Службени гласник
Града Бијељина

Година LVI

10. март 2021. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17 и
98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и
36/19), члана 71. и 90. Статута Града Бијељина („Службени
гласник Града Бијељина“, број: 9/17) и члана 18. Одлуке о
организацији и функционисању цивилне заштите у области
заштите и спашавања у Граду Бијељина („Службени гласник
Града Бијељина“, број: 11/13), на приједлог Градског
штаба за ванредне ситуације Градоначелник Града
Бијељина доноси
НАРЕДБУ
о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) на
територији Града Бијељина
1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARSCoV-2 и COVID-19 болести на територији Града Бијељина
и заштите и спасавања становништва до 11.03.2021.године
забрањују се:
1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,
2) сва приватна окупљања у групама већим од
10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други
породични скупови сличне природе),
3) рад фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг
клубовима и сличним облицима организовања),
4) организација и извођење музике уживо у
угоститељским објектима за смјештај исхрану и пиће.
2. Обавезују се грађани да у затвореном простору
носе заштитну маску (покривена уста, нос и брада), да се
придржавају заштитне мјере физичког растојања од два
метра како у затвореном тако и на отвореном простору те да
се придржавају упутства ЈЗУ “Институт за јавно здравство
Републике Српске“ за боравак у затвореном простору, у
зависности од дјелатности која се обавља.
3. Препоручује се грађанима да на отвореном
простору користе заштитне маске уколико није могуће
одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу са
упутством ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике
Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном
простору.
4. Изузетно од тачке 2., обавезе ношења заштитне
маске су изузета:
1) дјеца млађа од 7 година живота,

развоју,
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2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у

3) лица која обављају физичку спортску и
рекреативну активност у оквиру спортских објеката.
5. Обавезују се правна лица, предузетници и
физичка лица која у директном контакту пружају услуге
грађанима да:
1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) обезбједе маске грађанима који користе њихове
услуге, а немају их,
4) придржавају се упутства ЈЗУ “Институт за
јавно здравство Републике Српске“ за организовање рада у
зависности од дјелатности коју обављају.
6. До 11.03.2021.године ограничава се радно вријеме
у периоду од 06:00 до 22:00 часа свим врстама угоститељских
објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују
самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља
привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти
за смјештај и др.).
7. До 11.03.2021.године ограничава се радно вријеме
у периоду од 06:00 до 22:00 часа свим приређивачима игара
на срећу ( кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и
др.).
8. До 11.03.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00
часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске
продаје.
9. До 11.03.2021.године ограничава се број
присутних особа у угоститељским објектима на начин да
се број истих одређује у складу са важећим препорукама
ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ с
тим да се присуство на једној етажи угоститељског објекта
ограничава на максимално 50 посјетилаца.
10. До 11.03.2021.године забрањују се организоване
рекреативне активности, тренажни процеси и такмичарске
активности спортских организација и спортиста свих
узраста осим професионалних спортских активности
укључујући и тренажни процес истих.
11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде
мјерама прописаним од стране ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и
ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
12. Субјекти који пружају услуге из области
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угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, позоришта,
музеји и сл) дужни су:
1) организовати свој рад уз примјену прописаних
епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на
ограничење броја лица у објекту у зависности од површине
простора и уз обавезно поштовање прописаног физичког
растојања,
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о
укупном броју лица која могу боравити у односу на његову
површину.
13. Субјекти који обављају регистровану дјелатност
могу самостално обављати дезинфекцију пословних
просторија у складу са упутством ЈЗУ “Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
14. Градска управа и градске службе и остали
субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати
свој рад са грађанима на сљедећи начин:
1) на улазу у службене просторије ограничити број
особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама
органа,
2) одржавати растојање у затвореним просторима
од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера
дезинфекције и појачане хигијене и
3) омогућити рад шалтер сале и матичне службе
Градске управе уз обезбјеђење физичке провидне баријере
на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом
и кориснику.
15. Градска управа и градске службе и остали
субјекти који врше јавна овлаштења требају организовати
рад од куће за раднике за послове за које је то могуће.
16. Задужују се Одјељење за инспекцијске послове
и Одјељење комуналне полиције Градске управе Града
Бијељина да у провођењу ове Наредбе обезбједе поштовање
исте од стране напријед наведених субјеката.
17. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи
из тачке 16. ове Наредбе свакодневно ће извјештавати
Команданта Градског штаба за ванредне ситуације.
18. У случају непоступања по овој Наредби,
примјењиваће се казнене одредбе предвиђене Законом.
19. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да
важи Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање
на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) на територији града Бијељина број: 02-014-1438/21 од 24.02.2021. године и Измјена Наредбе о обавезном
спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване
новим вирусом корона (COVID-19) на територији града
Бијељина број:02-014-1-488/21 од 02.03.2021.године.
20. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а биће
објављена у “Службеном гласнику Града Бијељина“.
Број: 02-014-1-508/21
Бијељина,
Датум, 05. март 2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

10. март 2021.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16
и 36/19 ), члана 18, 88 и 32. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: ОЗП-04/21
ПРИСТУПА СЕ
ОЗП-04/21

I
набавци услуга под шифром:

II
За потребе Одсјека заједничких послова, вршиће се
набавка следећих услуга:
ТЕКУЋЕ

ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈА
УПРАВЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ГРАДСКЕ

III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 15.000,00 КМ (без-ПДВ-а)
односно 17.550,00КМ (са ПДВ-ом). Средства ће бити
обезбијеђена из буџета за 2021. годину са буџетске ставке
„Трошкови текућег одржавања“ економски код: 412 500,
потрошачка јединица 0005240.
С обзиром на чињеницу да Буџет за 2021. годину
није усвојен, према привременом финансирању на буџетској
ставци је расположиво мање средстава од планираних за
јавну набавку. Након спроведеног поступка јавне набавке
и закљученог Оквирног споразума, Уговорни орган ће
закључити појединачне Уговоре у складу са средствима
која буду расположива на буџетској ставци и по потреби
Уговорног органа.
IV
Набавка ће се спровести путем Конкурентског
захтјева за достављање понуда уз провођење оквирног
споразума уз провођење Е аукције.
V
Предвиђени рок за реализацију јавне набавке је
од дана потписивања оквирног споразума до 31.12.2021.
године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
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објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-32/21
Бијељина,
Датум: 03.03.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 11 Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16
и 36/19 ) , члана 18 и 25 и 32 Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18),
Градоначелник д о н о с и
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА ШИФРА: ТВЈ-01/21

ПРИСТУПА СЕ
шифром: ТВЈ-01/21

I
јавној набавци услуга

под

II
За потребе Територијалне ватрогасне јединице
Бијељина, вршиће се јавна набавка следећих услуга:
ОДРЖАВАЊЕ ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА И ОДРЖАВАЊЕ
НАДОГРАДЊЕ НА ИСТИМ
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 29.914,53 KМ (без ПДВ-а)
односно 35.000,00 КМ (са ПДВ-ом). Средства су
обезбијеђена из буџета Града за 2021. годину са буџетске
ставке “Трошкови текућег одржавања“ економски код 412
500; потрошачка јединица 000 5125.
С обзиром на чињеницу да Буџет за 2021. годину није
усвојен, према привременом финансирању на буџетским
ставкама је расположиво мање средстава од планираних за
предметну јавну набавку.Након спроведеног поступка јавне
набавке и закљученог Оквирног споразума Уговорни орган
ће закључити појединачне Уговоре у складу са средствима
која буду расположива на буџетским ставкама и по потреби
Уговорног органа.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка са закључивањем Оквирног споразума уз
провођење Е-аукције.
V
Рок за реализацију предметних услуга је од дана
потписивања Оквирног споразума до 31.12.2021. године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
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VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-33/21
Бијељина,
Датум: 03.03.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16
и 36/19 ), члана 18, 25 и 32. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18),
Градоначелник д о н о с и :
О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
ШИФРА: ОЈНИН-01 (5 Лотова)/21
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга
шифром: ОЈНИН-01 (5 Лотова)/21

под

II
За потребе Одсјека за јавне набавке, инвестиције и
надзор вршиће се јавна набавка следећих услуга:
УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (
КОЈУ ИЗРАЂУЈЕ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ
ГРАДА):
ЛОТ 1: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ
ЛОТ 2: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ
ЛОТ 3: РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКАТА ХИДРОГРАДЊЕ
ЛОТ
4:
РЕВИЗИЈА
ПРОЈЕКАТАЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА
ЛОТ 5: РЕВИЗИЈА МАШИНСКОГ ДИЈЕЛА
ПРОЈЕКАТА
III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 44.000,00 КМ (без
ПДВ-а)
односно 51.480,00 КМ ( са ПДВ-ом).
За ЛОТ 1 предвиђена су средства у износу од 25.000,00
КМ (без ПДВ-а) односно 29.250,00 ( са ПДВ-ом), за ЛОТ 2
предвиђена су средства у износу од 12.000,00 КМ (без ПДВ-а)
односно 14.040,00 КМ ( са ПДВ-ом); за ЛОТ 3 предвиђена
су средства у износу од 3.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно
3.510,00 КМ (са ПДВ-ом); за ЛОТ 4 предвиђена су средства у
износу од 2.000,00 КМ (без ПДВ-а) односно 2.340,00 (са ПДВом) и за ЛОТ 5 предвиђена су средства у износу од 2.000,00
КМ (без ПДВ-а) односно 2.340,00 (са ПДВ-ом).
и то:

Средства су обезвбијеђена из буџета за 2021. годину
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• За ЛОТ 1 средства у износу од 18.205,13 КМ (без
ПДВ-а) односно 21.300,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске
ставке “Изградња комуналне инфраструктуре (путна,
водоводна, елктро, канализација, гасификација, Дирекција
за изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски код
511100; потрошачка јединица 0005170, средства у износу од
1.538,46 КМ (без ПДВ-а) односно 1.800,00 КМ ( са ПДВ-ом)
са буџетске ставке „Суфинансирање пројеката и активности
из области ЛЕР-а и енергетске ефикасности“ економски код
412900, потрошачка јединица 0005120, средства у износу од
1.709,40 КМ (без ПДВ-а) односно 2.000,00 КМ (са ПДВ-ом)
са буџетске ставке „Инвестиције у образовању-Дирекција
за изградњу и развој“ економски код 511100, потрошачка
јединица 0005210, средства у износу од 1.025,64 КМ (без
ПДВ-а) односно 1.200,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске
ставке „Инвестиције у културне установе Домове културе,
и домове културе у мјесним заједницама“ економски код
511100, потрошачка јединица 0005210, средства у износу од
384,62 КМ (без ПДВ-а) односно 450,00 КМ (са ПДВ-ом) са
буџетске ставке „Набавка грађевинских објеката-Центар за
социјални рад“ економски код 511100, потрошачка јединица
0005210 и средства у износу од 2.136,75 КМ (без ПДВ-а)
односно 2.500,00 КМ (са ПДВ-ом) са буџетске ставке
„Стамбено збрињавање социјалних категорија“ економски
код 511100, потрошачка јединица 0005210.
• За ЛОТ 2 средства у износу од 11.743,59 КМ (без
ПДВ-а) односно 13.740,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске
ставке “Изградња комуналне инфраструктуре (путна,
водоводна, елктро, канализација, гасификација, Дирекција
за изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски код
511100; потрошачка јединица 0005170“, и средства у износу
од 256,41 КМ (без ПДВ-а) односно 300,00 КМ ( са ПДВом) са буџетске ставке са буџетске ставке „Дирекција за
изградњу-инвестиције у спортске објекте “ економски код
511100, потрошачка јединица 0005210;
• За ЛОТ 3 средства у износу од 3.000,00 КМ (без
ПДВ-а) односно 3.510,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске
ставке “Изградња комуналне инфраструктуре (путна,
водоводна, елктро, канализација, гасификација, Дирекција
за изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски код
511100; потрошачка јединица 0005170;
• За ЛОТ 4 средства у износу од 2.000,00 КМ (без
ПДВ-а) односно 2.340,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске
ставке “Изградња комуналне инфраструктуре (путна,
водоводна, елктро, канализација, гасификација, Дирекција
за изградњу и развој, надзор, пројектовање“ економски код
511100; потрошачка јединица 0005170 и
• За ЛОТ 5 средства у износу од 2.000,00 КМ (без
ПДВ-а) односно 2.340,00 КМ ( са ПДВ-ом) са буџетске
ставке “Суфинансирање пројеката и активности из области
ЛЕР-а и енергетске ефикасности“ економски код 412900;
потрошачка јединица 0005120.
С обзиром на чињеницу да Буџет за 2021.
годину није усвојен, према привременом финансирању
на буџетској ставци је расположиво мање средстава од
планираних за јавну набавку. Након спроведене јавне
набавке и закљученог Оквирног споразума Уговорни орган
ће закључити појединачне Уговоре у складу са средствима
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која буду расположива на буџетској ставци и по потреби
Уговорног органа.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног поступка уз
провођење Е-аукције са закључивањем оквирног споразума.
V
Рок за реализацију предметних услуга је за сваки Лот
од дана потписивања оквирног споразума до 31.12.2021.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-34/21
Бијељина,
Датум: 08.02.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.

