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СМЕДЕРЕВО, 22. СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
89.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
34/2010-Одлука УС и 54/2011),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНИМ 24.
АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ
I
Потврђују се мандати одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним
24. априла 2016. године, и то:
1. Љубиши Живковићу, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
2. Бориславки Лучић, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
3. Елвису Весељију, са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује;
4. Живку Кокановићу, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;
5. Срђану Стефановићу, са Изборне листе Александар
Вучић – Србија побеђује;

ка УС и 54/2011), Изборна комисија је спровела прописани
поступак и Скупштини града Смедерева доставила Извештај о додели одборничких мандата.
Како је Законом о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС
и 54/2011) утврђено да о потврђивању мандата одборника,
на основу извештаја Верификационог одбора Скупштина
одлучује јавним гласањем, то је Скупштина образовала
Верификациони одбор за потврђивање мандата од 3 члана
која су предложиле три изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини града.
Након образовања Верификационог одбора, кандидати
за одборнике су предали Одбору своја уверења о избору.
Верификациони одбор је на основу Извештаја Изборне
комисије утврдио да су подаци из уверења о избору сваког
одборника истоветни са подацима из Извештаја Изборне
комисије и о томе поднео извештај Скупштини града у писаном облику.
О потврђивању мандата одборника, на основу извештаја Верификационог одбора, Скупштина је одлучила јавним
гласањем.
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву
овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења Решења.
Број 02-155/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе града Смедерева.
Образложење
На 2. седници Скупштине града Смедерева одржаној
24. јуна 2016. године, одборницима др Јасни Аврамовић,
Бојану Теофиловићу, Мирку Ђурићу, Јасмини Војиновић
и Браниславу Дробњаковићу изабранима са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује престао је одборнички мандат пре истека времена на које су изабрани, због
преузимања посла, односно функције које су, у складу са
законом, неспојиве са функцијом одборника.
Дана 28. јуна 2016. године Изборној комисији за избор
одборника Скупштине града Смедерева од стране секретара Скупштине града Смедерева упућено је обавештење да
је наведеним одборницима престао одборнички мандат.
У складу са Законом о локалним изборима („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-Одлу-

90.
На основу члана 32. став 1. тачака 1. и 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 108. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Приступа се промени Статута града Смедерева.
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22. септембар 2016. године

Члан 2.

ОД Л У КУ

Образује се Комисија за израду Нацрта одлуке о изменама Статута града Смедерева, у следећем саставу:
- за председника
Богољуб Спасојевић, дипломирани правник
- за чланове
1. Милица Врачар, дипломирани правник
2. Весна Ж. Стојановић, дипломирани правник
3. Горан Милентијевић, дипломирани правник

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ

Члан 3.
Задатак Комисије из члана 2. ове Одлуке је да изради
Нацрт одлуке о изменама Статута града Смедерева, у року
од 8 дана од дана доношења ове Одлуке.
Члан 4.
Комисија из члана 2. ове Одлуке, Одлуком о изменама
Статута града Смедерева извршиће измену члана 44. став 1.
Статута града Смедерева у смислу повећања броја чланова
Градског већа које бира Скупштина града, са 9 на 11.
Члан 5.
Нацрт одлуке о изменама Статута града Смедерева доставља се Градском већу града Смедерева ради утврђивања
Предлога одлуке и исти доставља Скупштини града Смедерева на усвајање.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 110-6/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

91.
На основу члана 32. став 1. тачка 2., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије”, број 129/2007 и 83/2014 – др.
закон), чланова 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије”, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон и 103/2015), чланова
2., 3. и 5. Правилника о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава и корисника средстава организација за обавезно
социјално осигурање и буџетских фондова („Службени
гласник Републике Србије“, број 18/2015), члана 19. став 1.
тачка 2. и члана 77. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе

Члан 1.
Завршни рачун буџета града Смедерева садржи:
- Биланс стања (Образац 1)
- Биланс прихода и расхода (Образац 2)
- Извештај о капиталним издацима и примањима (Образац 3)
- Извештај о новчаним токовима (Образац 4)
- Извештај о извршењу буџета (Образац 5)
- Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2015.
годину
- Образложење одступања између одобрених средстава
Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину и извршења
- Извештај о примљеним донацијама и кредитима,
домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у
2015. години
- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве за 2015. годину
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2015.
године.
Члан 2.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени
текући расходи и издаци у Завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2015. годину износе у динарима:
I

II

Кориговани приливи за
примљена средства у обрачуну (Ознака ОП у Обрасцу 4437)

2.995.327 хиљада динара

Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну (Ознака ОП у Обрасцу 4439)
2.966.769 хиљада динара
				
Члан 3.

У Билансу стања у периоду од 1. јануара 2015. до 31.
децембра 2015. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 9.074.840 хиљада динара и укупна пасива
у износу од 9.074.840 хиљада динара. Структура активе и
пасиве на одговарајућим синтетичким контима дата је по
следећим класама и износима:
000000-Нефинансијска имовина у износу од 7.073.846
хиљада динара
100000-Финансијска имовина у износу од 2.000.994 хиљада динара
200000-Обавезе у износу од 2.913.602 хиљада динара
300000-Капитал, утврђивање резултата пословања и
ванбилансна евиденција у износу од 6.161.238 хиљада
динара.
Члан 4.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара
2015. до 31. децембра 2015. године (Образац 2) утврђени су:
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(у хиљ. динара)

1. Укупно остварени текући приходи и
примања од продаје нефинансијске имовине
2. Укупно извршени текући расходи и
издаци за набавку нефинансијске имовине
3. Мањак прихода и примања – буџетски
дефицит (ред.бр.1-ред.бр.2)

2.697.084
2.816.792
119.708

Структура текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину, утврђивање резултата пословања на
одговарајућим синтетичким контима дата је по следећим
класама и износима:
700000 + 800000 - Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.697.084 хиљаде динара
400000 + 500000-Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 2.816.792 хиљаде динара
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит у износу од 119.708 хиљада динара.
Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у
периоду од 1. јануара 2015. до 31. децембра 2015. године
(Образац 3) утврђени су укупни извори финансирања и
укупни издаци на одговарајућим синтетичким контима, а
по следећим класама и износима:
800000 + 900000 - Примања од продаје нефинансијске
имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 529.423 хиљаде динара
500000 + 600000 - Издаци за нефинансијску имовину и
издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 627.525 хиљада динара
- Мањак примања у износу од 98.102 хиљаде динара
(Ознака ОП у Обрасцу 3163).
Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара 2015. до 31. децембра 2015. године (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи и укупни новчани одливи и
салдо готовине на крају године на одговарајућим синтетичким контима, а по следећим класама и износима:
700000-Текући приходи у износу од 2.465.904 хиљаде
динара
800000-Примања од продаје нефинансијске имовине у
износу од 231.180 хиљада динара
900000-Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине у износу од 298.243 хиљаде динара
400000-Текући расходи у износу од 2.324.563 хиљаде
динара
500000-Издаци за нефинансијску имовину у износу од
492.229 хиљада динарa
600000-Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 135.296 хиљада динара
-Салдо готовине на крају године у износу од 80.656 хиљада динара (ознака ОП у Обрасцу 4442).
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Члан 7.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара
2015. до 31. децембра 2015. године (Образац 5) утврђена је
укупна разлика између примљених и утрошених средстава, односно између укупних прихода и примања и укупних
расхода и издатака по нивоима финансирања из Републике,
града, основне организације обавезног социјалног осигурања, донација и осталих извора:
- Текући приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине у износу од 2.697.084 хиљаде динара
- Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у
износу од 2.816.792 хиљаде динара
- Мањак прихода и примања - буџетски дефицит у износу од 119.708 хиљаде динара (ознака ОП 5439)
- Примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 298.243 хиљаде динара
- Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине у износу од 135.296 хиљада динара
- Вишак примања у износу од 162.947 хиљада динара
(ознака ОП 5442)
- Вишак новчаних прилива у износу од 43.239 хиљада
динара (ознака ОП 5444)
Члан 8.
Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2015. годину је и Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2015. годину са образложењем сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава
и извршења.
Члан 9.
Стање на рачуну буџета града Смедерева на дан
31.12.2015. године износило је 57.866.105,68 динара. Средства у износу од 186.699.310,70 динара наменски су опредељена:
- средства градског самодоприноса остварена по истеку Одлуке у износу од 14.109.069,32 динара;
- средства самодоприноса остварена по истеку одлука
у сеоским месним заједницама у износу од 1.410.774,82
динара;
- наменска средства самодоприноса из прихода лица
која се баве самосталном делатношћу у износу од
882,00 динара;
- за расподелу сеоског самодоприноса оствареног од зарада у износу од 13.475.837,98 динара;
- средства остварена од закупа пољопривредног земљишта и од промене намене земљишта у износу од
31.233.152,06 динара;
- средства пренета са рачуна Фонда за солидарну стамбену изградњу Смедерево у износу од 11.595.970,12
динара;
- наменска средства за изградњу фекалне канализације
у Горанској улици остварена од игара на срећу у износу
од 801.346,19 динара;
- наменска средства за модернизацију опремљености
локалне самоуправе остварена од игара на срећу у износу од 57.648.12 динара;
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- средства остварена од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје у износу од 30.356.992,37 динара;
- средства остварена од накнаде за коришћење шума и
шумског земљишта у износу од 256.671,33 динара;
- Центар за културу Смедерево од Министарства културе и информисања за пројекат e-SD kultura износ од
80.000,00 динара;
-Музеј у Смедереву од Министарства културе и информисања за пројекат осавремењивање збирке градске галерије износ од 1.000.000,00 динара
- Музеј у Смедереву – финансирање реконструкције
сталне поставке у износу од 39.686,94 динара;
- средства за Колективни центар „Ора Сартид“ Радинац-Раља у износу од 3.453.525,44 динара;
-за уклањање објеката без грађевинске дозволе од
Министарства грађевинарства износ од 1.727.440,00
динара;
- средства од Фонда за заштиту животне средине за суфинансирање уклањања дивље депоније „Дуго поље“ у
Радинцу и уређење локације у износу од 21.786.025,00
динара;
- средства Комесаријата за избеглице у износу од
1.667.262,95 динара, а односе се на побољшање услова
становања породица интерно расељених лица-грађевински материјал;
-новчани прилози за помоћ и ублажавање насталих
последица и накнаду трошкова услед елементарних
непогода – поплава у мају 2014. године у износу од
4.220.865,76 динара;
-за изградњу пристана за туристичке бродове од Министарства туризма износ од 20.000.000,00 динара;
-од посебне накнаде за заштиту животне средине,
накнаде од емисије SO2,NO2 и др.накнада износ од
24.764.056,88 динара;
-уплаћен депозит за закуп пословног простора у износу
од 912.369,52 динара и
-уплаћен депозит за закуп пољопривредног земљишта у
износу од 3.749.733,90 динара.
Члан 10.
Одлуку о завршном рачуну буџета града Смедерева за
2015. годину доставити Министарству финансија Републике Србије - Управи за трезор.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 400-3452/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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92.
На основу члана 47. ставова 2. и 3. члана 63. став 1.
Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014,
68/2015 – др. закон и 103/2015), члана 32. став 1. тачка 2., а
у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007
и 83/2014 - др. закон) и члана 19. став 1. тачка 2. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
2/2015 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Смедерева за 2016. годину
(„Службени лист града Смедерева”, број 9/2015 и 1/2016),
члан 1. мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета града Смедерева за 2016.
годину процењују се у укупном износу од 3.657.560.469
динара, и то средства буџета града Смедерева у износу од
3.478.800.000 динара и средства из сопствених и других
прихода у износу од 178.760.469 динара.“.
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Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
"Приходи и расходи буџета града Смедерева за 2016. годину, примања по основу продаје
нефинансијске имовине, примања од задуживања, издаци и отплата дуга са обрачуном суфицитадефицита и са рачуном финансирања утврђени су у следећим износима и то:
Опис

Износ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)

3,310,683,894

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:

2,720,272,425

- буџетска средства

2,720,272,425

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)

590,411,469

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)

3,281,900,000

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:

2,714,822,062

- текући буџетски расходи

2,714,822,062

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:

567,077,938

- текући буџетски издаци

567,077,938

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)
категорија 62

28,783,894
1,400,000

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219,
9227, 9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)

27,383,894

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
Примања од задуживања (категорија 91)
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга (61)

110,250,000
57,866,106
195,500,000

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних
политика (део 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

-27,383,894

В. СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

178,760,469
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Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
"Буџетски суфицит у износу од 28.783.894 динара је разлика између укупног износа прихода и
примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за
набавку нефинансијске имовине. Укупан фискални суфицит износи 27.383.894 динара."
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета и средства из сопствених и других прихода индиректних
корисника буџета града Смедерева процењују се у следећим износима, по годинама и то:

Процена за 2016. годину
Екон. ВРСТЕ ПРИХОДА
Клас
И ПРИМАЊА

1

2

Средства из
буџета
3

Процена за 2017. годину Процена за 2018. годину

Сопствени
Сопствени
Сопствен
Средства из
Средства из
и други
и други
и и други
буџета
буџета
приходи
приходи
приходи
4
5
6
7
8

Пренета новчана
средства буџета из
претходних година
Пренета новчана
321 средства буџета из
57,866,106
30,847,000
30,000,000
претходних година
7 Текући приходи
2,720,272,425 171,060,469 2,817,784,000 72,110,958 2,991,255,000 77,524,054
Порези на доходак,
711 добит и капиталне
1,371,028,500
70,000
1,386,726,000
1,427,000,000
добитке
712 Порез на фонд зарада
10,000
10,000
10,000
3

713 Порез на имовину
Порез на добра и
714
услуге
716 Други порези
Донације од
732 међународних
организација
Трансфери од других
733
нивоа власти
741 Приходи од имовине
Приходи од продаје
добара и услуга
Новчане казне и
743 одузета имовинска
корист
Добровољни
трансфери од
744
физичких и правних
лица
742

377,403,500

395,000,000

425,000,000

92,729,000

92,000,000

85,000,000

63,000,000

75,000,000

75,000,000

7,262,576

300,000

433,106,301

32,257,598

87,924,848
247,769,700

35,331,358

74,001,000
130,226,991

21,493,000

4,000,000

456,751,000

301,721,000

4,792,000

38,712,494

69,000,000
32,119,600

15,642,000

505,880

550,255,000

325,000,000

33,651,560

25,000,000

160,000

4,900,000

160,000
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745
771

772

8

9

9114

9216
8+9
7+8
+9
3+7
+8+
9

Мешовити и
неодређени приходи
Меморандумске
ставке за
рефундацију расхода
Меморандумске
ставке за
рефундацију расхода
из претходне године
Примања од
продаје
нефинансијске
имовине
Примања од
задуживања и
продаје
финансијске
имовине
Примања од
задуживања од
пословних банака у
земљи у корист
нивоа градова
Примања од отплате
кредита датих
физичким лицима и
домаћинствима у
земљи
СВЕГА ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА,
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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10,200,000

1,200,000

13,391,000

2,345,000

6,500,000

1,750,000

2,000,000

2,390,000
4,500,000

1,000,000

1,700,000

5,000,000

1,000,000

590,411,469

1,700,000

21,531,000

1,700,000

5,000,000

1,700,000

110,250,000

6,000,000

6,000,000

0

6,000,000

0

6,000,000

6,000,000

7,700,000

27,531,000

110,250,000

700,661,469

6,000,000
1,700,000

11,000,000

1,700,000

3,420,933,894 178,760,469 2,845,315,000 73,810,958 3,002,255,000 79,224,054

3,478,800,000 178,760,469 2,876,162,000 73,810,958 3,032,255,000 79,224,054
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Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци буџета града Смедерева и средства из сопствених и других прихода
индиректних корисника буџета града Смедерева утврђују се у следећим износима, по годинама и то:
Економска
kласификација
1

ВРСТЕ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
2

41
42

Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба

44

Отплата камата и пратећи
трошкови задуживања
Субвенције

45

План за 2016.
годину
3

План за 2017.
годину
4

План за 2018.
годину
5

625,346,847

664,508,000

727,977,000

1,033,288,505

794,330,000

759,700,000

64,750,000

55,971,000

49,971,000

157,200,000

65,245,000

65,000,000

46

Трансфери осталим нивоима
власти

484,882,847

539,226,000

557,000,000

47

Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Остали расходи
Средства резерве

153,776,720

91,459,000

97,000,000

179,577,143

95,286,000

98,000,000

16,000,000

20,000,000

27,000,000

Издаци за нефинансијску
имовину
Издаци за отплату главнице

567,077,938

363,420,000

485,035,000

195,500,000

186,717,000

165,572,000

3,478,800,000

2,876,162,000

3,032,255,000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ИЗ СОПСТВЕНИХ И ДРУГИХ
ПРИХОДА

178,760,469

73,810,958

79,224,054

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

3,657,560,469

2,949,972,958

3,111,479,054

48
499
5
6
620
4+5+6

4+5+6
Сред.инд.
корисн.

Набавка финансијске имовине
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1,400,000
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Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета града Смедерева и расходи и издаци из сопствених и других прихода
индиректних корисника буџета града Смедерева, по економској класификацији, утврђени су и
распоређени у следећим износима:
Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1

2

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410
411
412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури (превоз)

414
415
416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

426

Материјал

440

ОТПЛАТА КАМАТА

441

Отплата домаћих камата;

444

Пратећи трошкови задуживања

450

СУБВЕНЦИЈЕ

4511
4512

Средства из
буџета
3

Структура
%
4

Средства из
осталих
извора

Укупна јавна
средства

5

6

2,714,822,062

78.0%

170,794,389

2,885,616,451

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

625,346,847

18.0%

52,238,759

677,585,606

Плате и додаци запослених

489,084,632

14.1%

31,659,845

520,744,477

87,546,152

2.5%

5,665,002

93,211,154

5,878,980

0.2%

3,547,000

9,425,980

Социјална давања запосленима

28,004,908

0.8%

10,764,054

38,768,962

Накнаде за запослене

10,514,600

0.3%

350,000

10,864,600

4,317,575

0.1%

252,858

4,570,433

104,198,118

1,137,486,623

22,895,260

284,263,969

4,277,000

8,982,000

12,280,347

90,514,028

22,328,539

143,540,899

14,697,000

537,408,611

27,719,972

72,777,116

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

465

Остале донације, дотације и трансфери

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

481

Дотације невладиним организацијама;

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

483

Новчане казне и пенали по решењу судова;

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода или других природних узрока;

1,033,288,505
261,368,709
4,705,000
78,233,681
121,212,360
522,711,611
45,057,144
64,750,000
54,750,000
10,000,000
157,200,000
128,400,000
28,800,000
484,882,847
383,680,326
3,471,624
44,600,010
53,130,887
153,776,720
153,776,720
179,577,143
88,292,053
63,562,880
12,700,000
1,822,210

29.7%
7.5%
0.1%
2.2%
3.5%
15.0%
1.3%
1.9%

-

1.6%

-

0.3%

-

4.5%

4,900,000

162,100,000

4,900,000

133,300,000

-

28,800,000

5,891,312

490,774,159

3.7%
0.8%
13.9%
11.0%

-

0.1%

-

1.3%

-

1.5%

5,891,312

4.4%

-

4.4%

-

5.2%
2.5%
1.8%
0.4%
0.1%

64,750,000
54,750,000
10,000,000

383,680,326
3,471,624
44,600,010
59,022,199
153,776,720
153,776,720

3,566,200

183,143,343

2,691,000

90,983,053

860,200

64,423,080

10,000

12,700,000
1,832,210
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485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

49911

Стална резерва

49912

Текућа резерва

0.4%

13,200,000
16,000,000
6,000,000
10,000,000

-

0.2%

-

0.3%

-

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

511

Зграде и грађевински објекти;

512

Машине и опрема;

513

Остале некретнине и опрема;

515

Нематеријална имовина

520

ЗАЛИХЕ

-

0.0%

523

Залихе робе за даљу продају

-

0.0%

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

541

Земљиште;

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

620

Набавка финансијске имовине

6219

Набавка домаћих акција и осталог капитала

16.3%

567,077,938

16.2%

565,077,938

14.9%

517,707,244

1.2%

42,860,694
-

0.0%
0.1%

4,510,000

13,205,000
16,000,000
6,000,000
10,000,000

7,966,080

575,044,018

6,666,080

571,744,018

2,689,080

520,396,324

3,747,000

46,607,694

50,000

50,000

180,000

4,690,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

0.1%

-

0.1%

-

5.6%

-

5.6%

-

1,400,000

0.0%

-

1,400,000

1,400,000

0.0%

-

1,400,000

178,760,469

3,657,560,469

2,000,000
2,000,000
195,500,000
195,500,000

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

5,000

0.5%

3,478,800,000

100.0%

2,000,000
2,000,000
195,500,000
195,500,000

Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета града Смедерева и расходи и издаци из сопствених и других прихода
индиректних корисника буџета града Смедерева, по функционалној класификацији, утврђени су и
распоређени у следећим износима:
Функциje

Функционална класификација

Средства из
буџета

Структура
%

Средства
из осталих
извора

Укупна
јавна
средства

1

2

3

4

5

6

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

237,943,489

6.8%

827,880

238,771,369

040

Породица и деца;

7,093,443

0.2%

827,880

7,921,323

070

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту;

73,213,700

2.1%

-

73,213,700

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

157,636,346

4.5%

-

157,636,346

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

943,257,599

27.1%

22,828,532

966,086,131

111

Извршни и законодавни органи

61,642,437

1.8%

-

61,642,437

112

Финансијски и фискални послови

274,650,000

7.9%

-

274,650,000

130

Опште услуге;

469,143,020

13.5%

-

469,143,020

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

137,822,142

4.0%

22,828,532

160,650,674

200

ОДБРАНА

7,237,210

0.208%

-

7,237,210

220

Цивилна одбрана

7,237,210

0.208%

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

75,821,796

2.2%

-

330

Судови;

27,721,796

0.8%

-

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

1.4%

-

48,100,000

7,237,210
75,821,796
27,721,796
48,100,000
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400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

601,058,573

17.3%

12,500,000

421

Пољопривреда

217,081,000

6.2%

6,000,000

436

Остала енергија

2,000,000

0.1%

-

451

Друмски саобраћај

326,878,620

9.4%

-

452

Водени саобраћај

20,803,624

0.6%

-

473

Туризам

16,795,329

0.5%

490

Економски послови некласификовани на другом месту

17,500,000

0.5%

-

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

239,362,165

6.9%

-

510

Управљање отпадом;

172,186,025

4.9%

-

520

Управљање отпадним водама;

16,100,000

0.5%

-

530

Смањење загађености;

19,763,800

0.6%

-

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

0.9%

-

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

14.6%

-

620

Развој заједнице;

11.5%

-

630

Водоснабдевање;

0.5%

-

640

Улична расвета;

2.4%

-

660

Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

0.2%

-

700

ЗДРАВСТВО

0.9%

-

720

Ванболничке услуге;

0.9%

-

721

Опште медицинске услуге

0.0%

-

760

Здравство некласификовано на другом месту.

0.0%

-

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

810

Услуге рекреације и спорта;

820

Услуге културе;

830

Услуге емитовања и штампања;

860

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту

900

ОБРАЗОВАЊЕ

911

Предшколско образовање

912

Основно образовање

920

Средње образовање;

950

Образовање које није дефинисано нивоом;
УКУПНО

31,312,340
509,414,725
401,239,725
18,200,000
84,675,000
5,300,000
30,500,010
29,600,010
800,000
100,000
289,321,640
97,203,000
183,868,640
5,000,000
3,250,000
544,882,793
215,709,384
222,793,000
89,921,000
16,459,409
3,478,800,000

8.3%
2.8%
5.3%

6,500,000

27,592,900
27,592,900

0.1%

-

0.1%

-

15.7%
6.2%

2,000,000
326,878,620
20,803,624
23,295,329
17,500,000
239,362,165
172,186,025
16,100,000
19,763,800
31,312,340
509,414,725
401,239,725
18,200,000
84,675,000
5,300,000
30,500,010
29,600,010
800,000
100,000
316,914,540
97,203,000
211,461,540
5,000,000
3,250,000
659,893,950

110,747,157

326,456,541

-

2.6%

-

100.0%

223,081,000

115,011,157

6.4%

0.5%

613,558,573

222,793,000
89,921,000

4,264,000

20,723,409

178,760,469

3,657,560,469
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Члан 8.
Члан 8. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета града Смедерева и расходи и издаци из сопствених и других прихода
индиректних корисника буџета града Смедерева, по програмској класификацији, утврђени су и
распоређени у следећим износима:
Шифра
Прогр Програмска
ам
активност/
Пројекат
1
2
1101
1101-0001
1101-0002
0601
0601-0001
0601-0002
0601-0003
0601-0004
0601-0007
0601-0008
0601-0009
0601-0010
0601-0012
0601-0014
1501
1501-0002
1501-0003
1501-П1
1502
1502-0001
1502-П1
0101
0101-0001
0101-0002
0101-П1
0401
0401-0001
0401-0002
0401-0003
0401-0004
0701
0701-0001
0701-0002
2001
2001-0001
2002
2002-0001

Назив

Средства из
буџета

Структура %

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

3

4

5

6

7

Програм 1. Локални развој и просторно
планирање
Стратешко, просторно и урбанистичко
планирање
Уређивање грађевинског земљишта
Програм 2. Комунална делатност
Водоснабдевање
Управљање отпадним водама
Одржавање депонија
Даљинско грејање
Уређивање, одржавање и коришћење пијацa
Јавна хигијена
Уређење и одржавање зеленила
Јавна расвета
Одржавање стамбених зграда
Остале комуналне услуге
Програм 3. Локални економски развој
Унапређење привредног амбијента
Подстицаји за развој предузетништва
Пројекат:Млади у производњи воћарских
производа
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма
Пројекат:Промоција туризма града Смедерева
Програм 5. Развој пољопривреде
Унапређење услова за пољопривредну
делатност
Подстицаји пољопривредној производњи
Пројекат - Израда пројектно техничке
документације за изградњу система за
наводњавање јужног дела територије града
Смедерева
Програм 6. Заштита животне средине
Управљање заштитом животне средине и
природних вредности
Управљање комуналним отпадом
Праћење квалитета елемената животне средине
Заштита природних вредности и унапређење
подручја са природним својствима
Програм 7. Путна инфраструктура
Управљање саобраћајном инфраструктуром
Одржавање путева
Програм 8. Предшколско васпитање
Функционисање предшколских установа
Програм 9. Основно образовање
Функционисање основних школа

106,282,475

3.1%

0

106,282,475

90,282,475

2.6%

0

90,282,475

16,000,000
404,641,025
18,200,000
16,100,000
60,786,025
2,000,000
80,080,000
45,000,000
55,000,000
92,675,000
3,000,000
31,800,000
109,780,874
92,280,874
15,000,000

0.5%
11.6%
0.5%
0.5%
1.7%
0.1%
2.3%
1.3%
1.6%
2.7%
0.1%
0.9%
3.2%
2.7%
0.4%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16,000,000
404,641,025
18,200,000
16,100,000
60,786,025
2,000,000
80,080,000
45,000,000
55,000,000
92,675,000
3,000,000
31,800,000
109,780,874
92,280,874
15,000,000

2,500,000

0.1%

0

2,500,000

16,795,329
16,475,329
320,000
151,081,000

0.5%
0.5%
0.0%
4.3%

6,500,000
4,204,600
2,295,400
6,000,000

23,295,329
20,679,929
2,615,400
157,081,000

2,000,000

0.1%

1,100,000

3,100,000

148,981,000

4.3%

4,900,000

153,881,000

100,000

0.0%

0

100,000

30,676,140

0.9%

0

30,676,140

9,763,800

0.3%

0

9,763,800

11,400,000
9,012,340

0.3%
0.3%

0
0

11,400,000
9,012,340

500,000

0.0%

0

500,000

371,978,620
146,233,620
225,745,000
215,709,384
215,709,384
222,793,000
222,793,000

10.7%
4.2%
6.5%
6.2%
6.2%
6.4%
6.4%

0
0
0
110,747,157
110,747,157
0
0

371,978,620
146,233,620
225,745,000
326,456,541
326,456,541
222,793,000
222,793,000
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2003
2003-0001
0901
0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-П1
0901-П2
1801
1801-0001
1201
1201-0001
1201-0002
1201-П1
1201-П2
1201-П3
1201-П4
1201-П5
1201-П6
1201-П7
1201-П8
1201-П9
1201-П11
1201-П12
1201-П13
1201-П14

1201-П15
1201-П16
1201-П17
1201-П18
1201-П19

1201-П20

1201-П21
1201-П22
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Програм 10. Средње образовање
Функционисање средњих школа
Програм 11. Социјална и дечја заштита
Социјалне помоћи
Прихватилишта, прихватне станице и друге
врсте смештаја
Подршка социо-хуманитарним организацијама
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
Активности Црвеног крста
Пројекат: "Друга страна креативности"
Пројекат "Сервис подршке и услуга у области
социјалне заштите за маргинализоване групе
грађана са територије града Смедерева"
Програм 12. Примарна здравствена заштита
Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Програм 13. Развој културе
Функционисање локалних установа културе
Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву
Пројекат Центра за културу - Смедеревска јесен
Пројекат Центра за културу - Позоришни
фестивал Театар у Тврђави
Пројекат Центра за културу - Корзо поново ради
Пројекат Центра за културу - Културно лето
Пројекат Центра за културу - Позоришни
фестивал "Нушићеви дани"
Пројекат Центра за културу - Ликовна колонија
графике
Пројекат Центра за културу - Светосавске
свечаности
Пројекат Центра за културу - Е СД култура
Пројекат Музеја - Реконструкција сталне
изложбене поставке Музеја у Смедереву 5. фаза
Пројекат Музеја - Музејско наслеђе на мрежи
Пројекат Музеја - "Ноћ музеја"
Пројекти Музеја - Осавремењивање збирке
градских галерија и Визуелна уметност
Пројекти Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Обнова куле 8 Језавског
бедема Смедеревске тврђаве
Пројекти Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Израда главног пројекта
санације и статичке стабилизације Куле 11
Смедеревске тврђаве
Пројекат Историјског архива: Научни скуп
"Смедеревски крај 1918-1941"
Пројекат Центра за културу - ЕксПЕРИМент
Пројекат Музеја - Годишњи програм Градске
галерије савремене уметности Смедерево
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Систематска археолошка
истраживања Рамске тврђаве - 2. фаза
Пројекат Регионалног завода - Пројекат
санације споменика изгинулим и умрлим
борцима у ратовима 1912-1920 варошице
Сараорци град Смедерево
Пројекат Народне библиотеке Часопис за
културу, уметност и друштвена питања "Монс
Ауреус" - конкурс Министарства за културу
Пројекат Народне библиотеке: "170 година
Смедеревске библиотеке" - конкурс
Министарства за културу

89,921,000
89,921,000
233,722,623
162,958,026

2.6%
2.6%
6.7%
4.7%

0
0
827,880
0

89,921,000
89,921,000
234,550,503
162,958,026

11,700,000

0.3%

0

11,700,000

9,000,000

0.3%

0

9,000,000

7,093,443

0.2%

577,880

7,671,323

31,000,000
0

0.9%
0.0%

0
250,000

31,000,000
250,000

11,971,154

0.3%

0

11,971,154

29,700,010

0.9%

0

29,700,010

29,700,010

0.9%

0

29,700,010

186,918,640
136,464,100

5.4%
3.9%

27,592,900
23,473,400

214,511,540
159,937,500

5,150,000

0.1%

149,500

5,299,500

9,800,000

0.3%

0

9,800,000

3,000,000

0.1%

450,000

3,450,000

200,000
6,000,000

0.0%
0.2%

0
180,000

200,000
6,180,000

3,040,000

0.1%

1,460,000

4,500,000

200,000

0.0%

0

200,000

300,000

0.0%

0

300,000

80,000

0.0%

0

80,000

854,640

0.0%

0

854,640

69,900
100,000

0.0%
0.0%

0
0

69,900
100,000

2,350,000

0.1%

0

2,350,000

14,000,000

0.4%

0

14,000,000

1,700,000

0.0%

0

1,700,000

0

0.0%

360,000

360,000

560,000

0.0%

0

560,000

720,000

0.0%

0

720,000

1,000,000

0.0%

0

1,000,000

0

0.0%

1,520,000

1,520,000

250,000

0.0%

0

250,000

1,080,000

0.0%

0

1,080,000
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1301
1301-0001
1301-0003
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0006
0602-0007
0602-0010

Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Одржавање спортске инфраструктуре
Програм 15. Локална самоуправа
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Месне заједнице
Управљање јавним дугом
Општинско јавно правобранилаштво
Информисање
Канцеларија за младе
Резерве
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
РАСХОДИ

97,203,000

2.8%

0

97,203,000

71,803,000

2.1%

0

71,803,000

25,400,000
1,211,596,880

0.7%
34.8%

0
27,092,532

25,400,000
1,238,689,412

777,457,832

22.3%

4,264,000

781,721,832

126,567,252
258,650,000
27,721,796
5,000,000
200,000
16,000,000

3.6%
7.4%
0.8%
0.1%
0.0%
0.5%

22,828,532
0
0
0
0
0

149,395,784
258,650,000
27,721,796
5,000,000
200,000
16,000,000

178,760,469

3,657,560,469

3,478,800,000

100.0%

Члан 9.
Члан 9. мења се и гласи:
„Капитални издаци буџета града Смедерева класе 500000 - Издаци за нефинансијску имовину у
текућој и наредне две буџетске године према економској класификацији буџетских корисника
планирају се у следећим износима:

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2016 - 2018
ГРАД СМЕДЕРЕВО

Назив капиталног пројекта
Пр

Назив капиталног пројекта

1

1
2

3

4

5

6

7

Изградња административног дела
Месне заједнице „25 Мај“,
реконструкција и доградња
Доградња постојеће хале и њено
опремање на кат. парцели 233/70
Набавка и уградња опреме
система видео надзора и система
за аутоматско препознавање
регистарских таблица, по
Програму кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја
Набавка ауто седишта за
новорођење бебе, по Програму
кор.сред.за фин унапређења
безбедности саобраћаја
Израда саобраћајних пројеката,по
Програму кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја
Израда Студије оправданости и
пројектна документација за
пројекат Изградње трансфер
станице за сакупљање комуналног
отпада
Санација клизишта у улици

Укупно сви пројекти

1.067.495.266

Година
Година
почетка завршет.
финaнс. финанс.
пројекта пројекта

Укупна
вредност
пројекта
4

9.373.310

100.832.965

Реализ.
закључно Буџет 2015реализацијa
са
31.12.2014.
6
5

423.375.991

2017

2018

Након
2018

7

8

9

10

3

2012

2016

18.495.446

2015

2016

131.425.971

2015

2016

8.400.000

8.400.000

2016

2016

3.500.000

3.500.000

2016

2016

5.300.000

5.300.000

2015

2016

8.400.000

8.400.000

2015

2016

47.105.906

2.322.136

9.000.000

80.358.721

51.067.250

9.522.286

146.700.000 109.500.000

2016

2

7.173.310

293.250.000

37.583.620

4

22.

кор.сред.за фин унапређења
безбедности саобраћаја
Израда саобраћајних пројеката,по
Програму кор.сред.за фин
5
унапређења безбедности
саобраћаја
Израда Студије оправданости и
пројектна документација за
6 пројекат Изградње трансфер
станице за сакупљање комуналног
септембар
2016. године
отпада

2016

2016

3.500.000

3.500.000

2016

2016

5.300.000

5.300.000

2015

2016

8.400.000

8.400.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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12
7

Санација клизишта у улици

2015

2016

47.105.906

9.522.286

37.583.620

8.629.822

5.000.000

Дунавској са пројектном
документацијом
Изградња саобраћајница у
Индустријском парку и тротоари
Увођење ЛЕД расвете на
територији града Смедерева
(градска, приградска и сеоска
насеља)
Изградња пристана за туристичке
бродове уз учешће Министарства
трговине, туризма и
телекомуникација РС

2015

2016

17.629.822

2015

2018

304.163.000

2015

2016

20.000.000

11

Надзиђивање зграде Градске
управе Смедерево и
реконструкција фасаде са заменом
прозорских отвора

2016

2016

66.000.000

66.000.000

12

Уградња котла на биомасу у
котларници Градске управе
Смедерево, санација котларнице
„Мајдан“ у Смедереву

2016

2016

17.290.431

17.290.431

2016

2016

3.450.020

3.450.020

2016

2016

4.900.000

4.900.000

2016

2016

4.999.742

4.999.742

2016

2016

1.320.793

1.320.793

2016

2016

12.190.000

12.190.000

2016

2016

1.000.000

2015

2018

18.300.000

2016

2018

10.000.000

2015

2016

3.800.000

1.800.000

2015

2017

18.000.000

5.000.000

8

9

10

13

14

15

16
17

18

19

20
21
22

Инвестиционо одржавање
крила“В“ објекта градске управе
Смедерево
Уградња хидрауличног путничког
лифта са припадајућим
инсталацијама и конструкцијом
лифтовског окна Градске управе
Смедерево
Реконструкција унутрашњег
осветљења на комплексу зграда
Градске управе Смедерево
Санација дела равног крова
објекта Центра за културу
Смедерево
Климатизација зграде Градске
управе Смедерево
Пројекат „Унапређење
професионалне подршке у
заједници-важан корак у
инклузији деце“
Изградња јавне расвете приликом
изградње кружног тока на
раскрсници државних путева са
Улицом Петријевском и другим
улицама,по Програму кор.сред.за
фин унапређења безбедности
саобраћаја
Изградња јавне расвете у
Индустријском парку
Реконструкција дела улице
Горичке на потезу клизишта
Провалија
Реконструкција дела Улице
Балканске

2.000.000

5.000.000 115.000.000

2.000.000

80.000.000 85.000.000

20.000.000

1.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000 6.000.000

4.000.000

2.000.000 4.000.000

8.000.000

23

Изградња аутобуског стајалишта

2016

2016

1.800.000

1.800.000

24

Реконструкција улице Фочанске

2015

2018

39.500.000

12.000.000

25

Реконструкција Улице Револуције

2014

2017

13.700.000

5.000.000

6.500.000

26

Реконструкција улице Вучачке

2016

2017

26.750.000

14.750.000

12.000.000

27

Израда документације и изградња
тротоара у улици Петријевској,
Горанској и др, по Програму
кор.сред.за фин унапређења
безбедности саобраћаја

2016

2018

39.000.000

9.000.000

10.000.000

2.200.000

5.300.000

13.700.000

10.000.000 10.000.000
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29
30
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22. септембар 2016. године

13

Израда пројектне документације
по Програму кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја
Израда пројектне документације и
праћење пројеката
Реконструкција улице Димитрија
Туцовића

2016

2018

3.900.000

900.000

1.000.000

1.000.000 1.000.000

2015

2018

6.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000 1.500.000

2016

2017

7.000.000

3.500.000

3.500.000
17.000.000

31

Реконструкција улице Излетничке

2016

2018

36.000.000

6.000.000

32

Покривање Зелене пијаце

2016

2016

40.000.000

40.000.000

33

Изградња робне пијаце, по Плану
ЈП Дирекција за изградњу,
урбанизам и грађ.земљиште

2016

2016

12.000.000

12.000.000

34

Опремање Робне пијаце

2016

2016

20.674.135

20.674.135

35

Изградња паркинга

2016

2018

13.000.000

4.000.000

5.000.000

2016

2018

60.000.000

50.000

41.450.000

2017

2017

4.000.000

2016

2016

6.000.000

6.000.000

2016

2016

6.000.000

6.000.000

2016

2016

6.000.000

6.000.000

36
37
38
39
40

Реконструкција улице
Кајмакчаланске
Изградња јавне расвете
раскрснице Колари
Реконструкција улице Живорада
Атанацковића
Реконструкција улице Краљевића
Марка
Реконструкција улице Милана
Кршљанина са припадајућим
улицама

13.000.000

2.000.000 2.000.000
18.500.000

4.000.000

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2016 - 2018
Капитални пројекти у периоду 2016- 2018.
године
Р.бр.

1

2

3

4

5

6

100.832.965

423.375.991

239.250.000

146.700.000

109.500.000

Назив капиталног пројекта

Конто 3.
ниво

Конто 4.
ниво

Опис конта

Извор

Опис извора

Буџет 2015реализацијa

2016

2017

2018

Након 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

2.322.136

9.000.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

80.358.721

51.067.250

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

8.400.000

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

3.500.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

5.300.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

8.400.000

Изградња
административног дела
Месне заједнице
„25 мај“
Доградња постојеће хале и
њено опремање на кат.
парцели 233/70
Набавка и уградња опреме
система видео надзора и
система за аутоматско
препознавање регистарских
таблица, по Програму
кор.сред.за фин унапређења
безбедности саобраћаја
Набавка ауто седишта за
новорођење бебе, по
Програму кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја
Израда саобраћајних
пројеката,по Програму
кор.сред.за фин унапређења
безбедности саобраћаја
Израда Студије
оправданости и пројектна
документација за пројекат
Изградње трансфер станице
за сакупљање комуналног
отпада

01

01

22. септембар 2016. године

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Санација клизишта у
Улици Дунавској са
пројектном
документацијом
Изградња саобраћајница у
Индустријском парку и
тротоари
Увођење ЛЕД расвете на
територији града Смедерева
(градска, приградска и
сеоска насеља)
Изградња пристана за
туристичке бродове уз
учешће Министарства
трговине, туризма и
телекомуникација РС
Надзиђивање зграде Градске
управе Смедерево и замена
постојећих прозора на згради
Градске управе Смедерево
Уградња котла на биомасу у
котларници Градске управе
Смедерево, санација
котларнице „Мајдан“ у
Смедереву
Инвестиционо одржавање
крила „В“ објекта градске
управе Смедерево
Уградња хидрауличног
путничког лифта са
припадајућим инсталацијама
и конструкцијом лифтовског
окна Градске управе
Смедерево
Реконструкцоја унутрашњег
осветљења на комплексу
зграда Градске управе
Санација дела равног крова
објекта Центра за културу
Смедерево

17

Климатизација зграде
Градске управе Смедерево

18

Пројекат „Унапређење
професионалне подршке у
заједници-важан корак у
инклузији деце“

19

20

Изградња јавне расвете
приликом изградње кружног
тока на раскрсници
државних путева са Улицом
Петријевском и другим
улицама,по Програму
кор.сред.за фин унапређења
безбедности саобраћаја
Изградња јавне расвете у
Индустријском парку

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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14

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

9.522.286

37.583.620

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

8.629.822

5.000.000

2.000.000

2.000.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

5.000.000

115.000.000

80.000.000

85.000.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

07

Трансфери од
других нивоа
власти

20.000.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

10

Примања од
задуживања

66.000.000

512

5129

Машине и
опрема

10

Примања од
задуживања

17.290.431

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

10

Примања од
задуживања

3.450.020

512

5129

Машине и
опрема

10

Примања од
задуживања

4.900.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

10

Примања од
задуживања

4.999.742

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

10

Примања од
задуживања

1.320.793

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

10

Примања од
задуживања

12.190.000

06

Донације од
међународних
организација

900.000

512

Машине и
опрема
01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

100.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

4.000.000

512

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

1.800.000

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

5.000.000

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

1.800.000

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

12.000.000

21

Реконструкција дела улице
Горичке на потезу клизишта
Провалија

511

5112

22

Реконструкција дела Улице
Балканске

511

5112

23

Изградња аутобуског
стајалишта

511

5112

24

Реконструкција улице
Фочанске

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

8.000.000

5.300.000

13.700.000
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25

Реконструкција Улице
Револуције

511

5112

26

Реконструкција улице
Вучачке

511

5112

511

5112

511

5114

511

5114

27

28

29

Израда документације и
изградња тротоара у улици
Петријевској, Горанској и др,
по Програму кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја
Израда пројектне
документације по Програму
кор.сред.за фин унапређења
безбедности саобраћаја
Израда пројектне
документације и праћење
пројеката

22. септембар 2016. године

15

30

Реконструкција улице
Димитрија Туцовића

511

5112

31

Реконструкција улице
Излетничке

511

5112

32

Покривање Зелене пијаце

511

5113

33

Изградња робне пијаце, по
Плану ЈП Дирекција за
изградњу, урбанизам и
грађ.земљиште

511

5112

34

Опремање Робне пијаце

511

5112

35

Изградња паркинга

511

5112

36

Реконструкција улице
Кајмакчаланске

511

5112

37

Изградња јавне расвете
раскрснице Колари

511

5112

38

Реконструкција улице
Живорада Атанацковића

511

5112

39

Реконструкција улице
Краљевића Марка

511

5112

40

Реконструкција улице
Милана Кршљанина са
припадајућим улицама

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

5.000.000

6.500.000

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

14.750.000

12.000.000

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

9.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

900.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

3.500.000

3.500.000

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

6.000.000

17.000.000

13.000.000

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

40.000.000

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

12.000.000

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

20.674.135

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

4.000.000

5.000.000

2.000.000

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

50.000

41.450.000

18.500.000

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

6.000.000

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

6.000.000

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

6.000.000

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

4.000.000

2.000.000
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II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10. мења се и гласи:

„Средства буџета у износу од 3.478.800.000 динара и средства из сопствених и других прихода индиректних корисника
буџета града Смедерева у износу од 178.760.469 динара распоређују се по корисницима и наменама, и то:

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1

2

3

4

5

6

1

Опис

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

СКУПШТИНА ГРАДА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001
111

1
2
3
4
5
6
7

411
412
414
415
416
421
422

8

423

9
10
11
12

424
426
465
6219
01

160
13

481

14
15
16
17
18

416
421
423
424
426

19

481

20

512
01

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору (накнада одборницима и накнада
члановима радних тела у износу од 21.500.000 динара,
средства за обележавање дана Града и других значајних
датума за град Смедерево 400.000 динара и други трошкови
1.182.000)
Специјализоване услуге
Материјал
Остале дотације и трансфери
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Дотације политичким субјектима - за финансирање редовног
рада по члану 16. Закона о финансирању политичких
активности
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Дотације политичким субјектима - за финансирање
трошкова изборне кампање по члану 20. Закона о
финансирању политичких активности (0.07% пореских
прихода буџета за годину за коју се буџет доноси)
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:

3,890,500
696,400

320,000
80,000

3,890,500
696,400
0
55,000
0
320,000
80,000

23,082,000

23,082,000

790,000
515,559

0
790,000
515,559
0

29,429,459
29,429,459

29,429,459
29,429,459

1,999,380

1,999,380

500,000
524,400
6,270,000
650,000

500,000
524,400
6,270,000
0
650,000

1,311,110

1,311,110

55,000

0
11,254,890
11,254,890

11,254,890
11,254,890

40,684,349
40,684,349

40,684,349
40,684,349

40,684,349
40,684,349

40,684,349
40,684,349

40,684,349
40,684,349

40,684,349
40,684,349

3,700,825
662,448
150,000
55,000
3,339,000

3,700,825
662,448
150,000
55,000
3,339,000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001
01
01
01
2

0602

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за раздео 1:
Приходи из буџета
Свега за раздео 1:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001
111

21
22
23
24
25

411
412
414
416
421

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови

Страна 20 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Програмска
Класиф.

Функциј
а

3

4

Економ.
Класиф.

Глава
2

Позиција

Раздео
1

5

6

26
27
28
29
30
31
32
33

422
423
424
426
4631
465
482
485
01

01
01
01
3

0602

Опис
7

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксe, казне и пенали
Остале накнаде штете
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за раздео 2:
Приходи из буџета
Свега за раздео 2:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Средства из
буџета
8

1,100,000
10,740,000
4,318,000
517,705

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

1,100,000
10,740,000
0
4,318,000
0
517,705
0
0

24,582,978
24,582,978

24,582,978
24,582,978

24,582,978
24,582,978

24,582,978
24,582,978

24,582,978
24,582,978

24,582,978
24,582,978

24,582,978
24,582,978

24,582,978
24,582,978

310,000
6,550,000
100,000
670,000

310,000
0
6,550,000
100,000
670,000

7,630,000
7,630,000

7,630,000
7,630,000

7,630,000
7,630,000

7,630,000
7,630,000

7,630,000
7,630,000

7,630,000
7,630,000

7,630,000
7,630,000

7,630,000
7,630,000

211,883,992
37,927,235
4,300,000
14,483,158
7,300,000
1,250,000
72,515,000
880,000
8,667,000
14,174,900
13,170,000
14,568,000
5,521,000
27,352,735
9,000,000
200,000
10,800,000
9,350,000
2,400,000
2,000,000
1,400,000

211,883,992
37,927,235
4,300,000
14,483,158
7,300,000
1,250,000
72,515,000
880,000
8,667,000
14,174,900
13,170,000
14,568,000
0
5,521,000
27,352,735
9,000,000
200,000
10,800,000
9,350,000
2,400,000
2,000,000
1,400,000

469,143,020
469,143,020

469,143,020
469,143,020

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001
111

34
35
36
37
38

421
422
423
426
465
01

01
01
01
4
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0602

Извршни и законодавни органи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за раздео 3:
Приходи из буџета
Свега за раздео 3:
ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001
130

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
51.1
52
53
53.1
54
55
56
57
57.1

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
4631
465
482
485
511
512
515
541
6219
01

Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Остале накнаде штете
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

18

1

2

3

4

5

6

Опис

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001

Развој заједнице

620
58

511

Зграде и грађевински објекти - Завршетак објекта на Ртњу

1,000,000

1,000,000

59

511

Зграде и грађевински објекти - зграда Moнопола
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:

5,000,000

5,000,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

79,409,000

79,409,000

01

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001

Развој заједнице

620

60

511

Зграде и грађевински објекти (кредит) - Надзиђивање једног
спрата зграде Градске управе града Смедерева са
унутрашњим реконструкцијама и термо и хидроизолација
фасадних зидова зграде Градске управе града Смедерева и
уградња хидрауличног путничког лифта са припадајућим
инсталацијама конструкцијом лифтовског окна Градске
управе града Смедерева

61

512

Машине и опрема (кредит) - замена котла, термост.вентили у
котларници Градске управе града Смедерева, радови на
изради техничке документације

12,900,000

12,900,000

62

511

Зграде и грађевински објекти (кредит) - санација дела равног
крова објекта Центра за културу Смедерево

1,326,000

1,326,000

63

512

Машине и опрема (кредит) - замена котла, термост. вентила
у котларници "Мајдан"

4,425,000

4,425,000

63.1

511

Зграде и грађевински објекти (кредит)- Климатизација
објекта Градске управе града Смедерева

12,190,000

12,190,000

64

511

Зграде и грађевински објекти - средства буџета

22,150,000

22,150,000

22,150,000
110,250,000
132,400,000

22,150,000
110,250,000
132,400,000

1,600,000
700,000

1,600,000
700,000

2,300,000
2,300,000

2,300,000
2,300,000

54,000,000

54,000,000

54,000,000
54,000,000

54,000,000
54,000,000

800,000

800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

3,615,000
500,000

3,615,000
500,000

1,822,210

1,822,210

1,000,000
300,000

1,000,000
300,000

7,237,210
7,237,210

7,237,210
7,237,210

01
10

660
65
66

441
511
01

421
67

482
01

721

68

424
01

220

69
70

423
426

71

484

72
73

511
512
01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања
Функција 620:
Стамбено комунална област
Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту
Отплате домаћих камата
Куповина стамбеног простора
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
Пољопривреда
Порези, обавезне таксe, казне и пенали накнада за одводњавање по решењима ЈВП "Србијаводе"
Београд
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Опште медицинске услуге
Средства за накнаду из буџета у случају смрти
Извори финансирања за функцију 721:
Приходи из буџета
Функција 721:
Цивилна одбрана
Услуге по уговору
Материјал
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 220:
Приходи из буџета
Функција 220:

3

Економ.
Класиф.

Програмска
Класиф.

2

Опис

4

5

6

7

090
74

0602-0003
112

0602-0010
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Позиција

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Функциј
а

Раздео

Страна 22 – Број 9

112

75
76
77

78
79

0601
0601-0001
630
80

0601-0002
520
81

Социјална заштита некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета (новчани прилози
472 од физичких и правних лица за помоћ становништву
угроженом поплавама)
Извори финансирања за функцију 090:
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
01 Приходи из буџета
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
10 Примања од домаћих задуживања
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Управљање
јавним дугом
Финансијски и фискални послови
441 Отплате домаћих камата
444 Пратећи трошкови задуживања
611 Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 112:
01 Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за програмску активност 06020003:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0003:
Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Резерве
Финансијски и фискални послови
49912 Текућа резерва
49911 Стална резерва
Извори финансирања за функцију 112:
01 Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за програмску активност 06020010:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0010:
Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
10 Примања од домаћих задуживања
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Водоснабдевање
ЈКП Водовод Смедерево
Водоснабдевање
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима
4512
и организацијама
Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност 06010001:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање
отпадним водама
ЈКП Водовод Смедерево
Управљање отпадним водама
425

Текуће поправке и одржавање - одржавање атмосферске и
мешовите канализације и осталих објеката заједничке
комуналне потрошње

01

Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Функција 520:

Средства из
буџета
8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

4,220,866

4,220,866

4,220,866
4,220,866

0
4,220,866
4,220,866

561,630,230
0
110,250,000
4,220,866
676,101,096

561,630,230
0
110,250,000
4,220,866
676,101,096

53,150,000
10,000,000
195,500,000

53,150,000
10,000,000
195,500,000

258,650,000
258,650,000

258,650,000
258,650,000

258,650,000
258,650,000

258,650,000
258,650,000

10,000,000
6,000,000

10,000,000
6,000,000

16,000,000
16,000,000

16,000,000
16,000,000

16,000,000
16,000,000

16,000,000
16,000,000

836,280,230
0
110,250,000
4,220,866
950,751,096

836,280,230
0
110,250,000
4,220,866
950,751,096

18,200,000

18,200,000

18,200,000
18,200,000

18,200,000
18,200,000

18,200,000
18,200,000

18,200,000
18,200,000

16,100,000

16,100,000

16,100,000
16,100,000

16,100,000
16,100,000
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 23 – Број 9

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

20

Опис

1

2

3

4

5

6

7

0601-0004
436
82
83

0601-0014
560
84
84.1

530
85

Извори финансирања за програмску активност 06010002:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0002:
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Даљинско
грејање
ЈП Грејање Смедерево
Остала енергија
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4511
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима
4512
и организацијама
Извори финансирања за функцију 436:
01 Приходи из буџета
Функција 436:
Извори финансирања за програмску активност 06010004:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0004:
Програмска активност 0014 (ПА 0014) - Остале
комуналне услуге
ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
424 Специјализоване услуге
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима
4512
и организацијама
Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета
Функција 560:
Смањење загађености
Специјализоване услуге - систематска дезинсекција и
424
дератизација
Извори финансирања за функцију 530:
01 Приходи из буџета
Функција 530:
Извори финансирања за програмску активност 06010014:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0014:

0601-0008

Средства из
буџета
8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

16,100,000
16,100,000

10

16,100,000
16,100,000

0
2,000,000

2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

16,200,000

16,200,000

5,600,000

5,600,000

21,800,000
21,800,000

21,800,000
21,800,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

31,800,000
31,800,000

31,800,000
31,800,000

Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Јавна хигијена
ЈКП Чистоћа Смедерево
Заштита животне средине некласификована на другом
месту

560
85.1

0601-0012
660
86

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 06010008:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0008:
Програмска активност 0012 (ПА 0012) - Одржавање
стамбених зграда
ЈП Градска стамбена агенција Смедерево
Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима
4512
и организацијама
Извори финансирања за функцију 660:
01 Приходи из буџета
Функција 660:
Извори финансирања за програмску активност 06010012:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0012:

4512

0
0
0

0
0

0
0

0
0

3,000,000

3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

21

Опис

1

2

3

4

5

6

7

0601-0004

490

87

0601-0007
620

87.1
87.2

0601-0011
620

88

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Даљинско
грејање
Остали послови некласификовани на другом месту
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 490:
01
Приходи из буџета
Функција 490:
Извори финансирања за програмску активност 06010004:
01
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0004:
Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Уређивање,
одржавање и коришћење пијаца
Развој заједнице
511 Зграде и грађевински објекти - Покривање Зелене пијаце
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 06010007:
01
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0007:
Програмска активност 0011 (ПА 0011) - Одржавање
гробаља и погребне услуге
Развој заједнице
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 06010011:
01
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0011:

0601-0010
640
88.1

511
01

01
01
1501
1501-0003
490
89

464

01

01
1501-П1

Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Jaвна расвета
Улична расвета
Зграде и грађевински објекти - увођење LED расвете на
територији града Смедерева
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 06010011:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0010:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Подстицаји за
развој предузетништва
Економски послови некласификовани на другом месту
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Реализација програма или мера активне политике
запошљавања по Споразуму са Националном службом за
запошљавање
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Функција 490:
Извори финансирања за програмску активност 15010003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1501-0003:

Средства из
буџета
8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

0
0
0

0
0

0
0

0
0

52,000,000
28,080,000

52,000,000
28,080,000

80,080,000
80,080,000

80,080,000
80,080,000

80,080,000
80,080,000

80,080,000
80,080,000

0
0
0

0
0

0
0

0
0

5,000,000

5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

156,180,000
156,180,000

156,180,000
156,180,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000

Пројекат - "Млади у производњи воћарских производа"
Економски послови некласификовани на другом месту

490
89.1

465
01
01

Остале текуће дотације и трансфери-Удружење воћара и
виноградара "Златно брдо" Удовице
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Функција 490:
Извори финансирања за пројекат 1501-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1501-П1:
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

22

1

2

3

4

5

6

Опис

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

Средства за подршку развоју пословних зона и
реализацију других локалних инфраструктурних
пројеката
Програмска активност 1501-0002 -Унапређење
привредног амбијента
Развој заједнице

4.1
1501-0002
620
511

Зграде и грађевински објекти
-средства за доградњу постојеће хале на кп. бр. 233/70 и
њено опремање потребним функционалним садржајем
51.067.250

51,067,250

51,067,250

90.1

511

-Израда идејног пројекта и пројекта за извођење за
реконструкцију локалног пута ОП 19 Раља Колари
у Смедереву - 1.300.000
-Трафо станица - 19.000.000

20,300,000

20,300,000

91
92
93

421
423
482

100,000
10,000

100,000
0
10,000

71,477,250

71,477,250

71,477,250

71,477,250

71,477,250
0
71,477,250

71,477,250
0
71,477,250

71,477,250
0
71,477,250

71,477,250
0
71,477,250

88,977,250
0
88,977,250

88,977,250
0
88,977,250

100,000

100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

2,000,000

2,000,000

90

01
10

01
10
01
10
01
10
0101
0101-П1
421
93.1

511

01
01
0101-0001
421

Стални трошкови
Услуге по уговору
Порези, обавезне таксe, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 15010002:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања
Свега за програмску активност 1501-0002:
Извори финансирања за главу 4.1:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања
Свега за главу 4.1:
Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Пројекат - Израда пројектно техничке документације за
изградњу система за наводњавање јужног дела
територије града Смедерева
Пољопривреда
Зграде и грађевински објекти - Израда пројектно техничке
документације за изградњу система за наводњавање јужног
дела територије града Смедерева
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за пројекат 0101-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0101-П1:
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Унапређење
услова за пољопривредну делатност
Фонд за развој пољопривреде града Смедерева
Пољопривреда

94

426

Материјал-преко Фонда за развој пољопривреде града
Смедерева (набавка противградних ракета у износу од
2.000.000 динара)

95
96
97
98

421
423
426
482

Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Порези, обавезне таксe, казне и пенали

110,000
900,000
40,000
50,000

110,000
900,000
40,000
50,000

Позиција

Економ.
Класиф.

2
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Глава
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Програмска
Класиф.

Раздео

Страна 26 – Број 9

Опис

3

4

5

6

7

0101-0002
421
99

100

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Подстицаји
пољопривредној производњи
Пољопривреда
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - преко Фонда за развој пољопривреде града
4511
Смедерева (субвенционисање камата по Споразуму са
банком у износу од 3.000.000 динара)
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - преко Фонда за развој пољопривреде града
4511
Смедерева (субвенционисање у пољопривреди, мере
подршке по Програму мера за 2016. годину)

Средства из
буџета
8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

3,000,000

100,000,000

10

3,000,000

4,900,000

104,900,000

Реализација Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
101

423

Услуге по уговору - израда Стратегије развоја пољопривреде
у износу од 3.600.000 динара

102

425

Уређење атарских путева

103

425
01
07
12

01
12

01
07
12

01
07
12
0602

Уређење атарских путева-учешће Mинистарства
пољопривреде и заштите животне средине
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Функција 421:
Извори финансирања за програмску активност 01010001:
Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Свега за програмску активност 0101-0001:
Извори финансирања за програмску активност 01010002:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Свега за програмску активност 0101-0002:
Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Свега за Програм 5:
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

3,600,000

3,600,000

34,420,000

34,420,000

7,961,000

7,961,000

143,020,000
7,961,000

143,020,000
7,961,000

150,981,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

156,981,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

3,100,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000

141,020,000
7,961,000
148,981,000

141,020,000
7,961,000
4,900,000

4,900,000

4,900,000

153,881,000

143,120,000
7,961,000

151,081,000

143,120,000
7,961,000
6,000,000

6,000,000

6,000,000

157,081,000

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001

Пољопривреда
Реализација Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта

421

104

425

105

425

421

01

01
01

Текуће поправке и одржавање - превентивни и интервентни
радови у области одводњавања-воде другог реда на
територији града Смедерева, чишћење корита вода II реда на
територији града Смедерева
Пољопривреда
Текуће поправке и одржавање - Чишћење Петријевског
колектора
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

9,000,000

9,000,000

3,000,000

3,000,000

12,000,000
12,000,000

12,000,000
12,000,000

12,000,000
12,000,000

12,000,000
12,000,000

12,000,000
12,000,000

12,000,000
12,000,000

Позиција

Економ.
Класиф.

2

Страна 27 – Број 9

24

Функциј
а

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Програмска
Класиф.

Раздео

22. септембар 2016. године

3

4

5

6

0701

Опис

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
саобраћајном инфраструктуром
Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева

0701-0001

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

360
105.1

106

107
108

109

1201
1201-0002
860
110
110.1

1301
1301-0003
810
111
112

423

Услуге по уговору

Материјал - спровођење набавке наставних средстава, учила
и едукативног материјала и превентивно-промотивног
материјала за извођење промотивних активности и опремање
саобраћајне инспекције
Текући трансфери осталим нивоима власти - Опремање
јединице саобраћајне полиције ПУ Смедерево техничким
4631
средствима
426

Зграде и грађевински објекти - Израда саобраћајних
пројеката
Машине и опрема - набавка и уградња опреме на основу
пројекта система видео надзора и система за аутоматско
512
препознавање регистарских таблица, набавка ауто седишта
за новорођене бебе.
Извори финансирања за функцију 360:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 360:
Извори финансирања за програмску активност 07010001:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0001:
Извори финансирања за Програм 7:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 7:
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву
Рекреација, култура и вере некласификоване на другом
месту
481 Дотације верским заједницама
481 Дотације удружењима грађанима
Извори финансирања за функцију 860:
01 Приходи из буџета
Функција 860:
Извори финансирања за програмску активност 12010002:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0002:
Извори финансирања за Програм 13:
01 Приходи из буџета
Свега за Програм 13:
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање
спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4511
организацијама "Спортска хала Смедерево" д.о.о.
511

511
01

01
01

3,500,000

3,500,000

1,850,000

1,850,000

100,000

100,000

8,800,000

8,800,000

11,900,000

11,900,000

8,846,623
17,303,377
26,150,000

8,846,623
17,303,377
26,150,000

8,846,623
17,303,377
26,150,000

8,846,623
17,303,377
26,150,000

8,846,623
17,303,377
26,150,000

8,846,623
17,303,377
26,150,000

3,050,000

3,050,000
0

3,050,000
3,050,000

3,050,000
3,050,000

3,050,000
3,050,000

3,050,000
3,050,000

3,050,000
3,050,000

3,050,000
3,050,000

20,400,000

20,400,000

Зграде и грађевински објекти - ЈП Спортски центар
Смедерево
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 13010003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0003:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Свега за Програм 14:

0
20,400,000
20,400,000

20,400,000
20,400,000

20,400,000
20,400,000

20,400,000
20,400,000

20,400,000
20,400,000

20,400,000
20,400,000

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

2

3

4

5

6

4.2

Опис

Средства из
буџета

7

8

0602

ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Месне заједнице

0602

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за главу 4.2:
Приходи из буџета
Свега за главу 4.2:
СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Месне заједнице

160
113
114
115
116

421
425
426
511
01

01
01
4.3

22. септембар 2016. године

25

Програмска
Класиф.

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Глава

Раздео

Страна 28 – Број 9

117

411

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту
Плате, додаци и накнаде запослених (самодопринос)

118

412

Социјални доприноси на терет послодавца (самодопринос)

119
120
121
122
123
124
125
126
127

415
421
422
423
424
425
426
465
472

128

481

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

482
511
512
541
411
412
415
421
422
423
424
425
426
465
472
481
482
483

147

421

148
149
150
151

423
425
511
512

Накнаде трошкова за запослене (самодопринос)
Стални трошкови (самодопринос)
Трошкови путовања (самодопринос)
Услуге по уговору (самодопринос)
Специјализоване услуге (самодопринос)
Текуће поправке и одржавања (самодопринос)
Материјал (самодопринос)
Остале дотације и трансфери (самодопринос)
Накнаде за социјалну заштиту из буџета (самодопринос)
Дотације осталим непрофитним организацијама
(самодопринос)
Порези, обавезне таксе, казне и пенали (самодопринос)
Зграде и грађевински објекти (самодопринос)
Машине и опрема (самодопринос)
Земљиште (самодопринос)
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавањe
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Дотације осталим непрофитним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Стални трошкови (за утрошену електричну енергију за јавну
расвету и др.)
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:

160

01
04
08
13

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

2,850,000
350,000
300,000

2,850,000
350,000
300,000
0

3,500,000
3,500,000

3,500,000
3,500,000

3,500,000
3,500,000

3,500,000
3,500,000

3,500,000
3,500,000

3,500,000
3,500,000

2,181,652

2,181,652

390,516

390,516

25,000
1,267,077

25,000
1,267,077
0
172,931
0
1,923,443
309,694
117,758
0

172,931
1,923,443
309,694
117,758
1,128,563

1,128,563

17,880
17,152,954
48,370

17,880
17,152,954
48,370
0
2,150,577
384,953
60,000
7,353,800
225,000
1,450,000
1,034,000
3,252,000
1,201,922
290,000
0
2,691,000
156,200
1,000,000

2,150,577
384,953
60,000
7,353,800
225,000
1,450,000
1,034,000
3,252,000
1,201,922
290,000

1,000,000

2,691,000
156,200

38,032,994

38,032,994

300,000
28,010,000
30,988,420

300,000
28,010,000
33,557,500
10,000

109,591,414
13,475,838
123,067,252

2,569,080
10,000
22,828,532
22,828,532

109,591,414
22,828,532
0
13,475,838
145,895,784

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 29 – Број 9

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

26

1

2

3

4

5

6

01
04
08
13
01
04
08
13
0401
0401-0001
530
152

424
01

01
0401-0002
510
153

511

01

01
01

Опис

Средства из
буџета

7

8

Извори финансирања за програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за главу 4.3:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.3:
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
заштитом животне средине и природних вредности
Смањење загађености
Специјализоване услуге - контрола квалитета воде са јавних
чесама и купалишта
Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Функција 530:
Извори финансирања за програмску активност 04010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање
комуналним отпадом
Управљање отпадом
Зграде и грађевински објекти - Изградња трансфер станице
за сакупљање комуналног отпада са линијом за сепарацију
рециклабилног отпада и линијом за компостирање
биоразградивог отпада
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 04010002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0002:
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Свега за Програм 6:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

109,591,414
13,475,838
123,067,252
109,591,414
13,475,838
123,067,252

22,828,532
22,828,532
22,828,532
22,828,532

10

109,591,414
22,828,532
0
13,475,838
145,895,784
109,591,414
22,828,532
0
13,475,838
145,895,784

9,763,800

9,763,800

9,763,800
9,763,800

9,763,800
9,763,800

9,763,800
9,763,800

9,763,800
9,763,800

0

0
0

0
0

0
0

0
0

9,763,800
9,763,800

9,763,800
9,763,800

9,012,340

9,012,340

9,012,340
9,012,340

9,012,340
9,012,340

9,012,340
9,012,340

9,012,340
9,012,340

500,000

500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4.4
0401-0003
560
154

424
01

01
0401-0004
560
155

424
01

01

Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Праћење
квалитета елемената животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге - мониторинг ваздуха, земљишта,
буке и др.
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 04010003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0003:
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Заштита
природних вредности и унапређење подручја са
природним својствима
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге - управљање заштићеним подручјем
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 04010004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0004:

Позиција

Економ.
Класиф.

2
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Функциј
а

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Програмска
Класиф.

Раздео
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3

4

5

6

0401-0002
510
156

511

156.1

511

01

01
01
0601
0601-0003
510
157

424

158

425

159

425
01
13

01
13
01
13
01
13
4.5
2002
2002-0001
912

160

Опис

Средства из
буџета

7

8

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање
комуналним отпадом
Управљање отпадом
Зграде и грађевински објекти - Студија оправданости за
пројекат изградње трансфер станице 4.200.000 и пројектна
документација за трансфер станицу 4.200.000
Зграде и грађевински објекти -Стратегија за депоније
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 04010002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0002:
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Свега за Програм 6:
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање
депонија
Управљање отпадом
Специјализоване услуге - Уклањање "Дивљих депонија"
Текуће поправке и одржавање - Уклањање депоније "Дуго
Поље" у Радинцу и уређење локације
Текуће поправке и одржавање - Одржавање градског
сметлишта у Годоминском пољу
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 06010003:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0003:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:
Извори финансирања за главу 4.4:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.4:
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
основних школа
Основно образовање

Teкући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-накнаде у натури 21.260.000
-социјална давања запосленима 2.000.000
-накнада трошкова за запослене 28.020.000
-награде и бонуси 8.900.000
-сталне трошкове 99.020.000
4631
-трошкове путовања 31.665.000
-услуге по уговору 2.800.000
-специјализоване услуге 845.000
-текуће поправке и одржавање 18.790.000
-материјал 5.955.000
-накнаде за смештај 1.600.000
-новчане казне и пенали по решењу судова 600.000

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

8,400,000

8,400,000

3,000,000

3,000,000

11,400,000
11,400,000

11,400,000
11,400,000

11,400,000
11,400,000

11,400,000
11,400,000

20,912,340
20,912,340

20,912,340
20,912,340

23,000,000

23,000,000

21,786,025

21,786,025

16,000,000

16,000,000

39,000,000
21,786,025
60,786,025

39,000,000
21,786,025
60,786,025

39,000,000
21,786,025
60,786,025

39,000,000
21,786,025
60,786,025

39,000,000
21,786,025
60,786,025

39,000,000
21,786,025
60,786,025

59,912,340
21,786,025
81,698,365

59,912,340
21,786,025
81,698,365

221,455,000

221,455,000
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3

4

5

6

7

161

4.6
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2003
2003-0001
920

162

163

Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
4632 -зграде и грађевински објекти
-машине и опрема 1.338.000
-нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност 20020001:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2002-0001:
Извори финансирања за Програм 9:
01 Приходи из буџета
Свега за Програм 9:
Извори финансирања за главу 4.5:
01 Приходи из буџета
Свега за главу 4.5:
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
средњих школа
Средње образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-накнаде у натури 9.800.000
-социјална давања запосленима 900.000
-накнада трошкова за запослене 9.000.000
-награде и бонуси 4.650.000
4631
-сталне трошкове 49.811.000
-услуге по уговору 1.600.000
-специјализоване услуге 1.500.000
-текуће поправке и одржавање 7.500.000
-материјал 4.060.000
-новчане казне и пенали по решењу судова 300.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
4632 -машине и опрема 300.000
-остале некретнине и опрема 500.000
01

01
01
01
4.7

0602

Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност 20030001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2003-0001:
Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета
Свега за Програм 10:
Извори финансирања за главу 4.6:
Приходи из буџета
Свега за главу 4.6:
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Средства из
буџета
8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

1,338,000

1,338,000

222,793,000
222,793,000

222,793,000
222,793,000

222,793,000
222,793,000

222,793,000
222,793,000

222,793,000
222,793,000

222,793,000
222,793,000

222,793,000
222,793,000

222,793,000
222,793,000

89,121,000

89,121,000

800,000

800,000

89,921,000
89,921,000

89,921,000
89,921,000

89,921,000
89,921,000

89,921,000
89,921,000

89,921,000
89,921,000

89,921,000
89,921,000

89,921,000
89,921,000

89,921,000
89,921,000

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001
950

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

411
412
413
414
416
421
422
423
424
425
426
465
512

Образовање које није дефинисано нивоом
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Машине и опрема

8,044,992
1,440,053
108,980
5,000,000
1,163,000
38,000
12,000
652,384

835,297
149,520
15,602
248,000
20,000
567,703
1,334,039
280,000
250,000
563,839

8,880,289
1,589,573
108,980
5,000,000
15,602
1,411,000
20,000
567,703
1,372,039
280,000
262,000
1,216,223
0
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1

2

3

4

5

6

01
04

01
04
01
04
0602
0602-0007
860
177

423
01

01
01
04

Опис

Средства из
буџета

7

8

Извори финансирања за функцију 950:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 950:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за главу 4.7:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за главу 4.7:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Kaнцеларија за
младе
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Функција 860:
Извори финансирања за програмску активност 06020007:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0007:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 15:

16,459,409
16,459,409
16,459,409
16,459,409
16,459,409
16,459,409

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

4,264,000
4,264,000

16,459,409
4,264,000
20,723,409

4,264,000
4,264,000

16,459,409
4,264,000
20,723,409

4,264,000
4,264,000

16,459,409
4,264,000
20,723,409

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

16,659,409
16,659,409

4,264,000
4,264,000

16,659,409
4,264,000
20,923,409

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

2

3

4

5

6

4.8

1201

7

8

411
412
413
414
415
416
421
422
423

187

424

Специјализоване услуге - Програмске активности установа

188

425

189
190
191
192
193
194
195
196
197

426
465
472
481
482
483
511
512
515

01
02
04
07
1201-0002
820
198

424

01
04

01
04
820

Средства из
буџета

178
179
180
181
182
183
184
185
186

01
02
04
07

1201-П1

Опис

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0001-Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Превоз на посао и са посла
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

1201-0001
820

Страна 33 – Број 9
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Програмска
Класиф.

1

Глава

Раздео
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199

424
01

Текуће поправке и одржавање
1. Регионални завод за заштиту споменика културе
-Уређење Јеврејског и Немачког гробља 1.000.000
2. Остале текуће одржавање установа културе 1.596.000
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010001:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1201-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву
Услуге културе
Специjализоване услуге
- подстицај манифестацијама и акцијама, културно
уметничком аматеризму и стваралаштву, културни програми
и пројекти других субјеката у култури
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за програмску активност 1201-0002:
Пројекат Центра за културу - Смедеревска јесен
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

442,000

1,165,000
897,000
2,204,400

55,840,298
9,995,414
307,000
3,043,978
2,229,600
1,750,000
44,886,933
897,000
2,646,400

6,693,000

14,066,000

20,759,000

2,596,000

1,235,000

3,831,000

234,000
5,870,573

2,183,000

2,417,000
5,870,573
0
0
221,000
1,700,000
0
3,162,304
380,000

55,840,298
9,995,414
120,000
2,418,978
2,229,600
1,750,000
43,721,933

1,700,000
2,552,304
300,000

187,000
625,000

221,000
610,000
80,000

136,014,100

450,000
136,464,100
136,014,100

450,000
136,464,100

2,100,000

2,100,000
2,100,000
2,100,000
2,100,000

23,473,400
23,473,400

136,014,100
0
23,473,400
450,000
159,937,500

23,473,400

136,014,100
0
23,473,400
450,000
159,937,500

149,500

2,249,500

149,500
149,500

2,100,000
149,500
2,249,500

0
149,500
149,500

2,100,000
149,500
2,249,500

0
23,473,400

9,800,000

9,800,000

9,800,000
9,800,000

9,800,000
9,800,000
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01
1201-П2
820

200

424
01
04
01
04

1201-П3

820

201

424
01
01

1201-П4
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31

820

202

424
01
04
01
04

1201-П5
820

203

424
01
04
07
01
04
07

Опис
7

Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П1:
Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал
Театар у Тврђави
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П2:
Пројекат Центра за културу - Корзо поново ради
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П3:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П3:
Пројекат Центра за културу - Културно лето
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П4:
Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал
"Нушићеви дани"
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П5:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П5:

Средства из
буџета
8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

9,800,000
9,800,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

10

9,800,000
9,800,000

450,000

3,450,000

450,000
450,000

3,000,000
450,000
3,450,000

450,000
450,000

3,000,000
450,000
3,450,000

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

6,000,000

180,000

6,180,000

180,000
180,000

6,000,000
180,000
6,180,000

6,000,000

180,000
180,000

6,000,000
180,000
6,180,000

3,040,000

1,460,000

4,500,000

6,000,000
6,000,000
6,000,000

3,040,000
3,040,000
3,040,000
3,040,000

1,460,000
1,460,000
1,460,000
1,460,000

3,040,000
1,460,000
0
4,500,000
3,040,000
1,460,000
0
4,500,000

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

1201-П6
204

424
01
07
01
07

1201-П7
205

424
01
01

820

205.1

424
01
01

1201-П9
820

206

424
01
01

1201-П10
820

207

424
01
07
01
07

820

208

424
01
07
01
07

1201-П12

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П6:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П6:

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
0
200,000

200,000
0
200,000

200,000
0
200,000

300,000

300,000

300,000
300,000

300,000
300,000

300,000
300,000

300,000
300,000

80,000

80,000

80,000
80,000

80,000
80,000

80,000
80,000

80,000
80,000

854,640

854,640

854,640
854,640

854,640
854,640

854,640
854,640

854,640
854,640

Пројекат Центра за културу - Светосавске свечаности
820

1201-П11

Средства из
буџета

Пројекат Центра за културу - Ликовна колонија графике
820

1201-П8

Страна 35 – Број 9

32

820

209

424

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П7:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П7:
Пројекат Центра за културу - Е СД култура
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П8:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П8:
Пројекат Музеја - Реконструкција сталне изложбене
поставке Музеја у Смедереву 5. фаза
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П9:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П9:
Пројекат Музеја - Пројекат Оставштина Милана
Јовановића Стојимировића
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П10:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П10:
Пројекат Музеја - Музејско наслеђе на мрежи
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П11:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П11:
Пројекат Музеја - "Ноћ музеја"
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

69,900

69,900

69,900
69,900

69,900
0
69,900

69,900
0
69,900

69,900
0
69,900

100,000

100,000

Страна 36 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

2

3

4

5

Економ.
Класиф.

Раздео
1

6

01
01
1201-П13
820

209.1
209.2

424
515
07
01
07
01

1201-П14
820

210

425
01
07
01
07

Опис

Средства из
буџета

7

8

Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П12:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П12:
Пројекти Музеја - Осавремењивање збирке градских
галерија и Визуелна уметност
Услуге културе
Специјализоване услуге
Нематеријална имовина-Пројекат: Визуелна уметност
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П13:
Трансфери од других нивоа власти
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П13:
Пројекти Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Обнова куле 8 Језавског бедема Смедеревске
тврђаве
Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П14:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П14:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

1,000,000
1,350,000

1,000,000
1,350,000

1,350,000
1,000,000
2,350,000

1,350,000
1,000,000
2,350,000

1,350,000
1,000,000
2,350,000

1,350,000
1,000,000
2,350,000

14,000,000

14,000,000

2,000,000
12,000,000
14,000,000

2,000,000
12,000,000
14,000,000

2,000,000
12,000,000
14,000,000

2,000,000
12,000,000
14,000,000

1,700,000

1,700,000

Пројекти Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Израда главног пројекта санације и статичке
стабилизације Куле 11 Смедеревске тврђаве

1201-П15
820

211

423
01
04
07
01
04
07

1201-П16
820

212

424
01
04
07
01
04
07

1201-П17

22. септембар 2016. године

33

820

212.1

424
07
07

Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П15:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П15:
Пројекат Историјског архива: Научни скуп
"Смедеревски крај 1918-1941"
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П16:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П16:
Пројекат Центра за културу - ЕксПЕРИМент
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П17:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П17:

300,000
1,400,000
1,700,000
300,000
1,400,000
1,700,000

0
0
0
0

0
0

300,000
0
1,400,000
1,700,000

0

300,000
0
1,400,000
1,700,000

360,000

360,000

360,000

0
360,000

360,000

360,000

360,000

0
360,000

360,000

360,000

0

560,000

560,000

560,000
560,000

560,000
560,000

560,000
560,000

560,000
560,000

Позиција

Економ.
Класиф.

2

3

4

5

6

1201-П18
820

212.2

424
01
07
01
07

1201-П19
820

Страна 37 – Број 9
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Функциј
а

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Програмска
Класиф.

Раздео

22. септембар 2016. године

212.3

425
07
07

Опис

Средства из
буџета

7

8

Пројекат Музеја - Годишњи програм Градске галерије
савремене уметности Смедерево
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П18:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П18:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Систематска археолошка истраживања Рамске
тврђаве - 2. фаза
Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П19:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П19:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

720,000

720,000

120,000
600,000
720,000

120,000
600,000
720,000

120,000
600,000
720,000

120,000
600,000
720,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

Пројекат Регионалног завода - Пројекат санације
споменика изгинулим и умрлим борцима у ратовима
1912-1920 варошице Сараорци град Смедерево

1201-П20
820

212.4

425
07
07

1201-П21
820

212.5

424
07
07

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П20:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П20:
Пројекат Народне библиотеке Часопис за културу,
уметност и друштвена питања "Монс Ауреус" - конкурс
Министарства за културу
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П21:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П21:

1,520,000

1,520,000

0
0

1,520,000
1,520,000

1,520,000
1,520,000

0
0

1,520,000
1,520,000

1,520,000
1,520,000
0

250,000

250,000

250,000
250,000

250,000
250,000

250,000
250,000

250,000
250,000

1,080,000

1,080,000

80,000
1,000,000
1,080,000

80,000
1,000,000
1,080,000

80,000
1,000,000
1,080,000

80,000
1,000,000
1,080,000

165,258,640

165,258,640
0
26,072,900
20,130,000
0
211,461,540

Пројекат Народне библиотеке: "170 година Смедеревске
библиотеке" - конкурс Министарства за културу

1201-П22
820

212.6

424
01
07
01
07
01
02
04
07
13
01
02
04
07
13

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П22:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П22:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:
Извори финансирања за главу 4.8:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.8:

18,610,000

26,072,900
1,520,000

183,868,640

27,592,900

165,258,640
18,610,000
0
183,868,640

26,072,900
1,520,000
27,592,900

165,258,640
0
26,072,900
20,130,000
0
211,461,540
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

35

1

2

3

4

5

6

Опис

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602
0602-0006

Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Информисање
Услуге емитовања и штампања

830
213

423

Услуге по уговору - Пројектно информисање

Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
Функција 830:
Извори финансирања за програмску активност 06020006:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0006:
Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
СМЕДЕРЕВО
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 0003 (ПА 0003) -Одржавање
спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4511
организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 13010003:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0003:
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Услуге рекреације и спорта
481 Дотације спортским организацијама и клубовима
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 13010001:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0001:
Извори финансирања за Програм 14:
01 Приходи из буџета
Свега за Програм 14:
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ
СТАНОВНИШТВУ
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне
помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Накнада за социјалну заштиту из буџета - превоз лица
472
старијих од 65 година
01
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1301-0003
810

214
215

1301
1301-0001
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216

0901
0901-0001
070
217
218

472
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224

472
472
472
472
4631
472

225

472

226

472

Накнада за социјалну заштиту из буџета - превоз социјално
хуманитарних организација и удружења грађана
Финансијска помоћ трудницама
Финансијска помоћ породиљама
Посебан родитељски додатак
Популациона политика - вантелесна оплодња
Бесплатна ужина у Ђачкој кухињи
Превоз ученика средњих школа
Подстицање образовања ученика и студената на територији
града Смедерева
Остале накнаде за образовање - превоз студената

5,000,000

5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

71,803,000

71,803,000

71,803,000
71,803,000

71,803,000
71,803,000

71,803,000
71,803,000

71,803,000
71,803,000

76,803,000
76,803,000

76,803,000
76,803,000

3,100,000

3,100,000

2,200,000

2,200,000

9,500,000
14,500,000
1,500,000
4,000,000
3,000,000
11,557,600

9,500,000
14,500,000
1,500,000
4,000,000
3,000,000
11,557,600

12,000,000

12,000,000

11,856,100

11,856,100
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Страна 39 – Број 9

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

36

1

2

3

4

5

6

01

01

0901-0001

Опис

Средства из
буџета

7

8

Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за програмску активност 09010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне
помоћи

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

73,213,700
73,213,700

73,213,700
73,213,700

73,213,700
73,213,700

73,213,700
73,213,700

38,240,000

38,240,000

38,240,000
38,240,000

38,240,000
38,240,000

38,240,000
38,240,000

38,240,000
38,240,000

26,143,326

26,143,326

690,000

690,000

26,833,326
26,833,326

26,833,326
26,833,326

26,833,326
26,833,326

26,833,326
26,833,326

4,121,487
737,747

4,121,487
737,747
0
265,777
200,000
611,400
10,000
550,000
100,000
100,000
310,000
514,912
50,000
50,000
50,000

Социјална заштита некласификована на другом месту

090

227

0901-0001

Трансфери осталим нивоима власти
- Једнократна помоћ 20.090.000
- Ванредне новчане помоћи 13.000.000
- Трошкови погребних услуга 590.000
- Путни трошкови и превоз пролазника 10.000
4631
- Превоз ученика основних и средњих школа са сметњама у
развоју и инвалидитетом и трошкови превоза пратиоца
4.500.000
- Прихватилиште за малолетну децу ван територије града
Смедерева 50.000
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010001:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Центар за социјални рад
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне
помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту

090

228

229

Трансфери осталим нивоима власти
- плата запослених 11.694.933
- социјални доприноси на терет послодавца 2.093.393
- отпремнине и помоћи 200.000
- накнаде трошкова за запослене 450.000
4631 - стални трошкови 4.800.000
- услуге по уговору 3.865.000
- специјализоване услуге 5.000
- текуће поправке и одржавање 1.120.000
- материјал 1.915.000
4632
01

01

Трансфери осталим нивоима власти
- машине и опрема 690.000
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Установа за дневни боравак
деце и омладинe са сметњама у развоју "Сунце"

4.9

0901-0004
040

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
465
482
512
515

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Саветодавнотерапијске и социјално-едукативне услуге
Породица и деца
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Нематеријална имовина

195,777
200,000
569,400
10,000
280,000
100,000
100,000
170,000
459,032
50,000
50,000
50,000

70,000
42,000
270,000
140,000
55,880
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01
04
08
0901-П1

22. септембар 2016. године

37

040

245

512
01
04
08
01
04
08
01
07
04
08
16

0901-0003
090
246

481
01

01

0901-0005

Опис

Средства из
буџета

7

8

Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 040:
Извори финансирања за програмску активност 09010004:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за програмску активност 0901-0004:
Пројекат: "Друга страна креативности"
Породица и деца
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 040:
Извори финансирања за пројекат 0901-П1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за пројекат 0901-П1:
Извори финансирања за главу 4.9:
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.9:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Дотације невладиним
организацијама
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Подршка социохуманитарним организацијама
Социјална заштита некласификована на другом месту
Дотације невладиним организацијама: Дотације удружењима
особа са инвалидитетом 9.000.000
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0003:
ЦРВЕНИ КРСТ
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Црвени Крст

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

7,093,443
7,093,443
7,093,443
7,093,443

0
0
0
0

572,000
5,880
577,880

7,093,443
572,000
5,880
7,671,323

572,000
5,880
577,880

7,093,443
572,000
5,880
7,671,323

250,000

250,000

100,000
150,000
250,000

0
100,000
150,000
250,000

100,000
150,000
250,000

0
100,000
150,000
250,000
7,093,443

7,093,443
672,000
155,880
7,093,443

10

827,880

672,000
155,880
0
7,921,323

9,000,000

9,000,000

9,000,000
9,000,000

9,000,000
9,000,000

9,000,000
9,000,000

9,000,000
9,000,000

31,000,000

31,000,000

Социјална заштита некласификована на другом месту

090
247

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Народна кухиња 31.000.000
Извори финансирања за функцију 090:

01

Приходи из буџета

31,000,000

31,000,000

Функција 090:

31,000,000

31,000,000

Приходи из буџета

31,000,000

31,000,000

Свега за програмску активност 0901-0005:

31,000,000

31,000,000

Извори финансирања за програмску активност 09010005:
01
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Функциј
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Опис

1

2

3

4

5

6

7

Средства из
буџета
8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Прихватилиште,
прихватне станице и друге врсте смештаја

0901-0002

Социјална заштита некласификована на другом месту

090
248

472

01

01
0901-0001

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Смештај у прихватилиште-Прихватна станица 11.700.000
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0002:
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне
помоћи

11,700,000

11,700,000

11,700,000
11,700,000

11,700,000
11,700,000

11,700,000
11,700,000

11,700,000
11,700,000

24,671,000

24,671,000

24,671,000
24,671,000

24,671,000
24,671,000

24,671,000
24,671,000

24,671,000
24,671,000

11,971,154

11,971,154

Социјална заштита некласификована на другом месту

090

249

472

01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
Пројекат "Сервис подршке и услуга у области социјалне
заштите за маргинализоване групе грађана са територије
града Смедерева"
Социјална заштита некласификована на другом месту

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Све услуге - учешће града Смедерева 3.733.077
1. Установа за дневни боравак деце и омладине са сметњама у развоју
,,Сунце", услуге за дневни боравак у заједници 319.343
2. Услуге смештаја у Прихватној станици 437.566
3. Услуге подршке за самостални живот осим услуга становања уз
подршку за особе са инвалидитетом - Центар за социјални рад 639.000
4. Услуге персоналне асистенције пунолетним лицима са првим и другим
степеном подршке 671.085
5. Услуге помоћи у кући 1.390.112
6. Услуге преводилаца за знаковни језик 121.171
7. Центар за социјални рад, Прихватилиште за жртве насиља - Сигурна
кућа 154.800
Све услуге - Републичка средства 8.238.077
1. Установа за дневни боравак деце и омладине са сметњама у развоју
,,Сунце", услуге за дневни боравак у заједници 745.133
2. Услуге смештаја у Прихватној станици 1.458.552
3. Услуге подршке за сам. живот, осим услуга становања уз подршку за
особе са инвалидитетом - Центар за социјални рад 1.491.000
4. Услуге персоналне асистенције пунолетним лицима са првим и другим
степеном подршке 1.122.531
5. Услуге помоћи у кући 2.776.928
6. Услуге преводилаца за знаковни језик 282.733
7. Центар за социјални рад, Прихватилиште за жртве насиља - Сигурна
кућа 361.200

01

0901-П2
090

250

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Локални акциони план за Роме 2.000.000
- Имплементација акционих планова за избегла и расељена
лица (учешће Комесаријата у грађевинском материјалу за
интерно расељена лица по Уговорима) за повраћај 3.000.000
- Имплементација акционих планова за избегла лица (по
Уговорима са Комесаријатом - за повраћај) 300.000
- Имплементација акционих планова за избегла и расељена
лица (42 монтажне куће - Уговор са АСБ, уређење терена и
прикључци за повраћај) 400.000,
- Куповина сеоских домаћинстава - средства из донације
18.788.000,
- Имплементација акционих планова за избегла и расељена
лица (учешће Града за економско оснаживање избеглих лица
по уговорима са Комесаријатом) 183.000
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција
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Класиф.

1

2

3

4

5

6

01
07
01
07
01
04
07
08
16
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39

2001
2001-0001
911

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

411
412
413
414
416
421
422
423
424
425
426
431
465
482

265

484

266
267
268

485
511
512
01
04
06
07
03
16

Опис

Средства из
буџета

7

8

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 090:
Извори финансирања за пројекат 0901-П2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 0901-П2:
Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од осталих нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 11:
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност 0001(ПА 0001) - Функционисање
предшколских установа
Предшколско образовање
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада запосленима и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и мат.трошкови)
Материјал
Амортизација, некретнине и опрема
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе, казне и пенали
Накнада штете за повреде или штете настале услед ел.
непогода
Накнада штете нанете од стране државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Социјални доприноси
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

3,733,077
8,238,077
11,971,154

3,733,077
8,238,077
11,971,154

3,733,077
8,238,077
11,971,154

3,733,077
8,238,077
11,971,154

225,484,546
8,238,077
233,722,623

133,250,646
23,851,865
1,050,000
2,357,995

155,880
0
672,000
0
827,880

28,673,971
5,130,529
3,200,000
10,034,054
211,000
12,226,460
3,050,000
5,950,000
2,695,000
8,100,000
23,309,550

225,484,546
155,880
8,238,077
672,000
0
234,550,503

4,981,593
420,000

161,924,617
28,982,394
4,250,000
12,392,049
211,000
34,100,770
5,620,000
6,350,000
2,695,000
13,570,143
38,890,000
0
13,685,568
420,000

10,000

10,000

5,000
100,000
2,650,000

5,000
100,000
3,250,000

70,409,559
300,000
30,737,598
6,300,000
3,000,000
215,709,384 110,747,157

215,709,384
70,409,559
300,000
30,737,598
6,300,000
3,000,000
326,456,541

21,874,310
2,570,000
400,000
5,470,143
15,580,450
8,703,975

600,000
215,709,384
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Страна 43 – Број 9

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

40

1

2

3

4

5

6

01
04
06
07
03
16
01
04
06
07
03
16
01
04
06
07
03
16

Опис

Средства из
буџета

7

8

Извори финансирања за програмску активност 20010001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Социјални доприноси
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за главу 4.10:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Социјални доприноси
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.10:
Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Социјални доприноси
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 8:
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Апотекарска
установа

1801

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-0001

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
установа примарне здравствене заштите

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

215,709,384

215,709,384
70,409,559
300,000
30,737,598
6,300,000
3,000,000
326,456,541

215,709,384

215,709,384
70,409,559
300,000
30,737,598
6,300,000
3,000,000
326,456,541

215,709,384

215,709,384
70,409,559
300,000
30,737,598
6,300,000
3,000,000
326,456,541

100,000

100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

23,700,010

23,700,010

5,900,000

5,900,000

29,600,010
29,600,010

29,600,010
29,600,010

29,600,010
29,600,010

29,600,010
29,600,010

29,700,010
29,700,010

29,700,010
29,700,010

70,409,559
300,000
30,737,598
6,300,000
3,000,000
215,709,384 110,747,157
70,409,559
300,000
30,737,598
6,300,000
3,000,000
215,709,384 110,747,157
70,409,559
300,000
30,737,598
6,300,000
3,000,000
215,709,384 110,747,157

Здравство некласификовано на другом месту

760
269

Трансфери осталим нивоима власти
4631 Ова апропријација намењена је за:
-текуће поправке и одржавање 100.000
01

01

Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:
Извори финансирања за програмску активност 18010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1801-0001:
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Дом Здравља
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
установа примарне здравствене заштите

1801-0001
720
270

464

271

464

01

01
01

Ванболничке услуге
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
-Плате и додаци запослених 20.101.791
-Социјални доприноси на терет послодавца 3.598.219
Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
-Машине и опрема 5.900.000
Извори финансирања за функцију 720:
Приходи из буџета
Функција 720:
Извори финансирања за програмску активност 18010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1801-0001:
Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Свега за Програм 12:

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

2

3

4

5

6

4.11

1502
1502-0001
473

272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
511
512
513
515
01
04

01
04
1502-П1
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1
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Глава

Раздео

Страна 44 – Број 9

473

290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

422
423
424
425
426
511
512
513
515
523
01
04
01
04
01
04
01
04

Опис

Средства из
буџета

7

8

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СМЕДЕРЕВО
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
развојем туризма
Туризам
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:
Извори финансирања за програмску активност 15020001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за програмску активност 1502-0001:
Пројекат:Промоција туризма града Смедерева
Туризам
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:
Извори финансирања за пројекат 1502-П1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1502-П1:
Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 4:
Извори финансирања за главу 4.11:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за главу 4.11:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10,392,797
1,860,312
1,245,000
22,575
519,595
39,750
855,000
30,000
1,355,300
85,000
70,000
16,475,329
16,475,329
16,475,329
16,475,329

260,000
40,000
20,000

320,000
320,000
320,000
320,000
16,795,329
16,795,329
16,795,329
16,795,329

10

160,000
35,000
290,000
26,256
1,750,000
40,000
508,244
450,000
110,000
425,100
0
13,000
20,000
227,000
50,000
100,000

10,392,797
1,860,312
160,000
1,280,000
290,000
48,831
2,269,595
40,000
547,994
1,305,000
140,000
425,100
1,355,300
13,000
20,000
312,000
50,000
170,000

4,204,600
4,204,600

16,475,329
4,204,600
20,679,929

4,204,600
4,204,600

16,475,329
4,204,600
20,679,929

45,000
430,000
150,000
200,000
170,400

1,300,000

45,000
690,000
190,000
220,000
170,400
0
0
0
0
1,300,000

2,295,400
2,295,400

320,000
2,295,400
2,615,400

2,295,400
2,295,400

320,000
2,295,400
2,615,400

6,500,000
6,500,000

16,795,329
6,500,000
23,295,329

6,500,000
6,500,000

16,795,329
6,500,000
23,295,329
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Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

1

2

3

4

5

6

4.12

1101
1101-0001

620

Страна 45 – Број 9

42

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
512
515
01

01
1101-0002
620

317

511

01

01
01

Опис

Средства из
буџета

7

8

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЈП
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Стратешко,
просторно и урбанистичко планирање
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порезе, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 11010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Уређивање
грађевинског земљишта
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
- Робна пијаца 12.000.000
- Изградња паркинга 4.000.000

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 11010002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0002:
Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Свега за Програм 1:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

52,309,245
9,363,355
300,000
2,154,000
650,000
740,000
9,397,000
65,000
3,415,000
680,780
2,030,000
3,325,000
3,878,075
485,000
500,000
650,020
340,000

52,309,245
9,363,355
300,000
2,154,000
650,000
740,000
9,397,000
65,000
3,415,000
680,780
2,030,000
3,325,000
3,878,075
485,000
500,000
650,020
340,000

90,282,475
90,282,475

90,282,475
90,282,475

90,282,475
90,282,475

90,282,475
90,282,475

16,000,000

16,000,000

16,000,000
16,000,000

16,000,000
16,000,000

16,000,000
16,000,000

16,000,000
16,000,000

106,282,475
106,282,475

106,282,475
106,282,475
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Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функциј
а

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео

43

3

4

5

6

1501
452
318

319
319.1

0601
0601-0007

0601-0008

510

320

321

511

8

322

Зграде и грађевински објекти - "Изградња пристана за
туристичке бродове у Смедереву" - учешће Министарства
трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије

Зграде и грађевински објекти - "Изградња пристана за
туристичке бродове у Смедереву"
Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632 Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Републике Србије
Извори финансирања за функцију 452:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Функција 452:
Извори финансирања за програмску активност 15010002:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1501-0002:
Извори финансирања за Програм 3:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Уређивање за
одржавање и коришћење пијаца
Развој заједнице
511 Зграде и грађевински објекти - Покривање Зелене пијаце
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 06010007:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0007:

425

01

510

7

511

01

0601-0009

Средства из
буџета

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Унапређење
привредног амбијента
Водени саобраћај

1501-0002

620

Опис

425
01

01

Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Јавна хигијена
Управљање отпадом
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 06010008:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0008:
Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Уређење и
одржавање зеленила
Управљање отпадом
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 06010009:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0009:

20,000,000

20,000,000

160,000

160,000

643,624

643,624

803,624
20,000,000
20,803,624

803,624
20,000,000
20,803,624

803,624
20,000,000
20,803,624

803,624
20,000,000
20,803,624

803,624
20,000,000
20,803,624

803,624
20,000,000
20,803,624

0
0
0

0
0

0
0

0
0

45,000,000

45,000,000

45,000,000
45,000,000

45,000,000
45,000,000

45,000,000
45,000,000

45,000,000
45,000,000

55,000,000

55,000,000

55,000,000
55,000,000

55,000,000
55,000,000

55,000,000
55,000,000

55,000,000
55,000,000
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

44

Опис

1

2

3

4

5

6

7

0601-0010

640

323

421

324

425

325

511

326

511
01

360
327

511
01

01
0601-0011
620
328

511
01

01
01
0701
0701-0001

451

329

511

01
360
330

511

Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Јавна расвета
Улична расвета
Стални трошкови- утрошак јавне расвете
Текуће поправке и одржавање-одржавање јавне расвете и
декоративна расвета
Зграде и грађевински објекти-Изградња јавне расвете у
Индустријском парку
Зграде и грађевински објекти-увођење LED расвете на
територији града Смедерева
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Функција 640:
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
Зграде и грађевински објекти-Изградња јавне расвете на
кружном току-Петријевска раскрсница са другим Улицама
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Функција 360:
Извори финансирања за програмску активност 06010010:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0010:
Програмска активност 0011 (ПА 0011) - Oдржавање
гробаља и погребне услуге
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти - ограда и стазе на Старом
гробљу
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 06010011:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0011:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
саобраћајном инфраструктуром
Друмски саобраћај

Средства из
буџета
8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

64,675,000

64,675,000

20,000,000

20,000,000
0
0

84,675,000
84,675,000

84,675,000
84,675,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

87,675,000
87,675,000

87,675,000
87,675,000

0
0
0

0
0

0
0

0
0

187,675,000
187,675,000

187,675,000
187,675,000

Зграде и грађевински објекти
- Саобраћајнице у индустријскоj зони и тротоари 5.000.000
- Реконструкција Улице Фочанске (прва и друга фаза)
12.000.000
- Санација клизишта у Улици Дунавској са пројектном
документацијом 37.583.620
- Санација дела Горичке Улице на потезу клизишта Провалија
1.800.000
- Реконструкција дела Улице Балканске 5.000.000
- Реконструкција Улице Кајмакчаланске (прва фаза) 50.000
- Реконструкција Улице Димитрија Туцовића (прва фаза)
3.500.000
- Реконструкција Улице Револуције (друга фаза) 5.000.000
- Реконструкција улице Вучачке (прва фаза) 14.750.000
- Реконструкција улице Излетничке (прва фаза) 6.000.000
- Реконструкција улице Живорада Атанацковића 6.000.000
- Реконструкција улице Краљевића Марка 6.000.000
- Реконструкција улице Милана Кршљанина са припадајућим
улицама 6.000.000
- Пројектна документација 1.500.000

110,183,620

110,183,620

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

110,183,620
110,183,620

110,183,620
110,183,620

9,900,000

9,900,000

Зграде и грађевински објекти
- Изградња тротоара у Улици Петријевској,
Улици Горанској и другим Улицама 9.000.000
- Пројектна документација 900.000
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

1

2

3

4

5

6

01

01
0701-0002

451

331

425
01

360
425
01

01
01
01
07

0602
0602-0004
330

Опис

Средства из
буџета

7

8

Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Функција 360:
Извори финансирања за програмску активност 07010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0701-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање
путева
Друмски саобраћај
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

9,900,000
9,900,000

9,900,000
9,900,000

120,083,620
120,083,620

120,083,620
120,083,620

216,695,000

216,695,000

216,695,000
216,695,000

216,695,000
216,695,000

9,050,000

9,050,000

9,050,000
9,050,000

9,050,000
9,050,000

225,745,000
225,745,000

225,745,000
225,745,000

345,828,620
345,828,620

345,828,620
345,828,620

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
332

5
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45

333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344

411
412
413
414
415
416
421
422
426
465
483
485
01

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Функција 360:
Извори финансирања за програмску активност 07010002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0701-0002:
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Свега за Програм 7:
Извори финансирања за главу 4.12:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за главу 4.12:
Свега за раздео 4:
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Општинско јавно
правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Материјал
Остале дотације и трансфери
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале накнаде штете
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Функција 330:

640,589,719
640,589,719
20,000,000
20,000,000
660,589,719
660,589,719
3,378,180,877 178,760,469 3,556,941,346

3,468,198
620,807

350,000
537,791
9,500,000
13,000,000

3,468,198
620,807
0
0
55,000
0
190,000
0
350,000
537,791
9,500,000
13,000,000

27,721,796
27,721,796

27,721,796
27,721,796

27,721,796
27,721,796

27,721,796
27,721,796

27,721,796
27,721,796

27,721,796
27,721,796

55,000
190,000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004
01
01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0004:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за раздео 5:
Приходи из буџета
Свега за раздео 5:
СВЕГА

27,721,796
27,721,796
27,721,796
27,721,796
3,478,800,000 178,760,469 3,657,560,469
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III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.

5. Радови на климатизацији зграде Градске управе града Смедерева ............................................ 12.190.000 динара.
Укупно .............................................. 110.250.000 динара

Ову Одлуку доставити Министарству финансија
Републике Србије.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-6250/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

Курс НБС 1 евро = 122,5дин.............. 900.000 ЕUR-a“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-5350/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

93.
На основу члана 32. став 1. тачка 15., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), чланова 33. и 36. Закона о јавном дугу („Службени
гласник Републике Србије“, број 61/2005, 107/2009, 78/2011
и 68/2015), члана 19. став 1. тачка 15. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст), чланова 1. и 6. Уговора о наменском кредиту
са Банка Интеса АД Београд , број 400-2008/2016-08 од 28.
марта 2016. године,
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о задуживању града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 1/2016) по Уговору о наменском кредиту са Банком Интеса, број 400-2008/2016-08 од
28. марта 2016. године) у члану 1. Рекапитулација потребних радова за побољшање енергетске ефикасности за три
објекта у јавној својини града Смедерева, мења се и гласи:
” 1. Замена котлова на лако лож уље котловима на биомасу, односно пелет у Градској управи града Смедерева, хидроизолација крова на згради Центра за културу Смедерево, Замена постојећих котлова на мазут котловима на природни гас у заједничкој котларници „Мајдан“ (део Основне
школе „Димитрије Давидовић“ Смедерево), значајно унапређење система грејања, увођењем регулације у топловодни систем централног грејања ............... 18.700.000 динара.
2. Дозиђивање још једног спрата Градске управе града
Смедерева са унутрашњим реконструкцијама у згради Градске
управе Смедерево и термо и хидроизолација фасадних зидова зграде Градске управе града Смедерева 71.000.000 динара.
3. Радови на инвестиционом одржавању крила „В“ објекта Градске управе града Смедерева ..... 3.460.000 динара.
4. Радови на изради техничке документације и уградњи хидрауличног путничког лифта са припадајућим инсталацијама и конструкцијом лифтовског окна Градске
управе града Смедерева, ламела А ........ 4.900.000 динара.
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94.
На основу члана 1. став 1. тачка 2., члана 7., члана
9. и члана 11. Закона о платама у државним органима и
јавним службама („Службени гласник Републике Србије“,
број 34/2001, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др.
закона, 116/2008 - др.закони, 92/2011, 99/2011- др закон,
10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016-др. закон), члана 56.
Закона о платама државних службеника и намештеника
(„Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006,
63/2006-испр, 115/2006-испр., 101/2007, 99/2010, 108/2013
и 99/2014), чланова 2., 4. и 5. Уредбе о коефицијентима за
обрачун и исплату плата именованих и постављених лица
и запослених у државним органима („Службени гласник
Републике Србије“, број 44/2008 – пречишћен текст и
2/2012) и члана 19. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2015- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ИЗАБРАНИХ,
ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У
ОРГАНИМА ГРАДА СМЕДЕРЕВА И НАКНАДАМА
ЗА РАД ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНE
ГРАДА СМЕДЕРЕВА И О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I ОПШТА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на плату, накнаде и
остала примања изабраних, именованих и постављених
лица у органима Града Смедерева и накнада за рад чланова
радних тела Скупштине града Смедерева и право на плату,
додатке, накнаде и остала примања запослених у Градској
управи града Смедерева.
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II П
 ЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ИЗАБРАНИХ,
ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
a) ПЛАТА
Члан 2.
Изабрано лице има право на плату када због вршења
функције престане да остварује плату у предузећу, установи,
државном органу или од самосталне делатности.
Право на плату има и лице које именује и поставља Скупштина града Смедерева или градоначелник града Смедерева.
Плата се прима и за дане годишњег одмора, за дане државних празника и у другим случајевима за које је законом
прописано да се не ради.
Члан 3.
Право на плату у складу са чланом 2. ове Одлуке имају:
- председник Скупштине града,
- градоначелник и заменик градоначелника града,
- секретар Скупштине града,
- начелник Градске управе,
- градски правобранилац и заменик градског правобраниоца,
- помоћници градоначелника града,
- чланови Градског већа и
- главни урбаниста.
Члан 4.
Плате изабраних, именованих и постављених лица
утврђују се на основу:
1. основице за обрачун плата (у даљем тексту: основица);
2. коефицијента који се множи основицом (у даљем тексту: коефицијент);
3. додатка на плату;
4. обавеза које изабрано, именовано и постављено лице
плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално
осигурање из плате, у складу са законом.
Члан 5.
Основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада
Републике Србије.
Члан 6.
Коефицијент изражава сложеност послова које обавља
изабрано, именовано и постављено лице, одговорност,
услове рада и стручну спрему.
Члан 7.
Додатак на плату припада за:
1. време проведено у радном односу (минули рад);
2. дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена у складу са прописима (прековремени рад);
3. рад на дан државног и верског празника у складу са
законом;
4. рад ноћу (између 22 00 и 6 00 часова наредног дана).
Додатак на плату из става 1. овог члана обрачунава се
и исплаћује у висини утврђеној законом и општим актом.
Члан 8.
Плата утврђена у смислу члана 4. ове Одлуке исплаћује
се за рад у пуном радном времену.
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Члан 9.

Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних
лица износе:
9,40 – за градоначелника;
9,00 – за председника Скупштине града и заменика градоначелника;
8,20 – за члана Градског већа.
Члан 10.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата именованих
и постављених лица износе:
- 38,50 за начелника Градске управе града Смедерева који чини основни коефицијент 21,50 увећан за додатни коефицијент по основу сложености и одговорности
послова за 13,50 и тако добијен коефицијент увећан је за
10%;
- 36,75 за градског правобраниоца града Смедерева који
чини основни коефицијент 21,50 увећан за додатни коефицијент по основу сложености и одговорности послова за
13,50 и тако добијен коефицијент увећан је за 5%;
- 35,70 за заменика градског правобраниоца града Смедерева и главног урбанисту који чини основни коефицијент
20,50 увећан за додатни коефицијент по основу сложености
и одговорности послова за 13,50 и тако добијен коефицијент увећан је за 5%;
- 33,54 за помоћника градоначелника града Смедерева
који чини основни коефицијент 21,50 увећан за додатни коефицијент по основу сложености и одговорности послова
за 4,30 и тако добијен коефицијент увећан је за 30%;
- 29,60 за секретара Скупштине града Смедерева који
чини основни коефицијент 21,50 увећан за додатни коефицијент по основу сложености и одговорности послова за
8,10.
б) ДРУГА ПРИМАЊА
Члан 11.
Лица из члана 9. ове Одлуке која нису на сталном раду у органима Града Смедерева имају право на накнаду у висини од 44%
износа плате утврђене за функцију коју обављају.
Члан 12.
Изабрано, именовано и постављено лице које остварује
права из радног односа у органима Града Смедерева има
право на накнаде и остала примања у складу са законом и
другим прописима као и запослени у Градској управи.
в) ПРИМАЊА ПО ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
Члан 13.
Изабрано лице, укључујући и лице које према посебним прописима има положај функционера, коме престане
функција има право на накнаду плате три месеца од дана
када му је престала функција, а у висини плате коју је имало на дан престанка функције.
Право на накнаду плате лицу из става 1. овог члана престаје пре истека рока од три месеца уколико заснује радни
однос или стекне право на пензију, даном заснивања радног
односа, односно даном стицања права на пензију.
Право из става 1. овог члана може се продужити још
за три месеца ако у та три месеца стиче право на пензију.
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Члан 14.
Именовано и постављено лице које по истеку мандата
не буде поново именовано или постављено или које у току
трајања мандата буде разрешено, може се распоредити на
радно место у Градској управи које одговара његовој стручној спреми и радним способностима.
Уколико се именовано и постављено лице не може распоредити на начин из става 1. овог члана или не прихвати
понуђени распоред, престаје му радни однос.
Именовано и постављено лице из става 2. овог члана
има право на накнаду плате у трајању од три месеца у висини плате коју је имало на дан када му је престао радни
однос.
Право на накнаду плате из става 3. овог члана може се
изузетно продужити до три месеца уколико у том периоду
именовано или постављено лице стиче право на пензију.
Право из ставова 3. и 4. овог члана престаје заснивањем радног односа или стицањем права на пензију према
прописима о пензијском и инвалидском осигурању, даном
заснивања радног односно, односно даном стицања права
на пензију.
III Н
 АКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ОДБОРНИКА
И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ
ГРАДА
Члан 15.
Месечна накнада одборника Скупштине града Смедерева утврђује се у висини од 32% просечне зараде (без пореза и доприноса) у граду Смедереву према последње објављеном податку Републичког органа за послове статистике.
Поред накнаде из става 1. овог члана одборници имају
право и на накнаду за присуствовање седницама Скупштине града Смедерева, по дану, у висини од 3,2% просечне
зараде (без пореза и доприноса) у граду Смедереву према
последње објављеном податку Републичког органа за послове статистике.
Одборницима ради присустовања седницама Скупштине
града Смедерева припада накнада стварних трошкова превоза, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају.
Члан 16.
Накнада члановима радних тела Скупштине града Смедерева за присуствовање седницама радних тела утврђује
се, по седници, у висини од 3,2 % просечне зараде (без пореза и доприноса) у граду Смедереву према последње објављеном податку Републичког органа за послове статистике.
Члановима радних тела Скупштине града Смедерева
ради присуства седницама радних тела припада накнада
стварних трошкова превоза, у висини цене превозне карте
у јавном саобраћају.
Члан 17.
Право на накнаду из члана 15. ставова 2. и 3. и члана 16.
ове Одлуке не припада лицима која напусте седницу Скупштине града Смедерева, седницу радног тела Скупштине
града без одобрења председника Скупштине града, односно председника радног тела Скупштине града Смедерева.
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IV НАКНАДЕ ЗА ЛИЦА КОЈА АНГАЖУЈЕ ГРАДОНАЧЕЛНИК РЕШЕЊЕМ О АНГАЖОВАЊУ
Члан 18.
Лица која буду ангажована за одређене послове решењем о ангажовању које доноси градоначелник града Смедерева остварују право на накнаду у висини коју предложи
градоначелник града Смедерева, а утврди Градско веће града Смедерева, у зависности од специфичности послова за
које је лице ангажовано.
VП
 ЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
ЛИЦА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
а) ПЛАТА
Члан 19.
Плата запослених у Градској управи утврђује се на
основу:
1) основице за обрачун плата (у даљем тексту: основица);
2) коефицијента који се множи основицом (у даљем
тексту: коефицијент);
3) додатка на плату;
4) обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у складу са
законом.
Члан 20.
Основицу за обрачун и исплату плата запослених утврђује Влада Републике Србије.
Члан 21.
Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност,
услове рада и стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора.
Члан 22.
Додатак на плату припада за:
1. време проведено у радном односу (минули рад);
2. дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног радног времена одређеног прописима (прековремени рад);
3.
рад на дан државног и верског празника;
4. рад ноћу (између 22 00 и 6 00 часова наредног дана), ако
такав рад није вреднован при утврђивању коефицијента.
Додатак на плату из става 1. овог члана обрачунава се и
исплаћује у висини утврђеној законом.
Члан 23.
Плата утврђена у смислу члана 19. ове Одлуке исплаћује се за рад у пуном радном времену, односно радном времену које се сматра пуним.
Члан 24.
Плата приправника у Градској управи износи 80% од
најниже плате у оквиру звања за које се приправник оспособљава.
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Члан 25.
За обрачун и исплату плата запослених у Градској управи
примењују се следећи коефицијенти:
- 12,05 за самосталног стручног сарадника;
- 10,77 за вишег стручног сарадника;
- 10,45 за стручног сарадника;
- 9,91 за вишег сарадника;
- 8,95 за сарадника ;
- 8,85 за стенографа, вишег референта и висококвалификованог радника;
- 8,74 за референта и дактилографа;
- 8,00 за квалификованог радника и
- 6,40 за неквалификованог радника.
Члан 26.
Коефицијенти из члана 25. ове Одлуке за запослене у
Градској управи Смедерево увећавају се, по основу сложености и одговорности послова, за додатни коефицијент, и то:
- 12,60 – за самосталног стручног сарадника који руководи основном организационом јединицом - начелник
одељења;
- 12,10 – за самосталног стручног сарадника који руководи основном организационом јединицом (служба, кабинет), и то:
-шеф Службе за послове органа града,
-шеф Кабинета градоначелника,
-шеф Службе за интерну ревизију
-секретар Градског већа.
- 11,60 – за самосталног стручног сарадника, који руководи унутрашњом организационом јединицом - шеф одсека
и шеф канцеларије за локални економски развој;
- 11,10 – за самосталног стручног сарадника распоређеног на радно место руководилац групе;
- 10,60 – за самосталног стручног сарадника;
- 10,10 – за вишег стручног сарадника;
- 8,63 – за стручног сарадника;
- 5,10 – за вишег сарадника;
- 4,70 – за сарадника и висококвалификованог радника;
- 2,00 – за стенографа и вишег референта;
- 1,80 – за референта и дактилографа;
- 1,00 – за квалификованог радника;
- 1,00 – за неквалификованог радника.
Коефицијент из члана 25. увећан за коефицијент из става 1.
овог члана увећава се:
-запосленом који координира најсложеније активности
-10%, с тим да овај број запослених не може прећи 2% од
укупног броја запослених;
- запосленом који руководи унутрашњом организационом јединицом - 10%;
- запосленом који ради на припреми и извршењу буџета
или финансијског плана, вођењу пословних књига и састављању рачуноводствених извештаја - 10%;
- запосленом на пословима комуналног полицајца - 10%;
- запосленом на пословима буџетске инспекције - 10%.
Запосленом који има право на увећање коефицијената
по више основа из става 2. овог члана, укупно увећање коефицијента не може бити веће од 10%.
Члан 27.
Коефицијенти и процентуална увећања из члана 25. и 26.
ове Одлуке користе се ради одређивања коначних коефицијената за обрачун и исплату плата запослених у Градској управи.
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Члан 28.
Даном супања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о платама и накнадама изабраних и постављених
лица у органима града Смедерева и накнадама за рад чланова радних тела Скупштине града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2008, 2/2011 и 7/2014) и Правилник о платама запослених у Градској управи града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 8/2016).
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана о дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-114/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
95.
На основу чланова 20. став 1. тачка 39. и 32. став 1.
тачка 4., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 19. став 1. тачка 4.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД 2015-2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 20152020. године.
Члан 2.
Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја
града Смедерева за период 2015-2020. године чини саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Одлука о доношењу Стратегије развоја пољопривреде
и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020.
године ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број 320-85/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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ɋɌɊȺɌȿȽɂȳȺ ɊȺɁȼɈȳȺ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ ɂ
ɊɍɊȺɅɇɈȽ ɊȺɁȼɈȳȺ ȽɊȺȾȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ ɁȺ
ɉȿɊɂɈȾ 2015-2020. ȽɈȾɂɇE

ɂɇɋɌɂɌɍɌ ɁȺ ȿɄɈɇɈɆɂɄɍ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ ȻȿɈȽɊȺȾ

ɋɆȿȾȿɊȿȼɈ, 2016.

ɇȺɐɊɌ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚȽɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ



ɇɚɫɥɨɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɋɌɊȺɌȿȽɂȳȺ ɊȺɁȼɈȳȺ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ ɂ ɊɍɊȺɅɇɈȽ
ɊȺɁȼɈȳȺ ȽɊȺȾȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ ɁȺ ɉȿɊɂɈȾ 
ȽɈȾɂɇȿ
ɇDɪɭɱɢɥɚɰȽɊȺȾɋɆȿȾȿɊȿȼɈɈɆɅȺȾɂɇɋɄȺɋɆȿȾȿɊȿȼɈ
ɂɡɜɪɲɢɥɚɰ ɂɇɋɌɂɌɍɌ ɁȺ ȿɄɈɇɈɆɂɄɍ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ ȻȿɈȽɊȺȾ ȼɨɥɝɢɧɚ ɛɪ
Ȼɟɨɝɪɚɞ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɩɪɨʁɟɤɬɚɉɪɨɮɞɪȳɨɧɟɥɋɭɛɢʄɜɢɲɢɧɚɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ
ɊɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɝɬɢɦɚȾɪȼɟɫɧɚɉɚɪɚɭɲɢʄɧɚɭɱɧɢɫɚɪɚɞɧɢɤ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɩɪɨʁɟɤɬɚɆɪȻɢʂɚɧɚȽɪɭʁɢʄɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɫɚɪɚɞɧɢɤ

ɂɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɬɢɦ

ɂɇɋɌɂɌɍɌɁȺȿɄɈɇɈɆɂɄɍɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ

 Ⱦɪȳɨɧɟɥɋɭɛɢʄ
 Ⱦɪȼɟɫɧɚɉɚɪɚɭɲɢʄ
 Ⱦɪȼɟɫɧɚɉɨɩɨɜɢʄ
 ȾɪɇɚɬɚɲɚɄʂɚʁɢʄ
 ȾɪȻɪɚɧɤɨɆɢɯɚɢɥɨɜɢʄ
 ȾɪȺɧɬɨɧɉɭɲɤɚɪɢʄ
 Ⱦɪɉɪɟɞɪɚɝȼɭɤɨɜɢʄ
 ȾɪɁɨɪɚɧɋɢɦɨɧɨɜɢʄ
 ȾɪȻɨɪɢɫɄɭɡɦɚɧ
 ȾɪɋɜɟɬɥɚɧɚɊɨʂɟɜɢʄ
 ɆɪȻɢʂɚɧɚȽɪɭʁɢʄ
 ɆɪȻɨʁɚɧɚȻɟɤɢʄ
 ɆɪɅɚɧɚɇɚɫɬɢʄ
 ɆɪɆɚɪɤɨȳɟɥɨɱɧɢɤ
 ɆɪɋɥɚɜɢɰɚȺɪɫɢʄ
 ɆɪɊɚɞɨʁɢɰɚɋɚɪɢʄ
 ɆɪɆɚɪɢʁɚɧɚȳɨɜɚɧɨɜɢʄ
 Ɇɪȼɟɥɢɛɨɪɉɨɬɪɟɛɢʄ
 ɆɪɇɚɞɚɆɢʁɚʁɥɨɜɢʄ
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ɊȿɒȿȵȺȾɈɇȿɌȺɍɉɊɈɐȿɋɍɂɁɊȺȾȿ
ɋɌɊȺɌȿȽɂȳȿɊȺɁȼɈȳȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿɂ
ɊɍɊȺɅɇɈȽɊȺɁȼɈȳȺȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺɁȺ
ɉȿɊɂɈȾȽɈȾɂɇȺ




Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɉɚɪɬɧɟɪɫɤɨɝ ɮɨɪɭɦɚ ɢ ɢɦɟɧɨɜɚʃɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ
ɡɚɦɟɧɢɤɚɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɢɱɥɚɧɨɜɚɉɚɪɬɧɟɪɫɤɨɝɮɨɪɭɦɚ

Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ Ɍɢɦɚ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ ɢ ɢɦɟɧɨɜɚʃɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ
ɡɚɦɟɧɢɤɚɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɢɱɥɚɧɨɜɚɌɢɦɚɡɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ

Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ Ɋɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɟɤɬɨɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ
ɢɦɟɧɨɜɚʃɭɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɡɚɦɟɧɢɤɚɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɢɱɥɚɧɨɜɚɪɚɞɧɟɝɪɭɩɟ

Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ Ɋɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ
ɢɦɟɧɨɜɚʃɭɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɡɚɦɟɧɢɤɚɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɢɱɥɚɧɨɜɚɪɚɞɧɟɝɪɭɩɟ

Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ Ɋɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚ ɪɭɪɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɢɦɟɧɨɜɚʃɭ
ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɡɚɦɟɧɢɤɚɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɢɱɥɚɧɨɜɚɪɚɞɧɟɝɪɭɩɟ
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ɋȺȾɊɀȺȳ

ȺɄɊɈɇɂɆɂɂɋɄɊȺȶȿɇɂɐȿ

ɍȼɈȾ

ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂȳȺɂɉɊɂɇɐɂɉɂɂɁɊȺȾȿɋɌɊȺɌȿȽɂȳȿ




ɉɊȼɂȾȿɈ


, ɋɈɐɂɈȿɄɈɇɈɆɋɄȺ ȺɇȺɅɂɁȺ ɋɌȺȵȺ ɍ ɋȿɄɌɈɊɍ
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ ɂ ɊɍɊȺɅɇɂɆ ɉɈȾɊɍɑȳɂɆȺ ȽɊȺȾȺ
ɋɆȿȾȿɊȿȼ$
ɈɉɒɌɂɉɈȾȺɐɂ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɩɨɥɨɠɚʁ
ɂɫɬɨɪɢʁɚɬ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɫɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɧɚɫɟʂɫɤɟɦɪɟɠɟ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ


ɈɋɇɈȼɇɂɆȺɄɊɈȿɄɈɇɈɆɋɄɂɂɇȾɂɄȺɌɈɊɂ

ɈɫɧɨɜɧɢɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɢɜɪɟɞɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɁɧɚɱɚʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɚɝɪɨɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟɭɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɪɢɜɪɟɞɟȽɪɚɞɚ
Ɍɟɧɞɟɧɰɢʁɟɧɚɬɪɠɢɲɬɭɪɚɞɚ


ɉɊɂɊɈȾɇɂɍɋɅɈȼɂɂɊȿɋɍɊɋɂɂɁȺɒɌɂɌȺɀɂȼɈɌɇȿ
ɋɊȿȾɂɇȿ
Ɋɟʂɟɮɢɩɟɞɨɥɨɲɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
Ɉɫɧɨɜɧɢɤɥɢɦɚɬɫɤɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɏɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɚɦɪɟɠɚɢɜɨɞɧɢɪɟɫɭɪɫɢ
ɄɨɪɢɲʄɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬD
Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟɤɭɥɬɭɪɟɢɤɥɚɫɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ⱦɢɧɚɦɢɱɤɚɨɛɟɥɟɠʁɚɧɚɱɢɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ʉɨɪɢɲʄɟɧɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɡɟɦʂɢɲɧɢɯɩɨɫɟɞɚɢɭɪɟɻɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɡɟɦʂɢɲɬɟɩɨɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɢɡɚɤɭɩɭ
ɒɭɦɫɤɢɮɨɧɞɢɥɨɜɧɢɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ
Ɇɢɧɟɪɚɥɧɢɪɟɫɭɪɫɢɢɨɛɧɨɜʂɢɜɢɢɡɜɨɪɢɟɧɟɪɝɢʁɟ
Ɂɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɛɢɨɞɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚɢɩɪɟɞɟɥɚ
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ɊȺȾɇɂɉɈɌȿɇɐɂȳȺɅɍɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɂɂɌɊȺɇɋɎȿɊ
ɁɇȺȵȺɂɂɇɈȼȺɐɂȳȺ

ɈɫɧɨɜɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɞɨɦɚʄɢɧɫɬDɜɚ
ɉɨɪɨɞɢɱɧɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ
Ɍɪɚɧɫɮɟɪɡɧɚʃɚɢɢɧɨɜɚɰɢʁɚ

ɉɊɈɂɁȼɈȾȵȺɂɌɊɀɂɒɌȿɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɂɏ
ɉɊɈɂɁȼɈȾȺ

Ɋɚɬɚɪɫɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɩɨɜɪʄɚɢɩɟɱɭɪɚɤɚ
ȼɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɋɬɨɱɚɪɫɬɜɨ
Ɉɪɝɚɧɫɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
Ⱥɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ
Ɍɪɠɢɲɧɢɥɚɧɚɰɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
Ɂɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɟɡɚɞɪɭɝɟɢɭɞɪɭɠɟʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
ɋɤɥɚɞɢɲɧɢɢɞɨɪɚɞɧɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ
ɉɪɟɪɚɞɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ

ȾɂȼȿɊɋɂɎɂɄȺɐɂȳȺɊɍɊȺɅɇȿȿɄɈɇɈɆɂȳȿ

ɉɪɟɪɚɞɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
Ɋɭɪɚɥɧɢɬɭɪɢɡɚɦɢɨɫɬɚɥɢɜɢɞɨɜɢɬɭɪɢɡɦɚɭɪɭɪɚɥɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɇɚɪɨɞɧɚɪɚɞɢɧɨɫɬɢɫɬɚɪɢɡɚɧɚɬɢ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɲɭɦɚɪɫɬɜɭɢɨɛɪɚɞɚɞɪɜɟɬɚ
ɍɡɝɨMɪɢɛɟɡɚɩɪɨɞɚʁɭ

ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ

ȼɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɚɦɪɟɠɚɢɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚ
Ɉɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɢɡɚɲɬɢɬɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚ
ɇɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɍɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɨɦ

ɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳ
ȼɚɫɩɢɬɚʃɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɋɩɨɪɬ
Ʉɭɥɬɭɪɚ

ɂɇȼȿɋɌɂɐɂȳȿɂɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ
ɂɊɍɊȺɅɇɈȽɊȺɁȼɈȳȺ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁD
ȻɭʇɟɬɫɤɚɩɨɞɪɲɤɚɫɚɧɢɜɨɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ
Ȼɭʇɟɬɫɤɚɩɨɞɪɲɤɚɧɚɧɢɜɨɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ɉɫɬɚɥɢɢɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
,,
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,, ɊȿȳɈɇɂɁȺɐɂȳȺ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ ɂ ɉɊȺɌȿȶɂɏ
ȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂɇȺɉɈȾɊɍɑȳɍȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺ

,,,6:27ȺɇȺɅɂɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿɂɊɍɊȺɅɇɈȽ
ɊȺɁȼɈȳȺȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺ


ȾȿɈȾɊɍȽɂ



,9 ȼɂɁɂȳȺ ɋɌɊȺɌȿɒɄɂ ɐɂȴ ɂ Ʉȴɍɑɇɂ ɉɊȺȼɐɂ
ɊȺɁȼɈȳȺ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ ɂ ɊɍɊȺɅɇɂɏ ɉɈȾɊɍɑȳȺ
ȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺȾɈ


9
ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂ
ɋɌɊȺɌȿɒɄɂ
ɐɂȴȿȼɂ
ɉɈ
ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɇɂɆ ɉɈȾɊɍɑȳɂɆȺ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇȿ ɂ
ɉɈɅɂɌɂɄȿ ɊɍɊȺɅɇɈȽ ɊȺɁȼɈȳȺ ȽɊȺȾȺ ɋɆȿȾȿɊȿȼȺ ȾɈ




9, ɆȿɊȿ ɂ ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ ɉɈ ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɇɂɆ
ɉɈȾɊɍɑȳɂɆȺ
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇȿ
ɂ
ɉɈɅɂɌɂɄȿ
ɊɍɊȺɅɇɈȽɊȺɁȼɈȳȺȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺȾɈ
ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɇɈ
ɉɈȾɊɍɑȳȿ
Ⱥ
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇȺ
ɉɊɈɂɁȼɈȾȵȺɂɉɊȿɊȺȾȺ
ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɇɈ ɉɈȾɊɍɑȳȿ Ȼ ɈȾɊɀɂȼɂ ɊɍɊȺɅɇɂ
ɊȺɁȼɈȳ
 ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɇɈ ɉɈȾɊɍɑȳȿ ȼ ɍɇȺɉɊȿȭȿȵȿ ɊɍɊȺɅɇȿ
ȿɄɈɇɈɆɂȳȿ


9,,ɉɈɌȿɇɐɂȳȺɅɇɂɂɁȼɈɊɂɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ
ȻɍȹȿɌɋɄȺɋɊȿȾɋɌȼȺɊȿɉɍȻɅɂɄȿɂȽɊȺȾȺ
ɉɊȿɌɉɊɂɋɌɍɉɇȺɉɈɆɈȶȿɍɁȺɊɍɊȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳ
ɈɋɌȺɅɂɂɁȼɈɊɂɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ
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ȺɄɊɈɇɂɆɂɂɋɄɊȺȶȿɇɂɐȿ


Ȼɪɭɬɨɞɨɞɚɬɚɜɪɟɞɧɨɫɬ

Ȼɪɭɬɨɞɨɦɚʄɢɩɪɨɢɡɜɨɞ

Ƚɟɧɟɬɫɤɢɦɨɞɢɮɢɤɨɜɚɧɢɨɪɝɚɧɢɡɦɢ

Ƚɨɞɢɲʃɟɪɚɞɧɟʁɟɞɢɧɢɰɟ

ȿɜɪɨɩɫɤɚɭɧɢʁɚ

Ɂɚʁɟɞɧɢɱɤɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɩɨɥɢɬɢɤɚ

ɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɟɤɨɧɨɦɢɤɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ

ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɩɪɟɬɩɪɢɫɬɭɩɧɟɩɨɦɨʄɢɡɚɪɭɪɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁ

ȳɟɞɢɧɢɰɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ

ȳɚɜɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟ

Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚɨɩɲɬɢɧɚ

Ʉɨɪɢɲʄɟɧɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ

Ɇɚɥɚɢɫɪɟɞʃɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚɢɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɰɢ

Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɩɪɨɝɪɚɦɡɚɪɭɪɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁ

ɇɟɜɥɚɞɢɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

Ɉɛɧɨɜʂɢɜɢɢɡɜɨɪɢɟɧɟɪɝɢʁɟ

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɚɢɫɬɪɭɱɧɚɫɥɭɠɛɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ


ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ

ɉɪɚɜɧɚɥɢɰɚɢɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɰɢ

ɉɨɪɨɞɢɱɧɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨ

Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɡɚɜɨɞɡɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚɪɚɡɜɨʁɧɚɚɝɟɧɰɢʁɚ

ɉȽ
ɉɅɉ
ɉɉȽ
ɊɁɋ
ɊɊȺ

ɋɌɈ
ɌɈ
3'2
3*,
6:27



ɋɜɟɬɫɤɚɬɪɝɨɜɢɧɫɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

ɟɧɝ3URWHFWHG'HVLJQDWLRQRI2ULJLQ ±ɢɦɟɨɡɧɚɤɚɩɨɪɟɤɥɚ

ɟɧɝ3URWHFWHG*HRJUDSKLFDO,QGLFDWLRQ ±ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɚɨɡɧɚɤɚ

ɟɧɝ6WUHQJWKV ɫɧɚɝɟ :HDNQHVVHV ɫɥɚɛɨɫɬɢ 2SSRUWXQLWLHV ɲɚɧɫɟ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɍȼɈȾ


Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɪɚɜɰɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɫɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ± ɝɨɞɢɧɚ
ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ   Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ
ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ  ɢ  ± ɢ ɞɪ ɡɚɤɨɧ  Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɦɚ ɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ  
  ɢ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɡɚ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɩɪɚɜɧɢɯ ɬɟɤɨɜɢɧɚ ȿɍ 
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɟɜɪɨɩɫɤɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟʁɭɥ 

Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ʃɟɧ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɫɭ ɩɪɟɞ ɜɚɠɧɢɦ
ɢɡɚɡɨɜɢɦɚ ɭ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɟɦ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨɦ ɪɚɡɞɨɛʂɭ Ƚɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɬɪɠɢɲɬɚ
ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ʁɚɫɧɨ ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟ ɧɚɲɟ ɡɟɦʂɟ ɡɚ ɟɜɪɨɩɫɤɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɧɨɜɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɭɥɨɝɟ ɢ ɡɧɚɱɚʁɚ ɫɟɤɬɨɪD ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɯɪɚɧɟɤɚɨɢɪɚɡɜɨʁɚɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɋɚɜɪɟɦɟɧɨɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚʃɟɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ʃɟɧɨ ɢɡɪɚɫɬɚʃɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɢɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɨɫɥɚʃɚʃɟɧɚʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟɦɟɪɟɚɝɪɚɪɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɬɟɪɰɢʁɚɥɧɨɝ
ɫɟɤɬɨɪɚɡɞɪɚɜɫɬɜɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɧɚɨɞɪɟɻɟɧɨɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ȼɨɝɞɚɧɨɜ 

ɋɯɨɞɧɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚɞɚʄɟɨɞɝɨɜɨɪɧɚɤʂɭɱɧɚɩɢɬɚʃɚɭɫɟɤɬɨɪɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɯɪɚɧɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁɭ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɚɨ ɢ ʁɚɫɧɟ ɫɦɟɪɧɢɰɟ
ɛɭɞɭʄɟɝɨɞɪɠɢɜɨɝɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ʁɟ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨʁɢ ɩɨɦɚɠɟ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɜɥɚɫɬɢɦɚ ɞɚ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɫɜɨʁɟ
ɪɚɡɜɨʁɧɟ ɜɢɡɢʁɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ ɰɢʂɟɜɚ ɢ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɚɧ ɧɚɱɢɧ Ȼɨɝɞɚɧɨɜ
Ȼɨɝɭɧɨɜɢʄ ȵɢɦɟɫɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɭɨɞɥɭɤɟɢɰɢʂɟɜɢɤɨʁɢɫɭɮɭɧɞɚɦɟɧɚɬɚɥɧɢɢ
ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɟ ɢɡ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɫɟ ɤɨɪɚɰɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɞɨɝɨɞɢɥɨ ɨɧɨ
ɲɬɨ ɠɟɥɢɦɨ ɢ ɫɬɜɚɪɚ ɫɟ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɩɨɫɨɛɚɧ ɞɚ ɭ ɞɭɠɟɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ
ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɧɟɧɚɞɚɧɟ ɢɡɚɡɨɜɟ ɢ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɦ
ɨɤɪɭɠɟʃɭɤɚɨɲɬɨɫɭɜɟʄɟɩɪɢɪɨɞɧɟɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟɟɤɨɧɨɦɫɤɟɤɪɢɡɟɢɲɨɤɨɜɢɫɢɫɬɟɦɫɤɢ
ɞɟɛɚɥɚɧɫɢɢɫɥ ɂɛɢɞɟɦ 

Ɂɧɚɱɚʁ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ȳɅɋɭɋɪɛɢʁɢɩɨɫɥɟɞʃɢɯɝɨɞɢɧɚʁɟɧɚɝɥɨɩɨɪɚɫɬɚɨɚɪɚɡɥɨɝɬɨɦɟɫɭɪɟɲɟʃɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɦɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ
ɛɪɢ±ɢɞɪɡɚɤɨɧ ɤɨʁɢɦʁɟɞɚɬɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɨɪɝɚɧɢɦɚȺɉɢȳɅɋɞɚɦɨɝɭɞɚ
ɭɬɜɪɻɭʁɭɦɟɪɟɩɨɞɪɲɤɟɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɨɞɪɭɱʁɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
Ⱥɉ ɢ ȳɅɋ ɨɫɢɦ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɩɥɚʄɚʃɚ ɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɪɟɝɪɟɫɟ ɡɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ
ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɚɭʁɚɜɧɢɦɫɤɥɚɞɢɲɬɢɦɚɢɪɟɝɪɟɫɟɡɚɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɬɨɫɚɦɨɡɚ
ɜɟɲɬɚɱɤɨɨɫɟɦɟʃɚɚɜɚʃɟ ɤɚɨɢɦɟɪɟɩɨɥɢɬɢɤɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɡɚɩɨɞɪɭɱʁɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
Ⱥɉ ɢ ȳɅɋ ɱɥɚɧ   Ɉɜɢɦ ɱɥɚɧɨɦ ɫɟ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚ ɞɚ ɫɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ


 ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɤɨʁɚ ɋɪɛɢʁɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɬɨɤɨɦ
ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɚȿɍȳɅɋɦɨɝɭɞɚɭɬɜɪɻɭʁɭɢɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɥɨɤɚɥɧɨɝɛɭʇɟɬɚɫɜɟɜɪɫɬɟɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ
ɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭ  ɞɢɪɟɤɬɧɚɩɥɚʄɚʃɚɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɦɟɪɚɦɚɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɩɨɫɟɛɧɢ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢ ɤɪɟɞɢɬɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ  ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɨɞ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɩɥɚʄɚʃɚ ȳɅɋ ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɞɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɦɚɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɫɚɦɨɪɟɝɪɟɫɡɚɬɪɨɲɤɨɜɟɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɚɭʁɚɜɧɢɦɫɤɥɚɞɢɲɬɢɦɚɢɪɟɝɪɟɫ
ɡɚɜɟɲɬɚɱɤɨɨɫɟɦɟʃɚɜɚʃɟ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɞɨɡɜɨʂɟɧɢɯ ɦɟɪɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɭ ɛɭʇɟɬɭ Ⱥɉ ɢ ȳɅɋ ɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɝɨɞɢɲʃɢɦ ɉɪɨɝɪɚɦɨɦ ɦɟɪɚ
ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɤɨʁɢ
ɞɨɧɨɫɢ ɧɚɞɥɟɠɧɢ ɨɪɝɚɧ Ⱥɉ ɨɞɧɨɫɧɨ ȳɅɋ ɭɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɪɟɫɨɪɧɨɝ
ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɉɨɤɪɚʁɢɧɫɤɢ ɢ ɥɨɤɚɥɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɫɬɢ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɫɭ ɞɚ ɆɉɁɀɋ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɞɨɫɬɚɜʂɚʁɭɢɂɡɜɟɲɬɚʁɟɨɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭɦɟɪɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɢɩɨɥɢɬɢɤɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɧɚʁɤɚɫɧɢʁɟɞɨɬɟɤɭʄɟɡɚɩɪɟɬɯɨɞɧɭɝɨɞɢɧɭ

ɍ ɩɪɨɰɟɫɭ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɩɪɨɝɪɚɦɢɪɚʃɚ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ
ɪɚɡɜɨʁɭɧɚɧɢɜɨɭȳɅɋɜɚɠɧɨʁɟɞɚɫɟɢɡɛɟɝɧɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɫɬɢɯɦɟɪɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɢɡ ɜɢɲɟ ɢɡɜɨɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɛɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ȳɅɋɊɟɩɭɛɥɢɤɟȺɉɂɉȺɊȾɮɨɧɞɨɜɢ ɇɚɢɦɟȳɅɋɭɩɪɨɝɪɚɦɢɪɚʃɭɛɭʇɟɬɫɤɟɩɨɞɪɲɤɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɦɨɪɚʁɭ ɧɚɜɟɫɬɢ ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɦɟɪɭ ɜɟɡɭ ɫɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɡɚɪɭɪɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ʃɢɯɨɜɨɭɫɜɚʁɚʃɟɫɟɨɱɟɤɭʁɟɭɧɚɪɟɞɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɭ  ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɫɬ ɫɜɚɤɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɦɟɪɟ ɫɚ ɨɜɢɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɧɚɱɢɧɟ ɩɪɨɜɟɪɟ ɦɨɝɭʄɟɝ ɞɜɨɫɬɪɭɤɨɝ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɢɫɬɢɯ ɡɚɯɬɟɜɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ 

ɍɤɨɧɬɟɤɫɬɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɧɚɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭɞɨɧɨɫɢ
ɉɪɨɝɪɚɦ ɦɟɪɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ɉɜɚʁ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɭɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɛɢʁɟɧɭ
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɪɟɫɨɪɧɨɝɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɤɨʁɟɩɪɨɩɢɫɭʁɟɢʃɟɝɨɜɨɛɪɚɡɚɰɢɫɚɞɪɠɢɧɭ ɭɫɜɚʁɚ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ʃɟɝɚ ɢ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɫɚ ɧɢɜɨɚ Ƚɪɚɞɚ
ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɫɟ ɦɟɪɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ
ɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɨɬɪɟɛɚɦɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɧɚɰɟɥɨɤɭɩɧɨʁ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚ

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞ
 ɝɨɞɢɧɚ ʁɟɫɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɤɨʁɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ʁɟɞɧɨɨɛɪɚɡɧɨɦ ɢ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɦ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ȳɅɋ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɤɪɨɡ
ɭɜɨɻɟʃɟʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟɧɚɱɢɧɚɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚɦɟɪɚɢɩɪɚɬɟʄɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢ
ɫɥ  ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɚ ɭɤʂɭɱɟɧɢɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɪɚʃɚ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɨɥɚɤɲɚɜɚ ɫɟ
ɚɤɰɢɨɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
 ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɨɦ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɛɚɜɟɡɨɦ ɢɡɪɚɞɟ ɢ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɝɨɞɢɲʃɢɯ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɦɟɪɚɩɨɞɪɲɤɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɡɚɧɢɜɨȳɅɋɩɪɟɦɚ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭɨɢɡɦɟɧɚɦɚɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚɨɨɛɪɚɫɰɭɢɫɚɞɪɠɢɧɢɩɪɨɝɪɚɦɚɩɨɞɪɲɤɟɡɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ Ɉɛɪɚɫɰɭ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɦɟɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ ɢ
 ɩɪɚɜɢɥɢɦɚȿɍ ɩɨɫɟɛɧɨɫɚɩɪɚɜɢɥɢɦɚɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɂɉȺɊȾɩɪɨɝɪɚɦɚ 


 ɉɪɟɦɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɨɛɪɚɫɰɭ ɢ ɫɚɞɪɠɢɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ Ɉɛɪɚɫɰɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɦɟɪɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɢɩɨɥɢɬɢɤɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ 

 Ʉɨɪɢɫɧɢɤ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨ  ɦɨɠɟ ɞɨɛɢɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɚɦɨ ɨɞ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɬʁ ɢɡ
ʁɟɞɧɨɝɢɡɜɨɪɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

 Ɉɜɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɦɟɪɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚ
ɤɪɚʄɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ ɚ ɭ ɰɢʂɭ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɚ ʁɚɫɧɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢɯ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɥɢ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨɯɰɢʂɟɜɚɪɚɡɜɨʁɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɩɪɢɪɢɬɟɬɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɧɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɚɨ ɢ ɦɟɪɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢ ɩɪɚɬɟʄɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɢɯ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɞɨɫɬɢɡɚʃɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɰɢʂɟɜɚ  ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɚɬɢ ɭ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞ
ɝɨɞɢɧɚɭɫɤɥɚɻɟɧɢɫɭɫɚ
 ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦɰɢʂɟɜɢɦɚɢɪɟɝɭɥɚɬɢɜɨɦɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢ
 ɧɨɜɢɦ ɫɦɟɪɧɢɰɚɦɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ

 ɩɪɟɩɨɪɭɱɟɧɢɦ ɧɚɱɟɥɢɦɚ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɨɦ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɞɚɬɢɯɭɉɪɢɪɭɱɧɢɤɭɡɚɩɪɨɝɪɚɦɢɪɚʃɟ
ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɭ ȳɅɋ Ȼɨɝɞɚɧɨɜ
Ȼɨɝɭɧɨɜɢʄ 
 ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɧɢɦɥɨɤɚɥɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɚɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚɪɚɜɨʁɚ

ȿɮɢɤɚɫɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ
 ɞɚʂɟʁɚɱɚʃɟʂɭɞɫɤɢɯɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɯɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɛɭʇɟɬɢɪɚʃɚ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɟɞɧɢɦ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɦ
ɪɚɡɜɨʁɟɦ
 ɩɨɫɬɢɡɚʃɟɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝɞɨɝɨɜɨɪɚɢɭɫɤɥɚɻɟɧɢɯɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɟɥɢɤɨɝ
ɛɪɨʁɚ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɨɫɧɚɠɢɜɚʃɚ ɪɭɪɚɥɧɢɯ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɜɟʄɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɭ
ɪɭɪɚɥɧɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ 
 ʁɚɱɚʃɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɨɝ ɞɭɯɚ ɤɚɤɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɬɚɤɨ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
 ʁɚɱɚʃɟɩɚɪɬɧɟɪɫɬɚɜɚʁɚɜɧɨɝɢɩɪɢɜɚɬɧɨɝɫɟɤɬɨɪɚɮɨɪɦɢɪɚʃɟɢɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁɚɱɚʃɟ
ɅȺȽɨɜɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɛɢɥɢ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɢ ɞɚ ɩɪɟɭɡɦɭ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɭ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɢ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɢɪɭɪɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁɢɫɥ

ɉɨɪɟɞɬɨɝɚɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚɫɬɚɪɬɟɲɤɨɝɞɨɤɭɦɟɧɬɚɭɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚɜɢɫɢʄɟ ɢ ɨɞ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ
ɨɤɪɭɠɟʃɚɢɤɥɢɦɟɭɤɨɦɟɫɟɨɞɜɢʁɚɪɚɡɜɨʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɋɪɛɢʁɟ
ɭɨɩɲɬɟ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɫɬɚɛɥɧɨɫɬ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɢ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɨɨɩɪɟɦɚʃɟɜɟʄɮɨɪɦɢɪɚɧɢɯɧɚɰɢɨɧɚɧɢɯɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɚɟɮɢɤɚɫɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɬɪɠɢɲɬɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɢɧɩɭɬɚ ɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭɢɫɥ 











ɇɚɥɨɤɚɥɧɟɫɬɪɚɬɟɲɤɟɩɥɚɧɨɜɟɭɜɟɥɢɤɨʁɦɟɪɢɭɬɢɱɭɡɚɤɨɧɫɤɚɪɟɲɟʃɚɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɚɚɤɬɚɭɪɟɞɛɟɨɞɥɭɤɟ
ɢɬɞ ɚɥɢ ɢɫɬɨ ɬɚɤɨ ɢ ɛɪɨʁɧɟ ɡɜɚɧɢɱɧɟ ɢ ɩɨɥɭɡɜɚɧɢɱɧɟ ɨɞɥɭɤɟ ɨɞɧɨɫɢ ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ Ȼɨɝɞɚɧɨɜ
Ȼɨɝɭɧɨɜɢʄ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂȳȺɂɉɊɂɇɐɂɉɂɂɁɊȺȾȿɋɌɊȺɌȿȽɂȳȿ


ɐɂȴɂɁɇȺɑȺȳɂɁɊȺȾȿɋɌɊȺɌȿȽɂȳȿ

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 
 ɝɨɞɢɧɚ ɭ ɞɚʂɟɦ ɬɟɤɫɬɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ  ɢɦɚ ɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɜɨɞɢɱ ɤɨʁɢ ʄɟ
ɭɫɦɟɪɚɜɚɬɢ ɚɤɰɢʁɟ ɢ ɧɚɩɨɪɟ ɫɜɢɯ ɧɨɫɢɥɚɰɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ɋɟɡɭɥɬɚɬ ʁɟ ɪɚɞɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɢɤɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
Ȼɟɨɝɪɚɞ Ɉɞɟʂɟʃɚ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ ɥɨɤɚɥɧɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ʁɚɜɧɟ
ɧɚɛɚɜɤɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ɉɞɫɟɤɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɫɜɢɯ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

Ɉɜɚʁ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɞɪɚɡ ɥɨɤɚɥɧɟ ɚɝɪɚɪɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭɫɤɥɚɻɟɧɟ ɫɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɚɝɪɚɪɧɨɦɩɨɥɢɬɢɤɨɦɢɩɨɥɢɬɢɤɨɦɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚȿɍ 5HJXODWLRQRI(&
RQVXSSRUWIRUUXUDOGHYHORSPHQW5HJXODWLRQ(81R ɤɨʁɢ
 Ⱦɚʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪ ɤɚɤɨ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɞɨɛɚɪ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɩɪɟɞɧɨɫɬɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚÄɩɪɟɬɨɱɢɬɢ³ɭɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɭɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ
ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɢ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ɪɭɪɚɥɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɚ ɡɚ
ɞɨɛɪɨɛɢɬ ɫɜɢɯ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɚɤɢɜɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
ɧɟɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢɞɪɭɝɢɯ 
 Ⱦɚʁɟ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɢ ɫɥɢɤɭ ɛɭɞɭʄɟɝ ɨɞɪɠɢɜɨɝ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɢ
ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟɤɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɯɪɚɧɟ ɢ ɫɟɥɚ
ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɢɡɝɥɟɞɚ ɭ ɛɭɞɭʄɟɧɨɫɬɢ ɭ ɤɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ɛɢ ɫɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɬɪɟɛɚɥɨ
ɪɚɡɜɢʁɚɬɢɢɫɥ

Ⱦɨɧɨɲɟʃɟɦ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɫɟ ɛɪɨʁɧɢ ɰɢʂɟɜɢ ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɚ ɢ ɫɚɦɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɤʂɭɱɧɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ  ɭ
ɫɟɤɬɨɪɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
 Ƚɪɚɞɫɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ Ɉɞɫɟɤ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɞɨɛɢʁɚʁɭɨɤɜɢɪɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɤɨʁɢʁɟɩɨɞɥɨɝɚ
ɮɨɪɦɭɥɢɫɚʃɭ ɦɟɪɚ ɭ ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɪɚɡɜɨʁɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ
ɪɭɪɚɥɧɢɯɨɛɥɚɫɬɢɱɢɦɟɫɟɨɥɚɤɲɚɜɚɚɤɰɢɨɧɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟɨɞɧɨɫɧɨ
ɝɨɞɢɲʃɟɩɪɨɝɪɚɦɢɪɚʃɟɛɭʇɟɬɫɤɟɩɨɞɪɲɤɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭ
 Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɨɫɧɨɜ ɡɚ
ɤɨɧɤɭɪɢɫɚʃɟ ɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɛɭʇɟɬɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɮɨɧɞɨɜɚ ȿɍ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ *,= ɋɜɟɬɫɤɚ ɛɚɧɤɚ  ɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɞɨɦɟɧɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
 ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɞɚʁɟɨɫɧɨɜɭɡɚɪɚɡɜɨʁɦɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɟɢɦɟɻɭɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟɫɚɪɚɞʃɟ
 Ⱦɚʁɟ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ʁɚɜɧɨ ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɚɪɚɞʃɚ Ƚɪɚɞɚ ɫɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɦɚ Ɇɋɉɉ ʁɚɜɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɨ ɧɚɭɱɧɢɦ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɢɫɥ 
 ɍɫɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɪɚɜɧɨɬɟɠɚɛɚɥɚɧɫ ɢɡɦɟɻɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ
ɢɫɩɥɚɬɢɜɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɜɢɫɨɤɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜɢɫɨɤɟ
ɡɚɪɚɞɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ  ɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɤɨʁɟɠɢɜɢɭɪɭɪɚɥɧɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ


 Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɪɚʄɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɩɟɪɢɨɞɭɰɢʂɭɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɚɭɨɱɟɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚɢɥɢɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɨɯɰɢʂɟɜɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂȳȺɂɁɊȺȾȿɋɌɊȺɌȿȽɂȳȿ

ɍ ɩɪɨɰɟɫɭ ɢɡɪɚɞɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɤɨɪɢɲʄɟɧɟ ɫɭ ɮɚɡɟ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɫɤɨɝ
ɦɟɧɚʇɦɟɧɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɤɚɨ ɩɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ
ɜɨɻɟʃɚɢɤɨɧɬɪɨɥɟɧɚɩɨɪɚɤɨʁɢɭɥɚɠɭɱɥɚɧɨɜɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɭɤɨɪɢɲʄɟʃɭɫɜɢɯɪɟɫɭɪɫɚ
ɬɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɞɚɛɢɫɟɩɨɫɬɢɝɥɢʃɟɧɢɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɰɢʂɟɜɢ 6WRQHU)ULPDQ*LOEHUW
  ɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɨɰɟɫɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɫɤɨɝ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬɚ ʁɟɫɭ Ɍɨɞɨɪɨɜɢʄ
ȭɭɪɢɱɢɧȳɚɧɨɲɟɜɢʄ 
 Ⱥɧɚɥɢɡɚɢɩɪɨʁɟɤɰɢʁɚɢɧɬɟɪɧɢɯɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
 Ⱥɧɚɥɢɡɚɢɩɪɟɞɜɢɻɚʃɟɨɤɪɭɠɟʃɚ
 ɍɫɦɟɪɚɜɚʃɟɤɪɨɡɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɜɢɡɢʁɟɢɦɢɫɢʁɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
 Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟɰɢʂɟɜɚ
 ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟɤɪɢɬɢɱɧɢɯɮɚɤɬɨɪɚɭɫɩɟɯɚ
 ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟɢɨɰɟɧɚɫɬɪɚɬɟɝɢʁɫɤɢɯɨɩɰɢʁɚɢɢɡɛɨɪɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
 ɂɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
 Ʉɨɧɬɪɨɥɚɢɪɟɜɢɡɢʁɚ

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɫɤɨɝ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬɚ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɫɟ
ɤɚɨ ɢɡɛɨɪ ɧɚʁɛɨʂɟɝ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɠɟʂɟɧɟ ɰɢʂɟɜɟ ɢ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ
ɩɥɚɧɨɜɟɚɭɤɨɧɬɟɤɫɬɭɨɩɬɢɦɚɥɧɨɝɤɨɦɛɢɧɨɜɚʃɚʃɟɝɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɚɢɮɚɤɬɨɪɚɨɤɪɭɠɟʃɚ
7KRPSVRQ6WULFNODQG 

ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨɧɚɧɢɜɨɭȳɅɋɢɫɟɤɬɨɪɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɫɬɪɚɬɟɲɤɨ
ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ʁɟ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨʁɢ ɩɨɦɚɠɟ ɥɨɤɚɥɧɢɦ ɜɥɚɫɬɢɦɚ ɞɚ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɫɜɨʁɟ ɪɚɡɜɨʁɧɟ
ɜɢɡɢʁɟɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɰɢʂɟɜɚɢɡɚɞɚɬɚɤɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɚɧɧɚɱɢɧ ȻɨɝɞɚɧɨɜȻɨɝɭɧɨɜɢʄ
 ȵɢɦɟɫɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɭɨɞɥɭɤɟɢɰɢʂɟɜɢɤɨʁɢɫɭɮɭɧɞɚɦɟɧɚɬɚɥɧɢɢɩɪɨɢɡɢɥɚɡɟ
ɢɡɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭɫɟɤɨɪɚɰɢɤɚɤɨɛɢɫɟɞɨɝɨɞɢɥɨɨɧɨɲɬɨɠɟɥɢɦɨɢ
ɫɬɜɚɪɚ ɫɟ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɯɪɚɧɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɩɨɫɨɛɚɧ ɞɚ ɭ ɞɭɠɟɦ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦɩɟɪɢɨɞɭɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɢɟɮɢɤɚɫɧɨɨɞɝɨɜɨɪɢɧɚɧɟɧɚɞɚɧɟɢɡɚɡɨɜɟɢɩɪɨɦɟɧɟ
ɭ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɜɟʄɟ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɤɪɢɡɟ ɢ
ɲɨɤɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɫɤɢ ɞɟɛɚɥɚɧɫɢ ɢ ɫɥ ɂɛɢɞɟɦ  ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ʁɟ ɢɡɛɨɪ ɧɚʁɛɨʂɟɝ ɧɚɱɢɧɚ
ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɧɚʁɛɨʂɢɯ ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɭ ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɚ ɪɟɫɭɪɫɚ ȳɅɋ ɤɚɨ ɢ ɤʂɭɱɧɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɯ
ɩɨɞɪɭɱʁɚɤɨʁɚɩɨɦɚɠɟɥɨɤɚɥɧɢɦɜɥɚɫɬɢɦɚɢɫɜɢɦɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦ ɫɬɪɚɧɚɦɚɭɪɚɡɜɨʁɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɭ ɜɢɡɢʁɭ ɢ ɰɢʂɟɜɟ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɨɞɧɨɫɧɨɞɚɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭɤɨɪɚɤɟɤɚɤɨɛɢɫɟɠɟʂɟɧɚɛɭɞɭʄɧɨɫɬɨɫɬɜɚɪɢɥɚ

6:27 ɦɚɬɪɢɰɚ ɫɟɤɬɨɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɨʁɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɭ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢɧɬɟɪɧɢɯɥɨɤɚɥɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɧɚɝɚ ɢ
ɫɥɚɛɨɫɬɢɤɚɨɢɲɚɧɫɢɢɩɪɟɬʃɢɨɤɪɭɠɟʃɚ ɤɚɨɚɧɚɥɢɬɢɱɤɚɬɟɯɧɢɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɜɚɠɚɧ
ɨɤɜɢɪɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝɩɥɚɧɢɪɚʃɚɨɞɧɨɫɧɨɡɚɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ
 ȼɢɡɢʁɟɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɨɞɪɠɢɜɨɝɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
 ɋɬɪɚɬɟɲɤɨɝɰɢʂɚ
 Ɋɚɡɜɨʁɧɢɯɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɢɩɨɥɢɬɢɤɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
 ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯɰɢʂɟɜɚɩɨɪɚɡɜɨʁɧɢɦɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ
 Ɇɟɪɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨ ɪɚɡɜɨʁɧɢɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɬɭɦɚɱɟʃɚ 6:27 ɦɚɬɪɢɰɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɜɚɠɧɨʁɟɢɦɚɬɢɭɜɢɞɭɫɥɟɞɟʄɟ
 ɋɧɚɝɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɢ ɫɜɢɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ
ɚɤɬɟɪɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɢɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɤɚɨɢɲɚɧɫɟɤɨʁɟÄɧɭɞɢ³ɞɨɦɚʄɟɢ
ɫɜɟɬɫɤɨɨɤɪɭɠɟʃɟɬɪɠɢɲɬɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɩɨɡɢɬɢɜɧɟɪɚɡɜɨʁɧɟɮɚɤɬɨɪɟɤɨʁɟɛɢ
ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɯ
ɩɨɞɪɭɱʁɚɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭ
 ɋɥɚɛɨɫɬɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɢ ɫɜɢɯ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɬʃɟ
ɞɨɦɚʄɟɝ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ  ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɪɚɡɜɨʁɧɟ ɮɚɤɬɨɪɟ
ɮɚɤɬɨɪɟ ɤɨʁɢ ɤɨɱɟ ɪɚɡɜɨʁ  ɤɨʁɟ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢ ɦɨɪɚʁɭ ɩɪɟ
ɫɜɟɝɚɪɚɡɭɦɟɬɢɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢɢɧɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɧɚɱɢɧɪɟɚɝɨɜɚɬɢɤɚɤɨɛɢɧɟɝɚɬɢɜɚɧ
ɭɬɢɰɚʁ ɨɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ ɭɦɚʃɢɥɢ ɭ ɧɚʁɜɟʄɨʁ ɦɨɝɭʄɨʁ ɦɟɪɢ ɢɢɥɢ ʃɢɯɨɜ ɭɬɢɰɚʁ
Äɩɪɟɢɧɚɱɢɥɢ³ɭɲɚɧɫɟɪɚɡɜɨʁɚ

ɉɪɢɥɢɤɨɦɢɡɪɚɞɟɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɤɨɪɢɲʄɟɧɢɫɭɫɥɟɞɟʄɢɢɡɜɨɪɢɩɨɞɚɬɚɤɚ
 ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɊɁɋ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɡɚ ɧɢɜɨ ɧɚɫɟʂɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɉɨɩɢɫɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɚ  ɞɪɭɝɢ
ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɩɨɞɚɰɢɭɝɨɞɢɲʃɚɰɢɦɚɢɫɚɨɩɲɬɟʃɢɦɚɢɫɥ
 Ɂɚɤɨɧɫɤɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ
ɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɡɚɧɢɜɨɊɟɩɭɛɥɢɤɟȿɍɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
 ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɞɨɦɚʄɢɯɢɫɬɪɚɧɢɯɚɭɬɨɪɚɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɭɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
 Ƚɨɞɢɲʃɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɟɪɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɡɚɩɨɞɪɭɱʁɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
 Ƚɨɞɢɲʃɢɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚɲɬɢɬɟɭɪɟɻɟʃɚɢɤɨɪɢɲʄɟʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
 ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɫɚ ɮɨɤɭɫ ɝɪɭɩɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɚɞɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɟɤɬɨɪɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɪɚɡɜɨʁ ɪɭɪɚɥɧɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɤɚɨ ɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɫɚ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ ɉɚɪɬɧɟɪɫɤɨɝ ɮɨɪɭɦɚ Ɉɜɢ ɫɚɫɬɚɧɰɢ ɫɭ ɨɞɪɠɚɜɚɧɢ ɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɉɋɋɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɭ
Ʉɨɥɚɪɢɦɚ ɭ ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ  ɝɨɞɢɧɚ  ɝɨɞɢɧɚ  ɢ
ɝɨɞɢɧɚ
 Ⱥɧɤɟɬɧɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɮɨɪɦɢ ɢɧɬɟɪɜʁɭɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɝ ɭɫɦɟɧɨɝ ɢ
ɥɢɱɧɨɝ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɟ ɚɧɤɟɬɚ ɢ ɫɥ  ɜɨɞɟʄɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁɧɨ
ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ
ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɞɨɛɢɨ ɭɜɢɞ ɭ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɟ ɚɫɩɟɤɬɟ ɫɬɚʃɚ ɭ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨʁɨɛɥɚɫɬɢ

ɉɊɈɐȿɋɊȺȾȺ

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ
ɩɟɪɢɨɞ  ɝɨɞɢɧɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɢɡɪɚɞɟ ɩɪɨɲɚɨ ʁɟ ɫɜɟ ɭɨɛɢɱɚʁɟɧɟ ɢ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ
ɮɚɡɟɢɩɨɫɬɭɩɤɟɤɨʁɢɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɞɚɨɧɛɭɞɟɡɚɫɧɨɜɚɧɧɚɪɟɚɥɧɨʁɢɤɪɢɬɢɱɤɨʁɚɧɚɥɢɡɢɧɚ
ɪɟɚɥɧɨʁ ɩɪɨɰɟɧɢ ɪɟɫɭɪɫɚ ɬɟ ɧɚ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨʁ ɢ ɪɟɫɩɟɤɬɚɛɢɥɧɨʁ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɲɢɪɨɤɨɝ
ɤɪɭɝɚɚɤɬɟɪɚɉɪɨɰɟɫɢɡɪɚɞɟɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɭɤʂɭɱɢɜɚɨʁɟɫɥɟɞɟʄɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
 ɉɨɱɟɬɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ɩɪɢɩɪɟɦɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɝ ɬɢɦɚ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢɯ
ɩɨɫɬɭɩɚɤɚɢɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚɧɨɫɢɥɚɰɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
8
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

 ɉɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɊɁɋ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɜɚɢɫɥ 
 Ɉɛɪɚɞɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɬɪɟɧɞɨɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɮɚɡɜɨʁɚɮɢɡɢɱɤɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɭɪɭɪɚɥɧɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɢɫɥ
 ɂɡɪɚɞɚ6:27ɦɚɬɪɢɰɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
 Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟɜɢɡɢʁɟɢɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝɰɢʂɚ
 Ɏɨɤɭɫɢɪɚʃɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɩɪɚɜɚɰɚ ɞɟɥɨɜɚʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɢɩɨɥɢɬɢɤɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
 Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɢɩɨɥɢɬɢɤɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
 Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨ ɪɚɡɜɨʁɧɢɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ
 ɉɪɟɰɢɡɢɪɚʃɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɯ ɦɟɪɚ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
 ɉɪɟɞɥɚɝɚʃɟ ɧɚɱɢɧɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ɢ ɧɚɞɡɨɪɚ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
 ȳɚɜɧɚ ɪɚɫɩɪɚɜɚ ʁɚɜɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɢ ɪɚɫɩɪɚɜɚ ɨɞɪɠɚɧɚ ʁɟ  ɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ  ɧɚɤɨɧ ɱɟɝɚ ɫɭ ɨɰɟʃɟɧɟ ɫɜɟ
ɩɪɢɦɟɞɛɟɩɪɟɞɥɨɡɢɡɚɢɡɦɟɧɟɢɥɢɞɨɩɭɧɟɚɨɧɨɲɬɨʁɟɛɢɥɨɦɨɝɭʄɟɢɡɚɲɬɚʁɟ
ɉɚɪɬɧɟɪɫɤɢ ɮɨɪɭɦ ɨɰɟɧɢɨ ɞɚ ʁɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɢ ɩɪɢɦɟʃɢɜɨ ɭɝɪɚɻɟɧɨ ʁɟ ɭ ɬɟɤɫɬ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
 ɉɪɟɞɥɚɝɚʃɟɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɋɤɭɩɲɢɬɧɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɧɚɭɫɜɚʁɚʃɟ


ɍɧɚɫɬɚɜɤɭɫɟɩɪɟɡɟɧɬɭʁɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɤɨʁɚɫɭɭɫɜɨʁɟɧɚɬɨɤɨɦɩɪɨɰɟɫɚɢɡɪɚɞɟɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
 Ɉɞɥɭɤɚɨɩɨɤɪɟɬɚʃɭɢɡɪɚɞɟɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ
 Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ Ɍɢɦɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
ɢɧɬɟɪɧɢɞɨɤɭɦɟɧɬɂɧɫɬɢɬɭɬɚɡɚɟɤɨɧɨɦɢɤɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɞɟȻɟɨɝɪɚɞ 
 Ɋɟɲɟʃɟ ɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ ɢ ɢɦɟɧɨɜɚʃɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɢ ɱɥɚɧɨɜɚ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɡɚ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɪɚɡɜɨʁ ɉɚɪɬɧɟɪɫɤɢɮɨɪɭɦ 
 ɊɟɲɟʃɟɨɢɦɟɧɨɜɚʃɭɱɥɚɧɨɜɚɌɢɦɚɡɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭɡɚɢɡɪɚɞɭɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
 ɊɟɲɟʃɟɨɢɦɟɧɨɜɚʃɭɱɥɚɧɨɜɚɊɚɞɧɟɝɪɭɩɟɡɚɪɚɡɜɨʁɫɟɤɬɨɪɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
 ɊɟɲɟʃɟɨɢɦɟɧɨɜɚʃɭɱɥɚɧɨɜɚɊɚɞɧɟɝɪɭɩɟɡɚɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
 ɊɟɲɟʃɟɨɢɦɟɧɨɜɚʃɭɱɥɚɧɨɜɚɊɚɞɧɟɝɪɭɩɟɡɚɪɭɪɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁ
 Ɉɞɥɭɤɚɨɭɩɭʄɢɜɚʃɭɧɚȳɚɜɧɭɪɚɫɩɪɚɜɭɧɚɰɪɬɚɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢɡɪɚɞɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɫɭ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɬɟɥɚ ɫɚ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚɧɢɦ
ɭɥɨɝɚɦɚɢɡɚɞɚɰɢɦɚɬɨɤɨɦɢɡɪɚɞɟɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɤɨʁɚɫɟɩɪɟɡɟɧɬɭʁɭɭɧɚɫɬɚɜɤɭ

ɉɚɪɬɧɟɪɫɤɢɮɨɪɭɦɤɨʁɢʁɟɭɤʂɭɱɢɨ
 ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɰɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɚɨɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɭɉɚɪɬɧɟɪɫɤɨɝɮɨɪɭɦɚ 
 ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɋɤɭɩɲɢɧɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
 ɢɡɚɛɪɚɧɟɨɞɛɨɪɧɢɤɟɋɤɭɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
 ɢɡɚɛɪɚɧɟɱɥɚɧɨɜɟȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚ
 ɡɚɩɨɫɥɟɧɟɭɈɞɟʂɟʃɭɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨɥɨɤɚɥɧɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁɢ
ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɚɱɟɥɧɢɰɚ ɨɜɨɝ Ɉɞɟʂɟʃɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɭɈɞɫɟɤɭɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭɢɬɞ 
 ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɟɋɚɜɟɬɚɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

 ɡɚɩɨɫɥɟɧɟɭɉɋɋɋÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³Ʉɨɥɚɪɢ
 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɟɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚɭɞɪɭɠɟʃɚɢɫɥ


Ɍɢɦɡɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭɱɢɧɟɢɡɚɛɪɚɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɪɚɞɧɢɯɝɪɭɩɚɡɚɢɡɪɚɞɭɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɚ
ɡɚɞɚɬɚɤ ɨɜɨɝ ɬɢɦɚ ʁɟɫɬɟ ɞɚ ɭɩɪɚɜʂɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚ ɪɚɞɨɦ ɪɚɞɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɞɚ ɭɫɜɚʁɚ ɫɜɚ ɩɪɢɩɪɟɦʂɟɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɪɚɞɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɢ ɞɚ ɢɯ
ɩɪɨɫɥɟɻɭʁɟ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭ ɧɚ ɞɚʂɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɢ ɭɫɜɚʁɚʃɟ Ɍɢɦ ɡɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ ɭ ɫɜɨɦ
ɪɚɞɭ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɥɨɝɢɫɬɢɱɤɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɭ ɛɚɜɢ ɫɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚɩɪɨɰɟɫɚɩɥɚɧɢɪɚʃɚɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɬɟɯɧɢɱɤɭɩɨɞɪɲɤɭɢɨɛʁɟɞɢʃɭʁɟɧɚɩɨɪɟɫɜɢɯ
ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɡɚ ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɪɚɞ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɦ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɑɥɚɧɨɜɢ Ɍɢɦɚ ɡɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ ɫɭ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɢ ɢ ɡɚɦɟɧɢɰɢ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɚ  Ɋɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚ ɫɟɤɬɨɪ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɛ Ɋɚɞɧɟɝɪɭɩɟɡɚɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ ɜ Ɋɚɞɧɟɝɪɭɩɟɡɚɪɭɪɚɥɧɢ
ɪɚɡɜɨʁ

Ɋɚɞɧɟɝɪɭɩɟȵɢɯɨɜɡɚɞɚɬɚɤʁɟɞɚɢɡɜɪɲɟɞɟɬɚʂɧɭɚɧɚɥɢɡɭɫɬɚʃɚɢɩɨɬɪɟɛɚɭɫɥɟɞɟʄɢɦ
ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɠɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɪɭɪɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɤɚɨ ɢ ɞɚ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɰɢʂɟɜɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ
ɲɚɧɫɟɢɩɪɚɜɰɟɪɚɡɜɨʁɚɭɫɟɤɬɨɪɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɍɫɤɥɚɞɭɫɚɨɜɢɦ
ɮɨɪɦɢɪɚɧɟɫɭɬɪɢɪɚɞɧɟɝɪɭɩɟ
 ɊɚɞɧɚɝɪɭɩɚɡɚɪɚɡɜɨʁɫɟɤɬɨɪɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɑɥɚɧɨɜɢɫɭɡɚɩɨɫɥɟɧɢɭɈɞɫɟɤɭ
ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ Ɏɨɧɞɭ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚɬɢɦ ɢɡɚɛɪɚɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɉɋɋɋ
Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɡɚɞɪɭɠɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɢɬɞ
 ɊɚɞɧɚɝɪɭɩɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɑɥɚɧɨɜɢɫɭɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢȽɪɭɩɟɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɭ Ɉɞɫɟɤɭ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɢɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢȽɪɭɩɟɡɚ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɭ ɡɚɲɬɢɬɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɭ Ɉɞɫɟɤɭ ɡɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɉɋɋɋÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³
 Ɋɚɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɪɭɪɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɮɢɡɢɱɤɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚ ɢ ɫɥ  ɑɥɚɧɨɜɢ ɨɜɟ Ɋɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
Ɉɞɫɟɤɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɭ Ƚɪɚɞɫɤɨʁ ɭɩɪɚɜɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɈɞɫɟɤɚɡɚɦɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɭȽɪɚɞɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɞɢɪɟɤɬɨɪɐɟɧɬɪɚɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɜɞ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ⱦɨɦɚ ɡɞɪɚɜʂɚ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɢ ɫɚɜɟɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ
ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɨɛɪɚɡɨɜɧɨɝɫɟɤɬɨɪɚɢɫɥ

ɉɊɂɇɐɂɉɂɊȺȾȺ

ɂɡɪɚɞɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɧ ɩɪɢɫɬɭɩ ɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɲɬɨ ɫɟ ɦɨɠɟ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɫɚɦɨ ɬɢɦɫɤɢɦ ɪɚɞɨɦ ɢɧɬɟɪɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ ɋɬɨɝɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɧɚɤɨʁɢɦɚɫɟɡɚɫɧɢɜɚɥɚɢɡɪɚɞɚɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟʁɟɫɬɟɩɪɢɧɰɢɩɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ
ɭ ʃɟɧɨɦ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚʃɭ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚʃɭ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ Ɍɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɭ ɫɜɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢ
ɚɤɬɟɪɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ʃɟɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɪɟɚɥɧɨɝɫɟɤɬɨɪɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɰɢɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɰɢɜɢɥɧɨɝɫɟɤɬɨɪɚ
ɩɨɫɥɨɜɧɚɭɞɪɭɠɟʃɚɧɟɜɥɚɞɢɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢɫɜɢɞɪɭɝɢɚɤɬɟɪɢɛɢɥɢɭɤʂɭɱɟɧɢɭɩɪɨɰɟɫ
ɤɪɟɢɪɚʃɚɢɮɨɪɦɭɥɢɫɚʃɚɨɜɨɝɞɨɤɭɦɟɧɬɚɇɚɨɜɨɦɩɪɢɧɰɢɩɭɫɭɢɮɨɪɦɢɪɚɧɟɪɚɞɧɟɝɪɭɩɟ
ɡɚɪɚɡɥɢɱɢɬɟɫɟɤɬɨɪɟɤɨʁɟɫɭɭɡɟɥɟɭɱɟɲʄɚɭɨɰɟɧɢɟɥɟɦɟɧɚɬɚɚɧɚɥɢɡɟɫɬɚʃɚɤɚɨɢɨɰɟɧɢ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɧɚɪɟɞɧɢɩɟɪɢɨɞ
10
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɋɯɨɞɧɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɡɚɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɨɩɲɬɟɦ
ɤɨɧɫɟɧɡɭɫɭ ɨ ɠɟʂɟɧɢɦ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɢɦɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɡɤɨʁɟɝʁɚɫɧɨɩɪɨɢɡɢɥɚɡɟɨɛɚɜɟɡɟɧɟɫɚɦɨɡɚɝɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢʃɟɝɨɜɟɨɪɝɚɧɟ
ɧɟɝɨɢɡɚɫɜɟɫɭɛʁɟɤɬɟɭɧɭɬɚɪɨɜɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ

ɉɪɢɧɰɢɩ ɭɫɤɥɚɻɟɧɨɫɬɢ ɫɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ʁɟɫɬɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɤɨʁɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ʁɟɞɧɨɨɛɪɚɡɧɨɦ ɢ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ
ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ȳɅɋ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɤɪɨɡ ɭɜɨɻɟʃɟ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ
ɧɚɱɢɧɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɦɟɪɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥ  ɍɫɤɥɚɻɟɧɚ ʁɟ ɫɚ ɫɥɟɞɟʄɢɦ
ɡɚɤɨɧɫɤɢɦɩɥɚɧɫɤɢɦɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦɢɞɪɭɝɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢ
x ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɢ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɨɦ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ
ɪɚɡɜɨʁɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ  ɢ  ± ɢ ɞɪ ɡɚɤɨɧ  Ɂɚɤɨɧ ɨ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɦɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɛɢʁɟɛɪɨʁɢ ɨɛɚɜɟɡɚɢɡɪɚɞɟɢɭɫɜɚʁɚʃɚɝɨɞɢɲʃɢɯ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɦɟɪɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɡɚ ɧɢɜɨ ȳɅɋ
ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ   ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ
ɩɪɚɜɧɢɯ ɬɟɤɨɜɢɧɚ ȿɍ  Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ ʁɭɥ
 ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɡɚɩɟɪɢɨɞ
ɝɨɞɢɧɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ 
x ɉɪɚɜɢɥɢɦɚ ȿɍ ɧɨɜɢɦ ɫɦɟɪɧɢɰɚɦɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɡɚɩɟɪɢɨɞ 5HJXODWLRQRI(&RQVXSSRUWIRUUXUDOGHYHORSPHQW
5HJXODWLRQ (8 1R   ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɂɉȺɊȾ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ
ɋɪɛɢʁɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ 
x ɋɬɪɚɬɟɲɤɢɦ ɢ ɩɥɚɧɫɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 
Ƚɨɞɢɧɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ   ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɥɚɧ
ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ
ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁɢ ɉɪɨɫɬɨɪɧɢɩɥɚɧɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 
¾ ɉɪɟɩɨɪɭɱɟɧɢɦ ɧɚɱɟɥɢɦɚ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɨɦ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚɭɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɞɚɬɢɯɭɉɪɢɪɭɱɧɢɤɭɡɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɪɚʃɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɭ ȳɅɋ
ȻɨɝɞɚɧɨɜȻɨɝɭɧɨɜɢʄ 

ɍɡ ɭɜɚɠɚɜɚʃɟ ɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɚ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟɦ ɢ ɭɜɚɠɚɜɚʃɟɦ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ
ɥɨɤɚɥɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨɞɨɛɢʁɚɫɬɪɚɬɟɲɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬ
ɭ ɤɨɦɟ ʁɟ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭɫɚɝɥɚɲɟɧ ɫɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɢ
ɟɜɪɨɩɫɤɢɦɰɢʂɟɜɢɦɚɢɥɨɤɚɥɧɢɦɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ

ɂɁȼɊɒɇɂɋȺȾɊɀȺȳ

ɋɚɞɪɠɚʁ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤɨɧɰɢɩɢɪɚɧ ʁɟ ɭ ɞɜɚ ɞɟɥɚ ɉɪɜɢ ɞɟɨ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɢɡɥɨɠɟɧ ʁɟ ɭ ɬɪɢ
ɩɨɝɥɚɜʂɚ
¾ ɋɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɚʃɚ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɚɨ ɪɟɚɥɧɚ ɩɨɞɥɨɝɚ ɡɚ ɢɞɟʁɟ ɢ ɫɦɟɪɧɢɰɟ ɤɚɤɚɜ ɫɟ
ɪɚɡɜɨʁ ɠɟɥɢ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ Ɉɜɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɭɡ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɬɢɦ ɪɚɡɦɚɬɪɚɨ ʁɟ
ɉɚɪɬɧɟɪɫɤɢ ɮɨɪɭɦ ɤɚɨ ɢ ɪɚɞɧɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɩɪɜɨ ɦɟɫɬɨ ɝɞɟ ɫɭ
ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɚɧɚɥɢɡɟ
¾ Ɋɟʁɨɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɚɬɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɧɢɦ ɢ ɚɝɪɨ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɟɤɨɥɨɲɤɢɦ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɬɟɯɧɢɱɤɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦ ɢ
ɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɨɛɟɥɟɠʁɢɦɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɢɪɟɲɟʃɢɦɚɭɬɜɪɻɟɧɢɦɭɩɪɨɫɬɨɪɧɨɩɥɚɧɫɤɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ
¾ 6:27 ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɫɢɧɬɟɡɚ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɚ ɞɜɚ ɩɨɝɥɚɜʂɚ  ɝɞɟ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭ ɫɧɚɝɟ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɲɚɧɫɟ ɢ ɩɪɟɬʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ


Ⱦɪɭɝɢɞɟɨɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɫɬɪɭɤɬɭɢɪɚɧʁɟɩɨɫɥɟɞɟʄɢɦɩɨɝɥɚɜʂɢɦɚ
¾ Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɜɢɡɢʁɟ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɰɢʂɚ ɢ ɤʂɭɱɧɢɯ ɩɪɚɜɚɰɚ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɞɨɝɨɞɢɧɟ
¾ Ɏɨɤɭɫɢɪɚʃɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɞɟɥɨɜɚʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ
ɰɢʂɟɜɚɭɨɤɜɢɪɭɨɜɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚ
¾ Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɞɨ
ɝɨɞɢɧɟ
¾ ɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɢɡɜɨɪɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɞɨ
¾ ɂɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚɢɧɚɞɡɨɪɬɨɤɨɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

,ɋɈɐɂɈȿɄɈɇɈɆɋɄȺȺɇȺɅɂɁȺɋɌȺȵȺɍɋȿɄɌɈɊɍ
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿɂɊɍɊȺɅɇɂɆɉɈȾɊɍɑȳɂɆȺ
ȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺ


ɈɉɒɌɂɉɈȾȺɐɂ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɢɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɩɨɥɨɠɚʁ

ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢɦɚɫɬɚɬɭɫɝɪɚɞɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁɢ ɢɧɚɥɚɡɢ
ɫɟɭɉɨɞɭɧɚɜɫɤɨʁɨɛɥɚɫɬɢɪɟɝɢɨɧɚȳɭɠɧɟɢɂɫɬɨɱɧɟɋɪɛɢʁɟ Ɍɚɛɟɥɚ 

ɌɚɛɟɥɚȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɨɫɧɨɜɧɢɩɨɞɚɰɢ


Ɉɛɥɚɫɬ

Ɋɟɝɢɨɧ

ɉɨɜɪɲɢɧɚ

Ȼɪɧɚɫɟʂɟɧɢɯ
ɦɟɫɬɚ

Ȼɪɨʁ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ


ȻɪɄɈ

Ƚɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɚ

ȳɭɠɧɚɢɂɫɬɨɱɧɚ
ɋɪɛɢʁɚ

ɤɦ









 Ɉɛɥɚɫɬɱɢɧɟɝɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢɨɩɲɬɢɧɟȼɟɥɢɤɚɉɥɚɧɚɢɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚɉɚɥɚɧɤɚ
 ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ʁɟɞɧɨ ɧɚɫɟʂɟɧɨ ɦɟɫɬɨ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ  ɢ  ɨɫɬɚɥɢɯ
ɧɚɫɟʂɚ ɫɟɨɫɤɢɯ ɢɥɢ ɩɨɥɭɭɪɛɚɧɢɯ  Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ Ȼɢɧɨɜɚɰ ȼɨɞɚʃ ȼɪɚɧɨɜɨ ȼɪɛɨɜɚɰ ȼɭɱɚɤ Ⱦɨɛɪɢ Ⱦɨ

Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ Ʉɨɥɚɪɢ Ʌɚɧɞɨɥ Ʌɢɩɟ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ Ʌɭʃɟɜɚɰ Ɇɚɥɚ Ʉɪɫɧɚ Ɇɚɥɨ Ɉɪɚɲʁɟ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ
ɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚɉɟɬɪɢʁɟɜɨɊɚɞɢɧɚɰɊɚʂɚɋɚɪɚɨɪɰɢɋɟɨɧɟɋɤɨɛɚʂɋɭɜɨɞɨɥɍɞɨɜɢɰɟɒɚɥɢɧɚɰɢɄɭɥɢɱ
ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 

ɂɡɜɨɪɈɩɲɬɢɧɟɢɪɟɝɢɨɧɢɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ


ɉɪɟɦɚ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɦ ɩɥɚɧɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɨɞ  ɞɨ  ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨʁɟ
 ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɢ ɤɭɥɬɭɧɨ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɩɨɜɟɡɚɧ ɫɚ ɝɪɚɞɨɦ Ȼɟɨɝɪɚɞɨɦ
ɤɨʁɢʁɟɧɚʁɫɧɚɠɧɢʁɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟɊɋɪɛɢʁɟ 
 ɮɨɪɦɢɪɚ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɫɤɭ ɨɫɨɜɢɧɭ Ȼɟɨɝɪɚɞ ± ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɡɚʁɟɞɧɨ
ɫɚ ɉɨɠɚɪɟɜɰɟɦ  ɫɭɛɫɢɫɬɟɦ
ɫɩɨʂɧɨɝ ɩɪɫɬɟɧɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ ɋɥɢɤɚȽɟɨɝɪɚɮɫɤɢɩɨɥɨɠɚʁɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɫɤɨɝɪɟɝɢɨɧɚ
 ɩɪɢɩɚɞɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɚ ɢ
ɝɪɚɞɨɜɚ ɧɚʁɜɢɲɟɝ ɫɬɟɩɟɧɚ
ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨɪɟɞɛɟɨɝɪɚɞɫɤɟ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢʁɟ
ɢ
ɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɰɟɧɬɚɪɚ ɇɨɜɢ ɋɚɞ ɇɢɲ
Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰɢɍɠɢɰɟ 

ɉɪɨɫɬɨɪ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚɯɜɚɬɚ
ɛɥɚɝɨ ɡɚɬɚɥɚɫɚɧɨ ɧɢɡɢʁɫɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ
ʁɭɠɧɨɝ ɨɛɨɞɚ ɉɚɧɨɧɫɤɨɝ ɛɚɫɟɧɚ ɭ
ɤɪɚʁʃɟɦ
ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨɦ
ɞɟɥɭ
ɒɭɦɚɞɢʁɟ ɢ ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɫɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ
ɢɫɩɪɟɞɭɲʄɚȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟɭȾɭɧɚɜ
ɩɪɢ ɱɟɦɭ Ⱦɭɧɚɜ ɱɢɧɢ ɫɟɜɟɪɧɭ ɚ
ɂɡɜɨɪ KWWSZZZVPHGHUHYRRUJUV2367,1$60('(5(92
ȼɟɥɢɤɚ Ɇɨɪɚɜɚ ɢɫɬɨɱɧɭ ɝɪɚɧɢɰɭ *HRJUDIVNLSROR]DMBBBBBFLU
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ


14

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 83 – Број 9

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɩɨɜɨʂɚɧ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɩɨɥɨɠɚʁ ɋɥɢɤɚ ɉɪɢɩɚɞɚɤɚɨʁɟɞɧɚɨɞɞɭɧɚɜɫɤɢɯɤɚɩɢʁɚɞɭɧɚɜɫɤɨɦɩɨʁɚɫɭ ɤɨɪɢɞɨɪ
9,, ɤɚɨɢɩɨʁɚɫɭɤɨɪɢɞɨɪɚ;ɞɭɠɆɨɪɚɜɟ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪ ɉɨɫɟɞɭʁɟ
ɢ ɧɚʁɫɟɜɟɪɧɢʁɭ ɥɭɤɭ ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢɦɢ ɰɪɧɨɦɨɪɫɤɟ ɛɪɨɞɨɜɟ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ   ɂɩɚɤ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɧɢʁɟ ɭɫɩɟɥɨ ɞɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢ ɩɨɜɨʂɚɧ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɮɢɥɢɲɟ ɤɚɨ ɥɭɱɧɢ ɝɪɚɞ ɢ ɦɭɥɬɢɦɨɞɚɥɧɨ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɨɱɜɨɪɢɲɬɟ ɂɛɢɞɟɦ 

ɂɫɬɨɪɢʁɚɬ

ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɦɚ ɛɨɝɚɬɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɋɥɢɤɚɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚɬɜɪɻɚɜɚ
ɧɚɫɥɟɻɟ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɨɞ
ɩɪɚɢɫɬɨɪɢʁɟ ɩɪɟɤɨ ɚɧɬɢɤɟ ɢ ɫɪɟɞʃɟɝ
ɜɟɤɚ ɞɨ ɞɚɧɚɲʃɢɯ ɞɚɧɚ ɉɨɫɟɛɚɧ
ɡɧɚɱɚʁɞɨɛɢʁɚɩɨɱɟɬɤɨɦɜɟɤɚɭɞɨɛɚ
ɞɟɫɩɨɬɚ ȭɭɪɻɚ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄɚ ɤɚɞɚ
ɩɨɫɬɚʁɟ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɚ ɫɪɩɫɤɟ
ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɫɟɞɢɲɬɟ
ɰɪɤɜɟɧɨɝ ɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɫɚ
ɡɧɚɱɚʁɟɦ ɤɨʁɢ ɬɚɞɚ ɩɪɟɦɚɲɭʁɟ ɥɨɤɚɥɧɭ
ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɭ ɞɢɦɟɧɡɢʁɭ ȭɭɪɚɻ
Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄ ɫɢɧ ȼɭɤɚ Ȼɪɚɧɤɨɜɢʄɚ ɢ
Ɇɚɪɟ Ʌɚɡɚɪɟɜɢʄ ɤʄɟɪɤɟ ɤɧɟɡɚ Ʌɚɡɚɪɚ 
ɩɪɟɭɡɟɨ ʁɟ ɫɪɩɫɤɢ ɩɪɟɫɬɨ  ɝɨɞɢɧɟ

ɢ ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɪɩɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ ɨɞɪɠɚɨ ɫɟ ɂɡɜɨɪKWWSRNXGMHULQDRUJUVVUELNUR]YHNRYH
ɫɤɨɪɨ ɬɪɢɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɛɚɥɚɧɫɢɪɚʁɭʄɢ
ɢɡɦɟɻɭ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɢɥɚ Ɉɜɚʁ ɜɥɚɞɚɪ ɨɫɬɚɨ ʁɟ ɛɟɡ ɩɪɟɫɬɨɧɢɰɟ  ɝɨɞɢɧɟ
ȻɟɨɝɪɚɞʁɟɦɨɪɚɨɞɚɜɪɚɬɢɆɚɻɚɪɢɦɚɚɄɪɭɲɟɜɚɰɫɭɞɪɠɚɥɢɌɭɪɰɢ ɬɟʁɟɨɞɥɭɱɢɨɞɚ
ɩɨɞɢɝɧɟɧɨɜɢɝɪɚɞɁɚɩɨɞɢɡɚʃɟɧɨɜɟɫɪɩɫɤɟɩɪɟɫɬɨɧɢɰɟɡɚɬɪɚɠɢɨʁɟɨɞɨɛɪɟʃɟɬɭɪɫɤɨɝ
ɫɭɥɬɚɧɚɤɨʁɢɦɭʁɟɞɨɡɜɨɥɭɞɚɨɬɟɤɩɨɲɬɨʁɟȭɭɪɚɻɨɛʁɚɫɧɢɨɞɚʄɟɧɨɜɝɪɚɞɫɥɭɠɢɬɢɡɚ
ɨɞɛɪɚɧɭɨɞɆɚɻɚɪɚɌɪɜɻɚɜɚʁɟɛɪɡɨɩɨɞɢɝɧɭɬɚ ʁɟɢɡɝɪɚɻɟɧɆɚɥɢɝɪɚɞɚɢ
ȼɟɥɢɤɢɝɪɚɞ ɚɭʃɟɧɨɦɡɢɞɚʃɭɜɟɥɢɤɢɧɚɩɨɪɢɪɚɞɭɥɨɠɢɨʁɟɫɪɩɫɤɢɧɚɪɨɞɤɨʁɢʁɟɛɢɨ
ɩɪɢɫɢʂɟɧ ɧɚ ɤɭɥɢɱɟʃɟ ɧɚɪɨɞ ʁɟ ɡɚ ɫɜɟ ɧɟɞɚʄɟ ɨɩɬɭɠɢɨ ɫɩɪɫɤɭ ɞɟɫɩɨɬɢɰɭ Ƚɪɤɢʃɭ
ȳɟɪɢɧɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɨɛɢɥɚ ɟɩɢɬɟɬ Äɩɪɨɤɥɟɬɚ ȳɟɪɢɧɚ³  Ɍɪɜɻɚɜɚ ʁɟ ɫɚɝɪɚɻɟɧɚ ɫɚɝɪɚɻɟɧɚ ɩɨ
ɭɡɨɪɭɧɚɐɚɪɢɝɪɚɞɫɤɭɬɜɪɻɚɜɭɧɚɭɲʄɭɪɟɤɟȳɟɡɚɜɟɭȾɭɧɚɜɤɚɨɬɪɨɭɝɚɧɚɝɪɚɻɟɜɢɧɚɧɚ
 ɯɚ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɋɥɢɤɚ   Ɍɭɪɫɤɨ ɨɫɜɚʁɚʃɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ   ɨɡɧɚɱɢɥɨ ʁɟ ɩɚɞ ɫɪɩɫɤɟ
Ⱦɟɫɩɨɬɨɜɢɧɟ ɤɨʁɚʁɟɜɟʄɛɢɥɚɬɭɪɫɤɢɜɚɡɚɥ ɢɩɨɱɟɬɚɤɞɢɪɟɤɬɧɟɨɬɨɦɚɧɫɤɟɜɥɚɫɬɢɧɚɞ
ɋɪɛɢʁɨɦɤɨʁɚʁɟɭɡɤɪɚʄɟɩɪɟɤɢɞɟɬɪɚʁɚɥɚɫɜɟɞɨɉɪɜɨɝɫɪɩɫɤɨɝɭɫɬɚɧɤɚɇɚɤɨɧɩɚɞɚɭ
ɬɭɪɫɤɟɪɭɤɟɋɦɟɞɟɪɟɜɨɡɚɞɪɠɚɜɚɲɢɪɢɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɡɧɚɱɚʁɤɚɨɫɟɞɢɲɬɟɫɚɧʇɚɤɚɬɚɫɜɟɞɨ
 ɝɨɞɢɧɟ Ʉɚɞɚ ɫɭ Ɍɭɪɰɢ  ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɭɡɟɥɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ ʃɟɝɨɜɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
ɩɪɢɩɨʁɟɧɚʁɟɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨɦɫɚɧʇɚɤɭɚɫɟɞɢɲɬɟʁɟɩɪɟɫɟʂɟɧɨɭȻɟɨɝɪɚɞ

Ɂɚɜɪɟɦɟɉɪɜɨɝɫɪɩɫɤɨɝɭɫɬɚɧɤɚɭɨɛɧɨɜʂɟɧɨʁɫɪɩɫɤɨʁɞɪɠɚɜɢɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢɦɚɡɧɚɱɚʁɧɭ
ɭɥɨɝɭɤɚɨɫɟɞɢɲɬɟɧɚʁɜɢɲɟɧɚɪɨɞɧɟɭɫɬɚɧɨɜɟÄɉɪɚɜɢɬɟʂɫɬɜɭʁɭɲɱɢɫɨɜʁɟɬɫɟɪɛɫɤɢ³ ɨɞ
  ɚɥɢ ɢ ɤɚɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨ ɝɪɚɞɫɤɨ ɧɚɫɟʂɟ ɬɪɝɨɜɚɱɤɨ ɫɟɞɢɲɬɟ ɢ ɝɥɚɜɧɢ ɝɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɟ ɧɚɯɢʁɟ Ɍɨɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɫɥɟ ɫɥɨɦɚ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨɝ ɭɫɬɚɧɤɚ Ɍɭɪɰɢ
ɩɨɧɨɜɨ ɡɚɭɡɢɦɚʁɭ ɝɪɚɞ ɚ ɡɚɭɜɟɤ ɝɚ ɧɚɩɭɲɬɚʁɭ ɬɟɤ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɞɚ ɩɪɟɞɚʁɭ ɤʂɭɱɟɜɟ
ɝɪɚɞɚȴɭɛɨɦɢɪɭɍɡɭɧɆɢɪɤɨɜɢʄɭɁɚɜɪɟɦɟɉɪɜɨɝɢȾɪɭɝɨɝɫɜɟɬɫɤɨɝɪɚɬɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨʁɟ


 ɂɡɜɨɪɢ ɀɢɜɚɧɨɜɢʄ   ȳɢɪɢɱɟɤ   ɋɬɨʁɚɧɱɟɜɢʄ    ɉɟɬɪɚɧɨɜɢʄ   ɋɩɪɟɦɢʄ
 Ɇɥɚɞɟɧɨɜɢʄ  ɇɨɜɚɤɨɜɢʄ  ɋɢɦɨɧɨɜɢʄ  ɇɢɤɨɥɢʄ  Ɂɢɪɨʁɟɜɢʄ  
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɞɨɫɬɚ ɪɚɡɨɪɟɧɨ ɩɨɫɟɛɧɨ ɬɨɤɨɦ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ
ɞɨɠɢɜɟɥɨɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɥɧɭɟɤɫɩɥɨɡɢʁɭɤɨʁɚʁɟɡɧɚɱɚʁɧɨɪɚɡɨɪɢɥɚɝɪɚɞ 

Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɫɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɚ ɭ    ɢ
 ɝɨɞɢɧɢ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɢ ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɬɡɜ Äɨɫɬɚɥɚ³
ɧɚɫɟʂɚ  ɢɦɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭ ɩɚɞɚ Ɍɚɛɟɥɚ ɍ ɨɜɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɪɚɫɬɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɛɟɥɟɠɟ
ɫɚɦɨɩɪɢɝɪɚɞɫɤɚɧɚɫɟʂɚɨɞɧɨɫɧɨɧɚɫɟʂɚɭɭɩɟɪɢɭɪɛɚɧɨɦɩɪɫɬɟɧɭ ɌɚɛɟɥɚɭȺɧɟɤɫɭ 

ɌɚɛɟɥɚȻɪɨʁɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɩɨɧɚɫɟʂɟɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɩɟɪɢɨɞɭ


Ƚɨɞɢɧɟ

ɇɚɫɟʂɟ
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
 Ƚɪɚɞɫɤɨɧɚɫɟʂɟ


Ɉɫɬɚɥɚɧɚɫɟʂɚ

ɍɱɟɲʄɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚɭɭɤɭɩɧɨɦɛɪɨʁɭ  

ɋɬɨɩɚ  









































































ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɢɫɬɚɧɨɜɚɭɋɪɛɢʁɢɡɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝɨɞɢɧɟɊɁɋ


ɋɬɚɪɨɫɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ Ɍɚɛɟɥɚ ɩɨɜɨʂɧɢʁɚʁɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚ
ɧɢɜɨɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɢɧɚɧɢɜɨɭɝɪɚɞɫɤɨɝɧɚɫɟʂɚɢɧɚɧɢɜɨɭɨɫɬɚɥɢɯɧɚɫɟʂɚ

ɌɚɛɟɥɚɋɬɚɪɨɫɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɭɊɋɪɛɢʁɢɢɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ

 ɝɪɚɞɫɤɨɧɚɫɟʂɟ


ɨɫɬɚɥɚɧɚɫɟʂɚ

Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
 ɝɪɚɞɫɤɨɧɚɫɟʂɟ

ɋɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɦɥɚɻɟɨɞ
ɝɨɞɢɧɚ  

ɋɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɫɬɚɪɢʁɟ
ɨɞɝɨɞɢɧɚ  

ɂɧɞɟɤɫ
ɫɬɚɪɟʃɚ

ɉɪɨɫɟɱɧɚ
ɫɬɚɪɨɫɬ ɝɨɞ 













































 ɨɫɬɚɥɚɧɚɫɟʂɚ


Ɉɞɧɨɫɛɪɨʁɚɫɬɚɪɨɝ ɢɜɢɲɟɝɨɞɢɧɚ ɢɦɥɚɞɨɝ ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɢɫɬɚɧɨɜɚɭɋɪɛɢʁɢɊɁɋ


Ɉɛɪɚɡɨɜɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɧɟɩɨɜɨʂɧɢʁɚ ʁɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɧɢɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɚ ɩɨɪɟɻɟʃɟɦ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɧɚɫɟʂɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɭ
ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɭɨɱɚɜɚ ɫɟ ɡɧɚɬɧɨ ɧɟɩɨɜɨʂɧɢʁɚ ɨɛɪɚɡɨɜɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ
ɫɟɨɫɤɢɦɢɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ Ɍɚɛɟɥɚ 

ɌɚɛɟɥɚɈɛɪɚɡɨɜɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɭɊɋɪɛɢʁɢɢɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ  

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
 ɝɪɚɞɫɤɨɧɚɫɟʂɟ

Ȼɟɡɲɤɨɥɟɢɫɚɧɟɩɨɬɩɭɧɢɦ
ɨɫɧɨɜɧɢɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ

Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

ɋɪɟɞʃɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

ȼɢɲɟɢɜɢɫɨɤɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ



































 ɨɫɬɚɥɚɧɚɫɟʂɚ


ɋɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɫɬɚɪɨɢɜɢɲɟɝɨɞɢɧɚ
ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɢɫɬɚɧɨɜɚɭɋɪɛɢʁɢɊɁɋ











ɨɫɬɚɥɚɧɚɫɟʂɚ

Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
 ɝɪɚɞɫɤɨɧɚɫɟʂɟ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɇɟɝɚɬɢɜɚɧɬɪɟɧɞɤɪɟɬɚʃɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɭɨɫɬɚɥɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ ɫɟɨɫɤɢɦɢɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦ 
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɦɨɠɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚɬɢ ɥɢɦɢɬɢɪɚɧ ɪɚɞɧɢ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɢ ɛɢɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʁɭʄɢ ɮɚɤɬɨɪ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ
ɭɥɚɝɚʃɚ ɩɨɝɨɬɨɜɨ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɜɨʄɚɪɫɬɜɚ ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɭ ɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚ Ɍɚɤɨɻɟ ɨɜɚɤɚɜ ɬɪɟɧɞ ɦɨɠɟ ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɚ ɫɦɚʃɟʃɟ
ɛɪɨʁɚ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ ɧɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɩɨɝɨɪɲɚɜɚʃɟ
ʃɟɧɟɫɬɚɪɨɫɧɟɢɨɛɪɚɡɨɜɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟɬɟʄɟɩɥɚɧɢɪɚɧɪɚɡɜɨʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɡɚɯɬɟɜɚɬɢɜɟʄɟ
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɩɨɫɬɨʁɟʄɟɪɚɞɧɟɫɧɚɝɟ

Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɧɚɫɟʂɫɤɟɦɪɟɠɟ

Ƚɪɚɞɫɤɨɧɚɫɟʂɟɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢɦɚɜɢɫɨɤɭɝɭɫɬɢɧɭɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ ɩɪɟɤɨɫɬɤɦɜɢɞɟɬɢ
ɌɚɛɟɥɭɭȺɧɟɤɫɭ ɢɜɢɲɟɫɬɪɭɤɭɭɥɨɝɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 
 ɧɨɞɭɫɚɢɥɢɱɜɨɪɢɲɬɚɜɢɫɨɤɨɝɫɬɟɩɟɧɚɰɟɧɬɪɚɥɢɬɟɬɚ
 ɰɟɧɬɪɚɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɤɨʁɢɭɦɪɟɠɚɜɚɢɧɚɫɟʂɚɨɩɲɬɢɧɚɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ
ɉɚɥɚɧɤɚɢȼɟɥɢɤɚɉɥɚɧɚɢ
 ɰɟɧɬɪɚɭɪɛɚɧɟɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢʁɟ

Ɉɫɬɚɥɚ ɧɚɫɟʂɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ɍɚɛɟɥɚ  ɭ Ⱥɧɟɤɫɭ  ɢɦɚʁɭ ɩɪɨɫɟɱɧɭ ɝɭɫɬɢɧɭ
ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢɫɬɤɦ ɝɨɞɢɧɚ Ƚɭɫɬɢɧɭɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢɦɚʃɭɨɞɫɬɤɦɱɢɦɟ
ɫɟ ɩɪɟɦɚ 2(&' ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɭ ɪɭɪɚɥɧɨɫɬɢ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɢ ɧɢɜɨ ɧɢɜɨ ɧɚɫɟʂɚ  ɫɜɪɫɬɚɜɚʁɭ ɭ
ɪɭɪɚɥɧɚ ɧɚɫɟʂɚ ɢɦɚʁɭ Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ Ȼɢɧɨɜɚɰ ȼɨɞɚʃ ȼɪɛɨɜɚɰ Ⱦɨɛɪɢ Ⱦɨ Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ
Ʉɨɥɚɪɢ Ʌɚɧɞɨɥ Ʌɢɩɟ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ Ʌɭʃɟɜɚɰ Ɇɚɥɚ Ʉɪɫɧɚ Ɇɚɥɨ Ɉɪɚɲʁɟ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ

Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚɋɚɪɚɨɪɰɢɋɟɨɧɟɋɤɨɛɚʂɋɭɜɨɞɨɥɢɒɚɥɢɧɚɰ 

ɇɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɢɦɚ ɩɪɟɤɨ  ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɫɭ ɭɩɪɚɜɨ ɧɚɫɟʂɚ ɜɟʄɚ ɨɞ  ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɢɞɪɭɝɢɯɭɥɚɝɚʃɚɭɤɜɚɥɢɬɟɬɠɢɜɨɬɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ
 

Ɉɫɬɚɥɚɧɚɫɟʂɚɭɫɥɨɜɧɨɦɨɝɭɫɟɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢɭɤɨɧɬɟɤɫɬɭɬɪɢɜɟʄɟɩɪɢɪɨɞɧɨɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ
ɰɟɥɢɧɟ ɭɤɭɩɧɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɭ ɩɪɜɚ ɢ ɬɪɟʄɚ ɰɟɥɢɧɚ ɧɚɫɟʂɚ ɩɨɝɨɞɧɢ ɡɚ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɜɨʄɚɪɫɬɜɨ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɪɚɬɚɪɫɬɜɨ ɞɨɤ ʁɟ ɞɪɭɝɚ ɰɟɥɢɧɚ ɩɨɝɨɞɧɚ ɡɚ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɪɚɬɚɪɫɬɜɨɢɫɬɨɱɚɪɫɬɜɨ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 
 ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɢɩɨʁɚɫɧɚɫɟʂɚɱɢʁɢɫɟɚɬɚɪɢɧɚɥɚɡɟɢɡɦɟɻɭɬɨɤɚȾɭɧɚɜɚɢɪɟɤɟɊɚʂɟ
ɨɞɧɨɫɧɨɫɟɜɟɪɧɨɨɞɚɭɬɨɩɭɬɚȻɟɨɝɪɚɞ±ɇɢɲɍɨɜɨɦɩɨʁɚɫɭɪɚɡɜɢʁɟɧɢɫɭɝɪɚɞɫɤɢ
ɰɟɧɬɚɪ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɢɝɪɚɞɫɤɢɯ ɪɚɡɪɟɻɟɧɨɡɛɢʁɟɧɢɯ ɫɟɥɚ ɫɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ
ɯɨɦɨɝɟɧɢɦɫɟɨɫɤɢɦɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɦɚ


ɉɪɟɦɚ Ȼɨɝɞɚɧɨɜ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɚɨɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɡɚɪɚɡɞɜɚʁɚʃɟɪɭɪɚɥɧɢɯɢɭɪɛɚɧɢɯ
ɬɢɩɨɜɚ ɧɚɫɟʂɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɟʄ ɡɟɦʂɟ ɩɪɟɦɚ ɫɜɨʁɢɦ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɛɢɪɚʁɭ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɟ ɡɚ ɪɚɡɜɪɫɬɚɜɚʃɟ ɬɢɩɨɜɚ ɧɚɫɟʂɚ Ɉɩɲɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɟɡɚɧɡɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɚ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɩɨʁɦɚ
ɪɭɪɚɥɧɨɫɬɢɢɬɢɩɨɥɨɝɢʁɭɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚʁɟɨɞɚɛɢɪɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟʁɟɞɢɧɢɰɟɩɨɫɦɚɬɪɚʃɚȼɟɥɢɤɢɛɪɨʁ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɫɟ ɱɚɤɢɭɛɨɝɚɬɢɦɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚɦɚ ɩɪɚɬɢɫɚɦɨɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɢɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɧɢɜɨɭɚɩɪɨʁɟɤɰɢʁɚɨɜɢɯɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɧɚɧɢɠɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟʁɟɞɢɧɢɰɟʁɟɱɟɫɬɨɧɟɦɨɝɭʄɚɢɥɢɧɟɞɨɜɨʂɧɨ
ɩɨɭɡɞɚɧɚ

 ɂɚɤɨ ʁɟ ɝɭɫɬɢɧɚ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɤɨɪɢɲʄɟɧ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦ ɡɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɦ ɬɢɩɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɫɚɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɜɨɝ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɞɪɭɝɢ ɜɚɠɧɢ ɭɬɢɰɚʁɢ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɨɥɨɠɚʁ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɝɪɚɞɜɟɥɢɤɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɨɞ
ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɪɨɮɢɥ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɞɨɯɨɞɚɤ ɩɪɨɩɨɪɰɢʁɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɤɨʁɚ ɠɢɜɢ ɭ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɧɚɫɟʂɭ ɢ ɫɥ  ɲɬɨ ʁɟ ɱɟɫɬɨ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɧɨ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ Ɋɚɧɤɨɜɢʄ
ɉɥɚɡɢɧɢʄ 

17

Страна 86 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. септембар 2016. године

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

 ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɨɩɨɦɨɪɚɜɫɤɢ ɩɨʁɚɫ  ɧɚɫɟʂɚ ɱɢʁɢ ɫɭ ɚɬɚɪɢ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢ ɭ ɚɥɭɜɢʁɚɥɧɢɦ
ɪɚɜɧɢɦɚ ɢ ɬɟɪɚɫɚɦɚ Ⱦɭɧɚɜɚ ȼɟɥɢɤɟ Ɇɨɪɚɜɟ ɢ ȳɟɡɚɜɟ Ɉɜɞɟ ɫɭ ɡɛɢʁɟɧɚ ɫɟɥɚ
ɥɢɧɟɚɪɧɨ ɞɪɭɦɫɤɨɝ ɬɢɩɚ ɱɢʁɚ ɫɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɜɟʄɢɧɨɦ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɭ
ɢɡɦɟɻɭ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɟ ɩɪɭɝɟ Ɇɚɥɚ Ʉɪɫɧɚȼɟɥɢɤɚ ɉɥɚɧɚ ɢ ɬɨɤɚ ȳɟɡɚɜɟ ɬʁ ɞɭɠ
ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɞɪɭɝɨɝ ɪɟɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ ɉɚɥɚɧɤɚ ɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ±
ȼɟɥɢɤɚɉɥɚɧɚ ɢɫɬɨɱɧɢɞɟɨɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ 
 ɒɭɦɚɞɢʁɫɤɚ ɝɪɟɞɚ ɲɭɦɚɞɢʁɫɤɨ ɩɨɛɪɻɟ   ɧɚɫɟʂɚ ɩɨ ɛɥɚɝɨ ɡɚɬɚɥɚɫɚɧɢɦ
ɩɨɜɪɲɢɦɚ ɲɭɦɚɞɢʁɫɤɟ ɝɪɟɞɟ ɪɚɡɦɟɲɬɟɧɚ ʁɭɠɧɨ ɢ ʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɨ ɨɞ ɚɭɬɨɩɭɬɚ
Ȼɟɨɝɪɚɞɇɢɲ Ɉɜɚ ɫɟɥɚ ɫɭ ɧɟɲɬɨ ɪɚɡɭɻɟɧɢʁɚ ɢ ɪɚɡɛɢʁɟɧɢʁɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɢɯ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬ ɥɨɲɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɡɧɚɬɧɚ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬ ɨɞ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚɢɫɥ


ɋɟɨɫɤɚ ɧɚɫɟʂɚ ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɨɝ ɩɪɫɬɟɧɚ ɫɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɲɭ ɞɟɚɝɪɚɪɢɡɭʁɭ  ɩɨɞ ɞɢɪɟɤɬɧɢɦ
ɭɬɢɰɚʁɟɦ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ʃɢɯɨɜɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ ɫɚɦɨɦ Ƚɪɚɞɭ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɦ
ɩɪɟɞɝɪɚɻɭ ɭ Ɋɚɞɢɧɰɭ ɇɚʁɜɢɲɢ ɫɬɟɩɟɧ ɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɢɦɚʁɭ ɧɚɫɟʂɚ
ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɨɝ ɩɪɫɬɟɧɚ ɧɚ ɥɢɧɢʁɢ ɍɞɨɜɢɰɟ ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ ȼɭɱɚɤ Ʉɨɥɚɪɢ Ɋɚʂɚ ɤɚɨ ɢ
ɩɨɦɨɪɚɜɫɤɚ ɧɚɫɟʂɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ɧɚ ɥɢɧɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ± Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ Ɍɚʁ ɩɪɨɫɬɨɪ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɨɞɨɛɢʁɚɤɚɪɚɤɬɟɪɭɪɛɚɧɨɪɭɪɚɥɧɨɝɤɨɧɬɢɧɭɭɦɚɚɩɪɨɰɟɫɞɟɚɝɪɚɪɢɡɚɰɢʁɟ ɢɚɤɨ
ʁɟɞɟɥɢɦɢɱɧɨɢɦɚɨɧɟɩɥɚɧɫɤɢɢɫɬɢɯɢʁɫɤɢɤɚɪɚɤɬɟɪ ɞɨɩɪɢɧɟɨʁɟɲɢɪɟʃɭ ɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɟ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢʁɟ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ   ȳɭɝɨɡɚɩɚɞɧɢ ɞɟɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟ ɚɝɪɚɪɧɨ ɯɨɦɨɝɟɧ ɫɚ ɧɚʁɧɢɠɢɦ ɫɬɟɩɟɧɨɦ
ɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɟɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɟ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɍ Ƚɪɚɞɭ ɫɟ ɜɪɲɟ ɩɨɫɥɨɜɢ ɨɞ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɝ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɡɚ ɝɪɚɻɚɧɟ ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɍɫɬɚɜɨɦ ɢ
ɡɚɤɨɧɨɦɩɨɫɥɨɜɢɤɨʁɢɫɭȽɪɚɞɭɩɨɜɟɪɟɧɢɢɡɨɤɜɢɪɚɩɪɚɜɚɢɞɭɠɧɨɫɬɢɊɟɩɭɛɥɢɤɟɤɚɨɢ
ɞɪɭɝɢ ɩɨɫɥɨɜɢ ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɋɬɚɬɭɬɨɦ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɛɪɨʁ 

Ɉɪɝɚɧɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɫɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁɋɥɢɤɚ 
 ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ ɇɚʁɜɢɲɢ ɨɪɝɚɧ Ƚɪɚɞɚ ɤɨʁɢ ɱɢɧɟ ɨɞɛɨɪɧɢɰɢ ɤɨʁɟ ɝɪɚɻɚɧɢ
ɛɢɪɚʁɭ ɧɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢɦ ɢɡɛɨɪɢɦɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɞɨɧɨɫɢ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɚɡɜɨʁɚ Ƚɪɚɞɚ ɢ ɋɥɢɤɚɋɬɪɭɤɬɭɪɚɝɪɚɞɫɤɟɜɥɚɫɬɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɞɨɧɨɫɢ
ɩɪɨɩɢɫɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɨɩɲɬɟ ɚɤɬɟ
ɨɫɧɢɜɚ ɫɥɭɠɛɟ ʁɚɜɧɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ
ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɭɬɜɪɻɟɧɟɫɬɚɬɭɬɨɦȽɪɚɞɚɢɜɪɲɢ
ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ʃɢɯɨɜɢɦ ɪɚɞɨɦ
ɢɦɟɧɭʁɟ ɢ ɪɚɡɪɟɲɚɜɚ ɭɩɪɚɜɧɢ ɢ
ɧɚɞɡɨɪɧɢ ɨɞɛɨɪ ɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɟ
ʁɚɜɧɢɯ ɩɪɟɭɡɟʄɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɫɥɭɠɛɢ ɱɢʁɢ ʁɟ
ɨɫɧɢɜɚɱ ɢ ɞɚʁɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ
ʃɢɯɨɜɟ ɫɬɚɬɭɬɟ ɛɢɪɚ ɢ
ɪɚɡɪɟɲɚɜɚ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɢ ɧɚ
ɩɪɟɞɥɨɝ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɛɢɪɚ
ɡɚɦɟɧɢɤɚ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɢ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

 Ƚɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɂɡɜɪɲɧɢ ɨɪɝɚɧ Ƚɪɚɞɚ ɛɢɪɚ ɝɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ ɢɡ ɪɟɞɚ
ɨɞɛɨɪɧɢɤɚ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ ɝɪɚɞɚ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɢɡɦɟɻɭ
ɨɫɬɚɥɨɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢ ɡɚɫɬɭɩɚ Ƚɪɚɞ ɧɚɪɟɞɛɨɞɚɜɚɰ ʁɟ ɡɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɛɭʇɟɬɚ
ɭɫɦɟɪɚɜɚɢɭɫɤɥɚɻɭʁɟɪɚɞȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɢɫɥ
 Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ ɂɡɜɪɲɧɢ ɨɪɝɚɧ Ƚɪɚɞɚ ɱɢɧɟ ɝɚ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɡɚɦɟɧɢɤ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ ɤɚɨ ɢ  ɱɥɚɧɨɜɚ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɤɨʁɟ ɛɢɪɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɟ ɡɚ ɱɥɚɧɨɜɟ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɡɚ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚ
ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ʁɟ ɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ
ɩɪɟɞɥɚɠɟɫɬɚɬɭɬɛɭʇɟɬɢɞɪɭɝɟɨɞɥɭɤɟɢɚɤɬɟɤɨʁɟɞɨɧɨɫɢɋɤɭɩɲɢɧɚɢɡɜɪɲɚɜɚ
ɨɞɥɭɤɟ ɢ ɞɪɭɝɚ ɚɤɬɚ ɋɤɭɩɲɢɧɟ ɝɪɚɞɚ ɜɪɲɢ ɧɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɪɚɞɨɦ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ
ɩɨɫɬɚɜʂɚɢɪɚɡɪɟɲɚɜɚɧɚɱɟɥɧɢɤɚɢɡɚɦɟɧɢɤɚɧɚɱɟɥɧɢɤɚȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɢɫɥ
 Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɂɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɨɝɩɪɢɩɪɟɦɚɧɚɰɪɬɟɩɪɨɩɢɫɚɢɞɪɭɝɢɯɚɤɚɬɚɤɨʁɟ
ɞɨɧɨɫɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ ɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɨ ɜɟʄɟ ɢɡɜɪɲɚɜɚ ɨɞɥɭɤɟ ɢ
ɞɪɭɝɟɚɤɬɟɋɤɭɩɲɬɧɟɝɪɚɞɚɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚɢȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚȺɤɬɨɭɧɭɬɪɚɲʃɟɦ
ɭɪɟɻɟʃɭ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɞɨɧɨɫɢ ɧɚɱɟɥɧɢɤ ɭɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ
ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɜɟʄɚ Ⱥɤɬ ɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɞɨɧɨɫɢ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚɝɪɚɞɚɧɚɩɪɟɞɥɨɝȽɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚɭȽɪɚɞɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ʁɟ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɨɞɟʂɟʃɚ ɢ
ɫɥɭɠɛɢɱɢʁɟɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɟɩɨɫɬɚɜʂɚɧɚɱɟɥɧɢɤɧɚɱɟɥɧɢɤɡɚɫɜɨʁɪɚɞɢɪɚɞɍɩɪɚɜɟ
ɨɞɝɨɜɚɪɚɋɤɭɩɲɬɢɧɢɝɪɚɞɚɢȽɪɚɞɫɤɨɦɜɟʄɭ

Ɋɚɞɢɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɚɩɨɬɪɟɛɚɢɢɧɬɟɪɟɫɚɝɪɚɻɚɧɚɭɝɪɚɞɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɢɫɟɥɢɦɚɨɛɪɚɡɭʁɭ
ɫɟ ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɛɥɢɰɢ ɦɟɫɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ Ƚɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢɦɚɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚɢɦɟɫɧɢɯɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ Ɉɩɲɬɢɧɟ
ɢɪɟɝɢɨɧɢɭɊɋɪɛɢʁɢ 

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɫɢɧɟɪɝɢʁɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɜɢɯ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɚɨ ɢ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɞɨɞɢɪɧɢɯ
ɬɚɱɚɤɚɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɪɟɫɭɪɫɢɦɚɢɪɭɪɚɥɧɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɭɭɥɨɝɭɬɪɟɛɚɥɨ
ɛɢɞɚɢɦɚɈɞɟʂɟʃɟɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨɥɨɤɚɥɧɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁɢʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ
ɢɭɨɤɜɢɪɭʃɟɝɚɈɞɫɟɤɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭɄɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɥɨɤɚɥɧɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁɈɞɫɟɤɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɭ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɇɚɪɚɜɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɭɥɨɝɭ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ
ɢɦɚʁɭɢɞɪɭɝɚɨɞɟʂɟʃɚȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɚɜɚɢɞɪɭɝɢɨɞɫɟɰɢɤɚɨɲɬɨɫɭɈɞɫɟɤ
ɡɚɦɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɈɞɫɟɤɡɚɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɢɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɈɞɫɟɤɡɚɞɪɭɲɬɜɟɧɭɛɪɢɝɭɨɞɟɰɢɈɞɫɟɤɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɢɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭɢɫɥ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɈɋɇɈȼɇɂɆȺɄɊɈȿɄɈɇɈɆɋɄɂɂɇȾɂɄȺɌɈɊɂ

ɈɫɧɨɜɧɢɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ

Ɍɪɚɧɡɢɰɢʁɚɭɋɪɛɢʁɢɨɬɩɨɱɟɥɚʁɟɝɨɞɢɧɟɤɚɞɚɫɭɫɟɫɬɟɤɥɢɨɫɧɨɜɧɢɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢɡɚ
ʃɟɧɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ Ʌɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɧɨɝ ɛɢɥɚɧɫɚ
ɨɦɨɝɭʄɢɥɚ ʁɟ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚʃɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɋɪɛɢʁɟ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢ
ɪɨɛɧɟ ɬɨɤɨɜɟ Ɂɚɩɨɱɟɬɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɢɚɤɨ ɫɭ ɩɨɞ ɞɟʁɫɬɜɨɦ
ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ ɤɨʁɢ ɧɚ ʃɢɯ ɢɦɚʁɭ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɨ ɞɟʁɫɬɜɨ ɩɨɩɪɢɦɢɥɟ ɫɭ
ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɢɪɟɜɟɪɡɢɛɢɥɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚ ɉɪɟɦɚ ɡɜɚɧɢɱɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɊɁɋ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ Ɋ ɋɪɛɢʁɟ ɇɚɪɨɞɧɚ ɛɚɧɤɚ Ɋ ɋɪɛɢʁɟ   ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɟ ɫɟ ɫɥɟɞɟʄɟ
ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟɨɫɧɨɜɧɢɯɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ
x ɉɪɨɰɟʃɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɭɤɭɩɧɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɦɟɪɟɧɟ ɛɪɭɬɨ
ɞɨɦɚʄɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɨɦ ɢ ɢɫɤɚɡɚɧɟ ɭ ɫɬɚɥɧɢɦ ɰɟɧɚɦD ɢɦɚʁɭ ɪɟɚɥɧɢ ɪɚɫɬ ɨɞ  ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɭ ɝɨɞɢɧɭ ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɩɨ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚ ɪɟɚɥɧɢ ɪɚɫɬ ɛɪɭɬɨ
ɞɨɞɚɬɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɢɦɚʁɭɫɟɤɬɨɪɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɟɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟɫɟɤɬɨɪɝɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɚɢ
ɫɟɤɬɨɪɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦɟɧɟɪɝɢʁɨɦɝɚɫɨɦɢɩɚɪɨɦɊɟɚɥɧɢɩɚɞɛɪɭɬɨɞɨɞɚɬɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɡɚɛɟɥɟɠɟɧʁɟɭɫɟɤɬɨɪɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɫɟɤɬɨɪɭʁɚɜɧɢɯɭɫɥɭɝɚɢɨɫɬɚɥɢɯ
ɭɫɥɭɝɚ
x ɉɨɬɪɨɲɚɱɤɟ ɰɟɧɟ ɭ ɞɟɰɟɦɛɪɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɩɨɪɟɻɟʃɭ ɫɚ ɢɫɬɢɦ ɦɟɫɟɰɨɦ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɟɝɨɞɢɧɟɩɨɜɟʄɚɧɟɫɭɉɪɨɫɟɱɚɧɝɨɞɢɲʃɢɪɚɫɬɢɡɧɨɫɢ
x ɉɪɨɦɟɬɪɨɛɟɭɬɪɝɨɜɢɧɢɧɚɦɚɥɨɭɧɨɜɟɦɛɪɭɝɨɞɢɧɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɧɨɜɟɦɛɚɪ
ɝɨɞɢɧɟɜɟʄɢʁɟɭɬɟɤɭʄɢɦɰɟɧɚɦɚɡɚɚɭɫɬɚɥɧɢɦɰɟɧɚɦɚɡɚ
x ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɭɩɟɪɢɨɞɭʁɚɧɭɚɪ±ɧɨɜɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟɭɩɨɪɟɻɟʃɭ
ɫɚɢɫɬɢɦɩɟɪɢɨɞɨɦɝɨɞɢɧɟɜɟʄɚʁɟɡɚ
x ɍɤɭɩɧɚ ɫɩɨʂɧɨɬɪɝɨɜɢɧɫɤɚ ɪɨɛɧɚ ɪɚɡɦɟɧɚ ɡɚ ʁɚɧɭɚɪ ± ɧɨɜɟɦɛɚɪ  ɝɨɞɢɧɟ
ɧɢɠɚʁɟɡɚ ɭɨɞɧɨɫɭɧɚɢɫɬɢɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɟɝɨɞɢɧɟ ɧɢɠɚ ʁɟɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɢɡɜɨɡɚ ɪɨɛɟ ɡɚ  ɚ ɭɜɨɡɚ ɡɚ   ɉɚɞ ɢɡɜɨɡɚ ɢ ɭɜɨɡɚ ɤɚɨ ɢ ɭɤɭɩɧɟ
ɫɩɨʂɧɨɬɪɝɨɜɢɧɫɤɟɪɚɡɦɟɧɟɢɡɪɚɠɟɧɨɭɞɨɥɚɪɢɦɚɪɟɡɭɥɬɚɬʁɟʁɚɱɚʃɚɨɜɟɜɚɥɭɬɟ
ɤɚɤɨɭɨɞɧɨɫɭɧɚɞɢɧɚɪɬɚɤɨɢɭɨɞɧɨɫɭɧɚɟɜɪɨ
x ɋɬɨɩɚɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢɭɩɟɪɢɨɞɭɝɨɞɢɧɚɫɦɚʃɢɥɚɫɟɫɚɧɚ
x ɋɬɨɩɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɭ ,,, ɤɜɚɪɬɚɥɭ  ɢɡɧɨɫɢɥɚ ʁɟ  ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʁɟ ɫɬɨɩɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢɡɚɦɭɲɤɚɪɰɟɚɡɚɠɟɧɟ
x ȳɚɜɧɢ ɞɭɝ ɋɪɛɢʁɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɧɨɜɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɧɨɫɢɨ ʁɟ  ɦɢɥɢʁɚɪɞɟ
ɟɜɪɚ ɲɬɨ ʁɟ  ɛɪɭɬɨ ɞɨɦɚʄɟɝ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ȳɚɜɧɢ ɞɭɝ ɋɪɛɢʁɟ ɢɦɚ ɞɟɧɞɟɧɰɢʁɭ
ɪɚɫɬɚɧɚɤɪɚʁɭɝɨɞɢɧɟɢɡɧɨɫɢɨʁɟɦɢɥɢʁɚɪɞɢɟɜɪɚ ȻȾɉɚ ɚɧɚ
ɤɪɚʁɭɦɢɥɢʁɚɪɞɭɟɜɪɚ ȻȾɉɚ 
x Ⱦɟɜɢɡɧɟ ɪɟɡɟɪɜɟ ɇɚɪɨɞɧɟ ɛɚɧɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɫɭ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɞɟɰɟɦɛɪɚ  ɩɪɟɦɚ
ɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɢɡɧɨɫɢɥɟ  ɦɢɥɢɨɧɚ ɟɜɪɚ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɢɫɬɢɦɟɫɟɰɝɨɞɢɧɟɜɢɲɟɡɚɦɢɥɢɨɧɚɟɜɪɚ

ɇɟɚɞɟɤɜɚɬɚɧɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁɋɪɛɢʁɟɞɟɬɟɪɦɢɧɢɫɚɧʁɟɛɪɨʁɧɢɦɮɚɤɬɨɪɢɦɚɦɟɻɭɤɨʁɢɦɚ
ɫɟ ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ ɧɟɩɨɜɨʂɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɝɭɛɢɬɚɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɬɪɠɢɲɬɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɧɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɧɟɞɨɜɨʂɧɨɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟɢɫɥɂɚɤɨʁɟɩɨɫɥɟɬɟɝɨɞɢɧɟ
ɭɋɪɛɢʁɢɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɪɚɫɬɭʄɢɬɪɟɧɞɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɨɧɟɫɭɧɟɞɨɜɨʂɧɟɡɚɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɭ
ɨɞÄɮɚɤɬɨɪɢɦɚɜɨɻɟɧɟ³ɭÄɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɦɚɜɭɱɟɧɭ³ɩɪɢɜɪɟɞɭɤɨʁɭɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟɨɞɪɠɢɜɢ
ɪɚɡɜɨʁ ɉɨɪɬɟɪ    ɉɨɫɥɟɞɢɱɧɨ ɞɨɫɚɞɚɲʃɢ ɪɚɫɬ ɧɢʁɟ ɨɞɪɠɢɜ ɛɟɡ ɡɧɚɱɚʁɧɨɝ
ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɚ ɤʂɭɱɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɋɪɛɢʁɟ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ʁɟɫɬɟ ɨɞɪɠɢɜɢ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɪɚɫɬ ɪɚɫɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ ɪɚɫɬ ɢɡɜɨɡɚ
Ʉɨɦɩɥɟɬɢɪɚʃɟ ɬɪɠɢɲɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɪɚɡɜɨʁ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɬɪɠɢɲɬɚ ɪɚɡɜɨʁ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɟɮɢɤɚɫɧɨɝ ɬɪɠɢɲɬɚ ɪɨɛɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɭɡ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ʁɚɱɚʃɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ 
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɚ ɞɪɠɚɜɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɢ ɫɭɞɫɬɜɨ ɫɦɚʃɟʃɟ
ɤɨɪɭɩɰɢʁɟ±ɧɭɠɧɢɫɭɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢɪɚɡɜɨʁɚɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɨɝɩɨɫɥɨɜɧɨɝɨɤɪɭɠɟʃɚɢɪɚɫɬɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɭɋɪɛɢʁɢ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɢɜɪɟɞɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɞɚɰɢ ɡɚ ɛɪɭɬɨ ɞɨɞɚɬɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ȻȾȼ  ɢ ɛɪɭɬɨ ɞɨɦɚʄɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞ ȻȾɉ  ɧɢɫɭ ɞɨɫɬɭɩɧɢ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ȳɅɋ ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɫɟ ɞɚʁɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ȻȾȼ ɩɨ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚɡɚɧɢɜɨɉɨɞɭɧɚɜɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢ Ɍɚɛɟɥɚ 

ɌɚɛɟɥɚȻɪɭɬɨɞɨɞɚɬɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɨɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚɭɉɨɞɭɧɚɜɫɤɨʁɨɛɥɚɫɬɢ

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
ȼɪɟɞɧɨɫɬɦɢɥɊɋȾ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚɲɭɦɚɪɫɬɜɨɢɪɢɛɚɪɫɬɜɨ


Ɋɭɞɚɪɫɬɜɨɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦɟɧɟɪɝɢʁɨɦ


ɝɚɫɨɦɢɩɚɪɨɦɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɜɨɞɨɦɢɭɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚ
Ƚɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɨ


Ɍɪɝɨɜɢɧɚɧɚɜɟɥɢɤɨɢɦɚɥɨɢɩɨɩɪɚɜɤɚɦɨɬɨɪɧɢɯɜɨɡɢɥɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɢ


ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟɭɫɥɭɝɟɫɦɟɲɬɚʁɚɢɢɫɯɪɚɧɟ
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟɢɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ


Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɢɞɟɥɚɬɧɨɫɬɨɫɢɝɭɪɚʃɚ


ɉɨɫɥɨɜɚʃɟɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚɦɚ


ɋɬɪɭɱɧɟɧɚɭɱɧɟɢɧɨɜɚɰɢɨɧɟɢɬɟɯɧɢɱɤɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ


Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɢɩɨɦɨʄɧɟɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
Ⱦɪɠɚɜɧɚɭɩɪɚɜɚɢɨɛɚɜɟɡɧɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨɨɫɢɝɭɪɚʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɢ


ɫɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ
ɍɦɟɬɧɨɫɬɡɚɛɚɜɚɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚɢɨɫɬɚɥɟɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ


ɍɤɭɩɧɨ


ȻȾȼɫɟɞɨɛɢʁɚɤɚɨɪɚɡɥɢɤɚɢɡɦɟɻɭɜɪɟɞɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɢɦɟɻɭɮɚɡɧɟɩɨɬɪɨɲʃɟ
ɂɡɜɨɪɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɝɨɞɢɲʃɚɤɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɫɬɪɚɧɚ


ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɡɚ ɧɢɜɨ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɞɨɛɢʁɟɧɚ ʁɟ ɩɪɟɤɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ Ɍɚɛɟɥɚ   ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɪɠɢɲɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɭ
ɩɪɢɜɪɟɞɢ

Ɍɚɛɟɥɚȿɤɨɧɨɦɫɤɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɤɨʁɟɨɛɚɜʂɚɡɚɧɢɦɚʃɟɩɪɟɦɚɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢɛɪ
ɉɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ

Ɍɪɝɨɜɢɧɚ ɧɚ ɜɟɥɢɤɨ ɢ ɬɪɝɨɜɢɧɚ ɧɚ ɦɚɥɨ ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɦɨɬɨɪɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ ɢ

ɦɨɬɨɰɢɤɚɥɚ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚɲɭɦɚɪɫɬɜɨɪɢɛɚɪɫɬɜɨ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ

Ⱦɪɠɚɜɧɚɭɩɪɚɜɚɢɨɞɛɪɚɧɚɨɛɚɜɟɡɧɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨɨɫɢɝɭɪɚʃɟ

Ƚɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɨ

ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɢɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ

ɋɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦ  ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ɝɚɫɨɦ ɩɚɪɨɦ ɢ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɜɨɞɨɦ

ɭɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɦɜɨɞɚɦɚɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚʃɟɩɪɨɰɟɫɚɭɤɥɚʃɚʃɚɨɬɩɚɞɚɢɫɥ
Ɉɫɬɚɥɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɛɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɧɟɩɪɟɥɚɡɢ 

ɍɤɭɩɧɨ

ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɢɫɬɚɧɨɜɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɊɁɋ


ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ  











Ȼɪɭɬɨɞɨɞɚɬɚɜɪɟɞɧɨɫɬʁɟɢɡɧɨɫɤɨʁɢɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɩɪɢɦɚɨɞɤɭɩɰɚɡɚʁɟɞɢɧɢɰɭɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɟɪɨɛɟɢɭɫɥɭɝɚ
ɤɨʁɢɢɫɤʂɭɱɭʁɟɩɨɪɟɡɟɢɭɤʂɭɱɭʁɟɩɪɢɦʂɟɧɟɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɊɁɋɋɪɛɢʁɟ 

 ȻȾɉ ʁɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɰɟɥɟ ɡɟɦʂɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɟɡɢɞɟɧɬɧɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɢʁɟɞɧɚɤʁɟɫɭɦɢʃɢɯɨɜɢɯɞɨɞɚɬɢɯɜɪɟɞɧɨɫɬɢɤɨʁɟɫɟ
ɨɛɪɚɱɭɧɚɜɚʁɭ ɡɚ ɫɜɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɟɤɬɨɪɟ Ⱦɨɛɢʁɚ ɫɟ ɤɚɨ ɡɛɢɪ ɛɪɭɬɨ ɞɨɞɚɬɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɫɜɢɯ
ɪɟɡɢɞɟɧɬɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɭɜɟʄɚɧ ɡɚ ɢɡɧɨɫ ɩɨɪɟɡɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ ɢ ɭɦɚʃɟɧ ɡɚ ɢɡɧɨɫ
ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɚɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɟɧɚɧɢɜɨɭɭɤɭɩɧɟɟɤɨɧɨɦɢʁɟɂɡɜɨɪɊɁɋɋɪɛɢʁɟ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɚ  ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɤɨʁɟ ɨɛɚɜʂɚ ɡɚɧɢɦɚʃɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɧɚʁɜɟʄɢ
ɩɪɨɰɟɧɚɬɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɚɧɝɚɠɨɜɚɧʁɟɭ Ɍɚɛɟɥɚ 
 ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɨʁɢɧɞɭɫɬɪɢʁɢ  
 ɬɪɝɨɜɢɧɢ  
 ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ  
 ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨʁɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ  

ɉɪɟɦɚɢɧɬɟɪɧɢɦɩɨɞɚɰɢɦɚɈɞɟʂɟʃɚɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨɥɨɤɚɥɧɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢ
ɪɚɡɜɨʁ ɢ ʁɚɜɧɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɜɟʄɚ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɞɪɭɲɬɜɚ ɤɨʁɚ
ɭɫɩɟɲɧɨ ɩɨɫɥɭʁɭ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ ɫɭ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɰɪɧɟ ɦɟɬɚɥɭɪɝɢʁɟ ɢ
ɦɟɬɚɥɨɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɟɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟɤɚɨɢɭɩɪɚɬɟʄɢɦɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚɨɜɟɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟɉɨ
ɡɧɚɱɚʁɭɢɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢɢɡɞɜɚʁɚʁɭɫɟɫɥɟɞɟʄɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚ
 Äɀɟɥɟɡɚɪɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɞɨɨ Ɉɜɚʁ ɤɨɧɰɟɪɧ ɰɪɧɟ ɦɟɬɚɥɭɪɝɢʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɢ
ɩɪɟɪɚɞɚ ɱɟɥɢɤɚ  ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɟ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɤɨʁɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚ ɨɤɨ 
ɪɚɞɧɢɤɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɨɤɨ  ɪɚɞɧɢɤɚ  ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨɝ ɢɡɜɨɡɧɢɤɚ
ɬɪɟɧɭɬɧɨɧɚʁɜɟʄɟɢɡɜɨɡɧɨɬɪɠɢɲɬɟɫɭɡɟɦʂɟɛɢɜɲɟɋɎɊȳ 
 Ä'DQLHOL6\VWHF(QJLQHHULQJGRR³ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɎɢɪɦɚɢɦɚɞɭɝɨɝɨɞɢɲʃɟɢɫɤɭɫɬɜɨ
ɭ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɭ ɩɭɲɬɚʃɭ ɭ ɩɨɝɨɧ ɢ ɫɟɪɜɢɫɢɪɚʃɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɭɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢʁɟ
ɟɥɟɤɬɪɢɤɟ ɟɥɟɤɬɪɨɦɨɬɨɪɧɢɯ ɩɨɝɨɧɚ ɦɟɯɚɧɢɤɟ ɢ ɯɢɞɪɚɭɥɢɤɟ ɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɢ ɢ
ɡɚɭɡɢɦɚɪɟɫɩɟɤɬɚɛɢɥɧɭɩɨɡɢɰɢʁɭɧɚɬɪɠɢɲɬɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɱɟɥɢɤɚ
 ³0(7(&+³ ɞɨɨ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɮɢɪɦɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɫɩɨɪɭɱɢɥɚɰ ɤɨɦɩɥɟɬɧɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɤɨɧɰɟɩɚɬɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɩɪɚɜʂɟɧɢɯ ɨɞ ɱɟɥɢɱɧɢɯ ɥɢɦɨɜɚ ɤɚɨ ɢ ɥɚɤɢɯ
ɥɢɦɨɜɚ
 Ä3.& :LULQJ 6\VWHPV³ ɞɨɨ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɮɢɧɫɤɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɤɨɦɩɚɧɢʁɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɨɜɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ KWWSZZZSNFJURXSFRP  Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɜɨɞɟʄɟɦ
ɫɜɟɬɫɤɨɦɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɭɢɢɫɩɨɪɭɱɢɨɰɭɟɥɟɤɬɪɨɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɧɚʁɜɟʄɢɦ
ɫɜɟɬɫɤɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ ɜɨɡɢɥɚ ɉɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ɤɨɦɩɚɧɢʁɚ ɡɚɩɨɫɥɢ ɧɚʁɦɚʃɟ
ɪɚɞɧɢɤɚɞɨɤɪɚʁɚɝɨɞɢɧɟɚɜɟʄɫɚɞɚɭʃɨʁɪɚɞɢɪɚɞɧɢɤɚ
 Äɂɧɬɟɪɦɟɯɚɧɢɤɚ³ ɞɨɨ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ  ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ  ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɪɟɡɟɪɜɧɢɯ
ɞɟɥɨɜɚ ɡɚ ɪɭɞɧɢɤɟ ɬɟɪɦɨɟɥɟɤɬɪɚɧɟ Äɀɟɥɟɡɚɪɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɪɟɦɨɧɬ ɬɟɪɟɬɧɢɯ
ɜɚɝɨɧɚɢɫɥ
 ÄɌɟɯɧɨɝɚɫ³ ɧɟɤɚɞɚ ɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢʁɟ Ä0HVVHU7HKQRJDV³ ɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ
ɜɨɞɟʄɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɝɚɫɨɜɚ ɤɢɫɟɨɧɢɤɚ ɢ ɚɡɨɬɚ  ɭ ɲɢɪɟɦ
ɪɟɝɢɨɧɭ
 ÄɆɢɥɚɧȻɥɚɝɨʁɟɜɢʄ³ɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟʁɟɩɪɢɜɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɞɢɧɟɢ
ɛɚɜɢ ɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɲɩɨɪɟɬɚ ɧɚ ɱɜɪɫɬɨ ɝɨɪɢɜɨ Ɂɚɩɨɲʂɚɜɚ ɨɤɨ  ɪɚɞɧɢɤɚ
ɉɨɥɨɜɢɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɭɫɦɟɪɟɧɚʁɟɧɚɢɡɜɨɡ
 Ä720,7UDGH³ɞɨɨɋɦɟɞɟɪɟɜɨʁɟɜɨɞɟʄɟɩɪɟɞɭɡɟʄɟɭɪɟɝɢɨɧɭɤɨʁɟɧɭɞɢɲɢɪɨɤ
ɫɩɟɤɬɚɪɭɫɥɭɝɚɪɟɱɧɨɝɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɭɬɨɜɚɪɚɢɢɫɬɨɜɚɪɚɪɚɫɭɬɟɱɜɪɫɬɟɩɚɥɟɬɢɪɚɧɟ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɪɫɬɚ ɪɨɛɟ ɢɡɧɚʁɦʂɢɜɚʃɟ ɚɭɬɨɞɢɡɚɥɢɰɚ ɢ ɪɚɞɧɢɯ ɦɚɲɢɧɚ
ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟɤɚɨɢɭɫɥɭɝɟʁɚɜɧɨɝɰɚɪɢɧɫɤɨɝɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɚ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɪɟɩɨɡɧɚʁɟɡɧɚɱɚʁɩɨɡɢɬɢɜɧɟɩɨɫɥɨɜɧɟɤɥɢɦɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢɜɢɯɢ
ɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɢɯɭɫɥɨɜɚɩɪɢɜɪɟɻɢɜɚʃɚ ɡɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɚɭɥɚɝɚʃɚɦɢɧɢɦɢɡɢɪɚʃɟɪɢɡɢɤɚ
ɢ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ  ɢ   ɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɚɥɢʁɚɧɫɚ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ 1$/('  ɞɨɞɟɥɢɥɚ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ
ɰɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɤɚɨ ɝɪɚɞɭ ɫɚ ɩɨɜɨʂɧɢɦ ɩɨɫɥɨɜɧɢɦ ɨɤɪɭɠɟʃɟɦ ɞɨɛɪɢɦ
ɚɦɛɢʁɟɧɬɨɦɡɚɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟɢɞɨɦɚʄɭɩɪɢɜɪɟɞɭ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɍ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɭɛɪɡɚɬɢ
ɩɪɢɥɢɜɨɦɫɪɟɞɫɬɚɜɚɤɪɨɡɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɧɨɜɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚɢɞɨɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
Ɍɚɤɨɻɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯ ɡɨɧɚ ɢ ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɩɚɪɤɚ Ɂɨɧɚ
ɫɥɨɛɨɞɧɟɬɪɝɨɜɢɧɟɤɚɨɢɥɨɤɚɥɧɟɨɥɚɤɲɢɰɟɢɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɛɢʄɟɡɧɚɱɚʁɧɢɡɚɞɚʂɢɪɚɫɬɢ
ɪɚɡɜɨʁɫɜɟɭɤɭɩɧɟɩɪɢɜɪɟɞɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɁɧɚɱɚʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɚɝɪɨɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟɭɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɪɢɜɪɟɞɟȽɪɚɞɚ

ɍɱɟɲʄɟ ɛɪɭɬɨ ɞɨɞɚɬɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ȻȾȼ  ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɭ ɛɪɭɬɨ ɞɨɦɚʄɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɭ
ȻȾɉ  Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ  ɝɨɞɢɧɚ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ ɢɡɧɨɫɢ 
ȿɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɱɭɧɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ Ɉɜɨʁɟɡɧɚɬɧɨɜɢɲɟ
ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɩɨɪɟɻɟʃɭ ɫɚ ɡɟɦʂɚɦɚ ȿɍ ɝɞɟ ɧɟ ɩɪɟɥɚɡɢ  ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ
ɟɜɪɨɩɫɤɢɦɡɟɦʂɚɦɚ ɁɧɚɱɚʁɢɞɨɩɪɢɧɨɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟȻȾɉɋɪɛɢʁɟɩɨɫɟɛɧɨʁɟɜɟɥɢɤɢ
ɤɚɞɚ ɫɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɩɪɢɞɨɞɚ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɭ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɨʁ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɩɢʄɚɢɞɭɜɚɧɚ

ɋɨɛɡɢɪɨɦɞɚɊɁɋɧɟɪɚɫɩɨɥɚɠɟɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦɪɚɱɭɧɢɦɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɧɚɧɢɜɨɭɪɟɝɢɨɧɚ
ɨɛɥɚɫɬɢɢȳɅɋɭɧɚɫɬɚɜɤɭɫɟɨɜɚɬɚɱɤɚɡɚɝɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨɚɧɚɥɢɡɢɪɚɩɪɟɤɨɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɮɚɤɬɨɪɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɤɨʁɚ
ɩɨɫɥɭʁɭɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɨɦɫɟɤɬɨɪɭɢɫɥ

ɍɱɟɲʄɟ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ Ⱥ Äɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɲɭɦɚɪɫɬɜɨ ɢ ɪɢɛɚɪɫɬɜɨ³  ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭ ɤɨʁɟ ɨɛɚɜʂɚ ɡɚɧɢɦɚʃɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɢɡɧɨɫɢ  ɲɬɨ ʁɟ
ɧɢɠɟɭ ɩɨɪɟɻɟʃɭ ɫɚ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɦ ɧɢɜɨɨɦ ɢ ɧɢɜɨɨɦ ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ Ɍɚɛɟɥɚ   ɚ
ɦɨɠɟ ɫɟ ɨɛʁɚɫɧɢɬɢ ɱɢʃɟɧɢɰɨɦ ɞɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɩɪɟɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɩɥɚɧɫɤɢɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚɜɢɲɟɝɪɟɞɚɩɪɢɩɚɞɚɭɪɛɚɧɨɦɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɫɤɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚȻɟɨɝɪɚɞɚ
ɬɟ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɢɦɚ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪ

ɌɚɛɟɥɚȻɪɨʁɚɤɬɢɜɧɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɚɨɛɥɚɫɬ
ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɚɨɛɥɚɫɬ
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ȿɤɨɧɨɦɫɤɢɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ





Ȼɪɨʁɚɤɬɢɜɧɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ





ɍɱɟɲʄɟɚɤɬɢɜɧɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚɭ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɚɤɬɢɜɧɨɦɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭ  





ɁɚɩɨɫɥɟɧɢɭɫɟɤɬɨɪɭȺÄɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚɲɭɦɚɪɫɬɜɨɪɢɛɚɪɫɬɜɨ³
ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɢɫɬɚɧɨɜɚɭɋɪɛɢʁɢ ȿɤɨɧɨɦɫɤɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ
ɤɨʁɟɨɛɚɜʂɚɡɚɧɢɦɚʃɟɩɪɟɦɚɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ 


ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɦɚ ɩɨɜɨʂɧɟ ɮɚɤɬɨɪɫɤɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɞɨɛɚɪ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɢ ɩɟɞɨɥɨɲɤɢ ɫɚɫɬɚɜ ɡɟɦʂɢɲɬɚ 
ɩɨɜɨʂɧɟ ɤɥɢɦɚɬɫɤɟ ɢ ɯɢɞɪɨɥɨɲɤɟ ɭɫɥɨɜɢ ɢ ɫɥ ȼɢɲɟɜɟɤɨɜɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɟɞɟ
ɚɝɪɨɥɨɲɤɢ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢ ɢ ɟɞɚɮɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɭɫɥɨɜɢɥɢ ɫɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɫɬɨɪ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɦɨɠɟ
ɩɨɞɟɥɢɬɢɧɚ ɚ ɦɨɪɚɜɫɤɢɞɟɨɧɢɡɢʁɫɤɢɩɪɨɫɬɨɪɢɞɭɠɞɨɥɢɧɫɤɟɪɚɜɧɢȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟ
ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɢ ɬɟɪɟɧɢ ɝɞɟ ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɭ ɩɥɨɞɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɝɞɟ ʁɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ ɪɚɬɚɪɫɤɚ
ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɚ ɢ ɫɬɨɱɚɪɫɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɛ  ɞɭɧɚɜɫɤɨ ɲɭɦɚɞɢʁɫɤɢ ɞɟɨ  ɡɚɬɚɥɚɫɚɧ ɬɟɪɟɧ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝɢɡɚɩɚɞɧɨɝɞɟɥɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɝɞɟɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭɜɨʄɚɪɫɤɟɤɭɥɬɭɪɟɢɜɢɧɨɜɚɥɨɡɚ
ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ   ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɦɚ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɭ
ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɢ ɡɚɞɪɭɝɚɪɫɬɜɭ ɧɚ ɲɢɪɟɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ɨɤɪɭɠɟʃɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɟɧɟɤɚɞɚɲʃɟɋɎɊȳ ɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɢɤɪɚʁʁɟɩɨɡɧɚɬɩɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɭɢɜɨʄɚɪɫɬɜɭɤɚɨ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɜɢɧɚ ɜɟɥɢɤɚ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ʁɟɫɬɟ ɢ ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚʁɜɟʄɟɝ ɩɨɬɪɨɲɚɱɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ±
ɝɪɚɞɚȻɟɨɝɪɚɞɚɢɫɥ

Ⱦɨɩɨɱɟɬɤɚɝɨɞɢɧɟɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɨɦɫɟɤɬɨɪɭɭɫɩɟɲɧɨʁɟɩɨɫɥɨɜɚɨ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɤɨɦɛɢɧɚɬ ÄȽɨɞɨɦɢɧ³ ɤɨʁɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɧɨɫɢɥɚɰ ɜɨʄɚɪɫɤɨ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɜɢɧɚ ɢ ɪɚɤɢʁɚ ɤɚɨ ɢ ɫɟɦɟɧɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɲɟɧɢɰɟ ɢ
ɤɭɤɭɪɭɡɚ Ɉɞɥɚɫɤɨɦ ɨɜɨɝ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɭ ɫɬɟɱɚʁ   ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɚ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ Ƚɪɚɞɚ ʁɟ ɢɡɝɭɛɢɥɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɭ ɩɪɟɪɚɞɢ ɝɪɨɠɻɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɜɢɧɚ ɢ
ɪɚɤɢʁɚ ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɥɚɝɟɪɭ ɢ ɞɨɪɚɞɢ ɪɚɬɚɪɫɤɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ ɚ ɡɛɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɥɚɫɦɚɧɚ
ɫɢɪɨɜɢɧɟ ɝɪɨɠɻɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɫɟɤɬɨɪʁɟɢɫɤɪɱɢɨɡɧɚɱɚʁɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɩɨɞɜɢɧɨɜɨɦɥɨɡɨɦ
ɩɪɟɫɜɟɝɚɫɨɪɬɟɋɦɟɞɟɪɟɜɤɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 

ȽɚɲɟʃɟɦÄȽɨɞɨɦɢɧ³ɚɩɪɢɦɚɪɧɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɫɟɨɞɜɢʁɚɧɚ
ɫɟɤɬɨɪɭɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɈɜɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚʁɟɩɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚ
ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɝɨɞɢɧɟ   ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ  ɚ ɨɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɠɭ ɫɚ  ɯɚ ɄɉɁ  ɭɤɭɩɧɨɝ ɄɉɁ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ  ɉɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚ ʁɟ  ɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɢɯ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ʁɟ ɢ ɩɟɬ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɢɯ ɡɚɞɪɭɝɚ ɤɨʁɟ ɭ ɫɚɞɚɲʃɟɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭ ɉɪɟɬɟɠɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɨɜɢɯ ɡɚɞɪɭɝɚ ʁɟ ɪɚɬɚɪɫɤɚ ɫɬɨɱɚɪɫɤɚ ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɚ ɢ
ɜɨʄɚɪɫɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɪɝɨɜɢɧɚ ɢɧɩɭɬɢɦɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɨɬɤɭɩ ɬɪɠɧɢɯ
ɜɢɲɤɨɜɚ ɠɢɬɚɜɨʄɚɢɬɞ ɍɩɢɬɚʃɭɫɭɫɥɟɞɟʄɟɡɚɞɪɭɝɟɁɁÄɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ³Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ
ɁɁ ÄɁɟɥɟɧɚ ɛɚɲɬɚ³ ɋɚɪɚɨɰɢ ɁɁ ÄɊɚʂɚ Ɋɚʂɚ ɁɁ ɋɭɜɨɞɨɥ ɋɭɜɨɞɨɥ ɢ ɉɁ
ÄȺɝɪɨɡɞɪɚɜʂɟɊɚʂɚɍɫɩɟɲɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭ ɩɨɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢɩɪɟɤɨɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɜɟɥɢɤɢ
ɩɪɨɦɟɬɢɢɥɢɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɤɨɨɩɟɪɚɧɚɬɚ ɫɚɦɨɞɜɟɡɚɞɪɭɝɟɁɁÄɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ³Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ
ɢɁɁÄɁɟɥɟɧɚɛɚɲɬɚ³ɋɚɪɚɨɰɢ

ɍ ɩɪɟɪɚɞɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɪɟɝɢɫɬɪɭʁɟ ɫɟ ɦɚʃɢ ɛɪɨʁ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɫɟɤɬɨɪɭ
Ɇɋɉ
x ɉɪɟɪɚɞɚ ɦɟɫɚ ɤɥɚɧɢɰɟ Äɇɟɞɟʂɤɨɜɢʄ³ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ Äȶɭɪɚɧ³ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ
ɠɢɜɢɧɚɪɫɤɚɤɥɚɧɢɰɚÄȭɨɪɻɟɜɢʄ³ɆɢɯɚɥɨɜɚɰÄȻɚʁɚɧ³Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ 
x ɀɢɬɚɪɢɰɚ ɦɥɢɧɨɜɢɭɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰɭɢɊɚɞɢɧɰɭ 
x Ɇɥɟɤɚ ÄȳɌɅɁɥɚɬɢɛɨɪɚɰ³ɞɨɨɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ 
x ȼɨʄɚɢɩɨɜɪʄɚ ÄȺɝɪɨɩɪɟɪɚɞɚ³ɞɨɨɆɚɥɚɄɪɫɧɚ 
x Ƚɪɨɠɻɚ ɜɢɧɚɪɢʁɟÄȳɚɧɤɨ³Äȳɟɪɟɦɢʄ³ÄȾɢɨɧɢɫ³ 

ɍɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɨɦɫɟɤɬɨɪɭɩɨɡɧɚɱɚʁɭɢɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɨɫɬɢɧɚɬɪɠɢɲɬɭɢɡɞɜɚʁɚʁɭɫɟɫɚɦɨ
ɞɜɟɜɟʄɟɤɨɦɩɚɧɢʁɟÄɂɫɯɪɚɧɚ³ɚɞɋɦɟɞɟɪɜɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɯɥɟɛɚɩɟɰɢɜɚ
ɤɨʁɟ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚ ɨɤɨ  ɪɚɞɧɢɤɚ  ɢ ³Ɏɪɭɜɢɬɚ³ ɞɨɨ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɩɨɝɨɧɢ ɭ Ʌɭʃɟɜɰɭ ɢ
Ʉɨɥɚɪɢɦɚ  ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ɩɪɟɪɚɞɨɦ ɜɨʄɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɜɨʄɧɢɯ ɫɨɤɨɜɚ ɢ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚ ɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭɨɤɨɪɚɞɧɢɤɚɌɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɨɱɟɤɭʁɟɫɟɨɬɜɚɪɚʃɟɮɚɛɪɢɤɟɡɚɩɪɟɪɚɞɭ
ɦɨɪɫɤɟɪɢɛɟȽɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢɡɝɪɚɞɢɨʁɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɭɯɚɥɭɨɞɦð ɭɡɡɚɯɬɟɜɡɚʁɨɲ
 ɦð  ɚ ɯɚɥɚ ʁɟ ɢɡɞɚɬɚ ɧɟɦɚɱɤɨʁ ɮɢɪɦɢ ³37& *HUPDQ\´ ɤɨʁɚ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɜɨɞɟʄɢɯ
ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɚɦɨɪɫɤɟɪɢɛɟɢɩɥɨɞɚɜɚɦɨɪɚɭɇɟɦɚɱɤɨʁ



 ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨ ʁɟ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɚ ɢɦɚ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɚ ɡɚɞɪɭɝɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨ
ɩɪɚɜɧɨɥɢɰɟɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɢɥɢɩɨɪɨɞɢɱɧɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨɨɛɚɜʂɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
ɤɚɨ ɩɪɢɦɚɪɧɭ ɢɥɢ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɉɨɩɢɫ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɭɩɭɬɫɬɜɨ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɜɚɠɧɨ ʄɟ ɛɢɬɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ
ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɚ ɫɟɤɬɨɪɭ Ɇɋɉɉ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɪɚɞɟ ɦɟɫɚ ɦɥɟɤɚ ɜɨʄɚ ɩɨɜɪʄɚ Ɍɚɤɨɻɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚɬɢ ɭ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚɡɚɫɨɪɬɢɪɚʃɟɩɚɤɨɜɚʃɟɢɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɚɰɢʁɭɜɨʄɚɢɩɨɜɪʄɚ ɱɢɦɟɫɟɩɨɜɟʄɚɜɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɨɥɚɤɲɚɜɚ ɩɥɚɫɦɚɧ  ɤɚɨ ɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɟ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟɫɢɫɬɟɦɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɢɤɜɚɥɢɬɟɬɚɯɪɚɧɟ

ɌɟɧɞɟɧɰɢʁɟɧɚɬɪɠɢɲɬɭɪɚɞD

ȽɟɧɟɪɚɥɧɨɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨɧɚɧɢɜɨɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɭɩɪɨɬɟɤɥɢɯɧɟɤɨɥɢɤɨɝɨɞɢɧɚɞɨɲɥɨ
ʁɟ ɞɨ ɫɦɚʃɟʃɚ ɛɪɨʁɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɟ ɛɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ʁɚɜɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ
ɩɨɜɟʄɚɨ ɞɪɠɚɜɧɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɨ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ  ɚ ɫɦɚʃɢɨ ɛɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ
ɩɪɢɜɚɬɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ Ɉɜɚɤɜɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ʁɟ ɧɟɨɞɪɠɢɜɚ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨ
ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨɉɨɪɟɞɬɨɝɚɩɨɫɬɨʁɚʃɟɪɚɡɜɢʁɟɧɨɝɫɢɜɨɝɬɪɠɢɲɬɚɪɚɞɚɬʁɪɚɞɚɧɚÄɰɪɧɨ³ɭ
ɡɧɚɱɚʁɧɨʁ ɦɟɪɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚʃɟ ɪɟɚɥɧɟ ɫɥɢɤɟ ɩɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟ
ɩɨɝɪɟɲɧɢɯ ɡɚɤʂɭɱɚɤɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɋɥɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ʁɟ ɢ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚɭɡɟɦʂɢ

Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ  ʁɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨ ɭ
ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɚ  ɱɢɧɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɰɢ ɢ ɥɢɰɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɚ ɤɨɞ ʃɢɯ
Ɉɩɲɬɢɧɟ ɢ ɪɟɝɢɨɧɢ ɭ Ɋ ɋɪɛɢʁɢ   ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɊɁɋ Ɉɩɲɬɢɧɟ ɢ ɪɟɝɢɨɧɢ ɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ɡɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɝɨɞɢɧɟ  ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ  ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɫɦɚʃɢɨ ɫɟ ɫɚ  ɧɚ  ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ʁɟ ɩɨɪɚɫɥɨ ɭɱɟɲʄɟ
ɠɟɧɚɭɭɤɭɩɧɨɦɛɪɨʁɭɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɫɚɧɚɌɨɩɨɜɟʄɚʃɟʁɟɩɨɫɥɟɞɢɰɚɩɨɜɥɚɱɟʃɚ
866WHHOɢɡɠɟɥɟɡɚɪɟɢɩɨɩɪɢɪɨɞɢɩɨɫɥɚɫɦɚʃɢɜɚʃɟɛɪɨʁɚɦɭɲɤɚɪɚɰɚɧɚɪɚɞɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚ
ɭɠɟɥɟɡɚɪɢ

ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɂɚɤɨʁɟɛɪɨʁɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɥɢɰɚɭɋɪɛɢʁɢɧɚɤɨɧɱɟɬɢɪɢɝɨɞɢɧɟɩɨɜɟʄɚʃɚ
ɛɥɚɝɨ ɨɩɚɨ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ʁɟ ɭ ɢɫɬɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧ ɬɪɟɧɞ ɩɨɜɟʄɚʃɚ
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 ɤɨɞɥɢɰɚɛɟɡɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɭɱɟɲʄɟɭɭɤɭɩɧɨɦɛɪɨʁɭɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɫɟɫɦɚʃɢɜɚɨɨɞɝɨɞɢɧɟɫɚɧɚɭɝɨɞ 

Ɉɜɨɫɭɢɡɭɡɟɬɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɢɩɨɦɚɰɢɫɨɛɡɢɪɨɦɞɚʁɟɩɨɡɧɚɬɨɞɚɨɜɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɥɢɰɚɬɟɠɟ
ɞɨɥɚɡɟɞɨɡɚɩɨɫɥɟʃɚ

ɋɦɚʃɟʃɟ ɛɪɨʁɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɛɢɥɨ ɛɢ ɜɟʄɟ ɞɚ ɧɢʁɟ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɨɩɲɬɚ ɥɟɬɚɪɝɢʁɚ ɤɨɞ
ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɪɚɞɧɨ ɧɟɚɤɬɢɜɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɤɨʁɟ ɨɞɛɢʁɚ ɞɚ ɫɟ ɭɤʂɭɱɢ ɭ ʁɚɜɧɟ ɪɚɞɨɜɟ ɢ
25
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɫɬɪɭɱɧɟ ɩɪɚɤɫɟ Ɍɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ɧɚ ɫɦɚʃɟʃɟ ɛɪɨʁɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɥɢɰɚ ɩɨɪɟɞ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ ɭɥɚɝɚʃɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɬɜɚɪɚʃɚ ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɢɞɨɦɚʄɢɯɤɨɦɩɚɧɢʁɚɦɨɝɭɞɚɭɬɢɱɭɢɞɪɭɝɢɮɚɤɬɨɪɢɤɨʁɢɧɢɫɭɩɨɡɢɬɢɜɧɢ
ɩɨɩɭɬɦɢɝɪɢɪɚʃɚɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɫɜɟɝɚɦɥɚɞɢɯʂɭɞɢɭɩɨɬɪɚɡɢɡɚɩɨɫɥɨɦɤɚɞɪɭɝɢɦ
ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢɥɢ ɪɟɝɢɨɧɢɦɚ ɧɩɪ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɚ ɲɬɨ ɭɩɪɚɜɨ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɛɥɢɡɢɧɚ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɝɟɨɫɬɪɚɬɟɲɤɚɩɨɡɢɰɢʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɊɁɋ ɨ ɜɢɫɢɧɢ ɩɪɨɫɟɱɧɟ ɡɚɪɚɞɟ ɛɟɡ ɩɨɪɟɡɚ ɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɚ Ɍɚɛɟɥɚ  
ɭɨɱɚɜɚɫɟɞɚɩɪɨɫɟɱɧɚɡɚɪɚɞɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɦɚʃɟɪɚɫɬɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɪɨɫɟɤɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢȾɨ
ɝɨɞɢɧɟɩɪɨɫɟɱɧɚɡɚɪɚɞɚɛɢɥɚʁɟɜɢɲɚɨɞɩɪɨɫɟɱɧɟɡɚɪɚɞɟɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ


Ɍɚɛɟɥɚɉɪɨɫɟɱɧɟɡɚɪɚɞɟɛɟɡɩɨɪɟɡɚɢɞɨɩɪɢɧɨɫɚɩɨɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ ʁɚɧɭɚɪɞɟɰɟɦɛɚɪ ɭɩɟɪɢɨɞɭ

ɉɨɞɪɭɱʁɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɚɨɛɥɚɫɬ
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ





















ȾɟɮɢɧɢɰɢʁɚɡɚɪɚɞɟɭɬɜɪɻɟɧɚʁɟɧɚɨɫɧɨɜɭɁɚɤɨɧɚɨɪɚɞɭ ɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁɢ 
ɂɡɜɨɪɈɩɲɬɢɧɟɢɪɟɝɢɨɧɢɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɝɨɞɢɧɟɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ







.ɚɞɚ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɮɢɧɫɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢʁɚ Ä3.& :LULQJ 6\VWHP GRR³ ɤɨʁɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɚɭɬɨɤɚɛɥɨɜɟɡɚɧɚɦɟɧɫɤɭɢɧɞɭɫɬɪɢʁɭɨɬɜɨɪɢɥɚʁɟɝɨɞɢɧɟɫɜɨʁɭɮɚɛɪɢɤɭ
ɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɫɩɥɚɧɨɦɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚʂɭɞɢɞɨɤɪɚʁɚɝɨɞɢɧɟɲɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɪɚɡɜɨʁɧɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɨɜɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɇɋɁ   ɉɨɪɟɞ ɨɜɟ ɡɧɚɱɚʁɧɟ
ɢɧɜHɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɱɟɤɭʁɟ ɫɟ ɞɨɥɚɡɚɤ ʁɨɲ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɩɪɟ
ɫɜɟɝɚ ɢɡ ɂɬɚɥɢʁɟ ɢ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɲɬɨ ʄɟ ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɚ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɥɢɰɚ

ɇɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɟ ɝɪɭɩɟ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɫɭ ɨɧɟ ɫɚ ɡɚɜɪɲɟɧɢɦ ,,, ɢ ,9 ɫɬɟɩɟɧɨɦ ɫɬɪɭɱɧɟ
ɫɩɪɟɦɟ ɤɚɨ ɢ ɥɢɰɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ  ɢ  ɝɨɞɢɧɚ ɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɧɢʁɟ ɛɨʂɚ ɧɢ ɤɚɞɚ ɫɭ ɭ
ɩɢɬɚʃɭɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɚɥɢɰɚɞɨɝɨɞɢɧɚɫɬɚɪɨɫɬɢȽɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɢɫɬɟɦɫɤɢ ɫɟ ɛɨɪɢ ɞɚ
ɫɦɚʃɢɛɪɨʁɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɥɢɰɚɤɪɨɡɅɨɤɚɥɧɢɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɤɨʁɢɞɨɧɨɫɢ
Ʌɨɤɚɥɧɢ ɫɚɜɟɬ ɡɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦ ɨɜɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɫɟ ɦɟɪɟ
ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɜɟɨɦɚ ɬɟɲɤɨ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʁɭ ɤɚɨ ɢ ɧɚ
ɜɟʄɟɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɧɚɩɪɢɜɚɬɧɨɦɫɟɤɬɨɪɭ

Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɚɨ ɢ ɫɜɢɯ ȳɅɋ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɧɟɭɫɤɥɚɻɟɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɩɪɨɮɢɥɚ ɤɨʁɟ ɩɪɨɞɭɤɭʁɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɫɚ
ɩɪɢɥɢɤɚɦɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ Ɋɟɲɚɜɚʃɟ ɨɜɨɝ ɩɢɬɚʃɚ ʁɟ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ȼɥɚɞɟɋɪɛɢʁɟɢɪɟɫɨɪɧɨɝɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɚʁɟɞɚɧɨɞɟɮɢɤɚɫɧɢɯɧɚɱɢɧɚɡɚʃɟɝɨɜɨɪɟɲɚɜɚʃɟ
ʁɟɫɬɟʁɚɜɧɨɩɪɢɜɚɬɧɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɤɨɦɩɚɧɢʁɚɢɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ Mɟ ɞɚ ɭ
ɧɚɲɟɲɤɨɥɟɭɥɚɡɟɞɪɭɲɬɜɟɧɨɨɞɝɨɜɨɪɧɟɤɨɦɩɚɧɢMɟɤɨMɟɢɦɚMɭɞɭɝɨɪɨɱɧɟɩɥɚɧɨɜɟɤɨMɟ
ɠɟɥɟɞɚɭɧɚɩɪɟɞɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɢɩɨɞɪɠɚɜɚMɭɲɤɨɥɭɭɰɟɥɢɧɢ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɉɊɂɊɈȾɇɂɍɋɅɈȼɂɂɊȿɋɍɊɋɂɂɁȺɒɌɂɌȺɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

Ɋɟʂɟɮɢɩɟɞɨɥɨɲɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ

ɉɪɟɦɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢɦ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɭ ɪɟʂɟɮɭ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɫɟ ɡɚɩɚɠɚ
ɢɡɪɚɡɢɬɚɩɨɞɟʂɟɧɨɫɬɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɧɚɧɢɠɢɩɪɨɫɬɨɪɞɧɚɞɨɥɢɧɚȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟɊɚʂɟɢ
ɞɨʃɟɝ ɬɨɤɚ Ʉɨʃɫɤɟ ɪɟɤɟ ɢ ɜɢɲɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɭ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɦ ɢ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɞɟɥɭ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ ɇɚɢɦɟɭɩɨɝɥɟɞɭɪɟʂɟɮɚɢɡɞɜɚʁɚʁɭɫɟɞɜɟ
ɰɟɥɢɧɟ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 
 Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢ ɪɟʂɟɮ  ʁɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧ ɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɨ ɭ ɚɥɭɜɢʁɚɥɧɨʁ ɪɚɜɧɢ ɪɟɤɚ Ⱦɭɧɚɜ
ȼɟɥɢɤD ɆɨɪɚɜD ɢ ɊɚʂD Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɚɧ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɢ ɡɚ ɬɟɪɟɧɟ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ
ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɜɟɥɢɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɛɟɡ ɜɟʄɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɡɚ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɭ ɨɛɪɚɞɭ ɢ ɩɪɢɦɟɧɭ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ Ɋɚɜɧɢɱɚɪɫɤɢ ɪɟʂɟɮ ɨɛɭɯɜɚɬɚ 
ɭɤɭɩɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɨɛɭɯɜɚɬɚɧɚɞɦɨɪɫɤɭɜɢɫɢɧɭɞɨP
 Ȼɪɟɠɭʂɤɚɫɬɨɛɪɞɨɜɢɬɢɪɟʂɟɮɫɟɩɪɨɫɬɢɪɟɤɚɨɞɟɨɲɭɦɚɞɢʁɫɤɢɯɛɪɞɚɢɫɩɪɟɫɟɰɚɧ
ɩɥɢɬɤɨɦɞɨɥɢɧɫɤɨɦɜɨɞɨɦɊɚɜɚɧɢɥɢɛɥɚɝɨɧɚɝɧɭɬɬɟɪɟɧɫɚɩɚɞɨɦɞɨɡɚɯɜɚɬɚɨɤɨ
ɩɨɜɪɲɢɧɟɲɬɨɫɚɚɫɩɟɤɬɚɭɫɥɨɜɚɡɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚɩɨʁɚɜɭɟɪɨɡɢʁɟɢ
ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɪɭɠɚ ɨɞɥɢɱɧɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
Ɉɜɚʁ ɪɟʂɟɮ ɨɛɭɯɜɚɬɚ  ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɧɚɞɦɨɪɫɤɭ ɜɢɫɢɧɭ ɨɞ
ɞɨP

ɉɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ɧɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɟ ɫɭɩɨɜɪɲɢɧɟ ɫɚɧɚɞɦɨɪɫɤɨɦ ɜɢɫɢɧɨɦɞɨ  P ɢ ɬɨ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ  ɤɦ  ɋɥɟɞɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɫɚ ɧɚɞɦɨɪɫɤɨɦ ɜɢɫɢɧɨɦ ɨɞ  ɞɨ  P
ɤɨʁɟɫɭɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟɫɚɨɞɧɨɫɧɨɤɦɞɨɤɫɭɩɨɜɪɲɢɧɟɢɡɧɚɞPɧɚɞɦɨɪɫɤɟ
ɜɢɫɢɧɟɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟɫɚɨɞɧɨɫɧɨɤɦɉɪɨɫɟɱɧɚɧɚɞɦɨɪɫɤɚɜɢɫɢɧɚʁɟPɤɨʁɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɫɜɪɫɬɚɜɚɭɧɢɡɢʁɫɤɟɩɪɨɫɬɨɪɟ ȽɚɜɪɢɥɨɜɢʄɆɢɥɚɞɢɧɨɜɢʄ 

ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɫɭ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɚ ɫɜɨʁɢɦ ɮɢɡɢɱɤɨ
ɯɟɦɢʁɫɤɢɦ ɨɫɨɛɢɧɚɦɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɛɚɜʂɟʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɦ ɢ ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɨɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ Ɍɚɛɟɥɚ 
 ɝɚʁʃɚɱɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɭ ɲɭɦɚɞɢʁɫɤɨɦ ɞɟɥɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ
ɛɚɜʂɟʃɟ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɜɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɚɥɢ ɢ ɪɚɬɚɪɫɤɨ
ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ
 ɫɦɨɧɢɰɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɭ ɩɨɛɪɻɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɚɨ ɢ ɭ ɞɟɥɭ ɩɨɥɨɝɚ ɪɟɤɚ ɫɜɨʁɢɦ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɦ ɢ ɩɨɥɨɠɚʁɟɦ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɛɚɜʂɟʃɟ ɫɜɢɦ ɝɪɚɧɚɦɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
 ɚɥɭɜɢʁɚɥɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨ ɭ ɩɨɥɨɝɭ ɪɟɤɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɚɤɜɨɝ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɞɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɢɦɚɭɫɩɟɯɚɭɫɜɚɤɨɦɩɨɝɥɟɞɭ

Ɍɚɛɟɥɚɉɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɚɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɬɢɩɨɜɚɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ɍɢɩɡɟɦʂɢɲɬɚ
 Ƚɚʁʃɚɱɚ
 ɋɦɨɧɢɰɚ
 Ⱥɥɭɜɢʁɚɥɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɍɤɭɩɧɨ
ɂɡɜɨɪɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ

ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɯɚ 







Ɂɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ  






Ƚɚʁʃɚɱɚɤɚɨɬɢɩɢɱɚɧɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɲɭɦɫɤɢɯɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɫɬɚɥɚʁɟɧɚɪɟɱɧɢɦɬɟɪɚɫɚɦɚ
ȼɟɥɢɤɟ Ɇɨɪɚɜɟ Ⱦɭɧɚɜɚ ɢ ɧɚ ɬɟɪɰɢʁɚɪɧɢɦ ʁɟɡɟɪɫɤɢɦ ɬɟɪɚɫɚɦɚ Ƚɚʁʃɚɱɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɫɭ ɞɭɛɨɤɟ ɥɚɤɟ ɢ ɩɟɫɤɨɜɢɬɟ ɞɨ ɫɪɟɞʃɟ ɢɥɨɜɚɫɬɟ ɞɨɤ ɫɟ ɭɞɚʂɚɜɚʃɟɦ ɨɞ
ɝɥɚɜɧɨɝ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɪɟɤɚ ȼɟɥɢɤɚ Ɇɨɪɚɜɚ ɢ Ⱦɭɧɚɜ ɦɨɝɭ ɧɚʄɢ ɢ ɝɥɢɧɨɜɢɬɟ ɝɚʁʃɚɱɟ
27
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɉɪɨɫɬɢɪɭɫɟɧɚɧɚɞɦɨɪɫɤɨʁɜɢɫɢɧɢɨɞɞɨPɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɧɚʁɜɢɲɟɬɟɪɟɧɟɧɚ
ɢɫɩɢɬɢɜɚɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ɉɜɚʁ ɬɢɩ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ ɡɚɭɡɢɦɚ ɛɪɞɨɜɢɬɟ ɬɟɪɟɧɟ
ɢɫɩɢɬɢɜɚɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɫɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɨɦ ɨɩɨɞɡɨʂɚɜɚʃɚ ɭɫɥɟɞ ɟɪɨɡɢɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ȿɪɨɡɢʁɚ ɧɚ ɨɜɢɦ ɬɟɪɟɧɢɦɚ ɧɟɦɚ ɪɟɚɤɬɢɜɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɜɟʄ ɭ ɦɚʃɨʁ ɦɟɪɢ
ɩɨɦɟɪɚ ɡɟɦʂɢɲɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɧɚ ɧɢɠɟ ɬɟɪɟɧɟ ± ɬɟɪɟɧɟ ɜɟɥɢɤɨɦɨɪɚɜɫɤɨɝ ɚɥɭɜɢɨɧɚ
Ʉʂɚʁɢʄɉɨɩɨɜɢʄ ɏɟɦɢʁɫɤɟɚɧɚɥɢɡɟɝɚʁʃɚɱɟɫɚɨɜɨɝɩɨɛɪɻɚɝɟɧɟɪɚɥɧɨɭɤɚɡɭʁɭ
ɧɚ ɫɥɚɛɨ ɤɢɫɟɥɭ ɞɨ ɤɢɫɟɥɭ ɪɟɚɤɰɢʁɭ ɡɟɦʂɢɲɧɨɝ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫɚ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɬɟɩɟɧɨɦ
ɡɚɫɢʄɟʃɚɤɨɥɨɢɞɧɨɝɤɨɦɩɥɟɤɫɚɛɚɡɧɢɦɤɚɬʁɨɧɢɦɚɧɢɫɤɢɦɫɚɞɪɠɚʁɟɦɯɭɦɭɫɚɢɭɤɭɩɧɨɝ
ɚɡɨɬɚ ɫɪɟɞʃɨɦ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɨɲʄɭ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɝ ɤɚɥɢʁɭɦɚ ɚ
ɫɢɪɨɦɚɲɧɨɲʄɭ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɮɨɫɮɨɪɚ Ƚɚʁʃɚɱɚ ɩɨ ɝɟɧɟɡɢ ɢɦɚ ɦɚʃɢ ɫɚɞɪɠɚʁ
ɚɡɨɬɚ ɞɨɤ ɮɨɫɮɨɪɚ ɢɦɚ ɭ ɢɡɪɚɠɟɧɢʁɟɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɭ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɚɡɨɬ ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ
ɮɨɫɮɨɪɚ ɭɬɢɱɟ ɞɟɥɨɦ ɧɚ ɜɢɫɢɧɭ ɩɪɢɧɨɫɚ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɤɭɥɬɭɪɟ  ɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɧɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɚɄɭɥɬɭɪɟɤɨʁɢɦɚɧɚʁɜɢɲɟɩɨɝɨɞɭʁɟɨɜɚʁɬɢɩɡɟɦʂɢɲɬɚɫɭɩɲɟɧɢɰɚ
ɤɭɤɭɪɭɡ ɫɭɧɰɨɤɪɟɬ ɚ ɦɚʃɟ ɫɭ ɩɨɝɨɞɧɟ ɡɚ ɝɚʁɟʃɟ ɤɪɦɧɨɝ ɛɢʂɚ ɥɟɩɬɢɪʃɚɱɟ  ɡɛɨɝ
ʃɢɯɨɜɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟɦ ɫɚ ɧɟɭɬɪɚɥɧɨɦ S+ ɪɟɚɤɰɢʁɨɦ Ɍɚɤɨɻɟ ʁɟ ɩɨɝɨɞɧɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɡɚ ɝɚʁɟʃɟ ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɢɯɤɭɥɬɭɪɚɧɚɨɬɜɨɪɟɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭɜɨʄɟɢɜɢɧɨɜɭɥɨɡɭ
Ɇɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɟ ɦɟɪɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɪɚɞɢ ɩɨɩɪɚɜɤɟ S+ ɢ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɨɜɢɯ
ɯɪɚɧʂɢɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɫɭ ɤɚɥɰɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɫɦɚʃɟʃɟ ɤɢɫɟɥɨɫɬɢ  ɢ ɯɭɦɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
ɭɧɨɲɟʃɟ ɨɪɝɚɧɫɤɨɝ ɻɭɛɪɢɜɚ ɪɚɞɢ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɯɭɦɭɫɚ  Ɉɜɟ ɞɜɟ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɟ
ɦɟɪɟ ɫɭ ɧɟɨɞɜɨʁɢɜɟ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɤɚɥɰɢɮɢɤɚɰɢʁɭ
ɭɧɨɲɟʃɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ &D&2  ɢ ɯɭɦɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɭɧɨɲɟʃɟ ɡɝɨɪɟɥɨɝ ɫɬɚʁʃɚɤɚ 
ɉɟɪɢɨɞɤɨʁɢʁɟɧɚʁɩɨɝɨɞɧɢʁɢɡɚɢɡɜɨɻɟʃɟɨɜɢɯɨɩɟɪɚɰɢʁɚʁɟɩɨɱɟɬɚɤʁɟɫɟɧɢ


