СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА

Број 1 ГОДИНА IV

ПАНЧЕВО, 11. фебруар 2013. ГОДИНЕ

1.
Градско веће града Панчева, на седници одржаној
7. фебруара 2013. године, разматрало је Предлог решења
о престанку важења Решења о образовању Тима за
израду Елабората о оправданости отуђења грађевинског
земљишта без накнаде предузећу „СХБ” доо из Београда,
улица Дечанска бр. 5, па је на основу чланова 46. и 66.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник PC”
број 129/07) и чланова 59. и 99. став 3. Статута града
Панчева (“Службени лист града Панчева” број 8/08,
4/09 и 5/12), донело

Аконтација претплате 9.366,10
Цена овог примерка
267,00

129/07) и чланова 59. и 99. став 3. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12),
донело
РЕШЕЊЕ
о изменама Решења о образовању Тима за
координацију активности на увођењу двојезичне
наставе на српском и енглеском језику у
Предшколској установи „Дечја радост” и основним
и средњим школама на територији града Панчева

Члан 1.
Престаје да важи Решење Градског већа града
Панчева број II-05-06-35/2012-34 од 04.12.2012. године
о образовању Тима за израду Елабората о оправданости
отуђења грађевинског земљишта без накнаде предузећу
„СХБ” доо из Београда, улица Дечанска бр. 5.

I
У Решењу о образовању Тима за координацију
активности на увођењу двојезичне наставе на српском
и енглеском језику у Предшколској установи „Дечја
радост” и основним и средњим школама на територији
града Панчева („Службени лист града Панчева” број
10/12), у тачки I подтачке 1, 2. и 3. мењују се и гласе:
„1. Миодраг Радојковић, члан Градског већа града
Панчева, координатор;
2. Милосав Урошевић, члан Градског већа града
Панчева, члан;
3. Нада Беркуљан, шеф Одсека просветне
инспекције, Секретаријат за јавне службе и социјална
питања, члан;”
У тачки I подтачка 6. речи: „в.д. директора”
замењују се речју: „директор”.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2013-4
Панчево, 07. фебруар 2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2013-4
Панчево, 07. фебруар 2013.

РЕШЕЊЕ
о престанку важења Решења о образовању
Тима за израду Елабората о оправданости
отућења грађевинског земљишта без накнаде
предузећу „СХБ” доо из Београда, улица
Дечанска бр. 5

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Прим. др Светозар Гавриловић

2.
Градско веће града Панчева, на седници одржаној 7.
фебруара 2013. године, разматрало је Предлог решења о
изменама Решења о образовању Тима за координацију
активности на увођењу двојезичне наставе на српском
и енглеском језику у Предшколској установи „Дечја
радост” и основним и средњим школама на територији
града Панчева, па је на основу чланова 46. и 66. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник PC” број

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Прим. др Светозар Гавриловић

3.
Градско веће града Панчева, на седници одржаној
30.01. 2013. године, разматрало је Предлог за доношење
Решења о образовању Радне групе за праћење реализације
системског решавања сузбијања нелегалног превоза и
ревитализације ЈКП „Аутотранспорт-Панчево” Панчево,
па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник PC” бр. 129/07) и чланова 59.
тачка 9. и 99. став 3. Статута града Панчева („Сл. лист
града Панчева” бр. 8/08, 4/09 и 5/12), донело следеће

Страна
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕШЕЊЕ
о образовању Радне групе за праћење
реализације системског решавања сузбијања
нелегалног превоза и ревитализације ЈКП
„Аутотранспорт- Панчево” Панчево
I
Образује се Радна група за праћење реализације
системског решавања сузбијања нелегалног превоза и
ревитализације ЈКП „Аутотранспорт-Панчево” Панчево
(у даљем тексту: Радна група), у следећем саставу:
1. БОРИСАВ МИЛУТИНОВИЋ, члан Градског
већа града Панчева задужен за подручје саобраћаја,
председник;
2. САША ПАВЛОВ, заменик Градоначелника
града Панчева, заменик председника;
3. ЖЕЉКО ЛАЗИЋ, члан Градског већа града
Панчева задужен за подручје финансија, члан;
4. МИЛОШ
МИЈИЋ,
директор
ЈКП
„Аутотранспорт-Панчево” Панчево, члан;
5. РАНКО МАРЧЕТИЋ, директор Агенције за
саобраћај Градске управе града Панчева, члан;
6. МИЛОВАН ЋИРОВИЋ, секретар Секретаријата
за инспекцијске послове Градске управе града Панчева,
члан;
7. РАЈКО МИЈОВИЋ, помоћник директора за
информације компјутерске технологије и организациони
развој ЈКП „Водовод и канализација” Панчево, члан;
8. ЈАСНА
ЛАКАТОШ-ГОМБАЦ,
помоћник
секретара Секретаријата за инспекцијске послове
Градске управе града Панчева, секретар Радне групе.
II
Мандат чланова Радне групе траје 2 (две) године.
III
Задаци Радне групе:
• Дефинисање мера и радњи из постојеће студије
са циљем побољшања пословања и пословне ревитализације ЈКП „Аутотранспорт-Панчево” Панчево;
• праћење реализације системског решавања
сузбијања нелегалног превоза и утицаја решавања овог
проблема на пословање ЈКП „Аутотранспорт-Панчево”
Панчево;
• праћење утицаја предузетих мера и радњи на
пословање ЈКП „Аутотранспорт-Панчево” Панчево;
• контрола спровођења мера и радњи са анализом
утицаја на пословање ЈКП „Аутотранспорт-Панчево”
Панчево.
IV
Председник Радне групе сазива седнице и руководи
радом Радне групе. За пуноважан рад Радне групе
потребно је да седници присуствује већина од укупног
броја чланова.
Радна група на седницама одлучује већином гласова
од укупног броја чланова.
V
Стручне, организационе и административнотехничке послове за потребе Радне групе обављаће
Секретаријат за скупштинске послове, послове
Градоначелника и Градског већа Градске управе
града Панчева у сарадњи са Агенцијом за саобраћај и
Секретаријатом за инспекцијске послове Градске управе
града Панчева.

11. фебруар 2013 . године

VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2013-2
Панчево, 30. јануар 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Прим. др Светозар Гавриловић

4.
Градско веће града Панчева, на седници одржаној
30. јануара 2013. године, разматрало је Предлог
решења о допуни Решења о образовању Тима за
израду Нацрта акционог плана за унапређење услова
становања у неформалним ромским насељима, па је на
основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник PC” број 129/07) и чланова 59. и 99.
став 3. Статута града Панчева („Службени листа града
Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12), донело следеће

РЕШЕЊЕ
о допуни Решења о образовању Тима за израду
Нацрта акционог плана за унапређење услова
становања у неформалним ромским насељима
I
У Решењу о образовању Тима за израду Нацрта
акционог плана за унапређење услова становања у
неформалним ромским насељима, број II-05-06-35/201240 од 20.12.2012. године, у тачки I став 1. после алинеје
7. додаје се алинеја 8, која гласи:
„- Јелена Новаков, дипл. психолог, Секретаријат за
привреду и економски развој, члан.,,
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2013-2
Панчево, 30. јануар 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Прим. др Светозар Гавриловић

5.
Градско веће града Панчева, на седници одржаној
30.01.2013. године, разматрало је Предлог решења
о образовању Тима за координацију активности на
реализацији средстава за израду Главног пројекта
телекомуникационе мреже на територији града Панчева,
па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07)

11. фебруар 2013 . године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА
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и чланова 59. и 99. став 3. Статута града Панчева
(„Службени листа града Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12),
донело следеће

за заједничке послове Градске управе града Панчева,
a no потреби и друге организационе јединице Градске
управе града Панчева.

РЕШЕЊЕ
о образовању Тима за координацију
активности на реализацији средстава за израду
Главног пројекта телекомуникационе мреже на
територији града Панчева

VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

I
Образује се Тим за координацију активности на
реализацији средстава за израду Главног пројекта
телекомуникационе мреже на територији града Панчева
(у даљем тексту: Тим) у следећем саставу:
1) Далибор
Винкић,
координатор
Тима,
задужен за организацију рада Тима и прибављање
потребних информација и докумената који се односе
на информатичко-техничке капацитете оптичке мреже,
запослен у Служби за заједничке послове - Одељење за
информатику;
2) Јоргованка Голубовић, члан Тима, задужена
за обезбеђивање неопходних докумената за потребе
израде Главног пројекта телекомуникационе мреже
на територији града Панчева у складу са Законом о
планирању и изградњи, запослена у Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове;
3) Славе Бојаџиевски, члан Тима, задужен за
сарадњу са ЈП “Дирекцијом за изградњу и уређење града
Панчева” на реализацији средстава за израду Главног
пројекта телекомуникационе мреже на територији
града Панчева у складу са Законом о јавним набавкама,
помоћник Градоначелника у области урбанизма;
4) Александра Илић, члан Тима, задужена за
припрему финалног извештаја о реализацији средстава
за израду Главног пројекта телекомуникационе мреже на
територији града Панчева Покрајинском секретаријату
за привреду, запошљавање и равноправност полова,
запослена у Секретаријату за привреду и економски
развој.
Задатак Тима је да координира активности
дефинисане Уговором о финансирању радова број 103401-162/2012-04-2 од 05.03.2012. године и Анексом
Уговора број 103-401-162/2012-04-2 од 04.12.2012.
године и поднесе Извештај Покрајинском секретаријату
за привреду, запошљавање и равноправност полова.
III
Лица из тачке I овог решења именују се на време до
30.06.2013. године, односно до завршетка израде Главног
пројекта телекомуникационе мреже на територији града
Панчева
IV
Обавезују се: ЈП „Дирекција за изградњу и уређење
Панчева” Панчево да, на захтев Тима, изради техничку
спецификацију за расписивање јавне набавке за
израду Главног пројекта телекомуникационе мреже на
територији града Панчева, као и организационе јединице
Градске управе града Панчева, јавна и јавна комунална
предузећа да, на захтев Тима, спроведу потребне радње
у складу са својим надлежностима утврђеним законом и
локалним прописима.
V
Стручне и административно-техничке послове за
потребе Тима обављају Секретаријат за скупштинске
послове, послове градоначелника и Градског већа,
Секретаријат за привреду и економски развој и Служба

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-2/2013-2
Панчево, 30. јануар 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Прим. др Светозар Гавриловић 6.

6.
Градоначелник града Панчева, дана 31. јануара 2013.
године, разматрао је Предлог решења о образовању
Комисије за доделу средстава за рад удружења
грађана која се баве глувим, наглувим као и слепим и
слабовидим особама, па је на основу чланова 44. и 66.
Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»
број 129/07) и чланова 54. и 99. став 2. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 8/08,
4/09 и 5/12), донео

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за доделу средстава
за рад удружења грађана која се баве глувим,
наглувим као и слепим и слабовидим особама

I
Образује се Комисије за доделу средстава за рад
удружења грађана која се баве глувим, наглувим као
и слепим и слабовидим особама (у даљем тексту:
Комисија), у следећем саставу:
1. Радомир Радосављевић, члан Градског већа
града Панчева;
2. Др Душан Малић, члан Градског већа града
Панчева;
3. Зденка Радојковић, вд директора Дома за децу
и омладину без родитељског старања «Споменак»
Панчево;
4. Зденка Јокић, запослена у ЈП „Градска стамбена
агенција” Панчево;
5. Мартин Бајза, секретар Секретаријата за јавне
службе и социјална питања Градске управе града
Панчева.
Комисија на првој седници, већином гласова од
укупног броја чланова, бира председника Комисије.
За секретара Комисије одређује се Драгана Дачић,
запослена у Секретаријату за јавне службе и социјална
питања Градске управе града Панчева.
II
Задатак Комисије је утврђивање Предлога за доделу
средстава за рад удружења која се баве глувим, наглувим
као и слепим и слабовидим особама.
Послови доделе средстава за рад удружења
грађана која се баве глувим, наглувим као и слепим
и слабовидим особама: усвајање критеријума за
вредновање, припремање предлога текста јавног
конкурса за подношење документације, вредновање
реализованих и планираних програмских активности
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удружења и утврђивање Предлога удружења за доделу
средстава за рад.
III
Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана
која се баве глувим, наглувим као и слепим и слабовидим
особама.
Конкурс за доделу средстава за рад удружења
грађана која се баве глувим, наглувим као и слепим и
слабовидим особама објављује се у локалном штампаном
гласилу «ПАНЧЕВАЦ» АД.
IV
Лица из тачке I овог решења именују се на време од
четири године, односно до истека мандата одборницима
Скупштине града Панчева.
V
Председник Комисије сазива седнице и руководи
радом Комисије. За пуноважан рад Комисије потребно
је да седници присуствује већина од укупног броја
чланова.
Комисија на седницама одлучује већином гласова
од укупног броја чланова.
VI
Чланови Комисије, осим оних који су запослени
у Градској управи града Панчева, за свој рад остварују
накнаду у износу од 900,00 динара, по седници.
VII
Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије обавља Секретаријат за скупштинске
послове, послове градоначелника и Градског већа Градске
управе града Панчева у сарадњи са Секретаријатом за
јавне службе и социјална питања Градске управе града
Панчева.
VIII
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2013-66
Панчево,31. јануар 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.

7.
Градоначелник града Панчева, дана 5. фебруар
2013. године, разматрао је Предлог решења о
образовању заједничке Комисије за избор корисника
стамбеног објекта у Панчеву са 15 стамбених јединица,
у оквиру пројекта «Подршка у спровођењу стратегија
за интерно расељена лица, избеглице и повратнике у
Србији», у делу који се односи на социјално становање
у заштићеним условима, па је на основу чланова 44. и
66. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
РС» број 129/07), чланова 54. и 99. став 2. Статута града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09
и 5/12) и чланова 7. и 9. тачка 11. Уговора о сарадњи на
реализацији пројекта «Подршка у спровођењу стратегија
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за интерно расељена лица, избеглице и повратнике у
Србији» број VIII-37-550-9/2012 од 21.12.2012. године,
који се финансира од стране Делегације Европске уније
у Републици Србији, а који реализује Дански савет за
избеглице, донео

РЕШЕЊЕ
о образовању заједничке Комисије за избор
корисника стамбеног објекта у Панчеву са
15 стамбених јединица, у оквиру пројекта
«Подршка у спровођењу стратегија за интерно
расељена лица, избеглице и повратнике у
Србији», у делу који се односи на социјално
становање у заштићеним условима
I
Образује се заједничка Комисија за избор корисника
стамбеног објекта у Панчеву са 15 стамбених јединица,
у оквиру пројекта «Подршка у спровођењу стратегија
за интерно расељена лица, избеглице и повратнике у
Србији», у делу који се односи на социјално становање
у заштићеним условима (у даљем тексту: Комисија).
Стамбени објекат из става 1. ове тачке биће изграђен
на катастарској парцели број 16028/5 К.О. Панчево.
II
Комисија се састоји од два представника града
Панчева, три представника Данског савета за избеглице
у Србији, три представника Комесаријата за избеглице
и миграције Републике Србије, два представника
УНХЦР-а и два представника Центра за социјални рад
„Солидарност” Панчево, и то:
Град Панчево
1. Зоран Граовац, повереник за избеглице града
Панчева;
2. Сузана Јовановић, одборник Скупштине града
Панчева;
Дански савет за избеглице у Србији
1. Марина Пешић, члан;
2. Миодраг Јовановић, члан;
3. Верица Речевић, заменик члана;
Комесаријат за избеглице и миграције Републике
Србије
1. Љиљана Ракић, члан;
2. Мулија Маковић, члан;
3. Светлана Оклобџија, заменик члана;
УНХЦР
1. Јадранка Марић, члан;
2. Марко Вучинић, заменик члана;
Центар за социјални рад „Солидарност” Панчево
1. Снежана Обрадовић, члан;
2. Зорица Здравковић, заменик члана.
III
За председника Комисије именује се Зоран
Граовац.
За заменика председника Комисије именује се
Сузана Јовановић.
IV
Комисија обавља послове који су утврђени
одредбама члана 7. Уговора о сарадњи на реализацији
пројекта «Подршка у спровођењу стратегија за интерно
расељена лица, избеглице и повратникеу Србији», број
VIII-37-550-9/2012 од 21.12.2012. године.
V
Поступак и начин одлучивања Комисије уређује
се Правилником о критеријумима и мерилима за први
избор корисника социјалног становања у заштићеним
условима.
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VI
До доношења Правилника из тачке V овог решења
Комисија одлучује консензусом.
VII
Прву седницу Комисије сазваће председник
Комисије у року од 15 дана од дана пријема овог
решења.
VIII
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2013-71
Панчево, 05. фебруар 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.
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9.
На основу чланова 58. став 3. и 66. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник PC” број 129/07),
чланова 54. став 1. тачка 7, 72. став 2. и 99. Статута
града Панчева (“Службени лист града Панчева” број
8/08, 4/09 и 5/12) и члана 26. тачка 3. Одлуке о Градској
управи града Панчева - пречишћен текст (“Службени
лист града Панчева” број 19/10, 2/11 - исправка, 4/11 и
32/12), Градоначелник града Панчева, дана 25. јануара
2013. године, донео је

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о постављењу помоћника
Градоначелника града Панчева
I
У Решењу о постављењу помоћника Градоначелника
града Панчева број II-06-020-6/2012-121 од 11. септембра
2012. године, у тачки I речи: “у области заштите
животне средине”, замењују се речима: „за управљање
пројектима из области екологије и туризма”.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу града
Панчева”.

8.
Градоначелник града Панчева, дана 29.01. 2013.
године, разматрао је Предлог за доношење решења
о измени Решења Градоначелника града Панчева
о образовању Тима за имплементацију Стратегије
културног развоја града Панчева од 2010. - 2015. године,
па је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник PC” број 129/07)
и чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева” број 8/08,4/09 и 5/12),
донео следеће

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Тима за
имплементацију Стратегије културног развоја
града Панчева од 2010. - 2015. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2013-50
Панчево, 25 .јануар 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Прим. др Светозар Гавриловић

10.

I
У Решењу Градоначелника града Панчева о
образовању Тима за имплементацију Стратегије
културног развоја града Панчева од 2010. - 2015. године
број II-06-020-1/2010-362 од 21.06.2010. године у тачки
I подтачка 1. мења се и гласи:
“1. Милосав Урошевић, члан Градског већа задужен
за подручје културе, координатор;”
Подтачке 5. и 11. бришу се.

На основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник PC” броj 129/07),
чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09
и 5/12) и члана 11. Одлуке о условима и начину
финансирања потреба у области спорта на територији
града Панчева („Службени лист града Панчева” број
34/12), Градоначелник града
Панчева, дана 18.
јануара 2013. године, донео је

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спорт

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2013-62
Панчево, 29.jaнуар 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Прим. др Светозар Гавриловић

I
Образује се Комисија за спорт (у даљем тексту:
Комисија) у следећем саставу:
1. Александар Фаркаш, члан Градског већа
града Панчева за подручје омладине и спорта,
председник;
2. Милан Станишић, директор, Јавно комунално
предузеће „Младост” Панчево, члан;
3. Гордана Крстић, самостални стручни
сарадник, Секретаријат за јавне службе и социјална
питања Градске управе града Панчева, члан;
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4. Ненад Марин, генерални секретар Спортског
савеза Панчево, члан;
5. Љубомир
Станишић,
потпредседник
Спортског савеза Панчево, члан.
II
Задаци Комисије односе се на вршење стручног
прегледа и вредновања поднетих предлога програма
и пројеката, као и обављање других послова у
области спорта, у складу са Одлуком о условима и
начину финансирања потреба у области спорта на
територији града Панчева, као и општим и другим
актима органа Града.
Послови вредновања програма и пројеката у
области спорта обухватају: предлагање критеријума
за вредновање програма и пројеката, припрему
пројектне документација и предлог текста јавног
конкурса за подношење предлога програма и
пројеката, оцењивање предлога програма и пројеката,
подношење градоначелнику Града предлога акта
о избору програма и пројекта који садржи план
расподеле средстава на име њихове реализације и
предлагање извештаја о реализацији и евалуацији
одобрених програма и пројеката.
Приликом вредновања програма и пројеката
Комисија је дужна да се придржава критеријума,
рокова и осталих услова прописаних јавним
конкурсом, као и Одлуком о условима и начину
финансирања потреба у области спорта на територији
града Панчева.
III
Лица из тачке I овог решења именују се на
време од четири године, односно до истека мандата
одборницима Скупштине града Панчева.
IV
Седнице Комисије сазива председник Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да
седници присуствује већина од укупног броја
чланова.
Комисија одлучује на седницама већином гласова
од укупног броја чланова.
V
Стручне и административно-техничке послове
за потребе Комисије обављају Секретаријат за
скупштинске послове, послове градоначелника
и Градског већа и Секретаријат за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева.
VI
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2013-23
Панчево, 18. јануар 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.

