правобраниоца.
Члан 31.
Решења о распоређивању запослених на
радна места у оквиру Општинске Управе утврђена овим Правилником донеће начелник
општинске управе у року од 30 дана од дана
ступања Правилника на снагу.
Решења о распоређивању запослених на
радна места у оквиру Стручне службе утврђена овим Правилником донеће Секретар
Скупштине општине у року од 30 дана од
дана ступања Правилника на снагу.
Решења о распоређивању запослених на
радна места у оквиру Општинског правобранилаштва утврђена овим Правилником донеће Општински правобранилац у року од 30
дана од дана ступања Правилника на снагу.
Члан 32.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о организацији и
систематизацији радних места у Општинској
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управи, Општинском правобранилаштву и
Стручној служби органа општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 97/18).
Члан 33.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“ и на огласној табли
Општинске управе.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-746/2018-01-3
од 31.07.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.
На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’, бр. 9/08) и члана
31. и 32. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се
задовољавају потребе и интереси грађана у
општини Аранђеловац (‘’Службени гласник
општине Аранђеловац’’, бр. 93/2018)
Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Стручне комисије за оцењивање годишњих и посебних програма у области спорта бр. 06-785/18-01-3 од 17. 8. 2018.године, на
седници одржаној 22. 8. 2018. године, донело
је

О Д Л У К У
О ТРЕЋОЈ РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ
ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
ТЕРМИНА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ
СРЦ ‘’ШУМАДИЈА’’ У АРАНЂЕЛОВЦУ
1. Расподељују се средства за финансирање/суфинансирање посебних програма
коришћења термина у спортској хали СРЦ
‘’Шумадија’’ у Аранђеловцу у 2018.години
спортским организацијама за одржавање тренинга и утакмица за период 15. 8. – 15. 10.
2018.године, и то:
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ʰʺʫʶʸ˄ʥʤ

ʦˀˁ˃ʤˈʤʸʫ
ʦʫʸʰʶʤˈʤʸʤ
ʦʫʸʰʶʤʰʺʤʸʤ

ʥˀ.ˁʤ˃ʰ
˃ˀʫʻʰʻʧ
177
255,5

ʥˀ.ˁʤ˃ʰ
˄˃ʤʶʺʰˉʤ
5
9

ʽˀʶˌʤʺʽ˃
ˁʿʽˀ˃ˁʶʰ
ˁʤʦʫʯ
ʽʶˌ˄ʺʤʪʰʵʤ
ʽʶˇ̨̬̯̱̦̌
ʶʺˇ
ʶʶˁ˃ʤˀˁ
ʶʶʽˀʸʽʦʰ
ʶʶʶʼʤʯ
ʥʶˌ˄ʺʤʪʰʵʤ

ʽˊʶ
ʤˀʤʻ˕ʫʸʽʦʤˉ


581.000
818.000

ʦʫʸʰʶʤʰʺʤʸʤ
ʦʫʸʰʶʤʰʺʤʸʤ
ʦʫʸʰʶʤˈʤʸʤ
ʺʤʸʤˈʤʸʤ
ʺʤʸʤˈʤʸʤ
ʿʽʪ˃ˀʰʥ.ʿˀʽˁ˃ʽˀ
ʿʽʪ˃ˀʰʥ.ʿˀʽˁ˃ʽˀ

212
115,5
15
46
20
247
52

14
7
2
3
3
0
0

651.400
340.900
65.000
125.300
65.500
247.000
52.000

ʿʽʪ˃ˀʰʥ.ʿˀʽˁ˃ʽˀ 27

0

27.000



̡̨̱̱̪̦

2.973.100



2. Овлашћује се председник Општине
Бојан Радовић, да у име Општине потпише
уговоре са спортским организацијама – корисницима средстава из тачке 1.ове Одлуке.
3. Oва Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’.

ˀˁʪ

простор у јавној својини општине Аранђеловац (пословни простор бившег Турист бироа „Стрела“) у површини од 68 м2 у приземљу објекта број 4 у улици Књаза Милоша
број 289 – Улаз број 3, на кп. број 2142/1 КО
Аранђеловац.
Члан 2.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-800/2018-01-3
од 22. 8. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.

Туристичка организација општине Аранђеловац има право да непокретност из члана 1
овог Решења држи и да га користи у функцији обављања делатности носиоца права коришћења на истој непокретности.
Члан 3.