ɋɦɨɧɢɰɟ ȼɟɪɬɢɫɨɥɢ ɫɭɝɥɢɧɨɜɢɬɚɡɟɦʂɢɲɬɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚɧɚɝɥɢɧɨɜɢɬɢɦɫɭɩɫɬɪɚɬɢɦɚ
ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɩɪɟɨɜɥɚɞɚɜɚ ɦɨɧɬɦɨɪɢɥɨɧɢɬɫɤɚ ɝɥɢɧɚ ɢɥɢ ɧɚ ɛɚɡɢɱɧɢɦ ɫɬɟɧɚɦɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨɦ
ɪɟɝɨɥɢɬɭ ɛɨɝɚɬɨɦ ɦɨɧɬɦɨɪɢɥɨɧɢɬɫɤɨɦ ɝɥɢɧɨɦ Ƚɪɚɻɚ ɩɪɨɮɢɥɚ ʁɟ $$&& Ɂɛɨɝ ɫɥɚɛɟ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɟɞɪɟɧɢɪɚɧɨɫɬɢɡɟɦʂɢɲɬɚɦɨɥɢɱɧɢɯɭɦɭɫɧɢɯɨɪɢɡɨɧɬɫɟɩɨɜɪɟɦɟɧɨɡɚɫɢʄɭʁɟ
ɜɨɞɨɦɢɞɨɛɢʁɚɫɥɚɛɯɢɞɪɨɦɨɪɮɧɢɤɚɪɚɤɬɟɪ $PRD ɚɞɭɛɢɧɟʁɟɩɪɟɤɨFPɉɪɟɥɚɡɧɢ
$&ɯɨɪɢɡɨɧɬʁɟɞɟɛʂɢɧɟFPȻɨʁɚɯɭɦɭɫɧɨɝɯɨɪɢɡɨɧɬɚʁɟɬɚɦɧɨɫɢɜɚɢɰɪɧɚɢɦɚ
ɩɪɢɡɦɚɬɢɱɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɢɜɟɥɢɤɟɩɭɤɨɬɢɧɟ Ɂɟɦʂɢɲɬɟɫɚɞɪɠɢɢɡɧɚɞ ɝɥɢɧɟ ɢɢɦɚ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɞɫɨɪɩɰɢʁɟʁɨɧɚɢɡɧɚɞHNY0PRO+Jɋɦɨɧɢɰɟɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɫɟɩɪɨɫɬɢɪɭɧɚɧɚɞɦɨɪɫɤɨʁɜɢɫɢɧɢɨɞɞɨPɢɡɚɭɡɢɦɚʁɭɦɟɫɬɚɤɨʁɚɨɢɜɢɱɚɜɚʁɭ
ɜɟɥɢɤɨɦɨɪɚɜɫɤɢ ɚɥɭɜɢɨɧ ɬʁ ɩɪɜɟ ɬɟɪɚɫɟ ɢɡɧɚɞ ɚɥɭɜɢʁɚɥɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ʁɟɪ ɫɭ ɫɦɨɧɢɰɟ
ɧɚɫɬɚɥɟ ɩɨɫɬɟɩɟɧɢɦ ɩɨɜɥɚɱɟʃɟɦ ʁɟɡɟɪɚ ɉɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɢ
ɩɨɝɨɞɧɨɫɬɢɦɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɫɦɨɧɢɰɟ ɫɭ ɛɨʂɟ ɨɞ ɝɚʁʃɚɱɚ Ɋɟɚɤɰɢʁɚ
ɡɟɦʂɢɲɧɨɝɪɚɫɬɜɨɪɚʁɟɨɤɨɧɟɭɬɪɚɥɧɟɪɟɚɤɰɢʁɟɫɚɫɪɟɞʃɢɦɫɚɞɪɠɚʁɟɦɯɭɦɭɫɚɚɡɨɬɚɢ
ɤɚɥɢʁɭɦɚɢɧɢɫɤɢɦɫɚɞɪɠɚʁɟɦɮɨɫɮɨɪɚɇɚɨɜɨɦɬɢɩɭɡɟɦʂɢɲɬɚʁɟɦɨɝɭʄɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ
ɪɚɬɚɪɫɤɨɩɨɜɪɬɚɪɫɤɭɢɜɨʄɚɪɫɤɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ Ɇɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɟɦɟɪɟɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭɭ
ɰɢʂɭɨɞɪɠɚɜɚʃɚɢɩɨɩɪɚɜɤɟɫɦɨɧɢɰɚɫɭɤɚɥɰɢɮɢɤɚɰɢʁɚɢɮɨɫɮɚɬɢɡɚɰɢʁɚɪɚɞɢɩɨɩɪɚɜɤɟ
S+ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɢɫɚɞɪɠɚʁɚɮɨɫɮɨɪɚ


ȺɥɭɜɢʁɚɥɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟʁɟɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɭɩɨɥɨɝɭɪɟɤɟȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟɢȾɭɧɚɜɚɚɧɚɫɬɚɥɨ
ʁɟ ɬɚɥɨɠɟʃɟɦ ɫɢɬɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɩɟɫɤɚ ɢ ɞɪɭɝɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɂɡɥɢɜɚʃɟɦ
ɪɟɤɚɢɫɩɢɪɚʃɟɦɡɟɦʂɢɲɬɚɟɪɨɡɢʁɨɦɫɚɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɝɩɨɛɪɻɚɢɬɨɧɚʁɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟɝɫɥɨʁɚ
ɬɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɫɬɜɨɪɢɨɫɟɦɨʄɚɧɫɥɨʁɡɟɦʂɢɲɬɚɩɨɝɨɞɚɧɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
ɍ ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɬɨ ɫɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɜɟɥɢɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɞɥɢɱɧɢɯ
ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ʁɟɪ ɧɚɫɬɚʁɭ ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɨɦ ɧɚʁɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢʁɟɝ ɞɟɥɚ ɟɪɨɞɢɪɚɧɢɯ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ Ɇɟɯɚɧɢɱɤɢ ɫɚɫɬɚɜ ʁɟ ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧ ʁɟɪ ɫɟ ɭ ɝɨɪʃɢɦ ɬɨɤɨɜɢɦɚ ɪɟɤɚ ɬɚɥɨɠɟ
ɧɚɧɨɫɢɜɟʄɢɯɞɢɦɟɧɡɢʁɚ ɲʂɭɧɚɤɩɟɫɚɤ ɚɭɞɨʃɢɦɬɨɤɨɜɢɦɚɝɥɢɧɚɍɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞ
ɧɚɧɨɫɚ ɡɚɜɢɫɢ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɯ ɫɥɨʁɟɜɚ ɍ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɧɚɧɨɲɟʃɚ ɩɟɫɤɨɜɢɬɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɜɨɞɚɫɟɥɚɤɨɩɪɨɩɭɲɬɚɢɧɟɡɚɞɪɠɚɜɚɞɨɤʁɟɭɞɟɥɨɜɢɦɚɫɚɜɟʄɢɦɭɱɟɲʄɟɦ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɝɥɢɧɟ ɜɨɞɧɢ ɪɟɠɢɦ ɞɚɥɟɤɨ ɩɨɜɨʂɧɢʁɢ Ⱥɥɭɜɢʁɚɥɧɢ ɬɢɩ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ʁɟ ɩɨɝɨɞɚɧ ɡɚ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɭɪɚɬɚɪɫɤɨɩɨɜɪɬɚɪɫɤɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɤɚɤɨɫɚɚɫɩɟɤɬɚɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢɨɫɧɨɜɧɢɯ
ɯɪɚɧʂɢɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɨɫɨɛɢɧɚ ɤɨʁɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɥɚɤɭ ɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɭ ɨɛɪɚɞɭ Ⱥɥɭɜɢʁɭɦɢ ɭ ɩɨɬɟɫɭ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɫɚɞɪɠɟ ɯɭɦɭɫ ɨɞ 
ɲɬɨ ʁɟ ɫɪɟɞʃɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ɩɨ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɢ ɡɚ ɯɭɦɭɫ Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɯɭɦɭɫɚ ʁɟ ɞɨɜɨʂɧɚ ɞɚ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɩɨɜɨʂɧɟɜɨɞɧɨɜɚɡɞɭɲɧɟɢɬɨɩɥɨɬɧɟɭɫɥɨɜɟɡɚɝɚʁɟɧɭɛɢʂɤɭɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭ
ɮɢɡɢɱɤɟɨɫɨɛɢɧɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚɆɟɻɭɬɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɨɞɪɠɚɜɚɬɢɧɢɜɨɯɭɦɭɫɚɭɧɨɲɟʃɟɦ
ɨɪɝɚɧɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɭɨɪɧɢɱɧɢɫɥɨʁɡɟɦʂɢɲɬɚɩɪɟɫɜɟɝɚɡɝɨɪɟɥɨɝɫɬɚʁʃɚɤɚɭɤɨɥɢɱɢɧɢ
ɨɞWKDɧɚɫɜɚɤɢɯɝɨɞɢɧɚ

Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɝɥɟɞɚɧɨɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɋɦɟɞɟɪɟɜɚɫɜɢɬɢɩɨɜɢɡɟɦʂɢɲɬɚɫɭɭɝɥɚɜɧɨɦɞɭɛɨɤɨɝɢ
ɦɨʄɧɨɝɯɨɪɢɡɨɧɬɚɞɨɛɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɬɚɤɨɞɚɦɨɝɭɛɢɬɢɩɨɝɨɞɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɧɡɢɜɧɭɛɢʂɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɉɨɩɢɬɚʃɭɛɨɧɢɬɟɬɚɢɛɨɧɢɬɟɬɧɢɯɤɥɚɫɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɚʁɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɩɪɜɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɛɨɧɢɬɟɬɧɟ ɤɥɚɫɟ ɱɢɧɟ  ɨɞ
ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɬɪɟʄɟ ɢ ɱɟɬɜɪɬɟ ɤɥɚɫɟ ɱɢɧɟ  ɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɬɪɟʄɟ
ɛɨɧɢɬɟɬɧɟ ɤɥɚɫɟ ɱɢɧɟ  ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɭɤɭɩɧɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɂɡ
ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɞɚ ɞɜɟ ɬɪɟʄɢɧɟ ɭɤɭɩɧɢɯ ɨɛɪɚɞɢɜɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɢɡɭɡɟɬɧɨɜɪɟɞɚɧɚɝɪɚɪɧɢɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ

Ɉɫɧɨɜɧɢɤɥɢɦɚɬɫɤɢɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ʉɥɢɦɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ʁɟ ɭɦɟɪɟɧɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɨɝ ɬɢɩɚ ɫɚ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɫɬɟɩɫɤɨ
ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ Ɉɜɚɤɜɟ ɨɞɥɢɤɟ ɤɥɢɦɟ ɫɭ ɭ ɭɫɤɨʁ ɜɟɡɢ ɫɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦ
ɩɨɥɨɠɚʁɟɦɪɟʂɟɮɨɦɢɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɦɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚɦɚɤɨʁɟɞɨɥɚɡɟɫɚɫɟɜɟɪɚɫɚɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɉɚɧɨɧɫɤɟ ɧɢɡɢʁɟ ɍ ɨɜɨɦ ɪɟɝɢɨɧɭ ɫɟ ɛɟɥɟɠɟ ɧɚʁʁɚɱɢ ɢ ɧɚʁɭɱɟɫɬɚɥɢʁɢ  ɜɚɡɞɭɲɧɢ ɭɞɚɪɢ
ɤɨɲɚɜɟɲɬɨɦɨɠɟɞɨɜɟɫɬɢɞɨɜɪɥɨɯɥɚɞɧɢɯɡɢɦɚȼɟɨɦɚɜɚɠɚɧɭɬɢɰɚʁɧɚɤɥɢɦɭɭɨɜɨɦ
ɝɪɚɞɭɢɦɚʁɭɪɟɱɧɢɬɨɤɨɜɢȾɭɧɚɜɚɢȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟ

ɍɨɜɨɦɝɪɚɞɭɫɪɟɞʃɚɝɨɞɢɲʃɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɢɡɧɨɫɢɋɇɚʁɯɥɚɞɧɢʁɢɦɟɫɟɰɭɝɨɞɢɧɢ
ʁɟʁɚɧɭɚɪɫɚɫɪɟɞʃɨɦɩɪɨɫɟɱɧɨɦɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɦɋɋɪɟɞʃɚɜɪɟɞɧɨɫɬɛɪɨʁɚɦɪɚɡɧɢɯ
ɞɚɧɚʁɟɭɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɚɩɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɞɚɧɚɫɚɫɧɟɝɨɦɝɨɞɢɲʃɟʁɟɞɨɤʁɟɛɪɨʁɞɚɧɚ
ɫɚ ɫɧɟɠɧɢɦ ɩɨɤɪɢɜɚɱɟɦ  ɋɪɟɞʃɚ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɭ ɩɪɨɥɟʄɧɢɦ ɦɟɫɟɰɢɦɚ
ɦɚɪɬɭ ɚɩɪɢɥɭ ɢ ɦɚʁɭ ɢɡɧɨɫɢ ɋ Ȼɪɨʁ ɬɪɨɩɫɤɢɯ ɞɚɧɚ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ ɢɡɧɨɫɢ  ɞɚɧɚ
ɝɨɞɢɲʃɟ ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɩɚɞɧɟ  PP ɜɨɞɟɧɨɝ ɬɚɥɨɝɚ
ɩɪɢɱɟɦɭʁɟɧɚʁɜɢɲɟɩɚɞɚɜɢɧɚɭɦɚʁɭ PP ɢʁɭɧɭ PP ɚɧɚʁɦɚʃɟɭɮɟɛɪɭɚɪɭ 
PP ɍɩɨɝɥɟɞɭɜɚɡɞɭɲɧɢɯɫɬɪɭʁɚʃɚɞɭɜɚʁɭʁɭɠɧɢɫɟɜɟɪɧɢɢʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɢɜɟɬɪɨɜɢɲɬɨ
ʁɟ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɜɟɬɪɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɉɪɨɫɟɱɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɜɚɡɞɭɯɚ ɧɚ
ɝɨɞɢɲʃɟɦɧɢɜɨɭʁɟɞɨɤʁɟɩɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɫɭɧɱɚɧɢɯɞɚɧɚɝɨɞɢɲʃɟɚɨɛɥɚɱɧɢɯ
ɞɚɧɚ  ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɟɚɦɩɥɢɬɭɞɟɧɚ
ɨɜɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɭ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɫɚ ɡɧɚɬɧɢɦ ɡɢɦɫɤɢɦ ɤɨɥɟɛɚʃɢɦɚ ɉɨɪɟɻɟʃɟɦ ɚɩɫɨɥɭɬɧɨ
ɧɚʁɬɨɩɥɢʁɟɝɦɟɫɟɰɚɚɜɝɭɫɬɚɫɚɋɢʁɚɧɭɚɪɚɤɚɨɧɚʁɯɥɚɞɧɢʁɟɝɦɟɫɟɰɚɫɚɋɞɨɛɢʁɚ
ɫɟɜɪɟɞɧɨɫɬɨɞɋɲɬɨʁɟɜɟʄɚɜɪɟɞɧɨɫɬɨɞɤɨɥɟɛɚʃɚɧɚɝɨɞɢɲʃɟɦɧɢɜɨɭɨɞɋ
Ɇɨɪɚ ɫɟ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ɜɟɥɢɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢ ɪɚɫɩɨɧɢ ɧɚ ɞɧɟɜɧɨɦ ɦɟɫɟɱɧɨɦ ɢ ɝɨɞɢɲʃɟɦ
ɧɢɜɨɭ ɦɨɝɭ ɢɦɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɚɧ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɠɢɜɢ ɫɜɟɬ ɢ ɡɞɪɚɜʂɟ ʂɭɞɢ
KWWSZZZVPHGHUHYRRUJUV2367,1$60('(5(92.OLPDBBBBBFLU 

Ȼɪɨʁ ɞɚɧɚ ɭ ɝɨɞɢɧɢ ɤɚɞɚ ɫɭ ɞɧɟɜɧɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɢɡɧɚɞ ɋ ʁɟ  ɲɬɨ ɨɦɨɝɭʄɭʁɟ ɞɭɝ
ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɢ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚ ɦɧɨɝɟ ɝɚʁɟɧɟ ɛɢʂɧɟ ɜɪɫɬɟ ɱɢɦɟ ɫɟ ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɩɨɜɨʂɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ
ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɉɟɪɢɨɞ ɭ ɝɨɞɢɧɢ ɛɟɡ ɦɪɚɡɚ ʁɟ  ɞɚɧɚ ɱɢɦɟ ɫɟ ɫɬɢɱɭ ɩɨɜɨʂɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɝɚʁɟʃɟɠɢɬɚɪɢɰɚɢɜɨʄɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɏɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɚɦɪɟɠɚɢɜɨɞɧɢɪɟɫɭɪɫɢ

ɏɢɞɪɨɥɨɲɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɫɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɨɜɨʂɧɢ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɟɥɢɤɢɯɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚɜɨɞɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɢɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚɚɥɢɫɭɞɨɫɚɞɚɫɥɚɛɨ
ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ   Ɉɫɧɨɜɧɚ ɯɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɚ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚʁɟɩɪɢɫɭɫɬɜɨɞɜɟɜɟɥɢɤɟɪɟɤɟȾɭɧɚɜɚɢȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟ
ɋɜɢɜɨɞɨɬɨɰɢɨɜɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɫɟɦɨɝɭɩɨɞɟɥɢɬɢɭɫɬɚɥɧɟɢɩɟɪɢɨɞɢɱɧɟɋɬɚɥɧɢɜɨɞɨɬɨɰɢɫɭ
Ⱦɭɧɚɜ ȼɟɥɢɤɚ Ɇɨɪɚɜɚ ȳɟɡɚɜɚ Ɋɚʂɚ Ʉɨʃɫɤɚ ɪɟɤɚ ɉɟɬɪɢʁɟɜɫɤɢ ɢ ȼɭɱɚɱɤɢ ɩɨɬɨɤ
ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɢɯɬɨɤɨɜɚʁɟɦɧɨɝɨɜɢɲɟɍɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦɫɥɢɜɭȾɭɧɚɜɚɧɚʃɢɯɨɬɩɚɞɚɭ
ɫɥɢɜɭ Ɋɚʂɟ  ɞɨɤ ɭ ɫɥɢɜɭ Ʉɨʃɫɤɟ ɪɟɤɟ ɫɜɢ ɜɨɞɨɬɨɰɢ ɬɨɤɨɦ ɥɟɬɚ ɩɪɟɫɭɲɭʁɭ
Ɇɢɥɚɞɢɧɨɜɢʄ 

Ⱦɭɧɚɜɱɢɧɢɫɟɜɟɪɧɭɝɪɚɧɢɰɭɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɞɭɠɢɧɢɨɞɤɦɒɢɪɢɧɚɪɟɱɧɨɝɤɨɪɢɬɚɧɚɬɨɦ
ɞɟɥɭɢɡɧɨɫɢɤɦɦɚɞɚɩɪɢɜɪɥɨɜɢɫɨɤɢɦɜɨɞɨɫɬɚʁɢɦɚɦɨɠɟɞɨɫɬɢɡɚɬɢɢɩɪɟɤɨ
ɤɦɄɨɞɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɟɬɜɪɻɚɜɟȾɭɧɚɜʁɟɪɚɡɞɜɨʁɟɧɪɟɱɧɢɦɨɫɬɪɜɢɦɚɭɬɪɢɤɪɚɤɚɨɞɤɨʁɢɯʁɟ
ɤɪɚɤ ɩɨɪɟɞ ɬɜɪɻɚɜɟ ɧɚʁɲɢɪɢ ɢ ɧɚʁɞɭɛʂɢ ȼɟɥɢɤɚ ɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ ɚɞɚ ʁɟ ɞɭɝɚɱɤɚ  ɤɦ ɢ
ɲɢɪɨɤɚ ɨɤɨ  ɤɦ ɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ Ɇɚɥɟ ɚɞɟ ɫɭ  ɤɦ ɨɞɧɨɫɧɨ  P ɉɪɨɫɟɱɧɢ ɝɨɞɢɲʃɢ
ɩɪɨɬɢɰɚʁ Ⱦɭɧɚɜɚ ɤɨɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟ  PV ɇɚʁɜɟʄɟ ɜɨɞɟ ɫɭ ɭ ɚɩɪɢɥɭ ɦɚʁɭ ɢ ʁɭɧɭ ɚ
ɧɚʁɦɚʃɟɭɫɟɩɬɟɦɛɪɭɨɤɬɨɛɪɭɢɧɨɜɟɦɛɪɭ

ȼɟɥɢɤɚɆɨɪɚɜɚɱɢɧɢɢɫɬɨɱɧɭɝɪɚɧɢɰɭɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɞɭɠɢɧɢɨɞɤɦɋɚɫɜɨʁɢɦɦɟɚɧɞɪɢɦɚ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢɦɬɨɤɨɦɢɢɡɝɪɚɻɟɧɢɦɧɚɫɢɩɢɦɚɨɧɚʁɟɨɞɭɜɟɤɢɦɚɥɚɜɚɠɚɧɩɪɢɜɪɟɞɧɢɡɧɚɱɚʁɡɚ
ɪɟɝɢɨɧɢɩɨɞɪɭɱʁɟɋɦɟɞɟɪɟɜɚɉɪɨɫɟɱɧɢɩɪɨɬɢɰɚʁȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟɤɨɞȴɭɛɢɱɟɜɫɤɨɝɦɨɫɬɚ
ʁɟ  ɦɫ ɇɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɬɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɨɤɨ  ɨɬɟɤɧɟ ɭ ɩɪɨɥɟʄɟ ɢ ɬɨ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɭ ɜɢɞɭ
ɩɨɩɥɚɜɧɢɯɬɚɥɚɫɚɬɚɤɨɞɚɫɭɩɨɩɥɚɜɟɜɟɥɢɤɢɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɩɪɨɛɥɟɦ

ȳɟɡɚɜɚɫɟɪɚɧɢʁɟɭɥɢɜɚɥɚɭȾɭɧɚɜɤɨɞɋɦɟɞɟɪɟɜɚɚɥɢʁɟɩɨɫɥɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɭɜɟɞɟɧɚɭȼɟɥɢɤɭ
Ɇɨɪɚɜɭ ɢɡɦɟɻɭ ɫɟɥɚ Ȼɪɟɠɚɧɚ ɢ Ȼɚɬɨɜɰɚ Ɋɟɝɭɥɚɰɢɨɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɫɭ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɭɡɜɨɞɧɨ ɨɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɚʁɟɞɟɨɬɨɤɚȳɟɡɚɜɟɨɫɬɚɨɢɞɚʂɟɭɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦɫɥɢɜɭȾɭɧɚɜɚɆɟɻɭɬɢɦɝɪɚɞ
ɢʃɟɝɨɜɚɲɢɪɚɨɤɨɥɢɧɚɡɚɲɬɢʄɟɧɢɫɭɨɞɱɟɫɬɢɯɩɨɩɥɚɜɚɤɨʁɟɫɭɫɟɞɨɝɚɻɚɥɟ ɩɨɫɥɟʁɚɤɢɯ
ɤɢɲɚ ɢ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɜɢɫɨɤɢɯ ɜɨɞɨɫɬɚʁɚ Ⱦɭɧɚɜɚ ɡɛɨɝ ɭɫɩɨɪɚ ɜɨɞɟ ȳɟɡɚɜɟ ɢ ɦɚɥɨɝ ɩɚɞɚ ʃɟɧɨɝ
ɤɨɪɢɬɚɇɨɜɨɤɨɪɢɬɨȳɟɡɚɜɟɩɪɟɫɟɰɚɦɨɪɚɜɫɤɢɧɚɫɢɩɤɨɞɫɟɥɚɅɢɩɟɍɫɥɭɱɚʁɭɜɟɥɢɤɢɯɜɨɞɚ
Ɇɨɪɚɜɟɩɪɨɩɭɫɬɭɧɚɫɢɩɭɫɟɡɚɬɜɚɪɚɚȳɟɡɚɜɚɪɟɬɟɧɡɭʁɟɜɨɞɟɭɦɨɪɚɜɫɤɨʁɚɥɭɜɢʁɚɥɧɨʁɪɚɜɧɢ
ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɧɚɫɢɩɚ ɢ ɩɥɚɜɢ ɨɤɨɥɧɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɇɚ ȳɟɡɚɜɢ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɯɢɞɪɨɦɟɬɪɢʁɫɤɚɫɬɚɧɢɰɚɉɪɟɦɚɩɪɨɰɟɧɢʃɟɧɩɪɨɫɟɱɚɧɝɨɞɢɲʃɢɩɪɨɬɢɰɚʁɢɡɧɨɫɢPV

Ʉɪɨɡ Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨ ɩɨʂɟ ɩɪɨɤɨɩɚɧ ʁɟ ɤɚɧɚɥ ɤɨʁɢ ɞɭɧɚɜɫɤɭ ɜɨɞɭ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɠɟɥɟɡɚɪɟ ɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɉɨɫɥɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɨɜɟ ɜɨɞɟ ɫɟ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ
ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʁɭ ɢ ɢɫɩɭɲɬɚʁɭ ɭ Ɋɚʂɭ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚʂɟ ɭ ȳɟɡɚɜɭ ɢ ȼɟɥɢɤɭ Ɇɨɪɚɜɭ ȵɢɯɨɜɚ
ɤɨɥɢɱɢɧɚ ʁɟ ɧɟɭɩɨɪɟɞɢɜɨ ɜɟʄɚ ɨɞ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɜɨɞɟ ɤɨʁɨɦ ɡɚʁɟɞɧɨ ɪɚɫɩɨɥɚɠɭ ȳɟɡɚɜɚ Ɋɚʂɚ ɢ
Ʉɨʃɫɤɚ ɪɟɤɚ Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɟ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɧɟ ɡɧɚ ɤɨɥɢɤɨ ɫɭ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɩɨɜɟʄɚɧɢ ɩɪɨɬɢɰɚʁɢ
ȳɟɡɚɜɟ ɢ ȼɟɥɢɤɟ Ɇɨɪɚɜɟ ɚɥɢ ɫɢɝɭɪɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭɤɨɞ ȳɟɡɚɜɟ ɞɜɨɫɬɪɭɤɨ ɜɟʄɢ ɚ ɧɚ Ɇɨɪɚɜɢ ɡɚ
ɜɢɲɟɨɞ

Ɋɚʂɚ ɥɟɜɚ ɩɪɢɬɨɤɚ ȳɟɡɚɜɟ ɩɪɨɬɢɱɟ ɤɪɨɡ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ  ɤɦ ɂɦɚ ɜɟɨɦɚ
ɩɪɨɦɟɧʂɢɜ ɩɪɨɬɢɰɚʁ ɤɨʁɢ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ ɢɡɧɨɫɢ ɨɤɨ  PV Ɋɚɧɢʁɟ ɫɭ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɞɨɝɚɻɚɥɟ
ɩɨɩɥɚɜɟɤɨʁɟɫɭɫɚɧɢɪɚɧɟɢɡɝɪɚɞʃɨɦɧɚɫɢɩɚɢɪɟɝɭɥɚɰɢʁɨɦɤɨɪɢɬɚɝɨɬɨɜɨɰɟɥɨɦɞɭɠɢɧɨɦ
ɍɥɟɬʃɟɦɩɟɪɢɨɞɭɝɨɞɢɧɟʃɟɧɬɨɤɫɟʁɟɞɜɚɨɞɪɠɚɜɚɚɥɢɪɟɤɚɧɟɩɪɟɫɭɲɭʁɟɆɟɻɭɬɢɦɫɜɟ
ʃɟɧɟɩɪɢɬɨɤɟɨɫɢɦȻɟɥɭʄɟɢȻɢɬɢɧɰɚɫɚȻɚɪɫɤɢɦɩɨɬɨɤɨɦɫɭɩɟɪɢɨɞɢɱɧɢɩɨɬɨɰɢ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ʉɨʃɫɤɚɪɟɤɚʁɟɥɟɜɚɩɪɢɬɨɤɚȳɟɡɚɜɟɚɤɪɨɡɋɦɟɞɟɪɟɜɨɩɪɨɬɢɱɟɭɞɭɠɢɧɢɨɞɤɦȼɟʄɢɦ
ɞɟɥɨɦɝɨɞɢɧɟɧɟɦɚɜɨɞɟɉɪɨɫɟɱɚɧɝɨɞɢɲʃɢɩɪɨɬɢɰɚʁʁɟɩɪɨɰɟʃɟɧɧɚPV Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄ
ɢȾɭɤɢʄ 

ɉɟɬɪɢʁɟɜɫɤɢɩɨɬɨɤɢɡɜɢɪɟɢɡɧɚɞɫɟɥɚɉɟɬɪɢʁɟɜɨɞɭɝɚɱɚɤʁɟɨɤɨɤɦɚɭɪɟɻɟɧɢɦɤɚɧɚɥɨɦ
ɨɬɢɱɟ ɭ Ⱦɭɧɚɜ Ⱦɨʃɢɦ ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɬɢɱɟ ɤɪɨɡ ɰɟɧɬɚɪ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɂɦɚ ɜɟɥɢɤɟ ɨɫɰɢɥɚɰɢʁɟ
ɩɪɨɬɢɰɚʁɚ ± ɩɨɬɨɤ ɢ ɩɪɟɫɭɲɭʁɟ ɢ ɢɡɥɢɜɚ ɫɟ ɢɡ ɫɜɨɝ ɤɨɪɢɬɚ ȵɟɝɨɜɚ ɪɚɧɢʁɚ ɭɥɨɝɚ ʁɟ ɛɢɥɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɢɮɟɤɚɥɧɢɯɜɨɞɚɫɚɭɠɟɝɩɨɞɪɭɱʁɚɝɪɚɞɚɭȳɟɡɚɜɭɎɨɪɦɢɪɚʃɟɦ
ȭɟɪɞɚɩɫɤɨɝʁɟɡɟɪɚɤɨɥɟɤɬɨɪɉɟɬɪɢʁɟɜɫɤɨɝɩɨɬɨɤɚɧɚɲɚɨɫɟɩɨɞɫɬɚɥɧɢɦɭɫɩɨɪɨɦȾɭɧɚɜɚ
ɂɡɦɟɲɬɚʃɟɦ ɤɨɪɢɬɚ ȳɟɡɚɜɟ ɢ ɩɪɟɬɜɚɪɚʃɟɦ ɫɬɚɪɨɝ ɤɨɪɢɬɚ ɭ ɩɪɢʁɟɦɧɢɤ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ
ɩɨɬɨɤ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɭɥɨɝɭ ɩɪɢʁɟɦɧɢɤɚ ɮɟɤɚɥɧɢɯ ɜɨɞɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɟɤɨ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ Äȳɟɡɚɜɚ³
ɩɪɟɩɭɦɩɚɜɚʁɭɭȾɭɧɚɜȾɚɛɢɢɫɩɭɧɢɨɬɭɮɭɧɤɰɢʁɭɤɚɧɚɥɢɫɚɧɢɬɨɤɩɨɦɟɪɟɧʁɟɡɚɨɤɨP
ɢ ɞɨɜɟɞɟɧ ɞɨ ɭɲʄɚ ɭ Ⱦɭɧɚɜ Ɋɟɲɟʃɟ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɻɟɧɨ ʁɟ ɭ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɢ
ɉɟɬɪɢʁɟɜɫɤɨɝ ɩɨɬɨɤɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɪɟɬɟɧɡɢʁɟ ɢ ɜɨɞɧɟ ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɟ Äɉɟɬɪɢʁɟɜɨ³ ɢ ɪɟɬɟɧɡɢʁɚ
Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ´ɢÄȶɢɪɢɥɨɜɚɰ´

ȼɭɱɚɱɤɢɩɨɬɨɤɧɚɫɬɚʁɟʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɨɨɞɫɟɥɚȼɭɱɚɤɞɭɝɚɱɚɤʁɟɤɦɢɫɢɪɨɦɚɲɚɧʁɟɜɨɞɨɦ
ɍɥɢɜɚɫɟɭɫɬɚɪɨɤɨɪɢɬɨȳɟɡɚɜɟɋɨɛɡɢɪɨɦɧɚɬɨɞɚʁɟɬɨɤȳɟɡɚɜɟɭɜɟɞɟɧɭȼɟɥɢɤɭɆɨɪɚɜɭ
ɧɢɫɭɞɚɬɚɬɪɚʁɧɚɪɟɲɟʃɚɡɚɨɞɜɨɻɟʃɟɜɨɞɚȼɭɱɚɱɤɨɝɩɨɬɨɤɚɉɨɩɪɨʁɟɤɬɭÄɏɢɞɪɨɩɪɨʁɟɤɬɚ´
ʃɟɝɨɜɟ ɜɨɞɟ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭ ɭ ɫɬɚɪɨɦ ɤɨɪɢɬɭ ȳɟɡɚɜɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʁɭ ʁɟɡɟɪɨ ɢɡ ɤɨʁɟɝ ɫɟ ʁɟɞɧɢɦ
ɞɟɥɨɦ ɢɫɩɭɲɬɚʁɭ ɭ Ⱦɭɧɚɜ ɩɪɟɤɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɢ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟȽɨɞɨɦɢɧɫɤɨɝɩɨʂɚ

ɇɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɡɝɪɚɻɟɧɨʁɟɧɟɤɨɥɢɤɨɦɚʃɢɯɜɨɞɧɢɯɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚ
 Ⱥɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚ ÄɄɨɥɚɪɢɲɬɟ³ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨ ɨɞ ɧɚɫɟʂɚ Ʉɨɥɚɪɢ ɂɦɚ
ɡɚɩɪɟɦɢɧɭɨɞPɢɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚʁɟɡɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɩɥɚɧɬɚɠɧɨɝɜɨʄʃɚɤɚ
 Ⱥɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚ ÄɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ³ ʁɟ ɭ ɫɥɢɜɭ Ʉɨʃɫɤɟ ɪɟɤɟ ɇɚɩɚʁɚ ʁɟ ɢɡɜɨɪ Ɍɭɪɝɚʁɟɜɚɰ
ɢɡɞɚɲɧɨɲʄɭ ɨɞ  OV  ɢ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ ɤɚɨ ɪɢɛʃɚɤ ɢ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɛɚɲɬɢ ɢ
ɩɥɚɧɬɚɠɧɨɝɜɨʄʃɚɤɚ
 Äȼɭɱɚɤ´ʁɟɦɚɥɚɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚ P ɧɚɝɨɪʃɟɦɬɨɤɭȼɭɱɚɱɤɨɝɩɨɬɨɤɚɋɚɤɭɩʂɚ
ɜɨɞɟɝɨɪʃɟɝɞɟɥɚɫɥɢɜɚɢɨɬɜɨɪɟɧɢɦɪɟɝɭɥɢɫɚɧɢɦɤɚɧɚɥɨɦɩɪɨɩɭɲɬɚɢɯɭɞɨʃɢɞɟɨ
ɫɥɢɜɚȼɨɞɚɫɟɤɨɪɢɫɬɢɡɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɜɨʄʃɚɤɚ
 ɉɪɢɥɢɤɨɦɜɚɻɟʃɚɲʂɭɧɤɚɭɨɤɨɥɢɧɢɒɚɥɢɧɰɚɨɬɤɪɢɜɟɧɚʁɟɢɡɞɚɧɢɧɚɬɨɦɦɟɫɬɭ
ɮɨɪɦɢɪɚɧɚɫɭɞɜɚɦɚɥɚʁɟɡɟɪɚɩɨɜɪɲɢɧɟɢKDɢɞɭɛɢɧɟP

Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟɤɭɥɬɭɪɟɢɤɥɚɫɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɉɨɜɨʂɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬ ɢ ɛɥɢɡɢɧɚ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ ɬɪɠɢɲɬɚ
ɱɢɧɟɧɚʁɜɟʄɢɞɟɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɨɝɨɞɧɢɦɡɚ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɭɢɪɚɡɧɨɜɪɫɧɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ

Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɝɟɨɞɟɬɫɤɢ ɡɚɜɨɞ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ  ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɭʁɟ  ɯɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ  ɫɥɟɞɟʄɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɤɭɥɬɭɪɚɢɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯɤɥɚɫɚ Ɍɚɛɟɥɚ 
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ɍɤɭɩɧɨ

ȵɢɜɟ
ȼɪɬɨɜɢ
ȼɨʄʃɚɰɢ
ȼɢɧɨɝɪɚɞɢ
Ʌɢɜɚɞɟ
ɈȻɊȺȾɂȼɈ
ɁȿɆȴɂɒɌȿ
ɉɚɲʃɚɰɢ
Ɍɪɫɬɢɰɢɦɨɱɜ
ɉɈȴɁȿɆȴ

ɂɡɜɨɪ ɊȽɁ  Ʉɚɬɚɫɬɚɪ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɡɚ  ɩɪɟɭɡɟɬɨ ɢɡ Ƚɨɞɢɲʃɟɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɋɥ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
 ɢɨɛɪɚɱɭɧɚɭɬɨɪD



Ɉɛɪɚɞɢɜɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɱɢɧɟ  ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɩɪɨɫɬɢɪɭ ɫɟ ɧɚ 
ɯɟɤɬɚɪɚ Ȼɥɢɡɭ ɩɟɬɢɧɟ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ   ʁɟ ɩɪɜɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɤɥɚɫɟ
ʁɟɬɪɟʄɟɢɱɟɬɜɪɬɟɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟɤɥɚɫɟɚʁɟɩɟɬɟɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟɤɥɚɫɟɲɬɨɭɤɭɩɧɨ
ɱɢɧɢɨɛɪɚɞɢɜɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ⱦɢɧɚɦɢɱɤɚɨɛɟɥɟɠʁɚɧɚɱɢɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɪɟɞɨɜɧɢɯɝɨɞɢɲʃɢɯɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɊɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɡɚɜɨɞɚɡɚɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɫɦɚʃɟɧɟ ɫɭ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ
ɨɪɚɧɢɰɚɦɚɢɛɚɲɬɚɦɚɡɚɯɚ  ɜɢɧɨɝɪɚɞɢɦɚɡɚɯɚ  ɥɢɜɚɞɚɦɚɡɚ
ɯɚ  ɢɩɚɲʃɚɰɢɦɚɡɚɯɚ  ɋɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɩɨɜɟʄɚɧɟɫɭɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɩɨɞɜɨʄʃɚɰɢɦɚɡɚɯɚ  ɢɩɨɜɪɲɢɧɟɩɨɞɪɢɛʃɚɰɢɦɚɬɪɫɬɢɰɢɦɚɢɛɚɪɚɦɚɡɚ
 ɯɚ   Ɂɛɢɪɧɨ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɭ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨ ʁɟ ɫɦɚʃɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɡɚɯɚ   Ɍɚɛɟɥɚ 

ɌɚɛɟɥɚȾɢɧɚɦɢɱɤɚɨɛɟɥɟɠʁɚɧɚɱɢɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ɉɪɚɧɢɰɟɢɛɚɲɬɟ
Ɉɞɬɨɝɚ
ȼɨʄʃɚɰɢ ȼɢɧɨɝɪɚɞɢ Ʌɢɜɚɞɟ
ɍɤɭɩɧɨ
ɂɧɞ
ɉɨɜ Ʉɪɦɧɨ
ɀɢɬɚ
ɛɢʂɟ
ɛɢʂɟ
ɛɢʂɟ
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ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɛɢɬɪɟɛɚɥɨɞɚɫɟ
ɨɞɜɢʁɚɭɩɪɚɜɰɭɫɦɚʃɟʃɚɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞɠɢɬɢɦɚɪɚɞɢɩɨɜɟʄɚʃɚɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞɩɥɚɧɬɚɠɧɢɦ
ɜɨʄʃɚɰɢɦɚɢɜɢɧɨɝɪɚɞɢɦɚɢɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚʃɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɩɨɜɪʄɚɢɤɪɦɧɨɝɛɢʂɚɩɨɫɟɛɧɨɭ


 Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ    ɞɪ ɡɚɤɨɧ  ɢ  
ɡɚɛɪɚʃɭʁɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɪɜɟ ɞɪɭɝɟ ɬɪɟʄɟ ɱɟɬɜɪɬɟ ɢ ɩɟɬɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ
ɤɥɚɫɟ ɭ ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɫɜɪɯɟ ɨɫɢɦ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɭɡ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ
ɪɟɫɨɪɧɨɝɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɢɩɥɚʄɚʃɟɧɚɤɧɚɞɟɡɚɩɪɨɦɟɧɭɧɚɦɟɧɟ

Ɂɛɨɝɪɚɡɥɢɤɟɭɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɢɩɨɞɚɰɢɪɟɞɨɜɧɢɯɝɨɞɢɲʃɢɯɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɞɨɝɨɞɢɧɟɧɢɫɭɭɩɨɪɟɞɢɜɢɫɚ
ɩɨɞɚɰɢɦɚɉɨɩɢɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɩɨɞɚɰɢɦɚɪɟɞɨɜɧɢɯɝɨɞɢɲʃɢɯɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɧɚɤɨɧɉɨɩɢɫɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɜɢɞɭ ɦɟɻɭɭɫɟɜɚ ɤɚɨ ɢ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɭɜɨɻɟʃɚ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɩɪɚɤɫɢ ɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɜɨʄɚ ɝɪɨɠɻɚɢ ɜɢɧɚɇɚɜɟɞɟɧɟ ɢɡɦɟɧɟɭɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨʁɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɟɡɚɧɟ ɫɭ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɡɝɪɚɞʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ɉɞɪɠɢɜɨɦɤɨɪɢɲʄɟʃɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɞɨɩɪɢɧɟʄɟɢɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɤɥɚɞɧɢʁɢɯ
ɨɞɧɨɫɚɢɡɦɟɻɭɛɢʂɧɟɢɫɬɨɱɚɪɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ

ɇɟɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɨ ɡɚɭɡɢɦɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɫɜɪɯɟ ʁɟ
ɟɜɢɞɟɧɬɧɨ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɪɭɛɧɢɦ ɡɨɧɚɦɚ ɭɪɛɚɧɢɯ ɰɟɥɢɧɚ ɞɭɠ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɢ ɪɟɱɧɢɯ
ɬɨɤɨɜɚ ɇɚɦɟɧɫɤɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦ
ɟɮɢɤɚɫɧɢɯɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚɤɨɧɬɪɨɥɟɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯɢɩɪɨɫɬɨɪɧɨɩɥɚɧɫɤɢɯɦɟɪɚɡɚ
ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɩɪɟɤɨɦɟɪɧɨɝ ɡɚɭɡɢɦɚʃɚ ɩɥɨɞɧɢɯ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɫɜɪɯɟ ɋɥ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ   Ʉɪɟɢɪɚʃɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɡɟɦʂɢɲɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ
ɧɚɥɚɡɢɫɟɢɦɟɻɭɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɚɝɪɚɪɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ ɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋ 

Ʉɨɪɢɲʄɟɧɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ 
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɥɨɰɢɪɚɧɢɯɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɧɚɫɟʂɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɭɡɢɦɚ
ɯɚ ɭɤɭɩɧɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɢɱɢɧɟɝɚ Ɍɚɛɟɥɚ 
 ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟɤɨɪɢɲʄɟɧɨɢɧɟɤɨɪɢɲʄɟɧɨ
 ɲɭɦɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟ
 ɨɫɬɚɥɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɩɨɞ ɡɝɪɚɞɚɦɚ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɞɜɨɪɢɲɬɢɦɚ
ɜɪɬɨɜɢɦɚ ɢ ɬɪɚɜʃɚɰɢɦɚ ɪɢɛʃɚɰɢɦɚ ɬɪɫɬɢɰɢɦɚ ɛɚɪɚɦɚ ɤɚɦɟʃɚɪɨɦ ɧɟɩɥɨɞɧɢɦ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɩɟɲɱɚɪɚɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɧɟɩɨɞɨɛɧɢɦ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ 
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ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ ɤɨɪɢɲʄɟɧɨɢɧɟɤɨɪɢɲʄɟɧɨ ɩɪɨɫɬɢɪɟɫɟɧɚɯɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ 

Ʉɨɪɢɲʄɟɧɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɄɉɁ  ɡɚɭɡɢɦɚ  ɯɚ ɢ ɭ ɩɨɫɟɞɭ ʁɟ
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ɢɥɢ ɡɚɤɭɩɭ   ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɍɱɟɲʄɟ ɤɨɪɢɲʄɟɧɨɝ

 Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɤɚɬɚɫɬɪɚ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɦ ɩɚɪɰɟɥɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɩɚɪɥɨɝɭ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢɥɢ ɬɪɚʁɧɨ ɧɟ ɨɛɪɚɻɭʁɭ ɧɟ ɦɟʃɚ ɜɟʄ ɭɬɜɪɻɟɧɭ ɤɭɥɬɭɪɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɨɞɜɨʁɟɧɨ ɩɨɫɦɚɬɪɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɤɨɪɢɲʄɟɧɨɝ ɢ ɧɟɤɨɪɢɲʄɟɧɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ Ⱦɟɬɚʂɧɢʁɟ ɨ ɪɚɡɥɢɤɚɦɚ ɢɡɦɟɻɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟ
ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨɝ ɤɥɚɫɢɪɚʃɚ ɢ ɛɨɧɢɬɢɪɚʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟ ɩɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɜɢɞɟɬɢ ɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɡɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨ ɤɥɚɫɢɪɚʃɟ ɢ ɛɨɧɢɬɢɪɚʃɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ  ɢ
ɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɝɨɞɢɧɟɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɆɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɭɩɭɬɫɬɜɨɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɢɡɧɨɫɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ 

ɇɟɤɨɪɢɲʄɟɧɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟʁɟɭɩɨɫɟɞɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɢ
ɩɪɨɫɬɢɪɟ ɫɟ ɧɚ ɭɤɭɩɧɨ  ɯɚ  ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ  Ɉɜɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢɡ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ
ɇɟɤɨɪɢɲʄɟɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɫɟ ɦɨɠɟ ɜɪɚɬɢɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɨɛɪɚɞɟ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ɪɟɫɭɪɫɚ ɤɨʁɢɦ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ ɢɥɢ ɞɚɜɚʃɟɦ ɭ ɡɚɤɭɩ ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɭɡɪɨɤɟ ɧɟɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɨɜɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɢɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦɟɪɟɡɚʃɢɯɨɜɨɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ

Ʉɨɪɢɲʄɟɧɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟɱɢɧɟɫɥɟɞɟʄɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɌɚɛɟɥɚɭȺɧɟɤɫɭ 
 ɨɤɭʄɧɢɰɟɯɚ ɄɉɁ 
 ɨɪɚɧɢɰɟɢɛɚɲɬɟɯɚ  
 ɜɨʄʃɚɰɢ ɭɤʂɛɨɛɢɱɚɫɬɨɜɨʄɟ ±ɯɚ  ɜɢɧɨɝɪɚɞɢɯɚ  ɢ
ɨɫɬɚɥɢɫɬɚɥɧɢɡɚɫɚɞɢɯɚ  
 ɥɢɜɚɞɟɯɚ  ɢɩɚɲʃɚɰɢɯɚ  

Ɋɚɬɚɪɫɤɨɩɨɜɪɬɚɪɫɤɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɫɟ ɛɚɜɢ  ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɥɨɰɢɪɚɧɚ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ʌɢɩɟ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ
Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ Ⱦɨɛɪɢ Ⱦɨ ɋɤɨɛɚʂ ɢ ɋɚɪɚɨɪɰɢ ɪɚɫɩɨɥɚɠɭ ɫɚ ɛɥɢɡɭ ɞɜɟ ɬɪɟʄɢɧɟ ɭɤɭɩɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɪɚɧɢɰɚ ɢ ɛɚɲɬɚ ɍɱɟɲʄɟ ɨɪɚɧɢɰɚ ɢ ɛɚɲɬɚ ɭ ɤɨɪɢɲʄɟɧɨɦ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ
ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɩɪɟɥɚɡɢ  ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɒɚɥɢɧɚɰ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ Ʉɭɥɢɱ ɋɚɪɚɨɪɰɢ ɋɤɨɛɚʂ
ɅɭɝɚɜɱɢɧɚɅɢɩɟȼɪɚɧɨɜɨɆɚɥɚɄɪɫɧɚɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰɢɊɚɞɢɧɚɰ

ȼɨʄɚɪɫɬɜɨɦ ɫɟ ɛɚɜɢ  ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ
ɍɞɨɜɢɰɚɋɭɜɨɞɨɥɚȼɨɞʃɚɋɟɨɧɚȾɪɭɝɨɜɰɚɢɆɚɥɨɝɈɪɚɲʁɚɪɚɫɩɨɥɚɠɭɫɚɭɤɭɩɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɜɨʄʃɚɰɢɦɚ ɇɚʁɜɟʄɟ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɄɉɁ ɜɨʄʃɚɰɢ ɢɦɚʁɭ ɭ ɧɚɫɟʂɭ ɍɞɨɜɢɰɟ
 ɚ ɨɜɨɭɱɟɲʄɟ ʁɟ ɜɢɫɨɤɨ ɢɭɋɟɨɧɚɦɚ   ɋɭɜɨɞɨɥɭ   ɢ ȼɨɞʃɭ  
ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦɝɪɨɠɻɚɛɚɜɢɫɟɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɇɚʁɜɟʄɢɞɟɨɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞɜɢɧɨɝɪɚɞɢɦɚ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨɦ ɜɢɧɨɝɨɪʁɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɨɝɪɟʁɨɧɚ ɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋ ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɥɨɰɢɪɚɧɚɭ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ ɋɟɨɧɟ Ɇɚɥɨ Ɉɪɚɲʁɟ ɋɭɜɨɞɨɥ ɍɞɨɜɢɰɟ Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ ɢ ȼɪɛɨɜɚɰ
ɪɚɫɩɨɥɚɠɭɫɚɭɤɭɩɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞɜɢɧɨɜɨɦɥɨɡɨɦɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɇɚʁɜɟʄɟɭɱɟɲʄɟɭɤɨɪɢɲʄɟɧɨɦɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɡɟɦʂɢɲɬɭɜɢɧɨɝɪɚɞɢɢɦɚʁɭɭȻɚɞʂɟɜɢɰɢ
 ɚɜɢɫɨɤɨɭɱɟɲʄɟɛɟɥɟɠɟɢɭɋɟɨɧɚɦɚ  Ⱦɪɭɝɨɜɰɭ  ɢɉɟɬɪɢʁɟɜɭ  

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɆɢɯɚʁɥɨɜɰɚɅɭʃɟɜɰɚȾɪɭɝɨɜɰɚɆɚɥɨɝɈɪɚɲʁɚȾɨɛɪɨɝȾɨɥɚ
ɢ ɋɭɜɨɞɨɥɚ ɪɚɫɩɨɥɚɠɭ ɫɚ  ɭɤɭɩɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɥɢɜɚɞɚɦɚ ɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɫɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɧɚɫɟʂɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɫɚ ɭɤɭɩɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞ ɩɚɲʃɚɰɢɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɇɚʁɜɟʄɟ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɤɨɪɢɲʄɟɧɨɦ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɥɢɜɚɞɟ ɢ
ɩɚɲʃɚɰɢɢɦɚʁɭɭɧɚɫɟʂɭɋɦɟɞɟɪɟɜɨ  

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɡɟɦʂɢɲɧɢɯɩɨɫɟɞɚɢɭɪɟɻɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɪɟɦɚɜɟɥɢɱɢɧɢɡɟɦʂɢɲɧɨɝɩɨɫɟɞɚʁɟɫɥɟɞɟʄɚ

 ɉɪɟɦɚ ɩɪɨɰɟɧɚɦɚ ɉɋɋɋ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɜɨʄɚɪɚ Ɂɥɚɬɧɨ ɛɪɞɨ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɜɨʄɟɦ ɫɭ ɡɧɚɬɧɨ
ɜɟʄɟɨɞɩɨɜɪɲɢɧɚɭɬɜɪɻɟɧɢɯɉɨɩɢɫɨɦɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɝɨɞɢɧɟɂɧɬɟɪɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɂȿɉ  

 ɉɪɟɦɚ ɉɨɩɢɫɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨɦ ɜɢɧɨɝɨɪʁɭ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ  ɯɚ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ
ɂɜɚɧɢɲɟɜɢʄɢɨɫɬ 
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ɇɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ   ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ ɫɢɬɧɢɦ ɩɨɫɟɞɨɦ
ɦɚʃɢɦɨɞɯɚ ɚɨɜɢɩɨɫɟɞɢɱɢɧɟɄɉɁ
ɉɨɫɟɞɢɦɚ ɫɪɟɞʃɟ ɜɟɥɢɱɢɧɟ  ɯɚ  ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ  ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɨɜɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɱɢɧɢɄɉɁ
Ƚɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɫɚɤɪɭɩɧɢɦɩɨɫɟɞɢɦɚ ɜɟʄɢɦɨɞɯɚ ʁɟɫɜɟɝɚ ɨɞɬɨɝɚɫɚ
ɩɨɫɟɞɢɦɚɜɟʄɢɦɨɞɯɚ ɁɟɦʂɢɲɬɟɨɜɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɱɢɧɢɄɉɁ


ɇɚ ɧɢɜɨɭ ɝɪɚɞɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɱɢʁɟɦ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɫɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɩɪɢɩɚɞɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɭɱɟɲʄɟɤɪɭɩɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢɡɧɨɫɢɢɨɜɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɪɚɫɩɨɥɚɠɭɫɚɄɉɁɞɨɤ
ɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭʃɢɯɨɜɨɭɱɟɲʄɟɢɡɧɨɫɢ ɄɉɁ  Ɍɚɛɟɥɚ 

ɌɚɛɟɥɚȽɚɡɞɢɧɫɬɜɚɩɪɟɦɚɜɟɥɢɱɢɧɢɤɨɪɢɲʄɟɧɨɝɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
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ɂɡɜɨɪɊɁɋɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɄʃɢɝɚ,Ȼɟɨɝɪɚɞ



ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɄɉɁ ɩɨ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɡɧɨɫɢɯɚɢɫɚɫɬɨʁɢɫɟɨɞɨɞɜɨʁɟɧɢɯɞɟɥɨɜɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɟɨɞɯɚɇɚɧɢɜɨɭɝɪɚɞɚȻɟɨɝɪɚɞɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨɭɩɪɨɫɟɤɭɪɚɫɩɨɥɚɠɟɫɚɯɚ
ɄɉɁɭɨɞɜɨʁɟɧɚɞɟɥɚɩɨɜɪɲɢɧɟɯɚɚɧɚɧɢɜɨɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟɫɚɯɚɄɉɁɭɨɞɜɨʁɟɧɢɯ
ɞɟɥɨɜɚɩɪɨɫɟɱɧɟɜɟɥɢɱɢɧɟɨɞɯɚ

ɉɨɫɟɞɢɫɚɜɟɥɢɤɢɦɛɪɨʁɟɦɨɞɜɨʁɟɧɢɯɞɟɥɨɜɚɩɥɚɧɢɪɚɧɚɢɡɝɪɚɞʃɚɫɢɫɬɟɦɚɡɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ
ɢɥɨɲɟɫɬɚʃɟɩɨʂɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɫɭɪɚɡɥɨɡɢɡɚɧɚɫɬɚɜɚɤɩɪɨɰɟɫɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɟɡɟɦʂɢɲɬɚɄɨɦɚɫɚɰɢʁɚʁɟɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚɭɄɈɋɚɪɚɨɪɰɢɄɈɅɭɝɚɜɱɢɧɚɄɈɅɢɩɟ
ɢ ʁɟɞɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɭ ɄɈ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɧɚ ɨɤɨ  ɯɚ  ɚ ɧɚɫɬɚɜɚɤ ɪɚɞɨɜɚ ʁɟ ɭɫɥɨɜʂɟɧ
ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɦɩɨɬɪɟɛɧɢɯɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

ɍ Ƚɨɞɢɲʃɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɢ ɭɪɟɻɟʃɭ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɡɚɝɨɞɢɧɭ ɋɥɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɢɫɭɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ ɇɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ ɭɪɟɻɟʃɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɭɫɦɟɪɟɧʁɟɡɚɩɨɬɪɟɛɟɢɡɝɪɚɞʃɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚɫɢɫɬɟɦɚɡɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɢɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɫɭɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɢɡɚɭɪɟɻɟʃɟɚɬɚɪɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚɢɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɭɡɚɲɬɢɬɭ

Ⱥɬɚɪɫɤɢ ɩɭɬɟɜɢ ɫɭ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɨɲɬɟʄɟɧɢ ɚ ɢɦɚ ɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɭɡɭɪɩɚɰɢʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɢɤɨɪɢɫɧɢɤɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚȳɟɞɚɧɨɞɡɚɞɚɬɚɤɚɩɨʂɨɱɭɜɚɪɫɤɟɫɥɭɠɛɟ
ʁɟɡɚɲɬɢɬɚɚɬɚɪɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚɩɨɪɟɞɫɬɚɪɚʃɚɨɡɚɲɬɢɬɢɭɫɟɜɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɢ
ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɬɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢ ʃɟɧɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɭ Ɋɟɞɨɜɧɨ

ɇɚɧɢɜɨɭȿɍ  ɛɟɡɄɉɁʁɟɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɪɚɫɩɨɥɚɠɟɫɢɬɧɢɦɩɨɫɟɞɢɦɚ ɞɨɯɚ 
ɩɨɫɟɞɢɦɚɫɪɟɞʃɟɜɟɥɢɱɢɧɟ ɯɚ ɚɤɪɭɩɧɢɦɩɨɫɟɞɢɦɚ ɜɟʄɢɦɨɞɯɚɨɞɬɨɝɚʁɟɩɨɫɟɞɚɜɟʄɢɯ
ɨɞɯɚɄɉɁ ɉɪɨɫɟɱɧɚɜɟɥɢɱɢɧɚɄɉɁɩɨɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭɢɡɧɨɫɢɯɚ (XURVWDW 

ȼɢɲɟɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɚɢɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚɭɨɞɟʂɤɭɩɨɫɜɟʄɟɧɨɦɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝ ɩɪɢɫɬɭɩɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɩɚɪɰɟɥɚɦɚɢɡɚɯɬɟɜɚɡɧɚɱɚʁɧɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɭɥɚɝɚʃɚ Ɍɚɛɟɥɚ 


Ɍɚɛɟɥɚ  Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɭɪɟɻɟʃɚ ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɝɨɞɢɧɚ
Ⱦɭɠɢɧɚ
ɦ 


ɍɪɟɻɟʃHɚɬɚɪɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚɭɝɨɞ
ɍɪɟɻɟʃHɚɬɚɪɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚɭɝɨɞ
ɍɪɟɻɟʃHɚɬɚɪɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚɭɝɨɞ
ɍɪɟɻɟʃHɚɬɚɪɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚɭɝɨɞ
ɍɄɍɉɇɈ
ɂɡɜɨɪɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɆ  








ɍɤɭɩɧɨ
ɞɢɧɚɪɚ 







ɍɥɨɠɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɭɪɟɻɟʃɟɚɬɚɪɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚ
Ȼɭʇɟɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ɉɞɦɟɫɧɨɝɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
Ɉɞɨɫɬɚɥɢɯ
ɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɩɪɢɯɨɞɚɛɭʇɟɬɚ













ɍɱɟɲʄɟ
ɆɉɁɀɋ










ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɦɟɪɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɟ ɭɫɦɟɪɚɜɚʁɭ ɢ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɢ
ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɋɢɫɬɟɦ ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɱɢɧɢ  ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɟ
ɫɥɭɠɛɟ ʁɟ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɜɨʄɚɪɚ ɱɢʁɢ ɡɚɫɚɞɢ ɧɢɫɭ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢ
ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɢɦɦɪɟɠɚɦɚ

ɍɝɨɞɢɧɢʁɟɡɚɨɜɭɧɚɦɟɧɭɪɟɡɟɪɜɢɫɚɧɨɬɪɢɦɢɥɢɨɧɚɞɢɧɚɪɚɭȽɨɞɢɲʃɟɦɩɪɨɝɪɚɦɭ
ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɢ ɭɪɟɻɟʃɭ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɢ
ɩɟɬɦɢɥɢɨɧɚɞɢɧɚɪɚɭɉɪɨɝɪɚɦɭɦɟɪɚɩɨɞɪɲɤɟɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɢ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɝɨɞɢɧɭ ɋɥɥɢɫɬɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ 

ɉɪɟɦɚ ɂɡɜɟɲɬɚʁɭ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɦɟɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɝɨɞɢɧɭ Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɡɚɧɚɛɚɜɤɭ
ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɢɯ ɪɚɤɟɬɚ ʁɟ ɭɬɪɨɲɟɧɨ  ɞɢɧɚɪɚ ɪɚɤɟɬɟ ɫɭ ɞɨɧɢɪɚɧɟ Ɉɞɫɟɤɭ ɡɚ
ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ Ɇɍɉɚ Ɋɋ ɨɞ ɤɨɝɚ ʁɟ ɞɨɛɢʁɟɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɚ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɡɚ ʃɢɯɨɜɭ
ɧɚɛɚɜɤɭ 

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɡɟɦʂɢɲɬɟɩɨɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɢɡɚɤɭɩɭ


ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɧɚɫɟʂɚ  ɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɞɨɦɢɧɢɪɚɡɟɦʂɢɲɬɟɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ  ɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɱɢɧɢɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɭɡɚɤɭɩɭ ɡɟɦʂɢɲɬɟɭɡɟɬɨɭɡɚɤɭɩɭɦɚʃɟɧɨɡɚɡɟɦʂɢɲɬɟɞɚɬɨɭɡɚɤɭɩ 

ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɪɢɲʄɟɧɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɱɟɲʄɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ
ɢɡɧɨɫɢɚɩɪɟɨɫɬɚɥɢɯʁɟɡɟɦʂɢɲɬɟɭɡɚɤɭɩɭ

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ Ƚɨɞɢɲʃɟɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɢ ɭɪɟɻɟʃɭ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɋɥ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ   ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ  ɯɟɤɬɚɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ
ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ  ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚ ɞɚɜɚʃɚ ɭ ɡɚɤɭɩ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɞɚɜɚʃɚɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɛɟɡɧɚɤɧɚɞɟɡɟɦʂɢɲɬɚɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢ
 ɞɚɬɨɭɡɚɤɭɩɯɚɨɜɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɟ
 ɞɚɬɨɭɡɚɤɭɩɯɚɚɯɚɞɚɬɨɧɚɛɟɫɩɥɚɬɧɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟɡɚɩɟɪɢɨɞ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

 ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɞɚɜɚʃɟɭɡɚɤɭɩɯɚɭɝɨɞɢɧɢ


ɉɪɟɦɚɁɚɤɨɧɭɨɢɡɦɟɧɚɦɚɢɞɨɩɭɧɚɦɚɁɚɤɨɧɚɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɡɟɦʂɢɲɬɭ ɋɥɝɥɚɫɧɢɤ
Ɋɋ   ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɫɟ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɭ ɡɚɤɭɩ
ɮɢɡɢɱɤɨɦɨɞɧɨɫɧɨɩɪɚɜɧɨɦɥɢɰɭɡɚɩɟɪɢɨɞɤɨʁɢɧɟɦɨɠɟɛɢɬɢɤɪɚʄɢɨɞʁɟɞɧɟɝɨɞɢɧɟɧɢɬɢ
ɞɭɠɢɨɞɝɨɞɢɧɚɚɡɚɪɢɛʃɚɤɟɢɜɢɧɨɝɪɚɞɟɝɨɞɢɧɚ

Ȼɟɫɩɥɚɬɧɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɤɨʁɟ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ
ɢɡɞɚɬɨ ɧɚʁɦɚʃɟ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɚɝɪɨɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɩɪɟɞɦɟɬ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ʁɟ
ɧɨɜɚ ɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ
ɫɦɚʃɟʃɟɭɡɭɪɩɚɰɢʁɚ

Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ʁɟ ɢ
ɩɪɚɜɨ ɩɪɜɟɧɫɬɜɚ ɡɚɤɭɩɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɦɚ
ɩɪɚɜɧɢɦɥɢɰɢɦɚɩɪɟɰɢɡɢɪɚɧɚɫɭɩɪɚɜɢɥɚɩɪɟɱɟɝɡɚɤɭɩɚɞɪɠɚɜɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɢɨɦɨɝɭʄɟɧɚ
ʃɟɝɨɜɚ ɤɭɩɨɜɢɧɚ ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɥɢɰɢɦɚ  ɢɦɚɨɰɢɦɚ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɪɠɚɜʂɚɧɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɭ ɫɜɨʁɢɧɢ ɢɦɚʁɭ ɧɚʁɜɢɲɟ ɞɨ  ɯɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ Ɍɢɦɟ ʁɟ ɩɨɫɩɟɲɟɧɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ ɢ ɪɚɫɬ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ ɢ ɭɤɪɭɩʃɚɜɚʃɟ ɩɨɫɟɞɚ ɢ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɢɯɨɞɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɨɞ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɭɡ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɤɚɨɞɨɛɪɚɨɞɨɩɲɬɟɝɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚɊɟɩɭɛɥɢɤɭɋɪɛɢʁɭ

ɒɭɦɫɤɢɮɨɧɞɢɥɨɜɧɢɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ

ɒɭɦɫɤɢɮɨɧɞɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɊɁɋɭɝɨɞɢɧɢɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞɲɭɦɚɦɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɢɡɧɨɫɢɥɚʁɟɯɚɲɬɨʁɟɧɢɠɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɝɨɞɢɧɭɡɚ Ɍɚɛɟɥɚ Ɉɜɚʁɩɚɞ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɭɫɥɨɜʂɟɧʁɟɫɦɚʃɟʃɟɦɭɫɟɤɬɨɪɭɞɪɠɚɜɧɨɝɜɥɚɫɧɢɲɬɜɚ ɧɚɩɪɢɜɚɬɧɨɦʁɟɞɨɲɥɨ
ɞɨɩɨɪɚɫɬɚɩɨɜɪɲɢɧɟ ɫɨɛɡɢɪɨɦɞɚʁɟɭɬɨɦɩɟɪɢɨɞɭɞɨɲɥɨɞɨɜɪDʄɚʃɚɰɪɤɜɟɧɟɢɦɨɜɢɧɟ
Ȼɪɚɧɢɱɟɜɫɤɨʁɟɩɚɪɯɢʁɢ


Ɍɚɛɟɥɚɉɨɜɪɲɢɧɟɩɨɞɲɭɦɚɦɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ





Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚɭɤɭɩɧɨ






 ɉɪɢɜɚɬɧɨɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ




 Ⱦɪɠɚɜɧɨɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ
ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɚɨɛɥɚɫɬɭɤɭɩɧɨ






 ɉɪɢɜɚɬɧɨɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ




 Ⱦɪɠɚɜɧɨɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨɭɤɭɩɧɨ






 ɉɪɢɜɚɬɧɨɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ




 Ⱦɪɠɚɜɧɨɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ
ɊɁɋɩɪɢɤɭɩʂɚ ɩɨɞɚɬɤɟɨɞȳɉɋɪɛɢʁɚɲɭɦɟ ɡɚɞɪɠɚɜɧɟɢɩɪɢɜɚɬɧɟɲɭɦɟ ɢɨɞɞɪɭɝɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚɤɨʁɚɝɚɡɞɭʁɭɲɭɦɚɦɚ
ɞɪɠɚɜɧɢɫɟɤɬɨɪ 
ɂɡɜɨɪȻɚɡɚɩɨɞɚɬɚɤɚɊɁɋ




 ɉɪɟɦɚ ɢɫɬɨɦ ɢɡɜɨɪɭ ɋɥ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ    ɯɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɧɢʁɟ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨɡɚɤɭɩɨɦɢɥɢɞɚɜɚʃɟɦɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɛɟɡɧɚɤɧɚɞɟɚɤɚɨɪɚɡɥɨɝɢɡɭɡɢɦɚʃɚɧɚɜɨɞɢɫɟɧɟɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɪɚɜɨɫɧɚɠɧɢɯɪɟɲɟʃɚɭɤɚɬɚɫɬɪɭɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɨɜɪɚʄɚʃɭɨɜɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɩɨɁɚɤɨɧɭɨɧɚɱɢɧɭɢɭɫɥɨɜɢɦɚ
ɩɪɢɡɧɚɜɚʃɚ ɩɪɚɜɚ ɢ ɜɪɚʄɚʃɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɲɥɨ ɭ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɫɜɨʁɢɧɭ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɧɨɝ ɮɨɧɞɚ ɢ ɤɨɧɮɢɫɤɚɰɢʁɨɦ ɡɛɨɝ ɧɟɢɡɜɪɲɟɧɢɯ ɨɛɚɜɟɡɚ ɢɡ ɨɛɚɜɟɡɧɨɝ ɨɬɤɭɩɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ   ɢ   ɇɟ ɬɪɟɛɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚɬɢ ɞɚ ɛɟɡ ɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɨɝ
ɚɠɭɪɢɪɚʃɚɩɨɞɚɬɚɤɚɤɚɬɚɫɬɪɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɧɢʁɟɦɨɝɭʄɟɟɮɢɤɚɫɧɨɭɩɪɚɜʂɚɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɡɟɦʂɢɲɬɟɦ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɲɭɦɚɦɚ ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɨ ɚ ɫɜɟ ɲɭɦɟ ɭ
ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɭ ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ɍɚɛɟɥɚ ɉɨɜɪɲɢɧɟɩɨɞɲɭɦɚɦɚɭɞɪɠɚɜɧɨɦɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɫɭɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɒɭɦɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟÄɉɨɠɚɪɟɜɚɰ³ɭɨɤɜɢɪɭɒɭɦɫɤɨɝɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚÄɋɟɜɟɪɧɢɄɭɱɚʁ³Ʉɭɱɟɜɨɨɞɧɨɫɧɨ
ȳɉ Äɋɪɛɢʁɚɲɭɦɟ³ KWWSZZZVUELMDVXPHUVGHORYLKWPO  ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɢɯ ɲɭɦɚ ɨɫɢɦ
ɩɥɚɧɫɤɟ ɫɟɱɟ ɢ ɟɤɫɩɨɚɬɚɰɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɫɭ ɨɛɧɨɜɟ ɢ ɩɨɞɦɥɚɻɢɜɚʃɟ ɲɭɦɫɤɨɝ ɮɨɧɞɚ
ɨɞɧɨɫɧɨɚɤɰɢʁɟɩɨɲɭɦʂɚɜɚʃɚ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɲɭɦɫɤɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚɭɡɢɦɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɨɞ  ɯɚ ɲɬɨ ʁɟ  ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢɡɧɚɬɧɨɧɢɠɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɩɪɨɫɟɤ
  Ɇɨɝɭ ɫɟ ɭɨɱɢɬɢ ɜɚɪɢɪɚʃɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɢɫɭɫɬɜɚ ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨ
ɧɚɫɟʂɢɦɚɇɚʁɜɟʄɭɩɨɜɪɲɢɧɭɲɭɦɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɡɟɦʂɢɲɬɟɢɦɚʁɭɧɚɫɟʂɚ
ɋɟɨɧɟ   ɢ Ɇɚɥɨ Ɉɪɚɲʁɟ   ɚ ɧɚʁɦɚʃɭ ɝɪɚɞɫɤɨ ɧɚɫɟʂɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɡɚɬɢɦ
ɋɚɪɚɨɪɰɢɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ ɭɱɟɲʄɟɢɫɩɨɞ ɉɨɫɬɨʁɟʄɟɲɭɦɟɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɫɭɭɧɚʁɜɟʄɟɦ
ɩɪɨɰɟɧɬɭɲɭɦɟɬɨɩɨɥɟɢɜɪɛɟɚɨɫɢɦʃɢɯɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟɫɭɢɲɭɦɟʁɚɫɟɧɚɤɥɟɧɚɢɯɪɚɫɬɚ
ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɲɭɦɟ ɯɪɚɫɬɚ ɫɥɚɞɭɧɚ ɢ ɰɟɪɚ ɫɭ ɤɥɢɦɚɬɨɝɟɧɨɝ ɬɢɩɚ Ɉɛɧɨɜɚ ɲɭɦɚ ɢ
ɩɪɨɲɢɪɢɜɚʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɲɭɦɨɦ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɦɟɪɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɪɚ ɫɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɡ
ɪɚɡɥɨɝɚɩɨɛɨʂɲɚʃɚɨɩɲɬɢɯɭɫɥɨɜɚɠɢɜɨɬɚɭɨɜɨɦɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɭɫɦɟɪɟɧɨɦɝɪɚɞɭ

Ʌɨɜɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɫɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ ɉɨɫɬɨʁɟ ɬɪɢ ɥɨɜɚɱɤɚ
ɞɪɭɲɬɜɚ Ʌɨɜɚɱɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ Ʌɨɜɚɱɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɒɭɦɚɞɢʁɚȾɪɭɝɨɜɚɰ ɢ
Ʌɨɜɚɱɤɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɉɨɦɨɪɚɜʂɟɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɋɜɚ ɬɪɢ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɥɨɜɚɱɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ Ʌɨɜɧɨɝ ɫɚɜɟɡɚ ɋɪɛɢʁɟ  9, ɥɨɜɧɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ Äɉɨɞɭɧɚɜʂɟ³
KWWSZZZHNROVVFRPSRGXQDYOMHKWP 

Ʌɨɜɚɱɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ ɥɨɜɢɲɬɟɦ ÄɊɚʂɚ³ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ 
ɯɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɟ ɥɨɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɚɭɡɢɦɚʁɭ  ɯɚ Ɉɞ ɞɢɜʂɚɱɢ ɤɨʁH ɫɟ ɫɬɚɥɧɨ ɧɚ
ɨɜɨɦ ɥɨɜɢɲɬɭ ɭɡɝɚʁɚ ɩɪɢɫɭɬɧɟ ɫɭ ɫɪɧɚ &DSUHROXV FDSUHROXV  ɞɢɜʂɢ ɡɟɰ /HSXV
HXURSDHXV  ɮɚɡɚɧ 3KDVLDQXV FROFKLFXV  ɢ ɩɨʂɫɤɚ ʁɚɪɟɛɢɰɚ 3HUGL[ SHUGL[  ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɩɨɫɟɞɭʁɟ ʁɟɞɚɧ ɥɨɜɚɱɤɢ ɞɨɦ ɢ ɢɦɚ ɚɤɬɢɜɧɢɯ  ɱɥɚɧɨɜɚ Ɋɚɡɜɢʁɟɧ ʁɟ ɥɨɜɧɢ ɬɭɪɢɡɚɦ ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɤɨɝɚ ɫɟ ɢɡɞɜɚʁɚ ɥɟɬʃɢ ɥɨɜ ɩɟɪɧɚɬɟ ɞɢɜʂɚɱɢ ɩɪɟɩɟɥɢɰɟ ɝɪɥɢɰɟ ɢ ɝɨɥɭɛ
ɝɪɢɜʃɚɲ ɢʁɟɫɟʃɢɥɨɜɩɚɬɤɟɝɥɭɜɚɪɟ KWWSZZZHNROVVFRP/8VPHGHUHYRKWP 

ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɧɚɫɟʂɚ Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ ɚɤɬɢɜɧɨ ʁɟ ɥɨɜɚɱɤɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ Äɒɭɦɚɞɢʁɚ³ ɤɨʁɟ ɝɚɡɞɭʁɟ
ɥɨɜɢɲɬɟɦÄȼɨɞɢɰɟ³ɧɚɩɨɜɪɲɢɧɢɨɞɯɚɩɪɢɱɟɦɭɫɭɥɨɜɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɯɚ
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɫɬɚɥɧɨ ɝɚʁɟɧɟ ɜɪɫɬɟ ɞɢɜʂɚɱɢ ɫɭ ɫɪɧɚ ɡɟɰ ɮɚɡɚɧ ɢ ɩɨʂɫɤɚ
ʁɚɪɟɛɢɰɚ ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɛɪɨʁɢ  ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɬɪɢ
ɥɨɜɚɱɤɚɞɨɦɚɅɨɜɧɢɬɭɪɢɡɚɦɧɢʁɟɪɚɡɜɢʁɟɧ KWWSZZZHNROVVFRP/8GUXJRYDFKWP 

Ʌɨɜɚɱɤɨɭɞɪɭɠɟʃɟ ɉɨɦɨɪɚɜʂɟ ɢɦɚ ɫɟɞɢɲɬɟɭ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɢ Ɉɜɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ
ɥɨɜɢɲɬɟɦ Äȳɟɡɚɜɚ³ ɤɨʁɟ ɡɚɭɡɢɦɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɨɞ   ɯɚ ɨɞ ɱɟɝɚ ɥɨɜɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɞɟɨɨɞɯɚɇɚɨɜɨɦɥɨɜɢɲɬɭɫɬɚɥɧɨɝɚʁɟɧɟɜɪɫɬɟɞɢɜʂɚɱɢɫɭɫɪɧɚɡɟɰ
ɮɚɡɚɧ ɢ ɩɨʂɫɤɚ ʁɚɪɟɛɢɰɚ ɍ ɨɜɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɭɱɥɚʃɟɧɨ ʁɟ  ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ʁɟɞɚɧ ɥɨɜɚɱɤɢ ɞɨɦ Ʌɨɜɧɢ ɬɭɪɢɡɚɦ ɧɢʁɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧ
KWWSZZZHNROVVFRP/8RVLSDRQLFDKWP 

ɉɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞɲɭɦɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɨɜɪɲɢɧɭɩɨɞɲɭɦɫɤɢɦɫɬɚɛɥɢɦɚɢɲɭɦɫɤɢɦɝɪɦʂɟɦɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ
ɡɚɫɚɞɟɬɨɩɨɥɚɭɧɭɬɚɪɢɥɢɢɡɜɚɧɲɭɦɟɪɚɫɚɞɧɢɤɟɲɭɦɫɤɢɯɫɬɚɛɚɥɚɡɚɜɥɚɫɬɢɬɟɩɨɬɪɟɛɟɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɭɧɭɬɚɪ
ɲɭɦɚɡɚɲɬɢɬɧɟɩɨʁɚɫɟɜɟɤɚɨɢɲɭɦɫɤɭɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɲɭɦɫɤɟɩɭɬɟɜɟɫɤɥɚɞɢɲɬɚɞɪɜɧɟɝɪɚɻɟɢɫɥ 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɭɩɭɬɫɬɜɨɉɨɩɢɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɛɪɢɝɭ ɨ ɞɢɜʂɚɱɢ ɢ ɨɞɫɬɪɟɥɭ ɫɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɥɚɧɨɜɢɦɚ ɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɚɜɟ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɢ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɯɩɪɨɩɢɫɚɢɁɚɤɨɧɚɨɞɢɜʂɚɱɢɢɥɨɜɫɬɜɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪRM 

Ɇɢɧɟɪɚɥɧɢɪɟɫɭɪɫɢɢɨɛɧɨɜʂɢɜɢɢɡɜɨɪɢɟɧɟɪɝɢʁɟ

Ɇɢɧɟɪɚɥɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚɫɭɧɚɥɚɡɢɲɬɚɝɥɢɧɟɲʂɭɧɤɚɢɩɟɫɤɚɊɟɡɟɪɜɟɲʂɭɧɤɚɢɩɟɫɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ʁɟɞɧɨɨɞɧɚʁɜɟʄɢɯɥɟɠɢɲɬɚɭɨɜɨɦɞɟɥɭɋɪɛɢʁɟȿɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɚɲʂɭɧɤɚɢɩɟɫɤɚɜɪɲɢɫɟɢɡ
ɚɥɭɜɢʁɚɥɧɢɯ ɧɚɧɨɫɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɪɟɤɟ ȼɟɥɢɤɟ Ɇɨɪɚɜɟ ɝɞɟ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɞɟɛʂɢɧɚ ɧɚɫɥɚɝɚ ɨɜɢɯ
ɦɢɧɟɪɚɥɚ ɢɡɧɨɫɢ ɨɤɨ  ɦɟɬɚɪɚ ɉɨɪɟɞ ɨɜɢɯ ɦɢɧɟɪɚɥɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɧɚɥɚɡɢɲɬɚ
ɧɢɫɤɨɤɚɥɨɪɢɱɧɨɝ ɭɝʂɚ ɤɚɨ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɤɚɦɟɧɚ ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɧɟɨɛɧɨɜʂɢɜɟɩɪɢɪɨɞɧɟɪɟɫɭɪɫɟɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɢɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɪɟɫɭɪɫɚɦɨɪɚɫɟ
ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɭɡɩɨɲɬɨɜɚʃɟɩɪɢɧɰɢɩɚɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ

Ɉɛɧɨɜʂɢɜɢ ɢɡɜɨɪɢ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɭɤɭɩɧɟ ɞɨɦɚʄɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɩɪɢɦɚɪɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟɡɚɝɨɞɢɧɭɨɛɧɨɜʂɢɜɢɢɡɜɨɪɢɟɧɟɪɝɢʁɟ Ɉɂȿ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭɫɚ
ɍɨɜɨʁɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚʁɜɟʄɟʁɟɭɱɟɲʄɟɱɜɪɫɬɟɛɢɨɦɚɫɟɡɚɬɢɦɯɢɞɪɨɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ
ɞɨɤ ɛɢɨɝɚɫ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɜɟɬɪɚ ɫɭɧɰɚ ɢ ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɫɚ ɦɚʃɟ ɨɞ 
ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ 

, Ȼɢɨɦɚɫɚɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ ɟɧɟɪɝɢʁɟɛɢɨɦɚɫɟ ɤɨʁɢ ɫɟɦɨɝɭ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɢɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɥɟɠɟ ɭ ɠɟɬɜɟɧɢɦ ɨɫɬɚɰɢɦɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ ɩɲɟɧɢɱɧɚ ɫɥɚɦɚ
ɤɭɤɭɪɭɡɨɜɢɧɚɨɫɬɚɰɢɨɞɪɟɡɢɞɛɟɜɨʄɚɤɚɢɞɪ ɨɫɬɚɰɢɦɚɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚ ɫɬɚʁʃɚɤɢ
ɞɪ ɨɪɝɚɧɫɤɨɦɞɟɥɭɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝɨɬɩɚɞɚɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɨɞɪɟɻɟɧɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɤɭɥɬɭɪɚ
ɭʂɚɧɚɪɟɩɢɰɚɫɨʁɚɫɭɧɰɨɤɪɟɬɢɬɞ 

ɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɛɢɨɦɚɫɟ ɢɡ ɪɚɬɚɪɫɤɟ ɢ ɜɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɤɚɨ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝ ɢɡɜɨɪɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɫɭ ɭ
ɬɚɛɟɥɚɦɚɢ

Ɍɚɛɟɥɚɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢɛɢɨɦɚɫɟɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɨɪɟɤɥɨɦɢɡɪɚɬɚɪɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ

Ƚɚʁɟɧɚɤɭɥɬɭɪɚ
ɉɲɟɧɢɰɚ
Ʉɭɤɭɪɭɡ
ȳɟɱɚɦ

Ɂɚɫɟʁɚɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɯɚ




ɉɪɨɫɟɱɧɢɩɪɢɧɨɫ
ɬɯɚ 




ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɬ 




Ɉɞɧɨɫ
ɡɪɧɨɛɢɨɦɚɫɚ




Ȼɢɨɦɚɫɚɭɤɭɩɧɨ
ɬ 




ɋɭɧɰɨɤɪɟɬ




ɍʂɚɧɚɪɟɩɢɰɚ




ɋɨʁɚ




ɍɄɍɉɇɈ ɬ 
ɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɉɨɞɚɰɢɊɁɋɡɚɩɲɟɧɢɰɭɤɭɤɭɪɭɡɢɫɭɧɰɨɤɪɟɬɉɨɞɚɰɢɉɋɋɋÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ɡɚʁɟɱɚɦɭʂɚɧɭɪɟɩɢɰɭɢɫɨʁɭ
ɂɡɜɨɪȻɢɨɦɚɫɚɤɚɨɛɢɨɝɨɪɢɜɨɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɮɚɤɭɥɬɟɬɇɨɜɢɋɚɞ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɬ ɢɨɞɧɨɫɚɡɪɧɨɛɢɨɦɚɫɚɡɚɞɚɬɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɤɭɥɬɭɪɭ
ɂɡɜɨɪɈɛɪɚɱɭɧɚɭɬɨɪɚɂȿɉȻɟɨɝɪɚɞ









 ɉɨɬɪɨɲʃɚɱɜɪɫɬɟɛɢɨɦɚɫɟɞɨɦɢɧɢɪɚɚɨɞɜɢʁɚɫɟɭɝɥɚɜɧɨɦɭɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɢɦɚɡɚɝɪɟʁɚʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɇɚɢɦɟ
ɱɜɪɫɬɚɛɢɨɦɚɫɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɚɨɝɪɟɜɧɢɦɞɪɜɟɬɨɦɛɪɢɤɟɬɢɦɚɢɩɟɥɟɬɢɦɚʁɟɧɚʁɱɟɲʄɢɜɢɞɤɨɪɢɲʄɟʃɚɛɢɨɦɚɫɟ
ɭ ɋɪɛɢʁɢ Ɂɚ ɞɨɛɢʁɚʃɟ ɛɪɢɤɟɬɚ ɢ ɩɟɥɟɬɚ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɞɪɜɧɢ ɨɫɬɚɰɢ ɫɥɚɦɚ ɨɞ ɠɢɬɚɪɢɰɚ ɢ ɭʂɚɪɢɰɚ
ɤɨɲɬɢɰɟɢʂɭɫɤɟɜɨʄɚɝɪɚɧɟɨɞɨɪɟɡɚɧɢɯɫɬɚɛɚɥɚɜɨʄɚɤɚɢɜɢɧɨɜɟɥɨɡɟɢɞɪ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɍɤɭɩɧɚ ɩɪɨɰɟʃɟɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɛɢɨɦɚɫɟ ɢɡ ɪɚɬɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢɡɧɨɫɢ  ɬ ɧɚ
ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɬɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɞ ɞɚɬɟ
ɤɨɥɢɱɢɧɟɨɤɨóɤɨɪɢɫɬɢɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɟɧɟɪɝɢʁɟɚɞɚɫɟɨɫɬɚɬɚɤɤɨɪɢɫɬɢɭɞɪɭɝɟɫɜɪɯɟ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɩɥɨɞɧɨɫɬɢɡɟɦʂɲɢɬɚɡɚɨɪɚɜɚʃɟɦɛɢɨɦɚɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɫɬɨɱɧɟɯɪɚɧɟɪɚɡɧɢ
ɜɢɞɨɜɢɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɢɫɥ 

ɋɨɛɡɢɪɨɦɧɚɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬɜɨʄɚɪɫɤɟɢɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɩɨɫɬɨʁɢɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɞɚɫɟɨɫɬɚɰɢɢɡɨɜɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɤɨɪɢɫɬɢɬɟɤɚɨɛɢɨɦɚɫɚɡɚɞɨɛɢʁɚʃɟ
ɟɧɟɪɝɢʁɟɍɤɭɩɧɚɩɪɨɰɟʃɟɧɚɤɨɥɢɱɢɧɚɛɢɨɦɚɫɟɢɡɜɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɢɡɧɨɫɢ ɬɧɚɝɨɞɢɲʃɟɦɧɢɜɨɭ Ɍɚɛɟɥɚ ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɫɭɩɨɤɚɡɚɥɚɞɚɫɟɤɨɞ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɨɪɬɢ ɜɢɧɨɜɟ ɥɨɡɟ ɧɚɤɨɧ ɨɪɟɡɢɜɚʃɚ ɦɨɠɟ ɞɨɛɢɬɢ ɢɡɦɟɻɭ  ɢ 
ɤɢɥɨɝɪɚɦɚ ɝɪɚʃɟɜɢɧɟ ɩɨ ɯɟɤɬɚɪɭ ɇɨɜɚɤɨɜɢʄ ȭɟɜɢʄ   Ɉɫɬɚɰɢ ɨɞ ɜɨʄɚɪɫɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɢ ɫɭ ɝɪɚʃɟɜɢɧɨɦ ɤɚɨ ɢ ɤɨɲɬɢɰɚɦɚ ɢ ʂɭɫɤɚɦɚ ɜɨʄɧɢɯ ɜɪɫɬɚ
ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɫɬɚɬɤɟ ɨɞ ɩɪɟɪɚɞɟ ɜɨʄɚ ȭɟɜɢʄ ɟɬ ɚɥ   Ɉɜɢ ɨɫɬɚɰɢ ɦɨɝɭ ɫɟ
ɫɚɤɭɩɢɬɢɢɫɤɥɚɞɢɲɬɢɬɢɡɚɞɨɛɢʁɚʃɟɛɪɢɤɟɬɚɢɩɟɥɟɬɚ

Ɍɚɛɟɥɚɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢɛɢɨɦɚɫɟɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɨɪɟɤɥɨɦɢɡɜɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɩɪɨɫɟɤ
Ƚɚʁɟɧɚ
ɤɭɥɬɭɪɚ
Ȼɪɟɫɤɜɚɢ
ɧɟɤɬɚɪɢɧɚ
ȳɚɛɭɤɚ
ɒʂɢɜɚ

ȼɢɲʃɚ
Ʉɚʁɫɢʁɚ
Ʉɪɭɲɤɚ
ȼɢɧɨɜɚɥɨɡɚ

Ɂɚɫɟʁɚɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɯɚ

ɉɪɨɫɟɱɧɢɩɪɢɧɨɫ
ɬɯɚ 

ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɬ

Ɉɞɧɨɫɦɚɫɟ
ɩɥɨɞɚɨɪɟɡɚɧɢɯɝɪɚɧɚ

Ȼɢɨɦɚɫɚ
ɭɤɭɩɧɨ ɬ 



















































ɍɄɍɉɇɈ ɬ 

 ɉɪɨɰɟɧɟ ɡɚɫɟʁɚɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɩɪɨɫɟɱɧɢɯ ɩɪɢɧɨɫɚ ɞɨɛɢʁɟɧɟ ɫɭ ɨɞ ɉɋɋɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ Ʉɨɥɚɪɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɜɨʄɚɪɚ
ÄɁɥɚɬɧɨɛɪɞɨ³ɍɞɨɜɢɰɟɢɜɨɞɟʄɢɯɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɜɨʄɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɂɡɜɨɪɋɬɭɞɢʁɚɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢɚɧɚɥɢɡɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚɛɢɨɦɚɫɟ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɬ ɢɨɞɧɨɫɚɦɚɫɟɩɥɨɞɚɨɪɟɡɚɧɢɯɝɪɚɧɚɡɚɞɚɬɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɤɭɥɬɭɪɭ
ɂɡɜɨɪɈɛɪɚɱɭɧɚɭɬɨɪɚɂȿɉȻɟɨɝɪɚɞ



ɂɚɤɨ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɛɢɨɦɚɫɟ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɨɫɬɚɬɚɤɚ ɢɡ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɭ ɰɢʂɭ ʃɢɯɨɜɨɝ
ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɚɡɚɞɨɛɢʁɚʃɟɟɧɟɪɝɢʁɟ

Ɉɞɛɢɨɦɚɫɟɦɨɝɭɫɟɞɨɛɢɬɢɞɜɟɜɪɫɬɟɬɟɱɧɢɯɝɨɪɢɜɚɢʁɟɞɧɚɜɪɫɬɚɝɚɫɨɜɢɬɨɝɝɨɪɢɜɚɤɨʁɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɭɬɟɱɧɢɦɮɨɫɢɥɧɢɦɝɨɪɢɜɢɦɚ
 Ȼɢɨɞɢɡɟɥ Ʉɚɨ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɛɢɨɞɢɡɟɥɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɤɭɥɬɭɪɟ ɭʂɚɧɚ ɪɟɩɢɰɚ ɫɨʁɚ ɫɭɧɰɨɤɪɟɬ  ɢɥɢ ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɚ ɭʂɚ ɢ ɦɚɫɬɢ ɢɡ
ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ  Ɉɞ  ɯɟɤɬɚɪɚ ɭʂɚɧɟ ɪɟɩɢɰɟ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɞɨɛɢɬɢɥɢɬɚɪɚɛɢɨɞɢɡɟɥɚɨɞʁɟɞɧɨɝɯɟɤɬɚɪɚɫɨʁɟɦɨɠɟɫɟɞɨɛɢɬɢɥɢɬɚɪɚ
ɛɢɨɞɢɡɟɥɚɚɨɞʁɟɞɧɨɝɯɟɤɬɚɪɚɫɭɧɰɨɤɪɟɬɚɨɤɨɥɢɬɚɪɚɛɢɨɞɢɡɟɥɚ Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɛɢɨɞɢɡɟɥɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ -HIIHUVRQ ,QVWLWXWH ʁɚɧɭɚɪ  
ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɛɢɨɞɢɡɟɥɚɢɡɭʂɚɧɟɪɟɩɢɰɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɨɫɬɨʁɢ
ɚɥɢɫɟɫɜɨɞɢɧɚɫɩɨɪɚɞɢɱɧɟɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ
 Ȼɢɨɛɟɧɡɢɧ ɛɢɨɟɬɚɧɨɥ ɋɢɪɨɜɢɧɟɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɛɢɨɟɬɚɧɨɥɚɦɨɝɭɫɟɫɜɪɫɬɚɬɢɭ
ɬɪɢɝɪɭɩɟɚ ɲɟʄɟɪɧɚɫɢɪɨɜɢɧɚ ɲɟʄɟɪɧɚɪɟɩɚɲɟʄɟɪɧɚɬɪɫɤɚɫɢɪɚɤɜɨʄɟɢɬɞ 
ɛ ɫɤɪɨɛɧɚɫɢɪɨɜɢɧɚ ɤɭɤɭɪɭɡɩɲɟɧɢɰɚɤɪɨɦɩɢɪʁɟɱɚɦɢɬɞ ɢ ɜ ɥɢɝɧɨɰɟɥɭɥɨɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɨɬɩɚɞɩɨɩɭɬɤɭɤɭɪɭɡɨɜɢɧɟɫɥɚɦɟɨɞɩɲɟɧɢɰɟɢʁɟɱɦɚɤɨɲɬɢɰɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɨɞ ɜɨʄɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ ɞɪɜɧɢ ɨɫɬɚɰɢ ɢɬɞ  Ȼɢɨɟɬɚɧɨɥ ɫɟ ɞɨɛɢʁɚ
ɮɟɪɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦɧɚɜɟɞɟɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚɭɩɨɫɬɪɨʁɟʃɢɦɚɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɢɦɡɚɬɭɫɜɪɯɭ
ɢ ɡɚɬɢɦ ɞɟɫɬɢɥɚɰɢʁɨɦ ɞɨɛɢʁɚ ɮɢɧɚɥɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞ Ɏɢɧɚɥɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɛɢɨɟɬɚɧɨɥ ɦɨɠɟ ɫɟ ɛɟɡ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɥɢ ɭɡ ɦɚɥɟ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢʁɟ  ɫɚɝɨɪɟɜɚɬɢ ɭ
ɛɟɧɡɢɧɫɤɢɦɨɞɧɨɫɧɨɞɢɡɟɥɦɨɬɨɪɢɦɚ ɋɟɦɟɧɱɟɧɤɨɟɬɚɥ 
 Ƚɚɫɨɜɢɬɚ ɝɨɪɢɜɚ ɛɢɨɝɚɫ  ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɨɛɢʁɚʃɚ ɨɜɢɯ ɝɨɪɢɜɚ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ
ɚɧɚɟɪɨɛɧɨɦɩɪɨɰɟɫɭɪɚɡɝɪɚɞʃɟɛɢɨɦɚɫɟɨɞɫɬɪɚɧɟɛɚɤɬɟɪɢʁɚɭɩɨɫɬɪɨʁɟʃɢɦɚɤɨʁɢ
ɫɟ ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɞɢɝɟɫɬɨɪɢ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɟ ɤɚɨ ɩɪɨɞɭɤɬ ɪɚɡɝɪɚɞʃɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɝɚɫ
ɇɚʁɱɟɲʄɚɫɢɪɨɜɢɧɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɛɢɨɝɚɫɚɫɭɠɢɜɨɬɢʃɫɤɢɟɤɫɬɪɟɦɟɧɬɢȻɢɨɝɚɫ
ʁɟ ɯɟɦɢʁɫɤɢ  ɦɟɬɚɧ ɚ ɨɫɬɚɥɢɯ  ɱɢɧɟ ɝɚɫɨɜɢ ɭɝʂɟɧ ɞɢɨɤɫɢɞ ɭɝʂɟɧ
ɦɨɧɨɤɫɢɞɢɚɡɨɬɚʃɟɝɨɜɚɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɜɪɟɞɧɨɫɬɢɡɧɨɫɢɨɤɨN:KPɉɨɪɟɞɬɚɤɨ
ɞɨɛɢʁɟɧɨɝ ɝɚɫɚ ɤɨʁɢ ɫɥɭɠɢ ɡɚ ɞɨɛɢʁɚʃɟ ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɢɥɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ  ɢɡ
ɞɢɝɟɫɬɨɪɚ ɫɟ ɞɨɛɢʁɚ ɢ ɨɫɬɚɬɚɤ ɛɨɝɚɬ ɯɪɚɧʂɢɜɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɠɟ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢɤɚɨɨɪɝɚɧɫɤɨɻɭɛɪɢɜɨɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɈɞɨɤɨɞɨ
 ɝɨɜɟɞɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɜɢʃɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɞɧɟɜɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɨɤɨ  ɦ ɛɢɨɝɚɫɚ ɨɞ
ɤɨʁɟɝ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɞɨɛɢʁɟ  N:K ɬɨɩɥɨɬɧɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ  N:K ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟ
ɟɧɟɪɝɢʁɟPɬɟɱɧɨɝɨɪɝɚɧɫɤɨɝɻɭɛɪɢɜɚɢɫɭɜɨɝɨɪɝɚɧɫɤɨɝɻɭɛɪɢɜɚ Ɏɭɪɦɚɧ
ɟɬɚɥ 


ɍ ɧɚɪɟɞɧɨʁ ɬɚɛɟɥɢ Ɍɚɛɟɥɚ   ɩɪɢɤɚɡɚɧɢ ɫɭ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɛɢɨɝɚɫɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨɂɡɬɚɛɟɥɟɫɟɦɨɠɟɜɢɞɟɬɢɞɚɭɤɭɩɧɚɤɨɥɢɱɢɧɚɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨɝ
ɛɢɨɝɚɫɚ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɬɟɨɪɢʁɫɤɢ ɢɡɧɨɫɢ  P ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɟ ɧɚʁɜɟʄɟ
ɤɨɥɢɱɢɧɟɦɨɝɭɞɨɛɢɬɢɢɡɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɫɜɢʃɚ Pɛɢɨɝɚɫɚ 

Ɍɚɛɟɥɚ  ɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɚ ɝɨɞɢɲʃɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɛɢɨɝɚɫɚ ɢɡ ɫɬɨɱɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ȼɪɫɬɚ
Ȼɪɨʁɝɪɥɚ
Ȼɪɨʁɝɪɥɚɭɭɫɥɨɜɧɨɦ
Ȼɪɨʁɭɫɥɨɜɧɢɯ
Ʉɨɥɢɱɢɧɚɛɢɨɝɚɫɚɞɧɟɜɧɨ Ʉɨɥɢɱɢɧɚɛɢɨɝɚɫɚ
ɫɬɨɤɟ
ɝɪɥɭ ɤɨɦ 
ɝɪɥɚ
ɩɨɭɫɥɨɜɧɨɦɝɪɥɭ P 
ɝɨɞɢɲʃɟ P 
Ƚɨɜɟɞɚ





ɋɜɢʃɟ





Ɉɜɰɟ





Ʉɨɡɟ





ɀɢɜɢɧɚ





ɍɄɍɉɇɈP

ɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢɛɢɨɦɚɫɟɭɨɩɲɬɢɧɢɑɚʁɟɬɢɧɚɫɬɭɞɢʁɚ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɛɪɨʁɚɭɫɥɨɜɧɢɯɝɪɥɚɢɤɨɥɢɱɢɧɟɛɢɨɝɚɫɚɞɧɟɜɧɨɩɨɭɫɥɨɜɧɨɦɝɪɥɭɩɨɦɧɨɠɟɧɨɫɚɛɪɨʁɟɦɞɚɧɚɭɝɨɞɢɧɢ
ɂɡɜɨɪɈɛɪɚɱɭɧɚɭɬɨɪɚɂȿɉȻɟɨɝɪɚɞ


,,ȿɧɟɪɝɢʁɚɫɭɧɰɚɉɨɪɟɞɛɢɨɦɚɫɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɧɚɱɚʁɚɧɈɂȿɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɢ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɫɭɧɰɚ ɉɪɨɫɟɱɧɨ ɫɭɧɱɟɜɨ ɡɪɚɱɟʃɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ʁɟ ɡɚ ɨɤɨ  ɜɟʄɟ ɧɟɝɨ ɭ
ɡɟɦʂɚɦɚȿɍɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɭɤɭɩɚɧɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɈɂȿɭɋɪɛɢʁɢɫɭɧɱɟɜɚɟɧɟɪɝɢʁɚɱɢɧɢɨɤɨ
 ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɫɪɟɞʃɚ ɝɨɞɢɲʃɚ ɫɭɦɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɝɥɨɛɚɥɧɨɝ ɡɪɚɱɟʃɚ ɧɚ
ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɭɩɨɜɪɲɢɧɭɢɡɧɨɫɢN:KP  ɩɪɢɱɟɦɭʁɟɧɚʁɜɟʄɚɫɪɟɞʃɚɞɧɟɜɧɚɫɭɦɚ
ɟɧɟɪɝɢʁɟɝɥɨɛɚɥɧɨɝɫɭɧɱɟɜɨɝɡɪɚɱɟʃɚɧɚʁɜɟʄɚɭʁɭɧɭ N:KP ɢʁɭɥɭ N:KP 
ɚ ɧɚʁɦɚʃɚ ɭ ɞɟɰɟɦɛɪɭ N:KP  ɨɞɧɨɫɧɨ ʁɚɧɭɚɪɭ N:KP  Ɉɜɚʁ ɫɭɧɱɟɜ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɦɨɠɟɫɟɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɢʃɟɧɢɦɩɪɟɬɜɚɪɚʃɟɦɭɬɨɩɥɨɬɧɭɨɞɧɨɫɧɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ
ɟɧɟɪɝɢʁɭ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚʃɟɦ ɫɨɥɚɪɧɢɯ ɭɪɟɻɚʁɚ ɭ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɢɦɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɢ ɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɂɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɟ ɫɭɧɱɟɜɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɢ ɩɭɬɟɦ ɮɚɫɚɞɧɢɯ
ɮɨɬɨɧɚɩɨɧɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɚɤɨʁɢɫɟɦɨɝɭɭɝɪɚɞɢɬɢɭɮɚɫɚɞɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɨɞɜɟɥɢɤɢɯɡɝɪɚɞɚ
ɞɨ ɚɭɬɨɛɭɫɤɢɯ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ ɢ ɫɥ Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɨɥɚɪɧɟ ɮɨɬɨɧɚɩɨɧɫɤɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ
-HIIHUVRQ ,QVWLWXWH ɞɟɰɟɦɛɚɪ   ɂɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɟ ɨɜɨɝ ɜɢɞɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɨ ʁɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɜɨɞɟ ɧɚ
41
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɩɨɩɭɥɚɪɢɡɚɰɢʁɭ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɨɜɨɝ ɜɢɞɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɭ ɫɨɥɚɪɧɢɯ ɩɥɨɱɚ ɧɚ
ɩɨɪɨɞɢɱɧɟ ɤɭʄɟ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɭ ɰɢʂɭ ɡɚɝɪɟɜɚʃɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɜɨɞɟ
ɍɝɪɚɞʃɚɫɨɥɚɪɧɢɯɩɥɨɱɚɡɚɞɨɛɢʁɚʃɟɬɨɩɥɟɜɨɞɟɢɞɨɝɪɟɜɚʃɟɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɩɪɢɦɟʃɟɧɚʁɟ
ɢ ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɜɪɬɢʄɚ Äɉɱɟɥɢɰɚ³ ɭ ɝɪɚɞɫɤɨʁ ɦɟɫɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ ɉɚɩɚɡɨɜɚɰ ɢ Ɉɒ ÄȾɪ
ȳɨɜɚɧ ɐɜɢʁɢʄ³ ɭ ɝɪɚɞɫɤɨʁ ɦɟɫɧɨʁ ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ Ʌɚɞɧɚ ȼɨɞɚ Ɍɚɤɨɻɟ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ
ɮɨɬɨɧɚɩɨɧɫɤɟ ɩɭɦɩɟ ɡɚ ɜɨɞɭ ɦɨɝɭ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɤɭɥɬɭɪɚ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ ɢɥɢ ɭ ɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡɚ ɩɭʃɟʃɟ ɩɨʁɢɥɚ ɡɚ ɠɢɜɨɬɢʃɟ
ɜɨɞɨɦ ɢ ɫɥɢɱɧɟ ɧɚɦɟɧɟ ɚ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ʁɟ ɨɜɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɭɧɱɟɜɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɛɢ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɧɚɻɟ ɲɢɪɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɭɩɪɚɜɨ ɭ ɨɜɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ
ɇɚɢɦɟ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɭɪɟɻɚʁɚ ɤɨʁɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɭɧɱɟɜɭ ɟɧɟɪɝɢʁɭ ɡɚ ɪɚɞ ɩɭɦɩɢ ɭ ɰɢʂɭ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɫɟ ɦɨɝɭ ɫɦɚʃɢɬɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ

,,, ȿɧɟɪɝɢʁɚ ɜɟɬɪɚ ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɜɟɬɪɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɨɞɥɢɤɭʁɟ ɫɟ ɜɟɥɢɤɨɦ ɭɱɟɫɬɚɥɨɲʄɭ ɩɨʁɚɜɟ ɢ ɫɧɚɠɧɨɦ ʁɚɱɢɧɨɦ ɤɨɲɚɜɟ ɬɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ
ɫɚɝɥɟɞɚɬɢ ɞɚ ɥɢ ɩɨɫɬɨʁɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɩɨɝɨɞɧɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɜɟɬɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɤɚɨ ɞɨɞɚɬɧɨɝ
ɢɡɜɨɪɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ KWWSZZZVPHGHUHYRRUJUV3ULQW6PHGHUHYRBBODW 
Ɂɚɫɚɞɚɨɜɚɤɚɜɧɚɱɢɧɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɟɧɟɪɝɢʁɟɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɋɦɟɞɟɪɟɜɚɧɟɩɨɫɬɨʁɢ

,9ɍɩɨɝɥɟɞɭɝɟɨɬɟɪɦɚɥɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟɩɨɫɬɨʁɢɬɟɨɪɢʁɫɤɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɭɩɨɬɪɟɛɟɧɚɥɚɡɢɲɬɚ
ɬɟɪɦɚɥɧɢɯɜɨɞɚɭȳɭɝɨɜɭɦɟɻɭɬɢɦɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɭɨɜɨɦɫɦɢɫɥɭɫɭɪɚɻɟɧɚɩɪɟɜɢɲɟɨɞ
ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɧɨɜɚ ɢ ɞɟɬɚʂɧɢʁɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɜɢɯ ɜɨɞɚ ɫ
ɚɫɩɟɤɬɚɭɩɨɬɪɟɛɟɤɚɨɢɡɜɨɪɚɟɧɟɪɝɢʁɟ

9 ɇɟɦɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢɦɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɦɚɥɢɯ ɯɢɞɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

Ɂɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɛɢɨɞɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚɢɩɪɟɞɟɥɚ

Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɜɟɨɦɚ ɫɥɨɠɟɧɨ
ɩɢɬɚʃɟɫɨɛɡɢɪɨɦɞɚʁɟɩɪɢɫɭɬɧɨɢɡɪɚɠɟɧɨɢɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɡɚɝɚɻɢɜɚʃɟɫɜɢɯɦɟɞɢʁɭɦɚ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɨɜɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫ ɫɜɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɤɨʁɟ
ɭɱɟɫɬɜɭʁɭɭ ɫɬɜɚɪɚʃɭɢ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɟɤɨɥɨɲɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɀɟɥɟɡɚɪɚɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɫɩɚɞɚ ɦɟɻɭ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɡɚɝɚɻɢɜɚɱɟ ɜɚɡɞɭɯɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɭ
ɋɪɛɢʁɢ ɬɟ ʁɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɡɛɨɝ ɀɟɥɟɡɚɪɟ ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɫɢɪɨɜɢɧɚ  ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɭɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ÄKRW VSRWV³  ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɛɪ 



 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ ©ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɞɚɧɢ ɫɭɧɰɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭª ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɮɢɪɦɟ 'DQRQH6RODU
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɫɨɥɚɪɧɟɨɩɪɟɦɟɫɚɫɟɞɢɲɬɟɦɭȻɟɨɝɪɚɞɭɢɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦɩɨɝɨɧɨɦɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɢɝɟɧɟɪɚɥɧɨɝ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪɚ ɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɧɟɦɚɱɤɟ ɤɨɦɩɚɧɢʁɟ *5$00(562/$5 ɡɚ ɋɪɛɢʁɭ 'DQRQH6RODU ɥɢɧɤ
KWWSZZZGDQRQHVRODUFRUV 

ɍɰɢʂɭɚɧɚɥɢɡɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢɢɨɞɪɠɢɜɨɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɫɨɥɚɪɧɟɟɧɟɪɝɢʁɟɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɭɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟ
ɭɪɚɻɟɧɚ ʁɟ ɫɬɭɞɢʁɚ ÄɌɟɯɧɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟ ɨɛɧɨɜʂɢɜɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɦɨɛɢɥɧɢɯ
ɪɨɛɨɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɫɨɥɚɪɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ³ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɆɉɁɀɋ Ɉɜɚ ɫɬɭɞɢʁɚ ʁɟ
ɩɨɤɚɡɚɥɚɞɚʁɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨɝɫɨɥɚɪɧɨɝɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɫɚɫɜɢɦɞɨɜɨʂɚɧɞɚɡɚɞɨɜɨʂɢɭɨɛɢɱɚʁɟɧɟɡɚɯɬɟɜɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ ɩɨɬɢɫɧɟ ɢɡ ɭɩɨɬɪɟɛɟ Äɩɪʂɚɜɟ³ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɟ ɚɝɪɟɝɚɬɟ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɧɚ ɛɟɧɡɢɧ ɢ ɞɢɡɟɥ
ɝɨɪɢɜɨ ɞɚ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ʁɟ ɭɪɟɻɚʁ ɩɨɤɪɟɬɚɧɩɪɟɧɨɫɢɜ ɤɚɨ ɢ ɞɚ ʁɟ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ɢɡ
ɫɨɥɚɪɧɨɝɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɜɢɲɟɫɬɪɭɤɨɢɫɩɥɚɬɢɜɢʁɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɩɨɦɨʄɭɩɭɦɩɢɤɨʁɟɪɚɞɟɧɚɮɨɫɢɥɧɚ
ɝɨɪɢɜɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɜɚɡɞɭɯɚ ɇɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢ ɨɤɨɥɢɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɡɚɝɚɻɟʃɟɜɚɡɞɭɯɚɭɡɪɨɤɨɜɚɧɨɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɩɪɟɫɜɟɝɚɪɚɞɨɦɀɟɥɟɡɚɪɟɭ
ɧɚɫɟʂɭ Ɋɚɞɢɧɚɰ ɉɨɪɟɞ ɨɜɨɝ ɮɚɤɬɨɪɚ ɨɫɬɚɥɢ ɡɚɝɚɻɢɜɚɱɢ ɜɚɡɞɭɯɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɢ
ɧɟɫɚɧɢɬɚɪɧɭ ɝɪɚɞɫɤɭ ɞɟɩɨɧɢʁɭ ɤɚɨ ɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɞɢɜʂɢɯ ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɞɭɠ
ɝɥɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɭ ɥɨɰɢɪɚɧɭ ɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁ ɡɨɧɢ Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨ ɩɨʂɟ
ɤɨɬɥɚɪɧɢɰɟɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚɥɨɠɢɲɬɚ

ȼɚɡɞɭɯ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɫɜɪɫɬɚɧ ʁɟ ɭ ɩɨɫɥɟɞʃɭ ɬɪɟʄɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɩɪɟɤɨɦɟɪɧɨ ɡɚɝɚɻɟɧ ɜɚɡɞɭɯ  ɚ ɝɥɚɜɧɢ ɪɚɡɥɨɝ ɨɜɨɦɟ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɢɫɨɤɚ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɩɪɚɲɤɚɫɬɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚ ɤɨʁɚ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɨ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɉɨɪɟɞ ɩɪɚɲɤɚɫɬɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɢ ɜɢɫɨɤɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɛɟɧɡɨɚɩɢɪɟɧɚɚɪɫɟɧɚɢɧɢɤɥɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪ ɍɜɚɡɞɭɯɭ
ʁɟɩɪɢɫɭɬɧɚɢɩɨɜɟʄɚɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɩɨɥɟɧɚɚɦɛɪɨɡɢʁɟɢɞɪɭɝɢɯɛɢʂɧɢɯɜɪɫɬɚɲɬɨʁɟ
ɬɚɤɨɻɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɫ ɚɫɩɟɤɬɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɡɞɪɚɜʂɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɩɪɚɲɤɚɫɬɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɟ ɭ ɫɢɧɟɪɝɢɫɬɢɱɤɨɦ ɞɟʁɫɬɜɭ ɫɚ ɚɥɟɪɝɟɧɢɦ ɩɨɥɟɧɨɦ ɦɨɝɭ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ʁɨɲ ʁɚɱɟ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɞɟʁɫɬɜɨɧɚɞɢɫɚʁɧɟɨɪɝɚɧɟ

ɉɪɨɛɥɟɦ ɢɡɪɚɡɢɬɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ ɩɪɚɲɤɚɫɬɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚ ɭ ɜɚɡɞɭɯɭ ɭɝɪɨɠɚɜɚ ɧɟ ɫɚɦɨ
ɡɞɪɚɜʂɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɜɟʄ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ʁɟɪ ɨɜɟ ɦɚɬɟɪɢʁɟ
ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨɩɚɞɚʁɭɢɬɚɥɨɠɟɫɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɢɛɢʂɚɤɚɈɜɚʁɩɪɨɛɥɟɦʁɟɩɨɫɟɛɧɨɢɡɪɚɠɟɧɭ
ɧɚɫɟʂɭɊɚɞɢɧɚɰɆɟɻɭɬɢɦɩɪɟɧɨɲɟʃɟɦɜɚɡɞɭɲɧɢɯɦɚɫɚɨɜɟɱɟɫɬɢɰɟɫɟɭɜɟɥɢɤɨʁɦɟɪɢ
ɩɪɟɧɨɫɟɧɚɨɤɨɥɧɚɧɚɫɟʂɚɢɞɚɥɟɤɨɜɚɧɝɪɚɧɢɰɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟɡɚɝɚɻɭʁɭʄɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɭɜɚɡɞɭɯɭɫɟɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɩɪɚɬɟɧɚɚɭɬɨɦɚɬɫɤɢɦ
ɦɟɪɧɢɦɫɬɚɧɢɰɚɦɚɤɨʁɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɞɟɨɞɪɠɚɜɧɟɦɪɟɠɟɫɬɚɧɢɰɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɜɚɡɞɭɯɚɆɟɪɟʃɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚɜɚɡɞɭɯɚɩɨɤɚɡɭʁɭɞɚɨɞɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚ ɞɚɧɚɭɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟ
ɱɚɤ  ɞɚɧɚ ɢɦɚʁɭ ɩɪɟɤɨɪɚɱɟʃɟ ɞɧɟɜɧɢɯ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɲɤɚɫɬɟ ɦɚɬɟɪɢʁɟ
30 ȽɨɞɢɲʃɢɢɡɜɟɲɬɚʁɨɫɬɚʃɭɤɜɚɥɢɬɟɬɚɜɚɡɞɭɯɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɝɨɞɢɧɟ 
ȼɢɫɨɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚ ɭ ɜɚɡɞɭɯɭ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɚ ʁɟ ɢ ɭ ɡɢɦɫɤɨɦ ɢ ɭ
ɥɟɬʃɟɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɚɥɢ ɡɧɚɬɧɨ ɜɢɲɟ ɭ ɡɢɦɫɤɨɦ ɲɬɨ ɝɨɜɨɪɢ ɞɚ ɫɭ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɢɡɜɨɪɢ
ɱɟɫɬɢɰɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɚɥɨɠɢɲɬɚɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɍɰɢʂɭɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɜɚɡɞɭɯɚ ɧɚɫɬɚɜɢʄɟ ɫɟ ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɜɚɡɞɭɯɚ ɞɨɧɟɬɢ ɉɥɚɧ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɜɚɡɞɭɯɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɡɚɲɬɢɬɢ ɜɚɡɞɭɯɚ ɢ ɡɚɝɚɻɢɜɚɱɢɦɚ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɨɛɚɜɟɡɭ
ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɚɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɟɞɨɡɜɨɥɟɧɚɥɨɠɢɬɢɢɫɬɭ

Ʉɜɚɥɢɬɟɬɜɨɞɚȼɟɥɢɤɢɟɤɨɥɨɲɤɢɩɪɨɛɥɟɦɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɩɢʁɚʄɚɜɨɞɚɢɬɨɫɚɞɜɚɚɫɩɟɤɬɚɧɟɩɨɬɩɭɧɚɩɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬɝɪɚɞɫɤɨɦɜɨɞɨɜɨɞɧɨɦɦɪɟɠɨɦ
ɫɜɟɝɚ  ɭɤɭɩɧɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɨɤɪɢɜɟɧɨ ʁɟ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɜɨɞɨɜɨɞɧɨɦ
ɦɪɟɠɨɦ  ɢ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɜɨɞɟ ɡɚ ɩɢʄɟ ɂɡɜɨɪɫɤɚ ɜɨɞɚ ɫɚ ʁɚɜɧɢɯ ɱɟɫɚɦɚ
ɤɨʁɚɧɟɩɪɨɥɚɡɢɬɪɟɬɦɚɧɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɚɚɤɨɪɢɫɬɢɫɟɡɚɩɢʄɟɧɢʁɟɢɫɩɪɚɜɧɚɭɩɨɝɥɟɞɭ
ɮɢɡɢɱɤɨɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɤɚɨ ɧɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɲɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ

Ɇɟɪɟʃɟɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟɩɨɥɟɧɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɡɜɟɲɬɚʁɡɚɩɟɪɢɨɞ9,,9,,
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɚɡɚɩɚɥɢɧɨɥɨɝɢʁɭɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭɇɨɜɨɦɋɚɞɭ

 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɞɪɠɚɜɧɟ ɦɪɟɠɟ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢ ɜɚɡɞɭɯɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɞɟ ɞɜɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɐɟɧɬɚɪ ɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɐɚɪɢɧɚ Ⱦɪɠɚɜɧɨɦ ɦɪɟɠɨɦ ɦɟɪɧɢɯ
ɫɬɚɧɢɰɚɡɚɤɨɧɬɪɨɥɭɤɜɚɥɢɬɟɬɚɜɚɡɞɭɯɚɧɚɤɨʁɢɦɚɫɟɦɟɪɟɨɫɧɨɜɧɟɡɚɝɚɻɭʁɭʄɟɦɚɬɟɪɢʁɟ ɱɚɻɫɭɦɩɨɪɞɢɨɤɫɢɞ
ɚɡɨɬ ɞɢɨɤɫɢɞ ɢ ɬɚɥɨɠɧɟ ɦɚɬɟɪɢʁɟ  ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ ʁɟ ɢ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ©Ƚɢɦɧɚɢɡɢʁɚª ɭ ɰɟɧɬɪɭ ɝɪɚɞɚ ɝɞɟ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɚ
ɝɭɫɬɢɧɚ ɧɚɫɟʂɟɧɨɫɬɢ ɂɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɪɚɞɢ Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ʁɚɜɧɨ ɡɞɪɚɜʂɟ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɤɚɨ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɩɪɜɟɧɬɢɜɧɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɭɫɬɚɧɨɜɚɉɪɨɝɪɚɦɨɦɤɨɧɬɪɨɥɟɤɜɚɥɢɬɟɬɚɜɚɡɞɭɯɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨʁɟ
ɦɟɪɟʃɟɫɚɞɪɠɚʁɚɬɟɲɤɢɯɦɟɬɚɥɚ ɨɥɨɜɨɚɪɫɟɧɤɚɞɦɢʁɭɦɧɢɤɥ ɭɫɭɫɩɟɧɞɨɜɚɧɢɦɱɟɫɬɢɰɚɦɚ30ɢɫɚɞɪɠɚʁ
ɩɨɥɢɰɢɤɥɢɱɧɢɯɚɪɨɦɚɬɢɱɧɢɯɭɝʂɨɜɨɞɨɧɢɤɚ 3$+ ɭɫɭɫɩɟɧɞɨɜɚɧɢɦɱɟɫɬɢɰɚɦɚ30 ɛɟɧɡɨ ɚ ɩɢɪɟɧ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɋɢɬɭɚɰɢʁɚ ɧɢʁɟ ɢɫɬɚ ɧɚ ɫɜɢɦ ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ ɚɥɢ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɧɟ
ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɲɤɚ ɢɢɥɢ ɮɢɡɢɱɤɨɯɟɦɢʁɫɤɚ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬ ɩɨɜɟʄɚɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
ɚɦɨɧɢʁɚɤɚ ɩɨɜɟʄɚɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞʂɢɜɨɫɬ ɩɨɜɟʄɚɧɚ S+ɩɨɜɟʄɚɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
ɧɢɬɪɚɬɚ ɄɨɧɬɪɨɥɭɤɜɚɥɢɬɟɬɚɩɢʁɚʄɟɜɨɞɟɜɪɲɢɁɚɜɨɞɡɚʁɚɜɧɨɡɞɪɚɜʂɟɉɨɠɚɪɟɜɚɰɫɚ
ɭɤɭɩɧɨ  ɱɟɫɦɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɩɪɟɝɥɟɞɭ ɜɨɞɟ ɢɡ ʁɚɜɧɢɯ
ɱɟɫɚɦɚɭɨɩɲɬɢɧɢɋɦɟɞɟɪɟɜɨɭɧɨɜɟɦɛɪɭɝɨɞɢɧɟ ɍɰɢʂɭɪɟɲɚɜɚʃɚɩɪɨɛɥɟɦɚɫɚ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɦ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɦ ɩɢʁɚʄɟ ɜɨɞɟ ɩɨɱɟɥɨ ɫɟ ɫɚ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɮɚɛɪɢɤɟ ɜɨɞɟ ɭ ɦɟɫɬɭ
ɒɚɥɢɧɚɰ

Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢ Ɇɟɪɟʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɜɨɞɚ ɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚɦɚ ɭ ɨɜɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɫɭ ɞɚ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ
ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯɜɨɞɚɢɦɚɜɪɟɞɧɨɫɬɢɤɨʁɟɪɟɤɟɫɜɪɫɬɚɜɚʁɭɭɞɪɭɝɭɩɚ
ɱɚɤ ɢ ɬɪɟʄɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ Ɍɚɛɟɥɚ  ɭ Ⱥɧɟɤɫɭ  ɇɢɫɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
ɪɚɫɬɜɨɪɟɧɨɝɤɢɫɟɨɧɢɤɚɜɢɫɨɤȻɉɄ ɢɏɉɄɭɤɚɡɭʁɭɧɚɡɧɚɱɚʁɧɭɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɨɪɝɚɧɫɤɢɦɢ
ɧɟɨɪɝɚɧɫɤɢɦ ɦɚɬɟɪɢʁɚɦɚ ɉɪɨɛɥɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɢ ɩɨɜɟʄɚɧɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ ɬɟɲɤɢɯ
ɦɟɬɚɥɚɩɨɝɨɬɨɜɨɭɩɨɝɥɟɞɭɝɜɨɠɻɚɢɛɚɤɪɚɍɡɪɨɤɨɜɚɤɜɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɫɭɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɢɡ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ ɤɚɨ ɢ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɛɟɡ ɬɪɟɬɦɚɧɚ
ɢɫɩɭɲɬɚʁɭɭɪɟɤɟɇɚɬɚʁɧɚɱɢɧɧɟɩɨɝɨɪɲɚɜɚɫɟɫɚɦɨɤɜɚɥɢɬɟɬɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯɜɨɞɚɜɟʄɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɜɨɞɚɭɩɨɞɡɟɦɧɢɦɢɡɜɨɪɢɲɬɢɦɚ

ɄɜɚɥɢɬɟɬɡɟɦʂɢɲɬɚɊɟɡɭɥɬɚɬɢɯɟɦɢʁɫɤɟɚɧɚɥɢɡɟɡɟɦʂɢɲɬɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɟɭɬɨɤɭ
ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɫɭ ɞɚ ɫɟ S+ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɢɦ
ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɤɪɟʄɟ ɨɞɞɨ ɧɟɭɬɪɚɥɧɚɞɨɚɥɤɚɥɧɚɡɟɦʂɢɲɬɚ  ɲɬɨʁɟ
ɩɨɜɨʂɧɨɫɚɫɩɟɤɬɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɩɨɝɨɬɨɜɨɝɚʁɟʃɚɜɨʄɚɋɚɞɪɠɚʁɯɭɦɭɫɚ
ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɤɪɟʄɟ ɫɟ ɨɞ  ɞɨ  ɲɬɨ ɭɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ
ɫɪɟɞʃɟ ɞɨ ɞɨɫɬɚ ɯɭɦɭɫɧɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɋɚɞɪɠɚʁ ɯɭɦɭɫɚ ʁɟ ɨɞ  ɢɡɭɡɟɬɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ʁɟɪ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɫɬɜɚɪɚʃɭ ɩɨɜɨʂɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜɟɡɢɜɚʃɭ
ɜɨɞɟɢɯɪɚɧʂɢɜɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯɛɢʂɤɚɦɚɡɚɪɚɫɬɢɪɚɡɜɢʄɟ ɌɚɛɟɥɚɭȺɧɟɤɫɭ 

ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɨɛɪɚɞɢɜɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ʁɟ ɩɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɨɛɪɚɞɨɦɞɨɤɫɟɦɚɥɢɞɟɨɨɞɧɨɫɧɨɫɜɟɝɚɨɤɨɯɚɨɛɪɚɻɭʁɟɬɡɜɡɚɲɬɢɬɧɨɦɨɛɪɚɞɨɦ
Ʉɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɫɤɚɨɛɪɚɞɚɡɟɦʂɢɲɬɚʁɟɨɞɜɟɥɢɤɨɝɡɧɚɱɚʁɚɡɚɱɭɜɚʃɟɩɥɨɞɧɨɫɬɢɡɟɦʂɢɲɬɚ
ʁɟɪɫɩɪɟɱɚɜɚɡɛɢʁɚʃɟɡɟɦʂɢɲɬɚɢɤɜɚɪɟʃɟʃɟɝɨɜɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟȺɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɟɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɭ
ɨɡɢɦɢɦɭɫɟɜɢɦɚ ɯɚ ɛɢʂɧɢɦɨɫɬɚɰɢɦɚ ɯɚ ɢɡɚɲɬɢɬɧɢɦɭɫɟɜɢɦɚ ɯɚ 

ȼɢɫɨɤɧɢɜɨɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚɢɩɟɪɢɨɞɢɱɧɚɩɥɚɜʂɟʃɚɬɟɪɟɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ
ɢɡɜɨɪ ɡɚɛɚɪɢɜɚʃɚ ɢ ɡɚɫɥɚʃɢɜɚʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ȼɢɲɟɝɨɞɢɲʃɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɭɡɪɨɤɭʁɟɩɨʁɚɜɭɫɚɛɢʁɚʃɚɡɟɦʂɢɲɬɚɢɫɦɚʃɟɧɫɬɟɩɟɧɢɧɮɢɥɬɪɚɰɢʁɟɜɨɞɟ
ɨɞɧɨɫɧɨɫɦɚʃɟʃɟɪɚɫɬɪɟɫɢɬɨɫɬɢɬɥɚɢɟɥɢɦɢɧɚɰɢʁɭɫɭɜɢɲɧɟɜɨɞɟɉɨɞɪɭɱʁɟɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɨɞɥɢɤɭʁɟ ɫɟ ɩɨʁɚɜɨɦ ɮɥɭɜɢʁɚɥɧɟ ɟɪɨɡɢʁɟ ɤɨʁɚ ɨɞɧɨɫɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢ ɫɥɨʁ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ
ɞɨɜɨɞɢɞɨɨɞɪɨʃɚɜɚʃɚɞɟɥɨɜɚɨɛɚɥɚ Ɇɚɥɢɩɪɨɰɟɧɚɬɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞɲɭɦɚɦɚɭɤɚɡɭʁɟɢ
ɧɚɩɪɢɫɭɫɬɜɨɟɨɥɫɤɟɟɪɨɡɢʁɟɢɩɨɬɪɟɛɭɮɨɪɦɢɪɚʃɚɜɟɬɪɨɡɚɲɬɢɬɧɢɯɩɨʁɚɫɟɜɚ

ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɛɪɨʁɧɚ
ɤɥɢɡɢɲɬɚɇɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɟʁɟɩɨɞɪɭɱʁɟɤɨʁɟɝɪɚɜɢɬɢɪɚɤɚȾɭɧɚɜɭɝɞɟɫɭɫɟɞɢɦɟɧɬɢɫɥɚɛɨ
ɩɨɜɟɡɚɧɢɢɝɞɟɩɨɫɬɨʁɢɫɬɚɥɧɨɩɨɞɫɟɰɚʃɟɢɨɞɧɨɲɟʃɟɚɤɭɦɭɥɢɪɚɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɪɚɞɨɦ
Ⱦɭɧɚɜɚɢɧɚɪɭɲɚɜɚʃɟɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢɤɥɢɡɧɟɦɚɫɟɭɫɥɟɞɱɟɝɚʁɟɫɬɚɥɧɨɩɪɢɫɭɬɚɧɤɥɢɡɧɢ
ɩɪɨɰɟɫɄɥɢɡɢɲɬɚɫɟʁɚɜʂɚʁɭɤɚɤɨɭɭɠɟɦɝɪɚɞɫɤɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɬɚɤɨɢɭɲɢɪɨʁɨɤɨɥɢɧɢ
Ʉɥɢɡɢɲɬɚ ɭ ɭɠɟɦ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɚ ɫɭ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɡɚɫɟɰɚʃɟɦ ɤɥɢɡɢɲɧɢɯ ɦɚɫɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɢɦ ɪɚɞɨɦ Ⱦɭɧɚɜɚ ɍ ɲɢɪɨʁ ɨɤɨɥɢɧɢ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɥɢɡɢɲɬɚ ɫɟ ʁɚɜʂɚʁɭ ɭ ɫɥɢɜɭ Ɋɚʂɟ ɢ Ʉɨʃɫɤɟ ɪɟɤɟ Ɋɟɜɢɡɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɟɤɨɥɨɲɤɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɚ ɫɢɧɬɟɡɧɚ ɫɬɭɞɢʁɚ   ȼɟʄɚ ɤɥɢɡɢɲɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɤɭɩɧɨɝ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɝɪɚɞɚ ʁɟɪ ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭ ɩɭɬɧɭ
ɢɧɮɪɚɫɬɭɤɬɭɪɭɫɬɚɦɛɟɧɟɢɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɨɛʁɟɤɬɟɫɢɫɬɟɦɜɨɞɨɜɨɞɚɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɢɬɞ

ɉɨɫɬɨʁɟ ɛɪɨʁɧɢ ɢɡɜɨɪɢ ɡɚɝɚɻɢɜɚʃɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɚ ɨɧɢ ɭɤʂɭɱɭʁɭ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɚ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɜɨɞɟ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
ɞɭɠ ɮɪɟɤɜɟɧɬɧɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɝɪɚɞɫɤɚ ɢ ɞɢɜʂɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɚ  ɫɚ
ɚɫɩɟɤɬɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɩɪɚɤɫɚ

ɇɟɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɩɪɚɤɫɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɧɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɛɢʂɚ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯ ɻɭɛɪɢɜɚ ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ 
ɩɨɞɚɰɢɡɚɧɢɜɨɧɚɫɟʂɚ ɨɞɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɨɤɨ  ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɧɟɤɢ ɜɢɞ ɻɭɛɪɟʃɚ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɩɥɨɞɧɨɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɧɚʁɜɢɲɟ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɨ ɻɭɛɪɢɜɨ ɞɨɤ ɫɟ
ɧɚ ɡɧɚɬɧɨ ɦɚʃɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɻɭɛɪɢɜɨ ɨɪɝɚɧɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɫɬɚʁʃɚɤ ɢɥɢ
ɨɫɨɤɚ  ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞ ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɱɚɤ 
ɩɨɜɪɲɢɧɟɬɪɟɬɢɪɚɫɟɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɛɢʂɚ ɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɩɨɞɚɰɢ
ɡɚɧɢɜɨɧɚɫɟʂɚ Ɇɢɧɟɪɚɥɧɚɻɭɛɪɢɜɚɢɯɟɦɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɛɢʂɚɦɨɝɭɞɚɛɭɞɭ
ɭɡɪɨɤ ɩɨɜɟʄɚʃɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ ɬɟɲɤɢɯ ɦɟɬɚɥɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɲɬɨ ɫɟ
ɨɞɪɚɠɚɜɚɧɟɝɚɬɢɜɧɨɧɚɤɜɚɥɢɬɟɬɩɨʂɨɩɪɢɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ

Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨ  ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɯ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɋɥɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ  
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɟɲɤɢɯɦɟɬɚɥɚɭɜɢɫɢɧɢɤɨʁɚɭɝɪɨɠɚɜɚɮɭɧɤɰɢʁɟɡɟɦʂɢɲɬɚɩɪɢɫɭɬɧɚʁɟ
ɧɚɲɟɫɬɥɨɤɚɰɢʁɚ
x Ȼɟɧɡɢɧɫɤɚ ɫɬɚɧɢɰɚ Äɇɂɋ ɉɟɬɪɨɥ³ɐɚɪɢɧɚ ± ɛɚɤɚɪ ɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɢ ɤɨʁɚ
ɭɝɪɨɠɚɜɚɨɫɧɨɜɧɟɮɭɧɰɢʁɟɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ 
x ȼɨɞɨɢɡɜɨɪɢɲɬɟɒɚɥɢɧɚɰɤɨɞɜɨɞɨɬɨɪʃɚ±ɧɢɤɥɭɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɢɤɨʁɚɭɝɪɨɠɚɜɚ
ɨɫɧɨɜɧɟɮɭɧɤɰɢʁɟɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ 
x ȼɪɬɢʄ ³ɉɱɟɥɢɰɚ³ ɉɚɩɚɡɨɜɚɰ ± ɛɚɤɚɪ ɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɢ ɤɨʁɚ ɭɝɪɨɠɚɜɚ ɨɫɧɨɜɧɟ
ɮɭɧɤɰɢʁɟɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ 
x ȳɚɜɧɚ ɱɟɫɦɚ ɤɨɞ Ɉɒ ÄȳȳɁɦɚʁ³  ɛɚɤɚɪ ɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɢ ɤɨʁɚ ɭɝɪɨɠɚɜɚ ɨɫɧɨɜɧɟ
ɮɭɧɤɰɢʁɟɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ 
x Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ± ɩɪɟɤɨ ɩɭɬɚ ɪɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ÄɊɚʁɱɟɬɨɜ³  ɛɚɤɚɪ ɭ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɢ ɤɨʁɚ ɭɝɪɨɠɚɜɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ 
x ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟɢɡɚɒɚɥɢɧɚɱɤɨɝʁɟɡɟɪɚɛɚɤɚɪɭɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɢɤɨʁɚ
ɭɝɪɨɠɚɜɚɨɫɧɨɜɧɟɮɭɧɰɢʁɟɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ 

ɍ ɫɜɢɦ ɨɫɬɚɥɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɟɤɨɪɚɱɟʃɟ ɦɢɧɢɦɭɦ ʁɟɞɧɨɝ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨɝ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɢɡɧɚɞ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢɯ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɂɚɤɨ ɭ ɨɜɢɦ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɧɢɫɭɭɝɪɨɠɟɧɟɨɫɧɨɜɧɟɮɭɧɤɰɢʁɟɡɟɦʂɢɲɬɚɦɨɠɟɫɟɤɨɧɫɬɚɬɨɜɚɬɢɞɚʁɟɧɚ


Ɉɞɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɫɜɟɝɚɪɚɞɢɥɨʁɟɚɧɚɥɢɡɭɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɩɪɚʄɟʃɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɨɛɭɯɜɚɬɚɭɡɢɦɚʃɟɭɡɨɪɚɤɚɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɫɚ ɭɤɭɩɧɨ  ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɮɪɟɤɜɟɧɬɧɢɯ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɝɞɟ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɛɚɲɬɟɧɫɤɚ ɢ ʃɢɜɫɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɩɨɜɪʄɚ  ɢ ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡ ɭɪɛɚɧɟ ɡɨɧɟ ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭ ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɩɨɥɢɯɥɨɪɨɜɚɧɟ ɛɢɮɟɧɢɥɟ 3&% 
ɩɨɥɢɰɢɤɥɢɱɧɟɚɪɨɦɚɬɢɱɧɟɭɝʂɨɜɨɞɨɧɢɤɟ 3$+ ɩɟɫɬɢɰɢɞɟɦɢɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɟɢɬɟɲɤɟɦɟɬɚɥɟ 3E &X&U1L
&G$V+JL=Q 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɢɦ ɥɨɤɚɰɢʁɚɦɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɦɟɪɢ ɞɟɝɪɚɞɢɪɚɧɨ Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɫɬɟɩɟɧɚ
ɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɨɤɚɡɚɥɚʁɟɞɚɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɦ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɢɦɚ ɫɚɞɪɠɢ ɩɨɜɟʄɚɧɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ ɬɟɲɤɢɯ
ɦɟɬɚɥɚ &X 1L =Q &U &G 3E  ɞɨɤ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɫɚɞɪɠɢ ɩɨɜɟʄɚɧɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟɬɟɲɤɢɯɦɟɬɚɥɚ &G1L=Q&X ɉɨɜɟʄɚɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɛɚɤɪɚɢɧɢɤɥɚɭ
ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɝɟɨɯɟɦɢʁɫɤɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɨɝ
ɫɥɨʁɚ ɬɥɚ ɧɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɚɥɢ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɢɫɤʂɭɱɢɬɢ ɧɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ
ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɢɭɬɢɰɚʁɧɚɨɜɭɩɨʁɚɜɭ

Ȼɢɨɞɢɜɟɪɡɢɬɟɬɉɪɟɞɟɥɢɩɪɢɫɭɬɧɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɤʂɭɱɭʁɭɩɪɢɪɨɞɢ
ɛɥɢɫɤɟɩɪɟɞɟɥɟ ɡɚɲɬɢʄɟɧɚɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɭʄɟɭɪɛɚɧɟɫɭɛɭɪɛɚɧɟɢɤɭɥɬɢɜɢɫɚɧɟ
ɩɪɟɞɟɥɟ ɉɪɢɪɨɞɢ ɛɥɢɫɤɢ ɩɪɟɞɟɥɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɡɚɤɨɧɨɦ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɯ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯɞɨɛɚɪɚʁɟɞɚɧɫɬɪɨɝɢɪɟɡɟɪɜɚɬɩɪɢɪɨɞɟ ɒɚɥɢɧɚɱɤɢɥɭɝ ɱɟɬɢɪɢɫɩɟɰɢʁɚɥɧɚ
ɪɟɡɟɪɜɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɟ ɋɚɫɬɚɜɰɢ ɇɚ Ȼɭɤɜɢ Ƚɨɞɨɦɢɧ ɢ ȭɟɥɢʁɟ  ɢ ɱɟɬɢɪɢ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
ɩɪɢɪɨɞɟ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɞɭɞɢɬɪɢɯɪɚɫɬɚɥɭɠʃɚɤɚ  Ɍɚɛɟɥɚ 

ɂɚɤɨ ʁɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɜɢɯ ɩɪɟɞɟɥɚ  ɯɚ  ɦɚɥɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɤɭɩɧɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɱɢɧɢɫɜɟɝɚɨɤɨɭɤɭɩɧɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɨɧɨɫɟɨɞɥɢɤɭʁɟɡɧɚɱɚʁɧɢɦɛɪɨʁɟɦ
ɞɢɜʂɢɯ ɜɪɫɬɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɦɧɨɝɟ ɚɭɬɨɯɬɨɧɟ ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɨɜɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ʁɟɞɢɧɟ ɨɫɬɚɬɤɟ ɧɟɤɚɞɚɲʃɢɯ ɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ
ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɜɟʄɢɦ ɛɢɨɞɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɦ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɚɝɪɨɟɤɨɫɢɫɬɟɦɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɫɬɪɨɝɨ
ɩɨɲɬɨɜɚɬɢʃɢɯɨɜɭɡɚɤɨɧɫɤɭɡɚɲɬɢɬɭ

ɌɚɛɟɥɚɁɚɲɬɢʄɟɧɚɩɪɢɪɨɞɧɚɞɨɛɪɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ɋɟɞɛɪ Ɂɚɲɬɢʄɟɧɚɩɪɢɪɨɞɧɚɞɨɛɪɚ

ɋɬɚɬɭɫɡɚɲɬɢɬɟ

Ʉɚɬɚɫɬɚɪɫɤɚɨɩɲɬɢɧɚ



ɒɚɥɢɧɚɱɤɢɥɭɝ

ɫɬɪɨɝɢɩɪɢɪɨɞɧɢɪɟɡɟɪɜɚɬ

ɒɚɥɢɧɚɰ

ɉɨɜɪ ɯɚ 



ɋɚɫɬɚɜɰɢ

ɫɩɟɰɩɪɢɪɨɞɧɢɪɟɡɟɪɜɚɬ

ɋɟɨɧɟ





ɇɚȻɭɤɜɢ

ɫɩɟɰɩɪɢɪɨɞɧɢɪɟɡɟɪɜɚɬ

Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ





Ƚɨɞɨɦɢɧ

ɫɩɟɰɩɪɢɪɨɞɧɢɪɟɡɟɪɜɚɬ

ɋɤɨɛɚʂ





ȭɟɥɢʁɟ

ɫɩɟɰɩɪɢɪɨɞɧɢɪɟɡɟɪɜɚɬ

Ɇɚɥɨ2ɪɚɲʁɟ





Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɞɭɞ

ɫɩɨɦɟɧɢɤɩɪɢɪɨɞɟ

ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ





ɏɪɚɫɬɥɭɠʃɚɤ

ɫɩɨɦɟɧɢɤɩɪɢɪɨɞɟ

Ɋɚʂɚɭɤɪɭɝɭ³ɋɚɪɬɢɞɚ´





ɏɪɚɫɬɥɭɠʃɚɤ

ɫɩɨɦɟɧɢɤɩɪɢɪɨɞɟ

Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ³Ⱦɨɥɨɜɨ´





ɏɪɚɫɬɥɭɠʃɚɤ

ɫɩɨɦɟɧɢɤɩɪɢɪɨɞɟ

ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ɉɥɚɬɧɚɪɚ´





ɂɡɜɨɪɁɚɲɬɢʄɟɧɢɩɪɢɪɨɞɧɢɪɟɫɭɪɫɢKWWSZZZVPHGHUHYRRUJUV2SVWLQD6PHGHUHYR=DVWLFHQLSULURGQLUHVXUVLBBODW


ɉɨɩɢɬɚʃɭɡɚɲɬɢɬɟɝɟɧɟɬɢɱɤɢɯɪɟɫɭɪɫɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɧɟɝɭʁɭ ɫɟ ɚɭɬɨɯɬɨɧɚɫɨɪɬɚɜɢɧɨɜɟ ɥɨɡɟɋɦɟɞɟɪɟɜɤɚ ɋɥɢɤɚ  ɢɚɭɬɨɯɬɨɧɚɪɚɫɚɨɜɰɟ
Ʌɢɩɫɤɚɨɜɰɚ ɋɥɢɤɚ 

ɋɦɟɞɟɪɟɜɤɚʁɟɚɭɬɨɯɬɨɧɚɛɚɥɤɚɧɫɤɚɫɨɪɬɚɜɢɧɨɜɟɥɨɡɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɚɭɬɨɪɢɫɦɚɬɪɚʁɭʁɟɢɤɚɨ
ɞɨɦɚʄɭ ɚɭɬɨɯɬɨɧɭ ɫɨɪɬɭ  ɢɡ ɝɪɭɩɟ 3RQWLFD ɩɨɞɝɪɭɩɟ %DOFDQLɫD Ƚɚʁɢ ɫɟ ɢ ɭ Ȼɭɝɚɪɫɤɨʁ
Ɋɭɫɤɨʁ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɢ Ɇɨɥɞɚɜɢʁɢ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɢ Ƚɪɱɤɨʁ Ɍɭɪɫɤɨʁ Ʉɨɞ ɧɚɫ ɫɟ ɝɚʁɢ ɭ ɫɜɢɦ
ɜɢɧɨɝɨɪʁɢɦɚɚɨɞɨɜɟɫɬɚɪɟɛɟɥɟɫɨɪɬɟɝɪɨɠɻɚɩɪɨɢɡɜɨɞɟɫɟɫɬɨɧɚɚɥɢɢɤɜɚɥɢɬɟɬɧɚɜɢɧɚ
ɢɞɟɫɬɢɥɚɬɢɂɡɭɡɟɬɧɨʁɟɡɧɚɱɚʁɧɨɞɚɫɟɨɜɚɜɢɫɨɤɨɩɪɢɧɨɫɧɚɫɨɪɬɚɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭ
ɨɱɭɜɚʁɟɪɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɡɧɚɱɚʁɧɨɥɨɤɚɥɧɨɨɛɟɥɟɠʁɟɢɞɟɨɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ


 Ȼɢʂɚɧɚ ɇɢɤɨɥɢʄ ɞɢɩɥɢɧɠɩɨʂ ɉɋɋɋ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ Ⱥɬɥɚɫ ɫɨɪɬɟ ɜɢɧɨɜɟ
KWWSDJURLQIRWHOQHWVRUWDVPHGHUHYNDNYDOLWHWQRJUR]GHLYLQRɞɚɬɭɦɩɪɢɫɬɭɩɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɉɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɤɨɦ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɫɭ ɋɥɢɤɚɋɨɪɬɚɜɢɧɨɜɟɥɨɡɟɋɦɟɞɟɪɟɜɤɚ
ɫɦɚʃɟɧɟɩɨɫɥɟɞʃɢɯɝɨɞɢɧɚɡɛɨɝɩɪɨɛɥɟɦɚɭ
ɩɥɚɫɦɚɧɭ ɝɪɨɠɻɚ ɢɡɚɡɜɚɧɨɝ ɨɞɥɚɫɤɨɦ ɭ
ɫɬɟɱɚʁ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ÄȽɨɞɨɦɢɧ³  ɉɪɟɦɚ
ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɋɋɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɨɜɚ ɫɨɪɬɚ
ɜɢɧɨɜɟ ɥɨɡɟ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ʁɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɧɚ ɨɤɨ
 ɭɤɭɩɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ ɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭɩɪɢɱɟɦɭʁɟɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚɤɨʁɚ
ɫɟ ɧɟ ɛɚɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɜɢɧɚ ɨɜɚ
ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢɜɟʄɚɚɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚɤɨʁɚ
ɢɦɚʁɭ ɜɢɧɚɪɢʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɦɚʃɚ ɦɚɞɚ ɫɚ
ɩɪɢɦɟɬɧɨɦɬɟɧɞɟɧɰɢʁɨɦɪɚɫɬɚɩɨɜɪɲɢɧɚɤɨɞ
ʁɟɞɧɨɝɛɪɨʁɚɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ 

Ʌɢɩɫɤɚ ɨɜɰɚ ʁɟ ɭɝɪɨɠɟɧɚ ɚɭɬɨɯɬɨɧɚ ɪɚɫɚ
ɨɜɚɰɚ ɫɨʁ ɩɪɚɦɟɧɤɟ  ɱɢʁɟ ʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɂɡɜɨɪ
KWWSDJURLQIRWHOQHWVRUWDVPHGHUHYND
ɫɬɚɧɢɲɬɟ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ɋɟɨɧ NYDOLWHWQRJUR]GHLYLQR
ɪɚɫɩɪɨɫɬɢɪɚʃɚ ɨɜɟ ɨɜɰɟ ʁɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ
ɢɡɦɟɻɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ
ɢ
ɆɥɚɞɟɧɨɜɰɚɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɋɦɟɞɟɪɟɜɚɨɜɚɪɚɫɚɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚʁɟɧɚʁɜɢɲɟɭɧɚɫɟʂɢɦɚɅɢɩɟ
ɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚɅɭɝɚɜɱɢɧɚɊɚɞɢɧɚɰɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɉɋɋɋÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁɝɪɥɚ
ɨɜɟɪɚɫɟɨɜɚɰɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɋɦɟɞɟɪɟɜɚʁɟɨɤɨ ɭɦɚɬɢɱɟɧɚɝɪɥɚ ɚɫɜɟɝɚɨɤɨɧɟɤɨɥɢɤɨ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɝɚʁɢɨɜɭɪɚɫɭɨɜɰɟ

ɋɥɢɤɚɅɢɩɫɤɚɨɜɰɚ
Ʌɢɩɫɤɚ ɨɜɰɚ ɧɚɫɬɚɥɚ ʁɟ ɧɟɩɥɚɧɫɤɢɦ
ɭɤɪɲɬɚʃɟɦ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɨɜɰɚɦɚ ɫɢɯɢʁɫɤɨɦ
ɫɟɥɟɤɰɢʁɨɦ ɧɚ ɛɚɡɢ ɟɦɩɢɪɢʁɟ ɤɨʁɭ ɫɭ
ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɰɢ
ɫɬɜɨɪɢɥɢ
ɧɟɩɥɚɧɫɤɢɦ
ɨɞɚɛɢɪɚʃɟɦ ɍɤɪɲɬɚʃɟɦɢɞɨɦɟɫɬɢɤɚɰɢʁɨɦ
ɞɨɛɢʁɟɧɚ ʁɟ ɨɜɰɚ ɫɚ ɛɨʂɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ
ɦɥɟɤɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɞɪɭɝɟɩɪɚɦɟɧɤɟɈɜɚɨɜɰɚ
ʁɟɫɜɪɫɬɚɧɚɭɚɧɢɦɚɥɧɟɝɟɧɟɬɢɱɤɟɪɟɫɭɪɫɟʁɟɪ
ɢɦɚ ɜɟɥɢɤɭ ɨɬɩɨɪɧɨɫɬ ɩɪɟɦɚ ɥɨɲɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɨɞɝɚʁɢɜɚʃɚ ɤɚɨ ɢ ɩɪɟɦɚ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɦɛɨɥɟɫɬɢɦɚɢɩɨɪɟɦɟʄɚʁɢɦɚɋɩɚɞɚ
ɭɝɪɭɩɭɫɪɟɞʃɟɤɪɭɩɧɢɯɩɪɚɦɟɧɤɢɉɥɨɞɧɨɫɬ
ɥɢɩɫɤɟ ɨɜɰɟ ʁɟ ɜɟɨɦɚ ɜɟɥɢɤɚ ɢ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ ɨɞ
 ɨɜɚɰɚ ɞɨɛɢʁɟ ɫɟ  ʁɚɝɚʃɚɰɚ ɉɪɨɫɟɱɧɚ
ɂɡɜɨɪKWWSVIDUPLDUV%ORJUDVDRYDFDOLSVNDSUDPHQND
ɦɚɫɚɬɟɥɚɨɞɪɚɫɥɢɯɠɟɧɫɤɢɯɝɪɥɚɢɡɧɨɫɢ

 ɤɝ ɚ ɨɜɧɨɜɚ  ɤɝ ɦɚɞɚ ʁɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɜɟʄɢɯ ɬɟɥɟɫɧɢɯ ɦɚɫɚ ɲɬɨ ɫɟ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟɦ ɭɫɥɨɜɚ ɨɞɝɚʁɢɜɚʃɚ ɢ
ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɉɪɨɩɚɝɚɧɞɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɫɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ Äɋɚɛɨɪ ɯɚɪɦɨɧɢɤɚɲɚ³
Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ 

ɇɚɩɨɪɢ ɞɚ ɫɟ ɨɱɭɜɚ ɨɜɚʁ ɝɟɧɟɬɢɱɤɢ ɪɟɫɭɪɫ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ Äɉɚɫɬɢɪɫɤɢ ɞɚɧɢ³ ɭ ɧɚɫɟʂɭ Ʌɢɩɟ ɨɞ 
ɝɨɞɢɧɟ ɨɜɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɫɟ ɨɞɪɠɚɜɚ ɭ ɆɁ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ  ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɧɟ ɦɟɪɟ ɞɪɠɚɜɟ
ɫɬɜɚɪɚʁɭ ɩɨɜɨʂɧɭ ɤɥɢɦɭ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɛɪɨʁɚ ɝɪɥɚ ɨɜɟ ɨɜɰɟ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɭ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ


ɐɟɧɬɚɪɡɚɨɱɭɜɚʃɟɚɭɬɨɯɬɨɧɢɯɪɚɫɚKWWSZZZFHSLERUJUV"SDJHBLG ɞɚɬɭɦɩɪɢɫɬɭɩɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɚɨ ɨɞɝɚʁɢɜɚɱɚ ɚɭɬɨɯɬɨɧɢɯ ɪɚɫɚ ɞɨɦɚʄɢɯ ɠɢɜɨɬɢʃɚ
ɂɩɚɤ ɜɟʄɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɥɚɧɭ ɡɚɜɢɫɢʄɟ ɨɞ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɡɚɤɭɩɨɜɢɧɭɫɬɚɞɚɨɞɩɨɧɭɞɟɨɜɢɯɨɜɚɰɚɧɚɬɪɠɢɲɬɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɧɚɛɚɜɤɟ
ɝɪɥɚ ɨɞɩɨɫɟɞɨɜɚʃɚɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɢɫɩɚɲɭɢɫɥ

ɋɚɚɫɩɟɤɬɚɨɱɭɜɚʃɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɫɨɪɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɤɭɥɬɭɪɚɢɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚɝɟɧɟɬɢɱɤɨɝ
ɡɚɝɚɻɟʃɚɜɚɠɧɨʁɟɢɫɬɚʄɢɞɚʁɟɝɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨɝɨɞɢɧɟɩɨɬɩɢɫɚɨɞɟɤɥɚɪɚɰɢʁɭÄɆɢɧɟ
ɠɟɥɢɦɨ ȽɆɈ ɧɚ ɧɚɲɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ³ ɢ ɬɚɤɨ ɢɫɬɚɤɚɨ ɫɜɨʁ ɫɬɚɜ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɝɟɧɟɬɢɱɤɢ
ɦɨɞɢɮɢɤɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ
 ɈɜɢɦɫɟȽɪɚɞʁɚɜɧɨɢɡʁɚɫɧɢɨɢɨɛɚɜɟɡɚɨɞɚɧɟʄɟɞɨɡɜɨɥɢɬɢɭɡɝɚʁɚʃɟɧɢɬɢɲɢɪɟʃɟ
ɝɟɧɟɬɢɱɤɢ ɦɨɞɢɮɢɤɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɦɚ ɧɚ ɫɜɨʁɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɢ ɞɚ ʄɟ ɟɞɭɤɨɜɚɬɢ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɟ ɢ ʁɚɜɧɨɫɬ ɩɨ ɫɜɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɜɟɡɚɧɢɦ ɡɚ
ɝɟɧɟɬɢɱɤɢɦɨɞɢɮɢɤɨɜɚɧɟɨɪɝɚɧɢɡɦɟ
































ɇɚɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɦɧɢɜɨɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚɫɭɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɚɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɨɫɧɨɜɭɨɞɪɠɢɜɨɝ
ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɦɟɪɚ ɡɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɢɯ ɝɟɧɟɬɢɱɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɭɫɥɨɜ ʁɟ ɞɚ ɫɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚ ɞɚ ɫɭ ɚɤɬɢɜɧɚ ɢ ɞɚ ɫɭ ɭɩɢɫɚɧɚ ɭ Ɋɟɝɢɫɬɚɪ ɚɭɬɨɯɬɨɧɢɯ ɪɚɫɚ
ɞɨɦɚʄɢɯ ɠɢɜɨɬɢʃɚ  ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ  ɞɢɧɚɪɚ ɩɨ ɝɪɥɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ   ɢ
  ɤɚɨ ɢɞɢɪɟɤɬɧɚ ɩɥɚʄɚʃɚ ɩɨɨɫɧɨɜɭ ɍɪɟɞɛɟɨɪɚɫɩɨɞɟɥɢɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɪɭɪɚɥɧɨɦ
ɪɚɡɜɨʁɭ ɭ  ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ   ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ  ɞɢɧɚɪɚ ɩɨ ɝɪɥɭ ɡɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɟ
ɩɪɢɩɥɨɞɧɟɨɜɰɟɢɞɢɧɚɪɚɩɨɝɪɥɭɡɚɬɨɜʁɚɝʃɚɞɢ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

 ɊȺȾɇɂ ɉɈɌȿɇɐɂȳȺɅ ɍ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɂ ɂ ɌɊȺɇɋɎȿɊ ɁɇȺȵȺ ɂ
ɂɇɈȼȺɐɂȳȺ

Ɉɫɧɨɜɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɢ ɫɬɚɧɨɜɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ
ɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɋɦɟɞɟɪɟɜɚʁɟɭɤɭɩɧɨɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɨɞɤɨʁɢɯʁɟ
 ɭɝɪɚɞɫɤɨɦɧɚɫɟʂɭɋɦɟɞɟɪɟɜɨɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ  
 ɭ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ʁɟ  ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ   ɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ʁɟ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ
Ɋɚɞɢɧɚɰ   Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ   Ʌɢɩɟ   Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ   ȼɪɚɧɨɜɨ  
Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ  

ɍɩɨɪɟɞɧɢɦ ɩɪɟɝɥɟɞɨɦ ɛɪɨʁɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 
 ɩɪɢɦɟʄɭʁɟɫɟ
 ɫɬɚɥɧɢɪɚɫɬɛɪɨʁɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɭɝɪɚɞɫɤɨɦɧɚɫɟʂɭ
 ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɢ ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɩɪɢɦɟɬɚɧ ʁɟ ɩɚɞ ɛɪɨʁɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
ʁɟɞɢɧɨɭɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ ɤɚɞɚʁɟɞɨɲɥɨɞɨɩɚɞɚɛɪɨʁɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɭ
ɫɜɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɨɫɢɦ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɫɟɞɚɦ ȼɨɞɚʃ ɋɟɨɧɟ ȼɭɱɚɤ Ȼɢɧɨɜɚɰ Ɋɚɞɢɧɚɰ
ɅɚɧɞɨɥɢɉɟɬɪɢʁɟɜɨɇɚʁɜɟʄɢɩɚɞɛɪɨʁɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɢɦɚʁɭɧɚɫɟʂɚɄɭɥɢɱ  
ɢ Ɋɚʂɚ   ɚ ɩɚɞ ɨɞ  ɞɨ  ɛɟɥɟɠɢ ɫɟ ɢ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ɇɚɥɚ Ʉɪɫɧɚ
ɒɚɥɢɧɚɰɆɚɥɨɈɪɚɲʁɟȻɚɞʂɟɜɢɰɚɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚ

ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɱɥɚɧɨɜɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚʁɟɭɝɪɚɞɫɤɨʁɫɪɟɞɢɧɢɢɭɨɫɬɚɥɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɇɚʁɜɟʄɢɛɪɨʁɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɢɭʁɟɞɧɨʁɢɭɞɪɭɝɨʁɫɪɟɞɢɧɢɢɦɚɞɜɚɱɥɚɧɚ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɭ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɢ ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦ 
ɩɪɟɦɚ ɢɡɜɨɪɢɦɚ ɩɪɢɯɨɞɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ   ɢɦɚ
ɦɟɲɨɜɢɬɟ ɢɡɜɨɪɟ ɩɪɢɯɨɞɚ ɋɥɟɞɟ ɨɧɚ ɫɚ ɩɟɧɡɢʁɚɦɚ   ɢ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɫɚ
ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɢɡɜɨɪɢɦɚ    ɋɚɦɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɢɡɜɨɪɟ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɦɚ 
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɢɥɢʃɢɯɚɛɟɡɩɪɢɯɨɞɚʁɟɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɪɨɞɢɱɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɉɉȽ ɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɱɢɧɟɜɢɲɟɨɞɩɨɥɨɜɢɧɟ  ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɭɨɫɬɚɥɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ɍɚɛɟɥɚ ɉɨɞɚɬɚɤɞɚʁɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɭɨɜɚʁɩɪɨɰɟɧɚɬɧɢɠɢɦɨɠɟɫɟ
ɨɛʁɚɫɧɢɬɢ ɬɢɦɟ ɞɚ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɢ ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɟɦɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɧɟ ɢɫɩɭʃɚɜɚ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɢɥɢʁɟɜɟɡɚɧɨɡɚɩɨɫɥɨɜɚʃɟɭȽɪɚɞɭ ɨɜɨɩɨɬɜɪɻɭʁɭɢɩɨɞɚɰɢɨ
ɢɡɜɨɪɢɦɚɩɪɢɯɨɞɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɭɨɫɬɚɥɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ 

ɌɚɛɟɥɚȻɪɨʁɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚɭɨɫɬɚɥɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɢɛɪɨʁɉɉȽ

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ
ɍɞɟɨɉɉȽɭɛɪɨʁɭ
Ⱦɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚɭ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɭɨɫɬɚɥɢɦ
ɉȽ 
ɨɫɬɚɥɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ  

ɍɤɭɩɧɨ
ɉɉȽ
Ɋɋɪɛɢʁɚ




ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ




Ⱦɚɬɚɫɭɡɚɫɜɚɧɚɫɟʂɚ
ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɢɫɬɚɧɨɜɚɭɢɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɭɝɨɞɢɧɢɊɁɋ

ɊɟɩɭɛɥɢɤɚȳɅɋ


ɉɪɟɦɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɢɩɨɩɢɫɚɊɁɋɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨɦɨɠɟɛɢɬɢɫɜɚɤɚɩɨɪɨɞɢɱɧɚɢɥɢɞɪɭɝɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɥɢɰɚɤɨʁɚ
ɡɚʁɟɞɧɨɫɬɚɧɭʁɭɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɬɪɨɲɟɫɜɨʁɟɩɪɢɯɨɞɟɡɚɩɨɞɦɢɪɢɜɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɠɢɜɨɬɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚ

 ɉɨɪɟɻɟʃɟɦ ɛɪɨʁɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɭ ɞɟɫɟɬɨɝɨɞɢɲʃɢɦ ɩɟɪɢɨɞɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɢ
ɫɬɚɧɨɜɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ ɢ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɉɨɪɨɞɢɱɧɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ

ɉɪɟɦɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɢ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɩɨɞ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɫɟ ɫɜɚɤɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɡɚʁɟɞɧɨ
ɫɬɚɧɭʁɭɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɬɪɨɲɟɫɜɨʁɟɩɪɢɯɨɞɟɡɚɩɨɞɦɢɪɢɜɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɠɢɜɨɬɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚ
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɫɚɦɚɱɤɨ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɨ  ɱɢʁɢ ɫɟ ɱɥɚɧɨɜɢ ʁɟɞɚɧ ɢɥɢ ɜɢɲɟ  ɛɚɜɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɛɢɥɨ ɤɚɨ ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ɛɢɥɨ ɤɚɨ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɨɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɲʄɭ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɦɚɲɢɧɟ ɨɛʁɟɤɬɟ  ɢ ɪɚɞ ɫɜɨʁɢɯ ɱɥɚɧɨɜɚ ɱɢʁɢ ʁɟ ɧɨɫɢɥɚɰ
ɮɢɡɢɱɤɨɥɢɰɟɢɩɪɢɬɨɦɟ
x ɨɛɪɚɻɭʁɟ ± ɤɨɪɢɫɬɢ  ɢ ɜɢɲɟ ɚɪɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɤɨʁɟɦɨɛɚɜʂɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɛɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚɬɨɞɚɥɢʁɟɬɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɧɚɦɟʃɟɧɚ
ɬɪɠɢɲɬɭɢɥɢɧɟɢɥɢ
x ɨɛɪɚɻɭʁɟ ± ɤɨɪɢɫɬɢ ɦɚʃɟ ɨɞ  ɚɪɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɚɥɢ ɨɛɚɜʂɚ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɭ ɪɚɬɚɪɫɤɭ ɜɨʄɚɪɫɤɭ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɭ ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɰɜɟʄɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɩɨɞɫɬɚɤɥɟɧɢɰɢɦɚɢɩɥɚɫɬɟɧɢɰɢɦɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɩɟɱɭɪɚɤɚɢɫɬɨɱɚɪɫɤɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɨɞɧɨɫɧɨɨɛɚɜʂɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɤɨʁɚʁɟɧɚɦɟʃɟɧɚɬɪɠɢɲɬɭɢɥɢ
x ɧɚ ɞɚɧ  ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ  ɝɚʁɢ ɧɚʁɦɚʃɟ ± ɞɜɚ ɝɪɥɚ ɝɨɜɟɞɚ ɢɥɢ ± ʁɟɞɧɨ ɝɪɥɨ
ɝɨɜɟɞɚɢɞɜɚɝɪɥɚɫɢɬɧɟɫɬɨɤɟ ɫɜɢʃɚɤɨɡɚɨɜɚɰɚ±ɡɚʁɟɞɧɨ ɢɥɢ±ɩɟɬɝɪɥɚɨɜɚɰɚ
ɢɥɢɩɟɬɝɪɥɚɤɨɡɚɢɥɢ±ɬɪɢɝɪɥɚɫɜɢʃɚɢɥɢ±ɱɟɬɢɪɢɝɪɥɚɫɢɬɧɟɫɬɨɤɟ ɫɜɢʃɚ
ɤɨɡɚɨɜɚɰɚ±ɡɚʁɟɞɧɨ ɢɥɢ±ɤɨɦɚɞɚɠɢɜɢɧɟɢɥɢ±ɩɱɟɥɢʃɢɯɞɪɭɲɬɚɜɚ

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ʁɟ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɨ 
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɉȽ  ɨɞ ɱɟɝɚ ʁɟ  ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɉɉȽ ɢɥɢʃɢɯɨɜɨɝɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚ

ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨɩɨɧɚɫɟʂɢɦɚɛɪɨʁɉɉȽɧɚʁɜɟʄɢʁɟɭ ɆɢɯɚʁɥɨɜɰɭɅɢɩɚɦɚɈɫɢɩɚɨɧɢɰɢɢ
ɅɭɝɚɜɱɢɧɢɝɞɟʁɟɥɨɰɢɪɚɧɚɫɤɨɪɨɬɪɟʄɢɧɚɫɜɢɯɉɉȽɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɇɚɜɟɞɟɧɚɧɚɫɟʂɚɫɭ
ɭʁɟɞɧɨ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢ ɧɚʁɜɟʄɚ ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɫɩɚɞɚʁɭ ɢ ɦɟɻɭ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ ɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ

ɉɪɟɦɚ ɢɧɬɟɪɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɍɩɪɚɜɟ ɡɚ ɚɝɪɚɪɧɚ ɩɥɚʄɚʃɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɚʃɟ ɧɚ ɞɚɧ   ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ ʁɟ 
ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɉȽ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɢɯ ʁɟ  ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɉɉȽ ɤɨʁɢ ɱɢɧɟ  ɨɞ ɛɪɨʁɚ ɉɉȽ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯɉɨɩɢɫɨɦɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ

ɉɨɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɉȽ ɩɪɟɦɚ ɬɢɩɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɉɨɩɢɫ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ 
ɢɧɬɟɪɧɢɩɨɞɚɰɢɊɁɋ ɡɚɤʂɭɱɭʁɟɫɟɞɚɫɭɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚɦɟɲɨɜɢɬɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ
ɤɚɨɢɧɚɧɢɜɨɭɊɋɪɛɢʁɟ ɫɨɛɡɢɪɨɦɞɚɜɢɲɟɨɞɩɨɥɨɜɢɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
 ɩɪɢɩɚɞɚʁɟɞɧɨʁɨɞɬɪɢɦɟɲɨɜɢɬɟɝɪɭɩɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
x ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɡɚɦɟɲɨɜɢɬɭɛɢʂɧɭɢɫɬɨɱɚɪɫɤɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ  
x ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɡɚɦɟɲɨɜɢɬɭɛɢʂɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ  
x ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɡɚɦɟɲɨɜɢɬɭɫɬɨɱɚɪɫɤɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ  

ɉɨɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɉȽ ɩɪɟɦɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɢɧɬɟɪɧɢɩɨɞɚɰɢ ɦɨɠɟɫɟɡɚɭɨɱɢɬɢɞɚʁɟɩɪɨɫɟɱɧɚɟɤɨɧɨɦɫɤɚɫɧɚɝɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ  ɟɜɪɚ ɲɬɨ ʁɟ ɧɢɠɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɧɢɜɨ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɛɟɥɚ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɌɚɛɟɥɚȿɤɨɧɨɦɫɤɚɜɟɥɢɱɢɧɚɉȽɧɚɧɢɜɨɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ



ɉȽɛɪɨʁ

Ȼɪɭɬɨɜɪɟɞɧɨɫɬɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɉɪɨɫɟɱɧɚɟɤɨɧɨɦɫɤɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɭɟɜɪɢɦɚ
ɩɨɉȽɭɟɜɪɢɦɚ
Ɋɋɪɛɢʁɚ



Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ



 ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ʁɟ ɧɨɜɱɚɧɚ ɛɪɭɬɨ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɟɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭɩɨɰɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɢɡɪɚɠɟɧɚɭɟɜɪɢɦɚ
ɂɡɜɨɪ ɐɜɢʁɚɧɨɜɢʄ ɋɭɛɢʄ ɉɚɪɚɭɲɢʄ ȼɟɫɧɚ   ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɩɪɟɦɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁ
ɜɟɥɢɱɢɧɢɢɬɢɩɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɢɢɧɬɟɪɧɢɩɨɞɚɰɢɊɁɋɋɪɛɢʁɟ


ɄɚɤɨʁɟɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɭɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɱɚɤɉɉȽɧɚɜɟɞɟɧɢ
ɩɨɞɚɰɢ ɡɚ ɬɢɩ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɫɜɚ ɉȽ ɩɨɪɨɞɢɱɧɚ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚɢɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɟ ɦɨɝɭɫɟɫɦɚɬɪɚɬɢɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɢɡɚɚɧɚɥɢɡɭɉɉȽ


Ʉɨɪɢɫɬɟʄɢ ɩɨɞɚɬɤɟ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɫɟ ɞɚʁɟ ɤɪɚɬɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɉɉȽ
ɩɪɟɦɚɩɨɜɪɲɢɧɢɄɉɁɨɛɪɚɡɨɜɧɨʁɢɫɬɚɪɨɫɧɨʁɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɨɛɪɨʁɭɱɥɚɧɨɜɚɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢ
ɞɪɭɝɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟʂɢɦɚɪɚɞɧɟɫɧɚɝɟɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ

Ʉɨɪɢɲʄɟɧɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɄɉɁ  Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨ ɄɉɁ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ  ɢɥɢ  ɯɚ ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ɉɉȽ ɲɬɨ ʁɟ ɡɧɚɬɧɨ ɜɢɲɟ ɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɨɫɟɤ ɋɪɛɢʁɟ ɝɞɟ ʁɟ ɨɜɨ ɭɱɟɲʄɟ   ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ʁɟ
ɩɪɨɫɟɱɧɨ  ɯɚ ɄɉɁ ɩɨ ɉɉȽ ɲɬɨ ʁɟ ɡɧɚɬɧɨ ɦɚʃɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɩɪɨɫɟɤ
Ɍɚɛɟɥɚ 

ɌɚɛɟɥɚɄɉɁɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɭɊɋɪɛɢʁɢɢɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɄɉɁɯɚ


Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ ɛɟɡɄɢɆ 

ȻɪɨʁɉɉȽɫɚɄɉɁ ɉɪɨɫɟɱɧɨɄɉɁɩɨɉɉȽɯɚ







Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ



 ɄɉɁ ɱɢɧɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɧɚ ɨɤɭʄɧɢɰɢ ɨɪɚɧɢɰɟ ɢ ɛɚɲɬɟ ɫɬɚɥɧɢ ɡɚɫɚɞɢ ɥɢɜɚɞɟ ɢ
ɩɚɲʃɚɰɢɤɨʁɟɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨɨɛɪɚɻɭʁɟɤɨɪɢɫɬɢ
ɂɡɜɨɪ ɉɨɩɢɫ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɭ Ɋ ɋɪɛɢʁɢ ɤʃɢɝɚ  ɊɁɋ ɋɪɛɢʁɟ  ɢ ɛɚɡɚ
ɉɨɩɢɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɊɁɋɋɪɛɢʁɟKWWSSRSLVSROMRSULYUHGHVWDWUV



ȽɪɚɮɢɤɨɧɉɉȽɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɩɪɟɦɚɜɟɥɢɱɢɧɢɄɉɁɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁɝɨɞɢɧɢ



ɂɡɜɨɪɂɧɬɟɪɧɢɩɨɞɚɰɢɊɁɋɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ





ɇɚ ɝɪɚɮɢɤɨɧɭ ɛɪɨʁ  ɩɪɢɤɚɡɚɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɉɉȽ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ  ɝɨɞɢɧɢ ɤɨɪɢɫɬɢɥɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɨɞ  ɞɨ  ɯɟɤɬɚɪɚ  ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɉɉȽ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ 
ȽɪɚɮɢɤɨɧɩɨɤɚɡɭʁɟɞɚɫɚɩɨɜɟʄɚʃɟɦɩɨɜɪɲɢɧɟɄɉɁɩɨɉɉȽɞɨɥɚɡɢɞɨɫɦɚʃɟʃɚɛɪɨʁɚ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɚ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɭɫɢɬʃɟɧ ɩɨɫɟɞ ɧɚʁɛɨʂɟ ɨɞɫɥɢɤɚɜɚ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɉɉȽɢɦɚɩɨɫɟɞɞɨɯɚ

Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨ ɩɨ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɢɧɬɟɪɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɊɁɋ  ɧɚʁɜɟʄɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɄɉɁ ɩɨ ɉɉȽ
ɩɪɟɤɨɯɚɩɨɉɉȽ ʁɟɭɧɚɫɟʂɢɦɚɒɚɥɢɧɚɰ ɯɚ Ʉɭɥɢɱ ɯɚ ȾɨɛɪɢȾɨ ɯɚ 
ɢɅɢɩɟ ɯɚ ɚɧɚʁɦɚʃɚ ɢɫɩɨɞɯɚɩɨɉɉȽ ɭɧɚɫɟʂɢɦɚɊɚɞɢɧɚɰɢɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɩɨ
ɯɚ ȼɭɱɚɤ ɯɚ ɢɉɟɬɪɢʁɟɜɨ ɯɚ 

Ɋɚɞɧɚɫɧɚɝɚɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɉɨɩɢɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɧɢɜɨɧɚɫɟʂɚ 
ɧɚɧɢɜɨɭɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɤɭɩɧɨɚɧɝɚɠɨɜɚɧɚɪɚɞɧɚɫɧɚɝɚɧɚɉɉȽʁɟɥɢɰɚɍɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɭɤɭɩɧɨɚɧɝɚɠɨɜɚɧɟɪɚɞɧɟɫɧɚɝɟɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟʁɟɭɱɟɲʄɟ
x ɧɨɫɢɥɚɰɚɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɤɨʁɢɫɭɨɛɚɜʂɚɥɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɭɤɭɩɧɨ
ɢɥɢ 
x ɨɫɬɚɥɢɯɱɥɚɧɨɜɚɩɨɪɨɞɢɰɟɢɪɨɻɚɤɚɧɨɫɢɥɚɰɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɢɥɢ 
x ɫɭɩɪɭɠɧɢɤɚɧɨɫɢɥɚɰɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɢɥɢ 
x ɭɱɟɲʄɟɫɬɚɥɧɨɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯʁɟɧɚɡɚɧɟɦɚɪʂɢɜɨɦɧɢɜɨɭ ʃɢɯɢɥɢɫɜɟɝɚ 

ɂɫɤɚɡɢɜɚʃɟ ɭɤɭɩɧɨ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɨɝ ɪɚɞɚ ɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɩɪɟɤɨ ɛɪɨʁɚ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɪɚɞɧɢɯ
ʁɟɞɢɧɢɰɚ ȽɊȳ  ɩɪɭɠɚ ɩɨɭɡɞɚɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɪɚɞɧɨɝ
ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ

ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁȽɊȳɧɚɉɉȽɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɭɝɨɞɢɧɢɛɢɨʁɟ Ɍɚɛɟɥɚ Ʉɚɞɚɫɟ
ɨɜɚʁɛɪɨʁȽɊȳɫɬɚɜɢɭɨɞɧɨɫɩɪɟɦɚɭɤɭɩɧɨɦɛɪɨʁɭɱɥɚɧɨɜɚɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢ
ɧɨɫɢɨɰɟ  ɢ ɥɢɰɚ ɫɬɚɥɧɨ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɭ
ɩɪɨɫɟɤɭɞɨɫɬɭɩɧɚɪɚɞɧɚɫɧɚɝɚɧɚɉɉȽɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɚɧɝɚɠɨɜɚɧɚɫɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ

ɌɚɛɟɥɚȺɧɝɚɠɨɜɚɧɚɪɚɞɧɚɫɧɚɝɚɧɚɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɢɪɟɝɢɨɧ
ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɚɨɛɥɚɫɬ
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɉɉȽ
ɛɪɨʁ





Ɋɚɞɧɚɫɧɚɝɚɧɚ
ɉɉȽɛɪɨʁɥɢɰɚ

ȽɊȳ
ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɟ
ɪɚɞɧɟɫɧɚɝɟ






ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɧɬɟɪɧɢɩɨɞɚɰɢɊɁɋ






ɋɬɟɩɟɧɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚɧɚ
ɩɨʂɨɩɩɨɫɥɨɜɢɦɚ
ȽɊȳɛɪɨʁɥɢɰɚ 





ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁ
ȽɊȳɩɨɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ







ȼɟʄɢ ɫɬɟɩɟɧ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɟ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ ɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɩɨɫɥɨɜɢɦɚɩɨɜɟɡɚɧʁɟɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɦɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦɭɤɨʁɨʁɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭɪɚɞɧɨɢɧɬɟɧɡɢɜɧɟ
ɝɪɚɧɟ ɜɨʄɚɪɫɬɜɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɨɢɩɨɜɪɬɚɪɫɬɜɨ ɞɨɤɧɢɫɤɚɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɫɬɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɟ
ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ ɭɩɭʄɭʁɟ ɧɚ ɪɚɞɧɨ ɟɤɫɬɟɧɡɢɜɧɢ ɬɢɩ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɦɚɥɢ ɩɨɫɟɞ ɧɢɫɤɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɞɨɞɚɬɧɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ ɢɡ ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɫɟɤɬɨɪɚɢɥɢɢɡɞɪɭɝɢɯɢɡɜɨɪɚ ȻɨɝɞɚɧɨɜȻɚɛɨɜɢʄ 

Ɋɨɞɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ɋɚɞɧɚ ɫɧɚɝɚ ɧɚ ɉɉȽ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɪɨɞɧɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɉɨɩɢɫ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ 
x  ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɧɨɫɢɥɚɰɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɛɚɜʂɚɥɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ


ȳɟɞɢɧɢɰɚɦɟɪɟɤɨʁɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɤɨɥɢɱɢɧɭʂɭɞɫɤɨɝɪɚɞɚɭɬɪɨɲɟɧɨɝɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭɈɜɚʁɟɞɢɧɢɰɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɪɚɞɚʁɟɞɧɨɝɥɢɰɚɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝɫɚɩɭɧɢɦɪɚɞɧɢɦɜɪɟɦɟɧɨɦ
ɬɨɤɨɦɱɢɬɚɜɟɝɨɞɢɧɟɨɫɚɦɫɚɬɢɞɧɟɜɧɨɪɚɞɧɢɯɞɚɧɚ ɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɊɁɋ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

x
x

ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɫɭɦɭɲɤɚɪɰɢ
ɨɞɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɫɭɩɪɭɠɧɢɤɚɧɨɫɢɥɚɰɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɫɭɠɟɧɟ
ɭɫɬɪɭɤɬɭɪɢɨɫɬɚɥɢɯɱɥɚɧɨɜɚɩɨɪɨɞɢɰɟɢɪɨɻɚɤɚɧɨɫɢɨɰɚɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɱɢɧɟ
ɦɭɲɤɚɪɰɢ


ɋɬɚɪɨɫɧɚɫɬɪɭɤɭɪɚ ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɫɬɪɭɤɬɭɪɢɭɩɪɚɜɧɢɤɚ ɦɟɧɚʇɟɪɚ ɉɉȽ
ɧɚʁɜɟʄɢɩɪɨɰɟɧɚɬʃɢɯʁɟɭɫɬɚɪɨɫɧɨʁɞɨɛɢɨɞɝɨɞɢɧɟ  ɢɫɬɚɪɨɫɬɢɝɨɞɢɧɚɢ
ɩɪɟɤɨ   ɇɚʁɦɚʃɟ ʁɟ ɭɱɟɲʄɟ ɭɩɪɚɜɧɢɤɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ   Ɉɜɚɤɜɚ
ɫɬɚɪɨɫɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚʁɟɧɟɩɨɜɨʂɧɚɚɥɢʁɟʁɨɲɭɜɟɤɩɨɜɨʂɧɢʁɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɢɫɬɢɩɨɤɚɡɚɬɟʂ
ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɝɞɟ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɟ ɭɱɟɲʄɟ ɦɟɧɚʇɟɪɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ  ɢ ɩɪɟɤɨ  ɝɨɞɢɧɚ ɢ
ɢɡɧɨɫɢ

ɈɛɪɚɡɨɜɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɭɩɪɚɜɧɢɤɚɦɟɧɚʇɟɪɚɧɚɉȽ   ɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɪɢɛɥɢɠɧɚʁɟɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɦɧɢɜɨɭ Ɍɚɛɟɥɚ ɇɚʁɜɟʄɢɛɪɨʁɡɚɧɢɜɨ
ɨɛɭɱɟɧɨɫɬɢɢɦɚɫɚɦɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɢɫɤɭɫɬɜɨɫɬɟɱɟɧɨɩɪɚɤɫɨɦ  ɚɧɚʁɦɚʃɢ
ʁɟɛɪɨʁɭɩɪɚɜɧɢɤɚ ɤɨʁɢɢɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɋɜɟɝɚ ʃɢɯ  ɢɦɚ
ɡɚɜɪɲɟɧɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɫɪɟɞʃɭɲɤɨɥɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɜɢɲɭɲɤɨɥɭɢɥɢɮɚɤɭɥɬɟɬɢɥɢ
ɡɚɜɪɲɟɧɤɭɪɫɢɡɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ

Ɍɚɛɟɥɚɇɢɜɨɨɛɭɱɟɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜɧɢɤɚ ɦɟɧɚʇɟɪɚ ɧɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ


ɋɚɦɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɢɫɤɭɫɬɜɨɫɬɟɱɟɧɨɩɪɚɤɫɨɦ
Ʉɭɪɫɢɡɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɫɪɟɞʃɚɲɤɨɥɚ
Ⱦɪɭɝɚɫɪɟɞʃɚɲɤɨɥɚ
ɉɨʂɨɪɢɜɪɟɞɧɚɜɢɲɚɲɤɨɥɚɢɥɢɮɚɤɭɥɬɟɬ
Ⱦɪɭɝɚɜɢɲɚɲɤɨɥɚɢɥɢɮɚɤɭɥɬɟɬ
ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɭɩɪɚɜɧɢɤɚɧɚɉȽ

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ȼɪɥɢɰɚ
















Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ȼɪɥɢɰɚ
















ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɊɁɋɤʃɢɝɚ,,


Ⱦɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɠɟʂɚ ɡɚ ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟɦ ɢ ɞɚʂɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɝɨɜɨɪɢɩɨɞɚɬɚɤɉɨɩɢɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɞɚʁɟɬɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɦɟɧɚʇɟɪɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɩɨɯɚɻɚɥɨ ɤɭɪɫɟɜɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɂɩɚɤ ɨɜɚʁ ɛɪɨʁ ʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɨ ɦɚɥɢ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɦɟɧɚʇɟɪɚ ɉȽ ɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ
ɩɨɫɬɢɡɚɥɢ ɛɨʂɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɚ ɜɟʄɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɪɚɞɢɬɢɧɚɩɨɛɨʂɲɚʃɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɤɚɤɨɦɟɧɚʇɟɪɚɬɚɤɨɢɫɜɢɯɞɪɭɝɢɯɥɢɰɚ
ɤɨʁɚɫɟɛɚɜɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ

Ɍɪɚɧɫɮɟɪɡɧɚʃɚɢɢɧɨɜɚɰɢʁɚ

ɍ ɫɟɤɬɨɪɭ ɚɝɪɨɛɢɡɧɢɫɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɢ ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɮɚɤɬɨɪɟ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɍ ɩɪɢɥɨɝ ɨɜɨʁ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɢ ɬɪɟɛɚ ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɨɬɜɪɻɟɧɭ
ɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚɭɥɚɝɚʃɟɭɫɚɜɟɬɨɞɚɜɫɬɜɨ ɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɞɨɧɨɫɢɨɤɨ
ɩɪɨɫɟɱɧɟ ɫɬɨɩɟ ɡɚɪɚɞɟ ɲɬɨ ʁɟ ɦɧɨɝɨ ɜɢɲɟ ɧɟɝɨ ɞɪɭɝɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ
ɪɚɡɜɨʁɭ 9DQGHQ%DQ+DZNLQV 

ɍ ɋɪɛɢʁɢ ɫɟ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɡɧɚʃɚ ɢ ɢɧɨɜɚɰɢʁɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɤɪɨɡ
ɫɢɫɬɟɦɮɨɪɦɚɥɧɨɝɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɩɭɬɟɦɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɜɪɫɬɚɨɛɭɤɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯɨɞɫɬɪɚɧɟ

 ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɭɩɪɚɜɧɢɤɚ ɦɟɧɚʇɟɪɚ  ɧɚɉɉȽʁɟ  ɚɨɞɨɜɨɝɛɪɨʁɚ
ɦɟɧɚʇɟɪɚʁɟɭʁɟɞɧɨɢɧɨɫɢɥɚɰɉɉȽ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯɢɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɉɋɋɋɚɩɪɢɜɚɬɧɢɯɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɦɟɞɢʁɚ ɢɬɞ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ  
ɉɨɫɬɨʁɟʄɟ ɧɚɭɱɧɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢɦɚʁɭ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɧ ɤɚɞɚɪ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɧɢɡ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɢɯ ɢ ɩɪɢɡɧɚɬɢɯ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚɧɨɜɢɯɫɨɪɬɢɪɚɫɚɢɫɨʁɟɜɚɧɚɭɱɧɢɯɪɚɞɨɜɚɢɬɟɯɧɢɱɤɢɯɪɟɲɟʃɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ   ɂɩɚɤ ɚɤɬɭɟɥɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɡɧɚʃɚ ɢ ɢɧɨɜɚɰɢʁɚ ɭ
ɋɪɛɢʁɢ ɫɭ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɢ ɧɟ ɩɪɚɬɟ ɭ ɞɨɜɨʂɧɨʁ ɦɟɪɢ ɭɛɪɡɚɧɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɟɩɪɨɦɟɧɟɭɫɟɤɬɨɪɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ

ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɟ ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɨ ɢɡʁɚɫɧɢɥɨ ɞɚ ɠɟɥɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢɧɤɭɛɚɬɨɪ ɡɧɚʃɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ ɍɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɫɢɫɬɟɦ
ɩɪɟɧɨɫɚ ɡɧɚʃɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɚɥɢ ɫɜɟ ɬɟɠɟ ɧɚɥɚɡɢ ɩɪɚɜɭ ɩɪɢɦɟɧɭ ɭ ɩɪɚɤɫɢ
ɡɛɨɝɟɜɢɞɟɧɬɧɨɝɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 

Ɍɪɚɧɮɟɪ ɡɧɚʃɚ ɢ ɢɧɨɜɚɰɢʁɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɋɥɢɤɚɉɋɋɋÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³Ʉɨɥɚɪɢ
ɪɟɚɥɢɡɭʁɟɫɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
 ɉɋɋɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɭ Ʉɨɥɚɪɢɦɚ
ɫɥɢɤɚ ɩɪɟɤɨɤɨʁɟɫɟɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ
ɢ ɪɟɚɥɢɡɭʁɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɜɢɞɨɜɢ
ɨɛɭɤɚ
ɢ
ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ
Ɉɜɚ ɫɬɪɭɱɧɨ ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɚ ɫɥɭɠɛɚ
ɫɩɪɨɜɨɞɢ
ɚɤɰɢʁɟ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝ
ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɝɨɞɢɲʃɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɟ
±

ɡɟɦʂɢɲɧɢɯ ɭɡɨɪɚɤɚ  ɫɭɡɛɢʁɚʃɚ
ɚɦɛɪɨɡɢʁɟ ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ
ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɚɤɰɢʁɟ ɤɚɥɰɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
ɤɢɫɟɥɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɢɡɞɚʁɟ
ɮɢɬɨɫɚɧɢɬɚɪɧɢ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɂɡɜɨɪKWWSSVVVUVSDJHSKS"
ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɡɚ ɢɡɜɨɡ ɜɨʄɚ ɧɚ
ɬɪɠɢɲɬɟɊɭɫɤɟɎɟɞɟɪɚɰɢʁɟ ɢɫɥ
 Ɉɞɫɟɤɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɤɨʁɢ ɱɢɧɢ ɫɩɪɟɝɭ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɢɯ ɡɚɞɪɭɝɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɉɋɋɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɢ
ɆɉɁɀɋɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ
 ɌɟɤɫɬɢɥɧɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɟɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɲɤɨɥɟÄȾɟɫɩɨɬȭɭɪɚɻ´

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɛɪɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ
ɫɭɤɨɪɢɫɬɢɥɚɭɫɥɭɝɟɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɟɫɥɭɠɛɟɭɩɟɪɢɨɞɭɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭʁɟɛɢɨ
ɉɨɩɢɫ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɧɢɜɨ ɧɚɫɟʂɚ  Ɉɜɨ ʁɟ ɫɜɟɝɚ  ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ   ɚɥɢ ʁɟ ɜɢɲɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɨɫɟɤ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ  ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨɩɨɧɚɫɟʂɢɦɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɤɨʁɚɫɭ


 ɉɋɋɋ ³ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ´ ɨɛɚɜʂɚ ɫɜɨʁɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɟ ɉɚɥɚɧɤɟ ȼɟɥɢɤɟ
ɉɥɚɧɟɢȽɪɨɰɤɟȼɢɲɟɨɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɜɢɞɟɬɢKWWSSVVVUVSDJHSKS"

 ɒɤɨɥɚ ɨɛɪɚɡɭʁɟ ɭɱɟɧɢɤɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɬɪɢ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɪɚɞɚ KWWSZZZGHVSRWHGXUV  ɚ  ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɢɩɪɟɪɚɞɚɯɪɚɧɟ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɫɤɢɬɟɯɧɢɱɚɪɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɬɟɯɧɢɱɚɪɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɬɟɯɧɢɱɚɪ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɩɟɤɚɪɦɟɫɚɪ  ɛ ɯɟɦɢʁɚɢɧɟɦɟɬɚɥɢ ɬɟɯɧɢɱɚɪɡɚɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ ɯɟɦɢʁɫɤɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɬɟɯɧɢɱɚɪ  ɜ  ɬɟɤɫɬɢɥɫɬɜɨ ɢ ɤɨɠɚɪɫɬɜɨ ɬɟɯɧɢɱɚɪ  ɦɨɞɟɥɚɪ ɨɞɟʄɟ
ɦɨɞɟɥɚɪɨɞɟʄɟɦɨɞɧɢɤɪɨʁɚɱ±ɨɝɥɟɞ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɧɚʁɜɢɲɟɤɨɪɢɫɬɢɥɚɭɫɥɭɝɟɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɟɫɥɭɠɛɟ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɚɫɭɭɫɥɟɞɟʄɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ
Ɇɢɯɚʁɥɨɜɰɭ  Ⱦɪɭɝɨɜɰɭ  ɋɭɜɨɞɨɥɭ  ɢȾɨɛɪɨɦȾɨɥɭ  

ȼɟɪɨɜɚɬɧɨ ɛɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɡɧɚʃɚ ɢ ɢɧɨɜɚɰɢʁɚ ɛɢɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɢ ɤɚɞɚ ɛɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢ
ɜɢɲɟ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɪɚɱɭɧɚɪɟ ɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɉɨɞɚɰɢ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɧɢɜɨ
ɧɚɫɟʂɚɩɨɤɚɡɭʁɭɞɚʁɟɭɩɟɪɢɨɞɭɫɚɦɨɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨɤɨɪɢɫɬɢɥɨɪɚɭɧɚɪɲɬɨ
ʁɟɫɜɟɝɚɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ

Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɦɟɪɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɪɭɪɚɥɧɟ
ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ÄɌɪɚɧɫɮɟɪ ɡɧɚʃɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɫɬɜɚ³ Ɉɜɚ ɦɟɪɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɢ ɤɪɨɡ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɫɬɪɭɱɧɢɯ ɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɢ ɬɪɢɛɢɧɚ ɩɨɫɟɬɚɢɭɱɟɲʄɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɫɚʁɦɨɜɢɦɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɦɚ ɢ
ɢɡɥɨɠɛɚɦɚ ɤɚɨ ɢ ɤɪɨɡ ɩɨɞɪɲɤɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɛɪɨʁɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɢ
ɫɟɨɫɤɢɯ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ɍɨɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
Ƚɪɚɞɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɨɜɟɦɟɪɟɭɥɨɠɟɧɨʁɟɦɢɥɢɨɧɚɞɢɧɚɪɚɚɭɩɥɚɧɢɪɚɧɚɫɭ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɨɞɦɢɥɢɨɧɚɞɢɧɚɪɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 

































 ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɦɟɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɝɨɞɢɧɭȽɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨɛɪɨʁ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɉɊɈɂɁȼɈȾȵȺɂɌɊɀɂɒɌȿɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɂɏɉɊɈɂɁȼɈȾȺ

ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɬɢɩɨɜɚ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɚɜɚɰɚ  ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɪɟɦɚ ɢɧɬɟɪɧɢɦ
ɩɨɞɚɰɢɦɚ Ɉɞɫɟɤɚ ɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɦɨɠɟ ɫɟ ɋɥɢɤɚ  ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɩɪɚɜɰɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ɭɫɥɨɜɧɨ ɩɨɞɟɥɢɬɢ ɧɚ ɬɡɜ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɲɭɦɚɞɢʁɫɤɢ ɢ ɦɨɪɚɜɫɤɢ
ɞɟɨ ɫɥɢɤɚ 
¾ ɒɭɦɚɞɢʁɫɤɢ ɞɟɨ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɭ
ɧɚʁɜɟʄɟɦ ɩɪɨɰɟɧɬɭ
ɭɫɦɟɪɟɧɚ ʁɟ ɧɚ
ɜɨʄɚɪɫɤɭ
ɢ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ Ɉɜɚʁ
ɞɟɨ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
Ƚɪɚɞɚ
ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
ɫɥɟɞɟʄɢɯ ɧɚɫɟʂɚ
Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ
Ȼɢɧɨɜɚɰ ȼɨɞɚʃ
ȼɪɛɨɜɚɰ ȼɭɱɚɤ ɂɡɜɨɪȽɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨɈɞɫɟɤɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭɢɧɬɟɪɧɢɩɨɞɚɰɢ
Ⱦɨɛɪɢ
Ⱦɨ
Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ Ʉɨɥɚɪɢ Ʌɭʃɟɜɚɰ Ɇɚɥɨ Ɉɪɚɲʁɟ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ Ɋɚʂɚ ɋɟɨɧɟ
ɋɭɜɨɞɨɥɍɞɨɜɢɰɟɅɚɧɞɨɥɢɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
¾ Ɇɨɪɚɜɫɤɢ ɞɟɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ ɪɚɬɚɪɫɤɭ ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɭ ɢ
ɫɬɨɱɚɪɫɤɭɩɨɢɡɜɨɞʃɭɑɢɧɟɝɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɫɥɟɞɟʄɢɯɧɚɫɟʂɚȼɪɚɧɨɜɨɄɭɥɢɱɅɢɩɟ
ɅɭɝɚɜɱɢɧɚɆɚɥɚɄɪɫɧɚɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚɊɚɞɢɧɚɰɋɚɪɚɨɪɰɢɋɤɨɛɚʂɢɒɚɥɢɧɚɰ

ɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚ
 ɝɨɞɢɧɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ   ɧɚʁɩɨɝɨɞɧɢʁɢ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢ ɢ
ɡɟɦʂɢɲɧɢɭɫɥɨɜɢɡɚɪɚɬɚɪɫɤɨɩɨɜɪɬɚɪɫɤɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɫɭɩɨɞɪɭɱʁɚɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ
ɋɚɪɚɨɪɰɢ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɋɤɨɛɚʂ ȼɪɚɧɨɜɨ Ⱦɨɛɪɢ Ⱦɨ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ ɒɚɥɢɧɚɰ
ɅɢɩɟɄɭɥɢɱ

Ɋɚɬɚɪɫɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ

Ɋɚɬɚɪɫɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ʁɟ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɉɨɩɢɫɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɊɁɋ ɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɢ ɩɪɢɧɨɫɢɦɚ ɜɚɠɧɢʁɢɯ ɪɚɬɚɪɫɤɢɯ
ɤɭɥɬɭɪɚ ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɧɚɤɨɧ  ɝɨɞɢɧɟ ɊɁɋ ɧɟ ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɩɪɢɧɨɫɢɦɚ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɭɛɢʂɧɨʁɢɫɬɨɱɚɪɫɤɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɡɚɧɢɜɨȳɅɋ ɤɚɨɢɧɚɨɫɧɨɜɭɂɡɜɟɲɬɚʁɚɫɚ
ɨɞɪɠɚɧɢɯɫɚɫɬɚɧɚɤɚɪɚɞɧɢɯɝɪɭɩɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭɭɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɉɋɋɋÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ɭɄɨɥɚɪɢɦɚȼɢɲɟɜɢɞɟɬɢɢɬɚɛɟɥɟɢɭȺɧɟɤɫɭ

ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɠɢɬɚɪɢɰɚ ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɧɢɜɨ
ɧɚɫɟʂɚ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɠɢɬɚɪɢɰɚɦɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɡɚɭɡɢɦɚʁɭ  ɯɚ ɲɬɨ ʁɟ 
ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɨɪɚɧɢɰɚ ɢ ɛɚɲɬɚ  ɯɚ  ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɠɢɬɚɪɢɰɚ ɫɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɨɞɜɢʁɚɧɚɫɟɤɬɨɪɭɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɚɧɚʁɜɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟɠɢɬɚɪɢɰɚ
ɫɭɭɧɚɫɟʂɢɦɚɅɢɩɟɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚɅɭɝɚɜɱɢɧɚɢȾɨɛɪɢȾɨ ɜɢɲɟɨɞɩɨɥɨɜɢɧɟ
ɭɤɭɩɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞɠɢɬɚɪɢɰɚɦɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚʁɟɭɨɜɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ ɍɫɟɬɜɟɧɨʁɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɠɢɬɚɪɢɰɚɦɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ ɫɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ ɤɭɤɭɪɭɡ  ɯɚ ɢɥɢ 
ɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞɠɢɬɚɪɢɰɚɦɚ ɢɩɲɟɧɢɰɚ ɯɚɢɥɢɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞɠɢɬɚɪɢɰɚɦɚ 

ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɠɢɬɚɪɢɰɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ ɩɪɢɧɨɫɢ ɢ ɨɛɢɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ  ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɢ ɭ ɬɨɤɭ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ   ɚ ɜɟʄɚ ɨɫɰɢɥɚɰɢʁɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɩɪɢɦɟɬɧɚʁɟɤɨɞɤɭɤɭɪɭɡɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɲɟɧɢɰɭ Ƚɪɚɮɢɤɨɧ 

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɊɁɋ ɩɪɨɫɟɱɚɧ ɩɪɢɧɨɫ ɩɲɟɧɢɰɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ
ɢɡɧɨɫɢɬɯɚ ɬɯɚɧɚɫɟɤɬɨɪɭɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɞɪɭɲɬɚɜɚɢɡɚɞɪɭɝɚɢɬɯɚɡɚɩɨɪɨɞɢɱɧɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɉɪɨɫɟɱɧɢɩɪɢɧɨɫɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɞɪɭɲɬɚɜɚɢɡɚɞɪɭɝɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɦɚʃɢʁɟɨɞɩɪɢɧɨɫɚɤɨʁɢʁɟɨɫɬɜɚɪɟɧɧɚɧɢɜɨɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɡɚɨɜɚʁɫɟɤɬɨɪ
 ɬɯɚ  ɚ ɩɪɨɫɟɱɚɧ ɩɪɢɧɨɫ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɧɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɜɟʄɢ ʁɟ ɨɞ
ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɩɪɨɫɟɤɚɡɚɨɜɚʁɫɟɤɬɨɪ ɬɯɚ ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɩɲɟɧɢɰɟʁɟɩɪɚʄɟɧɚɭɩɨɬɪɟɛɨɦ
ɜɟʄɢɯ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯ ɯɪɚɧɢɜɚ ɤɚɨ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɬɟɲɤɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚ ɫɜɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟɩɪɨɰɟɫɟɁɚɫɟɬɜɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɤɨɪɢɫɬɟɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɟɦɟ ɤɨʁɟʁɟ
ɞɨɛɢʁɟɧɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɰɢɤɥɭɫɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɭɞɟɨ   ɤɚɨ ɢ ɯɢɛɪɢɞɟ ɫɥɟɞɟʄɢɯ
ɫɟɦɟɧɫɤɢɯɤɭʄɚɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɪɚɬɚɪɫɬɜɨɢɩɨɜɪɬɚɪɫɬɜɨ ɇɋɫɟɦɟ ɯɢɛɪɢɞɢɂɧɫɬɢɬɭɬɚɉɄȻ
Ⱥɝɪɨɟɤɨɧɨɦɢɤ6\QJHQWDɉɢɨɧɢɪɅɢɦɚɝɪɚɢɧ.:6

Ƚɪɚɮɢɤɨɧ  ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɩɲɟɧɢɰɟ ɢ ɤɭɤɭɪɭɡɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 
ɝɨɞɢɧɟ ɭɬɨɧɚɦɚ 


ɂɡɜɨɪɈɩɲɬɢɧɟɢɪɟɝɢɨɧɢɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ  ɊɁɋ




ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɤɭɤɭɪɭɡɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɟɞɚɧɨɞɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢʁɢɯɩɪɚɜɚɰɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɠɢɬɚɪɢɰɚ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɊɁɋ ɩɪɨɫɟɱɚɧ ɩɪɢɧɨɫ ɤɭɤɭɪɭɡɚ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɭɝɨɞɢɧɢɧɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɞɪɭɲɬɚɜɚɢɡɚɞɪɭɝɚ
ɬɯɚ ɧɢɠɢʁɟɨɞɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɧɢɜɨɚɡɚɨɜɚʁɫɟɤɬɨɪ ɬɯɚ ɤɚɨɢɩɪɨɫɟɱɚɧɩɪɢɧɨɫɧɚ
ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ  ɬɯɚ  ɤɨʁɢ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɧɢɠɢ ɨɞ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɧɢɜɨɚ ɡɚ ɨɜɚʁ
ɫɟɤɬɨɪ  ɬɯɚ  ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ ɡɚ ɫɟɬɜɭ ɭ ɜɟʄɟɦ ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɟɦɟ
ɞɨɦɚʄɢɯɫɟɦɟɧɫɤɢɯɤɭʄɚ ɯɢɛɪɢɞɢɂɧɫɬɢɬɭɬɚɡɚɄɭɤɭɪɭɡɁɟɦɭɧɉɨʂɟ
ɯɢɛɪɢɞɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɡɚ ɪɚɬɚɪɫɬɜɨ ɢ ɩɨɜɪɬɚɪɫɬɜɨ ɇɨɜɢ ɋɚɞ  ɞɨɤ ɫɟ ɤɪɨɡ ɨɫɬɚɬɚɤ ɤɨɪɢɫɬɟ
ɯɢɛɪɢɞɢɫɬɪɚɧɢɯɤɭʄɚ6\QJHQWDɉɢɨɧɢɪɅɢɦɚɝɪɚɢɧ.:6

ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɤɪɦɧɨɝ ɛɢʂɚ ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɤɪɦɧɨɝ ɛɢʂɚ ɜɚɠɧɚ ʁɟ ɤɚɤɨ ɡɚ ɛɭɞɭʄɢ ɪɚɡɜɨʁ
ɫɬɨɱɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɬɚɤɨ ɢ ɡɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɇɚɤɨɧ ɠɢɬɚɪɢɰɚ ɜɟɥɢɤɭ
ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɭɫɟɬɜɟɧɨʁɫɬɪɭɤɬɭɪɢɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɦɚɭɩɪɚɜɨɤɪɦɧɨɛɢʂɟɤɨʁɟɡɚɭɡɢɦɚ
ɯɚɢɥɢɩɨɜɪɲɢɧɚɨɪɚɧɢɰɚɢɛɚɲɬɚɇɚɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɤɪɦɧɨɝɛɢʂɚʁɟɭ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɧɚɫɟʂɢɦɚɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ ɯɚ Ʌɢɩɟ ɯɚ ȾɨɛɪɢȾɨ ɯɚ ɡɚɬɢɦɭɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɅɭɝɚɜɱɢɧɚɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚɋɚɪɚɨɪɰɢɋɤɨɛɚʂ ɝɞɟɤɪɦɧɨɛɢʂɟɡɚɭɡɢɦɚɩɨɜɪɲɢɧɭɨɞɯɚ
ɞɨɯɚ ɍɫɟɬɜɟɧɨʁɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚʁɜɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟɫɟɧɚɥɚɡɟɩɨɞɥɭɰɟɪɤɨɦ ɯɚ±
ɫɬɚɪɢ ɢ ɧɨɜɢ ɡɚɫɚɞɢ  ɢ ɞɟɬɟɥɢɧɨɦ  ɯɚ  ɞɨɤ ɫɟ  ɯɚ ɧɚɥɚɡɢ ɩɨɞ ɤɭɤɭɪɭɡɨɦ ɡɚ
ɫɢɥɚɠɭ

ɋɨɛɡɢɪɨɦɞɚɤɚɨɢɫɜɚɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɧɚɨɬɜɨɪɟɧɨɦɡɚɜɢɫɢɨɞɩɪɢɪɨɞɧɢɯɭɫɥɨɜɚɬɚɤɨɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɤɪɦɧɨɝ ɛɢʂɚ ɨɞɥɢɤɭʁɟ ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɢ ɬɪɟɧɞ ɭ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ 
ɝɨɞɢɧɟɤɚɨɢɫɦɚʃɟʃɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɫɨɛɡɢɪɨɦɧɚɩɚɞɫɬɨɱɧɨɝɮɨɧɞɚ Ƚɪɚɮɢɤɨɧ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɭɥɭɰɟɪɤɟɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟɫɬɚɥɚɧɬɪɟɧɞɨɩɚɞɚʃɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɞɨ
ɝɨɞɢɧɟ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɥɭɰɟɪɤɟ ʁɟ ɢɡɧɨɫɢɥɚ   ɬɨɧɚ ɚ ɩɪɨɫɟɱɚɧ ɩɪɢɧɨɫ
ɢɡɧɨɫɢɨʁɟɬɯɚɢɛɢɨʁɟɧɢɠɢɨɞɨɫɬɜɚɪɟɧɨɝɩɪɨɫɟɱɧɨɝɩɪɢɧɨɫɚɧɚɧɢɜɨɭɉɨɞɭɧɚɜɫɤɟ
ɨɛɥɚɫɬɢɢɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɩɪɨɫɟɤɚ ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɭɞɟɬɟɥɢɧɟɬɚɤɨɻɟɨɞɥɢɤɭʁɟɬɪɟɧɞɨɩɚɞɚʃɚɬɟ
ʁɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬ ɭɤɭɩɧɢ ɩɪɢɧɨɫ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɨɞ  ɬ  ɱɚɤ ɬɪɢ ɩɭɬɚ ɦɚʃɢ ɨɞ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɝ
ɨɛɢɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɭɝɨɞɢɧɢɍɝɨɞɢɧɢɨɫɬɜɚɪɟɧʁɟɩɪɨɫɟɱɚɧɩɪɢɧɨɫɨɞɬɯɚ
ɤɨʁɢ ʁɟ ɝɨɬɨɜɨ ɡɚ ɞɜɚ ɩɭɬɚ ɦɚʃɢ ɨɞ ɩɪɨɫɟɱɧɢɯ ɩɪɢɧɨɫɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɟ
ɨɛɥɚɫɬɢɢɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ

Ƚɪɚɮɢɤɨɧɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɥɭɰɟɪɤɟɢɞɟɬɟɥɢɧɟɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɭɩɟɪɢɨɞɭɝɨɞɢɧɟ

ɂɡɜɨɪɈɩɲɬɢɧɟɢɪɟɝɢɨɧɢɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ  ɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ




ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɛɢʂɚ ɲɟʄɟɪɧɟ ɪɟɩɟ ɤɪɨɦɩɢɪɚ ɢ ɩɚɫɭʂɚ ɉɨɩɢɫɨɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɧɢɜɨ ɧɚɫɟʂɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɨɜɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ
ɧɚɫɥɟɞɟʄɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ
 ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨ ɛɢʂɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ  ɯɚ ɲɬɨ ʁɟ  ɭɤɭɩɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɪɚɧɢɰɚ ɢ ɛɚɲɬɚ ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɛɢʂɚ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ʁɟ
ɧɚʁɜɢɲɟɭɧɚɫɟʂɢɦɚɅɢɩɟ ɯɚ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɯɚ ɢȾɨɛɪɢȾɨ ɯɚ ɢɨɜɚ
ɬɪɢɧɚɫɟʂɚɱɢɧɟɭɤɭɩɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦɛɢʂɟɦɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɍ
ɫɟɬɜɟɧɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɛɢʂɚ ɧɚʁɜɟʄɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɩɨɞ
ɫɭɧɰɨɤɪɟɬɨɦ ɯɚ ɚɧɚʁɜɟʄɟɩɨɜɪɲɢɧɟɨɜɟɭʂɚɪɢɰɟɫɭɭɧɚɫɟʂɭɅɢɩɟ 
ɯɚ 
 ɇɟɦɚɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚɨɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɲɟʄɟɪɧɟɪɟɩɟ ɩɨɞɚɰɢɫɭɫɤɪɢɜɟɧɢ 



 ɉɪɟɦɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɢ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨ ɛɢʂɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɞɭɜɚɧ ɯɦɟʂ ɭʂɚɧɭ
ɪɟɩɢɰɭɭʂɚɧɭɬɢɤɜɭɫɭɧɰɨɤɪɟɬɫɨʁɭɨɫɬɚɥɨɛɢʂɟɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɭʂɚɛɢʂɟɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɬɟɤɫɬɢɥɧɢɯ
ɜɥɚɤɚɧɚɥɟɤɨɜɢɬɨɢɚɪɨɦɚɬɢɱɧɨɛɢʂɟɨɫɬɚɥɨɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɛɢʂɟ

ɍɫɤɥɚɞɭɫɚɁɚɤɨɧɨɦɨɡɜɚɧɢɱɧɨʁɫɬɚɬɢɫɬɢɰɢɢɡɚɲɬɢɬɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚɨɜɢɩɨɞɚɰɢ ɫɚɬɪɢ
ɢɥɢɦɚʃɟɨɞɬɪɢɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɫɭɫɚɤɪɢɜɟɧɢɨɞɧɨɫɧɨɩɪɢɤɚɡɚɧɢɫɥɨɜɨɦÄɉ³
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

 Ʉɪɨɦɩɢɪɡɚɭɡɢɦɚɯɚɨɪɚɧɢɰɚɢɥɢɩɨɜɪɲɢɧɚɨɪɚɧɢɰɚɢɛɚɲɬɢɚɧɚʁɜɟʄɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟɫɭɭɧɚɫɟʂɢɦɚɅɭɝɚɜɱɢɧɚɋɚɪɚɨɪɰɢɢɋɤɨɛɚʂ
 ɉɚɫɭʂɡɚɭɡɢɦɚɯɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚɨɪɚɧɢɰɚɢɛɚɲɬɢ ɢɧɚʁɜɟʄɭɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ
ɢɦɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɧɚɫɟʂɚɒɚɥɢɧɚɰɅɢɩɟɄɭɥɢɱ


Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɢ ɨɛɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɛɢʂɚ ɲɟʄɟɪɧɟ ɪɟɩɟ ɤɪɨɦɩɢɪɚ ɢ ɩɚɫɭʂɚ
ɡɚɜɢɫɢɨɞɤɥɢɦɚɬɫɤɢɯɭɫɥɨɜɚɡɚɩɨɫɦɚɬɪɚɧɭɝɨɞɢɧɭɚɥɢɢɬɪɟɧɭɬɧɢɯɬɪɠɢɲɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚɢ
ɨɪʁɟɧɬɚɰɢʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɍ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ  ɝɨɞɢɧɚ
ɩɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɊɁɋ ɈɩɲɬɢɧɟɢɪɟɝɢɨɧɢɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ ɞɚʁɟɫɟɚɧɚɥɢɡɚ
ɤɪɟɬɚʃɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɫɭɧɰɨɤɪɟɬɚ ɲɟʄɟɪɧɟ ɪɟɩɟ ɤɪɨɦɩɢɪɚ ɢ ɩɚɫɭʂɚ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɤɨɞ ɫɜɢɯ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɩɚɞɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɢɩɪɨɫɟɱɧɢɯɩɪɢɧɨɫɚ
 ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɫɭɧɰɨɤɪɟɬɚɨɩɚɥɚʁɟɫɚɬɭɝɨɞɢɧɢ ɩɪɨɫɟɱɚɧɩɪɢɧɨɫɬɯɚ 
ɧɚ  ɬ ɭ  ɩɪɨɫɟɱɚɧ ɩɪɢɧɨɫ ɢɡɧɨɫɢ  ɬɯɚ ɲɬɨ ʁɟ ɧɢɠɟ ɨɞ ɩɪɨɫɟɱɧɨɝ
ɩɪɢɧɨɫɚɤɨʁɢʁɟɨɫɬɜɚɪɟɧɧɚɧɢɜɨɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟ ɬɯɚ 
 ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɲɟʄɟɪɧɟɪɟɩɟɫɚɬɨɧɚɭ ɩɪɨɫɟɱɚɧɩɪɢɧɨɫɬɯɚ ɩɚɥɚʁɟ
ɧɚɬɨɧɚɭɝɨɞɢɧɢ ɩɪɨɫɟɱɚɧɩɪɢɧɨɫɬɯɚ 
 ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɩɚɫɭʂɚɨɩɚɥɚʁɟɫɚɬɭ ɩɪɨɫɟɱɧɢɩɪɢɧɨɫɬɯɚ ɧɚɬɭ
 ɩɪɨɫɟɱɧɢ ɩɪɢɧɨɫ ɢɡɧɨɫɢ  ɬɯɚ ɢ ɧɢɠɢ ʁɟ ɨɞ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɧɢɜɨɚ ɤɨʁɢ
ɢɡɧɨɫɢɬɯɚ 
 ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɤɪɨɦɩɢɪɚɨɩɚɥɚʁɟɫɚɬɨɧɚɭɝɨɞɢɧɢ ɩɪɨɫɟɱɚɧɩɪɢɧɨɫ
ɬɯɚ  ɧɚ  ɬɨɧɚ ɭ  ɩɪɨɫɟɱɚɧ ɩɪɢɧɨɫ ɢɡɧɨɫɢɨ ʁɟ  ɬɯɚ ɢ ɛɢɨ ʁɟ ɧɢɠɢ ɨɞ
ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɩɪɢɧɨɫɚ ɬɯɚ 

ɉɚɲʃɚɰɢ ɢ ɥɢɜɚɞɟ ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɧɢɜɨ ɧɚɫɟʂɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɥɢɜɚɞɟ ɢ ɩɚɲʃɚɰɢ ɡɚɭɡɢɦɚʁɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɨɞ  ɯɚ ɲɬɨ ʁɟ 
ɄɉɁɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɆɢɯɚʁɥɨɜɰɚɅɭʃɟɜɰɚȾɪɭɝɨɜɰɚɆɚɥɨɝɈɪɚɲʁɚȾɨɛɪɨɝ
Ⱦɨɥɚ ɢ ɋɭɜɨɞɨɥɚ ɪɚɫɩɨɥɚɠɭ ɫɚ  ɭɤɭɩɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɥɢɜɚɞɚɦɚ ɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɫɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɧɚɫɟʂɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɚ  ɭɤɭɩɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɩɚɲʃɚɰɢɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɍ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ  ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɊɁɋ
ɈɩɲɬɢɧɟɢɪɟɝɢɨɧɢɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ 
 ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɫɚɥɢɜɚɞɚɛɟɥɟɠɢɩɚɞɫɚɬɭ ɩɪɨɫɟɱɧɢɩɪɢɧɨɫɬɯɚ ɧɚ
ɬɭɝɨɞɢɧɢ ɩɪɨɫɟɱɚɧɩɪɢɧɨɫɬɯɚ 
 ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɫɚɩɚɲʃɚɤɚʁɟɧɟɡɧɚɬɧɨɩɨɜɟʄɚɧɚɫɚɬɭ ɩɪɨɫɟɱɧɢɩɪɢɧɨɫ
ɬɯɚ ɧɚɬɨɧɚɭ ɩɪɨɫɟɱɧɢɩɪɢɧɨɫɬɯɚ 

Ƚɥɚɜɧɢ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɪɚɬɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ʁɟɫɭ ɪɚɡɜɨʁ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚɨɛɧɨɜɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɭɤɪɭɩʃɚɜɚʃɟɩɨɫɟɞɚɢɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɫɤɥɚɞɢɲɧɢɯ ɢ ɩɪɟɪɚɞɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɜɟʄɟ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ɭɫɟɜɚ ɢ
ɩɨɞɨɜɚɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɩɨɜɨʂɧɢɯɤɪɟɞɢɬɧɢɯɢɡɜɨɪɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɢɫɥ

ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɩɨɜɪʄɚɢɩɟɱɭɪɚɤɚ

ɉɨɜɪɬɚɪɫɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ɢ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɫɭ ɫɜɟ
ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟɜɪɫɬɟɩɨɜɪʄɚɚɩɨɫɟɛɧɨɛɨɫɬɚɧɩɚɩɪɢɤɚɤɭɩɭɫɢɩɚɪɚɞɚʁɡɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚ
ɉɨɩɢɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɧɢɜɨɧɚɫɟʂɚ ɜɢɞɟɬɢɌɚɛɟɥɭɢɌɚɛɟɥɭɭȺɧɟɤɫɭ ɨɜɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɫɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɨɞɜɢʁɚ ɧɚ  ɯɚ  ɄɉɁ  ɢ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ ʁɟ ɧɚ



ɍɭɤɭɩɚɧɩɪɢɧɨɫɫɟɧɚɫɥɢɜɚɞɚɭɧɟɬɨʁɟɫɟɧɨɫɚɭɝɚɪɚɩɚɪɥɨɝɚɢɜɨʄʃɚɤɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ ɩɨʂɭ Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ʃɢɯ  ɢɥɢ 
ɛɚɜɢɫɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦɩɨɜɪʄɚɛɨɫɬɚɧɚɢɥɢʁɚɝɨɞɚ Ɍɚɛɟɥɚ 

Ɍɚɛɟɥɚɉɨɜɪɲɢɧɟɩɨɜɪʄɚɛɨɫɬɚɧɚɢʁɚɝɨɞɚɭɉɨɞɭɧɚɜɫɤɨʁɨɛɥɚɫɬɢɢɋɦɟɞɟɪɟɜɭɭɯɚ
Ȼɪɨʁɩɨʂɨɩɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɤɨʁɚ
ɍɤɭɩɧɚ
ɉɥɚɫɬɟɧɢɰɢɢ
ɢɦɚʁɭɩɨɜɪʄɟɛɨɫɬɚɧɢɥɢʁɚɝɨɞɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɫɬɚɤɥɟɧɢɰɢ
ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɚɨɛɥɚɫɬ



Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ



Ʉɚɞɚɫɟɢɡɭɡɦɭʁɚɝɨɞɟɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɜɪʄɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɛɨɫɬɚɧ ɢɡɧɨɫɢɯɚ
ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɧɢɜɨɧɚɫɟʂɚɊɁɋ
ɈɛɥɚɫɬȳɅɋ

ɇɚɨɬɜɨɪɟɧɨɦ
ɩɨʂɭ



Ȼɥɢɡɭ  ɭɤɭɩɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɩɨɜɪʄɟɦ ɛɨɫɬɚɧɨɦ ɢ ʁɚɝɨɞɚɦɚ  ɯɚ  ɧɚɥɚɡɢ ɫɟ ɭ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɛɨɫɬɚɧ ɩɚɩɪɢɤɚ ʁɚɝɨɞɟ  ɋɚɪɚɨɪɰɢ ɩɚɩɪɢɤɚ ɩɚɪɚɞɚʁɡ ɤɭɩɭɫ 
Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ ɛɨɫɬɚɧ ɩɚɩɪɢɤɚ ɰɪɧɢ ɥɭɤ  ɋɤɨɛɚʂ ɤɭɩɭɫ ɛɨɫɬɚɧ ɰɪɧɢ ɥɭɤ  Ɇɚɥɨ Ɉɪɚɲʁɟ
ʁɚɝɨɞɟɩɚɪɚɞɚʁɡ ɢɅɢɩɟ ɩɚɪɚɞɚʁɡɩɚɩɪɢɤɚɤɭɩɭɫ 

ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɩɨɜɪʄɚ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ ɋɥɢɤɚ  ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɩɨɜɪʄɚ ɭ ɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦ
ɩɨʂɭ ɧɚʁɜɢɲɟ ʁɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɭɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɩɨɞɪɭɱʁɭɧɚɫɟʂɚɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɯɚ 
ɢɅɭɝɚɜɱɢɧɚ ɯɚ 

ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɩɨɜɪʄɚ ɭ ɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦ
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɨ ɩɚɩɪɢɤɟ
ɩɚɪɚɞɚʁɡɚ ɢ ɤɪɚɫɬɚɜɚɰɚ  ɨɞɜɢʁɚ ɫɟ ɧɚ
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨɜɟɥɢɤɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ 
ɯɚ ɉɥɚɫɬɟɧɢɱɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɧɚʁɜɢɲɟ
ʁɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɭ ɋɚɪɚɨɪɰɢɦɚ ɝɞɟ ɫɟ
ɧɚɥɚɡɢ  ɯɚ ɲɬɨ ɱɢɧɢ 
ɭɤɭɩɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞɩɥɚɫɬɟɧɢɰɢɦɚ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɋɥɢɤɚ

  ɋɥɟɞɟ Ʌɢɩɟ ɢ Ʉɨɥɚɪɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɂɡɜɨɪ
KWWSVPHGHUHYVNRYRFHUV]DGUXJHSKS"LG  MH]LN 
ɧɚɥɚɡɢ ɩɨ  ɯɚ ɩɨɞ ɩɥɚɫɬɟɧɢɰɢɦɚ ɍ
ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɩɨ
ɜɪʄɚɭɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭɨɞɜɢʁɚɫɟ
ɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɤɨʁɟɫɭɦɚʃɟɨɞʁɟɞɧɨɝɯɟɤɬɚɪɚ

Ⱦɨɛɚɪ ɩɪɢɦɟɪ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɨɜɪʄɚ ɭ ɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ʁɟɫɬɟ ɁɁ ÄɁɟɥɟɧɚ ɛɚɲɬɚ³ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɫɟɨɫɤɨɦ ɧɚɫɟʂɭ ɋɚɪɚɨɪɰɢ Ɉɜɚ ɡɚɞɪɭɝɚ ɢɦɚ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚɧ ɫɬɚɧɞɚɪɞ *OREDO*$3 ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɭɦɨɞɟɪɧɢɦɩɥɚɫɬɟɧɢɰɢɦɚɧɚɨɤɨɯɚɉɟɪɢɨɞɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟʁɟɨɞɦɚɪɬɚ
ɞɨ ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɚ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭ ɩɚɩɪɢɤɚ ɩɚɪɚɞɚʁɡ ɢ ɤɪɚɫɬɚɜɚɰ
ȼɟɥɢɤɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɥɚɫɬɟɧɢɤɚ ɢ ɜɟɥɢɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɩɨɜɪʄɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɨɜɨʁ ɡɚɞɪɭɡɢ
ɭɝɨɜɨɪɟɧɩɥɚɫɦɚɧɩɨɜɪʄɚɭɜɟɥɢɤɢɬɪɝɨɜɢɧɫɤɢɥɚɧɚɰ

ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨɩɨɜɪɫɬɚɦɚɩɨɜɪʄɚɚɧɚɨɫɧɨɜɭɩɨɞɚɬɚɤɚɉɨɩɢɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɨ
ɡɚɫɟʁɚɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɦɨɠɟɫɟɡɚɤʂɭɱɢɬɢɫɥɟɞɟʄɟ ȽɪɚɮɢɤɨɧɌɚɛɟɥɚɭȺɧɟɤɫɭ 
 ɇɚʁɜɟʄɟ ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɩɨɜɪʄɚ ɢɦɚ ɛɨɫɬɚɧ ɤɨʁɢ ɫɟ ɝɚʁɢ ɧɚ  ɯɚ ɲɬɨ
ɱɢɧɢ  ɭɤɭɩɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɩɨɜɪʄɟɦ ɢ ɛɨɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɈɜɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɧɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɚʁɟɭɫɟɥɭɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚɝɞɟɫɟɛɨɫɬɚɧɝɚʁɢɧɚ
ɯɚ ɨɜɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɱɢɧɟ  ɭɤɭɩɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɛɨɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɁɧɚɱɚʁɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɛɨɫɬɚɧɚɧɚɥɚɡɟɫɟɢɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɫɟɥɚɅɭɝɚɜɱɢɧɚ
ɯɚ ɢɋɤɨɛɚʂ ɯɚ 
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ɉɚɩɪɢɤɚ ɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ Ƚɪɚɮɢɤɨɧ  ɉɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɩɨɜɪʄɟɦ ɢ ɛɨɫɬɚɧɨɦ ɧɚ
ɧɚ  ɯɚ ɨɞɧɨɫɧɨ  ɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɭɤɭɩɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
Ȼɨɫɬɚɧ
ɩɨɜɪʄɚ ɢ ɛɨɫɬɚɧɚ ɭ
ɉɚɩɪɢɤɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɇɚʁɜɟʄɟ
Ʉɭɩɭɫ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɩɚɩɪɢɤɨɦ
ɉɚɪɚɞɚʁɡ
ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ ɫɟɥɭ
ɐɪɧɢɥɭɤ
ɋɚɪɚɨɪɰɢ
ɝɞɟ
ɫɟ
Ƚɪɚɲɚɤ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɨɞɜɢʁɚ ɧɚ 
Ʉɚɪɮɢɨɥ
ɯɚ ɲɬɨ ɱɢɧɢ 
Ȼɟɥɢɥɭɤ
ɭɤɭɩɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ
ɒɚɪɝɚɪɟɩɚ
ɨɜɢɦ
ɩɨɜɪʄɟɦ
ɧɚ










ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɏɟɤɬɚɪɚ
ɋɥɟɞɢɫɟɥɨɅɭɝɚɜɱɢɧɚɧɚ
ɱɢʁɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɫɟ ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɧɢɜɨɧɚɫɟʂɚɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ
ɩɚɩɪɢɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɧɚ
ɨɤɨ  ɯɚ ɡɚɬɢɦ
Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɫɚ ɨɤɨ  ɯɚ ɢ ɫɟɥɚ ȼɪɚɧɨɜɨ Ʌɢɩɟ ɢ ɒɚɥɢɧɚɰ ɝɞɟ ɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɨɜɨɝɩɨɜɪʄɚɨɞɜɢʁɚɧɚɧɟɲɬɨɜɢɲɟɨɞɯɚ
Ʉɭɩɭɫ ɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɧɚ  ɯɚ  ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɩɨɜɪʄɟɦ ɢ ɛɨɫɬɚɧɨɦ  ɚ ɨɜɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ʁɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɟɥɚ ɋɤɨɛɚʂ ɝɞɟ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɧɚ
ɨɤɨ  ɯɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ  ɭɤɭɩɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɨɜɢɦ ɩɨɜɪʄɟɦ Ɂɧɚɱɚʁɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟɧɚɥɚɡɟɫɟɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɫɟɥɚɋɚɪɚɨɪɰɢɝɞɟɫɟɤɭɩɭɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɧɚ
ɯɚɚɫɥɟɞɟɫɟɥɚɅɭɝɚɜɱɢɧɚɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚɢɅɢɩɟ
ɉɚɪɚɞɚʁɡ ɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɧɚ  ɯɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ  ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɩɨɜɪʄɟɦ ɢ
ɛɨɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɇɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɢ ʁɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɫɟɥɚ
ɋɚɪɚɨɪɰɢ  ɯɚ  ɚ ɫɥɟɞɟ ɫɟɥɚ Ʌɢɩɟ Ɇɚɥɨ Ɉɪɚɲʁɟ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ ɢ ɋɤɨɛɚʂ ɧɚ
ɱɢʁɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɫɟɩɨɜɪɲɢɧɟɩɚɪɚɞɚʁɡɚɤɪɟʄɭɨɞɞɨɯɚ
Ɉɫɬɚɥɟɜɪɫɬɟɩɨɜɪʄɚ ɰɪɧɢɥɭɤɝɪɚɲɚɤɤɚɪɮɢɨɥɛɟɥɢɥɭɤɲɚɪɝɚɪɟɩɚ ɤɨʁɟɫɭ
ɧɚɜɟɞɟɧɟɭȽɪɚɮɢɤɨɧɭ ɩɚɪɬɢɰɢɩɢɪɚʁɭɫɚ ɦɚʃɟɨɞɭɭɤɭɩɧɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ
ɧɚɤɨʁɢɦɚɫɟɨɞɜɢʁɚɩɨɜɪɬɚɪɫɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɁɧɚɱɚʁɧɢʁɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɰɪɧɨɝɥɭɤɚɨɞɜɢʁɚɫɟɫɚɦɨɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɫɟɥɚɅɭɝɚɜɱɢɧɚ ɯɚ ɢɋɤɨɛɚʂ ɯɚ 
ɚ ɨɜɟɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɚʁɟɞɧɨɱɢɧɟ ɧɟɲɬɨɜɢɲɟ ɨɞɭɤɭɩɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɨɜɢɦ
ɩɨɜɪʄɟɦɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɋɦɟɞɟɪɟɜɚ


ɋɨɛɡɢɪɨɦɞɚɊɁɋɧɟɨɛʁɚɜʂɭʁɟɩɨɞɚɬɤɟɨɩɪɢɧɨɫɢɦɚɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɩɨɜɪʄɚɡɚɧɢɜɨȳɅɋ
ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɫɟ ɞɚʁɟ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɚ ɨɰɟɧɚ ɨɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɦɟɪɚ
ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ
  ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɂɡɜɟɲɬɚʁɚ ɫɚ ɪɚɞɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɨɞɪɠɚɧɢɯ ɭ
Ƚɪɚɞɫɤɨʁɭɩɪɚɜɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɋɟɤɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɨɜɪʄɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ ɜɢɫɨɤɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɢ ɧɟɫɢɝɭɪɚɧ ɩɥɚɫɦɚɧ ɩɨɜɪʄɚ ɜɢɫɨɤɚ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɯ ɩɪɢɥɢɤɚ
ɩɨɫɟɛɧɨɤɨɞɛɨɫɬɚɧɚɢɞɪɭɝɨɝɩɨɜɪʄɚɧɚɨɬɜɨɪɟɧɨɦɩɨʂɭ ʁɚɤɚɰɟɧɨɜɧɚɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ
ɭɜɨɡɧɨɝ ɩɨɜɪʄɚ ɢɡ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɟ Ⱥɥɛɚɧɢʁɟ Ɍɭɪɫɤɟ ɧɟɩɨɜɨʂɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɤɪɟɞɢɬɢɪɚʃɚ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯ ɡɧɚʃɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɞɨɬɪɚʁɚɥɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɧɚɱɢɧɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɭɫɢɬʃɟɧɟ ɩɚɪɰɟɥɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɞɨɞɚɬɧɨ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɨɫɬɜɚɪɟɧɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɩɨɜɪʄɚ ɤɨʁɚ ɧɟ ɩɨɫɬɢɠɟ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɢɧɨɫɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɋɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɤɨʁɟʁɟɜɚɠɚɧɩɪɟɞɭɫɥɨɜɜɢɫɨɤɢɯɩɪɢɧɨɫɚɩɨɜɪʄɚ ɜɚɠɧɨʁɟ
ɢɫɬɚʄɢɞɚɫɭɯɢɞɪɨɥɨɲɤɢɭɫɥɨɜɢɢɡɭɡɟɬɧɨɩɨɜɨʂɧɢɭɧɢɡɢʁɫɤɢɦɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɦɨɪɚɜɫɤɢ ɞɟɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ  ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɜɨɞɟɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɢɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚɚɥɢɫɭɞɨɫɚɞɚɧɟɞɨɜɨʂɧɨɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɢ

ɍ  ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɭɡ ɪɚɡɜɨʁ ɫɟɦɟɧɫɤɟ ɢ ɪɚɫɚɞɧɢɱɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɬɪɟɛɚɞɚɛɭɞɟɜɢɲɟɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚɭɭɤɭɩɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɨɪɚɧɢɰɚɢɛɚɲɬɚɫ
ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢɦɚ ɩɨɜɨʂɧɟ ɤɥɢɦɚɬɫɤɟ ɩɟɞɨɥɨɲɤɟ ɯɢɞɪɨɝɪɚɮɫɤɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɤɚɨ ɢ ɬɪɠɢɲɧɟ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨɜɪɬɚɪɫɬɜɚ ɛɥɢɡɢɧɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ
ɜɢɫɨɤɬɪɠɢɲɧɢɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɞɨɛɚɪɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɩɨɥɨɠɚʁɢɫɥ 

Ɉɜɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɦɨɪɚɞɚɛɭɞɟɜɢɫɨɤɨɢɧɬɟɧɡɢɜɧɚɤɚɤɨɛɢɛɢɥɚɰɟɧɨɜɧɨɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚ
ɩɨɜɪʄɭɤɨʁɟɫɟɭɜɨɡɢɢɡɡɟɦɚʂɚɫɚɢɡɭɡɟɬɧɨɩɨɜɨʂɧɨɦɤɥɢɦɨɦɡɚɩɨɜɪɬɚɪɫɤɭɩɪɨɢɡɜɨ
ɞʃɭ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ Ɍɭɪɫɤɚ Ⱥɥɛɚɧɢʁɚ  ɤɚɨ ɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɨ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɰɢʂɧɢɯɬɪɠɢɲɬɚ ɂɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚʃɟʁɟɦɨɝɭʄɟɭɜɨɻɟʃɟɦɧɨɜɢɯɩɪɢɧɨɫɧɢʁɢɯ
ɫɨɪɬɢ ɩɨɜɪʄɚ ɢ ɩɪɨɞɭɠɟʃɟɦ ɫɟɡɨɧɟ ɝɚʁɟʃɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɨɜɚɧɨɝ
ɫɟɦɟɧɚ ɢ ɫɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɭɜɨɻɟʃɟɦ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɨɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ɭɡɝɨʁɚ ɡɚɬɢɦ ɩɨɜɟʄɚʃɟɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ
ɫɬɚɤɥɟɧɢɰɢ ɢ ɩɥɚɫɬɟɧɢɰɢ  ɢ ɫɥ ɉɪɢ ɬɨɦ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢɥɚ ɜɢɫɨɤɨ ɩɪɢɧɨɫɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɩɨɜɪʄɚ ɜɢɫɨɤɨɝ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɜɚɠɧɨ ʁɟ ɨɱɭɜɚɬɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɧɚɦɟʃɟɧɨ ɡɚ ɨɜɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɢɦɩɥɢɰɢɪɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ
ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚ ɢ ɩɨɜɪɬɚɪɫɬɜɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɢɦɚʁɭ ɭɪɚɜɧɨɬɟɠɟɧɭ
ɛɢʂɧɭɢɫɬɨɱɚɪɫɤɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ

ȼɟɥɢɤɢɡɧɚɱɚʁɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɩɨɜɪʄɚɢɦɚɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚɩɨɞɪɲɤɚȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɤɨʁɚ
ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɟɪɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɍ ɩɢɬɚʃɭ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ
ɦɟɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨɞɪɲɤɟ
 ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ  ɨɞ ɩɥɚʄɟɧɨɝ ɢɡɧɨɫɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ  ɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɫɬɚɤɥɟɧɢɤɚ ɢ ɧɚɛɚɜɤɟ ɨɩɪɟɦɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɭ
ɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦɢɩɨɥɭɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ
 ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ  ɨɞ ɩɥɚʄɟɧɨɝ ɢɡɧɨɫɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ  ɧɚɛɚɜɤɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɫɟɬɜɭ ɫɚɞʃɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɛɢʂɚ ɢ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɡɚ
ɜɨʄɚɪɫɤɨ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɢ ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ
ɩɨʂɭ
 Ʉɪɟɞɢɬɧɚɩɨɞɪɲɤɚ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɚɦɚɬɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɤɪɟɞɢɬɟ 
 Ɋɟɝɪɟɫɢɪɚʃɟ ɩɪɟɦɢʁɟ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɡɚ ɭɫɟɜɟ ɩɥɨɞɨɜɟ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟ ɡɚɫɚɞɟ
ɪɚɫɚɞɧɢɤɟɢɠɢɜɨɬɢʃɟ
 ɉɨɞɪɲɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
ÄȻɨɫɬɚɧɢʁɚɞɚ³ ɭ ɆɁ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭ ɨɜɨɦ ɫɟɥɭ ɜɟʄ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɨɞɪɠɚɜɚ ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ʁɭɥɚ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ  Ɉɜɚ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɩɭɥɚɪɢɡɚɰɢʁɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ
ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɛɨɫɬɚɧɚ ɤɚɨ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɢ ɨɜɨɝ ɫɟɥɚ ɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɟɮɟɤɬɟ ɤɪɨɡ ɜɟʄɭ
ɩɪɨɞɚʁɭ ɢ ɬɪɚɠʃɭ ɛɨɫɬɚɧɚ ɢɦɚʁɭ ɫɜɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ ɨɜɨɝ ɢ ɨɤɨɥɧɢɯ ɫɟɥɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɛɚɜɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦɛɨɫɬɚɧɚ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚɋɤɨɛɚʂ 

ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɩɟɱɭɪɚɤɚ ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ
ɩɟɱɭɪɤɚɦɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɢɡɧɨɫɢɦɚɧɚʁɜɟʄɚʁɟɭɧɚɫɟʂɭȼɪɚɧɨɜɨ ɦ Ʉɚɨ

 ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɦɟɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɢɝɨɞɢɧɭ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɫɩɟɰɢɮɢɡɢɪɚɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱ ɤɨɦɩɨɫɬɚ ɡɚ ɩɟɱɭɪɚɤɟ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɚ ʁɟ ɮɢɪɦɚ Äɍɱɚ³ ɞɨɨ
ɥɨɰɢɪɚɧɚɭɧɚɫɟʂɭȼɪɚɧɨɜɨɈɜɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɡɚɤɨʁɭɩɨɫɬɨʁɟɮɢɡɢɱɤɢɭɫɥɨɜɢ ɜɟɥɢɤɢ
ɛɪɨʁ ɧɚɩɭɲɬɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɥɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɢɦɟɧɢɥɢ ɧɚɦɟɧɭ  ɤɚɨ ɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɬɪɟɛɚɥɨɛɢɜɢɲɟɪɚɡɜɢʁɚɬɢɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭ

ȼɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ

ȼɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ʁɟ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɚ ɡɛɨɝ ɪɟʂɟɮɚ ɢ ɛɥɚɝɟ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɟ ɤɥɢɦɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ʁɟ ɲɭɦɚɞɢʁɫɤɨ
ɩɨɞɪɭɱʁɟɩɨɝɨɞɧɨɡɚɨɜɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɊɚɡɜɨʁɜɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɞɭɝɭʁɟ
ɫɟɭɜɟɥɢɤɨʁɦɟɪɢȾɉɉɄÄȽɨɞɨɦɢɧ³ɤɨʁɟʁɟɭɫɩɟɲɧɨɩɨɫɥɨɜɚɥɨɫɜɟɞɨɩɨɱɟɬɤɚɬɟ
ɝɨɞɢɧɟ Ɉɜɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɨɬɤɭɩʂɢɜɚɥɨ ʁɟ ɜɟɥɢɤɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɝɪɨɠɻɚ ɢ ɜɨʄɚ ɫɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɨɤɨɥɧɢɯ ɨɩɲɬɢɧɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɛɢɜɲɟ ɋɎɊȳ ɛɢɥɨ ʁɟ ɩɨɡɧɚɬɨ ɩɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɜɢɧɚɢɪɚɤɢʁɟɩɨɫɟɞɨɜɚɥɨʁɟɜɟɥɢɤɢɜɢɧɫɤɢɩɨɞɪɭɦɢɦɚɥɨɧɚʁɜɟʄɢɡɚɫɚɞ
ʁɚɛɭɤɟ ɭ ɋɎɊȳ ɡɚɫɚɞ ɭ ɰɟɥɢɧɢ ɛɢɨ ʁɟ ɧɚ ɨɤɨ  ɯɚ  ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɥɨ ʁɟ ɜɢɫɨɤɭ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɭɡɢɫɤɭɫɚɧɢɫɬɪɭɱɚɧɤɚɞɚɪ

ɋɨɛɡɢɪɨɦɞɚɧɢɫɭɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɩɨɞɚɰɢɊɁɋɨɩɪɢɧɨɫɢɦɚɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɜɨʄɚɢɝɪɨɠɻɚ
ɡɚ ɧɢɜɨ ȳɅɋ ɭ ɚɧɚɥɢɡɢ ɜɨʄɚɪɫɤɨ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɫɭ ɩɨɞɚɰɢ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɨ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɫɬɚɥɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚ ɢ
ɩɪɨɰɟɧɟ ɩɪɢɧɨɫɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɜɨʄɚ ɢ ɝɪɨɠɻɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɞɨɛɢʁɟɧɟ ɬɟɪɟɧɫɤɢɦ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɦ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɜɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ ɉɋɋɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³
ɄɨɥɚɪɢɭɞɪɭɠɟʃɟɜɨʄɚɪɚÄɁɥɚɬɧɨɛɪɞɨ³ɍɞɨɜɢɰɟɢɧɬɟɪɜʁɭɫɚɜɨɞɟʄɢɦɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ
ɜɨʄɚɢɝɪɨɠɻɚɢɜɟʄɢɦɜɢɧɚɪɢʁɚɦɚ

ȼɨʄɚɪɫɬɜɨɉɪɢɪɨɞɧɢɭɫɥɨɜɢɧɚɲɟɡɟɦʂɟɩɨɝɨɬɨɜɨɩɨʁɟɞɢɧɢɪɟʁɨɧɢɜɟɨɦɚɫɭɩɨɜɨʂɧɢ
ɡɚ ɝɚʁɟʃɟ ɜɨʄɚ ɍ ɛɪɞɫɤɨ ± ɩɥɚɧɢɧɫɤɢɦ ɪɟʁɨɧɢɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɜɨʄɚ ɝɞɟ ɫɟ ɦɨɠɟ
ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ± ɩɭɬɚ ɜɟʄɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɨ ɯɟɤɬɚɪɭ ɧɟɝɨ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ
ɤɭɤɭɪɭɡɚɢɩɲɟɧɢɰɟ ɜɢɲɟɫɬɪɭɤɨɧɚɞɦɚɲɭʁɟɪɟɧɬɚɛɢɥɧɨɫɬɞɪɭɝɢɯɤɭɥɬɭɪɚɭɩɪɚɜɨɡɛɨɝ
ɧɚɤɥɨʃɟɧɨɫɬɢɩɪɢɪɨɞɧɢɯɭɫɥɨɜɚɬɚɤɨɞɚɭɨɜɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɧɢʁɟɞɧɚɞɪɭɝɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɨɧɟɬɢ ɬɨɥɢɤɭ ɡɚɪɚɞɭ ɤɚɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɜɨʄɚ Ʉɟɫɟɪɨɜɢʄ   Ɂɧɚɱɚʁɚɧ
ɩɪɢɥɢɜ ɞɟɜɢɡɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ɢɡɜɨɡɨɦ ɜɨʄɚ ɢ ɩɪɟɪɚɻɟɜɢɧɚ ɨɞ ɜɨʄɚ
ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɨɜɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɪɚɧɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɜɟɨɦɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɉɨɫɬɨʁɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɡɚ ɜɨʄɚɪɫɬɜɨ ɤɨʁɟ ɭɡ ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɟ ɦɟɪɟ ɢ
ɨɫɧɢɜɚʃɟɡɚɞɪɭɝɚɢɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚɦɨɠɟɞɚɬɢɞɨɛɪɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟ Ɇɢɥɢʄɢɫɚɪ 

ɋɟɤɬɨɪ ɜɨʄɚɪɫɬɜɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɢ ɬɪɠɢɲɧɨ
ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɚɥɢ ʁɟ ɟɜɢɞɟɧɬɧɚ ɭɫɢɬʃɟɧɨɫɬ ɩɚɪɰɟɥɚ ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ
ɉɨɩɢɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɧɢɜɨɧɚɫɟʂɚ ɩɪɨɫɟɱɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞɫɬɚɥɧɢɦɡɚɫɚɞɢɦɚ
ɜɨʄɚ ɩɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɢɡɧɨɫɢ  ɯɚ ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ
ɉɋɋɋÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ɜɟʄɢɜɨʄɚɪɢ ɫɚɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɜɨʄɚɨɞɨɤɨɯɚ ɢɜɢɲɟ ɱɢɧɟ ɨɤɨ
 ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɜɨʄɚɪɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɨɜɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ ɢɦɚʁɭ ɯɥɚɞʃɚɱɟ
ɫɤɥɚɞɢɲɧɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɭɢɫɥ ɚɞɜɚɜɟɥɢɤɚɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɤɨʁɚɩɪɢɦɟʃɭʁɭ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʁɭ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɋɭɜɨɞɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱ ɢɦɚ ɨɤɨ  ɯɚ ɜɨʄʃɚɤɚ  ɢ Ȼɢɧɨɜɚɰ ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɜɨʄʃɚɤɚ ɤɨʁɢ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨ ʁɟ ɨɤɨ  ɯɚ  ɉɪɨɫɟɱɧɢ ɜɨʄɚɪ ɚ ɬɭ

 ɋɬɚɪɢ ɜɢɧɫɤɢ ɩɨɞɪɭɦ ÄȽɨɞɨɦɢɧɚ³ ʁɟ ɨɤɨ  ɦ ɢɡɝɪɚɻɟɧ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɢ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɚɡɚɞɪɭɝɚɍɧɭɬɚɪɩɨɞɪɭɦɚɫɭɫɬɚɪɟɛɚɱɜɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɬɨɧɚɦɚɯɨɦɢɡ,;
ɜɟɤɚɌɪɟɧɭɬɧɨʁɟɩɪɟɞɦɟɬɫɭɞɫɤɨɝɫɩɨɪɚɚɜɟɥɢɤɢʁɟɛɪɨʁɡɚɝɨɜɨɪɧɢɤɚɞɚɫɟɩɪɟɬɜɨɪɢɭɦɭɡɟʁ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɫɩɚɞɚɧɚʁɜɟʄɢɛɪɨʁɜɨʄɚɪɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɢɦɚɩɨɜɪɲɢɧɭɨɞɨɤɨɯɚɩɨɞɜɨʄʃɚɰɢɦɚɢɫɚ
ɬɨɦɩɨɜɪɲɢɧɨɦɨɜɚɤɜɢɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɫɭɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɢɤɚɨɫɪɟɞʃɢɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɧɢɜɨ ɧɚɫɟʂɚ  ɜɨʄʃɚɰɢ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ
ɩɨɜɪɲɢɧɟɩɨɞɛɨɛɢɱɚɫɬɢɦɜɨʄɟɦ ɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɡɚɭɡɢɦɚʁɭɩɨɜɪɲɢɧɭɨɞɯɚɲɬɨ
ʁɟ  ɄɉɁ ɚ  ɩɨʂɨɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɢɥɢ  ʃɢɯɨɜɨɝ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ 
ɢɡʁɚɫɧɢɥɨɫɟɞɚɢɦɚɜɨʄʃɚɤɟ

ɋɥɢɤɚȼɨʄʃɚɤɫɚɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɨɦɦɪɟɠɨɦ
Ⱦɨɦɢɧɢɪɚʁɭ ɩɥɚɧɬɚɠɧɢ ɡɚɫɚɞɢ
ɋɥɢɤɚ   ɫɚ  ɭɱɟɲʄɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ
ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɜɨʄʃɚɤɚ ɚɥɢ ɦɚɥɢ
ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɜɨʄʃɚɤɚ ɫɩɚɞɚ ɭ ɝɪɭɩɭ ɬɡɜ
ɦɨɞɟɪɧɢɯ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɜɨʄʃɚɰɢ ɫɚ
ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ
ɡɚ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ
ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɨɦ ɦɪɟɠɨɦ ɢ ɫɥ  ɉɪɟɦɚ
ɩɪɨɰɟɧɚɦɚ ɫɚ ɬɟɪɟɧɚ ɫɜɟɝɚ 
ɜɨʄʃɚɤɚ ʁɟ ɫɚ ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɢɦ
ɦɪɟɠɚɦɚ ɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɧɢɜɨ ɧɚɫɟʂɚ 
ɫɚɦɨ  ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɜɨʄʃɚɤɚ
ɫɟ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚ ɢɥɢ  ɯɚ ɜɨʄʃɚɤɚ

ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɂɡɜɨɪ KWWSZZZGQHYQLNUVHNRQRPLMDVUELMDYRFDUVNL
ɛɨɛɢɱɚɫɬɢɦɜɨʄɟɦ 
OLGHUUHJLRQD

ɋɚɝɥɟɞɚɜɚʁɭʄɢɭɱɟɲʄɟɩɨɜɪɲɢɧɚɜɨʄʃɚɤɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɭɤɭɩɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɜɨʄʃɚɤɚɭ
ɋɪɛɢʁɢɢɉɨɞɭɧɚɜɫɤɨʁɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɞɚɰɢɉɨɩɢɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɧɢɜɨɧɚɫɟʂɚ ɦɨɠɟ
ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢɞɚ ʁɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɧɨɫɢɥɚɰ ɜɨʄɚɪɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɭɉɨɞɭɧɚɜɫɤɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢɢ
ɜɚɠɚɧ ɱɢɧɢɥɚɰ ɜɨʄɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɛɪɟɫɤɜɢ ɧɚ ɧɢɜɨɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟɫɨɛɡɢɪɨɦɞɚʁɟɫɤɨɪɨɱɟɬɜɪɬɢɧɚɭɤɭɩɧɢɯɡɚɫɚɞɚɛɪɟɫɤɜɟɭɋɪɛɢʁɢɥɨɰɢɪɚɧɚ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ɍɚɛɟɥɚ 

ɌɚɛɟɥɚɁɚɫɚɞɢɛɪɟɫɤɜɟɢʁɚɛɭɤɟɭɊɋɪɛɢʁɢɉɨɞɭɧɚɜɫɤɨʁɨɛɥɚɫɬɢɢɋɦɟɞɟɪɟɜɭɭɯɚ

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɚɨɛɥɚɫɬ
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɍɱɟɲʄɟɡɚɫɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɡɚɫɚɞɟɋɪɛɢʁɟ  
ɍɱɟɲʄɟɡɚɫɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɡɚɫɚɞɟɉɨɞɭɧɚɜɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢ  
ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɧɢɜɨɧɚɫɟʂɚ

ȳɚɛɭɤɟ






Ȼɪɟɫɤɜɟ







ɍɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɫɚɞɚɜɨʄɚɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭɛɪɟɫɤɜɚ ɯɚ ɢʁɚɛɭɤɚ ɯɚ ɤɨʁɟɡɚʁɟɞɧɨ
ɱɢɧɟɭɤɭɩɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɜɨʄʃɚɤɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɉɨɪɟɞɨɜɟɞɜɟɜɨʄɧɟ
ɜɪɫɬɟɝɚʁɢɫɟɢɫɥɟɞɟʄɟɜɨʄɟɲʂɢɜɚ ɯɚ ɤɚʁɫɢʁɚ ɯɚ ɜɢɲʃɚ ɯɚ ɤɪɭɲɤɚ
ɯɚ ʁɚɝɨɞɟ ɯɚ ɤɭɩɢɧɟ ɯɚ ɦɚɥɢɧɟ ɯɚ ɨɪɚɫɢ ɯɚ ɥɟɲɧɢɰɢ ɯɚ 


 ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɊɁɋ ɉɨɩɢɫ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  Ɇɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨ ɭɩɭɬɫɬɜɨ  ɩɨɞ ɩɥɚɧɬɚɠɧɢɦ
ɜɨʄʃɚɰɢɦɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭɫɟɨɧɢɡɚɫɚɞɢɭɤɨʁɢɦɚɫɟɪɟɞɨɜɧɨɩɪɢɦɟʃɭʁɭɫɚɜɪɟɦɟɧɟɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɟɦɟɪɟɚ
ɩɨɞɢɝɧɭɬɢɫɭɧɚɜɟʄɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɧɟɦɚʃɢɦɨɞɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦɩɥɚɧɬɚɠɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɬʁɫɚɨɞɪɟɻɟɧɢɦ
ɪɚɡɦɚɤɨɦ ɢɡɦɟɻɭ ɪɟɞɨɜɚ ɫɬɚɛɚɥɚ ɲɬɨ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɦɟɯɚɧɢɡɨɜɚɧɭ ɨɛɪɚɞɭ ȿɤɫɬɟɧɡɢɜɧɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ 
ɜɨʄʃɚɰɢɫɭɩɨɥɭɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢɢɥɢɟɤɫɬɟɧɡɢɜɧɢɜɨʄɧɢɡɚɫɚɞɢɤɨʁɢɩɨɧɟɤɚɞɫɚɞɪɠɟɫɬɚɛɥɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɜɪɫɬɚ
ɜɨʄɚɫɚɪɚɡɥɢɱɢɬɨɦɝɭɫɬɢɧɨɦɫɚɞʃɟɈɧɢɫɭɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢɫɚɦɨɭɜɢɤɟɧɞɧɚɫɟʂɢɦɚ

 ɉɪɨɰɟɧɟ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɜɟɡɚɧɨ ɡɚ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɜɨʄʃɚɤɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɨɞɚɬɤɟ ɉɨɩɢɫɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɜɢɞɟɬɢɌɚɛɟɥɭ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨɩɨɧɚɫɟʂɢɦɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɧɢɜɨɧɚɫɟʂɚ 
ɧɚʁɜɟʄɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɜɨʄʃɚɤɚ ɧɚɥɚɡɟ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɍɞɨɜɢɰɟ  ɯɚ  ɋɭɜɨɞɨɥ
ɯɚ ȼɨɞɚʃ ɯɚ ɋɟɨɧɟ ɯɚ Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ ɯɚ ɆɚɥɨɈɪɚɲʁɟ 
ɯɚ Ʉɨɥɚɪɢ ɯɚ ɢɬɞ

ɇɚʁɜɟʄɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɚɫɚɞɚ ɛɪɟɫɤɜɟ ɫɭ ɭ ɋɥɢɤɚɁɚɫɚɞʁɚɛɭɤɟɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɍɞɨɜɢɰɟ ɋɟɨɧɟ ȼɨɞɚʃ
ɋɭɜɨɞɨɥ Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ ɭ ɨɜɢɯ ɩɟɬ ɫɟɥɚ
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɫɚɧɨ ʁɟ  ɭɤɭɩɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚ
ɛɪɟɫɤɜɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ  ɚ ɧɚʁɜɟʄɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ʁɚɛɭɤɚ ɋɥɢɤɚ   ɫɭ ɭ
ɧɚɫɟʂɢɦɚɋɭɜɨɞɨɥɍɞɨɜɢɰɟȾɪɭɝɨɜɚɰ
ȼɨɞɚʃ ɭ ɨɜɚ ɱɟɬɢɪɢ ɫɟɥɚ ʁɟ ɜɢɲɟ ɨɞ
ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɭɤɭɩɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚ ʁɚɛɭɤɟ ɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ 

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɫɚ ɬɟɪɟɧɚ ɭ
ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɝɨɞɢɧɚ ɫɜɟ ɜɢɲɟ
ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɜɚʁɭ ɡɚɫɚɞɢ ɩɨɞ ɜɢɲʃɨɦ ɢ
ɤɚʁɫɢʁɨɦ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɨɜɟ ɜɨʄɧɟ ɜɪɫɬɟ
ɧɟ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɜɟɥɢɤɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɚ
KWWSQDWDVDFYHWNRYLFFRPEORJXGRYLFND
ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɭ ɧɚɫɥɨɧɟ ɂɡɜɨɪ
DYDQWXUD
ɫɬɭɛɨɜɟ ɠɢɰɟ ɦɨɝɭʄɚ ʁɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɫɚɞɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ 
ɩɨɝɨɞɧɟɫɭɭɭɫɥɨɜɢɦɚɩɪɨɦɟɧɟɤɥɢɦɟ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɝɪɚɫɩɨɪɟɞɚɩɚɞɚɜɢɧɚ ɚɡɚʃɢɦɚ
ɩɨɫɬɨʁɢɬɪɚɠʃɚɤɚɤɨɧɚɞɨɦɚʄɟɦɬɚɤɨɢɧɚɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦɬɪɠɢɲɬɭɤɚɨɢɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɚ
ɰɟɧɚ

ɋɨɛɡɢɪɨɦɞɚɊɁɋɋɪɛɢʁɟɧɟɪɚɫɩɨɥɚɠɟɩɨɞɚɰɢɦɚɨɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɢɩɪɢɧɨɫɢɦɚɜɨʄɚɩɨɯɚ
ɧɚ ɧɢɜɨɭ ȳɅɋ ɭ Ɍɚɛɟɥɢ  ɞɚɬɢ ɫɭ ɩɪɨɰɟʃɟɧɢ ɩɪɢɧɨɫɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢɯ
ɜɨʄɧɢɯ ɜɪɫɬɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɤɟɬɧɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɧɬɟɪɜʁɭɚ ɫɚ
ɜɨɞɟʄɢɦɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚɜɨʄɚɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ

Ɍɚɛɟɥɚɉɪɨɰɟʃɟɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɢɡɚɛɪɚɧɢɯɜɨʄɧɢɯɜɪɫɬɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɩɪɨɫɟɤ
ȼɨʄɧɚɜɪɫɬɚ
Ȼɪɟɫɤɜɚɢɧɟɤɬɚɪɢɧɚ
ȳɚɛɭɤɚ
ɒʂɢɜɚ

Ɂɚɫɟʁɚɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɯɚ




ɉɪɨɫɟɱɧɢɩɪɢɧɨɫ ɬɯɚ 





ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɬ 




ȼɢɲʃɚ



Ʉɚʁɫɢʁɚ



Ʉɪɭɲɤɚ



ɉɪɨɰɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɚɢɩɪɨɫɟɱɧɢɯɩɪɢɧɨɫɚɢɡɚɛɪɚɧɢɯɜɨʄɧɢɯɜɪɫɬɚɞɨɛɢʁɟɧɟɫɭɨɞɉɋɋɋÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³Ʉɨɥɚɪɢɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɜɨʄɚɪɚÄɁɥɚɬɧɨɛɪɞɨ³ɍɞɨɜɢɰɟɢɧɚɨɫɧɨɜɭɚɧɤɟɬɧɨɝɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɜɨɞɟʄɢɯɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɜɨʄɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɉɪɨɫɟɱɧɢɩɪɢɧɨɫɢɛɪɟɫɤɜɟɤɪɟʄɭɫɟɨɞɬɯɚɚʁɚɛɭɤɟɨɞɬɯɚ
ɂɡɜɨɪɈɛɪɚɱɭɧɚɭɬɨɪɚɂȿɉȻɟɨɝɪɚɞ


ɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɫɚɬɟɪɟɧɚɩɪɢɧɨɫɢɫɜɢɯɜɪɫɬɚɜɨʄɚɩɨɝɨɞɢɧɚɦɚɜɚɪɢɪɚʁɭɚɡɚɜɢɫɟɨɞ
ɚ  ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɛ  ɩɪɢɦɟɧɟ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɦɟɪɚ ɜ  ɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɝ  ɫɬɚɪɨɫɬɢ


 Ɂɛɨɝ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɭɡɨɪɤɚ ɧɚ ɤɨɦɟ ɫɟ ɫɩɪɨɜɨɞɟ ɚɧɤɟɬɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟ ɩɨɞɚɰɢ ɊɁɋ ɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɜɨʄɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭȳɅɋɧɢɫɭɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɍɌɚɛɟɥɚɦɚɢɭȺɧɟɤɫɭɞɚɬɢɫɭɩɨɞɚɰɢɊɁɋɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɢɩɪɢɧɨɫɢɦɚɡɚʁɚɛɭɤɭɢɜɢɧɨɜɭɥɨɡɭɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɞɨ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɡɚɫɚɞɚ ɞ  ɝɭɫɬɢɧɟ ɡɚɫɚɞɚ ɢ ɫɥ ɉɨɪɟɻɟʃɟɦ ɩɪɨɫɟɱɧɢɯ ɩɪɢɧɨɫɚ ɛɪɟɫɤɜɟ ɢ ʁɚɛɭɤɟ ɤɨʁɟ
ɨɫɬɜɚɪɭʁɭɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɢɜɨʄɚɪɢɫɚɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚɭȿɜɪɨɩɢ ɂɬɚɥɢʁɚɌɭɪɫɤɚȺɭɫɬɪɢʁɚ
Ɏɪɚɧɰɭɫɤɚɒɩɚɧɢʁɚ ɦɨɠɟɫɟɡɚɤʂɭɱɢɬɢɞɚɞɨɦɚʄɢɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɧɟɡɚɨɫɬɚʁɭɡɧɚɱɚʁɧɨ
ɭ ɩɪɢɧɨɫɢɦɚ ɛɪɟɫɤɜɟ ɚɥɢ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɡɧɚɬɧɨ ɧɢɠɟ ɩɪɨɫɟɱɧɟ ɩɪɢɧɨɫɟ ʁɚɛɭɤɟ
KWWSIDRVWDWIDRRUJɞɚɬɭɦɩɪɢɫɬɭɩɚ 

ɋɨɪɬɢɦɟɧɬɜɨʄɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭʁɟɪɚɡɧɨɜɪɫɬɚɧɨɦɨɝɭʄɚɜɚɞɭɝɜɪɟɦɟɧɫɤɢɩɟɪɢɨɞɛɟɪɛɟɢ
ɭ ɢɡɜɟɫɧɨʁ ɦɟɪɢ ʁɟɭɫɤɥɚɻɟɧ ɫɚ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɬɪɚɠʃɟ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ
Ʉɨɞɛɪɟɫɤɜɟʁɟɩɪɢɫɭɬɚɧʁɟɜɟʄɢɛɪɨʁɫɨɪɬɢ ɭɧɚʁɜɟʄɨʁɦɟɪɢɫɨɪɬɟɢɡɝɪɭɩɟɊɨʁɚɥ ɚɤɨɞ
ɧɟɤɚɬɚɪɢɧɚ ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɫɨɪɬɚ Ʉɚɥɞɟɡɢ ȳɚɛɭɤɟ ɫɭ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɫɨɪɬɟ Ⱥʁɞɚɪɟɞ ɤɨɞ ɤɚʁɫɢʁɚ
ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɭɫɨɪɬɟɞɨɦɚʄɟɤɚʁɫɢʁɟɢɄɟɱɤɟɦɟɬɫɤɟɪɭɠɟɚɤɨɞɜɢɲʃɟɫɨɪɬɟ Ɉɛɥɚɱɢɧɫɤɚ
ɜɢɲʃɚ ɢɦɚ ɜɟɥɢɤɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨʁ ɩɪɟɪɚɞɢ  ɢ ɒɭɦɚɞɢɧɤɚ ɧɚɦɟʃɟɧɚ
ɤɨɧɡɭɦɢɪɚʃɭɭɫɜɟɠɟɦɫɬɚʃɭɢɦɚɜɢɫɨɤɭɰɟɧɭɚɥɢɭɩɨɫɥɟɞʃɟɜɪɟɦɟɩɪɢɦɟɬɚɧʁɟɩɚɞ
ɨɬɤɭɩɚ ɂɚɤɨʁɟɫɨɬɢɦɟɧɬɜɨʄɚɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɬɪɚɠʃɢɧɚɬɪɠɢɲɬɭɊɭɫɤɟɎɟɞɟɪɚɰɢʁɟ ɝɞɟ
ʁɟ ɢ ɧɚʁɜɟʄɢ ɢɡɜɨɡ ɜɨʄɚ  ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɪɚɞɢɬɢ ɧɚ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɭ
ɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɫɚ ɡɚɯɬɟɜɧɨɦ ɬɪɚɠʃɨɦ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ȿɍ ɉɪɢ ɬɨɦ ɜɚɠɧɨ ʁɟ ɢ ɞɚ ɧɚɞɥɟɠɧɟ
ɫɥɭɠɛɟ ɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟɭɫɦɟɪɚɜɚʁɭɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɟɤɚ ɨɱɭɜɚʃɭɚɭɬɨɯɬɨɧɢɯɫɨɪɬɢ ɜɨʄɚɤɚɨ
ɲɬɨɫɭɄɨɠɚɪɚɄɨɥɚɱɚɪɚȻɭɞɢɦɤɚ ɡɚʁɚɛɭɤɟ ɅɭɛɟɧɢɱɚɪɤɚɄɚɪɚɦɚɧɤɚ ɡɚɤɪɭɲɤɟ ɢ
ɫɥ

Ɋɚɡɜɨʁɭɜɨʄɚɪɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɭɜɟɥɢɤɨʁɦɟɪɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɩɨɫɬɨʁɚʃɟɜɟɥɢɤɟɤɜɚɧɬɚɲɤɟ
ɩɢʁɚɰɟɡɚɬɪɝɨɜɢɧɭɜɨʄɟɦɭɫɟɥɭɍɞɨɜɢɰɟɈɜɚɩɢʁɚɰɚʁɟɥɨɰɢɪɚɧɚɭɛɥɢɡɢɧɢɝɥɚɜɧɢɯ
ɩɭɬɧɢɯ ɩɪɚɜɚɰɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ʁɟ ɨɩɪɟɦʂɟɧɚ ɪɚɞɢ ɨɞ ɦɚʁɚ ɞɨ ɧɨɜɟɦɛɪɚ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɭ ɛɟɪɡɭ ɜɨʄɚ ɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨɝ ɤɪɚʁɚ ɇɚ ɩɢʁɚɰɢ ɫɟ ɬɪɝɭʁɟ ɫɜɟɠɢɦ
ɜɨʄɟɦ ɚ ɤɭɩɰɢ ɤɨʁɢ ɞɨɥɚɡɟ ɢɡ ɫɜɢɯ ɤɪɚʁɟɜɚ ɋɪɛɢʁɟ ɢ ɡɟɦɚʂɚ ɨɤɪɭɠɟʃɚ ɫɚ ɨɜɟ ɩɢʁɚɰɟ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʁɭ ɜɨʄɟɦ ɡɟɥɟɧɟ ɩɢʁɚɰɟ ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɟ ɪɚɞʃɟ ɢ ɫɥ ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɭ ɍɞɨɜɢɰɚɦɚ ʁɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɜɨʄɚɪɚ ɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɚ ÄɁɥɚɬɧɨ ɛɪɞɨ³ ɚ ɜɟʄɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɨɜɨɝ
ɭɞɪɭɠɟʃɚɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɦɨɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢɞɨɞɚɬɧɢɫɬɢɦɭɥɚɧɫɪɚɡɜɨʁɭɜɨʄɚɪɫɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ

ȼɚɠɧɨʁɟɢɫɬɚʄɢɞɚɛɢɪɚɡɜɨʁɫɢɫɬɟɦɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚɜɨɞɨɦɢɡȾɭɧɚɜɚɡɧɚɱɚʁɧɨɩɨɜɟʄɚɨ
ɩɪɢɧɨɫɟɜɨʄɚɢɞɟɜɢɡɧɟɩɪɢɯɨɞɚɨɞɢɡɜɨɡɚɜɨʄɚɬɟʄɟɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɜɚɠɧɚɛɢɬɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚɩɨɱɟɬɢɯ ɤɚɩɢɬɚɥɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɍɞɨɜɢɱɤɢ
ɩɥɚɬɨ ɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ʁɭɠɧɨɝ ɞɟɥɚ Ƚɪɚɞɚ  ɋɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɨɦɨɝɭʄɢʄɟ
ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɦɨɞɟɪɧɢɯ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚ ɭɡ ɩɪɢɦɟɧɭ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɢɯ
ɦɪɟɠɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚɜɨʄɚɢɩɨɫɥɟɞɢɱɧɨɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɧɚɱɢɧɚɫɦɟɲɬɚʁɚɱɭɜɚʃɚ
ɢɩɚɤɨɜɚʃɚɩɪɨɢɡɜɨɞɚɚɫɜɟɭɰɢʂɭɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚɜɢɫɨɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭɨɜɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɤɚɨɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚɜɨʄɚ

ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɜɨʄɚ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ʄɟ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁɭ ɫɜɟ ɜɢɲɟ
ɞɨɛɢʁɚɬɢ ɩɪɢɦɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɤɚɨ ɧɟɡɚɨɛɢɥɚɡɧɨɝ ɮɚɤɬɨɪɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭ ɩɥɚɫɦɚɧɭ ɜɨʄɚ ɩɨɜɪʄɚ ɢ ɝɪɨɠɻɚ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ
ɢɡɜɨɡɭȽɟɧɟɪɚɥɧɨɫɚ ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚʃɟɦ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɭ ɩɪɜɨɦ ɪɟɞɭ ɡɛɨɝ
ɜɟɥɢɤɟɭɩɨɬɪɟɛɟɯɟɦɢʁɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɻɭɛɪɢɜɚɢɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɛɢʂɚ ɞɨɥɚɡɢɞɨ
ɤɨɧɬɚɦɢɧɚɰɢʁɟ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɞɨ ɩɨɝɨɪɲɚʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɯɪɚɧɟ ɢ ɞɨ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ
ɡɞɪɚɜʂɚ ʂɭɞɢ ɢ ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɬɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɧɚ ɡɧɚɱɚʁɭ ɞɨɛɢʁɚ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɈɜɚʁɤɨɧɰɟɩɬɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɫɬɚɜʂɚɚɤɰɟɧɚɬɧɚɲɬɨɦɚʃɭɭɩɨɬɪɟɛɭɯɟɦɢʁɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɭɡɚɲɬɢɬɢɛɢʂɚɤɚɨɞɧɨɫɧɨɡɚɫɧɢɜɚɫɟɧɚɨɩɬɢɦɚɥɧɨʁɩɪɢɦɟɧɢɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɦɟɪɚ ɭɡ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɟɮɟɤɚɬɚ ɜɢɫɨɤ ɩɪɢɧɨɫ ɢ ɜɢɫɨɤ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɩɥɨɞɚ  ɢ
ɩɨɲɬɨɜɚʃɟɦɟɪɚɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɢɡɞɪɚɜʂɚɢɞɨɛɪɨɛɢɬɢɩɨɬɪɨɲɚɱɚ

ɍ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɜɨʄɚɪɢ ɨɜɚʁ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɜɟʄ ɩɪɢɦɟʃɭ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ʁɟ ɡɚ ɢɡɜɨɡ
ɜɨʄɚ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɟ Ɋɭɫɤɟ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɚɧ  ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɮɢɬɨɫɚɧɢɬɚɪɧɢ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɤɨʁɢ ɢɡɞɚʁɟ ɉɋɋɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɚ ɤɨʁɢ ɝɚɪɚɧɬɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɛɢʂɧɚ ɩɨɲɢʂɤɚ
ɨɫɥɨɛɨɻɟɧɚ ɤɚɪɚɧɬɢɧɫɤɢɯ ɛɢʂɧɢɯ ɛɨɥɟɫɬɢ ɢ ɲɬɟɬɨɱɢɧɚ ɛɢʂɚ ɤɚɨ ɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɢɦɟɧɚ
ɩɟɫɬɢɰɢɞɚ ɛɢɥɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɚ ɇɚɢɦɟ ɨɧɨ ɲɬɨ ɫɭ ɢɡɜɨɡɧɢɰɢ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɟ
ɉɋɋɋ ³ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɢ Ʉʃɢɝɚ ɬɪɟɬɢɪɚʃɚ ɛɢʂɚ ɡɚ ɮɢɡɢɱɤɨ
ɥɢɰɟɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚɩɪɚɜɧɨ ɥɢɰɟ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɤɭɩʂɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞ  ɤɚɨ ɢ ɂɡʁɚɜɚ ɢɡɜɨɡɧɢɤɚ
ɞɚʁɟɩɪɨɢɡɜɨɞɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɛɟɡɛɟɞɚɧ

ɂɩɚɤɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɭɋɪɛɢʁɢɢɋɦɟɞɟɪɟɜɭɧɟɜɨɞɢɤʃɢɝɭ
ɩɨʂɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɭ ɨ ɪɚɞɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɡɚ ɫɜɚɤɭ ɤɭɥɬɭɪɭ ɢ ɩɚɪɰɟɥɭ 
ɱɢɦɟ ʁɟ ɨɧɟɦɨɝɭʄɟɧɨ ɩɪɚʄɟʃɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨʁɚ ɢɦɚʁɭ
ɧɟɝɚɬɢɜɚɧ ɟɮɟɤɚɬ ɧɚ ɡɞɪɚɜʂɟ ʂɭɞɢ ɤɪɨɡ ɜɟʄɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ɩɟɫɬɢɰɢɞɚ ɧɢɬɪɚɬɚ ɢ ɧɢɬɪɢɬɚ ɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚ ɛɢʂɧɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ  Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚ ɭ ɩɪɚɤɫɢ
ɨɧɚɦɨɪɚɛɢɬɢɚɞɟɤɜɚɬɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭɬɟɫɟɨɱɟɤɭʁɟɞɚɞɪɠɚɜɚɭ
ɧɚʁɤɪɚʄɟɦɪɨɤɭɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦɩɪɨɩɢɫɨɦɪɟɝɭɥɢɲɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭɤɨɧɬɪɨɥɭɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ
ɢɨɡɧɚɱɚɜɚʃɟɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɡɢɧɬɟɝɪɚɥɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ

ȼɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɨ ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ ɡɧɚɱɚʁ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɚ ɨɞɪɟɻɟɧ ʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɢ
ɨɤɨɥɧɨɲʄɭ ɞɚ ɫɟ ɜɢɧɨɜɚ ɥɨɡɚ ɦɨɠɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɝɚʁɢɬɢ ɧɚ ɬɟɪɟɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɩɨɝɨɞɧɢ ɡɚ
ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɞɪɭɝɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɤɭɥɬɭɪɚɌɨɫɟɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɨɞɧɨɫɢɧɚ
ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɚ ɥɚɤɚ ɪɚɫɬɪɟɫɢɬɚ ɩɟɫɤɨɜɢɬɚ ɢ ɲʂɭɧɤɨɜɢɬɚ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɟɲɱɚɪɟ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɚ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɥɚɩɨɪɚɫɬɢɦ ɩɨɞɥɨɝɚɦɚ ɡɚɬɢɦ ɧɚ ɝɚʁʃɚɱɟ ɰɪɜɟɧɢɰɭ ɚɥɭɜɢʁɭɦɟ ɢ
ɞɟɥɭɜɢʁɭɦɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɨɛɪɨɧɰɢɦɚ ɩɥɚɧɢɧɚ ɢ ɛɥɚɝɢɦ ɤɨɫɢɧɚɦɚ ɞɨ  P ɧɚɞɦɨɪɫɤɟ
ɜɢɫɢɧɟɚɱɟɫɬɨɢɭɪɟɱɧɢɦɞɨɥɢɧɚɦɚɢɤɪɚʁʁɟɡɟɪɚɝɞɟɢɦɚɨɛɢʂɚɫɭɧɱɟɜɟɫɜɟɬɥɨɫɬɢɨɞ
ɜɨɞɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɍ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ɫɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɚ ɜɢɧɨɝɨɪʁɚ ɧɚɥɚɡɟ ɭɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɨɜɚɤɜɢɦɬɟɪɟɧɢɦɚɫɞɨɛɪɢɦɨɬɨɤɨɦɜɨɞɟɚɭɜɟʄɢɧɢɫɥɭɱɚʁɟɜɚɢɧɚɡɟɦʂɢɲɬɢɦɚɛɨɝɚɬɢɦ
ɦɢɧɟɪɚɥɢɦɚ ɤɨʁɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɛɨʂɟɦ ɭɤɭɫɭ ɜɢɧɚ ɮɨɫɮɨɪ ɝɜɨɠɻɟ ɤɚɥɢʁɭɦ ɦɚɝɧɟɡɢʁɭɦ ɢ
ɤɚɥɰɢʁɭɦ  ɉɨɩɨɜɢʄɢɫɚɪ 

ȼɢɧɫɤɚɢɫɬɨɪɢʁɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɨɱɢʃɟɩɟɪɢɨɞɨɦɜɥɚɞɚɜɢɧɟɪɢɦɫɤɨɝɰɚɪɚɉɪɨɛɚɤɨʁɢʁɟ
ɨɜɢɦɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚɜɥɚɞɚɨɭ,,,ɜɟɤɭɍ;9ɜɟɤɭɜɢɧɨɝɪɚɞɟɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɢɤɪɚʁɟɜɢɦɚɨɤɨ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɲɢɪɢɥɢɫɭɞɟɫɩɨɬɋɬɟɮɚɧɅɚɡɚɪɟɜɢʄɢȭɭɪɚɻȻɪɚɧɤɨɜɢʄDɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɭ
ʁɟɞɨɩɪɢɧɟɨɢɆɢɥɨɲɈɛɪɟɧɨɜɢʄɤɨʁɢʁɟɭɡɩɨɪɨɞɢɱɧɢɥɟɬʃɢɤɨɜɚɰɧɚɥɨɤɚɰɢʁɢɁɥɚɬɧɢ
ɛɪɟɝ ɧɚɫɟʂɟ ɉɥɚɜɢɧɚɰ  ɡɚɫɚɞɢɨ  ɯɟɤɬɚɪɚ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ ɚ ɧɚ ɬɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɫɟ ɢ ɞɚɧɚɫ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɝɪɨɠɻɟ ɢ ɜɢɧɨ ȳɚɤɲɢʄ ɢ ɫɚɪɚɞɧɢɰɢ   ɇɚɪɚɜɧɨ ɪɚɡɜɨʁɭ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɚɢɤɪɟɢɪɚʃɭɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚɜɢɧɨɜɟɥɨɡɟɤɨɞɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɭ
ɞɪɭɝɨʁɩɨɥɨɜɢɧɢɩɪɨɲɥɨɝɜɟɤɚɭɜɟɥɢɤɨʁɦɟɪɢɞɨɩɪɢɧɟɥɨʁɟȾɉɉɄÄȽɨɞɨɦɢɧ³ɤɨʁɟʁɟ
ɩɨɫɟɞɨɜɚɥɨɜɟɥɢɤɟɩɨɜɪɲɢɧɟɩɨɞɜɢɧɨɜɨɦɥɨɡɨɦɜɢɧɫɤɢɩɨɞɪɭɦɜɟɥɢɤɢɯɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɢ
ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɬɤɭɩʂɢɜɚɥɨ ɝɪɨɠɻɟ ɫɚ ɫɟɤɬɨɪɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ
ɋɥɚɜʂɟʃɟɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɚɢɜɢɧɚɪɫɬɜɚɨɜɨɝɤɪɚʁɚɡɚɩɨɱɟɥɨʁɟɩɪɜɨɦɢɡɥɨɠɛɨɦɝɪɨɠɻɚɢ
ɜɢɧɚ ɨɞɪɠɚɧɨɦ ɧɚ ɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨɦ ɩɪɢɫɬɚɧɢɲɬɭ ɞɚɜɧɟ  ɝɨɞɢɧɟ Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɜɟ


ɍɁɚɤɨɧɭɨɢɡɦɟɧɚɦɚɢɞɨɩɭɧɚɦɚɁɚɤɨɧɚɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɡɟɦʂɢɲɬɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɭɊɋ´ɛɪɨʁ
  ɤʃɢɝɚ ɩɨʂɚ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɤɚɨ  ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɩɪɚʄɟʃɭ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ
ɛɢʂɧɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɢ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɦ ɩɪɢɧɨɫɢɦɚ ɬɨɤɨɦ ɝɨɞɢɧɟ ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ ɪɚɬɚɪɫɤɨʁ ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɨʁ ɢ
ɜɨʄɚɪɫɤɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɭɨɜɨɦɁɚɤɨɧɭɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚʁɟɨɛɚɜɟɡɚɞɚɡɚɤɭɩɰɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɭɫɩɨɫɬɚɜɟɩɥɨɞɨɪɟɞɢɜɨɞɟɤʃɢɝɭɩɨʂɚɡɚɛɢʂɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɢɡɥɨɠɛɟ ɫɚ ɩɪɟɤɢɞɢɦɚ  ɬɪɚʁɟ ɞɨ ɞɚɧɚɫ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ ʁɟɫɟɧ ȳɚɤɲɢʄ ɢ
ɫɚɪɚɞɧɢɰɢ 

ɉɨɪɟɞɬɪɚɞɢɰɢʁɟɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢɦɚ ɋɥɢɤɚȼɢɧɨɝɪɚɞɢɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɩɨɜɨʂɧɟ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ
ɪɚɡɜɨʁ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɇɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɢ
ɬɢɩɨɜɢ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɫɦɨɧɢɰɟ ɢ
ɝɚʁʃɚɱɟ  ɫɭ ɬɚɤɜɢɯ ɮɢɡɢɱɤɨ
ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ ɞɚ ɫɭ ɜɟɨɦɚ
ɩɨɝɨɞɧɟ ɡɚ ɝɚʁɟʃɟ ɜɢɧɨɜɟ ɥɨɡɟ ɚ
ɨɜɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɩɨɝɨɞɭʁɭ ɢ
ɞɪɭɝɢɩɪɢɪɨɞɧɢɪɟɫɭɪɫɢɤɚɨɲɬɨ
ɫɭ ɪɟʂɟɮ ɧɚɞɦɨɪɫɤɚ ɜɢɫɢɧɚ
ɨɞɧɨɫɧɨ
ɛɪɞɨɜɢɬɢ
ɬɟɪɟɧɢ
ɛɥɢɡɢɧɚȾɭɧɚɜɚ ɢɤɥɢɦɚ


ɉɪɟɦɚ
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ
ɨ ɂɡɜɨɪKWWSZZZSRGUXPMDQNRFRPYLQRJUDGL
ɪɟʁɨɧɢɡɚɰɢʁɢ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɢɯ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɋɪɛɢʁɟ ɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ   ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨ ɜɢɧɨɝɨɪʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚ
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨɦɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɨɦɪɟʁɨɧɭ ɨɜɚʁɪɟʁɨɧɱɢɧɢɢȺɜɚɥɫɤɨɤɨɫɦɚʁɫɤɨȽɪɨɱɚɧɫɤɨ
Ⱦɭɛɨɧɫɤɨ ɢ Ʌɚɡɚɪɟɜɚɱɤɨ ɜɢɧɨɝɨɪʁɟ  ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨ ɜɢɧɨɝɪɨɪʁɟ ɋɥɢɤɚ   ɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɛɪɟɠɭʂɤɚɫɬɟɬɟɪɟɧɟɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨɝɉɨɞɭɧɚɜʂɚɢʃɟɝɨɜɨɡɚɥɟɻɟɢɫɚɫɬɨʁɢɫɟɢɡɬɪɢɞɟɥɚ
ɨɞɜɨʁɟɧɢɯɞɨɥɢɧɚɦɚɪɟɤɟɊɚʂɚɢɄɨʃɫɤɟɪɟɤɟ ɂɜɚɧɢɲɟɜɢʄɢɨɫɬ 

ɍ Ɍɚɛɟɥɢ  ɞɚɬɢ ɫɭ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ
ɉɨɩɢɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɧɢɜɨɧɚɫɟʂɚ ȼɢɧɨɝɪɚɞɢɡɚɭɡɢɦɚʁɭɄɉɁɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭ ɩɥɚɧɬɚɠɧɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɢ ɢ ɜɢɧɫɤɟ ɫɨɪɬɟ ɝɪɨɠɻɚ ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɩɨ ɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɧɚʁɜɟʄɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ ɫɭ ɭ Ⱦɪɭɝɨɜɰɭ  ɯɚ  ɤɚɨ ɢ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ȼɪɛɨɜɚɰ
ȻɚɞʂɟɜɢɰɚɍɞɨɜɢɰɟɋɭɜɨɞɨɥɆɚɥɨɈɪɚɲʁɟɢɋɟɨɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟɫɟɤɪɟʄɭɨɞɯɚɞɨ
ɯɚ 

Ɍɚɛɟɥɚɉɨɜɪɲɢɧɟɩɨɞɜɢɧɨɜɨɦɥɨɡɨɦɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɝɨɞ

ɉɥɚɧɬɚɠɧɢɜɢɧɨɝɪɚɞɢɯɚ
ȿɤɫɬɟɧɡɢɜɧɢ
ɋɨɪɬɟɜɢɧɨɜɟɥɨɡɟɫɚ
Ɉɫɬɚɥɟ
ɋɬɨɧɟ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɢ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦ
ɜɢɧɫɤɟɫɨɪɬɟ ɫɨɪɬɟ

ɩɨɪɟɤɥɨɦ 








 ɉɨɞ ɩɥɚɧɬɚɠɧɢɦ ɜɢɧɨɝɪɚɞɢɦɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɫɟ ɨɧɢ ɡɚɫɚɞɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ
ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɟ ɦɟɪɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɞɢɝɧɭɬɢ ɧɚ ɜɟʄɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɩɥɚɧɬɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬʁ ɫɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ
ɪɚɡɦɚɤɨɦɢɡɦɟɻɭɪɟɞɨɜɚɱɨɤɨɬɚɲɬɨɨɦɨɝɭʄɚɜɚɦɟɯɚɧɢɡɨɜɚɧɭɨɛɪɚɞɭ
 ɋɨɪɬɟ ɝɪɨɠɻɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɜɢɧɚ ɫɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦ ɩɨɪɟɤɥɨɦ ʁɟɫɭ ɫɨɪɬɟ ɜɢɧɨɜɟ ɥɨɡɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɡɚɲɬɢʄɟɧɟ ɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɟɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɜɢɧɚɫɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦɩɨɪɟɤɥɨɦ
ȿɤɫɬɟɧɡɢɜɧɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɢɫɭɩɨɥɭɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢɢɥɢɟɤɫɬɟɧɡɢɜɧɢɡɚɫɚɞɢɜɢɧɨɜɟɥɨɡɟɭɤɨʁɢɦɚɨɛɢɱɧɨ
ɧɢʁɟɦɨɝɭʄɚɦɟɯɚɧɢɡɨɜɚɧɚɨɛɪɚɞɚ
ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɧɢɜɨɧɚɫɟʂɚɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɆɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɭɩɭɬɫɬɜɨ
Ȼɪɨʁ
Ȼɪɨʁɝɚɡɞɢɧɫɬ
ɩɨʂɨɩ
ɤɨʁɚɢɦɚʁɭ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɟ

ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɯɚ


ɉɪɟɦɚɩɪɨɰɟɧɚɦɚɉɋɋɋÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɋɦɟɞɟɪɟɜɚʁɟɨɤɨɯɚɜɢɧɨɝɪɚɞɚ
ɚ ɫɚ ɩɪɨɫɟɱɧɢɦ ɩɪɢɧɨɫɢɦɚ ɨɞ ɨɤɨ  ɬɯɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ  ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɨɫɟɱɧɚ
ɝɨɞɢɲʃɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɝɪɨɠɻɚɢɡɧɨɫɢɨɤɨɬɨɧɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɍ ɫɚɞɚɲʃɟɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɫɟɤɬɨɪ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɭɫɢɬʃɟɧɚ
ɩɨɪɨɞɢɱɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɝɪɨɠɻɚɢɜɢɧɚ ɩɪɨɫɟɱɧɚɜɟɥɢɱɢɧɚɜɢɧɨɝɪɚɞɚɩɨɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭɤɨʁɚ
ɢɦɚʁɭ ɜɢɧɨɝɪɚɞɟ ʁɟ  ɚ  ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ ɢ ɬɪɠɢɲɧɨ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɢɯ ɜɢɧɚɪɢʁɚ
ɧɟɨɝɪɚɧɢɡɨɜɚɧɩɥɚɫɦɚɧɫɬɨɧɢɯɫɨɪɬɢɝɪɨɠɻɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɜɢɧɚɡɚɫɨɩɫɬɜɟɧɟɩɨɬɪɟɛɟɢ
ɫɥ

ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɋɋɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɧɟɦɚ
ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɟ ɫɨɪɬɟ ɜɢɧɨɜɟ ɥɨɡɟ ɇɟɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɜɟɥɢɤɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɭ ɛɢɥɚ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɤɚ ɚɥɢ ɫɭ ɨɜɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɫɦɚʃɟɧɟ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɡɛɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭ
ɩɥɚɫɦɚɧɭ ɝɪɨɠɻɚ ɇɚɢɦɟ ɨɞɥɚɫɤɨɦ ɉɄ ÄȽɨɞɨɦɢɧ³ ɭ ɫɬɟɱɚʁ ɡɛɨɝ ɨɬɟɠɚɧɨɝ ɩɥɚɫɦɚɧɚ
ɝɪɨɠɻɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɫɟɤɬɨɪ ʁɟ ɢɫɤɪɱɢɨ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɜɢɧɨɝɪɚɞɢɦɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɤɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɩɪɟɪɚɞɭ ɜɢɧɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ
  ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɋɋɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɋɦɟɞɟɪɟɜɤɚ ʁɟ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɧɚ
ɨɤɨɭɤɭɩɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚɜɢɧɨɝɪɚɞɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɩɪɢɱɟɦɭʁɟɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚɤɨʁɚ
ɫɟ ɧɟ ɛɚɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɜɢɧɚ ɨɜɚ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɢ ɜɟʄɚ ɚ ɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɤɨʁɚ ɢɦɚʁɭ
ɜɢɧɚɪɢʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɦɚʃɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɤɚ ʁɟ ɫɨɪɬɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢ ɭ ɫɜɟɠɟɦ ɫɬɚʃɭ ɤɚɨ
ɫɬɨɧɚ ɢ ɭ ɩɪɟɪɚɞɢ ɝɞɟ ɫɟ ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɚ ɜɢɧɚ ȼɢɧɚ ɞɨɛɢʁɟɧɚ ɨɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɤɟ ɫɭ
ɩɪɢʁɚɬɧɨɝ ɨɫɜɟɠɚɜɚʁɭʄɟɝ ɭɤɭɫɚ ɚ ʁɨɲ ɫɭ ɛɨʂɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɤɭɩɚɠɢɪɚʁɭ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɦ ɜɢɧɢɦɚ ɪɢɡɥɢɧɝɨɦ ɫɟɦɢʁɨɧɨɦ ɛɟɥɢɦ ɛɭɪɝɭɧɞɰɟɦ  ɤɨʁɢɦɚ ɩɨɜɟʄɚɜɚʁɭ
ɭɤɭɩɧɭ ɤɢɫɟɥɨɫɬ ɢ ɩɨɩɪɚɜʂɚʁɭ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ Ʉɜɚɥɢɬɟɬɧɚ ɜɢɧɚ ɫɟ
ɞɨɛɢʁɚʁɭ ɨɞ ɫɨɪɬɢ ɂɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢ ɪɢɡɥɢɧɝ ɋɨɜɢʃɨɧ ɋɟɦɢʁɨɧ ɢ Ɍɪɚɦɢɧɚɰ Ɉɞ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɰɪɧɢɯ ɫɨɪɬɢ ɡɚɩɚɠɟɧɨ ʁɟ ɫɨɪɬɧɨ ɜɢɧɨ Ƚɚɦɟ ɤɚɨ ɢ ɜɢɧɚ ɬɢɩɚ Ɋɭɠɢɰɟ ɨɞ
ɫɨɪɬɟ ɉɪɨɤɭɩɚɰ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨ ɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɝɪɨɠɻɚ ʁɟ ɪɚɡɧɨɥɢɤ ɢ ɩɨɤɪɢɜɚ ɞɭɝ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɩɟɪɢɨɞɛɟɪɛɟ ɦɟɫɟɰɚ Ʉɨɞɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɤɨʁɚɫɟɧɟɛɚɜɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦɜɢɧɚɜɢɲɟɫɭ
ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟɫɬɨɧɟɫɨɪɬɟ ɤɨʁɟɦɨɝɭɢɡɚɫɜɟɠɟɫɬɚʃɟɢɡɚɩɪɟɪɚɞɭɩɨɫɟɛɧɨɫɨɪɬɟ0XVFDW
GH+DPERXUJɢ&DUGLQDO ɞɨɤɫɭɤɨɞɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɤɨʁɟɢɦɚʁɭɜɢɧɚɪɢʁɟɢɤɨʁɚɲɢɪɟɡɧɚʃɚ
ɢɡɨɜɟɨɛɥɚɫɬɢɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟɛɪɨʁɧɟɧɨɜɟɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɬɟɬɧɟɜɢɧɫɤɟɫɨɪɬɟ

ɉɨɞɪɲɤɚ Ƚɪɚɞɚ ɜɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɪɨɡ ɝɨɞɢɲʃɟ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɦɟɪɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɩɪɭɠɚɩɨɞɪɲɤɭɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚɤɨʁɢɫɟɛɚɜɟ
ɜɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦɢɬɨɤɪɨɡɫɥɟɞɟʄɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
 Ɉɩɪɟɦɚʃɟ ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɧɚɛɚɜɤɨɦ ɪɚɤɟɬɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ Ɇɍɉ
ɋɟɤɬɨɪɨɦ ɡɚ ɜɚɧɪɟɞɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɢɦɚʁɭ ɩɨɫɟɛɚɧ ɡɧɚɱɚʁ ɡɚ
ɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɜɨʄɚɪɚɱɢʁɢɡɚɫɚɞɢɧɢɫɭɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɢɦɦɪɟɠɚɦɚ 
 Ɉɫɢɝɭɪɚʃɟ ɭɫɟɜɚ ɩɥɨɞɨɜɚ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢɯ ɡɚɫɚɞɚ ɪɚɫɚɞɧɢɤɚ ɢ ɠɢɜɨɬɢʃɚ
ɩɨɞɪɲɤɚɢɡɧɨɫɢɨɞɜɢɫɢɧɟɩɪɟɦɢʁɟɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɂɩɨɪɟɞɨɜɟɩɨɞɪɲɤɟɤɨʁɚ
ɢɦɚ ɡɚ ɰɢʂ ɫɦɚʃɢɜɚʃɟ ɪɢɡɢɤɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɧɟɦɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ ɩɨɦɚɤɚ ɧɚ ɛɨʂɟ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ
ɧɟɩɨɜɨʂɧɟɭɫɥɨɜɟɨɫɢɝɭɪɚʃɚɤɨʁɟɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭɨɫɢɝɭɪɚɜɚʁɭʄɟɤɭʄɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɨɩɪɟɦɟɡɚɫɟɬɜɭɫɚɞʃɭɡɚɲɬɢɬɭɛɢʂɚɢɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ
ɡɚɜɨʄɚɪɫɤɭɢɜɢɧɨɝɪɚɞɪɫɤɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɢɩɨɜɪɬɚɪɫɤɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɧɚɨɬɜɨɪɟɧɨɦ
ɩɨʂɭ ɢɡɧɨɫ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɚ ɩɨ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨɦ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ ɢɡɧɨɫɢ


ɇɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɟɫɨɪɬɟɡɚɛɟɥɚɜɢɧɚɫɭɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɫɨɪɬɟ5LHVOLQJ,WDOLFR ɂɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢɪɢɡɥɢɧɝ 
5LHVOLQJ Ɋɚʁɧɫɤɢ ɪɢɡɥɢɧɝ  &KDUGRQQD\ ɒɚɪɞɨɧɟ  6DXYLJQRQ EODQF ɋɨɜɢʃɨɧ ɛɥɚɧ  ɚ ɤɨɞ ɫɨɪɬɢ ɡɚ
ɨɛɨʁɟɧɚ ɜɢɧɚ ɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɫɨɪɬɟ &DEHUQHW 6DXYLJQRQ Ʉɚɛɟɪɧɟ ɫɨɜɢʃɨɧ  ɉɪɨɤɭɩɚɰ
0HUORW Ɇɟɪɥɨ 3LQRW1RLU Ȼɭɪɝɭɧɞɚɰɰɪɧɢ ɢɞɪ ȳɚɤɲɢʄɢɫɚɪɚɞɧɢɰɢ 

 Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɟɪɚ ɡɚ  ɢ  ɝɨɞɢɧɭ ɢ ɉɪɨɝɪɚɦ ɦɟɪɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɢɩɨɥɢɬɢɤɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɡɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɝɨɞɢɧɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɨɞɜɢɫɢɧɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ 
 ɉɨɞɪɲɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢɯ
ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɜɨʄɚɪɫɤɨ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ÄȾɚɧɢ ɛɪɟɫɤɜɟ³
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɆɁ ȼɨɞɚʃ  Äȳɚɝɨɞɢʁɚɞɚ³ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɆɁ Ɇɚɥɨ Ɉɪɚɲʁɟ 
Äɋɟɨɫɤɚ ɞɜɨɪɢɲɬɚ³ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ ʁɟɫɟɧ³  ɤɨʁɚ ɫɟ
ɨɞɪɠɚɜɚ ɭ ȼɟɥɢɤɨɦ ɝɪɚɞɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɟ ɬɜɪɻɚɜɟ ɝɞɟ ɫɜɨʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ ɢ ɟɬɧɨ ɯɪɚɧɭ ɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɜɨʄɚɪɫɤɨ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
ɩɪɟɡɟɧɬɭʁɟ ɨɤɨ  ɫɟɨɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɚ ɭ ȼɢɧɫɤɨɦ ɝɪɚɞɭ ɜɟʄɢ ɛɪɨʁ
ɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɢɯ ɜɢɧɚɪɢʁɚ ɩɪɟɡɟɧɬɭʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɜɢɧɚ ɢ ɪɚɤɢʁɚ ɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨɝ
ɜɢɧɨɝɨɪʁɚ
 ɆɟɪɚÄɄɪɟɞɢɬɧɚɩɨɞɪɲɤɚ³ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɚɦɚɬɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɤɪɟɞɢɬɟ 


ɋɬɨɱɚɪɫɬɜɨ

ɋɬɨɱɚɪɫɬɜɨɢɦɚɜɢɫɨɤɡɧɚɱɚʁɢɜɢɲɟɫɬɪɭɤɭɭɥɨɝɭɭɜɚɥɨɪɢɡɚɰɢʁɢɪɚɞɧɢɯɢɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɫɜɚɤɟ ɡɟɦʂɟ ɍ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 
ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɨɫɟɱɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɚɭɬɩɭɬɚ ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡɧɨɫɢɥɨ ʁɟ  ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɱɭɧɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɛɢʁɢ ɲɬɨʁɟɧɢɠɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɪɚɡɜɢʁɟɧɟɟɜɪɨɩɫɤɟɡɟɦʂɟ ɩɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚ
)$267$7ɚɭɜɟʄɢɧɢɟɜɪɨɩɫɤɢɯɡɟɦɚʂɚɭɱɟɲʄɟɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚʁɟɩɪɟɤɨ ɍɊɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɛɢʁɢ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚ ɩɪɟɨɜɥɚɻɭʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɭɩɪɚɜʂɚɧɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɚɧɧɚɱɢɧɫɚɫɢɫɬɟɦɢɦɚɡɚɭɡɝɨʁɧɢɫɤɨɝɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ
Ɇɚɥɚ ɢ ɫɪɟɞʃɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɫɭ ɢ ɞɚʂɟ ɝɥɚɜɧɢ ɫɧɚɛɞɟɜɚɱɢ
ɫɬɨɱɚɪɫɤɢɦɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚɢɡɭɡɟɜɠɢɜɢɧɟɢɫɭɨɱɚɜɚʁɭɫɟɫɚɩɚɞɨɦɫɬɨɱɚɪɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ   ɍ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ ɭɨɱɚɜɚ ɫɟ ɢ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɠɢɜɢɧɚɪɫɬɜɚ ɢ ɫɜɢʃɚɪɫɬɜɚ  ɧɚ ɉȽ
ɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚɢɜɟɥɢɤɢɦɉɉȽ

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ  ʃɢɯ ɝɚʁɢ ɫɬɨɤɭ ɢɥɢ  ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ  ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɨɜɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ʁɟ ɨɧɢɯ ɤɨʁɚ ɝɚʁɟ ɠɢɜɢɧɭ   ɢ ɫɜɢʃɟ   ɞɨɤ ʁɟ
ɧɚʁɦɚʃɢɭɞɟɨɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɤɨʁɚɝɚʁɟɩɱɟɥɟ  Ƚɚʁɟʃɟɦɝɨɜɟɞɚɨɜɚɰɚɢɤɨɡɚɛɚɜɢɫɟ
ɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɪɟɫɩɟɤɬɢɜɧɨ

ɇɚʁɜɟʄɢɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ  ɤɚɨɢɧɚʁɜɟʄɢɭɞɟɨɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɤɨʁɚɝɚʁɟɫɬɨɤɭɭ
ɭɤɭɩɧɨɦ ɛɪɨʁɭ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ   ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɩɨ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɢɦɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ ɚ
ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɛɪɨʁ ɢ ɭɞɟɨ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɞɪɠɟ ɫɬɨɤɭ ʁɟ ɢ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ʌɢɩɟ  
Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ  ɢɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚ  


Ɍɚɛɟɥɚɋɬɨɱɧɢɮɨɧɞ ɛɪɨʁɝɪɥɚ ɢɭɱɟɲʄɟɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɫɬɨɱɧɨɦɮɨɧɞɭɉɨɞɭɧɚɜɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɢ
Ɋɋɪɛɢʁɟ


Ƚɨɜɟɞɚ
ɋɜɢʃɟ
Ɉɜɰɟ
Ʉɪɚɜɟɢ
Ʉɪɦɚɱɟɢ
Ɉɜɰɟɡɚ
ɍɤɭɩɧɨ ɫɬɟɨɧɟ ɍɤɭɩɧɨ ɫɭɩɪɚɫɧɟ ɍɤɭɩɧɨ
ɩɪɢɩɥɨɞ
ʁɭɧɢɰɟ
ɧɚɡɢɦɢɰɟ

 
  

 










Ʉɨɡɟ

ɀɢɜɢɧɚ

ɉɱɟɥɟ

ɍɤɭɩɧɨ

ɍɤɭɩɧɨ

ɉɱɟɥ
ɞɪɭɲɬɜɚ

Ɋɋɪɛɢʁɚ
 
ɉɨɞɭɧɨɛɥɚɫɬ


ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ


ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ








ɉɨɞɨɛɥɚɫɬ  
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ








Ɋɋɪɛɢʁɚ  
ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢȻɟɨɝɪɚɞɢɨɛɪɚɱɭɧɚɭɬɨɪɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɍɱɟɲʄɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɛɪɨʁ ɫɬɨɤɟ ɤɪɟʄɟ ɫɟ ɨɞ
 ɡɚ ɝɨɜɟɞɚ  ɞɨ  ɡɚ ɫɜɢʃɟ  ɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ ɋɪɛɢʁɭ ɨɞ  ɡɚ
ɝɨɜɟɞɚ ɞɨ ɡɚɫɜɢʃɟ  Ɍɚɛɟɥɚ 

ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨɩɪɟɤɨɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɢɧɞɟɤɫɝɭɫɬɢɧɟɫɬɨɱɧɨɝɮɨɧɞɚ ɛɪɨʁɭɫɥɨɜɧɢɯɝɪɥɚɫɬɨɤɟ
ɧɚ  ɯɚ ɄɉɁ  ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɨ ʁɟɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢʁɟ ɧɟɝɨɭ ɋɪɛɢʁɢ ɚɥɢ ʁɟ ɧɚɧɢɠɟɦ
ɫɬɟɩɟɧɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɭ ɨɛɥɚɫɬ ɢ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɢ ɪɟɝɢɨɧ Ɍɚɛɟɥɚ  
ɉɨɫɦɚɬɪɚɧɨɧɚɧɢɜɨɭɧɚɫɟʂɚ ɌɚɛɟɥɚɭȺɧɟɤɫɭ ɡɚɩɚɠɚɫɟɞɚɧɚʁɜɟʄɢɛɪɨʁɭɫɥɨɜɧɢɯ
ɝɪɥɚ ɫɬɨɤɟ ɧɚ  ɯɚ ɄɉɁ ɢɦɚʁɭ Ɇɚɥɚ Ʉɪɫɧɚ   ɝɞɟ ʁɟ ɥɨɰɢɪɚɧɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɜɟʄɢɯ
ɭɡɝɚʁɢɜɚɱɚ ɫɜɢʃɚ ɢ ɠɢɜɢɧɟ Ɋɚʂɚ   Ʌɭʃɟɜɚɰ   Ɋɚɞɢɧɚɰ   Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ  
Ʉɭɥɢɱ   Ⱦɨɛɪɢ Ⱦɨ   ȼɪɚɧɨɜɨ ɢ ɒɚɥɢɧɚɰ ɩɨ   ȼɪɛɨɜɚɰ   ɋɚɪɚɨɪɰɢ ɢ
Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ ɩɨɭɫɥɨɜɧɢɯɝɪɥɚ 

Ɍɚɛɟɥɚɂɧɞɟɤɫɝɭɫɬɢɧɟɫɬɨɱɧɨɝɮɨɧɞɚ

ɋɜɢʃɟɧɚ
Ɉɜɰɟɧɚɯɚ
Ȼɪɨʁɭɫɥɨɜɧɢɯ
Ȼɪɨʁɭɫɥɨɜɧɢɯ
ɯɚɨɪɚɧɢɱɧɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɝɪɥɚɧɚɯɚ
ɝɪɥɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɄɉɁ 
ɄɉɁ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ





Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɢɪɟɝɢɨɧ





ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɚɨɛɥɚɫɬ





Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ





ɂɧɞɟɤɫɝɭɫɬɢɧɟɫɬɨɱɧɨɝɮɨɧɞɚɧɚɧɢɜɨɭȿɍɭɝɨɞɢɧɢɢɡɧɨɫɢɨʁɟɭɫɥɨɜɧɢɯɝɪɥɚɯɚɄɉɁ (XURVWDW 
ȾɟɬɚʂɧɢʁɟɜɢɞɟɬɢɌɚɛɟɥɭɭȺɧɟɤɫɭ
ɂɡɜɨɪɊɁɋɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɄʃɢɝɚ,Ʉʃɢɝɚ,,%HRJUDG



Ƚɨɜɟɞɚɧɚɯɚ
ɨɛɪɚɞɢɜɟɩɨɜɪɲɢɧɟ

ɉɨɞɚɰɢɉɨɩɢɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɭɤɚɡɭʁɭɧɚɫɥɟɞɟʄɟɛɪɨʁɧɨɫɬɚʃɟɫɬɨɤɟɠɢɜɢɧɟɢ
ɩɱɟɥɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
 Ƚɨɜɟɞɚɪɫɬɜɨ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɦɚ  ɝɪɥɚ ɝɨɜɟɞɚ ɤɨʁɚ ɩɨɫɟɞɭʁɟ 
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚȼɢɲɟɨɞɩɨɥɨɜɢɧɟɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ  ɩɨɫɟɞɭʁɟ
ɝɪɥɚ  ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɢɦɚʁɭ  ɝɪɥɚ ɞɨɤ ɫɜɟɝɚ  ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɢɦɚʁɭ 
ɝɪɥɚɝɨɜɟɞɚɇɚʁɜɟʄɢɛɪɨʁɝɪɥɚɝɨɜɟɞɚɧɚɥɚɡɢɫɟɭɧɚɫɟʂɢɦɚɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ  ɚ
ɫɥɟɞɟ ɧɚɫɟʂɚ Ⱦɨɛɪɢ Ⱦɨ   Ʌɢɩɟ   ɝɪɚɞɫɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ  
ɡɚɬɢɦɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚ  Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ  
 ɋɜɢʃɨɝɨʁɫɬɜɨɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢɦɚɝɪɥɚɫɜɢʃɚɤɨʁɚɩɨɫɟɞɭʁɟɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ
ɇɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɜɟ ɨɜɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ   ɝɚʁɢ 
ɝɪɥɚɫɜɢʃɚɚʃɢɯɩɨɫɟɞɭʁɟɝɪɥɚɋɜɢʃɨɝɨʁɫɬɜɨʁɟɧɚʁɜɢɲɟɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɭ
Ʌɭɝɚɜɱɢɧɢ ɛɪɨʁ ɝɪɥɚ   ɢ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɰɭ ɛɪɨʁ ɝɪɥɚ   ɚ ɨɜɚ ɞɜɚ ɧɚɫɟʂɚ
ɪɚɫɩɨɥɚɠɭɫɚɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɝɪɥɚɫɜɢʃɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
 ɈɜɱɚɪɫɬɜɨȻɪɨʁɨɜɚɰɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɡɧɨɫɢɚɭɩɨɫɟɞɭʁɟ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɇɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚɫɟɩɪɟɬɟɠɧɨɝɚʁɟɫɬɚɞɚɫɚɢɥɢɝɪɥɚ
Ȼɪɨʁ ɨɜɚɰɚ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ʌɢɩɟ   ɢ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ   ɢ ɱɢɧɢ
ɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɨɜɚɰɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
 ɄɨɡɚɪɫɬɜɨɇɚɩɨɞɪɭɱʁɭɋɦɟɞɟɪɟɜɚɝɚʁɢɫɟɤɨɡɚɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɄɨɡɟɫɟ
ɧɚʁɜɢɲɟ ɝɚʁɟ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ʌɢɩɟ   ɢ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ   ɇɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɫɟ
ɩɪɟɬɟɠɧɨɝɚʁɟɫɬɚɞɚɨɞɝɪɥɚɤɨɡɚ
 ɀɢɜɢɧɚɪɫɬɜɨ Ɉɤɨ  ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɝɚʁɟ ɫɬɨɤɭ ɢɦɚʁɭ ɠɢɜɢɧɭ ɛɪɨʁ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɤɨʁɚɢɦɚʁɭɠɢɜɢɧɭɢɡɧɨɫɢɫɚɝɪɥɚɠɢɜɢɧɟ ɇɚʁɜɟʄɢʁɟ
ɭɞɟɨ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɝɚʁɟ ɞɨ  ɝɪɥɚ ɠɢɜɢɧɟ   ɡɚɬɢɦ ɨɞ  ɝɪɥɚ


ɂɧɞɟɤɫɝɭɫɬɢɧɟɫɬɨɱɧɨɝɮɨɧɞɚʁɟɢɧɞɢɤɚɬɨɪɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬɢɫɬɨɱɚɪɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɚɥɢɢʃɟɧɨɝɩɪɢɬɢɫɤɚɧɚ
ɠɢɜɨɬɧɭɫɪɟɞɢɧɭ ɤɪɨɡɤɨɥɢɱɢɧɭɫɬɚʁʃɚɤɚɩɨɯɟɤɬɚɪɭɄɉɁɪɢɡɢɤɨɞɨɬɢɰɚʃɚɧɭɬɪɢʁɟɧɚɬɚɭɜɨɞɭɢɜɚɡɞɭɯ 
ɂɫɬɢɜɪɟɦɟɧɨ  ɫɬɚʁʃɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɨɪɝɚɧɫɤɨ ɻɭɛɪɢɜɨ ɢ ɢɦɚ ɜɟɨɦɚ ɜɚɠɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɨɱɭɜɚʃɭ ɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭɩɥɨɞɧɨɫɬɢɡɟɦʂɢɲɬɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɠɢɜɢɧɟ   ɞɨɤ ɩɪɟɤɨ  ɝɪɥɚ ɢɦɚ ɫɜɟɝɚ  ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɇɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ
ɠɢɜɢɧɟ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧ ʁɟ ɭ ɧɚɫɟʂɭ Ɇɚɥɚ Ʉɪɫɧɚ   ɝɞɟ ʁɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɫɚɧɨ
ɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɠɢɜɢɧɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
 ɉɱɟɥɚɪɫɬɜɨ ɉɪɢɪɨɞɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɩɪɭɠɚʁɭ ɨɞɥɢɱɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɝɚʁɟʃɟ ɩɱɟɥɚ ɚ ɨɜɚ
ɝɪɚɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɤɚɤɨ ɡɛɨɝ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɦɟɞɚ ɬɚɤɨ ɢ ɡɛɨɝ
ɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɩɱɟɥɚ ɭ ɨɩɪɚɲɢɜɚʃɭ ɭ ɜɨʄɚɪɫɬɜɭ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɭ ɢ ɩɨɜɪɬɚɪɫɬɜɭ ɍ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭʁɟɩɨɩɢɫɚɧɨɩɱɟɥɢʃɢɯɞɪɭɲɬɚɜɚɲɬɨɱɢɧɢɬɪɟʄɢɧɭɩɱɟɥɢʃɢɯ
ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɇɚʁɜɢɲɟ ɩɱɟɥɢʃɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ
ɝɪɚɞɫɤɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɋɦɟɞɟɪɟɜɚ  ɡɚɬɢɦɭɧɚɫɟʂɢɦɚɆɚɥɚɄɪɫɧɚ  ɢɆɚɥɨ
Ɉɪɚɲʁɟ   ɍɤɭɩɧɨ  ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɢɡ ɨɜɚ ɬɪɢ ɧɚɫɟʂɚ ɞɪɠɟ  ɩɱɟɥɢʃɢɯ
ɞɪɭɲɬɚɜɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ


ɇɚ ɛɚɡɢ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨɞ ɉɋɋɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ Ɉɞɫɟɤɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɤɚɨɢɧɚɨɫɧɨɜɭɢɡɜɟɲɬɚʁɚɊɚɞɧɢɯɝɪɭɩɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭɭɧɚɫɬɚɜɤɭɫɟɞɚʁɟ
ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɚɨɰɟɧɚɫɬɚʃɚɨɜɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
 ɇɟɞɨɜɨʂɧɨ ʁɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ɫɬɨɱɚɪɫɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɝɨɜɟɞɚɪɫɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɬɨɜɫɬɨɤɟɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɦɟɫɚ ɡɚɬɢɦɫɜɢʃɨɝɨʁɫɬɜɨɨɜɱɚɪɫɬɜɨɢɤɨɡɚɪɫɬɜɨɚɫɬɨɱɧɢ
ɮɨɧɞɛɟɥɟɠɢɩɚɞɤɚɤɨɩɨɛɪɨʁɭɝɪɥɚɬɚɤɨɢɭɩɨɝɥɟɞɭɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
 Ⱦɟɥɢɦɢɱɧɨ ʁɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨ ɫɚɦɨ ɦɥɟɱɧɨ ɝɨɜɟɞɚɪɫɬɜɨ ɢ ɬɨ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ
Ⱦɨɛɪɢ Ⱦɨ Ʌɢɩɟ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɝɪɚɞɫɤɨ ɧɚɫɟʂɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɭ ɨɜɢɯ ɩɟɬ ɧɚɫɟʂɚ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɫɚɧɨ ʁɟ  ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɦɭɡɧɢɯ ɤɪɚɜɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ  ɚɥɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɫɢɪɨɜɨɝ ɦɥɟɤɚ ɧɢʁɟ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟɦ ɧɢɜɨɭ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɲɤɟ
ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ Ɍɚɤɨɻɟɢɡɜɟɫɧɢɩɨɡɢɬɢɜɧɢɩɨɦɚɰɢɩɪɢɦɟɬɧɢɫɭɭɠɢɜɢɧɚɪɫɤɨʁ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɝɞɟʁɟɢɛɪɡɨɛɪɬɤɚɩɢɬɚɥɚ 
 Ɇɚɥɢ ʁɟ ɛɪɨʁ ɤɪɭɩɧɢɯ ɬɪɠɢɲɧɨ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɢɯ ɭɡɝɚʁɢɜɚɱɚ ɫɬɨɤɟ ɢ ɠɢɜɢɧɟ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɮɚɪɦɢ ɍ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɧɚɫɟʂɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɞɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚɮɚɪɦɚɦɭɡɧɢɯɤɪɚɜɚ ɮɚɪɦɚɢɦɚɨɤɨɝɪɥɚɝɨɜɟɞɚɦɥɟɱɧɟɪɚɫɟ ɚ
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɪɟɞʃɢɯ ɢ ɜɟʄɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɭ ɝɨɜɟɞɚɪɫɤɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ
ɧɚɫɟʂɢɦɚɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰȾɨɛɪɢȾɨɅɢɩɟɒɚɥɢɧɚɰɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɭɧɚʁɜɟʄɟɦɛɪɨʁɭ
ɬɨɫɭɮɚɪɦɟɦɭɡɧɢɯɤɪɚɜɚ ȼɟʄɢɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɫɜɢʃɚ ɤɨʁɢɭɬɭɪɧɭɫɭɢɦɚʁɭ
 ɝɪɥɚ  ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢ ɫɭ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ȼɪɛɨɜɚɰ Ɇɢɯɚʁɨɜɚɰ ɋɚɪɚɨɪɰɢ
Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ Ɏɚɪɦɟ ɠɢɜɢɧɟ ɫɭ ɧɚʁɜɢɲɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɭ ɧɚɫɟʂɭ Ɇɚɥɚ Ʉɪɫɧɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɟɫɭɜɟʄɟɮɚɪɦɟɤɨɤɚɧɨɫɢʂɚ ɡɚɬɢɦɭɆɢɯɚʁɥɨɜɰɭɢɫɥ
 Ɉɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɫɬɨɤɭ ɫɭ ɫɬɚɪɢ ɢ ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɨɩɪɟɦʂɟɧɢ ɩɪɢɦɟʃɭʁɟ ɫɟ
ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɢɫɯɪɚɧɟɫɬɨɤɟɢɫɥ
 ɍɩɨɝɥɟɞɭɪɚɫɧɨɝɫɚɫɬɚɜɚɫɬɨɤɟɭɝɨɜɟɞɚɪɫɤɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭɝɨɜɟɞɚ
ɭ ɬɢɩɭ ɫɢɦɟɧɬɚɥɰɚ ɢ ɞɨɦɚʄɟ ɲɚɪɟɧɨ ɝɨɜɟɱɟ ɭ ɬɢɩɭ ɫɢɦɟɧɬɚɥɰɚ ɭ ɫɜɢʃɚɪɫɬɜɭ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɬɢɩɨɜɢ ɥɚɧɞɪɚɫɚ ɢ ɦɟɥɟɡɢ ɭ ɨɜɱɚɪɫɬɜɭ ɫɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɪɚɫɟ
ɜɢɪɬɟɦɛɟɪɝɥɢɩɫɤɚɨɜɰɚ ɫɨʁɩɪɚɦɟɧɤɟ ɢɫɥ
 ɇɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢʁɟɝɟɧɟɬɫɤɢɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɫɬɨɤɟɢɦɚɥɢʁɟɩɪɨɰɟɧɚɬɭɦɚɬɢɱɟɧɟ
ɫɬɨɤɟ ɩɪɟɦɚɩɪɨɰɟɧɚɦɚɉɋɋɋÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ɭɦɚɬɢɱɟɧɨʁɟɫɜɟɝɚɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚ
ɝɨɜɟɞɚɨɜɚɰɚɢɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɫɜɢʃɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɋɦɟɞɟɪɟɜɚ 
 ɉɪɢɦɟɬɚɧʁɟɪɚɫɬɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚɦɥɚɞɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚɡɚɪɚɡɜɨʁɤɨɡɚɪɫɬɜɚ
ɢ ɨɜɱɚɪɫɬɜɚ Ʉɚɤɨ ɡɛɨɝ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɬɚɤɨ ɢ ɡɛɨɝ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɧɚɤɥɨɧɨɫɬɢɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɝɚʁɟʃɭɨɜɚɰɚɢɤɨɡɚɨɜɟɝɪɚɧɟɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚɢɦɚʁɭɞɨɛɪɟ
ɭɫɥɨɜɟɡɚɪɚɡɜɨʁ

ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɭ ɤɪɦɧɭ ɛɚɡɭ ɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɤɪɦɧɨɝ
ɛɢʂɚ ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɛɥɢɡɢɧɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɬɤɭɩɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɢ ɩɨɬɪɨɲɚɱɤɢɯ
ɰɟɧɬɚɪɚ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɟ ɩɥɚɫɦɚɧɚ ɧɚ ɪɭɫɤɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚʃɟ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɫɬɨɱɚɪɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɩɪɟɫɜɟɝɚɭɫɟɤɬɨɪɭ ɦɥɟɱɧɨɝɝɨɜɟɞɚɪɫɬɜɚɆɥɟɱɧɨɝɨɜɟɞɚɪɫɬɜɨʁɟ
ɉɪɨɫɬɨɪɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ   ɨɡɧɚɱɟɧɨ ɤɚɨ ɜɨɞɟʄɚ ɝɪɚɧɚ ɬɪɠɢɲɧɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɭ ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɭ ɩɨɪɟɞ ɪɚɬɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨʄɚɪɫɬɜɚ ɤɚɨ
ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɝɪɚɧɚ ɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɚ ɤɚɨ ɩɨɫɟɛɧɨɝ ɭɫɦɟɪɟʃɚ ɭɠɢɯ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚ ɋɥ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ   Ɂɧɚɱɚʁɧɢ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɦɥɟɱɧɨɝ ɝɨɜɟɞɚɪɫɬɜɚ ɫɭ ɁɁ ÄɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ³
Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ ɢ ɦɥɟɤɚɪɚ ÄȳɌɅ Ɂɥɚɬɢɛɨɪɚɰ³ ɞɨɨ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ  ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɨɬɤɭɩɨɦ
ɫɢɪɨɜɨɝɦɥɟɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɟɫɬɨɱɚɪɚÄɄɚɩɢʁɚɒɭɦɚɞɢʁɟɭɆɢɯɚʁɥɨɜɰɭɤɨʁɟɫɜɚɤɟɝɨɞɢɧɟ
ɭ ɨɤɬɨɛɪɭ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ÄɎɟɫɬɢɜɚɥ ɦɥɟɤɚ ɢ  ɦɥɟɱɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ³ ɉɋɋɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɭ
Ʉɨɥɚɪɢɦɚɢɫɥ

ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɨɛɥɚɫɬɢɪɚɡɜɨʁɚɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɜɟɡɚɧɟɫɭɡɚ
x ɭɤɪɭɩʃɚɜɚʃɟɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɭɮɚɪɦɢ
x ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɪɚɫɧɨɝɫɚɫɬɚɜɚɫɬɨɤɟ
x ɨɩɪɟɦɚʃɟɮɚɪɦɢɨɛʁɟɤɬɢɦɚɡɚɫɦɟɲɬɚʁɫɬɨɤɟɢɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟɤɚɛɚɫɬɟɫɬɨɱɧɟɯɪɚɧɟ
x ɩɪɢɦɟɧɭɩɪɚɜɢɥɚɞɨɛɪɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɚɤɫɟɡɚɭɩɪɚɜʂɚʃɟɫɬɚʁʃɚɤɨɦ
x ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɯɪɚɧɟ ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɡɚ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɢ ɩɪɟɪɚɞɭ
ɦɥɟɤɚɢɫɥ

Ɂɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɢʄɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ
ɫɬɚɛɢɥɧɚ ɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚ ɚɝɪɚɪɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɨʁɚ ʄɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɫɢɝɭɪɚɬɢ ɚ 
ɧɚɫɬɚɜɚɤ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɩɥɚʄɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɦɚ ɛ  ɜɟʄɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɦɟɪɚ
ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɭɫɦɟɪɟɧɢɯ ɧɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɮɢɡɢɱɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢɢɞɨɫɬɢɡɚʃɟɫɬɚɧɞɚɪɞɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɜ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢʁɭɰɟɧɚɢ
ɞɨɯɨɬɤɚ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɬɪɠɢɲɬɚ  ɭ ɜɪɟɦɟ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɚ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɩɚɞ ɢɥɢ ɩɪɟɤɨɦɟɪɧɨ
ɞɢɡɚʃɟ ɰɟɧɚ  ɢ ɫɥ ȼɚɠɧɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɤɪɨɡ ɂɉȺɊȾ ,, ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ ɋɪɛɢʁɭ ɡɚ ɫɪɟɞʃɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ  ɤɚɨ ɢ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɩɨɜɨʂɧɢɯ ɛɚɧɤɚɪɫɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɉɨɪɟɞ
ɬɨɝɚɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɢɞɚɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɢɫɤɚɠɭɫɩɪɟɦɧɨɫɬɞɚɢɧɜɟɫɬɢɪɚʁɭɢɩɪɢɦɟʃɭʁɭɧɨɜɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚ ɪɟɲɟʃɚ ɢ ɦɟɪɟ ɞɨɛɪɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɚɤɫɟ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟ ɫɚ
ȿɍɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚɡɚɞɨɛɪɨɛɢɬɠɢɜɨɬɢʃɚɯɢɝɢʁɟɧɭɢɨɞɥɚɝɚʃɟɫɬɚʁʃɚɤɚ

Ɇɟɪɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɫɬɨɱɚɪɫɤɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ɤɪɨɡ ɉɪɨɝɪɚɦ ɦɟɪɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɞɚʁɟ ɩɨɞɪɲɤɭ ɫɬɨɱɚɪɫɤɨʁ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɍ  ɝɨɞɢɧɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɦɟɪɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ
 Ɋɟɝɪɟɫ ɡɚ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɜɟɲɬɚɱɤɨ ɨɫɟɦɟʃɚɜɚʃɟ  Ɂɚ ɨɜɭ ɦɟɪɭ ʁɟ
ɢɫɩɥɚʄɟɧɨ  ɞɢɧɚɪɚ ɪɟɝɪɟɫ ʁɟ ɢɡɧɨɫɢɨ  ɞɢɧɚɪɚ ɩɨ ɝɪɥɭ ɚ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ʁɟ  ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚ ɨɫɟɦɟʃɚɜɚʃɟ  ɤɪɚɜɚ ɢ ʁɭɧɢɰɚ  Ɂɚ ɨɜɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɧɚʁɜɟʄɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɩɨɫɥɟɞʃɢɯɝɨɞɢɧɚɨɜɭɩɨɞɪɲɤɭʁɟɤɨɪɢɫɬɢɥɨɞɨɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯɉȽ 
 ɇɚɛɚɜɤɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɩɪɢɩɥɨɞɧɢɯ ʁɭɧɢɰɚ ɦɥɟɱɧɢɯ ɪɚɫɚ ɢɥɢ ɫɢɦɟɧɬɚɥɫɤɨɝ
ɝɨɜɟɱɟɬɚ ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɫɚɧɢ ɫɭ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɤɭɩɨɜɢɧɟ ɝɪɥɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ  ɨɞ
ɭɤɭɩɧɨɝɢɡɧɨɫɚɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɫɜɟɝɚɉȽ 


 ɍɜɨɻɟʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɢɯ ɦɟɪɚ ɡɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɬɪɚɠʃɟ ɢɥɢ ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɩɨɧɭɞɟ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɭɜɨɻɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ Äɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɦɪɟɠɟ´ ɡɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢʁɭ ɬɪɠɢɲɬɚ ɩɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɦɚ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɤɨʁɢ
ɜɚɠɟɭȿɍ

ɁɚɧɚɛɚɜɤɭɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯɝɨɜɟɞɚɨɜɚɰɚɤɨɡɚɢɫɜɢʃɚɬɨɜɧɢɯɪɚɫɚɱɢʁɟʁɟɬɪɨɲɤɨɜɟȽɪɚɞɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɫɚɨ
ɫɚ  ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɦɟɪɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɢɩɨɥɢɬɢɤɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɝɨɞɢɧɭ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

 Ɂɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɩɱɟɥɚɪɫɬɜɨ ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɫɚ  
ɢɫɩɥɚʄɟɧɨʁɟɞɢɧɚɪɚ ɡɚɉȽ 


Ɂɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ʁɟ ɩɨɞɪɲɤɚ ɭ ɜɢɞɭ ɪɟɝɪɟɫɢɪɚʃɚ ɜɟɲɬɚɱɤɨɝ ɨɫɟɦɟʃɚɜɚʃɚ
ɢɫɩɥɚʄɭʁɟ ɫɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ  ɞɢɧɚɪɚ ɩɨ ɩɪɢɩɥɨɞɧɨɦ ɝɪɥɭ ɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ
ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ  ɞɢɧɚɪɚ ɩɨ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ ɡɚ ɨɫɟɦɟʃɚɜɚʃɟ ɞɨ  ɝɪɥɚ  ɧɚɛɚɜɤɟ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯɩɪɢɩɥɨɞɧɢɯʁɭɧɢɰɚɦɥɟɱɧɢɯɪɚɫɚɢɥɢɫɢɦɟɧɬɚɥɫɤɨɝɝɨɜɟɱɟɬɚ ɦɚɤɫɢɦɥɚɧɨ
ɫɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢɧɢɲɟ  ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɤɭɩɨɜɢɧɟ ɝɪɥɚ  ɧɚɛɚɜɤɚ ɥɟɤɨɜɚ ɡɚ ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɭɨɞɛɨɥɟɫɬɢɭɩɱɟɥɚɪɫɬɜɭ ɤɪɚʁʃɢɤɨɪɢɫɧɢɤʁɟɍɞɪɭɠɟʃɟɩɱɟɥɚɪɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨɚ
ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɲɟ ɫɟ ɞɨ  ɨɞ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɤɭɩɨɜɢɧɟ ɥɟɤɨɜɚ  ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 

Ɉɪɝɚɧɫɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ

Ɉɪɝɚɧɫɤɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ʁɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ
ɨɪɝɚɧɫɤɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ ɢɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦɨɤɨɧɬɪɨɥɢɢ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɢ ɭ ɨɪɝɚɧɫɤɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɚ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ  ɢ   ɆɉɁɀɋ ɜɨɞɢ ɛɚɡɭ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɨɪɝɚɧɫɤɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ
ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɢɦ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢɦɚ ɨɜɥɚɲʄɟɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɉɪɟɦɚ
ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɆɉɁɀɋ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɭɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɛɢʂɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɩɟɪɢɨɞ ɤɨɧɜɟɪɡɢʁɟ ɢ ɨɪɝɚɧɫɤɢ ɫɬɚɬɭɫ  ɢɡɧɨɫɢɥɚ ʁɟ  ɯɚ ɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɬɨɱɚɪɫɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɦɟɬɨɞɨɦ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɩɟɪɢɨɞ ɤɨɧɜɟɡɢʁɟ  ɛɢɥɨ ʁɟ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨ ɧɚʁɜɢɲɟ ɨɜɚɰɚ  ɝɪɥɨ  ɢ ɝɨɜɟɞɚ  ɝɪɥɚ  ɉɪɟɦɚ ɢɫɬɨɦ ɢɡɜɨɪɭ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɨɪɝɚɧɫɤɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɢ ɛɪɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ ɨɜɨɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦɪɚɫɬɭɢɡɝɨɞɢɧɟɭɝɨɞɢɧɭɚɩɨɜɟʄɚɜɚɫɟɢɤɨɥɢɱɢɧɚɢɜɪɟɞɧɨɫɬɢɡɜɨɡɚ

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɧɢɜɨ ɧɚɫɟʂɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ʁɟ ɨɞ
ɩɨɩɢɫɚɧɢɯ  ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɨɞ ɫɜɟɝɚ ʃɢɯ  ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɨ ɞɚ ɫɟ ɛɚɜɟ ɨɪɝɚɧɫɤɨɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɚ ɭɤɭɩɧɨ ɄɉɁ ɡɚ ɨɪɝɚɧɫɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɢɡɧɨɫɢɥɨ ʁɟ  ɯɚ ɨɪɝɚɧɫɤɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɨɞɜɢʁɚɥɚɫɟɧɚɯɚɞɨɤʁɟɯɚɛɢɥɨɭɩɪɨɰɟɫɭɤɨɧɜɟɪɡɢʁɟɡɟɦʂɢɲɬɚ 

ɇɚɫɟʂɚ ɝɞɟ ɫɭ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɡɚ ɨɪɝɚɧɫɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ʁɟɫɭ
ɋɚɪɚɨɪɰɢ ɯɚ ɆɚɥɚɄɪɫɧɚ ɯɚ ɢɅɭɝɚɜɱɢɧɚ ɯɚ 

ɍɫɢɫɬɟɦɭɨɪɝɚɧɫɤɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɧɚʁɜɢɲɟɫɭɫɟɝɚʁɢɥɚɠɢɬɚɭɤɭɩɧɨɧɚɯɚɚɡɚɬɢɦɢ
ɭʂɚɪɢɰɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɝɚʁɢɥɟ ɧɚ  ɯɚ ɇɚʁɜɟʄɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɨɪɝɚɧɫɤɢɯ ɠɢɬɚ ɨɞɜɢʁɚɥɚ ɫɟ ɭ
ɫɟɥɢɦɚɋɚɪɚɨɪɰɢ ɯɚ ɢɆɚɥɚɄɪɫɧɚ ɯɚ Ɉɪɝɚɧɫɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɭʂɚɪɢɰɚɨɞɜɢʁɚɥɚɫɟ
ɭɫɟɥɢɦɚɅɭɝɚɜɱɢɧɚ ɯɚ ɋɚɪɚɨɪɰɢ ɯɚ ɢɆɚɥɚɄɪɫɧɚ ɯɚ ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɨɪɝɚɧɫɤɨɝ
ɜɨʄɚɨɞɜɢʁɚɥɚɫɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɢɦɚʃɨʁɨɞʁɟɞɧɨɝɯɟɤɬɚɪɚ ɯɚ 

Ƚɚʁɟʃɟɫɬɨɤɟɩɪɟɦɚɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚɨɪɝɚɧɫɤɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨʁɟɫɜɟɝɚɭɞɜɚɫɟɥɚ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɬɨ ɭ Ʉɨɥɚɪɢɦɚ ɝɞɟ ʁɟ ɝɚʁɟɧɨ  ɝɪɥɚ ɨɜɚɰɚ ɢ ɤɨɡɚ ɢ ɭ
Ʌɭɝɚɜɱɢɧɢɝɞɟʁɟɡɚɛɟɥɟɠɟɧɭɡɝɨʁɫɜɢʃɚɩɪɢɦɟɧɨɦɦɟɬɨɞɚɨɪɝɚɧɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ

ɉɪɟɦɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ  ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ   Rɪɝɚɧɫɤɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɛɢ ɫɟ
ɦɨɝɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɢ ɭ ɫɟɥɢɦɚ ʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɨɝ ɞɟɥɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɞɨɥɢɧɢ ȼɟɥɢɤɟ


ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ
 ɇɚ ɧɢɜɨɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɄɉɁ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɭ ɩɪɢɦɟʃɢɜɚɧɟ ɦɟɬɨɞɟ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ
ɩɨɜɪɲɢɧɚɭɩɪɨɰɟɫɭɤɨɧɜɟɡɢʁɟɢɡɧɨɫɢɫɜɟɝɚɯɚɲɬɨʁɟɭɤɭɩɧɨɝɄɉɁ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ɇɨɪɚɜɟ ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɭ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɝɞɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɧɢʁɟ
ɯɟɦɢʁɫɤɢɬɪɟɬɢɪɚɧɨɚɤɨʁɟʁɟɞɨɜɨʂɧɨɭɞɚʂɟɧɨɨɞɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯɡɚɝɚɻɢɜɚɱɚɂɩɚɤɡɚ
ɡɚɫɚɞɚɧɟɦɚɨɡɛɢʂɧɢʁɟɝɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚɡɚɩɪɢɦɟɧɨɦɦɟɬɨɞɚɨɪɝɚɧɫɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ

Ⱥɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ

ɍɋɪɛɢʁɢʁɟɭɩɨɫɥɟɞʃɢɦɞɟɰɟɧɢʁɚɦɚɞɨɲɥɨ ɞɨɞɢɮɟɪɟɧɰɢʁɚɰɢʁɟɢ ɪɚɫɥɨʁɚɜɚʃɚɫɟɨɫɤɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɩɨʁɚɜɢɥɢ ɫɭ ɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ ɤɨʁɢ ɢɦɚʁɭ ɜɟʄɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ ɦɨʄ ɤɨʁɚ ɢɦ
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚɞɚɩɪɚɬɟɫɚɜɪɟɦɟɧɚɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚɤɚɤɨɩɨɩɢɬɚʃɭɤɨɪɢɲʄɟʃɚɧɨɜɟ
ɨɩɪɟɦɟɬɚɤɨɢɭɩɪɢɦɟɧɢɧɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɚɭɞɪɭɝɨʁɝɪɭɩɢɫɭɨɧɢɫɢɪɨɦɚɲɧɢʁɢɛɟɡ
ɞɨɜɨʂɧɨ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɨɡɛɢʂɧɭ ɩɪɨɦɟɧɭ ɚ ɬɚɤɜɢɯ ʁɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɜɟɥɢɤɚ ɜɟʄɢɧɚ
Ɋɚɞɢɜɨʁɟɜɢʄ 

ɋɥɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ʁɟ ɢ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ Ⱥɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɧɢʁɟ ɧɚ ɡɚɜɢɞɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɡɚɫɬɚɪɟɥɨɫɬ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɨɩɪɟɦɟ  ɨɞɫɭɫɬɜɨ
ɫɚɪɚɞʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɧɚ ɩɥɚɧɭ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɚ ɧɟɡɚɜɢɞɧɚ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɭɡ ɧɟɩɨɜɨʂɧɟ ɛɚɧɤɚɪɫɤɟ ɤɪɟɞɢɬɟ ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɟ ɞɚ ɭɥɚɠɭ ɢ ɨɛɧɚɜʂɚʁɭ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɭ ɫɯɨɞɧɨ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ Ʉɨɞ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɤɨʁɚ ɫɟ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɛɚɜɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ʁɟ ɞɪɭɝɚɱɢʁɚ
ɨɞɧɨɫɧɨɭɤɨɪɢɲʄɟʃɭʁɟɧɨɜɢʁɚɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚɨɩɪɟɦɚɢɨɛʁɟɤɬɢ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢɡ  Ʉʃɢɝɚ ,  ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ʁɟ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ  ʁɟɞɧɨɨɫɨɜɢɧɫɤɢɯ ɬɪɚɤɬɨɪɚ  ɞɜɨɨɫɨɜɢɧɫɤɢɯ ɬɪɚɤɬɨɪɚ ɢ 
ɤɨɦɛɚʁɧɚ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɢɠɢɬɧɢɤɨɦɛɚʁɧɢɫɢɥɚɠɧɢɢɨɫɬɚɥɢɤɨɦɛɚʁɧɢ Ʉɨɞɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯ
ɦɚɲɢɧɚ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ ʁɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɫɬɚʃɟ  ɛɟɪɚɱɚ ɤɭɤɭɪɭɡɚ   ɩɥɭɝɨɜɚ 
ɬɚʃɢɪɚɱɚ  ɞɪʂɚɱɚ  ɫɟɬɜɨɫɩɪɟɦɚɱɚ  ɪɨɬɨɮɪɟɡɚ  ɪɚɫɬɭɪɚɱɚ
ɦɢɧɢɧɟɪɚɥɧɨɝ ɻɭɛɪɢɜɚ  ɪɚɫɬɭɪɚɱɚ ɫɬɚʁʃɚɤɚ  ɫɟʁɚɥɢɰɚ  ɩɪɫɤɚɥɢɰɚ 
ɩɪɢɤɨɥɢɰɚɢɤɨɫɢɥɢɰɚ

ɋɜɚɤɨ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ ɫɚ  ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯ
ɦɚɲɢɧɚɢɨɩɪɟɦɟ ɩɪɨɫɟɤɡɚɊɟɩɭɛɥɢɤɭɋɪɛɢʁɭ ɲɬɨʁɟɧɟɲɬɨɧɟɩɨɜɨʂɧɢʁɟɭɨɞɧɨɫɭ
ɧɚɩɪɨɫɟɤɋɪɛɢʁɟ

ɉɪɨɫɬɨɪɧɚ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ʁɟ ɞɚ ɫɭ
ɧɚɫɟʂɚ ɫɚ ɧɚʁɜɟʄɨɦ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɨɦ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɲʄɭ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ
Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ ɢ Ʌɢɩɟ ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɧɚʁɦɚʃɭ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɭ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ ɢɦɚʁɭ
ȻɚɞʂɟɜɢɰɚȻɢɧɨɜɚɰɄɭɥɢɱɢɉɟɬɪɢʁɟɜɨɌɨɫɭɧɚɫɟʂɚɤɨɞɤɨʁɢɯɫɭɭʁɟɞɧɨɢɫɜɢɛɟɪɚɱɢ
ɤɭɤɭɪɭɡɚ ɩɨɬɩɭɧɨ ɚɦɨɪɬɢɡɨɜɚɧɢ Ɂɚ ɨɫɬɚɥɚ ɧɚɫɟʂɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɩɪɨɫɟɱɧɭ
ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɭɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɭɡɨɞɪɟɻɟɧɨɨɫɰɢɥɢɪɚʃɟɛɪɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɨɧɚɫɟʂɢɦɚ

ɒɬɨɫɟɬɢɱɟɫɬɚɪɨɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɜɚɠɧɨʁɟɢɫɬɚʄɢɞɚʁɟɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɛɟɪɟɱɚɤɭɤɭɪɭɡɚɫɬɚɪɢʁɟɨɞɝɨɞɢɧɚɞɚɫɭɬɟɯɧɢɱɤɢɡɚɫɬɚɪɟɥɢɬɟʁɟɩɨɬɪɟɛɧɨ
ɧɚɛɚɜʂɚɬɢ ɧɨɜɟ ɍ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ  Ȼɢɧɨɜɚɰ ȼɨɞɚʃ
Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ Ʉɨɥɚɪɢ Ʉɭɥɢɱ Ʌɭʃɟɜɚɰ Ɇɚɥɨ Ɉɪɚɲʁɟ ɢ ɋɭɜɨɞɨɥ ɫɜɢ ɛɟɪɚɱɢ ɤɭɤɭɪɭɡɚ ɫɭ
ɫɬɚɪɢʁɢ ɨɞɝɨɞɢɧɚɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɩɨɞɚɰɢɉɨɩɢɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  Ʉɟɫɟɪɨɜɢʄɢ
ɫɚɪɚɞɧɢɰɢ   ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ʁɟ ɱɚɤ ɢ ɭ ɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɜɨɞɟʄɟ ɩɨ ɜɨʄɚɪɫɤɨʁ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ Ƚɪɨɰɤɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨɋɭɛɨɬɢɰɚɢɬɞ ɭɞɟɨɚɬɨɦɢɡɟɪɚɫɬɚɪɢʁɢɯɨɞɝɨɞɢɧɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɜɟɨɦɚ ɜɟɥɢɤɢ ɲɬɨ ɫɢɝɭɪɧɨ ɜɟɨɦɚ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɨɞɪɚɻɟɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ʃɟɧɭ
ɦɚʃɭɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ

ɂɧɬɟɧɡɢɜɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢɬɢ ɛɟɡ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɩɪɟɤɨ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɟɪɚ ɡɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɪɭɠɚ ɩɨɞɪɲɤɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ ɤɪɨɡ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ  ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɧɨɜɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɩɨɫɟɛɧɨɭɨɛɥɚɫɬɢɜɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɟɢɩɨɜɪɬɚɪɫɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɚɩɨɞɪɲɤɭɧɚɛɚɜɰɢɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɞɚʁɟɢɦɟɪɚɤɪɟɞɢɬɧɟɩɨɞɪɲɤɟɨɞɧɨɫɧɨ
ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɚɦɚɬɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɤɪɟɞɢɬɟ

ɉɨɪɟɞ ɩɨɞɪɲɤɟ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢ ɦɨɪɚʁɭ ɜɢɲɟ ɩɚɠʃɟ ɩɨɫɜɟɬɢɬɢ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɦɚɲɢɧɫɤɢɯ ɩɪɫɬɟɧɨɜɚ Ɇɚɲɢɧɫɤɢ ɩɪɫɬɟɧɨɜɢ ɩɪɭɠɚʁɭ
ɫɜɨʁɢɦ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɛɪɨʁɧɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɞɚ ɞɨɻɟ ɞɨ ɪɚɡɞɜɚʁɚʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚɭɞɜɟɨɫɧɨɜɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɚ ɨɧɟɤɨʁɢɩɪɢɦɚʁɭɭɫɥɭɝɭɢ ɛ ɨɧɟɤɨʁɢ
ɬɟɭɫɥɭɝɟɩɪɭɠɚʁɭȾɚɜɚɨɰɢɭɫɥɭɝɚɫɭɭɫɤɨɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢɫɚɦɨɡɚɩɨʁɟɞɢɧɟɨɩɟɪɚɰɢʁɟ
ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɩɪɭɠɟɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ ɧɚʁɜɢɲɟɦ ɧɢɜɨɭ D ɩɪɭɠɟɧɟ ɭɫɥɭɝɟ ɧɚ ɨɜɚʁ
ɧɚɱɢɧ ɭ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦ ɡɟɦʂɚɦɚ ɫɟ ɧɟ ɨɩɨɪɟɡɭʁɭ ɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɫɟ ɭɝɨɜɨɪɟɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ
ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɦɢɫɤɨɪɢɲɬɚɜɚʃɟɦɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɰɟɧɚɬɚɤɨɩɪɭɠɟɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ʁɟ ɧɢɠɚ ɋɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɢɦɚɨɰɢ ɭɫɥɭɝɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɜɟɬɟ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɭ
ɫɜɨʁɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɢɧɩɭɬɢ ɩɥɚɫɦɚɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ  ɚ ɧɟ ɞɚ ɛɭɞɭ
ɨɩɬɟɪɟʄɟɧɢ ɫɚ ɫɜɨʁɨɦ ³ɧɟɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɦ´ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦ Ʉɪɟɢɪɚʃɟɦ ɦɚɲɢɧɫɤɢɯ
ɩɪɟɫɬɟɧɨɜɚ ɨɫɬɜɚɪɢɥɚ ɛɢ ɫɟ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɭɫɥɟɞ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɢʁɟɝ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɛɢ ɫɟ ɫɢɦɭɥɬɚɧɨ ɢɫɩɭɧɢɥɚ
ɟɤɨɧɨɦɢʁɚɨɛɢɦɚɢɟɤɨɧɨɦɢʁɚɜɟɥɢɱɢɧɟ

Ɍɪɠɢɲɧɢɥɚɧɚɰɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ

Ɍɪɠɢɲɧɢ ɥɚɧɚɰ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ʁɟ ɤɪɚɬɚɤ ɢ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɡɚɜɪɲɚɜɚ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɨʁɩɢʁɚɰɢɤɨɦɲɢɥɭɤɭɢɥɢɤɨɞɧɚɤɭɩɰɚɢɧɚʁɜɟʄɢɦɞɟɥɨɦɫɟɨɛɚɜʂɚɭɫɢɜɨʁɡɨɧɢ
ɀɢɜɤɨɜ ɢ ɫɚɪɚɞɧɢɰɢ   ɍ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ
ɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɋɪɛɢʁɟ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚɫɟɞɚʁɟɬɪɠɢɲɧɢɥɚɧɚɰɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ ɋɪɛɢʁɟ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɭɪɟɻɟɧ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɝɚ ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɨɫɬɢ
ɬɪɠɢɲɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɭɝɨɜɨɪɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɜɥɚɫɧɢɱɤɟ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ
ɢɫɤʂɭɱɟɧɨɫɬ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɢɡ ɦɨɞɟɪɧɢɯ ɦɚɥɨɩɪɨɞɚʁɧɢɯ ɥɚɧɚɰɚ 
ɭɫɢɬʃɟɧɨɫɬ ɢ ɪɚɡʁɟɞɢʃɟɧɨɫɬ ɩɨɧɭɞɟ ɭ ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ ɤɪɚɬɚɤ ɥɚɧɚɰ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɩɪɨɞɚʁɚ ɩɪɢɦɚɪɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɛɟɡ ɞɨɞɚɜɚʃɚ ɧɨɜɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ  ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɭɫɥɟɞ ɧɚɪɭɲɟɧɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ ɢɢɥɢ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟɧɚɬɪɠɢɲɬɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢ
ɢɦɚʁɭ ɧɢɫɤɭ ɩɪɟɝɨɜɚɪɚɱɤɭ ɩɨɡɢɰɢʁɭ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɭ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɭ ɢ ɫɟɤɬɨɪ
ɬɪɝɨɜɢɧɟɬɪɩɟɪɢɡɢɤɟɩɪɨɦɟɧɟɰɟɧɚɫɚɝɥɨɛɚɥɧɨɝɬɪɠɢɲɬɚɢɫɥ

ɂɫɬɚɫɢɬɭɚɰɢʁɚɭɩɨɝɥɟɞɭɬɪɠɢɲɧɨɝɥɚɧɰɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɩɪɢɫɭɬɧɚʁɟ
ɢ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ ʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɟɤɬɨɪɭ
ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɤɨʁɟɫɭɧɚʁɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢʁɟɢɝɞɟ
ɫɟɨɫɬɜɚɪɭʁɟɜɢɫɨɤɚɬɪɠɢɲɧɨɫɬʁɟɫɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɦɥɟɤɚɡɚɬɢɦɪɚɬɚɪɫɤɚɩɨɜɪɬɚɪɫɤɚɢ
ɜɨʄɚɪɫɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɂɚɤɨɬɪɝɨɜɢɧɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚɫɚɩɨɞɪɭɱʁɚɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɦɚɛɪɨʁɧɟɩɪɟɞɧɨɫɬɢɭɩɨɝɥɟɞɭɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯɢɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɮɚɤɬɨɪɚɬɪɠɢɲɬɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɧɟɞɨɜɨʂɧɨʁɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɩɨɫɟɛɧɨɭ
ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɨɜɪʄɚ ɢ ɦɟɫɚ ɧɟɦɚ ɭɝɨɜɨɪɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɩɥɚɫɦɚɧ ʁɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɚɧ ɩɨɧɭɞɚ
ɪɚɡʁɟɞɢʃɟɧɚ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨ ʁɟ Äɫɢɜɨ³ ɬɪɠɢɲɬɟ ɢ ɫɥ  ɍ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɫɟ ɞɚʁɟ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɬɪɠɢɲɧɨɝɥɚɧɰɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɩɨɫɟɤɬɨɪɢɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ

,ɋɟɤɬɨɪɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚɍɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɫɢɪɨɜɨɝɦɥɟɤɚɭɩɨʁɟɞɢɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ ɩɨɫɟɛɧɨɭ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ Ⱦɨɛɪɢ Ⱦɨ Ʌɢɩɟ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɝɪɚɞɫɤɨ ɧɚɫɟʂɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ 
ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɫɟ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɬɪɠɢɲɧɢ ɜɢɲɤɨɜɢ ɂɡɛɨɪ ɬɪɠɢɲɧɨɝ ɥɚɧɰɚ ɭ ɩɪɨɞɚʁɢ ɦɥɟɤɚ
ɜɚɪɢɪɚ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɫɬɚɞɚ ɢ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɦɥɟɤɚ ɍ ɨɬɤɭɩɭ ɦɥɟɤɚ ʁɚɜʂɚ ɫɟ
ɧɟɤɨɥɢɤɨɜɟʄɢɯɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯɦɥɟɤɚɪɚɚɥɢɢɦɚʃɢɯɥɨɤɚɥɧɢɯɤɚɨɲɬɨɫɭÄȿɤɨɮɢɥ±
ɦɥɟɤɚɪɚ ɏɨɦɨʂɟ³ ɞɨɨ ɉɟɬɪɨɜɚɰ ɧɚ Ɇɥɚɜɢ ÄȽɪɚɧɢɰɟ³ Ɇɥɚɞɟɧɨɜɚɰ ÄɁɥɚɬɢɛɨɪɚɰ³
ɞɨɨ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ ɍ ɨɬɤɭɩɭ ɦɥɟɤɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɢ ɁɁ ÄɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ³ ɢɡ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɰɚ ɍ
ɬɪɝɨɜɢɧɢɠɢɜɨɦɫɬɨɤɨɦɧɟɦɚɭɝɨɜɨɪɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝɨɬɤɭɩɚ ɩɥɚɫɦɚɧ
ɫɬɨɤɟ ʁɟ ɭɫɦɟɪɟɧ ɤɚ ɫɬɨɱɧɢɦ ɩɢʁɚɰɚɦɚ ɧɚɤɭɩɰɢɦɚ ɢ ɫɥ  ɋɬɨɱɧɚ ɩɢʁɚɰɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ
ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɧɚɫɟʂɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɭɨɱɚɜɚ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɩɪɟɞɟʂɢɜɚʃɚ ɧɨɜɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɫɬɨɱɧɟ
ɩɢʁɚɰɟ  ɚ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ ɫɬɨɱɧɟ ɩɢʁɚɰɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɭ ɫɟɥɢɦɚ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ
ɋɚɪɚɨɪɰɢ 

,, ɋɟɤɬɨɪ ɪɚɬɚɪɫɤɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ ɤɭɤɭɪɭɡ ɩɲɟɧɢɰɚ  Ɋɚɬɚɪɫɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢ ɭ ɧɚʁɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɩɪɟɞɚʁɭ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɢɦ ɡɚɞɪɭɝɚɦɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭɝɨɜɚɪɚʃɟɦ ɢ ɨɬɤɭɩɨɦ ɪɚɬɚɪɫɤɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ ɛɚɜɟ ɫɟ ɁɁ ÄɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ³ ɁɁ
ÄɊɚʂɚ³ ɁɁ ÄȺɝɪɨɡɞɪɚɜʂɟ³  Ɂɚɞɪɭɝɟ ɨɜɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɞɚʂɟ ɭɫɦɟɪɚɜɚʁɭ ɤɚ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɨʁ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɢɦɥɢɧɫɤɨɩɟɤɚɪɫɤɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɬɪɝɨɜɢɧɫɤɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɢɫɥɌɪɠɢɲɬɟ
ɪɚɬɚɪɫɤɢɯɤɭɥɬɭɪɚɭɋɪɛɢʁɢɢɋɦɟɞɟɪɟɜɭɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟɛɟɪɡɚɧɫɤɢɤɚɪɚɤɬɟɪɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɢɫɨɤɚ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢʁɚ ɤɪɚʁʃɢɯ ɬɪɠɢɲɬɚ ɫɟɤɬɨɪ ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɢ
ɩɪɟɪɚɞɟ ɉɨɫɥɨɜɧɚɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɭɨɜɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɫɚɡɚɞɪɭɝɚɦɚɬɪɝɨɜɰɢɦɚ
ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɭɝɨɜɚɪɚʃɚ Äɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ´ ɢɥɢ ɭɝɨɜɚɪɚʃɚ
ɦɟɪɤɚɧɬɢɥɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɡɚ ɩɚɪɢɬɟɬɧɭ ɪɚɡɦɟɧɭ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɟ ɢɧɩɭɬɟ ɍ ɨɜɢɦ
ɩɨɫɥɨɜɧɢɦ ɚɪɚɧɠɦɚɧɢɦɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱ ɧɟɦɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞ
ɪɢɡɢɤɚɰɟɧɨɜɧɢɯɩɨɦɟɪɚʃɚ

,,, ɋɟɤɬɨɪ ɩɨɜɪʄɚ Ɉɬɤɭɩ ɩɨɜɪʄɚ ɧɢʁɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɧɢɬɢ ɫɭ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɡɚ ɩɥɚɫɦɚɧ
ɨɛʁɟɞɢʃɟɧɟ ɍ ɧɚʁɜɟʄɨʁ ɦɟɪɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ ɩɪɨɞɚʁɭ ɩɨɜɪʄɟ ɢɥɢ ɧɚ
ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ɢɥɢ ɬɪɠɢɲɬɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɤɜɚɧɬɚɲɤɚ ɩɢʁɚɰɚ ɡɟɥɟɧɟ ɩɢʁɚɰɟ  ɢɥɢ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʁɭ ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɟ ɪɚɞʃɟ ɇɚ ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɢɡɞɜɚʁɚ ɫɟ ɁɁ ÄɁɟɥɟɧɚ ɛɚɲɬɚ³
ɋɚɪɚɨɪɰɢ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɜɟɥɢɤɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɩɨɜɪʄɚ ɩɨɞ ɩɥɚɫɬɟɧɢɰɢɦɚ ɲɬɨ ɨɜɨʁ ɡɚɞɪɭɡɢ
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɭɝɨɜɨɪɟɧ ɩɥɚɫɦɚɧ ɭ ɜɟɥɢɤɢ ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɢ ɥɚɧɚɰ ɚ ɢɫɩɨɪɭɤɟ ɩɨɜɪʄɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɦɚɪɬɧɨɜɟɦɛɚɪ ɭɝɨɜɚɪɚʁɭɫɟɭɝɨɞɢɲʃɨʁɦɟɫɟɱɧɨʁɢɞɧɟɜɧɨʁɞɢɧɚɦɢɰɢ

9, ɋɟɤɬɨɪ ɜɨʄɚ ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɋɋɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɢɡ Ʉɨɥɚɪɚ ɭ ɜɨʄɚɪɫɤɨʁ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚʁɭɫɟɡɧɚɱɚʁɧɢɬɪɠɢɲɧɢɜɢɲɤɨɜɢ ɩɪɟɫɜɟɝɚɛɪɟɫɤɜɟɢʁɚɛɭɤɟ 
ɤɚɨ ɢ ɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɚɧ ɩɥɚɫɦɚɧ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ɢ ɢɡɜɨɡɭ ɨɞ ɢɡɜɨɡɧɢɯ ɬɪɠɢɲɬɚ
ɞɨɦɢɧɢɪɚ ɬɪɠɢɲɬɟ Ɋɭɫɤɟ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ  Ɍɪɝɨɜɢɧɚ ɜɨʄɟɦ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɢɦɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ
ɫɟɝɦɟɧɚɬɚ
¾ ɋɟɝɦɟɧɬɢɡɜɨɡɚɝɞɟɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɜɨʄɟɩɪɜɟɤɥɚɫɟɩɪɨɞɚʁɭɮɢɪɦɚɦɚɤɨʁɟɫɟɛɚɜɟ
ɢɡɜɨɡɨɦ ɭɡ ɜɢɲɭ ɰɟɧɭ ɜɨʄɚ ɨɞ ɨɧɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɧɚ ɤɜɚɧɬɚɲɤɨʁ ɩɢʁɚɰɢ
ɍɞɨɜɢɰɟ  ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɮɢɪɦɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɨɜɢɦ ɩɨɫɥɨɦ ɩɨɫɟɛɧɨ ɮɢɪɦɟ ɤɨʁɟ

ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢɦɚɩɨɜɨʂɚɧɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɩɨɥɨɠɚʁɢɡɚɫɩɟɤɬɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ ɤɨɪɢɞɨɪ;ɢ9,, 
ɢ ɛɥɢɡɢɧɟ ɬɪɠɢɲɬɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɜɢɫɨɤ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ ɬɪɠɢɲɬɚ ɛɥɢɡɢɧɚ ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɦɚɥɨɩɪɨɞɚʁɧɢɯɥɚɧɚɰɚɩɢʁɚɰɚ ɢɬɪɠɢɲɬɚɨɤɨɥɧɢɯɨɩɲɬɢɧɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

¾

¾

¾

¾

ɢɦɚʁɭ ɫɟɞɢɲɬɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɭɝɢ ɧɢɡ ɝɨɞɢɧɚ ɛɚɜɟ ɬɪɝɨɜɢɧɨɦ ɜɨʄɚ 
ʃɢɯɨɜɚɞɨɛɪɚɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɪɚɫɯɥɚɞɧɢɦɤɨɦɨɪɚɦɚ ɜɟɥɢɤɨɝɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɡɧɚʃɟɢ
ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ ɫɢɝɭɪɚɧ ɢ ɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɚɧ ɩɥɚɫɦɚɧ ɜɨʄɚ
ɇɟɤɟ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɯ ɮɢɪɦɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɨɬɤɭɩɨɦ ɢ ɢɡɜɨɡɨɦ ɜɨʄɚ ɫɭ ÄȾɟɥɬɚ
Ⱥɝɪɚɪ³ ɍɞɨɜɢɰɟ ÄɄɚɬɚɪɢɧɚ ɤɨɦɟɪɰ³ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɨɜɚ ɮɢɪɦɚ ɢɦɚ ɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ
ɡɚɫɚɞɟɛɪɟɫɤɜɟɢʁɚɛɭɤɟ Ä)UXFW&RPSDQ\³ɍɞɨɜɢɰɟɢɬɞɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɉɋɋɋ
Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɨɤɨ  ɭɤɭɩɧɨɝ ɨɬɤɭɩɚ ʁɚɛɭɤɟ ɫɟ ɢɡɜɨɡɢ  ʁɟ ɩɥɚɫɦɚɧ ɧɚ
ɞɨɦɚʄɟɦɬɪɠɢɲɬɭɤɪɨɡɩɪɟɪɚɞɭɢɩɨɬɪɨɲʃɭɭɫɜɟɠɟɦɫɬɚʃɭ ɞɨɤʁɟɭɩɥɚɫɦɚɧɭ
ɛɪɟɫɤɜɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ ɞɨɦɚʄɟ ɬɪɠɢɲɬɟ  ɪɨɞɚ ɭɫɦɟɪɟɧɨ ʁɟ ɧɚ ɢɡɜɨɡ  ɍ
ɩɟɪɢɨɞɭ  ɩɪɨɫɟɱɚɧ ɢɡɜɨɡ ɛɪɟɫɤɜɢ ɢ ɧɟɤɬɚɪɢɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɡɞɚɬɢɯ
ɮɢɬɨɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɉɋɋɋÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ɡɚɩɨɲɢʂɤɟɛɢʂɚɧɚɦɟʃɟɢɡɜɨɡɭɢɡɧɨɫɢɨ
ʁɟ  ɬɨɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟ ɲɬɨ ʁɟ ɜɢɲɟ ɨɞ ɬɪɟʄɢɧɟ ɭɤɭɩɧɨɝ ɢɡɜɨɡɚ ɨɜɨɝ ɜɨʄɚ ɢɯ
ɋɪɛɢʁɟ ɚɢɡɜɨɡʁɚɛɭɤɚɨɤɨɬɨɧɚ ɨɞɭɤɭɩɧɨɝɢɡɜɨɡɚʁɚɛɭɤɟɢɡɋɪɛɢʁɟ
ɭ  ɝɨɞɢɧɢ  ɍ ɨɜɢɦ ɢɡɜɨɡɧɢɦ ɤɨɥɢɱɢɧɚɦɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧ ʁɟ ɭɞɟɨ ɜɨʄɚ ɫɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ  
ɋɟɝɦɟɧɬ ɩɪɨɞɚʁɟ ɜɨʄɚ ɧɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɨʁ ɤɜɚɧɬɚɲɤɨʁ ɩɢʁɚɰɢ ɡɚ ɬɪɝɨɜɢɧɭ
ɜɨʄɟɦ ɭ ɆɁ ɍɞɨɜɢɰɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɝɥɚɜɧɢɯ ɩɭɬɧɢɯ ɩɪɚɜɚɰɚ ɢ ɭ
ɫɚɦɨɦ ɫɪɟɞɢɲɬɭ ɜɨʄɚɪɫɤɨ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨɝ ɤɪɚʁɚ ɇɚ
ɨɜɨʁ ɩɢʁɚɰɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɭɪɟɻɟɧɚ ɢ ɪɚɞɢ ɨɞ ɦɚʁɚ ɞɨ ɧɨɜɟɦɛɪɚ
ɩɪɨɞɚʁɟɫɟɜɨʄɟɜɟʄɟɡɪɟɥɨɫɬɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦɞɪɭɝɟɤɥɚɫɟ ɭɫɜɟɠɟɦɫɬɚʃɭɡɚɩɨɬɪɟɛɟ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɢʁɚɰɚ ɢ ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɢɯ ɪɚɞʃɢ ɭ ɰɟɥɨʁ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɡɟɦʂɚɦɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɈɞɭɤɭɩɧɨɝɩɪɨɦɟɬɚɜɨʄɟɦɧɚɨɜɨʁɩɢʁɚɰɢɞɨɦɢɧɢɪɚ ɫɚ ɜɨʄɟ
ɫɚɩɨɞɪɭɱʁɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɉɪɨɞɚʁɚɜɨʄɚɧɚɡɟɥɟɧɢɦɩɢʁɚɰɚɦɚɭɝɪɚɞɫɤɨɦɧɚɫɟʂɭɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ȳɄɉÄɉɢʁɚɰɟ³
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɭɩɪɚɜʂɚ ɫɚ ɞɜɟ ɡɟɥɟɧɟ ɩɢʁɚɰɟ ɭ ɱɢʁɟɦ ɫɭ ɫɚɫɬɚɜɭ ɢ ɦɥɟɱɧɟ ɩɢʁɚɰɟ 
ɡɚɬɢɦ ɧɚ ɡɟɥɟɧɢɦ ɩɢʁɚɰɚɦɚ ɭ
Ȼɟɨɝɪɚɞɭɨɤɨɥɧɢɦɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɋɥɢɤɚ  ɉɥɚɫɦɚɧ ɜɨʄɚ ɢɡ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ
ɢɫɥ
ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɟɥɚɧɰɟ
Ɇɚɥɢ ɛɪɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ  ɭɝɨɜɚɪɚ ɩɥɚɫɦɚɧ
ɜɨʄɚ ɭ ɦɚɥɢɦ ɩɚɤɨɜɚʃɢɦɚ ɫɚ
ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɢɦ
ɥɚɧɰɢɦɚ
ɨɞɧɨɫɧɨ
ɯɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɢɦɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨ
ɢɥɢ
ɩɪɟɤɨ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɟɪɚ  ɋɥɢɤɚ 
ɋɟɝɦɟɧɬ ɩɨɞɚʁɟ ɜɨʄɚ ɮɢɪɦɚɦɚ
ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɬɪɝɨɜɢɧɨɦ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚʂɨɦɩɪɨɞɚʁɨɦ ɜɨʄɚ
ɤɨɦɩɚɧɢʁɚɦɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɟ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ
ɜɨʄɟ ɧɚʁɧɢɠɟɝ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɧɚɦɟʃɟɧɨ ɩɪɟɪɚɞɢ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɫɨɤɨɜɚ ʇɟɦɨɜɚ ɢ ɂɡɜɨɪȺɪɯɢɜɚɂȿɉȻɟɨɝɪɚɞ
ɫɥ 


Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ ɜɨʄɚ ɢ ɬɪɝɨɜɰɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɞɭɝɨɪɨɱɧɟ ɤɭɩɨɩɪɨɞɚʁɧɟ ɨɞɧɨɫɟ
ɛɚɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨɦ ɩɨɡɧɚɜɚʃɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɩɨɜɟɪɟʃɭ  ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ
ɬɪɠɢɲɬɭ ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɭ ɫɟ ɞɨɛɪɢ ɢ ɭɫɩɟɲɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ ɜɨʄɚ ɤɚɨ ɢ ɭɫɩɟɲɧɟ ɬɪɝɨɜɚɱɤɟ
ɤɭʄɟ ɢ ɢɡɜɨɡɧɢɰɢ ɤɨʁɢ ɩɨɲɬɭʁɭ ɭɝɨɜɨɪɟ ɢ ɢɡɝɪɚɻɭʁɭ ɞɭɝɨɪɨɱɧɭ ɫɚɪɚɞʃɭ ɫɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɨɡɛɢʂɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɜɨʄɚ ɢɦɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɯɥɚɞʃɚɱɟ ɪɚɫɯɥɚɞɧɟɤɨɦɨɪɟ ɚɧɚʁɱɟɲʄɟɫɭɬɨɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɟɲɬɚɥɟɦɚɝɚɰɢɧɢɢɫɥ
Ɉɜɟ ɯɥɚɞʃɚɱɟ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɫɦɟɲɬɚʁ ɜɨʄɚ ɬɨɤɨɦ ɛɟɪɛɟ ɢ ɱɭɜɚʃɟ ɭ ɤɪɚʄɢɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɦ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɢɥɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɞɨɻɟ ɞɨ ɡɚɫɬɨʁɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɭ ɬɪɠɢɲɬɚ ɤɚɞɚ ɧɟɦɚ
ɬɪɠɢɲɧɟ ɬɪɚɠʃɟ ɢɥɢ ɤɚɞɚ ɧɚɫɬɚʁɭ ɩɪɨɦɟɧɟ ɰɟɧɚ ɧɚ ɞɧɟɜɧɨɦ ɧɢɜɨɭ  ȼɪɟɦɟ ɱɭɜɚʃɚ
ʁɚɛɭɤɟɦɨɠɟɛɢɬɢɢɧɟɤɨɥɢɤɨɦɟɫɟɰɢɞɨɤɛɪɟɫɤɜɚɭɨɜɨɦɜɢɞɭɯɥɚɞʃɚɱɟɧɟɦɨɠɟɞɭɝɨ
ɞɚɨɫɬɚɧɟɫɜɟɠɚɢɤɜɚɥɢɬɟɬɧɚɡɚɬɪɠɢɲɬɟ

9ɋɟɤɬɨɪɝɪɨɠɻɚɢɜɢɧɚɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɉɋɋɋÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ɫɬɨɧɟɫɨɪɬɟɝɪɨɠɻɚɫɟ
ɩɪɨɞɚʁɭɧɚɥɨɤɚɥɧɨɦɬɪɠɢɲɬɭɬɪɠɢɲɬɭȻɟɨɝɪɚɞɚɢɨɤɨɥɧɢɦɬɪɠɢɲɬɢɦɚ ɧɚɡɟɥɟɧɢɦɢ
ɤɜɚɧɬɚɲɤɢɦ ɩɢʁɚɰɚɦɚ  Ɇɚɥɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɝɪɨɠɻɚ ɭɫɦɟɪɚɜɚʁɭ ɫɟ ɭ ɩɪɟɪɚɞɭ ɞɨɦɚʄɢɦ
ɜɢɧɚɪɢʁɚɦɚɆɚɥɢʁɟɢɛɪɨʁɜɢɧɚɪɢʁɚɫɚɜɟɥɢɤɨɦɬɪɠɢɲɧɨɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɨɦɩɪɨɢɡɜɨʃɨɦ
ɜɢɧɚ ȼɢɧɚ ɢɡ ɬɪɠɢɲɧɨ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɢɯ ɜɢɧɚɪɢʁɚ ɩɪɨɞɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ɭ
ɤɪɚɬɤɢɦ ɥɚɧɰɢɦɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɢɦɚ ɩɨɬɪɨɲɚɱɢɦɚɧɚɛɚɡɢ ɥɢɱɧɢɯɤɨɧɬɚɤɚɬɚɢ
ɫɥ 

Ɋɚɫɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɫɧɚɠɧɨ ʁɟ ɡɚɜɢɫɚɧ ɨɞ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɝ
ɬɪɠɢɲɧɨɝ ɥɚɧɰɚ ɚ ɜɟʄɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɥɚɧɭ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɫɚ ɧɢɜɨɚ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɤɪɨɡ
¾ ɉɨɞɪɲɤɭɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚɭɩɪɨɰɟɫɢɦɚɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ ɤɚɤɨɛɢɦɨɝɥɢɞɚɨɞɝɨɜɨɪɟ
ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ  ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɟ
ɩɪɟɪɚɞɧɢɯɢɫɤɥɚɞɢɲɧɢɯɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɤɚɤɨɛɢɫɟɩɪɨɞɭɠɢɨɬɪɠɢɲɧɢɥɚɧɚɰ
¾ Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɭ ɬɡɜ ɤɪɚɬɤɢɯ ɥɚɧɚɰɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɉɨ ɫɬɚɜɨɜɢɦɚ ɡɜɚɧɢɱɧɢɤɚ
ȿɜɪɨɩɫɤɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɦɚɥɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɫɭ ɧɚʁɞɢɧɚɦɢɱɧɢʁɚ ɢ
ɧɚʁɤɪɟɚɬɢɜɧɢʁɚɭɩɪɚɜɨɭɤɨɪɢɲʄɟʃɭɤɪɚɬɤɢɯɥɚɧɚɰɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚɤɨʁɢɞɨɩɪɢɧɨɫɟ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ʃɢɯɨɜɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɛɨʂɨʁ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɢ ɭ ɥɚɧɰɭ ɢɫɯɪɚɧɟ
&LRORVDSULO ɍɋɦɟɞɟɪɟɜɭʁɟɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɚɧɚɤɪɚɬɤɟɥɚɧɰɟɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ
ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɤɨɞ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ Ɇɋɉɉ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ ɩɪɟɪɚɞɨɦ ɦɥɟɤɚ ɜɨʄɚ ɢ
ɩɨɜɪʄɚ ɫɚɦɨ ɩɨ ʁɟɞɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ ʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɪɚɞɟ ɦɥɟɤɚ ɢ
ɩɪɟɪɚɞɟ ɜɨʄɚ ɢ ɩɨɜɪʄɚ  ɤɚɨ ɢ ɤɨɞ ɜɢɧɚɪɢʁɚ Ɉɜɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ
ɫɜɨʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɢɪɚʁɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɤɪɚʁʃɢɦ ɩɨɬɪɨɲɚɱɢɦɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɨɦ
ɬɪɠɢɲɬɭ ɜɪɬɢʄɢɲɤɨɥɟɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢɫɚɦɨɫɬɚɥɧɟɬɪɝɨɜɢɧɫɤɟɪɚɞʃɟɢ
ɫɥ  ɋɚɦɨ ɁɁ ÄɁɟɥɟɧɚ ɛɚɲɬɚ³ ɭ ɋɚɪɚɨɪɰɢɦɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɡɚ
ɩɥɚɫɬɟɧɢɱɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɩɨɜɪʄɚ ɭɝɨɜɚɪɚ ɩɥɚɫɦɚɧ ɩɨɜɪʄɚ ɫɚ ɜɟɥɢɤɢɦ
ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɢɦɥɚɧɰɟɦɭȻɟɨɝɪɚɞɭ
¾ ȳɚɜɧɨɩɪɢɜɚɬɧɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɭɢɡɝɪɚɞʃɢɜɟɥɢɤɟɡɛɢɪɧɟɯɥɚɞʃɚɱɟɡɚɜɨʄɟɩɨɜɪʄɟ
ɢɥɢ ɦɨɞɟɪɧɨɝ ɨɬɤɭɩɧɨ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɫɚ ɡɚɲɬɢɬɧɢɦ ɡɧɚɤɨɦ ɜɨʄɚ
ɭɧɢɮɨɪɦɧɢɦɩɚɤɨɜɚʃɟɦɢɫɥ

Ɂɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɟɡɚɞɪɭɝɟɢɭɞɪɭɠɟʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɪɟɦɚɜɟɥɢɱɢɧɢɡɟɦʂɢɲɧɨɝɩɨɫɟɞɚɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɫɚ
ɫɢɬɧɢɦ ɩɨɫɟɞɨɦ ɦɚʃɢɦ ɨɞ  ɯɚ  ɤɨʁɢɯ ʁɟ  ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɚ ɱɢʁɢ ɩɨɫɟɞɢ ɱɢɧɟ


Ʉɪɚɬɚɤɥɚɧɚɰɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɟɧɝVKRUWVXSSO\FKDLQ ɡɧɚɱɢɥɚɧɚɰɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚɤɨʁɢɭɤʂɭɱɭʁɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧ
ɛɪɨʁɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚɩɨɫɜɟʄɟɧɢɯɫɚɪɚɞʃɢɥɨɤɚɥɧɨɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦɪɚɡɜɨʁɭɫɚɛɥɢɤɢɦɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦɢ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ ɪɟɥɚɰɢʁɚɦɚɜɟɡɚɦɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɚ ɢ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ 5HJXODWLRQ (8 1R
  Ɋɚɞɢ ɫɟ ɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɩɪɨɞɚʁɟ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ
Äɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚʃɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɢɬɪɠɢɲɬɚ³ 

ɎɢɡɢɱɤɚɜɟɥɢɱɢɧɚɮɚɪɦɟɫɟɨɛɢɱɧɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟɜɟɥɢɱɢɧɨɦɄɉɁɢɩɪɟɦɚɨɜɨɦɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɭɤɚɨɦɚɥɟ
ɮɚɪɦɟ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɫɟ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɦɚʃɟ ɨɞ  ɯɚ ɢɥɢ ɦɚʃɟ ɨɞ  ɯɚ ɄɉɁ (XURSHDQ &RPPLVVLRQ %ULHI
$*5,/±1±-XO\ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

 ɄɉɁ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ɉɜɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɢɦɚʁɭ ɜɚɠɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɥɨɤɚɥɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ ɞɪ  ɢ ɭɪɚɜɧɨɬɟɠɟɧɨɦ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɡɟɦʂɟɚɧɚɱɢɧɢɩɨɞɪɲɤɟɨɜɢɦɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚɡɚʃɢɯɨɜɨʁɚɱɚʃɟɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɭɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢʁɟɫɬɭɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɡɚɞɪɭɠɧɨɝɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɚ ɩɨɫɟɛɧɨɩɪɟɤɨɬɡɜ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯɡɚɞɪɭɝɚ ɢɦɟɻɭɫɨɛɧɨɝɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ

ɁɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɟɡɚɞɪɭɝɟɍɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɊɋɪɛɢʁɟɡɚ
ɩɟɪɢɨɞɭɤɚɡɭʁɟɫɟɧɚɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬɢɛɪɨʁɧɟɩɪɨɛɥɟɦɟɡɚɞɪɭɠɧɨɝɫɟɤɬɨɪɚɭ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɟɤɨɧɨɦɢʁɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɜɟɥɢ ɞɨ ɝɭɛʂɟʃɟ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɚ ɡɚɞɪɭɠɧɟ ɫɜɨʁɢɧɟ ɢ
ɩɨɜɟɪɟʃɚ ɭ ɡɚɞɪɭɠɧɢɫɢɫɬɟɦ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋ ɋɪɛɢʁɟ³ ɛɪɨʁ   ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɨʁɚ ɩɨɫɥɭʁɭ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɭɝɨɜɚɪɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ
ɩɪɨɞɚʁɟɢɨɬɤɭɩɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɢɧɩɭɬɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɤɪɟɞɢɬɧɟ  ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚɞɪɭɝɚɦɚ ɩɪɨɰɟɫ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɟ ɢ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢʁɟ Äɝɚɲɟʃɟ³ ɞɨɦɚʄɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɬɪɠɢɲɬɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɞɨɜɟɥɢ ɫɭ
ɩɪɟɫɬɚɧɚɤɚ ɪɚɞɚ ɦɧɨɝɢɯ ɡɚɞɪɭɝɚ ɚ ɭ ɫɚɞɚɲʃɟɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɞɟɥɭʁɭ ɞɟɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɨ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟɧɨɜɢɯ

ȼɟʄɢɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ʁɟ ɢ ɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɭ ɡɚɞɪɭɠɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɞɨɤɚɡɢɜɚʃɭ ɢ ɭɤʃɢɠɛɢ ɡɚɞɪɭɠɧɟ ɫɜɨʁɢɧɟ
ɧɟɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɡɚɞɪɭɠɧɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɲɬɨ ɡɚɞɪɭɝɟ ɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚ Ɇɋɉ 
ɧɟɩɨɫɟɞɨɜɚʃɟ ɫɤɥɚɞɢɲɧɢɯ ɢɢɥɢ ɩɪɟɪɚɞɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɩɥɚɫɦɚɧɭ ɭɫɥɟɞ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɨɝ ɬɪɠɢɲɬɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɫɢɜɚ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚ ɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ ɢ ɫɥ  ɂɚɤɨ ʁɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɝɪɚɞ
ɞɭɝɟ ɡɚɞɪɭɠɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɜɟʄ ɞɟɰɟɧɢʁɚɦɚ ɭɧɚɡɚɞ ɡɚɞɪɭɝɚɪɫɬɜɨ ɧɢʁɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨ ɍ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ
 ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ   ɭɤɚɡɭʁɟ ɫɟ ɧɚ ɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬ
ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɢɯ ɡɚɞɪɭɝɚ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟ ɢ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɭ ɨɜɨɦ ɫɟɤɬɨɪɭ ɤɚɨ ɢ
ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɫɭ ɡɚɞɪɭɝɟ ɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɦ ɩɨɬɟɲɤɨʄɚɦɚ ɞɚ ɫɭ ɩɨ
ɩɨɫɥɨɜɚʃɭɛɥɢɠɟɬɪɝɨɜɚɱɤɢɦɞɪɭɲɬɜɢɦɚɧɟɝɨɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦɡɚɞɪɭɝɚɦɚɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɫɤɨɝ
ɬɢɩɚɢɫɥ

ɍ ɫɚɞɚɲʃɟɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɟ 
ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɢɯɡɚɞɪɭɝɚɱɢʁɚʁɟɩɪɟɬɟɠɧɚɞɟɥɚɬɧɨɫɬɪɚɬɚɪɫɤɚɫɬɨɱɚɪɫɤɚɩɨɜɪɬɚɪɫɤɚɢ
ɜɨʄɚɪɫɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɪɝɨɜɢɧɚ ɢɧɩɭɬɢɦɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɨɬɤɭɩ ɬɪɠɧɢɯ
ɜɢɲɤɨɜɚ ɠɢɬɚ ɜɨʄɚ ɢɬɞ  ɍ ɩɢɬɚʃɭ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɟ ɡɚɞɪɭɝɟ ɁɁ ÄɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ³
ɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰɁɁÄɁɟɥɟɧɚɛɚɲɬɚ³ɋɚɪɚɨɪɰɢɁɁÄɊɚʂɚɊɚʂɚɁɁɋɭɜɨɞɨɥɋɭɜɨɞɨɥɢ
ɉɁ ÄȺɝɪɨɡɞɪɚɜʂɟ Ɋɚʂɚ ɍɫɩɟɲɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭ ɩɨɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɩɪɟɤɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ
ɜɟɥɢɤɢɩɪɨɦɟɬɢɢɥɢɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɤɨɨɩɟɪɚɧɚɬɚ ɫɚɦɨɫɥɟɞɟʄɟɞɜɟɡɚɞɪɭɝɟ
 ɁɁ ÄɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ³ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ ɫɟɞɢɲɬɟ ɡɚɞɪɭɝɟ ʁɟ ɭ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɰɭ ɚ ɨɝɪɚɧɚɤ ɫɟ
ɧɚɥɚɡɢɢɭɫɟɥɭȼɪɚɧɨɜɨ Ɉɫɧɨɜɚɧɚʁɟɝɨɞɢɧɟɢɦɚɡɚɞɪɭɝɚɪɚɢɜɟɥɢɤɢ
ɛɪɨʁ ɤɨɨɩɟɪɚɧɚɬɚ ɩɪɟɤɨ   Ɉɫɧɨɜɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɡɚɞɪɭɝɟ ʁɟ ɭɝɨɜɚɪɚʃɟ
ɪɚɬɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɨɬɤɭɩ ɪɚɬɚɪɫɤɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ ɩɲɟɧɢɰɚ ɤɭɤɭɪɭɡ ɭʂɚɧɚ
ɪɟɩɢɰɚ ɫɭɧɰɨɤɪɟɬ  ɢ ɫɢɪɨɜɨɝ ɦɥɟɤɚ ɋ ɨɡɛɢɪɨɦ ɞɚ ɡɚɞɪɭɝɚ ɧɟɦɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ

 ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɟ ɡɚɞɪɭɝɟ ɢɥɢ ɡɚɞɪɭɝɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɦ ɥɢɧɢʁɚɦɚ ɪɚɬɚɪɫɤɟ
ɜɨʄɚɪɫɤɟ ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɟ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɟ ɫɬɨɱɚɪɫɤɟ ɩɱɟɥɚɪɫɤɟ ɢ ɞɪ  ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚʃɢɯɨɜɭɩɪɟɪɚɞɭɢɩɥɚɫɦɚɧɧɚɬɪɠɢɲɬɭ

ɍɫɟɥɭȼɪɚɧɨɜɨɝɨɞɢɧɟɨɫɧɨɜɚɧɚʁɟɩɪɜɚɄɪɟɞɢɬɧɚɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɚɡɚɞɪɭɝɚɭɋɪɛɢʁɢ

 Ⱥɧɤɟɬɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɡɚɞɪɭɝɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɧɨɜɟɦɛɚɪ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɫɤɥɚɞɢɲɧɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɡɚ ɪɚɬɚɪɫɤɟ ɤɭɬɭɪɟ ɧɟɦɚ ɫɢɥɨɫɟ ɜɟʄ ɫɚɦɨ ɩɨɞɧɨ
ɫɤɥɚɞɢɲɬɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɨɤɨ  ɬ  ɧɢɬɢ ɩɪɟɪɚɞɧɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɡɚ ɦɥɟɤɨ ɧɟɦɚ
ɞɨɞɚɜɚʃɚɧɨɜɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɭɥɚɧɰɭɜɪɟɞɧɨɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
 ɁɁ ÄɁɟɥɟɧɚ ɛɚɲɬɚ³ ɋɚɪɚɨɪɰɢ Ɂɚɞɪɭɝɚ ɢɦɚ  ɡɚɞɪɭɝɚɪɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟ 
ɝɨɞɢɧɟ ɚ ɡɚɞɪɭɝɚɪɢ ɫɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɡɚ ɩɥɚɫɬɟɧɢɱɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɩɨɜɪʄɚ
ɩɚɪɚɞɚʁɡɤɪɚɫɬɚɜɚɰɩɚɩɪɢɤɚ ɤɨʁɚɫɟɨɞɜɢʁɚɭɫɬɪɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚ
ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ  ɭ ɦɨɞɟɪɧɢɦ ɩɥɚɫɬɟɧɢɰɢɦɚ ɢ ɭɡ ɭɜɚɠɚɜɚʃɟ ɡɚɯɬɟɜɚ
ɬɪɠɢɲɬɚ ȼɟɥɢɤɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɥɚɫɬɟɧɢɤɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɨɜɨʁ ɡɚɞɪɭɡɢ ɭɝɨɜɨɪɟɧ
ɩɥɚɫɦɚɧɩɨɜɪʄɚɭɜɟɥɢɤɢɬɪɝɨɜɢɧɫɤɢɥɚɧɚɰɄɚɨɜɟɥɢɤɢɩɪɨɛɥɟɦɡɚɞɪɭɝɚɪɢɜɢɞɟ
ʁɚɤɭ ɰɟɧɨɜɧɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɭ ɭɜɨɡɧɨɝ ɩɨɜɪʄɚ ɢɡ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɟ Ⱥɥɛɚɧɢʁɟ Ɍɭɪɫɤɟ
ɤɚɨɢɧɟɩɨɜɨʂɧɟɤɪɟɞɢɬɧɟɥɢɧɢʁɟɡɚɡɚɞɪɭɝɟɢɫɟɤɬɨɪɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɭɨɩɲɬɟ

ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɡɚɞɪɭɝɚ ɧɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɟ ɡɛɨɝ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚ ɥɢɤɜɢɧɨɲʄɭ ɪɚɱɭɧ ʁɟ ɭ
ɛɥɨɤɚɞɢ ɜɢɲɟ ɦɟɫɟɰɢɝɨɞɢɧɚ  ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɁɁ ɋɥɨɝɚ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ ɁɁ Äɉɨɦɨɪɚɜʂɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɁɁÄɉɨɞɭɧɚɜʂɟ³ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɉɨɫɥɟɧɟɤɨɥɢɤɨɞɟɰɟɧɢʁɚɱɟɤɚʃɚɧɚɧɨɜɡɚɤɨɧɨɡɚɞɪɭɝɚɦɚɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɩɪɢɜɪɟɞɟɊ
ɋɪɛɢʁɟɬɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɞɨɧɟɥɨʁɟɁɚɤɨɧɨɡɚɞɪɭɝɚɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɨʁ
  ɤɨʁɢ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ
ɡɚɞɪɭɝɚɦɚ ɡɚɨɫɧɢɜɚʃɟɡɚɞɪɭɝɟɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɧɚʁɦɚʃɟɩɟɬɩɨɫɥɨɜɧɨɫɩɨɫɨɛɧɢɯɮɢɡɢɱɤɢɯ
ɥɢɰɚ  ɞɨɩɪɢɧɟɫɟ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨɩɪɚɜɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɭ ɡɚɞɪɭɝɚɪɫɬɜɭ ɩɪɟɬɜɚɪɚʃɟ
ɞɪɠɚɜɧɟɢɞɪɭɲɬɜɟɧɟɭɡɚɞɪɭɠɧɭɫɜɨʁɢɧɭɭɤɨɥɢɤɨɡɚɬɨɩɨɫɬɨʁɟɡɚɤɨɧɫɤɢɭɫɥɨɜɢ ɤɚɨɢ
ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɩɨɫɟɛɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ Ⱥɉ ɢ ȳɅɋ ɡɚɞɪɭɝɚɦɚ ɤɪɨɡ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɟ
ɦɟɪɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɢ ɚɝɪɚɪɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɞɚɜɚʃɟ ɨɥɚɤɲɢɰɚ ɢ
ɩɨɝɨɞɧɨɫɬɢ ɤɪɨɡ ɨɫɧɢɜɚʃɟ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɡɚɞɪɭɝɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ȳɅɋ Ⱥɉ ɢ
ɫɥ  Ʉɨɥɢɤɨ ʄɟ ɨɜɚʁ ɡɚɤɨɧ ɛɢɬɢ ɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɚɧ ɢ ɞɚ ɥɢ ʄɟ ɭɫɩɟɬɢ ɞɚ ɨɥɚɤɲɚ ɪɚɡɜɨʁ
ɡɚɞɪɭɝɚɪɫɬɜɚɭɩɪɚɤɫɢɨɫɬɚʁɟɞɚɫɟɜɢɞɢ

Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɪɚɡɜɨʁɡɚɞɪɭɝɚɪɫɬɜɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɡɚɜɢɫɢʄɟɨɞɫɥɟɞɟʄɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɚ
x ɂɡɝɪɚɞʃɟ ɩɨɜɟɪɟʃɚ ɭ ɡɚɞɪɭɠɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɨɜɨ ɩɨɜɟɪɟʃɟ ʁɟ ɢɡɝɭɛʂɟɧɨ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɢ
ɡɛɨɝɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚɜɟʄɢɧɚɡɚɞɪɭɝɚɭɋɪɛɢʁɢɧɟɩɨɫɥɭʁɟɩɨɡɚɞɪɭɠɧɢɦɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚɢ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɦɚ 
x Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ
ɫɤɥɚɞɢɲɧɟ ɢ ɩɪɟɪɚɞɧɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɡɚɜɢɫɢʄɟ ɨɞ ɫɩɪɟɦɧɨɫɬɢ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɫɥɢɱɧɢɯ ɫɬɚɜɨɜɚ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɫɧɚɝɟ ɤɨʁɢ ʄɟ ɭɡ ɜɢɫɨɤɨ
ɢɡɪɚɠɟɧɨ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɨɜɟɪɟʃɟ ɢ ɪɚɡɭɦɟɜɚʃɟ ɭɥɚɝɚɬɢ ɭ ɮɢɡɢɱɤɭ ɢɦɨɜɢɧɭ ɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɢɩɪɟɪɚɞɭ 
x ɇɚɫɬɨʁɚʃɚ Ɉɞɫɟɤɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɟɞɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɞɚ ɤɪɨɡ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɦɟɪɟ
ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟ ɢɢɥɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɩɨɞɪɲɤɟ  ɩɨɞɫɬɚɤɧɟ ɢ ɦɨɬɢɜɢɲɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɟɧɚɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟɢɡɚɞɪɭɠɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
x Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟ ɜɢɲɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɡɚɞɪɭɝɚ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ ɤɚɤɨ ɛɢ
ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɭ ɨɛɢɦɚ ɢ ɩɨɜɟʄɚɥɟ ɫɜɨʁɭ ɬɪɠɢɲɧɭ ɢ ɩɪɟɝɨɜɚɪɚɱɤɭ ɫɧɚɝɭ ɭ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɜɢɫɨɤɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ ɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɨɝ
ɬɪɠɢɲɬɚɭɡɟɦʂɢɢɪɟɝɢɨɧɭ
x ɇɚɫɬɨʁɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɞɚ ɤɪɨɡ ɭɤɪɭɩʃɚɜɚʃɟ ɢ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɚɜɧɭ ɮɨɪɦɭ ɡɚɞɪɭɝɟ ɤɨɧɤɭɪɢɲɭ ɡɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɚ ɂɉȺɊȾ ,,
ɩɪɨɝɪɚɦɨɦɡɚɊɟɩɭɛɥɢɤɭɋɪɛɢʁɭɁɚɞɪɭɝɟɫɭɢʁɟɞɚɧɨɞɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɡɚɪɚɧɝɢɪɚʃɟ


ɉɪɟɬɪɚɠɢɜɚʃɟɞɭɠɧɢɤɚɭɩɪɢɧɭɞɧɨʁɧɚɩɥɚɬɢɇɚɪɨɞɧɚɛɚɧɤɚɋɪɛɢʁɟɧɨɜɟɦɛɚɪ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɛɨɞɨɜɚʃɟ  ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɦɟɪɟ Äɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɮɢɡɢɱɤɭ ɢɦɨɜɢɧɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ³ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ 


ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬ ɜɨʄɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɢ ʃɟɧɭ ɜɢɫɨɤɭ ɬɪɠɢɲɧɭ
ɢɡɜɨɡɧɭ  ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢ ɢ ɤɨɦɩɚɧɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɝɥɚɜɧɢ ɞɨɛɚɜʂɚɱɢ
ɢɧɩɭɬɚ ɡɚ ɨɜɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɦɨɝɥɢ ɛɢ ɮɨɪɦɢɪɚɬɢ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɭ ɡɚɞɪɭɝɭ ɜɨʄɚɪɚ ɢɥɢ
ɤɥɚɫɬɟɪ ɜɨʄɚɪɚ ɭ ɰɢʂɭ ɞɚʂɟɝ ɩɨɫɩɟɲɢɜɚʃɚ ɨɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟɝ ɢ
ɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɧɢʁɟɝɩɥɚɫɦɚɧɚɜɨʄɚ ɚɭɡɩɨɞɪɲɤɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ɉɞɟʂɟʃɚɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨɥɨɤɚɥɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁɢʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟɢɈɞɫɟɤɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ 
ɉɋɋɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨ ɪɚɡɜɨʁɧɟ ɚɝɟɧɰɢʁɟ ÄȻɪɚɧɢɱɟɜɨ ɉɨɞɭɧɚɜʂɟ³  ɪɟɫɨɪɧɨɝ
ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɜɥɚɞɢɧɢɯ ɚɝɟɧɰɢʁɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭʄɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ

ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɦɚ ʁɚɱɭ
ɩɪɟɝɨɜɚɪɚɱɤɭ ɩɨɡɢɰɢʁɭ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɫɭɛʁɟɤɬɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ ɨɬɤɭɩɨɦ
ɬɪɝɨɜɢɧɨɦ ɢ ɩɪɟɪɚɞɨɦ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɞɪɠɚɜɭɪɟɫɨɪɧɨ
ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɢ ɞɨɛɚɜʂɚɱɟ ɪɟɩɪɨɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢ ɢɧɩɭɬɚ ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɨɧɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ
ɥɚɤɲɢ ɢ ɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɧɢʁɢ ɩɥɚɫɦɚɧ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɜɟʄɟɝ
ɛɪɨʁɚɩɪɢɦɚɪɧɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɭɜɟɥɢɤɟɬɪɝɨɜɢɧɫɤɟɥɚɧɰɟ

ɍɋɪɛɢʁɢɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟɪɟɝɭɥɢɲɟɁɚɤɨɧɨɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɪɛɢʁɟ³
ɛɪɨʁ  ɢ   ɞɪ ɡɚɤɨɧɢ  ɤɨʁɢ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚ ɞɚ ʁɟ ɭɞɪɭɠɟʃɟ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɚ ɢ
ɧɟɜɥɚɞɢɧɚ ɧɟɞɨɛɢɬɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɢ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ ɜɢɲɟ ɮɢɡɢɱɤɢɯ
ɢɥɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚɤɚɨɢɞɚɝɚɦɨɝɭɨɫɧɨɜɚɬɢɧɚʁɦɚʃɟɬɪɢɨɫɧɢɜɚɱɚɫɬɢɦɲɬɨɧɚʁɦɚʃɟ
ʁɟɞɚɧɨɞɨɫɧɢɜɚɱɚɦɨɪɚɢɦɚɬɢɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɟɨɞɧɨɫɧɨɫɟɞɢɲɬɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɊɋɪɛɢʁɟ
ɍɞɪɭɠɟʃɚɭɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɭɋɪɛɢʁɢɫɭɛɪɨʁɧɚɚɥɢɫɭɫɥɚɛɨɪɚɡɜɢʁɟɧɚȵɢɯɨɜɚ
ɭɥɨɝɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɭɦɚɥɟɧɢɫɤɚʁɟɩɪɟɝɨɜɚɪɚɱɤɚɦɨʄɢɫɬɟɩɟɧɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɫɬɢɚɤɚɨ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɢɫɤɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɭɩɪɚɜʂɚɱɤɨɝ ɤɚɞɪɚ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤɊɋɪɛɢʁɟ³ɛɪɨʁ 

ɋɥɢɱɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɢɦɚʁɭ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɇɚɢɦɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭ  ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɫɬɨɱɚɪɚ
ɜɨʄɚɪɚɢɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɚɰɜɟʄɚɪɚɢɩɱɟɥɚɪɚɈɜɚɭɞɪɭɠɟʃɚɧɢɫɭɞɨɜɨʂɧɨɚɤɬɢɜɧɚɭɪɚɞɭ
ɩɚɫɢɜɧɨ ɱɥɚɧɫɬɜɨ  ʃɢɯɨɜɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɧɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ɬɪɠɢɲɧɟ ɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɫɤɟɩɨɡɢɰɢʁɟɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɬɟɱɥɚɧɢɰɟɧɚʁɱɟɲʄɟɧɟɜɢɞɟɤɨɪɢɫɬɢɨɞɱɥɚɧɫɬɜɚ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɢɧɬɟɪɜʁɭɚɫɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚɩɪɟɞɫɟɞɧɢɰɢɦɚɭɞɪɭɠɟʃɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɧɚɫɬɚɜɤɭɫɟɞɚʁɭʃɢɯɨɜɟɨɫɧɨɜɧɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
x ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɫɬɨɱɚɪɚ ÄɄɚɩɢʁɚ ɒɭɦɚɞɢʁɟ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ
ɂɦɚ ɨɤɨ ɬɚɤ ɱɥɚɧɢɰɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ʃɢɯ ɚɤɬɢɜɧɚ ɭ ɪɚɞɭ ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ÄɎɟɫɬɢɜɚɥ ɦɥɟɤɚ ɢ  ɦɥɟɱɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ³ ɫɜɚɤɟ
ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɨɤɬɨɛɪɭ  ɝɞɟ ɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɦɥɟɤɚɪɟ ɭ ɡɟɦʂɢ ɢ ɨɤɪɭɠɟʃɭ Ƚɪɱɤɚ
Ɍɭɪɫɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ Ȼɭɝɚɪɫɤɚ  ɤɚɨ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ ɦɚɥɢɯ
ɡɚɧɚɬɫɤɢɯ ɩɨɝɨɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɦɥɟɱɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɟɭɨɛɥɚɫɬɢɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚɢɧɚɱɢɧɟʃɢɯɨɜɨɝɪɟɲɚɜɚʃɚ
x ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɜɨʄɚɪɚ ɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɚ ÄɁɥɚɬɧɨ ɛɪɞɨ ɍɞɨɜɢɰɟ ɍɞɪɭɠɟʃɟ ʁɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ  ɱɥɚɧɢɰɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ

 Ⱥɧɤɟɬɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɡɚɞɪɭɝɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɧɨɜɟɦɛɚɪ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

x
x

x

ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ  ɍ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɱɥɚɧɢɰɟ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɧɚɫɬɨʁɚɥɟ ɫɭ ɞɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɭʁɭ ɡɚɞɪɭɝɭ ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɞɨɜɨʂɧɨ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɢɦɚ ɜɢɲɟ ɩɚɫɢɜɧɨ ɱɥɚɧɫɬɜɨ ɧɟɦɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɡɚ
ɜɟʄɟ ɢ ɨɡɛɢʂɧɢʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  Ɍɨɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɊɊȺ
ÄȻɪɚɧɢɱɟɜɨɉɨɞɭɧɚɜʂɟ³ɚɢɡɫɪɟɞɫɬɚɜɚɂɉȺɮɨɧɞɨɜɚȿɍɭɞɪɭɠɟʃɟʁɟɞɨɛɢɥɨ
ɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɭɲɚɪɭɡɚɜɨʄɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɤɝɝɨɬɨɜɨɝɩɪɨɢɡɜɨɞɚɞɧɟɜɧɨ
 ɤɝ ɭɧɨɫɚ ɫɜɟɠɟɝ ɜɨʄɚ ɞɧɟɜɧɨ  ɋɭɲɚɪɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɦɟɫɬɭ ȼɨɞɚʃ ɚ
ɜɥɚɫɧɢɤ ʁɟ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɋɭɲɚɪɚ ɫɟ ɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɞɨɜɨʂɧɨ ʁɟɪ ɧɟɦɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
ÄȾɪɭɲɬɜɨɩɱɟɥɚɪɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ɨɫɧɨɜɚɧɨʁɟɝɨɞɢɧɟɢɦɚɨɤɨɱɥɚɧɢɰɚ
ɢ ɪɚɞɢ ɧɚ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɨ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɟɦɢɧɚɪɚ
ɫɬɪɭɱɧɚɩɭɬɨɜɚʃɚɩɨɫɟɬɟɫɚʁɦɨɜɢɦɚɢɫɥ
ɍɞɪɭɠɟʃɟɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɢʂɭɛɢɬɟʂɚɰɜɟʄɚÄɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɢɻɭɪɻɟɜɚɤ³ʁɟɨɫɧɨɜɚɧɨ
ɝɨɞɢɧɟɈɤɭɩʂɚɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɰɜɟʄɚɢɪɚɫɚɞɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɢɨɤɨɬɚɤ
ɱɥɚɧɢɰɚ ʂɭɛɢɬɟʂɚ ɰɜɟʄɚ ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɢɦɚ ɡɚ ɰɢʂ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɯɨɪɬɢɤɭɥɬɭɪɟ ɢ
ɪɚɫɚɞɧɢɱɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɰɜɟʄɚ ɑɥɚɧɢɰɟ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɢɦɚʁɭ ɛɪɨʁɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɢɡɥɚɠɭ ɧɚɛɚɜʂɚʁɭ ɪɟɩɪɨɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ
ɞɨɧɚɰɢʁɚɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɭ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɫɟɦɢɧɚɪɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɛɪɨʁɧɢɦ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɢ ɞɚɧɢ ɰɜɟʄɚ³ ɨɞɪɠɚɜɚ ɫɟ ɭ ɦɚʁɭ
ɩɨɱɟɜɨɞ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚʁɟɫɟɧ³ ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ ɢɫɥ
ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɪɚɞɢ ɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɠɟɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɜɟ
ɧɚɪɨɞɧɨɦɪɚɞɢɧɨɲʄɭɢɫɥ


Ɍɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɢɫɬɚʄɢ ɢ ɞɚ ʁɟɞɚɧ ɛɪɨʁ ɜɢɧɚɪɢʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨɝ ɜɢɧɨɝɨɪʁɚ ɩɪɢɩɚɞɚ
Äɍɞɪɭɠɟʃɭ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɜɢɧɚ ɫɚ ɨɡɧɚɤɨɦ ɛɭɞɭʄɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦ  ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ
Ȼɟɨɝɪɚɞ³ ɢ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ʁɟ ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɧɨʁ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɮɚɡɢ  ɡɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɭ ɡɚɲɬɢɬɭ 
ɨɡɧɚɤɟ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ÄȻɟɨɝɪɚɞ´ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɨɜɢɦ ȿɍ Ä3'23*,´ ɫɢɫɬɟɦɨɦ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɜɢɧɚɫɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦɩɨɪɟɤɥɨɦɤɨʁɢʁɟɭɫɩɨɫɬɜʂɟɧ
ɭ ɋɪɛɢʁɢ ȳɚɤɲɢʄ Ⱦɚɪɤɨ ɢ ɫɚɪɞɧɢɰɢ   ɍɞɪɭɠɟʃɟ ʁɟ ɡɜɚɧɢɱɧɨ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨ ɤɨɞ
ɆɉɁɀɋ ɢ ɤɪɨɡ ɫɬɭɞɢʁɭ ɤɨʁɚʁɟ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭɭɫɬɚɧɨɜʂɚɜɚ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɟ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝ ɢ ɜɪɯɭɧɫɤɨɝ ɜɢɧɚ ɫɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦ
ɩɨɪɟɤɥɨɦɢɛɚɜɢɫɟɤɨɧɬɪɨɥɨɦɩɪɢɦɟɧɟɬɢɯɫɬɚɧɞɚɪɞɚɤɚɤɨɛɢɫɟɨɫɢɝɭɪɚɥɨɭʁɟɞɧɚɱɟɧɨ
ɜɢɫɨɤɤɜɚɥɢɬɟɬɜɢɧɚɢɡȻɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɨɝɪɟʁɨɧɚ

ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɛɪɨʁɧɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɡɚ ɫɚɦɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɟ ɤɚɨ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʄɟ ɋɪɛɢʁɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɚ ȿɍ
ɢɦɚɬɢ ɨɛɚɜɟɡɭ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɤɢɯ ɝɪɭɩɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ʁɟɞɧɟ ɥɢɧɢʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɛɢʄɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɦɟɪɚɦɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ȳɅɋ ɩɨɞɫɬɚʄɢ
ɪɚɡɜɨʁ ɡɚɞɪɭɝɚ ɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɉɨɫɟɛɧɨ ʄɟ ɛɢɬɢ ɜɚɠɧɨ ɢ ɢɡɝɪɚɻɢɜɚʃɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨɝ
ɩɨɜɟɪɟʃɚɱɥɚɧɢɰɚɭɞɪɭɠɟʃɚɢɡɚɞɪɭɝɚɭɩɪɨɰɟɫɢɦɚɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚɭɮɢɡɢɱɤɭɢɦɨɜɢɧɭɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɢ ɩɪɟɪɚɞɭ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɩɪɟɪɚɞɭ ɦɥɟɤɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɤɥɚɧɢɰɚ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɨɩɪɟɦɚ ɡɚ
ɩɪɟɪɚɞɭ ɜɨʄɚ ɢ ɩɨɜɪʄɚ ɢ ɫɥ  ɉɨɡɢɬɢɜɧɢ ɟɮɟɤɬɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɤɨɞ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ
ɜɢɲɟ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɡɚɞɪɭɝɚɭɞɪɭɠɟʃɚ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ ɤɨʁɟ ɛɢ ɧɚ ɨɜɚʁ ɧɚɱɢɧ ɨɫɬɜɚɪɢɥɟ
ɟɤɨɧɨɦɢʁɭɨɛɢɦɚɢɩɨɜɟʄɚɥɟɫɜɨʁɭɬɪɠɢɲɧɭɢɩɪɟɝɨɜɚɪɚɱɤɭɫɧɚɝɭ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ɍɨɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ Ƚɪɚɞ ʁɟ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɡɚɞɪɭɝɚɭɞɪɭɠɟʃɚɢɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢɫɩɥɚɬɢɨɢɡɛɭʇɟɬɚɢɡɧɨɫɨɞɦɢɥɢɨɧɚɞɢɧɚɪɚɋɚ
ɫɭɮɢɧɚɫɢɪɚɧɚʁɟɧɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚɦɥɟɤɚɪɫɤɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɡɚɁɁÄɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ³ɢɡ
Ɇɢɯɚʁɥɨɜɰɚ ɤɚɨ ɢ ɧɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɚɭɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨɰɟɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɭ
ɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɡɚ ɁɁ ÄɁɟɥɟɧɚ ɛɚɲɬɚ³ ɋɚɪɚɨɪɰɢ ɋɚ ɨɜɚɤɜɢɦ ɢ ɫɥɢɱɢɧɢɦ
ɦɟɪɚɦɚɩɨɞɪɲɤɟɡɚɞɪɭɝɚɦɚɢɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɧɚɫɬɚɜɢɬɢɢɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭ

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ 
ɝɨɞɢɧɟ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋ ɋɪɛɢʁɟ ɛɪɨʁ   ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɡɚɞɪɭɝɚɪɫɬɜɭ ɢ
ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɭ ɰɢʂɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɡɧɚʃɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɩɪɟɪɚɞɟ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɬɪɠɢɲɧɢɯɥɚɧɚɰɚʁɚɱɚʃɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɤɚɩɢɬɚɥɚ

ɍ ɡɟɦʂɚɦɚ ȿɍ Ɋɟɝɭɥɚɬɢɜɚ ɨ ɩɨɞɪɲɰɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ 
 5HJXODWLRQ (8  1R   ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɤɢɯ ɝɪɭɩɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɚɩɨɞɪɲɤɚɨɜɢɦɩɪɨɰɟɫɢɦɚɞɨɫɬɭɩɧɚʁɟɤɪɨɡɫɥɟɞɟʄɟ
ɦɟɪɟ ɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɤɢɯɝɪɭɩɚɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɛ ɫɚɪɚɞʃɚ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɟɢɯɪɚɧɭ ɝ ɭɥɚɝɚʃɚɭɮɢɡɢɱɤɭɢɦɨɜɢɧɭɉɪɚɜɨ
ɧɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɢɦɚʁɭ ɫɚɦɨ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɤɟ ɝɪɭɩɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɤɨʁɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭ ɭɫɥɨɜɟ Ɇɋɉɚ ɢ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɛɢɡɧɢɫ ɩɥɚɧ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɨɫɢɝɭɪɚɥɨɞɚʄɟɭɞɪɭɠɟʃɟɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɩɨɫɬɚɬɢɨɞɪɠɢɜɬɪɠɢɲɧɢɫɭɛʁɟɤɚɬ 

ɋɤɥɚɞɢɲɧɢɢɞɨɪɚɞɧɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ


ɋɤɥɚɞɢɲɧɢ ɢ ɞɨɪɚɞɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɫɭ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭɩɨɞɚɬɚɤɚɉɨɩɢɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɧɢɜɨɧɚɫɟʂɚ

ɋɢɥɨɫɢɚɦɛɚɪɢɤɨɲɟɜɢɡɚɤɭɤɭɪɭɡ
 ȿɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɨʁɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɤɨʁɚɩɨɫɟɞɭʁɭɫɢɥɨɫɟɤɚɨɢ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭɤɭɩɧɨɝ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ  ɬ ɇɚʁɜɟʄɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɫɢɥɨɫɚ ɢɦɚʁɭ ɫɥɟɞɟʄɚ
ɧɚɫɟʂɚ Ɇɚɥɚ Ʉɪɫɧɚ  ɬ  ɒɚɥɢɧɚɰ  ɬ  ɢ ɋɚɪɚɨɪɰɢ  ɬ  ɉɪɟɦɚ
ɩɨɞɚɰɢɦɚ Ɉɞɫɟɤɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨɦ ɩɨʂɭ
ɧɚɥɚɡɢɫɟɜɟɥɢɤɢɫɢɥɨɫɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɨɤɨɬɨɧɚɤɨʁɢʁɟɩɪɢɩɚɞɚɨɩɪɟɞɭɡɟʄɭ
ÄȽɨɞɨɦɢɧ³ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ʁɟ ɫɢɥɨɫ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ Äɀɢɬɨɩɪɨɞɭɤɬ³
Ɂɪɟʃɚɧɢɧ 
 ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɚɦɛɚɪɚ  ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɚɦɛɚɪɟ
ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɚɦɛɚɪɚ   ɇɚʁɜɟʄɢ ɭɤɭɩɚɧ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɥɨɰɢɪɚɧ ʁɟ ɭ ɝɪɚɞɫɤɨɦ
ɧɚɫɟʂɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ  ɦ  ɚ ɡɚɬɢɦ ɫɥɟɞɟ ɧɚɫɟʂɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ  ɦ 
ȾɨɛɪɢȾɨ ɦ ɢɆɚɥɨɈɪɚɲʁɟ ɦ 
 Ʉɨɲɟɜɚ ɡɚ ɤɭɤɭɪɭɡ ɢɦɚ  ɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɢɯ ʁɟ ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ Ʌɢɩɟ
ɅɭɝɚɜɱɢɧɚɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚ

Ɉɛʁɟɤɬɢɭɫɬɨɱɚɪɫɬɜɭ
 Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɫɦɟɲɬɚʁɝɨɜɟɞɚ±ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɛɪɨʁɦɟɫɬɚ
 Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɫɦɟɲɬɚʁɫɜɢʃɚ±ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɛɪɨʁɦɟɫɬɚ
 Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɫɦɟɲɬɚʁɤɨɤɨɲɚɤɚɧɨɫɢʂɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɛɪɨʁɦɟɫɬɚ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɢɢɡɧɨɫɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɡɚɞɪɭɝɟɛɢɨʁɟɞɢɧɚɪɚɡɚɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɞɢɧɚɪɚ ɚ ɡɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ  ɞɢɧɚɪɚ ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɦɟɪɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɢɩɨɥɢɬɢɤɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɝɨɞɢɧɭ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

 Ɉɛʁɟɤɬɢ ɡɚ ɫɢɥɚɠɭ ɩɨɩɢɫɚɧɢ ɫɭ ɤɨɞ  ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɭɤɭɩɧɨɝ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ  ɦ ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɨɜɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ʁɟ   ɇɚʁɜɟʄɢ ɭɤɭɩɚɧ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɛʁɟɤɚɬɚɥɨɰɢɪɚɧʁɟɭɝɪɚɞɫɤɨɦɧɚɫɟʂɭɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɦ ɚɡɚɬɢɦ
ɫɥɟɞɟɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ ɦ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ ɦ ȾɨɛɪɢȾɨ ɦ 


ɏɥɚɞʃɚɱɟ ɡɚ ɫɜɟɠɟ ɢ ɫɦɪɡɧɭɬɨ ɜɨʄɟ ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ 
Ʉɟɫɟɪɨɜɢʄɢɫɚɪɚɞɧɢɰɢ ɨɞɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɯɥɚɞʃɚɱɚɭɋɪɛɢʁɢɧɚʁɜɟʄɢɛɪɨʁɢɯʁɟ
ɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɌɨɩɨɥɢɋɭɛɨɬɢɰɢȽɪɨɰɤɨʁɢɑɚɱɤɭɬɢɩɢɱɧɢɦÄɜɨʄɚɪɫɤɢɦ³ɦɟɫɬɢɦɚɉɨ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɦɚ ɩɪɟɞʃɚɱɢ ɋɭɛɨɬɢɰɚ  P  ɨɩɲɬɢɧɚ Ⱥɪɢʂɟ  P  ɢ ɝɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ  P  ȾɨɤɫɭɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɭȺɪɢʂɭɧɚɦɟʃɟɧɢɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɭɫɦɪɡɧɭɬɟ
ɦɚɥɢɧɟ ɭ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚɨɩɲɬɢɧɚɦɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ʁɟ ɪɟɱ ɨ ɱɭɜɚʃɭ ɫɜɟɠɟɝ
ɜɨʄɚ ʁɚɛɭɤɚɤɪɭɲɤɚɛɪɟɫɤɜɚɢɬɞ 

Ȼɪɨʁ ɯɥɚɞʃɚɱɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɢɡɧɨɫɢ  ɚ ɨɤɨ  ɭɤɭɩɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɯɥɚɞʃɚɱɚ ɤɨɞ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨɭɧɚɫɟʂɭɍɞɨɜɢɰɟ ɦ Ɂɚɬɢɦɫɥɟɞɟ
ɧɚɫɟʂɚɋɭɜɨɞɨɥ ɦ ȼɨɞɚʃ ɦ Ȼɢɧɨɜɚɰ ɦ Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ ɦ 
Ʉɨɥɚɪɢ ɦ Ʌɚɧɞɨɥ ɦ ɢɞɪɏɥɚɞʃɚɱɚÄȽɨɞɨɦɢɧɚ³ɭȽɨɞɨɦɢɧɫɤɨɦɩɨʂɭ
ɫɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦ ɩɪɟɤɨ  ɬɨɧɚ ʁɟ ɩɪɨɞɚɬɚ ɢ ɩɪɟɦɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɉɋɋɋ
Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ɧɢʁɟɭɮɭɧɤɰɢʁɢ

ɉɪɟɦɚ ɢɫɬɨɦ ɢɡɜɨɪɭ ɩɨɪɨɞɢɱɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɪɚɫɩɨɥɚɠɭ ɪɚɫɯɚɞɧɢɦ
ɤɨɦɨɪɚɦɚ ɡɚ ɜɨʄɟ ɱɢʁɢ ɫɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɤɪɟʄɭ ɨɞ  ɬɨɧɚ ɚ ɧɚ ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɤɨɦɩɚɧɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ ɢɡɜɨɡɨɦ ɜɨʄɚ  ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɯɥɚɞʃɚɱɚ ɫɭ ɞɚɥɟɤɨ ɜɟʄɢ ɉɪɢɦɟɪɚ
ɪɚɞɢɮɢɪɦɚÄȾɟɥɬɚȺɝɪɚɪ³ɭɍɞɨɜɢɰɚɦɚɦɢɦɚɪɚɫɯɥɚɞɧɟɤɨɦɨɪɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɬɨɧɚ
Ä)UXFW FRPSDQ\³ ɢɫɬɨ ɬɨɥɢɤɨ ÄɄɚɬɚɪɢɧɚ ɤɨɦɟɪɰ³ ɢɦɚ ɤɨɦɨɪɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ  ɬɨɧɚ ɢ
ɫɥ

ɋɭɲɚɪɟɫɟɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚʁɭɤɨɞɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɭɤɭɩɧɨɝɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɦɄɚɩɚɰɢɬɟɬɢɫɭɲɚɪɚɫɟɧɚɥɚɡɟɭɫɚɦɨɩɟɬɧɚɫɟʂɚɋɤɨɛɚʂ ɦ ɒɚɥɢɧɚɰ 
ɦ ɭɠɢɤɪɭɝɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɦ Ɋɚʂɚ ɦ ɢɍɞɨɜɢɰɟ ɦ 

Ɇɚɲɢɧɚ ɡɚ ɤɚɥɢɛɪɢɪɚʃɟ ɜɚɤɭɭɦɢɪɚʃɟ ɢ ɩɚɤɨɜɚʃɟ ɢɦɚ ɭɤɭɩɧɨ  ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɭ ɫɜɟ
ɫɬɚɪɢʁɟ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɚ Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɫɭ ɥɨɰɢɪɚɧɢ ɭ ɫɥɟɞɟʄɢɦɚ ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ⱦɨɛɪɢ Ⱦɨ  
Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ  ɆɚɥɚɄɪɫɧɚ  ɆɚɥɨɈɪɚɲʁɟ  Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ  Ɋɚɞɢɧɚɰ  ɋɚɪɚɨɪɰɢ
 ɢɋɤɨɛɚʂ  

ɋɤɥɚɞɢɲɧɢ ɢ ɞɨɪɚɞɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɩɨɫɬɨʁɟ ɚɥɢ ɫɟ ɧɚ ɩɨʂɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɨɜɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɞɚʂɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɤɭɩɨɜɢɧɟ ɩɪɨɲɢɪɟʃɚ  ɦɨɪɚ ɪɚɞɢɬɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɢɢɨɩɪɟɦɚʃɭɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟɱɭɜɚʃɟɫɨɪɬɢɪɚʃɟɢɩɚɤɨɜɚʃɟɜɨʄɚ ɫ
ɨɛɡɢɪɨɦɧɚɜɢɫɨɤɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɭɜɨʄɚɪɫɬɜɭɢʃɟɧɭɢɡɜɨɡɧɭɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɭ ʁɟɪɫɟɬɢɦɟ
ɩɨɜɟʄɚɜɚɤɜɚɥɢɬɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɨɥɚɤɲɚɜɚɩɥɚɫɦɚɧ

ɉɪɟɪɚɞɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ

ɂɚɤɨ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɡɧɚɱɚʁɧɭ ɫɢɪɨɜɢɧɫɤɭ ɛɚɡɭ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ
ɜɨʄɚɪɫɤɨʁɢɩɨɜɪɬɚɪɫɤɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɦɚɥɢʁɟɛɪɨʁɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɪɚɞɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚɤɚɤɨɭɫɟɤɬɨɪɭɜɟɥɢɤɢɯɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚɬɚɤɨɢɭɫɟɤɬɨɪɭɆɋɉɉɢ
ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ Ɂɧɚɱɚʁɧɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɫɭ
Äɂɫɯɪɚɧɚ³ ɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɯɥɟɛɚ ɢ ɩɟɰɢɜɚ  ɢ ³Ɏɪɭɜɢɬɚ³
ɞɨɨȻɟɨɝɪɚɞ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɜɨʄɧɢɯɫɨɤɨɜɚɤɨʁɟɢɦɚɮɚɛɪɢɤɟɭɧɚɫɟʂɢɦɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ʌɭʃɟɜɚɰ ɢ Ʉɨɥɚɪɢ ɚ ɫɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɚʁɜɢɲɟ ɨɬɤɭɩʂɭʁɟ ʁɚɛɭɤɭ  ɇɚ ɫɟɤɬɨɪɭ
Ɇɋɉɉ ɪɟɝɢɫɬɪɭʁɟ ɫɟ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɢ ɩɪɟɪɚɞɨɦ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚɉɨɡɧɚɱɚʁɭɫɟɢɡɞɜɚʁɚʁɭ
x Ʉɥɚɧɢɰɟ   Äɇɟɞɟʂɤɨɜɢʄ³ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚ ɡɚɧɚɬɫɤɚ ɦɟɫɚɪɫɤɚ ɢ
ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɚ ɪɚɞʃɚ    Äȶɭɪɚɧ³ ɭ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɰɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɦɟɫɚ ɢ ɦɟɫɧɢɯ
ɩɪɟɪɚɻɟɜɢɧɚ    ɠɢɜɢɧɚɪɫɤɚ ɤɥɚɧɢɰɚ Äȭɨɪɻɟɜɢʄ³ ɭ Ɇɢɯɚɥɨɜɰɭ   ɩɢɥɟʄɚ
ɤɥɚɧɢɰɚ ³Ȼɚʁɚɧ´ ɭ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɰɭ ɨɛɪɚɻɭʁɟ ɠɢɜɢɧɫɤɨ ɦɟɫɨ ɢ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ
ɮɚɪɦɟɡɚɭɡɝɨʁɢɬɨɜʂɟʃɟɠɢɜɢɧɟɫɧɚɛɞɟɜɚʁɭɦɚɥɨɩɪɨɞɚʁɧɟɨɛʁɟɤɬɟɚɩɥɚɧɢɪɚʁɭ
ɢɩɨɤɪɟɬɚʃɟɩɨɝɨɧɚɡɚɩɪɟɪɚɞɭɦɟɫɚ 
x Ɇɥɟɤɚɪɚ ÄȳɌɅ Ɂɥɚɬɢɛɨɪɚɰ³ ɞɨɨ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ ʁɟɫɬɟ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɢ ʁɟɞɢɧɢ
ɡɜɚɧɢɱɧɨ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɫɭɛʁɟɤɚɬ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɢ ɩɪɟɪɚɞɨɦ ɦɥɟɤɚ
Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬ ɦɥɟɤɚɪɟ ɢɡɧɨɫɢ  ɥɢɬɚɪɚ ɞɧɟɜɧɟ ɩɪɟɪɚɞɟ ɫɢɜɨɜɨɝ ɦɥɟɤɚ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɦɥɟɤɨ ʁɨɝɭɪɬ ɤɢɫɟɥɭ ɩɚɜɥɚɤɭ
ɤɢɫɟɥɨ ɦɥɟɤɨ ɩɚɩɪɢɤɭ ɭ ɩɚɜɥɚɰɢ ɇɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɨɬɤɭɩɚ ɛɚɡɢɪɚɧ ʁɟ ɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ ɫɪɟɞʃɟ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɭ ɩɪɨɫɟɤɭ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɩɪɟɞɚʁɭ ɨɤɨ  ɥɢɬɚɪɚ
ɦɥɟɤɚ ɞɧɟɜɧɨ ɚ ɩɨɫɟɞɭʁɭ  ɦɭɡɧɢɯ ɤɪɚɜɚ  Ɇɥɟɤɚɪɚ ɢɦɚ ɫɚɦɨ ʁɟɞɧɨɝ ɜɟɥɢɤɨɝ
ɞɨɛɚɜʂɚɱɚɭɧɚɫɟʂɭɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨɩɪɟɞɚʁɟɥɢɬɚɪɚ
ɦɥɟɤɚɞɧɟɜɧɨɢɢɦɚɮɨɧɞɨɞɨɤɨɦɭɡɧɢɯɤɪɚɜɚ Ɉɬɤɭɩʁɟɧɚʁɜɟʄɢɦɞɟɥɨɦɫɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɨɩɲɬɢɧɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ ɉɚɥɚɧɤɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ Ɇɥɚɞɟɧɨɜɚɰ ɚ ɨɤɨ 
ɭɤɭɩɧɨɝ ɨɬɤɭɩɚ ɦɥɟɤɚ ʁɟ ɫɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ ɢɡ ɧɚɫɟʂɚ
Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ  Ɉɤɨ  ɩɪɨɞɚʁɟ ɦɥɟɤɚ ɢ ɦɥɟɱɧɢɯ ɩɪɟɪɚɻɟɜɢɧɚ ɮɨɤɭɫɢɪɚɧɨ ʁɟ ɧɚ
ʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟ ɛɨɥɧɢɰɟɯɨɬɟɥɢɜɪɬɢʄɢɲɤɨɥɟɝɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɢɰɟɧɬɪɢɢɫɥ 
ʁɟ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɦɚɥɨɩɪɨɞɚʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɚ  ʁɟ ɩɪɨɞɚʁɚ ɭ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɨɛʁɟɤɬɭ ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɡɟɥɟɧɟ ɩɢʁɚɰɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ  ɍ
ɦɥɟɤɚɪɢʁɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨʂɭɞɢ
x Ɇɥɢɧɨɜɢ ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɚ ɫɭ ɞɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ÄɆɢɥɚɧ
Ɇɚɬɢʄ³ ɢɡ ɆɁ Ɋɚɞɢɧɚɰ ɢ ÄɆɢɥɚɧ Ɇɚɬɟʁɢʄ³ ɢɡ ɆɁ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ Ɍɚɤɨɻɟ ɭ
ɨɤɜɢɪɭ ɩɟɤɚɪɟ Äɋɬɚɪɢ ɝɪɚɞ³ ɞɨɨ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɭ ɧɚɫɟʂɭ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨ
ɩɨɫɥɭʁɟ ɢ ɦɚɥɢ ɦɥɢɧ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɪɚɠɚɧɨɝ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɝ ɢ
ɯɟʂɞɢɧɨɝɛɪɚɲɧɚ
x ɉɪɟɪɚɞɚɜɨʄɚɢɩɨɜɪʄɚɂɩɨɪɟɞɜɟɥɢɤɟɫɢɪɨɜɢɧɫɤɟɛɚɡɟɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɝɨɬɨɜɨɞɚ
ɧɟɦɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɢɯ ɩɨɝɨɧɚ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɪɟɪɚɞɟ ɜɨʄɚ ɢ ɩɨɜɪʄɚ Ɋɟɝɢɫɬɭʁɟ ɫɟ ɫɚɦɨ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ÄȺɝɪɨɩɪɟɪɚɞɚ³ ɞɨɨ Ɇɚɥɚ Ʉɪɫɧɚ ɤɨʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ʇɟɦ ɦɟɪɦɟɥɚɞɟ
ɡɢɦɧɢɰɟɚɩɥɚɫɦɚɧɭɫɦɟɪɚɜɚɤɚɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɦɬɪɝɨɜɢɧɫɤɢɦɪɚɞʃɚɦɚɭɨɤɪɭɠɟʃɭ
x ɒɬɨɫɟɬɢɱɟɩɪɟɪɚɞɟɝɪɨɠɻɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢɦɚɧɟɤɨɥɢɤɨɜɟʄɢɯɜɢɧɚɪɢʁɚ Äȳɚɧɤɨ³
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ Äȳɟɪɟɦɢʄ³ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ÄȾɢɨɧɢɫ³ Ⱦɨɛɪɢ Ⱦɨ  ɱɢʁɚ ɫɟ ɝɨɞɢɲʃɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɜɢɧɚ ɧɚʁɜɟʄɢɦɞɟɥɨɦɨɞɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝɝɪɨɠɻɚ ɤɪɟʄɟɨɞ
ɥɢɬɚɪɚȳɟɞɚɧɛɪɨʁɜɢɧɚɪɢʁɚɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨɝɜɢɧɨɝɨɪʁɚ Äȳɚɧɤɨ³Äȳɟɪɟɦɢʄ³Ä0RQV
$XUHXV³ Äɉɥɚɜɢɧɚɰ³  ɩɪɢɩɚɞɚ Äɍɞɪɭɠɟʃɭ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɜɢɧɚ ɫɚ ɨɡɧɚɤɨɦ
ɛɭɞɭʄɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦ  ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ³ ɢ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ʁɟ ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɧɨʁ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɡɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɭ ɡɚɲɬɢɬɭ  ɨɡɧɚɤɟ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ÄȻɟɨɝɪɚɞ´ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɨɜɢɦ ȿɍ Ä3'23*,´ ɫɢɫɬɟɦɨɦ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
ɜɢɧɚɫɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦɩɨɪɟɤɥɨɦ ȳɚɤɲɢʄȾɚɪɤɨɢɫɚɪɞɧɢɰɢ 



Ʉɚɤɨɛɢɫɟɢɫɬɚɤɥɚɜɢɧɚɫɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦɩɨɪɟɤɥɨɦɧɚɱɢʁɢɤɜɚɥɢɬɟɬɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɭɬɢɱɭɤɥɢɦɚɬɫɤɢ
ɡɟɦʂɢɲɧɢ ɢ ʂɭɞɫɤɢ ɮɚɤɬɨɪɢ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɜɢɧɭ Äɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ´ ɛɪ  ɢ   ɜɢɧɚ ɫɭ
ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚ D ɜɢɧɚɛɟɡɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚ Äɫɬɨɧɚ³ɜɢɧɚ ɢ ɛ ɜɢɧɚɫɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦɩɨɪɟɤɥɨɦ
ȼɢɧɚɫɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦɩɨɪɟɤɥɨɦɫɟɞɚʂɟɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭ  Rɡɧɚɤɨɦɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚɢɬɨɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɦ
ɨɡɧɚɤɨɦ 3*, ɭ ȿɍ  ɡɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɜɢɧɚ ɢ ɨɡɧɚɤɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɨɝ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ 3'2 ɭ ȿɍ  ɡɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɚɜɢɧɚɢ  ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦɨɡɧɚɤɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦɤɜɚɥɢɬɟɬɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɢɞɨɞɚɬɧɨɦɨɡɧɚɤɨɦ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ɇɚɥɢɛɪɨʁɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚɭɫɟɤɬɨɪɭɩɪɟɪɚɞɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɨɞɪɚɡ ʁɟ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɨɝ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ ɪɟɚɥɧɨɝ
ɫɟɤɬɨɪɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɟɤɬɨɪɚ Ɇɋɉɉɉ ɧɟɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɚ ɩɨɪɟɫɤɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɜɢɫɨɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ
ɬɚɤɫɟ ɧɚɤɧɚɞɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ  Ɉɜɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɭɦɚʃɭʁɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ
ɮɢɡɢɱɤɭ ɢɦɨɜɢɧɭ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɢ ɩɪɟɪɚɞɭ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɤɚɨ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭ ɫɧɚɝɭ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟɢɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟɫɢɫɬɟɦɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɢɤɜɚɥɢɬɟɬɚɯɪɚɧɟ

ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɜɚɠɧɨ ʄɟ ɛɢɬɢ ɪɚɡɜɢʁɚʃɟ
ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɧɚ ɫɟɤɬɨɪɭ Ɇɋɉɉ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɩɪɟɪɚɞɟɦɟɫɚɦɥɟɤɚɜɨʄɚɩɨɜɪʄɚɊɚɡɜɨʁɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɟɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟɞɨɜɟɲʄɟɞɨ
ɨɬɜɚɪɚʃɚɧɨɜɢɯɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚɞɨɞɚɜɚʃɚɜɪɟɞɧɨɫɬɢɭɥɚɧɰɭɜɪɟɞɧɨɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɱɢɦɟ ɫɟ ɩɨɫɬɢɠɟ ɜɢɲɚ ɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ  ɚ ɩɪɢɦɚɪɧɢɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɥɚɤɲɢ ɫɢɝɭɪɧɢʁɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢʁɢ
ɩɥɚɫɦɚɧɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ȾɂȼȿɊɋɂɎɂɄȺɐɂȳȺɊɍɊȺɅɇȿȿɄɈɇɈɆɂȳȿ

ɋɚɞɚɲʃɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢɭɪɭɪɚɥɧɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɪɟɡɭɥɬɚɬʁɟ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɨɞɢɜɟɪɡɢɮɢɤɨɜɚɧɟɟɤɨɧɨɦɫɤɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟɤɨʁɚʁɟɜɢɫɨɤɨɡɚɜɢɫɧɚɨɞɩɪɢɦɚɪɧɨɝ
ɫɟɤɬɨɪɚ ɢ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ D ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɫɭ
ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ 
 ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ
 ɜɢɫɨɤɚɡɚɜɢɫɧɨɫɬɨɞɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢ
 ɨɩɚɞɚʃɟɤɜɚɥɢɬɟɬɚɢɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɨɫɧɨɜɧɢɯɭɫɥɭɝɚɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

Ɉɜɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚʁɭ ɫɦɚʃɟʃɟɦ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɤɚɨɦɟɫɬɚɡɚɪɚɞɢɠɢɜɨɬɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢɦɩɚɞɨɦɢɫɦɚʃɟʃɟɦɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚɭɪɭɪɚɥɧɢɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ

Ⱦɪɭɝɟ ɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ
ɧɢɫɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ  ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɜɟʄɟɦ ɫɬɟɩɟɧɭ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɪɭɪɚɥɧɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɲɚɧɫɭ ɡɚ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɫɪɩɫɤɨɝ ɫɟɥɚ ɡɚ ɜɟʄɭ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬ ɨɫɬɚɧɚɤ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɥɚɞɢɯ ɧɚ ɫɜɨɦ ɢɦɚʃɭ ɚ ɨɞ ɬɨɝɚ ɤɨɥɢɤɨ ɫɭ ɨɧɟ ɪɚɡɜɢʁɟɧɟ
ɡɚɜɢɫɢ ɧɢɜɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬɢ ɪɭɪɚɥɧɟ ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɤɚɨ ɢ ɩɪɢɦɟɧɚ
ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɦɭɥɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ Ɋɚɡɜɨʁ ɪɭɪɚɥɧɟ
ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɩɨɤɚɡɚɨ ɫɟ ɤɚɨ ɩɨɞɟɫɚɧ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯɠɢɜɨɬɧɢɯɭɫɥɨɜɚɭɩɪɚɜɨɨɧɨɦɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭɤɨʁɟɧɢʁɟɭɫɬɚʃɭɞɚɠɢɜɢɨɞ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢɥɢ ɢɡ ɛɢɥɨ ɤɨʁɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɧɟ ɜɢɞɢ ɭ ʃɨʁ ɫɜɨʁɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ Ȼɨɝɞɚɧɨɜ
 Ɂɚɩɨɪɨɞɢɱɧɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɤɨʁɚɧɟɦɚʁɭɜɟɥɢɤɢɩɨɫɟɞɢɢɥɢɫɬɨɱɧɢ
ɮɨɧɞɢɢɥɢɮɢɡɢɱɤɭɢɦɨɜɢɧɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚɨɩɪɟɦɚ ʁɟɞɚɧɨɞɧɚɱɢɧɚ
ɨɫɬɚɧɚɤɚ ɭ ɪɭɪɚɥɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɩɪɚɜɨ ɪɚɡɜɨʁ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ⱦɪɭɝɟ ɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ  ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɉɨɩɢɫ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɆɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɭɩɭɬɫɬɜɨȽɪɚɮɢɤɨɧ 
x Ⱦɢɪɟɤɬɧɨ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨɦ ɤɚɞɚ ɫɟ ɢ ɤɨɪɢɫɬɟ ɪɟɫɭɪɫɢ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ
ɡɟɦʂɢɲɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɡɝɪɚɞɟɦɚɲɢɧɟɨɩɪɟɦɚɪɚɞɧɚɫɧɚɝɚɢɥɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ  ɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɚ  ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ ɫɟɨɫɤɢ
ɬɭɪɢɡɚɦ ɧɚɪɨɞɧɚ ɪɚɞɢɧɨɫɬ ɩɪɟɪɚɞɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ
ɨɫɢɦɩɪɟɪɚɞɟɝɪɨɠɻɚɪɚɞɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɜɢɧɚɭɫɥɭɱɚʁɭɞɚʁɟɤɨɥɢɱɢɧɚɩɪɟɪɚɻɟɧɨɝ
ɝɪɨɠɻɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɢɥɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɫɥ  ɛ  ɞɚ ɫɟ ɧɟ
ɨɛɚɜʂɚʁɭɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɢɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɪɚɞɩɨɭɝɨɜɨɪɭɧɚ
ɩɪɢɦɟɪɭɫɥɭɝɟɤɨɦɛɚʁɧɢɪɚʃɚɫɨɩɫɬɜɟɧɢɦɤɨɦɛʁɚɧɨɦ 
x Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɞɢɪɟɤɬɧɨɭ ɜɟɡɢ ɫɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨɦ ɧɟɤɨɪɢɫɬɟɫɟ ɪɟɫɭɪɫɢ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɨɫɢɦ ɪɚɞɧɟ ɫɧɚɝɟ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ  ɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɫɟ ɚ  ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɧɚ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ ɧɩɪɮɪɢɡɟɪɤɪɨʁɚɱɬɪɝɨɜɚɰɪɚɞɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁɚɩɨɬɟɰɢ  ɛ ɞɚ
ɫɟ ɧɟ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ ɫɜɚɤɨ ɞɪɭɝɨ ɡɚɩɨɫɥɟʃɟ ɱɥɚɧɨɜɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɤɚɨ
ɧɩɪɪɚɞɭɛɚɧɰɢɮɚɛɪɢɰɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɢɩɪɨɫɜɟɬɢɢɞɪ 

Ɂɚ ɨɩɫɬɚɧɚɤ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɟ ɦɢɝɪɚɰɢʁɚ ɦɥɚɞɢɯ ɭ ɝɪɚɞɨɜɟ  ɜɟɨɦɚ ʁɟ
ɜɚɠɧɨɤɨɥɢɤɨɫɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɭɪɚɥɧɨɝɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɭɩɪɚɜɨɭɩɪɚɜɰɭ

 ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨ ʁɟ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɚ ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɚ ɢɦɚ
ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɞɪɭɲɬɜɨ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɚ ɡɚɞɪɭɝɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɨ
ɩɪɚɜɧɨ ɥɢɰɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤ ɢɥɢ ɩɨɪɨɞɢɱɧɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨ ɨɛɚɜʂɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɆɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɭɩɭɬɫɬɜɨɉɨɩɢɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɊɁɋ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨɦ ɢ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɧɚ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɭɈɜɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ
ɆɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɭɩɭɬɫɬɜɨɊɁɋ 
x ɉɪɟɪɚɞɭ ɩɪɢɦɚɪɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ ɫɢɪ ɤɚʁɦɚɤ
ɤɨɛɚɫɢɰɟɩɟɤɦɟɡ ɢɫɥ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚɬɨɞɚ ɥɢɫɭɫɢɪɨɜɢɧɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɟ ɧɚ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭɢɥɢɫɭɤɭɩʂɟɧɟɨɞɞɪɭɝɢɯ
x Ɍɭɪɢɡɚɦ ɫɦɟɲɬɚʁ ɭɡ ɧɚɞɨɤɧɚɞɭ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɡɝɪɚɞɟ
ɪɚɞɧɚ ɫɧɚɝɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɫɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɡɚɢɫɯɪɚɧɭɬɭɪɢɫɬɚ 
x ɇɚɪɨɞɧɚ ɪɚɞɢɧɨɫɬ ɢ ɫɬɚɪɢ ɡɚɧɚɬɢ ɩɥɟɬɟʃɟ ɤɨɪɩɢ ɜɟɡɟʃɟ ɩɥɟɬɟʃɟ
ɢɡɪɚɞɚɫɭɜɟɧɢɪɚɧɚɦɟɲɬɚʁɚɢɝɪɚɱɚɤɚ 
x Ɉɛɪɚɞɭɞɪɜɟɬɚ ɫɟɱɚɲɭɦɟɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɨɝɪɟɜɧɨɝɞɪɜɟɬɚɢɥɢɞɪɜɧɟɝɪɚɻɟ ɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɲɭɦɚɪɫɬɜɭ
x ɍɡɝɨʁɪɢɛɟɡɚɩɪɨɞɚʁɭɢɫɥ

ȽɪɚɮɢɤɨɧɊɚɞɧɚɫɧɚɝɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ

Ⱦɪɭɝɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɝɚɡɞɢɧɢɧɫɬɜɭ
ɤɨʁɟɞɨɧɨɫɟɩɪɢɯɨɞ

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ɋɚɞɧɚɩɨʂɭ ɨɪɚʃɟɫɟɬɜɚɠɟɬɜɚɢ
ɫɥ 
Ƚɚʁɟʃɟɠɢɜɨɬɢʃɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɤɭɩɨɜɢɧɚ ɢɧɩɭɬɚ
ɩɪɨɞɚʁɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɫɥ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɜɢɧɚ ɨɞ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɝ
ɝɪɨɠɻɚ



ȾɂɊȿɄɌɇɈɍȼȿɁɂɋȺ
ȽȺɁȾɂɇɋɌȼɈɆ ɤɨɪɢɫɬɟ
ɫɟɪɟɫɭɪɫɢɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ 

Ɉɛɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ
ɩɪɟɪɚɞɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ
ɬɭɪɢɡɚɦ ɧɚɪɨɞɧɚ ɪɚɞɢɧɨɫɬ
ɫɬɚɪɢɡɚɧɚɬɢɢɫɥ 
ɇɟ ɨɛɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɧɚ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ
ɧɩɪ ɪɚɞ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɦ ɤɨɦɛɚʁɧɨɦ ɢ
ɫɥ 


ɇɂɋɍȾɂɊȿɄɌɇɈɍ
ȼȿɁɂɋȺ
ȽȺɁȾɂɇɋɌȼɈɆ

Ɉɛɚɜʂɚʁɭɫɟɧɚ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ ɮɪɢɡɟɪ
ɤɪɨʁɚɱɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚʃɟ
ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɟɪɚɞʃɟɢɥɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɚɩɨɬɟɤɟ
ɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭɢɫɥ 
ɇɟɨɛɚɜʂɚʁɭɫɟɧɚ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ ɪɚɞɭ
ɮɚɛɪɢɰɢɛɚɧɰɢɩɪɨɫɜɟɬɢ
ɢɫɥ 

ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɆɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɭɩɭɬɫɬɜɨɊɁɋ




ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɧɢɜɨ ɧɚɫɟʂɚ ɨɞ  ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɫɜɟɝɚ  ʃɢɯ ɨɛɚɜʂɚ ɞɪɭɝɭ ɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɧɭ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ  ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʁɟ ɛɪɨʁ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɫɚ ɭɱɟɲʄɟɦ ɨɜɢɯ
ɩɪɢɯɨɞɚ ɭ ɭɤɭɩɧɢɦ ɩɪɢɯɨɞɢɦɚ ɨɞ  ɢ ɜɢɲɟ  ɫɜɟɝɚ  ɢɥɢ  ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ 




 ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɜɢɧɚ ʁɟ ɞɪɭɝɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨɦ ɤɨʁɚ ɞɨɧɨɫɢ ɩɪɢɯɨɞ ɫɚɦɨ ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ
ɩɪɟɪɚɻɟɧɚ ɜɟʄɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɤɭɩʂɟɧɨɝ ɝɪɨɠɻɚ ɧɟɝɨ ɝɪɨɠɻɚ ɢɡ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɉɨɩɢɫ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɆɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨɭɩɭɬɫɬɜɨ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɉɪɟɪɚɞɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ

ɉɨɞɚɰɢɩɨɩɢɫɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɭɤɚɡɭʁɭɞɚɫɟɩɪɟɪɚɞɨɦɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɛɚɜɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɈɞɨɜɨɝɛɪɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
 ɉɪɟɪɚɞɨɦɦɟɫɚɫɟɛɚɜɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨ
 ɉɪɟɪɚɞɨɦ ɦɥɟɤɚ ɫɟ ɛɚɜɢ  ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɇɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɨɜɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚʁɟɭɧɚɫɟʂɢɦɚɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ  Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ  Ʌɭʃɟɜɚɰ  Ɋɚʂɚ
ɢɋɚɪɚɨɪɢɰɢ ɩɨ 
 ɉɪɟɪɚɞɚ ɜɨʄɚ ɢ ɩɨɜɪʄɚ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚ ʁɟ ɤɨɞ  ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ
ɧɚʁɜɢɲɟɢɯʁɟɭɧɚɫɟʂɭɊɚɞɢɧɚɰɭɤɭɩɧɨɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ 
 ɉɪɟɪɚɞɨɦ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɛɚɜɢ ɫɟ  ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ

ɍɜɟɥɢɤɨʁɦɟɪɢɨɜɞɟɫɟɪɚɞɢɫɟɨɦɚɥɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚɭɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɢɦɚɢɧɚɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɜɟ ɩɪɟɪɚɞɨɦ ɦɥɟɤɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɫɢɪɚ ɢ
ɤɚʁɦɚɤɚ ɇɟɦɚ ɩɪɟɰɢɡɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɤɨɥɢɤɨ ɨɜɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɫɩɭʃɚɜɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɟ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɫɤɨ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɩɲɬɟ ɢ ɩɨɫɟɛɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɯɢɝɢʁɟɧɭ ɯɪɚɧɟ
ɲɬɨʁɟɭɫɥɨɜɞɨɛɢʁɚʃɚɊɟɲɟʃɚɨɞɫɬɪɚɧɟɍɩɪɚɜɟɡɚɜɟɬɟɪɢɧɭɆɉɁɀɋɨɢɫɩɭʃɟɧɨɫɬɢ
ɫɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɨɜɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɤɚɨ ɢ ɭɫɥɨɜ ɡɚ ɞɨɛɢʁɚʃɟ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɫɤɨɝ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɨɝ ɛɪɨʁɚ Ɉɜɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɨɞɚʁɭ ɧɚ ɦɥɟɱɧɢɦ ɩɢʁɚɰɚɦɚ ɭ ɦɚɥɢɦ
ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɢɦ ɪɚɞʃɚɦɚ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ɡɚɬɢɦ ɩɭɬɟɦ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢɯɥɢɱɧɢɯɤɨɧɬɚɤɚɬɚɫɚɩɨɬɪɨɲɚɱɢɦɚɢɫɥ

Ɋɭɪɚɥɧɢɬɭɪɢɡɚɦɢɨɫɬɚɥɢɜɢɞɨɜɢɬɭɪɢɡɦɚɭɪɭɪɚɥɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ

Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ Ɋɟɩɭɛɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɞɚɬɚ ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɂɉȺɊȾ ,, ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ ɩɨɤɚɡɭʁɟɞɚɪɭɪɚɥɧɢ
ɬɭɪɢɡɚɦ ɡɧɚɱɚʁɧɨ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɪɭɪɚɥɧɨʁ ɟɤɨɧɨɦɢʁɢ ɢ ɞɚ ɢɦɚ ɜɟɥɢɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɡɚ ɞɚʂɢ
ɪɚɡɜɨʁ ɬɟ ʄɟ ɮɨɤɭɫ ɦɟɪɟ ÄȾɢɜɟɪɡɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ
ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ³ɭɨɤɜɢɪɭɂɉȺɊȾ,,ɩɪɨɝɪɚɦɚɋɪɛɢʁɟɛɢɬɢɭɩɪɚɜɨɪɭɪɚɥɧɢɬɭɪɢɡɚɦ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɦɚ ɛɨɝɚɬɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟ ɢ ɟɜɢɞɟɧɬɚɧ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɚɥɢ
ɧɟɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɭɪɢɡɦɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɟ ɩɨɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚʁɜɟʄɨɦ
ɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɨɦ ɬɜɪɻɚɜɨɦ ɭ ȿɜɪɨɩɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɞ ɡɚɲɬɢɬɨɦ ɊɁɁɋɄ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɬɭɪɟ  ɚ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɤɨʁɟ ɛɢ
ɬɪɟɛɚɥɨɞɚɭɠɢɜɚɩɨɫɟɛɚɧɬɪɟɬɦɚɧʁɟɫɬɟɩɪɢɨɛɚʂɟȾɭɧɚɜɚɫɚɫɬɚɪɨɜɟɤɨɜɧɢɦɨɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɪɢɦɫɤɢɦ ɥɢɦɟɫɨɦ ɢ ɫɪɟɞʃɨɜɟɤɨɜɧɢɦ ɬɜɪɻɚɜɚɦɚ ɨɞ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɟ ɬɜɪɻɚɜɟ ɞɨ Ʉɥɚɞɨɜɚ
ȼɢɧɱɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ Ɋɚɦ Ƚɨɥɭɛɚɰ Ʌɟɩɟɧɫɤɢ ȼɢɪ Ⱦɢɚɧɚ ɉɨɧɬɟɫ  ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ
Ɋɋɛɪɨʁ 

Ɋɭɪɚɥɧɢ ɬɭɪɢɡɚɦ ɇɚ ɱɢɬɚɜɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɩɨɜɨʂɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ
ɫɜɢɯ ɩɨʁɚɜɧɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɬɭɪɢɡɦɚ
ɋɪɛɢʁɟ ɚɝɪɨ ɟɤɨ ɚɝɪɨɟɤɨ ɟɬɧɨ ɟɬɧɨɨɪɝɚɧɫɤɢ ɬɭɪɢɡɚɦ  ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ
  Ɇɟɻɭɬɢɦ ɢ ɩɨɪɟɞ  ɪɟɫɩɟɤɬɚɛɢɥɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɚ ɩɨɝɨɞɧɢɯ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɫɟɦɚɥɢɛɪɨʁɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɛɚɜɢɨɜɨɦɚɤɬɢɜɧɨɲʄɭ ɩɨɞɚɰɢɫɭɫɚɤɪɢɜɟɧɢ
ʁɟɪ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ  ɢɥɢ ɦɚʃɟ ɨɞ  ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ  Ʉɚɨ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ ɟɦɢɬɢɜɧɚ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɚɬɪɠɢɲɬɚɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɚɡɚɪɚɡɜɨʁɪɭɪɚɥɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚɭɩɨɞɪɭɱʁɭɋɦɟɞɟɪɟɜɚɫɟ
ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ ɩɨɪɟɞ ɭɪɛɚɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɝɪɚɞɚ ʁɨɲ ɢ ɩɨɫɟɬɢɨɰɢ ɢɡ ɫɭɫɟɞɧɢɯ ɝɪɚɞɨɜɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ
ɉɨɠɚɪɟɜɰɚ ɉɚɧɱɟɜɚ ɢ Ʉɪɚɝɭʁɟɜɰɚ Ɉɧɨ ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɩɨɝɨɞɨɜɚɬɢ ɪɚɡɜɨʁɭ ɬɭɪɢɡɦɚ ʁɟ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦɟɧɚʇɦɟɧɬɚɧɚɧɢɜɨɭɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟɞɟɫɬɢɧɚɰɢʁɟɋɦɟɞɟɪɟɜɚɊɟɱʁɟɨɌɭɪɢɫɬɢɱɤɨʁ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɱɢʁɢ ɡɚɞɚɬɚɤ ʁɟ ɩɪɟɦɚ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɞɚ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɢ ɛɚɜɢ ɫɟ ɟɤɫɬɟɪɧɢɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɞɟɫɬɢɧɚɰɢʁɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ʉɨɪɢɫɬɢ ɤɨʁɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɦɨɠɟ ɢɦɚɬɢ ɨɞ ɪɚɡɜɨʁɚ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɜɢɞɨɜɚ
ɬɭɪɢɡɦɚɫɭɛɪɨʁɧɟɫɬɜɚɪɚʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚɨɬɜɚɪɚʃɟɧɨɜɢɯɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɠɟɧɚ
ɢ ɦɥɚɞɢɯ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɥɚɫɦɚɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɬɭɪɢɫɬɢɦɚ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɫɟɥɚ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ʁɚɱɚʃɟ ɫɜɟɫɬɢ ɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɧɚɨɱɭɜɚʃɭɨɞɧɨɫɧɨɜɪɟɞɨɫɬɢɦɚɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɢɫɥ

ȼɢɧɫɤɢɬɭɪɢɡɚɦɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɢɜɢɧɚɪɢ ɋɥɢɤɚȼɢɧɫɤɢɝɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɢɦɚʁɭ ɞɨɛɪɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ
ɜɢɧɫɤɨɝ
ɬɭɪɢɡɦɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨ
ɜɢɧɨɝɨɪʁɟ
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɨɝ ɪɟʁɨɧɚ ɩɨɡɧɚɬɨ ʁɟ ɩɨ
ɞɭɝɨʁ ɢ ɜɟɨɦɚ ɛɨɝɚɬɨʁ ɬɪɚɞɢɰɢʁɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɜɢɧɚ ɚ ʁɟɞɧɨ ɨɞ
ɧɚʁɩɨɡɧɚɬɢʁɢɯɜɢɧɚɫɚɨɜɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚʁɟ
Äɋɦɟɞɟɪɟɜɤɚ³
Ɂɧɚɱɚʁɚɧ
ɛɪɨʁ
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ
ɜɢɧɚɪɢʁɚ
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɞɚ ɟɝɡɢɫɬɢɪɚ ɧɚ ɜɢɧɫɤɨʁ
ɤɚɪɬɢ
ɋɪɛɢʁɟ
ɚ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɋɪɛɢʁɟ ɭɤʂɭɱɢɥɚ ʁɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɢɩɭɬɜɢɧɚɭɜɢɧɫɤɟɩɭɬɟɜɟ
ɋɪɛɢʁɟȼɟɥɢɤɢɛɪɨʁɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɜɢɧɚ
ɢ ɪɚɤɢʁɟ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɢ
Äɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚʁɟɫɟɧ³ɚȽɪɚɞɩɨɞɪɠɚɜɚ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɭ Äȼɢɧɫɤɨɝ ɝɪɚɞɚ³ ɭ
ɰɟɧɬɪɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɚɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɝ ɂɡɜɨɪZZZSXWYLQDVUELMHUV
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚ ɤɭɬɤɚ  ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɨɦɨɰɢʁɟ ɦɚʃɢɯ ɜɢɧɚɪɢʁɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɩɪɨɞɚʁɟ ɜɢɧɚ ɋɥɢɤɚ   Äȼɢɧɫɤɢ
ɝɪɚɞ³ɱɢɧɟɤɭʄɢɰɟɢɡɝɪɚɻɟɧɟɨɞɚɭɬɟɧɬɢɱɧɢɯɛɚɱɜɢɢɛɭɪɚɞɢɫɬɚɪɢɯɧɟɤɨɥɢɤɨɫɬɨɬɢɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɨ ɢ ɭɥɢɱɢɰɟ ɤɨʁɟ ɧɨɫɟ ɢɦɟɧɚ ɜɢɧɚ ɩɨ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɨɜɨ ɩɨɞɧɟɛʂɟ ɨɞ ɞɚɜɧɢɧɚ
ɩɨɡɧɚɬɨ ɢ ɬɭ ɫɟ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɦɨɝɭ ɤɭɩɢɬɢ ɢ ɞɟɝɭɫɬɢɪɚɬɢ ɜɢɧɚ ɢ ɪɚɤɢʁɟ ɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɍɪɚɡɜɨʁɭɜɢɧɫɤɨɝɬɭɪɢɡɦɚɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɛɢʄɟɩɨɬɪɟɛɧɚɜɟʄɚɫɚɪɚɞʃɚ
ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɝɪɨɠɻɚ ɢ ɜɢɧɚ Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ƚɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ ɢ ɫɥ ɚ ɜɚɠɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɤɨʁɢ ɦɨɝɭ ɭɬɢɰɚɬɢ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨɧɭɞɟ ɭ ɫɤɥɨɩɭ ɜɢɧɫɤɨɝ
ɬɭɪɢɡɦɚ ɫɭ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɛɨɝɚɬɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨ
ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨ ɧɚɫɥɟɻɟɛɪɨʁɧɨɫɬɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɫɚ ɞɪɭɝɢɦɜɢɞɨɜɢɦɚɬɭɪɢɡɦɚ
ɢɦɢʇɥɨɤɚɥɧɨɝɜɢɧɚɢɪɚɤɢʁɟ

Ʌɨɜɧɢɬɭɪɢɡɚɦɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢɦɚɪɟɫɩɟɤɬɚɛɢɥɧɟɪɟɫɭɪɫɟɡɚɪɚɡɜɨʁɥɨɜɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚɢɬɪɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚɥɨɜɚɱɤɚɭɞɪɭɠɟʃɚɅȾÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ɅȾÄɒɭɦɚɞɢʁɚ³ɭɆɁȾɪɭɝɨɜɚɰɤɚɨ
ɢ ɅȾ Äɉɨɦɨɪɚɜʂɟ³ ɭ ɆɁ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ Ɂɛɨɝ ɩɨɡɧɚɬɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɬɨɤɨɦ ɞɟɜɟɞɟɫɟɬɢɯ
ɝɨɞɢɧɚɩɪɨɲɥɨɝɜɟɤɚɞɨɲɥɨʁɟɞɨɫɬɚɝɧɚɰɢʁɟɭɪɚɡɜɨʁɭɥɨɜɫɬɜɚɢɞɨɡɧɚɱɚʁɧɨɝɩɚɞɚɛɪɨʁɚ
ɞɨɥɚɡɚɤɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɥɨɜɧɢ ɬɭɪɢɡɚɦ ɪɟɱ ʁɟ ɨ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɦɬɭɪɢɫɬɢɦɚɢɡɇɟɦɚɱɤɟȺɭɫɬɪɢʁɟɂɬɚɥɢʁɟɢɎɪɚɧɰɭɫɤɟ Ʉɚɨɡɧɚɱɚʁɚɧ
ɱɢɧɢɥɚɰɡɚɨɬɟɠɚɧɪɚɡɜɨʁɥɨɜɫɬɜɚɬɪɟɛɚɧɚɜɟɫɬɢɢɧɟɪɟɲɟɧɜɥɚɫɧɢɱɤɢɫɬɚɬɭɫɥɨɜɚɱɤɢɯ
ɞɪɭɲɬɚɜɚ Ʉɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɥɨɜɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ ɧɚɦɟʄɟ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ
ɰɟɧɨɜɧɢɤɚ ɡɚ ɞɢɜʂɚɱ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɨʁɢ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɭɞɟ ɭɫɤɥɚɻɟɧ ɫɚ
ɰɟɧɨɜɧɢɤɨɦɧɚɊɟɩɭɛɥɢɱɤɨɦɧɢɜɨɭɤɚɨɢɢɡɞɚɜɚʃɟɦɞɨɡɜɨɥɚɡɚɢɡɧɨɲɟʃɟɞɢɜʂɚɱɢɢɡ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɥɨɜɢɲɬɚɚɤɚɨɢɪɚɡɜɨʁɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɤɨʁɢɦɚɛɢɫɟɭɧɚɩɪɟɞɢɥɚɥɨɜɢɲɬɚ
ɥɨɜɚɱɤɢɞɨɦɨɜɢɱɟɤɟɯɪɚɧɢɥɢɲɬɚɢɬɞ 

Ɇɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢɨɧɢ
ɬɭɪɢɡɚɦ ɋɥɢɤɚ  Ƚɪɚɞɫɤɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨ ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ
ɬɭɪɢɡɚɦɞɨɝɚɻɚʁɚ ɉɨɞɪɭɱʁɟɝɪɚɞɚ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚÄɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚʁɟɫɟɧ³
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɪɭɪɚɥɧɢ
ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɫɟɨɫɤɟ
ɢɡɥɨɠɛɟ ɟɬɧɨɢɡɥɨɠɛɟ ɢɡɥɨɠɛɟ
ɯɪɚɧɟ
ɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɫɬɚɪɢɯ ɡɚɧɚɬɚ ɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɪɭɤɨɬɜɨɪɢɧɚ ɢ ɫɥɢɱɧɨ  ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ
ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɢ
ɩɪɨɦɨɜɢɲɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɧɚɪɨɞɧɚ
ɪɚɞɢɧɨɫɬ ɢ ɫɟɨɫɤɢ ɚɦɛɢʁɟɧɬ ɢ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ Ɂɧɚɱɚʁɧɨ ʁɟ ɢɫɬɚʄɢ
ɫɥɟɞɟʄɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
ɂɡɜɨɪ
]HOHQDED&$WDKLSHUPDUNHW ELZ
 Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɨ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɚ KWWSVZZZJRRJOHUVVHDUFK"T
 ELK  VRXUFH OQPV WEP LVFK VD ; YHG DK8.(ZL/N3:
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚÄɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ JB1$K90[4.+GI]'E$4B$8,%LJ%WEP LVFK T VPHGHUHYVNDMH
ʁɟɫɟɧ³ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɤɨʁɟ ɫɟ VHQPDQLIHVWDFLMD LPJUF WTR+<NILG0$
ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ
ɢɡɥɨɠɛɚÄɋɟɨɫɤɚɞɜɨɪɢɲɬɚ³ɭȼɟɥɢɤɨɦɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɟɬɜɪɻɚɜɟ ɋɥɢɤɚ 
ɇɚɨɜɨʁɢɡɥɨɠɛɢɭɱɟɫɬɜɭʁɟɢɩɪɟɡɟɧɬɭʁɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɩɪɟɫɜɟɝɚ
ɜɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɟɬɧɨɯɪɚɧɭɢɧɚɪɨɞɧɟɪɭɤɨɬɜɨɪɢɧɟɨɤɨ
ɫɟɨɫɤɢɯɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚɫɚɩɨɞɪɭɱʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɨɞɧɨɫɧɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɫɟɨɫɤɢɯɭɞɪɭɠɟʃɚɢɭɞɪɭɠɟʃɚɠɟɧɚ
 Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɦɥɟɤɚ ɢ
ɦɥɟɱɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ÄɎɟɫɬɦɥɟɤ³ ɋɥɢɤɚÄɎɟɫɬɦɥɟɤ³ɆɁɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ
ɤɨʁɢɫɟɨɞɪɠɚɜɚɭɆɁɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰɚɭ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɫɬɨɱɚɪɚ
ÄɄɚɩɢʁɚɒɭɦɚɞɢʁɟ³ ɋɥɢɤɚ 
 ÄȾɚɧɢ ɛɪɟɫɤɜɟ³ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɆɁ
ȼɨɞɚʃ 
 Äȳɚɝɨɞɢʁɚɞɚ³ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɆɁɆɚɥɨ
Ɉɪɚɲʁɟ 
 ÄȻɨɫɬɚɧɢʁɚɞɚ³ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɆɁ
Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ 

 ÄȾɚɧɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɥɨɜɚ³ ɂɡɜɨɪ
KWWSVZZZJRRJOHUVVHDUFK"T IHVWPOHNVPHGHUHYR ELZ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɆɁȾɪɭɝɨɜɚɰ 
 ELK  VRXUFH OQPV WEP LVFK VD ; YHG DK8.(
 Äɍɫɤɪɲʃɢ
ɞɚɧ
ɧɚ
ɫɟɥɭ³ ZM4P2I.KW1$K9*E[4.+7S%&2(4B$8,%\J&LPJUF W
.H7%:H;=Q&0$
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɆɁɆɚɥɚɄɪɫɧɚ 
 Äɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɢ ɞɚɧɢ ɰɜɟʄɚ³ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɰɜɟʄɚ
Äɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɢɻɭɪɻɟɜɚɤ³ɢɡɋɦɟɞɟɪɟɜɚ 
 ÄɎɢʁɚɤɟɪɢʁɚɞɚ³ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɤɨʃɢɱɤɢɤɥɭɛ³ɏɪɚɫɬ³±ɒɚɥɢɧɚɰ 
 Äɇɢɤɨʂɞɚɧɫɤɢ ɞɚɧɢ³ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ Äɋɜɟɬɢ Ɍɪɢɮɭɧ³
ɋɚɪɚɨɪɰɢ 
 ÄɄɨɫɢɞɛɚ ɧɚ ɉɥɚɜɢɧɰɭ³ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɍɞɪɭɠɟʃɚ ɤɨɫɚɱɚ Äɉɥɚɜɢɧɚɰ³
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɋɥɢɤɚ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

 ÄɊɚʂɫɤɨ ɩɪɟɥɨ³ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɆɁ
ɋɥɢɤɚ  ÄɄɨɫɢɞɛɚ ɧɚ ɉɥɚɜɢɧɰɭ³ ɆɁ
Ɋɚʂɚ 
ɉɥɚɜɢɧɚɰ
 Äɉɨɤɪɨɜ
ɋɜɟɬɟ
ɛɨɝɨɪɨɞɢɰɟ³
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ
ɠɟɧɚ
Äȳɚɛɭɤɚ³±ɍɞɨɜɢɰɟ 
 Äȼɢɞɨɜɞɚɧɫɤɨ ɩɪɟɥɨ³ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɠɟɧɚ Äɉɨɦɨɪɚɜɫɤɢ ɜɟɡ³ 
Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ 
 Äɋɚɛɨɪ ɯɚɪɦɨɧɢɤɚɲɚ Ⱦɪɚɝɢɲɚ
Ⱦɪɟʃɚɤɨɜɢʄ ± ɉɢɤɚɜɥɟ³ ɭ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ ɆɁ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ ɢ ɂɡɜɨɪ
KWWSZZZQRYRVWLUVYHVWLVUELMDKWPO
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ɝɨɞɢɧɟɨɞɪɠɚɜɚɫɟɢɩɪɨɝɪɚɦÄɂɡɥɨɠɛɚɅɢɩɫɤɟɨɜɰɟ³


ɇɚɪɨɞɧɚɪɚɞɢɧɨɫɬɢɫɬɚɪɢɡɚɧɚɬɢ

ɇɚɪɨɞɧɚ ɪɚɞɢɧɨɫɬ ɇɟɤɚɞɚ ʁɟ ɞɨɦɚʄɚ ɪɚɞɢɧɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɤɭʄɟ ɩɨɪɨɞɢɰɟ ɢɥɢ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ʁɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɠɟɧɫɤɚ
ɪɚɞɧɚ ɫɧɚɝɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɬɟɤɫɬɢɥɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɇɚɪɨɞɧɚ ɪɚɞɢɧɨɫɬ ʁɟ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢʁɚ
ɠɢɬɟʂɚ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɫɪɟɞɢɧɚ ɤɨʁɢ ɭ ɬɚɤɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ ɭɥɚɠɭ ɫɜɨʁɟ ɜɪɟɦɟ ɭɦɟɲɧɨɫɬ ɢ
ɫɦɢɫɚɨɡɚɥɟɩɨ

ɂɚɤɨ ɫɟ ɫɤɨɪɨ ɫɜɚɤɨ ɫɟɥɨ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɦɨɠɟ ɩɨɯɜɚɥɢɬɢ ɧɟɤɢɦ ɫɜɨʁɢɦ ɬɢɩɢɱɧɢɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɨɦ ɤɨʁɢ ɧɚɫɬɚʁɟ ɤɚɨ ɞɟɥɨ ɜɪɟɞɧɢɯ ɪɭɤɭ ɦɟɲɬɚɧɚ ɩɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɫɟ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɛɚɜɢ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɪɚɞɢɧɨɲʄɭ
ɩɨɞɚɰɢ ɫɭ ɫɚɤɪɢɜɟɧɢ ʁɟɪ ʁɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ  ɢɥɢ ɦɚʃɟ ɨɞ  ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ  ɍ ɫɤɥɨɩɭ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ ɨɜɨʁ ɫɮɟɪɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɩɨɧɭɞɟ ɫɟ ɦɨɪɚ ɩɨɫɜɟɬɢɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ
ɩɚɠʃɚ Ɉɧɨ ɲɬɨ ɱɢɧɢ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟɫɬɟ ɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɱɢɬɚɜɨɝ Ƚɪɚɞɚ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɟɥɭ ɩɨɫɬɨʁɟ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɠɟɧɚ ɤɨʁɚ ɱɭɜɚʁɭ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ ɧɚɪɨɞɧɟ
ɪɚɞɢɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɭɱɧɨɝ ɪɚɞɚ ɩɥɟɬɟʃɟ ɤɨɪɩɢ ɜɟɡɟʃɟ ɢ ɩɥɟɬɟʃɟ ɢɡɪɚɞɚ ɫɭɜɟɧɢɪɚ
ɢɝɪɚɱɚɤɚ ɢ ɞɪ  ɤɚɨ ɢ ɩɪɚɜʂɟʃɚ ɯɪɚɧɟ ɩɨ ɞɨɦɚʄɨʁ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨʁ ɪɟɰɟɩɬɭɪɢ ɍ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɫɟ ʁɨɲ ɭɜɟɤ ɧɟɝɭʁɟ ɬɤɚʃɟ ɩɥɟɬɟʃɟ ɜɟɡ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɬɟɤɫɬɢɥɧɢɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚɭɩɪɚɜɨɤɪɨɡɪɚɞɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɠɟɧɚ
ɋɥɢɤɚ  Ȼɭɪɚɞ ɡɚ ɜɢɧɨ ɢ ɪɚɤɢʁɭ ɩɪɚɜʂɟɧɚ
ɧɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɚɧɧɚɱɢɧ

ɋɬɚɪɢ ɡɚɧɚɬɢ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɡɚɧɚɬɢ
ɫɭ ɨɞɪɚɡ ɩɪɢɥɢɤɚ ɢ ɜɢɲɟɜɟɤɨɜɧɟ
ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɫɟɥɭ ɢ
ɝɪɚɞɭ Ⱦɚɧɚɫ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɢɲɱɟɡɚɜɚʁɭ ɡɛɨɝ
ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɬɪɠɢɲɬɚ ɢ ɬɪɚɠʃɟ ɡɚ
ɬɚɤɜɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚ ɋɬɚɪɢ ɡɚɧɚɬɢ
ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɭ ɢɡɪɚɞɭ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ʁɟɥɚ ɢ ɝɪɚɞɢɬɟʂɫɤɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɜɟɥɢɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɡɚ
ɨɱɭɜɚʃɟ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟ ɛɚɲɬɢɧɟ ɢ

ɪɚɡɜɨʁ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ ɩɨɧɭɞɟ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɂɡɜɨɪKWWSNDFDUREDFYDUFRP
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɌɈ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ ɡɚɜɨɞɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢɢɡɜɟɲɬɚʁɚɊɚɞɧɢɯɝɪɭɩɚɡɚɪɭɪɚɥɧɭɟɤɨɧɨɦɢʁɭɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭȽɪɚɞɚ
ɫɬɚɪɢɦ ɡɚɧɚɬɢɦɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ɞɟɫɟɬɚɤ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚ ɚ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɢ ɫɭ ɛɚɱɜɚɪɫɤɢ ɤɚɱɚɪɫɤɢ ɩɢɧɬɚɪɫɤɢ ɨɩɚɧɱɚɪɫɤɢ
ɤɨɜɚɱɤɢɢɫɚɪɚɱɤɢɡɚɧɚɬɚɢɦɚɢɨɧɢɯɤɨʁɢɫɟɛɚɜɟɩɥɟɬɟʃɟɦɪɢɛɚɪɫɤɢɯɦɪɟɠɚ

ɂɡɪɚɞɨɦ ɛɭɪɚɞɢ ɢ ɤɚɰɚ ɡɚ ɜɢɧɨ ɢ ɪɚɤɢʁɭ ɋɥɢɤɚ    ɛɚɜɟ ɫɟ ɞɜɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɢɡ Ɇɚɥɟ
.ɪɫɧɟɢɋɤɨɛɚʂɚ ɨɩɚɧɱɚɪɫɤɢɦɡɚɧɚɬɨɦɬɚɤɨɻɟɫɟɨɡɛɢʂɧɢʁɟɛɚɜɟɞɜɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɭ
Ʌɭɝɚɜɱɢɧɢ ɢ ɋɚɪɚɨɪɰɢɦɚ  ɦɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɡɚɧɚɬɥɢʁɚ ɫɚ ɦɚʃɢɦ ɨɛɢɦɨɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɍɨɤɜɢɪɭɤɚɦɩɚʃɟÄɋɪɛɢʁɚɆɨʁɚɡɟɦʂɚɆɨʁɟɩɭɬɨɜɚʃɟ³ɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɫɟ
ɨɞɪɠɚɜɚɢɋɚʁɚɦɫɬɚɪɢɯɡɚɧɚɬɚɭɤɨɦɭɱɟɫɬɜɭʁɭɡɚɧɚɬɥɢʁɟɢɡɫɜɢɯɤɪɚʁɟɜɚɋɪɛɢʁɟ

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɞɨɛɢʁɟɧɢɦ ɭ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦ ɡɚɜɨɞɭ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɩɨɦɟɧɢɤɚ ɤɭɥɭɬɭɪɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɨɛɥɚɫɬɫɬɚɪɢɯɡɚɧɚɬɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɤɚɨɢɧɚɧɢɜɨɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ
ɛɪɨʁɧɢɩɪɨɛɥɟɦɢ
x ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦɧɢʁɟɩɪɟɰɢɡɧɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɲɬɚɫɟɦɨɠɟɬɚɱɧɨ
ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɫɬɚɪɢɦ ɡɚɧɚɬɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɱɢɬɚɜ ɧɢɡ ɧɨɜɢʁɢɯ ɡɚɧɚɬɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɜɪɟɦɟ
ɩɪɟɝɚɡɢɥɨ ɩɚɫɟɜɟʄɢɨɧɢɦɨɝɭɫɦɚɬɪɚɬɢɫɬɚɪɢɦɡɚɧɚɬɢɦɚ 
 ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɟʄɢɧɚ ʂɭɞɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ ɫɬɚɪɢɦ ɡɚɧɚɬɢɦɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɪɚɞɟɭɡɨɧɢÄɫɢɜɟ³ɟɤɨɧɨɦɢʁɟɢɧɢʁɟɜɨʂɧɚɞɚɫɟɪɟɝɢɫɬɪɭʁɟɢɡɫɬɪɚɯɚ
ɨɞɩɨɪɟɡɚɢɞɪɭɝɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚ 
 ɩɪɨɛɥɟɦɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɥɢɤɨɫɟɧɟɤɢɡɚɧɚɬɥɢʁɚɭɩɪɚɤɫɢɢɡɜɨɪɧɨɛɚɜɢɫɜɨʁɢɦ
ɡɚɧɚɬɨɦɚɭɤɨʁɨʁɦɟɪɢʁɟɩɪɢɧɭɻɟɧɬɪɠɢɲɧɨɦɥɨɝɢɤɨɦɤɨʁɚɢɯʁɟɢɞɨɜɟɥɚɧɚ
ɢɜɢɰɭ ɨɩɫɬɚɧɤɚ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɧɨɜɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɟ ɭɜɨɞɢ ɦɚɲɢɧɫɤɭ ɭɦɟɫɬɧɨ ɪɭɱɧɟ
ɨɛɪɚɞɟɩɪɚɜɢɧɨɜɟɜɪɫɬɟɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɬɞ 
 ɩɪɨɛɥɟɦɩɥɚɫɦɚɧɚ

ȺɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɲɭɦɚɪɫɬɜɭɢɨɛɪɚɞDɞɪɜɟɬɚ

ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɧɢɜɨ ɧɚɫɟʂɚ  ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɫɭ
ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɚ  ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɜɟ ɨɛɪɚɞɨɦ ɞɪɜɟɬɚ ɤɚɨ ɞɪɭɝɨɦ
ɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɧɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɲʄɭ ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɢɫɤɨ ɭɱɟɲʄɟ ɲɭɦɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ  ɭɤɭɩɧɨ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɦ ɡɟɦʂɢɲɬɭ ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢɂɩɚɤɧɚɨɫɧɨɜɭɩɨɞɚɬɚɤɚɞɨɛɢʁɟɧɢɯɨɞȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɫɭ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɟ ɞɜɟ ɫɬɭɝɚɪɟ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ʁɟɞɧɚ ɧɚɥɚɡɢ ɭ ɆɁ ȼɪɚɧɨɜɨ
ɫɬɪɭɝɚɪɚ Äȼɚɫɤɨ³  ɢ ɞɪɭɝɚ ɭ ɆɁ Ɋɚɞɢɧɚɰ ɫɬɪɭɝɚɪɚ Äɍɪɨɲ³  Ɉɛɟ ɫɬɪɭɝɚɪɟ ɢɦɚʁɭ
ɲɢɪɨɤɭɥɟɩɟɡɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɨɞɞɪɜɟɬɚɫɚɤɨʁɢɦɚɢɡɥɚɡɟɧɚɥɨɤɚɥɧɨɬɪɠɢɲɬɟ

ɍɡɝɨʁɪɢɛɟɡɚɩɪɨɞɚʁɭ

ɉɨɪɟɞ ɛɥɢɡɢɧɟ Ⱦɭɧɚɜɚ ɢ ɩɨɜɨʂɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɡɚ ɪɢɛʃɚɤɟ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɡɝɨʁɟɦɪɢɛɟɩɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɛɚɜɢ
ɫɟɦɚɥɢɛɪɨʁɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɩɨɞɚɰɢɫɭɫɚɤɪɢɜɟɧɢʁɟɪʁɟɭɩɢɬɚʃɭɢɥɢɦɚʃɟɨɞɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ 
Ɉɜɨʁɟɤɚɤɨɫɥɚɛɨɫɬɬɚɤɨɭɢɫɬɨɜɪɟɦɟɢɲɚɧɫɚɨɤɨʁɨʁɫɟɭɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢɦɨɪɚɜɨɞɢɬɢɪɚɱɭɧɚ
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɭɜɢɞɚ ɭ ɩɨɞɚɬɚɤɟ ɢɡ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɨɫɬɨʁɚɥɚɫɭɬɪɢɪɢɛʃɚɤɚɢɬɨɭȼɪɛɨɜɰɭɫɚɩɨɜɪɲɢɧɨɦɨɞɯɚȾɪɭɝɨɜɚɰɫɚ

ɈɩɚɧɱɚɪɫɤɢɡɚɧɚɬɫɜɪɫɬɚɧMHɭɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭɫɬɚɪɢɯɡɚɧɚɬɚɤɨʁɢɫɭɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɩɪɢɜɪɟɞɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɫɬɚɜʂɟɧɢ ɩɨɞ ɡɚɲɬɢɬɭ ɡɚɤɨɧɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭ ɩɨɫɥɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚʁɭ
ɫɬɚɪɢɦ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɦ ɡɚɧɚɬɢɦɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɞɨɦɚʄɟ ɪɚɞɢɧɨɫɬɢ ɧɚɱɢɧɭ ɫɟɪɬɢɮɢɤɨɜɚʃɚ ɢɫɬɢɯ ɢ
ɜɨɻɟʃɭɩɨɫɟɛɧɟɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟɢɡɞɚɬɢɯɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɩɨɜɪɲɢɧɨɦ ɨɞ  ɯɚ ɢ ɭ Ɇɚɥɨʁ Ʉɪɫɧɢ ɫɚ ɩɨɜɪɲɢɧɨɦ ɨɞ  ɯɚ ɍ ɫɚɞɚɲʃɟɦ ɬɪɟɧɭɬɤɭ
ɧɢʁɟɞɚɧɪɢɛʃɚɤɧɢʁɟɭɮɭɧɤɰɢʁɢ

ɋɜɢ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɭɤɚɡɭʁɭ ɞɚ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ
ɜɢɞɭ ɜɟɥɢɤɭɫɢɪɨɜɢɧɫɤɭɛɚɡɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɜɨʄɚɢɩɨɜɪʄɚ ɢɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɟɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚ

Ȼɪɨʁɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʁɭ ɪɚɡɜɨʁ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɪɭɪɚɥɧɟ
ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɟɤɨɧɨɦɢʁɟ
x ɍɥɚɝɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɭ ɨɜɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ ɩɪɟɪɚɞɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɡɚɯɬɟɜɚɡɧɚɱɚʁɧɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭ
ɮɢɡɢɱɤɭ ɢɦɨɜɢɧɭ ɡɚ ɩɪɟɪɚɞɭ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɤɚɨ ɢ ɡɚ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭɫɢɫɬɟɦɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢɤɜɚɥɢɬɟɬɚɯɪɚɧɟ Ɍɚɤɨɻɟ
ɜɟɥɢɤɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɬɪɟɛɧɚɫɭɢɡɚɪɚɡɜɨʁɪɭɪɚɥɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɫɦɟɲɬɚʁɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɫɚɞɪɠɚʁɧɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ
ɭɫɥɭɝɟɢɫɯɪɚɧɟɬɭɪɢɫɬɚɢɫɥ 
x ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɫɭ ɜɟɨɦɚ ɧɢɫɤɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɧɟɩɨɜɨʂɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɟɤɫɬɟɪɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ ɮɢɧɚɫɢɪɚʃɚ ɛɚɧɤɚɪɫɤɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢɦɚʁɭ ɜɢɫɨɤɭ ɤɚɦɚɬɧɭ ɫɬɨɩɭ ɧɟɩɨɜɨʂɧɟ
ɭɫɥɨɜɟɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚɧɟɩɨɜɨʂɧɟɪɨɤɨɜɟɨɬɩɥɚɬɟɢɫɥ 
x ȳɨɲɭɜɟɤʁɟɧɟɞɨɜɨʂɧɨɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɨɩɨɫɥɨɜɧɨɨɤɪɭɠɟʃɟɚɦɛɢʁɟɧɬɡɚɩɨɫɥɨɜɚʃɟ
ɪɟɚɥɧɨɝɫɟɤɬɨɪɚɩɨɫɟɛɧɨɫɟɤɬɨɪɚɆɋɉɢɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚɧɟɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɚɩɨɪɟɫɤɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɜɢɫɨɤɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ
ɬɚɤɫɟɧɚɤɧɚɞɟɢɞɪɭɝɢɬɪɨɲɤɨɜɢɧɚɫɟɤɬɨɪɭɆɋɉɉ
x Ƚɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɬɪɠɢɲɬɚ ɢ ɪɚɫɬɭʄɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɬɪɠɢɲɬɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɦɚɥɨɩɪɨɞɚʁɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɯɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɢɪɚɡɜɨʁɦɭɥɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɢʁɚɫɚɫɧɚɠɧɢɦɛɪɟɧɞɨɜɢɦɚɦɚɪɤɚɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɚ 
x ɋɜɟ ɜɟʄɢ ɡɚɯɬɟɜɢ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɛɪɟɧɞɚ ɨɡɧɚɤɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɢ ɫɜɟ ɨɲɬɪɢʁɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɯɪɚɧɟ ɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚɧɚɫɜɟɬɫɤɨɦɬɪɠɢɲɬɭ
x ɄɨɨɩɟɪɚɰɢʁɚÄɦɚɥɢɯ³ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɢʃɢɯɨɜɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚʁɟɧɚɧɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟɦ
ɧɢɜɨɭ ɤɚɨ ɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɦɚ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɭ
x ɇɟɞɨɜɨʂɧɨɟɮɢɤɚɫɚɧɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɨɫɭɞɫɤɢɨɤɜɢɪ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɬɪɝɨɜɢɧɫɤɢɯɫɭɞɨɜɚ
ɫɥɚɛɚɡɚɲɬɢɬɚɜɥɚɫɧɢɱɤɢɯɩɪɚɜɚɧɟɩɪɢɦɟʃɢɜɚʃɟɡɚɤɨɧɚɭɩɪɚɤɫɢ 











 ɇɚɜɟɞɟɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɦɚʃɭʁɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɢ ɞɭɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚ ɢ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʁɭɧɨɜɟɢɧɟɜɟɫɬɢɰɢʁɟɚɱɟɫɬɨɩɨɫɥɨɜɚʃɟɭɫɦɟɪɚɜɚʁɭɭɡɨɧɭÄɫɢɜɟ³ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ

ȼɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɚɦɪɟɠɚɢɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚ

ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢɦɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɭ ɜɨɞɨɜɨɞɧɭ ɦɪɟɠɭ ɭ
ɞɭɠɢɧɢɨɞɤɦɭɝɪɚɞɭɢɧɚɫɟʂɟɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚɧɚɤɨʁɭʁɟɩɪɢɤʂɭɱɟɧɨɭɤɭɩɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɩɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬ Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɚɦɪɟɠɚʁɟɭɞɭɠɢɧɢɨɞɤɦɢɧɚʃɭ
ʁɟ ɩɪɢɤʂɭɱɟɧɨ ɭɤɭɩɧɨ  ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɩɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬ   ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚʁɟɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢȳɄɉÄȼɨɞɨɜɨɞ³ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ Ɉɫɧɢɜɚɱ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ʁɟ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɚ ɜɥɚɫɧɢɤ ɢɦɨɜɢɧɟ ɤɨʁɭ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ʁɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ
ɋɪɛɢʁɚ Ɉɫɧɨɜɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɜɨɞɟ ɡɚ ɩɢʄɟ
ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɜɨɞɟ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚɨɞɪɠɚɜɚʃɟɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚɢɜɨɞɨɦɟɪɚɨɞɪɠɚɜɚʃɟɝɪɚɞɫɤɨɝɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɢ ɨɞɜɨɻɟʃɚ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɤɚɨ ɢ
ɩɨɫɥɨɜɢɪɚɡɜɨʁɚɢɩɪɭɠɚʃɟɨɫɬɚɥɢɯɭɫɥɭɝɚɭɨɤɜɢɪɭɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

Ƚɪɚɞɫɤɢ ɜɨɞɨɜɨɞ ɱɢɧɟ ɫɥɟɞɟʄɢ ɨɫɧɨɜɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɚ  ɢɡɜɨɪɢɲɬɟ ɭ ɒɚɥɢɧɰɭ ɫɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɰɟɜɨɜɨɞɨɦɫɢɪɨɜɟɜɨɞɟɛ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟɡɚɩɪɟɪɚɞɭɜɨɞɟ ɉɉȼ ɡɚɫɟɥɚɄɭɥɢɱ
ɢ ɒɚɥɢɧɚɰ ɜ  ɉɉȼ ɭ Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨɦ ɩɨʂɭ ɢ ɫɬɚɪɨ ɢɡɜɨɪɢɲɬɟ ɝ  ɜɢɫɢɧɫɤɢ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢ ɢ
ɩɭɦɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɞ  ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢ ɰɟɜɨɜɨɞɢ ɢ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢ , ɢ ,, ɜɢɫɢɧɫɤɟ ɡɨɧɟ ɻ 
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɚɦɪɟɠɚɢɩɪɢɤʂɭɱɰɢ

ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɨɤɨɥɢɧɟ ɛɚɡɢɪɚɧɨ ʁɟ ɧɚ ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɭ
ɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚɪɟɰɟɧɬɧɢɯɩɟɫɤɨɜɢɬɨɲʂɭɧɤɨɜɢɬɢɯɫɟɞɢɦɟɧɚɬɚɧɚɒɚɥɢɧɚɱɤɨɦɢɡɜɨɪɭ
ɂɡɜɨɪɢɲɬɟ ɭ ɒɚɥɢɧɰɭ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɨɞ  ɛɭɧɚɪɚ ɭɤɭɩɧɨɝ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɨɤɨ  OV ɫɚ
ɜɨɞɨɬɨɪʃɟɦɢɫɢɫɬɟɦɨɦɡɚɧɚɩɚʁɚʃɟɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦɟɧɟɪɝɢʁɨɦɢɰɟɜɨɜɨɞɢɦɚ ɂɡɝɪɚɞʃɨɦɢ
ɩɭɲɬɚʃɟɦ ɭ ɪɚɞ ɬɪɢ ɧɨɜɚ ɛɭɧɚɪɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ  OV  ɝɨɞɢɧɟ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧ ʁɟ
ɜɨɞɨɡɚɯɜɚɬɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɍ ɨɤɜɢɪɭ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɞɪɭɝɟ ɮɚɡɟ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɇɟɦɚɱɤɨɦ ɪɚɡɜɨʁɧɨɦ ɛɚɧɤɨɦ ɄɎ:    ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝ
ɰɟɜɨɜɨɞɚɩɢʁɚʄɟɜɨɞɟɨɞɮɚɛɪɢɤɟɭɒɚɥɢɧɰɭɞɨɛɪɞɚɋɟɝɞɚɭɊɚɞɢɧɰɭɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚOV
ɩɪɨʁɟɤɚɬɉɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟɢɢɡɝɪɚɞʃɚɮɚɛɪɢɤɟɜɨɞɟɡɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɫɟɥɚɦɨɪɚɜɫɤɨɝɩɪɚɜɰɚ 
ɬɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɢɡɝɪɚɻɟɧɚɫɭʁɨɲɱɟɬɢɪɢɛɭɧɚɪɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɨɤɨOVɁɚɜɪɲɟɬɤɨɦ
ɨɜɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚɱɟɬɢɪɢɜɟɥɢɤɟɫɟɨɫɤɟɦɟɫɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɊɚɞɢɧɚɰɊɚʂɚȼɪɚɧɨɜɨɢɅɢɩɟ ɫɭ
ɩɪɢɤʂɭɱɟɧɟ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢ ɜɨɞɨɜɨɞɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɂɡɜɨɪɢɲɬɟ Äɒɚɥɢɧɚɰ´ ʁɟ ɜɪɥɨ ɛɨɝɚɬɨ ɜɨɞɨɦ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɤɨʁɢɭɡɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɬɪɟɬɦɚɧɞɚʁɟɜɨɞɭɡɚɩɢʄɟɜɢɫɨɤɨɝɤɜɚɥɢɬɟɬɚɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤʁɟ
ɲɬɨɡɟɦʂɢɲɬɟɭɡɨɧɢɭɠɟɡɚɲɬɢɬɟɢɡɜɨɪɢɲɬɚɧɢʁɟɢɡɭɡɟɬɨɨɞɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɭ
ɰɢʂɭ ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ Ɉɞ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɭ ɒɚɥɢɧɰɭ ɞɨ ɉɉȼ ɭ
Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨɦ ɩɨʂɭ ɫɢɪɨɜɚ ɜɨɞɚ ɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭʁɟ ɰɟɜɨɜɨɞɨɦ   Ɂɛɨɝ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚ
ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɝɰɟɜɨɜɨɞɚɫɜɚɤɚɯɚɜɚɪɢʁɚɧɚɨɜɨɦɰɟɜɨɜɨɞɭɭɝɪɨɠɚɜɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɝɪɚɞɚɜɨɞɨɦ


ɍɝɨɞɢɧɢɡɚɜɪɲɟɧɚʁɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɞɨɝɪɚɞʃɚɉɉȼɡɚɫɟɥɚɄɭɥɢɱɢɒɚɥɢɧɚɰ
ɂɡɝɪɚɞʃɨɦ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɜɨɪɟɧɢ ɫɭ ɭɫɥɨɜɢ ɞɚ ɫɟ
ɦɟɲɬɚɧɢ ɩɪɢɤʂɭɱɟ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢ ɜɨɞɨɜɨɞ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɍɯɨɞɚɜɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɩɪɟɪɚɞɭ
ɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚɭɄɭɥɢɱɭɨɱɟɤɭʁɟɫɟɩɨɱɟɬɤɨɦɝɨɞɢɧɟ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɉɨɫɬɪɨʁɟʃɟɡɚɩɪɟɪɚɞɭɜɨɞɟ ɉɉȼ ɭȽɨɞɨɦɢɧɫɤɨɦɩɨʂɭɢɫɬɚɪɨɢɡɜɨɪɢɲɬɟ ɚɟɪɚɬɨɪɫɚ
ɪɟɬɟɧɡɢʁɨɦ ɮɢɥɬɟɪɢ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɫɚ ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɲɢɧɫɤɨɦ ɨɩɪɟɦɨɦ ɢ ɨɩɪɟɦɨɦ ɡɚ
ɯɥɨɪɢɫɚʃɟ MHɤɚɩɚɰɢɬɟɬDOVɉɨɫɥɟɞʃɢɯɝɨɞɢɧɚʁɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɨɢɞɨɝɪɚɻɢɜɚɧɨɬɚɤɨ
ɞɚʁɟɩɨɭɡɞɚɧɨɢɞɚʁɟɜɨɞɭɫɬɚɛɢɥɧɨɝɤɜɚɥɢɬɟɬɚɉɨɬɪɟɛɧɨʁɟɢɡɜɪɲɢɬɢɫɚɧɚɰɢʁɭɚɟɪɚɬɨɪɫɤɟ
ɡɝɪɚɞɟ ɢ ɰɟɜɧɢɯ ɝɚɥɟɪɢʁɚ ɍ ɬɨɤɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɭɲɬɟɧɨ ʁɟ ɭ ɪɚɞ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟ ɡɚ ɩɪɟɪɚɞɭ
ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɉɉɈȼ  ɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɢ Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨ ɩɨʂɟ ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɪɚɞɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɚɡɚɩɪɚʄɟʃɟɤɜɚɥɢɬɟɬɚɜɨɞɟɩɨɫɜɢɦɮɚɡɚɦɚɩɪɟɪɚɞɟɍɬɨɤɭɫɭɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɢɛɚɜʂɚʃɭ ɞɨɡɜɨɥɚ ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɱɢʁɟ ɛɢ ɞɨɛɢʁɚʃɟ ɨɦɨɝɭʄɢɥɨ
ɪɟɚɤɬɢɜɚɰɢʁɭɫɚɛɢɪɧɨɝɛɭɧɚɪɚȻɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɢɛɥɢɠɧɨOV

Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɧɢ ɰɟɜɨɜɨɞ ɢ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɢ , ɢ ,, ɜɢɫɢɧɫɤɟ ɡɨɧɟ ɉɪɜɚ ɜɢɫɢɧɫɤɚ ɡɨɧɚ ʁɟ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɤɨɬɨɦ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ ɧɚ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟɜɨɦ ɛɪɞɭ ɱɢʁɚ ʁɟ ɭɤɭɩɧɚ ɡɚɩɪɟɦɢɧɚ  P
ɉɨɫɬɨʁɟ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɰɟɜɨɜɨɞɚ   ɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɚ ɩɪɫɬɟɧɚɫɬɚ ɜɟɡɚ ɉɪɨɩɭɫɧɚ ɦɨʄ
ɰɟɜɨɜɨɞɚ ʁɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɚ Ⱦɪɭɝɚ ɜɢɫɢɧɫɤɚ ɡɨɧɚ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɤɨɬɨɦ ɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚ ɧɚ
ɐɚɪɢɧɢ ɱɢʁɚ ʁɟɭɤɭɩɧɚɡɚɩɪɟɦɢɧɚ P Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɰɟɜɨɜɨɞ ɡɚ ,, ɜɢɫɢɧɫɤɭ ɡɨɧɭʁɟ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɟ ɩɪɨɩɭɫɧɟ ɦɨʄɢ ɡɛɨɝ ɪɟɞɭɤɰɢʁɟ   PP ɨɞ ɑɚɩɚʁɟɜɟ ɭɥɢɰɟ ɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʁɭʄɢ ʁɟ ɮɚɤɬɨɪ ɡɚ ɩɨɬɢɫɤɢɜɚʃɟ ɜɟʄɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɜɨɞɟ ɭ ɨɜɭ ɡɨɧɭ ɇɟ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɞɢɪɟɤɬɧɚɩɚɪɚɥɟɥɧɚɰɟɜɧɚɜɟɡɚɢɡɦɟɻɭɉɉȼɢɪɟɡɟɪɜɨɚɪɚɐɚɪɢɧɚɩɚɛɢɯɚɜɚɪɢʁɚɧɚɨɜɨɦ
ɰɟɜɨɜɨɞɭɭɝɪɨɡɢɥɚɧɨɪɦɚɥɧɨɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɨɜɟɡɨɧɟ

ȾɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɚɦɪɟɠɚʁɟɞɭɠɢɧɟɨɤɨɤɦȽɪɚɻɟɧɚʁɟɨɞɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɤɨʁɢ
ɫɭ ɫɟ ɦɨɝɥɢ ɧɚʄɢ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɛɪɨʁɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɋɂɁɨɜɚ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɟ ɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɆɁ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢɬɞ  ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɛɟɡ ɨɞɨɛɪɟʃɚ ɡɚ ɝɪɚɞʃɭ ɢ ɩɨɬɩɭɧɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɇɟɩɪɨɩɢɫɧɨ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɚ ɦɪɟɠɚ  ʁɟ ɜɪɥɨ ɱɟɫɬɨ ɪɚɡɥɨɝ ɥɨɲɟɝ
ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɢ , ɢ ,, ɜɢɫɢɧɫɤɟ ɡɨɧɟ ȼɨɞɨɜɨɞ ɨɞɪɠɚɜɚ
ɭɤɭɩɧɨ ɨɤɨ  ɜɨɞɨɦɟɪɚ ɉɪɨɛɥɟɦ ʁɟ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ
ɫɚɞɚɲʃɢɦ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɲɚɯɬɟ ɡɚɤʂɭɱɚɧɢ ɜɨɞɨɦɟɪɢ ɭ ɩɨɞɪɭɦɢɦɚ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɢ  ɨɛʁɟɤɬɢ ɧɚ ɜɨɞɨɦɟɪɧɢɦ ɲɚɯɬɚɦɚ ɢɬɞ  ɉɨɫɬɨʁɢ ɢ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɧɟɥɟɝɚɥɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɩɪɨɰɟʃɭʁɟɫɟɨɤɨ ɚʃɢɯɨɜɚɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢʁɚʁɟɫɩɨɪɚɢɤɨɦɩɥɢɤɨɜɚɧɚɇɨɜɨɦ
Ƚɪɚɞɫɤɨɦɨɞɥɭɤɨɦɨɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɭɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜɢʄɟɫɟɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɚɩɨɬɪɨɲɚɱɚɢɨɱɟɤɭʁɟ
ɫɟ ɫɦɚʃɟʃɟ ɛɪɨʁɚ ɧɟɥɟɝɚɥɧɢɯ ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɭ ɨɧɢɯ ɤɨʁɢ ɡɛɨɝ
ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɧɢɫɭ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɫɟ ɪɟɝɢɫɬɪɭʁɭ ɉɪɨɝɪɚɦ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɜɨɞɨɜɨɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɡɚɝɨɞɢɧɭ 

Ʉɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨɝ ɪɟɲɟʃɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɧɚɫɟʂɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɭ ɢɫɬɪɚɠɟɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɰɟʃɟɧɨʁ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɫɬɢ ɜɨɞɟ ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ
ɒɚɥɢɧɚɰɋɬɪɭɱɧɟɫɥɭɠɛɟȽɪɚɞɚɢȳɄɉɭɫɜɨʁɢɥɢɫɭɝɟɧɟɪɚɥɧɢɤɨɧɰɟɩɬɮɚɡɧɨɝɩɪɨɲɢɪɟʃɚ
ɢɡɜɨɪɢɲɬɚɒɚɥɢɧɚɰɧɚɩɪɨɰɟʃɟɧɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɞɨɤɨOVɫɚɩɪɨʁɟɤɰɢʁɨɦɨɞɝɨɞɢɧɚ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɢɡɜɪɲɟɧɟɩɪɨɫɩɟɤɰɢʁɚɬɟɪɟɧɚɢɚɧɚɥɢɡɟɩɨɫɬɨʁɟʄɟɛɚɡɟɩɨɞɚɬɚɤɚɮɨɪɦɢɪɚɧɚɫɭ
ɬɪɢ ɩɨɫɟɛɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɜɨɞɨɦ ɧɚɫɟʂɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɦ
ɩɪɢɩɚɞɧɨɲʄɭ
 Ƚɪɚɞɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ  ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɫɚ ɩɪɢɤʂɭɱɟɧɢɦ ɫɜɢɦ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ɍɨ ɫɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ȼɨɞɚʃ ȼɭɱɚɤ Ʌɚɧɞɨɥ ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ ɢ
ɍɞɨɜɢɰɟɁɚɧɚɫɟʂɟɒɚɥɢɧɚɰɭɪɚɻɟɧʁɟɧɟɡɚɜɢɫɚɧɫɢɫɬɟɦ ɩɪɟɞɩɭɲɬɚʃɟɦɭɪɚɞ 
ɬɚɤɨɻɟɛɚɡɢɪɚɧɧɚɢɫɬɨɢɦɟɧɨɦɢɡɜɨɪɢɲɬɭɇɚɫɟʂɟɋɟɨɧɟɢɦɚɥɨɤɚɥɧɢɜɨɞɨɜɨɞɚ
ɦɨɝɭʄɟʁɟɭɤʂɭɱɟʃɟɭɝɪɚɞɫɤɢɫɢɫɬɟɦ
 Ɇɨɪɚɜɫɤɢɫɢɫɬɟɦɫɚɀɟɥɟɡɚɪɨɦɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢɡɜɨɪɢɲɬɟɨɜɨɝɫɢɫɬɟɦɚʁɟɒɚɥɢɧɚɰ
ɫɚ ɧɨɜɢɦ ɛɭɧɚɪɢɦɚ ɢ ɧɨɜɢɦ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟɦ ɡɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɜɨɞɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɭ
ɢɡɜɨɪɢɲɬɚ ɇɚɫɟʂɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɭ Ʌɢɩɟ Ɋɚɞɢɧɚɰ Ɋɚʂɚ ȼɪɚɧɨɜɨ Ɇɚɥɚ Ʉɪɫɧɚ
ɋɤɨɛɚʂɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚɅɭɝɚɜɱɢɧɚɢɋɚɪɚɨɪɰɢ
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ɒɭɦɚɞɢʁɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ  ɨɛɭɯɜɚɬɚ  ɲɭɦɚɞɢʁɫɤɚ ɧɚɫɟʂɚ ɉɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ
ɞɟɥɚ ɧɚɫɟʂɚ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ Ʉɨɥɚɪɢ ɋɭɜɨɞɨɥ Ȼɢɧɨɜɚɰ Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ Ɇɚɥɨ
Ɉɪɚɲʁɟ ɢ Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ  ɚ ɞɟɥɚ ɧɚ ɦɨɪɚɜɫɤɢ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ȼɪɛɨɜɚɰ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ
Ʌɭʃɟɜɚɰ ɢȾɨɛɪɢ Ⱦɨ  ɉɪɟɞɯɨɞɧɚ ɫɬɭɞɢʁɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢɫɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɫɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟɦ ÄɆɉ
ȼɟɥɢɤɚɆɨɪɚɜɚ³Ȼɟɨɝɪɚɞ 


ɒɬɨɫɟɬɢɱɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟɦɪɟɠɟɭɝɪɚɞɫɤɨɦɧɚɫɟʂɭɩɨɫɬɨʁɟɞɜɚɬɢɩɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ
ɦɪɟɠɟ ɫɟɩɚɪɚɰɢɨɧɢ ɢ ɨɩɲɬɢ ɤɨɞ ɤɨɝɚ ɧɢɫɭ ɪɚɡɞɜɨʁɟɧɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɟ ɢ ɮɟɤɚɥɧɟ ɜɨɞɟ Ɂɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɢ ɢɥɢ ɞɨʃɢ ɞɟɨ ɝɪɚɞɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɚɧ ʁɟ ɨɩɲɬɢ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʁɭ ɭ ʁɟɞɚɧ ɤɨɥɟɤɬɨɪ ɢ ɩɪɟɤɨ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ³ȳɟɡɚɜɚ´ ɨɞɜɨɞɟ ɭ Ⱦɭɧɚɜ ɍ ɝɨɪʃɟɦ
ɞɟɥɭ ɝɪɚɞɚ ɭɪɚɻɟɧɚ ʁɟ ɦɟɲɨɜɢɬɚ ɦɪɟɠɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ʁɟɞɧɢɦ ɞɟɥɨɦ ɫɟɩɚɪɚɰɢɨɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɍ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ ɞɨɫɩɟɜɚ ɫɜɟ ɬʁ ɧɟ ɩɨɲɬɭʁɭ ɫɟ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɢɫɩɭɲɬɚʃɟ
ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɭ ɝɪɚɞɫɤɭ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɋɜɟ ɨɬɩɚɞɧɟ ɜɨɞɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɚɤɭɩʂɚʁɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ
ɝɪɚɞɫɤɢɦɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɦɫɢɫɬɟɦɢɦɚɨɞɜɨɞɟɫɟɛɟɡɛɢɥɨɤɚɤɜɨɝɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɚ
ɞɨɪɟɤɟȾɭɧɚɜɚɤɚɨɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɚɄɨɞɨɫɬɚɥɢɯɧɚɫɟʂɟɧɢɯɦɟɫɬɚ ɪɭɪɚɥɧɚɢɩɟɪɢɭɪɛɚɧɚ
ɧɚɫɟʂɚ  ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɧɢɤɚɤɜɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɍɚɤɜɚ
ɩɪɚɤɫɚ ʁɟ ɧɟɨɞɪɠɢɜɚ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɭɫɥɟɞ ɭɩɭɲɬɚʃɚ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɟ
ɩɪɟɥɢɜɧɟ ɢ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɧɟ ɫɟɩɬɢɱɤɟ ʁɚɦɟ ɧɚɩɭɲɬɟɧɟ ɤɨɩɚɧɟ ɛɭɧɚɪɟ ɢɢɥɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɭ
ɨɤɨɥɧɟɜɨɞɨɬɨɤɟɞɨɥɚɡɢɞɨɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨɝɡɚɝɚɻɟʃɚɢɞɟɝɪɚɞɚɰɢʁɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ

ɋɚɦɨ ɞɟɫɟɬɚɤ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɜɪɲɢ ɮɢɡɢɱɤɨɯɟɦɢʁɫɤɭ ɢ
ɛɚɤɬɟɪɢɨɥɨɲɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɫɜɨʁɢɯ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɬɨ ɧɟɪɟɞɨɜɧɨ Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄ ɢ
Ɇɢɥɚɞɢɧɨɜɢʄ   Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɢ ɡɚɝɚɻɟɧɟ ɜɨɞɟ ɢɡ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɡɨɧɟ ɨɞɜɨɞɟ ɫɟ ɭ
ȾɭɧɚɜɢɡÄɀɟɥɟɡɚɪɟ³ɭɪɟɤɭɊɚʂɭɚɤɨɥɟɤɬɨɪɢɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚɩɨɫɬɚɥɢɫɭɢȳɟɡɚɜɚɄɨʃɫɤɚ
ɪɟɤɚ ɉɟɬɪɢʁɟɜɫɤɢ ɢ ȼɭɱɚɱɤɢ ɩɨɬɨɤ ȳɟɞɢɧɨ Äɀɟɥɟɡɚɪɚ³  ɢɦɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟ ɡɚ
ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟɜɨɞɚɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚ

Ʉɚɨ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɜɨɞɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɢɝɪɚɞɫɤɨɝɭɪɟɻɚʁɚɡɚɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚ

Ɉɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɢɡɚɲɬɢɬɚɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

Ʉɚɧɚɥɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ʁɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɧɚ ɤɨɦɚɫɢɪɚɧɨɦ ɞɟɥɭ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɄɈ ɋɚɪɚɨɪɰɢ ɄɈ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ ɄɈ Ʌɢɩɟ ɢ ɞɟɥɨɦ ɄɈ
Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ  ɦɟɻɭɬɢɦ ɡɛɨɝ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɢɫɬɟ ʁɟ ɨɬɟɠɚɧɨ
Ɉɜɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ʁɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɢɡɪɚɠɟɧ ɭ ɩɟɪɢɨɞɢɦɚ ɜɢɫɨɤɨɝ ɧɢɜɨɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɜɟɥɢɤɟ
ɤɨɥɢɱɢɧɟɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɩɚɞɚɜɢɧɚɬɚɤɨɞɚɫɭɜɟɥɢɤɟɩɨɜɪɲɢɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɭ ɬɢɦ ɩɟɪɢɨɞɢɦɚ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɟ ɇɢɡɜɨɞɧɨ ɩɨɪɟɞ ɤɨɪɢɬɚ ɪɟɤɟ ȳɟɡɚɜɟ ɢ Ɇɨɪɚɜɟ ɩɨɲɬɨ ʁɟ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɤɚɧɚɥɡɚɨɬɩɚɞɧɟɜɨɞɟɀɟɥɟɡɚɪɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨɩɪɟɫɟɱɟɧɢɫɭɩɪɢɪɨɞɧɢɬɨɤɨɜɢɜɨɞɚ
Ȼɚɞɪɢɤɟɩɚɭɞɨʃɟɦɬɨɤɭɱɟɫɬɨɧɚɫɬɚʁɭɜɟɥɢɤɟɩɨɩɥɚɜɟʁɟɪɜɢɲɚɤɜɨɞɟɧɟɦɨɠɟɞɚɨɬɢɱɟ
ɩɪɟɤɨ ɨɜɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɱɢɦɟ ʁɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ɜɢɲɟ ɨɞ  ɯɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 

ɉɨɞɪɭɱʁɟ ÄȽɨɞɨɦɢɧɫɤɢ ɪɢɬ³ ɩɨɜɪɲɢɧɟ  ɯɚ ɲɬɢɬɢ ɫɟ ɨɞ ɜɟɥɢɤɢɯ ɜɨɞɚ ɪɟɤɟ Ⱦɭɧɚɜ
ɡɚɲɬɢɬɧɢɦɧɚɫɢɩɢɦɚɞɭɠȾɭɧɚɜɚɢɫɬɚɪɨɝɤɨɪɢɬɚȳɟɡɚɜɟɈɞɲɬɟɬɧɨɝɞɟʁɫɬɜɚɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ
ɜɨɞɚɢɜɢɫɨɤɢɯɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚɢɡɚɡɜɚɧɢɯɪɟɠɢɦɨɦɪɚɞɚɏȿÄȭɟɪɞɚɩ³ɩɨɞɪɭɱʁɟɫɟɲɬɢɬɢ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɫɢɫɬɟɦɨɦɡɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɢɞɪɟɧɚɠɧɢɦɫɢɫɬɟɦɨɦɤɨʁɢɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɤɚɧɚɥɫɤɭ
ɦɪɟɠɭ ɫɥɢɜɧɨɝ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɭ ɫɤɥɨɩɭ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ
Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ±Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨɩɨʂɟ³ ɝɥɚɜɧɢɤɚɧɚɥɢɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɨɞɜɨɞɧɢɰɢɢɩɨɞɡɟɦɧɚɰɟɜɧɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɞɪɟɧɚɠɚ  ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɛɭɧɚɪɚ ɢ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɋɢɫɬɟɦ ʁɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧ  ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɢ ɪɟɠɢɦ ɪɚɞɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɫɬɟɩɟɧ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɲɬɨ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɨɩɬɢɦɚɥɧɢ ɧɢɜɨ  P ɢɫɩɨɞ ɧɚʁɧɢɠɟ ɤɨɬɟ ɬɟɪɟɧɚ Ʉɚɧɚɥɫɤɚ ɦɪɟɠɚ ɡɚ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ʁɟ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ  ɯɚ ɨɞ ɱɟɝɚ ʁɟ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ  ɯɚ ɐɟɜɧɚ
ɞɪɟɧɚɠɚʁɟɢɡɝɪɚɻɟɧɚɧɚɯɚɚɥɢɧɢʁɟɭɮɭɧɤɰɢʁɢ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ
 

ɊɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚʁɟɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɛɚɧɤɟɡɚɨɛɧɨɜɭɢɪɚɡɜɨʁɭɨɤɜɢɪɭɉɪɨʁɟɤɬɚ
ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ  
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɥɚɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭɫɢɫɬɟɦɚɡɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɩɪɨɞɭɛʂɟʃɟɤɚɧɚɥɚɢɮɨɪɦɢɪɚʃɟ
ɧɨɜɟɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɟɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɝɪɚɧɢɱɧɢɦɞɟɥɨɜɢɦɚɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭɪɟɦɨɧɬɢ
ɢɧɨɜɢɪɚʃɟ ɨɩɪɟɦɟ ɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɭ ɐɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɉɪɨʁɟɤɬɨɦ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɟ ɐɋ
Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ´ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨʁɟɞɚɫɟɩɨɫɬɨʁɟʄɚɞɜɚɩɭɦɩɧɚɚɝɪɟɝɚɬɚɨɞɩɨ PVɡɚɦɟɧɟɫɚ
ɱɟɬɢɪɢɧɨɜɚɨɞɩɨɦɫɉɥɚɧɢɪɚɧɢɪɚɞɨɜɢɫɭɨɛɭɯɜɚɬɚɥɢɢɫɥɟɞɟʄɟ
x ɩɪɨɞɭɛʂɢɜɚʃɟɤɚɧɚɥɚɞɨɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɢɯɤɨɬɚ
x ɡɚɦɟɧɭ±ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɩɪɨɩɭɫɬɚɧɚɭɤɪɲɬɚʃɭɫɚɥɨɤɚɥɧɢɦɢɫɟɪɜɢɫɧɢɦɩɭɬɟɜɢɦɚ
±ɩɪɢɦɟɧɚ±ɡɚɝɚɬɚɢɨɩɬɨɱɧɢɯɰɟɜɨɜɨɞɚɡɚɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɪɚɞɚɭɫɭɜɨɦ
x ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢʁɭ ɤɨɫɢɧɚ ɤɚɧɚɥɚ ɭ ɡɨɧɚɦɚ ɦɨɫɬɨɜɚ ɩɪɨɩɭɫɬɚ ɢ ɞɟɨɧɢɰɚ ɤɚɧɚɥɚ ɫɚ
ɩɨɜɢɲɟɧɢɦɩɪɢɬɢɫɰɢɦɚɢɡɪɚɞɨɦɝɚɛɢɨɧɫɤɢɯɦɚɞɪɚɰɚɩɨɤɨɫɢɧɚɦɚɤɚɧɚɥɚ
x ɢɡɝɪɚɞʃɭɫɚɦɨɢɡɥɢɜɧɢɯɛɭɧɚɪɚɧɚɭɝɪɨɠɟɧɢɦɞɟɨɧɢɰɚɦɚɤɚɧɚɥɚ
x ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɭɡɨɧɢɭɤɪɲɬɚʃɚɫɚɤɚɧɚɥɫɤɨɦɦɪɟɠɨɦ
x ɯɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɤɨɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟɧɚɩɭɲɬɟɧɨɝɤɨɪɢɬɚɪɟɤɟȳɟɡɚɜɟɫɚɤɚɧɚɥɨɦɅɢɜɚɞɢɰɟ
x ɮɨɪɦɢɪɚʃɟɩɪɨɮɢɥɚɧɨɜɢɯɤɚɧɚɥɚɢɅɨɤɚɥɢɬɟɬÄȻɚɪɟ³
x ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɭɤɚɧɚɥɚ ɊɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚɫɢɫɬɟɦɚɡɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ±
Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨ ɩɨʂɟ³ ɝɥɚɜɧɢ ɢ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢ ɤɚɧɚɥɢ ɭ ɫɥɢɜɭ ɐɋ ³ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ 
 

Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭ Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨɦ ɩɨʂɭ  ɝɥɚɜɧɨɝ ɨɞɜɨɞɧɨɝ ɤɚɧɚɥɚ ɢ
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɟɦɪɟɠɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚʁɟɝɨɞɢɧɟɨɞɫɬɪɚɧɟȳȼɉÄɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ³ɐɟɧɚɪɚɞɨɜɚ
ɢɡɧɨɫɢɥɚ ʁɟ  ɞɢɧɚɪɚ ɉɪɨɝɪɚɦ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ȳȼɉ Äɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ³ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ 
Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɨɦ ɤɚɧɚɥɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɤɚɨ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɦ ɧɢɠɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɧɢɜɨɚ ɭ ɞɨɜɨɞɧɨɦ
ɤɚɧɚɥɭɐɋÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨɨɦɨɝɭʄɟɧɨʁɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɧɢɠɢɯɩɢʁɟɡɨɦɟɬɚɪɫɤɢɯɧɢɜɨɚɧɚɰɟɥɨɦ
ɫɥɢɜɧɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɡɚɦɢɧɢɦɭɦPɱɢɦɟʁɟɨɛɟɡɛɟɻɟɧɡɚɯɬɟɜɚɧɢɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɩɢʁɟɡɨɦɟɬɚɪɫɤɢɯ ɧɢɜɨɚɧɚ ɞɭɛɢɧɢ  P ɨɞɩɨɜɪɲɢɧɟ ɬɟɪɟɧɚ ɡɚ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ
Ⱦɚɧɚɫɤɚɧɚɥɢɡɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɭɧɨɪɦɚɥɧɨ

ɇɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ɉɝɪɚɧɢɱɚɜɚʁɭʄɢ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪ ɡɚ ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ʁɟ ɫɟɡɨɧɫɤɚ
ɩɪɨɦɟɧɚ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɢ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɩɚɞɚɜɢɧɚ ɭ ɬɨɤɭ
ɜɟɝɟɬɚɰɢɨɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ȳɟɞɢɧɢ ɞɭɝɨɪɨɱɧɢ ɜɢɞ ɛɨɪɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɫɭɲɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɭɜɨɻɟʃɟ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɩɪɚɤɫɭ ɤɚɨ ɪɟɞɨɜɧɟ ɢ ɨɛɚɜɟɡɧɟ ɦɟɪɟ ɋɩɨɪɚɞɢɱɧɢ
ɩɨɤɭɲɚʁɢɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɧɚɦɚʃɟɩɨɜɪɲɢɧɟɭɩɪɢɜɚɬɧɨɦɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɞɚɥɢɫɭ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɟɭɜɢɞɭɜɢɫɨɤɢɯɭʁɟɞɧɚɱɟɧɢɯɩɪɢɧɨɫɚɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯɩɥɨɞɨɜɚɡɚɤɨʁɟɧɢʁɟɩɪɨɛɥɟɦ
ɩɥɚɫɦɚɧ ɧɚ ɬɪɠɢɲɬɭ Ɉɜɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɩɪɨɲɢɪɢɬɢ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɟɱɢɬɚɜɨɝɋɦɟɞɟɪɟɜɚɱɢɦɟɫɟɦɨɠɟɭɬɢɰɚɬɢɧɚɩɨɛɨʂɲɚʃɟɟɤɨɧɨɦɫɤɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɭ
ɰɟɥɢɧɢ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɏɢɞɪɨɥɨɲɤɢɭɫɥɨɜɢɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɫɭɭɝɥɚɜɧɨɦɩɨɜɨʂɧɢɫɚɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚɫ
ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɜɨɞɟɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɚɥɢ
ɫɭɞɨɫɚɞɚɫɥɚɛɨɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 

Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɤʃɢɝɚ ,  ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ
ɫɥɟɞɟʄɟ
 Ɂɟɦʂɢɲɬɟ ʁɟ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ  ɝɨɞɢɧɢ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚɥɨ 
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨɲɬɨʁɟʃɢɯɨɜɨɝɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚ  
 Ɉɜɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɫɭɧɚɜɨɞʃɚɜɚɥɚɯɚɨɞɬɨɝɚɨɪɚɧɢɰɟɢɛɚɲɬɟɯɚɜɨʄʃɚɰɢ
ɯɚɜɢɧɨɝɪɚɞɢɯɚ
 ɇɚɜɨɞʃɚɜɚɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɨɪɚɧɢɰɚɢɛɚɲɬɚɩɪɟɦɚɜɪɫɬɚɦɚɭɫɟɜɚɠɢɬɚɢɤɭɤɭɪɭɡɡɚ
ɫɢɥɚɠɭ  ɯɚ ɩɨɜɪʄɟ ɛɨɫɬɚɧ ɢ ʁɚɝɨɞɟ  ɯɚ ɨɫɬɚɥɢ ɭɫɟɜɢ ɧɚ ɨɪɚɧɢɰɚɦɚ ɢ
ɛɚɲɬɚɦɚɯɚ
 ɉɪɨɫɟɱɧɨɧɚɜɨɞʃɚɜɚɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɭɩɪɨɬɟɤɥɟɬɪɢɝɨɞɢɧɟ  ʁɟɯɚ
ɲɬɨʁɟɫɜɟɝɚɄɉɁ ɤɨʁɟɢɡɧɨɫɢɯɚ 
 ɇɚɱɢɧɢ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ ɫɭ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɨ  
ɨɪɨɲɚɜɚʃɟ  ɢɤɚɩɩɨɤɚɩ  
 Ƚɥɚɜɧɢ ɢɡɜɨɪɢ ɜɨɞɟ ɡɚ  ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɫɭ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ ɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ  
ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɟ ɜɨɞɟ ɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ   ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɟ ɜɨɞɟ ɜɚɧ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ  
ɜɨɞɚɢɡɜɨɞɨɜɨɞɚ  ɢɨɫɬɚɥɢɢɡɜɨɪɢɜɨɞɟɡɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ  
 Ɉɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʃɢɯ
 ɦɨɝɭ ɞɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʁɭ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɄɉɁ ɤɨʁɭ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚɬɢʁɟɯɚ

ɁɚɩɨɬɪɟɛɟȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟȽɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɭÄȳɚɪɨɫɥɚɜɑɟɪɧɢ³
Ȼɟɨɝɪɚɞ ɢɡɪɚɞɢɨ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɫɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɫɬɭɞɢʁɨɦ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚɜɨɞɨɦɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɱɟɬɢɪɢɄɈɍɞɨɜɢɰɟɋɟɨɧɟ
ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ ɢ ȼɨɞɚʃ ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ  ɯɚ Äɍɞɨɜɢɱɤɢ ɩɥɚɬɨ³ , ɮɚɡɚ  ɇɚ
ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭ ɜɨʄʃɚɰɢ ɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɭɥɬɭɪɟ ɱɢʁɢ ɩɪɢɧɨɫɢ
ɦɨɝɭ ɞɨɧɟɬɢ ɞɚɥɟɤɨ ɜɟʄɢ ɩɪɢɯɨɞ ɨɞ ɪɚɬɚɪɫɬɜɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨ ɭ ɩɨɦɨɪɚɜɫɤɨɦ ɞɟɥɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɂɧɫɬɢɬɭɬÄȳɚɪɨɫɥɚɜɑɟɪɧɢ³ɢɡɪɚɞɢɨʁɟɢȽɥɚɜɧɢɢɂɞɟʁɧɢɩɪɨʁɟɤɚɬɡɚ,ɮɚɡɭ
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɡɚ ɩɨɦɟɧɭɬɟ ɱɟɬɢɪɢ ɄɈ ɚ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ
ɬɨɤɨɦ   ɨɱɟɤɭʁɟ ɫɟ ɩɨɱɟɬɚɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɜɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ Ɂɚ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ Äɍɞɨɜɢɱɤɢ ɩɥɚɬɨ³ ɮɚɡɚ ,, ɨɱɟɤɭʁɟ ɫɟ ɢɡɪɚɞɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɨɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɬɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟ

ȽɟɧɟɪɚɥɧɢɦɩɪRMHɤɬRɦɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚÄɍɞɨɜɢɱɤɢɩɥɚɬɨ,ɮɚɡɚ³ɫDɝɥHɞDɧHɫɭɯɢɞɪɨɥɨɲɤɟɢ
ɤɥɢɦɚɬɫɤɟ ɨɞɥɢɤɟ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɟ ɬɟɪɟɧɚ ɡɟɦʂɢɲɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ
ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɟɝɚʁɟɧɢɯɤɭɥɬɭɪɚɚɭɡɟɬɟɫɭɭɨɛɡɢɪɢɧɚɜɢɤɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚɌɨɦ
ɩɪɨʁɟɤɬɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɩɪɟɢɫɩɢɬɚɧɟ ɫɭ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɍ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɧɢʁɟ
ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɭɤɪɭɩʃɚɜɚʃɚ ɡɟɦʂɢɲɧɢɯ ɩɨɫɟɞɚ ɨ ɱɟɦɭ ɝɨɜɨɪɢ ɩɨɞɚɬɚɤ ɞɚ ɛɪɨʁ ɩɚɪɰɟɥɚ ɧɚ
ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɢɡɧɨɫɢ ɩɪɟɤɨ  Ɂɛɨɝ ɨɜɨɝɚ ʁɟ ɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɚ ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪɨɦ
ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɟɉɪɨʁɟɤɬɚɧɬɚɛɢɥɨɞɚɭɮɚɡɢɢɡɪɚɞɟȽɟɧɟɪɚɥɧɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚɚɧɚɛɚɡɢɞɨɫɬɭɩɧɢɯ
ɩɨɞɚɬɚɤɚɫɚɝɥɟɞɚɤɨɧɰɢɩɢɪɚʃɟɝɥɚɜɧɨɝɞɨɜɨɞɚɜɨɞɟɡɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɨɛɪɚɞɢɜɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ


 ɉɪɟɦɚ ɩɪɨɰɟɧɢ ɉɋɋɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɭ Ʉɨɥɚɪɢɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɫɟ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ
ɩɪɢɦɟʃɭʁɟɧɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ

ȼɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚʁɟɛɢɥɚɦɢɥɢɨɧɚɞɢɧɚɪɚɨɞɱɟɝɚʁɟȽɪɚɞɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨɫɚɚɆɉɁɀɋɫɚ

 ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚɛɢɥɚʁɟɦɢɥɢɨɧɚɞɢɧɚɪɚɨɞɱɟɝɚʁɟȽɪɚɞɢɫɩɥɚɬɢɨɦɢɥɢɨɧɚɞɢɧɚɪɚɚ
ɨɫɬɚɥɨȳȼɉÄɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ³
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɭɡ ɨɫɜɪɬ ɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɭ
ɬɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ Ɂɚɬɢɦ ʁɟ ɭɫɥɟɞɢɥɨ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɧɚ  ɄɈ ɋɟɨɧɟ ɍɞɨɜɢɰɟ ȼɨɞɚʃ ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ Ʌɚɧɞɨɥ Ʉɨɥɚɪɢ ɢ ȼɭɱɚɤ  ɨɞ
ɩɪɜɨɛɢɬɧɢɯ  ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɭɫɥɟɞɢɥɨ ʁɟ ɡɛɨɝ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ
ɛɥɢɡɢɧɟ ɢ ɫɥɢɱɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɉɪɨɰɟʃɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɫɟɞɚɦ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɄɈ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɤɨ  ɯɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɜɨʄʃɚɰɢɦɚ ɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɢɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɟɫɚɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚɭɨɤɜɢɪɭɉɪɨʁɟɤɬɧɨɝɡɚɞɚɬɤɚ

ɍ Rɤɜɢɪɭ ɉɪɨʁɟɤɬɚ ɩɪɢɤDɡDɧH ɫɭ ɞɜH ɜDɪɢMDɧɬH ɬHɯɧɢɱɤRɝ ɪHɲHʃD 2ɛH ɜDɪɢMDɧɬH
ɩRɞɪDɡɭɦHɜDMɭɧHRɩɯRɞɧRɫɬɩRɞɢɡDʃDɜRɞHɢɡȾɭɧDɜDɤRMHɛɢɫHRɫɬɜDɪɢɥRɩRɦRʄɭɩɭɦɩɢ
ɩRɫɬDɜʂHɧɢɯɭɜRɞRɡDɯɜDɬɭɍȼDɪɢMDɧɬɢ,ɪDɡɦDɬɪDɧDMHɦRɝɭʄɧRɫɬɩɪHɩɭɦɩDɜDʃDɜRɞHɞR
ɰHɧɬɪDɥɧRɝɪHɡHɪɜRDɪɫɤRɝɩɪRɫɬRɪDDɡDɬɢɦɞDʂɚɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚɞRɤRɪɢɫɧɢɤDɍȼDɪɢMDɧɬɢ
,,ɩɪHɞɜɢɻHɧDMHɩRɞHɥDɧDɦDʃHɰHɥɢɧH±ɞHɥRɜHRɞɤRMɢɯɫɜDɤɢɞRɛɢMDɫɜRMɜRɞRɡDɯɜDɬɢ
ɪHɡHɪɜRDɪɫɤɢɩɪRɫɬRɪȼDɪɢMDɧɬD,,RɬɜDɪDɦRɝɭʄɧRɫɬɮDɡɧHɝɪDɞʃHɫɢɫɬHɦDɲɬRɫDɫRɛRɦ
ɩRɜɥDɱɢ ɢ ɧɢɠD ɢɧɢɰɢMDɥɧD ɭɥDɝDʃD ɇDɜHɞHɧD ɱɢʃHɧɢɰD RɩɪHɞHɥɢɥD MH ɩɪRMHɤɬDɧɬH ɞD
ɩɪHɞɥRɠHȼDɪɢMDɧɬɭ,,ɬHɯɧɢɱɤRɝɪHɲHʃDɡDɪDɡɪDɞɭɧDɜɢɲɢɦɮDɡDɦDɩɪRMHɤɬRɜDʃD

ɍɜɨɻɟʃɟ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɩɪɟɦɚ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɦ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɦɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ʁɟ ɭ ɨɛɟ
ɜɚɪɢʁɚɧɬɟɬɟɯɧɢɱɤɨɝɪɟɲɟʃɚɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦɨɜɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚɩɪɢɧɨɫɢɜɨʄɚɛɢɫɟɩɨɜɟʄɚɥɢɡɚ
ɜɢɲɟɨɞ

Ɍɨɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɱɟɥɨ ɫɟ ɫɚ ɢɡɪɚɞɨɦ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚʁɭɠɧɨɝɞɟɥɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚɩɨɜɪɲɢɧɭɨɞ
 ɯɚ  ɡɚ ɄɈ ɝɞɟ ʁɟ ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɜɨʄɚɪɫɬɜɨ ɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɨ Ȼɢɧɨɜɚɰ
Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ ɋɭɜɨɞɨɥ Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ Ɇɚɥɨ Ɉɪɚɲʁɟ ȼɪɛɨɜɚɰ Ʌɭʃɟɜɚɰ ɢ Ɋɚʂɚ ɇɚ ɢɦɟ ɨɜɨɝ
ɩɪɨʁɟɤɬɚʁɟɢɫɩɥɚʄɟɧɨɦɢɥɢɨɧɚɞɢɧɚɪɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ ɢɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɚʁɟɡɚɜɪɲɟɧɚ
 ɝɨɞɢɧɟ  Ⱦɨ ɤɪɚʁɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɨɱɟɤɭʁɟ ɫɟ ɢɡɪɚɞɚ ɞɪɭɝɨɝ ɞɟɥɚ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ

ɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɉɨ ɩɢɬɚʃɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɩɨɜɨʂɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɝɨɬɨɜɨ ɭ ɫɜɢɦ
ɜɢɞɨɜɢɦɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɱɟɦɭ ʁɟ ɜɚɠɚɧ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɰɟɧɬɚɪ
ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪ   ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɧɚ ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɢ
ɩɚɧɟɜɪɨɩɫɤɨɝ ³Ʉɨɪɢɞɨɪɚ ´ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢ ɢ ɞɪɭɦɫɤɢ  ɢ ³Ʉɨɪɢɞɨɪɚ ´ ɪɟɤɚ Ⱦɭɧɚɜ 
ɉɨɫɬɨʁɟʄɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɫɢɫɬɟɦɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɜɟɨɦɚɛɢɬɚɧɫɬɪɚɬɟɲɤɢɟɥɟɦɟɧɬɢɡɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɢɡɚʃɟɝɨɜɨɲɢɪɟɨɤɪɭɠɟʃɟ

Ⱦɪɭɦɫɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɊɁɋ Ɉɩɲɬɢɧɟ ɢ ɪɟɝɢɨɧɢ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ
  ɭɤɭɩɧɚ ɞɭɠɢɧɚ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɢ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟ
 ɤɦ ɉɨɜɟɡɚɧɨɫɬ Ƚɪɚɞɚ ɫɚ ɨɤɪɭɠɟʃɟɦ ɢ ɬɪɚɧɫɟɜɪɨɩɫɤɢɦ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɚɦɚ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟɫɟ
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɩɭɬɟɦ ɞɪɠɚɜɧɢɯ ɩɭɬɟɜɚ , ɢ ,, ɪɟɞɚ ɉɪɟɤɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɪɟɥɚɡH
ɫɥɟɞɟʄɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬɟɜɢ , ɪɟɞɚ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬ ,Ⱥ ɪɟɞɚ Ⱥ ɏɨɪɝɨɲȻɟɨɝɪɚɞɇɢɲ
ɉɪɟɲɟɜɨ  ɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬɟɜɢ ,Ȼ ɪɟɞɚ ɛɪ  ɉɚɧɱɟɜɨɄɨɜɢɧɊɚʂɚɜɟɡɚ ɫɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦ
ɩɭɬɟɦ ɛɪ   ɢ ɛɪ  ɜɟɡɚ ɫɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɦ ȺɉɨɠɚɪɟɜɚɰɄɭɱɟɜɨɆɚʁɞɚɧɩɟɤ
ɇɟɝɨɬɢɧɆɨɤɪɚʃɟ  Ʉɚɨ ɨɫɧɨɜɧɟ ɫɩɨɧɟ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢ ɰɟɧɬɚɪɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɢɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɨɦɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɪɨɥɚɡɟɫɥɟɞɟʄɢ
ɞɪɠɚɜɧɢɩɭɬɟɜɢ,,ɪɟɞɚɞɪɠɚɜɧɢɩɭɬɟɜɢ,,Ⱥɪɟɞɚɛɪ ɅɟɲɬɚɧɟȽɪɨɰɤɚɉɟɬɪɢʁɟɜɨ
Ɋɚʂɚɜɟɡɚ ɫɚ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɦ Ⱥ  ɛɪ  ɉɟɬɪɢʁɟɜɨɆɥɚɞɟɧɨɜɚɰ  ɛɪ  Ɋɚʂɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ ɉɚɥɚɧɤɚɇɚɬɚɥɢɧɰɢ  ɛɪ  Ɇɚɥɚ Ʉɪɫɧɚȼɟɥɢɤɚ ɉɥɚɧɚȻɚɬɨɱɢɧɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ȳɚɝɨɞɢɧɚȶɭɩɪɢʁɚɉɚɪɚʄɢɧɊɚɠɚʃȺɥɟɤɫɢɧɚɰɇɢɲȾɨʂɟɜɚɰɅɟɫɤɨɜɚɰȼɥɚɞɢɱɢɧ ɏɚɧ
ȼɪɚʃɟȻɭʁɚɧɨɜɚɰ ɢɞɪɠɚɜɧɢɩɭɬɟɜɢ,,Ȼɪɟɞɚɛɪ ɜɟɡɚɫɚɞɪɠɚɜɧɢɦɩɭɬɟɦɛɪ
Ʉɨɥɚɪɢɋɟɥɟɜɚɰɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚɉɚɥɚɧɤɚ ɢɛɪ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɜɟɡɚɫɚɞɪɠɚɜɧɢɦɩɭɬɟɦ
ɛɪ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ 

ɋɢɫɬɟɦɥɨɤɚɥɧɢɯɩɭɬɟɜɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɢɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯ ʁɟɭɮɭɧɤɰɢʁɢɦɟɻɭɫɨɛɧɨɝ
ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɚ ɫɜɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɭɧɭɬɚɪ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɧɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨʁ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɩɨɫɬɨʁɢɨɤɨɤɦɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɧɢɯɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ

ɉɪɟɦɚɩɨɤɚɡɚɬɟʂɭɝɭɫɬɢɧɟɩɭɬɧɟɦɪɟɠɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ʁɟ ɨɫɟɬɧɨ ɢɡɧɚɞ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɩɪɨɫɟɤɚ ɢɚɤɨ ɢ ɞɚʂɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɢɡɧɚɥɚɠɟʃɟɦ
ɧɚʁɩɨɜɨʂɧɢʁɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɨɤɨ ɩɪɨɲɢɪɟʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɭɬɧɟ ɦɪɟɠɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ʁɟ ɭ ɲɬɨ
ɛɨʂɟɦ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɭ ɧɚɫɟʂɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɫɟɨɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɫɚ ɝɪɚɞɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɪɚɞɢ
ɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟɝɨɛɚɜʂɚʃɚɫɜɢɯɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ 

ɉɪɟɦɚ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ʁɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ   
   ɨ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɡɚɲɬɢɬɢ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɢ ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɭ ɞɪɠɚɜɧɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ, ɢ ,, ɪɟɞɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢ ɫɟ ɫɬɚɪɚ ȳɉ Äɉɭɬɟɜɢ ɋɪɛɢʁɟ³
ɍɩɪɚɜʂɟʃɟ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɦ ɩɭɬɟɜɢɦɚ ɢ ɭɥɢɰɚɦɚ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ʁɟ ɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɚ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ȳɉ Ⱦɢɪɟɤɰɢʁɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɋɦɟɞɟɪɟɜɨɨɫɧɨɜɚɧɨɨɞɫɬɪɚɧɟɋɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟɋɦɟɞɟɪɟɜɨɧɚɞɥɟɠɧɨʁɟ
ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɡɚɲɬɢɬɭ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɢɭɥɢɰɚ ɭ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ
ɦɟɫɬɢɦɚ

Ⱦɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬɧɢ ɩɪɚɜɰɢ ɫɭ ɭ ɝɥɨɛɚɥɭ ɧɚ ɡɚɞɨɜʂɚɜɚʁɭʄɟɦ ɧɢɜɨɭ ɢɚɤɨ ɪɚɡɜɨʁ ɢ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɭɬɧɟ ɦɪɟɠɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɱɟɫɬɨ ɧɢʁɟ ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɚ ɫɚ
ɩɨɜɟʄɚʃɟɦ ɛɪɨʁɚ ɧɨɫɢɜɨɫɬɢ ɢ ɛɪɡɢɧɨɦ ɤɪɟɬɚʃɚ ɜɨɡɢɥɚ Ɉɜɨ ʁɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɢɡɪɚɠɟɧɨ ɧɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚɦɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɝɞɟ ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɦɨɝɭ ɭɨɱɢɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɰɢ ɩɨɩɭɬ
ɭɞɚɪɧɢɯ ɪɭɩɚ ɢɥɢ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨɝ ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɤɨɥɨɜɨɡɧɨɝ ɡɚɫɬɨɪɚ ɧɟɢɫɩɭʃɚɜɚʃɚ
ɡɚɯɬɟɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɩɭɬɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɥɨɲɟɝ ɫɬɚʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɢɥɢ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɡɚɯɬɟɜɚɧɟɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟɢɜɟɪɬɢɤɚɥɧɟɞɪɭɦɫɤɟɢɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯɩɟɲɚɱɤɨɛɢɰɢɤɥɢɫɬɢɱɤɢɯɫɬɚɡɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨɤɪɨɡɫɟɨɫɤɚɧɚɫɟʂɚ 
ɢ ɫɥ ɋɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɡɚɩɭɲɬɟɧɚ ɩɭɬɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ
ɫɜɨʁɟɜɪɫɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɧɟɨɦɟɬɚɧɨɦ ɤɪɟɬɚʃɭ ɬɟɪɟɬɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɭɬɢɱɭʄɢ ɧɚ ɩɚɞ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɂɡɜɨɻɟʃɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚɢɢɡɝɪɚɞʃɟɤɨɦɩɥɟɬɧɟɞɪɭɦɫɤɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɨɬɟɠɚɜɚ ɦɚɥɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɢ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɭɫɥɟɞ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ  ɡɚ ɤɪɭɩɧɢʁɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢɢɡɝɪɚɞʃɭɧɨɜɢɯɩɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚ

Ƚɭɫɬɢɧɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɟɜɨɡɚ ɚɭɬɨɛɭɫɤɟ ɦɪɟɠɟ  ɫɭ ɭ ɰɟɥɢɧɢ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢ ɉɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭɧɭɬɚɪ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ ɤɚɨ ɢ ɫɚɦɨɝ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɰɟɧɬɪɢɦɚ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɨɤɨɥɢɧɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ ʁɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦ ɚɭɬɨɛɭɫɤɟ ɦɪɟɠɟ ɭ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɢ ɩɪɢɝɪɚɞɫɤɨɦ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɭ Ʌɨɤɚɥɧɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ʁɟ ɩɨɞ ɢɧɝɟɪɟɧɰɢʁɚɦɚ ɋɉ Ʌɚɫɬɚ ± ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ ɋɉ Ɍɪɢɨ ɩɪɟɜɨɡ ɤɨʁɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʁɭ  ɩɪɢɝɪɚɞɫɤɢɯ ɢ  ɝɪɚɞɫɤɢɯ ɥɢɧɢʁɚ ɫɚ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢɦ ɛɪɨʁɟɦ ɞɧɟɜɧɢɯ
ɩɨɥɚɡɚɤɚɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁ  ɢɩɪɨɫɬɨɪɧɚɞɢɫɩɟɪɡɢʁɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɚɭɬɨɛɭɫɤɢɯɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭ ɬɪɟɧɭɬɧɨʁ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɭ ɨɞ ɜɟɥɢɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɭ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɈɫɧɨɜɭɫɢɫɬɟɦɚɠɟɥɟɡɧɢɰɟɱɢɧɟɚ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɧɚɩɪɭɝɚȿ ȻɟɨɝɪɚɞɆɚɥɚ
Ʉɪɫɧɚɇɢɲ  ɛ  Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɩɪɭɝɚ Ɇɚɥɚ Ʉɪɫɧɚɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɜ  Ʌɨɤɚɥɧɚ ɩɪɭɝɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɆɚɥɚ Ʉɪɫɧɚ ɝ  ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɱɜɨɪɢɲɬɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ Ɋɚɞɢɧɚɰ Ɇɚɥɚ Ʉɪɫɧɚ
Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ȼɨɞɚʃ ɢ Ʉɨɥɚɪɢ ɢ ɞ  ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɫɬɚʁɚɥɢɲɬɚ Ƚɨɞɨɦɢɧ ȼɪɚɧɨɜɨ
ɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚɅɭɝɚɜɱɢɧɚɋɤɨɛɚʂɊɚʂɚɋɬɚʃɟɢɤɜɚɥɢɬɟɬɩɪɭɠɧɢɯɩɪɚɜɚɰɚʁɟɩɪɢɥɢɱɧɨ
ɧɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɚɥɢɧɚɪɟɥɚɬɢɜɧɨɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟɦɧɢɜɨɭɩɪɢɱɟɦɭʁɟɧɚɧɟɤɢɦɞɟɨɧɢɰɚɦɚ
ɢɫɩɨɞ ɡɚɯɬɟɜɚɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ Ɇɚɝɢɫɬɪɚɥɧɚ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚ ɩɪɭɝɚ ɫɭ ɧɚʁɜɟʄɢɦ ɞɟɥɨɦ ɭ
ɞɨɛɪɨɦ ɫɬɚʃɭ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɛɪɡɢɧɟ ɞɨ ɨɤɨ  ɤɦɯ  ɞɨɤ ɫɭ ɫɤɨɪɢɦ ɪɟɦɨɧɬɨɦ
ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɟ ɛɪɡɢɧɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɩɪɭɡɢ ɩɨɜɟʄɚɧɟ ɧɚ ɞɨ  ɤɦɯ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ
ɫɟɝɦɟɧɬɢɦɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɜɟɨɦɚ ɦɚɥɢɦ ɛɪɡɢɧɚɦɚ  Ɉɞ ɩɨɫɟɛɧɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɫɭ
ɫɬɚɧɢɰɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɡɚ ɩɭɬɧɢɱɤɢ ɢ ɬɟɪɟɬɧɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ  ɪɚɫɩɨɥɚɠɟ ɫɚ 
ɟɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɚɧɢɯɤɨɥɨɫɟɤɚ ɆɚɥɚɄɪɫɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɱɜɨɪɢɲɬɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚ 
ɢɊɚɞɢɧɚɰ ɪɚɫɩɨɥɚɠɟɫɚɤɨɥɨɫɟɤɚ ɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟɡɚɪɚɡɜɨʁɠɟɥɟɡɧɢɰɟʁɟ
ʃɟɧɨɩɪɢɦɚɪɧɨɭɫɦɟɪɟʃɟɤɚɡɚɞɨɜɨʂɟʃɭɩɨɬɪɟɛɚɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɠɟɥɟɡɚɪɟ  ɤɚɨ ɢ ɧɟɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢ ɩɟɲɚɱɤɢ ɢ ɤɨɥɫɤɢ ɩɪɟɥɚɡɢ ɭ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ƚɪɱɤɚ ɪɭɩɚ ɢ Ȼɭɥɢɧɟ ɜɨɞɟ  Ȼɭɞɭʄɧɨɫɬ ɪɚɡɜɨʁɚ ɠɟɥɟɡɧɢɰɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɚ ʁɟ ɭ
ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɪɭɠɧɢɯ ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɭɡ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ
ɞɨɜɨʂɧɨɝɛɪɨʁɚɜɨɡɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɩɨɞɢɡɚʃɟɤɜɚɥɢɬɟɬɚɭɫɥɭɝɟɩɪɟɜɨɡɚɩɭɬɧɢɤɚɢɪɨɛɚ
ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɱɟɤɢɜɚɧɨɦ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɨɦ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɨɝ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɧɢɜɨɭ

ɊɟɱɧɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁʁɟɜɟɡɚɧɡɚɩɥɨɜɧɢɩɭɬɪɟɤɟȾɭɧɚɜ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɫɟɨɫɥɚʃɚɧɚɬɨɤȾɭɧɚɜɚ
ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ  NP  ɉɪɢɫɬɚɧɢɲɧɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ ɧɢɫɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɩɪɟɦʂɟɧɢ ɡɚ
ɢɧɬɟɪɦɨɞɚɥɧɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɫɢɫɬɟɦɞɨɤʁɟɡɛɨɝɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝɬɟɪɦɢɧɚɥɚɡɚ
ɩɪɢɯɜɚɬ ɩɭɬɧɢɤɚ ɩɭɬɧɢɱɤɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ɜɚɧ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɞ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɨɜɚʁ ɜɢɞ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɫɭ ɚ  ɫɬɚɪɨ ɩɪɢɫɬɚɧɢɲɬɟ ɥɨɰɢɪɚɧɨ ʁɟ ɭ
ɰɟɧɬɪɭɝɪɚɞɚɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨʁɟɡɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɩɪɨɦɟɬɢɬɟɪɟɬɧɨɝʁɟɤɚɪɚɤɬɟɪɚɭɡɭɤɭɩɧɢ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɨɞ  ɬɨɧɚ ɩɪɟɬɨɜɚɪɟɧɨɝ ɬɟɪɟɬɚ ɝɨɞɢɲʃɟ  ɛ  ɧɨɜɚ ɬɟɪɟɬɧɚ ɥɭɤɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɥɭɤɚʁɟɭɮɚɡɢɢɡɝɪɚɞʃɟɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚʁɟɨɞɦɢɥɢɨɧɚɬɨɧɚɩɪɟɬɨɜɚɪɟɧɨɝ
ɬɟɪɟɬɚɝɨɞɢɲʃɟ ɜ ɦɚɪɢɧɚɡɚɦɚɥɚɢɫɩɨɪɬɫɤɚɩɥɨɜɢɥɚ ɥɨɰɢɪɚɧɚʁɟɭɡɬɜɪɻɚɜɭɞɨɫɬɚ
ʁɟ ɡɚɩɭɲɬɟɧɚ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɧɟɨɩɪɟɦʂɟɧɚ  ɝ  ɬɟɪɦɢɧɚɥ ɡɚ ɬɟɱɧɟ ɬɟɪɟɬɟ ɞ  ɦɚʃɚ
ɩɪɢɫɬɚɧɢɲɬɚɲʂɭɧɤɚɪɟɭɡɨɛɚɥɭȾɭɧɚɜɚɭɧɭɬɚɪɢɞɭɫɬɪɢʁɫɤɟɡɨɧɟ

ɋɚɚɫɩɟɤɬɚɜɚɡɞɭɲɧɨɝɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɝɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨɫɟɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɨɫɥɚʃɚɧɚɚɟɪɨɞɪɨɦɟ
ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɩɪɢɦɚɪɧɨ ɚɟɪɨɞɪɨɦ ɇɢɤɨɥɚ Ɍɟɫɥɚ ɭ
ɋɭɪɱɢɧɭ  ɞɨɤ ʁɟ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɫɩɨɪɬɫɤɨ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɚɟɪɨɞɪɨɦɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ

ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

-ɟɞɧɚ ɨɞ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜD ʁɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɥɟɠɢ ɧɚ ɪɚɫɤɪɲʄɭ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ
ɤɨɪɢɞɨɪɚ ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚ ɯɢɞɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɟ ³ȭɟɪɞɚɩ´ ɬɟɪɦɨɟɥɟɤɬɪɚɧɟ ɇɢɤɨɥɚ Ɍɟɫɥɚ ɢɡ
Ɉɛɪɟɧɨɜɰɚ ɢ ɞɜɚ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɚ ɝɚɫɨɜɨɞɚ  ɲɬɨ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɝɪɚɞɚ ɭ
ɰɟɥɢɧɢ ʃɟɝɨɜɟ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ȿɥɟɤɬɪɨ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɞɨɛɚɪ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɪɚɫɩɨɪɟɞ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ ɦɪɟɠH ɩɪɢ ɱɟɦɭ ʃɟɧɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢ
ɞɟɥɨɜɢ ɡɚɯɬɟɜɚʁɭ ɞɟɬɚʂɧɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɭ ɋɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɤɪɚʁʃɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɟɥɟɤɬɢɱɧɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ɜɪɲɢ ɫɟ ɩɪɟɤɨ ɩɪɟɧɨɫɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ȿɉɋ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɞɚɥɟɤɨɜɨɞɢɦɚ ɨɞ ȭɟɪɞɚɩɫɤɢɯ ɯɢɞɪɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ ɢ Ʉɨɫɬɨɥɚɱɤɢɯ ɬɟɪɦɨɟɥɟɤɬɪɚɧɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ   ɚ ɩɭɬɟɦ ȿɥɟɤɬɪɨɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɞɨɨ ɭ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɫɚɫɬɚɜɭȿɉɋȾɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚɞɨɨȻɟɨɝɪɚɞ ɋɜɚɧɚɫɟʂɟɧɚɦɟɫɬɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɨɤɪɢɜɟɧɚɫɭ
ɫɚ  ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ Ɍɋ N9 Ɍɚɤɨɻɟ ɬɪɟɛɚ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ɫɪɟɞʃɟɧɚɩɨɧɫɤɚ ɢ
ɧɢɫɤɨɧɚɩɨɧɫɤɚ ɦɪɟɠɚ  N9  N9 ɢ N9 ɜɨɞɨɜɢ  ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭ ɡɚɯɬɟɜɟ
ɫɢɝɭɪɧɨɝ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦ ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɫɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɚ
ɧɢɫɤɨɧɚɩɨɧɫɤɚN9ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚɦɪɟɠɚɫɚɫɬɨʁɢɨɞɨɤɨNPɜɨɞɨɜɚ ɨɞɱɟɝɚʁɟɫɤɨɪɨ
ɧɚɞɡɟɦɧɨ 

ɋɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɫɪɟɞʃɨɪɨɱɧɨɫɬɢ ɜɢɫɨɤ ɫɬɟɩɟɧ ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ ɭ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦ
ɟɧɟɪɝɢʁɨɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɡɚɦɟɧɭ ɞɨɬɪɚʁɚɥɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɢ ɨɩɪɟɦɟ ɧɨɜɨɦ ɫɚ ɢɡɪɚɠɟɧɨɦ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɦ ɟɮɢɤɚɫɧɨɲʄɭ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɭɧɨɜɢɯɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚN9ɭɡɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɩɪɚɬɟʄɢɯɞɚɥɟɤɨɜɨɞɚɈɬɟɠɚɜɚʁɭʄɟ
ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɩɨɦɟɧɭɬɨɦ ɫɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚʁɭ ɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ
ɥɨɤɚɰɢʁɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨ ɪɚɡɜɨʁ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɚ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɛɢ
ɬɪɟɛɚɨɞɚɢɞɟɤɚɤɨɭɩɪɚɜɰɭɩɨɛɨʂɲɚʃɚɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢɭɮɚɡɚɦɚɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɟɢ
ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɬɚɤɨ ɢ ɤɚ ɲɢɪɟɦ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɢ ɨɛɧɨɜʂɢɜɢɯ ɢɡɜɨɪɚ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ

Ɍɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ

ɇɢɜɨ ɠɢɜɨɬɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɭɧɭɬɚɪ ɧɟɤɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɢ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ
ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɫɬ ɢ ɩɨɭɡɞɚɧɨɫɬ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧɟ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɦɪɟɠɟ 
ɇɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ʁɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɚ ɮɢɤɫɧɚ ɢ
ɦɨɛɢɥɧɚɬɟɥɟɮɨɧɢʁɚɢɨɦɨɝɭʄɟɧʁɟɢɧɬɟɪɧɟɬɩɪɢɫɬɭɩ

Ɏɢɤɫɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧɢʁɚ Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɤɨɦɩɥɟɬɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɢ ɭɪɟɻɚʁɚ ɮɢɤɫɧɟ
ɬɟɥɟɮɨɧɢʁɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟ ɩɨɞ ɢɧɝɟɪɟɧɰɢʁɚɦɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɡɚ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ ɚɞ ɍ ɫɜɢɦ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɚ ɦɪɟɠɚ ɤɨʁɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɩɪɭɠɚʃɟ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ȿɥɟɦɟɧɬɢ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɮɢɤɫɧɟ ɬɟɥɟɮɨɧɢʁɟ ɂɌ ɨɛʁɟɤɬɢ ɬɟɥɟɮɨɧɫɤɟ ɰɟɧɬɪɚɥɟ ɫɩɨʁɧɢ ɩɭɬɟɜɢ
ɟɥɟɦɟɧɬɢɩɪɢɦɚɪɧɟɢɫɟɤɭɧɞɚɪɧɟɦɪɟɠɟɭɧɚɫɟʂɟɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚɢɨɫɬɚɥɨ ɫɭɩɨɤɜɚɥɢɬɟɬɭ
ɧɚ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟɦ ɧɢɜɨɭ Ɍɚɤɨɻɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɢ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɧɫɬɚɥɢɫɚɧɢɯɰɟɧɬɪɚɥɚɤɜɚɥɢɬɟɬɫɢɝɧɚɥɚɢɲɢɪɢɧɚɩɚɧɟɥɚɩɪɭɠɟɧɢɯɭɫɥɭɝɚɭ
ɜɟɥɢɤɨɦ ɨɛɢɦɭ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭ ɬɪɟɧɭɬɧɟ ɩɨɬɪɟɛɟ ɢ ɡɚɯɬɟɜɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɍ
ɩɥɚɧɭʁɟɢɢɡɝɪɚɞʃɚɧɨɜɨɝɦɭɥɬɢɫɟɪɜɢɫɧɨɝɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝɱɜɨɪɚ ɆɋȺɇ ɭȾɨɛɪɨɦȾɨɥɭɭɡ
ɩɨɥɚɝɚʃɟ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɨɩɬɢɱɤɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɧɨɫɚ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɜɟʄɨʁ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟ ɢ
ɩɨɜɟʄɚʃɭɤɜɚɥɢɬɟɬɚɩɪɭɠɟɧɢɯɭɫɥɭɝɚ

Ɇɨɛɢɥɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧɢʁɚ ɇɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɫɭ ɩɪɢɫɭɬɧɚ ɫɜɚ ɬɪɢ
ɨɩɟɪɚɬɟɪɚɦɨɛɢɥɧɟɬɟɥɟɮɨɧɢʁɟɤɨʁɚɩɨɫɥɭʁɭɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭ ɌɟɥɟɤɨɦɋɪɛɢʁɟȺȾ
7HOHQRUɞɨɨ9LSPRELOHɞɨɨ ɉɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬɢʁɚɱɢɧɚɫɢɝɧɚɥɚɦɨɛɢɥɧɟɬɟɥɟɮɨɧɢʁɟʁɟɧɚ
ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟɦ ɧɢɜɨɭ ɭɧɭɬɚɪ ɫɜɢɯ ɧɚɫɟʂɟɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɋɜɢ
ɨɩɟɪɚɬɟɪɢ ɫɭ ɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɞɚ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ ɨɫɚɜɪɟɦɟʃɚɜɚʁɭ ɢ ɩɪɨɲɢɪɭʁɭ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ
ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɱɢɦɟ ɫɭ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɩɪɢɦɟ ɧɨɜɟ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɟɩɨɛɨʂɲɚʁɭɤɜɚɥɢɬɟɬɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɬɟɩɪɨɲɢɪɟɩɚɥɟɬɭɩɨɧɭɞɟɧɨɜɢɦɭɫɥɭɝɚɦɚ
ɌɟɥɟɤɨɦɋɪɛɢʁɟȺȾɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɩɥɚɧɢɪɚɭɜɨɻɟʃɟɫɢɫɬɟɦɚɦɨɛɢɥɧɟɬɟɥɟɮɨɧɢʁɟ
,9ɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ Ƚɦɪɟɠɚ ɧɚɤɨɦɩɥɟɬɧɨʁɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɋɦɟɞɟɪɟɜɚɤɚɨɢɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɧɨɜɢɯ
ɛɚɡɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɭ ɰɢʂɭ ɛɨʂɟ ɩɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɜɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɫɢɝɧɚɥɨɦ ɢ ɩɪɭɠɚʃɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢʁɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɫɟɪɜɢɫɚ ɦɨɛɢɥɧɟ ɬɟɥɟɮɨɧɢʁɟ ɛɚɡɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɒɚɥɢɧɰɭɊɚɞɢɧɰɭȼɭɱɚɤɭɆɢɯɚʁɥɨɜɰɭɄɨɥɚɪɢɦɚȾɨɛɪɨɦȾɨɥɭɋɤɨɛɚʂɭȻɚɞʂɟɜɢɰɢ
ɢɋɚɪɚɨɪɰɢɦɚ 

ɉɨɲɬɚɧɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɊɁɋȳɉɉɨɲɬɚɋɪɛɢʁɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɢɦɚɩɨɲɬɚɧɫɤɢɯɢɫɩɨɫɬɚɜɚɍɩɪɨɫɟɤɭʁɟɞɧɚɩɨɲɬɚɨɩɫɥɭɠɭʁɟɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɲɬɨʁɟ
ɡɧɚɬɧɨɜɢɲɟɨɞɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɩɪɨɫɟɤɚ  ɉɨɫɬɨʁɟʄɢɩɪɨɫɬɨɪɧɢɪɚɫɩɨɪɟɞɩɨɲɬɚɧɫɤɢɯ
ɢɫɩɨɫɬɚɜɚ ʃɢɯɨɜ ɛɪɨʁ ɢ ɚɫɨɪɬɢɦɚɧ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɭɫɥɭɝɚ ɤɨʁɟ ɨɧɟ ɩɪɭɠɚʁɭ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭɬɪɟɧɭɬɧɨʁɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɢɢɩɨɬɪɟɛɚɦɚɥɨɤɚɥɧɨɝɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ

ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢ ɄȾɋ ɦɪɟɠɚ Ɍɪɟɧɭɬɧɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɨɫɥɨɜɧɨ ɟɝɡɢɫɬɢɪɚ
ɧɟɤɨɥɢɤɨɩɪɟɞɭɡɟʄɚɤɨʁɚɧɭɞɟɭɫɥɭɝɟɜɟɡɚɧɟɡɚɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɤɚɛɥɨɜɫɤɨɝɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɧɨɫ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚ ɪɚɞɢɨ ɢ Ɍȼ ɫɢɝɧɚɥɚ  ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɩɪɨɜɚʁɞɟɪɚ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɩɨɧɭɞɢ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɧɭɞɟ ɭɫɥɭɝɟ GDLO XS $'6/ ZLUHOHVV ɢ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨɝ
ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ  ɍ ɩɪɨɬɟɤɥɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚɧɚ ɫɭ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɧɭ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ  ɢ ɥɨɤɚɥɧɭ ɩɪɢɫɬɭɩɧɭ  ɨɩɬɢɱɤɭ ɦɪɟɠɭ ɬɚɤɨ ɞɚ ʁɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ɩɨɥɨɠɟɧɨɨɤɨNPɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟɨɞɧɨɫɧɨɨɤɨNPɩɪɢɫɬɭɩɧɟɨɩɬɢɱɤɟɦɪɟɠɟɂɚɤɨʁɟ
ɨɧɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɤɨɰɟɧɬɪɢɫɚɧɚ ɭ ɭɪɛɚɧɨʁ ɫɪɟɞɢɧɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɪɟɚɥɧɟ ɨɫɧɨɜɟ
ʃɟɧɨɝ ɞɚʂɟɝ ɲɢɪɟʃɚ ɤɚ ɫɜɢɦ ɧɚɫɟʂɟɧɢɦ ɦɟɫɬɢɦɚ ɭɧɭɬɚɪ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɜɟʄɟɦɛɪɨʁɭɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝɢɛɪɡɨɝɩɪɢɫɬɭɩɚɢɧɬɟɪɧɟɬɭ Ɍɚɤɨɻɟ
Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ ȺȾ ɤɚɨ ɜɨɞɟʄɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢʁɚ ɭ ɨɜɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɭɫɥɭɝɚ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚɥɚʁɟɫɜɨʁɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɭɜɨɻɟʃɭɦɪɟɠɚɧɨɜɟɝɟɧɟɪɚɰɢʁɟ ɇȽɇɦɪɟɠɚ ɤɨʁɟʄɟ
ɞɨɧɟɬɢɧɚɩɪɟɞɧɢʁɟɫɟɪɜɢɫɟɚɦɟɻɭʃɢɦɚɢ7ULSOHSOD\ ɲɢɪɨɤɨɩɨʁɚɫɧɢɩɪɢɫɬɭɩɢɧɬɟɪɧɟɬɭ 
Ɍɚɤɨɻɟ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɢ ɢɦɚ ɢ ɫɜɨʁ :ȿ% ɩɨɪɬɚɥ ɡɚ ȿɭɩɪɚɜɭ
ɨɞɧɨɫɧɨɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɫɟɪɜɢɫɧɚɦɟʃɟɧɫɜɢɦɝɪɚɻɚɧɢɦɚɫɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɋɦɟɞɟɪɟɜɚɤɨʁɢɦɫɟ
ɨɥɚɤɲɚɜɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɡɧɚɬɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɩɭɬɟɦ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚɫɚɜɪɟɦɟɧɢɯɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɨɦ

ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɜɟʄɢɯ
ɟɤɨɥɨɲɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚɋɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨɫɟɫɬɜɚɪɚʁɭɜɟɥɢɤɟɤɨɥɢɱɢɧɟɨɬɩɚɞɚɢɡɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɢ
ɫɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞ  ɨɬɩɚɞɚ ɢɡ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɢ ɨɬɩɚɞ ɠɟɬɜɟɧɢ ɨɫɬɚɰɢ ɩɥɚɫɬɢɱɧɚ ɚɦɛɚɥɚɠɚ ɨɞ ɩɟɫɬɢɰɢɞɚ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯ
ɻɭɛɪɢɜɚ ɢɨɬɩɚɞɧɢɯɦɚɬɟɪɢʁɚɤɨʁɟɜɨɞɟɩɨɪɟɤɥɨɨɞɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɋɚɤɭɩʂɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɜɪɲɢ ʁɚɜɧɨ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ
Äɑɢɫɬɨʄɚ³ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ KWWSFLVWRFDVGUV Ɉɜɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟɢɦɚɪɟɰɢɤɥɚɠɧɢɰɟɧɬɚɪɭɤɨɦɟ
ɫɟ ɜɪɲɢ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɨɬɤɭɩ ɪɟɰɢɤɥɚɠɧɨɝ ɚɦɛɚɥɚɠɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɩɥɚɫɬɢɤɟ
ɤɚɪɬɨɧɚɩɚɩɢɪɚɢɚɥɭɦɢɧɢʁɭɦɫɤɟɚɦɛɚɥɚɠɟ

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɜɟɥɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ  ʁɟɪ ɱɚɤ  ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ ɧɢʁɟ ɩɨɤɪɢɜɟɧɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ ɬɪɟɬɦɚɧɨɦ ɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɨɞɧɨɫɧɨ  ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ
ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ   Ɉɞɥɚɝɚʃɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝ
ɨɬɩɚɞɚ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɜɪɲɢ ɫɟ ɧɚ ɧɟɫɚɧɢɬɚɪɧɨʁ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɡɚɫɢʄɟɧɨʁ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɞɟɩɨɧɢʁɢ
ÄȽɨɞɨɦɢɧɫɤɨɩɨʂɟ³ɢɞɟɥɨɦɭɪɟɰɢɤɥɚɠɧɨɦɰɟɧɬɪɭɝɪɚɞɫɤɨɝȳɄɉÄɑɢɫɬɨʄɚ³ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ȾɟɩɨɧɢʁɚÄȽɨɞɨɦɢɧɫɤɨɩɨʂɟ³ɧɚɥɚɡɢɫɟɭɛɥɢɡɢɧɢɰɟɧɬɪɚɝɪɚɞɚɢɧɚʃɭɫɟɞɧɟɜɧɨɨɞɥɚɠɟ
ɨɤɨPɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝɨɬɩɚɞɚɍɰɢʂɭɩɪɨɞɭɠɚɜɚʃɚɜɟɤɚɤɨɪɢɲʄɟʃɚɨɜɟɞɟɩɨɧɢʁɟɞɨɤɫɟ
ɧɟɫɬɜɨɪɟɭɫɥɨɜɢɡɚʃɟɧɨɤɨɧɚɱɧɨɡɚɬɜɚɪɚʃɟɩɨɜɪɟɦɟɧɨɫɟɜɪɲɢɫɚɧɚɰɢʁɚɋɨɛɡɢɪɨɦɞɚʁɟ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɞɟɩɨɧɢʁɚ ɧɟɫɚɧɢɬɚɪɧɚ ɭɝɪɨɠɟɧɨ ʁɟ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɜɚɡɞɭɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ ɍɫɥɟɞ ɫɬɜɚɪɚʃɚ
ɞɟɩɨɧɢʁɫɤɨɝɝɚɫɚɦɨɝɭʄɢɫɭɩɨɠɚɪɢɧɚɞɟɩɨɧɢʁɢɚɨɰɟɞɧɟɜɨɞɟɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭɨɤɨɥɧɟɛɭɧɚɪɟ

ȿɜɢɞɟɧɬɧɨ ʁɟ ɢ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɞɢɜʂɢɯ ɞɟɩɨɧɢʁɚ  ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɦɟɬɥɢɲɬɚ
ɩɨɝɨɬɨɜɭ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ʁɟɪ ɪɭɪɚɥɧɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɧɢʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɫɚɤɭɩʂɚʃɟɦ ɨɬɩɚɞɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ   Ⱦɢɜʂɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɭ
ɫɟɨɫɤɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɫɟ ɱɢɫɬɟ ɚɥɢ ɢ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ ɫɬɜɚɪɚʁɭ ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ
ɧɟɫɚɤɭɩʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɢɡ ɫɟɨɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ʁɟ ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ȳɄɉ ɢ ɬɨ
ɩɨɫɟɛɧɨɭɩɨɝɥɟɞɭɛɪɨʁɚ ɜɨɡɢɥɚ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɢɞɪ Ɍɚɤɨɻɟ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢɩɪɢɦɚɪɧɚɫɟɥɟɤɰɢʁɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɨɝɨɬɩɚɞɚɧɚɦɟɫɬɭɧɚɫɬɚɧɤɚʁɟɪɧɟɦɚɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚɡɚɨɞɜɨʁɟɧɨɫɚɤɭɩʂɚʃɟɩɨʁɟɞɢɧɢɯ
ɜɪɫɬɚ ɨɬɩɚɞɚ ɩɚɩɢɪ ɦɟɬɚɥ ɫɬɚɤɥɨ ɛɢɨɨɬɩɚɞ  ɢɡɭɡɟɜ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɠɢɱɚɧɢɯ ɫɩɪɟɦɢɲɬɚ ɡɚ
ɫɚɤɭɩʂɚʃɟɩɟɬɚɦɛɚɥɚɠɟ

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɨɬɩɚɞɫɚɤɭɩʂɚɫɟɢɨɞɥɚɠɟɧɚɦɟɫɬɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚɡɚɨɞɥɚɝɚʃɟɨɬɩɚɞɚɫɚ
ɦɚʃɟ ɨɞ  ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɪɢɱɟɦɭɫɟɧɚʁɜɢɲɟɫɚɤɭɩʂɚɚɦɛɚɥɚɠɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɛɢʂɚɢɩɥɚɫɬɢɤɚ
ȳɟɞɚɧ ɞɟɨ ɨɬɩɚɞɚ ɩɨɪɟɤɥɨɦ ɢɡ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɫɚɤɭɩʂɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ ɫɥɭɠɛɚ ɢ ɬɨ
ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɚ ɭʂɚ ɦɚɲɢɧɫɤɨ ɦɨɬɨɪɧɨ ɯɢɞɪɚɭɥɢɱɧɨ ɢɬɞ  ɩɥɚɫɬɢɤɭ ɝɭɦɟ ɚɦɛɚɥɚɠɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɛɢʂɚ ɚɦɛɚɥɚɠɭ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɨɫɬɚɥɨ ɚ ʁɟɞɚɧ ɞɟɨ
ɨɬɩɚɞɚɫɚɤɭɩʂɚʁɭɫɚɦɢɱɥɚɧɨɜɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɢɨɞɥɚɠɭɧɚɦɟɫɬɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ
ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɇɟ ɬɪɟɛɚ ɢɡɝɭɛɢɬɢ ɢɡ ɜɢɞɚ ɞɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɨɬɩɚɞ ɨɫɢɦ
ɛɢɨɪɚɡɝɪɚɞɢɜɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟɫɚɞɪɠɢɢɞɟɨɤɨʁɢɫɩɚɞɚɭɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭɨɩɚɫɧɨɝɨɬɩɚɞɚɢɤɨʁɢɫɟ
ɦɨɪɚ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɚɧ ɧɚɱɢɧ ɫɚɤɭɩɢɬɢ ɢ ɨɞɥɨɠɢɬɢ ɨɫɬɚɰɢ ɨɞ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɛɢʂɚ
ɢɫɬɪɨɲɟɧɚ ɭʂɚ ɢɬɞ  ɂɩɚɤ ɭɩɪɤɨɫ ɨɜɨʁ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɧɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ
ɨɞɥɚɠɟɫɟɧɚɞɢɜʂɟɞɟɩɨɧɢʁɟɇɚɱɢɧɢɡɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨɭɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɨɦɢɡɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ
 ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɫɬɚʁʃɚɤɚ ɢ ɨɫɨɤɟ ɢ ʃɢɯɨɜɨ ɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚʃɟ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ
ɩɥɨɞɧɨɫɬɢɡɟɦʂɢɲɬɚ ɨɪɝɚɧɫɤɨɻɭɛɪɢɜɨ 
 ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɛɢʂɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɢ
ɨɞɥɚɝɚʃɟɚɦɛɚɥɚɠɟɭɬɪɨɲɟɧɢɯɩɟɫɬɢɰɢɞɚ ɨɩɚɫɚɧɨɬɩɚɞ 
 ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɻɭɛɪɢɜɚɢɨɞɥɚɝɚʃɟɚɦɛɚɥɚɠɟɧɚɤɨɧɭɩɨɬɪɟɛɟ
 ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɨɫɬɚɬɚɤɚ ɢɡ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɩɪɟɪɚɞɟ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ³ɡɟɥɟɧɟ´
ɟɧɟɪɝɢʁɟ
 ɛɟɡɛɟɞɧɨɨɞɥɚɝɚʃɟɠɢɜɨɬɢʃɫɤɢɯɨɫɬɚɬɚɤɚ

ɍ ɰɢʂɭ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɬɨɤɨɦ 
ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɜɪɲɟɧ ʁɟ ɩɪɨʁɟɤɚɬ Äɋɢɫɬɟɦ ɡɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɫɩɨɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝ
ɩɨɪɟɤɥɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɨɩɲɬɢɧɟ Ʉɨɜɢɧ³ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ 
ɦɢɥɢɨɧɚ ɞɢɧɚɪɚ  Ʉɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɭɪɚɻɟɧ ʁɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ Äɋɢɫɬɟɦ ɡɚ
ɫɚɤɭɩʂɚʃɟɫɩɨɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ³ɢÄɉɪɢɪɭɱɧɢɤ
ɡɚɭɩɪɚɜʂɚʃɟɫɩɨɪɟɞɧɢɦɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚ ɋɉɀɉ ɭɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɢ
ɨɩɲɬɢɧɢɄɨɜɢɧ³ɧɚɦɟʃɟɧɫɜɢɦɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɦɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɨɜɚɤɜɨɝɫɢɫɬɟɦɚ ɤɥɚɧɢɱɚɪɢ
ɫɬɨɱɚɪɢɦɟɫɚɪɢɢɞɪ Ɉɱɟɤɭʁɟɫɟɞɚɨɛʁɟɤɚɬɡɚɫɚɤɭɩʂɚʃɟɢɨɞɥɚɝɚʃɟɨɬɩɚɞɚɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝ
ɩɨɪɟɤɥɚ ɛɭɞɟ ɫɬɚɜʂɟɧ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɬɨɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɨ ɞɨɛɢʁɚʃɭ ɞɨɡɜɨɥɟ ɡɚ ɪɚɞ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɍɩɪɚɜɟɡɚɜɟɬɟɪɢɧɭɆɉɁɀɋɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ


ɉɪɢɦɟɧɨɦɨɜɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɫɚɜɤɪɟɢɪɚɧɨɬɩɚɞɢɫɤɨɪɢɲʄɚɜɚɫɟɧɚɧɚʁɛɨʂɢɦɨɝɭʄɢɧɚɱɢɧ
ɩɪɢɱɟɦɭɫɟɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟɡɚɝɚɻɟʃɟ

 ɉɪɨʁɟɤɚɬ ʁɟ ɭɪɚɻɟɧ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɨɩɲɬɢɧɟ Ʉɨɜɢɧ Ⱥɭɫɬɪɢʁɫɤɟ ɪɚɡɜɨʁɧɟ ɚɝɟɧɰɢʁɟ ɢ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɢɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɢ ɛɢɨɥɨɲɤɢɦ ɨɬɩɚɞɨɦ ɢɡ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɢʁɟ ɧɚ ɡɚɜɢɞɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɚɥɢ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟɦ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɜɨɦ ɜɪɫɬɨɦ ɨɩɬɚɞɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦ ɡɚɤɨɧɫɤɨɦ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɨɦ
ɭɧɚɩɪɟɞɢʄɟɫɟɫɬɚʃɟʃɟɝɨɜɨɝɡɛɪɢʃɚɜɚʃɚ

ɍɰɢʂɭɪɟɲɚɜɚʃɚɩɪɨɛɥɟɦɚɭɩɪɚɜʂɚʃɚɨɬɩɚɞɨɦɝɨɞɢɧɟɝɨɞɢɧɟɞɨɧɟɬʁɟÄɅɨɤɚɥɧɢ
ɩɥɚɧɭɩɪɚɜʂɚʃɚɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦɨɬɩɚɞɨɦɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ³ɤɨʁɢɦɫɭɞɚɬɢ
ɦɨɝɭʄɢɧɚɱɢɧɢɪɟɲɚɜɚʃɚɨɜɨɝɩɪɨɛɥɟɦɚɄɚɨɪɟɲɟʃɟɩɪɟɞɥɚɠɟɫɟɢɡɝɪɚɞʃɚɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ
ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɧɚɥɨɤɚɰɢʁɢȳɟɥɟɧ Ⱦɨɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɭɜɨɻɟʃɟɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɨɬɩɚɞɚɩɨɛɨʂɲɚɜɚʃɟ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɪɚɞɚ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɡɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ɫɥ ɇɚʁɜɟʄɚ ɩɪɟɩɪɟɤɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

ɉɨɪɟɞ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɢɬɚʃɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɟ ɞɟɩɨɧɢʁɟ ɤʂɭɱ
ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɢɬɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ
ʁɟɫɬɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢʁɢ ɨɞɧɨɫ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ ɩɨɫɬɭɩɚʃɭ ɫɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɭ ɰɢʂɭ ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɚ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɚɞɢɜʂɢɯɞɟɩɨɧɢʁɚɤɚɨɢɛɨʂɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɫɚɤɭɩʂɚʃɚɨɬɩɚɞɚɢɡɨɜɢɯɧɚɫɟʂɚ
ɂɚɤɨ ɫɟ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɜɪɲɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝ
ɨɞɥɚɝɚʃɚɨɬɩɚɞɚɢɡɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɬɨʁɟɧɟɞɨɜɨʂɧɨɬɟɫɟɧɚɩɥɚɧɭɩɨɞɢɡɚʃɚɧɢɜɨɚɫɜɟɫɬɢ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɦɨɪɚʁɨɲɪɚɞɢɬɢ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɋɈɐɂȳȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳ

ȼɚɫɩɢɬɚʃɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɜɚɫɩɢɬɚʃɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɇɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɋɦɟɞɟɪɟɜɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚʁɟɦɪɟɠɚ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɫɚ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɦ ɧɚɞɥɟɠɧɨɲʄɭ ± Ⱦɟɱʁɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚÄɇɚɲɚɪɚɞɨɫɬ³ɍɨɤɜɢɪɭɨɜɟɭɫɬɚɧɨɜɟɩɨɫɬɨʁɢɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɨɞɤɨʁɢɯ
ɭ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɭ ɚ ʁɟɞɚɧ ɨɛʁɟɤɚɬ ɭ ɫɟɨɫɤɨɦ ɧɚɫɟʂɭ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 

ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁɞɟɰɟɤɨʁɚɩɨɯɚɻɚʁɭɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɭɭɫɬɚɧɨɜɭ ɉɍ  ɇɚɲɚɪɚɞɨɫɬ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɢɡɧɨɫɢ  ɨɞ ɱɟɝɚ ʁɟ  ɞɟɰɟ ɭɡɪɚɫɬɚ  ɝɨɞɢɧɚ ɢɡ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɢ ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɯ
ɧɚɫɟʂɚ ɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁɨɜɟɞɟɰɟʁɟ ɉɪɨɰɟɧɚɬɞɟɰɟ ɭɡɪɚɫɬɚɝɨɞɢɧɚ ɢɡɪɭɪɚɥɧɢɯ
ɢɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɯɧɚɫɟʂɚɨɛɭɯɜɚʄɟɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɦɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ
ɨɞɧɨɫɭɧɚɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁɞɟɰɟɬɨɝɭɡɪɚɫɬɚɭɨɜɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ ɢɡɧɨɫɢ

ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɇɚɲɚ ɪɚɞɨɫɬ  ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɢɧɬɟɡɢɜɧɨ ɪɚɞɢ ɧɚ
ɩɨɜɟʄɚʃɭ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɞɟɰɟ ɭɡɪɚɫɬɚ  ɝɨɞɢɧɚ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ ɫɢɫɬɟɦɨɦ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɲɬɨ ʁɟ ɡɚɩɪɚɜɨ ɢ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢʁɢɯ
ɰɢʂɟɜɚɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɪɚɡɜɨʁɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɭɊɋɞɨɝɨɞɢɧɟȾɨɫɚɞɚɫɭɫɟɭɫɟɨɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɢɧɚɫɬɜɨɪɢɥɢɭɫɥɨɜɢɞɚɞɟɰɚɢɡɪɚɫɬɚɨɞɝɨɞɢɧɚɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨ ɩɨɧɟɝɞɟɢɞɨ
ɩɭɬɚ ɧɟɞɟʂɧɨ  ɛɨɪɚɜɟ ɢɝɪɚʁɭ ɫɟ ɢ ɭɱɟ ɭ ɝɪɭɩɢ ɫɜɨʁɢɯ ɜɪɲʃɚɤɚ ȼɟɥɢɤɭ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɭ
ɩɨɞɪɲɤɭɭɨɜɢɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨʁɭɫɬɚɧɨɜɢɩɪɭɠɚ ɚ ȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚȽɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛ 81,&()ɚɭɨɤɜɢɪɭɩɪɨʁɟɤɬɚÄȼɪɬɢʄɢɛɟɡɝɪɚɧɢɰɚ³ ɩɪɜɚɢɞɪɭɝɚɮɚɡɚ 
ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɚɞɚɩɬɢɪɚɧɚ ɫɭ ɞɜɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɭ Ʌɢɩɚɦɚ ɢ
ȼɪɚɧɨɜɭ ɜ ɇȼɈÄ&KXUFK:RUOG6HUYLFH³ɢɐɪɜɟɧɢɤɪɫɬɋɦɟɞɟɪɟɜɨɭɨɤɜɢɪɭɩɪɨʁɟɤɬɚ
Äɂɧɤɥɭɡɢʁɚ ɞɟɰɟ ɪɨɦɫɤɨɝ ɧɚɫɟʂɚ Ʉɪɢɜɚɤ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɫɪɟɞɢɧɚ ɭ ɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ ɢ ɩɪɢɩɪɟɦɧɢ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦ³ ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɭ
ɆɚɥɨʁɄɪɫɧɢ ɭɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɢɫɭɭɫɥɨɜɢɡɚɭɩɢɫɞɟɰɟɭɡɪɚɫɬɚ
ɝɨɞɢɧɚɢɡɫɟɥɚɆɚɥɚɄɪɫɧɚɄɪɢɜɚɤɚȼɪɚɧɨɜɚɢɢɡɛɟɝɥɢɱɤɨɝɤɚɦɩɚɭɊɚʂɢ

ȿɜɢɞɟɧɬɚɧʁɟɩɪɨɛɥɟɦɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɟɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɟɞɟɱɢʁɟɭɫɬɚɧɨɜɟɭɝɪɚɞɫɤɨɦɰɟɧɬɪɭɫɭ
ɩɪɟɨɩɬɟɪɟʄɟɧɟ ɚ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɧɚ ɩɟɪɢɮɟɪɢʁɢ ɪɚɞɟ ɫɦɚʃɟɧɢɦ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɦɚ ɡɛɨɝ ɜɟɥɢɤɨɝ
ɩɪɢɥɢɜɚɧɨɜɢɯɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɩɨʁɚɜʂɭʁɟɫɟɞɟɮɢɰɢɬɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɨɛɚɜʂɚʃɟɨɜɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɍ
ɫɟɨɫɤɢɦɦɟɫɧɢɦɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚɧɟɩɨɫɬɨʁɟɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɨɛʁɟɤɬɢɞɟɱʁɟɡɚɲɬɢɬɟɢɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɜɟʄ ɫɭ ɬɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢɤʂɭɱɟɧɟ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ
ɉɨɫɬɨʁɢɩɨɬɪɟɛɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɨɦɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟɡɚɲɬɢɬɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɭ
ɫɟɥɢɦɚɊɚɞɢɧɰɢɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰɢɅɭɝɚɜɱɢɧɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ ɍ
ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɥɚɧɢɪɚʁɭ ɫɟ ɛɪɨʁɧɟ ɞɨɞɚɬɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɭ ɫɟɥɢɦɚ ɞɟɰɢ
ɧɚʁɦɥɚɻɟɝ ɭɡɪɚɫɬɚ  ɝɨɞɢɧɚ  ɛɢɥɨ ɨɦɨɝɭʄɟɧɨ ɜɟʄɟ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

ɋɢɫɬɟɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɋɢɫɬɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɝ ɲɤɨɥɫɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɫɬɚɪɢʁɢ ʁɟ ɜɢɲɟ ɨɞ ɞɜɚ ɜɟɤɚ ɢ ɜɟɡɚɧ ʁɟ ɡɚ ɭɫɬɚɧɢɱɤɭ  ɝɨɞɢɧɭ ɤɚɞɚ ʁɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɩɪɜɚ ɲɤɨɥɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɪɚɞɢ  ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ ɫɟɞɚɦ ɭ
ɫɚɦɨɦɝɪɚɞɭɢɞɜɚɧɚɟɫɬɭɨɤɨɥɧɢɦɫɟɥɢɦɚɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 

ɍɝɪɚɞɫɤɨɦɧɚɫɟʂɭɫɟɧɚɥɚɡɟɫɟɈɒÄɋɜɟɬɢɋɚɜɚ³ ɧɚʁɧɨɜɢʁɚ ɈɒÄȻɪɚɧɢɫɥɚɜɇɭɲɢʄ´
Ɉɒ ÄȻɪɚɧɤɨ Ɋɚɞɢɱɟɜɢʄ´ Ɉɒ ÄȾɨɫɢɬɟʁ Ɉɛɪɚɞɨɜɢʄ´ Ɉɒ ÄȾɪ ȳɨɜɚɧ ɐɜɢʁɢʄ´ Ɉɒ
ÄȾɢɦɢɬɪɢʁɟ Ⱦɚɜɢɞɨɜɢʄ´ Ɉɒ Äȳɨɜɚɧ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ Ɂɦɚʁ´ Ɉɫɧɨɜɧɚ ɢ ɫɪɟɞʃɚ ɲɤɨɥɚ ÄɄɨɫɬɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ɇɚɧɨʁɥɨɜɢʄ³ɨɫɧɨɜɚɧɚʁɟɝɨɞɢɧɟɢʁɟɞɢɧɚʁɟɨɛɪɚɡɨɜɧɚɭɫɬɚɧɨɜɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɭɫɮɟɪɢ
ɦɭɡɢɱɤɟɭɦɟɬɧɨɫɬɢɒɤɨɥɟɫɭɝɪɚɞɭɫɭɞɨɛɪɨɨɩɪɟɦʂɟɧɟɜɟʄɢɦɞɟɥɨɦɨɛɧɨɜʂɟɧɟɢɦɚʁɭ
ɞɨɛɪɟɫɚɥɟɡɚɮɢɡɢɱɤɨɜɚɫɩɢɬɚʃɟ

ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɲɤɨɥɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɨɫɬɚɥɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɫɟɨɫɤɢɯ ɢ ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɧɢʁɟɭʁɟɞɧɚɱɟɧɚɚɭɨɜɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɪɚɞɟɫɥɟɞɟʄɟɲɤɨɥɟ
 ɇɚʁɫɬɚɪɢʁɚ ɲɤɨɥɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɪɚɞɢ ɭ Ʉɨɥɚɪɢɦɚ Ɉɒ Äɂɥɢʁɚ
Ɇɢɥɨɫɚɜʂɟɜɢʄ Ʉɨɥɚɪɚɰ³ ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɚ  ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ Ɂɝɪɚɞɚ ɦɚɬɢɱɧɟ ɲɤɨɥɟ ɭ
ɄɨɥɚɪɢɦɚɢɡɝɪɚɻɟɧɚʁɟɝɨɞɢɧɟɚɩɨɞɪɭɱɧɚɨɞɟʂɟʃɚɫɭɭȻɢɧɨɜɰɭɅɚɧɞɨɥɭɢ
Ʌɭʃɟɜɰɭ ɒɤɨɥɭ ɩɨɯɚɻɚ  ɭɱɟɧɢɤɚ ɨɩɪɟɦʂɟɧɚ ʁɟ ɭɱɢɥɢɦɚ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɢɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɢɦɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ
 Ɉɫɧɨɜɧɚ ɲɤɨɥɚ Äȼɨɠɞ Ʉɚɪɚɻɨɪɻɟ³ ɭ ȼɨɞʃɭ ɨɬɜɨɪɟɧɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ʁɟ
ɪɟɧɨɜɢɪɚɧɚ ɤɪɚʁɟɦ ɫɟɞɚɦɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɨɲɥɨɝ ɜɟɤɚ ɚ ɞɚɧɚɫ ɨɜɭ ɦɨɞɟɪɧɨ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɭɲɤɨɥɭɩɨɯɚɻɚɨɤɨɭɱɟɧɢɤɚɢɡȼɨɞʃɚɢɆɚɥɨɝɈɪɚɲʁɚ
 ɍɅɭɝɚɜɱɢɧɢɪɚɞɢɈɒÄȻɪɚɧɤɨɊɚɞɢɱɟɜɢʄ³ɒɤɨɥɚʁɟɩɨɱɟɥɚɫɚɪɚɞɨɦɝɨɞɢɧɟ
Ⱦɚɧɚɫʁɟɲɤɨɥɚɫɚɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦɨɩɪɟɦɨɦɩɨɯɚɻɚʁɟɭɱɟɧɢɤɚɚɧɚʁɜɟʄɢɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ
ʁɟ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɮɢɡɢɱɤɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɍ ɲɤɨɥɢ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɢ ɢɫɬɭɪɟɧɨ
ɨɞɟʂɟʃɟɦɭɡɢɱɤɟɲɤɨɥɟÄɄɨɫɬɚɆɚɧɨʁɥɨɜɢʄ³ɢɡɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
 ɇɚɫɟʂɟɅɢɩɟɞɨɛɢɥɨʁɟɲɤɨɥɭɭɩɪɜɨʁɩɨɥɨɜɢɧɢɜɟɤɚɚɡɝɪɚɞɚɤɨʁɚʁɟɫɚɝɪɚɻɟɧɚ
ɝɨɞɢɧɟɜɢɲɟɩɭɬɚʁɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɚɢɩɪɨɲɢɪɢɜɚɧɚȾɚɧɚɫʁɟɬɨɲɤɨɥɚÄȼɭɤ
Ʉɚɪɚʇɢʄ³ ɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɨʁ ɡɝɪɚɞɢ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɢ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɭ ɫɚɥɭ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɜɚɫɩɢɬɚʃɟɒɤɨɥɭɩɨɯɚɻɚɭɱɟɧɢɤɚ
 ɍȼɪɚɧɨɜɭɪɚɞɢɈɒÄȾɨɫɢɬɟʁɈɛɪɚɞɨɜɢʄ³ɢɩɨɯɚɻɚʁɟɭɱɟɧɢɤɚɒɤɨɥɚʁɟɩɨɱɟɥɚ
ɫɚɪɚɞɨɦɝɨɞɢɧɟɡɝɪɚɞɚʁɟɡɚɜɪɲɟɧɚɝɨɞɢɧɟɚɩɨɫɥɟɞʃɢɩɭɬɪɟɧɨɜɢɪɚɧɚ
ʁɟɝɨɞɢɧɟ
 Ɉɒ Äȭɭɪɚ ȳɚɤɲɢʄ³ ɭ Ɇɚɥɨʁ Ʉɪɫɧɢ ɩɨɱɟɥɚ ʁɟ ɫɚ ɪɚɞɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɚ ɫɚɞɚɲʃɚ
ɡɝɪɚɞɚ ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɒɤɨɥɭ ɩɨɯɚɻɚ  ɭɱɟɧɢɤɚ ɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɲɤɨɥɟ ɒɤɨɥɚ ʁɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟ ɨɩɪɟɦʂɟɧɚ
ɧɚɫɬɚɜɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɚ ɬɪɚʁɧɨ ɤɨɪɢɫɬɢ ɢ ɫɚɥɭ ɡɚ ɮɢɡɢɱɤɨ ɩɪɟɦɚ ɭɝɨɜɨɪɭ ɫɚ
Ɇɟɫɧɨɦɡɚʁɟɞɧɢɰɨɦ
 ɒɤɨɥɚ Äɏɟɪɨʁ ɋɪɛɚ³ ɭ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɢ ɩɨɱɟɥɚ ʁɟ ɫɚ ɪɚɞɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɋɚɞɚɲʃɚ
ɡɝɪɚɞɚ ɫɚɡɢɞɚɧɚ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɲɟɡɞɟɫɟɬɢɯ ʁɟ ɞɨɝɪɚɻɟɧ ɫɩɪɚɬ ɚ ɩɨɬɩɭɧɨ ʁɟ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɧɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɒɤɨɥɭ ɩɨɯɚɻɚ  ɭɱɟɧɢɤɚ ɇɚʁɜɟʄɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ʁɟ
ɧɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟɫɚɥɟɢɚɤɨʁɟʁɟɞɧɚɭɱɢɨɧɢɰɚɩɪɟɬɜɨɪɟɧɚɡɚɬɭɧɚɦɟɧɭ
 Ɉɒ Äɂɜɨ Ⱥɧɞɪɢʄ³ ɭ Ɋɚɞɢɧɰɭ ʁɟ ɦɚɬɢɱɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɚ ɧɚɫɬɚɜɚ ɭ
ɫɚɞɚɲʃɨʁ ɡɝɪɚɞɢ ɨɞɜɢʁɚ ɫɟ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ Ⱦɨɛɪɨ ʁɟ ɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ ɨɩɪɟɦʂɟɧɚ
ɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁɻɚɤɚʁɟɪɚɫɩɨɥɚɠɟɫɚɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɨɦɫɚɥɨɦ
 ɒɤɨɥɟɭȼɪɛɨɜɰɭ ɨɬɜɨɪɟɧɚɝɨɞɢɧɟ ɢɊɚʂɢ  ɫɭɢɫɬɭɪɟɧɚɨɞɟʂɟʃɚɈɒ
ÄɂɜɨȺɧɞɪɢʄ³
 ɍɋɤɨɛɚʂɭɪɚɞɢɈɒɨɞɝɨɞɢɧɟɚɩɨɫɥɟɝɨɞɢɧɟɢɩɪɨɲɢɪɟʃɚɞɨɛɢʁɚɢɦɟ
ÄɂɜɨɅɨɥɚɊɢɛɚɪ³ɉɨɯɚɻɚʁɟɭɱɟɧɢɤɚɁɝɪɚɞɚʁɟɧɚɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟɦɧɢɜɨɭɚɥɢ
ɧɟɦɚɲɤɨɥɫɤɭɫɚɥɭ
 Ⱦɪɭɝɨɜɚɱɤɚɨɫɧɨɜɧɚɲɤɨɥɚɩɨɱɟɥɚʁɟɫɚɪɚɞɨɦɝɨɞɢɧɟȵɟɧɞɚɧɚɲʃɢɧɚɡɢɜʁɟ
Äɋɜɟɬɢɬɟʂɋɚɜɚ³
 ɍȻɚɞʂɟɜɢɰɢɢɋɭɜɨɞɨɥɭɫɭɩɨɞɪɭɱɧɚɨɞɟʂɟʃɚɧɢɠɢɯɪɚɡɪɟɞɚɒɤɨɥɚʁɟɫɚɜɪɟɦɟɧɨ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɚɢɦɚɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɭɫɚɥɭɢɩɚɪɧɨɝɪɟʁɚʃɟ
 Ɉɫɧɨɜɧɚ ɲɤɨɥɚ ɭ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɰɭ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɇɨɜɚ ɲɤɨɥɫɤɚ ɡɝɪɚɞɚ
ɡɚɜɪɲɟɧɚʁɟɝɨɞɢɧɟɚɨɞɝɨɞɢɧɟɧɨɫɢɧɚɡɢɜÄɋɚɜɚɄɨɜɚɱɟɜɢʄ³
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

 ɒɤɨɥɚ ɭ Ⱦɨɛɪɨɦ Ⱦɨɥɭ ʁɟ ɩɨɞɪɭɱɧɚ ɲɤɨɥɚ ɦɚɬɢɱɧɟ ɲɤɨɥɟ ɢɡ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɰɚ ɚ ɩɪɜɚ
ɲɤɨɥɚɭɫɟɥɭɩɨɱɟɥɚʁɟɫɚɪɚɞɨɦɝɨɞɢɧɟ
 ɈɫɧɨɜɧɚɲɤɨɥɚÄɏɟɪɨʁɋɜɟɬɚɆɥɚɞɟɧɨɜɢʄ³ɭɋɚɪɚɨɪɰɢɦɚɨɫɧɨɜɚɧɚʁɟɝɨɞɢɧɟ
ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ ɋɚɪɚɨɪɚɱɤɨɅɨɡɨɜɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ ɍ ɧɨɜɨʁ ɡɝɪɚɞɢ ɧɚɫɬɚɜɚ ɫɟ ɩɨɱɟɥɚ
ɨɞɜɢʁɚɬɢɬɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟ


Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɩɨɛɨʂɲɚɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɭ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɲɤɨɥɚ ɡɚ
ɭɱɟɧɢɤɟ ɫɚ ɭɞɚʂɟɧɢʁɢɯ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɪɚɞɚ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ ɢ ɲɤɨɥɫɤɢɦ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɫɦɚʃɟʃɟ ɛɪɨʁɚ ɫɦɟɧɚ ɭ ɨɩɬɟɪɟʄɟɧɢɦ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɢ ɫɥ
ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁɫɬɪ 

ɋɢɫɬɟɦɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚɋɜɟɫɪɟɞʃɟɲɤɨɥɟɫɭɭɝɪɚɞɫɤɨɦɧɚɫɟʂɭɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢɬɨ
 Ƚɢɦɧɚɡɢʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɩɨɱɟɥɚ ʁɟ ɫɚ ɪɚɞɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɨ ɦɚɥɚ ɪɟɚɥɤɚ Ⱦɚɧɚɫ ʁɟ
ɩɨɯɚɻɚɨɤɨɭɱɟɧɢɤɚ
 Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɲɤɨɥɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɩɨɱɟɥɚ ʁɟ ɫɚ ɪɚɞɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɨ Ɂɚɧɚɬɥɢʁɫɤɨ
ɬɪɝɨɜɚɱɤɚ ɜɟɱɟɪʃɚ ɲɤɨɥɚ Ⱦɚɧɚɫ ʁɟ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɲɤɨɥɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɫɚ 
ɤɜɚɞɪɚɬɚɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɞɨɭɱɟɧɢɤɚɉɨɞɪɭɱʁɚɪɚɞɚɫɭ
ɦɚɲɢɧɫɬɜɨɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɤɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɢɦɟɬɚɥɭɪɝɢʁɚɄɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɫɟɭɜɨɞɟɧɨɜɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɩɪɨɮɢɥɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɨɬɪɟɛɚɦɚɢɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɢɦɚɩɨɫɥɨɞɚɜɚɰɚ
 ȿɤɨɧɨɦɫɤɨɬɪɝɨɜɢɧɫɤɚ ɲɤɨɥɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɩɨɱɟɥɚ ʁɟ ɫɚ ɪɚɞɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ Ⱦɚɧɚɫ
ɲɤɨɥɭʁɟɭɱɟɧɢɤɟɡɚɞɜɚɩɨɞɪɭɱʁɚɪɚɞɚ ɟɤɨɧɨɦɢʁɚɩɪɚɜɨɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚɢ 
ɬɪɝɨɜɢɧɚɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɬɜɨɢɬɭɪɢɡɚɦɚɬɪɨɝɨɞɢɲʃɢɨɛɪɚɡɨɜɧɢɩɪɨɮɢɥɢɫɭɤɨɧɨɛɚɪ
ɤɭɜɚɪ ɢ ɩɨɫɥɚɫɬɢɱɚɪ ɉɨɯɚɻɚ ʁɟ  ɭɱɟɧɢɤɚ ɞɨɛɪɨ ʁɟ ɨɩɪɟɦʂɟɧɚ ɢ ɢɦɚ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɭɫɥɨɜɟɡɚɨɞɜɢʁɚʃɟɧɚɫɬɚɜɟɢɩɪɚɤɫɟ
 Ɍɟɤɫɬɢɥɧɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɲɤɨɥɚ ÄȾɟɫɩɨɬ ȭɭɪɚɻ³ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɨɫɧɨɜɚɧɚʁɟɬɨɤɨɦɪɟɮɨɪɦɟɲɤɨɥɫɬɜɚɝɨɞɢɧɟɈɛɪɚɡɭʁɟɭɱɟɧɢɤɟɭɬɪɢɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɪɚɞɚ   ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɢ ɩɪɟɪɚɞɚ ɯɪɚɧɟ   ɯɟɦɢʁɚ ɢ ɧɟɦɟɬɚɥɢ  
ɬɟɤɫɬɢɥɫɬɜɨɢɤɨɠɚɪɫɬɜɨ
 ɀɟɥɟɡɧɢɱɤɨɢɧɞɭɫɬɢʁɫɤɚɲɤɨɥɚɨɫɧɨɜɚɧɚʁɟɝɨɞɢɧɟ ɭɫɚɞɚɲʃɟɦɬɪɟɧɭɬɤɭʁɟ
ɡɚɬɜɨɪɟɧɚɨɞɥɭɤɨɦɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɩɪɨɫɜɟɬɟɧɚɭɤɟɢɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝɪɚɡɜɨʁɚɱɢɦɟʁɟ
ɨɧɟɦɨɝɭʄɟɧɨɞɚɪɟɞɨɜɧɚɭɱɟɧɢɤɚɢɨɤɨɜɚɧɪɟɞɧɢɯɡɚɜɪɲɟɲɤɨɥɨɜɚʃɟ 

ɉɨɫɬɨʁɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɫɪɟɞʃɢɯ ɲɤɨɥɚ ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ɭɫɤɥɚɻɟɧɨɫɬ ɩɪɨɮɢɥɚ
ɫɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɚ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɻɚɱɤɨɝɢɧɬɟɪɧɚɬɚɢɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɫɚʃɟɻɚɱɤɨɝɩɪɟɜɨɡɚɩɨɛɨʂɲɚɬɢɭɫɥɨɜɟɡɚ
ɪɚɞ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɲɤɨɥɚɦɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ ɩɟɞɚɝɨɲɤɢɦ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɦɚɢɨɩɪɟɦɨɦ ɢɫɥ

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ

Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɢ Ɉɩɲɬɚ ɛɨɥɧɢɰɚ Äɋɜɟɬɢ Ʌɭɤɚ´
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɉɪɢɦɚɪɧɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚɭɨɤɜɢɪɭȾɨɦɚɡɞɪɚɜʂɚÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ
ɫɟɤɪɨɡɛɪɨʁɧɟɫɥɭɠɛɟɚɭɫɟɨɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚʁɟɭɚɦɛɭɥɚɧɬɚɦɚɈɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ
ɫɟɨɫɤɢɯ ɚɦɛɭɥɚɧɬɢ ɢ ɛɪɨʁ ɥɟɤɚɪɚ ʁɟ ɧɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟɦ ɧɢɜɨɭ ɚ ȾɁ
Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ ɱɢɧɢ ɧɚɩɨɪɟ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɨɩɪɟɦɚʃɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɚɦɛɭɥɚɧɬɢ
ɤɚɤɨɛɢɫɟɭɧɚɩɪɟɞɢɥɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚɡɚɲɬɢɬɚɫɟɨɫɤɨɝɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɈɩɲɬɚɛɨɥɧɢɰɚÄɋɜɟɬɢ
Ʌɭɤɚ´ɪɚɫɩɨɥɚɠɟɫɚɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɨɞɟʂɟʃɢɦɚɢɫɥɭɠɛɚɦɚɉɨɫɬɟʂɧɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɛɨɥɧɢɰɟɫɭ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢ ɚɥɢ ʁɟ ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɛɨɥɧɢɱɤɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɩɨ ʁɟɞɢɧɢɰɢ ɤɪɟɜɟɬɚ
ɩɪɟɦɚɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚɩɚʁɟɩɨɬɪɟɛɧɚɞɨɝɪɚɞʃɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
110
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚ ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɠɢɜɨɬɧɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɫɢɬɭɚɰɢʁɚ
ɤɨɞɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯʂɭɞɢʁɟɨɤɨɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɩɪɨɫɟɤɚ ɜɢɞɟɬɢɬɚɱɤɭ Ɇɟɻɭɬɢɦɩɪɨɛɥɟɦ
ʁɟɤɨɞɨɧɢɯɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɤɨʁɢɬɟɲɤɨɞɨɥɚɡɟɞɨɩɨɫɥɚɢɢɥɢɧɢɫɭɭɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɞɚ ɩɪɢɜɪɟɻɭʁɭ ɚ ɢɦɚ ɢɯ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ Ɋɨɦɢ ɨɫɨɛɟ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ ɠɟɧɟ ɛɟɡ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚɫɬɚɪɢʁɢɨɞɛɟɡɩɟɧɡɢʁɟɢɫɥ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ   ɩɪɢɦɚɬ ɭ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢɭɩɪɚɜɨɞɚʁɟɫɥɟɞɟʄɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɫɬɚɪɟɨɫɨɛɟɞɟɰɚɢ
ɦɥɚɞɢɨɫɨɛɟɫɚɢɧɞɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦɠɟɧɟɊɨɦɢɢɡɛɟɝɥɢɰɟɢɢɧɬɟɪɧɨɪɚɫɟʂɟɧɚɥɢɰɚ

ɋɢɫɬɟɦɨɦ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ƚɪɚɞɚ ɛɚɜɟ ɫɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ ɚ  ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɚɭɫɬɚɧɨɜɚɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢ  ɛ Ⱦɨɦɡɚɫɦɟɲɬɚʁɫɬɚɪɢɯ
ɥɢɰɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɩɪɭɠɚ ɭɫɥɭɝɟ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɢɫɯɪɚɧɟ ɧɟɝɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭɫɥɭɝɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɪɚɞɚɪɚɞɧɨɨɤɭɩɚɰɢɨɧɟɬɟɪɚɩɢʁɟɢɤɭɥɬɭɪɧɨɡɚɛɚɜɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɜ ɍɫɬɚɧɨɜɚ
ɡɚ ɞɧɟɜɧɢ ɛɨɪɚɜɚɤ ɞɟɰɟ ɦɥɚɞɢɯ ɢ ɨɞɪɚɫɥɢɯ ɨɫɨɛɚ ɫɚ ɫɦɟɬʃɚɦɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ Äɋɭɧɰɟ³
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟ  ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ  ɝ  ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɜɨɞɢɛɪɢɝɭɨɫɬɚɪɢɦɚɩɪɢɩɪɟɦɚɢɞɢɫɬɪɢɛɭɢɪɚɨɛɪɨɤɟɇɚɪɨɞɧɟɤɭɯɢʃɟɨɬɜɨɪɢɨMHɜɪɬɢʄ
ɡɚ ɪɨɦɫɤɭ ɞɟɰɭ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɚɤɰɢʁɟ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɟ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ɭɩɭʄɭʁɟ ɞɟɰɭ ɧɚ
ɨɩɨɪɚɜɚɤɩɪɟɞɭɡɢɦɚɚɤɰɢʁɟɢɡɨɛɥɚɫɬɢɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɢɫɥ  ɞ ɛɪɨʁɧɟɧɟɜɥɚɞɢɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɭɞɪɭɠɟʃɚ ɱɢʁɢɪɚɞɩɨɦɚɠɟɢȽɪɚɞ 

Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨɭɡɧɚɬɧɨʁɦɟɪɢɛɪɢɧɟɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɢ ɢɡɞɜɚʁɚ ɜɟɥɢɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ
  ɂɩɚɤ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢɡɪɚɠɟɧ ɬɪɚɧɫɝɟɧɚɪɚɰɢʁɫɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɞ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɝɞɟ ɫɭ ɪɚɞɧɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɢʂɭɞɢɧɟɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɢɥɢɦɚɥɨɩɪɨɚɤɬɢɜɧɢɭɬɪɚɠɟʃɭɩɨɫɥɚɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ
ɛɢɦɨɝɥɚɛɢɬɢɲɚɧɫɚɢɜɢɞʃɢɯɨɜɨɝɭɩɨɲʂɚɜɚʃɚɢɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ

ɉɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚɊɁɋɭɌɚɛɟɥɢɭɨɱɚɜɚɫɟɫɦɚʃɟʃɟɛɪɨʁɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɫɚ  ɥɢɰɚ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ  ɥɢɰɚ ɭ   ɇɚʁɜɟʄɢ ɛɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɩɪɢɩɚɞɚ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢɨɞɪɚɫɥɢɯ


ɌɚɛɟɥɚȻɪɨʁɤɨɪɢɫɧɢɤɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
Ƚɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɨ
Ⱦɟɰɚ
Ɇɥɚɞɢ
Ɉɞɪɚɫɥɢ




















ɂɡɜɨɪɈɩɲɬɢɧɟɢɪɟɝɢɨɧɢɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɝɨɞɢɧɟɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ

Ɉɫɬɚɪɟɥɢ







ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɪɚɫɬɟ ɛɪɨʁ ɨɫɬɚɪɟɥɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɢɡ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɫɚɦɚɱɤɢɯ ɢ ɞɜɨɱɥɚɧɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɫɚ ɜɢɲɟ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɚ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɢ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɡɚ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɡɚɪɚɞɟ Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ɭɜɟʄɚʃɚ ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɪɢʁɢɯ ɨɫɨɛɚ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɡɢɫɤɭʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɟ ɧɨɜɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ
ɫɬɚɪɢʁɢɯɥɢɰɚ

ɋɩɨɪɬ

ɋɩɨɪɬ ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭʁɟ ɩɪɟɤɨ  ɫɩɨɪɬɢɫɬɚ ɤɨʁɢ ɬɪɟɧɢɪɚʁɭ ɢ ɬɚɤɦɢɱɟ ɫɟ ɭ
ɫɭɩɟɪɥɢɝɚɲɤɢɦ ɩɪɜɨɥɢɝɚɲɤɢɦ ɢ ɚɦɚɬɟɪɫɤɢɦ ɤɥɭɛɨɜɢɦɚ ɍ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɫɟ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨ
ɭɧɚɩɪɟɻɭʁɭ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɛɚɜʂɟʃɟ ɫɩɨɪɬɨɦ Ɉɫɢɦ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɬɪɢ ɫɩɨɪɬɫɤɚ ɰɟɧɬɪɚ ɧɚɤɨɧ
ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɯɚɥɚ ɭ Ɉɒ ÄȾɢɦɢɬɪɢʁɟ Ⱦɚɜɢɞɨɜɢʄ´ ɢ Äȳɨɜɚɧ ɐɜɢʁɢʄ´ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɫɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ
ɩɨɩɪɚɜɢɥɚɁɚɩɨɬɪɟɛɟɍɧɢɜɟɪɡɢʁɚɞɟɝɨɞɢɧɟɢɡɝɪɚɻɟɧɚʁɟɋɩɨɪɬɫɤɚɯɚɥɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨɩɨ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɧɚʁɫɚɜɪɟɦɟɧɢʁɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ  ɫɟɞɢɲɬɚ ɡɚ ɪɭɤɨɦɟɬ  ɫɟɞɢɲɬɚ ɡɚ
ɤɨɲɚɪɤɭɢɨɞɛɨʁɤɭɢɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚɡɚɤɭɥɬɭɪɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟɉɨɪɟɞɯɚɥɟɢɡɝɪɚɻɟɧʁɟ
ɛɚɡɟɧɫɤɢɤɨɦɩɥɟɤɫɫɚɨɥɢɦɩɢʁɫɤɢɦɛɚɡɟɧɨɦ ɫɚɬɪɢɛɢɧɚɦɚɡɚɝɥɟɞɚɥɚɰɚ ɢɞɜɚɦɚʃɚ
ɛɚɡɟɧɚ

ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɫɟɥɚʁɟɡɧɚɬɧɨɧɟɩɨɜɨʂɧɢʁɚʁɟɪɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɧɟɦɚɢɥɢɫɭ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɭ ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟɦ ɫɬɚʃɭ ɋɜɚ ɫɟɥɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɢɦɚʁɭ ɮɭɞɛɚɥɫɤɢ ɬɟɪɟɧ ɫɚ
ɫɜɥɚɱɢɨɧɢɰɚɦɚ ɧɟɝɞɟ ɢ ɫɚ ɬɪɢɛɢɧɚɦɚ Ɉɫɬɚɥɨ ɫɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɬɟɪɟɧɢ ɡɚ ɪɭɤɨɦɟɬ ɦɚɥɢ
ɮɭɞɛɚɥɤɨɲɚɪɤɭɨɞɛɨʁɤɭ

ɂɚɤɨ ɫɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɫɚ ɫɩɨɪɬɫɤɨɦ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɡɧɚɬɧɨ ɩɨɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɫɥɟɞʃɢɯ ɝɨɞɢɧɚ
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɧɚɝɪɚɞɫɤɨʁɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɨɜɪɲɢɧɟɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɬɟɪɟɧɚɫɭ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɢɯɞɢɦɟɧɡɢʁɚɨɩɪɟɦɟɢɤɜɚɥɢɬɟɬɚɢʁɨɲɭɜɟɤɧɟɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭɫɚɜɪɟɦɟɧɟɫɬɚɧɞɚɪɞɟ
ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ .ɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɩɨɪɬ ɩɪɢɛɥɢɠɢɨ ɞɟɰɢ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚɨ ɛɚɡɢɱɧɢ ɫɩɨɪɬ ɝɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɩɨɞɪɠɚɥɨ ɚɤɰɢʁɭ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ Äɋɩɨɪɬ ɭ ɲɤɨɥɟ´ ɍ
ɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɤɨɦɩɥɟɬɢɪɚɬɢɢɢɡɜɪɲɢɬɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɬɚɤɦɢɱɚɪɫɤɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɢɩɨɦɨʄɧɢɯɫɚɞɪɠɚʁɚɢɩɨɛɨʂɲɚʃɟɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɬɟɪɟɧɚɢɨɛʁɟɤɚɬɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 

.ɭɥɬɭɪɚ

ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɪɚɡɝɪɚɧɚɬɚ ɦɪɟɠɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ ɚ  Ɇɭɡɟʁ ɩɨɪɟɞ
ɦɭɡɟʁɫɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢɦɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɩɪɨɫɜɟɬɧɭ ɩɟɞɚɝɨɲɤɭ ɢɡɥɚɝɚɱɤɭ ɢ ɩɪɨɦɨɬɢɜɧɭ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ  ɛ ɇɚɪɨɞɧɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟɞɧɚʁɟɨɞɧɚʁɦɨɞɟɪɧɢʁɢɯ
ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɫɚ ɮɨɧɞɨɦ ɨɞ ɩɪɟɤɨ  ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɚ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ ʁɟ ɦɚɬɢɱɧɚ
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɡɚ ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɢ ɨɤɪɭɝ ɜ  ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɭ ɤɨɦɟ ɪɚɞɢ ɪɚɞɢ
ɛɢɨɫɤɨɩ ɩɨɱɟɬɚɤɪɚɞɚɩɪɜɨɝɩɪɟɜɢɲɟɨɞʁɟɞɧɨɝɜɟɤɚ ɤɨʁɢʁɟɞɢɝɢɬɚɥɢɡɨɜɚɧɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɝ  ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢ ɚɪɯɢɜ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɞ  Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟɋɦɟɞɟɪɟɜɨʁɟɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟɨɞɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚɤɨʁɚ
ɨɛɚɜʂɚ ɩɨɫɥɨɜɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɢɯ ɤɭɥɬɭɪɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɨɝ ɢ
Ȼɪɚɧɢɱɟɜɫɤɨɝɨɤɪɭɝɚ ɻ ɥɨɤɚɥɧɟɪɚɞɢɨɢɬɜɫɬɚɧɢɰɟɧɨɜɢɧɫɤɨɢɡɞɚɜɚɱɤɚɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɫɥ

ɍɫɟɨɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚɩɨɫɬɨʁɟɞɨɦɨɜɢɤɭɥɬɭɪɟɚɥɢʁɟɜɟʄɢɧɚɨɜɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɩɭɲɬɟɧɚɢɛɟɡ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɢ ɭɥɚɝɚʃɚ ɇɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɫɪɟɞɢɧɚɦɚ ʁɟ ɫɥɚɛɚ
ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɤɭɥɬɭɪɧɨɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɤɚɨ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɟɞɭɤɚɰɢʁɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɚɤɨʁɟɩɪɢɦɟɬɧɨɩɪɢɫɭɫɬɜɨɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯɭɞɪɭɠɟʃɚɠɟɧɚɤɚɨɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɛɪɨʁɧɢɯɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɭɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ

ɇɟɨɩɯɨɞɧɚʁɟɚɮɢɪɦɚɰɢʁɚɢɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɫɜɢɦɫɮɟɪɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟɢɭɦɟɬɧɨɫɬɢɭ
ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɡɚɭɫɬɚɜɢɥɚ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢʁɚ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɛɚɲɬɢɧɟ ɢ ɨɛɨɝɚɬɢɨ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɢɤɭɥɬɭɪɧɢɠɢɜɨɬɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɭɨɜɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

 ɂɇȼȿɋɌɂɐɂȳȿ ɂ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ ɂ ɊɍɊȺɅɇɈȽ
ɊȺɁȼɈȳȺ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ

ɋɚɝɥɟɞɚɜɚʁɭʄɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɭɱɟɲʄɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɭ ɧɨɜɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɮɨɧɞɨɜɟ
ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ Äɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɲɭɦɚɪɫɬɜɨ ɢ ɪɢɛɚɪɫɬɜɨ³ ɭ ɭɤɭɩɧɢɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɦɚɭɩɟɪɢɨɞɭɝɨɞɢɧɟ Ɍɚɛɟɥɚ ɦɨɠɟɫɟɡɚɤʂɭɱɢɬɢɞɚɫɭɨɧɟ
ɡɧɚɬɧɨ ɧɢɠɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ   ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ ɋɪɛɢʁɭ
  ɉɪɢ ɬɨɦ ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ  ɭɱɟɲʄɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɲɭɦɚɪɫɬɜɭ ɢ ɪɢɛɚɪɫɬɜɭ ɭ ɭɤɭɩɧɢɦ ɩɨɜɟʄɚɜɚ ɫɟ ɡɚ ɧɢɜɨ Ɋ ɋɪɛɢʁɟ ɫɚ
ɭɧɚɭɝɨɞɢɧɢ ɞɨɤɫɟɡɚɝɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨɫɦɚʃɭʁɟ ɫɚɭ
ɧɚɭɝɨɞɢɧɢ 

Ɍɚɛɟɥɚ  ɍɱɟɲʄɟ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɭ ɧɨɜɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɮɨɧɞɨɜɟ ɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
Äɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚɲɭɦɚɪɫɬɜɨɢɪɢɛɚɪɫɬɜɨ³ɭɭɤɭɩɧɢɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɦɚɭɩɟɪɢɨɞɭ





ɉɨʂɨɩ
ɍɤɭɩɧɨ
ɲɭɦɚɪɢ
ɪɢɛɚɪ



ɍɱɟ
ɲʄɟ




ɉɨʂɨɩ
ɍɤɭɩɧɨ
ɲɭɦɚɪɢ
ɪɢɛɚɪ



ɍɱɟ
ɲʄɟ







Ɋɋɪɛɢʁɚ
Ƚɪɚɞ




ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɉɨɞɚɰɢɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɫɜɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚ

ɉɨɞɚɰɢɡɚȳɅɋɨɞɧɨɫɟɫɟɧɚɜɟɥɢɤɚɢɫɪɟɞʃɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚ
ɂɡɜɨɪɊɁɋɈɩɲɬɢɧɟɢɪɟɝɢɨɧɢɭɊɋ



ɭɞɢɧɚɪɚ

ɉɨʂɨɩ
ɍɤɭɩɧɨ
ɲɭɦɚɪɢ
ɪɢɛɚɪ






ɍɱɟ
ɲʄɟ




ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɩɨɞɚɰɢ ɩɨɤɚɡɭʁɭ ɞɚɩɪɨɫɟɱɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɭɩɟɪɢɨɞɭ
ɩɨɩɪɚɜɧɨɦɥɢɰɭ ɢɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɭ ɭɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɉɨʂɨɩɪɢɜɟɞɚɲɭɦɚɪɫɬɜɨɢɪɢɛɚɪɫɬɜɨ
ɭ ɧɨɜɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɮɨɧɞɨɜɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ  ɢɡɧɨɫɢ  ɞɢɧɚɪɚ ɡɚ ɝɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɲɬɨʁɟɧɢɠɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚȼɟɥɢɤɭɉɥɚɧɭɢɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɭɉɚɥɚɧɤɭ

ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰʁɚ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɚ ɜɟʄɢɧɚɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚɩɪɨɝɪɚɦɟɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚɢɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɚ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɩɨɞɚɬɚɤɚɈɞɟʂɟʃɚɡɚɩɪɢɜɪɟɞɭɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨɥɨɤɚɥɧɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁ
ɢʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɧɚɫɬɚɜɤɭɫɟɧɚɜɨɞɟɧɟɤɟɨɞɜɟʄɢɯɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɭɨɜɨʁ
ɨɛɥɚɫɬɢ
x ɍɝɨɞɢɧɢɭɪɚɻɟɧʁɟȽɟɧɟɪɚɥɧɢɩɪɨʁɟɤɚɬɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚɍɞɨɜɢɱɤɢɩɥɚɬɨɡɚ
ɯɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɡɚ ɱɟɬɢɪɢ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɨɩɲɬɢɧɟ ɋɟɨɧɟ ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ
ɍɞɨɜɢɰɟɢȼɨɞɚʃȼɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚʁɟɛɢɥɚɦɢɥɢɨɧɚɞɢɧɚɪɚɨɞɱɟɝɚʁɟȽɪɚɞ
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨɫɚɚɆɉɁɀɋɫɚ
x Ɍɨɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɱɟɥɚ ʁɟ ɢɡɪɚɞɚ ɂɞɟʁɧɨɝ ɢ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ
ɍɞɨɜɢɱɤɢɩɥɚɬɨɮɚɡɚ,ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɨɜɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚɛɢɥɚʁɟɦɢɥɢɨɧɚɞɢɧɚɪɚ
ɨɞɱɟɝɚʁɟȽɪɚɞɢɫɩɥɚɬɢɨɦɢɥɢɨɧɚɞɢɧɚɪɚɚɨɫɬɚɥɨȳȼɉÄɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ³
x ɌɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɩɨɱɟɥɨɫɟɫɚȽɟɧɟɪɚɥɧɢɦɩɪɨʁɟɤɬɨɦɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚʁɭɠɧɨɝɞɟɥɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɨɜɪɲɢɧɭɨɞɯɚȳɚɜɧɚɧɚɛɚɜɤɚʁɟɛɢɥɚ
ɝɨɞɢɧɟɢɧɚɢɦɟɨɜɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚʁɟɢɫɩɥɚʄɟɧɨɦɢɥɢɨɧɚɞɢɧɚɪɚɢɡɛɭʇɟɬɚȽɪɚɞɚ
x Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɫɚ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɩɨɱɟɥɨ  ɝɨɞɢɧɟ ʁɟɫɬɟ Äɋɢɫɬɟɦ ɡɚ ɫɚɤɭɩʂɚʃɟ
ɫɩɨɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ
ɨɩɲɬɢɧɟɄɨɜɢɧ³ ɭɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚɦɢɥɢɨɧɞɢɧɚɪɚ Ɉɜɚʁɩɪɨʁɟɤɚɬʁɟ
ɡɚɜɪɲɟɧ  ɝɨɞɢɧɟ ɚ ɩɨɱɟɬɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɛɢʄɟ ɫɬɚɜʂɟɧ ɭ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɩɨ
ɞɨɛɢʁɚʃɭɞɨɡɜɨɥɟɡɚɪɚɞɨɞɫɬɪɚɧɟɍɩɪɚɜɟɡɚɜɟɬɟɪɢɧɭɆɉɁɀɋɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ
113

Страна 182 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. септембар 2016. године

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

x
x

ɌɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɛɢɥɨʁɟɢɭɥɚɝɚʃɚɭɢɡɝɪɚɞʃɭɫɬɭɛɧɟɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟȻɚɞɪɢɤɚ ɡɚ
ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɰɪɩɧɟ ɫɬɚɧɢɰɟ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ  ɍ ɨɜɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɭ ʁɟ Ƚɪɚɞ ɭɥɨɠɢɨ 
ɦɢɥɢɨɧɚɞɢɧɚɪɚ
ɋɬɚɥɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ Ƚɪɚɞ ɢɦɚ ɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɪɟɻɟʃɚ ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɟ
ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɢɯɫɬɚɧɢɰɚɢɫɥ


ɍɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɬɪɟɛɚɥɨɛɢɨɱɟɤɢɜɚɬɢɧɚɫɬɚɜɚɤɭɥɚɝɚʃɚɭɫɢɫɬɟɦɟɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚɢ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ÄȻɚɞɪɢɤɚ³ ɢɡɪɚɞɚ ɂɞɟʁɧɨɝ ɢ
ȽɥɚɜɧɨɝɩɪɨʁɟɤɬɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚʁɭɠɧɨɝɞɟɥɚȽɪɚɞɚɢɫɥ ɤɚɨɢɞɪɭɝɚɭɥɚɝɚʃɚɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɦɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢɢɞɨɫɬɢɡɚʃɟɫɬɚɧɞɚɪɞɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚɢɫɥ ɫɚɰɢʂɟɦɩɨɫɩɟɲɢɜɚʃɚɪɚɡɜɨʁɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɭɨɩɲɬɟ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɡɚɜɢɫɟ ɨɞ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɫɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ  ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɢɡɜɨɪɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɫɟ ɨɛɪɚɻɭʁɭ ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɞɟɥɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ  ɚɥɢ ɢ ɨɞ ɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɟ
ɩɨɫɥɨɜɧɟɢɧɜɟɫɬɢɨɧɟɤɥɢɦɟɭɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɢɥɨɤɚɥɧɨɦɨɤɪɭɠɟʃɭ

ȻɭʇɟɬɫɤɚɩɨɞɪɲɤɚɫɚɧɢɜɨɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ

ɍ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ   ɛɭʇɟɬɫɤɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɧɚ ɧɢɜɨɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ ɪɟɝɭɥɢɲɭ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɦɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɋɥ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ     ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɝɨɞɢɲʃɟ  ɍɪɟɞɛɟ ɨ
ɪɚɫɩɨɞɟɥɢɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭ

Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɦɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɩɪɟɞɜɢɻɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɜɪɫɬɟ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɑɥɚɧ 
x Ⱦɢɪɟɤɬɧɚɩɥɚʄɚʃɚ ɚ ɩɪɟɦɢʁɚɡɚɦɥɟɤɨ ɞɢɧɥ  ɛ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
ɤɚɨ ɧɨɜɱɚɧɢ ɢɡɧɨɫɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɫɩɥɚʄɭʁɭ ɩɨ ʁɟɞɢɧɢɰɢ ɦɟɪɟ ɡɚ ɩɨɫɟʁɚɧ ɭɫɟɜ
ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢ ɡɚɫɚɞ ɢɥɢ ɫɬɨɤɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɜɪɫɬɟ  ɜ  ɪɟɝɪɟɫɢ ɤɚɨ ɧɨɜɱɚɧɢ
ɢɡɧɨɫɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɫɩɥɚʄɭʁɭ ɡɚ ɤɭɩʂɟʃɭ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɢɧɩɭɬɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɢɬɪɨɲɤɨɜɟɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɚɭʁɚɜɧɢɦɫɤɥɚɞɢɲɬɢɦɚ 
x ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɢ ɦɟɪɚɦɚ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɚ  ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢ ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢɢɞɨɫɬɢɡɚʃɟɫɬɚɧɞɚɪɞɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɛ 
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɡɚɨɞɪɠɢɜɢɪɭɪɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɚɝɪɨɟɤɨɥɨɲɤɢɯɦɟɪɚɨɪɝɚɧɫɤɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɨɱɭɜɚʃɟ ɛɢʂɧɢɯ ɢ ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɢɯ ɝɟɧɟɬɢɱɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɫɥ  ɜ 
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɪɭɪɚɥɧɟɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɢɪɚɡɜɨʁ
ɪɭɪɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɤɬɭɪɟ ɩɨɞɪɲɤɚ ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɧɚ ɫɟɥɭ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɫɦɢɫɥɭɞɨɞɚɜɚʃɚɜɪɟɞɧɨɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚ
ɢ ɭɜɨɻɟʃɟ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɯɪɚɧɟ ɢ ɫɥ  ɝ 
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢ ɡɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɞ 
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɡɚɩɨɞɪɲɤɭɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɢɦɢɫɬɪɭɱɧɢɦɩɨɫɥɨɜɢɦɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ
x ɉɨɫɟɛɧɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢ  ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢ ɡɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɟ
ɫɢɫɬɟɦɟɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɡɚɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɪɚɡɜɨʁɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɟɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ

 ɇɚʁɧɨɜɢʁɢɦ ɢɡɦɟɧɚɦɚ Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɦɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ
ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɚ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɢʁɚɜʂɟɧɟ ɢ ɡɚɫɟʁɚɧɟ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɡɚɫɚɻɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɨɦ ɤɭɥɬɭɪɨɦ ɞɨ ɧɚʁɜɢɲɟ  ɯɚ ɚ ɭɤɢɧɭɬɟ ɫɭ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɡɟɦʂɭ ɭ
ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɡɟɬɭɭɡɚɤɭɩ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɧɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɢ ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɫɥ 
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɩɨɞɪɲɤɚ

x

Ⱥɧɚɥɢɡɨɦ ɍɪɟɞɛɢ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɡɚ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɝɨɞɢɧɟ ɩɟɪɢɨɞ   ɭɨɱɚɜɚ ɫɟ ɞɚ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɞɢɪɟɤɬɧɚɩɥɚʄɚʃɚɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɫɚɩɪɟɤɨ
 ɞɨɤɫɟɢɡɞɜɚʁɚʃɚɡɚɦɟɪɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɤɪɟʄɭɨɞɞɨ

ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟ ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɭɬɜɪɻɟɧ ɨɜɢɦ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɢɦɚʁɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɰɢ  ɢ ɩɨɪɨɞɢɱɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɤɨʁɚɫɭɭɩɢɫɚɧɚɭɊɟɝɢɫɬɚɪɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚȳɅɋɤɚɨɢɞɪɭɝɚ
ɥɢɰɚɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɑɥɚɧ ɌɚɤɨɻɟɁɚɤɨɧɨɦʁɟɞɚɬɨɩɪɚɜɨɞɚȳɅɋɦɨɝɭɞɚɤɨɧɤɭɪɢɲɭ
ɡɚ ɫɥɟɞɟʄɟ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɦɟɪɚ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɚ  ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɪɭɪɚɥɧɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɪɭɪɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɨɛɭɤɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ  ɛ  ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢ ɡɚ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɢ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ

ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ʁɟ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɨɡɧɚɬɨ ɤɚɨ ɜɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɢ ɢ
ɫɬɨɱɚɪɫɤɢ ɤɪɚʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢ ɢɡ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɪɚɱɭɧɚʁɭ ɧɚ ɫɥɟɞɟʄɟ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟ
 ɞɢɪɟɤɬɧɟɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɡɚɛɢʂɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɨɞɞɢɧɚɪɚɯɚɪɟɝɪɟɫ
ɡɚɝɨɪɢɜɨɢɢɥɢɻɭɛɪɢɜɨɭɜɪɟɞɧɨɫɬɢɞɨɞɢɧɚɪɚKɚɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟɡɚɞɪɠɚʃɟ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɩɪɢɩɥɨɞɧɢɯ ɦɥɟɱɧɢɯ ɢ ɬɨɜɧɢɯ ɤɪɚɜɚ ɡɚ ɬɨɜ ʁɭɧɚɞɢ ɩɪɟɦɢʁɚ ɡɚ
ɦɥɟɤɨɞɢɧɚɪɚOɪɟɝɪɟɫɡɚɩɪɟɦɢʁɭɨɫɢɝɭɪɚʃɚɡɚɭɫɟɜɟɭɢɡɧɨɫɭɨɞɩɥɚʄɟɧɟ
ɩɪɟɦɢʁɟɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɤɚɨɢɧɚ
 ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟ ɡɚ ɦɟɪɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɡɚ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢɯ ɡɚɫɚɞɚ
ɩɨɞɪɲɤɚɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɪɢɦɚɪɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ 

ɍɪɟɞɛɨɦ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ
ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ   ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ  ɫɦɚʃɟɧɢ ɫɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢ ɡɚ
ɻɭɛɪɢɜɨ ɫɚ  ɞɢɧɯɚ ɧɚ  ɞɢɧɯɚ  ɧɢɫɭ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɟɝɪɟɫɢɪɚʃɟ
ɝɨɪɢɜɚɧɢɫɭɩɥɚɧɢɪɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪɟɝɪɟɫɢɪɚʃɟɩɪɟɦɢʁɟɨɫɢɝɭɪɚʃɚɡɚɭɫɟɜɟɩɥɨɞɨɜɟ
ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɡɚɫɚɞɟɪɚɫɚɞɧɢɤɟɢɠɢɜɨɬɢʃɟɧɢɬɢɫɭɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɪɢɩɪɟɦɭ
ɢɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ

ɉɪɟɦɚ ɢɧɬɟɪɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɍɩɪɚɜɟ ɡɚ ɚɝɪɚɪɧɚ ɩɥɚʄɚʃɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɭ 
ɝɨɞɢɧɢ ɫɬɚʃɟ ɧɚ ɞɚɧ   ɭ ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ʁɟ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ  ɚ ɭ Ɍɚɛɟɥɢ  ɞɚɬɢ ɫɭ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɛɪɨʁɭ ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟ ɩɨɞɧɟɬɢɯ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɢɫɬɢɯ ɡɚ ɦɟɪɟ ɤɨʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɆɉɁɀɋ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɋɪɛɢʁɟ

ɌɚɛɟɥɚȻɪɨʁɩɨɞɧɟɬɢɯɡɚɯɬɟɜɚɡɚɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟɡɚɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɡɚ
ɦɟɪɟɤɨʁɟɫɩɪɨɜɨɞɢɍɩɪɚɜɚɡɚɬɪɟɡɨɪɢɍɩɪɚɜɚɡɚɚɝɪɚɪɧɚɩɥɚʄɚʃɚɊɋɪɛɢʁɟ
Ƚɨɞɢɧɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ
Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ









ɂɡɜɨɪɂɧɬɟɪɧɢɩɨɞɚɰɢɍɩɪɚɜɟɡɚɚɝɪɚɪɧɚɩɥɚʄɚʃɚɫɬɚʃɟɧɚɞɚɧɝɨɞ


ɍɪɟɞɛɚɨɪɚɫɩɨɞɟɥɢɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɉɨɞɚɬɤɟ ɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɞɚʁɟ ɢ
ɉɨɩɢɫ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɡɚ ɧɢɜɨ ɧɚɫɟʂɚ ɉɪɟɦɚ ɨɜɨɦ ɢɡɜɨɪɭ ɭ ɩɪɨɬɟɤɥɟ ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɟ
 ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭɢɪɭɪɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁɤɨɪɢɫɬɢɥɨʁɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɲɬɨʁɟɫɜɟɝɚɨɞɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɩɨɩɢɫɚɧɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɢɫɩɨɞʁɟɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɩɪɨɫɟɤɚɤɨʁɢɢɡɧɨɫɢ 

Ȼɭʇɟɬɫɤɚɩɨɞɪɲɤɚɧɚɧɢɜɨɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɦɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɋɥ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪ
   ɱɥɚɧɨɦ   ɞɚɬɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɨɪɝɚɧɢɦɚ ɚɭɬɨɧɨɦɧɟ
ɩɨɤɪɚʁɢɧɟ ɢ ȳɅɋ ɞɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɦɟɪɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɧɚ ɫɜɨʁɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɚ ɞɚ ɫɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɜɟɩɨɥɢɬɢɤɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɭɛɭʇɟɬɭȺɉȳɅɋȳɅɋɦɨɝɭɞɚɭɬɜɪɻɭʁɭɫɜɟɜɪɫɬɟ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɑɥɚɧɨɦ  ɨɜɨɝ
ɁɚɤɨɧɚɨɫɢɦɞɢɪɟɤɬɧɢɯɩɥɚʄɚʃɚɆɟɻɭɬɢɦɢɭɨɜɨʁɜɪɫɬɢɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚȳɅɋɢɦɚɩɪɚɜɨ
ɞɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɦɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɞɜɟ ɜɪɫɬɟ ɪɟɝɪɟɫɚ ɡɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɚ ɭ
ʁɚɜɧɢɦ ɫɤɥɚɞɢɲɬɢɦɚ ɢ ɡɚ ɜɟɲɬɚɱɤɨ ɨɫɟɦɟʃɚɜɚʃɟ  Ɉɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɜɚɠɧɨ ʁɟɫɬɟ ɞɚ ɫɟ ɭ
ɩɨɥɢɬɢɰɢ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɦɚ ɫɚ ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɢ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɧɢɜɨɚ ɢɡɛɟɝɧɟ
ɞɜɨɫɬɪɭɤɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɫɬɟɦɟɪɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɇɉɊɊɱɢʁɟɫɟɭɫɜɚʁɚʃɟ
ɨɱɟɤɭʁɟɢɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɛɭʇɟɬɫɤɟɩɨɞɪɲɤɟɤɨʁɭɪɟɚɥɢɡɭʁɟȳɅɋ 

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɞɨɧɨɫɢ ɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟɦ ɧɢɜɨɭ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɦɟɪɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɢɩɨɥɢɬɢɤɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɧɚ ɫɜɨʁɨʁɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɈɜɚʁɞɨɤɭɦɟɧɬɭɡ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɨɛɢʁɟɧɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɪɟɫɨɪɧɨɝ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɭɫɜɚʁɚ ɫɟɧɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɢ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ʃɟɝɚ Ɉɞɫɟɤ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɫɩɪɨɜɨɞɢɦɟɪɟɩɨɞɪɲɤɟɭɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɈɞɫɟɤ
ɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭɜɪɲɢɢɡɛɨɪɦɟɪɚɩɨɞɪɲɤɟɤɨʁɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭɩɨɬɪɟɛɟɤɚɤɨɦɨɪɚɜɫɤɨɝ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɝɞɟ ɩɪɟɨɜɥɚɞɚɜɚ ɪɚɬɚɪɫɤɨɫɬɨɱɚɪɫɤɚ ɢ ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɧɚɛɚɜɤɟ ɝɪɥɚɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɩɥɚɫɬɟɧɢɤɟ ɢɢɥɢ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɪɟɝɪɟɫɢɪɚʃɟ
ɜɟɲɬɚɱɤɨɝɨɫɟɦɟʃɚɜɚʃɚɢɫɥ ɬɚɤɨɢɲɭɦɚɞɢʁɫɤɨɝɩɨɞɪɭɱʁɚɝɞɟɫɟɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɛɚɜɟ
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɜɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɩɨɞɪɲɤɚ ɡɚ ɨɫɢɝɭɪɚʃɟ ɭɫɟɜɚ
ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɫɟ ɧɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚ ɫɟ ɤɚɦɚɬɚ ɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɤɪɟɞɢɬɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɢɫɥ  ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 

ɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɦɟɪɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɫɭ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ ɡɚɞɪɭɝɟ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɫɟɨɫɤɟ ɦɟɫɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ ɨɫɬɚɥɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ
ɢɦɚʁɭ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɇɚɱɢɧ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɢ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɚ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɱɟɝɚ ɫɟ ɢ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɢɡɧɨɫ ɩɨɜɪɚʄɚʁɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ɡɚ ɦɟɪɟ
ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɟ ɢɫɩɥɚʄɭʁɭ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ  ɨɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ  ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɨ ɞɨɧɟɬɨɦ ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɦɟɪɚ
ɩɨɞɪɲɤɟ ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɩɨɞɧɨɲɟʃɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚ ɞɨɛɢʁɚʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɜɪɲɢ ɫɟ
ɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɟɦ ȳɚɜɧɨɝ ɩɨɡɢɜɚ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟɦ ɩɪɟɤɨ ɫɟɨɫɤɢɯ ɦɟɫɧɢɯ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɩɪɟɤɨ ɩɨɞɪɭɱɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɫɬɪɭɱɧɟ ɫɥɭɠɛɟ ɩɭɬɟɦ
ɬɪɢɛɢɧɚ ɨɛɚɜɟɲɬɚɜɚʃɟɦ ɧɚ ɫɚʁɬɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɩɪɟɤɨ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚɧɨɜɢɧɚɬɟɥɟɜɢɡɢʁɟɪɚɞɢʁɚ


ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɢɞɪɠɚɜɟɢȳɅɋ
 ɆɉɁɀɋ ɩɪɨɩɢɫɭʁɟ ɨɛɪɚɡɚɰ ɢ ɫɚɞɪɠɢɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɡɚ ɧɢɜɨ
ȳɅɋ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɡɧɚɱɚʁɧɭ
ɩɨɞɪɲɤɭ ɫɦɚʃɟʃɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɚ ɰɢʂ ɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ʁɟɫɬɟ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɢ ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɢ ʃɢɯɨɜɟ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ
ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ ɨɱɭɜɚʃɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɫɥ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ   Ɍɨɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɉɪɨɝɪɚɦɨɦ ɦɟɪɚ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ Ƚɪɚɞʁɟ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɨ  ɡɚɯɬɟɜɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɢ ɢɫɩɥɚɬɢɨ ɭɤɭɩɧɨ 
ɞɢɧɚɪɚ ɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɢɡɧɨɫ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɛɢɨ ʁɟ ɨɩɪɟɞɟʂɟɧ ɡɚ ɦɟɪɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ 
ɭɤɭɩɧɢɯ ɢɡɞɜɚʁɚʃɚ  ɉɪɨɝɪɚɦɨɦ ɦɟɪɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɭɬɜɪɻɟɧɚ ʁɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɦɟɪɚ ɧɚɦɟɧɚ ɢ ɧɚɱɢɧ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɭ ɭɤɭɩɧɨɦ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ
ɞɢɧɚɪɚ Ɍɚɛɟɥɚ 

Ɍɚɛɟɥɚɂɡɞɜɚʁɚʃɚɢɡɛɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɦɟɪɚɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯɉɪɨɝɪɚɦɨɦ
ɦɟɪɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɪɟɜɚɭɢɝɨɞɢɧɢ


ɢɡɧɨɫɭɞɢɧɚɪɢɦɚ


Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ

Ɇɟɪɟ


ɉɥɚɧ

,Ⱦɢɪɟɤɬɧɚɩɥɚʄɚʃɚ ɪɟɝɪɟɫɡɚɜɟɲɬɚɱɤɨɨɫɟɦɟʃɚɜɚʃɟɤɪɚɜɚɢʁɭɧɢɰɚ 





,,Ʉɪɟɞɢɬɧɚɩɨɞɪɲɤɚ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɚɦɚɬɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɤɪɟɞɢɬɟ 









,,,Ɇɟɪɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ


ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɮɢɡɢɱɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ







Ɉɛɧɚɜʂɚʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɝɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚɧɚɪɭɲɟɧɨɝ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦɧɟɩɨɝɨɞɚɦɚɢɭɜɨɻɟʃɟɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ







Ɍɪɚɧɫɮɟɪɡɧɚʃɚɢɪɚɡɜɨʁɫɚɜɟɬɨɞɚɜɫɬɜɚ













,9ɋɪɟɞɫɬɜɚɡɚɦɟɪɟɤɨʁɟɧɢɫɭɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟɭɨɤɜɢɪɭɦɟɪɚɞɢɪɟɤɬɧɢɯ
ɩɥɚʄɚʃɚɢɭɨɤɜɢɪɭɦɟɪɚɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
ɍɤɭɩɚɧɢɡɧɨɫ


  Ɉɜɚ ɦɟɪɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ   ɧɚɛɚɜɤɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɩɪɢɩɥɨɞɧɢɯ ʁɭɧɢɰɚ ɦɥɟɱɧɢɯ ɪɚɫɚ ɢɥɢ ɫɢɦɟɧɬɚɥɫɤɨɝ ɝɨɜɟɱɟɬɚ  
ɧɚɛɚɜɤɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɫɟɬɜɭ ɫɚɞʃɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɛɢʂɚ ɢ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɡɚ ɜɨʄɚɪɫɤɭ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯɩɪɫɤɚɥɢɰɚɢɚɬɨɦɢɡɟɪɚɫɢɫɬɟɦɚɤɚɩɩɨɤɚɩɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯɮɨɥɢʁɚɢɞɪɡɚɩɨɜɪɬɚɪɫɤɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɧɚɨɬɜɨɪɟɧɨɦɩɨʂɭ  ɢɡɝɪɚɞʃɚɫɬɚɤɥɟɧɢɤɚɢɧɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɩɨɜɪɬɚɪɫɤɭɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
ʁɚɝɨɞɚɫɬɨɝɜɨʄɚɭɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦɢɩɨɥɭɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɢɲɟɫɥɨʁɧɟɮɨɥɢʁɟɫɢɫɬɟɦɢɡɚɡɚɝɪɟɜɚʃɟɩɥɚɫɬɟɧɢɤɚɢ
ɞɪ ɍɝɨɞɢɧɢɞɚɬɟɫɭɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɨɩɪɟɦɟɡɚɩɥɟɥɚɪɫɬɜɨ
 Ɇɟɪɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ   ɧɚɛɚɜɤɚ ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɢɯ ɪɚɤɟɬɚ   ɪɟɝɪɟɫ ɡɚ ɩɪɟɦɢʁɭ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɡɚ ɭɫɟɜɟ ɩɥɨɞɨɜɟ
ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɡɚɫɚɞɟɪɚɫɚɞɧɢɤɟɢɠɢɜɨɬɢʃɟ
 ɋɬɪɭɱɧɨ ɨɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɢɰɚʃɚ ɜɟɲɬɢɧɚ ɩɨɤɚɡɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɚʁɦɨɜɢɢɡɥɨɠɛɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟɫɬɭɞɢʁɫɤɚɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɇɚɛɚɜɤɚɥɟɤɨɜɚɡɚɩɪɟɜɟɧɰɢʁɭɢɡɚɲɬɢɬɭɨɞɛɨɥɟɫɬɢɭɩɱɟɥɚɪɫɬɜɭ
ɂɡɜɨɪ Ɂɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɦɟɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɛɪɨʁɁɚɝɨɞɢɧɭɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ


ɋɨɛɡɢɪɨɦɞɚʁɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɝɥɚɜɧɨɦɜɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɢɢɫɬɨɱɚɪɫɤɢɤɪɚʁ
ɧɚʁɜɟʄɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ʁɟ ɡɚ ɫɥɟɞɟʄɟ
ɦɟɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɡ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ Ƚɪɚɞɚ ɨɞ ɩɥɚʄɟɧɨɝ ɢɡɧɨɫɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɢɡɧɨɫɢɨɞɧɨɫɧɨɡɚɤɪɟɞɢɬɧɭɩɨɞɪɲɤɭ 


 Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ    ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɦɟɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɢɝɨɞɢɧɭ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

 ȼɟɲɬɚɱɤɨɨɫɟɦɟʃɚɜɚʃɟ ɪɟɝɪɟɫɢɪɚʃɟɬɪɨɲɤɨɜɚ 
 ɋɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɚɦɚɬɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɤɪɟɞɢɬɟ
 ɇɚɛɚɜɤɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɩɪɢɩɥɨɞɧɢɯ ʁɭɧɰɚ ɦɥɟɱɧɢɯ ɪɚɫɚ ɢɥɢ ɫɟɦɟɧɬɚɥɫɤɨɝ
ɝɨɜɟɱɟɬɚ
 ɇɚɛɚɜɤɚɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɨɩɪɟɦɟɡɚɫɟɬɜɭɫɚɞʃɭɡɚɲɬɢɬɭɛɢʂɚɢɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɡɚ
ɜɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɭɢɩɨɜɪɬɚɪɫɤɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɧɚɨɬɜɨɪɟɧɨɦɩɨʂɭ
 ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɬɚɤɥɟɧɢɤɚɢɧɚɛɚɜɤɟɨɩɪɟɦɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɩɨɜɪɬɚɪɫɤɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɭ
ɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦɢɩɨɥɭɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ
 Ɍɪɚɧɫɮɟɪ ɡɧɚʃɚ ɫɬɪɭɱɧɚ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɚ  ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ ɫɚʁɦɨɜɚ ɢɡɥɨɠɛɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯɢɫɟɨɫɤɢɯɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ
 Ɉɫɢɝɭɪɚʃɟ ɭɫɟɜɚ ɩɥɨɞɨɜɚ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢɯ ɡɚɫɚɞɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɢɡɧɨɫɢ  ɨɞ
ɜɢɫɢɧɟɩɪɟɦɢʁɟɨɫɢɝɭɪɚʃɚ 


ɉɨɪɟɞɢɡɞɜɚʁɚʃɚɢɡɛɭʇɟɬɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɉɪɨɝɪɚɦɚɦɟɪɚɩɨɞɪɲɤɟɡɚ
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ Ƚɪɚɞ ɭɥɚɠɟ ɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɛɢʁɟɧɚ ɨɞ ɡɚɤɭɩɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ
ɫɜɨʁɢɧɢ ɍɤɭɩɧɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɭ ɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɡɧɨɫɢɯɚɨɞɱɟɝɚɫɟɢɡɞɚʁɟɭɡɚɤɭɩɯɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ ɋɪɟɞɫɬɜɚɨɞɡɚɤɭɩɚɫɟɤɨɪɢɫɬɟɢɫɤʂɭɱɢɜɨɡɚɫɬɪɨɝɨɩɪɟɰɢɡɢɪɚɧɟ
ɧɚɦɟɧɟɚɩɨɨɫɧɨɜɭȽɨɞɢɲʃɟɝɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɲɬɢɬɟɭɪɟɻɟʃɚɢɤɨɪɢɲʄɟʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ ɭɪɟɻɟʃɟ ɚɬɚɪɫɤɢɯ ɩɭɬɟɜɚ ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɭ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢ ɞɪ  ɉɨɫɥɟɞʃɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɨɜɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ Ƚɪɚɞ
ɨɩɪɟɞɟʂɭʁɟɡɚɭɪɟɻɟʃɟɚɬɪɚɪɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚ

ɈɞɥɭɤɨɦɨɛɭʇɟɬɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɝɨɞɢɧɭɢɈɞɥɭɤɨɦɨɢɡɦɟɧɚɦɚɢɞɨɩɭɧɚɦɚ
Ɉɞɥɭɤɟɨɛɭʇɟɬɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬȽɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ
ɢ ɡɚɩɪɨɝɪɚɦ Ɋɚɡɜɨʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɭɝɨɞɢɧɢɩɥɚɧɢɪɚɧɚɫɭɫɪɟɞɫɬɜɚɭ
ɢɡɧɨɫɭɨɞɞɢɧɚɪɚɢɬɨ
 ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ Ƚɨɞɢɲʃɟɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɨɩɪɟɞɟʂɟɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡɧɨɫɟ  ɞɢɧɚɪɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɧɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɧɚɦɟʃɟɧ
ɭɥɚɝɚʃɢɦɚɭɚɬɚɪɫɤɟɩɭɬɟɜɟ ɢ
 ɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɉɪɨɝɪɚɦɚɦɟɪɚɩɨɞɪɲɤɟɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ
ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡɧɨɫɟ  ɞɢɧɚɪɚ ɢ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɫɭ ɛɭʇɟɬɫɤɢɦ
ɩɨɡɢɰɢʁɚɦɚ ɧɚɛɚɜɤɚɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɢɯɪɚɤɟɬɚ  ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɫɚʃɟɤɚɦɚɬɚɩɨ
ɋɩɨɪɚɡɭɦɭ ɫɚ ɛɚɧɤɨɦ  ɢ  ɦɟɪɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɦɟɪɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ
 

Ɉɫɬɚɥɢɢɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

Ȼɚɧɤɚɪɫɤɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɉɪɟɦɚ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɉɨɩɢɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ  ɫɜɟɝɚʃɢɯ ɢɥɢ ɤɨɪɢɫɬɢɥɨ
ʁɟ ɤɪɟɞɢɬ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɛɚɧɤɟ ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
ɝɨɞɢɧɚ ɩɪɢɛɥɢɠɧɨɧɢɜɨɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɝɞɟɨɜɨɭɱɟɲʄɟɢɡɧɨɫɢ 
Ɉɜɚɤɨ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɫɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢ ɧɚ
ɛɚɧɤɚɪɫɤɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ɫɭɫɪɟʄɭ ɫɚ ɜɟɨɦɚ ɧɟɩɨɜɨʂɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɤɪɟɞɢɬɢɪɚʃɚ

ɈɞɥɭɤɟɨɢɡɦɟɧɚɦɚɢɞɨɩɭɧɚɦɚɈɞɥɭɤɚɨɛɭʇɟɬɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɢɝɨɞɢɧɭ
ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɜɢɫɨɤɟ ɤɚɦɚɬɧɟ ɫɬɨɩɟ ɧɟɩɨɜɨʂɧɢ ɪɨɤɨɜɢ ɨɬɩɥɚɬɟ
ɧɟɩɨɜɨʂɧɢɭɫɥɨɜɢɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚɤɪɟɞɢɬɚɢɫɥ

Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɜɚɠɧɚ ɢ ɧɚɞɚʂɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɤɨʁɭ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɩɪɭɠɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɦɚɤɪɨɡɦɟɪɭɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɫɚʃɚɤɚɦɚɬɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɤɪɟɞɢɬɟ
ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɟɢɞɭɝɨɪɨɱɧɟ Ʉɪɟɞɢɬɧɚɩɨɞɪɲɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɜɪɫɬɭɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚɤɨʁɨɦɫɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɥɚɤɲɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ɤɨɞ
ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɛɚɧɚɤɚ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɭ ɩɨɜɨʂɧɢʁɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ
ɡɚɩɨɱɢʃɚʃɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɆɟɪɚɫɟɫɩɪɨɜɨɞɢ
ɞɭɠɢ ɧɢɡ ɝɨɞɢɧɚ ɚ ɨɞ  ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɩɪɟɤɨ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɛɚɧɚɤɚ Ɂɚ ɨɜɭ ɦɟɪɭ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɢɡɪɚɠɟɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɫɜɚɤɟ ɝɨɞɢɧɟ ɉɪɨɝɪɚɦɨɦ ɦɟɪɚ
ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɡɚ ɫɭɛɜɟɧɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɤɚɦɚɬɚ ɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɤɪɟɞɢɬɟ ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɚ ɫɭ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ  ɞɢɧɚɪɚ
ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ   ɚ ɉɪɨɝɪɚɦɨɦ ɦɟɪɚ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ
ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ   Ƚɪɚɞ ʁɟ ɡɚ ɨɜɭ ɦɟɪɭ ɢɡɞɜɨʁɢɨ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ
ɞɢɧɚɪɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨʁɟɡɚɯɬɟɜɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ 

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ Ɍɨɤɨɦ  ɝɨɞɢɧɟ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ɡɚ ɦɚɥɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɪɟɬɪɩɟɥɚ ɲɬɟɬɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɞɨɥɚɡɢɥɟ ɫɭ ɨɞ ȼɥɚɞɟ Ɋ ɋɪɛɢʁɟ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɆɉɁɀɋ  Ƚɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟɩɪɢɜɚɬɧɢɯɤɨɦɩɚɧɢʁɚɢɫɥɌɨɤɨɦɝɨɞɢɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟɫɭɞɨɧɚɰɢʁɟȿɍɩɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɤɨʁɢ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɎȺɈ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɝɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢ
ɨɩɲɬɢɧɚɦɚɭɋɪɛɢʁɢɚɡɚɦɚɥɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɤɨʁɚɫɭɩɪɟɬɪɩɟɥɚɲɬɟɬɭɨɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɉɨɦɨʄ ʁɟ ɪɟɚɥɢɡɨɚɜɧɚ ɞɨɧɢɪɚʃɟɦ ɩɚɤɟɬɚ ɩɨɦɨʄɢ ɭ ɪɨɛɢ
ɬɚɱɧɢʁɟ ɞɨɧɢɪɚɧɚ ʁɟ ɫɟɦɟɧɫɤɚ ɩɲɟɧɢɰɚ ɫɟɦɟ ʁɟɱɦɚ ɻɭɛɪɢɜɨ ɫɬɨɱɧɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬ
ɫɚɞɧɢɰɟɜɨʄɚɩɥɚɫɬɟɧɢɰɢɤɨɲɧɢɰɟɌɨɤɨɦɚɩɪɢɥɚɝɨɞɢɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɦɚ
ɫɭɢɫɩɨɪɭɱɟɧɟɢɩɥɚɧɢɪɚɧɟɤɨɥɢɱɢɧɟɦɢɧɟɪɚɥɧɨɝɻɭɛɪɢɜɚɫɟɦɟɧɚɥɭɰɟɪɤɟɢɞɟɬɟɥɢɧɟ
ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɞɪɭɝɨɝ ɤɪɭɝɚ ɞɨɧɚɰɢʁɟ ȿɍ ɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɉɨɦɨʄ ȿɍ ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɢɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ³ ɱɢʁɢ ʁɟ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɬɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɎȺɈ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ
ɝɪɚɞɨɜɢɦɚɢɨɩɲɬɢɧɚɦɚɭɋɪɛɢʁɢ














 ɋɭɛɜɟɧɰɨɧɢɫɚʃɟ ɤɚɦɚɬɚ ɫɟ ɜɪɲɢ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɦ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ ɡɚ ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɢɡɧɨɫ
ɤɚɦɚɬɟɩɪɟɤɨɨɞɧɨɫɧɨɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɩɨɦɨʄɢʁɟɞɨɨɞɟɮɟɤɬɢɜɧɟɤɚɦɚɬɧɟɫɬɨɩɟɩɪɢɱɟɦɭɨɜɚɫɬɨɩɚ
ɦɨɪɚɛɢɬɢɮɢɤɫɧɚɬɨɤɨɦɩɟɪɢɨɞɚɨɬɩɥɚɬɟɤɪɟɞɢɬɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁ 

Ɏɨɧɞɡɚɪɚɡɜɨʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɧɬɟɪɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɋɦɟɞɟɪɟɜɨɞɟɰɟɦɛɚɪ

 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ ȿɍ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɟ ɥɢɧɤ KWWSZZZVPHGHUHYRRUJUVYHVWLSKS"MH]LN FLU ɞɚɬɭɦ
ɩɪɢɫɬɭɩɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

,,ɊȿȳɈɇɂɁȺɐɂȳȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾ(ɂɉɊȺɌȿȶɂɏ
ȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂɇȺɉɈȾɊɍɑȳɍȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺ


ɍɫɤɥɚɞɭɫɚɯɟɬɟɪɨɝɟɧɢɦɩɪɢɪɨɞɧɢɦɪɟɫɭɪɫɧɢɦɢɚɝɪɨɟɤɨɥɨɲɤɢɦɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɬɟɯɧɢɱɤɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦ ɢ ɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɨɛɟɥɟɠʁɢɦɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɢ ɪɟɲɟʃɢɦɚɭɬɜɪɻɟɧɢɦ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɩɥɚɧɫɤɢɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɢɪɭɪɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɦɨɠɟɫɟɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɫɥɟɞɟʄɢɯɪɟʁɨɧɚ

 Ɋɟʁɨɧɩɟɪɢɭɪɛɚɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɨɛɭɯɜɚɬɚɝɪɚɞɫɤɨɧɚɫɟʂɟɋɦɟɞɟɪɟɜɨɢɧɚɫɟʂɚɭ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁ ɡɨɧɢ ɨɤɨ ɭɪɛɚɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɡɨɧɚ ɭ
Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨɦ ɩɨʂɭ Ɋɚɞɢɧɰɭ ɢ Ɇɚɥɨʁ Ʉɪɫɧɢ    ɍɞɨɜɢɰɟ ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ ȼɭɱɚɤ
ɄɨɥɚɪɢɊɚʂɚɆɚɥɚɄɪɫɧɚȼɪɚɧɨɜɨɊɚɞɢɧɚɰɅɢɩɟɒɚɥɢɧɚɰɢɄɭɥɢɱ


Ɋɟʁɨɧɩɟɪɢɭɪɛɚɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɨɜɞɟʁɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɡɚɫɩɟɤɬɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɚɧɚɥɢɡɨɦ
ɭɪɛɚɧɨɪɭɪɚɥɧɢɯ ɪɟɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ  ɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɢ ɞɚ ɝɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɩɪɟɦɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɩɥɚɧɫɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɜɢɲɟɝ ɪɟɞɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ
ɛɪ   ɩɪɢɩɚɞɚ ɭɪɛɚɧɨɦ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɫɤɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ ɲɬɨ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢȽɪɚɞɚɭɰɟɥɢɧɢɞɚʁɟɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɭ ɨɜɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɮɨɪɦɢɪɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɟ ɫɚ ɭɪɛɚɧɢɦ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦɢɟɤɨɥɨɲɤɢɦɫɢɫɬɟɦɨɦɩɨɤɨʁɢɦɚɫɟɪɚɡɥɢɤɭʁɟɨɞɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɭɪɭɪɚɥɧɢɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɉɟɪɢɭɪɛɚɧɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɨɞ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɧɟ
ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɜɟʄ ɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɨɫɬ ɭ ɭɪɛɚɧɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɢ ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɢ
ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɭɧɭɬɚɪ ʃɟɝɚ 5LFKWHU HW DO   ɍɪɛɚɧɚ ɢɧɬɪɚɭɪɛɚɧɚ ɢ
ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɚ  ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɫɩɟɤɬɚɪ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɨɞ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɩɪɟɪɚɞɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɢ
ɩɨɬɪɨɲʃɭɞɨɛɪɨʁɧɢɯɢɡɜɟɞɟɧɢɯɤɨɪɢɫɬɢɢɭɫɥɭɝɚɤɨʁɟɭɤʂɭɱɭʁɭɟɤɨɧɨɦɫɤɭɜɢɬɚɥɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ ɡɞɪɚɜʂɟ ɢ ɞɨɛɪɨɛɢɬ ɩɨʁɟɞɢɧɰɚ ɢ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ ɨɱɭɜɚʃɟ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɢɩɪɟɞɟɥɚ %XWOHU0RURQHN ɍɪɛɚɧɨɨɤɪɭɠɟʃɟɦɟɻɭɬɢɦɡɚɨɲɬɪɚɜɚ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɟɢɟɤɨɥɨɲɤɟɤɨɧɮɥɢɤɬɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɨɫɬɚɥɢɯɫɟɤɬɨɪɚɟɤɨɧɨɦɢʁɟɢɩɨʁɚɱɚɜɚ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɟɭɬɢɰɚʁɟɧɚɩɪɢɪɨɞɧɟɪɟɫɭɪɫɟɢɠɢɜɨɬɧɭɫɪɟɞɢɧɭ ɬɟɩɟɪɢɭɪɛɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɚɬɪɩɟ
ɧɚʁʁɚɱɢɪɭɪɚɥɧɨɭɪɛɚɧɢɤɨɧɮɥɢɤɬɭɟɤɨɥɨɲɤɨʁɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɫɮɟɪɢ

Ɉɜɢ ɬɟɪɟɧɢ ɫɭ ɪɟɡɟɪɜɢɫɚɧɢ ɡɚ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɜɨʄɚ ɢ ɝɪɨɠɻɚ ɩɨɜɪʄɚ ɧɚ
ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ ɢ ɭ ɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɠɢɬɚɪɢɰɚ ɢ ɤɪɦɧɨɝ ɛɢʂɚ ɢ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢ
ɫɬɚʁɫɤɢ ɭɡɝɨʁ ɫɬɨɤɟ ɭɫɤɥɚɻɟɧ ɫɚ ɟɤɨɥɨɲɤɢɦ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɫɭ ɧɚɦɟʃɟɧɢ ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɛɥɢɡɢɧɢ ɚɥɢ ɢ ɢɡɜɨɡɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɜɨʄɚ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɍɞɨɜɢɰɟ ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ ȼɭɱɚɤ ɢ Ʉɨɥɚɪɢ  ɍ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɨɦ
ɟɤɨɥɨɲɤɢɨɫɟɬʂɢɜɨɦɞɟɥɭɩɨɞɪɭɱʁɚ ɒɚɥɢɧɚɰɄɭɥɢɱ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɟ ɬɪɟɛɚɭɫɦɟɪɚɜɚɬɢɤɚ
ɨɪɝɚɧɫɤɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɩɨɜɪʄɚ ɰɜɟʄɚ ɢ ɥɟɤɨɜɢɬɨɝ ɢ ɡɚɱɢɧɫɤɨɝ ɛɢʂɚ ɚ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɟ ɧɚ
ɪɚɡɜɨʁɜɢɧɫɤɨɝɬɭɪɢɡɦɚ




 ɉɪɟɦɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ȿɜɪɨɩɫɤɨɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɫɤɨ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɱɢɧɟ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ ɝɪɚɞɫɤɨ ʁɟɡɝɪɨɮɨɪɦɢɪɚɧɨ ɨɞ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɝ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɧɚɫɟʂɚ ɢɥɢ ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢʁɟ ɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢʁɚ
ɫɚɫɬɚɜʂɟɧɚɨɞɝɪɭɩɟɩɪɢɝɪɚɞɫɤɢɯɝɪɚɞɨɜɚɨɩɲɬɢɧɚɫɚɡɧɚɱɚʁɧɢɦɛɪɨʁɟɦɞɧɟɜɧɢɯɦɢɝɪɚɧɚɬɚɉɪɨɫɬɢɪɟɫɟɞɨ
ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɨɞ ʁɟɞɧɨɝ ɫɚɬɚ ɩɪɟɜɨɡɚ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ʁɟɡɝɪɚ ɢ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɢ ɭɪɛɚɧɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɟ ɨɛɥɚɫɬɢ
(XURSHDQ0HWURSROLWDQ$UHDVVRFLRHFRQRPLFLPSOLFDWLRQVIRU(XURSH VIXWXUH 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɨɫɢɨɰɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɢɚɝɪɚɪɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɧɚɨɜɨɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɜɟɡɚɧɟ ɫɭ ɡɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɯɪɚɧɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯɪɟɫɭɪɫɚɢɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɇɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɡɚɲɬɢɬɢɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɨɞ ɧɟɩɥɚɧɫɤɨɝ ɡɚɭɡɢɦɚʃɚ ɭ ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɫɜɪɯɟ ɨɫɢɝɭɪɚɬɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨ ɨɞɥɚɝɚʃɟ
ɫɬɚʁʃɚɤɚɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚɞɨɝɪɚɞʃɭɢɱɢɲʄɟʃɟɦɟɥɢɨɪɚɰɢɨɧɢɯ
ɤɚɧɚɥɚɢɤɨɧɬɪɨɥɭɩɥɨɞɧɨɫɬɢɡɟɦʂɢɲɬɚɢɭɩɨɬɪɟɛɟɯɟɦɢʁɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɢ
ɭɛɪɡɚɬɢ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɫɤɥɚɞɢɲɧɢɯ ɢ ɩɪɟɪɚɞɧɢɯ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ

 Ɋɟʁɨɧɢɧɬɟɧɡɢɜɧɟɪɚɬɚɪɫɤɨɩɨɜɪɬɚɪɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɢɦɟɲɨɜɢɬɨɝɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚ
ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɚɬɚɪɟ ɩɨɦɨɪɚɜɫɤɢɯ ɧɚɫɟʂɚ ɫɚ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɦ ɪɚɬɚɪɫɤɨ
ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɢ ɞɨɛɪɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɦɟɲɨɜɢɬɨɝ ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚ
ɋɤɨɛɚʂ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ ɢ ɋɚɪɚɨɪɰɢ ɢ ɧɚɫɟʂɚ ɲɭɦɚɞɢʁɫɤɨɝ ɞɟɥɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ ɢ Ⱦɨɛɪɢ Ⱦɨ ɩɨɡɧɚɬɢɯ ɩɨ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɦ ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɭ ɩɪɟ
ɫɜɟɝɚɦɥɟɱɧɨɦɝɨɜɟɞɚɪɫɬɜɭ

Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ ɜɢɫɨɤɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɠɢɬɢɦɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɬɪɟɛɚ
ɫɦɚʃɢɜɚɬɢɭɤɨɪɢɫɬɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɞɩɨɜɪʄɟɦ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɛɨɫɬɚɧɢʁɚɝɨɞɟɤɚɨɢɤɪɨɦɩɢɪ 
ɢ ɤɪɦɧɢɦ ɛɢʂɟɦ ɡɚ ɢɫɯɪɚɧɭ ɫɬɨɤɟ Ɋɚɡɜɢʁɟɧɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɩɨɜɪʄɚ ɛɨɫɬɚɧɚ ɢ ʁɚɝɨɞɚ
ɋɚɪɚɨɪɰɢɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚɅɭɝɚɜɱɢɧɚɋɤɨɛɚʂ ɧɚɪɨɱɢɬɨɨɧɭɭɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭɬɪɟɛɚ
ɞɚ ɩɪɚɬɢ ɫɚɜɪɟɦɟɧɚ ɨɩɪɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɬɪɠɢɲɧɨ ɩɪɨɩɭɥɡɢɜɧɢɯ
ɫɨɪɬɢ ɛɥɢɫɤɚ ɫɚɪɚɞʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɫɚ
ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨɦ ɫɥɭɠɛɨɦ ɢ ɧɚɭɱɧɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ ɪɚɡɜɨʁ Ɇɋɉ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɚɞɨɪɚɞɟɢɩɪɟɪɚɞɟɩɨɜɪʄɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɚɰɢʁɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɢʁɚɱɚʃɟɭɝɨɜɨɪɧɢɯ
ɜɟɡɚɫɚɜɟɥɢɤɢɦɦɚɥɨɩɪɨɞɚʁɧɢɦɥɚɧɰɢɦɚɭɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɫɤɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭ

ɇɚɨɜɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭʁɟɪɚɡɜɢʁɟɧɨɦɟɲɨɜɢɬɨɫɬɨɱɚɪɫɬɜɨɩɨɫɟɛɧɨɭɧɚɫɟʂɢɦɚɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ
Ⱦɨɛɪɢ Ⱦɨ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ ɢ ɋɚɪɚɨɪɰɢ ɚɥɢ ʁɟ ɦɟɻɭ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɦɚɥɢ ɛɪɨʁ
ɤɪɭɩɧɢɯɬɪɠɢɲɧɨɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɢɯɭɡɝɚʁɢɜɚɱɚɫɬɨɤɟɢɫɚɦɨʁɟʁɟɞɧɨɆɋɉɭɫɟɤɬɨɪɭɩɪɟɪɚɞɟ
ɦɥɟɤɚ ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɭɤɪɭɩʃɚɜɚʃɟ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɤɪɦɧɨɝ ɛɢʂɚ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɮɚɪɦɢ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɫɬɨɤɟ
ɫɢɥɚɠɭ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɤɚɛɚɫɬɟ ɫɬɨɱɧɟ ɯɪɚɧɟ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɫɬɚʁʃɚɤɨɦ ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɯɪɚɧɟ ɭ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ ɡɚ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɢ ɩɪɟɪɚɞɭ ɦɥɟɤɚ ɧɚ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɪɚɫɧɨɝɫɚɫɬɚɜɚɫɬɨɤɟ

 ȼɨʄɚɪɫɤɨ  ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɢ ɪɟʁɨɧ ɫɚ ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɟɤɫɬɟɧɡɢɜɧɨɦ ɪɚɬɚɪɫɤɨ
ɫɬɨɱɚɪɫɤɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɨɛɭɯɜɚɬɚɚɬɚɪɟɩɨɞɭɧɚɜɫɤɢɯɧɚɫɟʂɚɋɟɨɧɟȼɨɞɚʃɢ
Ʌɚɧɞɨɥ ɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɲɭɦɚɞɢʁɫɤɢɯ ɫɟɥɚ Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ Ɇɚɥɨ Ɉɪɚɲʁɟ Ȼɢɧɨɜɚɰ
Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ ɋɭɜɨɞɨɥ ɤɚɨ ɢ ȼɪɛɨɜɚɰ ɢ Ʌɭʃɟɜɚɰ ɫɚ ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɦ ɜɨʄɚɪɫɤɨɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦɢɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɨɦɤɚɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɦɭɡɝɨʁɭɫɜɢʃɚɨɜɚɰɚɢɠɢɜɢɧɟ

Ɋɚɡɜɢʁɟɧɚ ɜɨʄɚɪɫɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ʁɟ ɨɫɧɨɜɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɜɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɪɟʁɨɧɚ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɍɞɨɜɢɱɤɨɝ ɩɥɚɬɨɚ ɋɟɨɧɟ ɍɞɨɜɢɰɟ 
ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ  ȼɨɞɚʃ  ɢ ʁɭɠɧɨɝ ɞɟɥɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ȼɢɧɨɜɚɰ Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ 
ɋɭɜɨɞɨɥȾɪɭɝɨɜɚɰɆɚɥɨɈɪɚɲʁɟȼɪɛɨɜɚɰɅɭʃɟɜɚɰ ɨɦɨɝɭʄɢʄɟɩɨɞɢɡɚʃɟɦɨɞɟɪɧɢɯ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢɯɡɚɫɚɞɚɤɨʁɢɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭɝɭɫɬɭɫɚɞʃɭɫɚɜɪɟɦɟɧɢɫɨɪɬɢɦɟɧɬɜɢɲɟɧɚɦɟɧɫɤɟ
ɫɢɫɬɟɦɟɡɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɟɦɪɟɠɟɢɩɪɢɦɟɧɭɦɟɬɨɞɚɢɧɬɟɝɪɚɥɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɦɨɞɟɪɧɚ ɜɨʄɚɪɫɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɭ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɢ ɩɥɚɫɦɚɧ
Ɏɨɪɦɢɪɚʃɟ ɢ ʁɚɱɚʃɟ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɤɢɯ ɝɪɭɩɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ʃɢɯɨɜɨ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɭ
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ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟɢɤɥɚɫɬɟɪɟɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɬɪɠɢɲɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɫɭɨɞɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚ
ɡɚɞɚʂɢɪɚɡɜɨʁɜɨʄɚɪɫɬɜɚ

ɇɚʁɜɟʄɢ ɞɟɨ ɨɜɨɝ ɪɟʁɨɧɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨɦ ɜɢɧɨɝɨɪʁɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɨɝ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɨɝ
ɪɟʁɨɧɚ ɤɨʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɞɟɥɨɜɟ ɄɈ ɋɟɨɧɟ ɍɞɨɜɢɰɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ȼɨɞɚʃ Ʌɚɧɞɨɥ Ʌɢɩɟ ,,
Ɋɚɞɢɧɚɰ Ʉɨɥɚɪɢ Ɋɚʂɚ ȼɪɛɨɜɚɰ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ ɤɚɨ ɢ ɄɈ
ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ ȼɭɱɚɤ Ɇɚɥɨ Ɉɪɚɲʁɟ Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ ,, Ȼɢɧɨɜɚɰ Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ , ɋɭɜɨɞɨɥ Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ
Ʌɭʃɟɜɚɰ ɢ Ⱦɨɛɪɢ Ⱦɨ ɍɞɪɭɠɟʃɟ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɜɢɧɚ ɫɚ ɨɡɧɚɤɨɦ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ
Ȼɟɨɝɪɚɞɨɤɭɩʂɚɜɢɧɚɪɢʁɟɨɤɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɟɡɚɧɢɯɡɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɭɢɭɩɪɚɜʂɚʃɟɨɡɧɚɤɨɦ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚɜɢɧɚɚɜɢɧɚɪɢɢɦɚʁɭɢɞɨɛɪɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɡɚɪɚɡɜɨʁɜɢɧɫɤɨɝɬɭɪɢɡɦɚ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɋɪɛɢʁɟ ɭɤʂɭɱɢɥɚ ʁɟ ȼɢɧɫɤɢ ɩɭɬ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɜɢɧɫɤɟ ɩɭɬɟɜɟ
ɋɪɛɢʁɟɚɧɚɜɢɧɚɪɢʁɚɦɚʁɟɞɚɢɫɤɨɪɢɫɬɟɡɧɚʃɟɢɢɫɤɭɫɬɜɨɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɝɪɨɠɻɚɢɜɢɧɚɢ
ɥɨɤɚɥɧɟɩɟʁɡɚɠɧɟɢɤɭɥɬɭɪɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɡɚɩɪɨɦɨɰɢʁɭɢɩɥɚɫɦɚɧɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯɜɢɧɚɜɨʄɧɢɯ
ɪɚɤɢʁɚ ɢ ɡɞɪɚɜɟ ɯɪɚɧɟ ɞɨɦɚʄɢɦ ɢ ɫɬɪɚɧɢɦ ɬɭɪɢɫɬɢɦɚ ɋɚɪɚɞʃɚ ɫɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɨɦɢɩɨɞɪɲɤɚɞɪɠɚɜɟɢɮɨɧɞɨɜɚʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɚɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟʂɭɞɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɚ
ɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

Ɉɱɭɜɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɟɤɫɬɟɧɡɢɜɧɟ ɪɚɬɚɪɫɤɨɫɬɨɱɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɦɟɫɬɢɦɢɱɧɨ ɭ
ɨɪɝɚɧɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɭ ɩɪɚʄɟɧɟ  ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɨɞ ɠɢɬɚ ɦɟɫɚ
ɦɥɟɤɚ ɢ ɜɨʄɚ ɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɭɧɚɩɪɟɞɢʄɟ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ ɢ ɩɟʁɡɚɠɧɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɨɛɨɝɚɬɢɬɢ ɥɨɤɚɥɧɭ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɫɤɭ ɩɨɧɭɞɭ ɢ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɭɤɭɩɧɨʁ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨʁ ɜɚɥɨɪɢɡɚɰɢʁɢ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ
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,,,6:27ȺɇȺɅɂɁȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿɂ
ɊɍɊȺɅɇɈȽɊȺɁȼɈȳȺȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺ


ɍɩɪɟɬɯɨɞɧɚɞɜɚɩɨɝɥɚɜʂɚɫɚɝɥɟɞɚɧɢɫɭɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢȽɪɚɞɚɭɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢ
ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢɧɬɟɪɧɟ ɫɧɚɝɟɫɥɚɛɨɫɬɢ  ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɚ ɫɭ ɬɪɢ ɪɟʁɨɧɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɍ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɫɟ ɞɚʁɟ ɤɪɚɬɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢɡɚɡɨɜɚ ɢ ɬɪɟɧɞɨɜɚ ɭ ɞɨɦɚʄɟɦ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɥɚ 6:27 ɦɚɬɪɢɰɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɍɧɭɬɪɚɲʃɢ ɢɡɚɡɨɜɢ ɧɚ ɧɢɜɨɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɨɤɪɭɠɟʃɚ  ɢ ɫɩɨʂɧɢ ɢɡɚɡɨɜɢ ɢɡɚɡɨɜɢ ɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɨɤɪɭɠɟʃɭ ɞɚɬɢɫɭɡɚɧɢɜɨɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɚɢɞɟɧɬɢɱɧɢɫɭɢɡɚɝɪɚɞ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ 
 ɍɧɭɬɪɚɲʃɢ ɢɡɚɡɨɜɢ   ɨɞɪɠɢɜɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ ɭɫɢɬʃɟɧɨɫɬ ɩɨɫɟɞɚ
ɡɚɩɭɲɬɟɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ɛɪɢɝɚ ɨ ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɢɦɚ ɢ ɲɭɦɚɦɚ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɨɫɬ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɟɭɪɟɻɟɧɨɫɬ ɥɟɝɢɫɥɚɬɢɜɟ ɢ ɫɥ   
ɬɪɚɧɫɮɟɪ ɡɧɚʃɚ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɧɟɟɮɢɤɚɫɚɧ ɫɢɫɬɟɦ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɡɧɚʃɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯ ɪɟɲɟʃɚ ɭ ɩɪɚɤɫɭ ɧɢɡɚɤ ɧɢɜɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ
ɭɥɚɝɚʃɚɭɧɨɜɚɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚɪɟɲɟʃɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɫɬɚɧɞɚɪɞɟɤɜɚɥɢɬɟɬɚ   ɪɚɫɬ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɪɚɫɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɫɜɢɦ
ɫɟɤɬɨɪɢɦɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ    ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢ ɥɚɧɚɰ ɧɟɞɨɜɨʂɧɚ
ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚɢɜɟɪɬɢɤɚɥɧɚɢɧɬɟɝɪɢɫɚɧɨɫɬɭɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɨɦɥɚɧɰɭɢɫɤʂɭɱɟɧɨɫɬ
ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ ɦɚɥɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɢɡ ɞɭɝɚɱɤɢɯ ɜɢɫɨɤɨ ɡɚɯɬɟɜɧɢɯ ɥɚɧɚɰɚ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɢ ɯɪɚɧɟ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ʁɚɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ
ɧɚɧɢɜɨɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɢɩɪɟɪɚɞɟɦɚɥɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɨɢɡɜɨɻɚɱɚɭ
ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɡɚɬɢɦ
ɩɪɟɪɚɞɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɛɪɟɧɞɢɪɚʃɚ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ ɢ ɫɥ   
ɪɚɡɜɨʁɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɢʁɚɱɚʃɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɪɭɪɚɥɧɚɩɨɞɪɭɱʁɚɬɪɩɟ
ɩɨɫɥɟɞɢɰɟ ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɪɚɠʃɟʃɚ ɚ ʃɢɯɨɜ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨɜɟɡɚɧ ʁɟ ɫɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɦ
ɮɢɡɢɱɤɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɛɨʂɨɦɞɨɫɬɭɩɧɨɲʄɭɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚɩɨɛɨʂɲɚʃɟɦ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɩɨɞɪɲɤɨɦɪɚɡɜɨʁɭɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɚ 
 ɋɩɨʂɧɢ ɢɡɚɡɨɜɢ   ɤɥɢɦɚɬɫɤɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚʃɚ ɫɭ ɞɚ ɫɟ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ
ɦɨɠɟ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɞɚʂɢ ɩɨɪɚɫɬ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɢ ɪɚɫɩɨɪɟɞɚ
ɩɚɞɚɜɢɧɚɩɨɜɟʄɚʃɟɜɚɪɢʁɚɛɢɥɧɨɫɬɢɤɥɢɦɚɬɫɤɢɯɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚɢɩɨʁɚɜɚɟɤɫɬɪɟɦɧɢɯ
ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɯ ɞɨɝɚɻɚʁɚ    ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɝɥɨɛɚɥɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ
ɟɤɫɩɚɧɡɢʁɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢɡɦɟɧɟ ɭ ɨɛɢɦɭ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɪɚɠʃɟ ɡɚ ɯɪɚɧɨɦ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ
ɥɚɧɚɰɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ ɯɪɚɧɨɦ ɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɫɜɚɤɟ ɡɟɦʂɟ ɟɮɟɤɬɢɦɚ
ɩɪɨɦɟɧɚɰɟɧɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɢɧɩɭɬɚɧɚɫɜɟɬɫɤɨɦɬɪɠɢɲɬɭɢɫɥ   
ɧɟɡɚɜɪɲɟɧ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɚ ɋɌɈ ɢ ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ
ɬɨɤɨɜɟ    ɡɚɯɬɟɜɢ ɩɪɨɰɟɫɚ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ ɭ Ɂɉɉ ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɫɚȿɍɢɡɝɪɚɞʃɚɢʁɚɱɚʃɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɪɟɮɨɪɦɚɚɝɪɚɪɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ 

ɇɚɜɟʄɢɛɪɨʁɨɜɢɯɢɡɚɡɨɜɚɞɨɦɚʄɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɧɟɦɨɝɭɪɟɚɝɨɜɚɬɢɚɞɟɤɜɚɬɧɨɛɢɥɨ
ɡɛɨɝ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɢɥɢ ɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɨɝ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɬɪɠɢɲɬɚ
ɢɢɥɢɧɟɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɩɨɞɪɲɤɟɤɪɨɡɦɟɪɟɚɝɪɚɪɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɂɩɚɤ ɦɨɝɭʄɢ ɢ ɩɨɠɟʂɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɧɚ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɬɪɝɨɜɢɧɟ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɬɪɠɢɲɬɚ ɭɛɪɡɚɧɭ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭ ɭ ɝɥɨɛɚɥɧɟ ɬɨɤɨɜɟ  ɤɚɨ ɢ ɟɜɢɞɟɧɬɧɭ
ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢ ɧɟɭɪɟɻɟɧɨɫɬ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɨɝ ɥɚɧɰɚ ɚ ɤɨʁɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ
ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ʃɢɯɨɜɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɫɤɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ʁɟɫɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ 
5HJXODWLRQ(81R 
 ɪɚɡɜɨʁɢɧɨɜɚɬɢɜɧɢɯɪɟɲɟʃɚɢɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɧɚɩɪɟɞɚɤɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ
 ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɤɨʁɢ ɞɨɞɚʁɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚ
 ɪɚɡɜɨʁ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɫɚ ʁɚɫɧɢɦ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬɨɦ ɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɢɦ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɫɚ ɨɡɧɚɤɚɦɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɦɨɡɧɚɤɚɦɚɚɭɬɨɯɬɨɧɟɫɨɪɬɟɜɨʄɚɢɝɪɨɠɻɚɚɭɬɨɯɨɧɟɪɚɫɟɫɬɨɤɟɢ
ɫɥ 
 ɩɪɨɦɨɰɢʁɚɧɚɥɨɤɚɥɧɢɦɬɪɠɢɲɬɢɦɚɢɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɚɧɚɤɪɚɬɤɟɥɚɧɰɟɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚɢ
ɞɢɪɟɤɬɧɭɩɪɨɞɚʁɭ Äɥɨɤɚɥɢɡɨɜɚʃɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɢɬɪɠɢɲɬɚ³ 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɤɪɨɡ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɤɟ ɝɪɭɩɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ
ɦɟɻɭɫɬɪɭɤɨɜɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɥɚɧɭ ɭɛɥɚɠɚɜɚʃɚɢɡɚɡɨɜɚ ɨɤɪɭɠɟʃɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɢ ɫɚ ɧɢɜɨɚ
Ƚɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɤɪɨɡ
 ɩɨɞɪɲɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɨʁɚɱɚɥɢ ɫɜɨʁɭ
ɩɪɟɝɨɜɚɪɚɱɤɭ ɩɨɡɢɰɢʁɭ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɬɤɭɩʂɢɜɚɱɟ ɢ ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɟ ɢ ɢɫɩɭɧɢɥɢ
ɡɚɯɬɟɜɟ ɬɪɠɢɲɬɚ ɬɪɝɨɜɚɰɚ  ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɤɨɥɢɱɢɧɟ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
 ɩɨɞɪɲɤɭ
ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ
Ɇɋɉɉ
ɡɚɞɪɭɝɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɩɪɟɪɚɞɧɢɯ ɢ ɫɤɥɚɞɢɲɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɫɢɥɨɫɢ ɯɥɚɞʃɚɱɟ  ɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɱɢɦɟ ɛɢ ɫɟ
ɨɦɨɝɭʄɢɥɨ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ ɞɚ ɞɨɞɚʁɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚ
ɩɪɨɞɭɠɟ ɬɪɠɢɲɧɢ ɥɚɧɚɰ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ  ɢ ɪɨɛɭ ɩɪɨɞɚʁɭ ɤɚɞɚ ɫɭ ɧɚʁɛɨʂɟ ɰɟɧɟ ɧɚ
ɬɪɠɢɲɬɭ
 ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɭɬɡɜɤɪɚɬɤɢɯɥɚɧɚɰɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ
 ʁɚɜɧɨ ɩɪɢɜɚɬɧɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɜɟɥɢɤɟ ɡɛɢɪɧɟ ɯɥɚɞʃɚɱɟ ɡɚ
ɜɨʄɟɩɨɜɪʄɟ ɢɥɢ ɦɨɞɟɪɧɨɝ ɨɬɤɭɩɧɨ ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝ ɰɟɧɬɪɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɨɛʁɟɞɢɧɢɥɚɩɨɧɭɞɚɤɥɚɫɢɪɚɥɚɫɨɪɬɢɪɚɥɚɩɚɤɨɜɚɥɚɞɟɤɥɚɪɢɫɚɥɚɢɬɢɦɟɥɚɤɲɟɢ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɢʁɟɧɚɲɥɚɩɭɬɞɨɤɭɩɚɰɚ

ɇɚɨɫɧɨɜɭɫɜɟɝɚɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɫɚɝɥɟɞɚɧɢɯɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚȽɪɚɞɚɭɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢ
ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɪɟʁɨɧɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢɡɚɡɨɜɚ ɢ
ɬɪɟɧɞɨɜɚ ɭ ɞɨɦɚʄɟɦ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ  ɭ ɧɚɫɬɚɜɤɭ ɫɟ ɞɚʁɟ 6:27 ɦɚɬɪɢɰɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ Ɍɚɛɟɥɚ   ɤɚɨ ɫɭɦɚɪɧɢ ɩɪɢɤɚɡ
ɬɪɟɧɭɬɧɟɩɨɡɢɰɢʁɟȽɪɚɞɚɭɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ










124

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 193 – Број 9

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ɍɚɛɟɥɚ6:27ɦɚɬɪɢɰɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ


ɋɇȺȽȿ

ɋɅȺȻɈɋɌɂ

Ⱥ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȺ ɂ ɉɊȿɊȺȾȺ Ⱥ
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȺ
ɂ
ɉɊȿɊȺȾȺ
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɂɏɉɊɈɂɁȼɈȾȺ
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɂɏɉɊɈɂɁȼɈȾȺ
x ɉɨɜɨʂɚɧ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢɡ
x Ⱦɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚ ɧɚɫɟʂɚ ɭ ʁɭɠɧɨɦ ɢ
ɚɫɩɟɤɬɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɫɬɢ
ʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɨɦ ɞɟɥɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɫɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ Ƚɪɚɞɚ ɫɟ ɨɫɥɚʃɚ ɧɚ
ɡɟɦʂɢɲɬɢɦɚ ɫɥɚɛɢʁɟɝ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ
ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɤɨɪɢɞɨɪɟ ; ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɢ ɢ
ɟɤɫɬɟɧɡɢɜɧɨɦɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɨɦ
ɞɪɭɦɫɤɢ ɤɨɪɢɞɨɪ  ɢ 9,, Ⱦɭɧɚɜɫɤɢ
x ɇɟɩɨɜɨʂɧɚ ɫɬɚɪɨɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɨɫɢɥɚɰɚ
ɤɨɪɢɞɨɪ
ɫɚ
ɧɚʁɫɟɜɟɪɧɢʁɨɦ
ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɥɭɤɨɦ 
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
x ɉɨɜɨʂɚɧ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢɡ
x ɇɟɩɨɜɨʂɧɚɨɛɪɚɡɨɜɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɨɫɢɥɚɰɚ
ɚɫɩɟɤɬɚ ɛɥɢɡɢɧɟ ɬɪɠɢɲɬɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ
ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ
ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɢ ɧɢɡɚɤ ɫɬɟɩɟɧ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɪɚɱɭɧɚɪɚ ɢ
ɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɦɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɭ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ
x ɉɨɜɨʂɧɢ ɪɟʂɟɮɧɢ ɯɢɞɪɨɥɨɲɤɢ ɪɟɤɟ
x ɇɟɫɩɪɟɦɧɨɫɬ
ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɚ
ɧɨɜɢɯ
Ⱦɭɧɚɜ ɢ ȼɟɥɢɤɚ Ɇɨɪɚɜɚ ɜɢɲɟ ɦɚʃɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɡɧɚʃɚ ɭɫɥɟɞ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ
ɜɨɞɨɬɨɤɨɜɚ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɜɨɞɟ  ɢ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɢɥɢɨɞɭɩɢɪɚʃɚ
ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɭɫɥɨɜɢɡɚɪɚɡɜɨʁɪɚɡɧɨɜɪɫɧɟ
ɩɪɨɦɟɧɢɧɚɜɢɤɚɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ 
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
x ɋɢɬɧɢɩɨɫɟɞɢɫɚɜɟʄɢɦɛɪɨʁɟɦɨɞɜɨʁɟɧɢɯ
x ɉɥɨɞɧɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɞɟɥɨɜɚ  ɯɚ ɄɉɁ ɩɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ
ɞɨɛɪɟ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɝɨɞɧɨ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭ ɩɪɟɦɚ  ɯɚ ɧɚ ɧɢɜɨɭ
ɡɚ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɭ ɪɚɬɚɪɫɤɨɩɨɜɪɬɚɪɫɤɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ 
ɜɨʄɚɪɫɤɭɢɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
x Ɇɚɥɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɤɭɩʂɟɧɨɝ ɞɪɠɚɜɧɨɝ
x ȼɢɫɨɤɨ ɭɱɟɲʄɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
x Ʌɨɲɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢʁɟɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɭɭɤɭɩɧɨʁɩɨɜɪɲɢɧɢȽɪɚɞɚ
ȾɉɉɄÄȽɨɞɨɦɢɧ³ɭɫɬɟɱɚʁɭ
ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɧɢɜɨ 
x ɇɟɢɡɝɪɚɻɟɧɢɧɟɪɟɜɢɬɚɥɢɡɨɜɚɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɩɪɟɦɚɧɚɧɢɜɨɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟ 
ɡɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ
x ɇɚɫɥɟɻɟɧɨ ɡɧɚʃɟ ɢ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɭ
x Ɉɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɧɢɫɤɨ ɪɟɧɬɚɛɢɥɧɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɪɚɬɚɪɫɤɟɭɫɟɜɟ
ɜɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ
x ɋɦɚʃɟɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɩɨɜɪʄɟɦ ɢ
x ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɩɪɨʁɟɤɬɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɭ
ɤɪɦɧɢɦɛɢʂɟɦ
ɨɛɥɚɫɬɢɪɚɡɜɨʁɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ
x ɋɦɚʃɟʃɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɜɢɧɨɝɪɚɞɢɦɚ ɢ
x Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɨɜɚɧ ɞɪɟɧɚɠɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɭ
ɝɭɛɢɬɚɤ ɫɤɥɚɞɢɲɧɢɯ ɢ ɩɪɟɪɚɞɧɢɯ
Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨɦɩɨʂɭ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɡɚ ɝɪɨɠɻɟ ɢɜɢɧɨ ɩɨɨɞɥɚɫɤɭ
x Ɋɚɫɬ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨɞ ɜɨʄʃɚɰɢɦɚ ɢ
ȾɉɉɄÄȽɨɞɨɦɢɧ³ɭɫɬɟɱɚʁ
ɜɢɫɨɤɚ ɢ ɢɡɜɨɡɧɨ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɚ
x ɇɟɞɨɜɨʂɧɨ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɚ
ɫɬɨɱɚɪɫɤɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɭ ɜɨʄɚɪɫɬɜɭ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ
ɩɪɟɤɨ
ɜɨʄɧɟɜɪɫɬɟɫɭɛɪɟɫɤɜɚɢʁɚɛɭɤɚ 
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ  ɛɪɨʁ ɭɫɥɨɜɧɢɯ ɝɪɥɚ ɫɬɨɤɟ ɧɚ
x Ɋɚɡɜɢʁɟɧɚ ɢ ɬɪɠɢɲɧɨ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɚ
 ɯɚ ɄɉɁ  ɦɚɥɢ ʁɟ ɛɪɨʁ ɤɪɭɩɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɩɨɜɪʄɚ ɤɨɞ ʁɟɞɧɨɝ ɛɪɨʁɚ
ɬɪɠɢɲɧɨ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɢɯ ɭɡɝɚʁɢɜɚɱɚ ɫɬɨɤɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɢɠɢɜɢɧɟɨɞɧɨɫɧɨɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯɮɚɪɦɢ
ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɬɡɜ ɦɨɪɚɜɫɤɨɝ
x ɇɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢ ɝɟɧɟɬɫɤɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɢ
ɞɟɥɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ƚɪɚɞɚ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ
ɦɚɥɢɩɪɨɰɟɧɚɬɭɦɚɬɢɱɟɧɟɫɬɨɤɟ
ɋɚɪɚɨɪɰɢ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ ɋɤɨɛɚʂ Ʌɢɩɟ
x ɇɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢ
ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɲɤɢ
ɢɫɥ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɫɢɪɨɜɨɝ ɤɪɚɜʂɟɝ
x Ɋɚɡɜɢʁɟɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɛɨɫɬɚɧɚ
ɦɥɟɤɚ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɫɚɧɚɭɧɚɫɟʂɭɈɫɢɩɚɨɧɢɰɚ
ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɢ ɭ ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ
ɢɋɤɨɛɚʂ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɋɇȺȽȿ

Ⱥ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȺ ɂ ɉɊȿɊȺȾȺ
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɂɏɉɊɈɂɁȼɈȾȺ
x Ɋɚɫɩɨɥɨɠɢɜɚɤɪɦɧɚɛɚɡɚɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɤɪɦɧɨɝ ɛɢʂɚ
ɭ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɛɥɢɡɢɧɚ
ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɬɤɭɩɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɢ
ɩɨɬɪɨɲɚɱɤɢɯ ɰɟɧɬɚɪɚ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ
ɩɥɚɫɦɚɧɚ ɧɚ ɪɭɫɤɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ±
ɩɨɝɨɞɧɢ ɡɚ ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚʃɟ ɫɬɨɱɚɪɫɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
x Ɋɚɡɜɢʁɟɧɨ ɦɥɟɱɧɨ ɝɨɜɟɞɚɪɫɬɜɨ 
ɨɞ ɭɤɭɩɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɦɭɡɧɢɯ ɤɪɚɜɚ ɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɫɚɧɨ ʁɟ ɭ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ Ⱦɨɛɪɢ Ⱦɨ
Ʌɢɩɟ Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɝɪɚɞɫɤɨ ɧɚɫɟʂɟ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ  ɤɨʁɟ ɱɢɧɢ ɞɨɛɪɭ ɨɫɧɨɜɭ
ɡɚ  ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɭɤɭɩɧɟ ɝɨɜɟɞɚɪɫɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
x ɍ
ɠɢɜɢɧɚɪɫɤɨʁ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ
ɪɟɝɢɫɬɪɭʁɟ ɫɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɜɟʄɢɯ ɮɚɪɦɢ
ɭɧɚɫɟʂɢɦɚɆɚɥɚɄɪɫɧɚɆɢɯɚʁɥɨɜɚɰ
x ɉɪɢɦɟɬɚɧ ɪɚɫɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɦɥɚɞɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚɡɚɪɚɡɜɨʁɤɨɡɚɪɫɬɜɚ
ɢ ɨɜɱɚɪɫɬɜɚ ɤɚɤɨ ɡɛɨɝ ɩɪɢɪɨɞɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ ɬɚɤɨ ɢ ɡɛɨɝ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɧɚɤɥɨɧɨɫɬɢ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɝɚʁɟʃɭ
ɨɜɚɰɚ ɢ ɤɨɡɚ ɨɜɟ ɝɪɚɧɟ ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚ
ɢɦɚʁɭɞɨɛɪɟɭɫɥɨɜɟɡɚɪɚɡɜɨʁ 
x ɍɩɱɟɥɚɪɫɬɜɭɫɟɭɨɱɚɜɚɬɪɟɧɞɭɫɩɨɧɚ
ɚɩɨɫɬɨʁɢɢɭɞɪɭɠɟʃɟɩɱɟɥɚɪɚ
x ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɯɥɚɞʃɚɱɚ ɢ ɫɤɥɚɞɲɧɢɯ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɡɚɜɨʄɟɧɚɫɟɤɬɨɪɭɉɉȽɢ
ɫɟɤɬɨɪɭɆɋɉɉ
x Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ
ɜɟɥɢɤɨɝ
ɛɪɨʁɚ
ɤɨɦɩɚɧɢʁɚɤɨʁɟɫɟɛɚɜɟɬɪɝɨɜɢɧɨɦɜɨʄɚ
x ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɭɪɟɻɟɧɚɤɜɚɧɬɚɲɤɚ
ɩɢʁɚɰɚ ɡɚ ɜɨʄɟ ɭ ɧɚɫɟʂɭ ɍɞɨɜɢɰɟ ɧɚ
ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɩɪɨɦɟɬ
ɜɨʄɚ
x Ⱦɭɝɚ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɡɚɞɪɭɠɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɢ
ɭɫɩɟɲɚɧ ɪɚɞ ɞɜɟ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɟ
ɡɚɞɪɭɝɟ
x ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɫɬɨɱɚɪɚ ɢ
ɭɞɪɭɠɟʃɚɜɨʄɚɪɚ
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Ⱥ
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȺ
ɂ
ɉɊȿɊȺȾȺ
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɂɏɉɊɈɂɁȼɈȾȺ
x ɇɟɪɚɡɜɢʁɟɧɚ  ɩɪɟɪɚɞɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɧɚ
ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚɢɫɟɤɬɨɪɭ
Ɇɋɉɉ ɢ ɩɨɪɟɞ ɜɟɥɢɤɟ ɫɢɪɨɜɢɧɫɤɟ ɛɚɡɟ
ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɜɨʄɚɪɫɬɜɭ ɩɨɜɪɬɚɪɫɬɜɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɦɥɟɤɚ
x ɇɢɫɤɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɭ ɮɢɡɢɱɤɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
ɢɡɝɪɚɞʃɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɧɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚɛɚɜɤɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɝɪɥɚ ɢ ɫɥ  ɢ ɩɪɟɪɚɞɭ ɢ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
x ɇɟɩɨɜɨʂɧɚ ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɤɚ  ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ
ɤɨɞ ɨɞɪɟɻɟɧɨɝ ɛɪɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɦɚɥɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɯ
ɜɨʄʃɚɤɚ
ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɢɦ
ɦɪɟɠɚɦɚ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɨɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚɦɟɪɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ
ɢ
ɧɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɚ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ ɢ ɨɩɪɟɦɨɦ ɡɚ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɫɬɚɪɨɫɬ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɫɥ
x ɇɟɞɨɜɨʂɧɨ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɚ ɦɟɪɚ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
ɭɫɟɜɚɩɥɨɞɨɜɚɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢɯɡɚɫɚɞɚ
x ɇɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɩɥɚɫɦɚɧ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ  ɨɞɫɭɫɬɜɨ ɭɝɨɜɨɪɧɢɯ ɜɟɡɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɢ ɨɬɤɭɩʂɢɜɚɱɚɢɡɜɨɡɧɢɤɚ
ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɚ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɜɨɞʃɟɦɟɫɚ ɢɩɨɜɪɬɚɪɫɬɜɚ
x ȼɢɫɨɤɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɢɡɜɨɡɚ ɜɨʄɚ ɧɚ
ɬɪɠɢɲɬɟɊɭɫɤɟɎɟɞɟɪɚɰɢʁɟ
x ɇɟɞɨɜɨʂɧɨ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɨ
ɡɚɞɪɭɠɧɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟ
x Ɇɚɥɢ ɛɪɨʁ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɚɤɬɢɜɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
x ɇɟɪɚɡɜɢʁɟɧɚʁɚɜɧɨɩɪɢɜɚɬɧɚɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ
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ɋɇȺȽȿ

ɋɅȺȻɈɋɌɂ

ȻɈȾɊɀɂȼɂɊɍɊȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳ
ȻɈȾɊɀɂȼɂɊɍɊȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳ
x ɉɨɜɨʂɧɢ ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɲɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ
x ɇɟɭɪɟɻɟɧɢ ɜɥɚɫɧɢɱɤɢ ɨɞɧɨɫɢ ɢ ɫɩɨɪɚ
ɨɪɝɚɧɫɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɭ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɫɟɥɢɦɚ ʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɨɝ ɞɟɥɚ Ƚɪɚɞɚ ɢ
x Ɂɧɚɱɚʁɧɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɧɟɤɨɪɢɲʄɟɧɨɝ
ɞɨɥɢɧɢȼɟɥɢɤɟɆɨɪɚɜɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ  ɭɤɭɩɧɨɝ
x ɉɨɫɬɨʁɚʃɟ ɚɭɬɨɯɬɨɧɢɯ ɫɨɪɬɢ ɢ ɪɚɫɚ ɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɛɢʂɧɨʁɢɫɬɨɱɚɪɫɤɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ 
x Ɂɚɤɨɧɨɦɡɚɲɬɢʄɟɧɚɩɪɢɪɨɞɧɚɞɨɛɪɚ
x ɇɟɪɚɡɜɢʁɟɧɚ ɨɪɝɚɧɫɤɚ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɦɚɥɟ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ
x ɉɪɨɰɟɧɚ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɭ ɫɪɟɞɢɧɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɨɜɢɦ
ɡɚɫɜɟɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɟ
ɫɢɫɬɟɦɢɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
x Ʉɨɧɬɪɨɥɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɜɚɡɞɭɯɚ
x ɇɟɞɨɜɨʂɧɨ ɟɮɢɤɚɫɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɩɪɢɦɟɧɟ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɢɜɨɞɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɛɢʂɚɢɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯ
x ɍɫɜɨʁɟɧɚȾɟɤɥɚɪɚɰɢʁɚɩɪɨɬɢɜȽɆɈ
ɻɭɛɪɢɜɚ
x Ʉɨɧɬɚɦɢɧɚɰɢʁɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɬɟɲɤɢɦɦɟɬɚɥɢɦɚ
x Ɉɞɫɭɫɬɜɨ ɩɪɢɦɟɧɟ ɦɟɪɚ ɤɨɞɟɤɫɚ  ɞɨɛɪɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɚɤɫɟ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɫɬɚʁʃɚɤɨɦ ɡɚ ɡɞɪɚɜʂɟ ɢ ɞɨɛɪɨɛɢɬ
ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɯɪɚɧɟɢɫɥ
x Ɇɚɥɢ ɛɪɨʁ ɝɪɥɚ ɚɭɬɨɯɨɧɟ ɪɚɫɟ ɨɜɰɟ
Ʌɢɩɫɤɚɨɜɰɚ 
x ɇɢɫɤɨ ɭɱɟɲʄɟ ɲɭɦɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɦ
ɡɟɦʂɢɲɬɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ  ɭ
ɨɞɧɨɫɭɧɚɪɟɩɭɛɥɢɱɤɢɩɪɨɫɟɤ 
x ɇɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢɤɜɚɥɢɬɟɬɜɚɡɞɭɯɚ
x ɇɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢɤɜɚɥɢɬɟɬɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ
ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ ɫɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɨɦ ɞɚʂɟɝ
ɩɨɝɨɪɲɚʃɚ
x ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟɫɢɫɬɟɦɚɡɚɩɪɟɪɚɞɭɝɪɚɞɫɤɢɯ
ɢɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɢɯɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚ
x ɇɟɩɨɬɩɭɧɚ ɩɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦ
ɫɚɤɭɩʂɚʃɟɦɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝɨɬɩɚɞɚ
x ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɚ ɞɢɜʂɢɯ ɜɪɫɬɚ ɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟɨɱɭɜɚʃɚɛɢɨɞɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ

ȼɊɍɊȺɅɇȺȿɄɈɇɈɆɂȳȺ
ȼɊɍɊȺɅɇȺȿɄɈɇɈɆɂȳȺ
x Ɋɚɡɜɢʁɟɧɚɞɪɭɦɫɤɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
x ɀɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ
ɥɨɲɟɦɫɬɚʃɭ
x Ɋɟɥɚɬɢɜɧɨ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
x ɇɟɞɨɫɬɚɬɚɤ ɩɭɬɧɢɱɤɨɝ ɩɪɢɫɬɚɧɢɲɬɚ
ɜɟɡɚɧɨɝɡɚɪɟɱɧɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
x Ɍɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɮɢɤɫɧɚɦɨɛɢɥɧɚ
ɬɟɥɟɮɨɧɢʁɚ
x ɇɟɩɨɬɩɭɧɚɩɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟȽɪɚɞɚ
ɤɚɛɥɨɜɫɤɟ ɦɪɟɠɟ  ɧɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɦɢɜɨɞɨɜɨɞɧɨɦɦɪɟɠɨɦ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟɦɧɢɜɨɭ
x ɇɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɟɨɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜɚ
x ɋɢɫɬɟɦ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ
ɤɭɥɬɭɪɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɭɜɟɥɢɤɨʁɦɟɪɢɭɫɤɥɚɻɟɧʁɟ
x ɋɥɚɛɚ
ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ
ɤɭɥɬɭɪɧɨ
ɫɚ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ
ɪɭɪɚɥɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɭ
ɫɟɨɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
x Ⱦɨɛɪɚɬɟɯɧɢɱɤɚɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɲɤɨɥɚ
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ɋɇȺȽȿ

ɋɅȺȻɈɋɌɂ

ȼɊɍɊȺɅɇȺȿɄɈɇɈɆɂȳȺ
ȼɊɍɊȺɅɇȺȿɄɈɇɈɆɂȳȺ
x Ɉɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ ɫɟɨɫɤɢɯ ɚɦɛɭɥɚɧɬɢ ɢ
x ɇɟɞɨɜɨʂɧɨ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɚ
ɫɩɨɪɬɫɤɚ
ɛɪɨʁ ɥɟɤɚɪɚ ɭ ɩɪɢɦɚɪɧɨʁ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨʁ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɭɫɟɨɫɤɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɡɚɲɬɢɬɢ
ʁɟ
ɧɚ
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ
x ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɟɦɧɢɜɨɭ
ɫɦɟɲɬɚʁɧɢɯ ɢ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɢɯ  ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ
x Ɂɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢ ɛɪɨʁ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ
ɪɭɪɚɥɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɭɤɭɥɬɭɪɢ
x ɇɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɪɢɛʃɚɤɚ ɢ ɩɨɪɟɞ ɛɥɢɡɢɧɟ
x Ȼɨɝɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɚ ɛɚɲɬɢɧɚ
Ⱦɭɧɚɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɫɩɟɤɬɚɛɢɥɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ
ɩɪɭɠɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɪɭɪɚɥɧɨɝ
ɡɚɪɚɡɜɨʁɨɜɟɩɪɢɜɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɬɭɪɢɡɦɚ
x ɇɟɞɨɜɨʂɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɞɨɦɟɧɭ
x ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ
ɞɨɞɚɜɚʃɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɡɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚ ɛɪɟɧɞɢɪɚʃɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɫɟɨɫɤɨɝɚɦɛɢʁɟɧɬɚɤɨʁɟɫɟ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɨɞɪɠɚɜɚʁɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɭɜɨɻɟʃɟ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ
Äɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ ʁɟɫɟɧ³ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɯɪɚɧɟ ɢ
ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɦɥɟɤɚ ɢ ɦɥɟɱɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɫɥ
Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ  ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɩɨɫɜɟʄɟɧ
ɛɪɟɫɤɜɢ
ȼɨɞɚʃ 
ɛɨɫɬɚɧɭ
Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɢɫɥ
x ɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɜɢɧɫɤɨɝ
ɬɭɪɢɡɦɚ
x Ʌɨɜɧɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ ɨɦɨɝɭʄɭʁɭ ɪɚɡɜɨʁ
ɥɨɜɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚ
x Ɋɚɡɜɢʁɟɧɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɪɚɞɢɧɨɫɬ ɜɟɥɢɤɢ
ɛɪɨʁ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɠɟɧɚ ɤɨʁɚ ɧɟɝɭʁɭ
ɧɚɪɨɞɧɟ ɪɭɤɨɬɜɨɪɢɧɟ  ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɭ
ɩɪɢɩɪɟɦɭɯɪɚɧɟɢɫɥ 
x ȳɟɞɚɧ ɛɪɨʁ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɛɚɜɢ ɫɟ ɫɬɚɪɢɦ
ɡɚɧɚɬɢɦɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɨɩɚɧɚɤɚ
ɛɭɪɚɞɢɨɛɪɚɞɚɞɪɜɟɬɚɢɫɥ 
x Ɍɪɚɞɢɰɢʁɚ ɢ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɨɫɬ ɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɝɪɨɠɻɚ ɢ ɜɢɧɚ ɩɪɟ ɫɜɟɝɚ
ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɧɟɤɚɞɚɲʃɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ
ɭ Ⱦɉ ɉɄ ÄȽɨɞɨɦɢɧ³ ɨɥɚɤɲɚɜɚ ɪɚɡɜɨʁ
ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɜɢɧɚɪɢʁɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨ
ɛɪɟɧɞɢɪɚʃɟ
ɭɜɨɻɟʃɟ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɡɚɲɬɢɬɭ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ
ɩɨɪɟɤɥɚɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɫɥ
x ȳɟɞɚɧ ɛɪɨʁ ɜɢɧɚɪɢʁɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨɝ
ɜɢɧɨɝɨɪʁɚ
ɩɪɢɩɚɞɚ
Äɍɞɪɭɠɟʃɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɜɢɧɚ ɫɚ ɨɡɧɚɤɨɦ
ɛɭɞɭʄɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦ  ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ
ɩɨɪɟɤɥɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ³ ɢ ɬɪɟɧɭɬɧɨ ʁɟ ɭ
ɩɪɢɩɪɟɦɧɨʁ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ
ɡɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ 
ɨɡɧɚɤɟ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚÄȻɟɨɝɪɚɞ´
x Ɋɚɞ ɉɋɋɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³  Ʉɨɥɚɪɢ
ɛɥɢɡɢɧɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɡɚ ɩɨɜɪɬɚɪɫɬɜɨ ɭ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨʁɉɚɥɚɧɰɢ
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Ȼɟɫɰɚɪɢɧɫɤɢ ɩɥɚɫɦɚɧ ɜɟɥɢɤɨɝ ɛɪɨʁɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ
ɩɨɬɩɢɫɚɧɢɦ ɫɩɨɪɚɡɭɦɢɦɚ ɨ ɫɥɨɛɨɞɧɨʁ
ɬɪɝɨɜɢɧɢ ɫɚ ȿɍ ɐȿɎɌȺ Ɋɭɫɤɨɦ
ɎɟɞɟɪɚɰɢʁɨɦȻɟɥɨɪɭɫɢʁɨɦɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɨɦ
ɌɭɪɫɤɨɦȿɎɌȺɢɋȺȾ
ɉɨɜɨʂɧɚɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɤɚɩɨɡɢɰɢʁɚɡɚɫɪɩɫɤɟ
ɢɡɜɨɡɧɢɤɟ ɟɦɛɚɪɝɨ Ɋɭɫɤɟ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟ ɧɚ
ɭɜɨɡ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢɡ ɡɟɦɚʂɚ
ȿɍɍɤɪɚʁɢɧɟɢɌɭɪɫɤɟ
ȼɢɫɨɤ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɬɪɠɢɲɬɚ Ɋɭɫɤɟ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɟɭɫɟɤɬɨɪɭɯɪɚɧɟ
Ɋɚɫɬ ɬɪɚɠʃɟ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɚ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɨɦ
ɬɪɠɢɲɬɭ
Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɩɨɜɨʂɧɢɯ ɤɪɟɞɧɢɯ ɥɢɧɢʁɚ ɡɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɩɨ
ɩɪɨʁɟɤɬɭɍɞɨɜɢɱɤɢɩɥɚɬɨ
Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɨɫɬɚɬɚɤɚ ɢɡ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɤɚɨ ɛɢɨɦɚɫɟ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ
ɇɨɜɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɡɟɦʂɢɲɬɟɦ
ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɫɚ ɰɢʂɟɦ
ɭɤɪɭɩʃɚɜɚʃɚ ɩɨɫɟɞɚ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɝ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɉɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɟ
ɚɝɪɚɪɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ
ɢ
ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ
Ɂɉɉ
ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɫɚ ɩɪɚɜɧɢɦ
ɬɟɤɨɜɢɧɚɦɚ ȿɍ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ʁɚɱɚʃɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɪɟɮɨɪɦɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭɡ ʁɚɱɚʃɟ ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ 
ɂɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɂɉȺɊȾ ,, ɩɪɨɝɪɚɦɚ
  ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ
ɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ
ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟɭɟɜɪɨɩɫɤɟɩɪɨʁɟɤɬɟɭɞɨɦɟɧɭ
ɤɭɥɬɭɪɧɟɛɚɲɬɢɧɟ
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Ʉɥɢɦɚɬɫɤɟɩɪɨɦɟɧɟ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɝɥɨɛɚɥɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ
ɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬ
ɞɨɦɚʄɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɟɮɟɤɬɢɦɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɰɟɧɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɢɩɭɬɚ ɧɚ
ɫɜɟɬɫɤɨɦɬɪɠɢɲɬɭɢɫɥ 
ɉɪɢɫɭɫɬɜɨ ɜɟɥɢɤɢɯ ɬɪɝɨɜɢɧɫɤɢɯ ɥɚɧɚɰɚ ɭ
ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɟ ɯɪɚɧɟ
ɦɭɥɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɤɨɦɩɚɧɢʁɟ ɫɚ ɫɧɚɠɧɢɦ
ɛɪɟɧɞɨɜɢɦɚ ɜɢɫɨɤɢɦ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɢ ʁɚɤɨɦ
ɩɪɟɝɨɜɚɪɚɱɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɨɦɧɚɬɪɠɢɲɬɭ 
ȼɢɫɨɤɢɡɚɯɬɟɜɢɩɨɬɪɨɲɚɱɚɭɩɨɝɥɟɞɭɛɪɟɧɞɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɫɜɟ ɨɲɬɪɢʁɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɯɪɚɧɟ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɧɚ
ɫɜɟɬɫɤɨɦɬɪɠɢɲɬɭ
ɇɟɡɚɜɪɲɟɧ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɚ ɋɌɈ
ɧɟɢɡɜɟɫɧɨɜɪɟɦɟɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚȿɍ
Ƚɭɛʂɟʃɟ ɛɟɧɟɮɢɰɢʁɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɋɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ
ɫɥɨɛɨɞɧɨʁ ɬɪɝɨɜɢɧɢ ɫɚ Ɋɭɫɤɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɨɦ
ɩɨɩɪɢɤʂɭɱɟʃɭȿɍ
ɇɟɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɚɝɪɚɪɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤ
ɜɟʄɢɯ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɞɢɪɟɤɬɧɟ
ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɟɞɢ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
Ɉɞɫɭɫɬɜɨ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɢɯ ɦɟɪɚ ɞɪɠɚɜɟ ɡɚ
ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ ɬɪɠɢɲɬɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɪɟɦɟʄɚʁɚ
ɧɚɬɪɠɢɲɬɭ ɫɢɫɬɟɦÄɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟɦɪɟɠɟ´ 
ɇɟɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨɫɬ ɬɪɠɢɲɬɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ
ɢɧɩɭɬɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
ɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ
ɧɚ
ɨɜɢɦ
ɬɪɠɢɲɬɢɦɚ ɧɟɟɮɢɤɚɫɚɧ ɪɚɞ Ʉɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɟ ɢɫɥ
ɇɟɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɨ
ɡɚɭɡɢɦɚʃɟ
ɩɥɨɞɧɨɝ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɭ
ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɫɜɪɯɟ
ɇɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɢ ɜɨɞɚ ɭ ɞɨɛɪɢɦ ɚɝɪɨɟɤɨɥɨɲɤɢɦ
ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɢ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɟ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɇɟɞɨɜɨʂɧɨɪɚɡɜɢʁɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢ ɫɢɫɬɟɦɨ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɡɟɦʂɢɲɬɭ
ɇɟɞɨɜɨʂɧɨ ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚɧ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢ
ɚɦɛɢʁɟɧɬ
ɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɬɪɠɢɲɬɚ ɢ ɜɢɫɨɤɚ ɰɟɧɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɟɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɚ ɩɨɪɟɫɤɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɧɟɟɮɢɤɚɫɚɧ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɨɫɭɞɫɤɢ ɨɤɜɢɪ ɢ
ɢɡɜɪɲɧɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢ ɧɟɪɟɲɟɧɢ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ
ɩɪɚɜɧɢ
ɨɞɧɨɫɢ
ɧɟɟɮɢɤɚɫɚɧ
ɪɚɞ
ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɚ ɫɤɭɩɟ ɢ ɫɩɨɪɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɩɪɨɞɭɞɭɪɟɢɫɥ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

,9ȼɂɁɂȳȺɋɌɊȺɌȿɒɄɂɐɂȴɂɄȴɍɑɇɂɉɊȺȼɐɂ
ɊȺɁȼɈȳȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿɂɊɍɊȺɅɇɂɏɉɈȾɊɍɑȳȺ
ȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺȾɈ


ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɬɚʃɚ 6:27 ɦɚɬɪɢɰɟ ɢ ɪɟʁɨɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɩɪɚɬɟʄɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɩɨɝɥɚɜʂɚɩɪɜɨɝ ɞɟɥɚɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɫɟ
ɜɢɡɢʁɚ ɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɰɢʂ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ
ɪɚɡɜɨʁɚɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚ


ȼɢɡɢʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɞɨ
ɝɨɞɢɧɟɝɥɚɫɢ

ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ʁɟ ɝɪɚɞ ɤɨʁɢ ɪɚɡɜɢʁɚ ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭ ɢɡɜɨɡɧɨ
ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɭ ɢ ɩɪɨɮɢɬɚɛɢɥɧɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɢ ɩɪɚɬɟʄɟ
ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɪɭɪɚɥɧɢɦɢɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɭɡ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɠɢɜɨɬɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɢ
ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɢ ɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟɢɨɱɭɜɚʃɟɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

ɍ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɭ ɜɢɡɢʁɟ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɢɫɩɨɲɬɨɜɚɧɢɫɭɫɥɟɞɟʄɢɨɫɧɨɜɧɢɩɪɢɧɰɢɩɢ
x ȼɢɡɢʁɚ ʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɨɝ ɪɚɞɚ ɢ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝ ɤɨɧɰɟɧɡɭɫɚ ɫɜɢɯ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɢɡɪɚɞɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɢ ɨɞɪɚɠɚɜɚ
ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɚɧɩɪɢɫɬɭɩɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɢɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬʁɟ
ɪɚɞɚɮɨɪɦɢɪɚɧɢɯɪɚɞɧɢɯɝɪɭɩɚɌɢɦɚɡɚɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭɢɉɚɪɬɧɟɪɫɤɨɝɮɨɪɭɦɚ 
x ȼɢɡɢʁɚɨɞɪɚɠɚɜɚɥɨɤɚɥɧɟɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢɩɨɬɪɟɛɟɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ
x ɇɚɞɨɜɟɡɭʁɟ ɫɟ ɧɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ƚɪɚɞɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ
ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ 
ɢ 
x ȾɟɮɢɧɢɫɚɧɚʁɟɭɡɩɨɲɬɨɜɚʃɟɩɪɢɧɰɢɩɚÄʁɟɞɧɚɤɚɩɪɚɜɚɡɚɫɜɟ³ɢɩɭɧɨɭɤʂɭɱɟʃɟ
ɫɜɢɯɝɪɚɻɚɧɚɭɞɪɭɲɬɜɟɧɢɢɩɪɢɜɪɟɞɧɢɠɢɜɨɬɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
x ɍɫɤɥɚɻɟɧɚ ʁɟ ɫɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɨɞɪɠɢɜɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ
ɪɚɡɜɨʁɛɚɡɢɪɚɧɧɚɭɫɤɥɚɻɟɧɨɦɨɞɧɨɫɭɢɡɦɟɻɭ ɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɩɪɨɝɪɟɫɚ ɬɟɯɧɢɱɤɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ ɧɚɩɪɟɬɤɚ  ɛ  ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɪɚɜɞɟ ɢ ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɜ 
ɡɚɲɬɢɬɟɢɨɱɭɜɚʃɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɭɩɪɚɜʂɚʃɟɪɟɫɭɫɢɦɚɢɨɱɭɜɚʃɟ
ɛɢɨɞɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ 
x ɍɫɤɥɚɻɟɧɚʁɟɫɚɜɢɡɢʁɨɦɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɭɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ
ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɛɪɨʁ 
x ɍɫɤɥɚɻɟɧɚʁɟɫɚɩɨɥɢɬɢɤɨɦɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚȿɍ 5HJXODWLRQ(81R 



ȼɢɡɢʁɚɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟʁɟɝɟɧɟɪɚɥɧɚɢɡʁɚɜɚɨɧɚɦɟɪɚɜɚɧɨɦɩɪɚɜɰɭɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɪɚɡɜɨʁɚɨɞɧɨɫɧɨ
ɫɥɨɝɚɧ ɫɬɚɜ ɜɢɻɟʃɚɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɈɧɚɞɚʁɟɨɞɝɨɜɨɪɧɚɩɢɬɚʃɟÄɤɭɞɚɥɨɤɚɥɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɠɟɥɢ ɞɚ ɢɞɟ ɢɥɢ ɲɬɚ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɠɟɥɢ ɞɚ ɛɭɞɟɩɨɫɬɚɧɟ³ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɚɫɩɢɪɚɰɢʁɭ ɦɟɧɚʇɦɟɧɬɚ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯɢɩɨɫɥɨɜɧɢɯɥɢɞɟɪɚɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɤɚɨɢɫɜɢɯʃɟɧɢɯɝɪɚɻɚɧɚɩɪɟɦɚɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢɢɞɚʁɟ
ʁɚɫɚɧ ɩɪɚɜɚɰ ɢ ɨɫɟʄɚʁ ɰɢʂɚ ɤɨʁɢ ɠɟɥɢ ɞɚ ɨɫɬɜɚɪɢ ȼɢɡɢʁɚ ʁɟ ʁɚɫɚɧ ɞɨɝɨɜɨɪ ɨ ɡɚʁɟɞɧɢɱɧɢɦ ɡɚɞɚɰɢɦɚ ɢ
ɰɢʂɟɜɢɦɚɤɨʁɢɦɚɫɟɬɟɠɢ ȻɨɝɞɚɧɨɜȻɨɝɭɧɨɜɢʄ 
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x
x

ɉɨɞɫɬɢɱɟɧɚɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɰɢʂɟɜɚɦɟɪɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚʁɚɱɚʃɟʂɭɞɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɚ
ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɝ ɬɪɚɧɫɮɟɪɚ ɡɧɚʃɚ  ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁ ɪɟɚɥɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ
ɫɟɝɦɟɧɬɭɆɋɉɉ ɩɨɬɪɟɛɧɨɝɡɚʃɟɧɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɉɨɡɢɬɢɜɧɨɝ ʁɟ ɭɫɦɟɪɟʃɚ ɪɟɚɥɧɨ ʁɟ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚ ɢ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɝ
ɫɬɟɩɟɧɚ ɢɡɚɡɨɜɚ ɤɨʁɢ ɞɚʂɟ ɡɚɯɬɟɜɚ ɟɧɟɪɝɢʁɭ ɡɧɚʃɟ ɢ ɪɟɫɭɪɫɟ ɭ ɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ  ɚ ɭ ɲɢɪɟɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɜɨɞɢ ɭɪɚɜɧɨɬɟɠɟɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ


Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɜɢɡɢʁɟ ɭ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬ ɡɚɯɬɟɜɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɧɨɝ
ɰɢʂɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɪɭɪɚɥɧɢɯ

ɩɨɞɪɭɱʁɚɞɨɝɨɞɢɧɟɤɨʁɢɝɥɚɫɢ


 Ɋɚɡɜɨʁ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝ ɢ ɢɡɜɨɡɧɨ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɫɟɤɬɨɪɚɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝɧɚɦɨɞɟɪɧɢɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɦɚɢɦɟɥɢɪɚɰɢɨɧɢɦ
ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɢ
ɪɚɡɜɢʁɟɧɨɦ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɨɦ ɞɭɯɭ ɤɨʁɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ
ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɫɬɚɛɢɥɚɧɢɜɢɫɨɤɞɨɯɨɞɚɤɨɞɫɜɨɝɪɚɞɚ
 ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɦɚ ɭ ɮɢɡɢɱɤɭ ɢ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɭɫɥɭɝɟ ɪɚɡɜɨʁɟɦ ɬɪɠɢɲɬɚ ɪɚɞɚ ɢ
ɞɟɜɟɪɡɢɮɢɤɚɰɢʁɨɦ ɪɭɪɚɥɧɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɜɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɩɨɫɬɚɥɚɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɚɦɟɫɬɚɡɚɠɢɜɨɬɢɪɚɞɫɜɢɯɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɚ
ɩɨɫɟɛɧɨɦɥɚɞɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
 Ɉɞɪɠɢɜɨ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɢ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ
ɛɢɨɞɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɦ ɠɢɜɨɬɧɨɦ ɫɪɟɞɢɧɨɦ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɨɦ ɛɚɲɬɢɧɨɦ
ɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɭɰɢʂɭʃɢɯɨɜɟɡɚɲɬɢɬɟɢɞɚʂɟɝɪɚɡɜɨʁɚ


ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɜɢɡɢʁɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɫɬɪɚɬɟɲɤɢɰɢʂɡɚɬɢɦɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɟɨɝɪɚɞɫɤɨɦɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɭɚ
ɧɚɨɫɧɨɜɭɩɨɫɬɢɝɧɭɬɨɝɤɨɧɰɟɧɡɭɫɚɫɜɢɯɭɱɟɫɧɢɤɚɭɢɡɪɚɞɢɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢɫɭ
ɢ ɤʂɭɱɧɢ ɩɪɚɜɰɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚɤɨʁɢɫɟɞɚʁɭɭɧɚɫɬɚɜɤɭ
 Ⱦɚʂɢ ɪɚɡɜɨʁ ɜɨʄɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɨɞɢɡɚʃɟɦ ɩɥɚɧɬɚɠɧɢɯ ɜɨʄʃɚɤɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɦ
ɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɢɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯɩɪɚɤɫɢɭɡɨɱɭɜɚʃɟɚɭɬɨɯɬɨɧɢɯ
ɫɨɪɬɢ ɜɨʄɚ ɡɚ ʁɚɛɭɤɟ Ʉɨɠɚɪɚ Ʉɨɥɚɱɚɪɚ Ȼɭɞɢɦɤɚ ɚ ɡɚ ɤɪɭɲɤɟ Ʌɭɛɟɧɢɱɚɪɤɚ
Ʉɚɪɚɦɚɧɤɚɢɫɥ 
 Ɋɚɡɜɨʁ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɨɞɢɡɚʃɟɦ ɩɥɚɧɬɚɠɧɢɯ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɦ ɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɭɜɨɻɟʃɟ ɫɨɪɬɢ ɝɪɨɠɻɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɜɢɧɚ ɫɚ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦɩɨɪɟɤɨɦɢɞɪɭɝɢɯɫɨɪɬɢ ɭɡɡɚɲɬɢɬɭɚɭɬɨɯɬɨɧɟɫɨɪɬɟɜɢɧɨɜɟɥɨɡɟ
Äɋɦɟɞɟɪɟɜɤɚ³
 ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɜɨʄɧɨɝ ɢ ɥɨɡɧɨɝ ɫɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɪɚɫɚɞɧɢɱɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɜɨʄɚɪɫɬɜɚɢɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɬɜɚ 
 ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɪɚɬɚɪɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɭɩɪɚɜɰɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɚ ɠɢɬɚɪɢɰɚɢɭʂɚɪɢɰɚ
ɡɚ ɫɬɨɱɧɭ ɯɪɚɧɭ ɤɭɤɭɪɭɡ ɨɜɚɫ ʁɟɱɚɦ ɫɨʁɚ  ɛ  ɤɪɦɧɨɝ ɛɢʂɚ ɜ  ɫɟɦɟɧɫɤɟ

132

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 201 – Број 9

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ





















ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɝ  ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɪɚɬɚɪɫɤɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ ɞɟɥɢɦɢɱɧɨ ɭ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɦ
ɢɢɥɢɨɪɝɚɧɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭɢɫɥ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɭ ɩɪɚɜɰɭ ɚ  ɜɟʄɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɨɜɪʄɚ ɭ
ɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɫɬɚɤɥɟɧɢɰɢ ɩɥɚɫɬɟɧɢɰɢ  ɛ  ɭɜɨɻɟʃɚ ɧɨɜɨɝ ɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɢ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɝ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɨɜɚɧɨɝ ɫɟɦɟɧɚ ɢ ɫɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɜ  ɫɟɦɟɧɫɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɩɨɜɪʄɚɢɫɥ
Ɋɚɡɜɨʁ ɫɬɨɱɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɤɚɤɨ ɤɪɨɡ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢ ɫɬɚʁɫɤɢ ɭɡɝɨʁ ɫɬɨɤɟ ɭɡ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɪɚɫɧɨɝ ɫɚɫɬɚɜɚ ɫɬɨɤɟ ɢ ɭɤɪɭɩʃɚɜɚʃɟ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɬɚɤɨ ɢ ɤɪɨɡ
ɟɤɫɬɟɧɡɢɜɧɨɝɚʁɟʃɟɫɬɨɤɟɦɟɫɬɢɦɢɱɧɨɭɨɪɝɚɧɫɤɨɦɪɟɠɢɦɭ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɭɡ ɞɨɝɪɚɞʃɭ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɩɪɨɦɨɰɢʁɟɢɩɥɚɫɦɚɧɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɤɪɨɡ ʁɚɱɚʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɢɯ ɡɚɞɪɭɝɚ
ɫɤɥɚɞɢɲɧɢɢɩɪɟɪɚɞɧɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɨɩɪɟɦɚɢɫɥ ɢɨɫɧɢɜɚʃɟɧɨɜɢɯɡɚɞɪɭɝɚɤɪɨɡ
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟɧɨɜɢɯɭɞɪɭɠɟʃɚɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɢɜɟʄɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɭɞɪɭɠɟʃɚ
ȳɚɱɚʃɟ ʂɭɞɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɤɪɨɡ
ɞɢɫɟɦɢɧɚɰɢʁɭ ɡɧɚʃɚ ɢ ɢɧɨɜɚɰɢʁɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɛɭɤɚ ɢ ɫɬɭɞɢʁɫɤɢɯ ɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚɢɫɥ 
Ɋɚɡɜɨʁ ɦɨɞɟɪɧɢɯ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɩɪɟɪɚɞɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɪɟɪɚɞɟ ɜɨʄɚ ɝɪɨɠɻɚ ɩɨɜɪʄɚ
ɦɥɟɤɚ ɢ ɦɟɫɚ ɧɚ ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɢ ɫɟɤɬɨɪɭ
Ɇɋɉɉ ɭɡ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɯɪɚɧɟ ɩɪɢɦɟɧɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɟɪɚɞɟ ɢ ɫɥ ɚ ɭ ɰɢʂɭ ɞɨɞɚɜɚʃɚ ɧɨɜɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɥɚɧɰɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚ ɜɢɲɢɯ
ɬɪɠɢɲɧɢɯɰɟɧɚ
Ȼɪɟɧɞɢɪɚʃɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɧɚɫɬɚɜɚɤ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɫɚʁɬɚ ɋɥɢɤɚɅɨɝɨÄɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨɜɨʄɟ³
ÄKWWSZZZVPHGHUHYVNRYRFHUV³
ɞɚʂɢ ɪɚɡɜɨʁ ɥɨɝɚ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨ
ɜɨʄɟ³ ɋɥɢɤɚ ɢɫɥ

Ɋɚɡɜɨʁ
ɬɭɪɢɡɢɦɚ
ɪɭɪɚɥɧɨɝ

ɜɢɧɫɤɨɝ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢɨɧɨɝ  ɢ ɂɡɜɨɪKWWSZZZVPHGHUHYVNRYRFHUV

ɫɬɚɪɢɯ ɡɚɧɚɬɚ ɢ ɧɚɪɨɞɧɟ
ɪɚɞɢɧɨɫɬɢ ɭɡ ɨɱɭɜɚʃɟ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɛɚɲɬɢɧɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɟʁɡɚɠɧɢɯ ɢ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɤɭɥɬɭɪɧɢɯɜɪɟɞɧɨɫɬɢɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚɫɟɥɚ 
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɫɟɥɚ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
Ɂɚɲɬɢɬɚɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɢɝɟɧɟɬɢɱɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɢɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ



 ɍ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟ ɪɚɬɚɪɫɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɫɬɚɪɟ ɡɚɛɨɪɚɜʂɟɧɟ ɫɨɪɬɟ ɪɚɬɚɪɫɤɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ ɢ ɡɪɧɚɫɬɢ
ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɜɢɫɨɤɢɯɧɭɬɪɢɬɢɜɧɢɯɜɪɟɞɧɨɫɬɢɢɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɫɩɟɥɬɚɤɚɦɭɬɩɪɨɫɨʁɟɱɚɦɨɜɚɫɪɚɠɢ
ɫɥ ɡɚɬɢɦɥɟɤɨɜɢɬɟɚɪɨɦɚɬɢɱɧɟɢɡɚɱɢɧɫɤɟɛɢʂɤɟɢɫɥȻɥɢɡɢɧɚɬɪɠɢɲɬɚȻɟɨɝɪɚɞɚɜɢɫɨɤɚɩɥɚɬɟɠɧɚɦɨʄ
ɩɨɬɪɨɲɚɱɚ ɧɚ ɨɜɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɫɜɟ ɜɟʄɚ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢʁɚ ɤɚ ɡɞɪɚɜɢʁɟɦ ɧɚɱɢɧɭ ɢɫɯɪɚɧɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɬɩɥɚɫɦɚɧɚɨɜɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɚɭɥɚɝɚʃɚɭɩɪɢɦɚɪɧɭɩɪɟɪɚɞɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɬɟɫɬɟɧɢɧɚɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɝ
ɛɪɚɲɧɚɝɪɢɡɚɩɚɯɭʂɢɰɚɦɟɤɢʃɚɭʂɚɢɫɥ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɢɜɢɲɭɬɪɠɢɲɧɭɰɟɧɭɨɜɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɍɫɜɟɬɭɢ
ɤɨɞ ɧɚɫ ɨɜɟ ɪɚɬɚɪɫɤɟ ɤɭɥɬɭɪɟ ɝɚʁɟ ɫɟ ɧɚ ɦɚɥɢɦ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɚɥɢ ɢɦɚʁɭ ɜɟɥɢɤɢ ɡɧɚɱɚʁ ɤɚɤɨ ɭ ɢɫɯɪɚɧɢ
ʂɭɞɢɞɨɦɚʄɢɯɢɝɚʁɟɧɢɯɠɢɜɨɬɢʃɚɬɚɤɨɢɭɪɚɡɧɢɦɝɪɚɧɚɦɚɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ȭɨɪɻɟȽɥɚɦɨɱɥɢʁɚɢɫɚɪɚɞɧɢɰɢ
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9ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂɋɌɊȺɌȿɒɄɂɐɂȴȿȼɂɉɈ
ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɇɂɆɉɈȾɊɍɑȳɂɆȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇȿɂ
ɉɈɅɂɌɂɄȿɊɍɊȺɅɇɈȽɊȺɁȼɈȳȺȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺ
ȾɈ


ɉɪɟɞɭɫɥɨɜɡɚɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɜɢɡɢʁɟɢɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɝɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝɰɢʂɚʁɟɫɬɟɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɭ ɫɥɟɞɟʄɚ ɬɪɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɞɟɥɨɜɚʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɢɩɨɥɢɬɢɤɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

, ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɇɈ ɉɈȾɊɍɑȳȿ ɍɇȺɉɊȿȭȿȵȿ ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɇɈɋɌɂ ɂ
ȾɈɋɌɂɁȺȵȿ
ɋɌȺɇȾȺɊȾȺ
ɄȼȺɅɂɌȿɌȺ
ɍ
ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈȳ
ɉɊɈɂɁȼɈȾȵɂ ɂ ɉɊȿɊȺȾɂ ɂ ɆȺɊɄȿɌɂɇȽɍ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɂɏ
ɉɊɈɂɁȼɈȾȺ

ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢɫɬɪɚɬɟɲɤɢɰɢʂɟɜɢ
 Ɋɚɫɬ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɨ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯ ɡɧɚʃɚ ɢ ɢɧɨɜɚɰɢʁɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɭɜɚɠɚɜɚʃɭ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɫɤɢɯ ɢ ɮɢɬɨɫɚɧɢɬɚɪɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɞɨɛɪɨɛɢɬɢ ɠɢɜɨɬɢʃɚ  ɡɚɯɬɟɜɚ ɬɪɠɢɲɬɚ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɨɞɪɠɢɜɨɝɪɚɡɜɨʁɚ
 Ɋɚɡɜɨʁɫɟɤɬɨɪɚɩɪɟɪɚɞɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɤɪɨɡʁɚɱɚʃɟɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɢɯ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɜɢɫɨɤɟ ɞɨɞɚɬɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭɡ ɭɜɚɠɚɜɚʃɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɯɪɚɧɟɢɩɪɢɦɟɧɭɦɚɪɤɟɬɢɧɝɤɨɧɰɟɩɬɚ
 Ɋɚɫɬ ɢɡɜɨɡɚ ɢ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɨɞɪɠɢɜɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɫɤɟ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɬɪɠɢɲɬɭ ɛɚɡɢɪɚɧɟ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɩɨɲɬɨɜɚʃɭ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɢɭɜɚɠɚɜɚʃɭɡɚɯɬɟɜɚɬɪɠɢɲɬɚ
 ɋɬɚɛɢɥɚɧ ɢ ɜɢɫɨɤ ɞɨɯɨɞɚɤ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɞɨɯɨɞɚɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɧ
ɨɫɬɚɥɢɦɞɟɥɨɜɢɦɚɩɪɢɜɪɟɞɟ ɤɨʁɢɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢɠɢɜɨɬɧɢɫɬɚɧɞɚɪɞ
 ɍɞɪɭɠɢɜɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɩɪɟɪɚɞɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ

,,ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿɈȾɊɀɂȼɂɊɍɊȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳ

ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢɫɬɪɚɬɟɲɤɢɰɢʂɟɜɢ
 Ɉɞɪɠɢɜɨ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɜɨɞɧɢ
ɪɟɫɭɪɫɢɲɭɦɫɤɢɪɟɫɭɪɫɢɢɞɪɭɝɢɩɪɢɪɨɞɧɢɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢɪɭɪɚɥɧɢɯɨɛɥɚɫɬɢ 
 Ɂɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɢɠɢɜɨɬɭɪɭɪɚɥɧɢɦɢ
ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
 Ɉɱɭɜɚʃɟɝɟɧɟɬɢɱɤɢɯɪɟɫɭɪɫɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɡɚɲɬɢɬɚɛɢɨɞɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ

,,,ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿɍɇȺɉɊȿȭȿȵȿɊɍɊȺɅɇȿȿɄɈɇɈɆɂȳȿ

ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢɫɬɪɚɬɟɲɤɢɰɢʂɟɜɢ
 ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɢ ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɦɚ ɭ ɮɢɡɢɱɤɭ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɭɫɥɭɝɚ ɭɡ
ɨɱɭɜɚʃɟɤɭɥɬɭɪɧɟɢɩɪɢɪɨɞɧɟɛɚɲɬɢɧɟ
 ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɢ ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɢ ɪɚɫɬ
ɠɢɜɨɬɧɨɝɫɬɚɧɞɚɪɞɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɨɜɢɯɧɚɫɟʂɚ
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9,ɆȿɊȿɂȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂɉɈɉɊɂɈɊɂɌȿɌɇɂɆ
ɉɈȾɊɍɑȳɂɆȺɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇȿɂɉɈɅɂɌɂɄȿ
ɊɍɊȺɅɇɈȽɊȺɁȼɈȳȺȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺȾɈ


Ɂɚɫɜɚɤɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɟɫɭɦɟɪɟɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɜɢɡɢʁɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɰɢʂ ɢ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɰɢʂɟɜɢ ɨɫɬɜɚɪɢɥɢ ɭ ɞɚɬɨɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɦ ɨɤɜɢɪɭ ɍɜɚɠɚɜɚʁɭʄɢ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɟɪɟʁɨɧɟɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɩɪɚɬɟʄɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɨɞɚɛɢɪɨɦ ɤɪɟɢɪɚʃɟɦ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɟ  ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɬɪɢ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ  ɧɚ ɧɚʁɛɨʂɢ ɧɚɱɢɧ ɭɧɚɩɪɟɞɢʄɟ ɫɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ
ɫɟɤɬɨɪɢɪɭɪɚɥɧɚɢɩɟɪɢɭɪɛɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭ

ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɩɪɢɪɢɬɟɬɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɤɚɨɢɦɟɪɟɩɨɞɪɲɤɟɢɩɪɚɬɟʄɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɨɤɜɢɪɭ
ɨɜɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚ ɜɟɡɚɧɢɯɡɚɞɨɫɬɢɡɚʃɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯɰɢʂɟɜɚ ɭɫɤɥɚɻɟɧɢɫɭɫɚ
 ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦɰɢʂɟɜɢɦɚɢɪɟɝɭɥɚɬɢɜɨɦɭɨɜɨʁɨɛɥɚɫɬɢ
 ɧɨɜɢɦ ɫɦɟɪɧɢɰɚɦɚ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟ ɟɜɪɨɩɫɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ

 ɩɪɟɩɨɪɭɱɟɧɢɦ ɧɚɱɟɥɢɦɚ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɨɦ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɞɚɬɢɯɭɉɪɢɪɭɱɧɢɤɭɡɚɩɪɨɝɪɚɦɢɪɚʃɟ
ɛɭʇɟɬɫɤɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɭ ȳɅɋ Ȼɨɝɞɚɧɨɜ
Ȼɨɝɭɧɨɜɢʄ ɤɚɨɢɫɚ
 ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɧɢɦɥɨɤɚɥɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɚɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚɪɚɜɨʁɚ



 ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɇɈ ɉɈȾɊɍɑȳȿ Ⱥ ɉɈȴɈɉɊɂȼȿȾɇȺ ɉɊɈɂɁȼɈȾȵȺ ɂ
ɉɊȿɊȺȾȺ  ɍɇȺɉɊȿȭȿȵȿ ɄɈɇɄɍɊȿɇɌɇɈɋɌɂ ɂ ȾɈɋɌɂɁȺȵȿ
ɋɌȺɇȾȺɊȾȺɄȼȺɅɂɌȿɌȺ


ɆɟɪɚȺɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɫɬɨɱɚɪɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɤɪɨɡɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɮɢɡɢɱɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢɩɨɛɨʂɲɚʃɟɪɚɫɧɨɝɫɚɫɬɚɜɚɫɬɨɤɟ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ
Ⱥ
Ⱥ
Ⱥ
Ⱥ

Ⱥ

Ⱥ

Ⱥ


Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɇɚɛɚɜɤɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɩɪɢɩɥɨɞɧɢɯ ʁɭɧɢɰɚ ɦɥɟɱɧɢɯ
ɪɚɫɚɢɥɢɫɢɦɟɧɬɚɥɫɤɨɝɝɨɜɟɱɟɬɚ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɝɨɜɟɞɚ ɨɜɚɰɚ ɤɨɡɚ ɢ ɫɜɢʃɚ
ɬɨɜɧɢɯɪɚɫɚ
ȼɟɲɬɚɱɤɨɨɫɟɦɟʃɚɜɚʃɟɫɬɨɤɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɠɢɜɨɬɢʃɚ
ɨɩɪɟɦɚ ɡɚ ɢɡɻɭɛɪɚɜɚʃɟ ɨɩɪɟɦɚ ɡɚ ɧɚɩɚʁɚʃɟ ɡɚ
ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɭɢɬɞ 
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚɧɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɡɚ
ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɪɭɤɨɜɚʃɟ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭ ɢ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɟɢɤɚɛɚɫɬɟɫɬɨɱɧɟɯɪɚɧɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟɱɭɜɚʃɟ ɦɥɟɤɚ
ɧɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɦɭɠɭ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɢ
ɯɥɚɻɟʃɟɦɥɟɤɚɢɫɥ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɧɚɛɚɜɤɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɨɩɪɟɦɟ ɡɚ
ɦɚɧɢɩɭɥɚɰɢʁɭɨɞɥɚɝɚʃɟɨɛɪɚɞɭɢɩɪɢɦɟɧɭɫɬɚʁʃɚɤɚɭ
ɫɥɭɱɚʁɭɡɚɬɜɨɪɟɧɨɝɞɪɠɚʃɚɧɚɮɚɪɦɚɦɚ

135

ȻɪɨʁɭɫɥɨɜɧɢɯɝɪɥɚɧɚɄɉɁ ɯɚ 
Ɋɚɫɧɢɫɚɫɬɚɜɫɬɨɤɟ
 ɭɦɚɬɢɱɟɧɢɯ ɝɪɥɚ ɝɪɥɚ ɩɨɞ
ɤɨɧɬɪɨɥɨɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɭ
ɨɞɧɨɫɭɧɚɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁɝɪɥɚɫɬɨɤɟ
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬ
ɩɨ
ɝɪɥɭ
ɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɦɥɟɤɚɦɟɫɚʁɚʁɚ
Ʉɜɚɥɢɬɟɬɫɢɪɨɜɨɝɦɥɟɤɚ
Ȼɪɨʁ ɮɚɪɦɢ ɫɬɨɤɟ ɫɚ ɜɟʄɢɦ ɛɪɨʁɟɦ
ɝɪɥɚ 
Ⱦɨɯɨɞɚɤ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚ
ɜɟɥɢɱɢɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ɇɟɪɚ Ⱥ ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɜɨʄɚɪɫɤɨɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɫɚɞɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɪɨɡ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɮɢɡɢɱɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ

Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ⱥ




ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɢɥɢ ɨɛɧɚɜʂɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɫɚɧɚɫɥɨɧɨɦ ɢɦɚɬɢɱɧɢɯɡɚɫɚɞɚɜɨʄɚɤɚ
ɢɜɢɧɨɜɟɥɨɡɟ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɫɚɞʃɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɛɢʂɚ ɢ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɡɚ ɜɨʄɚɪɫɤɭ ɢ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɫɚɞɧɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɧɚɛɚɜɤɚ ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɢɯ ɦɪɟɠɚ ɢ ɩɪɚɬɟʄɟ
ɨɩɪɟɦɟɫɢɫɬɟɦɚɤɚɩɩɨɤɚɩɢɫɥ 

Ⱥ





ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɡɚ ɫɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
ɜɨʄɚɝɪɨɠɻɚɢɫɚɞɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚɯɥɚɞʃɚɱɚ
ɰɟɧɬɚɪɚ ɡɚ ɫɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɩɪɢɩɪɟɦɭ ɜɨʄɚ ɢ ɝɪɨɠɻɚ ɡɚ
ɬɪɠɢɲɬɟɧɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚɩɪɢɩɪɟɦɭɜɨʄɚɢɝɪɨɠɻɚ
ɡɚ ɬɪɠɢɲɬɟ ɧɚɛɚɜɤɚ ɦɚɲɢɧɚ ɡɚ ɩɪɚʃɟ ɩɨɥɢɪɚʃɟ
ɱɢɲʄɟʃɟɫɨɪɬɢɪɚʃɟɢɩɚɤɨɜɚʃɟɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɫɥ 

Ⱥ


ɉɨɜɪɲɢɧɚɩɥɚɧɬɚɠɧɢɯɜɨʄʃɚɤɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɚɩɥɚɧɬɚɠɧɢɯɜɢɧɨɝɪɚɞɚ
ɉɪɨɫɟɱɚɧɩɪɢɧɨɫɜɨʄɚɢɝɪɨɠɻɚ ɩɨ
ɯɚ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɜɨʄɚɢɝɪɨɠɻɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɡɜɨɡɚɜɨʄɚɢɝɪɨɠɻɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɢɦ
ɦɪɟɠɚɦɚ ɢ ɦɪɟɠɚɦɚ ɡɚ ɡɚɫɟʃɢɜɚʃɟ
ɢɩɨɞɚɧɬɢɮɪɨɫɬɫɢɫɬɟɦɨɦ
Ȼɪɨʁ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ
ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɪɚɫɚɞɧɢɱɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ





Ɇɟɪɚ Ⱥ ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɩɨɜɪʄɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɩɟɱɭɪɤɟ  ɢ ɰɜɟʄɚ ɤɪɨɡ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɮɢɡɢɱɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ
Ⱥ



Ⱥ






Ⱥ


Ⱥ






Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɇɚɛɚɜɤɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɫɟɬɜɭ ɫɚɞʃɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɛɢʂɚ ɢ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɡɚ
ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
ɪɚɫɚɞɚ  ɢ ɰɜɟʄɚɪɫɬɜɨ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ ɩɨʂɭ ɧɚɛɚɜɤɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɤɚɩɩɨɤɚɩɩɥɚɫɬɢɱɧɢɯɮɨɥɢʁɚɚɝɪɨɬɟɤɫɬɢɥɚ
ɢɩɪɫɤɚɥɢɰɚɡɚɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɢɫɥ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɬɚɤɥɟɧɢɤɚ ɢ ɧɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɢɢɥɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɡɚ ɩɨɜɪɬɚɪɫɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɤɚɨ ɢ
ɪɚɫɚɞɧɢɱɚɪɫɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɢ ɰɜɟʄɚɪɫɬɜɨ ɭ
ɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦ ɢ ɩɨɥɭɡɚɲɬɢʄɟɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚɛɚɜɤɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɡɚ ɩɥɚɫɬɟɧɢɤɟ ɢ ɫɬɚɤɥɟɧɢɤɟ ɜɢɫɨɤɨ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯ ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢɯ ɜɢɲɟɫɥɨʁɧɢɯ ɮɨɥɢʁɚ ɡɚ
ɩɥɚɫɬɟɧɢɤɟɫɢɫɬɟɦɚɡɚɡɚɝɪɟɜɚʃɟɩɥɚɫɬɟɧɢɤɚɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɚ
ɜɟɲɬɚɱɤɨ
ɨɫɜɟɬʂɚɜɚʃɟ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɚ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢ ɻɭɛɪɟʃɟ ɜɨɞɨɬɨɩɢɜɢɦ
ɻɭɛɪɢɜɢɦɚɢɫɬɨɥɨɜɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɪɚɫɚɞɚɢɫɥ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɡɚ ɫɤɭɩʂɚʃɟ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ ɢ
ɩɥɚɫɦɚɧ ɩɨɜɪʄɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɯɥɚɞʃɚɱɚ ɧɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ
ɡɚ ɩɚɤɨɜɚʃɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɦɚɲɢɧɚ ɡɚ ɩɪɚʃɟ ɩɨɥɢɪɚʃɟ
ɱɢɲʄɟʃɟ ɫɨɪɬɢɪɚʃɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɧɚɛɚɜɤɚ ɩɚɥɟɬɚ ɡɚ
ɞɭɝɨɪɨɱɧɨɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɫɥ 
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɢ ɩɥɚɫɦɚɧ ɩɟɱɭɪɚɤɚ
ɨɩɪɟɦɚ ɡɚ ɫɢɬʃɟʃɟ ɜɥɚɠɟʃɟ ɩɨɬɚɩɚʃɟ ɢ
ɩɚɫɬɟɪɢɡɚɰɢʁɭ ɫɭɩɫɬɪɚɬɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɩɟɱɭɪɚɤɚ
ɨɩɪɟɦɚ ɡɚ ɪɭɤɨɜɚʃɟ ɢ ɩɚɤɨɜɚʃɟ ɡɚɫɟʁɚɧɨɝ ɫɭɩɫɬɪɚɬɚ
ɦɚɲɢɧɟ ɡɚ ɪɭɤɨɜɚʃɟ ɫɥɚɦɨɦ ɢ ɩɚɤɨɜɚʃɟ ɡɚɫɟʁɚɧɨɝ
ɤɨɦɩɨɫɬɚ ɦɚɲɢɧɟ ɡɚ ɩɭʃɟʃɟ ɩɨɫɭɞɚ ɫɭɩɫɬɪɚɬɨɦ ɡɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɩɟɱɭɪɚɤɚɢɫɥ 



136

ɉɪɢɧɨɫɩɨɜɪʄɚ
ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɩɨɜɪʄɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɩɨɜɪʄɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ
ɫɟɦɟɧɫɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɩɨɜɪʄɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɰɜɟʄɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɟ ɩɨɞ ɫɬɚɤɥɟɧɢɰɢɦɚ ɢ
ɩɥɚɫɬɟɧɢɰɢɦɚ
Ȼɪɨʁ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦɩɨɜɪʄɚ
Ȼɪɨʁ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦɩɟɱɭɪɚɤɚ
Ȼɪɨʁ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦɰɜɟʄɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɨɜɪʄɚ ɧɚ
ɞɨɦɚʄɟɦɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɬɪɠɢɲɬɭ
ȼɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨɞɚʁɟɰɜɟʄɚɧɚɞɨɦɚʄɟɦ
ɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɬɪɠɢɲɬɭ
ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɩɟɱɭɪɚɤɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ɇɟɪɚ Ⱥ ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɪɚɬɚɪɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɠɢɬɚɪɢɰɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɝ ɤɪɦɧɨɝ
ɚɪɨɦɚɬɢɱɧɨɝ ɢ ɡɚɱɢɧɫɤɨɝ ɛɢʂɚ  ɤɪɨɡ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɮɢɡɢɱɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ
Ⱥ

Ⱥ
Ⱥ
Ⱥ

Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɇɚɛɚɜɤɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɪɚɬɚɪɫɤɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɫɟʁɚɥɢɰɟ ɩɪɫɤɚɥɢɰɟ ɡɚ ɩɪɢɯɪɚɧɭ ɢ
ɡɚɲɬɢɬɭɛɢʂɚɤɚɨɞɛɨɥɟɫɬɢɲɬɟɬɨɱɢɧɚɢɤɨɪɨɜɚ 
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɫɤɥɚɞɢɲɬɚ ɡɚ ɱɭɜɚʃɟ ɡɪɧɚɫɬɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɱɭɜɚʃɚ ɢ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɤɜɚɥɢɬɟɬɚɡɪɧɚɫɬɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɭɲɚɪɚ ɡɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨ ɡɚɱɢɧɫɤɨ ɢ
ɥɟɤɨɜɢɬɨɛɢʂɟ

Ɂɚɫɟʁɚɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɉɪɨɫɟɱɧɢɩɪɢɧɨɫɢ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɩɪɨɞɚʁɟ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ ɢ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɬɪɠɢɲɬɭ





Ɇɟɪɚ Ⱥ Ɉɛɧɨɜɚ ɫɟɦɟɧɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɪɚɬɚɪɫɤɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ ɤɪɨɡ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ
ɮɢɡɢɱɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɞɪɭɲɬɚɜɚ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ
Ⱥ




Ⱥ



Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɞɪɭɲɬɜɢɦɚ ɭ
ɰɢʂɭ ɨɛɧɨɜɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɟɦɟɧɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɪɚɬɚɪɫɤɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɫɤɥɚɞɢɲɬɚ
ɡɚ ɱɭɜɚʃɟ ɡɪɧɚɫɬɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɧɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɱɭɜɚʃɚ ɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɡɪɧɚɫɬɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɡɝɪɚɞʃɚɢɨɩɪɟɦɚʃɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɡɚɫɭɲɟʃɟɢɞɨɪɚɞɭɫɟɦɟɧɚɪɚɬɚɪɫɤɢɯɤɭɥɬɭɪɚɢɫɥ 
Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɡɚɫɧɢɜɚʃɚ ɫɟɦɟɧɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɪɚɬɚɪɫɤɢɯ ɤɭɥɬɭɪɚ
ɧɚɛɚɜɤɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɫɟɬɜɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɛɢʂɚɢɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟɢɫɥ 

ɍɤɭɩɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ
ɨɞɜɢʁɚɫɟɦɟɧɫɤɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
Ȼɪɨʁ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɛɚɜɟ
ɫɟɦɟɧɫɤɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ ɪɚɬɚɪɫɤɢɯ
ɤɭɥɬɭɪɚ



Ɇɟɪɚ Ⱥ ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɱɟɥɚɪɫɬɜɚ ɤɪɨɡ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɮɢɡɢɱɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ
Ⱥ
Ⱥ
Ⱥ

Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɇɚɛɚɜɤɚɧɨɜɢɯɩɱɟɥɢʃɢɯɞɪɭɲɬɚɜɚ
Ȼɪɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɤɨʁɚɫɟɛɚɜɟɩɱɟɥɚɪɫɬɜɨɦ
ɇɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɡɚɩɱɟɥɚɪɫɬɜɨ
Ȼɪɨʁɩɱɟɥɢʃɢɯɞɪɭɲɬɚɜɚ
ɇɚɛɚɜɤɚ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɩɪɢɤɨɥɢɰɚ ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɩɱɟɥɢʃɢɯ
ɞɪɭɲɬɚɜɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ɇɟɪɚ Ⱥ ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɪɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɢɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɚ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ
Ⱥ



Ⱥ


Ⱥ





Ⱥ


Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɢɦ ɡɚɞɪɭɝɚɦɚ
ɤɪɨɡɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɭɮɢɡɢɱɤɭɢɦɨɜɢɧɭ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ ɧɚɛɚɜɤɚ ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ
ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟɩɪɟɪɚɞɭɩɚɤɨɜɚʃɟɢɱɭɜɚʃɟɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɨɩɪɟɦɟ ɡɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɡɚ ɡɚɝɪɟɜɚʃɟ ɩɥɚɫɬɟɧɢɤɚ ɢ
ɫɥ 
ɉɨɞɪɲɤɚ ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɢɦ ɡɚɞɪɭɝɚɦɚ
ɤɪɨɡ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɭɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɪɚɡɜɨʁ
ɛɪɟɧɞɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɨɡɧɚɤɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ
ɩɨɪɟɤɥɚɭɱɟɲʄɟɧɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɫɚʁɦɨɜɢɦɚɢɫɥ 
Ʌɨɝɢɫɬɢɱɤɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɩɪɢ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɭ ɢ ɭɦɪɟɠɚɜɚʃɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɡɚ ɪɚɞ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ ɢ ɩɨɤɪɢɜɚʃɟ
ɮɢɤɫɧɢɯ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɪɚɞɚ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɟ ɩɨɦɨʄ ɭ
ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɢɡɪɚɞɢ ɛɢɡɧɢɫ
ɩɥɚɧɨɜɚ  ɩɪɚɜɧɚ ɩɨɦɨʄɫɚɜɟɬɢ ɟɞɭɤɚɰɢʁɟ ɫɚ ɰɢʂɟɦ
ɭɤɚɡɢɜɚʃɚ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ɢ ɡɧɚɱɚʁ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɚ ɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɫɥ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ ɦɟɻɭɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ
ɭɞɪɭɠɟʃɚɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɢɯ ɡɚɞɪɭɝɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ

Ȼɪɨʁ
ɚɤɬɢɜɧɢɯ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
Ȼɪɨʁ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɢɯ
ɡɚɞɪɭɝɚ
Ȼɪɨʁ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
Ȼɪɨʁ ɤɨɨɩɟɪɚɧɚɬɚ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɢɯ
ɡɚɞɪɭɝɚ
ɉɪɨɦɟɬɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɢɯɡɚɞɪɭɝɚ





ɆɟɪɚȺɊɚɡɜɨʁɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɪɚɞɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɤɪɨɡ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɮɢɡɢɱɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢɆɋɉɉ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ
Ⱥ










Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɨɩɪɟɦɚʃɟɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɨɛʁɟɤɚɬɚɢɧɚɛɚɜɤɚ
ɨɩɪɟɦɟ ɢ ɭɪɟɻɚʁɚ ɡɚ ɩɪɟɪɚɞɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɦɥɟɤɚ ɦɟɫɚ ɜɨʄɚ ɩɨɜɪʄɚ ɝɪɨɠɻɚ  ɡɚ
ɫɭɲɟʃɟ ɡɚɦɪɡɚɜɚʃɟ ɛɥɚɧɲɢɪɚʃɟ
ɯɥɚɻɟʃɟ
ɩɚɫɬɟɪɢɡɚɰɢʁɭɫɬɟɪɢɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɫɥ







Ȼɪɨʁ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ
ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭ
ɭɫɥɨɜɟ ɆɉɁɀɋ ɡɚ ɛɚɜʂɟʃɟ ɨɜɨɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ
Ȼɪɨʁ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ
ɩɨɝɨɧɚ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ  ɧɚ ɫɟɤɬɨɪɭ Ɇɋɉɉ ɡɚ
ɩɪɟɪɚɞɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ ɭ ɨɜɢɦ
ɩɨɝɨɧɢɦɚ
ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɢ ɩɪɨɞɚʁɚ ɩɪɟɪɚɻɟɧɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ɇɟɪɚ Ⱥ Ɉɛɧɚɜʂɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɝ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɧɚɪɭɲɟɧɨɝ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦ ɧɟɩɨɝɨɞɚɦɚ ɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɥɧɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ ɢ ɭɜɨɻɟʃɟ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɧɨɫɬɢ
Ⱥ

Ⱥ
Ⱥ

Ⱥ

Ⱥ

Ⱥ


Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɧɚɛɚɜɤɨɦ ɚɭɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɫɚ
ɞɚʂɢɧɫɤɢɦɭɩɪɚɜʂɚʃɟɦ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɩɪɨɬɢɜɝɪɚɞɧɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ
ɪɚɤɟɬɚɦɚɚɧɝɚɠɨɜɚʃɟɫɬɪɟɥɚɰɚ
ɑɢɲʄɟʃɟ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɡɚ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɧɨɜɢɯ ɤɚɧɚɥɫɤɢɯ ɦɪɟɠɚ ɡɚ
ɡɚɲɬɢɬɭɨɞɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯɜɨɞɚ 
Ⱦɨɧɨɲɟʃɟ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɢ
ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɟɪɚ ɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɡɚ
ɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɩɨɩɥɚɜɚ ɧɚ ɜɨɞɨɬɨɰɢɦɚ ɞɪɭɝɨɝ ɪɟɞɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

Ȼɪɨʁɤɭɩʂɟɧɢɯɪɚɤɟɬɚ
Ȼɪɨʁɢɫɩɚʂɟɧɢɯɪɚɤɟɬɚ
 ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɩɪɟɬɪɩɟɥɚ
ɲɬɟɬɭɨɞɝɪɚɞɚ
ɩɨɩɥɚɜʂɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɚɨɞɜɨɞʃɚɜɚɧɨɝ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɂɡɪɚɞɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɫɚɧɚɰɢʁɭ
ɤɥɢɡɢɲɬɚ

Ȼɪɨʁɫɚɧɢɪɚɧɢɯɤɥɢɡɢɲɬɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɨɞ
ɨɫɢɝɭɪɚɧɢɦ
Ɋɟɝɪɟɫɢɪɚʃɟ ɩɪɟɦɢʁɟ ɨɫɢɝɭɪɚʃɚ ɭɫɟɜɚ ɩɥɨɞɨɜɚ ɭɫɟɜɢɦɚɢɡɚɫɚɞɢɦɚ
ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢɯɡɚɫɚɞɚɪɚɫɚɞɧɢɤɚɢɠɢɜɨɬɢʃɚ
Ȼɪɨʁɤɨɪɢɫɧɢɤɚɩɪɟɦɢʁɟɨɫɢɝɭɪɚʃɚ
ɋɚɧɢɪɚʃɟɤɥɢɡɢɲɬɚ
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ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿȻɈȾɊɀɂȼɂɊɍɊȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳ


ɆɟɪɚȻɈɞɪɠɢɜɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ

Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

Ȼ

Ʉɨɦɚɫɚɰɢʁɚɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɪɚɞɨɜɢɭɤɨɦɚɫɚɰɢʁɢ

Ȼ

Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɨɝɪɭɩɢɫɚʃɟɩɚɪɰɟɥɚ

Ȼ


ɍɪɟɻɟʃɟ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɚɬɚɪɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚ


Ȼ



ɍɪɟɻɟʃɟɢɨɩɪɟɦɚʃɟɩɨʂɨɱɭɜɚɪɫɤɟɫɥɭɠɛɟ


ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɩɨ ɩɪɨʁɟɤɬɭ
Äɍɞɨɜɢɱɤɢ ɩɥɚɬɨ³ ,  ɮɚɡɚ ɄɈ ɍɞɨɜɢɰɟ ɋɟɨɧɟ
ɉɟɬɪɢʁɟɜɨɢȼɨɞɚʃ ɯɚ
ɂɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɨɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Äɍɞɨɜɢɱɤɢɩɥɚɬɨ³,,ɮɚɡɚ
ɂɡɪɚɞɚ Ƚɥɚɜɧɨɝ ɢ ɂɞɟʁɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ
ɢɡɜɨɻɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɪɚɞɨɜɚɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɫɢɫɬɟɦɚɡɚ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ʁɭɠɧɨɝ ɞɟɥɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ Ⱥɫɨɰɢʁɚɰɢʁɟ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɜɨɞɚ
ɭ ɰɢʂɭ ɟɮɢɤɚɫɧɨɝ ɪɚɞɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ
ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ
ɂɫɤɨɩɛɭɧɚɪɚɭɮɭɧɤɰɢʁɢɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɚ
ɉɪɢɜɨɻɟʃɟ ɤɭɥɬɭɪɢ ɨɛɪɚɞɢɜɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɉɨɛɨʂɲɚʃɟ ɯɟɦɢʁɫɤɢɯ ɢ ɛɢɨɥɨɲɤɢɯ ɫɜɨʁɫɬɚɜɚ
ɨɛɪɚɞɢɜɨɝɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ȼ

Ȼ

Ȼ

Ȼ

Ȼ
Ȼ
Ȼ
Ȼ





Ȼ





Ȼ
Ȼ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɨʂ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɭɪɟɻɟɧɨɝ
ɤɨɦɚɫɚɰɢʁɨɦ
ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɦ
ɝɪɭɩɢɫɚʃɟɦ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ⱦɭɠɢɧɚɚɬɚɪɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚ
Ⱦɭɠɢɧɚ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ ɚɬɚɪɫɤɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ
Ȼɪɨʁɢɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɩɨʂɨɱɭɜɚɪɚ
Ȼɪɨʁ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢɯ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ
ɩɨʂɫɤɟɲɬɟɬɟ
 ɧɚɜɨɞʃɚɜɚɧɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɉɪɨɫɟɱɧɢ
ɩɪɢɧɨɫɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɤɭɥɬɭɪɚ









ɉɨɜɪɲɢɧɚɨɛɪɚɞɢɜɨɝɩɨʂɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɨɝɤɭɥɬɭɪɢ
 ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɩɨɞ ɡɚɲɬɢɬɧɨɦ
ɨɛɪɚɞɨɦ
Ȼɪɨʁ
ɭɡɟɬɢɯ
ɭɡɨɪɚɤɚ
ɡɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɚɝɪɨɯɟɦɢʁɫɤɭɚɧɚɥɢɡɭɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɦɢɧɟɪɚɥɧɨɝ ɻɭɛɪɢɜɚ ɢ

ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɛɢʂɚ

ɤɝɯɚɝɨɞ 

ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ
ɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ

ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɨɞ
ɩɨɞɢɝɧɭɬɢɦ
ɉɪɨɬɢɜɟɪɨɡɢɨɧɟɦɟɪɟɧɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɡɟɦʂɢɲɬɭ
ɜɟɬɪɨɡɚɲɬɢɬɧɢɦ ɩɨʁɚɫɟɜɢɦɚ ɢ

ɲɭɦɫɤɢɦɞɪɜɨɪɟɞɢɦɚ ɯɚ 

ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɩɨɞ

ɤɨɧɡɟɪɜɚɰɢʁɫɤɨɦɨɛɪɚɞɨɦ ɯɚ 

ɉɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɨɞ
ɧɨɜɢɦ

ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢɦɡɚɫɚɞɢɦɚ ɯɚ 
ɋɭɡɛɢʁɚʃɟɲɬɟɬɨɱɢɧɚɛɨɥɟɫɬɢɢɤɨɪɨɜɚɤɨʁɟɭɬɢɱɭɧɚ Ȼɪɨʁ ɩɨɤɪɟɧɭɬɢɯ ɚɤɰɢʁɚ ɭ ɰɢʂɭ
ɡɞɪɚɜʂɟʂɭɞɢ
ɭɤɥɚʃɚʃɚɚɦɛɪɨɡɢʁɟ
ɋɬɭɞɢʁɫɤɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɪɚɞɨɜɢɩɪɨɝɪɚɦɢɢɩɪɨʁɟɤɬɢɭ Ȼɪɨʁɩɪɨɝɪɚɦɚɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɨɛɥɚɫɬɢɡɚɲɬɢɬɟɭɪɟɻɟʃɚɢɤɨɪɢɲʄɟʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ Ȼɪɨʁ ɫɬɭɞɢʁɫɤɨ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɨɞɡɧɚɱɚʁɚɡɚɝɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɪɚɞɨɜɚ
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ɆɟɪɚȻɈɞɪɠɢɜɨɭɩɪɚɜʂɚʃɟɢɤɨɪɢɲʄɟʃɟɲɭɦɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɚ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɢ
Ȼ
Ȼ



Ȼ



Ȼ
Ȼ
Ȼ


Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ɂɚɲɬɢɬɚ ɲɭɦɚ ɨɞ ɛɨɥɟɫɬɢ ɢ ɲɬɟɬɨɱɢɧɚ ɝɪɚɞʃɚ ɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɢɯɩɪɭɝɚɢɫɥ
ɉɨɲɭɦʂɚɜɚʃɟ ɝɨɥɟɬɢ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɩɥɚɧɬɚɠɚ ɢ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚ ɤɭɩɨɜɢɧɚ ɫɚɞɧɢɰɚ ɢ ɪɟɡɧɢɰɚ ɭ
ɰɢʂɭ ɩɨɞɢɡɚʃɚ ɩɥɚɧɬɚɠɚ ɛɪɡɨɪɚɫɬɭʄɢɯ ɲɭɦɚ ɤɚɨ
ɩɥɚɧɬɚɠɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɡɚɫɚɞɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɞɟɧɞɪɨ
ɛɢɨɦɚɫɟ 
ɉɪɨɦɨɰɢʁɚ ɛɪɡɨɪɚɫɬɭʄɢɯ ɲɭɦɚ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɤɨʁɟ ɭ ɩɨɫɟɞɭ
ɢɦɚ ɡɟɦʂɢɲɬɟ ɜɟʄɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɚ ɤɨʁɟ ɢɡ ɨɞɪɟɻɟɧɢɯ
ɪɚɡɥɨɝɚ ɡɛɨɝ ɫɬɚɪɨɫɧɟ ɞɨɛɢ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ ɩɪɟɫɟʂɟʃɚ
ɢɫɥ ɧɟɨɛɪɚɻɭʁɟɡɚɭɡɝɚʁɚʃɟɦɨɜɢɯɲɭɦɚ
ɇɟɝɚɲɭɦɚ
Ƚɪɚɞʃɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɲɭɦɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚ
ɍɥɚɝɚʃɚ ɭ ɲɭɦɚɪɫɤɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɟ ɢ ɭ ɩɪɟɪɚɞɭ ɭ
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢʁɭ ɢ ɭ ɩɥɚɫɢɪɚʃɟ ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɧɚ
ɬɪɠɢɲɬɟ

 ɲɭɦɫɤɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɭ ɭɤɭɩɧɨ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɨɦɡɟɦʂɢɲɬɭ
ɉɨɲɭɦʂɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟ ɯɚ 
ɒɭɦɫɤɢɫɨɪɬɢɦɟɧɬɢɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɭ
ɲɭɦɚɦɚ ʃɢɯɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ
ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɞɪɜɨ ɢ ɲɭɦɫɤɟ ɛɢʂɧɟ ɢ
ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɟɜɪɫɬɟɩɟɱɭɪɤɟɢɬɞ 





ɆɟɪɚȻɊɚɡɜɨʁɨɪɝɚɧɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ
Ȼ
Ȼ
Ȼ

Ȼ


Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɇɚɛɚɜɤɚɫɚɞɧɨɝɢɫɟɦɟɧɫɤɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɞɨɡɜɨʂɟɧɨɝɡɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɭɭɨɪɝɚɧɫɤɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ
ɉɨɞɪɲɤɚɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚɭɤɨɧɬɪɨɥɢɢɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɢ
ɨɪɝɚɧɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɢɜɟɫɬɢɰɢʁɚɦɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɨɧɜɟɪɡɢʁɟ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɟ ɭ
ɫɢɫɬɟɦɨɪɝɚɧɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɭ ɭɫɜɚʁɚʃɭ ɨɪɝɚɧɫɤɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɩɪɢɦɟɪɚ
ɞɨɛɪɟɩɪɚɤɫɟ

ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɄɉɁ ɧɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ
ɩɪɢɦɟʃɭʁɭ
ɦɟɬɨɞɟ
ɨɪɝɚɧɫɤɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɄɉɁ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɤɨɧɜɟɪɡɢʁɟ
Ȼɪɨʁ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɜɟ
ɨɪɝɚɧɫɤɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞʃɨɦ


ɆɟɪɚȻɈɱɭɜɚʃɟɛɢʂɧɢɯɢɠɢɜɨɬɢʃɫɤɢɯɝɟɧɟɬɢɱɤɢɯɪɟɫɭɪɫɚ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɢ
Ȼ
Ȼ
Ȼ







Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ɉɱɭɜɚʃɟɚɭɬɨɯɬɨɧɟɫɨɪɬɟɜɢɧɨɜɟɥɨɡɟɋɦɟɞɟɪɟɜɤɚɤɚɨ
ɡɧɚɱɚʁɧɨɝɥɨɤɚɥɧɨɝɨɛɟɥɟɠʁɚɢɞɟɥɚɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ
Ɉɱɭɜɚʃɟ ɚɭɬɨɯɬɨɧɢɯ ɫɨɪɬɢ ʁɚɛɭɤɟ Ʉɨɠɚɪɚ Ʉɨɥɚɱɚɪɚ
Ȼɭɞɢɦɤɚ ɤɪɭɲɤɟ ɅɭɛɟɧɢɱɚɪɤɚɄɚɪɚɦɚɧɤɚ ɢɫɥ

ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɡɚɫɚɞɚ ɫɨɪɬɟ ɜɢɧɨɜɟ
ɥɨɡɟɋɦɟɞɟɪɟɜɤɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɡɚɫɚɞɚ ɩɨɞ ɜɨʄɟɦ
ɚɭɬɨɯɬɨɧɢɯɫɨɪɬɢ ɯɚ 

Ɉɱɭɜɚʃɟ ɞɨɦɚʄɟ ɚɭɬɨɯɨɧɟ ɪɚɫɟ ɨɜɚɰɚ Ʌɢɩɫɤɚ ɨɜɰɚ ɤɪɨɡ
ɩɨɞɪɲɤɭ D ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚɤɨʁɚɩɨɱɢʃɭ
ɞɚ ɫɟ ɛɚɜɟ ɭɡɝɨʁɟɦ ɨɜɟ ɪɚɫɟ ɨɜɰɟ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɝɪɥɚ ɨɞ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɤɨʁɢɜɟʄɢɦɚʁɭɭɦɚɬɢɱɟɧɭɅɢɩɫɤɭɨɜɰɭɢɫɥ 
ɛ  ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ Äɉɚɫɬɢɪɫɤɢ ɞɚɧɢ³ ɭ
ɧɚɫɟʂɭɅɢɩɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɩɨɫɜɟʄɟɧɚɨɱɭɜɚʃɭɅɢɩɫɤɟ
ɨɜɰɟ 


Ȼɪɨʁ ɨɜɚɰɚ ɞɨɦɚʄɟ ɪɚɫɟ Ʌɢɩɫɤɚ
ɨɜɰɚ
Ȼɪɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɤɨʁɚɝɚʁɟɨɜɰɟɪɚɫɟɅɢɩɫɤɚɨɜɰɚ
Ȼɪɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɭɩɢɫɚɧɢɯ ɭ Ɋɟɝɢɫɬɚɪ ɚɭɬɨɯɬɨɧɢɯ
ɪɚɫɚɞɨɦɚʄɢɯɠɢɜɨɬɢʃɚ


141

Страна 210 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. септембар 2016. године

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɆɟɪɚȻɁɚɲɬɢɬɚɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɢ
Ȼ



Ȼ







Ȼ









Ȼ







Ȼ



Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɍɱɟɫɬɚɥɨɫɬ ɩɪɟɤɨɪɚɱɟʃɚ ɞɧɟɜɧɢɯ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɡɚɝɚɻɭʁɭʄɟ ɦɚɬɟɪɢʁɟ ɭ ɜɚɡɞɭɯɭ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɢɨɫɬɟɩɟɧɭɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢɜɚɡɞɭɯɚ 
Ȼɪɨʁ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɢɯ ɫɬɚɧɢɰɚ ɡɚ ɦɟɪɟʃɟ
ɫɬɟɩɟɧɚɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢɜɚɡɞɭɯɚ
Ʉɜɚɥɢɬɟɬ ɜɨɞɨɩɪɢʁɟɦɧɢɤɚ ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɚɬɚ  ɤɚɨ
2ɞɜɨɻɟʃɟ ɢ ɩɪɟɱɢɲʄɚɜɚʃɟ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɢɡɥɢɜɚʃɚ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɮɢɡɢɱɤɨ
ɜɨɞɚ
ɯɟɦɢʁɫɤɢɢɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɲɤɢɩɚɪɚɦɟɬɪɢɤɜɚɥɢɬɟɬɚ 

Ʉɨɥɢɱɢɧɚɩɪɟɱɢɲʄɟɧɢɯɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚ

ɭɤɭɩɧɭ ɤɨɥɢɱɢɧɭ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ  ɢɡ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚ  

Ʉɨɥɢɱɢɧɚ ɩɪɟɱɢɲʄɟɧɢɯ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢɡ

ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɭɤɭɩɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɭ

ɤɨɥɢɱɢɧɭɨɬɩɚɞɧɢɯɜɨɞɚɭɢɧɞɭɫɬɪɢʁɢ  

ȿɭɬɪɨɮɢɤɚɰɢʁɚɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯɜɨɞɚ
ɍɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɫɚɤɭɩʂɟɧɨɝ ɢ ɨɞɥɨɠɟɧɨɝ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦɨɬɩɚɞɨɦ
ɚɦɛɚɥɚɠɧɨɝɢɤɨɦɭɧɚɥɧɨɝɨɬɩɚɞɚ ɬɝɨɞ 

ɍɤɭɩɚɧ ɛɪɨʁ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɨɜɥɚɲʄɟɧɚ ɡɚ

ɭɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɨɦ

Ȼɪɨʁ ɧɟɭɪɟɻɟɧɢɯ ɨɞɥɚɝɚɥɢɲɬɚ ɨɬɩɚɞɚ ɢ ʃɢɯɨɜɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ

Ȼɪɨʁɭɤɥɨʃɟɧɢɯɧɟɭɪɟɻɟɧɢɯɨɞɥɚɝɚɥɢɲɬɚɨɬɩɚɞɚ

ɍɤɭɩɧɚɤɨɥɢɱɢɧɚɢɡɞɜɨʁɟɧɨɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝɨɬɩɚɞɚɩɨ

ɜɪɫɬɚɦɚ ɩɚɩɢɪɩɥɚɫɬɢɤɚɢɞɪ 

Ȼɪɨʁ ɤɨɧɬɟʁɧɟɪɚ ɡɚ ɩɪɢɦɚɪɧɭ ɫɟɩɚɪɚɰɢʁɭ ɨɬɩɚɞɚ ɩɨ

ɜɪɫɬɚɦɚɨɬɩɚɞɚ ɩɚɩɢɪɩɥɚɫɬɢɤɚɢɞɪ 

Ȼɪɨʁɟɞɭɤɚɰɢʁɚɭɨɛɥɚɫɬɢɭɩɪɚɜʂɚʃɚɨɬɩɚɞɨɦ
ɤɨɥɢɱɢɧɚ
ɨɬɩɚɞɧɢɯ
ɝɭɦɚ
ɨɞ
ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɨɦɢɡɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɍɤɭɩɧɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɦɚɲɢɧɚ ɬɝɨɞ 
ɢɤɥɚɧɢɱɧɟɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ
ɍɤɭɩɧɚɤɨɥɢɱɢɧɚɫɚɤɭɩʂɟɧɟɚɦɛɚɥɚɠɟɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚ

ɡɚɲɬɢɬɭɛɢʂɚɢɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɻɭɛɪɢɜɚ ɬɝɨɞ 

ɍɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɫɚɤɭɩʂɟɧɨɝ ɢ ɨɞɥɨɠɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ

ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚ ɬɝɨɞ 

ɍɤɭɩɧɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɩɪɟɪɚɻɟɧɨɝ ɨɬɩɚɞɚ ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɨɝ

ɩɨɪɟɤɥɚ ɬɝɨɞ 

Ȼɪɨʁɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟɫɬɚʁɫɤɨɝɻɭɛɪɢɜɚ
Ɉɱɭɜɚʃɟɡɚɲɬɢʄɟɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɡɚɲɬɢʄɟɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɭɤɭɩɧɭɩɨɜɪɲɢɧɭ  



ɉɪɨɲɢɪɟʃɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɡɚɝɚɻɟɧɨɫɬɢ
ɜɚɡɞɭɯɚ




ɆɟɪɚȻɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɟɧɟɪɝɢʁɟɢɡɈɂȿ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜ
ɧɨɫɬɢ
Ȼ



Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢɢɥɢ
ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɟɧɟɪɝɢʁɟɢɡɈɂȿ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢɡ Ɉɂȿ ɜɟɬɚɪ ɛɢɨɦɚɫɚ 

ɫɭɧɰɟ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɉɊɂɈɊɂɌȿɌɇɈɉɈȾɊɍɑȳȿȼɍɇȺɉɊȿȭȿȵȿɊɍɊȺɅɇȿȿɄɈɇɈɆɂȳȿ


Ɇɟɪɚ ȼ Ɋɚɡɜɨʁ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɮɢɡɢɱɤɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɢ
ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ
ȼ




ȼ



ȼ


ȼ

ȼ

ȼ

ȼ
ȼ



ȼ


Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɨɛɧɨɜɚ
ɫɚɧɚɰɢʁɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɢɡɪɚɞɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɩɨ ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɫɥ
Ɋɟɤɨɧɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɦɪɟɠɟ ɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɮɚɡɧɨ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ
ɢɡɜɨɪɢɲɬɚÄɒɚɥɢɧɚɰ³ɫɚɩɨɜɟʄɚʃɟɦɜɨɞɨɡɚɯɜɚɬɧɨɝ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ


ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ 
ɞɟɥɨɜɚ
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɟ
ɦɪɟɠɟ 
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɭ
ɪɚɡɜɨʁ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɧɚɛɚɜɤɭ ɂɌ
ɨɩɪɟɦɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ 
ɂɡɝɪɚɞʃɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɩɢʁɚɰɚ ɭ
ɝɪɚɞɫɤɨɦ ɧɚɫɟʂɭ ɡɟɥɟɧɢɯ ɩɢʁɚɰɚ ɪɨɛɧɟ ɩɢʁɚɰɟ
ɨɩɪɟɞɟʂɢɜɚʃɟɧɨɜɟɥɨɤɚɰɢʁɟɡɚɫɬɨɱɧɭɩɢʁɚɰɭ 
ɂɡɝɪɚɞʃɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ
ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɧɟɩɥɚɧɫɤɢɯ ɢ ɧɟɭɪɟɻɟɧɢɯ ɩɢʁɚɰɚ ɭ
ɪɭɪɚɥɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɤɜɚɧɬɚɲɤɟ ɩɢʁɚɰɟ ɭ ɆɁ
ɍɞɨɜɢɰɟ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɤɨɦɩɥɟɬɢɪɚʃɟ
ɩɪɢɫɬɚɧɢɲɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɡɚɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟɛɪɨɞɨɜɟɢɡɝɪɚɞʃɚ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ
ɢɧɮɨɰɟɧɬɪɟɢɞɪɭɝɭɬɭɪɢɫɬɢɱɤɭɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɦɚʃɟɝɨɛɢɦɚɭɪɭɪɚɥɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɂɡɪɚɞɚɢɪɟɜɢɡɢʁɚɩɪɨɫɬɨɪɧɨɩɥɚɧɫɤɟɢɩɪɨʁɟɤɬɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɡɚ ɪɚɡɜɜɨʁ ɮɢɡɢɱɤɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɭɫɥɭɝɚɭɪɭɪɚɥɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
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ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ
Ʉɜɚɥɢɬɟɬɮɢɡɢɱɤɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

Ɋɚɫɩɨɥɨɠɢɜɚɤɨɥɢɱɧɚɜɨɞɟɩɨɫɬɚɧɨɜɧɢɤɭ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ 
Ȼɪɨʁ ɩɪɢɤʂɭɱɟɧɢɯ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ ɧɚ
ɜɨɞɨɜɨɞɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɭ
ɦɪɟɠɭ
Ʉɜɚɥɢɬɟɬɜɨɞɟɡɚɩɢʄɟ
Ʉɜɚɥɢɬɟɬɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

 ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɭɫɥɭɝɚɦɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɨ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ
ɂɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɭɪɟɻɟɧɨɫɬɩɢʁɚɰɚ

ɂɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

ɉɪɨɫɬɨɪɧɨɩɥɚɧɫɤɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
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Ɇɟɪɚ ȼ Ɋɚɡɜɨʁ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɢ
ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ
ȼ






ȼ
ȼ


ȼ
ȼ
ȼ



ȼ


ȼ

Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚɨɛʁɟɤɬɚɉɍ ɇɚɲɚɪɚɞɨɫɬ 
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɭ Ⱦɪɭɝɨɜɰɭ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ
Ɉɒ ɋɜɟɬɢɬɟʂɋɚɜɚ ɭɋɭɜɨɞɨɥɭɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟɢ
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɭ ɫɟɥɭ Ʉɨɥɚɪɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɞɪɭɝɢɦ
ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɢ ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɝɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚɫɢɫɬɟɦɚɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɜɚɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛɧɨɜɚ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɲɤɨɥɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛɧɨɜɚ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɚɦɛɭɥɚɧɬɢ ɢ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɲɤɢɯ
ɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚ ɞɨɝɪɚɞʃɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɨɩɲɬɟ
ɛɨɥɧɢɰɟɭȽɪɚɞɭ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɢɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚɧɨɜɢɯɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɡɚɫɦɟɲɬɚʁ
ɫɬɚɪɢʁɢɯɥɢɰɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ  ɢ
ɨɩɪɟɦɚʃɟɐɟɧɬɪɚɡɚɤɭɥɬɭɪɭɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɚ ɞɨɦɨɜɚ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɭ ɭ
ɪɭɪɚɥɧɢɦ
ɢ
ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɧɚɛɚɜɤɚɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɛɢɧɫɤɟ ɨɩɪɟɦɟ ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɝ
ɨɡɜɭɱɟʃɚɢɞɪɭɝɟɫɰɟɧɫɤɟɨɩɪɟɦɟ 
ɉɨɞɪɲɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɝɨɫɬɨɜɚʃɚ ɮɢɥɦɫɤɢɯ
ɩɨɡɨɪɢɲɧɢɯ ɤʃɢɠɟɜɧɢɯ ɦɭɡɢɱɤɢɯ ɥɢɤɨɜɧɢɯ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɞɨɦɨɜɢɦɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɭɪɭɪɚɥɧɢɦɢɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɯ
ɫɚɞɪɠɚʁɚɧɚɦɟʃɟɧɢɯɞɟɰɢɢɦɥɚɞɢɦɚ

 ɞɟɰɟ ɭɡɪɚɫɬɚ ɨɞ  ɞɨ  ɝɨɞɢɧɚ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧ ɫɢɫɬɟɦɨɦ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

ȼ

ɉɨɞɪɲɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɤɭɥɬɭɪɧɨ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɮɟɫɬɢɜɚɥɚɢɫɥ

ȼ




ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɢ
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɭɤɬɭɪɟ
ɭ
ɪɭɪɚɥɧɢɦ
ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɦɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɞɜɨɪɚɧɟ ɭ ɜɟʄɢɦ
ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɧɚɫɟʂɢɦɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ  ɬɟɪɟɧɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ
ɫɬɪɟɥɢɲɬɚɥɨɜɢɲɬɚ ɢɫɥ
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Ȼɪɨʁ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚɢɡɜɪɲɟɧɢɯ
ɨɛɧɨɜɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
Ȼɪɨʁ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚɢɡɜɪɲɟɧɢɯ
ɨɛɧɨɜɚɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɫɦɟɲɬɚʁɫɬɚɪɢʁɢɯɥɢɰɚ ɛɪɨʁ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɢɤɜɚɥɢɬɟɬɨɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬɢ 
Ȼɪɨʁ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɤɭɥɬɭɪɧɨɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɢɫɚɞɪɠɚʁɚ
Ȼɪɨʁ ɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ










Ȼɪɨʁɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ȼɪɨʁɫɩɨɪɬɫɤɢɯɬɟɪɟɧɚ
Ɉɩɪɟɦʂɟɧɨɫɬ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɬɟɪɟɧɚ
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Ɇɟɪɚ ȼ ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɟɥɭ ɤɪɨɡ ɩɨɞɪɲɤɭ
ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ

Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ȼ








Ɋɚɡɜɨʁɪɭɪɚɥɧɨɝɥɨɜɧɨɝɪɢɛɨɥɨɜɧɨɝɢɬɭɪɢɡɦɚɞɨɝɚɻɚʁɚ
ɚ  ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɭɝɨɫɬɢɬɟʂɫɤɨɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɫɟɨɫɤɢ
ɫɦɟɲɬɚʁɧɢ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢ
ɫɚ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɦ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɬɟɬɢɦɚ 
ɛ  ɢɡɝɪɚɞʃɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ
ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɥɨɜɚɱɤɢɯ ɞɨɦɨɜɚ ɢ ɩɨɞɪɲɤɚ ɥɨɜɚɱɤɢɦ
ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɭɪɟɻɟʃɟ ɥɨɜɢɲɬɚ ɜ 
ɩɨɞɪɲɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɢɡɥɨɠɛɢ ɢ ɫɥ ɝ  ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɧɚ ɬɟɦɭ
ɪɚɡɜɨʁɚɪɭɪɚɥɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚɢɫɥ

Ȼɪɨʁ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɫɭ ɭɤʂɭɱɟɧɚ ɭ
ɪɭɪɚɥɧɢ ɥɨɜɧɢ ɢ ɪɢɛɨɥɨɜɧɢ
ɬɭɪɢɡɚɦ
Ȼɪɨʁ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɞɨɝɚɻɚʁɚ

ȼ














Ɋɚɡɜɨʁ ɜɢɧɫɤɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ ɞɟɝɭɫɬɚɰɢʁɚ ɜɢɧɚ ɨɛɢɥɚɡɚɤ
ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ ɢ ɜɢɧɚɪɢʁɚ ɪɚɡɝɥɟɞɚʃɟ ɩɨɞɪɭɦɚ ɜɢɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɬɪɢɛɢɧɚ 
ɚ  ɩɨɞɪɲɤɚ
ɜɢɧɚɪɢʁɚɦɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɧɚɛɚɜɤɭ ɨɩɪɟɦɟ ɛ 
ɩɨɞɪɲɤɚ ɞɚʂɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ Äȼɢɧɫɤɨɝ ɝɪɚɞɚ³ ɜ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɲɤɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ȼɢɧɫɤɨɝ ɩɭɬɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɝ 
ɩɨɞɪɲɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɚ ʁɟɫɟɧ³ ɤɨʁɚ ɫɟ ɢɡɦɟɻɭ
ɨɫɬɚɥɨɝ ɨɞɪɠɚɜɚ ɢ ɭ ɫɥɚɜɭ ɝɪɨɠɻɚ ɢ ɜɢɧɚ ɞ  ɩɨɞɪɲɤɚ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɢ ɜɢɧɚɪɢʁɚɦɚ ɭ
ɦɚɪɤɟɬɢɧɲɤɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɲɬɚɦɩɚʃɢɦɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ
ɡɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɢ ɜɢɧɫɤɨɝ ɬɭɪɢɡɦɚ ɻ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɫɬɪɭɱɧɢɯɩɪɟɞɚɜɚʃɚɧɚɬɟɦɭɝɪɨɠɻɚɢɜɢɧɚ
ɭɜɨɻɟʃɟɧɨɜɢɯɫɨɪɬɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯɩɪɚɤɫɢɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɝɪɨɠɻɚ ɢ ɜɢɧɚ ɧɚɱɢɧɢ
ɞɨɛɢʁɚʃɚ ɨɡɧɚɤɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɨɡɧɚɤɚ ɡɚ ɜɢɧɨ  ɟ  ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɧɚ ɬɟɦɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɜɢɧɫɤɨɝ
ɬɭɪɢɡɦɚɢɫɥ

Ȼɪɨʁ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɭ ɪɚɡɜɨʁ
ɜɢɧɫɤɨɝɬɭɪɢɡɦɚ
Ȼɪɨʁɬɭɪɢɫɬɚ












ȼ






Ȼɪɨʁ ɥɢɰɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɜɟ ɫɬɚɪɢɦ
ɡɚɧɚɬɢɦɚ
Ȼɪɨʁ ɥɢɰɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɪɨɞɧɟɪɚɞɢɧɨɫɬɢ
ɍɤʂɭɱɢɜɚʃɟɭɟɜɪɨɩɫɤɟɩɪɨʁɟɤɬɟ
ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɛɚɲɬɢɧɟ
ɛɪɨʁɩɪɨʁɟɤɚɬɚ 

ȼ




ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢɢɥɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚ
ɨɛɚɜʂɚʃɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯɡɚɧɚɬɚ ɝɪɧɱɚɪɫɤɢɤɨɪɩɚɪɫɤɢ
ɤɨɜɚɱɤɢ ɨɩɚɧɱɚɪɫɤɢ ɡɚɧɚɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨ ɩɪɚɜʂɟʃɟ
ɛɭɪɚɞɢ ɡɚ ɜɢɧɨ ɢ ɪɚɤɢʁɭ ɢ ɫɥ  ɢ ɧɚɪɨɞɧɟ ɪɚɞɢɧɨɫɬɢ
ɜɟɡɟʃɟ ɩɥɟɬɟʃɟ ɯɟɤɥɚʃɟ ɢɡɪɚɞɚ ɫɭɜɟɧɢɪɚ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɧɚɪɨɞɧɟ ɪɭɤɨɬɜɨɪɢɧɟ  ɧɚ ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɚɭɰɢʂɭɨɱɭɜɚʃɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯɡɧɚʃɚɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɧɚɫɥɟɻɚ
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɨɛɪɚɞɟɞɪɜɟɬɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚɞɪɜɧɟ
ɝɪɚɻɟ ɫɢɬɧɟ ɞɪɜɧɟ ɝɚɥɚɧɬɟɪɢʁɟ ɞɪɜɟɧɟ ɚɦɛɚɥɚɠɟ ɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɟɢɫɥ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɩɪɨɞɚʁɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɲɤɚ
ɩɨɞɪɲɤɚ ɡɚ ɞɢɪɟɤɬɧɭ ɩɪɨɞɚʁɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɡɚɧɚɬɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɫɭɜɟɧɢɪɚ ɭ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɦ ɢɥɢ ɭɞɪɭɠɟɧɨɦ ɢɧɬɟɪɟɫɭ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ
ɟɬɧɨɩɪɨɞɚɜɧɢɰɟ 

ȼ


Ȼɪɨʁ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢɢɥɢ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɧɨɜɢɯ ɪɢɛʃɚɤɚ ɢ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɜɟ ɭɡɝɨʁɟɦ
ɩɨɞɪɲɤɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɪɢɛɟ
ɪɢɛɟɭɪɢɛʃɚɰɢɦɚ

ȼ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɪɚɞɟ
ɞɪɜɟɬɚ
Ȼɪɨʁ ɩɪɨɞɚʁɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɟɬɧɨ
ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɚ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ɇɟɪɚȼɉɨɞɪɲɤɚɦɥɚɞɢɦɚɭɪɭɪɚɥɧɢɦɢɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦɧɚɫɟʂɢɦɚ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ

Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ȼ





ɉɨɱɟɬɧɚ ɩɨɦɨʄ ɡɚ ɩɨɤɪɟɬɚʃɟ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɡɚ
ɨɛɚɜʂɚʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɢɥɢɢ
ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɡɚ
ɦɥɚɞɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ʁɚɱɚʃɟ ʃɢɯɨɜɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ


ȼ






ɉɨɱɟɬɧɚɩɨɦɨʄɠɟɧɚɦɚɡɚɩɨɤɪɟɬɚʃɟɩɨɫɥɨɜɚʃɚ




Ȼɪɨʁ ɧɨɫɢɥɚɰɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɦɥɚɻɢɯɨɞɝɨɞɢɧɚ
Ɇɢɝɪɚɰɢʁɟ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɧɚ
ɪɟɥɚɰɢʁɢɫɟɥɨɝɪɚɞ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢɬɪɟɧɞɨɜɢ
ɋɦɚʃɟʃɟɪɭɪɚɥɧɨɝɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ
Ɇɢɝɪɚɰɢʁɟ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɧɚ
ɪɟɥɚɰɢʁɢɫɟɥɨɝɪɚɞ
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɫɤɢɬɪɟɧɞɨɜɢ
ɋɦɚʃɟʃɟɪɭɪɚɥɧɨɝɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ

Ɇɟɪɚ ȼ ɍɜɨɻɟʃɟ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɯɪɚɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚɩɪɨɢɡɜɨɞɚɛɪɟɧɞɢɪɚʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ
ȼ



ȼ

ȼ



ȼ


ȼ









Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɉɨɞɪɲɤɚ Äɍɞɪɭɠɟʃɭ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɜɢɧɚ ɫɚ ɨɡɧɚɤɨɦ
ɛɭɞɭʄɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦ  ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ³ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɟ ɡɚɲɬɢɬɟ  ɨɡɧɚɤɟ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ
ɩɨɪɟɤɥɚÄȻɟɨɝɪɚɞ´ɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɜɢɧɚɫɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦ
ɩɨɪɟɤɥɨɦ
ɉɨɞɪɲɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɡɚɲɬɢɬɟ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɞɨɛɢʁɚʃɭ
ɨɡɧɚɤɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚ

Ȼɪɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɫɚ ɨɡɧɚɤɚɦɚ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚ
Ȼɪɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞɚɫɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
ɨɡɧɚɤɨɦ
ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɜɢɧɚ ɫɚ ɨɡɧɚɤɨɦ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝɩɨɪɟɤɥɚÄȻɟɨɝɪɚɞ³
ɉɨɜɪɲɢɧɚ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚ ɫɚ ɫɨɪɬɚɦɚ
ɝɪɨɠɻɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɜɢɧɚ ɫɚ
ɉɨɞɪɲɤɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ
ɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɦɩɨɪɟɤɥɨɦ ɯɚ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɫɩɟɰɢʁɚɥɢɬɟɬɚ
ʁɟɥɚ
ɩɨ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɪɟɰɟɩɬɭ ɢɥɢ ɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɯ 
ɫɚɫɬɨʁɚɤɚ ɢɞɨɛɢʁɚʃɭɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟɨɡɧɚɤɟ
ɉɨɞɪɲɤɚ
ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɢɦ
ɡɚɞɪɭɝɚɦɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɡɚ ɭɜɨɻɟʃɟ
ɫɢɫɬɟɦɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɩɨɞɪɲɤɚ
ɭ
ɩɪɨɰɟɫɢɦɚ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟɢɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟɫɢɫɬɟɦɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɢɤɜɚɥɢɬɟɬɚɯɪɚɧɟ *OREDO*DS+$&&3 
ɉɨɞɪɲɤɚ ɛɪɟɧɞɢɪɚʃɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɢ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɪɚɡɜɨʁ ɛɪɟɧɞɚ
Äɋɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨ ɜɨʄɟ³ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɩɨɪɬɚɥɚ
KWWSZZZVPHGHUHYVNRYRFHUV  ɪɚɡɜɨʁ ɛɪɟɧɞɨɜɚ
ɞɪɭɝɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɤɪɨɡ ɧɚɫɬɚɜɚɤ
ɫɭɮɢɧɚɫɢɪɚʃɚ ɫɚʁɦɨɜɚ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɨɝɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɡɧɚɤɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɡɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ ɫɬɢɦɭɥɢɫɚʃɟ ɩɨɬɪɨɲʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɭ ɲɤɨɥɚɦɚ ɜɪɬɢʄɢɦɚ ɮɚɛɪɢɤɚɦɚ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɢɫɥ
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Ȼɪɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ
ɩɪɟɪɚɞɧɢɯ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ 
ɫɚ
ɭɜɟɞɟɧɢɦɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɯɪɚɧɟ
Ȼɪɨʁɛɪɟɧɞɢɪɚɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
Ȼɪɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɯ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚ ɡɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ
ɥɨɤɚɥɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ɇɟɪɚ ȼ Ɍɪɚɧɫɮɟɪ ɡɧɚʃɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢɫɟɨɫɤɨɝɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ
ȼ


ȼ





Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

ɨɛɭɤɟ
ɪɚɞɢɨɧɢɰɟ
ɋɬɪɭɱɧɨ ɨɫɩɨɫɨɛʂɚɜɚʃɟ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɬɢɰɚʃɚ Ɉɞɪɠɚɧɟ
ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ ɫɚ ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɞɨɛɪɟ
ɜɟɲɬɢɧɚɢɩɨɤɚɡɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɚɤɫɟ 

Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɢɰɟɧɬɪɢ

ɋɬɭɞɢʁɫɤɟ
ɩɨɫɟɬɟ
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɚʁɦɨɜɢ ɢɡɥɨɠɛɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɫɚʁɦɨɜɢɦɚ ɢ
ɭɫɩɟɲɧɢɦ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟɫɬɭɞɢʁɫɤɚɩɭɬɨɜɚʃɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ ɭ ɡɟɦʂɢ ɢ

ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ

Ȼɪɨʁ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯ

ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɚɫɚʁɦɨɜɚɢɡɥɨɠɛɢ


Ɇɟɪɚȼɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɝɨɤɜɢɪɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɢɯ
ɢɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɢɪɟɝɢɨɧɚɥɧɚɫɚɪɚɞʃɚ
ɒɢɮɪɚ
ɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɧɨɫɬɢ
ȼ

Ȼ

ȼ







ȼ





Ʌɢɫɬɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢ

Ɏɨɪɦɢɪɚɧ
ɐɟɧɬɚɪ
ɡɚ
ȳɚɜɧɨɩɪɢɜɚɬɧɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɭɮɨɪɦɢɪɚʃɭɐɟɧɬɪɚɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭɢɪɭɪɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁɝɪɚɞɚɋɦɟɞɪɟɜɚ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɍɱɟɫɬɜɨɜɚʃɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɨɝ ɐɟɧɬɪɚ ɭ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ Ȼɪɨʁ
ȳɅɋɪɟɝɢɨɧɚ
ɫɚ
ɦɟɻɭɨɩɲɬɢɧɫɤɟ ɢ ɦɟɻɭɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ ɡɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɦɫɚɪɚɞʃɨɦ
ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɨɰɢɨ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɪɚɡɦɟɧɚ

ɧɚʁɛɨʂɢɯɩɪɚɤɫɢ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɚɧɨɝ ɐɟɧɬɪɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɬɪɠɢɲɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ Ȼɪɨʁɡɚɞɚɬɚɤɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɐɟɧɬɪɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢ ɫɟɤɬɨɪ Ƚɪɚɞɚ ɩɪɭɠɚʃɚ 
ɬɪɠɢɲɧɢɯ ɢ ɫɜɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ 
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ 
ɩɨɞɪɲɤɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɚ ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɢɡɪɚɞɢɛɢɡɧɢɫɩɥɚɧɨɜɚɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɢ 
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɫɥ  ɩɨɞɪɲɤɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɂɉȺɊȾ 
ɦɟɪɚ ɩɨɦɨʄ ɭ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢɡɪɚɞɢ 
ɛɢɡɧɢɫ ɩɥɚɧɨɜɚ  ɩɪɢɩɪɟɦɚ ɢ ɚɠɭɪɢɪɚʃɚ ɩɥɚɧɫɤɟ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɤɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟɢɫɥ
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɐɟɧɬɪɚ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɭ ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɅȺȽ  ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɎɨɪɦɢɪɚɧɟɅȺȽ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɚɜɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɩɪɨɦɨɰɢʁɭ ɥɨɤɚɥɧɢɯ Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɡɚɪɭɪɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝ ɩɨɤɪɟɧɭɬɢɯ ɫɚ ɧɢɜɨɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ
ɫɬɚɬɭɫɚ
ɪɭɪɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɟ ɢɫɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥ  ɢ ɚɮɢɪɦɚɰɢʁɢ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɇȼɈɭɞɪɭɠɟʃɚɢɫɥ
Ä/($'(5³ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ÄEɨWWɨPXS³ 
ɩɪɢɫɬɭɩ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

9,,ɉɈɌȿɇɐɂȳȺɅɇɂɂɁȼɈɊɂɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ


ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɧɟɞɨɫɬɚʁɭɞɭɝɨɪɨɱɧɚɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ
ɭɫɥɨɜɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɰɟɧɚɢɞɨɯɨɬɤɚɭɫɥɟɞɜɟɥɢɤɟɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɝɥɨɛɚɥɧɢɦ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɬɨɤɨɜɢɦɚ ɢ ɧɟɞɨɜɨʂɧɨ ɭɪɟɻɟɧɨɝ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ ɚɦɛɢʁɟɧɬɚ ɡɚ
ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ Ɂɚɞɚɬɚɤ ɞɪɠɚɜɟ ʁɟ ɞɚ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɨɤɜɢɪ ɡɚ ɥɚɤɲɟ
ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɟ ɤɨɥɚɬɟɪɚɥɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ʁɚɱɚʃɟ ɝɚɪɚɧɰɢʁɫɤɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɬɪɠɢɲɬɚ
ɤɪɟɞɢɬɚ ɨɫɢɝɭɪɚ ɫɬɚɛɢɥɧɭ ɛɭʇɟɬɫɤɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɢ
ɨɛɟɡɛɟɞɢɪɚɜɧɨɩɪɚɜɚɧɩɪɢɫɬɭɩɫɜɢɯɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɦɬɪɠɢɲɬɭ
ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɢ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢ ɪɚɫɬɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɫɟɤɬɨɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ
ɫɦɚʃɢɨɞɨɯɨɞɨɜɧɢɪɢɡɢɤɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ 

Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯɰɢʂɟɜɚɢɦɟɪɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɦ  ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɭ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɡɚɜɢɫɢʄɟ ɨɞ
ɛɪɨʁɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɜɢɫɢɧɟ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɨɩɪɟɞɟʂɟɧɢɯɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɪɚɡɜɨʁɭɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɫɚɧɢɜɨɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɢȽɪɚɞɚɞɨɫɬɭɩɧɨɲʄɭɢɜɢɫɢɧɨɦɂɉȺɊȾɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɫɥ

Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɬɢɩɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɦɨɝɭ ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɬɢ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɧɚ
ɫɥɟɞɟʄɢɧɚɱɢɧ
 Ȼɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɚ ɪɚɡɜɨʁɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚ
 ɉɪɢɜɚɬɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɟɚɥɢɡɚɬɨɪɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ Ɇɋɉɉ ɜɟɥɢɤɚ ɩɪɚɜɧɚ ɥɢɰɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɤɚ ɥɢɰɚ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɟ ɡɚɞɪɭɝɟ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɢ ɫɥ  Ɉɜɨ ɫɭ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɤɚɤɨ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɭɪɚɥɧɟ
ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡ
ɂɉȺɊȾ ,, ɩɪɨɝɪɚɦɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ɨɜɢɦ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚɭɛɭɞɭʄɢɦɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɦɭɥɚɝɚʃɢɦɚ
 Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɩɨɦɨʄȿɍ ɂɉȺɊȾ,,ɩɪɨɝɪɚɦɡɚɊɟɩɭɛɥɢɤɭɋɪɛɢʁɭ 
 Ɉɫɬɚɥɢɢɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɤɪɟɞɢɬɧɢɢɡɜɨɪɢɞɨɧɚɬɨɪɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɫɥ 

ȻɭʇɟɬɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɢȽɪɚɞɚ

Ȼɭʇɟɬɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɚ ɪɚɡɜɨʁɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɯ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɉɨɞɫɬɢɰɚʁɢ ɢɡ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɟɞɭ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɫɭɁɚɤɨɧɨɦɨɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɦɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢ
ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ     ɤɚɨ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɝɨɞɢɲʃɢɦ 
ɭɪɟɞɛɚɦɚɨɪɚɫɩɨɞɟɥɢɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭ ɍɨɤɜɢɪɭɨɜɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɫɭ ɛɭʇɟɬɫɤɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɢ ɆɉɁɀɋ ɍɩɪɚɜɢ ɡɚɚɝɪɚɪɧɚ
ɩɥɚʄɚʃɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨɛɭʇɟɬɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ
ɛɪɨʁ   ɡɚ ɆɉɁɀɋ ɍɩɪɚɜɭ ɡɚ ɚɝɪɚɪɧɚ ɩɥɚʄɚʃɚ ɨɩɪɟɞɟʂɟɧ ʁɟ ɢɡɧɨɫ ɨɞ ɨɤɨ 
ɦɥɪɞ ɞɢɧɚɪɚ ɚ ɨɜɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɟ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ ɪɚɫɩɨɞɟʂɭʁɭ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɜɨɝ ɫɬɭɛɚ ɡɚ
ɞɢɪɟɤɬɧɚɩɥɚʄɚʃɚɨɩɪɟɞɟʂɟɧʁɟɢɡɧɨɫɨɞɨɤɨɦɥɪɞɞɢɧɚɪɚ ɞɨɤɫɟɡɚɦɟɪɟɞɪɭɝɨɝ
ɫɬɭɛɚɩɨɞɪɤɟ ɪɭɪɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁ ɨɩɪɟɞɟʂɭʁɟɢɡɧɨɫɨɞɫɜɟɝɚɨɤɨɦɥɪɞɞɢɧɚɪɚ ɭɨɤɜɢɪɭ
ɨɜɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨɱɟɤɭʁɟ ɫɟ ɢ ɩɪɢɥɢɜ ɨɞ ɨɤɨ  ɦɢɥɢɨɧɚ ɞɢɧɚɪɚ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɩɨɦɨʄɢȿɍɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɂɉȺɊȾɦɟɪɚ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɉɨɪɟɞɨɜɢɯɬɪɚɧɫɮɟɪɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɰɢʂɟɜɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯɭɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢɡɚɜɢɫɢʄɟɢɨɞ
ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɢɯ ɪɚɡɜɨʁɭ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɢɯ ɞɪɭɝɢɦ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɢɦɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɪɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɡɚ ɪɚɞ
ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ ɛɨɪɚɱɤɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɩɢɬɚʃɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɫɜɟɬɟ ɧɚɭɤɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɡɞɪɚɜʂɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɤɭɥɬɭɪɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ
ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɥ  ɂɚɤɨ ɧɟɦɚ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟ ɨ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɛɢʁɢ ɬɪɨɲɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɪɭɪɚɥɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɫɟ ɨɜɚ
ɭɥɚɝɚʃɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭ ɢɡ ɨɩɲɬɢɧɫɤɢɯɝɪɚɞɫɤɢɯ ɛɭʇɟɬɚ  ɩɪɨɰɟʃɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɞɟɮɢɰɢɬɨɜɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ 

ɍɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɛɭʇɟɬɫɤɚɩɨɞɪɲɤɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭ ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɆɉɁɀɋ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɞɨɦɚʄɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ȿɍ ɩɪɟɬɩɪɢɫɬɭɩɧɟ
ɮɨɧɞɨɜɟ ɡɚɜɢɫɢʄɟɨɞ ɚ ɩɪɨɰɟɫɚɩɪɢɞɪɭɠɢɜɚʃɚɋɪɛɢʁɟȿɍɢɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɚɞɨɦɚʄɟɝ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɢ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ Ɂɉɉ ɛ  ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚɩɪɟɬɩɪɢɫɬɭɩɧɢɯɢɩɪɢɫɬɭɩɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡȿɍɮɨɧɞɨɜɚ ɰ ɩɪɨɰɟɧɬɚɪɚɫɬɚ
ȻȾɉɚ ɮɢɫɤɚɥɧɢɯ ɩɪɨʁɟɤɰɢʁɚ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɨɤɜɢɪɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɭ
ɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɟɦ ɩɥɚɧɭ ɛɭʇɟɬɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɢ
ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɧɚɦɟʃɟɧɨɝ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ
ɦɨɞɟɥɭȿɍɲɬɨɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ 
 ɪɚɫɬ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɢɡɞɜɚʁɚʃɚ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɜɨɝ ɫɬɭɛɚ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɩɨɜɟʄɚʃɟɛɪɨʁɚɯɟɤɬɚɪɚɢɝɪɥɚɭɫɢɫɬɟɦɭɞɢɪɟɤɬɧɢɯɩɥɚʄɚʃɚɤɚɨɢɫɚɦɨɝɢɡɧɨɫɚ
ɞɢɪɟɤɬɧɢɯɩɥɚʄɚʃɚɩɨɝɪɥɭɢɯɟɤɬɚɪɭɭɡɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɟɨɜɢɯɦɟɪɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɩɨɥɢɬɢɤɨɦɋɌɈɢȿɍ ɤɚɨɢ
 ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨ ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨɝ ʁɚɱɚʃɚ
ɞɪɭɝɨɝ ɫɬɭɛɚ ɪɭɪɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ʁɚɱɚʃɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɨɜɨɝ ɫɬɭɛɚ  ɢ ɫɬɭɛɚ ɩɨɫɟɛɧɢɯ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ
ɩɨɞɫɬɚɤɚɨ ɪɚɡɜɨʁ ɨɪɝɚɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ ɥɢɰɚ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ
ɧɚɩɪɟɞɚɤɢɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟɟɜɪɨɩɫɤɢɯɫɬɚɧɞɚɪɞɚ 

Ȼɭʇɟɬɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɨɩɪɟɞɟʂɟɧɚɪɚɡɜɨʁɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɢɯ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟʂɭʁɭ ɫɟ ɤɪɨɡ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɋɚɡɜɨʁ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɚɩɨɨɫɧɨɜɭɉɪɨɝɪɚɦɚɦɟɪɚɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɢɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɢ ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ
ɪɚɡɜɨʁ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɡɚɜɢɫɢ ɢ ɨɞ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɩɪɟɞɟʂɭʁɭ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɥɨɤɚɥɧɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ
ɪɚɡɜɨʁɪɚɡɜɨʁɬɭɪɢɡɦɚɡɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɩɭɬɧɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɨɫɧɨɜɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɫɪɟɞʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɢ ɞɟɱʁɚ ɡɚɲɬɢɬɚ
ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɪɚɡɜɨʁ ɤɭɥɬɭɪɟ ɪɚɡɜɨʁ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɟ ɇɚɢɦɟ

 ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɪɜɨɝ ɫɬɭɛɚ ɚɝɪɚɪɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɋɪɛɢʁɟ ɨɱɟɤɭʁɟ ɫɟ ɭɜɨɻɟʃɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɦɟɪɟ ɡɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɰɟɧɚ ɢ ɬɪɠɢɲɬɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Äɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɟ ɦɪɟɠɟ´ ɡɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢʁɭ ɬɪɠɢɲɬɚ ɩɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɦɚ ɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚɁɉɉ ɫɧɢɠɟʃɟɩɨɞɪɲɤɟɡɚɜɟʄɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɢɭɜɨɻɟʃɟɩɨɫɟɛɧɟɩɨɞɪɲɤɟɡɚ
ɦɚɥɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɫɥ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɚ ɢɧɬɟɧɰɢʁɚ ʁɟ ɩɪɟɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟ ɩɪɟɦɚ ɦɚʃɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨ
ɜɟɡɚɧɢɦ ɩɥɚʄɚʃɢɦɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɦɚ ɞɢɪɟɤɬɧɢɦ ɩɥɚʄɚʃɢɦɚ ɩɨ ɯɟɤɬɚɪɭ ɢ ɝɪɥɭ ɬɟ ɫɟ ɨɱɟɤɭʁɟ ɢ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɟɦɢʁɚɡɚɦɥɟɤɨɭɧɚɪɟɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɲɟɭɞɢɪɟɤɬɧɚɩɥɚʄɚʃɚɩɨɝɪɥɭɡɚɦɭɡɧɟɤɪɚɜɟ

 Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɦɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ 
 ɢ   ɞɚɬɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ȳɅɋ ɞɚ ɦɨɝɭ ɞɚ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɦɟɪɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɡɚ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɫɜɨʁɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɜɟ
ɧɚɦɟɧɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɫɟɭɛɭʇɟɬɭȳɅɋɧɚɨɫɧɨɜɭɭɫɜɨʁɟɧɢɯɨɞɥɭɤɚɨɛɭʇɟɬɭɨɞɫɬɪɚɧɟɋɤɭɩɲɬɢɧɟȳɅɋ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɛɭʇɟɬɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɨɩɪɟɞɟʂɟɧɚɡɚɪɚɞʁɚɜɧɢɯɢʁɚɜɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚɱɢʁɢʁɟɨɫɧɢɜɚɱ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɠɢɜɨɬɚ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɢ
ɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɤɪɨɡ ɜɢɲɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɢ ɜɟʄɭ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ ɭɫɥɭɝɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɰɢɦɚ ɨɜɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɍ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɭɧɚɩɪɟɞɢ ɫɚɪɚɞʃɭ ɫɚ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɦ ɢɧɫɬɭɬɭɰɢʁɚɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ
ɚɝɟɧɰɢʁɚɦɚ ɢ ɮɨɧɞɨɜɢɦɚ ɩɨɫɟɛɧɨ ɮɨɧɞɨɜɢɦɚ ȿɍ  ± ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɥɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɢɬɟɯɧɢɱɤɚɩɨɞɪɲɤɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɟɞɥɨɠɟɧɟɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ

ɉɪɟɬɩɪɢɫɬɭɩɧɚɩɨɦɨʄȿɍɡɚɪɭɪɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁ

Ⱦɨɛɢʁɚʃɟɦ ɫɬɚɬɭɫɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɡɚ ɱɥɚɧɫɬɜɨ ɭ ȿɍ ɋɪɛɢʁɚ ʁɟ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɟɬɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɮɨɧɞɚ ȿɍ ɡɚ ɪɭɪɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɂɉȺɊȾ ,,  ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɨɦ ȿɍ ɭ ɨɜɨʁ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ÄɂɉȺɊȾ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭɋɪɛɢʁɭɡɚɩɟɪɢɨɞ³ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ 

Ɉɱɟɤɢɜɚɧɚ ɩɨɦɨʄ ɋɪɛɢʁɢ ɢɡ ɩɪɟɬɩɪɢɫɬɭɩɧɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ ȿɍ ɡɚ ɪɭɪɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
 ɢɡɧɨɫɢ  ɟɜɪɚ ɭɡ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɨɞ  ɟɜɪɚ
ɭɤɭɩɧɚʁɚɜɧɚɩɨɦɨʄɢɡɧɨɫɢɟɭɪɚ ɢɩɪɢɜɚɬɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɨɞɟɜɪɚ
ɉɪɟɦɚ ɍɪɟɞɛɢ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɭ 
ɝɨɞɢɧɢ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ ɨɜɟɝɨɞɢɧɟɨɱɟɤɭʁɟɫɟɞɢɧɚɪɚ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɩɨɦɨʄɢ ȿɍ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɂɉȺɊȾ ɦɟɪɚ ɤɨʁɟ ʄɟ ɫɟ
ɪɚɫɩɨɞɟʂɢɜɚɬɢɩɭɬɟɦɤɨɧɤɭɪɫɚ

ɂɉȺɊȾ ɩɪɨɝɪɚɦɨɦ ɡɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ ɋɪɛɢʁɭ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ  ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɫɟ ɩɨɞɪɲɤɚ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɫɥɟɞɟʄɢɯ  ɦɟɪɚ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ   ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɮɢɡɢɱɤɭ ɢɦɨɜɢɧɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ  ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɮɢɡɢɱɤɭɢɦɨɜɢɧɭɤɨʁɟɫɟɬɢɱɭɩɪɟɪɚɞɟ
ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɪɢɛɚɪɫɬɜɚ   ɚɝɪɨ±ɟɤɨɥɨɲɤɨ±
ɤɥɢɦɚɬɫɤɟ ɦɟɪɟ ɢ ɦɟɪɚ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ   ɞɢɜɟɪɡɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɦɚ ɭ ɪɭɪɚɥɧɢ ɬɭɪɢɡɚɦ   
ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ±/($'(5 ɩɪɢɫɬɭɩ   ɬɟɯɧɢɱɤɚ
ɩɨɦɨʄ

ɇɚʁɜɟʄɢ ɩɪɨɰɟɧɚɬ ȿɍ ɩɨɞɪɲɤɟ ɨɩɪɟɞɟʂɭʁɟ ɫɟ ɡɚ ɩɪɜɟ ɞɜɟ ɦɟɪɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 
ɨɤɨ  ɭɤɭɩɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ȿɍ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ʁɟ ɡɚ ɩɪɜɟ ɞɜɟ ɦɟɪɟ  ɚ ɭ ɰɢʂɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ±ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ ɢ ɭɫɤɥɚɻɢɜɚʃɚ ɫɚ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɫɤɢɦ ɢ ɮɢɬɨɫɚɧɢɬɚɪɧɢɦ ɟɤɨɥɨɲɤɢɦ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ɯɪɚɧɟ ȿɍ
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɫɟɤɬɨɪɢɡɚɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟɜɟɡɚɧɨɡɚɩɪɜɭɦɟɪɭɫɭɫɟɤɬɨɪɢ ɚ ɦɥɟɤɚ ɛ 
ɦɟɫɚ ɜ ɜɨʄɚɢɩɨɜɪʄɚɢ ɝ ɪɚɬɚɪɫɬɤɢɯɤɭɥɬɭɪɚ ɠɢɬɚɪɢɰɟɭʂɚɪɢɰɟɲɟʄɟɪɧɚɪɟɩɚ ɚ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢ ɫɟɤɬɨɪɢ ɩɨɞɪɲɤɟ ɜɟɡɚɧɨ ɡɚ ɞɪɭɝɭ ɦɟɪɭ ɫɭ ɚ  ɦɥɟɱɧɨ ± ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɚ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɛ  ɦɟɫɧɨ ± ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɢ ɜ  ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɡɚ ɩɪɟɪɚɞɭ ɜɨʄɚ ɢ
ɩɨɜɪʄɚ
ɉɪɢɯɜɚɬʂɢɜɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ
ɡɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɫɭ
ɢɡɝɪɚɞʃɚɩɪɨɲɢɪɟʃɟɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚɛɚɜɤɚ ɧɨɜɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɤɭɩɨɜɢɧɚ
ɧɨɜɢɯɦɚɲɢɧɚɧɚɛɚɜɤɚɨɩɪɟɦɟɢɧɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɢɫɥ

ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɦɟɪɟ Äɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɮɢɡɢɱɤɭ ɢɦɨɜɢɧɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ³
ɫɬɨɩɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝ ɭɱɟɲʄɚ ʁɟ  ɚ  ɤɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɢɡ ʁɚɜɧɟ ɩɨɦɨʄɢ ʁɟ  ɭɤɭɩɧɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ   ɭ ɫɟɤɬɨɪɭɦɥɟɤɚɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɫɭ ɨɧɚ ɫɚ ɦɢɧɢɦɭɦ  ɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦ  ɦɭɡɧɢɯ ɤɪɚɜɚ ɧɚ ɩɨɱɟɤɬɭ

 Ⱥɝɪɨ ɟɤɨɥɨɲɤɨ ɤɥɢɦɚɬɫɤɟ ɦɟɪɟ ɢ ɦɟɪɚ ɨɪɝɚɧɫɤɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɤɚɨ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ
ɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ±/($'(5ɩɪɢɫɬɭɩɭɜɨɞɢʄɟɫɟɭɤɚɫɧɢʁɨʁɮɚɡɢɩɪɢɦɟɧɟɂɉȺɊȾɩɪɨɝɪɚɦɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ  ɭɫɟɤɬɨɪɭɦɟɫɚɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɡɚɩɨɞɪɲɤɭɫɭɨɧɚɫɚɦɢɧɢɦɭɦ
 ɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦ  ɝɨɜɟɞɚ ɢɥɢ ɦɢɧɢɦɭɦ  ɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦ  ɨɜɚɰɚ ɢ ɤɨɡɚ ɢɥɢ
ɦɢɧɢɦɭɦ  ɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦ  ɫɜɢʃɚ ɢɥɢ ɦɢɧɢɦɭɦ  ɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦ 
ɛɪɨʁɥɟɪɚɧɚɩɨɱɟɬɤɭɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ  ɭɫɟɤɬɨɪɭɜɨʄɟɢɩɨɜɪʄɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɚɡɚɩɨɞɪɲɤɭ
ɫɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɫɚ ɦɢɧɢɦɭɦ  ɯɚ ɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦ  ɯɚ ʁɚɝɨɞɚɫɬɨɝ ɜɨʄɚ ɢ
ɦɢɧɢɦɭɦ  ɯɚ ɢ ɦɚɤɫɢɦɭɦ  ɯɚ ɞɪɭɝɨɝ ɜɨʄɚ ɤɚɨ ɢ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɫɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦ ɨɞ
ɧɚʁɦɚʃɟPɞɨPɡɚɲɬɢʄɟɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɢɥɢɦɢɧɢɦɭɦɯɚɞɨɦɚɤɫɢɦɭɦ
ɯɚɨɬɜɨɪɟɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɡɚɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɩɨɜɪʄɚ  ɭɫɟɤɬɨɪɭɨɫɬɚɥɢɯɭɫɜɟɜɚ ɠɢɬɚɪɢɰɟ
ɭʂɚɪɢɰɟ ɲɟʄɟɪɧɚ ɪɟɩɚ  ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɚ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɫɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɤɨʁɚ
ɢɦɚʁɭɦɢɧɢɦɭɦɯɚɢɦɚɤɫɢɦɭɦɯɚɡɚɤɭɩɨɜɢɧɭɬɪɚɤɬɨɪɚɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɦɚɲɢɧɚɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɭɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟɢɨɩɪɟɦɚʃɟ

ɍɨɤɜɢɪɭɦɟɪɟÄɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɮɢɡɢɱɤɭɢɦɨɜɢɧɭɤɨʁɟɫɟɬɢɱɭɩɪɟɪɚɞɟɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɚɢɩɪɨɢɡɜɨɞɚɪɢɛɚɪɫɬɜɚ³ ɫɬɨɩɚɩɪɢɜɚɬɧɨɝɭɱɟɲʄɚʁɟ
ɚɤɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɡʁɚɜɧɟɩɨɦɨʄɢʁɟɭɤɭɩɧɟɜɪɟɞɧɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ 
 ɭɫɟɤɬɨɪɭɩɪɟɪɚɞɟɦɥɟɤɚɩɨɞɪɠɚʄɟɫɟɨɞɪɠɢɜɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚɱɢʁɢʁɟɩɪɨɫɟɱɚɧɞɧɟɜɧɢ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɩɪɢɤɭɩʂɟɧɨɝɦɥɟɤɚɢɡɦɟɻɭ±ɥɭɩɨɫɥɟɞʃɨʁɝɨɞɢɧɢɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
ɩɪɟ ɩɨɞɧɨɲɟʃɚ ɩɪɢʁɚɜɟ   ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɪɟɪɚɞɟ ɦɟɫɚ ɩɨɞɪɠɚʄɟ ɫɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ
ɤɥɚɧɢɰɟ ɫɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɦ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɦ ɨɞ  ɪɚɞɧɢɯ ɱɚɫɨɜɚ ɡɚ  ɝɨɜɟɞɚ ɢɥɢ  ɫɜɢʃɚ
ɢɥɢ  ɨɜɚɰɚ ɢ ɤɨɡɚ ɢɥɢ  ʁɟɞɢɧɤɢ ɠɢɜɢɧɟ   ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɩɪɟɪɚɞɟ ɜɨʄɚ ɢ ɩɨɜɪʄɚ
ɩɪɚɜɨɧɚɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟɢɦɚʁɭɫɚɦɨɦɢɤɪɨɦɚɥɚɢɫɪɟɞʃɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚ

ɍɨɤɜɢɪɭɦɟɪɟÄȾɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢɪɚɡɜɨʁɩɨɫɥɨɜɚʃɚ³
ɫɬɨɩɚɩɪɢɜɚɬɧɨɝɭɱɟɲʄɚɢɡɧɨɫɢɚɤɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɢɡʁɚɜɧɟɩɨɦɨʄɢʁɟɭɤɭɩɧɟ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɈɜɚɦɟɪɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɭɥɚɝɚʃɚɭɪɭɪɚɥɧɢɬɭɪɢɡɚɦ
ɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɦɟɪɟ ɫɭ ɮɢɡɢɱɤɚ ɥɢɰɚ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚ ɤɚɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ ɭ
ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɢɥɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɤɨʁɚ ɞɢɜɟɪɡɢɮɢɤɭʁɭ
ɫɜɨʁɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɚɨɢɦɢɤɪɨɢɦɚɥɚɩɪɢɜɚɬɧɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚɤɨʁɚɭɥɚɠɭɭɪɚɡɜɨʁɬɭɪɢɡɦɚ
ɭɪɭɪɚɥɧɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ

ɉɪɢɥɢɤɨɦɤɨɧɤɭɪɢɫɚʃɚ ɡɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɂɉȺɊȾ ,,ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɫɟɛɨɞɭʁɭɧɚ
ɨɫɧɨɜɭɛɪɨʁɧɢɯɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɞɚɥɢʁɟɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɭɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɫɚɨɬɟɠɚɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚ
ɪɚɞɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɞɚɥɢʁɟɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɤɨɪɢɫɧɢɤɠɟɧɚɞɚɥɢʁɟɤɨɪɢɫɧɢɤɡɚɞɪɭɝɚ
ɢɥɢɱɥɚɧɡɚɞɪɭɝɟɞɚɥɢʁɟɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɤɨɪɢɫɧɢɤɥɢɰɟɦɥɚɻɟɨɞɝɨɞɢɧɚɢɫɥ


ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɂɉȺɊȾ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ʁɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɩɨɞɪɲɤɟɤɚɤɨɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦɬɚɤɨɢɧɚɥɨɤɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭɭ
ɤɨʁɟɦ ɧɟʄɟ ɛɢɬɢ ɦɨɝɭʄɟ ɞɜɨɫɬɪɭɤɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɢɡ ʁɚɜɧɢɯ ɮɨɧɞɨɜɚ ɡɚ ɢɫɬɭ ɜɪɫɬɭ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚɚɤɨʁɢʄɟɫɜɨʁɢɦɫɢɧɟɪɝɟɬɫɤɢɦɟɮɟɤɬɨɦɞɨɩɪɢɧɟɬɢɫɦɚʃɟʃɭɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɪɚɡɥɢɤɚ Ɋɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ɂɉȺɊȾ ,, ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɇɉɊɊ ɱɢʁɟ ɫɟ ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɨɱɟɤɭʁɟ 
ɛɢʄɟɨɦɨɝɭʄɟɧɨɩɭɬɟɦɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚɡɚɨɞɚɛɢɪɤɨɪɢɫɧɢɤɚɩɨɞɪɲɤɟɂɉȺɊȾ
ɩɪɨɝɪɚɦʄɟɭɜɟʄɨʁɦɟɪɢɩɪɭɠɢɬɢɩɨɞɪɲɤɭɨɞɪɠɢɜɢɦɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ
ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢɦ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɦɚ Ɇɋɉ ɢɡ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ±
ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɯ ɫɟɤɬɨɪɚ ɢɬɞ  ɤɨʁɢ ʄɟ ɦɨɪɚɬɢ ɞɚ ɞɨɤɚɠɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɭ ɨɞɪɠɢɜɨɫɬ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɪɨɡ ɛɢɡɧɢɫ ɩɥɚɧ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ ɞɨɤ ʄɟ ɞɪɭɝɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ ɦɟɪɟ ɤɪɨɡ ɇɉɊɊ  ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɛɢɬɢ ɭɫɦɟɪɟɧɟ ɤɚ ɩɨɦɨʄɢ ɦɚʃɢɦ


ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɢɡɧɚɞɂɉȺɊȾ,,ɥɢɦɢɬɚɭɫɟɤɬɨɪɭɦɥɟɤɚɢɦɟɫɚɛɢʄɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɚɫɚɦɨɡɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɫɬɚʁʃɚɤɨɦ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɢɥɢ ɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ ɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ
ɟɧɟɪɝɢʁɟɢɡɈɂȿɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɭɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɢɡɧɚɞɥɢɦɢɬɚɭɫɟɤɬɨɪɭÄɨɫɬɚɥɢɭɫɟɜɢ³ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɚɫɭɫɚɦɨ
ɡɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɢɡɝɪɚɞʃɭɪɟɧɨɜɢɪɚʃɟɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɭɢɨɩɪɟɦɚʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɡɚɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɟ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚɂɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɮɢɡɢɱɤɭɢɦɨɜɢɧɭɤɨʁɟɫɟɬɢɱɭɩɪɟɪɚɞɟ
ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɪɢɛɚɪɫɬɜɚ ɤɚɨ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢ
ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ /($'(5 ɦɟɪɚ ɛɢʄɟ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɤɪɨɡ ɂɉȺɊȾ ,, ɩɪɨɝɪɚɦ
ɂɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟɭɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭɝɪɨɠɻɚɩɪɟɞɜɢɻɚɫɚɦɨɇɉɊɊȼɟɥɢɤɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚɧɟɭɥɚɡɟɭ
ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɡɚ ɞɨɞɟɥɭ ɩɨɞɪɲɤɟ ɛɢɥɨ ɢɡ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɛɭʇɟɬɚ ɢɥɢ ɢɡ ɂɉȺɊȾ ,,
ɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɍ ɧɚɪɟɞɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɩɪɢɩɪɟɦɢɬɢ ɫɜɟ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɂɉȺɊȾɮɨɧɞɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɩɨɜɟʄɚʃɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɧɨɜɰɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ
ɫɟɤɬɨɪɭ ɤɪɨɡ ɩɨɞɪɲɤɭ ɤɪɟɞɢɬɧɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɝɚɪɚɧɰɢʁɫɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢʁɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ
ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ȿɍ ɨɞɧɨɫɧɨ Ɂɉɉ ɤɚɨ ɢ
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɢʁɭ ɂɉȺɊȾ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɋɟɤɬɨɪ ɡɚ ɪɭɪɚɥɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɍɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɚɝɪɚɪɧɚɩɥɚʄɚʃɚ ɤɚɨɢɨɞɪɟɻɟɧɢɯɞɟɥɨɜɚɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɮɢɧɚɧɫɢʁɚɢɊɟɜɢɡɨɪɫɤɨɝɬɟɥɚ
ɩɪɢȼɥɚɞɢɋɪɛɢʁɟ

Ɉɫɬɚɥɢɢɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ

Ȼɚɧɤɚɪɫɤɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɋ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢ ɧɟɦɚʁɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ
ɭɥɚɝɚʃɚ ɛɚɡɢɪɚʁɭ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɦ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ
ɛɢʄɟ ɧɭɠɧɨ ɢ ɢɡ ɟɤɫɬɟɪɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɇɚ ɫɥɨɛɨɞɧɨɦ ɛɚɧɤɚɪɫɤɨɦ ɬɪɠɢɲɬɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɟɡɚɞɪɭɝɟɢɞɪɭɝɢɫɭɛʁɟɤɬɢɭɨɛɥɚɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢ
ɩɪɟɪɚɞɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɫɭɫɪɟʄɭ ɫɟ ɫɚ ɧɟɩɨɜɨʂɧɢɦ ɤɪɟɞɢɬɧɢɦ ɥɢɧɢʁɚɦɚ
ɜɢɫɨɤɟ ɤɚɦɚɬɧɟ ɫɬɨɩɟ ɧɟɩɨɜɨʂɧɢ ɪɨɤɨɜɢ ɨɬɩɥɚɬɟ ɧɟɩɨɜɨʂɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ
ɤɪɟɞɢɬɚ ɢ ɫɥ  ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɜɚɠɧɚ ɢ ɧɚɞɚʂɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɤɨʁɭ ɝɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɩɪɭɠɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɰɢɦɚ ɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɤɚɦɚɬɚ ɡɚ ɨɞɨɛɪɟɧɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɤɪɟɞɢɬɟ

Ɏɨɧɞ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ
ɝɚɪɚɧɰɢʁɟɎɨɧɞɚ ɢɦɚʁɭɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɰɢɢɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɦɚɥɚɫɪɟɞʃɚɢɜɟɥɢɤɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɚ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɭ ɤɨɪɢɲʄɟʃɭ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɢɦɚʁɭ ɭɥɚɝɚʃɚ ɭ
ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɢɦɚɪɧɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɢɩɪɟɪɚɞɟɩɪɨɝɪɚɦɢɤɨʁɢɦɚɫɟɩɨɞɫɬɢɱɟɡɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟɢɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢʁɚɈɂȿɩɪɨɝɪɚɦɢɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚɭɫɦɟɪɟɧɢɧɚɧɨɜɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ
ɪɚɫɬɢɡɜɨɡɚɢɫɥ

ɉɨɞɪɲɤɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭ ɤɪɟɞɢɬɧɭ ɞɨɧɚɬɨɪɫɤɭ  ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ
ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɢ ɛɪɨʁɧɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɮɨɧɞɨɜɢɢɧɨɫɬɪɚɧɟɜɥɚɞɟɚɝɟɧɰɢʁɟɤɚɨɲɬɨɫɭ ɚ ɇɟɦɚɱɤɚɪɚɡɜɨʁɧɚ
ɛɚɧɤɚ .I: ɤɨʁɚɭɫɚɪɚɞʃɢɫɚɧɚɲɢɦɛɚɧɤɚɦɚɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɩɨɜɨʂɧɟɤɪɟɞɢɬɟɢɨɞɨɛɪɚɜɚ
ɡɚʁɦɨɜɟɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢɨɛɧɨɜʂɢɜɟɟɧɟɪɝɢʁɟɢ
ɨɩɲɬɢɧɫɤɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɛ  ɇɟɦɚɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚ ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɫɚɪɚɞʃɭ *,=  ɜ 
Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ ɋȺȾ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɪɚɡɜɨʁ 86$,'  ɤɨʁɚ ʁɚɱɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɨɩɲɬɢɧɚ ɡɚ
ɫɬɢɦɭɥɢɫɚʃɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɧɢɜɨɭ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɭʁɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬ
ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɫɟɤɬɨɪɚɩɨɫɟɛɧɨɭɟɤɨɧɨɦɫɤɢɧɟɪɚɡɜɢʁɟɧɢɦɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɝ ɎȺɈ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɍɇ ɡɚ ɯɪɚɧɭ ɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ  ɞ  81,&() Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɮɨɧɞ ɡɚ ɞɟɰɭ ɢ ɨɦɥɚɞɢɧɭ 
ɻ ɇȼɈɐɪɜɟɧɢɤɪɫɬɢɫɥ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ȳɉ ɱɢʁɢ ʁɟ ɨɫɧɢɜɚɱ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ ɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɢʁɚ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɢɫɥ

ɍɱɟɲʄɟɭɦɚɤɪɨɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨʁɫɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚȿɍɡɚȾɭɧɚɜɫɤɢɪɟɝɢɨɧ(86'5
  ɉɪɨʁɟɤɬɢ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɬɭɪɢɡɦɚ ɤɭɥɬɭɪɧɟ ɫɚɪɚɞʃɟ
ɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɦɨɝɭɩɨɞɪɠɚɜɚɬɢɢɟɜɪɨɩɫɤɢɩɪɨʁɟɤɬɢɜɟɡɚɧɢɡɚ
Ʉɨɪɢɞɨɪ 9,, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɦɟɻɭɞɪɠɚɜɧɨʁ ɫɚɪɚɞʃɢ
ɞɭɧɚɜɫɤɢɯɞɪɠɚɜɚɢɪɟɝɢɨɧɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

9,,,ɂɆɉɅȿɆȿɇɌȺɐɂȳȺȿȼȺɅɍȺɐɂȳȺɂɇȺȾɁɈɊ


ɂɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ

ɂɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɡɧɚɱɚʁɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɧɨɝ ɢ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɨɩɭɬ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɪɚɡɜɨʁɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɟ ɭɞɚʂɟɦ
ɬɟɤɫɬɭɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɜɟɨɦɚɫɥɨɠɟɧɢɨɞɝɨɜɨɪɚɧɡɚɞɚɬɚɤʁɟɪɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɭɱɟɲʄɟ
ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɢ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɡɚɯɬɟɜɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɭ ɢ ɫɢɧɟɪɝɢʁɭ
ɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢʃɢɯɨɜɭɤɨɧɬɪɨɥɭɢɫɥ

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɭɭɫɜɚʁɚ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɢ ɤʂɭɱɧɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ
ʃɟɧɟɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟɚɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦȽɪɚɞɫɤɟɭɩɪɚɜɟɭɨɤɜɢɪɭɤɨʁɟʁɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɜɟʄɢ
ɛɪɨʁɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɨɞɟʂɟʃɚɢɫɥɭɠɛɢɍɥɨɝɚɋɤɭɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚɢȽɪɚɞɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɩɪɨɰɟɫɭɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟʁɟɜɢɲɟɫɬɪɭɤɚ
 ɉɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɨɧɨɲɟʃɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɡɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɚɨ ɢ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɤɨʁɢ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ
ɭɫɤɥɚɻɟɧɢɫɚɩɪɚɜɰɢɦɚɪɚɡɜɨʁɚɢɰɢʂɟɜɢɦɚɞɚɬɢɦɭɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢȽɪɚɞɞɚʁɟɩɨɞɪɲɤɭ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭɜɢɡɢʁɟɢɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯɰɢʂɟɜɚɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ
 Ɋɚɞ ʁɚɜɧɢɯ ɢ ʁɚɜɧɨ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɱɢʁɢ ʁɟ ɨɫɧɢɜɚɱ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɰɢʂɟɜɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ʃɟɧɨʁ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɢɇɚɢɦɟɭɡɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭɢɫɬɪɭɱɧɭɩɨɦɨʄɫɚɪɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝɧɢɜɨɚɪɚɞ
ɨɜɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɪɨɡ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟ ɭ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɭ
ɮɢɡɢɱɤɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɚɨ
ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨ ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɤɭɥɬɭɪɚ
ɫɩɨɪɬɢɬɞ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɭɤɜɚɥɢɬɟɬɚɠɢɜɨɬɚɭɪɭɪɚɥɧɢɦɢɩɟɪɢɭɪɛɚɧɢɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɢɲɟɦ ɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɢ ɜɟʄɨʁ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ ɭɫɥɭɝɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɰɢɦɚɨɜɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚ
 Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɩɪɟɤɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɨɞɟʂɟʃɚ ɢ ɨɞɫɟɤɚ ɚ ɭɡ ʁɚɱɚʃɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɬɟɯɧɢɱɤɢɯɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢɯɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɬɪɟɛɚɥɨɛɢɞɚɭɩɪɨɰɟɫɭ
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɦɨɛɢɥɢɲɟ ɫɜɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ ɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɡɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɩɪɨʁɟɤɚɬɚɭɞɨɦɟɧɭɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɍɥɨɝɚ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ʁɟɫɬɟ ɞɚ ɫɚɡɢɜɚ ɫɚɫɬɚɧɤɟ ɫɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɦɚ ɢ
ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɞɚ
ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚ ɫɚɪɚɞʃɭ ɢ ɪɚɡɦɟɧɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ
ɢɡɪɚɻɭʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɭ ɩɪɨʁɟɤɬɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɡɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɫɟɥɚ ɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ ɨɥɚɤɲɢɰɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɦ ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɦɚ ɢɫɥɌɚɤɨɻɟȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɬɪɟɛɚɥɨɛɢɞɚɨɛɟɡɛɟɞɢɫɢɧɟɪɝɢʁɭɫɜɢɯ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ʁɚɜɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɤɚɨ ɢ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ
ɞɨɞɢɪɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ ɫɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ
ɇɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɭ ɭɥɨɝɭ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɢɦɚ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɲɬɜɨ
ɥɨɤɚɥɧɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁɢʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟɢɭɨɤɜɢɪɭʃɟɝɚɈɞɫɟɤɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ
Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ ɡɚ ɥɨɤɚɥɧɨ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ Ɉɞɫɟɤ ɡɚ ɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɭ


 ɋɢɫɬɟɦ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɚ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ
ɩɨɬɪɟɛɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɢɩɨɥɢɬɢɤɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚʁɚɫɧɨʁɟɭɬɜɪɻɟɧɩɪɢɦɟʃɭʁɟ
ɫɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɢ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɞɡɨɪɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɨɞɨɛɪɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɜɪɲɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɩɪɨɰɟɧɚɦɚ ɩɭɬɟɦ ɞɨɛɢʁɚʃɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɫɚ ɬɟɪɟɧɚ ɢ ɫɥ ɲɬɨ ɫɜɟ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ ɫɬɪɨɝɨ ɧɚɦɟɧɫɤɢɦ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚɇɚɪɚɜɧɨɡɧɚɱɚʁɧɭɭɥɨɝɭɬɪɟɛɚɥɨɛɢɞɚɢɦɚʁɭɢɞɪɭɝɚɨɞɟʂɟʃɚ
Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɚɜɚ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɞɫɟɰɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ Ɉɞɫɟɤ ɡɚ ɦɟɫɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ Ɉɞɫɟɤ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ Ɉɞɫɟɤ ɡɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɭ ɛɪɢɝɭ ɨ ɞɟɰɢ Ɉɞɫɟɤ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɢ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɡɚɲɬɢɬɭɢɫɥ


Ɂɧɚɱɚʁɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɢ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɢɦɚ ɪɟɚɥɧɢ ɫɟɤɬɨɪ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ Ɇɋɉɉ ɩɨɪɨɞɢɱɧɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɭɞɪɭɠɟʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɡɚɞɪɭɝɟ  ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨ ɨɩɪɟɞɟʂɟɧɢ ɞɚ
ɪɚɡɜɢʁɚʁɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɨ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɤɨɪɢɫɬɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɟ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ʂɭɞɫɤɟ ɪɟɫɭɪɫɟ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɟ Ɇɟɻɭ ɨɜɢɦ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɢɦɚ ɫɜɚɤɚɤɨ
ɢɡɞɜɨʁɢʄɟɫɟɢɨɧɚɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɤɨʁɚʄɟɩɪɨɲɢɪɢɜɚɬɢɪɚɡɜɨʁɧɭɞɟɥɚɬɧɨɫɬɡɚɫɧɢɜɚʃɟɦɦɚʃɢɯ
ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɢɯɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɡɚɬɢɦɭɥɚɝɚʃɟɦɭɪɚɡɜɨʁɪɭɪɚɥɧɨɝɬɭɪɢɡɦɚɤɚɨɢɞɪɭɝɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɭ ɪɭɪɚɥɧɢɦ ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɉɨɫɟɛɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɢɦɚʁɭ ɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɜɟʄɟɟɤɨɧɨɦɫɤɟɫɧɚɝɟ ɩɪɢɜɪɟɞɧɚɞɪɭɲɬɜɚ ɤɨʁɟɛɢɬɪɟɛɚɥɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɬɢɢ
ɚɧɢɦɢɪɚɬɢ Ɉɧɢ ɛɢ ɦɨɝɥɢ ɞɚ ɭɥɚɠɭ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɨɛɥɢɤɟ ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ± ɩɨɫɟɛɧɨ ɭ ɫɟɦɟɧɫɤɭ ɢ ɪɚɫɚɞɧɢɱɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɩɨɜɪɬɚɪɫɬɜɨ ɢ ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɨ
ɡɚɬɢɦ ɭ ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɱɤɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɬɨʁ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟ
ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɟ Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢɡ ÄɂɉȺɊȾ ,,³
ɩɪɨɝɪɚɦɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɦɨɠɟ ɞɚɬɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ɨɜɢɦ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɫɭɛʁɟɤɬɢɦɚ ɭ ɛɭɞɭʄɢɦ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɦ ɭɥɚɝɚʃɢɦɚ ɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɦɨɠɟ ɩɨɞɫɬɚʄɢ ɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟ ɢ ɭɤɪɭɩʃɚɜɚʃɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚɤɪɨɡɮɨɪɦɢɪɚʃɟɧɨɜɢɯɡɚɞɪɭɝɚɦɚɥɢɯɢɫɪɟɞʃɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚɢɫɥ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɦɟɪɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɯɭɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢɡɚɜɢɫɢʄɟɢɨɞ
 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɆɉɁɀɋ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɚɜɚ ɢ ɨɪɝɚɧɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɞɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɟ ɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɢɯ
ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɤɪɨɡ ɪɚɡɜɨʁ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɢ ɫɥ ɂɡɭɡɟɬɧɨ ɫɭ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɆɉɁɀɋ ɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɚ ɩɪɟɞɜɢɞɢɜɟ ɢ ɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɧɟ ɚɝɪɚɪɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɪɚɡɜɨʁɭɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɤɚɨɢɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨɝɭɪɟɻɟʃɚɫɟɤɬɨɪɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɁɚʁɟɞɧɢɱɤɨɦɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɩɨɥɢɬɢɤɨɦȿɍ
 ȺɤɬɢɜɧɨɫɬɢʁɚɜɧɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚɱɢʁɢʁɟɨɫɧɢɜɚɱɊɟɩɭɛɥɢɤɚɋɪɛɢʁɚ Äȿɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɪɟɞɚ
ɋɪɛɢʁɟ³ Äȿɥɟɤɬɪɨɦɪɟɠɚ ɋɪɛɢʁɟ³ ɉɌɌ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ Äɋɪɛɢʁɚ³ Äɋɪɛɢʁɚɲɭɦɟ³ Äɉɭɬɟɜɢ
ɋɪɛɢʁɟ³ Äɋɪɛɢʁɚɝɚɫ³ ȳȼɉ Äɋɪɛɢʁɚɜɨɞɟ³ ɢ ɫɥ  ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɢɯ
ɤɨɦɩɚɧɢʁɚ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ ɪɚɡɜɨʁ ɪɭɪɚɥɧɢɯ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɨɱɭɜɚʃɟɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝɧɚɫɥɟɻɚɢɫɥ
 ɉɨɞɪɲɤɟɉɋɋɋÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ɄɨɥɚɪɢɊɊȺÄȻɪɚɧɢɱɟɜɨɉɨɞɭɧɚɜʂɟ³ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ
ɋɬɚɥɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɝɪɚɞɨɜɚ ɢ ɨɩɲɬɢɧɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɤɚɨ ɧɟɜɥɚɞɢɧɚ ɢ
ɧɟɩɪɨɮɢɬɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɚɫɨɰɢʁɚɰɢʁɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɭ ɋɪɛɢʁɢ  ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ

Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ɥɚɤɲɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɥɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɚ ɪɚɡɜɨʁɧɚ
ɨɩɪɟɞɟʂɟʃɚ ɭ ɞɨɦɟɧɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʁɟɞɧɨɫɬɚɜɢɥɚ ɪɚɡɦɟɧɚ ɢɞɟʁɚ ɢ
ɧɚʁɛɨʂɢɯɩɪɢɦɟɪɚɢɡɩɪɚɤɫɟɤɚɨɢɨɛɟɡɛɟɞɢɥɨɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɪɟɫɭɪɫɚ
ɮɢɡɢɱɤɢɯ ʂɭɞɫɤɢɯ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ  ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɮɨɪɦɢɪɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ ɚɭɬɨɪɚɬɢɜɧɨ ɢ ɫɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨ ɬɟɥɨ  ɋɚɜɟɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ
ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɤɨʁɟ ɛɢ ɢɦɚɥɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɭɦɪɟɠɚɜɚʃɚ ɫɢɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɭɱɟɫɧɢɤɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɋɚɜɟɬɨɞɧɨɫɧɨɪɚɞɧɭɝɪɭɩɭɡɚɞɭɠɟɧɭɡɚɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɭɩɪɚɜʂɚʃɟɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɦɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɨɞʃɟɧɨɝɭɫɜɚʁɚʃɚɩɚɞɨɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚɨɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦ
ɤɨɪɟɤɬɢɜɧɢɦɦɟɪɚɦɚ ɬɪɟɛɚɥɨɛɢɞɚɱɢɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɢɫɬɪɭɱɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
 Ƚɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ ɨɞɟʂɟʃɚ ɢ
ɨɞɫɟɤɚ
 Ƚɪɚɞɫɤɨɝɜɟʄɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
 ɋɤɭɩɲɢɧɟɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
 ȳɚɜɧɢɯɢʁɚɜɧɨɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯɩɪɟɞɭɡɟʄɚɱɢʁɢʁɟɨɫɧɢɜɚɱɝɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
 ɊɟɚɥɧɨɝɫɟɤɬɨɪɚɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɢɯɡɚɞɪɭɝɚɢɫɟɤɬɨɪɚɆɋɉɉɤɨʁɢɩɨɫɥɭʁɭɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɥɢɨɛɚɜʂɚʁɭɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɭɪɭɪɚɥɧɢɦɫɪɟɞɢɧɚɦɚɢɥɢɨɞ
ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɪɭɪɚɥɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɢ ɱɥɚɧɨɜɢ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢɫɥ
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɞɪɭɲɬɜɚ ɇȼɈ  ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɠɟɧɚ
ɡɚɧɚɬɥɢʁɚ
 ɂɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɉɋɋɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ Ʉɨɥɚɪɢ ɊɊȺ ÄȻɪɚɧɢɱɟɜɨ
ɉɨɞɭɧɚɜʂɟ³ ɉɨɠɚɪɟɜɚɰ ɋɬɚɥɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɝɪɚɞɨɜɚ ɢ ɨɩɲɬɢɧɚ Ȼɟɨɝɪɚɞ
ɧɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɫɥ

Ɂɧɚɱɚʁɧɭ ɭɥɨɝɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɢɦɚ ɩɪɢɦɟɧɚ
Ä/($'(5³ ɩɪɢɫɬɭɩɚ ɪɭɪɚɥɧɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɤɪɨɡ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɚɜɚ ɤɚɨ ɢ ɩɨɞɪɲɤɭ ÄERWWRPXS³ ɪɚɡɜɨʁɧɢɦ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɦɚ
ɨɞɧɨɫɧɨɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɦɚɡɚɪɚɡɜɨʁɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɤɨʁɟɞɨɥɚɡɟɨɞɝɪɚɻɚɧɚ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɚ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɡɚɞɪɭɝɚɢɞɪɭɝɢɯɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯɝɪɭɩɚ

ɂɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨʁ ɦɟɪɢ ɡɚɜɢɫɢʄɟ ɨɞ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɟ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɫɤɟ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɭ ɡɟɦʂɢ ɩɪɟɞɜɢɞɢɜɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢɡ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɛɭʇɟɬɚ ɢ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɜɥɚɞɚɜɢɧɟ ɩɪɚɜɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɜɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɭ ɫɟɤɬɨɪɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɢɦɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚɦɨɝɥɢɞɚɨɫɬɜɚɪɟɫɬɚɛɢɥɚɧɢɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɧɞɨɯɨɞɚɤɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢɢɥɢ ɭɪɛɚɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ Ɂɚ ɜɟʄɢɧɭ ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɞɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɰɢ ɡɚɞɪɭɝɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɤɚɨ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɩɨɞɧɟɫɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɛɢɡɧɢɫ ɩɥɚɧ ɢɥɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɨ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɨɞɪɠɢɜɨɫɬɢ ɭɥɚɝɚʃɚ  ɬɟ ʁɟ ɧɚ ɦɚɤɪɨ ɚɥɢ ɢ ɦɢɤɪɨ ɪɚɡɜɨʁɧɨɦ
ɧɢɜɨɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɤɪɟɢɪɚɬɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɚɦɛɢʁɟɧɬ ɤɨʁɢ ʄɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɞɜɢɞɢɜ ɫ ɚɫɩɟɤɬɚ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɝ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɭɡ ɦɢɧɢɦɚɥɧɟ ɪɢɡɢɤɟ ɢ ɫɬɢɦɭɥɚɬɢɜɚɧ ɡɚ
ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɱɤɢɯɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ

ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚɢɧɚɞɡɨɪ

Ɉɫɧɨɜɧɢɰɢʂɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟʁɟɩɪɚʄɟʃɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɢɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɯɪɚɡɜɨʁɧɢɯɪɟɫɭɪɫɚɨɞɧɨɫɧɨɩɪɨɜɟɪɚɧɚɩɪɟɬɤɚɭɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɰɢʂɚ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɢɦɚ ɜɢɲɟ ɮɭɧɤɰɢʁɚ
ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ   ɚ  ɩɪɨɰɟɧɚ ɧɚɩɪɟɬɤɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛ 
ɩɪɨɰɟɧɚɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɢɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢɢɨɞɪɠɢɜɨɫɬɢ ɜ ɞɚɜɚʃɟɢɧɩɭɬɚɡɚɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɟ
ɭ ɞɟɥɨɜɢɦɚ ɝɞɟ ʁɟ ɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɝ  ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɱɟɤɢɜɚɧɢɯ ɢ ɤɨɧɚɱɧɢɯ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɞ ɞɢɫɟɦɢɧɚɰɢʁɚɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯɪɟɡɭɥɬɚɬɚɲɢɪɨʁʁɚɜɧɨɫɬɢ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚɫɟɪɟɚɥɢɡɭʁɟɩɪɚʄɟʃɟɦɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚɞɨɩɪɢɧɨɫɚ 
ɤɨʁɢɫɭɞɚɬɢɡɚɫɜɚɤɭɩɪɟɞɥɨɠɟɧɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɭɨɤɜɢɪɭɬɪɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚɩɨɞɪɭɱʁɚɞɟɥɨɜɚʃɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɧɚɩɨɦɟɧɚ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢɫɭɞɚɬɢɭɝɥɚɜɢ9, 
 ɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɢɡɚʃɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨʁ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ɢ ɩɪɟɪɚɞɢ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨ
ɩɨɞɪɭɱʁɟȺ 
 ɨɞɪɠɢɜɢɪɭɪɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟȻ ɢ
 ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɪɭɪɚɥɧɟɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɩɨɞɪɭɱʁɟȼ 

ɉɪɚʄɟʃɟɦɨɜɢɯɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɟɪɟɫɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢɢɭɬɢɰɚʁɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɧɚɩɪɨɦɟɧɟɭɤʂɭɱɧɢɦ
ɩɨɞɪɭɱʁɢɦɚ ɞɟɥɨɜɚʃɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɚ ɨɜɢɦ
ɩɪɨɰɟɫɨɦɫɟɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɨɝɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɞɚɫɟɧɚɜɪɟɦɟɩɪɟɞɭɡɦɭɧɟɨɩɯɨɞɧɚɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɚ
ɭɫɥɟɞ ɧɨɜɨɧɚɫɬɚɥɢɯɨɤɨɥɧɨɫɬɢɂɧɞɢɤɚɬɨɪɢɦɚɡɚɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟɬɪɟɛɚɥɨɛɢɞɚɫɟ
ɩɪɨɰɟʃɭʁɭ ʃɟɧɟ ɫɥɟɞɟʄɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ   ɚ 
ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɭɫɦɢɫɥɭɩɪɢɦɟɪɟɧɨɫɬɢɭɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɭɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯɪɚɡɜɨʁɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɟɲɚɜɚʃɭ ɤʂɭɱɧɢɯ ɪɚɡɜɨʁɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛ  ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɞɨɫɬɢɡɚʃɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɚɭɬɩɭɬɚɤɨʁɚɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢɜɪɟɞɧɨɫɬɭɥɨɠɟɧɢɯɢɧɩɭɬɚɢ ɜ ɨɞɪɠɢɜɨɫɬɭɫɦɢɫɥɭ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɪɟɲɟʃɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨʁ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɢɭɫɥɨɜɢɦɚɞɟɥɨɜɚʃɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɪɢɡɢɤɚɢɧɟɢɡɜɟɫɧɨɫɬɢ

ȿɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɤɪɨɡ ÄFRVWEHQHILW³ ɚɧɚɥɢɡɭ ɨɞɧɨɫɧɨ ɚɧɚɥɢɡɭ
ɭɬɪɨɲɟɧɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɢ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ ɨɞ ɩɪɢɦɟɧɟ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɦɟɪɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ʁɟ ɨɞ ɢɡɭɡɟɬɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɤɪɟɢɪɚʃɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɯ
ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɧɚɧɢɜɨɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɇɚɢɦɟɩɪɚʄɟʃɟɟɮɟɤɚɬɚɩɪɢɦɟʃɟɧɢɯɦɟɪɚɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɟɡɭɥɬɢɪɚɨɞɥɭɤɨɦɞɚɥɢɞɚɫɟɫɚɧɟɤɨɦɨɞʃɢɯɧɚɫɬɚɜɢɭɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢɢɥɢɧɟ

ɇɚɞɡɨɪɫɟɡɚɫɧɢɜɚɧɚɞɜɚɤʂɭɱɧɚɟɥɟɦɟɧɬɚ ɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɢ ɛ ɫɢɫɬɟɦ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɚ ɭ ɨɫɧɨɜɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɤɪɟɢɪɚʃɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ ɫɢɫɬɟɦɫɤɟ
ɧɚɦɟɧɫɤɟ  ɛɚɡɟ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɤɚɨ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɨɝ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɤɨɧɚɱɧɨɝ ɝɨɞɢɲʃɟɝ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨ
ɢɡɜɪɲɟɧɨɦ ɧɚɞɡɨɪɭ ɇɚɞɡɨɪ ɧɚɞ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɟ ɬɪɟɛɚɥɨ ɛɢ ɞɚ ɫɩɪɨɜɨɞɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɬɟɥɨ ɪɚɞɧɚɝɪɭɩɚ ɤɨʁɭɛɢɮɨɪɦɢɪɚɥɚȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɚɭɡ
ɩɨɞɪɲɤɭɱɥɚɧɨɜɚɋɚɜɟɬɚɡɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭɋɬɪɚɬɟɝɢʁɟ











 Ⱦɚɧɚɫ ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɛɢɦɧɟ ɥɢɫɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɨɜɚɧɢɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ ɡɚ ɩɪɚʄɟʃɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɜɪɫɬɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɭ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɚɥɢ ɫɭ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɭ ɦɧɨɝɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɜɪɥɨ ɧɟɩɪɚɤɬɢɱɧɢ ɢ
ɬɟɲɤɨɢɯʁɟɨɛɪɚɱɭɧɚɬɢɢɥɢɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢɉɨɪɟɞɬɨɝɚɱɟɫɬɨɧɟɩɨɫɬɨʁɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢɧɟɨɩɯɨɞɧɚ
ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɢɡɜɟɲɬɚɜɚʃɚ ɲɬɨ ɨɜɚɤɜɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɟ ɱɢɧɢ ɧɟɭɩɨɬɪɟɛʂɢɜɢɦ Ɉɜɨ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɨ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɝɞɟ ɫɟ ɦɧɨɝɟ ɡɧɚɱɚʁɧɟ ɩɨʁɚɜɟ ɧɟ ɦɨɝɭ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɢɥɢ ɫɚ ɞɨɜɨʂɧɨ
ɩɨɭɡɞɚɧɨɫɬɢɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɬɢ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁ 
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɊȿɎȿɊȿɇɐȿ




ɅɂɌȿɊȺɌɍɊȺ

Ȼɨɝɞɚɧɨɜ ɇɚɬɚɥɢʁɚ   Ɇɚɥɚ ɪɭɪɚɥɧɚ ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɜɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ ɢ ɪɭɪɚɥɧɚ
ɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚɟɤɨɧɨɦɢʁɚ81'3Ȼɟɨɝɪɚɞ

ȻɨɝɞɚɧɨɜɇɚɬɚɥɢʁɚȻɚɛɨɜɢʄɆɚɪɢʁɚ  Ɋɚɞɧɚɫɧɚɝɚɢɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɊɁɋɋɪɛɢʁɟ

Ȼɨɝɞɚɧɨɜ ɇɚɬɚɥɢʁɚ Ȼɨɝɭɧɨɜɢʄ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɚɪ   ɉɪɢɪɭɱɧɢɤ ɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɢɪɚʃɟ
ɛɭʇɟɬɫɤɟɩɨɞɪɲɤɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɭʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
ɋɬɚɥɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɝɪɚɞɨɜɚɢɨɩɲɬɢɧɚȻɟɨɝɪɚɞ

Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄ ȴɢʂɚɧɚ Ɇɢɥɚɞɢɧɨɜɢʄ ɋɥɨɛɨɞɚɧ   Ɂɚɝɚɻɟʃɟ ɜɨɞɨɬɨɤɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɨɩɲɬɢɧɟ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɢ ʃɢɯɨɜɚ ɡɚɲɬɢɬɚ Ɂɛɨɪɧɢɤ ɪɚɞɨɜɚ Ƚɟɨɝɪɚɮɫɤɢ
ɮɚɤɭɥɬɟɬɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚɭȻɟɨɝɪɚɞɭȼɨɥ/9,,

Ƚɚɜɪɢɥɨɜɢʄ ȴ Ⱦɭɤɢʄ Ⱦ   Ɋɟɤɟ ɋɪɛɢʁɟ Ȼɟɨɝɪɚɞ Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɭʇɛɟɧɢɤɟ ɢ ɧɚɫɬɚɜɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Ƚɥɚɦɨɱɥɢʁɚ ȭɨɪɻɟ ɢ ɫɚɪɚɞɧɢɰɢ   Ⱥɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟ ɪɚɬɚɪɫɤɟ ɛɢʂɤɟ ɭ
ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɢ ɨɪɝɚɧɫɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɚʁɟʃɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɧɚɭɤɟ ɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢȻɟɨɝɪɚɞ

ȭɟɜɢʄ Ɇ Ⱦɢɦɢɬɪɢʁɟɜɢʄ Ⱥ Ȼɥɚɠɢɧ Ⱦ Ȼɥɚɠɢɧ ɋ   3RVVLELOLWLHV RI XVLQJ IUXLW
SURFHVVLQJ UHVLGXHV DV EXUQLQJ PDWHULDOýDVRSLV ]D SURFHVQX WHKQLNX L HQHUJHWLNX X
SROMRSULYUHGL37(3  

ɀɢɜɚɧɨɜɢʄɀɢɜɚɧ  ɉɨɥɢɬɢɱɤɚɢɫɬɨɪɢʁɚɋɪɛɢʁɟ,ɂɡɞɚɜɚɱɤɚɤʃɢɠɚɪɧɢɰɚȽɟɰɟ
ɄɨɧɚȻɟɨɝɪɚɞ

ɀɢɜɤɨɜ Ƚɨɪɚɧ ɢ ɫɚɪɚɞɧɢɰɢ   Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ ɫɟɤɬɨɪɚ Ɂɚɩɚɞɧɨɛɚɱɤɨɝ
ɨɤɪɭɝɚ6(('(9

ɁɢɪɨʁɟɜɢʄɈɥɝɚ  ɋɪɛɢʁɚɩɨɞɌɭɪɫɤɨɦɜɥɚɲʄɭɑɢɝɨʁɚɲɬɚɦɩɚȻɟɨɝɪɚɞ

ɂɜɚɧɢɲɟɜɢʄȾȳɚɤɲɢʄȾɄɨɪɚʄɇ  ȼɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɢɚɬɥɚɫɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ

ȳɚɤɲɢʄȾɚɪɤɨɢɫɚɪɞɧɢɰɢ  ȼɢɧɫɤɢɚɬɥɚɫɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɛɢʁɢɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ

ȳɢɪɢɱɟɤ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ   ɂɫɬɨɪɢʁɚ ɋɪɛɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɢɫɬɨɪɢʁɚ ɞɨ  ɋɥɨɜɨ
ʂɭɛɜɟȻɟɨɝɪɚɞ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ʉʂɚʁɢʄɇɚɬɚɲɚɉɨɩɨɜɢʄȼɟɫɧɚ  &OLPDWHDQGVRLOIHDWXUHVLQ6PHGHUHYRDUHDLQWKH
IXQFWLRQ RI IUXLW JURZLQJ DQG YLWLFXOWXUH ,QWHUQDWLRQDO 6FLHQWLILF &RQIHUHQFH Ä6XVWDLQDEOH
DJULFXOWXUHDQGUXUDO GHYHORSPHQWLQWHUPV RIWKH 5HSXEOLF RI 6HUELD VWUDWHJLF JRDOV UHDOL]DWLRQ
ZLWKLQWKH'DQXEHUHJLRQUHJLRQDOVSHFLILFLWLHV³7KHPDWLFSURFHHGLQJV'HFHPEHUWK

Ʉɟɫɟɪɨɜɢʄ Ɂɨɪɚɧ   ɋɚɜɪɟɦɟɧɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟ ɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ ʁɚɛɭɤɟ ɢ ɤɪɭɲɤɟ
ɁɚɞɪɭɠɧɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɁɟɥɟɧɚɫɜɟɫɤɚɁɚɞɪɭɠɧɢɫɚɜɟɡȼɨʁɜɨɞɢɧɟɇɨɜɢɋɚɞ

ɄɟɫɟɪɨɜɢʄɁɨɪɚɧɢɫɚɪɞɧɢɰɢ  ȼɨʄɚɪɫɬɜɨɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɛɢʁɢɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ

Ɇɢɥɢʄ Ⱦ Ƚɚɥɢʄ Ⱦ ȼɭɤɨʁɟ ȼ   Ä2SSRUWXQLWLHV DGYDQFHPHQWRI IUXLW SURGXFWLRQ LQ
6HUELD³-RXUQDORI3URFHVVLQJDQG(QHUJ\LQ$JULFXOWXUH  

ɆɥɚɞɟɧɨɜɢʄȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪ  ɉɨɜɟʂɟɤɧɟɡɚɅɚɡɚɪɚɑɢɝɨʁɚȻɟɨɝɪɚɞ

Ɇɢɥɚɞɢɧɨɜɢʄ ɋ   ɏɢɞɪɨɥɨɲɤɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨɝ ɩɨɞɭɧɚɜʂɚ ɢ
ɩɨɦɨɪɚɜʂɚɉɪɢɪɨɞɧɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬɇɨɜɢɋɚɞɆɚɝɢɫɬɚɪɫɤɢɪɚɞ

ɇɨɜɚɤɨɜɢʄ Ⱦ ȭɟɜɢʄ Ɇ   2UFKDUGV DQG YLQH\DUGV SUXQLQJ UHVLGXHV OLNH HQHUJ\
VRXUFHýDVRSLV]DSURFHVQXWHKQLNXLHQHUJHWLNXXSROMRSULYUHGL37(3  

ɇɨɜɚɤɨɜɢʄ ɋɬɨʁɚɧ   ɋɩɢɫɢ ɢɡ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɟ Ɂɚɜɨɞ ɡɚ ɭʇɛɟɧɢɤɟ ɢ
ɧɚɫɬɚɜɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚȻɟɨɝɪɚɞ

ɇɢɤɨɥɢʄ Ⱦɟʁɚɧ   ɋɜɢ ɜɥɚɞɚɪɢ ɋɪɛɢʁɟ ɇɚɪɨɞɧɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ÄɊɟɫɚɜɫɤɚ ɲɤɨɥɚ³
Ⱦɟɫɩɨɬɨɜɚɰ

ɉɟɬɪɚɧɨɜɢʄȻɪɚɧɤɨ  ɋɪɛɢʁɚɭɞɪɭɝɨɦɫɜɟɬɫɤɨɦɪɚɬɭȼɢɧɰȻɟɨɝɪɚɞ

ɉɨɩɨɜɢʄ ȼ ɇɢɤɨɥɢʄ Ɇ Ʉɚɬɢʄ Ȼ   ÄɄɨɪɢɲʄɟʃɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɭɋɪɛɢʁɢ³ɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɟɤɨɧɨɦɢɤɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟȻɟɨɝɪɚɞ

Ɋɚɞɢɜɨʁɟɜɢʄ Ⱦɭɲɚɧ   ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɩɪɟɦɚ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ  ɉɨɩɢɫ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ

Ɋɚɧɤɨɜɢʄ ɉɥɚɡɢɧɢʄ Ȼɢʂɚɧɚ   Ɉɞɪɠɢɜɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɡɚ ɪɭɪɚɥɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɚɞɨɤɬɨɪɫɤɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭȻɟɨɝɪɚɞɭɋɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɮɚɤɭɥɬɟɬ

ɋɟɦɟɧɱɟɧɤɨȼȼɆɨʁɨɜɢʄɅȼɉɟɬɪɨɜɢʄɋȾɈɰɢʄɈȳ  5HFHQWWUHQGVLQ
ELRHWKDQROSURGXFWLRQ+HPLMVNDLQGXVWULMD  

ɋɢɦɨɧɨɜɢʄ Ɂɨɪɚɧ   ȼɢɡɚɧɬɢʁɚ ɢ ɋɪɛɢʁɚ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɨɞɧɨɫɢ ɢ ɭɬɢɰɚʁɢ Ƚɪɚɞɢɧɚ
ɇɢɲ

ɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɆ  Ɋɟɤɚɩɢɬɭɥɚɰɢʁɚɭɥɨɠɟɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɭɪɟɻɚʃɟɚɬɚɪɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚ
ɭ ɫɟɨɫɤɢɦ ɦɟɫɧɢɦ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ 
ɝɨɞɢɧɟȽɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɂȿɉɢɧɬɟɪɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɋɩɪɟɦɢʄɆɨɦɱɢɥɨ  ȾɟɫɩɨɬȭɭɪɚɻȻɪɚɧɤɨɜɢʄɢʃɟɝɨɜɨɞɨɛɚɋɪɩɫɤɚɤʃɢɠɟɜɧɚ
ɡɚɞɪɭɝɚȻɟɨɝɪɚɞ

ɋɬɨʁɚɧɱɟɜɢʄȼɥɚɞɢɦɢɪ  ɂɫɬɨɪɢʁɚɋɪɩɫɤɨɝɧɚɪɨɞɚɤʃɢɝɚ9Ȼɟɨɝɪɚɞ

ɋɬɨʁɚɧɱɟɜɢʄ ȼɥɚɞɢɦɢɪ   ɋɪɛɢʁɚ ɭ ɜɪɟɦɟ ɉɪɜɨɝ ɫɪɩɫɤɨɝ ɭɫɬɚɧɤɚ ɇɚɪɨɞɧɢ ɦɭɡɟʁ
Ʌɟɫɤɨɜɚɰ

ɌɨɞɨɪɨɜɢʄȳɨɜɚɧȭɭɪɢɱɢɧȾɪɚɝɚɧȳɚɧɨɲɟɜɢʄɋɬɟɜɨ  ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɫɤɢɦɟɧɚʇɦɟɧɬ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭȻɟɨɝɪɚɞɭ

Ɏɭɪɦɚɧ Ɍ ɇɢɤɨɥɢʄ Ɋ Ɍɨɦɢʄ Ɇ ɋɚɜɢɧ Ʌ   Ȼɢɨɞɢɡɟɥ ɲɚɧɫɚ ɢ ɨɛɚɜɟɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɁɛɨɪɧɢɤɪɚɞɨɜɚɂɧɫɬɢɬɭɬɚɡɚɪɚɬɚɪɫɬɜɨɢɩɨɜɪɬɚɪɫɬɜɨ  

ɐɜɢʁɚɧɨɜɢʄ Ⱦ ɋɭɛɢʄ ȳ ɉɚɪɚɭɲɢʄ ȼ   ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɚ ɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚ ɩɪɟɦɚ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɢ ɬɢɩɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ɉɨɩɢɫ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
ɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ

$UWXU$7KRPSVRQ$-6WULFNODQG,,,  6WUDWHJLF0DQDJHPHQW±&RQFHSWVDQG&DVHV
0F*UDZ+LOO+LJKHU(GXFDWLRQ

%XWOHU /0 0DURQHN '0 HGV   8UEDQ DQG $JULFXOWXUDO &RRPPXQLWLHV
2SSRUWXQLWLHVIRU&RPPRQ*URXQG&RXQFLOIRU$JULFXOWXUDO6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\$PHV
0D\

3RUWHU0(  &RPSHWLWLYH$GYDQWDJHRI1DWLRQV7KH)UHH3UHVV1HZ<RUN

5LFKWHU-6FKQLW]OHU:+*XUD6HGV  9HJHWDEOHSURGXFWLRQLQSHULXUEDQDUHDVLQ
WKH WURSLFV DQG VXEWURSLFV IRRG LQFRPH DQG TXDOLW\ RI OLIH ,QWHUQDWLRQDO ZRUNVKRS
=VFKRUWDX1RYHPEHU)HOGDILQJ*HUPDQ\=(/'6($76$)3URFHHGLQJV

6WRQHU)ULPDQ*LOEHUW  0HQDGåPHQWäHOQLG%HRJUDG

9DQGHQ%DQ$:+DZNLQV+6  $JULFXOWXUDO([WHQVLRQ%ODFNZHOO6FLHQFH8.