11. фебруар 2013 . године

11.
Градоначелник града Панчева, дана 17.01. 2013.
године, разматрао је Предлог решења о образовању
Комисије за одабир кандидата у оквиру реализације
Јавног позива за едукацију на IX зимском семинару
фармера на Тари (од 22. до 28. јануара 2013. године) за 12
најбољих регистрованих пољопривредних произвођача
са територије града Панчева за постигнуте резултате у
пољопривредној производњи, па је на основу чланова
44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник PC” број 129/07) и чланова 54. и 99. став 2.
Статута града Панчева (“Службени лист града Панчева”
број 8/08, 4/09 и 5/12), донео следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за одабир кандидата у
оквиру реализације Јавног позива за едукацију
на IX зимском семинару фармера на Тари (од
22. до 28. јануара 2013. године) за 12 најбољих
регистрованих пољопривредних произвођача
са територије града Панчева за постигнуте
резултате у пољопривредној производњи
Члан 1.
Образује се Комисија за одабир кандидата у оквиру
реализације Јавног позива за едукацију на IX зимском
семинару фармера на Тари (од 22. до 28. јануара 2013.
године) за 12 најбољих регистрованих пољопривредних
произвођача са територије града Панчева за постигнуте
резултате у пољопривредној производњи (у даљем
тексту: Комисија) у следећем саставу:
1. Маја Свирчевић Прекић, председник, запослена
у Секретаријату за привреду и економски развој Градске
управе града Панчева;
2. Милорад Малић, члан, запослен у Секретаријату
за привреду и економски развој Градске управе града
Панчева;
3. Зоран Марин, члан, запослен у Секретаријату
за привреду и економски развој Градске управе града
Панчева;
4. Владимир Сантрач, члан, запослен у
Секретаријату за привреду и економски развој Градске
управе града Панчева;
5. Гордана Видановић,
члан,
запослена у
Секретаријату за привреду и економски развој Градске
управе града Панчева.
Председник комисије сазива састанке, обезбеђује
услове за рад и руководи радом Комисије.
Члан 2.
Задаци Комисије су вредновање пријављених
регистрованих пољопривредних произвођача на основу
постигнутих резултата у пољопривредној производњи,
а на основу Јавног позива за едукацију на IX зимском
семинару фармера на Тари (од 22. до 28. јануара 2013.
године) за 12 најбољих регистрованих пољопривредних
произвођача са територије града Панчева, који је
расписао Градоначелник града Панчева.
Приликом вредновања пријављених регистрованих
пољопривредних произвођача на основу постигнутих
резултата у пољопривредној производњи, Комисија се
доследно придржава критеријума, рокова и осталих
услова прописаних Јавним позивом.
Члан 3.
Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије обавља Секретаријат за скупштинске
послове, послове градоначелника и Градског већа
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и Секретаријат за привреду и економски развој
Градске управе града Панчева, a пo потреби и друге
организационе јединице Градске управе града Панчева.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу даном доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2013-18
Панчево, 17. јануар 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.

12.
Градоначелник града Панчева, дана 18.01. 2013.
године, разматрао је Предлог решења о образовању
Комисије за вредновање пројеката и програма у области
културе, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник PC” број
129/07), чланова 54. и 99. став 2. Статута града Панчева
(«Службени лист града Панчева» број 8/08, 4/09 и
5/12) и члана 4. Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката и програма у култури
који се суфинансирају и финансирају из буџета града
Панчева («Службени лист града Панчева» број 3/11),
донео следеће

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за вредновање
пројеката и програма у области културе

I
Образује се Комисија за вредновање пројеката и
програма у области културе (у даљем тексту: Комисија)
у следећем саставу:
1. Филип Крумес, виолиниста из Панчева, др
Жарка Фогараша 28;
2. Радиша Станишић, редитељ из Панчева,
Ваљевска 22/1;
3. Гроздана Савичић, дипломирана етнолошкиња
из Панчева, Краљевића Марка 14;
4. Иванка Соломуновић, дипломирана историчарка
уметности из Панчева, Стевана Шупљикца 103;
5. Драгана Младеновић, магистарка књижевности
из Панчева, Дунавска 6.
Комисија на првој седници, већином гласова од
укупног броја чланова, бира председника/цу Комисије.
За секретара Комисије одређује се Невенка Кљајић,
виша сарадница - документаристкиња у Одсеку за
културу, информисање, спорт, бригу о младима и
цивилни сектор у Секретаријату за јавне службе и
социјална питања Градске управе града Панчева.
Комисија из става 1. ове тачке може затражити
од стране других стручњака мишљење о предлозима
пројеката и програма.
II
Задаци Комисије се односе на:
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а) вредновање пројеката и програма у области
културе (појединци, удружења, установе),
б) вредновање предлога удружења грађана који су
носиоци програма градске манифестације,
ц) Вредновање пристиглих предлога субјеката у
култури за подршку аматеризму.
Послови вредновања пројеката, програма из
претходног става обухватају: предлагање текста Конкурса за избор пројеката и програма у области културе,
усвајање критеријума за сва три сегмента, вредновање
пројеката и програма, припрема пројектне и програмске
документације, прегледање и оцењивање пристиглих
пројеката и програма на конкурс, подношење
образложених предлога Градоначелнику града Панчева
за суфинансирање и финансирање изабраних пројеката
и програма и усвајање извештаја о реализацији и
евалуацији одобрених пројеката и програма.
Приликом вредновања пројеката и програма
Комисија се доследно придржава критеријума, рокова и
осталих услова прописаних конкурсом, критеријумима
за избор пројеката и програма у култури који се
суфинансирају и финансирају из буџета града Панчева и
утврђених циљева и мера датих у Стратегији културног
развоја града Панчева од 2010. до 2015. године, као
и у оквиру годишњих акционих планова наведене
стратегије.
О избору одабраних пројеката и програма, као и о
износу финансијских средстава одлучује Градоначелник
града Панчева.
III
Чланови Комисије и секретар из тачке I овог решења
именују се за 2013. годину.
IV
Члановима Комисије и секретару припада
надокнада у нето износу од 900,00 динара за сваку
одржану седницу.
V
Седнице Комисије сазива председник Комисије.
За пуноважан рад Комисије потребно је да седници
присуствује већина од укупног броја чланова/ица.
Комисија одлучује на седницама већином гласова
од укупног броја чланова/ица.
VI
Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије обавља Секретаријат за скупштинске
послове, послове Градоначелника и Градског већа
и Секретаријат за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева у сарадњи са осталим
организационим јединицама Градске управе града
Панчева.
VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у «Службеном листу града Панчева».

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-020-1/2013-25
Панчево, 18. јануара 2013. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Прим. др Светозар Гавриловић, с.р.
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13.
Ha основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник PC” број 42/91 и 71/94), члана 39.
Статута града Панчева (“Сл. лист града Панчева
број 8/08, 4/09 и 5/12) и члана 42. став 1. Пословника
Скупштине града Панчева (Сл.лист града Панчева
бр.11/08), Комисија за мандатна питања Скупштине
града Панчево на седници одржаној 16. јануара
2013. године, донела је
3АКЉУЧАк
о утврђивању престанка мандата председника
и чланова Надзорног одбора Дома културе
“29. новембар” Старчево
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је дана 24.11.2012. године
престао мандат председнику и члановима Надзорног
одбора Дома културе “29. Новембар” Старчево, а
који су именовани Решењем Скупштине општине
Панчево број I-01-06-82/2008 од 24. новембра 2008.
год. на период од 4 године, и то:
Королија Душану, председнику,
Милакара Миљојки, члану и
Жалац Љубенки, члану.
II
Овај Закључак објавиће се у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО - СКУПШТИНА ГРАДА
КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНА ПИТАЊА
БРОЈ: II-04-06-1/2013-1
Панчево, 16. јануар 2013. год.
ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Смиљана Гламочанин, с.р.

14.
Ha основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник PC” број 42/91 и 71/94), члана 39.
Статута града Панчева (“Сл. лист града Панчева
број 8/08, 4/09 и 5/12) и члана 42. став 1. Пословника
Скупштине града Панчева (Сл.лист града Панчева
бр. 11/08), Комисија за мандатна питања Скупштине
града Панчево на седници одржаној 16. јануара
2013. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању престанка мандата председника
и чланова Надзорног одбора Дома културе
“Вук Караџић” Омољица
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је дана 24.11.2012. године
престао мандат председнику и члановима Надзорног
одбора Дома културе “Вук Караџић” Омољица, а
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који су именовани Решењем Скупштине општине
Панчево број I-01-06-82/2008 од 24. новембра 2008.
год. на период од 4 године, и то:
Никић Горици, председници,
Грујичић Ивану, члану и
Букин Мирчету, члану.
II
Овај Закључак објавиће се у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО - СКУПШТИНА ГРАДА
КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНА ПИТАЊА
БРОЈ: II-04-06-1/2013-1
Панчево, 16. јануар 2013. год.
ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Смиљана Гламочанин, с.р.

15.
Ha основу члана 20. Закона о јавним службама
(“Сл. гласник PC” број 42/91 и 71/94), члана 39.
Статута града Панчева (“Сл. лист града Панчева
број 8/08, 4/09 и 5/12) и члана 42. став 1. Пословника
Скупштине града Панчева (Сл.лист града Панчева
бр.11/08), Комисија за мандатна питања Скупштине
града Панчево на седници одржаној 16. јануара
2013. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању престанка мандата председника
и чланова надзорног одбора Дома културе “4.
октобар” Банатски Брестовац
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је дана 24.11.2012. године
престао мандат председнику и члановима
Надзорног одбора Дома културе “4. октобар”
Банатски Брестовац, а који су именовани Решењем
Скупштине општине Панчево број I-01-06-82/2008
од 24. новембра 2008. год. на период од 4 године,
и то:
Обрадовић Ивани, председници,
Ускоковић Драгану, члану и
Кљуковница Стевану, члану.
II
Овај Закључак објавиће се у „Службеном листу
града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО - СКУПШТИНА ГРАДА
КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНА ПИТАЊА
БРОЈ: II-04-06-1/2013-1
Панчево, 16. јануар 2013. год.
ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Смиљана Гламочанин, с.р.
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16.
Ha основу члана 39. Статута града Панчева
(„Службени лист града Панчева” број 8/08, 4/09 и 5/12),
члана 14. Одлуке о Градском јавном правобранилаштву
Панчево (“Сл. лист града Панчева” бр. 11/08) и чл. 42.
став 1. Пословника Скупштине града Панчева, Комисија за мандатна питања Скупштине града Панчева, на
седници одржаној 16. јануара 2013. године, донела је

3АКЉУЧАК
о утврђивању престанка мандата градског
јавног правобраниоца
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је дана 18.12.2012. године престао
мандат БОЖИДАРУ БРАЈЕРУ, дипломираном правнику
из Панчева, који је Решењем Скупштине града Панчева
број I-01-06-98/2008 од 18.12.2008. године постављен
за Градског јавног правобраниоца, на период од четири
године.
Божидар Брајер остаће на раду у Градском јавном
правобранилаштву Панчево до 31.12.2012. године.
II
Овај Закључак објавити у “Службеном листу града
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВА
БРОЈ: II-04-06-1/2013-1
Панчево, 16. јануар 2013. године
ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Смиљана Гламочанин, с.р.

17.
Агенција за саобраћај градске управе града
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20.
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник PC” број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ
Одређује се постављање два успоривача брзине
(лежећа полицајца) у насељеном месту Панчево, у
улици Скадарској на делу од улице Власинске према
улици Севана Шупљикца.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из става
1. диспозитива овог решења постављањем успоривача
брзине, вертикалне сигнализације и обележавањем
хоризонталне сигнализације у складу са Законом о
безбедности саобраћаја;
- да постављену вертикалну сигнализацију унесе
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у Катастар саобраћајне сигнализације.
Издавањем овог решења ставља се ван снаге решење
број XII-17-344-1/2012-14 од 08.05.2012. године.
Рок за извршење овог решења је 19.03.2013.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-344-1/2103-1
ПАНЧЕВО, 18. јануар 2013. године
ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

18.
Агенција за саобраћај градске управе града Панчева
на основу чланова 157. и 158. став Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник PC” број
41/2009, 53/10 101/11), члана 20. Одлуке о Градској
управи града Панчева („Службени лист града Панчева”
19/10 - пречишћен текст, 2/11 - исправка, 4/11 и 32/12),
чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а („Службени лист СРЈ”
број 33/97, 31/01 и „Службени гласник PC” број 30/10),
доноси

РЕШЕЊЕ

Одређује једносмеран режим саобраћаја у улицама
Борислава Петрова Браце и Маре Мандић у насељеном
месту Панчеву.
Једносмерност у улици Борислава Петрова Браце
се одређује од улице Бранка Савића до улице Тозе
Марковића односно од улице Бранка Савића до улице
Ђуре Николајевића.
Једносмерност у улици Маре Мандић одређује се
од улице Боре Шипоша до улице Бранка Савића и од
улице Ђуре Николајевића до улице Бранка Савића.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из става
1. диспозитива овог решења постављањем вертикалне
сигнализације у складу са Законом о безбедности
саобраћаја;
- да постављену вертикалну сигнализацију унесе
у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овогрешењаје 19.03.2013. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-2
ПАНЧЕВО 18. јануара 2013. године
ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
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19.
Агенција за саобраћај градске управе града
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20.
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник PC” број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ
Одређује се измештање саобраћајног знака П-З
„забрана саобраја у оба смера” са допунском таблом,
који се налази на силазној рампи према кеју поред
реке Тамиш из улице Драгослава Бате Михаиловића у
насељеном месту Панчево, за 13 метара према кеју.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за изградњу
и уређење Панчева”, Панчево да изврши техничку
регулацију саобраћаја из става 1. диспозитива овог
решења измештањем саобраћајног знака са допунском
таблом.
Рок за извршење овог решења је 23.02.2013.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-3
ПАНЧЕВО 23.01.2013. године

ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

20.
Агенција за саобраћај градске управе града
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20.
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник PC” број 30/10), доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одређује се забрана саобраћаја за возила чија
укупна маса прелази масу од 3,5 тона у улици др Синише
Станковића у насељеном месту Панчево.
II. За спровођење режима саобраћаја утврђеног
у тачци I. овог решења мора се израдити саобраћајни
пројекат и на путу, односно улици из тачке I. овог
решења, поставити саобраћајну сигнализацију према
пројекту.
Сагласност да је пројекат из претходног става
урађен у складу са режимом саобраћаја из тачке I овог
решења даје Агенција за саобраћај.
III. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да
1. уради саобраћајни пројекат постављања
саобраћајне сигнализације;
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2. изврши техничку регулацију саобраћаја из става
I диспозитива овог решења постављањем саобраћајне
сигнализације;
3. да постављену вертикалну сигнализацију унесе
у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 05.04.2013.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града
Панчева”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-4
ПАНЧЕВО 05.02.2013. године
ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

21.
Агенција за саобраћај градске управе града
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20.
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник PC” број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
I Одређује се забрана заустављања и паркирања
возила у улици Боре Шипоша од улице Жарка Зрењанина
до улице Тозе Марковића у насељеном месту Панчево.
II За спровођење режима саобраћаја утврђеног
у тачци I. овог решења мора се израдити саобраћајни
пројекат и на путу, односно улици из тачке I. овог
решења, поставити саобраћајну сигнализацију према
пројекту.
Сагласност да је пројекат из претходног става
урађен у складу са режимом саобраћаја из тачке I овог
решења даје Агенција за саобраћај.
III Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да
1. уради саобраћајни пројекат постављања
саобраћајне сигнализације;
2. изврши техничку регулацију саобраћаја из става
I диспозитива овог решења постављањем саобраћајне
сигнализације;
3. да постављену вертикалну сигнализацију унесе
у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 05.03.2013.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-5
ПАНЧЕВО 05.02.2013. године
ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
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22.
Агенција за саобраћај градске управе града
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20.
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник PC” број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
Одређује се постављање комуналне опреме
(стубића) у циљу спречавања кретања моторних возила
преко зелене површине из улице Масарикове до трга
Краља Петра I.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да изврши
техничку регулацију саобраћаја из става 1. диспозитива
овог решења постављањем комуналне опреме (стубића)
у складу са техничком информацијом на коју ће
сагласност дати ова Агенција.
Рок за извршење овог решења је 05.04.2013.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-7
ПАНЧЕВО 05.02.2013. године
ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

1. диспозитива овог решења постављањем
вертикалне сигнализације у складу са Законом о
безбедности саобраћаја;
- да постављену вертикалну сигнализацију унесе
у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 06.05.2013.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-8
ПАНЧЕВО 06.02.2013. године
ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

24.
Агенција за саобраћај градске управе града
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20.
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник PC” број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ

23.
Агенција за саобраћај градске управе града
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20.
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник PC” број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
Одређује се једносмеран режим саобраћаја у улици
Јосифа Маринковића и на делу улице Кнеза Михајла
Обреновића од улице Милке Марковић до улице
Ослобођења у насељеном месту Панчеву.
Смер једносмерности у улици Јосифа Маринковића
се одређује од улице Ослобођења према улици Милке
Марковић.
Смер једносмерности у улици Кнеза Михајла
Обреновића одређује се од улице Милке Марковић
према улици Ослобођења.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из
става

Одређује се уклањање саобраћајног знака II-1
„укрштање са путем са првенством пролаза” у улици
Јосифа Маринковића на раскрсници са улицом
Чумићевом у насељеном месту Панчево и постављање
саобраћајног знака II-2 „обавезно заустављање” на
место уклоњених саобраћајних знакова.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева”, Панчево
- да изврши техничку регулацију саобраћаја
из става 1. и 2. диспозитива овог решења уклањањем
односно
постављањем
вертикалне
саобраћајне
сигнализације,
- да уклоњену вертикалну сигнализацију избрише
из Катастра саобраћајне сигнализације,
- постављену вертикалну сигнализацију унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 23.02.2013.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-9
ПАНЧЕВО 06.02.2013. године
ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.
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25.
Агенција за саобраћај градске управе града
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20.
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник PC” број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
I. Одређује се забрана заустављања и паркирања
возила у улици Дунавској на делу од улице Дринске до
топлане „Содара” у насељеном месту Панчево.
II. За спровођење режима саобраћаја утврђеног
у тачци I. овог решења мора се израдити саобраћајни
пројекат и на путу, односно улици из тачке I. овог
решења, поставити саобраћајну сигнализацију према
пројекту.
Сагласност да је пројекат из претходног става
урађен у складу са режимом саобраћаја из тачке I овог
решења даје Агенција за саобраћај.
III. Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да
1. уради саобраћајни пројекат постављања
саобраћајне сигнализације;
2. изврши техничку регулацију саобраћаја из става
I диспозитива овог решења постављањем саобраћајне
сигнализације;
3. да постављену вертикалну сигнализацију унесе
у Катастар саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 07.03.2013.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ ХII-17-344-1/2013-10
ПАНЧЕВО 07.02.2013. године
ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

26.
Агенција за саобраћај градске управе града
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20.
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени
гласникРС” број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
Одређује се постављање комуналне опреме
(стубића) у циљу спречавања кретања и паркирања
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моторних возила преко и на зеленим површинама, које
се налазе у дворишту стамбеног блока зграде у улици
Димитрија Туцовића број 7а, односно између колског
пролаза из улице Димитрија Туцовића и Железничке
амбуланте, у насељеном месту Панчево.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да изврши
техничку регулацију саобраћаја из става 1. диспозитива
овог решења постављањем комуналне опреме (стубића)
у складу са техничком информацијом на коју ће
сагласност дати ова Агенција.
Рок за извршење овог решења је 08.04.2013.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-11
ПАНЧЕВО 08.02.2013. године
ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

27.
Агенција за саобраћај градске управе града
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20.
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник PC” број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
Одређује се постављање комуналне опреме
(стубића) у циљу спречавања кретања и паркирања
моторних возила на пешачкој стази која се налази у
улици Проте Матеје Ненадовића код кућног броја 1 у
насељеном месту Панчево.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да изврши
техничку регулацију саобраћаја из става 1. диспозитива
овог решења постављањем комуналне опреме (стубића)
у складу са техничком информацијом на коју ће
сагласност дати ова Агенција.
Рок за извршење овог решења је 08.04.2013.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-12
ПАНЧЕВО 08.02.2013. године
ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

11. фебруар 2013 . године
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28.
Агенција за саобраћај градске управе града
Панчева на основу чланова 157. и 158. став 2. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник PC” број 41/2009, 53/10 и 101/11), члана 20.
Одлуке о Градској управи града Панчева („Службени
лист града Панчева” бр. 19/10 - пречишћен текст, 2/11 исправка, 4/11 и 32/12), чланова 113, 192. и 196. ЗУП-а
(„Службени лист СРЈ” број 33/97, 31/01 и „Службени
гласник PC” број 30/10), доноси
РЕШЕЊЕ
Одређује се уклањање успоривача брзине који су
постављени у улици Панчевачки пут у зони раскрснице
са улицом Николе Тесле у насељеном месту Старчево.
Налаже се Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу и уређење Панчева”, Панчево да:
- изврши техничку регулацију саобраћаја из става
1. диспозитива овог решења уклањањем успоривача
брзине и вертикалне саобраћајне сигнализације;
- уклоњену вертикалну сигнализацију брише из
Катастара саобраћајне сигнализације.
Рок за извршење овог решења је 12.04.2013.
године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града
Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
БРОЈ XII-17-344-1/2013-13
ПАНЧЕВО 11.02.2013. године
ДИРЕКТОР
Ранко Марчетић, с.р.