На основу члана 7 тачка 8 Одлуке о
Општинском већу општине Аранђеловац
(,,Службени гласник општине Аранђеловац’’,
број: 9/08), и члана 31 став 4 Одлуке о јавној својини општине Аранђеловац („Сл. гл.
општине Аранђеловац“ број 64/2014),
Општинско веће општине Аранђеловац,
разматрајући Захтев Туристичке организације
општине Аранђеловац, на седници одржаној
дана 22.08.2018. године, донело је

Општинско веће општине Аранђеловац
може да одузме право коришћења на непокретности из члана 1 овог Решења од носиоца права коришћења, ако носилац права
коришћења непокретност користи супротно
функцији остваривања, односно делатности
носиоца права коришћења или супротно природи и намени непокретности.

РЕШЕЊЕ

Члан 4.

Члан 1.

Ово Решење представља основ за упис
права коришћења на непокретности из члана
1 овог Решења у корист Туристичке организације општине Аранђеловац.

Даје се на коришћење Туристичкој организацији Општине Аранђеловац пословни
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Члан 5.
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ‘’Службеном гласнику општине
Аранђеловац’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-801/2018-01-3
од 22. 8.2018.г.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.

На основу чл. 7. Одлуке о Општинском
већу (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’, бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 22. 8. 2018. године, донело је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ
УГОВОР ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И
ОБРАЗОВАЊЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на Појединачни колективни уговор Центра за културу и образовање
општине Аранђеловац, број 252 од 19. 03.
2018. године и који је у прилогу ове Одлуке.
2. Овлашћује се председник општине Бојан
Радовић да потпише Појединачни колективни
уговор код послодавца Центра за културу и
образовање општине Аранђеловац.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-806/2018-01-3
од 22. 8. 2018.г.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.
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На основу чл. 7. Одлуке о Општинском
већу (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’, бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 22. 8. 2018. године, донело
је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на Правилник о организацији
и систематизацији послова Центра за културу и образовање општине Аранђеловац, број
601/2018од 20.07. 2018. године и који је у
прилогу ове Одлуке.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-807/2018-01-3
од 22. 8. 2018.г.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.
На основу члана 58. Закона о запосленима
у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (‘’Службени гласник РС’’ број
21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис
радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),
Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (‘’Службени
гласник РС’’ број 88/2016), као и члана 23. и
43. Одлуке о Управи општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац’’
број 9/08,75/16 и 81/16),
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Општинске веће, на предлог начелника
Општинске управе општине Аранђеловац,
дана 22. 8. 2018. године, усвојило је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,
ОПШТИНСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СТРУЧНОЈ
СЛУЖБИ ОРГАНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи,
Општинском правобранилаштву и Стручној
служби органа општине Аранђеловац бр. 06746/2018-01-3 од 31.07.2018. године ( у даљем
тексту: Правилник), у члану 12. у оквиру
одељка 4.6 Одељење за пореске послове код
радног места број 2. у називу радног места реч
„послови“ замењује се речју „инспектор“.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“ и на огласној табли
Општинске управе.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-809/2018-01-3
од 22. 8. 2018. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.
На основу члана 58. Закона о запосленима
у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (‘’Службени гласник РС’’ број
21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис
радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),
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Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (‘’Службени
гласник РС’’ број 88/2016), као и члана 23. и
43. Одлуке о Управи општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац’’
број 9/08,75/16 и 81/16),
Општинске веће, на предлог начелника
Општинске управе општине Аранђеловац,
дана 10.09.2018. године, усвојило је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,
ОПШТИНСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И СТРУЧНОЈ
СЛУЖБИ ОРГАНА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи,
Општинском правобранилаштву и Стручној
служби органа општине Аранђеловац бр. 06746/2018-01-3 од 31.07.2018. године и бр. 06809/2018-01-3 од 22.08.2018. године ( у даљем
тексту: Правилник), у члану 13. у оквиру
одељка 4.1 Одељење за имовинско-правне
односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, додаје се радно место број 12. – Радно место: Радно место: Послови праћења и контроле квалитета животне
средине, тако да гласи:
„11. Радно место: Послови праћења и контроле квалитета животне средине
Звање: Сарадник
Број службеника: 1
Опис послова: утврђује услове и мере заштите животне средине у поступку доношења
просторних и урбанистичких планова, издаје
сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја одређених планова и програмана
животну средину, одлучује у поступку процене утицаја пројеката (планираних и изграђених објеката) на животну средину, а сходно
овлашћењима из Закона о процени утицаја на
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животну средину, врши послове издавања дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење,
третман и одлагање инертног и неопасног отпада, врши послове издавања одобрења и других аката у складу са Законом о управљању
отпадом, води евиденцију дозвола и доставља
податаке надлежном Министарству, сарађује
са овлашћеним институцијама у чијој надлежности је вршење контроле квалитета животне