На основу члана 11. Закона о Граду Бијељина
(„Службени гласник РС“, бр. 70/12) и члана 59. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број:97/16
и 36/19 ), члана 18, 25 и 32. Закона о јавним набавкама
(“Службени гласник БиХ”, број: 39/14) и члана 18.
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова
(‘’Службени гласник града Бијељина’’, број: 13/17 и 02/18),
Градоначелник д о н о с и :
О

О Д Л У К У
ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГЕ ШИФРА: СКП-06(5 ЛОТОВА)/21

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга
шифром: СКП-06(5 ЛОТОВА)/21

под

II
За потребе Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине, вршиће се јавна
набавка следећих услуга:
КОШЕЊЕ-УРЕЂЕЊЕ ПУТНИХ ПОЈАСА И
КОШЕЊЕ АМБРОЗИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА
ЛОТ 1: Кошење-уређење путних појаса на подручју
Града Бијељина-ИСТОЧНИ ДИО
ЛОТ 2: Кошење-уређење путних појаса на подручју
Града Бијељина-СЈЕВЕРНИ ДИО
ЛОТ 3: Кошење-уређење путних појаса на подручју
Града Бијељина-ЗАПАДНИ ДИО
ЛОТ 4: Сјечење крупног растиња поред локалних
путева са асфалтном подлогом
ЛОТ 5: Кошење амброзије на подручју Града
Бијељина
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III
Предвиђени максимални износ средстава за
реализацију јавне набавке је 100.854,70 КМ (без ПДВ-а)
односно 118.000,00 КМ ( са ПДВ-ом).
За ЛОТ 1 предвиђена су средства у износу од 13.675,21
КМ (без ПДВ-а) односно 16.000,00 ( са ПДВ-ом), за ЛОТ 2
предвиђена су средства у износу од 22.222,22 КМ (без ПДВ-а)
односно 26.000,00 КМ ( са ПДВ-ом); за ЛОТ 3 предвиђена
су средства у износу од 19.658,12 КМ (без ПДВ-а) односно
23.000,00КМ (са ПДВ-ом), за ЛОТ 4 предвиђена су средства у
износу од 21.367,52 КМ (без ПДВ-а) односно 25.000,00 (са ПДВом) и за ЛОТ 5 предвиђена су средства у износу од 23.931,63
КМ (без ПДВ-а) односно 28.000,00 (са ПДВ-ом).
Средства ће бити обезбијеђена из буџета за 2021.
годину и то:
- За ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 4 средства у
износу од 76.923,07 КМ (без ПДВ-а) односно 90.000,00
КМ (са ПДВ-ом) ће бити обезбијеђена са буџетске ставке
„Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,
одржавање локалних и некатегорисаних путева, крпљење
ударних рупа“ економски код 412 500, потрошачка јединица
0005170,
- За ЛОТ 5 средства у износу од 15.384,62КМ
(без ПДВ-а) односно 18.000,00КМ (са ПДВ-ом) ће бити
обезбијеђена са буџетске ставке „Финансирање комуналне
потрошње, јавна хигијена, и одржавање зелених површина“
економски код 412800, потрошачка јединица 0005170 и
средства у износу од 8.547,01 КМ (без ПДВ-а) односно
10.000,00 КМ (са ПДВ-ом) ће бити обезбијеђена са буџетске
ставке “Извршење Рјешења по налогу пољопривредне и
еколошке инспекције“ економски код 412 900 потрошачка
јдиница 0005220.

Број 6 - Страна 5

С обзиром на чињеницу да Буџет за 2021.
годину није усвојен, према привременом финансирању
на буџетској ставци је расположиво мање средстава од
планираних за јавну набавку. Након спроведене јавне
набавке и закљученог Оквирног споразума Уговорни орган
ће закључити појединачне Уговоре у складу са средствима
која буду расположива на буџетској ставци и по потреби
Уговорног органа.
IV
Јавна набавка ће се спровести путем Отвореног
поступка уз закључивање оквирног споразума уз провођење
Е аукције.
V
Рок за реализацију предметних услуга за све
Лот-ове је од дана потписивања оквирног споразума до
31.12.2021.године.
VI
Критеријум који ће се примјењивати при избору
најповољнијег понуђача је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
VII
Комисија за отварање и вредновање понуда ће се
формирати доношењем посебног рјешења.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Града Бијељина”.
Број: 02-404-35/21
Бијељина,
Датум: 08.03.2021. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Љубиша Петровић, с.р.
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ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɥɚɧɚ 238. ɢ 240. ɫɬɚɜ 4. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɪɚɞɭ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ“, ɛɪ. l/16 ɢ 66/18), ɱɥɚɧɚ 59. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ
(„ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ”, ɛɪ. 97/16 ɢ 36/19), ɬɚɱɤɟ V Ɉɞɥɭɤɟ ɨ
ɭɝɜɪɻɢɜɚʃɭ ɩɥɚɬɟ, ɜɢɫɢɧɟ ɩɪɢɦɚʃɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɞɚ ɢ ɜɢɫɢɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɪɚɞɧɢɤɭ
(„ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ”, ɛɪ. 53/16), ɱɥɚɧɚ 71. ɋɬɚɬɭɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɖɢʁɟʂɢɧɚ
(„ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ”, ɛɪ. 9/17) ɢ ɱɥɚɧɚ 36. ɉɨɫɟɛɧɨɝ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ
ɭɝɨɜɨɪɚ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɩɫɤɟ”, ɛɪ. 20/17, 86/18 ɢ 21/20), ɋɢɧɞɢɤɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɪɚɞɧɢɤɚ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ
ɭɩɪɚɜɢ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɤɨʁɚ ɞʁɟɥɭʁɟ ɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɋɢɧɞɢɤɚɬɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, ɭɩɪɚɜɟ
ɢ ʁɚɜɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ, ɫɚ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ,
ɤɚɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɚ - Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ, ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɡ ɚ ɤ ʂ ɭ ɱ ɢ ɥ ɢ ɫ ɭ

ɄɈɅȿɄɌɂȼɇɂ ɍȽɈȼOɊ
ɁȺ ɁȺɉɈɋɅȿɇȿ ɍ ȽɊȺȾɋɄɈȳ ɍɉɊȺȼɂ ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȳɖɂɇȺ

- ɈɉɒɌȺ ɈȾɊȿȾȻȺ
ɑɥɚɧ 1.
(1) Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭɝɨɜɨɪɨɦ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɦɚ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɭɪɟɻɭʁɭ
ɫɟ ɩɪɚɜɚ, ɨɛɚɜɟɡɟ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ, ɧɚɦʁɟɲɬɟɧɢɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɤɨʁɢ ɧɟɦɚʁɭ ɫɬɚɬɭɫ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ (ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ: ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ), ɤɨʁɚ
ɩɪɨɢɫɬɢɱɭ ɢɡ ɪɚɞɚ ɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɞɚ, ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɚ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɧɢɫɭ ɧɚ ɩɨɬɩɭɧ ɢ
ɰʁɟɥɨɜɢɬ ɧɚɱɢɧ ɭɪɟɻɟɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ, Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɦɚ ɢ
ɧɚɦʁɟɲɬɟɧɢɰɢɦɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɦɚ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɫɬɚɬɭɫɭ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɪɚɞɭ. ɉɨɫɟɛɧɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ
ɭɝɨɜɨɪɨɦ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ (ɭ ɞɚ:ɶɟɦ
ɬɟɤɫɬɭ: „ɉɨɫɟɛɚɧ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɭɝɨɜɨɪ“) ɢ Ɉɞɥɭɤɨɦ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɭɜɟʄɚʃɚ ɩɥɚɬɟ, ɜɢɫɢɧɟ
ɩɪɢɦɚʃɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɞɚ ɢ ɜɢɫɢɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɪɚɞɧɢɤɭ, ɡɚɬɢɦ ɩɥɚɬɟ ɢ ɞɪɭɝɚ ɩɪɢɦɚʃɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ, ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɨɞɦɨɪ ɢ ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɫɚ ɪɚɞɚ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɦɨʄ, ɩɪɚɜɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ ɪɚɞɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ, ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɪɚɞ ɫɢɧɞɢɤɚɬɚ, ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ, ɬɟ ɩɪɚɜɨ
ɧɚ ɲɬɪɚʁɤ, ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɚ ɩɢɬɚʃɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɭɪɟɻɢɜɚʃɟ ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ
ɨɪɝɚɧɢɦɚ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ, ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɢ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ - Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ (ɭ ɞɚʂɟɦ
ɬɟɤɫɬɭ: „ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ“) ɤɨɝɚ ɡɚɫɬɭɩɚ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ, ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ.
(2) Ɉɞɪɟɞɛɚɦɚ ɨɜɨɝ Ʉɨɥɟɤɝɢɜɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɭɝɜɪɞɢɬɢ ɦɚʃɢ ɨɛɢɦ
ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɩɪɚɜɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1.ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ.

ɉ - ɉɊȺȼȺ, ɈȻȺȼȿɁȿ ɂ ɈȾȽɈȼɈɊɇɈɋɌɂ
ɑɥɚɧ 2.
(1) ɉɪɚɜɚ, ɨɛɚɜɟɡɟ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɢɡ ɪɚɞɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɭɫɤɥɚɻɟɧɢ ɫɚ
ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɢɡ ɱɥɚɧɚ 1. ɫɬɚɜ 1. ɨɜɨɝ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ.
(2) ɋɜɟ ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ ɨɜɢɦ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭɝɨɜɨɪɨɦ, ɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ
ɩɪɚɜɚ, ɨɛɚɜɟɡɟ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ, ɛɢʄɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ ɨɩɲɬɢɦ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦ
ɚɤɬɢɦɚ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ʄɟ ɫɟ ɩɪɢɦʁɟʃɢɜɚɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɩɪɨɩɢɫɢ.

10. март 2021.

Службени гласник Града Бијељина

Број 6 - Страна 7

ɒ - ɉɅȺɌȿ ɂ ɇȺɄɇȺȾȿ
ɑɥɚɧ Ɂ.
(1) Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɡɚ ɨɛɚɜʂɟɧɢ ɪɚɞ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɥɚɬɭ ɤɚɨ ɢ ɧɚɤɧɚɞɭ ɩɥɚɬɟ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭɝɨɜɨɪɨɦ.
(2) ɇɚʁɧɢɠɚ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ʁɟ ɧɚʁɧɢɠɚ ɩɥɚɬɚ ɭɬɜɪɻɟɧɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ
ɨ ɪɚɞɭ.
ɑɥɚɧ 3ɚ.
1) ɉɥɚɬɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɥɚɬɟ, ɭɜɟʄɚʃɚ ɩɥɚɬɟ ɢ ɧɚɤɧɚɞɚ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯ ɨɜɢɦ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭɝɨɜɨɪɨɦ.
2) ɉɥɚɬɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1.ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɥɚɬɭ ɩɪɢʁɟ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɩɨɪɟɡɨɦ
ɧɚ ɞɨɯɨɞɚɤ.
3) Ȼɪɭɬɨ ɩɥɚɬɚ ʁɟ ɩɥɚɬɚ ɭɜɟʄɚɧɚ ɡɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ.
4) ɍ ɫɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɱɢɧɟ ɩɥɚɬɭ ɢɡ ɫɬɚɜ 2.ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɫɚɞɪɠɚɧ ʁɟ ɩɨɪɟɡ.