29.
На основу члана 62. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник PC”
број: 72/2009. и 52/2011.), члана 24. Закона о раду
(„Службени гласник PC” број: 24/2005. и 54/2009.),
члана 51. Статута Предшколске установе „Дечја радост”
Панчево („Службени лист Града Панчева”, број:
13/2010, 34/2011. и 05/2012.) и члана 60. Правилника о
организацији и систематизацији послова у Предшколској
установи “Дечја радост” Панчево, (“Службени лист
града Панчева”, број 23/2010.), директор Установе, уз
сагласност Управног одбора Установе, доноси

ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији послова
у Предшколској установи “Дечја радост”
Панчево
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији
послова у Предшколској установи “Дечја радост”
Панчево, (“Службени лист града Панчева”, број
23/2010.) члан 13. став 1. мења се и гласи:
„ Послове Сектора општих и правних послова
обављају: секретар Установе, референт за радне односе,
административни радници (општи, дактилографски
и набављачки послови), особље техничког и
инвестиционог одржавања и сервирка - курир.”
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Члан 2.
У члану 14. у поднаслову „Васпитно - образовно
особље” у тачки 14. мењају се речи „35 извршилаца” и
гласе „59 извршилаца”.
У поднаслову „Помоћно - услужно особље” у
тачки 17. мењају се речи „17 извршилаца” и гласе „21
извршилац”.
У тачки 18. мењају се речи „54 извршиоца” и гласе
„51 извршилац”.
У наслову Б) СЕКТОР ИСХРАНЕ тачка 23. мења
се и гласи:
„23. административни радник магационер
1 извршилац”.
У тачки 24. мењају се речи „3 извршиоца” и гласе
„2 извршиоца”.
Иза тачке 24. додаје се тачка 24а. која гласи:
„24а. помоћни радник у техничкој служби - возач
1 извршилац”.
Тачка 26. мења се и гласи:
„26. економ - евидентичар 1 извршилац”.
У наслову Д) СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ
ПОСЛОВА мењају се тачке 38, 39, 40,41. и 42. и гласе:
„38. административни радник општих послова
1 извршилац
39. административни радник дактилограф
1 извршилац
40. административни радник набављач
1 извршилац
41. радник техничког и инвестиционог одржавања
3 извршиоца
42. сервирка - курир
2 извршиоца”.
Тачка 43. се брише.
Члан 3.
Назив радног места испред члана 37. мења се и
гласи: „23. административни радник магационер”, као и
употреба овог назива радног места у члану 37.
Члан 4.
Иза члана 38. додаје се нови назив радног места
24а. и члан 38а. који гласи: „24а. Помоћни радник у
техничкој служби - возач
Члан 38а.
24а.1. Помоћни радник у техничкој служби - возач
обавља следеће послове:
- послови возача из овог Правилника;
- помоћни послови у служби одржавања и другим
службама Установе, по плану и потребама тих служби;
- обавља и друге послове из делокруга свог посла
и по налогу директора, помоћника директора и лица која
организују рад сектора, којима одговара за свој рад.
24а.2. Помоћни радник у техничкој служби возач може бити лице са II степеном стручне спреме
и положеним возачким испитом Ц категорије, које
испуњава законом прописане услове.”
Члан 5.
Назив радног места испред члана 40. мења се и
гласи: „26. Економ - евидентичар”, као и употреба овог
назива радног места у члану 40.
Члан 6.
Назив радног места испред члана 52. мења се и
гласи: „38. Административни радник општих послова”,
као и употреба овог назива радног места у члану 52.
Члан 7.
Назив радног места испред члана 53. мења се и
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гласи: „39. Административни радник дактилограф”, као
и употреба овог назива радног места у члану 53.
Члан 8.
Назив радног места испред члана 54. мења се и
гласи: „40. Административни радник набављач”, као и
употреба овог назива радног места у члану 54.
Члан 9.
Назив радног места испред члана 55. мења се
и гласи: „41. Радник техничког и инвестиционог
одржавања “, као и употреба овог назива радног места
у члану 55.
Члан 10.
Назив радног места испред члана 56. и члан 56.
мењају се и гласе:
„42. Сервирка - курир
Члан 56.
42.1.
Сервирка - курир обавља следеће
послове:
- послови сервирке и спремачице из овог
Правилника;
- курирски послови;
- припремање пословних просторија пре почетка
радног времена;
- по потреби умножавање, спајање и паковање
материјала;
- обавља и друге послове из делокруга свог рада
и по налогу директора и секретара Установе, којима
одговара за свој рад.
42.2. Сервирка - курир може бити лице са II
степеном стручне спреме, које испуњава законом
прописане услове”.
Члан 11.
Назив радног места испред члана 57. и члан 57.
бришу се.
Члан 12.
Овај Правилник, по добијању сагласности Управног
одбора Установе, објављује се у “Службеном листу
Града Панчева” и ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ” ПАНЧЕВО
БРОЈ: 44
ПАНЧЕВО, 25.01.2013.
Директор
Ружица Беч, с.р.

11. фебруар 2013 . године

30.
Предмет: Исправка техничке грешке
У Плану генералне регулације Целина 1-шири
центар (крут обилазнице) у насељеном месту Панчево
(«Сл.лист града Панчева» број 19/12 и 27/12-исправка)
дошло је до грешке у графичком прилогу: Регулациононивелациони план са урбанистичким решењем
саобраћајних и јавних површина, за блокове 052 и 053 у
шрафури за предметне блокове која приказује „Компактан
блок - зона центар”, а потребно је да шрафура приказује
„Компактан блок - зона изван центра”, те се овим путем
наведена грешка исправља.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ.ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V/2013-Сл.
Панчево, 11.02.2013. године
СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић, с.р.

31.
Предмет: Исправка техничке грешке
У Плану генералне регулације Целина 2 Стрелиште
са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном
месту Панчево («Сл.лист града Панчева» број 20/12
и 34/12-исправка) дошло је до грешке у графичком
прилогу: План поделе грађевинског земљишта на јавно и
остало у легенди која приказује „Грађевинско земљиште
остале намене” и „Грађевинско земљиште јавне намене,
а потребно је да легенда приказује „Грађевинско
земљиште остале намене”, те се овим путем наведена
грешка исправља.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ.ГРАЂЕВИНСКЕ
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V/2013-Сл.
Панчево, 11.02.2013. године
СЕКРЕТАР
Синиша Јанковић, с.р.

11. фебруар 2013 . године
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32.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА
НОВУ ГРАДСКУ ДЕПОНИЈУ
града Панчева
САДРЖАЈ
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
А. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
А1.
1.1.
1.2.
планова
1.3.

ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА
Граница плана и обухват грађевинског подручја
Обавезе, услови и смернице из планске документације вишег реда и других развојних
Скраћени приказ и оцена постојећег стања – потенцијали и ограничења

Б. ПЛАНСКИ ДЕО
Б1.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ЈАВНЕ САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ
1.1.
Локације и попис парцела и капацитети земљишта за јавне намене
1.2.
Урбанистички и други услови за уређење и изградњу мреже саобраћајне и друге
инфраструктуре у површинама јавне намене
1.2.1.
Јавне саобраћајне површине
1.2.2.
Зелене површине-заштитно зеленило
1.2.3.
Хидротехничка инфраструктура
1.2.4.
Електроенергетска, телекомуникациона и КДС инфраструктура
1.2.5.
Термоенергетска инфраструктура
2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ЕФИКАСНОСТИ
2.1.
Општи и посебни услови и мере заштите животне средине и живота и здравља
људи
Б2.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
1. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА ЈАВНЕ САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ
1.1.
Јавне саобраћајне површине
1.2.
Зелене површине – заштитно зеленило
1.3.
Хидротехничка инфраструктура
1.4.
Електроенергетска, телекомуникациона и КДС инфраструктура
1.5.
Термоенергетска инфраструктура
Б3.СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
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ǡǷ „ǬȐȘȍȒȞȐȯȈ ȏȈ ȐȏȋȘȈȌȱț Ȑ țȘȍȩȍȱȍ ǷȈȕȟȍȊȈ“ ǷȈȕȟȍȊȖ

СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
ǹȍȒȚȖȘ
ȏȈ ȗȘȖșȚȖȘȕȖ
Ȑ țȘȉȈȕȐșȚȐȟȒȖ
ȗȓȈȕȐȘȈȱȍ Ȑ ȗȘȖȯȍȒȚȖȊȈȱȍ 11. фебруар 2013 . године

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 35. ɫɬɚɜ 7. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ("ɋɥ.ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ"ɛɪ.72/2009 ɢ
81/09-ɢɫɩɪɚɜɤɚ 64/2010-ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ ɢ 24/2011), ɱɥɚɧɨɜɚ 39. ɫɬɚɜ 1. ɬɚɱɤɚ 5. ɢ 99. ɫɬɚɜ 1. ɋɬɚɬɭɬɚ
ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ" ɛɪɨʁ 8/08, 4/09 ɢ 5/2012) ɢ Ɉɞɥɭɤe ɨ ɢɡɪɚɞɢ
ɉɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɡɚ ɧɨɜɭ ɝɪɚɞɫɤɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ
на IV
седници
("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ" ɛɪɨʁ 21/10), ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ ɧɚ
…….
ɫɟɞɧɢɰɢ
19. октобра 21012.
године,
ɨɞɪɠɚɧɨʁ ......2012.ɝɨɞɢɧɟ
ɞɨɧɟɥɚ
ʁɟ донела је

ɉɅȺɇ ȾȿɌȺȴɇȿ ɊȿȽɍɅȺɐɂȳȿ ɉɊɂɋɌɍɉɇɈȽ ɉɍɌȺ
ɁȺ ɇɈȼɍ ȽɊȺȾɋɄɍ ȾȿɉɈɇɂȳɍ ȽɊȺȾȺ ɉȺɇɑ ȿȼȺ
Ⱥ
Ⱥ.. ɉ
ɉɈ
ɈɅ
ɅȺ
ȺɁɁɇ
ɇȿȿ Ɉ
Ɉɋ
ɋɇ
ɇɈ
Ɉȼ
ȼȿȿ
Ⱥ1.

ɂɁȼɈȾ ɂɁ ɌȿɄɋɌɍȺɅɇɈȽ ȾȿɅȺ ɄɈɇɐȿɉɌȺ ɉɅȺɇȺ

1.1. Ƚɪɚɧɢɰɚ ɩɥɚɧɚ ɢ ɨɛɭɯɜɚɬ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
Ɉɩɢɫ ɝɪɚɧɢɰɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɥɚɧɚ
ɇɨɜɚ ɝɪɚɞɫɤɚ ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɧɢɦ ɡɟɥɟɧɢɥɨɦ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɫɚ ɥɟɜɟ ɫɬɪɚɧɟ Ȼɚɜɚɧɢɲɬɚɧɫɤɨɝ ɩɭɬɚ ɝɥɟɞɚʁɭʄɢ ɭ ɫɦɟɪɭ ɩɪɟɦɚ
Ⱦɨɥɨɜɭ, ɭ ɚɬɚɪɭ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɉɚɧɱɟɜɨ ɧɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨʁ ɩɚɪɰɟɥɢ ɛɪɨʁ 12709/2. Ɉɜɚʁ
ɨɛʁɟɤɚɬ ɢɡɥɚɡɢ ɩɪɟɤɨ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɞɭɠɢɧɟ ɨɤɨ 1,6ɤɦ ɧɚ ɩɭɬ ɉɚɧɱɟɜɨ-Ⱦɨɥɨɜɨ. ɉɪɢɫɬɭɩɧɢ ɩɭɬ
ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ Ⱦɨɥɨɜɨ. ɉɨɱɟɬɚɤ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ
ɩɟɬɧɚɟɫɬɨɦ ɤɢɥɨɦɟɬɪɭ ɩɭɬɚ ɭ ɫɦɟɪɭ ɨɞ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ ɤɚ Ⱦɨɥɨɜɭ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ʁɟ ɨɫɨɜɢɧɫɤɢɦ
ɬɚɱɤɚɦɚ ɞɚɬɢɦ ɭ ɫɥɟɞɟʄɨʁ ɬɚɛɟɥɢ.

ɄɈɈɊȾɂɇȺɌȿ ɈɋɈȼɂɇɋɄɂɏ ɌȺɑȺɄȺ
ȻɊ. ɌȺɑɄȿ

Y (ɦ)

X (ɦ)

1
2
Ɉɉ 1
Ɉɉ 2
ȽȾ 1
ȽȾ 2
ȽȾ 3
ȽȾ 4
ȽȾ 5
ȽȾ 6
ȽȾ 7
ȽȾ 8
ȽȾ 9

7 483 388,26
7 483 384,22
7 484 091,58
7 484 450,33
7 484 251,12
7 484 093,74
7 484 025,98
7 483 899,16
7 483 813,10
7 483 694,46
7 483 643,00
7 483 312,91
7 483 421,44

4 971 143,61
4 971 149,33
4 969 780,72
4 969 807,86
4 969 790,20
4 970 014,50
4 970 122,80
4 970 290,02
4 970 408,66
4 970 562,38
4 970 642,56
4 971 090,55
4 971 166,98

Ƚɪɚɧɢɰɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɉȾɊ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɡɚ ɧɨɜɭ ɝɪɚɞɫɤɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ
ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɝɪɚɧɢɱɧɢɦ ɬɚɱɤɚɦɚ Ƚ1 ɞɨ Ƚ23.
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ɄɈɈɊȾɂɇȺɌȿ ɌȺɑȺɄȺ ȽɊȺɇɂɐȿ
ɈȻɍɏȼȺɌȺ ɉɅȺɇȺ
ȻɊ.
Y (ɦ)
X (ɦ)
ɌȺɑɄȿ
Ƚ1
7 484 089,80 4 969 810,66
Ƚ2
7 484 207,43 4 969 817,65
Ƚ3
7 484 077,07 4 970 003,45
Ƚ4
7 484 009,50 4 970 111,43
Ƚ5
7 483 883,09 4 970 278,11
Ƚ6
7 483 797,08 4 970 396,68
Ƚ7
7 483 678,10 4 970 550,84
Ƚ8
7 483 626,52 4 970 631,22
Ƚ9
7 483 284,69 4 971 095,14
Ƚ 10
7 483 425,94 4 971 194,61
Ƚ 11
7 483 449,67 4 971 162,40
Ƚ 12
7 483 341,14 4 971 085,96
Ƚ 13
7 483 659,49 4 970 653,91
Ƚ 14
7 483 710,82 4 970 573,91
Ƚ 15
7 483 829,11 4 970 420,64
Ƚ 16
7 483 915,22 4 970 301,94
Ƚ 17
7 484 042,46 4 970 134,17
Ƚ 18
7 484 110,42 4 970 025,56
Ƚ 19
7 484 254,23 4 969 820,59
Ƚ 20
7 484 447,68 4 969 837,74
Ƚ 21
7 484 452,98 4 969 777,98
Ƚ 22
7 484 253,34 4 969 760,27
Ƚ 23
7 484 093,35 4 969 750,77
Ƚɪɚɧɢɱɧɟ ɬɚɱɤɟ, ɤɚɨ ɢ ɨɫɨɜɢɧɫɤɟ ɬɚɱɤɟ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɚ ɭ
Ƚɚɭɫ-Ʉɪɢɝɟɪɨɜɨʁ ɩɪɨʁɟɤɰɢʁɢ ɦɟɪɢɞɢʁɚɧɫɤɢɯ ɡɨɧɚ ɭ ɦɟɬɪɢɱɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ.
ɍ ɝɪɚɧɢɰɭ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɥɚɧɚ ɭɥɚɡɢ ɞɟɨ ɩɭɬɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-Ⱦɨɥɨɜɨ (ɞɟɥɨɜɢ ɤɚɬ. ɩɚɪɰɟɥɚ ɛɪɨʁ
14606 ɢ 13087 Ʉ.Ɉ. Ⱦɨɥɨɜɨ), ɤɚɨ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɧɢ ɩɭɬ ɤɨʁɢ ɱɢɧɟ ɰɟɥɟ ɢ ɞɟɥɨɜɢ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ
ɛɪɨʁ:14604/1, 13000/1, 12750/3, 13000/2, 13000/3, 14603, 14602, 12585/1, 14601, 14600, 14599,
14598, 14597, 12956/3, 14596, 14595, 14594, 14593, 14592, 14591, 14590, 14589, 14588, 14587,
14586, 14585, 14584, 14583, 14582, 14581, 14580, 14579, 14578, 14577, 14563, 14562, 14561,
14557, 14544/2, 14544/1, 14604/2, 12600/1, 12600/2, 12585/1, 12585/5, 12750/1, 12750/2, 12795/1,
12795/2, 12800/1, 12800/2, 12956/1, 12956/2, 12956/3, 12585/3, 12800/3, 12600/3, 12795/3 Ʉ.Ɉ.
Ⱦɨɥɨɜɨ ɢ 12709/1, 12709/2 Ʉ.Ɉ. ɉɚɧɱɟɜɨ.
ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨɝ ɩɥɚɧɚ
ɍɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɡɚ ɧɨɜɭ ɝɪɚɞɫɤɭ
ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ ɢɡɧɨɫɢ 9ɯɚ 05ɚ 13ɦ2.
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1.2. Ɉɛɚɜɟɡɟ, ɭɫɥɨɜɢ ɢ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɢɡ ɩɥɚɧɫɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɜɢɲɟɝ ɪɟɞɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ

ɂɡɜɨɞ ɢɡ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ
III. ɄɈɇɐȿɉɐɂȳȺ, ɉɊɈɉɈɁɂɐɂȳȿ ɂ ɉɅȺɇɋɄȺ ɊȿɒȿȵȺ ɉɈ ɈȻɅȺɋɌɂɆȺ
5. ɉɊɈɋɌɈɊɇɂ ɊȺɁȼɈȳ ɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺ ɂ ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊɇɂɏ ɋɂɋɌȿɆȺ, ɉɈȼȿɁɂȼȺȵȿ
ɋȺ ɊȿȽɂɈɇȺɅɇɂɆ ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊɇɂɆ ɆɊȿɀȺɆȺ
5.1. ɋȺɈȻɊȺȶȺȳ ɂ ɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȺ ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
ɇɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢ ɢ ɨɫɬɚɥɢ ɩɭɬɟɜɢ
Ɉɫɬɚɥɢ (ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢ) ɩɭɬɟɜɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚʄɟ ɫɟ ɭ ɩɥɚɧɫɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɧɢɠɟɝ ɪɟɞɚ ɢ
ʃɢɯɨɜɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɜɟɡɚɧɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ.
ɇɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɤɚɨ ɧɚʁɧɢɠɢ ɨɛɥɢɰɢ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɚ ɭɪɛɚɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɫɚ ɫɚɞɪɠɚʁɟɦ ɭ
ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ ʄɟ ɫɟ ʁɚɜɢɬɢ ɫɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɨʁɚɜɧɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɢ ɬɨ:
ɚɬɚɪɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ, ɩɪɢɫɬɭɩɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɢ ɲɭɦɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ.
ɉɪɢɪɨɞɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɚ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ʁɟ ɧɚɫɬɚɥɚ ɧɚ ɛɚɡɢ ɪɟɫɭɪɫɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ
ɩɨɜɟɡɭʁɭ.
Ⱥɬɚɪɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ ɱɢɧɟ ɫɤɭɩ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɤɨʁɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɥɭɠɟ ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ
ɜɟɡɚ ɢɡɦɟɻɭ ɡɨɧɚ ɪɚɞɚ (ɚɬɚɪɚ) ɢ ɭɬɜɪɻɟɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɧɚɫɟʂɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɪɚɞɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ. ɉɨɫɬɨʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ (ɝɥɚɜɧɢ ɚɬɚɪɫɤɢ ɩɭɬ, ɫɚɛɢɪɧɢ ɚɬɚɪɫɤɢ ɩɭɬ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɧɢ ɚɬɚɪɫɤɢ ɩɭɬ) ɢ ɨɧɢ ɫɭ
ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɚɫɟɛɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɪɢ ɧɢɠɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ.
ɉɪɢɫɬɭɩɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɫɭ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ʁɚɜʂɚ ɧɚ ɨɜɨɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɢ ɨɧɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɱɢɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɤɨʁɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɩɪɢɫɬɭɩ ɞɨ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɭ ɚɬɚɪɭ
(ɩɭɦɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ, ɜɨɞɨɡɚɯɜɚɬ, ɻɭɛɪɢɲɬɚ, ɬɚɥɨɠɧɚ ɩɨʂɚ ɢ ɫɥ.). ɇɚ ɨɜɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɫɟ ʁɚɜʂɚ ɢ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɩɪɢɫɬɭɩɧɢ ɩɭɬ ɡɚ ɜɢɤɟɧɞ ɡɨɧɭ. Ɉɜɚ ɜɪɫɬɚ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɛɢʄɟ ɝɪɚɻɟɧɚ ɭ
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ.
ɆȿɊȿ ɋɉɊȿɑȺȼȺȵȺ ɆȿȭɍɋɈȻɇɈȽ ɇȿȽȺɌɂȼɇɈȽ ɍɌɂɐȺȳȺ ɉɊɈɋɌɈɊȺ ɂ ɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺ
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɪɟɞ ɫɜɨʁɟ ɢɡɪɚɡɢɬɟ ɪɚɡɜɨʁɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɢɡɚɡɢɜɚʁɭ ɢ
ɛɪɨʁɧɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɟ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɪɚʁɭ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ
ɤɨɦɩɟɧɡɨɜɚɬɢ, ɭɛɥɚɠɚɜɚɬɢ ɢɥɢ ɫɩɪɟɱɚɜɚɬɢ. ɉɨɫɟɛɧɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢ ɟɮɟɤɬɟ ɩɭɬɟɜɢ ɢɦɚʁɭ ɧɚ
ɡɚɭɡɢɦɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɢ ɩɨɡɟɦɧɢɯ
ɜɨɞɚ, ɢɡɚɡɢɜɚʃɟ ɟɜɢɞɟɧɬɧɨɝ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɫɚ ɮɭɧɤɰɢʁɨɦ ɪɚɞɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɞɪ. ɇɟɲɬɨ ɦɚʃɟ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɟɮɟɤɬɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɢ ɜɟɲɬɚɱɤɟ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɢɦɚʁɭ ɤɨɪɢɞɨɪɢ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢɯ
ɩɪɭɝɚ.
Ʉɚɞ ʁɟ ɩɭɬɧɢ ɢ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɨɧɞɚ ɭ ɰɢʂɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɭɪɟɻɟʃɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɬɪɟɛɚ ɭɜɚɠɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɚ ɩɪɚɜɢɥɚ:
ŀ ɇɨɜɟ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɢɫɚɧɟ ɬɪɚɫɟ ɩɭɬɟɜɚ ɜɨɞɢɬɢ ɩɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ
ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɢɥɢ ɩɨ ɦɚʃɟ ɩɥɨɞɧɨɦ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ, ɜɚɧ
ɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ ɪɟɤɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ.
ŀ ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ʁɚɜɧɟ ɩɭɬɧɟ ɩɪɚɜɰɭ ɭ ɫɥɨɛɨɞɧɨɦ ɩɪɨɮɢɥɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚɬɢ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ
ɨɞɜɨɞʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɩɭɧɨɝ ɤɨɥɨɜɨɡɧɨɝ ɩɪɨɮɢɥɚ ɛɟɡ ɭɞɚɪɧɢɯ ɪɭɩɚ
ɢ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɯɚɛɚʁɭʄɟɝ ɫɥɨʁɚ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɚɥɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɛɪɡɢɧɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ.
ŀ ɋɜɚ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɨɫɢɝɭɪɚɬɢ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚɦɚ ɫɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨɦ
ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɲʄɭ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ.
ŀ
ɍɤɪɲɬɚʃɚ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ I ɪɟɞɚ ɢ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ II ɪɟɞɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɩɟɬʂɨɦ, ɞɨɤ
ɨɫɬɚɥɚ ɫɚ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚɦɚ ɭ ɧɢɜɨɭ.
ǷǳǨǵ ǬǭǺǨǢǵǭ ǸǭǫǻǳǨǾǰǡǭ ǷǸǰǹǺǻǷǵǶǫ ǷǻǺǨ ǯǨ ǵǶǪǻ ǫǸǨǬǹǲǻ ǬǭǷǶǵǰǡǻ ǫǸǨǬǨ ǷǨǵǿǭǪǨ
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ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ - ɥɨɤɚɥɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢ ɩɨ ɭɫɬɚʂɟɧɢɦ ɬɪɚɫɚɦɚ - ɚɬɚɪɫɤɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ
ɫɚ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢʁɨɦ ɧɨɜɨɝ ɡɚɭɡɢɦɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɚɥɢ ɫɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɦ
ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɚ ɤɪɟɬɚʃɚ.

IV. ɉɊȺȼɂɅȺ ɍɊȿȭȿȵȺ
3. ɍɋɅɈȼɂ ɁȺ ɍɊȿȭȿȵȿ ɂ ɂɁȽɊȺȾȵɍ ɉɈȼɊɒɂɇȺ ɂ ɈȻȳȿɄȺɌȺ ȳȺȼɇȿ ɇȺɆȿɇȿ,
ɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȿ ɂ ȾɊɍȽȿ ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ
ɉɨɜɪɲɢɧɟ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ, ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɉɥɚɧɚ ɫɭ ɩɭɬɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟ ɡɚ ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ (ɉɉɈȼ),
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɚ/ɬɪɚɧɫɮɟɪ
ɫɬɚɧɢɰɚ, ʁɚɦɟ-ɝɪɨɛɧɢɰɟ, ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɤɨɪɢɞɨɪɢ.
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɚ/ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɫɬɚɧɢɰɚ: ɍɤʂɭɱɟʃɟɦ ɭ ɫɢɫɬɟɦ ɪɟɝɢɨɧɚ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɨɬɩɚɞɨɦ ɤɨʁɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɡɚɤʂɭɱɟʃɟ ɋɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɫɚɪɚɞʃɢ ɨɩɲɬɢɧɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɪɟɝɢɨɧɚ ɡɚ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ, ɢɡɪɚɞɭ ɉɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɡɚ ɪɟɝɢɨɧ ɢ ɝɪɚɞɫɤɨɝ
ɩɥɚɧɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ,
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɤɨɪɢɞɨɪɢ: Ⱦɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬ I ɢ II ɪɟɞɚ ɝɪɚɞɢɬɢ ɭɡ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ
ɚɤɬɢɜɧɟ ɢ ɩɚɫɢɜɧɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɬɨɦ ɪɚɧɝɭ ɩɭɬɚ. ɋɜɚ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɪɟɲɢɬɢ ɭ ɧɢɜɨɭ ɫɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɦ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚ ɭɜɨɻɟʃɟɦ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ.
Ⱦɭɠ ɨɜɨɝ ɩɭɬɚ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɚɬɢ ɛɪɨʁ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɫɚ ɚɬɚɪɫɤɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ. Ɂɚ ɪɚɞɧɟ ɡɨɧɟ ɜɚɧ ɧɚɫɟʂɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɟɪɜɢɫɧɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɭ ɤɨʁɚ ʄɟ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɚɬɢ ɛɪɨʁ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ
(ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɩɪɟɤɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɧɚ ʁɚɜɧɟ ɩɭɬɟɜɟ, ɭɡ
ɩɪɟɞɯɨɞɧɨ ɩɪɢɛɚɜʂɟɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɝ ɩɪɢɤʂɭɱɤɚ ɢ ɭɡ
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɭɩɪɚɜʂɚɱɚ ɧɚɞ ʁɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɦ). ɍɤɪɲɬɚʃɚ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ II ɪɟɞɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ʁɚɜɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɭ ɧɢɜɨɭ- ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɦ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚɦɚ ɫɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɨɦ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɲʄɭ ɢ
ɨɫɬɚɥɢɦ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɢɦ ɦɟɪɚɦɚ. Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟ–ɥɨɤɚɥɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢ/ɝɪɚɞɢɬɢ ɩɨ
ɭɫɬɚʂɟɧɢɦ ɬɪɚɫɚɦɚ – ɚɬɚɪɫɤɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ, ɫɚ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢʁɨɦ ɧɨɜɨɝ ɡɚɭɡɢɦɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɦ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɛɟɡɛɟɞɧɚ ɤɪɟɬɚʃɚ.
V. ɉɊȺȼɂɅȺ ȽɊȺȭȿȵȺ
7. ɉɊȺȼɂɅȺ ȽɊȺȭȿȵȺ ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊɇȿ ɆɊȿɀȿ
7.1. ɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȺ ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɝɪɚɻɟʃɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɍɪɟɻɟʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ ʁɟ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ, ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɢ
ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɞɚɬɢɦ ɭ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɩɭɬɟɜɟ
("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɋɎɊȳ" ɛɪɨʁ 35/81) ɢ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ʁɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ("ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪ.
101/05 ɢ 123/07,101/11) ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɤɨɞ ɢɡɪɚɞɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɚɭɬɨ-ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ʁɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ (ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬɟɜɢ I ɪɟɞɚ,
ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬɟɜɢ II ɪɟɞɚ ɢ ɥɨɤɚɥɧɢ ɩɭɬɟɜɢ).
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɦɪɟɠɟ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɦɨɪɚ ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɭɡ
ɩɪɢɦɟɧɭ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɢ ɦɟɪɚ:
- ɭɤɪɲɬɚʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɫɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ (ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɚ,
ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ, ɜɟɡɟ ɢ ɞɪ) ɬɪɟɛɚ ɜɪɲɢɬɢ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɨɦɟɬɚ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ, ɧɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚ
ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɩɭɬɟɜɚ, ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɢ ɪɟɠɢɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ,
- ɤɨɞ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɫɚ ɚɬɚɪɫɤɢɦ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ ɡɟɦʂɚɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ, ɦɨɪɚ ɫɟ ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ
ɭɫɥɨɜ ɞɚ ɫɟ ɡɟɦʂɚɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɢɤʂɭɱɭʁɭ ɧɚ ʁɚɜɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɫɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ ɤɨɥɨɜɨɡɨɦ,
ɦɨɪɚʁɭ ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɫɚ ɬɜɪɞɨɦ ɩɨɞɥɨɝɨɦ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ ɧɚʁɦɚʃɟ 40 m ɡɚ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬ I ɪɟɞɚ, 20 m
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ɡɚ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬ II ɪɟɞɚ ɢ 10 m ɡɚ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɩɭɬ, ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɨɞ ɢɜɢɰɟ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɢ
ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɲɢɪɢɧɟ ɨɞ 5 m,
ɧɚ ɦɟɫɬɢɦɚ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨɝ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ, ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɩɭɬ ɢɥɢ
ɭɤɪɲɬɚʃɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɫɚ ɠɟʂɟɡɧɢɱɤɨɦ ɩɪɭɝɨɦ ɭ ɢɫɬɨɦ ɧɢɜɨɭ, ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɫɟ ɡɨɧɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ
ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ,
ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɦɟʁɭ ɫɟ ɩɨɞɢɡɚɬɢ ɡɚɫɚɞɢ, ɨɝɪɚɞɟ ɢ ɞɪɜɟʄɟ, ɨɫɬɚɜʂɚɬɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ, ɩɨɫɬɚɜʂɚɬɢ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɭɪɟɻɚʁɢ ɢ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɪɲɢɬɢ
ɞɪɭɝɟ ɪɚɞʃɟ ɤɨʁɟ ɨɦɟɬɚʁɭ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ,
ɭ ɡɚɲɬɢɬɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɩɨɪɟɞ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɜɚɧ ɧɚɫɟʂɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɝɪɚɞɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ
ɨɛʁɟɤɬɢ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ, ɭɪɟɻɚʁɢ ɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ, ɨɫɢɦ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ, ɤɚɨ ɢ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ, ɭɪɟɻɚʁɢ ɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɫɥɭɠɟ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ʁɚɜɧɨɦ ɩɭɬɭ,
ɭ ɡɚɲɬɢɬɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɩɨɪɟɞ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɜɚɧ ɧɚɫɟʂɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɝɪɚɞɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɜɨɞɨɜɨɞ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɬɨɩɥɨɜɨɞ, ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɩɪɭɝɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɫɥɢɱɧɢɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɤɚɨ ɢ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɜɨɞɨɜɢ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ, ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɫɥ, ɩɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ
ɩɪɢɛɚɜʂɟɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜʂɚɱɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ,
ɲɢɪɢɧɚ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ɫɚ ɫɜɚɤɟ ɫɬɪɚɧɟ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ ɢɡɧɨɫɢ: ɡɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɭɬɟɜɟ I ɪɟɞɚ ɚɭɬɨɩɭɬɟɜɟ 40 m, ɨɫɬɚɥɟ ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɭɬɟɜɟ I ɪɟɞɚ 20 m, ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɭɬɟɜɟ II ɪɟɞɚ 10 m ɢ
ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ ɩɭɬɟɜɟ 5 m,
ɭ ɩɨʁɚɫɭ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɧɟɬɢɯ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɬɚʁ ɩɨʁɚɫ,
ɭ ɩɨʁɚɫɭ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɪɭɞɧɢɤɚ, ɤɚɦɟɧɨɥɨɦɚ ɢ ɞɟɩɨɧɢʁɚ
ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɫɦɟʄɚ,
ɲɢɪɢɧɚ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ (ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ) ɪɚɱɭɧɚ ɫɟ ɨɞ ɫɩɨʂɧɟ ɢɜɢɰɟ ɡɟɦʂɢɲɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ,
ɨɝɪɚɞɟ ɢ ɞɪɜɟʄɟ ɩɨɪɟɞ ʁɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɨɞɢɡɚɬɢ ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɟ ɨɦɟɬɚʁɭ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬ ʁɚɜɧɨɝ
ɩɭɬɚ ɢ ɧɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ,
ɪɚɞɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ʁɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭ ɡɟɦʂɢɲɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɨɞ ɫɩɢɪɚʃɚ ɢ ɨɞɪɨʃɚɜɚʃɚ,
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɫɟɤɚ, ɡɚɫɟɤɚ ɢ ɧɚɫɢɩɚ ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɟ ɤɨɫɢɧɟ ɭ ɩɭɬɧɨɦ ɩɨʁɚɫɭ ɨɡɟɥɟɧɢɬɢ
ɬɪɚɜɨɦ, ɭɤɪɚɫɢɬɢ ɲɢɛʂɟɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɪɚɫɬɢʃɟɦ ɤɨʁɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬ ʁɚɜɧɨɝ ɩɭɬɚ,
ɡɚ ɦɪɟɠɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ (ɩɭɬɟɜɢ ɜɢɫɨɤɨɝ ɬɟɯɧɢɱɤɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ), ɝɟɧɟɪɚɥɧɢɦ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚʄɟ ɫɟ ɬɪɚɫɟ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɭɱɟɫɧɢɤɟ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ (ɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɝɨɪɢɜɨɦ, ɫɟɪɜɢɫɢ ɡɚ ɩɨɩɪɚɜɤɭ ɜɨɡɢɥɚ, ɦɚɪɤɟɬɢ, ɦɨɬɟɥɢ, ɨɞɦɨɪɢɲɬɚ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ
ɫɚɞɪɠɚʁɢɦɚ ɢ ɞɪ).

1.3. ɋɤɪɚʄɟɧɢ ɩɪɢɤɚɡ ɢ ɨɰɟɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ – ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɰɟɧɚ ɫɬɚʃɚ ɬɪɚɫɚ, ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɢ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɧɨɜɟ ɝɪɚɞɫɤɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɢɫɬɨɤ – ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɤ, ɧɚ ɨɤɨ 10 ɤɦ ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɰɟɧɬɚɪ ɉɚɧɱɟɜɚ ɤɨɞ ɧɚɫɟʂɚ ɋɬɚɪɢ Ɍɚɦɢɲ ɭ ɉɚɧɱɟɜɭ. Ⱦɟɩɨɧɢʁɚ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɜɟɡɭ ɫɚ
ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɛɪ. 5, ɉɚɧɱɟɜɨ – ɋɬɚɪɢ Ɍɚɦɢɲ – Ⱦɨɥɨɜɨ ɩɪɢɫɬɭɩɧɢɦ ɩɭɬɟɦ ɲɢɪɢɧɟ 3,0 ɦ ɢ
ɞɭɠɢɧɟ ɨɤɨ 1700ɦ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɜɟɞɟɧ ɫɚ ɚɫɮɚɥɬɧɢɦ ɤɨɥɨɜɨɡɧɢɦ ɡɚɫɬɨɪɨɦ. Ɍɪɚɫɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝ ɩɭɬɚ
ɨɞɫɬɭɩɚ ɨɞ ɬɪɚɫɟ ɩɭɬɚ ɤɨʁɭ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ ɬɨɩ.ɛɪ. 12585/1 Ʉ.Ɉ. Ⱦɨɥɨɜɨ.
ɒɢɪɢɧɚ ɩɭɬɚ ɨɞ 3,0ɦ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɚ ɡɚ ɧɨɪɦɚɥɧɨ ɨɞɜɢʁɚʃɟ ɞɜɨɫɦɟɪɧɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ, ɩɚ ɫɭ ɧɚ
ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ɢɡɜɟɞɟɧɟ ɞɜɟ ɦɢɦɨɢɥɚɡɧɢɰɟ ɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ ɨɞ ɨɤɨ 550ɦ. ɉɪɢɫɬɭɩ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭɡ ɩɭɬ, ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɫɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɞɭɠ ɱɢɬɚɜɟ
ɞɟɨɧɢɰɟ ɩɭɬɚ, ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɢ
ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨ, ɧɚɧɨɲɟʃɟɦ ɜɟɥɢɤɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɡɟɦʂɟ ɧɚ ɩɭɬ ʁɟɪ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢ ɩɪɢɤʂɭɱɰɢ ɫɚ
ɨɬɪɟɫɢɲɬɢɦɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɚɬɚɪɫɤɟ ɩɭɬɟɜɟ.
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɰɟɧɚ ɫɬɚʃɚ ɦɪɟɠɟ ɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ʁɚɜɧɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɡɟɥɟɧɢɥɚ
ɏɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɦɪɟɠɚ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɍ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ ɧɟɦɚ ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ.
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Број 01 -- Страна 21

ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɉɪɢɫɬɭɩɧɢ ɩɭɬ ɫɟ ɨɞɜɚʁɚ ɨɞ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɩɭɬɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-Ⱦɨɥɨɜɨ, ɧɚ ɩɟɬɨɦ ɤɢɥɨɦɟɬɪɭ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ Ɇ-24 ɩɪɟɦɚ Ⱦɨɥɨɜɭ.
ɉɪɟɦɚ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ȿɥɟɤɬɪɨɜɨʁɜɨɞɢɧɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ȿȾ ɉɚɧɱɟɜɨ, ɉɚɧɱɟɜɨ, ɛɪɨʁ 5.30.4.2123/2011 ɨɞ 11.05.2011. ɝɨɞɢɧɟ(ɧɚɲ ɛɪɨʁ 51-9/2009 ), ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ, ɝɪɚɧɢɰɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɉɥɚɧɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɨʁɚɫ ɭ ɲɢɪɢɧɢ 20m ɨɞ ɨɫɨɜɢɧɟ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɫɚ ɥɟɜɟ ɢ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɰɟɥɨɦ
ɞɭɠɢɧɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɢ ɩɨʁɚɫ ɲɢɪɢɧɟ 30m ɨɞ ɨɫɨɜɢɧɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-Ⱦɨɥɨɜɨ ɭ
ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 160m ɩɪɟɦɚ ɩɚɧɱɟɜɭ ɢ 200m ɩɪɟɦɚ Ⱦɨɥɨɜɭ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ:
-ɫɪɟɞʃɟɧɚɩɨɧɫɤɚ 20kV ɧɚɞɡɟɦɧɚ ɦɪɟɠɚ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɛɟɬɨɧɫɤɢɦ ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ
-ɫɬɭɛɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ɋɌɋ 20/0,4 kV „Ⱦɟɩɨɧɢʁɚ“
ɌɄ ɢ ɄȾɋ ɦɪɟɠɚ
ɉɪɟɦɚ ɭɫɥɨɜɢɦɚɌɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ ɛɪɨʁ5008/5009/5010/3Ɋ-130138/2 ɨɞ 28.04.2011.ɝɨɞɢɧɟ
ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ, ɝɪɚɧɢɰɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɉɥɚɧɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɨʁɚɫ ɭ ɲɢɪɢɧɢ 20m ɨɞ ɨɫɨɜɢɧɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɫɚ ɥɟɜɟ ɢ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɰɟɥɨɦ ɞɭɠɢɧɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɢ ɩɨʁɚɫ ɲɢɪɢɧɟ 30m ɨɞ
ɨɫɨɜɢɧɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-Ⱦɨɥɨɜɨ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 160m ɩɪɟɦɚ ɩɚɧɱɟɜɭ ɢ 200m ɩɪɟɦɚ
Ⱦɨɥɨɜɭ, ɩɥɚɧɢɪɚɧ ʁɟ ɨɩɬɢɱɤɢ ɤɚɛɥ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɨʁɟɤɬɭʁɟ ɢ ɭ ɮɚɡɢ ʁɟ ɞɨɛɢʁɚʃɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɞɨɡɜɨɥɟ(ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɬɪɚɫɚ ʁɟ ɧɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ).
ɄȾɋ ɦɪɟɠɚ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ.
Ɍɟɪɦɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɍ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ ɧɟɦɚ ɬɟɪɦɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ.
Ɂɟɥɟɧɢɥɨ
ɍ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ ɧɟɦɚ ɞɪɜɨɪɟɞɚ ɧɢɬɢ ɧɟɝɨɜɚɧɟ ɜɢɫɨɤɟ ɞɪɜɟɧɚɫɬɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟ..
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɰɟɧɚ ɫɬɚʃɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɢ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ
ɍ ɛɥɢɡɢɧɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɩɭɬɚ ɫɟ ɧɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɢʁɟɞɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɜɚɡɞɭɯɚ ɧɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɧɢɜɨɚ ɛɭɤɟ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɬɟɲɤɨ ɰɟɧɢɬɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ. ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɫɟ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɧɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚɫɟʂɟ ɧɢɬɢ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ, ɫɟɦ
ɫɚɦɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ȳɄɉ ɏɢɝɢʁɟɧɟ, ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ʁɟ ɞɚ ɟɦɢɫɢʁɟ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɛɭɤɚ ɨɞ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɟʄɟ ɢɦɚɬɢ ɨɫɟɬɧɢʁɟɝ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɢ ɡɞɪɚɜʂɟ ʂɭɞɢ.
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Ȼ
Ȼ.. ɉ
ɉɅ
ɅȺ
Ⱥɇ
ɇɋ
ɋɄɄɂ
ɂȾ
ȾȿȿɈ
Ɉ
Ȼ
Ȼ11..

ɉ
ɉɊɊȺ
Ⱥȼ
ȼɂ
ɂɅ
ɅȺ
Ⱥ ɍɍɊɊȿȿȭ
ȭȿȿȵ
ȵȺ
Ⱥ

1. ȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɈ ɁȿɆȴɂɒɌȿ ɁȺ ȳȺȼɇȿ ɋȺȾɊɀȺȳȿ ɂ ɈȻȳȿɄɌȿ
1.1.

Ʌɨɤɚɰɢʁɟ ɢ ɩɨɩɢɫ ɩɚɪɰɟɥɚ ɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɢ ɩɭɬ ɡɚ ɝɪɚɞɫɤɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɩɨɜɟɡɭʁɟ ɩɭɬ ɉɚɧɱɟɜɨ-Ⱦɨɥɨɜɨ (ɤɚɬ.
ɩɚɪɰ. 14606 ɢ 13072 Ʉ.Ɉ. Ⱦɨɥɨɜɨ) ɫɚ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɞɟɩɨɧɢʁɨɦ (ɤɚɬ. ɩɚɪɰ. 12709/2 Ʉ.Ɉ. ɉɚɧɱɟɜɨ).
ɇɚɢɦɟ, ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɩɭɬ ɡɚ ɝɪɚɞɫɤɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɞɜɟ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ – Ⱦɨɥɨɜɨ ɢ ɉɚɧɱɟɜɨ – ɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɨʂɫɤɟ ɩɭɬɟɜɟ ɝɞɟ ʁɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɝɪɚɞ ɉɚɧɱɟɜɨ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ (ʃɢɜɟ III ɢ IV ɤɥɚɫɟ) ɤɨʁɟ ʁɟ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ
ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɫɜɨʁɢɧɟ (ɤɨɪɢɫɧɢɤ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɩɪɚɜɨ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɧɚ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɤɨʁɟ ɢɦɚ Ⱥ.Ⱦ. „ɋɬɚɪɢ Ɍɚɦɢɲ“ ɉɚɧɱɟɜɨ ɢ ɭ ɫɜɨʁɢɧɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ
ɥɢɰɚ).
ɉɥɚɧ ɩɪɟɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ʁɟ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɉɪɨʁɟɤɬɚ
ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɜɨɞɚ ɢɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɢ ɤɨɩɢʁɟ ɩɥɚɧɚ, ɢ ɧɚɤɨɧ
ɞɨɛɢʁɚʃɚ ɩɨɬɜɪɞɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ, ɫɯɨɞɧɨ ɱɥɚɧɭ 65 Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ
ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ („ɋɥ. Ƚɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“ ɛɪ. 72/2009, 81/2009-ɢɫɩɪɚɜɤɚ, 64/2010-ɍɋ, 24/2011). ɍɡ ɩɥɚɧ
ɩɚɪɰɟɥɚɰɢʁɟ ɢɡ ɨɜɨɝ ɉɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɢɡɪɚɞɢɬɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɚ ɢ
ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɨɦɟɧɚ ɭ ʁɚɜɧɢɦ ɤʃɢɝɚɦɚ.
ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɥɚɧɨɦ ɧɚɦɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɬʁ. ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ, ɨɞ ɰɟɥɢɯ ɢ ɞɟɥɨɜɚ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɬɚɛɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɢ ɞɟɥɨɜɟ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɩɚɪɰɟɥɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ
ʄɟ ɫɟ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɦ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɧɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɦɟɧɟ.

1.2.

Ȼɪɨʁ ɝɪɚɻ.
ɩɚɪɰ.

ɇɚɡɢɜ

1

ʁɚɜɧɢ ɩɭɬ

2

ʁɚɜɧɢ ɩɭɬ

Ʉɚɬ. ɩɚɪɰ.
12585/1,3,5, 12956/1,2,3, 12956/2,
12795/1,2,3, 12600/1,2,3, 12750/1,2,3,
13000/1,2,3, 12800/1,2,3, 14544/1,2, 14557,
14601, 14602, 14603, 14604/1,2 Ʉ.Ɉ. Ⱦɨɥɨɜɨ
14006/2 Ʉ.Ɉ. ɉɚɧɱɟɜɨ
ɍɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ

ɉɨɜɪɲɢɧɚ
5ha 68a 32m2
0ha 11a 02m2
5ha 79a 34m2

ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɦɪɟɠɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɦɟɧɟ

1.2.1. ȳɚɜɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
Ɂɚ ɩɪɢɫɬɭɩɧɢ ɩɭɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɧɨɜɟ ɝɪɚɞɫɤɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɞɚɬɨ ʁɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ.
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɬɚʃɚ ɭɤɚɡɚɥɚ ʁɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɲɢɪɢɧɟ ɤɨɥɨɜɨɡɚ,
ɧɟɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɫɚ ɨɬɪɟɫɢɲɬɢɦɚ, ɤɚɨ ɢ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɨɬɜɨɪɟɧɢɯ
ɤɢɲɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢ ɜɟɬɪɨɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ɤɨʁɢ ɛɢ ɭ ɡɢɦɫɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɫɩɪɟɱɢɨ
ɩɨʁɚɜɭ ɫɧɟɠɧɢɯ ɧɚɧɨɫɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ɩɭɬɚ ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ʁɟ ɨɜɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨ ɩɨ
ɭɱɟɫɬɚɥɢɦ ɜɟɬɪɨɜɢɦɚ ʁɚɤɨɝ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ.
ɍ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɥɚɧɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ, ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɲɢɪɢɧɟ 6,0ɦ, ɫɚ
ɫɬɚɛɢɥɢɡɨɜɚɧɢɦ ɡɟɦʂɚɧɢɦ ɛɚɧɤɢɧɚɦɚ ɲɢɪɢɧɟ ɩɨ 1,0 ɦ ɫɚ ɫɜɚɤɟ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɨɬɜɨɪɟɧɢɦ ɤɢɲɧɢɦ
ɤɚɧɚɥɢɦɚ ɨɛɨɫɬɪɚɧɨ. Ɂɨɧɚ ɲɢɪɢɧɟ 10,0ɦ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɤɨɥɨɜɨɡɚ ɲɢɪɢɧɟ 6,0ɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ʁɟ
ɨɫɨɜɢɧɫɤɢ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɚ ɨɫɜɢɧɫɤɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ȽȾ1-ȽȾ9 ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɚɬɟ ɧɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ –
Ɋɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨ - ɧɢɜɟɥɚɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɫɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɢ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɭ Ɋ=1:1000. ɍɤɪɲɬɚʃɟ ɩɭɬɚ ɫɚ ɦɟɥɢɪɚɰɢɨɧɢɦ ɤɚɧɚɥɢɦɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɩɪɟɤɨ
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ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɪɨɩɭɫɬɚ, ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɦɨɝɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɬɨ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ,
ɭɤɪɲɬɚʃɟ ɩɭɬɚ ɫɚ ɦɟɥɢɪɚɰɢɨɧɢɦ ɤɚɧɚɥɢɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɭɡ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɧɨɜɢɯ ɩɪɨɩɭɫɬɚ.
ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɢɡɧɨɫɢ ɨɞ 32,0 – 40,0ɦ. Ɍɚɤɨɻɟ,
ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɫɚ ɡɟɦʂɚɧɢɦ ɤɨɥɨɜɨɡɧɢɦ ɡɚɫɬɨɪɨɦ ɲɢɪɢɧɟ
3,0ɦ, ɨɛɨɫɬɪɚɧɨ, ɫɚ ɩɪɢɤʂɭɱɰɢɦɚ ɧɚ ɩɪɢɫɬɭɩɧɢ ɩɭɬ ɲɢɪɢɧɟ 5,0ɦ, ɤɨʁɢ ɦɨɪɚʁɭ ɢɦɚɬɢ ɨɬɪɟɫɢɲɬɚ
– ɫɚ ɬɜɪɞɨɦ ɩɨɞɥɨɝɨɦ (ɚɫɮɚɥɬ, ɛɟɬɨɧ) ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ 10,0ɦ. ɉɪɨʁɟɤɬɨɦ ʄɟ ɛɢɬɢ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɛɪɨʁ ɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ ɫɚ ɨɬɪɟɫɢɲɬɢɦɚ. Ɍɪɚɫɟ ɡɟɦʂɚɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ
ɫɭ ɧɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ - Ɋɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨ - ɧɢɜɟɥɚɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ ɫɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦ ɪɟɲɟʃɟɦ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɢ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɭ Ɋ=1:1000. ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɨɜɟ
ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ʁɟ ɨɫɨɜɢɧɫɤɢ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɚ ɨɫɨɜɢɧɫɤɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɛɪ. 1 ɢ 2.
ɇɚ ɞɟɥɭ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɩɭɬɚ ɛɪ.5 ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦɚ ɨɫɨɜɢɧɫɤɢɯ ɬɚɱɚɤɚ Ɉɉ1ȽȾ1-Ɉɉ2 ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɩɪɢɤʂɭɱɤɚ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɞɟɩɨɧɢʁɢ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɬɪɚɤɟ ɡɚ ɥɟɜɚ ɫɤɪɟɬɚʃɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɢɡ ɩɪɚɜɰɚ ɋɬɚɪɨɝ Ɍɚɦɢɲɚ ɤɚ Ⱦɨɥɨɜɭ,
ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɬɪɚɤɟ ɡɚ ɞɟɫɧɚ ɫɤɪɟɬɚʃɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɢɡ ɩɪɚɜɰɚ Ⱦɨɥɨɜɚ ɤɚ ɋɬɚɪɨɦ
Ɍɚɦɢɲɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɬɪɚɤɟ ɡɚ ɭɤʂɭɱɟʃɟ ɫɚ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɧɚ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɩɭɬ ɭ ɩɪɚɜɰɭ
ɉɚɧɱɟɜɚ. ɒɢɪɢɧɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɬɪɚɤɚ ɡɚ ɭɤʂɭɱɟʃɟ ɢ ɢɫɤʂɭɱɟʃɟ ɢɡɧɨɫɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ 3,0ɦ.
Ƚɟɨɦɟɬɪɢʁɫɤɨ ɨɛɥɢɤɨɜɚʃɟ ɩɪɢɤʂɭɱɤɚ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɞɟɩɨɧɢʁɢ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɞɭɠɢɧɚ ɬɪɚɤɚ ɡɚ
ɭɤʂɭɱɟʃɟ ɢ ɢɫɤʂɭɱɟʃɟ, ɪɚɞɢʁɭɫɚ ɥɟɜɢɯ ɢ ɞɟɫɧɢɯ ɫɤɪɟɬɚʃɚ, ɬɢɩɨɜɚ ɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢʁɫɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ
ɡɚ ɨɛɥɢɤɨɜɚʃɟ ɤɪɢɜɢɧɚ, ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɢ ɫɥ. ɞɟɮɢɧɢɫɚʄɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚɧɬ.
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɪɚɞɢʁɭɫɢ, ɤɚɨ ɢ ɧɢɜɟɥɚɰɢɨɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɩɭɬɚ ɉɚɧɱɟɜɨ – Ⱦɨɥɨɜɨ ɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɡɚ ɞɟɩɨɧɢʁɭ, ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɪɢɝɨɜɚɬɢ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ.
1.2.2. Ɂɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ – ɡɚɲɬɢɬɧɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ
Ɂɚɲɬɢɬɧɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɩɪɢɫɬɭɩɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɢɦɚ ɡɚɲɬɢɬɧɨ –
ɟɫɬɟɬɫɤɭ ɭɥɨɝɭ.
ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɥɚɧɨɦ ɧɚɦɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɮɨɪɦɢɪɚʄɟ ɫɟ ɫɟɪɜɢɫɧɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɢɡɦɟɻɭ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɩɭɬɚ ɡɚ Ⱦɨɥɨɜɨ ɫɚ ɩɪɚɬɟʄɢɦ ɥɢɧɟɚɪɧɢɦ ɡɟɥɟɧɢɥɨɦ. ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ ɫɟɪɜɢɫɧɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɫɟ ɩɨɤɥɚɩɚ ɫɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɚɬɚɪɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɢ ɫɥɭɠɢʄɟ ɡɚ ɨɩɫɥɭɠɢɜɚʃɟ
ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɢ ɨɤɨɥɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɢɦɚʃɚ ɭ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɜɨɻɟʃɚ ɧɚɦɟɧɢ. ɉɨɞɢɡɚʃɟ
ɥɢɧɟɚɪɧɨɝ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɭɪɚɞɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ “Ƚɥɚɜɧɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɩɨɞɢɡɚʃɚ
ɜɟɬɪɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ɉɚɧɱɟɜɨ” ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɪɚɞɢɨ ɲɭɦɚɪɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ, ɭɫɜɨʁɟɧ 08.02.2008. ɝɨɞɢɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ, ɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɟɝ
ʄɟ ɛɢɬɢ ɢ ɢɡɛɨɪ ɜɪɫɬɚ.
1.2.3. ɏɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ȼɨɞɨɜɨɞ
Ⱦɍɉ-ɨɦ ɢɡ 1992. ɝɨɞɢɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɫɦɟʄɚ ɉɚɧɱɟɜɨ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɦ ɜɨɞɨɦ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝ ɜɨɞɨɜɨɞɚ.
Ƚɥɚɜɧɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɫɦɟʄɚ ɉɚɧɱɟɜɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ʁɟ ɪɟɲɟɧɨ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɜɨɞɨɦ ɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɛɭɧɚɪɚ.
ɉɨɲɬɨ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɉɚɧɱɟɜɚɱɤɨɝ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɤɪɚɤɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɨɝ
ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɞɨ ɧɚɫɟʂɚ Ⱦɨɥɨɜɨ, ɩɥɚɧɢɪɚʄɟ ɫɟ ɢ ɦɟɫɬɨ ɩɪɢɤʂɭɱɤɚ ɡɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɫɦɟʄɚ ɧɚ
ɨɜɚʁ ɜɨɞɨɜɨɞ, ɤɚɨ ɢ ɬɪɚɫɚ ɞɭɠ ɩɪɢɫɬɭɩɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɡɚ ɤɪɚɤ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɞɨ ɫɚɦɟ
ɞɟɩɨɧɢʁɟ.
ɉɥɚɧɢɪɚ ɫɟ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɜɨɞɨɦ, ɞɨɤ ɛɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚ ɢ
ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɚ ɦɪɟɠɚ ɧɚɫɬɚɜɢɥɟ ɞɚ ɫɟ ɫɧɚɛɞɟɜɚʁɭ ɜɨɞɨɦ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɛɭɧɚɪɚ.
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1.2.4. ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ, ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɚ ɢ ɄȾɋ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ɢ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ, ɤɚɨ ɢ ɫɬɭɞɢʁɨɦ ɪɚɡɜɨʁɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɭɫɜɨʁɟɧɚ ʁɟ ɝɟɧɟɪɚɥɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɝɪɚɞɚ ɟɥ. ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ. Ɉɜɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɫɟ ɢ ɞɚʂɟ
ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɢ ɨɜɚʁ ɞɟɨ ɝɪɚɞɚ ɫɟ ɧɚɩɚʁɚ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ 110/20 ɤV-ɬɧɨɝ
ɧɚɩɨɧɫɤɨɝ ɧɢɜɨɚ . ɋɜɟ ɧɨɜɢʁɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɤɚɨ ɢ ɫɪɟɞʃɟɧɚɩɨɧɫɤɚ
ɦɪɟɠɚ ɪɚɻɟɧɚ ʁɟ ɡɚ ɧɚɩɨɧ 20 ɤV.
ɉɪɢɫɬɭɩɧɢ ɩɭɬ ɫɟ ɨɞɜɚʁɚ ɨɞ ɨɩɲɬɢɧɫɤɨɝ ɩɭɬɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-Ⱦɨɥɨɜɨ, ɧɚ ɩɟɬɨɦ ɤɢɥɨɦɟɬɪɭ
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ Ɇ-24 ɩɪɟɦɚ Ⱦɨɥɨɜɭ.
ɉɪɟɦɚ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ȿɥɟɤɬɪɨɜɨʁɜɨɞɢɧɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ȿȾ ɉɚɧɱɟɜɨ, ɉɚɧɱɟɜɨ, ɛɪɨʁ 5.30.4.2123/2011 ɨɞ 11.05.2011. ɝɨɞɢɧɟ(ɧɚɲ ɛɪɨʁ 51-9/2009 ), ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ, ɝɪɚɧɢɰɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɉɥɚɧɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɨʁɚɫ ɭ ɲɢɪɢɧɢ 20m ɨɞ ɨɫɨɜɢɧɟ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɫɚ ɥɟɜɟ ɢ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɰɟɥɨɦ
ɞɭɠɢɧɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɢ ɩɨʁɚɫ ɲɢɪɢɧɟ 30m ɨɞ ɨɫɨɜɢɧɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-Ⱦɨɥɨɜɨ ɭ
ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 160m ɩɪɟɦɚ ɩɚɧɱɟɜɭ ɢ 200m ɩɪɟɦɚ Ⱦɨɥɨɜɭ, ɩɨɫɬɨʁɟ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ:
- ɫɪɟɞʃɟɧɚɩɨɧɫɤɚ 20kV ɧɚɞɡɟɦɧɚ ɦɪɟɠɚ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɛɟɬɨɧɫɤɢɦ ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ
- ɫɬɭɛɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɫɤɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ɋɌɋ 20/0,4 kV „Ⱦɟɩɨɧɢʁɚ“
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭ ɦɪɟɠɭ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɫɪɟɞʃɟɧɚɩɨɧɫɤɚ 20kV ɧɚɞɡɟɦɧɚ ɦɪɟɠɚ
ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɛɟɬɨɧɫɤɢɦ ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ. Ɂɚɛɪɚʃɭʁɭ ɫɟ ɫɜɚ ɪɚɫɤɨɩɚɜɚʃɚ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɦɪɟɠɟ
ɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɢɦɚ ɦɚʃɢɦ ɨɞ 2ɦ, ɤɚɤɨ ɫɟ ɧɟ ɛɢ ɭɝɪɨɡɢɥɚ ʃɟɧɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ.
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭ ɦɪɟɠɭ
Ɉɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɫɟ ɞɚʁɟ ɬɪɚɫɚ-ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɜɚɡɞɭɲɧɟ ɭɡ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɭ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ „Ⱦɟɩɨɧɢʁɟ“, ɬɪɚɫɚ ɩɪɟɦɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ.
ɉɪɟɦɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ȿɥɟɤɬɪɨɜɨʁɜɨɞɢɧɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ȿȾ ɉɚɧɱɟɜɨ, ɉɚɧɱɟɜɨ,
ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɫɬɭɛɨɜɚ ɫɪɟɞʃɟɧɚɩɨɧɫɤɟ ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɦɪɟɠɟ ɨɞ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ ʁɟ 20ɦ,
ɚ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ ʁɟ 10ɦ. Ɂɚɛɪɚʃɭʁɭ ɫɟ ɫɜɚ ɪɚɫɤɨɩɚɜɚʃɚ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɦɪɟɠɟ ɧɚ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɢɦɚ ɦɚʃɢɦ ɨɞ 2ɦ, ɤɚɤɨ ɫɟ ɧɟ ɛɢ ɭɝɪɨɡɢɥɚ ʃɟɧɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ.
ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭ ɦɪɟɠɭ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ ɢɡɜɨɞɢɬɢ ɜɚɡɞɭɲɧɨ.
Ɉɩɲɬɢ ɭɫɥɨɜɢ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɫɪɟɞʃɟɧɚɩɨɧɫɤɟ ɢ ɧɢɫɤɨɧɚɩɨɧɫɤɟ ɦɪɟɠɟ:
-