ɂɁȼȿɒɌȺȳɂɂȾɈɄɍɆȿɇɌȺ

Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ   Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯɢɩɨɞɡɟɦɧɢɯɜɨɞɚɞɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɚ

Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ ɡɚɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ  Ƚɨɞɢɲʃɢɢɡɜɟɲɬɚʁ ɨɫɬɚʃɭɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɜɚɡɞɭɯɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɝɨɞɢɧɟȻɟɨɝɪɚɞ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ   Ʌɨɤɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɮɟɛɪɭɚɪ

Ʌɢɧɤ
KWWSZZZVPHGHUHYRRUJUVFPVPHVWR=D8SORDG)DMORYH/RNDOQLSODQXSUDYOMDQMD
RWSDGRPSGI
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɨɩɲɬɢɧɚ Ʉɨɜɢɧ   Ɋɟɝɢɨɧɚɥɧɢ ɩɥɚɧ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨɄɨɜɢɧ
ʁɭɥ

Ʌɢɧɤ
KWWSZZZVPHGHUHYRRUJUVFPVPHVWR=D8SORDG)DMORYH5(*,21$/1,3/$183
5$9/-$1-$273$'206PHGHUHYR.RYLQSGI

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ   ɉɪɟɞɯɨɞɧɚ ɫɬɭɞɢʁɚ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢ ɫɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɫɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɦ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟɦ ÄɆɉȼɟɥɢɤɚ
Ɇɨɪɚɜɚ³Ȼɟɨɝɪɚɞ

Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ  Ɇɟɪɟʃɟɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟɩɨɥɟɧɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɡɚɩɟɪɢɨɞ9,,9,,Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢʁɚɡɚɩɚɥɢɧɨɥɨɝɢʁɭɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɭ
ɇɨɜɨɦɋɚɞɭ

Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ  Ɋɟɜɢɡɢʁɚɥɨɤɚɥɧɨɝɟɤɨɥɨɲɤɨɝɚɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚ ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɫɢɧɬɟɡɧɚɫɬɭɞɢʁɚ 

Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ   ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɦɟɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɛɪɨʁ 


Ƚɪɚɞ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ   ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɦɟɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɛɪɨʁ 


Ɂɚɜɨɞɡɚʁɚɜɧɨɡɞɪɚɜʂɟɉɨɠɚɪɟɜɚɰ  ɂɡɜɟɲɬɚʁɨɩɪɟɝɥɟɞɭɜɨɞɟɢɡʁɚɜɧɢɯɱɟɫɚɦɚɭ
ɝɪɚɞɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭɭɧɨɜɟɦɛɪɭɝɨɞɢɧɟ

ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɭ Äȳɚɪɨɫɥɚɜ ɑɟɪɧɢ³   Ɋɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ
ɨɞɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨȽɨɞɨɦɢɧɫɤɨ ɩɨʂɟ³ ɝɥɚɜɧɢ ɢ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢ ɤɚɧɚɥɢ ɭ ɫɥɢɜɭ ɐɋ
Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³

ɂɧɫɬɢɬɭɬȼɚɬɪɨɝɚɫɋɟɤɬɨɪɡɚɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɇɨɜɢɋɚɞ  ɂɡɜɟɲɬɚʁɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɝɨɞɢɧɢ

ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɢɤɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ Ȼɟɨɝɪɚɞ   ɂɡɜɟɲɬɚʁɢ ɫɚ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ
ɪɚɞɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɫɟɤɬɨɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɪɚɡɜɨʁ ɪɭɪɚɥɧɟ ɟɤɨɧɨɦɢʁɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ ɤɚɨ ɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɫɚ ɫɚɫɬɚɧɚɤɚ ɉɚɪɬɧɟɪɫɤɨɝ ɮɨɪɭɦɚ 
ɝɨɞɢɧɚɝɨɞɢɧɚɢɝɨɞɢɧɚ ɢɧɬɟɪɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ

ɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɟɤɨɧɨɦɢɤɭɩɨʂɨɩɩɪɢɜɪɟɞɟ  Ⱥɧɤɟɬɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɡɚɞɪɭɝɚɢ
ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɭ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɢɧɬɟɪɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ

Ʉɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚɡɚɟɜɪɨɩɫɤɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɟ  ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɩɪɨɝɪɚɦɡɚɭɫɜɚʁɚʃɟɩɪɚɜɧɢɯ
ɬɟɤɨɜɢɧɚȿɍʁɭɥ
KWWSZZZVHLRJRYUVXSORDGGRFXPHQWVQDFLRQDOQDBGRNXPHQWDQSLBXVYDMDQMHBSUDYQLKW
HNRYLQDSGI
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ   Ɇɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɢ ɮɢɫɤɚɥɧɢ
ɩɨɞɚɰɢɞɟɰɟɦɛɚɪKWWSZZZPILQJRYUVSDJHVDUWLFOHSKS"LG  W[W
ɞɚɬɭɦɩɪɢɫɬɭɩɚɝɨɞɢɧɟ

ɆɉɁɀɋ  Ɍɟɯɧɨɟɤɨɧɨɦɫɤɢɚɫɩɟɤɬɢɩɪɢɦɟɧɟɨɛɧɨɜʂɢɜɢɯɢɡɜɨɪɚɟɧɟɪɝɢʁɟɢɦɨɛɢɥɧɢɯ
ɪɨɛɨɬɢɡɨɜɚɧɢɯɫɨɥɚɪɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɫɬɭɞɢʁɚɧɨɜɟɦɛɚɪ

ɇɚɪɨɞɧɚ ɛɚɧɤɚ ɋɪɛɢʁɟ   ɋɬɚʃɟ ɞɟɜɢɡɧɢɯ ɪɟɡɟɪɜɢɢ ɤɪɟɬɚʃɚ ɧɚ ɦɟɻɭɛɚɧɤɚɪɫɤɨɦ
ɞɟɜɢɡɧɨɦ
ɬɪɠɢɲɬɭ
ɭ
ɞɟɰɟɦɛɪɭ

ʁɚɧɭɚɪ

KWWSZZZQEVUVLQWHUQHWFLULOLFDVFULSWVVKRZ&RQWHQWKWPO"LG  NRQYHU]LMD QR
ɞɚɬɭɦɚɩɪɢɫɬɭɩɚɝɨɞɢɧɟ

ɇɋɁ   ɉɨɫɥɨɜɢ  ɛɟɫɩɥɚɬɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɨ ɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɭ ɛɪɨʁ  ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɫɥɭɠɛɚɡɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟ

ɊɁɋ   ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɱɭɧɢ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ  ɊɁɋ
Ȼɟɨɝɪɚɞ

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɇɨɜɢ ɋɚɞ Ȼɢɨɦɚɫɚ ɤɚɨ ɛɢɨɝɨɪɢɜɨ Ʌɢɧɤ
KWWSZZZNLNLQGDRUJUV,PDJHV8VHU)LOHV)LOHXIRNXVX%LRPDVDNDRELRJ
RULYR.LNLQGDSGI

ɍɩɪɚɜɚ ɡɚ ɚɝɪɚɪɧɚ ɩɥɚʄɚʃɚ   ɉɨɞɚɰɢ ɨ ɛɪɨʁɭ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɢɛɪɨʁɭɩɨɞɧɟɬɢɯɡɚɯɬɟɜɚɡɚɩɨɞɫɬɢɰɚʁɟɂɧɬɟɪɧɢɩɨɞɚɰɢɍɩɪɚɜɟɡɚɚɝɪɚɪɧɚ
ɩɥɚʄɚʃɚɫɬɚʃɟɧɚɞɚɧ

&LRORV'/RFDOIDUPLQJDQGVKRUWVXSSO\FKDLQVHQKDQFLQJWKHORFDOGLPHQVLRQRIWKH
FRPPRQDJULFXOWXUDOSROLF\6SHHFK

ȿXURSHDQ (FRQRPLF DQG 6RFLDO &RPPLWWHH   (XURSHDQ 0HWURSROLWDQ $UHDV VRFLR
HFRQRPLFLPSOLFDWLRQVIRU(XURSH VIXWXUH%UXVVHOV-XO\(&2

(XURSHDQ &RPPLVVLRQ   (86'5 (XURSHDQ 8QLRQ 6WUDWHJ\ IRU WKH 'DQXEH 5HJLRQ
%UXVVHOV&20  

(XURSHDQ&RPPLVVLRQ%ULHI$*5,/±1±-XO\(8$JULFXOWXUDO(FRQRPLF%ULHIV
:KDWLVDVPDOOIDUP"

(XURVWDW  $JULFXOWXUHIRUHVWU\DQGILVKHU\VWDWLVWLFVHGLWLRQ

-HIIHUVRQ ,QVWLWXWH   Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟ ɫɨɥɚɪɧɟ ɮɨɬɨɧɚɩɨɧɫɤɟ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɭ ɋɪɛɢʁɢ
ɞɟɰɟɦɛɚɪ

-HIIHUVRQ ,QVWLWXWH   Ɇɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ ɢ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɛɢɨɞɢɡɟɥɚ ɭ ɋɪɛɢʁɢ
ʁɚɧɭɚɪ

5HJXODWLRQ ȿ8 1RRIWKH(XURSHDQ3DUODPHQWDQGRIWKH&RXQFLORQVXSSRUWIRU
UXUDOGHYHORSPHQWE\WKH(XURSHDQ$JULFXOWXUDO)XQGIRU5XUDO'HYHORSPHQW ($)5' DQG
UHSHDOLQJ&RXQFLO5HJXODWLRQ (& 1R
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

81'3 ɋɪɛɢʁɚ   ɋɬɭɞɢʁɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ ɛɢɨɦɚɫɟ
KWWSELRPDVDXQGSRUJUVGRZQORDGB81'3B678',-$B*2/8%$&B65%SGI

81'3  ɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢɛɢɨɦɚɫɟɭɨɩɲɬɢɧɢɑɚʁɟɬɢɧɚɫɬɭɞɢʁɚɥɢɧɤ
KWWSZZZFDMHWLQDRUJUVVLWHVGHIDXOWILOHV6WXGLMDSRWHQFLMDOLELRPDVHXRSVWFDMBSGI


ɋɌȺɌɂɋɌɂɑɄȺȻȺɁȺ

ȺɧɤɟɬɚɨɪɚɞɧɨʁɫɧɚɡɢɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢ,,,ɤɜɚɪɬɚɥɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ

ɈɩɲɬɢɧɟɭɋɪɛɢʁɢɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ

ɈɩɲɬɢɧɟɢɪɟɝɢɨɧɢɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ

ɉɨɩɢɫɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚɢɫɬɚɧɨɜɚɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ
KWWSSRSLVVWDWUV"SDJHBLG 

ɉɨɩɢɫ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɲɤɨ ɭɩɭɬɫɬɜɨ ɊɁɋ
Ȼɟɨɝɪɚɞ

ɉɨɩɢɫ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɛɢʁɢɄʃɢɝɚ,ɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ

ɉɨɩɢɫ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ
ɋɪɛɢʁɢɄʃɢɝɚ,,ɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ

ɉɨɩɢɫ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ

ɉɨɩɢɫɧɢ
ɩɨɞɚɰɢ
ɡɚ
ɧɢɜR
ɧɚɫɟʂɚ
KWWSSRSLVSROMRSULYUHGHVWDWUV"SDJHBLG ɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ

ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɝɨɞɢɲʃɚɤɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ

)$267$7KWWSIDRVWDWIDRRUJ


ɋɅɍɀȻȿɇɂȽɅȺɋɇɂɐɂɊȿɉɍȻɅɂɄȿɋɊȻɂȳȿ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ    ɢ  Ɂɚɤɨɧ ɨ ʁɚɜɧɢɦ
ɩɭɬɟɜɢɦɚ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ  ɞɪ ɡɚɤɨɧ  ɢ  Ɂɚɤɨɧ ɨ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦɡɟɦʂɢɲɬɭ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɬɭɪɢɡɦɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ  ɢ  Ɂɚɤɨɧ ɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ  ɢ  ± ɢ ɞɪ ɡɚɤɨɧ Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɦ ɢ
ɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ


ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɢɁɚɤɨɧɨɜɢɧɭ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁɢɞɪɡɚɤɨɧɢɁɚɤɨɧɨɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪRMɁɚɤɨɧɨɞɢɜʂɚɱɢɢɥɨɜɫɬɜɭ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁɁɚɤɨɧɨɨɪɝɚɧɫɤɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁɁDɤRɧRɉɪRɫɬRɪɧRɦɩɥDɧɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟRɞ
ɞRɝɨɞɢɧɟ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁɢɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɤɨɧɬɪɨɥɢɢɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɢɭ
ɨɪɝɚɧɫɤɨʁɩɪɨɢɡɜɨɞʃɢɢɦɟɬɨɞɚɦɚɨɪɝɚɧɫɤɟɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ  ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɜɚɡɞɭɯɚɭɞɪɠɚɜɧɨʁɦɪɟɠɢ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɨɞɪɟɻɢɜɚʃɭɩɨɫɥɨɜɚɤɨʁɢɫɟɫɦɚɬɪɚʁɭ
ɫɬɚɪɢɦ ɢ ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɦ ɡɚɧɚɬɢɦɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ ɞɨɦɚʄɟ ɪɚɞɢɧɨɫɬɢ ɧɚɱɢɧɭ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɨɜɚʃɚɢɫɬɢɯɢɜɨɻɟʃɭɩɨɫɟɛɧɟɟɜɢɞɟɧɰɢʁɟɢɡɞɚɬɢɯɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁɉɪɚɜɢɥɧɢɤɡɚɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɨɤɥɚɫɢɪɚʃɟɢɛɨɧɢɬɢɪɚʃɟ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ    Ɂɚɤɨɧ ɨ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɦɚ ɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁɍɪɟɞɛɚɨɪɚɫɩɨɞɟɥɢɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢ
ɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɭɝɨɞɢɧɢ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ   ɢ  ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɢɦɚ ɡɚ
ɨɱɭɜɚʃɟɠɢɜɨɬɢʃɫɤɢɯɝɟɧɟɬɢɱɤɢɯɪɟɫɭɪɫɚ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ  ɢ  ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɢʁɢ ɞɪɠɚɜɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ   ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ
ɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɭɝɨɞɢɧɢ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ  ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɢ ɪɭɪɚɥɧɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɟ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ  2ɞɥɭɤɚ ɨ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɨɝ ɛɢɥɚɧɫɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁɍɪɟɞɛɚɨɪɚɫɩɨɞɟɥɢɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɢ
ɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɭɝɨɞɢɧɢ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ   ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɨɛɪɚɫɰɭ ɢ ɫɚɞɪɠɢɧɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɪɭɪɚɥɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚ ɢ ɨɛɪɚɫɰɭ ɢɡɜɟɲɬɚʁɚ ɨ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɦɟɪɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ  ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɨ ɪɟʁɨɧɢɡɚɰɢʁɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɚɪɫɤɢɯ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯɩɨɞɪɭɱʁɚɋɪɛɢʁɟ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁɁɚɤɨɧɨɛɭʇɟɬɭɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁɁɚɤɨɧɨɡɚɞɪɭɝɚɦɚ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ ɛɪɨʁ  ɍɪɟɞɛɚ ɨ ɪɚɫɩɨɞɟɥɢ ɩɨɞɫɬɢɰɚʁɚ ɭ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢ ɢ
ɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭɭɝɨɞɢɧɢ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɨʁɂɉȺɊȾɩɪɨɝɪɚɦɡɚɊɟɩɭɛɥɢɤɭɋɪɛɢʁɭɡɚɩɟɪɢɨɞ
ɝɨɞɢɧɚ

ɋɅɍɀȻȿɇɂɅɂɋɌȽɊȺȾȺɋɆȿȾȿɊȿȼȺ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ  ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁɈɞɥɭɤɚɨɛɪɨʁɭɢɩɪɨɫɬɨɪɧɨɦɪɚɫɩɨɪɟɞɭ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ  ɢ  ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɥɚɧ ɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɟ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ  ɉɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɥɚɧ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ 


ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁȾɟɤɥɚɪɚɰɢʁɚÄɆɢɧɟɠɟɥɢɦɨȽɆɈɧɚɧɚɲɨʁ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ³

ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁɈɞɥɭɤɚɨɢɡɦɟɧɚɦɚɢɞɨɩɭɧɚɦɚɈɞɥɭɤɟɨ
ɛɭʇɟɬɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁɈɞɥɭɤɚɨɢɡɦɟɧɚɦɚɢɞɨɩɭɧɚɦɚɈɞɥɭɤɟɨ
ɛɭʇɟɬɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ  ɈɞɥɭɤD ɨ ɛɭʇɟɬɭ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɈɞɥɭɤɚɨɢɡɦɟɧɚɦɚɢɞɨɩɭɧɚɦɚɈɞɥɭɤɟɨɛɭʇɟɬɭ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ  ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɝɨɞɢɧɚ
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ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɚ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ ɩɪɟɱɢɲʄɟɧ ɬɟɤɫɬ ɋɬɚɬɭɬ ɝɪɚɞɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ  ɉɪɨɝɪɚɦ ɦɟɪɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɢɩɨɥɢɬɢɤɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ  Ƚɨɞɢɲʃɢ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭɪɟɻɟʃɚ ɢ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁɉɪɨɝɪɚɦɩɪɚʄɟʃɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚɡɟɦʂɢɲɬɚ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ  Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ Ɉɞɥɭɤɟ ɨ
ɛɭɞʇɟɬɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɛɪɨʁɈɞɥɭɤɚɨɛɭʇɟɬɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ  Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɢɡɦɟɧɚɦɚ ɢ ɞɨɩɭɧɚɦɚ Ɉɞɥɭɤɟ ɨ
ɛɭɞʇɟɬɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɋɥɭɠɛɟɧɢ ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɛɪɨʁ  ɉɪɨɝɪɚɦ ɩɨɞɪɲɤɟ ɡɚ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɢɩɨɥɢɬɢɤɟɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɡɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚ
ɡɚɝɨɞɢɧɭ


ɂɇɌȿɊɇȿɌɂɁȼɈɊɂ

Ȼɟɪɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɫɦɟɞɟɪɟɜɫɤɨɝ ɤɪɚʁɚ KWWSZZZVPHGHUHYVNRYRFHUV
ɞɚɬɭɦɩɪɢɫɬɭɩɚɝɨɞɢɧɟ

Ȼɢʂɚɧɚ ɇɢɤɨɥɢʄ ɞɢɩɥɢɧɠɩɨʂ ɉɋɋɋ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ Ⱥɬɥɚɫ ɫɨɪɬɟ ɜɢɧɨɜɟ ɥɨɡɟ
KWWSDJURLQIRWHOQHWVRUWDVPHGHUHYNDNYDOLWHWQRJUR]GHLYLQR
ɞɚɬɭɦ
ɩɪɢɫɬɭɩɚ


ȾɨɧɚɰɢʁɟɭɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɢɤɨʁɟʁɟɞɨɛɢɨȽɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨɭɝɨɞɢɧɢ
KWWSZZZVPHGHUHYRRUJUV2SVWLQD6PHGHUHYR'RQDFLMHXSROMRSULYUHGLNRMHMHGRELR
*UDG6PHGHUHYRXJRGLQLBBODWɞɚɬɭɦɩɪɢɫɬɭɩɚ

Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ
ȿɍ
ɡɚ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɤɟ
ɥɢɧɤ
KWWSZZZVPHGHUHYRRUJUVYHVWLSKS"MH]LN FLUɞɚɬɭɦɩɪɢɫɬɭɩɚ

ȾɪɭɲɬɜɟɧɨɩɪɟɞɭɡɟʄɟɉɄÄȽɨɞɨɦɢɧ³ɭɫɬɟɱɚʁɭɋɦɟɞɟɪɟɜɨKWWSZZZSULYUV$JHQFLMD
]DSULYDWL]DFLMX*2'20,1867(&$-8VKWPOFRPSDQ\LG  ɞɚɬɭɦ ɩɪɢɫɬɭɩɚ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱦɚɧɨɧɟ ɋɨɥɚɪ ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ ɥɢɧɤ KWWSZZZGDQRQHVRODUFRUV  ɞɚɬɭɦ ɩɪɢɫɬɭɩɚ
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Ɂɚɲɬɢʄɟɧɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɥɢɧɤ KWWSZZZVPHGHUHYRRUJUV2SVWLQD6PHGHUHYR
=DVWLFHQLSULURGQLUHVXUVLBBODWɞɚɬɭɦɩɪɢɫɬɭɩɚ

ɁɁ ÄɁɟɥɟɧɚ ɛɚɲɬɚ³ ɋɚɪɚɨɰɢ KWWSVPHGHUHYVNRYRFHUV]DGUXJHSKS"LG  MH]LN  ɞɚɬɭɦ
ɩɪɢɫɬɭɩɚ

ɂɧɬɟɝɪɚɥɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ
ɭ
ɜɨʄɚɪɫɬɜɭ
KWWSZZZ]GUDYDVUELMDFRPODW=HPOMD9RFDUVWYR,QWHJUDOQDSURL]YRGQMDSKS ɞɚɬɭɦ
ɩɪɢɫɬɭɩɚ

ȳɚɜɧɨ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ
ɡɚ
ɝɚɡɞɨɜɚʃɟ
ɲɭɦɚɦɚ
ɋɪɛɢʁɚɲɭɦɟ
Ȼɟɨɝɪɚɞ
KWWSZZZVUELMDVXPHUVGHORYLKWPOɞɚɬɭɦɩɪɢɫɬɭɩɚ

Ʉɚɦɟɧɬɟɦɟʂɚɰɡɚɮɚɛɪɢɤɭɜɨɞɟɭɋɦɟɞɟɪɟɜɭ
KWWSZZZEOLFUVYHVWLHNRQRPLMDNDPHQWHPHOMDF]DIDEULNXYRGHXVPHGHUHYXY[[IQ
ɞɚɬɭɦɩɪɢɫɬɭɩɚ

ɅɢɩɫɤɚɨɜɰɚɥɢɧɤKWWSZZZFHSLERUJUV"SDJHBLG ɞɚɬɭɦɩɪɢɫɬɭɩɚ

Ʌɢɩɫɤɚ ɨɜɰɚ ɥɢɧɤ KWWSVIDUPLDUV%ORJUDVDRYDFDOLSVNDSUDPHQND ɞɚɬɭɦ ɩɪɢɫɬɭɩɚ


Ʌɨɜɚɱɤɢ
ɫɚɜɟɡ
ɋɪɛɢʁɟ
KWWSZZZHNROVVFRPLQGH[KWP
KWWSZZZHNROVVFRPSRGXQDYOMHKWP
KWWSZZZHNROVVFRP/8VPHGHUHYRKWP
KWWSZZZHNROVVFRP/8GUXJRYDFKWP KWWSZZZHNROVVFRP/8RVLSDRQLFDKWP ɞɚɬɭɦ
ɩɪɢɫɬɭɩɚ

ɉɚɫɬɢɪɫɤɢ ɞɚɧɢ ɭ Ʌɢɩɚɦɚ ɥɢɧɤ KWWSZZZVPHGHUHYRRUJUV3ULQW6PHGHUHYRBBODW
ɞɚɬɭɦɩɪɢɫɬɭɩɚ

ɉɋɋɋ Äɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ Ʉɨɥɚɪɢ KWWSSVVVUVSDJHSKS" ɞɚɬɭɦ ɩɪɢɫɬɭɩɚ 
ɝɨɞɢɧɟ

ɉɭɬɜɢɧɚɋɪɛɢʁɟKWWSZZZSXWYLQDVUELMHUV]ODWQLEUHJɞɚɬɭɦɩɪɢɫɬɭɩɚ

ɋɨɪɬɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɤɚ ɥɢɧɤ KWWSDJURLQIRWHOQHWVRUWDVPHGHUHYNDNYDOLWHWQRJUR]GHLYLQR
ɞɚɬɭɦɩɪɢɫɬɭɩɚ

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ KWWSZZZWRRVGFRP ɞɚɬɭɦ ɩɪɢɫɬɭɩɚ


ɍɞɪɭɠɟʃɟɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ ɜɢɧɚ ɫɚ ɨɡɧɚɤɨɦ ɛɭɞɭʄɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦ  ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɨɝ ɩɨɪɟɤɥɚ ɜɢɧɚ
ÄȻɟɨɝɪɚɞ³KWWSYLQDULMHEHRJUDGDUVɞɚɬɭɦɩɪɢɫɬɭɩɚ
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ɌɚɛɟɥɚȻɪɨʁɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɩɨɧɚɫɟʂɟɧɢɦɦɟɫɬɢɦɚɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɭɩɟɪɢɨɞɭ
ɇɚɫɟʂɟ
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ɍɫɤɥɚɞɭɫɚɁɚɤɨɧɨɦɨɡɜɚɧɢɱɧɨʁɫɬɚɬɢɫɬɢɰɢɢɡɚɲɬɢɬɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯɩɨɞɚɬɚɤɚɩɨɞɚɰɢɡɚɧɚɫɟʂɚɫɚɬɪɢɢɦɚʃɟɝɚɡɞɢɧɫɬɜɚɫɭɫɚɤɪɢɜɟɧɢ ɩɪɢɤɚɡɚɧɢɫɥɨɜɨɦɉ 
ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɧɢɜɨɧɚɫɟʂɚɊɁɋ



Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ
Ȼɢɧɨɜɚɰ
ȼɨɞɚʃ
ȼɪɚɧɨɜɨ
ȼɪɛɨɜɚɰ
ȼɭɱɚɤ
ȾɨɛɪɢȾɨ
Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ
Ʉɨɥɚɪɢ
Ʉɭɥɢɱ
Ʌɚɧɞɨɥ
Ʌɢɩɟ
Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ
Ʌɭʃɟɜɚɰ
ɆɄɪɫɧɚ
ɆɈɪɚɲʁɟ
Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ
Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ
ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ
Ɋɚɞɢɧɚɰ
Ɋɚʂɚ
ɋɚɪɚɨɪɰɢ
ɋɟɨɧɟ
ɋɤɨɛɚʂ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
ɋɭɜɨɞɨɥ
ɍɞɨɜɢɰɟ
ɒɚɥɢɧɚɰ
ɍɄɍɉɇɈ
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ɌɚɛɟɥɚɄɜɚɥɢɬɟɬɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯɜɨɞɚ

Ⱦɭɧɚɜ
ȼɟɥɢɤɚɆɨɪɚɜɚ
ɩɪɨɮɢɥɋɦɟɞɟɪɟɜɨ 
ɩɪɨɮɢɥȴɭɛɢɱɟɜɫɤɢɦɨɫɬ 
S+
,,,9
,,9
ɋɭɫɩɟɧɞɨɜɚɧɟɱɟɫɬɢɰɟ
,,,
,,,9
Ɋɚɫɬɜɨɪɟɧɢɤɢɫɟɨɧɢɤ
,,,
,,
Ɂɚɫɢʄɟɧɨɫɬɤɢɫɟɨɧɢɤɨɦ
,
,
ȻɉɄ
,,
,,
ɏɉɄ ɛɢɯɪɨɦɚɬɧɚɦɟɬɨɞɚ 
,,,
,,,
ɏɉɄ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɧɚɦɟɬɨɞɚ 
,
,
ɍɤɭɩɧɢɨɪɝɚɧɫɤɢɭɝʂɟɧɢɤ
,,,
,,,
ɍɤɭɩɚɧɚɡɨɬ
,,
,,,
ɇɢɬɪɚɬɢ
,,
,,
ɇɢɬɪɢɬɢ
,,
,,,
Ⱥɦɨɧɢʁɭɦʁɨɧ
,,
,,
ɍɤɭɩɚɧɮɨɫɮɨɪ
,,
,,
Ɉɪɬɨɮɨɫɮɚɬɢ
,,
,,,
ɏɥɨɪɢɞɢ
,,
,
ɋɭɥɮɚɬɢ
,
,
ɍɤɭɩɧɚɦɢɧɟɪɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
,
,
ȿɥɟɤɬɪɨɩɪɨɜɨɞʂɢɜɨɫɬɧɚ&
,
,
Ⱥɪɫɟɧ
,
,,
Ȼɨɪ
,
,
Ȼɚɤɚɪ
,,,
,,,
ɐɢɧɤ
,
,
ɏɪɨɦ ɭɤɭɩɧɢ 
,
,
Ƚɜɨɠɻɟ ɭɤɭɩɧɨ 
,,,
9
Ɇɚɧɝɚɧ ɭɤɭɩɧɢ 
,
,,,
Ɏɟɧɨɥɧɚʁɟɞɢʃɟʃɚ
,,,
,,
ɇɚɮɬɧɢɭɝʂɨɜɨɞɨɧɢɰɢ
,
,
ɉɨɜɪɲɢɧɫɤɢɚɤɬɢɜɧɟɦɚɬɟɪɢʁɟ
,
,
 , ɤɥɚɫɚ ± ɜɨɞɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɜɨɞɨɦ ɡɚ ɩɢʄɟ ɭɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ ɬɪɟɬɦɚɧ ɮɢɥɬɪɚɰɢʁɨɦ
ɢɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢʁɨɦɤɭɩɚʃɟɢɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɭɭɩɨɬɪɟɛɭ ɩɪɨɰɟɫɧɟɢɪɚɫɯɥɚɞɧɟɜɨɞɟ 
,, ɤɥɚɫɚ  ɜɨɞɟ ɤɨʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɨɜɨʁ ɤɥɚɫɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɭɫɥɨɜɟɡɚɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɠɢɜɨɬɢɡɚɲɬɢɬɭɪɢɛɚ ɰɢɩɪɢɧɢɞɚ ɢɦɨɝɭɫɟɤɨɪɢɫɬɢɬɢɭɢɫɬɟɫɜɪɯɟɢ
ɩɨɞɢɫɬɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚɤɚɨɢɩɨɜɪɲɢɧɫɤɟɜɨɞɟɤɨʁɟɩɪɢɩɚɞɚʁɭɤɥɚɫɢ,
,,, ɤɥɚɫɚ  ɜɨɞɟ ɤɨʁɟ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɨɜɨʁ ɤɥɚɫɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɢ ɡɚɲɬɢɬɭ ɰɢɩɪɢɧɢɞɚ ɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɡɚ ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɜɨɞɨɦ ɡɚ ɩɢʄɟ ɭɡ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢ
ɬɪɟɬɦɚɧ ɤɨɚɝɭɥɚɰɢʁɨɦ ɮɥɨɤɭɥɚɰɢʁɨɦɮɢɥɬɪɚɰɢʁɨɦ ɢ ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢʁɨɦɤɭɩɚʃɟ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɭ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ
ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɭɭɩɨɬɪɟɛɭ ɩɪɨɰɟɫɧɟɢɪɚɫɯɥɚɞɧɟɜɨɞɟ 
,9ɤɥɚɫɚ±ɜɨɞɟɢɡɨɜɟɤɥɚɫɟɦɨɝɭɫɟɤɨɪɢɫɬɢɡɚɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɜɨɞɨɦɡɚɩɢʄɟɭɡɩɪɢɦɟɧɭɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɟɩɪɟɬɯɨɞɧɨ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɢ ɭɧɚɩɪɟɻɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɧɚɜɨɞʃɚɜɚʃɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɩɪɨɰɟɫɧɟ
ɢɪɚɫɯɥɚɞɧɟɜɨɞɟ 
9ɤɥɚɫɚɜɨɞɟɤɨʁɟɩɪɢɩɚɞɚʁɭɨɜɨʁɤɥɚɫɢɧɟɦɨɝɭɫɟɤɨɪɢɫɬɢɬɢɧɢɭʁɟɞɧɭɫɜɪɯɭ
ɂɡɜɨɪ Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚ  Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɞɟɰɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɚ
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Ɍɚɛɟɥɚȼɪɟɞɧɨɫɬɢɨɞɪɟɻɟɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ɋɟɞ
ɛɪ

Ʌɨɤɚɰɢʁɚ



Ɍɜɪɻɚɜɚ ɤɨɞɞɟɱɢʁɟɝ
ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ 



Ⱦɭɧɚɜɫɤɢɩɚɪɤ ɤɨɞɞɟɱɢʁɟɝ
ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ 
ɋɟɥɨɍɞɨɜɢɰɟ ɩɪɟɤɨɩɭɬɚ
ɰɟɧɬɪɚ©ȾɟɥɬɚȺɝɪɚɪª 
Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɰɟɧɬɚɪ©ɋɜɟɬɢ
Ʌɭɤɚªɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ȼɟɧɡɢɧɫɤɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ©ɇɂɋ
ɉɟɬɪɨɥªɐɚɪɢɧɚ
ȳɄɉ©ȼɨɞɨɜɨɞªɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟ
ɡɚɩɪɟɪɚɞɭɜɨɞɟ
Ɂɟɦʂɢɲɬɟɢɡɚɒɚɥɢɧɚɱɤɨɝ
ʁɟɡɟɪɚ
ȼɨɞɨɢɡɜɨɪɢɲɬɟɒɚɥɢɧɚɰɤɨɞ
ɜɨɞɨɬɨɪʃɚ
ȼɪɬɢʄ©ɉɱɟɥɢɰɚªɉɚɩɚɡɨɜɚɰ















ȳɚɜɧɚɱɟɫɦɚɤɨɞɈɒ
©ȳȳɁɦɚʁª
Ƚɪɚɞɫɤɚɞɟɩɨɧɢʁɚ
Ƚɨɞɨɦɢɧɫɤɨɩɨʂɟ
Ɋɚɞɢɧɚɰ±Ɋɟɨɧ
ɆɚɥɚɄɪɫɧɚɞɜɨɪɢɲɬɟɈɒ
©ȭɭɪɚȳɚɤɲɢʄª
Ɂɟɦʂɢɲɬɟɩɨɪɟɞ
Ⱥɝɪɨɤɨɦɟɪɰɚ
Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ ɩɪɟɤɨ ɩɭɬɚ Ɋɐ
©Ɋɚʁɱɟɬɨɜª 

Ƚɥɢɧɚ


ɍɤɭɩɧɢ
ɨɪɝɚɧɫɤɢ
ɭɝʂɟɧɢɤ
ɌɈɋ


ɏɭɦɭɫ


S+

Ƚɭɛɢɬɚɤ
ɠɚɪɟʃɟɦɧɚ
&  
ɨɪɝɚɧɫɤɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɚ 

















































































































































































































ɋɭɜɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɚ


ȼɥɚɝɚ




ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɡɟɦʂɢɲɬɟ
ɂɡɜɨɪ ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɭ ɡɟɦʂɢɲɬɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɦɟɞɟɪɟɜɚ ɭ  ɂɧɫɬɢɬɭɬ ȼɚɬɪɨɝɚɫ
ɋɟɤɬɨɪɡɚɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɇɨɜɢɋɚɞɨɤɬɨɛɚɪ





















Ɉɪɚɧɢɰɟɢɛɚɲɬɟ ɈɢȻ 
Ɉɞɬɨɝɚ
ɇɚɫɟʂɚ
ɍɤɭɩɧɨ
ɀɢɬɚ
Ʉɪɦɧɨɛɢʂɟ
ɂɧɞɭɫɬɪɢʁɫɤɨɛɢʂɟ
Ʉɪɨɦɩɢɪ
Ɇɚɯɭɧɚɪɤɟ
ȻɪɉȽ ɏɟɤɬɚɪɚ

ɈɢȻ ȻɪɉȽ ɏɟɤɬɚɪɚ

ɈɢȻ ȻɪɉȽ ɏɟɤɬɚɪɚ

ɈɢȻ
ɏɟɤɬɚɪɚ
ɏɟɤɬɚɪɚ
Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ
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ȾɨɛɪɢȾɨ















Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ









ɉ





Ʉɨɥɚɪɢ









ɉ




ɉ
Ʉɭɥɢɱ









ɉ





Ʌɚɧɞɨɥ
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Ɍɚɛɟɥɚɉɨɜɪɲɢɧɚɢɩɪɢɧɨɫɢɜɚɠɧɢʁɢɯɪɚɬɚɪɫɤɢɯɤɭɥɬɭɪɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɋɦɟɞɟɪɟɜɚ

Ʉɭɥɬɭɪɟ ɩɪɟɦɚ ɩɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɨʁ
Ɂɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɭɫɟɬɜɟɧɨʁ
ɉɪɨɫɟɱɚɧɩɪɢɧɨɫ
ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ ɭ ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ ɉɨɜɪɲɢɧɟ ɯɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɨɪɚɧɢɰɚɢɛɚɲɬɚ  
ɬɯɚ
ɨɪɚɧɢɰɚɢɛɚɲɬɢ



 ɉɲɟɧɢɰɚ



 Ʉɭɤɭɪɭɡ



 Ʌɭɰɟɪɤɚ



 ȳɟɱɚɦ



 Ⱦɟɬɟɥɢɧɚ



 ɋɭɧɰɨɤɪɟɬ



 Ʉɪɨɦɩɢɪ



 ɍʂɚɧɚɪɟɩɢɰɚ



 ɋɨʁɚ



 ɉɚɫɭʂ
Ɉɛɪɚɱɭɧɚɭɬɨɪɚ±ɩɪɨɫɟɤɡɛɢɪɚɩɪɨɫɟɱɧɢɯɩɪɢɧɨɫɚɨɫɬɜɚɪɟɧɢɯɤɨɞɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɞɪɭɲɬɚɜɚɢɡɚɞɪɭɝɚɢɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ Ɉɩɲɬɢɧɟ ɢ ɪɟɝɢɨɧɢ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ   ɊɁɋ Ȼɟɨɝɪɚɞ Ɂɚ ʁɟɱɚɦ ɭʂɚɧɭ ɪɟɩɢɰɭ ɢ ɫɨʁɭ ɞɚɬɚ ʁɟ
ɩɪɨɰɟɧɚɩɪɢɧɨɫɚɨɞɫɬɪɚɧɟɉɋɋɋÄɋɦɟɞɟɪɟɜɨ³ɄɨɥɚɪɢɫɨɛɡɢɪɨɦɞɚɧɢɫɭɞɨɫɬɭɩɧɢɩɨɞɚɰɢɊɁɋ
ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɧɢɜɨɧɚɫɟʂɚɊɁɋ

ɉɚɪɚɞɚʁɡ

Ʉɭɩɭɫɢɤɟʂ

ɉɚɩɪɢɤɚ

Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ



Ȼɢɧɨɜɚɰ



ȼɨɞɚʃ



ȼɪɚɧɨɜɨ



ȼɪɛɨɜɚɰ



ȼɭɱɚɤ



ȾɨɛɪɢȾɨ



Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ



Ʉɨɥɚɪɢ



Ʉɭɥɢɱ



Ʌɚɧɞɨɥ



Ʌɢɩɟ



Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ



Ʌɭʃɟɜɚɰ



ɆɚɥɚɄɪɫɧɚ



ɆɚɥɨɈɪɚɲʁɟ



Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ



Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ



ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ



Ɋɚɞɢɧɚɰ



Ɋɚʂɚ



ɋɚɪɚɨɪɰɢ



ɋɟɨɧɟ



ɋɤɨɛɚʂ



ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ



ɋɭɜɨɞɨɥ



ɍɞɨɜɢɰɟ



ɒɚɥɢɧɚɰ



Ƚɪɚɞɋɦɟɞɟɪɟɜɨ



ɂɡɜɨɪɉɨɩɢɫɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɧɢɜɨɧɚɫɟʂɚɊɁɋȻɟɨɝɪɚɞ

ɇɚɫɟʂɟɧɚɦɟɫɬɚ
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Ȼɟɥɢɥɭɤ






























Ʉɚɪɮɢɨɥ






























ɒɚɪɝɚɪɟɩɚ

Ƚɪɚɲɚɤɡɚ
ɡɟɥɟɧɨɡɪɧɨ































Ɍɚɛɟɥɚɉɨɜɪɲɢɧɟɩɨʁɟɞɢɧɢɯɜɪɫɬɚɩɨɜɪʄɚɢɛɨɫɬɚɧɚɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɨɧɚɫɟʂɢɦɚɭɯɚ






























Ɉɫɬɚɥɨɫɜɟɠɟ
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Ɍɚɛɟɥɚɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚɜɨʄɚɢɝɪɨɠɻɚ ɬ ɭɊɟɩɭɛɥɢɰɢɋɪɛɢʁɢɢɋɦɟɞɟɪɟɜɭɡɚɩɟɪɢɨɞ
Ƚɨɞɢɧɟ

ȳɚɛɭɤɚ

ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɬ 

ȼɢɧɨɜɚɥɨɡɚ
Ɋɋɪɛɢʁɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɋɋɪɛɢʁɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ





















































































ɉɪɨɫɟɤ




ɂɡɜɨɪɈɩɲɬɢɧɫɤɢɝɨɞɢɲʃɚɰɢɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɨɞɞɨɝɨɞɢɧɟ



Ɍɚɛɟɥɚ   ɉɪɨɢɡɜɨɞʃɚ ɜɨʄɚ ɢ ɝɪɨɠɻɚ ɩɨ ʁɟɞɧɨɦ ɫɬɚɛɥɭɱɨɤɨɬɭɭ ɤɝ ɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ ɋɪɛɢʁɢ ɢ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɭɡɚɩɟɪɢɨɞɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɢɧɨɫ ɤɝɫɬɚɛɥɭɨɞɧɨɫɧɨɱɨɤɨɬɭ 
ȼɢɧɨɜɚɥɨɡɚ
Ɋɋɪɛɢʁɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ
Ɋɋɪɛɢʁɚ
ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ





















































































ɉɪɬɨɫɟɤ




ɂɡɜɨɪɈɩɲɬɢɧɫɤɢɝɨɞɢɲʃɚɰɢɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɨɞɞɨɝɨɞɢɧɟ

Ƚɨɞɢɧɟ

ȳɚɛɭɤɚ

Ƚɨɜɟɞɚ
Ƚɨɜɟɞɚɧɚ
ɯɚ
Ȼɪɨʁ

ɨɛɪɚɞɢɜɟ
ɝɪɥɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ
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ɋɜɢʃɟ

Ɉɜɰɟ
Ʉɨɡɟ
ɀɢɜɢɧɚ
ɍɫɥɨɜɧɚɝɪɥɚɫɬɨɤɟ
ɋɜɢʃɟɧɚ
Ɉɜɰɟɧɚ
ɍɫɥɨɜɧɚ
ɯɚ
Ȼɪɨʁ
Ȼɪɨʁ
Ȼɪɨʁɝɪɥɚ 
ɯɚ

Ȼɪɨʁɝɪɥɚ

 ɝɪɥɚɧɚ
ɨɪɚɧɢɱɧɟ
ɝɪɥɚ
ɝɪɥɚ
ɄɉɁ
ɯɚɄɉɁ
ɩɨɜɪɲɢɧɟ
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ɊȿɉɍȻɅɂɄȺɋɊȻɂȳȺ 
Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɢɪɟɝɢɨɧ

ɉɨɞɭɧɚɜɫɤɚɨɛɥɚɫɬ

ɋɆȿȾȿɊȿȼɈ

Ȼɚɞʂɟɜɢɰɚ

Ȼɢɧɨɜɚɰ

ȼɨɞɚʃ

ȼɪɚɧɨɜɨ

ȼɪɛɨɜɚɰ

ȼɭɱɚɤ

ȾɨɛɪɢȾɨ

Ⱦɪɭɝɨɜɚɰ

Ʉɨɥɚɪɢ

Ʉɭɥɢɱ

Ʌɚɧɞɨɥ

Ʌɢɩɟ

Ʌɭɝɚɜɱɢɧɚ

Ʌɭʃɟɜɚɰ

ɆɚɥɚɄɪɫɧɚ

ɆɚɥɨɈɪɚɲʁɟ

Ɇɢɯɚʁɥɨɜɚɰ

Ɉɫɢɩɚɨɧɢɰɚ

ɉɟɬɪɢʁɟɜɨ

Ɋɚɞɢɧɚɰ

Ɋɚʂɚ

ɋɚɪɚɨɪɰɢ

ɋɟɨɧɟ
3
ɋɤɨɛɚʂ

ɋɦɟɞɟɪɟɜɨ

ɋɭɜɨɞɨɥ
3
ɍɞɨɜɢɰɟ
3
ɒɚɥɢɧɚɰ


Ȼɪɨʁ
ɝɪɥɚ

ɌɚɛɟɥɚɊɟɥɚɰɢʁɟɫɬɨɱɧɢɮɨɧɞ±ɡɟɦʂɢɲɬɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚɋɦɟɞɟɪɟɜɚɩɨɧɚɫɟʂɢɦɚ
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96.
На основу чланa 142. став 3. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2016), члана 32. став
1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД 2015-2018.
ГОДИНЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПРОГАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗА ПЕРИОД 2015-2018. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Програм развоја спорта града Смедерева за период 2015-2018. године и Акциони план
за спровођење програма развоја спорта града Смедерева за
период 2015-2018. године.
Члан 2.
Програм развоја спорта града Смедерева за период
2015-2018. године и Акциони план за спровођење Програма развоја спорта града Смедерева за период 2015-2018.
године чине саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Одлука о доношењу Програма развоја спорта града
Смедерева за период 2015-2018. године и Акционог плана
за спровођење Програма развоја спорта града Смедерева за
период 2015-2018. године ступају на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-3/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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ǋǌǊƿǌƼǈ ǌƼǃƾǊƴƼ ǍǋǊǌǎƼ ƿǌƼǀƼ ǍǈǁǀǁǌǁƾƼ ǃƼ ǋǁǌǄǊǀ 2015-2018. ƿǊǀǄǉǁ ǍƼ ƼǆǒǄǊǉǄǈ ǋǇƼǉǊǈ ǃƼ ƶǁƿǊƾǏ ǋǌǄǈǁǉǏ

1. Ǻǩǵǫ
ǮȇȑȕȔ ȕ ȘȖȕȗșȚ ǷȌȖȚȈȒȏȑȌ ǸȗȈȏʸȌ
2011. ŬŷŭűŶŮ żźūũƐũƒŮŵ ŐũųŷŶũ ŷ źŸŷŹŻż, źŻŮųŴű źż źŮ żźŴŷūű Űũ ŹũŰūŷƐ řŮŸżŪŴűƀųŮ
źŻŹũŻŮŬűƐŮ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ, ũŴű ű ŭũ źŮ ųŹŮűŹũƐż ŉųſűŷŶű ŸŴũŶŷūű Ŷũ Ŷűūŷż ŷŸƁŻűŶũ. ŐũųŷŶ
ŷ źŸŷŹŻż ƐŮ żźūŷƐŮŶ 2011. ŬŷŭűŶŮ, ŷŭ źŻŹũŶŮ ŖũŹŷŭŶŮ źųżŸƁŻűŶŮ řŮŸżŪŴűųŮ ŚŹŪűƐŮ.
ŐũųŷŶŷŵ ŷ źŸŷŹŻż ƐŮ żŹŮƊŮŶũ ŷŪŴũźŻ źŸŷŹŻũ ż źųŴũŭż źũ ŮūŹŷŸźųűŵ źŻũŶŭũŹŭűŵũ ű
ŸŹŷŸűźűŵũ ƀűƐű ƐŮ ŹũŰūŷƐ Ūűŷ űŰżŰŮŻŶŷ ŭűŶũŵűƀũŶ ż ŸŹŷŻŮųŴŷŵ ŸŮŹűŷŭż, żŰ żźũŬŴũƁũūũƒŮ
źũ ŶũſűŷŶũŴŶűŵ ŸŹŷŸűźűŵũ ű ųŷŶźŮŶŰżź źūűž ŹŮŴŮūũŶŻŶűž źżŪƐŮųũŻũ źŸŷŹŻũ ŭũ źŮ ŷŪŴũźŻ
źŸŷŹŻũ żŹŮŭű Ŷũ źűźŻŮŵźųű ſŮŴŷūűŻ ű źūŮŷŪżžūũŻũŶ ŶũƀűŶ.
śũųŷƊŮ, ŐũųŷŶ ŷ źŸŷŹŻż ųŷŶųŹŮŻŶŷ żŹŮƊżƐŮ ŷŪŴũźŻ ŘŗśřŎŊŉ ő őŖśŎřŎŚŉ ŌřŉļŉŖŉ Ŝ
ŗŊŔŉŚśő ŚŘŗřśŉ Ŝ łŎōőŖőşŉŕŉ ŔŗœŉŔŖŎ ŚŉŕŗŜŘřŉŋŎ.
ŗūũƐ ŘŹŷŬŹũŵ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ ŷźŴũƒũ źŮ ŸŷŹŮŭ ŶũūŮŭŮŶŷŬ ű Ŷũ ŐũųŷŶ ŷ źŸŷŹŻż, ųŷƐű ƐŮ
ż ŸŹŷſŮŭżŹű żźūũƐũƒũ ŷŭ źŻŹũŶŮ řŮŸżŪŴűƀųŮ źųżŸƁŻűŶŮ, ŸŹűŴűųŷŵ űŰŹũŭŮ ŷūŷŬ ŘŹŷŬŹũŵũ.

ǸșȗȇșȌȊȏʸȇ ȗȇȎȉȕʸȇ ȘȖȕȗșȇ Ț ǷȌȖȚȈȒȏȝȏ ǸȗȈȏʸȏ
ŋŴũŭũ řŮŸżŪŴűųŮ ŚŹŪűƐŮ ŭŷŶŮŴũ ƐŮ ŚŻŹũŻŮŬűƐż ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ ż řŮŸżŪŴűſű ŚŹŪűƐű Űũ
ŸŮŹűŷŭ 2014-2018. ŬŷŭűŶŮ ű ŉųſűŷŶű ŸŴũŶ Űũ ƒŮŶż ŸŹűŵŮŶż (“ŚŴżůŪŮŶű ŬŴũźŶűų řŮŸżŪŴűųŮ
ŚŹŪűƐŮ”, ŪŹŷƐ 1/2015).
ŋűŰűƐũ ŚŻŹũŻŮŬűƐŮ ƐŮ żŶũŸŹŮƊŮƒŮ ųūũŴűŻŮŻũ ůűūŷŻũ ű ŷŪŷŬũƓűūũƒŮ ŭŹżƁŻūŮŶűž
ŷŭŶŷźũ źŻũŶŷūŶűųũ řŮŸżŪŴűųŮ ŚŹŪűƐŮ ųŹŷŰ ŪũūƑŮƒŮ źŸŷŹŻŷŵ, ųũŷ ŮŴŮŵŮŶŻũ ųŷƐű ƐŮ ŷŭ
źżƁŻűŶźųŷŬ ŰŶũƀũƐũ Űũ ŹũŰūŷƐ ƒűžŷūŮ ŴűƀŶŷźŻű ű ŰŭŹũūŷŬ ŶũƀűŶũ ůűūŷŻũ.
ŕűźűƐũ ŚŻŹũŻŮŬűƐŮ ƐŮ źŻūũŹũƒŮ źűźŻŮŵũ źŸŷŹŻũ ż řŮŸżŪŴűſű ŚŹŪűƐű ż ųŷŵŮ ƓŮ źūũųŷ
űŵũŻű ŸŹũūŷ ŭũ źŮ Ūũūű źŸŷŹŻŷŵ, źũ ſűƑŮŵ ŹũŰūŷƐũ źūŷƐŮ ŴűƀŶŷźŻű, ŷŭŹůũūũƒũ ŭŷŪŹŷŬ
ŰŭŹũūƑũ, ŸŷŪŷƑƁũƒũ ŽűŰűƀųűž źŸŷźŷŪŶŷźŻű, ŪŷƑŮŬ ű źūŹźűźžŷŭŶűƐŮŬ ųŷŹűƁƓŮƒũ źŴŷŪŷŭŶŷŬ
ūŹŮŵŮŶũ, żŶũŸŹŮƊŮƒũ ųūũŴűŻŮŻũ ůűūŷŻũ ű ŸŷźŻűŰũƒũ ūŹžżŶźųűž źŸŷŹŻźųűž ŹŮŰżŴŻũŻũ. łũūŶŮ
ūŴũźŻű źūűž Ŷűūŷũ ż řŮŸżŪŴűſű ŚŹŪűƐű ŸŹŮŭżŰűŵũƐż ŵŮŹŮ ųũųŷ Ūű źŮ:
• ŷŪŮŰŪŮŭűŴŷ ŭũ źūű ŬŹũƊũŶű űŵũƐż ŵŷŬżƓŶŷźŻű ŭũ źŮ ŪũūŮ
źŸŷŹŻŷŵ, ųŹŷŰ ŸŹżůũƒŮ ŷŭŬŷūũŹũƐżƓűž żźŴŷūũ ű ŸŹŷŬŹũŵũ źūűž
ūŹźŻũ ű ŷŪŮŰŪŮƊűūũƒŮ ŷŭŬŷūũŹũƐżƓŮŬ źŻŹżƀŶŷŬ ųũŭŹũ;
• oźűŬżŹũŴű ŻŮŵŮƑű źűźŻŮŵũ źŸŷŹŻũ: źŸŷŹŻ ż ƁųŷŴũŵũ ű źūű
ūűŭŷūű żųƑżƀŮƒũ ŭŮſŮ ż źŸŷŹŻźųŮ ũųŻűūŶŷźŻű;
• ŷŪŮŰŪŮŭűŴŷ ŸŴũŶűŹũƒŮ, űŰŬŹũŭƒũ ű ŹŮųŷŶźŻŹżųſűƐũ
ŸŷŻŹŮŪŶűž źŸŷŹŻźųűž ŷŪƐŮųũŻũ;
• ŸŷŭŹůũŴŷ ű ŸŷŭźŻũųŴŷ ŪũūƑŮƒŮ źŸŷŹŻŷŵ Ŷũ ŶũƐūűƁŮŵ
Ŷűūŷż, żŰ ŸŷźŻűŰũƒŮ ūŹžżŶźųűž źŸŷŹŻźųűž ŹŮŰżŴŻũŻũ Ŷũ
ŶũƐūŮƓűŵ ŵŮƊżŶũŹŷŭŶűŵ źŸŷŹŻźųűŵ ŻũųŵűƀŮƒűŵũ.
Ŝ ſűƑż ŹŮũŴűŰũſűƐŮ ŚŻŹũŻŮŬűƐŮ Ŷũ źūűŵ Ŷűūŷűŵũ, ŸŷŻŹŮŪŶŷ ƐŮ ŭũ ŔŷųũŴŶŮ źũŵŷżŸŹũūŮ
ŭŷŶŮźż ŘŹŷŬŹũŵŮ ŹũŰūŷƐũ ż ŷŭŶŷźż Ŷũ ũŶũŴűŰż źŻũƒũ ű ŴŷųũŴŶŮ ŸŷŻŹŮŪŮ ż ŷūŷƐ ŷŪŴũźŻű, ż
źųŴũŭż źũ řŮŸżŪŴűƀųŷŵ źŹũŻŮŬűƐŷŵ ű ūũůŮƓűŵ ŰũųŷŶźųűŵ ŷųūűŹŷŵ.
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ǷȇȎȒȕȎȏ Ȏȇ ȋȕȔȕȟȌȮȌ ǶȗȕȊȗȇȓȇ ȗȇȎȉȕʸȇ ȘȖȕȗșȇ
ŘŴũŰŮƓű ŷŭ źűźŻŮŵũ Ŷũ ųŷƐŮŵ ƐŮ żŹŮƊŮŶŷ ŶũƁŮ ŭŹżƁŻūŷ, ųŷƐŮ ƐŮ ŶũƐƀŮƁƓŮ ŷųżŸűŹũŶŷ
ŸűŻũƒűŵũ ųŷƐũ źŮ ŷŭŶŷźŮ Ŷũ ŽűŶũŶźűƐźųŮ ű ŮųŷŶŷŵźųŮ ŸŹŷŪŴŮŵŮ, ũųŻűūŶŷ ŪũūƑŮƒŮ źŸŷŹŻŷŵ
ŰũžŻŮūũ żŴũŬũƒŮ ŴűƀŶűž ŽűŶũŶźűƐźųűž źŹŮŭźŻũūũ.Ŝ Żŷŵ źŵűźŴż ŬŹũƊũŶű, ũ ŸŹŮ źūŮŬũ ŹŷŭűŻŮƑű
żūŮų ŸŹūŷ űźŻűƀż ŽűŶũŶźűƐźųű ŸŹŷŪŴŮŵ ŰŪŷŬ ųŷƐŮž źŮ ƒűžŷūũ ŭŮſũ ŶŮ ŪũūŮ źŸŷŹŻŷŵ. śũųŷƊŮ,
űźŻűƀŮ źŮ Żŷ ŭũ ŪũūƑŮƒŮ źŸŷŹŻŷŵ ŰũžŻŮūũ ŽűŶũźűƐźųũ źŹŮŭźŻūũ Űũ ƀŴũŶũŹűŶŮ, ŷŸŹŮŵż ű ŭŹ.
ŜŴŷŬũ ŹŷŭűŻŮƑũ ƐŮ ŶŮźżŵƒűūũ ű ŸŹŮ źūŮŬũ ŶŮŷŸžŷŭũŶũ, ŶŮŰũūűźŶŷ ŷŭ źűźŻŮŵũ źŸŷŹŻũ Űũ
ŭŮſż ű ŵŴũŭŮ. Ś Żűŵ ż ūŮŰű, ŶũŬŴũƁũūũŵŷ żŴŷŬż ŪŮźŸŴũŻŶűž źŮųſűƐũ ű ūũŶŶũźŻũūŶűž źŸŷŹŻźųűž
ũųŻűūŶŷźŻű ż ƁųŷŴũŵũ ųŷƐŮ źż ŰŶũƀũƐŶż żŴŷŬż űŵũŴŮ ż ŸŹŮŻžŷŭŶŷŵ ŸŮŹűŷŭż ż ũųŻűūŶŷŵ
ŪũūƑŮƒż źŸŷŹŻŷŵ ŭŮſŮ ű ŵŴũŭűž, ũ ųŷƐŮ źż ŭũŶũź źŻũūƑŮŶŮ ż ŭŹżŬű ŸŴũŶ ŸŷŸżŴũŹűŰũſűƐŷŵ
źŸŷŹŻźųűž ƁųŷŴũ.
ŐŶũƀũƐŶũ ŸűŻũƒũ źż ųŷŴűųŷ ƐŮ Żũųūűž źŮųſűƐũ ŭŷźŻżŸŶŷ, ŭũ Ŵű źż ŸŷŸżŴũŹŶŮ, ŷŭ ųŷƐűž
Űũūűźű ųŹŮűŹũƒŮ ŵŮŹũ ųũŷ ŷŭŬŷūŷŹũ Ŷũ ŷūŮ ŻŹŮŶżŻŶŮ ŸŹŷŪŴŮŵŮ. őźŻűƀŮ źŮ ŭũ ŪũūƑŮƒŮ
źŸŷŹŻŷŵ ż ŭŮŻűƒźŻūż ƐŮźŻŮ ŷźŶŷūŶű ŸŹŮŭżźŴŷū Űũ ŹũŰūŷƐ ŰŭŹũūűž ůűūŷŻŶűž Ŷũūűųũ,
ŸŹŮūŮŶſűƐż ŰŭŹũūźŻūŮŶŷ ŹűŰűƀŶűž ŸŷŶũƁũƒũ ű ŹũŰūŷƐ ŵŮŶŻũŴŶŷŬ ŰŭŹũūƑũ ųŷŭ ŵŴũŭűž.
řŮųŹŮũſűƐũ ű źŸŷŹŻźųŮ ũųŻűūŶŷźŻű źż ūŮŷŵũ ūũůŶŮ Űũ ƁűŹŮ źŻũŶŷūŶűƁŻūŷ. ŜŴŷŬũ
ŹŮųŹŮũſűƐŮ ű źŸŷŹŻźųŮ ũųŻűūŶŷźŻű ƐŮ ūũůŶũ ƐŮŹ żŻűƀŮ Ŷũ ŷŸƁŻŮ ŰŭŹũūƑŮ ű ŸŹŮŵũ ŵŮŭűſűŶźųűŵ
źũŰŶũƒűŵũ źŵũƒżƐż ŵŷŬżƓŶŷźŻ ŹűŰűųũ ŷŭ ŶũźŻũŶųũ žŹŷŶűƀŶűž ŪŷŴŮźŻű żŰŹŷųŷūũŶűž
ŸũźűūŶűŵ ŶũƀűŶŷŵ ůűūŷŻũ, ŻŮ źŮ żŶũŸŹŮƊŮƒŮ ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻũ Űũ źūŮ ŵŷůŮ ŸŷźŵũŻŹũŻű ųũŷ
ŸŹűŷŹűŻŮŻŶũ ũųŻűūŶŷźŻ ųŷƐŷŵ źŮ ŭŷŸŹűŶŷźű ŰŭŹũūűƐŮŵ ű ũųŻűūŶűƐŮŵ źŻũŶŷūŶűƁŻūż.
śũųŷƊŮ, źűźŻŮŵ ŸŹŷŽŮźűŷŶũŴŶŷŬ źŸŷŹŻũ (ūŹžżŶźųű ű ųūũŴűŻŮŻŶű) ŰũžŻŮūũ ŷŰŪűƑũŶ ű
ŷŹŬũŶűŰŷūũŶ ŸŹűźŻżŸ ż źũŵŷŵ żŸŹũūƑũƒż ű ŽűŶũŶźűŹũƒż, ųũųŷ Ūű źŮ ŸŷźŻűŬŴű ŷŰŪűƑŶű ű
ūŹžżŶźųű ŹŮŰżŴŻũŻű. ŋŹžżŶźųű ŹŮŰżŴŻũŻű ŶŮ Ūű źŵŮŴű ŪűŻű źũŵŷ źŻūũŹ ŴűƀŶŷŬ ŮŶŻżŰűƐũŰŵũ,
ūŮƓ ŹŮŰżŴŻũŻ żŹŮƊŮŶŷŬ źűźŻŮŵũ ųŷƐű ŸŷŭŹũŰżŵŮūũ źŻūũŹũƒŮ ũŭŮųūũŻŶűž żźŴŷūũ (źŻŹżƀŶŮ ű
ŵŷŻűūűźũŶŮ ŻŹŮŶŮŹŮ, ŵũŻŮŹűƐũŴŶŷ-ŻŮžŶűƀųŮ żźŴŷūŮ Űũ Źũŭ, ųūũŴűŻŮŻŶż űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹż Űũ
ŻũųŵűƀŮƒũ, ŸŷŭŹƁųũ ƐũūŶŷźŻű ű ŭŹżƁŻūũ).
ŐũžūũƑżƐżƓű űŰżŰŮŻŶŷ ŸŷūŷƑŶŷŵ ŬŮŷŬŹũŽźųŷŵ ŸŷŴŷůũƐż, źŻūũŹũƒŮŵ żźŴŷūũ Űũ
ŷŭŹůũūũƒŮ źŸŷŹŻźųűž ŻũųŵűƀŮƒũ ű ŵũŶűŽŮźŻũſűƐũ ŮūŹŷŸźųŷŬ ŹũŶŬũ Űũ źŮŶűŷŹŮ, ŷźŻūũŹűŴũ
Ūű źŮ ŭűŹŮųŻŶũ ŽűŶũŶźűƐźųũ ŭŷŪűŻ, ŻŮ Ūű źŮ źŹŮŭźŻūũ ŷźŻūũŹŮŶũ ųŹŷŰ ŷūũųūż ŭŷŪűŻ ŵŷŬŴũ
ŸŷźŵũŻŹũŻű ųũŷ ŷźŶŷūũ Űũ żŶũŸŹŮƊŮƒŮ ű ŹũŰūŷƐ ŭŷźŻżŸŶŷźŻű źŸŷŹŻũ Űũ źūŮ, ű ŻűŵŮ Ūű ųŹżŬ
źűźŻŮŵũ ŵŷŬũŷ ŪűŻű ŷŭŹůűū ű ŰũŷųŹżůŮŶ.
ŔŷųũŴŶũ źũŵŷżŸŹũūũ źūŷƐűŵ źŹŮŭźŻūűŵũ Űũ źżŽűŶũŶźűŹũƒŮ ũųŻűūŶűž ųŴżŪŷūũ ű
ŭŷŻũſűƐũŵũ, ŷŭŹůũūũƒŮŵ űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹŮ, űŵũ ūũůŶż żŴŷŬż, ŻŮ ƐŮ źŻŷŬũ Űũ ſŮŴŷųżŸŶű ŹũŰūŷƐ
źŸŷŹŻũ Űũ źūŮ, ƁųŷŴźųŷŬ źŸŷŹŻũ ű ųūũŴűŻŮŻŶŷŬ ű ūŹžżŶźųŷŬ źŸŷŹŻũ ŶŮŷŸžŷŭŶŷ ŸŷźŻũūűŻű
ŭũƑŮ źŻŹũŻŮƁųŮ ŸŹũūſŮ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ ż ŬŹũŭż ŚŵŮŭŮŹŮūż ű ųŹŮűŹũŻű ųŷŶųŹŮŻŶŮ ŵŮŹŮ Űũ
ŸŷŪŷƑƁũƒŮ ſŮŴŷųżŸŶŷŬ źűźŻŮŵũ.
őŵũƐżƓű ż ūűŭż ŶũūŮŭŮŶŷ, ŷźŻūũŹƒŮ ūűŰűƐŮ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ ż ŬŹũŭż ŚŵŮŭŮŹŮūż
ŸŷŭŹũŰżŵŮūũ źŴŮŭŮƓŮ űźžŷŭŮ:
• ŘŹŷŬŹũŵ ƁųŷŴźųŷŬ źŸŷŹŻũ ƐŮ żŶũŸŹŮƊŮŶ ű ŹũŰūűƐŮŶ
• ŚŸŷŹŻ ƐŮ ŭŷźŻżŸũŶ źūűŵũ
• ŘŹŷŽŮźűŷŶũŴŶű źŸŷŹŻűźŻű ű ųŴżŪŷūű ŸŷźŻűůż ųūũŴűŻŮŻŶŮ ű
ūŹžżŶźųŮ ŹŮŰżŴŻũŻŮ
• ŘŷźŻŷƐŮ ŷŪŮŰŪŮƊŮŶű żźŴŷūű ż źųŴũŭż źũ ŮūŹŷŸźųűŵ źŻũŶŭũŹŭűŵũ
Űũ ŷŭŹůũūũƒŮ ŶũſűŷŶũŴŶűž ű űŶŻŮŹŶũſűŷŶũŴŶűž
ŻũųŵűƀŮƒũ Űũ źŮŶűŷŹŮ

ŚśřŉśŎšœŉ ŋőŐőłŉ řŉŐŋŗłŉ ŚŘŗřśŉ:
ŌŹũŭ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ƐŮ ŸŹűŰŶũŻű źŸŷŹŻźųŷ ŹŮųŹŮũŻűūŶű ſŮŶŻũŹ
ż ŹŮŬűŷŶż źũ ŹũŰūűƐŮŶŷŵ źŸŷŹŻźųŷŵ űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹŷŵ, ű
ŸŹŷŬŹũŵűŵũ ż ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻźųŷŬ ŻżŹűŰŵũ
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ǋǌǊƿǌƼǈ ǌƼǃƾǊƴƼ ǍǋǊǌǎƼ ƿǌƼǀƼ ǍǈǁǀǁǌǁƾƼ ǃƼ ǋǁǌǄǊǀ 2015-2018. ƿǊǀǄǉǁ ǍƼ ƼǆǒǄǊǉǄǈ ǋǇƼǉǊǈ ǃƼ ƶǁƿǊƾǏ ǋǌǄǈǁǉǏ

2. ǵǶǯǸ ǻǧǱǹǯǾǱǵǪ ǸǹǧǢǧ
2.1. ǯǸǹǵǷǯʶǸǱǯ ǯ ǫǬǳǵǪǷǧǻǸǱǯ Ƕǵǫǧǽǯ
ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ƐŮ ŬŹũŭ ż ŘŷŭżŶũūźųŷŵ
ŷųŹżŬż. ŖũŴũŰű źŮ Ŷũ ŷŪũŴũŵũ ōżŶũūũ ż
źŮūŮŹŷűźŻŷƀŶŷŵ ŭŮŴż ŚŹŪűƐŮ.
ŚŵŮŭŮŹŮūŷ źŮ ŶũŴũŰű Ŷũ 40° 40’
źŮūŮŹŶũ ŬŮŷŬŹũŽźųŮ ƁűŹűŶŮ ű 20° 56’
űźŻŷƀŶŮ ŬŮŷŬŹũŽźųŮ ŭżůűŶŮ. ŖũŴũŰű źŮ ż
źŮūŮŹŷűźŻŷƀŶŷŵ ŭŮŴż řŮŸżŪŴűųŮ ŚŹŪűƐŮ, Ŷũ
ŭŹżŬŷƐ Ÿŷ ūŮŴűƀűŶű ŮūŹŷŸźųŷƐ ŹŮſű ōżŶũūż.
ŗŭ ŸŹŮźŻŷŶűſŮ ŊŮŷŬŹũŭũ żŭũƑŮŶ ƐŮ źūŮŬũ
46 km.
ŘŹūű ŸŷŵŮŶ ŚŵŮŭŮŹŮūũ ŶũűŴũŰűŵŷ
ŬŷŭűŶŮ 1019. ż ŸŷūŮƑű ūűŰũŶŻűƐźųŷŬ ſũŹũ
ŋũźűŴűƐũ II ųũŭũ ƐŮ ŷūŭŮ żźŸŷźŻũūƑŮŶũ ƐŮŭŶũ
ŷŭ ŮŸűźųŷŸűƐũ ŶŷūŷźŻūŷŹŮŶŮ ŗžŹűŭźųŮ
ũŹžűŮŸűźųŷŸűƐŮ. ŚŴŮŭŮƓű ŸűźũŶű ŸŷŵŮŶ
ŷ ŚŵŮŭŮŹŮūż ŶũŴũŰű źŮ ű ż ŸŷūŮƑű ųŶŮŰũ
ŔũŰũŹũ űŰ 1381. ŬŷŭűŶŮ, ż ųŷƐŷƐ źŮ źŸŷŵűƒŮ
ŵũŶũźŻűŹ řũūũŶűſũ ű źŮŴũ ű űŵũƒũ ųŷƐũ
ŸŷųŴũƒũ „ż ŚŵŮŭŮŹŮūż ƑżŭűŶű ŊŷŬŷźũūż ź ŷŸƓűŶŷŵ ű ź ŪũƁŻűŶŷŵ“. ŖũźŮƑŮ ŭŷŪűƐũ Ŷũ ŰŶũƀũƐż
ŻŮų ż XIV ūŮųż źũ ŸŷūŴũƀŮƒŮŵ źŹŸźųŮ ŭŹůũūŮ Ŷũ źŮūŮŹ ŸŹŮŭ ŻżŹźųűŵ ŶũŴŮŻűŵũ. 1427, ŶũųŷŶ
źŵŹŻű źūŷŬ ŸŹŮŻžŷŭŶűųũ ŚŻŮŽũŶũ, ŭŮźŸŷŻ ļżŹũƊ ŊŹũŶųŷūűƓ ƐŮ Ÿŷ ŸŹŮŻžŷŭŶŷ żŻūŹƊŮŶŷŵ
ŭŷŬŷūŷŹż ŵŷŹũŷ ŭũ żŬũŹźųŷŵ ųŹũƑż ūŹũŻű ŊŮŷŬŹũŭ. œũŷ ŬŹũŭ źũ ŻŹũŭűſűƐŷŵ ŸŹŮźŻŷŶűſŮ
ŚŵŮŭŮŹŮūŷ źŮ űŰŭūŷƐűŴŷ ŷŭŵũž Ÿŷ űŰŬŹũŭƒű ŚŵŮŭŮŹŮūźųŮ ŻūŹƊũūŮ 1430. ŬŷŭűŶŮ. ŚūŮ ŭŷ
1459. ŬŷŭűŶŮ ŬŹũŭ ƐŮ Ūűŷ źŮŭűƁŻŮ ōŮźŸŷŻŷūűŶŮ Ŷũ ƀŮŴż źũ ŭŮźŸŷŻŷŵ ļżŹƊŮŵ ŊŹũŶųŷūűƓŮŵ.
ŖũųŷŶ ŻŷŬũ ŬŹũŭ ŸŷŻŸũŭũ Ÿŷŭ ūŴũźŻ śżŹũųũ. őũųŷ ƐŮ ŹũŰŷŹŮŶ ż źżųŷŪż 1459, śżŹſű żūűƊũƐż
ƒŮŬŷū űŰżŰŮŻŶŷ ŸŷūŷƑũŶ ŸŷŴŷůũƐ Ŷũ ōżŶũūż ű ŭŷŬŹũƊżƐż żŻūŹƊŮƒŮ źũŭũ Űũ źūŷƐŮ ŸŷŻŹŮŪŮ.
śŷųŷŵ ŭżŬŷŬ ŸŮŹűŷŭũ Ūűŷ ƐŮ źŮŭűƁŻŮ ŚŵŮŭŮŹŮūźųŷŬ źũŶƖũųũ, źūŮ ŭŷ ŭŷŴũźųũ ŉżźŻŹűƐũŶũſũ
1718. 1739. ŬŹũŭ ƐŮ ŷŸŮŻ Ÿŷŭ śżŹſűŵũ. ŕŮƊżŻűŵ ŹũŰūŷƐ ŬŹũŭũ Űũ ūŹŮŵŮ ŉżźŻŹŷżŬũŹũ ŶũźŻũūƑŮŶ
ƐŮ ŷŻūũŹũƒŮŵ ŸŹūŮ ŷźŶŷūŶŮ ƁųŷŴŮ 1806. ŬŷŭűŶŮ, Űũ ūŹŮŵŮ ŘŹūŷŬ źŹŸźųŷŬ żźŻũŶųũ. Ŝ Żŷ
ūŹŮŵŮ ż ŬŹũŭż ƐŮ ŷźŶŷūũŶ ŘŹũūűŻŮƑźŻūżƐżƁƀű źŷūƐŮŻ, Ŷũ ƀŮŴż źũ ōŷźűŻŮƐŮŵ ŗŪŹũŭŷūűƓŮŵ ű
ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ƐŮ ŸŷŶŷūŷ ŸŷźŻũŴŷ ŸŹŮźŻŷŶűſũ.
œũŹũƊŷŹƊŮū ŭżŭ ƐŮ źŸŷŵŮŶűų
ŸŹűŹŷŭŮ - ŪŷŻũŶűƀųŷŬ ųũŹũųŻŮŹũ ũŴű ű
ŰŶũŵŮŶűŻŷ ŵŮźŻŷ űŰ űźŻŷŹűƐŮ ŚŵŮŭŮŹŮūũ.
Řŷŭ ŷūűŵ źŻũŪŴŷŵ ƐŮ 8. ŶŷūŮŵŪŹũ 1805.
ŬŷŭűŶŮ ūŷůŭ œũŹũƊŷŹƊŮ, ūŷƊũ ŘŹūŷŬ źŹŸźųŷŬ
żźŻũŶųũ, ż ŸŹűźżźŻūż źŹŸźųűž źŻũŹŮƁűŶũ ű
żźŻũŶűųũ ŸŹűŵűŷ ųƑżƀŮūŮ ŚŵŮŭŮŹŮūźųŮ
ŻūŹƊũūŮ ŷŭ ŻżŹźųŷŬ ŰũŸŷūŮŭŶűųũ ŬŹũŭũ,
ŭűŰŭũŹũ ŕżžũŹŮŵũ ŌżƁŮ. ŘŹŮŭũƐũ ųƑżƀŮūũ
ƐŮ űŰūŹƁŮŶũ Ŷũ źūŮƀũŶ ŶũƀűŶ, ƐŮŹ źż śżŹſű
ŷźŻũūűŴű ŚŹŪűŵũ ŵŶŷŬŷ ŻŷŸŷūũ ű ŵżŶűſűƐŮ,
ũ œũŹũƊŷŹƊŮ űŵ ƐŮ ŭŷŰūŷŴűŷ ŭũ űŰũƊż űŰ
ŚŵŮŭŮŹŮūũ źũ ūŷƐŶűŵ ƀũźŻűŵũ ű źűŻŶűŵ
ŷŹżůƐŮŵ ű ŭũ ŴũƊũŵũ ŷŭż ŶűŰ ōżŶũū ż ŋűŭűŶ,
ż ŊżŬũŹźųż.
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Řŷŭ ŶŮŵũƀųŷŵ ŷųżŸũſűƐŷŵ, 5. ƐżŶũ 1941 ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ƐŮ ŭŷůűūŮŴŷ ųũŻũźŻŹŷŽũŴŶż
ŮųźŸŴŷŰűƐż. ŎųźŸŴŷŰűƐż ƐŮ űŰũŰūũŴũ ŵżŶűſűƐũ ųŷƐż źż ŷųżŸũŻŷŹű ŸŹŮūŷŰűŴű ůŮƑŮŰŶűſŷŵ ű
źųŴũŭűƁŻűŴű ż ŻūŹƊũūű. śŷŵ ŸŹűŴűųŷŵ ŸŷŬűŶżŴŷ ƐŮ ŸŹŮųŷ 3.000 Ƒżŭű, ũ ſŮŷ ŬŹũŭ ƐŮ Ūűŷ
ŸŷŹżƁŮŶ ű ŭŮŴŷŵ ŰũŻŹŸũŶ ŰŮŵƑŷŵ.
Śũ ŸŷƀŮŻųũ 20. ūŮųũ ŬŹũŭ ƐŮ ŪŹŷƐũŷ 7.000 źŻũŶŷūŶűųũ, ũ ŭũŶũź źŮ żŪŹũƐũ ż ŭŮźŮŻ ŶũƐūŮƓűž
ŬŹũŭŷūũ ż ŰŮŵƑű źũ 108.209 źŻũŶŷūŶűųũ ŸŹŮŵũ ŸŷŸűźż űŰ 2011. ŬŷŭűŶŮ .
œŹŷŰ űźŻŷŹűƐż ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ, Űũ źŸŷŹŻ źŮ ūŮŰżƐż Űũ ŴűƀŶŷźŻű űŰ ŚŵŮŭŮŹŮūũ ųũŷ
Ŷũ ŸŹűŵŮŹ żƀŮźŶűſű ŗŴűŵŸűƐźųűž űŬũŹũ (ŕűŴŷŹũŭ ŉŹźŮŶűƐŮūűƓ (1906—1987)- ŽżŭŪũŴ,
œŹũƑŮūűŶũ łżŬŷźŴũūűƐũ, Ŕŗő ŉŵźŻŮŹŭũŵ 1928.; ŚūŮŻŷŵűŹ ŊŮŴűƓ (1942)- Ūŷųź, Śŝřł, Ŕŗő
ŕűŶžŮŶ 1972.; ŃżŪűƁũ ŚűŵűƓ (1963) — Ūŷųź, Śŝřł, Ŕŗő Ŕŷź ŉŶƊŮŴŮź 1984. ű Ŕŗő ŚŮżŴ
1988.; ŌŷŹũŶ ŖŮŭŮƑųŷūűƓ (1983) — ūŮźŴũƒŮ, ŚŹŪűƐũ ű şŹŶũ ŌŷŹũ, Ŕŗő ŉŻűŶũ 2004.)
ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ƐŮ ŬŹũŭ ż ŘŷŭżŶũūźųŷŵ ŷųŹżŬż. ŖũŴũŰű źŮ Ŷũ ŷŪũŴũŵũ ōżŶũūũ ż
źŮūŮŹŷűźŻŷƀŶŷŵ ŭŮŴż ŚŹŪűƐŮ.
ŘŷŴũŰŮƓű ŷŭ ŚŻũŻżŻũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ (“ŚŴżůŪŮŶű ŴűźŻ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ”, ŪŹŷƐ
2/2015- ŸŹŮƀűƁƓŮŶ ŻŮųźŻ) ŖũźŮƑŮŶŷ ŵŮźŻŷ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ƐŮ ŬŹũŭźųŷŬ ųũŹũųŻŮŹũ. ŌŹũŭ ƀűŶŮ
ŶũźŮƑŮŶũ ŵŮźŻũ, ű Żŷ: ŊũŭƑŮūűſũ, ŊűŶŷūũſ, ŋŷŭũƒ, ŋŹũŶŷūŷ, ŋŹŪŷūũſ, ŋżƀũų, ōŷŪŹű ōŷ,
ōŹżŬŷūũſ, œŷŴũŹű, ŔũŶŭŷŴ, ŔűŸŮ, ŔżŬũūƀűŶũ, ŔżƒŮūũſ, ŕũŴũ œŹźŶũ, ŕũŴŷ ŗŹũƁƐŮ, ŕűžũƐŴŷūũſ,
ŗźűŸũŷŶűſũ, ŘŮŻŹűƐŮūŷ, řũŭűŶũſ, řũƑũ, ŚũŹũŷŹſű, ŚŮŷŶŮ, ŚųŷŪũƑ, ŚŵŮŭŮŹŮūŷ, ŚżūŷŭŷŴ,
ŜŭŷūűſŮ, šũŴűŶũſ ű œżŴűƀ.
ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ƐŮ ŭũŶũź źũūŹŮŵŮŶũ, żŹŪũŶũ ŰũƐŮŭŶűſũ ŬŹũƊũŶũ ű ŬŹũƊũŶųű źũ ŹũŰūűƐŮŶŷŵ
ŵŹŮůŷŵ ųżŴŻżŹŶűž, ŷŪŹũŰŷūŶűž, ŰŭŹũūźŻūŮŶűž ű źŷſűƐũŴŶűž żźŻũŶŷūũ.
ŌŹũŭ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ:
(Řŷŭũſű ŭŷŪűƐŮŶű ŷŭ řŮŸżŪŴűƀųŷŬ Űũūŷŭũ Űũ źŻũŻűźŻűųż, ŗŭŮƑŮƒŮ ż ŚŵŮŭŮŹŮūż):

ŜųżŸũŶ ŪŹŷƐ źŻũŶŷūŶűųũ Ÿŷ ŸŷŸűźż 2011

108.209

řũŭŶŷ źŸŷźŷŪŶŷ źŻũŶŷūŶűƁŻūŷ (15-65 Ŭŷŭ.)

74.826

ŊŹŷƐ ŭŷŵũƓűŶźŻũūũŸŷ ŸŷŸűźż űŰ 2011. ŬŷŭűŶŮ

34.909

ŘŹŷźŮƀũŶ ŪŹŷƐ ƀŴũŶŷūũ Ÿŷ ŭŷŵũƓűŶźŻūż Ÿŷ ŸŷŸűźż űŰ 2011. ŬŷŭűŶŮ

3,09

ŊŹŷƐ źŻũŶŷūŶűųũ ż ŷŸƁŻűŶű/ŬŹũŭż ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
ż ŸŮŹűŷŭż 1948- 2011. ŬŷŭűŶŮ:
ŌŷŭűŶũ

1948. 1953. 1961. 1971. 1981.

ŊŹŷƐ źŻũŶŷūŶűųũ

59.545 66.132 77.682 90.650 107.366 110.768 109.809 117.1341 108.209

1991.

2002.

2006.

2011.

őŰūŷŹ: https://sr.wikipedia.org/sr/ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ, ŐũƐŮŭŶŷ źũ űŶŻŮŹŶŷ ŹũźŮƑŮŶűŵ źŻũŶŷūŶűƁŻūŷŵ źũ œŷźŷūũ ű
ŕŮŻŷžűƐŮ

ŊŹŷƐ źŻũŶŷūŶűųũ ż ŚŵŮŭŮŹŮūż ű ŸŹűŬŹũŭźųűŵ ŶũźŮƑűŵũ
ż ŸŮŹűŷŭż 1948—2011. ŬŷŭűŶŮ
ŌŷŭűŶũ

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002.

2006.

2011.

ŊŹŷƐ źŻũŶŷūŶűųũ 24.761 29.663 39.793 54.257 69.814 76.984 77.808 83.7681 77.808
őŰūŷŹ: https://sr.wikipedia.org/sr/ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ1 ŐũƐŮŭŶŷ źũ űŶŻŮŹŶŷ ŹũźŮƑŮŶűŵ źŻũŶŷūŶűƁŻūŷŵ źũ œŷźŷūũ ű
ŕŮŻŷžűƐŮ
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ŘŹŮŵũ ŸŷŸűźż űŰ 2011. ŬŷŭűŶŮ, ŸŹűŵŮƓżƐŮ źŮ Ÿũŭ źŻũŶŷūŶűųũ Ŷũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ
ŚŵŮŭŮŹŮūũ ż ŷŭŶŷźż Ŷũ ŸŷŸűź űŰ 2002. ŬŷŭűŶŮ.
ŜųżŸũŶ ŪŹŷƐ ŸŹŮŵũ ŶũƐŶŷūűƐűŵ Ÿŷŭũſűŵũ ƐŮ: 108.209 źŻũŶŷūŶűųũ.
Ŗũ ŷźŶŷūż ũŶũŴűŰŮ ųŹŮŻũƒũ żųżŸŶŷŬ ŪŹŷƐũ źŻũŶŷūŶűųũ, ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ƐŮ ŭŷ 1991.
ŬŷŭűŶŮ ŪŮŴŮůűŴũ ųŷŶźŻũŶŻũŶ ŸŷŹũźŻ ŪŹŷƐũ źŻũŶŷūŶűųũ, ŭŷų ƐŮ ż ŸŮŹűŷŭż ŷŭ 1991. ŭŷ 2011.
ŬŷŭűŶŮ ŮūűŭŮŶŻŶũ ŷŪŹŶżŻũ ŻŮŶŭŮŶſűƐũ, ŷŭŶŷźŶŷ ŭŷŴũŰű ŭŷ źŵũƒűūũƒũ żųżŸŶŷŬ ŪŹŷƐũ
źŻũŶŷūŶűƁŻūũ.
ŘŹűŵŮŻŶũ źż ŵűŬŹũŻŷŹŶũ ųŹŮŻũƒũ źŻũŶŷūŶűƁŻūũ űŰ źŮŴũ ż ŬŹũŭ, ũ
ŶũŹŷƀűŻŷ ƐŮ űŰŹũůŮŶŷ źŵũƒűūũƒŮ żųżŸŶŷŬ ŪŹŷƐũ źŻũŶŷūŶűųũ ż ŵũƒűŵ ŶũźŮƑűŵũ.
ŉŶũŴűŰűŹũƐżƓű ųŹŮŻũƒŮ żųżŸŶŷŬ ŪŹŷƐũ źŻũŶŷūŶűƁŻūũ ŷŸƁŻűŶŮ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ŭŷ 1991.
ŮūűŭŮŶŻűŹũŶũ ƐŮ ŻŮŶŭŮŶſűƐũ ŹũźŻũ, ũ ŷŭ 1991. ŭŷ ŸŷŸűźũ 2011. Żũ ŻŮŶŭŮŶſűƐũ ƐŮ ŷŪŹŶżŻũ.
śũųŷƊŮ, ż ŸŹŮŻžŷŭŶŮ ŭūŮ ŭŮſŮŶűƐŮ Ŷũ żųżŸũŶ ŪŹŷƐ źŻũŶŷūŶűųũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ, żŻűƀŮ ű
ŶũźŮƑũūũƒŮ űŶŻŮŹŶŷŬ ŹũźŮƑŮŶŷŬ źŻũŶŷūŶűƁŻūũ źũ œŷźŷūũ ű ŕŮŻŷžűƐŮ, ųũŷ ű űŰŪŮŬŴűž Ŵűſũ
źũ ŸŹŷźŻŷŹũ ŪűūƁŮ łżŬŷźŴũūűƐŮ.
(Řŷŭũſű ŭŷŪűƐŮŶű ŷŭ řŮŸżŪŴűƀųŷŬ Űũūŷŭũ Űũ źŻũŻűźŻűųż, ŗŭŮƑŮƒŮ ż ŚŵŮŭŮŹŮūż)

ŘŷŸűź 2002. ŘŷŸűź 2011.
ŜųżŸũŶ ŪŹŷƐ źŻũŶŷūŶűųũ Ŷũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű
ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ ż ŬŹũŭźųŷŵ ŶũźŮƑż

62.805

64.175

ŜųżŸũŶ ŪŹŷƐ źŻũŶŷūŶűųũ Ŷũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű
ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ ż źŮŷźųŷŵ ŶũźŮƑż

47.004

44.034

ŘŹŮŵũ Ÿŷŭũſűŵũ űŰ 2002. ű 2011. ŬŷŭűŶŮ, źŵũƒŮƒŮ ŪŹŷƐũ źŻũŶŷūŶűųũ ƐŮ űŰŹũůŮŶűƐŮ
ż źŮŷźųűŵ ŶũźŮƑűŵũ, ŶŮŬŷ ż ŬŹũŭźųűŵ ŶũźŮƑűŵũ.
śũųŷƊŮ, żŻūŹƊŮŶű źż ŶŮŸŷūŷƑŶũ ŭŮŵŷŬŹũŽźųũ ųŹŮŻũƒũ ű źũ ũźŸŮųŻũ źŻũŹŷźŶŮ
źŻŹżųŻżŹŮ:
(Řŷŭũſű ŭŷŪűƐŮŶű ŷŭ řŮŸżŪŴűƀųŷŬ Űũūŷŭũ Űũ źŻũŻűźŻűųż, ŗŭŮƑŮƒŮ ż ŚŵŮŭŮŹŮūż, Ÿŷŭũſű űŰūŮŭŮŶű)
2.2. őŖŚśőśŜşőŗŖŉŔŖő ŕŎŖŉŖőŐŕő ő ŗŘšśő Řŗōŉşő ŗ ŚŘŗřśŜ
Ŝ ŚŕŎōŎřŎŋŜ
ŘŷŸűź 2002.
ŘŷŸűź 2011.

ŜƀŮƁƓŮ ŸŷŸżŴũſűƐŮ ŭŷ 15. ŬŷŭűŶũ źŻũŹŷźŻű ż
żųżŸŶŷŵ ŪŹŷƐż źŻũŶŷūŶűųũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ

17,35%

15,82%

ŜƀŮƁƓŮ ŸŷŸżŴũſűƐŮ ŸŹŮųŷ 65 ŬŷŭűŶũ źŻũŹŷźŻű ż
żųżŸŶŷŵ ŪŹŷƐż źŻũŶŷūŶűųũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ

14,35%

14,87%
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2.2. ǯǴǸǹǯǹǺǽǯǵǴǧǲǴǯ ǳǬǴǧǴǯǮǳǯ ǯ
ǵǶǿǹǯ Ƕǵǫǧǽǯ ǵ ǸǶǵǷǹǺ Ǻ ǸǳǬǫǬǷǬǩǺ
őŶźŻűŻżſűŷŶũŴŶű ŵŮžũŶűŰŵű ųŷƐű ŸŷźŻŷƐŮ ż ŬŹũŭż ŚŵŮŭŮŹŮūż, ũ ŰũŭżůŮŶű Űũ ŷŪŴũźŻ
źŸŷŹŻũ źż ŸŹŮ źūŮŬũ ŚųżŸƁŻűŶũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ, ŌŹũŭźųŷ ūŮƓŮ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ, œŷŵűźűƐũ
Űũ ŽűŶũŶźűŹũƒŮ ŸŷŻŹŮŪũ ż ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻũ Ŷũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ, łũūŶŷ ŸŹŮŭżŰŮƓŮ
“ŚŸŷŹŻźųű ſŮŶŻũŹ” ŚŵŮŭŮŹŮūŷ, “ŚŸŷŹŻźųũ žũŴũ” ŭ.ŷ.ŷ.ŷ., ŚŸŷŹŻźųű źũūŮŰ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ, ŚũūŮŰũ
Űũ ƁųŷŴźųũ źŸŷŹŻźųũ ŻũųŵűƀŮƒũ ű ŷŴűŵŸűƐźųŷ ūũźŸűŻũƒŮ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ (Ŝ ŭũƑŮŵ ŻŮųźŻż: ŚũūŮŰ
Űũ ƁųŷŴźųű źŸŷŹŻ), ŌŹũŭźųű ŽżŭŪũŴźųű źũūŮŰ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ, œũŶſŮŴũŹűƐũ Űũ ŵŴũŭŮ, ƁųŷŴźųŮ ű
ŸŹŮŭƁųŷŴźųŮ żźŻũŶŷūŮ ű ŭŹżŬŮ ŷŹŬũŶűŰũſűƐŮ.
ŖũūŮŭŮŶű űŶźŻűŻżſűŷŶũŴŶű ŵŮžũŶűŰŵű, űŰŵŮƊż ŷźŻũŴŷŬ űŵũƐż ŰũŭũŻũų ŭũ űŶűſűŹũƐż
ű żƀŮźŻūżƐż ż űŰŹũŭű ŴŷųũŴŶűűž źŻŹũŻŮƁųűž ŭŷųżŵŮŶũŻũ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ, ŭũ űŶűſűŹũƐż ű
żƀŮźŻūżƐż ż Ÿűźũƒż ŴŷųũŴŶűž ũųſűŷŶűž ŸŴũŶŷūũ ű ŭũ ŸŹũŻŮ ƒűžŷūŷ ŷźŻūũŹűūũƒŮ.
ŚųżŸƁŻűŶũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ ŭŷŶŷźű ŗŭŴżųż ųŷƐŷŵ źŮ żŹŮƊżƐŮ źŮ ŶũƀűŶ ŷŪŮŰŪŮƊűūũƒũ
źŹŮŭźŻũūũ, ŶũŵŮŶũ źŹŮŭźŻũūũ ű
żźŴŷūű ųŷŹűƁƓŮƒũ źŹŮŭźŻũūũ Űũ
ŽűŶũŶźűŹũƒŮ ŸŷŻŹŮŪũ ż ŷŪŴũźŻű
źŸŷŹŻũ Ŷũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ
ŚŵŮŭŮŹŮūũ.
ŌŹũŭźųŷ
ūŮƓŮ
ŬŹũŭũ
ŚŵŮŭŮŹŮūũ Ŷũ ŸŹŮŭŴŷŬ œŷŵűźűƐŮ
Űũ ŽűŶũŶźűŹũƒŮ ŸŷŻŹŮŪũ ż
ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻũ Ŷũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű
ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ ŭŷŶŷźű ŗŭŴżųż
ŷ űŰŪŷŹż ŸŹŷŬŹũŵũ ż ŷŪŴũźŻű
źŸŷŹŻũ ųŷƐű ƓŮ źŮ ŽűŶũŶźűŹũŻű
űŰ ŪżƖŮŻũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ.
œŷŵűźűƐũ Űũ ŽűŶũŶźűŹũƒŮ
ŸŷŻŹŮŪũ ż ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻũ Ŷũ
ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ
źŸŹŷūŷŭű œŷŶųżŹź Űũ űŰŪŷŹ
ŸŹŷŬŹũŵũ ż ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻũ ųŷƐű
źŮ ŽűŶũŶźűŹũƐż űŰ ŪżƖŮŻũ ŬŹũŭũ
ŚŵŮŭŮŹŮūũ, ūŹƁű ųũŻŮŬŷŹűŰũſűƐż
ŷŹŬũŶűŰũſűƐũ
ű
źŸŷŹŻźųűž
ųŴżŪŷūũ ű ŸŹŮŭŴũůŮ ŌŹũŭźųŷŵ ūŮƓż ŌŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ ŗŭŴżųż ŷ űŰŪŷŹż ŸŹŷŬŹũŵũ ż ŷŪŴũźŻű
źŸŷŹŻũ ųŷƐű ƓŮ źŮ ŽűŶũŶźűŹũŻű űŰ ŪżƖŮŻũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ.
ŖũūŮŭŮŶŮ űŶźŻűŻżſűƐŮ ű ŷŹŬũŶűŰũſűƐŮ, ųũŷ ű ŸŷƐŮŭűŶſű ŪũūŮ źŮ ŹũŰūŷƐŮŵ źŸŷŹŻũ ű
źŸŷŹŻźųŮ ųżŴŻżŹŮ ż źųŴũŭż źũ źūŷƐűŵ ŸŴũŶŷŵ, ŸŹŷŬŹũŵŷŵ ű ŶũŭŴŮůŶŷźŻűŵũ.
Ŝ ŬŹũŭż ŚŵŮŭŮŹŮūż ŸŷźŻŷƐű ūŮŴűųű ŪŹŷƐ ŹŮŬűźŻŹŷūũŶűž ŬŹũŶũ źŸŷŹŻŷūũ, ŷŭ ųŷƐűž źż,
ŸŹŮŵũ ŪŹŷƐż ųŴżŪŷūũ, ŶũƐŵũźŷūŶűƐű ŽżŭŪũŴ, ŪŷŹűŴũƀųű źŸŷŹŻŷūű, ųŷƁũŹųũ, ŷŭŪŷƐųũ ű ŹżųŷŵŮŻ.
ŖŮųű ŷŭ źŸŷŹŻŷūũ űŵũƐż ŭżůż ŻŹũŭűſűƐż ż ŶũƁŮŵ ŬŹũŭż ųũŷ ƁŻŷ ƐŮ źŻŹŮƑũƁŻūŷ, ūŮźŴũƒŮ ű
ŽżŭŪũŴ. ŖŮųű ŷŭ źŸŷŹŻŷūũ űŵũƐż ŸŷźŻűŬŶżŻŮ ūŹžżŶźųŮ ŹŮŰżŴŻũŻŮ ųũŷ ƁŻŷ ƐŮ ūŮźŴũƒŮ, ųűų
Ūŷųź ű ųũŹũŻŮ.
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śũŪŮŴũ 1: ŚŸŷŹŻŷūű ż ŚŵŮŭŮŹŮūż
(ŚŸŷŹŻźųű źũūŮŰ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ, 2015)

ŌřŉŖŉ ŚŘŗřśŉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

AśŔŎśőœŉ
ŉőœőōŗ
ŉŔŘőŖőŐŉŕ ő ŘŔŉŖőŖŉřŎńŎ
Ŋŗōő ŊőŔōőŖŌ
ŊŗœŚ
ŋŉŐōŜŞŗŘŔŗŋŖő ŚŘŗřś
ŋŎŚŔŉńŎ
ŋŉśŎřŘŗŔŗ
łŜ łŜśŚŜ
łŎōřŎńŎ
œŗšŉřœŉ
œőœ ŊŗœŚ
œŉřŉśŎ
œłŗœŜšőŖœŉő
œŗńőŠœő ŚŘŗřś
ŗōŊŗłœŉ
ŘŔŎŚ
řŜœŗŕŎś
řőŊŗŔŗŋşő
ŚśŗŖő śŎŖőŚ
ŚśřŎŃŉšśŋŗ
ŚŘŗřś Ŕőşŉ Śŉ őŖŋŉŔőōőśŎśŗŕ
ŚŗœŗŔŚœő ŚŘŗřś
śŎœŋŗŖōŗ
śŎŖőŚ
ŝŜōŊŉŔ
ňŜōŗ
šŉŞ

Ŋřŗł œŔŜŊŗŋŉ
1
2
3
1
2
1
1
1
3
2
6
2
4
1
1
5
2
3
2
4
2
4
1
1
1
34
4
2

ǸȖȕȗșȘȑȏ ȑȒȚȈȕȉȏ ȏ ȘȇȉȌȎȏ
Śũ ŷųŷ 96 ũųŻűūŶűž ųŴżŪŷūũ (ŚŸŷŹŻźųű źũūŮŰ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ), ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ƐŮ ŰŶũƀũƐũŶ
źŸŷŹŻźųű ſŮŶŻũŹ ż ŚŹŪűƐű ƐŮŹ ŸŹżůũ żźŴŷūŮ Űũ ŹũŰūŷƐ źŸŷŹŻũ ż źŸŷŹŻźųűŵ žũŴũŵũ ű ŷŻūŷŹŮŶűŵ
ŻŮŹŮŶűŵũ. ŋŷŵũ ƐŮ ŰŶũƀũƐŶũ űŰŬŹũƊŮŶũ ŚŸŷŹŻźųũ žũŴũ ųŷƐũ ŸŹŮŭźŻũūƑũ źŻŹũŻŮƁųű ųŷŹũų ż
ŸŹŷźŸŮŹűŻŮŻż ŻũųŵűƀũŹźųŷŬ źŸŷŹŻũ Ŷũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ ű ƁűŹŮ. őŰŬŹũƊŮŶ ƐŮ ű
ŷŻūŷŹŮŶ ŬŹũŭźųű ŪũŰŮŶ ųŷƐű źŮ źũźŻŷƐŷ ŷŭ ŷŴűŵŸűƐźųŷŬ ŪũŰŮŶũ ű ŭūũ ŵũƒũ ŭŮƀűƐũ ŪũŰŮŶũ
źũ ŻŹűŪűŶũŵũ Űũ ŷųŷ 5.000 ŬŴŮŭũŴũſũ, ƀűŵŮ źŮ ŻũųŷƊŮ ŭŷŸŹűŶŷźű ŸŹŷźŸŮŹűŻŮŻż źŸŷŹŻũ Ŷũ
ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ ű ƁűŹŮ.
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ǸȖȕȗșȘȑȏ ȘȇȉȌȎ ǸȓȌȋȌȗȌȉȕ
ŚŸŷŹŻźųű źũūŮŰ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ŷźŶŷūũŶ ƐŮ 1960. ŬŷŭűŶŮ ųũŷ ŚũūŮŰ ŷŹŬũŶűŰũſűƐũ Űũ
ŽűŰűƀųż ųżŴŻżŹż. řũŭűŷ ƐŮ ŭŷ 1998. ŬŷŭűŶŮ. ŘŷźŴŮ ŶŮŸżŶŮ ŻŹű ŬŷŭűŶŮ ŹŮũųŻűūűŹũ źŮ Źũŭ
ŚũūŮŰũ źŸŷŹŻŷūũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ.
ŚũūŮŰ źŸŷŹŻŷūũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ƐŮ ũźŷſűƐũſűƐũ ŭŷŪŹŷūŷƑŶŷ żŭŹżůŮŶűž ŬŹũŶźųűž ŬŹũŭźųűž
źũūŮŰũ ű ŷźŶŷūŶűž źŸŷŹŻźųűž ŷŬũŶűŰũſűƐũ źũ źūŷƐźŻūŷŵ ŸŹũūŶŷŬ Ŵűſũ ż źŻũŻżźż żŭŹżůŮƒũ
ŬŹũƊũŶũ. œŷŷŹŭűŶűŹũ Źũŭ źūŷƐűž ƀŴũŶűſũ ųŷƐŮ ŷźŻūũŹżƐż ſűƑŮūŮ ű ŰũŭũŻųŮ ŷŭ ŰũƐŮŭŶűƀųŷŬ
űŶŻŮŹŮźũ Űũ źŸŷŹŻ, ŽűŰűƀųŷ ūũźŸűŻũƒŮ ű ŹŮųŹŮũſűƐż Ŷũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ ű ŷŭ
ųŷŹűźŻű źż Űũ ƒŮŬŷūŮ ƀŴũŶŷūŮ.
ŚŸŷŹŻźųű źũūŮŰ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ŷųżŸƑũ ŸŹŮųŷ 96 ƀŴũŶŷūũ ŷŭ źūűž źŸŷŹŻŷūũ źũ ŻŮŹűŻŷŹűƐŮ
ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ, ż ųŷƐűŵũ źŮ ŸŹŷſŮƒżƐŮ ŭũ ũųŻűūŶŷ ŻŹŮŶűŹũ ŷųŷ 6.000 źŸŷŹŻűźŻũ.
śũŪŮŴũ 2: œŴżŪŷūű ű źũūŮŰű ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ

řŮŭ.
ŪŹ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ŖŉŐőŋ œŔŜŊŉ
ŉŴŴŮŻźųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
ŉűųűŭŷ ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
ŉűųűŭŷ ųŴżŪ řƐŷŶŶ
ŘŴũŶűŶźųű ųŴżŪ ŠŮŴűų
ŘŴũŶűŶźųű ųŴżŪ ŕŮŭűſűŶũŹ
ŘŴũŶűŶźųű ųŴżŪ ŕűŹŷƀ
ŊŷŭűŪűŴŭűŶŬ ųŴżŪ ŏŮŴŮŰŶűƀũŹ
ŊŷųźŮŹźųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūũſ
ŊŷųźŮŹźųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
ŉŮŹŷ ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
ŋŮźŴũƀųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
ŘŴűūũƀųű ūũŻŮŹŸŷŴŷ ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
łż łżŻźż ųŴżŪ śūŹƊũūũ
œŴżŪ ŪŷŹűŴũƀųűž ūŮƁŻűŶũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
œŴżŪ ŪŷŹűŴũƀųűž źŸŷŹŻŷūũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
ŊŹŷŭũŹźųű ųŴżŪ ŕŮŻũŴũſ
łŮŭŹűŴűƀũŹźųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
œŷƁũŹųũƁųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ 1953
œŷƁũŹųũƁųű ųŴżŪ ŚŻũŹűŶźųű
œŷƁũŹųũƁųű ųŴżŪ ƁųŷŴũ ųŷƁũŹųŮ şũŹűŶũ
œŷƁũŹųũƁųű ųŴżŪ ŚŮŵŮŶŭŹűƐũ
ŏŮŶźųű ųŷƁũŹųũƁųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
œŷƁũŹųũƁųű ųŴżŪ ōŮźŸŷŻ
œűų Ūŷųź ųŴżŪ Śō œŷŵŪũŻ
œűų Ūŷųź ųŴżŪ ōŮźŸŷŻ

ŌřŉŖŉ ŚŘŗřśŉ
ũŻŴŮŻűųũ
ũűųűŭŷ
ũűųűŭŷ
ũŴŸűŶűŰũŵ ű ŸŴũŶűŶũŹŮƒŮ
ũŴŸűŶűŰũŵ ű ŸŴũŶűŶũŹŮƒŮ
ũŴŸűŶűŰũŵ ű ŸŴũŶűŶũŹŮƒŮ
ŪŷŭűŪűŴŭűŶŬ
Ūŷųź
Ūŷųź
ūũŰŭżžŷŸŴŷūŶű źŸŷŹŻ
ūŮźŴũƒŮ
ūũŻŮŹŸŷŴŷ
Ɛż ƐżŻźż
Ɛż ƐżŻźż
Ɛż ƐżŻźż
ƐŮŭŹŮƒŮ
ƐŮŭŹŮƒŮ
ųŷƁũŹųũ
ųŷƁũŹųũ
ųŷƁũŹųũ
ųŷƁũŹųũ
ųŷƁũŹųũ
ųŷƁũŹųũ
ųűų Ūŷųź
ųűų Ūŷųź
ǭǮǬǜǩǜ
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řŮŭ.
ŪŹ.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

ŖŉŐőŋ œŔŜŊŉ
œũŹũŻŮ ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūũſ
œũŹũŻŮ ųŴżŪ Śō œŷŵŪũŻ
œũŹũŻŮ ųŴżŪ ŋűųŻŷŹűź Śō
œũŹũŻŮ ųŴżŪ ŔŷŻŷź
œƐŷųżƁűŶųũű ųŴżŪ Śō œŷŵŪũŻ
œŷƒűƀųű ųŴżŪ ŞŹũźŻ
ŗŭŪŷƐųũƁųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ şũŹűŶũ
ŏŮŶźųű ŷŭŪŷƐųũƁųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
ŏŮŶźųű ŷŭŪŷƐųũƁųű ųŴżŪ şũŹűŶũ
ŗŭŪŷƐųũƁųű ųŴżŪ śŮžŶűƀũŹ
ŗŭŪŷƐųũƁųű ųŴżŪ śūŹƊũūũ Ŕ
ŘŴŮźŶű ųŴżŪ ŎųūűŴűŪŹűƐżŵ
ŚŸŷŹŻźųŷ żŭŹżůŮƒŮ ŜŹŪũŶ œŷŹŮ
řżųŷŵŮŻŶű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
řżųŷŵŮŻŶű ųŴżŪ ŗźűŸũŷŶűſũ
ŏŮŶźųű ŹżųŷŵŮŻŶű ųŴżŪ ŗźűſũ
œŴżŪ źŸŷŹŻźųűž ŹűŪŷŴŷūũſũ łŮŰũūũ
ŜŭŹżůŮƒŮ źŸŷŹŻźųűž ŹűŪŷŴŷūũſũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
ŚŻŷŶŷŻŮŶűźųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
ŏŮŶźųű źŻŷŶŷŻŮŶűźųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
ŚŻŷŶŷŻŮŶűźųű ųŴżŪ ŊżŭżƓŶŷźŻ
ŚŻŷŶŷŻŮŶűźųű ųŴżŪ ļżŹƊŮū ŬŹũŭ
ŚŻŹŮƑũƀųű ųŴżŪ ŚŻŹŮƑũƀųũ ŭŹżůűŶũ
ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
ŚŻŹŮƑũƀųű ųŴżŪ ŞŮŹŷƐ ŚŹŪũ
ōŹżƁŻūŷ Űũ źŸŷŹŻ ű ŹŮųŹŮũſűƐż űŶūũŴűŭũ
ŚŻŷŶŷŻŮŶűźųű ųŴżŪ űŶūũŴűŭũ ŚśőœŚ
ŚŻŷŶŷŻŮŶűźųű ųŴżŪ ŷźŷŪũ źũ űŶūũŴűŭűŻŮŻŷŵ
ŚŸŷŹŻźųŷ żŭŹżůŮƒŮ ŬŴżūűž ű ŶũŬŴżūűž ōŮźŸŷŻű
ŚŷųŷŴźųŷ ŭŹżƁŻūŷ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
śŮųūŷŶŭŷ ųŴżŪ œŷƁũūũ
śŮŶűźųű ųŴżŪ ŌŮŵ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ 1924
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŕűžũƐŴŷūũſ 1934
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŘŹŷŴŮŻŮŹ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŚŴŷŪŷŭũ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŚŉŚœ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ łŮŰũūũ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ 7. łżŴű

11 ǭǮǬǜǩǜ

ŌřŉŖŉ ŚŘŗřśŉ
ųũŹũŻŮ
ųũŹũŻŮ
ųũŹũŻŮ
ųũŹũŻŮ
ųƐŷųżƁűŶųũű
ųŷƒűƀųű źŸŷŹŻ
ŷŭŪŷƐųũ
ŷŭŪŷƐųũ
ŷŭŪŷƐųũ
ŷŭŪŷƐųũ
ŷŭŪŷƐųũ
ŸŴŮź
ŸŴŮź
ŹżųŷŵŮŻ
ŹżųŷŵŮŻ
ŹżųŷŵŮŻ
źŸŷŹŻźųű ŹűŪŷŴŷū
źŸŷŹŻźųű ŹűŪŷŴŷū
źŻŷŶű ŻŮŶűź
źŻŷŶű ŻŮŶűź
źŻŷŶű ŻŮŶűź
źŻŷŶű ŻŮŶűź
źŻŹŮƑũƁŻūŷ
źŻŹŮƑũƁŻūŷ
źŸŷŹŻ Ŵűſũ źũ űŶūũŴűŭűŻŮŻŷŵ
źŸŷŹŻ Ŵűſũ źũ űŶūũŴűŭűŻŮŻŷŵ
źŸŷŹŻ Ŵűſũ źũ űŶūũŴűŭűŻŮŻŷŵ
źŸŷŹŻ Ŵűſũ źũ űŶūũŴűŭűŻŮŻŷŵ
źŷųŷŴźųű źŸŷŹŻ
ŻŮųūŷŶŭŷ
ŻŮŶűź
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
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řŮŭ.
ŪŹ.
64.
65.
66.
67.
68.
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75.
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79.
80.
81.
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

ŖŉŐőŋ œŔŜŊŉ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŏŮŴŮŰŶűƀũŹ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŊżŭżƓŶŷźŻ
ŏŮŶźųű ŽżŭŪũŴźųű ųŴżŪ łŮŹűŶũ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŋżƀũų
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŚųŷŪũƑ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŘŮŻŴűƓ Śō
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŔũŶŭŷŴ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŋŹŪŷūũſ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŚŴũūűƐũ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŊŷŹũſ 1932
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŞũƐŭżų ūŮƑųŷ 1934
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŕŴũŭű ŹũŭŶűų 1940
œŴżŪ ŵũŴŷŬ ŽżŭŪũŴũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŊũŭƑŮūűſũ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ōŹżŬŷūũſ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŔżƒŮūũſ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŘŮŻŹűƐŮūũſ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŗźűŸũŷŶűſũ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŘŷŭżŶũūũſ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ œŷŴũŹũſ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ şŹūŮŶũ ŐūŮŰŭũ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ şŮŸŮŴűŶ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŗŵŴũŭűŶũſ ŚŮŷŶŮ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŘũŸũŰŷūũſ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ řũūŶű ŬũƐ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŚŴŷŬũ ŔżŬũūƀűŶũ
ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ šżŵũŭűŶũſ ŊűŶŷūũſ
ňżŭŷ ųŴżŪ şũŹűŶũ
ňżŭŷ ųŴżŪ ŕŴũŭŷźŻ şũŹűŶũ
ňżŭŷ ųŴżŪ ŊŮŰŪŮŭŶŷźŻ
ňżŭŷ ųŴżŪ œŷŭŷųũŶ
ŚŵŮŭŮŹŮūźųű šũžŷūźųű ųŴżŪ
šũžŷūźųű ųŴżŪ ŚūŮŻű Śũūũ
ŌŹũŭźųű ŽżŭŪũŴźųű ŚũūŮŰ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
ŚũūŮŰ Űũ ƁųŷŴźųũ źŸŷŹŻźųũ ŻũųŵűƀŮƒũ ű
ŷŴűŵŸűƐźųŷ ūũźŸűŻũƒŮ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
ŚũūŮŰ źŸŷŹŻŷūũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ

ŌřŉŖŉ ŚŘŗřśŉ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
ŽżŭŪũŴ
Ɩżŭŷ
Ɩżŭŷ
Ɩżŭŷ
Ɩżŭŷ
Ɓũž
Ɓũž
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ǋǌǊƿǌƼǈ ǌƼǃƾǊƴƼ ǍǋǊǌǎƼ ƿǌƼǀƼ ǍǈǁǀǁǌǁƾƼ ǃƼ ǋǁǌǄǊǀ 2015-2018. ƿǊǀǄǉǁ ǍƼ ƼǆǒǄǊǉǄǈ ǋǇƼǉǊǈ ǃƼ ƶǁƿǊƾǏ ǋǌǄǈǁǉǏ

Őũ ŸŷŻŹŮŪŮ űŰŹũŭŮ ŘŹŷŬŹũŵũ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ, ŚũūŮŰ źŸŷŹŻŷūũ
ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ƐŮ źŸŹŷūŮŷ ũŶųŮŻŶŷ űźŻŹũůűūũƒŮ ż ųŷƐŮŵ ƐŮ żƀŮźŻūŷūũŴŷ 72 ųŴżŪũ ű ŸŹŮŵũ Żűŵ
Ÿŷŭũſűŵũ ŸŷźŻŷƐű 4.619 ŹŮŬűźŻŹŷūũŶűž źŸŷŹŻűźŻũ, ũ ŸŹŷſŮƒżƐŮ źŮ ŭũ ŸŷźŻŷƐű ŷųŷ 6.000
ƀŴũŶŷūũ (ŹŮŬűźŻŹŷūũŶűž ű ŶŮŹŮŬűźŻŹŷūũŶűž) ż źūűŵ ũųŻűūŶűŵ źŸŷŹŻźųűŵ ųŴżŪŷūűŵũ.
őŰ ũŶũŴűŰŮ ŸŷŭũŻũųũ űŰ ũŶųŮŻŶŷŬ ŴűźŻũ żŷƀũūũŵŷ ŭũ ƐŮ ŶũƐūŮƓű ŪŹŷƐ ŹŮŬűźŻŹŷūũŶűž
źŸŷŹŻűźŻũ ż ųũŻŮŬŷŹűƐű űźŸŷŭ 14 ŬŷŭűŶũ, ũ ŶũƐŵũƒŮ ż ųũŻŮŬŷŹűƐű űŰŵŮƊż 18 ű 20 ŬŷŭűŶũ.
Ŝ ŽżŭŪũŴż, ųũŷ ŶũƐŵũźŷūŶűƐŮŵ źŸŷŹŻż, ŸŹűŵŮŻũŶ ƐŮ ūŮƓű ŪŹŷƐ ŹŮŬűźŻŹŷūũŶűž źŸŷŹŻűźŻũ
ŸŹŮųŷ 21 ŬŷŭűŶŮ.
Ŝ ŸŷŬŴŮŭż ŸŷŴŶűž ŹũŰŴűųũ, ŸŹŮŵũ ŭŷŪűƐŮŶűŵ Ÿŷŭũſűŵũ ż 72 ųŴżŪũ űŵũ ŹŮŬűźŻŹŷūũŶűž
686 źŸŷŹŻűźųűƒũ, ƁŻŷ ƀűŶű ŷųŷ ƁŮźŻűŶż ŷŭ żųżŸŶŷ ŹŮŬűźŻŹŷūũŶűž źŸŷŹŻűźŻũ.
Ŝ ŷŭŶŷźż Ŷũ ŸŷŭũŻųŮ, ūűŭƑűūŷ ƐŮ ŭũ ŸŷźŻŷƐű ŶŮŭŷūŷƑũŶ ŪŹŷƐ ŹŮŬűźŻŹŷūũŶűž źŸŷŹŻűźŻũ
ż ųũŻŮŬŷŹűƐű űŰŵŮƊż 18 ű 20 ŬŷŭűŶũ ű ŭũ ƐŮ ŶŮŭŷūŷƑũŶ ŪŹŷƐ ŹŮŬűźŻŹŷūũŶűž ůŮŶũ.
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2.3. ǧǴǧǲǯǮǧ ǸǹǧǢǧ Ƕǵ ǶǷǯǵǷǯǹǬǹǯǳǧ
ŗźŶŷūż ũŶũŴűŰŮ ƀűŶŮ źŻŹżƀŶũ ŵűƁƑŮƒũ ű ŰũŸũůũƒũ, ųũŷ ű źŻũūŷūű źŸŷŹŻűźŻũ,
źŸŷŹŻźųűž ŹũŭŶűųũ, ŸŹŮŭźŻũūŶűųũ źŸŷŹŻźųűž űŶźŻűŻżſűƐũ ŷ ŸŹŷŪŴŮŵűŵũ ű ŸŹűŷŹűŻŮŻűŵũ Űũ
źūũųż ŷŭ ŷŪŴũźŻű.
ŘŹű ũŶũŴűŰű ųŷŹűƁƓŮŶũ ƐŮ ű ŰũųŷŶźųŷ ŹŮŬżŴũŻűūũ, űŰūŮƁŻũƐű ű ũŶũŴűŰŮ źŻũƒũ
źŸŷŹŻũ ż ŹŮŸżŪŴűſű ŚŹŪűƐű ű ŹŮŰżŴŻũŻű ũŶųŮŻŶŷŬ űźŻŹũůűūũƒũ źŸŹŷūŮŭŮŶŷŬ źũ źŸŷŹŻźųűŵ
ųŴżŪŷūűŵũ ƀŴũŶűſũŵũ ŚŸŷŹŻźųŷŬ źũūŮŰũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ.
ŖũųŷŶ űŰŴũŬũƒũ źŻũƒũ ű ŷŸűźũ źūũųŮ ŷŭ ŷŪŴũźŻű ż źŸŷŹŻż, ŸŹŮŭŷƀŮŶű źż ſűƑŮūű ű
ųŷŶųŹŮŻŶŮ ŵŮŹŮ Űũ ŹŮƁũūũƒŮ żŷƀŮŶűž ŸŹŷŪŴŮŵũ űŴű żŶũŸŹŮƊŮƒŮ ŷŭŹŮƊŮŶűž ŭŷźũŭũƁƒűž
ŵŮŹũ.

SWOT ȇȔȇȒȏȎȇ

ǸǴǧǪǬ (Strenghts)

ǸǲǧǨǵǸǹǯ (Weaknesses)

• śŹũŭűſűƐũ ŪũūƑŮƒũ źŸŷŹŻŷŵ ż ŬŹũŭż
• œŷŶŻűŶżűŹũŶũ ŽűŶũŶźűƐźųũ ŸŷŭŹƁųũ ŬŹũŭũ
• ŘŷźŻŷƐũƓũ źŸŷŹŻźųũ űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹũ
• ŌŮŷŬŹũŽźųű ŸŷŴŷůũƐ-ŸŷūŷƑŶű ŸŹűŹŷŭŶű ŹŮźżŹźű
Űũ ŹũŰūŷƐ źŸŷŹŻũ
• 19 ŷźŶŷūŶűž ƁųŷŴũ ű 4 źŹŮŭƒűž
• ŋŮŴűųű ŪŹŷƐ ũųŻűūŶűž ŹŮŬűźŻŹŷūũŶűž ųŴżŪŷūũ
• ŘŷźŻŷƐũƒŮ ŷŹŬũŶűŰũſűƐũ ż ųŷƐŮ źż żųƑżƀŮŶŮ ŷźŷŪŮ
źũ űŶūũŴűŭűŭŮŻŷŵ
• šųŷŴŮ żųƑżƀŮŶŮ ż ŸŹŷƐŮųũŻ „ŚŸŷŹŻ ż ƁųŷŴŮ“
• ŘŷźŻŷƐũƒŮ ŚũūŮŰũ Űũ ƁųŷŴźųű źŸŷŹŻ
• ŘŷźŻŷƐũƒŮ ųŷŵżŶűųũſűƐŮ źũ űŶźŻűŻżſűƐũŵũ ű
ŷŹŬũŶűŰũſűƐũŵũ ż ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻũ

• ŕũŴű ŪŹŷƐ ŭŷŶũŻŷŹũ ż źŸŷŹŻż
• ŖŮŸŷźŻŷƐũƒŮ źŸŷŹŻźųŷŬ
űŶźŸŮųŻŷŹũ
• ŖŮŭŷūŷƑŶũ űźųŷŹűƁƓŮŶŷźŻ
ŸŷźŻŷƐŮƓűž ŸŷŻŮŶſűƐũŴũ
• ŖŮŭŷūŷƑŶũ ŹũŰūűƐŮŶŷźŻ źŸŷŹŻũ ż
ŹżŹũŴŶűŵ źŹŮŭűŶũŵũ ű ŶŮŭŷūŷƑũŶ
ŪŹŷƐ ůŮŶźųŮ ŸŷŸżŴũſűƐŮ ż źŸŷŹŻż
• ŘŷūŮŰũŶŷźŻ źũ ūŮƓűŵ ſŮŶŻŹűŵũ
• ŖŮŸŷźŻŷƐũƒŮ ƐŮŭűŶźŻūŮŶŮ
ŮūűŭŮŶſűƐŮ ŷ źŸŷŹŻźųűŵ ŷŪƐŮųŻűŵũ

ǶǷǯǲǯǱǬ (Opportunities)

ǶǷǬǹǢǬ (Threats)

• ŘŷūŷƑũŶ ŬŮŷŬŹũŽźųű ŸŷŴŷůũƐ Űũ űŶŻŮŰűūŶűƐű
ŹũŰūŷƐ źŸŷŹŻũ
• řŮźżŹźű Űũ ŹũŰūŷƐ źŸŷŹŻũ ű ŻżŹűŰŵũ
• ŊŹŮŶŭűŹũƒŮ źŸŷŹŻźųűž ŭŷŬũƊũƐũ ŋŹžżŶźųű
źŸŷŹŻűźŻű-ũŵŪũźũŭŷŹű źŸŷŹŻũ ű ŌŹũŭũ
• ŜųŴżƀűūũƒŮ ūŮƓŮŬ ŪŹŷƐũ żƀŮŶűųũ ż źŸŷŹŻ
• őŶŻŮŰűūŶűƐŮ ŸũŹŻŶŮŹźŻūŷ źũ ſŮūűŴŶűŵ źŮųŻŷŹŷŵ
• ŘŷūŮƓũŶŷ űŶŻŮŹŮźŷūũƒŮ Űũ ŪũūƑŮƒŮŵ źŸŷŹŻŷŵ
ųŷŭ ůŮŶũ ű ŷźŷŪũ źũ űŶūũŴűŭűŻŮŻŷŵ
• őŶŻŮŰűūŶűƐũ źũŹũŭƒũ źũ źūűŵ űŶźŻűŻżſűƐũŵũ
• ŜŶũŸŹŮƊűūũƒŮ ű ŻũŰūŷƐ źŸŷŹŻũ ųŹŷŰ ŵŮŹŮ ű
ŸŷŭŹƁųż ŬŹũŭũ
• ŘŷźŻŷƐũƓũ űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹũ
• ŘŹŷŬŹũŵ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ

• ŖŮŸŷūŷƑŶũ ŭŮŵŷŬŹũŽźųũ ųŹŮŻũƒũ
• ŋŮŴűųŷ űŶŻŮŹŮźŷūũƒŮ ŵŴũŭűž
ű ŭŮſŮ Űũ őś ŻŮžŶŷŴŷŬűƐż ųũŷ
ũŴŻŮŹŶũŻűūż źŸŷŹŻż
• ŖŮŬũŻűūŶŮ ŸŷƐũūŮ ż źŸŷŹŻż
• ŖŮŭŷūŷƑŶű ųũŸũſűŻŮŻű Űũ
ũŸŴűſűŹũƒŮ-ųŷŭ źŻŹũŶűž ŽŷŶŭŷūũ
• řũŰūŷƐ ŪŷŴŮźŻű ű ŭŮŽŷŹŵűŻŮŻũ
ŷŭŹũźŴűž , ŵũŭűž ű ŭŮſŮ
• œŷŵŮŹſűƐũŴűŰũſűƐũ źŸŷŹŻũ
• ŎųŷŶŷŵźųũ ŵŷƓ ŬŹũƊũŶũ

ǭǮǬǜǩǜ

14

Страна 262 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. септембар 2016. године

ǋǌǊƿǌƼǈ ǌƼǃƾǊƴƼ ǍǋǊǌǎƼ ƿǌƼǀƼ ǍǈǁǀǁǌǁƾƼ ǃƼ ǋǁǌǄǊǀ 2015-2018. ƿǊǀǄǉǁ ǍƼ ƼǆǒǄǊǉǄǈ ǋǇƼǉǊǈ ǃƼ ƶǁƿǊƾǏ ǋǌǄǈǁǉǏ

ǷǧǮǩǵʶ ǸǶǵǷǹǧ ǫǬǽǬ ǯ ǵǳǲǧǫǯǴǬ, ǺǱǡǺǾǺʶǺǣǯ ǯ ǿǱǵǲǸǱǯ
ǸǶǵǷǹ
ŘŷŴũŰŮƓű ŷŭ ƀŴũŶũ 143. ŐũųŷŶũ ŷ źŸŷŹŻż (2011) ƁųŷŴźųű źŸŷŹŻ ŭŮŽűŶűƁŮ źŮ Ŷũ
źŴŮŭŮƓű ŶũƀűŶ: „šųŷŴźųű źŸŷŹŻ, ż źŵűźŴż ŷūŷŬ ŰũųŷŶũ, ŷŪżžūũŻũ ŷŹŬũŶűŰŷūũŶŮ ŶũźŻũūŶŮ
ű ūũŶŶũźŻũūŶŮ źŸŷŹŻźųŮ ũųŻűūŶŷźŻű ż ŷŪŴũźŻű ƁųŷŴźųŷŬ ŽűŰűƀųŷŬ ūũźŸűŻũƒũ, żųƑżƀżƐżƓű
ű ƁųŷŴźųũ źŸŷŹŻźųũ ŻũųŵűƀŮƒũ, ųŷƐũ źŮ źŸŹŷūŷŭŮ ż ŷųūűŹż ƁųŷŴźųŷŬ źűźŻŮŵũ ż źųŴũŭż źũ
ŶũźŻũūŶűŵ ŸŴũŶŷŵ ű ŸŹŷŬŹũŵŷŵ, żŻūŹƊŮŶűŵ ż źųŴũŭż źũ ŰũųŷŶŷŵ“.
šŻŷ źŮ ŻűƀŮ ƁųŷŴũ, ż ŶũźŻũūŶűŵ ŸŹŷŬŹũŵűŵũ ű ŸŴũŶŷūűŵũ ŸŷźŻŷƐŮ ŸŴũŶŷūű Űũ
ŹŮũŴűŰũſűƐż źŴŷŪŷŭŶűž ũųŻűūŶŷźŻű, ųŷƐŮ ŸŷŭŹũŰżŵŮūũƐż ŷźŶűūũƒŮ źŸŷŹŻźųűž źŮųſűƐũ ű/űŴű
ƁųŷŴźųűž ŮųűŸũ, ż źųŴũŭż źũ ŸŷŻŹŮŪũŵũ ű ũŽűŶűŻŮŻűŵũ żƀŮŶűųũ, ű Żŷ ƐŮ ŰũŭũŻũų ŶũźŻũūŶűųũ
ŽűŰűƀųŷŬ ūũźŸűŻũƒũ.
ŜŴŷŬũ ƁųŷŴźųŷŬ źŸŷŹŻũ ƐŮźŻŮ ŭũ źūűŵ żƀŮŶűſűŵũ, ŪŮŰ ŷŪŰűŹũ Ŷũ ŹũŰŴűųŮ, ŷŵŷŬżƓű
żƀŮźŻūŷūũƒŮ ż źŸŷŹŻźųűŵ ũųŻűūŶŷźŻűŵũ ű Żũųŷ ŭŷŸŹűŶŮźŮ ŽűŰűƀųŷŵ ű ŵŮŶŻũŴŶŷŵ ŰŭŹũūƑż
ű ŹũŰūŷƐż ű ŸŷŭźŻũųŶŮ żƀŮŶűųŮ Ŷũ ŪũūƑŮƒŮ źŸŷŹŻŷŵ ż ƁųŷŴű ű Ŷũ ŻũƐ ŶũƀűŶ ŭŷŸŹűŶŮźŮ
ųūũŴűŻŮŻŶűƐŮŵ ůűūŷŻż ŵŴũŭűž.
řũŭŶũ ŬŹżŸũ ƐŮ ż źūŷƐŷƐ ũŶũŴűŰű żŷƀűŴũ ŵũŻŮŹűƐũŴŶŷ-ŻŮžŶűƀųŮ żźŴŷūŮ ųũŷ ŰũƐŮŭŶűƀųű
ŸŹŷŪŴŮŵ ż źūűŵ ŷŪŴũźŻűŵũ źŸŷŹŻũ. ŋŮƓűŶũ żƀŮźŶűųũ ż řũŭŶŷƐ ŬŹżŸű źŮ źŴũůŮ ŭũ ŸŷźŻŷƐű
ŵũƒũų żƀŮƁƓũ ŭŮſŮ ż ŽűŰűƀųűŵ ű źŸŷŹŻźųűŵ ũųŻűūŶŷźŻűŵũ.
ŋũůŶŷ ŭũ źŮ ż ƁųŷŴũŵũ żųƑżƀű ƁŻŷ ūŮƓű ŪŹŷƐ żƀŮŶűųũ, ũ Żŷ ƓŮ ŪűŻű ŵŷŬżƓŮ żųŷŴűųŷ
źŮ ŸŷūŮƓũ ŪŹŷƐ ūũŶŶũźŻũūŶűž źŸŷŹŻźųűž ũųŻűūŶŷźŻű ű Ŷũ ũŭŮųūũŻũŶ ŶũƀűŶ źŻűŵżŴűƁż
ŸŮŭũŬŷƁųű ű źŸŷŹŻźųű ŹũŭŶűſű.śũųŷƊŮ, ūŮŷŵũ ƐŮ ūũůŶŷ űźŻũƓű ŭũ ż ŹżŹũŴŶűŵ źŹŮŭűŶũŵũ
ƁųŷŴźųű źŸŷŹŻ ŸŹŮŭźŻũūƑũ ƐŮŭŶż ŷŭ ŹŮŻųűž, ũųŷ ŶŮ ű ƐŮŭűŶż ŵŷŬżƓŶŷźŻű żƀŮŶűſűŵũ źũ źŮŴũ
ŭũ Ūżŭż żųƑżƀŮŶű ż źŸŷŹŻźųŮ ũųŻűūŶŷźŻű.
ŖŮŷŸžŷŭŶŷ ƐŮ źŻũūűŻű ũųſŮŶũŻ Ŷũ ŸŷūŮƓũƒŮ ŪŹŷƐũ źŮųſűƐũ ű ŻũųŵűƀŮƒũ żŶżŻũŹ ű
űŰŵŮƊż źŮųſűƐũ ŬŭŮ Ūű żƀŮŶűſű, ŪŮŰ ŷŪŰűŹũ Ŷũ ŸŹŮŭűźŸŷŰűſűƐŮ Űũ ŪũūƑŮƒŮ źŸŷŹŻŷŵ, źūű
żƀŮźŻūŷūũŴű. ŊűŻŶŷ ƐŮ ŶũŬŴũźűŻű ű ŭũ źż Żũ ŻũųŵűƀŮƒũ, ųŷƐũ Ūű ŪűŴũ ŷŹŬũŶűŰŷūũŶũ ű ż
ŬŹũŭźųűŵ ű ż ŹżŹũŴŶűŵ źŹŮŭűŶũŵũ, ūũůũŶ ŸŹűŷŹűŻŮŻ ű ŶũƀűŶ Űũ ŷŵũźŷūƑũūũƒŮ ŪŹŷƐũ ŭŮſŮ
ż ƁųŷŴźųŷŵ źŸŷŹŻż.
ŘŹŮŵũ Ÿŷŭũſűŵũ ŭŷŪűƐŮŶűŵ ŷŭ ŚũūŮŰũ Űũ ƁųŷŴźųũ źŸŷŹŻźųũ ŻũųŵűƀŮƒũ ű ŷŴűŵŸűƐźųŷ
ūũźŸűŻũƒŮ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ż ƁųŷŴźųŷƐ 2014/2015. ŬŷŭűŶű żƀŮźŻūŷūũŴŷ ƐŮ 3070 żƀŮŶűųũ Ŷũ
źŸŷŹŻźųűŵ ŻũųŵűƀŮƒűŵũ (ŷŸƁŻűŶźųŷŵ, ŷųŹżůŶŷŵ ű ŵŮƊżŷųŹżůŶŷŵ ŻũųŵűƀŮƒż) ű Żŷ ż
źŴŮŭŮƓűŵ źŸŷŹŻŷūűŵũ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ŉŻŴŮŻűųũ
ŌűŵŶũźŻűųũ
řżųŷŵŮŻ
ŕũŴű ŽżŭŪũŴ
“ŕũŴŮ ŷŴűŵŸűƐźųŮ űŬŹŮ”
œŷƁũŹųũ
ŗŭŪűƐųũ
ŚŻŷŶű ŻŮŶűź
ŚŻŹŮƑũƁŻūŷ

ŌŹũŭ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ŸŷŭŹůũŷ ƐŮ ŸŹŷƐŮųũŻ “ŚŸŷŹŻ ż ƁųŷŴŮ”, ųŷƐű Ŷũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ
ŚŵŮŭŮŹŮūũ ŹŮũŴűŰżƐŮ ŚũūŮŰ Űũ ƁųŷŴźųũ źŸŷŹŻźųũ ŻũųŵűƀŮƒũ ű ŷŴűŵŸűƐźųŷ ūũźŸűŻũƒŮ

15 ǭǮǬǜǩǜ

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 263 – Број 9

ƿǬǜǠ ǍǨǡǠǡǬǡǞǪ

ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ű ųŷƐű ƐŮ ŸŷŭŹůũŶ ŷŭ źŻŹũŶŮ ŕűŶűźŻũŹźŻūũ ŷŵŴũŭűŶŮ ű źŸŷŹŻũ řŮŸżŪŴűųŮ
ŚŹŪűƐŮ.
ŗūũƐ ŘŹŷƐŮųũŻ ŶũŵŮƒŮŶ ƐŮ ŷŭ ŭŮſű ŷŭ 1. ŭŷ 4. ŹũŰŹŮŭũ ŷźŶŷūŶŮ ƁųŷŴŮ źũ ſűƑŮŵ ŭũ
żƀŮŶűſű ŰũūŷŴŮ źŸŷŹŻźųŮ ũųŻűūŶŷźŻű, ŭũ źŮ źŸŷŹŻźųű ūũźŸűŻũƐż ű ŭũ źŮ żųƑżƀŮ ż źŸŷŹŻŷūŮ ű
ũŶŬũůŷūũŷ ŶŮŰũŸŷźŴŮŶŮ ŸŹŷŽŮźŷŹŮ ŽűŰűƀųŮ ųżŴŻżŹŮ ż ŚŵŮŭŮŹŮūż.
ŐũƐŮŭŶŷ źũ ŶũŭŴŮůŶűŵ űŶźŻűŻżſűƐũŵũ, ŌŹũŭ ŚŵŮŭŮŹŮūũ ƓŮ żƀŮźŻūŷūũŻű ųũųŷ ż
źŻūũŹũƒż Żũųŷ ű źŸŹŷūŷƊŮƒż ŸŷƐŮŭűŶűž ŵŮŹũ ųŷƐŮ źŮ Żűƀż żźūũƐũƒũ ŷŭŴżųũ ŷ ŸŹűŷŹűŻŮŻűŵũ
űŴű źżŽűŶũŶźűŹũƒż ŷŭŹŮƊŮŶűž ŸŹŷŬŹũŵũ ż ƁųŷŴźųŷŵ źŸŷŹŻż.

ǶǵǩǬǣǧǢǬ ǵǨǺǼǩǧǹǧ ǨǧǩǡǬǢǧ ǪǷǧǜǧǴǧ ǸǶǵǷǹǵǳ ǱǷǵǮ
ǷǧǮǩǵʶ ǯ ǺǴǧǶǷǬǜǬǢǬ ǸǶǵǷǹǸǱǬ ǷǬǱǷǬǧǽǯʶǬ
ŷŬ
ŚŸŷŹŻ Űũ źūŮ ųũŷ ŸŷųŹŮŻ ſűūűŴŶŷŬ
ŗŹŬũŶűŰŷūũŶŮ źŸŷŹŻźųŷ ŹŮųŹŮũŻűūŶŮ ũŻűūŶŷźŻű
ŭŹżƁŻūũ ŸŹżůũ ŵŷŬżƓŶŷźŻ ŪũūƑŮƒũũ
ż ŚŵŮŭŮŹŮūż źŮ ŷŭūűƐũƐż ƐŷƁ ŷŭ ŷźŶűūũƒũ
źŸŷŹŻŷŵ ƀűŻũūŷƐ ŸŷŸżŴũſűƐű ŬŹũƊũŶũũ
ŚŷųŷŴźųŷŬ ŭŹżƁŻūũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ, 1913. ŬŷŭűŶŮ
ű źŸŹŷūŷŭű ŸŹŮŸŷŹżųŮ ŭũ źŮ źŸŷŹŻźųŮ
ųŮ
Ů
ũųŻűūŶŷźŻű ŹŮũŴűŰżƐż Żŷųŷŵ ſŮŴŮ ŬŷŭűŶŮ
Ůű
Żŷ ŶũƐŵũƒŮ ŭūũ ŸżŻũ ŶŮŭŮƑŶŷ. ŚŸŷŹŻ Űũ źūŮ ƐŮ źŹŮŭźŻūŷ ż źŻ
źŻūũŹũƒż
Żūũ
ūũŹũ
Źũƒż ƐũųŮ ű
ŹũŭŶŷ źŸŷźŷŪŶŮ ŶũſűƐŮ (źŵũƒŮƒŮŵ ŻŹŷƁųŷūũ
ŹũŭŶŷŬ
ųŷūũ ŴŮƀŮƒũ, ŸŹŷŭżůŮŻũų ŹũŭŶ
ŭŶŷŬ
ŷŬ ūŮųũ, ŪŷƑŮŬ
ŮŬ
ű ŰũŭŷūŷƑŶűƐŮŬ ŹũŭŶűųũ ű ŬŹũƊũŶűŶũ...)
řŮųŹŮũŻűūŶŷ ŪũūƑŮƒŮ źŸŷŹŻŷŵ ŬŷūŷŹű ż ŸŹűŴŷŬ ŹũŰūűƐŮŶŷźŻű źūŮźŻű ƐŮŭŶŷŬ ŭŹżƁŻūũ
řŮųŹŮũŻűūŶŷ ŪũūƑŮƒŮ źŸŷŹŻŷŵ źŮ ŹŮũŴűŰżƐŮ: ŹŮŭŷūŶŷ (ŵűŶűŵżŵ ƐŮŭŶŷŵ ŶŮŭŮƑŶŷ), Ÿŷ
ųūũŴűŻŮŻŶűŵ ŸŹŷŬŹũŵűŵũ, Ÿŷŭ ūŷƊźŻūŷŵ źŻŹżƀŶűž Ŵűſũ, Ŷũ Űũ Żŷ ũŭŮųūũŻŶűŵ źŸŷŹŻźųűŵ
ŷŪƐŮųŻűŵũ ű żŰ ũŭŮųūũŻŶż ŴŮųũŹźųż ųŷŶŻŹŷŴż.
ŗŹŬũŶűŰŷūũŶŮ źŸŷŹŻźųŷ ŹŮųŹŮũŻűūŶŮ ũŻűūŶŷźŻű ż ŚŵŮŭŮŹŮūż źŮ ŷŭūűƐũƐż ƐŷƁ ŷŭ
ŷźŶűūũƒũ ŚŷųŷŴźųŷŬ ŭŹżƁŻūũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ, ƀűƐũ źŮ ŸŹŮŻŮůŶũ ũųŻűūŶŷźŻ ŷŭŶŷźű Ŷũ źŸŷŹŻźųż
ŬűŵŶũźŻűųż ŭŮſŮ ŸŹŮŭƁųŷŴźųŷŬ ű
ƁųŷŴźųŷŬ żŰŹũźŻũ.
ŖũűŵŮ, ŚŷųŷŴźųŷ ŭŹżƁŻūŷ ż
ŚŵŮŭŮŹŮūż ŰũŸŷƀŮŴŷ ƐŮ źūŷƐż ũųŻűūŶŷźŻ
ŵŶŷŬŷ ŹũŶűƐŮ, ũŴű ƐŮ ŰūũŶűƀŶŷ ŷźŶŷūũŶŷ
1913. ŬŷŭűŶŮ Ŷũ ŗźŶűūũƀųŷƐ źųżŸƁŻűŶű
ż ŻũŭũƁƒŷƐ ųũŽũŶű „ŔũŽ“. ōŹżƁŻūŷ ƐŮ ŷŭ
źũŵŷŬ ŸŷƀŮŻųũ ŪűŴŷ ūŮŷŵũ ũųŻűūŶŷ, ũ űŰ
źŮųſűƐŮ ŷūŷŬ ōŹżƁŻūũ ŷźŶűūũŴũ źż źŮ
ŵŶŷŬũ źŸŷŹŻźųũ ŭŹżƁŻūũ ż ŚŵŮŭŮŹŮūż,
ųũŷ ƁŻŷ źż ũŻŴŮŻźųű, ŷŭŪŷƐųũƁųű,
ŹżųŷŵŮŻŶű, źŻŷŶŷŻŮŶűźųű, ŪŷųźŮŹźųű,
Ɩżŭŷ ųŴżŪ ű ŭŹżŬű, ųŷƐű ŭũŶũź ŸŷźŻŷƐŮ
ųũŷ źũŵŷźŻũŴŶŮ źŸŷŹŻźųŮ ŷŹŬũŶűŰũſűƐŮ.
ŚŸŷŹŻ ű ŹŮųŹŮũſűƐũ ŰũŸŷźŴŮŶűž
ż ŚŵŮŭŮŹŮūż ŷŭūűƐũ źŮ ųŹŷŰ ŶűŰ
ũųŻűūŶŷźŻű ű ŵũŶűŽźŻũſűƐũ. ŚŸŷŹŻ ű
ŹŮųŹŮũſűƐũ ŰũŸŷźŴŮŶűž ż ŚŵŮŭŮŹŮūż,
ŭŷ źũŭũ, ŷŭūűƐũŷ źŮ ŶũƐūŮƓűŵ
ŭŮŴŷŵ ż ŷŹŬũŶűŰũſűƐű źűŶŭűųũŴŶűž
ŷŹŬũŶűŰũſűƐũ ż źųŴũŭż źũ ŵŷŬżƓŶŷźŻűŵũ ű ŮŶŻżŰűƐũŰŵŷŵ.
ŝżŶųſűŷŶűźũƒŮ źŸŷŹŻũ ŰũŸŷźŴŮŶűž ŚŵŮŭŮŹŮūż źŮ ŹŮũŴűŰżƐŮ ųŹŷŰ ŭŶŮūŶż ŹŮųŹŮũſűƐż
(ũųŻűūŶũ ŸũżŰũ ż Żŷųż Źũŭũ), ŹŮųŹŮũſűƐż ż Żŷųż ŶŮŭŮƑŮ, ŵŮźŮƀŶż ŹŮųŹŮũſűƐż (ŹŮųŹŮũſűƐũ ųũŷ
ǭǮǬǜǩǜ
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ǋǌǊƿǌƼǈ ǌƼǃƾǊƴƼ ǍǋǊǌǎƼ ƿǌƼǀƼ ǍǈǁǀǁǌǁƾƼ ǃƼ ǋǁǌǄǊǀ 2015-2018. ƿǊǀǄǉǁ ǍƼ ƼǆǒǄǊǉǄǈ ǋǇƼǉǊǈ ǃƼ ƶǁƿǊƾǏ ǋǌǄǈǁǉǏ

żŶũŸŹŮƊŮƒŮ ŰŭŹũūƑũ) ű ŻũųŵűƀŮƒũ Ÿŷ źŸŷŹŻźųŷ ŹŮųŹŮũŻűūŶűŵ ŬŹũŶũŵũ ű ż ŹũŰŶűŵ Ŷűūŷűŵũ
ŻũųŵűƀŮƒũ.
ŘŹŮŵũ źũŰŶũƒűŵũ řũŭŶŮ ŬŹżŸŮ, źŸŷŹŻźųűŵ ũųŻűūŶŷźŻűŵũ, ųŷŶŻűŶżűŹũŶŷ źŮ Ūũūű
ūŮŷŵũ ŵũŴű ŪŹŷƐ ŷŭŹũźŴŮ ŸŷŸżŴũſűƐŮ. ŚŸŷŹŻŷŵ ű źŸŷŹŻźųŷŵ ŹŮųŹŮũſűƐŷŵ źŮ ūűƁŮ ŪũūŮ
ŵżƁųũŹſű ŶŮŬŷ ůŮŶŮ. ŏŮŶŮ źŮ ŶũƐƀŮƁƓŮ ŪũūŮ ũŮŹŷŪűųŷŵ, ŸŮƁũƀŮƒŮŵ ű ūŷůƒŷŵ ŪűſűųŴũ.
ŘŷŴũŰŮƓű ŷŭ ŻŷŬũ ŭũ źŮ ŭũŶũź Ƒżŭű ŵũƒŮ ŪũūŮ ŭŶŮūŶűŵ ũųŻűūŶŷźŻű, ŻŹŮŪũŴŷ Ūű
ŷŪŹũŻűŻű ŸŷźŮŪŶż Ÿũůƒż Ŷũ ŸŹŷŵŷſűƐż ű żŶũŸŹŮƊŮƒŮ ŰŭŹũūƑũ ųŷƐŮ źŮ ŹŮũŴűŰżƐż ũŭŮųūũŻŶűŵ
ű ųŷŶŻűŶżűŹũŶűŵ ŪũūƑŮƒŮŵ ŹŮųŹŮũſűƐŷŵ ųŹŷŰ 3 ŷźŶŷūŶũ ŸŹũūſũ źŸŷŹŻźųŷ ŹŮųŹŮũŻűūŶűž
ũųŻűūŶŷźŻű:
• ŚũŵŷűŶűſűƐũŻűūŶŮ źŸŷŹŻźųŷ ŹŮųŹŮũŻűūŶŮ ũųŻűūŶŷźŻű-ƀũźŷūű ŹŮųŹŮũſűƐŮ Ÿŷ
źŴŷŪŷŭŶŷŵ űŰŪŷŹż ŸŹŷŬŹũŵż ŷŭ źŻŹũŶŮ żƀŮźŶűųũ (ƐżŻŹũƒŮ ūŮůŪũƒŮ, ūŮůŪũƒŮ ż
źŻũŶż, ŸŹŷŬŹũŵű ũŮŹŷŪŶŷŬ ŸŮƁũƀŮƒũ ű ŻŹƀũƒũ, ūŷůƒũ ŪűſűųŴũ, ŹũŰŴűƀűŻŮ űŬŹŮ
ű źŸŷŹŻźųŷ ŹŮųŹŮũŻűūŶŮ ũųŻűūŶŷźŻű ųŷƐű źŮ żŸŹũůƒũūũƐż źũŵŷűŶűſűƐũŻűūŶŷ ż
ųŹżŬż ƀŴũŶŷūũ ŸŷŹŷŭűſŮ, ŸŷŰŶũŶűųũ, ŸŹűƐũŻŮƑũ..)
• ŜźŵŮŹŮŶŮ űŴű ŸŷŴżŷŹŬũŶűŰŷūũŶŮ źŸŷŹŻźųŷ ŹŮųŹŮũŻűūŶŮ ũųŻűūŶŷźŻű Ŷũ ųŷƐŮ
ŬŹũƊŮŶŮ żŸżƓżƐż ŷŹŬũŶűŰũſűƐŮ Űũ źŸŷŹŻźųż ŹŮųŹŮũſűƐż ű ŸŹżůũƐż űŵũ ŸŷŻŹŮŪŶũ
źŻŹżƀŶŷ-ŵŮŻŷŭźųũ żŸżŻźŻūũ ű źũūŮŻŮ ųũųŷ, ŬŭŮ ű ųũŭũ ŭũ ūŮůŪũƐż
• ŗŹŬũŶűŰŷūũŶŮ źŸŷŹŻźųŮ ŹŮųŹŮũŻűūŶŮ ũųŻűūŶŷźŻű- ƀũźŷūű ŹŮųŹŮũſűƐŮ
ųŷƐŮ ŸŹŷŬŹũŵűŹũƐż, ŷŹŬũŶűŰżƐż ű ŶŮŸŷźŹŮŭŶŷ źŻŹżƀŶŷ ūŷŭŮ ŷŹŬũŶűŰũſűƐŮ
ű űŶźŻűŻżſűƐŮ Űũ źŸŷŹŻźųż ŹŮųŹŮũſűƐż (ŵũźŷūŶű ŷŪŴűſű ŹŮųŹŮũſűƐŮ).
ŗŹŬũŶűŰŷūũŶŮ źŸŷŹŻźųŷ- ŹŮųŹŮũŻűūŶŮ ũųŻűūŶŷźŻű ŶŮźżŵƒűūŷ ŭũƐż ŶũƐūŮƓŮ
ŸŷŰűŻűūŶŮ ŮŽŮųŻŮ ƐŮŹ źŮ ŷŭūűűƐũƐż Ÿŷŭ ŶŮŸŷźŹŮŭŶűŵ ūŷƊźŻūŷŵ źŻŹżƀƒũųũ ű żŰ
ŷŭŬŷūũŹũƐżƓż ŵŮŭűſűŶźųż ű ŭŹżŬż ųŷŶŻŹŷŴż.
ŠŴũŶŷŵ 4. ŐũųŷŶũ ŷ źŸŷŹŻż (2011) żŻūŹƊŮŶŷ ƐŮ ŭũ źūũųŷ űŵũ ŸŹũūŷ ŭũ źŮ Ūũūű źŸŷŹŻŷŵ.
ŊũūƑŮƒŮ źŸŷŹŻŷŵ ŵŷŹũ ŪűŻű žżŵũŶŷ, źŴŷŪŷŭŶŷ ű ŭŷŪŹŷūŷƑŶŷ, ŰŭŹũūŷ ű ŪŮŰŪŮŭŶŷ, ż źųŴũŭż
źũ ŸŹűŹŷŭŶŷŵ źŹŮŭűŶŷŵ ű ŭŹżƁŻūŮŶűŵ ŷųŹżůŮƒŮŵ, ŽŮŹ, ŻŷŴŮŹũŶŻŶŷ, ŮŻűƀųű ŸŹűžūũŻƑűūŷ,
ŷŭŬŷūŷŹŶŷ, ŶŮŰũūűźŶŷ ŷŭ ŰŴŷżŸŷŻŹŮŪũ ű ſűƑŮūũ ųŷƐű źż źżŸŹŷŻŶű źŸŷŹŻźųŷŵ ŭżžż ű ŭŷźŻżŸŶŷ
źūűŵ ŬŹũƊũŶűŵũ Ÿŷŭ ƐŮŭŶũųűŵ żźŴŷūűŵũ ŪŮŰ ŷŪŰűŹũ Ŷũ żŰŹũźŻ, Ŷűūŷ ŽűŰűƀųűž źŸŷźŷŪŶŷźŻű,
źŻŮŸŮŶ ŮūŮŶŻżũŴŶŮ űŶūũŴűŭŶŷźŻű, ŸŷŴ ű ŭŹżŬŷ ŴűƀŶŷ źūŷƐźŻūŷ.
őŶźŻűŻżſűƐŮ ųŷƐŮ ŷŹŬũŶűŰżƐż źŸŷŹŻ Űũ ŷźŷŪŮ źũ űŶūũŴűŭűŻŮŻŷŵ ż ŚŹŪűƐű:
- ŘũŹũŷŴűŵŸűƐźųű ųŷŵűŻŮŻ ŚŹŪűƐŮ (ŘŗœŚ)
- ŚŸŷŹŻźųű źũūŮŰ űŶūũŴűŭũ ŚŹŪűƐŮ (ŚŚőŚ)
- ŚŸŷŹŻźųű źũūŮŰ űŶūũŴűŭũ ŋŷƐūŷŭűŶŮ (ŚŚőŋ)
- ŗŸƁŻűŶźųŮ ŷŹŬũŶűŰũſűƐŮ ŹŮŬűźŻŹŷūũŶŮ Űũ źŸŷŹŻ ű ŹŮųŹŮũſűƐż űŶūũŴűŭũ
- ŚŸŷŹŻźųũ ŭŹżƁŻūũ, ųŴżŪŷūű ű źŮųſűƐŮ
- ŗźŷŪŮ źũ űŶūũŴűŭűŻŮŻŷŵ ųŷƐŮ źŮ źũŵŷźŻũŴŶŷ ŪũūŮ źŸŷŹŻźųŷ-ŹŮųŹŮũŻűūŶűŵ
ũųŻűūŶŷźŻűŵũ
ŚŸŷŹŻźųű źũūŮŰ űŶūũŴűŭũ ŚŹŪűƐŮ (ŚŚőŚ) ƐŮ ŭŷŪŹŷūŷƑŶũ, ŶŮūŴũŭűŶũ, ŶŮŸŷŴűŻűƀŶũ
ű ŶŮŸŹŷŽűŻŶũ ũźŷſűƐũſűƐũ ųŴżŪŷūũ ű ŷŹŬũŶűŰũſűƐũ Űũ źŸŷŹŻ ű ŽűŰűƀųż ųżŴŻżŹż ŷźŷŪũ źũ
űŶūũŴűŭűŻŮŻŷŵ ż řŮŸżŪŴűſű ŚŹŪűƐű Ŷũ źūűŵ Ŷűūŷűŵũ ƒűžŷūŷŬ ŷŹŬũŶűŰŷūũƒũ (ŷŸƁŻűŶźųű,
ŵŮƊżŷŸƁŻűŶźųű, ŬŹũŭźųű, ŹŮŬűŷŶũŴŶű, ŷųŹżůŶű űŸŷųŹũƐűŶźųű) ųŷƐű źŮ żŭŹżůżƐż ż ŚũūŮŰ
Źũŭű ŷźŻūũŹűūũƒũ ŰũƐŮŭŶűƀųűž ſűƑŮūũ ű űŶŻŮŹŮźũ ŚũūŮŰ ƐŮ ƐŮŭűŶũ ŷŹŬũŶűŰũſűƐũ żźŸŷŹŻż
ű ŽűŰűƀųŷƐ ųżŴŻżŹű ŷźŷŪũ źũ űŶūũŴűŭűŻŮŻŷŵ ųŷƐŮ ŭŮŴżƐŮ Ŷũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű řŮŸżŪŴűųŮ ŚŹŪűƐŮ,
ŻũųŷƊŮ ŷūũƐ źũūŮŰ ƐŮ ƀŴũŶ ŚŸŷŹŻźųŷŬ ŚũūŮŰũ ŚŹŪűƐŮ (ŚŻũŻżŻ ŚŸŷŹŻźųŷŬ źũūŮŰũ űŶūũŴűŭũ ŚŹŪűƐŮ,
2011).
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ŘŹŮŵũ ŭŷźŻżŸŶűŵ Ÿŷŭũſűŵũ ŚŸŷŹŻźųű źũūŮŰ űŶūũŴűŭũ ŚŹŪűƐŮ űŵũ ż 2015. ŬŷŭűŶű 53
ūŮŹűūűųŷūũŶűž ƀŴũŶűſũ (www.ssisrbije.rs).
Ŝ ŚŵŮŭŮŹŮūż ŸŷźŻŷƐű 4 ŹŮŬűźŻŹŷūũŶũ źŸŷŹŻźųũ ųŴżŪũ Űũ ŷźŷŪŮ źũ űŶūũŴűŭűŻŮŻŷŵ, 17
źŷſűƐũŴŶŷ žżŵũŶűŻũŹŶűž ŷŹŬũŶűŰũſűƐũ.
ŚŸŷŹŻźųű ųŴżŪŷūű:
1. ōŹżƁŻūŷ Űũ źŸŷŹŻ ű ŹŮųŹŮũſűƐż űŶūũŴűŭũ
2. ŚŻŷŶŷŻŮŶűźųű ųŴżŪ űŶūũŴűŭũ ŚśőœŚ
3. Śœ ŷźŷŪũ źũ űŶūũŴűŭűŻŮŻŷŵ ř 50
4. ŚŸŷŹŻźųŷ żŭŹżůŮƒŮ ŬŴżūűž ű ŶũŬŴżūűž ōŮźŸŷŻű
ŚŷſűƐũŴŶŷ žżŵűŶũŻũŹŶŮ ŷŹŬũŶűŰũſűƐŮ:
1 .ŜŭŹżůŮƒŮ ŸũŹũŸŴŮŬűƀũŹũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
2. ŌŹũŭźųũ ŷŹŬũŶűŰũſűƐũ ŬŴżūűž ű ŶũŬŴżūűž ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
3. ŜŭŹżůŮƒŮ Űũ ŸŷŵŷƓ ŕŖřŗ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
4. ŌŹũŭźųũ ŷŹŬũŶűŰũſűƐũ źũūŮŰũ źŴŮŸűž źŹŪűƐŮ- ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
5. ōŹżƁŻūŷ Űũ ſŮŹŮŪŹũŴŶż ű ŭŮƀűƐż ŸũŹũŴűŰż ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
6. şŮŶŻũŹ Űũ źũŵŷźŻũŴŶű ůűūŷŻ ŷźŷŪũ źũ űŶūũŴűŭŮŻŷŵ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
7. ōŹżƁŻūŷ Űũ źŸŷŹŻ ű ŹŮųŹŮũſűƐż űŶūũŴűŭũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ
8. ŜŭŹżůŮƒŮ ŹũŻŶűž ű ŵűŹŶŷŭŷŸźųűž ūŷƐŶűž űŶūũŴűŭũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ
9. ŗŹŬũŶűŰũſűƐũ ŷźŷŪũ źũ ũŵŸżŻűŹũŶűŵ ŮųźŻŹŮŵűŻŮŻűŵũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
10. ŕŮƊżŷŸƁŻűŶźųŷ żŭŹżůŮƒŮ ŭűźŻŹŷŽűƀũŹũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
11. ŌŹũŭźųũ ŷŹŬũŶűŰũſűƐũ űŶūũŴűŭũ Źũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
12. ŌŹũŭźųũ ŷŹŬũŶűŰũſűƐũ ſűūűŴŶűž űŶūũŴűŭũ ŹũŻũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
13. ŌŹũŭźųű źũūŮŰ źŷſűƐũŴŶŷ žżŵũŶűŻũŹŶűž ŷŹŬũŶűŰũſűƐũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
14. ŜŭŹżůŮƒŮ źŴŮŸűž- źŴũŪŷūűŭűž ŚūŮŻű ūűŭ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ
15. ŜŭŹżůŮƒŮ ŭűźŻŹŷŽűƀũŹũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ “ŊŷƑű ůűūŷŻ”
16. ŜŭŹżůŮƒŮ řŋő źūűž ŹũŻŷūũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ
17. ŜŭŹżůŮƒŮ ŹŷŭűŻŮƑũ ű źŻũŹũŻŮƑũ ŭŮſŮ źũ žŮŶŭűųŮŸŷŵ
ŘŹŮŵũ
Ÿŷŭũſűŵũ
ŭŷŪűƐŮŶűŵ ŷŭ ŚŸŷŹŻźųŷŬ źũūŮŰũ
ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ŸŷźŻŷƐű 234 źŸŷŹŻűźŻũ
Ŵűſũ źũ űŶūũŴűŭűŻŮŻŷŵ.
ŘŹŮŵũ
źũŰŶũƒűŵũ
řũŭŶŮ ŬŹżŸŮ ŶƐƀŮƁƓű ŸŹŷŪŴŮŵű
źŸŷŹŻźųűž ųŴżŪŷūũ Űũ ŷźŷŪŮ
źũ űŶūũŴűŭűŻŮŻŷŵ ű źŸŷŹŻűźŻũ
źũ űŶūũŴűŭűŻŮŻŷŵ Żűƀż Żűƀż źŮ
ŸŹűŴũŰũ źŸŷŹŻźųűŵ ŷŪƐŮųŻűŵũ ű
ŻŮŹŮŶűŵũ.
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ǋǌǊƿǌƼǈ ǌƼǃƾǊƴƼ ǍǋǊǌǎƼ ƿǌƼǀƼ ǍǈǁǀǁǌǁƾƼ ǃƼ ǋǁǌǄǊǀ 2015-2018. ƿǊǀǄǉǁ ǍƼ ƼǆǒǄǊǉǄǈ ǋǇƼǉǊǈ ǃƼ ƶǁƿǊƾǏ ǋǌǄǈǁǉǏ

ǺȞȌȟȯȌ ȍȌȔȇ Ț ȘȖȕȗșȚ
ŘŹŮŵũ Ÿŷŭũſűŵũ ŭŷŪűƐŮŶűŵ ŷŭ ŚŸŷŹŻźųŷŬ
źũūŮŰũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ű źŸŹŷūŮŭŮŶŷŵ ũŶųŮŻŶŷŵ
űźŻŹũůűūũƒż ż 72 ųŴżŪũ, ż ŚŵŮŭŮŹŮūż űŵũ 686
źŸŷŹŻűźųűƒũ, ƁŻŷ ƐŮ ūŮŷŵũ ŵũŴű ŪŹŷƐ ż ŷŭŶŷźż
Ŷũ żųżŸũŶ ŪŹŷƐ ŹŮŬűźŻŹŷūũŶűž źŸŷŹŻűźŻũ (4619).
ōŷŪűƐŮŶű ŹŮŰżŴŻũŻű żųũŰżƐż ŭũ ƐŮ ūŮŷŵũ
ūũůŶŷ ųŹŮűŹũŻű ŵŮŹŮ ųŷƐŮ Ūű ŸŷŭźŻũųŴŮ ūŮƓŮ
żƀŮƁƓŮ źŸŷŹŻűźųűƒũ, ŸŷƀŮūƁű ŷŭ ŸŷźŻűſũƒũ
żƀŮƁƓũ ūŮƓŮŬ ŪŹŷƐũ żƀŮŶűſũ ż ƁųŷŴźųŷŵ źŸŷŹŻż,
ż ųŷƐŮŵ ƐŮ ŻũųŷƊŮ ŵũƒű ŪŹŷƐ żƀŮŶűſũ ųŷƐŮ
ŻŹŮŶűŹũƐż.
ŋũůŶŷ ƐŮ ŭŷŪűŻű ƐũźŶŮ ŸŷŭũŻųŮ ű żūűŭ ŷ
ŻŹŮŶżŻŶŷŵ żƀŮƁƓż ůŮŶũ ż źūűŵ ŷŪŴũźŻűŵũ źŸŷŹŻũ Ŷũ Ŷűūŷż ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ (ūŹžżŶźųű,
ųūũŴűŻŮŻŶű, ŹŮųŹŮũŻűūŶű, ƁųŷŴźųű). Ŗũ ŷźŶŷūż ŭŷŪűƐŮŶűž ŸŷŭũŻũųũ ű űŰūŹƁŮŶŮ ũŶũŴűŰŮ
ŶŮŷŸžŷŭŶŷ ƐŮ żŻūŹŭűŻű źŻŹũŻŮŬűƐż ųŷƐũ źŮ ŷŭŶŷźű Ŷũ źųżŸ źŸŮſűŽűƀŶűž ŵŮŹũ Űũ ŸŷūŮƓũƒŮ
żƀŮƁƓŮ ůŮŶũ ż źŸŷŹŻż żŷŸƁŻŮ, źũ ŸŹŮŭŴŷŬŷŵ ųŷŶųŹŮŻŶűž ŵŮŹũ ųŷƐŮ ƓŮ żųƑżƀűŻű ű ŷŪŴũźŻ
ŸŷūŮƓũƒŮ żƀŮƁƓũ ŭŮūŷƐƀűſũ ż ƁųŷŴźųŷŵ źŸŷŹŻż.
ŕŮŹũ ű ſűƑŮūũ ż ŸŷŬŴŮŭż ŸŷūŮƓũƒũ żƀŮƁƓũ ůŮŶũ Ūű ŸŷŭŹũŰżŵŮūũŴŮ żŻūŹƊűūũƒŮ,
Ÿũ ŸŷŻŷŵ ű ŭŷźŻűŰũƒŮ ŷŭŹŮƊŮŶŮ ųūŷŻŮ (ż ŷŭŶŷźż Ŷũ żųżŸũŶ ŪŹŷƐ ŹŮŬűźŻŹŷūũŶűž źŸŷŹŻűźŻũ)
ŹŮŬűźŻŹŷūũŶűž źŸŷŹŻűźŻųűƒũ ż ŶũŹŮŭŶŮ 3 ŬŷŭűŶŮ.
ŗūũƐ ŸŹŷſŮŶũŻ ŶŮ Ūű źŵŮŷ ŪűŻű ŵũƒű ŷŭ 30%, ũ ųŹũƐƒű ſűƑ ű źŻŹũŻŮƁųŷ żźŵŮŹŮƒŮ
ż ŶũŹŮŭŶŷƐ ŭŮſŮŶűƐű Ūű ŻŹŮŪũŷ ŪűŻű űŰƐŮŭŶũƀũūũƒŮ Ŷűūŷũ żƀŮƁƓũ ůŮŶũ ż źŸŷŹŻźųűŵ
ŭűźſűŸŴűŶũŵũ źũ Ŷűūŷŷŵ żƀŮƁƓũ ŵżƁųũŹũſũ. ōũ Ūű źŮ ŷźŻūũŹűŴũ ŸŷŵŮŶżŻũ ŵŮŹũ, ŻŹŮŪũŴŷ
Ūű źŮ ŷŵŷŬżƓűŻű żųƑżƀűūũƒŮ ūŮƓŮŬ ŪŹŷƐũ ůŮŶũ ż żŸŹũūƑũƀųũ ŻŮŴũ ųŷƐũ ŭŷŶŷźŮ ŷŭŴżųŮ, Żũųŷ
ŭũ Ŷũ źūűŵ Ŷűūŷűŵũ źūűŵ ŪżŭŮ źŸŹŷūŮŭŮŶũ ŹŷŭŶũ ŹũūŶŷŸŹũūŶŷźŻ, ųũŷ ūũůũŶ ŸŹűŶſűŸ ųŷƐű
ƐŮ ŭŮŷ ŎŜ źŻũŶŭũŹŭũ ż źūűŵ ŸŷƑűŵũ, Ÿũ ű ż ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻũ.

ǸȖȕȗș Ț ȗȚȗȇȒȔȏȓ ȘȗȌȋȏȔȇȓȇ
Ŗũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ ż ŹżŹũŴŶűŵ źŹŮŭűŶũŵũ ŸŹŮŵũ Ÿŷŭũſűŵũ ŌŹũŭźųŷŬ
ŽżŭŪũŴźųŷŬ źũūŮŰũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ŸŷźŻŷƐű ūŮŴűųű ŪŹŷƐ ŽżŭŪũŴźųűž ųŴżŪŷūũ. ŉųŻűūŶű ŽżŭŪũŴźųű
ųŴżŪŷūű ŻũųŵűƀŮ źŮ źũ ŮųűŸũŵũ źŮŶűŷŹũ ű ŵŴũƊűž ųũŻŮŬŷŹűƐũ.
śũųŷƊŮ, ŸŷźŻŷƐű ű ƐŮŭũŶ ŹżųŷŵŮŻũƁųű ųŴżŪ ŏŮŶźųű ŹżųŷŵŮŻŶŷŵ ųŴżŪż “ŕŴũŭű ŹũŭŶűų”
řũŭűŶũſ.
ŖũƐƀŮƁƓű ŹũŶŬ ŻũųŵűƀŮƒũ ŽżŭŪũŴźųűž ųŴżŪŷūũ űŰ ŹżŹũŴŶűž źŹŮŭűŶũ ƐŮ ż ŬŹũŭźųŷƐ
ŴűŬű, ūŮƓűŶŷŵ ż ŵżƁųŷƐ ųŷŶųżŹſŮƐű.
ŘŷźŵũŻŹũƐżƓű źŻũƒŮ ż űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹű ű źŸŷŹŻźųűŵ ŸŹŷŬŹũŵűŵũ, źŸŷŹŻ ƐŮ
ŶŮŭŷūŷƑŶŷ ŹũŰūűƐŮŶ ż ŷūűŵ źŹŮŭűŵũŵũ, ŸŷƀŮūƁű ŷŭ źŸŷŹŻźųűž ŭűźſűŸŴűŶũ ű ųŴżŪŷūũ,
űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹŮ.
ŋŮƓűŶũ żƀŮźŶűųũ řũŭŶŮ ŬŹżŸŮ źż źũŬŴũźŶũ ŭũ ŵŴũŭű źūŷƐŮ ūŹŮŵŮ
ŸŹŷūŷŭŮ ŪũūŮƓű źŮ ŶũƐƀŮƁƓŮ ŽżŭŪũŴŷŵ, ƁŻŷ Ŷũŵ żųũŰżƐŮ Ŷũ Żŷ ŭũ źŮ źŸŷŹŻŷŵ ż ŹżŹũŴŶűŵ
źŹŮŭűŶũŵũ ŸŹŮŻŮůŶŷ ŪũūŮ ŵżƁųũŹſű. śũųŷƊŮ, ŶŮŭŷūŷƑŶŷ źż żųƑżƀŮŶũ ŭŮſũ ű ŵŴũŭű, ųũųŷ ż
ũŵũŻŮŹźųŷŵ Żũųŷ ű ż ŻũųŵűƀũŹźųŷŵ źŸŷŹŻż. ŕŴũŭűŵũ Ŷũ źŮŴż ƐŮ ŬŮŶŮŹũŴŶŷ ŸŷŻŹŮŪŶŷ:
- ũųŻűūŶű źŸŷŹŻźųű ųŴżŪŷūű ųŷƐű ŶżŭŮ źŸŷŹŻźųŮ ŸŹŷŬŹũŵŮ ű ŻżŹŶűŹŮ
- űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹũ Űũ źŸŷŹŻ Ŷũ ŷŻūŷŹŮŶŷŵ (ŽżŭŪũŴ, ųŷƁũŹųũ, ŷŭŪŷƐųũ)
ŘŷŻŹŮŪŶŷ ƐŮ ŸŷźŮŪŶŷ űźŻũƓű ŭũ ż ŹżŹũŴŶűŵ źŹŮŭűŶũŵũ żƀŮƁƓŮ ż źŸŷŹŻźųűŵ
ũųŻűūŶŷźŻűŵũ ƐŮ ƀŮźŻŷ ƐŮŭűŶũ ũųŻűūŶŷźŻ ųŷƐŷŵ źŮ ŭŮſũ ű ŵŴũŭű ŪũūŮ, ŰŪŷŬ ŻŷŬũ źŸŷŹŻ ż
ŹżŹũŴŶűŵ źŹŮŭűŶũŵũ ŰũźŴżůżƐŮ ŸŷźŮŪŶż Ÿũůƒż.
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ŋũůŶŷ ƐŮ ŶũŸŷŵŮŶżŻű Żŷ ŭũ źŸŷŹŻźųŮ źŮųſűƐŮ ż ƁųŷŴũŵũ ż ŹżŹũŴŶűŵ źŹŮŭűŶũŵũ űŵũƐż
ūũůŶż żŴŷŬż ż ŹŮƁũūũƒż ŸŹŷŪŴŮŵũ ųŷƐű źŮ ŷŭŶŷźű Ŷũ źŸŷŹŻ ż ŹżŹũŴŶűŵ źŹŮŭűŶũŵũ.

ǩǷǼǺǴǸǱǯ ǯ ǱǩǧǲǯǹǬǹǴǯ ǸǶǵǷǹ Ǻ ǸǳǬǫǬǷǬǩǺ
ŚŸŷŹŻźųŮ ŭŷźſűŸŴűŶŮ ż ųŷƐűŵũ źż ż ŸŹŮŻžŷŭŶŷƐ ŬŷŭűŶű (2014) ŸŷźŻűŰũŶű ŹŮŰżŴŻũŻű ż
ūŹžżŶźųŷŵ ű ųūũŴűŻŮŻŶŷŵ źŸŷŹŻż źż:
ŋŎŚŔŉńŎ, ŭūŷƐũſ
œőœ ŊŗœŚ, Ŵŷż ųűų
œŗšŉřœŉ
ŕŉŔő ŝŜōŊŉŔ
ŚśŎŃŉšśŋŗ
řŜœŗŕŎśŖő œŔŜŊ ŚŕŎōŎřŎŋŗ
ŘŹŮŬŴŮŭ źŸŷŹŻŷūũ/ųŴżŪŷūũ (ŹŮŬűźŻŹŷūũŶűž ż ŚŸŷŹŻźųŷŵũ źũūŮŰż ŚŵŮŭŮŹŮūŷ) ż
ŷŭŶŷźż Ŷũ żƀŮƁƓŮ ż ūűƁűŵ ŹũŶŬŷūűŵũ ŻũųŵűƀŮƒũ (ŶũſűŷŶũŴŶũ ű űŶŻŮŹŶũſűŷŶũŴŶũ):
řŮŭŶű
ŪŹŷƐ

ŚŘŗřś/œŔŜŊ

řŉŖŌ/ śŉœŕőŠŎńŎ

1.

ŋŮźŴũƀųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ

ŖũſűŷŶũŴŶŷ, ŎūŹŷŸźųũ ű ŚūŮŻźųũ ŸŹūŮŶźŻūũ

2.

œŴżŪ ŵũŴŷŬ ŽżŭŪũŴũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ

ŝżŻźũŴ ŴűŬũ ŚŹŪűƐŮ (ŘŹūũ ŴűŬũ)

3.

œŷƁũŹųũƁųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ

œŷƁũŹųũƁųũ ŴűŬũ ŚŹŪűƐŮ

4.

œűų Ūŷųź ųŴżŪ Śō œŷŵŪũŻ

ŖũſűŷŶũŴŶŷ, ŎūŹŷŸźųũ ű ŚūŮŻźųũ ŸŹūŮŶźŻūũ

5.

œűų Ūŷųź ųŴżŪ ōŮźŸŷŻ

ŖũſűŷŶũŴŶŷ, ŎūŹŷŸźųũ ű ŚūŮŻźųũ ŸŹūŮŶźŻūũ

6.

ŏŮŶźųű ŷŭŪŷƐųũƁųű ųŴżŪ
ŚŵŮŭŮŹŮūŷ

ŘŹūũ ŴűŬũ ŚŹŪűƐŮ

7.

ŗŭŪŷƐųũƁųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
şũŹűŶũ

ŘŹūũ ŴűŬũ ŚŹŪűƐŮ

8.

ŏŮŶźųű ŹżųŷŵŮŻŶű ųŴżŪ ŕŴũŭű
ŹũŭŶűų

ŘŹūũ ŴűŬũ ŚŹŪűƐŮ

9.

ŚŻŹŮƑũƀųű ųŴżŪ, ŚŻŹŮƑũƀųũ ŭŹżůűŶũ
ŚŵŮŭŮŹŮūŷ

ŖũſűŷŶũŴŶũ, ŎūŹŷŸźųũ ű ŚūŮŻźųũ ŸŹūŮŶźŻūũ

10.

ŚŻŹŮƑũƀųű ųŴżŪ ŞŮŹŷƐ ŚŹŪũ

ŖũſűŷŶũŴŶũ ŸŹūŮŶźŻūũ

11.

œũŹũŻŮ ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūũſ

ŖũſűŷŶũŴŶũ, ŎūŹŷŸźųũ ű ŚūŮŻźųũ ŸŹūŮŶźŻūũ

12.

œƐŷųżƁűŶųũű Śō œŷŵŪũŻ

ŖũſűŷŶũŴŶũ, ŎūŹŷŸźųũ ű ŚūŮŻźųũ ŸŹūŮŶźŻūũ

ŘŹŮŵũ ũŶũŴűŰű ŽżŶųſűŷŶűźũƒũ źŸŷŹŻźųűž ųŴżŪŷūũ Ŷũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ
ųŴżŪŷūű źŮ ŷŭŹůũūũƐż ŰũžūũƑżƐżƓű ŸŹŮ źūŮŬũ ŭŷŻũſűƐũŵũ űŰ ŪżƖŮŻũ ŌŹũŭũ, ƀŴũŶũŹűŶű ű
ŭŷŶũſűƐũŵũ.
őŵũƐżƓű ż ūűŭż ŶũūŮŭŮŶŮŭŮ żźŸŮžŮ, ŶũƐūűƁŮ ŹŮŰżŴŻũŻŮ ż ųūũŴűŻŮŻŶŷŵ źŸŷŹŻż ŸŷźŻűůż
ūŮƓűŶŷŵ ŵŴũƊŮ ųũŻŮŬŷŹűƐŮ źŸŷŹŻűźŻũ. ŘŹŮŵũ ũŶųŮŻŶŷŵ űźŻŹũůűūũƒż (ŚũūŮŰ źŸŷŹŻŷūũ
ŚŵŮŭŮŹŮūŷ, 2015.) ŶũƐūűƁŮ űŵũ ŹŮŬűźŻŹŷūũŶűž źŸŷŹŻűźŻũ ŭŷ 14 ŬŷŭűŶũ, ŻŮ ƐŮ ŸŹŮŵũ
ŹŮŰżŴŻũŻűŵũ ųŷƐŮ ŸŷźŻűůż Żŷ ű ż źųŴũŭż źũ ŹŮũŴŶűŵ źŻũƒŮŵ ŷ żƀŮƁƓż ŵŴũƊűž źŸŷŹŻűźŻũ ż
ųūũŴűŻŮŻŶűŵ ű ūŹžżŶźųűŵ ŻũųŵűƀŮƒűŵũ.
ŗŭŶŷź ŸŹŮŵũ ŵŴũƊűŵ żŰŹũźŶűŵ ųũŻŮŬŷŹűƐũŵũ, ųũŭ ƐŮ ż ŸűŻũƒż ŴŷųũŴŶũ źũŵŷżŸŹũūũ,
ƐŮźŻŮ ƐŮŭũŶ ŷŭ ŸŹűŷŹűŻŮŻũ ż źŻŹũŻŮƁųŷŵ ŷŸŹŮŭŮƑŮƒż ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ, ƐŮŹ ƐŮ żŴũŬũƒŮ ż
ŵŴũŭŮ źŸŷŹŻűźŻŮ ŷŭ ūűƁŮźŻŹżųŮ ūũůŶŷźŻű Űũ źūũųż ŴŷųũŴŶż źũŵŷżŸŹũūż.
ǭǮǬǜǩǜ
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ǋǌǊƿǌƼǈ ǌƼǃƾǊƴƼ ǍǋǊǌǎƼ ƿǌƼǀƼ ǍǈǁǀǁǌǁƾƼ ǃƼ ǋǁǌǄǊǀ 2015-2018. ƿǊǀǄǉǁ ǍƼ ƼǆǒǄǊǉǄǈ ǋǇƼǉǊǈ ǃƼ ƶǁƿǊƾǏ ǋǌǄǈǁǉǏ

ŚũūŮŰ źŸŷŹŻŷūũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ūŮƓ ūűƁŮ ŷŭ 10 ŬŷŭűŶũ ŪűŹũ ŶũƐżźŸŮƁŶűƐŮ źŸŷŻűźŻŮ ű
ŮųűŸŮ ŚŵŮŭŮŹŮūũ. őŰŪŷŹ ūŹƁŮ ƀŴũŶŷūű ŜŸŹũūŶŷŬ ŷŭŪŷŹũ Ŷũ ŷźŶŷūż ũŶųŮŻŶŷŬ ŴűźŻűƓũ ųŷƐż
ųŴżŪŷūű ŸŷŸżƒũūũƐż ųŹũƐŮŵ ŬŷŭűŶŮ, ũ ŸŹŮŵũ ŸŹũūűŴŶűųż ŷ ŶũŬŹũƊűūũƒż ŚũūŮŰũ źŸŷŹŻŷūũ
ŚŵŮŭŮŹŮūŷ. ŊűŹũƐż źŮ ŶũƐŪŷƑű źŸŷŹŻűźŻű ż ŵżƁųŷƐ ű ůŮŶźųŷƐ źŮŶűŷŹźųŷƐ ű ƐżŶűŷŹźųŷƐ
ųŷŶųżŹŮŶſűƐű. ŋŹŮŭŶżƐż źŮ ŹŮŰżŴŻũŻű ŵżƁųűž ű ůŮŶźųűž ŮųűŸũ ż ŷŪŮ ųŷŶųżŹŮŶſűƐŮ, ũ ŷŭ
źųŷŹũ źŮ ŶũŬŹũŭŮ ŭŮŴŮ Ŷũ ŸŷƐŮŭűŶũƀŶű ű ŮųűŸŶű źŸŷŹŻ, ŻũųŷƊŮ ż ŮųűŸŶŷƐ ű ŸŷƐŮŭűŶũƀŶŷƐ
ųŷŶųżŹŮŶſűƐű.
ŚũūŮŰ źŸŷŹŻŷūũ ŶũŬŹũƊżƐŮ
ŶũƐŪŷƑű źŸŷŹŻźųű ųŷŴŮųŻűū ż
ųũŴŮŶŭũŹźųŷƐ ŬŷŭűŶű, ŶũƐŪŷƑŮŬ
ŻŹŮŶŮŹũ, źŸŷŹŻźųż ŴűƀŶŷźŻ ŬŷŭűŶŮ
ű ŶŷūűŶũŹũ ŬŷŭűŶŮ. ŐũźŴżůŶűŵ
źŸŷŹŻźųűŵ ŹũŭŶűſűŵũ żŹżƀżƐŮ źŮ
ŶũŬŹũŭũ Űũ ůűūŷŻŶŷ ŭŮŴŷ.
śŷųŷŵ źūűž ŷūűž ŬŷŭűŶũ
Ŷũ źŸűźųż ŶũŬŹũƊŮŶűž ŶũŴũŰűŴű
źż źŮ źūű ŷŶű ųŷƐű źż źūŷƐűŵ
ŹŮŰżŴŻũŻŷŵ
ŸŹŷŶŮŴű
źŴũūż
źŸŷŹŻźųŷŬ ŚŵŮŭŮŹŮūũ. ŕŮƊż
ŶũŬŹũƊŮŶűŵũ źżŪűŴű ŹżųŷŵŮŻũƁű,
ŷŭŪŷƐųũƁű, ūŮźŴũƀű, ųŷƁũŹųũƁű,
ŪŷųźŮŹű, ųűų ŪŷųźŮŹű ű ŵŶŷŬű
ŭŹżŬű. Ŕũźųũūŷ ŸŹűŰŶũƒŮ, ŸŷŹŮŭ
ŷźŻũŴűž ŭŷŪűƐũŴű źż ūŮźŴũƀű
ŌŷŹũŶ ŖŮŭŮƑųŷūűƓ, ŊŷŪũŶ řũŶųŷūűƓ, ōżƁũŶ ŊŷŬűƀŮūűƓ, ŋŮźŮŴűŶ ŚũūűƓ, ųűų ŪŷųźŮŹű ŚŻŮŽũŶ
ŉŶƊŮŴųŷūűƓ ű ŖűųŷŴũ ŚŻŷƁűƓ, ŹżųŷŵŮŻũƁű ŖŮŶũŭ ŕũųźűƓ, ŚŴŷŪŷŭũŶ ŘũūűƓ, ŕűžũƐŴŷ
řũŭŷƐųŷūűƓ, ŽżŻźũŴŮŹű ōũŹųŷ řűźŻűƓ ű łŷūũŶ şūŮŻũŶŷūűƓ, ųũŹũŻűźŻųűƒŮ ŕũŹűƐũ ŕűŶűƓ ű
łŷūũŶũ ŚũūűƓ, źŻŹŮŴũſ ŉŶũ ŉŴŮŶŻűƐŮū, łŮŴŮŶũ łũųŷūƑŮūűƓ ű ŵŶŷŬű ŭŹżŬű. ŗŭ ŮųűŸŮ Ŷũ źŸűźųż
źż źŮ ŶũŴũŰűŴű ŗŭŪŷƐųũƁųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ, œŷƁũŹųũƁųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ, řżųŷŵŮŻŶű ųŴżŪ
ŚŵŮŭŮŹŮūŷ, ŚŵŮŭŮŹŮūźųű šũžŷūźųű ųŴżŪ, œűų Ūŷųź ųŴżŪ Śō œŷŵŪũŻ, ŚŻŹŮƑũƀųũ ŭŹżůűŶũ
ŚŵŮŭŮŹŮūŷ, ŝżŭŪũŴźųű ųŴżŪ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ű ŭŹżŬű.
Ŝ ſűƑż ŰũŭŷūŷƑũūũƒũ ŸŷŻŹŮŪũ ż ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻũ, ŬŹũŭ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ƐŮ ŸŹŮŭūűŭŮŷ
ŗŭŴżųŷŵ ŷ ŷŪŮŰŪŮƊűūũƒż źŹŮŭźŻũūũ Űũ ŽűŶũŶźűŹũƒŮ ŸŷŻŹŮŪũ ż ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻũ Ŷũ
ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ (“ŚŴżůŪŮŶű ŴűźŻ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ”, ŪŹŷƐ 3/2014- ŸŹŮƀűƁƓŮŶ
ŻŮųźŻ) ŷŪŮŰŪŮƊűūũƒŮ źŹŮŭźŻũūũ Űũ:
- ŷŹŬũŶűŰũſűƐż ű ŷŭŹůũūũƒŮźŸŷŹŻźųűž ŻũųŵűƀŮƒũ ŷŭ ŰŶũƀũƐũ Űũ ŌŹũŭ ű
- ŷŹŬũŶűŰũſűƐż ű ŷŭŹůũūũƒŮ ŵũŶűŽŮźŻũſűƐŮ ż ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻũ ŷŭ ŰŶũƀũƐũ Űũ ŌŹũŭ.
ŘŷŻŹŮŪŶŷ ƐŮ ŶũŬŴũźűŻű ŭũ ƐŮ ŶŮŷŸžŷŭŶŷ ŸŷźūŮŻűŻű źŮ Ŷũ ŸŷŪŷƑƁũƒż ŸŹũƓŮƒũ ű
ųŷŶŻŹŷŴŮ ŸŹűūũŻŶűž źŸŷŹŻźųűž ƁųŷŴũ ųŷƐŮ ŹũŭŮ źŮŴŮųſűƐż ŵŴũƊűž żŰŹũźŶűž ųũŻŮŬŷŹűƐũ.
Ŗũ ŷźŶŷūż źūŮŷŪżžūũŻŶŮ ũŶũŴűŰŮ řũŭŶŮ ŬŹżŸŮ, źŻũū ƐŮ ŭũ ż ŚŵŮŭŮŹŮūż ŻŹŮŪũ ŸŷźūŮŻűŻű
ūűƁŮ ŸũůƒŮ źŮŴŮųſűƐű ű ŹũŰūŷƐż ŸŹŷŽŮźűŷŶũŴŶűž źŸŷŹŻűźŻũ, ŻŮ ŭũ ƐŮ ŸŷŻŹŮŪŶŷ ŸŷŪŷƑƁũŻű
ųŷŵżŶűųũſűƐż űŰŵŮƊż ūűƁŮ ŹũŰŴűƀűŻűž Ŷűūŷũ (ųŴżŪŷūű, źũūŮŰ, ŴŷųũŴŶũ źũŵŷżŸŹũūũ).
ŘŷŴũŰŮƓű ŷŭ ŐũųŷŶũ ŷ źŸŷŹŻż, Ÿŷŭ źŻŹżƀŶűŵ żźũūŹƁũūũƒŮŵ ŸŷŭŹũŰżŵŮūũ źŮ źŻűſũƒŮ
ŰŶũƒũ ű ūŮƁŻűŶũ źŸŷŹŻźųűž źŻŹżƀƒũųũ, ųŷƐŮ ŷŪżžūũŻũ ųŷŶŻűŶżűŹũŶż ŮŭżųũſűƐż Żŷųŷŵ ŹũŭŶŷŬ
ūŮųũ, ųũŷ ű żƀŮƁƓŮ Ŷũ źŻŹżƀŶűŵ ű ŶũżƀŶűŵ źųżŸŷūűŵũ, źŮŵűŶũŹűŵũ ű ųżŹźŮūűŵũ.
łŮŭűŶŮ űŶźŻűŻżſűƐŮ ƐŮźż ūűźŷųŷƁųŷŴźųŮ żźŻũŶŷūŮ ųŷƐŮ ŵŷŬż ƁųŷŴŷūũŻű ųũŭŹŷūŮ Űũ
ŷŭŹŮƊŮŶũ ŸŷŭŹżƀƐũ űŰ źŸŷŹŻũ ű űŰŭũūũŻű ŭűŸŴŷŵŮ Űũ ŰũūŹƁŮŶű ŷŭŹŮƊŮŶű źŻŮŸŮŶ ŷŪŹũŰŷūũƒũ.
ŖũŭŴŮůŶű ŶũſűŷŶũŴŶű ŬŹũŶźųű źŸŷŹŻźųű źũūŮŰ ż źũŹũŭƒű źũ ūűźŷųŷƁųŷŴźųŷŵ żźŻũŶŷūŷŵ
űŰŭũƐŮ, ŷŪŶũūƑũ ű ŷŭżŰűŵũ ŭŷŰūŷŴż Űũ Źũŭ źŸŷŹŻźųűŵ źŻŹżƀƒũſűŵũ ż źųŴũŭż źũ ŷūűŵ
ŐũųŷŶŷŵ, ŸŹũūűŴűŵũ ŻŷŬ źũūŮŰũ ű ŸŹũūűŴűŵũ ŶũŭŴŮůŶŷŬ ŵŮƊżŶũŹŷŭŶŷŬ źŸŷŹŻźųŷŬ źũūŮŰũ ű
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ūŷŭű ŮūűŭŮŶſűƐż űŰŭũŻűž, ŷŪŶŷūƑŮŶűž,
ž,
ŷŭŶŷźŶŷ ŷŭżŰŮŻűž ŭŷŰūŷŴũ Űũ Źũŭ.
ŘŹŮŵũ Ÿŷŭũſűŵũ ŭŷŪűƐŮŶűŵ
ŵ
ũŶũŴűŰŷŵ ũŶųŮŻũ ųŷƐż ƐŮ űźŸżŶűŴŷ
ŷ
72 źŸŷŹŻźųűž ųŴżŪũ ż źŵŮŭŮŹŮūźųűŵ
ŵ
źŸŷŹŻźųűŵ ųŴżŪŷūűŵũ ŹũŭŮ ŻŹŮŶŮŹű,
ű,
ŷŭ ųŷƐűž 95% ŸŷźŮŭżƐż ŴűſŮŶſż ŸŷŹŮŭ
ŹŮŭ
ŭ
ŭűŸŴŷŵŮ.

ŌŹũŭ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ŽűŶũŶźűŹũ ŸŹŷƐŮųũŻ
“ŚŸŷŹŻ ż ƁųŷŴŮ” ƀűƐű źż ŹŮũŴűŰũŻŷŹű
ŸŹŷŽŮźŷŹű ŽűŰűƀųŷŬ ūũźŸűŻũƒũ ųŷƐű źż
źŮ ŶũŴũŰűŴű Ŷũ ŮūűŭŮŶſűƐű ŖũſűŷŶũŴŶŮ
źŴżůŪŮ Űũ ŰũŸŷƁƑũūũƒŮ.

ŘŷŻŹŮŪŶŷ ƐŮ żŻūŹŭűŻű ƐũźŶŮ ųŹűŻŮŹűƐżŵŮ, ųŷƐű źŮ
ŷŭŶŷźŮ
Ů ŷ
ŭŶŷźŮ Ŷũ
źűźŻŮŵũŻűŰũſűƐż ż ŷŪŴũźŻű ŰũŸŷƁƑũūũƒũ
ŷŪŮŰŪŮŭűŻű
ūũƒũ ŻŹŮŶŮŹũ ű ŷŪŮŰŪŮŭű
űŻű ŰũŸŷƁƑũūũƒŮ
ųūũŴűŻŮŻŶűž ŻŹŮŶŮŹũ, ƀűŵŮ źŮ ŸŷźŻűůŮ
źŸŷŹŻűźŻűŵũ
ƁŻŷ
ůŮ ű ųŷŶŻűŶżűŻŮŻ ż Źũŭż źũ źŸŷŹŻ
Żűź
űźŻűŵũ Ɓ
Żŷ
Żŷ
ūŮŷŵũ ūũůŶŷ Űũ ŸŷźŻűŰũƒŮ żźŸŮžũ ż źŸŷŹŻż.
ŸŷŹŻż.

ƐŮ
ƐŮ

ŌŹũŭ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ŽűŶũŶźűŹũ ŸŹŷƐŮųũŻ “ŚŸŷŹŻ ż ƁųŷŴŮ” ƀűƐű źż ŹŮũŴűŰũŻŷŹű
ŸŹŷŽŮźŷŹű ŽűŰűƀųŷŬ ūũźŸűŻũƒũ ųŷƐű źż źŮ ŶũŴũŰűŴű Ŷũ ŮūűŭŮŶſűƐű ŖũſűŷŶũŴŶŮ źŴżůŪŮ Űũ
ŰũŸŷƁƑũūũƒŮ.
ŋũůŶŷ ƐŮ ŶũŬŴũźűŻű ŭũ ƁųŷŴŷūũŶű ű ŵŷŻűūűźũŶű ŻŹŮŶŮŹű ƐŮźż ŶŮŷŸžŷŭŶű Űũ żźŸŮžŮ
ű ūűźŷųŮ ŹŮŰżŴŻũŻŮ źŸŷŹŻűźŻũ, ŸŷźŮŪŶŷ ż ūŹžżŶźųŷŵ źŸŷŹŻż, ű ŰũŻŷ ƐŮ źŮŬŵŮŶŻ ųũŭŹŷūũ ż
ūŹžżŶźųŷŵ ű ųūũŴűŻŮŻŶŷŵ źŸŷŹŻż ƐŮŭũŶ ŷŭ ŶũƐūũůŶűƐűž ŷūŷŬ ŘŹŷŬŹũŵũ.
œũųŷ ƐŮ ŸŷźŮŪŶũ ŰŭŹũūźŻūŮŶũ ŰũƁŻűŻũ źŸŷŹŻűźŻũ ŷŪũūŮŰŶũ Űũ źūũųŷŬ źŸŷŹŻűźŻż ųŷƐű źŮ Żũųŵűƀű
űŴű űŰŴũůŮ ŸŷźŮŪŶűŵ ŽűŰűƀųűŵ ŶũŸŷŹűŵũ, ŻŮ ƐŮ ūũůŶŷ ŶũŸŷŵŮŶżŻű ŭũ źűźŻŮŵ ŰŭŹũūźŻūŮŶűž
żźŴżŬũ Űũ ŸŹŷŽŮźűŷŶũŴŶŮ źŸŷŹŻűźŻŮ, ųŷƐű ƐŮ ŶŮŹŮŻųŷ ŶŮŮŽűųũźũŶ ŰŪŷŬ źŸŮſűŽűƀŶŷźŻű
ŭűƐũŬŶŷźŻűųŮ ű ŸŹũƓŮƒũ ŸŷźŮŪŶűž ŸũŹũŵŮŻũŹũ ż ŷŭŹůũūũƒż ŰŭŹũūƑũ źŸŷŹŻűźŻũ. œũųŷ
ŻũųŵűƀũŹźųű źŸŷŹŻ ŸŹŮŻŸŷźŻũūƑũ ŶũŻŸŹŷźŮƀũŶ ŰŭŹũūźŻūŮŶű, ŽżŶųſűŷŶũŴŶű, ŵŷŻŷŹűƀųű ű
ŸźűžŷŴŷƁųű źŻũŻżź, ŸŹŮūŮŶŻűūŶũ źŸŷŹŻźųũ ŵŮŭűſűŶũ ŵŷŹũ űŵũŻű źūŷƐŮ ŵŮźŻŷ ż ŵŮŹũŵũ ű
ũųŻűūŶŷźŻűŵũ Űũ źŻŹũŻŮƁųż ŪŹűŬż ż ūŹžżŶźųŷŵ ű ųūũŴűŻŮŻŶŷŵ źŸŷŹŻż ż ŚŵŮŭŮŹŮūż.
ŘŹŮŵũ Ÿŷŭũſűŵũ ŭŷŪűƐŮŶűŵ ŷŭ ōŷŵũ ŰŭŹũūƑũ “ŚŵŮŭŮŹŮūŷ” ŚŵŮŭŮŹŮūŷ, ż 2014. ŬŷŭűŶű
ŸŹŮŬŴŮŭũŶŷ ƐŮ 3888 źŸŷŹŻűźŻũ, ųŷƐŮ ƐŮ ŷŪũūűŷ źŸŮſűƐũŴűźŻũ źŸŷŹŻźųŮ ŵŮŭűſűŶŮ. şŮŶũ ŷūŷŬ
ŸŹŮŬŴŮŭũ ƐŮ 440,40 ŭűŶũŹũ źũ Řōŋ-ŷŵ. ŗŭ ŷŪũūŮŰŮ ŸŴũƓũƒũ ŷūŮ ſŮŶŮ űŰżŰŮŻũ źż ƁųŷŴźųũ
ŭŮſũ Űũ ƁųŷŴźųũ ŻũųŵűƀŮƒũ.
śũųŷƊŮ,
ŸŹŮŵũ
Ÿŷŭũſűŵũ
ŭŷŪűƐŮŶűŵ
ŷŭ
ōŷŵũ
ŰŭŹũūƑũ
“ŚŵŮŭŮŹŮūŷ” ŚŵŮŭŮŹŮūŷ, ż ŷūŷƐ
ŰŹũūźŻūŮŶŷƐ żźŻũŶŷūű ŰũŸŷźŴŮŶ ƐŮ
ƐŮŭũŶ ŴŮųũŹ źŸŮſűƐũŴűźŻũ źŸŷŹŻźųŮ
ŵŮŭűſűŶŮ ű ŭũ ƐŮ ŸŹŮŵũ żųżŸŶŷŵ ŪŹŷƐż
ŸŹŮŬŴŮŭũ ųũųŷ ż ŸŹŮŻžŷŭŶŷƐ ŬŷŭűŶű
Żũųŷ ű ż ŷūŷƐ, ƐŮŭũŶ ŴŮųũŹ źŸŮſűƐũŴűźŻũ
źŸŷŹŻźųŮ ŵŮŭűſűŶŮ Ŷũ ŸŷŭŹżƀƐż ŬŹũŭũ
ŚŵŮŭŮŹŮūũ ŭŷūŷƑũŶ ŭũ ŰũŭŷūŷƑű
ŸŷŻŹŮŪŮ źŻũŶŷūŶűƁŻūũ Űũ ŸŹŮŬŴŮŭűŵũ
ųŷƐŮ ŷŪũūƑũ.
ŚūŮ ŷūŷ ƐŮ ŵŷŬżƓŮ żųŷŴűųŷ
źũŹũŭƒũ źũ ōŷŵŷŵ ŰŭŹũūƑũ ŪżŭŮ ű
ŭũƑŮ Ŷũ ūűźŷųŷŵ Ŷűūŷż, ųũųŷ Ūű źūű
ŷŶű ŵŷŬŴű ŭũ űŵũƐż ŷŪŮŰŪŮƊŮŶż ŹŮŭŷūŶż
ŰŭŹũūźŻūŮŶż ŰũƁŻűŻż, ŸŷƁŻżƐżƓű ŐũųŷŶ
ųŷƐű ŸŹŷŸűźżƐŮ ŹŮŭŷūŶű ű ŶŮŷŸžŷŭŶű
ŸŹŮŬŴŮŭ Űũ źŸŷŹŻűźŻŮ ŻũųŵűƀũŹŮ źūűž
żŰŹũźŻũ ű ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻũ.
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ǋǌǊƿǌƼǈ ǌƼǃƾǊƴƼ ǍǋǊǌǎƼ ƿǌƼǀƼ ǍǈǁǀǁǌǁƾƼ ǃƼ ǋǁǌǄǊǀ 2015-2018. ƿǊǀǄǉǁ ǍƼ ƼǆǒǄǊǉǄǈ ǋǇƼǉǊǈ ǃƼ ƶǁƿǊƾǏ ǋǌǄǈǁǉǏ

ǷǧǮǩǵʶ ǯ ǺǴǧǶǷǬǜǬǢǬ ǸǶǵǷǹǸǱǬ ǯǴǻǷǧǸǹǷǺǱǹǺǷǬ
ŘŷŴũŰŮƓű ŷŭ ŶũſűŷŶũŴŶŮ źŻŹũŻŮŬűƐż ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ ż ŚŹŪűƐű ŶũŸŹũūƑŮŶũ ƐŮ ŬŮŶŮŹũŴŶũ
ųŴũźűŽűųũſűƐũ źŸŷŹŻźųűž ŷŪƐŮųũŻũ:
• šųŷŴźųű źŸŷŹŻźųű ŷŪƐŮųŻű (ŽűźųżŴŻżŶŮ źũŴŮ ű
ŷŻūŷŹŮŶű źŸŷŹŻźųű ŻŮŹŮŶű)
• ŚŸŷŹŻźųű ſŮŶŻŹű (ųŷŵŸŴŮųźű ŰũŻūŷŹŮŶűž ű ŷŻūŷŹŮŶűž
źŸŷŹŻźųűž ŻŮŹŮŶũ)
• ŚŸŮſűƐũŴŶű źŸŷŹŻźųű ŷŪƐŮųŻű (ŸŷųŹűūũƐż ŸŷŻŹŮŪŮ
ƐŮŭŶŷŬ źŸŷŹŻũ, ŶŸŹ. ŽżŭŪũŴźųű źŻũŭűŷŶ, ŹũŰűŶű ŷŻūŷŹŮŶű
źŸŷŹŻźųű ŻŮŹŮŶű, ŰŬŹũŭũ ūŮźŴũƀųŷŬ ųŴżŪũ, űŻŭ.)
• ŉŭũŸŻűŹũŶű ŸŹŷźŻŷŹű Űũ ūŮůŪũƒŮ.
ŉŶũŴűŰũ źŻũƒũ űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹŮ ż źŸŷŹŻż ƐŮ ŶũƐūűƁŮ ŰũźŶŷūũŶũ Ŷũ ŷŪƐŮųŻűūŶŷŵ
ű űźųżźŻūŮŶŷŵ ŸŹűųũŰż ŸŷźŻŷƐŮƓŮŬ źŻũƒũ, ŻŮ Ŷũ żŷƀŮŶűŵ ŶŮŭŷźŻũſűŵũ ũųŻżŮŴŶŮ ŸŹũųźŮ ż
ŷŪŴũźŻű żŸŹũūƑũƒũ ű ųŷŹűƁƓŮƒũ ŷŪƐŮųũŻũ..
ŘŹŮŵũ Ÿŷŭũſűŵũ ŭŷŪűƐŮŶűŵ ŷŭ ŶũŭŴŮůŶŷŬ ŷŭŮƑŮƒũ ŌŹũŭźųŮ żŸŹũūŮ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ,
ż ŚŵŮŭŮŹŮūż Ŷũ ŸŹŷźŻŷŹż ŬŹũŭźųűž ŷźŶŷūŶűž ű źŹŮŭƒűž ƁųŷŴźųűž żźŻũŶŷūũ ŸŷźŻŷƐű 11
źŸŷŹŻźųűž źũŴũ ű 16 ŷŻūŷŹŮŶűž źŸŷŹŻźųűž ŻŮŹŮŶũ.
Ŗũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű źŮŷźųűž ŰũƐŮŭŶűſũ, (ŷźűŵ ƐŮŭŶŮ, ż źŮŴż řũŭűŶſż) ƁųŷŴźųŮ żźŻũŶŷūŮ ŶŮ
ŸŷźŮŭżƐż źũŴż.
ŋŮƓűŶũ ŸŷźŻŷƐŮƓűž źŸŷŹŻźųűž źũŴũ ƐŮ ŶŮŭŷūŷƑŶűž ŭűŵŮŶŰűƐũ ŸŹŮŵũ ŪŹŷƐż ųŷŹűźŶűųũ
ű ūŹźŻű źŸŷŹŻźųűž ũųŻűūŶŷźŻű, ŷŸŹŮŵű ű ųūũŴűŻŮŻż.
Ŗũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű źŮŷźųűž ŶũźŮƑũ źŸŷŹŻźųű ŻŮŹŮŶű ű ŷŪƐŮųŻű źż ųūũŴűŻŮŻŷŵ ű ųūũŶŻűŻŮŻŷŵ
ŸŷŻŸżŶŷ ŶŮŰũŭŷūŷƑũūũƐżƓű. Śūũųŷ źŮŷźųŷ ŶũźŮƑŮ żŬŴũūŶŷŵ űŵũ ŽżŭŪũŴźųű ŻŮŹŮŶ źũ
źūŴũƀűŷŶűſũŵũ, ũ ŶŮŬŭŮ ű źũ ŻŹűŪűŶũŵũ.
Ŗũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŚŵŮŭŮŹŮūũ ŭŷ 2004. ŬŷŭűŶŮ ŽŷŹŵűŹũŶŷ ƐŮ ű ŹŮũŴűŰŷūũŶŷ 3 źŸŷŹŻźųŷŹŮųŹŮũŻűūŶũ ſŮŶŻŹũ, ŷųŷ 20 źŸŷŹŻźųűž ŬŹũƊŮūűŶũ (żųƑżƀżƐżƓű ű źũŴŮ ŷźŶŷūŶűž ű źŹŮŭƒűž
ƁųŷŴũ) ű ūűƁŮ ŭŮźŮŻűŶũ źŸŷŹŻźųűž ŻŮŹŮŶũ ű ŪŷŹűŴűƁŻũ Ŷũ ŷŻūŷŹŮŶŷŵ, Űũ ŹũŰŴűƀűŻŮ źŸŷŹŻŷūŮ.
ŗŭ żųżŸŶŮ ŸŷūŹƁűŶŮ źūűž źŸŷŹŻźųűž ŷŪƐŮųũŻũ ŭŷ 10% ƐŮ Ÿŷŭ ŬŹũƊŮūűŶźųűŵ ŷŪƐŮųŻűŵũ, ũ ŸŹŮųŷ
90 % ƐŮ Ÿŷŭ ŻŮŹŮŶűŵũ Ŷũ ŷŻūŷŹŮŶŷŵ. Řŷ ūŹźŻũŵũ źŸŷŹŻźųűž ũųŻűūŶŷźŻű, ŶũƐūŮƓż ŸŷūŹƁűŶż
ż żųżŸŶŷƐ ŰũżŰŮŻŷźŻű źŸŷŹŻźųűž ŷŪƐŮųũŻũ ŸŹűŸũŭũ ŻŮŹŮŶűŵũ Űũ ūŮŴűųű ŽżŭŪũŴ, ũ ŰũŻűŵ Űũ
ŹżųŷŵŮŻ, ŷŭŶŷźŶŷ ŵũŴű ŽżŭŪũŴ, ųŷƁũŹųż, ŷŭŪŷƐųż, ŻŮŶűź. Ŝ żųżŸŶŷƐ ŰũźŻżŸƑŮŶŷźŻű, ŸŹŮŵũ
ŪŹŷƐż źŸŷŹŻźųűž ŻŮŹŮŶũ, ŶũƐūűƁŮ ƐŮ ŻŮŹŮŶũ Űũ ūŮŴűųű ŽżŭŪũŴ, ũ źŴŮŭŮ ŻŮŹŮŶű Űũ ŹżųŷŵŮŻ ű
ųŷƁũŹųż, ŻŮŶűź, ŷŭŪŷƐųż.
Ŗũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ ŸŷźŻŷƐŮ 2 źŸŷŹŻźųŷ-ŹŮųŹŮũŻűūŶũ ųŷŵŸŴŮųźũ (“łżŬŷūŷ”
ű “ŋŮźŴũƀųű ųŴżŪ”), ŶűŰ ŻũųŵűƀũŹźųűž źŸŷŹŻźųűž ŷŪƐŮųũŻũ ű źũŭŹůũƐũ (ŚŸŷŹŻźųũ žũŴũ,
ŚŸŷŹŻźųű ſŮŶŻũŹ, ŝżŭŪũŴźųű źŻũŭűŷŶ) ű ŷźŻũŴű źŸŷŹŻźųŷ-ŹŮųŹŮũŻűūŶű źũŭŹůũƐű.
ŜųżŸŶũ ŪŹżŻŷ ŸŷūŹƁűŶũ źūűž źŸŷŹŻźųűž ű ŹŮųŹŮũŻűūŶűž ſŮŴűŶũ ű ŷŪƐŮųũŻũ Ŷũ
ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ űŰŶŷźű ŷųŷ 354.780 m².Řŷ ūŹźŻũŵũ źŸŷŹŻźųűž ũųŻűūŶŷźŻű,ŶũƐūŮƓũ ŸŷūŹƁűŶũ
ż żųżŸŶŷƐ ŰũżŰŮŻŷźŻű źŸŷŹŻźųűŵ ŷŪƐŮųŻűŵũ ŸŹűŸũŭũ ŻŮŹŮŶűŵũ Űũ ūŮŴűųű ŽżŭŪũŴ (10 ŻŮŹŮŶũ),
ũ ŰũŻűŵ źŴŮŭű ŵũŴű ŽżŭŪũŴ, ŷŭŶŷźŶŷ ŹżųŷŵŮŻ (14 ŻŮŹŮŶũ), ųŷƁũŹųũ (20 ŻŮŹŮŶũ), ŷŭŪŷƐųũ (12)
ű ŻŮŶűź (5) űŻŭ. Ŝ żųżŸŶŷƐ ŰũźŻżŸƑŮŶŷźŻű, ŸŹŮŵũ ŪŹŷƐż źŸŷŹŻźųűž ŻŮŹŮŶũ, ŶũƐūűƁŮ ƐŮ ŻŮŹŮŶũ Űũ
ųŷƁũŹųż (29.4 %), ũ źŴŮŭŮ ŻŮŹŮŶű Űũ ŹżųŷŵŮŻ, ŷŭŶŷźŶŷ ŵũŴű ŽżŭŪũŴ (20.5%), ŷŭŪŷƐųż (17.6%),
ūŮŴűųű ŽżŭŪũŴ (14.7%) ű źūűž ŭŹżŬűž (17.8%). ŗŭ źūűž ūŹźŻũ ŸŷŭŴŷŬũ ŶũŵŮƒŮŶűŵ źŸŷŹŻźųűŵ
ũųŻűūŶŷźŻűŵũ ŶũƐŰũźŻżŸƑŮŶűƐũ ƐŮ ŻŹũūũ, ũ ŰũŻűŵ źŴŮŭű ũźŽũŴŻ, ŸũŹųŮŻ, ƁƑũųũ.
Ŝ ŚŵŮŭŮŹŮūż ƐŮ 2009. ŬŷŭűŶŮ ƐŮ ŰũūŹƁŮŶũ űŰŬŹũŭƒũ ŚŸŷŹŻźųŮ žũŴŮ ųŷƐũ ŸŹŮŭźŻũūƑũ

23 ǭǮǬǜǩǜ

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 271 – Број 9

ƿǬǜǠ ǍǨǡǠǡǬǡǞǪ

źŻŹũŻŮƁųű ųŷŹũų ż ŸŹŷźŸŮŹűŻŮŻż ŻũųŵűƀũŹźųŷŬ źŸŷŹŻũ Ŷũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ ű
ƁűŹŮ. ŘŷūŹƁűŶũ źŸŷŹŻźųŮ žũŴŮ űŰŶŷźű ŷųŷ 9.860 m², ű űŵũ 3.300 ŵŮźŻũ Űũ ŬŴŮŭũŷſŮ. œŷŹűźŻű
źŮ Űũ ŷŭŪŷƐųż, ŹżųŷŵŮŻ, ųŷƁũŹųż, ũ űŵũ ű ųżŬŴũŶż ű źŻŹŮƑũŶż, ųŷƐŮ ƐŷƁ Ŷűźż ŸŹűūŮŭŮŶŮ ŶũŵŮŶű.
ŞũŴũ űźŸżƒũūũ ŮūŹŷŸźųŮ, źũūŹŮŵŮŶŮ źŻũŶŭũŹŭŮ ű ŸŹżůũ ŵŷŬżƓŶŷźŻ ŭũ źŮ ż ƒŷƐ ŷŹŬũŶűŰżƐż
ŪŹŷƐŶũ ŭŷŵũƓũ ű ŵŮƊżŶũŹŷŭŶũ ŻũųŵűƀŮƒũ.
Ŝ źųŴŷŸż łũūŶŷŬ ŸŹŮŭżŰŮƓũ ŚŸŷŹŻźųű ſŮŶŻũŹ 2010. ŬŷŭűŶŮ űŰŬŹũƊŮŶ ƐŮ ű ŷŻūŷŹŮŶ
ŬŹũŭźųű ŪũŰŮŶ ųŷƐű źŮ źũźŻŷƐű ŷŭ ŷŴűŵŸűƐźųŷŬ ŪũŰŮŶũ ŭűŵŮŶŰűƐũ 22,0x 50,0 m ű ŭūũ ŵũƒũ
ŭŮƀƐũ ŪũŰŮŶũ.ŊũŰŮŶ ŸŷźŮŭżƐŮ ű ŻŹűŪűŶŮ Űũ ŷųŷ 5.000 ŬŴŮŭũŴũſũ.
Ŝ ŷųūűŹż ŚŸŷŹŻźųŷŬ ſŮŶŻŹũ ƐŮ ű ũŶŮųź łũūŶŷŬ ŸŹŮŭżŰŮƓũ ŚŸŷŹŻźųŷŬ ſŮŶŻŹũ, ŷŪƐŮųũŻ Űũ
ųŷƐű źż ż Żŷųż ũųŻűūŶŷźŻű Ŷũ ŹŮųŷŶźŻŹżųſűƐű ű ŶũŭŬŹũŭƒű ż źūŹžż źŵŮƁŻũƐũ źŸŷŹŻűźŻũ.
Ŝ ŸŮŹűŷŭż ŷŭ 1995-2003 Ŭŷŭ. űŰŬŹũƊŮŶ ƐŮ ŽżŭŪũŴźųű źŻũŭűŷŶ „ŚŵŮŭŮŹŮūŷ”, Ŷũ ųŷŵŮ
ƐŮ ŰũūŹƁŮŶŷ 90% żųżŸŶűž Źũŭŷūũ. ŚŻũŭűŷŶ ƐŮ ŶũƐūŮƓűŵ ŭŮŴŷŵ ż ŽżŶųſűƐű, ŶũŵŮƒŮŶ ƐŮ
űźųƑżƀűūŷ ŽżŭŪũŴźųŷŵ źŸŷŹŻż ű ŸŹŮŭźŻũūƑũ ƐŮŭũŶ ŷŭ ŵŷŭŮŹŶűƐűž ű ūŮƓűž źŻũŭűŷŶũ ż ŰŮŵƑű
(źũ żźŴŷūűŵũ Űũ űŬŹũƒŮ ŵŮƊżŶũŹŷŭŶűž żŻũųŵűſũ). ŗźŻũŷ ƐŮ ŶŮŹŮƁŮŶ ŸŹŷŪŴŮŵ ŶũŻųŹűūũƒũ
ŻŹűŪűŶũ Ŷũ źŻũŭűŷŶż ű űŰŬŹũŭƒũ ŸŷŵŷƓŶűž ŽżŭŪũŴźųűž ŻŮŹŮŶũ Űũ ŻŹŮŶűŶŬŮ źūűž źŮŴŮųſűƐũ
ű ŸũŹųűŹũŴűƁŻũ.
Ŗũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ ŸŷźŻŷƐŮ 3 ŪũŴŷŶ-žũŴŮ. Ŝ ŷųūűŹż ųŷŵŸŴŮųźũ łũūŶŷŬ ŸŹŮŭżŰŮƓũ
ŚŸŷŹŻźųŷŬ ſŮŶŻŹũ ŸŷźŻŷƐŮ ŭūŮ ŪũŴŷŶ-žũŴŮ, Űũ ŵũŴű ŽżŭŪũŴ ű Űũ ŻŮŶűź. Ŝ ŷųūűŹż źŸŷŹŻźųŷŹŮųŹŮũŻűūŶŷŬ ųŷŵŸŴŮųźũ “ŋŮźŴũƀųű ųŴżŪ” ŸŷźŻŷƐű ƐŮŭŶũ ŪũŴŷŶ-žũŴũ Űũ ŵũŴű ŽżŭŪũŴ. ŊũŴŷŶžũŴŮ źż ŵŷŶŻũůŶŷŬ ŻűŸũ ű ŸŹűūŹŮŵŮŶŷŬ ųũŹũųŻŮŹũ.
œŷ ƁŻŷ ƐŮ ŸŷŵŮŶżŻŷ Ŷũ Ŷũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ źŵŮŭŮŹŮūũ ŸŷźŻŷƐŮ ŭūũ ŭŮŴűŵűƀŶŷ
żŹŮƊŮŶũ źŸŷŹŻźųŷ-ŹŮųŹŮũŻűūŶũ ųŷŸŴŮųźũ, ű Żŷ: źŸŷŹŻźųŷ-ŹŮųŹŮũŻűūŶű ųŷŵŸŴŮųź ż ŷųūűŹż
űŰŴŮŻűƁŻũ łżŬŷūŷ, źũ ŸŷŴŷůũƐŮŵ ż ŹżŪŶŷŵ ŬũŹŭźųŷŵ ŸŹŷźŻŷŹż Ŷũ ŷŪũŴű ōżŶũūũ, źũ ŷŪűƑŮŵ
ŸŹűŹŷŭŶűž ŸŷŬŷŭŶŷźŻű, ŸŷūŹƁűŶŮ ŷųŷ 11 hũ, ű źŸŷŹŻźųŷ-ŹŮųŹŮũŻűūŶű ųŷŵŸŴŮųź ŋŮźŴũƀųű
ųŴżŪ, ŸŷŰűſűŷŶűŹũŶ Ŷũ ŴŷųũſűƐű ƁűŹŮŬ ſŮŶŻŹũ ŬŹũŭũ, Ŷũ ŷŪũŴű ōżŶũūũ, ŸŷūŹƁűŶŮ ŷųŷ 7
hũ, żŹŪũŶŷ ŭŮŽűŶűźũŶ ŸũŹŻŮŹŶűŵ ŸŷūŹƁűŶũŵũ ű źũ ŸŹũŻŮƓűŵ źũŭŹůũƐűŵũ ű ŷŪƐŮųŻűŵũ. Őũ
ŷŪũ ųŷŵŸŴŮųźũ ŸŴũŶűŹũŶŷ ƐŮ żŹŮƊŮƒŮ ű żŶũŸŹŮƊŮƒŮ ŸŹŷźŻŷŹũ ż ŻżŹűźŻűƀųŮ ű źŸŷŹŻźųŷŹŮųŹŮũŻűūŶŮ źūŹžŮ, ųũŷ ű ŷƀżūũƒŮ ű żŶũŸŹŮƊŮƒŮ ũŵŪűƐŮŶŻũŴŶűž ű ŸŹűŹŷŭŶűž ūŹŮŭŶŷźŻű
ŴŷųũſűƐũ.
ǭǮǬǜǩǜ
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ǋǌǊƿǌƼǈ ǌƼǃƾǊƴƼ ǍǋǊǌǎƼ ƿǌƼǀƼ ǍǈǁǀǁǌǁƾƼ ǃƼ ǋǁǌǄǊǀ 2015-2018. ƿǊǀǄǉǁ ǍƼ ƼǆǒǄǊǉǄǈ ǋǇƼǉǊǈ ǃƼ ƶǁƿǊƾǏ ǋǌǄǈǁǉǏ

śũųŷƊŮ, ŶũŭŴŮůŶŷ ŷŭŮƑŮƒŮ ŌŹũŭźųŮ żŸŹũūŮ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ƐŮ ŭŷŻũūűŴŷ Űũ ŸŷŻŹŮŪŮ űŰŹũŭŮ
ŷūŷŬ ŘŹŷŬŹũŵũ źŵŮŹŶűſŮ űŰ żŹŪũŶűźŻűƀųŷ ŸŴũŶźųűž ũųũŻũ ųũ ŸŷŪŷƑƁũƒż ű żŶũŸŹŮƊŮƒż
źŸŷŹŻũ ű ŹŮųŹŮũſűƐŮ ż ŬŹũŭż. ŚžŷŭŶŷ ŷūŷŵŮ ŶũūŮŭŮŶŷ ƐŮ ŭũ ƐŮ ųŷŶſŮŸſűƐũ ŰũźŶŷūũŶũ Ŷũ
ŰũŭŹůũūũƒż ű ŷƀżūũƒż ŸŷźŻŷƐŮƓűž ŸŷūŹƁűŶũ ű ŷŪƐŮųũŻũ ż ŽżŶųſűƐű źŸŷŹŻũ ű ŹŮųŹŮũſűƐŮ, żŰ
ŸŹŷŬŹũŵźųŷ żŶũŸŹŮƊŮƒŮ ű ŸŹűŴũŬŷƊũūũƒŮ źũūŹŮŵŮŶűŵ ŸŷŻŹŮŪũŵũ. ŚũŭŹůũƐű ŷūŮ ŶũŵŮŶŮ
ŸŴũŶűŹũŶű ūũůŮƓŷŵ ŸŴũŶźųŷŵ ŭŷųżŵŮŶŻũſűƐŷŵ ż ŷŪżžūũŻż ŬŹũŭźųŷŬ ŸŷŭŹżƀƐũ ŹŮũŴűŰŷūũƓŮ
źŮ ż źųŴũŭż źũ Żŷŵ ŭŷųżŵŮŶŻũſűƐŷŵ (űŰŴŮŻűƁŻŮ łżŬŷūŷ, ŋŮźŴũƀųű ųŴżŪ ű ŭŹ.). Ŗŷūű źũŭŹůũƐű űŰ
ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻũ ű ŹŮųŹŮũſűƐŮ ŸŴũŶűŹũƐż źŮ ż ŷųūűŹż ŪżŭżƓŮŬ ųŷŵŸŴŮųźũ ŕũŹűŶŮ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
(ŰũŻūŷŹŮŶű ŪũŰŮŶ, źŸŷŹŻźųŷ-ŹŮųŹŮũŻűūŶŮ ŸŷūŹƁűŶŮ), ż ŸŹűŷŪũŴŶŷŵ ŭżŶũūźųŷŵ ŸŷƐũźż Ŷũ
ŸŷŻŮźż ŷŭ ŬŹũŭźųŷŬ ŸŷŭŹżƀƐũ ŭŷ łżŬŷūũ, ũ ŸŹŮŭŴũůŮ źŮ ű ŹŮŰŮŹūűźũƒŮ ŸŹŷźŻŷŹũ Űũ űŰŬŹũŭƒż
ųŷŵŸŴŮųźũ źŸŷŹŻźųűž źũŭŹůũƐũ ųŷƐűŵũ ŬŹũŭ ŻŹŮŶżŻŶŷ ŶŮ ŹũźŸŷŴũůŮ (ūŮƓű ųŷŵŸŴŮųź ŪũŰŮŶũ,
ũųūũ-ŸũŹų, ŻŮŶűźųű ųŷŵŸŴŮųź ű źŴ. źũ ŸŹũŻŮƓűŵ źũŭŹůũƐűŵũ), Ŷũ ŶŮųűŵũ ŷŭ ŹũźŸŷŴŷůűūűž
źŴŷŪŷŭŶűž ű ŶŮűŰŬŹũƊŮŶűž ŸŷūŹƁűŶũ, ŷŭŶŷźŶŷ Ŷũ ŭŹżŬűŵ ŸŷūŹƁűŶũŵũ ųŷƐŮ ŌŹũŭ ŸŹűŪũūű ż
ūŴũźŶűƁŻūŷ.
ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ųũŷ ŬŹũŭźųű ſŮŶŻũŹ ƐŮ źŻũƒŮŵ ű ŪŹŷƐŮŵ źŸŷŹŻźųűž ŷŪƐŮųũŻũ ż ŪŷƑŮŵ
ŸŷŴŷůũƐż. őŰżŰŮū 3 ŸŷźŻŷƐŮƓũ źŸŷŹŻźųŷ-ŹŮųŹŮũŻűūŶũ ſŮŶŻŹũ, ż ŸŹŮŻžŷŭŶŷŵ ŸŮŹűŷŭż ƐŮ
ŰũūŹƁŮŶũ űŰŬŹũŭƒũ ŚŸŷŹŻźųŮ žũŴŮ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ű ŗŻūŷŹŮŶŷŬ ŪũŰŮŶũ ż ŷųūűŹż ŚŸŷŹŻźųŷŬ
ſŮŶŻŹũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ, ųũŷ ű ƁųŷŴźųŮ źŸŷŹŻźųŮ źũŴŮ ż ŗźŶŷūŶŷƐ ƁųŷŴű ‘’ōŹ łŷūũŶ şūűƐűƓ’’ ű
ŗźŶŷūŶŷƐ ƁųŷŴű ‘’ōűŵűŻŹűƐŮ ōũūűŭŷūűƓ’’ ű ŗźŶŷūŶŷƐ ƁųŷŴű “ŚūŮŻű Śũūũ” ż ŚŵŮŭŮŹŮūż.
řŮųŷŶźŻŹżųſűƐũ ŸŷźŻŷƐŮƓűž ŷŻūŷŹŮŶűž źŸŷŹŻźųűž ŻŮŹŮŶũ ű ƁųŷŴźųűž űŬŹũŴűƁŻũ
ŷŭŶŷźű źŮ Ŷũ ŸŷŸŹũūųż ŸŷźŻŷƐŮƓŮ ŸŷŭŴŷŬŮ, ŰũŵŮŶż ŷŸŹŮŵŮ, ŷŬŹũƊūũƒŮ ŸŹŮŵũ ŸŷŻŹŮŪű ű źŴ.
ű ŹŮũŴűŰżƐŮ źŮ ŭűŹŮųŻŶŷ Ŷũ ŷźŶŷūż ŷŭŹŮŭŪű ŷūŷŬ ŘŴũŶũ.
ŘŷźŻŷƐŮƓŮ źŸŷŹŻźųŷ-ŹŮųŹŮũŻűūŶŮ ŷŪƐŮųŻŮ ű ųŷŵŸŴŮųźŮ ŵŷŬżƓŮ ƐŮ ŭŷŸżŶűŻű űŰŬŹũŭƒŷŵ
ŸŹũŻŮƓűž źũŭŹůũƐũ (źūŴũƀűŷŶűſŮ, ŻżƁŮūű, ŻŹűŪűŶŮ, ŸŷŵŷƓŶŮ ŸŹŷźŻŷŹűƐŮ ű ŭŹżŬŷ), ųũŷ ű
ŵũƒűŵ ųũŸũſűŻŮŻűŵũ żŬŷźŻűŻŮƑźųűž ű ųŷŵŮŹſűƐũŴŶűž źũŭŹůũƐũ ųŷƐű ŵŷŹũƐż ŪűŻű ż ŽżŶųſűƐű
źŸŷŹŻźųŮ ŶũŵŮŶŮ ŷŪƐŮųŻũ. řŮųŷŶźŻŹżųſűƐũ ű ŭŷŬŹũŭƒũ ŷūűž ŷŪƐŮųũŻũ ż ŬŹũŶűſũŵũ ŸŷźŻŷƐŮƓűž
ųŷŵŸŴŮųźũ/ŸũŹſŮŴũ.
ōŷ 2020. ŸŷźŮŪŶũ Ÿũůƒũ ƓŮ źŮ ŸŷźūŮŻűŻű űŰŬŹũŭƒű ŶŮųŷŴűųŷ źŻŹũŻŮƁųűž źŸŷŹŻźųűž
ŷŪƐŮųũŻũ. ŖŮŷŸžŷŭŶŷ ƐŮ Ŷũ ųƑżƀŶűŵ źŸŷŹŻźųűŵ ŷŪƐŮųŻűŵũ ŬŹũƊŮūűŶźųŮ ŹũŭŷūŮ ŸŹűūŮźŻű
ųŹũƐż ű űŰūŹƁűŻű ƒűžŷūŷ ŭŮŻũƑŶŷ ŷŸŹŮŵũƒŮ, ű Żŷ:
• űŰūŹƁűŻű ŹŮųŷŶźŻŹżųſűƐż ŻũųŵűƀũŹźųűž źŸŷŹŻźųűž ŷŪƐŮųũŻũ Ŷũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű
ŬŹũŭũ ű ŸŷŵŷƓű ż űŰŬŹũŭƒű ű ŰũūŹƁŮŻųż Źũŭŷūũ Ŷũ ŸŷŵŷƓŶűŵ źũŭŹůũƐűŵũ
(źūŴũƀűŷŶűſŮ, ŻŹűŪűŶŮ, ŸũŹųűŶŰű, ŷźŻũūŮ, ųŴżŪźųŮ ŸŹŷźŻŷŹűƐŮ ű źŴ.) ż źųŴũŭż źũ
ŵŷŬżƓŶŷźŻűŵũ.
Ŝ ŸŮŹűŷŭż ŶũųŷŶ 2015. ŬŷŭűŶŮ, Ÿũůƒũ źŮ ŵŷŹũ żźŵŮŹűŻű Ŷũ űŰŬŹũŭƒż ŶŮųŷŴűųŷ
űŰżŰŮŻŶŷ ŰŶũƀũƐŶűž źŸŷŹŻźųűž ŷŪƐŮųũŻũ, ű Żŷ:
- űŰŬŹũŭƒũ Ŷŷūűž ŪũŰŮŶźųűž ųŷŵŸŴŮųźũ,
- űŰŬŹũŭƒũ ŵũƒűž źŸŷŹŻźųűž ŭūŷŹũŶũ ż źŮŷźųűŵ ŶũźŮƑűŵũ źũ
ūŮƓűŵ ŪŹŷƐŮŵ źŻũŶŷūŶűųũ,
- űŰŬŹũŭƒũ ƁųŷŴźųűž źũŴũ, Ÿŷ źũūŹŮŵŮŶűŵ źŻũŶŭũŹŭűŵũ,
ŷŪũūŮŰŶŷ żŰ źūũųű źŹŮŭƒŷƁųŷŴźųű ſŮŶŻũŹ ű żŰ ŷŪƐŮųŻŮ ūŮƓűž
źŮŷźųűž ŷźŶŷūŶűž ƁųŷŴũ.
šŻŷ źŮ ŻűƀŮ ƁųŷŴźųűž źŸŷŹŻźųűž ŷŪƐŮųũŻũ, ż ŚŵŮŭŮŹŮūż ż ŷźŶŷūŶűŵ ű źŹŮŭƒűŵ
ƁųŷŴũŵũ ŸŹŷŪŴŮŵ ŸŹŮŭźŻũūƑũ űŰŭũūũƒŮ ƁųŷŴźųűž źũŴũ ŸŹűūũŻŶűŵ ųŴżŪŷūűŵũ ű ŭŹżŬűŵ
ŬŹżŸũŵũ, ŪŮŰ ŸŹŮŻžŷŭŶŷ żŻūŹƊŮŶűž ŸŹŷſŮŭżŹũ ű ŶũŭŴŮůŶŷźŻű, ŶŮ ŹŮŵŮŻŮƓű ŶũŵŮŶźųŷ
ųŷŹűƁƓŮƒŮ ƁųŷŴźųűž źũŴũ, ũ Żŷ źŮ ŸŹŮ źūŮŬũ ŵűźŴű Ŷũ źŸŷŹŻźųŮ źŮųſűƐŮ Űũ ŭŮſż ű ŵŴũŭŮ
żŶżŻũŹ Żűž ƁųŷŴũ. ŋũůŶŷ ƐŮ ŭũ źŮ ŷŵŷŬżƓű ŭũ ż ŷŹŬũŶűŰũſűƐű ŸŹŷŬŹũŵũ, ŸŹūű ŻŮŹŵűŶű ŸŷźŴŮ
ŶũźŻũūŮ Ūżŭż źŮųſűƐŮ űŴű ŭũ źŮ űŰŭũūũƒŮ ŷŵŷŬżƓű ŚŸŷŹŻźųŷŵ źũūŮŰż ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ųŷƐű ƓŮ ż
źųŴũŭż źũ ŘŹũūűŴŶűųŷŵ űŰūŹƁűŻű ŹũźŸŷŭŮŴż.
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ǶǵǫǯǮǧǢǬ ǱǧǶǧǽǯǹǬǹǧ ǸǶǵǷǹǧ Ǵǧ Ǹǩǯǳ Ǵǯǩǵǯǳǧ ǩǲǧǸǹǯ
ŝűŶũŶźűŹũƒŮ
ŘŹŷŪŴŮŵű ŽűŶũŶźűŹũƒũ ųŴżŪŷūũ źż
źŴŷůŮŶű, ŸŷźŮŪŶŷ ũųŷ żŰŵŮŵŷ ŷŪŰűŹ ūŮŴűų ŪŹŷƐ
ŹũŰŴűƀűŻűž ųŴżŪŷūũ ű żŭŹżůŮƒũ. ŌŹũŭ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ
ƐŮ ŭŷŶŮŷ ŷŭŴżųŮ ű żŻūŹŭűŷ ųŹűŻŮŹűƐżŵŮ ż
ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻũ, ŵŮƊżŻűŵ żūŮų ŸŷźŻŷƐű ŸŹŷźŻŷŹ
Űũ ŸŷŪŷƑƁũƒŮ ŭŷźũŭũƁƒŮŬ źűźŻŮŵũ, ũ ź ſűƑŮŵ
ŭũ źŮ żŶũŸŹŮŭű ű ŸŷźŸŮƁű ųūũŴűŻŮŻ Źũŭũ ű
ŽűŶũŶźűƐźųũ źũŵŷźŻũŴŶŷźŻ źũŵűž źŸŷŹŻźųűž
ųŴżŪŷūũ.
ŌŹũŭ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ƐŮ 2010. ŬŷŭűŶŮ
ŭŷŶŮŷ ŗŭŴżųż ŷ ŷŪŮŰŪŮƊűūũƒż źŹŮŭźŻũūũ Űũ
ŽűŶũŶźűŹũƒŮ ŸŷŻŹŮŪũ ż ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻũ Ŷũ
ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ (“ŚŴżůŪŮŶű ŴűźŻ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ”, ŪŹŷƐ 3/2014-ŸŹŮƀűƁƓŮŶ
ŻŮųźŻ) Ŷũ ŷźŶŷūż ųŷƐŮ ƐŮ ŭŷŶŮŻ ŘŹũūűŴŶűų ŷ ŶũƀűŶż, żźŴŷūűŵũ ű ųŹűŻŮŹűƐżŵűŵũ Űũ ŹũźŸŷŭŮŴż
ű ųŷŹűƁƓŮƒŮ źŹŮŭźŻũūũ Űũ ŽűŶũŶźűŹũƒŮ ŸŷŻŹŮŪũ źŸŷŹŻũ Ŷũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ
ű Űũ źŸŹŷūŷƊŮƒŮ ƐũūŶŷŬ ųŷŶųżŹźũ Űũ űŰŪŷŹ ŸŹŷŬŹũŵũ ż ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻũ ųŷƐű źŮ ŽűŶũŶźűŹũƐż
űŰ ŪżƖŮŻũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ.
œũŻŮŬŷŹűŰũſűƐũ źŸŷŹŻźųűž ŷŹŬũŶűŰũſűƐũ ūŹƁű źŮ Ŷũ ŷźŶŷūż źŴŮŭŮƓűž ųŹűŻŮŹűƐżŵũ:
- ŗźŻūũŹŮŶű ŹŮŰżŴŻũŻű
- śŹũŭűſűƐũ
- ŕũźŷūŶŷźŻ
- ŐŶũƀũƐ Űũ ŬŹũŭ (ŭŹżƁŻūŮŶű ŰŶũƀũƐ, ŷŹŬũŶűŰŷūũŶŷźŻ: ŹŮŭŷūŶű źũźŻũŶſű ŷŹŬũŶũ
żŸŹũūƑũƒũ, źŻŹżƀŶű Źũŭ, ƐũūŶŷźŻ ż Źũŭż ű ŭŷźŻżŸŶŷźŻ űŶŽŷŹŵũſűƐũ).
śũųŷƊŮ, ŸŹűŴűųŷŵ ųũŻŮŬŷŹűŰũſűƐŮ żŰűŵũ źŮ ż ŷŪŰűŹ ű
- ŚŻũŻżź źŸŷŹŻũ Ŷũ ŶũſűŷŶũŴŶŷŵ ű ŵŮƊżŶũŹŷŭŶŷŵ ŸŴũŶż,
- ŊŹŷƐ ŶŮŷŸžŷŭŶűž ŻũųŵűƀŮƒũ ųŷƐű ŸŹŷŸűźżƐŮ ŶũŭŴŮůŶű ŬŹũŭźųű źũūŮŰ,
- ŗŪũūŮŰũŶ ŪŹŷƐ ŻũųŵűƀũŹũ ųŷƐű żƀŮźŻūżƐż Ŷũ ŻũųŵűƀŮƒűŵũ ŸŹŮŵũ
ŸŹŷŸŷŰűſűƐũŵũ ŬŹũŶźųŷŬ źũūŮŰũ ű
- ŕűŶűŵũŴũŶ ŪŹŷƐ ŻũųŵűƀũŹũ Űũ ŷŭŹůũūũƒŮ ŻũųŵűƀŮƒũ.
őŰżŰŮŻŶŷ ƐŮ ūũůŶŷ ŶũŬŴũźűŻű źŻŹũŻŮƁųŷ żźŵŮŹũūũƒŮ ű ŷźŶũůűūũƒŮ ųŴżŪŷūũ ŭũ
ŸŹŮżŰŵż ŷŭŬŷūŷŹŶŷźŻ ż ŸŷŬŴŮŭż ŽűŶũŶźűŹũƒũ, Żũųŷ ƁŻŷ ƓŮ ŹũŰūűƐũŻű ūŮƁŻűŶŮ ű ŰŶũƒũ Űũ
źũŵŷźŻũŴŶŷ ũŸŴűſűŹũƒŮ ųũ źŹŮŭźŻūűŵũ ŶŮ źũŵŷ ŹŮŸżŪŴűƀųűž ŽŷŶŭŷūũ, ūŮƓ ű ŵŮƊżŶũŹŷŭŶűž,
ƐŮŹ ż ŭżŬŷŹŷƀŶűƐŷƐ ūűŰűƐű ŹũŰūűƐŮŶŷŬ źŸŷŹŻźųŷŬ źűźŻŮŵũ, ūũůũŶ ŸũŹũŵŮŻũŹ żźŸŮžũ ƐŮźŻŮ ű
ŽűŶũŶźűƐźųũ źũŵŷźŻũŴŶŷźŻ źŸŷŹŻźųűž ųŴżŪŷūũ ű żŭŹżůŮƒũ.
ŘŹŮŵũ ŸŷźŻŷƐŮƓŮŵ źŻũƒż źűźŻŮŵũ źŸŷŹŻũ, ŸŷźŻŷƐű ŰŶũƀũƐŶũ ŸŷŻŹŮŪũ Űũ ūŮƓűŵ
űŰŭūũƐũƒűŵũ űŰ ŪżƖŮŻũ ŬŹũŭũ ŭũ Ūű źŮ żŶũŸŹŮŭűŷ źűźŻŮŵ źŸŷŹŻũ ű ŭũ Ūű źŮ ŷŵŷŬżƓűŷ ű
ŷźűŬżŹũŷ ŭũƑű ŹũŰūŷƐ ūŹžżŶźųűž ŹŮŰżŴŻũŻũ Ŷũ ŭŹůũūŶŷŵ ű ŵŮƊżŶũŹŷŭŶŷŵ Ŷűūŷż, ųŷƐű
ŸŷŭŹũŰżŵũūũ ű ŹũŰūŷƐ ŶũſűŷŶũŴŶŷŬ ű ŵŮƊżŶũŹŷŭŶŷŬ żŬŴŮŭũ ŌŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ.
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ǋǌǊƿǌƼǈ ǌƼǃƾǊƴƼ ǍǋǊǌǎƼ ƿǌƼǀƼ ǍǈǁǀǁǌǁƾƼ ǃƼ ǋǁǌǄǊǀ 2015-2018. ƿǊǀǄǉǁ ǍƼ ƼǆǒǄǊǉǄǈ ǋǇƼǉǊǈ ǃƼ ƶǁƿǊƾǏ ǋǌǄǈǁǉǏ

ǸǶǵǷǹǸǱǯ ǹǺǷǯǮǧǳ ǯ ǶǧǷǹǴǬǷǸǹǩǵ ǯǮǳǬǜǺ ǸǶǵǷǹǧ ǯ
ǭǯǩǵǹǴǬ ǸǷǬǫǯǴǬ
ŚŸŷŹŻ ű ŻżŹűŰũŵ
śżŹűŰũŵ ű źŸŷŹŻ źż ŵŮƊżźŷŪŶŷ
ŸŷūŮŰũŶű ű ż źŻŹũŻŮƁųűŵ ŭŷųżŵŮŶŻűŵũ
ŴŷųũŴŶűž źũŵŷżŸŹũūũ ŻŹŮŪũ ŭũ
ŰũżŰűŵũƐż ūũůŶŷ ŵŮźŻŷ, ŸŷźŮŪŶŷ ż
ŸŴũŶűŹũƒż źũŵŷŷŭŹůűūűž ŵŮŹũ Űũ
ŭũƑű ŹũŰūŷƐ źŸŷŹŻũ. ŚŸŷŹŻ ű ŻżŹűŰũŵ
źż ŷŪŴũźŻű ųŷƐŮ ŵŷŬż żŰũƐũŵŶŷ ŭũ
ŭŷŸŹűŶŮźż ŹũŰūŷƐż ƐŮŭŶŮ ŴŷųũŴŶŮ
ŰũƐŮŭŶűſŮ, ƒŮŶŷŵ űŵűƖż, ũ źũŵűŵ Żűŵ ŭũ
źŻūŷŹŮ ŵŷŬżƓŶŷźŻ ſŮŴŷųżŸŶŷŬ ŹũŰūŷƐũ
ű ŸŹŷŵŷſűƐŮ źŸŷŹŻźųŷ ŹŮųŹŮũŻűūŶűž
ŸŹŷŬŹũŵũ ųŷŭ ŬŹũƊũŶũ.
ŚŸŷŹŻ, ŪűŴŷ Ŷũ ũŵũŻŮŹźųŷŵ,
ŹŮųŹŮũŻűūŶŷŵ űŴű ŸŹŷŽŮźűŷŶũŴŶŷŵ
Ŷűūŷż ŷŪżžūũŻũ ŰŶũƀũƐũŶ ŪŹŷƐ ŷŶűž
ųŷƐű ŸżŻżƐż ųũųŷ ż ŷųūűŹż ŰŮŵƑŮ
Żũųŷ ű ż űŶŷźŻŹũŶźŻūŷ. Ś Żűŵ ż ūŮŰű,
ŸŷźŵũŻŹũƐżƓű ŶũƐūũůŶűƐŮ ŵŮƊżŶũŹŷŭŶŮ
źŸŷŹŻźųŮ ŭŷŬũƊũƐŮ ű ƁũŵŸűŷŶũŻŮ, ŰũųƑżƀżƐŮŵŷ ŭũ źż ŶŮųű ŸŷźŻũŴű ű ŻżŹűźŻűƀųŮ ũŻŹũųſűƐŮ,
ƀűŵŮ ƐŮ űŰŬŹũƊŮŶ ŻżŹűźŻűƀųű űŵűƖ ŷŭŹŮƊŮŶŷŬ ŵŮźŻũ.
řũŰūŷƐŮŵ źŸŷŹŻźųŷŬ ŻżŹűŰŵũ ŸŷŭźŻűƀż źŮ űŶūŮźŻűſűƐŮ ż űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹŶŮ ŸŹŷƐŮųŻŮ
(žŷŻŮŴű, ŹŮźŻŷŹũŶű, źŻũŭűŷŶű, ŸżŻŮūű,...), ųŷƐű ŸŹŮŭźŻũūƑũƐż ųŷŹŷźŻ ű Űũ ŴŷųũŴŶŷ źŻũŶŷūŶűƁŻūŷ
ű Űũ ŭŹżŬŮ ŸŷźŮŻűŷſŮ.
ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ƐŮ ŬŹũŭ Ŷũ ōżŶũūż ű űŵũ ūŮŷŵũ ŸŷūŷƑũŶ ŬŮŷŬŹũŽźųű ŸŷŴŷůũƐ, ŹũŰūűƐŮŶż
ŭŷźŻżŸŶŷźŻ ű ŸŹűźŻżŸũƀŶŷźŻ źŸŷŹŻźųűŵ ŸŪƐŮųŻűŵũ. ŐũƐŮŭŶŷ źũ ŹũŰūűƐŮŶŷŵ ŸŷŶżŭŷŵ ŸŷūŷƑŶűž
źŵŮƁŻũƐŶűž ųũŸũſűŻŮŻũ ű ųūũŴűŻŮŻŶűŵ żŬŷźŻűŻŮƑźŻūŷŵ űŵũ źūŮ żźŴŷūŮ ŭũ źŮ ŹũŰūűƐŮ ż
ŹŮŬűŷŶũŴŶű źŸŷŹŻźųŷ ŻżŹűźŻűƀųű ſŮŶŻũŹ.
ŚžŷŭŶŷ ŶũūŮŭŮŶŷŵ, ųũŷ ŸŹűŵŮŹ ŵŷůŮ źŮ űźŻũƓű ŭũ ƐŮ ż ŚŵŮŭŮŹŮūż Ŷũ ŬŹũŭźųŷŵ ŪũŰŮŶż
ż ŷųūűŹż ŸŹűŸŹŮŵũ Űũ żƀŮƁƓŮ Ŷũ ŽűŶũŴŶŷŵ ŻżŹŶűŹż ŚūŮŻźųŮ ŴűŬŮ (ŊŮŹŬũŵ 2015. ŬŷŭűŶŮ),
ūũŻŮŹŸŷŴŷ ŹŮŸŹŮŰŮŶŻũſűƐũ ŚŹŪűƐŮ űŬŹũŴũ źũ źŮŴŮųſűƐŷŵ řżźűƐŮ ŸŹŮŭ ŷųŷ 5.000 ŬŴŮŭũŴũſũ.
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3. ǶǷǯǵǷǯǹǬǹǯ, ǵǶǿǹǯ ǯ ǶǵǸǬǨǴǯ
ǽǯǡǬǩǯ ǯ ǳǬǷǬ ǶǷǵǪǷǧǳǧ Ǯǧ ǷǧǮǩǵʶ
ǸǶǵǷǹǧ Ǻ ǪǷǧǫǺ ǸǳǬǫǬǷǬǩǺ
ǶǷǯǴǽǯǶǯ ǯ ǩǷǬǫǴǵǸǹǯ ǶǷǵǪǷǧǳǧ ǷǧǮǩǵʶǧ
ǸǶǵǷǹǧ ǪǷǧǫǧ ǸǳǬǫǬǷǬǩǧ:
• ŘŹŷŵŷſűƐũ źŷſűƐũŴŶűž ūŹŮŭŶŷźŻű ųũŷ ƁŻŷ źż Żűŵźųű ŭżž, ŽŮŹ ŻũųŵűƀŮƒŮ,
źũŹũŭƒũ, ŻŷŴŮŹũŶſűƐũ ű źŷŴűŭũŹŶŷźŻ.
• ŐŭŹũūźŻūŮŶũ ŰũƁŻűŻũ ű ŸŹŮūŮŶŻűūũ ŻŹŮŪũ ŭũ ƐŮ ŭŷźŻżŸŶũ źūűŵ ũųŻŮŹűŵũ
źŸŷŹŻźųűž
ũųŻűūŶŷźŻű
• ŚŸŷŹŻŷŵ űŵũƐż ŸŹũūŷ ŭũ źŮ ŪũūŮ źūű, ŸŷƀŮū ŷŭ ŸŹŮŭƁųŷŴźųŷŬ żŰŹũźŻũ ŭŷ ŷźŷŪũ
ŻŹŮƓŮŬ ŭŷŪũ, ųũŷ ű ŷźŷŪŮ źũ ŹũŰŴűƀűŻűŵ źŻŮŸŮŶŷŵ űŶūũŴűŭűŻŮŻũ
• ŝűŶũŶźűŹũƒŮ źŸŷŹŻũ żźųŴũƊŮŶŷ źũ ŐũųŷŶŷŵ, űŶŻŮŹŮźűŵũ ŶũƐƁűŹűž źŴŷƐŮūũ
źŻũŶŷūŶűƁŻūũ Ÿŷ ƐũźŶűŵ ųŹűŻŮŹűƐżŵűŵũ ű ŸŹũūűŴűŵũ, źũ ųŷƐűŵũ ƓŮ źūű ŪűŻű
żŸŷŰŶũŻű.

