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НОВИ САД, 15. децембар 2017.
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Скупштина
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–
УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XXIX седници од 14. децембра 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСЛОВАЊА И ПОРОДИЧНОГ
СТАНОВАЊА НА ПРОСТОРУ „МАЛИ
БЕОГРАД - ВЕЛИКИ РИТ I“ У НОВОМ САДУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне
регулације пословања и породичног становања на простору „Мали Београд - Велики рит I“ у Новом Саду (у даљем
тексту: план).
Члан 2.
Планом ће бити обухваћено грађевинско подручје у
Катастарској општини Нови Сад III.
За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена
је тачка на тромеђи парцела бр. 104/16, 312/6 и 314/1. Од
ове тачке граница скреће у правцу југоистока, прати западну
планирану и постојећу регулациону линију Улице Стојана
Јанковића до пресека са северном планираном регулационом линијом Улице Васе Остојића. Даље, граница скреће
у правцу југа, пресеца Улицу Васе Остојића и наставља да
прати западну постојећу регулациону линију поменуте
саобраћајнице до пресека са управним правцем повученим из осовинске тачке број 11212. Од ове тачке граница
скреће у правцу истока, прати претходно описан управни
правац до осовинске тачке број 11212, затим скреће ка југу,
прати осовину Улице Васе Остојића и Улице Аркадија
Варађанина до осовинске тачке број 9492. Даље, граница
у правцу југоистока прати осовину Улице Алексе Ненадовића
до пресека са осовином Улице Паје Радосављевића, затим
скреће у правцу запада, прати осовину Улице Паје
Радосављевића до пресека са источном границом парцеле
број 426/12. Од ове тачке граница скреће у правцу југоистока,
прати источну границу парцела бр. 426/10, 426/11, 426/12

примерак 400,00 динара

и 426/13 до пресека са тромеђом парцела бр. 309/7, 426/11
и 3227/11. Од ове тачке граница скреће у правцу југозапада,
прати западну границу канала (парцела број 3178/1) до
пресека са продуженим правцем осовине Улице Отокара
Кершованија. Даље, граница скреће у правцу запада, прати
претходно описан правац и осовину Улице Отокара
Кершованија до пресека са осовином Улице Стефана Дечанског, затим у правцу севера прати осовину Улице Стефана
Дечанског до пресека са осовином Улице Грујице
Новаковића. Од ове тачке граница скреће у правцу запада,
прати осовину Улице Грујице Новаковића до пресека са
границом катастарских општина. Даље граница скреће у
правцу северозапада, прати границу катастарских општина
до пресека са осовином планиране саобраћајнице, затим
наставља да прати освину планиране саобраћајнице до
пресека са осовином Улице Паје Радосављевића (осовинска тачка број 9261). Од ове тачке граница у правцу севера
пресеца Улицу Паје Радосављевића до тромеђе парцела
бр. 410/2, 410/5 и 410/12, затим прати западну границу парцеле број 410/2, затим скреће ка западу, прати јужну границу парцеле број 404/1 до пресека са линијом која је паралелна са регулационом линијом Темеринског пута, удаљеном 25 m од ње. Даље, граница скреће у правцу севера,
прати претходно описану линију до пресека са осовином
Улице Аркадија Варађанина, затим скреће ка истоку, прати
осовину Улице Аркадија Варађанина до осовинске тачке
број 9494. Од ове тачке граница скреће у правцу севера,
прати осовину планиране улице до осовинске тачке број
9496 на осовини Мојковачке улице. Даље, граница скреће
у правцу запада, прати осовину Мојковачке улице до пресека са западном границом парцеле број 355/19, затим
скреће у правцу севера, прати западну границу парцела
бр. 324/1, 324/2, 324/3, 324/4, 324/5 и 355/19 до тромеђе
парцела бр. 321/10, 323/4 и 324/1. Даље, у правцу севера
граница прати продужени правац западне границе парцеле
број 324/1 до пресека са осовином Улице Васе Остојића.
Од ове тачке граница скреће у правцу истока, прати осовину Улице Васе Остојића, затим у правцу севера прати
осовину планиране улице до пресека са продуженим правцем северне границе парцеле број 320/15. Даље, граница
скреће у правцу истока, прати претходно описан правац и
јужну планирану и постојећу регулациону линију Улице
Стојана Јанковића и долази до тачке која је утврђена за
почетну тачку описа оквирне границе плана.
Планом ће бити обухваћено приближно 58.5 ha.
Члан 3.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Планом генералне регулације
простора за породично становање уз Темерински и
Сентандрејски пут са окружењем у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/14 и 75/16) (у даљем
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тексту: План генералне регулације), којим је обухваћени
простор претежно намењен становању - продичном
становању и становању са пословањем, пословању у стамбеном окружењу, општеградском центру, предшколским
установама, основној школи, средњим школама, разноврсним јавним службама, спорту и рекреацији и саобраћајним
површинама.
Члан 4.
Циљ израде и доношења плана је преиспитивање просторних и планских капацитета ради утврђивања правила
уређења и правила грађења, у складу са правилима
усмеравајућег карактера која су дата Планом генералне
регулације.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Планом
генералне регулације.
Члан 6.
Рок за израду плана је два месеца од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 7.
Средства за израду плана обезбеђена су у Програму
уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 81/16, 32/17 и 51/17 исправка).
Члан 8.
План ће израдити Јавно предузеће ''Урбанизам'' Завод
за урбанизам Нови Сад.
Члан 9.
Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне
регулације пословања и породичног становања на простору „Мали Београд - Велики рит I“ у Новом Саду на
животну средину, и графички приказ оквирне границе планског подручја.
Члан 10.
Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке,
излагањем материјала којим се представља концептуални
оквир просторног развоја обухваћеног простора, у приземљу
пословне зграде Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за
урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама
Месне заједнице "Клиса", Нови Сад, Савска улица 27, Месне
заједнице ''Видовданско насеље'', Нови Сад, Улица др
Јована Андрејевића 2а, и путем интернет стране www.skupstina.novisad.rs.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта планa детаљне
регулације пословања и породичног становања на простору „Мали Београд - Велики рит I“ у Новом Саду, у
приземљу пословне зграде Јавног предузећа ''Урбанизам''
Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и
у просторијама Месне заједнице "Клиса", Нови Сад, Савска улица 27 и Месне заједнице ''Видовданско насеље'',
Нови Сад, Улица др Јована Андрејевића 2а.

15. децембар 2017.
Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-588/2017-I
14. децембар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
Градска управа за урбанизам и грађевинске послове,
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС', бр.
135/04 и 88/10), а по прибављеном Mишљењу Градске
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2017251 од 09.11.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВАЊА И
ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА НА ПРОСТОРУ
„МАЛИ БЕОГРАД – ВЕЛИКИ РИТ I“ У
НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације пословања и породичног становања
на простору „Мали Београд – Велики рит I“ у Новом Саду
на животну средину, којим ће бити обухваћен простор у
границама одређеним одлуком о изради плана детаљне
регулације пословања и породичног становања на простору „Мали Београд – Велики рит I“ у Новом Саду.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.
Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,
42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), у члану
46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац израде плана, пре
доношења одлуке о изради планског документа, од надлежног органа за послове заштите животне средине
прибавља мишљење на предлог одлуке о изради или
неприступању изради стратешке процене утицаја, као и
мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја
на животну средину.

15. децембар 2017.
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Одлуком о одређивању врсте планских докумената за
које се израђује стратешка процена утицаја на животну
средину (''Службени лист Града Новог Сада'' број 48/09),
одређене су врсте планских докумената у области просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Планом генералне регулације простора за породично
становање уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем
у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“ број
28/14 и 75/16), обухваћени простор претежно је намењен
становању - породичном становању и становању са
пословањем, пословању у стамбеном окружењу, оптеградском центру, предшколским установама, основној школи,
средњим школама, разноврсним јавним службама, спорту
и рекреацији и саобраћајним површинама.
Циљ израде и доношења плана је преиспитивање просторних и планских капацитета у сврху утврђивања правила уређења и правила грађења, у складу са правилима
усмеравајућег карактера која су дата Планом генералне
регулације.
Неопходно је поново сагледати просторне и планске
елементе и дефинисати правила по којима ће се уређивати
простор и градити објекти. Анализираће се и преиспитивати простор са функционалног, социјалног, као и просторно – урбанистичког аспекта.
За израду плана прибавиће се посебни услови од органа,
организација и јавних предузећа који су овлашћени да
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора.
Одлуку о изради стратешке процене или неприступању
изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном мишљењу органа
надлежног за послове заштите животне средине и других
заинтересованих органа и организација.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу одлуке о изради плана
детаљне регулације пословања и породичног становања
на простору „Мали Београд – Велики рит I“ у Новом Саду,
услови заштите животне средине, односно потреба
покретања поступка процене утицаја на животну средину,
биће утврђени у складу са Законом о процени утицаја на
животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и
36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени
гласник РС'', број 114/08).
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-588/17
10. новембар 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–
УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XXIX седници од 14. децембра 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне
регулације дела центра у Петроварадину (у даљем тексту:
план).
Члан 2.
Планом ће бити обухваћено грађевинскo подручје у
Катастарској општини Петроварадин, унутар описане границе.
За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена
је тачка на тромеђи парцела бр. 1407, 2958/1 и 2861/1. Од
ове тачке правцу истока управним правцем граница долази
до осовине Улице Рада Кончара, затим скреће ка југу, прати
осовину планиране улице и долази до осовинске тачке број
101 на пресеку осовина Златарићеве улице и Улице Марина
Држића. Даље, граница скреће у правцу запада, прати осовину Улице Марина Држића до пресека са осовином
Прерадовићеве улице, затим скреће ка северозападу, прати
осовину Прерадовићеве улице до пресека са средином
коловоза на раскрсници са Улицом Јураја Крижанића. Од
ове тачке граница прати средину коловоза до пресека са
управним правцем повученим из тромеђе парцела бр.
1378, 2864/9 и 2960/10, затим скреће ка истоку, прати претходно описан правац до тромеђе парцела бр. 1378, 2864/9
и 2960/10. Даље, граница прати северну границу парцела
бр. 2864/9, 2864/5 и 2864/1 и долази до тачке која је утврђена
за почетну тачку описа оквирне границе плана.
Планом ће бити обухваћено приближно 11ha.
Члан 3.
Услови и смернице за израду плана дефинисани су
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године –
пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број
39/06) (у даљем тексту: Генерални план), којим је обухваћени
простор претежно намењен становању у општестамбеним
зонама и становању у мешовитој намени.
Члан 4.
Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења
и правила грађења, по целинама и зонама, као и других
елеменaта значајних за спровођење плана, а на основу
смерница утврђених Генералним планом.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Генералним
планом.
Члан 6.
Рок за израду плана је три месеца од дана ступања на
снагу ове одлуке.
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Члан 7.

Средства за израду плана обезбеђена су у Програму
уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 81/16, 32/17, 51/17 исправка и 55/17).
Члан 8.
План ће израдити Јавно предузеће ''Урбанизам'' Завод
за урбанизам Нови Сад.
Члан 9.
Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне
регулације дела центра у Петроварадину на животну средину, и графички приказ обухвата планског подручја.
Члан 10.
Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке,
излагањем материјала којим се представља концептуални
оквир просторног развоја обухваћеног подручја, у приземљу
пословне зграде Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за
урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама
Месне заједнице "Петроварадин", Петроварадин, Улица
Чајковског 1а, и путем интернет стране www.skupstina.
novisad.rs.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта планa детаљне
регулације дела центра у Петроварадину, у приземљу
пословне зграде Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за
урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у
просторијама Месне заједнице "Петроварадин", Петроварадин, Улица Чајковског 1а.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-602/2017-I
14. децембар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове,
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС', бр.
135/04 и 88/10), а по прибављеном Mишљењу Градске
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2017223 од 02.10.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЦЕНТРА У
ПЕТРОВАРАДИНУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

15. децембар 2017.

Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације дела центра у Петроварадину на
животну средину, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о изради плана детаљне
регулације дела центра у Петроварадину.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.
Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,
42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), у члану
46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац израде плана, пре
доношења одлуке о изради планског документа, од надлежног органа за послове заштите животне средине
прибавља мишљење на предлог одлуке о изради или
неприступању изради стратешке процене утицаја, као и
мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја
на животну средину.
Одлуком о одређивању врсте планских докумената за
које се израђује стратешка процена утицаја на животну
средину (''Службени лист Града Новог Сада'' број 48/09),
одређене су врсте планских докумената у области просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“
број 39/06), обухваћени простор претежно је намењен
становању у општестамбеним зонама и становању у
мешовитој намени.
Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења
и правила грађења, по целинама и зонама, као и других
елемената значајних за спровођење плана, а на основу
смерница утврђених Генералним планом.
Планским решењем ће се остварити континуитет са
претходном планском документацијом, уз усклађивање са
стањем на терену. С обзиром да процес урбане
трансформације простора није завршен, у односу на претходна планска решења, преиспитаће се планиране намене
и ускладити са потенцијалима простора и потребама становника.
С обзиром да се ради о простору који Одлуком о
одређивању врсте планских докумената за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину (''Службени лист Града Новог Сада'' број 48/09) није утврђен као
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простор за који се израђује стратешка процена утицаја
плана на животну средину, предлаже се доношење решења
о неприступању изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације центра у Петроварадину.
За израду плана прибавиће се посебни услови од органа,
организација и јавних предузећа који су овлашћени да
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора.
Одлуку о изради стратешке процене или неприступању
изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном мишљењу органа
надлежног за послове заштите животне средине и других
заинтересованих органа и организација.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу одлуке о изради плана
детаљне регулације дела центра у Петроварадину, услови
заштите животне средине, односно потреба покретања
поступка процене утицаја на животну средину, биће
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну
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средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-602/17
5. октобар 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.

Ȼɚɡɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɐɢʂɚɧɚ (ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ)
ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɍɫɜɨʁɢɬɢ ɨɞɥɭɤɭ ɨ
ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɡɚ ɤɨʁɟ
ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ʁɚɜɧɚ
ɪɚɫɩɪɚɜɚ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
(ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ) ɦɟɪɟ

Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟ
ɨɛɥɚɫɬɢ/ɜɪɫɬɟ
ɩɪɨɩɢɫɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ
ɤɪɨɡ ɨɩɲɬɢ ɚɤɬ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ Ƚɪɚɞɚ

Ɋ. ɛɪ.
ɇɚɡɢɜ ɦɟɪɟ
ɦɟɪɟ

1.1.1. Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɬɢ
ɨɛɥɚɫɬɢ/ɜɪɫɬɟ
ɩɪɨɩɢɫɚ ɡɚ
ɤɨʁɟ ʁɟ
ɨɛɚɜɟɡɧɚ

ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɬ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
30. ʁɭɧ 2018. Ɂɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟ ɦɟɪɟ ɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɋɨɤ

Ɇɟɪɚ ʁɟ ɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚ ɢɡ
Ɇɨɞɟɥɚ ɅȺɉ-ɚ;
ɍ ɩɪɨɰɟɫɭ

ɇɚɩɨɦɟɧɟ
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ɍɫɜɨʁɟɧɚ
ɨɞɥɭɤɚ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ
Ƚɪɚɞɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɫɜɨʁɟɧɟ/ɢɡɦɟʃɟɧɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ Ɍɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬ ɭɫɜɚʁɚʃɚ
ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɅȺɉ-ɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɤɨʁɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɩɭɧɭ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬ ɩɪɨɰɟɫɚ ɭɫɜɚʁɚʃɚ
ɩɪɨɩɢɫɚ ɭ Ƚɪɚɞɭ ɇɨɜɨɦ ɋɚɞɭ ʁɟ ɭɫɜɨʁɢɬɢ ɞɜɚ ɨɩɲɬɚ ɚɤɬɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ
ɭɬɜɪɻɟɧɚ ɋɬɚɬɭɬɨɦ Ƚɪɚɞɚ ɢ
ɩɭɧɭ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɩɪɨɩɢɫɚ.
ɉɨɫɥɨɜɧɢɤɨɦ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ Ƚɪɚɞɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɰɢʂɚ

ɐɢʂ 1.1: ɉɨɜɟʄɚɧɚ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɩɪɨɩɢɫɚ

Ɉɩɢɫ ɨɛɥɚɫɬɢ: ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɜɚɠɧɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɤɚɨ ɧɢɜɨɚ ɜɥɚɫɬɢ ʁɟ ɢ ɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɭ ʃɟɧɨʁ ɢɡɜɨɪɧɨʁ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɧɚɥɚɡɢ
ɩɪɨɰɟɫ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɨɩɲɬɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɚɤɚɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɚɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɧɚ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɭ
ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɭ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɢ ɫɥɭɠɟ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ. ɉɪɟɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦ ɩɪɚɜɧɨɦ ɨɤɜɢɪɭ,
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ʁɟ ɧɚʁɜɢɲɢ ɨɪɝɚɧ ɤɨʁɢ ɜɪɲɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɤɨʁɢ, ɩɪɟɦɚ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ
(„ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“, ɛɪ. 129/07, 83/14 - ɞɪ. ɡɚɤɨɧ 101/16 - ɞɪ. ɡɚɤɨɧ), ɞɨɧɨɫɢ ɩɪɨɩɢɫɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɨɩɲɬɟ ɚɤɬɟ. Ɉɜɢɦ ɚɤɬɢɦɚ, ɱɢʁɢɦ ɭɫɜɚʁɚʃɢɦɚ
ʃɢɯɨɜɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭɪɟɻɭʁɟ ɩɢɬɚʃɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ, ɲɬɨ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɜɚɠɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɬɪɟɬɢɪɚɧɚ ɢ ɫɚ ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɫɤɨɝ ɚɫɩɟɤɬɚ.

Ɉɛɥɚɫɬ 1: ɍɫɜɚʁɚʃɟ ɩɪɨɩɢɫɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɦɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɅɈɄȺɅɇɂ ȺɄɐɂɈɇɂ ɉɅȺɇ ɁȺ ȻɈɊȻɍ ɉɊɈɌɂȼ ɄɈɊɍɉɐɂȳȿ ȽɊȺȾȺ ɇɈȼɈȽ ɋȺȾȺ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 24. ɬɚɱɤɚ 7. ɋɬɚɬɭɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ – ɩɪɟɱɢɲʄɟɧ ɬɟɤɫɬ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ“, ɛɪ. 43/08), ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ, ɧɚ XXIX ɫɟɞɧɢɰɢ, ɨɞ 14. ɞɟɰɟɦɛɪɚ 2017. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɧɨɫɢ

1067

2456. страна – Броj 62
15. децембар 2017.

1.1.3 ɉɪɨɩɢɫɚɬɢ
ɩɪɚɜɢɥɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ʁɚɜɧɢɯ
ɪɚɫɩɪɚɜɚ

ʁɚɜɧɚ
ɪɚɫɩɪɚɜɚ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɞɨɧɨɲɟʃɚ
ɩɪɨɩɢɫɚ

ɉɪɚɜɢɥɚɨ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɭʁɚɜɧɢɯ
ɪɚɫɩɪɚɜɚɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ
ɫɥɟɞɟʄɟɟɥɟɦɟɧɬɟ
ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟɩɨɡɢɜɚ
ɧɚʁɚɜɧɭɪɚɫɩɪɚɜɭ
ɤɨʁɢɫɚɞɪɠɢɜɪɟɦɟ
ɬɪɚʁɚʃɚʁɚɜɧɟ
ɪɚɫɩɪɚɜɟɮɨɪɦɟɭ
ɤɨʁɢɦʄɟɫɟʁɚɜɧɚ

ɍɫɜɨʁɢɬɢɈɞɥɭɤɭ ɍɫɜɨʁɟɧɚ
ɨɩɪɚɜɢɥɢɦɚ
ɨɞɥɭɤɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚʁɚɜɧɢɯ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ
ɪɚɫɩɪɚɜɚɤɨʁɢ
Ƚɪɚɞɚ
ɫɚɞɪɠɢɟɥɟɦɟɧɬɟ
ɢɡɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɟɪɟ

ɞɨɧɨɲɟʃɚ
ɩɪɨɩɢɫɚ

ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

30.
ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ
2018.

Ɂɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɇɟɪɚʁɟɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
ɆɨɞɟɥɚɅȺɉ-ɚ

ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ
ɨɛɥɚɫɬɢɡɚɤɨʁɟ
ʁɟɨɛɚɜɟɡɧɚ
ʁɚɜɧɚɪɚɫɩɪɚɜɚ
ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚɬɢ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ
ɡɚɤɨɧɫɤɚ
ɪɟɲɟʃɚɨ
ɨɛɚɜɟɡɧɢɦ
ʁɚɜɧɢɦ
ɪɚɫɩɪɚɜɚɦɚ
ɤɨʁɚʁɟɦɨɝɭʄɟɢ
ɩɪɨɲɢɪɢɬɢ
ɨɧɢɦ
ɨɛɥɚɫɬɢɦɚɡɚ
ɤɨʁɟȽɪɚɞ
ɫɦɚɬɪɚɞɚʁɟɡɚ
ʃɢɯɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɨɛɚɜɟɡɧɚʁɚɜɧɚ
ɪɚɫɩɪɚɜɚ

15. децембар 2017.
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ɪɚɫɩɪɚɜɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢɢɬɟɤɫɬ
ɧɚɰɪɬɚɩɪɨɩɢɫɚɤɨʁɢ
ʁɟɩɪɟɞɦɟɬʁɚɜɧɟ
ɪɚɫɩɪɚɜɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
ɧɚʁɦɚʃɟʁɟɞɧɨɝ
ʁɚɜɧɨɝɫɤɭɩɚɤɨɦɟ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɭʁɟ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚ
ʁɚɜɧɨɫɬɢɫɥɭɠɛɟɧɢɤ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɭɱɢʁɨʁ
ʁɟɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɨɛɥɚɫɬɤɨʁɚɫɟ
ɪɟɝɭɥɢɲɟ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɦ
ɩɪɨɩɢɫɨɦ
ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨʁɚɜɧɨʁ
ɪɚɫɩɪɚɜɢɤɨʁɢ
ɫɚɞɪɠɢɫɜɟɩɪɟɞɥɨɝɟ
ɤɨʁɢɫɭɞɨɛɢʁɟɧɢɭ
ɬɨɤɭʁɚɜɧɟɪɚɫɩɪɚɜɟ
ɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɭɩɨ
ɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚɭɡ
ɨɛɚɜɟɡɧɨ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟɡɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɟɤɨʁɢɫɭ
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨɢɥɢɭ

2458. страна – Броj 62
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
15. децембар 2017.

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ

1.3.1. ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ ɡɚ
ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ
ɭɫɜɚʁɚʃɚ
ɩɪɨɩɢɫɚɫɚ
ɭɝɪɚɻɟɧɢɦ
ɪɢɡɢɰɢɦɚɡɚ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɭ

Ɋ
ɛɪ
ɦɟɪɟ

ɋɬɜɨɪɟɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟɡɚ
ɛɚɜʂɟʃɟɨɜɨɦ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɲʄɭɢɦɟɧɨ
ɜɚɧɨɥɢɰɟɥɢɰɚ
ɧɚɞɥɟɠɧɚɡɚɚɧɚɥɢɡɭ
ɪɢɡɢɤɚɨɞɤɨɪɭɩɰɢʁɟ
ɭɥɨɤɚɥɧɢɦ
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚɨɛɭɤɚ
ɥɢɰɚɤɨʁɚʄɟɫɟ
ɛɚɜɢɬɢɨɜɨɦ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɟɪɟ
ɂɡɦɟɧɢɬɢɢ
ɞɨɩɭɧɢɬɢ
ɉɨɫɥɨɜɧɢɤ
Ƚɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɟɦ
ɨɛɚɜɟɡɟ
ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚ
ɚɧɚɥɢɡɟɪɢɡɢɤɚɨɞ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɟɭɡ
ɧɚɰɪɬɨɩɲɬɟɝ
ɚɤɬɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɬ

Ⱦɨɧɟɬɟɢɡɦɟɧɟ Ƚɪɚɞɫɤɨɜɟʄɟ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɢɞɨɩɭɧɟ
ɉɨɫɥɨɜɧɢɤɚ ɋɚɞɚ
Ƚɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɫɜɨʁɟɧɟʁɚɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɧɚɧɢɜɨɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɤɨʁɢɦɚɫɟ ȿɬɢɱɤɢɤɨɞɟɤɫɩɨɧɚɲɚʃɚ
ɭɜɨɞɟɦɟɯɚɧɢɡɦɢɡɚɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟɭɫɜɚʁɚʃɚɩɪɨɩɢɫɚɤɨʁɢɫɚɞɪɠɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɚɥɨɤɚɥɧɟ
ɪɢɡɢɤɟɨɞɤɨɪɭɩɰɢʁɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɭɋɪɛɢʁɢɢɄɨɞɟɤɫ
ɩɨɧɚɲɚʃɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭ
ɨɪɝɚɧɢɦɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɢʂɚ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ʁɭɧ Ɂɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɋɨɤ

Ɇɟɪɚʁɟɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
ɆɨɞɟɥɚɅȺɉ-ɚ

ɇɚɩɨɦɟɧɟ

ɍɩɟɪɢɨɞɭɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɅȺɉ-ɚɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟ
ɭɫɜɨʁɢɬɢʁɨɲʁɟɞɚɧɚɤɬɤɨʁɢɦʄɟɫɟɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɡɚɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟɭɫɜɚʁɚʃɚɩɪɨɩɢɫɚ
ɤɨʁɢɫɚɞɪɠɟɪɢɡɢɤɟɨɞɤɨɪɭɩɰɢʁɟ

ɐɢʂɚɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɐɢʂɈɬɤɥɨʃɟɧɢɪɢɡɢɰɢɨɞɤɨɪɭɩɰɢʁɟɤɪɨɡɭɜɨɻɟʃɟɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚɡɚɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟɭɫɜɚʁɚʃɚɩɪɨɩɢɫɚɤɨʁɢɫɚɞɪɠɟɪɢɡɢɤɟɨɞɤɨɪɭɩɰɢʁɟ

ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɨɞɛɢʁɟɧɢ

15. децембар 2017.
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ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɨɛɚɜɟɡɟ ɞɚɫɟ
ɚɧɚɥɢɡɚɪɢɡɢɤɚɨɞ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ
ɞɨɫɬɚɜʂɚɡɚʁɟɞɧɨ
ɫɚɧɚɰɪɬɨɦ
ɩɪɨɩɢɫɚ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɭɫɜɚʁɚʃɚ
ɂɡɦɟɧɚ
ɉɨɫɥɨɜɧɢɤɚ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ
ɞɟɰɟɦɛɚɪ
2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Ɉɜɚ ɨɛɥɚɫɬ ɫɟ ɧɟ ɪɚɡɪɚɻɭʁɟ ɭ ɅȺɉ-ɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɭɪɟɻɟɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɚɝɟɧɰɢʁɢ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɭ ɚɭɬɨɧɨɦɧɢɦ ɩɨɤɪɚʁɢɧɚɦɚ ɢ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ȿɬɢɱɤɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɭ
ɋɪɛɢʁɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭɫɜɨʁɢɥɚ  ɞɟɰɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ Ʉɨɞɟɤɫɨɦ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɨɪɝɚɧɢɦɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚɍȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɨɛɪɚɡɨɜɚɧʁɟɋɚɜɟɬɡɚɩɪɚʄɟʃɟɩɪɢɦɟɧɟɟɬɢɱɤɨɝɤɨɞɟɤɫɚɤɚɨɫɬɚɥɧɨɪɚɞɧɨɬɟɥɨɋɤɭɩɲɬɢɧɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɤɨʁɢ
ɩɪɚɬɢɩɪɢɦɟɧɭȿɬɢɱɤɨɝɤɨɞɟɤɫɚɩɨɧɚɲɚʃɚɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɩɪɭɠɚɨɛʁɚɲʃɟʃɚɢɞɚʁɟɦɢɲʂɟʃɚɭɜɟɡɢɫɚʃɟɝɨɜɨɦɫɚɞɪɠɢɧɨɦ
ɩɪɚɬɢ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɢ Ƚɪɚɞɚ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚʁɭ ɨɞɪɟɞɚɛɚ Ʉɨɞɟɤɫɚ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚ ɞɨɝɚɻɚʁɟ ɢ ɩɨʁɚɜɟ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɭɫɩɟɲɧɭ ɩɪɢɦɟɧɭ Ʉɨɞɟɤɫɚ

Ɉɩɢɫ ɨɛɥɚɫɬɢ ɇɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɢɫɭɬɚɧ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɚ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɨɞɪɟɞɚɛɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ Ⱥɝɟɧɰɢʁɢ ɡɚ ɛɨɪɛɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ(“ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ”, ɛɪ- ɨɞɥɭɤɚɍɋ- ɨɞɥɭɤɚɍɋ- ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɬɭɦɚɱɟʃɟɢ- ɨɞɥɭɤɚɍɋ 
Ɉɧɢ ɢɦɚʁɭ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɫɭ ɞɚ ɨɞɥɭɱɭʁɭ ɨ ʁɚɜɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɢ ɞɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ ɨɞɥɭɤɚ
ɨɩɲɬɢɯɢɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɩɨɞɪɟɞɟʁɚɜɧɢɢɧɬɟɪɟɫɩɪɢɜɚɬɧɨɦɲɬɨʁɟʁɟɞɧɚɨɞɧɚʁɨɩɲɬɢʁɢɯɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɫɭɤɨɛɚɢɧɬɟɪɟɫɚ

Ɉɛɥɚɫɬɍɩɪɚɜʂɚʃɟɫɭɤɨɛɨɦɢɧɬɟɪɟɫɚɧɚɥɨɤɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭ

ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ
ɨɛɚɜɟɡɚɞɚɫɟ
ɚɧɚɥɢɡɚɪɢɡɢɤɚɨɞ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɟɞɨɫɬɚɜʂɚ
ɡɚʁɟɞɧɨɫɚɧɚɰɪɬɨɦ
ɩɪɨɩɢɫɚɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɭɫɜɚʁɚʃɚ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ
ɨɛɚɜɟɡɚ
ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɚ
ɨɞɧɨɫɧɨɭɩɨɡɧɚɜɚʃɚ
ʁɚɜɧɨɫɬɢɫɚ
ɚɧɚɥɢɡɚɦɚɪɢɡɢɤɚɨɞ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɟɭ
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ

ɧɚɞɥɟɠɧɨɲʄɭ
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Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɟɯɚɧɢɡɦɢɡɚɩɪɢɦɟɧɭɢɩɪɚʄɟʃɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɁɚɤɨɧɚɨɡɚɲɬɢɬɢɭɡɛɭʃɢɜɚɱɚ.