ɜɢɫɨɤɨɧɚɩɨɧɫɤɚ ɦɪɟɠɚ (110 kV, 220 kV, 400 kV) ɫɟ ɦɨɠɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɧɚɞɡɟɦɧɨ ɧɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ, ɩɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɭ ɜɟʄ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɦ
ɤɨɪɢɞɨɪɢɦɚ ɢɥɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨ;
ɨɤɨ ɧɚɞɡɟɦɧɢɯ 110 kV ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɤɨɪɢɞɨɪ 25 m ɫɚ ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɟ ɨɞ ɨɫɟ
ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ, ɨɤɨ 220kV ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ 30 m ɫɚ ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɟ ɨɫɟ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ, ɚ ɨɤɨ
400 kV ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ 40 m ɨɞ ɨɫɟ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɫɚ ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɟ;
ɨɤɨ ɧɚɞɡɟɦɧɢɯ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ 20 kV ɢ 35 kV ɤɨɪɢɞɨɪ ʁɟ 20 m (ɪɚɱɭɧɚɬɨ ɨɞ ɨɫɟ
ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɫɚ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɢɫɬɨ ɬɨɥɢɤɨ ɢ ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ);
ɝɪɚɻɟʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɜɨɦ ɤɨɪɢɞɨɪɭ, ɤɚɨ ɢ ɡɚɫɚɻɢɜɚʃɟ ɫɬɚɛɚɥɚ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɦɟɬɚɥɧɢɯ ɰɟɜɨɜɨɞɚ ɨɞ ɭɬɢɰɚʁɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ JUS.N.CO. 105 (''ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɋɎɊȳ'', ɛɪ. 68/86),
ɡɚɲɬɢɬɨɦ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɨɞ ɭɬɢɰɚʁɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ, ɡɚɲɬɢɬɨɦ ɨɞ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ JUS.N.CO. 101 (''ɋɥ. ɥɢɫɬ ɋɎɊȳ'', ɛɪ. 68/88),
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɨɞ ɧɟʁɨɧɢɡɭʁɭʄɢɯ ɡɪɚɱɟʃɚ (''ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ'', ɛɪ. 36/09), ɤɚɨ
ɢ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ(ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɧɚɞɡɟɦɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɜɨɞɨɜɚ ɧɚɡɢɜɧɨɝ ɧɚɩɨɧɚ
1kV do 400kV (''ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɋɎɊȳ'', ɛɪ. 65/88 ɢ 18/92)) ;
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-

ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭ ɦɪɟɠɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɧɚɞɡɟɦɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɜɨɞɨɜɚ ɧɚɡɢɜɧɨɝ ɧɚɩɨɧɚ
1kV do 400kV (''ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɋɎɊȳ'', ɛɪ. 65/88 ɢ 18/92);
ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɟ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ ɜɨɞɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚɬɢ ɧɚ ɝɜɨɡɞɟɧɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɛɟɬɨɧɫɤɟ
ɫɬɭɛɨɜɟ;
ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ ɜɨɻɟʃɟ ɢ ɭɤɪɲɬɚʃɟ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɦ,
ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ, ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɦ ɢ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɨɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɡɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ;
ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝ ɫɬɭɛɚ ɨɞ ɡɟɦʂɢɲɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ɩɭɬɚ ɩɪɢ ɭɤɪɲɬɚʃɭ,
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɞ 5-40 m ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɨɫɬɢ ɩɭɬɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɡɚ ɩɭɬɟɜɟ;
ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɧɚʁɧɢɠɢɯ ɜɢɫɨɤɨɧɚɩɨɧɫɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɤɨ 7,5m,
ɩɪɢ ɭɤɪɲɬɚʃɭ ɫɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɡɚ ɩɭɬɟɜɟ;
ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝ ɫɬɭɛɚ ɨɞ ɩɪɭɠɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ɧɟɟɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɚɧɟ
ɩɪɭɝɟ ɩɪɢ ɭɤɪɲɬɚʃɭ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɞ 5,0-10,0 m, ɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɧɚʁɧɢɠɢɯ
ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚ 7,0 m, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ;
ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɝ ɫɬɭɛɚ ɨɞ ɩɪɭɠɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ɟɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɚɧɟ ɩɪɭɝɟ
ɩɪɢ ɭɤɪɲɬɚʃɭ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ 15,0 m, ɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɧɚʁɧɢɠɢɯ
ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚ 12,0 m, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ.
ɇɚɞɡɟɦɧɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɜɨɞɨɜɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɫɬɭɛɨɜɟ. ɋɬɭɛɨɜɢ ɫɟ
ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɧɚ ʁɚɜɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɢɥɢ ɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ, ɭɡ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ
ɜɥɚɫɧɢɤɚ (ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ) ɩɚɪɰɟɥɚ.
ɫɬɭɛɨɜɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɜɚɧ ɤɨɥɫɤɢɯ ɩɪɢɥɚɡɚ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ, ɦɢɧɢɦɭɦ 0,5m ɨɞ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ;
ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɨɝ ɩɪɚɠʃɟʃɚ ɢɡɜɨɞɢɬɢ ɤɥɚɫɢɱɧɢɦ ɝɪɨɦɨɛɪɚɧɫɤɢɦ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɦɚ ɭ ɨɛɥɢɤɭ Ɏɚɪɚɞɟʁɟɜɨɝ ɤɚɜɟɡɚ ɩɪɟɦɚ ɤɥɚɫɢ ɧɢɜɨɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ „ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢɦɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɞ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɨɝ ɩɪɚɠʃɟʃɚ” (ɋɥ.ɥɢɫɬ ɋɊȳ ɛɪ. 11/96).

Ɋɟɝɭɥɚɰɢɨɧɨ-ɧɢɜɟɥɚɰɢɨɧɨ ɪɟɲɟʃɟ ɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɦɪɟɠɟ
ɉɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɪɟɦɚ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɟ ȿȾ ɉɚɧɱɟɜɨ.
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɨɫɜɟɬɥɟʃɟ
ɋɜɟɬɢʂɤɟ ʁɚɜɧɨɝ ɨɫɜɟɬʂɟʃɚ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚ ɫɬɭɛɨɜɟ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɦɪɟɠɟ, ɝɞɟ ʁɟ
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ɝɪɚɻɟɧɚ ɜɚɡɞɭɲɧɨ.
ɉɪɢɦɟɧɨɦ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɪɟɠɢɦɚ ɩɨɫɬɢʄɢ ʄɟ ɫɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ʁɚɜɧɨɝ
ɨɫɜɟɬʂɟʃɚ.
Ɂɚ ɛɭɞɭʄɭ ɪɚɫɜɟɬɭ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɭ ɫɟ ɫɜɟɬɢʂɤɟ ɫɚ ɧɚɬɪɢʁɭɦɨɜɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ
ɫɜɟɬɥɚ
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ ɨɫɜɟɬɥɟʃɟ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ȳɚɜɧɨ ɨɫɜɟɬʂɟʃɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɭɤɥɨɩɢ ɭ ɨɩɲɬɟ ɨɫɜɟɬʂɟʃɟ
ɚɦɛɢʁɟɧɬɚ.
Ɍɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɚ ɦɪɟɠɚ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɉɪɟɦɚ ɭɫɥɨɜɢɦɚɌɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ ɛɪɨʁ5008/5009/5010/3Ɋ-130138/2 ɨɞ 28.04.2011.ɝɨɞɢɧɟ
ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ, ɝɪɚɧɢɰɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɉɥɚɧɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɨʁɚɫ ɭ ɲɢɪɢɧɢ 20m ɨɞ ɨɫɨɜɢɧɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɫɚ ɥɟɜɟ ɢ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɰɟɥɨɦ ɞɭɠɢɧɨɦ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɢ ɩɨʁɚɫ ɲɢɪɢɧɟ 30m ɨɞ
ɨɫɨɜɢɧɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ ɉɚɧɱɟɜɨ-Ⱦɨɥɨɜɨ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ 160m ɩɪɟɦɚ ɩɚɧɱɟɜɭ ɢ 200m ɩɪɟɦɚ
Ⱦɨɥɨɜɭ, ɩɥɚɧɢɪɚɧ ʁɟ ɨɩɬɢɱɤɢ ɤɚɛɥ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɨʁɟɤɬɭʁɟ ɢ ɭ ɮɚɡɢ ʁɟ ɞɨɛɢʁɚʃɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ
ɞɨɡɜɨɥɟ(ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɬɪɚɫɚ ʁɟ ɧɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ) ɡɚ Ⱦɨɥɨɜɨ.
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ǡǷСЛУЖБЕНИ
„ǬȐȘȍȒȞȐȯȈ ȏȈ
ȐȏȋȘȈȌȱț
Ȑ țȘȍȩȍȱȍ
ǷȈȕȟȍȊȈ“ ǷȈȕȟȍȊȖ11.
ЛИСТ
ГРАДА
ПАНЧЕВА

ǹȍȒȚȖȘ ȏȈ ȗȘȖșȚȖȘȕȖ Ȑ țȘȉȈȕȐșȚȐȟȒȖ ȗȓȈȕȐȘȈȱȍ Ȑ ȗȘȖȯȍȒȚȖȊȈȱȍ

ɉɥɚɧɨɦ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɨɞɜɚʁɚʃɟ ʁɟɞɧɨɝ ɤɪɚɤɚ ɡɚ ɧɚɩɚʁɚʃɟ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɞɚɬɚ ʁɟ ɭ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ.

фебруар 2013 . године

„Ⱦɟɩɨɧɢʁɟ“ , ɬɪɚɫɚ ɌɌ

ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ
Ɍɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɚ ɦɪɟɠɚ ɭ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɩɥɚɧɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɭ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ
ɂɡɝɪɚɞʃɨɦ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɌɌ ɦɪɟɠɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢʄɟ ɫɟ ɩɪɢɫɬɭɩ ɫɜɢɦ ɛɭɞɭʄɢɦ
ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ.(ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɌɄ ɦɪɟɠɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢʄɟ ɫɟ ɛɭɞɭʄɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɚ ɧɚ ɦɪɟɠɭ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɜɨʁ ɡɨɧɢ) .ɉɪɢɦɚɪɧɚ ɢ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚ ɦɪɟɠɚ ɪɚɞɢʄɟ ɫɟ ɤɚɛɥɨɜɫɤɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɨɞɡɟɦɧɨ.
ɌɌ ɦɪɟɠɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɭ ɤɨɪɢɞɨɪɢɦɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ;
Ⱦɭɛɢɧɚ ɩɨɥɚɝɚʃɚ ɌɌ ɤɚɛɥɨɜɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ʁɟ ɧɚʁɦɚʃɟ 0,8 m;
ɉɪɢ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɦ ɜɨɻɟʃɭ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɞɨ 10 ɤV
ɧɚʁɦɚʃɟ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ 0,5 m ɢ 1,0 m ɡɚ ɤɚɛɥɨɜɟ ɧɚɩɨɧɚ ɩɪɟɤɨ 10 ɤV.
ɉɪɢ ɭɤɪɲɬɚʃɭ, ɧɚʁɦɚʃɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɨɞ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ ɤɚɛɥɚ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ
0,5 m, ɚ ɭɝɚɨ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɨɤɨ 90q;
ɉɪɢ ɭɤɪɲɬɚʃɭ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɧɨɝ ɤɚɛɥɚ ɫɚ ɰɟɜɨɜɨɞɨɦ ɝɚɫɨɜɨɞɚ, ɜɨɞɨɜɨɞɚ,
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɧɚʁɦɚʃɟ 0,3 m;
ɉɪɢ ɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚʃɭ ɢ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɦ ɜɨɻɟʃɭ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɨɝ ɤɚɛɥɚ ɫɚ ɰɟɜɨɜɨɞɨɦ
ɝɚɫɨɜɨɞɚ, ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɧɚʁɦɚʃɟ 0,5m.
Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɤɚɛɥɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɛɪɨʁɚ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ;
ɇɚ ɦɟɫɬɢɦɚ ɝɞɟ ɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚ ɢɫɤɨɩ ɪɨɜɚ ɡɚ ɝɥɚɜɧɢ ɤɚɛɥ, ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɭ ɢɫɬɢ ɪɨɜ ɫɚ ɦɪɟɠɧɢɦ
ȾɋɅ ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ ɩɨɥɚɝɚʃɟ ɉȿ ɰɟɜɢ ǚ 40mm, ɡɛɨɝ ɨɩɬɢɱɤɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ;
ɐɟɥɨɤɭɩɧɚ ɌɌɦɪɟɠɚ ɝɪɚɞɢʄɟ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɝɥɚɜɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɜɚɠɟʄɢɦ
ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ .
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ
ɉɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɪɟɦɚ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ ɡɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ
„Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ ɚ.ɞ.
- ɉɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɌɌ ɨɛʁɟɤɬɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ
ɩɪɨɜɟɪɢɬɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢɫɬɢɯ ɪɭɱɧɢɦ ɢɫɤɨɩɨɦ ɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝ ɪɚɞɧɢɤɚ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɡɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ „Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ ɚ.ɞ.
- Ɂɟɦʂɚɧɢ ɪɚɞɨɜɢ, ɢɫɤɨɩ, ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɟ ɢ ɧɚɛɢʁɚʃɟ ɢɫɩɨɞ, ɢɡɧɚɞ ɢ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ
ɛɥɢɡɢɧɢ ɌɌ ɨɛʁɟɤɬɚ , ɦɨɠɟ ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɫɚɦɨ ɪɭɱɧɨ, ɚ ɧɢɤɚɤɨ ɦɚɲɢɧɚɦɚ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɞɚ
ɢɡɚɡɨɜɭ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɧɚ ɌɌ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ.
- Ɂɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɢɫɬɭɩɧɟ ɦɪɟɠɟ, ɨɛɟɡɛɟɞɢʄɟ ʁɟɞɧɚ ɬɪɚɫɚ, ɧɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨɦ ɨɞɫɬɨʁɚʃɭ
ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ.ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɬɪɚɫɟ ɌɌ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɦɨɪɚʁɭ
ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɥɟɞɟʄɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ :
ɜɪɫɬɚ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝ ɢɥɢ
ɧɚɞɡɟɦɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ
ɝɚɫɨɜɨɞɢ ɫɪɟɞʃɟɝ ɢ ɧɢɫɤɨɝ
ɩɪɢɬɢɫɤɚ
ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɤɚɛɥ ɞɨ 10kV
ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɤɚɛɥ ɩɪɟɤɨ
10kV
ɧɚɮɬɨɜɨɞɧɟ ɰɟɜɢ
ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɰɟɜɢ
ɰɟɜɨɜɨɞɢ ɨɞɜɨɞɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
-

ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚ
ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ(ɦ)
0,4

ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɚ
ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ(ɦ)
0,4