ɑɥɚɧ 4.
(1)
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɥɚɬɚ ɨɛɪɚɱɭɧɚɜɚ ɫɟ ɢ ɢɫɤɚɡɭʁɟ ɦʁɟɫɟɱɧɨ ɡɚ ɩɭɧɨ ɪɚɞɧɨ ɜɪɢʁɟɦɟ
ɩɪɟɦɚ ɪɚɞɧɨɦ ɦʁɟɫɬɭ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɨʁ ɩɥɚɬɧɨʁ ɝɪɭɩɢ.
(2)
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɥɚɬɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞ ɰɢʁɟɧɟ ɪɚɞɚ ɤɚɨ ɢɡɪɚɡɚ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɚʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢʁɢ ɪɚɞ ɢ ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɬɚ ɭɬɜɪɻɟɧɨɝ ɩɪɟɦɚ ɩɥɚɬɧɨʁ ɝɪɭɩɢ.
(3) Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɥɚɬɚ ɫɟ ɭɜɟʄɚɜɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɭɤɭɩɧɨɝ ɫɬɚɠɚ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɡɚ 0,3
% ɞɨ ɧɚɜɪɲɟɧɢɯ 25 ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɠɚ, ɚ ɧɚɤɨɧ ɧɚɜɪɲɟɧɢɯ 25 ɝɨɞɢɧɚ ɡɚ 0,5% ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɧɚɪɟɞɧɭ
ɝɨɞɢɧɭ.
(4) ɐɢʁɟɧɭ ɪɚɞɚ, ɤɚɨ ɢɡɪɚɡ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɚʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢʁɢ ɪɚɞ ɢ ɨɫɧɨɜ ɡɚ
ɨɛɪɚɱɭɧ ɩɥɚɬɟ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɩɨɬɩɢɫɧɢɰɢ ɨɜɨɝ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɟɛɧɨɝ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ ɫɟ ɨɧɚ ɦɨɪɚ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚɬɢ ɢ ɤɪɟɬɚɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɭ ɛɭʇɟɝɭ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɢ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɭɝɜɪɻɟɧɢɦ ɉɨɫɟɛɧɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭɝɨɜɨɪɨɦ, ɢ
ɢɡɧɨɫɢ 135,00 ɄɆ.
ɑɥɚɧ 5.
ȼɢɫɢɧɚ ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɚɬɚ ɡɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɩɥɚɬɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɭ Ƚɪɚɞɭ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ, ɡɚɜɢɫɧɨ
ɨɞ ɫɬɟɩɟɧɚ ɫɬɪɭɱɧɟ ɫɩɪɟɦɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ ɡɚ ɪɚɞɧɨ ɦʁɟɫɬɨ ɢ ɫɥɨɠɟɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɭɬɜɪɻɭʁɟ
ɫɟ ɧɚ ɫʂɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ:
1) ɉɪɜɚ ɩɥɚɬɧɚ ɝɪɭɩɚ ɩɨɫɥɨɜɢ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɡɚɯɬɢʁɟɜɚ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬ ɧɟɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɨɝ
ɪɚɞɧɢɤɚ, ɧɢɠɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɫɩɪɟɦɚ ɢɥɢ ɩɨɥɭɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɢ (ɇɄ, ɇɋɋ ɢɥɢ ɉɄ) ɢ ɬɨ:
ɚ) ɧɟɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɢ ɪɚɞɧɢɤ (ɨɫɦɨɝɨɞɢɲʃɚ ɲɤɨɥɚ, ɇɄ………………………… 4,52
ɛ) ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɫɟ ɫɬɪɭɱɧɚ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɬɢɱɟ ɧɚ ɤɭɪɫɟɜɢɦɚ ɢɥɢ ɨɛɭɤɚɦɚ ɭ
ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ ʁɟɞɧɟ ɝɨɞɢɧɟ (ɇɋɋ, I ɫɬɟɩɟɧ) ………………………………………………… 4,58
ɜ) ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɫɟ ɫɬɪɭɱɧɚ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɬɢɱɟ ɲɤɨɥɨɜɚʃɟɦ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɞɨ ɞɜɢʁɟ
ɝɨɞɢɧɟ (ɉɄ, II ɫɬɟɩɟɧ) ……………………………………………………………………... 4,64
2) Ⱦɪɭɝɚ ɩɥɚɬɧɚ ɝɪɭɩɚ - ɩɨɫɥɨɜɢ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɡɚɯɬɢʁɟɜɚ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɬɢɱɟ
ɫɪɟɞʃɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ (Ʉȼ ɪɚɞɧɢɤ, lll ɫɬɟɩɟɧ) ɢ ɬɨ:
ɚ) ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɭ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɚɦʁɟɲɬɟɧɢɤɚ .................................................................... 5,31
ɛ) ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɚɤɰɢʁɟ ɝɚɲɟʃɚ ɩɨɠɚɪɚ ................................................................. 5,42
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Ɂ) Tpeha ɩɥɚɬɧɚ ɝɪɭɩɚ – ɩɨɫɥɨɜɢ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɡɚɬɢʁɟɜɚ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɬɢɱɟ
ɫɪɟɞʃɢɦ ɨɛɚɡɨɜɚʃɟɦ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɟ (lV ɫɬɟɩɟɧ) ɢ ɬɨ:
ɚ) ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɭ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɚɦʁɟɲɬɟɧɢɤɚ ……………………………………….
6,86
ɛ) ɫɬɪɭɱɧɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ɬɪɟʄɟɝ ɡɜɚʃɚ …………………………………………… 6,98
ɜ) ɫɬɪɭɱɧɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ɞɪɭɝɨɝ ɡɜɚʃɚ …………………………………………...
7,03
ɝ) ɫɬɪɭɱɧɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ɩɪɜɨɝ ɡɜɚʃɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɚɤɰɢʁɟ ɝɚɲɟʃɚ ɩɨɠɚɪɚ ……….. 7,09
4) ɑɟɬɜɪɬɚ ɩɥɚɬɧɚ ɝɪɭɩɚ - ɩɨɫɥɨɜɢ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɡɚɯɬɢʁɟɜɚ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɬɢɱɟ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞʃɟɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ (ȼɄȼ ɪɚɞɧɢɤ, V
ɫɬɟɩɟɧ) ɢ ɬɨ: …………………………………………………………………….. 7,53
5) ɉɟɬɚ ɩɥɚɬɧɚ ɝɪɭɩɚ - ɩɨɫɥɨɜɢ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɡɚɯɬɢʁɟɜɚ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɬɢɱɟ
ɜɢɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ ɢɥɢ ɜɢɫɨɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ ɫɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯ 180 ECTS ɛɨɞɨɜɚ ɢɥɢ
ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬ ɢ ɬɨ:
8,75
ɚ) ɜɢɲɢ ɫɬɪɭɱɧɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ɬɪɟʄɟɝ ɡɜɚʃɚ, ɧɚɦʁɟɲɬɟɧɢɤ.... ..................................
ɛ) ɜɢɲɢ ɫɬɪɭɱɧɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ɞɪɭɝɨɝ ɡɜɚʃɚ .............................................................

8,86

ɜ) ɜɢɲɢ ɫɬɪɭɱɧɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ɩɪɜɨɝ ɡɜɚʃɚ .................................................................... 8,98
ɝ) ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɩɨɥɢɰɚʁɚɰ, ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ........................................................................ 9,31
6) ɒɟɫɬɚ ɩɥɚɬɧɚ ɝɪɭɩɚ - ɩɨɫɥɨɜɢ ɧɚ ɢɡɜɪɲɢɥɚɱɤɢɦ ɪɚɞɧɢɦ ɦʁɟɫɬɢɦɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ
ɫɟ ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɬɢɱɟ ɜɢɫɨɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɟ
ɢɥɢ ɜɢɫɨɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ ɫɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯ 240 ȿCTS ɛɨɞɨɜɚ ɢɥɢ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬ ɢ ɬɨ:
ɚ) ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɫɬɪɭɱɧɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ɬɪɟʄɟɝ ɡɜɚʃɚ, ɧɚɦʁɟɲɬɟɧɢɤ ………………… 9,96
ɛ) ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɫɬɪɭɱɧɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ɞɪɭɝɨɝ ɡɜɚʃɚ …………………………………… 9,98
ɜ) ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢ ɫɬɪɭɱɧɢ ɫɚɪɚɞɧɢɤ ɩɪɜɨɝ ɡɜɚʃɚ ……………………………………10,09
ɝ) ɡɚɦʁɟɧɢɤ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɭ ȳɚʃɢ ……………….......... 10,53
ɞ) ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɭ ȳɚʃɢ ……………………………………10,98
ɻ) ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɩɨɥɢɰɚʁɚɰ, ɢɧɫɩɟɤɬɨɪ …………………………………………. 12,53
ɟ) ɲɟɮ ɨɞɫʁɟɤɚ, ɫɬɪɭɱɧɢ ɫɚɜʁɟɬɧɢɤ, ɡɚɦʁɟɧɢɤ ɫɬɚɪʁɟɲɢɧɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɟ
ʁɟɞɢɧɢɰɟ ………………………………………………………………………………… 12,64
ɠ) ɫɬɚɪʁɟɲɢɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟ ɜɚɬɪɨɝɚɫɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ, ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤ ɝɪɚɞɫɤɟ
ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ, ɲɟɮ ɨɞɫʁɟɤɚ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɦʁɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ, ɲɟɮ ɨɞɫʁɟɤɚ ɡɚ
ɥɨɤɚɥɧɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ ………………………………
14,31
7) ɫɟɞɦɚ ɩɥɚɬɧɚ ɝɪɭɩɚ - ɩɨɫɥɨɜɢ ɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɟʄɢɦ ɪɚɞɧɢɦ ɦʁɟɫɬɢɦɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɡɚɯɬɢʁɟɜɚ ɫɬɪɭɱɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɬɢɱɟ ɜɢɫɨɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ ɭ -ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ ɱɟɬɢɪɢ ɝɨɞɢɧɟ
ɢɥɢ ɜɢɫɨɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ ɫɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯ 240 ECTS ɛɨɞɨɜɚ ɢɥɢ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬ ɢ ɬɨ:
ɚ) ɲɟɮ ɨɞɫʁɟɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɲɟɮ ɨɞɫʁɟɤɚ ɡɚ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɢ
ɧɚɞɡɨɪ………………………………………………………………………………… 15,42
ɛ) ɧɚɱɟɥɧɢɤ ɨɞʁɟ:ɶɟʃɚ, ɧɚɱɟɥɧɢɤ ɫɥɭɠɛɟ, ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ Ƚɪɚɞɚ, ɲɟɮ
Ʉɚɛɢɧɟɬɚ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ, ɫɚɜʁɟɬɧɢɤ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ, ɝɪɚɞɫɤɢ ɦɟɧɚʇɟɪ, ɝɪɚɞɫɤɢ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɚ,ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɥɚɧɟɪ, ɢɧɬɟɪɧɢ ɪɟɜɢɡɨɪ………………………………………..20,42
ɜ) ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɡɚ ɢɧɬɟɪɧɭ ɪɟɜɢɡɢʁɭ…………………………………...20,95

ɑɥɚɧ 6.
Ⱥɤɨ ʁɟ ɨɩɲɬɢɦ ɚɤɬɨɦ ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢ ɪɚɞɧɢɯ ɦʁɟɫɬɚ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ ɫɬɟɩɟɧ ɫɬɪɭɱɧɟ ɫɩɪɟɦɟ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɪɚɞɧɚ ɦʁɟɫɬɚ, ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɬ
ɡɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɩɥɚɬɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ʄɟ ɫɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɩɪɟɦɚ ɫɬɜɚɪɧɨɦ ɫɬɟɩɟɧɭ ɫɬɪɭɱɧɟ ɫɩɪɟɦɟ
ɤɨʁɭ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɩɨɫʁɟɞɭʁɟ, ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɧɚɡɢɜ ɪɚɞɧɨɝ ɦʁɟɫɬɚ.
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ɑɥɚɧ 7.
(1) Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɥɚɬɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɭɜɟʄɚɜɚ ɫɟ:
1) ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɞɚ ɧɨʄɭ ɡɚ 35%,
2) ɡɚ ɪɚɞ ɧɚ ɞɚɧɟ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɪɚɡɧɢɤɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɞɚɧɟ ɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ ɧɟ ɪɚɞɢ ɡɚ
50% 3) ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɨɛɚɜʂɚʃɚ ɩɨɫɥɨɜɚ ɪɚɞɧɨɝ ɦʁɟɫɬɚ ɫ ɩɨɜɟʄɚɧɢɦ ɪɢɡɢɤɨɦ ɤɨʁɟ
ʁɟ ɭɬɜɪɻɭɧɨ ɚɤɬɨɦ ɨ ɩɪɨɰʁɟɧɢ ɪɢɡɢɤɚ ɡɚ 15%.
(2) ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɤɨʁɢ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɪɚɞɟ ɞɭɠɟ ɨɞ ɩɭɧɨɝ ɪɚɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɡɚ
ɫɜɚɤɢ ɱɚɫ ɪɚɞɚ ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ʁɟɞɚɧ ɱɚɫ ɤɨɦɩɟɧɡɭʁɭʄɟɝ ɪɚɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ.
ɉɪɟɤɨɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɞ ɭ ɬɨɤɭ ɝɨɞɢɧɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɞɭɠɢ ɨɞ 180 ɪɚɞɧɢɯ ɱɚɫɨɜɚ.
(2) Ɋɚɡɥɢɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɢ ɭɜɟʄɚʃɚ ɩɥɚɬɟ ɢɡ ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɫɟ ɧɟ ɢɫɤʂɭɱɭʁɭ.

ɑɥɚɧ 8.
(1)
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ɤɨʁɢ ɪɚɞɢ ɤɪɚʄɟ ɨɞ ɩɭɧɨɝ ɪɚɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɥɚɬɚ ɫɟ
ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɪɚɡɦʁɟɧɨ ɪɚɞɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɦ ɧɚ ɪɚɞɭ.
(2)
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɢɡɧɨɫ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɥɚɬɟ ɡɚ ɩɭɧɨ ɪɚɞɧɨ ɜɪɢʁɟɦɟ ɨɛɪɚɱɭɧɚɬ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭɝɨɜɨɪɨɦ ɢɫɩɨɞ ɢɡɧɨɫɚ ɧɚʁɧɢɠɟ ɩɥɚɬɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɩɫɤɨʁ, ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ɫɟ ɢɫɩɥɚʄɭʁɟ ɧɚʁɧɢɠɚ ɩɥɚɬɚ.