средине, прикупљања података из ове области, врши послове обједињавања, објављивања и обавештавања јавности о случајевима
акцидента, проучава и прати прописе из области заштите природе и животне средине,
обавља административне и друге послове за
потребе функционисања Фонда за заштиту
животне средине, обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и
начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких
наука, на основним академским студијама у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства.“
Члан 2.
У члану 13. Правилника у оквиру одељка
4.3 Одељење за општу управу и заједничке
послове код радног места број 6. – Радно место : Послови шефа Месне канцеларије и матичара, број службеника се мења и гласи:
„број службеника 7.“
Члан 3.
У члану 13. Правилника у оквиру одељка
4.5 Одељење за инспекцијске послове код радног места број 2. – Радно место : Грађевински
инспектор, број службеника се мења и гласи:
„број службеника 1.“
Члан 4.
У члану 13. Правилника у одељку 4.5
Одељење за инспекцијске послове, радно место број 7. – Комунални инспектор 2 мења се
и гласи:
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„7. Радно место: Комунални инспектор
Звање: Млађи саветник
Број службеника: 1
Опис посла: врши испекцијски надзор над
законитошћу рада комуналних организација
и поступака грађана, предузетника и правних
лица у погледу придржавања закона, других
прописа и општих аката; надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике
и даваоце комуналних услуга у погледу услова
и начина коришћења и давања услуга, уређивања и одржавања објеката и јавних површина,
прати јавну хигијену, уређење општине, јавних
зелених површина, јавне расвете, снабдевање
насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном енергијом,
изношење и депоновање смећа, сахрањивање,
гробља, кафилерије, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина,
продају пољопривредних и других производа
ван пијачног простора, раскопавање улица и
других јавних површина, лепљење плаката на
забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене; прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; остварује сарадњу са другим службеним лицима
(комуналним редарима) у одржавању хигијене
у општини; стара се о извршењу донетих решења; предузима мере за уклањање ствари и
предмета са јавних површина; обавља и друге
послове по налогуруководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: с стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука или техничко технолошких наука,
на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни
стручни испит, положен испит за инспектора,
завршен приправнички стаж.“
Члан 5.
У члану 13. Правилника у одељку 5. Посебна организациона јединица Кабинет пред-
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седника општине, додаје се ново радно место
број 3. и то:
„
3. Послови Кабинета
Звање: Саветник
Број службеника: 1
Опис посла: врши припрему за радне и
друге састанке председника Општине; координира активности на остваривању јавности
рада органа Општине; врши пријем странака,
распоређивање аката и предмета и сређивање
документације који се односе на председника Општине, заменика председника Општине и помоћника председника; координира и
организује обавезе председника општине,
заменика председника и помоћника председника; прати, координира и врши евиденцију
дневних и дугорочних активности и обавеза
председника општине; обезбеђује да се активности председника општине одвијају по
плану; прати текуће активности председника општине и прикупља податке од значаја
за рад председника општине од свих органа,
организација и посебних служби, јавних предузећа и јавних служби; припрема информације, стручне анализе, мишљења, извештаје,
белешке, подсетнике и друге материјале за
председника општине; припрема годишње
извештаје о раду председника општине, заменика председника и помоћника председника;
стара се о остваривању сарадње председника
општине са одговарајућим државним органима, организацијама и телима, као и са међународним организацијама и институцијама;
стара се о усклађености сарадње председника
општине са другим организационим јединицама; врши послове пријема странака које се
непосредно обраћају председнику општине у
циљу решавања по њиховим представкама,
притужбама, захтевима и молбама; уноси, обрађује и верификује податке и документа настала у раду, у електронску базу података; сарађује са председником Скупштине општине,
секретаром Скупштине Општине, члановима
Општинског већа, начелником општинске
управе и са другим унутрашњим једницима у
Општинској управи, обавља и друге послове
по налогу председника општине.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвених наука или из
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научне области технички наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у
струци.“
Члан 6.
Члан 22. Правилника мења се и гласи:
„
Члан 22.
Стручна служба за обављање послова из
свог делокруга има 8 (осам) радних места са
укупно предвиђених 8 (осам) извршилаца.“
Члан 7.
У члану 23. Правилника, радно место број
6. – Радно место: Администратор II, БРИШЕ
СЕ.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“ и на огласној табли
Општинске управе.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-846/2018-01-3
од 10.09.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.
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На основу чл. 7. Одлуке о Општинском
већу (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’, бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 10.09.2018. године, донело
је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
ЈКП „БУКУЉА“ АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на Правилник о организацији
и систематизацији послова ЈКП „Букуља“
Аранђеловац, број 03-5702/1 од 06.09.2018.
године. године и који је у прилогу ове Одлуке.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-847/2018-01-3
од 10.09.2018.г.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.
На основу члана 56. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 21/16) и члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 10.09.2018. године, донело
је

РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
1. Поставља се Негослав Петронијевић,
дипл. правник, стално запослени у Управи
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општине Аранђеловац, за вршиоца дужности начелника општинске управе општине
Аранђеловац (у даљем тексту: в.д. Начелник),
до постављења начелника општинске управе
на основу јавног конкурса, а најдуже на временски период од 3 (три) месеца.
2. Утврђује се коефицијент за обрачун зарада в.д Начелника од 31,00.
а) Структура коефицијента:
- основни коефицијент је 14,85
- додатни коефицијент је 9,00
- увећање од 30% по основу сложености и
одговорности посла.
На основу минулог рада именованог, за
сваку годину радног стажа месечни износ
плате увећава се за 0,4%.
3. В.Д. Начелник је дужан да ступи на рад
01.09.2018. године.
4. Након истека рока из тачке 1. овог Решења в.д. Начелник се се распоређује на радно место на коме је био распоређен до постављења.
5. Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.
Образложење
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
бр. 21/16) прописано је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов заменик, до постављења начелника управе, као и
када начелник управе није у могућности да
обавља дужност дуже од 30 дана, Општинско
Веће може поставити вршиоца дужности службеника који испуњава утврђене услове за
радно место службеника на положају, који ће
обављати послове начелника управе, најдуже
на три месеца, без спровођења јавног конкурса.
Именовани испуњава све услове чланом
50. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
утврђене за радно место службеника на положају, и стално запослен у Управи општине
Аранђеловац.
Чланом 56. став 5. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да се вршилац
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дужности начелника по истеку рока из на који
је постављен, распоређује на радно место на
коме је био распоређен до постављења.
Права и обавезе службеника на положају
односно начелника општинске управе прописане су законом.
Коефицијент за обрачун и исплату зараде
утврђен је на основу Одлуке о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Аранђеловац бр.
06-791/2016-01-2 од 24.11.2016. године.
На основу овлашћења из члана 7. Одлуке
о Општинском већу општине Аранђеловац,
одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења се може изјавити жалба Жалбеној комисији општине Аранђеловац у року од 8 дана од
дана пријема Решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-851/2018-01-3
од 10.09.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.
На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’, бр. 9/08) и члана
31. и 32. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се
задовољавају потребе и интереси грађана у
општини Аранђеловац (‘’Службени гласник
општине Аранђеловац’’, бр. 93/18),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Стручне комисије за оцењивање годишњих и посебних програма у области спорта бр. 06-838-01-1 од 07.09.2018.године, на
седници одржаној 10.09.2018.године, донело је