0,5
1

0,5
0,5

0, 3
0,6
0,5

0,3
0,5
0,5

Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬ ɩɪɢɜɨɞɚ ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɟ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɩɨɬɪɟɛɚ, ɬɢɩɚ ɭɫɥɭɝɚ ɢ ɛɪɨʁɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
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ɐɟɥɨɤɭɩɧɚ ɌɌɦɪɟɠɚ ɝɪɚɞɢʄɟ ɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɝɥɚɜɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɜɚɠɟʄɢɦ
ɡɚɤɨɧɫɤɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ;
ɄȾɋ ɦɪɟɠɚ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ
ɍ ɨɛɭɯɜɚɬɭ ɨɜɨɝ ɩɥɚɧɚ ɧɢʁɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɄȾɋ ɦɪɟɠɚ.
1.2.5. Ɍɟɪɦɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɍɡ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɭ ʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
ɞɟɩɨɧɢʁɟ. Ⱦɟɩɨɧɢʁɚ ʄɟ ɫɟ ɫɧɚɛɞɟɜɚɬɢ ɝɚɫɨɦ ɢɡ ɧɚɫɟʂɚ ɋɬɚɪɢ Ɍɚɦɢɲ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɜɟʄɚʃɚ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɡɟɥɟɧɨɝ ɝɨɪɢɜɚ ɧɚ ɞɟɩɨɧɢʁɢ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɜɚɬɢ
ɝɚɫ ɫɚ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɭ ɧɚɫɟʂɟ ɋɬɚɪɢ Ɍɚɦɢɲ.
2. ɍɋɅɈȼɂ ɂ ɆȿɊȿ ɁȺɒɌɂɌȿ ɂ ȿɎɂɄȺɋɇɈɋɌɂ
2.1. Ɉɩɲɬɢ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɢ ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɡɞɪɚɜʂɚ
ʂɭɞɢ
ɋɚ ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɩɪɟɦɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ ɩɨʂɭ ɬɪɟɛɚ ɩɨɞɢʄɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ
ɜɟɬɪɨɡɚɲɬɢɬɧɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɭɱɢʃɟɧɨ ɫɚ ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɱɟɬɧɨɝ ɞɟɥɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ Ʌ5
ɤɚ Ⱦɨɥɨɜɭ. ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɛɢ ɩɭɬ ɛɢɨ ɡɚɲɬɢʄɟɧ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɞ ɜɟɬɪɨɜɚ, ɧɟɝɨ ɢ ɬɨɤɨɦ ɡɢɦɟ ɨɞ
ɫɦɟɬɨɜɚ, ɚ ɨɤɨɥɧɟ ɨɪɚɧɢɰɟ ɨɞ ɦɨɝɭɻɟɝ ɪɚɡɧɨɲɟʃɚ ɫɦɟʄɚ ɜɟɬɪɨɦ.
Ɂɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɭɬɚ ɬɨɤɨɦ ɡɢɦɫɤɟ ɫɟɡɨɧɟ ɫɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɧɟɲɤɨɞʂɢɜɨɝ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɪɢɡɥɟ (ɭɡ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɨɫɬɚɬɚɤɚ ɪɢɡɥɟ ɩɨ
ɨɤɨɧɱɚʃɭ ɡɢɦɫɤɟ ɫɟɡɨɧɟ) ɭɦɟɫɬɨ ɫɨɥɢ, ɪɚɞɢ ɫɦɚʃɟʃɚ ɡɚɝɚɻɢɜɚʃɚ ɨɤɨɥɧɨɝ ɬɥɚ. ɇɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ
ɨɞ 50 m ɫɚ ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɭɬɟɜɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɫɚɞɢɬɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɛɢʂɤɟ ɡɚ ɢɫɯɪɚɧɭ ʂɭɞɢ ɢ
ɫɬɨɤɟ, ʁɟɪ, ɡɛɨɝ ɡɚɝɚɻɟɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ, ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɲɬɟɬɧɟ ɩɨ ɡɞɪɚɜʂɟ. ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɟ ɨɞɜɨʁɟɧɨ
ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ, ɫɩɚʂɢɜɚʃɟ ɢɥɢ ɤɨɦɩɨɫɬɢɪɚʃɟ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ɫɚ ɬɟɪɟɧɚ ɨɤɨ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ, ɛɟɡ ɦɟɲɚʃɚ ɫɚ
ɦɚɥɨ ɡɚɝɚɻɟɧɢɦ ɤɨɦɩɨɫɬɨɦ.

Ȼ
Ȼ22..

ɉ
ɉɊɊȺ
Ⱥȼ
ȼɂ
ɂɅ
ɅȺ
Ⱥ ȽȽɊɊȺ
Ⱥȭ
ȭȿȿȵ
ȵȺ
Ⱥ

1. ȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɈ ɁȿɆȴɂɒɌȿ ɁȺ ȳȺȼɇȿ ɋȺȾɊɀȺȳȿ ɂ ɈȻȳȿɄɌȿ
1.1. ȳɚɜɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɉɪɟɦɚ ɞɚɬɨɦ ɪɟɲɟʃɭ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢɡɜɪɲɢʄɟ ɫɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ
ɩɭɬɚ ɡɚ ɝɪɚɞɫɤɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ, ɤɚɨ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟ ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ
ɩɭɬɚ ɧɚ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢ ɩɭɬ ɉɚɧɱɟɜɨ – Ⱦɨɥɨɜɨ, ɞɟɬɚʂɧɨ ɨɛɪɚɻɟɧɢɯ ɭ ɩɨɝɥɚɜʂɭ 1.2.1. ȳɚɜɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ.
Ʉɨɥɨɜɨɡɧɢ ɡɚɫɬɨɪɢ ɨɜɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɫɭ ɚɫɮɚɥɬɧɢ. ɇɨɫɢɜɨɫɬ ɤɨɥɨɜɨɡɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɜɪɫɬɢ ɬʁ. ɧɚɦɟɧɢ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɦ ɨɩɬɟɪɟʄɟʃɢɦɚ.
Ƚɚɛɪɢɬɧɟ ɢɜɢɰɟ ɞɚɬɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɛɪɚɞɢɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ – ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɦ ɤɨɥɫɤɢɦ
ɢɜɢɱʃɚɰɢɦɚ.
ɉɨɞɭɠɧɟ ɢ ɩɨɩɪɟɱɧɟ ɩɪɨɮɢɥɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɭɫɤɥɚɞɢɬɢ ɫɚ ɞɚɬɢɦ ɧɢɜɟɥɚɰɢɨɧɢɦ
ɪɟɲɟʃɟɦ, ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɨɦ ɬɟɪɟɧɚ, ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɢ ɪɟɲɟʃɟɦ ɨɞɜɨɻɟʃɚ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚ.
ɉɪɨʁɟɤɬɚɧɬ – ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ɞɭɠɚɧ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚ ɜɚɠɟʄɢɯ Ɂɚɤɨɧɚ, ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ,
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɬɪɭɤɟ ɢ ɫɥ. ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɨɜɭ ɜɪɫɬɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ.
ɉɪɨʁɟɤɬɨɦ ɞɚɬɢ ɪɟɲɟʃɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɟ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɟɦɚ ɜɚɠɟʄɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɨɛɥɚɫɬ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ.
ǷǳǨǵ ǬǭǺǨǢǵǭ ǸǭǫǻǳǨǾǰǡǭ ǷǸǰǹǺǻǷǵǶǫ ǷǻǺǨ ǯǨ ǵǶǪǻ ǫǸǨǬǹǲǻ ǬǭǷǶǵǰǡǻ ǫǸǨǬǨ ǷǨǵǿǭǪǨ

17

Страна

28 -- Број 01

ǡǷ „ǬȐȘȍȒȞȐȯȈ ȏȈ ȐȏȋȘȈȌȱț Ȑ țȘȍȩȍȱȍ ǷȈȕȟȍȊȈ“ ǷȈȕȟȍȊȖ

СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
ǹȍȒȚȖȘ
ȏȈ ȗȘȖșȚȖȘȕȖ
Ȑ țȘȉȈȕȐșȚȐȟȒȖ
ȗȓȈȕȐȘȈȱȍ Ȑ ȗȘȖȯȍȒȚȖȊȈȱȍ11. фебруар 2013 . године

1.2. Ɂɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ – ɡɚɲɬɢɬɧɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ
ɋɚ ɥɟɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɭɬɚ ɧɚ 7,5ɦ ɨɞɧɨɫɧɨ 7,5ɦ, 10,5ɦ, 14,5ɦ ɫɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɨɞ ɨɫɨɜɢɧɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɮɨɪɦɢɪɚʄɟ ɫɟ ɞɪɜɨɪɟɞɢ ɨɞ ɜɢɫɨɤɟ ɞɪɜɟɧɚɫɬɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟ, ɢ ɧɚ 15,5ɦ ɫɚ ɞɟɫɧɟ
ɛɢʄɟ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɪɟɞ ɠɛɭɧɚɫɬɟ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɟ . ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢ ɫɦɚɤɧɭɬɚ ɫɚɞʃɚ ɭ
ɫɭɫɟɞɧɢɦ ɪɟɞɨɜɢɦɚ. ɋɚ ɞɟɫɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɢɫɬɭɩɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɭ ɤɪɚʁʃɟɦ
ɞɟɫɧɨɦ ɞɪɜɨɪɟɞɭ, ɚ ɭɡ ɪɟɞ ɠɛɭɧɚɫɬɢɯ ɫɚɞɧɢɰɚ, ɬɪɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɧɢɫɤɚ ɞɪɜɟɧɚɫɬɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɚ
ɪɚɞɢ "ɩɨɞɢɡɚʃɚ" ɜɚɡɞɭɲɧɢɯ ɦɚɫɚ ɭ ɡɢɦɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ. ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢʁɢɯ ɜɟɬɪɨɜɚ ʁɟ ɢɡ
ɩɪɚɜɰɚ ʁɭɝɨɢɫɬɨɤɚ ɢ ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɫɧɟɠɧɢɯ ɧɚɧɨɫɚ. ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɫɚ ɧɢɠɢɦ ɪɚɫɬɢʃɟɦ
ɜɚɡɞɭɲɧɟ ɦɚɫɟ "ɩɨɞɢɝɧɭ" ɫɧɟɝ ʄɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɛɚɱɟɧ ɩɪɟɤɨ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɢ ɧɟʄɟ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ
ɧɚɧɨɫɢ. ɇɚ ɦɟɫɬɭ ɭɥɢɜɚʃɚ ɩɪɢɫɬɭɩɧɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɟ ɧɚ ɩɭɬ ɉɚɧɱɟɜɨ-Ⱦɨɥɨɜɨ ɞɪɜɨɪɟɞɟ
ɩɪɟɤɢɧɭɬɢ ɧɚ ɞɨɜɨʂɧɨɦ ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɛɢ ɭɝɪɨɠɚɜɚɥɚ ɩɪɟɝɥɟɞɧɨɫɬ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ.
ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɥɢɧɟɚɪɧɨɝ ɡɟɥɟɧɢɥɚ ɭɪɚɞɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ “Ƚɥɚɜɧɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɩɨɞɢɡɚʃɚ
ɜɟɬɪɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯ ɩɨʁɚɫɟɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ɉɚɧɱɟɜɨ”, ɚ ɩɪɟɦɚ ɩɪɨɮɢɥɭ Ⱦ53, ɚ ɛɪɨʁ
ɪɟɞɨɜɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɲɢɪɢɧɟ ɩɪɨɮɢɥɚ.
ɋɜɟ ɭɧɟɬɟ ɫɚɞɧɢɰɟ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɨɞ ɜɪɫɬɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɫɪɟɞɢɧɟ, ɪɚɫɚɞɧɢɱɤɢ
ɨɞɧɟɝɨɜɚɧɟ, ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ɤɪɨɲʃɟ, ɛɟɡ ɟɧɬɨɦɨɥɨɲɤɢɯ ɢɥɢ ɮɢɬɨɩɚɬɨɥɨɲɤɢɯ ɨɛɨʂɟʃɚ
ɢ ɞɚ ɢɦ ʁɟ ɤɪɭɧɚ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɧɚ 2,0-2,5 ɦ ɨɞ ɤɨɪɟɧɨɜɨɝ ɜɪɚɬɚ ɧɚ ɫɚɞɧɢɰɚɦɚ ɥɢɫɬɨɩɚɞɧɢɯ ɜɪɫɬɚ,
ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞ ɫɚɦɨɝ ɤɨɪɟɧɨɜɨɝ ɜɪɚɬɚ ɧɚ ɱɟɬɢɧɚɪɢɦɚ. Ɉɞɧɨɫ ɥɢɲʄɚɪɫɤɢɯ ɩɪɟɦɚ ɱɟɬɢɧɚɪɫɤɢɦ
ɜɪɫɬɚɦɚ ʁɟ 60%:40%.
ɋɜɟ ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɚɬɪɚɜɧɢɬɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɦ ɫɦɟɲɨɦ ɬɪɚɜɚ.
ɍ ɩɪɜɨʁ ɝɨɞɢɧɢ ɧɚɤɨɧ ɭɫɚɞʃɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɧɬɟɡɢɜɧɟ ɦɟɪɟ ɧɟɝɟ.
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɡɟɥɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɦɨɪɚ ɫɟ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ
ɫɚɞɧɢɰɚ ɨɞ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ. Ɉɩɬɢɦɚɥɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ʁɟ 1,5ɦ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ.
1.3. ɏɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ȼɨɞɨɜɨɞ
Ȼɭɞɭʄɟ ɬɪɚɫɟ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ ɧɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ (ɫɢɧɯɪɨɧ ɩɥɚɧ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ). Ɉɜɨ ɫɭ
ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɟ ɬɪɚɫɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɭ ɮɚɡɢ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɢ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɦɨɝɭ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ (1,0ɦ – 1,5ɦ)
ɤɨɪɢɝɨɜɚɬɢ ɬɨ ʁɟɫɬ ɢɡɦɟɲɬɚɬɢ ɡɛɨɝ ɧɟɚɠɭɪɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɫɤɟ ɩɨɞɥɨɝɟ ɢ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɚ ɫɚ ɬɪɚɫɚɦɚ
ɨɫɬɚɥɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ.
Ɍɪɚɫɟ ɛɭɞɭʄɟɝ ɜɨɞɨɜɨɞɚ (ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɩɨɞ ɩɪɢɬɢɫɤɨɦ) ɜɨɞɢɬɢ ɜɚɧ ɤɨɥɨɜɨɡɚ. Ɍɪɚɫɭ ɛɢ ɩɨ
ɩɪɚɜɢɥɭ ɬɪɟɛɚɥɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɛɥɢɠɟ ɤɨɥɨɜɨɡɭ (ɦɢɧɢɦɭɦ 1,0ɦ ɨɞ ɢɜɢɰɟ) ɢ ɬɨ ɫɚ ɫɭɩɪɨɬɧɟ ɫɬɪɚɧɟ
ɨɞ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ. Ɍɪɚɫɟ ɭɫɤɥɚɞɢɬɢ ɫɚ ɬɪɚɫɚɦɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ.
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɫɭ 0,6ɦ, ɚ ɨɩɬɢɦɚɥɧɚ 1,0 ɦɟɬɚɪ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɦɚʃɢɯ
ɦɟɻɭɫɨɛɧɢɯ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɢɥɢ ɜɨɻɟʃɚ ɬɪɚɫɟ ɢɫɩɨɞ ɚɫɮɚɥɬɚ, ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɜɨɞɨɜɨɞ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɭ
ɡɚɲɬɢɬɧɭ ɤɨɥɨɧɭ. Ⱦɭɛɢɧɚ ɭɥɢɱɧɨɝ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɤɪɟʄɟ ɢɡɦɟɻɭ 1,0 ɢ 1,20 ɦɟɬɚɪɚ.
ȼɨɞɨɜɨɞ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɜɨɞɢɬɢ ɢɡɧɚɞ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɬɨ ɧɚ ɦɢɧɢɦɭɦ 0,5 ɦɟɬɚɪɚ. ɇɨɜɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɚ
ɦɪɟɠɚ ʄɟ ɫɟ ɜɟɡɚɬɢ ɧɚ ɧɚʁɛɥɢɠɢ ɩɪɢɦɚɪɧɢ ɜɨɞ, ɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ȳɄɉ „ȼɨɞɨɜɨɞ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ„ ɉɚɧɱɟɜɨ. Ɍɚɱɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɛɭɞɭʄɟ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɛɢʄɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɨ ɬɟɯɧɢɱɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ.
ɋɜɟ ɚɪɦɚɬɭɪɟ (ɡɚɬɜɚɪɚɱɟ, ɪɚɱɜɟ, ɜɟɧɬɢɥɟ ɢ ɞɪ.) ɧɚ ɰɟɜɨɜɨɞɢɦɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɫɦɟɲɬɚɬɢ ɭ
ɲɚɯɬɨɜɟ. ɒɚɯɬɨɜɟ ɥɨɰɢɪɚɬɢ ɧɚ ɫɚɦɨʁ ɬɪɚɫɢ ɭɥɢɱɧɨɝ ɜɨɞɨɜɨɞɚ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ ɧɚɞɡɟɦɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɜɟʄɟɝ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ (ɩɭɦɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɢ ɞɪ) ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɚɪɰɟɥɭ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ ɭɧɭɬɚɪ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟ ɥɢɧɢʁɟ (ɜɚɧ ɭɥɢɱɧɨɝ
ɩɪɨɮɢɥɚ) ɫɚ ɤɨɥɫɤɢɦ ɩɪɢɫɬɭɩɨɦ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ.
-

ɉɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɭɥɢɱɧɭ ɦɪɟɠɭ ɧɚɫɟʂɫɤɨɝ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɩɪɟɤɨ
ɜɨɞɨɦɟɪɧɨɝ ɲɚɯɬɚ ɥɨɰɢɪɚɧɨɝ ɧɚ 1,5 ɦɟɬɚɪ ɭɧɭɬɚɪ ɪɟɝɭɥɚɰɢɨɧɟ ɥɢɧɢʁɟ.
Ɂɚ ʁɟɞɧɭ ɩɚɪɰɟɥɭ ɫɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ʁɟɞɚɧ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤ.
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ɉɨɪɟɞ ɨɩɢɫɚɧɨɝ ɝɥɚɜɧɨɝ ɜɨɞɨɦɟɪɚ, ɦɨɝɭʄɟ ʁɟ ɭɧɭɬɚɪ ɩɚɪɰɟɥɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ
ɜɨɞɨɦɟɪɟ ɡɚ ɫɜɚɤɨɝ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɩɨɧɚɨɫɨɛ.
Ɂɚɛɪɚʃɟɧɨ ʁɟ ɫɩɚʁɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɜɨɞɨɜɨɞɚ (ɛɭɧɚɪɢ) ɫɚ ɫɢɫɬɟɦɨɦ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɜɨɞɨɜɨɞɚ.
ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɟ ɩɥɚɫɬɢɤɚ (ɩɨɥɢɟɬɢɥɟɧ) ɤɚɨ ɰɟɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɭ ɦɪɟɠɭ.