ɑɥɚɧ 9.
(1)
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɥɚɬɚ ɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤɚ ɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɤɨʁɢ ɧɟɦɚ ɩɨɥɨɠɟɧ ɫɬɪɭɱɧɢ ɢɥɢ
ɞɪɭɝɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɢɫɩɢɬ ɤɨʁɢ ʁe ɩɨ ɡɚɤɨɧɭ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɩɨɥɨɠɢ ɭɦɚʃɭʁɟ ɫɟ ɡɚ 20 %.
(2)
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɥɚɬɚ ɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤɚ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɬɭ ɩɥɚɬɧɟ ɬɪɭɩɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɦ ɡɚ ɫɬɪɭɱɧɭ ɫɩɪɟɦɭ ɭ ɤɨʁɨʁ ɩɪɢɩɪɚɜɧɢɤ ɨɛɚɜʂɚ ɩɪɢɩɪɚɜɧɢɱɤɢ ɫɬɚɠ.
ɑɥɚɧ 10.
( I ) Ɉɛɪɚɱɭɧ ɩɥɚɬɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɜɪɲɢ ɫɟ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɢ ɦʁɟɫɟɰ ɞɚɧɚ ɪɚɞɚ.
(2)
ɉɪɢɩɪɟɦɚ ɡɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɩɥɚɬɟ ɜɪɲɢ ɫɟ ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɞɨ 10-ɬɨɝ ɭ ɦʁɟɫɟɰɭ ɡɚ
ɢɫɩɥɚɬɭ ɩɥɚɬɟ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɦʁɟɫɟɰ.
(3)
ɉɪɢɩɪɟɦɟ ɢ ɨɛɪɚɱɭɧ ɩɥɚɬɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ: ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ
ɛɪɨʁɭ ɱɚɫɨɜɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɪɚɞɭ, ɨ ɨɞɫɭɫɬɜɭ ɫɚ ɩɨɫɥɚ ɩɨ ɛɢɥɨ ɤɨɦ ɨɫɧɨɜɭ, ɨ
ɩɪɟɤɨɜɪɟɦɟɧɨɦ ɧɨʄɧɨɦ ɢ ɪɚɞɭ ɭ ɞɚɧɟ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ, ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɪɚɞɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ɡɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɩɥɚɬɟ.
(4)

ɉɨɞɚɰɢ ɢɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɫɬɚɜɚ ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɩɪɢɤɭɩʂɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɨɛɪɚɫɰɭ

ɤɨʁɢ ɨɞɪɟɻɭʁɟ Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ.
(5)
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɜɨɞɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
ɧɚɱɟɥɧɢɤ ɨɞʁɟʂɟʃɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɨɫɧɨɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɩɨɩɭʃɚɜɚ
ɨɛɪɚɡɚɰ ɢ ɫɜɨʁɢɦ ɩɨɬɩɢɫɨɦ ɨɜʁɟɪɚɜɚ ɬɚɱɧɨɫɬ ɭɧɟɫɟɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ.
(6)
ɂɫɩɥɚɬɚ ɩɥɚɬɚ ɨɛɪɚɱɭɧɚɬɢɯ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɜɢɦ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭɝɨɜɨɪɨɦ ɜɪɲɢ
ɫɟ ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɞɨ 10-ɨɝ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɦʁɟɫɟɰɭ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɦʁɟɫɟɰ.
(7) Ɉɞʁɟʂɟʃɟ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨ ɡɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɢ ɢɫɩɥɚɬɭ ɩɥɚɬɚ, ɭ ɢɦɟ ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɚ,
ɞɭɠɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɜɚɤɨɦ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ɭɪɭɱɢ ɩɢɫɦɟɧɢ ɨɛɪɚɱɭɧ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɜɚɤɟ ɢɫɩɥɚɬɟ.
(8)
Ɉɛɪɚɱɭɧ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɢɫɩɥɚɬɟ ɩɥɚɬɚ, ɧɚɤɧɚɞɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɢɦɚʃɚ ɧɢɫɭ
ʁɚɜɧɟ.
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ɑɥɚɧ 11.
ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ɢɫɩɥɚʄɭʁɟ:
1) ɞɧɟɜɧɢɰɭ ɡɚ ɫɥɭɠɛɟɧɨ ɩɭɬɨɜɚʃɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ, ɭ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɢ Ȼɢɏ
ɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɤɨʁɭ ɨɞɪɟɞɢ ȼɥɚɞɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɚɤɬɨɦ,
2) ɧɚɤɧɚɞɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɪɟɜɨɡɚ ɤɨɞ ɞɨɥɚɫɤɚ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɩɨɜɪɚɬɤɚ ɫ ɩɨɫɥɚ
ɭɤɨɥɢɤɨ ɩɪɟɜɨɡ ɧɢʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɨɥ ɫɬɪɚɧɟ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ - ɭ ɜɢɫɢɧɢ
ɩɭɧɟ ɰɢʁɟɧɟ ɞɧɟɜɧɟ ɤɚɪɬɟ ɭ ʁɚɜɧɨɦ ɩɪɟɜɨɡɭ, ɭɤɨɥɢɤɨ ʁe ɦʁɟɫɬɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ
ɭɞɚʂɟɧɨ ɨɞ ɦʁɟɫɬɚ ɪɚɞɚ ɩɪɟɤɨ Ɂ ɤɦ ɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɞɨ 50 ɤɦ.
3) ɨɬɩɪɟɦɧɢɧɭ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɥɚɫɤɚ ɪɚɞɧɢɤɚ ɩɟɧɡɢʁɭ -ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɬɪɢ ɩɥɚɬɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɧɚɤɨɧ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɨɛɪɚɱɭɧɚɬɟ ɡɚ ɩɨɫʂɟɞʃɢ ɦʁɟɫɟɰ ɩɪɢʁɟ ɨɞɥɚɫɤɚ ɭ
ɩɟɧɡɢʁɭ,
4) ɧɚɤɧɚɞɭ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚɧɟ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɛɨɪɚɜɤɚ ɡɚ ɜɪɢʁɟɦɟ ɪɚɞɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ - ɭ
ɜɢɫɢɧɢ 10% ɞɧɟɜɧɨ ɨɞ ɰɢʁɟɧɟ ɪɚɞɚ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɨɜɢɦ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭɝɨɜɨɪɨɦ,
5) ɧɚɤɧɚɞɭ ɩɥɚɬɟ ɡɚ ɩɪɜɢɯ 30 ɞɚɧɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟ ɫɩɪɢʁɟɱɟɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɚɞ ɭ ɜɢɫɢɧɢ
ɨɞ 90% ɨɞ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɧɚɤɧɚɞɟ ɩɥɚɬɟ ɡɚ ɜɪɢʁɟɦɟ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟ ɫɩɪɢʁɟɱɟɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɪɚɞ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ,
6) ɪɟɝɪɟɫ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɝɨɞɢɲɝɶɟɝ ɨɞɦɨɪɚ ɱɢʁɭ ɜɢɫɢɧɭ ɡɚɤʂɭɱɤɨɦ ɨɞɪɟɻɭʁɟ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɧɚ ɩɨɱɟɬɤɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ — ɧɚʁɦɚʃɟ ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɬɪɢ ɧɚʁɧɢɠɟ ɩɥɚɬɟ ɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɭ ɛɭʇɟɝɭ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɟ ɡɚ ɛɭʇɟɬɫɤɭ
ɝɨɞɢɧɭ,
7) ɬɪɨɲɤɨɜɟ ʁɟɞɧɨɝ ɬɨɩɥɨɝ ɨɛɪɨɤɚ ɡɚ ɜɪɢʁɟɦɟ ʁɟɞɧɨɝ ɪɚɞɧɨɝ ɞɚɧɚ, ɤɚɨ ɢ ɭ
ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɛɚɜʂɚʃɚ ɩɪɟɤɨɜɪɟɦɟɧɨɝ ɪɚɞɚ ɞɭɠɟɝ ɨɞ ɬɪɢ ɱɚɫɚ ɞɧɟɜɧɨ — ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɨɞ 0,75%
ɩɪɨɫʁɟɱɧɟ ɦʁɟɫɟɱɧɟ ɩɥɚɬɟ ɧɚɤɨɧ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɩɫɤɨʁ ɡɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ
ɝɨɞɢɧɭ, ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɪɚɞɧɢ ɞɚɧ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ,
8) ɧɚɤɧɚɞɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɨɛɚɜʂɚʃɚ ɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ɩɨɫɥɚ ɩɨ ɧɚɥɨɝɭ ɉɨɫɥɨɞɚɜɰɚ - ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɞɨ 20% ɰɢʁɟɧɟ ɝɨɪɢɜɚ ɩɨ
ʁɟɞɧɨɦ ɥɢɬɪɭ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɩɪɟɻɟɧɢ ɤɢɥɨɦɟɬɚɪ ɢ
9) ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɡɚ ɩɪɜɨ ɩɨɥɚɝɚʃɟ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɢɫɩɢɬɚ ɡɚ ɪɚɞ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɢɫɩɢɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɫɜɪɫɢ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ, ɩɪɟɦɚ ɩɥɚɧɭ ɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɤɨʁɢ ɨɞɨɛɪɚɜɚ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ.
ɑɥɚɧ 12.

(1) ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɧɚɤɧɚɞɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɪɟɜɨɡɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɞɨɥɚɫɤɚ ɢ ɩɨɜɪɚɬɤɚ ɫɚ ɩɨɫɥɚ
ɢɦɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɱɢʁɟ ʁɟ ɦʁɟɫɬɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɩɪɟɤɨ 3 ɤɦ, ɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɞɨ 50 ɤɦ ɨɞ ɦʁɟɫɬɚ ɪɚɞɚ,
ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɩɭɧɟ ɰɢʁɟɧɟ ɞɧɟɜɧɟ ɤɚɪɬɟ ɭ ʁɚɜɧɨɦ ɩɪɟɜɨɡɭ.
(2) Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɱɢʁɟ ʁɟ ɦʁɟɫɬɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɭɞɚʂɟɧɨ ɩɪɟɤɨ 50 ɤɦ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɧɚɤɧɚɞɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɪɟɜɨɡɚ ɤɨɞ ɞɨɥɚɫɤɚ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɩɨɜɪɚɬɤɚ ɫɚ ɩɨɫɥɚ ɞɨ ɢɡɧɨɫɚ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɭɬɜɪɻɟɧ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɱɢʁɟ ɦʁɟɫɬɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɧɟ ɩɪɟɥɚɡɢ 50 ɤɦ.
(3) Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɨɞ ɦʁɟɫɬɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɞɨ ɦʁɟɫɬɚ ɪɚɞɚ ɧɟɦɚʁɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ
ʁɚɜɧɢ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚ ɞɨɥɚɡɚɤ ɧɚ ɪɚɞ ɢ ɩɨɜɪɚɬɚɤ ɫɚ ɪɚɞɚ, ɤɚɨ ɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɡɛɨɝ
ɪɚɫɩɨɪɟɞɚ ɪɚɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ʁɚɜɧɢ ɩɪɟɜɨɡ, ɧɚɤɧɚɞɢʄɟ ɫɟ
ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɪɟɜɨɡɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɩɭɧɟ ɰɢʁɟɧɟ ɞɧɟɜɧɟ ɤɚɪɬɟ, ɡɚ ɪɟɥɚɰɢʁɟ ɭ ɢɫɬɨɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ, ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨ ɞɭɠɢɧɢ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ʁɟɞɧɚɤɟ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɦʁɟɫɬɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɦʁɟɫɬɚ
ɪɚɞɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɧɢʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɨ ɩɪɟɜɨɡ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ.
(4) ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɧɚɤɧɚɞɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɪɟɜɨɡɚ ɤɨɞ ɞɨɥɚɫɤɚ ɧɚ ɩɨɫɚɨ ɢ ɩɨɜɪɚɬɤɚ ɫ
ɩɨɫɥɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɭɤɨɥɢɤɨ ɦʁɟɫɬɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢ ɦʁɟɫɬɨ ɪɚɞɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɧɢɫɭ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɢɫɬɨɝ ɧɚɫɟʂɟɧɨɝ ɦʁɟɫɬɚ.

10. март 2021.