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/
СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ
ПРОГРАМА
1. У Одлуци о расподели средстава за финансирање/суфинансирање годишњих про-
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грама у 2018. години (‘’Службени гласник
општине Аранђеловац, бр. 93/18, 98/18 и
99/18 ) и Одлуке о допуни одлуке о расподели средстава за финасирање/суфинансирање
годишњих програма бр.06-743/2018-01-3 од
31.07.2018. године, у табели додају се речи и
бројеви, и то:
- Спортски савез Аранђеловац за измену
апропријације буџета програма за 2018. годину, износ од 2.600.000,00 динара.
2. Овлашћује се председник Општине Бојан
Радовић, да у име Општине потпише уговор
са Спортским савезом Аранђеловац.
3. Oва Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-855/2018-01-3
од 10.09.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.
На основу члана 114. Закона о спорту
(„Службени гласник РС“, број 10/2016), члана 7. Одлуке о Општинском већу општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 9/08) и члана 6, 19, 27, 31
и 32 Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у
општини Аранђеловац („Службени гласник
општине Аранђеловац“, број 93/2018),
Општинско веће општине Аранђеловац на
предлог Стручне комисијe за оцењивање годишњих и посебних програма у области спорта скупштине општине Аранђеловац, на седници одржаној 26.09.2018. године, донело је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА
ПЕРИОД СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР
2018. ГОДИНЕ
Члан 1.
Расподељују се средства у износу од
1.000.000,00 (милион) динара, раздео 5,пози-
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ција 116 - програм 1301 - прог. активност 0001
- позиција 116 - ек. класификација 481000,
дотације невладиним организацијама за спровођење активности у области такмичарског
спорта у 2018.-ој години, спортским удружењима-клубовима ( у даљем тексту: клубови), и то:
1. СКУ „Шумадија 2017“....1.000.000,00дин.
УКУПНО...1.000.000,00дин
Члан 2.
Клуб којем је у члану 1. ове Одлуке опредељено мање средстава него што је предвидео
финансијским планом програма који je поднеo
у складу са чланом 114. став 3. Закона о спорту
(„Службени гласник РС“, број 10/2016) у обавези је да пре потписивања уговора Одељењу
за привреду и друштвене делатности општине
Аранђеловац достави измењени финансијски
план усаглашен са висином одобрених средстава за 2018. годину.
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и финансирању програма у области спорта
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђеловац број 061254/2017-01-3 од 28.12.2017.године ( у даљем
тексту: Правилник).
Члан 6.
Задужује се Одељење за финансије и рачуноводство да реализује ову Одлуку, у складу
са Правилником.
Клуб је у обавези је да отвори посебан рачун код Министарства финансија Републике
Србије-Управе за трезор, пре потписивања
Уговора из члана 4. ове Одлуке.
Члан 7.
Клуб ће током периода буџетске 2018. године за који су му одобрена средства имати
могућност да поднесе захтев за одобравање
додатних средстава на начин и по критеријумима предвиђеним Правилником.

Члан 3.
Члан 8.
Пренос средства клубу ће се вршити према
динамици која ће се утврдити Уговором о реализацији програма за одобрени период у 2018.
години и одобреним квотама буџета општине Аранђеловац, а у складу са ликвидношћу
буџета општине Аранђеловац.
Члан 4.
Овлашћује се председник општине Аранђеловац да у име општине Аранђеловац са клубом потпише Уговор о реализацији годишњих
програма у области спорта у 2018. години.
Уговор из става 1. овог члана неће бити
потписан са клубовима који нису испунили
своје обавезе прописане чланом 2.ове Одлуке.
Члан 5.
Задужује се Управа општине Аранђеловац-Одељење за привреду и друштвене делатности и Одељење за финансије и рачуноводство, да у сарадњи са Спортским савезом
општине Аранђеловац, контролише наменско
трошење буџетских средстава, у складу са
овом Одлуком и Правилником о одобравању

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на сајту општине Аранђеловац и у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
06-895/2018-01-3
од 26.09.2018.год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/08), тачке 1. Одлуке о овлашћењу Општинског већа
општине Аранђеловац за давање сагласности на цене комуналних производа и услуга
(„Службени гласник општине Аранђеловац’’,
бр. 11/09), у складу са чланом 4. Уговора о поверавању превоза путника на линијама град-
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ског и приградског саобраћаја на територији
општине Аранђеловац, бр. 404-509/2017-01-1
од 20.07.2017. године,
Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној дана 26.09. 2018. године донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЗАХТЕВ
СП ‘’ЛАСТА’’ А.Д. БЕОГРАД ЗА
КОРЕКЦИЈУ ЦЕНА ПРЕВОЗА
ПУТНИКА НА ЛИНИЈАМА ГРАДСКОГ
И ПРИГРАДСКОГ САОБРАЋАЈА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на Захтев СП ‘’Ласта’’ Београд
а.д. за корекцију цена превоза путника на линијама градског и приградског саобраћаја на
територији општине Аранђеловац, бр. 10561
од 10.09.2018. године, у просеку за 5,26%,
према Ценовнику из Захтева, са применом од
01.10.2018. године.
2. Овлашћује се Председник општине да
закључи Анекс уговорау складу са тачком 1.
овог Решења.
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-897/2018-01-3
од 26.09.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.