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɨɤɨɧɱɚɧɢɯɩɨɫɬɭɩɚɤɚɩɨɩɪɢʁɚɜɚɦɚ
ɫɭɦʃɟɧɚɤɨɪɭɩɰɢʁɭɭɨɞɧɨɫɭɧɚɭɤɭɩɚɧ
ɛɪɨʁɩɪɢʁɚɜɚ

ɐɢʂɚɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɢʂɚ

ɐɢʂɉɨɫɬɢɝɧɭɬɚɩɭɧɚɩɪɢɦɟɧɚɢɩɪɚʄɟʃɟɩɪɨɩɢɫɚɭ ɨɛɥɚɫɬɢɡɚɲɬɢɬɟɭɡɛɭʃɢɜɚɱɚ

Ɉɩɢɫɨɛɥɚɫɬɢɉɪɢʁɚɜɚɦɚɫɭɦʃɟɧɚɤɨɪɭɩɰɢʁɭɤɨʁɚɞɨɥɚɡɢɨɞɫɬɪɚɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭɡɛɭʃɢɜɚɱɚ ɢɢɥɢɤɨɪɢɫɧɢɤɚɭɫɥɭɝɚɨɪɝɚɧɚȳɅɋɨɦɨɝɭʄɚɜɚɫɟ
ɪɚɡɨɬɤɪɢɜɚʃɟɢɫɚɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɫɥɭɱɚʁɟɜɚɤɨɪɭɩɰɢʁɟɞɨɤɨʁɢɯʁɟɞɨɲɥɨɍɢɫɬɨɜɪɟɦɟɨɜɢɦɟɯɚɧɢɡɦɢɢɦɚʁɭɢɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɭɭɥɨɝɭ
ʁɟɪʃɢɯɨɜɨɩɨɫɬɨʁɚʃɟɨɞɜɪɚʄɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟɚɤɬɟɪɟɤɨɪɭɩɬɢɜɧɢɯɪɚɞʃɢɁɛɨɝɡɧɚɱɚʁɚɤɨʁɢɢɦɚʁɭɦɟɯɚɧɢɡɦɢɡɚɩɪɢʁɚɜɭɫɭɦʃɢɧɚɤɨɪɭɩɰɢʁɭɢɥɢ
ɞɪɭɝɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬɢ ɩɚ ɢ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɦɨɪɚʁɭ ɭɜɟɤ ɢɦɚɬɢ ɜɟɡɟ ɫɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɨɦ ɜɚɠɧɨ ʁɟ ɨɜɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɟ
ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɪɚɡɪɚɞɢɬɢ ɢ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ʃɢɯɨɜɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɭ ɫɜɚɤɨʁ ȳɅɋ Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɫɜɢɯ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢʁɚɜʂɭʁɭ ɫɭɦʃɭ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɭ
ɩɨɫɟɛɚɧʁɟɢɡɚɡɨɜɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɧɚɤɨʁɢʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɩɨɫɟɛɧɨɞɨɞɚɬɧɨɨɛɪɚɬɢɬɢɩɚɠʃɭ
Ʉɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɩɪɢʁɚɜɢ ɫɭɦʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɭ ɢ ɡɚɲɬɢɬɢ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢʁɚɜʂɭʁɭ ɫɭɦʃɭ ɧɚɤɨɪɭɩɰɢʁɭ ɨɜɚ ɨɛɥɚɫɬ ʁɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ
ɡɚɲɬɢɬɢ ɭɡɛɭʃɢɜɚɱɚ ɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ   ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧ ɤɪɚʁɟɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɱɟɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ  ʁɭɧɚ  ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɟɦɚ ɱɥ Ɂɚɤɨɧɚ ɫɜɚɤɢ ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɚ ɬɢɦɟ ɢ ɫɜɚɤɢ ɨɪɝɚɧ ʁɚɜɧɟ ɜɥɚɫɬɢ  ɤɨʁɢ ɢɦɚ ɜɢɲɟ ɨɞ ɞɟɫɟɬ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢɦɚ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɨɩɲɬɢɦ ɚɤɬɨɦ
ɭɪɟɞɢɩɨɫɬɭɩɚɤɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝɭɡɛɭʃɢɜɚʃɚɤɚɨɢɞɚɫɜɨʁɨɩɲɬɢɚɤɬɢɫɬɚɤɧɟɧɚɜɢɞɧɨɦɦɟɫɬɭɭɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɢɆɟɻɭɬɢɦɥɨɤɚɥɧɢɦɩɥɚɧɨɦɡɚɛɨɪɛɭ
ɩɪɨɬɢɜɤɨɪɭɩɰɢʁɟɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɨʁɚɱɚɬɢɦɟɯɚɧɢɡɚɦɩɪɢɦɟɧɟɢɩɪɚʄɟʃɚɢɁɚɤɨɧɚɢɢɧɬɟɪɧɨɝɚɤɬɚɢɬɨɩɪɟɫɜɟɝɚɤɪɨɡɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɨ
ɩɪɚɜɢɦɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɚɦɚ ɤɨʁɟ ɩɪɨɢɫɬɢɱɭ ɢɡ ɩɪɚɜɧɨɝ ɨɤɜɢɪɚ ɤɪɨɡ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟɝ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɨ ɩɪɢɦɟɧɢ ɚɤɬɚ ɤɚɨ ɢ ɤɪɨɡ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɨɛɭɤɭ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɧɚɞɥɟɠɧɚ ɡɚ ɩɪɢʁɟɦ ɩɪɢʁɚɜɚ ɫɭɦʃɟ ɧɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɭ ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɛɢ ɫɜɚɤɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɚ ȳɅɋ ɫɜɨʁɢɦ ɢɧɬɟɪɧɢɦ
ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɫɤɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɞɨɞɚɬɧɨ ɨʁɚɱɚɥɚ ɨɜɭ ɨɛɥɚɫɬ ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɫɤɚɡɚɥɚ ɫɜɨʁɭ ɩɨɫɜɟʄɟɧɨɫɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʁ ɢ ɫɭɲɬɢɧɫɤɨʁ ɩɪɢɦɟɧɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ
ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢɯɩɪɨɩɢɫɚɭɨɛɥɚɫɬɢɡɚɲɬɢɬɟɭɡɛɭʃɢɜɚɱɚ

ɈɛɥɚɫɬɊɚɡɨɬɤɪɢɜɚʃɟɤɨɪɭɩɰɢʁɟɤɪɨɡɡɚɲɬɢɬɭɭɡɛɭʃɢɜɚɱɚɢɤɪɨɡɭɩɪɚɜʂɚʃɟɩɪɢʁɚɜɚɦɚɢɩɪɟɞɫɬɚɜɤɚɦɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɭɫɥɭɝɚɧɚɪɚɞ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚɢɨɪɝɚɧɚȳɅɋ

ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ ʃɟɝɨɜɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɩɭɬɟɦ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɢ ɞɚʁɟ ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɢɦɚ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɢ ɦɟɞɢʁɢɦɚ ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ
ɧɚɜɟɞɟɧɨ Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɅȺɉ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ʁɟ Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɨɛɟɡɛɟɞɢɨ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɫɭɤɨɛɨɦɢɧɬɟɪɟɫɚɧɚɥɨɤɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭ
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Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
ɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɬ

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯɨɛɭɤɚ ɨɛɭɤɟɡɚɥɢɰɚ ɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚ
ɡɚɥɢɰɚɡɚɞɭɠɟɧɚ ɡɚɞɭɠɟɧɚɡɚ ɇɨɜɨɝɋɚɞɚʁɟ

ɂɡɪɚɞɚɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɂɡɪɚɻɟɧɢ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ
ɨɛʁɚɜʂɟɧ
ɨɛɚɜɟɡɚɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɨɩɪɢɦɟɧɢ
ɨɩɪɢɦɟɧɢɢɧɬɟɪɧɨɝ ɢɧɬɟɪɧɨɝɚɤɬɚ
ɢɡɜɟɲɬɚʁ
ɚɤɬɚɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɢ ɂɡɦɟɧɚɢɧɬɟɪɧɨɝ
ɧɚɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɚɤɬɚɭɞɟɥɭɤɨʁɢ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝ
ɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚ
ɭɡɛɭʃɢɜɚʃɚɢ
ɭɜɨɻɟʃɟɨɛɚɜɟɡɟ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɚɩɨ
ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ
ɩɪɢʁɚɜɚɦɚ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ
ɭɡɛɭʃɢɜɚɱɚ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ
ɨɛɚɜɟɡɚɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɞɟɥɨɜɚ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨɩɪɢɦɟɧɢ
ɢɧɬɟɪɧɨɝɚɤɬɚɤɨʁɢɫɟ
ɨɞɧɨɫɢɧɚɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɝ
ɭɡɛɭʃɢɜɚʃɚɢ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɚɩɨ
ɩɪɢʁɚɜɚɦɚ
ɭɡɛɭʃɢɜɚɱɚɭɫɤɥɚɞɭ
ɫɚɩɪɨɩɢɫɢɦɚɤɨʁɢ
ɪɟɝɭɥɢɲɭɡɚɲɬɢɬɭ
ɩɨɞɚɬɚɤɚɨɥɢɱɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɟɪɟ
Ɂɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
Ɇɟɪɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ
ɩɨɩɪɢʁɚɜɚɦɚ
ɭɡɛɭʃɢɜɚɱɚ
ɢɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ʁɟɩɪɟɭɡɟɬɚ
ɢɡɆɨɞɟɥɚ
ɅȺɉ-ɚ

ɇɚɩɨɦɟɧɟ

ɞɟɰɟɦɛɚɪ Ɂɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ Ɇɟɪɚʁɟɭ
2018.
ɨɜɟɦɟɪɟɫɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ

ɦɚɪɬ
2018.

Ɋɨɤ
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3.1.2 ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɢ
ɢɨʁɚɱɚɬɢ
ʁɚɱɚʃɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɥɢɰɚɡɚɞɭɠɟɧɢɯɡɚ

3.1.1. ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɡɚ
ɩɪɚʄɟʃɟ
ɩɪɢɦɟɧɟ
Ɂɚɤɨɧɚɨ
ɡɚɲɬɢɬɢ
ɭɡɛɭʃɢɜɚɱɚ

Ɋɛɪ ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ
ɦɟɪɟ
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ɥɢɰɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɢɯɡɚ
ɩɪɢʁɟɦɢ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɟɩɨ
ɩɪɢʁɚɜɚɦɚ
ɭɡɛɭʃɢɜɚɱɚ

ɩɪɢʁɟɦɢ
ɩɪɢʁɟɦɢɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɡɚɩɪɢʁɟɦɢ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɟɩɨ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɟɩɨ
ɩɨɩɪɢʁɚɜɚɦɚ
ɩɪɢʁɚɜɚɦɚ
ɩɪɢʁɚɜɚɦɚɢ
ɭɡɛɭʃɢɜɚɱɚ
ɭɱɟɲʄɟ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɧɚʁɦɚʃɟ ɭɩɭʄɢɜɚʃɟɧɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɨɛɭɤɟɭ
ɫɥɟɞɟʄɟ
ɥɢɰɚɭ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɢɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ
ɭɩɭʄɢɜɚʃɟɥɢɰɚɧɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯɨɪɝɚɧɚ ɨɛɭɤɚɦɚ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɟɨɛɭɤɟɢɡ ɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɚ
ɢɚɧɬɢɤɨɪ
ɨɜɟɨɛɥɚɫɬɢ
ɚɧɬɢɤɨɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɨɛɭɤɚ ɪɭɩɰɢʁɫɤɨɝ
ɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟɢɡɨɜɟ ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚ
ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɫɤɨɝ
ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚɤɪɨɡ
ɤɨʁɟʄɟɥɢɰɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɚɡɚɩɪɢʁɟɦɢ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɟɩɨ
ɩɪɢʁɚɜɚɦɚ
ɭɡɛɭʃɢɜɚɱɚɧɚ
ɪɟɝɭɥɚɪɧɨʁɨɫɧɨɜɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚɬɢɧɚ
ɩɢɬɚʃɚɢɞɢɥɟɦɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɢ
ɩɪɭɠɚɬɢɫɚɜɟɬɟɢɡ
ɨɜɟɨɛɥɚɫɬɢ

8

ɨɞɝɨɜɨɪɚɧɡɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɜɟ
ɦɟɪɟɚɨɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟɡɚ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɫɤɨɝ
ɫɚɜɟɬɨɜɚɥɢɲɬɚʁɟ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ

ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɇɨɞɟɥɚ
ɅȺɉ-ɚ
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Ⱦɨɧɟɬɢ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɭɩɨ
ɠɚɥɛɚɦɚɧɚɪɚɞ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭ
ɨɪɝɚɧɢɦɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɤɨʁɢɦʄɟɫɟ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢ
ɩɨɫɬɭɩɚɤɪɨɤɨɜɢ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɚɢ
ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ

Ɋɟɝɭɥɢɫɚɧɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɠɚɥɛɟ
ɧɚɪɚɞɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭ
ɨɪɝɚɧɢɦɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ;
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɠɚɥɛɟ
ɧɚɪɚɞɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭ
ɨɪɝɚɧɢɦɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɨɛʁɚɜʂɟɧɚɧɚ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɢɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚɨɪɝɚɧɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɧɚ
ɦɟɫɬɭɜɢɞʂɢɜɨɦ
ɫɬɪɚɧɤɚɦɚ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɚɨɛɭɤɚɡɚ

3.2.1 Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧ
ɨɫɬ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɚɢ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɚɩɨ
ɩɪɢʁɚɜɚɦɚɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɚɦɚ
ɫɬɪɚɧɚɤɚɭ
ɜɟɡɢɫɚɪɚɞɨɦ
ɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ.

Ƚɪɚɞɫɤɨɜɟʄɟ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɬ

ɂɡɜɪɲɟɧɨ
ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɧɚ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚɢɦɟɫɬɢɦɚ
ɭɨɪɝɚɧɢɦɚ
Ƚɪɚɞɚɜɢɞʂɢɜɢɦ
ɫɬɪɚɧɤɚɦɚ

Ⱦɨɧɟɬ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

Ɉɞɦɚɯɩɨ
ɫɬɭɩɚʃɭɧɚ
ɫɧɚɝɭ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ

ʁɭɧ

Ɋɨɤ

ɉɨɬɪɟɛɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɭ
ɛɭʇɟɬɭȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭ
ɰɢʂɭ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɨɛɭɤɚɡɚɥɢɰɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɚɡɚ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɟɩɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɚɦɚ
ɫɬɪɚɧɚɤɚ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɇɟɪɚʁɟ
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
Ɇɨɞɟɥɚ
ɅȺɉ-ɚ

ɇɚɩɨɦɟɧɟ

ɉɨɫɬɭɩɚʃɟɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɩɨ
ɫɜɢɦɩɪɢʁɚɜɚɦɚɢɩɪɟɞɫɬɚɜɤɚɦɚɫɬɪɚɧɚɤɚɭ
ɜɟɡɢɫɚɪɚɞɨɦɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɐɢʂɚɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ
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ɋɬɚɥɧɟɨɛɭɤɟɡɚ
ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɛɭɤɟɡɚɥɢɰɚɤɨʁɚ ɥɢɰɚɤɨʁɚɫɭ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɟɪɟ

Ɋɛɪ ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ
ɦɟɪɟ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɦɟɯɚɧɢɡɚɦɩɨɞɧɨɲɟʃɚɢɩɨɫɬɭɩɚʃɚɩɨɩɪɢʁɚɜɚɦɚɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɚɦɚɫɬɪɚɧɚɤɚɭɜɟɡɢɫɚɪɚɞɨɦɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɢʂɚ

ɐɢʂɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɢɤɨɪɢɝɨɜɚʃɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɭȳɅɋɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɢʁɚɜɚɦɚɢɩɪɟɞɫɬɚɜɤɚɦɚɤɨʁɟɞɨɛɢʁɚ
ɢɡɫɩɨʂɚɲʃɟɝɨɤɪɭɠɟʃɚ

2464. страна – Броj 62
15. децембар 2017.

ɫɭɨɞɪɟɻɟɧɚɡɚ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɟɩɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɚɦɚ
ɫɬɪɚɧɚɤɚ
ɨɞɪɟɻɟɧɚɡɚ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɟɩɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɚɦɚ
ɫɬɪɚɧɚɤɚ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
ɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɞɟɰɟɦɛɚɪ
ɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɭ
ɬɨɤɭɫɜɚɤɟ
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɩɢɫ ɨɛɥɚɫɬɢ ȳɚɜɧɨ-ɩɪɢɜɚɬɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ȳɉɉ  ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɭɝɨɪɨɱɧɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢɡɦɟɻɭ ʁɚɜɧɨɝ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɢɡ
ʁɚɜɧɨɝɢɩɪɢɜɚɬɧɨɝɫɟɤɬɨɪɚɪɚɞɢɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɢɡɝɪɚɞʃɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢɥɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɨɞʁɚɜɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚɢɩɪɭɠɚʃɚɭɫɥɭɝɚɨɞʁɚɜɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚȳɚɜɧɨ-ɩɪɢɜɚɬɧɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɢɥɢɪɚɞɢɩɪɭɠɚʃɚɭɫɥɭɝɚɤɨʁɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟʁɚɜɧɢɫɟɤɬɨɪɚɥɢɤɨʁɢɢɡɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɪɚɡɥɨɝɚɩɨɬɪɟɛɚɢɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɬɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɫɟɤɬɨɪ ɭɡ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɩɨɞɟɥɭ ɭɥɚɝɚʃɚ ɪɢɡɢɤɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɛɢɬɢ ɦɟɻɭ ɩɚɪɬɧɟɪɢɦɚ Ʉɨɧɰɟɫɢʁɚ ɩɚɤ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɜɪɫɬɭ ȳɉɉ ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɪɫɬɭ ɭɝɨɜɨɪɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ʁɚɜɧɨɝ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɭɪɟɻɟɧɨ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨɛɪɚ ɭ ɨɩɲɬɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭ ʁɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɢɥɢ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɨɞ ɨɩɲɬɟɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ Ʉɨɧɰɟɫɢʁɨɦ
ɧɚɞɥɟɠɧɨ ʁɚɜɧɨ ɬɟɥɨ ɭɫɬɭɩɚ ɞɨɦɚʄɟɦ ɢɥɢ ɫɬɪɚɧɨɦ ɫɭɛʁɟɤɬɭ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɢɥɢ ɞɨɛɪɚ ɭ ʁɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨ ɜɪɟɦɟ ɩɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚɭɡɩɥɚʄɚʃɟɤɨɧɰɟɫɢɨɧɟɧɚɤɧɚɞɟɩɪɢɱɟɦɭɩɪɢɜɚɬɧɢɩɚɪɬɧɟɪɫɚɦɫɧɨɫɢɪɢɡɢɤɜɟɡɚɧɡɚɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɤɨɧɰɟɫɢʁɟ

Ɉɛɥɚɫɬȳɚɜɧɨ-ɩɪɢɜɚɬɧɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɢɤɨɧɰɟɫɢʁɟ

ɈɜɚɨɛɥɚɫɬɫɟɧɟɪɚɡɪɚɻɭʁɟɭɅȺɉ-ɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɫɨɛɡɢɪɨɦɧɚɬɨɞɚɊɚɞɧɚɝɪɭɩɚɡɚɅȺɉȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɫɦɚɬɪɚɞɚʁɟȽɪɚɞɇɨɜɢ
ɋɚɞɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɨɡɢɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɧɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚɪɟɝɭɥɢɫɚɨɨɞɧɨɫȽɪɚɞɚɫɚʁɚɜɧɢɦ ɫɥɭɠɛɚɦɚʁɚɜɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɢɞɪɭɝɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ
Ƚɪɚɞ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɨɫɧɢɜɚ ɢ ɞɟɥɨɦ ɢɥɢ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɟɮɢɤɚɫɧɭ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɢ
ɭɤɥɚʃɚʃɟɪɢɡɢɤɚɡɚɧɚɫɬɚɧɚɤɤɨɪɭɩɰɢʁɟ

Ɉɩɢɫ ɨɛɥɚɫɬɢ ȳɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɨɫɧɢɜɚʁɭ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭ ɢ ɜɪɲɟ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɪɚɞɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɫɥɭɠɛɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ʁɚɜɧɢɯ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɨʁɢɦɚ ɩɨɜɟɪɚɜɚʁɭ ɜɪɲɟʃɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɨɞ ʁɚɜɧɨɝ ɢ ɨɩɲɬɟɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ Ȼɪɨʁ ɜɪɫɬɚ ɢ ɞɟɥɨɤɪɭɝ ɪɚɞɚ ɨɜɢɯ
ɨɪɝɚɧɚɫɟɪɚɡɥɢɤɭʁɟɨɞʁɟɞɧɟɞɨɞɪɭɝɟȳɅɋɚɥɢʁɟɫɜɢɦɚɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɬɨɲɬɨɫɟɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɡɚʃɢɯɨɜɨ ɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɧɚɥɚɡɢɧɚɨɪɝɚɧɢɦɚȳɅɋ
ɤɨʁɢɢɯɨɫɧɢɜɚʁɭɢɤɨɧɬɪɨɥɢɲɭɢɤɨʁɢɪɚɞɩɪɟɬɯɨɞɧɨɧɚɜɟɞɟɧɢɯɨɪɝɚɧɚɬɪɟɛɚɞɚɪɟɝɭɥɢɲɭɢɫɚɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɫɤɢɯɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ

ɈɛɥɚɫɬɈɞɧɨɫɢɡɦɟɻɭʁɟɞɢɧɢɰɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢʁɚɜɧɢɯɫɥɭɠɛɢʁɚɜɧɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚɢɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɤɨʁɟȳɅɋ ɨɫɧɢɜɚɢ
ɞɟɥɨɦɢɥɢɭɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚɢɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟ

ɥɢɰɚɤɨʁɚɫɭ
ɨɞɪɟɻɟɧɚɡɚ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɟɩɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɚɦɚ
ɫɬɪɚɧɚɤɚ
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Ⱦɪɭɝɢ ɫɟɝɦɟɧɬ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ʁɚɜɧɨɦ ɫɜɨʁɢɧɨɦ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬ ʃɟɧɨɝ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɚ ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɪɟɝɢɫɬɚɪɚʁɚɜɧɟɫɜɨʁɢɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɟɞɚɧɤɨɪɚɤɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɞɨɤʁɟɨɦɨɝɭʄɚɜɚʃɟɭɜɢɞɚʁɚɜɧɨɫɬɢɭɪɟɝɢɫɬɪɟɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨɜɚɠɚɧɩɪɨɰɟɫɊɟɝɢɫɬɚɪ
ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɭʁɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧʁɟɤɪɨɡɚɩɥɢɤɚɬɢɜɧɢɫɨɮɬɜɟɪɊɟɩɭɛɥɢɱɤɟɞɢɪɟɤɰɢʁɟɡɚɢɦɨɜɢɧɭɚɭɤɨʁɢɫɭɢȳɅɋɞɭɠɧɟɞɚɭɧɨɫɟ
ɩɨɞɚɬɤɟɨɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɦɚɤɚɨɬɢɬɭɥɚɪɢɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɭʁɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɁɚɤɨɧɨɦɦɟɻɭɬɢɦɧɢʁɟɩɪɨɩɢɫɚɧɨɞɚʁɟɨɜɚʁɰɟɧɬɪɚɥɧɢɪɟɝɢɫɬɚɪʁɚɜɚɧ
ɋɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟȳɅɋɦɨɝɭɢɦɚɬɢɫɜɨʁɪɟɝɢɫɬɚɪɩɨɪɟɞɨɜɨɝɩɪɨɩɢɫɚɧɨɝɁȳɋɍɩɪɚɜɨɬɨɲɬɨɁɚɤɨɧɧɟɫɩɪɟɱɚɜɚȳɅɋɞɚɮɨɪɦɢɪɚʁɭɫɜɨʁɟɪɟɝɢɫɬɪɟ ɚ
ɜɟʄɢɧɚ ɢɯ ɢ ɢɧɚɱɟ ɢɦɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɮɨɪɦɢɪɚ ɢɯ ɡɚ ɫɜɨʁɟ ɩɨɬɪɟɛɟ  ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɨʁɚɱɚɬɢ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ʁɚɜɧɨɦ ɫɜɨʁɢɧɨɦ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭʁɟɪɧɟɩɨɫɬɨʁɢɧɢʁɟɞɚɧɨɩɪɚɜɞɚɧɪɚɡɥɨɝɞɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɨʁɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɧɟɛɭɞɭʁɚɜɧɟɭɡɫɜɚɩɨɫɬɨʁɟʄɚɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɤɨʁɚɫɭɜɟʄ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɦ ɤɨʁɚ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɫɚ ɥɢɱɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ȳɅɋ ɦɨɝɭ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɪɟɝɢɫɬɚɪɚ ʁɚɜɧɟ ɫɜɨʁɢɧɟ ɪɟɝɢɫɬɚɪɚ
ʁɚɜɧɟ ɫɜɨʁɢɧɟ ɞɚɬɟ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟ ɞɪɭɝɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɪɟɝɢɫɬɚɪɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢɦɨɜɢɧɟ ɞɚɬɟ ɭ ɡɚɤɭɩɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɪɟɝɢɫɬɚɪɚ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɡɛɨɝ
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚɨɞɭɡɟɬɨɩɪɚɜɨɡɚɤɭɩɚɤɨɪɢɲʄɟʃɚɢɬɚɤɨɞɚʂɟɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɧɚɱɢɧɟɤɪɟɢɪɚʃɚɢɫɚɞɪɠɚʁɨɜɢɯɛɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɩɪɨɰɟɞɭɪɭɢ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ʃɢɯɨɜɨɝ ɚɠɭɪɢɪɚʃɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ ʃɢɦɚ ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ʁɚɜɧɨ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɧɚɱɢɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɞɚɜɚʃɚ
ʁɚɜɧɟɫɜɨʁɢɧɟȳɅɋɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɞɪɭɝɢɦɥɢɰɢɦɚɤɚɨɢɤɨɧɬɪɨɥɭɩɪɨɰɟɫɚɤɨʁɚɦɨɪɚɛɢɬɢɩɨɬɩɭɧɚɢɦɨɪɚɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢɤɨɧɬɪɨɥɭɧɚɱɢɧɚɭɩɪɚɜʂɚʃɚ

ɋɭɲɬɢɧɭ ɟɮɢɤɚɫɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ʁɚɜɧɨɦ ɫɜɨʁɢɧɨɦ ɱɢɧɟ ɞɜɚ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɩɪɜɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɚɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɪɟɝɭɥɢɲɭ
ɩɪɨɰɟɫ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ʁɚɜɧɟ ɫɜɨʁɢɧɟ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɚ ɮɚɤɬɢɱɤɨɝ ɫɚ ɤʃɢɝɨɜɨɞɫɬɜɟɧɢɦ ɫɬɚʃɟɦ ɫɜɨʁɢɧɟ ɤɚɨ ɢ ɚɤɚɬɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɜɪɲɟ ɩɪɨɰɟɫɢ ɫɬɢɰɚʃɚ
ɨɬɭɻɢɜɚʃɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɚɢɤɨɧɬɪɨɥɟɧɚɞʁɚɜɧɨɦɫɜɨʁɢɧɨɦɤɨʁɚʁɟɞɚɬɚɧɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟɞɪɭɝɢɦɥɢɰɢɦɚɂɚɤɨɩɨɦɟɧɭɬɢɡɚɤɨɧɞɨɨɞɪɟɻɟɧɨɝɧɢɜɨɚ
ɪɟɝɭɥɢɲɟɨɜɟɨɛɚɜɟɡɟʃɢɦɟʁɟɡɧɚɱɚʁɚɧɞɟɨɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɩɪɨɰɟɫɚɨɫɬɚɜʂɟɧɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬȳɅɋɈɬɭɞɚɫɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɩɨɫɬɚɜʂɚɩɢɬɚʃɟɞɚɥɢɫɭɫɜɟ
ȳɅɋɪɟɝɭɥɢɫɚɥɟɨɜɟɩɪɨɰɟɫɟɢɞɚ ɥɢɫɭɢɯɪɟɝɭɥɢɫɚɥɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɢɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ

ɈɩɢɫɨɛɥɚɫɬɢɉɪɟɦɚɁɚɤɨɧɭɨʁɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢ(“ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ”, ɛɪɢ ȳɅɋʁɟʁɟɞɚɧɨɞɬɢɬɭɥɚɪɚʁɚɜɧɟɫɜɨʁɢɧɟɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɛɢʁɢ Ɉɜɨɦ ɧɢɜɨɭ ɜɥɚɫɬɢ ʁɟ ɞɚɬɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɫɬɢɰɚʃɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɩɪɟɧɨɫɚ ɢ ɧɚɞɡɨɪɚ ɧɚɞ ʁɚɜɧɨɦ ɫɜɨʁɢɧɨɦ ɲɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɫɥɨɠɟɧɭɢɨɞɝɨɜɨɪɧɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɱɢʁɟɜɪɲɟʃɟɫɚɞɪɠɢɪɚɡɥɢɱɢɬɟɪɢɡɢɤɟɨɞɤɨɪɭɩɰɢʁɟɍɤɨɥɢɤɨɩɪɨɰɟɫɭɩɪɚɜʂɚʃɚʁɚɜɧɨɦɫɜɨʁɢɧɨɦɧɢʁɟɞɨɛɪɨ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɧ ɬɨ ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɫɥɨɜɟ ɞɚ ɫɟ ʁɚɜɧɚ ɫɜɨʁɢɧɚ ɤɨɪɢɫɬɢɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ʃɨɦ ɭɩɪɚɜʂɚʁɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɢɥɢ
ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨɊɢɡɢɤɡɚɨɜɚɤɜɟɞɨɝɚɻɚʁɟʁɟɭɬɨɥɢɤɨɜɟʄɢɭɤɨɥɢɤɨɫɜɨʁɢɧɫɤɢɨɞɧɨɫɢɢɡɦɟɻɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢʁɨɲɭɜɟɤɧɢɫɭɭɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢʁɟɪʁɟɩɨɦɟɧɭɬɢɦɡɚɤɨɧɨɦȳɅɋɪɟɥɚɬɢɜɧɨɬɟɤɨɞɫɤɨɪɨɨɞɝɨɞɢɧɟɨɦɨɝɭʄɟɧɨɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦɢɦɨɜɢɧɨɦ

ɈɛɥɚɫɬɍɩɪɚɜʂɚʃɟʁɚɜɧɨɦɫɜɨʁɢɧɨɦȳɅɋ

Ɉɜɚ ɨɛɥɚɫɬ ɫɟ ɧɟ ɪɚɡɪɚɻɭʁɟ ɭ ɅȺɉ-ɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɩɨɲɬɨ ʁɟ Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɅȺɉ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɨɰɟɧɢɥɚ ɞɚ ʁɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚɭɪɟɻɟɧɚɧɚɧɚɱɢɧɤɨʁɢɢɫɤʂɭɱɭʁɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɪɢɡɢɤɚɧɚɫɬɚɧɤɚɤɨɪɭɩɰɢʁɟ
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2018.
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ
Ɉɛɚɜɟɡɭɢɧɚɱɢɧ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɟɪɟ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

6.1.1 Ɉɩɲɬɢɦ
ɚɤɬɢɦɚ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢ

Ɋɛɪ ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ
ɦɟɪɟ

ɍɫɜɨʁɟɧɟʁɚɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɧɚɧɢɜɨɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɤɨʁɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɨɞɝɨɜɨɪɧɨ Ɉɫɚɦɨɩɲɬɢɯɚɤɚɬɚ Ⱦɨɧɨɲɟʃɟɨɲɬɟɝɚɤɬɚɤɨʁɢɦɫɟɪɟɝɭɥɢɲɟ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟʁɚɜɧɨɦɫɜɨʁɢɧɨɦȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɪɟɝɭɥɢɲɟ ɫɬɢɰɚʃɟɢɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟɫɬɚɧɨɜɢɦɚɭ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟɫɬɢɰɚʃɚɢ ʁɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɢɨɩɲɬɟɝ
ɚɤɬɚɤɨʁɢɦɫɟɭɧɚɩɪɟɻɭʁɟɧɚɱɢɧ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɚ
ɢɦɨɜɢɧɨɦɭʁɚɜɧɨʁ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɪɨɛɧɢɦɪɟɡɟɪɜɚɦɚȽɪɚɞɚ
ɫɜɨʁɢɧɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɋɚɞɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɢʂɚ

ɐɢʂ 6.1. ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɦɟɯɚɧɢɡɦɢɡɚɭɩɪɚɜʂɚʃɟɢɦɨɜɢɧɨɦɭɫɜɨʁɢɧɢȳɅɋ

ɉɪɟɦɚɁɚɤɨɧɭɨɥɨɤɚɥɧɨʁɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢȳɅɋɢɦɚʁɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɞɚɨɫɧɢɜɚʁɭɢɭɩɪɚɜʂɚʁɭɫɨɩɫɬɜɟɧɢɦɪɨɛɧɢɦɪɟɡɟɪɜɚɦɚɊɨɛɚɧɚɛɚɜʂɟɧɚɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟɪɨɛɧɢɯɪɟɡɟɪɜɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɜɪɫɬɭʁɚɜɧɟɫɜɨʁɢɧɟɱɢʁɚɫɟɧɚɛɚɜɤɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟɢɭɩɨɬɪɟɛɚɦɨɪɚɩɪɟɰɢɡɧɨɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢɤɚɤɨ ɛɢɫɟɢɡɛɟɝɥɟ
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɁɚɤɨɧɨɪɨɛɧɢɦɪɟɡɟɪɜɚɦɚɪɟɝɭɥɢɲɟɫɚɦɨɪɟɩɭɛɥɢɱɤɟɪɨɛɧɟɪɟɡɟɪɜɟɢɧɚɜɨɞɢɞɚ„ɚɭɬɨɧɨɦɧɚɩɨɤɪɚʁɢɧɚɢʁɟɞɢɧɢɰɚ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɦɨɝɭ ɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɫɜɨʁɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɢ ɪɨɛɧɟ ɪɟɡɟɪɜɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ“ ɱɥ  ɫɬɚɜ   ɛɟɡ
ɞɟɬɚʂɧɢʁɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɍɨɧɢɦȳɅɋɤɨʁɟɫɭɨɫɧɨɜɚɥɟɫɜɨʁɟɪɨɛɧɟɪɟɡɟɪɜɟɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɩɪɨɩɢɫɚɬɢɦɟɪɟɤɨʁɢɦʄɟɫɟɨɜɚɨɛɥɚɫɬɞɟɬɚʂɧɨɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢ
ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɨɧɟɬɢ ɧɟɨɩɯɨɞɚɧ ɩɪɚɜɧɢ ɨɤɜɢɪ ɢɥɢ ɭɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɭɪɟɞɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɧɚɛɚɜɤɟ ɪɨɛɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɚɞɚ ɫɟ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɩɨɜɟɪɚɜɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɭɫɥɟɞ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɤɨʁɟ
ɩɨɫɟɞɭʁɟɥɨɤɚɥɧɚɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɭɫɥɨɜɢɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɪɚɫɩɨɞɟɥɟɪɨɛɟɢɡɪɨɛɧɢɯɪɟɡɟɪɜɢɤɚɨɢɫɢɫɬɟɦɤɨɧɬɪɨɥɟ

ɢɤɨɧɬɪɨɥɭ ɧɟ ɧɚɩɥɚʄɟɧɢɯɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚɭɫɦɢɫɥɭɞɭɝɨɜɚʃɚɡɚɡɚɤɭɩ
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ɫɬɚɧɨɜɢɦɚɭ
ʁɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧ
ɪɟɝɢɫɬɚɪʁɚɜɧɟ
ɫɜɨʁɢɧɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Ɉɞɪɟɻɟɧɨɪɝɚɧ
Ƚɪɚɞɚɤɨʁɢʁɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɚɧɡɚ
ɜɨɻɟʃɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɚʁɚɜɧɟ

6.1.2 ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ Ɉɫɢɦɪɟɝɢɫɬɪɚʁɚɜɧɟ ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɪɟɝɢɫɬɚɪʁɚɜɧɟ ɫɜɨʁɢɧɟɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟ ɪɟɝɢɫɬɚɪʁɚɜɧɟ
ɫɜɨʁɢɧɟȽɪɚɞɚ
ɫɜɨʁɢɧɟȽɪɚɞɚ ɨɞɪɟɞɢɬɢɨɪɝɚɧ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Ƚɪɚɞɚɤɨʁɢʁɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɚɧɡɚɜɨɻɟʃɟ Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɚʁɚɜɧɟ
ɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚɤɨʁɢ
ɫɜɨʁɢɧɟɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ʁɟɨɞɝɨɜɨɪɚɧɡɚ
ɜɨɻɟʃɚɪɟɝɢɫɬɪɚɤɚɨ ɜɨɻɟʃɟɪɟɝɢɫɬɪɚ
ɢɨɛɚɜɟɡɭʃɟɝɨɜɨɝ ʁɚɜɧɟɫɜɨʁɢɧɟ

ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚʁɚɜɧɢɯ
ɩɨɡɢɜɚɡɚɫɬɢɰɚʃɟɢ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟ
ɫɬɚɧɨɜɢɦɚ ɭʁɚɜɧɨʁ
ɫɜɨʁɢɧɢ
ɉɪɨɩɢɫɢɜɚʃɟ
ɭɫɥɨɜɚɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ
ɢɩɪɨɰɟɞɭɪɟɡɚ
ɨɬɭɻɟʃɟɢɥɢɞɚɜɚʃɟ
ɫɬɚɧɨɜɚɭʁɚɜɧɨʁ
ɫɜɨʁɢɧɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ ɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟ
ɞɪɭɝɢɦɥɢɰɢɦɚ
ɉɪɨɩɢɫɢɜɚʃɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɫɬɚʃɚʁɚɜɧɟɫɜɨʁɢɧɟ
ɉɪɨɩɢɫɢɜɚʃɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɢ
ɫɚɧɤɰɢʁɚɡɚɤɪɲɟʃɟ
ɨɞɪɟɞɚɛɚɢɡɨɩɲɬɟɝ
ɚɤɬɚ

ɫɬɚɧɨɜɢɦɚ ɭʁɚɜɧɨʁ
ɫɜɨʁɢɧɢȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɨɞɧɨɫɧɨ
ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟ
ɨɩɲɬɟɝɚɤɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɤɨʁɢɦ
ʁɟɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɟ
ɫɬɚɧɨɜɢɦɚɫɚ
ɜɚɠɟʄɢɦ
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ

ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɫɬɢɰɚʃɚɢ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɚ
ɫɬɚɧɨɜɢɦɚ ɭ
ʁɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚ ɞɟɰɟɦɛɚɪ Ɂɚ
ɢɦɨɜɢɧɭɢ
2018.
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɟ
ɨɜɟɦɟɪɟɫɭ
ɩɨɫɥɨɜɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɇɟɪɚʁɟɭ
ɰɟɥɨɫɬɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
Ɇɨɞɟɥɚ
ɅȺɉ-ɚ

Ɇɨɞɟɥɚ
ɅȺɉ-ɚ
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ɫɜɨʁɢɧɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ
ɜɨɻɟʃɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɤɚɨɢ
ɨɛɚɜɟɡɭ
ʃɟɝɨɜɨɝ
ɪɟɞɨɜɧɨɝ
ɚɠɭɪɢɪɚʃɚ

6.1.4 ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɉɪɚɜɧɢɨɤɜɢɪɡɚ
ȾɨɧɨɲɟʃɟɈɞɥɭɤɟ ȾɨɧɟɬɚɈɞɥɭɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚȽɪɚɞɚ ʁɭɧ
ɩɪɚɜɧɢɨɤɜɢɪ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟɪɨɛɧɢɦ ɨɢɡɦɟɧɚɦɚɢ
ɨɢɡɦɟɧɚɦɚɢ ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɨɞɧɨɫɧɨ
ɪɟɡɟɪɜɚɦɚɬɪɟɛɚɞɚ ɞɨɩɭɧɚɦɚɈɞɥɭɤɟɨ ɞɨɩɭɧɚɦɚ
ɭɧɚɩɪɟɞɢɬɢ ɫɚɞɪɠɢɫɥɟɞɟʄɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
Ɉɞɥɭɤɟɨ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɟɥɟɦɟɧɬɟ:
ɪɨɛɧɢɯɪɟɡɟɪɜɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɬɚɦɨɝɞɟɨɧ ɉɪɨɰɟɞɭɪɭɧɚɛɚɜɤɟ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɪɨɛɧɢɯɪɟɡɟɪɜɢ
ɜɟʄɩɨɫɬɨʁɢ  ɪɨɛɚɩɪɨɰɟɞɭɪɭ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ
ɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɢ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɚ
ɧɚɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɤɚɞɚɫɟɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɪɨɛɧɢɦ
ɩɨɜɟɪɚɜɚɩɪɢɜɚɬɧɢɦ
ɪɟɡɟɪɜɚɦɚ
ɥɢɰɢɦɚɭɫɥɟɞ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɢ
ɩɪɨɫɬɨɪɚɤɨʁɟ
ɩɨɫɟɞɭʁɟȳɅɋ 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɭɭɫɥɨɜɟɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɟɪɨɛɟɢɡ
ɪɨɛɧɢɯɪɟɡɟɪɜɢ
ɋɢɫɬɟɦɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɪɨɛɧɢɯɪɟɡɟɪɜɢ

ɪɟɞɨɜɧɨɝɚɠɭɪɢɪɚʃɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭɜɨɻɟʃɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɤɚɨɢ
ɨɛɚɜɟɡɭʃɟɝɨɜɨɝ
ɪɟɞɨɜɧɨɝ
ɚɠɭɪɢɪɚʃɚ

Ɂɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɇɟɪɚʁɟɭ
ɰɟɥɨɫɬɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
Ɇɨɞɟɥɚ
ɅȺɉ-ɚ
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ɍɫɜɨʁɟɧɟʁɚɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɧɚɧɢɜɨɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɤɨʁɢɦɚ
ɫɟɭɜɨɞɟɦɟɯɚɧɢɡɦɢɡɚɨɬɤɥɚʃɚʃɟɨɤɨɥɧɨɫɬɢɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɭɬɢɰɚʁɚɧɚɪɚɞɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɤɪɨɡɞɚɜɚʃɟ
ɞɨɧɚɰɢʁɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɢʂɚ

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɐɢʂɈɬɤɥɨʃɟɧɟɨɤɨɥɧɨɫɬɢɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɭɬɢɰɚʁɚɧɚɪɚɞɨɪɝɚɧɚȳɅɋɤɪɨɡɞɚɜɚʃɟɞɨɧɚɰɢʁɚ

Ⱦɨɧɟɬɢɬɪɢɚɤɬɚɤɨʁɢɦɚɫɟɩɪɨɩɢɫɭʁɟɨɛɚɜɟɡɚ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢɢ
ɢɫɩɥɚɬɢɜɨɫɬɢɞɨɧɚɰɢʁɚɤɨʁɟɩɪɢɦɚȽɪɚɞɇɨɜɢ
ɋɚɞɨɛɚɜɟɡɚɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɚɫɭɤɨɛɚɢɧɬɟɪɟɫɚɢɮɨɪɦɢɪɚʃɟ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝɪɟɝɢɫɬɪɚɨɞɨɧɚɰɢʁɚɦɚɭȽɪɚɞɭ
ɇɨɜɨɦɋɚɞɭɢʃɢɯɨɜɨɦɤɨɪɢɲʄɟʃɭ

ɐɢʂɚɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɈɩɢɫɨɛɥɚɫɬɢɁɚɤɨɧɨɦɨɞɨɧɚɰɢʁɚɦɚɢɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨʁɩɨɦɨʄɢ(“ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɋɊȳ”, ɛɪ- ɢɫɩɪɢɢ“ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ”,
ɛɪ- ɞɪɡɚɤɨɧ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨʁɟɞɚɨɪɝɚɧɢʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢ– ɞɪɠɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢʁɟɞɢɧɢɰɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟʁɚɜɧɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚɢʁɚɜɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟ
ɦɨɝɭɩɪɢɦɚɬɢɞɨɧɚɰɢʁe ɭɪɨɛɢ ɨɫɢɦɞɭɜɚɧɚɢɞɭɜɚɧɫɤɢɯɩɪɟɪɚɻɟɜɢɧɚɚɥɤɨɯɨɥɧɢɯɩɢʄɚɢɩɭɬɧɢɱɤɢɯɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ ɭɫɥɭɝɚɦɚɧɨɜɰɭɯɚɪɬɢʁɚɦɚɨɞ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢɦɨɜɢɧɫɤɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ Ɇɟɻɭɬɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɧɢʁɟ ɭɪɟɻɟɧ ɧɢɡ ɩɢɬɚʃɚ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ:
ɩɪɟɰɢɡɢɪɚʃɟɞɚɫɟɩɨɞɞɨɧɚɰɢʁɨɦɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭɢɩɨɤɥɨɧɢɞɚɬɢɨɪɝɚɧɢɦɚʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢɩɪɨɩɢɫɢɜɚʃɚɭɫɥɨɜɚ ɡɚɞɚɜɚʃɟɞɨɧɚɰɢʁɚɨɪɝɚɧɭʁɚɜɧɟ
ɜɥɚɫɬɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɢɡɛɟɝɚɨ ɫɭɤɨɛ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɬʁ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɫɬ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨɫɬ ɪɚɞɚ ɨɪɝɚɧɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɯ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚɡɚɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢɢɢɫɩɥɚɬɢɜɨɫɬɢɞɨɧɚɰɢʁɚɨɪɝɚɧɢɦɚʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢɩɪɚʄɟʃɟɧɚɦɟɧɫɤɨɝɤɨɪɢɲʄɟʃɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɞɨɧɚɰɢʁɚɭ
ɫɜɚɤɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɚɨ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢʁɟɦɚ ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɤɪɨɡ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɪɟɝɢɫɬɪɚ ɤɨʁɢ ɛɢ
ɫɚɞɪɠɚɨ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɫɜɢɦ ɞɨɧɚɰɢʁɚɦɚ ɨɪɝɚɧɭ ʁɚɜɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ʃɢɯɨɜɨɦ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɇɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɚ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɞɚ ɮɢɡɢɱɤɚ ɢ
ɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚɞɚʁɭɞɨɧɚɰɢʁɟɨɪɝɚɧɢɦɚʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢɤɨʁɢɛɢɬɪɟɛɚɥɨɞɚɤɨɧɬɪɨɥɢɲɭʃɢɯɨɜɪɚɞɢɥɢɩɪɟɞɤɨʁɢɦɚɨɧɢɨɫɬɜɚɪɭʁɭɩɪɚɜɚɢ ɪɟɝɭɥɢɲɭ
ɨɛɚɜɟɡɟ Ⱦɚɜɚɨɰɢ ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟɛɢ ɦɨɝɭ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɨɜɥɚɲʄɟɧ ɩɨɥɨɠɚʁ ɞɨɞɚɬɧɟ ɩɨɜɥɚɫɬɢɰɟ ɢɥɢ ɢɡɛɟɝɚɜɚʃɟ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚɤɨɧɬɪɨɥɚȳɅɋɭɬɜɪɞɢɞɚʁɟɛɢɥɨɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬɢɭʃɢɯɨɜɨɦɪɚɞɭɈɜɚɜɪɫɬɚɭɬɢɰɚʁɚɧɟɦɨɪɚɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɭɭɭɠɟɦɫɦɢɫɥɭ
ɪɟɱɢ ʁɟɪɦɨɠɟɚɥɢɢɧɟɦɨɪɚɛɢɬɢɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚɩɪɢɜɚɬɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɨɪɝɚɧɚʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢɤɨʁɢɤɚɨɩɪɚɜɧɨɥɢɰɟɩɪɢɦɚɞɨɧɚɰɢʁɭ ɚɥɢ
ɦɨɠɟɨɡɛɢʂɧɨɧɚɪɭɲɢɬɢɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɨɪɝɚɧɚʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢɩɨɜɟɪɟʃɟʁɚɜɧɨɫɬɢɭʃɟɝɨɜɪɚɞɢɡɚɤɨɧɢɬɨɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɢɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨɩɨɫɬɭɩɚʃɟ
ɨɪɝɚɧɚɭɨɞɧɨɫɭɩɪɟɦɚɞɚɜɚɨɰɢɦɚɞɨɧɚɰɢʁɚ

ɈɛɥɚɫɬɍɩɪɚɜʂɚʃɟɞɨɧɚɰɢʁɚɦɚɤɨʁɟɩɪɢɦɚȳɅɋ

2470. страна – Броj 62
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
15. децембар 2017.

7.1.1 ɉɪɨɩɢɫɚɬɢ
ɨɛɚɜɟɡɭ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬ
ɢ
ɢɫɩɥɚɬɢɜɨɫɬ
ɢɞɨɧɚɰɢʁɚ
ɤɨʁɟɩɪɢɦɚ
Ƚɪɚɞɇɨɜɢ
ɋɚɞ

Ɋɛɪ
ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ
ɦɟɪɟ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɫɜɨʁɟɧɢɧɬɟɪɧɢɚɤɬ Ⱦɨɧɨɲɟʃɟ
ɤɨʁɢɫɚɞɪɠɢɨɛɚɜɟɡɭ ɢɧɬɟɪɧɨɝɚɤɬɤɨʁɢ
ɞɚɫɟɩɪɟɩɪɢʁɟɦɚ
ɫɚɞɪɠɢɨɛɚɜɟɡɭ
ɞɨɧɚɰɢʁɟɢɡɪɚɞɢ
ɞɚɫɟɩɪɟɩɪɢʁɟɦɚ
ɚɧɚɥɢɡɚɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɞɨɧɚɰɢʁɟɢɡɪɚɞɢ
ɢɢɫɩɥɚɬɢɜɨɫɬɢ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟɩɪɢɦɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢɢ
Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ
ɢɫɩɥɚɬɢɜɨɫɬɢ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɞɚɥɢ
ɞɨɧɚɰɢʁɚɤɨʁɟ
Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɭ
ɩɪɢɦɚȽɪɚɞɇɨɜɢ
ɞɚɬɨɦɬɪɟɧɭɬɤɭɢɦɚ ɋɚɞ
ɩɨɬɪɟɛɭɡɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ
ɞɨɧɚɰɢʁɨɦɛɟɡɨɛɡɢɪɚ
ɧɚʃɟɧɤɚɪɚɤɬɟɪ 
ɨɫɢɦɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ
ɞɨɧɚɰɢʁɟɚɧɚɥɢɡɚ
ɬɪɟɛɚɞɚɭɬɜɪɞɢɢ
ɢɫɩɥɚɬɢɜɨɫɬɞɨɧɚɰɢʁɟ
ɨɞɧɨɫɧɨɞɚɥɢɭ
ɞɨɧɚɰɢʁɢɩɨɫɬɨʁɟ
ɩɪɢɤɪɢɜɟɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɤɨʁɢɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɟɢɥɢ
ɭɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢɦɨɝɭɞɚ
ɩɪɟɜɚɡɢɻɭɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɫɚɦɟɞɨɧɚɰɢʁɟɚɤɨʁɢ
ɦɨɝɭɞɚɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɟɪɟ
Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɬ
Ɋɨɤ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ⱦɨɧɟɬɢɧɬɟɪɧɢ
Ƚɪɚɞɫɤɨɜɟʄɟ ʁɭɧ Ɂɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɚɤɬɤɨʁɢɫɚɞɪɠɢ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɨɛɚɜɟɡɭɞɚɫɟɩɪɟ ɋɚɞɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɪɢʁɟɦɚɞɨɧɚɰɢʁɟ
ɩɨɫɟɛɧɢɪɟɫɭɪɫɢ
ɢɡɪɚɞɢɚɧɚɥɢɡɚ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢɢ
ɢɫɩɥɚɬɢɜɨɫɬɢ
ɞɨɧɚɰɢʁɚɤɨʁɟ
ɩɪɢɦɚȽɪɚɞɇɨɜɢ
ɋɚɞ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɇɟɪɚʁɟɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
Ɇɨɞɟɥɚ
ɅȺɉ-ɚ

ɇɚɩɨɦɟɧɟ
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7.1.2 ɉɪɨɩɢɫɚɬɢ
ɨɛɚɜɟɡɭ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ
ɞɚɥɢ
ɩɨɫɬɨʁɢ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧ
ɢ
ɩɟɪɰɢɩɢɪɚɧ
ɢɢɥɢ
ɫɬɜɚɪɧɢ
ɫɭɤɨɛ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɩɪɢʁɟɦɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɟ

ɍɫɜɨʁɟɧɢɧɬɟɪɧɢɚɤɬ Ƚɪɚɞɫɤɨɜɟʄɟ
Ⱦɨɧɟɬɚɤɬɤɨʁɢ
Ƚɪɚɞɫɤɨɜɟʄɟ
ɤɨʁɢɫɚɞɪɠɢɨɛɚɜɟɡɭ ɞɨɧɨɫɢɚɤɬɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɢɨɛɚɜɟɡɭɞɚ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɞɚɫɟɩɪɟɩɪɢʁɟɦɚ
ɫɚɞɪɠɢɨɛɚɜɟɡɭ ɫɟɩɪɟɩɪɢʁɟɦɚ
ɋɚɞɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɟɭɬɜɪɞɢɞɚɥɢ ɞɚɫɟɩɪɟɩɪɢʁɟɦɚ ɞɨɧɚɰɢʁɟɭɬɜɪɞɢ
ɫɟɞɚɜɚɥɚɰɞɨɧɚɰɢʁɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟɭɬɜɪɞɢ ɞɚɥɢɫɟɞɚɜɚɥɚɰ
ɛɟɡɨɛɡɢɪɚɞɚɥɢʁɟ ɞɚɥɢɫɟɞɚɜɚɥɚɰ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɛɟɡ
ɩɪɚɜɧɨɢɥɢɮɢɡɢɱɤɨ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɛɟɡ
ɨɛɡɢɪɚɞɚɥɢʁɟ
ɥɢɰɟ ɧɚɥɚɡɢɭ
ɨɛɡɢɪɚɞɚɥɢʁɟ ɩɪɚɜɧɨɢɥɢ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɦɨɞɧɨɫɭ ɩɪɚɜɧɨɢɥɢ
ɮɢɡɢɱɤɨɥɢɰɟ 
ɢɩɨɥɨɠɚʁɭɭɨɞɧɨɫɭ ɮɢɡɢɱɤɨɥɢɰɟ 
ɧɚɥɚɡɢɭ
ɧɚȽɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɭ ɧɚɥɚɡɢɭ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɦ
ɫɦɢɫɥɭɞɚ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɦ
ɨɞɧɨɫɭɢ
ɩɨɥɨɠɚʁɭɭ
- Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞɜɪɲɢ ɨɞɧɨɫɭɢ
ɩɨɥɨɠɚʁɭɭ
ɨɞɧɨɫɭɧɚȽɪɚɞ
ɤɨɧɬɪɨɥɭɢɧɚɞɡɨɪ
ɧɚɞɪɚɞɨɦɞɨɧɚɬɨɪɚ ɨɞɧɨɫɭɧɚȽɪɚɞ ɇɨɜɢɋɚɞɭ
ɇɨɜɢɋɚɞɭ
ɫɦɢɫɥɭɞɚ
-Ⱦɨɧɚɬɨɪɩɪɟɞ
ɫɥɭɠɛɚɦɚɢɨɪɝɚɧɢɦɚ ɫɦɢɫɥɭɞɚ
- Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
- Ƚɪɚɞɇɨɜɢɋɚɞ
ɜɪɲɢɤɨɧɬɪɨɥɭɢ

ɢɧɟɩɨɬɪɟɛɧɨɞɚ
ɩɨɜɟʄɚʁɭɬɪɨɲɤɨɜɟ
ʃɟɧɨɝɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɂɧɬɟɪɧɢɚɤɬɬɪɟɛɚɞɚ
ɩɪɟɞɜɢɞɢɨɛɚɜɟɡɭ
ɨɞɛɢʁɚʃɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɟɭɤɨɥɢɤɨɫɟ
ɭɬɜɪɞɢɞɚɨɧɚɧɢʁɟ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɚɢɥɢɞɚɧɢʁɟ
ɢɫɩɥɚɬɢɜɚɨɞɧɨɫɧɨɞɚ
ɫɚɞɪɠɢɩɪɢɤɪɢɜɟɧɟ
ɬɪɨɲɤɨɜɟ
ʁɭɧ Ɂɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢɪɟɫɭɪɫɢ

Ɇɟɪɚɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
Ɇɨɞɟɥɚ
ɅȺɉ-ɚ
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ɨɫɬɜɚɪɭʁɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ
ɩɪɚɜɚɢɢɫɩɭʃɚɜɚ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɟɨɛɚɜɟɡɟ
-Ⱦɨɧɚɬɨɪɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɩɨɜɟɡɚɧɨɥɢɰɟɫɚ
ɧɟɤɢɦʁɚɜɧɢɦ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɨɦȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɂɧɬɟɪɧɢɚɤɬɬɪɟɛɚɞɚ
ɩɪɟɞɜɢɞɢɨɛɚɜɟɡɭ
ɨɞɛɢʁɚʃɚɞɨɧɚɰɢʁɟ
ɭɤɨɥɢɤɨɫɟɭɬɜɪɞɢɞɚ
ɩɨɫɬɨʁɟɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɫɭɤɨɛɚɢɧɬɟɪɟɫɚɭ
ɨɞɧɨɫɭɢɡɦɟɻɭ
ɞɚɜɚɨɰɚɞɨɧɚɰɢʁɟɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɜɪɲɢɤɨɧɬɪɨɥɭɢ
ɧɚɞɡɨɪɧɚɞ
ɪɚɞɨɦɞɨɧɚɬɨɪɚ
-Ⱦɨɧɚɬɨɪɩɪɟɞ
ɫɥɭɠɛɚɦɚɢ
ɨɪɝɚɧɢɦɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ
ɩɪɚɜɚɢ
ɢɫɩɭʃɚɜɚ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ
ɨɛɚɜɟɡɟ
-Ⱦɨɧɚɬɨɪ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɩɨɜɟɡɚɧɨɥɢɰɟɫɚ
ɧɟɤɢɦʁɚɜɧɢɦ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɨɦ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ
ɂɧɬɟɪɧɢɚɤɬ
ɬɪɟɛɚɞɚ
ɩɪɟɞɜɢɞɢɨɛɚɜɟɡɭ
ɨɞɛɢʁɚʃɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɟɭɤɨɥɢɤɨ
ɫɟɭɬɜɪɞɢɞɚ
ɩɨɫɬɨʁɟɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɫɭɤɨɛɚɢɧɬɟɪɟɫɚɭ
ɨɞɧɨɫɭɧɚɢɡɦɟɻɭ
ɞɚɜɚɨɰɚɞɨɧɚɰɢʁɟ
ɧɚɞɡɨɪɧɚɞɪɚɞɨɦ
ɞɨɧɚɬɨɪɚ
-Ⱦɨɧɚɬɨɪɩɪɟɞ
ɫɥɭɠɛɚɦɚɢ
ɨɪɝɚɧɢɦɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ
ɩɪɚɜɚɢ
ɢɫɩɭʃɚɜɚ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ
ɨɛɚɜɟɡɟ
-Ⱦɨɧɚɬɨɪ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɩɨɜɟɡɚɧɨɥɢɰɟɫɚ
ɧɟɤɢɦʁɚɜɧɢɦ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɨɦ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ
ɂɧɬɟɪɧɢɚɤɬ
ɬɪɟɛɚɞɚɩɪɟɞɜɢɞɢ
ɨɛɚɜɟɡɭɨɞɛɢʁɚʃɚ
ɞɨɧɚɰɢʁɟɭɤɨɥɢɤɨ
ɫɟɭɬɜɪɞɢɞɚ
ɩɨɫɬɨʁɟɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɫɭɤɨɛɚɢɧɬɟɪɟɫɚɭ
ɨɞɧɨɫɭɧɚɢɡɦɟɻɭ
ɞɚɜɚɨɰɚɞɨɧɚɰɢʁɟ
ɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ
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7.1.5 ɉɪɨɩɢɫɚɬɢ ɍɫɜɨʁɟɧɢɧɬɟɪɧɢɚɤɬ
ɤɨʁɢɫɚɞɪɠɢɨɛɚɜɟɡɭ
ɨɛɚɜɟɡɭ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝʁɚɜɧɨɝ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɤɚɨ
ʁɚɜɧɨɝ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟɛɚɡɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɚ
ɩɨɞɚɬɚɤɚɤɨʁɢɛɢ
ɤɨʁɢɛɢ
ɫɚɞɪɠɚɨɩɨɞɚɬɤɟɨ
ɫɚɞɪɠɚɨ
ɫɜɢɦɞɨɧɚɰɢʁɚɦɚɭ
ɩɨɞɚɬɤɟɨ
Ƚɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ ɢ
ɫɜɢɦ
ɞɨɧɚɰɢʁɚɦɚ ʃɢɯɨɜɨɦɤɨɪɢɲʄɟʃɭ
ɭȽɪɚɞɭ
ȳɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢʁɚɜɧɢ
ɇɨɜɨɦɋɚɞɭ ɪɟɝɢɫɬɚɪɞɨɧɚɰɢʁɚɫɟ
ɢʃɢɯɨɜɨɦ ɪɟɞɨɜɧɨɚɠɭɪɢɪɚɧɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɍɫɜɨʁɢɬɢ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɤɨʁɢɦ
ɫɟɩɪɨɩɢɫɭʁɟ
ɨɛɚɜɟɡɚ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝ
ʁɚɜɧɨɝɪɟɝɢɫɬɪɚ
ɤɚɨɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟ
ɛɚɡɟɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɤɨʁɢɛɢɫɚɞɪɠɚɨ
ɩɨɞɚɬɤɟɨɫɜɢɦ
ɞɨɧɚɰɢʁɚɦɚɭ
Ƚɪɚɞɭɇɨɜɨɦ
ɋɚɞɭ ɢʃɢɯɨɜɨɦ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ
ɢɡɪɚɞɢɬɢ
ȳɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ
ʁɚɜɧɢɪɟɝɢɫɬɚɪ
ɞɨɧɚɰɢʁɚɫɟ
ɪɟɞɨɜɧɨɚɠɭɪɢɪɚ
ɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ
Ƚɪɚɞɫɤɨɜɟʄɟ ɞɟɰɟɦɛɚɪ Ɂɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɍɫɜɨʁɟɧ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɤɨʁɢɦ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ 2018.
ɋɚɞɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɫɟɩɪɨɩɢɫɭʁɟ
ɩɨɫɟɛɧɢɪɟɫɭɪɫɢ
ɨɛɚɜɟɡɚ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝ
ʁɚɜɧɨɝɪɟɝɢɫɬɪɚ
ɤɚɨɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟ
ɛɚɡɟɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɤɨʁɢɛɢɫɚɞɪɠɚɨ
ɩɨɞɚɬɤɟɨɫɜɢɦ
ɞɨɧɚɰɢʁɚɦɚɭ
Ƚɪɚɞɭɇɨɜɨɦ
ɋɚɞɭ ɢʃɢɯɨɜɨɦ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ

Ɇɟɪɚɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
Ɇɨɞɟɥɚ
ɅȺɉ-ɚ
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Ⱦɪɭɝɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨʁɢ ɫɟ ʁɚɜʂɚ ɭ ɨɜɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ʁɟ ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɭ ɨɜɢɦ ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ ɤɨʁɚ ɛɢ ɞɨɲɥɚ ɢɥɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɬɪɟʄɢɯ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯɥɢɰɚ ɤɨʁɢɯɱɟɫɬɨɧɟɦɚɭɨɜɚɤɜɨʁɜɪɫɬɢ„ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɚɱɤɢɯɩɨɫɬɭɩɚɤɚ“ʁɟɪɧɟɩɨɫɬɨʁɟɞɪɭɝɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɟɫɬɪɚɧɟɤɨʁɟɛɢɛɢɥɟ
ɭɩɨɡɧɚɬɟɫɚɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɥɢɢɧɬɟɪɧɨɨɞɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚɢɥɢɧɟɤɟɞɪɭɝɟɢɧɫɬɚɧɰɟ ʁɟɪɫɟɭɝɥɚɜɧɨɦɫɦɚɬɪɚɞɚɡɚɬɢɦɢɥɢɧɟɦɚɩɨɬɪɟɛɟɢɥɢɧɟɦɚ
ɞɨɜɨʂɧɨɝɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɍɬɚɤɜɨʁɫɢɬɭɚɰɢʁɢɫɟɦɨɠɟɞɟɫɢɬɢɞɚɫɬɪɚɧɤɚɧɟɩɨɞɧɟɫɟɩɨɬɪɟɛɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭɚɞɚɫɟɨɞɥɭɱɢɩɨɡɢɬɢɜɧɨɢɭʃɟɧɭ
ɤɨɪɢɫɬʁɟɪɫɜɟɨɫɬɚʁɟɢɡɦɟɻɭʃɟɢɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚɤɨʁɢɧɚɨɜɚɤɜɭɜɪɫɬɭɩɨɫɬɭɩɚʃɚɦɨɠɟɛɢɬɢɩɨɞɫɬɚɤɧɭɬɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɤɨɪɭɩɬɢɜɧɢɦɦɟɯɚɧɢɡɦɢɦɚ
Ɉɜɚɤɜɚ ɜɪɫɬɚ ɪɢɡɢɤɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɨɬɤɥɨɧɢɬɢ ɭɜɨɻɟʃɟɦ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɧɚɤɪɫɧɟɩɟɪɢɨɞɢɱɧɟ ɢ ɪɟɞɨɜɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚɤɚɤɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚ
ɬɚɤɨɢɫɢɫɬɟɦɨɦɦɟɻɭɫɨɛɧɟɩɪɨɜɟɪɟɨɛɪɚɞɟɨɜɟɜɪɫɬɟɩɪɟɞɦɟɬɚɦɟɻɭɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɦɚɤɨʁɢɨɜɚɤɜɟɩɪɟɞɦɟɬɟɨɛɪɚɻɭʁɭȼɟɨɦɚʁɟɜɚɠɧɨɞɚɨɜɚɜɪɫɬɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɨɝɦɟɯɚɧɢɡɦɚɛɭɞɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚɤɚɨɩɢɫɚɧɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɤɚɤɨɛɢɫɟɢɡɛɟɝɥɨɞɚɫɟɬɚʁɦɟɯɚɧɢɡɚɦɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɢɢɩɪɟɬɜɨɪɢɭɩɪɢɬɢɫɚɤɧɚɪɚɞ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ

ɈɩɢɫɨɛɥɚɫɬɢɇɚɧɢɜɨɭȳɅɋɫɩɪɨɜɨɞɢɫɟɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɩɨɫɬɭɩɚɤɚɭɤɨʁɢɦɚɝɪɚɻɚɧɢɨɫɬɜɚɪɭʁɭɫɜɨʁɚɩɪɚɜɚɩɪɟɞɫɥɭɠɛɚɦɚɥɨɤɚɥɧɟɭɩɪɚɜɟɭɤɨʁɢɦɚ
ɩɨɫɬɨʁɢ„ɞɜɨɫɬɪɚɧɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ“ ɧɚɪɟɥɚɰɢʁɢɩɨɞɧɨɫɢɥɚɰɡɚɯɬɟɜɚ– ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɊɟɱʁɟɨɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚɭɤɨʁɢɦɚɫɟɨɞɥɭɱɭʁɟɨɩɪɚɜɢɦɚɢɨɛɚɜɟɡɚɦɚ
ɝɪɚɻɚɧɚ ɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɬɪɚɧɤɚ ɩɨɞɧɨɫɢ ɡɚɯɬɟɜ ɫɚ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɟ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤ ɞɨɧɨɫɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɚɤɬ ɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɢɤɨɪɭɩɬɢɜɧɢɪɢɡɢɰɢɤɨɞɨɜɚɤɜɟɜɪɫɬɟɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɨɝɭɫɟɩɪɨɧɚʄɢɧɚɜɢɲɟɧɢɜɨɚɇɚʁɩɪɟɩɨʁɟɞɢɧɟɩɪɨɰɟɞɭɪɟɪɨɤɨɜɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɢ
ɭɫɥɨɜɢɩɨɫɬɭɩɚɤɚɤɨʁɢɫɟɜɨɞɟɩɪɟɞɨɪɝɚɧɢɦɚȳɅɋɧɢɫɭɞɨɜɨʂɧɨɩɪɟɰɢɡɧɢɲɬɨɨɫɬɚɜʂɚɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɚɨɜɥɚɲʄɟʃɚɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɦɚɞɚɪɟɲɚɜɚʁɭɨ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɦɚ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɪɨɤɨɜɢɦɚ ɭɡ ɬɪɚɠɟʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɢ ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɢɯ ɜɪɫɬɚ ɞɨɤɚɡɚ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɩɚ ɢ ɫɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɢɫɯɨɞɢɦɚ ɭɡ
ɩɥɚʄɚʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɧɚɞɨɤɧɚɞɚ ɢɥɢ ɬɚɤɫɢ Ɍɨ ɨɬɜɚɪɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɭ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɞɚ ɫɟ ɭ ɨɜɚɤɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɢɫɬɜɚɪɧɢɭɬɢɰɚʁɫɬɪɚɧɚɤɚɧɚɫɥɭɠɛɟɧɢɤɟɞɚɭɛɪɡɚʁɭɭɫɩɨɪɟɩɪɨɰɟɞɭɪɟɢɥɢɨɞɥɭɱɟɫɚɛɟɡɩɨɬɪɟɛɧɢɯɭɫɥɨɜɚɉɪɜɢɩɪɨɛɥɟɦɫɚɨɜɨɦ
ɜɪɫɬɨɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ʁɟ ɢ ɭ ɬɨɦɟ ɲɬɨ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɟɰɢɡɧɚ ɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɚ ɥɢɫɬɚ ɨ ɤɨʁɢɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ʁɟ
ɡɚɩɪɚɜɨɪɟɱɁɛɨɝɬɨɝɚɡɚɞɚɬɚɤɫɜɚɤɟȳɅɋɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɟɢɡɪɚɞɚɭɩɭɬɫɬɜɚɩɥɚɧɚɩɨɩɢɫɚɨɜɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɚɭɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦȳɅɋɩɨɬɨɦʃɢɯɨɜɩɨɩɢɫ
ɢ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɧɚɤɨɧ ɬɨɝɚ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɨɞ ɬɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ ɬɚɦɨɝɞɟ ʁɟ ɬɨ ɧɚɪɚɜɧɨ ɦɨɝɭʄɟ ɢ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ȳɅɋ 
ɫɩɪɨɜɟɥɚɦɟɪɚɨɬɤɥɚʃɚʃɚɪɢɡɢɤɚɨɞɤɨɪɭɩɰɢʁɟɭɫɦɢɫɥɭɫɦɚʃɟʃɚɞɢɫɤɪɟɰɢʁɟɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚɨɞɧɨɫɧɨɩɪɟɰɢɡɢɪɚʃɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɢɥɢɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ
ɞɨɞɚɬɧɢɯɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɡɚɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟɩɪɟɰɢɡɢɪɚʃɚɪɨɤɨɜɚɢɡɪɚɞɟɞɨɞɚɬɧɢɯɭɩɭɬɫɬɚɜɚɢɨɛɪɚɡɚɰɚɢɫɥɢɱɧɨ