Службени гласник Града Бијељина

Број 6 - Страна 11

(5) Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɤɨʁɢ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɧɚɤɧɚɞɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɪɟɜɨɡɚ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɫɬɚɜɨɦ 1. 2. ɢ 3. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ, ɞɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɭ ɨɫɧɨɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ
ɞɨɤɚɡ ɡɚ ɦʁɟɫɬɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢɡɞɚɬ ɨɞ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɫɜɨʁɟɪɭɱɧɨ
ɩɨɬɩɢɫɚɧɭ ɢɡʁɚɜɭ ɞɚ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɩɭɬɭʁɟ ɨɞ ɦʁɟɫɬɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɞɨ ɦʁɟɫɬɚ ɪɚɞɚ.
(ɛ) Ʌɢɫɬɭ ɫɚ ɫɩɢɫɤɨɦ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɤɨʁɢ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɧɚɤɧɚɞɭ ɩɭɬɧɢɯ
ɬɪɨɲɤɨɜɚ, ɫɚɱɢʃɚɜɚ ɢ ɫɜɨʁɢɦ ɩɨɬɩɢɫɨɦ ɨɜʁɟɪɚɜɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɨɫɧɨɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ
ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɪɚɞɢ.
(7) ɇɚɤɧɚɞɚ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɪɟɜɨɡɚ ɡɚ ɜɪɢʁɟɦɟ ɩɪɚɡɧɢɤɚ, ɛɨɥɨɜɚʃɚ, ɝɨɞɢɲʃɟɝ
ɨɞɦɨɪɚ, ɫɥɭɠɛɟɧɨɝ ɩɭɬɚ, ɩɥɚʄɟɧɨɝ ɨɞɫɭɫɬɜɚ, ɤɨɪɢɲɬɟʃɟ ɫɥɨɛɨɞɧɢɯ ɞɚɧɚ ɢ ɭ ɞɪɭɝɟ
ɞɚɧɟ ɤɚɞɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ɧɚ ɩɨɫɥɭ ɫɟ ɧɟ ɢɫɩɥɚʄɭʁɟ.
(8) Ɉɛɪɚɱɭɧ ɧɚɤɧɚɞɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɪɟɜɨɡɚ ɜɪɲɢ Ɉɞʁɟʂɟʃɟ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ, ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɧɚ ɩɨɫɥɭ ɢ ɞɨɤɚɡɚ ɨ ɰɢʁɟɧɢ ɞɧɟɜɧɟ ɤɚɪɬɟ ɭ ʁɚɜɧɨɦ
ɩɪɟɜɨɡɭ (ɢɡɜɨɞ ɢɡ ɰʁɟɧɨɜɧɢɤɚ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɟɜɨɡɧɢɤɚ ɢɥɢ ɩɨɬɜɪɞɚ ɩɪɟɜɨɡɧɢɤɚ ɨ ɢɡɧɨɫɭ
ɞɧɟɜɧɟ ɤɚɪɬɟ ɭ ʁɚɜɧɨɦ ɩɪɟɜɨɡɭ) ɤɨʁɭ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ Ɉɞʁɟʂɟʃɭ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɟ.
ɑɥɚɧ 13.
(1) Ɂɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ɢɥɢ ʃɟɝɨɜɨʁ ɩɨɪɨɞɢɰɢ ɢɫɩɥɚʄɭʁɟ ɫɟ ɧɨɜɱɚɧɚ ɩɨɦɨʄ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ:
1) ɫɦɪɬɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ - ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɬɪɢ ɩɪɨɫʁɟɱɧɟ ɩɥɚɬɟ ɧɚɤɨɧ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢɫɩɥɚʄɟɧɟ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɟʁ ɭɩɪɚɜɢ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟɶɢɧɚ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ ɝɨɞɢɧɢ,
2) ɫɦɪɬɢ ɱɥɚɧɚ ɭɠɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ - ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɞɜɢʁɟ ɩɪɨɫʁɟɱɧɟ ɩɥɚɬɟ ɧɚɤɨɧ
ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢɫɩɥɚʄɟɧɟ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ
ɝɨɞɢɧɢ,
Ɂ) ɬɟɲɤɟ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ (ɤɨʁɚ ʁɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ
ɨɪɝɚɧɚ) - ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɞɜɢʁɟ ɩɪɨɫʁɟɱɧɟ ɩɥɚɬɟ ɧɚɤɨɧ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢɫɩɥɚʄɟɧɟ ɭ
Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɭ ɩɪɟɞɯɨɞɧɨʁ ɝɨɞɢɧɢ,
4) ɞɭɝɨɬɪɚʁɧɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɢɥɢ ɞɭɠɟ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɚɞ ɭɫʂɟɞ ɩɨɜɪɟɞɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ (ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ʂɟɤɚɪɫɤɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ) - ɭ ɜɢɫɢɧɢ ʁɟɞɧɟ ɩɪɨɫʁɟɱɧɟ ɩɥɚɬɟ
ɧɚɤɨɧ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢɫɩɥɚʄɟɧɟ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɭ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ ɝɨɞɢɧɢ,
5) ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɧɚɞɝɪɨɛɧɨɝ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɝɭɛɢɨ ɠɢɜɨɬ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɛɚɜʂɚʃɚ ɫɥɭɠɛɟɧɟ ɞɭɠɧɨɫɬɢ - ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɬɪɢ ɩɪɨɫʁɟɱɧɟ ɩɥɚɬɟ ɧɚɤɨɧ
ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢɫɩɥɚʄɟɧɟ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ
ɝɨɞɢɧɢ,
6) ɪɨɻɟʃɚ ɞʁɟɬɟɬɚ — ɭ ɜɢɫɢɧɢ ʁɟɞɧɟ ɩɪɨɫʁɟɱɧɟ ɩɥɚɬɟ ɧɚɤɨɧ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢɫɩɥɚʄɟɧɟ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ ɝɨɞɢɧɢ ɢ
7) ɧɨɜɱɚɧɭ ɧɚɤɧɚɞɭ ɡɚ ɩɨɫɟɛɧɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɪɚɞɚ - ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɞɨ ʁɟɞɧɟ ɩɪɨɫʁɟɱɧɟ
ɩɥɚɬɟ ɧɚɤɨɧ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɨɫɬɜɚɪɟɧɟ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɦʁɟɫɟɰɭ ɩɪɢʁɟ
ɞɨɞʁɟʂɢɜɚʃɚ ɧɚɝɪɚɞɟ. Ɉɜɚ ɧɨɜɱɚɧɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɢɫɩɥɚɬɢɬɢ ɢɫɬɨɦ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ɫɚɦɨ
ʁɟɞɧɨɦ ɝɨɞɢɲʃɟ ɡɚ ʁɟɞɚɧ ɦʁɟɫɟɰ, ɚ ɨɞɥɭɤɚ ɫɟ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ ɧɚ ɨɝɥɚɫɧɨʁ ɬɚɛɥɢ Ƚɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ. ɍɫɥɨɜɟ ɡɚ ɢɫɩɥɚɬɭ ɧɨɜɱɟɧɟ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɨɫɟɛɧɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɪɚɞɚ
ɭɪɟɻɭʁɟ ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɨɩɲɬɢɦ ɚɤɬɨɦ.
(2) Ɍɟɲɤɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɨɜɨɝ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ ɫɟ
ɫɦɚɬɪɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬ ɨɞ ɧɚʁɦɚʃɟ 60% ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ-ɫɬɟɩɟɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ, ɤɨʁɚ
ʁɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ.
(Ɂ) Ⱦɭɝɨɬɪɚʁɧɢɦ ɛɨɥɟɫɬɢɦɚ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɨɜɨɝ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɫɟ
ɛɨɥɟɫɬɢ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɧɟ ɩɥɚʄɚ ɩɚɪɬɢɰɢɩɚɰɢʁɚ (ɥɢɱɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ) ɩɪɟɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɢ ɛɨɥɟɫɬɢ ɲɢɮɪɢ ɞɢʁɚɝɧɨɡɟ.

(4) Ⱦɭɠɚ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɡɚ ɪɚɞ ɭɫɥɟɞ ɩɨɜɪɟɞɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɨɜɨɝ
Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ ɬɟɲɤɚ ɬʁɟɥɟɫɧɚ ɩɨɜɪɟɞɚ ɤɨʁɚ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɬɪɚʁɧɨɝ
ɧɟɭɪɨɥɨɲɤɨɝ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɢɥɢ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɭɬɜɪɻɟɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ʂɟɤɚɪɫɤɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ.
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(5) ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɦɨɠɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ɢɫɩɥɚɬɢɬɢ ɩɨɦɨʄ ɡɚ ɨɛɢʂɟɠɚɜɚʃɟ ɜʁɟɪɫɤɢɯ
ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɚɡɧɢɤɚ, ɚɤɨ ɭ ɛɭʇɟɬɭ ɢɦɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɡɚ ɬɟ ɧɚɦʁɟɧɟ.

(6) Ɂɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɧɨɜɱɚɧɭ ɩɨɦɨʄ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ
ɢɥɢ ɱɥɚɧ ʃɟɝɨɜɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɭɡ ɡɚɯɬʁɟɜ ɡɚ ɧɨɜɱɚɧɭ ɩɨɦɨʄ ɞɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢ ɞɨɤɚɡ ɨ
ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɭ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɟ ɢɫɬɨɝ ɤɨʁɢ ɧɟ ɫɦɢʁɟ ɛɢɬɢ ɫɬɚɪɢʁɢ ɨɞ 6 ɦʁɟɫɟɰɢ.
(7) ɉɪɚɜɨ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɬɚɱɤɚ Ɂ. ɢ 4. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɦɨɠɟ ɩɨ ɢɫɬɨɦ ɨɫɧɨɜɭ
ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ʁɟɞɧɨɦ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ .
ɑɥɚɧ 14.

(1) Ɂɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ʄɟ ɫɟ ɢɫɩɥɚɬɢɬɢ ʁɭɛɢɥɚɪɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɨɫɝɜɚɪɟɧɢ ɪɚɞɧɢ ɫɬɚɠ ɤɨɞ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ:
1) 10 ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɞɧɨɝ ɫɬɚɠɚ — ɭ ɜɢɫɢɧɢ ʁɟɞɧɟ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɩɪɨɫʁɟɱɧɟ ɩɥɚɬɟ ɧɚɤɨɧ
ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢɫɩɥɚʄɟɧɟ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɟ ɭ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ ɝɨɞɢɧɢ;
2) 20 ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɞɧɨɝ ɫɬɚɠɚ — ɭ ɜɢɫɢɧɢ ʁɟɞɧɟ ɩɪɨɫʁɟɱɧɟ ɩɥɚɬɟ ɧɚɤɨɧ
ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢɫɩɥɚʄɟɧɟ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɟ ɭ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ ɝɨɞɢɧɢ;
Ɂ) 30 ɝɨɞɢɧɚ ɪɚɞɧɨɝ ɫɬɚɠɚ — ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɞɜɢʁɟ ɩɪɨɫʁɟɱɧɟ ɩɥɚɬɟ ɧɚɤɨɧ
ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢɫɩɥɚʄɟɧɟ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɟ ɭ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ ɝɨɞɢɧɢ.
(2) Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɬɟɤɚɨ ɩɪɚɜɨ ɢɥɢ ɤɨɦɟ ʁɟ ɢɫɩɥɚʄɟɧɚ ʁɭɛɢɥɚɪɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ
10, 20 ɢ 30 ɝɨɞɢɧɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɭɤɭɩɧɨɝ ɪɚɞɧɨɝ ɫɬɚɠɚ ɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɭɪɚɱɭɧɚɬ ɢ ɪɚɞɧɢ ɫɬɚɠ
ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɤɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɥɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚ, ɩɪɟɦɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɝɨɜɨɪɚ,
ɧɟɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɢɫɩɥɚɬɭ ʁɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ ɡɚ ɢɫɬɢ ʁɭɛɢɥɚɪɧɢ ɩɟɪɢɨɞ, ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɫɬɚɜɚ I .
ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ.
(Ɂ) ɂɫɩɥɚɬɚ ʁɭɛɢɥɚɪɧɢɯ ɧɚɝɪɚɞɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ I . ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɜɪɲɢ ɫɟ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨʁ
ɝɨɞɢɧɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɝɨɞɢɧɭ ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɧɚɜɪɲɟɧ ʁɭɛɢɥɚɪɧɢ ɪɚɞɧɢ ɫɬɚɠ.

- ɈȾɆɈɊɂ ɂ ɈȾɋɍɋɌȼȺ
ɑɥɚɧ 15.

Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɤɨʁɢ ɪɚɞɢ ɫɚ ɩɭɧɢɦ ɪɚɞɧɢɦ ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɢɥɢ ɧɚʁɦɚʃɟ ɲɟɫɬ ɫɚɬɢ
ɞɧɟɜɧɨ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɞɦɨɪ ɭ ɬɨɤɭ ɪɚɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ 30 ɦɢɧɭɬɚ. Ɋɚɫɩɨɪɟɞ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɨɜɨɝ ɨɞɦɨɪɚ ɭɝɜɪɻɭʁɟ ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰ.
(2) Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɤɨʁɢ ɪɚɞɢ ɞɭɠɟ ɨɞ ɱɟɬɢɪɢ ɫɚɬɚ, ɚ ɤɪɚʄɟ ɨɞ ɲɟɫɬ ɫɚɬɢ ɞɧɟɜɧɨ ɢɦɚ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɞɦɨɪ ɭ ɬɨɤɭ ɪɚɞɚ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ ɧɚʁɦɚʃɟ 15 ɦɢɧɭɬɚ.
(3) Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɤɨʁɢ ɪɚɞɢ ɞɭɠɟ ɨɞ ɩɭɧɨɝ ɪɚɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ, ɚ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɟɫɟɬ ɫɚɬɢ
ɞɧɟɜɧɨ ɩɨɪɟɞ ɨɞɦɨɪɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɢ ɧɚ ɞɨɞɚɬɧɢ ɨɞɦɨɪ ɭ ɬɨɤɭ ɪɚɞɚ
ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ ɧɚʁɦɚʃɟ 15 ɦɢɧɭɬɚ.
(4) ȼɪɢʁɟɦɟ ɨɞɦɨɪɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɞɨ 3. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɭɪɚɱɭɧɚɜɚ ɫɟ ɭ ɪɚɞɧɨ ɜɪɢʁɟɦɟ.
ɑɥɚɧ 16.
(1) Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɧɟɜɧɢ ɨɞɦɨɪ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɭɡɚɫɬɨɩɧɚ ɪɚɞɧɚ ɞɚɧɚ ɭ
ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ ɧɚʁɦɚʃɟ 12 ɱɚɫɨɜɚ ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨ.
(2) Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɞɦɢɱɧɢ ɨɞɦɨɪ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ ɧɚʁɦɚʃɟ 24 ɱɚɫɚ
ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɞɨɞɚʁɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ɨɫɚɦ ɱɚɫɨɜɚ ɨɞɦɨɪɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɩɪɟɦɚ
ɭɧɚɩɪɢʁɟɞ ɨɞɪɟɻɟɧɨɦ ɪɚɫɩɨɪɟɞɭ.
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ɑɥɚɧ 17.
(1)
ɍ ɫɜɚɤɨʁ ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɨʁ ɝɨɞɢɧɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ȽɈȾɂɒȵɂ
ɨɞɦɨɪ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɧɚʁɦɚʃɟ ɱɟɬɢɪɢ ɪɚɞɧɟ ɫɟɞɦɢɰɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚʁɦɚʃɟ 20 ɪɚɞɧɢɯ ɞɚɧɚ.
(2)
Ƚɨɞɢɲʃɢ ɨɞɦɨɪ ɢɡ ɫɬɚɜɚ I . ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɭɜɟʄɚɜɚ ɫɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ:
1) ɞɭɠɢɧɟ ɪɚɞɧɨɝ ɫɬɚɠɚ, ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɡɚ ɫɜɚɤɟ ɱɟɬɢɪɢ ɧɚɜɪɲɟɧɟ ɝɨɞɢɧɟ
ɪɚɞɧɨɝ ɫɬɚɠɚ, ɬɪɚʁɚʃɟ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɨɞɦɨɪɚ ɭɜɟʄɚɜɚ ɡɚ ɩɨ ʁɟɞɚɧ ɪɚɞɧɢ ɞɚɧ,
2) ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ - ɫɚɦɨɯɪɚɧɨɦ ɪɨɞɢɬɟʂɭ, ɭɫɜɨʁɢɨɰɭ, ɫɬɚɪɚɨɰɭ ɢɥɢ ɯɪɚɧɢɬɟʂɭ
ɤɨʁɢ ɠɢɜɢ ɫɚ ɦɚɥɨɥɟɬɧɢɦ ɞʁɟɬɟɬɨɦ; ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ɪɨɞɢɬɟʂɭ, ɭɫɜɨʁɢɨɰɭ, ɫɬɚɪɚɨɰɭ ɢɥɢ
ɯɪɚɧɢɬɟʂɭ ɤɨʁɢ ɠɢɜɢ ɫɚ ɞʁɟɬɟɬɨɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɦɟɬɟɧ ɭ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɤɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɞɨ
ɫɟɞɚɦ ɝɨɞɢɧɚ ɠɢɜɨɬɚ; ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ - ɪɨɞɢɬɟ:ɶɭ, ɭɫɜɨʁɢɨɰɭ, ɫɬɚɪɚɨɰɭ ɢɥɢ ɯɪɚɧɢɬɟʂɭ ɫɚ
ɞɜɨʁɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɞʁɟɰɟ ɞɨ ɫɟɞɚɦ ɝɨɞɢɧɚ ɠɢɜɨɬɚ ɞʁɟɰɟ; ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ — ɥɢɰɭ ɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ - ɡɚ ɞɜɚ ɪɚɞɧɚ ɞɚɧɚ,
(Ɂ) Ƚɨɞɢɲʃɢ ɨɞɦɨɪ ɭɜɟʄɚɧ ɩɨ ɨɫɧɨɜɢɦɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 2. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɞɭɠɟɦ ɨɞ ɬɪɢɞɟɫɟɬ ɪɚɞɧɢɯ ɞɚɧɚ, ɨɫɢɦ ɚɤɨ ʁɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ
ɩɪɨɩɢɫɚɧɨ.
ɑɥɚɧ 18.

Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɧɚɜɪɲɢɨ ɲɟɫɬ ɦʁɟɫɟɰɢ ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨɝ ɪɚɞɧɨɝ ɫɬɚɠɚ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ
ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɢ ɨɞɦɨɪ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ ʁɟɞɧɨɝ ɪɚɞɧɨɝ ɞɚɧɚ ɡɚ ɫɜɚɤɢ ɦʁɟɫɟɰ ɪɚɞɚ.
ɑɥɚɧ 19.
(1)
Ƚɨɞɢɲʃɢ ɨɞɦɨɪ, ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɭ, ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɛɟɡ ɩɪɟɤɢɞɚ.
(2)
Ƚɨɞɢɲʃɢ ɨɞɦɨɪ ɦɨɠɟ ɫɟ, ɢɡɭɡɟɬɧɨ, ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɭ ɞɢʁɟɥɨɜɢɦɚ, ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɨɪɝɚɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ.
(Ɂ) Ⱥɤɨ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɤɨɪɢɫɬɢ ɝɨɞɢɲʃɢ ɨɞɦɨɪ ɭ ɞɢʁɟɥɨɜɢɦɚ, ɩɪɜɢ ɞɢɨ ɤɨɪɢɫɬɢ
ɧɚʁɦɚʃɟ ɭ ɬɪɚʁɚʃɭ ɨɞ ɞɜɢʁɟ ɪɚɞɧɟ ɫɟɞɦɢɰɟ ɭ ɬɨɤɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ, ɚ ɞɪɭɝɢ ɞɢɨ
ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɞɨ 30. ʁɭɧɚ ɧɚɪɟɞɧɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ.
(4) ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɪɚɫɩɨɪɟɻɢɜɚʃɚ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɨɞɦɨɪɚ ɭɡɟʄɟ ɫɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɠɟʂɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ.

ɑɥɚɧ 20.
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɢ ɨɞɦɨɪ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɚɜɚ ɱɢʁɟ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨɝ ɪɚɞɚ, ɫɜɚ ɨɞɫɭɫɬɜɨɜɚʃɚ ɫɚ ɪɚɞɚ ɡɚ ɤɨʁɚ ʁɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɨɫɬɜɚɪɢɨ ɧɚɤɧɚɞɭ ɩɥɚɬɟ ɧɟʄɟ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɩɪɟɤɢɞɨɦ ɭ ɪɚɞɭ.
ɑɥɚɧ 21.
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɥɚʄɟɧɨ ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɭ ɬɨɤɭ ʁɟɞɧɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɭ
ɫʂɟɞɟʄɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ:
1) ɫɤɥɚɩɚʃɚ ɛɪɚɤɚ — ɩɟɬ ɪɚɞɧɢɯ ɞɚɧɚ.
2) ɫɦɪɬɢ ɱɥɚɧɚ ɭɠɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ — ɩɟɬ ɪɚɞɧɢɯ ɞɚɧɚ,
Ɂ) ɪɨɻɟʃɚ ɞʁɟɬɟɬɚ — ɬɪɢ ɪɚɞɧɚ ɞɚɧɚ,
4)
ɬɟɠɟ ɛɨɥɟɫɬɢ ɱɥɚɧɚ ɭɠɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ - ɬɪɢ ɪɚɞɧɚ ɞɚɧɚ,
5)
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟ ɧɟɩɨɝɨɞɟ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɭɝɪɨɠɟɧɚ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɢ ʃɟɝɨɜɟ
ɩɨɪɨɞɢɰɟ — ɬɪɢ ɪɚɞɧɚ ɞɚɧɚ,
6)
ɫɦɪɬɢ ɱɥɚɧɚ ɲɢɪɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ - ɞɜɚ ɪɚɞɧɚ ɞɚɧɚ,
7)
ɪɚɞɢ ɡɚɜɨɞɨɜɨʂɚɜɚʃɚ ɜʁɟɪɫɤɢɯ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢʁɫɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ — ɞɜɚ ɪɚɞɧɚ ɞɚɧɚ,
8)

ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨɝ ɞɚɜɚʃɚ ɤɪɜɢ — ɞɜɚ ɪɚɞɧɚ ɞɚɧɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɜɚɤɨɝ ɞɚɜɚʃɚ,
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9)
0)

10. март 2021.

ɩɪɟɫɟʂɟʃɚ ɭ ɞɪɭɝɢ ɫɬɚɧ —ɞɜɚ ɪɚɞɧɚ ɞɚɧɚ,
ɩɨɥɚɝɚʃɚ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɢɫɩɢɬɚ — ʁɟɞɚɧ ɪɚɞɧɢ ɞɚɧ.

(2)
ɉɥɚʄɟɧɨ ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɞɭɠɟ ɨɞ ɩɟɬ ɪɚɞɢɯ
ɞɚɧɚ, ɨɫɢɦ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɦɪɬɢ ɱɥɚɧɚ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɭ ɬɨɤɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ.
(3)
Ɂɚɥɨɫɥɟɧɢ, ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɟ, ɦɨɠɟ ɭ ɬɨɤɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ
ɩɥɚʄɟɧɨ ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɩɨ ɜɢɲɟ ɨɫɧɨɜɚ.
(4)
ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɦɨɠɟ, ɧɚ ɡɚɯɬʁɟɜ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ, ɨɞɨɛɪɢɬɢ ɩɥɚʄɟɧɨ ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɞɭɠɟ
ɨɞ ɩɟɬ ɪɚɞɧɢɯ ɞɚɧɚ ɭ ɬɨɤɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɚɥɢ ɧɟ ɜɢɲɟ ɨɞ
15 ɞɚɧɚ.
(5)
ɍɡ ɡɚɯɬʁɟɜ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɥɚʄɟɧɨɝ ɨɞɫɭɫɬɜɚ ɩɨ ɫɜɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ
ɩɪɢɥɨɠɢɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɞɨɤɚɡ ɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɭ ɫɥɭɱɚʁɚ ɡɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɪɚɠɢ ɩɥɚʄɟɧɨ ɨɞɫɭɫɬɜɨ.
(6)
ɑɥɚɧɨɦ ɭɠɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ, ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɨɜɨɝ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ, ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɫɟ:
ɛɪɚɱɧɢ ɢ ɜɚɧɛɪɚɱɧɢ ɫɭɩɪɭɠɧɢɰɢ, ʃɢɯɨɜɚ ɞʁɟɰɚ (ɛɪɚɱɧɚ, ɜɚɧɛɪɚɱɧɚ ɢ ɭɫɜɨʁɟɧɚ), ɩɚɫɬɨɪɱɚɞ,
ɥɢɰɚ ɭɡɟɬɚ ɩɨɞ ɫɬɚɪɚɬɟʂɫɬɜɨ ɢ ɞɪɭɝɚ ɥɢɰɚ ɛɟɡ ɪɨɞɢɬɟʂɚ ɭɡɟɬɚ ɧɚ ɢɡɞɪɠɚɜɚʃɟ, ɦɚʁɤɚ, ɨɬɚɰ,
ɨɱɭɯ ɢ ɦɚʄɟɯɚ, ɚ ɱɥɚɧɨɦ ɲɢɪɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ: ɞʁɟɞ, ɛɚɤɚ, ɛɪɚɬ, ɫɟɫɬɪɚ ɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɭɠɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ
ɛɪɚɱɧɨɝ ɫɭɩɪɭɠɧɢɤɚ.
ɑɥɚɧ 22.
ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɦɨɠɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ, ɧɚ ʃɟɝɨɜ ɩɢɫɦɟɧɢ ɡɚɯɬʁɟɜ, ɨɞɨɛɪɢɬɢ ɧɟɩɥɚʄɟɧɨ
ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɭ ɫʂɟɞɟʄɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ:
1 ) ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɢɥɢ ɧɚɭɱɧɨɝ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɚ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɝɜɭ,
2) ʃɟɝɟ ɬɟɲɤɨ ɨɛɨʂɟɥɨɝ ɱɥɚɧɚ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɢ
3) ɭ ɞɪɭɬɢɦ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ, ɧɚ ɡɚɯɬʁɟɜ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ.
(2) ɇɟɩɥɚʄɟɧɨ ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɦɨɠɟ ɬɪɚʁɚɬɢ ɞɨ ɬɪɢ ɦʁɟɫɟɰɚ, ɨɫɢɦ ɭ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɢɥɢ ɧɚɭɱɧɨɝ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɚ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ, ɤɨʁɟ ɦɨɠɟ ɬɪɚʁɚɬɢ ɞɨ ʁɟɞɧɟ
ɝɨɞɢɧɟ.
(Ɂ) Ɂɚ ɜɪɢʁɟɦɟ ɧɟɩɥɚʄɟɧɨɝ ɨɞɫɭɫɬɜɚ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɞɚ
ɦɢɪɭʁɭ, ɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɩɟɧɡɢʁɫɤɨɝ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɫɤɨɝ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɫɧɨɫɢ ɤɨɪɢɫɧɢɤ ɧɟɩɥɚʄɟɧɨɝ
ɨɞɫɭɫɬɜɚ.