На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’, бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 26.09.2018. године, донело
је
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Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА
РОМА И РОМКИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Образује се Радна група за израду локалног Акционог плана за унапређење положаја Рома и Ромкиња на територији општине
Аранђеловац за период 2018-2021. година и у
исту се именују:
- Љубомир Драгојловић, начелник
Одељења за привреду и друштвене делатности – за председника
- Дејан Влајковић, координатор за ромска
питања - за заменика председника
- Јелена Стризовић, начелник Одељења за
имовинско – правне односе...- за члана
- Јелена Ристић, координатор за образовање – за члана
- Снежана Пантић, директорка ПУ ‘’Дуга’’
– за члана
- Синиша Јовановић, директор ОШ ‘’Милан Илић Чича’’ – за члана
- Драган Ранковић, директор Техничке
школе ‘’Милета Николић’’ – за члана
- Нада Танасијевић – директорка Центра за
социјални рад ‘’Сава Илић’’ – за члана
- Марина Урошевић, секретарка ОО Црвени крст – за члана
- Гордана Гајевић,представник Здравственог центра Аранђеловац – за члана
- Милисав Паповић, помоћник командира
Полицијске станице Аранђеловац – за члана
- Саша Тањга, дипл. правник, представник
Националне службе за запошљавање – за члана
- Ненад Милинић, члан Општинског већа
– за члана
- Данко Лазаревић- Одељење за финансије
и рачуноводство – за члана
- Предраг Вјештица – представник цивилног сектора – за члана.
2. Стручну и техничку помоћ за израду
ЛАП-а пружиће Стална конференција градова
и општина.
3. Задатак Радне групе је да предузме
све потребне активности у поступку израде
ЛАП-а за унапређење положаја Рома и Ром-
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киња на територији општине Аранђеловац,
који ће бити усаглашен са другим локалним
стратешким документима и принципима програмског буџетирања и дефинисања стратешких циљева, мера и показатеља утицаја
активности за социјално укључивање Рома
и Ромкиња, а пре свега да створи базу података о тренутном стању и потребама у области запошљавања, образовања, здравствене
заштите и становања Рома и Ромкиња на територији општине и изради Нацрт Локалног
акционог плана и достави органима општине
на усвајање.
Рок за израду ЛАП-а је месец дана од дана
доношења овог Решења.
4. Утврђује се накнада за рад председнику,
заменику председника и члановима Комисије,
у складу са Одлуком о накнадама одборницима и члановима органа, радних тела Скупштине општине Аранђеловац („Службени гласник
општине Аранђеловац“, бр.73/15) и Одлуком
о критеријумима за одређивање накнаде за
рад радних тела и комисија бр. 06-54/2018-013 од 16.01.2018. године, у износу од 2.500 динара по састанку односно седници Комисије.
Комисија не може да има више од две
плаћене седнице у току једног месеца.
5. Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-898/2018-01-3
од 26.09.2018.г.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.
На основу члана 20. став 1. тачка 10. и
члана 78. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон,
47/2018), члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац („Службени гласник
општие Аранђеловац“, бр. 9/08) и Стратегије
за социјално укључивање Рома и Ромкиња у
Републици Србији за период од 2016. до 2025.
године („Службени гласник Републике Србије“, бр. 26/2016) и Споразума о сарадњи у
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реализацији програма „Подршка ЕУ инклузији Рома“ бр. 01-1 400-1844 од 28.06.2018.
године,
Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 26.09.2018. године донело
је