ǺǹǩǷǜǬǴǯ ǶǷǯǴǽǶǯ ǯ ǩǷǬǫǴǵǸǹǯ ǶǵǫǷǧǮǺǳǬǩǧʶǺ
ǸǲǬǫǬǣǬ ǯǸǼǵǫǬ:
• ŗŵŷŬżƓũūũƒŮ ƁŻŷ ūŮƓŮŵ ŪŹŷƐż żƀŮŶűųũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ ŪũūƑŮƒŮ źŸŷŹŻŷŵ ż ŷųūűŹż
ƁųŷŴźųűž źŮųſűƐũ ű ūũŶŶũźŻũūŶűž źŸŷŹŻźųűž ũųŻűūŶŷźŻű
• ŗŵŷŬżƓũūũƒŮ ŭŷźŻżŸŶŷźŻű Űũ ũųŻűūŶŷ ŪũūƑŮƒŮ źŸŷŹŻŷŵ źūűŵ ŬŹũƊũŶűŵũ,
ųũųŷ ż ŬŹũŭźųűŵ Żũųŷ ű ż ŸŹűŬŹũŭźųűŵ ŹżŹũŴŶűŵ źŹŮŭűŶũŵũ
• ŜŶũŸŹŮƊŮƒŮ ŸŷŭŹƁųŮ źŸŷŹŻźųűŵ ųŴżŪŷūűŵũ ű źŸŷŹŻŷūűŵũ ŷŭ ŸŷźŮŪŶŷŬ
ŰŶũƀũƐũ Űũ ŌŹũŭ, ż ŪŴũźŻű ųūũŴűŻŮŻŶŷŬ ű ūŹžżŶźųŷŬ źŸŷŹŻũ
• ŘŷŭŹƁųũ űŰŬŹũŭƒű ű ũŭũŸŻũſűƐű źŸŷŹŻźųŮ űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹŮ ű ŷŪŮŰŪŮƊűūũƒŮ
żźŴŷūũ Űũ ŸŹűūŹŮŭŶŷ ŻżŹűźŻűƀųż ŭŷŪűŻ

ŘŹŷŬŹũŵ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ ŸŹŮŭŴŷůŮŶűŵ ŵŮŹũŵũ ű ũųŻűūŶŷźŻűŵũ
ŭŷŸŹűŶŷźű źŴŮŭŮƓűŵ ŷŸƁŻűŵ ű ŸŷźŮŪŶűŵ ſűƑŮūűŵũ ŖũſűŷŶũŴŶŮ źŻŹũŻŮŬűƐŮ ŹũŰūŷƐũ
źŸŷŹŻũ:
ŗŘšśő şőŃ: 7.1.1. ŜŖŉŘřŎļŎŖ šœŗŔŚœő ő ŜŖőŋŎřŐőśŎśŚœő ŚŘŗřś
ŘŷźŮŪũŶ ſűƑ: 7.1.1.1. ŘŷŪŷƑƁũŶű ŵũŻŮŹűƐũŴŶŷ- ŻŮžŶűƀųű żźŴŷūű Űũ ŹŮũŴűŰũſűƐż ƁųŷŴźųŷŬ
ű żŶűūŮŹŰűŻŮŻźųŷŬ źŸŷŹŻũ
ŘŷźŮŪũŶ ſűƑ: 7.1.1.2. ŘŷūŮƓũƒŮ ŪŹŷƐũ ƁųŷŴźųűž źŮųſűƐũ ű ŭŹżŬűž ūũŶŶũźŻũūŶűž źŸŷŹŻźųűž
ű ŹŮųŹŮũŻűūŶűž ũųŻűūŶŷźŻű ż ŷųūűŹż ƁųŷŴźųŷŬ ű żŶűūŮŹŰűŻŮŻźųŷŬ źŸŷŹŻũ
ǭǮǬǜǩǜ
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ǋǌǊƿǌƼǈ ǌƼǃƾǊƴƼ ǍǋǊǌǎƼ ƿǌƼǀƼ ǍǈǁǀǁǌǁƾƼ ǃƼ ǋǁǌǄǊǀ 2015-2018. ƿǊǀǄǉǁ ǍƼ ƼǆǒǄǊǉǄǈ ǋǇƼǉǊǈ ǃƼ ƶǁƿǊƾǏ ǋǌǄǈǁǉǏ

ŗŘšśő şőŃ: 7.2.1. ŘŗŋŎŅŉŖ ŗŊŜŞŋŉś ŊŉŋŃŎńŉ ŚŘŗřśŗŕ Ŝ Śŋőŕ ŚŎŌŕŎŖśőŕŉ
ŚśŉŖŗŋŖőšśŋŉ ŘŗŚŎŊŖŗ ōŎşŎ, ŕŔŉōőŞ, ŏŎŖŉ ŗŚŗŊŉ Śŉ őŖŋŉŔőōőśŎśŗŕ ő
ŚśŉřőŞ
ŘŷźŮŪũŶ ſűƑ: 7.2.1.1. ŘŷŭźŻũųŶżŻũ ű ŷƐũƀũŶũ źūŮźŻ ŷ ūũůŶŷźŻű ŹŮŭŷūŶŮ ŽűŰűƀųŮ
ũųŻűūŶŷźŻű
ŘŷźŮŪũŶ ſűƑ: 7.2.1.2. ŘŷŪŷƑƁũŶű ŵũŻŮŹűƐũŴŶŷ- ŻŮžŶűƀųű żźŴŷūű ż ſűƑż ŭŷźŻżŸŶŷźŻű źūűŵ
ŬŹũƊũŶűŵũ ŭũ źŮ ŪũūŮ źŸŷŹŻŷŵ
ŘŷźŮŪũŶ ſűƑ: 7.2.1.3. ŘŷŭźŻũųŶżŻŷ ŰŶũƀũƐŶűƐŮ żųƑżƀűūũƒŮ łŔŚ ż ŽűŶũŶźűŹũƒż ŸŹŷŬŹũŵźųűž
ũųŻűūŶŷźŻű űŰ ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻźųŮ ŹŮųŹŮũſűƐŮ ű źŸŷŹŻũ ŷźŷŪũ źũ űŶūũŴűŭűŻŮŻŷŵ
ŘŷźŮŪũŶ ſűƑ: 7.2.1.5. ŜŶũŸŹŮƊŮŶũ źũŹũŭƒũ źŸŷŹŻźųŮ ŹŮųŹŮũſűƐŮ źũ ƁųŷŴźųűŵ ű
żŶűūŮŹŰűŻŮŻźųűŵ źŸŷŹŻŷŵ, ūŹžżŶźųűŵ źŸŷŹŻŷŵ, źŸŷŹŻŷŵ ż ūŷƐźſű ű ŸŷŴűſűƐű, ŹũŭŶűƀųűŵ
źŸŷŹŻŷŵ ű źŸŷŹŻŷŵ Ŷũ źŮŴż, ż ſűƑż ŸŷūŮƓũƒũ ŷŪżžūũŻũ ŪũūƑŮƒũ źŸŷŹŻŷŵ ż źūűŵ
źŮŬŵŮŶŻűŵũ
źŻũŶŷūŶűƁŻūũ ŸŷźŮŪŶŷ ŭŮſŮ, ŵŴũŭűž, ůŮŶũ, ŷźŷŪũ źũ űŶūũŴűŭűŻŮŻŷŵ ű źŻũŹűž
ŗŘšśő şőŃ: 7.3.1. ŖŉŚśŉŋŉœ ŗŊŎŐŊŎļőŋŉńŉ ŜŚŔŗŋŉ Őŉ řŉŐŋŗł ŋřŞŜŖŚœŗŌ ŚŘŗřśŉ ő
ŚśŋŉřŉńŎ ŜŚŔŗŋŉ Őŉ řŉŐŋŗł ŘřŗŝŎŚőŗŖŉŔŖŗŌ ŚŘŗřśŉ
ŘŷźŮŪũŶ ſűƑ: 7.3.1.2. ŚŻūũŹũƒŮ żźŴŷūũ Űũ ŷŭŹůũūũƒŮ ű ŭũƑŮ ŸŷźŻűŰũƒŮ ūŹžżŶźųŷŬ
źŸŷŹŻźųŷŬ ŹŮŰżŴŻũŻũ
ŘŷźŮŪũŶ ſűƑ: 7.3.1.3. ŜŶũŸŹŮƊŮƒŮ żźŴŷūũ Űũ ŹũŰūŷƐ źŸŷŹŻűźŻŮ ŭŷ ūŹžżŶźųŷŬ ŹŮŰżŴŻũŻũ
ŗŘšśő şőŃ: 7.4.1. řŉŐŋőłŎŖŉ ő ŜŖŉŘřŎļŎŖŉ őŖŝřŉŚśřŜœśŜřŉ
ŘŷźŮŪũŶ ſűƑ: 7.4.1.1. ŜźŸŷźŻũūƑŮŶũ ŸŷŻŸżŶũ ŪũŰũ ŸŷŭũŻũųũ, ŷŭŶŷźŶŷ ŮūűŭŮŶŻűŹũŶŷ
ŸŷźŻŷƐŮƓŮ źŻũƒŮ źŸŷŹŻźųŮ űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹŮ
ŘŷźŮŪũŶ ſűƑ: 7.4.1.2. ŚűźŻŮŵźųű ŸŴũŶűŹũŶũ ŹŮųŷŶźŻŹżűźũŶũ ű űŰŬŹũƊŮŶũ źŸŷŹŻźųũ
űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹũ
ŗŘšśő şőŃ: 8.6.1. ŜŖŉŘřŎļŎŖ ŗōŖŗŚ ŚŘŗřśŉ ő śŜřőŐŕŉ ő ŏőŋŗśŖŎ ŚřŎōőŖŎ
ŘŷźŮŪũŶ ſűƑ: 8.6.1.1. ŘŷŭźŻũųŶżŻŮ ű ŷƐũƀũŶŮ ūŮŰũ źŸŷŹŻũ ű ŻżŹűŰŵũ ű ůűūŷŻŶŮ źŹŮŭűŶŮ
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4. ǯǮǷǧǫǧ ǶǷǵǪǷǧǳǧ ǷǧǮǩǵʶǧ ǸǶǵǷǹǧ
ǪǷǧǫǧ ǸǳǬǫǬǷǬǩǧ ǯ ǳǬǼǧǴǯǮǳǯ
ǸǶǷǵǩǵǜǬǢǧ
ŌŹũŭŷŶũƀŮŴŶűſũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ ƐŮ 2015. ŬŷŭűŶŮ źūŷƐűŵ řŮƁŮƒŮŵ ŷŪŹũŰŷūũŴũ řũŭŶż
ŬŹżŸż Űũ űŰŹũŭż ŖũſŹŻũ ŘŹŷŬŹũŵũ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ Űũ ŸŮŹűŷŭ 2015-2018. ű
ŉųſűŷŶŷŬ ŸŴũŶũ Űũ ƒŮŬŷūż ŸŹűŵŮŶż.
řũŭŶż ŬŹżŸż źũƀűƒũūũƐż źŻŹżƀŶű Ƒżŭű űŰ ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻũ, źŸŷŹŻűźŻű, ŸŹŮŭźŻũūŶűſű
źŸŷŹŻźųűž ŷŹŬũŶűŰũſűƐũ, ű ƀŴũŶŷūű ŚŸŷŹŻźųŷŬ źũūŮŰũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ źũ ŸŹŮŭźŮŭŶűųŷŵ ŕűŴŷƁŮŵ
ŕűŴŷźũūƑŮūűƓŮŵ, ŸŹŮŭźŮŭŶűųŷŵ ŚŸŷŹŻźųŷŬ źũūŮŰũ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ.
ŐũŭũŻũų řũŭŶŮ ŬŹżŸŮ ƐŮ ŭũ źũƀűŶű ŖũſŹŻ ŘŹŷŬŹũŵũ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ
Űũ ŸŮŹűŷŭ 2015-2018. ż źųŴũŭż źũ ŚŻŹũŻŮŬűƐŷŵ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ ż řŮŸżŪŴűſű ŚŹŪűƐű Űũ ŸŮŹűŷŭ
2014-2018. ŬŷŭűŶŮ ű ŉųſűŷŶűŵ ŸŴũŶŷŵ Űũ ƒŮŶż ŸŹűŵŮŶż ű ŐũųŷŶŷŵ ŷ źŸŷŹŻż.
Ŝ Żŷŵ ſűƑż, řũŭŶũ ŬŹżŸũ ƐŮ ŶũųŷŶ ųŷŶźżŴŻũſűƐũ ű ŸŹűųżŸƑũƒũ ŮŵŸűŹűƐźųűž ŸŷŭũŻũųũ,
ŸŹűźŻżŸűŴũ ũŶũŴűŰű ű ŸŴũŶűŹũƒż ŹŮũŴŶűž ſűƑŮūũ ű ųŷŶųŹŮŻŶűž ŰũŭũŻũųũ Űũ ŶũŹŮŭŶű
ŸŮŹűŷŭ źũ ŷŸƁŻűŵ ſűƑŮŵ ŸŷŪŷƑƁũƒũ źŻũƒũ ż źŸŷŹŻż Ŷũ ŻŮŹűŻŷŹűƐű ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ.
ŘŹŷŬŹũŵ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ ż ŬŹũŭż ŚŵŮŭŮŹŮūż ųŹŮűŹũŶ ƐŮ Ŷũ ŷźŶŷūż ŸŷŻŹŮŪũ ű
ŸŹŷŪŴŮŵũ żŷƀŮŶűž ż źŸŷŹŻż, Űũ ƀűƐŮ ŹŮƁũūũƒŮ źż ųŹŮűŹũŶŮ źŵŮŹŶűſŮ ű ũųſűŷŶű ŸŴũŶ, ż
źųŴũŭż źũ řŮŸżŪŴűƀųŷŵ ŚŻŹũŻŮŬűƐŷŵ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ ű ż źųŴũŭż źũ ŐũųŷŶŷŵ ŷ źŸŷŹŻż, ųŷƐűŵ ƐŮ
ŸŹŮŭūűƊŮŶŷ żųƑżƀűūũƒŮ ŴŷųũŴŶűž źũŵŷżŸŹũūũ ż ŸŴũŶűŹũƒŮ ű ŹũŰūŷƐ ŷūŮ ūũůŶŮ ŷŪŴũźŻű Űũ
źūŮ ŬŹũƊũŶŮ, źŸŷŹŻűźŻŮ ű źŸŷŹŻźųŮ ųŴżŪŷūŮ, źũūŮŰŮ ű żŭŹżůŮƒũ.
ŗūũƐ ŭŷųżŵŮŶŻ ŸŹŮŭźŻũūƑũ ŷźŶŷūż ű ŸŷŴũŰŶż Żũƀųż Űũ ŹũŰūŷƐ ŚŻŹũŻŮŬűƐŮ ż ŪżŭżƓŮŵ
ŸŮŹűŷŭż, ƐŮŹ ųũŭũ źŮ ŷźŻūũŹŮ ſűƑŮūű ű ŹŮũŴűŰżƐż ŸŴũŶűŹũŶŮ ũųŻűūŶŷźŻű űŰ ŘŹŷŬŹũŵũ Űũ
ŹũŰūŷƐ źŸŷŹŻũ, źŻŮƓű ƓŮ źŮ żźŴŷūű Űũ ŭżŬŷŹŷƀŶűƐŮ ŸŴũŶűŹũƒŮ ż ŷūŷƐ ŷŪŴũźŻű.
ŘŹŷŬŹũŵ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ źũŭŹůű ŸŷŭũŻųŮ ŷ źŸŷŹŻż ż ŚŵŮŭŮŹŮūż,
ũŶũŴűŰż źŻũƒũ ż źŸŷŹŻż ż ŸŷƐŮŭűŶűŵ ŷŪŴũźŻűŵũ ųŷƐũ ƐŮ ųŹŮűŹũŶũ Ŷũ ŷźŶŷūż ųŷŶźżŴŻũſűƐũ źũ
ŸŹŮŭźŻũūŶűſűŵũ źŸŷŹŻűźŻũ, źŸŷŹŻźųűž żŭŹżůŮƒũ ű ŷźŻũŴűž źŻŹżƀŶűž Ŵűſũ, ű ũųſűŷŶű ŸŴũŶ
Űũ ŹũŰūŷƐ ŷŪŴũźŻű, ųŷƐŮ źż ż űŶŬŮŹŮŶſűƐű ŔŷųũŴŶŮ źũŵŷżŸŹũūŮ, ųũŷ ƁŻŷ ƐŮ ƁųŷŴźųű źŸŷŹŻ,
źŸŷŹŻ Űũ źūŮ, ūŹžżŶźųű ű ųūũŴűŻŮŻŶű źŸŷŹŻ ű źŸŷŹŻźųũ űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹũ.
ŉŶũŴűŰũ ŷŪżžūũŻũ ŷŸƁŻż ŸŹŷſŮŶż źŻũƒũ ű żźŴŷūũ ż ūŹžżŶźųŷŵ ű ųūũŴűŻŮŻŶŷŵ źŸŷŹŻż,
źŸŷŹŻż Űũ źūŮ, ƁųŷŴźųŷŵ źŸŷŹŻż, źŸŷŹŻźųŷƐ űŶŽŹũźŻŹżųŻżŹű, ųũŭŹŷūűŵũ ű ŽűŶũŶźűŹũƒũ
źŸŷŹŻźųűž ųŴżŪŷūũ ż ŬŹũŭż ŚŵŮŭŮŹŮūż.
ŘŷƁŻŷ ųŹŮűŹũƒŮ ŸŹŷŬŹũŵũ Űũ ŹũŰūŷƐ źŸŷŹŻũ ŸŷŭŹũŰżŵŮūũ żųƑżƀűūũƒŮ źŸŷŹŻźųűž
ųŴżŪŷūũ, ŹũŭŶűųũ ű źŸŷŹŻűźŻũ, ŷūũƐ ŭŷųżŵŮŶŻ ŻŹŮŪũ ŭũ ŷŪũūŮůŮ ŷŭŬŷūŷŹŶŮ ű ŸŷŭźŻũųŶŮ
ŰũűŶŻŮŹŮźŷūũŶŮ ż ŴŷųũŴŶŷƐ ŰũƐŮŭŶűſű ŭũ źŮ żųƑżƀŮ ż ŹŮƁũūũƒŮ ŶũūŮŭŮŶűž ŸŹŷŪŴŮŵũ ű ŭũƐż
źūŷƐ ŭŷŸŹűŶŷź ż ŷŪŴűƀũūũƒż ūűŰűƐŮ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ ż ŬŹũŭż ŚŵŮŭŮŹŮūż.
ŘŹŷŬŹũŵ Űũ ŹũŰūŷƐ źŸŷŹŻũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ ŷźŴũƒũ źŮ Ŷũ ŚŻŹũŻŮŬűƐż ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ
ż řŮŸżŪŴűſű ŚŹŪűƐű Űũ ŸŮŹűŷŭ ŷŭ 2015 -2018. ŬŷŭűŶŮ.
ŘŹŷŬŹũŵ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ ƐŮ ż ŸŷŻŸżŶŷźŻű ż źųŴũŭż źũ ūũůŮƓűŵ ŐũųŷŶŷŵ ŷ źŸŷŹŻż (2011)
ű ŷźŴũƒũ źŮ Ŷũ ŐũųŷŶ ŷ źŸŷŹŻż ųŷƐű ƐŮ ŻŹŮŶżŻŶŷ ż ŸŹŷſŮŭżŹż żźūũƐũƒũ ŷŭ źŻŹũŶŮ řŮŸżŪŴűƀųŮ
źųżŸƁŻűŶŮ.
Ŝ ſűƑż ƁŻŷ ŮŽűųũźŶűƐŮ űŵŸŴŮŵŮŶŻũſűƐŮ ŘŹŷŬŹũŵũ Űũ ŹũŰūŷƐ źŸŷŹŻũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ
2015-2018. ŪűƓŮ ũŶŬũůŷūũŶű źūű űŶźŻűŻżſűŷŶũŴŶű ŵŮžũŶűŰŵű.
ŗŹŬũŶűŰũſűŷŶż, żŸŹũūƑũƀųż ű ŶũŭŰŷŹŶż ŽżŶųſűƐż ūŹƁűƓŮ ŬŹũŭ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ŸŹŮųŷ
źūŷƐűž ŶũŭŴŮůŶűž ŷŹŬũŶũ ŰũƐŮŭŶŷ źũ źūűŵ ųƑżƀŶűŵ ũųŻŮŹűŵũ ż űŵŸŴŮŵŮŶŻũſűƐű ųũŷ ƁŻŷ
źż ŚŸŷŹŻźųű źũūŮŰ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ, źŸŷŹŻźųű ųŴżŪŷūű ű żŭŹżůŮƒũ, ŚũūŮŰ Űũ ƁųŷŴźųű źŸŷŹŻ,
ǭǮǬǜǩǜ
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ǋǌǊƿǌƼǈ ǌƼǃƾǊƴƼ ǍǋǊǌǎƼ ƿǌƼǀƼ ǍǈǁǀǁǌǁƾƼ ǃƼ ǋǁǌǄǊǀ 2015-2018. ƿǊǀǄǉǁ ǍƼ ƼǆǒǄǊǉǄǈ ǋǇƼǉǊǈ ǃƼ ƶǁƿǊƾǏ ǋǌǄǈǁǉǏ

ŶũźŻũūŶűſű ű ŸŹŷŽŮźŷŹű ŽűŰűƀųŷŬ ūũźŸűŻũƒũ ű ŷźŻũŴű ũųŻŮŹű ųŷƐű żƀŮźŻūżƐż ż ŭűŹŮųŻŶŷƐ
űŵŸŴŮŵŮŶŻũſűƐű ŉųſűŷŶűž ŸŴũŶŷūũ.
ŗŪŮŰŪŮƊűūũƒŮ żźŸŮžũ űŵŸŴŮŵŮŶŻũſűƐŮ ŸŴũŶűŹũŶűž ŵŮŹũ ŘŹŷŬŹũŵũ Űũ ŹũŰūŷƐ źŸŷŹŻũ
ż ūŮŴűųŷƐ ŵŮŹű Űũūűźű ű ŷŭ ŸŷŭŹƁųŮ ŴŷųũŴŶŮ źũŵŷżŸŹũūŮ ż ūűŭż ŸŴũŶűŹũƒũ ūŮƓűž źŹŮŭźŻũūũ
űŰ ŪżƖŮŻũ Űũ ŸŷŻŹŮŪŮ ŹŮũŴűŰũſűƐŮ ŸŹűŷŹűŻŮŻŶűž ŵŮŹũ.
ŐŶũƀũƐũŶ ųŷŹũų ż ŸŹũƓŮƒż űŵŸŴŮŵŮŶŻũſűƐŮ ƐŮźŻŮ żźŸŷźŻũūƑũƒŮ űŶźŻűŻżſűŷŶũŴŶŷŬ
ŻŮŴũ űŴű ŷŭŪŷŹũ Űũ ŸŹũƓŮƒŮ ű ũŶũŴűŰż ŹŮũŴűŰũſűƐŮ ŘŹŷŬŹũŵũ ż źūűŵ ŷŪŴũźŻűŵũ źŸŷŹŻũ
ŸŹŮŵũ ƐũźŶŷ ŷŭŹŮƊŮŶűŵ ŵŮŹƑűūűŵ źŷſűƐũŴŶűŵ, ŮųŷŶŷŵźųűŵ ű ŰŭŹũūźŻūŮŶűŵ ŸŷųũŰũŻŮƑűŵũ.
Ŗũ ŻũƐ ŶũƀűŶ Ūű źŮ ŵŷŬŴű żŻūŹŭűŻű ű ŸŹũŻűŻű ŸŷŰűŻűūŶű ŮŽŮųŻű ųŷƐű źŮ Żűƀż żŶũŸŹŮƊŮƒũ
ŰŭŹũūƑũ ųŷŭ ŭŮſŮ ű ŵŴũŭűž ż ŷŭŶŷźż Ŷũ ƒűžŷūŷ żƀŮƁƓŮ ż źŸŷŹŻźųűŵ ũųŻűūŶŷźŻűŵũ űŴű Ŷũ
ŸŹűŵŮŹ ŽűŶũŶźűƐźųŷ – ŮųŷŶŷŵźųű ŸŷųũŰũŻŮƑű ŭŷŪűŻű ųŷƐż ŷźŻūũŹżƐż żŬŷźŻűŻŮƑźųű ŷŪƐŮųŻű
ŷŭ źŸŷŹŻźųűž ŵũŶűŽŮźŻũſűƐũ ƁŻŷ Ūű ŪűŴŷ ŶŮŷŸžŷŭŶŷ ż ŸŴũŶűŹũƒż ű ŭũƑŮŵ żŶũŸŹŮƊŮƒż
źŻŹũŻŮƁųŷŬ ŸŴũŶűŹũƒũ ŌŹũŭũ ŚżŪŷŻűſŮ ż ŷŪŴũźŻű źŸŷŹŻũ.
śũųŷƊŮ, ŸŷƁŻŷ ƐŮ ŰŶũƀũƐ ŵŮŭűƐũ ż ŸŹŷŵŷſűƐű ŘŹŷŬŹũŵũ ŹũŰūŷƐũ Űũ źŸŷŹŻ ūŮŷŵũ ūũůũŶ,
ŸŹŷŵŷſűƐũ ŘŹŷŬŹũŵũ ű źŻŹũŻŮƁųűž ŵŮŹũ ż źŸŷŹŻż żųƑżƀűƓŮ ƁűŹż ƐũūŶŷźŻ ŸżŻŮŵ ŮŴŮųŻŹŷŶźųűž,
ũŴű ű ƁŻũŵŸũŶűž ŵŮŭűƐũ, ƐŮŹ ƐŮ ŸŷŭŹƁųũ ŵŮŭűƐũ ż űŵŸŴŮŵŮŶŻũſűƐű ŸŴũŶűŹũŶűž ũųŻűūŶŷźŻű
ūŮŷŵũ ŰŶũƀũƐŶũ ű ŶŮŷŸžŷŭŶũ Źũŭű ŷŪŮŰŪŮƊűūũƒũ ŸŷŭŹƁųŮ ƁűŹŮ ŰũƐŮŭŶűſŮ ű ŸŹŷŵŷſűƐŮ ű
ŸŷŸżŴũŹűŰũſűƐŮ źŸŷŹŻũ żŷŸƁŻŮ.

5. ǮǧǩǷǿǴǬ ǵǫǷǬǫǨǬ
ŌŹũŭ ŚŵŮŭŮŹŮūŷ ƓŮ ŷūũƐ ŘŹŷŬŹũŵ ŷŪƐũūűŻű ż “ŚŴżůŪŮŶŷŵ ŴűźŻż ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ” ű
Ŷũ ūŮŪ-źũƐŻż ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ, www.smederevo.org.rs, ũ ŪűƓŮ ŭŷźŻũūƑŮŶ ű źūűŵ źŻŹũŶũŵũ
ŷŭŬŷūŷŹŶűŵ Űũ źŸŹŷūŷƊŮƒŮ ŉųſűŷŶŷŬ ŸŴũŶũ Űũ źŸŹŷūŷƊŮƒŮ ŘŹŷŬŹũŵũ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ ŬŹũŭũ
ŚŵŮŭŮŹŮūũ 2015.-2018.
ŉųſűŷŶű ŸŴũŶ Űũ źŸŹŷūŷƊŮƒŮ ŘŹŷŬŹũŵũ ŹũŰūŷƐũ źŸŷŹŻũ ŬŹũŭũ ŚŵŮŭŮŹŮūũ Űũ ŸŮŹűŷŭ
2015-2018. ŬŷŭűŶŮ ƀűŶű źũźŻũūŶű ŭŮŷ ŷūŷŬ ŘŹŷŬŹũŵũ.
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ǧǱǽǯǵǴǯ ǶǲǧǴ Ǯǧ ǸǶǷǵǩǵǜǬǢǬ
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97.
На основу чланa 32., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 19.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД 2016-2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Доноси се Стратегија развоја туризма града Смедерева за период 2016-2020. године, која чини саставни део ове
Одлуке.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 023-9/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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uturizam

Tourism and Travel Consulting
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FUTURIZAM d.o.o. - Privredno društvo za konsalting u turizmu
Adresa: Bulevar Despota Stefana 2, 21 000 Novi Sad,
Vojvodina, Republika Srbija
Telefon: +381 (0) 63 540 742
Web: www.futurizam.rs
Banca Intesa devizni:00-501-0025942.4
dinarski: 160-345492-45
0DWLþQLEURM20596422
PIB: 106414368
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ʢʑʓ
ʟˊ˅ˋ˰ˇ˓˥ːˋ˘˒˓˔˕˓˖˕˖˓ˋˊˏ˖ˆ˕˅
ːˏˆ˖˱ ˄ˊ ˅˯ːˋ˘ ˔˕˓˕˛ˍˋ˘ ˇ˓ˇːˋ˙Ǥ ʙˍ ˄ˋ
˔ːː˄˯ˋː˚ˋːˇ˗ˋːˋ˔ˎˋ˔˕˓˕˛ˍˋ˒˓˅˙ˋˊ
˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏǡ˒˓ˋˏ˰˖˔˒˓ˋː˙ˋ˒ˋˊ˓ˇ˔˕˓˕˛ˍˋ˘
ˇˍ˖ˏː˕Ǥ ʗˊ˓ˇ ʠ˕˓˕ˆˋ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏ ˆ˓ˇ
ʠˏˇ˓˅ ˒˓ˋ˔˕ˍˎ  ː ˔ː˅˖ ˔ˆˎ˔ː˔˕ˋ ˔
ʞ˓ˆ˓ˏˏ ˓ˇ ˋ ʣˋːː˔ˋ˔ˍˋˏ ˒ˎːˏ ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˓ˆːˋˊ˙ˋ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˊ ʹͲͳͷǤ ˆˇˋː˖ǡ ˍ˖ 
˖˔˅ˋˎ ʠˍ˖˒˛˕ˋː ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ː ʹǤ ˔ˇːˋ˙ˋ
ˇ˓ˉː ͳ͵ǤͲʹǤʹͲͳͷǤ ˆˇˋːǤ ʢ ˒ˏː˖˕ˏ ʞˎː˖ ˓ˇ
ʒʠ ˋːˋ˙ˋ˓ː  ˋˊ˓ˇ ʠ˕˓˕ˆˋ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏ
ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǡ˖˙ˋ˯˖˖˚ː˒˕˓˄ˊˍ˓ˋ˓˰ˏ
ˇˋː˔˕˅ː ˋ ˒˓˒ˊː˕˯ˋ˅ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒ː˖ˇ
ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅Ǥ ʜ ˔ː˅˖ ˇˎ˖ˍ ʠˍ˖˒˛˕ˋː ˆ˓ˇ
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅˓˔˒ˋ˔ˎ
˅ː˖ ː˄˅ˍ˖ ˏˎ ˅˓ˇː˔˕ˋǡ  ˍ ː˖˔˒˛ːˋˋ
˒ː˖˥˚ ˋˊ˄˓ː  ˍː˔˖ˎ˕ː˕˔ˍ ˗ˋ˓ˏ ʣ˖˕˖˓ˋˊˏ
ˇǤǤǤˋˊʜ˅ˆʠˇǤ
˖˓ˋˊˏˋˇː˕ˋ˗ˋˍ˅ːˍˇːˇ˒ˍ˓˕˚
ˍːˏ˔ˍˆ ˓˔˕ ˋ ˏːˆ  ˓ˊˎˆ ˊ˄ˆ ˚ˆ ˔
˖ ʠ˓˄ˋˋ ˔ˏ˕˓ ˇˎ˕ː˛˱˖ ˔ ˅ˎˋˍˋˏ ˛ː˔ˏ
ˊ ˓ˊ˅Ǥ  ˛ː˔ ˔ ˒˔˄ː ˒˓˒ˊː˖ ː ːˋ˅˖
ˎˍˎːˋ˘˔ˏ˖˒˓˅ǡˆˇ˔˚ˍ˖˒˓ˏːː˕ː˓˔˕ǡ
ˍˍ ˊ˄ˆ ˄˓ːˋ˘ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˓˔˖˓˔ ˕ˍ ˋ ˊ˄ˆ
˰ˋ˘˅ˆ ˍ˅ˎˋ˕˕Ǥ ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˇˎ˕ː˔˕  ˇː ˇ
ːˇˋːˏˋ˚ːˋˋ˘ ˒˓ˋ˅˓ˇːˋ˘ ˆ˓ː ˔ ˅ˋ˛˔˕˓˖ˍˋˏ
˖˕ˋ˙ˋˏ ː ˖ː˒˓˥˰ ˎˍˎː ˍːˏˋǤ ˇ ʹͲͲͶǤ
ˆˇˋː ˖ ʠ˓˄ˋˋ ˔ ˕˖˓ˋˊˏ ˖˄˓ˊː ˓ˊ˅ˋǡ ˋˍ ˔ ˖
ʹͲͲͺǤˆˇˋːˋ˒ˍˊˏˎˋ˒ˇˍˋ˕˓ˇʹͲͳ͵ǡ
˖˔ˎˇˆˎ˄ˎːˍːˏ˔ˍˍ˓ˋˊǤʢˋ˔˕˅˓ˏǡˇʹͲͳ͵Ǥ
˒ˇˇː˔ǡ˕˖˓ˋˊˏː˕˓ˋ˕˓ˋˋʠ˓˄ˋ˄ˎˉˋ˄ˎˆˋ
˓˔˕ǡ˛˕ˏˉˏˍ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋˍ˒˅˯ː˖ˍˎː˔˕
˄˖ˇ˖˱ˋˇ˅ˉːˇːˋˇ˛ˎˇːˊˇ˅˰Ǥʗ˒ˍǡ
ˇ˓ˉˋ˅˔˕ ˕˖˓ˋˊˏ ˔ ˆ˓ˇˋ ˒˔˕˒ːǡ ˍ˓ˊ ˒˚ː
˔˕˒ː˓ˆːˋˊ˙ˋǡ˒ˎːˋ˓˰ǡ˒˓˕ː˓˔˕˅˒˓ˋ˅˕ːˆ
ˋ˅ːˆ˔ˍ˕˓ǡˇˍ˅˕ːˏ˓ˍ˕ˋːˆˋ˒˓ˏ˙ˋ˖Ǥ
ʞˎːˋ˓˰ ˋ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏ ˇːˆ ˆ˓ˇ
˄ˊˋ˓ ˔ ː ːˎˋˊˋ ˇ˓˖˛˕˅ːˆ ˋ ˍːˏ˔ˍˆ
˔˕˰Ǥ ʞˎːˋ˓˰ˏ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏ ˆ˓ˇ ˇː˔ˋ
ˇ˓˥ː ˇˎ˖ˍ ˍ ˔ ˔˒˓˅ˇ ˖ ˄˖ˇ˖˱ː˔˕ˋ ˋ
˕ˋˏ ˇ˓˥˖ ˒˓˅˙ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏǤ ˔ː˅ːˋ
ˊˇ˕ˍ ˅ˆ ʠ˕˓˕˛ˍˆ ˇˍ˖ˏː˕ ˔˕ ˇ
ˇ˓ˇˋ ˅ˋˊˋ˖ ˄˖ˇ˖˱ː˔˕ˋǡ ˒ː˖ˇˋ ˏˆ˖˱ː˔˕ˋ ˊ
˓˛˅˰ ˇ˓˖˛˕˅ːˋ˘ǡ ˍːˏ˔ˍˋ˘ǡ ˕˘ːˋ˚ˍˋ˘ ˋ
ˋː˔˕ˋ˕˖˙ˋːˎːˋ˘ ˒˓˄ˎˏǡ ˍ ˋ ˒˓˄ˎˏ ˍˋ
˔ ˖ ˅ ˇˎ˕ː˔˕ˋ ˅˯˖ ˖ ˆ˓ˇ˖ ʠˏˇ˓˅˖ ˋ
˰ˆ˅ ˍˎˋːˋǡ  ˕ˍ˥ ˋ ˇ ˒˓ˋˍˉ ˏˆ˖˱ː˔˕ˋ
˒˓ˋˎˆ˥˅˰ ˕˓ːˇ˅ˋˏ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏ ˖ ˊˏ˯ˋ
ˋ˔˅˕˖Ǥ
ʠ˕˓˕ˆˋ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅
˓˥ːˊ˒˓ˋˇˇͷˆˇˋːǡ˕˔˕ˋˏ˖˅ˊˋ˅ˉˋˇ
ʹͲʹͲǤˆˇˋːǤ
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ʓ˃˄ˋ˔ˏˏˆˎˋˇ˃˖˕ˋ˚ˏː˃ˍ˓ˋ˓˃˰ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˖˄˖ˇ˖˱ː˔˕ˋː˒˘ˇːˇ˃˔
˔˕˅˓ˋ˃˔ː˃˅ˋˊˋ˃ˍ˃ˍ˄ˋ˔ˏˉˎˎˋˇ˃˔˓˃ˊ˅ˋ˃˕˖˓ˋˊ˃ˏˋ˖ˍˏ˒˓˃˅˙˖˒˕˓˄ː
ˇ˃˔˕˃˓˃ˊ˅ˍ˓˱Ǥ
ʑˋˊˋ˒˓ˇ˔˕˅˯˔ː˅ː˖ǡ˒ˎˊː˖˔˕˓˕˛ˍ˖ˇˎ˖ˍ˖ˋːˍ˓ˋ˕ˋ˚ːˋ˖ˍˏ˒ːː˕˖
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒ˎˋ˕ˋˍ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅Ǥ ʑˋˊˋ ˔ ˇː˔ˋ ː ˕˓ˋ ˆˎ˅ː ˒ˋ˕˰
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˓ˊ˅ǡˍ˔ˇː˔ː˕ǣ
¾ʙˍ˅˱˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˇ˔˕ˋː˙ˋ˄ˋ˕ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǫ
¾ʙˍ˅ˋˏˋ˳˄ˋ˕˓˄ˎˇˋˏǫ
¾ʙˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˓ˋˊ˅ˇˋ˒˔˕˖ˍ˅ˋ˓˖ˇ˔˕ˋː˙ˋǫ
ʟˎˋˊ˙ˋ˅ˋˊˋˊ˘˕˅ː˔ˏ˓ˊ˖ˏ˅˰ˋ˒˓ˋ˘˅˕˰ǡ˅˱ˋ˒ˋ˔˕˅˱ˋ˅˰
˔˅ˋ˘ ˍ˯˖˚ːˋ˘ ˔˖˄ˍ˕ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˓ˊ˅ ˔ ˒˓ˇˎˉːˏ ˅ˋˊˋˏǤ ʗˏ˖˱ˋ ˖ ˅ˋˇ˖
˓ːˋ ˋ˔˕˓ˉˋ˅˰ ˊ ˒˕˓˄ ˓ˊ˅ ˔˓˒˔ˍˆ ˕˖˓ˋˊˏǡ ˍ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋˍ ˇ˔ˇ˛˰ˆ
˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏǡˍˋ˒˓ˋ˓ˇ˖ˋ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˔ˇ˓ˉʠˏˇ˓˅ǡ˒˕˓˄ː
 ː˅˔˕ˋ ˍ˯˖˚ː ˒˓ˋː˙ˋ˒ ː ˍˋˏ ˕˓˄ ˇ ˔ ˕ˏ˯ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˅ˋˊˋ ˋ ˔ˏ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˓ˊ˅ˆ˓ˇǤ

9ʙ˓ˋ˔˕ˇ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏː˒ˇ˓˖˚˖ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅˕˓˄ˇ˔˕˔˅ˋ
˯˖ˇ˔ˍˋ˓˔˖˓˔ˋǤʞ˓˔˅ˆˎˍˎː˔˕ː˅ːˋ˛˕˅ǡˊ˕ˋˏ˄˖ˇ˖˱ˋ˒˔˕ˋ˙ˋǡ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˔ˍ˕˓ǡ˒˅ˊːˇˎ˕ː˔˕ˋˋ˅ːˋ˔ˍ˕˓Ǥ
9ʠˏˇ˓˅˒˔ˇ˖ˊː˚ːˋ˔ˍ˖˔˕˅˖˄ˎ˔˕ˋ˕˖˓ˋˊˏˋˋˏˏˆ˖˱ː˔˕ˋ
ˇˋˊˆ˓ˇˋ˔˅˖˒ˊˋ˙ˋ˖ː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˕˓ˉˋ˛˕˖ʠ˓˄ˋˋʐˎˍːǤ
9ˇˎ˖ˍˏˇ˔ˍ˓ˋ˓ʠ˕˓˕ˆˋ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏʒ˓ˇǡʠˏˇ˓˅˒ˍˊ˖
ˇ˕˖˓ˋˊˏ˒˓˒ˊːˍˇː˖ˇ˅ˉːˋˋ˘ˇˎ˕ː˔˕ˋˎˍˎːˆ˓ˊ˅Ǥ
9ʠˏˇ˓˅ ː˔˕ˋ ˇ ˔ ˒ˍˉ ˍ ˅ˇ˱ ˇ˔˕ˋː˙ˋ ˍ˓ˊ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˖
˅ˊˋ˔˔˓ˇ˰˅ˍ˅ːˏʠ˓˄ˋˏǡˍ˓˖˓ˎːˋ˕˓ˇˋ˙ˋːˎː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
ˇ˔˕ˋː˙ˋ ˋ˔˕˅˓ˏː ˒˖ː ˏˆ˖˱ː˔˕ˋ ˊ ˏːˆ˄˓ː ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ ˋ
˓ˊː˄ˎˋˍ˕˖˓ˋˊˏǤ

ʠ˅ ˄˖ˇ˖˱ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ ˖ ˒˓ˏ˕ˋ˅ːˏ ˔ˏˋ˔ˎ˖ǡ ˕˓˄ˎ ˄ˋ ˇ ˔ ˄ˊˋ˓˖ ː
˔ˎˆː˖ǣ

ǡǡʠˏˇ˓˅ˆ˓ˇ˒˓˔˕ːˋˍǳ
ǡǡʠˏˇ˓˅ˆ˓ˇ˅ˎˇ˓ǳ

 ʟˎˋˊ˙ˋ ˔˅ˋ˘ ˋˎˋ ˅˱ˋː ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ ˒˓ˇ˅ˋ˥ːˋ˘ ˖ ˕ˍ˔˕˖ ˇˍ˖ˏː˕
ʠ˕˓˕ˆˋ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǡˇ˅˛˱ˇ˕ˆˇʠˏˇ˓˅ˇ˔˕ˋˆː
ːˋ˅˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏː˒˘ˇːˊ˒˓ˋ˅ˎ˚˰˅ˎˋˍˆ˄˓˕˖˓ˋ˔˕Ǥʞ˓ˇ˕ˆ˛˕˄ˋ
˕˖˓ˋ˔˕ˋˇ˛ˎˋ˖ʠˏˇ˓˅ǡːˋ˄ˋː˓˔˒ˎˆ˰˖ˋˏˎˋ˄˓ːˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˖ˍˋˏ˄ˋ
ˏˆˎˋˇ˖˚˔˕˅˖˖ǡˎˋˋ˅ˎˋˍˋˋˊ˄˓˔ˏ˛˕ːˋ˘ˍ˒˙ˋ˕˕˛˕˄ˋˇˋ˓ˍ˕ː˖˕ˋ˙ˎ
ːˇ˖ˉˋː˖˰ˋ˘˅ˆ˄˓˅ˍǤʠ˅˒ˏː˖˕˄ˋˇ˅ˎˇ˒˅˱˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˒˓ˏ˕ǡ
˒˓ˋ˘ˇ ˇ ˄˓˅ˋ˛ː ˕ˍ˔ǡ ˎˋ ˋ ˔˕ˎˋ˘ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǡ ˛˕ ˄ˋ ˊˇː ˒˄˯˛ˎ
˔˕ːˇ˓ˇˉˋ˅˕˯˖ˇˋˍˋ˔˄˅˕˖˓ˋˊˏˏˋ˰ˏ˖ˍˏ˒˕ˋ˄ˋˎːˋˏˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˏǤ
ʗˏ˒ˎˏː˕˙ˋˏ˅˔˕˓˕ˆˋˊͷˆˇˋːʠˏˇ˓˅˱˒˔˕˕ˋˎ˒ǡˏˇ˓ː
ˆ˓ˇˍˋ˔˅ˋˏˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˏˇ˛˅˰ˋˏ˒˓ˋ˅ˎ˚ˋ˕˖˓ˋ˔˕Ǥˍ˥ǡ˔ˏːˆ˕ˏ˕˔ˍˋ˘
˔ˇ˓ˉ˓ˋː˕ˋ˔ːˋ˘ː˔˓ˇ˰ˋ˅ˍǡˍ˖ˎ˕˖˓˖ˋ˖ˏ˕ː˔˕˄ˋ˱˒˓ˋ˅ˎ˚ː˕˖˓ˋ˔˕ˋˏǡ
 ˕ˍ˥ ˱ ˒˔˕˕ˋ ˋ ˊː˚ː ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˎ˖ˍ ː ʓ˖ː˅˖ ˋ ˇː ˇ ˅ˉːˋ˘ ˙ː˕˓
˕˖˓ˋˊˏ˖ʠ˓˄ˋˋǤ
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22. септембар 2016. године

ʠʟʜʗʥʖʗʖʟʓʢʠʟʒʗ 
ʖ ˋˊ˓ˇ˖ ʠ˕˓˕ˆˋ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ː˒˘ˇː  ˖˕˅˓ˇˋ˕ˋ
˔˒˯˛˰ ˍ˓˖ˉ˰ ː ː˙ˋːˎːˏǡ ˓ˆˋːˎːˏ ˋ ˎˍˎːˏ ːˋ˅˖Ǥ ˍ˥ǡ
ˇ˓˥ːˋ ˔˕˓˕˛ˍˋ ˇˍ˖ˏː˕ˋ ː ː˙ˋːˎːˏ ːˋ˅˖ ˒˓ˇ˔˕˅˯˖ ˔ː˅ː˖ ˅ˇˋ˯˖
ˊˇ˗ˋːˋ˔˰˔˕˓˕˛ˍˋ˘˙ˋ˯˅Ǥʢ˅ˏ˔ˎ˖˚˖ˍː˔˖ˎ˕˅ː˔˖˔ˏ˓ːˋ˙ʠ˕˓˕ˆˋ
˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏ ʠ˓˄ˋǡ ˔˕˓ ˒ˎː ˓ˊ˅ ˓˖˓ˎːˆ ˕˖˓ˋˊˏ ʟ˒˖˄ˎˋˍ ʠ˓˄ˋǡ ˍ
˅ˋ˛ˋ˘ˍ˕Ǥʞ˓ˇ˒ˏː˖˕ˋ˘ˇˍ˖ˏː˕ǡˊˋˊ˓ˇ˖˔˖ˍ˓ˋ˛˱ː˔ˏ˓ːˋ˙˅ˉ˱ˋ˘
ˎˍˎːˋ˘ ˔˕˓˕˛ˍˋ˘ ˋ ˒ˎː˔ˍˋ˘ ˇˍ˖ˏː˕ Ȃ ʞ˓˗ˋˎ ˊˇːˋ˙ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ǡ
ʠ˕˕˖˕ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ǡ ʒː˓ˎːˋ ˖˓˄ːˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˒ˎː ˋ ʞ˓˔˕˓ːˋ ˒ˎː ˆ˓ˇ
ʠˏˇ˓˅Ǥ
ʗˊ˓ˇ ʠ˕˓˕ˆˋ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˇ˅ˋˎ ˔ ˍ˓ˊ ˔ˎˇ˱
˗ˊǣ

ʞ˓ˋˎˋˍˏˋː˕˓˅˖˔˔˕ˍ˘ˎˇ˓ˋˏ˖˕˖˓ˋˊˏ˖ˍ˓ˋ˛˱ːˏ˕ˇˇ˖˄ˋː˔ˍˆ
ˋː˕˓˅˖ǡ ˇː˔ːǡ ː ˔ː˅˖ ˒˓˕˘ˇː ˇ˓˥ːˋ˘ ˒ˋ˕˰ ˒˓ˋˍ˖˒˯ː ˔˖ ˏˋ˛˯˰
˓ˎ˅ː˕ːˋ˘ ˯˖ˇˋ ˖ˍ˯˖˚ːˋ˘ ˖ ˕˖˓ˋˊˏǤ ʥˋ˯ ˅ˍ˅ˆ ˋ˔˒ˋ˕ˋ˅˰ ˄ˋ  ˇ˄ˋ˰
ˏˋ˛˯˰ ˔˕˓˖˚˰ˍ ˋˊ ˄ˎ˔˕ˋ ˕˖˓ˋˊˏǡ ˎˋ ˋ ˇ˓˖ˆˋ˘ ˒˓ˋ˅˓ˇːˋ˘ ˆ˓ː ˒˅ˊːˋ˘
˔˕˖˓ˋˊˏˏȋː˒˓Ǥˍ˖ˎ˕˖˓Ȍǡ˒˓˅˙ˋˏ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏˆ˓ˇʠˏˇ˓˅Ǥˇˆ˅˓ˋ˔˖
ːˎˋˊˋ˓ːˋˋˍ˓ˋ˛˱ːˋ˖ˇˎ˅ˋˏʠ˕˓˕ˆˋˍˋ˔ˇː˔ː˒ˇˋː˙ˎˋːǤ
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ʢʠʙʚʱʗʑʼʠʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʟʞʢʐʚʗʙʠʟʐʗ 
˔ː˅ːˋ˒˓˄ˎˏˍˋ˔˅˯˖˔˅˓˕˖ːʠ˕˓˕˛ˍˇˍ˖ˏː˕˅ˋ˛ˆ˓ˇˇ
˖˒˓˅ʹͲͳͷǤˆˇˋːˋ˔˕ˋ˚ʠ˕˓˕ˆˋ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏʟ˒˖˄ˎˋˍʠ˓˄ˋǤ˅ʠ˕˓˕˛ˍˋ
ˇˍ˖ˏː˕ ˒˓ˇ˔˕˅˯ ˔ː˅ ˊ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏ ː ː˙ˋːˎːˏ ːˋ˅˖ǡ ˇ ˔ˏ˓ːˋ˙
˓ˊ˅ǡˇ˗ˋːˋ˛˄ˎˋˍ˕˖˓ˋˊˏˋːˍ˓˖ˇ˓˥˖˖ˍ˖˒ː˒˓˅˙˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏː
˒ˇ˓˖˚˖ʠ˓˄ˋǤ˓ː˖˕ː˖ˋˊ˓ˇˋː˅ʠ˕˓˕ˆˋ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏʟ˒˖˄ˎˋˍʠ˓˄ˋ
ˋ˰ː˖˔˅˰˔˚ˍ˖ˇˍ˓˅ˆˇˋːǤ
ʙˍː˅ʠ˕˓˕ˆˋːˋˆ˕˅ǡː˛˕ˏˆ˖˱˖˓ˇˋ˕ˋ˔˕ˇ˔˔ˆˎˇ˖
˒˓˅˙ˋ ˓ˊ˅ ˖ ˍ˅ˋ˓˖ ˔˕˓ ʠ˕˓˕ˆˋǡ ˖ˊˏ˖ ˖ ˄ˊˋ˓ ˔˕˅˓ˋ ˋ ˚ˋ˰ːˋ˙ ˍ ːˋ˔˖
˒ˇˎˉː˒˓ˏːˏǡˍˋˇ˔˖ˍ˅ˋ˓˖ˏˆ˖˱ː˔˕ˋ˅ˋ˛˒˓˔˕˓˔˕˅ˋˇˇ˖ˍ˙ˋˋ
˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏǡ˒˔˄ːː˔ː˅˖˒ˇ˕ˍ˒˓ˋˍ˖˒˯ːˋ˘ː˕˓ː˖ǡˎˋˋˋː˕˓˅˖
ˋ˓ˊˆ˅˓˔ˍ˯˖˚ːˋˏ˔˄ˏˋˊ˓ˆːˎˍˎːˆ˖˒˓˅˯˰Ǥʜˍː˖˔˅˰ː˅
ʠ˕˓˕ˆˋ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏʟ˒˖˄ˎˋˍʠ˓˄ˋǡ˕˓˄ˎ˄ˋː˒˓˅ˋ˕ˋ˒˓ˆˎˇʠ˕˓˕ˆˋ
˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ˋ˖ː˕ˋ˅ː˕˖ˎːˋˊˏːˍˍ˄ˋ˔˒˓ˋˎˆˇˋˎˋ
˖˔ˍˎˇˋˎ˔ˇˍ˖ˏː˕ˏ˅ˋ˛ˆ˓ˇǤ˅ˍ˓ˍ˱˄ˋ˕ˋ˒˓ˇ˅ˋ˥ː˖ˍ˙ˋːˏ˒ˎː˖Ǥ
ʞ˓ˏ ʠ˕˓˕ˆˋˋ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏ ʟ˒˖˄ˎˋˍ ʠ˓˄ˋǡ ˛ː˔ ˖ ˇː˔˖ ː ˔˅˕˔ˍ
ˍ˓˕˰ˆˎˇ˖˔˖˔ˎˇ˱ˏǣ
Ȍ ʒˎ˄ˎːˋˊˍ˓˕˖˕˖˓ˋˊˏ˖
ʙ˓ˋ˛˱˰˒˓ˋˎˋˍːˊ˖˔˕˅˯ˋ˅ˆ˕˓ːˇ˖ˎ˔ˍː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖ˏ˒˖˔˅˅˱ˆ˄˓
ˏ˰ˋ˘ȋː˅ˋ˘Ȍˇ˔˕ˋː˙ˋǡ˖˔ˎˇ˅˱˒˕˅˓˥ːː˅ˋˍˇ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˔˅˅ˋ˛˕˓ˉˋ
˒˓ˋ˘˅˕˖ː˅ˋ˔ˍ˖˔˕˅ˋˇ˔˕ˋː˙ˋǤ
Ȍ ʞ˓ˊ˅ˇˋ˔ː˅˱ˋˏ˒˔ˎ˅ːˋˏ˒˕ː˙ˋˎˏ
ˇͳͳ˒˓ˋˊ˅ˇ˖˕ˏ˯ːˋ˘ːˋ˔ˍ˖˔˕˅ˋˏʠ˓˄ˋˋˏ˛ː˔˖˔˅ˋˏǡ˔ˋˏ˖˕˖˓ˋˊˏ˖
ǡǡ˔˖ː˙ˋˏ˓ǳǤʞ˓ˋ˕ˏ˕˓˄ˋ˔˕˱ˋ˛ː˔ʠ˓˄ˋ˖˒˓ˋˊ˅ˇˋˏ˖˅ˊˋ˔ˍ˓ˋ˛˱˰ˏ
˒˓ˋ˓ˇ ˋ ˍ˕˖˓ˋˊˏǡ ˊˇ˓˅˯ˏǡ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˏ ˔˒˙ˋˎːˋ˘ ˋː˕˓˔ǡ ˓˖˓ˎːˋˏ
˕˖˓ˋˊˏˏǡˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˏ˕˖˓ˋˊˏˏǡ˓˚ːˋˏˍ˓˖ˊˋːˆˏǡˍˋ˒˔ˎ˅ːˋˏ˕˖˓ˋˊˏˏˋǤ ǤǤǤ
˕˖˓ˋˊˏˏǤ
Ȍ ʞ˓˗ˋˎː˅ˋ˘˕˖˓ˋ˔˕
ʠ˅ˋ ˍ˯˖˚ːˋ ˕˓ːˇ˅ˋ ː ˒˯˖ ˒˓ˏː ˒˓˗ˋˎ ˕˖˓ˋ˔˕ ˄˖ˇ˖˱ː˔˕ˋ ˕ˍ˥ ˋˇ˖ ǡǡː
˓˖ˍ˖ǲ ʠ˓˄ˋˋǤ ʞ˔˄ː  ˓˚  ˕˓ːˇ˅ˋˏ ˖˔ˏ˓ːˋˏ˒˓ˏ ːˊ˅ˋ˔ːˋˏǡ ˕˘ːˎ˛ˍˋ
˔˅˛˕ːˋˏ ˒˔˕ˋ˙ˋˏ ˖ ˒˕˓ˊˋ ˊ ˖˕ː˕ˋ˚ːˋˏ ˋ˔ˍ˖˔˕˅ˋˏǡ ˍ ˋ ˍ˕ˋ˅ːˋˏ
˕˖˓ˋ˔˕ˋˏ ˊˋː˕˓˔˅ːˋˏ ˊ ˍ˖ˎ˕˖˓˖ ˋ ˒˓ˋ˓ˇː ˓˔˖˓˔ ˇ˔˕ˋː˙ˋ ˖ ˍ ˒˖˕˖˖Ǥ
ʢ ˕ˏ ˒˓˅˙˖ ˋˇ˖ ˋ ˗˖ːˍ˙ˋːˎːˋ ˕˓ːˇ˅ˋǡ ˍ ˛˕ ˔˖ ˒˖˕˅˰ ˕ˍˏ ˆˇˋːǡ ˕
˒˅˱ː˅˓ˇː˔˕ˊː˅˙Ǥ
Ȍ ˒˛˕ˋ˓˔˕˕˓ˉˋ˛˕
˓ˇˋ˙ˋːˎːˏˋ˕ˋ˅ːˊˏ˯ˋˇ˯ˋˏ˖˕˓ːˇ˓˔˕ǡ˖ˊ˔˅˅˱˖ˇˋ˅˓˔ˋ˗ˋˍ˙ˋ˖
ˋː˕˓˔ǡ ˖ ˔ˍˎˇ˖ ˔ ˇː˛˰ˋˏ ˔˙ˋǦˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˏ ˒˓ˏːˏ ˍ ˔ ˇ˛˅˖ ˖
˕ˋˏ ˊˏ˯ˏǤ ʠ ˇ˓˖ˆ ˔˕˓ːǡ ˖˄˓ˊː ˔ ˕˅˓˖ ː˅ ˏˋ˕ˋ˅ː ˕˓ˉˋ˛˕ ˍ ˔˖ ˔˅
ˋˊ˄ˋ˓˯ˋ˅ˋ ˋ ˕˓ˉ ˇ˄˓˖ ˅˓ˇː˔˕ ˊ ː˅˙Ǥ ˅˓˒˔ˍ ˋː˕ˆ˓˙ˋ ˒˔˄ː ˕ˉ
ˎˍ˛ˇ˔˕˖˒ː˔˕ˋ˕˓ˉˋ˛˕ˊ˔˅ˍ˖˓˙˒˕ˋ˅ː˖ˊˏ˯˖Ǥˍ˔ˊːˇˇː˔ǡ˖ˍ˯˖˚˖˖˱ˋ
ʟ˖˔ˋ˖ ˋ ˊˏ˯ ʐˎˍːǡ ˖ ˅˓˒ˋ ˋˏ ˄ˎˋˊ˖ ͲͲ ˏˋˎˋː ˔˕ː˅ːˋˍ ȋː ˓˚˖ː˖˱ˋ
˔˕ˎˊˏ˯˄ˋ˅˛ˆʠʠʠʟǦȌˍˋ˔˕˅˓˖˖ˍͶͲͲˏˋˎˋː˒˖˕˅˰ǡˇː˔ːˋˊˏ˥˖
ͳǡ ˋ ʹǡͲ ˏˋˎˋ˓ˇ ː˱˰ǡ ʠ˓˄ˋ ˖ˊ ˒˕˓˄ːˋ ˒˓˗˔ˋːˎːˋ ː˒˓ ˏˉ ˄˓ˊ ˋ
˖˔˒˛ː˒˓˕ːˇ˅˕ˋˍ˅ˏ˅ˎˋˍˏ˕˓ˉˋ˛˕˖Ǥʞˋ˕˰˔ˏ˔ːˆ˒˓ˇ˯˰ˋ
˔˒˓ˏː˔˕ˋʠ˓˄ˋˇ˖˕˖˓ˋˊˏ˖ˋ˔ˍ˓ˋ˔˕ˋ˛ː˔Ǥ
ʝ˚ˈˍˋ˅˃ːˈ˒˓ˑˏˈːˈ˖˔˅ˈ˕˔ˍˑˏ˕˖˓ˋˊˏ˖ǣ
Ȉ ʠˏ˃˰ˈ˰ˈ˕˓ˑ˛ˍˑ˅˃˒˖˕ˑ˅˃˰˃Ǣ
Ȉ ʠˏ˃˰ˈ˰ˈˇ˖ˉˋːˈ˄ˑ˓˃˅ˍ˃Ǣ
Ȉ ʞ˓ˑˏˈːˈ˖ː˃˚ˋː˖˓ˈˊˈ˓˅ˋ˔˃˰˃ˑˇˏˑ˓˃ȋʗː˕ˈ˓ːˈ˕ȌǢ
Ȉ ʞ˓ˑˏˈːˈ˖ˆˎ˃˅ːˋˏˏˑ˕ˋ˅ˋˏ˃˒˖˕ˑ˅˃˰˃ǡːˑ˅ˋ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˋˋː˃˚ˋːˋ˒˓ˑˏˑ˙ˋˬˈǤ
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22. септембар 2016. године

ʜ ˄ˊˋ ːˎˋˊ ˔ˍ˓ˋˋ˘ ˕˓ːˇ˅ ˖ ˍ˓˕˰˖ ˔˅˕˔ˍˆ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˒˓ˏ˕ǡ
˒˓˅ˎˇ˅˖˱ˋˏ ː˚ˋːˋˏ ˒˓ˏ˙ˋǡ ˍˏ˓˙ˋˎˋˊ˙ˋ ˋ ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋǡ ˍ ˋ
˒˓ˏ˒ː˛˰˖ˇː˛˰ˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ǡ˰ˋ˘˅ˋˏː˅ˋˍˏǡ˒˕˓˄ˏˋˉ˯ˏǡː˅˱
˔˕˒ ˓˔˕ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˒˓ˏ˕ ˖ ˇˎˊ˱ˏ ˒˓ˋˇ˖ ˕˓˄ ˚ˍˋ˅˕ˋ ˖ ˔ˎˇ˱ˋˏ
˒˓ˋˊ˅ˇːˋˏ˔ˆˏː˕ˋˏǣ
¾ʠ˒ˑ˓˕˔ˍˋ˕˖˓ˋˊ˃ˏȋˊˋˏ˔ˍˋˋˎˈ˕˰ˋȌ
¾ʏ˅˃ː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˕˖˓ˋˊ˃ˏ
¾ʡ˖˓ˋˊ˃ˏ˖˒˓ˋ˓ˑˇˋ
¾ʙ˖ˎ˕˖˓ːˋ˕˖˓ˋˊ˃ˏ
¾ʟ˖˓˃ˎːˋ˕˖˓ˋˊ˃ˏ
¾ʐ˓ˑˇ˔ˍ˃ˍ˓˔˕˃˓ˈ˰˃ȋˈːˆˎǤ Ȍ
¾ʡˈˏ˃˕˔ˍˋ˒˃˓ˍˑ˅ˋ
¾ʠ˃˔˕˃ː˙ˋ ˋ ˍˑː˗ˈ˓ˈː˙ˋˬˈ ȋʠ˕˓˃˕ˈˆˋˬ˃ ˓˃ˊ˅ˑˬ˃ ˕˖˓ˋˊˏ˃ ʟˈ˒˖˄ˎˋˍˈ
ʠ˓˄ˋˬˈǡʹͲͲȌ
x
x
x
x
x

x

ʐ˖ˇ˖˱ˋ˕˓ˈːˇˑ˅ˋ˖˕˖˓ˋˊˏ˖
ʙˑː˕ˋː˖ˋ˓˃ːˋ˓˃˔˕˒ˑː˖ˇˈˋ˕˓˃ˉ˰ˈ
ʞˑ˅ˈ˱˃ː˃ˇˋ˅ˈ˓ˊˋ˗ˋˍ˃˙ˋˬ˃ˇˈ˔˕ˋː˃˙ˋˬ˃ˋ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˃
ʖː˃˚˃ˬːˈˇˈˏˑˆ˓˃˗˔ˍˈ˒˓ˑˏˈːˈȋ˔˕˃˓ˋˬ˃˒ˑ˒˖ˎ˃˙ˋˬ˃ǡ˒˓ˑˏˈːˈ˖
˔˃˔˕˃˅˖˒ˑ˓ˑˇˋ˙ˈǡ˒ˑ˅ˈ˱˃ː˃ˏˋˆ˓˃˙ˋˬ˃˔˕˃ːˑ˅ːˋ˛˕˅˃Ȍ
ʞˑ˅ˈ˱˃ː ˄˓ˑˬ ˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎːˋ˘ ˒˖˕ˑ˅˃˰˃ ȋ˔˃ˏˑ˔˕˃ˎːˑ
ˑ˓ˆ˃ːˋˊˑ˅˃ːˋ˘Ȍ
ʜˑ˅ˈ ˒˓ˋˎˋˍˈ ˊ˃ ˄˖ˇ˖˱ˋ ˕˖˓ˋˊ˃ˏ ˖ ːˋ˔ˍˑ˄˖˳ˈ˕ːˋˏ ȋˈːˆˎǤ
 Ȍ ˃˅ˋˑ ˍˑˏ˒˃ːˋˬ˃ˏ˃ ˋ ˋː˕ˈ˓ːˈ˕˖ ȋ˗ˎˈˍ˔ˋ˄ˋˎːˑ˔˕ ˋ
˕˓˃ː˔˒˃˓ˈː˕ːˑ˔˕Ȍ
ʢ˒ˑ˕˓ˈ˄˃ ˅ˋˍˈːˇ ˍ˖˱˃ ȋˈːˆˎǤ   Ȍ ˖ ˍˑˏˈ˓˙ˋˬ˃ˎːˈ
˔˅˓˘ˈ
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ʢʟʗʠʗʦʙʗʞʟʢʟʞʢʐʚʗʥʗʠʟʐʗ ʗ
ʞ˓ˏ˕˕˖˓ˋ˔˕˖ˍ˅ˋ˓˖ˇːˇ˔˕ˋː˙ˋ˖˅ˍ˒˓ˇ˔˕˅˯˅ˏ˕˖˓˄˖ˎː˕ː
˒˓ˋˍˊˇ˛˅˰Ǥʜˋˏǡ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˓ˏ˕ˋ˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ˖˕˖˓ˋˊˏ˖ˍˆ˒˓˕ˋ
˚˔˕ ːˏ˖ ˇˍ˅˕ː ˇˆ˅˓ ˍˇ ˔˖ ˖ ˒ˋ˕˰˖ ˓ˊˎˊˋ ˊ ˇ˓˥ː ˒˓ˏːǤ ʢ
˔˕˕ˋ˔˕ˋ˙ˋˍ˒˓˕ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˓ˏ˕ː˒˔˕ˋ˒˙ˋˊ˒˓˱˰˕ˍˊ˅ːˋ˘
˕˓ːˊˋ˕ːˋ˘ ˕˖˓ˋ˔˕ǡ ˋˎˋ ˕˖˓ˋ˔˕ ˍˋ ˔ ˊˇ˓ˉ˅˖ ːˍ ˅˓ˏ ˎˋ ː ː˱ǡ ˕ ˔
ˊ˄ˆ˕ˆˋˍ˔˕˕ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒ˇ˕ˍː˄˓Ǥ
ʠˇ˓˖ˆ˔˕˓ːǡ˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ˄ˎˉˋ˔˅ː˕˖˓ˋ˔˕ˊˍ˒ˎ˱ː˄˓˅ˋ˛ː
˕ˍ˔ˋːˋ˔˅ˋˇː˕ˋ˓˖ˍː˱˰ǡˇː˔ːˍ˒˔˕ˋ˙ˋːˍˆˏ˔˕Ǥʠ˕ˋˏ
˖ ˅ˊˋ  ˋ ˇ˗ˋːˋ˔˰ Ȃ ǡǡʙ ˊˋ˔˕ ˒˓ˇ˔˕˅˯ ˕˖˓ˋ˔˕ ˖ ʠˏˇ˓˅˖ǫǳǡ ˋ ˇ ˎˋ 
ˏˆ˖˱ːˇ˓˖ˆː˚ˋː˅ˋˇː˕ˋ˓˕ˋˆ˔˕ǡˇː˔ː˒˓˅ˋ˕ˋ˖˒˕˓˄ː˖˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ˖
˕˖˓ˋˊˏǤ
ʢ ˔ˍˎˇ˖ ˔ ˒ˏː˖˕ˋˏ ˇˋˎˏˏ ˖ ˒˓˅ˏ ˇˎ˖ ˱ ˄ˋ˕ˋ ː˅ˇːˋ ˔ː˅ːˋ
ˊ˅ːˋ˚ːˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˒ˇ˙ˋ ˇ˄ˋːˋ ːˎˋˊˏ ˒ˇ˕ˍ ʟ˒˖˄ˎˋ˚ˍˆ ˊ˅ˇ
ˊ ˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ˖Ǥ ʢ ˇ˓˖ˆˏ ˇˎ˖ ˅˓˛ˋ ˔ ˍˏ˒˓˙ˋ ˔ ˎˍˎːˏ ˔˕˕ˋ˔˕ˋˍˏ ˖
ʠˏˇ˓˅˖ǡ ˇ˄ˋːˏ ˔ ˒˖ːˍ˕˅ ˍˋˏˆ˖ ˇ˕ˋ ˒˓ˋ˄ˎˋˉː ˄˓ ˒˔˕ˋˎ˙ǡ ˍ
˛˕˔˖ʠˏˇ˓˅˔ˍ˕˅˓˥˅ˋˎˋ˖ˊ˖ʠˏˇ˓˅˖Ǥ
ʖ˅ːˋ˚ː ˔˕˕ˋ˔˕ˋˍǡ ˍ˖ ˓ˇ˅ː ˉ˖˓ˋ˓ ʟ˒˖˄ˎˋ˚ˍˋ ˊ˅ˇ ˊ ˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ˖ǡ
ˋˏˇˍˋ˔ˇː˔ˋː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˓ˏ˕ǡˍˋ˔ˇː˔ˋˊ˔˅ˍˋˍˎːˇ˓˔ˍˋ
ˏ˔˙ˋːˍ˓˖ˆˇˋːˊ˄ˋ˓ːǤʞˊˋ˕ˋ˅ː˔˕˓ː˅ˍ˅˔˕˕ˋ˔˕ˋˍˇ˔˒ˇ˙ˋ
ˏˆ˖ ˒˓˕ˋ˕ˋ ˋ ˖ ˅˱ˏ ˄˓˖ ˆˇˋː ˛˕  ˔ˎ˖˚ ˋ ˔ ˄ˎˏ ˄˓ ͳǡ ˍ ˒˓˕ˋ
˄˓ː˱˰ˇʹͲͲͷǤˇʹͲͳͶǤˆˇˋːǤʖ˅ːˋ˚ː˔˕˕ˋ˔˕ˋˍˇː˔ˋ˔ː˙ˎˍ˖˒ː˖
ʠ˓˄ˋ˖ǡ˕˓ˋ˕˓ˋ˖ˬ˖ˆʠ˓˄ˋˆˇ˔ːˎˊˋˋʠˏˇ˓˅ǡ˒ˇ˓˖˚ʑ˅ˇˋːˋ˔ˈ˅ˈ˓
ʠ˓˄ˋǤʑ˅ˇˋːˋ˔ˈ˅ˈ˓ʠ˓˄ˋːˋ˔˖˖ˊ˕ˋ˖˓ˊˏ˕˓˰ˊ˕˛˕ːˋ˔˖˓ˎ˅ː˕ːˋ
ˊ˔˕˖ˇˋ˖Ǥ
ʙˇ ˔˖ ˖ ˒ˋ˕˰˖ ː˱˰ ː ˒˓˔˕˓˖ ʠ˓˄ˋ ˒˓ˋˏ˕ː  ˇ ˔ ː ˍ˓˱˖ ˖
˓˔˒ː˖ ˇ ǡͷ ˏˋˎˋː ˇ  ˏˋˎˋːǤ ʜ˅˱ˋ ˄˓  ˔˕˅˓ː ˖ ʹͲͲͺǤ ˆˇˋːˋ
˔  ͵͵Ͷ ͳͲǡ ˇˍ  ːˏ˰ˋ ˄˓ ˖ ʹͲͳͶǤ ˆˇˋːˋ ˔  Ͳͺ ʹͷǡ ˛˕  ˒˓ˉ˅˖˱
ːˋ˔ˍ ˔ǯ ˄ˊˋ˓ˏ ː ˕˓ːˇ ˒˓˕ˍˎˋ˘ ˆˇˋːǤ ʢˊ˓ˍ ˅ˍ ːˋ˔ˍˆ ˄˓ ː˱˰
ˏˉ˔˕˓ˉˋ˕ˋ˖ˍˏ˒ˎˍ˔ːˏ˒˓ˋˏ˰ˋ˅˰˖ʖˍː˅ːˋˏː˄˅ˍˏ˚ˍˋˊ
ˍ˔ˍ˖˓ˊˋ˔ˍ˒˖˕˅˰ˇ˙˔ː˅ːǦ˛ˍˎ˔ˍˆ˖ˊ˓˔˕Ǥʖˍːːˏˆ˖˱ˋˋˊ˅˥˰
ˍ˔ˍ˖˓ˊˋ˒˔ˏˋˏ˕ˋˏˋ˄˓˅ˍˇ˙˖˘˕ˎˋˏˋˇ˓˖ˆˋˏ˅˓˔˕ˏ˔ˏ˛˕ǡ˛˕
˅ˏˎ˛˖˕ˋ˙ˎː˔ˏ˛˕ː˄ˍ˕Ǥʞ˔˄ː˔˖˄ˋˎˋ˒ˆ˥ːˋ˄ˍ˕ˋˍˋ
˔˖ ˓ˋː˕ˋ˔ːˋ ː ˄˓˅ˍ ˇ˙ ˋ ˒˓ˋ˘˅˕˰ ˍ˔ˍ˖˓ˊˋ ˚ˋ  ˗˖ːˍ˙ˋːˋ˔˰
ˇ˅ˇː˖˒ˋ˕˰Ǥˉ˔˓˱ˋˇˊː˕ːˇ˕˖˓ˋˊˏ˖ʠ˓˄ˋˋ˄ˋˏ˕ː˖˔ˎˇ
ːˇˎ˔ˍˇ˙ˋˍ˔ˍ˖˓ˊˋǡ˕˕˖˓ˋˊˏ˖ʠ˓˄ˋˋ˒˓˕˓˒˅ˎˋˍ˖˛˕˕˖Ǥʧ˕˔
˕ˋ˚˕˖˓ˋˊˏʠˏˇ˓˅˖˅ˏˍː˕ˍ˔˕˖ˏˉ˔ˋ˔˕˱ˋˇ˄ˊˇ˙ˋˍ˔ˍ˖˓ˊˋ
ˊː˕ː ˔ˏ˰ː ˒˔˕ ˏːˆˋˏ ˎˍˎˋ˕˕ˋˏǤ ˍ˥  ˋ˔˕˅˓ˏː ˋˊ˔˕ˎ ˋ
˅ː˒ː˔ˋː˔ˍ˒˕˓˛˰ˍ˖˙ˋ˯ːˆ˓˖˒ˋ˔ː˅ːǦ˛ˍˎ˔ˍˆ˖ˊ˓˔˕ˏˉ˄ˋ˕ˋ
˅ˏˊː˚ːǤ
ː ˛˕ ˒˕˅˓˥˖ ː˛˖ ˕ˊ˖  ˋ ˅ˎˋˍˋ ˏ˰ˍ ˇˏ˱ˋ˘ ˆ˔˕ˋ˖ǡ ˕ˍ ˇ ˖
ˇː˔˖ ː ː˄˯ ˆˇˋː ˔ˏ˰ː ˄˓ ː˱˰ ˊ ˆ˕˅ ͳ ˏˋˎˋˑːǤ ʢ ˋ˔˕ ˅˓ˏ
ˍː˔˕ː˕ː ˔ǡ ˇ ʹͲͲͷǤ ˆˇˋːǡ ˒˅˱˅ ˄˓ ˔˕˓ːˋ˘ ˕˖˓ˋ˔˕ ˋ ˖ ʹͲͳͶǤ ˆˇˋːˋ 
ˇ˔ˆ ˙ˋ˗˓˖ ˇ ˒˓ˍ ͲͲ ˘ˋ˯ˇ ˋː˔˕˓ːˋ˘ ː˱˰ǡ ˛˕ ˔˅ˍˍ ˒˓ˇ˔˕˅˯
˖˔˒˘Ǥ
ʙˇ  ˖ ˒ˋ˕˰˖ ˬ˖ˆ ʠ˓˄ˋˈǡ ˒˓ˋˏ˱˖ ˔ ˇ ˅ ˓ˆˋ ˒˓˕ˋ ˕˓ːˇ ˍˋ ˔
˒ˍˊ ː ˕˓ˋ˕˓ˋˋ ˙ˎ ʠ˓˄ˋǤ ː ˛˕ ˘˓˄˓˖ ˔˅ˍˍ  ˔˕ˎː ˓˔˕ ː
˖ˍ˖˒ːˏ˄˓˖ː˱˰ǡˍˋˇ˔˕ˋˆ˔ˍ˓͵ǡˏˋˎˋˑː˃˖ʹͲͳͶǤˆˇˋːˋǤʓˏ˱ˋ
˕˖˓ˋ˔˕ˋˋˇ˯ǡ˖˙ˎʠ˓˄ˋˋǡ˄ˎˉˊː˚ːˋ˒ˇˋ˕ˋ˔˒ˇ͵ˏˋˎˋˑː˃ː˱˰ǡˊ
˓ˊˎˋˍ˖ˇ˔˕˓ːˋ˘˕˖˓ˋ˔˕˚ˋˋ˄˓ː˱˰ˍː˔˕ː˕ː˓˔˕Ǥː˖ʹͲͳͶǤˋˊː˔ˋ
˒˓ˍͲͲ˘ˋ˯ˇː˱˰ǡ˛˕˒˓ˇ˔˕˅˯˅ˏ˅ˎˋˍˋ˖˔˒˘Ǥ
10
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˄ˎ ͳǤ ʐ˓ ˕˖˓ˋ˔˕ ˖ ˒˓ˋˇ˖ ˇ ʹͲͲͷ Ȃ ˇ ʹͲͳͶǤ ˊ ʟ˒˖˄ˎˋˍ˖ ʠ˓˄ˋ˖ ˋ
˔˅˓ːˋˇʠ˓˄ˋ
ʟʞʢʐʚʗʙʠʟʐʗ ͽ
ʠʟʐʗ Ȃʸʢʒ
 ʢˍ˖˒ː
ʓˏ˱ˋ
ʠ˕˓ːˋ
ʢˍ˖˒ː
ʓˏ˱ˋ
ʠ˕˓ːˋ
ʜ˱˰˕˖˓ˋ˔˕Ȃˆˇˋ˛˰ˋ˒ˇ˙ˋ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

6499352
5295051
1204301
4398137
6407225
5391913
1015312
4440859
7328692
5853017
1475675
4930679
7334106
5935219
1398887
5021836
6761715
5292613
1469102
4630758
6413515
4961359
1452156
4326582
6644738
5001684
1643054
4551054
6484702
4688485
1796217
4294337
6567460
4579067
1988393
4149053
6086275
3925221
2161054
3621330
ʗˊ˅˓˒ˇ˕ˍǣʟ˒˖˄ˎˋ˚ˍˋˊ˅ˇˊ˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ˖
ͽˇͳͻͻͻǤ˄ˊ˒ˇ˕ˍˊʞʙ˔˅ˋ˕˘ˋ
ʜːˋˉˋ˒ˇ˕ˍˊ˒˔ˏ˕˓ːˋ˒˓ˋˇ
ʜ˅ˋ˛ˋ˒ˇ˕ˍˊ˒˔ˏ˕˓ːˋ˒˓ˋˇ

4075868
4163208
4547821
4614260
4212904
3901274
4057544
3732282
3570764
2983199

322269
277651
382858
407576
417854
425308
493510
562055
578289
638131

ʢ˒ˆˎˇ˖˓˔˒˓ˇː˱˰˕˖˓ˋ˔˕˒ˏ˔˙ˋˏːˋ˔˖˖˚ːˊː˚ː˓ˊˎˋˍ˖
ˇː˔˖ː˒˓˕˘ˇːˆˇˋːǤʜˋˏǡ˛˖˅ˍˊː˚ːˇˎˊˍˋˇˏ˱ˋ˘ˋ˔˕˓ːˋ˘
ˆ˔˕ˋ˖ ˖ ˎ˕˰ˋˏ ˏ˔˙ˋˏ ȋ˖ːǡ ˖ˎ ˋ ˅ˆ˖˔˕Ȍǡ ˇˍ  ːˏ˰ ˒˔˕ ˖ ː˖˓˖ ˋ
˗˄˓˖˓˖Ǥ
ʟ˒˖˄ˎˋˍʠ˓˄ˋ

ʜ˱˰˕˖˓ˋ˔˕˖˒˓ˋˇ˖
˖˓
˖ ˓
˖
ʹͲͳ͵Ȃ ʹͲͳͶǤ
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ʢʟʗʠʗʦʙʗʞʟʢʠʓʟʑʢʢʹͲͳͶǤʒʓʗʜʗ
ʢ˔˒˔˕˅˯˰ ˓ˎː ˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ ˖ ˆ˓ˇ˖ ʠˏˇ˓˅˖ ːˎˋˊˋ˓ˏ ˋ ː ˔ː˅˖
˒ˇ˕ˍ  ˖˒ˎ˱ː ˄˓˅ˋ˛ː ˕ˍ˔ˋǤ ʢ ˄ˎˋ ˄˓ ʹǤ ˒˓ˋˍˊːˋ ˔˖ ˒ˇ˙ˋ ˊ ʹͲͳͶǤ
ˆˇˋː˖ː˔ː˅˖ˍˋ˘ˏˆ˖˱ˍː˔˕˕˅˕ˋ˅ˏˏˎˋ˄˓˒˔˕ǡˎˋˋː˱˰Ǥ
˅ˍ˅˔˕˕ˋ˔˕ˋ˚ˍ˔ˋ˕˖˙ˋˋː˚˖ˇˋ˔˄ˊˋ˓ˏːˏˎˋ˄˓˔ˏ˛˕ːˋ˘˄ˍ˕ǡ
ˍ ˋ ː˓ˇ˅ː ˖˒ˎ˱ˋ˅˰ ˄˓˅ˋ˛ː ˕ˍ˔ǡ ˕ ˔ ˕ˋˏ ˇ˄ˋ˖ ˅ˏ ˒˓ˉ˅˖˱ˋ
˓ˊ˖ˎ˕˕ˋǤ
ˍˏ ʹͲͳͶǤ ˆˇˋː ˔˕˅˓ː  ˒˓ˋ˘ˇ ˇ ˖˒ˎ˱ː ˄˓˅ˋ˛ː ˕ˍ˔ ˖ ˋˊː˔˖ ˇ
ͳǤͺͲͲǡͲͲˇˋː˓Ǥʙˍ˅ˋ˔ˋː˄˓˅ˋ˛ː˕ˍ˔ͺͲǡͲͲˇˋː˓ˇˎˊˋ˔ˇ˓ˊ˖ˎ˕˕
ˇͻͶ˔˕˅˓ːˋ˘ː˱˰ː˕˓ˋ˕˓ˋˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅˕ˍˏʹͲͳͶǤˆˇˋːǤ
˄ˎ˄˓ǤʹǤʞ˓ˆˎˇ˄˓˕˖˓ˋ˔˕ˊʹͲͳͶǤˆˇˋː˖

ʞ˓ˏ˕˕˖˓ˋ˔˕
˖˓ˋ˔˕ˋ
˔˙
ʓˏ˱ˋ
ː˖˓
51
ʣ˄˓˖˓
61
˓˕
64
˒˓ˋˎ
64

60
˖ː
91
˖ˎ
46
˅ˆ˖˔˕
76
ʠ˒˕ˏ˄˓ 84
ˍ˕˄˓
85
ʜ˅ˏ˄˓
101
ʓ˙ˏ˄˓
92
ʢʙʢʞʜ
875

ʠ˕˓ːˋ
51
58
59
100
103
136
258
252
197
79
69
64
1426

ʢˍ˖˒ː
102
119
123
164
163
227
304
328
281
164
170
156
2301

ʜ˱˰˕˖˓ˋ˔˕
ʓˏ˱ˋ ʠ˕˓ːˋ
73
113
86
127
90
119
82
226
114
154
116
184
102
321
107
322
128
280
150
219
151
148
128
216
1327
2429

ʢˍ˖˒ː
186
213
209
308
268
300
423
429
408
369
299
344
3756

ʞˇ˕ˍˍˋ˖ˎˋ˅ːˇ˖˔˕ˇ˅˱ˋ˄˓˔˕˓ːˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ˍˋ˔˒˅˯˖˖ˋˍˋ
˄ˎˉ˅˱ˋ˄˓ː˱˰˖ˇː˔˖ːˇˏ˱ˆ˔˕Ǥʞ˕˓˄ːː˒ˏː˖˕ˋˇˇˎˊˍ
˥ˍ˒˓ˍ˔ː˅ːǦ˛ˍˎ˔ˍˋ˘ˍ˔ˍ˖˓ˊˋˊː˕ː˔ˏ˰ːˊ˄ˆˍˏ˒ˎˋˍ˅ː˒˓˙ˇ˖˓˖
˓ˎˋˊ˙ˋˋˋ˔˕ˋ˘ǡ˒˄˓ˊː˕ː˓ˇ˖ˍ˅ː˖ˇː˔˖ːʹͲͳʹǤˋʹͲͳ͵Ǥˆˇˋː˖Ǥ
˄ˎ͵Ǥʞ˓ˆˎˇ˄˓˕˖˓ˋ˔˕ˊ˒˓ˋˇˇʹͲͲǤˇʹͲͳͶǤˆˇˋː

ʒˇˋː
ʹͲͲǤ
ʹͲͲǤ
ʹͲͲͺǤ
ʹͲͲͻǤ
ʹͲͳͲǤ
ʹͲͳͳǤ
ʹͲͳʹǤ
ʹͲͳ͵Ǥ
ʹͲͳͶǤ
12

˖˓ˋ˔˕ˋ
ʓˏ˱ˋ ʠ˕˓ːˋ
550
96
421
338
589
658
542
874
993
1605
667
1577
667
888
949
870
875
1426

ʞ˓ˏ˕˕˖˓ˋ˔˕
ʜ˱˰˕˖˓ˋ˔˕
ʢˍ˖˒ː
ʓˏ˱ˋ ʠ˕˓ːˋ
ʢˍ˖˒ː
646
3969
230
4199
759
2085
1582
3667
1247
2803
2706
5509
1416
2387
4701
7088
2598
3394
3442
6836
2244
1798
2685
4483
1555
3321
1709
5030
1819
1554
1715
3269
2301
1327
2429
3756

ʗˊ˅˓ǣʟ˒˖˄ˎˋ˚ˍˋˊ˅ˇˊ˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ˖ʠ˓˄ˋ
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ʞˇ˓˖˚ːˏˇ˯˰˖ʠˏˇ˓˅ʟ˒˖˄ˎˋ˚ˍˆˊ˅ˇˊ˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ˖ʠ˓˄ˋǡˏ˔˚ː
ˋˊ˅˛˕  ˇˎ˔˙ˋˏ ˋ ː˱˰ˋˏ ˕˖˓ˋ˔˕ ˇ˔˕˅˯˖ ˕˓ˋ ˄ˍ˕ǣ ʤ˕ˎ ǡǡʥ˓ǳǡ ʤ˕ˎ
ǡǡʤˏ˄˖˓ˆǳˋ˕ˎǡǡː˓˔ˍ˓˛˱˖ǳǤ˅ˋ˄ˍ˕ˋ˔˖ˍ˕ˆ˓ˋ˔ːˋˍˇˋːˋ˔˕˓˔˕˅ˇˍ
ː˕˓ˋ˕˓ˋˋˆ˓ˇˍ˕ˆ˓ˋ˔ː˛ͳʹ˄ˍ˕Ǥʢ˕ˍ˖ˉ˖˓ˋ˓˰˅˄ˊǤ
ʜ ˔ː˅˖ ˒ˇ˕ˍ ˋˊ ˄ˎ ͵Ǥ ˖˚˅ ˔ ˕ːˇː˙ˋ ˓˔˕ ˄˓ ˕˖˓ˋ˔˕ ˍ ˋ
˔˕˅˓ːˋ˘ː˱˰˖ˆ˓ˇ˖ʠˏˇ˓˅˖˕ˍˏʹͲͳͲǤˋʹͲͳͳǤˆˇˋːǡ˛˕˔ˏˉˇ˅˔˕ˋ˖
˅ˊ˖˔˄˓˅ˍˏˏː˳ˏː˕ǤǦǤ
ˇːˇˊː˚ːˋ˘˒ˍˊ˕˯˄˓˕˖˓ˋ˔˕ˋː˒ˎ˕˖ˎˊːˋ˙ˊ˒˔˕˖ˎˏ
ˆ˓ˇ˖˖ˍ˅ˋ˓˖ʠˏˇ˓˅˔ˍ˕˅˓˥˅Ǥ˔˕ː˓ˊˎˋˍ˖˔˕˕ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ˒ˇ˙ˋˏ˒˓ˋˏ˕ː
ˊˏˏ˔˙ˆˇ˖ʹͲͳ͵Ǥˆˇˋːˋ˄˓˒˔˕ˋˎ˙ˇ˔˕ˋˆˏˍ˔ˋˏ˖ˏˊ˒˔ˏ˕˓ːˋ
˒˓ˋˇǡˋˊː˔ˋͳͳͳ͵ͷǡˇˍ˖ˋ˔˕ˏ˒˓ˋˇ˖ː˓ˇːˆˇˋː˕˄˓˒ːͶͺͳͶǤ
˔˕ː˓ˊˎˋˍ˖ˇˋ˓ˍ˕ː˅ˊˋ˔ˏ˔ˍˋˏ˒˒ˎ˅ˏˋ˕ˍˊˋ˅˰ˏ˥˚ˍˋ˘ˍ˔ˍ˖˓ˊˋǡ
˛˕ˊ˄ˋ˯ː˖˕ˋ˙ˎː˖ˍ˖˒ː˄˓˒˔˕ˋˎ˙˖ʹͲͳͶǤˆˇˋːˋǤ
˄ˎͶǤʞ˓ˆˎˇ˄˓˒˔˕ˋˎ˙˖ˎˏˆ˓ˇ˖ʠˏˇ˓˅˔ˍ˕˅˓˥˅
ˊ˒˓ˋˇˇʹͲͲͺǤˇʹͲͳͶǤˆˇǤȋː˔ː˅˖˒˓ˇ˕ˋ˘˖ˎˊːˋ˙Ȍ

ʠʥ
ː˖˓
ʣ˄˓˖˓
˓˕
˒˓ˋˎ

˖ː
˖ˎ
˅ˆ˖˔˕
ʠ˒˕ˏ˄˓
ˍ˕˄˓
ʜ˅ˏ˄˓
ʓ˙ˏ˄˓
ʢʙʢʞʜǣ

ʒʓʗʜ
ʹͲͲͺǤ

ʹͲͲͻǤ

ʹͲͳͲǤ

ʹͲͳͳǤ

ʹͲͳʹǤ

ʹͲͳ͵Ǥ

ʹͲͳͶǤ

ͳͶ
ͳʹ
ͳͳ͵ͺ
͵ͶͳͶ
ͻͺ͵͵
͵ͷ͵
ͳͷͷ͵
ͺʹͺ
ͳͷ
Ͳͺ
Ͳͺ
--------ʹͻͲͻ

ͳ͵ͷ
ͳͺ
͵
ʹǤͺʹͻ
ͺǤͻͷ
ʹǤͷͲʹ
ͳʹͶ
ͳͳ
ͳͷͻ
Ͳͳ
͵͵
ͻʹ
ʹͻͳͺ

ͳͺͺ
ͳͶͺ
Ͷ
͵Ͳͷͻ
ͳͲ͵ͺͻ
͵Ͷͷͺ
ͳʹͶ
ͳͷͳ
ͳͶ͵ͳ
ͷ͵Ͷ
ͺͷʹ
ͻ
ʹͺ͵

ʹͺ
ͺͷ
ͳͶ
ʹͻͷ
ͳͲʹ͵ͷ
ʹͶͷͲ
ͳͷ͵Ͷ
ʹʹʹͺ
ʹͺ͵ͺ
͵Ͷͷ
ͷͻʹ
ʹͻ͵
ʹͺ

Ͷ͵ͷ
ͺ
ͳͲ͵ͷ
͵ͷͲ
ͻʹͳͺ
͵ͷͲͻ
ͳͶͷ
ͳͳͳ
ʹͲͻʹ
ͷͲͲʹ
Ͷ
ͳ
ʹͺͺͲͶ

ʹͺͺ
͵ͳ
ͷͶ
͵͵ͳͷ
ͳͳͳ͵ͷ
ͶͲͺ
ʹͲʹͷ
ʹͺ͵ͻ
ʹʹͶ
͵͵ʹͳ
ͺ
͵͵ͷ
͵ʹͲͻ

ͷ͵Ͷ
ͳͻ
ͳͳͲͶ
͵ͷͺͶ
ͶͺͳͶ
Ͷ͵
ͳͺͲͲ
ʹͶͷ͵
ͳͻͶ
ʹͻ
ͳͲ͵ͻ
ͳͻͲ
ʹͷͶ͵

ʞˇ˙ˋˋˊ˄ˎͶǤ˖ˍˊ˖˖ː˄˓˒˔˕ˋˎ˙˖ˎˏˆ˓ˇ˖ʠˏˇ˓˅˔ˍ˕˅˓˥˅
ˊ˒˔ˏ˕˓ːˋ˒˓ˋˇː˔ː˅˖˒˓ˇ˕ˋ˘˖ˎˊːˋ˙Ǥ˥˖˕ˋˏǡ˄ˋ˕ːː˒ˏː˖˕ˋˇ˔
˕ˍˏ ˇ˓ˉ˅˰ ˏːˋ˗˔˕˙ˋ ǡǡʠˏˇ˓˅˔ˍ ˔ːǲ ˋ Ƿ˕˓ ˖ ˕˅˓˥˅ˋǲ ˖ˎˊ ˖ ˎˋ
ˆ˓ˇ˅˓˥˅ːː˒ˎ˱˖ǡ˕ˍˇ˄˓˒˔˕ˋˎ˙ˇˎˍ˅˱ˋˇ˒˓ˋˍˊːˆǤ
ʜ˅ˏˏ˔˕˖˕˓˄˔˒ˏː˖˕ˋˇ˖ʠˏˇ˓˅˖˒˔˕ˋ˅ˎˋˍˋ˄˓˕˓ˇˋ˙ˋːˎːˋ˘
ˏːˋ˗˔˕˙ˋ ˍ ˒˓ˋ˅ˎ˚ ˅ˎˋˍˋ ˄˓ ˆ˔˕ˋ˖Ǥ ˥˖˕ˋˏǡ ˰ˋ˘˅ ˄˓  ˅ˏ ˕˛ˍ
ˇ˓ˇˋ˕ˋ ˓ ˔ ˖ˎˊːˋ˙ ː ː˒ˎ˱˖˖ǡ ːˋ˕ˋ ˔ ˅ˇˋ ˋˍˍ˅ ˕˚ː ˅ˋˇː˙ˋǤ ˉ ˔
˖ˊ˕ˋ˖˄ˊˋ˓˒˓˙˰ːˋ˄˓˒˔˕ˋˎ˙ːˏːˋ˗˔˕˙ˋˏˍ˔ˇ˓ˉ˅˖˖˒˓˔˕˓˖
ˆ˓ˇǡ˕ˋ˄˓˅ˋ˖ˍˊ˖˖ː˰ˋ˘˅˖˅ˎˋˍ˖˒˔˱ː˔˕˛˕ˋ˔˕˅˓ˏː˒˅˱˅ˋ˄˓
˕˖˓ˋ˔˕ˍˋ˔˒˅˯˖˖ʠˏˇ˓˅˖ǡˋˍ˰ˋ˘˅˄˓ːˏˉˏ˕˚ːˇ˓ˇˋ˕ˋǤ
ʞ˓˙˰ːˋ˄˓˒˔˕ˋˎ˙ˏːˋ˗˔˕˙ˋ˖ˆ˓ˇ˖ʠˏˇ˓˅˖ǣ
ʠˏˇ˓˅˔ˍ˔ːǤǤǤǤǤǤǤͳͷͲͲͲͲ
˅˓˥˅˕˓ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͷͲͲͲ
ʞ˕˔˗ˋ˓˰ǥǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͷͲͲͲ
ʜ˖˛ˋ˱˅ˋˇːˋǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͶͲͲͲ
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ʢ ˑˍ˅ˋ˓˖ ʠˏˈˇˈ˓ˈ˅˔ˍˈ ˕˅˓˥˃˅ˈ ˅ˑˇˋ ˔ˈ ˈ˅ˋˇˈː˙ˋˬ˃ ˆˑ˔˕ˋˬ˖ ˍˑˬˋ ˬˈ ˒ˑ˔ˈ˱˖ˬ˖Ǥ
ʝ˓ˆ˃ːˋˊˑ˅˃ːˈ ˒ˑ˔ˈ˕ˈ ˖ˆˎ˃˅ːˑˏ ˔˖ ˑ˓ˬˈː˕ˋ˔˃ːˈ ː˃ ˥˃˚ˍˈ ˈˍ˔ˍ˖˓ˊˋˬˈǤ ʙ˃ˍˑ ˄ˋ ˔ˏˑ
˖˕˅˓ˇˋˎˋ ˑ˄ˋˏ ˇˑˎ˃ˊ˃ˍ˃ǡ ː˃ ˑ˔ːˑ˅˖ ˒ˑˇ˃˕˃ˍ˃ ˇˑ˄ˋˬˈːˋ˘ ˋˊ ʡ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˈ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˬˈ
ˆ˓˃ˇ˃ʠˏˈˇˈ˓ˈ˅˃˖˓˃˥ˈː˃ˬˈʡ˃˄ˈˎ˃˄˓ǤͷǤʞˑ˓ˈˇ˔˅˃ˍ˃ˍˑ˅ˈ˱ˈˆˑ˄ˋˏ˃ˋˊ˅ˈ˱ˋ˘˖˓˄˃ːˋ˘
˔˓ˈˇˋː˃ǡ˅ˈˑˏ˃ˊː˃˚˃ˬ˃ːˬˈˋ˒ˑˇ˃˕˃ˍˇ˃˥˃˚ˍˈˈˍ˔ˍ˖˓ˊˋˬˈ˖ʡ˅˓˥˃˅˖ˇˑˎ˃ˊˈˋˊ˔˅ˋ˘ˍ˓˃ˬˈ˅˃
ʠ˓˄ˋˬˈǤʞˑ˒ˑˍ˃ˊ˃˕ˈ˯ˋˏ˃ˋˊ˕˃˄ˈˎˈˬ˃˔ːˑ˔ˈ˅ˋˇˋˇ˃ˬˈˊ˃˔˃ˏˑ˒ˈ˕ˏˈ˔ˈ˙ˋ˖ʹͲͳͷǤˆˑˇˋːˋ
ˑ˔˕˅˃˓ˈː˅ˈ˱ˋ˄˓ˑˬˇˑˎ˃ˊ˃ˍ˃ːˈˆˑ˙ˈˎˈʹͲͳͶǤˆˑˇˋːˈǤʡˑ˔˃ˏˑˋˇˈ˖˒˓ˋˎˑˆˍˑː˔˕˃˕˃˙ˋˬˋ
ˇ˃ ʠˏˈˇˈ˓ˈ˅˔ˍ˃ ˕˅˓˥˃˅˃ ˋˏ˃ ˅ˈˎˋˍˋ ˄˓ˑˬ ˒ˑ˔ˈ˕ˋˎ˃˙˃ǡ ˃ˎˋ ˋ ˇ˃ ˄ˋ ˔ˈ ˃ˍ˕ˋ˅ˋ˓˃˰ˈˏ
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˒˓˅ː˔˕˅ːˉˎˇ˕˔˕ˋ˓˖˔˅˔˒˔˄ː˔ˋ˖ˇ˓˥ːˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǤʙˇ˔˄ˋ˓
˒˓ˋˊ˅ˇ˒˔˄ːˋ˘ˋː˕˓˔ǡ˄ˋ˓˔ˋˎˋˇ˓˥ːˇ˔˕ˋː˙ˋˍˉˎˋˇ˔˒˔˕ˋ
ˋˎˋˍ˕ˋ˅ː˔˕ˍˉˎˋˇ˔˔˒˓˅ˇˋǤʐ˓ː˕˓ˉˋ˛ːːˋ˛˅ˆ˒˓ˋˊ˅ˇː˚˛˱
˔ˇˎː˄ˎˆȋːˆˎǤȌˋˆ˓˖˄ȋːˆˎǤȌˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǤ
ʒˎ˅ː˄ˎˆˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˔˖ǣ
x ʙˏ˒˅˰
x ʞ˛˚˰
x ʐˋ˙ˋˍˎˋˊˏ
x ʟ˚ːˍ˔˒ˇˋ˙ˋ
x ʑˉ˰ͶͶ
x ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˖˅ˊˋ˔˒˓ˋ˓ˇˏ
x ˘˰
x ʟˋ˄ˎ˅
16
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x ʚ˅

ʒˎ˅ːˆ˓˖˄ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˔˖ǣ
x ʑˉ˰ˍː˖ˏˋˍˍˏ
x ʞ˓˖˚˅˰ˍ˰ːȋȌ
x ʞ˓˖˚˅˰˒˱ˋːȋȌ
x ʞˎːˋː˔ˍˋ˄ˋ˙ˋˍˎˋˊˏ
x ˓˚˰ː˔ˍˋˏȋǦ Ȍ
x ʞˎːˋː˓˰ˋ˒˰˰
x ʞ˓ˆˎˇˋːˆȋȌ
x ʟ˗˕ˋːˆ
x ʠˎ˄ˇː˒˰˰ȋ  Ȍ
x ʿˋ˒˔˗˓ˋȋ Ȍ

˖˓ˋˊˏ ˇˆ˥ Ȃ ˍː˕ˋː˖ˋ˓ː ˍ˕ˋ˅ː˔˕ ˍ ˔ ˇˆ˥ ˇːˏ ˆˇˋ˛˰ǡ
 ˍ ˒˓ˏ˅ˋ˛ ˕˖˓ˋˊˏ ˇ˓˥ː ˇ˔˕ˋː˙ˋ ˒˖˕ˏ ˖˕ːˏː ˒˓ˋ˅ˎ˚ː ˔ːˆ
˔ˏˆˇˆ˥ǡ˕˒ˇ˔˕ˋ˚ˆ˔˕ːˇˋ˓ˍ˕ː˖˚˔˕˅˅˰ˋ˖ˍ˯˖˚ː˔˕Ǥʓ˄ˋ˒˔˕ˎˋ
ˇ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒ː˖ˇ ːˍ ˇ˔˕ˋː˙ˋǡ ˇˆ˥ˋǡ ˒ ˒˓˅ˋˎ˖ǡ ˏ˓˖ ˇ ˒˓ˋ˅ˎ˚
˖˚˔ːˋˍ ˋȀˋˎˋ ˒˔ˏ˕˓˚ ˍˋ ːˋ˔˖ ˇ ˎˍˎː ˊˇːˋ˙Ǥ ʓˆ˥  ˔˒˙ˋ˗ˋ˚ː
˒˓ˋˊ˅ˇ˓˔ˇ˓ˉ˅˔ˏˇːˏˆˇˋ˛˰ˋˋˏː˄ˋ˚ːˍ˖˕ˋ˙ːˍ˓ˋ˓˰
ˋˏˋ˳ːˍˇ˔˕ˋː˙ˋˋǤʠ˅˓ˊ˅ˋː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˇ˔˕ˋː˙ˋˋː˕ːˊˋ˅ː˓ˇː
ˍ˓ˋ˓˰˖˙ˎˆˇˋ˛˰ˆˍˎːˇ˓˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ˘ˇˆ˥ˍˍ˄ˋ˔˅˖˒ː˖ˇ˖˖˚ˋːˋˎ
˛˕˕˓ˍ˕ˋ˅ːˋˏˋ˖˔˅ˋˏ˔˕ˎˋˏˏ˔˙ˋˏ˖ˆˇˋːˋǤʓˆ˥ˊ˕˖˓ˋ˔˕˒˓ˇ˔˕˅˯
˄ˋ˚ː˕˓˱ˋˎˋ˚˕˅˓˕˒˖˕˅˰˖ˆˇˋːˋˋ˕˓ǡ˖˒˓˔ˍ˖ǡˇˇːˆˇ˕˓ˋˇːǤ
ʒˎ˅ːˋ˕ˋ˒˅ˋˇˆ˥ǣ
¾ʙ˖ˎ˕˖˓ː˒˓˔ˎ˅- ˗˔˕ˋ˅ˎˋǡˍ˓ː˅ˎˋǡ˅˓˔ˍˏːˋ˗˔˕˙ˋǡ˒˓ˇǡ
ˋ˔˕˓ˋ˔ˍˍˏˏ˓˙ˋ
¾ʢˏ˕ː˔˕ˋˊ˄˅Ǧˍː˙˓˕ˋǡ˔˕ˎ˅ːˋˊ˅˥˰ǡˋˊˎˉ˄ǡ˙˓ˏːˋ
ˇˇˎːˆ˓ˇ
¾ˍːˏˋ ˋ ˕˓ˆ˅ˋː  Ǧ  ˔ˏ˅ˋǡ ˄˓ˊǡ ˒˕˓˛˚ˍˋ ˔ˏ˅ˋǡ ˋˊˎˆ˰ǡ
˔˔˕ː˙ˋ ˋ ˍː˗˓ː˙ˋǡ ˇˆ˥ˋ ˒˖˄ˎˋ˙ˋ˕˕ǡ ˇˆ˥ˋ ˒˓ˋˍ˖˒˯˰
˒ˏ˱ˋ
¾ʠ˒˓˕˔ˍ˕ˍˏˋ˚˰ Ǧ˒˓˗˔ˋːˎːǡˏ˕˓˔ˍ
¾˄˓ˊ˅˰ˋː˖ˍǦ˔ˏˋː˓ˋǡ˓ˇˋːˋ˙ǡˍːˆ˓˔ˋǡˋː˕˓˒˓˕˕ˋ˅ːˋ
ˇˆ˥ˋ
¾ʟˍ˓˙ˋ Ǧˋˆ˓ˋ˔˒˓˕ˊˊ˄˅˖ǡ˓ˊːˇ
¾ʞˎˋ˕ˋˍ ˋ ˇ˓ˉ˅  Ǧ ˋː˖ˆ˖˓˙ˋǡ ˋː˅˔˕ˋ˙ˋː ˍː˗˓ː˙ˋǡ ʑʗʞ
˒˔˕ǡ˔ˇːˋ˙ǡ˔ˍ˖˒˅ˋ
¾ʞ˓ˋ˅˕ːˋˇˆ˥ˋǦˆˇˋ˛˰ˋ˙ǡ˒˓ˇˋ˚ːˍ˖˒˯˰ǡˊ˄˅

ʜ˖˕ˋ˚ˍˋ ˕˖˓ˋˊˏ  ˔˒˙ˋ˗ˋ˚ːˋ ˄ˎˋˍ ˕˖˓ˋˊˏ ˄ˎˉː ˍ˓˕˰ˏ ˕˖˓ˋ˔˕
˒ˎ˅ˋˎˋˏ ˒ ˏ˓˖ ˋˎˋ ˓ˍˏ ˖ˍ˯˖˚˖˖˱ˋ ˰ˋ˘˅ ˒˓ˋ˔˕˰ ˖ ˎ˖ˍˏ ˋ ˏ˓ˋːˏǤ
ʞ˓ˏ ˒˓ˋ˘ˇˋˏ ˍˋ ˔ ˔˕˅˓˖˖ ˕ˍ˅ˋˏ ˍ˓˕˰ˋˏǡ ː˖˕ˋ˚ˍˋ ˕˖˓ˋˊˏ  ˇː
ˇ ˖ː˔ːˋˋ˘ ˄ˎˋˍ ˕˖˓ˋˊˏ ˊ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˓˙˒˕ˋ˅ː˖ ˊˏ˯˖Ǥ ʒˎ˄ˎːˋ ː˖˕ˋ˚ˍˋ
˒˓ˋˊ˅ˇ˔˔˕ˋ˔ˇˇ˅ˆˎ˅ː˒ˇˆ˓˖˒ˍ˖˚ˋːǣ
9ˏ˓ˋˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˅ˊːˊˏ˓ǡ
9ˏˋ˓ː˅ˇȋ˓ˍǡˊ˓Ȍˋˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˖˅ˊˋ˔ˏˋ˓ːˋˏ˅ˇˏǤ
ʜ˖˕ˋ˚ˍˋ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˖ ˅ˊˋ ˔ ˏˋ˓ːˋˏ ˅ˇˏ  ˒ˎ˅ˋˇ˄ ˓ˍˏ ˋ ˊ˓ˋˏǡ
ˍˋ ˔ˋˏ ˆˎ˅ːˆ ˏ˕ˋ˅ ˒ˎ˅ˋˇ˄ ˖ˍ˯˖˚˖ ˋ ˍ˓ˋ˛˱˰ ˔˅ˋ˘ ˄ˍ˕ ː˖˕ˋ˚ˍ
ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋˍˏ˒ˎˏː˕˓ːˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇˋ˖˔ˎ˖ˆ˖˗˖ːˍ˙ˋˋ˕˖˓ˋˊˏȋˏ˓ˋːǡ
˒˓ˋ˔˕ːˋ˛˕ˋ˅ˊ˅ˋǡ˔ˏ˛˕ǡˋ˔˘˓ːǡˊ˄˅ǡˍ˖ˎ˕˖˓ȌǤ
ʜ˅˱ˋˇ˕˓ˉˋ˛˕ˇː˔ˋ˔ːˍ˓˖ˉː˒˖˕˅˰˓ˍˏˍ˔ˇ˓ˉ˅ˋ˛ˇː˅ː
˒˖˕˅˰˒ˎ˅ːˋˏ˒˖˕˅ˋˏˍ˓ˊ˅ˋ˛ˊˏ˯ȋˇˇʹͳˇːȌǤʖ˓ˊˎˋˍ˖ˇˏ˓˔ˍˆ
17
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ˍ˓˖ˊˋːˆ ȋ Ȍǡ ː ˓˚ːˏ ˍ˓˖ˊˋːˆ˖ ˔ ˕ˍˏ ˇː ˒ˎ˅ˋǡ  ː˱˖ ˔ ˊ˖˔˕˅˯ ː
˒˓ˋ˔˕ːˋ˛˕ˋˏ˖˖ː˒˓ˇ˕˚ːˇ˓˥ːˋˏˇ˔˕ˋː˙ˋˏǤ
ʢ˒ˍ˕ˋˏ˄ˋ˚ː˖ˍ˯˖˚ː˓ˊˆˎˇ˰ˏ˔˕ˋˇ˔˕ˋː˙ˋǡˋˊˎ˕ˋ˖ˍˎˋːˋˋ
˔ˎˋ˚ːǡˍˋˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˒˔˄ːˋ˘ˋː˕˓˔ȋ˒˔ˏ˕˓˰˒˕ˋ˙ǡ˄ˋ˙ˋˍˎˋˊˏǡ˒˛˚˰ǡ
ˋ˕ˇǤȌǤ

ʙ˓˖ˉː˒˖˕˅˰ȋȌ˔˖ˇːˇːˊː˚ːˋˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇ˖˓˙˒˕ˋ˅ːˏ
˕˖˓ˋˊˏ˖Ǥʢ˄ˋ˚ː˒˓ˍ˔ˇ˔˖ˉ˯ː˖ˇ˔˕ˋː˙ˋ˖ˇˎˊˋ˖˕˄˖˔ˏǡ˖˕ˏˋˎˋ
˅ˋːˏǡːˍː˚ˆˊ˒˚ˋ˰ˇ˓˥ː˕ˏ˕˖˓Ǥ
ʞ˔˕ˇ˅˔ː˅ː˅˓˔˕˅ˆ˒˓ˋˊ˅ˇǣ
¾ʙ˓˖ˉː˃˒˖˕ˑ˅˃˰˃ˍ˓ˑˊ˅ˋ˛ˊˏ˯Ȁˇ˔˕ˋː˙ˋ
¾ʙ˓˖ˉː˃ ˒˖˕ˑ˅˃˰˃ ˖ː˖˕˓ ˆ˓ːˋ˙ ˇ˓˥ː ˊˏ˯Ȁˇ˔˕ˋː˙ˋǤ
ʑ˱ˋː˕˖˓˕˓ˇʹˇ͵ː˱˰ǡ˒˓ˇ˔ˍ˓ˊ˛ˋ˓ˍ˖ˏ˓ˉ˖
˕˖˓ ȋȌ ˒˓˕˓ǡ ˒˓˕˓ ˋ ˆː˙ˋ ː ˒ˇ˓˖˚˖ ˏˋ˕ˋ˅ːˋ˘
˕˓ˉˋ˛˕Ǥ ˄ˋ˚ː ˔˅ˍ ˕˖˓ ˋˏ ːˍ˖ ˔˅˖ ˕ˏ˖ǡ ˒˓ˋ ˚ˏ˖ 
˖˄ˋ˚ːǡ ˖ ˊ˅ˋ˔ː˔˕ˋ ˇ ˍ˓ˍ˕˓ ˕˖˓ǡ ː˄˓˕ˋ ͷ ˆˎ˅ːˋ˘
ˍ˕ˆ˓ˋ˅ˆ˒˓ˋˊ˅ˇǣ
¾˖˓ ˖ˉˋ˕ˍ Ǧ ˄ˋ˚ː ˋˏ  ˆˎ˅ːˋ ˏ˕ˋ˅ ˖ˉˋ˅˰ ˄ˊ ːˍ
˔˒˙ˋˎː˕ˏǤ
¾˖˓ ˔˙ːˆ˓˗ˋ Ǧ ˆˎ˅ːˋ ˏ˕ˋ˅ ˋˏ  ˒˓˖˚˅˰ ˒˓ˋ˓ˇːˋ˘ǡ
ˋ˔˕˓ˋ˔ˍˋ˘ˋˍ˖ˎ˕˖˓ˎ˛ˍˋ˘˕˓ˍ˙ˋǤ
¾ʗ˔˕˓ˉˋ˅˚ˍ˕˖˓ Ǧˆˎ˅ːˋˏ˕ˋ˅ˋˏˋ˔˕˓ˉˋ˅˰˅ˎ˔˕ˋ˕ˋ˘
˒˓˗˓ː˙ˋˋ˒˔˄ːˋ˘ˋː˕˓˔Ǥ
¾ˆˊ˕ˋ˚ː ˕˖˓ Ǧ ˅˓ˎ ˔ˎˋ˚ː ˋ˔˕˓ˉˋ˅˚ˍˏ ˕˖˓ˋːˆ˖ǡ ˎˋ ˔
ˍ˔˕˓ˏːˋˋˏː˚ˋːˏ˒˓˅˥˰˅˓ˏːǤ
¾ʙ˓˖ˊˋːˆ ȋ Ȍ  Ǧ ːˏ˰ ˍ˕ˆ˓ˋ ˕˖˓ˋːˆ ˍ  ˆˎ˅ːˋ
ˏ˕ˋ˅˖˒ˊː˅˰ˇ˔˕ˋː˙ˋːˇ˓˖ˆ˚ˋˋː˚ˋːǤ
ʢʠʙʚʱʗʑʼʠʠʟʧʙʗʞʚʜʒʟʓʠʓʟʑ

ʢ ˍ˅ˋ˓˖ ʠ˕˓˕˛ˍˆ ˒ˎː ˎˍˎːˆ ˓ˊ˅ ˖˅˓˛˕ː  ˋ ˕˖˓ˋˊˏ ˍ ˊː˚ː
˒˓ˋ˅˓ˇːˇˎ˕ː˔˕Ǥʢˍˎˋˍ˔ˇ˕˯ːˋːˎˋˊˋ˓ʠ˕˓˕˛ˍˋˇˍ˖ˏː˕˒˓ˋˏ˱˖
˔ ˇ ˒˓ˇ ˋːˇ˖˔˕˓ˋǡ ˔˄˓˱ ˋ ˒˯˒˓ˋ˅˓ˇǡ ˕˖˓ˋˊˏ ˊ˖ˊˋˏ ˇˏˋːː˕ː
ˏ˔˕Ǥʗ˖ˍ˅ˋ˓˖ˇˍ˖ˏː˕ˇ˗ˋːˋ˔ːˋ˔˖ːˇ˔˕˙ˋˍˋ˔ˏˎˋˏˋˊˏːˏˋˇː˔
˒˓ˇ˔˕˅˯˖ː˅˱ˋ˒˓˄ˎˏ˖˓ˊ˅˖˕˖˓ˋˊˏˍ˒˓ˋ˅˓ˇːˆ˓ːǤ
        ʓ ˒˒˖˕ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˔ˋˆːˎˋˊ˙ˋ ˖˓˥ː  ː ˕˓ˋ˕˓ˋˋ ˆ˓ˇ ˋ ˕ ˊː˕ː
ˎˍ˛˅ ˍ˓˕˰ ˕˖˓ˋ˔˕ǡ ˒˔˄ː ːˋ˘ ˍˋ ˇˎˊ ˔˒˔˕˅ːˋˏ ˒˓˅ˊˏǤ ˔˕ˎˋ
˒˓˅˙ˋ ˔˖ ˋˎˋ ː˓ˎˋˊ˅ːˋ ˋˎˋ ˔˖ ˕ˍ ˔ˇ ˖˛ˎˋ ˖ ˒˓˙ˇ˖˓˖ǡ ˄˛ ˍ ˋ ˋˊ˓ˇ
ʠ˕˓˕ˆˋ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏˍ˄ˋˎ˒˓ˇ˅ˋ˥ːˊʹͲͳͲǤˆˇˋː˖Ǥ

ʗʖʑʓʗʖʠʟʒʗ ʚʙʚʜʒʙʜʠʙʒʟʖʑ ʒʟʓʠʓʟʑ

ʟˊ˅˕˖˓ˋˊˏ
˖˓ˋˊˏ ˒˓ˇ˔˕˅˯ ˒˓˔˒ˍ˕ˋ˅ː˖ ˓ˊ˅ː˖ ˛ː˔˖ ʒ˓ˇ ˍˏ˒ˎˏː˕˓ː˖ ˔
ˇ˓˖ˆˋˏ ˒˓ˋ˅˓ˇːˋˏ ˆ˓ːˏǤ ʢ˔ˍ ˒˅ˊː ˔ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ ˒˓ˋ˅˓ˇˏ ˕˅˓ ˔ ˋ
˒ˋ˕˰ ˔˕˓˕˛ˍ ˓ˋː˕˙ˋ ʠˏˇ˓˅ ˖ ˒˓˅˙˖ ˅˓˒˔ˍˋ˘ ˋː˕ˆ˓˙ˋǡ ˛˕ 
˖ ˔ˍˎˇ˖ ˔ ˖˕˅˓˥ːˋˏ ː˚ˎˋˏ ˇˏ˕˓˒ˎˋˊ˙ˋ ˖ ˔˅ˋˏ ˄ˎ˔˕ˋˏ ˍ ˇːˆ ˇ
˒˓ˋː˙ˋ˒˒˓˔˕˓ːˆ˓ˊ˅ʠ˓˄ˋǤʙˇːˇːˇ˅˯ː˒˓˒ˊː˕ˋ˘ˍ˒˙ˋ˕˕
ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˔˖ ˰ˆ˅ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˒˕ː˙ˋˎˋǤ ʒ˓ˇ ˔ ˒˓ˇˎˋ ˇ ˓ˊ˅ˋ
˕˖˓ˋˊˏǡˊ˕˒˔˕ˋ˖˔ˎ˅ˋ˖˅ˋˇ˖ˇ˔˕˖˒ːˋ˘˒˓˙ˎˊˋˊˆ˓ˇ˰˖˖ˆ˔˕ˋ˕˯˔ˍˋ˘
˄ˍ˕ǡʠˏˇ˓˅˔ˍ˕˅˓˥˅ˍˍ˖ˎ˕˖˓ːˇ˔˕ˋː˙ˋˋ˄ˎˋˊˋːʐˆ˓ˇǤ
˔ː˅ːˋ˒˓˄ˎˏˋ˖˓ˊ˅˖˕˖˓ˋˊˏ˔˖ːˇ˅˯ː˄˓˔˕˓˖˚ːˆˍˇ˓ǡːˇ˔˕˕ˍ
˒˓ˍ˕ǡː˒˔˕˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˒˓ˋ˔˕ːːʓ˖ː˅˖ǡːˋ˔ˍ˓ˋ˛˱ː˔˕ˍ˒˙ˋ˕˕ǡ
18
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ːˇ˔˕˕ˍ ˔ˇ˓ˉǡ ˊˆ˥ː˔˕ǡ ˒˓˯˅ˋ ˇˎ˅ˋ ˆ˓ˇǡ ː˒˔˕˰ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘
ˍ˒˙ˋ˕˕ˊˍːˆ˓˔ːˋˋ˔ˏ˔ˍˋ˕˖˓ˋˊˏǤ
ʒ˓ˇʠˏˇ˓˅ˍˍ˯˖˚ː˒˓ˍ˕˖˅˄ˎ˔˕ˋǡ˔˄ˊˋ˓ˏː˙ˋ˯˅ǡ˒˔˕˅ˋ
˔ˎˇ˱ǣ
ǦͷǤͷ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˔ˋˆːˎˋˊ˙ˋȋ˔˅˅˓˔˕Ȍ
ʜ˔ˋˎ˙˒˓ˍ˕Ƿ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǲǡˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
ʑ˓ˏʹͲͳͲǦʹͲͳͳǤ
ǦͷǤʣ˓ˏˋ˓˰˄ˊʞʗȋȌː˕˓ˋ˕˓ˋˋʠˏˇ˓˅ȋʒʞʠȌ
ʜ˔ˋˎ˙˒˓ˍ˕Ƿ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǲǡʒ˓ˇʠˏˇ˓˅
ʑ˓ˏʹͲͲͻǦʹͲͳͲǤ
ǦͷǤʞ˓ˍ˕˔ˏˋ˛˯˅˰ˋ˒˓ˏ˙ˋˎ˅ːˆˋ˓ˋ˄ˎ˅ːˆ˕˖˓ˋˊˏȋˏːˋ˗Ǥˋ
˔ˎǤȌ
ʜ˔ˋˎ˙˒˓ˍ˕Ƿ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǲǡˇ˯˰ˊ˒˓ˋ˅˓ˇ˖ˋ
˒˓ˇ˖ˊ˕ːˋ˛˕˅
ʑ˓ˏʹͲͳͲǤ
ǦͷǤͺʗˊ˓ˇ˔˕˓˕ˆˋ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏː˕˓ˋ˕˓ˋˋʠˏˇ˓˅
ʜ˔ˋˎ˙˒˓ˍ˕Ƿ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǲǡˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
ʑ˓ˏʹͲͳͲǤ
ǦͷǤͻʞ˓ˍ˕ˋˊˆ˓ˇ˰˄ˊː
ʜ˔ˋˎ˙˒˓ˍ˕ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǡ ʞʠ˒˓˕˔ˍˋ˙ː˕˓
ʑ˓ˏʹͲͲͻǦʹͲͳͲǤ
ǦͷǤͼʗ˔ˍ˓ˋ˛˱˰˕˓ˏˎːˋ˘˅ˇ˖ ˖ˆ˅˖
ʜ˔ˋˎ˙˒˓ˍ˕ʞ˓ˋ˅˕ːˋ˔ˍ˕˓
ʑ˓ˏʹͲͳͳǤ
ͷǤͽʟˊ˅ʠʞ˖˕˖˓ˋˊˏ˖
ʜ˔ˋˎ˙˒˓ˍ˕ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǡˇ˯˰ˊ˒˓ˋ˅˓ˇ˖ˋ˒˓ˇ˖ˊ˕ːˋ˛˕˅
ʑ˓ˏʹͲͳͲǤ
ǦͷǤ; ʞ˓˛ˋ˓˰ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒ː˖ˇ ˋ ˄˯ ˒˓ˏ˙ˋ ˒˔˕˱ˋ˘ ˓˔˖˓˔ ˋ
˒ˇˋˊ˰˰ˋ˘˅˓˒˓ˊː˕˕ˋ˅ː˔˕ˋ
ʜ˔ˋˎ˙˒˓ˍ˕ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǡǷ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǲ
ʑ˓ˏʹͲͲͻǦʹͲͳͲǤ
ǦͷǤͿ ˅˓˥˅ǡ˖˓˥˰ ˋ ˍ˓ˋ˛˱˰ǡ ˔˒˓˅˔˕ˋ ˔˅ ːˇ˅˓˛ː ˋ˔˕˓ˉˋ˅˰ ˋ
ˋ˔ˍ˒˅˰ˍˍ˄ˋ˔˛˕˒˓ˊ˅˓˛ˋˎ˓˔˕˖˓˙ˋ
ʜ˔ˋˎ˙ ˒˓ˍ˕ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ǡ Ƿ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˓ˆːˋˊ˙ˋ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ǲǡ ʖ˅ˇ
ˊˊ˛˕ˋ˕˖˔˒ˏːˋˍ
ʑ˓ˏʹͲͳͲǦʹͲͳͳǤ
ʠ˅ˋ ˔˒ˍ˕ˋ ˓ˊ˅ ˍˋ ˔˖ ˒˓ˇ˅ˋ˥ːˋ ˋ ːˋ˔˖ ˓ˎˋˊ˅ːˋ ˇ ˋˊ˓ˇ ˅ˆ
ˇˍ˖ˏː˕ǡ˒˓ˇ˔˕˅˯˖ˇːˇ˖˔ˎ˅ˊ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏǡ˄ˋ˱˖ː˕ˋ˖˅ˇˍ˖ˏː˕
˔˔ːˋˏ˒ˍˊ˕˯ˋˏ˅˓ˏː˔ˍˆ˒˓ˋˇ˓ˎˋˊ˙ˋǤ
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ʞʖʗʥʗʜʗʟʼʒʟʓʠʓʟʑʙʢʟʗʠʗʦʙ
ʓʠʗʜʥʗ 
ʞˊˋ˙ˋːˋ˓˰ː˚ˋːˇ˔ˇ˔˕ˋː˙ˋ˖˔˅˔˕ˋ˒˕˓˛˚Ȁ˕˖˓ˋ˔˕ˋˎˋ˒˔˕˅ˋ
ːˏ˔˕ˍːˋˊ˖ˊ˕ˇ˔˕˓ːˇ˓˖ˆǡˍːˍ˖˓ː˕˔ˍˇ˔˕ˋː˙ˋǡˋˎˋˇˋ˔˕ˋ˔ː
˒˔˕˱ˆˍːˍ˖˓ː˕Ǥ˒˓˙˔ˍˋˇˋ˓ˍː˖˕ˋ˚ː˔˅˔˕ˎˏ˓ˍ˕ˋː˛ˍˇˎ˖ˍ
ˋ˖˔ˏ˓˅˔ː˕˚ːˋˊ˄˓ː˙ˋ˯ː˔ˆˏː˕ǡ˔˔ːˇ˗ˋːˋ˔ːˋˏ˒˓˗˓ː˙ˋˏ
˖ ˒ˆˎˇ˖ ˒˓ˋˊ˅ˇǡ ˎˋ ˋ ˔˕ˎˋ˘ ˋː˔˕˓˖ˏː˕ ˓ˍ˕ˋːˆ ˏˋˍ˔Ǥ ˗ˍ˕ː
˒ˊˋ˙ˋːˋ˓˰ ˕˓˄ ˇ ˏˆ˖˱ˋ ˆ˓ˇ˖ ʠˏˇ˓˅ǡ ˍ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˇ˔˕ˋː˙ˋˋǡ ˇ
ˍ˓ˊ˔ː˖ˍ˓˱˖˒˓˖ˍ˖˔ˍ˓ː˒ˉ˰˖˛ˋ˓ˏ˔ˋ˯˖ˇˋˋ˕ˍ˄˖ˇ˒˓ˋˏ˱ːǤ
˔ː˅ˊ˒ˊˋ˙ˋːˋ˓˰˄ˊˋ˓ː˔˖ː˔˕˖ˍ˯˖˚ːˋ˘˅˓ˇː˔˕ˋǡˋ˔˕˓ˉːˋ˘ˋ
˖˓˥ːˋ˘ ˇ ˔˕˓ː ˔˅ˋ˘ ˖˚˔ːˋˍ ˖ ˎː˙˖ ˅˓ˇː˔˕ˋǤ ʠ˕ ːˊː˚ːˋˋ˘ ˅˓ˇː˔˕ˋȀ
˕˓ˋ˄˖˕ ȋ˕˖˓ˋˊˏȌ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˍ ˄ˋ ˏˆˎ ˒˔ˎ˖ˉˋ˕ˋ ˍ ˇː ˇ ˔ː˅ ˊ
ˇ˗ˋːˋ˔˰˒ˊˋ˙ˋʠˏˇ˓˅ˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˇ˔˕ˋː˙ˋː˕˓ˉˋ˛˕˖˔˖ǣ
ʠ˓ˇ˰˅ˍ˅ː

ʞˎˇː˓ˇˋ˙ˋːˎːʙ˖ˎ˕˖˓ːˍ˕ˋ˅ː
˚˖˅ːˋ˖˕ː˕ˋ˚ː

ʢ˒˔˕˖˒ˍ˖ˍ˓ˋ˓˰ʞ˓ˆ˓ˏ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǡˍˋ˖˒˓˙˔ˋˏ
˰ˆ˅ˆ˔˒˓˅˥˰˖˒˓ˍ˔ˋǡ˕˓˄ˇ˔ˋː˔ˋ˔˕ˋ˓ː˅ˋˏ˕˓ˋ˄˖˕ˋˏǤʞ˔ˎ˅ˋ˘
˒ˏː˖˕ˋ˘ ˖˅ˋ˥˖ ˔ ˋ ˇ˓˖ˆˋ ˆˎ˅ːˋ ˕˓ˋ˄˖˕ˋ ʠˏˇ˓˅ ˍ ˛˕ ˔˖ǣ ˍ˓˒˯˖˖˱ǡ
ˊ˄˅ːǡ˕˒ˎǡˆ˔˕˒˓ˋˏ˯ˋ˅ˋ˒˖˛˕˖˱ˇ˔˕ˋː˙ˋǤʗ˒ˍǡ˅˖ˇ˓˖ˆ˖ˆ˓˖˒˖˕˓ˋ˄˖˕
ˏˉˏ˔ˏ˕˓˕ˋ˒˓ˋ˗˓ːˋˏǡ˒˓ˋ˚ˏ˖˕ːˊː˚ˋˇ˔˖ːˋ˖˒˕˒˖ː˔˕ˋː˄ˋ˕ːˋǡ
ˎˋ ˖ ˒˓˅ˋ ˒ˎː ˖˅ˍ ˕˓˄ ˒˓˅ ˔˕˅˯˕ˋ ˍ˯˖˚ː ˕˓ˋ˄˖˕ ˋ ˅˓ˇː˔˕ˋǡ  ˕ˍ ːˇ
˔ˍ˖ːˇ˓ːˋ˒˓ˋ˗˓ːǤ˥˖˕ˋˏǡ˔˄ˊˋ˓ˏːˍ˓ˍ˕˓˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇˍˋ˱
ˇˏˋːˋ˓˕ˋ˅ˋˏ˒ˇ˓˖˚ˏǡʠˏˇ˓˅˱˔˒ˊˋ˙ˋːˋ˓˕ˋˍ˒ˏ˅Ƿ˖˕ː˕ˋ˚ː
ˇ˔˕ˋː˙ˋ˕˓ˇˋ˙ˋːˎːˋ˘˕ːˆ˓˗˔ˍˋ˘ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǡ˄ˆ˕ˋ˘˔ˇ˓ˉǡ˅ː˕˖˓ˋ
ˏːˋ˗˔˕˙ˋǲǤ
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ʜʚʗʖʠʼʟʠʢʟʠʖʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ
ʒʒʟʣʠʙʗʞʚʕ
ʠˏˇ˓˅ ˔ ːˎˊˋ
˖ ˔˅˓ˋ˔˕˚ːˏ ˇˎ˖
ʟ˒˖˄ˎˋˍ ʠ˓˄ˋǡ ː ˎ˅
˄ˎˋ ʓ˖ː˅ǡ ˖ˇ˯ː Ͷ
ˍˏˇʐˆ˓ˇǤʒ˓ˇˊ˘˅˕
˖ˉːˋ
˄ˇ
ʞːː˔ˍˆ
˄˔ːǡ

˕˓ˋ˕˓ˋ
˒˓ˋ˒ˇʞˇ˖ː˅˯˖ˋˇ˰ˏ
ʞˏ˓˅˯˖ ˋ ːˎˊˋ ˔
ː˒˔˓ˇː ˋ˔˒˓ˇ ˖˛˱
ʑˎˋˍ ˓˅ ˖ ʓ˖ː˅Ǥ
ʢˍ˖˒ː ˒˅˓˛ˋː ˆ˓ˇ
ʠˏˇ˓˅ˋˊː˔ˋͶͺͶˍˏ2.
˔ː˅ː
˒˓ˇː˔˕ˋ
ʒ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˔˖ ˰ˆ˅
˒ˎˉˋˊˏ˥˖ˇ˅˅˓˒˔ˍ
ˍ˓ˋˇ˓ǡ ˋ ˕ ˍ˒ːːˆ
 ȋ˖˕˒˖˕Ȍ ˋ ˅ˇːˆ
  ȋʓ˖ː˅ȌǤ ʞ˓ˇ ˕ˆ
ˋˏ ˔˕˓˕˛ˍˋ ˒˅˯ː˖
˔˄˓˱ː˖ ˎˍ˙ˋ˖ ˓
˒˔ˇ˖ ː˔˅˓ːˋ˖ ˎ˖ˍ˖
ː ʓ˖ː˅˖ ˊ ˙˓ːˏ˓˔ˍ
˄˓ˇ˅ǡ  ˊː˚ː  ˋ
˒ˇ˕ˍ ˇ ˔ ːˋˊ˅ˇː ˇ
ʠˏˇ˓˅ːˎˊˋˍ˅ˋː˔ˍˋˏ˔˕ǡ˒˔ˎˇ˰˅ˊ˔ˎ˅ˏ˄ˎˏʓ˖ː˅ˇʤʱ˓ˇ˒ Ǥ

ˇ ˋː˕˓˔˃  ˋ ˒˓˃˅˃˙ ʐˆ˓˃ˇǦʒ˓˙ˍ˃Ǧʠˏˇ˓˅ǡ ˔˃ ˇ˄˓ˏ ˅ˊˏ ˔˃ ʙ˅ˋːˏ
ˋ ʐ˃ː˃˕ˏǡ ˏ˔˕ˏ ˒˓ˍ ʓ˖ː˃˅˃Ǥ ʙ˃ ːˋ˔ˍǡ ˃ ˊ˃˕ˋˏǡ ˅ˋ˔ˍ ʧ˖ˏ˃ˇˋˋ ˕˓ˋ˕˓ˋ
ʠˏˇ˓˅˃ǡ ˔˃˄˓˃˱˃ːˋ˙ ˅ˇ ˒˓ˍ ˎ˃ˇː˅˙˃ ȋˊ˃˒˃ˇȌ ˋ ʠˏˇ˓˅˔ˍ ʞ˃ˎ˃ːˍ
ȋ˖ˆˋ˔˕ˍȌǤ ʗˊ ˄˃ ˒˓˃˅˙˃ ˇ˓˖ˏ˔ˍ ˔˃˄˓˃˱˃ːˋ˙ ˔˖ ˖˔ˏ˓ː ˍ˃ ˓˃ː˥ˎ˅˙˖ ˋ
ʙ˓˃ˆ˖˅˙˖ǡˋˊ˓˃ˊˋ˕ˍː˕ˋːː˕˃ˎːˋˏˆ˓˃ˇ˅ˋˏ˃˖ˍˋˏ˃˔˗˓ˏˋ˓˃ˇ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˒˕˓˃ˉ˰ ˊ˃ ˔˒˓˕˔ˍˋˏ ˓ˋ˄ˎ˅ˏ ˋ ː˃˖˕ˋ˚ˍˋˏ ˕˖˓ˋˊˏˏ ː˃ ˅ˎˋˍˋˏ ˓ˍ˃ˏ˃ ˍ˃ˍ˅
˔˖ʑˎˋˍ˃˓˃˅˃ˋʓ˖ː˃˅Ǥʟ˚ːˋ˔˃˄˓˃˱˃ː˃ʓ˖ː˃˅˖ˋˉˎˊːˋ˚ˍ˃˒˓˖ˆ˃ˋˊˆ˖˄ˋˎˋ˔˖
ːˍ˃ˇ˃˛˰ˋˊː˃˚˃Ǥʜ˃˅ˇː˔˕˃˰ˇˊː˃˚˃˃ˊ˃˓˃ˊ˅˕˖˓ˋˊˏ˃ˍˏ˒ˎˏː˕˃˓ː˔˃
˒˓ˋ˓ˇːˋˏˋ˃ː˕˓˒ˆːˋˏ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ˅˓ˇː˔˕ˋˏ˃ǡ˃˗ˋ˓ˏˋ˔˃ːˋˏˋ˒˕ː˙ˋ˃ˎːˋˏ
ˎˍ˃ˎˋ˕˕ˋˏ˃Ǥ
ʞ˓ˏ ʞ˓˔˕˓ːˏ ˒ˎː˖ ʟ˒˖˄ˎˋˍ ʠ˓˄ˋ ˋˊ ͳͻͻǤ ˆˇˋːǡ ʠˏˇ˓˅ 
˓ˆˋːˎːˋ ˙ː˕˓ ˋ ːˎˊˋ ˔ ː ˏ˔˕˖ ˔˖˔˓˕ ˇ˅ ˒˓ˋ˓ˋ˕˕ː ˒ˎːˋ˓ː ˒˔
ˋː˕ːˊˋ˅ːˆ ˓ˊ˅ ˋ ˕ ʠ˅˔ˍǦʓ˓ˋː˔ˍˆ ˋ ʓ˖ː˅˔ˍǦʑˎˋˍ ˓˅˔ˍˆǤ ʞ˓ˇ ˕ˆ
˒ˎːˋ˓ːˇ˔˒˓˗ˋˎˋ˛ˍˎ˖˚ˍˋˆ˓ˇˋ˔˄˓˱ː˚˅˓ˋ˛˕Ǥ

ʞʟʗʟʓʜʗʟʠʢʟʠʗ

ʙˎˋˏǦˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ˋˏ˖ˏ˓ːˍː˕ˋːː˕ˎː˖ˍˎˋˏ˖Ǥʞˇ˅ˋː˔˖˓˅ːˏ˓ː
˓˔˒˓˥ː ˕ˍˏ ˆˇˋː ˔ ˏˍ˔ˋˏ˖ˏˏ ˍ˓ˏ ˒˓ˎ˱ ˋ ˒˚˕ˍˏ ˎ˕ ȋˏǡ ˖ː ˋ
˖ˎȌǡ˒˓˔˚ːˍˎˋ˚ˋː˒ˇ˅ˋːˆˇˋ˛˰ˋˊː˔ˋͷͲˏˏǤʠ˓ˇ˰ˆˇˋ˛˰˅˓ˇː˔˕
˕ˏ˒˓˕˖˓˅ˊˇ˖˘ˊ˒ˇ˓˖˚ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ˋˊː˔ˋͳͳǡͶιǤʙː˘ˎˇːˋˋˏ˔˙
ˋˊˇ˅˔ː˖˓ȋǦͲǡιȌǡˍː˕˒ˎˋˋ˖ˎˋˏ˔˙˔ː˅ˋ˛ˏ˔˓ˇ˰ˏ˕ˏ˒˓˕˖˓ˏ
ˇʹͳǡͻιǤʠ˅˓ːˋˋ˔˅˓ˊ˒ˇːˋ˅˕˓˅ˋ˔˖ˋˊ˓ˊˋ˕ˋˋˎ˕ˋːˆˊˋˏˋǡˇˍˍ˛˅
ˍ˖ˉːˋˋ˖ˆˋ˔˕˚ːˋ˅˕˓ˊ˔˕˖˒˯ːˋ˖˘ˎˇːˋ˒ˎ˅ˋːˋˆˇˋːǤ˅˓ːˋˏ
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ː˅˱˖˚˔˕ˋː˖ˋ˚ˋː˖ˍ˛˅ː˕˓ˋ˕˓ˋˋʟ˒˖˄ˎˋˍʠ˓˄ˋǡː˒ːˍˇˏˉ
ˏ˕˕ˋ ˓˚ːˋ ˔˄˓˱ ː ʓ˖ː˅˖Ǥ ʠ˓ˇ˰ ˆˇˋ˛˰ ˅˓ˇː˔˕ ˓ˎ˕ˋ˅ː ˅ˎˉː˔˕ˋ
˅ˊˇ˖˘ˋˊː˔ˋΨǤʞ˓˔˚ː˄˓˅ˇ˓ˋ˘ˇːˆˇˋ˛˰ˋˊː˔ˋʹͶͷǡ˛˕˖˒˕˒˖ː˔˕ˋ
ˇˆ˅˓˖ˏ˓ːˍː˕ˋːː˕ˎːˍˎˋˏˋˋ˒ˆˇ˖˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋˏ˄ˎˋ˙ˋˏ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˖ˆ˕˅˔˅ˋˏ˒˓ˋˇˋˏˆˇˋːǤ
ʟ˯˗ Ϋ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˔ ˇˎˋˍ˖ ˊː˕ːˋˏ ˒˅˓˛ˋːˏ ˔ ˏˎˋˏ ːˆˋ˄ˏǤ
˓ˋ˕˓ˋˆ˓ˇ˒ˇ˯ːːːˋˉˋ˒˓˔˕˓ˇˎˋːʑˎˋˍ˓˅ǡʟ˯ˋˇ˰ˆ˕ˍ
ʙ˰˔ˍ˓ˍǡˋ˅ˋ˛ˋ˒˓˔˕˓˖˙ː˕˓ˎːˏˋˊ˒ˇːˏˇˎ˖Ǥʜ˄˯ˋˆˏ˓˗ˎ˛ˍˋ
˖˔ˎ˅ˋ ˊ ˅˱ˋː˖ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ ːˎˊ ˔ ː ˎ˖˅ˋˎːˋˏ ˓˅ːˋˏ ˓ˍ ˋ ˰ˋ˘˅ˋˏ
ˇˎˋː˔ˍˋˏ˔˕˓ːˏǤ
ʤˋˇ˓ˆ˓˗˔ˍ ˍ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋˍ ˄ˎˉ˅˖ ˇ˅ ˅ˎˋˍ ˓ˍǡ ʓ˖ː˅ ˋ ʑˎˋˍ
˓˅Ǥ ʓ˖ː˅ ˒˓ˇ˔˕˅˯ ˔˅˓ː˖ ˆ˓ːˋ˙˖ ˆ˓ˇ ˖ ˇ˖ˉˋːˋ ˇ ʹͲ ˍˏǡ ˇˍ  ʑˎˋˍ
˓˅ˋ˔˕˚ːˆ˓ːˋ˙Ǥʑˇ˖˅ˇ˅˓ˍˋˏˇ˅˯ːǡ˅˱ˋ˒˓˄ˎˏ˰ːˍ˅ˎˋ˕˕
˄˖ˇ˖˱ˋˇ˒˓ˋ˒ˇ˖ ˋ ˍ˕ˆ˓ˋˋˍ˅ˎˋ˕˕Ǥʒˇˋ˛˰ˋ˒˓˕ˋ˙˖ʓ˖ː˅˖ͷͶͻͲǡ
˖ʑˎˋˍ˓˅ˋʹͲˏ3Ȁ˔Ǥ
ʓ˖ː˅ ˖ ʠˏˇ˓˅˖ ˕˚ ˒˓˅˙ˏ ˊ˒ˇǦˋ˔˕ˍ ˔ ˛ˋ˓ˋːˏ ˍ˓ˋ˕ ˇ ͺͲͲ ˇ ͳ
͵ͲͲˏǤʙˇʠˏˇ˓˅˔ˍ˕˅˓˥˅ ˓˚ːˋˏ˔˕˓˅ˋˏ˓ˊˇ˅ː˖˕˓ˋˍ˓ˍˇˍˋ˘
ˇ˔ːˋː˛ˋ˓ˋˋːˇ˖˄˯ˋǤʞ˓ˋ˅ˋ˔ˍˋˏ˅ˇ˔˕ˋˏʓ˖ː˅ˏˉ˄ˋ˕ˋ˛ˋ˓ˍˋ˒˓ˍ
ʹͲͲͲˏǤʢˊ˅ˇːˇʠˏˇ˓˅˔ˍˇˍ˓ˋ˕ʓ˖ː˅˔˒˔˕ːˋˏˋ˔˕˓ˏˋˏ˄ˎˏ
ˋ ˒˅˱ːˏ ˇ˖˄ˋːˏ ˇ ˍ ͳͷ ˏǤ ʧˋ˓ˋː ˓˚ːˆ ˕ˍ  ˍ ͷͲ ˏǤ ʞ˔ˎ ˋˊˆ˓ˇ˰
ʱ˓ˇ˒˔ˍˆˊ˓ǡ˄˓ˊˋːʓ˖ː˅ˊː˕ː˔ˏ˰ːǡːˋ˅ˋ˅ˇ˔˖ˊː˕ːˋˊˇˋˆː˖˕ˋǤ
ʓ˖ː˅ ˍˇ ʠˏˇ˓˅ ˋˏ ˔˓ˇ˰˖ ˆˇˋ˛˰˖ ˕ˏ˒˓˕˖˓˖ ˅ˇ ˇ ͳʹǡʹιǤ  ȋʜ˅ˍ˅ˋ˱Ǧ
ʙ˔˕ˋ˱ǡʹͲͲʹǤȂ˒˓˖ˊ˕˔˔˕ȌǤ
ʖˏ˯ˋ˛˕ ˒˓ˇ˔˕˅˯ ˊː˚ː ˚ˋːˋˎ˙ ˍˇ ˔˖ ˅ˎˋˍˋ ˆ˓˥˅ˋː˔ˍˋ ˄ˍ˕ˋ ˖
˒ˋ˕˰˖Ǥʙ˅ˎˋ˕˕ːˋˊˏ˯ˋ˛˕˖ˆ˓ˇ˖ːˎˊ˔ː˅ˋ˛ˋˏ˕˓ːˋˏˇ˖ˉˇːˇˎˋː
ʑˎˋˍ˓˅ˋːːˋˉˋˏ˕˓ːˋˏʧ˖ˏˇˋ˔ˍˆ˒˄˓˥Ǥ˰ˍ˅ˎˋ˕˕ːˊˏ˯ˋ˛˕
˔˖ ˄ˎˋˉ ʑˎˋˍ ˓˅ˋ ˋ ː ˒˓˔˕˓ˋˏ ˔ ˅˱ˋˏ ːˆˋ˄ˏǡ ˖ ˊ˒ˇːˏ ˇˎ˖ ˆ˓ˇǤ
ʖˏ˯ˋ˛˕˒˓˅ˋˇ˓˖ˆˍˎ˔˚ˋːͳͷǡͺΨǡ˕˓˱ˋ˚˕˅˓˕ˍˎ˔Ͷǡ͵Ψ˖ˍ˖˒ː˒˅˓˛ˋː
ˊˏ˯ˋ˛˕˖ˆ˓ˇ˖Ǥʞ˯˒˓ˋ˅˓ˇːˊˏ˯ˋ˛˕˄˖˘˅˕ͺǡͺΨ˖ˍ˖˒ːˋ˘˒˅˓˛ˋːˆ˓ˇǡ
˛˕˒˓ˇ˔˕˅˯ˋˊ˖ˊ˕ː˖˔ˎ˅ˊ˓ˊ˅˒˯˒˓ˋ˅˓ˇǤ
ʧ˖ˏˊ˖ˊˋˏ˖˔ˏ͵ǡΨ˖ˍ˖˒ː˕˓ˋ˕˓ˋǡ˒˓ˋ˒ˇ˖˒ˇ˓˖˚˖˓˔˒˓˔˕˓˰˰
ˍˎˋˏ˕ˆː˛˖ˏ˔ˎˇ˖ːˋ˙˓Ǥ
ʖ˛˕ˋ˱ː˒˓ˋ˓ˇːˇ˄˓
Ƿʧˎˋː˚ˍˋˎ˖ˆǳ˄˖˘˅˕˒˅˓˛ˋː˖ˇˍͳͻ˘ˍ˕˓ˋːˎˊˋ˔˖˔ˎ˖ʧˎˋː˙
ːͳͲˍˏˇʠˏˇ˓˅Ǥʞ˓ˇ˔˕˅˯ˇːˇ˒˔ˎˇ˰ˋ˘˔˕˕ˍːˍˇ˓˔˒˓˔˕˓˰ːˋ˘
ˎ˖ˉːˋˍ˅Ǧ˔ː˅ˋ˘ ˛˖ˏ ȋ Ȁ  Ȍ ˔˕˓˔˕ˋ ˍ ͵ͲͲ ˆˇˋːǤ
˅˛˖ˏ˔ˍ˗˓ˏ˙ˋˋˏˋ˔˅˖˒˔˄ː˖˅˓ˇː˔˕ǡ˓˔˕˄ˎ˒˔˅ˋˏˇˋˏːˊˋˏǡ
˔˕˓˔˕ˋǡ ˋˊˆˎˇ˖ ˋ ˔˕˰˖ǡ ˒˓ˇ˔˕˅˯˖ ˒˓ˋ˓ˇː ˓˕ˍ˔˕ˋ ˋ ˒˓ˋ˓ˇː ˔˒ˏːˋˍ
˄˕ːˋ˚ˍˆˍ˓ˍ˕˓Ǥʞˇˊ˛˕ˋ˕ˏˇ˓ˉ˅ǡ ˍ˕ˆ˓ˋǤ
ʞ˓ˇ ː˅ˇːˆ ˕˓˄ ˔˒ˏː˖˕ˋ ˋ ʙ˓˥˓˥˅ ˇ˖ˇǡ ˔˒ˏːˋˍ ˒˓ˋ˓ˇ ˍˋ ˔
ːˎˊˋ˖˙ː˕˓˖ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅Ǥ

ʙʢʚʢʟʜʗʟʠʢʟʠʗ

ʙ˖ˎ˕˖˓ǡ ˖ ˛ˋ˓ˏ ˔ˏˋ˔ˎ˖ǡ ˄˖˘˅˕ ˔˒˙ˋ˗ˋ˚ː ˄ˎˉ ˇːˆ ː˓ˇ ˍ
˄ˇˋ˰˅˖ˋ˔˕˓ˋ˖ǡː˚ˋː˔˕ː˅˰ǡ˄ˎ˚˰ǡː˚ˋːˋ˔˘˓ːǡ˄ˋ˚ǡ˔˅ˍˇː˅ːˋ
ˉˋ˅˕ǡ˅ˋ˛˅ˍ˅ːː˔ˎ˥Ǥʢ˖ˉˏ˔ˏˋ˔ˎ˖ǡˍ˖ˎ˕˖˓˄˖˘˅˕˖ˏ˕ːˋ˚ˍ˔˕˅˓ˎ˛˕˅Ȃ
˔ˎˋˍ˓˔˕˅ǡ˓˘ˋ˕ˍ˕˖˓˖ǡ˅˓˔˕˅ǡˏ˖ˊˋ˚ˍˋˎˋ˕˓˓ː˔˕˅˓ˎ˛˕˅ǡˍˋ˔˅˓ˏː
˄ˎˋˍ ˖ˏ˕ː˔˕ˋ Ȃ ˒ˊ˓ˋ˛˕ǡ ˗ˋˎˏǡ ˇˋˊːǡ ˒˓˗˓ˏː˔Ǥ ʙ˖ˎ˕˖˓ː ˏːˋ˗˔˕˙ˋ
˒˓ˇ˔˕˅˯˖ ˔˒˙ˋ˗ˋ˚ː ˄ˎˋˍ ˔˕˅˓ˎ˛˕˅ ˊ˕ ˛˕ ˔ ˇ˛˅ ˇ ː ˊ ˔ː˅˖
ˍ˓ˋ˔˕ ˕˓ˇˋ˙ˋːˎː ˎˏː˕ ȋˋˆ˓ǡ ː˛˰ǡ ˏ˖ˊˋˍȌǡ ˒˓ˇ˔˕˅˯ː ˖ ˍː˕ˍ˔˕˖
ˇː˛˰ˋ˙ǡ˒˔˕ˋˏːˋ˗˔˕˙ˋˍ˒˓ˇ˔˕˅˯˖˔˅˓ˏːˍ˖ˎ˕˖˓ːǦ˖ˏ˕ːˋ˚ˍ
˔˕˅˓ˎ˛˕˅Ǥ ʙ˖ˎ˕˖˓ːˋ ˙ː˕˓ˋ ˒˓ˇ˔˕˅˯˖ ˎˍˎːǡ ˓ˆˋːˎːǡ ː˙ˋːˎː ˋˎˋ
˔˒˙ˋˎˋˊ˅ː˔˓ˇˋ˛˕ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘ˊ˄ˋ˅˰˖ː˖˕˓ˇ˓˥ːˊˇːˋ˙Ǥ
ʟ˔˖˓˔ː ˔ː˅ ˊ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ ˕˖˓ˋˊˏ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ǡ ˖ ˔ˍˎˇ˖ ˔ ˒˓˕˘ˇː
22

Страна 314 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. септембар 2016. године

ˇ˗ˋːˋ˔ːˋˏ˒ˏˏˍ˖ˎ˕˖˓ǡˏˉ˓˛˚ˎːˋ˕ˋː˔ˎˇ˱˒ˇˆ˓˖˒ǣ
˓˘ˎ˛ˍˋ ˎˍˎˋ˕˕ˋ ˒˓ˋ˒ˇ˖ ˒˓ˋˇ˖ ˇ ˒˓ˋ˔˕˓ˋ ˇ ˔˓ˇ˰ˆ ˅ˍǤ
ʙˍ˔˒ˇ˓˖˚ʠˏˇ˓˅ːˎˊˋː˒˅˯ːˏˆ˔˕˓˕˛ˍˏ˒ˎˉ˖ǡː˕˓ˋ˕˓ˋˋ
ˆ˓ˇ ˔ ːˎˊˋ ˅ˎˋˍˋ ˄˓ ˓˘ˎ˛ˍˋ˘ ːˎˊˋ˛˕Ǥ ʜ˔˕˓ˋˋ ˒ˎˎˋ˕˔ˍˋ ːˎˊˋ
˕ˍ˓ˋ˅ːˋ˔˖˖ˇ˅˔˕˓˙ˋˆˎːˇ˕ˋ˓˖ˋˊ˒˓ˋˇˋˊˏ˥˖͵Ͳˋʹ˘ˋ˯ˇˆˇˋː
˒˓ ːǤ Ǥ ʗˊ ːˎˋ˕˔ˍˆ ˋ ˄˓ːˊːˆ ˇ˄ ˕ˍ˓ˋ˅ːˋ ˔˖ ˔ˎ˖˚ːˋ ːˎˊˋ ˖ ʑ˖˚ˍ˖ ˋ
ʢˇ˅ˋ˙ˏǡˇˍ˔˖ˆ˓˄ː˘˖ˏˍˋˊ˒˓ˋˇ˔˕˓ˋˆˆ˅ˊˇːˆˇ˄˒˓ː˥ː˖ʑ˓ː˅˖
ˋʟˇˋː˙˖Ǥ
ʗˊ ˓ˋˏ˔ˍˆ ˒˓ˋˇ ˅ː ˆ˓ːˋ˙ ˎˋˏ˔ ˇ˖ˉ ʓ˖ː˅ ˇ˕ˋ˓ ːˋˊ ˖˕˅˓˥˰ ˋ
ˇ˓˖ˆˋ˘˅ːˋ˘˄ˍ˕Ǥʜ˒˓˔˕˓˖ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅˒˓ː˥ːˋ˔˖˔˕˙ˋː˔˖˓˖˔Ǧ
˔ˆ˓˥ːˆˍ˓ˏʗ˅ˍː˅˓ˍˇ˖˛˱˓˛˚ˍˆ˒˕ˍ˖ʓ˖ː˅ǡˋ˔˕˙ˋ˓ˋˏ˔ˍˆ
ː˔˯ʑˋː˙ȋ ˇ˅ˍː˅˓Ȍː˒˕ˊ˖ʽˋ˓ˋˎ˅˚ˍˆ˒˕ˍ˖ˉːˇˆ˓ˇǤʢ
˓ː˅ˋˊː˕ˋ˔ˍˏ˒˓ˋˇ˖˔ˆ˓˥ː˖˕˅˓˥˰˄ˎˋˊ˖˖˛˱˓˅˖ʓ˖ː˅ˍˇ˔ˎ
ʙ˖ˎˋ˚ǡˍ˖ˊˇ˓˥ːˇˆ˓ˇ˰˕˓ˎˋ˕ˍˏ˔˓ˇ˰ˆ˅ˍǡˍ˓ˋ˔˕ˋˎˋ˔˖ˆˋ
˖˓˙ˋǤ
ʠˏˇ˓˅˔ˍ ˕˅˓˥˅
˒˓ˇ˔˕˅˯ ˓˒˓ˊː˕˕ˋ˅ː˖
ˆ˓˥˅ˋː˖ ˋˊ ˔˓ˇ˰ˆ ˅ˍǤ
ʠˆ˓˥ːː˖˛˱˖˓ˍ ˊ˅
˖ʓ˖ː˅˒ːˎˆ˖ˇ˔˒˕ʱ˖˓˥
ʐ˓ːˍ˅ˋ˱ǡˍˏ˕˓ˋˎ˔
ˍ˓ˋ˔˕ˋ ˍˏː ˔ ː˕ˋ˚ˍˋ˘
ˎˍˎˋ˕˕
ʑˋˏˋː˙ˋ˖ˏǡ
˓ˆ˖ˏˋʙ˖ˎˋ˚ǡˍˋ˔˓˒˔ˍˋ˘
˔˓ˇ˰˅ˍ˅ːˋ˘
ˆ˓˄˯Ǥ
ʒ˓˥ː  ˖ ˒˓ˋˇ˖ ˇ ͳͶʹͺǤ
ˇͳͶ͵ͻǤˆˇˋːǤʢ˕ˍ˖˒˓˅ˇ˅
ˆˇˋː ˔ˆ˓˥ː  ˎˋ ˆ˓ˇǡ
˕˓˖ˆː˔ː˅ǡ˔˛˔˕ˍ˖ˎǡ
˖ ˚ˋ  ˖ː˖˕˓˛˰˔˕ˋ ˄ˋˎ
˔ˎ ˊ ˒˓ˋˏ Ϋ  
ǡ ˒˓˔˕˓ˋ ːˏ˰ː
˅ˎˇ˓˔ˍ ˒˓ˇˋ˙ˋǡ ˍ ˋ
ˊˎ˕˓˔ˍˋ ˋ ˒˓˒ˋ˔ˋ˅˚ˍˋ
˙ː˕˓ ˋ ˍ˅ːˋ˙ ː˅˙Ǥ
ʞ ˊ˅˓˛˕ˍ˖ ˎˆ ˆ˓ˇǡ
˒ˇˋˆː˖˕ˋʑˎˋˍˋˆ˓ˇǡ˕ˍ˥˖˄ˎˋˍ˖˕˓˖ˆˎǡ˔ͳͻˍ˖ˎǡ˒˅˓˛ˋːͳͳ˘ǡ˚ˋˏ
 ʠˏˇ˓˅˔ˍ ˕˅˓˥˅ ˔˅˓˔˕ː ˖ ˓ˇ ː˅˱ˋ˘ ˅˓˒˔ˍˋ˘ ˓˅ːˋ˚˓˔ˍˋ˘ ˕˅˓˥˅Ǥ ʠ
ˍ˒ːː ˔˕˓ː  ˋ˔ˍ˒ː ˓˅ ˍˋ  ˔˒ ʓ˖ː˅ ˋ ˊ˅˖ǡ ˚ˋˏ  ˕˅˓˥˅ ˔ ˔˅ˋ˘
˔˕˓ː˄ˋˎˍ˓˖ˉː˅ˇˏ˕˒˓ˇ˔˕˅˯ˎ˅ˇːˋ˕ˋ˒˖˕˅˓˥˰Ǥʢʑˎˋˍˏˆ˓ˇ˖
˔ːˎˊˋˎʓ˅˓˔ˍˋʐˎˆ˅˛˕˰˔ˍ˙˓ˍ˅ǡ˒˓ˇ˔˕˅˯ˋˊː˕˔ˍˋˋ˕˓ˆ˅˚ˍˋ
˙ː˕˓Ǥ ʠˏˇ˓˅˔ˍ˖ ˕˅˓˥˅˖ ˔˅˖ ˖˓˙ˋ ͳͶͷͻǤ ˆˇˋːǡ ːˍː ˚ˆ  ˇˊˋˇː
˔˒˯˛˰ˋ˄ˇˏˋː˖ˆˎ˅ˋˏͶˍ˖ˎ˔˕˒˅˔ˍˋˏ˕˅˓ˋˏǤʐˇˏˋˍ˖ˎː˖ˎˊ˖˖
ˆ˓ˇ˔˖˒˓˖˛ːˋˋˊˆ˓ˇ˰ˏ˒˓˖ˆͳͺͺͲǤˆˇˋːǤʢʞ˓˅ˏ˔˅˕˔ˍˏ˓˕˖˙ˎ˅˓˥˅
˕˛ˍ˛˕˱ːǡˍˋͳͻͶͳǤˆˇˋː˖ˍ˔˒ˎˊˋˋˏ˖ːˋ˙ˋǤ
ʥ˓ˍ˅ˋˏː˔˕ˋ˓ˋ
¾ʤ˓ˏ ʢ˔˒˰ ʞ˓˔˅˕ ʐˆ˓ˇˋ˙ ˒ˇˋˆː˖˕  ˖  ˅ˍ˖ ˋ ˒˓ˋ˒ˇ ˏ˓˅˔ˍ
˔˕ˋˎ˔ˍˆ˓˖˒ˋǤ˔ˎˋˍːˇ˅˅ˍːˍːˋˊˆ˓ˇ˰ǡˋˍː˔˖ˋˊ˒˓˅˒ˎ˅ˋː 
˅ˍǡˊː˚ːˊˋˊ˖˚˅˰ˎˋˍ˅ːˍ˖ˎ˕˖˓˖˔˕ːˋ˚ˍˆ˒˓ˋˇ˓˔˖ː˔˕ˎ˖˄˓ˊ
ːˍː ʙ˓˥˓˥˅ˆ ˔ˎ˄˥˰ ˆ˓ˇǤ ʑ˓ˏːˏ  ˍ ˙˓ˍ˅ǡ ː ʙ˓˥˓˥˅ˏ
˄˓ˇ˖ǡ˗˓ˏˋ˓ːˇː˛˰ʠ˕˓ˆ˓˄˯ǡˍ˚˖˅˖˔˒ˏː˖ː˄˓ːˊˇ˖ˉ˄ˋː˓
ˋˊ˔ˎ˖ˉːˆ˓˥ːʠˏˇ˓˅Ǥ
¾ʤ˓ˏʠ˅˕ˆʒ˓ˆˋˇːˇː˅˱ˋ˘˘˓ˏ˅ ˅ˍ˖ʠ˓˄ˋˋˆ˓˥ː˒
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

˖ˆˎˇ˖ː˙˓ˍ˅˖ʠ˅˕˓ˋ˙ˏː˔˕ˋ˓ː˔ˋǤʗˊˆ˓˥ː˒˒ˎː˅ˋˏ ː
ʜ˅ˎǡˍ˓ˍ˕˓ˋ˛ˆ˒˕ˍ˖˒ˎˋ˅ˋ˔ˍˋ˄˓ˍːˋˊ˅ːˋˍːˊ˒ˇː˔˕˓ːˋǤ
ʢ ˰ˏ˖ ˔ ˔ˉˋˏ˖ ˅ˋˊː˕ˋ˔ˍˋ ˋ ˊ˒ˇ˰˚ˍˋ ˎˏː˕ˋǡ  ˒ˎ˔˕ˋ˚ː ˇˍ˓˙ˋ
 ˔˒ ˔˓˒˔ˍ ˔˓ˇ˰˅ˍ˅ː ˕˓ˇˋ˙ˋǡ ˄˓ˍ ˋ ˋ˔ˎˏ˔ˍˆ ˖˕ˋ˙Ǥ ʕˋ˅˒ˋ˔ ˋ
ˋˍː˒ˋ˔  ˖ ˒˓ˋˇ˖ ͳͻ͵ͷǦͳͻ͵Ǥ ˆˇˋː ˖˓ˇˋ ˓˖˔ˍˋ ˍˇˏ˔ˍˋ ˔ˎˋˍ˓ ːˇ˓
ʐˋ˙ːˍ˖ː˔˱ˋˍˇˏ˔ˍˋ˔˕ˋˎˋ˓˖˔ˍ˖˕˓ˇˋ˙ˋ˖Ǥ

 ˓˘ˋ˕ˍ˕ː˔ˍ˙ˎˋːˋˆ˓˥˅ˋː˖ʒ˓ˇ˖ʠˏˇ˓˅˖
¾˓ˆʟ˒˖˄ˎˋˍ˒˓ˇ˔˕˅˯ˊˆ˓ʠˏˇ˓˅Ǥ˓˖ˆːˏ˖˓˄ːˏ˗˓ˏˏˊˇː˔
˅˓˥˅ˏ˗˓ˏ˖ˎˋ˛˰ˆ˅˖˒˓˒ˊː˕˯ˋ˅˔˕Ǥʜ˔˕˖˒˓˅˒ˎ˅ˋːˋ ˅ˍǡ
ːˍˏʓ˓˖ˆˆ˔˓˒˔ˍˆ˖˔˕ːˍǡːˏ˔˕˖ʑˎˋˍ˒ˋ˙ǡː˔˒˖˔˓˒˔ˍˆˋ˕˖˓˔ˍˆˇˎ
ˆ˓ˇǤ˓ˆˏˇˏˋːˋ˓˘˓ˏʠ˅Ǥʒ˓ˆˋǡ˚ˋˏˋˊˆ˓ˇ˰ˏˇ˗ˋːˋ˔ː˔ː˅ˇ˯ˆ
˓ˊ˅ǡ  ˋˊˆ˓ˇ˰ˏ ː˅ˋ˘ ˊˆ˓ˇ ʜ˚ˎ˔˕˅ ˋ ʒ˓ˇ˔ˍˆ ˇˏ ˔˕˅˓ ˔ ˏ˄ˋː˕
˅˓˒˔ˍˆˆ˓ˇ˔ˍˆ˙ː˕˓Ǥʢ˕ˍ˖ʓ˓˖ˆˆ˔˅˕˔ˍˆ˓ˇ˄ˍ˕ˋ˔˖˛˕˱ːˋǡˇ˄ˋ
ːˍː˓˕˄ˋˎˋ˔ːˋ˓ːˋǤ
¾ʖˆ˓ˇˍ˓˖ˉːˆʜ˚ˎ˔˕˅ǡˇː˔ˍ˓˖ˉːˆ˔˖ˇǡˇːˇːˎ˒˛ˋ˘˔˕˅˓˰
˔˓˒˔ˍˆ ˓˘ˋ˕ˍ˕ ˎˍ˔ːˇ˓ ʐ˖ˆ˓˔ˍˆǤ ʢ ˒˓˔˕˓ˋˏ ˔˖ ˄ˋˎ ˔ˏ˛˕ː
˒ˎˋ˕ˋ˚ˍ˖˒˓˅ǡˆ˓˥˅ˋː˔ˍˋ˙˓ˋː˔ˍːˇˎ˛˕˅ǡ˔˓˔ˍˋ˔˖ˇˋˇ˓˖ˆǡˊˆ˓ˇ
ˏ˥˖˒˓˅ˋˏ˅ːˋˏˊˇ˰ˋˏˍˇ˄ˋˎː˅˖˔˕ː˅˯ːˋˆ˓˄ǡˍˋ˖˒˓ˋˇ˖
˒˔ˎʓ˓˖ˆˆ˔˅˕˔ˍˆ˓˕˄ˋ˔ˍˎ˰ːǤ
¾ʖˆ˓ˇ ʒ˓ˇ˔ˍˆ ˇˏǡ ˖ ˍˏ ˔ ˇː˔ ːˎˊˋ ˔ˇˋ˛˕ ʞˇ˖ː˅˔ˍˆ ˖˒˓˅ːˆ
ˍ˓˖ˆǡ˒ˇˋˆː˖˕ˋˊˏ˥˖ˇ˅˓˕Ǥʖˆ˓ˇ˖ˆː˓˛˰˔˔ː˅ˏ˖˄ˎˋˍ˖
˱ˋ˓ˋˎˋ˚ːˆ˔ˎ˅ʒǡ˔˒˙ˋ˗ˋ˚ː˒˚˕ˋ˓ˋ˔ˍ˖ˎ˒˕˖˓ˍ˔ːˎˊː˖ˆːˏ
ˇˎ˖ˋˊːˇˍ˓˅ːˆ˅ː˙ǡˍ˒˓ˇ˔˕˅˯˖˒˓˅ˇ˖ǡ˓ˇǡː˖ˍ˖ˋˍ˖ˎ˕˖˓˖Ǥ
¾ʖˆ˓ˇːˍˇ˛˰ˆ˘˕ˎǷʜˋːˋ˱ǲ˔ˆ˓˥ːˋˊˏ˥˖ˇ˅˔˅˕˔ˍ˓˕ǡ˒˓ˇ˔˕˅˯
ˎ˒ ˒˓ˋˏ˓ ˆ˓ˇ˔ˍ ˓˘ˋ˕ˍ˕˖˓ǡ  ˔ ˒ˎˉˏ ː ˆˎ˅ːˏ ˆ˓ˇ˔ˍˏ ˕˓ˆ˖ ˋˏ
ˋˊ˖ˊ˕ːˏ˄ˋ˕ˎːˋˊː˚Ǥ
¾ʖˆ˓ˇ ʞ˓˅ ˔ˏˇ˓˅˔ˍ ʙ˓ˇˋ˕ː ˄ːˍǡ ˒ˇˋˆː˖˕ ˒˚˕ˍˏ  ˅ˍ 
˓˒˓ˊː˕˕ˋ˅ːˋǡˏ˔ˋ˅ːˋ˄ˍ˕ˍˋ˔˒ˇ˖˓˕ˍˋ˅˓ˇː˔˕˅˓˰˒˔ˎ˅ːˋ˘
˄ˍ˕˕ˆ˕ˋ˒˖ːˇ˛˰ʠ˓˄ˋˋǤʞ˓˅˔ˏˇ˓˅˔ˍˍ˓ˇˋ˕ː˄ːˍ˔ː˅ː
ͳͺͳǤ ˆˇˋː ˍ ˇː ˇ ˒˓˅ˋ˘ ˄ːˍ ˖ ʠ˓˄ˋˋ ˊ˕ ˛˕ ˔ ˖ ʠˏˇ˓˅˖ǡ ˍ
˒ˆ˓ːˋ˚ː˅˓˛ˋǡ˄˅˯ˎˊː˚ː˕˓ˆ˅ˋːˋˊˏ˥˖ʠ˓˄ˋˋ˖˔˕˓˖ˆ˓˔ˍǤ
¾ʖˆ˓ˇʠˏˇ˓˅˔ˍˆˋˏːˊˋ˒ˇˋˆː˖˕˒˚˕ˍˏ˅ˍǡˋˍʒˋˏːˊˋ
˔ː˅ːͳͺͳǤˆˇˋːǤʓː˛˰ˋˋˊˆˎˇ˖˄ˎˋˍ˖˱ˋ˓ˋ˚ːˆ˔ˎ˅ʞˇ˄ˋˎˋˊˏ˥˖
ˇ˅˔˅˕˔ˍ˓˕Ǥʜˎˊˋ˔˖˙ː˕˓˖ˆ˓ˇˋ˒˓ˇ˔˕˅˯ˇːˇːˎ˒˛ˋ˘ˊˇ˰ˋˊ
˒ˏː˖˕ˆ˒˓ˋˇ˖ˇ˖˘˖ˍˇˏˋˊˏ˔ˎˏː˕ˋˏː˓ː˔ː˔ˋˍˎ˔ˋ˙ˋˊˏǤ

ʥː˕˓ ˊ ˍ˖ˎ˕˖˓˖˖ ʠˏˇ˓˅˖ ˒˓ˇ˔˕˅˯ ˊː˚ː ˄ˍ˕Ǥ ˥˖˕ˋˏǡ ˋ ˅
˄ˍ˕  ˖ ˇ˔˕ ˎ˛ˏ ˔˕˰˖ ˓ ˔˖ ː˒˘ˇː ˖ˎˆ˰ ˖ ˰ˆ˅˖ ˓ˍː˔˕˓˖ˍ˙ˋ˖Ǥ ʗ
˒˓ˇ˕ˆ˖˰ˏ˖˔ˇ˓ˉ˅˖˄˓ː˒˓ˋ˓ˇ˄ǡˍː˙˓˕ˋǡˏ˖ˊˋ˚ˍ˅˚˓ˋˋ˒˓ˏ˙ˋ
ˍ˰ˋˆǤʗˇ˯ˆː˓ˋ˛ˍ˖ˎ˕˖˓ːˇ˛˅˰˖ʠˏˇ˓˅˖ˋː˔˕ˋˇ˒ː˖ˇˋ˓ˊː˅˓˔ː
ˍ˖ˎ˕˖˓ː ˇ˛˅˰Ǥ ˇːˇ ːˊː˚ːˋˋ˘ ˏːˋ˗˔˕˙ˋ ˍ ˔ ˅ˇ ˇˋˆ˓˅ ˔˖
ʜ˖˛ˋ˱˅ˋˇːˋǤ
˖ˊ ˖ ʠˏˇ˓˅˖ ˔ː˅ː  ͳͻͷͲǤ ˆˇˋː ː ˔ː˅˖ ˇˎ˖ˍ ʒ˓ˇ˔ˍˆ ː˓ˇːˆ
ˇ˄˓ʠˏˇ˓˅ǡ˔ː˅ˊ˗˓ˏˋ˓˰ˏ˖ˊ˔ˍˆ˗ːˇ˄ˋˎ˔˖ʒˋˏːˊˋ˔ˍˊ˄ˋ˓ˍ
˔˕˓ˋːˋˍː˗ˋ˔ˍ˅ːʞ˓ˋ˅˕ːˊ˄ˋ˓ˍˋˎː ˅ː˅ˋ˱ʠ˕ˋˏˋ˓˅ˋ˱Ǥʑ˓ˏːˏ
˔ ˏ˖ˊ˔ˍˋ ˗ːˇ ˄ˆ˕ˋ  ˇˎ˕ː˔˕ ˖ˊ ˔˅˓ˏ˰ˋ˅ˎ ˋ ˒˓˛ˋ˓ˋ˅ˎǤ  
˖˔ˎ˅ˋˎ ˇ ˖ˊ ˇ˄ˋ ː˅˖ ˋ ˔˅˓ˏːˋ˖ ˊˆ˓ˇ˖ǡ ˍˇ  ˗˓ˏˋ˓ː ˋ ˔ː˅ː
ˏ˖ˊ˔ˍ ˒˔˕˅ˍ ˔ˏ˛˕ː ˖ ˕˓ˋ ˔ˎ ˋ ˎ˒ˋˇ˓ˋ˖ˏ˖Ǥ ʗˊˎˉːˋ ˍ˔˒ː˕ˋ ˒˓˕
˕ˏ˕˔ˍǦ˘˓ːˎˋ˛ˍˋːˋˊ˕ˍˇ˔ˋ˔˕˓ˋʠˏˇ˓˅ˏˉ˒˓˕ˋ˕ˋˇ˒˓ˋ˔˕˓ˋǡ
˒˓ˍː˕ˋˍˋ˔˓ˇ˰ˆ˅ˍǡˇ˔˓ˇˋː˅ˍǤʣ˓ˏˋ˓˰ˏʠˍ˕˓ˆ˓ˇ˔ˍˆˎ˓ˋ
˔˅˓ˏː˖ˏ˕ː˔˕ˋʹͲͲͷǤˆˇˋːǡˋˊˎˉ˄ːˇˎ˕ː˔˕˔ˊː˚ː˒˓˛ˋ˓˖ˋ˒˔˕
ˇˋːˏˋ˚ːˋǤ
ʠ˒ˏːˋ˙ˋ ˖ ʠˏˇ˓˅˖ ˔˖ ˄˓ːˋ ˋ ˔˅ˍˋ  ˅ˉː ˋ ˋː˕˓˔ː˕ː ˊ ˕˖˓ˋ˔˕ ˖
24
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22. септембар 2016. године

ˊ˅ˋ˔ː˔˕ˋˇ˰ˋ˘˅ˋ˘ˋː˕˓˔˅˰Ǥ˥˖˕ˋˏǡːˍˇ˰ˋ˘˕˓˄ˋ˔˕˱ˋ˕˱ːˋˋ
˄ˋ˕ˋ˔˒ˏː˖˕ˋː˅ˏˏ˔˕˖Ǥʞ˓˔˅ˆ˕˔˖ǣ
¾ʠ˒ˏːˋˍ˄˓˙ˋˏʞ˓˅ˆ˔˅˕˔ˍˆ˓˕ͳͻͳͶǦͳͻͳͻǤˆˇˋːːˎˊˋ˔ːˆˎ˅ːˏ
ˆ˓ˇ˔ˍˏ˕˓ˆ˖˖ː˒˔˓ˇː˄ˎˋˊˋːˋ˘˓ˏʠ˅Ǥʒ˓ˆˋǤʞˇˋˆː˖˕˖˚˔˕˒ˎˋˏ
˄˓˙ˋˏ˖ʞ˓˅ˏ˔˅˕˔ˍˏ˓˕˖Ǥ
¾ʠ˒ˏːˋˍ ͷǤ ˖ː˔ˍ ˕˓ˆˇˋˋ ːˎˊˋ ˔ ː ˒˕ˊ˖ ˋˊˏ˥˖ ˖ˊ ʠˏˇ˓˅ ˋ
ʠˏˇ˓˅˔ˍ˕˅˓˥˅Ǥʞ˔˅˱ː˕˓ˆˇˋˋˍ˔ˇ˔ˋˎͲͷǤͲǤͳͻͶͳǤˆˇˋːˍˇ
˖ˍ˔˒ˎˊˋˋ˔ˍˎˇˋ˛˕ˍ˔˒ˎˊˋ˅˖˅˓˥˅ˋǡ˖ˇːˏ˕˓ː˖ǡˉˋ˅˕ˋˊˆ˖˄ˋˎ
ʹͷͲͲ˯˖ˇˋˇ˅˔˕˓˖ˍ˅ˋ˛˓˰ːǤ
¾ʠ˒ˏː˒˓ˍ˓ˋ˘˓ːˎˊˋ˔˖˄ˎˋˊˋːˋˊˆ˓ˇʒ˓ˇ˔ˍ˖˒˓˅ǡ˒˔˅˱ː
ː˓ˇːˋˏ˘˓ˋˏ˔ˏˇ˓˅˔ˍˆˍ˓˒ˆˋː˖ˎˋˏ˖ʓ˓˖ˆˏ˔˅˕˔ˍˏ˓˕˖Ǥ
ʑˋˎ ˋ ˎ˕˰ˋˍ˅˙ˋ Ȃ ʙ˓ˏ   ˋ ˒˚˕ˍˏ  ˅ˍǡ ˔˕˅˓˰ˏ ˋ ˄ˆ˱˰ˏ
ˆ˓˥ː˔ˍˍˎ˔ǡˏːˆˋ˅ˋːˆ˓ˇˋ˔˖ˇ˄ˋˎˋˎ˕˰ˋˍ˅˙ːˏ˰ː˒˓ˇˋ˚ːˏˇˏ˓˖ǡ
˔ ˍ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋ˚ːˋˏ ˎ˒ ˖˓˥ːˋˏ ˒˓ˍ˅ˋˏǡ ˅ˋːˆ˓ˇˋˏ ˋ ˅˱˰˙ˋˏ ˍˋ ˋ˘
ˍ˓˖ˉ˖˖Ǥ˅ˍ˅˓˘ˋ˕ˍ˕˖˓˔˒˅ˊ˖˔ː˕ˋ˚ˍˋˏ ǡˊˇː˔˒˛˕˅˰ˏ
ˍ˖ˎ˕˅ˋː˅ˎˊˋ˅ˋːǤ
ʜˊː˚ːˋ ˏ˥˖ ˔˅ˋˏ  ʑˋˎ Ƿʖˎ˕ːˋ ˄˓ˆǲǡ ˇː˔ː ˎ˕˰ˋˍ˅˙ ˇˋː˔˕ˋ
˄˓ː˅ˋ˱ǡˍ˔ːˎˊˋːͶˍˋˎˏ˕˓ˇˆ˓ˇ˖ː˔˯˖ʞˎ˅ˋː˙Ǥʑˋˎː˔˕ˎ
ˇ˒˕˙ˋˏˎ˕˰ˋˍ˅˙ˍːˊˋ˘ˋˎǡ˒ˉ˯ˋˍ˓˯ˋ˙ʜ˕ˎˋǤʟˍː˔˕˓˖ˍ˙ˋ˖
 ˅ˇˋ ˇ˅˓˔ˍˋ ˓˘ˋ˕ˍ˕ ˅ː ʗˎˋ˱Ǥ ʢ ˰ˏ˖ ˔˖ ˄˓˅ˋˎˋ ˔˅ˋ ˚ˎː˅ˋ ˒˓ˇˋ˙
˄˓ː˅ˋ˱ǡˇˍːˊˋ˘ˋˎˇˍ˓˯ˎˍ˔ːˇ˓ǡˇ˅˓˔ˍˋˉˋ˅˕˖˔˕ː˅˯ːˊ
˅˓ˏ ˍ˓˯ ˋˎː ˋ ˍ˓˯ˋ˙ ʜ˕ˎˋ ˍˋ ˔˖ ˕˖ ˒˓ˋ˓˥ˋ˅ˎˋ ˊ˄˅ ˋ ˍ˖˒˯ˎˋ
˒ˊː˕˖ˏ˕ːˋˍˋˍ˰ˋˉ˅ːˋˍǤˎ˓ˋˆˋːˎːˋ˘˒˓ˇˏ˕ˋˊ˒˓ˋˇ˄˓ː˅ˋ˱
˔˚˖˅ːǡ ˎˋ ˒ ːˏ ˛˕  ˔˕ˎ ˊˍ˯˖˚˖ ˔ ˇ ːˋ ːˋ˔˖ ˄ˋˎˋ ˓˔ˍ˛ːˋ ˅˱
˒˓ˍ˕ˋ˚ː˒˓ˋˏːǤˍʑˋˎ˔ːˎˊˋ˖˓˥ːˇ˅˓˔ˍˋ˒˓ˍ˔˒˓ˎ˒ˋˏ˒ˆˎˇˏː
ʓ˖ː˅ˋʞːː˔ˍ˖ːˋˊˋ˖Ǥʑˏˊː˚ːː˅ˋː˔˕˕˅˓˰ʑˋˎ˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˔˅˓˘ǡ
ˇː˔ː ˏˆ˖˱ː˔˕ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˓ˊˆˎˇ˰ ˍ ˓ˆːˋˊ˖˖ ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˓ˆːˋˊ˙ˋ
ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅Ǥ
ʓ ˇː˔ ˔˖ ˔˚˖˅ː ˋ ˏˆ˖ ˔ ˅ˋˇ˕ˋ ːˍ ˇ ˅ˋˎ ː ʓ˖ː˅˖ǡ ˖ ˏ˰ ˋˎˋ ˅ˋ˛
ˋˊˏ˰ːˏ˄ˎˋˍ˖ǡˍˇ˕ˋ˓˖˔ˍ˓ ˋˎˋ˒˚˕ˍ˅ˍǤʞ˓ˇˎ˕˰ˋˍ˅˙
˄˓ː˅ˋ˱ǡ ˊː˚ː ˔˖ ˅ˋˎ Ƿ˓ˋǲ ˋ Ƿˋ˕ˋː˙ǲ ː ʞˎ˅ˋː˙˖ǡ ˅ˋˎ ˒˖ˍ˅ːˋˍ
ˎˍ˔ːˇ˓ʠˋˏː˅ˋ˱ǡʙ˔˕ʙ˖ˏː˖ˇˋˋˋˎˋ˅ ˅ː˅ˋ˱ː ˖ˆ˅˖Ǥʜ˔˖˒˓˕
ˎ˕˰ˋˍ˅˙ǡ˓˔˒˓˔˕˓˰ːˋ˘ːˆ˕˅˔˅ˋˏ˄˓ˉ˖˯˙ˋˏˍˆ˓ˇǡˆ˓˥ː˔˖ˋ˅ˋˎ
ˊ˔˕ː˅˰˖ˋˊˎ˅ːˋˏˇˎ˅ˋˏˆ˓ˇǡˍ˛˕˔˖˅ˋˎ ˗˓ˏ˅ˋ˱˖˓˄ˏǡ
˅ˋˎˍ˔ˋˏ˅ˋ˱ːʙ˕ː˔ˍˏ˄˓ˇ˖ˋ˅ˋˎˋ˕ˋː˙˖ʒˇˏˋː˖Ǥ
ʑ˓ˇːˋ ˄ˍ˕ˋ ˆ˓ˇˋ˕˯˔ˍˆ ː˔ˎ˥ Ȃ ˖˕ː˕ˋ˚ː ˆ˓ˇˋ˕˯˔ˍ
˕˓ˇˋ˙ˋˆ˓˥˰ ˒˓ˋ˓ˇːˋˏ ˏ˕˓ˋˎˋˏǡ ˇ ˇ˓˅˕ ˋ ˊˏ˯ǡ ˏ˰ ˇ ˍˏːǡ
˔ˍˎˇː˗˓ˏˋˇː˔˕˅ː˗˖ːˍ˙ˋːˎː˔˕ˋǡˍ˓˕ˍˆ˅ˍǡ˕˔˖ː˔˕˓ˋ˚˖˅ː
ˆ˓˥˅ˋːˇ˒˓ͳͲͲˋˎˋͳͷͲˆˇˋːǤʢʠˏˇ˓˅˖ˋˍˎːˋˏ˔ˎˋˏ˛˖˅ˍ˒˓ˋ˔˖˕ː
˅˱ˋ˄˓˄ˍ˕ǡˎˋːˋˋˊ˓ˊːˋ˘˓ˊˎˆ˔˅˄˓ˉː˔˕˖Ǥ
ʗːˇ˖˔˕˓ˋ˔ˍ ˄˛˕ˋː  ˅ˊː ˊ ˒˚˕ˍ  ˅ˍ ˋ ˗˓ˏˋ˓˰ ˊ˚˕ˍ
ˏˇ˓ːˋːˇ˖˔˕˓ˋǡˏ˥˖ˍˏːˊː˚ːˋˋʠ˓˕ˋˇ˔ː˅ːͳͻͳ͵ǤˆˇˋːǤʞˇˋˆː˖˕
ͳͻʹͳǤˆˇˋːːʹˍˋˎˏ˕˓˖ˊ˅ˇːˇ˕˅˓˥˅ǡ˔ˇ˓ˉˋ˅ˋ˛˙ˎˋːː˒ˍ˓˕ːˋ˘
˄ˍ˕ ˊː˚ː ˔˒ˏːˋ˚ˍ ˅˓ˇː˔˕ˋ ˍˋ ˔˖ ˖ˆˎ˅ːˏ ˋ ˇː˔ ˖ ˗˖ːˍ˙ˋˋǤ ʞ˓ˇ
ʠ˓˕ˋˇ ˕˓˄ ˔˒ˏː˖˕ˋ ˋ ʙˏ˒ˎˍ˔ˇ˓ˉ˅ːˆˏː˒ˎǡ˖˚ˋˏ˔˔˕˅˖ ˔˖˖˒˓˅ːǡ
ˊˆ˓ˇˏː˒ˎˇ˖˅ːǡ˔ˎˋˋ˔ˋˎ˔ǡˍˋʑˋːˆ˓ˇ˓˔ˍ˖ˊˇ˓˖ˆ˖˖˚ˋˏ˔˔˕˅˖
˅ˋːˆ˓ˇ˓˔ˍˋ˒ˇ˓˖ˏ˖˄ˎˋˊˋːˋ˒˓ˋ˔˕ːˋ˛˕ˍˋˇː˔ǡːˉˎ˔˕ǡːˏ˗˖ːˍ˙ˋ˖Ǥ
ʙ˖ˎ˕˖˓ːˏːˋ˗˔˕˙ˋ˒˓ˇ˔˕˅˯˖ˊː˚ːˇ˛˅˰˖ˊˇːˋ˙ˋˍ˓ˊˍ
˔ ˚˖˅ ˋ ːˆ˖ ˕˓ˇˋ˙ˋ ˇ˓˥ːˆ ˒˓˔˕˓Ǥ ʞ˓ˇ ˕ˆǡ ˏːˋ˗˔˕˙ˋ ˒˓ˋ˅ˎ˚
˅ˎˋˍˋ ˄˓ ˒˔˕ˋˎ˙ǡ ˍˍ ˎˍˎːˆ ˔˕ː˅ːˋ˛˕˅ǡ ˕ˍ ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ ˖ ˇ˓˥ːˋ
˒˓˔˕˓Ǥʢˆ˓ˇ˖ʠˏˇ˓˅˖˒˔˕ˋ˅ˎˋˍˋ˄˓˕˓ˇˋ˙ˋːˎːˋ˘ˏːˋ˗˔˕˙ˋˍ˔˖
˒˓ˋˍˊː˖˕˄ˎˏǡ˰ˋ˘˅˖˕ˋ˙ː˄˓˒˔˕ˋˎ˙˅˱˔˒ˏː˖˕˖˒ˆˎ˅˯˖
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˒˓ˏ˕˖˖ˆ˓ˇ˖ʠˏˇ˓˅˖Ǥ
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ʒʓʗʧʼʗʙʚʜʓʟʓʒʱ ʒʟʓʠʓʟʑ
ʞ˓ˋˇ
ˇ˓ˉ˅˰
ː˖˓
˒˓ˋˎ

˖ː
˖ˎ

˅ˆ˖˔˕
ʠ˒˕ˏ˄˓
ˍ˕˄˓

˔˕ˇ˓ˉ˅˰

ʥː˕˓ˊˍ˖ˎ˕˖˓˖ʠˏˇ˓˅
ʥː˕˓ˊˍ˖ˎ˕˖˓˖ʠˏˇ˓˅
ʠˏˇ˓˅
ʠˏˇ˓˅

ʜˊˋ˅ˏːˋ˗˔˕˙ˋ

ʗˊˎˉ˄˔ˎ˅˔ˍˋ˘ˍˎ˚
ʜ˖˛ˋ˱˅ˋˇːˋǡ˒ˊ˓ˋ˛ːˋ˗˔˕ˋ˅ˎ
ʜ˱ˏ˖ˊ
˥˖ː˓ˇːˋˇːʓ˖ː˅
ʐˋːˎˎˋˍ˅ːˋ˘ˋ˒˓ˋˏ˰ːˋ˘˖ˏ˕ːǦ
ʥː˕˓ˊˍ˖ˎ˕˖˓˖ʠˏˇ˓˅
˔˕ˋʠ˓˄ˋ
ʠˏˇ˓˅
ʠˏˇ˓˅˔ˍˍ˖ˎ˕˖˓ːˎ˕
ʞ˕˔˗ˋ˓˰ ˒ˊ˓ˋ˛ːˋ ˋ ˏ˖ˎ˕ˋˏǦ
ʥː˕˓ˊˍ˖ˎ˕˖˓˖ʠˏˇ˓˅
ˇˋˎːˋ˗˔˕ˋ˅ˎ
ʠˏˇ˓˅˔ˍ˕˅˓˥˅
˕˓˖˕˅˓˥˅ˋ
ʠˏˇ˓˅
ʠˏˇ˓˅˔ˍ˔ː
ʥː˕˓ˊˍ˖ˎ˕˖˓˖ʠˏˇ˓˅ ʠˏˇ˓˅˔ˍ˒˔ːˋ˚ˍ˔ː

ʙʚʜʓʟʞʚ ʞʟʗʑʟʓʜǦʢʟʗʠʗʦʙʗʤʜʗʣʠʥʗ 
ʞ˓ˋˇ
ˇ˓ˉ˅˰
˒˓ˋˎ

˖ː
˖ˎ

˅ˆ˖˔˕
ʠ˒˕ˏ˄˓
ˍ˕˄˓

26

˔˕ˇ˓ˉ˅˰

ˎʙ˓˔ː
ʧˎˋː˙
ʠˏˇ˓˅
ˎ˓˛
ʓ˄˓ˋʓ
ʙˎ˓ˋ
ʚˋ˒
ʠˏˇ˓˅ǡʞˎ˅ˋː˙
ʠˍ˄˯
˔ˋ˒ːˋ˙
ʚ˖ˆ˅˚ˋː
ʑ˓˄˅˙
ʑˇ˰
ʟ˯
ʢˇ˅ˋ˙
ʓ˓˖ˆ˅˙
ʠˏˇ˓˅
ˋ˘ˎ˅˙

ʜˊˋ˅ˏːˋ˗˔˕˙ˋ

ʢ˔ˍ˓˛˰ˋˇːˋ
˓ˍˊ˒˓ˆǷʧˎˋː˚ˍˋˎ˖ˆǳ
ʠˏˇ˓˅˔ˍˋˇːˋ˙˅˱
ˆˇˋˇ
ʟˇː˒˯ʓ˄˓ˆʓˎ
ʗˊ˅˓ˉˋ˅˓˚ˋ
ʞ˔˕ˋ˓˔ˍˋˇːˋ
ʙ˔ˋˇ˄ːʞˎ˅ˋː˙˖
ʗ˅ːˇː˔ˍ˔˅˚ː˔˕ˋ
ʐ˔˕ːˋˇ
ʠ˄˓˘˓ˏːˋˍ˛ǡʚ˖ˆ˅˚ˍ˖ˎ˔ˍː˱ˋ
ʑ˓˄˅˚ˍˋˍ˖˒ˋːˇː
ʓːˋ˄˓˔ˍ˅
ʟ˯˔ˍ˒˓ˎ
ʓːˋ˅˱
ʓːˋ˒˯˒˓ˋ˅˓ˇˋˎ˅
ʠˏˇ˓˅˔ˍ˔ː
ʣ˔˕ˏˎˍǡʐˋ˯ːˋ˒˕ˍ
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ʗʖʑʓʗʗʖʞʟʠʟʜʒʞʚʜʗʢʟʐʜʗʠʗʦʙʒʞʚʜ
ʒʟʓʠʓʟʑ
ʞ˓˔˕˓ːˋ ˋ ʢ˓˄˃ːˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˒ˎ˃ː˅ˋ ʠˏˇ˓˅˃ ˔ ˇːˋˏ ˔˅ˋˏ ˇˎˏ ˄˃˅ ˋ
˕˖˓ˋˊˏˏǡ ˍˋ  ˄˖˘˅˃˱ː ˋ ˒˓ˇ˔˕˃˅˯ː ː˃ ˃ˇˈˍ˅˃˕˃ː ː˃˚ˋːǤ ʠ˅ˍˋ ˇ ˇˍ˖ˏː˕
˖˔ˎ˅˯˅˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏ˖˔˒˙ˋ˗ˋ˚ːˋˏˊːˏˍ˔˖ˊ˕˒˓ˇ˅ˋ˥ːǤʠ˅ˍˍˇ
˄ˋ˕ːˋ˚ˋ˰ːˋ˙ˇ˔˖ˍ˅ˋ˓˖˅ˋ˘ˇˍ˖ˏː˕˕˖˓ˋˊˏ˔˘˅˕˅ˏˊ˄ˋ˯ːǡ˒˓ˋ
˚ˏ˖˔˖ˇ˓˥ːˋˇˎ˅ˋːˏ˰ːˋ˓ˊ˅˖˕˖˓ˋˊˏˋ˒˕ː˙ˋˎːˋˏˋː˅˔˕ˋ˙ˋˏ˖
˕˖˓ˋˊˏ˖Ǥ˃ˍ˥ǡ˒˓˃˅˙ˋ˓˃ˊ˅˃˕˖˓ˋˊˏ˃ˍˋ˔˖˰ˋˏ˃˔˒ˏˋ˰˖ˇˆ˅˃˓˃˖˔ˋ˕˖˃˙ˋˋ
ː˃˕˓ː˖Ǥʗˊ˕ˆ˓˃ˊˎˆ˃ǡː˃˅ˏˏ˔˕˖˱˄ˋ˕ˋˇ˃˕˒˓ˆˎˇːˆ˃˛˕˕˃ˏ˖˓˃˥ː
˔˃ˍˏː˕˃˓ˋˏ˃ː˃ˍ˓˃˖Ǥ
˄˃ʞˎ˃ː˃˔˖ˇ˃ˎ˃ˇ˄˃˓˒˓ˆˎˇ˔ˋ˕˖˃˙ˋː˃˕˓ː˖ǡ˒˚˅˛ˋˇ˒ˊˋ˙ˋˆ˓˃ˇ˃
ː˃ ˍ˓ˋˇ˓ˋˏ˃ ȋʓ˖ː˃˅ ˋ ˃˖˕˒˖˕Ȍǡ ˒˔˕˃˰˃ ː˃ˎ˃ˊˋ˛˕˃ ˋˊ ˇ˄˃ ʟˋˏ˯˃ː˃ǡ ˅˓˥˃˅ǡ
ˍ˃ˋˇ˓˖ˆˋ˘ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘ˋ˒˓ˋ˓ˇːˋ˘˅˓ˇː˔˕ˋǤʙ˃ˍ˅ˏ˒ˋ˔˃ː˖˒˓˕˘ˇːˋˏ
˒ˆˎ˃˅˯ˋˏ˃ǡ˔ˇ˱ˏˋ˘˔ˏ˔˒ˏː˖˕ˋǤ
ʞ˓ˇ˅ˋ˥ː  ˒ˇ˔˕ˋ˙˃ ˓˃ˊ˅˃ ˖ˆ˔˕ˋ˕˯ˍǦ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˔ˍ˕˓˃ǡ ˍ˃ˍ ˄ˋ ˔
˔˕˅˓ˋˎ˃ ˒ː˖ˇ˃ ȋ˔ˏ˛˕˃ː˃ ˋ ˇ˓˖ˆ˃Ȍ ˍ˃ ˱ ˇˆ˅˃˓˃˕ˋ ˍː˙˒˕˖ ˄˖ˇ˖˱ˆ ˓˃ˊ˅˃
˒ˇ˓˖˚˃ ˍ˃ ˏˇ˓ːˆ ˒˔ˎ˅ːˆ ˋ ˃ˇˏˋːˋ˔˕˓˃˕ˋ˅ːˆ ˙ː˕˓˃ǡ ˚ˋˋ ˱ ˖˕ˋ˙˃ˋ ˋˏ˃˕ˋ
˓ˆˋː˃ˎ˃ːˍ˃˓˃ˍ˕˓Ǥʞ˓ˇ˕ˆ˃ǡ˙˰ːˇ˃˔ˎˋ˒˯˒˓ˋ˅˓ˇ˃ˏˆ˖˄ˋ˕ˋˏ˕ˋ˅ˋ
ˊ˃˓˃ˊ˅˔˔ˍˆ˕˖˓ˋˊˏ˃ǡ˃ˎˋˋ˕˓˃ːˊˋ˕ːˆ˖˒ˇ˓˖˚ˋˏ˃˔˃˄˓˃˱˃ːˋ˘ˍ˓ˋˇ˓˃Ǥ˃ˍ˥ǡ
˒˓ˇ˅ˋ˥ːˇ˗ˋːˋ˔˃˰ǣ
1. ˃˅ːˆ ˋː˕˓˔˃ ˋ ː˃˚ˋː˃ ˰ˆ˅ ˊ˃˛˕ˋ˕ǡ ˍˋ ː˃ˎ˃ˉ ˍː˕˓ˎ˖ ˓˃ˊ˅˃
˒˓ˋ˅˃˕ːˆ˔ˍ˕˓˃Ǥ
2. ʗː˔˕ˋ˕˖˙ˋ˃ˋˏ˘˃ːˋˊˏː˔ː˅˖ˍˋ˘˄ˋ˔ˏˆ˖˱ˋˎ˃ˇˆ˅˃˓˃˖˱˃˒ː˖ˇ˃
ˎˍ˃˙ˋ˃ˋ˒˓˔˕˓˃ǡ˖ˊ˒ˉ˯ː˗˓ˏˋ˓˃˰ˋ˒˔˄ːˋ˘ˋː˔˕ˋ˕˖˙ˋ˃ȋ˃ˆː˙ˋ˃Ȍ
ː˃˄˃ˊˋ˃˅ːǦ˒˓ˋ˅˃˕ːˆ˒˃˓˕ː˓˔˕˅˃ǡ˃ˎˋˋ˔˃˓˃ˇ˰˄˃ːˍ˃˓˔ˍˆ˔ˍ˕˓˃ˍˋ˄ˋ
˒˓˃˕ˋ˓˃ˎˋˊ˃˙ˋ˖ˍːˍ˓˕ːˋ˘˒˓ˆ˓˃ˏ˃Ǥ
3. ʗː˔˕˓˖ˏː˃˕˃ˍˋ˄ˋ˄ˊ˄ˇˋˎˋˍ˘˓ː˕ː˔˕ˍːˏ˔ˍǡ˗ˋ˔ˍ˃ˎːǡ˒˔˄ː
˒˓˔ˍˋˍ˓ˇˋ˕ː˒ˎˋ˕ˋˍǤ

˃˔ː˔˖ˇ˗ˋːˋ˔˃ːˋ˙ˋ˯˅ˋˋˊ˃ˇ˃˙ˋ˓˃ˊ˅˃˕˖˓ˋˊˏ˃ǡ˃ː˃˔ː˅˖˓˃˔˒ˎˉˋ˅ˋ˘
˒˓ˋ˓ˇːˋ˘ˋ˃ː˕˓˒ˆːˋ˘˓˔˖˓˔˃ǡ˖ˊˍː˔˕˃˕˃˙ˋ˖ˇ˃˔˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˇˎ˃˕ː˔˕ˋːˋ
ˇ˃˅˃ˎ˃ ˇˆ˅˃˓˃˖˱˃ ˖ˎˆ˃Ǥ ʜ˃ ˔ː˅˖ ˕ˆ˃ǡ ˙ˋ˯ ˓˃ˊ˅˃ ˕˖˓ˋˊˏ˃ ʠˏˇ˓˅˃  ˇ˃ ˅˃
˒˓ˋ˅˓ˇː˃ ˆ˓˃ː˃ ˒˔˕˃ː ˍːˍ˖˓ː˕ː˃ ˋ ˍˏ˒˃˕ˋ˄ˋˎː˃ ˔˕˃ˎˋˏ ˒˓ˋ˅˓ˇːˋˏ ˆ˓˃ː˃ˏ˃
ː˃˅ˏ˒˓˔˕˓˖Ǥ
ʜ˃˅ˇː  ˇ˃ ʠˏˇ˓˅ ˋˏ˃ ˅ˋ˛ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˗˖ːˍ˙ˋ˃ǡ ˛˕ ˒˓ˋˊˋˎ˃ˊˋ ˋˊ
˚ˋ˰ːˋ˙ˇ˃˒˔ˎʜ˅ˆʠ˃ˇ˃ǡʞ˃ː˚˅˃ˋʐˆ˓˃ˇ˃ǡː˃˅˱ˋˆ˓˃ˇː˃ː˃˛ˏˇˎ˖ʓ˖ː˃˅˃Ǥ
˥˖˕ˋˏǡ ˓˚ː ˒˓ˋ˔˕˃ːˋ˛˕ ˅˱ ˆˇˋː˃ˏ˃ ˋˏ˃ ˅˱ˋ ˊː˃˚˃ ˊ˃ ˒˓ˏ˕ ˓˄ ːˆ ˊ˃
˒˓ˏ˕˒˖˕ːˋˍ˃ǡ˛˕˖˔ˎ˅˯ːːˇ˔˕˃˕ˍˏ˒˖˕ːˋ˚ˍˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˗ˎ˕ˋ˓˕ˍˋˏ
ˊ˃˖˔˕˃˅˯˃˰ˏ˔˕˓˃ːˋ˘˒˖˕ːˋ˚ˍˋ˘ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˄˓ˇ˅˃˖˔ˏˇ˓˅˔ˍˏ˒˓ˋ˔˕˃ːˋ˛˕˖Ǥ
ʙː˔˕˃˕˅˃ːˇ˃˔˃ˇ˃˛˰˔˕˃˰˕˛ˍ˒˄˯˛˃˕ˋ˔˃ˏˎˍ˃ˎːˋˏ˃ˍ˙ˋ˃ˏ˃ǡ˓
˅˃ːˍˏ˒˕ː˙ˋ˃ˆ˓˃ˇ˃ʠˏˇ˓˅˃Ǥ
ʢˊʓ˖ː˃˅ǡˍ˃ˍ˔ːˋ˙˖˒ˎ˅ˋˇ˄ǡˇˋː˕˓˔˃ˋˇ˃˖˕˒˖˕˃ʐˆ˓˃ˇǦʜˋ˛ˍˋ
ː˃˕˓ˋ˕˓ˋˋˆ˓˃ˇ˃ʠˏˇ˓˅˃ǡˋˎˋ˖˰ːː˒˔˓ˇː˄ˎˋˊˋːˋǤʢ˔ˍˎ˃ˇ˖˔˃˕ˋˏ˖˒ˎ˃ː˖
˒˔˕˃˅˯ːˊ˃ˇ˃˕˃ˍˊ˃ˋˊ˓˃ˇ˖ˍˏ˒ˎ˕ː˃ː˃ˎˋˊˋ˅˃ˎ˓ˋˊ˃˙ˋ˒˔˕˱˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˒ː˖ˇ˖ˊ˰ː˖ˋː˕ːˊˋ˅ː˖˃˗ˋ˓ˏ˃˙ˋ˖˒˖˕ˏˏ˃˓ˍ˕ˋːˆ˃Ǥ˃ˍ˥ǡ˒˔˕˃˅˯ːˊ˃ˇ˃˕˃ˍ
˄ː˃˅˯˃˰ˋ˖ː˃˒˓˥˰˒˔˕˱ˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˔ˋ˔˕ˏ˃ǡ˖ˊˋ˔˕˅˓ˏː˃ˍ˕ˋ˅ˋ˓˃˰ˋ
ːˍˋ˘ˏ˃˰˒ˊː˃˕ˋ˘ˋˏ˃˰ˍ˓ˋ˛˱ːˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˔ˆˏː˃˕˃ǡˇː˔ːˎˍ˃ˎˋ˕˕˃Ǥ
ʙ˃ˊ˃ˇ˃˙ˋˊ˃˓˃ˊ˅˕˖˓ˋˊˏ˃ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒˓ˋ˅˓ˇ˖ʠˏˇ˓˅˖ˇ˗ˋːˋ˔˃ːˋ˔˖ǣ
¾˓˃ˊ˓˃ˇ˃ ˇ˓˥ːˋ˘ ˒˓ˆ˓˃ˏ˃ ˔˃ ˃˔ː ˇ˗ˋːˋ˔˃ːˋˏ ˒˓˃˅˙ˋˏ˃ ˋ
˔ˏ˓ːˋ˙˃ˏ˃ǡˇ˓˥ːˋˏ˒˓ˋ˓ˋ˕˕ˋˏ˃Ǣ
¾˗˓ˏˋ˓˃˰ˋː˕ˆ˓˃ˎːˋ˘˃ˏ˄ˋː˕˃ˎːˋ˘˙ˎˋː˃ˍ˔ˊ˃˔ːˋ˅˃˖ː˃
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ˊ˃ˇːˋ˚ˍˋˏ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ˔˃ˇ˓ˉ˃ˋˏ˃Ǣ
¾˃˚˃˰ ˃˖˕ː˕ˋ˚ː˔˕ˋ ˋ ˍˏ˒˃˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓ˇː˔˕ˋ ʠˏˇ˓˅˃
˖ː˃˒˓˥ˋ˅˃˰ˏ ˍ˅˃ˎˋ˕˕˃ ˒˓ˋ˓ˇːˋ˘ ˒˕ː˙ˋ˃ˎ˃ ˊ˃ ˓˃ˊˎˋ˚ˋ˕
˅ˋˇ˅˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ˋ˓ˍ˓˃˕ˋ˅ːˋ˘˃ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǢ
¾˃ˍ˕ˋ˅ˋ˓˃˰ ˒˓ˋ˅˓ˇːǦ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˅ˊ˃ ʠˏˇ˓˅˃ ˔˃ ˔˅ˋˏ
˔˖˔ˇːˋˏ ˆ˓˃ˇ˅ˋˏ˃ǡ ˍ˃ ˋ ː˃ ˛ˋ˓ˏ ː˃˙ˋː˃ˎːˏ ˋ ˅˓˒˔ˍˏ
ːˋ˅˖ǡ ˓˃ˇˋ ˇ˗ˋːˋ˔˃˰˃ ˊ˃ˇːˋ˚ˍ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒ː˖ˇǡ ˃ˍ˙ˋ˃ ˋ
˒ˎ˃ː˅˃Ǣ
¾˖ˍˎːˋ˕ˋ˔˅˒˓˒˓ˍ˓˃ˊ˅˖˕˖˓ˋˊˏ˃ˊ˃˔ː˅˃ːː˃ːˏ˃˓˖ǡˎ˛
˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋˋˎˋːˇ˔˕˃˕ˍ˖ˇˆ˅˓˃Ǣ
¾˔ˋ˔˕ˏ˃˕ˋˊ˅˃˰ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘ǡ ˔˒˓˕˔ˍˋ˘ ˋ ˓ˍ˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˕˓˄˃
˓˃ˇˋˇ˗ˋːˋ˔˃˰˃ˊ˃ˇːˋ˚ˍˋ˘ˊː˃˃ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǢ
¾ˇ˓˥ˋ˅˃˰ˎˍ˃˙ˋ˃ˊ˃˔ˏ˛˕˃ːˍ˃˒˃˙ˋ˕˕˕˖˓ˋ˔˕˃Ǣ
¾˗˓ˏˋ˓˃˰ ˏ˓ˉ ˖ˆ˔˕ˋ˕˯˔ˍˋ˘ ˄ˍ˃˕˃ ˍ˃ ˋ ˰ˋ˘˅˃
ˍˎ˃˔ˋ˗ˋˍ˃˙ˋ˃˒ˍ˅˃ˎˋ˕˕˖ǡ˔˃ˇ˓ˉ˃˖ǡˍ˃˒˃˙ˋ˕˕˖ˋˇ˓Ǣ
¾ˍ˅˃ˎˋ˕˕ː˃ ˒˓ˊː˕˃˙ˋ˃ ˋˊ˖ˊ˕ː ˊː˃˚˃ːˋ˘ ˄ˍ˃˕˃ǡ ˍ˃ˍ
ˍ˖ˎ˕˖˓ːǦˋ˔˕˓ˋ˔ˍˋ˘ǡ˕˃ˍˋ˒˓ˋ˓ˇːˋ˘˅˓ˇː˔˕ˋˋˇˆ˅˃˓˃˖˱ˋ˘
˒˓ˆ˓˃ˏ˃Ǣ
¾ˇ˗ˋːˋ˔˃˰ ˎˍ˃˙ˋ˃ ˊ˃ ˋː˗˓ˏ˃˕ˋ˅ː ˒˖ːˍ˕˅ǡ ː˃˓˚ˋ˕ ː˃
˒˖˕ːˋˏ˒˓˃˅˙ˋˏ˃Ǣ
¾˖˓˥˰˄˃ˎ˃˓ˍ˃ˋˊ˓˃˔˃˔˅ˋˏ˒˓˃˕˱ˋˏ˔˃ˇ˓ˉ˃ˋˏ˃Ǣ
¾ˇ˓ˉ˃˅˃˰ǡ ˃ˇ˃˒˕˃˙ˋ˃ ˋ ˋˊˆ˓˃ˇ˰˃ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˋ ˔˒˓˕˔ˍˋ˘
˄ˍ˃˕˃Ǣ
¾ˊ˃˅˓˛˕˃ˍˊ˃˒˚˕ˋˊˆ˓˃ˇ˰˔˒˓˕˔ˍˋ˘˄ˍ˃˕˃Ǥ

ʞ˓ˇ ˔˅ˆ˃ ˒ˏː˖˕ˆ ˖˓˃˥ː˃  ˋ ˒˓˔˕˓ː ˓˃ˊ˅ː˃ ˍː˙˒˙ˋ˃ ˕˖˓ˋˊˏ˃Ǥ ʢ ˕ˏ
ˍː˕ˍ˔˕˖  ː˃ ˔ː˅˖ ˒˓˔˕˓ː ˒˓ˇˇ˓˥ː˔˕ˋ ˆ˓˃ˇ˃ ʠˏˇ˓˅˃ǡ ˖˕ˋ˙˃˃ ˋˊ ˛ˋ˓ˆ
ˍ˓˖ˉ˰˃ǡ ˕˓ː˖˕ːˆ ˔˕˃˰˃ ː˃ ˕˓ː˖ ˋ ˄˖ˇ˖˱ ˒ˎ˃ː˔ˍ ˃ˍ˙ˋǡ ˒˓˔˕˓ː˃ ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋ˃
˓˃ˊ˅˃ ˕˖˓ˋˊˏ˃ ˒˓ˇ˅ˋ˥ː˃ ˇ˃ ˔ ˅˓˛ˋ ˒˓ˍ ˚ˈ˕ˋ˓ˋ ˓˃ˊ˅ː˃ ˒˓˃˅˙˃ǡ ˋ ˕ ʓ˖ː˃˅˔ˍˆǡ
ʧ˖ˏ˃ˇˋ˔ˍˆˋʞˉ˃˓˅˃˚ˍǦˏ˓˃˅˔ˍˆǡˍ˃ˋ˔˃ˏˆˆ˓˃ˇ˔ˍˆ˙ː˕˓˃Ǥ

1. ʓ˖ː˃˅˔ˍˋ ˒˓˃˅˃˙ Ȃ ˍ˃ ˒˕ː˙ˋ˃ˎ ˓˃ˊ˅˃ ː˃˖˕ˋ˚ˍˆǡ ˔˒˓˕˔ˍǦ˓ˍ˓˃˕ˋ˅ːˆǡ
˅ˋˍːˇ ˋ ˍ˖ˎ˕˖˓ːǦˏ˃ːˋ˗˔˕˃˙ˋːˆ ˕˖˓ˋˊˏ˃Ǥ ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˃  ˊː˃  ˖ˊ  ʓ˖ː˃˅
˄˖˘˅˃˕˃ˎ˃ ˄ˋ ˇˎ˅ ˕˓ˋ˕˓ˋ ˔˃ ˇ˔ː ˔˕˓˃ː ˓ˍ ˒˚˅ ˇ ˖ˆ˅˃ǡ ˒˓ˍ
˔ˏˇ˓˅˔ˍ ˅˓˥˃˅ǡ ˒˃ ˔˅ ˇ ˒˔˕˱ ˃˓ˋːǡ ˍ˃ ˄ˋ ˄ˋˎ˃ ˄ː˅˯ː˃ ˋ
˔˒˔˄˯ː˃ˊ˃˗˖ːˍ˙ˋːˋ˔˃˰ǡˇˍ˄ˋʠˏˇ˓˅˔ˍ˃˃ˇ˃˄ˋˎ˃˒˓ˇˏ˕ˊ˃ˇːˋ˚ˍˆ
˓˃ˇ˃ˆ˓˃ˇ˃ʠˏˇ˓˅˃˔˃ˆ˓ˇˏʙ˅ˋːˑˏˋˆ˓˃ˇˏʞ˃ː˚˅ˏǤ˔ː˅ːˋ˒˓˄ˎˏ
˅˃ˍ ˇ˗ˋːˋ˔˃ːˆ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˍˏ˒ˎˍ˔˃  ːˍː˕ˋː˖ˋ˓˃ː˃ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍǦ
˓ˍ˓˃˕ˋ˅ː˃ː˃ˏː˃ː˃˙ˎˏ˒˕ˊ˖ˊ˄ˆ˒ˆː˃ʠ˕˃˓ˉˎˊ˃˓ˍˋ˒˓˔˙˃˖
ˋ ˗ˋˊˋ˚ˍˋ ˇ˅˃˃˖ ˔ˋ˔˕ˏ ˋˊˏ˥˖ ˖ˆ˅˃ ˋ ˅˓˥˃˅ ˚ˋː˱ˋ ˕˃ˍ ˒˓˔˕˓ːˋ
ˇˋ˔ˍː˕ˋː˖ˋ˕˕ˍˋˏ˔ˊː˃˚˃ːˇ˅˃ˎ˅ˋ˓˃˔˃ˏˍ˅˃ˎˋ˕˕˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆˍˏ˒ˎˍ˔˃Ǥ
ʜ˃˚ˋː ˊ˃ ˒˓˅˃ˊˋˎ˃ˉ˰ ˅ˆ ˒˓˄ˎˏ˃  ˖ ˇˋ˔ˎ˙ˋ˓˃˰˖ ˃ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ ˋˊ ʠ˕˃˓
ˉˎˊ˃˓ˋ˰ː˃˒˓ː˃ˏː˃ˍ˃˄ˋ˄ˋˎ˃ˍˏ˒ˎˏː˕˃˓ː˃˕˖˓ˋˊˏ˖Ǥʜ˃˅˃ː˃˚ˋː
ʠˏˇ˓˅ ˄ˋ ˕˅˓ˋˎ ˋ ˛ˋ˓ ˒˓˔˒ˍ˕ˋ˅ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˋ ˒˓ˋ˅˓ˇːˆ ˓˃ˊ˅˃
ˋ ˕ ˍ˓ˊǣ ˖ˍ˯˖˚ˋ˅˃˰ ˖ ˇ˖ː˃˅˔ˍ ˍ˖ˎ˕˖˓ː ˔˕˃ˊǡ ˒˓ˇ˔˕˃˅˯˃˰ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘
˒˕ː˙ˋ˃ˎ˃ˆ˓˃ˇ˃ː˃˃ˇˍ˅˃˕˃ːː˃˚ˋːǡ˖ˍ˯˖˚ˋ˅˃˰˖˔ˋ˔˕ˏ˄ˋ˙ˋˍˎˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˔˕˃ˊ˃
Ȃ  ǡ ˖ˍ˯˖˚ˋ˅˃˰ ˖ ˔ˋ˔˕ˏ ˇ˖ː˃˅˔ˍˋ˘ ˏ˃˓ˋː˃ǡ ˖ː˃˒˓˥˰ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ
˒˕ː˙ˋ˃ˎ˃ː˃ʓ˖ː˃˅˖˒˅ˊˋ˅˃˰ˏ˖˔ˋ˔˕ˏ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ˇ˔˕ˋː˃˙ˋ˃˖ˊ˄˃ˎ˖ǡ
ˇʐˆ˓˃ˇ˃˒˓ˍʒ˓˚˃ː˔ˍ˃ˇˇʠˏˇ˓˅˃ǡˋˇ˃˯˒˓ˏ˃ʒˎ˖˒˙˖ˋʑˎˋˍˏ
ʒ˓˃ˇˋ˛˕˖Ǥ

28

2. ʧ˖ˏ˃ˇˋ˔ˍˋ˒˓˃˅˃˙Ϋ˖˕Ϋ˒˖˕Ǧͷˍ˃˒˕ː˙ˋ˃ˎ˓˃ˊ˅˃˕˓˃ːˊˋ˕ːˆ˕˖˓ˋˊˏ˃Ǥ
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˅˃˔˒˙ˋ˗ˋ˚˃ː˄ˎˋˍ˕˖˓ˋˊˏ˃ˊ˃˘˕˅˃ˋ˔˒˙ˋ˃ˎː˖˒ː˖ˇ˖ǡˍ˖˕˓˄˃˔ˏˋ˔ˎˋ˕ˋ
ˍˏ˒ˎˏː˕˃˓ː ˔˃ ˅˓ˏːˏ ˋ ˗˓ˍ˅ː˙ˋˏ ˔˃˄˓˃˱˃˃Ǥ ʢ˔ˎ˅ˋ ˊ˃ ˕ ː˃
˕˓ˋ˕˓ˋˋʠˏˇ˓˅˃˒˔˕ǡ˃ˎˋː˒˘ˇ˃ːˊː˃˕ː˅ˋ˛ˋːˋ˅ˋˍ˅˃ˎˋ˕˕˖˔ˎ˖ˆ˃
ˇ˒˔˕˱ˋ˘Ǥʜ˃˅ˏˇˎ˖ˋ˔˕˃ˍː˖˕ˊː˃˚˃ː˃˔˯˃ʙˎ˃˓ˋˍ˃˒˕ː˙ˋ˃ˎːˆ
ˏ˃˰ˆ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˙ː˕˓˃Ǥʗ˔˕˅˓ˏːː˃˒ˏː˖˕˃ː˒˘ˇː˔˕˒˓˖˓˥˰˃
˘˕ˎ˃ Ƿ ˓ˋː˃ǲ ˖ˊ ˒˓ˋˎ˃ˆ˥˃˅˃˰ ˔˃˅˓ˏːˏ ˕˖˓ˋˊˏ˖ ˋ ˒˕˓˄˃ˏ˃ ˘˕ˎ˃ ˖ˊ
˅˓˒˔ˍˋˍ˓ˋˇ˓Ǥ
 ʜˇ˃ˎˍ ˇ ʙ˓ˋˇ˓˃ ˒˔˕ˋ ˍ˅˃ˎˋ˕˕˃ː ˒˓ˋ˓ˇːˋ ˃ˏ˄ˋː˕ǡ ˍ ʓ˓˖ˆ˅˃˚ˍˆ
ˊ˓˃ǡ ˋˊ˖ˊ˕ː ˒ˆˇ˃ː ˊ˃ ˎ˅ːˋ ˕˖˓ˋˊ˃ˏ ˍ˃ ˋ ˗˓ˏˋ˓˃˰ ˋˊˎ˕ːˋ˚ˍˋ˘ ˋ
˓ˍ˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˔˃ˇ˓ˉ˃˃Ǥ ʢ ˍ˅ˋ˓˖ ˅ ˙ˎˋː ˏˆ˖˱  ˃ˍ˕ˋ˅ˋ˓˃˕ˋ ˒ˇ˓˖˚
ˋ˔˕˚ːˇ˖˕Ϋ˒˖˕˃ˍ˃˔˒˙ˋ˗ˋ˚ː˖˒ˇ˙ˎˋː˖ˊ˃ˋː˕ːˊˋ˅ːˋˋ˓˃ˊ˅˔˔ˍˆˋ
ˍǦ˕˖˓ˋˊˏ˃Ǥ

3. ʒ˓˃ˇʠˏˇ˓˅Ȃˍ˃˒˕ː˙ˋ˃ˎ˓˃ˊ˅˃ˍ˖ˎ˕˖˓ːˆˋˏ˃ːˋ˗˔˕˃˙ˋːˆ˕˖˓ˋˊˏ˃Ǥ
ʙ˖ˎ˕˖˓ː˃ ˄˃˛˕ˋː˃ ʠˏˇ˓˅˃ ˕˓˄˃ ˇ˃ ˄˖ˇ ˒˓ˇˏ˕ ˒˃ˉ˯ˋ˅ ˓˅˃ˎ˓ˋˊ˃˙ˋ
ˋ ˃ˍ˕ˋ˅ːˆ ˖ˍ˯˖˚˰˃ ˖ ˕ˍ˅ ˒˓˔˕˓ːǡ ˒˓ˋ˅˓ˇː ˋ ˍ˖ˎ˕˖˓ː ˋː˕ˆ˓˃˙ˋ
˅ˆ ˒˓˔˕˓˃ ˖ ˊːˋ ʞˇ˖ː˃˅˯˃ ˍ˃ ˅˓˒˔ˍ ˕ˏǤ ʙ˃ ː˃ˊː˃˚˃ːˋˋ ˎˏː˕
ˍ˖ˎ˕˖˓ː˄˃˛˕ˋːː˃˅ˏˏ˔˕˖˄˓˃˥ː˃ʠˏˇ˓˅˔ˍ˃˕˅˓˥˃˅˃ǡ˖ˊː˃ˊː˃ˍ˖ˇ˃
 ː˃ ˇ˃ˎˍ ˋ˔˒ˇ ːˋ˅˃ ˰ˋ˘˅ˆ ˖˅˃ˉ˃˅˃˰˃ ˖ ˅˓˒˔ˍˋˏ ˓˃ˊˏ˓˃ˏ˃ ˕ ˇ˃ ˄ˋ
˖˄˖ˇ˖˱ː˔˕ˋ˕˓˄˃ˎˇ˃˒˔˕˃ː˒˓ˇˏ˕˅˓˒˔ˍ˒˃ˉ˰ˍ˃ˇ˃ːˇˏˆ˖˱ˋ˘
ʞ˃˓ˍ˅˃ˍ˖ˎ˕˖˓ː˃ʓ˖ː˃˅˖˔˃˔˅ˋˏ˃˓˘ˎ˛ˍˋˏǡ˕ːˎ˛ˍˋˏˋˍ˖ˎ˕˖˓ˎ˛ˍˋˏ
˒˕ː˙ˋ˃ˎˋˏ˃Ǥ ʜ˃ˆˎ˃˛ː  ˇ˃ ˕˓˄˃ ˖˔˒˔˕˃˅ˋ˕ˋ ˒˕˒˖ː ː˅ǡ ˗ˋˍ˃˔ːˋ ˋ
ˏ˕ˇˎ˛ˍˋ˖ː˃˒˓˥ː˃ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˊ˃˛˕ˋ˕ˋ˓˅ˋ˕˃ˎˋˊ˃˙ˋǡ˖˔ˏ˓ːˍ˃˕ˊ˅Ǥ
ˋː˕ˆ˓˃˕ˋ˅ː ˊ˃˛˕ˋ˕ˋ ˋ ˄ː˅ˋ ˅˱ˋ˘ ˙ˎˋː˃ ˋ ˍˏ˒ˎˍ˔˃ ˇ ˔˃ˏˆ ˄ˍ˕˃ ˋ
˔˃ˏˎˍ˃˙ˋǤʠ˅˕ːˆˎ˛ːˊ˄ˆ˕˓ː˖˕ːˆ˔˕˃˰˃˖ˍˏː˃ˇ˔˚ː˃
ˉˎˊːˋ˙ˏ ˇ ˆ˓˃ˇ˃ ˛˕ ːˏˆ˖˱˃˅˃ ˍ˅˃ˎˋ˕˕˃ː Ƿ˔ˋˎ˃ˊ˃ˍǲ ˆ˓˃ˇ˃ ː˃ ˅˓˥˃˅˖
˕Ǥʓ˖ː˃˅Ǥʗ˔˕˕˃ˍ˖ˊ˅ˇːˋːˋˊ˅ˇːˇ˰ˍ˅˃ˎˋ˕˕ːˋˋˇˆ˅˃˓˃˖˱ˋ˒˔˃ˉ
 ˒˓ˏ˱ː ˋːˇ˖˔˕˓ˋ˔ˍˋˏ ˒ˆːˋˏ˃ ʠ˕˃˓ ˉˎˊ˃˓ǡ ˍ˃ ˋ ː˃ˇˍ˅˃˕ːˋˏ
˄ˍ˕ˋˏ˃ː˒˔˓ˇː˖ˊ˅˓˥˃˅˖ǡː˃˔˃ˏ˓˙ˋǤʞ˓ˇ˅ˋ˥ːˋː˕ˆ˓˃˕ˋ˅ːˋˏ˕ˇ
˓˃ˊ˅˃ ˍˋ ˊ˃˘˕˅˃ ˒˓˔˕˓ː ˋ ˒˓ˆ˓˃ˏ˔ˍ ˒˅ˊˋ˅˃˰ ˔˃ ˔˕˃ˎˋˏ ˍ˖ˎ˕˖˓ːǦ
ˋ˔˕˓ˋ˔ˍˋˏ˔˒ˏːˋ˙ˋˏ˃˖ʠˏˇ˓˅˖ǡ˚ˋˏ˄ˋʠˏˇ˓˅ˏˆˎˇ˃˓˃˚˖ː˃ˇ˃˖ˊ
˒ˏ˱˅˓˒˔ˍˋ˘˒˓ˆ˓˃ˏ˃ˇ˄ˋˊː˃˚˃ːˋ˖˒ˊˋ˙ˋ˖Ǥ
ʞ˓ˇ ˅˓˥˃˅ ˊː˃˚˃ːˋ ˇˎ˅ˋ ˅ˆ ˒˓˃˅˙˃ ˓˃ˊ˅˃ ˔˖ ʞˎ˃˅ˋː˃˙ ˔˃ ʑˋˎˏ
˄˓ː˅ˋ˱˃ǡˍ˃ˋ˒˔˕˱ˆ˓˃ˇ˔ˍˊˆ˓˔˃˄ˎˉˋˏ˃˔˃ˍ˓˃˃ ˅ˍ˃Ǥ
4. ʞˉ˃˓˅˃˚ˍǦˏ˓˃˅˔ˍˋ ˒˓˃˅˃˙ Ȃ ˍ˃ ˒˕ː˙ˋ˃ˎ ˊ˃ ˓˃ˊ˅ ˋˊˎ˕ːˋ˚ˍˆ ˋ
˔˒˓˕˔ˍȂ˓ˍ˓˃˕ˋ˅ːˆ˕˖˓ˋˊˏ˃Ǥ˅˃˒˓˃˅˃˙˔ˎ˃˰˃˔ː˃˒˓ˋ˓ˇːˍ˓˖ˉ˰
˖ˊʑˎˋˍ˖˓˃˅˖ˋ˰ːˏ˃ːˇ˓ˋ˓˃ːˋ˕ˍǤʑ˛˕˃˚ˍ˃ˊ˓˃ː˃˔˕˃ˎ˃ˍ˃˒˔ˎˇˋ˙˃
ˍ˒˃˰˃ ˛˯˖ːˍ˃ ˊː˃˚˃˃ː ˔˖ ˒˕ː˙ˋ˃ˎ ˊ˃ ˋˊˎ˕ːˋ˚ˍˋ ˋ ˔˒˓˔˕ˍȂ˓ˍ˓˃˕ˋ˅ːˋ
˕˖˓ˋˊ˃ˏǤ˔ˋˏ˅ˆ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˔ˋ˔˕ˏ˃ǡː˃ˍː˕˃ˍ˕˖ˇ˖ː˃˅˔ˍˆˋ˒ˉ˃˓˅˃˚ˍǦ
ˏ˓˃˅˔ˍˆ˒˓˃˅˙˃˓˃ˊ˅˃˕˓˄˃ˎ˄ˋ˗˓ˏˋ˓˃˕ˋˇˋː˔˕˅ː˖˒˓ˋ˓ˇːǦˍ˖ˎ˕˖˓ː˖
ˊː˖ˍ˃˒˕ː˙ˋ˃ˎːˋ˒˓˔˕˓ˊ˃ˇ˓ˉˋ˅ˋ˕˖˓ˋˊ˃ˏǡˍ˃˄ˋ˄˖˘˅˃˕˃ˎ˃˛˃ˎˋː˃˚ˍ˃
ˊ˓˃ǡʧ˃ˎˋː˃˚ˍˋˎ˖ˆˋˋ˔˕˓ˋ˔ˍˋˍˏ˒ˎˍ˔ʙ˖ˎˋ˚Ǥʙ˃ˍ˅˃ˊː˃˄ˎˉː˃
ˍ˃ ːˇ˗ˋːˋ˔˃ː˃ ˋ ː˖˓˥ː˃ǡ ˒˓ˇ˅ˋ˥ː  ˋː˕ːˊˋ˅ˋ˓˃˕ˋ ˓˃ˇǡ ː˃˒˓ ː˃
˒˄˯˛˃˰˖˔˕˃˰˃˔˃˄˓˃˱˃ːˋˍˏ˖ː˃ˎːˋː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓ǡː˖˓˥˰˖˒˓˔˕˓˃
˖ˋˋˊˏ˥˖ˇˎ˅˃ˍˏ˒ˎˍ˔˃ǡˏ˕ˋ˅ˋ˔˃˕ˋˋˊˆ˓˃ˇ˰˖˔ˏ˛˕˃ːˋ˘ˍ˃˒˃˙ˋ˕˕˃ˋˇ˓Ǥ

ʞ˓ˇ ˔˅ˋ˘ ˒ˏː˖˕ˋ˘ ˒˓˃˅˃˙˃ ˓˃ˊ˅˃ǡ ˒ˎːˋ˓ː  ˋ ˗˓ˏˋ˓˃˰ ʠˏˇ˓˅˔ˍˆ
˔˃ˏ˃ȋʠȗEXPOȌǤʞ˓ˇ˅ˋ˥ːˇ˔˔˕˓˃˕˛ˍ˃˓ˋː˕˃˙ˋ˃ʠˏˇ˓˅˃˖˒˓˃˅˙˖˅˓˒˔ˍˋ˘
ˋː˕ˆ˓˃˙ˋ˃ˆˎˇ˃ˍ˓ˊ˓˃ˎˋˊ˃˙ˋ˖ʓʢʜʑ˒˓ˍ˕˃ǡˍ˃˒˓˅ˇ˒ˎ˃ːˋ˓˃ːˋ˘˃ˍ˙ˋ˃
˖ˍ˅ˋ˓˖ʠȗEXPO˒˓ˍ˕˃ǡˇː˔ː˒˓ˍ˃˕˃ˊ˃˔ːˋ˅˃˰ˋ˓˃ˊ˅˄˖ˇ˖˱ˆ˔˃ˏ˃Ǥʗː˕˓˔
ˏ˥˖ː˃˓ˇː ˊ˃ˇːˋ˙  ˇ˃ ˖ ʠˏˇ˓˅˖ǡ ˃ˎˋ ˋ ʞˇ˖ː˃˅˯˖ǡ ˔˕˅˓ˋ ˊˇ˓˃˅ ˍːˏ˔ˍ ˋ
ˍ˖ˎ˕˖˓ːˊˆ˓ǡ˃ˋː˕˓˔ˊ˃˒˓ˋ˘˅˃˕˃˰˒˓ˍ˕˃ʠȗEXPO˖˕ˏ˛˕˰ˆ˅˃˓˃ˎˋˊ˃˙ˋ˃
ˏˉ ˇ˃ ˇ˒˓ˋː˔ ˇ˃ ˔ ˖ ʠˏˇ˓˅˖ ˔˃ˆˎˇ˃˖ ˋ ˓˛ ˅ˋ˕˃ˎːˋ ˒˓˄ˎˏˋǡ ˍ˃ ˄˃ˊː
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

˒ˎ˃ˊˋ˛˕ ˊ˃ ˇ˃˯ˋ ˓˃ˊ˅ ˒˓ˋ˅˓ˇːˋ˘ ˆ˓˃ː˃Ǥ ʟ˃ˎˋˊ˃˙ˋ˃ ˒˓ˆ˓˃ˏ˃ ʠȗEXPO ˄ˊ˄˥˖
ˎˍ˃ˎː ˖˒˓˃˅ˋ ˇˋ˓ˍ˕˃ː ˒˓ˋ˘ˇ ˍ˓ˊ ˃ˍ˕ˋ˅˃ː ˋ ˍː˔˕˃ː˕˃ː ˒˓˕ˍ ˆ˔˕ˋ˖ǡ ˒˅˱˃ː
˒˓ˏ˕ǡˇˆ˅˃˓˃˖˱ˇ˃ˉ˄ˋːˋ˕˃ˍ˔Ǥʢˍ˅ˋ˓˖˒˓ˍ˕˃˔˃ˏ˃ː˃ʓ˖ː˃˅˖ˏˆˎ˄ˋ˄ˋ˕ˋ
˓˛ː˒ˋ˕˃˰˅˓˥˃˅ˋ˰ːˆˊ˃ˎ˥˃Ǥ
ʞ˓˅˃˃ˍ˕ˋ˅ː˔˕˄ˋˎ˃˄ˋˇ˃˔ǡ˒˓ˇ˔˕˃ːˇ˃˓ˇːˋ˘ˇˆ˃˥˃˃ˍ˔˅˃ˍˋ˔˃˃ˏ˔ˍˋˆ˓˃ˇ
˓ˆ˃ːˋˊ˖Ȃˋˊˎˉ˄ǡˍːˆ˓˔ˋǡ˗˔˕ˋ˅˃ˎˋǡ˖˰ˋ˘˅˒˓ˆ˓˃ˏ˖ˍ˯˖˚ˋː˅˃ˏ˃ːˋ˗˔˕˃˙ˋ˃
˔˃˓˃ˇːˋˏː˃ˊˋ˅ˏʓʢʜʑEXPOǦ˥˖ː˃˓ˇːˋ˔˃˃ˏˍ˖ˎ˕˖˓ǡ˄ˋˊːˋ˔˃ˋ˓˃ˊ˅˃ʞˇ˖ː˃˅˯˃Ǥ
ʢˍ˅ˋ˓˖˅ˏ˃ːˋ˗˔˕˃˙ˋ˓ˆ˃ːˋˊ˅˃ˎ˄ˋ˔ʞ˓ˎ˱ː˃ˋ ˔˰˃ʞˎ˅˱˃ˋˊˎˉ˄˃ʓʢʜʑ
EXPO˔˃˒˔˕˃˅ˍˏː˃˄˓ˇ˖ˍˋ˄ˋ˄ˋˎ˃ˊˋ˔˅ˆ˓˃ˇ˅ʞˇ˖ː˃˅˯˃Ǥʥˋ˯˅ˆ˒˓ˍ˕˃
 ˇ˃ ˔ ˒˒˖ːˋ ˙ˎ˃ ˆˇˋː˃ǡ ˇ˃ ˔ ˄ˊ˄ˇˋ ˖˔ˏ˓ː ˇ˅ˋ˃˰ ˇˆ˃˥˃˃ǡ ˇ˃ ˔ ˒˔˕ˋˆː
˒˓ˏ˃ːː˕ː˃˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˃˔ˊː˃ˋ˖˔ˍˎ˃ˇ˖˔˃˕ˋˏǡ˒˕˒˖ː˃˒˒˖˰ː˔˕ˋˋ˔ˍ˓ˋ˛˱ː˔˕
˔˅ˋ˘ˍ˃˒˃˙ˋ˕˕˃ˋˋː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˆ˓˃ˇ˃ʠˏˇ˓˅˃˖˛ˋ˓ˏ˓ˆˋː˃ˎːˏˍ˅ˋ˓˖Ǥ
ʞ˓ˇ
˓˃ˊ˅ːˋ˘
˒˓˃˅˃˙˃
˕˖˓ˋˊˏ˃
ʠˏˇ˓˅˃ǡ˖˄˃˒ˎ˃ː˃˔˖
˄˓˃˥ː ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
ˊːˋ˒˅˓˛ˋːǤ
˥˖
˔ː˅ː
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˇ˓ˇːˋ˙
˖ ˄˖˘˅˃˕˖ ʒː˓˃ˎːˆ
˖˓˄˃ːˋ˔˕ˋ˚ˍˆ
˒ˎ˃ː˃
˖˄˓˃˃˖ ˔ǣ ˓ˍ˃ ʓ˖ː˃˅ǡ
˅˓˥˃˅˃ǡ
ˎ˕˰ˋˍ˅˃˙
˄˓ː˅ˋ˱˃
ː˃
ʞˎ˃˅ˋː˙˖ǡ
˔˕˃ˎ
ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˆ˓˃ˇˋ˕˯˔ˍ
ː˃˔ˎ˥ǡ ˃ ˰ˋ˘ ˇ˒˖˰˖˖
ˋ ˔˒˙ˋ˗ˋ˚ːˋ ˆ˓˃ˇ˔ˍˋ
˒˓˔˕˓ˋ ˍˋ ˔˖ ˋˎˋ
˔ ˒ˎ˃ːˋ˓˃˖ ˖ ˗˖ːˍ˙ˋˋ
˓˃ˊ˅˃
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
ˇˎ˃˕ː˔˕ˋǤ ʙ˃ˍ ˔˖ ˅ˋ
˒˓˔˕˓ˋ ˅˱ ˒ˋ˔˃ːˋǡ

ˇ˕˃˯ˋ˰ˋˏ˃ː˱˄ˋ˕ˋ˒ː˃˅˯˃ːˋǤ
ʓˇ˃˕ːˋ˒ˇ˔˕ˋ˙˃ˊ˃˖ː˃˒˓˥˰˓˃ˊ˅˃˕˖˓ˋˊˏ˃˖ʠˏˇ˓˅˖˒˓ˇ˔˕˃˅˯˃˖˄˓ːˋ
˔˒˙ˋ˗ˋ˚ːˋˆ˓˃ˇ˔ˍˋ˒˓˔˕˓ˋˋ˙ˎˋːˍˋ˔˅˱ˍ˓ˋ˔˕ˋˎˋ˔˖˒ˎ˃ː˔ˍˋ˒˓ˇ˯ːˋˊ˃
˓˃ˊ˅ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ǡ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘ǡ ˔˒˓˕˔ˍˋ˘ǡ ˓ˍ˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˃ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǤ ˇ˃ː ˇ ˊː˃˚˃ːˋ˘
˒˓ˍ˃˕˃ˋˊˆ˓˃ˇ˰˃ˋ˖˓˥˰˃˓ˋː˖ʠˏˇ˓˅˖ǡː˃˖˛˱˖ ˊ˃˅˖ʓ˖ː˃˅ǡˍ˱˔˅ˏ
˓˃ˎˋˊ˃˙ˋˏˇ˃ˎˍ˖ː˃˒˓ˇˋ˕ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖˒˓ˋ˅˓ˇ˖ʠˏˇ˓˅˃ˋˆ˓˃ˇ˒˓˒ˊː˃˕˯ˋ˅
˒ˊˋ˙ˋːˋ˓˃˕ˋ ˖ ˛ˋ˓ˋˏ ˓ˆˋː˃ˎːˋˏ ˍ˅ˋ˓ˋˏ˃Ǥ ʞ˔˕˱ˋ ˓˔˖˓˔ˋǡ ˒˒˖˕ ˍˏ˒ˎˍ˔˃
ʑ˔ˎ˃˚ˍˆˍˎ˖˄˃ˋˋˊˎ˕ˋ˛˕˃ ˖ˆ˅ǡˍ˃˕˓˃ˇˋ˙ˋː˃ˎːˆ˓˃ˇ˔ˍ˔˒˓˕˔ˍǦ˓ˍ˓˃˕ˋ˅ːˋ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˙ˎˋːǡ˓˃ˎˋˊ˅˃ːˏ˒ˎ˃ː˔ˍˏˇˍ˖ˏː˕˃˙ˋˏˋˏ˃˖˒˓˔˒ˍ˕ˋ˅˖ˇ˃˒˔˕˃ː˖
ˊː˃˚˃ːˋ ˓˒˓ˋ ˛ˋ˓ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒ː˖ˇ ˆ˓˃ˇ˃ǡ ˒˔˄ː ˖ ˍː˕ˍ˔˕˖ ˓˃ˊ˅˃ ˒˓ˋ˄˃˯˃
ʓ˖ː˃˅˃˖˗˖ːˍ˙ˋˋ˕˖˓ˋˊˏ˃Ǥ
˃ːˋ˗˔˕˃˙ˋːˋ ˕˖˓ˋˊ˃ˏ  ˕˃ˍ˥ ˒˓˒ˊː˃˕ ˍ˃ ˇː˃ ˇ ˒˓˒ˊː˃˕˯ˋ˅˔˕ˋ
ʠˏˇ˓˅˃ǡ ˊ˃˘˅˃˯˖˖˱ˋ ˄˓ːˋˏ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˏǡ ˒˓ˋ˅˓ˇːˋˏ ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ ˇ˛˃˅˃˰ˋˏ˃ ˖
ˆ˓˃ˇ˖ ȋʠˏˇ˓˅˔ˍ˃ ˔ːǡ ˅˓˥˃˅˃ ˕˃˕˃˓ǡ ʜ˖˛ˋ˱˅ˋ ˇ˃ːˋǡ ʠˏˇ˓˅˔ˍ˃ ˒˔ːˋ˚ˍ˃ ˔ːǡ
ʞ˃˕˔˗ˋ˓˃˰ǡʙ˔ˋˇ˄˃ː˃ʞˎ˃˅ˋː˙˖ȌȂ˛˕˖˒˓ˋˇ˖˰ˋ˘˅ˆˇ˅ˋ˃˰˃˒˔˄ː˃ˍ˕ˋ˅ˋ˓˃
˒˓˔˕˓ː˙ˎˋː˖ˍˋˏ˃˔˅ˏ˃ːˋ˗˔˕˃˙ˋ˓˃ˎˋˊ˖˖Ǥ
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˒˕ː˙ˋ˃ˎ ʠˏˇ˓˅˃ ˚ˋː ˋ ˏːˆ˄˓ːˋ ˍˏ˒ˎˍ˔ˋ ˋ ˒˓˔˕˓ː
˙ˎˋː ˓˃ˊˎˋ˚ˋ˕ ː˃ˏːǡ ˚ˋ ˒˅ˊˋ˅˃˰ ˋ ˋː˕ˆ˓ˋ˔˃˰ ˖ ˙ˎ˅ˋ˕˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖ ˏ˃˒˖
ˆ˓˃ˇ˃ˏˉˇ˃ˋˏ˃ˇˇ˃˕ːˋˊː˃˚˃ˊ˃˓˃ˊ˅˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˇˎ˃˕ː˔˕ˋȋˍˏ˒ˎˍ˔ʒ˓˃ː˔ˍˆ
30
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ˆ˃˃˔˃˒˕ː˙ˋ˃ˎːˋˏ˕ːǦ˒˃˓ˍˏǢ˒˃˓ˍˍ˅˃˓ˋ˖˔ˋ˰ˆ˅ˍ˓˖ˉ˰ǡ˔˃˒˕ː˙ˋ˃ˎˋˏ˃
ˊ˃˓˃ˊ˅˔˒˓˕˔ˍǦ˓ˍ˓˃˕ˋ˅ːˆ˕˖˓ˋˊˏ˃Ǣː˃˒˖˛˕ːˋ˒˓ˋˊ˅ˇːˋˍˏ˒ˎˍ˔ˋ˖ˆ˓˃ˇ˔ˍˏ
˒ˇ˓˖˚˖ǣʒˇˏˋː˅˒ˇ˓˖ˏǡː˒ˎˋ˔ˎǤȂ˔˃˒˕ː˙ˋ˃ˎˋˏ˃ˊ˃˓˃ˊ˅ˏ˃ːˋ˗˔˕˃˙ˋːˆǡ
ˍ˖ˎ˕˖˓ːˆ ˋ ˍːˆ˓˔ːˆ ˕˖˓ˋˊˏ˃ȌǤ ʞ˔˕˱ˋ ˋ ˒ˎ˃ːˋ˓˃ːˋ ˔˒˓˕˔ˍˋ ˋ ˓ˍ˓˃˕ˋ˅ːˋ
ˍˏ˒ˎˍ˔ˋ ˋ ˄ˍ˕ˋǡ ˒˔˄ː ˕˃ˍˏˋ˚˃˓˔ˍˋ ˔˒˓˕˔ˍˋ ˄ˍ˕ˋǡ ˒˓ˇ˔˕˃˅˯˃˖ ˛ ˇ˃ː
˒˕ː˙ˋ˃ˎ ˊ˃ ˇ˒˖ː˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒ː˖ˇ ˆ˓˃ˇ˃ǡ ˒˃  ː˖ˉː ˖˄˖ˇ˖˱ ˒˔˄ː˖ ˒˃ˉ˰˖
˄˓˃˕ˋ˕ˋ ː˃ ˓˅ˋ˕˃ˎˋˊ˃˙ˋ˖ ˒˔˕˱ˋ˘ ˔˃ˇ˓ˉ˃˃ ˋ ˓ˊ˓˅ˋ˔˃˰ ˒˅˓˛ˋː˃ ˋ ˋˊˆ˓˃ˇ˰˖
ː˅ˋ˘˔˒˓˕˔ˍˋ˘ˋ˓ˍ˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ˍˏ˒ˎˍ˔˃Ǥ

ʙ˃ˇː˃ˇ˒˕ː˙ˋ˃ˎːˋ˘˒˓˒˓ˍ˃ˊ˃˓˃ˊ˅˖ˍ˖˒ː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒ː˖ˇʠˏˇ˓˅˃ǡ
˒˔˄ː ː ˖˔ˏ˓ː ː˃ ˕˖˓ˋ˔˕ ˋˊ ˇ˓˖ˆˋ˘ ˒ˇ˓˖˚˃ǡ ˖ ʒː˓˃ˎːˏ ˖˓˄˃ːˋ˔˕ˋ˚ˍˏ
˒ˎ˃ː˖ː˃˅ˇː˒˓˄ˎˏ˒˓˃˕˱˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓Ǥʢ˅ˏ˔ˏˋ˔ˎ˖ǡˇ˅ˎˋˍ
˅˃ˉː˔˕ˋ˒˕ˋˏ˃ˎː˓˛˃˅˃˰˔˃˄˓˃˱˃ːˋ˘˕˓ˏˋː˃ˎ˃ˊ˃˒˓ˋˏˋ˕˒˓ˏ˖˒˖˕ːˋˍ˃ǡˋ
˕˖˔˅ˋˏ˅ˋˇ˅ˋˏ˃˔˃˄˓˃˱˃˃Ǥʓ˓˖ˆˋ˃˔˒ˍ˕˓˃ˊ˅˃˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˇː˔ˋ˔
ː˃˓˅ˋ˕˃ˎˋˊ˃˙ˋ˖˒˔˕˱ˋ˘ˋˋˊˆ˓˃ˇ˰˖ː˅ˋ˘˔ˏ˛˕˃ːˋ˘ˍ˃˒˃˙ˋ˕˕˃Ǥʢ˅˄ˎ˃˔˕ˋ
˒˓ˇ˅ˋ˥ːː˖ˉː˃ˍ˕ˋ˅ː˖ˍ˯˖˚ˋ˅˃˰ˎˍ˃ˎː˅ˎ˔˕ˋǡ˒˓˔˅ˆ˃˖˄ː˃˅˯˃˰˖ːˍ˃ˇ˃˛˰ˋ˘
ː˃ˍ˕ˋ˅ːˋ˘ˍ˃˒˃˙ˋ˕˕˃ǡ˃ˊ˃˕ˋˏˋ˖˔˕ˋˏ˖ˎˋ˔˃˰˖ˋˊˆ˓˃ˇ˰ː˅ˋ˘˔˃ˇ˓ˉ˃˃˅˅˓˔˕Ǥ

ʞ˓ˇ˔˅ˋ˘˒ˏː˖˕ˋ˘ˎˏː˃˕˃˖˅ˊˋ˔˕˖˓ˋˊˏˏǡ˖ʞˎ˃ː˖˄˓˃˥ːˋˇˍˋ
˄˖˘˅˃˕˃ ˒˯˒˓ˋ˅˓ˇ˖Ǥ ʠˏ˃˕˓˃ˏ ˇ˃  ˅˃ ˇ ˇ ˅ˎˋˍ ˅˃ˉː˔˕ˋ ˊ˄ˆ ˏˆ˖˱ː˔˕ˋ
˓˃ˊ˅˃˓˖˓˃ˎːˆ˕˖˓ˋˊˏ˃Ǥʗˊ˕ˆ˓˃ˊˎˆ˃˖ː˃˓ˇːˋˏ˓ˇ˅ˋˏ˃˔ˎˇˋ˒˓ˆˎˇˇˎ˃ʞˎː
˖˅ˊˋ˔˒˯˒˓ˋ˅˓ˇˏǤ
ʞ˯˒˓ˋ˅˓ˇ˃ ˆ˓˃ˇ˃ ʠˏˇ˓˅˃ ˒˓˒ˊː˃˕˃  ˍ˃ ːˇ˅ˋ˅˃ ˇ ˔˔ˍˆ ˒˓˔˕˓˃ǡ
˰ˆ˅ˋ˘ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘ ˅˓ˇː˔˕ˋ ˋ ˊː˃˰˃ǡ ˍ˃ ˅˃ˉːˋ˘ ˓˃ˊ˅ːˋ˘ ˒˕ː˙ˋ˃ˎ˃Ǥ ʥˋ˯ ˰ːˆ
˒˓˔˕˓ːˆ ˓˃ˊ˅˃  ˗ˋˍ˃˔ːˋ˃ ˋ ˍ˃˒ˋ˕˃ˎː ˖˔˒˛ːˋ˃ ˒˯˒˓ˋ˅˓ˇ˃ ˋ ˕ ˄˯ˋˏ ˋ
˓ˆ˃ːˋˊ˅˃ːˋˋˏ ˍ˓ˋ˛˱˰ˏ ˓˔˖˓˔˃ǡ ː˃ ː˃˚ˎˋˏ˃ ˇ˓ˉˋ˅ˆ ˓˃ˊ˅˃ ˋ ˇˆ˅˃˓˃˖˱ˋˏ
˒˅ˊˋ˅˃˰ˏˋ˒ˎ˃˔ˏ˃ːˏː˃˛ˋ˓˓ˆˋː˃ˎː˔ː˅ˋǤ˔ː˅ːˋ˔˕˓˃˕˛ˍˋ˙ˋ˯˓˃ˊ˅˃
˒˯˒˓ˋ˅˓ˇ ˔˕ ˔˕˅˃˓˃˰ ˖˔ˎ˅˃ ˊ˃ ˒˓ˋˎ˃ˆ˥˃˅˃˰ ˒˯˒˓ˋ˅˓ˇː ˒˓ˋˊ˅ˇ˰
˖˔ˎ˅ˋˏ˃˚ˎ˃ː˔˕˅˃˖ǡ ǡˇː˔ː˖˅˓˒˔ˍ˖ːˋˋǤʓ˃˄ˋ˔˅˃ˇ˖ˆ˓˚ːˋ˙ˋ˯
˔˕˅˃˓ˋ˒˓ˇ˅ˋ˥ː˃ː˒˘ˇː˃ˊ˃˛˕ˋ˕˃ˋ˖ː˃˒˓˥˰˒˯˒˓ˋ˅˓ˇˋ˔ˎ˃ː˃˒˓˔˕˓˖
ʠˏˇ˓˅˃ǡ˛˕˔ˏˉ˒˔˕ˋ˱ˋ˒˛˕˅˃˰ˏ˔ˎˇ˱ˋ˘˔ˏ˓ːˋ˙˃ǣ
¾ʦ˖˅˃˰ˏ ˒˅˓˛ˋː˃ ˋ ˒ˎˇː˔˕ˋ ˒˯˒˓ˋ˅˓ˇːˆ ˊˏ˯ˋ˛˕˃ǡ ˒˛˕˖˖˱ˋ ˔ː˅ː˃
ː˃˚ˎ˃ˇ˓ˉˋ˅ˆ˓˃ˊ˅˃ǡ˖˓˥˰˃ˋ˖˒˓˃˅˯˃˰˃ː˃ˇ˒˯˒˓ˋ˅˓ˇːˋˏˊˏ˯ˋ˛˕ˏǡ
˒˅˱˃˰ ˅ˎˋ˚ˋː ˒˯˒˓ˋ˅˓ˇːˋ˘ ˆ˃ˊˇˋː˔˕˃˅˃ ˋ ˖ː˃˒˓˥˰ ˕˓ˉˋ˛˕˃
ˊˏ˯ˋ˛˕˃Ǥ
¾ˇ˓ˉˋ˅ˋˏ ˍ˓ˋ˛˱˰ˏ ˒˓ˋ˓ˇːˋ˘ ˓˔˖˓˔˃ ˔˕˅˓ˋ˕ˋ ˇ˓ˉˋ˅ ˋ ˍˎ˛ˍˋ
˒˓ˋ˘˅˃˕˯ˋ˅ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˋ ˖˔ˎ˅ ˒˓ˋˊ˅ˇ˰ ˘˓˃ː ˖ ˔˅˓˘˖ ˚˖˅˃˰˃ ˋ ˊ˃˛˕ˋ˕
˒˓ˋ˓ˇː˔˓ˇˋːǤ
¾ʞ˅˱˃˰ˏ ˔˒˔˄ː˔˕ˋ ˒˯˒˓ˋ˅˓ˇːˆ ˊˏ˯ˋ˛˕˃ ˊ˃ ˒˓ˋˊ˅ˇ˰˖ ˅ˋ˔ˍ
˅˓ˇːˊˇ˓˃˅˔˕˅ː˘˓˃ːˋˇ˓˖ˆˋ˘˒˯˒˓ˋ˅˓ˇːˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇ˃ˊ˃ˇˏ˃˱ˋˇ˓˖ˆ˃
˕˓ˉˋ˛˕˃Ǥ
¾ʞ˄˯˛˃˰ˏ˔˕˃˓˔ːˋ˄˓˃ˊ˅ː˔˕˓˖ˍ˕˖˓˒˯˒˓ˋ˅˓ˇːˋˍ˃Ǥ
¾ʟ˃ˊ˅ˏˍːˍ˖˓ː˕ː˒˯˒˓ˋ˅˓ˇːǦ˒˓˓˃˥ˋ˅˃˚ˍˇˎ˃˕ː˔˕ˋǤ
¾ʞ˅˱˃˰ˏˇ˘˕ˍ˃˒˯˒˓ˋ˅˓ˇːˋ˘˒˓ˋˊ˅˥˃˚˃Ǥ
¾˔ˋˆ˖˓˃˰ˏ ˒˓ˋˏ˓ːˋ˘ ˉˋ˅˕ːˋ˘ ˖˔ˎ˅˃ ˖ ˓˖˓˃ˎːˏ ˒ˇ˓˖˚˖ǡ ˒˄˯˛˃˰ˏ
ˉˋ˅˕ːˋ˘ǡ ˓˃ˇːˋ˘ ˋ ˒˓ˋˊ˅ˇːˋ˘ ˖˔ˎ˅˃ ː˃ ˔ˎ˖ǡ ˛˕ ˔ ˖˔˒˛ː ˒˔˕ˋˉ
˔˒˓˅˥˰ˏ˔˕˓˃˕ˆˋˋː˕ˆ˓˃ˎːˆ˓˃ˊ˅˃˓˖˓˃ˎːˋ˘˒˓˔˕˓˃Ǥ
¾ʠ˕˅˃˓˃˰ˏ ˒˓˒ˊː˃˕˯ˋ˅ ˓˄ː ˏ˃˓ˍ ˋ ˅˓ˇːˋ˘ ˒˓ˋˊ˅ˇ˃ ˇ˗ˋːˋ˔˃ːˆ
ˆˆ˓˃˗˔ˍˆ˒˓ˍˎ˃ǡ˔˃˕˓ˉˋ˛ːˏ˒˓ˇː˛˱˖Ǥ
¾ʢ˓˃˅ː˕ˉ˰ˏ˓ˆˋː˃ˎːˆ˓˃ˊ˅˃ǡ˒ˇ˔˕ˋ˙˃˰ˏǡ˔˕˅˃˓˃˰ˏˋ˓˃ˊ˅ˏˇ˓ˉˋ˅ˋ˘ǡ
˕˓ˉˋ˛ː ˖˔ˏ˓ːˋ˘ ˋ ˒˓ˋ˅˓ˇː ˒˓˃˅ˇ˃ːˋ˘ ˒˓ˇˋ˚ːˋ˘ ˒˯˒˓ˋ˅˓ˇːˋ˘
ˆ˃ˊˇˋː˔˕˃˅˃Ǥ
ːˆ ˇ ˒ˏː˖˕ˋ˘ ˔ˏ˓ːˋ˙˃ ˏˆ˖ ˇ˃ ˔ ˒˔˕ˋˆː˖ ˖ˍ˯˖˚ˋ˅˃˰ˏ ˔˔ˍˆ
˔˕˃ː˅ːˋ˛˕˅˃˖˓˖˓˃ˎːˋ˕˖˓ˋˊ˃ˏǤ
31

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 323 – Број 9

ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ʥʜʢʟʗʠʗʦʙʗʤʞʜʥʗ ʚʢʒʟʓʢʠʓʟʑʢ
ʢʟʗʠʗʦʙʟʒʜʗʖʥʗ ʒʟʓʠʓʟʑ
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ȋʒʠȌˇːˇː˔˕˓ˋˋ˘ˋː˖˔˒˛ːˋˋ˘
˓ˆːˋˊ˙ˋ ˖ ʠ˓˄ˋˋǡ ˔ː˅ː ͳͻͷ͵Ǥ ˆˇˋː ˍ Ƿʒ˓ˇ˔ˍǦ˔˓˔ˍ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˇ˓˖˛˕˅
ʠˏˇ˓˅ǳǤ ʗ˔˕ˋ˚ ˔ ˔˅ˏ ˒˓ˏ˕ˋ˅ːˏ ˋ ˒˓˒ˆːˇːˏ ˇˎ˕ː˛˱˖ǡ ˚˖˅˰ˏ ˋ
˒˓ˊː˕˙ˋˏ ˒˓ˋ˓ˇːˋ˘ǡ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘ǡ ˕˓ˇˋ˙ˋːˎːˋ˘ ˋ ˆ˔˕˓ːˏ˔ˍˋ˘ ˅˓ˇː˔˕ˋ
˔ˏˇ˓˅˔ˍˆˍ˓Ǥʞ˓ˇ˔˅ˋ˘ˇ˓˖ˆˋ˘ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǡʒʠ˒ˍ˓ː˖ˎ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍǦ˒˓ˋ˅˓ˇː˖
ˏːˋ˗˔˕˙ˋ˖Ƿʠˏˇ˓˅˔ˍ˔ːǳǡˍ˖˄˓ˊ˒˔˕ˎ˄˓ːˇˆ˓ˇǡˎˋˋʠ˓˄ˋǡːˆ˖˖˱ˋ
˔˓ˇ˰˅ˍ˅ːˋˋˏˋ˳ˆ˓ˇǡ˅ˋːˆ˓ˇ˓˔˕˅ˋˇ˄˓ˆ˅ˋːǤʒʠˇ˄ˋ˕ːˋˍ˄˓ːˋ˘˅˓ˇːˋ˘
˒˓ˋˊː˰Ǥʞ˓ˇ˔˅ˆː˅ˇːˆǡʒʠˇːˇ˒˓˅ˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˓ˆːˋˊ˙ˋ˖ʠ˓˄ˋˋ
ˍ  ˔ː˅ˎ ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍǦˋː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˋ ˙ː˕˓Ǥ ː ˔ ːˎˊˋ ˖ ˒˛˚ˍ ˊːˋ ˖ ˖ˎˋ˙ˋ
ʙ˓˯ʞ˕˓ ǡ˔ː˅ː˗˖ːˍ˙ˋˏ˖˒˓ˏ˙ˋˆ˓ˇˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ˋˇ˓˖ˆˋ˘ˇ˛˅˰
ˍˍˎˍˎːˏ˔˕ː˅ːˋ˛˕˅˖ǡ˕ˍˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋˏǤʢˊ˔˅˕˖˰ˏ˖˓ˆːˋˊ˅ːˋ˒˓ˇ
˔˖˅ːˋ˓Ǥ
ʗ ˒˓ˇ ˔˅˔˕˓ːˆ ˓ˇ ˍ ˋˏ ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˓ˆːˋˊ˙ˋ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ːˍˋ
˒˓ˋ˔˕˖˒ˋ ˕˖˓ˋˊˏ˖ ˖ˏːˆˏ ː ˊ˅ˋ˔ ˇ ˰ˋ˘˅ ːˆˉ˅ː˔˕ˋǤ ʞ˓ ˔˅ˆ ˔ ˏˋ˔ˎˋ ː
˓ˆːˋˊ˙ˋ˖ ˕˖˓ˋˊˏ ˖ ˍ˅ˋ˓˖ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅Ǥ ʒʠ ˒ ˔˕˕˖˕˖ ˔˅ˆ ˔ːˋ˅˰ ː ˏˉ
ˇ˗˖ːˍ˙ˋːˋ˛ˍˇ˔˕ˋː˙ˋ˔ˍˏː˳ˏː˕ˍˏ˒ːˋ˕Ǥˇ˒˓˅ˋˋˍ˓ˋ˓˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˒˓ˆ˓ˏˍ˒˕ˏˇˋ˔˕˓ˋ˄˖ˋ˓ː˕˓ˉˋ˛˕˖Ǥʜˋˏǡʒʠ˓ˇˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒˓ˆ˓ˏˋ˅˓˛ˋ
˰ˋ˘˅˖˒˓ˏ˙ˋ˖ǡˎˋˋ˘ː˓ˎˋˊ˖Ǥʞ˓˄ˎˏː˔˕ˍˇ˔˖ʒʠ˅˯˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
ˆː˙ˋˋˇ˓˖ˆˋ˓ˆːˋˊ˕˓ˋ˒˖˕˅˰ˍˋ˄ˋˉˎˎˋˍˏ˒ˎ˕ː˖˖˔ˎ˖ˆ˖ˋˎˋ˓ˆːˋˊ˙ˋ˖
ˇːˆ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˒˓ˆ˓ˏǤ ˇ ʒʠ ˇˋː ˏˉ ˇ ˋ˘ ˖˔ˏ˓ˋ ː ˎˍˎː ˆː˙ˋ
˛˕ˇˇ˕ː˕ˉ˅˓ˎˋˊ˙ˋ˖˒˖˕˅˰˕˔˓ˆːˋˊ˕˓ˋ˖ˆˎ˅ːˏˊˇ˅˯ˇːˋˏ
˔ˇ˓ˉˏˋ˓˕ˍˍ˓ˋ˔˕ˍˏ˄ˋː˙ˋ˖˔ˇ˓ˉˋˎˋ˔ˍ˓ːˋˍˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒˓ˆ˓ˏ˖
˙ˎ˔˕ˋǤ
ʣ˖ːˍ˙ˋːˋ˔˰˓ˇ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˇ˗ˋːˋ˔ː˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋˏˍ˕ˋˏǤ ˇː
ˇ ˅ˉːˋ˘ ˍ˓ˍ  ˋ ˔ˆˎˇ˅˰ ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˓ˆːˋˊ˙ˋ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˍ ˅ːˆ
˒˓ˇ˖ˊ˱ ˍ ˋˏ ˔˅˖ ˇ˗ˋːˋ˔ː˖ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˖ ˒˔ˎ˅˰Ǥ ʢ ˍ˅ˋ˓˖ ˇˍ˖ˏː˕˙ˋ ˍ˖
˒˔ˇ˖˄˅ˊːˇˋ˔ˋ˔˕ˏ˕ˋˊ˙ˋ˓ˇːˋ˘ˏ˔˕ˍ˔ˏˉ˒˓ˋˍˊ˕ˋˋ˛ˏ˕˔ˍˋǤ
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ʟ˛˰ ˊ ː˔˕ˎ ˒˓˄ˎˏ ˔˅ˍˍ  ˒˓ˏː ˔˕˕˖˕ ʒʠ ˕ˍ ˇ ˏˉ ˇ
˗˖ːˍ˙ˋːˋ˛ ˕˓ˉˋ˛ːǡ ˇː˔ː ˇ ˔˕˅˓˖ ˒˓ˋ˘ˇ ˍ ˔˅ ˅ː ˒˓ˇ˖ˊ˱Ǥ ˇː
ˇ˔ˋ˕˖˙ˋˋ˖˔˒˔˕˅˯˰ʓˈ˔˕ˋː˃˙ˋˬ˔ˍˈˏˈː˃˳ˏˈː˕ˍˑˏ˒˃ːˋˬˈȋȌˍˏ˒ːˋ
ː˕˓ˋ˕˓ˋˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ˍ˄ˋ˄ˋˎ˖ːˇˎˉ˄ː˔˕ˋʒʠǡˎˋ˔ˏˆ˖˱ː˛˱˖
˕˓ˉˋ˛ːˆ˗˖ːˍ˙ˋːˋ˔˰ˋ˔˕˅˓ˋ˅˰˔˒˔˕˅ːˆ˒˓ˋ˘ˇǤ
ʙˍ ˄ˋ ˔ ˓˛ˋˎˋ ˒˓˄ˎˏˋ ˍ ʒʠ ˕˓ː˖˕ː ˋˏǡ ˒˕˓˄ː  ˖˓ˇˋ˕ˋ
˖˔ˆˎ˛˅˰ ʠ˕˕˖˕ ˅ ˓ˆːˋˊ˙ˋ ˔ ˔˕ˎˋˏ ˒˓˅ːˋˏ ˍ˕ˋˏ ˖ ˍˋˏ ˄ˋ ˔
˒˓ː˛ˎˏˆ˖˱ː˔˕ˇʒʠ˗˖ːˍ˙ˋːˋ˛˒˓˕ˋ˅ːˋː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˕˓ˉˋ˛˕˖Ǥ
ˇːˇˋˊ˅˓˛ːˋ˘ˍ˓ˍˍˋˇ˔ˇ˖˓˥ː˔˕˒˓ː˔ːˇˎˉː˔˕ˋ˖˒˓˅˯˰
ːˇʠˏˇ˓˅˔ˍˏ˕˅˓˥˅ˏǤʜˋˏǡː˔ˇ˒˕˒ˇ˒ˇʒʠˋ˖ˍ˅ˋ˓˖˔ˏ˅˓˥˅
˖˔˒˔˕˅˯ːˋʡ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˋː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˋ˙ː˕˓ˍˋ˔ˎ˖ˉˋˊ˒˓˖ˉ˰˒˕˓˄ːˋ˘
ˋː˗˓ˏ˙ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋˏǡˍˋˇ˅˓˛ˋ˒˓ˇ˖˔˖˅ːˋ˓ˋˇ˓˖ˆˆˏ˕˓ˋˎǤʒʠ˕ˍ˥
ˋˏˊˇ˕ˍˇːˎˍ˙ˋˋ˅˓˥˅˓ˆːˋˊ˖˔ˎ˖ˉ˄˄ˊ˄˥˰ǡˇ˓ˉ˅˰ǡ˅ˇˋ˚ˍ
˔ˎ˖ˉ˄ǡˍˋ˓ˊːˍ˖ˎ˕˖˓ː˒˓ˆ˓ˏǤʢ˔˒˔˕˅˯˰ˏ˒˓˅ˍ˓ˋ˛˱˰ʠˏˇ˓˅˔ˍ
˕˅˓˥˅ǡʒʠ˖ˋ˔˕˅˓ˏˇ˓ˆˋːˎːˆˊ˅ˇˊˊ˛˕ˋ˕˖˔˒ˏːˋˍˍ˖ˎ˕˖˓ˇ˄ˋ
ˋ˓ˊˍ˓ˋ˛˱˰ˍˇ˗ˋːˋ˛˖ˍˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˏˆ˖˱˔˒˓˅ˇˋ˕ˋ˖˅˓˥˅ˋǡ
ˇ˔ː˒˓ˋ˕ˏːˇ˅˔˕ˋ˓Ǥʢˇ˯ˏ˕ˍ˔˕˖˱˄ˋ˕ˋˇ˕ˇ˓˥ː˔ˏ˓ːˋ˙ˍˍ
˖ː˒˓ˇˋ˕ˋ˒˔ˎ˅˰˖ʠˏˇ˓˅˔ˍ˕˅˓˥˅ˋǤ
ʞ˓ˇ ˖˒˓˅˯˰ ˅˓˥˅ˏǡ ʒʠ  ˇ ˔ˍ˓ ˇ˄ˋ ˒˓˅ ˇ ˇ˅ ˒˖˕ ːˇ˯ː
ˍ˓ˋ˔˕ˋ ˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˔˅˓˘ Ƿʑˋˎ˖ ˄˓ː˅ˋ˱ǲǤ ˅  ˋ˔˕˅˓ˏː ˋ ˇ˄˓ ˋ ˎ˛ ˊ
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ʒʠǤ ʞˊˋ˕ˋ˅ː  ˋˊ ˓ˊˎˆ ˛˕ ˔ ˒˓˛ˋ˓˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒ː˖ˇ ʠˏˇ˓˅ ˅ˏ
ˍ˅ˎˋ˕˕ːˋˏˍ˖ˎ˕˖˓ːǦ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ˒˓ˋˊ˅ˇˏǡ˚ˋˏ˔ˏˆ˖˱˅ˇ˖ˉˊˇ˓ˉ˅˰
˕˖˓ˋ˔˕˖ˆ˓ˇ˖Ǥ˥˖˕ˋˏǡˎ˛˔˕˓ː˛˕˔˖˄ˋˎ˔˙ˋˏˆ˖˱ˋ˔ˏˇ˅˒˖˕ːˇ˯ːǡ
ˎˋˋˊ˄ˆ˕ˆ˛˕˕˒˓ˇ˔˕˅˯ˇˇ˕ː˒˕˓˱˰ˊ˒˔˕˱ˊ˒˔ˎː˖ʒʠǤ
ʖ˄ˆ ˒˔ˎˇ˰ ː˅ˇː ˚ˋ˰ːˋ˙ǡ ˖ˍˎˋˍ ˅ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˊˉˋ˅ˋǡ ˄ˋ˱ ː˒˘ˇː
˖˓ˇˋ˕ˋ ˓˓ˆːˋˊ˙ˋ˖ ˊ˒˔ˎːˋ˘ ˍ˓ˊ ː˅˖ ˔ˋ˔˕ˏ˕ˋˊ˙ˋ˖ ˓ˇːˋ˘ ˏ˔˕ǡ ˍ ˋ
ˇˇ˕ː˄˖ˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˅ˇˋ˚ˍˋ˘˔ˇˋˏˏˎ˖˒˓˥˰˖˔˕˓ˉ˰ˏ˖˖ˇ˓ːˋˏ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏˏ˔˙ˋˏǤ

ʑˋˊ˖ˎːˋˋˇː˕ˋ˕˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋʠˏˇ˓˅ˏˆ˖˱˒˓˕ˋ˕ˋ˒˓ˍ
˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ˘˅ˋˇ˅˒˓˒ˆːˇːˆˏ˕˓ˋˎǡˋˊˎˆ˰ˋˏː˔ˏ˅ˋˏˋ˄˓ˊˏǡˍˋ
ˍ˓ˊˋː˕˓ː˕˔˕Ǥ

ʚˆ˕ˋ˒ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˓ˆːˋˊ˙ˋ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅  ˇ˔˕ ː˒˅ˊː ˔
˔ː˅ːˋˏ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ ˅˓ˇː˔˕ˋˏ ˍ ˆ˓ˇ ˒˓˖ˉ ˒˔˕ˋ˙ˋˏǤ ʜ˒˘ˇː  ˖
ː˓ˇːˋˏ ˍ˓˙ˋˏ ˇ˗ˋːˋ˔˕ˋ ː˅ˋ ˎˆ˕ˋ˒ǡ ˎˋ ˋ ˍ˓˒˓˙ˋ˔ˍˋ ˇˋˊː ˍˋ ˄ˋ ˔
˖˓ˇˋ ˇː˒˖˕ ˋ ˍ˓ˋ˔˕ˋ ˊ ˔˅ ˅ˋˇ˅˒˓ˊː˕˙ˋ ˋ ˆˎ˛˅˰Ǥ ʠ ˕ˋˏ ˖ ˅ˊˋ
ˋː˒˘ˇː˔˕ˋˊ˓ˇː˅ˆˏˇ˓ːˋˆˇˋˊː˔˕ǡˍˋ˄ˋ˒˓˕ˋˍ˓˒˓˕ˋ˅ːˋ
ˇˋˊː ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˓ˆːˋˊ˙ˋ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅Ǥ ˔ː˅ːˋ ˒˓˄ˎˏ ˍˇ ʗ ˅ˋˊ˖ˎː
˒˓ˏ˙ˋ˒˓ˍˋː˕˓ː˕˔˕˔˕ˉ˖˓ˋ˓˰˒ˇ˕ˍˋ˔ˇ˓ˉǤ˖ː˔˕˖˅ˎˋˍˋ
˒˓˄ˎˏˋ˓˕˅ˏ˄ˋˏːˋˇˆ˅˓ː˒˔ˊˍˋ˄ˋ˕˓˄ˎˇ˄˖ˇːˆˉ˅ː
ˇː ˔˄ ˍ ˄ˋ ˒ˍ˓ˋ˅ˎ ˔˅ ˇ˛˅˰ǡ ˒˓ː˔ˋˎ ˋ˘ ː ˔˕ǡ ˍˏ˖ːˋ˙ˋ˓ˎ ː
ˇ˓˖˛˕˅ːˋˏˏ˓ˉˏˋː˅˯ˋ˅ˎ˄˖ˇ˖˱ˇ˛˅˰Ǥ
˔ː˅ːˋ˒˓˄ˎˏˋ˔ˍˋˏ˔˔˓˱˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅˔˖ǣ
x ˆ˓ːˋ˚ːˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˖ˊ˅ˋ˔ː˔˕ˋˇ˄˖˳˕
x ˎˋ˒˓ˋˎˋ˅˔˒˔˕˅ːˋ˘˔˓ˇ˔˕˅
x ʜˏˆ˖˱ː˔˕˕˓ˉˋ˛ːˆ˒˔ˎ˅˰
x ʜˋˊˍ˄˖˳˕ˊ˅ˎˋˍˇˆ˥
x ʜ˔ːˏ˓ˍ˕ˋːˆ˄ˊ˙ˋ˯ːˆ˕˓ˉˋ˛˕

ʞ˓ˇ ˔˅ˆ ˒ˏː˖˕ˆ ˒˕˓˄ː  ˓ˊˏˋ˛˯˕ˋ ˋ  ˏ˓ˎ˖ ˊ˒˔ˎːˋ˘ǡ ˰ˋ˘˅
ˇ˖ˍ˙ˋˋˋ˒ˇ˔˕ˋ˙ːˋˏˏ˓ˏǤʙ˓ˍ˕ːˇː˔ˋˏ˥˖˔˄ː˖˅ˉ˅˰ˊ˒˔ˎːˋ˘
ˋ ˒˔ˎˇ˅˙ ˍ ˋ ˅ːˆ ˋ ˒˓ˋ˅˕ːˆ ˔ˍ˕˓ ˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅˖ ˓ˎː ˔ˆˎˇ˅˰
ˇ˒˓ˋː˔ ˔˅ˍˆ ˖˚˔ːˋˍ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˒˔ˎ˅˰ǡ ˖˅ˉ˅˰ ˖ˎˉːˆ ˋː˒˖˕
ȋˏ˕˓ˋˎːˆǡ˓ˇːˆˋˎˋˇ˖ˍ˕ˋ˅ːˆȌˋ˒ˇ˔˕ˋ˙ːǡˏ˕˓ˋˎːˋˎˋːˏ˕˓ˋˎːǡ
ːˆ˓˥ˋ˅˰Ǥ
ʓ˄˓ ˇː˔ ˔ ˆ˔˕ˏ ˏˉ ˔ ˆ˓ˇˋ˕ˋ ˔ˏ ˖ ˕ˎ˓ː˕ː ˕ˏ˔˗˓ˋ ˔˕˓˖˚ːˋ˘ǡ
ˇ˖ˍ˅ːˋ˘ǡ˄˅˛˕ːˋ˘ˋ˅˓ˇːˋ˘˓ˇːˋˍǡˍˋˊː˖˙ˋ˯˅ˍˋˏ˔˕ˉˋǡ˓ˊ˖ˏ˖
ː˚ˋː ˇ ˔ ˇ ˰ˋ˘ ˇ˥ ˋ ˒˛˕˖˖ ˖ˎˆ˖ ˔˅ˍˆ ˒ˇˋː˙ ˖ ˰ˋ˘˅ˏ ˔˕˅˓ˋ˅˰˖Ǥ
ʖ˒˔ˎːˋˏ˓˖ˊː˕ˋ˅˓ˇː˔˕˔˒˔˕˅ːˆ˒˔ˎǡˊː˚˖ˎː˙˖˖˔ˎ˖ˆǡ˒˱ˆ˕ˍ
˄˅˯˕ˋ ˔ ˏ˰ ˔˕˓˔Ǥ ʜ˓˅ːǡ ˰ˋ˘˅ ˓ˇ ˕˓˄ ˒ˇ˔˕ˋ˙˕ˋ ˋ ˏ˕˓ˋˎːˋˏ ˋ
ːˏ˕˓ˋˎːˋˏːˆ˓ˇˏˋ˒˘˅ˎˏǤ
ʜ˅ː˚ˋː˔˒ˇ˔˕ˋ˚ˏ˓ˎˋˉ˯ˇ˔˒˓˖ˉˋˍ˅ˎˋ˕˕ːˋ˗ˋˍ˔ː˖˔ˎ˖ˆǤ
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˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˓ˆːˋˊ˙ˋ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˕˓˄ ˇǡ ˒˓ ˔˅ˆǡ ˖ ˔˅ˏ ˓ˇ˖ ˒˓ˋˏːˋ
˒˓ˋː˙ˋ˒ ˇ˄˓ ˒˔ˎ˅ː ˒˓ˍ˔ǡ ˍˏ˖ːˋˍ˙ˋ ˋ ˏ˥˖˔˄ːˆ ˒˛˕˅˰ǡ ˇ ˔˕ˎː
˓ˇːˇ˖ˍ˙ˋˋˋ˒ˇ˔˕ˋ˙˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˓ˇːˋˍˋˉˋ˕˯ʠˏˇ˓˅˖˙ˋ˯˖˄˓ˉˆ
ˋˇˎ˕˅˓ːˋˆ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˓ˊ˅˒˓ˏ˖˔˅ːˋˏ˒˓ˍ˕ˋˏˋ˒˓ˆ˓ˏˋˏǤ