V-ɉɊȺȼȺ ɍ ɋɅɍɑȺȳɍ ɉɊȿɋɌȺɇɄȺ ɊȺȾɇɈȽ ɈȾɇɈɋȺ
ɑɥɚɧ 23.
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ ɪɚɞɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɦɚ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɡɚɤɨɧɚ ɤɨʁɢ ɭɪɟɻɭʁɟ ɪɚɞɧɨ-ɩɪɚɜɧɢ ɫɬɚɬɭɫ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɪɚɞɭ,
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɤɚɡɧɢ ɪɨɤ ɤɨʁɢ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɞɭɠɢɧɟ ɪɚɞɧɨɝ ɫɬɚɠɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɢ
ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɡɚ:
1 ) ɪɚɞɧɢ ɫɬɚɠ ɨɞ ɞɜɢʁɟ ɞɨ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ 30 ɞɚɧɚ,
2) ɪɚɞɧɢ ɫɬɚɠ ɨɞ ɞɟɫɟɬ ɞɨ 20 ɝɨɞɢɧɚ 45ɞɚɧɚ,
Ɂ) ɪɚɞɧɢ ɫɬɚɠ ɨɞ 20 ɞɨ 30 ɝɨɞɢɧɚ 75 ɞɚɧɚ,
4) ɪɚɞɧɢ ɫɬɚɠ ɞɭɠɢ ɨɞ 30 ɝɨɞɢɧɚ 90 ɞɚɧɚ.

ɑɥɚɧ 24.
(1)
Ⱥɤɨ ʁɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ɩɪɟɫɬɚɨ ɪɚɞɧɢ ɨɞɧɨɫ ɭɫʂɟɞ ɩɪɨɦʁɟɧɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɪɚɞɚ
ɢ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɨɪɝɚɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɛɨɝ ɫɦɚʃɟʃɚ ɨɛɢɦɚ ɩɨɫɥɨɜɚ
ɢɥɢ ɭɤɢɞɚʃɚ ɩɨɫɥɨɜɚ, ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɩɪɟɦɧɢɧɭ ɧɚ ɬɟɪɟɬ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ.
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(2)
ȼɢɫɢɧɚ ɨɬɩɪɟɦɧɢɧɟ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɞɭɠɢɧɟ ɪɚɞɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɤɨɞ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɢ
ɢɡɧɨɫɢ:
1) ɡɚ ɪɚɞ ɨɞ ɞɜɢʁɟ ɞɨ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ – 35% ɩɪɨɫʁɟɱɧɟ ɦʁɟɫɟɱɧɟ ɩɥɚɬɟ ɧɚɤɨɧ
ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɢɫɩɥɚʄɟɧɟ ɭ ɩɨɫʂɟɞʃɚ ɬɪɢ ɦʁɟɫɟɰɚ ɩɪɢʁɟ ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ ɪɚɞɧɨɝ
ɨɞɧɨɫɚ, ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɧɚɜɪɲɟɧɭ ɝɨɞɢɧɭ ɪɚɞɚ,
2)
ɡɚ ɪɚɞ ɨɞ ɞɟɫɟɬ ɞɨ 20 ɝɨɞɢɧɚ – 40% ɩɪɨɫʁɟɱɧɟ ɦʁɟɫɟɱɧɟ ɩɥɚɬɟ ɧɚɤɨɧ
ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ, ɢɫɩɥɚʄɟɧɟ ɭ ɩɨɫʂɟɞʃɚ ɬɪɢ ɦʁɟɫɟɰɚ ɩɪɢʁɟ ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ ɪɚɞɧɨɝ
ɨɞɧɨɫɚ, ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɧɚɜɪɲɟɧɭ ɝɨɞɢɧɭ ɪɚɞɚ,
3)
ɡɚ ɪɚɞ ɨɞ 20 ɞɨ 30 ɝɨɞɢɧɚ – 45% ɩɪɨɫʁɟɱɧɟ ɦʁɟɫɟɱɧɟ ɩɥɚɬɟ ɧɚɤɨɧ
ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɢɫɩɥɚʄɟɧɟ ɭ ɩɨɫʂɟɞʃɚ ɬɪɢ ɦʁɟɫɟɰɚ ɩɪɢʁɟ ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ ɪɚɞɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ,
ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɧɚɜɪɲɟɧɭ ɝɨɞɢɧɭ ɪɚɞɚ ɢ
4)
ɡɚ ɪɚɞ ɞɭɠɢ ɨɞ 30 ɝɨɞɢɧɚ – 50% ɩɪɨɫʁɟɱɧɟ ɦʁɟɫɟɱɧɟ ɩɥɚɬɟ ɧɚɤɨɧ
ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɢɫɩɥɚʄɟɧɟ ɭ ɩɨɫʂɟɞʃɚ ɬɪɢ ɦʁɟɫɟɰɚ ɩɪɢʁɟ ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ ɪɚɞɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ,
ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɧɚɜɪɲɟɧɭ ɝɨɞɢɧɭ ɪɚɞɚ.
(3) Ɉɬɩɪɟɦɧɢɧɚ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 2. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɜɟʄɚ ɨɞ ɲɟɫɬ ɩɪɨɫʁɟɱɧɢɯ
ɦʁɟɫɟɱɧɢɯ ɩɥɚɬɚ ɧɚɤɨɧ ɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɢɫɩɥɚʄɟɧɢɯ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ɭ ɩɨɫʂɟɞʃɚ ɬɪɢ ɦʁɟɫɟɰɚ ɩɪɢʁɟ
ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ ɪɚɞɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ.

- ɋɌɊɍɑɇɈ ɈɋɉɈɋɈȻȳɖȺȼȺȵȿ ɂ ɍɋȺȼɊɒȺȼȺȵȿ
ɑɥɚɧ 25.
(1)
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɢ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɫɟ ɬɨɤɨɦ ɬɪɚʁɚʃɚ ɪɚɞɧɨɝ ɨɞɧɨɫɚ ɞɨɞɚɬɧɨ
ɫɝɪɭɱɧɨ ɨɛɪɚɡɭʁɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚ.
(2)
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɞɨɞɚɬɧɨ ɫɬɪɭɱɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɨ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ʃɟɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ.

ɑɥɚɧ 26.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɫɬɪɭɱɧɨ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɢ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ ɨɛɟɡɛʁɟɻɭʁɭ ɫɟ ɧɚ
ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɩɨɡɢɰɢʁɢ ɭ ɛɭʇɟɬɭ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ, ɚ ɬɪɨɲɟ ɫɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɝɨɞɢɲʃɢɦ ɩɥɚɧɨɦ
ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɚ ɢ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɚ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ
ɤɨʁɢ ɞɨɧɨɫɢ Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ.

VII- ȻȿɁȻȳȿȾɇɈɋɌ ɂ ɁȺɒɌɂɌȺ ɁȾɊȺȼȴȺ ɇȺ ɊȺȾɍ
ɑɥɚɧ 27.
(1)
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɡɞɪɚɜʂɚ ɧɚ ɪɚɞɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɡɚɤɨɧɨɦ, ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɭɪɟɻɭʁɟ ɨɛɥɚɫɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɡɞɪɚɜʂɚ ɧɚ
ɪɚɞɭ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭɝɨɜɨɪɨɦ ɢ ɚɤɬɢɦɚ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ.
(2)
ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɨɛɟɡɛɢʁɟɞɢ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ɪɚɞ ɧɚ ɪɚɞɧɨɦ ɦʁɟɫɬɭ ɢ ɭ
ɪɚɞɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɦʁɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɡɞɪɚɜʂɚ ɧɚ ɪɚɞɭ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɚɧ ʁɟ ɡɚ
ɧɟɩɪɢɦʁɟʃɢɜɚʃɟ ɬɢɯ ɦʁɟɪɚ.
(3)
ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɞɨɧɨɫɢ ɚɤɬ ɨ ɩɪɨɰʁɟɧɢ ɪɢɡɢɤɚ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɪɚɞɧɚ ɦʁɟɫɬɚ ɫɚ
ɩɨɜɢɲɟɧɢɦ ɪɢɡɢɤɨɦ ɡɚ ɡɞɪɚɜʂɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢ ɞɭɠɚɧ ʁɟ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɭ ɡɚɲɬɢɬɧɭ
ɨɩɪɟɦɭ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɯɢɝɢʁɟɧɫɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ.
(4)
ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɫɜɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ ɨɫɢɝɭɪɚ ɨɞ ɧɟɫɪɟʄɟ ɧɚ
ɩɨɫɥɭ ɤɨɞ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ɢ ɞɚ ɫɜɚɤɨɦ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ɞɨɫɬɚɜɢ
ɨɜʁɟɪɟɧɭ ɤɨɩɢʁɭ ɩɪɢʁɚɜɟ ɨɜɨɝ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ.
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(5)
ɋɢɧɞɢɤɚɬ ɨɛɪɚɡɭʁɟ ɐɟɧɬɪɚɥɧɢ ɨɞɛɨɪ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɡɞɪɚɜʂɟ ɧɚ ɪɚɞɭ, ɤɨʁɢ ɢɦɚ
ɩɪɚɜɚ ɭɬɜɪɻɟɧɚ ɱɥɚɧɨɦ 34. ɢ 35. ɉɨɫɟɛɧɨɝ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɩɫɤɟ.

VIII - ɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȿ ɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ
ɑɥɚɧ 28.
(1)
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ, ɩɭɬɟɦ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ, ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɨ ɩɪɚɜɢɦɚ, ɞɭɠɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɦɚ, ɚ
ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɡ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɪɚɞɭ, Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɫɥɭɠɛɟɧɢɰɢɦɚ ɢ ɧɚɦʁɟɲɬɟɧɢɰɢɦɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɦɚ ʁɟɞɢɧɢɰɟ
ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɝɨɜɨɪɚ, ɨ ɩɥɚɬɚɦɚ, ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɪɚɞɚ, ɧɚɱɢɧɭ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɩɪɚɜɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢ ɡɚɲɬɢɬɢ ɧɚ ɪɚɞɭ.
(2)
Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ, ɩɭɬɟɦ ɧɚɞɥɟɠɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ, ɨɛɚɜʁɟɲɬɚɜɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɨ ɫɜɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɩɪɟɫɬɚɧɤɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɪɚɞɨɦ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ, ɚ ɫɜɚɤɨɝ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ ɥɢɱɧɨ ɭɩɨɡɧɚʁɟ ɫɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɡɚ ɪʁɟɲɚɜɚʃɟ ʃɟɝɨɜɨɝ
ɪɚɞɧɨ-ɩɪɚɜɧɨɝ ɫɬɚɬɭɫɚ.
(3)
ɋɢɧɞɢɤɚɬ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɡɚɯɬɢʁɟɜɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɡɚ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ, ɨɫɢɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɨɫɥɨɜɧɭ ɬɚʁɧɭ,
- ɍɋɅɈȼɂ ɁȺ ɊȺȾ ɋɂɇȾɂɄȺɌȺ
ɑɥɚɧ 29.
ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ʁe ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɫɢɧɞɢɤɚɬɭ ɨɦɨɝɭʄɢ ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɭɥɨɝɨɦ ɢ
ɡɚɞɚɰɢɦɚ, ɫɬɚɬɭɬɨɦ, ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚɦɚ ɨ ɪɚɞɭ, ɢ ɬɨ:
1)
ɞɚ ɩɨɤɪɟʄɟ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ, ɩɨɞɧɨɫɢ ɡɚɯɬʁɟɜɟ ɢ ɩɪɢʁɟɞɥɨɝɟ ɢ ɞɚ ɡɚɭɡɢɦɚ ɫɬɚɜɨɜɟ
ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ,
2)
ɞɚ ɦɢɲʂɟʃɚ ɢ ɩɪɢʁɟɞɥɨɝɟ ɫɢɧɞɢɤɚɬɚ ɪɚɡɦɨɬɪɢ ɩɪɢʁɟ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɟ ɨɞ
ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɢ ɞɚ ɫɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ʃɢɯ
ɨɩɪɟɞɢʁɟɥɢ ɢ
Ɂ) ɞɚ ɫɢɧɞɢɤɚɬɭ ɭɪɭɱɭʁɟ ɩɨɡɢɜɟ ɡɚ ɫɚɫɬɚɧɤɟ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɨ ɩɪɚɜɢɦɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ.
ɑɥɚɧ 30.

ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɨɛɟɡɛʁɟɻɭʁɟ ɫɢɧɞɢɤɚɬɭ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ʃɟɝɨɜɨ ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ, ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ
ɨɦɨɝɭʄɢ:
1)ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɭɫɥɭɝɟ,
2)ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɫɢɧɞɢɤɚɥɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɢ
3)ɧɚɤɧɚɞɭ ɩɥɚɬɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɩɥɚɬɭ, ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɭ ɢɥɢ ɩɨɜʁɟɪɟɧɢɤɭ ɫɢɧɞɢɤɚɬɚ ɤɨɞ
ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɭ ɜɢɫɢɧɢ ɨɞ:
1. 10% ɚɤɨ ɫɢɧɞɢɤɚɬ ɢɦɚ ɞɨ 100 ɱɥɚɧɨɜɚ,
2. 12,5 % ɚɤɨ ɫɢɧɞɢɤɚɬ ɢɦɚ ɩɪɟɤɨ 100 ɞɨ 200 ɱɥɚɧɨɜɚ ɢ
3. 15% ɚɤɨ ɫɢɧɞɢɤɚɬ ɢɦɚ ɩɪɟɤɨ 200 ɱɥɚɧɨɜɚ.
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ɑɥɚɧ 31.
(1)
ɋɢɧɞɢɤɚɥɧɨɝ ɩɪɟɞɫɚɜɧɢɤɚ, ɡɛɨɝ ʃɟɝɨɜɟ ɫɢɧɞɢɤɚɥɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɚɤɨ ɞʁɟɥɭʁɟ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɜɚɠɟʄɢɦ ɡɚɤɨɧɢɦɚ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭɝɨɜɨɪɢɦɚ ɢ ɨɩɲɬɢɦ ɚɤɬɢɦɚ, ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɛɟɡ
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ ɫɢɧɞɢɤɚɬɚ ɪɚɫɩɨɪɟɞɢɬɢ ɧɚ ɞɪɭɝɨ ɪɚɞɧɨ ɦʁɟɫɬɨ, ɧɢɬɢ ɭɩɭɬɢɬɢ
ɧɚ ɪɚɞ ɤɨɞ ɞɪɭɝɨɝ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ.
(2)
Ɂɛɨɝ ɫɢɧɞɢɤɚɥɧɨɝ ɞʁɟɥɨɜɚʃɚ, ɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɢɧɞɢɤɚɥɧɨɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ, ɛɟɡ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ ɫɢɧɞɢɤɚɬɚ ɤɨʁɟɦ ɩɪɢɩɚɞɚ, ɫɦɚʃɢɬɢ ɩɥɚɬɭ,
ɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ʃɟɝɚ ɩɨɤɪɟɧɭɝɢ ɞɢɫɰɢɥɥɢɧɫɤɢ ɩɨɫɬɭɩɚɤ, ɢɥɢ ɝɚ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɧɚɱɢɧ ɞɨɜɟɫɬɢ ɭ
ɧɟɭɝɨɞɚɧ ɢɥɢ ɩɨɞɪɟɻɟɧ ɩɨɥɨɠɚʁ.
(3)
ɉɪɚɜɨ ɢɡ ɫɬɚɜɚ 1. ɢ 2. ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɬɪɚʁɟ ɡɚ ɜɪɢʁɟɦɟ ɨɛɚɜʂɚʃɚ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɢ
ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɧɚɤɨɧ ɢɫɬɟɤɚ ɮɭɧɤɰɢʁɟ,
(4)
ɋɢɧɞɢɤɚɥɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ ɫɭ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɢ
ɫɢɧɞɢɤɚɬɚ ɧɚ ɜɢɲɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɜɨʁɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢ, ɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢ ɫɭ
ɤɨɞ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ.
ɑɥɚɧ 32.

(1)

ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɫɢɧɞɢɤɚɬɚ ɦɨɪɚ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢɬɢ ɨɞɫɭɫɬɜɨɜɚʃɟ ɫɚ ɩɨɫɥɚ ɪɚɞɢ

ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚʃɚ ɫɢɧɞɢɤɚɥɧɢɦ ɫɚɫɬɚɧɰɢɦɚ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɦɚ, ɫʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɢ ɤɨɧɝɪɟɫɢɦɚ ɢ
ɪɚɞɢ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɚ ɧɚ ɤɭɪɫɟɜɢɦɚ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɢɦɚ, ɞɨ ɫɟɞɚɦ ɪɚɞɧɢɯ ɞɚɧɚ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɝɨɞɢɧɢ.
(2)
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɫɢɧɞɢɤɚɬɚ ɨɛɟɡɛʁɟɻɭʁɟ ɫɟ ɩɪɢɫɬɭɩ ɫɜɢɦ ɪɚɞɧɢɦ ɦʁɟɫɬɢɦɚ
ɤɨɞ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ, ɤɚɞɚ ʁɟ ɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ʃɢɯɨɜɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ.
(3)
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɟ ɭɛɢɪɚʃɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɤɨʁɟ ɫɢɧɞɢɤɚɬ ɡɚ ɬɨ ɨɜɥɚɫɬɢ ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɨɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɭ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ.
(4)

ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɫɢɧɞɢɤɚɬɚ ɞɨɡɜʂɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɢɫɬɢɱɭ ɨɛɚɜʁɟɲɬɟʃɚ ɫɢɧɞɢɤɚɬɚ ɭ

ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɧɚ ɦʁɟɫɬɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦ.
(5)
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɫɢɧɞɢɤɚɬɚ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɫɟ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɧɚʁɦɚʃɟ ɞɜɚ ɫɚɬɚ
ɦʁɟɫɟɱɧɨ ɭ ɬɨɤɭ ɪɚɞɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɡɚ ɫɚɫɬɚɧɤɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɢɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɢ ɞɜɚ ɫɚɬɚ
ɦʁɟɫɟɱɧɨ ɡɚ ɨɫɬɚɥɟ ɫɢɧɞɢɤɚɥɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.
(6)
ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɫɢɧɞɢɤɚɬɚ ɞɨɡɜɨɥɢ ɞɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ
ɞɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ, ɛɢɥɬɟɧɟ, ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɟ, ɥɟɬɤɟ ɢ ɞɪɭɝɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɢɧɞɢɤɚɬɚ.
(7)
ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɨɛɟɡɛɢʁɟɞɢ ɫɥɨɛɨɞɚɧ ɩɪɢɫɬɭɩ ɜɚʃɫɤɢɦ
ɫɢɧɞɢɤɚɥɧɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɫɢɧɞɢɤɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɭ ɤɨɞ ʃɟɝɚ, ɫ ɬɢɦ ɞɚ
ɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫʁɟɬɟ ɛɭɞɭ ɪɚɧɢʁɟ ɧɚʁɚɜʂɟɧɟ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɭ.
(8)
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɧɞɢɤɚɬɚ ɜɪɲɟ ɫɟ ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɟ ɢɞɭ ɧɚ ɲɬɟɬɭ ɪɟɞɨɜɧɨɝ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ ɢ ɪɚɞɧɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ.
ɑɥɚɧ 33.
ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɨɛɟɡɛɢʁɟɞɢ ɨɛɪɚɱɭɧ ɢ ɭɩɥɚɬɭ ɫɢɧɞɢɤɚɥɧɟ ɱɥɚɧɚɪɢɧɟ
ɨɛɭɫɬɚɜɨɦ ɢɡɧɨɫɚ ɱɥɚɧɚɪɢɧɟ ɢɡ ɩɥɚɬɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ - ɱɥɚɧɨɜɚ ɫɢɧɞɢɤɚɬɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɜɚɤɟ
ɢɫɩɥɚɬɟ ɩɥɚɬɚ, ɚ ɩɪɟɦɚ ɨɞɥɭɰɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ.
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ɏ - ɉɊȺȼɈ ɇȺ ɒɌɊȺȳɄ
ɑɥɚɧ 34.
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɭ ɨɜɨʁ ɞʁɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɲɬɪɚʁɤ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɲɬɪɚʁɤɭ, ɢ
ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ.

XI - ɉɊȿɅȺɁɇȿ ɂ ɁȺȼɊɒɇȿ ɈȾɊȿȾȻȿ
ɑɥɚɧ 35.
ɉɨɫɥɨɞɚɜɚɰ ɫɟ ɨɛɚɜɟɡɭʁɟ ɞɚ ʄɟ ɩɨɫɥɢʁɟ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɚ ɨɜɨɝ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ,
ɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ 90 ɞɚɧɚ, ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɟ ɭɫɤɥɚɞɢɬɢ ɫɜɚ ɨɩɲɬɚ ɩɪɚɜɧɚ ɚɤɬɚ ɢɡ
ɨɛɥɚɫɝɢ ɪɚɞɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ.
ɑɥɚɧ 36.
(1)
ɍ ɰɢʂɭ ɩɪɚʄɟʃɚ, ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɢ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɨɜɨɝ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ ɢ
ɭɝɜɪɻɢɜɚʃɚ ɩɪɢʁɟɞɥɨɝɚ ɰɢʁɟɧɟ ɪɚɞɚ ɤɨʁɚ ɫɥɭɠɢ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɥɚɬɟ,
ɭɱɟɫɧɢɰɢ ɨɜɨɝ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ Ʉɨɦɢɫɢʁɭ, ɭ ɤɨʁɭ ɭɥɚɡɟ ɩɨ ɬɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɭɝɨɜɨɪɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ.
(2)
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɞɨɧɨɫɢ ɡɚɤʂɭɱɤɟ ɤɨɧɫɟɧɡɭɫɨɦ, ɲɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚ ɞɚ ʁɟ ɡɚ
ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɡɚɤʂɭɱɤɚ ɝɥɚɫɚɥɚ ɜɟʄɢɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɫɜɚɤɟ ɭɝɨɜɨɪɧɟ ɫɬɪɚɧɟ.
(Ɂ) Ɂɚɤʂɭɱɰɢ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɫɭ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢ ɡɚ ɭɝɨɜɨɪɧɟ ɫɬɪɚɧɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɧɟɤɨ ɨɞ ɭɱɟɫɧɢɤɚ
ɧɟ ɨɫɩɨɪɢ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɨɫɚɦ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɡɚɤʂɭɱɤɚ.
ɑɥɚɧ 37.
ɍɝɨɜɨɪɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɨɜɚʁ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɭɝɨɜɨɪ ɦɨɝɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦɧɨ ɢɡɦʁɟɧɢɬɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɢ ɩɨ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɩɨ ɤɨɦɟ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɟɧ.
ɑɥɚɧ 38.
Ɉɜɚʁ Ʉɨɥɟɤɝɢɜɧɢ ɭɝɨɜɨɪ ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɦ ɤɚɞɚ ɝɚ ɭ ɢɫɬɨɜʁɟɬɧɨɦ ɬɟɤɫɬɭ
ɩɨɬɩɢɲɭ ɡɚɫɬɭɩɧɢɰɢ ɭɝɨɜɨɪɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ, ɚ ɩɪɢɦʁɟʃɢɜɚʄɟ ɫɟ ɩɨɱɟɜ ɨɞ ɫɬɭɩɚʃɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ
ɤɨɥɟɤɪɢɜɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ.
ɑɥɚɧ 39.
Ɉɜɚʁ Ʉɨɥɟɤɝɢɜɧɢ ɭɝɨɜɨɪ ɪɟɝɢɫɬɪɭʁɟ ɫɟ ɤɨɞ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɪɚɞɚ.

ɑɥɚɧ 40.
ɋɬɭɩɚʃɟɦ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɨɜɨɝ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɞɚ ɜɚɠɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɭɝɨɜɨɪ
ɡɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɟ ɭ ɨɪɝɚɧɢɦɚ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ („ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ", ɛɪ. 5/18,
19/18 ɢ 26/18).
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ɑɥɚɧ 41.
Ɉɜɚʁ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɭɝɨɜɨɪ ɫɬɭɩɚ ɧɚ ɫɧɚɝɭ ɨɫɦɨɝ ɞɚɧɚ ɨɞ ɞɚɧɚ ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɭ
“ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɝɥɚɫɧɢɤɭ Ƚɪɚɞɚ Ȼɢʁɟʂɢɧɚ“.

Ȼɪɨʁ:12/21
Ⱦɚɬɭɦ: 08.03.2021

ɋɂɇȾɂɄȺɅɇȺ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ɐɜɢʁɟɬɚ ȳɨɰɢʄ, ɫ.ɪ.

Ȼɪɨʁ:02-020-3/21
Ⱦɚɬɭɦ: 08.03.2021

ɁȺ ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ
ȽɊȺȾɈɇȺɑȿɅɇɂɄ
ȽɊȺȾȺ ȻɂȳȿȴɂɇȺ
ȴɭɛɢɲɚ ɉɟɬɪɨɜɢʄ, ɫ.ɪ.
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6
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИK: Секретар Скупштине Града Бијељинa
ИЗДАВАЧ: Скупштина Града Бијељина - Стручна служба Скупштине Града,
Трг Краља Петра I Карађорђевића
ШТАМПА: “Мојић” ДОО
Павловића Пут 14, Бијељина
055 418 000
ТИРАЖ: 100 примјерака