ɈɛɥɚɫɬɊɟɝɭɥɚɰɢʁɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɚɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɤɨɧɬɪɨɥɟɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɩɪɚɜɚɢɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟɨɛɚɜɟɡɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚɭɫɥɭɝɚȳɅɋ
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8.1.0 ɉɪɨɩɢɫɢɜɚʃɟ
ɨɛɚɜɟɡɟ
ɞɨɧɨɲɟʃɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚ
ɨɪɝɚɧɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɤɨʁɢɧɟɦɚʁɭ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɢɥɢ
ɨɫɚɜɪɟɦɟʃɢɜɚʃɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɝɞɟ
ɫɟɭɤɚɠɟɞɚʁɟ

Ɋɛɪ ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ
ɦɟɪɟ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ
Ⱦɨɧɟɬɢɨɩɲɬɢɚɤɬ Ⱦɨɧɟɬɢɚɤɬɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɫɜɚɤɢ ɤɨʁɢɦɫɟ
ɜɢɞɪɚɞɚɫɚ
ɨɪɝɚɧɢɦɚȽɪɚɞɚ
ɫɬɪɚɧɤɚɦɚɢɨɛɪɚɞɟ ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝ
ɩɪɨɩɢɫɭʁɟɨɛɚɜɟɡɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɞɨɧɨɲɟʃɚ
ɬɪɟɛɚɞɚɫɚɞɪɠɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ
ɧɚɱɢɧɩɨɞɧɨɲɟʃɚ
ɡɚɯɬɟɜɚɫɩɢɫɚɤ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɤɨʁɚ Ⱦɨɧɟɬɢɢɧɬɟɪɧɢ
ɫɟɞɨɫɬɚɜʂɚɭ
ɚɤɬɤɨʁɢɦɫɟ
ɩɪɢɥɨɝɭɨɤɜɢɪɧɢ
ɩɪɨɩɢɫɭʁɭ
ɪɨɤɡɚɪɟɲɚɜɚʃɟɩɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟɢɥɢ
ɡɚɯɬɟɜɭɫɬɪɚɧɤɟɬʁ ɚɤɬɢɤɨʁɢɦɚɫɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɟɪɟ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧʁɚɜɧɨɞɨɫɬɭɩɚɧɪɟɝɢɫɬɚɪɫɜɢɯɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɩɪɚɜɚɢɨɛɚɜɟɡɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɭɫɥɭɝɚɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɢʂɚ

ɐɢʂɚɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ʁɭɧ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ
ɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɦɚɪɬ Ɂɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɋɨɤ

Ƚɪɚɞɫɤɨɜɟʄɟ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɬ

ɉɨɫɟɛɧɚ
ɦɟɪɚɤɨʁɚ
ɧɢʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ
Ɇɨɞɟɥɨɦ
ɅȺɉ-ɚ

ɇɚɩɨɦɟɧɟ

ʁɚɜɧɨ
ʁɚɜɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯ 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɚɭɨɪɝɚɧɢɦɚ
ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯ 
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɭ
ɨɪɝɚɧɢɦɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ȼɚɡɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɐɢʂɉɨɜɟʄɚɧɚɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɩɪɚɜɚɢɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟɨɛɚɜɟɡɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɭɫɥɭɝɚȳɅɋ
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8.1.1 Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɩɨɬɩɭɧɭ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ
ɨɫɜɢɦ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚ
ɡɚ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ
ɩɪɚɜɚɢ
ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ
ɨɛɚɜɟɡɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɭɫɥɭɝɚɨɪɝɚɧɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ɋɚɱɢʃɟɧɢɧɚ
ɋɚɱɢɧɢɬɢ ɢɧɚ
ɋɚɱɢʃɟɧɢɧɚ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢȽɪɚɞɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ ɋɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɨɛʁɚɜʂɟɧ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɪɟɝɢɫɬɚɪɫɜɢɯ
ɨɛʁɚɜɢɬɢ ɪɟɝɢɫɬɚɪ ɋɚɞɚ ɨɛʁɚɜʂɟɧ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɜɢɯɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚ- ɪɟɝɢɫɬɚɪɫɜɢɯ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚ
ɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɩɪɚɜɚɢ ɡɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɬɢɜɧɢɯ
ɨɛɚɜɟɡɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɩɪɚɜɚɢɨɛɚɜɟɡɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚ
ɭɫɥɭɝɚɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚɭɫɥɭɝɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɢɡ
ɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚ
ɩɪɚɜɚɢɨɛɚɜɟɡɚ
ɢɡɜɨɪɧɢɯɢ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɢɡ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɩɨɜɟɪɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɧɢɯɢ
ɭɫɥɭɝɚɨɪɝɚɧɚ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ 
ɩɨɜɟɪɟɧɢɯ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ 
ɋɚɞɚ ɢɡ
Ɋɟɝɢɫɬɚɪɫɚɞɪɠɢ
ɨɩɢɫɩɪɚɜɧɢɨɫɧɨɜ Ɋɟɝɢɫɬɚɪɫɚɞɪɠɢ ɢɡɜɨɪɧɢɯɢ
ɩɨɜɟɪɟɧɢɯ
ɮɚɡɟɢɪɨɤɨɜɟɡɚ
ɨɩɢɫɩɪɚɜɧɢ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ 
ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟɤɚɨɢ ɨɫɧɨɜɮɚɡɟɢ
ɨɛɪɚɫɰɟɡɚɯɬɟɜɚ
ɪɨɤɨɜɟɡɚ
Ɋɟɝɢɫɬɚɪ

ɩɨɬɪɟɛɧɨɡɚ ɪɨɤɨɜɟɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɨɫɚɜɪɟɦɟʃɭʁɭɜɟʄ
ɨɪɝɚɧɟȽɪɚɞɚ ɢɭɫɥɨɜɟɩɨɫɬɭɩɤɚ. ɞɨɧɟɬɟɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɪɚɞɢ
ɤɨʁɢɢɦɚʁɭ
ɨɫɚɜɪɟɦɟʃɢɜɚʃɚ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɚʃɚɡɚ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɨɪɝɚɧɟȽɪɚɞɚɤɨʁɢ
ɜɟʄɢɦɚʁɭɞɨɧɟɬɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟɚɥɢɫɭ
ɢɫɬɟɭ
ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭ
ɡɚɫɬɚɪɟɥɟ
ɞɟɰɟɦɛɚɪ
2018.
(30 ɞɚɧɚɩɨ
ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɭ
ɫɜɢɯ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ
ɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɚ

Ɂɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧ
ɢɤȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ʁɟɞɨɧɟɨ
ɍɩɭɬɫɬɜɨɨ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɭɢ
ɧɚɱɢɧɭɪɚɞɚ
ɭ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬ
ɢɜɧɢɦ
ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ
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ɤɨʁɢɦɚ ɫɟɤɨɪɢɫɧɢɤ
ɭɫɥɭɝɟɨɛɪɚʄɚ
ɨɪɝɚɧɭɫɥɭɠɛɢȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɫɚ
ɩɨɩɢɫɨɦɩɨɬɪɟɛɧɟ
ɩɪɚɬɟʄɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ɉɞɪɟɻɟɧɚ
ɫɥɭɠɛɚɥɢɰɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɡɚɜɨɻɟʃɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɚ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ
ɨɛɚɜɟɡɚɪɟɞɨɜɧɨɝ
ɚɠɭɪɢɪɚʃɚɪɟɝɢɫɬɪɚ

ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟɤɚɨ
ɢɨɛɪɚɫɰɟɡɚɯɬɟɜɚ
ɤɨʁɢɦɚɫɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɭɫɥɭɝɟ
ɨɛɪɚʄɚ
ɨɪɝɚɧɭɫɥɭɠɛɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚɫɚɩɨɩɢɫɨɦ
ɩɨɬɪɟɛɧɟɩɪɚɬɟʄɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ɉɞɪɟɻɢɜɚʃɟ
ɫɥɭɠɛɟɥɢɰɚ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɡɚ
ɜɨɻɟʃɟɪɟɝɢɫɬɪɚ
ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɨɛɚɜɟɡɭ ɪɟɞɨɜɧɨɝ
ɚɠɭɪɢɪɚʃɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɚ

ɫɚɞɪɠɢɨɩɢɫ
ɩɪɚɜɧɢɨɫɧɨɜ
ɮɚɡɟɢɪɨɤɨɜɟ
ɡɚɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ
ɤɚɨɢɨɛɪɚɫɰɟ
ɡɚɯɬɟɜɚɤɨʁɢɦɚ
ɫɟɤɨɪɢɫɧɢɤ
ɭɫɥɭɝɟɨɛɪɚʄɚ
ɨɪɝɚɧɭɫɥɭɠɛɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚɫɚ
ɩɨɩɢɫɨɦ
ɩɨɬɪɟɛɧɟ
ɩɪɚɬɟʄɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ɉɞɪɟɻɟɧɚ
ɫɥɭɠɛɚɥɢɰɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɡɚ
ɜɨɻɟʃɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɚ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ
ɨɛɚɜɟɡɚ
ɪɟɞɨɜɧɨɝ
ɚɠɭɪɢɪɚʃɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɚ
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Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɐɢʂɚɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɟɪɟ

Ⱥɤɬɬɪɟɛɚɞɚɫɚɞɪɠɢ
ɫɥɟɞɟʄɟɟɥɟɦɟɧɬɟ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɭ
ɨɞɚɛɢɪɚ
ɛɪɨʁɚɜɪɫɬɟɬɢɩɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɤɨʁɢʄɟ
ɛɢɬɢɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚʃɢɯɨɜɢɦ
ɛɪɨʁɟɦɛɪɨʁɟɦ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚɤɨʁɢɢɯ
ɨɛɪɚɻɭʁɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɦ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɦɚ

Ɋɛɪ ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ
ɦɟɪɟ

8.3.1 ɍɫɜɨʁɢɬɢ
ɢɧɬɟɪɧɢɚɤɬ
ɤɨʁɢɦɫɟ
ɪɟɝɭɥɢɲɭ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢ
ɜɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ
ɩɪɚɜɚɢ
ɨɛɚɜɟɡɚ
ɍɫɜɨʁɢɬɢ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨ
ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɭ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɫɜɨʁɟɧ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨ
ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɭ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ƚɪɚɞɫɤɨɜɟʄɟ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɬ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɇɚɩɨɦɟɧɟ

ɞɟɰɟɦɛɚɪ Ɂɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ Ɇɟɪɚʁɟɭ
2018.
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ ɰɟɥɨɫɬɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
ɩɨɫɟɛɧɢ
Ɇɨɞɟɥɚ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɅȺɉ-ɚ

Ɋɨɤ

ɍɫɜɨʁɟɧɟɢɧɬɟɪɧɟɩɪɨɰɟɞɭɪɟɤɨʁɢɦɚɫɟɪɟɝɭɥɢɲɟɫɢɫɬɟɦɤɨɧɬɪɨɥɟɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ Ɋɚɞɧɚɝɪɭɩɚɡɚ
ɍɰɟɥɢɧɢɚɠɭɪɢɪɚɧɪɟɝɢɫɬɚɪ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɩɪɚɜɚɢɨɛɚɜɟɡɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɢɡɪɚɞɭɅȺɉ-ɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɚɭɨɪɝɚɧɢɦɚ
ɭɫɥɭɝɚɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚɞɚʁɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɞɚɫɟ
ɚɠɭɪɢɪɚɪɟɝɢɫɬɚɪ
ɚɞɦɢɧɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɢʂɚ

ɐɢʂɍɧɚɩɪɟɻɟɧɫɢɫɬɟɦɤɨɧɬɪɨɥɟɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɩɪɨɰɟɞɭɪɚɡɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɩɪɚɜɚɢɨɛɚɜɟɡɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɭɫɥɭɝɚ
ɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
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ɂɡɪɚɞɢɬɢ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɨ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɨ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨʁ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɬɪɟɛɚɞɚ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨʁ
ɤɨɧɬɪɨɥɢ
ɛɭɞɟɞɨɫɬɭɩɚɧɭ
ɨɪɝɚɧɢɦɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɫɤɥɚɞɭ
ɫɚɩɪɨɩɢɫɢɦɚɤɨʁɢ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɡɚɲɬɢɬɭ
ɩɨɞɚɬɚɤɚɨɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɍɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ

8.3.3 ɍɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɢɧɬɟɪɧɢɦ
ɚɤɬɨɦ
ɢɡɪɚɞɢɬɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɨ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨʁ
ɤɨɧɬɪɨɥɢ

ɂɡɪɚɻɟɧ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɨ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨʁ
ɤɨɧɬɪɨɥɢ

ɍɫɜɨʁɢɬɢɩɥɚɧɚɢ ɍɫɜɨʁɟɧɩɥɚɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɩɪɨɝɪɚɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ

ɍɫɜɨʁɟɧɩɥɚɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɤɨɧɬɪɨɥɟ

ɤɨɧɬɪɨɥɟɢɫɥɢɱɧɨ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚɬɪɟɛɚ
ɞɚɨɫɢɝɭɪɚ
ɪɟɞɨɜɧɨɫɬ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɭɦɢɱɧɨɫɬɭ
ɨɞɚɛɢɪɭɩɪɟɞɦɟɬɚɡɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɭɤɚɤɨɛɢɫɟ
ɢɡɛɟɝɥɟɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɭɫɚɦɨɦɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ

8.3.2 ɍɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɢɧɬɟɪɧɢɦ
ɚɤɬɨɦ
ɭɫɜɨʁɢɬɢ
ɝɨɞɢɲʃɢ
ɩɥɚɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ

ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɭɫɥɭɝɚɨɪɝɚɧɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ ɤɪɨɡ
ɤɨɧɬɪɨɥɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ

Ƚɪɚɞɫɤɨɜɟʄɟ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ƚɪɚɞɫɤɨɜɟʄɟ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ɂɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɇɟɪɚʁɟɭ
ɰɟɥɨɫɬɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
Ɇɨɞɟɥɚ
ɅȺɉ-ɚ

ɞɟɰɟɦɛɚɪ Ɂɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ Ɇɟɪɚʁɟ
2019.
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
ɩɨɫɟɛɧɢ
Ɇɨɞɟɥɚ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɅȺɉ-ɚ

ʁɭɧ
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Ɉɩɢɫɨɛɥɚɫɬɢɋɜɚɤɢɩɪɨɰɟɫɤɨʁɢʁɟɬɚɤɜɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚɞɚɭʃɟɦɭɨɪɝɚɧʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢɜɪɲɢɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭʁɚɜɧɢɯɪɟɫɭɪɫɚɩɨɛɢɥɨɤɨɦɨɫɧɨɜɭɢɭ
ɱɟɦɭɝɨɞɞɚɫɟɬɢɪɟɫɭɪɫɢɨɝɥɟɞɚʁɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɪɢɡɢɤɡɚɧɚɫɬɚɧɚɤɤɨɪɭɩɰɢʁɟɂɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɞɚȳɅɋɢɦɚʁɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɞɚɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭɢɩɪɭɠɚʁɭ
ɩɨɦɨʄɥɨɤɚɥɧɨɦɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭɩɨɫɟɛɧɨɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭɤɨʁɟɩɪɢɩɚɞɚɨɫɟɬʂɢɜɢɦɝɪɭɩɚɦɚɜɟɨɦɚʁɟɜɚɠɧɨɞɚɩɪɨɰɟɫɞɨɞɟɥɟɨɜɟɜɪɫɬɟɩɨɦɨʄɢɛɭɞɟ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɧɚɧɚɱɢɧɞɚɫɟɢɡɛɟɝɧɟɞɚɨɜɚɫɪɟɞɫɬɜɚɚ ɡɚɜɪɲɟɭɪɭɤɚɦɚɨɧɢɯɤɨʁɢʃɢɦɚɭɩɪɚɜʂɚʁɭ ɧɚ ɛɢɥɨɤɨʁɢɧɚɱɢɧ ɢɛ ɡɚɜɪɲɟɭɪɭɤɚɦɚɨɧɢɯ
ɤɨʁɢ ɧɟ ɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭ ɭɫɥɨɜɟ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɻɭ ɭ ɤɪɭɝɭ ɥɢɰɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɨɜɚɤɜɚ ɜɪɫɬɚ ɩɨɦɨʄɢ ɧɚɦɟʃɟɧɚ Ɉɜɭ ɨɛɥɚɫɬ ʁɟ ɜɪɥɨ ɬɟɲɤɨ
ʁɟɞɧɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚɬɢ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɨɩɲɬɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɫɜɚɤɚ ȳɅɋ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢɦɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɨɞɥɭɱɭʁɟɤɨʁɟɫɭɬɨɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟɢɤɨʁɢɫɭɬɨɧɚɱɢɧɢɡɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɩɨɦɨʄɢɁɛɨɝɬɨɝɚɅȺɉɬɪɟɛɚɞɚɩɪɟɞɜɢɞɢɦɟɯɚɧɢɡɚɦɭɨɤɜɢɪɭ
ɤɨɝɚ ɫɜɚɤɚ ȳɅɋ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɟ ɢ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɨɜɟ ɩɪɨɰɟɫɟ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɭɫɜɨʁɟɢɡɦɟɧɟ ɨɧɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ȳɅɋ ɤɨʁɢ ɪɟɝɭɥɢɲɭ ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɞɟɥɟ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɨɦɨʄɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɩɨɬɩɭɧɚ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ʁɚɫɧɢɯ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɞɨɞɟɥɟ ɩɨɦɨʄɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɤɚɨ ɢ ɭɫɤɥɚɻɟɧɨɫɬ ɨɜɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɫɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ȳɅɋ ɱɢɦɟ ɫɟ ɫɦɚʃɭʁɟ
ɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɚ ɦɨʄ ɭ ɞɨɧɨɲɟʃɭ ɨɞɥɭɤɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɝɪɭɩɟ ɢ ɤɚɞɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɤɨɧɤɭɪɫɢ ɡɚ ɞɨɞɟɥɭ ɩɨɦɨʄɢ Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɨ ɞɚ
ɨɫɬɜɚɪɟʃɟ ɨɜɟɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɢɦɚɡɚɰɢʂɧɟɝɪɭɩɟɪɚɡɥɢɱɢɬɟɜɪɫɬɟɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯɝɪɭɩɚɤɨʁɟɭɝɥɚɜɧɨɦɢɦɚʁɭɫɜɨʁɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚɢ
ɞɪɭɝɟ ɦɨɞɟɥɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɥɨɤɚɥɧɢ ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɫɤɢ ɩɥɚɧ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɨʁɚɱɚ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢɡɦɟɻɭ ȳɅɋ ɢ ɨɜɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɤɪɨɡ

ɈɛɥɚɫɬɊɚɡɜɨʁɩɪɨɝɪɚɦɚɩɨɦɨʄɢɢɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢɡɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚɨɫɨɛɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɢɡɚɡɚɲɬɢɬɭɩɪɚɜɚɨɫɟɬʂɢɜɢɯ
ɝɪɭɩɚ

ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬɢɢ
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɟɢɞɚʂɟ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɟɭ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɫɤɟ
ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɟ
ɤɪɢɜɢɱɧɟɢɞɪɭɝɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ 
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ɋɜɟɨɞɥɭɤɟɨɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɢɢɥɢɰɢʂɧɢɦɝɪɭɩɚɦɚɡɚɤɨʁɟɫɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟɞɨɞɟɥɚɩɨɦɨʄɢɭɫɚɝɥɚɲɟɧɢɫɭɫɚɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦɢ
ɪɚɡɜɨʁɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɢɥɢɫɚɞɪɭɝɢɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚɤɨʁɢʁɟɞɢɧɢɰɢɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɩɪɨɩɢɫɭʁɭɨɛɚɜɟɡɟ
ɞɚɫɩɪɨɜɨɞɟɨɜɚɤɜɟɜɪɫɬɟɩɨɫɬɭɩɚɤɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɢʂɚ

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɚɧɚɥɢɡɟɭɫɚɝɥɚɲɟɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɞɨɞɟɥɭɩɨɦɨʄɢɫɚ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦɢɪɚɡɜɨʁɧɢɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɢɥɢ
ɫɚɞɪɭɝɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ
ɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭɤɨʁɢȽɪɚɞɭ
ɇɨɜɨɦɋɚɞɭ ɩɪɨɩɢɫɭʁɭɨɛɚɜɟɡɟɞɚ
ɫɩɪɨɜɨɞɟɨɜɚɤɜɟɜɪɫɬɟɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɐɢʂɚɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɐɢʂ  ɋɦɚʃɟʃɟ ɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɢɯ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɢ ɨɪɝɚɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɢɡɛɨɪɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɢɢɥɢɰɢʂɧɢɯɝɪɭɩɚɡɚɤɨʁɟɫɟɫɩɪɨɜɨɞɢɞɨɞɟɥɚɩɨɦɨʄɢ

ɇɚɤɨɧ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ȳɅɋ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢ ɞɚ ɥɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɤɚɤɚɜ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɩɪɚɜɧɢɨɤɜɢɪɧɚɧɢɜɨɭȳɅɋɤɨʁɢɪɟɝɭɥɢɲɟɬɟɩɪɨɰɟɫɟ ɧɚɩɪɢɦɟɪɞɚɥɢɩɨɫɬɨʁɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɩɪɚɜɢɥɧɢɰɢɨɞɥɭɤɟɭɩɭɬɫɬɜɚ ɢɤɚɤɜɚʁɟɩɪɚɤɫɚɭ
ɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɫɚɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɪɢɡɢɤɚɨɞɤɨɪɭɩɰɢʁɟɈɫɢɦɬɨɝɚɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢɢɥɢɭɧɚɩɪɟɞɢɬɢɩɪɨɰɟɞɭɪɟɪɚɫɩɨɞɟɥɟɫɪɟɞɫɬɚɜɚɧɚɧɚɱɢɧ
ɞɚɡɚɬɨɛɭɞɭɨɞɝɨɜɨɪɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟɤɨʁɟʄɟɢɦɚɬɢɫɜɨʁɟɩɪɚɜɢɥɧɢɤɟɨɪɚɞɭɱɢʁɢʄɟɱɥɚɧɨɜɢɛɢɬɢɩɨɞɜɪɝɧɭɬɢɦɟɯɚɧɢɡɦɢɦɚɡɚɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟɫɭɤɨɛɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɤɨʁɟʄɟʁɚɜɧɨɨɛʁɚɜʂɢɜɚɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɟɨɫɜɨɦɪɚɞɭɢɧɚɱɢʁɟʄɟɨɞɥɭɤɟɩɨɫɬɨʁɚɬɢɩɪɚɜɨɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɠɚɥɛɟɨɞɧɨɫɧɨɜɢɲɟɫɬɟɩɟɧɨɫɬɭ
ɞɨɧɨɲɟʃɭɤɨɧɚɱɧɟɨɞɥɭɤɟ

ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɨɜɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɭɞɪɭɠɟʃɚɭɪɚɞɤɨɦɢɫɢʁɚɭɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɤɨɧɬɪɨɥɭɩɪɨɰɟɫɚɢɬɪɨɲɟʃɚɞɨɞɟʂɟɧɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɬɚɤɨɞɚʂɟ ɂɚɤɨɫɟɅȺɉɭɝɥɚɜɧɨɦɨɞɧɨɫɢɧɚɨɪɝɚɧɟɢɫɥɭɠɛɟȳɅɋʁɟɞɚɧɨɞɰɢʂɟɜɚɨɜɨɝɞɨɤɭɦɟɧɬɚɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɟɢɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟɢ
ɛɨʂɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚɥɨɤɚɥɧɢɯɚɤɬɟɪɚɧɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
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ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ

9.1.1 ɋɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɚɧɚɥɢɡɭ
ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚ
ɞɨɞɟɥɭɩɨɦɨʄɢ
ɫɚɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ
ɢɪɚɡɜɨʁɧɢɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ ɢɥɢɫɚ
ɞɪɭɝɢɦ
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚɞɨɤ
ɭɦɟɧɬɢɦɚɧɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɧɢɜɨɭɤɨʁɢ
Ƚɪɚɞɭɇɨɜɨɦ
ɋɚɞɭ ɩɪɨɩɢɫɭʁɭ
ɨɛɚɜɟɡɟɞɚ
ɫɩɪɨɜɨɞɟ
ɨɜɚɤɜɟɜɪɫɬɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

Ɋɛɪ
ɦɟɪɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɡɜɪɲɟɧɚ
ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɚɚɧɚɥɢɡɚ Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɨɫɬ
ɤɨʁɚɬɪɟɛɚɞɚ
ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɨɫɬ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚ
ɭɬɜɪɞɢɞɚɥɢɫɭ
ɞɨɞɟɥɭɩɨɦɨʄɢɫɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚ
ɞɨɫɚɞɚɲʃɢ
ɞɨɞɟɥɭɩɨɦɨʄɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚɞɨɞɟɥɭ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦɢ
ɫɚɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦɢ
ɩɨɦɨʄɢɭɫɚɝɥɚɲɟɧɢ ɪɚɡɜɨʁɧɢɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚɢɥɢ ɪɚɡɜɨʁɧɢɦ
ɫɚɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ
ɫɚɞɪɭɝɢɦ
ɪɚɡɜɨʁɧɢɦ
ɢɥɢɫɚɞɪɭɝɢɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚȽɪɚɞɚ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚɧɚ
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚɧɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɢɥɢɫɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɧɢɜɨɭ
ɞɪɭɝɢɦ
ɧɢɜɨɭ
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚɞɨɤɭɦɟɧ
ɬɢɦɚɤɨʁɢȽɪɚɞɭ
ɇɨɜɨɦɋɚɞɭ
ɩɪɨɩɢɫɭʁɭɨɛɚɜɟɡɟ
ɞɚɫɩɪɨɜɨɞɟɨɜɚɤɜɟ
ɜɪɫɬɟɩɨɫɬɭɩɚɤɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɟɪɟ

Ɋɨɤ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɞɟɰɟɦɛɚɪ Ɂɚ
ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢ 2018.
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɋɚɞɚ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɬ
Ɇɟɪɚʁɟɭ
ɰɟɥɨɫɬɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
ɆɨɞɟɥɚɅȺɉ-ɚ

ɇɚɩɨɦɟɧɟ
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9.3.1 ɉɪɨɩɢɫɚɬɢ
ɨɛɚɜɟɡɭɞɚɫɟ
ɫɜɢɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ʁɚɜɧɨ
ɨɛʁɚɜʂɭʁɭɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ
ɤɨʁɢ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ
ɩɨɞɚɬɚɤɚɨ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ

Ɋɛɪ ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ
ɦɟɪɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɛɚɜɟɡɚ
ȳɚɜɧɨɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɚɜɧɨ ɧɚʁɦɚʃɟɫɥɟɞɟʄɢɯ
ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ
ɟɥɟɦɟɧɚɬɚɩɨɡɢɜɚ
ɧɚʁɦɚʃɟɫɥɟɞɟʄɢɯ ɭɫɥɨɜɚɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ
ɟɥɟɦɟɧɚɬɚɩɨɡɢɜɚ ɢɦɟɪɢɥɚɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɭɫɥɨɜɚɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɩɨɦɨʄɢɧɚɱɢɧɚ
ɢɦɟɪɢɥɚɡɚɞɨɞɟɥɭ ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ
ɩɨɦɨʄɢɧɚɱɢɧɚ
ɡɚɯɬɟɜɚɩɪɢʁɚɜɚɧɚ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɢɩɨɬɪɟɛɧɭ
ɡɚɯɬɟɜɚɩɪɢʁɚɜɚɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ
ɤɨɧɤɭɪɫɢɩɨɬɪɟɛɧɭ ɢɦɟɧɚɢɮɭɧɤɰɢʁɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ
ɥɢɰɚɱɥɚɧɨɜɚ
ɢɦɟɧɚɢɮɭɧɤɰɢʁɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟɤɨʁɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɟɪɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɬ

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

Ɋɨɤ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɇɟɪɚʁɟɭ
ɰɟɥɨɫɬɢɩɪɟɭɡɟɬɚ
ɢɡɆɨɞɟɥɚ
ɅȺɉ-ɚ

ɇɚɩɨɦɟɧɟ

Ⱦɨɧɨɲɟʃɟɞɜɚɚɤɬɚɤɨʁɢɦɚɫɟɩɪɨɩɢɫɭʁɟ
ɨɛɚɜɟɡɚɞɚɫɟɫɜɢɟɥɟɦɟɧɬɢɩɪɨɝɪɚɦɚʁɚɜɧɨ
ɨɛʁɚɜʂɭʁɭɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɨɩɢɫɢɦɚɤɨʁɢ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɡɚɲɬɢɬɭɩɨɞɚɬɚɤɚɨɥɢɱɧɨɫɬɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɧɟɡɚɜɢɫɧɟɤɨɦɢɫɢʁɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚɧɚɞɡɨɪɧɚɞɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɞɨɞɟɥɭɩɨɦɨʄɢɭɱɢʁɢɫɚɫɬɚɜ
ɛɢɛɢɥɢɭɤʂɭɱɟɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɨɫɟɬʂɢɜɢɯɝɪɭɩɚ

ɐɢʂɚɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ȳɚɜɧɨ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ ɞɟɰɟɦɛɚɪ Ɂɚ
ɞɨɫɬɭɩɧɢɫɜɢ ɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢ 2018.
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ
ɞɟɱɢʁɭɡɚɲɬɢɬɭ
ɨɜɟɦɟɪɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚ
ɧɢɫɭ
ɞɨɞɟɥɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɦɨʄɢɭ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ
ɤɨʁɢ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ
ɩɨɞɚɬɚɤɚɨ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ

ȳɚɜɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɫɜɢɟɥɟɦɟɧɬɢɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɞɨɞɟɥɭɩɨɦɨʄɢɭɫɤɥɚɞɭ
ɫɚɩɪɨɩɢɫɢɦɚɤɨʁɢɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɡɚɲɬɢɬɭɩɨɞɚɬɚɤɚɨɥɢɱɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɢʂɚ

ɐɢʂɉɨɜɟʄɚɧɚɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɭɩɪɨɰɟɫɭɞɨɞɟɥɟɩɨɦɨʄɢ
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9.3.2 Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɚ
ɧɟɡɚɜɢɫɧɟ
ɧɟɡɚɜɢɫɧɚɄɨɦɢɫɢʁɟ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ ɡɚɧɚɞɡɨɪɧɚɞ
ɋɚɞɚɡɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦ
ɧɚɞɡɨɪɧɚɞ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɞɨɞɟɥɭ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦ ɩɨɦɨʄɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚ
ɞɨɞɟɥɭ
ɩɨɦɨʄɢɭ
ɱɢʁɢɫɚɫɬɚɜɛɢ
ɛɢɥɢ
ɭɤʂɭɱɟɧɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɨɫɟɬʂɢɜɢɯ
ɝɪɭɩɚ

ɥɢɰɚɱɥɚɧɨɜɚ
ɤɨɦɢɫɢʁɟɤɨʁɚ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɭɭ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɪɚɧɝ
ɥɢɫɬɟɢɢɡɧɨɫɟ
ɞɨɞɟʂɟɧɟɩɨɦɨʄɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɟɨ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ
ɩɨɫɬɭɩɤɚɤɨɧɤɭɪɫɚ
ȾɨɧɨɲɟʃɟɈɞɥɭɤɟɨ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɚ
ɢɡɛɨɪɭɱɥɚɧɨɜɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟɡɚɧɚɞɡɨɪɢ ɧɚɞɡɨɪ
ɞɟɥɨɤɪɭɝɭɪɚɞɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟ

ɭɱɟɫɬɜɭʁɭɭɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɪɚɧɝɥɢɫɬɟɢɢɡɧɨɫɟ
ɞɨɞɟʂɟɧɟɩɨɦɨʄɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɟɨ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ
ɩɨɫɬɭɩɤɚɤɨɧɤɭɪɫɚ
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Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ʁɭɧ Ɂɚ
ɉɨɫɟɛɧɚɦɟɪɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɤɨʁɚɧɢʁɟ
ɋɚɞɚ
ɨɜɟɦɟɪɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ
ɧɢɫɭ
ɆɨɞɟɥɨɦɅȺɉ-ɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
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Ⱦɪɭɝɢ ɜɟɨɦɚ ɜɚɠɚɧ ʁɚɜɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɨʁɢ ɛɢ ȳɅɋ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɲɬɢɬɟ ɢ ɩɨɞɫɬɢɱɭ ɤɪɨɡ ɫɜɨʁɚ ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɞɚɜɚʃɚ ɬɢɱɟ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ʁɚɜɧɨɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤɪɨɡ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɚɤɨ ʁɟ ɬɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ʁɚɜɧɨɦ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɭ ɢ
ɦɟɞɢʁɢɦɚ(“ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ”, ɛɪi 12/16 - ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɬɭɦɚɱɟʃɟ ɢɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦɨɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɩɪɨʁɟɤɚɬɚɡɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ
ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ (“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ   Ɉɜɚ ɨɛɥɚɫɬ ʁɟ ɞɨ ɫɚɞɚ ɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɢɡɚɡɢɜɚɥɚ ɛɪɨʁɧɟ
ɤɨɧɬɪɨɜɟɪɡɟɩɪɨɛɥɟɦɟɢɫɭɦʃɟɭɜɟɡɢɫɚɬɢɦɞɚɥɢɨɪɝɚɧɢʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢɩɚɢȳɅɋɤɚɨɜɟɨɦɚɜɚɠɚɧɞɟɨɰɟɥɨɝɩɪɨɰɟɫɚɧɚɩɪɚɜɢɧɚɱɢɧɪɚɫɩɢɫɭʁɭ
ɢɫɩɪɨɜɨɞɟʁɚɜɧɟɤɨɧɤɭɪɫɟɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɨɞɧɨɫɧɨɞɚɥɢɫɟɛɭʇɟɬɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɪɢɫɬɟɡɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟʁɚɜɧɨɝɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɢɥɢɡɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɟɫɚɦɢɯɨɪɝɚɧɚȳɅɋɨɞɪɟɻɟɧɢɯɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯɨɩɰɢʁɚɢɥɢɨɞɪɟɻɟɧɢɯɦɟɞɢʁɚɩɨɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɨɫɧɨɜɚɦɚɛɥɢɫɤɢɯɩɨʁɟɞɢɧɰɢɦɚɢɥɢɨɪɝɚɧɢɦɚ
ȳɅɋɁɛɨɝɜɟɥɢɤɟɜɚɠɧɨɫɬɢɢɭɬɢɰɚʁɚɤɨʁɟɢɦɚʁɭɦɟɞɢʁɢɤɚɨɢɡɛɨɝɫɧɚɠɧɢɯɤɨɪɭɩɬɢɜɧɢɯɪɢɡɢɤɚɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢȳɅɋɛɢɬɪɟɛɚɥɨɩɨɫɟɛɧɭɩɚɠʃɭ
ɭɫɜɨʁɢɦɅȺɉ-ɨɜɢɦɚɞɚɩɨɫɜɟɬɟɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɧɚɧɚɱɢɧɤɚɤɨʁɟɬɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɭɆɨɞɟɥɭɤɚɨɢɞɚɞɪɭɝɟɧɚɱɢɧɟɤɨʁɟȳɅɋɛɭɞɭɫɦɚɬɪɚɥɟɡɚɫɯɨɞɧɨ
ɭɫɤɥɚɞɭɫɚɫɜɨʁɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɚɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɦɚ

ɉɪɟɦɚɁɚɤɨɧɭɨɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ(“ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ”, ɛɪ ɢɍɪɟɞɛɢɨɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɡɚɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚɢɥɢɧɟɞɨɫɬɚʁɭʄɟɝɞɟɥɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦa ɨɞ ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤɨʁɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɭɞɪɭɠɟʃɚ (“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ   ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɦɚ ɛɪɨʁɧɢɦ
ɡɚɤɨɧɢɦɚɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɫɟɤɬɨɪɢɦɚɨɛɥɚɫɬɢɦɚɨɞɧɨɫɧɨ ɪɟɫɨɪɢɦɚȳɅɋɫɭɨɪɝɚɧɢʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢɤɨʁɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɩɪɨʁɟɤɬɟɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɝɪɚɻɚɧɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɂɚɤɨ ɫɟ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɞɨɫɬɚ ɭɱɢɧɢɥɨ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɩɨɜɟʄɚʃɚ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢʁɚɱɚʃɚɫɢɫɬɟɦɚɤɨɧɬɪɨɥɟɢɫɦɚʃɟʃɚɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɢɯɨɜɥɚɲʄɟʃɚɫɜɢɯɨɪɝɚɧɚʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢɢɡɚɡɨɜɢɤɨʁɢɩɨɫɬɨʁɟɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɭɜɟɤ ɢ ɢɡɧɨɜɚ ɧɨɜɟ ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɩɪɚɬɟ ɟɜɨɥɭɰɢʁɭ „ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɢɯ“ ɮɨɪɦɢ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ʁɚɜɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɝɪɚɻɚɧɚ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ʁɚɜɧɨɝ ɜɟʄ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɧɚ ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɟ ɨɜɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɭɞɪɭɠɟʃɚɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɨɪɝɚɧɚɤɨʁɢɪɚɫɩɨɥɚɠɭɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɉɪɟɜɟɧɰɢʁɚɤɨɪɭɩɰɢʁɟɫɟɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɦɨɠɟɨɫɬɜɚɪɢɬɢɩɪɟɫɜɟɝɚ
ɞɚʂɢɦʁɚɱɚʃɟɦɬɪɚɧɫɩɚɪɟɬɧɨɫɬɢɰɟɥɨɤɭɩɧɨɝɩɪɨɰɟɫɚɤɚɨɢʁɚɱɚʃɟɦɢɧɬɟɪɧɢɯ„ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɯɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ“ ɫɜɚɤɟȳɅɋɤɨʁɢɦɨɝɭɢɬɪɟɛɚɞɚɫɩɪɟɱɟ
ɧɚɫɬɚɧɚɤɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬɢɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚɢɤɨɪɭɩɰɢʁɟ

Ɉɩɢɫ ɨɛɥɚɫɬɢ Ɉɫɢɦ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɨɩɢɫɚɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɡɚ ɰɢʂ ʁɚɱɚʃɟ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɤɨɯɟɡɢʁɟ ɤɪɨɡ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɭ ɩɨɦɨʄ ɢ
ɩɨɞɪɲɤɭ ɥɢɰɢɦɚ ɤɨʁɚ ɡɛɨɝ ɥɢɱɧɢɯ ɢɥɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɩɨɫɟɛɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɩɨɦɨʄɢ ȳɅɋ ɢɡ ʁɚɜɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡ ɫɜɨʁɢɯ
ɛɭʇɟɬɚ ɩɨ ɪɚɡɧɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɜɪɲɟ ɢ ɪɟ-ɚɥɨɤɚɰɢʁɭ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɤɨʁɢ ɡɚ ɰɢʂ ɢɦɚʁɭ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɢɥɢ
ɡɚɲɬɢɬɭʁɚɜɧɢɯɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɋɨɛɡɢɪɨɦɧɚɬɨɞɚʁɟɫɜɚɤɨɞɚɜɚʃɟɨɞɧɨɫɧɨɪɚɫɩɨɞɟɥɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡʁɚɜɧɢɯɢɡɜɨɪɚɩɨɫɜɨʁɨʁɩɪɢɪɨɞɢ
ɨɛɥɚɫɬɤɨʁɚɫɚɞɪɠɢɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɪɢɡɢɤɚɡɚɧɚɫɬɚɧɚɤɤɨɪɭɩɰɢʁɟɢɞɪɭɝɢɯɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬɢɢɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚɨɜɚɨɛɥɚɫɬɡɚɯɬɟɜɚɞɨɞɚɬɧɭɩɚɠʃɭɫɜɚɤɟ
ȳɅɋ

ɈɛɥɚɫɬȾɨɞɟɥɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚȳɅɋɡɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟʁɚɜɧɢɯɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
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Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ

10.3.1 ɉɪɨʁɟɤɬɧɟ
ɩɪɟɞɥɨɝɟɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɟɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɨɞɨɛɪɟɧɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɭɱɢɧɢɬɢ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɢɦ

Ɋɛɪ
ɦɟɪɟ

Ȼɚɡɚɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɧɚ
ɫɚʁɬɭȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ 
ɦɟɪɟ
ɂɡɪɚɞɚɧɨɜɢɯ
ɨɛɪɚɡɚɰɚɡɚ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɟ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ
ɨɩɪɟɦɚʃɟɫɚʁɬɚ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ
ɦɨɝɭʄɧɨɲʄɭ
ɫɥɚʃɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯ
ɩɪɢʁɚɜɚɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɬ

Ɋɨɤ

Ɂɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɇɟɪɚʁɟ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚ
ɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɟ
(„ɋɥɥɢɫɬ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ“, ɛɪ
30/17);

ɇɚɩɨɦɟɧɟ

ɇɚɜɟɞɟɧɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɫɟ ɧɟɦɨɠɟɜɪɟɞɧɨɫɧɨ
ɢɫɤɚɡɚɬɢɨɞɧɨɫɧɨɰɢʂʁɟɞɚɭɩɟɪɢɨɞɭ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɅȺɉ-ɚɫɜɢɩɪɨʁɟɤɬɧɢɨɩɢɫɢ
ɨɰɟɧɟɄɨɦɢɫɢʁɚɤɚɨɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɨɞɪɠɚɧɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚɛɭɞɭ
ʁɚɜɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɧɚɫɚʁɬɭȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɐɢʂɚɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɇɨɜɢɈɛɪɚɡɚɰ Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ 30ɚɩɪɢɥ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ
ɡɚɤɭɥɬɭɪɭȽɪɚɞɚ 2018.
ɩɪɨʁɟɤɬɚɢɧɨɜɢ ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Ɉɛɪɚɡɚɰ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ
Ɉɛɪɚɡɚɰ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚʁɟ
ɭɫɤɥɚɻɟɧɫɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɨɦ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɞɪɟɻɟɧɢɞɟɥɨɜɢɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯɩɪɟɞɥɨɝɚɨɰɟɧɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚɞɨɞɟʂɟɧɟɨɞ ɍɬɪɟɧɭɬɤɭɢɡɪɚɞɟɅȺɉ-ɚɧɟ
ɫɬɪɚɧɟɄɨɦɢɫɢʁɟɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚɨɛʁɚɜʂɟɧɢɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʁɚɜɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢ
ɫɚʁɬɭȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚɤɭɥɬɭɪɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɢɩɪɟɞɥɨɡɢ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɨɩɢɫɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢɫɭ
ɩɨɞɪɠɚɧɢɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɤɚɨɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢ
ɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɢɟɜɚɥɭɚɰɢʁɢ
ɨɜɢɯɩɪɨʁɟɤɚɬɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɢʂɚ

ɐɢʂ3. ɉɨɜɟʄɚʃɟɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɢɤɨɧɬɪɨɥɟɧɚɞɩɪɨɰɟɫɨɦɞɨɞɟɥɟɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɟɭɤɭɥɬɭɪɢ
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ɉɪɟɞɥɨɝɬɟɤɫɬɚ

ɋɚɱɢɧɢɬɢɉɪɟɞɥɨɝ ɉɪɟɞɥɨɝ

ɢɡɪɚɞɟ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɭ
ɨɤɜɢɪɭ
„ɩɪɢɫɬɭɩɚ
ɥɨɝɢɱɤɟ
ɦɚɬɪɢɰɟ“;
Ɉɛɪɚɡɚɰ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɩɨɪɟɞ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ
ɨɛɭɯɜɚɬɚɢ
ɧɚɪɚɬɢɜɧɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɨ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ
ʃɢɯɨɜɢɦ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚɢ
ɤʂɭɱɧɢɦ
ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɦ
ɩɭɬɟɦ
ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɢ
ɩɪɟɞɥɨɡɢ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ

ɚɩɪɢɥ

Ɂɚ

Ɇɟɪɚʁɟ

ɉɨɫɟɛɧɚɦɟɪɚ
ɤɨʁɚɧɢʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ
Ɇɨɞɟɥɨɦ
ɅȺɉ-ɚ
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ɫɟɥɟɤɰɢʁɟɢ
ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɭɱɢɧɢɬɢ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɢʁɢɦ

ɡɚɉɨɫɥɨɜɧɢɤɨ
ɪɚɞɭɤɨɦɢɫɢʁɚɡɚ
ɨɰɟɧɭɢɨɞɚɛɢɪ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɬɟɤɫɬ
ɫɚɞɪɠɢɧɨɜɚ
ɩɪɚɜɢɥɚɡɚɨɰɟɧɭ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɤɨʁɢ
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ
ʁɚɫɧɨɢɞɨɫɥɟɞɧɨ
ɧɭɦɟɪɢɱɤɨ
ɨɰɟʃɢɜɚʃɟ
ɫɩɪɚɦɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɚ
ɩɪɚɜɢɥɚɫɭ
ɭɫɤɥɚɻɟɧɚɫɚ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɨɛʁɚɜʂɧɟɨɰɟɧɟ
ɫɜɢɯɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ
Ɉɰɟɧɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɨɛʁɚɜʂɟɧɟɧɚ
ɫɚʁɬɭȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟɡɚ
ɤɭɥɬɭɪɭ

ɩɨɫɥɨɜɧɢɤɚɨ
ɡɚɤɭɥɬɭɪɭȽɪɚɞɚ 2018.
ɪɚɞɭɤɨɦɢɫɢʁɚ ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɤɨʁɢɤɨɤɭɪɫɧɟ
ɤɨɦɢɫɢʁɟɭɫɜɚʁɚʁɭ
ɧɚɩɪɜɨʁɪɚɞɧɨʁ
ɫɟɞɧɢɰɢ

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɢʁɭɦ
ɚɤɬɟɪɚɭɤɭɥɬɭɪɢ
ɤɨʁɢɤɪɟɢɪɚʁɭ
ɧɨɫɢɨɰɢ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɤɨʁɢ
Ɉɛʁɚɜɢɬɢɨɛɪɚɫɰɟ ɫɚɞɪɠɢɩɪɨɮɢɥ
ɡɚɨɰɟʃɢɜɚʃɟ
ɫɜɚɤɨɝɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯ
ɫɚɤʂɭɱɧɢɦ
ɩɪɟɞɥɨɝɚ
ɩɨɞɚɰɢɦɚɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ
Ɉɩɪɟɦɚʃɟɫɚʁɬɚ ɫɜɢɦɩɨɞɧɟɬɢɦ
Ƚɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɡɚ ɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚ
ɨɰɟɧɚɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɭɫɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢʁɭɦɨɦ ɤɨɦɢɫɢʁɟɢ
ɚɤɬɟɪɚɭɤɭɥɬɭɪɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɦɚɨ
ɨɞɨɛɪɟɧɢɦ
ɤɨʁɢɫɚɞɪɠɢ
ɩɪɨɮɢɥɫɜɚɤɨɝ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ

ɩɨɫɥɨɜɧɢɤɚɨɪɚɞɭ
ɤɨɦɢɫɢʁɚɡɚɨɰɟɧɭ
ɢɨɞɚɛɢɪ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɤɨʁɢ
ɫɚɞɪɠɢɧɨɜɚ
ɩɪɚɜɢɥɚɡɚɨɰɟɧɭ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɤɨʁɢ
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭʁɚɫɧɨ
ɢɞɨɫɥɟɞɧɨ
ɧɭɦɟɪɢɱɤɨ
ɨɰɟʃɢɜɚʃɟɫɩɪɚɦ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɢ
ɭɫɤɥɚɻɟɧɚɫɭɫɚ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚɢɡ
ɬɟɤɫɚʁɚɜɧɨɝ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
Ⱥɤɰɢɨɧɨɝ
ɩɥɚɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚ
ɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɟ
(„ɋɥɥɢɫɬ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ“, ɛɪ
30/17);
ɉɨɫɟɛɧɚɦɟɪɚ
ɤɨʁɚɧɢʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ
Ɇɨɞɟɥɨɦ
ɅȺɉ-ɚ
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ɉɪɟɦɚ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɨɦ ɧɚɞɡɨɪɭ (“ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ”, ɛɪ   ȳɅɋ ɫɭ ɞɨɛɢɥɟ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɨɝɧɚɞɡɨɪɚɢɬɨɤɚɤɨɭɢɡɜɨɪɧɢɦɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚɬɚɤɨɢɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚɤɨʁɟɫɭʁɨʁɩɪɟɧɟɬɟɫɚɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝɢɥɢɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɨɝɧɢɜɨɚ
ɜɥɚɫɬɢ Ʌɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ɫɭ ɞɚɬɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɞɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɩɢɬɚʃɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɨɝɧɚɞɡɨɪɚ ɲɬɨ ɭɡ ɨɩɢɫɚɧɟ
ɪɢɡɢɤɟɨɞɤɨɪɭɩɰɢʁɟɫɬɜɚɪɚɩɨɬɪɟɛɭɞɚɫɟɨɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɚɻɟɢɭɥɨɤɚɥɧɨɦɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɫɤɨɦɩɥɚɧɭɍɨɜɨɦɫɦɢɫɥɭɪɟɱɢɧɚɪɨɱɢɬɨɫɭɜɚɠɧɚɞɜɚ
ɩɨʂɚɨɜɟɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɧɚɪɢɡɢɤɚɢɩɥɚɧɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɨɝɧɚɞɡɨɪɚɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚɢɭɧɭɬɪɚɲʃɚɤɨɧɬɪɨɥɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɨɝɧɚɞɡɨɪɚɤɨʁɟʁɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢɧɚɧɢɜɨɭȳɅɋ
Ɉɜɚ ɨɛɥɚɫɬ ɫɟ ɧɟ ɪɚɡɪɚɻɭʁɟ ɭ ɅȺɉ-ɭ Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ʁɟ ɨɛɥɚɫɬ ɞɟɬɚʂɧɨ ɭɪɟɻɟɧɚ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɚ Ɋɟɲɟʃɟɦ
ȽɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɛɪɨʁ-1/2016-296-II ɨɞɦɚɪɬɚɝɨɞɢɧɟ ʁɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚɄɨɦɢɫɢʁɚɡɚɧɚɞɡɨɪɧɚɞɩɨɫɥɨɜɢɦɚɢɡɢɡɜɨɪɧɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɤɨʁɚɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢɧɚɞɡɨɪɧɚɞɩɨɫɥɨɜɢɦɚɢɡɢɡɜɨɪɧɟɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ.

Ɉɩɢɫɨɛɥɚɫɬɢɂɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɤɚɪɚɤɬɟɪɢɨɛɢɦɨɜɥɚɲʄɟʃɚɤɨʁɢɦɚɪɚɫɩɨɥɚɠɭʁɚɜɧɢɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɡɚɞɭɠɟɧɢɡɚɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢɧɚɞɡɨɪɚɭɰɢʂɭ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ʁɚɜɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɞɪɚɜʂɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɝɪɚɻɚɧɚ  ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ ɢ
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ɞɚɬɢɯ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɢɦɚ ɧɚɪɨɱɢɬ ɡɧɚɱɚʁ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɪɲɟʃɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɨɝ ɧɚɞɡɨɪɚ Ɍɨ ʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ
ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɨɢɩɪɢɥɢɤɨɦɢɡɪɚɞɟɩɨɥɚɡɧɢɯɨɫɧɨɜɚɡɚɭɫɜɚʁɚʃɟɚɤɬɭɟɥɧɨɝɁɚɤɨɧɚɨɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɨɦɧɚɞɡɨɪɭɤɨʁɢʁɟɭɫɜɨʁɟɧɝɨɞɢɧɟɍɤɨɥɢɤɨʁɟ
ɨɜɚ ɜɚɠɧɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɞɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɟ ɩɨɞɥɨɠɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɤɨɪɭɩɬɢɜɧɢɦ ɪɢɡɢɰɢɦɚ ɲɬɟɬɚ ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɧɚɫɬɚɬɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɢɦɚ ɨɡɛɢʂɧɟ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɩɨ ʁɚɜɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɨ ɠɢɜɨɬ ɡɞɪɚɜʂɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɻɚɧɚ Ʉɨɪɭɩɬɢɜɧɢ ɭɬɢɰɚʁ ɭ ɜɪɲɟʃɭ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɨɝɧɚɞɡɨɪɚɧɚɫɬɚʁɟɩɪɟɫɜɟɝɚɭɫɥɟɞɤɨɧɬɚɤɬɚɢɡɦɟɻɭɥɢɰɚɤɨʁɚɜɪɲɟɧɚɞɡɨɪɢɧɚɞɡɢɪɚɧɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚɨɞɧɨɫɧɨɭɫɥɟɞɭɬɢɰɚʁɚɤɨʁɢɧɚ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɟɦɨɝɭɜɪɲɢɬɢɨɧɢɧɚɞɤɨʁɢɦɚɫɟɜɪɲɢɧɚɞɡɨɪɚɲɬɨʁɟɤɚɨɩɪɨɛɥɟɦɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɧɨɢɭɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ

Ɉɛɥɚɫɬɂɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢɧɚɞɡɨɪ

ɤɨɪɢɫɧɢɤɚɫɚ
ɤʂɭɱɧɢɦ
ɩɨɞɚɰɢɦɚɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ
ɫɜɢɦɩɨɞɧɟɬɢɦ
ɩɪɟɞɥɨɡɢɦɚ
ɨɰɟɧɚɦɚɤɨɦɢɫɢʁɟ
ɢɢɡɜɟɲɬɚʁɢɦɚɨ
ɨɞɨɛɪɟɧɢɦ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ
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Ɉɩɢɫ ɨɛɥɚɫɬɢ ɑɥɚɧɨɦ  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ȳɅɋ ɨɫɧɢɜɚ ɫɬɚɥɧɚ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɦɟɧɚ ɪɚɞɧɚ ɬɟɥɚ ɡɚ
ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡ ʃɟɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɞɚɜɚʃɟ ɦɢɲʂɟʃɚ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝɟ ɩɪɨɩɢɫɚ ɢ ɨɞɥɭɤɚ ɤɨʁɟ ɞɨɧɨɫɢ ɤɚɨ ɢ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ ɫɬɚɬɭɬɨɦ ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ Ɂɚɤɨɧ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɢɬɚʃɚ ɛɪɨʁɚ ɢɡɛɨɪɚ ɤɚɨ ɢ ɩɪɚɜɚ ɢ ɞɭɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɢ ɱɥɚɧɨɜɚ ɨɜɢɯ ɬɟɥɚ
ɭɬɜɪɻɭʁɭɋɬɚɬɭɬɨɦȳɅɋɂɚɤɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɨɤɜɢɪɢɩɪɚɤɫɚɧɟɭɤɚɡɭʁɭɧɭɠɧɨɧɚɩɨɫɬɨʁɚʃɟɧɟɤɨɝɨɞɨɛɥɢɤɚɤɨɪɭɩɰɢʁɟɭɩɪɨɰɟɫɭɮɨɪɦɢɪɚʃɚɢɪɚɞɚ
ɪɚɞɧɢɯ ɬɟɥɚ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɜɚ ɨɛɥɚɫɬ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɚ ɤɚɨ ɢ ɩɨɞɚɰɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɪɚɤɫɟ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɫɬɟɩɟɧ
ɧɟɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɟɥɢɤɚ ɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɚ ɨɜɥɚɲʄɟʃɚ ɨɫɧɢɜɚɱɚ ɪɚɞɧɢɯ ɬɟɥɚ ɢ ɫɚɦɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɬɟɥɚ ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɭ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢ

ɈɛɥɚɫɬɎɨɪɦɢɪɚʃɟɪɚɞɧɢɯɬɟɥɚɧɚɧɢɜɨɭʁɟɞɢɧɢɰɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ

ɋɨɛɡɢɪɨɦɧɚɬɨɞɚʁɟɩɨɫɥɟɞʃɢɦɢɡɦɟɧɚɦɚɢɞɨɩɭɧɚɦɚɁɚɤɨɧɚɨɩɥɚɧɢɪɚʃɭɢɢɡɝɪɚɞʃɢɢɡɞɟɰɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟ(“ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤ
Ɋɋ”, ɛɪ   - ɢɫɩɪ  - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ    - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ  - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ  - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ  ɢ 
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨɜɢɲɟɡɧɚɱɚʁɧɢɯɩɢɬɚʃɚɤɨʁɚɫɚɞɪɠɟɪɢɡɢɤɟɡɚɧɚɫɬɚɧɚɤɤɨɪɭɩɰɢʁɟɤɚɨɲɬɨɫɭɨɛʁɟɞɢʃɟɧɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɪɚɧɢʁɚɜɧɢɭɜɢɞ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɩɨɫɟɛɧɢɫɥɭɱɚʁɟɜɢɮɨɪɦɢɪɚʃɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɚɪɰɟɥɟɞɨɩɪɢɧɨɫɡɚɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨɢɪɚɞɄɨɦɢɫɢʁɟɡɚɬɟɯɧɢɱɤɢ
ɩɪɟɝɥɟɞɨɛʁɟɤɬɚɚɩɪɟɫɜɟɝɚɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɭɩɪɨɰɟɞɭɪɭɭȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɊɚɞɧɚɝɪɭɩɚɡɚɅȺɉȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ʁɟɨɞɥɭɱɢɥɚɞɚɧɟɩɪɟɭɡɦɟɨɜɭɨɛɥɚɫɬɭɅɨɤɚɥɧɢɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɡɚɛɨɪɛɭɩɪɨɬɢɜɤɨɪɭɩɰɢʁɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ.

Ɉɩɢɫ ɨɛɥɚɫɬɢ ɍ ɛɪɨʁɧɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɢɦɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚɦɚ ɩɪɚɤɫɟ ɨɛɥɚɫɬ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɫɩɚɞɚ ɦɟɻɭ
ɧɚʁɪɢɡɢɱɧɢʁɟɩɪɨɰɟɫɟɫɚɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɧɚɫɬɚɧɤɚɤɨɪɭɩɰɢʁɟɈɜɚɨɛɥɚɫɬɫɟɤɚɨɩɨɫɟɛɧɚɰɟɥɢɧɚɧɚɲɥɚɢɭɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁɫɬɪɚɬɟɝɢʁɢɡɚɛɨɪɛɭɩɪɨɬɢɜ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɟɱɢɦɟɛɢɬɪɟɛɚɥɨɞɚɛɭɞɭɨɬɤɥɨʃɟɧɢɤɨɪɭɩɬɢɜɧɢɪɢɡɢɰɢɭɝɪɚɻɟɧɢɭɜɚɠɟʄɭɪɟɝɭɥɚɬɢɜɭɤɚɨɢɞɚɫɟɩɨɛɨʂɲɚɩɪɚɤɫɚɧɚɨɫɧɨɜɭɜɚɠɟʄɟ
ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɟ Ʉɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɦ ɢ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɧɢɜɨɭ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɧɚ ɫɜɢɦ
ɧɢɜɨɢɦɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭɚɥɢɢɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɧɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭɚɧɚɪɨɱɢɬɨɧɚɧɢɜɨɭȳɅɋ 
ɫɩɪɟɱɢɥɟɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬɢɢɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟɤɨʁɟɭɝɥɚɜɧɨɦɢɧɚɫɬɚʁɭɭɨɧɢɦɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɤɚɞɚɭɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭɩɪɚɜɚɢɨɛɚɜɟɡɚɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɭɫɥɭɝɚɭɨɜɨʁ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɥɚɡɟ ɭ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɚ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɦɚ ɤɨʁɢ ɨɜɟ ɩɪɨɰɟɫɟ ɨɛɚɜʂɚʁɭ Ɉɪɝɚɧɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɫɭ ɢɧɫɬɚɧɰɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɨɜɟ ɜɪɫɬɟ
ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɟ ʁɟɪ ɫɟ ɧɚ ɬɨɦ ɧɢɜɨɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɪɛɚɧɢɡɦɚ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɤɨɦ ɫɟ
ɩɪɢɦɟʃɭʁɭɡɚɤɨɧɢɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɢɧɚɤɨɦɫɟɨɞɥɭɱɭʁɟɨɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦɡɚɯɬɟɜɢɦɚɨɞɧɨɫɧɨɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɈɫɢɦɬɨɝɚɤɨɪɭɩɬɢɜɧɢɪɢɡɢɰɢɭɨɜɨʁ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɦɨɝɭ ɧɚɫɬɚɬɢ ɢ ɨɧɞɚ ɤɚɞɚ ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɭɫɜɚʁɚʁɭ ɢ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɫɜɨʁɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ-ɩɥɚɧɫɤɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɱɢɦɟ ɫɚɦɟ ɨɞɪɟɻɭʁɭ ɥɨɤɚɥɧɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɚɧ ɨɤɜɢɪ ɭ ɤɨɦ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɨɩɲɬɟ ɡɚɤɨɧɫɤɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɍɩɪɚɜɨ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɬɨɝ
ɨɤɜɢɪɚɩɨɞɥɨɠɧɨʁɟɨɞɪɟɻɟɧɢɦɢɧɟɦɚɥɢɦɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɢɦɨɜɥɚɲʄɟʃɢɦɚɤɨʁɚɫɭɨɱɟɤɢɜɚɧɚɢɧɟɨɩɯɨɞɧɚɚɥɢɤɨʁɚɭɤɨɥɢɤɨɫɟɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɲɭɢɧɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʁɭɦɨɝɭɧɚɪɭɲɢɬɢʁɚɜɧɢɢɧɬɟɪɟɫɧɚɲɬɟɬɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɩɪɢɜɚɬɧɢɯɢɧɬɟɪɟɫɚ

Ɉɛɥɚɫɬɉɪɨɫɬɨɪɧɨɢɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟɢɢɡɝɪɚɞʃɚ
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ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ

13.2.1 Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɩɨɬɩɭɧɭ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨ
ɫɜɢɦɪɚɞɧɢɦ
ɬɟɥɢɦɚɭ
ɨɪɝɚɧɢɦɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ɋɛɪ
ɦɟɪɟ

ɋɚɱɢʃɟɧɢɧɚ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɨɛʁɚɜʂɟɧɪɟɝɢɫɬɚɪ
ɤɨʁɢɫɚɞɪɠɢ
ɫɥɟɞɟʄɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɟɪɟ
ɋɚɱɢʃɟɧɢɧɚ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɨɛʁɚɜʂɟɧ
ɪɟɝɢɫɬɚɪɤɨʁɢɫɚɞɪɠɢ
ɫɥɟɞɟʄɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟɛɪɨʁ
ɧɚɡɢɜɢɫɚɫɬɚɜɫɜɢɯ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧʁɚɜɧɨɞɨɫɬɭɩɚɧɪɟɝɢɫɬɚɪɫɚɩɨɞɚɰɢɦɚɨɫɜɢɦ
ɪɚɞɧɢɦɬɟɥɢɦɚɭɨɪɝɚɧɢɦɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɢʂɚ

ɋɚɱɢʃɟɧɢɧɚ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚɨɛʁɚɜʂɟɧ
ɪɟɝɢɫɬɚɪɤɨʁɢ
ɫɚɞɪɠɢɫɥɟɞɟʄɟ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɋɨɤ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɇɟɪɚʁɟɭ
ɰɟɥɨɫɬɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
Ɇɨɞɟɥɚ
ɅȺɉ-ɚ

ɇɚɩɨɦɟɧɟ

ȳɚɜɧɨɞɨɫɭɩɧɢɩɨɞɚɰɢɨɫɜɢɦɪɚɞɧɢɦ
ɬɟɥɢɦɚɭɨɪɝɚɧɢɦɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɐɢʂɚɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɋɥɭɠɛɚ
ʁɭɧ Ɂɚ
ɢɡɜɪɲɧɢɯ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɪɝɚɧɚȽɪɚɞɚ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɬ

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɐɢʂɉɨɜɟʄɚɧɚɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɭɩɪɨɰɟɫɭɮɨɪɦɢɪɚʃɚɢɪɚɞɚɪɚɞɧɢɯɬɟɥɚɭɨɪɝɚɧɢɦɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɧɟɫɜɪɫɢɫɯɨɞɧɨɫɬ ɭ ɬɪɨɲɟʃɭ ʁɚɜɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɨɤɜɢɪ ɧɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟ
ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɛɢɥɨ ɤɨɝ ɨɪɝɚɧɚ ʁɚɜɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɩɚ ɧɢ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ȳɅɋ ɚ ɭ ɤɨʁɨʁ ɛɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢɥɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɢ
ɭɬɪɨɲɟɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɡɚ ɪɚɞ ɫɬɚɥɧɢɯ ɢ ɩɨɜɪɟɦɟɧɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɬɟɥɚ ɤɚɨ ɢ ɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ʃɢɯɨɜɨɝ ɪɚɞɚ ɢ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɢɦ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɍɩɪɚɜɨ ɡɛɨɝ
ɡɚɲɬɢɬɟʁɚɜɧɨɝɢɧɬɟɪɟɫɚɤɨʁɢɦɨɠɟɛɢɬɢɧɚɪɭɲɟɧɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦɧɚɱɢɧɨɦɧɚɤɨʁɢɫɟɭɩɪɚɤɫɢɨɞɜɢʁɚɮɨɪɦɢɪɚʃɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɪɚɞɧɢɯ ɬɟɥɚ ɨɜɚ ɨɛɥɚɫɬ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɦɨɠɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɛɢɬɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟɧɚ ɤɪɨɡ ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɢ ɩɪɢɦɟɧɭ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɫɤɨɝ
ɩɥɚɧɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɨɞɭɫɭɫɬɜɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɢ ɭɬɪɨɲɟɧɢɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɡɚ ɪɚɞ ɫɬɚɥɧɢɯ ɢ ɩɨɜɪɟɦɟɧɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɬɟɥɚ ɨɞɫɭɫɬɜɚ ʁɚɫɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢ ɪɨɤɨɜɚ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɢɥɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝ
ɩɪɚɜɧɨɝ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɪɚɞɧɢɯ ɬɟɥɚ ɨɞɫɭɫɬɜɚ ʁɚɫɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɱɥɚɧɨɜɚ ɪɚɞɧɨɝ ɬɟɥɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨɝ ɛɪɨʁɚ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɚ
ɩɪɚɜɚɧɚɧɚɤɧɚɞɭɢɧɟʁɚɫɧɨɝɨɞɧɨɫɚɢɡɦɟɻɭɪɚɞɧɢɯɬɟɥɚɢɪɟɞɨɜɧɢɯɩɨɫɥɨɜɚɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɚɢɫɥɭɠɛɢȳɅɋ
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ɪɚɞɧɢɯɬɟɥɚɩɪɚɜɧɢ
ɨɫɧɨɜɡɚʃɢɯɨɜɨ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟɦɚɧɞɚɬ
ɤɨʁɢʁɟɩɨɜɟɪɟɧ
ɪɚɞɧɢɦɬɟɥɢɦɚ
ɰɢʂɟɜɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɨɤɨɜɟɜɢɫɢɧɭ
ɧɚɤɧɚɞɟɤɨʁɭɱɥɚɧɨɜɢ
ɪɚɞɧɢɯɬɟɥɚɞɨɛɢʁɚʁɭ
ɢɞɪɭɝɟɩɨɞɚɬɤɟ

ɛɪɨʁɧɚɡɢɜɢ
ɫɚɫɬɚɜɫɜɢɯ
ɪɚɞɧɢɯɬɟɥɚ
ɩɪɚɜɧɢɨɫɧɨɜɡɚ
ʃɢɯɨɜɨ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ
ɦɚɧɞɚɬɤɨʁɢʁɟ
ɩɨɜɟɪɟɧɪɚɞɧɢɦ
ɬɟɥɢɦɚɰɢʂɟɜɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɨɤɨɜɟɜɢɫɢɧɭ
ɧɚɤɧɚɞɟɤɨʁɭ
ɱɥɚɧɨɜɢɪɚɞɧɢɯ
ɬɟɥɚɞɨɛɢʁɚʁɭɢ
ɞɪɭɝɟɩɨɞɚɬɤɟ
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ɋɭɡɛɢʁɚʃɟɤɨɪɭɩɰɢʁɟɢɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬɢɭɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɱɟɫɬɨɫɟɧɚɥɚɡɢɭɤɨɥɢɡɢʁɢɫɚɦɚʃɟɢɥɢɜɢɲɟɨɩɪɚɜɞɚɧɢɦɡɚɯɬɟɜɢɦɚ
ɡɚɟɮɢɤɚɫɧɨɲʄɭɩɨɫɬɭɩɚɤɚɨɞɧɨɫɧɨɫɚɩɨɜɟʄɚʃɟɦɛɪɡɢɧɟɤɨʁɨɦɫɟɡɚɩɨɬɪɟɛɟʁɚɜɧɨɝɫɟɤɬɨɪɚɢʃɟɝɨɜɨɝɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚɧɚɛɚɜʂɚʁɭ
ɞɨɛɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɟ Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ ɡɚɯɬɟɜ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɦ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɤɨɧɤɭɪɟɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɭ ɤɨɥɢɡɢʁɢ ɫɚ
ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɫɤɢɦɩɨɥɢɬɢɤɚɦɚɢɦɟɪɚɦɚɢɚɤɨɧɚɩɪɜɢɩɨɝɥɟɞɬɨɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɭɦɟɻɭɫɨɛɧɨɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɢɡɚɯɬɟɜɢɜɟʄɚɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ
ɜɟʄɭɦɟɻɭɫɨɛɧɭɤɨɧɬɪɨɥɭɢɡɦɟɻɭɩɨɧɭɻɚɱɚɚɬɢɦɟɢɫɦɚʃɟʃɟɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɤɨɪɭɩɬɢɜɧɢɯɭɬɢɰɚʁɚɧɚɧɚɪɭɱɢɨɰɟɌɨɦɟɻɭɬɢɦɱɟɫɬɨɧɢʁɟɫɥɭɱɚʁ

Ɉɩɢɫɨɛɥɚɫɬɢȳɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟɫɟɩɪɟɦɚɫɜɨʁɨʁɩɪɢɪɨɞɢɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɧɚɥɚɡɟɭɮɨɤɭɫɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɫɤɢɯʁɚɜɧɢɯɩɨɥɢɬɢɤɚɧɟɫɚɦɨɭ
ɋɪɛɢʁɢɍɫɜɚʁɚʃɟɦɧɨɜɨɝɁɚɤɨɧɚɨʁɚɜɧɢɦɧɚɛɚɜɤɚɦɚɢɡɝɨɞɢɧɟ ɫɚɧɟɤɨɥɢɤɨɤɚɫɧɢʁɢɯɢɡɦɟɧɚɢɞɨɩɭɧɚ(“ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ”, ɛɪ
14/15 i 68/15), ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɪɚɡɜɨʁɚʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɡɚɩɟɪɢɨɞɨɞɞɨɝɨɞɢɧɟɢȺɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚɡɚʃɟɧɨɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɭɱɢʃɟɧɨʁɟɞɨɫɬɚɩɨɦɚɤɚɭɩɪɚɜɰɭɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚɤɨɪɭɩɰɢʁɟɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɂɩɚɤɞɨɫɚɞɚɲʃɚɩɪɢɦɟɧɚɁɚɤɨɧɚɜɟʄʁɟɡɚɯɬɟɜɚɥɚɨɞɪɟɻɟɧɟɢɡɦɟɧɟɢ
ɞɨɩɭɧɟɚɩɨɤɚɡɚɥɚʁɟɢɞɚʁɟɧɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭɦɨɝɭʄɟɢɩɨɬɪɟɛɧɨɞɨɞɚɬɧɨɭɧɚɩɪɟɞɢɬɢɩɪɢɦɟɧɭɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɩɪɨɩɢɫɚɭɨɛɥɚɫɬɢʁɚɜɧɢɯ
ɧɚɛɚɜɤɢ Ⱥɝɟɧɰɢʁɚʁɟɬɨɭɬɜɪɞɢɥɚɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝɩɨɫɟɬɚɦɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ ɭɬɨɤɭɤɨɧɬɪɨɥɟɩɥɚɧɨɜɚɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɚɭɤɨʁɢɦɚʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟɱɢɧɟ
ʁɟɞɧɭɨɞɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯɨɛɥɚɫɬɢɡɚɰɟɨʁɚɜɧɢɫɟɤɬɨɪ

Ɉɛɥɚɫɬȳɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ

ɛɪɨʁɧɚɡɢɜɢ
ɫɚɫɬɚɜɫɜɢɯ
ɪɚɞɧɢɯɬɟɥɚ
ɩɪɚɜɧɢɨɫɧɨɜɡɚ
ʃɢɯɨɜɨ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ
ɦɚɧɞɚɬɤɨʁɢʁɟ
ɩɨɜɟɪɟɧɪɚɞɧɢɦ
ɬɟɥɢɦɚɰɢʂɟɜɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɨɤɨɜɟɜɢɫɢɧɭ
ɧɚɤɧɚɞɟɤɨʁɭ
ɱɥɚɧɨɜɢɪɚɞɧɢɯ
ɬɟɥɚɞɨɛɢʁɚʁɭɢ
ɞɪɭɝɟɩɨɞɚɬɤɟ
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ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɟɪɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɬ

Ɋɨɤ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɫɟɛɧɚɦɟɪɚ
ɤɨʁɚɧɢʁɟ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
ɆɨɞɟɥɚɅȺɉ-ɚ

ɇɚɩɨɦɟɧɟ

ɐɢʂɚɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɚ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɞɟɰɟɦɛɚɪ Ɂɚ
ɩɨɫɟɛɧɟ
ɩɨɫɟɛɧɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
2018.
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɄɨɦɢɫɢʁɟȽɪɚɞɚ ɄɨɦɢɫɢʁɚȽɪɚɞɚ ɋɚɞɚ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɧɚɞɥɟɠɧɟɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɧɚɞɥɟɠɧɚɡɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɨɫɬɭɩɚɤɚʁɚɜɧɢɯ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ
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14.3.1 Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɚ
ɩɨɫɟɛɧɟ
ɩɨɫɟɛɧɚɄɨɦɢɫɢʁɚ
ɄɨɦɢɫɢʁɟȽɪɚɞɚ Ƚɪɚɞɚɧɚɞɥɟɠɧɚɡɚ
ɧɚɞɥɟɠɧɟɡɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɨɫɬɭɩɚɤɚʁɚɜɧɢɯ
ɩɨɫɬɭɩɚɤɚʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢɡɚɫɜɟ

Ɋɛɪ
ɦɟɪɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɢʂɚ

ɐɢʂ4.3. ɉɨɜɟʄɚʃɟɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢɢɤɨɧɬɪɨɥɟʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢ

ɂɡɦɟɧɟɢɞɨɩɭɧɟɁɚɤɨɧɚɨʁɚɜɧɢɦɧɚɛɚɜɤɚɦɚɢɡɝɨɞɢɧɟɫɚɞɪɠɟɪɟɲɟʃɚɤɨʁɚɨɱɢɝɥɟɞɧɨɩɨɜɟʄɚɜɚʁɭɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɩɨɫɬɭɩɚɤɚɚɥɢɤɨʁɚ
ɦɨɝɭɛɢɬɢɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɚɫɚɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɪɢɡɢɤɚɧɚɧɚɫɬɚɧɚɤɤɨɪɭɩɰɢʁɟɊɟɱʁɟɨɫɥɟɞɟʄɢɦɚɫɩɟɤɬɢɦɚɤɨʁɢʄɟɛɢɬɢɨɛɪɚɻɟɧɢɭɆɨɞɟɥɭɅȺɉ-ɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɦɟɲɨɜɢɬɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɢ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɦɚɥɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚʃɭ ɩɨɤɪɟɬɚʃɚ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɯɢɬɧɨɫɬɢ
ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɭɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢɭɫɥɨɜɚɡɚɭɱɟɲʄɟɭʁɚɜɧɨʁɧɚɛɚɜɰɢɢɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢɩɨɫɬɭɩɤɚʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɈɫɢɦɬɨɝɚɫɜɚɤɚȳɅɋʁɟ ɩɨɡɜɚɧɚɞɚɭ
ɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɞɨɞɚɢɞɪɭɝɟɰɢʂɟɜɟɢɦɟɪɟɞɨɤɨʁɢɯʁɟɞɨɲɥɚɧɚɨɫɧɨɜɭɫɜɨʁɟɩɪɚɤɫɟɢɩɪɨɛɥɟɦɚɭɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢ

ʁɟɪ ɫɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɲɬɪɢʁɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ ɚ ɫɥɚɛɚ ɨɬɩɨɪɧɨɫɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɤɨɪɭɩɬɢɜɧɟ ɭɬɢɰɚʁɟ ɟɤɫɩɨɧɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɩɨɜɟʄɚɜɚʁɭ ɢ
ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɢɮɨɪɦɟɭɬɢɰɚʁɚɩɨɧɭɻɚɱɚɧɚɧɚɪɭɱɢɨɰɟɞɚɛɚɲɨɧɢɞɨɛɢʁɭɭɝɨɜɨɪɡɚɨɞɪɟɻɟɧɭʁɚɜɧɭɧɚɛɚɜɤɭɂɡɦɟɧɟɢɞɨɩɭɧɟɁȳɇɢɡɝɨɞɢɧɟɫɭ
ɩɨɜɟʄɚɥɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɚɥɢɫɭɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɨɬɜɨɪɢɥɟɧɨɜɢɢɞɨɞɚɬɧɢɩɪɨɫɬɨɪɡɚɤɨɪɭɩɬɢɜɧɟɭɬɢɰɚʁɟɈɞɧɨɫɢɡɦɟɻɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɡɚɯɬɟɜɚɢɨɱɟɤɢɜɚʃɚɨɞɩɨɫɬɭɩɚɤɚʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢɤɨʁɢɫɭɧɟɤɚɞɚɦɟɻɭɫɨɛɧɨɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʁɭʄɢɧɟɦɨɠɟʁɟɞɧɨɦɢɭɧɚɩɪɟɞɛɢɬɢɞɚɬɤɚɨɤɨɧɚɱɚɧɜɟʄ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɫɬɚɥɧɨɬɪɚɠɟʃɟɨɩɬɢɦɚɥɧɟɦɟɪɟɭɤɨʁɨʁʄɟɬɢɡɚɯɬɟɜɢɛɢɬɢɚɞɟɤɜɚɬɧɨɢɨɩɪɚɜɞɚɧɨɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢɚɫɜɟɬɨɭɧɚʁɛɨʂɟɦʁɚɜɧɨɦɢɧɬɟɪɟɫɭ
ɍɩɪɚɜɨɭɬɨɦɟɥɟɠɢɜɚɠɧɨɫɬɢɧɬɟɪɧɨɝɪɟɝɭɥɢɫɚʃɚɨɜɢɯɩɨɫɬɭɩɚɤɚɭɫɜɚɤɨʁɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨʁɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɢɩɚɢɧɚɧɢɜɨɭȳɅɋȾɨɤɁɚɤɨɧɞɚʁɟɨɤɜɢɪ
ɤɨʁɢʁɟɨɩɲɬɢɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɡɚɰɟɨʁɚɜɧɢɫɟɤɬɨɪɫɜɚɤɢɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɤɨʁɢɫɦɚɬɪɚɞɚɬɪɟɛɚɞɚɨʁɚɱɚɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɫɤɢɚɫɩɟɤɬ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ
ʁɚɜɧɢɯ ɧɚɛɚɜɤɢ ɦɨɠɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɦɚ ɞɨɛɪɨɝ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɬɨ ɢ ɞɚ ɭɱɢɧɢ Ʉɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɨɪɝɚɧɢɦɚ ȳɅɋ ɨɜɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ
ɭɝɪɚɻɟɧɢɭɩɪɚɜɨɭɥɨɤɚɥɧɢɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɫɤɢɩɥɚɧ
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ɨɪɝɚɧɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ ɧɚɛɚɜɤɢɡɚɫɜɟ
ɋɚɞɚ
ɨɪɝɚɧɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ʁɚɜɧɢɯɧɚɛɚɜɤɢ
ɡɚɫɜɟɨɪɝɚɧɟ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ɐɢʂɚɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ
Ɉɞɥɭɤɚɨ
Ⱦɨɧɨɲɟʃɟʁɨɲɱɟɬɢɪɢɚɤɬɚɤɨʁɢɦɚɫɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɭɧɚɩɪɟɻɭʁɟɪɚɞɋɥɭɠɛɟɡɚɢɧɬɟɪɧɭɪɟɜɢɡɢʁɭ
ɋɥɭɠɛɟɡɚɢɧɬɟɪɧɭ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɪɟɜɢɡɢʁɭ

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ
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ɍɫɜɚʁɚʃɟʁɚɜɧɢɯɩɨɥɢɬɢɤɚɧɚɧɢɜɨɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɤɨʁɟɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɢɫɬɟɦɚɢɧɬɟɪɧɟɪɟɜɢɡɢʁɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɢʂɚ

ɐɢʂ ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟɮɢɤɚɫɚɧɫɢɫɬɟɦɢɧɬɟɪɧɟɪɟɜɢɡɢʁɟɧɚɧɢɜɨɭȳɅɋ

Ɉɩɢɫɨɛɥɚɫɬɢɍɩɪɚɜʂɚʃɟʁɚɜɧɢɦɪɟɫɭɪɫɢɦɚɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɟɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɫɜɚɤɨɝɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɝɨɪɝɚɧɚʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢɤɨʁɢɬɢɦɪɟɫɭɪɫɢɦɚɪɚɫɩɨɥɚɠɟ
Ⱦɚɛɢɨɧɢɦɨɝɥɢɞɚɢɫɩɭɧɟɬɭɜɚɠɧɭɮɭɧɤɰɢʁɭɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɢʁɚɱɚʃɟɢɧɬɟɪɧɢɯɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚɡɚɭɩɪɚɜʂɚʃɟʁɚɜɧɢɦɪɟɫɭɪɫɢɦɚɤɚɨɢ
ʁɚɱɚʃɟɢɧɬɟɪɧɟɤɨɧɬɪɨɥɟɧɚɞɬɪɨɲɟʃɟɦɫɪɟɞɫɬɚɜɚȾɨɫɚɞɚɲʃɚɩɪɚɤɫɚɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɩɨɤɚɡɭʁɟɡɧɚɱɚʁɧɟɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟɚɧɟɤɢɨɞʃɢɯɫɭɩɨɫɬɨʁɟʄɢ
ɫɢɫɬɟɦ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɛɭʇɟɬɚ ɨɪɝɚɧɚ ʁɚɜɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɚɧ ɢ ɧɢʁɟ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨɝ ɩɪɚʄɟʃɚ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɧɟɩɨɫɬɨʁɢʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɩɪɚɜɧɢɨɤɜɢɪɡɚɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɨɜɢɯɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚɤɪɭɝɫɭɛʁɟɤɚɬɚɨɞɧɨɫɧɨɨɪɝɚɧɚʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢɤɨʁɢɫɭɭɨɛɚɜɟɡɢ
ɞɚɭɜɟɞɭɨɜɟɦɟɯɚɧɢɡɦɟʁɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɫɚɦɨ ɧɚɧɟɤɟɞɪɠɚɜɧɟɨɪɝɚɧɟɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɡɚɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɭɞɚɬɢɫɚɦɨɧɚɧɢɜɨɭɛɪɨʁɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɚɧɟɢ
ɛɭʇɟɬɚ ɤɨʁɢɦ ɪɚɫɩɨɥɚɠɭ ɢɧɬɟɪɧɢ ɪɟɜɢɡɨɪɢ ɧɢɫɭ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢ ɭ ɫɜɨɦ ɪɚɞɭ ʁɟɪ ɫɭ ɩɨɞɪɟɻɟɧɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɢɦɚ ɨɪɝɚɧɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɪɚɞɟ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɧɢɬɢɨɛɭɱɟɧɢɤɚɞɪɨɜɢɭɨɪɝɚɧɢɦɚʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢɤɨʁɢɫɭɫɩɨɫɨɛɧɢɞɚɫɩɪɨɜɨɞɟɟɮɢɤɚɫɧɨɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɭɩɪɚɜʂɚʃɟɢɤɨɧɬɪɨɥɭɢɬɚɤɨ
ɞɚʂɟ ɋɜɢ ɨɜɢ ɧɟɞɨɫɬɚɰɢ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ȳɅɋ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɨɞɚɬɧɨ ɨɩɬɟɪɟʄɟɧɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɤɚɞɪɨɜɚ ɢ ɪɟɫɭɪɫɚ ɡɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɢɧɬɟɪɧɟ ɪɟɜɢɡɢʁɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɍɩɪɤɨɫ ɛɪɨʁɧɢɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɢɦɚ ɫɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɫɭɨɱɚɜɚɜɟʄɢɧɚȳɅɋɭɋɪɛɢʁɢɥɨɤɚɥɧɢɦɩɥɚɧɨɦɡɚɛɨɪɛɭɩɪɨɬɢɜɤɨɪɭɩɰɢʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɦɚɤɚɪɩɪɢɩɪɟɦɭɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɧɬɟɪɧɟ ɪɟɜɢɡɢʁɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɤɚɨ ɢ ʁɚɱɚʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ ɬɚɦɨ ɝɞɟ ɨɧɚ ɧɟɦɚ ɞɨɜɨʂɧɨ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɡɚɪɚɞɉɟɪɢɨɞɜɚɠɟʃɚɥɨɤɚɥɧɨɝɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɫɤɨɝɩɥɚɧɚʄɟɛɢɬɢɬɚɤɚɜɞɚʁɟɭɩɟɪɢɨɞɭʃɟɝɨɜɨɝɜɚɠɟʃɚɧɟɨɩɯɨɞɧɨɢɡɜɪɲɢɬɢɚɧɚɥɢɡɭ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɪɟɫɭɪɫɚɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɢɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɭɧɭɬɪɚɲʃɟɩɪɟɪɚɫɩɨɪɟɻɢɜɚʃɟɤɚɞɪɨɜɚʃɢɯɨɜɭɟɞɭɤɚɰɢʁɭɢɥɢɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɧɨɜɢɯɥɢɰɚɤɨʁɚɛɢ
ɫɟɛɚɜɢɥɚɨɜɢɦɡɚɫɭɡɛɢʁɚʃɟɤɨɪɭɩɰɢʁɟɜɟɨɦɚɜɚɠɧɢɦɨɛɥɚɫɬɢɦɚ

Ɉɛɥɚɫɬȳɚɱɚʃɟɢɧɬɟɪɧɢɯɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɤɨɧɬɪɨɥɟ

ɧɚɛɚɜɤɢɡɚɫɜɟ
ɨɪɝɚɧɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
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ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɫɜɨʁɟɧɟ
ɢɡɦɟɧɟɞɨɩɭɧɟ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɞɟɰɟɦɛɚɪ Ɂɚ
2018.
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ

Ɇɟɪɚʁɟ
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ

Ɇɟɪɚʁɟ
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ
ɋɥɭɠɛɟɡɚ
ɢɧɬɟɪɧɭ
ɪɟɜɢɡɢʁɭɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ
Ɉɞɥɭɤɟɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɋɥɭɠɛɟɡɚ
ɢɧɬɟɪɧɭ
ɪɟɜɢɡɢʁɭ(„ɋɥ
ɥɢɫɬȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ“,
ɛɪɢ
36/14)

ɇɚɩɨɦɟɧɟ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ɍɫɜɨʁɟɧɟ
ɢɡɦɟɧɟɞɨɩɭɧɟ

Ɋɨɤ

Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ʁɭɧ Ɂɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɋɚɞ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɬ

ɍɫɜɨʁɟɧɟ
ɋɥɭɠɛɚɡɚ
ɢɡɦɟɧɟɞɨɩɭɧ ɢɧɬɟɪɧɭ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

15.1.2 ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɟɪɟ
Ɉɞɫɬɪɚɧɟ
ɪɚɞɧɟɝɪɭɩɟ
ɭɬɜɪɻɟɧɟ
ɩɨɬɪɟɛɟ
ɪɟɫɭɪɫɢɢ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɢɧɬɟɪɧɟ
ɪɟɜɢɡɢʁɟ

ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ

15.1.1 ɂɡɪɚɞɢɬɢɚɧɚɥɢɡɭ ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɚɚɧɚɥɢɡɚ Ɏɨɪɦɢɪɚɬɢɪɚɞɧɭ
ɩɨɬɪɟɛɚɪɟɫɭɪɫɚɢ ɩɨɬɪɟɛɚɪɟɫɭɪɫɚɢ ɝɪɭɩɭɨɞɫɬɪɚɧɟ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚȽɪɚɞɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚȽɪɚɞɚ ɫɬɪɭɱɧɢɯɥɢɰɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɡɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɡɚ
ɤɨʁɚʄɟɭɬɜɪɞɢɬɢ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɤɨʁɟɫɭ
ɫɢɫɬɟɦɚɢɧɬɟɪɧɟ ʁɟɞɧɨɝɨɞɬɪɢ
ɩɨɬɪɟɛɟɪɟɫɭɪɫɢɢ
ɪɟɜɢɡɢʁɟɭɫɤɥɚɞɭ ɦɨɝɭʄɚɦɨɞɚɥɢɬɟɬɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢȽɪɚɞɚ
ɫɚɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦɨ ɫɢɫɬɟɦɚɢɧɬɟɪɧɟ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɡɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ
ɪɟɜɢɡɢʁɟɭɫɤɥɚɞɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚɡɚ ɫɚɱɥɚɧɨɦ
ɫɢɫɬɟɦɚɢɧɬɟɪɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɨ
ɪɟɜɢɡɢʁɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚɢ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢɦ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚɡɚ
ɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɢ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɟɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚɢ
ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢɦ
ɢɧɬɟɪɧɟɪɟɜɢɡɢʁɟ ɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚɡɚ
ɭʁɚɜɧɨɦɫɟɤɬɢɪɭ ɩɨɫɬɭɩɚʃɟɢ
(„ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟ
ɝɥɚɫɧɢɤɊɋ” ɛɪ ɢɧɬɟɪɧɟɪɟɜɢɡɢʁɟɭ
99/11ɢ 106/13)
ʁɚɜɧɨɦɫɟɤɬɢɪɭ
(„ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤɊɋ“ ɛɪ
99/11 ɢ 106/13)

Ɋɛɪ
ɦɟɪɟ
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ
ɤɚɞɪɨɜɫɤɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟɡɚ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɫɢɫɬɟɦɚɢɧɬɟɪɧɟ
ɪɟɜɢɡɢʁɟɭɫɤɥɚɞɭ
ɫɚɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ
ɚɧɚɥɢɡɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɪɟɫɭɪɫɚɢ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚȳɅɋ

ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɟ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɟ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɭɜɨɞɟ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɭɜɨɞɟ
ɪɚɞɧɚɦɟɫɬɚɡɚ
ɪɚɞɧɚɦɟɫɬɚɡɚ
ɢɧɬɟɪɧɭɪɟɜɢɡɢʁɭ ɢɧɬɟɪɧɭɪɟɜɢɡɢʁɭ
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɚɢɢɥɢ
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɚɢɢɥɢ
ɨɞɪɟɻɟɧɚɥɢɰɚɨɞ ɨɞɪɟɻɟɧɚɥɢɰɚɨɞ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɡɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɡɚ
ɢɧɬɟɪɧɭɪɟɜɢɡɢʁɭ ɢɧɬɟɪɧɭɪɟɜɢɡɢʁɭ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɭɫɥɨɜɢ Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢ
ɡɚɨɛɭɤɭɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɨɛɭɤɭɢ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ
ɥɢɰɚɡɚɢɧɬɟɪɧɭ
ɥɢɰɚɡɚɢɧɬɟɪɧɭ
ɪɟɜɢɡɢʁɭɭ
ɪɟɜɢɡɢʁɭɭ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɭ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɭ
ɤɨʁɢɦɚɨɧɢɧɟ
ɤɨʁɢɦɚɨɧɢɧɟ
ɩɨɫɬɨʁɟ ɩɨɥɚɝɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɩɨɥɚɝɚʃɟ
ɪɟɜɢɡɨɪɫɤɨɝɢɫɩɢɬɚ ɪɟɜɢɡɨɪɫɤɨɝ
ɭɱɟɲʄɟɧɚ
ɢɫɩɢɬɚɭɱɟɲʄɟɧɚ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦ
ɨɛɭɤɚɦɚɤɨʁɭ
ɨɛɭɤɚɦɚɤɨʁɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ
ɐɟɧɬɪɚɥɧɚ
ɐɟɧɬɪɚɥɧɚ
ʁɟɞɢɧɢɰɚɡɚ
ʁɟɞɢɧɢɰɚɡɚ
ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɭ
ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɭ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɚɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɚɢ
ɫɥɢɱɧɨ 
ɫɥɢɱɧɨ 
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɟ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟɢ

ɪɟɜɢɡɢʁɭ
ɟ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰ
ɢʁɟɤɨʁɢɦɚɫɟ
ɭɜɨɞɟɪɚɞɧɚ
ɦɟɫɬɚɡɚ
ɢɧɬɟɪɧɭ
ɪɟɜɢɡɢʁɭ
ɍɱɟɲʄɟɧɚ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦ
ɨɛɭɤɚɦɚɤɨʁɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ
ɐɟɧɬɪɚɥɧɚ
ʁɟɞɢɧɢɰɚɡɚ
ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁ
ɭ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɚɢ
ɫɥɢɱɧɨ

42

ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ
ɋɥɭɠɛɟɡɚ
ɢɧɬɟɪɧɭ
ɪɟɜɢɡɢʁɭɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ
Ɉɞɥɭɤɟɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
ɋɥɭɠɛɟɡɚ
ɢɧɬɟɪɧɭ
ɪɟɜɢɡɢʁɭ(„ɋɥ
ɥɢɫɬȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ“,
ɛɪɢ
36/14)
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15.1.3 Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɟɮɢɤɚɫɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɫɢɫɬɟɦɚɢɧɬɟɪɧɟ
ɪɟɜɢɡɢʁɟ

ɍɫɜɨʁɟɧɫɬɪɚɬɟɲɤɢ
ɬɪɨɝɨɞɢɲʃɢɩɥɚɧ
ɢɧɬɟɪɧɟɪɟɜɢɡɢʁɟ
ɝɨɞɢɲʃɢɩɥɚɧɪɚɞɚ
ɢɧɬɟɪɧɟɪɟɜɢɡɢʁɟɢ
ɩɥɚɧɨɜɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ
ɪɟɜɢɡɢʁɚ
ɍɫɜɨʁɟɧɫɢɫɬɟɦ
ɢɡɪɚɞɟɢ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ
ɪɟɜɢɡɨɪɫɤɢɯ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧ
ɫɢɫɬɟɦɩɪɚʄɟʃɚ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɚɢɡ
ɪɟɜɢɡɨɪɫɤɨɝ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ

ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟɡɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɢɧɬɟɪɧɟɪɟɜɢɡɢʁɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɛɭʇɟɬ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟɨɩɪɟɦɚ
ɢɬɞ 
ɍɫɜɨʁɢɬɢ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ
ɬɪɨɝɨɞɢɲʃɢɩɥɚɧ
ɢɧɬɟɪɧɟɪɟɜɢɡɢʁɟ
ɝɨɞɢɲʃɢɩɥɚɧ
ɪɚɞɚɢɧɬɟɪɧɟ
ɪɟɜɢɡɢʁɟɢ
ɩɥɚɧɨɜɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ
ɪɟɜɢɡɢʁɚ
ɍɫɜɨʁɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɢɡɪɚɞɟɢ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ
ɪɟɜɢɡɨɪɫɤɢɯ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ
ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɩɪɚʄɟʃɚ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɚɢɡ
ɪɟɜɢɡɨɪɫɤɨɝ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ

ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟɡɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɢɧɬɟɪɧɟɪɟɜɢɡɢʁɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɛɭʇɟɬ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ
ɨɩɪɟɦɚɢɬɞ 
ɋɥɭɠɛɚɡɚ
ɍɫɜɨʁɟɧ
ɢɧɬɟɪɧɭ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ
ɬɪɨɝɨɞɢɲʃɢ ɪɟɜɢɡɢʁɭ
ɩɥɚɧɢɧɬɟɪɧɟ
ɪɟɜɢɡɢʁɟ
ɝɨɞɢɲʃɢɩɥɚɧ
ɪɚɞɚɢɧɬɟɪɧɟ
ɪɟɜɢɡɢʁɟɢ
ɩɥɚɧɨɜɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ
ɪɟɜɢɡɢʁɚ
ɍɫɜɨʁɟɧ
ɫɢɫɬɟɦɢɡɪɚɞɟ
ɢɩɨɞɧɨɲɟʃɚ
ɪɟɜɢɡɨɪɫɤɢɯ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧ
ɫɢɫɬɟɦ
ɩɪɚʄɟʃɚ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɚɢɡ
ɪɟɜɢɡɨɪɫɤɨɝ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ

31. ɞɟɰɟɦɛɚɪ Ɂɚ
2017.
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɇɟɪɚʁɟɜɟʄ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ
ɬɪɨɝɨɞɢɲʃɟɝ
ɩɥɚɧɚɢɧɬɟɪɧɟ
ɪɟɜɢɡɢʁɟ
– ɢ
ɝɨɞɢɲʃɟɝ
ɩɥɚɧɚɢɧɬɟɪɧɟ
ɪɟɜɢɡɢʁɟ

2498. страна – Броj 62
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
15. децембар 2017.

ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɟɪɟ

ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
15.2.1 ɂɡɪɚɞɢɬɢ
ɚɧɚɥɢɡɭɩɨɬɪɟɛɚ ɚɧɚɥɢɡɚɩɨɬɪɟɛɚ
ɪɟɫɭɪɫɚɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɢ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚȽɪɚɞɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɡɚ ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɡɚ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɭ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦɨ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ
ɨɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚɡɚ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɢ
ɢɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟɨ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟɨ

Ɋɛɪ
ɦɟɪɟ
ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɬ

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

Ɋɨɤ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɇɚɩɨɦɟɧɟ

ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɬɪɢɦɟɪɟɤɨʁɢɦɚɫɟɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ
ɟɮɢɤɚɫɚɧɫɢɫɬɟɦɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɢɤɨɧɬɪɨɥɟ

ɐɢʂɚɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɂɦɟɧɨɜɚɬɢɪɚɞɧɭ
ɝɪɭɩɭɡɚɢɡɪɚɞɭ
ɎɍɄ-ɚɡɚɨɪɝɚɧɟ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ɇɟɪɚɫɟ
ɂɦɟɧɨɜɚɧɚɪɚɞɧɚ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɞɟɰɟɦɛɚɪ Ɂɚ
2018.
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ
ɝɪɭɩɚɡɚɢɡɪɚɞɭ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɨɜɟɦɟɪɟ
ɎɍɄ-ɚɡɚɨɪɝɚɧɟ ɋɚɞɚ
ɫɩɪɨɜɨɞɢɞɨɧɟɬɨ
ɧɢɫɭ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɍɩɭɬɫɬɜɨɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɋɚɞɚ.
ɢɡɜɪɲɟʃɟɛɭʇɟɬɚ
ɩɨɫɟɛɧɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɪɟɫɭɪɫɢ
ɋɚɞɚ(„ɋɥɥɢɫɬ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
Ɋɚɞɧɚɝɪɭɩɚɡɚ
ɋɚɞɚ“, ɛɪ ɭ
Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɬɢɦɚɩɭ Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɧɚ
ɢɡɪɚɞɭɎɍɄ-ɚ
ɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɦɚɩɚɩɪɨɰɟɫɚ
ɩɪɨɰɟɫɚ
ɡɚɨɪɝɚɧɟȽɪɚɞɚ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦɨ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɭɡɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɦɚɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɢ
ɟɤɫɬɟɪɧɨɝ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚɡɚ
ɢɡɪɚɞɢɬɢɩɪɨɰɟɫɟ ɢɡɪɚɻɟɧɢ
ɫɚɪɚɞɧɢɤɚ
ɩɪɨɰɟɫɢɢ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɢɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɢɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟɨ
ɫɢɫɬɟɦɭ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɍɫɜɨʁɟɧɟʁɚɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɧɚɧɢɜɨɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɤɨʁɟ
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɢɫɬɟɦɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢɤɨɧɬɪɨɥɟ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɢʂɚ

ɐɢʂ ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟɮɢɤɚɫɚɧɫɢɫɬɟɦɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢɤɨɧɬɪɨɥɟ
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ɫɢɫɬɟɦɭ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɭʁɚɜɧɨɦ
ɫɟɤɬɨɪɭ
(“ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤɊɋ”, ɛɪ
99/11 od
27.12.2011.
ɝɨɞɢɧɟ

15.2.2 ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɍɫɜɨʁɟɧɩɪɚɜɧɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ
ɚɤɬɤɨʁɢɦɫɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ
ɤɚɞɪɨɜɫɤɟ
ɫɢɫɬɟɦ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɍɫɜɨʁɟɧɟ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɢɡɦɟɧɟɞɨɩɭɧɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɭɜɨɞɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɭ
ɪɚɞɧɚɦɟɫɬɚ
ɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɧɚɞɥɟɠɧɚɡɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨ
ɚɧɚɥɢɡɟɩɨɬɪɟɛɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɭ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚȽɪɚɞɚ Ɂɚɩɨɫɥɟɧɚɢɢɥɢ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ.
ɨɞɪɟɻɟɧɚɥɢɰɚ
ɡɚɞɭɠɟɧɚɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨ

ɫɢɫɬɟɦɭ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɭ
ʁɚɜɧɨɦɫɟɤɬɨɪɭ
(“ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤɊɋ”, ɛɪ
99/11 oɞ
27.12.2011.
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟɡɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɛɭʇɟɬ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ
ɨɩɪɟɦɚɢɬɞ ɢ
ɩɨɬɩɭɧɭ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɭ

ɍɫɜɨʁɢɬɢɩɥɚɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɫɢɫɬɟɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟɡɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɛɭʇɟɬ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ
ɨɩɪɟɦɚɢɬɞ ɚɥɢ
ɧɟɢɩɨɬɩɭɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɚ
ɩɨɞɪɲɤɚɡɛɨɝ

Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚɢ
ʁɭɧ2019.
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚ
ɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

ɍɫɜɨʁɟɧɩɥɚɧɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɦɚɪɬ
ɩɪɨɝɪɚɦɫɢɫɬɟɦɚ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
2019.
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɋɚɞɚ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ

Ɂɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɇɟɪɚʁɟ
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ
ɉɥɚɧɚɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ

ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɭ
ʁɚɜɧɨɦɫɟɤɬɨɪɭ
(“ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤɊɋ”, ɛɪ
99/11 ɨɞ
27.12.2011.
ɝɨɞɢɧɟ
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ɍɫɜɨʁɟɧɩɥɚɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɫɢɫɬɟɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɍɫɜɨʁɢɬɢɩɥɚɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɫɢɫɬɟɦɚ
ɎɍɄ-ɚɫɢɫɬɟɦɚ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ

ɍɫɜɨʁɟɧɩɥɚɧɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɦɚɪɬ
ɩɪɨɝɪɚɦɫɢɫɬɟɦɚ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
2019.
ɎɍɄ-ɚɫɢɫɬɟɦ ɋɚɞɚ
ɢɡɪɚɞɟɢ

ɫɨɮɬɜɟɪɚɤɨʁɢ
ɧɢʁɟɨɛɭɯɜɚɬɢɨ
ɫɜɟɩɪɨɰɟɫɟɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟɪɚɞɚ
ɝɪɚɞɫɤɢɯɭɩɪɚɜɚ

Ɂɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟ
ɧɢɫɭ

Ɇɟɪɚʁɟ
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ
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15.2.3 Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɟɮɢɤɚɫɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɫɢɫɬɟɦɚ

ɭɩɪɚɜʂɚʃɟɢ
ɩɨɞɪɲɤɭ
ɤɨɧɬɪɨɥɭ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɟ
ɩɪɟɩɨɫɬɚɜɤɟɡɚ
ɨɛɭɤɭɥɢɰɚ
ɧɚɞɥɟɠɧɢɯɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɭɭ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɭ
ɤɨʁɢɦɚɨɧɢɧɟ
ɩɨɫɬɨʁɟ ɭɱɟɲʄɟ
ɧɚɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦ
ɨɛɭɤɚɦɚɢ
ɫɥɢɱɧɨ 
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟɡɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɛɭʇɟɬ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ
ɨɩɪɟɦɚɢɬɞ 
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ɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɍɫɜɨʁɟɧɫɢɫɬɟɦ
ɢɡɪɚɞɟɢ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɦ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɭɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɢ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧ
ɫɢɫɬɟɦɩɪɚʄɟʃɚ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɚɢɡ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɦ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɭɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɢ
Ⱥɠɭɪɢɪɚʃɟ
ɩɪɨɰɟɫɚɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɢ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʃɟ
ɪɢɡɢɤɚ

Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟ
ɧɨɜɢɯɩɪɨɰɟɫɚɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɢ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʃɟ
ɪɢɡɢɤɚ

ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ
ɎɍɄ-ɭɢɩɪɚʄɟʃɚ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɚɢɡ
ɎɍɄ-ɭ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨ
ɎɍɄ-ɭɡɚɨɪɝɚɧɟ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
Ɋɚɞɧɚɝɪɭɩɚɡɚ
ɢɡɪɚɞɭɎɍɄ-ɚ
ɡɚɨɪɝɚɧɟȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɢɡ
Ɇɟɪɟ
ɅȺɉ-ɚ

ɉɨɜɟʄɚɧɛɪɨʁɛɭʇɟɬɫɤɢɯɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ
ɉɨɜɟʄɚɧɛɪɨʁɤɨɧɬɪɨɥɚɤɨʁɟɫɩɪɨɜɨɞɟɛɭʇɟɬɫɤɢɢɧɫɩɟɤɬɨɪɢ ɧɚ
ɨɞɪɟɻɟɧɨɦɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦɧɢɜɨɭ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɢʂɚ

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɐɢʂ ɈʁɚɱɚɧɫɢɫɬɟɦɤɨɧɬɪɨɥɟɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɉɥɚɧɚɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ

ɐɢʂɚɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

Ʉɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɟɦɚɩɟ
ɩɪɨɰɟɫɚɢ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɞɨɧɨɲɟʃɚ
ɧɨɜɢɯ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɚɡɚ
ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ
ɪɢɡɢɤɚ

ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
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ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɋɨɤ

ɋɥɭɠɛɚɡɚ
ɛɭʇɟɬɫɤɭ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɭ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ

Ɂɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟ
ɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɦɚʁ Ɂɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟ
ɧɢɫɭ

Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɦɚɪɬ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
2018.
ɋɚɞɚ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɬ

Ɇɟɪɚʁɟ
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
ɆɨɞɟɥɚɅȺɉ-ɚ

Ɇɟɪɚʁɟɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡɚ
ɆɨɞɟɥɚɅȺɉ-ɚ

ɇɚɩɨɦɟɧɟ
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ɍɫɜɨʁɟɧɟɢɡɦɟɧɟ
ɢɢɥɢɞɨɩɭɧɟ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɟ
ɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚɤɨʁɟ

ɍɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞ ɂɡɪɚɻɟɧɧɚɰɪɬ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɚɤɬɚ
ɢɡɜɪɲɟɧɟ
ɚɧɚɥɢɡɟɢɡɪɚɞɢɬɢ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

15.3.2 Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɟɮɢɤɚɫɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɋɥɭɠɛɟɡɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɟɪɟ
ɋɩɪɨɜɟɫɬɢ
ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɚɧɚɥɢɡɭɩɨɬɪɟɛɚ ɚɧɥɢɡɚ
ɪɟɫɭɪɫɚɢ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭ
ɜɟɡɢɫɚɪɚɞɨɦ
ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ

ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ

15.3.1 ɂɡɪɚɞɢɬɢ
ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɚɧɚɥɢɡɭɩɨɬɪɟɛɚ ɚɧɚɥɢɡɚɩɨɬɪɟɛɚ
ɪɟɫɭɪɫɚɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɢ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚȽɪɚɞɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɡɚ ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɡɚ
ʁɚɱɚʃɟɋɥɭɠɛɟɡɚ ʁɚɱɚʃɟɫɥɭɠɛɟɡɚ
ɛɭʇɟɬɫɤɭ
ɛɭʇɟɬɫɤɭ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɭɤɨʁɭ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɭɤɨʁɭ
ɨɫɧɢɜɚȽɪɚɞɇɨɜɢ
ɨɫɧɢɜɚȽɪɚɞ
ɋɚɞ ɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɇɨɜɢɋɚɞ ɭ
Ɂɚɤɨɧɨɦɨ
ɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɛɭʇɟɬɫɤɨɦ
Ɂɚɤɨɧɨɦɨ
ɫɢɫɬɟɦɭ
ɛɭʇɟɬɫɤɨɦ
ɫɢɫɬɟɦɭ
(“ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤɊɋ”, ɛɪ
54/09, 73/10,
101/10, 101/11,
93/12, 62/13,
63/13 - ɢɫɩɪ
108/13, 142/14,
68/15 - ɞɪɡɚɤɨɧ
ɢ 

Ɋɛɪ
ɦɟɪɟ
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ɛɭʇɟɬɫɤɭ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɭɤɨʁɭ ɩɨɜɟʄɚʃɟɛɪɨʁɚ
ɨɫɧɢɜɚȽɪɚɞ
ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ
ɇɨɜɢɋɚɞ ɭ
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɫɤɥɚɞɭɫɚ
Ɂɚɤɨɧɨɦɨ
ɚɧɚɥɢɡɨɦ
ɛɭʇɟɬɫɤɨɦ
ɩɨɬɪɟɛɚ
ɫɢɫɬɟɦɭɢɭ
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢɧɨɜɢ
ɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɛɭʇɟɬɫɤɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɢɢɥɢ
ɚɧɚɥɢɡɟɩɨɬɪɟɛɚ ɢɡɜɪɲɟɧɚ
ɪɟɫɭɪɫɚɢ
ɩɪɟɪɚɫɩɨɞɟɥɚ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚȽɪɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ.
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚɧɚ
ɩɨɫɥɨɜɟɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɚɧɚɥɢɡɨɦ
ɩɨɬɪɟɛɚ
ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧ
ɫɢɫɬɟɦɢɡɪɚɞɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɢɩɥɚɧɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɟɪɚ
ɢɡɪɟɲɟʃɚ
Ⱦɨɧɟɬɢɚɤɬɨ
ɢɡɦɟɧɢ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɟ

ɧɚɰɪɬɚɤɬɚɨ
ɢɡɦɟɧɢ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɨɜɟʄɚʃɟɛɪɨʁɚ
ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ
ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚ

Ⱦɨɧɟɬɚɤɬɨ
Ƚɪɚɞɫɤɨɜɟʄɟ
ɢɡɦɟɧɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɟ ɋɚɞɚ

ɋɚɞɚ

ʁɭɧ

ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
Ɇɟɪɚʁɟ
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɞɨɧɨɲɟʃɟɦ
Ɉɞɥɭɤɟɨ
ɨɫɧɢɜɚʃɭɢɪɚɞɭ
ɋɥɭɠɛɚɡɚ
ɛɭʇɟɬɫɤɭ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɭ(„ɋɥ
ɥɢɫɬȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ“, ɛɪ
ɢ
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ɈɩɢɫɨɛɥɚɫɬɢȻɭʇɟɬȳɅɋʁɟɩɪɚɜɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɤɨʁɢɭɬɜɪɻɭʁɟɩɥɚɧɩɪɢɯɨɞɚɢɪɚɫɯɨɞɚɡɚʁɟɞɧɭɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɭɝɨɞɢɧɭɆɟɻɭɬɢɦɛɭʇɟɬʁɟɡɧɚɬɧɨɜɢɲɟ
ɨɞ ɬɨɝɚ - ɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɧɭ ɨɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ʁɚɜɧɢ
ɢɧɬɟɪɟɫ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ Ȼɟɡ ɞɨɛɪɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɞɨɜɨʂɧɨ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɝ ɢ ɨɩɬɢɦɚɥɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ȳɅɋ ɪɢɡɢɤ ɨɞ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝ
ɬɪɨɲɟʃɚ ɱɟɫɬɨ ɜɪɥɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɧɨɜɰɚ ɤɨʁɨɦ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ ȳɅɋ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ Ɉɫɢɦ ɪɢɡɢɤɚ ɨɞ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝ ɬɪɨɲɟʃɚ ɛɭʇɟɬɚ
ɨɞɧɨɫɧɨɬɪɨɲɟʃɚɤɨʁɟɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚɫɬɜɚɪɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɚɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚɥɨɲɟɝɩɥɚɧɢɪɚʃɚɧɟɞɨɜɨʂɧɟɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢɢ
ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚɟɤɫɬɟɪɧɨɝɧɚɞɡɨɪɚɧɚɞɬɪɨɲɟʃɟɦɛɭʇɟɬɚɩɨʁɚɜʂɭʁɭɫɟɢɨɩɫɬɚʁɭɢɪɢɡɢɰɢɨɞɤɨɪɭɩɰɢʁɟɭʃɟɧɢɦɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɩɨʁɚɜɧɢɦɨɛɥɢɰɢɦɚ
ɤɨʁɢɦɚʁɟɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɢɦɟɧɢɬɟʂɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚʁɚɜɧɨɝɧɨɜɰɚɡɚɪɚɡɥɢɱɢɬɟɩɪɢɜɚɬɧɟɢɧɬɟɪɟɫɟɛɢɥɨɞɚɫɭɨɧɢɥɢɱɧɢɝɪɭɩɧɢɢɧɬɟɪɟɫɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ
ɫɬɪɚɧɚɤɚ ɢɥɢ ɧɟɤɢ ɞɪɭɝɢ ɍɩɪɤɨɫ ɫɬɚɥɧɢɦ ɧɚɫɬɨʁɚʃɢɦɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɰɟɫ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɛɭʇɟɬɨɦ ɭɱɢɧɢ ɨɬɜɨɪɟɧɢʁɢɦ ɡɚ ʁɚɜɧɨɫɬ ɨɞɧɨɫɧɨ

ɈɛɥɚɫɬȳɚɱɚʃɟɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝɧɚɞɡɨɪɚɢɤɨɧɬɪɨɥɟɭɩɪɨɰɟɫɭɩɥɚɧɢɪɚʃɚɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ ɋɚɞɚ

ɛɭʇɟɬɫɤɟ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚɁɚɤɨɧɨɦ
ɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɞɨɫɥɟɞɧɚ
ɨɛɭɫɬɚɜɚɢɫɩɥɚɬɟ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɦ
ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɭ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ
ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɫɬɢɢ
ɧɟɩɨɫɬɭɩɚʃɚɩɨ
ɦɟɪɚɦɚɢɡ
ɪɟɲɟʃɚɢɡɞɚɜɚʃɟ
ɧɚɥɨɝɚɜɪɚʄɚʃɟ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢ
ɫɥɢɱɧɨ 
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ɍɫɜɨʁɟɧɟɢɧɬɟɪɧɟɩɪɨɰɟɞɭɪɟɢɮɨɪɦɢɪɚɧɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɨɤɜɢɪ
ɤɨʁɢɨɦɨɝɭʄɚɜɚɩɨɜɟʄɚʃɟɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢɫɦɚʃɟʃɟ
ɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɢɯɨɜɥɚɲʄɟʃɚɢʁɚɱɚʃɟɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝɧɚɞɡɨɪɚɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɧɚɞɥɨɤɚɥɧɢɦɛɭʇɟɬɨɦ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɢʂɚ

ɐɢʂɚɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɍɜɪɟɦɟɂɡɪɚɞɟɅȺɉ-ɚȽɪɚɞɚ
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟʁɚɜɧɨɫɬɢɨɫɜɢɦɮɚɡɚɦɚɢ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɨɪɝɚɧȽɪɚɞɚ
ɬɨɤɭɛɭʇɟɬɫɤɨɝɰɢɤɥɭɫɚɭȽɪɚɞɭɇɨɜɨɦ
ɧɚɞɥɟɠɚɧɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟȽɪɚɞɚɧɚ ɋɚɞɭ
ɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɢɨɛʁɚɜʂɭʁɟ
ɭɩɭɬɫɬɜɨɡɚɢɡɪɚɞɭɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ

Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɐɢʂ ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟɮɢɤɚɫɚɧɫɢɫɬɟɦɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɢɭɤʂɭɱɢɜɚʃɚʁɚɜɧɨɫɬɢɭɩɪɨɰɟɫɩɥɚɧɢɪɚʃɚɢɧɚɞɡɨɪɚɧɚɞɬɪɨɲɟʃɟɦɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɛɭʇɟɬɚ

ȳɅɋɤɪɨɡɫɜɨʁɟɥɨɤɚɥɧɟɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɫɤɟɩɥɚɧɨɜɟɦɨɝɭɢɧɚɞɪɭɝɟɧɚɱɢɧɟɞɚɨɛɟɡɛɟɞɟɲɢɪɭɩɚɪɬɢɰɢɩɚɰɢʁɭɜɟʄɭɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢʁɚɱɭ
ɤɨɧɬɪɨɥɭ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɍ ɬɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɬɢ ɦɟɪɟ ɢ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɛɨʂɟɝ ɢ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢʁɟɝ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɨ ɛɭʇɟɬɫɤɨɦ ɰɢɤɥɭɫɭ ɩɨɬɨɦ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɱɜɪɲʄɭ ɜɟɡɭ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭ ɢɡ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɤɚɨ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɨɛɚɜɟɡɭ ɨɪɝɚɧɚ ȳɅɋ ɞɚ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢʁɟ ɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢʁɟ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʁɭ ɨ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɪɨɲɟʃɭ ʁɚɜɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚɉɨɫɟɛɧɭ ɩɚɠʃɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɨɫɜɟɬɢɬɢ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɭ ɝɪɚɻɚɧɚ ɨ ɫɬɚʃɭɥɨɤɚɥɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɢ ɬɨ ɧɚ
ɧɚɱɢɧɭɮɨɪɦɢɢʁɟɡɢɤɨɦɤɨʁɢʄɟɛɢɬɢɪɚɡɭɦʂɢɜɧɚʁɲɢɪɟɦɦɨɝɭʄɟɦɤɪɭɝɭɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɲɬɨɫɟɦɨɠɟɩɨɫɬɢʄɢɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ
ɨɛɚɜɟɡɟɪɟɞɨɜɧɟɢɡɪɚɞɟȽɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɜɨɞɢɱɚɤɪɨɡɥɨɤɚɥɧɢɛɭʇɟɬ

ɨɬɩɨɪɧɢɦ ɧɚ ɪɢɡɢɤɟ ɨɞ ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɢɯ ɨɞɥɭɤɚ ɢɥɢ ɧɚ ɧɟɩɥɚɧɫɤɨ ɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɬɪɨɲɟʃɟ ɬɚʁ ɩɪɨɰɟɫ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ ɨɫɧɚɠɢɜɚɬɢ ɢ ɞɪɠɚɬɢ ɩɨɞ ɥɭɩɨɦ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɟ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ȳɟɞɧɨɦ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬ ɧɢɜɨ ɧɚɩɪɟɬɤɚ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɟ ɡɧɚɱɢ ɢ ʃɟɝɨɜɨ
ɫɚɦɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟɭɫɥɟɞ„ɩɪɢɪɨɞɧɟɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ“ ɫɜɢɯɨɪɝɚɧɚʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢɡɚɞɪɠɚʃɟɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨɛɭʇɟɬɭɲɬɨʁɟɦɨɝɭʄɟɞɚʂɟɨɞɨɱɢʁɭʁɚɜɧɨɫɬɢ
Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɩɨʁɚɜɚ ɢ ɲɢɪɟʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɦɪɟɠɚ ɡɧɚɬɧɨ ɩɨɜɟʄɚɜɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ɚɥɢ ɢ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɡɚʁɚɱɚʃɟɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɢɛɢɥɨɤɨʁɟʁɚɜɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɩɚɢɨɧɟɤɨʁɚɫɟɬɢɱɟɭɩɪɚɜʂɚʃɚʁɚɜɧɢɦɮɢɧɚɧɫɢʁɚɦɚ
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ɍɫɜɨʁɟɧɢɧɬɟɪɧɢ
ɨɤɜɢɪȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ ɤɨʁɢɦɫɟ
ɞɟɮɢɧɢɲɟɫɥɟɞɟʄɟ
ɉɥɚɧɢɩɪɨɝɪɚɦ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɨ
ɛɭʇɟɬɫɤɨɦɰɢɤɥɭɫɭ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɱɢɧɟ 
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɱɢɧɟ 
ɡɚɩɪɚʄɟʃɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚɢɟɮɟɤɚɬɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ

16.1.1 ɍɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɨɛɚɜɟɡɭ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ
ʁɚɜɧɨɫɬɢɨ
ɮɚɡɚɦɚɢɬɨɤɭ
ɛɭʇɟɬɫɤɨɝ
ɰɢɤɥɭɫɚ
ɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɬɢ
ɧɚɱɢɧɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɢ
ɩɪɚʄɟʃɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚɢ
ɟɮɟɤɚɬɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɬ

Ɋɨɤ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɇɚɩɨɦɟɧɟ

Ⱦɟɮɢɧɢɫɚɧɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɉɪɢɥɢɤɨɦ
Ɂɚ
Ɇɟɪɚʁɟɭ
ɧɚɱɢɧɢ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɢɡɪɚɞɟɫɜɚɤɨɝ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ ɋɚɞɚ
ɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
ɢɩɪɚʄɟʃɚ
ɭɫɤɥɚɞɭɫɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɆɨɞɟɥɚɅȺɉ-ɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚɢ
ɪɨɤɨɜɢɦɚ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɟɮɟɤɚɬɚ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ
Ɂɚɤɨɧɨɦɨ
ɛɭʇɟɬɫɤɨɦ
ɫɢɫɬɟɦɭ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɩɢɫɨɛɥɚɫɬɢ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɢ ɩɪɚʄɟʃɟ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɧɬɢɤɨɪɭɩɰɢʁɫɤɨɝ ɩɥɚɧɚ ʁɟ ɨɞ ɤʂɭɱɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ʃɟɝɨɜɭ ɩɪɢɦɟɧɭ
ɁɛɨɝɬɨɝɚʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɞɚɫɜɚɤɚȳɅɋɨɞɪɟɞɢɥɢɰɟɬɟɥɨɧɚɞɥɟɠɧɨɡɚɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚʃɟɨɞɝɨɜɨɪɧɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚɧɚɧɢɜɨɭȳɅɋɢɞɚɮɨɪɦɢɪɚɬɟɥɨɤɨʁɟʄɟ
ɛɢɬɢɨɞɝɨɜɨɪɧɨɡɚɩɪɚʄɟʃɟʃɟɝɨɜɟɩɪɢɦɟɧɟɢɤɨʁɟʄɟɨɬɨɦɟɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚɬɢʁɚɜɧɨɫɬɢɞɪɭɝɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɟɚɤɬɟɪɟɭɥɨɤɚɥɧɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɢɌɪɟɛɚ
ɧɚɝɥɚɫɢɬɢ ɞɚ ɦɟɪɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡ ɅȺɉ-ɚ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɨɪɝɚɧɢ ȳɅɋ ɞɨɤ ɬɟɥɨ ɧɚɞɥɟɠɧɨ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɅȺɉ-ɚ ɩɪɚɬɢ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɦɟɪɟ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɩɪɨɜɨɞɟɧɚɧɚɱɢɧɧɚɤɨʁɢʁɟɬɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɭɅȺɉ-ɭɁɛɨɝɬɨɝɚʁɟɜɟɨɦɚɜɚɠɧɨɞɚɬɟɥɨɧɚɞɥɟɠɧɨɡɚɩɪɚʄɟʃɟɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚɛɭɞɟ
ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɨɞɫɚɦɟȳɅɋɨɞɧɨɫɧɨɨɞʃɟɧɢɯɨɪɝɚɧɚɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɚɢɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚɍɬɨɦɫɦɢɫɥɭȳɅɋɬɪɟɛɚɞɚɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟɢɨɛɟɡɛɟɞɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɨɫɬɭɩɤɚɢɡɛɨɪɚɱɥɚɧɨɜɚɨɜɨɝɬɟɥɚɧɚɧɚɱɢɧɤɨʁɢʄɟɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɤɚɫɧɢʁɭɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɪɚɞɚɨɜɨɝɬɟɥɚɤɚɨɢɞɚɨɛɟɡɛɟɞɢɧɟɨɩɯɨɞɧɟɭɫɥɨɜɟɡɚɪɚɞ
ɬɨɝ ɬɟɥɚ Ɉɫɢɦ ɬɨɝɚ ɬɨ ɬɟɥɨ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɨɪɝɚɧɢɦɚ ȳɅɋ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɞɪɟɞɢ ɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢ ɞɟɥɨɤɪɭɝ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɟʄɟ
ɨɞɧɨɫɢɬɢɫɚɦɨɧɚɩɪɚʄɟʃɟɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚɜɟʄʄɟɫɟɨɞɧɨɫɢɬɢɢɧɚɩɨɤɪɟɬɚʃɟɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɞɚɜɚʃɟɫɚɜɟɬɚɢɦɢɲʂɟʃɚɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɅȺɉ-ɚ ɪɟɚɝɨɜɚʃɚ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɤɟ ɩɨɞɧɟɬɟ ɡɛɨɝ ɫɭɦʃɟ ɭ ɧɟɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɢɥɢ ɧɟɩɪɢɦɟʃɢɜɚʃɟ ɅȺɉ-ɚ ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɜɚʃɟ ɦɟɪɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ

ɈɛɥɚɫɬɈɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɩɪɚɜɧɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯɢɬɟɯɧɢɱɤɢɯɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢɡɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɢ
ɩɪɚʄɟʃɟɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɟɪɟ

ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ

Ɋɛɪ
ɦɟɪɟ
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Ȼɚɡɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

ɇɚɡɢɜɦɟɪɟ

17.1.1 Ɉɞɪɟɞɢɬɢɬɪɨɱɥɚɧɨ
ɬɟɥɨɧɚɧɢɜɨɭȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɤɨʁɟʁɟ
ɡɚɞɭɠɟɧɨɡɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɯ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚɭ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡ
ɅȺɉ-ɚ

Ɋɛɪ
ɦɟɪɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɉɞɪɟɞɢɬɢ
ɬɪɨɱɥɚɧɨɬɟɥɨ
ɧɚɧɢɜɨɭȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɤɨʁɟʁɟ
ɡɚɞɭɠɟɧɨɡɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɯ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚɭ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡ
ɅȺɉ-ɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɦɟɪɟ

Ɍɪɨɱɥɚɧɨɬɟɥɨ
ɡɚɞɭɠɟɧɨɡɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɯ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚɭ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡ
ɅȺɉ-ɚɢɦɚ
ɨɛɚɜɟɡɭɞɚɜɨɞɢ
ɪɚɱɭɧɚɨɪɨɤɨɜɢɦɚ
ɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɞɚɨ
ɞɨɫɩɟɥɢɦ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ
ɫɭɛʁɟɤɬ

Ɋɨɤ

Ɂɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɉɨɬɪɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

ɇɢʁɟɩɪɢɦɟɧʂɢɜɨ ɇȺ

Ɇɟɪɚʁɟɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɩɪɭɡɟɬɚɢɡ
ɆɨɞɟɥɚɅȺɉ-ɚ

ɇɚɩɨɦɟɧɟ

ɐɢʂɚɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ

Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ʁɚɧɭɚɪ
Ɉɞɪɟɻɟɧɨ
2018.
ɬɪɨɱɥɚɧɨɬɟɥɨɧɚ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ
ɧɢɜɨɭȽɪɚɞɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɤɨʁɟ
ʁɟɡɚɞɭɠɟɧɨɡɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɯ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚɭ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡ
ɅȺɉ-ɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

x ɈɞɪɟɻɟɧɨɥɢɰɟɬɟɥɨɧɚɧɢɜɨɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ ɤɨʁɟʁɟɡɚɞɭɠɟɧɨɡɚ ɇɢʁɟɩɪɢɦɟɧʂɢɜɨ
ɇȺ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭɨɞɝɨɜɨɪɧɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚɭɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡ
ɅȺɉ-ɚ
x ɎɨɪɦɢɪɚɧɨɬɟɥɨɡɚɩɪɚʄɟʃɟɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ
x Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɦɟɪɟ ɢɡ ɅȺɉ-ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ʃɢɦɚ ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɢɦ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɦɚɢɞɪɭɝɢɦɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚɢɡɅȺɉ-ɚ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɰɢʂɚ

ɐɢʂ ɈɛɟɡɛɟɻɟɧɟɩɪɚɜɧɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟɢɬɟɯɧɢɱɤɟɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟɡɚɩɪɚʄɟʃɟɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ

ɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚʃɚɦɟɪɚɢɥɢɤɪɲɟʃɚɅȺɉ-ɚɤɚɨɢɧɚɩɪɟɞɥɚɝɚʃɟɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɩɨɫɦɚɬɪɚɱɚɡɚɨɧɟɦɟɪɟɢɡɅȺɉ-ɚɡɚɤɨʁɟʁɟɬɚʁɢɧɫɬɢɬɭɬɩɪɟɞɜɢɻɟɧ
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17.1.2 Ɏɨɪɦɢɪɚɬɢ
Ʉɨɦɢɫɢʁɭɡɚɢɡɛɨɪ
ɱɥɚɧɨɜɚɬɟɥɚɡɚ
ɩɪɚʄɟʃɟɩɪɢɦɟɧɟ
ɅȺɉ-ɚ

ɍɄɨɦɢɫɢʁɭʁɟ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɢ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɚ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
Ʉɨɦɢɫɢʁɭɡɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚ
ɢɦɟɧɨɜɚɬɢ
ɢɡɛɨɪɱɥɚɧɨɜɚ ɢɡɛɨɪɱɥɚɧɨɜɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ
ɬɟɥɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟ ɬɟɥɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟ
ɨɪɝɚɧɚȳɅɋ
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢ
ɭɞɪɭɠɟʃɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɢɯɦɟɞɢʁɚɢ
ɝɪɚɻɚɧɟɤɚɨɢ
Ⱦɨɧɨɲɟʃɟ
Ⱦɨɧɟɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟ
ɉɨɫɥɨɜɧɢɤɚ
ɉɨɫɥɨɜɧɢɤ