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ МОБИЛНОГ ТИМА ЗА
СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И
РОМКИЊА
1. Образује се Мобилни тим за социјално
укључивање Рома и Ромкиња (у даљем тексту: Мобилни тим) у циљу управљања мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња
предвиђених националним и локалним стратешким документима и остваривања координисаног приступа и интегрисаног пружања
услуга Ромима и Ромкињама који бораве на
територији општине Аранђеловац.
Мобилни тим образује се као стручно саветодавно радно тело Општинског већа
2. Мобилни тим чине:
• по један члан и заменик члана из реда
запослених који раде на пословима у вези са
остваривањем права Рома и Ромкиња из следећих органа, установа и организација:
a) Општинска управа, укључујући координатора за ромска питања у Општинској управи;
b) здравствена медијаторка ангажована на
територији општине Аранђеловац;
c) Центар за социјални рад Општине;
d) Дом здравља Општине;
e) организациона јединица Националне
службе за запошљавање у Аранђеловцу;
f) Агенција за имовину општине Аранђеловац;
g) Основна школа са територије општине
Аранђеловац;
h) предшколска установа „Дуга“ Аранђеловац;
i) други органи, установе и организације од
значаја за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини Аранђеловац.
3. Чланове и заменике чланова Мобилног
тима решењем именује председник општине
Аранђеловац, на основу писаних предлога органа, установа и организација из тачке 2. овог
решења.
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4. Мобилни тим спроводи заједничке и координисане активности усмерене на побољшање положаја Рома и Ромкиња у општини
Аранђеловац, и то пре свега:
• пружа заједничку и координисану подршку и помоћ појединцима и породицама;
• испитује потребе ромске заједнице у
Општини, посебно у областима образовања,
здравствене и социјалне заштите, запошљавања, становања, као и хоризонталних питања
дискриминације и родне равноправности у
циљу заштите људских и мањинских права;
• доприноси побољшању информисаности
Рома и Ромкиња о њиховим правима и олакшавању њиховог приступа јавним услугама;
• промовише и помаже укључивање Рома
и Ромкиња у друштвени живот локалне заједнице;
• предлаже активности за унапређење положаја Рома и Ромкиња надлежним органима,
установама и организацијама;
• промовише интеркултуралност и доприноси упознавању других становника Општине са ромском заједницом;
• спроводи активности предвиђене локалним акционим планом за социјално укључивање Рома и Ромкиња;
• пружа подршку у спровођењу програма
и пројеката за социјално укључивање Рома и
Ромкиња који спроводе други органи и организације;
• оснажује ромску заједницу да активно
учествује у планирању и спровођењу мера за
социјално укључивање Рома и Ромкиња на
нивоу Општине.
5. У циљу остваривања задатака из тачке 4.
овог решења, Мобилни тим:
• усваја годишњи оперативни план активности и доставља га Локалном координационом телу за социјално укључивање Рома и
Ромкиња (у даљем тексту: Координационо
тело);
• одржава редовне састанке, најмање једном месечно;
• организује редовне заједничке посете
ромским насељима на основу утврђеног плана, најмање два пута месечно (координатор за
ромска питања, педагошки асистент, здравствена медијаторка, представник Центра за
социјални рад и представник Националне
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службе за запошљавање су чланови Мобилног
тима који редовно иду у посете ромским насељима, док се остали чланови придружују по
потреби), као и ванредне посете, по потреби;
• води евиденцију о извршеним посетама и
прикупљеним подацима са терена, поштујући
прописе о заштити података о личности;
• организује тематске радионице за становнике ромских насеља;
• испитује потребе ромске заједнице;
• прикупља и доставља податке за Базу података за праћење мера за инклузију Рома;
• даје сугестије у вези са спровођењем локалног акционог плана за унапређење положаја Рома и подстиче директно примењивање
стратешких мера у органима, установама и
организацијама на територији Општине;
• прикупља податке о остваривању стратешких мера;
• размењује информације о текућим пословима и иницијативама које спроводе органи,
установе и организације чији представници су
чланови Мобилног тима;
• сарађује, на оперативном нивоу, са Националним саветом ромске националне мањине
и организацијама цивилног друштва; стручном службом Повереника за заштиту равноправности, стручном службом Заштитника
грађана и другим релевантним органима и организацијама;
• обавештава органе јавне управе надлежне
за спровођење мера за социјално укључивање
Рома и Ромкиња, а посебно Координационо
тело и органе Општине о проблемима у вези
са применом стратешких мера;
• предлаже надлежним органима активности којима се унапређује положаја Рома и
Ромкиња;
• припрема иницијативе и пројекте којима
се осигурава сарадња локалних организација
и партнера у процесу унапређења положаја
Рома и Ромкиња;
• предузима и друге активности неопходне
за остваривање наведених задатака.
6. Састанци Мобилног тима одржавају се
у просторијама Општине, а могу се одржавати и на другом месту, на позив других органа,
установа или организација које учествују у
Мобилном тиму.
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Члан Мобилног тима из Општинске управе је његов координатор, чија је обавеза да
сазива састанке и стара се о вођењу евиденције о раду Мобилног тима и благовременом
усвајању докумената наведених у тачкама 4. и
5. овог решења.
Мобилни тим доноси пословник којим детаљније уређује начин рада.
На питања која нису уређена пословником
Мобилног тима примењују се одредбе Статута
Скупштине општине Аранђеловац и Пословника Општинског већа општине Аранђеловац.
На састанке Мобилног тима могу се позивати стручњаци и представници других органа, установа или организација који немају
своје представнике у Мобилном тиму, ако је
то потребно ради информисања чланова Мобилног тима о одређеном питању (нпр. омбудсман, представници полиције, представници
организација цивилног друштва, медија и сл.)
7. Мобилни тим усваја годишњи извештај,
на основу усвојеног годишњег плана рада,
који садржи податке о раду Мобилног тима и
његову оцену положаја Рома у Општини.
Извештај Мобилног тима доставља се Координационом телу и појединачно свим органима, установама и организацијама које су делегирале чланове у Мобилни тим, најкасније
до 1. марта текуће године за претходну годину.
Мобилни тим може сачинити и доставити
и посебан извештај о одређеном догађају или
теми, ако за то постоји потреба.
8. Средства за рад Мобилног тима обезбеђује Општина.
Утврђује се накнада за рад члановима Мобилног тима, у складу са Одлуком о накнадама одборницима и члановима органа, радних тела Скупштине општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр.73/15) и Одлуком о критеријумима за одређивање накнаде за рад радних тела и комисија бр. 06-54/2018-01-3 од 16.01.2018. године,
у износу од 2.500 динара по састанку односно
седници Мобилног тима.
Мобилни тим не може да има више од две
плаћене седнице у току једног месеца.
9. Ово решење објављује се у „Службеном
гласнику општине Аранђеловац“.
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Председник општине Аранђеловац донеће
решење о именовању чланова Мобилног тима
у складу са овим Решењем у року од месец
дана од објављивања овог Решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-899/2018-01-3
од 26.09.2018. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.