ʑʚʟʗʖʥʗ ʢʟʗʠʗʦʙʗʤʞʜʥʗ ʚʒʟʓʠʓʟʑ

˙ː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˕ː˙ˋˎǡ˕Ǥ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˅ˎ˓ˋˊ˙ˋ˒˓ˇ˔˕˅˯ˇː˖ˇ
ː˅ˉːˋˋ˘ ˗ˊ ˖ ˒˓˙˔˖ ˒˓˔˕˓ːˆ ˒ˎːˋ˓˰ ˕˖˓ˋˊˏǡ ˎˋ ˔ ˋ˔˕˅˓ˏː ˓ˇˋ
ːˍˏ˒ˎˍ˔ːˋˋː˕ˉ˗ˊˋǡ˒ˆ˕˅ˍˇ˖˒ˋ˕˰˖˒˓˙ː˔ˏˋ˘˓˔˖˓˔ǡ
˚ˋ˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖˅˓ˇː˔˕˅ˏ˕˛ˍ˄ˍ˕ˋ˅ː˒˓˙ːˋ˕ˋǤʼː˙ˋ˯ˇ˒˓˙ːˋ
˅˓ˇː˔˕ˎˏː˕˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˒˕ː˙ˋˎǡˇː˔ːˇ˔˖˕˅˓ˇˋ˰ˋ˘˅˖˒˕˓˄ː
ˋ ˒˓ˏ˕ː ˅˓ˇː˔˕Ǥ ʑˎ˓ˋˊ˙ˋˏ ˒˓˔˕˓ ˋ ˔ˇ˓ˉ ˖˕˅˓˥˖ ˔ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ
˒˕ː˙ˋˎ ˇ˓˥ː ˇ˔˕ˋː˙ˋ ˔ ˔˒ˍ˕ ˙ː ˏˆ˖˱ː˔˕ˋ ˊ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˒˓ˋ˅˓˥ˋ˅˰Ǥ ʞˇ ˕ˋˏ ˔ ˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅ ˍ˅ˎˋ˕˕ˋ˅ː ˋ ˍ˅ː˕ˋ˕˕ˋ˅ːǡ ˍˏ˒ˎˍ˔ː
ˋ˄ˍ˕ˋ˅ː˙ːǡˍˍ˒ˇˋː˚ːˋ˘ǡ˕ˍˋ˔˅ˋ˘ˊˇː˒˓ˋ˓ˇːˋ˘ˋː˕˓˒ˆːˋ˘
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˅˓ˇː˔˕ˋȋˏ˕ˋ˅Ȍ˖ˇ˓˥ː˓ˆˋˋǤ
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˅ˎ˓ˋˊ˙ˋ˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅˙ː˖˅˓ˇː˔˕ˋ˕˓ˍ˕ˋ˅ːˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘
ˏ˕ˋ˅ǡˎˋˋˍːˏ˔ˍˍ˕ˋ˅ˋ˓˰ˍˏˍ˔ˋˏˎː˒ˇ˓˥ː˚˖˅˰˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘
˅˓ˇː˔˕ˋǤ ˖˓ˋˊˏˏ ˔ ˏˆ˖ ˅ˎ˓ˋˊ˅˕ˋ ˄ˎ ˓ˍǡ ˅ˋˇˋˍ˅˙ˋǡ ˓˘ˎ˛ˍ
ːˎˊˋ˛˕ǡ˙˓ˍ˅ˋˏː˔˕ˋ˓ˋǡˍ˖ˎ˕˖˓ːˏːˋ˗˔˕˙ˋǡ˔˒ˏːˋ˙ˋˋˇ˓˖ˆǤʞ˓ˇ˖˔ˎ˅
˒˓ˋ˔˕˖˒˰˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˅ˎ˓ˋˊ˙ˋˋ ˔˕ ˇ ːˍˋ ˄ˍ˕Ȁˎˍˎˋ˕˕ǡ ˋˎˋ ˒ˍ ːˍˋ
˒˓ˋ˓ˇːˋ ˓˔˖˓˔ǡ ˒˔ˇ˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˔˅˔˕˅ǡ  ˒˓ ˔˅ˆ ˔˅˔˕˅ ˕˓ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ
ȋˍ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋ˚ː˔˕ǡ ˊːˏːˋ˕˔˕ǡ ˔˒˙ˋ˗ˋ˚ː˔˕ǡ ˔˕˕˔ˍ ˅˓ˇː˔˕ˋ ˋˎˋ ˕˓ˍ˙ˋȌǡ
ˇ˄˖ˇ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˅˓ˇː˔˕ˋǡ˕ˊː˚ˋˇ˔˅ˋˏ˔˅˔˕˅ˋˏˊˇ˅˯˅˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖
˒˕˓˄˖ˋ˕˓ˉ˰˖Ǥ
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˅ˎ˓ˋˊ˙ˋˏ˄˖˘˅˱ːˋ˔˖˒˔˕˱ˋ˒˓ˋ˓ˇːˋˋˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˓˔˖˓˔ˋ
ˇˊː˚ˊ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖˒ː˖ˇ˖ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅Ǥʥˋ˯˅˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˅ˎ˓ˋˊ˙ˋ
ˇ ˔ ˒˓˙˔ˏ ˙˰ˋ˅˰ ˅˓ˇː˔˕ˋ ˒˔˕˱ˋ˘ ː˅ˇːˋ˘ ˓˔˖˓˔ǡ ˖˕˅˓ˇ ːˋ ˍˋ
ˋˏ˖ ˕˓ː˖˕ː ː˅ˋ˛ ˛ː˔ˋ ˊ ˗˓ˏˋ˓˰ ˔ˏ˔˕ˎːˆ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˒˓ˋˊ˅ˇǡ 
ˍˋ˄ˋˋ˔˕˅˓ˏː˚ˋːˋˇ˖ˍ˖˒ː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒ː˖ˇˆ˓ˇʠˏˇ˓˅Ǥ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖
˅ˎ˓ˋˊ˙ˋ˖˔˖˓ˇˋˎˋ˔˕˓˖˚˰˙ˋːˆˉ˅ːˋːˋˊ˓ˇˋʠ˕˓˕ˆˋ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏ
ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǡˋ˔ˍ˯˖˚ˋ˅˖˕˖˔˅˓˘˖Ǥʗːˇˋˍ˕˓ˋ˒˓ˋ˅ˎ˓ˋˊ˙ˋˋ˅ˋ˘˓˔˖˓˔ː
˒ˇ˓˖˚˖ʒ˓ˇ˔˖˒˓˔˅ˆǣ˔˒˙ˋ˗ˋ˚ː˔˕ǡ˕˓ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˒˕ː˙ˋˎǤ
ʠ˒˙ˋ˗ˋ˚ː˔˕  ˋːˇˋˍ˕˓ ˍˋ  ˋˊ˖ˊ˕ː ˊː˚ː ˊ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖ ˗ˋ˓ˏ˙ˋ˖
ˋ ˊ ˍ˓ˋ˓˰ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˍˋ ˱ ˔ ˓ˊˎˋˍ˅˕ˋ ˇ ˇ˓˖ˆˋ˘ ː ˕˓ˉˋ˛˕˖Ǥ
˕˓ˍ˕ˋ˅ː˔˕  ˋːˇˋˍ˕˓ ˍˋˏ ˔ ˒ˍˊ˖ ˒˓ˋ˅ˎ˚ː˔˕ ˇ˓˥ːˆ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ
˒˓ˋˊ˅ˇˊ˒˕ː˙ˋˎː˕˖˓ˋ˔˕ˋˊ˓ˆˋˋ˛ˋ˓Ǥʜ˅ˇːˋˋːˇˋˍ˕˓ˋ˔˖˅˓ˇː˅ːˋ
ː˔ˎˇ˱ˋː˚ˋːǣ
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒˓ˏ˯ː˔˕Ǧ

˕˓ˍ˕ˋ˅ː˔˕Ǧ

ʑȂʑˋ˔ˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒˓ˏ˯ː˔˕
ʠȂʠ˓ˇ˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒˓ˏ˯ː˔˕
ʜȂʜˋ˔ˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒˓ˏ˯ː˔˕

Ȃ˥˖ː˓ˇː˕˓ˍ˕ˋ˅ː˔˕
ʜȂʜ˙ˋːˎː˕˓ˍ˕ˋ˅ː˔˕
ʚȂʚˍˎː˕˓ˍ˕ˋ˅ː˔˕
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

˄ˎ˔˕

ʠʓʟʑʠʙʑʟʱʑ
ʒʚʑʜʗʒʟʓʠʙʗʟʒ
ʢʚʗʥʙʟʻʞʟʞʟʑʒ

ʙʢʚʢʟʜȂʗʠʟʗ ʠʙʥʚʗʜ

ʖʒʟʓ ʞʟʑ ʠʓʟʑʠʙ
ʙʟʓʗʜʐʜʙ
ʖʒʟʓʠʟʒʜʦʚʠʑ
ʞʧʦʙʖʜʢʠʓʟʑʢ
ʑʗʚ
Ƿʖʚʜʗ
ʐʟʒǳ
ʚʼʗʙʑʥʐʟʜʑʗʽ
ʙʢʽ ʗʚʗʑ  ʜʠʗʽ ʢ
ʠʚʢʟʓʗʜʥʢ
ʠʟ
ʓʟʢʠʙ
ʤʜ
ʞʟʓʗʥ ʚʓʜʑʗʽ ʢ
ʠʟʟʥʗ
ʙʞʚʙʠ
ʞʟʓʗʥ
ʗʚʠʑʻʑʗʽ ȋʑʟʜʗʙ
ʙʚʜʣʟȌʢʠʚʢʓʟʢʒʑʥ
ʙʢʚʗʦʒʟʓ
ʠʞʟʜ ʙʢʽ ʻʢʐʗʟ
ʞʞʑʗʽʢʠʚʢʙʚʟʗ
ʠʟ ʙʣʜ ʞʟʓʗʥ
ʧʟʗʽʢʠʗʞʜʗʥʗ
ʠʟ ʙʢʽ ʢ ʢʚʗʥʗ ʜ
ʞʟʗʽʢʠʓʟʑʢ

ʢʖ ʗʗ
ʒʚʟʗ 

ʞʟʗʟʓʜʗ
ʟʠʢʟʠʗ

ʑʗʚʗʗʜʥ
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ʜˊˋ˅ˎˍˎˋ˕˕

ʙʟʱʟʱʑʓʢʓ
ʓʢʜʑ
ʗʖʚʗʧ ʢʒʑ
ʧʚʗʜʦʙʗʚʢʒ
ʢʖ ʢʠʓʟʑʢ
ʒʚʟʗ ʠʑʟʜ
ʢʜʠʗ

ʑ

ʠ


ʜ



ʜ

ʚ

˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ
˒˕ː˙ˋˎ
ʑʗʠʙ

ʠʟʓʼʗ
ʜʗʖʙ
ʜʗʖʙ
ʜʗʖʙ

ʠʟʓʼʗ
ʑʗʠʙ

ʜʗʖʙ

ʠʟʓʼʗ
ʠʟʓʼʗ
ʜʗʖʙ
ʜʗʖʙ
ʜʗʖʙ
ʜʗʖʙ
ʑʗʠʙ

ʑʗʠʙ
ʑʗʠʙ
ʑʗʠʙ
ʑʗʠʙ

ʑʗʠʙ

ʠʟʓʼʗ
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ʟʤʚʧʙ
ʜʚʖʗʧ

ʠʞʟʗ
ʟʙʟʥʗ 

ʠʞʜʗʥʗ

ʥʟʙʑʗʜʠʗʟʗ

ʤʟʠʑʒʒʟʒʗ 
ʥʟʙʑʠʑʗʤʞʟʗʞʑʚ
ʢʙʚʟʗ
ʥʟʙʑʠʑʒʞʟʟʙ
ʟʗ ʢʑʟʐʑʥʢ
ʥʟʙʑʠʑʒ
ʑʚʗʙʢʦʜʗʙʒʟʒʗ ʢ
ʠʓʟʑʢ
ʥʟʙʑʟʱʼʞʟʠʑ
ʐʒʟʓʗʥʢʚʗʞ
ʥʟʙʑʠʑʒʞʟʟʙʗʚʗ 
ʢʗʤ ʚʑʥʢ
ʥʟʙʑʠʑʟ ʗʥʢ
ʑʟʜʑʢ
ʥʟʙʑʠʑʒʟʤʗʠʟʗʒ
ʒʑʟʗʚʢʠʗʞʜʗʥʗ
ʥʟʙʑʢʠʞʼʞʟʠʑ
ʐʒʟʓʗʥʜ
ʠʓʟʑʠʙʒʟʐʻʢ
ʠʞʜʗʙʐʟʥʗʞʟʑʒ
ʠʑʠʙʒʟͳͻͳͶǦͳͻͳͻǤ
ʒʓʗʜ
ʠʞʜʗʙͷǤ ʢʜʠʙ 
ʟʒʓʗ ʗ
ʠʞʜʞʟʙʟʗʤʟ 
ʓʑʟʜʠʓʟʑ
ʠʞʟʠʙǦʟʙʟʗʑʜʗ
ʙʞʚʙʠʐʖʜʗʠʓʟʑ
ʠʓʗʜǷʣʙʠʓʟʑǳ
ʗʖʚʗʧ ʢʒʑ

ʟʤʚʧʙʜʚʖʗʧ
ʟʜʗʥ

ʟʙʗ
ʖʟ

ʟʙʓʢʜʑ
ʟʙʑʚʗʙʟʑ
ʧʚʗʜʦʙ ʖʟ

22. септембар 2016. године

ʠʟʓʼʗ
ʜʗʖʙ
ʜʗʖʙ
ʜʗʖʙ
ʜʗʖʙ
ʜʗʖʙ
ʜʗʖʙ
ʜʗʖʙ
ʑʗʠʙ

ʜʗʖʙ

ʠʟʓʼʗ
ʜʗʖʙ
ʑʗʠʙ

ʠʟʓʼʗ
ʠʟʓʼʗ
ʑʗʠʙ

ʠʟʓʼʗ

ʑʗʠʙ

ʠʟʓʼʗ
ʠʟʓʼʗ
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ʜʢʧʗʽʑʗʓʏʜʗ

ʜʗʣʠʥʗ 

ʠʓʟʑʠʙʗʓʜʗʥʑʽ
ʟʢʑʟʱʑʗ
ʠʓʟʑʠʙʏ ʠʜ
ʠʓʟʑʠʙʏʞʠʜʗʦʙʏ ʠʜ
ʙʠʗʓʐʏʜʏʞʚʏʑʗʜʥʢ
ʐʠʏʜʗ ʏʓʏ
ʞʠʗʟʠʙʗʓʜʗʚʗʞ
ʟʜʓʑʞʟʒ
Ƿʧʚʗʜʦʙʗʚʢʒǳ
ʑʟʐʑʦʙʗʙʢʞʗʜʓʜ
ʑʗʜʏʟʗ ʏǷ ʟʗʽǳ

ʑʗʜʟʗ 

ʑʗʜʠʙʗʒʟʓ
ʞʓʟʢǷʓʗʜʗʠǲ
ʞʓʟʢǷ ʏʜʙǳ
ʞʓʟʢǷʗʚʗʽǲ
ʑʗʜʏʟʗ ʏǷʑʓʼʏʜʙʏǲ

ʜʗʖʙ
ʑʗʠʙ
ʑʗʠʙ

ʜʗʖʙ

ʠʟʓʼʗ
ʠʟʓʼʗ
ʜʗʖʙ

ʠʟʓʼʗ
ʜʗʖʙ
ʑʗʠʙ

ʠʟʓʼʗ
ʑʗʠʙ
ʑʗʠʙ

ʠʟʓʼʗ

ʞʓʟʢǷʓʐʟʏʑʏǲ

ʠʟʓʼʗ

ʑʗʜʏʟʠʙʗʞʓʟʢǷʟʿʗʽǳǡ
ʚʗʞ
ʑʗʜʏʟʗ ʏǷʞʚʑʗʜʥǳ

ʠʟʓʼʗ

ʟ˔˒˓ˇː˔˯˖ˆ˓ˇ˖ʠˏˇ˓˅
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ʑʗʠʙ

ʠʟʓʼʗ
ʠʟʓʼʗ
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ʞʟʗʙʖʞʠ ʽʗʤʠʧ ʜʗʤʙʞʥʗʢʠʓʟʑʢ
ʜˊˋ˅
ʤ˕ˎǦ˓˔˕˓ː
Ƿʥ˓ǲ
˕ˎǷʖˎ˕ːˋˍǲ
˕ˎǷ ˓ˋːǲ
ʞ˓ː˱ˋ˛˕Ƿˋ˓ǲ
˒˓˕ˏːˋǷʚ˖ǲ
ʓˏ˱˓ˇˋː˔˕
ʚ˅˚ˍˋˇˏ
ˋ˱ʚ˅˙
ȗȗȗ

˒˓˕ˏːˋǷʠ˕˔ǲ

ʞ˓ˋ˅˕ːˋ˔ˏ˛˕
Ƿ˓ˋǲ
ȗȗ
ʞ˓ˋ˅˕ːˋ˔ˏ˛˕
ʒ˓ːˋʒ˓ˇː
ː˚ˋ˱
ʞ˓ˋ˅˕ːˋ˔ˏ˛˕
Ƿ˓ː˙ǲ
ȗȗ
ʞ˓ː˱ˋ˛˕Ƿʓ˅˓ǲǡ
˔˄ˊˋˊˇ˅˰
ʞ˓ˋ˅˕ːˋ˔ˏ˛˕
ʖ˓ˋ˙ʑ˖˚ˍ˅ˋ˱
Ƿʙːˍǲ
˕ˎǷʜ˓˔ˍ˓˛˱˖ǳ
ʤ˕ˎǷʤˏ˄˖˓ˆǳ
ȗȗȗ
Ƿʖˎ˕ː
˄˓ˇǳǡ˔˕ː˅ˋˊ
ˋˊˇ˅˰
ʞ˓ˋ˅˕ːˋ
˔ˏ˛˕Ƿʑˋˎ
ˎˍ˔ːˇ˓ǳ
ʑˋˎǷʒ˓˗ǳ
ȗȗȗȗ

ʐ˓˔˄
͵͵˔˄
˓˔˕˓ːͶͷˏ˔˕
ͳʹ˔˄
ʹʹ˔˄
˔˄
͵˒˓˕ˏː
ͳ˒˓˕ˏː
Ͷ˔˄

ͻ˒˓˕ˏː
ʹ˔˄
ͳ˒˓˕ˏː
Ͷ˔˄

ͳ˒˓˕ˏː
Ͷ˔˄

ʐ˓ˎˉ
ʢˍ˖˒ː˄˓ˎˉ˅ͳͲͲ
ʢˍ˖˒ː˄˓ˎˉ˅͵Ͳ
ʢˍ˖˒ːˎˉ˅ͷͲ
ʢˍ˖˒ː˄˓ˎˉ˅ͳʹ
ʢˍ˖˒ː˄˓ˎˉ˅
ʢˍ˖˒ː˄˓ˎˉ˅ͳͶ
ʢˍ˖˒ː˄˓ˎˉ˅ʹʹ
ʢˍ˖˒ː˄˓ˎˉ˅ͻ
ʢˍ˖˒ːͷˎˉ

ʢˍ˖˒ːͳͲˎˉ

ͳ˒˓˕ˏː
ͳͶ˔˄

ʢˍ˖˒ːˎˉ˅͵ͳ

ͷ˔˄

ʢˍ˖˒ːˎˉ˅ͳ

ͳ˒˓˕ˏː
ͳ˔˄

ʢˍ˖˒ːˎˉ˅ͺ

ͳͶ˔˄

ʹͻˎˉˋ˔ˎˊ˒˓ˏ˙ˋ

˔˄

ʢˍ˖˒ːˎˉ˅ͳͻ

ͳͳ˒˓˕ˏː

ʹ˒˓˕ˏː
ͳ˔˄

ʢˍ˖˒ːˎˉ˅ʹ

ʢˍ˖˒ːͳͲˎˉ˅

39

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 331 – Број 9

ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ʠʑȋȌʜʚʗʖʢʟʗʠʗʦʙʗʤʞʜʥʗ ʚ
ʠʓʟʑ
ʗˊ˓ˇʠʑȋȌːˎˋˊˊ˒˕˓˄˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏˆ˓ˇʠˏˇ˓˅˒˓ˇ˔˕˅˯
˔˔˕˅ːˋ ˇ ˅ˎ˖˙ˋ ˔˅ˋ˘ ˒ˊˋ˕ˋ˅ːˋ˘ ˋ ːˆ˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓ˇˋ˔˒ˊˋ˙ˋ ˍ ˆ˓ˇ ˋˏǤ
ʢ ˔˕˓˕˛ˍˏ ˇˍ˖ˏː˕˖ ː˒˘ˇː  ː˅˔˕ˋ ˔˅ ˎˏː˕ ˍˋ ˔˖ ˒˓˔˖ˇːˋ ˊ ˓ˊ˅
˕˖˓ˋˊˏǡ˓˔˕ˋˏ˔˕˅˓˔˅˄˖˘˅˕ː˔˕˒˓˄ˎˏǤʢˋ˔˕˅˓ˏ˔ˆˎˇ˅˖˔˚ˋ˰ːˋ˙
ˍ ˖˔˒˓˅˖ ˋˎˋ ˏˆ˖ ˇ ˖˔˒˓ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏǡ ˋˎˋ ˇ ˆ ˔ ˇ˓˖ˆ ˔˕˓ː ˗ˋ˓ˏˋ˛˖ ˋ
˒ˏˆː˖˰ˆ˅ˏ˓ˊ˅˖Ǥʙ˓ˊ˅ˍ˅˅ˋˇːˎˋˊ˔˕˅˓˔ˏˆ˖˱ː˔˕ˇ˔ǡ˒˓˔˅ˆǡ˔ˎ˄
˔˕˓ːˋ˒˓˕˰˔˘˅˕˅ˏˊ˄ˋ˯ːˋ˄˖ˇ˖˗ˍ˖˔ˍˋ˒˕˓˄ːˋˊˏːˋ˕ˋˍˍ˄ˋ˔
˅ˋˇː˒˓ˇˍǤʢˍ˅ˋ˓˖ːˎˋˊ˒˓˅˔˖ˇ˗ˋːˋ˔ː˖ː˖˕˓˛˰˔ːˆˋ˔ˎ˄˔˕ˋˋ˅ˇ
ˇˋ˓ˍ˕ːˊ˅ˋ˔ˋˇ˓ˎ˙ˋˋˏˆ˖˱ː˔˕ˋˍ˕˖˓ˋˊˏˋˏ˖ˍ˅ˋ˓˖ʒ˓ˇǤʠˇ˓˖ˆ˔˕˓ː
˒˔˕ˋˍ˔˕˓ːˋ˗ˍ˕˓ˋˍˋˏˆ˖ˇˎˋˏˋ˚ːˋˎˋ˚ˍ˒˕˒˖ːˇ˖˕ˋ˚˖ː˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏǤ
ʢ˕ˏˍː˕ˍ˔˕˖˄˓˥˖˖˔ˏˆ˖˱ː˔˕ˋˋ˒˓˕˰ˍ˒˔˕ˋːˍː˚˛˱ːˏˉˇ˔
˖˕ˋ˚Ǥː˛˕˔˅ˍˍˏˆ˖˱˔˕ˇ˗ˋːˋ˔˕ˋ˒˓˕˰ˋ˒ˍ˖˛˕ˋˇ˔ː˒˓˅ˊˋ˥˖Ǥ

ʠʜʒ

ʠ˅ˍˇ˔˕ˋː˙ˋˋ˔˅ˍˋ˒˓˔˕˓ˋˏˇ˓˥ː˒˓ˇˋ˔˒ˊˋ˙ˋˊ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏǤˍ
ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ˋˏˎˏː˕ˍˋ˒˓ˋ˅ˎ˚˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˋː˰ˋ˘˅˄˓˅ˍ˒˓ˋ˕ːˋˋˏǤ
ʠ˅ˋˎˏː˕ˋˍˋ˔ː˥˖˖ˇːˏ˒˓˔˕˓˖ˋ˒˓ˋ˅ˎ˚˕˖˓ˋ˔˕˒˓ˇ˔˕˅˯˖˔ːˉː˔˕˓ː
ˇ˔˕ˋː˙ˋǤʢ˒ˆˎˇ˖ʠˏˇ˓˅˚ˋːˋ˔ˇ˔˖˔ːˆ˅ˏˊː˚ːˋǡˏˉˇ˅˱˔ˇˏˉˏ
ˇ ˍː˔˕˕˖ˏǡ ːˇ˅˯ː ˋ˔ˍ˓ˋ˛˱ːǤ ʜ ˔ːˆˏ ˍ ʠˏˇ˓˅ ˋˏ ˕˓˄ ˕ˏ˯ː
˓ˇˋ˕ˋˍˍ˄ˋˊˋ˔˕˄ˋˎ˒ˍ˓˕˚ˋ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏǤʞ˓˔˅ˆ˕˓˄ː˅˔˕ˋ˔ˎˇ˱ǣ
x ʜ˒˔˓ˇː˄ˎˋˊˋːʐˆ˓ˇˍˆˎ˅ːˆˆ˓ˇ
x ʒ˓ˇˋˊˎˊˋː˓ˍ˖ʓ˖ː˅ȋ˔˔˕˅ːˋˇʙ˓ˋˇ˓Ȍ
x ʜ˒˔˓ˇː˄ˎˋˊˋː˖˕˒˖˕ǡˇː˔ːʙ˓ˋˇ˓ͳͲ
x ʓ˄˓˒˖˕ːˏ˓ˉ˒˓ˏˆ˓ˇ˖ˋ˒˓ˏˇ˓˖ˆˋˏ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏˎˍˎˋ˕˕ˋˏ
x ʑˏˇ˄˓˔˚˖˅ː˕˅˓˥˅ˋˊ˔˓ˇ˰ˆ˅ˍ
x ʞ˓˅˔˓˒˔ˍ˒˓˔˕ːˋ˙
x ʞ˔˕˰˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
x ʢ˒˓˅˅˓˥˅˒ˇˋːˆ˓ː˙ˋˏʒʠˏˇ˓˅
x ˓ˇˋ˙ˋːˎː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˇ˔˕ˋː˙ˋˊ˥˚ˍˍ˔ˍ˖˓ˊˋ
x ˒˓ˇ˯ː˔˕ˆ˓ˇˊ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏ
x ʠˎ˄ˇːˋˍ˒˙ˋ˕˕ˋˊˋː˅˔˕ˋ˙ˋ˖˕˖˓ˋˊˏ
x ʓ˄˓ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˎː˒˓ˏ˯ː˔˕˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˓˔˕˓
x ʜˍˇ˛˰ ˎ˕˰ ˓ˊˋˇː˙ˋ ˄˓ː˅ˋ˱ ˋ ˔˕˅˯˰ ʑˋˎ ˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖
˗˖ːˍ˙ˋ˖
x ʞ˔˕˰˕˓ˇˋ˙ˋːˎːˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ˏːˋ˗˔˕˙ˋ
x ʙ˓ˋ˛˱˰˒˓˔˕˓˅˓˥˅ˊ˓ˊˎˋ˚ˋ˕˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏːˋ˗˔˕˙ˋ
x ʢ˛˱˓˅˖ʓ˖ː˅ː˒˓˔˕˓˖ʒ˓ˇ
x ʗːˇ˖˔˕˓ˋ˔ˍ˕˓ː˔˒˓˕ː˚˅˓ˋ˛˕
x ˓ˇˋ˙ˋːˎː˅ˋːˆ˓ˇ˓˔ˍ˒ˇ˓˖˚˔˓ˊ˅ˋːˋˏ˅ˋː˔ˍˋˏ˕˖˓ˋˊˏˏ
x ʑˎˋˍˋ˄˓˓˘ˎ˛ˍˋ˘ˎˍˎˋ˕˕
x ˆ˖˱ː˔˕ˊ˓ˊ˅˔˔ˍˆ˕˖˓ˋˊˏ
x ʢ˔˒˔˕˅˯˰˒˓ˋ˅˓ˏːˆ˒˓ˋ˔˕ːˊ˓˚ː˄˓ˇ˅
x ˖ˊʠˏˇ˓˅
x ʑ˱ˋ˄˓˖ˆ˔˕ˋ˕˯˔ˍˋ˘˄ˍ˕
x ʟˊ˅ˋː˅˱˓˔˕˅ˍ˒˓ˇ˖˔ˎ˅ˊˆ˓˕˖˓ˋˊˏ

ʠʚʐʠʗ

ʜ˔˅ˍˇ˔˕ˋː˙ˋˋǡ˒˕ˍˋ˖ʠˏˇ˓˅˖ǡˏˆ˖˔ˋˇː˕ˋ˗ˋˍ˅˕ˋˇ˓˥ːˋˎˏː˕ˋ
ˍˋ˚ˋː˔ˎ˄˔˕ˇːˇ˔˕ˋː˙ˋǤʒ˕˅ˍ˒˒˓˅ˋˎ˖˔ˎ˄ˋ˘˔˕˓ː˖˅ˍˋˏ˅ˋ˛ˋ
40
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22. септембар 2016. године

ˏːˆ˔˖ˍˏ˒ˎˍ˔ːˋˊ˓˛˅˰˓˚˔˕˒˓ˇ˔˕˅˯˖˔ˍ˖˒ːˍˎˋˍ˒˓˄ˎˏǤʠˎ˄
˔˕˓ːˏˆ˖ˇ˔ˇː˔ːː˒˔˕˱ˎˏː˕˛˕˒˓ˇ˔˕˅˯˒˓ˋˎˋˍ˖ˇ˔ːˋ˓ˎˋˊ˖˖ǡ
ˇˍ˔˖ˏːˆˊː˚ːˋˋˎˏː˕ˋˍˋ˒˔˕ˎˋ˚ˋː˔ˎ˄˖˔˕˓ː˖ˋˇ˖˄ˍ˔˖˖˔˥ːˋ˖
˗˖ːˍ˙ˋːˋ˔˰˖˒˓˔˕˓˖ˋː˰ˋˏ˖˅ˍ˒˕˓˄ːˇ˔˕˓ˇˍˍ˄ˋ˔˕ˍˎːˋˎˋǤʠˎ˄
˔˕˓ːˇːˇ˔˕ˋː˙ˋˋˇː˕ˋ˗ˋˍ˖˖ˋˍ˓ˋ˕ˋ˚ː˕˚ˍˊ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏǡ˕˖ˍˎˋˍ˔ː
ˇ˗ˋːˋ˛˖ˏˆ˖ˋˏ˕ˋˇˎˍ˔ˉː˒˔ˎˇˋ˙ˊ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏǡˎˋ˚˔˕ˋˊ˗˖ːˍ˙ˋːˋ˔˰
ˇ˓˥ːˋ˘˒˓˙˔˖˔ˏˏˆ˓ˇ˖Ǥʠˎ˄˔˕˓ːˊ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏ˖ʠˏˇ˓˅˖˔˖ǣ
x ʜˇ˔˕˕ˍ˔ˏ˛˕ːˋ˘ˍ˒˙ˋ˕˕
x ʜˇ˔˕˕ˍ˔˔ˍˋ˘ˇˏ˱ˋː˔˕˅˓ˋː˕ˋ˔ːˋ˘ˍ˕˖˓ˋˊˏ˖
x ʜ˄ˇˋ˰ːˏ˓ˍ˕ˋː˛ˍˋː˔˕˖˒ˆ˓ˇ
x ʜˇ˅˯ːˏ˓ˍ˕ˋːˆ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇ
x ʑˏˎ˛˒˓ˏ˙ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ˏːˋ˗˔˕˙ˋ
x ʻ˖ˇ˔ˍˋ˓˔˖˓˔ˋȋːˇ˅˯ː˄˓Ȍ
x ʜˇ˅˯ː˄˓˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˅ˇˋ˚
x ʜ˒˔˕˰ːˋˏ˕˓ː˒˓˔˕˓˖˅˓˥˅
x ʜˇ˔˕˕ˍ˔˒˙ˋˎˋˊ˅ːˋ˘˄˖ˍ˖˕˖˓ˋˊˏ˖
x ʠ˄˓˱ː˚˅˓ˋ˛˕ˍ˅˓˥˅
x ʜˇ˔˕˕ˍ˒˓ˍ˕˖˅ˊˋ˔˕˖˓ˋˊˏˏ
x ʜ˒˔˕˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˒˓ˋ˔˕ː
x ʜˋ˔ˍ˓ˋ˛˱ː˔˕˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ˍ˒˙ˋ˕˕
x ʜ˒˕˒˖ː˅ˋˇː˙ˋ˄˓˕˖˓ˋ˔˕ȋː˒˓ˋ˅˯ˋ˅˰Ȍ
x ʜ˒˔˕˰ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓˖ː˖˕˓˅˓˥˅
x ʜˇ˔˕˕ˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˔ˇ˓ˉ˖ː˖˕˓˅˓˥˅
x ʖˆ˥ː˔˕
x ʓˎ˅ˋˆ˓ˇ˒˓˯˅ˋ
x ʜ˒˔˕˰˓˙˒˕ˋ˅ːˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ˆː˙ˋ
x ʜ˒˔˕˰ˍ˒˙ˋ˕˕ˊˍːˆ˓˔ːˋˋ˔ˏ˔ˍˋ˕˖˓ˋˊˏ
x ʞ˓ˏ˛˕˰ˎ˖ˍˋ˒˓˖ˆˋˊˋ˔ˍ˖˅ˎˋˍ˗ˋːː˔ˋ˔ˍ˔˓ˇ˔˕˅
x ʜˊˋː˕˓˔˅ː˔˕˔˕ː˅ːˋ˛˕˅ˊ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏ
x ʚ˛˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˔ˋˆːˎˋˊ˙ˋ

ʒʢʽʜʠʗ

ʙˇ˔˖˖˒ˋ˕˰˖ˏˆ˖˱ː˔˕ˋʠˏˇ˓˅ˋˏ˅ˏ˔˒˙ˋ˗ˋ˚ː˖˒ˊˋ˙ˋ˖Ǥ˖˓ˋˊˏˇ
˔ˇ˕˚ːˍˋˏ˖˕˅˓˥ːˋˏ˔˕ˊˏˋˋˏ˅ˏ˄ˎˆˋ˓˔˕ǡˎˋ˔˅ˍ˒˓ˏː˖ˍ˓˖ˉ˰˖
ˋˎˋːː˙ˋːˎːˏːˋ˅˖ˏˉ˖˕ˋ˙˕ˋː˕ˍ˕˖˓ˋ˔˕ˍ˓ˊʠˏˇ˓˅Ǥʞ˓ˋˏ˓˒˓ˇ
ʕˎˊ˓ˍː˅˱ˋːˇ˖˔˕˓ˋ˖ˆ˓ˇ˖ǡˍʠˏˇ˓˅˔˕˅ˋˎ˖ˉˋˉ˖ˏˇˋ˔ˍ˒ˉ˰ǡ
˔˅ˍˍ˕˓˄ˋ˔ˍ˓ˋ˔˕ˋ˕ˋǤʠˇ˓˖ˆ˔˕˓ːǡ˕˖˓ˋˊˏ˖ʠˏˇ˓˅˖˄ˊ˅ˎˋˍˋ˘ˋː˅˔˕ˋ˕˓ǡ
ˋˍˆ˓ˇː˔˕ˋˇˋ˘˒˓ˋ˅˖˚Ǥʙˎˋˍ˅ˉːˇːˋˎˋ˅ˋ˛ˋː˅˔˕ˋ˙ˋ˖˕˖˓ˋˊˏˏˉˏ
ˋˎ˖˔˕˓˅˕ˋ˔ˎˇ˱ˋˏ˒˓ˋˏ˓ˏǤʢ˅ˏ˔˕˓˕˛ˍˏˇˍ˖ˏː˕˖ˇ˗ˋːˋ˔ː˔˖ˏˆ˖˱ː˔˕ˋˊ
ˋː˅˔˕ˋ˙ˋː˖ˎˆ˰ːˍ˓˖ˇˍ˖ˏː˕Ǥːˆ˕˓ː˖˕ˍˍˇ˔ˇː˅ˎˋˍˋː˅˔˕ˋ˙ˋ
˓ˎˋˊ˖ǡˆ˕˅ˋ˔˕˅˓ˏː˱˄ˋ˕ˋ˒˕˓˄ː˖˓ˇˋ˕ˋ˓˅ˋˊˋ˖˔˕˓˕˛ˍˆˇˍ˖ˏː˕˓
˱˔ˏˋː˅˔˕ˋ˙ˋˍ˓ː˖˕ˋ˒˓˅˙˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏˋ˒ˍ˓ː˖˕ˋˇˋ˓ˍ˕ːˋˎˋˋːˇˋ˓ˍ˕ː
˓ˊˎˋ˚ˋ˕˔˕˓˖ˍ˕˖˓˖˅ˊˋ˔˕˖˓ˋˊˏˏǤ
ˆ˖˱ː˔˕ˋˊ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏ˖ʠˏˇ˓˅˖˔˖˔ˎˇ˱ǣ
¾ʞ˔˕˰ˏˆ˖˱ː˔˕ˋˊ˓ˊˎˋ˚ˋ˕˄ˎˋˍ˕˖˓ˋˊˏ
¾ʟˊ˅ˍˏ˒ˎˏː˕˓ːˋ˘˄ˎˋˍ˕˖˓ˋˊˏ
¾ʟˊ˅˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇ˖˅ˊˋ˔˅˓˥˅ˏ
¾ʢ˔˒˔˕˅˯˰ˏːˋ˗˔˕˙ˋ˓ˆˋːˎːˆˍ˓ˍ˕˓
¾ʖ˖˔˕˅˯˰˓˚ːˋ˘ˍ˓˖ˊ˅
¾ʞ˓ˋ˅ˎ˚˰˅ˎˋˍˋ˘ˋː˅˔˕ˋ˕˓ˋˊ˔ˍ˕˓˘˕ˎˋ˓˔˕˅
¾˕ˍ˖˒˕˓ˍ˕ˋ˅ːˆˊˏ˯ˋ˛˕ˊ˄˖ˇ˖˱ˋː˅˔˕ˋ˙ˋ
¾ʗˊ˅˓˔˕ː˒˓˔˕˓ˊ˖ˎˆ˰˖˒˓ˋ˅˓ˇ˖
¾ʑ˱ˍ˔˒ːˊˋ˥˚ˍˆ˕˖˓ˋˊˏ
¾ʞ˔˕˰˕˓ˏˎːˋ˘˅ˇ
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22. септембар 2016. године
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Страна 333 – Број 9

ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

¾ʠ˕˓˕˛ˍ˒˅ˊˋ˅˰˒˓ˍʓ˖ː˅
¾ʓˎˊˍ˅ˎˋˍˋ˘ˋː˅˔˕ˋ˕˓˖˕˖˓ˋˊˏ
¾ʢ˔˒˔˕˅˯˰ˆ˓˕˖˓ˋˊˏ˖˔ˏˏˆ˓ˇ˖
¾ʑ˱ˋ˄˓ˋːˇˋ˅ˋˇ˖ˎːˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ˋˊʐˆ˓ˇ
¾ʞ˓˕˅˓˰˓˅˓˥˅˖ˏ˖ˎ˕ˋ˗˖ːˍ˙ˋːˎːˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˎˍˎˋ˕˕
¾ˍ˕ˋ˅ˋ˓˰ˏ˓ˋːˊ˒˓ˋ˘˅˕˒ˎ˅ˋˎ
¾ʗˊˆ˓ˇ˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆˍˏ˒ˎˍ˔
¾ˍ˕ˋ˅ˋ˓˰˔˔ˍˆ˔˕ː˅ːˋ˛˕˅ˊ˕˖˓ˋˊˏ
¾ʞ˓ˍ˕ˋˋˊ˄ˎ˔˕ˋ˕˖˓ˋˊˏ˗ˋːː˔ˋ˓ːˋˍ˓ˊ˓ˊːˇˏ˥ˋ˔˕˓ː˗ːˇ˅

ʞʟʼ

˖˓ˋˊˏ˅ˏ˔˕˯ˋ˅˒˓ˋ˅˓ˇːˆ˓ːˋˊ˅ˋ˔ˋˇ˅ˎˋˍˆ˄˓˚ˋːˋˎ˙Ǥʞ˓˕˰
ˊ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏˏˆ˖ˇˎˊˋ˕ˋ˔˔˅ˋ˘˔˕˓ːǤʢ˅ˏˇˎ˖ˆ˅˓ˋˏ˒˓˕˰ˏˍˇˎˊ
ˋˊˍ˔˕˓ːˆˍ˓˖ˉ˰ǡː˰ˋ˘ː˚˛˱ːˏˉˏˇ˖˕ˋ˚ˏǡˎˋˊ˕ːˏˆ˖˔ːˉː
˖˕ˋ˙˕ˋː˕˖˓ˋˊˏ˖ʒ˓ˇ˖Ǥ˖˓ˋˊˏ˔˖˔ˍ˅ˊ˖˔˔˅ˋˏ˒˓ˋ˅˓ˇːˋˏˇˎ˕ː˔˕ˋˏǡˊ˄ˆ˕ˆ
ˆˆ˓ːˋ˚˅˖ˋˊˍː˔ˍˍ˕ˍ˔ˇː˔ː˕˖˓ˋˊˏˎˋˋˇ˓˖ˆˇˎ˕ː˔˕ˋǤʜ˚˛˱ˋ
˄ˎˋˍ ˒˓ˋ˅˓˥ˋ˅˰ ˖ ˒˓˔˕˓ˋˏ ˍˋ ˔˖ ˒ˇ ˊ˛˕ˋ˕ˏ  ˕˖˓ˋˊˏǤ ʠ˅ˍˋ ˇ ˒˓˔˕˓
˒˓˒ˋ˔˖ ˔˕˓ˆ ˏ˓ ˊ ˒˓ˋ˅˓˥ˋ˅˰ ˕ ː ˏˆ˖ ˊː˚ː ˖˕ˋ˙˕ˋ ː ˗˖ːˍ˙ˋːˋ˔˰
˕˖˓ˋˊˏǤʑˎˋˍ˖˒˓˕˰˖˕˖˓ˋˊˏ˖˒˓ˇ˔˕˅˯˖ˇˎ˖ˍˋˊˍː˔ˍˍ˕ːːˋ˅˖ˇ˓ˉ˅ǡˍ
ːˋ˔˖˖ˇˋ˓ˍ˕ː˅ˊˋ˔˕˖˓ˋˊˏˏǡˎˋˋːˇˋ˓ˍ˕ːˏˆ˖˅ˏː˒˅˯ː˖˕ˋ˙˕ˋǡ˖ːˍˋˏ
˔ˎ˖˚˅ˋˏ˚ˍˋ˒˕˒˖ːˊ˖˔˕˅ˋ˕ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˕ˍǤʞ˓ˋˏ˓ˍˋˍ˕˖ˎː˒˔ˎˇ˰ˇ˅
ˆˇˋːˋ˕˓ː˔˒˓ː˕ː˒˓ˋˏ˕ːˋ˔˒ˏˋ˰ː˖ˇˎ˖ˆˇ˔ˏːˎˋˊˋ˓ˎˋ˄˓˕˖˓ˋ˔˕
ˍˋ ˒˔˕ ʠˏˇ˓˅ ȋ˄ˎ ˄˓Ǥ ͳ ˋ ʹȌǤ ʜˋˏǡ ˇˎ˖ˍˏ ˋːˋ˔˕˓˔˕˅ ˗ˋːː˔ˋ ˇ ˔˅
˔˓ˇ˔˕˅ˍ˔˖˛ˍˎˋˆː˓ˋ˛˖ˏ˓˖ˇ˒˓˥˖˒˓˙˔˅ːː˄˅ˍǡ˒˕ˍˋˍ˔ˍ˖˓ˊˋǡ
ˋˇ˔˒ˎ˱˰ˏ˓ˋˊ˅˓˛ˋ˕ˋ˖˓ˍ˖ˇͶͷˇːǡ˖˒˕˒˖ː˔˕ˋˊ˖˔˕˅ˋˎ˥˚ˍˋ˕˖˓ˋˊˏǤ
ʞ˔ˎˇˋ˙˔˖ˊːˍ˒˓˔˕˓ǡ˒ˋʠˏˇ˓˅ǡˋˏˎˍ˕˔˕˓˗ˎː˓ˊ˖ˎ˕˕ǡ˓˔˅˱ˋː
ˆ˔˕ˋ˖˚ˍ˖˖˒˓˅ˍ˓ˊ˥˚ˍˍ˔ˍ˖˓ˊˋǤʢˎː˙˖ˎ˛ˆ˒˔ˎ˅˰˔˖˔ː˛ˎˋ˘˕ˎˋǡ
˓˔˕˓ːˋǡ˒˓ˇ˅ːˋ˙˔˖˅ːˋ˓ǡˏ˖ˊˋˋˇ˓˖ˆˋ˒˓˔˕˓ˋˍˋˊ˓˥˖˖˒˓ˇˏ˖ˎˊːˋ˙Ǥʠ
˕ˋˏ˖˅ˊˋ˒˓˕˰˕˓˄ˇ˕˯ː˄˓ˇˋ˕ˋˋ˖ˊˋˏ˕ˋ˅ˏˊ˄ˋ˯ːˍˍ˄ˋ˒˓˄ˎˏˍˋ
ː˔˕ː˖ˏˆˎˋ˄˓ˉˋˎˍ˛ˇˏ˓˕ˋˊ˖ˏǤ
ʞ˓˕˰˓ˊ˅˖˕˖˓ˋˊˏ˖ʠˏˇ˓˅˖˔˖˔ˎˇ˱ǣ
¾˖˓˄˖ˎː˕ː˕˓ˉˋ˛˕˕˖˓ˋˊˏ˖ʠ˓˄ˋˋ
¾ʚ˛ˍːˏ˔ˍ˔ˋ˕˖˙ˋ˔˓ˇ˰ˍˎ˔˔˕ː˅ːˋ˛˕˅
¾ʗˊ˔˕ːˍ˥˚ˍˋ˘ˍ˔ˍ˖˓ˊˋ
¾ʞˊˋ˙ˋ˒˓ˎˊː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˇ˔˕ˋː˙ˋ
¾ʚˍ˙ˋˋːˇ˖˔˕˓ˋ˔ˍˆ˚˅˓ˋ˛˕
¾ʚˍ˙ˋ˖˕˄˖˔ˍˋˉˎˊːˋ˚ˍ˔˕ːˋ˙
¾ʙˏ˒ˎˍ˔ː˖˒˓˅˯˰˅˓˥˅ˏ
¾ʜ˒˔˕˰˔ː˅ˋˊˋ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏ
¾ʑ˱ˋ˄˓˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ˇ˔˕ˋː˙ˋː˕˓ˉˋ˛˕˖
¾ʖˍː˔ˍ˓ˆ˖ˎ˕ˋ˅ˊ˒˔ˎ˅˰
¾ʜ˅ˋˊˍː˕˖˓ˋˊˏ˖
¾ʟˊ˅ˇ˔˕ˋː˙ˋ˔ˎˋ˚ːˋ˘ˍ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋˍ
¾ˎˋ˄˓˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˄˓ˇ˅ˍˋ˒˓ˋ˔˕˖
¾ˇˎˊˍˋː˅˔˕ˋ˕˓ːˇ˓˖ˆ˖ˇ˔˕ˋː˙ˋ˖
¾ʚ˛ˍˎˋˏˊ˖ˍ˯˖˚ˋ˅˰ˎˍˎːˆ˔˕ː˅ːˋ˛˕˅˖˕˖˓ˋˊˏ
ʙˇ˔˔˅ˆ˓ː˅ˇː˖ˊˏ˖˄ˊˋ˓ˏˉ˔ˍː˔˕˕˅˕ˋˇ˒˔˕˅ˎˋˍ˛ː˔
ˋ ˏˆ˖˱ː˔˕ˋ ˊ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏ ˖ ʠˏˇ˓˅˖ǡ ˎˋ ˖ ˋ˔˕ ˅˓ˏ ˕˓˄ ˓ˇˋ˕ˋ ː ˓˛˅˰˖
˒˓˄ˎˏˋ˒˓˅ˊˋˎˉ˰˖˒˓˕˰ˋˍˍ˄ˋ˔˔˕˅˓ˋˎˋ˄˯ˋ˖˔ˎ˅ˋˊ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏ˖˅ˏ
˒˓˔˕˓˖Ǥ
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22. септембар 2016. године

ʞʟʠʟʜʗʟʠʞʟʓʢʟʗʖʢʒʟʓʢʠʓʟʑ
ʙ˓˕ͳǤʒː˓ˎːˋ˖˓˄ːˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒ˎːʠˏˇ˓˅
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ʙ˓˕ʹǤʠˏˇ˓˅˔ˍ˒˓ˋ˄˯ʓ˖ː˅˔˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ˒˕ː˙ˋˎˋˏ

ʗˊ˅˓ǣ ʟˆˋːˎː ˍː˙ˎ˓ˋ ˊ ˔˕˓˕˛ˍ ˒ˎːˋ˓˰ Ȃ ʞ˓ˆ˓ˏ Ȃ ʢʟʐˎˍ Ȃ ʞ˓ˍ˕ Ȃ ʠ˕˓˕ˆˋ
˒˓˔˕˓ːˆ˓ˊ˅ʞˇ˖ː˅˔ˍˆˍ˓˖ˆǣʙ˓˕Ǥʙ˓ˋˇ˓ Ȃʓ˖ː˅Ȃʟ˔˖˓˔ˋǡˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǡ˒˕ː˙ˋˎˋ
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22. септембар 2016. године

ʙ˓˕͵Ǥʞ˓˔˕˓ːˋ˒ˎːˆ˓ˇʠˏˇ˓˅Ȃ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˅ˎ˓ˋˊ˙ˋˋˍː˙˒˕
˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏ
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ʙʟʗʟʼʢʟʗʠʗʦʙʗʤʞʟʗʖʑʓʒʟʓʠʓʟʑ
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅ ˖ˍ˖˒ː ˋ˔ˍ˖˔˕˅ ˕˖˓ˋ˔˕ ˍ ˊˇ˅˯˅˖
˰ˋ˘˅ ˚ˍˋ˅˰ǡ ˖ˍ˯˖˚˖˖˱ˋ ˋ˔ˍ˖˔˕˅ ˔ ˔ˏ˛˕ˏǡ ˒˓ˋ˓ˇːˋˏ ˋ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˏ
˕˓ˍ˙ˋˏǡ ˊ˄˅ˏǡ ˒˓˅ˊˏǡ ˖ˆ˔˕ˋ˕˯˔˕˅ˏǡ ˇˏ˱ˋːˋˏ ˋ ˔ˎˋ˚ːǤ ʟ˚  
ˍˏ˒ˎˍ˔ːˏ ˋ ˒˅ˊːˏ ˔ˍˎ˒˖ ˒ˇˋː˚ːˋ˘ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˋ ˖˔ˎ˖ˆ ˋˊ ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ˘
ˍˏ˓˙ˋˎːˋ˘ ˋ ːˍˏ˓˙ˋˎːˋ˘ ˇˏː ˍ ˒˔˕ˋˎ˙ ˍːˊ˖ˏˋ˓ ˊ ˅˓ˏ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˒˖˕˅Ǥ
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˏˉ ˄ˋ˕ˋ ˒ˇˋː˚ː ȋ˒˓˙ˋˎːȌǡ ˍ ˇ ˖ˍ˖˒ː
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒ː˖ˇǡˋˎˋˋː˕ˆ˓ˋ˔ːˋ˒˓ˋˊ˅ˇ˖ˍ˖˒ː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒ː˖ˇǤʗː˕ˆ˓ˋ˔ːˋ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˓ˋˊ˅ˇ˒˓ˇ˔˕˅˯˒˓ˋˊ˅ˇːːˋ˅˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˇ˔˕ˋː˙ˋˋ˚ˋːˆ
˒˓ˋˊ˅ˇˋˋ˖˔ˎ˖ˆ˔˅ˋ˘˒˓ˋ˅˓ˇːˋ˘ˋː˒˓ˋ˅˓ˇːˋ˘ˇˎ˕ː˔˕ˋǡˍˋ˖˔ˎ˅ˋ˒˓ˋ˓ˇː
ˋˇ˓˖˛˕˅ː˔˓ˇˋːǡˍˋ˔˖ˍ˯˖˚˖˖˖ˊˇ˅˯˅˰˒˕˓˄˕˖˓ˋ˔˕Ǥ

ʐʜʦʟʙʜʚʗʖ

ʐː˚ˏ˓ˍȋ Ȍːˎˋˊːˎˋ˕ˋ˚ˍˋˎ˕ˍˋ˔˔˅˚˛˱ˍ˓ˋ˔˕ˋˋː
˒ˇ˓˖˚˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˇˎ˕ː˔˕ˋǡ˒˓˔˅ˆˍː˚ˋː˒˓˥˰˔ˍːˍ˖˓ː˙ˋˏǡˎˋ
ˋˍː˚ˋːˋˇː˕ˋ˗ˋˍ˅˰˒˓ˋˏ˓ˇ˄˓˒˓ˍ˔ǡˍˋ˔ˎ˖ˉˍ˓ˋː˕ˋ˓ˋ˔ː˅
ˊ˄ˎˋˍ˅˰˖˔ˏ˓˰˔˕˓˕˛ˍˆ˓ˊ˅ˋ˖˒˓˅˯˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏˇ˔˕ˋː˙ˋˏǤ
ʐː˚ˏ˓ˍˋːˆ ˏˆ˖˱˅ ˇ˄ˋ˰ ː˅ˋ˘ ˍ˓ˋ˔ːˋ˘ ˋː˗˓ˏ˙ˋ ˋ ˊː˰  ˇˎ˅˰˖
˖˔˒˛ːˋ˘ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˇ˔˕ˋː˙ˋǡ ˍ ˋˏ˖ ˇˇ˕ː˖ ˅˓ˇː˔˕ ˒˓ ˔˅ˆ ˔ ˔˒ˍ˕
ˋˏ˒ˎˏː˕˙ˋ˖˔˒˛ːˋ˘˓˛˰˖˔˒˔˕˅ː˖˒˓ˍ˔˖˒˔ˎ˅˰Ǥ
ʐː˚ˏ˓ˍ ːˎˋˊǡ ˕Ǥ ːˎˋˊ ˖˒˓˥ˋ˅˰ ˇ˔˕ˋː˙ˋ ː˒˓˅˯ː  ˖ˊ ˒ˏ˱
˓˗˓ː˕ːˋ˘˅˄˔˕˓ːˋ˙ˋˍˏ˖ːˋˍ˙ˋːˋ˘ˎ˕ˍ˒ˏː˖˕ˇ˔˕ˋː˙ˋˍ˓ˋ˔˕
ː ˅˄ ˔˕˓ːˋ˙ˏǤ ʠ˅˓˘ ˅ ːˎˋˊ ˔˕ ˇ ˔ ˖˔˕ː˅ ˖˒˓ˇˋ˅ ˋ ˍːˍ˖˓ː˕˔ˍ
˅˓ˇː˔˕ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˇ˔˕ˋː˙ˋ ˖ ˇː˔˖ ˒˓ˏ ˆ˓ˇ˖ ʠˏˇ˓˅˖Ǥ ʜˆˎ˔ˍ  ˒˓
˔˅ˆːǣ
x ˒˛˕˒˓ˊː˕˙ˋˋˋˊ˄˓ːˋ˘ˇ˔˕ˋː˙ˋǡ
x ːˎˋˊˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒ː˖ˇ ȋ˔ˏ˛˕ːˋ ˍ˒˙ˋ˕˕ˋǡ ˖ˆ˔˕ˋ˕˯˔ˍ ˒ː˖ˇǡ
ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋȀ ˒˓ˆ˓ˏˋȀ˒˓ˋˊ˅ˇˋ ː ːˋ˅˖ ˇ˔˕ˋː˙ˋǡ ˋː˗˓ˏ˙ˋː
ˇˎ˕ː˔˕ȌǤ

ʢˊˋˏ˖˱ˋ ˖ ˄ˊˋ˓ ˇ ˔ ˅ˇ ˓ˇˋ  ˆ˓ˇ˖ ʠˏˇ˓˅˖ǡ ˍˋ  ː ˔ˏˏ ˒˚˕ˍ˖
˒˓˗˔ˋːˎːˋˊˆ˓ˇ˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˔ˋ˔˕ˏǡˍˋˇ˔˕˓ː˖˕ːːˎˊˋ˖˒˓˙˔˖
˔˕˓˖ˍ˕˖ˋ˓˰ˋ˒ˊˋ˙ˋːˋ˓˰˔˅ˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˕ː˙ˋˎˋˏˆ˖˱ː˔˕ˋǡːˎˋˊ
˒˓ˋˏ˓ ː˄˯ ˒˓ˍ˔ ˋˏ ˊ ˊˇ˕ˍ ˇ ˖˕˅˓ˇˋ ˍ˯˖˚ː ˗ˍ˕˓ ˒ˊˋ˙ˋːˋ˓˰ ˋ
˕ˏ˕ˋˊ˙ˋː˄˯ˋ˘˅˓˒˔ˍˋ˘˒ˇ˓˖˚˔ˎˋ˚ːˋ˘ˆ˓ˇ˅Ǥʟˊ˖ˎ˕˕ːˎˋˊ˒˓ˋˏ˓
ː˄˯˒˓ˍ˔ǡ˕Ǥ˄ː˚ˏ˓ˍːˎˋˊǡ˒ˍˊ˖˔ˏ˓˖ˍˏ˄ˋ˒˓ˏˋˇˎː˔ˋ˕˖˙ˋˋ
˒˛˕ˋː ʠˏˇ˓˅ ˏˆˎ ˇ ː˒˓˅ˋ ˔˅ ˋ˔ˍ˓ˍǡ ˍ˓ˋ˔˕˱ˋ ˖˔˒˛ː ˒˓ˋˏ˓ ˋ
ˇˍˊːˏˇˎ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˓ˊ˅ˇ˔˕ˋː˙ˋǤ
ʢ ʠ˓˄ˋˋ  ˖ ˒˓˕ˍˎˋ˘ ˇ˔˕ˍ ˆˇˋː ˋˊ˓˥ː ˅˱ˋ ˄˓ ˔˕˓˕˛ˍˋ˘ ˒ˎː˅
˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏˆ˓ˇ˅ˋ˒˛˕ˋːǤʢˍ˅ˋ˓˖˒ˎː˅ˇ˗ˋːˋ˔ːˋ˔˖ˋ˒˓˔˕˓ˋˍˋ˔
ˏˆ˖˖˒˓ˇˋ˕ˋˋˎˋ˔˰ˋ˘ˏˆ˖˱ˋˊ˅˖˱ˋ˒˓ˋˏ˓ˇ˄˓˒˓ˍ˔Ǥʖ˒˕˓˄˄ː˚ˏ˓ˍ
ːˎˋˊ ˖ ˆ˓ˇ˖ ʠˏˇ˓˅˖ ˒ˍ˖˛ˎˋ ˔ˏ ˇ ːˎˋˊˋ˓ˏ ˔˅ ˒˓˥˛˰ ˒ˎː˅ ˋ
˔˕˓˕ˆˋ ˓ˊ˅ ˍˍ ˄ˋ ˔ ˖˕˅˓ˇˋˎ ˔ˎˋ˚ː˔˕ ˋ ˒˓˖ˊˎ ˇ˄˓ ˒˓ˍ˔ǡ ːˍˇ
ˇ˗ˋːˋ˔ːˊˇ˓˖ˆ˒˓˔˕˓Ǥ
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ʠʜʜʓʟ ȋʱʟʠʙȌ
ʠː˕ːˇ˓ ˒˓ˇ˔˕˅˯ ˏˎˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˎˍˎˋ˕˕ ˍˋ
 ˕ˍˏ ˔˅ˆ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˓ˊ˅ ˔˕ ˖ ˔ː˙ˋ ˅ˎˎ˒ː
ʐ˖ˇˋˏ˒˛˕Ǥʐˎˋˊˋːʓ˖ː˅ˋˎˍˇ˔˕˖˒ː˔˕ˇ˓˖ˏ˔ˍˏˋ˓˚ːˏ
˔˄˓˱˖ˇ˒˓ˋːˎˋ˔˖ˇ˔ʠː˕ːˇ˓˒˓˗ˋˎˋ˛ˍˋˇˎː
ˏ˔˕ˊˋˊ˅˥˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˔˕ˋˊʐ˖ˇˋˏ˒˛˕ˎˋˋˇ˓˖ˆˋ˘
ˇ˔˕ˋː˙ˋˍˋˏ˅ˆ˓ˇˋ˱˖˔˒˖˕ː˔˕ːˋ˙Ǥʑˎˋˍ˔ˎˋ˚ː˔˕
˔ ː˛ˋˏ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ ˒˓˔˕˓ˋˏ ˚˔˕ ˔˕˅˯ ʠː˕ːˇ˓˖ ˖
ˍː˕ˍ˔ˍˏ˒˓˕ˋ˅ːːˎˋˊǡˎˋˋ˒˓˖ˉˏˆ˖˱ː˔˕ˇ˔ˇ˄˓ˋ
˒˓ˋˏ˓ˋˋˊʠː˕ːˇ˓ˋˏ˒ˎˏː˕ˋ˓˖˖˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏ˖ʠ˓˄ˋˋǤ
ʠˎˋ˚ː˔˕ ˍ˖ ʠː˕ːˇ˓ ˋˏ ˔ ʠˏˇ˓˅ˏ ˆˎˇ ˔ ˖
˔˕˕˖˔˖ ˆ˓ˇ ˍˋ  ˒ˊˋ˙ˋːˋ˓ ˒˓ˋ˅˓ˇːˋ ˓ˊ˅ ˛ ˊ ˅˓ˏ
˓ˋ ˓ˊˋǡ ˍˇ  ˋ ˇ˄ˋ ː˅ˋ˛ˋ ˔˕˕˖˔ ʠˎ˄ˇːˆ ˙˓˔ˍˆ ˆ˓ˇǤ ʢ ˕ ˅˓ˏ
˕ˍ˅˔˕˕˖˔˔˖ˇ˄ˋˎˋːˋˆ˓ˇ˅ˋˍˋ˔˖ˋˏˎˋ˓ˊ˅ˋː˖˕˓ˆ˅ˋː˖˔˕ːˇː˙ˋˏ
ˇ ˔ ː ˓ˊ˅ˋ ˛
˅ˋ˛Ǥ
˓ˆ˅ˋː
ː
ʓ˖ː˅˖  ˖ ˕ ˅˓ˏ
˄ˋˎ ˅ˏ ˓ˊ˅ˋː
ˍˍ ˖ ʠː˕ːˇ˓ˋ ˕ˍ
ˋ ˖ ˇˎ˖ ˒ˇ˖ː˅˯
ˆˇ ˔ ːˎˊ ʐˆ˓ˇ
ˋ ʠˏˇ˓˅Ǥ ˅ˍ˅
˖ˊˎˊːˋ ˕˓ːˇ ˒˚ˋ˰
ˇ ˰˅ ˖   ˅ˍ˖
ˇˎ˔ˍˏ ˋːˇ˖˔˕˓ˋ˔ˍˋ˘
˒˓ˋˊ˅ˇǡ  ˏˎ ˏ˔˕
˓ː˕ˋ˔ːː˕˓ˆ˅ˋː˖
˒˚ˋ˰˖ ˒ˎˍ ˇ ˆ˖˄
˔˅ːˍˇ˛˰ˋˊː˚Ǥʞˇ˖˓˔ˍˏːˊˇˏ˖˅˖˅˓˛ˋ˙˖ː˔˯˅ˎˋ˔˖˔ː˅ˋ˛
ʠ˓˄ˋǡˎˋˍ˔ːˋˋˇ˓˖ˆˋː˓ˇˋ˒˒˖˕˥˓ǡʠˎ˅ˍǡʒ˓ˍˋˇ˓˖ˆˋ˘Ǥ
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˅˓ˇː˔˕ˋ ʠː˕ːˇ˓ ˇː˔ ˏˉˏ ˒˓˕ˋ˕ˋ ˍ˓ˊ ˒˓ˋˊˏ˖ ˕˖˓ˋ˔˕
ˍˋ˒˔˱˖˖Ǥʠ˕˕ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒ˇ˙ˋˆ˅˓ˇˍ͵ͲͲͲ˯˖ˇˋ˒˔˕ˋ˅ˏˎˏ˔˕˖
˕ˍ˖ˇːˆˇːǤʜ˓˅ːˇ˔˖˅ˋ˒ˇ˙ˋˎ˙ˋ˓ːˋ˖˔ˊːˋǤ˥˖˕ˋˏǡˋ˅ː˔ˊː˖
˅ˏˆ˓ˇˋ˱˖ˋˏ˕˖˓ˋ˔˕ǡ˛˕ˆ˅˓ˋ˙ˎˆˇˋ˛˰˒˔˕ˋˍˋˍˏ˰ˊˋˏˋˋ
ˇ˯˒˔˕ˋǤ˅˒˕˅˓˥˖˚ˋ˰ːˋ˙˖ˇʠː˕ːˇ˓ˍˏˎˏ˔˕˒˓ˇʓ˖ː˅
˒˔˕ˎ ˇˏˋːː˕ː ˍˇ  ˖ ˒ˋ˕˰˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒˔˕ ˋ ˔˅ ˅ˋ˛ ˖ˊˋˏ ˒˓ˋˏ˕ ˖
ˇːˇː˅ːˋˏ ˒˔˕ˏ ˋˊ ʐ˖ˇˋˏ˒˛˕ǡ ˍ˓˖ˊ˓ ˍˋ ˍ˓˔˕˓ ʓ˖ː˅ˏǡ ˍ ˋ ˅ˎˋˍˋ
˄˓˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ˆ˓˖˒ˍ˙ˋ˯ːˇˎˊ˖˒˔˕˖Ǥ
ʗˏ˒˓˔ˋ˅ːˍ˖ˎ˕˖˓ː˄˛˕ˋːˍ˔˚˖˅˖ʠː˕ːˇ˓ˋˍˋˏ˖ˎ˕ˋˍ˖ˎ˕˖˓ˎː˔˕
ˇ˖˒˔˄ːˇ˓ˉˍˇ˕˖˓ˋ˔˕Ǥʑˏˎ˒˚˖˅ːˆ˓˥˅ˋː˔ˋˊ˓ˉːˏ˄˓ˍːˏ
˓˘ˋ˕ˍ˕˖˓ˏǡ ˅ˎˋˍˋ ˄˓ ˖ˏ˕ːˋˍ ˍˋ ˔˕˅˓˖ ˔˅ ˇˎ ˇ˖ ˅ˏ ˏˎˏ ˏ˔˕˖
ˉˋ˅˕ǡ˔˅ː˓ˇ˔˕˒˔˕ˋˎ˙ˍˋ˔˖˒˔ˎˇ˰˅˓ˏ˔ˋˏˇːˇː˅ːˋ˘˄ˋˎˊˍ
˔˅˚˛˱ˇˎ˖˚˖˖ˇ˔˕ː˖ˋːˍˎˋˍˇːǤʠ˓˒˔ˍ˔˕ː˅ːˋ˛˕˅ˋˏˊː˚ː˔˕˕˖˔
˖ ʠː˕ːˇ˓ˋ ˖ ˅ˊˋ ˔ ˔ˍ˓ˎːˋˏ ˄ˍ˕ˋˏǤ ʞ˕˓ˋ˓˛ˋ˔ˍˋ ˏ˖ˊ ˚˖˅ ˓ˎˋˍ˅ˋ ˋ
ˇ˓˖ˆˇˍ˖ˏː˕ˋ˓˕˗ˍ˕ˍˆ˅˓˔˄ˋʠ˓˄ː˅˒˓˔˕˓Ǥʗˊ˕ˋ˘˓ˊˎˆ
ˆ˕˅ˇː˒˔˕ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋˊʠ˓˄ˋˍˋːˋ˒˔˕ˋʠː˕ːˇ˓˖˖ˍˎˋˍ˔ː˥˖
ʐ˖ˇˋˏ˒˛˕ˋˋˎˋː˒˓˒˖˕˅˰˖Ǥ
ʠˎˋ˚ː˖˒ˊˋ˙ˋ˖˕˓˄ˇˋˊˆ˓ˇˋˋʠˏˇ˓˅ˋˇ˄˖ˇ˔ˋˆ˖˓ː˔˕ːˋ˙˖ˍˎˋˍ
˔˕˖˓ˋ˔˕ˋˍ˓˱˖ˍʑˋˏˋː˙ˋ˖ˏ˖ˋˎˋ˖˒˓˅˙˖ˋ˔˕˚ːʠ˓˄ˋǤʗ˒˓ˇ˕ˆˏˉ˄ˋ˕ˋ
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ˇ˔˕ˋː˙ˋ˖ˍ˖˔ˇˎˊˋˋ˔˕Ǥ
ʒˎ˅ː ˇˎˋˍ ʠː˕ːˇ˓ǡ ˒˓ˇ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˅˓ˇː˔˕ˋǡ ˔˖ ˔˅ˍˍ ˋ
ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˍˋ˄ˋ˯˒˓ˇ˅ːˋ˙ǡˍ˗˕˓ˋˋ˓˔˕˓ːǤʒˎ˅ː˖ˎˋ˙ˆ˕˅
˖˒˕˒˖ː˔˕ˋǷː˚ˋ˚ˍːǲˏˎˋˏ˒˓ˇ˅ːˋ˙ˏ˔˔˖˅ːˋ˓ˋˏˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˄ˉ˅˖ˋ
˓ˇ˕˓˛ː˅˙˖˰ˋˏǤʜ˚˛˱˄ˋ˓ː˖˔˒ˏːˋˊʠː˕ːˇ˓˔˖˙˓˅ː˒˒˓ˋˍǡ
ˏ˓˙ˋ˒ːˋ˓ˊˎˋ˚ˋ˕˓˖ˍ˕˅˓ˋːˍ˖ˆˎ˅ːˏ˔˙ˋ˓˖ːˏ˥˓˔ˍ˖ˍ˖ˎ˕˖˓˖Ǥ˔ˋˏ
˕ˆ˖˓˥ː˒˓ˋ˔˕ːˊ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˄˓ˇ˅ǡˎˋ˒˔˕ˋˋ˓ˇ˅ːˎˋːˋ˕ˋ˄˓ˇˏ
ˇʐ˖ˇˋˏ˒˛˕Ǥʖ˒˕˓˄˖˕˄˖˔˒˓ˏ˯ː˒˓˔˕˓ˍˋˏˉˇ˒˓ˋ˘˅˕ˋˍͲ
˖˕˄˖˔ˋ˕˓ː˖˕ː˔˓ˇˋ˒˓˛ˋ˓˰ˊ˛ͷͲ˖˕˄˖˔Ǥ
ʢ ʠː˕ːˇ˓ˋ ˔ ˕ˍ˥ ːˎˊˋ ˇ˅ˇ˔˕ˍ ˏ˖ˊ ˋ ˅ˎˋˍˋ ˄˓ ˆˎ˓ˋǤ ʢ
˒˔ˎˇ˰ˋ˘ ːˍˎˋˍ ˆˇˋː ʠː˕ːˇ˓ ˒˔˕ ˏ˔˕ ˖ˏ˕ːˋˍ ˋ ˔˅  ˅˱ˋ ˄˓
ˆˎ˓ˋ ˍ ˔ ˕˅˓˖ ˋ ˖ ˍˋˏ ˔ ˖ˆˎ˅ːˏ ˋˊˎˉ˖ ˔ˎˋˍ ˒ˊː˕ˋ˘ ˖˕˓ ˔
˔ː˕ːˇ˓˔ˍˋˏ˒ˊˉˋˏǤ
ʢː˒˔˓ˇː˄ˎˋˊˋːˋːˎˊˋ˔ˋ˕ːˆ˓˗˔ˍˋˏ˖ˊǷʠˍːˊːǲˍˋː˕˅˓ːˏ
ː˖ˇˋ ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ ˄ˊˋ˓ː ː ˕˓ˇˋ˙ˋˋ ˋ ˍ˖ˎ˕˖˓ˋ ˉˋ˅˯˰ ː ˅ˋˏ
˒˓˔˕˓ˋˏǤ ʢ ˏ˖ˊ˖  ˏˆ˖˱ ˓ˆːˋˊ˅˕ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˕˖˓ ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˆ ˔ˇ˓ˉ ˖
ˊ˅ˋ˔ː˔˕ˋˇ˖ˊ˓˔˕˒˔˕ˋˎ˙ǡˇ˅ˋ˖˔˚˔˅ˋˆ˓ː˚˓ˋǡ˔ˎˋˍ˓˔˕˅ǡ˒˔˄ː
˔˔ˏˋ˛˯˅˖˕˖˓ˊ˛ˍˎ˔ˍˋˋ˒˓ˇ˛ˍˎ˔ˍˋ˖ˊ˓˔˕ǡˍˋ˒˔˄ː˕˖˓˔˔˕˓˖˚ːˋˏ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ˅ˇˋ˚ˏǤ
ʢʠˏˇ˓˅˖˒˔˕ˋˇˎːˋ˒˓˔˕˓ˋːˍˏ˄ˋˏˆˇ˔˒ˇˋˆː˖ˊʠ˓˒˔ˍ
˕˓ˇˋ˙ˋˋˍ˖ˎ˕˖˓ˍˋ˄ˋ˗˖ːˍ˙ˋːˋ˔˒ˋ˔˕ˋˏ˒˓ˋː˙ˋ˒ˋˏˍˋǷʠˍːˊːǲǡˆˇ
˄ˋ ˔ ˒˔˕˅ˍ ˋ ˕˖˓ ˖ ˒˕˒˖ː˔˕ˋ ˓ː˕ˋ˔ˎ ˍ ˋː˕˓ˍ˕ˋ˅ː ˍˏ˖ːˋˍ˙ˋˋ ˔
˕˖˓ˋ˔˕ˋˏǤʥˋ˯ːˆ˓˖˒˕˖˓ˋ˔˕˄ˋˎˋ˄ˋ˖˚ːˋ˙ˋ˔ː˅ː˛ˍˎ˔ˍˆˋ˔˓ˇ˰˛ˍˎ˔ˍˆ
˖ˊ˓˔˕Ǥ
ʞ˓ˇ˱ˋˍ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋˍ˖ʠː˕ːˇ˓ˋˋʠˏˇ˓˅˖ǡːˎˊˋˏˏːˆ˔ˎˋ˚ː˔˕ˋǡ
ˎˋˋ˓ˊˎˋˍǤʠː˕ːˇ˓˖ǡˍˋʠˏˇ˓˅ǡ˅˱ˋːˏ˒˔˱˖˖ˇːˇː˅ːˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ
ˋˊ ˄ˎˋˉ˰ ʐ˖ˇˋˏ˒˛˕ǡ ˍˋ ˔˖ ˊ ˓ˊˎˋˍ˖ ˇ ʠˏˇ˓˅ ˍˆ ˒˔˱˖˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ ˋˊ
ʐˆ˓ˇǡ ˏːˆ˄˓ːˋˋǤ ʠː˕ːˇ˓˖ ˆˇˋ˛˰ ˒˔˕ˋ ˍ ͷͲͲ ͲͲͲ ˕˖˓ˋ˔˕ǡ ˍˍ
ˇˏ˱ˋ˘ ˕ˍ ˋ ˔˕˓ːˋ˘Ǥ ʞ˓ˇ ˔˅ˆ ˒˓ˋˎˋ˅ ˕˖˓ˋ˔˕ ˊː˚ː ˏ˔˕ ˒˓ˇ˔˕˅˯
˰ˋ˘˅˒˕˓˛˰ǡˍ˔˅ˎˋˍˋˏ˄˓ˏ˕˖˓ˋ˔˕ːˋˍˇːˋˊːˏ˓˯ˋ˅Ǥ˔ː˅ː
˓ˊˎˋˍˍ˔˖˅ˏ˔ˆˏː˕˖ːˏ˱ˆˎˇ˔˖˒ˋ˕˰˖ˇˎˋ˄ˋ˒˓˔˚ː˕˖˓ˋ˔˕
ˋˏ˒˓ˋˎˋˍˇ˖ʠˏˇ˓˅˖˒˕˓˛ˋˋ˔˕˖ˍˎˋ˚ˋː˖ː˅˙Ǥ˓ː˖˕ːˏˉˇːˎˋ
˕˓˄ ˕˅˓˕ˋ ˔˒˙ˋˎˋˊ˅ː ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒˓˔˕˓ ˒˒˖˕ ʑˋː˔ˍˆ ˕˓ˆ ˋ ˔ˎˋ˚ː
ˍˋ ˄ˋ ː˖ˇˋˎˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋˏ ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˋ˔ˍ˯˖˚ˋ˅ ˖˕ː˕ˋ˚ːˆ ˒˓ˍˎǡ
˓˖˚ːˋˊ˓ˇˋ˅ˋ˔ˍˆˍ˅ˎˋ˕˕Ǥ
ʠˎˋ˚ː˔˕ˍ˔ːˊˋ˓ˋˏ˖ˊː˕˅˓ːˏˊˍˋʠˏˇ˓˅ˋˏˋˊ˅˓˔ː
˒˕ː˙ˋˎˋ˕˓˄ˆ˓ˎˋˊ˅˕ˋ˖˒˓˅˒˒˓ˋˏ˓ˋˏˋˊʠː˕ːˇ˓Ǥ

ʞʠ ʜȋʠʚʑʜʗ Ȍ
˔˕ʞ˔˕ːːˎˊˋ˔˖˖ˆˊ˒ˇːˏˇˎ˖ʠˎ˅ːˋǡˋˊˏ˥˖ʻ˖˄˯ːǡ˓˔˕ǡ
ʒ˓ˋ˙ˋʟˋˍǡ˚ˋˏ˒˔˕ˎˇˏˋːˋ˔˕˓˕ˋ˅ːˋˋ˒˔ˎ˅ːˋ˙ː˕˓ʜ˕˓˰˔ˍ˓ˆˋǤ
˕ˍ˓ˋ˅˰ˏ ʞ˔˕ˋː˔ˍ ˏ ˋ ˰ːˋˏ ˕˅˓˰ˏ ˊ ˒˔˕ˋ˙ǡ ʞ˔˕ː ˔ ˓ˊ˅ˋˎ
˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˏ˔˕Ǥ ʞ˓ˇ ˏǡ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ ˒˔˱˖˖ ˋ ʞ˓ˇˏ˔ˍˋ ˆ˓ˇ ȋˊˏˍȌ ˍˋ 
ˍː˅˱ˋˏ˔ˍˋˆ˓ˇ˖˒ˋ˔ː˖ʒˋːˋ˔˅˖ˍ˰ˋˆ˖˓ˍ˓ˇǤʙˇˋːˋ˚˖˅ːˋˏ˔ˍˋ
ˇ˅˓˙ ˖ ˖˓˒ˋǡ ʞ˓ˇˏ˔ˍˋ ˆ˓ˇ ː˖ˇˋ ˇˋː˔˕˅ː ˒ˆˎˇ ˖ ˆ˓˥˅ˋː˔ˍ ˕˘ːˋˍ ˕
˔ːˎˉ˯ˋ˅˔˕˔˓ˇ˰˅ˍ˅ːˋ˘˯˖ˇˋǡˍˋ˔˖˕˓ˉˋˎˋˋ˒˓ː˛ˎˋ˔ˋˆ˖˓ː˖˕˚ˋ˛˕
ˇˏ˘ˍ˓˖ˎˊ˖ˏ˖Ǥˍˏ˒˔ˇ˖˒˕ː˔˕ˏ˅ˍ˖ǡˇ˅˓˙˒ː˖ˇˋ˔ˍˎːˋ˛˕
˔˅ˏ ː˔ˎ˅ːˋˏ ˋ ːˊˎˆˎ˛ːˋˏ ˅ˎ˔ːˋˍ˖ ˓ˊˏ˖ ʞ˓ˇˏ˔ˍˏǤ ʚˆːˇ 
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22. септембар 2016. године

˘˓˄˓ˏˍ˓ˇ˯ˋ˅˙˖Ϋ˅ˋ˕ˊ˖˓ˊˏ˖ǡˍˋ˄ˋː˒˄˥ːˇˍˆˇːˇ˰ˆ˅ˋ˘˔ˎ˖ˆ
ːˋˋˊˇǡ˛˖˅ˋˍˉˋ˅ˋ˖ː˓ˇːˏ˒˓ˇ˰˖Ǥ
ʞ˔˕ː ˒˔˕ˋ˙ˋˏ ː˖ˇˋ ˄˓ː ˕˓ˍ˙ˋǡ ˇ ˒˓ˋ˓ˇːˆ ˗ːˏː ˒˱ˋː
ˇ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘ ˋ ˋ˔˕˓ˋ˔ˍˋ˘Ǥ ʢ ˕ˍ˖ ˎ˕ ˓ˆːˋˊ˖˖ ˔ ˋ ˄˓ːˋ ˇˆ˥ˋǡ ˇ ˍˋ˘ ˔˖
ː˒ˊː˕ˋˋʣ˖˓ˏː˔ˍˋ˒˓ˊːˋˍǡʑˋ˕˛ˍˋˆ˓ˋˎˋ˓ˊˏ˅˅ˋ˕˛ˍˋ˕˖˓ːˋ˓ˋ˗˔˕ˋ˅ˎ
Ƿʖˏ Ǯˏ ˏˎˇǲ ˍˋ ˕ˍˏ ˙ˎˆ ˏ˔˙ ˅ˆ˖˔˕ ː˖ˇˋ ˒˔˕ˋ˙ˋˏ ˄˓ː ˍː˙˓˕ǡ
˒˓˗˓ˏː˔ǡ ˋˊˎˉ˄ ˋ ˔ˎˋ˚ːǤ ʞ˓ˇ ˔˅ˆ ː˅ˇːˆ ˍˎˋː ˏ˔˕  ˋˇˎː ˊ
ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˖˒˓ˋ˓ˇˋǡ˕˔ˊˆ˔˕˓ˆːˋˊ˖˖˒ˎːˋː˓˰ˋ˛˕˰ǡ˘˰ǡ˄ˋˎ˔˙ˋ
˄ˋ˙ˋˍˎˋˏˋˇ˓˖ˆ˔˒˓˕˔ˍˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǤʖ˄ˆ˔˅ˆ˛˕ː˖ˇˋʞ˔˕ː˖ˆˇˋ˛˰˒˔˕ˋ
˒˓ˍͷͲͲͲͲͲ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˒˔˕ˋˎ˙ˋˊ˓ˆˋːˋ˔˅˕Ǥ
ːˋ˗˔˕˙ˋ ˔˖ ˊ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˇ˗ˋːˋ˔ː ˍ ˒˓ˋˏ˓ːˋ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˓ˋˊ˅ˇ˖ˍˋ˒˕˓˄ːˋː˕ːˊˋ˅ːˋː˅˔˕ˋ˓˕ˋˍˍ˄ˋ˔ˇ˛ˎˇ
ˇˍ˅˕ːˋ˘˗ˍ˕Ǥʗˊ˕ˆ˓ˊˎˆ˱˖ˇ˯ˏ˕ˍ˔˕˖ˇ˕˯ːˋ˄ˋ˕ˋ˒˓ˋˍˊːˋˊ˖ˊ˕ː
˒˓ˋˏ˓ ˍ˖ˎ˕˖˓ː ˏːˋ˗˔˕˙ˋ ˍ ˒˓ˋ˅ˎ˚ˋ ˏːˆ˄˓ː ˒˔˕ˋ˙ ˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖
ˇ˔˕ˋː˙ˋ˖ʞ˔˕ːǤʢ˒ˋ˕˰˖˓ˊˏ˅˅ˋ˕˛ˍˋ˕˖˓ːˋ˓Ǥ˅˕˖˓ːˋ˓ˊ˔ː˅ː
ːˊː˰˖ǡˊ˒ˋ˔ˋˏˋˋˎ˖˔˕˓˙ˋˏˋˊͳǤ˅ˍǤˇ˓ˉ˅˔ːˎˍ˙ˋˋˍˇʞ˓ˇˏ˔ˍ
˕˅˓˥˅ ˖ ʞ˔˕ːˋǡ ːˏ˰ː  ˛ˋ˓ˍ ˒˖˄ˎˋ˙ˋ Ȃ ˋ ˇ˓˔ˎˋˏ ˋ ˇ˙ˋǤ ʞ˓ˍ ͶͲͲ
˖˚˔ːˋˍ˒˓ˇ˔˕˅ˋ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋˆ˓ˋ˄˓˄ˍ˔ˋˏ˄ˎˋˊ˖˖ˉˋ˅˕˖˒˓ˋˇ˖˔˓ˇ˰ˆ
˅ˍǤʢ˕ˍ˖ˏːˋ˗˔˕˙ˋ˓ˆːˋˊ˖˖˔˕ˍˏˋ˚˰˖ˏ˚˅˰˖ǡˆ˥˰ˎ˖ˍˏˋ˔˕˓ˎˏǡ
ʞ˓ˇˏ˔ˍˋ ˕˓ˋ˕ˎːǡ ˔˓ˇ˰˅ˍ˅ː ˒ˋ˙ ː ˍ ˔ ˒˓ˇ˔˕˅˯˖ ˔˕˓ˋ ˊː˕ˋǡ
˅ˋ˕˛ˍˋ ˕˖˓ːˋ˓ ˊ ˇ˙˖ǡ ˙ː˕˓ˎːˋ ˅ˋ˕˛ˍˋ ˕˖˓ːˋ˓ǡ ˍ ˋ ˏːˆ ˇ˓˖ˆ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǤ
ːˋ˗˔˕˙ˋ˖ ˓ˆːˋˊ˖ ˒˓ˇ˖ˊ˱ ˖˓ˋˊˏ ʙ˓˔ ˇǤǤǤ ˍ ˖˒˓˅˯ ʞ˓ˇˏ˔ˍˏ
˕˅˓˥˅ˏˋʞ˔˕ː˔ˍˏˏˏǤːˋ˗˔˕˙ˋːˊ˄˅ːˋˋː˕˓ˍ˕ˋ˅ːː˚ˋː˒˅ˊ˖
˒˔˕ˋ˙˔ˇ˅ː˒˓˛ˎˋˏ˅˓ˏːˋˏǡˋ˔˕˓ˋˏǡ˄ˋ˚ˋˏˋˍ˖ˎ˕˖˓ˏ˒˓ˇˍǤ
ʡ˖˓ˋˊ˃ˏʙ˓˃˔ˇǤˑǤˑǤˬˈˍˑˏ˒˃ːˋˬ˃ˍˑˬ˃ˬˈ˒˓ˈ˖ˊˈˎ˃˖˒˓˃˅˯˃˰ˈʞˑ˔˕ˑˬː˔ˍˑˏˬ˃ˏˑˏˍ˃ˑ
ˋ ːˈˍˋˏ ˇ˓˖ˆˋˏ ˒˓ˑ˔˕ˑ˓ˋˏ˃Ǥ ʙˑˏ˒˃ːˋˬ˃ ˬˈ ˖ ˒ˑ˚ˈ˕ˍ˖ ˇˈ˗ˋːˋ˔˃ː˃ ˍ˓ˑˊ ˬ˃˅ːˑ ˒˓ˋ˅˃˕ːˑ
˒˃˓˕ːˈ˓˔˕˅ˑ ˇ˃ ˄ˋ ː˃ˍˑː ˇ˃˯ˈˆ ˓˃ˊ˅ˑˬ˃ ˒ˑ˔˕˃ˎ˃ ˬˈˇˋː˃ ˑˇˆˑ˅ˑ˓ː˃ ˊ˃ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˑ
˗˖ːˍ˙ˋˑːˋ˔˃˰ˈˋˑˇ˓ˉ˃˅˃˰ˈ˒˓ˑ˔˕ˑ˓˃˔˃ˍˑˬˋˏ˃ˆ˃ˊˇ˖ˬˈǤʛˑˆ˖˱ˈˇ˃˄ˋ˔ˈˑ˅˃ˍ˅ˋ˒˓ˋˏˈ˓ˋ
ˇˑ˄˓ˈ˒˓˃ˍ˔ˈˏˑˆˎˋˋˏ˒ˎˈˏˈː˕ˋ˓˃˕ˋː˃ːˈˍˈ˒˓ˑ˔˕ˑ˓ˈ˖ʠˏˈˇˈ˓ˈ˅˖ǡ˒ˑ˒˖˕ʧ˃ˎ˃ː˃˚ˍˑˆ
ˎ˖ˆ˃ˋ˔ˎǤʞˑ˕˓ˈ˄ːˑˬˈː˃˒ˑˏˈː˖˕ˋˇ˃˔˃ˏˆ˓˃ˇʞˑ˔˕ˑˬː˃ˋˏ˃˅ˈˑˏ˃ˏ˃ˎˑˇˋ˓ˈˍ˕ːˈˍˑ˓ˋ˔˕ˋ
ˑˇ ˅ˈˎˋˍˑˆ ˄˓ˑˬ˃ ˕˖˓ˋ˔˕˃ǡ ˑ˔ˋˏ ˒ˑ˔ˎˑ˅˃˰˃ ˬ˃ˏˈ ȋˍ˓ˑˊ ˒ˑ˓ˈˊ ˋ ˊ˃˒ˑ˛˯˃˅˃˰ˈ ˓˃ˇːˋˍ˃Ȍǡ
˕˖˓ˋ˔˕ˋˍˑˬˋˇˑˎ˃ˊˈˆˑ˕ˑ˅ˑˇ˃ːˈˊ˃ˎ˃ˊˈ˖ˆ˓˃ˇ˕˃ˍˑˇ˃˔ˈ˒ˑ˕˓ˑ˛˰˃˖ˆ˓˃ˇ˖˔˃ˑ˄ˊˋ˓ˑˏ
ː˃˄˓ˑˬˆˑ˔˕ˋˬ˖ˆˑ˕ˑ˅ˑːˈ˒˓ˋˏˈ˱˖ˬˈǨ
˓ˊˏ˅˅ˋ˕˛ˍˋ˕˖˓ːˋ˓ˇ˓ˉ˅˔˖˖ˎ˖ˋ˕˓˔ˏˇːˇːǡˎˋ˖˕ˏˇː˖
 ˄˓ ˒˔˕ˋˎ˙ ˋˊˏ˥˖ ͷ ˋ ͳͲ ˘ˋ˯ˇǡ ˖ ˊ˅ˋ˔ː˔˕ˋ ˇ ˅˓ˏːǤ ˔˕ ˒˓ˋ˓ˇ˄ 
ˆ˓˥ːǡ˔˖˓˥ːˋˏ˒˓˔˕˓ˋˏˊ˒˓ˍˋ˓˰ǡˊ˖ˎˊː˒˓ˋ˓ˇ˄ːˋ˒˓˔˕˓˒ˎ˱
˔˖ˎˊːˋ˙ˇˍͳͲ̀ˊˇ˓˔ˎǡˇˍˇ˙ˇͳͶˆˇˋːː˒ˎ˱˖˖ˎˊǤ
ʖ˓ˊˎˋˍ˖ˇ˖ˎˊːˏːˋ˗˔˕˙ˋ˖ǡ˔ˏ˖ˎˊ˖ʞ˓ˇˏ˔ˍˋˆ˓ˇˋˏ˅ˋ˔ˍ˖˙ː˖
ˎˋˋ˒ˍ˒˔˱ːǤ˥˖˕ˋˏǡˏ˓˔˒˓ˋˊː˕ˋˇ˄ˋ˖ː˖˕˓˔ˏˆˍˏ˒ˎˍ˔˒˔˕˅ˍ
ˏˆˎ ˄ˋ˕ˋ ˋ ˋː˕˓˔ː˕ːˋ ˖˓˥ːǡ ˇˍ  ː˅˓ˇːˋˋ ˇ ˔ˏ ˔˒˯˛˰ˋ ˋˊˆˎˇ
ˆ˓ˇǤʥː˖ˎˊ˔˓ˊˎˋˍ˖˖˒ˍ˕ˆ˓ˋˏˋ˕˓ː˖˕ːȋ˖ːʹͲͳͷǤˆˇˋːȌˋˊː˔ˇͳ
̀ˊˇ˙˖ˇͷˆˇˋːǢͷǡͻͲ̀ˊˇ˙˖ˇͷˇͳͷˆˇˋːˋͻǡͻͲ̀ˊˇ˓˔ˎǤ
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ʢˍˎˋˍ ˄ˋ ˔ ˒˓˅ˋˎ ːˎˋˊ ˋ ˒˓˥˰ ˒˓˔˕˓ǡ ˔ˎ˄ˇː ˔ ˏˉ
ˍː˔˕˕ˋ˅˕ˋ ˇ ˔ ˕˓ˍ˕ˋ˅ː˛˱˖ ˋ ʠˏˇ˓˅ ˋ ʞ˓ˇˏ˔ˍˋ ˆ˓ˇ ːˎˊ ˖ ˅˓˘˖Ǥ
ʠˎˋ˚ː˔˕ˋˏ˖˒˔˕˰˖˕˅˓˥˅ˍ˖˄ˏ˔˕ˇˋː˔˕˅ː˖˅˓˒ˋǤʞ˓ˇ˕ˆǡ
ˍ˒˓ˇˋˏˏːˋ˗˔˕˙ˋǡː˅˱˔ˎˋ˚ː˔˕˔ˏːˋ˗˔˕˙ˋˏ˓ˊˏ˅˅ˋ˕˛ˍˋ
˕˖˓ːˋ˓ ˖ ʞ˔˕ˋːˋ ˔˅ˍˍ ˔ ˏˉ ˒˓ː˱ˋ ˖ ˕˓ˇˋ˙ˋːˎː ˏːˋ˗˔˕˙ˋˋ
ʠˏˇ˓˅˔ˍ˔ːǤ˥˖˕ˋˏǡˇ˖˄˯ːˎˋˊˋ˓˖˱ˋ˒ˏː˖˕ˋ˅ˋ˕˛ˍˋ˕˖˓ːˋ˓ǡ˔˕˅˓˖
˔ ˋ ˇˇ˕ː ˏˆ˖˱ː˔˕ˋ ˊ ˍ˓ˋ˓˰ ː˅ ˏːˋ˗˔˕˙ˋ ˍ ˄ˋ ˖ ˗ˍ˖˔ ˔˕˅ˋˎ
˔˓ˇ˰ˋ˅ˍǡ˅ˋ˕˛˕˅ǡːˋˏ˙ˋ˖˓˕˅˰ˋ˔ˎˋ˚ːǤʞ˔˄ː˕˓˄ˋ˔˕˱ˋˏˆ˖˱ː˔˕
ˍ˓ˋ˓˰ˏːˋ˗˔˕˙ˋ˓ˆˋːˎːˆˍ˓ˍ˕˓ˍ˄ˋˍ˖˒ˋˎ˔˅˔˓ˇ˰˅ˍ˅ː
ˆ˓ˇ˅ʐˎˍː˔ˍˆ˒˓˔˕˓Ǥ

ʗʧʑʟǡʟʢʢʜʗ 
ʒ˓ˇ ˏˋ˛˅˓ ˔˒ˇ ˖ ˓ˇ ˔˓ˇ˰
˓ˊ˅ˋːˋ˘ ˆ˓ˇ˅ ˖ ʐː˕˔ˍˏ ˇˎ˖ ʟ˖ˏ˖ːˋ ˖
ʞːː˔ˍ ːˋˊˋˋǤ ʒˎ˅ːˋ ˒ˋ˕˕ ˍˋ ˍ˓˔ˋ ˆ˓ˇ
ˏˋ˛˅˓˰ˆ˅ˇ˓˖ˆˋːˊˋ˅Ƿˎˋʐ˚ǲǤ
ˏˋ˛˅˓ ˔ ːˎˊˋ ː ˔ˏ ͳͷ ˍˏ ˇ
ʐˆ˓ˇǡ ͳͶͶ ˍˏ ˇ ʜ˅ˆ ʠˇǡ ͺ ˍˏ ˇ ʑ˓˛˙ǡ
ͻ͵ˍˏˇʖ˓˰ːˋːǡͺˍˏˇʙˋˍˋːˇˋͳ͵ˍˏˇ
ʠ˖˄˕ˋ˙Ǥ
ʠ˔˅ˋ˘ͶͷͲͲͲͲ˔˕ː˅ːˋˍː˅˱ˋˆ˓ˇ
ʐː˕ǡ ˚˕˅˓˕ˋ ˆ˓ˇ ˒ ˅ˎˋ˚ˋːˋ ˖ ʟ˖ˏ˖ːˋˋǤ
ʗː˕˓˔ː˕ː  ˚ˋ˰ːˋ˙ ˇ  ˋˏ ˇ˄ˋ ˒
˓˙ˋˏˋ˛ˋˍˎˉˋː˓˙ˋʐˆǤʟˊˎˆ˕ˏ
 ˛˕ ˔˖ ːˍˇ ˓ːˋ ˕ˍ˅ˋ ˅ˋ˘ ˓ˍ ˄ˋˎˋ
ˋ˔˒˓˒ˎ˕ːˋǡ ˎˋ ˔˖ ˒˔ˎ ˅˛˕˚ˍˋˏ ˒˖˕ˏ
˓ˊˇ˅ːˋǤ
ˏˋ˛˅˓ˍ˓ˊ˅ˍ˅˒˓˕˓˒˖˕ˋ˙˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ˘ˍ˖ˎ˕˖˓ˋˊ˄ˆ˕ˆˇː˔˒˓ˇ˔˕˅˯
˅ˏˋː˕˓˔ː˕ː˔˒ˍ˖ˎ˕˖˓ˋˊːˋˏ˯ˋ˅˖ˇ˔˕ˋː˙ˋ˖ˊ˒˖˕˅˰Ǥʟˋˏ˯ːˋ˔˖ˆˍ˓ˋ˔˕ˋˎˋ
ˍ˅ˉː˖˕˅˓˥˰ǡ˕˓ˋ˔˖ˆ˓ˊ˓˖˛ˋˎˋ˖ͳ͵Ǥ˅ˍ˖ǡ˖˓˙ˋ˔˖ˆ˔˅ˋˎˋͳͷͷʹǤˋˊˇ˓ˉˎˋ
˔˅˖˅ˎ˔˕ˇͳͳͺǤˍˇ˔˖ː˓ˇˇ˛ˎˋ˖˔˕˓ˋː˙ˋˋ˕˖˔˕ˎˋˇ˅˅ˍǤʢˏˋ˛˅˓˖ͳͻͺͻǤ
˒˚˖˔˕ːˍ˒˓˕ˋ˅ʜˋˍˎʦ˖˛˔ˍ˖ǡˇːˆˇː˒ˊː˕ˋˋ˘˔˅˕˔ˍˋ˘ˇˋˍ˕˕˓Ǥʧ˕˔
˕ˋ˚˓˘ˋ˕ˍ˕˖˓ǡː˅˱ˋ˖˕ˋ˙˔˖ˋˏˎˋʤ˄˔˄˖˓ˆ˅˙ˋˋˊ˄ˆ˕ˆˏˋ˛˅˓ˇː˔˔˒ː˔ˏ
ː˔ˋːˇˋˏˍǷˎˋʐ˚ǳǤ
ʜ ˒˓˅ˏ ˊ˅ːˋ˚ːˏ ˒˒ˋ˔˖ ͳʹͲǤ ˆˇˋː ˅˱ˋː˔ˍ ˔˕ː˅ːˋ˛˕˅ ˄ˋˎ  ˔˓˒˔ˍ
ː˙ˋːˎː˔˕ˋǡˇˍˇː˔˕˒˓˙ː˕ˋˊː˔ˋ˔˅ˆʹΨǤ˥˖˕ˋˏǡˏˋ˛˅˓ˋˇ˯ː˅˱ˋ
ˍ˖ˎ˕˖˓ːǦˋ˔˕˓ˋ˔ˍˋ ˙ː˕˓ ʠ˓˄ ˖ ʟ˖ˏ˖ːˋˋǤ ˖ ˔ ːˎˊˋ ˋ ˔ˇˋ˛˕ ˒˓˘ˋ ˏˋ˛˅˓˔ˍ
ʠ˓˒˔ˍ˒˓˅˔ˎ˅ː˙˓ˍ˅ǡˍˋʠ˅ˊʠ˓˄˖ʟ˖ˏ˖ːˋˋǤ
ˏˋ˛˅˓˒ˊː˕˒˕ˏ˛˕˒˓˅ˋ˅˓˒˔ˍˋˆ˓ˇˍˋˍ˓ˋ˔˕ˋ˖ˎˋ˚ː˔˅˕˯˰ǡ
˒˓ˇʼ˖˓ˍˇ˓˖ˆˋ˖˔˅˕˖Ǥˍ˥˒˓˅ˋ˅˓˒˔ˍˋˆ˓ˇ˖ˍˏ˖˅ˇː˕˓ˏ˅˔ˍˋ˒˓˅ˊǤ
ʖ˘˅˯˖˖˱ˋ˔˅˄ˎˆˍˎˋˏˋˏˋ˛˅˓ˋˏ˒˖ː˅ːˋ˘˕˓ˆ˅ˋ˄˖ːˊˎːˋˎǡ˒ˆ
ː˓˕ˍˊ˅˖ˋˆ˓ˇˏ˒˓ˍ˅Ǥʑˏˎˍˋ˔˕˓ˉˋ˕ˋˆ˒˛ˋ˙Ǥʢ˙ː˕˓˖˔ːˎˊ˕˓ˋ˕˓ˆ
Ȃ˓ˆʞ˄ˇǡ˓ˆʠˎ˄ˇˋ˓ˆʢˇˋ˰˰ǡˍˋ˚ˋː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖˙ˎˋː˖˖ˍ˅ˋ˓˖ˍ˔ːˎˊ
˄˓ː˙˓ˍ˅ˋˊˆ˓ˇˍ˖ˎ˕˖˓ǡ˒˒˖˕˒˓ˋ˒ˊ˓ˋ˛˕Ǥ
ː˛˕ːˏ˒˓˖ˉ˓ˊˎˆˇ˔ˏˋ˛˅˓˖˅˓˔˕ˋ˖˅˖ːˎˋˊ˖˔˕˰ˆ˅˅ˏˉˋ˅
ˍ˕ˋ˅ː˔˕˕ˍˏˆ˕˅˙ˎˆˇˋːǤʗˍˊː˚ː˅˱ˋˇʠˏˇ˓˅˔ː˅ːˋ˒˓ˋ˅ˎ˚ːˋˏ˕ˋ˅
ˇˎˊˍ˕˖˓ˋ˔˕˅ˏ˄ˆ˕ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˒˓ˆ˓ˏǡˋˊ˖ˊ˕ːˇ˄˓˅ˊˏˋ˛˅˓˔˅˓˒ˏˋ
˔˅˕ˏˍ˓ˊːˋ˔ˍǦ˄˖˳˕ː˅ˋˍˏ˒ːˋˋ˄ˋˎ˔˙ˋˆ˓ˇˋˍˎˋːǤ
ˏˋ˛˅˓ ˊ ˓ˊˎˋˍ˖ ˇ ʠˏˇ˓˅ ˋˏ ˖ ˒ː˖ˇˋ ʹͷͶ ˍ˓˅˕ ˖ ˘˕ˎˋˏ ˔˓ˇ˰
50
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ˍ˕ˆ˓ˋǤ ʤ˕ˎ˔ˍˋ ˔ˏ˛˕  ˖ˆˎ˅ːˏ ˄ˊˋ˓ː ː ˕˓ːˊˋ˕ː ˋ ˒˔ˎ˅ː ˆ˔˕ǡ ˍ ˋ ˇ˓˖ˆ
˕˖˓ˋ˔˕ ˍˋ ˔ ˇ˖ˉ ˊˇ˓ˉ˅˖Ǥ ˇ ˘˕ˎ˔ˍˋ˘ ˄˓ːˇ˅ ˒˓ˋ˔˖˕ːˋ ˔˖    ˋ  ǡ
˛˕  ˅ˏ ˋː˕˓˔ː˕ː ˊ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏ ˖ ʠˏˇ˓˅˖Ǥ ʜˋˏǡ ˅ˎˋˍˋ ˒˓˄ˎˏ ʠˏˇ˓˅
˔˖ ˔ˏ˛˕ːˋ ˍ˒˙ˋ˕˕ˋ ˕ ˄ˋ ˒˓ˋ˅ˎ˚˰ ˇːˆ ˄˓ːˇ ˍ ˛˕   ǡ ˍˋ  ˅˱
˒˓ˋ˔˖˕ː˖ʠ˓˄ˋˋǡ˄ˋˇˎˋ˚ː˒˕ˊǤˋˏ˄ˋ˔ǡ˔ˇː˔˕˓ːǡ˒˅˱˔ˏ˛˕ːˋˍ˒˙ˋ˕˕
ˋˎ˙ˋ˓ˇː˒ˊː˕ˋ˄˓ːˇ˘˕ˎ˖ʠˏˇ˓˅˖ǡ˔ˇ˓˖ˆ˔˕˓ː˄ˋ˔ˏˆ˒˔˕ˋ˱ˋˇ˖ˉˋ
˄˓˅ˍ˕˖˓ˋ˔˕˖ˆ˓ˇ˖Ǥ
ˏˋ˛˅˓ˆˇˋ˛˰˒˔˕ˋˍʹ͵ͲͲͲͲ˕˖˓ˋ˔˕ˍˋˋˏ˖ˍͶͲͲͲͲͲː˱˰˛˕ːˏ
˒˕ˆ˅˓ˋˇ˔ˆ˔˕ˋ˖ˆˎ˅ːˏˊˇ˓ˉ˅˖ˍ˓˱Ǥ
ʗˍ ˔ ː ˒˓˅ˋ ˒ˆˎˇ ː ˔˕˅˓ ˖˕ˋ˔ˍ ˇ ˏˋ˛˅˓ ˋ ʠˏˇ˓˅ ˋˏ˖ ˒˖ː ˕ˆ
ˊˇːˋ˚ˍˆǡˋ˒ˍ˔ˏˉˊˍ˯˖˚ˋ˕ˋˇːˍ˓ˊ˅ː˕ːˇː˙ˋˏˉˏˇ˄˓˒˓˖ˊ˕ˋǤ˅ˇ
˔˒˓˔˅ˆˏˋ˔ˎˋːˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ː˖ˎˆ˰ˍˏˋ˛˅˓˖ˊː˚ː˒ˏˆˎ˖ˇ˯ˏ
˓ˊ˅˖Ǥ ʗˊˆ˓ˇ˰ˏ ː˅˱ˆ ˕˓ˉːˆ ˙ː˕˓ ˖ ʐː˕˖ ˏˋ˛˅˓  ˒˔˕ ˋˇˎː ˏ˔˕ ˊ
ˍ˖˒˅ˋː˖˓ˊˎˋ˚ˋ˕˓˄ˇˍː˗ˍ˙ˋˇ˓ˊˎˋ˚ˋ˕˓˄˛ˋ˓ˍ˒˕˓˛˰Ǥʠ˕ˋˏ˖˅ˊˋ
ˋ˅ˎˋˍˋ˒˓ˋˎˋ˅˕˖˓ˋ˔˕ː˚˛˱ˇːˇː˅ːˋ˘ǡˎˋːˋːˊ˅ˋ˔ˇ˔ˊːˋˎˋ˅˓ˏː˔ˍˋ˘
˖˔ˎ˅ǡ ˰ˋ˘˅ ˄˓  ˖ ˕ˍ˖ ˆˇˋː ˍː˔˕ː˕ː ˋ ː ˔ː˅˖ ˒˓˙ː ˒˓ˍ ˒ˇ˔˕ ˖˕˄˖˔
ˇˎˊˋ˔ˏˋˊʠ˓˄ˋ˖˅ˆ˓ˇǤ˖˓ˋ˔˕ˋˍ˖˒˅ˋːˏ˒˓˅˅ˎˋˍ˒˓ˏ˕ǡˎˋ˔˅˅ˋ˛˒˚ˋ˰˖
ˇˍ˓ˋ˔˕ˋˇ˓˖ˆ˔ˇ˓ˉˍˏˋ˛˅˓ː˖ˇˋǤʞ˓ˋˎˋˍˇ˔ˋ˖ʠˏˇ˓˅˖˖˔˒˔˕˅ˋˇː
˔˕˓˕˛ˍˋː˅˔˕ˋ˙ˋˍ˄ˋˆː˓ˋ˔ˎˍ˖˒˅ˋː˖˖ʥː˕˓ˎːʠ˓˄ˋˋǤ

ʒʟʥʢʠʟʗ 
ʒ˓˙ǡˇ˓˖ˆˋ˒˅ˎˋ˚ˋːˋˆ˓ˇ˖˖˔˕˓ˋˋǡ˅˓˒˔ˍˋˆ˓ˇˍ˖ˎ˕˖˓ǡ˔ˏ˛˕ːː˓˙ˋ˖˓ˋ
ˋ˔ˏ˕˓˔˙ː˕˓ˏʧ˕˓˔ˍǤʼˆ˅ˏʠ˕˓ˏˆ˓ˇ˖ǡˇːˏˇː˄˯˚˖˅ːˋ˘˖˅˓˒ˋˋˇ
ͳͻͻͻǤˆˇˋː˖˒˕˒˖ː˔˕ˋ˒ˇˊ˛˕ˋ˕ˏǦǡʹͲͳͲǤˆˇˋː˒˓ˋˇˇ˃˕ˋˇ˅˓˃˙ˆː˄˓ˆǤ
ʓ˓˖ˆ˃ ˒˔˄ː˔˕ ˆ˓˃ˇ˃  ː˃ˆˎ˃˛ː˃ Ƿ˄˓˃ˊ˅ːǦ
˖ːˋ˅˓ˊˋ˕˕˔ˍ˃ǲ ˗˖ːˍ˙ˋ˃ ˆ˓˃ˇ˃ǡ ˒ ˚ˏ˖  ʒ˓˃˙
˒ˊː˃˕ ˛ˋ˓ˏ ˅˓˒Ǥ ʹͲͲ͵Ǥ ˆˇˋː ʒ˓˃˙  ˄ˋ
ˍ˖ˎ˕˖˓ː˃˒˓˔˕ːˋ˙˃˅˓˒Ǥ
ʒ˓˙ˋˏˍʹͲͲͲͲ˔˕ː˅ːˋˍ˛˕ˏ˖ˇ
ˏˆ˖˱ː˔˕ˇ˒ˊˋ˙ˋːˋ˓˔˅ˏ˔˕ˍˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ
ˋˇˏˋːˋ˔˕˓˕ˋ˅ːˋ˙ː˕˓˓ˆˋǤʗˇˎːˆ˓ˇ
ˊ ˍ˖˒˅ˋː˖ǡ  ˏ˥˖ ˄˓ːˋˏ ˕˓ˉːˋˏ ˙ː˕˓ˋˏ ˔˖
ǷǳˋǷǳǤ
ʒ˓˃˙˔ː˃ˎ˃ˊˋ˖˖ˆˋ˔˕˚ːˏˇˎ˖˖˔˕˓ˋǡ
˄ˎˋˊ˖ ˔ˎ˅ː˃˚ˍ ˆ˓˃ːˋ˙ ȋˍ ͵Ͳ ˍˏȌǤ ʒ˓˃˙˖ 
ː˃˄ˎˋˉˋ˅˱ˋˆ˓˃ˇ˔ˎ˅ː˃˚ˍˋ˃˓ˋ˄˓ː˃ͷͲˍˏ
˖ˇ˃˯ː˔˕ˋ˖ˉːˇˆ˓˃ˇ˃Ǥʞ˓˔˕ːˋ˙˃ʐ˚˖ˇ˃˯ː˃
ˍʹͲͲˍˏ˔˅˓ːˋˎˋʹˋ˒˚˃˔˃˅ˉ˰Ǥ
ʢˍˎˋˍ˔˖˒˓ˇʒ˓˙ˋʠˏˇ˓˅ǡˏˉ˔ˍː˔˕˕˅˕ˋˇ˔˖ˆˎ˅ː˕˓ˍ˙ˋʒ˓˙
˖˔ˍ˅ˊːˊˆˎ˅ː˖˕˓ˍ˙ˋ˖˖ʠˏˇ˓˅˖Ǥʒ˓˙˒˔ˇ˖ˇːˇː˄˯˚˖˅ːˋ˘ˋ˔˕˓ˋ˔ˍˋ˘
ˊˆ˓ ˆ˓ˇ ˖ ˔˓ˇ˰ ˅˓˒ˋǤ ʜˊˋ˅ ˔ ˔˕˓ˋ ˆ˓ˇ ˋˎˋ ʓ˅˓˙Ǥ ʞ˓ˇ ˕ˆǡ ʒ˓˙ ˒˔ˇ˖ ˋ
˔˅˓ˏː˖ǡˏˉˇˋ˗˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖ǡ˓˘ˋ˕ˍ˕˖˓˖ˊˆ˓ˇ˖ˊˏˇ˓ː˖ˏ˕ː˔˕ˋǡˍːˏˇ
˒˓ˋˍˊˏˆ˖˱ː˔˕ˋ˔˒˰˕˓ˇˋ˙ˋːˎːˋˏˇ˓ː˓˘ˋ˕ˍ˕˖˓Ǥʞ˓ˇ˔˒ˏː˖˕ˆǡ˖ʒ˓˙˖˔
ːˎˊˋ˕˓ˋˇ˔˕ˍˏ˖ˊǡ˅ˏˉˋ˅ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˉˋ˅˕ˋˏːˆˋː˕˓˔ː˕ːˋ˘ˏ˔˕ˊ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ
˄ˋˎˊˍǤ
¾ʠˏ˛˕
ͲǦ˕ˍ˘˕ˎǡ˓˔˒ːʹˇͶˊ˅ˊˇˋ˙
ʙˏ˒
51
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ʞː˔ˋːˋǡƬ
¾ʢˆ˔˕ˋ˕˯˔˕˅
ˍ͵ͲͲ˓˔˕˓ːǡ̹˕˓˔ˍˋ˖˔˕˓ˋ˔ˍǡˋː˕˓ː˙ˋːˎːǡ˅ˆ˕˓ˋː˔ˍ
ʑˎˋˍˋ˄˓ˍ˗ˋ˒˔ˎ˔˕ˋ˚˓ːˋ˙
ʑˋː˕ˍǡ˄˓˅ˋ
˓ˍǷǳ–˄˅ˊː˖˒˕˓˄ˎˍˎːˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇ
ʞ˓˒˓˖̸ːˋȀ˒˓˕ː˓˓˔˕˓ːˋ
¾ʙːˆ˓˔ːˋˍ˒˙ˋ˕˕ˋ
ʙːˆ˓˔ːˋ˙ː˕˓ʒ˓˙ȋʹͲͲͲ˔˄Ȍǡʠˏʒ˓˙
ʢːˋ˅˓ˊˋ˕˕˔ˍˋ˒˓˔˕˓ˋ
ʑˋ̹ˇ˅˓ː˖˔ˍˎ˒˖˘˕ˎ
ʙːˆ˓˔ːˋ˄ˋ˓ʒ˓˙
ː˛˕ʒ˓˙˒˔˄ːˋ˔˕ˋ˚˅ˏ˄ˆ˕˒ː˖ˇˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘˔ˇ˓ˉˍˋ˔˖ˍ˕ˋ˅ːˋ
˕ˍˏ˚ˋ˕˅ˆˇˋːǤːˆˋˇˆ˥ˋ˔˖˅˱ˇ˖ˆ˒ˊː˕ˋ˖˔˓ˇ˰˅˓˒ˋˋ˄ˎˉ˔˅˅˱ˋ
˒˓ˋˎˋ˅ ˆ˔˕ˋ˖ ˍˋ ˔ ˔ˇ ˚˛˱ ˊˇ˓ˉ˅˖ ˇ˖ˉ ːˆ ˛˕ ˔˖ ˕ ˓ːˋ ˚ˋːˋˎˋǤ ʞ˓ ˔˖ ˔ ˖
ˍ˅ˋ˓˖ːˍˆˇˆ˥˒˔˕ˋ˙ˋˊˇ˓ˉ˅ˎˋ˔ˏˍˎˋˍˏːˋ˗˔˕˙ˋˋˎˋˇˆ˥˕˓ǡˇˍ
ˇː˔˔˕˖ˆ˕˅˒˒˓˅ˋˎ˖ːˍˎˋˍˇːˇ˖ˉǤ
˅ˍː˙˒˕˒˕˓˄ː˒˓ˋˏːˋ˕ˋˋːʠˏˇ˓˅˒˔˄ː˖ˍ˅ˋ˓˖˕˓ˇˋ˙ˋːˎːˋ˘
ˏːˋ˗˔˕˙ˋǡˍˋːˋ˘ˍ˔ˇ˅ˋ˖˖˓˖˓ˎːˏˇˎ˖ˆˇ˒˕˓˄ː˕˓ˉˋ˕ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˍˋ
˄ˋ˔˒ˋˎˋˍ˓˕ˍˇˏ˓˔ˏːˋ˗˔˕˙ˋˏǤ
¾ʓˆ˥ˋǦǡ ˗ˋˎˏ˔ˍˋ˗˔˕ˋ˅ˎǡ   ǡ
˗˔˕ˋ˅ˎˍˎ˔ˋ̸ːˏ˖ˊˋˍǡˏ͂˖ː˓ˇːˋ˗˔˕ˋ˅ˎˎ˖˕ˍ˓˔˕˅ˋ
˖ˎˋ̸ːˆ˒ˊ˓ˋ˛˕

ʙˇ ˄ˋ ˔ ːˎˋˊˋ˓ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˖ ʒ˓˙˖ ˆˎ˅ː ˖˒˓ˋ˛˕ ˄ˋ ˔˅ˍˍ ˄ˋˎ
ˍ˖ˎ˕˖˓ǡˊ˕ˋˏˆ˔˕˓ːˏˋˋː˓˅ːˇˆ˥ˋǤ ˇːˇ˔˕˅˓ˋˍ˖˒˔ˎˇ˰˅˓ˏ˒˓ˋ˅ˎ˚ˋ
˕˖˓ˋ˔˕  ˔˅ˍˍ ˋ ˍ˖˒˅ˋːǤ ʒ˓˙ ˄ˋˎ˖ ˕˓ˉːˋˏ ˙ː˕˓ˋˏ ˋ ˔˅  ˅˱ˋ ˄˓ ˕˖˓ˋ˔˕ ˍˋ
ˇˎˊːˍ˓˕ˍ˕˖˓˔˔ː˅ːˏːˏ˓ˏˇˍ˖˒˖˖Ǥʠˎˋ˚ːˎˏː˕ˏˉˏˇ˒˓˒ˊːˏ
ˋ˖ˏˋ˛˅˓˖ˍˋ˒˔ˎˇ˰ˋ˘ˆˇˋːˇˉˋ˅ˍ˔˒ːˊˋ˖˕˖˓ˋ˔˕ˋˊʠ˓˄ˋˋ˥˓˔ˍˍˋ
˒˔˱˖˖ːˍˎˋˍ˅ˎˋˍˋ˘˕˓ˉːˋ˘˙ː˕˓˖˅ˏˆ˓ˇ˖Ǥ
ʞ˓ˇ˅ˆˏ˓˔ː˒ˏː˖˕ˋˋˍˆ˓˔ːˋ˕˖˓ˋˊˏǡˊ˕ˋˏ˒˔ˎ˅ːˋ˕˖˓ˋˊˏˍˋ˅ˎˋˍˋ
˄˓˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ˘˓ːˉˏːˍˋ˔˓ˎˋˊ˖˖˅ˋˍːˇˏǤ
ʒ˓ˇ˔ˍˊˆ˓ʒ˓˙ͳͻͻͻǤˆˇˋː˖˅˓˛˱ːːˎˋ˔˕˖˔˅˕˔ˍˍ˖ˎ˕˖˓ː˄˛˕ˋːǤ
ʜ˅ˇˋˏˍ˒˓ˋˏ˓ˍˋˋˏ˅ˏˇ˄˓ˋ˒ˊˋ˕ˋ˅ː˖˕ˋ˙ː˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏ˓˔˖˔˅ˋ
ˎˏː˕ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒ː˖ˇ˖ˆ˓ˇ˔ˍˏˊˆ˓˖ˋˏˎˋ˔˕˓ˆ˖ˍː˕˓ˎ˖ˇ˔˕˓ːǦǤ˅ˋˏ
ˇ˕ˇˆ˅˓ˇˎˋ˕˓˄˄ˋ˕ˋ˖˒˓ː˖˕ˉ˰ˋˇʠˏˇ˓˅˔ˍ˕˅˓˥˅˄˖ˇˍːˇˋˇ˕ˊ
ˎˋ˔˕˖Ǥʠ˔ˋˆ˖˓ː˛˱˖˔ˏˉ˓˱ˋˇ˒˓˙˔˕˓˄˕˒˚˕ˋǡˎˋˆ˅ˏ˒ˉ˯ˋ˅ˍ˓ˋ˓˕ˋ
ˍˍ˄ˋ˔˖˔ˆˎ˔ˋˎ˒˓˅ˋˎ˔˅˕˔ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋ˔ˏˆ˖˱ː˔˕ˋˏ˄˖ˇ˖˱ˆˍ˓ˋ˛˱˰Ǥ
ʢˎ˔ˍˏːˎˋ˔˕˖ʒ˓˙˒˔˕ˋ˚ˎːˋ.
ʢˍ˅ˋ˓˖ˆ˓ˇ˔ˍˋ˘ːˆˉ˅˰ʒ˓˙ʹͲͲͺǤˆˇˋː˄ˋ˒˓˔˕ːˋ˙ˆ˔˕˓ːˏˋǤ
ʒ˓˙  ˍ ˋ ʠˏˇ˓˅ ˋˏ ˇ˔˕ ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˋ˘ ˒˓˄ˎˏǤ ʞ˓ˋ˔˕˖˒ ˅˓˥˅ˋ
˖ ʒ˓˙˖  ˓˛ː ˖˅˥˰ˏ ˉˋ˚˓ ˍ ˒˓˄˙˖ ˒˖˕ːˋˍ ˇ ˅˓˘Ǥ ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˅ˉ˰ ˔
ː˒ˎ˱˖ ːˍˎˋˍ ˅˓Ǥ ʑ˓˕ˋˍˎː ˇˋ˔ˎˍ˙ˋ ˕˓ː ˖˔ˎ˅˯˅ˎ  ˅ˍ˅ ˓˛˰ ˇˍ
˄ˋˊʠˏˇ˓˅˅ˋ˛ˊː˚ˋˎ˘˓ˋˊː˕ˎːˇˋ˔ˎˍ˙ˋ˒˓ˋ˘˅˕˕˖˓ˋ˔˕ˋ˰ˋ˘˅ˆ˖ˎ˔ˍ˖
˅˓˥˅˖Ǥˉ˔˖ˊ˕ˋ˖˄ˊˋ˓ˋːˍˎˋˍ˒˓ˋ˅˓ˏːˋ˘˓˛˰˖˅ˋˇ˖˒˔˓ˎˋ˔ˎˋ˚ːǤ ˇː
ˇː˚ˋːˇ˔ː˒˓˅ˋ˖˒˕˓˄ː˓˛˰˔˕ˋˏ˒ˎˏː˕˙ˋ˗˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓˘ˋ˕ˍ˕˖˓Ǥʢ
ʒ˓˙˖˕˖˓˥ː˔˒˛˚ˍˋˏˏ˔˕ˏˍˋˋˏˋˇ˓˖ˆ˗˖ːˍ˙ˋ˔ˋˏ˔ː˅ːǤ
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ʓʣʗʜʗʠʼʒʢʽʗʤʐʚʗʙʢʟʗʖʜʞʓʟʢʦ ʢ
ʒʟʓʠʓʟʑ
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˓ˋˊ˅ˇ˒˓ˇ˔˕˅˯ˇː˖˔˖˛˕ˋː˔ˍˋˊˍ˓˖ˉː˖˙ˎˋː˖˒ˇˋːˋ˘
˒˓ˋˏ˓ːˋ˘ ˋ ˔ˍ˖ːˇ˓ːˋ˘ ˇˎ˅ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒ː˖ˇǡ ːˏ˰ː ˇ˓˥ː ˆ˓˖˒ˋ
˕˖˓ˋ˔˕Ǥ ˄ˎˋˍ˅˰ ˋ ˍ˓ˋ˓˰ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˊ˅ˋ˔ˋ ː ˇː ˔˕˓ːˋ ˇ
˓˔˒ˎˉˋ˅ˋ˘ ˍ˒˙ˋ˕˕ Ϋ ˒˓ˋˏ˓ːˋ˘ǡ ˍ ˛˕ ˔˖ ˒˓ˋ˓ˇː ˄ˆ˕˔˕˅ǡ ˍ˖ˎ˕˖˓ːǦ
ˋ˔˕˓ˋ˔ˍˋ˕ːˎ˛ˍ˄˛˕ˋːˋ˔˅˓ˏː˔˕˅˓ˎ˛˕˅ǡˋ˔ˍ˖ːˇ˓ːˋ˘ˍ˒˙ˋ˕˕ǡ
ˍ ˛˕ ˔˖ ˖ˆ˔˕ˋ˕˯˔ˍǦ˔ˏ˛˕ˋ ˄ˍ˕ˋǡ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˆː˙ˋǡ ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ǡ 
ːˇ˓˖ˆ˔˕˓ːˋˇ˄ˋˏ˒˕˓ˉ˰Ǥ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˓ˋˊ˅ˇ˔˔˕˅˯ːˇˇ˓˥ːˋ˘
ˎˏː˕ǡ˒˓˔˅ˆ˕˔˖ǣ
˕˓ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ Ϋ ˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅˖ ˏˋˍ˔ ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ˘ ˎˏː˕ ˒˓ˋ˓ˇː
˕˓ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ ȋ˗ˎ˓ǡ ˗˖ːǡ ˍˎˋˏǡ ˆˆ˓˗˔ˍˋ ˒ˎˉ ˋ ˔ˎǤȌ ˋ ˇ˓˖˛˕˅ː
˕˓ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋȋˍ˖ˎ˕˖˓ːǦˋ˔˕˓ˋ˔ˍː˔ˎ˥ǡː˕˓˒ˆːˋ˓˔˖˓˔ˋǡˋ˔ˎǤȌǢ
ʞ˓ˋ˔˕˖˒˚ː˔˕ˋ Ϋ ˍ ˔ ˇˎˋ ː ˍːˏ˔ˍ ȋ˕˓˛ˍ˅ˋ ˒˖˕˅˰ ˋ ˄˓˅ˍ ˖
ˇ˔˕ˋː˙ˋˋȌˋ˔˄˓˱ːȋ˖ˇ˯ː˔˕ˇ˔˕ˋː˙ˋˇˏˋ˕ˋ˅ːˆ˕˓ˉˋ˛˕ˆˇ˅ˎˋˍ˖
˖ˎˆ˖ˋˏ˔˄˓˱ː˒˅ˊː˔˕ˋˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ȌǢ
ʢ˔ˎ˅ˋ ˄˓˅ˍ Ϋ ˒˓ˇ˔˕˅˯˖ ˔˅ ˎˏː˕ ˇ ˍˋ˘  ˔˔˕˅˯ː ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˒ː˖ˇ˒˒˖˕˔ˏ˛˕ǡˋ˔˘˓ːǡˊ˄˅ǡ˓ˍ˓˙ˋǡˋ˕ˇǤ
ʐˆ˕˔˕˅ ˒˓ˋ˓ˇːˋ˘ǡ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘ǡ ˋ˔˕˓ˋ˔ˍˋ˘ ˋ ˕ːˆ˓˗˔ˍˋ˘ ˔˒˙ˋ˗ˋ˚ː˔˕ˋ
ˍˋˏ˄ˋˎ˖ʞˇ˖ː˅˯ˋʞˏ˓˅˯ǡ˔ˏˋˏ˕ˋˏˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǡˇ˄˓˒ˇˎˆ
ˊ˓ˊ˅˄˓ːˋ˘ː˅ˋ˘ˋːˋ˙ˋ˕ˋ˅ˋ˒˓ˋˊ˅ˇˍ˔ˏˆ˖˖˔˒˛ː˅ˎ˓ˋˊ˅˕ˋː
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˕˓ˉˋ˛˕˖Ǥ
ʜ˔ː˅˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˕ː˙ˋˎˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǡˍˋ˔˅ˋ˘˔ˆˏː˕ˍˋ˖ˎˊ
˖ˇ˗ˋːˋ˔˰ˏˆ˖˱ˋ˘˄ˎˋˍ˕˖˓ˋˊˏǡˏˆ˖˱ˋˊˇ˅ˋ˕ˋːˍˎˋˍˍ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋ˚ːˋ˘
˄ˎˋˍǤʠ˅ˋ˅ˋˇ˅ˋ˕˖˓ˋˊˏˋˏ˖˖˒˓ˋ˛˕˖˒˓ˋ˓ˇːˋˏˋˇ˓˖˛˕˅ːˋˏ˅˓ˇː˔˕ˋˏ
ˍ˔ːˎˊ˖ʠˏˇ˓˅˖Ǥʜˍˋˇ˄ˎˋˍ˕˖˓ˋˊˏˋˏ˖˒˕ː˙ˋˎˊ˓ˊ˅ǡˎˋ˛
ːˋ˔˖˖˒˕˒˖ː˔˕ˋ˓ˊ˅ˋːˋˋˎˋˋˏːˇ˔˕ˇˍ˅˕ː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˓ˋˊ˅ˇǤʑˉː
ˋ˔˕˱ˋˇ˔ˍ˓ˊʠ˕˓˕ˆˋ˖ˇ˗ˋːˋ˛˖ˋ˒˕ː˙ˋˎːˋː˅˔˕ˋ˙ˋː˖ˎˆ˰ˍˏˆ˖
ˏːˆˇˇ˒˓ˋː˔˖˄˓ˉˏˋˍ˕ˋ˅ːˋˏˍ˓ˋ˓˰˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇǡ˒˔˄ːˍˇ
ːˋ˘˄ˎˋˍˍˋˏːˇ˔˕ˇˍ˅˕ːˋː˗˓ˋ˔˖˒˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓Ǥ
ʠ ˕ˋˏ ˖ ˅ˊˋ ː ˕˓ˋ˕˓ˋˋ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˏˆ˖ ˇ ˔ ˋˊˇ˅ ˔ˎˇ˱ˋ ˄ˎˋ˙ˋ
˕˖˓ˋˊˏǣ
1. ʙ˖ˎ˕˖˓ːˋ˕˖˓ˋˊˏ
2. ˖˓ˋˊˏˇˆ˥
3. ʒ˓ˇ˔ˍˋˇˏ˓
4. ʜ˖˕ˋ˚ˍˋ˕˖˓ˋˊˏ
5. ˖˓ˋˊˏ˔˒˙ˋˎːˋ˘ˋː˕˓˔
6. ʠ˔ˍˋ˕˖˓ˋˊˏ
7. ʑˋː˔ˍˋ˕˖˓ˋˊˏ
8. ʖˇ˓˅˔˕˅ːˋ˕˖˓ˋˊˏ
ʒʢʽʗʐʚʗʥʗʢʟʗʖʜʞʓʟʢʦ ʢʒʟʓʠʓʟʑ

ʙʢʚʢʟʜʗ
ʢʟʗʖ
ʢʟʗʖ
ʓʒʱ 

ʠˏˇ˓˅˔ˍ
˅˓˥˅
ʙʢʚʢʟʜ
ʞʟʠʚʑ
ʣ˔˕ˋ˅ˎˋˋ
ˏːˋ˗˔˕˙ˋ

ʙ˖ˎ˕˖˓ǡˋ˔˕˓ˋǡ
˓˘ˎˆˋ

ʢʜʠʗʖʐʑ
ʗˊˎˉ˄ǡˎˋˍ˅ː
ˍˎːˋǡˍ˙˓˕ˋ

ʙ˖ˎ˕˖˓ː˓˖˕
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ
ʒʟʓʠʙʗ
ʓʟ

ʐʗʚʖʙ
ʙʢʚʢʟʜʗʤ
ʞʟʠʟ

ʑʦʟʼʗʗʖʚʠʥʗ
ʜʟʙʢ

ˏ˕˔ˍ˓˖˕

ʜʢʗʦʙʗ
ʢʟʗʖ

ʗːˇˋ˅ˋˇ˖ˎː
˒ˎ˅ˋˇ˄

ʒʟʢʞʜʞʚʑʗʓʐ

ʒʠʗʙ ʗʓʚʖ
ʐʟʓ

ʢʟʗʖ
ʚ˅ˋ˓ˋ˄ˎ˅ǡ
ʠʞʥʗ ʚʜʗʤ ʐˋ˙ˋˍˎˋˊˏǡ
ʗʜʟʠ
ʠ˒˓˕

ʞ˔ˏ˕˓˰˒˕ˋ˙ǡ
˕ːˆ˓˗ˋ

ʠʠʙʗ
ʢʟʗʖ

ʒʟʢʟʗʖ
ʠ˔ˍ
ˆˊˇˋː˔˕˅ǡ˗˓ˏ

ʑʗʜʠʙʗ
ʢʟʗʖ

ʜʢʟʗʖ
˕ːˆ˓˗˔ˍ
˅˓ˇː˔˕ˋ
ʑʗʜʠʙʟʢ

ʞ˓ˋˊ˅˥˚ˋ˅˱
ʓʒʢʠʥʗ ʑʗʜ
ʑʚʜʠȋȌ

ʞ˛˚˰ǡ
ˍˏ˒˅˰ǡ
˓˚ː
ˍ˔˒ˇˋ˙ˋ

˘˰

ʙʢʟʗʖ
ʠ˔ˍˋ˔ˍ˖˔˕˅ǡ
ˍˎˆˋǡ
ˆ˔˕˓ːˏˋ

ʜʗʣʠʥʗ ʢ
ʑʖʗʠʑʗʜ

ʙʗʑʜʠʗ
ʢʞʟʗʟʓʗ
ʟˍ˓˙ˋˋ
ˇˏ˓
ʠˑˏˈˎˋˬˈ˓ˋ

ʐʼʠʙʗʢʟʗʖ
ˇˏ˓ˋː˔ˎ˖
ʖʓʟʑʠʑʜʗ
ʚ˚˰ǡ
ʢʟʗʖ
ˇˏ˓ˋ˖˒˓ˋ˓ˇˋ
˓˘˄ˋˎˋ˕˙ˋ
ʧ˕˰˖˒˓ˋ˓ˇˋ

ʞ˓ˏ ˍ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋˍˏ ˇ˔˕ˋː˙ˋǡ ˰ː ˖ˇ˯ː˔˕ˋ ˇ ˏˋ˕ˋ˅ːˋ˘ ˕˓ˉˋ˛˕
ˋ ˅˱ˋ˘ ˆ˓ˇ˅ǡ ˖ ˆ˓ˇ˖ ʠˏˇ˓˅ ˒˔˄ː ˏˆ˖˱ː˔˕ˋ ˊ ˓ˊ˅ ˋˏ˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ
˒˓ˋˊ˅ˇˋ˒˓ˋˍˊːˋ˖ˆ˓ː˅ˇː˕˄ˎˋǤʠ˅ˍˋ˒˓ˋˊ˅ˇ˕˓˄˒˔˕˒ː˓ˊ˅ˋ˕ˋǡ
ˇ˄˓˕ˋ ˙ˋ˯ː ˕˓ˉˋ˛˕ ˋ ˖ ˊ˅ˋ˔ː˔˕ˋ ˇ ˰ˋ˘˅ ˒ˊˋ˙ˋǡ ˋˊ˄˓˕ˋ ˍːˎ
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋˋ˗ˋˍ˔ː˒˓ˏ˕ˋ˅ːˋː˔˕˓˖ˏː˕ǡˇː˔ː˗ˋˍ˔ːˏ˓ˍ˕ˋːˆ˒ˎːǤ

ʞʟʗʟʜʗ
ʠʓʟʑ

ʗ

ʠʙʢʜʓʟʜʗ

ʢʟʗʠʗʦʙʗ

ʞʟʗʖʑʓʗ

ʒʟʓ

ʒ˓ˇʠˏˇ˓˅ˋˏːˍˎˋˍˇ˗ˋːˋ˔ːˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇǡˎˋ˚ˋ˰ːˋ˙
ˇ˔˕ˍˍ˓˱˖˔˕˓˕˛ˍˋ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏː˅ˏ˒˓˔˕˓˖Ǥʢ˔ˍˎˇ˖˔˕ˋˏ˔ː˅ːˋ
ˍ˓ˍ ˍ ˓ˋː˕˙ˋˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˇ˔˕ˋː˙ˋ ˇː˔ˋ ˔ ː ˋˊ˄˓ ˒˕ː˙ˋˎːˋ˘
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇ˔ˍˋˏʒ˓ˇˏˉˇˍːˍ˖˓ˋ˛ǡˍˋːˋ˘ˍˋ˔˖ˇ˅˯ː
˕˓ˍ˕ˋ˅ːˋˋ˒˔ˇ˖˖˔˒˙ˋ˗ˋ˚ː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓˔˖˓˔Ǥ
ʢ ˔ˍˎˇ˖ ˔ ˔˅ˋˏ ˓˔˖˓˔ˋˏ ȋ˒˓ˋ˓ˇːˋˏ ˋ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˏȌǡ ˍ ˋ ˖ ˔ˍˎˇ˖ ˔ ˔˕˰ˏ
ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋˍ˒˙ˋ˕˕˔ˏ˛˕ːˋ˘ˋ˖ˆ˔˕ˋ˕˯˔ˍˋ˘˄ˍ˕ǡ˅ˋˏʞ˓ˆ˓ˏˏ
˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ǡ ˇ˗ˋːˋ˛˖ ˔ ˒˓ˋˏ˓ːˋ ˋ ˔ˍ˖ːˇ˓ːˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ
˒˓ˋˊ˅ˇˋː˒ˇ˓˖˚˖ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅Ǥ
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ʞ˓ˋˏ˓ːˋ˄ˎˋ˙ˋ˕˖˓ˋˊˏˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
ʞʟʗʟʜʗʐʚʗʥʗʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ
ͷǤ ʙ˖ˎ˕˖˓ːˋ˕˖˓ˋˊˏ

Ǥ ˖˓ˋˊˏˇˆ˥

x ˅˓˥˅

x ːˋ˗˔˕˙ˋ

x ʗ˔˕˓ˋ

x ˍˏˋ˚˰

x ʙ˖ˎ˕˖˓

x ˓˘ˎˆˋ

Ǥ ʒ˓ˇ˔ˍˋˇˏ˓

x ˄ˋˎˊˍˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘
˒˓˔˕˓
x ʗˊˎ˔˙ˋː˓ˍ˖
x ˏ˕˔ˍ˓˖˕

x ːˋˏ˙ˋˆ˓ˇ˔ˍˆ
˒˓˔˕˓
ͻǤ ʑˋː˔ˍˋ˕˖˓ˋˊˏ

x ʗˊˎˉ˄ˋ˔ˏ˅ˋ
x ʠˎˋˍ˓˔ˍˍˎːˋ

ͺǤ ˖˓ˋˊˏ˔˒˙ˋˎːˋ˘ˋː˕˓˔
x ʚ˅ˋ˓ˋ˄ˎ˅
x

˘˰

x ʐˋ˙ˋˍˎˋˊˏ
x ʞ˛˚˰

x ʠ˒˓˕˔ˍˋ˕˖˓ˋˊˏ

ͼǤ ʟ˖˓ˎːˋ˕˖˓ˋˊˏ

x ʓˆ˖˔˕˙ˋ˅ˋː

x ˕ː˕˖˓ˋˊˏ

x ʐ˓˄ˆ˓ˉ˥

x ˍ˕˖˓ˋˊˏ

x ʑˋː˔ˍ˓˖˕

x ʠ˒˙ˋˎˋˊ˅ːˋ˅ˋː˔ˍˋ
˒˓ˆ˓ˏ

x ˆ˓˕˖˓ˋˊˏ

x ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˖˒˓ˋ˓ˇˋ

ʗˇː˕ˋ˗ˋˍ˅ːˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˒˓ˋˊ˅ˇˋǡ ˖ ˍ˅ˋ˓˖ ˒ˏː˖˕ˋ˘ ˄ˎˋˍ ˕˖˓ˋˊˏǡ
˅ˏ˔˖˕˓ˍ˕ˋ˅ːˋː˅˓˒˔ˍˏ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˕˓ˉˋ˛˕˖ǡˎˋ˛ːˋ˔˖ˍ˕ˋ˅ːˋˎˏː˕
˒ː˖ˇˆ˓ˇʠˏˇ˓˅Ǥʜˍˋˇ˰ˋ˘ːˎˊ˔˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒ː˖ˇˋǡˎˋː˚˛˱ˍ
ː˒˕˒˖ː ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˒˓ˆ˓ˏǤ ʟˊ˅ː ː˔˕˰ ˏ˓˖ ˄ˋ˕ˋ ˖˔ˏ˓ː ˍ ˒˅˱˰˖
ˍ˅ˎˋ˕˕˖˔ˎ˖ˆǡˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ˕˓ˍ˙ˋǡ˔˙ˋ˯ˏ˒˅˱˰ˍːˍ˖˓ː˕ː˔˕ˋ˕ˋ˘
˒˓ˋˊ˅ˇˍˋː˖ˇ˅ˎˋˍˏˆ˖˱ː˔˕ˋˊ˄˖ˇ˖˱ˋ˖˔˒˘ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
ˇ˔˕ˋː˙ˋǤ
ʒ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˋˏ ˅˓ˎ ˒ˆˇː ˒˓ˋ˓ˇː ˋ ˍ˖ˎ˕˖˓ː ˄ˆ˕˔˕˅ ˊ ˓ˊ˅
ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘ˋ˓˖˓ˎːˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇǡˍˋ˒˓ˋˊ˅ˇ˔˒˙ˋˎːˋ˘ˋː˕˓˔˒˒˖˕ˎ˅ˋ
˓ˋ˄ˎ˅ǡ˄ˋ˙ˋˍˎˋˊˏˋ˔ˎǤǡˏ˥˖˕ˋˏǡ˒˕˓˄ːˋː˅˔˕ˋ˓˕ˋ˖˔˅ˍˋ˒ˇˋː˚ːˍˍ
˄ˋ˔ˍ˓ˋ˓ˎˋˇˋː˔˕˅ːˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˓ˋˊ˅ˇˋǤ
ʙˇ˔ˆ˅˓ˋˇˋː˔˕˅ːˏ˒˓ˋˊ˅ˇ˖ǡʠˏˇ˓˅˔ˍ˕˅˓˥˅˖˒˓˅ˏ˒ˎː˖Ǥ
ʞ˕˓˄ːˋ˔˕˱ˋˇ˓ˊˆˎˇ˰˅˓˥˅ˋ˓ˊˆˎˇ˰ˎˆˆ˓ˇˇˋːˋ˒˓ˋˊ˅ˇ
ˍˋ  ˖ ˔˕ˎː ˗˖ːˍ˙ˋˋǡ ˎˋ  ˋ ˖ ˕ˏ ˇˎ˖ ˏˆ˖˱ ː˒˓˅ˋ˕ˋ ˏːˆ ˔ˇ˓ˉːˋ ˋ
˕˓ˍ˕ˋ˅ːˋ ˒ː˖ˇǤ ʜˍˋ ˇ ˒˔˕˱ˋ˘ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˔˖ ˅ˏ ˇ˄˓ˋǡ ˒˒˖˕ ˄ˋˎ˔ˍ
˅˓˥˅˒˓ˋˎˆ˥ː˥˙ˋˏǡʠ˓ˇ˰˅ˍ˅ː˅˚˓ǡˍˋːˍˇ˅ˋː˔ˍˋ˘˓˖˕Ǥʗˍ
ˎ˒ ˊˏˋ˛˯ːˋǡ ˇˋː ˛˕ ˔ ˊˋ˔˕ ˒˓ˍ˕ˋˍ˖ ˔˕ ˥˚ˍˋ ˄ˋˎˊˍ ˅˓˥˅ ˍˋǡ
ˏ˓˔˒˓ˋˊː˕ˋǡ˒˓ˇ˔˕˅˯˔ˏˇ˄˓˖˕˄ː˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖˔˕ˊ˖Ǥʠˏˇ˗ˋːˋ˔˰
˒˓ˋˊ˅ˇ ːˋ ˖ːˎ ːˍ˖ ˊː˚ː˖ ˒˓ˏː˖ ˖ ˇː˔˖ ː ˒˓˕˘ˇː ˄ˋˎ˔ˍǤ ʓ˄˓
˒˓ˋˏ˓ʠ˓ˇ˰˅ˍ˅ː˅˚˓ˍ˒˓ˇ˔˕˅˯ˇ˄˓ˊˏˋ˛˯ː˒˓ˆ˓ˏǡˎˋˋ˒˓ˇ
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

˒˓ˇ˔˕˅˯˰ː ːˍˎˋˍ ʠˏ˅ ːˋ ˊˉˋ˅ˎ ˋ ˛ ˖˅ˍ  ˔ˏ ˎ˒ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ
˒˓ˆ˓ˏː˒˒ˋ˓˖Ǥ
ʠˍ˖ːˇ˓ːˋ˄ˎˋ˙ˋ˕˖˓ˋˊˏˆ˓ˇʠˏˇ˓˅

ʠʙʢʜʓʟʜʗʐʚʗʥʗʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑʐʗʐʗʚʗʠʚʓʽʗǣ
Ǥ ʖˇ˓˅˔˕˅ːˋ˕˖˓ˋˊˏ
ͳǤ ʜ˖˕ˋ˚ˍˋ˕˖˓ˋˊˏ
x ˄ˋˎ˔˙ˋ˄˓ˇˏ

x ʑˎː˔ˋ˔˒˕˖˓ˋˊˏ

x ʟ˚ːˋˍ˓˖ˊ˅ˋ

x ʧ˕˰ˋ˓ˎˍ˔˙ˋ˖
˒˓ˋ˓ˇˋ

x ʗːˇˋ˅ˋˇ˖ˎː
˓ˊˆˎˇ˰˔˓ˍ
x ʟˆ˕

x ʟ˖˓ˎːˋ˅ˎː˔

ʒ˓ˇʠˏˇ˓˅˒˔ˇ˖˒ˆˇː˓˔˖˓˔ˊ˓ˊ˅˒ˏː˖˕ˇ˅˄ˎˋˍ˕˖˓ˋˊˏ
˔ ˍ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋ˚ːˋˏ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ ˒˓ˋˊ˅ˇˋˏǤ ˥˖˕ˋˏǡ ˍˇ ˅ˋ˘ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘
˒˓ˋˊ˅ˇ˒˕˓˄ːˋˊ˄˓˕ˋ˔ˍ˕˓ˍˋː˖ˇ˄˯˖˒˓˗ˋ˕˄ˋˎː˔˕˖ˊˏ˰ˋ˓ˋˊˋˍ
ˍˇˋː˅˔˕ˋ˙ˋːˋ˘˖ˎˆ˰˖˰ˋ˘˅˓ˊ˅ː˅ˏ˒ˇ˓˖˚˖Ǥʢˊ˒ˏ˱ˏ˓ˍ˕ˋː˛ˍˋ˘
ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˒˕˓˄ː˖˅˱˕ˋ˰ˋ˘˅ːˋ˅˒˓ˋ˅ˎ˚ː˔˕ˋ˔˒ˇ˔˕ˋ˙˰ˏˋː˅˔˕ˋ˓˰
˖ˇˆ˅˓˖˱˖ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓˖ˋˋˊˆ˓ˇ˰˖˄ˍ˕ˋ˔ˇ˓ˉǡ˒˕ˍːˇ˓ˇˋ˕ˋː
˖˅˱˅˰˖˰ˋ˘˅ˍːˍ˖˓ː˕ː˔˕ˋˋ˒˓ˋ˅ˎ˚˰˖˕˖˓ˋ˔˕ː˅˖ˇ˔˕ˋː˙ˋ˖Ǥ
ʜ˖˕ˋ˚ˍˋ˕˖˓ˋˊˏ˒˓˅˔˘ˇː˓ˋː˕ˋ˔ːː˕˖˓ˋ˔˕ˍˋˋːˇˋ˅ˋˇ˖ˎːˋˎˋ
ˆ˓˖˒ːˇˎˊʓ˖ː˅ˏǤˍ˕ˋ˅ˋ˓˰ˏˏ˓ˋːˊ˚ˏ˙ˋ˄˓ˇ˅˖˒˕˒˖ːˋ˄ˋ˔˔ˇ˓ˉ
ˍˋˏˆ˖˱˓ˎˋˊ˅˕ˋ˖ʠˏˇ˓˅˖Ǥʞ˔˄ː˖˒ˉ˰˖˒˓ˇ˔˕˅˯˖ː˖˕ˋ˚ˍˋˇˆ˥ˋ
˒˒˖˕ʗʓǦ˅˓ˆ˕ˋˎˋˍˍ˛ˍˆ˔˒˖˔˕ʐˆ˓ˇǦʠˏˇ˓˅Ǥ˅ˏːˋ˗˔˕˙ˋ˄ˋ
˕˓˄ˎˇ˔ˋː˕ˆ˓ˋ˛˖˖ːˍˋˇ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇˍˍ˄ˋ˔˒˅˱ˎ˰ˋ˘˅
˅ˋˇ˯ˋ˅˔˕Ǥ
ʢˍ˅ˋ˓˖ˊˇ˓˅˔˕˅ːˆ˕˖˓ˋˊˏ˔˕˰ˇ˔˕ˎ˛˓˒˓ˇ˕˓ˏˎːˋ˘ˋˊ˅˓ǡ
ˍˋ ːˋ˔˖ ˋ˔ˍ˓ˋ˛˱ːˋǡ ː ˒˔˕ˋ ˏˆ˖˱ː˔˕ ˊ ˓ˊ˅ ˅ˆ ˅ˋˇ ˕˖˓ˋˊˏǤ ʢ ˍ˅ˋ˓˖
ˋː˅˔˕ˋ˙ˋːˋ˘ ˖ˎˆ˰ ˄ˋ˱ ˒˓ˇ˅ˋ˥ːǡ ˋˊˏ˥˖ ˔˕ˎˆǡ ˋˊˆ˓ˇ˰ ˇːˆ ˏˇ˓ːˆ
˅ˎː˔˙ː˕˓ˍˋ˄ˋ˖˒˕˒˖ːˋ˒˕˓˄ˊˊˇ˓˅˔˕˅ːˋˏ˕˖˓ˋˊˏˏǡˎˋˋ˒˅˱˄˓
˔ˏ˛˕ːˋ˘ˍ˒˙ˋ˕˕ˍˋːˇ˔˕˖ˆ˓ˇ˖ʠˏˇ˓˅˖Ǥ
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ʟʖʑ ʞʟʗʟʜʗʤʐʚʗʙʢʟʗʖʜʞʓʟʢʦ ʢʒʟʓ
ʠʓʟʑ
ʙʢʚʢʟʜʗʢʟʗʖ
ʙ˖ˎ˕˖˓  ˇː ˇ ˚ˋːˋˎ˙ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒˓ˋ˅˓ˇ ˋ ˕ ːˆ ˇˎ ˍˋ ˔ ˊ˔ːˋ˅
ːˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˏ˅˓ˇː˔˕ˋˏˋˎˋˇ˄˓ˋˏˍˏ˕ˋ˅ˋˏ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˖˕˅˰Ǥʙ˖ˎ˕˖˓ːˋ
˕˖˓ˋˊˏˇ˗ˋːˋ˛˔ˍ˒˔˄ː˄ˎˋˍˇ˓ˉˋ˅ˆ˕˖˓ˋˊˏǡˇːˇˏˆ˖˱ˋ˘ˇ˗ˋːˋ˙ˋ
ˍ˖ˎ˕˖˓ːˆ˕˖˓ˋˊˏˇ˓˥˖ˆˍ˒˔˕˔˄˅ːˇˏ˱ˊˇːˋ˙ˍ˔˖ˏ˕ˋ˅ˋ˔ː
˒˕˒˖ː ˋˎˋ ˇˎˋˏˋ˚ː ˋː˕˓˔ˏ ˊ ˋ˔˕˓ˋ˔ˍǡ ˖ˏ˕ːˋ˚ˍǡ ː˖˚ː ˒ː˖ˇǡ ˋˎˋ ˒ː˖ˇ
ː˔ˎ˥ˎˍˎːˊˇːˋ˙ǡ˓ˆˋːǡˆ˓˖˒ˋˎˋˋː˔˕ˋ˕˖˙ˋǤ
ʓː˔  ˖ ˔˅˕˖ ˒˓ˋ˔˖˕ː ˕˓ːˇ ˒˓˔˕ ˋː˕˓˔ ˊ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˏ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ
˒˓ˋˊ˅ˇˋˏǡʠ˅˕˔ˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋȋǡʹͲʹͲȌ˒˓ˇ˅ˋ˥ˇ˱
˕˓ˉˋ˛˕ˍ˖ˎ˕˖˓ːˆ˕˖˓ˋˊˏ˄ˋ˕ˋˇːˇ˒˕˅ˇ˱ˋ˘˔ˆˏː˕˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˕˓ˉˋ˛˕˖
˄˖ˇ˖˱ː˔˕ˋǤˍˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˕˖˓ˋˊˏ˒˔˕˔˅ˊː˚ːˋ˗˓ˏ˕˖˓ˋˊˏ˔ˏːˆ˔˕˓˖ˍˋˏ
˒ˊˋ˕ˋ˅ːˋˏ ˋˏ˒ˎˋˍ˙ˋˏ ː ˔˙ˋǦˍːˏ˔ˍˏ ˒ˎː˖Ǥ ː ˏˆ˖˱˅ ˗ˋːː˔ˋ˔ˍ˖
˒ˇ˓˛ˍ˖ ˚˖˅˰˖ǡ ˓˅ˋ˕ˎˋˊ˙ˋˋ ˋ ˒˓ˏ˙ˋˋ ˇ˄˓ ˍ˖ˎ˕˖˓ː ˄˛˕ˋːǤ ʓ˒˓ˋː˔ˋ
˗ˋːː˔ˋ˔ˍˋ˓ˆːˋˊ˙ˋːːˊ˅ˋ˔ː˔˕ˋˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘ˋː˔˕ˋ˕˖˙ˋˋ˓ˆːˋˊ˙ˋǡˍˋ
˒˓˙˔˖ˇ˙ː˕˓ˎˋˊ˙ˋˍ˖ˎ˕˖˓Ǥˆ˓ˏː˗ˋːː˔ˋ˔ˍˋ˗ˍ˕ˍˋˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˕˖˓ˋˊˏ
ˋˏ ˊ ˓ˊ˅ ˒˓ˋ˅˓ˇ ˏːˆˋ˘ ˇ˓ˉ˅ǡ  ˒˔˄ː ˊˏ˯ ˖ ˓ˊ˅˖Ǥ ʟˊ˅ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˆ
˕˖˓ˋˊˏ ˖ ˇ˓ˉ˅ˏ ȋ˒ˍ˓ːˏǡ ˆ˓ˇ˅ˋˏǡ ˏ˔˕ˋˏȌ ˋˏ ː ˔ˏ ˏ˕˓ˋˎː ˅˱ ˋ
˕ˊ˅Ǥːˏ˕˓ˋˎː˗ˍ˕ˍ˛˕˔˖˓ˊ˅ˋ˰˔˅˔˕ˋˋ˄˓ˋˆ˔˒˔˕˅ːˋˏˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˏ
˅˓ˇː˔˕ˋˏǡˍ˓ˋ˓˰ˍ˖ˎ˕˖˓ːˆˋˇː˕ˋ˕˕ˋ˒ˊˋ˕ˋ˅ːˆˋˏˋ˳ˊˇːˋ˙Ǥ
ʠˏˇ˓˅ˋˏ˅ˏ˔ːˉː˒˕ː˙ˋˎˊ˓ˊ˅ˍ˖ˎ˕˖˓ːˆ˕˖˓ˋˊˏǤʞ˔˄ː˛˕˔
ˋˇ˔ˇ˛˰ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˓˔˕˓ˇ˗ˋːˋ˔ː˅ˋ˛ː˔ː˅˖ʠˏˇ˓˅˔ˍ˕˓˅˓˥˅ǡˍ
ˇːˆˇːˊː˚ːˋˋ˘ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘ˇ˄˓ǡː˚˖ˇˋ˛˕ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˕˖˓ˋˊˏ˖ʠˏˇ˓˅˖
ːˊ˄ˋˎˊː˄ˎˋˍˍˋ˒˕˓˄ː˄˓ˋˉ˯ˋ˅˓ˊ˅ˋ˕ˋǤ
ʐ˓ːˋˎˏː˕ˋˍ˖ˎ˕˖˓ʠ˓˄ˋǡˍ˛˕˔˖ˏ˕˓ˋˎːˋˇ˖˘˅ːˍ˖ˎ˕˖˓ǡˋː˔˕ˋ˕˖˙ˋǡ
ˏːˋ˗˔˕˙ˋ ˋ ˔ˎǤ ˒˓ˇ˔˕˅˯˖ ˊː˚ː ˒˕ː˙ˋˎ ˊ ˓ˊ˅ ˍ˖ˎ˕˖˓ːǦ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˒˓ˋ˅˓ˇǤ˥˖˕ˋˏǡʠ˓˄ˋ˛˖˅ˍːˏ˓ˊ˅ˋːˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˕˖˓ˋˊˏǡ˓˓˔˖˓˔ˋˍ˖ˎ˕˖˓
ːˋ˔˖ ˒˓˕˅˓ːˋ ˖ ˔ˏˋ˛˯ː ˍ˖ˎ˕˖˓ːǦ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˋ ˛ ˖˅ˍ ˚ˋː ˔ˏ
˒˕ː˙ˋˎːˍˋˏˏˆ˖˱˓ˊ˅ˋ˕ˋˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˕˖˓ˋˊˏˍˊː˚ː˔ˆˏː˕ˍ˖ˎ˕˖˓ː
ˋːˇ˖˔˕˓ˋǤ
ʠˏˇ˓˅˔ˍ˕˅˓˥˅˒˓ˇ˔˕˅˯˔˒ˏːˋˍˍ˖ˎ˕˖˓ˇː˙ˋːˎːˆˊː˚Ǥ

˄ˎͳ͵ǣʙ˖ˎ˕˖˓ːˇ˄˓

ʟʗ ʚʜʙʢʚʢʟʜʓʐʟ
ȋʞʗʞʻʗʑȌ
¾ʠ˒ˏːˋ˙ˋˍ˖ˎ˕˖˓
¾ʞ˓˔˕˓ːˍ˖ˎ˕˖˓ːǦ
ˋ˔˕˓ˋ˔ˍ˙ˎˋː
¾˓˘ˎ˛ˍːˎˊˋ˛˕
¾ʖːˏːˋ˕ˏ˔˕
¾˖ˊˋǡˆˎ˓ˋǡ˒ˊ˓ˋ˛˕

ʜʟʗ ʚʜʙʢʚʢʟʜʓʐʟ
ȋʜʞʗʞʻʗʑȌ
¾˄ˋ˚ˋ
¾˓ˇˋ˙ˋ
¾˖ˊˋˍ
¾ ˊˋˍǡ˒ˋ˔ˏ
¾ʞ˔ˏǡˋˆ˓

ʗˊ˅˓ǣʜ˙˓˕ʖˍːˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˏˇ˄˓ˋˏǡˋːˋ˔˕˓˔˕˅ˍ˖ˎ˕˖˓ǡͶͶͼǤ

ˉ ˔ ˊˍ˯˖˚ˋ˕ˋ ˇ  ˋː˕˓˔˅˰ ˊ ˍ˖ˎ˕˖˓ːǦ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ ˅˓ˇː˔˕ˋˏ
ʠ˓˄ˋ ˇ ˔˕˓ː ˋː˔˕˓ː ˕˓ˉ˰ ˒˓ˋ˔˖˕ːǡ ˎˋ  ˒˕˓˄ː ˕ˍˎːˋ˕ˋ ˖ˊ˓ˍ
57
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ːˊˇ˅˯˔˕˅˕˖˓ˋ˔˕ˍˋ˔˖˅˱ˋˏˎˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˔ˍ˖˔˕˅˖ʠ˓˄ˋˋǤ˘ːˋˊˏˊ
˕ˍˎ˰˰ːˇ˔˕˕ˍː˔˕˓ːˋ˒ː˖ˇ˒˓˅ː˔˕˅ː˖˔˒˔˕˅˯˰˔˕ːˇ˓ˇˋ
ˍ˅ˎˋ˕˕˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖˔ˎ˖ˆǤ
˓ˉ ˄ˍ˕ ˍ˖ˎ˕˖˓ ː ˕˓ˋ˕˓ˋˋ ʒ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˓ˎ˕ˋ˅ː  ˇ˄˓
˓ˊ˅ˋːǤʞ˓˄ˎˏ˒˓ˇ˔˕˅˯˖˒˕˓˄˯ˋ˅˔˕ǡˋ˔ˍ˓ˋ˛˱ː˔˕ˋ˒˓ˏ˯ː˔˕˄ˍ˕ǡ
ˍ  ːˇ˅˯ː ˋ ː˖ˇː˚ːǤ ˄ˍ˕ˋ ˔˖ ˍ ˍ˖ˎ˕˖˓ː ˇ˄˓ ˖˅ˍ ˖ ːˇˎˉː˔˕ˋ
ˋːˋ˔˕˓˔˕˅ ˍ˖ˎ˕˖˓ ˋ ʖ˅ˇ ˊ ˊ˛˕ˋ˕˖ ˔˒ˏːˋˍǡ ˍˋ ˋˊˇ˖ ˋ ˓ ˊ˛˕ˋ˕ǡ
ˇː˔ː ˖˔ˎ˅ ˒ˇ ˍˋˏ ˔ ˇ˕ˋ ˄ˍ˕ ˏˉ ˍ˓ˋ˔˕ˋ˕ˋ ˖ ˓ˊː ˔˅˓˘ ˒ ˕ˍ ˋ ˖
˕˖˓ˋˊˏ˖Ǥ ˖˓ˋˊˏ ˋˏ ˕˖ ˒˓ˇː˔˕ ːˇ ˔˕ˎˋˏ ˇˎ˕ː˔˕ˋˏ ˇ ˏˉ ː˔ˏ˕ː ˇ
˗˖ːˍ˙ˋːˋ˛ǡˇ˅ˇˋ˓˚˖ː˓ˏˍ˔˖ˇ˕ˊˍ˓ˋ˛˱˰ˋ˒˓ˋ˕ˏ˔˕˅˓˖
˅ˋ˔ˍˋ˒˓˗ˋ˕Ǥ
ʞ˔ˎˇ˰ˋ˘ˆˇˋː˅˯˔˕ːˇː˙ˋ˓ˍː˔˕˓˖ˍ˙ˋˋ˓˅ˋ˕ˎˋˊ˙ˋ˄ˍ˕
ˍ˖ˎ˕˖˓Ǥʠˏˇ˓˅˔ˍ˕˅˓˥˅ˋˏ˅ˎˋˍ˛ː˔ˇ˖ː˓ˇːˏ˒˓ˋˇ˖ˇ˄ˋ˒˕˒˖ː
ː˅ˋ˄ː˅˯ː˓˖˘Ǥ˔˕ˎˋ˄ˍ˕ˋˍ˖ˎ˕˖˓˕ˍ˥ˋˇ˖˖˒˓˅˙˖ˍ˕ˋ˅ːˆ˖˚˛˱˖
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ˒˓ˋˊ˅ˇˋˏǤ
ʢʠˏˇ˓˅˖˔ːˎˊ˄˓ːˋ˅˓˔ˍˋ˄ˍ˕ˋΫ˙˓ˍ˅ˋˏː˔˕ˋ˓ˋˍˋ˒˓ˇ˔˕˅˯˖
˒˓˅˖ˍ˖ˎ˕˖˓ːǦˋ˔˕˓ˋ˔ˍ˖˄˛˕ˋː˖˅ˆ˒ˇ˓˖˚Ǥ
ʞˇ˓˖˚ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˒˔ˇ˖ ˅ˎˋˍˋ ˄˓ ˏ˕˓ˋˎːˋ˘ ˋ ːˏ˕˓ˋˎːˋ˘
ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘ ˇ˄˓ ː ˔ː˅˖ ˍˋ˘  ˏˆ˖˱ ˓ˊ˅ˋ˕ˋ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ ˕˖˓ˋˊˏǤ ˥˖˕ˋˏǡ ˊ
˓ˊ˅ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˆ ˕˖˓ˋˊˏ ˒˕˓˄ː  ˅ˏ ˇ˄˓ ˔˓ˇ˰ ˋˊˏ˥˖ ˔ˍ˕˓ ˍ˖ˎ˕˖˓ ˋ
˔ˍ˕˓˕˖˓ˋˊˏǡˍˋˇ˄˓˒ˎːˋː˅˔˕ˋ˙ˋˊ˖˓˥˰˒˔˕˱ˋ˘ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘˄ˍ˕
ˍˋ˄ˋˏˆˎˋ˄ˋ˕ˋː˔ˋ˙ˋ˓ˊːˋ˘ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˋˇ˛˅˰Ǥ

ʟʢʟʚʜʗʢʟʗʖ

ʟ˖˓ˎːˋ˓ˊ˅ˋˇː˕ˋ˗ˋˍ˅ːˍˇːˇˍːˏ˔ˍˋ˘ǡˍˎ˛ˍˋ˘ˋ˔˙ˋˎːˋ˘
˒˓ˋ˓ˋ˕˕ ʑˎˇ ʟ˒˖˄ˎˋˍ ʠ˓˄ˋǤ ʓˋ˅˓ˊˋ˗ˋˍ˙ˋˏ ˓˖˓ˎː ˍːˏˋ ˏˆ˖˱ 
ˊː˚ː ˖ː˒˓ˇˋ˕ˋ ˖˔ˎ˅ ˉˋ˅˕ ˖ ˔˔ˍˋˏ ˔˓ˇˋːˏǡ ˒ˇˋ˱ˋ ˔˕˒ː ˍːˏ˔ˍ
˓ˊ˅ˋː˔˕ˋˋ˔ˏ˰ˋ˕ˋˏˋˆ˓˙ˋ˔˕ː˅ːˋ˛˕˅Ǥ
ʟ˖˓ˎːˋ˕˖˓ˋˊˏˇ˗ˋːˋ˛˔ˍ˕˖˓ˋˊˏˍˋ˒˔˕ˋ˙˖ː˖ˇˋǷ˓˖˓ˎːˍ˓˖ˉ˰ǲǡ
˕ˍ˛˕ˏ˖ˏˆ˖˱˅ˇˇˉˋ˅ˋˍˏ˄ˋː˙ˋ˖˒˓ˋ˓ˇǡˍ˖ˎ˕˖˓ˋ˯˖ˇˋǤ˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅
ˇ˒˔˕ˋˎ˙˖ˉˋ˅˖˖˕ː˕ˋ˚ːˋˏǡ˓ˋˆˋːˎːˋˏˋ˔ˍ˖˔˕˅ˋˏˋ˅˓˱˰˖ˍ˓ːˋˏǡ˛˕
 ˋ ˔˖˛˕ˋː ˓˖˓ˎːˆ ː˚ˋː ˉˋ˅˕Ǥ ʟ˖˓ˎːˋ ˕˖˓ˋˊˏ ˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅ ːˋˊ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ
ˋ ˖˔ˎ˖ˆ ˍ ˓ˆːˋˊ˖ ˔˕ː˅ːˋ˛˕˅ ˖ ˓˖˓ˎːˋˏ ˍ˓˅ˋˏ ȋ˔˕˓ ˒ˎː ˇ˓ˉˋ˅ˆ
˓ˊ˅ ˓˖˓ˎːˆ ˕˖˓ˋˊˏ ˖ ʠ˓˄ˋˋǡ ʹͲͳͲǤȌǤ ʖ˔ːˋ˅ ˔ ː ˒˓ˋː˙ˋ˒ˋˏ ˇ˓ˉˋ˅˔˕ˋ ˋ
˒˓ˇ˔˕˅˯˔ˍ˖˒ˎˏː˕ˍˋ˖˔˄ˋ˔ˇ˓ˉˍ˓˖ˉ˰˖ˊˏ˯ˋǡ˒˓ˋ˓ˇː˄ˆ˕˔˕˅ǡ
ˍ ˋ ˕˓ˇˋ˙ˋːˎː˖ ˆ˔˕˯˖˄ˋ˅˔˕ ˋ ˉˋ˅˕ː ˅˓ˇː˔˕ˋ ˎˍˎːˆ ˔˕ː˅ːˋ˛˕˅Ǥ
ʢ˒˓˅ ˕ ˍː˕ˍ˕ ˔ ˒˓ˋ˓ˇˏ ˋ ˎˋ˚ːˋ ˍː˕ˍ˕ ˔ ˎˍˎːˋˏ ˔˕ː˅ːˋ˛˕˅ˏ ˚ˋːˋ
˓˖˓ˎːˋ˕˖˓ˋˊˏˇˋː˔˕˅ːˋˏǤ˥˖ː˓ˇːˋ˕˓ːˇ˅ˋ˒ˍˊ˖˖ˇˍː˙˒˕˓˖˓ˎːˆ
˕˖˓ˋˊˏ˒˔˕˔˅˛ˋ˓ˋˋˇ˔˖˒˕˓˄ˋ˚ˍˋ˅˰˖˒ˆˎˇ˖ˇˏ˱ˋˏ˥˖ː˓ˇː
˕˓ˉ˰˔ˇ˒˓˗ˋ˰ːˋːˆˋˍˇǤ
ʟ˖˓ˎːˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˏˉˏ˒ˇˎˋ˕ˋ˖ˇ˅ˆ˓˖˒ǣ
1. ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˍ˔ˇː˔ː˖ˍ˖˚ː˔˕˒˔˕ˋ˙ˋȀˋˎˋ˕˖˓ˋ˔˕˖
ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˏ˓˖˓ˎːˍːˏˋǤ
2. ˍ˕ˋ˅˔˕ˋˍ˔ˇː˔ːˊ˄˅˖ˋˎˋˇ˖ˍ˙ˋ˖˖˓˖˓ˎːˏˍ˓˖ˉ˰˖Ǥ

ʗˏ˖˱ˋ ˅ ˖ ˅ˋˇ˖  ˓˖˓ˎːˋ ˕˖˓ˋˊˏ ˔ ˏˉ ˒˔ˏ˕˓˕ˋ ˍ ˄ˎː˔ ˋˊˏ˥˖
˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ˘ ˕ˋ˒˅ ˓˖˓ˎːˋ˘ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ ˋ ˔ˏ˛˕ ˖ ˓˖˓ˎːˋˏ ˄ˍ˕ˋˏǤ ːˎˋˊ
˓˖˓ˎːˆ˕˖˓ˋˊˏˋˍ˓ˎ˙ˋˋˊˏ˥˖˓˖˓ˎːˆ˕˖˓ˋˊˏˋˇ˓˖ˆˋ˘˅˓˔˕˕˖˓ˋˊˏ˒ˍˊ˖
ˇ˘ˎˋ˔˕ˋ˚ˍˋˍː˙˒˕˓˖˓ˎːˆ˕˖˓ˋˊˏˋˏ˅ˎˋˍˋ˒˕ː˙ˋˎˍˋ˕ˍ˕˓˄ˇ˔
˓ˊ˅ˋ˖ʠ˓˄ˋˋǡ˖˔ˍˎˇ˖˔˒˛˕ˏ˒ˎˋ˕ˋˍˏ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇˋ˒˓ˏ˙ˋ˖
ʠ˓˄ˋˋǤ
ʞˇ˒ˏˏ˓˖˓ˎːˋ˕˖˓ˋˊˏːˎˊˋˏ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ːˊˋ˅ˍ˛˕˔˖ǣ˔˔ˍˋ˕˖˓ˋˊˏǡ
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ˆ˓˕˖˓ˋˊˏǡ˕˖˓ˋˊˏ˖˔˔ˍˋˏˇˏ˱ˋː˔˕˅ˋˏǡˍ˕˖˓ˋˊˏˋ˔ˎˋ˚ːǤʟ˖˓ˎːˋ˕˖˓ˋˊˏ
ˍː˙˒˕˕˖˓ˋˊˏ˖˔˔ˍˋˏˇˏ˱ˋː˔˕˅ˋˏǡˍˋ˔˕ˏ˯ˋːˍ˓ˋ˛˱˰˖˓˖˓ˎːˆ
˒˓˔˕˓˖ˍː˕ˍ˔˕˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒ː˖ˇǡˍˋː˒˯˒˓ˋ˅˓ˇˋǤː˖ˍ˯˖˚˖ˋ˔˒ˍ˕
ˇ˓ˉˋ˅ˆ˕˖˓ˋˊˏȋːˆǤȌˍˋː˛˕˕ˋ˒˓ˋ˓ˇːˏˍ˓˖ˉ˰˖ǡˇː˔ː
˕˖˓ˋˊˏ˔˓ˊ˅ˋ˔˛˕ˏ˰ˋˏ˒˔ˎˇˋ˙ˏːˍ˓˖ˉ˰ǡ˖˒˓˅ˋˎ˖˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅
ˍˎ˛ˍ˖˒˯˒˓ˋ˅˓ˇː˖˒˓ˋˊ˅ˇ˰˖Ǥ
ʙː˙˒˕ ˓˖˓ˎːˆ ˕˖˓ˋˊˏ  ˋː˕ˆ˓ˋ˔ː ˓˖˓ˎː ˋ˔ˍ˖˔˕˅ ˊ˔ː˅ː ː
ˋː˕˓ˍ˙ˋˋ˓˖˓ˎːˋ˘ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǡˋˊˆ˓˥ːˋ˘˄ˍ˕ˋ˓˖˓ˎːˆ˔ˏ˛˕ǡˍˋː
ˍˏ˄ˋː˙ˋˋˍ˕ˋ˅ːˆˋ˒˔ˋ˅ːˆǡˊ˄˅ˋ˄˓ˊ˅ːˋ˘ˋ˔ˍ˖˔˕˅Ǥ

ʗˊ˅˓ǣ˔˕˓˒ˎːˇ˓ˉˋ˅ˆ˓ˊ˅˓˖˓ˎːˆ˕˖˓ˋˊˏ˖ʠ˓˄ˋˋǡͶͷͶǤ

ʜ˄ˋ˕ːˋ ˇˎˋˍ ˓˖˓ˎːˆ ˕˖˓ˋˊˏ ˒˓ˇ˔˕˅˯˖ ˖˕ː˕ˋ˚ː˔˕ ˓˖˓ˎːˆ
˒˓˔˕˓ǡ ˓ˎˍ˔ˋ˓˖˱ˋˏ˄ˋː˕ˋˇˋː˔˕˅ː˙ˎˋːǡˇˉˋ˅˯˓˖˓ˎːˊˇːˋ˙ǡ
ˍ˖ˎ˕˖˓ˋː˚ˋːˉˋ˅˕ˍˋˍ˕ˋ˅ː˖˚˛˱˖˔˔ˍˋˏˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˏǤʜˊː˚ːˋ
ˎˍˎː ˗ˍ˕˓ ˖ ˓˖˓ˎːˏ ˕˖˓ˋˊˏ˖ ˒˓˅ː˔˕˅ː ˒˓ˇ˔˕˅˯ ˎˍˎː ˋːˋ˙ˋ˕ˋ˅
ˋˏː˳ˏː˕ǡ˕˓ˇˋ˙ˋːˎː˓˄ˇ˔˕ˋː˙ˋǡˎˍˎːˍ˖ˎ˕˖˓ˋ˄ˋ˚ˋǡˋː˓˅ːǡ
ːˊ˄ˋˎˊːˋ˯˖ˇ˔ˍˋ˓˔˖˓˔ˋǤ
ʜ˒ˇ˓˖˚˖ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ːˎˊ˔˄˓ːˋ˒˓ˋ˓ˇːˋ˓˔˖˓˔ˋˍˋˏˆ˖˱˅˖
˓ˊ˅ ˅ ˅˓˔˕ ˕˖˓ˋˊˏǤ ʜˋˏǡ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˇˎˋˍ˖ ˓˖˓ˎːˋ ˒˓˔˕˓
ˍ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋ˚ː ˖˒˓˅ ˊ ʞˏ˓˅˯ ˋ ʗ˔˕˚ː˖ ʠ˓˄ˋ˖Ǥ ʒ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˕ˍ˥
ˍ˓ˍ˕˓ˋ˛˄ˆ˕˕ːˆ˓˗˔ˍˋˍ˖ˎ˕˖˓ːǦˋ˔˕˓ˋ˔ˍ˄˛˕ˋːǡˍˋ˕˓ˇˋ˙ˋːˎː
˅˓ˇː˔˕ˋ˖˅ˊˋ˔ʧ˖ˏˇˋˏˋʞˏ˓˅˯ˏǤʞ˓ˇ˔˅ˆǡː˒ˇ˓˖˚˖ʒ˓ˇːˎˊ˔
˓ˍʓ˖ː˅ˋʑˎˋˍ˓˅ǡˍˋʧˎː˚ˍˋˎ˖ˆǡˊ˛˕ˋ˱ː˒ˇ˓˖˚ ˍ˕ˆ˓ˋǤ
ʞˏː˖˕ˋ˒˓˔˕˓ˋˋˏ˖˖˔ˎ˅ˊ˓ˊ˅˔˒˙ˋˎːˋ˘˅˓˔˕˕˖˓ˋˊˏ˒˒˖˕ˍ˕˖˓ˋˊˏǡ
ˎ˅ǡ ˓ˋ˄ˎ˅ǡ ˒˛˚˰ǡ ˒˔ˏ˕˓˰ ˒˕ˋ˙ ˋ˕ˇǤǡ ˍ ˒˓ˇ˔˕˅˯˖ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ ˖
˒˓ˋ˓ˇˋˍˏˆ˖ˇ˒˓˕˅˅ˋˇ˕˖˓ˋˊˏǤ
ʠ˅ˍˍ ˇ  ˒˔˄ː ˒ˉ˰ ˒˔˅˱ː ˓ˊ˅ˋ˰˖ ˓˖˓ˎːˆ ˇˎ ʒ˓ˇ ˍ
ˆ˓˅ˋ˕ˋ˓˖ˏːˆ˄˓ː˔ˎ˔˔˅ˋˏ˔˒˙ˋ˗ˋ˚ː˔˕ˋˏǡ˓ˊːˋˏʢˇ˓˖ˉ˰ˋˏˋˇ˓˖ˆˋˏ
˔ˇ˓ˉˋˏˍˋˏˆ˖˄ˋ˕ˋ˅ˏˋː˕˓˔ː˕ːˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋˏ˖ˍ˅ˋ˓˖˓˖˓ˎːˆ˕˖˓ˋˊˏǤ
ˍ˥ǡ˅ˎˋˍˋ˄˓˒˯˒˓ˋ˅˓ˇːˋ˘ˆˊˇˋː˔˕˅ˋˇˏ˱ˋː˔˕˅˄˅ˋ˔˅˱˓˔ˍˏ
˒˓ˋˊ˅ˇ˰ˏ˕ˍˇ˰ˋ˘ˋˇˎː˓ˊ˅ˋ˕ˋˆ˓˕˖˓ˋˊˏǡˍˋ˄ˋ˒˔˅ˋˏ˒˓ˏ˕˓ˋˏ
ː˅ˎˋˍ˅˓˕˕˓˄ˇ˖˥ː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˕˓ˉˋ˛˕ʠ˓˄ˋǤ
ˍ˕ˋ˅ˋ˓˰ˏ ˓˖˓ˎːˆ ˕˖˓ˋˊˏ ˊː˚ː ˄ˋ ˔ ˏˆˎ ˒˒˓˅ˋ˕ˋ ˔˕˰ ˍˇ ˔˖ ˖
˒ˋ˕˰˖ ˔ˏ˛˕ːˋ ˍ˒˙ˋ˕˕ˋǤ ʞ˕˓˄ː  ˒˖˕ˏ ˇ˖ˍ˙ˋ ˋ ˇ˓˖ˆˋ˘ ˅ˋˇ˅ ˒ˏ˱ˋǡ
ːˆˉ˅˕ˋ ˎˍˎː ˔˕ː˅ːˋ˛˕˅ ˖ ˔˔ˍˋˏ ˔˓ˇˋːˏ ˇ ˔˅ ˄ˍ˕ ˒˓ˋˎˆˇ
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

˕˖˓ˋ˔˕ˋˏ ˍˍ ˄ˋ ˔ ˒˓ ˔˅ˆ ˔˕˅˓ˋ ˒˓˗ˋ˕ ˖ ˍ˅ˋ˓˖ ˓˖˓ˎːˆ ˒˓˔˕˓ǡ ˎˋ ˋ
˖˅ˎˋː˅ˋ˅ˋˇ˅ˋ˕˖˓ˋˊˏˍˋ˔˖˒˔˄ː˒˓ˋ˒˓ˏ˯ːˋˊˆ˔˕ˋˊ˖˓˄ːˋ˘˒˓˔˕˓
ʐˆ˓ˇǡʞː˚˅ǡʜ˅ˆʠˇǡˎˋˋ˔ˏˆˆ˓ˇ˔ˍˆˊˆ˓ʠˏˇ˓˅Ǥ
ʜ ˔ː˅˖ ˔˅ˋ˘ ˒˓ˋ˓ˇːˋ˘ ˓˔˖˓˔ ː ˒ˇ˓˖˚˖ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ǡ ˍ ˋ ˔˅ˋ˘
ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘˒˕ː˙ˋˎǡ˔ːˇʒ˓ˇˋˏ˔˅˒˕ː˙ˋˎˊ˓ˊ˅˓˖˓ˎːˆ˕˖˓ˋˊˏǤ
ʞ˓˔˅ˆǡˍ˙ː˕ː˕ː˕˖˓ˋˊˏ˖ǡ˔˄ˊˋ˓ˏː˕ːˎ˛ˍ˅˓ˇː˔˕ˋˋ˕˓ˇˋ˙ˋ˖
ˍ˖ʠˏˇ˓˅ːˆ˖ˋ˚˖˅Ǥ

ʢʟʗʖʠʞʥʗ ʚʜʗʤʗʜʟʠ

ʟ˔˕ ˋ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏ ˔˒˙ˋˎːˋ˘ ˋː˕˓˔ ː˒˓˔˕ː ˇ˓ˉ˅ ˓˔˕˖˱˖
˓ˊːˎˋˍ˔˕ ˋː˕˓˔ ˊ ˇˏ˓ˏǡ ˓ˎˍ˔˙ˋˏ ˋ ː˅ˋˏ ˇˉˋ˅˯ˋˏ ˒˔˕ˏˇ˓ːˆ
ˇ˓˖˛˕˅Ǥ ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˇˎ˕ː˔˕ ˔˅ ˅ˋ˛ ˒˒˓ˋˏ ˋˇː˕ˋ˕˕ ˋːˇ˖˔˕˓ˋ ˍ ˔ ˄˅ˋ
ˋ˔ˍ˖˔˕˅ˋˏǡ ˒˓ˋ ˚ˏ˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ ˉˎ ˇ ˒ˎ˕ ˓ˆːˋˊ˕˓ˋˏ ˋ ˒˓˖ˉ˙ˋˏ ˖˔ˎ˖ˆ ˖
˕˖˓ˋˊˏ˖ˇˋˏ˒ˏˆː˖ˇː˥˖˒˕ˋˏˎːˋ˔ˍ˖˔˕˅˖ːˍˏˆ˓ːˋ˚ːˏ˅˓ˏː˔ˍˏ
˒˓ˋˇ˖Ǥ ˖˓ˋˊˏ ˔˒˙ˋˎːˋ˘ ˋː˕˓˔ ˅˯ ˔ ˍˇ ˔˖ ˏ˕ˋ˅˙ˋ ˋ ˇˎ˖˚ˋ˅˰
˒˖˕ːˋˍ ˒˓˅˔˘ˇː ˇ˓˥ː ːˍˋˏ ˒˔˄ːˋˏ ˇ˕ˋˏ ˋː˕˓˔ˏ ˔ ˗ˍ˖˔ˏ ˄ˋˎ ː
ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋȀˋˎˋˇ˔˕ˋː˙ˋ˖ˋˍˎː˔˕ˋǤ
ʞ˓ˋˊ˅ˇ˕˖˓ˋˊˏ˔˒˙ˋˎːˋ˘ˋː˕˓˔ˇː˔ˋ˔ːˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˍ˔˄ˋ˚ː
ˇ˛˅˖˖ː˄ˋ˚ːˏǡˆˊ˕ˋ˚ːˏǡ˖ˇ˯ːˏˋˎˋˇˋ˅˯ˏˍ˓˖ˉ˰˖ˋ˖˔ˍ˅ˊːˊ
˅ˋ˔ˍːˋ˅˖˚˔˕˅˅˰˕˖˓ˋ˔˕˖˕ˋˏˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˏǤʞ˓ˋ˕ˏǡ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖˖ˇˉˋ˅˯
ˍː˕˓ˎˋ˔ːˆ˓ˋˊˋˍˋ˖ˊ˄˖˥˰ˋˎˋˏˋ˓ǡ˒˓ˋ˚ˏ˖˔˄ˋ˚ː˕˔˕ˋ˓˖˔˒˔˄ː˔˕ˋ
˖ ˇ˓˥ː ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǤ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˔˒˙ˋˎːˋ˘ ˋː˕˓˔ ˅˓ˎ ˔ ˚˔˕
˅ˉ˖ ˊ ˇ˓˖ˆ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒˓ˋˊ˅ˇǤ ʠ˅ ˅˱ ˕˓ˉ˰ ˊ ˒˓ˋˊ˅ˇˋˏ ˔˒˙ˋˎːˋ˘
ˋː˕˓˔˅˓˛ˋ˒˓ˋ˕ˋ˔ˍː˒˓˛ˋ˓˰ˇ˔˕ˋː˙ˋˋ˄˓˕˓ˉˋ˛ːˋ˘ːˋ˛˖˔ˍˎ˒˖
˅ˆ˒˓ˋˊ˅ˇǤʞ˅˯ˋ˅˰ˏː˅ˋ˘ˇ˔˕ˋː˙ˋˍ˒˔ˎˇˋ˙˒˓˛ˋ˓˰˅˓˒˔ˍ
ʢːˋǡ ː˅ ˊˏ˯ ˔ ˒˔ˏ˕˓˖ ˍ˓ˊ ˒˓ˋˊˏ˖ ˋː˕˓˔ː˕ːˋ˘ ˇ˔˕ˋː˙ˋ ˔ ˄ˆ˕ˏ
˒ː˖ˇˏ˒˓ˋˊ˅ˇ˔˒˙ˋˎːˋ˘ˋː˕˓˔ǡˍˋ˔˖˔˅˅ˋ˛˖˒ː˖ˇˋ˅ˎˋˍˋ˘ˆː˕ˋ
˕˖˓˒˓˕˓ȋʠ˕˓˕ˆˋ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏʟ˒˖˄ˎˋˍʠ˓˄ˋǡʹͲͲͺȌǤ
˄˖˚ː˔˕˔˄˯ǡ˅ˇˋ˚ˋˇˏ˱ˋːǡ˖˓˥ː˔˕˒˓˔˕˓ˋˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ǡˍ
ˋˍˏ˖ːˋˍ˙ˋ˔ˆ˔˕ˋˏ˔˖ˍˇ˒˓ˋˊ˅ˇ˔˒˙ˋˎːˋ˘ˋː˕˓˔ː˅ˉːˋˋ˗ˍ˕˓Ǥ
˖˓ˋˊˏ˔˒˙ˋˎːˋ˘ˋː˕˓˔ˇˎˋ˔ː˄ˎˆȋȌˋ˕˛ˍȋȌˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǡ
ˍ ˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅˖ ˍ˔˕˓ˏː ˔˒˓˕˅Ǥ ʐˎ˃ˆˈ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ ˍ ˋˏ˖ ˒˕ː˙ˋˎ ˋ
ˏˆ˖˱ː˔˕ˋˇ˔˓ˊ˅ˋ˖ː˒ˇ˓˖˚˖ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅˔˖ǣ
1. ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˖˅ˊˋ˔˒˓ˋ˓ˇˏ
2. ʙˏ˒˅˰
3. ʞ˛˚˰
4. ʐˋ˙ˋˍˎˋˊˏ
5. ʞ˔ˏ˕˓˰˒˕ˋ˙
6. ʠˍ˖˒˯˰˄ˋ˯
7. ʟ˚ːˍ˔˒ˇˋ˙ˋ
8. ʚ˅ˋ˓ˋ˄ˎ˅
9. ˘˰
10. ˏ˕˔ˍˋ˒˖˕˅ˋǦ˓˖˕ȋ˒˖˕˅ˋ˅ˋːǡ˔ˋ˓ǡˋ˔ˎǤȌ

ʙˍ  ˕˓ˋ˕˓ˋ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˓˖˓ˎːˋ ˒˓˔˕˓ ˋˊ˖ˊ˕ː ˄ˆ˕ ˛˖ˏˏǡ
ˎ˅ ˏˉ ˇ ˊ˖ˊˏ ˊː˚ː ˏ˔˕ ˖ ˓ˊ˅˖ ˕˖˓ˋˊˏ ˔˒˙ˋˎːˋ˘ ˋː˕˓˔ ʒ˓ˇǤ
ʜ ˕˓ˋ˕˓ˋˋ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ˎ˅ˋ˛˕ ˚ˋː ˒˅˓˛ˋː ˛˖ˏ ˋ ˛˖ˏ˔ˍˆ ˊˏ˯ˋ˛˕ǡ
˒˛˰˙ˋ ˋ ˎˋ˅ˇǡ ˰ˋ˅ǡ ˅˱˰˙ˋ ˋ ˔˕ˎ ˊˏ˯ˋ˛˕ ȋ˄˓ǡ ˕˓˔˕ˋ˙ˋǡ ˒˖˕˅ˋǡ ˅ˇ ˋ
ˇ˓ǤȌǤ ʒ˕˅ ˇ ˖ ˔˅ˍˏ ˔ˎ˖ǡ ˊ˄ˆ ˄ˋ˯ ˇˋ˅˯˚ˋǡ ˒˔˕ˋ ˎ˅˚ˍ ˖ˇ˓˖ˉ˰Ǥ ˅ 
ˇːˏˆ˖˱ˋ˔ˆˏː˕˓ˊ˅Ǥˍ˥ǡ˒˓ˇˎ˅ǡˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ˋˏ˒˅˯ː˒˓ˋ˓ˇː
˖˔ˎ˅ˊ˓ˊ˅˓ˋ˄ˎ˅ǡ˒˓ˋ˅˓ˇːˆˋ˔˒˓˕˔ˍˆǤʑˎˋˍˋ˒˕ː˙ˋˎ˒˓ˇ˔˕˅˯˓ˍ
ʓ˖ː˅ǡʑˎˋˍ˓˅ǡˍˋˊ˓ǡ˔˅ˎˋˍˋˏ˄˓ˏ˓˖ˍ˅˙ˋ˔˕˓ˋ˘˓˚ːˋ˘ˍ˓ˋ˕
ˍ˔˖˒ˆˇːˍˍˊ˓ˋ˄ˎ˅ˋˍˏ˒˅˰ǡ˕ˍˋˊ˓˚ːˍ˔˒ˇˋ˙ˋǤ
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ʑˏ ˄ˋ˕ː˖ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ ˖ ˍ˅ˋ˓˖ ˕˖˓ˋˊˏ ˔˒˙ˋˎːˋ˘ ˋː˕˓˔ ˒˓ˇ˔˕˅˯
˄ˋ˙ˋˍˎˋˊˏˍˋˋˏ˅ˎˋˍˋ˒˕ː˙ˋˎˇ˔˓ˊ˅ˋː˕˓ˋ˕˓ˋˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅Ǥ
ʗˊˆ˓ˇ˰ˏ ˇˆ˅˓˖˱ ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ǡ ˒˔˕˅˯˰ˏ ˔ˋˆːˎˋˊ˙ˋǡ ˋˊˆ˓ˇ˰ˏ
ˏ˔˕ ˊ ˇˏ˓ ˋ ˄ˋ˙ˋˍˎˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˋː˗ ˙ː˕˓ǡ ˍ ˋ ˏ˒ǡ ˍ˓˕ ˄ˋ˙ˋˍˎˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘
˔˕ˊǡ ˄ˋ˙ˋˍˎˋˊˏ ˄ˋ ˏˆ ˇ ˔ ˓ˊ˅ˋ ː ˒ˇ˓˖˚˖ ʒ˓ˇǤ ʠˏˇ˓˅ ˔ ːˎˊˋ ː
˓˖˕ˋ ˅˓Ǧʑˎ ˍ ˔ ˒˓˕ˉ ˇ˖ˉ ʓ˖ː˅Ǥ ʙ˓ˋ˓˰ˏ ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ˘ ˄ˋ˙ˋˍˎˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘
˓˖˕ ː ˕˓ˋ˕˓ˋˋ ʒ˓ˇǡ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ ˄ˋ ˏˆˎˋ ː ˓ˍ˓˕ˋ˅ː ː˚ˋː ˇ ˔ ˖˒ˊː˖ ˔
ˇ˓˖ˆˋˏ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ˅˓ˇː˔˕ˋˏʠˏˇ˓˅ˍ˔ːˎˊ˅ːˆˎ˅ːʓ˖ː˅˔ˍ˓˖˕Ǥ
˅ˋˏ˄ˋ˙ˋˍˎˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ˓˖˕ˏ˄ˋˎ˄ˋ˄˖˘˅˱ː˕˓ˋ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ǡˎˋ˒ˇˇːˍ˄ˋ˕ː
ˎˏː˕ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǡˋ˕ǣˍ˖ˎ˕˖˓ːǦˋ˔˕˓ˋ˔ˍˏ˔˕ˍ˚˖˅˖ˋ˔˕˓ˋ˔ˍ˒˓ˋ˚ǡ
˕ːˆ˓˗˔ˍ˅˓ˇː˔˕ˋˍˋˏ˄ˋˎ˖ʠˏˇ˓˅ǡˍˋ˒˓ˋ˓ˇː˕˓ˍ˙ˋˋ˓˕ˍ˔˕ˋ
ʞˏ˓˅˯ˋʠˏˇ˓˅Ǥ
ʒ˓ˇʠˏˇ˓˅ˋˏ˛ː˔˖ˋ˒˓ˋˎˋˍ˖ˇ˖ː˓ˇːˏ˒˓ˋˇ˖˓ˊ˅ˋˎ˕˓ː˕ˋ˅ː
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒˓ˆ˓ˏǡ ˒˔˄ː ˖ ˄ˎˋˍ˖ ˔˒˙ˋˎːˋ˘ ˋː˕˓˔Ǥ ʢ ˕˖ ˔˅˓˘˖  ˒˕˓˄ː
ˇ˗ˋːˋ˔˕ˋ ːˍˎˋˍ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˒˓ˆ˓ˏ ˋ ˒˓ ˔˅ˆ ː˒˓˅ˋ˕ˋ ˄ˎˋˉ˖ ˔˓ˇ˰˖
˔ ˖ˇ˓˖ˉ˰ˋˏǡ ˍ ˄ˋ ˖ˊˎ ˍ˕ˋ˅ː ˖˚˛˱ ˖ ˍ˅ˋ˓˖ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˅ˊːˋ˘ ˊ ˰ˋ˘˅
ˇˎˍ˓˖ˆǤ ˅ˇ ˔ ˒˓ ˔˅ˆ ˏˋ˔ˎˋ ː ʢˇ˓˖ˉ˰ ˎ˅˙ǡ ˓ˋ˄ˎ˅˙ǡ ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ˘
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ˋ ˄ˋ˚ǡ ˛˕ˋ˕ˋ ˒˓ˋ˓ˇː ˍ˓˖ˉ˰ ˋ ˚ ˖˕˘˕ː˖ ˕˓ˇˋ˙ˋːˎː˖ ˋ ˍˎ˛ˍ˖
˒˓ˋˊ˅ˇ˰˖Ǥ

ʒʟʓʠʙʗʢʟʗʖ

ʙ˓˕ˍˋȋˆ˓ˇ˔ˍˋȌˇˏ˓ˋˎˋǷǳ˒˓ˋˊ˅ˇǡˍ˓˕ˍˋˇˏ˓ˍˋ˄ˋ˚ː˕˓
ˋˊˏ˥˖ ˇːˆ ˋ ˚˕ˋ˓ˋ ˇːǡ ˒ːˍˇ ˋ ˇ˖ˉǡ  ˒˓ˇ˔˕˅˯ ˇ˓˖ˆˋǡ ˕˓˱ˋ ˋˎˋ ˚˕˅˓˕ˋ
ˇˏ˓˖ˆˇˋːˋǤʞ˓ˏ˒ˇ˙ˋˏʠ˅˕˔ˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋȋȌ˕˓ːˇ˖ˊˋˏ˰
˅ˋ˛ˍ˓˱ˋ˘ˇˏ˓˕ˍˏˆˇˋːǡˇ͵ˇͷˇːǡ˄ˎˉˋ˔˕ˎːˋ˓˔˕˒ˆˇˋ˛˰˔˕˒ˋ
ˇͳͲΨǤʢ˅˖ˆ˓˖˒˖˔˒ˇ˖ˋ˒˔˕˓ˇ˄ˋːˋˋ˒˓ˋ˕˯ˋˏˊ˅˓ˏ˒˓ˊːˋˍǤ
ʙ˓˱ˋ ˇˏ˓ˋ ˔ ˒ˎːˋ˓˖ ˊ ˔˅˒ˎ˕ˉː ˆ˓˖˒ˋ ˖ˆˎ˅ːˏ ˔˖ ˍ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋˍ
˒˓ˋˊ˅ˇˋ˔˕ˍˋˊ˒˓ˋˊ˅ˇˇˏ˓Ǥʓˋːˏˋ˚ːˋǡˋˊ˓ˊˋ˕˄˖˚ːˋˍ˕ˋ˅ːˊː
˒ˎːˋ˓ː˖˅ˋˍːˇː˔˯ˋˏ˛˕˔ˇ˓ˉ˅ˋː˒ˎːˋ˓ː˔ˇ˓ˉǤʢ˅ˏˏˏː˕˖ǡ
ˍˋˊ˒˓ˋˊ˅ˇˇˏ˓ǡ˙ˋ˯ːˆ˓˖˒˔˖˖ˆˎ˅ːˏˇˏ˱ˋˆ˔˕ˋǡˎˋ˖ˍ˔ːˋ˗ˊˋ˔
˓ˊ˅ˏ˔˄˓˱ːˋ˙ǡ˔ˏ˛˕ːˋ˘ˍ˒˙ˋ˕˕ˋˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˏˉ˔˚ˍˋ˅˕ˋˋ
˒˓ˋˎˋ˅˔˕˓ːˋ˘ˆ˔˕ˋ˖Ǥ
ʙ˛˕˖˒˓ˇ˘ˇːˋˏˇˎ˅ˋˏː˒ˏː˖˕ǡːˍˋˇ˄ˎˋˍ˕˖˓ˋˊˏ˖ʠˏˇ˓˅˖
ˋˏ˖ˇ˖ˉ˖˕˓ˇˋ˙ˋ˖ˎˋ˔˚˔˕ː˒˓˒ˊː˖ˍ˒˔˄ː˄ˎˋˍ˕˖˓ˋˊˏǤ˖˒˓˅
˔ˎ˖˚˔ˇ˔ˇ˛˰ˋˏ˕ˍˏ˕˖˓ˋ˔˕ˍ˓ˊʠˏˇ˓˅Ǥʜˋˏǡ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˔˖˔˕ˎˋˇːˇ
62

Страна 354 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. септембар 2016. године

ˇ˅ˇːˋː˚˛˱˄ˋˎˋ˖˒˔˕ˋˆ˓ˇ˔ˍˏˊˆ˓˖ˆˇ˔˖ˋ˔ˍː˙ː˕˓ˋ˔ː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˅˓ˇː˔˕ˋǤ
˓ˉˋ˛˕ˊ˅˖˅˓˔˕˖˒˓ˋˊ˅ˇ˖˅˓˒ˋˋˊ˖ˊ˕ːˍːˍ˖˓ː˕ːǤʒˎ˅ːˋˏ˕ˋ˅ˋ
ˇˎ˔ˍ˖ˆ˓ː˅ˇːˆ˓ˇ˅˔˖˒˔ǡˋ˔˕˓ˋ˔ˍː˔ˎ˥ǡˍ˖ˎ˕˖˓ǡ˛˒ˋːˆǡˇˆ˥ˋ
ˋː˱ːˋˉˋ˅˕Ǥ˓ˉˋ˛˕ˍ˓˕ˍˋ˘ȋˆ˓ˇ˔ˍˋ˘Ȍˇˏ˓˒ˇ˯ːˋˊˏ˥˖˓ˆːˋˊ˅ːˋ˘
˒ˍ˕ȋ˒˓˅ˊǡ˔ˏ˛˕Ȍˋˋːˇˋ˅ˋˇ˖ˎː˓ˆːˋˊ˅ːˆˇˏ˓Ǥ
˄˕˓ˏˋː˔˖˅ˋ˛ːˆ˒˓ˋ˘˅˕˯ˋ˅ˊ˒˓˔˕˓ʠˏˇ˓˅Ǥʢ˒˓˅ˏˍ˙ː˕
ˇ˕ ː ˓ˆːˋˊ˅ːˋˏ ˆ˓˖˒ˏǡ ˍˋ˘  ː˅ˋ˛ ˖ ˥˚ˍˏ ˕˖˓ˋˊˏ˖ǡ ˎˋ ˕˓˄ ˒˓˅ˋ˕ˋ
ˍˏ˒ˎˍ˔ːˋ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˍˋ ˄ˋ ˋ˔˕ ˕ˍ ˒˓ˋ˅˖ˍˎˋ ˋ ˇ˓˖ˆ ˕ˋ˒˅ ˓ˆːˋˊ˅ːˋ˘
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˆ˓˖˒Ǥ ʜˊː˚ːˋ ˒˓˄ˎˏ  ːˇ˔˕˕ˍ ˒˓˕ˋ˅ːˆ ˔˓˅ˋ˔ ˇː˔ː
ˎˍˎː ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˆː˙ˋ ˍ ˄ˋ ˄ˇˋːˋˎ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖ ˒ː˖ˇ˖ ː ˕˓ˋ˕˓ˋˋ
ʠˏˇ˓˅Ǥ ʖ ˔ˇ ˕ ˒˔ ˒ˍ˖˛˅ ˇ ːˇˏ˔˕ˋ ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˓ˆːˋˊ˙ˋ ˆ˓ˇ
ʠˏˇ˓˅ǡˏ˥˖˕ˋˏ˒ˊˋ˙ˋˍ˖ʒʠˋˏˍ˓ˊʠ˕˕˖˕ˊ˔ːˋ˅˰ːˇˏˆ˖˱ː˔˕
ˇ˔˄˅ˋ˖ˆ˅˓˰ˏ˅˱ˋ˔ˍ˯˖˚ˋ˅˒˓ˏ˙ˋˏǤ
ʙˇ ˋːˇˋ˅ˋˇ˖ˎːˋ˘ ˒˔˕ ˍˏ˒ˎ˕ː ˓ˆːˋˊ˙ˋ  ˏːˆ ˎˍ˛ǡ ˓ ˔
˖ˆˎ˅ːˏˋː˗˓ˏˋ˛˖˒˖˕ˏ˓ˇ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋǡ˒˔˕˖˔ˏˋ˓ˆːˋˊ˖˖ǡ˖ˊ
ˏˆ˖˱ː˔˕ˇ˄ˋ˰˒ˏ˱ˋ˖˒˓˔˕˓ˋˏ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
ˋˎˋ ˖ ˍ˅ˋ˓˖ ʗː˗ ˙ː˕˓Ǥ ʖ ˋːˇˋ˅ˋˇ˖ˎː ˆ˔˕ ˄ˋ ˄ˋˎ ˅ˏ ˒˓ˍ˕ˋ˚ː ˇ ˋˏ˖
˄ˇˋ˰ː ˖ˎˊːˋ˙ǡ ˄˔˒ˎ˕ː ˒˓ˍˋːˆ ˋ ˔ˎˋ˚ː ˒ˆˇː˔˕ˋ ˍˍ ˄ˋ ˔˅ ˇˏ˓
˒˓˅ˎˋ˖ʠˏˇ˓˅˖ˋˊˇ˓ˉˎˋ˔ˇ˖ˉǤ

ʜʢʗʦʙʗʢʟʗʖ

ʜ˖˕ˋˍ˒˓ˇ˔˕˅˯ˇː˖ˇː˅ˉːˋˋ˘ˍˏ˒ːː˕ˋ˕˖˓ˋˊˏ˖ˇː˛˰ˏ˔˅˕˖Ǥ
ʜ˖˕ˋ˚ˍˋ˕˖˓ˋˊˏ˅˱ˇ˖ˉ˅˓ˏː˒˔˕ˋː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˕˓ˉˋ˛˕˖ˋˊ˖ˊˋˏ˰ˆ˅
ˊː˚ː ˇǤ ʞ˓ˏ ˒˓˙ːˏ ʠ˅˕˔ˍˆ ˔˅˕ ˊ ˒˖˕˅˰ ˋ ˕˖˓ˋˊˏ ȋȌ ː
ˊ˖ˊˋˏˍͳͲΨ˔˅˕˔ˍˆ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˕˓ˉˋ˛˕Ǥʢˍ˅ˋ˓˖ː˖˕ˋ˚ˍˆ˕˖˓ˋˊˏ˔ǡ˒˓ˏ
ˏ˔˕˖ ˒˓˖ˉ˰ ˖˔ˎ˖ˆǡ ˏˆ˖ ˓ˊˎˋˍ˅˕ˋ ː˖˕ˋ˚ˍˋ ˕˖˓ˋˊˏ ː ˏ˓ˋˏ ˋ ˍːˋˏǡ ˋ
ː˖˕ˋ˚ˍˋ˕˖˓ˋˊˏː˓ˍˏǡˍːˎˋˏˋˊ˓ˋˏǤʠ˒˓ˏ˅ˎˋ˚ˋː˒ˎ˅ˋˎːˍˋˏ
˔˒˓˖ˉ˖˔ˎ˖ˆˋːˋ˅˖˔ˎ˖ˆ˓ˊˎˋˍ˖˖˔ǣː˖˕ˋ˚ˍˋ˕˖˓ˋˊˏː˅ˎˋˍˋˏ˄˓ˇ˅ˋˏǡ
ː ˍˋˏ ˔ ː˖ˇˋ ˍˏ˒ˎ˕ː ˖˔ˎ˖ˆ ˔ˏ˛˕ ˋ ˋ˔˘˓ːǡ ː˖˕ˋ˚ˍˋ ˕˖˓ˋˊˏ ː ˏˎˋˏ
˒ˎ˅ˋˎˋˏǡːˍˋˏ˔ː˖ˇˋ˔ˏ˛˕ˇˍ˒˖˕ːˋ˙ˋ˔ˏˋ˒˓ˋ˒˓ˏ˖˘˓ː˖ǡˋː˖˕ˋ˚ˍˋ
˕˖˓ˋˊˏ˖˅ˋˇ˖ˋˊˎ˕ː˅ˇˋǤʞ˓ˏ˄˓ˍˏˇˏˋːː˕ːˏ˔˕˖ː˖˕ˋ˚ˍˏ˕˖˓ˋˊˏ˖
ˊ˖ˊˋˏ˖ˍ˓˖ˊˋːˆ˒˖˕˅˰ː˅ˎˋˍˋˏ˄˓ˇ˅ˋˏˆˇ˔˒˖˕ːˋ˙ˋˏ˒˓˖ˉˍˏ˒ˎ˕ː
˖˔ˎ˖ˆ˔ˏ˛˕ˋˋ˔˘˓ːǤʜˇ˓˖ˆˏˏ˔˕˖˔ːˎˊˋˍ˓˔˕˓˰ˏˎˋˏ˒ˎ˅ˋˎˋˏǡˇˍ
˔ː˕˓˱ˏˏ˔˕˖ːˎˊˋˊˎ˕ˋː˅ˇˋǤ
ʢˇː˛˰˅˓ˏ˔˒˅˯˖˔˅˅˱ˋ˄˓ː˅ˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇː˖˕ˋ˚ˍˆ
˕˖˓ˋˊˏˍˋ˄ˎˉ˅ˏˊ˒ˉː˓ˊ˖ˎ˕˕Ǥ˥˖˕ˋˏǡ˔˔˅˅˱ˏˍ˔˒ˎ˕˙ˋˏ
˅ˋ˘˓˔˖˓˔˅˯˔ˋ˔˅˅˱˒˕˓˄˰ˋ˘˅ˊ˛˕ˋ˕Ǥ
ʠ˄ˊˋ˓ˏˇʞːː˔ˍˋ˓ˆˋːǡ˒˔˄ː˒˓˔˕˓ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǡˋ˔˒˓˔˙ː
ˏ˓ˉˏ˓ˍˋˍːˎǡˍˋ˒˔ˇ˖˖ˇˎˋ˚ː˒˕ː˙ˋˎˊ˓ˊ˅ː˖˕ˋˍˋː˖˕ˋ˚ˍˆ
˕˖˓ˋˊˏǡ˖˒˓˅˅˅ˋˇ˕˖˓ˋˊˏ˄˖ˇ˖˱ː˔˕˓ˊ˅˓ˆˋːˎː˒˓ˋ˅˓ˇˋ˕˖˓ˋˊˏǤ
ʜ˖˕ˋ˚ˍˋ˕˖˓ˋˊˏ˖ʠˏˇ˓˅˖ˋˏˎˏː˕˔˅˕˓ˋ˒ː˖˥ːˏˇˎˋ˒˓ˇ˔˕˅˯
˅ˎˋˍ˖˛ː˔˖ˊ˖˔˕ˎˋ˚˰ːːˊː˚ːˋˏˏ˔˕˖ˍˇ˕˖˓ˋˊˏ˖˒ˋ˕˰˖Ǥ
ʞ˓˅ˋˏˇˎ˒˓ˇ˔˕˅˯ˍ˓˖ˊˋːˆ˒˖˕˅˰ˍ˔˖˅˱ˋːˏ˓ˋː˕ˋ˔ːːˏ˓
ˋˍːː˛˕˕˒ˇˆ˕˅ͲΨ˖ˍ˖˒ːˍ˓˖ˊˋːˆˋːˇ˖˔˕˓ˋǤ˥˖˕ˋˏǡ˒˔ˎˇ˰ˇ˅
ˇ˙ːˋ ːˆˎ ˒˚ˋ˰ ˓˔˕ ˓˚ːˆ ˍ˓˖ˊˋːˆǤ ˅ ˔ˆˏː˕  ˒˓ˇˇ˓˥ː ˊ ˅ˎˋˍ
˅˓˒˔ˍ ˓ˍǡ ˆˇ  ˖ ˅˓˘˖ ː˓˅ː ʓ˖ː˅Ǥ ʙ˓˖ˊˋːˆ ʓ˖ː˅ˏ ˖ ˒˔ˎˇ˰ˋˏ ˆˇˋːˏ
˓˔˕ǡˍˍː˒˓˔˕˓˖˅˓˒˕ˍˋ˖ʠ˓˄ˋˋǤʖʠ˓˄ˋ˖˔˖˅ˊːˋ˒ˇ˙ˋˇ˔͵ͲˇͶͲ
˘ˋ˯ˇǡˍˎˋˍ˄ˋˎ˕˖˓ˋ˔˕˒˓˔ˏˇ˔˕ˍˆˇˋːǡ˕˄˓˔ˇˆ˕˅ˇ˖˒ˎ˅˱ˋ
ˋːˍˎˋˍˆˇˋː˖ːˊˇ˄˓˒˔˕˕˖˓ˋ˔˕ˍˋˇˎˊ˓ˆːˋˊ˅ːˋˏˍ˓˖ˊ˅ˋˏ
˒˓ˍͲ˘ˋ˯ˇǨʠ˅ˍˍˇ˔˖˅ˋˏ˒ˊː˕ː˄˓ˍǡˎˋ˒˕˓˄ːː˒ˏː˖˕ˋˇ
˔˖˕˕˖˓ˋ˔˕ˋˍˋ˔˅˖˓ˆːˋˊ˙ˋ˖ˋˏ˖ː˄˓ˇ˖˕ˏˆ˖˱ː˔˕˰ˋ˘˅ˆ˖˔ˏ˓˅˰
˒˓˔˅ˆː˄ˋˎ˔ˍˏ˖ˊǡ˅˓˥˅ˋ˖˅ˎˋˍˏ˓ˋː˒ː˖ˇ˖˔˖˅ːˋ˓ˋˇˉˋ˅˯
63

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 355 – Број 9

ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ː˚ˆː˔˅ˍˋˇ˛˰ˆǤʢˍˎˋˍ˄ˋ˔ˇ˄˓˒˓ˏˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˓ˋ˔˕ː˒˕˓˄ː
˓ˇˋ˕ˋˋːˍ˓ˋ˓˰˖˔˒˙ˋ˗ˋ˚ːˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇˊˍ˓˖ˊˋːˆˆ˔˕Ǥʠˇ˓˖ˆ˔˕˓ː˔˕˅˓˔
˒˅˯ːˍˎˋˏˊˇ˓˖ˆˇˎ˕ː˔˕ˋǤ ˛˖˅ˍ˔˅ˎˋˍˋ˄˓ˍ˓˖ˊ˅˔ː˄ˇ˅˖ʐ˚˖ˇˍ
ː˛˒˓˔˕˓ˊː˕ː˗˕ˋːˋˋˋ˒˓˖ˉːˏˋ˓ːˋ˙ˋˊ˅˓˔ːˆˍ˅ˎˋ˕˕ǡ˅ˋːˋ˔ˎˋ˚ːǡ
˛˕˒˓ˋˎˋˍˊ˓ˊ˅˕˓ˆ˅ˋːˋˇ˓˖ˆˋ˘ˇˎ˕ː˔˕ˋǤʙ˓˖ˊˋːˆ˕˖˓ˋˊˏː˓ˍˏ˖
˄ˎˆˏ˒˓˔˕˖ˎˋͷͲˇͳͲͲ˄˓ˇ˅ˍˋˍ˓˔˕˓ˍ˓ˊʠ˓˄ˋ˖˒˓ˇ˔˕˅˯˖˕ˍ˔ˏ
ͳͲΨ˖ˍ˖˒ːˋ˘˄˓ˇ˅ːʓ˖ː˅˖Ǥʙˍːˋː˕ˊˋ˅ːˋˋˍ˓˖ˊˋːˆ˔˄˓˱ˋˊˏ˥˖ʐ˚
ˋ ʐ˖ˇˋˏ˒˛˕ǡ ˏˉ ˔ ˚ˍˋ˅˕ˋ ˇ ˔ ˔ ˋˊˆ˓ˇ˰ˏ ˒˕˓˄ː ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ ˔˅
˅ˋ˛˄˓ˇ˅˔˒˖˛˕ːː˛˒˓˔˕˓Ǥʞ˔˄ː˖˒˓ˇː˔˕ˋˏ˒˓˔˕˓ːˍˏ˔ːˎˊˋ
ʠˏˇ˓˅ǡ ˋˊˏ˥˖ ʐˆ˓ˇ ˋ ʱ˓ˇ˒˔ˍ ˍˎˋ˔˖˓ǡ ˍ ˇː ˇ ːˎ˒˛ˋ˘ ˏ˔˕ ː
ʓ˖ː˅˖Ǥ
ʓ˓˖ˆˋ ˔ˆˏː˕ ˒˓ˇ˅ˋ˥ː  ˊ ˏˎ ˒ˎ˅ˋˎ ˆˇ  ˄ˎˋˊˋː ʐˆ˓ˇ ˇ ˅ˎˋˍˆ
ˊː˚Ǥʜˋˏǡ˒˔˕ˋˏːˋ˗˔˕˙ˋˍˍ˖˒˯ː˖˕ˋ˚˓˖˅ˉ˰ˋˋˊˏ˥˖ʐˆ˓ˇ
ˋ ʠˏˇ˓˅ ˍ ː ˒˓˅ˋ ː˚ˋː ˒˓ˏ˅ˋ˛˖ ː˖˕ˋ˚ˍˋ ˕˖˓ˋˊˏǤ ʠ˅ˋ ː˖˕ˋ˚˓ˋ ˍˋ
ˋˏ˖ ˅ˎ˔˕ˋ˕ ˒ˎ˅ˋˎ ˅ˏ ˇ˄˓ ˊː˖ ˒˓˔˕˓ ʠˏˇ˓˅ ˋ ˚˔˕ ˍ˓ˋ˔˕ ˅
˒˓˅˙Ǥʓ˓˖ˆˋˇ˔ˇː˔ˋː˓ˆːˋˊ˅ː˒ˎ˅ˋˎˍˋˊʐˆ˓ˇ˅ˊ˕˖˓ˋ˔˕ˇ
ʒˎ˖˒˙ˋˎˋˇʱ˓ˇ˒˔ˍ˄˓ːǤʢ˅ˏˇˎ˖ʠˏˇ˓˅ˋˇˎː˖˔˒˖˕ː˕˚ˍˋ˅ˋ˛
˒˓ˋˊ˅ˇ˄ˋ˕˓˄ˎ˓ˋː˕ˋ˔˕ˋː˅˖˙ˋ˯ː˖ˆ˓˖˒˖Ǥʑˉː˔ˆˏː˕˒˓ˇ˔˕˅˯˖ˋ
ː˖˕ˋ˚˓ˋˍˋ˄ˊˏ˓ˋː˖ˍ˖˄ˋ˔˕ˎˋ˔ˏ˒˓ˎˊːˇ˓˖ˆˇ˔˕ˋː˙ˋǤ
˓˱ˋ˔ˆˏː˕ˍ˕ˋ˅ˋ˓˰ʓ˖ː˅˔ˍˆ˒˓ˋ˄˯ˊ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˊˎ˕Ǥʗˊˎˊˍ
ː ˓ˍ˖ ˒˓ˇ˔˕˅˯ ˋˊˊ˅ ˊ ˔˅ˍˋ ˆ˓ˇ ˒ ˕ˍ ˋ ˊ ʠˏˇ˓˅Ǥ ʞ˕˓˄ː  ˏːˆ
ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˆ ˖ˎˆ˰ ˍˍ ˄ˋ ˔ ˒˓ˋ˄˯ ˒˓ˋ˅ˎ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍΫ˓ˍ˓˕ˋ˅ː
ːˏːˋǤʢʠˏˇ˓˅˖˕ːˍˎˋˍˎˍ˙ˋˍˏˆ˖˱˔˒ˋ˕ˋ˖ˋˊˎ˕ːˋ˚ˍ˖˙ˎˋː˖
˔ ˕ːˇː˙ˋˏ ː ˔˒˓˕˔ˍΫ˓ˍ˓˕ˋ˅ː ˔ˇ˓ˉ ˍˋ ˄ˋ ˖˒˕˒˖ːˋˎˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˔ˇ˓ˉǤ

ʑʗʜʠʙʗʢʟʗʖ

ʑˋː˔ˍˋ ˕˖˓ˋˊˏ ˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒˖˕˅˰ ˍ ˖ˍ˯˖˚˖ ˒˔˕˖
˅ˋːˆ˓ˇˋˏǡ˅ˋː˓ˋˏǡ˅ˋː˔ˍˋˏ˗˔˕ˋ˅ˎˋˏˋˋˊˎˉ˄ˏ˅ˋːǡ˒˓ˋ˚ˏ˖ˇˆ˖˔˕˙ˋ
˅ˋːˋȀˋˎˋˇˉˋ˅˯˕˓ˍ˙ˋ˅ˋːˆ˓ˇ˓˔ˍ˓ˆˋ˒˓ˇ˔˕˅˯˖˒˓ˋˏ˓ː˖ˏ˕ˋ˅˙ˋ˖
ˊ˒˖˕˅˰Ǥ
ʑˋː˔ˍˋ ˒˖˕ ˋˎˋ ˅ˋː˔ˍˋ ˕˖˓ˋˊˏ  ˔˒˙ˋ˗ˋ˚ː ˄ˎˋˍ ˇˏ˓ ˍˋ ˍˏ˄ˋː˖
ˇˆ˖˔˕˙ˋ˖ ˅ˋː ˇ˓˥ːˆ ˅ˋːˆ˓ˇ˓˔ˍˆ ˍ˓ ˔ ˒˓ˋ˓ˇːˋˏ ˎ˒˕ˏǡ ˄ˋ˚ˋˏ
ˋ ˍ˖ˎ˕˖˓ːǦˋ˔˕˓ˋ˔ˍˋˏ ˔˒ˏːˋ˙ˋˏ ˕ˆ ˒ˇ˓˖˚Ǥ ʜ˖ˍ ˍ ˔ ˄˅ˋ ˋ˔˕˓ˉˋ˅˰ˏ
ˋ˒˓ˋˊ˅ˇ˰ˏ˅ˋːˊ˅˔ːˎˆˋ˒˔˅˅˓˔˕˕˖˓ˋˊˏ˚˔˕ˊ˅ˋːˎ˛ˍˋ
˕˖˓ˋˊˏǤ
ʞ˛˕˔˖˅ˋːˆ˓ˇˋˇˎˋˍ˔˔ˍˆˏ˄ˋː˕ǡ˅ˋː˔ˍˋ˕˖˓ˋˊˏǡː˚˛˱ǡ˔ˆˏː˕
˓˖˓ˎːˆ˕˖˓ˋˊˏǤʗ˒ˍǡ˅ˋː˔ˍˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˔ˏˆ˖ː˱ˋˋ˖˖˓˄ːˋˏ˖˔ˎ˅ˋˏ˒˛˕˔
˗˔˕ˋ˅ˎˋ˅ˋːˋˋˊˎˉ˄˓ˆːˋˊ˖˖ǡːˍ˅ˋː˓ˋ˔ˋːˎˊ˖ˆ˓ˇ˔ˍˏ˒ˇ˓˖˚˖Ǥ
ʞ˓˔˕˓˓ˆˋ˖ˍ˔ːˎˊˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ˋ˔˕˓ˋ˔ˍˋ˒˓ˇ˯ːˊ˓ˊ˅
˅ˋː˔ˍˆ˕˖˓ˋˊˏǤʢ˅ˋˏˍ˓˅ˋˏˋ˔˕˓ˋ˒˓ˋˊ˅ˇ˰˅ˋː˄ˆ˕˕˓ˇˋ˙ˋˏǡ
ˇ˕ˋ˓˛ˋˊˇ˄ʟˋˏ˯ːǡˇː˔ː͵Ǥ˅ˍː˅˓Ǥˇ˕ˇ˒˒˓ˍ˔˓ˇ˰ˆ˅ˍˋ
ˇ˔˒˕ʱ˖˓˥ǡ˕ˋˎ˛˄˓ː˅ˋ˱ˋ˔˕ˎˋ˘˚ˎː˅ˇˋː˔˕ˋ˄˓ː˅ˋ˱˖ͳͻǤ˅ˍ˖ǡ
˒˔˅ˇˇː˛˰ˋ˘ˇːǡ˖˅ˏˍ˓˖˔ˆˋ˅ˋː˅ˎˊˋ˒˓ˋˊ˅ˇˋˍ˅ˎˋ˕˕ː˅ˋːǤ
ʙ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋ˚ː˖˕˘˕ː˔˓˕˄ˎˆˆ˓ˉ˥ʠˏˇ˓˅ˍǡˍ˔ˆˋˇˇ˅ːˋːǡ
ˏˉˇ˔˔ˏ˕˓ˋ˄˓ːˇˏʠˏˇ˓˅Ǥ
ʢ˒˓˅˒ˇ˓˖˚ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ˋˏˍˏ˄ˋː˅ːˋˍ˓ˍ˕˓˓˔˅ˋː˔ˍ˒ˇ˓˖˚
˔ ˅ˋː˓ˋˏ ːˎˊ ˖ ˍˎˋːˋ ˆ˓ˇǤ ʠ˅ˍ ˇ ˅ˋː˓ˋ ˋˏ ːˍ˖ ˅˓˔˕˖ ˇˆ˖˔˕˙ˋ
˅ˋːˋː˚˛˱˔˕ˋˏˊ˅˓˛˅ˎ˒ˊ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇˍˋː˖ˇǤʞ˕˓˄ː
˖˓ˇˋ˕ˋ˅ˋ˛˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇˍˋ˔˖ˍˏ˒ˎˏː˕˓ːˋ˔ˇ˓˖ˆˋˏ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ
˒˓ˋˊ˅ˇˋˏ ˋ ˙ˋ˯ːˋˏ ˆ˓˖˒ˏǤ ʢ ˔ˏˏ ˙ː˕˓˖ ʠˏˇ˓˅ ˒˔˕ˋ ˒˓˔˕˓ ʑˋː˔ˍˋ
ʒ˓ˇ ˅ˏ ˕˓ˍ˕ˋ˅ː ˊ ˒˓ˇ˖ ˅ˋː ˋˊ ˅ ˓ˆˋǡ ˎˋ ˋ ˊ ˔ˏˋ˛˯˅˰ ˇ˓˖ˆˋ˘
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǤ
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ʗ˔˕˓ˉˋ˅˰˒ˍˊ˖˖ˇ˅ˋː˔ˍˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˔˕˅˓˖˖˖ˆˎ˅ːˏˍ˓˕ˍ˄˓˅ˍȋ͵ǦͶ
ˇːȌǡ˒˖˕˖˖˅ːˆˎ˅ː˔ˊːǡ˄ˋ˚ː˓˚˒˓˅ˋˏ˔˓ˇ˰ˉˋ˅˕ːˇ˄ˋȋ͵ͲǦͷͲ
ˆˇˋːȌˍˋ˒˖˕˖˖˄ˊˇ˙ˋ˚˔˕˖ˍ˅ˋ˓˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˓˖˒Ǥ
˕ˋ˅˙ˋ˅ˋː˔ˍˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ǣ
Ȉʓˆ˖˔˕˙ˋˋˍ˖˒˅ˋː˅ˋː
Ȉʢˉˋ˅˰˖ˋˊˎ˕˖
Ȉʓ˓˖ˉ˰
Ȉʢ˚˰˅ˋːˋˏ
Ȉʟˎˍ˔˙ˋ
Ȉʢˉˋ˅˰˖ˎ˒ˋˏ˒ˊˉˋˏ

ʖʓʟʑʠʑʜʗʢʟʗʖ

ʙˏ˄ˋː˙ˋ ˏˇˋ˙ˋː ˋ ˕˖˓ˋˊˏ ˓ˎ˕ˋ˅ː  ː˅ ˕ˋ˒ ˕˖˓ˋˊˏ ˍˋ ˄ˎˉˋ
˅ˋ˔ˍ˔˕˒˓˔˕ǡ˒ˇː˔˅˓ˇː˔˕˕˓ˉˋ˛˕ˊˇ˓˅˔˕˅ːˆ˕˖˓ˋˊˏˋˊː˔ˋ˒˓ˍͳͲͲ
ˏˋˎˋ˓ˇˋˇˎ˓Ǥ˓ːˇ˓˔˕ː˔˕˅ˋ˱˔ˋ˖˄˖ˇ˖˱ː˔˕ˋǡː˰ˆ˅˖˔˒˓˅˰ˏˉ
˖˕ˋ˙˕ˋˋ˔ˍ˯˖˚ˋ˅ːˇ˔˕˕ˍˍ˒˙ˋ˕˕ǡːˋˍˍ˒ˇ˒˕˓ˉ˰Ǥʓː˔˔ͷΨ˔˅ˋ˘
ˏ˥˖ː˓ˇːˋ˘˒˖˕˅˰ˇː˔ˋːˏˇˋ˙ˋː˔ˍˋ˕˖˓ˋˊˏǤʢ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ˔ˇ˛˰ˆ˖ˍ˖˒ːˆ
˒˓ˏ˕ˏˇˋ˙ˋː˔ˍˆ˕˖˓ˋˊˏͶͲΨ˕˒ˇː˔˕ˏ˕ˎ˛ˍ˖˔ˎ˖ˆǡͶʹΨː˓˕˒ˇˋ˖ǡ
ˍ˓ˇˋˎˆˋ˖ǡˍ˓ˇˋ˘ˋ˓˖˓ˆˋ˖ˋː˖˓˘ˋ˓˖˓ˆˋ˖ǡͳͷΨː˔˕˕˔ˍ˖˘ˋ˓˖˓ˆˋ˖Ǥ
ʞ˕˓˄ː  ː˒ˏː˖˕ˋ ˇ ˖ ˒ˆˎˇ˖ ˊˇ˓˅˔˕˅ːˆ ˕˖˓ˋˊˏ ˒˔˕ˋ ˒˕˓˄ ˊ
ˎ˚˰ˏ ˛˕  ˏˇˋ˙ˋː˔ˍˋ ˕˖˓ˋˊˏ ˋ ˒˕˓˄ ˊ ˊˇ˓˅ˋˏ ˉˋ˅˕ˏ ˛˕ ˒˓ˇ˔˕˅˯
˅ˎː˔˕˖˓ˋˊˏǤ˄˅ˋˇˋˏ˖˒˕˒˓˖ˊ˓ˊ˅˖ʠˏˇ˓˅˖˔˕ˋˏ˛˕˅ˎː˔˕˖˓ˋˊˏ
˖ˊ˔˕˕ˍ˖˓ː˒˔˕ˇˍ˅˕ːˋ˄ˍ˕ˋˍˋ˄ˋˏˆˎˋˇˊˇ˅˯˗˓ˏ˖˅ˎː˔ǡ
˛˕˔ˇ˓˖ˆ˔˕˓ː˒˓ˋˎˋˍˊˋː˅˔˕ˋ˙ˋː˖ˎˆ˰Ǥ
ʞ˔ˎˇ˰ˋ˘ ˆˇˋː ˇˎˊˋ ˇ ˚˰ ˋ ˓ˊ˅ ˏ˖ˎ˕ˋː˙ˋːˎːˋ˘ ˄ˎːˋ˙
ȋˍ˓˒˓˙ˋȌ ˍ ˒˓˖ˉ˖ ˖˔ˎ˖ˆǡ ˋ ˍ ˅˥ː ˕˓˛ˍ˅ːˏ ˗ˋˍ˔ː˛˱˖ ˖ˎˉ˖ ˖
˓ˊ˅˖˔ˎ˖ˆȋˏˇˋ˙ˋː˖˒˛˕Ȍ˖ˊˏ˯ˏ˕˓˱ˆ˔˅˕Ǥ
ʙ˯˖˚ː ˗ˍ˕˓ ˖ ˇ˄ˋ˓˖ ːˍ ˇ˔˕ˋː˙ˋǡ ˔ˋˏ ˔ˏ ˙ːǡ ˔˅ˍˍ  ˔˕ːˇ˓ˇ
ˏˇˋ˙ˋː˔ˍ ˖˔ˎ˖ˆǡ ˅ˋ˔ˍ ˔˕˓˖˚ː˔˕ ˋ ˒˓ˏ˯ː˔˕ ˄ˎːˋ˙ǡ ˎˋ ˋ ˕˓ˍ˕ˋ˅ː˔˕
ˎˍ˙ˋ˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˔ˏˋ˔ˎ˖Ǥ
ʖˏ˯˔˅˕˔˖ˇ˅ː˒˓˒ˊːˎ˛ː˔˖ˇˊ˓ˇːˏˇˋ˙ˋː˔ˍˏ˕˖˓ˋˊˏ˖ǡˎˋ
ʠ˓˄ˋːˋˇ˄˓˒ˊˋ˙ˋːˋ˓ː˖˅˔˗˓ˋǡˋˍˋˏˆ˓ˏː˒˕ː˙ˋˎˇ˒˔˕ː
ˇː ˇ ˅ˇ˱ˋ˘ ˊˏ˯ ː ˔˅˕˔ˍ ˏ˒ˋ ˊˇ˓˅˔˕˅ːˆ ˕˖˓ˋˊˏǤ ʞ˓˙˰˖ ˔ ˇ ˔˅ˋ
˕˓˛ˍ˅ˋǡ ˍˋ ˖ˍ˯˖˚˖˖ ˕˓˕ˏːǡ ˏˇˋ˙ˋː˔ˍ˖ ːˆ˖ ˒˔ˎ ˒˓˙ˋǡ ˒˖˕ ˋ ˔ˏ˛˕ǡ
ˍ˛˕˖ ˍ ˕˓˱ˋː ˕˓˛ˍ˅ ˒˓˙ˋ ˖ ˊ˒ˇː ˅˓˒ˋǤ ʖ˕ ˔ ˋː˔˕˓ːˏ
˒˙ˋː˕˖ˋ˔˒ˎ˕ˋˇ˗ˋːː˔ˋ˓˒˖˕ˋˎ˚˰˖ʠ˓˄ˋˋǡ˖˔˒˖˕˖˒ˊːˍ˖ˎ˕˖˓˖ˋˇˏ˓ˋ
˔Ǥʞ˓ˋ˕ːˋˋˆ˔˕˒˓ˋˏ˯ˋ˅ˋ˯˖ˇˋǡ˖ˍ˖˔ː˘˓ːǡ˒˓ˋ˓ˇː˄ˎˆǡ˄˰ǡ˚ˋ˔˕˅ˊˇ˖˘ǡ
˄ˆ˕ ˋ ˇˋːˏˋ˚ː ˋ˔˕˓ˋ ˒˓ˇ˔˕˅˯˖ ˔ˇ˓ˉ ˍˋ ˕˓˄ ˇ ˒˓ˋ˅˖˚ ˋː˔˕˓ː
˒˙ˋː˕˖ʠ˓˄ˋ˖Ǥ
ʠ˓˄ˋː˖ˇˋˍʹͲͲͲˏˇˋ˙ˋː˔ˍˋ˘˖˔ˎ˖ˆǡ˄ˋˎˇ˔˖˕˒˓ˆˎˇˋǡˇˋˆː˔˕ˋˍˋˎˋ
ˏˇˋ˙ˋː˔ˍˋː˕˓˅ː˙ˋ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˍˏ˒ˎˍ˔ː˔˕ˋǤʜ˅˱ˋː˕˓˔˅˰ˊˇˏ˱
˔˕ˏ˕ˎˆǡ ˗˕ˎˏˎˆǡ ˒ˎ˔˕ˋ˚ː ˘ˋ˓˖˓ˆǡ ˓˕˒ˇ ˋ ˗ˋˊˋ˕˓ǡ ˍ˓ˇˋˎˆǡ ˎˋ
ˋ ˊ ˓˘˄ˋˎˋ˕˙ˋ˖ ˖ ˄˰ˏ ȋʠ˓˄ˋ ˋˏ ˒˓ˍ ͷͲ ˅˱ˋ˘ ˒˓ˋ˓ˇːˋ˘ ˎ˚ˋˎˋ˛˕ǡ ˎˋ
˕˓ː˖˕ː ˋ ˅ ˅ˋˇ ˕˖˓ˋˊˏ ˔˕ˆːˋ˓ǡ ˋˍ  ˒˔ˎˇ˰ˋ˘ ˆˇˋː ˖˚ˋ˰ː ˇ˔˕ ː
ˏˇ˓ːˋˊ˙ˋˋ˄˰ȌǤʓ˔˕˔˕˓ː˙˒˓ˏːˋˎ˒ˎ˖ʠ˓˄ˋˋǤʠ˕˓ː˙ˋ˔ˇˎ˖˚˖˖˚ˍ
ˋːˍˏ˒ˎˋˍ˅ːˋˊ˘˅˕ˋˊ˄ˎ˔˕ˋˍ˓ˇˋ˘ˋ˓˖˓ˆˋˋː˖˓˘ˋ˓˖˓ˆˋǡ˓˅ˇ
˕ˇˎˍ˒˅˯ːˋǤʟˊˎˋˍ˖˙ːˏˏ˥˖ˊˏ˯ˏ˔˖ˆ˓ˏːǡː˒˓ˋˏ˓ǡ˒˓˙ˋ
ː˔˓˒˔ˍˋˏˍˎˋːˋˍˏˊ˒ˎ˔˕ˋ˚ː˖˘ˋ˓˖˓ˆˋ˖˔˖ˋˇ˚˕ˋ˓ˋǦ˒˕˒˖˕˗˕ˋːˋːˆ˖
ˊ˒ˇːǦ˅˓˒˔ˍˋˏˊˏ˯ˏǤ
ʢ˅ˏ˔ˆˏː˕˖˒˕˓˄ː˕˓ˉˋ˕ˋ˓˛˰˖˙ˋ˯˖˒˓˒ˆˋ˓˰ˊˇ˓˅ˆˉˋ˅˕
˖˓˖˓ˎːˋˏ˒˓˔˕˓ˋˏǡ˕˒˓ˏ˰ˏˏ˰ˋ˘˓ˍ˓˙ˋːˋ˘˙ː˕˓ˍˋ˄ˋˏˆˎˋˇ
˒˓ˋ˅˖ˍ˖˕˖˓ˋ˔˕ˋˊˆ˓ˇ˅ǡ˖˒˓˅ˏ˓ˇ˖ˋˊʐˆ˓ˇ˔˄ˊˋ˓ˏːˎˍ˖ˇ˔˕˖˒ː˔˕Ǥ
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ʙʟʗʟʼʢʟʗʠʗʦʙʗʤʞʟʗʖʑʓʒʟʓʠʓʟʑ
ʟʢʟʚʜʗʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ
x ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˙ː˕˓˙ˎˆˇˋ˛˰˒ː˖ˇ
x ʠ˒ˍ˕˓ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǡ˖˔ˎ˖ˆˋˇˇ˕ːˋ˘˔ˇ˓ˉˍ˓ˆːˋˊ˖˓˖˓ˎː
˔˕ː˅ːˋ˛˕˅ː˒˓ˇˋ˚ːˋˏˆˊˇˋː˔˕˅ˋˏ˃
˓ˉˋ˛ːˋ
˒˕ː˙ˋˎ
ʞ˕ː˙ˋˎˊ
˓ˊ˅˒˓ˋˊ˅ˇ

˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ
˒˕ː˙ˋˎ

ˆ˓˕˖˓ˋˊˏ

ˍ˕˖˓ˋˊˏ

˕ː˕˖˓ˋˊˏ
ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˋ
˔ˇ˓ˉˋ

ʙ˯˖˚ːˋ˗ˍ˕˓ˋ
˖˔˒˘
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˅ˋ˔ˍ
˅ˋ˔ˍ

x ˕ˋ˒ˋ˚ː˓˖˓ˎːˋˏ˄ˋː˕ʞˏ˓˅˯
x ˓˖˓ˎːˋ˓˔˓˕
x ˇˏ˓ː˔ˎ˖
x ˕˓ˇˋ˙ˋːˎː˔˔ˍˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ
x ˄ˆ˕˔˕˅˕ːˆ˓˗˔ˍˋ˘ˏ˕ˋ˅
x ˇˋː˔˕˅ː˕˓ˇˋ˙ˋˋ˄ˋ˚ˋ
x ˆ˔˕˓ːˏˋ
x ˇ˔˕˖˒ː˔˕ˇ˔˕ˋː˙ˋ
x ˆ˔˕˒˓ˋˏ˯ˋ˅˔˕
ʑˋˇ˅ˋ˓˖˓ˎːˆ˕˖˓ˋˊˏˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
x ˕ˏ˕˔ˍˋ˄ˋˎˊˍ
x ˒˓ˋˊ˅ˇ˰ˋ˒˓˓ˇ˒˯˒˓ˋ˅˓ˇːˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇ
x ˆˊˇˋː˔˕˅Ȁ˗˓ˏ
x ˖˚˛˱˖˒˯˒˓ˋ˅˓ˇːˋˏ˓ˇ˅ˋˏ
x ˒ˇ˓ˉ˅˰ˊ˛˕ˋ˕˒˓ˋ˓ˇːˋ˘˓˔˖˓˔
x ˕ˏ˕˔ˍ˕˖˓ˊ˥ˍ
x ˕ˏ˕˔ˍ˕˖˓ˍ˓ˊ˔˒˙ˋˎːˋ˓ˊ˓˅˕ʧˎˋː˚ˍˋˎ˖ˆ
x ˒˔ˏ˕˓˰˒˕ˋ˙ːʓ˖ː˅˖ˋʑˎˋˍ˓˅ˋ
x ˔ˍ˖˒˯˰˄ˋ˯
x ˕ːˆ˓˗˔ˍ˅˓ˇː˔˕ˋ
x ˍ˓˗˕˕˖˓ˋˊˏ˖ˍ˅ˋ˓˖˔˔ˍˋ˘ˇˏ˱ˋː˔˕˅
x ˍ˓˕ˋ˅ː˓ˇˋːˋ˙˖˖ˊ˖˖ʠˏˇ˓˅˖
x ˕ː˔ˎˋ˕ː˒˓ˍ˅ˋ
x ˒˛˚˰ǡ˄ˋ˙ˋˍˎˋˊˏǡˎ˅ǡ˓ˋ˄ˎ˅ǡ˘˰
x ˖˚˔˕˅˅˰˖˒˓˅˯˰˖˕ˋ˒ˋ˚ːˋ˘ˎˋ˒˓˘˓ˏ˄ːˋ˘
˒˓ˋˊ˅ˇ
x
x
x
x
x

˔ˏ˛˕ːˋˍ˒˙ˋ˕˕ˋ
ˍ˕ˋ˅ː˖˚˔˕˅˅˰˖˔˔ˍˋˏ˒˔ˎ˅ˋˏ
˓ˆːˋˊ˅ːˋˋˊˎ˕ˋˋ˒˔˕
˚˖˅ː˔˕ˋˇː˕ˋ˕˕ˋˋˊ˅˓ː˔˕ˇ˔˕ˋː˙ˋ
ːˋˏˋ˓˰˓˖˓ˎːˆ˒˓˔˕˓ˇ˔˖ˍ˯˖˚ˋ˖
ˍ˕ˆ˓ˋˊ˙ˋ˖˄ˍ˕
x ˇ˖ˍ˕ˋ˅ː˓ˇˋːˋ˙ˊ˔˔ˍˇˏ˱ˋː˔˕˅
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ʙʢʚʢʟʜʗʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ
x ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˇ˔˕ˋː˙ˋ˙ˎˆˇˋ˛˰˒ː˖ˇ
x ʠˏˇ˓˅˔ˍ˕˅˓˥˅ǡ˖ˊʠˏˇ˓˅ˋʑˋˎ˄˓ː˅ˋ˱
x ʙ˖ˎ˕˖˓ːˋ˄ˋˎ˔˙ˋˋ˒˔˕ǡˍ˓˕ˋ˅ː˓ˇˋːˋ˙
˓ˉˋ˛ːˋ
˅ˋ˔ˍ
˒˕ː˙ˋˎ
ʞ˕ː˙ˋˎˊ
˅ˋ˔ˍ
˓ˊ˅˒˓ˋˊ˅ˇ
x ʠˏˇ˓˅˔ˍ˕˅˓˥˅
x ˍ˖ˎ˕˖˓ːǦˋ˔˕˓ˋ˔ˍː˔ˎ˥
x ˅ˋˎ˄˓ː˅ˋ˱
x ˖ˊ˖ʠˏˇ˓˅˖
x ː˒ˍ˓˕ːˍ˖ˎ˕˖˓ːˇ˄˓ȋˍ˙ː˕ː˙˓ˍ˅ˏˋ
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ
ˏː˔˕ˋ˓ˋˏȌ
˒˕ː˙ˋˎ
x ˊːˏːˋ˕ˎˋ˚ː˔˕ˋ
x ˍ˖ˎ˕˖˓ː˓˖˕˖ʠˏˇ˓˅˖
x ˔˓ˇ˰˅ˍ˅ː˕ˏ˕˔ˍ˕˖˓ˍ˓ˊ˅˓˥˅˖
x ˖ˏ˕ː˔˕ȋ˔ˎˋˍ˓˔˕˅Ȍ
x ˍ˖ˎ˕˖˓ː˒˓ˇ˅˰ˋ˓ˇˋːˋ˙
x ˍ˖ˎ˕˖˓ːǦ˖ˏ˕ːˋ˚ˍˋ˔ˇ˓ˉˋ
ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˋ
x ˍ˖ˎ˕˖˓ːːˋˏ˙ˋ
˔ˇ˓ˉˋ
x ˒˖˕˅ˋˍ˖ˎ˕˖˓ʞˏ˓˅˯
x ˍ˓˕ˋ˅ː˓ˇˋːˋ˙˒˅ˊː˔ˍ˖ˎ˕˖˓ːǦˋ˔˕˓ˋ˔ˍˏ
˄˛˕ˋːˏ
x ˕ˏ˕˔ˍˋˇ˖ˍ˕ˋ˅ːˍ˖ˎ˕˖˓ː˓˖˕
ʙ˯˖˚ːˋ˗ˍ˕˓ˋ
x ˄ˎˉː˔˕ˋ˖˓˥ː˔˕ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘˄ˍ˕
˖˔˒˘
x ˖˓˥ːˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ˒˓ˋˎˊ˄ˍ˕ˋˏ
x ˓ˊ˅˒˓ˋˊ˅ˇː˕ˏ˖ˉˋ˅˕ˊːˏːˋ˕ˋ˘ˎˋ˚ː˔˕ˋ

ʢʟʗʖʠʞʥʗ ʚʜʗʤʗʜʟʠʒʟʓʠʓʟʑ

x ʐˎˆȋȌˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˔˙ˎˆˇˋ˛˰ˏ˒ː˖ˇˏ
x ʡ˅˓ˇˈȋȌˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˓ː˕ˋ˔ːːˎ˕˰˖˔ˊː˖
x ʞ˓˕˱ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˋ˔ˇ˓ˉˋ˖ˍ˅ˋ˓˖˓˖˓ˎːˆ˕˖˓ˋˊˏ
x ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˅ˊːˊ˔˒˓˕˔ˍˋ˕˖˓ˋˊˏ
˓ˉˋ˛ːˋ
˔˓ˇ˰ˋ
˒˕ː˙ˋˎ
ʞ˕ː˙ˋˎˊ
˅ˋ˔ˍ
˓ˊ˅˒˓ˋˊ˅ˇ
x ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˖˒˓ˋ˓ˇˋ
x ˒˓ˋ˓ˇː˄ˆ˕˔˕˅˓ˍʓ˖ː˅ˋʑˎˋˍ˓˅
x ˄ˋ˙ˋˍˎˋ˔˕ˋ˚ˍ˔˕ˊ˖˓˅ˎ
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ
x ˄ˎˊ˔˒˓˕˔ˍΫ˓ˍ˓˕ˋ˅ːˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ
˒˕ː˙ˋˎ
x ˓ˍˋˊ˓
x ˔˒˓˕˔ˍ˘ˎǡ˗˖ˇ˄ˎ˔ˍˋ˕˓ːǡ˄ˊːˋ˄˓ːˋˇ˓˖ˆˋ
˒˓˔˕˓ˋˊ˔˒˓˕˔ˍˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ
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ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˋ
˔ˇ˓ˉˋ

ʙ˯˖˚ːˋ˗ˍ˕˓ˋ
˖˔˒˘

x ˄ˋ˙ˋˍˎˋˊˏǡ˓ˆːˋˊ˅ː˄ˋ˙ˋˍˎˋ˔˕ˋ˚ˍ˕˖˓
x ˎ˅ˋ˓ˋ˄ˎ˅ǡ˓ˆːˋˊ˅ːˋˋˊˎ˕ˋˋȋˏ˕˓˔ˍȌ
˕ˍˏˋ˚˰
x ˘˰ȋ˓ˍ˓˕ˋ˅ːȌ
x ˒˛˚˰ǡ˓ˆːˋˊ˅ː˛˕˰ˇˊːˏːˋ˕ˋ˘ˏ˔˕˖
ʒ˓ˇ˖
x ˒˓ˋ˒˓ˏ˔˒˓˕ˋ˔˕
x ˋˊˆ˓˥ːˍ˅ˎˋ˕˕ːˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ˒˓˕˱ˋ
˔ˇ˓ˉˋ
x ˒˓ˏ˯ː˔˕˓ˍ˅ˋˊˋ˕ˋˏˊˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ
x ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˔ˋˆːˎˋˊ˙ˋǡˏ˒˔˕ˊˋ˓˖˕
x ˕ˏ˕˔ˍˋˇ˖ˍ˕ˋ˅ː˓˖˕
x ˖˓˥ː˔˕ˍˎˋːˋ˕˓ː

ʢʟʗʖʓʒʱ ʒʟʓʠʓʟʑ

x ːˋ˗˔˕˙ˋǡ˗˔˕ˋ˅ˎˋǡˍ˓ː˅ˎˋǡ˔ˏ˅ˋǡˋˊˎˉ˄
x ʢ˒ˊː˅˰˔ˍ˖ˎ˕˖˓ˏǡˋ˔˕˓ˋˏǡ˕˓ˇˋ˙ˋˏˋ˄ˋ˚ˋˏʒ˓ˇ
˓ˉˋ˛ːˋ
˔˓ˇ˰ˋ
˒˕ː˙ˋˎ
ʞ˕ː˙ˋˎˊ
˅ˋ˔ˍ
˓ˊ˅˒˓ˋˊ˅ˇ
x ˕˓ˇˋ˙ˋːˎːˏːˋ˗˔˕˙ˋǷʠˏˇ˓˅˔ˍ˔ːǲǡ
Ƿ˕˓˖˕˅˓˥˅ˋǲ
x ˔˓ˇ˰˅ˍ˅ːˋ˗˔˕ˋ˅ˎȂ˔˅ˍˇː˅ːˋˉˋ˅˕˖˔˓ˇ˰ˏ
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ
˅ˍ˖
˒˕ː˙ˋˎ
x ˗˔˕ˋ˅ˎ˔˓ˇ˰˅ˍ˅ːˋ˘ˆ˓ˇ˅
x ˏːˋ˗˔˕˙ˋ˓˖˓ˎːˆ˒˓˔˕˓
x ˍ˖ˎ˕˖˓ːǦ˖ˏ˕ːˋ˚ˍˋ˒˓ˆ˓ˏˋ˕ˍˏˋ˚˰
x ˎˋˍ˅ːˍˎːˋˋˋˊˎˉ˄
x ˍ˖ˎ˕˖˓ːǦ˖ˏ˕ːˋ˚ˍ˒˓ˋ˓ˇ˄
ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˋ
x ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˔˒˓˕˔ˍ˕ˍˏˋ˚˰
˔ˇ˓ˉˋ
x ˒˔˕ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˏˇ˄˓ˋˏʒ˓ˇ
x ˇˆ˖˔˕˙ˋˎˍˎːˋ˘˒˓˘˓ˏ˄ːˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇ
x ˔ˏ˛˕ːˋˋ˖ˆ˔˕ˋ˕˯˔ˍˋ˄ˍ˕ˋˋ˖˔ˎ˖ˆ
x ˇ˔˕˖˒ː˔˕˅ːˋ˘ˋ˔˕ˎˋ˘˖˔ˎ˖ˆ
x ˒˅ˊˋ˅˰˔˓ˇ˰˅ˍ˅ːˋ˘ˆ˓ˇ˅˖˓ˆˋː˖
x ˇ˔˕˖˒ː˔˕ˋˉ˖˓ː˔˕˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ˋː˗˓ˏ˙ˋ
x ˍ˅ˎˋ˕˕ː˔ˇ˓ˉ˖ˍ˅ˋ˓˖ˇˆ˥
x ˓ˆːˋˊ˅ː˒˓ˆ˓ˏǡ˓˒˓˕˓
ʙ˯˖˚ːˋ˗ˍ˕˓ˋ
x ˇ˖ˍ˙ˋˊ˓ˆːˋˊ˕˓
˖˔˒˘
x ˍ˅ˎˋ˕˕ːˋ˒˓˕˱ˋ˔ˇ˓ˉˋˋˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˖ˍ˅ˋ˓˖
ˇˆ˥
x ˋˊˆ˓˥ːˍ˅ˎˋ˕˕ːˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ˒˓˕˱ˋ
˔ˇ˓ˉˋ
x ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˔ˋˆːˎˋˊ˙ˋǡˏ˒ˋˍ˓˕
x ˓ˆːˋˊ˅ːˋˋˊˎ˕ˋˋ˒˔˕
x ˆ˔˕˒˓ˋˏ˯ˋ˅˔˕
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ʒʟʓʠʙʗʓʟʢʒʟʓʢʠʓʟʑʢ
x ʥˎˆˇˋ˛˰˒ː˖ˇǡ˅ˋ˛ˍˏ˄ˋː˅ːˋ˘ˇˏ˓˖˕ˍ˖ˆˇˋː
x ʖˇ˓ˉ˅˰ͳǦ͵ˇːǡ˅ˋˍːˇˋǡ˒˔˕˖˔ˍˎ˒˖ːˍˋ˘ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˖ˆ˓ˇ˖
x ʙ˓˕ˍˋˇˏ˓ˋ˖˅ˊˋ˔˖˓˄ːˋˏ˒˓˔˕˓ˏ
x ʗːˇˋ˅ˋˇ˖ˎːˋˇˎ˔˙ˋ
˓ˉˋ˛ːˋ
˔˓ˇ˰ˋ
˒˕ː˙ˋˎ
ʞ˕ː˙ˋˎˊ
˔˓ˇ˰ˋ
˓ˊ˅˒˓ˋˊ˅ˇ
x ˍ˓˕ˍˋˇˏ˓ˋˋ˒˔˕
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ
x ˅ˍːˇˋˊ˒˖˛˕˰
˒˕ː˙ˋˎ
x ˇːˇː˅ːˋ˄ˋˎ˔˙ˋ
x ˕ˏ˕˔ˍ˕˖˓˖ˆ˓ˇ˖
ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˋ
x ˔˒˓˕˔ˍΫ˓ˍ˓˕ˋ˅ːˋ˔ˇ˓ˉː˕˅˓ːˏ
˔ˇ˓ˉˋ
x ˍˏ˄ˋː˙ˋˍ˖ˎ˕˖˓ˋˆ˔˕˓ːˏˋˆ˓ˇ
x ˓ˆːˋˊ˅ː˓ˊˆˎˇ˰ˆ˓ˇ
x ˋˊˆ˓˥ːˍ˅ˎˋ˕˕ːˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ˒˓˕˱ˋ
˔ˇ˓ˉˋ
ʙ˯˖˚ːˋ˗ˍ˕˓ˋ
x ˒˓ˏ˯ː˔˕˓ˍ˅ˋˊˋ˕ˋˏˊ˔˒˓˕˔ˍ˔ˇ˓ˉ
˖˔˒˘
x ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˔ˋˆːˎˋˊ˙ˋǡˏ˒˔˕ˊˋ˓˖˕
x ˕ˏ˕˔ˍˋˇ˖ˍ˕ˋ˅ː˓˖˕
x ˖˓˥ː˔˕ˍˎˋːˋ˕˓ː

ʜʢʗʦʙʗʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ
x ʙ˓˔˕˓˰
x ʟˊˎˋ˚ˋ˕ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋː˅ˇˋ

x ʞˎ˅ˋˇ˄˓ˍˏˋˊ˓ˋˏ
˓ˉˋ˛ːˋ˒˕ː˙ˋˎ
˔˓ˇ˰ˋ
ʞ˕ː˙ˋˎˊ˓ˊ˅
˅ˋ˔ˍ
˒˓ˋˊ˅ˇ
x ˓ˍʓ˖ː˅
x ˓ˍʑˎˋˍ˓˅
x ˖˛˱ʑˎˋˍ˓˅˖ʓ˖ː˅
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ
x ˏ˓ˋːˊˏˎ˄˓ˇ˅
˒˕ː˙ˋˎ
x ˕˓ː˔˒˓˕ːˎ˖ˍ
x ˕˓˔ˊˍ˓˖ˊ˅ːʓ˖ː˅˖
x ˖˔˒˖˕ːˎ˖ˍˋˊˏ˥˖ʐˆ˓ˇˋʱ˓ˇ˒˔ˍˍˎˋ˔˖˓
x ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋː˅ˇˋ
x ˍ˓˔˕˓˰ː˓˙ˋ
ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˋ
x ˋˊːˏ˯ˋ˅˰ˏˎˋ˘˒ˎ˅ˋˎ
˔ˇ˓ˉˋ
x ˓ˆ˕
x ˓ˆːˋˊ˅ː˓ˊˆˎˇ˰˔˓ˍ
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ʙ˯˖˚ːˋ˗ˍ˕˓ˋ
˖˔˒˘

x
x
x
x
x

ˋˊˆ˓ˇ˰˒˓ˋ˔˕ːˊ˓˚ːˍ˓˖ˊ˅
ˇ˒˕ˋ˓˰ˏ˓ˋː˖ˍˏ˓˙ˋˎː˔˅˓˘
ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˊ˓ˊˆˎˇ˰˔˓ˍ
˓ˆːˋˊ˅˰ˋˊːˏ˯ˋ˅˰˒ˎ˅ˋˎ
ˇ˒˕˙ˋ˒ˎ˅ˋˎˊˍˏ˓˙ˋˎːˋ˒˓˅ˊ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ˆ˓˖˒

ʑʗʜʠʙʗʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

x ʓˆ˖˔˕˙ˋ˅ˋːǡˆ˔˕˓ːˏ˔ˍˋˇˉˋ˅˯
x ˄ˋˎˊˍ˅ˋː˓ˋǡ˖˒ˊː˅˰˔˒˓˙˔ˏ˒˓ˋˊ˅ˇ˰
x ʑˋː˔ˍˋ˗˔˕ˋ˅ˎˋ
x ˓ˆːˋˊ˅ː˄˓˄ˆ˓ˉ˥
˓ˉˋ˛ːˋ˒˕ː˙ˋˎ
˔˓ˇ˰ˋ
ʞ˕ː˙ˋˎˊ˓ˊ˅
˔˓ˇ˰ˋ
˒˓ˋˊ˅ˇ
x ˇ˔˕ˍ˅ˋː˓ˋ˔˖˕˘˕ːˋˏ˒˓ˋˊ˅ˇˋˏ
x ˒˓˔˕˓ˋˊ˒˓ˋ˘˅˕ˆ˔˕ˋ˖˖˅ˋː˓ˋˏ
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ
x ˅ˋː˔ˍˋ˕˓ˆ˖˙ː˕˓˖ʠˏˇ˓˅
x ˕˓ˇˋ˙ˋːˎː˒˓ˋˊ˅ˇ˰˅ˋː
˒˕ː˙ˋˎ
x ˓ˊːˎˋˍ˔˕˅ˋː˔ˍˋ˘˅˓˔˕
x ˅ˎˋˍ˒˅˓˛ˋː˒ˇ˅ˋːˆ˓ˇˋˏ
x ˅ˋː˔ˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓˖˕
x ˕ˏ˕˔ˍ˓˖˕ˆ˔˕˓ːˏˋ
ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˋ
x ˇˆ˖˔˕˙ˋ˅ˋː
˔ˇ˓ˉˋ
x ˅ˋː˔ˍˋ˗˔˕ˋ˅ˎ
x ˄˓˄ˆ˓ˉ˥ː˕˓ˇˋ˙ˋːˎːː˚ˋː
x ˒˓ˏ˰˅ˋː˓ˋˊ˒˓ˋ˘˅˕˕˖˓ˋ˔˕
ʙ˯˖˚ːˋ˗ˍ˕˓ˋ
x ˇ˖ˍ˙ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˅ˇˋ˚ˊ˅ˋː˔ˍ˕˖˓
˖˔˒˘
x ˄˯˒˓ˏ˙ˋˇˏ˱ˋ˘˅ˋː
x ˍ˓ˋ˓˰˅ˋː˔ˍˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˓˖˕

ʖʓʟʑʠʑʜʗʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ
x ˒˖˛˕˰ˋ˓ˎˍ˔˙ˋ

x ʑˎː˔˔ˇ˓ˉˋːˏ˰ːˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋˏ
˓ˉˋ˛ːˋ˒˕ː˙ˋˎ
˔˓ˇ˰ˋ
ʞ˕ː˙ˋˎˊ˓ˊ˅
˔˓ˇ˰ˋ
˒˓ˋˊ˅ˇ
x ˋˊ˅˓˔ːˋ˒˓˔˕˓ˋ˖˓˖˓ˎːˏˇˎ˖
x ˒ˋ˕ˏ˒˓ˋ˓ˇˊ˛˕˰ˋ˖ˉˋ˅˰
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˕ː˙ˋˎ
x ˄ˎˋˊˋː˓ˍˊ˓ˍ˓˙ˋ˖
x ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˏˇˋ˙ˋː˔ˍ˖˔ˎ˖ˆ
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ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˋ˔ˇ˓ˉˋ

ʙ˯˖˚ːˋ˗ˍ˕˓ˋ
˖˔˒˘

22. септембар 2016. године

x ˍ˕ˋ˅ːˇˏ˓˖˓˖˓ˎːˏ˒˓˔˕˓˖
x ˏˎˋ˅ˎː˔˔ˇ˓ˉˋ˖ˍ˅ˋ˓˖˒˔˕˱ˋ˘
˔ˏ˛˕ːˋ˘ˍ˒˙ˋ˕˕
x ˋˊ˅˓˔ːˋ˒˓˔˕˓ˋˊ˛˕˰˖ˋ˖ˉˋ˅˰
x ˒˓˔˕˓˒˓ˇ˓ˍ
x ˓ˆːˋˊ˅ːˋ˅ˎː˔ˇˏ˓ˋˊˆ˓˖˒
x ˕ˋˏǦ˄ˋˎˇˋːˆȋȌ˔ˇ˓ˉˋ˓ˋː˕ˋ˔ːˋ
ː˒˔ˎ˅ː˕˖˓ˋ˔˕
x ˅ˎ˓ˋˊ˙ˋ˕˓ˏˎːˋ˘ˋˊ˅˓ˋˊˆ˓ˇ˰ˏ˅ˎː˔
˘˕ˎˋˎˋ˄˰
x ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˊ˒˛˚˰˖˒˓ˋ˓ˇˋ
x ˒˓ˏ˰˔˔ˍˋ˘ˇˏ˱ˋː˔˕˅ˏˎˋˏ˅ˎː˔
˔ˇ˓ˉˋˏ
x ˇ˖ˍ˙ˋ˔ˍˋ˘ˇˏ˱ˋːˍ˓ˋ˓˰˖˅ˎː˔
˔ˇ˓ˉ

ʠʒʜʥʗ ʞʟʗʖʑʓʢʓʜʠʢʜʥʗʻʜʒʟʢʞ

ʠˆˏː˕˙ˋ ˕˓ˉˋ˛˕ ˇː  ˇ ˇˏˋːː˕ːˋ˘ ˕˓ːˇ˅ ˖ ˔˖˅˓ˏːˏ ˕˖˓ˋˊˏ˖Ǥ
ʜˋˏǡ ˇː˔ ˔ˍ˓ ˇ ˅ˋ˛ ːˋ ˏˆ˖˱ ˓ˊˏˋ˛˯˕ˋ  ˕˓ˉˋ˛˕˖ ˍ ˇː ˘ˏˆː
˙ˎˋːˋǡ ˅˱  ː˒˘ˇː ˒˓˒ˊː˕ˋ ˇ ˔ ˕˓ˉˋ˛˕ ˔˔˕ˋ ˇ ˆ˓˖˒ ˍ˖˒˙ ˍˋ ˔
˓ˊˎˋˍ˖˖ ˖ ˔˅ˋˏ ˒˕˓˄ˏǡ ː˅ˋˍˏ ˋ ˒ː˛˰˖Ǥ ʞˏ ˔ˆˏː˕˙ˋ ˕˓ˉˋ˛˕
ˏˉ˔ˇ˗ˋːˋ˔˕ˋˍ˒ˇˎ˕˓ˉˋ˛˕ːˆ˓˖˒˒˕˓˛˚˔˔ˎˋ˚ːˋˏ˒˕˓˄ˏˋ
ː˅ˋˍˏ˖ˍ˖˒˅ˋːˋǤ
ʠˆˏː˕˙ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˕˓ˉˋ˛˕ ˒˓ˇ˔˕˅˯ ˖˔ˏ˓˅˰ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ
˒˓ˋˊ˅ˇ˒˓ˏ˙ˋ˯ːˏˇ˗ˋːˋ˔ːˏˇˎ˖˕˓ˉˋ˛˕ˋˎˋ˙ˋ˯ːˏ˔ˆˏː˕˖Ǥˇ˄ˋ˓ˏ
˙ˋ˯ːˆ ˔ˆˏː˕Ȁˆ˓˖˒ ˋ˔˕˅˓ˏː ˔ ˇ˓˥˖ ˋ ˒ˊˋ˙ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˒˓ˋˊ˅ˇ
ː ˕˓ˉˋ˛˕˖Ǥ ʞ˓˙˔ ˔ˆˏː˕˙ˋ ˅ˇˋ ˍ ˒ˊˋ˙ˋːˋ˓˰˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˒˓ˋˊ˅ˇ ː
˕˓ˉˋ˛˕˖Ǥˏ˯ːˋˍ˓ˋ˕˓ˋ˖ˏˋˊ˔ˆˏː˕˙ˋ˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˕˓ˉˋ˛˕ˏˆ˖˄ˋ˕ˋ˒˓ˏ
˔˅˓˔ˋ ˒˖˕˅˰ǡ ˖˚˔˕ˎ˔˕ˋ ˍ˖˒˅ˋː ˋ ˇ˓Ǥǡ ˏ˥˖˕ˋˏǡ ˊ ˒˕˓˄ ˇ˗ˋːˋ˔˰ ˙ˋ˯ː
ˆ˓˖˒ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ǡ ˍ˓ˋ˛˱ː  ˔ˆˏː˕˙ˋ ˒˓ˏ
ˏ˕ˋ˅ˋˏǡ ˒˕˓˄ˏ ˋ ˍ˓ˋ˔˕ˋˏǤ ˅ ˔ˆˏː˕˙ˋ ˔ ˆˎˇ ˖ ˓ˊˎˋ˚ˋ˕˔˕ˋ
ˊ˘˕˅ ˕˖˓ˋ˔˕ ˋ ˒˓ˏ ˕ˏ ˄ˋ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˕˓˄ˎ ˇ ˋ˔˕ˋ˚ ˔˅ ˕˓ˍ˕ˋ˅ː
˓˔˖˓˔˓˚˖ː˖˱ˋ˖˒˓˅ː˓ˊˎˋ˚ˋ˕˒˕˓˄ˋˏ˕ˋ˅˕˖˓ˋ˔˕Ǥ
ʢ ː˔˕˅ˍ˖ ˔ˎˇˋ ˔ˆˏː˕˙ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˕Ǥ ˄ˎˋˍ ˕˖˓ˋˊˏ ˒˓ˏ
ˏ˕ˋ˅ˋˏǡ˒˕˓˄ˏˋˍ˓ˋ˔˕ˋˏˋˇ˓˥ˋ˅˰ˍ˯˖˚ːˋ˘˙ˋ˯ːˋ˘ˆ˓˖˒ˊ˔˅ˍˋ˄ˎˋˍ
˕˖˓ˋˊˏ˒ˇˋː˚ːǤ
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Страна 363 – Број 9

ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ʠˆˏː˕˙ˋ˓˖˓ˎːˆ˕˖˓ˋˊˏˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
ʟʢʟʚʜʗʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ
˕ˋ˅ˇˎ˔ˍ
x ˄ˆˇ˖˓˄ː˔˓ˇˋːˋ˄˖ˍ
x ˔˔ˍˋˏ˄ˋː˕ǡˍ˓˖ˉ˰ǡˏˋ˓
x ˇˏ˓ˋ˓ˎˍ˔˙ˋ˖˓˖˓ˎːˏ
˒ˇ˓˖˚˖
x ˍ˕ˋ˅ːˇˏ˓˖˓˖˓ˎː
˔˓ˇˋːˋ˖ˊ˒˓˕˱˔ˇ˓ˉˋ
ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ
x ˄ˋˎˊˍˍ˖ˎ˕˖˓ːǦˋ˔˕˓ˋ˔ˍˋ˘
˔˒ˏːˋˍˋ˕ː˔ˎ
x ˖˒ˊː˅˰ˍ˖ˎ˕˖˓ǡ˄ˋ˚ǡ
˕˓ˇˋ˙ˋ
x ˆ˔˕˓ːˏˋ
x ˯˖˄ˋ˕˯ˋ˔ˎǡˉˋ˅˕ˋ˰ǡ
˒˓ˋ˓ˇ
x ˇ˖ˍ˙ˋ

ʥˋ˯ːˆ˓˖˒
x
x
x
x

˒˓ˇˋ˙˔Ȁ˄ˊˇ˙
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˕˓˱ˆˇ˄Ǧ˒ːˊˋː˓ˋ
ˏˎˇˋʹͲǦ͵ͲˆˇˋːǦ˓ˍ˓˕ˋ˅˙ˋ
ˇ˙˒˓ˇ˛ˍˎ˔ˍˆ˖ˊ˓˔˕
ȋ˛ˍˎ˖˒˓ˋ˓ˇˋȌ
x ˇ˙ˇͶǤ˓ˊ˓ˇ˔ː˅ː˛ˍˎ
ȋˍ˔ˍ˖˓ˊˋȌ
x ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˖˕˓ːˊˋ˕˖

ʠˆˏː˕˙ˋˍ˖ˎ˕˖˓ːˆ˕˖˓ˋˊˏˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
ʙʢʚʢʟʜʗʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

72

˕ˋ˅ˇˎ˔ˍ

ʥˋ˯ːˆ˓˖˒

x ˖˒ˊː˅˰ˍ˖ˎ˕˖˓ːǦ
ˋ˔˕˓ˋ˔ˍˆː˔ˎ˥
x ˖˒ˊː˅˰˔˔˓ˇ˰˅ˍ˅ːˏ
ʠ˓˄ˋˏ
x ˯˖˄ˋ˕˯ˋˋ˔˕˓ˋǡˍ˖ˎ˕˖˓ˋ
˕ːˆ˓˗ˋ
x ˖˒ˊː˅˰˔ˍ˖ˎ˕˖˓ˏǡ
˕˓ˇˋ˙ˋˏˋ˄ˋ˚ˋˏ
x ˋ˔˕˓ˉˋ˅˰
x ˇ˖ˍ˙ˋ

x ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˕˓˱ˆˇ˄Ǧ˒ːˊˋː˓ˋ
x ˕˖˓ˋ˔˕ˋ͵ͲǦͷͲˆˇˋː˔˕˓˔˕ˋ
x ˓ˆːˋˊ˅ːˆ˓˖˒
˛ˍˎ˖˒˓ˋ˓ˇˋǦˇ˙
˒˓ˇ˛ˍˎ˔ˍˆ˖ˊ˓˔˕
ˍ˔˖ˍ˓ˊˋǦˇ˙ˇͶǤ˓ˊ˓ˇ
˔ː˅ː˛ˍˎ
x ˕˓ːˊˋ˕ːˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. септембар 2016. године

ʠˆˏː˕˙ˋ˕˖˓ˋˊˏ˔˒˙ˋˎːˋ˘ˋː˕˓˔ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
ʢʟʗʖʠʞʥʗ ʚʜʗʤʗʜʟʠʒʟʓʠʓʟʑ
˕ˋ˅ˇˎ˔ˍ
x ˍ˕ˋ˅ː˒˓˅˥˰˔ˎ˄ˇːˆ
˅˓ˏː
x ˚˰˕ˎˋˊˇ˓˅˯
x ˒˔ˋ˘˗ˋˊˋ˚ˍˋˇˏ˓
x ˒˖˛˕˰ǡˇˉˋ˅˯˅˰
˒˓ˋ˓ˇ
x ˓ˍ˓˙ˋ
x ˛˕˰ǡˎ˅ǡ˓ˋ˄ˎ˅ǡ˘˰ǡ
˅ˉ˰˄ˋ˙ˋˍˎˏ
x ˔˒˓˕˔ˍˋ˕˖˓ˋˊˏ
x ˒˓ˋ˒˓ˏ˔˒˓˕ˋ˔˕

ʥˋ˯ːˆ˓˖˒
x
x
x
x
x
x
x

˕˖˓ˋ˔˕ˋʹͲǦͷͲˆˇˋː
˓ˆːˋˊ˅ːˆ˓˖˒˒˓ˋ˕˯
˒˓ˇˋ˙˔Ȁ˄ˊˇ˙
˓ˍ˓˕ˋ˅˙ˋ
ˍ˔ˍ˖˓ˊˋ
ˎ˅˙ˋǡ˓ˋ˄ˎ˅˙ˋǡ˄ˋ˙ˋˍˎˋ˔˕ˋ
˔˒˓˕ˋ˔˕ˋ

ʠˆˏː˕˙ˋ˕˖˓ˋˊˏˇˆ˥ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
ʢʟʗʖʓʒʱ ʒʟʓʠʓʟʑ
˕ˋ˅ˇˎ˔ˍ
x ˒˔˕ˏːˋ˗˔˕˙ˋˋȋˍː˙˓˕ǡ
˕ˍˏˋ˚˰ǡˋˊˎˉ˄ǡ˔ˏȌ
x ˖˚˔˕˅˰ˋ˕ˍˏˋ˚˰
x ˆ˔˕˓ːˏˋȀˇˆ˖˔˕˙ˋ
x ˊ˄˅ˋˇ˓˖ˉ˰
x ˖˒ˊː˅˰ː˅ˋ˘ˍ˖ˎ˕˖˓ǡ
˄ˋ˚ǡ˕˓ˇˋ˙ˋ
x ː˅ˋ˔ˍ˖˔˕˅ˋ˒ˊːː˔˕˅

ʥˋ˯ːˆ˓˖˒
x
x
x
x

˕˖˓ˋ˔˕ˋʹͲǦͲˆˇˋː
˓ˆːˋˊ˅ːˆ˓˖˒˒˓ˋ˕˯
˓ˆːˋˊ˅ːˆ˓˖˒˖ˏ˕ːˋˍ
˒˓ˇˋ˙˔Ȁ˄ˊˇ˙

ʠˆˏː˕˙ˋː˖˕ˋ˚ˍˆ˕˖˓ˋˊˏˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
ʜʢʗʦʙʗʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ
˕ˋ˅ˇˎ˔ˍ
x
x
x
x
x
x
x

˒ˎ˅ˋˇ˄˓ˍˏ
ˇˎˊˍ˅ˎ˔˕ˋ˕ˋˏ˒ˎ˅ˋˎˏ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˇˎ˔˙ˋˍ˓˖ˊ˅ˋˏ
˯˖˄ˋ˕˯ˋ˓ˍ
ˉ˯ˊ˄˓˅ˍˏː˓˙ˋ
ː˔˅ˍˋˇ˛˰ˋˇˏ˓
˅ˉ˰˚ˏ˙ˋˏ

ʥˋ˯ːˆ˓˖˒
x ː˖˕ˋ˚˓ˋ
x ˔˕˓ˋ˒˒˖ˎ˙ˋ˔˕˓ːˋ˘
ˆ˔˕ˋ˖ˍˇˎˊˋ˓˚ːˋˏ
ˍ˓˖ˊ˓ˋˏ
x ˏˎ˥˒˒˖ˎ˙ˋ˖˓˄ːˋ˘ˊː
x ˇ˙ː˓ˆːˋˊ˅ːˋˏˋˊˎ˕ˋˏ
x ˒˓ˇˋ˙˔Ȁ˄ˊˇ˙
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ʠˆˏː˕˙ˋ˅ˋː˔ˍˆ˕˖˓ˋˊˏˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
ʑʗʜʠʙʗʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ
˕ˋ˅ˇˎ˔ˍ
x ˖ˉˋ˅˰˖ˍ˅ˎˋ˕˕ːˏ˅ˋː˖
x ˉ˯ˊˇˆ˖˔˕˙ˋˏ
˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ˘˔˓˕ˋ
x ˊːˋˏ˯ˋ˅ˋ˔ˇ˓ˉˋˊ
˓ˆːˋˊ˅ː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˓˖˒
x ˖˒ˊː˅˰˔ˎˍˎːˋˏ
˔˓˕ˏˆ˓ˉ˥ˋ˅ˋː

ʥˋ˯ːˆ˓˖˒
x ˒ˊː˅˙ˋˋ˯˖˄ˋ˕˯ˋ˅ˋː
x ˓ˆːˋˊ˅ːˋː˔˕˓ː
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˓˖˒
x ˓ˆːˋˊ˅ːˆ˓˖˒ˇˏ˱ˋ˘
˕˖˓ˋ˔˕
x ˋːˇˋ˅ˋˇ˖ˎːˋˆ˔˕ˋ
x ˓ˆːˋˊ˅ːʑʗʞˆ˓˖˒
x ˒˓ˇˋ˙˔Ȁ˄ˊˇ˙

ʠˆˏː˕˙ˋˊˇ˓˅˔˕˅ːˆ˕˖˓ˋˊˏˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
ʖʓʟʑʠʑʜʗʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ
˕ˋ˅ˇˎ˔ˍ
ˊˇ˓˅˔˕˅ːˋ˕˓˕ˏːˋ
˛˕˰
˓˖˓ˎːˋ˅ˎː˔
˕˓˕ˏːˋˎ˒˕
ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˘˓ˏːˋˊ˙ˋ˖ˏǡ
ˇ˖˘ˋ˕ˎ
x ˒˓ˆ˓ˏˋ˅ˉ˄˰
x
x
x
x
x

x ˏ˔ˉ
x ˓ˎˍ˔˙ˋˋ˅ˉ˄˰

74

ʥˋ˯ːˆ˓˖˒
x ˒˓ˇˋ˙˔Ȁ˄ˊˇ˙
x ˒ˇˇːˍ˔˄ˏ˖˛ˍˆˋ
ˉː˔ˍˆ˒ˎ
x ˔˕˓ˋ˔˄
x ˋːˇˋ˅ˋˇ˖ˎːˋˆ˔˕ˋ
x ˓ˆːˋˊ˅ːˆ˓˖˒ˋˊ
ˋː˔˕˓ː˔˕˅

Страна 366 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. септембар 2016. године

ʟʙʗʜʒʞʚʜʢʟʗʠʗʦʙʗʤʞʟʗʖʑʓ
˓ˍ˕ˋːˆ ˒ˎː  ˇː ˇ ːˊː˚ːˋˋ˘ ˎˏː˕ ˔˕˓˕˛ˍˆ ˓ˊ˅
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˇ˔˕ˋː˙ˋǤ ˓ˍ˕ˋːˆ ˒ˎːˏ ˇ˔˕ˋː˙ˋ ˇ˗ˋːˋ˛˖ ˔ ˔ː˅ː
˔˕˓˕˛ˍ ˏ˓ˍ˕ˋː˛ˍ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ ˍ  ˒˕˓˄ː ˒˓ˇ˖ˊ˕ˋ ˍˍ ˄ˋ ˔ ˔˕˅˓ˋˎ
˅ˋˊˋˋˇ˗ˋːˋ˔ˎˋ˙ˋ˯˅ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˓ˊ˅Ǥ
˔ː˅˖ ˏ˓ˍ˕ˋːˆ ˒ˎː ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˇ˔˕ˋː˙ˋ ˚ˋː ˏ˓ˍ˕ˋːˆ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ
ˍ ˔ ˒˓ˋˏ˰˖˖ ˖ ˇ˓˥ːˏ ˒˓ˋˇ˖ ˍˍ ˄ˋ ˔ ˋː˕ːˊˋ˅ːˋ ˍˏ˓˙ˋˎˋˊ˅ˎˋ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˒˓ˋˊ˅ˇˋǡ ˒˅˱ ˖ˍ˖˒ː ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˒˓ˏ˕ ˋ ˔˕˅˓ˋ ˇ˖ˆ˓˚ːˋ
˓˔˕˕˓ˉˋ˛ːˆ˖˚˛˱Ǥ˓ˍ˕ˋːˆ˒ˎːˏˆ˓ˇʠˏˇ˓˅˄ˋ˱ˇ˗ˋːˋ˔ː˔ː˅ː
ˏ˓ˍ˕ˋːˆˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˍ˒˕˓˄ː˔˒˓˅˔˕ˋ˖˒˓ˋˇ˖ˇː˓ˇːˋ˘˒˕ˇˇ˔˕
ˆˇˋːˍˍ˄ˋ˔˒˅˱˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˓ˏ˕˖ˇ˔˕ˋː˙ˋˋˋ˔˕˅˓ˋˎˇ˗ˋːˋ˔ː
˅ˋˊˋˋ˙ˋ˯˅ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˓ˊ˅Ǥ
ʢ ˏ˓ˍ˕ˋːˆ ˒ˎː˖ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˇ ˒˔˄ːˆ ˊː˚ ˔˖ ˏ˓ˍ˕ˋː˛ˍ
ˍˏ˖ːˋ˙ˋ˓˰ ˋ ˋ˔˒˓˖˚ˋ˅˰ ː˅ˋ˘ ˅˓ˇː˔˕ˋ ˍ ˱ ˄ˋ˕ˋ ˔˕˅˓ː ˓ˊ˅ˏ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˒˓ˋˊ˅ˇ ː ˒ˇ˓˖˚˖ ʒ˓ˇǡ ˓ˎˋˊ˙ˋˏ ˋː˅˔˕ˋ˙ˋːˋ˘ ˒˓ˍ˕ ˋ
˒ˎː˅˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏǤ
ʠ˕˓˕˛ˍˋ˒˓ˋ˓ˋ˕˕ˋˏ˓ˍ˕ˋːˆ˒ˎːˆ˓ˇʠˏˇ˓˅˔˖ǣ
x ˄˓ːˇˋ˓˰ǡ
x ˏ˓ˍ˕ˋːˆ˒ˎː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇʒ˓ˇǡ
x ˏ˓ˍ˕ˋːˆˏˋˍ˔˒˓ˋˏ˓ːˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇʒ˓ˇǡ
x ˋː˕ˆ˓ˋ˔ːˏ˓ˍ˕ˋː˛ˍˍˏ˖ːˋˍ˙ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇǡ
x ˏ˓ˍ˕ˋː˛ˍˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ˋ˰ˋ˘˅
˒˓˱˰ˋ
x ˒˓ˍ˕ːˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǤ

ˇˋˋ˔˖ː˒˓ˋˍ˔ː˅ːˋ˒ˍˊ˕˯ˋˋː˕˓˔˅˰ː˙ˋˊ˒ˇˋː˔ˆˏː˕
ˇ˓˖˛˕˅ːˆ ˋ ˒ˎˋ˕ˋ˚ˍˆ ˉˋ˅˕ǡ ˎˋǡ ˋ˔˕˅˓ˏːǡ ˖ ˏˆ˖˱ː˔˕ˋ ˔˖ ˇ ː ˄˓ˊ ˋ ˎˍ
ː˚ˋː˗˓˔ˋ˓˖ˇ˓˥ː˕ˏˋ˄ˎ˔˕ˋǡ˒ˇˋˆː˖ˋ˘ːːˋ˅˒˛˕ˆˋː˕˓˔˅˰ǡˋ
˔ˏˋˏ˕ˋˏˇ˗ˋːˋ˛˖˰ˆ˅ˏ˔˕ːˎ˔˕˅ˋ˙ˋ˕˓ˍ˕ˋ˅ːˋ˘˕ˏǤʖ˅ˋ˔ːˇˇˆ˥
˖ˇ˓˖˛˕˅ːˋˏˋ˒ˎˋ˕ˋ˚ˍˋˏˍ˓˕˰ˋˏǡ˒˚ˍˋˊ˅ˋ˔ːˋˇˇː˅ːˋ˘˔˙ˋˎ˙ˋǡ˅
˕ˏ˖˅ˍˋˏ˖˒˓ˋ˓ˋ˕˕ˍˇʗː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˋ˘˒˓ˆ˓ˏˏˇˋǤ˖˓ˊˏˍ˕ˏǡ
˔ˆˏː˕ˇ˓˖˛˕˅ːˆˋ˒˓ˋ˅˓ˇːˆ˓ˊ˅ˊˏ˯ǡːˎˊˋ˔ːˆˇ˖˔˓ˇˋːˋǤ
ʜ˅ˏ˓ˍ˕ˋː˛ˍ˕˘ːˎˆˋˏˆ˖˱˅˖˒˓˱˰ˋː˕˓ˍ˙ˋːˎːȋȌ
˒˖˄ˎˋˍˋˏ˓˰˖˔˒˛ː˔˕ˏ˓ˍ˕ˋː˛ˍˋ˘˒˓ˆ˓ˏǤ
ʢ ˇː˛˰ ˅˓ˏ ˕˓˄ ˔˕˅ˋ˕ˋ ˅˱ˋ ːˆˎ˔ˍ ː ˔ˇ˓ˉ ˍˋ ˒˓ˋ˚ ˒˓ˋ˚˖ ˋ
ˊˍ˖˒˯ ˒ˉ˰˖ ˒˖˄ˎˋˍǡ ˇˍ  ˅ˋˇ ˋˇˎː ˗˓ˏ˕ ˊ ˄˓ˊ ˒˓˖ˊˋˏ˰ ˒ˉ˰
˒˖˄ˎˋˍǤ ʑˋˊ˖ˎːˋ ˔ˇ˓ˉˋ ˏˆ˖˱˅˖ ˔ːˉː ˒˓ˋ˒˅ˇ˰ ˖ ˍ˓˕ˍˏǡ ˎˋ ˎˍ
˒ˏ˕˯ˋ˅ˏ ˗˓ˏ˕˖ǡ  ˇ ˔ ˒˓ˋ˕ˏ ˊˇ˅˯˔˕˅ ˋ ˓ˍ˙ˋ ˆˎˇˎ˙ ˏˆ˖ ˏ˓ˋ˕ˋǤ
ʓː˔ǡ ˖ ˏː˛˕˅˖ ˏˇˋ ˕˓˄ ˊː˕ˋ˒˅˱˕ˋ˔˅ˍˏ˓˙ˋˎːˋˊˆˎˇˍ˓ˋ˔˕˱ˋ
˔ˇ˓ˉˍˋˊ˄˅˯ǡːˇ˘˰˖ˋˇ˖ˍ˖˒˖˄ˎˋˍ˖ǡˇː˔ː˒˕ː˙ˋˎːˍ˖˒˙˕ˏ
ˍ˔˕˅ˋǡ˛˕ˉˎˋ˕ˋː˖ˇˋ˕Ǥʖ˕˄ˋ˕˖˓ˋˊˏ˕˓˄ˎˇ˄˖ˇˋˊˊ˅ˊˏˇˋǤ