ɪɨɤɨɜɢɦɚɢ
ɨɛɚɜɟɡɚɦɚ
ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ
ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɟ
ɫɭɛʁɟɤɬɟɤɚɨɢɞɚ
ɜɪɲɢɬɟɯɧɢɱɤɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ
ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟɪɚɞɚ
ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚɨɪɝɚɧ
ɢɡɚɰɢɨɧɢɯ
ʁɟɞɧɢɰɚɢɨɪɝɚɧɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɭɩɪɨɰɟɫɭ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡ
ɅȺɉ-ɚ
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Ɇɟɪɚʁɟ
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ
ɩɪɭɡɟɬɚɢɡ
ɆɨɞɟɥɚɅȺɉ-ɚ
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Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚ
28.
ɢɡɛɨɪɱɥɚɧɨɜɚ ɮɟɛɪɭɚɪ

Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ʁɚɧɭɚɪ Ɂɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
2018.
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɋɚɞɚ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ
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ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɫɟ ɞɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɨɪɝɚɧɚȳɅɋɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɚ
ʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɯɢ
ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯ 
ɤɨʁɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭɭ
ɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢɧɟɱɢɧɟ

ɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɚ
ʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɯɢ
ɩɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢɯ 
ɤɨʁɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭɭ
ɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢɚɤɨʁɢ
ɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɞɟɨɫɢɫɬɟɦɚ
ɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɧɚ
ɩɪɢɦɟɪ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɩɪɚɜɨɫɭɞɧɢɯɢ
ɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɚ 

ɋɩɪɨɜɟɫɬɢ
ʁɚɜɧɢɤɨɧɤɭɪɫ
ɡɚɢɡɛɨɪ
ɱɥɚɧɨɜɚɬɟɥɚɡɚ
ɩɪɚʄɟʃɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉɚɫɚɱɢɧɢɬɢ
ɪɚɧɝ-ɥɢɫɬɭ

ɋɩɪɨɜɟɞɟɧʁɚɜɧɢ
ɤɨɧɤɭɪɫɡɚɢɡɛɨɪ
ɱɥɚɧɨɜɚɬɟɥɚɡɚ
ɩɪɚʄɟʃɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ
ɫɚɱɢʃɟɧɚɪɚɧɝɥɢɫɬɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɞɨɫɬɚɜʂɟɧɚ

Ʉɨɦɢɫɢʁɚɡɚ
ɢɡɛɨɪɱɥɚɧɨɜɚ ɚɩɪɢɥ
ɬɟɥɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟ 2018.
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ

ɬɟɥɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟ 2018.
Ʉɨɦɢɫɢʁɟɡɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟɡɚ
ɢɡɛɨɪɱɥɚɧɨɜɚ ɢɡɛɨɪɱɥɚɧɨɜɚ ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ
ɬɟɥɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟ ɬɟɥɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ
ɢɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɢɉɪɚɜɢɥɧɢɤ
ɤɨʁɢɦɫɟ
ɤɨʁɢɦɫɟ
ɞɟɮɢɧɢɲɭ
ɞɟɮɢɧɢɲɭ
ɭɫɥɨɜɢ
ɭɫɥɨɜɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢɢ
ɦɟɪɢɥɚɡɚɢɡɛɨɪ
ɦɟɪɢɥɚɡɚ
ɢɡɛɨɪɱɥɚɧɨɜɚ ɱɥɚɧɨɜɚɬɟɥɚɡɚ
ɬɟɥɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟ ɩɪɚʄɟʃɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ
ɢɩɨɫɬɭɩɚɤ
ɢɩɨɫɬɭɩɚɤ
ʁɚɜɧɨɝɤɨɧɤɭɪɫɚ ʁɚɜɧɨɝɤɨɧɤɭɪɫɚ
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ɪɚɧɝ-ɥɢɫɬɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
Ƚɪɚɞɫɤɨɦɜɟʄɭ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚɪɚɞɢ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ
ɉɪɟɞɥɨɝɚ
ɪɟɲɟʃɚ
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ɍɰɢʂɭ
ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɚ
ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ɬɟɥɚɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟ
ɞɚɫɟɭɭɫɥɨɜɢɦɚ
ɞɟɮɢɧɢɲɟɞɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ
ɨɞɧɨɫɧɨɱɥɚɧɨɜɢ

ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɢ
ɞɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɪɚɧɝ-ɥɢɫɬɭ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɭɫɜɚʁɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɫɜɨʁɩɨɫɥɨɜɧɢɤɨ Ƚɪɚɞɫɤɨɦɜɟʄɭ
ɪɚɞɭɞɟɮɢɧɢɲɟ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɭɫɥɨɜɟ
ɋɚɞɚɪɚɞɢ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟɢ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ
ɦɟɪɢɥɚɡɚɢɡɛɨɪ ɉɪɟɞɥɨɝɚ
ɱɥɚɧɨɜɚɬɟɥɚɡɚ
ɪɟɲɟʃɚ
ɩɪɚʄɟʃɟɩɪɢɦɟɧɟ
ɅȺɉ-ɚ, ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ
ʁɚɜɧɢɩɨɡɢɜɡɚ
ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɩɪɢʁɚɜɚɡɚɱɥɚɧɨɜɟ
ɬɟɥɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟ
ɅȺɉ-ɚɨɞɧɨɫɧɨ
ɪɚɫɩɢɫɭʁɟɢ
ɫɩɪɨɜɨɞɢʁɚɜɧɢ
ɤɨɧɤɭɪɫɡɚɢɡɛɨɪ
ɱɥɚɧɨɜɚɬɟɥɚ

ɜɟʄɢɧɭɭ
Ʉɨɦɢɫɢʁɢ.
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ɛɭɞɭʄɟɝɬɟɥɚ
ɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɨɝ
1) ɇɟɦɨɝɭɛɢɬɢ
ɧɨɫɢɨɰɢɛɢɥɨɤɨʁɟ
ɮɭɧɤɰɢʁɟɭ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɨʁ
ɫɬɪɚɧɰɢ
2) ɇɟɦɨɝɭɛɢɬɢ
ʁɚɜɧɢɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɢ
ɭɫɦɢɫɥɭɨɞɪɟɞɚɛɚ
ɱɥɚɧɨɜɚɁɚɤɨɧɚɨ
Ⱥɝɟɧɰɢʁɢɡɚɛɨɪɛɭ
ɩɪɨɬɢɜɤɨɪɭɩɰɢʁɟ;
3) ɇɢɫɭɪɚɞɧɨ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢ ɭ
ɨɪɝɚɧɢɦɚȳɅɋɩɨ
ɛɢɥɨɤɨɦɨɫɧɨɜɭ
ɧɚɨɞɪɟɻɟɧɨɢɥɢ
ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɢɭ
ɮɨɪɦɢɪɚɞɚɜɚɧ
ɪɚɞɧɨɝɨɞɧɨɫɚɢ
ɞɪ ;
4) ɂɦɚʁɭɦɟɫɬɨ
ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȳɅɋ
5) ɇɢɫɭɨɫɭɻɢɜɚɧɢ
ɢɥɢɫɟɩɪɨɬɢɜʃɢɯ
ɧɟɜɨɞɢɫɭɞɫɤɢ
ɩɨɫɬɭɩɚɤɡɚɞɟɥɚ
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ɤɨʁɚɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɭ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɩɪɢɦɚ
ɢɪɚɡɦɚɬɪɚ
ɩɪɢɫɬɢɝɥɟɩɪɢʁɚɜɟ
ɨɰɟʃɭʁɟɮɨɪɦɚɥɧɭ
ɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬ
ɭɫɥɨɜɚɫɩɪɨɜɨɞɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ
ɭɫɦɟɧɨɝɢɢɥɢ
ɩɢɫɦɟɧɨɝ
ɬɟɫɬɢɪɚʃɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɭɰɢʂɭ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɚɪɚɧɝ
ɥɢɫɬɟɧɚɨɫɧɨɜɭ
ɭɫɜɨʁɟɧɢɯ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚʁɚɜɧɨ
ɨɛʁɚɜʂɭʁɟɥɢɫɬɭ
ɩɪɢɫɬɢɝɥɢɯ
ɩɪɢʁɚɜɚ ɢ
ɡɚɩɢɫɧɢɤɟ ɨɫɜɨɦ
ɪɚɞɭ.
ɑɥɚɧɨɜɢ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟɞɚʁɭ
ɩɢɫɚɧɟ ɢɡʁɚɜɟɨ
ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɭ
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɭɜɟɡɢɫɚ
ɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɢɥɢɫɟ
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17.1.3 ɂɦɟɧɨɜɚɬɢɱɥɚɧɨɜɟ
ɬɟɥɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ
ɨɞɧɨɫɧɨɭɫɜɨʁɢɬɢ
ɚɤɬɨɮɨɪɦɢɪɚʃɭ
ɬɟɥɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ

ɋɤɭɩɲɬɢɧɚȽɪɚɞɚ ȾɨɧɟɬɢɈɞɥɭɤɭ ȾɨɧɟɬɚɈɞɥɭɤɚɨ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭ
ɨɢɡɛɨɪɭ
ɢɡɛɨɪɭɱɥɚɧɨɜɚ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɱɥɚɧɨɜɚɪɚɞɧɨɝ ɪɚɞɧɨɝɬɟɥɚɡɚ ɋɚɞɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ
ɬɟɥɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟ ɩɪɚʄɟʃɟ
ɤɨɧɤɭɪɫɚɤɨʁɢ
ɩɪɢɦɟɧɟ
ɩɪɢɦɟɧɟ
ɫɩɪɨɜɨɞɢ
Ʌɨɤɚɥɧɨɝ
Ʌɨɤɚɥɧɨɝ
Ʉɨɦɢɫɢʁɚɨɞɧɨɫɧɨ ɚɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚ ɚɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚ
ɭɫɤɥɚɞɭɫɚɪɚɧɝ ɡɚɛɨɪɛɭɩɪɨɬɢɜ ɡɚɛɨɪɛɭɩɪɨɬɢɜ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɟȽɪɚɞɚ
ɥɢɫɬɨɦɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɞɨɧɨɫɢɨɞɥɭɤɭɨ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ
ɢɡɛɨɪɭ ɱɥɚɧɨɜɚ
ɬɟɥɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ
ɨɞɧɨɫɧɨɭɫɜɚʁɚɚɤɬ
ɨɮɨɪɦɢɪɚʃɭɬɟɥɚ

ɢɡɭɡɢɦɚʁɭɢɡɪɚɞɚ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟɭɤɨɥɢɤɨ
ɬɚɤɚɜɢɧɬɟɪɟɫ
ɩɨɫɬɨʁɢ
5Ʉɨɦɢɫɢʁɚ
ɞɨɫɬɚɜʂɚ
Ƚɪɚɞɫɤɨɦɜɟʄɭ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɪɚɧɝɥɢɫɬɭ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɡɚ
ɢɡɛɨɪɱɥɚɧɨɜɚ
ɬɟɥɚɫɚ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟɦ
ɪɚɞɢɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ
ɉɪɟɞɥɨɝɚɪɟɲɟʃɚ.
ɦɚʁ
2018.

Ɂɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɇɟɪɚʁɟɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
ɆɨɞɟɥɚɅȺɉ-ɚ
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Ɍɟɥɨɡɚɩɪɚʄɟʃɟ Ⱦɨɧɨɲɟʃɟ
ɍɫɜɨʁɟɧ
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚɭ ɉɨɫɥɨɜɧɢɤɚɨ ɉɨɫɥɨɜɧɢɤɨ
ɫɚɪɚɞʃɢɫɚ
ɪɚɞɭɬɟɥɚɡɚ
ɪɚɞɭɬɟɥɚɡɚ
ɧɚɞɥɟɠɧɢɦ
ɩɪɚʄɟʃɟ
ɩɪɚʄɟʃɟ
ɨɪɝɚɧɢɦɚɢ
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ
ɫɥɭɠɛɚɦɚȽɪɚɞɚ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
Ƚɪɚɞɚ ɇɨɜɨɝ
ɇɨɜɨɝɋɚɞɚɭɫɜɚʁɚ ɋɚɞɚ
ɋɚɞɚ

Ɍɟɥɨɡɚ
ɚɜɝɭɫɬ
ɩɪɚʄɟʃɟ
2018.
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ɂɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɟ
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ʁɭɥ Ɂɚ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɩɪɟɦɭɛɭʇɟɬɢ ɨɩɪɟɦɚɛɭʇɟɬɢ ɋɚɞɚ
ɨɜɟɦɟɪɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɭ
ɞɨɞɚɬɧɚ
ɩɨɞɪɲɤɭ ɡɚɪɚɞ ɩɨɞɪɲɤɚɡɚɪɚɞ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ
ɪɚɞɧɨɝɬɟɥɚɡɚ ɪɚɞɧɨɝɬɟɥɚɡɚ
ɩɪɚʄɟʃɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨʁɚ
ɩɪɚʄɟʃɟ
ʄɟɛɢɬɢ
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚɭ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ
Ɉɞɥɭɰɢɨ
ɋɚɞɚ
ɛɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚ
ɡɚ

Ɇɟɪɚʁɟɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
ɆɨɞɟɥɚɅȺɉ-ɚ

Ɇɟɪɚʁɟɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
ɆɨɞɟɥɚɅȺɉ-ɚ
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17.1.5 ɍɫɜɨʁɢɬɢɚɤɬɟɨ
ɪɚɞɭɬɟɥɚɡɚ
ɩɪɚʄɟʃɟɩɪɢɦɟɧɟ
ɅȺɉ-ɚ

17.1.4 Ɉɛɟɡɛɟɞɢɬɢ
ɇɚɞɥɟɠɧɢɨɪɝɚɧɢ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɟ
ɫɥɭɠɛɟȽɪɚɞɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɟɤɚɞɪɨɜɫɤɟ ɇɨɜɨɝɋɚɞɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
ɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ
ɭɫɥɨɜɟɡɚɪɚɞɬɟɥɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ
ɡɚɩɪɚʄɟʃɟɩɪɢɦɟɧɟ ɨɩɪɟɦɭɛɭʇɟɬɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɅȺɉ-ɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɭɩɨɞɪɲɤɭ
ɧɚʁɦɚʃɟ
ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ
ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɡɚɪɚɞ
ɬɟɥɚɧɚɞɥɟɠɧɨɝɡɚ
ɩɪɚʄɟʃɟɩɪɢɦɟɧɟ
ɅȺɉ-ɚ

ɡɚɩɪɚʄɟʃɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ
ɉɪɟɞɜɢɞɟɬɢɞɚʁɟ
ɡɚɢɦɟɧɨɜɚʃɟɢ
ɪɚɡɪɟɲɟʃɟɬɟɥɚɡɚ
ɩɪɚʄɟʃɟɩɪɢɦɟɧɟ
ɅȺɉ-ɚɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɜɟʄɢɧɚɨɞɭɤɭɩɧɨɝ
ɛɪɨʁɚɨɞɛɨɪɧɢɤɚ
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ɩɨɫɥɨɜɧɢɤɨɫɜɨɦ
ɪɚɞɭɤɚɨɢɞɪɭɝɚ
ɚɤɬɚɨɞɡɧɚɱɚʁɚɡɚ
ɪɚɞɬɟɥɚ
Ⱥɤɬɢɦɚɨɪɚɞɭ
ɬɟɥɚɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟɥɚ
ɤɨʁɟɦɨɝɭɛɢɬɢ
ɤɚɤɨɨɞɡɧɚɱɚʁɚɡɚ
ʃɟɝɨɜɪɚɞɬɚɤɨɢ
ɡɚɨɬɤɥɚʃɚʃɟ
ɪɢɡɢɤɚɨɞ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɟɡɚ
ʁɚɱɚʃɟɫɜɟɫɬɢ
ɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɨɡɧɚɱɚʁɭ
ɧɚɱɢɧɢɦɚ
ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɚɢ
ɫɭɡɛɢʁɚʃɚ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɟɤɚɨ ɢ
ɡɚʁɚɱɚʃɟɧɚɞɡɨɪɧɟ
ɭɥɨɝɟɨɜɨɝɬɟɥɚ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
ɫɟɦɢɧɚɪɚɨɛɭɤɚ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɢ
ɞɪɭɝɢɯ
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨ
ɫɬɚʃɭɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɛɨɪɛɟɩɪɨɬɢɜ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɟɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɢɥɢ
ɭɱɟɲʄɟɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚɤɨʁɢɫɟ
ɨɞɧɨɫɟɧɚɛɨɪɛɭ
ɩɪɨɬɢɜɤɨɪɭɩɰɢʁɟ
ɧɚɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɧɢɜɨɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɢɯ
ɫɚɫɬɚɧɚɤɚɫɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ
ɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɚɤɨʁɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭɭ
ɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɡɚʁɟɞɢɧɢɰɢ,
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɞɚɜɚʃɟɫɚɜɟɬɚɢ
ɦɢɲʂɟʃɚɭɜɟɡɢ
ɫɚɩɪɢɦɟɧɨɦ
ɅȺɉ-ɚɪɟɚɝɨɜɚʃɚ
ɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɤɟ
ɩɨɞɧɟɬɟɡɛɨɝ
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17.1.6 ɍɫɜɨʁɢɬɢɚɤɬɨ
ɧɚɱɢɧɭɩɪɚʄɟʃɚ
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ

Ⱦɨɧɟɬɚɤɬɤɨʁɢɦ
Ɍɟɥɨɡɚɩɪɚʄɟʃɟ Ⱦɨɧɟɬɢɚɤɬ
ɫɟɩɪɨɩɢɫɭʁɟ
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚɭ ɤɨʁɢɦɫɟ
ɧɚɱɢɧɩɪɚʄɟʃɚ
ɫɚɪɚɞʃɢɫɚ
ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ
ɧɚɞɥɟɠɧɢɦ
ɧɚɱɢɧɩɪɚʄɟʃɚ ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ
ɨɪɝɚɧɢɦɚɢ
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ
ɫɥɭɠɛɚɦɚȳɅɋ
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɭɫɜɚʁɚɚɤɬɤɨʁɢɦɫɟ ɋɚɞɚ
ɩɪɨɩɢɫɭʁɟɧɚɱɢɧ
ɩɪɚʄɟʃɚɅȺɉ-ɚɚ
ɤɨʁɢɫɚɞɪɠɢ
ɧɚʁɦɚʃɟɫɥɟɞɟʄɟ
ɟɥɟɦɟɧɬɟ
¾
ɧɚɱɢɧɢ
ɪɨɤɨɜɟɡɚ

ɫɭɦʃɟɭ
ɧɟɩɨɲɬɨɜɚʃɟɢɥɢ
ɧɟɩɪɢɦɟʃɢɜɚʃɟ
ɅȺɉ-ɚ
ɩɪɟɩɨɪɭɱɢɜɚʃɟ
ɦɟɪɚɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚʃɚ
ɦɟɪɚɢɥɢɤɪɲɟʃɚ
ɅȺɉ-ɚɤɚɨɢɧɚ
ɩɪɟɞɥɚɝɚʃɟ
ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ
ɩɨɫɦɚɬɪɚɱɚɡɚɨɧɟ
ɦɟɪɟɢɡɅȺɉ-ɡɚ
ɤɨʁɟʁɟɬɚʁ
ɢɧɫɬɢɬɭɬ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ).
15.
Ɍɟɥɨɡɚ
ɩɪɚʄɟʃɟ
ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉ-ɚ 2018.
Ƚɪɚɞɚɇɨɜɨɝ
ɋɚɞɚ

Ɂɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɜɟɦɟɪɟɧɢɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɢ
ɩɨɫɟɛɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢ

Ɇɟɪɚʁɟɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɭɡɟɬɚɢɡ
ɆɨɞɟɥɚɅȺɉ-ɚ
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ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɯ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚɨ
ɦɟɪɚɦɚɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ
ɤɨʁɟɫɭɩɪɨɩɢɫɚɧɟ
ɭɅȺɉ-ɭ
¾ ɧɚɱɢɧɡɚ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ
ɞɪɭɝɢɯ
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨ
ɫɬɚʃɭɢɫɬɚɬɭɫɭ
ɦɟɪɚɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯɭ
ɅȺɉ-ɭ
¾ ɪɨɤɨɜɟɡɚ
ɢɡɪɚɞɭɢ
ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚɨ
ɩɪɚʄɟʃɭ
ɩɪɢɦɟɧɟɅȺɉɚɢɡɜɟɲɬɚʁɫɟ
ɩɨɞɧɨɫɢ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɢȳɅɋ
ɢɩɪɟɡɟɧɬɭʁɟ
ʁɚɜɧɨɫɬɢ
ɧɚʁɦɚʃɟʁɟɞɧɨɦ
ɝɨɞɢɲʃɟ
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¾ ɦɟɪɟɡɚ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɟɢ
ɩɨɡɢɜɚʃɟɧɚ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ
ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ
ɫɥɭɠɛɢɢɨɪɝɚɧɚ
ȳɅɋɤɚɨɢ
ɞɪɭɝɢɯɨɪɝɚɧɚ
ʁɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢɢ
ɥɨɤɚɥɧɢɯɚɤɬɟɪɚ
ɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɧɟɩɨɫɬɭɩɚʃɚɩɨ
ɦɟɪɚɦɚɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯɭ
ɅȺɉ-ɭ
ɩɪɟɞɥɨɝɟɡɚ
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɭ
ɪɟɜɢɡɢʁɭɅȺɉ-ɚɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɩɪɨɦɟɧɚɦɚɞɨ
ɤɨʁɢɯɞɨɻɟɭ
ɩɪɨɦɟɧɢɩɪɚɜɧɨɝ
ɨɤɜɢɪɚɩɪɨɦɟɧɨɦ
ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɭȳɅɋɢ
ɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢɢɥɢɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɢ

2520. страна – Броj 62
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
15. децембар 2017.

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺɋɊȻɂȳȺ
ȺɍɌɈɇɈɆɇȺɉɈɄɊȺȳɂɇȺȼɈȳȼɈȾɂɇȺ
ȽɊȺȾɇɈȼɂɋȺȾ
ɋɄɍɉɒɌɂɇȺȽɊȺȾȺɇɈȼɈȽɋȺȾȺ
Ȼɪɨʁ06-121/2017-2-I
14ɞɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
ɇɈȼɂɋȺȾ
Ɂɞɪɚɜɤɨȳɟɥɭɲɢʄɫɪ

ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ

Ʌɨɤɚɥɧɢɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧɡɚɛɨɪɛɭɩɪɨɬɢɜɤɨɪɭɩɰɢʁɟȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚɨɛʁɚɜɢɬɢɭ„ɋɥɭɠɛɟɧɨɦɥɢɫɬɭȽɪɚɞɚɇɨɜɨɝɋɚɞɚ“

ɢɡɚɡɨɜɢɦɚ ɭ
ɩɪɢɦɟɧɢɅȺɉ-ɚ.

66
15. децембар 2017.
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Број 62 – Страна 2521.

2522. страна – Броj 62

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

1068
На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа
„Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града
Новог Сада“, брoj 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
XXIX седници од 14. децембра 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД
ЗА 2017. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови
Сад“ Нови Сад за 2017. годину, коју је донео Надзорни
одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“
Нови Сад на 66. ванредној седници одржаној 13. децембра 2017. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

15. децембар 2017.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-5043/2017-I
14. децембар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1070
На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 2. тачка
1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“,
бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12,
45/13 – др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 24. тачка
12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада, на XXIX седници од 14. децембра 2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРКЕ АПОТЕКЕ
НОВИ САД
I

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-5195/2017-I
14. децембар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1069
На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 47/16 и 57/16 – испр.) и члана 24. тачка 12. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XXIX седници од 14. децембра 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД
ЗА 2017. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад донео
на 7. седници одржаној 30. новембра 2017. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

НАДА ИЛИЋ се разрешава дужности директорке Апотеке Нови Сад на лични захтев.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-192-I
14. децембар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1071
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14,
96/15 и 106/15) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIX седници
од 14. децембра 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ
ОДБОРА АПОТЕКЕ НОВИ САД
I
ГОЈКО ВУЈНОВИЋ се разрешава дужности председника Управног одбора Апотеке Нови Сад на лични захтев.

15. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-193-I
14. децембар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Број 62 – Страна 2523.

Чланом 132. став 1. Закона о здравственој заштити је
прописано да за директора здравствене установе може
бити именовано лице:
- које има високу школску спрему здравствене струке
или високошколску спрему друге струке са завршеном
едукацијом из области здравственог менаџмента;
- које има најмање пет година радног стажа у области
здравствене заштите;
- које испуњава и друге услове предвиђене статутом
здравствене установе.
Чланом 16. Статута Апотеке Нови Сад је прописано да
за директора Апотеке може бити именовано лице које поред
општих услова прописаних законом, испуњава и следеће
услове:
- да је дипломирани фармацеут, или дипломирани
фармацеут-специјалиста из једне од грана медицине
из делатности Апотеке, или

1072
На основу чл. 130. став 3. и 134. став 1. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05,
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др.
закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 24. тачка 12. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист
Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XXIX седници од 14. децембра 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ НОВИ САД
I
ГОЈКО ВУЈНОВИЋ се именује за вршиоца дужности
директора Апотеке Нови Сад на период од шест месеци.
II

- да је дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента.
Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, на LXIV
седници од 13. децембра 2017. године, утврдила је да предложени кандидат, Гојко Вујновић, испуњава прописане
услове за именовање за вршиоца дужности директора Апотеке Нови Сад и на основу изнетог и претходних консултација
утврдила Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Апотеке Нови Сад.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-194-I
14. децембар 2017. године
НОВИ САД
Председник

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Здравко Јелушић, с.р.

Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) којим
је прописано да директора здравствене установе именује
и разрешава оснивач; чланом 24. тачка 12. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08) је прописано да Скупштина Града Новог
Сада именује и разрешава директоре установа чији је оснивач Град. Такође, чланом 134. став 1. Закона о здравственој
заштити је прописано да акo упрaвни oдбoр здрaвствeнe
устaнoвe нe изврши избoр кaндидaтa зa дирeктoрa
здрaвствeнe устaнoвe, oднoснo aкo oснивaч здрaвствeнe
устaнoвe нe имeнуje дирeктoрa здрaвствeнe устaнoвe, у
склaду сa oдрeдбaмa oвoг зaкoнa, oснивaч ћe имeнoвaти
вршиoцa дужнoсти дирeктoрa нa пeриoд oд шeст мeсeци.
Чланом 134. став 2. Закона о здравственој заштити је
прописано да се услови за избор, права, обавезе и одговорности директора здравствене установе односе и на
вршиоца дужности директора здравствене установе.

1073
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XXIX седници од 14. децембра 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД
I
МР НЕНАДУ ТОМАШЕВИЋУ престаје дужност председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за
одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови
Сад на основу поднете оставке.

2524. страна – Броj 62

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
II

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-195-I
14. децембар 2017. године
НОВИ САД

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНИЦЕ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“
НОВИ САД
I
МИЛИЦИ ЧОЛИЋ престаје дужност чланице Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад
на основу поднете оставке.
II

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1074
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XXIX седници од 14. децембра 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД
I
ЉУБОМИРУ СТАНИШИЋУ престаје дужност члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање
стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад на основу
поднете оставке.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-196-I
14. децембар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1075
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XXIX седници од 14. децембра 2017. године, доноси

15. децембар 2017.

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-197-I
14. децембар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1076
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XXIX седници од 14. децембра 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД
I
СТЕФАН СТЕВИЋ се именује за председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање
стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад на период
од четири године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење
Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), прописано је да председника
и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен
статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири
године.

15. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број
43/08), између осталог, прописано је да Скупштина Града
Новог Сада именује и разрешава председника и чланове
надзорних одбора јавних и јавних комуналних предузећа
чији је оснивач Град Нови Сад.
На основу члана 18. Закона о јавним предузећима, за
председника и члана надзорног одбора именује се лице
које испуњава следеће услове: да је пунолетно и пословно
способно; да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ESPB бодова мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама; да
има најмање пет година радног искуства на пословима за
које се захтева високо образовање; да има најмање три
године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа; да познаје област корпоративног управљања или област финансија; да није осуђивано
на казну затвора од најмање шест месеци и да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређује кривично дело и то: обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно
лечење алкохоличара, забране вршење позива, делатности и дужности.
Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на LXIV
седници од 13. децембра 2017. године je утврдила да предложени кандидат, Стефан Стевић, испуњава прописане
услове за именовање у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад и на основу изнетог и претходних
консултација утврдила Предлог решења о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“
Нови Сад.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-198-I
14. децембар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1077
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XXIX седници од 14. децембра 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ
И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД

Број 62 – Страна 2525.
I

МР НЕНАД ТОМАШЕВИЋ се именује за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање
стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад на период
од четири године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење
Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), прописано је да председника
и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен
статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири
године.
Чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број
43/08), између осталог, прописано је да Скупштина Града
Новог Сада именује и разрешава председника и чланове
надзорних одбора јавних и јавних комуналних предузећа
чији је оснивач Град Нови Сад.
На основу члана 18. Закона о јавним предузећима, за
председника и члана надзорног одбора именује се лице
које испуњава следеће услове: да је пунолетно и пословно
способно; да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ESPB бодова мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама; да
има најмање пет година радног искуства на пословима за
које се захтева високо образовање; да има најмање три
године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа; да познаје област корпоративног управљања или област финансија; да није осуђивано
на казну затвора од најмање шест месеци и да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређује кривично дело и то: обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно
лечење алкохоличара, забране вршење позива, делатности и дужности.
Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на LXIV
седници од 13. децембра 2017. године je утврдила да предложени кандидат, мр Ненад Томашевић, испуњава прописане услове за именовање у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних
простора „Стан“ Нови Сад и на основу изнетог и претходних консултација утврдила Предлог решења о именовању
члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за
одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови
Сад.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-199-I
14. децембар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

2526. страна – Броj 62

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

1078
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XXIX седници од 14. децембра 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД
I
ЉУБОМИР СТАНИШИЋ се именује за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови
Сад на период од четири године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење
Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), прописано је да председника
и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен
статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири
године.
Чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број
43/08), између осталог, прописано је да Скупштина Града
Новог Сада именује и разрешава председника и чланове
надзорних одбора јавних и јавних комуналних предузећа
чији је оснивач Град Нови Сад.
На основу члана 18. Закона о јавним предузећима, за
председника и члана надзорног одбора именује се лице
које испуњава следеће услове: да је пунолетно и пословно
способно; да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ESPB бодова мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама; да
има најмање пет година радног искуства на пословима за
које се захтева високо образовање; да има најмање три
године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа; да познаје област корпоративног управљања или област финансија; да није осуђивано
на казну затвора од најмање шест месеци и да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређује кривично дело и то: обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно
лечење алкохоличара, забране вршење позива, делатности и дужности.
Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на LXIV
седници од 13. децембра 2017. године je утврдила да предложени кандидат, Љубомир Станишић, испуњава прописане услове за именовање у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад и на основу изнетог

15. децембар 2017.

и претходних консултација утврдила Предлог решења о
именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-200-I
14. децембар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1079
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14,
96/15 и 106/15) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIX седници
од 14. децембра 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ УПРАВНОГ
ОДБОРА АПОТЕКЕ НОВИ САД
I
НАТАША РАШЕТА се именује за председницу Управног
одбора Апотеке Нови Сад на период од четири године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-201-I
14. децембар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1080
На основу члана 44а став 2. тачка 1. Закона о култури
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и
члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници од 14. децембра 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
„НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА - ÚJVIDÉKI
SZÍNHÁZ“, НОВИ САД

15. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 62 – Страна 2527.

I
РОБЕРТ МАЈОРОШ се разрешава дужности члана
Управног одбора „Новосадског позоришта - Újvidéki Színház“,
Нови Сад, из реда запослених, на лични захтев.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-202-I
14. децембар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1081
На основу члана 116. ст. 5. и 6. и члана 117. став 3. тачка
4. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17) и члана 24. тачка 29.
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада на XXIX седници од 14. децембра 2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
У НОВОМ САДУ
I
БИЉАНА ЛАЗИЋ се разрешава дужности чланице Школског одбора Балетске школе у Новом Саду, представнице
родитеља.
II
ЈЕЛЕНА ВУШОВИЋ се именује за чланицу Школског
одбора Балетске школе у Новом Саду, представницу
родитеља.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-203-I
14. децембар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

2528. страна – Броj 62

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

15. децембар 2017.

15. децембар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 62 – Страна 2529.

2530. страна – Броj 62

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

15. децембар 2017.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД
Скупштина

Предмет

Страна

1074 Решење о престанку дужности члана
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа за одржавање стамбених и
пословних простора „Стан“ Нови Сад

2524

1075 Решење о престанку дужности чланице
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

2524

2524

1065 Одлука о изради плана детаљне регулације пословања и породичног становања на простору „Мали Београд –
Велики рит I“ у Новом Саду

2451

1066 Одлука о изради плана детаљне регулације дела центра у Петроварадину

2453

1067 Локални акциони план за борбу против
корупције Града Новог Сада

2456

1076 Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

2522

1077 Решење о именовању члана Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа за
одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

2525

1069 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања
Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“ Нови Сад за 2017. годину

2522

1078 Решење о именовању члана Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа“ Нови Сад

2526

1070 Решење о разрешењу директорке
Апотеке Нови Сад

2522

1079 Решење о именовању председнице
Управног одбора Апотеке Нови Сад

2526

1071 Решење о разрешењу председника
Управног одбора Апотеке Нови Сад

2522

1080 Решење о разрешењу члана Управног
одбора „Новосадског позоришта - Újvidéki
Színház“, Нови Сад

2526

1081 Решење о разрешењу и именовању
чланице Школског одбора Балетске
школе у Новом Саду

2527

1068 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања
Јавног градског саобраћајног предузећа
„Нови Сад“, Нови Сад за 2017. годину

1072 Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке Нови Сад
1073 Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених
и пословних простора „Стан“ Нови Сад

2523

2523

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