На основу чл. 7. Одлуке о Општинском
већу (‘’Службени гласник општине Аранђеловац’’, бр. 9/08),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 04.10.2018. године, донело
је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У
УСТАНОВИ СРЦ „ШУМАДИЈА“
1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на Правилник о организацији
и систематизацији послова у Установи СРЦ
„Шумадија“, број 02-449/2 од 02.10.2018. године који је у прилогу ове Одлуке.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ‘’Службеном гласнику
општине Аранђеловац’’.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-933/2018-01-3
од 04.10.2018.г.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, број 9/08) и члана 31. и 32. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којим
се задовољавају потребе и интереси грађана
у општини Аранђеловац(„Службени гласник
општине Аранђеловац“, број 93/18)
Општинско веће општине Аранђеловац, на
предлог Стручне комисије за оцењивање годишњих и посебних програма у области спорта број 01-1-06-975 од 11.10.2018.године, на
седници одржаној 12.10.2018.године донело
је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ / СУФИНАНСИРАЊЕ
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
1. У Одлуци о расподели средстава за финансирање/суфинансирање годишњих програма у 2018.години („Службени гласник
општине Аранђеловац“ број 93/18,98/18 и
99/18 ) у табели додају се речи и бројеви, и то:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

- Фудбалски клуб „Шумадија“ за измену
апропријације буџета програма за 2018.годину износ од 1.500.000,00 динара.
- ЖРК „Бекамент -Буковичка Бања“ за измену апропријације буџета програма за 2018.
годину, износ од 2.000.000,00 динара
- ОФК „Аранђеловац 1979“ за измену
апропријације буџета програма за 2018. годину износ од 400.000,00 динара.
- ФК „Партизан 1945“ Даросава за измену
апропријације буџета програма за 2018. годину, износ од 1.000.000,00 динара.
2. Овлашћује се председник Општине
Бојан Радовић да у име Општине потпише
анексе уговора са наведеним спортским удружењима.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-981/2018-01-3
од 12.10.2018.год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић, с.р.
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