1.4. ȿɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ, ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɚ ɢ ɄȾɋ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ/ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ
ɇɚɞɡɟɦɧɢ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɜɨɞɨɜɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɫɬɭɛɨɜɟ. ɋɬɭɛɨɜɢ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɧɚ ʁɚɜɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɢɥɢ ɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ, ɭɡ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɜɥɚɫɧɢɤɚ (ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ)
ɩɚɪɰɟɥɚ.
ɋɬɭɛɨɜɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɜɚɧ ɤɨɥɫɤɢɯ ɩɪɢɥɚɡɚ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ, ɦɢɧɢɦɭɦ 0,5m ɨɞ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ
ɉɪɟɦɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ȿɥɟɤɬɪɨɜɨʁɜɨɞɢɧɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ, ȿȾ ɉɚɧɱɟɜɨ, ɉɚɧɱɟɜɨ,
ɫɢɝɭɪɧɨɫɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɫɬɭɛɨɜɚ ɫɪɟɞʃɟɧɚɩɨɧɫɤɟ ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɦɪɟɠɟ ɨɞ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ ʁɟ 20ɦ,
ɚ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɩɭɬɚ ʁɟ 10ɦ. Ɂɚɛɪɚʃɭʁɭ ɫɟ ɫɜɚ ɪɚɫɤɨɩɚɜɚʃɚ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɧɚɞɡɟɦɧɟ ɦɪɟɠɟ ɧɚ
ɪɚɫɬɨʁɚʃɢɦɚ ɦɚʃɢɦ ɨɞ 2ɦ, ɤɚɤɨ ɫɟ ɧɟ ɛɢ ɭɝɪɨɡɢɥɚ ʃɟɧɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ.
ɋɬɭɛɧɚ ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɝɪɚɞɢɬɢ ɭ ɥɢɧɢʁɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɧɚɞɡɟɦɧɨɝ ɜɨɞɚ ɢɥɢ ɜɚɧ ʃɟɝɚ
ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚ (ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ), ɧɚʁɦɚʃɟ 3,0m ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ;
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ/ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ
ɇɟɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ.
1.5. Ɍɟɪɦɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ƚɚɫɨɜɨɞɧɚ ɦɪɟɠɚ ɢ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ
ɍɫɥɨɜɢ ɡɚ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɭ ɝɚɫɨɜɨɞɧɭ ɦɪɟɠɭ
ɉɪɢ ɬɪɚɫɢɪɚʃɭ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɦɨɪɚ ɫɟ ɭɜɚɠɢɬɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɫɬɚʃɚ ɨɫɬɚɥɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɚɨ ɢ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟ ɛɭɞɭʄɟɝ ɤɨɪɢɲɬɟʃɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɬɪɚɫɟ. Ɍɪɚɫɟ ɝɚɫɨɜɨɞɚ
ɞɟɮɢɧɢɫɚʄɟ ɫɟ ɩɪɨʁɟɤɬɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɤɨʁɚ ʄɟ ɭɜɚɠɢɬɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ
ɫɢɫɬɟɦɟ.
Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɬɟɪɦɨɦɚɲɢɧɫɤɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ - ɧɨɜɢɯ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɫɚɬɢ ɩɪɟɦɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨʁ ɢ ɨɱɟɤɢɜɚɧɨʁ ɩɨɬɪɨɲʃɢ ɤɨʁɚ ʄɟ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɫɜɢɯ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɩɨɪɟɞ ɤɨʁɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɩɪɨɥɚɡɟ.
Ⱦɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɭ ɦɪɟɠɭ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɬɢ ɢ ɝɪɚɞɢɬɢ ɩɪɟɦɚ ɩɪɢɡɧɚɬɢɦ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɬɟɯɧɢɤɟ ɢ
ɩɪɟɦɚ ɡɚɤɨɧɫɤɨʁ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɢ.
Ɍɪɚɫɟ ɪɨɜɨɜɚ ɡɚ ɩɨɥɚɝɚʃɟ ɝɚɫɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɬɚɤɨ ɞɚ ɝɚɫɧɚ ɦɪɟɠɚ
ɡɚɞɨɜɨʂɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɨɞɫɬɨʁɚʃɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɢ ɨɛʁɟɤɬɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ.
Ƚɚɫɨɜɨɞɢ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɭ ɡɚɲɬɢɬɧɟ ɩɨʁɚɫɟɜɟ ɪɚɞɢ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ʃɢɯɨɜɨɝ ɫɬɚʃɚ, ɩɨɝɨɧɚ,
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɤɚɨ ɢ ɨɞ ɫɩɨʂɧɢɯ ɭɬɢɰɚʁɚ. ɍ ɡɚɲɬɢɬɧɢɦ ɩɨʁɚɫɟɜɢɦɚ ɫɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɝɚɫɨɜɨɞɚ
ɧɟ ɫɦɟʁɭ ɝɪɚɞɢɬɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢɥɢ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚɬɢ ɞɪɭɝɟ ɪɚɞʃɟ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɭɬɢɰɚɬɢ ɢ ɭɝɪɨɡɢɬɢ ɫɬɚʃɟ ɢɥɢ
ɩɨɝɨɧ ɝɚɫɨɜɨɞɚ.
ɒɢɪɢɧɭ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ȳɉ “ɋɪɛɢʁɚɝɚɫ” ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɩɪɟɱɧɢɤɚ ɜɨɞɚ, ɤɚɨ ɢ
ɨɞ ɜɪɫɬɟ ɩɨɝɨɧɫɤɢɯ ɦɟɪɚ ɢ ɦɟɪɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɝɚɫɨɜɨɞɚ.
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Ɉɩɲɬɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɨɞ ɱɟɥɢɱɧɢɯ ɰɟɜɢ ɡɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɩɨɝɨɧɫɤɢ
ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɞɨ 16 ɛɚɪ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭʁɭ ɝɚɫɨɜɢ ɩɪɟɦɚ SRPS H.F1.001.
ɉɪɟɩɨɪɭɱɟɧɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɩɪɢ ɭɤɪɲɬɚʃɭ ɢ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɦ ɜɨɻɟʃɭ
ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɫɪɟɞʃɟɝ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɢɡɧɨɫɟ:
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ
- ɞɪɭɝɢ ɝɚɫɨɜɨɞ
- ɜɨɞɨɜɨɞ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
- ɧɢɫɤɨ ɢ ɜɢɫɨɤɨ-ɧɚɩɨɧɫɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨ ɤɚɛɥɨɜɢ
- ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢ ɤɚɛɥɨɜɢ
- ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
- ɛɟɬɨɧɫɤɢ ɲɚɯɬɨɜɢ ɢ ɤɚɧɚɥɢ
- ɬɨɩɥɨɜɨɞ:
- ɜɢɫɨɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ
- ɬɟɦɟʂ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ

ɭɤɪɲɬɚʃɟ
0,3 ɦ
0,3 ɦ
0,5 ɦ
0,3 ɦ
0,5 ɦ
ɇȿ
0,3 ɦ
-

ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ
ɜɨɻɟʃɟ
0,8 ɦ
0,5 ɦ
0,5 ɦ
0,5 ɦ
1,0 ɦ
0,3 ɦ
0,7 ɦ
1,0 ɦ
1,0 ɦ

ɉɪɢ ɭɤɪɲɬɚʃɭ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɫɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɦɚ, ɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚ ɢ ɤɚɧɚɥɢɦɚ, ɭɝɚɨ ɡɚɤɥɚɩɚʃɚ
ʃɢɯɨɜɢɯ ɨɫɚ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɢɡɦɟɻɭ 60ɨ ɢ 90ɨ. Ɂɚ ɭɤɪɲɬɚʃɟ ɩɨɞ ɦɚʃɢɦ ɭɝɥɨɦ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ʁɟ
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ. Ɍɚɤɜɚ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɢɡɞɚɬɢ ɡɚ ɭɤɪɲɬɚʃɟ ɫɚ
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɦ ɩɪɭɝɨɦ.
Ɉɩɲɬɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ɧɢɫɤɨɝ ɩɪɢɬɢɫɤɚ
Ƚɚɫɨɜɨɞ ɧɢɫɤɨɝ ɩɪɢɬɢɫɤɚ ɫɟ ɜɨɞɢ ɩɨɞɡɦɟɧɨ ɢ ɧɚɞɡɟɦɧɨ. Ʉɚɞɚ ɫɟ ɝɚɫɨɜɨɞ ɜɨɞɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨ
ɞɭɛɢɧɚ ɩɨɥɚɝɚʃɚ ɝɚɫɨɜɨɞɚ ʁɟ 0,6-1,0 ɦ ɨɞ ʃɟɝɨɜɟ ɝɨɪʃɟ ɢɜɢɰɟ. ɉɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɫɟ ɞɭɛɢɧɚ ɨɞ 0,8ɦ.
ɂɡɭɡɟɬɧɨ ʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɞɭɛɢɧɚ 0,5 ɦ ɤɨɞ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɭɤɨɩɚɧɢɦ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɦɚ ɢɥɢ ɧɚ
ɢɡɪɚɡɢɬɨ ɬɟɲɤɨɦ ɬɟɪɟɧɭ, ɭɡ ɩɪɢɦɟɧɭ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɦɟɪɚ ɡɚɲɬɢɬɟ.
ȼɪɟɞɧɨɫɬɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɯ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢɯ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɤɨɩɚɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɫɭ:
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ
- ɞɪɭɝɢ ɝɚɫɨɜɨɞ
- ɜɨɞɨɜɨɞ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
- ɧɢɫɤɨ ɢ ɜɢɫɨɤɨ-ɧɚɩɨɧɫɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨ ɤɚɛɥɨɜɢ
- ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢ ɤɚɛɥɨɜɢ
- ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
- ɛɟɬɨɧɫɤɢ ɲɚɯɬɨɜɢ ɢ ɤɚɧɚɥɢ
- ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɩɪɭɝɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɤɨɥɨɫɟɤ
- ɬɨɩɥɨɜɨɞ: ɩɪɨɪɚɱɭɧɫɤɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɤɨʁɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ
ɞɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɉȿ ɰɟɜɢ ɧɟ ɛɭɞɟ ɢɡɧɚɞ 200C
- ɜɢɫɨɤɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ
- ɬɟɦɟʂ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
- ɥɨɤɚɥɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ɢ ɭɥɢɰɟ
- ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɩɭɬɟɜɢ
- ɛɟɧɡɢɧɫɤɟ ɩɭɦɩɟ

ɭɤɪɲɬɚʃɟ
0,2 ɦ
0,5 ɦ
0,5 ɦ
0,5 ɦ
0,5 ɦ
0,5 ɦ
1,5 ɦ
1,0 ɦ
1,3 ɦ
-

ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ
ɜɨɻɟʃɟ
0,3 ɦ
1,0 ɦ
0,5 ɦ
1,0 ɦ
1,0 ɦ
1,0 ɦ
5,0 ɦ
1,5 ɦ
1,0 ɦ
0,5 ɦ
1,0 ɦ
5,0 ɦ

ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ȳɉ ɋɊȻɂȳȺȽȺɋ-ɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɛɪɚɬɢɬɢ ɩɚɠʃɭ ɧɚ
ɡɚɲɬɢʄɟɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɞɨɛɪɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ. Ɍɚɤɨɻɟ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ, ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɚ ɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɨɜɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɫɦɚʃɟʃɭ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢɡɦɟɻɭ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ (ɧɚɫɟʂɚ, ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ, ɡɟɦʂɢɲɬɟ, ɢɬɞ.) ɢ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɭ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɦɟɪɚ ɡɚ ɫɚɧɢɪɚʃɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ (ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɟɤɭɥɬɢɜɚɰɢʁɟ,
ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɨɬɤɥɚʃɚʃɚ ɲɬɟɬɚ ɢɬɞ.).
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Ȼ
Ȼ33

ɋ
ɋɆ
ɆȿȿɊɊɇ
ɇɂ
ɂɐ
ɐȿȿ ɁɁȺ
Ⱥɋ
ɋɉ
ɉɊɊɈ
Ɉȼ
ȼɈ
Ɉȭ
ȭȿȿȵ
ȵȿȿ ɉ
ɉɅ
ɅȺ
Ⱥɇ
ɇȺ
Ⱥ

ɋɬɚɬɭɫ ɩɥɚɧɫɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɉɥɚɧɫɤɢ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ:
Ɉɜɚ ɩɥɚɧɫɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɫɥɭɠɢ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɰɢʂɭ ɛɨʂɟɝ ɤɨɪɢɲʄeʃɚ ɧɨɜɟ ɝɪɚɞɫɤɟ
ɞɟɩɨɧɢʁɟ.
ɉɥɚɧɫɤɢ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝ ɉɥɚɧɚ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ʁɟ ɉɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɥɚɧ
ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ („ɋɥ.ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ“ ɛɪ.22/12).
ɉɪɟɥɚɡɧɟ ɢ ɡɚɜɪɲɧɟ ɨɞɪɟɞɛɟ
ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɪɚɜɢɥɢɤɨɦ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɭɜɢɞɚ ɭ ɞɨɧɟɬɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɥɚɧ, ɨɜɟɪɚɜɚʃɚ,
ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚ, ɚɪɯɢɜɢɪɚʃɚ, ɭɦɧɨɠɚɜɚʃɚ ɢ ɭɫɬɭɩɚʃɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɥɚɧɚ ɭɡ ɧɚɤɧɚɞɭ („ɋɥ.
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ“ ɛɪ.75/2003) ɉɥɚɧ ɫɟ ɪɚɞɢ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɚ, ɨɜɟɪɚɜɚʃɚ ɢ ɚɪɯɢɜɢɪɚʃɚ ɢɡɪɚɻɭʁɟ ɭ 3
(ɬɪɢ) ɩɪɢɦɟɪɤɚ ɭ ɚɧɚɥɨɝɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɢ 5 (ɩɟɬ) ɩɪɢɦɟɪɚɤɚ ɭ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ.
Ɉɜɥɚɲʄɟɧɨ ɥɢɰɟ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɚ ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ" ɤɚɨ ɢ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨ ɥɢɰɟ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ, ɩɪɟ ɨɜɟɪɚɜɚʃɚ, ɩɨɬɩɢɫɭʁɭ ɫɜɟ ɩɪɢɦɟɪɤɟ ɉɥɚɧɚ ɢɡɪɚɻɟɧɨɝ ɭ
ɚɧɚɥɨɝɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ.
Ɉɜɟɪɭ ɩɨɬɩɢɫɚɧɨɝ ɉɥɚɧɚ ɜɪɲɢ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨ ɥɢɰɟ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɚ ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ",
ɤɚɨ ɢ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨ ɥɢɰɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ.
ȳɟɞɚɧ ɩɪɢɦɟɪɚɤ ɞɨɧɟɬɨɝ, ɩɨɬɩɢɫɚɧɨɝ ɢ ɨɜɟɪɟɧɨɝ ɉɥɚɧɚ ɭ ɚɧɚɥɨɝɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɤɚɨ ɢ ʁɟɞɚɧ
ɩɪɢɦɟɪɚɤ ɉɥɚɧɚ ɭ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɞɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɪɝɚɧɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ, ɪɚɞɢ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚʃɚ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɥɚɧɫɤɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɢ ɫɬɚʃɚ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɢ ɚɪɯɢɜɢɪɚʃɚ.
Ⱦɜɚ ɩɪɢɦɟɪɤɚ ɞɨɧɟɬɨɝ, ɩɨɬɩɢɫɚɧɨɝ ɢ ɨɜɟɪɟɧɨɝ ɉɥɚɧɚ ɭ ɚɧɚɥɨɝɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɤɚɨ ɢ ɞɜɚ
ɩɪɢɦɟɪɤɚ ɉɥɚɧɚ ɭ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɞɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɨɪɝɚɧɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ.
ȳɟɞɚɧ ɩɪɢɦɟɪɚɤ ɉɥɚɧɚ ɭ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ ɡɚ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢ ɭɪɛɚɧɢɡɦɚ ɪɚɞɢ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚʃɚ ɭ ɐɟɧɬɪɚɥɧɨɦ ɪɟɝɢɫɬɪɭ
ɩɥɚɧɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ.
ȳɟɞɚɧ ɩɪɢɦɟɪɚɤ ɉɥɚɧɚ ɭ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɨɪɝɚɧɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɟ
ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɪɟɦɟɪɚ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɚ.
ɋɯɨɞɧɨ ɫɬɚɜɭ 3 ɱɥɚɧɚ 2 ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ, ȳɉ "Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ" ʄɟ, ɩɨɪɟɞ ɝɨɪɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɝ ɛɪɨʁɚ
ɩɪɢɦɟɪɚɤɚ, ɢɡɪɚɞɢɬɢ ɉɥɚɧ ɭ ʁɨɲ 2 (ɞɜɚ) ɩɪɢɦɟɪɤɚ ɭ ɚɧɚɥɨɝɧɨɦ ɢ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ, ɪɚɞɢ
ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɚ, ɨɜɟɪɚɜɚʃɚ ɢ ɱɭɜɚʃɚ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɚɪɯɢɜɢ ɢ ɚɪɯɢɜɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɝ ɭɪɛɚɧɢɫɬɟ.
ȳɟɞɚɧ ɩɪɢɦɟɪɚɤ ɉɥɚɧɚ ɭ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ ɡɚ
ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɢ ɭɪɛɚɧɢɡɦɚ ɪɚɞɢ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚʃɚ ɭ ɐɟɧɬɪɚɥɧɨɦ ɪɟɝɢɫɬɪɭ
ɩɥɚɧɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ.
ɋɬɭɩɚʃɟɦ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɨɜɨɝ ɉɥɚɧɚ ɩɪɟɫɬɚʁɭ ɞɚ ɜɚɠɟ ɫɜɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɥɚɧɨɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨ ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ, ɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɭ Ɉɞɥɭɰɢ ɨ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭ ɞɟɥɨɜɚ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɨɩɲɬɢɧɟ ɉɚɧɱɟɜɨ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ (ɋɥ. ɥɢɫɬ ɨɩɲɬɢɧɟ ɉɚɧɱɟɜɨ ɛɪɨʁ 13/2003).
ɇɚɤɨɧ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ, ɉɥɚɧ ɫɟ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ ɭ ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ
ɥɢɫɬɭ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ.
Ɉɜɚʁ ɉɥɚɧ ɞɟɬɚʂɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɫɬɭɩɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɨɫɦɨɝ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɭ
„ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɥɢɫɬɭ ɝɪɚɞɚ ɉɚɧɱɟɜɚ“.
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ
ɉɚɧɱɟɜɚ

ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɝɪɚɞɚ:

ɛɪɨʁ : ........................

....................................
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

11. фебруар 2013 . године

САДРЖАЈ
Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Стр.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
1. Решење о престанку важења Решења о
образовању Тима за израду Елабората о
оправданости отућења грађевинског земљишта
без накнаде предузећу „СХБ” доо из Београда,
улица Дечанска бр. 5
2. Решење о изменама Решења о образовању
Тима за координацију активности на увођењу
двојезичне наставе на српском и енглеском
језику у Предшколској установи „Дечја радост”
и основним и средњим школама на територији
града Панчева
3. Решење о образовању Радне групе за праћење
реализације системског решавања сузбијања
нелегалног превоза и ревитализације ЈКП
„Аутотранспорт- Панчево” Панчево
4. Решење о допуни Решења о образовању Тима
за израду Нацрта акционог плана за унапређење
услова становања у неформалним ромским
насељима
5 . Решење о образовању Тима за координацију
активности на реализацији средстава за израду
Главног пројекта телекомуникационе мреже на
територији града Панчева
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
6. Решење о образовању Комисије за доделу
средстава за рад удружења грађана која се баве
глувим, наглувим као и слепим и слабовидим
особама
7. Решење о образовању заједничке Комисије за
избор корисника стамбеног објекта у Панчеву
са 15 стамбених јединица, у оквиру пројекта
«Подршка у спровођењу стратегија за интерно
расељена лица, избеглице и повратнике у Србији»,
у делу који се односи на социјално становање у
заштићеним условима
8. Решење о измени Решења о образовању Тима
за имплементацију Стратегије културног развоја
града Панчева од 2010. - 2015. године
9. Решење о измени Решења о постављењу
помоћника Градоначелника града Панчева
10. Решење о образовању Комисије за спорт
11. Решење о образовању Комисије за одабир
кандидата у оквиру реализације Јавног позива
за едукацију нa IX зимском семинару фармера
на Тари (од 22. до 28. јануара 2013. године) за
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Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

Стр.

12 најбољих регистрованих пољопривредних
произвођача са територије града Панчева
за постигнуте резултате у пољопривредној
6
производњи
12. Решење о образовању Комисије за вредновање
пројеката и програма у области културе
7
КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНА ПИТАЊА
13. 3акључак о утврђивању престанка мандата
председника и чланова Надзорног одбора Дома
културе “29. новембар” Старчево
14. 3акључак о утврђивању престанка мандата
председника и чланова Надзорног одбора Дома
културе 8 “Вук Караџић” Омољица
15. 3акључак о утврђивању престанка мандата
председника и чланова надзорног одбора Дома
културе “4. октобар” Банатски Брестовац
16. 3акључак о утврђивању престанка мандата
градског јавног правобраниоца

8
8
8
9

АГЕНЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈ
17. Решење број XII-17-344-1/2103-1
9
18. Решење број XII-17-344-1/2013-2
9
19. Решење број XII-17-344-1/2013-3
10
20. Решење број XII-17-344-1/2013-4
10
21. Решење број XII-17-344-1/2013-5
10
22. Решење број XII-17-344-1/2013-7
11
23. Решење број XII-17-344-1/2013-8
11
24. Решење број XII-17-344-1/2013-9
11
25. Решење број ХII-17-344-1/2013-10
12
26. Решење број XII-17-344-1/2013-11
12
27. Решење број XII-17-344-1/2013-12
12
28 Решење број XII-17-344-1/2013-13
13
29. Правилник о изменама и допунама Правилника
о организацији и систематизацији послова у
Предшколској установи “Дечја радост” Панчево 13
30. Предмет: Исправка техничке грешке
14
31. Предмет: Исправка техничке грешке
14
32. План детаљне регулације приступног пута за
нову градску депонију града Панчева
15

И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4
Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748 -- Рачуноводство 308-722,
Уредник САЊА ПОПОВИЋ телефони: 351-530 и 308-843/343
Жиро рачун: 840-104-640-03 ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
филијала Панчево