ʞʟʥʗ ʢʟʗʖʢʓʗ ʗ

ʞ˓ˏ˙ˋ ˔˕ ˅ˉː ˚ˋːˋˎ˙ ˎˋ ˔ˏ ˖ˍˎˋˍ ˒˔˕ˋ ˇ˄˓ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ
˒˓ˋˊ˅ˇǤʜ˚˛˱ˇˋˎˏˍˇˍ˓ˋ˓˰˒˓ˏ˙ˋǦˇˎˋ˔ˎ˕ˋˍ˓˕ˍ˒˓˖ˍˋˎˋ
ˋ˱ˋ˔˒˛ˋ˓ːˋˋˏ˒ˋ˔ˋ˅˰ˏ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒ː˖ˇǫʓ˓˖ˆˇˋˎˏǦˇˎˋ˒ˎ˔ˋ˓˕ˋ
˛˕˅ˋ˛˕˚ːˋ˘ˋː˗˓ˏ˙ˋˋˎˋ˔ˇˎ˖˚ˋ˕ˋː˛˕ˎ˒˛ˋː˗˓ˏ˙ˋǤʢ˔˖˛˕ˋːˋǡ
ˋˏˋ˳ ˔ ˔˕˅˓ ˇ˅ˍˋˏ ˒˖˕ˏ Ȃ ˓ˆː˔ˍˋǡ ˆˇ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ ˗˓ˏˋ˓˖ ˏˋ˛˯˰  ːˍˏ
ˏ˔˕˖ː˔ː˅˖ˇˉˋ˅˯ːˆǡˋˎˋː˔ː˅˖ːˆ˛˕˔˖˚˖ˎˋˇˇ˓˖ˆˋ˘ˍˋˏ˅˓˖˖Ǥ
ʟ˚ǡˇˍˎǡˏˇˎ˖ˆˇ˔ˋˏˋ˳˖˔ˊːˋˊː˒ˎ˱ːˋ˘ˋˊ˅˓Ǥʓ˓˖ˆ˅˓˔˕˔˕˅˓˰
ˋˏˋ˳  ˋˊ˅ˇːˋ ː˚ˋː ˖ ˍˏ ˔ ˒˖˕ˏ ˏˇˋ ˇˎˊˋ ˇ ˋː˗˓ˏ˙ˋ ˍ  ːˍ
˒ˎ˕ˋ˒˓ˏ˅ˋ˛˖˱ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˔˕Ǥ
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ʞ˓ˏ˙ˋ˔ˇ˅ˋːˏˍ˓ˋˏˋˍ˓˒ˎː˖ˋ˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅˔˕ˎːˋ˔˕˓ˉˋ˅˰
˕˓ˉˋ˛˕Ǥʜ˚˕ˊ˅Ǥ˒˓ˏ˙ˋˇ˖˔˕ˇ˖˔˕ǡ˔ˎˇˋː˕˓ː˕ǡʑǡː˅ˋːǡ˄˓˛˖˓ǡ
˓ˇˋˋ˔˕ˎǤ
ʖ˕ː˒˘ˇːˇ˓ˇˋ˕ˋˍ˕ˆ˓ˋ˕˖˓ˋ˔˕˒ˋː˕˓˔˅˰ˋˏǡˍˍ˄ˋˋˏ˔
ˏ˓ˍ˕ˋː˛ˍˋ˒ˎ˔ˋ˓˒˓ˋˊ˅ˇǤʜ˚˛˱ˋ˘ˏˉˏ˒ˇˎˋ˕ˋ˖˒˕ˆ˓˖˒ǣ
¾ːˋ ˍˋ ˔ ˓ˎˍ˔ˋ˓˖ Ϋ ʹͷΨǡ ˅ˎ ˏˎ ˘˕ˎǡ ˉˎ ˇˏ˓ǡ ˔˓ˇ˰ˋ˘ ˋˎˋ
˔˕˓ˋˋ˘ ˆˇˋːǡ ː˛˕ ˒ˎ˕ˉːˋˋǤ ʞ˓˔˚ːˋ ˓ˇˋ Ϋ ʑ ˆˎˇ˙ˋǡ ˎˋ ː ˖
ˍ˔ːˋˏ˔˕ˋˏǤ
¾ʓ˓˖˛˕˅ː ˍ˕ˋ˅ːˋ Ϋ ͳͷΨǡ ˅ˎ ː˱ːˋ ˉˋ˅˕ǡ ˅ˎ ˇ ˍ˖˒˖˖ǡ ˏˎ˥ˋǡ ˒˓˕ˉː
ˏ˖˛ˍ˓˙ˋǡ ˒˓˔˚ːˆ ˄˓ˊ˅˰ ˋ ˒˓ˋ˘ˇǤ ʞ˓˔˚ːˋ ˍ˓ˋ˔ːˋ˙ˋ ˓ˇˋ ˋ ʑ
˒˓ˆ˓ˏǡ˖ˍ˔ːˋˏ˅˚˓˰ˋˏ˔˕ˋˏǤ
¾˖˓ˋ˔˕ˋΫͳͻΨǡ˅ˎˇ˓ˊˆˎˇ˖ǡˍ˖˒˖˖Ǥʜ˚˛˱˔˖˕ˉːǡ˖ˇ˕ǡ˔ˏ˰ˋˏ
˒˓ˋˏ˰ˋˏǤʜ˚ˍ˖˖ˏːˆˋ˚˔˕ˆˎˇ˖ʑǤ
¾ːˋˍˋ˅ˎˊ˄˅˖Ϋʹ͵Ψǡˇ˔ˇ˖˖˅ˎˋˍˋˏ˘˕ˎˋˏǡ˖˅˚ˋˊˎˊǡ˒˓ˋˎˋ˚ː
˔˖˒ˍ˓˕˯ˋ˅ˋǡˉː˔˓ˇ˰ˋ˘ˆˇˋːǤ
¾ˆˊ˕ˋ˚ːˋ ˒˔˕ˋ˙ˋ Ϋ ͳͺΨǡ ˅ˎ ː˕ˍ˓ˋ˅ː ˏ˔˕ǡ ːˏ˖ ˒˔˄ː ˊ˘˕˅ ˖
˒ˆˎˇ˖ ˘˓ː ˋ ˒ˋ˱Ǥ ʢˆˎ˅ːˏ ˔˖ ˕ ˏˎˇˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋǡ ˗ˍ˖ˎ˕˕˔ˍˋ ˄˓ˊ˅ːˋǡ
˒˓˔˚ːˆˎˇ˖ʑˋ˔ˎ˖˛˖˓ˇˋǤ

ʙ˓ˋ˓˰ ˓ˍˎˏː ˒ː˖ˇ  ˒˔ ˍˋ ˄˅˯˖ ˕ˋˏ˅ˋ ˒˓˗˔ˋːˎ˙Ǥ
ʞ˓ˋ˒˓ˏǡ ːˎˋˊǡ ːˍ˕ǡ ˋ˔˕˓ˉˋ˅˰ ˕˓ˉˋ˛˕ ˒ːˍˇ ˕˓˖ ˋ ˆˇˋːˏǤ ˍ˥ǡ
ˋ˔˕˓ˉˋ˅˰˔˖˒ˍˊˎˇ˄ˋˊ˒ˏ˕ˋˎˋ˓ˍˎˏ˖Ϋ˓˄ː˖ˏ˓ˍ˖ǡ˕˓˄˅ˋˇ˕ˋ˄˓
Ͳ˒˖˕Ǥʙːˍ˓ː˙ˋ˅ˎˋˍˋ˔˅˅˱˓˔˖˔˅˕˖˔˅ˍˇː˅ː˒˅ˋ˒˓ˍͳͲͲͲͲ
ː˅ˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇǤ

ʖˇ˕ˍ ˒˓ˏ˙ˋ  ˇ ˒˓˅ˇ ˍ˖˒˙ ˍ˓ˊ ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ ˗ˊǤ ˇː ˇ ˏˇˎ 
˘ˋ˓˓˘ˋ˔ˍˋ ˏˇˎǤ ˍ˓ːˋˏ ˊ ˖ˎˆ˖ ˒˓ˏ˙ˋ   ǣ ǡ ʗǡ ʓǡ
 Ǥ ˅ ˏˇˎ ːˎˋˊˋ˓ Ƿ˒˖˕ǳ ˍˋ ˍ˖˒˙ ˒˓˥ ˇ ː˒ˊː˅˰ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˇ
ˍ˖˒˅ˋːǤ ʓ ˄ˋ ˒˕ː˙ˋˎːˋ ˍ˖˒˙ ˄˅ˋ ˍ˖˒˅ˋː˖ǡ ˒˓ˇ˅˙  ˕ ˍˋ ˔˒˓˅ˇˋ
˒˓˙˔˒˓ˏ˙ˋǤʓˍˎǡ˒˓ˏ˙ˋ˕˓˄ˇǣ
1. ˒˓ˋ˅˖˚˒ˉ˰˖ǡ
2. ˊˇ˓ˉˋˋː˕˓˔˅˰ǡ
3. ˓ˊ˅ˋˉ˯˖ˋ
4. ˇ˅ˇˇˍ˙ˋΫˍ˖˒˅ˋːǤ
ʢˍˎˋˍ˔˓ˇ˔ˎˇːˋ˔˒˛˕˖ˍ˖˒˙ˋː˱ˍ˖˒ˋ˕ˋ˒˓ˋˊ˅ˇǤ

ˎ˅ˋˊˋ Ϋ ʑ˱ ːˍˎˋˍ ˇ˙ːˋ ˎ˅ˋˊˋǡ ˍ ˋː˔˕˓˖ˏː˕ ˄˅˛˕˅˰ǡ
˔˕ː˒˓ˋˍ˔ː˅ːǤʠ˗˓ˋː˕˓˔˅˰ˆˎˇˎ˙˔˅˔˖˛ˋ˓ˋˊ˘˕˅ːˋǡ˒˕ˍ
ˋ˄˓ʑǦ˔˕ːˋ˙ǡ˒˓ˆ˓ˏˋˏˋ˔ˋ˔˕ˎː˓˔˕Ǥ
ʢˉ˯ˋˇ˛˕˅˓ːˋ˒˓˕˔˅˓ˏːˋː˗˓ˏ˙ˋː˕˘ːˎˆˋǡˏːˆˊˏ˯ǡ
ˏˋˏ ˔˅ˋ˘ ˏˆ˖˱ː˔˕ˋ ˋ ˒˕˓˄ǡ ˍ˒ˋ˓˖ ˒˓ˆ˓ˏ˔ˍ ˛ˏ ˔˅˕˔ˍˋ ˒ˊː˕ˋ˘ ʑ
˔˕ːˋ˙Ǥ ˔ː˅ːˋ ˖ˊ˓ˋ ˔˖ ˇ˖ˆ ˄ˋˎˋ ˒˓ˆ˓ˏˋ ǡ Ǥ ʑ˓ˏːˏ˔˖ ˔ ˒˅ˋˎˋ ˋ
ˍːˎˋ˔˒˙ˋˎˋˊ˅ːˋˊ˒ˇˋː˔ˆˏː˕ˉˋ˅˕Ϋ ǡ ǡǡ
ˋˇ˓˖ˆˋǤ
ʢ ʠ˓˄ˋˋ  ˏˇˋ˔ˍ ˛˓ːˋˎ ˍ˖ˎˏˋːˋ˓ˎ ˖ ˒˔ˎˇ˰ˋ˘ ˇ˔˕ ˆˇˋːǤ ʐ˓
ˎˍˎːˋ˘ʑ˔˕ːˋ˙˒˓˛˙ˋ˗˓˖ˇːˍˎˋˍ˔˕˕ˋːǡˇˍ˔ʜ˙ˋːˎː˗˓ˍ˗ː˙
ˊ˖˔˕˅ˋˎː˄˓˖˔ˇˏǤ
ʗː˕˓ː˕˖˔ˍ˕˓˖˒˖˕ːˋ˚ˍˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋːˇ˖˔˕˓ˋǡˍ˖˔˕ˎˏˋ˖˔˅ˋˏ
ˇ˓˖ˆˋˏ˅˓˔˕ˏ˒˔ˎ˅˰ǡ˒˓ˏːˋˍˎ˔ˋ˚ːː˚ˋːˋː˗˓ˏˋ˔˰ǡˍˏ˖ːˋ˙ˋ˓˰ˋ
˒˓ˏ˙ˋǡ˕ˍˇ˔ːˆ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆːˎː˒˔ˎ˅˰ˋ˰ˆ˅˖ˇ˖˖ˍ˖˒ːˏ˕˓ˉˋ˛˕˖
˓˔˕ˋˊˆˇˋː˖ˆˇˋː˖ǤͳͻͻͺǤ˅˓˒˔ˍːˎː˒˖˕ːˋ˚ˍˋːˇ˖˔˕˓ˋ˄ˋˎǷ˕˛ˍǳʹʹͷ
ˏˋˎˋː˅˓ǤʹͲͲͶǤˆˇˋːǡː˒˓ˋˏ˓ǡ˕˄˓ˍˋˊː˔ˋˎͳˏˋˎˋ˓ˇˋ˅˓Ǥ
ʢ˒˓ˇ˔˒˓˙˔ˏˆˎ˄ˎˋˊ˙ˋˋ˕˅˓˰ˏː˅ˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ˇ˔˕ˋː˙ˋ
ˇ˛ˎ  ˋ ˇ ˊ˔ˋ˱ː˔˕ˋ ˏ˔˅ːˋˏ ˕˖˓ˋˊˏˏǤ ʢ ˓ˊ˅ˋːˋˏ ˊˏ˯ˏ ˔ ˔˅ ˅ˋ˛
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ˍ˓˱˖ ˅ː˕˖˓ˋˊˏ˖ ˋ ˒˔˕ˋ ˇ˔˕ˋː˙ˋˏ ˍ ːˋ˔˖ ˇ ˔˕ːˇ˓ˇːˋ˘ ˓ːˉˏːǡ 
ˊ˄ˆ˔˅ˋ˘˔˒˙ˋ˗ˋ˚ː˔˕ˋˋː˒˓ˋ˔˕˖˒˚ː˔˕ˋ˅ˎˋˍˋ˕˖˓˒˓˕˓ˋˋ˘ː˖˅˓˛˕˅˖
˖ ˔˅˖ ˒ː˖ˇ˖Ǥ   ˒˔˕ˎ ˔˕˅˓ ˋːˇˋ˅ˋˇ˖ˎː ˇˎ˖ˍǡ ˒ ˕ˍ ˋ ˓ˆːˋˊ˙ˋ
˒˖˕˅˰Ǥ ˍ˥ǡ ˏˎ ˊˏ˯ ˔˖ ː˛ˎ ˔˅˖ ˛ː˔˖ ˇ ˒˓ˇ˔˕˅ ˔˅ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
ˇ˔˕ˋː˙ˋˍ˔˖ˇ˓˖ˆ˚ˋˇːˋ˘˅˱ˍˎ˔ˋ˚ːˋ˘ȋʧ˒ːˋǡˆˋ˒˕ˋ˔ˎˋ˚ːȌǤʠˇ
˔˖ˋˏ˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋˋˇ˔˕ˋː˙ˋˇ˄ˋˎ˒˓ˋˎˋˍ˖ˇ˔˔ˏ˓ˆːˋˊ˖˖
ˋ˔ˏˎˋˏ˗ˋːː˙ˋ˔ˍˋˏ˖ˎˆ˰ˏ˒˓ˏ˅ˋ˛˖ːʗː˕˓ː˕˖Ǥʢ˒˚˕ˍ˖˔˖˒˓ˋ˅ˎ˚ˋˎ
˅ː˕˖˓ˋ˔˕ ˍˋ ˉˎ ˇ ˄˖ˇ˖ ːˆˇ ˏ˥˖ ˒˓˅ˋˏǡ  ˔ˇ  ˕ ˒˕˓ˉ˰ ˊ ˔˔ˍˋˏ
˕˖˓ˋˊˏˏǡ ˓˗˕ˋːˆˏǡ ˒˰˰ˏ ˖ˊ ˔˕ːǡ ˒˓ˆˎˇˋːˆˏ ˋ ˔ˎˋ˚ːˋˏ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˏ ˖
˅ˊˋ˔˕˖˓ˋˊˏˏ˖˅ˎˋˍ˖˒˓˔˕˖ǡˍˍ˖˔˅˕˖ǡ˕ˍˋˍˇː˔Ǥ
ʙː˙˒˕ˏ˓ˍ˕ˋːˆ˖˔ˎ˖ˆ˖˕˖˓ˋˊˏ˖
˓ˍ˕ˋːˆ ˍː˙˒˙ˋ ˖ ˔ˍ˕˓˖ ˖˔ˎ˖ˆ  ˔˒˙ˋ˗ˋ˚ː ˖ ˇː˔˖ ˒˓ˏ ˇ˓˖ˆˋˏ
ˇˎ˕ː˔˕ˋˏǤ˔˔˒˙ˋ˗ˋ˚ː˔˕˅ˋˇˋ˖˓ˊˎˋ˙ˋˋˊˏ˥˖ˏ˕˓ˋˎˋˊ˅ːˆ˒˓ˋˊ˅ˇ
ˋ˖˔ˎ˖ˆǤ
ʒˎ˄ˎːˋ˔˔˕˅˖˔ˍ˕˓˖˖˔ˎ˖ˆˋˏ˅˕ˏ˯ːˍˏ˒ːː˕ǣ
¾˓ˉˋ˛ːˋ˔ˆˏː˕˒ˎˊː˕˚ˍːˍ˔ˆ˓ˇˋ˙˔ˋ˔˕ˏ˖˔ˎ˖ˆǤ
¾ʙː˙˒˕˖˔ˎ˖ˆΫ˕ˍˏ˒ˎˍ˔ːˊ˄ˋ˓˒˔ˋ˘ˎ˛ˍˋˎˋˏ˕ˋ˅ːˍ˓ˋ˔˕ˋǡ
ˍˇ˄ˋ˖˒˕˓˛˚ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˖˔ˎ˖ˆǤ
¾ʠˋ˔˕ˏˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ˖˔ˎ˖ˆǡˊ˓ˊˎˋˍ˖ˇ˒˓ˋˊ˅ˇːˆ˒˓ˇ˖ˊ˱ǡ˖˒˓˖ˉ˰˖
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖˔ˎ˖ˆ˖˅ˍ˖˙ː˕˓˖˒ˉ˰ˏ˓ˇˋˏǣ
9˔˄˯ǡ ˍ  ˊ˒˔ˎː ȋˊ˄ˆ ˅ˉː˔˕ˋ ː˒˔˓ˇːˆ ˍː˕ˍ˕ ˔
˒˕˓˛˚ˋˏȌǡ
9˒˕˓˛˚ǡˍˋˇ˄˓ːˍ˕˓ˉˋ˛ːˏ˕ǡˋ
9˕˘ːˎ˛ˍ˖ ˒ˇ˓˛ˍ˖ǡ ˍ  ː˓˚ˋ˕ ˊː˚ː ˖ ˅˓ˏ ˒˓ˋˏː
ˋː˗˓ˏ˙ˋ˔ˍ˕˘ːˎˆˋǤ

ʗˏˋ˳˕˓˄˓ˊ˖ˏ˕ˋˍ˔˕˅˓˰˔ˎˋˍ˖˔ˎ˖ˉːˏȋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏȌ˒˓ˇ˖ˊ˱˖Ǥ
˓ˆːˋˊ˕˓ˋ˒˖˕˅˰ˋˊˇ˅˖ˊ˒˓ˏ˙ˋ˖ˇ͵ˇͷΨ˒˓ˋ˘ˇˇ˒˓ˇǡˇˍ
˔ ˊ ˖˅˥˰ ː˅ˋ˘ ˇ˔˕ˋː˙ˋ ˅ ˋˊː˔ ˏˉ ˒˅˱˕ˋ ˋ ː ͳͲΨǤ ʢ ˅ˏ ˔ˎ˖˚˖ǡ
˒˓˙ː˕ ˋ ˏ˓ ˋ ˕˓˄ ˇ ˄˖ˇ ˅ˋ˛ˋǤ ʜ˅ˉːˋ  ˗ˍ˖˔ˋ˓˕ˋ ˔ ː ˋˊ˄˓ː
˒˓ˏ˕ˋ˅ː˙ˋ˯˅ˋ˒˓ˏ˰ˋˏ˗˓ˏˋ˓˕ˋ˄˖˳˕ˊ˒˓˒ˆːˇ˖Ǥ
ʜ˅ˉːˋ˄ˋ˄ˋˎ˒˓˒ˆːˇǡˆ˓˔ˋ˅ːˋ˒˓ˍ˔˅ˋ˘ˏˇˋǤʞ˓ˇː˒˓ˏ˙ˋ
˄ˋ˕ˍ˥ˋˏˎ˅ˎˋˍ˖˅ˉː˔˕ˋ˄ˋˎ˄ˋ˖˔ˏ˓ː˒˓ˏˎˋˇ˓ˋˏˆ˓˖˒˖˔ˆˏː˕˖
ˍˋ ˄ˋ ˋˏˎˋ ː˅˱ˋ ˖˕ˋ˙ ː ˔˕ˎ ˚ˎː˅ ˆ˓˖˒ ˋ ˔˕˅˓ˋ˅ˎˋ ː˅˱ˋ Ƿ˘ˎ
˗ˍ˕ǳǡˍˋ˒˓ˏ˓ˇːˋ˙ˋˏ˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏˆː˙ˋˏ˖ˏˋ˕ˋ˅ːˋˏˊˏ˯ˏˍ
˄ˋ˔˕˅˓ˋ˅ˎː˅˱ˋ˒˓ˇːˋ˗ˍ˕Ǥ

ʞ˓ˏ˙ˋ ˍ ˋː˔˕˓˖ˏː˕ ˏ˓ˍ˕ˋːˆ ˏˋˍ˔ ˄˖˘˅˕ ˔˅ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ ˋˊˏ˥˖
˒˓ˇ˖ˊ˱ ˋ ˍ˖˒˙ ˍ ˋˏ˖ ˊ ˙ˋ˯ ˇ ˔ ˔˕˅˓ˋ ˒ˊˋ˕ˋ˅ː ˔˕˅  ˒˓ˋˊ˅ˇˋˏ
ˋ ˖˔ˎ˖ˆˏǡ ˇ ˔ ˒˔˒˛ˋ ˒˓ˇ ˋˎˋ ˒˓ˋ˘˅˕ˋ ːˍ ˋˇǤ ʞ˓ˏ˙ˋ  ˗ˋˍ˔ː
˖ˍˎˋˍ ˋ ˔˕ˎˋ ˋː˔˕˓˖ˏː˕ˋ ȋ˒˓ˋˊ˅ˇǡ ˙ː ˋ ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋȌ ˗ˋˍ˔ː ˄˅˯˖
˔˅˖ ˖ˎˆ˖ǡ ˇː˔ː ˒˓ˏ˙ˋ ː ˏˉ ːˇˍːˇˋ˕ˋ ˔ˎ˄˔˕ˋ ˖ ˗ˋˍ˔ː˔˕ˋ ˇ˓˖ˆˋ˘
ˋː˔˕˓˖ˏː˕Ǥ
ʞ˓ˏ˙ˋ  ː˚ˋː ˍˏ˖ːˋ˙ˋ˓˰ ˔ ˍ˖˒˙ˋˏ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˒˓ˋˊ˅ˇǤ
ʙˏ˖ːˋ˙ˋ˓˰ ˔ ˇ˗ˋːˋ˛ ˍ ˒˓ː˛˰ ˋː˗˓ˏ˙ˋǡ ˓ˊˏː ˋˇ ˋ ˒˓˙˔
˖˔˒˔˕˅˯˰ˊˇːˋ˚ˍˆˏˋ˛˯˰Ǥʞ˔˕ˋ˒˕˔ː˅ːˋ˘ˍˏ˒ːː˕ˋ˖ˍˏ˖ːˋ˙ˋ˓˰˖ǣ
˒˛ˋ˯ˎ˙ǡ ˒˓ˋˏˎ˙ǡ ˏˇˋˋǡ ˒˓˖ˍ ˋ ˓ˆ˅˰ ˒˕˓˛˚ ȋ ȌǤ ˍ˥ǡ ˕˓ˋ
ˍˏ˒ːː˕˒˓˙˔ˍˏ˖ːˋ˙ˋ˓˰˔˖ˇ˒˔˄ːˆˊː˚ǣˋˊ˅˓ǡ˒˓˖ˍˋˍːˎǤ
ʑ˯ː˔˕ ˒˓ˏ˙ˋː ˒˓˖ˍ ː˄˯ ˔ ˏ˓ˋ ˔˕˅˓ˋ˅˰ˏ ˇ˗ˋːˋ˔ːˆ ˙ˋ˯
˒˓ˏ˙ˋːˇ˓˥ːˏ˔ˆˏː˕˖˕˓ˉˋ˛˕Ǥʧ˕˔˕ˋ˚ˇˆ˅˓˖˱ˆˋˊ˄˓ˋˊ˅˓ˊ
˒˓ː˔˒˓˖ˍǡ˚˔˕˔˄ˋ˓˖˒ˊː˕ˋ˖˅ˉːˎˋ˚ː˔˕ˋˊ˒˓ː˔˒˓˖ˍǤ
ʗˊ˄˓ ˍːˎ ˏˉ ˄ˋ˕ˋ ˎˋ˚ːˋ ˋ ˒˛˕ˋǤ ʚˋ˚ːǡ ˇː˔ː ˋː˕˓˒˓˔ːˎː
ˍˏ˖ːˋ˙˓˰ǡ ˇ˅ˋ ˔ ˋˊˏ˥˖ ˇ˅ ˋˎˋ ˅ˋ˛ ˔˄ ˎˋ˚ːˋˏ ˍː˕ˍ˕ˏǡ ˕ˎ˗ːˏǡ
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

˒˖˕ˏ˒˛˕ˋˎˋ˔ˎǤ˒˛˕ˋˋˎˋˏ˔˅ːˋˍːˎˍˏ˖ːˋ˙ˋ˓˰˚ˋːˏˇˋˋˍ˛˕˔˖
ː˅ˋːǡ˚˔˒ˋ˔ˋǡ˓ˇˋǡ˕ˎ˅ˋˊˋǡˎˍ˕˓ː˔ˍˏ˓ˉˋ˔ˎǤʖ˕ ˄ˋ˕ː˓
ˇ˒˛ˋ˯˙˖˒˓ˇ˔˕˅˖˒˓ˋˏ˯ː˔˕ˋˋ˖˅˓˯ˋ˅˔˕ˋ˒˓˖ˍǤ
ʞ˔˕˚˕ˋ˓ˋ˄ˎˋˍ˒˓ˏ˙ˋːˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǣ
¾ʞ˓ˋ˅˓ˇː˒˓˒ˆːˇ
¾ʞ˖˄ˎˋ˙ˋ˕˕
¾ʚˋ˚ː˒˓ˇ
¾ʢː˒˓˥˰˒˓ˇ

ʖ ˔˖˛˕ˋː˔ˍ ˒˅˱˰ ˄˓ ˋː˔˕˓ːˋ˘ ˆ˔˕ˋ˖ ˋ ˒˓ˋ˅ˎ˚˰ ˄˯ ˒ˎ˕ˉː
ˍˎˋː˕ˎ ˒˕˓˄ː  ˊː˚ː ˖ː˒˓ˇˋ˕ˋ ˍ˅ˎˋ˕˕ ˔ˏ˛˕ǡ ˒˛˕˖ ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖
ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓˖ ˍ ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˖ ˙ˎˋːˋǡ ˓ˇˋ˕ˋ ˍː˕ˋː˖ˋ˓ː ː
˒˓ˏ˙ˋˋˋˇ˄˓ˏˋˏˋ˳˖ˇ˔˕ˋː˙ˋǤ
ʢ˔˅˕ˎ˖ˍːˏ˔ˍˍ˓ˋˊˏ˰ˋ˄˓˕˖˓ˋ˔˕˒˚˱ˍːˍ˖˓ː˕˔ˍ˖˄˓˄˖Ǥ˒˔˕˱
ˇ˔˕ˋː˙ˋ ˍ ˋˏ˖ ˒ˇ˓˛ˍ˖ ˇ˓ˉ˅ ˋ ˎˍˎːˋ˘ ˊˇːˋ˙ǡ ˚ˋˋ ˍ˅ˎˋ˕˕ ˄˖ˇ ː
ˊ˅ˋˇːˏːˋ˅˖ǡ˔˱ˇ˄ˋː˅˓ˇː˔˕ˋˊˋˊˇ˅ːː˅˙ˊ˒˖˕˅˰˱˄ˋ˕ˋ˔˅
ˊː˚ːˋˋǤ

ʟʙʗʜʒʗʙʠʢʟʗʠʗʦʙʗʤʞʟʗʖʑʓʠʓʟʑ

ʞ˓ˏ˕ˋ˅ː ˍˏ˒˰ ˍ ˋː˕ˆ˓ˋ˔ː ˏ˓ˍ˕ˋːˆ ˍˏ˖ːˋˍ˙ˋ ˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅ǡ ˋ
ˏ˓ˍ˓ˋ˔˕ˋ˕ˋǡ˔˅ˎˏː˕ˏ˓ˍ˕ˋːˆˍˏ˖ːˋˍ˙ˋǣ
ͳǤ ʟˍˎˏˋ˓˰˖ˏˇˋˋˏΫʠ˒˙ˋˎˋˊ˅ːˋ˔ˏ˅ˋǡ˔˒˙ˋˎˋˊ˅ːˋ˚˔˒ˋ˔ˋǡ
˒˓˔˒ˍ˕ ˒ ˒˓ˋˊ˅ˇˋˏǡ ˍ˕ˎˊˋ ˔˒˙ˋˎˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˆː˙ˋǡ
˒˛˕ˋ˒˓˔˒ˍ˕ʠˏˇ˓˅ǡ˅ˇˋ˚ˋǡˏ˒ǡˋː˗˓ˏ˕˓ˋˋ˙ː˅ːˋ˙ˋǡ˄ː˓ˋː
ˋː˕˓ː˕˖Ǥ
ʹǤ ʚˋ˚ː ˒˓ˇ Ϋ ʙː˕ˍ˕ˋ ˔ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ ˆː˙ˋˏǡ ˖ˇ˓˖ˉ˰ˋˏ ȋˎ˅˙ˋǡ
˒ˎːˋː˓ˋǡ˓ˋ˄ˎ˅˙ˋȌǤ
͵Ǥ ʞ˓ˏ˕ˋ˅ː ˒˓ˇ Ϋ ʞ˒˖˔˕ˋ ˒ ˓ˊːˋˏ ˔ː˅ˏǣ ˔ˊː˔ˍˋǡ ˇ˖ˉˋ ˄˓˅ˍǡ
˅ˋ˛˖˔ˎ˖ˆˊˏ˰˖˙ː˖ǡːˆ˓ˇː˒˖˕˅˰Ǥ
ͶǤ ˇː˔ˋ˔˅ː˛˱˖Ϋˏ˕˔ˍ˒˓ˋ˚ǡ˔˒˛˕˰ˊː˅ˋː˓ǡʑǡ˓ˇˋǡː˅ˋː
ˋˏˆˊˋːˋǡ˔˒˛˕˰ǡ˒˓ˏ˕ˋ˅ː˕˖˓ˊː˅ˋː˓ǡˋː˕˓ː˕˔˕ˇ˔˕ˋː˙ˋǡ
˄ˎˆ˅ˋǡ˔˙ˋˎːˏ˓ˉːˋː˕˓ː˕˖ˋ˔ˎˋ˚ːǤ
ʗː˕˓ːˋˏˋˍ˔ǣ
ͳǤ ˄˖ˍ ˋ ˓ˇˋːˋ˙ Ϋ ˄˖ˍ ˓ˋː˕ˋ˔ː ː ˖ː˒˓˥˰ ˖˔ˎ˖ˆǡ ˯˖˄ˊː˔˕ǡ
ˎˋ˚ː˖˒˓ˇ˖Ǣ˓ˇˋːˋ˙ˋ˒ˎ˱ːˋˍ˖˓˔˅ˋˊ˔˒˙ˋˎˋˊ˅ː˅ˇˋ˚Ǥ
ʹǤ ʠˋ˔˕ˏːˆ˓ˇΫʠ˕ˋˏ˖ˎ˕ˋ˅ːː˅˚ːˋˎˋ˓˄ːːˆ˓ˇˊː˄˯˓ˇːˋˍǡ
˒˘˅ˎǡ ːˆ˓ˇ ˊ ˏˎˇ ˍˎˆ ʠˏˇ˓˅ǡ ːˎ˒˛ ˖˓˥ː ˇ˅˓ˋ˛˕ǡ
ˆˇˋ˛˰ːˆ˓ˇˋ˔ˎˋ˚ːǤ

˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˒˓ˋˊ˅ˇˋ ˍˋ ˔˖ ˇ˕˯ː ˓ˊ˓˥ːˋ ˖ ˒˓˕˘ˇːˋˏ ˒ˆˎ˅˯ˋˏ
˕˓˄ ˇ ˋˏ˖ ˇ˓˥ː ˒˓ˏ˕ˋ˅ː ˍˏ˒˰ ˔˘ˇː ˰ˋ˘˅ˋˏ ˍ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋˍˏ ˋ
ˇ˓˥ːˋˏ˙ˋ˯ːˋˏˆ˓˖˒ˏǤʢ˕ˏˍː˕ˍ˕˔˕˖ˏ˓ˍ˕ˋː˛ˍˋǡˋˊˏ˥˖˔˕ˎˋ˘ˎˏː˕
ˍˏ˒˰ǡ˒˔˄ː˕˓˄ˇ˄˓˕ˋ˒ˉ˰˖ːǣ
¾ʖ˒˓ˋˊ˅ˇˇˏ˓ˋˍ˓˕ˍˋ˘ˇˏ˓˕˓˄ˋː˕ˊˋ˅ːˍ˓ˋ˔˕ˋ˕ˋˇː˔˔
˅ː˛˱˖ˍ˓ˊˍː˅ː˙ˋːˎːˏˇˋˋˋː˕˓ː˕ǡ˒˔˄ː˔˙ˋˎːˏ˓ˉǤ
¾ʖ˒˓ˋˊ˅ˇː˖˕ˋ˚ˍˆ˕˖˓ˋˊˏ
9ʟˍˎˏˋ˓˰ ˖ ˏˇˋˋˏ Ϋ ʠ˒˙ˋˎˋˊ˅ːˋ ˚˔˒ˋ˔ˋ ˋ ˏˆˊˋːˋǡ
˓ˇˋǡ˒˓˔˒ˍ˕ː˖˕ˋˍ˒˒˓ˋˊ˅ˇˋˏǡ˒˛˕ˋ˒˓˔˒ˍ˕ʠˏˇ˓˅ǡ
˅ˇˋ˚ˋǡ ˏ˒ǡ ˋː˗˓ˏ˕˓ˋ ˋ ˙ː˅ːˋ˙ˋǡ ˄ː˓ˋ ː ˋː˕˓ː˕˖ǡ
˔˒˙ˋˎˋˊ˅ːˋ˔ˏ˅ˋǤ
9ˇː˔ˋ ˔ ˅ː˛˱˖ Ϋ ʠ˒˛˕˰ ˊ ː˅ˋː˓ǡ ʑǡ ˓ˇˋǡ ː˅ˋː ˋ
ˏˆˊˋːˋǡ ˒˓ˋ˚ǡ ˔˒˛˕˰ǡ ˅˔˕ˋǡ ˒˓ˏ˕ˋ˅ː ˕˖˓ ˊ ː˅ˋː˓ǡ
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ˋː˕˓ː˕˔˕ˇ˔˕ˋː˙ˋǡ˄ˎˆ˅ˋǡ˔˙ˋˎːˏ˓ˉːˋː˕˓ː˕˖Ǥ
¾ʖ˒˓ˋˊ˅ˇ˕˖˓ˋˊˏ˔˒˙ˋˎːˋ˘ˋː˕˓˔Ϋ˒˓ˋˏ˓ː˒˓ˏ˕ˋ˅ː˔˓ˇ˔˕˅
˔˖ˍ˓˕ˋ˅ːˋˇː˔ˋ˔˅ː˛˱˖ǡˎˋ˚ː˒˓ˇˋ˅˄˔˕˅ˋǤ

ʐʚʗʥʗʞʟʥʗ ʗʟʗ ʚʗ

ʞ˓ˏ˕ˋ˅ːˋ ˏ˕˓ˋˎˋ ˔˖ ˍˏ˖ːˋˍ˙ˋ˔ˍ ˔˓ˇ˔˕˅ ˔ ˒˕ː˙ˋˎːˋˏ
ˍ˓ˋ˔ːˋ˙ˋˏǡ ˒˔ˎ˅ːˋˏ ˒˓˕ː˓ˋˏ ˋ ˎˍˎːˏ ˊˇːˋ˙ˏǤ ʗˊ˄˓ ˍ˓ˋ˛˱˰
˒ˇˋːˋ˘˒˓ˏ˕ˋ˅ːˋ˘˔˓ˇ˔˕˅ˊ˅ˋ˔ˋˇ˙ˋ˯ːˆ˓˖˒ˍ˖˒˖˱ːǡˏ˕˓ˋˎːˋ˘
˔˓ˇ˔˕˅ˍ˔˖ː˓˔˒ˎˆ˰˖ˋ˒˓ˋˊ˅ˇˍˋ˔˒˓ˏ˅ˋ˛Ǥ
˒˛˕ˋ˒˓ˏ˕ˋ˅ːˋˏ˕˓ˋˎˋːˋ˔˕ˋ˚˖ːˋˇːˆ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˔˖˄ˍ˕˒˔˄ːǡ
˅˱˒˓˖ˉ˖˔˅˓ˎ˅ː˕ːˋː˗˓ˏ˙ˋˋˍː˕ˍ˕ˊ˒˔˄ː˒˓ˆ˓ˏǡ˖ˊˏˋːˋˏˎː
˖˚˛˱˓ˍˎˏːˆ˒˓˔˕˓Ǥʞ˓ˋˏ˓ːˋˋː˕˓˔˔˅ˋ˘˖˚˔ːˋˍ˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˒˓ˏ˕˖
˓ˆˋ˖ˊˏːˇ˒˖˰˅˰˒˓ˏ˕ˋ˅ːˋ˘˔˓ˇ˔˕˅ǡˊˇːˋ˚ˍˋː˔˕˖˒ː˕˓ˉˋ˛˕˖
ˋ ˒˓˅ˋˎː ˍ˓ˋ˛˱˰ ˔˕ːˇ˓ˇ ˄˓ːˇǤ ʞˇˋː˚ː ˘˕ˎ ˋˎˋ ˓˔˕˓ː ˒˔˕ˋˉ˖
ˇˎˍ ˏ˰˖ ˅ˋˇ˯ˋ˅˔˕ ː ˕˓ˉˋ˕˖ǡ ˕˓˛ ˇˎˍ ˅ˋ˛ ˏ˕˓ˋˎːˋ˘ ˔˓ˇ˔˕˅ ˋ
˒˕˓˱˖˖ ˒˕ː˙ˋˎː ˕˖˓ˋ˔˕ ː˒˓ˍˋˇːˋˏ ˒ː˅˯˰ˏ ˋ˔˕ˋ˘ ˒˛˕ˋ˘ ˒ˇ˕ˍǤ
ʥˎˋ˔˘ˇːˋˏ ˒˅ˊˋ˅˰ˏ ˒˓ˏ˕ˋ˅ːˋ˘ ˔˓ˇ˔˕˅ ˎˍˎː ˊˇːˋ˙ ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˒˓ˋ˅˓ˇ˔ː˙ˋːˎːˏ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˓ˆːˋˊ˙ˋˏˋˊˋː˕˓˔˅ːˋˏ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ
ˆː˙ˋˏ˒˔˕ˋˉ˖˔ˇˎˍ˄˯ˋˋˏ˕˓ˋˎːˋˋːˏ˕˓ˋˎːˋ˒˛˕ˋ˙ˋ˯˅ˋǤ
ˍ˔˒˔˕ˋˉ˖ˋˊ˙˓˕ːˋ˒˓ˏ˕ˋ˅ːˋ˙ˋ˯˅ˋǡˋ˕ǣ˄˯˒˓˒ˊː˕˯ˋ˅˔˕˄˓ːˇǡ
˒˅˱˰ˋː˕˓˔˅˰ˋ˔ˍˊːˍ˓ˊ˄˓˒˔˕ːˋː˕˓ː˕˔˕˖ˋ˖ˋː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˋˏ
˙ː˕˓ˋˏǡ˒˅˱ː˒˓˒ˊː˕˯ˋ˅˔˕˖ˏˇˋˋˏǡ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏˆː˙ˋˏˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋˏ
ȋ˓ˊ˖ˎ˕˕ˋ˔˖˔ːˋˋǡ˖ˍˎˋˍ˔˒˓˕ˋ˄˓˒ˊˋ˕ˋ˅ːˋ˘˒˅˯ˋ˅˰˖ˏˇˋˋˏǡ˄˓
˖˒ˋ˕ˇˆː˙ˋȌǤ
ʜ˒ˏːǣ˄ˎ˒˓ˏ˕ˋ˅ːˆˏ˕˓ˋˎǡʞ˓ˋˎˆͳǤ
ʗː˕˓ː˕ ˒˓˕ˎ  ˖ ˔ː˅ˋ ˒˓˔˒ˍ˕ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˇ˔˕ˋː˙ˋ ˖ ˎˍ˕˓ː˔ˍ
˗˓ˏˋǡ ˎˋ  ˅˓ˏːˏ ˒˔˕ ːˋ˔˒ˎ˕ˋ˅ˋ ˏ˓ˍ˕ˋː˛ˍ ˋ ˒˓ˇː ˔˓ˇ˔˕˅ǡ
˒˔˅˱ːˋ˔ˍ˯˖˚ˋ˅˓ˊ˅˖˕˖˓ˋˊˏǤʓˋˊːˋː˕˓ː˕˒˓˕ˎ˕˓˄ˇ˔ˎˇˋ˔˕ːˇ˓ˇ
˄˓ːˇ ˇ˔˕ˋː˙ˋǡ ˄ˊ ˒˓˕˓ː ˖˒˕˓˄ ˇˇ˕ːˋ˘ ˗ˍ˕ǡ ːˋˏ˙ˋ ˋ ˊ˅˖ˍ
ˍˋ ː˒˕˓˄ː ˇ˅ˎ˚ ˒ˉ˰˖ ˋ ˖˔˒˓˅˖ ˒˓˕ˍ ˋː˗˓ˏ˙ˋǤ ʓˎˍ ˅ˉːˋ 
˖˔˒˔˕˅ˋ˕ˋˇ˄˓˖˔˕˓˖ˍ˕˖˓˖˔˕Ǥ
ʣ˕ˆ˓˗ˋ ˍ ˔˓ˇ˔˕˅ ˋˊ˓ˉ˅˰  ˅ˉː ˍˎˋˍ ˋ ˍˇ ˛˕ˏ˒ːˋ˘
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˒˓ˏ˕ˋ˅ːˋ˘ ˏ˕˓ˋˎǤ ʞˇ˙ˋ ˏ˓˖ ˄ˋ˕ˋ ˉ˖˓ːˋ ˋ ˓ˎ˅ː˕ːˋǡ
ˎˋːˍ˅ˋˎˍ˒˓ˆˎˇːˋǤʜː˔ˎ˅ː˔˕˓ːˋ˄˅ˊː˕˓˄˖ˍ˯˖˚ˋ˕ˋˇ˔˅˔˕ˋˏǡ
ː˅˔˕ˋ ː ˔˕˖ ˋ ˎˋːˍ˅ ˊ ˔˙ˋˎː ˏ˓ˉ ˋ ˄ˎˆ˅ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˇ˔˕ˋː˙ˋǤ
˄˅ˊːˋ˒˔˕˰˅˓ˊˋ˒˓˕ˎːˆˎ˔ˍˏˊˋˍ˖Ǥ
ʠˇ˓ˉ ˕˓˄ ˇ ˄˖˘˅˕ˋ ˔˅ ˓ˎ˅ː˕ː ˋː˗˓ˏ˙ˋ  ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˓ˆˋˋ
ȋˆˇ˔ːˎˊ˒˖˕ːˋ˒˓˅˙ˋǡˍˎˋˏ˕˔ˍˋ˒ˇ˙ˋˋ˔ˎǤȌǡ˔ˏ˛˕ˋ˖ˆ˔˕ˋ˕˯˔ˍ˖˔ˎ˖ˆǡ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ˕ˋ˅ˋȋː˕˓˒ˆːˋˋ˒˓ˋ˓ˇːˋȌǡ˔˒˓˕˔ˍˋ˕˓ːˋǡ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˓ːˉˏːˋ
ˋˋˊˎ˕ˋǡ˙ː˅ːˋ˙ˋˋ˓ˇː˅˓ˏ˄ˍ˕ǡ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˒ǡ˒ː˖ˇˊˆː˙ˋǡ˒˓˔
˒ˍ˕ǡˇˊː˅ˋː˓ǡˍː˕ˍ˕ˋˍ˓ˋ˔ːˋˎˋːˍ˅ˋǤʓˇ˕ːˋ˔ˇ˓ˉˋ˔˖˗˕ˆˎ˓ˋǡ
˄˔˒ˎ˕ː˒ˊˇˋːˋ˓ˊˆˎˇːˋ˙ǡːˎː˄˓˛˖˓ǡːˆ˓ˇːˋˆ˓ǡːˎː˓ˊ˓˅˙ˋˋ
˒˓ˇǡːˍ˕ǡ˔˕˕ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒ˇ˙ˋ˒˓ˏ˕ǡ˔˕˓ˋ˓˙˒˕ˋǡ˔˖˅ːˋ˓ˋˋ˰ˋ˘˅˒˓ˇǡ
˄ˋ˚ˋˋ˕ːˏ˕ˋ˅ˋǡˋ˔˕˓ˋˋˊː˚ːˋˇ˕˖ˏˋǡˍ˰ˋˆ˖˕ˋ˔ˍǡ˗˓˖ˏˋˋ˄ˎˆ˅ˋǤ
˓ˍ˕ˋːˆˋˇː˔ˋ˔˅ː˛˱˖˕˖˓ˋ˔ˋ˕ˋ˚ˍ˓ˆˋ˔˖˓ˊ˅ˏˋː˕˓ː˕ˇ˄ˋˎˋ
ˍːˏ˔ˍˋːˋ˔˒ˎ˕ˋ˅ˋ˔ː˅ː˔˓ˇ˔˕˅Ǥʗː˕˓ː˕˒˓˕ˎ˕˓˄ˇ˔ˇ˓ˉˋ˒ˍ˕ˊ
ː˅ˋː˓ˍˋ˄˖˘˅˕ǣ˔˒˛˕˰ǡ˒ˊˋ˅ːˋ˙ˊˇ˓˖ˉ˰ː˔ˏ˖ˋˎˋ˒˓ˊː˕˙ˋˋǡ
ː˅ ˇˆ˥ǡ ˕ˍˏˋ˚˰ǡ ˏːˋ˗˔˕˙ˋǡ ː˅ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˔ˇ˓ˉ ˋ ˒˓ˆ˓ˏǡ
˓˒˓˕ˉ ˋ ˊːˋˏ˯ˋ˅˔˕ˋǡ ˔˕˅ ˗˕ˆ˓˗ˋ ˊ ˛˕ˏ˒˖ ːˎ˒˛ ˄˅˯ː
˓˒˓˕ˉ˔˔ˎˋˍˏ˓ˋˆˋːˎˍˋ˔˕˕ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒ˇ˕ˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˒˓ˏ˕Ǥ
ʞ˓ˇː˔˕ ˋː˕˓ː˕  ˏˆ˖˱ː˔˕ ˄˓ˊˆǡ ˇː˔˕˅ːˆ ˋ ˄˔˒ˎ˕ːˆ ˉ˖˓ˋ˓˰
79
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

˒ˇ˕ˍǡ˄˅˯ˋ˅˰ˋ˓ˍˎˏˋ˓˰ː˅ˋ˘˔ˇ˓ˉˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˓ˆ˓ˏǡˋ˄˯
˄˓˱˰ ˇ˄˓ː ˙ˋ˯ː ˆ˓˖˒ˋǤ ʙ˓ˋ˔ː  ˒ː˖ˇˋ˕ˋ ˏˆ˖˱ː˔˕ ˒˓ˋ˅˯ˋ˅˰ ː
ˎˋ˔˕˖ ˊ ˇ˄ˋ˰ ːː˅ˋˋ˘ ˅˔˕ˋ ˚ˋˏ ˔ ˓ˇ˅ː ˍˏ˖ːˋ˙ˋ˓ ˔ ˙ˋ˯ːˏ ˆ˓˖˒ˏǡ
ː˅ˋː˓ˋˏˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏˆː˙ˋˏǤ
ʞˊˋ˙ˋːˋ˓˰ ˔˕ ˋ ˰ˆ˅ ˅ˋˇ˯ˋ˅˔˕ ː ˔˅˕˔ˍ ˅˄ ˏ˓ˉˋ ˔˖ ˇ ˋˊ˖ˊ˕ː
˅ˉː˔˕ˋǤ˔ː˅ːˇ˄˓ˇ˄˓˕ˋˍ˯˖˚ː˓˚ˋˍ˔˅˕˔ˍˋ˒˓˕˓ˉˋ˅˚ˋˍ˓ˋ˔˕
ˊ˒ˊˋ˙ˋːˋ˓˰˔˕˒˓ˏ˖˒ˋ˕ˋˏǡˊ˕ˋˏ˓ˇ˅ːˉ˖˓ˋ˓˰˒ˇ˕ˍǡˏ˥˖˔˄ː
˒˅ˊˋ˅˰ ˎˋːˍˏ ˔ ˓ˎ˅ː˕ːˋˏ ˇ˔˕ˋː˙ˋˏǡ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ ˆː˙ˋˏ ˋ
ˋː˔˕ˋ˕˖˙ˋˏǤ
ʞ˓ˊː˕˙ˋ ˋ ˒˓ˏ˕ˋ˅ːˋ ˏ˕˓ˋˎˋ ː ˍˏ˒ˍ˕ ˇˋ˔ˍ˅ˋˏ Ϋ ːˋˏˋ˓ː
˒˓ˊː˕˙ˋˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˗ˋˎˏ˅ːˍˏ˒ˍ˕ˇˋ˔ˍ˅ˋˏ˕˓˄˓ˇˋ˕ˋ˒˓˗˔ˋːˎː
˓ ˔˖ ˕ ˊ˒˓˅ ˏːˆ˓˗ˋ ˖ ˎˍ˕˓ː˔ˍ ˗˓ˏˋǤ ʙː˙˒˕ǡ ˕ˍ˔˕ǡ ˒˓˅ˇǡ ˆˎ˔ǡ
˗˕ˆ˓˗ˋǡ ˍˏ˓ ˋ ːˋˏ˙ˋ ˏ˓˖ ˄ˋ˕ˋ ˒˓˗˔ˋːˎːˋ ˋ ˅ˋ˔ˍ ˍ˅ˎˋ˕˕ːˋǤ
ʓˋ˔ˍ˅ˋ ˔ ˒ˍ˖˖ ˖ ˇˆ˅˓˖˱ ˍ˖˕˖ǡ ˋˏ˖ ˖˓˥ː ːˎ˒ːˋ˙ ˋ ˔ˋˏ ːˊˋ˅ ˋ
˄˅ˊːˋ˘ˎˆ˕ˋ˒ˋ˕ˍ˔˕ǡːː˔ˎ˅ː˔˕˓ːˋ˄˅ˊː˛˕ˏ˒˕ˋˇ˓˔˖˅˄˒˓˕ˎǤ
ʠ˖˅ːˋ˓ˋ ˔˖ ˋˊ˖ˊ˕ː ˇ˒˖ː˔ˍˋ ˒˓ˏ˕ˋ˅ːˋ ˏ˕˓ˋˎ ˋ ˒ˇ˓˛ˍ ˓ˊ˅˖ ˄˓ːˇ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˒ˇ˓˖˚Ǥ ʧ˯ǡ ˏˋ˙ǡ ˒ˇˎˆ ˊ ˏˋ˛ǡ ˄˳˅ˋǡ ˍ˚ˍ˕ˋ ˋ ˛˛ˋ˓ˋ˱ˋǡ
ˎ˅ˍǡ ˓ˊˆˎˇːˋ˙ ˋ ˒˔˕˓ˋǡ ˒˓ˋ˅˔˙ˋ ˋ ˕˓ˍ ˊ ˗ˎ˛ ˋ ˏ˄ˋˎː ˕ˎ˗ː ˔˖
˖˄ˋ˚ːˋ ˔˖˅ːˋ˓ˋ ˍˋ ˕˓˄ ˇ ˔ ˋˊˇ˅˖ ˅˓ˎ ˏ˛˕˅ˋ˕ˋˏ ˇˋˊːˏǡ ˄ˏ ˋ
˒˓˒˓˖ˍˏ˄˓ːˇǤʢːˋˍ˕ːˋ˔˖˅ːˋ˓ˋˍ˓ˋ˔˕˔˕ˋˎˋˊ˅ːˏ˕ˋ˅ˍˋ˔ˇː˔ː
˕ːǡˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˋ˔˕˓ˋ˔ˍː˔ˎ˥˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˒ˇ˓˖˚Ǥʙ˅ˎˋ˕˕ːˋ˔˖˅ːˋ˓ˋ˒˒˖˕
˖ˏ˕ːˋ˚ˍ ˍ˓ˏˋˍǡ ˔ˎˋˍːˋ˘ ˕˓ˇˋ˙ˋːˎːˋ˘ ˒˓ˇˏ˕ ˇ ˇ˓˅˕ǡ ˎˋ˙ˋˇ˓˔ˍˋ˘
˔˓˙ˋ˕ˍːˋ˘˒˓ˇˏ˕ǡ˅˓ˎ˄˓ˊ˒˔˕ː˖ˇ˔˖˅ːˋ˓˔ˍˆ˒˓ˆ˓ˏ˔˅ˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘
ˇ˔˕ˋː˙ˋǤ
ʢ ˒˓ˍ˔ˋǡ ˔˖˅ːˋ˓ ˕˓˄ ˇ ˔ˇ˓ˉˋ ˎˏː˕ ˄˓ːˇ ː˒˓Ǥ ˖ ˔ː˅ːˋˏ ˄ˏ ˋˎˋ
˕˓ˇˋ˙ˋːˎːˋˏ ˏ˕˓ˋˎˋˏˋˎˋ ˆ˓˗ˋˍ ˋ ˙˓˕ˉ ˖˕˘˕ːˆ ˄ˋ˯ǡ ˒˓ˇˎ ˋˎˋ
˄ˍ˕Ǥ ˆ˖ ˔ ˍ˓ˋ˔˕ˋ˕ˋ ˋ˔˒ˋ˔ː ˒˔ˎ˅ˋ˙ǡ ː˓ˇː ˖ˏ˕˅˓ˋː ˋˎˋ ˒˔ˏǤ
ʠ˖˅ːˋ˓˔˖ˋ˅ˇˋ˚ˋǡˏ˒ˋ˓˒˓ˋː˕ˋ˔˕˓ˋ˘ˏ˒ˋˍ˓˕ǡˍ˖˅˓ˋǡˏ˖˔˕˓ǡˍ˰ˋˆ˔
ˋ˔˕˓ˋ˔ˍˏǡ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˏ ˋ ˕ː ˕ˏ˕ˋˍˏ ˋˎˋ ˄ˎ˕˓ˋ˔˕ˋˍ ˍ ˒ˏˋ˰ ˒ˇ˓˖˚
ʓ˖ː˅ ˋ ʠˏˇ˓˅ǡ ˏːˆ˓˗ˋǡ ˎˍ˕˓ː˔ˍ ˋˊˇ˰ ː˒˓Ǥ ˓ˍː˔˕˖˓ˍ˙ˋ ˉˋ˅˕ ˖
˔˓ˇ˰˅ˍ˅ː˕˅˓˥˅ˋˋˎˋˏːˆ˓˗ˋ˕˅˓˥˅ǡʓ˖ː˅Ǥ
ʟˊ˅ ˖ːˋˍ˕ːˆ ˔˖˅ːˋ˓˔ˍˆ ˒˓ˆ˓ˏ ˊ˘˕˅ ˋ˔˕˓ˉˋ˅˚ˍˋ ˓ˇǡ ˒˓ˋˍ˖˒˯˰
˒ˇ˕ˍ ˔ ˕˓ː ˋ ˒˓˅˯˰ ˄ˊ ˒ˇ˕ˍ ˕ːǡ ˋ˔˕˓ˋ˔ˍˆ ˋ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˆ ː˔ˎ˥Ǥ
ʠˎˇ˱ˋ ˍ˓ˍ  ˍ˅ˎˋ˕˕ː ˇˋˊː ˋ ˔˅˓ˏː ˒˓ˋˏː ˏ˕ˋ˅ǡ ˒˓ˇˏ˕ǡ ˄˖ˍ ˋ
˓ˆːˋˊ˙ˋ ˒˓ˋˊ˅ˇ˰Ǥ ʠ˖˅ːˋ˓˔ˍˋ ˒˓ˆ˓ˏ ˕˓˄ ˇ ˒˓˕ˋ ˓ˋˆˋːˎː ˒ˍ˅˰ǡ
ˍ˖˕ˋǡ˒˒ˋ˓ˊ˖˅ˋ˰ǡˍ˔ˋˇˍˎ˓˙ˋ˔˄˅ˊːˏ˖˒˕˓˄ˏˊ˛˕ˋ˕ːˆˊːˍ
˕˖˓ˋˊˏʠˏˇ˓˅ˋˇ˓˔ˏ˅˄˔˕Ǥ

ʙʜʚʗʙʢʜʗʙʥʗ 

ʗː˕ˆ˓ˋ˔ːˋ˔ˋ˔˕ˏˏ˓ˍ˕ˋːˆˍˏ˖ːˋˍ˙ˋˋˎˋ˒˓ˏ˕ˋ˅ːˋˏˋˍ˔˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅
ˍˏ˄ˋː˅˰ ˄˓ːˋ˘ ˍːˎ ˍˏ˖ːˋˍ˙ˋ ˍˋ ˔˕ˋ ː ˓˔˒ˎˆ˰˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
ˇ˔˕ˋː˙ˋˋ ˖ ˙ˋ˯˖ ˒˓ː˛˰ ˔ː ˋ ˍːˍ˖˓ː˕ː ˒˓˖ˍ ˇ˄˓ː ˙ˋ˯ː ˆ˖˒ˋ 
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒ː˖ˇˋˇ˔˕ˋː˙ˋǤ
ʗˊ˄˓ˍˏ˖ːˋˍ˙ˋːˋ˘ˍːˎˊ˅ˋ˔ˋˇ˙ˋ˯˅ˍːˍ˓˕ːˏ˓ˍ˕ˋː˛ˍˍˏ˒˰ǡ
˙ˋ˯ːˆ˓˖˒ˍ˔˄˓˱ˋː˅˚ːˋ˘˔˓ˇ˔˕˅ˍ˔˖ː˓˔˒ˎˆ˰˖Ǥ
ˆ˖˔ˍ˓ˋ˔˕ˋ˕ˋǣ
1. ˆˎ˛˅˰ǡˇː˔ː˓ˍˎˏ
2. ʓˋ˓ˍ˕ːˏ˓ˍ˕ˋːˆ
3. ˇː˔ˋ˔˅ː˛˱˖
4. ʓˋ˓ˍ˕ː˒˓ˇ
ˆˎ˛˅˰˄ˋˎˍˋ˒ˎ˱ːˋ˄ˎˋˍˏ˔˅ːˍˏ˖ːˋˍ˙ˋˊ˛ˋ˓ˍ˖˒˖˄ˎˋˍ˖ǡ
ˍ˓ˋ˔˕˔˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋˏˇˋˋˍ˛˕˔˖˓ˇˋǡ˕˅ǡˇː˅ːː˅ˋːǡˏˆˊˋːˋǡ˅˄˒˓˕ˎˋǡ
˄ˋˎ˄˓ˇˋǤ ʥˋ˯ ˆˎ˛˅˰  ˇ ˔ˍ˓ː ˒ˉ˰˖ ˙ˋ˯ː ˆ˓˖˒ ː ˇ˓˥ː ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ
˒˓ˋˊ˅ˇʠˏˇ˓˅˖ˇ˓˥ːˏ˅˓ˏː˔ˍˏ˒˓ˋˇ˖Ǥ
80
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ˆˎ˔ˋˋˎˋ˓ˍˎˏ˔˖ː˔ˍ˖˒˯ˋ˄ˎˋˍˍˏ˖ːˋ˙ˋ˓˰˔˕˓ˉˋ˛˕ˏǡˋˏ˖ːˏ˰˖
ˍ˓ˇˋ˄ˋˎː˔˕ ˎˋ ˋ ː˅˱˖ ˍː˕˓ˎ˖ ˍˍǡ ˍˇ ˋ ː ˍˋ ː˚ˋː ˔ ˒˓˖ˍ ˒˓ː˔ˋǤ
ˆˎ˔ˋ ː ˄ˋˎ˄˓ˇˋˏǡ ˖ ˇː˅ːˋˏ ː˅ˋːˏǡ ː ˓ˇˋ˖ ˋ ˕ˎ˅ˋˊˋˋ ˔˖ ːˏ˰ːˋ
ː˛ˋ˓ ˒˖˄ˎˋ˙ˋǤ ʞˇˋː˚ːˋ ˒ˋˊ˅ˇˋ ˔ ˏˆ˖ ˓ˍˎˏˋ˓˕ˋ ˔˒˙ˋ˗ˋ˚ː ˙ˋ˯ː
ˆ˓˖˒ˋˆˎ˔ˋˏ˖˔˙ˋˎˋˊ˅ːˋˏ˚˔˒ˋ˔ˋˏȋ˓ˋ˄ˎ˅˚ˍ˓˅ˋǡˉː˔ˍˋˏˆˊˋːˋǡ
˚˔˒ˋ˔ˋ ːˏ˰ːˋ ˚˖˅˰˖ ˊˇ˓˅˯ǡ ˔˕˓˖˚ːˋ ˚˔˒ˋ˔ˋ ː˒˓Ǥ  ˍˎˆˋˋȌǤ ʗː˕˓ː˕
ˆˎ˔ˋ ˏˆ˖ ˄ˋ˕ˋ ˖˔ˏ˓ːˋ ː ˛ˋ˓˖ ˒˖˄ˎˋˍ˖ǡ ˎˋ ˏˆ˖ ˄ˋ˕ˋ ˖˔ˏ˓ːˋ ː ˇ˄˓ː
˙ˋ˯ː ˆ˓˖˒ ˍ ˔ ˊˍ˖˒˯˖˖ ˆˎ˔ˋ ː ˒˓˕˓ˉˋ˅˚ˋˏǡ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ˔˕˅ˋˏ ˋˎˋ
˔˒˙ˋˎˋˊ˅ːˋˏ ˔˕˅ˋˏ ˊ ˒ˇˋː ˒˓ˋˊ˅ˇ ː˒˓Ǥ ˊ ˄ˋ˙ˋˍˎˋ˔˕ǡ ˓ˋ˄ˎ˅˙ǡ
˔˔ˍˋ˕˖˓ˋˊˏǡ˒ˎːˋː˓Ǥˆˎ˛˅˰ǡˇː˔ː˓ˍˎˏǡ˔ˏˉˍ˓ˋ˔˕ˋ˕ˋ˖ˍˎˋˍ
˔˄ˊ˄ˇˇˍ˅˕ːˋ˔˒ːˊ˓ˋˍˋ˅ˍ˅˖ˍˏ˒˰˖ˏˆ˖ˇˋ˔˒˓˕Ǥ
ʗː˕ːˊˋ˕˕ˍˏ˒˰˔˒˚˅˔˒˓ˋ˄ˎˋˉ˅˰ˏ˔ˊːǤʓˏ˱ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˔ˋ
ˇ˯ˇˎ˖˚˖˖˖˒˔ˎˇ˰ˏˏˏː˕˖ˊˆˇˋ˛˰ˋˇˏ˓ˋˎˋ˒˓ˇ˖ˉːˋ˅ˋˍːˇǤʢˍˎˋˍ
˔˒ˎ˔ˋ˓˒˓ˋˊ˅ˇˊ˔ˊː˖˒˓ˎ˱Ϋˎ˕ǡː˅˒˚ˋ˰˔˔ˏˏ˕˖˓ˋˊˏ˖ʐˆ˓ˇ˖ǡ
ˋː˕ˊˋ˕˕˔˒˚˅ˍˍ˔˔ˊː˒˓ˋ˄ˎˋˉ˅Ǥ
ʓˋ˓ˍ˕ː ˏ˓ˍ˕ˋːˆ  ˍˏ˖ːˋˍ˙ˋ ˔ ˋːˇˋ˅ˋˇ˖ˎːˋˏ ˕˖˓ˋ˔˕ˋˏǡ ˍˍ ˄ˋ ˔
˒˔˕ˋˆ˕˓ː˖˕ːˋˇˆ˅˓ˋ˓ˊ˅ˋˎˇ˖ˆ˕˓ː˔˓ˇ˰Ǥ˔˕˅˓˖˔˒˓ˍ˕ˎ˗ːǡ
ˏˎǡˇˋ˓ˍ˕ːˏ˒˛˕ˏǡ˗ˍ˔ˏǤʓˋ˓ˍ˕ːˍː˕ˍ˕˒˓˖ˉˏˆ˖˱ː˔˕˔˕˅˓˰ˇ˄˓ˆ
˒˔ˎ˅ːˆˇː˔ˋˏ˥˖˔˄ːˆ˒˅˓˰ˍ˔ː˅ˊˇ˖ˆ˓˚ː˖˔˓ˇ˰˖˖˄˔˕˓ːˏ
ˋː˕˓˔˖Ǥ ˅ˍ˅ ː˚ˋː ˒˓ˏ˙ˋ ˇ  ˒˖ˎ ȋȌ ˔˕˓˕ˆˋ  ˍˏ ˔ ˇˋ˓ˍ˕ː
˒˓ˋ˅ˎ˚ˍ˓˰ˋˍ˓ˋ˔ːˋ˙ˋǤ
ʓˋ˓ˍ˕ː ˏ˓ˍ˕ˋːˆ  ˋ ˔˓ˇ˰ ˔ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ ˆː˙ˋˏ ˋ ˓ˆːˋˊ˕˓ˋˏ
˒˖˕˅˰ˍˇ˒˖˛˔˕˓˕ˆˋˍˏ˔˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˓ˆ˓ˏˋˍ˓˰ˋˏˍ˓ˋ˔ːˋ˙ˋˏ
˒˓ˏ˅ˋ˛˖ ˋ ˒ˎ˔ˋ˓˖ ˒˓ˍ ˒˔˓ˇːˋˍǤ ʠ˕˅˓˰ ˄ˊ ˒ˇ˕ˍ ˅ˉː  ˇ
ˇˋ˓ˍ˕ːˆˏ˓ˍ˕ˋːˆǡˋ˖˰˖˖ˎˊ˔˅ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˔˓ˇːˋ˙ˋˋˍ˓˰ˋ˘ˍ˓ˋ˔ːˋ˙ˋ
ˍˋ ˔˖ ˄˓˅ˋˎˋ ˖ ʠˏˇ˓˅˖ǡ ˋˎˋ ˋˊ˓ˊˋˎˋ ˋː˕˓˔˅˰ ˊ ˒ˇˋː ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˒˓ˆ˓ˏˋˎˋ˒˛˕˖˒ː˖ˇ˖Ǥʟˇ˅ː˄˅˛˕˅˰ˋ˓ˍˎˏˋ˓˰˒˓˔˅ˆˏˎˏ
ː˗ˋˍ˔ːˋˋˏ˕ˇǡˏˆ˖˔˔ˎ˕ˋˍ˓˕ˍ˅˔˕ˋˋˎˋ˖ˍ˖˒ːˋ˒˓ˏ˕ˋ˅ːˋˏ˕˓ˋˎˋǤ
ˇː˔ˋ ˔ ˅ː˛˱˖ Ϋ ʗˊˆ˓ˇ˰ ˇ˄˓ˋ˘ ˇː˔ ˔ ˍ˓˰ˋˏ ˍ˓ˋ˔ːˋ˙ˋˏ ˋ
˒˔ˎ˅ːˋˏ˒˓˕ː˓ˋˏˍ˓ˊˇː˔˔˅ː˛˱˖ǡˇː˔ːˍˏ˖ːˋ˙ˋ˓˰ː˒ˊˋ˕ˋ˅ː
ː˚ˋː˔ˏˇˋˋˏˋ˓˛˅˰ˆˎ˔ˋːǡ˒˓ˋ˚ˋː˒ˉ˯ːˋ˘ˇˆ˥ǡ˒˓ˇ˔˕˅˯ˇ
ˇː˔˔˅ː˛˱˖ˋˎˋ˒˒˖ˎ˓ːΫʞʟǤʓ˖ˆ˓˚ːˋ˙ˋ˯˖˔˒˛ːˋ˘ˇː˔˔˅ː˛˱˖
 ˒ˊˋ˕ˋ˅ː ˇː˔ ˒˕ː˙ˋˎːˋ˘ ˕˖˓ˋ˔˕ ˒˓ˏ ʠˏˇ˓˅˖ǡ ˄˓ːˇ˖ ˋ ˒ˇˋː˚ːˋˏ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ ˒˓ˋˊ˅ˇˋˏǤ ʢ ˔˅˓ˏːˏ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ ˒˔ˎ˅˰˖ ˖ˎˆ ˇː˔ ˔
˅ː˛˱˖˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅ǣ
¾ʠ˕˅˓˰ ˒ˊˋ˕ˋ˅ː ˔ˎˋˍ  ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ ˒˓ˆ˓ˏˋˏ ˖ ˓ˎ˅ː˕ːˋˏ
ˏˇˋˋˏǤ
¾ʞ˓˱˰˅ːˆˏˋ˛˯˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˒˓ˋˊ˅ˇ˖Ǥ
¾ʞ˓˖ˉ˰ ˇ˕˯ːˋ˘ ˋː˗˓ˏ˙ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒˓ˋ˅˓ˇˋ ˋ ˒˕ː˙ˋˎːˋˏ
˕˖˓ˋ˔˕ˋˏǤ
¾ʞˊˋ˙ˋːˋ˓˰ˋ˖˚˅˓˛˱ˋ˅˰˒˔˕˱˒ˊˋ˙ˋ˄˓ːˇǤ
¾ʢ˒˓˅˯˰ˍ˓ˋˊˏˍ˒˓˕ˋˋˏˋ˳˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˒ˇ˓˖˚ˋ˒˓ˋˊ˅ˇǤ
¾ʒ˓˥˰ ˇ˄˓ˋ˘ ˇː˔ ˔ ˙ˋ˯ːˋˏ ˆ˓˖˒ˏ ˍ˓ˊ ˔˒ːˊ˓˔ˍ ˋ ˔˒˙ˋˎː
˒˓ˆ˓ˏˋˇˆ˥Ǥ
¾ʒ˓˥˰ ˇ˄˓ˋ˘ ˒˔ˎ˅ːˋ˘ ˇː˔ ˖ː˖˕˓ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒˓ˋ˅˓ˇ ˋ ˎˍˎː
ˊˇːˋ˙Ǥ

ʞ˓ˇː˔˕ˋ ˒˓ˋˏː ʞʟ ˖ ˇː˔˖ ː ˆˎ˛˅˰ǡ ˇː˔ː ˍˎ˔ˋ˚ː˖ ˓ˍˎˏ˖ ˖
ˏˇˋˋˏǡ  ˇˎˍ ˅˱ ˍ˓ˇˋ˄ˋˎː˔˕ǡ ˓ ˓˒˓˕ˉ ːˋ˔˖ ː˓˖˚ː ˋ ˔˘˅˕˖ ˔ ˍ
˔˅ˇ˚˰  ˍ˅ˎˋ˕˕˖ Ƿ˕˓˱ ˔˕˓ːǲ ˇː˔ː ːˊ˅ˋ˔ː ˅ˋ˥˰Ǥ ˍ˥ǡ ˇː˔ˋ ˔
˅ː˛˱˖˒˓˖ˉ˖˅ˋ˛˒ˇ˕ˍˋ˄˯˄˛˰˰ˇ˄ˋˎˍ˓ˍˎˏǤ
ʞ˓ˋ˚ ˋ ˓˒˓˕ˉ ˚˔˕ ˋˏ˖ ˋ ˛ˋ˓ˋ ˖ˇˋ˕˓ˋ˖ˏ ˇ ˚ˋ˕ˎ˙ǡ ˓ ˔ ˍ
ˊːˋˏ˯ˋ˅˔˕ˋ ˒˓˒˓ˋ˚˅˖ ˋ ˒˓ː˔ ˒ ˒˓ˋː˙ˋ˒˖ Ƿˇ ˖˔˕ ˇ ˖˔˕ǲǤ ʜˊˇǡ ˙ˋ˯˅ˋ
˒˓ˋˏːˇː˔˔˅ː˛˱˖ˏˆ˖˔˒˔˕ˋ˱ˋˆ˕˅˄˔˒ˎ˕ː˖ˊˏ˰ˋ˖˕˓˛ˍ˅˓ˏːǤ
81
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ʖ˒˕˓˄ˍˏ˖ːˋˍ˙ˋː˒˘ˇː˗˓ˏˋ˓˕ˋ˄ˊ˖ˏˇˋ˔ˍː˕ˍ˕ˋˏˍ˕˓˄
ː˔ˏˉ˖˓ˋ˓˕ˋǡ˅˱ˋ˒˓˕ˋ˕ˋ˖˔ˏˋ˔ˎ˖ˍ˔˖˕˚ːˋː˕˓˔˅˰ˇ˓˥ːˋ˘ˏˇˋ
ˋˍ˅ˎˋ˕˕˔˓ˇ˰Ǥ
ʢ ˔˒˓˅˥˰˖ ˇː˔ ˔ ˅ː˛˱˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˇ˔˕ˋː˙ˋˋ ˔˕ ː ˓˔˒ˎˆ˰˖
˔ˎˇ˱ˋˎ˕ˋǣ
¾ˇː˔ˋ˔ˏˇˋˋˏ
¾˄ˋˎˊˍˏˇˋ
¾ʑ˔˕ˋ
¾ʞ˔˄ːˋˇˆ˥ˋ
¾ʠ˒ːˊ˓˔˕˅
¾ˇː˔ˋ˔ˊ˒˔ˎːˋˏǡ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˒˓ˋ˅˓ˇˏˋˎˍˎːˏˊˇːˋ˙ˏ
¾ˇː˔ˋ˖ˎˍˎːˊˇːˋ˙ˋǡ˒ˏ˱ˋˇː˕˓˔˕˅
¾ʗː˕˓ː˕ˍˏ˖ːˋˍ˙ˋǣ˄ˎˆ˅ˋǡ˓˔˔ǡ˗˓˖ˏˋǡ˒ˇˍ˔˕
¾ʞ˓˱˰ˏˇˋˋ˖˒˓˅˯˰ˍ˓ˋˊːˋˏ˔ˋ˕˖˙ˋˏ
¾ˇː˔ˋ ˔ ˏˇˋˋˏ ˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅˖ ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ ˄ˎˋˍ ˍˏ˖ːˋˍ˙ˋ ˔
˛˕ˏ˒ːˋˏˋˎˍ˕˓ː˔ˍˋˏˏˇˋˋˏ

ʙ˓ˋ˔˕˔˒˓˔˒ˍ˕ˋˍˋ˔ˇ˓ˉ˒˛˕ˋː˗˓ˏ˙ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˇ˔˕ˋː˙ˋˋǡ
˙ː˅ːˋˍǡ ˆˎ˅ː ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒˓ˋˊ˅ˇǡ ˊːˋˏ˯ˋ˅ ˒˓ˋ˚ǡ ˍː˕ˍ˕ǡ ˔˕˅
˗˕ˆ˓˗ˋ˖˓ˊˎ˖˙ˋˋˊ˛˕ˏ˒˖ˍˋːː˅ˋ˅˔˕ˋˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒˓ˆ˓ˏǤʜ
ˋː˕˓ː˕˔˕˖ˇ˔˕ˋː˙ˋ˄˅ˊː˔ˋˊˇ˅ˇːˏ˰ːː˅ˋː˓ˋˏˍˋ˔ˇ˓ˉˋ
˒˓˔ ˒ˍ˕ ˊ ˕ˍ˖˱˖ ˆˇˋː˖ ˔ ːː˅ˋˋˏ ˅˔˕ˋˏǡ ˊːˋˏ˯ˋ˅ˋˏ ˒˓ˋ˚ˏǡ ˋˎˋ ː˅ˋˏ
˒˓ˆ˓ˏˋˏˊ˕ˍ˖˱˖ˆˇˋː˖ǡˆˎ˓ˋˏ˗˕ˆ˓˗ˋˋˍː˕ˍ˕ˏˊ˒ˋ˕˰ː˅ˋː˓Ǥ
ʖ ˒˓ˇ˔˕˅ːˋˍ ˏˇˋ ˔ ˓ˇ ˋ ˒˓ˏ˕ˋ˅ː ˕˖˓ ˖ ˙ˋ˯˖ ˒˓ˏ˅ˋ˔˰ ː˅ˆ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˒˓ˋˊ˅ˇǤ˅ˍ˅˕˖˓ˏ˓˖˄ˋ˕ˋ˒˓˗˔ˋːˎː˓ˆːˋˊ˅ːǡˇ˄˓
˒˓ˋ˒˓ˏ˯ːː˔ˏ˖˔ˏˋ˔ˎ˖˒˛˕˅˰˔˕ːˋ˙ˋˍ˅ˎˋ˕˕˒˓ˆ˓ˏǡ˅˱ˋ˖˔ˏˋ˔ˎ˖
ˇ˄˓ˋ˘˒ˍ˕ˊː˅ˋː˓ȋˋː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˋ˘ˋ˒˕˓˄ːˋ˘Ȍˋ˒˓ˋ˒˓ˏ˯ːˋˏˇˆ˅˓ˋˏ
ˊ ˔˅ ˒˕ː˙ˋˎː ˒ˋ˕˰Ǥ ˔˄ ˍ  ˇˏ˱ˋː ˏ˓ ˋˏ˕ˋ ˋ˔ˍ˖˔˕˅ ˖ ˅˥˰˖
ˆ˓˖˒ː˅ˋː˓ǡ˔˱ˊ˰ˋ˘˅ˋː˕˓˔˅˰ˋː˚ˋː˅ˋ˥˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ˏ˕ˋ˅ˋ
˔ˇ˓ˉǤ
ʢː˒˓˥˰˒˓ˇίˎ˕ˋˊ˖ː˒˓˥˰˒˓ˇ˔˖ǣ
¾ʞ˓ˏ˕ˋ˅ː˒˓ˇ˕˖˓ˋ˔˕ˋˏˍ˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅˒˓ˏ˕ˋ˅ː˖˒˓ˇ˖ː˅ˋ˘
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˒˓ˆ˓ˏ ˒ ːˋˉˋˏ ˙ːˏǡ ːˆ˓ˇː ˒˖˕˅˰ǡ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ
˒ˍ˕ˋˊ˔˕ˎːˆ˔˕Ǥ
¾ʓˋ˓ˍ˕ː ˒˓ˇ ˍ ˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅ ˄ˋˎˊˍ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˆː˙ˋǡ
˖ˇ˓˖ˉ˰ˋ˔ˋːˇˋˍ˕ː˕˓ː˖Ǥ
¾ʞ˒˖˔˕ˋ˔ˏˆ˖ˇ˅˕ˋˇˋ˓ˍːˋˏˍ˓ˋ˔ːˋ˙ˋˏˊ˔˕ˎː˔˕ǡˊˍ˓ˋ˛˱˰
˅ˋ˛˒˓ˋˊ˅ˇˋˎˋˊ˒ˍ˕˓ːˉˏːǤ
¾ʠˏ˅ˋ ˔˖ ːˊ˄ˋˎˊːˋ ː˚ˋː ˇ ˔ ˖˔˒˔˕˅ ˋ ˇ˓ˉ ˍː˕ˍ˕ˋ ˔
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ ˒˓ˋ˅˓ˇˏ ˋ ˍ˓˰ˋˏ ˍ˓ˋ˔ːˋ˙ˋˏ ˇː˔ː ˕˖˓ˋ˔˕ˋˏǤ
ʢ˚˔˕˅˅˰ ː ˔ˏ˅ˋˏ  ˄˅ˊː ˍ ˏ˔˕ ˔˖˔˓˕ǡ ˇ˓˥ˋ˅˰
˔˒˔˕˅ːˆ ˏ˔˕ ˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒ː˖ˇˋǡ ˓ˊˏːˋ ˋˇ ˋ ˍː˕ˍ˕ ˋ ˍ
˒˚˕ː˔˕ːˋ˙ˊ˒˓ˇ˖ˋ˒˓ˏ˙ˋ˖˔˒˔˕˅ːˇ˔˕ˋː˙ˋǤ

ʟʠʢʟʠʗǡʜʚʗʖʗʖʑʟʧʜʗʤʙʗʑʜʠʗǡʞʟʗʜ

ʢ˔˒˛ː˓ˊ˅ˏ˓ˍ˕ˋːˆ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˇ˔˕ˋː˙ˋˊ˅ˋ˔ˋˇ˔˕ˎːˆ˒˓˱˰ˋ
ːˎˋˊ ˒ˇˋː˚ːˋ˘ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǤ ʜ ˔ː˅˖ ˒ˇ˕ˍ ˋ ˰ˋ˘˅ ːˎˋˊǡ ˒˓ˇ˯˖
˔ ˇ˯ˋ ˓ˊ˅ ˇ˔˕ˋː˙ˋ ˋ ˏ˓ˍ˕ˋːˆ ˍˏ˒˰Ǥ ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˓ˆːˋˊ˙ˋ ˆ˓ˇ
ʠˏˇ˓˅ˋʗː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˋ˙ː˕˓ǡˍˋ˓ˇˋ˖˰ːˏ˔˔˕˅˖ǡ˔ː˅ːˋ˔˖˓ˎˋˊ˕˓ˋ
˒˔ˎ˅ː˒ˎˋ˕ˋˍˏ˓ˍ˕ˋːˆǤʼˋ˘˅ˊˇ˕ˍˇ˓˅ː˒˓˅ː˒ˏˉ˖ˋˍ˖˒˯˖˔˅
˖˚˔ːˋˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˒˓ˏ˕ˋˇˍˏ˒ˎ˕ː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˓ˋˊ˅ˇǡː˒˓˗˔ˋːˎː
ː˚ˋːǡ˒˓ˇ˔˕˅˯˖˕˓ˉˋ˛˕˖Ǥ
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˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˓ˆːˋˊ˙ˋ ː ˆˇˋ˛˰ˏ ːˋ˅˖ ˓ˇˋ ʞ˓ˆ˓ˏ ˓ˇ ˋ ˗ˋːː˔ˋ˔ˍˋ
˒ˎːˍˋ˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅˔˅ˏ˓ˍ˕ˋːˆˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˇ˒˛˕ˆˊː˚ˊː˓ˇː˖ˆˇˋː˖Ǥ
˕˓ˋˎːˋ ˋ ˯˖ˇ˔ˍˋ ˓˔˖˓˔ˋ ˒˕˓˄ːˋ ˊ ˔˒˓˅˥˰ ˏ˓ˍ˕ˋːˆ ˄ˊ˄˥˖˖ ˔ ˋˊ
˔˒˔˕˅ːˋ˘ ˓˔˖˓˔ ˆ˓ˇǡ ˖ˇ˓˖ˉːˋ˘ ˔˓ˇ˔˕˅ ˔˅ˋ˘ ˖˚˔ːˋˍ ˒ˇˋːˋ˘ ˒˓ˆ˓ˏǡ
ˇː˕˓˔ˍˋ˘ ˋ ˔˒ːˊ˓˔ˍˋ˘ ˔˓ˇ˔˕˅ ˋ ˒˓ˍ˕ ː ˍ ˔ ˍːˍ˖˓ˋ˛ ˖ ˔˓ˇ˰ˋ ˔
ˆ˓ˇˏǡ ˎˍˎːˋˏǡ ˓ˆˋːˎːˋˏǡ ː˙ˋːˎːˋˏ ˋ ˏ˥˖ː˓ˇːˋˏ ˒˓˕ː˓ˋˏǤ ʢˎˉː
ˏ˕˓ˋˎːˋː˅˚ː˔˓ˇ˔˕˅ːˏˆ˖ˋˏ˕ˋˇ˓ˉˋ˅˓ˊ˖ˎ˕˕˖ˍˎˋˍ˔˖˒˓ˇ
ː˔˒˓˅ˇˋˇ˖ˍ˙ˋˋ˄˖ˍ˔˅ˋ˘˖˚˔ːˋˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˒˓ˆ˓ˏǤ
ʞˎːˋ˓˰ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋˋ˒˕˓˄ː˔˓ˇ˔˕˅ˊ˰ˋ˘˅˖˓ˎˋˊ˙ˋ˖˖ˍ˅ˋ˓˖˓ˊ˅
ˏ˓ˍ˕ˋːˆ˒ˎːˇˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǡˋ˕ː
ˆ˓ˇ˔ˍˏːˋ˅˖Ǥːˎˋˊˋ˒˓˱˰˗ˍ˕˔˅ˋ˘ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ˖˔ˎ˅ˊ˒˓ˋˎˆ˥˅˰
ˋ˗ˋˍ˔ː˅˥˰ˏ˓ˍ˕ˋːˆˍˏ˒˰Ǥ˗ˍ˕ˋˍˏ˒˰˔ǡ˔ˋˏ˒˅˱˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ
˒˓ˏ˕ˋˊ˓ˇǡ˒˓˕ːˋˊˏˇ˓˖ˆˋ˘˅ˉːˋ˘˒˓ˏ˕˓ǡ˒˓˔˅ˆˏˇˋǡˋː˕˓ː˕ǡ
˛˕ˏ˒ːˆˏ˕˓ˋˎˋ˔ˏ˅Ǥ
ʞˎː ˓ˇ ˊ ˒˓ˋˇ ˇ ˇ˅ ˆˇˋː Ϋ ʗˊ˓ˇ ˏ˓ˍ˕ˋːˆ ˒ˎː ˓ˇ ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˓ˆːˋˊ˙ˋ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˇˋ˓ˍ˕ː  ˖ ˅ˊˋ ˔ ˅˱ ˗˓ˏˋ˓ːˋˏ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ
˒˓ˋˊ˅ˇˋˏ ˋ ˏːˋ˗˔˕˙ˋˏǤ ʖ˅ˋ˔ˋ ˋ ˇ ˔˒˔˄ː˔˕ˋ ˊ˒˔ˎːˋ˘ǡ ˎˋ ˋ ˇ
˒ˎːˋ˓ːˋ˘ ˔˓ˇ˔˕˅ ˍ ˔ ˔˕˅˓˖˖ ˒˓ˍ ˎˍˎː ˔ˏ˖˒˓˅Ǥ ʜ˒˘ˇː 
ˍː˕ˋː˖ˋ˕˕ ˖ ˓ˇ˖ǡ ˓ˇ˅ː ˔˒˓˅˥˰ ˒˓ˇ˅ˋ˥ːˋ˘ ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǡ ˄ˊ ˊː˚ːˋˋ˘
˒ˏ˓˰˖˅˓ˏː˔ˍˋˏ˓ˍ˅ˋˏǡ˔ˇ˓ˉˋˏˇˆ˥ˋ˅˓ˏː˖ˇ˓ˉ˅˰ǡˍˋ˖
˔˕ˎːˏ˖ː˒˓˥˰˖ˋ˒˓˛ˋ˓˰˖˒˔˕˱˒ː˖ˇǤʠ˕ˎː˖ˇ˖ˍ˙ˋ˖ˊ˒˔ˎːˋ˘˕˓˄
˒ˎːˋ˓˕ˋ˖˒˓ˋˇ˖˔ˏ˰ːˋ˘˄˅ˊː˕˓ː˖ȋ˅ː˔ˊːȌǡ˄˅ˊːˋːˏ˰ˇ˅
˒˖˕ˆˇˋ˛˰Ǥ
ʖ˒˔ˎːˋ ˖ ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˓ˆːˋˊ˙ˋˋ ʠˏˇ˓˅ ˕˓˄ ˇ ˏ˥˖˔˄ː ˓˔˒˓ˇ
˄˅ˊˋ˒ˎːˋ˓˰ˇˆ˥ǡˋˇ˄˖ˇ˖˖˔˕ˎːˋˏˍː˕ˍ˕ˋˏ˔ˏˇˋˋˏǤ
ʞ˓ˋˏ˓ˆˇˋ˛˰ˆ˒ˎː˓ˇǡ˒˓ˋˍˊː˖˔ˎˇ˱˕˄ˎˋǣ
ʞ˓ˋ˒˓ˏˊ
˔ˏ

ʞʟ

ʧ˕ˏ˒
ːˋ˗˔˕˙ˋ
ʢ˒ˋ˕ːˋ˙ˋǡ
˄ˊ˒ˇ˕ˍǡ
˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ
ʠˏ
ʞʟ
ʧ˕ˏ˒
ːˋ˗˔˕˙ˋ

ʜʢʟ
ʓˆ˅˓ ˊ ː˔˕˖˒ ː ʠˏ˖ ˕˖˓ˋˊˏ ˖ ʐˆ˓ˇ˖ ˔ ˎˍˎːˋˏ ˋ ˓ˆˋːˎːˋˏ
˖˚˔ːˋ˙ˋˏǡ ˍː˙˒˙ˋ ː˔˕˖˒ǡ ˒˓ˋˍ˖˒˯˰ ˒ˇ˕ˍ ˋ ˏ˕˓ˋˎ ˊ
˒˓˒ˆːˇːˋˏ˕˓ˋˎˋ˒˓˔˒ˍ˕ǡ˒˓ˋ˒˓ˏ˒˓ˆ˓ˏˋˊˎ˕ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘
˓ːˉˏːǤ
ʑ˔˕ˋ ˊ ː˅ˋː˓ Ǧ ˔˕˕ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˒ˇ˙ˋ ˊ ˒˓˕˘ˇː˖ ˆˇˋː˖ǡ ˓˒˓˕ˉ ˔
˒˓˔ˎ˅ ʜ˅ ˆˇˋːǡ ˗˕ˆ˓˗ˋǡ ː˅ ˇˆ˥˰ ˖ ː˖˓˖Ǥ ʗː˕˓ː˕ǣ
ʞ˔˕˅˯˰ː˅ˋ˘˔ˇ˓ˉˇːˏːˇ˯ːǦ˅˔˕ˋǡ˔˕˕ˋ˔˕ˋˍǡˊːˋˏ˯ˋ˅˔˕ˋǡ
ː˅ˇˆ˥˰ǡ˗˕ˆ˓˗ˋ˔˒˓˕ˍˎˋ˘ˇˆ˥˰ˋˎˋˊˋˏ˔ˍˋ˒ˊˉˋǤ
ʞ˓ˋˍ˖˒˯˰ ˙ːǡ ˒˓ˆ˓ˏǡ ˔ˇ˓ˉǡ ˗˕ˆ˓˗ˋ ˋ ˋˊ˓ˇ ˍː˙˒˙ˋ ˊ
˒˓ˏ˕ˋ˅ː ˏ˕˓ˋˎ ȋ˙ː˅ːˋ˙ˋ ˋ ˋː˗˓ˏ˕˓ˋǡ ˒˓˔˒ˍ˕ˋǡ ˗ˎ˓ˋ ː˅
ˆˎ˅ːˏːˋ˗˔˕˙ˋǡ˒ː˖ˇːˍˏ˒ˍ˕ˇˋ˔ˍ˅ˋˏˋ˔ˎǤȌǤʞ˓ˋ˒˓ˏˊˇˋˆˋ˕ˎː˖
˛˕ˏ˒˖ˊ˄ː˓ˊ˔ˏǡˇ˄ˋ˓˗˕ˆ˓˗ˋˋ˔ˎˆːǤ
ʞ˓˔ˎ˅˒˓˅˔ˎ˅ːʜ˅ʒˇˋːǡ˓ˇ˖ˇ˓˖ˉ˰
ʗˊ˓ˇ ˗˕ˆ˓˗ˋ ˊ ˗˕ ˄ˋ˄ˎˋ˕ˍ˖ ˔ ˏːˋ˗˔˕˙ˋǡ ˒˓ˋˍ˖˒˯˰
˔˕˕ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˒ˇ˕ˍ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˒˓ˏ˕ ˋ ˒ˇ˕ˍ ˔ ˏːˋ˗˔˕˙ˋǡ
ːˍ˕Ǥ
ʣʐʟʢʟ
ʠˎ˰ ˒ˊˋ˅ ː˅ˋː˓ˋˏ ˋ ˒˔ˎ˅ːˋˏ ˒˓˕ː˓ˋˏ ˊ ˒˔˕˖ ː ˔ˏ˖ ȋˏˎȌǡ
˖˚˔˕˅˅˰ː˔ˏ˖˖ʐˆ˓ˇ˖Ǥ
ʞ˔˕˅˯˰ ˅˔˕ˋ ː ˅˄ ˒˓˕ˎǡ ˔˅ˍˇː˅ːǦ ˔ ˗˕ˆ˓˗ˋˏǡ ˓˒˓˕ˉ
˔ ˏːˋ˗˔˕˙ˋǡ ˋː˕ːˊˋ˅ːˋ ˍː˕ˍ˕ˋ ˔ ˏˇˋˋˏǡ ˒˔ˎ˅ːˋˏ ˒˓˕ː˓ˋˏ ˋ
˕˖˓ˋ˔˕ˋˏ˕ˍˏ˔ˏǤ
ʧ˕ˏ˒˰ ˒˓˒ˆːˇːˆ ˏ˕˓ˋˎǡ ˋˊ˓ˇ ˍˏ˒ˍ˕ ˇˋ˔ˍ˅ ˔ ˒ː˖ˇˏ ˊ
˕ˍ˖˱˖ˆˇˋː˖ǡˇˋˆˋ˕ˎː˛˕ˏ˒Ǥ
ʞ˓˱˰˒˔˕˱ˋ˘ˋː˅ˏːˋ˗˔˕˙ˋˊː˓ˇːˋ˒˓ˋˇǤ
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ
ʢ˒ˋ˕ːˋ˙ˋǡ
˄ˊ˒ˇ˕ˍǡ
˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ

ʗˊ˓ˇ˗˕ˆ˓˗ˋˊ˄ˊ˖˒ˇ˕ˍǡˋː˕ːˊˋ˅ː˒˓ˋˍ˖˒˯˰˒ˇ˕ˍˋːˍ˕
ː ˔ˏ˖ǡ ˒˓ˋˍ˖˒˯˰ ˒˓˒ˆːˇːˆ ˏ˕˓ˋˎ ˋ ˒˓ˆ˓ˏ ˇ˓˖ˆˋ˘ ˇ˔˕ˋː˙ˋ
˓ˇˋ˖˒˓˥˰ˋːˎˋˊǤ
ʟ
ʠ˔˕ːˍ˔˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ˓ˇːˋ˙ˋˏˋ˓ˊˆ˅˓˒˓˕ˍˎˏ˔ˏ˖ˋː˔˕˖˒˖˱
˔ˊːˋǡˍˏ˒˰˖˓˥˰ˋ˚ˋ˛˱˰ˇ˔˕ˋː˙ˋ˔˔˅ˋˏ˖˚˔ːˋ˙ˋˏ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ
ʞ˓ˋ˒˓ˏ˔ˊː
˒˓ˏ˕ ˋ ˎˍˎːˏ ˊˇːˋ˙ˏǡ ˒˔˕˅˯˰ ˋː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˋ˘ ˕˄ˎˋ ˋ ˒˚˕ˍ
ˎˍˎːˆˋː˗˓ˏˋ˔˰Ǥ
ʞ˔˕˅˯˰˅˔˕ˋː˅˄˒˓˕ˎǡˍː˕ˍ˕ˋ˔ː˅ˋː˓ˋˏˋ˒˔ˎ˅ːˋˏ˒˓˕ː˓ˋˏ
ʞʟ
˔˔ˏȋ˖˕ˋ˔˙ˋǡˇˇ˕ːˋː˗˓ˏ˙ˋǡˊ˘˅ˎː˔˕ˊˋː˕˓˔˅˰ˋ˔ˎǤȌǤ
ʠ˒˓˅˥˰˔ː˅ːˋ˘ˇ˖ˍ˙ˋː˒˓Ǥˇː˔˒˓ˏˆ˔˕˖Ǣ˔˅ˍˆˇˋːˇ˖ˍ˙ˋ
ˇ˖ˍ˙ˋ
˄ː˅˯˰˅˛˕ˋːǤ
ːˋ˗˔˕˙ˋ ʞ˓˔ˎ˅ͺǤˏ˓˕Ǥ
ʢ˒ˋ˕ːˋ˙ˋǡ
ʗˊ˓ˇ ˗˕ˆ˓˗ˋ ˊ ˗˕ ˄ˋ˄ˎˋ˕ˍ˖ ˔ ˏːˋ˗˔˕˙ˋǡ ˒˓ˋˍ˖˒˯˰
˄ˊ˒ˇ˕ˍǡ
˔˕˕ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˒ˇ˕ˍ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˒˓ˏ˕ ˋ ˒ˇ˕ˍ ˔ ˏːˋ˗˔˕˙ˋǡ
˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ
ːˍ˕Ǥ
ʞʟʗʚ
ʙˏ˒˰ ˖˓˥˰ ˋ ˚ˋ˛˱˰ ˇ˔˕ˋː˙ˋ ˔ ˔˅ˋˏ ˖˚˔ːˋ˙ˋˏ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ
ʞ˓ˋ˒˓ˏ˔ˊː ˒˓ˏ˕ˋˎˍˎːˏˊˇːˋ˙ˏǡ˒˓ˋ˒˓ˏˋː˄˅ˍ˔˖˅ːˋ˓ǡ˓˔˒ˇˎ˒˛˕ˆ
˒˓˒ˆːˇːˆˏ˕˓ˋˎ˖ˆ˔˕ˋ˕˯ˋˏǤ
ʞ˓ˏ˕ˋ˅ː ˕˖˓ ˊ ː˅ˋː˓ ˋ ˒˔ˎ˅ː ˒˓˕ː˓ ˍ ː˅ ˔ˊːǡ ˓ˇ˅ː
ʞʟ
ˉ˖˓ˋ˓˰ ˅˄ ˔˕ǡ ˆˎ˓ˋ ˔ˎˋˍ ˔ ˕ˍˏˋ˚˰ ˔ˎ ˋ ʢ˔ˍ˓˔ǡ ˒ˇ˔˱˰
˒˔ˎ˅ːˋ˘˒˓˕ː˓ː˓ːˉˏː˖ˏ˖Ǥ
ʠ˒˙ˋ˗ˋ˚ːˋ ˇ˖ˍ˕ˋ˅ːˋ ˒˓ˆ˓ˏˋ ˊ ː˒˓Ǥ ˄˓ˏːǡ ˍ˖˅˓ǡ ː˓ˇː˖ ˓ˇˋː˔˕ǡ
ˇ˖ˍ˙ˋ
˔˖˅ːˋ˓ǡˋː˕˓ː˕˒˓ˆ˓ˏˋǤ
ːˋ˗˔˕˙ˋ ʢ˔ˍ˓˔ȋ˔ˎˋˍ˅˰ǡˇː˕˓˔ˍˏːˋ˗˔˕˙ˋǡˋˊˎˉ˄ˋ˔ˎˋ˚ːȌǤ
ʢ˒ˋ˕ːˋ˙ˋǡ
ʞ˓˱˰ˇˎˊˍ˖˅ˋˍːˇː˔˯ˋˏ˖˙ˋ˯˖˰ˋ˘˅ˆ˒˓˅˅˓ˏːˆ˖ˍ˯˖˚˰˖
˄ˊ˒ˇ˕ˍǡ
ˋː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˋ˒˓˒ˆːˇːˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǡ˓˔˒ˇˎ˖˒ˋ˕ːˋˍˊˆ˔˕Ǥ
˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ

˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
ʗː˕ˊˋ˅ː ˓ˇ ʗː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˆ ˙ː˕˓ ˋ ˅ˇˋ˚ˍ ˔ˎ˖ˉ˄Ǥʞ˓ˎ˱ːˋ ˓ːˉˏːˋǣ
˔ˊː
˓ˍ˓˕ˋ˅ːˋ˅ˋˍːˇˋǡ˔˒˓˕˔ˍˋˇˆ˥ˋˋ˔ˎˋ˚ː
ʗˊˎ˕ˋǡ˛˕˰˄˓ˇˏǡ˒˔˕ˍ˓˖ˉːˋ˘˕˖˓ˋˍ˔ˍ˖˓ˊˋǤʠ˔˕ːˍ˔˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ
ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ
˒˓ˋ˅˓ˇˏ˖˙ˋ˯˖˒˔ˎˇ˰ˋ˘˒˓ˋ˒˓ˏˋˇˆ˅˓ˊˎ˕˰˖˔ˊː˖Ǥ
ʟˇ˅ːˉ˖˓ˋ˓˰˅˄˔˕ǡː˅ˇˆ˥˰ˋ˓ːˉˏː˖ˏ˖ǡ˓˒˓˕ˉˊ
ʞʟ
ː˅ˋː˓ǡ˒˓ˏ˕ˋ˅ː˒˔˕ːˍˇˏːˋ˗˔˕˙ˋˋˎˋ˅ˋˍːˇˊː˅ˋː˓ˋ
˒˔ˎ˅ː˒˓˕ː˓ȋˇːˇ˕˓ˋ˔˄ȌǤ
ːˋ˗˔˕˙ˋ ʞ˓˅ˏ˔ˍˋ˒˓ˊːˋ˙ˋˋˇ˓˖ˆǤ
ʢ˒ˋ˕ːˋ˙ˋǡ
ʟˇ˅ː ˒˓ˋˍ˖˒˯˰ ˒ˇ˕ˍǡ ːˎˋˊǤ ʞ˚˕ˍ ˄˓ˇ ːˍ˕ǡ ː˓˚ˋ˕
˄ˊ˒ˇ˕ˍǡ
˒˓ˋˏˇ˄ˋǡ ˔˖ˆ˔˕ˋ ˋ ˒˘˅ˎ ˖ ˙ˋ˯˖ ˒ˇ˛˅˰ ˒˓ˆ˓ˏǡ ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ǡ
˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ
˖˔ˎ˖ˆǡˋː˗˓ˏˋ˔˰ˋ˒˓˒ˆːˇːˋ˘ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǤ
ʢʜ
ʗː˕ˊˋ˅ː ˓ˇ ʗː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˆ ˙ː˕˓ ˋ ˅ˇˋ˚ˍ ˔ˎ˖ˉ˄ǡ ˋˊˇ˅˰ ˓ˍ˅ˋˊˋ˕
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
ˊ ˓ˍ˓˙ˋ˖Ǥ ʓˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ ˒˓˒ˆːˇːˆ ˏ˕˓ˋˎ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒˓ˋ˅˓ˇˋǤ
˔ˊː
˓ˆːˋˊ˙ˋˏːˋ˗˔˕˙ˋǤ
ʧ˕ˏ˒˒ˏ˗ˎ˕˔˒˓ˆ˓ˏˏǡ˒˓ˋ˒˓ˏˇˋˆˋ˕ˎː˛˕ˏ˒ˋ˛˕ˏ˒˅ˎˋˍˋ˘
ʧ˕ˏ˒
˗˓ˏ˕Ǥ
ʟˇ˅ːˉ˖˓ˋ˓˰˅˄˔˕ǡː˅ˇˆ˥˰ˋ˓ːˉˏː˖˖ː˖ǡ˓˒˓˕ˉˊ
ʞʟ
ː˅ˋː˓ǡˏˎ˅˔˕ˋˊˏˇˋˋ˒˔ˎ˅ː˒˓˕ː˓Ǥʟˇ˅ːˋː˗˓ˏˋ˔˰˒˓ˍ
ˎˍˎːˋ˘ˏˇˋǤ
ːˋ˗˔˕˙ˋ ʜ˅ˋ˒˓˱˰˔˕˕ˋ˔˕ˋˍǤ
ʢ˒ˋ˕ːˋ˙ˋǡ
ʟˇ˅ː˒˓ˋˍ˖˒˯˰˒ˇ˕ˍǡˋˊ˓ˇ˗˕ˆ˓˗ˋǡːˎˋˊǤʞ˓˱˰˒ˇ˕ˍ
˄ˊ˒ˇ˕ˍǡ
ˋ ːˍ˕ ː˓˚ˋ˕ ˍ˔ˍ˖˓ˊˋ ˋ ˄ˋ˙ˋˍˎˋ˔˕Ǥ ʞ˓ˋˍ˖˒˯˰ ˔˕˓ˋ˘ ˓˙˒˕
˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ
ː˙ˋːˎːˍ˖˘ˋ˰ǡ˔˕˓ˋ˘˗˕ˆ˓˗ˋˋ˔ˎˋ˚ːǤ
ʢʚ
84
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˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˔ˊː
ʞʟ
ːˋ˗˔˕˙ˋ
ʢ˒ˋ˕ːˋ˙ˋǡ
˄ˊ˒ˇ˕ˍǡ
˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ

˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˔ˊː
ʞʟ
ːˋ˗˔˕˙ˋ
ʢ˒ˋ˕ːˋ˙ˋǡ
˄ˊ˒ˇ˕ˍǡ
˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ

˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˔ˊː
ʠˏ
ʞʟ
ːˋ˗˔˕˙ˋ
ʢ˒ˋ˕ːˋ˙ˋǡ
˄ˊ˒ˇ˕ˍǡ
˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˔ˊː
ʠˏ
ʞʟ
ːˋ˗˔˕˙ˋ
ʢ˒ˋ˕ːˋ˙ˋǡ
˄ˊ˒ˇ˕ˍǡ
˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˔ˊː

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. септембар 2016. године

ʗː˕ˊˋ˅ː ˓ˇ ʗː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˆ ˙ː˕˓ ˋ ˅ˇˋ˚ˍ ˔ˎ˖ˉ˄ǡ ˋˊˇ˅˰ ˓ˍ˅ˋˊˋ˕
ˊ ˓ˍ˓˙ˋ˖Ǥ ʓˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ ˒˓˒ˆːˇːˆ ˏ˕˓ˋˎ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒˓ˋ˅˓ˇˋǤ
˓ˆːˋˊ˙ˋˏːˋ˗˔˕˙ˋǤ
ʜ˅ ˎ˕˰ˋ˘ ˏːˋ˗˔˕˙ˋ ˋ ˋˊ˓ˇ ˒˔˄ːˆ ˅˄ ˔˕ ˋˎˋ ˒˔˄ːˋ˘ ˔˕˓ː
ː ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ ˔˕˖Ǥ ʟˇ˅ː ˉ˖˓ˋ˓˰ǡ ː˅ ˇˆ˥˰ ˋ ˓ːˉˏː ˖ ˖ˎ˖ǡ
˓˒˓˕ˉ ˊ ː˅ˋː˓ǡ ˏˎ ˅˔˕ˋ ˊ ˏˇˋ ˋ ˒˔ˎ˅ː ˒˓˕ː˓Ǥ ʟˇ˅ː
ˋː˗˓ˏˋ˔˰˒˓ˍˎˍˎːˋ˘ˏˇˋǤ
ʞ˓ˏˆˇˋ˛˰ˏ˒ˎː˖Ǥ

ʟˇ˅ː˒˓ˋˍ˖˒˯˰˒ˇ˕ˍǡˋˊ˓ˇ˗˕ˆ˓˗ˋǡːˎˋˊǤʞ˓˱˰˒ˇ˕ˍ
ˋːˍ˕ː˓˚ˋ˕˒˔˕ˏːˋ˗˔˕˙ˋˏˋ˅ˋˍːˇː˔˯ˋˏǤʞ˓˱˰ː˅ˋ˘
˒˓ˆ˓ˏˋ˄ˋˎˊˍȋ˛˕ː˔˕ˊǡ˄ˋˎ˔˙ˋˏː˔˕ˋ˓ˋ˕˅˓˥˅Ȍˋ˄ˋˎ˔˙ˋ
˄˓ˇˏǤ
ʑʒʢʠ
ʗː˕ˊˋ˅ː ˓ˇ ʗː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˆ ˙ː˕˓ ˋ ˅ˇˋ˚ˍ ˔ˎ˖ˉ˄ǡ ˋˊˇ˅˰ ˓ˍ˅ˋˊˋ˕
ˊ ˓ˍ˓˙ˋ˖Ǥ ʓˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ ˒˓˒ˆːˇːˆ ˏ˕˓ˋˎ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒˓ˋ˅˓ˇˋǤ
˓ˆːˋˊ˙ˋˏːˋ˗˔˕˙ˋǤ
ʜ˅ ˒ˇˋː˚ːˋ˘ ˒˓ˆ˓ˏ ˎ˕˰ˋ˘ ˏːˋ˗˔˕˙ˋǤ ʟˇ˅ː ˉ˖˓ˋ˓˰ ˅˄
˔˕ǡː˅ˇˆ˥˰ˋ˓ːˉˏːǡ˓˒˓˕ˉˊː˅ˋː˓ǡˏˎ˅˔˕ˋˊˏˇˋ
ˋ ˒˔ˎ˅ː ˒˓˕ː˓Ǥ ʟˇ˅ː ˋː˗˓ˏˋ˔˰ ˒˓ˍ ˎˍˎːˋ˘ ˏˇˋǡ ˄ˋˎ˕ː ˋ
ˋː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˋ˘˕˄ˎˋǤ
ʞ˓ˏˆˇˋ˛˰ˏ˒ˎː˖Ǥ
ʟˇ˅ː˒˓ˋˍ˖˒˯˰˒ˇ˕ˍǡˋˊ˓ˇ˗˕ˆ˓˗ˋǡːˎˋˊǤʞ˓˱˰˒ˇ˕ˍ
ˋːˍ˕ː˓˚ˋ˕˒˔˕ˏːˋ˗˔˕˙ˋˏˋ˅ˋˍːˇː˔˯ˋˏǤʞ˓˱˰ː˅ˋ˘
˒˓ˆ˓ˏˋ˄ˋˎˊˍȋ˛˕ː˔˕ˊǡ˄ˋˎ˔˙ˋˏː˔˕ˋ˓ˋ˕˅˓˥˅Ȍˋ˄ˋˎ˔˙ˋ
˄˓ˇˏǤ
ʠʞʐʟ
ʞ˚ː ˍˏ˒˰ ˔ ˒˒˖˔˕ˋˏ ˊ ˒˔˕ ˔ˊː˖ǡ ˖˔ˏ˓ː˔˕ ˍ ˒˓˅ˋˏ ˔˅ˋ˘
ˆˇˋ˛˕ˋˆ˓˖˒ˏ˒˓ˋ˕˯ǡˍ˔ˍ˖˓ˊˋǤʟˇʗː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˆ˙ː˕˓ˋ˅ˇˋ˚ˍ
˔ˎ˖ˉ˄ǡˋˊˇ˅˰˓ˍ˅ˋˊˋ˕ˊ˓ˍ˓˙ˋ˖Ǥ
ʞ˓ˋ˒˓ˏ ˒˓ˋˍ˖˒˯˰ ˙ː ˊ ˔ˊː˖ ˔ː ˊˋˏǡ ˏːˋ˗˔˕˙ˋ ˋ ˇˆ˥˰ǡ
˛˕ˏ˒ ˙ː˅ːˋˍ ˋ ˋː˗˓ˏ˕˓ ˋ ˋˊ˓ˇ ˍˏ˒ˍ˕ ˇˋ˔ˍ˅ ˔ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ
˒ː˖ˇˏǤʜ˔˕˖˒ˋ˖ʜ˅ˏʠˇ˖ǡʜˋ˛˖ˋˇ˓˖ˆǤ
ʜ˅ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˔ˊː ˔ːǦˊˋˏǡ ˔ˎ˰ ˏˎ˅ ˔ ˙ː˅ːˋ˙ˋˏ ˋ
ˋː˗˓ˏ˕˓ˋˏǡ˓ˇ˅ːˉ˖˓ˋ˓˰˔˕Ǥ
ˏ˕˔ˍˋ˒˓ˆ˓ˏˋˊ˅ˋˍːˇǤ
ʟˇ˅ː˒˓ˋˍ˖˒˯˰˒ˇ˕ˍǡˋˊ˓ˇ˗˕ˆ˓˗ˋǡːˎˋˊǤʞ˓˱˰˒ˇ˕ˍˋ
ːˍ˕ǡ˒˔˄ːˍ˔ˍ˖˓ˊˋˋˋˊˎ˕ːˋˍǤ
ʙʐʟ
ʞ˚ː ˍˏ˒˰ ˔ ˒˒˖˔˕ˋˏ ˊ ˒˔˕ ˔ˊː˖ǡ ˖˔ˏ˓ː˔˕ ˍ ˒˓˅ˋˏ ˔˅ˋ˘
ˆˇˋ˛˕ˋˆ˓˖˒ˏ˒˓ˋ˕˯ǡˍ˔ˍ˖˓ˊˋˋ˒˔ˎ˅ːˋ˕˖˓ˋˊˏǤʟˇʗː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˆ
˙ː˕˓ˋ˅ˇˋ˚ˍ˔ˎ˖ˉ˄ǡˋˊˇ˅˰˓ˍ˅ˋˊˋ˕ˊ˓ˍ˓˙ˋ˖Ǥ
ʓˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋˏ˕˓ˋˎˋˎˋ˒˓ˍ˓ˆˋːˎːˆˋˎˋʠǦǤʟˊˆ˅˓ˋ˔ˏˇˋˋˏ
ˋ˒˔ˎ˅ːˋˏ˒˓˕ː˓ˋˏǤ
ʓˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ˒˓˔˒ˍ˕ǡ˓ˇ˅ːˉ˖˓ˋ˓˰˔˕ǡ˒ˇ˔˱˰ˏˇˋˋˆː˙ˋ
ː˒ˇ˯ː˒˓˒ˆːˇːˏ˕˓ˋˎǤ
ʚ˅ǡ˓ˋ˄ˎ˅ǡ˅ˋːǤ
ʟˇ˅ː˒˓ˋˍ˖˒˯˰˒ˇ˕ˍǡˋˊ˓ˇ˗˕ˆ˓˗ˋǡːˎˋˊǤʞ˓˱˰˒ˇ˕ˍ
ˋːˍ˕Ǥ
ʜʑʐʟ
ʞ˚ː ˍˏ˒˰ ˔ ˒˒˖˔˕ˋˏ ˊ ˒˔˕ ˔ˊː˖ǡ ˖˔ˏ˓ː˔˕ ˍ ˒˓˅ˋˏ ˔˅ˋ˘
ˆˇˋ˛˕ ˋ ˆ˓˖˒ˏ ˒˓ˋ˕˯ǡ ˋˊˎ˕ˋ ˋ ˒˔ˎ˅ːˋ ˕˖˓ˋˊˏǤ ʟˇ ʗː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˆ
˙ː˕˓ˋ˅ˇˋ˚ˍ˔ˎ˖ˉ˄Ǥʜ˅ˊ˒˓˔ˎ˅˖ʜ˅ʒˇˋːǤ

85
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ʞ˓ˋ˒˓ˏ
ː˓ˇː˔ˊː

ʞʟ
ːˋ˗˔˕˙ˋ
ʢ˒ˋ˕ːˋ˙ˋǡ
˄ˊ˒ˇ˕ˍǡ
˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ
˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˔ˊː
ʞ˓ˋ˒˓ˏ
ː˓ˇː˔ˊː
ʞʟ
ːˋ˗˔˕˙ˋ
ʢ˒ˋ˕ːˋ˙ˋǡ
˄ˊ˒ˇ˕ˍǡ
˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ

ːˎˋˊ ˒˓˕ˍˎ ˔ˊːǡ ˔˕˕ˋ˔˕ˋˍǡ ˒ˇ˕ˍ ˏ˓ˍ˕ˋːˆ ˋ ʞʟ ˍ ˋ ːˍ˕
ˋ ː ˕ ˔ː˅ˋ ˋˊ˓ˇ ˒ˎː ˓ˇ ˋ ˗ːː˔ˋ˔ˍˆ ˒ˎː ˊ ː˓ˇː˖ ˆˇˋː˖Ǥ
ʟˇˋːˋ˙  ˔ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ ˒˓ˋ˅˓ˇˏ ˖ ˙ˋ˯˖ ˗˓ˏˋ˓˰ ː˅ˋ˘ ˒˓ˆ˓ˏǡ
ˇˆ˥˰ ˋ ˏːˋ˗˔˕˙ˋ ˋ ˖ː˒˓˥˰ ˒˔˕˱ˋ˘Ǥ ˇ˓˥ˋ˅˰ ˋˊˆ˓ˇ˰ ˋ
˓ˍː˔˕˓˖ˍ˙ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˕˓ˍ˙ˋ ˋ ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ ˖ ː˓ˇː ˆˇˋːˋǤ
ʞ˓ˇˎˊˋ˒˓ˋ˓ˋ˕˕ːˋ˘˒˓ˍ˕ˋˇ˖ˍ˙ˋǤ
ʟˇ˅ːˉ˖˓ˋ˓˰˔˕ǡ˓˒˓˕ˉː˄˯ˋˏˋˊˎ˕ˋˏˋˇˆ˥ˋˏ˒˓˕ˍˎ
˔ˊːǡˆˎ˓ˋːˊːˋˏ˯ˋ˅ˋˋ˘˗˕ˆ˓˗ˋǤ
˰ˋ˕ˏ˕˔ˍˋ˒˓ˆ˓ˏˋ˕ˍˏ˅ˋˍːˇː˒˓Ǥˆ˔˕˓ːˏˋǤ
ʟˇ˅ː˒˓ˋˍ˖˒˯˰˒ˇ˕ˍǡˋˊ˓ˇ˗˕ˆ˓˗ˋǡːˎˋˊǤʞ˓˱˰˒ˇ˕ˍ
ˋːˍ˕Ǥ
ʓʥʐʟ
ʞ˓ˋ˒˓ˏˇ˚ˍʜ˅ʒˇˋːˋʐˉˋ˱Ǥ

ʟˇˋːˋ˙ Ǧ  ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˒˓ˋ˅˓ˇǡ ˋː˔˕ˋ˕˖˙ˋ ˋ ˖ˇ˓˖ˉ˰ ˖ ˙ˋ˯˖
˖ː˒˓˥˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ˒˓ˋˊ˅ˇǡˇ˕˯ːːˎˋˊ˒˓˕ˍˎ˔ˊːǤ
ʟˇ˅ːˉ˖˓ˋ˓˰˔˕ǡ˒ˊˋ˅ˋˊ˒˓˔ˎ˅˖ʜ˅ʒˇˋːǡ˚˔˕ˋ˕ˍˏˇˋˋˏˋ
˒˔ˎ˅ːˋˏ˒˓˕ː˓ˋˏȋ˒˛˕ˏˋˎˋˏˎˏȌǡˎˍˎː˒˓ˋˊː˰ˋˍˍ˕ˎˊˍ˓
˔ˊːǤ
ʗˊˎˉ˄ˋˇˆ˖˔˕˙ˋ˒˔ː˘˓ːǡ˒˓˔ˎ˅ʜ˅ʒˇˋːǤ
ʟˇ˅ː˒˓ˋˍ˖˒˯˰˒ˇ˕ˍǡˋˊ˓ˇ˗˕ˆ˓˗ˋǡːˎˋˊǤʞ˓˱˰˒ˇ˕ˍ
ˋːˍ˕Ǥ

ʐ˖˳˕ ˒˓ˏ˕ˋ˅ːˋ˘ ˔˓ˇ˔˕˅  ˇ˕ ˍ˅ˋ˓ː ˓ ˔ ˕ˋ˓ˉˋ ˒˓ˋˎˆ˥˅˖
ˋː˕ˊˋ˕˕˖ˍˏ˒˰ˋːˎˊˋ˔˖ʞ˓ˋˎˆ˖ʹǤʜ˚ˋːːˍˋ˔ˏ˕˓ˋˎˇˋ˔˕˓ˋ˄˖ˋ˓ǡ
ˍˏ ˋ ˖ ˍˏ ˅˓ˏː˔ˍˏ ˒˓ˋˇ˖ ˋ ːˍːˇːˋ ˍː˕ˍ˕ˋ ˋ ːˎˋˊ ˔˔˕˅ːˋ ˔˖ ˇ
ˏ˓ˍ˕ˋːˆ˄ˊˍˆːˏ˔˅˓˘ːˋˋˊ˓ˇ˒˓ˏ˕ˋ˅ːˋ˘˔˓ˇ˔˕˅Ǥ

ʖ ˒˛˕ ˒˓˒ˆːˇː ˔˓ˇ˔˕˅ ː˄˯  ˍ˓ˋ˔˕ˋ˕ˋ ˔˒˔˕˅ː ˔˓ˇ˔˕˅
ˋ ˅ː˕˖ˎː ˔˓ˇ˔˕˅ ˋˊ ˒˓ˍ˕ ˍˍ ˄ˋ ˔˕ ˔ː ˗ˍ˖˔ ː ˒˛˕˖ ˒˓˖ˍ˖
ˇ˔˕ˋː˙ˋǤ ʜ˒˘ˇː  ˇ ˔˖˅ːˋ˓˔ˍˆ ˒˓ˆ˓ˏ ˋˊˇ˅ˋ˕ˋ ˊ ˒˓ˏ˕ˋ˅ː
˔˅˓˘Ǥ ʞ˓˒ˆːˇː ˔˓ˇ˔˕˅ ːˏ˰ː ˒˛˕ ˒˓˒ˆːˇˋ ˋˊˇ ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˓ˆːˋˊ˙ˋ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˖ ˙ˋ˯˖ ˓˅ː˒˓˅ːˆ ˒˓ˇ˔˕˅˯˰ ˔˅ˋ˘ ˖˚˔ːˋˍ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ ˒˓ˏ˕ ˍ˓ˊ ˒˛˕ ˒ˇ˕ˍ ː˒˓Ǥ ˖ˍ˖˒ː ˄ ˎˉ˅ ˖ ˒˓ˋ˅˕ːˏ
˔ˏ˛˕˖˒˒ˇˋːˋˏˍ˕ˆ˓ˋˏǡ˓˔˒ː˙ːˇːːˋˉˇː˅ˋ˛Ǥʐ˖˳˕ˋˊ˓ˇ
˒˓ˏ˕ˋ˅ːˋ˘˔˓ˇ˔˕˅ːˆˇˋ˛˰ˏːˋ˅˖ǡ˒˓ˋ˓ˋ˕˕ˋ˔˖ˊː˚ːˋˊ˅ˊˇˋ˙ˏȋȗȌ
ʞ˓ˋˎˆʹǤ
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ʗʠʗ ʒʟʓʠʓʟʑ
ˋ˔ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅˖˔˗˓ˋ˕˖˓ˋˊˏ˒˓˖ˉ˰˖ˍ˖˒ːˆˊˇ˅˯˔˕˅
ȋ˔˕ˋ˔˗ˍ˙ˋȌ˄˖ˇ˖˱ˋˏ˕˖˓ˋ˔˕ˋˏˍ˓ˊˍ˅ˎˋ˕˕ˋˍ˅ː˕ˋ˕˕ː˅ˋ˘˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘
˒˓ˋˊ˅ˇˋ˒˓˕˱ˋ˘˖˔ˎ˖ˆˋˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋǡ˖ˊ˔ˍˎˇːˇ˓˖˛˕˅ːˋǡ˒˓ˋ˅˓ˇːˋˋ
ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˓ˊ˅˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˇ˔˕ˋː˙ˋǤ
ˋ˔ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ˇˊˇːˋ˚ˍˋˏˇˎ˅˰ˏ˓ˆːʒ˓ˇǡ˔˅ˋ˘ˆ˓˥ː
ˋ ˰ˋ˘˅ˋ˘ ˖ˇ˓˖ˉ˰ ˋ ˔˙ˋ˙ˋǡ ˍ ˋ ʒ ʠˏˇ˓˅ǡ ˓ˊ˅ˋ ˋ ˓ˎˋˊ˖ ˙ˋ˯˅
˔˕˓˕˛ˍˆ ˓ˊ˅ ˋ ː ˕ ː˚ˋː ˖˚ˋːˋ ˇ ˰ː ˅ˋˊˋ ˒˔˕ː ˔˕˅˓ː˔˕Ǥ ʢ ˕ˏ
˒˓˙˔˖ ː ˱ ˒˔˒˛ˋ˅˕ˋ ˍːˏ˔ˍˋ ˓ˊ˅ ˍˋ ˱ ˏˆ˖˱ˋ˕ˋ ˒˅˱˰ ˉˋ˅˕ːˆ
˔˕ːˇ˓ˇǡ ˊ˕ˋˏǡ ˖ ˗˖ːˍ˙ˋˋ ˔˙ˋǦˍːˏ˔ˍˆ ˓ˊ˅ ʠˏˇ˓˅ ˱ ˖ː˒˓˥ˋ˅˕ˋ
ˎˍˎː˖ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓˖ˋ˖˚˔˕˅˅˕ˋ˖˓ˆˋːˎːˋˏǡː˙ˋːˎːˋˏˋˏ˥˖ː˓ˇːˋˏ
˒˓ˍ˕ˋˏˋˊˆ˓ˇ˰ˋ˔˅˓ˏ˰ˋ˅˰ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˍˍ˄ˋː˄ˋˎˍ˅ˎˋ˕˕ː
˔˓˅ˋ˔ ˆ˓˥ːˋˏ ˋ ˒˔˕ˋ˙ˋˏ ʠˏˇ˓˅Ǥ ʢ ˕ˏ ˔ˏˋ˔ˎ˖ ˱ ˔ ˍ ˔ː˅ːˋˏǡ
˓˖ˍ˅ˇˋ˕ˋ˒˓ˋː˙ˋ˒ˏ˚˖˅˰ˋ˖ː˒˓˥ˋ˅˰˖ˊː˕ːˏ˓ˋˇˆ˓ˇˋ˓ːˉˋ˅˕ː
˔˓ˇˋːˋ˒˅˱˕ˋ˔˕˒ːˇˆ˅˓ː˔˕ˋ˖˒˓˙˔˖ˍ˓ˋ˛˱˰˓˔˒ˎˉˋ˅ˋ˘˓˔˖˓˔
ˍˍ ˄ˋ ʠˏˇ˓˅ ˒˔˕ˎ ˒˓ˋ˅ˎ˚ː ˏ˔˕ ˊ ˉˋ˅˕ǡ ˓ˇ ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˄˓˅ˍǤ
ˇ ː˒˓˙ː˯ˋ˅ˆ  ˊː˚ ˒ˇˋˊ˰ ˔˅˔˕ˋ ˆ˓˥ː ˋ ˎˍˎːˆ ˔˕ː˅ːˋ˛˕˅ 
ː˅ˇːˋˏ˙ˋ˯˅ˋˏǡ˕Ǥ˅ˋˊˋˋʒ˓ˇǡ˰ˋ˘˅˒˓ˇ˯ː˔˕ˋ˰ˋ˘˅ˍ˕ˋ˅ː˖ˎˆ˖
˅ˋˏ˒˓˙˔ˋˏ˄ˋˎˇˋ˓ˍ˕ːˋˎˋˋːˇˋ˓ˍ˕ːǤ
ʥˋ˯˅ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅˔˖ǣ
1. ˚˖˅˰ˋ˖ː˒˓˥ˋ˅˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ˋˇ˓˖ˆˋ˘˓˔˖˓˔ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ǡ
2. ˍ˓ˋ˓˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˅˓ˇː˔˕ˋˍ˓ˊˋː˕ˆ˓ˎːˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒˓ˋˊ˅ˇʒ˓ˇǡ
3. ˓ˊ˅ˍˏ˒ˎˏː˕˓ːˋ˘˅ˋˇ˅˕˖˓ˋˊˏʒ˓ˇǡ
4. ˒ˇˋˊ˰ːˋ˅ˍ˅ˎˋ˕˕˔ˏ˛˕ːˋ˘ǡ˖ˆ˔˕ˋ˕˯˔ˍˋ˘ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˖˔ˎ˖ˆǡ
5. ˓ˊ˅ˋ˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆˋˏˋ˳ˆ˓ˇ˖ʠˏˇ˓˅ˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˇ˔˕ˋː˙ˋˋǡ
6. ˒˓ˋ˒˓ˏ˒˓ˇ˖ˊ˕ːˋˍˋˇ˓˖ˆˋ˘ː˔ˋ˙˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒ː˖ˇˍˋˎˍˎːˆ
˔˕ː˅ːˋ˛˕˅ˊ˛ˋ˓˖ˍ˯˖˚ˋ˅˰˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖˒˓ˋ˅˓ˇ˖Ǥ

˔˕˅˓˰˅ˋ˘˙ˋ˯˅ˊˇːǡ˖ˇ˖ˆˏ˓ˍ˖ǡ˓ˊ˖ˎ˕ˋ˓˱˅˱ˏ˔˕ˋ˔˗ˍ˙ˋˏ
˒˕˓˛˚ǡ ˕Ǥ ˍ˓ˋ˔ːˋˍ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˖˔ˎ˖ˆǡ ˕ ˊː˚ːˋˋˏ ˓˔˕ˏ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆ
˒˓ˏ˕ˋ˒˓ˋ˘ˇˇ˕˖˓ˋˊˏˋ˗ˋ˓ˏ˙ˋˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ˍˊː˚ː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
ˇ˔˕ˋː˙ˋǤ
ʠˏ˓ːˋ˙˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏ˖ˆ˓ˇ˖ʠˏˇ˓˅˖ˇ˕˔˖˖˅ˋˇ˖˄ˎˋˍ˕˖˓ˋˊˏˍ
˕˓˄ˇˏˆ˖˱˔˕˅˓˰ˏˋ˔ˋǡˋˊ˰ˋˊ˅ˇːˋ˘˙ˋ˯˅Ǥ
1. ˓ˊ˅ˍ˖ˎ˕˖˓ːˆ˕˖˓ˋˊˏǡ
2. ˓ˊ˅˓˖˓ˎːˆ˕˖˓ˋˊˏǡ
3. ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏ˔˒˙ˋˎːˋ˘ˋː˕˓˔ȋˎ˅ǡ˓ˋ˄ˎ˅ǡ˘˰ǡ˄ˋ˙ˋˍˎˋˊˏȌǡ
4. ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏˇˆ˥ǡˍ˒˓ˋˏ˓ːˋ˘˄ˎˋˍ˕˖˓ˋˊˏǡˋ
5. ˓ˊ˅ː˖˕ˋ˚ˍˆˋˊˇ˓˅˔˕˅ːˆ˕˖˓ˋˊˏǡˍ˔ˍ˖ːˇ˓ːˋ˘˄ˎˋˍ˕˖˓ˋˊˏː
˒ˇ˓˖˚˖ʒ˓ˇǤ
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ʐʟʜʓʗʟʼʒʟʓʠʓʟʑ
ʐ˓ːˇˋ˓˰ˇ˔˕ˋː˙ˋ˒˓ˇ˔˕˅˯ˇːˇˍ˯˖˚ːˋ˘ˎˏː˕ˏ˓ˍ˕ˋːˆ˒ˎːǡ
ˎˋ ˋ ʞ˓ˆ˓ˏ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏǤ ʗˊˆ˓ˇ˰ ˄˓ːˇ ȋ˄˓ːˇˋ˓˰Ȍ  ˏ˕ˇ ˍ˓ˋ˓˰
ˇˋː˔˕˅ːˆˋːˇː˕ˋ˕˕˒˓ˋˊ˅ˇ˖ˊ˒ˏ˱ˋˏːǡˇˋˊːǡˊːˍǡ˔ˋˏ˄ˎˋˎˋ˰ˋ˘˅
ˍˏ˄ˋː˙ˋǡː˄ˊˋˇˋ˗˓ː˙ˋ˓˰˖ˇː˔˖ːˇ˓˖ˆˍːˍ˖˓ː˕˔ˍ˒˓ˋˊ˅ˇǤ
ʐ˓ːˇ ˇ˔˕ˋː˙ˋǡ ˖ ˛ˋ˓ˏ ˔ˏˋ˔ˎ˖ǡ ˒˓ˇ˔˕˅˯ ˇˋː˔˕˅ː ˊ˄ˋ˓ ˋ˔ˍ˖˔˕˅ ˍ
˒˓˖ˉ ˏ˛˅ˋː ˓˙ˋːˎːˋ˘ǡ ˏ˙ˋːˎːˋ˘ǡ ˔˙ˋˎ˛ˍˋ˘ ˋ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘ ˅˓ˇː˔˕ˋ
ˋ ˍ˓ˋ˔˕ˋ ˍ ˒˔˕ ː ːˍ ˇ˔˕ˋː˙ˋˋǤ ʐ˓ːˇˋ˓ː ˇ˔˕ˋː˙ˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ ˅ˋˇ
˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˇˍːˍ˖˓ː˕˔ˍˋ˘ˇ˔˕ˋː˙ˋˋˇ˄ˋ˖˔˱ˇˇ˕ː˔ˋˆ˖˓ː˔˕ˋ˒˓ˋˎˋˍˏ
ˇː˛˰ˇˎ˖ˍ˒˖˕˅˰˖Ǥʢ˒˓˙˔˖ˋˊˆ˓ˇ˰˄˓ːˇˇ˔˕ˋː˙ˋˏ˓˖˔˒˔˕ˋ˱ˋ
ˇ˅˔ː˅ː˗ˍ˕ǣ˒˓˅ǡ˄˓ːˇ˒˔˕ˋ˙ˋˏ˕˓˄ˇˇˇ˓˥ː˄˱˰˖˒ˆˎˇ˖
ˍ˅ˎˋ˕˕˖˔ˎ˖ˆˋ˄ˆ˕˔˕˅ˇˉˋ˅˯ǡˋˇ˓˖ˆǡ˕˓˄ˇˇ˒˓ˋː˔ˋ˚˰˖˖˔˒ˏː
ːˋ˔ˍ˖˔˕˅ˇˉˋ˅˯ːˍːˊ˖ˏˋ˓˰ˏ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇǤ
ʐ˓ːˇˋ˓˰ˏ˓ˍ˕ˋːˆ˒˓˙˔ˍˋˊ˘˕˅ː˒˓˕ˍˏˇ˖ˉˆ˅˓ˏː˔ˍˆ
˒˓ˋˇǤʐ˓ːˇˋ˓˰˒ˇ˓ˊ˖ˏ˅ˇ˗ˋːˋ˔˰˔ˎˇ˱ˋ˘ˎˏː˕ǣ
- ˇ˗ˋːˋ˔˰˒˓ˋˏ˓ːˋ˘ȋ˒ˋ˒˯ˋ˅ˋ˘ǡ˄ˍ˕ˋ˅ːˋ˘Ȍ˕˓ˋ˄˖˕ˇ˔˕ˋː˙ˋː
ˍˋˏ˱˄˓ːˇ˄ˋ˕ˋ˄ˊˋ˓ːǢ
- ˇ˓˥ˋ˅˰˓˙ˋːˎːˋ˘ˍ˓ˋ˔˕ˋˍ˒˔˕ˋ˙ˋˏˆ˖ˋˏ˕ˋǡˍ˔˖˄ˊˋ˓ː
ː˒˓ˋˏ˓ːˋˏˍ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋˍˏȀ˕˓ˋ˄˖˕ˋˏˇ˔˕ˋː˙ˋǢ
- ˏ˙ˋːˎːˍ˓ˋ˔˕ˋˍ˒˔˕ˋ˙ˋˏˆ˖ˇˉˋ˅˕ˋǢ
- ˎˋ˚ː˔˕˄˓ːˇˍˋˍˏ˖ːˋ˙ˋ˓ˇˋ˗˓ː˙ˋ˓˖˱ˍ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋˍʠˏˇ˓˅
ˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˇ˔˕ˋː˙ˋǢ
- ˅˓ˇː˔˕˄˓ːˇˍˋˏˇ˓˥ːˊː˚˰ˊ˒˔˕ˋ˙Ǣ
- ˇ˗ˋːˋ˔˰˔˖˛˕ˋː˄˓ːˇˍˇ˔ˎˋˍ˅˔ː˙ˋˎːˍ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋˍˆ˓ˇ
ʠˏˇ˓˅ˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˇ˔˕ˋː˙ˋǤ
ʖ˅˓˛ː˗ˊ˖˒˓˙˔˖˄˓ːˇˋ˓˰˕˓˄ˇ˒˓ˇ˔˕˅˯ˍ˓ˋ˓˰ǣ
- ˔ː˅ː˒˓˖ˍȋ˔ˎˆːˋȌίʞ˓˖ˍ˕˓˄ˇ˒ˋ˛˒ˇ˓˖˚ǡˇ˄˖ˇ˔ːǡˍ˓˕ˍ
ˋˇˋː˔˕˅ːǤʥˋ˯ˇ˔˒˓˖ˍˎˍ˖˒ˏ˕ˋǡˇ˔ˎˋˍ˅˅˓ˇː˔˕ˋˆ˓ˇˋ
˖˚ˋːˋʠˏˇ˓˅˒˓˒ˊː˕˯ˋ˅ˋˏː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˕˓ˉˋ˛˕˖Ǥ
- ʙ˓ˋ˓˰ˎˆ˕ˋ˒Ϋʚˆ˕ˋ˒˕˓˄ˇ˒˓ˇ˔˕˅˯˔ˏˋ˛˯ː˓˛˰˒
˒ˋ˕˰˖ˇˋˊːˋ˔˕˕ˋˍˋˇˇ˔ˎˋˍ˅˔ː˅ː˅˓ˇː˔˕ˋˇ˔˕ˋː˙ˋǤ
- ʙ˓ˋ˓˰˔ˋˏ˄ˎί˓˖˔ˍ˓ˋ˓˕ˋ˔ˋˏ˄ˎˋˍ˱ˇ˔ˎˋˍ˅˕ˋˋ
ˍˏ˖ːˋ˙ˋ˓˕ˋ˔˖˛˕ˋː˖˄˓ːˇȀ˔ː˙ˋˎːˍ˓ˍ˕˓ˋ˔˕ˋˍʠˏˇ˓˅Ǥ
ʠˋˏ˄ˎˋˏ˓˖˔˕˕ˋ˒˓˒ˊː˕˯ˋ˅ˋˋˍ˓ˋ˔˕ˋ˕ˋ˔ː˔˅ˋˏ˔˓ˇ˔˕˅ˋˏ
ˏ˓ˍ˕ˋːˆǤ

ʐ˓ːˇˋ˓˰ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅˒˓˙˔ˍ˓ˋ˓˰ˋˇː˕ˋ˕˕ʒ˓ˇˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
ˇ˔˕ˋː˙ˋ˖˙ˋ˯˖ˋˊˆ˓ˇ˰ˋˏˋ˳ˍˋ˱ˆ˖˚ˋːˋ˕ˋ˒˓˒ˊː˕˯ˋ˅ˋˏˋ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋˏ˖
ˇː˔˖ːˍːˍ˖˓ː˕˔ˍˇ˔˕ˋː˙ˋːˇˏ˱ˏˋˋː˔˕˓ːˏ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˕˓ˉˋ˛˕˖Ǥ
ʜ ˔ː˅˖ ˓ˇˋːˋ˙ ˋ ːˍ˕ ˍ ˔˖ ˔˒˓˅ˇː ˖ ˍ˅ˋ˓˖ ˒˓ˍ˕ ˏˆ˖ ˔ ˒
ː˅ˇːˋˏˎˏː˕ˋˏˋˇː˕ˋ˗ˋˍ˅˕ˋ˕ˏˍ˚ˋː˒ˋ˓ˏˋˇ˖˄˓ːˇǤ

ʠ˖˛˕ˋː˃˄˓ˈːˇ˃ʠˏˈˇˈ˓ˈ˅˃ˬˈǡǡʚˈ˒ˉˋ˅ˑ˕ː˃ʓ˖ː˃˅˖ǳǤ

˅ ˊː˚ˋ ˇ ˒˓ˋ˓ˇː ˎ˒˕ ˏ˔˕ ˔ˏ˛˕ːˆ ː ˇˎ˖ ˇ˖ː˅˔ˍ ˄ˎ ˔
˔˓ˇ˰˅ˍ˅ːˏ ˕˅˓˥˅ˏ ˋ ːˇˋ˓ː˖˕ˏ ˒˓ˋ˓ˇˏ ˖ ˊˎ˥˖ǡ ˔˕˅˓ ˇˋː˔˕˅ː˖
˕ˏ˔˗˓˖Ǥʢ˔ˎ˅ˊ˖˔˒˛ː˒˓˙˔˄˓ːˇˋːˆˇːˍ˓˔˒ːˇˋ˓ˍˍ˔˒˔ˎ˅ːˋˏ
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˅ˋˏˏˆ˖˱ˋˏ˒ˊˋ˕ˋ˅ːˋˏ˗ˍ˕ˋˏˊ˔ːˋ˅˖˔˚ˍˋ˅˰ˊˏ˯˖˓ˊ˅˖ˇ˕˖˓ˋˊˏ
ˏˉ˄ˋ˕ˋˋ˔ˍ˓ˋ˛˱ːˍ˗ˍ˕˓˰ˋ˘˅ˆ˄˓ˉˆˍːˏ˔ˍˆˋˇ˓˖˛˕˅ːˆ˓ˊ˅Ǥ
˥˖˕ˋˏǡ˒˓˄ˎˏ˔ˍˋˏ˔˔˖˚˅˖˅ˊˏ˯˖˔˕ˋˏ˖ˎˋ˔˰˖˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏ
˔˕ ˅ˊː ˊ ːˇ˔˕˕ˍ ˍ˒ˋ˕ˎǡ ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ǡ ˊː˰ ˋ ˒˓ˋ˔˕˖˒ ˆˎ˄ˎːˏ
ˏ˓ˍ˕ˋːˆ˖ ˋ ˍːˎˋˏ ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋǤ ʢ ˅ˊˋ ˔ ˓˛˅˰ˏ ˅ˆ ˒˓˄ˎˏǡ ˊˏ˯ ˖
˓ˊ˅˖ ˔ ˔˅ ˚˛˱ ˒˓ˇ˯˖˖ ˊ ˔˕˓ː ˇˋ˓ˍ˕ː ˋː˅˔˕ˋ˙ˋ Ȃ ʣʓʗ ȋːˆˎǤ 
 Ǧ  Ȍˍː˗ˋˍ˔ːˋˋː˚ˋːˇ˔˕ˍˎːˆ˓˒ˏː˖˕ˆ˓ːˋ˚˰
ˋ ˔˕˅˓ ˒˅˯ːˋ ˖˔ˎ˅ˋ ˊ ˄˓ˉˋ ˓ˊ˅ ˕˖˓ˋˊˏǤ   ˓ˊˎˆ ˊ˄ˆ ˚ˆ ˖ ˒˔ˎˇ˰
˅˓ˏˏːˆˊˏ˯˖˓ˊ˅˖ˋ˔˕ˋ˚˖˒˓ˋ˅ˎ˚˰ʣʓʗ˖˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˔ˍ˕˓ˍˆˎ˅ːˋ
˒˓ˋ˓ˋ˕˕ ˔˅ ˒ˎˋ˕ˋˍǡ ˋ ˖ ˔ˍˎˇ˖ ˔ ˕ˋˏ  ˋ ˚ˋ˰ːˋ˙ ˇ  ˅ ˔ˍ˕˓ ˇː ˇ
ːˏ˰˓˔˕˓ˋˍ˕ˋ˅ːˋ˘ˍˋ˒˓ˋ˅ˎ˚ˋ˔˅˅˱˖˒ˉ˰˖˔˕˓ːˋ˘ˋː˅˔˕ˋ˕˓Ǥ
ʜ˓˚ˋ˕ˋ ˊː˚ ˔ ˒˓ˋˇ ˍːˏ˔ˍˋˏ ˖˕ˋ˙ˋˏ ˕˖˓ˋˊˏ ː ˒˓ˋ˅˓ˇ˖ ˍˋ
˔ ˚˔˕ ˖ ˎˋ˕˓˕˖˓ˋ ˔˅˓˔˕˅˖ ˖ ˇˋ˓ˍ˕ː ˋ ˋːˇˋ˓ˍ˕ːǤ ˍ ˔ ˍ ːˊː˚ːˋˋ
ˇˋ˓ˍ˕ːˋ ˖˕ˋ˙ˋ ˕˖˓ˋˊˏ ː ˒˓ˋ˅˓ˇ˖ ː˅ˇ ˖˕ˋ˙ˋǣ ː ˇ˓˖˛˕˅ːˋ ˒˓ˋˊ˅ˇ ˋ
ː˙ˋːˎːˋˇ˘ˇˍˋ˰ˋ˘˅˖˕˓ˋ˕˓ˋˎː˖˒˓˓˔˒ˇˎ˖ǡːˇˎ˕ː˔˕ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˒˓ˋ˅˓ˇǡ ː ˊ˒˔ˎː˔˕ ˔˕ː˅ːˋ˛˕˅ ȋˇˋ˓ˍ˕ː˖ ˋ ˋːˇˋ˓ˍ˕ː˖Ȍǡ ː ˒ˎ˕ːˋ ˄ˋˎː˔
ˊˏ˯Ǥʢˍ˅ˋ˓˖ˋːˇˋ˓ˍ˕ːˋ˘˖˕ˋ˙ː˒˓ˋ˅˓ˇ˖˓ˊˏ˕˓˔˒˓˔˅ˆ˖˕ˋ˙˕˖˓ˋˊˏ
ː˓ˊ˅ˋːˇ˖˔˕˓ˋǡˆ˓˥˅ˋː˓˔˕˅ˋ˒˯˒˓ˋ˅˓ˇǤ
˥˖˕ˋˏǡ ˋˍ ˔ ˖ ˏːˆˋˏ ˊˏ˯ˏ ˖ ˓ˊ˅˖ ˄ˎˉˋ ˋˏ˒˓˔ˋ˅ː ˓˔˕ ˕˖˓ˋˊˏ
˖ ˒ˆˎˇ˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˇˎˊˍǡ ˇ˅ˋˊːˋ˘ ˒˓ˋ˘ˇ ˋ ˊ˒˔ˎː˔˕ˋǡ ˅ ˊˏ˯ ˔
ˋ˔˕˅˓ˏː˔˖˚˅˖˔˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋˏˆ˓ːˋ˚˰ˋˏ˖˓ˊ˅˖ˏ˥˖ː˓ˇːˆ˕˖˓ˋˊˏˍ
˛˕˔˖ːˇ˔˕˕ˍˍ˒ˋ˕ˎǡˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ǡˊː˰ˋ˒˓ˋ˔˕˖˒ˆˎ˄ˎːˏˏ˓ˍ˕ˋːˆ˖
ˋˍːˎˋˏˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋǤ
ʢ ˒ˍ˖˛˖ ˇ ː˥˖ ː˗ˋˍ˔ːˋˋ ː˚ˋː ˇ ˔ ˒˓˕˘ˇː ː˅ˇː ˆ˓ːˋ˚˰
˒˓˅ˊˋ˥˖ǡ ːˍ ˊˏ˯ ˔˖ ˔ ˒˓ˇˎˋˎ ˊ ˔˕˓ː ˇˋ˓ˍ˕ː ˋː˅˔˕ˋ˙ˋ ˍ ˇː ˇ
ː˚ˋːˍ˓ˊˍˋˏˆ˖ˇ˄˓ˊ˓ˊ˅ˋ˖˕˖˓ˋˊˏǤʠ˕˓ːˇˋ˓ˍ˕ːˋː˅˔˕ˋ˙ˋ˔˖˒ˆˇː
˓ ˔ǡ ˍˍ ˔ ˚˔˕ ˋ˔˕ˋ˚ ˖ ˎˋ˕˓˕˖˓ˋǡ ˅ ˅˓˔˕ ˋː˅˔˕ˋ˙ˋ ː ˔˔˕ˋ ˔ˏ ˇ
ˍ˒ˋ˕ˎǡ˅˱˕ˍ˥˖ˍ˯˖˚˖ˋː˅˕˘ːˎˆˋǡˏː˳˓˔ˍˋ˓ˆːˋˊ˙ˋːˊː˰ǡ
˒˓ˋ˔˕˖˒˕˓ˉˋ˛˕˖ˋ˕ˇǤ

ʢʟʗʖʜʜʥʗʜʚʜʜʗʑʢ

ʖ˄ˆːˋˊˍːˏ˔ˍˋ˘ˍ˓ˋ˔˕ˋˍ˒˓ˋˊˎˊˋˊ˰ˆ˅ˆ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏ˔˕ˍ
˔˕˕˖˔˅ˉːˍˏ˒ːː˕ː˙ˋːˎːˋ˘˒˓ˋ˅˓ˇˏːˆˋ˘ˊˏ˯Ǥ
ʒˎ˅ːˍːˏ˔ˍˍ˓ˋ˔˕ˋˍ˕˖˓ˋˊˏˇː˔ˋǣ
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ
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ʟ˔˕ˍ˒ˋ˕ˎːˋ˘˖ˎˆ˰ˋ˅ːˋ˘˒˓ˋ˘ˇ
ʞˇ˔˕ˋ˙˰˓ˆˋːˎːˆ˓˔˕ˋ˓ˊ˅

ʞʖʗʗʑʜʗʟʖʢʚʗʟʖʑ ʢʟʗʖʜ ʑʜʗʠʙʟ
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

˅ːˋ˔ˍ˕˓˒˔˄ːˊˋː˕˓˔˅ːˊ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏˊ˄ˆǣ
ʑˎˋˍˋ˘˒˓ˋ˘ˇˋˊ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ː˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ˘ˇˎ˕ː˔˕ˋ
ʞ˕ː˙ˋˎ˅ːȂ˒˓ˋ˅˕ːˆ˒˓˕ː˓˔˕˅˖˗ˋːː˔ˋ˓˰˖ˋ˖˒˓˅˯˰˖˅ˎˋˍˋˏ
˓ˊ˅ːˋˏ˒˓ˍ˕ˋˏ
ʐ˓ˉˋˊˆ˓ˇ˰ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋˇ˓˖ˆˋ˘˄ˍ˕
ʐ˓ˉ˓ˎˋˊ˙ˋ˒˓ˍ˕
˰ˋ˖ˍ˖˒ːˋ˕˓˛ˍ˅ˋ
ʟ˅ːˏ˓ːˋˎˍ˙ˋ˓ˋˊˋˍ
ʙ˅ˎˋ˕˕ːˋ˖˔ˎ˖ˆ
ʠ˕˅˓˰ˇˇ˕ːˋ˘˒˓ˋ˘ˇ
ˇˍ˅˕ːˋ˖˒˓˅˯˰˓˔˖˓˔ˋˏ
ʓ˓˖˛˕˅ːˇˆ˅˓ː˔˕
ʖ˛˕ˋ˕ˋ˕ˋː˕˓˔˔˅ˋ˘˖ˍ˯˖˚ːˋ˘˔˖˄ˍ˕

ʙ˓ˋ˔˕ˋ˅ːȂ˒˓ˋ˅˕ːˆ˒˓˕ː˓˔˕˅ǣ
Ȉ ʐ˓ˉˋˊˆ˓ˇ˰ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋˇ˓˖ˆˋ˘˄ˍ˕
Ȉ ʐ˓ˉ˓ˎˋˊ˙ˋ˒˓ˍ˕
Ȉ ˰ˋ˖ˍ˖˒ːˋ˕˓˛ˍ˅ˋ
Ȉ ʟ˅ːˏ˓ːˋˎˍ˙ˋ˓ˋˊˋˍ
Ȉ ʙ˅ˎˋ˕˕ːˋ˖˔ˎ˖ˆ
Ȉ ʠ˕˅˓˰ˇˇ˕ːˋ˘˒˓ˋ˘ˇ
Ȉ ʙ˅ˎˋ˕˕ːˋ˖˒˓˅˯˰˓˔˖˓˔ˋˏ
Ȉ ʓ˓˖˛˕˅ːˇˆ˅˓ː˔˕
Ȉ ʖ˛˕ˋ˕ˋ˕ˋː˕˓˔˔˅ˋ˘˖ˍ˯˖˚ːˋ˘˔˖˄ˍ˕

ʞʟʥʠʞʚʜʗʟʼʗʜʑʠʗʥʗʜʗʤʞʟ ʙʢʢʟʗʖʢ
1. ʞ˓ˋ˒˓ˏ ˋː˅˔˕ˋ˙ˋːˆ ˒˓ˍ˕ Ȃ ˋˇǡ ˕˓ˉˋ˛˕ǡ ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ ˓˛˰
ȋ˒˓ˇˋː˅˔˕ˋ˙ˋː˔˕˖ˇˋȌ
2. ˙ː ˋː˅˔˕ˋ˙ˋːˆ ˒˓ˍ˕ Ȃ ːˎˋ˕ˋ˚ˍ ˇˍ˖ˏː˕˙ˋ˔ˍ ˔ː˅ǡ
ˋˊ˄˓ ˒˓ˍ˕ǡ ˋː˅˔˕ˋ˙ˋː ˇˎ˖ˍ ȋˋː˅˔˕ˋ˙ˋː ˔˕˖ˇˋǡ ˒˔ˎ˅ːˋ
˒ˎːȌ
3. ʗˊ˅˥˰ ˋː˅˔˕ˋ˙ˋːˆ ˒˓ˍ˕ Ȃ ˒˓ˋ˒˓ˏ ˆ˓ˇ˰ǡ ˇ˒˕˙ˋǡ
˒˓ˏ˰
4. ˍ˕ˋ˅ˋ˓˰ˋː˅˔˕ˋ˙ˋːˆ˒˓ˍ˕Ȃ˒ˎː˒˔ˎ˅˰ǡ˒˕˓˄ːˋ˓˔˖˓˔ˋǡ
˒ˎːˋ˓ːˋˍːˏ˔ˍˋ˒˓ˋ˘ˇˋ

ʗː˅˔˕ˋ˙ˋ ˖ ˕˖˓ˋˊˏ˖ ˒˓ˇ˔˕˅˯˖ ˒˓ˋˎˋˍ˖ ˇ ˔ ˖ˊ ˒ˏ˱ ˇːˆ ˔˕˓˕˛ˍˆ
ˋː˅˔˕ˋ˕˓ ˒˕˒˖ː ˒˓ˏːˋ ˗˖ːˍ˙ˋːˋ˔˰ ˕˖˓ˋˊˏ ː ˇːˏ ˒˓˔˕˓˖Ǥ ʒ˓ˇ
ʠˏˇ˓˅˖˒ˆˎˇ˖ˋː˅˔˕ˋ˙ˋ˖˒˓ˋ˅˓ˇˋ˒ˊˋ˙ˋːˋ˓ː˅ˋ˔ˍ˖ˇː˔˖ːˇ˓˖ˆ
˒˓˔˕˓˖ʠ˓˄ˋˋǤʙˎˋˍˊː˚ːˇˎˊˍˏˍ˓ˇːˆ˅˱ˆˋː˅˔˕ˋ˕˓ˆ˅˓ˋ
ˋ ˚ˋ˰ːˋ˙ ˇ  ˖ ˋˊ˓ˇˋ ˋː˅˔˕ˋ˅˙ˋːˆ ˖ˎˆ˰ ˖ ʠˏˇ˓˅ ːˍˎˋˍ ˒˓˔˕˓
˒˓ˇ˅ˋ˥ːˊˋː˅˔˕ˋ˙ˋ˖˕˖˓ˋˊˏǤ
ʙˍ˄ˋ˔˒˓ˋ˒˓ˏˋˎˋː˒˘ˇːˋ˖˔ˎ˅ˋˊˋː˅˔˕ˋ˕˓ːːˋ˅˖ʒ˓ˇ˖˓˥ːˋ
˔˖ˋ˒˕˓˄ːˋˇˍ˖ˏː˕ˋǣ
x ʞ˓˔˕˓ːˋ˒ˎːˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
x ʒː˓ˎːˋ˖˓˄ːˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˒ˎːʠˏˇ˓˅
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ʢˍˎˋˍ ˄ˋ ˔ ːˎˋˊˋ˓ˎ ˔ˋ˕˖˙ˋ ˔ ˄ˎ˔˕ˋˏ ˖ˎˆ˰ ˏˉ ˔ ˋ˔˕˱ˋ ˇ
˕˖˓ˋˊˏ ˖ ˛ˋ˓ˏ ˔ˏˋ˔ˎ˖ ˋˏ ˒˓ˇ˅ˋ˥ː˖ ˅ˎˋˍ˖ ˖ˎˆ˖ ˖ ˏˆ˖˱ˋˏ ˋː˅˔˕ˋ˙ˋˏǤ
˄ˎ˔˕ˋ˖ˎˆ˰˔˖ǣ
 ʗːˇ˖˔˕˓ˋ
 ˖˓ˋˊˏ
 ʞ˯˒˓ˋ˅˓ˇ
 ʠ˒˓˕ˋ˓ˍ˓˙ˋ
 ʗː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ˔˄˓˱
 ʠ˕ˏ˄ːˋˊˆ˓ˇ˰
 ˍˎˆˋ
ʞ˓ˇˏˆ˖˱ː˔˕ˋˇ˔ˇ˓˥ːˋ˒˓˔˕˓˖˒˕˒˖ː˔˕ˋ˒˓ˇ˅ˋˇˋˊˋː˅˔˕ˋ˙ˋː
˖ˎˆ˰˖˕˖˓ˋˊˏǡˏ˓˔˅ˇˋ˕ˋ˓˚˖ːˇːːˍˋˏˇ˒˓˔˕˓ǡˍˋ˔˖˕˓ː˖˕ː
˖ ˗˖ːˍ˙ˋˋǡ ˕ˍ˥ ː˒˘ˇː ˋː˅˔˕ˋ˙ˋː ˖ˎˆ˰Ǥ ʙˇ ː ˔˙ː˖ ˇ˥˖ ˒˓ˋ˅˕ːˋ
ˋː˅˔˕ˋ˕˓ˋ ː˓˅ː ˇ ˔ ː˚˛˱ ˊˋː˕˓˔˖˖ ˊ ˕˓ˍ˕ˋ˅ː ˒˓˔˕˓ ˔ ˛˕ 
ˏˆ˖˱ˏ˰ˋˏ˖ˎˆ˰ˋˏ˖ˊˏˆ˖˱ː˔˕˒˔˕ˋˊ˰˛˕˅˱ˆ˒˔ˎ˅ːˆ˄˓˕Ǥʞ˔˕
ˋ ˇ˓˥ːˋ ˋː˅˔˕ˋ˙ˋːˋ ˊ˘˅˕ˋ ˍ  ː˒˘ˇː ˔˒˓˅˔˕ˋ ː ːˋ˅˖ ˎˍˎː
˔ˏ˖˒˓˅Ǥʑˎˋˍˋ˒˓˄ˎˏ˒˓˔˕˅˯ːˇ˅˯ː˓ˊ˅ˋː˒˓ˋ˅˓ˇ˛˕˓ˊ˖ˎ˕ˋ˓
ːˇ˔˕˕ˍˏ ˔˓ˇ˔˕˅ ˍ  ː˒˘ˇː ˖ˎˉˋ˕ˋ ˍˍ ˄ˋ ˔ ˆː˓ˎː ˔˕˅˓ˋˎ
˒˅˯ːˋ ˍˎˋˏ ˊ ˇ˯ ˖ˎˆ˰Ǥ ʢ ˅ˏ ˔ˆˏː˕ ʠˏˇ˓˅ ˋˏ ˅ˎˋˍˋ ˒˓˄ˎˏ ˔
˓˚ːˋˏˋˉˎˊːˋ˚ˍˋˏ˔˄˓˱ˏǡˍ˔ˇː˔˕˓ːǷ˔ˏ˕ǳ˕˖˓ˋˊˏ˖ǡˇˍ˔ˇ˓˖ˆ
˔˕˓ːː˒˘ˇːˊˋːˇ˖˔˕˓ˋ˖Ǥ
ʢː˓ˇːˏˇˎ˖˱˄ˋ˕ˋˇ˕˙ˎˍ˖˒ː˔˅˓˕ːˏˆ˖˱ˋː˒˘ˇːˋː˅˔˕ˋ˙ˋː
˖ˎˆ˰ˍˍ˄ˋ˔˕˖˓ˋˊˏˊˇː˔˒˓ˋ˅˓ˇˏˇˋːˏˋ˚ːˋ˓ˊ˅ˋǤ

˅˓˥˅˒˓ˇ˔˕˅˯ːˊː˚ːˋˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˎˍˎˋ˕˕ˍˋ˖˒˕˒˖ː˔˕ˋ
˒˓ˇ˅ˋ˥ːˊ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖˒˓ˋ˅˓ˇ˖Ǥʠ˄ˊˋ˓ˏˇː˒˓ˇ˔˕˅˯˔˒ˏːˋˍˍ˖ˎ˕˖˓
ˇˋˊ˖ˊ˕ːˆˊː˚ǡˏ˓ˊ˛˕ˋ˕˔˖˅ˏ˓˔˕˓ˋˍ˕ˋ˅ːˋˇˋː˕˖˓ˋˊˏˏˉˇ
˅ˎ˓ˋˊ˖˒ˏː˖˕ˋ˒˓˔˕˓Ǥ
˓ː˖˕ː ˇ ˕˓ˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ ˖ː˖˕˓ ˅˓˥˅ ˒˔˕ˋ ˄ˋˎˊˍ ˎˆ ˆ˓ˇ
ˋ ːˍˎˋˍ ˏːˋ˗˔˕˙ˋ ˍ ˔ ˖ ˰ ˇ˅ˋ˖Ǥ ʖ ˔˅ˍ˖ ˋˎ ˍˏ˒ˎˍ˔ːˋ˖
ˍ˕ˋ˅ː˔˕ ˋˎˋ ˓ˆːˋˊ˙ˋ˖ ˇ˓˖ˆˋ˘ ˇ˛˅˰ ː˒˘ˇː  ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓Ǥ ʖ
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ȋ˒˓ˋˊ˅ˇ˰˅˱ǡ˒˅˓˱ǡˏˎˍǡ˖ˊˆ˔˕ˍȌ
9ʠ˅˓˘ ˖ˎˆ˰ Ϋ ˒˔˕˰ ˅ˎˋˍˆ ˄˓ ˔˔ˍˋ˘ ˇˏ˱ˋː˔˕˅ ȋ˖
˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋˏ˄ˎ˔˕ˋˏ˒˯˒˓ˋ˅˓ˇȌˍ˕˓˄ːˋˏˋ˓˕ˋˋ˒ˍ˓ː˖˕ˋ
9ʞ˓ˇː˔˕ˋ ˖ˎˆ˰ Ϋ ˒˓˕ː˓˔ˍˋ ˇː˔ǡ ˒˅˱˰ ˒˕ː˙ˋˎ ˔˔ˍˋ˘
˒ˇ˓˖˚ǡ˓˅ˋ˕ˎˋˊ˙ˋ˔ˎǡˍˎ˛ˍˍˏ˒ːː˕
9ʗˊ˅ˊː˓ˋː˕ˋ˔ː˔˕˒˓ˆ˓ˏ
ʞ˓ˇ˅ˋ˥ːˋ˔˒˙ˋˎːˋ˒˓ˆ˓ˏˋ˔˖ǣ
 ʞ˓ˋˊ˅ˇ˰ǡ ˒˓˓ˇ ˋ ˒ˍ˅˰ ˎˍ˅ˋ˕ˆ ˋ ˓ˏ˕ˋ˚ːˆ ˄ˋ˯ ȋˍˏˋˎˋ˙ǡ
ˍː˕˓ˋːǡˏː˕ǡ˛ˋ˒˖˓ˍȌ
 ʞ˓ˋˊ˅ˇ˰˄ˋ˯ːˋ˘˚˅ˋ˕˓ˋ˚ːˋ˘˖˯
 ʞ˓ˋˊ˅ˇ˰ˋ˒˓˓ˇȋ˔˖˛˰ˋ˕˒ˎ˒˓˓ˇȌ˒˚˖˓ˍ
 ʞ˓ˋˊ˅ˇ˰ˋ˒˓˓ˇˏˇˋ˒˚ˎ˓˔ˍˋ˘˒˓ˋˊ˅ˇ
 ʞ˓ˋˊ˅ˇ˰ˋ˒˓˓ˇˇˋ˅˯˚ˋȋˊ˙ǡ˗ˊːǡˎːȌ
ʠ˕ˋˏ˖˅ˊˋ˒˕˓˄ːː˒˓˅ˋ˕ˋːˍˎˋˍˍ˯˖˚ːˋ˘ˍ˓ˍǣ
x
x
x
x
x

ːˋˏˋ˓˰˔˔ˍˆ˔˕ː˅ːˋ˛˕˅ˊ˖ˍ˯˖˚ˋ˅˰˖˓˖˓ˎːˋ˕˖˓ˋˊˏ
˓ˆːˋˊ˙ˋ˄˖ˍˊˋː˕˓˔˅ːˋ˘ˊ˓˖˓ˎːˋ˕˖˓ˋˊˏ
ʙ˕ˆ˓ˋˊ˙ˋ˔˔ˍˋ˘ˇˏ˱ˋː˔˕˅
ʟˊ˅˖˔ˎ˖ˆˍ˔ː˖ˇ˖ˍ˅ˋ˓˖˓˖˓ˎːˆ˕˖˓ˋˊˏ
ʖː˚ː˒˔˕˰ˉ˯ˊ˒ˍ˓˕˰ˏ˓˖˓ˎːˆ˕˖˓ˋˊˏǡˏ˥˖˕ˋˏ˒˕˓˄ː
˒˓ː˱ˋ˒ˍ˓˕˚ˍ˖ˏ˔˖
95

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 387 – Број 9

ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˒˓ˋ˔˕ː ˊ ˓˚ː ˄˓ˇ˅ ˒˓ˇ˔˕˅˯ ˏˉˇ ˋ ːˍˏ˒ˎˍ˔ːˋ˖
ˋː˅˔˕ˋ˙ˋ˖Ǥ ʜˋˏǡ ˖ ˇˎ˖ ˅˓˕ˋˍˎːˆ ˍ ˒˓ˇ˅ˋ˥ː  ˓˚ːˋ ˒˓ˋ˔˕ːǤ ʓ
ˍː˔˕˓˖ˍ˙ˋˋˊ˓˥ːˋ˕ˇ˔˓ˇ˔˕˅ʕˎˊ˓Ǥʞ˓˄ˎˏ˒˓ˇ˔˕˅˯ˋˊˏ˛˕˰
˒˓˖ˆˋ˖˓˥˰˒˓˔˕˓˔˅ˇ˅˓˥˅Ǥʓˎˊˍˆ˔˕ˋ˖˄˓ˇ˅ˋˏʓ˖ː˅ˏ˅ˉː
˒ˇˇːˍˊ˔˕˓ːˋˇˏ˱ˆ˔˕Ǥʙˍˇː˕˓˱ˋːː˅˕˓˕ːˎ˖ˍ˅˱ˆ˕˅
ˏˉ ˔ ˚ˍˋ˅˕ˋ ˇ ˄ˋ ˒ˍ˓˕˰ ˅ ˋː˅˔˕ˋ˙ˋ ˋːˇˋ˓ˍ˕ː ˒ˍ˓ː˖ˎ ˓ˊ˅
˕˖˓ˋˊˏ ˋ ˅˱˖ ˍ˔˒ːˊˋ˖ ˆ˔˕ˋ˖Ǥ ʗ˔˕˅˓ˏː ˄ˋ ˔ ˓˛ˋ ˋ ˒˓˄ˎˏ ˒˓˖ˆ ˋ˔˒˓ˇ
˅˓˥˅ˋ˔˕˅˓ˋˎˋ˖˔ˎ˅ˋˊ˔˕˅˓˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˔˖˒˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓Ǥʢ˅ˊˋ˒˓ˋ˔˕ː
ˊˍˊː ˇˎˊˍ ˅˓˒˔ˍˋ˘ ˒˓ˎˏː˕˓˙ ˖ ˕ˍ˖ ˒ˋ˔˰ ˔˕˓˕ˆˋ ˕  ˒ˎː ˇ ˔
ˊ ˕ ˒˕˓˄ ˖˓ˇˋ ˒˓ˋ˅˓ˏːˋ ˒˓ˋ˔˕ːǡ ˛˕ ˄ˋ ˔˅ˍˍ ˒ˍ˓ː˖ˎ ˋːˋ˙ˋ˕ˋ˅˖ ˊ
ˋː˅˔˕ˋ˓˰˖ˏˇ˓ː˓˚ːˋ˒˓ˋ˔˕ːǤ
x
x
x
x
x

ʗˊˆ˓ˇ˰ˏˇ˓ːˆ˓˚ːˆ˒˓ˋ˔˕ː
ʢ˔˒˔˕˅˯˰ˇˇ˕ːˋ˘˔ˇ˓ˉː˒˓ˋ˔˕ː˖
ʢ˓˥˰˒˓˔˕˓ˇ˅˓˥˅
ʢ˔˒˔˕˅˯˰˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ˘˖˔ˎ˖ˆˊ˓˚ː˄˓ˇ˅
˕˅˓˰ ˏˆ˖˱ː˔˕ˋ ˊ ˒˓ˇ˖ ˔˖˅ːˋ˓ ˋ ˇ˓˖ˆˋ˘ ˔˕˅˓ˋ ˋː˕˓˔ː˕ːˋ˘
˕˖˓ˋ˔˕ˋˏ

˓ˋː˒˓ˇ˔˕˅˯˛ˇː˔ˇ˓ˉˍˋˆ˓˅ˋ˕ˋ˓ː˖˕ˋ˚ˍˏ˕˖˓ˋˊˏ˖ˋʓ˖ː˅˖Ǥ
ʞ˓˔˕˓ˍˋːˏ˰ːˊˏ˓ˋː˖ːˎˊˋ˔ˋ˔˕˚ːˇ˅˓˥˅ˋ˔˰ˏ˒˓ˇ˔˕˅˯
ˇː˖ ˙ˎˋː˖Ǥ ʢ˒˓˅ ˄ˎˋˊˋː ˅˓˥˅ ˏ˓ˋːˋ ˇ ˅˱˖ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖ ˅˓ˇː˔˕Ǥ ʢ
˕˘ːˋ˚ˍˏ ˔ˏˋ˔ˎ˖  ˇ˄˓ ˔ˏˋ˛˯ː ˍ˓ˊ ː˅ˋ ˒˓ˍ˕ ˏ˓ˋːǡ ˊ˛˕ˋ˱ː  ˇ
Ƿˉˋ˅ǳ˅ˇˋ˅˕˓˅ˋˋˇˎːˊˏˎ˄˓ˇ˅ˋ˚ˏ˙Ǥʞ˓ˍ˕ˏ˓ˋː˄˖˘˅˕ˋ
ˍ˅˕˓ˋ˖ˏ ˋ ˇ ˒˓ˋ˄˯ ˍˋ ˏ˖ ˒˓ˋ˒ˇ ˔ ˔ˇ˓ˉˋˏ ˍˋ ˔˖ ˒˓ˇ ː˖˕ˋ˚ˍˆǡ
˔˒˓˕˔ˍǦ˓ˍ˓˕ˋ˅ːˋ˔˖ˆ˔˕ˋ˕˯˔ˍˋˏ˄ˍ˕ˏˋ˔ˎˋ˚ːǤ
˓ː˖˕ː ːˏ ˊˋː˕˓˔˅ːˋ˘ ˋː˅˔˕ˋ˕˓ ˍˋ ˄ˋ ˖ˎˉˋˎˋ ˔˓ˇ˔˕˅ ˖ ˅
˒˓ˍ˕Ǥʞ˔˄ː˒˓˄ˎˏ˛˕ˋː˅˔˕ˋ˙ˋˋ˒˓ˇ˕ˆ˛˕˄ˋˏːˆˊː˚ˋˎˊˆ˓ˇ
ːˏ˖˒˓ˋ˛˕˖˅ˎˋˍ˕˓ˉ˰ˋˍˇː˖˕ˋ˚˓ˋˊ˒˓˔˕ˆ˓ˊˎˆ˛˕ː˖˕ˋ˚˓˖
ʠ˓˄ˋˋˏˎǡ˔˕˓ːˋ˛˖˅ˍ˔ˎ˄ˋˇˎˊǤ
ʙ ˒˕ː˙ˋˎː ˓˛˰ ˒˓˄ˎˏ ˏˆ˖˱  ˒˔˕˱ˋ ˒˓ˍ˕ ˒ˇˎˋ˕ˋ
ː ːˍˎˋˍ ˗ˊǡ ˆˇ ˄ˋ ˔ ˋˊˇ˅ˋˎ ː ˍ ˏˆ˖ ˄ˋ˕ˋ ˓ˎˋˊ˅ː  ˖ ˇ˓˥ːˏ
˅˓ˏː˔ˍˏ˒˓ˋˇ˖ˏˆ˖ˇː˕ˋ˒˓˗ˋ˕Ǥʞ˓˔˅ˆ˔˕˖ˏˋ˔ˎˋː˖ˆ˔˕ˋ˕˯˔ˍ˔ˇ˓ˉǡ
˔˖˅ːˋ˓ǡ ˅ˉ˰˖ ˚ˏ˙ˋˏǡ ˋˊːˏ˯ˋ˅˰ ˚ˏ˙ ˋ ˔ˎˋ˚ːǤ ʠ ˕ˍ˅ˋˏ ˒˓ˋ˔˕˖˒ˏ ˄ˋ
˔˔˕˅˓ˋˏˍ˓ˏˎ˒ˏˍˎ˔ˏ˓˕˅˕˚ˍˋˏˆ˖˱ˇ˄ˋ˔˖ː˓ˇːˏ˒˓ˋˇ˖
˒˓ː˛ˇˍ˅˕ːˋː˅˔˕ˋ˕˓ˍˋ˄ˋˏ˓ˋːˋ˖ˇ˘ː˖ː˅ˋˉˋ˅˕Ǥ
x
x
x
x
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ʟ˅ˋˊˋ˒˓ˍ˕ˏ˓ˋːˊˋˊ˓ˇ˖˒˗ˊˏ
ʗˊˆ˓ˇ˰ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ː˅ˇˋ
ʗˊˆ˓ˇ˰˒˓˕˱ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˍ˒ː˖
ʞ˓ˋ˒˓ˏ˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˔ˇ˓ˉ˖ˏ˓ˋːˋ

ʟˊ˅ːˋ˙ˋ˯˅ˋǣ
ʞ˓ˇ˖˄˯ˋ˅˰ˎ˖˚ˍˆ˄ˊː
ʖːˋ˓˰ˏ˓ˋː˖˗˖ːˍ˙ˋːˎː˙ˎˋː
ʠˏ˰˰˗˓ˍ˅ː˕ː˔˕ˋ˔˄˓˱
ʞ˓ˏːˎˍ˙ˋˊ˕˅˓ːˋˋˊ˕˅˓ːˋ˄ˊː
ʞ˅ˊˋ˅˰˔˅˓˥˅ˏ
ˎ˅ˋ˖˄ˎˋˍ˖˔˕˓˅˒ˇ˯ːˋ˒˓ˏ˅ˎˋ˚ˋːˋ˒ˎ˅ˋˎ
ˇ˓ːˎ˖˚ˍ˕˘ːˋˍ
ʞ˅ˊˋ˅˰˔ˆ˓ˇˏ
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22. септембар 2016. године

ʗː˅˔˕ˋ˙ˋːˋ˕˓˛ˍ˅ˋ
ʗː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ː˒˓ˏ˰ǣͷǤͲͻͺǤͶͶͲǡʹʹʢʟ
ʤˋˇ˓ˆ˓˥˅ˋː˔ˍˋ˓ˇ˅ˋǣʹǤͷͷǤͺͶͺǡ͵ʢʟ
ʒ˓˥˅ˋː˔ˍˋ˓ˇ˅ˋǣͳͳǤͶʹǤ͵͵ͺǡ͵ͺʢʟ
ʢˍ˖˒ːˋː˅˔˕ˋ˙ˋˋˊˆ˓ˇ˰ǣͳͻǤͳͺͳǤʹǡ͵͵ʢʟ
ʖ˕˅˓ːˋ˄ˊːǣͳ͵Ǥͷͷ͵Ǥ͵͵ǡͺͷʢʟ
ʤ˕ˎǣʹǤ͵ͳǤͺͻͷǡͻͻʢʟ

ʑ˔ˎ˚ˍˋˍˎ˖˄ˇ˗ˋːˋ˔ː˖ʞ˓ˆ˓ˏ˖ˊˋː˅˔˕ˋ˙ˋː˖ˎˆ˰˓˅ˎ˔ːˋˍ
˒˓˔˕˓ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅Ǥ ʞ˓ˇ˔˕˅˯ ˔ˎˋ˚ː ˔ˇ˓ˉ ˍ ˏ˓ˋː ˔ ˕ˋˏ ˛˕ ˇˋ˓ˍː
ˋˊˎˊˋːʓ˖ː˅Ǥ˅ˍˏ˒ˎˍ˔˒˓˔˅ˆ˅ˋ˛˓ˋː˕ˋ˔ːːˎˍˎː˔˕ː˅ːˋ˛˕˅ǡ
ˋˍˍˇ˔˖˓ˇˋ˓˚ːˋ˒˓ˋ˔˕ːˍˋ˒ˎːˋ˓ː˖˄ˎˋˊˋːˋˏˉ˔˚ˍˋ˅˕ˋˋ˅˱
ˍ˔˒ːˊˋ˅ˆ˒˓˔˕˓Ǥ
 ʞ˅˓˛ˋːǣʹǡͷ˘
 ʗˊˆ˓˥ː ˄ˎ˖˕˅˓ˇ Ȃ ˅ˎ˄˓ː ˔ ˒˛˚ˍˏ ˔˕ˊˏ ˇ˖ˉ ˇ˖ː˅˔ˍ ˔˕˓ː
ˍˏ˒ˎˍ˔
 ʢˆ˔˕ˋ˕˯˔ˍˋ˒ˎ˅ːˋ˄ˍ˕ˋ˖ˊ˄ˎ˖ǡˇ˖ˉˍˏ˒ˎˍ˔
 ʖ˔˕˖˒˯ːˋ˔ˇ˓ˉˋǣ
9ʑ˔ˎ˚ˍˋˍˎ˖˄Ƿʠˏˇ˓˅ǯǯ
9ʙ˛˓ˍ˛ˍˋ˕˓ːˋȋʙʙǷʠˏˇ˓˅ǯǯȌ
9ːˋ˔ˍˋ˕˓ːˋ
9ˇ˓ˋˎˋ˚˓˔ˍˋȂ˄˓ˇ˓˔ˍˋˍˎ˖˄Ƿ˕ˎ˙ǯǯ
9˓ːˊ˄˱˰
 ʞˎːˋ˓ːǣ
9ʗˊˆ˓ˇ˰ː˅ˆǡ˔˒˓˕˔ˍǦ˓ˍ˓˕ˋ˅ːˆ˄ˍ˕
9ʟˍː˔˕˓˖ˍ˙ˋ ˒˔˕˱ˋ˘ ˄ˍ˕ ˖ ˗˖ːˍ˙ˋˋ ˔˒˓˕ǡ ˍˋ ˔ ʞˎːˏ
ˊˇ˓ˉ˅˖Ǧ˄ˍ˕ˋʑ˔ˎ˚ˍˆˍˎ˖˄
9ʢ˓˥˰˔ˎ˄ˇːˋ˘ǡːˋˊˆ˓˥ːˋ˘˒˅˓˛ˋː˒˓ˏ˄ˎˋ
9ʓ˗ˋːˋ˔˰˔˒˓˕˔ˍǦ˓ˍ˓˕ˋ˅ːˋ˘˔ˇ˓ˉ
9ʢ˔˒˔˕˅˯˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˔ˇ˓ˉ

˖ˆ˅ ˒˓ˇ˔˕˅˯ ˋˊ˖ˊ˕ː ˔˒˓˕˔ˍ ˓ˍ˓˕ˋ˅ːˋ ˒˓˔˕˓ ˍˋ ˔ ːˎˊˋ ː
˔ˏ˄ˎˋʓ˖ː˅Ǥʜˍˎˋˍ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ˘˕˓ː˔˗˓ˏ˙ˋ˅ˎ˔ːˋ˚ˍ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˇ˅ˎ
 ˇ ˕ˆ ˇ  ˔ˇ˛˰ˋ ˅ˎ˔ːˋˍ ˒ˍ˖˛ ˓˅ˋ˕ˎˋˊ˙ˋ˖ ˒˓˔˕˓ ˎˋ ˄ˊ ˖˔˒˘Ǥ
ʗːˋ˙ˋ˕ˋ˅ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅ˇ˒ˏː˖˕ˋ˒˓˔˕˓˕ˍ˖˒ˋˋˇ˓˅ˋ˕ˎˋˊ˖˅˓˅˕ː
ˇˋː˔˅˕ˎ˄˖ˇ˖˱ː˔˕ˊ˅˒˕ˊǤ ˖ˆ˅˅ˎˋˍˋ˒˓˔˕˓˔˕˓ˏˎːˋˏˋˊ˅˓ˋˏ
˛˕ ˚ˋːˋ˒˓ˇ˖˔ˎ˅ˊ ˄˰˔ˍˋ ˍˏ˒ˎˍ˔ǡ˒ ˔˕ˋˏ˖˅ˊˋˋˋˊ˓˥ː˒ˎːˊ˄˰˖
˖ˆ˅Ǥ ʢ ˔ˍˎ˒˖ ˅ˆ ˍˏ˒ˎˍ˔ ˔ ˒˓ˇ˅ˋ˥ ˋ ˒˓ˋ˒˰ ˕˅˓ːˆ ˄ˊː ˍˋ  ˖
˅ˎ˔ːˋ˛˕˅˖Ƿʕˎ˅ˊǲǡ˚ˋˏ˄ˋ˔˅˒˓˔˕˓ˊˍ˓˖ˉˋˎˍˇˋː˔˕˅ː˙ˎˋːǤ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

˕ˍ˖˒ˊˏ˯ˋ˛˕˔˄ˍ˕ˋˏ
˕ˍ˖˒ˍˏ˒ˎˍ˔Ƿʕˎ˅ˊǲ˔˄ˊːˏ
ʟ˅ˋˊˋ˒ˎː˔ˍˆˇˍ˖ˏː˕ʐ˰ ˖ˆ˅
ʢ˔˒˔˕˅˯˰˄˰˔ˍˆˍˏ˒ˎˍ˔
ʗˊˆ˓ˇ˰ˇˇ˕ː˔˖˒˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˊ˔˒˓˕˔ˍǦ˓ˍ˓˕ˋ˅ːˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ
ʟ˅ˋ˕ˎˋˊ˙ˋ˄ˊː˔˓˔˕˓ːˏ
ʓˇ˕ːˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˔ˇ˓ˉˋ
ʢ˓˥ːʞˎːˇ˕˯ː˓ˆ˖ˎ˙ˋ
ʞˎːˋ˓ːˋˊˆ˓ˇ˰˔ˏ˛˕ːˋ˘ˍ˒˙ˋ˕˕Ȁ˄˖ːˆˎ˅
ʞ˔˕˱ˋ˓˔˕˓ːˋȀˏ˕ˎˋǷʱ˖˓˥˅ˋ˅˕ˋǯǯˋǷ ˖ˆ˅ǯǯ
ʞˎːˋ˓ːˋˍ˅˒˓ˍ˔ˍ˖˒ˎˋ˛˕ˏ
ʞˎːˋ˓ːˋː˅ˋ˔˒˓˕˔ˍˋ˔ˇ˓ˉˋ
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˒˓ˋˊ˅ˇːǦ
ˋːˇ˖˔˕˓ˋ˔ˍˋ˙ː˕˓Ȍ
ͷǤ ʖˎ˥ː˅ʚ˖ˍ
Ǥ ʜ˅ʚ˖ˍ
Ǥ ʠ˓˅ˋ˔ːǦ˔ˍˎˇˋ˛ːˋ
˕˓ˏˋːˎˋ
ͺǤ ʙˏ˒ˎˍ˔ʕˎˊ˓
ʠˏˇ˓˅

ʞ˓ˇ ˔˅ˋ˘ ˒˓˔˕˓ ˍˋ
˔˖ ˇ˗ˋːˋ˔ːˋ ˖ ʠˏˇ˓˅˖ ˏ˓
˔ ˄˓˕ˋ˕ˋ ˒ˉ˰ ː ˒˕˓˄
ˍ ˄˖ˇ˖˱ˋ ˋː˅˔˕ˋ˕˓ˋ ˋˏ˖Ǥ
˖ ˔ ˒˓ ˔˅ˆ ˏˋ˔ˎˋ ː ˖˔ˎ˅
ˊ ˋː˅˔˕ˋ˙ˋ ˖ ˕˖˓ˋˊˏǡ ˍ
ˏˆ˖ ˒˕˒˖ː ˇ ˒˓ˏː ˋˏˋ˳
ʠˏˇ˓˅˖ʠ˓˄ˋˋˋˇˆˏːˆ
˔ːˉːˋ˒ˊˋ˙ˋːˋ˓˖˖˓ˆˋː˖
ˇˍˎ ːˏ ˇˎˊˋ ˋ ː˅ˋ˛
˕˖˓ˋ˔˕Ǥ ʞ˔ˎˇ˰ˋ ˒˓ˋˏ˓  ː˅ ˆ˓ˇ ʙ˓ˆ˖˅˙ ˊ ˇ˅˥˰ ˒ˊː˕ ˔˅˕˔ˍ
ˍ˖˱ ˖ ˔ˆˏː˕˖ ˊ˄˅ːˋ˘ ˒˓ˍ˅ǡ ˍ ˄ˋ ˕˓˄ˎ ˖ ː˓ˇːˏ ˒˓ˋˇ˖ ˇ ːˎˋˊˋ˓
ˏˆ˖˱ː˔˕ˋˊ˕˅˓˰˒ˊː˕˗˓ː˛ˋˊˊ˄˅ːˋ˘˒˓ˍ˅ʓˋˊːˋˎːˇǤ
ʙˎˋˍ ˆˇ ˇ ˔ ˅ˍ˅ˋ ˒˕ˊˋ ˚ˋː ː˓ˎːˋˏ ˏ˓˖ ˔ ˖ˊ˕ˋ ˖ ˄ˊˋ˓ ˔˅
˒˓ˇː˔˕ˋˍ˅ˎˋˍˋˋː˅˔˕ˋ˕˓ˋˋˏ˖ː˕˓ˋ˕˓ˋˋʠ˓˄ˋǡˍː˒˓ˋˏ˓˚ˋ˰ːˋ˙
ˇ˓ˇː˔ːˆˍ˅ˎˋ˗ˋˍ˅ːˇ˒˓ˋ˕ˏˋˏˇˎˍːˋˉ˖˙ː˖˓ˇːˆ˛˕
˕˔ˎ˖˚˖˓ˊ˅ˋːˋˏˊˏ˯ˏˋ˅˓˒ˋǤʠ˅˔˖˕ˎˏː˕ˋː˔ː˅˖˚ˆ˔ˍ˓ˋ˓
ˋː˅˔˕ˋ˙ˋːˍˎˋˏˋ˒˓ˋ˅ˎ˚˒˕ː˙ˋˎːˋˋː˅˔˕ˋ˕˓ˋǤ
ʙ ˏˆ˖˱ː˔˕ˋ ˆ˓ˇ ʠˏˇ˓˅ ˋˏ ˖ ˒ˆˎˇ˖ ˅ˎˋˍˋ˘ ˋː˅˔˕ˋ˙ˋǫ ˅ˇ 
ː˒˘ˇː ˋ˔˕˱ˋ ˇ ˇˎˊˍ ˅ˎˋˍˆ ˒˓˕ː˓ ˍˋ ˋː˅˔˕ˋ˓ ˖ ˋˊˆ˓ˇ˰˖ ˅ˎˋˍˋ˘
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˄ˍ˕ ˏˉ ˖ ˒˕˒˖ː˔˕ˋ ˇ ˒˓ˍ˓ː ˕ˍ ˕˖˓ˋˊˏǤ ʠ ˕ˋˏ ˖ ˅ˊˋ 
˅ˏ ˕˛ˍ ˇ˅˕ˋ ˒˓˅ ˔˕˓˕˛ˍ ˒˓ˆːˊ ˛˕ ˍǡ ˛˕ ˱ ˄ˋ˕ˋ ˋˎ˖˔˕˓˅ː
˒˓ˋˏ˓ˏǤ
ʜ˕˓ˋ˕˓ˋˋˆ˓ˇː˒˔˕ˋˇˍ˅˕ː˔ˏ˛˕ːˋ˄ˍ˕˅ˋ˛ˍ˕ˆ˓ˋ˔
˒˓˒˓˕ːˋˏ ˔ˇ˓ˉˋˏǤ ʢˍˎˋˍ ˄ˋ ˔ ˋː˅˔˕ˋ˓ˎ ˖ ˋˊˆ˓ˇ˰˖ ˇːˆ ʧ˖ˏˇˋ˔ˍˆ
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˓ˋ˔˓˕ˍˋ˄ˋ˒˓ˇ˔ˏ˛˕ːˋ˘ˍ˒˙ˋ˕˕˒ː˖ˇˋˋˇ˓˖ˆ˔ˇ˓ˉ˒˒˖˕˅ˎː˔ǡ
˒˓˔˕˓ˊˇ˙˖ˋˇ˓˖ˆˋ˘˔ˇ˓ˉǡ˕˄ˋˇˋ˓ˍ˕ː˖˕ˋ˙ˎː˄˖ˇ˖˱ˋ˓ˊ˅ː˔ˏ
˕˖˓ˋˊˏ ˅˱ ˆː˓ˎː ː ˓ˊ˅ ˚ˋ˕˅ˆˆ˓ˇ ˒ ˋ ˍ˓˖ˆǤ ʜˋˏǡ ˒˓ˇ ˊ˒˔ˎːˋ˘
˓ˇːˋˍǡ ˛˕ ˔ ˊ ˇː ˓ˋ˔˓˕ ˒˓˙˰˖ ː ˍ ͵ͲͲǡ ˖ˍ˯˖˚ˋˎˋ ˄ˋ ˔ ˋ ˔ˆˏː˕ˋ ˔
˒˓ˋˊ˅ˇ˰ˏ ˋ ˒˓˓ˇˏ ˅˱ ˋ ˒˅˓˱ǡ ˒˅˱ˎ ˄ˋ ˔ ˒˔˕ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˏ ˋ ˇ˓˖ˆˋˏ
ˋː˔˕ˋ˕˖˙ˋˏ ˖ ˆ˓ˇ˖ǡ ˒˅˱ˎ ˅ː˒ː˔ˋː˔ˍ ˒˕˓˛˰ǡ ˖ˍ˯˖˚ˋˎ ˄ˋ ˔ ˖ˇ˓˖ˉ˰
ˋ ˒ˇˋː˙ˋ ˍˋ ˔ ˄˅ ˋˊ˓ˇˏ ˔˖˅ːˋ˓ ˋ ˕ˍ ˇ˯Ǥ ˍ ˔ ˔˅ˋ ˒˓ˏ˕˓ˋ ˖ˊˏ˖ ˖
˄ˊˋ˓ˏˉ˔ˍː˔˕˕˅˕ˋˇˇˎˊˍˇːˆ˅˱ˆˋː˅˔˕ˋ˕˓˔ˋˊˆ˓ˇ˰ˏ˓˔˓˕ǡ
˖ˊ͵ͲͲˇˋ˓ˍ˕ːˊ˒˔ˎːˋ˘˓ˇːˋˍǡ˒˓˙ːˇ˔˔˕˅˓ˏˆ˖˱ː˔˕ˊːˏ˰˛
ͷͲͲ˯˖ˇˋˍˋ˄ˋ˔˖ˍ˯˖˚ˋˎˋːˇˋ˓ˍː˖˒˔ˎ˅˰˄ˍ˕ˋ˒˓ˍͳͲͲˇˏ˱ˋː˔˕˅
ˍˋː˖ˇ˔˅˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˇ˓˖ˆ˒˓ˋˊ˅ˇ˕˖˓ˋ˔˕ˋˏǤ

ˆ˖˱˅ˎˋˍˋː˅˔˕ˋ˙ˋǣ
¾
ʗˊˆ˓ˇ˰ˆˎ˗˓ˋ˔˓˕˔ͳͻ˓˖˒
¾
ʗˊˆ˓ˇ˰˘˕ˎ˅ˋ˔ˍˋˎˋ˅ˋ˛ˍ˕ˆ˓ˋ
¾
ʗˊˆ˓ˇ˰˕ˏ˕˔ˍˆˊ˄˅ːˆ˒˓ˍ
¾
ʗˊˆ˓ˇ˰ˍ˅˒˓ˍ
¾
ʗˊˆ˓ˇ˰ˇ˓ːˎˋː˒˓ˍ
¾
ʗˊˆ˓ˇ˰˄˰˔ˍˆ˄ˍ˕ː˕˓ˏˎːˋˏˋˊ˅˓ˋˏ
¾
ʗˊˆ˓ˇ˰˅ˎˋˍˆˏ˖ˊː˙ˋːˎːˋ˔˕˓ˋː˕˅˓ːˏ
¾
ʗˊˆ˓ˇ˰˕˓ˏˋːˎˊ˒˓ˋ˘˅˕˰ˍ˓˖ˊ˅ːʓ˖ː˅˖
¾
ˇ˒˕˙ˋˏ˓ˋː

ˆ˖˱ˏ˰ˋː˅˔˕ˋ˙ˋǣ
¾
ʗˊˆ˓ˇ˰˓˖˓ˎːˆ˓ˋ˔˓˕
¾
ʗˊˆ˓ˇ˰˔˒˓˕˔ˍǦ˓ˍ˓˕ˋ˅ːˆˍˏ˒ˎˍ˔
¾
ʗˊˆ˓ˇ˰ˇ˚ˋˆˇˏ˓ˎˋ˛˕˔˒˓˒˓˕ːˋˏ˔ˇ˓ˉˋˏ
¾
ʢ˔˒˔˕˅˯˰˕ˏ˕˔ˍˆˏ˖ˊ
¾
ʗˊˆ˓ˇ˰˔˓ˇ˰˅ˍ˅ːˆ˔˓˒˔ˍˆ˔ˎ˖ˋˎˋˍʠˏˇ˓˅˔ˍ
˕˅˓˥˅
¾
ʗˊˆ˓ˇ˰˒ˎˋˆːˊ˅ˋ˕˛ˍˋˆ˓
¾
ˇ˒˕˙ˋ˖˓˔ˍˍ˖ˎ
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ʙʥʗʜʗʞʚʜʞʟ ʙʜʗʤʙʗʑʜʠʗʟʖʑ 
ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ
ʞʟ ʙʜʙʗʑʜʠʗʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʏʓʏʠʓʟʑʏ
ʞʟ ʙʗȀʙʗʑʜʠʗ
ʢː˒˓˥˰ː
˒ˇ˓˖˚˖˔˄˓˱ː
ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓

ʜʠʗʚʥ

ʑʟʜʠʙʗ
ʙʑʗʟ

ʗʖʑʟ
ʣʗʜʜʠʗʟʼ
ʐ˖˳˕ˆ˓ˇˋʒʠ
ˋːˋ˔˕˓˔˕˅ǡ˔˕˓ː
ˇː˙ˋ

ʒ˓ˇ

ʙː˕ˋː˖ˋ˓ː

ʒ˓ˇˋʒʠ

ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ

ʢ˓˥˰˅˓˥˅ˋ˖˅˥˰
ʒ˓ˇˋʒʠ
ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓

ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ

ʐ˖˳˕ˆ˓ˇˋʒʠǡ
ˋːˋ˔˕˓˔˕˅

ʒ˓ˇ

ʹͲͳȂʹͲͳͺǤ

ʐ˖˳˕ˆ˓ˇǡ˒˓ˍ˕ˋ
ˋ˔˕˓ːˇː˙ˋ

ʒ˓ˇˋʒʠ

ʹͲͳǦʹͲͳͺǤ

ʐ˖˳˕ˆ˓ˇǡʒʠ
ˋ˒˓ˍ˕ˋǡ˅ːǦ
˒˓ˋ˅˕ː˒˓˕ː˓˔˕˅

ʒʠ

2016.

ʐ˖˳˕ʒʠ

ʞ˔˕˅˯˰ˋː˕˓ː
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˔ˋˆːˎˋˊ˙ˋ˖ ʒʠ
˅˓˥˅ˋ

2016.

ʐ˖˳˕ʒʠ

ʒ˓ˇ

2016.

ʐ˖˳˕ˆ˓ˇǡ˒˓ˋ˅˓ˇ
ˋˋːˋ˔˕˓˔˕˅ǡ
˒˓ˍ˕ˋ

ʒ˓ˇˋʒʠ

2016

ʗˊ˓ˇ˔˕˓˒ˎː
˅˓˥˅

ʢ˓˥˰ˆˎ˅ːˆ˒˓ˋˎˊ
˅˓˥˅ˋˋˋˊˏ˛˕˰
ˉ˯ˊːˋ˙
ʢ˓˥˰˒˓˔˕˓ˋˊˏ˥˖
˅˓˥˅ˋˏ˓ˋː˔
˖˓˔ˍˏˍ˖ˎˏ
ʢ˔˒˔˕˅˯˰
˔˓ˇ˰˅ˍ˅ː˖ˎˋ˙˖
˅˓˥˅ˋ

ʗˊˆ˓ˇ˰˒˓ˋ˔˕ːˊ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˄˓ˇ˅
ʢ˔˒˔˕˅˯˰ˇˇ˕ːˋ˘
˔ˇ˓ˉˋ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ˘
˖˔ˎ˖ˆː˓ˈ˚ːˑˏ˒˓ˋ˔˕ː˖

ʟ˅ˋˊˋ˒˓ˍ˕ˏ˓ˋːˊ
ʒ˓ˇ
ˋˊ˓ˇ˖˒˗ˊˏ
102

ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ

ʐ˖˳˕ˆ˓ˇˋʒʠǡ
ˋːˋ˔˕˓˔˕˅

ʐ˖˳˕ˆ˓ˇǡ˒˓ˋ˅˓ˇ
ˋˋːˋ˔˕˓˔˕˅ǡ
˒˓ˍ˕ˋ
ʐ˖˳˕ˆ˓ˇ
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ʗˊˆ˓ˇ˰ˏ˓ˋːˋ
ˋː˗˓˔˕˓˖ˍ˕˖˓ː˅ˇˋˋ
ˍ˒ː˖

ʢ˓˥˰˄ˋˊːˋ˔˓ˇ˓ˏ
ʟ˅ˋˊˋ˒ˎː˔ˍˆ
ˇˍ˖ˏː˕ʐ˰ ˖ˆ˅
ˋ˕ˍ˖˒ˊˏ˯ˋ˛˕˔
˄ˍ˕ˋˏ
ʢ˓˥˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˆȀ
˄˰˔ˍˆˍˏ˒ˎˍ˔ ˖ˆ˅

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. септембар 2016. године

ʒ˓ˇ

ʹͲͳȂʹͲͳͺǤ

ʐ˖˳˕ˆ˓ˇǡ˅ːǦ
˒˓ˋ˅˕ː˒˓˕ː˓˔˕˅

˓ˍˎ˖˄

ʹͲͳȂʹͲͳͺǤ

˅ːǦ˒˓ˋ˅˕ː
˒˓˕ː˓˔˕˅

ʒ˓ˇ

ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ

ʐ˖˳˕ˆ˓ˇ

ʒ˓ˇ

ʹͲͳȂʹͲͳͺǤ

ʐ˖˳˕ˆ˓ˇǡ˅ːǦ
˒˓ˋ˅˕ː˒˓˕ː˓˔˕˅

ʗˊˆ˓ˇ˰˄ˋ˙ˋˍˎˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘
˔˕ˊˋ˒˖˕˅˔
ʒ˓ˇˋʒʠ
˔ˋˆːˎˋˊ˙ˋˏ

ʹͲͳͷǦʹͲͳǤ

ʐ˖˳˕ˆ˓ˇˋʒʠ
ˋːˋ˔˕˓˔˕˅ǡ˔˕˓ː
ˇː˙ˋǡ˒˓ˍ˕ˋ

ʒʠˋʒ˓ˇ

ʹͲͳͷǦʹͲͳͺǤ

ʒʠˋ˒˓ˍ˕ˋ

ʢˍ˯˖˚ˋ˅˰
˄ˋ˙ˋˍˎˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘˓˖˕
ʠˏˇ˓˅˖˓˖˕ʠ˓˄ˋˋ
˅˓˒
ʢ˓˥˰˄ˎʓ˖ː˅
ˊ˓ˊˎˋ˚ˋ˕˔˒˓˕˔ˍǦ
˓ˍ˓˕ˋ˅ːˍ˕ˋ˅ː˔˕ˋ
Ȃ˒˓˔˕˓ˍˇʑ˔ˎ˚ˍˆ
ˍˎ˖˄
ʟ˅ˋˊˋ˒ˎː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˔ˋˆːˎˋˊ˙ˋ
ʞ˔˕˅˯˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˔ˋˆːˎˋˊ˙ˋ
ʗˊ˓ˇ˗ˋˍ˔ːˆ˔ˋ˔˕ˏ
˄ˎˉ˰˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘
˒ˍˊ˕˯ȋ˔˕˕ˋ˔˕ˋˍȌ
ʞˇˋˊ˰ˍ˅ˎˋ˕˕
˒˔˕˱ˋ˘˔ˏ˛˕ːˋ˘
ˍ˒˙ˋ˕˕
ʙ˕ˆ˓ˋˊ˙ˋ˔˔ˍˋ˘
ˇˏ˱ˋː˔˕˅
ʞ˅˱˰˔ˏ˛˕ːˋ˘
ˍ˒˙ˋ˕˕ˋ˒ˇˋˊ˰
ˍ˅ˎˋ˕˕
˖˔˔ˍˋˏ
ˇˏ˱ˋː˔˕˅ˋˏ

ʒ˓ˇˋʒʠ
ʹͲͳȂʹͲͳͺǤ
ʑ˔ˎ˚ˍˋˍˎ˖˄
ʒ˓ˇˋʒʠ

2015.

ʒʠ

ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ

ʒʠ

2016.

ʒ˓ˇ
ʞ˓ˋ˅˕ːˋ˙ˋȀ ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ
˒˓ˇ˖ˊ˕ːˋ˙ˋ
ʒʠˋ˔˔ˍ
ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ
ˇˏ˱ˋː˔˕˅
ʒʠˋ˔˔ˍ
ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ
ˇˏ˱ˋː˔˕˅

ʐ˖˳˕ˆ˓ˇˋʒʠ
ˋːˋ˔˕˓˔˕˅ǡ˔˕˓ː
ˇː˙ˋǡ˒˓ˍ˕ˋ
ʐ˖˳˕ˆ˓ˇˋʒʠ
ʒʠ

ʐ˖˳˕ˆ˓ˇˋʒʠ
ˋːˋ˔˕˓˔˕˅ǡ˔˕˓ː
ˇː˙ˋ
ʐ˖˳˕ˆ˓ˇˋʒʠ
ˋːˋ˔˕˓˔˕˅ǡ˔˕˓ː
ˇː˙ˋǡ˒˓ˍ˕ˋ
ʒʠǡ˒˓ˍ˕ˋ
ˋːˋ˔˕˓˔˕˅ǡ˔˕˓ː
ˇː˙ˋ
ˋːˋ˔˕˓˔˕˅ˋ
˒˓ˍ˕ˋǡʒʠ
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ʟˊ˅˖˔ˎ˖ˆˍ˔ː˖ˇ˖
ˍ˅ˋ˓˖˓˖˓ˎːˆ˕˖˓ˋˊˏ

ʒʠˋ˔˔ˍ
2016.
ˇˏ˱ˋː˔˕˅

ʖ˅˓˛ː˖˓˥˰˄ˍ˕ː
ʒ˓ˇ
ʟ˕˰˖

ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ

ʢ˓˥˰˒˓˔˕˓ʒ˓ː˔ˍˋ
ʒ˓ˇ
ˆˎˍˋˏˏ˄ˋˎˋ˓ˏ

2016.

ʗˊ˓ˇ˒˓ˍ˕˖˒˕˓˄
ʒ˓ː˔ˍˆˆ

ʒ˓ˇ

ʞ˓˖ˊˋˏ˰˒˓˔˕˓ˇ
ʑ˔ˍʠ˓˄ˋˋːˎˋˊ
ʒ˓ˇˋʒʠ
ː˄˯ˆ˔˙ː˓ˋˊ
˙ˎˍ˖˒ː˒˓˔˕˓
ʟ˅ˋˊˋˋː˅˔˕ˋ˙ˋːˋ˘
ˏˆ˖˱ː˔˕ˋː˒˓˔˕˓˖
ʒ˓ˇ
Ƿʒ˓ˋːǲˆ˓ˇ
ʗˊ˓ˇˍ˰ˋˆˆ˓˗ˋ˚ˍˋ˘
˔˕ːˇ˓ˇˊˍ˓˒˓˕ˋ˅ːˋ ʒʠ
ˇˋˊː
˄˓ˊ˅˰ˊˇˎ˅˰˖
˕˖˓ˋˊˏ˖
ˇ˖ˍ˙ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘
˅ˇˋ˚
ˇ˖ˍ˙ˋːˋˏ˕˓˖
˕˖˓ˋˊˏ˖
˄˖ˍˇˏ˱ˋː˖˔˔ˍˋˏ
ˇˏ˱ˋː˔˕˅ˋˏ
˄˖ˍ˓ˆːˋˊ˕˓
ˏːˋ˗˔˕˙ˋ
ʗˊ˓ˇˋ˕ˋ˒ˎːˋ˒˓ˆ˓ˏ
ˏːˋ˗˔˕˙ˋ
ʢ˔˒˔˕˅ˋ˕ˋˏːˋ˗˔˕˙ˋ˖
Ƿʣ˔˕ˋ˅ˎ˔˓ˇ˰˅ˍ˅ːˋ˘
ˆ˓ˇ˅ǲ
ʢ˓˥˰ǡ˔ˋˆːˎˋˊ˙ˋ
ˋ˒˓ˏ˙ˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘
˓˔˖˓˔ˋ˄ˍ˕
ʣ˓ˏˋ˓˰ʢˇ˓˖ˉ˰
˔˔ˍˋ˘ˇˏ˱ˋː˔˕˅
ˍ˔˄˅Ȁ˄ˋ˄˅ˋˎˋ
˔˔ˍˋˏ˕˖˓ˋˊˏˏ
ʢ˔ˍˎ˥ˋ˅˰ʠ˕˓˕ˆˋ
˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏˆ˓ˇ
ʠˏˇ˓˅˔ː˅ˏ
ʠ˕˓˕ˆˋˏ˓ˊ˅
˕˖˓ˋˊˏʟ˒ˋ˄ˎˋˍʠ˓˄ˋ

104

ʒʠ
ʒʠ
ʒʠ
ʒʠ
ʒʠ
ʒʠ

ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ

ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ
ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ
ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ
ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ
ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ
ʹͲͳͷǦʹͲͳǤ

ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ
ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ
2015.

ˋːˋ˔˕˓˔˕˅ˋ
˒˓ˍ˕ˋǡʒʠ

ʐ˖˳˕ˆ˓ˇǡ˒˓ˍ˕ˋǡ
ˇː˙ˋ
ʐ˖˳˕ˆ˓ˇǡ˒˓ˍ˕ˋǡ
ˇː˙ˋ
ʐ˖˳˕ˆ˓ˇǡ˒˓ˍ˕ˋǡ
ˇː˙ˋ
ʐ˖˳˕ˆ˓ˇǡ˒˓ˍ˕ˋǡ
ˇː˙ˋ
ʐ˖˳˕ˆ˓ˇǡ˒˓ˍ˕ˋǡ
˅ːǦ˒˓ˋ˅˕ː
˒˓˕ː˓˔˕˅
ʐ˖˳˕ʒ˓ˇˋʒʠǡ
˒˓ˍ˕ˋ
ʐ˖˳˕ʒ˓ˇˋʒʠǡ
˒˓ˍ˕ˋ
ʐ˖˳˕ʒ˓ˇˋʒʠǡ
˒˓ˍ˕ˋ
ʐ˖˳˕ʒ˓ˇˋʒʠǡ
˒˓ˍ˕ˋ
ʐ˖˳˕ʒ˓ˇˋʒʠǡ
˒˓ˍ˕ˋ
ʐ˖˳˕ʒ˓ˇˋʒʠǡ
˒˓ˍ˕ˋ
ʒʠǡ˒˓ˍ˕ˋ

ʐ˖˳˕ʒ˓ˇˋʒʠǡ
˒˓ˍ˕ˋ

ʒʠ

ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ

ʒ˓ˇ

ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ

ʒʠ

ʹͲͳͷȂʹͲͳǤ

ʒʠ

ʹͲͳǤȋˇː˔ːˍˇ
ʒʠ
˄˖ˇ˖˔˅ːȌ

ʐ˖˳˕ʒ˓ˇˋʒʠ

ʒʠǡ˒˓ˍ˕ˋǡ˔˕˓ː
ˇː˙ˋ
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ʞʟʗʚʖʗ
ʞ˓ˋˎˆͳǤ
ʞʧʗʞʟʠʞʙ
ʠˇ˓ˉ

ʓˋˊː
˄ˋˏˋ˕ˋ˓ˉ
ʧ˕ˏ˒

ʓˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ
ˋ˒˓ˋˇˋˍ

ʙ˓˕ˍˋˏ ˓˚ːˋ˙ˏ ˔ ˒˓ˏ˅ˋ˛˖ ˔ː˅ːˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˏ˕ˋ˅ˋǡ ˔ˏ˛˕ ˋ
˓˔˕˓ːˋǡ ˏːˋ˗˔˕˙ˋǡ ˓ˍ˓˕ˋ˅ːˋ ˋ ˊ˄˅ːˋ ˔ˇ˓ˉˋǡ ˏ˒ǡ ˍ˓ˋ˔ː
ˋː˗˓ˏ˙ˋ ˋ ˍː˕ˍ˕ˋǤ ʜˋˇː ˒˓ˋ˅˓ˇːˋ ˔˖˄ˍ˕ ˔ ː ˋ˔˕ˋ˚ ˒ˇˋː˚ːǤ
˄˅ˊː  ˋ˔˕ˋ˙˰ ˇ˓˔ ˅˄ ˒˓˕ˎ ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˓ˆːˋˊ˙ˋ ː ː˔ˎ˅ː
˔˕˓ːˋˋˍ˓ˋ˔ːˋ˘ˍː˕ˍ˕ː˒˓˕˒˔ˎˇ˰ˋˎˋ˒˔ˎˇ˰˔˕˓ːˋǤʟˇˋ˔ː
˔˓˒˔ˍˏˋːˆˎ˔ˍˏˊˋˍ˖ǡˇ˅ˊˋ˚ːˋˎˋ˒˔˄ːˋˊˇ˰Ǥ
ʓˏˋːː˕ː ˋˊ˖ˊ˕ː ˍ˅ˎˋ˕˕ː ˗˕ˆ˓˗ˋ ˍ ˒˓˕ˋ ˄˓ːˇ ˒ ˔ˇ˓ˉˋˏǤ
ʙ˓˕ˍˋ ˕ˍ˔˕˅ˋǤ ˇː˔ ˗˕ˆ˓˗ˋ ˋ ˕ˍ˔˕ ʹȀ͵ ˒˓ˏ ͳȀ͵ǡ ˔˓ˊˏ˓ː ˄ˎˋː
ˋ ˏ˓ˆˋːǤ ˄˅ˊː ˍ˓ˋ˛˱˰ ˊ˛˕ˋ˕ːˆ ˊːˍ ˕˖˓ˋˊˏ ˇː˔ː ˄˓ːˇ ˋ
˒˓˒˓˖˚ːˋ˘˄ǡ˗ː˕ˋˎˏː˕˄˓ːˇǤ
ʟˇˋ˔˖˄ˋˏ˖ˇʹͲǦ͵Ͳ˔˕˓ːǡˏˋːˋˏˎːͳͲͲͲ˒˓ˋˏ˓ˍǡ
˕˓ˋ˗ˎˇ˓ˇ͵ͲͲͲǦͷͲͲͲˋˎˋ˅ˋ˛˒˓ˋˏ˓ˍǤ
ʞ˖ːˍˎ˓ǡˍ˅ˎˋ˕˕ː˒˒ˋ˓ǡˇˋˊːˋ˗˕ˆ˓˗ˋǤ
ʜˏ˰ː  ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ ˆː˙ˋˏǡ ː˅ˋː˓ˋˏǡ ˒˔ˎ˅ːˋˏ
˒˕ː˓ˋˏ ˋ ˋː˅˔˕ˋ˕˓ˋˏ ˎˍˎː ˊˇːˋ˙ǡ ˎˍˎːˋˏ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ
˔˖˄ˍ˕ˋˏ ˋ ˔˒˓˕˔ˍˋˏ ˋ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˏ ˋː˔˕ˋ˕˖˙ˋˏǡ ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ
˖ ˋː˔˕˓ː˔˕˅˖ ˋ ˊ ˔˕˓ː˙ ˒˓ˍ ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˓ˆːˋˊ˙ˋ ʠ˓˄ˋǤ
˓ˋ˗ˎˇ˓˔ˋˊˇ˖˅˱ˏ˕ˋ˓ˉ˖ː˔ˏ˅ˋˏǡ˒˓ˍ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˋ˘
˒˖ːˍ˕˅ǡ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ˆː˙ˋǡ˔ˋːˇˋˍ˕ˋ˛ˍˎǡˎˍˎː˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˒˓ˋ˅˓ˇǡ
ˋː˔˕ˋ˕˖˙ˋ˔˒˓˕ˋˍ˖ˎ˕˖˓Ǥ

ʠʙʗʞʟʠʞʙʗ

ʠˇ˓ˉ
ʓˋˊː
˄ˋˏˋ˕ˋ˓ˉ
ʧ˕ˏ˒
ʓˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ
ˋ˒˓ˋˇˋˍ

ʞ˔˄ːˋˊˇ˰˒˔ː˅ːˋˏ˔ˇ˓ˉˋˏǣ˔ˏ˛˕ǡ˓˔˕˓ːˋˋˍ˗ˋǡˏːˋ˗˔˕˙ˋǡ
˓ˍ˓˙ˋ ˋ ˄ˋˎ˔˙ˋǡ ˒ˇˋː˚ːˋ ˔˒ˏːˋ˙ˋ ˍ˖ˎ˕˖˓Ǥ ʙ˓˕ˍ ˔ ˔ː˅ːˋˏ
ˋː˗˓ˏ˙ˋˏˋˍː˕ˍ˕ˋˏǤʟˇˋ˔ː˔˓˒˔ˍˏˋːˆˎ˔ˍˏˊˋˍ˖Ǥ
ʞ˖ː ˍˎ˓ǡ ˗˕ˆ˓˗ˋ ˒ˇˋː˚ːˋ˘ ˔ˇ˓ˉ ː˒˓Ǥ ˘˕ˎ˔ˍ ˔˄ǡ ˔ː˅ː
ˋː˗˓ˏ˙ˋǤ ʣ˕ˆ˓˗ˋ ˕˓˄ ˇ ˒˓˕ˋ ˔ˇ˓ˉǤ ʜ˅ ˔ˇ˓ˉ ˕˓˄ ˒˔˄ː
ˋ˔˕˱ˋǤ
ʐ˓˛˖˓ˇːˍˎˋˍ˔˕˓ːˋˎˋ˕˓ˋ˗ˎˇ˓˖ˊ˅ˋ˔ː˔˕ˋˇ˔˓ˇ˔˕˅ˍ˔˖ː
˓˔˒ˎˆ˰˖Ǥ
ʞ˖ːˍˎ˓ǡˍ˅ˎˋ˕˕ː˒˒ˋ˓ǡˇˋˊːˋ˗˕ˆ˓˗ˋǤ
ʠˏ˅ˋǡ ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˋː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˋ ˒˖ːˍ˕˅ˋǡ ˔˒˙ˋˎˋˊ˅ːˋ ˔ˏ˅ˋǡ
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖ˋ˓˕ˋ ˒˓ˏ ˙ˋ˯ːˋˏ ˆ˓˖˒ˏǤ ʗˊˇ ˔ ˆˇˋ˛˰ ˋˎˋ ˇːˏ ˖ ˇ˅
ˆˇˋːǤ

ʗʜʣʟʟʗʗʥʜʑʜʗʥʗ

ʠˇ˓ˉ
ʓˋˊː
˄ˋˏˋ˕ˋ˓ˉ
ʧ˕ˏ˒
ʓˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ
ˋ˒˓ˋˇˋˍ

˔ː˅ːˋː˗˓ˏ˙ˋǡˍː˕ˍ˕ˋˋ˙ː˅ːˋ˙ˋˊ˔ˏ˛˕ǡ˓ˍ˓˕ˋ˅ː˕˓ːǡˏ˖ˊ
ˋ˅ˇˋ˚ˍ˖˔ˎ˖ˉ˄˖ˍˋ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ːˉˏːǤ
ʣ˕ˆ˓˗ˋˍ˒˓˕˔ˇ˓ˉˋˋ˔˕ˋ˚˖ː˄˯ˇ˕˯ǡ˒˓˥ː˒˄ˎ˔˕ˋˏǡː
ˋ˔˕ˋː˚ˋːˋ˔˕ˍː˖˕˙ːˋˍː˕ˍ˕ˋǤ
ʞ˓ˏ˄ˋˏ˖˔ˇ˓ˉˏˉ˄ˋ˕ˋ˄˓˛˖˓ˋˎˋ˕˓ˋ˗ˎˇ˓ǡ˕ˋ˓ˉˇʹͲͲͲˇͲͲͲ
˒˓ˋˏ˓ˍǤ
ʞ˖ːˍˎ˓ǡˍ˅ˎˋ˕˕ː˒˒ˋ˓ːˋˉˆ˓ˏ˕˖˓Ǥ
ʧˋ˓ˍ ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋǡ ˆː˙ˋˏǡ ˔ˋːˇˋˍ˕ˋˏǡ ˛ˍˎˏǡ ˖ˇ˓˖ˉ˰ˋˏǡ
˒˕ː˙ˋˎːˋˏ ˕˖˓ˋ˔˕ˋˏ ː ˔ˏ˅ˋˏ ˋ ˒˓ˊː˕˙ˋˏǡ ˏˇˋˋˏǤ ʗˊˇ ˔
ˏˋːˋˏ˖ˏˇːˏˆˇˋ˛˰ǡˇ˅˒˖˕ˆˇˋ˛˰ˊ˔ˊː˒˓ˎ˱Ǧˎ˕ˋ˔ːǦˊˋˏ˖Ǥ

ʞʣʚʗ

ʠˇ˓ˉ

ʞˏ˗ˎ˕ˋˏ ˔ ː˅˯˖˖ ˏːˋ˗˔˕˙ˋǡ ˔˒˓˕˔ˍˋ ˋ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ ˇˆ˥ˋǡ ˎˋ ˔
ˏˆ˖ ː˅ˋ˕ˋ ˋ ː˅ˋ ˒ˇˋː˚ːˋ ˊː˚ːˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˔ˇ˓ˉˋ ˋˎˋ ˒˓ˆ˓ˏˋǤ
ʗː˗˓ˏˋ˛˖ˍˇǡˆˇˋ˖ˍ˅˓ˏ˔˒˓ˆ˓ˏˇ˅ˋǡˍ˓ˆːˋˊ˕˓ǡˍ˖˚˔ːˋˍ
ˋ˛˕˔ˇ˓ˉǡ˄˅˛˕˅˔˕ːˋ˙ˋ˒˓ˆ˓ˏˋˎˋ˕ˍˏˋ˚˰Ǥʢ˕ˍ˔˕˖˔ˏˉ
ˋ˔˕ˍː˖˕ˋ˒˓ˋ˔˖˔˕˅ˊːˋˏ˯ˋ˅ˋ˘ˋ˒ˊː˕ˋ˘ˎˋ˚ː˔˕ˋǤ
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ʓˋˊː
˄ˋˏˋ˕ˋ˓ˉ
ʧ˕ˏ˒
ʓˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ
ˋ˒˓ˋˇˋˍ

ʢ˒ˇ˯ˋ˅ˋˏˇ˓ːǡ˔ːˋ˚ˋ˔˕˔˖˚˯ˋ˅ˋˏˋː˗˓ˏ˙ˋˏǤʜ˕˓˄ˍ˓ˋ˔˕ˋ˕ˋ
˔˖˅ˋ˛ ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ˘ ˗ː˕˅ ˋ ː˒ˇː ˒ˊˇˋːǤ ʣ˕ˆ˓˗ˋ ˋ ˒ˊˇˋː ˏ˓˖
˚ˋːˋ˕ˋ˔ˍˎˇː˖˙ˎˋː˖ǡ˕ˍ˔˕˔˅˕ː˕ˏː˒ˊˇˋːˋˋ˄˓ː˖˕Ǥ
ʣ˓ˏ˕˒ˆˇːˊː˛˰ː˒˓ǤͷǡǡʹͲͲͳͲͲˏˏǤʜ˅ːˋ˕ˋ˓ˉ˒˓ˆ˓ˏ˒˓ˏ
˚ˍˋ˅ː˒˔˕ˋǤ
ʞ˖ːˍˎ˓ǡˍ˅ˎˋ˕˕ː˒˒ˋ˓ːˋˉˆ˓ˏ˕˖˓Ǥ
ʜ˛ˋ˓ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋǡˇː˅ˋː˓ˇ˖˚˔ːˋˍǤʞ˓˅ː˅ː˒˓˅ˏˆˇˋ˛˰ˏ
˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˔ˏ˖ǡː˒˓˔ˍː˗˓ː˙ˋˏǡ˒˓ˊː˕˙ˋˏǡ˒˓ˍˋː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˋ˘
˙ː˕˓ː˕˓ˋ˕˓ˋˋʠ˓˄ˋǡ˄ːˊˋː˔ˍˋ˘˒˖ˏ˒ˋǡː˖˕˒˖˕˖ǡ˘˕ˎˋˏˋ˘˔˕ˎˋˏ
˒˓˔˅ˆ˖ʐˆ˓ˇ˖ˋʜ˅ˏʠˇ˖Ǥ

ʞ

ʠˇ˓ˉ

ʓˋˊː
˄ˋˏˋ˕ˋ˓ˉ
ʧ˕ˏ˒
ʓˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ
ˋ˒˓ˋˇˋˍ

˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˍ˓˕ ˆ˓ˇ ˔ ˋː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˏ ˏ˒ˏ ˒˖˕ːˋ˘ ˒˓˅˙ǡ ˄ˎˉːˋˏ
˕˓ˍ˙ˋˏǡ˔ˏ˛˕ˏǡ˓˔˕˓ːˋˏˋˇ˓˖ˆˋˏ˖ˆ˔˕ˋ˕˯˔ˍˋˏ˄ˍ˕ˋˏǡ˔˒˓˕˔ˍˋˏ
˔ˇ˓ˉˋˏˋ˄ˍ˕ˋˏǡ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏˋː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˋˏ˒˖ːˍ˕˅ˏǡ˒˖ːˍ˕˅ˋˏˊ
ˋˊːˏ˯ˋ˅˰ ˔˒˓˕˔ˍˋ˘ ˓ˍ˅ˋˊˋ˕ǡ ˒ˎˉˏǡ ˏ˓ˋːˏ ˋ ˒˓ˋ˔˕ːˋˏǡ ˒ˋ˙ˏǡ
˅ːˋˏ ˕ˎ˕ˋˏǡ ˒˓ˍˋːˊˋˏǡ ˄ːˍˏǡ ˒˛˕ˏǡ ˕ˍ˔ˋ ˔˕ːˋ˙ˏǡ ˄ːˊˋː˔ˍˋˏ
˒˖ˏ˒ˏǡ ˖˕˄˖˔ˍˏ ˔˕ːˋ˙ˏǡ ˔˓˅ˋ˔ˋˏ ˊ ˒˒˓˅ˍǡ ˎˆːˇ ˔ ˄˛˰˰ˋˏ
ˋ ˖˄ˋ˚ːˋˏ ˓ˇːˋˏ ˅˓ˏːˏ ˋ ˔ˊːˏ ˖ ˍˋˏ ˔˖ ˄ˍ˕ˋ ˕˅˓ːˋǤ ˒
˛˕ːˋ˘ ˋ ˄ˋ˙ˋˍˎˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ ˔˕ˊ ˔ ˄ˎˉːˋˏ ˅ˋˇˋˍ˅˙ˋˏ ˋ ˕˓ˍ˙ˋˏǡ
ˎˆːˇˏ˔ːˊˋ˅ˋˏ˔˕ˊǡˇ˖ˉˋːˏˋ˒˓˔˚ːˋˏ˅˓ˏːˏˊˍ˔˒˓ˎˊˋˋ
ˏˆ˖˱ː˛˱˖˅ˇˋ˚ˍ˔ˎ˖ˉ˄Ǥˆ˖˔˓ˇˋ˕ˋˇ˅ːǡˎˋˋ˄ˇˋ˰ːˋˊˇ˰Ǥ
ʞ˖ː ˍˎ˓ǡ ˏˋ˓ː ˒ˎ˕ ˄ǡ ˏˆ˖ ˔ ˍ˓ˋ˔˕ˋ˕ˋ ˙˓˕ˉˋǦ˅ˋ˰˕ǡ ˋˎˋ ˔ˏ
˔˕ːˇ˓ˇːˋˍ˓˕ˆ˓˗˔ˍˋˊː˙ˋǤʗˊ˓ˇˎˆːˇ˄˅ˊːǤʞˊˇˋː˔ˍ˓ˋ˔˕ˋˊ
ˍ˓˕ˍ˒ˋ˔˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘ˏ˕ˋ˅ǡ˔ː˅ːˋː˗˓ˏ˙ˋˋˍː˕ˍ˕ˍˋ˓ˍˎˏːˋ
˒˓˔˕˓Ǥ
ʑˎˋ˚ˋː˒˓ˏ˔˕ːˇ˓ˇˋˏǡ˕ˋ˓ˉˏˋːˋˏ˖ˏͳͲͲͲ˒˓ˋˏ˓ˍǤ
ʞ˖ːˍˎ˓ǡ˒˓˔˅ˋ˰˒ˆˇːˊː˛˰ˋ˖˒˕˓˄˖ǡˍ˅ˎˋ˕˕ː˒˒ˋ˓ˇ˅˯ː
˚ˋːˇˏˉˋˊˇ˓ˉ˕ˋ˚˔˕˒˓˅ˋ˰Ǥ
ʠˏ˅ˋǡ˔˒˙ˋˎˋˊ˅ːˆː˙ˋǡ˖ˇ˓˖ˉ˰ˋˇ˓˖˛˕˅ǡ˒˓ˇ˖˔˖˅ːˋ˓ːˋ˙ˏ
ˋˋː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˋˏ˙ː˕˓ˋˏǤʗˊˇ˖˔ˇːˏ˖ːˍˎˋˍˆˇˋː˖ˍˎˋˍːˇ˥ˇ
ˊː˚ːˋ˘˒˓ˏː˖ˋː˅˔˕ˋ˙ˋːˋˊˆ˓ˇ˰ˋˋ˓ˍː˔˕˖ˍ˙ˋˋ˄ˍ˕Ǥ

ʑʓʗʦʗ

ʠˇ˓ˉ

ʓˋˊː
˄ˋˏˋ˕ˋ˓ˉ
ʧ˕ˏ˒
ʓˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ
ˋ˒˓ˋˇˋˍ

ʠˇ˓ˉ ˄˖˘˅˕ ˒ ˙ˎˋːˏ ˋ˔˕˓ˋ˖ ˋ ˔˅˓ˏːˋ ˉˋ˅˕ ˎˍˎː ˊˇːˋ˙ǡ
ˊː˚ː ˇ˕˖ˏ ˋ ˇ˓ˉ˅ː ˒˓ˊːˋˍǡ ˔ː˅ː ˋː˗˓ˏ˙ˋ ȋˍˎˋˏǡ ˒ˎˉǡ
˔˕ː˅ːˋ˛˕˅Ȍǡ ˍ˖ˎ˕˖˓ːǦˋ˔˕˓ˋ˔ˍˋ ˋ ˒˓ˋ˓ˇːˋ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ ˏ˕ˋ˅ˋǡ ˔˒˓˕˔ˍˋǡ
˓ˍ˓˕ˋ˅ːˋ ˋ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ ˔ˇ˓ˉˋǡ ˔ˏ˛˕ǡ ˖ˆ˔˕ˋ˕˯˔ˍˋ ˄ˍ˕ˋǡ ˔ˇ˓ˉ ˋ
ˍˎːˇ˓ˏːˋ˗˔˕˙ˋǡ˄ˋ˚ˋˋ˕ːˏ˕ˋ˅ˋǡ˔˖˅ːˋ˓ˋˋˍ˖˒˅ˋːǡ˒˓˒˓˖ˍ
ˋ˓˙˒˕ˋˊˎˍˎː˖˘˓ː˖ˋ˒ˋ˱ǡˋˊˎ˕ˋǡˏ˒ǡˍ˓ˋ˔ːˋˍː˕ˍ˕ˋˋ˅˄˒˓˕ˎˋǤ
ʠˇ˓ˉ  ˋː˗˓ˏ˕ˋ˅ː ˋ ˇ˕˯ːǡ ˗˕ˆ˓˗ˋ ˒˓˕ ˔ˇ˓ˉǤ ˋːˋˏˎː
ˇ˅ˊˋ˚ːǦ˔˓˒˔ˍˋ ˋ ːˆˎ˔ˍˋǤ ˄˅ˊː ˒˛˕˅˕ˋ ˔˕ːˇ˓ˇ ˄˓ːˇ ˋ ˖˒˕˓˄˖
ˊ˛˕ˋ˕ːˆˊːˍǤ
ʑ˓˘˖ː˔ˍˋ ˇˋˊːǡ ˒˓˗˔ˋːˎː ˗˕ˆ˓˗ˋǤ ʞ˔˄ːˋ ˎˋ˔˕˅ˋ ˔ ːˎ˒˛ˋˏ
˗˕ˆ˓˗ˋˏ˒ˊˉǡˇ˕˯ǡ˕ˏ˔˗˓ǡ˔˒ˏːˋˍˍ˖ˎ˕˖˓ǡˏːˋ˗˔˕˙ˋǤ
ʣ˓ˏ˕ͷǡͳʹͲʹͳͲˏˏǡ˒ˆˇːˊ˖˒˕˓˄˖Ǥˋ˓ˉˏˋːˋˏ˖ˏͳͲͲͲ˒˓ˋˏ˓ˍǤ
ʞ˖ːˍˎ˓ǡ˕˅˓ˇˍ˓ˋ˙ǡˍ˅ˎˋ˕˕ː˒˒ˋ˓ˏˋːˋˏˎːˆ˓ˏˉͳͷͲˆ˓Ǥ
ʑˇˋ˚ˋ ˔˖ ːˏ˰ːˋ ˒˔ˎ˅ːˋˏ ˒˕ː˓ˋˏ ˇː˔ː ˆˎ˅ːˋˏ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋˏ
ˆː˙ˋˏǡ ː˅ˋː˓ˋˏǡ ˒˔ˎ˅ːˋˏ ˒˓˕ː˓ˋˏ ˆ˓ˇǡ ˘˕ˎˋˏǡ ˒˓ˇˋ ˍ
˔˖˅ːˋ˓˔ˍˋ˒˓ˆ˓ˏǤʧ˕ˏ˒˖˔ˇːˏ˖ːˍˎˋˍˆˇˋːǤ

ʠʞʥʗ ʚʗʖʑʜʗʖʓʼ

ʠˇ˓ˉ

106

ːˆ˓˗ˋ ˆ˓ˇǡ ˕˅˓˥˅ǡ ˍ˖˅˓ˋǡ ˄ˋ˚ˋ ˋ ˕ː ː˔ˎ˥ǡ ˓˘ˋ˕ˍ˕˖˓ ˋ
˕˓ˇˋ˙ˋːˎː ˍ˖˱ǡ ˗˕Ǧˏːˆ˓˗ˋǡ ˏ˖˔˕˓ ˅ˊ˅ǡ ˕ˍ˰ǡ ˒ˎ˕ˋ˅ǡ ˏ˒
ːˎ˒˛ˋ˘ ˗˕ˆ˓˗ˋǡ ˒˔˄ː ˋ˔˕˓ˋ˔ˍǡ ː˖˚ː ˋˊˇ˰ǡ ˓˒˓ˋː˕ˋ ˔˕˓ˋ˘
ˍ˰ˋˆ˔˕ˏ˕ˋˍˏ˅ˋ˘˒˓˔˕˓ǡ˄ˎ˕˓ˋ˔˕ˋˍˋ˒ˊˋ˖ˍ˔˒ˏˋ˰˅
˒ˇ˓˖˚Ǥʣ˕ˆ˓˗ˋˋ˙˓˕ˉˋ˚ˋːʹȀ͵ˋˊˇ˰˒˓ˏ˒˕˓˄ˋˋ˅ˋ˛Ǥˍ˔˕˅ˋ
ˋː˔˒ˋ˓˕ˋ˅ːˋǡˋː˗˓ˏ˕ˋ˅ːˋˋˇ˕˯ːˋǤʗˊˇ˰˔˖ˇ˅ˊˋ˚ːǤ
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ʓˋˊː
˄ˋˏˋ˕ˋ˓ˉ
ʧ˕ˏ˒
ʓˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ
ˋ˒˓ˋˇˋˍ

22. септембар 2016. године

ʑ˓˘˖ː˔ˍˋˇˋˊːǡ˒˓˗˔ˋːˎː˗˕ˆ˓˗ˋˋ˒˓ˏ˔˕ːˇ˓ˇˋˏ˄˓ːˇǤʒˇ˕
˒˕˓˄ː˗˕ˆ˓˗ˋˋ˙˓˕ˉˋ˒˓ˋˍˊ˖˖ˋː˗˓ˏ˙ˋ˖Ǥʞ˓˗˔ˋːˎːˋ˕ˍ˔˕˅ˋǡ
ˎˍ˕˓ˋ˒˓˅ˇˋˎ˙Ǥ
ːˆ˓˗˔ˍˋˊˇ˰˔˖˔˕ːˇ˓ˇː˅˱ˋ˘ˇˋˏːˊˋǤˋ˓ˉ˒˓ˏˏˆ˖˱ː˔˕ˋǡˎˋ
ˊ˄ˆ˙ːˊˏːˆ˓˗˔ˍˋˊˇ˰ː˕˓˄ˇ˄˖ˇˏ˰ˋˇͳͲͲͲ˒˓ˋˏ˓ˍǤ
ʞ˖ːˍˎ˓ǡ˕˅˓ˇˍ˓ˋ˙ǡˊˏːˆ˓˗˔ˍˋˊˇ˰ˊ˛˕ˋ˕ːˋˏ˕ˋ˒˙ˋːˍ˖˕ˋǡ
˒˒ˋ˓ˍ˖ːˊˇ˓˖ˍͳͲˆ˓Ǥ
ʓˋ˔˕˓ˋ˄˖ˋ˓˔ˍ˒ˍˎːˇ˖ˆˆˇˋ˛˰ˋˏ˒˔ˎ˅ːˋˏ˒˓˕ː˓ˋˏǡ˒ˍˎːˆ˓ˇǡ
ˍːˆ˓ˇ˅˓ːˋˏˆ˔˕ˋˏˋ˒˄ˇːˋ˙ˋˏˏːˋ˗˔˕˙ˋˋ˕ˍˏˋ˚˰ǡ˒˓ˇ˔
ˍ˔˖˅ːˋ˓Ǥʗˊˇ˔ˇːˏ˖ːˍˎˋˍˆˇˋːǤˉ˔˓ˇˋ˕ˋ˓˒˓ˋː˕ˋˊˇ˰Ǥ

ʟʖʒʚʓʜʗʥǡʞʠʟʗǡʙʠǡʐʜʟʗʗʠʚʗʦʜ

ʠˇ˓ˉ

ʓˋˊː
˄ˋˏˋ˕ˋ˓ˉ
ʧ˕ˏ˒
ʓˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ
ˋ˒˓ˋˇˋˍ

ʟˊˆˎˇːˋ˙ǡ˒˔˕˓ˋǡˍ˔ǡ˒˒ˋ˓ˊ˖˅ˋ˰ǡˍ˖˕ˋˊ˒ˍ˅˰˔˖˅ːˋ˓Ǥʓˋˆˋ˕ˎː
˛˕ˏ˒˄ː˓˗˕ˆ˓˗ˋˏ˛˯˒˓˖ˍ˖ǡ˕ˍ˔˕˔˔˅ˇˋːːˊˋ˅ǡ˔ˎˆːˋˇ˓˔˖
˅˄ ˒˓˕ˎǤ ʜ ˓ˊˆˎˇːˋ˙ˏ ˔ ː ˒ˊˇˋːˋ ˛˕ˏ˒ ːˊˋ˅ ˒˓ˋˍˊːˆ ˏ˕ˋ˅ǡ
ˏ˔˕ǡ ˆˇˋː ˋˊˇ˰ ˋ ˋˊˇ˅˚Ǥ ʚˆ ˏˉ ˄ˋ˕ˋ ː ː˔ˎ˅ː ˋˎˋ ː ˄ ˔˕˓ːǤ
ʜˍ˔ˏǡ˄ˋ˚ːː˄˚ːˋˏ˔˕˓ːˏ˔˔˕˅˯ˎˆˋˍː˕ˍ˕ˋː˗˓ˏ˙ˋǡː
˔ː˅ːˋˏ˔˕˓ːˏˇˏˋːː˕ː˗˕ˆ˓˗ˋǡːˊˋ˅ˋ˔ˎˆːǤ
ʞ˓˗˔ˋːˎː˗˕ˆ˓˗ˋˋˍ˗˕ːˋ˔ˎˆːˋǡˏˇ˓ːˇˋˊːǡˍ˓ˋ˛˱˰˕ːˋ
˕˓ˇˋ˙ˋːˎːˋ˘ˏ˕ˋ˅ː˔˅˓ˏːː˚ˋːǤ
ʗˊˇ˰˒˓ˏ˔˕ːˇ˓ˇˋˏˍˋ˕ˋ˓ˉˋǤ˰ˋ˕ˋ˓ˉˋˏˆ˖˄ˋ˕ˋˋˊ˖ˊ˕ː˔ˍ˖˒ˋǤ
ʞ˖ːˍˎ˓ˋˎˋ˒ˇˋː˚ː˄˄˓ːˇǡˍˎ˛ˍˋˏ˕˓ˋˎˋǤ
ʟˊˆˎˇːˋ˙ ˏˆ˖ ˄ˋ˕ˋ ː˗˕ˋːˋ ˒˓˒ˆːˇː ˔˓ˇ˕˅ ˔ ˅ˋ˛˔˕˓˖ˍˏ
˒˓ˋˏːˏˍ˔˖˅ːˋ˓ǡ˒ˊˋ˅ːˋ˙ǡ˚˔˕ˋ˕ˍǡ˒ˍˎːˍ˓˕˖ˊʑʗʞˍ˓˒ˊ˒˔ˎ˅ː
˒˓˕ː˓ǡ ˅˓ː ˆ˔˕ ˋ ˔ˎǤ ʐː˓ˋ ˋ ˒˔˕˓ˋ ˔ ˍ˓ˋ˔˕ ˊ ˔ˏ˅ǡ ˒˓ˊː˕˙ˋ
ˋ ˏːˋ˗˔˕˙ˋǤ ˔˕ˎ ˛˕ˏ˒ː ˆˎː˕˓ˋ ˔ ˍ˓ˋ˔˕ˋ ˖ ˓ˇ˅ː ˒˔ˎ˅ː
ˍ˓˔˒ˇː˙ˋˋ ˋ ˒˓ˇˋ ˔˖˅ːˋ˓Ǥ ʧ˕ˏ˒ ˔ ˒˓˒˓˖˚˖ ː ˆˇˋ˛˰ˏ ːˋ˅˖
ˍˍ˄ˋˇˋˊː˔˕˔˅ˉˋˍ˕˖ˎːǤ

ʞ˓ˋˎˆʹǤ
ʑ˓˔˕

ˋ˓ˉ

ʜˏː

ʥː

ȗ˒˛˕ˋ˒˓˔˒ˍ˕ǡͳ˔˕˓Ǥ
˒˓˔˅ˋː
ʞ˓˔˒ˍ˕˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˋ˘
˓ːˉˏː
ˏ˕˔ˍˋ˒˓˔˒ˍ˕ǡ
˔ˏ˛˕ˋ˓˔˕˓ːˋ
ˏ˕˔ˍˋ˒˓˔˒ˍ˕ǡ˔˒˓˕ǡ
˓ˍ˓˙ˋ
ˏ˕˔ˍˋ˒˓˔˒ˍ˕ǡ
˕˅˓˥˅
ˏ˕˔ˍˋ˒˓˔˒ˍ˕ǡ
˒˓ˋ˓ˇ
ˏ˕˔ˍˋ˒˓˔˒ˍ˕ǡ
ˏːˋ˗˔˕˙ˋˋ
˕ˍˏˋ˚˰
ȗʗː˗˓ˏ˕˓ˋˋ
˙ː˅ːˋ˙ˋǡͳ˔˕˓Ǥ
˒˓˔˅ˋː

ʗˊ˅˓ˋ
˔˓ˇ˔˕˅

3000

ʐ˔˒ˎ˕ː
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ
ʐ˔˒ˎ˕ː
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ
ʐ˔˒ˎ˕ː
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ
ʐ˔˒ˎ˕ː
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ
ʐ˔˒ˎ˕ː
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ
ʐ˔˒ˎ˕ː
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ
ʐ˔˒ˎ˕ː
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ

ʠ˒˔˕˅ːǡˋˊ
˒˓ˍ˕
ʠ˒˔˕˅ːǡˋˊ
˒˓ˍ˕
ʠ˒˔˕˅ːǡˋˊ
˒˓ˍ˕
ʠ˒˔˕˅ːǡˋˊ
˒˓ˍ˕
ʠ˒˔˕˅ːǡˋˊ
˒˓ˍ˕
ʠ˒˔˕˅ːǡˋˊ
˒˓ˍ˕
ʠ˒˔˕˅ːˋ
˔˒ːˊ˓˔ˍ

̱ͷͲͲ̀

3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

ʐ˔˒ˎ˕ː
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ

ʠ˒˔˕˅ː

̱ͷͲͲ̀
̱ͷͲͲ̀
̱ͷͲͲ̀
̱ͷͲͲ̀
̱ͷͲͲ̀
̱ͷͲͲ̀
̱ͷͲͲ̀

107
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

108

ȗʞˏ˗ˎ˕ˋˋ
˒˓ˆ˓ˏˋ˒ˇˋː˚ː
ˊˏːˋ˗˔˕˙ˋǡ
˕ˍˏˋ˚˰ǡ˔˒˓˕˔ˍˋˋ
ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˇˆ˥ˋǡͷˋˎˋ
ͳͲͲʹͲͲˏˏ
ȗʠˊː˔ˍ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ
˒ː˖ˇːˍˏ˒ˍ˕ˇˋ˔ˍ˖

7000

ʐ˔˒ˎ˕ː
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ

ʠ˒˔˕˅ːˋ
˔˒ːˊ˓˔ˍ

̱ʹͲͲ̀

1000
2000

ʠ˒˔˕˅ːˋ
˖ˇ˓˖ˉː˕˖˓ˋ˔˕Ǥ
˒˓ˋ˅˓ˇ
ʠ˒˔˕˅ː

̱ͷͲͲ̀

ʜ˔ˎ˅ː˔˕˓ːˋ
ːˎ˒ːˋ˙ˊˍˏ˒ˍ˕
ˇˋ˔ˍ˅
ȗˍ˔˕˅ˋˋ˗˕ˆ˓˗ˋ
ˊː˅ˋː˓ːˍˏ˒ˍ˕
ˇˋ˔ˍ˖
ȗʠˏ˅ˋˏˋːˋˏ˖ˏ
ʐˆ˓ˇǦˊˍ˖˒˛˕ːˇǡ
˒˓ˏǡ˕˓˛ˍ˅ˋ˒˓˅ˊ
ˋ˔ˏ˛˕
ȗʓˋˆˋ˕ˎː˛˕ˏ˒ˊ
ˆ˓ˇ˔ˍˆˎ˔ː˕˄ˎˊ
ˏːˋ˗˔˕˙ˋǡˇˆ˥˰ˋ
˕ˍˏˋ˚˰
ȗʓˋˆˋ˕ˎː˛˕ˏ˒ˊ
˄ː˓ˋ˔ˏː˔˱
ˍː˔˕˓˖ˍ˙ˋ
ȗˉ˖˓ˋ˓˰ˋː˕˓ː˕
˔˕
ȗʞ˓˅ˇˋȋˆˇˋ˛˰ˋ
˒˓ˏ˕ˋ˅ːˋˏ˕˓ˋˎǡ
ˋː˕˓ː˕˔˕ǡ
ˍ˓˔˒ˇː˙ˋȌ
ȗʞ˓˗˔ˋːˎːˋˊ˓ˇ
˗˕ˆ˓˗ˋ

ʐ˔˒ˎ˕ː
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ

̱ʹͲͲ̀

ʐ˔˒ˎ˕ː
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ

ʠ˒˔˕˅ː

̱ͳͲͲ̀
̱ʹͲͲͲ̀

20

ʜ˅ˋ˓ˍˎˏ

ʠ˒˔˕˅ːˋ
˖ˇ˓˖ˉː˕˖˓ˋ˔˕Ǥ
˒˓ˋ˅˓ˇ

10

ʜ˅ˋ˓ˍˎˏ

ʠ˒˔˕˅ː
̱ͳʹͲͲ̀
˔˓ˇ˔˕˅ǡ˔˒ːˊ˓ˋ
ˋˇː˕˓ˋ
̱ͶͲͲ̀

ːˇ˯ː

ʞ˓ˏ˙ˋ

ʠ˒˔˕˅ːˋˋˊ
˒˓ˍ˕
ʠ˒˔˕˅ː

̱ʹͷͲ̀

50

ʠ˒˔˕˅ː

̱ʹͷͲ̀

ȗʐˊ˒ˇ˕ˍǡ
˗˕ˆ˓˗ˋǡ˕ˍ˔˕˅ˋˋˊ
ˏˇˋ
ȗʢ˒ˋ˕ːˋ˙ˋˊˋ˔˒ˋ˕ˋ˅˰
˕˓ˉˋ˛˕
ȗ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍˏ˒˔
˖˙˓˕ːˋˏ˛˕ːˋˏ˔˕ˊˏǡ
˗˓ˏ˕ʐʹ
ȗʑˇˋ˚ˋ

1

ʞ˓ˏ˕ˋ˅ːˋˋ
ˍˏ˓˙ˋˎːˋ
ˏ˕˓ˋˎˋ
ʗː˕˓ː˖˒˕˓˄

̱ͳͲͲ̀

5000

ʗː˕˓ː˖˒˕˓˄

ʠ˒˔˕˅ːǡˋˊ
˒˓ˍ˕

300
1

ʹͷ˔˕˓

2000
1000

ȗːˆ˓˗ˋ

1000

ːˆ˓˗ˋ˕˅˓˥˅

1000

ːˆ˓˗ˋ˒˓ˋ˓ˇːˆ
ˍ˓˖ˉ˰

1000

ʐ˔˒ˎ˕ː
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋ

ʞ˓ˏ˙ˋ

ʞ˓ˏ˕ˋ˅ːˋˋ
ˍˏ˓˙ˋˎːˋ
ˏ˕˓ˋˎˋ

ʠ˒˔˕˅ː

ʠ˒˔˕˅ːǡˋˊ
˒˓ˍ˕
˔ː˅ːˊ˒˓ˇ˖ǡ ʠ˒˔˕˅ːǡˇ
ˏ˰ˋˇˊ
˓ˍˎˏ
˒˓ˏ˙ˋ˖
˔ː˅ːˊ˒˓ˇ˖ǡ ʠ˒˔˕˅ːǡˇ
ˏ˰ˋˇˊ
˓ˍˎˏ
˒˓ˏ˙ˋ˖
˔ː˅ːˊ˒˓ˇ˖ǡ ʠ˒˔˕˅ːǡˇ
ˏ˰ˋˇˊ
˓ˍˎˏ
˒˓ˏ˙ˋ˖
˔ː˅ːˊ˒˓ˇ˖ǡ ʠ˒˔˕˅ːǡˇ
ˏ˰ˋˇˊ
˓ˍˎˏ
˒˓ˏ˙ˋ˖
˔ː˅ːˊ˒˓ˇ˖ǡ ʠ˒˔˕˅ːǡˇ
ˏ˰ˋˇˊ
˓ˍˎˏ
˒˓ˏ˙ˋ˖

̱ͷͲͲ̀

̱ʹͲͲ̀

̱ʹͷͲͲ̀
̱ʹͷͲͲ̀
̱ͷͲͲͲ̀
̱͵ͲͲͲ̀
̱ʹͷͲͲ̀
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ȗʞ˓ˊː˕˙ˋːˍˏ˒ˍ˕ 1000
ˇˋ˔ˍ˖ǡ˗ˎ˛
ʞ˓ˊː˕˙ˋ˕˅˓˥˅ː
ˍˏ˒ˍ˕ˇˋ˔ˍ˖

1000

ʞ˓ˊː˕˙ˋ˒˓ˋ˓ˇːˆ
1000
ˍ˓˖ˉ˰ːˍˏ˒ˍ˕ˇˋ˔ˍ˖
ȗʟˊˆˎˇːˋ˙ǡ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ
ˏ˕ˋ˅ˋǡͶ

4000

ʞ˔˕˓ˋǡ˓ˊˎˋ˚ˋ˕ˋ
ˏ˕ˋ˅ˋǡͶ

1000

ȗʞ˒ˋ˓ˊ˖˅ˋ˰ǡ˕˄ˍ

2000

ȗʞ˒ˋ˓ːˍ˔

3000

ȗʚ˖ˍ˔˖ˊːˍ˔

1000

ȗʣ˕˄ˋ˄ˎˋ˕ˍ
1
ːˍˏ˒ˍ˕ˇˋ˔ˍ˖˒
˄ˎ˔˕ˋˏ
ȗʠˏː˔˱ˍː˔˕˓˖ˍ˙ˋ 4
ˊ˄ː˓
˕˄ˎ
6
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˔ː˅ːˊ˒˓ˇ˖ǡ
ˏ˰ˋˇˊ
˒˓ˏ˙ˋ˖
˔ː˅ːˊ˒˓ˇ˖ǡ
ˏ˰ˋˇˊ
˒˓ˏ˙ˋ˖
˔ː˅ːˊ˒˓ˇ˖ǡ
ˏ˰ˋˇˊ
˒˓ˏ˙ˋ˖
ʐ˔˒ˎ˕ː
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋˋ
˒˓ˇ
ʐ˔˒ˎ˕ː
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋˋ
˒˓ˇ
ʐ˔˒ˎ˕ː
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋˋ
˒˓ˇ
ʐ˔˒ˎ˕ː
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋˋ
˒˓ˇ
ʐ˔˒ˎ˕ː
ˇˋ˔˕˓ˋ˄˖˙ˋˋ
˒˓ˇ
ʐˊ˒ˇ˕ˍ

ʠ˒˔˕˅ːǡˇ
˓ˍˎˏ

̱ʹͲͲͲ̀

ʠ˒˔˕˅ːǡˇ
˓ˍˎˏ

̱ʹͲͲͲ̀

ʜ˅ˋ˓ˍˎˏ

ʠ˒˔˕˅ːˋˋˊ
˒˓ˍ˕
ʠ˒˔˕˅ːˋˋˊ
˒˓ˍ˕

ʜ˅ˋ˓ˍˎˏ

ʠ˒˔˕˅ːǡˇ
˓ˍˎˏ

̱ʹͲͲͲ̀

ʠ˒˔˕˅ː

̱ͶͲͲ̀

ʠ˒˔˕˅ː

̱ͳʹͲͲ̀

ʠ˒˔˕˅ː

̱ʹͲͲ̀

ʠ˒˔˕˅ː

̱ͷͲͲ̀

ʠ˒˔˕˅ː

̱ͳʹͲͲ̀

ʠ˒˔˕˅ːˋˋˊ
˒˓ˍ˕

̱ͶͲͲ̀
̱ͳͷͲ̀

̱ͶͲͲͲ̀
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ʠʟʒʗ ʟʖʑ ʢʟʗʖʒʟʓʠʓʟʑ

ʚʗʟʢʟ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

 ǡǤȋʹͲͳͲȌǣǢ
ǡ ǤȋͳͻͻͺȌǣǡ ǡǢ
ǡ ǤǡǡǤǤȋʹͲͲȌǣāǡǡǢ
 ǡǤȋʹͲͲͲȌǣ Ȃǡ ǡ  Ǣ
ːˇˋ˱ǡǤȋʹͲͲ͵Ȍǣʙˏ˖ːˋˍˎˆˋǡʙˎˋǡʐˆ˓ˇǢ
˓ˍ˅ˋ˱Ǥˋˇ˓ǤȋʹͲͲȌǣʠˏˇ˓˅Ǧˏˎˋ˅ˇˋ˚ˍ˓ˊˍ˖ˎ˕˖˓ː˖˄˛˕ˋː˖ǡʟˆˋːˎːˋ
ˊ˅ˇˊˊ˛˕ˋ˕˖˔˒ˏːˋˍˍ˖ˎ˕˖˓ʠˏˇ˓˅ǡʠˏˇ˓˅Ǣ
˓ˍ˅ˋ˱ǡǤȋʹͲͲ͵Ȍǣʞ˔ˎ˅ːˍˏ˖ːˋˍ˙ˋǡʥˎˋǡʐˆ˓ˇǢ
ǡǤǡȋʹͲͲ͵Ȍǣ ȋǤǤȌǡ Ǧ Ȁ ǡ
Ǣ
 ǡ ǡǡ ǡ Ǥ ȋʹͲͲͺȌǣ      ǣ    
   ǡʹͲͲͷǤʹǣ  
ʐ˛ˍ˅ˋ˱ǡǤǡʧˍˎ˄ˋˊːˋ˔Ǥʜ˖˚ː˔˕˓˖˚ːˋ˚˔˒ˋ˔ǣʠ˕˓ːˇˋ˓ˍ˕ːˋː˅˔˕ˋ˙ˋ˖
˕˖˓ˋˊˏˍ˗ˍ˕˓˓ˊ˅ǡʹͲͲǢ
ǯǯȋʹͲͲȌǣ  ǯǣǡǤ
Ǣ
ǡ ǡʹͲͲͶǦʹͲͲͺǤǢ
ǡǡǤǢ
  ǡ   ǡ     
ǡʹͲͳͲǤǢ
ǡ ǡʹͲͲͶǦʹͲͲͺǤǢ
ʐˍˋ˱ Ǥ ȋʹͲͲʹȌǣ ˓ˍ˕ˋːˆ ˏː˳ˏː˕ ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ ˇ˔˕ˋː˙ˋǡ ˍːˏ˔ˍˋ ˗ˍ˖ˎ˕˕ǡ
ʐˆ˓ˇǢ
ʐˍˋ˱ǡǤˋˇ˓ǤȋͳͻͻͳȌǣ˓ˍ˕ˋːˆ˖˔ˎ˖ˉːˋ˘ˇˎ˕ː˔˕ˋǡˍːˏ˔ˍˋ˗ˍ˖ˎ˕˕ǡʐˆ˓ˇǢ
ʱ˖˓ˋ˚ˋːǡʓǤʜǤǡ ː˛˅ˋ˱ǡʠǤʑǤƬʙˎˋ˚ːˋːǡʱǤǤȋʹͲͳͲȌǣː˳ˏː˕ˋ˔˕˓˕ˆˋȋ˒˕ǡ
˒˓˓˥ːˋˇ˒˖˰ːˋˊˇ˰Ȍǡʥː˕˓ˊˋˊˇ˅˚ˍ˖ˇˎ˕ː˔˕ˍːˏ˔ˍˆ˗ˍ˖ˎ˕˕˖
ʐˆ˓ˇ˖ǡʐˆ˓ˇǢ
ʞ˓˗ˋˎˊˇːˋ˙ǡʒ˓ˇʠˏˇ˓˅ǡʙː˙ˎ˓ˋˊˎˍˎːˋˍːˏ˔ˍˋ˓ˊ˅ǡʹͲͳͳǢ
ʟˆˋːˎː ˍː˙ˎ˓ˋ ˊ ˔˕˓˕˛ˍ ˒ˎːˋ˓˰ Ȃ ʞ˓ˆ˓ˏ Ȃ ʢʟʐˎˍ Ȃ ʞ˓ˍ˕ Ȃ
ʠ˕˓˕ˆˋ ˒˓˔˕˓ːˆ ˓ˊ˅ ʞˇ˖ː˅˔ˍˆ ˍ˓˖ˆǣ ʙ˓˕ ʹǤ ʠˏˇ˓˅˔ˍ ˒˓ˋ˄˯
ʓ˖ː˅Ǣ
ʟˏˎˋ˱ ǤȋʹͲͲͺȌǣ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆˋʠ˓˄ˋǡʞ˓ˋ˓ˇːǦˏ˕ˏ˕ˋ˚ˍˋ˗ˍ˖ˎ˕˕ǡʓ˒˓˕ˏː
ˊˆˆ˓˗ˋ˖ǡ˕˖˓ˋˊˏˋ˘˕ˎˋ˓˔˕˅ǡʜ˅ˋʠˇǢ
ʢːˍ˅ˋ˱ǡʠǤˋ˔˓ǤȋͳͻͻͳȌǣʠ˅˓ˏːˋ˕ˍ˅ˋ˖˕˖˓ˋˊˏ˖ǡˍːˏ˔ˍˋ˗ˍ˖ˎ˕˕ǡʐˆ˓ˇǢ
ʢːˍ˅ˋ˱ǡ ʠǤǡ ʖ˚˅ˋ˱ǡ ʐǤ ȋʹͲͲͶȌǣ ˍːˏˋˍ ˕˖˓ˋˊˏǡ ʥː˕˓ ˊ ˋˊˇ˅˚ˍ˖ ˇˎ˕ː˔˕
ˍːˏ˔ˍˆ˗ˍ˖ˎ˕˕ǡʐˆ˓ˇǢ
ʢːˍ˅ˋ˱Ǥ ʠǡ ʖ˚˅ˋ˱ ʐǤ ȋʹͲͲȌǣ ˍːˏˋˍ ˕˖˓ˋˊˏǡ ˍːˏ˔ˍˋ ˗ˍ˖ˎ˕˕ ˖ ʐˆ˓ˇ˖ǡ
ʐˆ˓ˇǡ˔˕˓Ǥʹ͵ͳǢ

ʓˍ˖ˏː˕ˋ
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ͳǤǡǤǡǡ Ǥǡǡ  ǤȋʹͲͳͳȌǣǣ
ʹǤǡǤǡǡ ǤǤǡǡ ǤǤȋʹͲͳͳȌǣ
͵ǤǡǤȋʹͲͲͺȌǣ ǡ
ͶǤ˔˕˓˒ˎː˓ˊ˅˓˖˓ˎːˆ˕˖˓ˋˊˏʠ˓˄ˋǡʹͲͳͳ
ͷǤ ǡǤǡ  ǣ  ǡ
 Ǥ
Ǥǡ ǤǤǡȋʹͲͲͻȌǣ
ǤǡǤȋʹͲͲͷȌǣǣ 
ͺǤǡǤȋʹͲͲͷȌǣ  ǡ  ǡͶǤ
ͻǤ ǡǤ ǣǤ
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ͳͲǤǡǤǡǡǤǤǡ ǡǤȋʹͲͲȌǣ
ǣ   
ͳͳǤǡǤȋʹͲͲʹȌǣæ ǡǡ
ͳʹǤǡ ǤǤǡǡ ǤǤȋʹͲͳͳȌǣǣ    
ͳ͵Ǥʖ˄˓ːˋˍ˓ˇ˅ǡˇ˓ˉˋ˅ˋ˕˖˓ˋˊˏ˖ˊ˛˕ˋ˱ːˋˏ˄ˎ˔˕ˋˏǡˆː˙ˋʙˇǤ
ͳͶǤʗˊ˄˓ːˊː˚ːˋˋ˘˚ˎːˍˋˊ˄ˎ˔˕ˋˏ˓ˍ˕ˋːˆˋː˅˙ˋȋ 

 ǡ ˋˇ˓˖ˆˋ˓ˎ˅ː˕ːˋ˚˔˒ˋ˔ˋȌ
ͳͷǤʗˊ˄˓ːˊː˚ːˋˋ˘˚ˎːˍˋˊ˄ˎ˔˕ˋˏ˓ˍ˕ˋːˆ˖˔ˎ˖ˆȋ  
ǡ Ȍˋˇ˓˖ˆˋǤ
ͳǤʞˇ˙ˋ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
ͳǤʞˇ˙ˋʟ˒˖˄ˎˋ˚ˍˆˊ˅ˇˊ˔˕˕ˋ˔˕ˋˍ˖
ͳͺǤʞ˓˔˕˓ːˋ˒ˎːˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
ͳͻǤʠ˕˕˖˕ˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
ʹͲǤʠ˕˓˕ˆˋ˓ˊ˅˕˖˓ˋˊˏʟ˒˖˄ˎˋˍʠ˓˄ˋ
ʹͳǤʠ˕˓˕˛ˍˋ˒ˎːˎˍˎːˆˍːˏ˔ˍˆ˓ˊ˅ʒ˓ˇʠˏˇ˓˅ˊ˒˓ˋˇʹͲͲͻǦ
2014
22. ʛ˃˔˕ˈ˓˒ˎ˃ːˊ˃˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˖ˇˈ˔˕ˋː˃˙ˋˬ˖ʠ˓ˈˏ˔ˍˋʙ˃˓ˎˑ˅˙ˋ˔˃ʣ˓˖˛ˍˑˏˆˑ˓ˑˏ
22. ʞ˓ˑˆ˓˃ˏ˓˃ˊ˅ˑˬ˃˕˖˓ˋˊˏ˃ˆ˓˃ˇ˃ʜˑ˅ˑˆʠ˃ˇ˃
23. ʠ˕˓˃˕ˈ˛ˍˋ˒ˎ˃ː˓˃ˊ˅ˑˬ˃˕˖˓ˋˊˏ˃ˆ˓˃ˇ˃ʑ˃˓˃ˉˇˋː˃ˇˑʹͲʹͲ
24. ʠ˕˓˃˕ˈˆˋˬ˃˓˃ˊ˅ˑˬ˃˕˖˓ˋˊˏ˃ˆ˓˃ˇ˃ʐˈˑˆ˓˃ˇ˃
25. ʤˏ˅ˋ˱ǡʑǤȋʹͲͲͶȌǣʙ˅ˎˋ˕˕˖˔ˎ˖ˆˋˊ˛˕ˋ˕˒˕˓˛˚˖˕˖˓ˋˊˏ˖ǡʐ˔ˇ









ʗː˕˓ː˕

1. ǤǤ
2. ǤǤ
3. ǤǤ
4. ǤǤ
5. ǤǤ
6. ǤǤ
7. ǤǤ Ǥ
8. ǤǤ
9. ǤǤ 
10. ǤǤ
11. ǤǤǤǤǤǤ
12. ǤǦǤǤ
13. ǤǤȀ  ȀȀ̴ ̴̴̴Ǥ
14. ǤǤǤ ǤȀȀͷǤ
15. ǤǤ Ǣ
16. ǤǤǤǢ
17. ǤǤȀǦǢ
18. ǤǤǤ
19. « ǣǣȀȀǤǤ
20. ǣǣȀȀǤ
Ϯϭ͘ ǁǁǁ͘ŚƵŶŐĂƌǇͲƚŽƵƌŝƐƚͲŐƵŝĚĞ͘ĐŽŵͬƐǌĞŶƚĞŶĚƌĞ͘Śƚŵů
22. ǤǤȀ
23. ǤǤȀ Ǥ
24. ǤǤ
25. ǤǤǤ
26. ǤǤǤǤ
27. ǤǤǤ
28. ʣ˕ˆ˓˗ˋˋˊ˄ˊ˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˍ˓ˆːˋˊ˙ˋˆ˓ˇʠˏˇ˓˅
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98.
На основу члана 51а став 5. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 54/2013
- решење УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 19. став
1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ГЛАВНОМ УРБАНИСТИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I ОСНОВНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се положај, овлашћења и права и дужности главног урбанисте града Смедерева (у даљем тексту: главни урбаниста).
II ИМЕНОВАЊЕ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ
Члан 2.
Главног урбанисту именује Скупштина града Смедерева, на период од четири године, а на предлог Градског
већа града Смедерева.
По истеку мандата, главни урбаниста може бити поново именован на ту функцију.
За главног урбанисту може бити именовано лице са
стеченим високим образовањем, односно смером на академским студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним академским студијама у трајању од најмање пет година у области архитектуре и одговарајућом лиценцом
издатом у складу са Законом о планирању и изградњи и
најмање десет година радног искуства у области урбанистичког планирања и архитектуре.
Главни урбаниста је по функцији председник Комисије
за планове града Смедерева.
III ПОЛОЖАЈ, ОВЛАШЋЕЊА, ПРАВА И ДУЖНОСТИ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ

22. септембар 2016. године

- разматра иницијативе за доношење планских докумената и о свом ставу обавештава одељење Градске
управе Смедерево надлежно за послове урбанизма ради
даљег поступања;
- заједно са одељењем Градске управе Смедерево
надлежним за послове урбанизма одређује редослед и
динамику доношења планских докумената;
- сарађује са чланом Градског већа града Смедерева задуженим за област урбанизма;
- сарађује са носиоцем израде плана у циљу обезбеђивања благовременог прибављања података о постојећој
планској документацији, подлогама, посебним условима
за заштиту и уређење простора, стању и капацитетима
инфраструктуре и других података неопходних за израду
планског документа;
- сарађује са одговорним планером, односно одговорним урбанистом у току целог поступка израде планског документа;
- предлаже приоритете у области урбанизма и планирања;
- сарађује са локалним удружењима урбаниста и архитеката, као и са другим заинтересованим субјектима;
- сарађује и размењује искуства са главним урбанистима других јединица локалне самоуправе;
- анализира и прати уређење подручја града и доношење урбанистичких докумената у складу са законом и
светским стандардима;
- стара се о достављању плана Централном регистру
планских докумената у року и на начин утврђен законом
и подзаконским актом донетим на основу закона;
- стара се о уредном вођењу и благовременом ажурирању локалног информационог система планских докумената и стања у простору;
- стара се о благовременом објављивању планских докумената;
- иницира обавезу расписивања урбанистичко - архитектонског конкурса за решење локација које су од
значаја за град и учествује у избору програмског, урбанистичког, композиционог или пејзажног решења за
одређену локацију или идејно архитектонско решење за
један или више објеката, као и партерно или пејзажно
уређење делова или целине предметне локације;
- по потреби, пружа стручну помоћ Градском већу града Смедерева, у поступку одлучивања по приговору на издате локацијске услове;
- прати промене стања у простору;
- предузима и друге активности у циљу остваривања
координације у поступцима израде и доношења планских
докумената;
- обавља и друге послове у складу са прописима из
области планирања и изградње.

Члан 3.

Члан 4.

Главни урбаниста:
- координира израду просторних и урбанистичких
планова које доноси Скупштина града Смедерева у складу са законом;
- координира рад између одељењa Градске управе
Смедерево надлежног за послове урбанизма и јавних
предузећа и других институција укључених у поступке израде и доношења планских докумената;
- учествује у припреми програма уређивања земљишта у делу који се односи на доношење планских докумената;

Главни урбаниста може да присуствује седницама
Скупштине града Смедерева и учествује у расправи о
предлогу планских докумената који су на дневном реду
седнице.
Члан 5.
Главни урбаниста је самосталан у свом раду и за свој
рад одговара Скупштини града Смедерева.
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Члан 6.

П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е

Главни урбаниста подноси Скупштини града Смедерева редовни годишњи извештај о свом раду и стању у
простору.
Главни урбаниста, по потреби, подноси посебне
извештаје Скупштини града Смедерева о евентуалним
проблемима у поступцима израде и доношења планских
докумената са предлозима за њихово превазилажење.

О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДИНАЦ

Члан 7.
Главни урбаниста је на сталном раду.
Главни урбаниста остварује права из радног односа
у складу са законом и подзаконским актима који се
примењују у органима локалне самоуправе.
IV ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ
Члан 8.
Главном урбанисти престаје функција пре истека времена на које је именован оставком или разрешењем.
Главни урбаниста разрешава се на исти начин на који
је именован.
У случају подношења оставке, Скупштина града Смедерева не отвара претрес нити одлучује већ само констатује престанак функције по овом основу.

Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи
се самодопринос за подручје Месне заједнице Радинац ( у
даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5 (пет) година, почев од 01. новембра 2016. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
- Изградња инфраструктуре (изградња путева и улица,
изградња канализације, реконструкција НН- мреже, и др.)
- Изградња и реконструкција објеката од значаја за Месну заједницу (Дом културе, спортски објекти и терени,
школа, здравствена амбуланта и др.)

Стручне и административно - техничке послове за
потребе главног урбанисте врши одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове урбанизма.

II Текући трансфери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
(уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, улица,
депонија, и др.).
- За одржавање објеката од значаја за Месну заједницу (одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.).
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и
физичке културе.
- Редовна делатност Месне заједнице.

Члан 10.

Члан 3.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-104/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

Самодопринос се уводи по стопи, и то:
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства

2%
15 %

На приход остварен од самосталних делатности
3. на који се плаћа порез на доходак грађана у складу 5%
са законом
Члан 4.

99.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 и 125/2014), члана 32. став
1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014), члана 81. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2015-пречишћен текст) и члана 7. Одлуке о начину,
условима и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, утврдила jе

Укупно планирана средства самодоприноса номинално
износе 60.000.000,00 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.

Страна 406 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталних делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству
на основу писане изјаве.
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100.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 и 125/2014), члана 10.
став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 48/94 и 11/98),
члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др. закон), члана 68. став 2. и члана 78. став 2. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2015-пречишћен текст) и чланова 7. и 9. Одлуке о
начину, условима и поступку спровођења самодоприноса
(„Службени лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је

Члан 8.

ОД Л У КУ

Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ РАДИНАЦ

Члан 9.

Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Радинац.

Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом.
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га
збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке
о самодоприносу приход су буџета јединице локалне самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса преко зборова грађана и
на други погодан начин.

Члан 1.

Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Радинац, грађани ће се изјаснити о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Радинац.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 23. октобра 2016. године, у
времену од 07 до 20 часова.
Члан 4.
Гласање грађана о питању које је предмет референдума
обавиће се на бирачком месту за избор одборника Скупштине града Смедерева.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Радинац.
Број 439-1/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године

Члан 13.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 439-1/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

101.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98) и чланова 7. и 11. Одлуке о начину, условима
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и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је
ОД Л У КУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАДИНАЦ
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Радинац,
који ће се одржати 23. октобра 2016. године, образује се Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Радинац.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Дејан Михајловић, за председника
Горан Ђерговић, за заменика председника
2. Драган Илић, за члана
Миодраг Влајковић, за заменика члана
3. Првослав Николић, за члана
Јовица Синадиновић, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума;
- прописује обрасце за спровођење референдума;
- обавља техничке припреме за спровођење референдума;
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе на
гласачким местима;
- утврђује укупан број грађана који имају право изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за гласачка места;
- утврђује, проглашава и објављује резултате референдума и подноси Скупштини града Смедерева и Савету Месне заједнице извештај о спроведеном референдуму и
- врши и друге послове утврђене Законом и Статутом
града Смедерева.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 439-1/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
102.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 и 125/2014), члана 32.
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став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014), члана
81. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и члана 7. Одлуке о
начину, условима и поступку спровођења самодоприноса
(„Службени лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, утврдила jе
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛА КРСНА
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи
се самодопринос за подручје Месне заједнице Мала Крсна
(у даљем тексту: Месна заједница) за период од 5 (пет) година, почев од 01. новембра 2016. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
- Изградња инфраструктуре (изградња путева и улица,
изградња водовода и канализације, реконструкција ННмреже, и др.).
- Изградња и реконструкција објеката од значаја за Месну заједницу (Дом културе, спортски објекти и терени,
школа, здравствена амбуланта, бивша кафана „Спорт“, црква, пијаца, депонија, изградња капеле на сеоском гробљу и
набавка основних средстава за потребе Месне заједнице ).
II Текући трансфери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
(уређење и одржавање уличне расвете, њивских путева,
улица, гробља, депоније, паркова, забавних паркова и зелених и рекреационих јавних површина);
- За одржавање објеката од значаја за месну заједницу
(одржавање Дома културе, школе, здравствене амбуланте,
спортских објеката, спортских терена и цркве);
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и
физичке културе;
- Редовна делатност Месне заједнице.
Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи, и то:
1. На зараде, односно плате запослених
2. На приход од пољопривреде и шумарства

2%

12 %
3. На приход остварен од самосталних делатности
на који се плаћа порез на доходак грађана у
складу са Законом
2%
4. На приход остварен од ауторских права и права
индустријске својине
3%
5. На приход остварен од имовине и имовинских
права на које се плаћа порез у складу са Законом 2%
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6. На износ пријављене зараде остварене у
иностранству, која не може бити мања од
троструке просечне месечне зараде Града
Смедерева
1%
7. На пензије остварене у земљи и иностранству
1%

22. септембар 2016. године
Члан 11.

Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке
о самодоприносу приход су буџета јединице локалне самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално
износе 15.000.000,00 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталних делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству
на основу писане изјаве.
Члан 8.

Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса преко зборова грађана и
на други погодан начин.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 439-2/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

103.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 и 125/2014), члана 10.
став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 48/94 и 11/98),
члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др. закон), члана 68. став 2. и члана 78. став 2. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2015-пречишћен текст) и чланова 7. и 9. Одлуке о
начину, условима и поступку спровођења самодоприноса
(„Службени лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је

Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛА КРСНА

Члан 9.

Члан 1.

Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом.

Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Мала Крсна.

Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га
збору грађана.

ОД Л У КУ

Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Мала Крсна, грађани ће се изјаснити
о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Мала Крсна.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 23. октобра 2016. године, у
времену од 07 до 20 часова.

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Члан 4.
Гласање грађана о питању које је предмет референдума
обавиће се на бирачком месту за избор одборника Скупштине града Смедерева.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Мала Крсна.
Број 439-2/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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- утврђује укупан број грађана који имају право изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за гласачка места;
- утврђује, проглашава и објављује резултате референдума и подноси Скупштини града Смедерева и Савету Месне заједнице извештај о спроведеном референдуму
- врши и друге послове утврђене Законом и Статутом
града Смедерева.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 439-2/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

104.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98) и чланова 7. и 11. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је

105.
На основу члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је

ОД Л У КУ

ЗАКЉУЧАК

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЛА КРСНА
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

1. Скупштина града Смедерева, као оснивач Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево и Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево, на основу Решења Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре
БД 71333/2016 од 09.09.2016. године

Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Мала Крсна, који ће се одржати 23. октобра 2016. године, образује се Комисија за спровођење референдума о
увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице
Мала Крсна.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Драган Матић, за председника
Александар Лазић, за заменика председника
2. Мирослав Давидовић, за члана
Веселин Милошевић, за заменика члана
3. Милорад Николић, за члана
Мирослав Митић, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума;
- прописује обрасце за спровођење референдума;
- обавља техничке припреме за спровођење референдума;
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе на
гласачким местима;

КОНСТАТУЈЕ
Јавно комунално предузеће Чистоћа Смедерево и Јавно
комунално предузеће Пијаце Смедерево, као друштва преносиоци, престају са радом припајањем Јавном комуналном предузећу Зеленило и гробља Смедерево, као друштву
стицаоцу, услед чега су брисани из Регистра привредних
субјеката.
Брисањем из Регистра привредних субјеката Агенције
за привредне регистре престаје и мандат органа, и то:
- директору Владимиру Ђуричићу и председнику и
члановима Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
Чистоћа Смедерево и
- вршиоцу дужности директора Драгани Митровић
Прокић и председнику и члановима Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево.
2. Закључак објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 037-517/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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106.

22. септембар 2016. године
Члан 5.

У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
2/2013) у члану 4. став 1. алинеја 1. мења се и гласи:
„- назив, седиште и матични број Оснивача;“.
У члану 4. став 1. иза алинеје 8. додаје се нова алинеја
9. која гласи:
„- податак о уделима Оснивача у основном капиталу израженог у процентима;“.
У члану 4. став 1. досадашња алинеја 9. која постаје
алинеја 10. мења се и гласи:
„- органи Јавног предузећа и њихова надлежност;“.
Досадашње алинеје 10, 11, 12. и 13. постају алинеје 11,
12, 13. и 14.

Члан 18. мења се и гласи:
„Јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја.
Јавно предузеће, за сваку календарску годину, дужно је
да донесе годишњи програм пословања и достави га Оснивачу ради давања сагласности.
Јавно предузеће дужно је да програм из става 2. овог
члана достави Оснивачу најкасније до 01. децембра текуће
године за наредну годину.
Програм из става 2. овог члана се сматра донетим када
на њега сагласност да Оснивач.
Годишњи програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама,
планиране набавке, план инвестиција, планирани начин
расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, елементе за целовито сагледавање цена производа и
услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Елементе годишњег програма пословања за сваку календарску годину ближе утврђује Влада.
Јавно предузеће које користи или ће користити средства
из буџета (субвенције, гаранције или друга средства) дужно
је да за та средства предложи посебан програм који садржи
намену и динамику коришћења средстава.
Посебан програм се сматра донетим када на њега сагласност да Градско веће града Смедерева (у даљем тексту:
Градско веће).
Јавно предузеће доставља Градском већу тромесечни
извештај о реализацији годишњег програма пословања, у
року од 30 дана од дана истека тромесечја.
На основу извештаја из става 9. овог члана Градско веће
сачињава и доставља надлежном министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих
активности.
Остале планове и програме Јавно предузеће доноси у
складу са Законом.“.

Члан 2.

Члан 6.

У члану 5. став 1. иза речи и броја „број 1“ додају се реч
и број „МБ 07222262“.

У члану 19. став 1. мења се и гласи:
„Права, обавезе и одговорности између Оснивача и Јавног предузећа уређују се овом Одлуком, а поједина права и
обавезе могу се уредити и уговором.“.
У члану 19. став 2. брише се.

На основу члана 5. став 3, члана 6. и члана 79.
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016), чланова 2. и 3. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2011), члана 20. став 1. тачка 5., члана 32.
став 1. тачка 8., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 14. став 1. тачка 5.
и члана 19. став 1. тачка 8. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен
текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО
Члан 1.

Члан 3.
У члану 13. став 2. мења се и гласи:
„Неновчани капитал чине објекти и опрема за обављање
делатности водоснабдевања, у оквиру којих се налази и пословни објекат у Улици Анте Протића број 10, са пратећим
објектима, који се налазе на катастарској парцели број 1066
уписаној у листу непокретности број 14227 КО Смедерево,
а за које је град Смедерево као Оснивач дао сагласност да
наведену непокретност Јавно предузеће упише као својину
предузећа на основу Закључка Градског већа града Смедерева, број 463-130/2014-07 од 11.10.2014. године.“.
Иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Удео Оснивача у основном капиталу Јавног предузећа
износи 100%.“.
Члан 4.
У члану 17. речи „плану рада“ замењују се речима
„плану пословне стратегије“.

Члан 7.
У члану 20. став 1. алинеја 3. брише се.
Досадашње алинеје 4, 5, 6, 7, 8. и 9. постају алинеје 3,
4, 5, 6, 7. и 8.
У члану 20. иза става 1. додаје се нов став 2. који гласи:
„Сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.), осим ако другим законом није предвиђено да ту
сагласност даје други државни орган, даје Градско веће.“.
Члан 8.
У члану 24. став 2. иза речи „јавних прихода“ додају се
речи „у складу са законом и Одлуком о буџету Града“.
Члан 9.
У члану 27. став 1. брише се.
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Члан 10.
У члану 28. иза става 3. додаје се нов став 4. који гласи:
„Надзорни одбор, директор и извршни директор не
могу предлагати представника запослених у Надзорном
одбору.“.
Члан 11.
Члан 29. мења се и гласи:
„За председника и чланове Надзорног одбора именује
се лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог члана;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања или
област финансија;
6. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.“.
Члан 12.
У члану 30. став 2. мења се и гласи:
„Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају
се пре истека периода на који су именовани уколико:
1. Јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним законом;
2. Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне
мере пред надлежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице Јавног предузећа делује на
штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на
други начин;
3. се утврди да делује на штету Jавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
4. у току трајања мандата буду осуђени на условну или
безусловну казну затвора.“.
У члану 30. став 3. брише се.
У члану 30. у досадашњем ставу 4. који постаје став 3.
иза речи „или члана Надзорног одбора“ ставља се зарез и
додају речи „а најдуже шест месеци“.
Члан 13.
У члану 31. став 1. мења се и гласи:
„Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи програм пословања усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и
развоја из тачке 1. овог става;
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3. усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси Статут;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка;
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
11. доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава,
залога и других средстава обезбеђења за послове који нису
из оквира делатности од општег интереса;
12. доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем
и др.);
13. доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
14. доноси акт о процени вредности капитала, као и
програм и одлуку о својинској трансформацији;
15. врши друге послове у складу са законом, Статутом и
прописима којима се утврђује правни положај привредних
друштава.“.
У члану 31. иза става 2. додају се нови ставови 3, 4, 5.
и 6. који гласе:
„Одлуке из става 1. тачке 1, 2, 7, 9, 11, 13. и 14. овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 8. овог члана Надзорни одбор
доноси уз претходну сагласност Оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 12. овог члана Надзорни одбор
доноси уз сагласност Градског већа, осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни
орган.
Финансијски извештај из става 1. тачка 5. овог члана са
извештајем овлашћеног ревизора, Јавно предузеће доставља Оснивачу ради информисања.“.
Члан 14.
У члану 32. став 2. мења се и гласи:
„Висину накнаде из става 1. овог члана, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада.“.
Члан 15.
Члан 33. мења се и гласи:
„Директора Јавног предузећа именује Скупштина града
на период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора коју образује Скупштина града у
складу са законом.
Директор заснива радни однос на одређено време.
За директора именује се лице које испуњава следеће
услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
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струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
става;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Статутом Јавног предузећа могу бити одређени и други
услови које лице мора да испуни да би било именовано за
директора Јавног предузећа.“.
Члан 16.
У члану 34. став 1. тачка 5) мења се и гласи:
„5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја, као и годишњи програм пословања и
одговоран је за њихово спровођење;’’.
У члану 34. став 1. иза тачке 7) додају се нове тачке 8),
9) и 10) које гласе:
„8) бира извршне директоре;
9) закључује уговоре о раду са извршним директорима
у складу са законом којим се уређују радни односи;
10) доноси акт о систематизацији;“.
Досадашња тачка 8) која постаје тачка 11) мења се и
гласи:
„11) врши друге послове одређене Законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.“.
Члан 17.
Иза члана 34. додаје се нов члан 34.а који гласи:
„За извршног директора Јавног предузећа бира се лице
које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
става;
4. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
5. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
6. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:

22. септембар 2016. године

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности;
7. да има три године радног искуства на пословима за
које ће бити задужен у Јавном предузећу.
Јавно предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора утврђује се
Статутом Јавног предузећа.
Извршни директор не може имати заменика и мора
бити у радном односу у Јавном предузећу.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са оснивачким
актом и Статутом и за свој рад одговара директору.“.
Члан 18.
Члан 35. мења се и гласи:
„Директор и извршни директор имају право на зараду, а
могу имати и право на стимулацију.
Одлуку о исплати стимулације директора и извршног
директора доноси Надзорни одбор уз сагласност Градског
већа.
Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.“.
Члан 19.
Члан 37. мења се и гласи:
„Предлог за разрешење директора Јавног предузећа
подноси Градско веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног предузећа преко Градског већа.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року
од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице,
Градско веће предлаже Оснивачу доношење одговарајућег
решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена,
али се може водити управни спор.“.
Члан 20.
Члан 38. мења се и гласи:
„Скупштина града разрешиће директора Јавног предузећа пре истека периода на који је именован уколико:
1. у току трајања мандата престане да испуњава услове
за директора Јавног предузећа прописане законом;
2. Јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним законом;
3. се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и
организовању послова у Јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања
Јавног предузећа, односно од плана пословања Јавног предузећа;
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4. се утврди да делује на штету Јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем или
на други начин;
5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;
6. у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на
условну или безусловну казну затвора;
7. у другим случајевима прописаним законом.“.

Члан 43. мења се и гласи:
„У случају да у Јавном предузећу нису обезбеђени
услови за остваривање редовног процеса рада услед више
силе, Градско веће, ако оцени да могу наступити штетне
последице за живот и здравље људи или њихову безбедност
и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.“.

Члан 21.

Члан 26.

Члан 39. мења се и гласи:
„Скупштина града може разрешити директора Јавног
предузећа пре истека периода на који је именован уколико
Јавно предузеће:
1. не достави тромесечни извештај у законом прописаном року;
2. не испуни планиране активности из годишњег програма пословања;
3. утроши средства за одређене намене изнад висине
утврђене програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег програма
пословања;
4. не спроводи усвојен годишњи програм пословања у
делу који се односи на зараде или запошљавање из члана
66. Закона о јавним предузећима;
5. врши исплату зарада без овере образаца из члана 66.
Закона о јавним предузећима;
6. не примени рачуноводствене стандарде у припреми
финансијских извештаја;
7. не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног
ревизора;
8. не извршава одлуке Надзорног одбора;
9. у другим случајевима прописаним законом.“.

Члан 45. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да на својој интернет страници објави:
1. радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;
2. организациону структуру;
3. годишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма, ако Јавно
предузеће има конкуренцију на тржишту;
4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања;
5. годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6. друге информације од значаја за јавност.

Члан 22.

Члан 29.

У члану 40. став 1. мења се и гласи:
„Уколико у току трајања мандата против директора буде
потврђена оптужница, Скупштина града доноси решење о
суспензији.“.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу града Смедерева”.

Члан 23.
Члан 41. мења се и гласи:
„Скупштина града именује вршиоца дужности директора до именовања директора Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Вршилац дужности може бити именован на период који
није дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора да испуњава све
услове за именовање директора Јавног предузећа прописане овом Одлуком и законом.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор Јавног предузећа.“.
Члан 24.
Члан 42. мења се и гласи:
„У Јавном предузећу право на штрајк остварује се у
складу са законом.“.

Члан 25.

Члан 27.
У члану 48. став 1. мења се и гласи:
„Општи акти Јавног предузећа су оснивачки акт, статут
и други општи акти утврђени законом и као такви не смеју
бити у супротности са законом.“.
Члан 28.
У члану 49. број „30“ замењује се бројем „90“.

Број 020-92/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

107.
На основу члана 5. став 3, члана 6. и члана 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/2016), чланова 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број
88/2011), члана 20. став 1. тачка 5., члана 32. став 1. тачка 8.,
а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007
и 83/2014-др. закон), члана 14. став 1. тачка 5. и члана 19.
став 1. тачка 8. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
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22. септембар 2016. године

У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 6/2015-пречишћен текст и 8/2015) члан 2. мења
се и гласи:
„Град Смедерево (у даљем тексту: Оснивач) оснива Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља Смедерево (у
даљем тексту: Јавно предузеће) ради обезбеђивања услова
за обављање комуналних делатности на територији града
Смедерева: одржавања јавних зелених површина, управљања гробљима и погребне услуге, зоохигијене, управљања
комуналним отпадом, одржавања чистоће на површинама
јавне намене, управљања пијацама и обезбеђивања јавног
осветљења.“.

- сакупљање комуналног отпада, његово одвожење,
третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију
секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење
и третман;
- чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и
пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене,
послове превентивног уклањања и депоновања отпада са
јавних површина, чишћење снега и леда са коловоза градских улица, тротоара и саобраћајних површина, аутобуских
стајалишта, банкина и ригола;
- комунално опремање, одржавање и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима који су
намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.“.

Члан 2.

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:
„Јавно предузеће оснива се и послује ради обезбеђивања услова за трајно обављање делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника
услуга, а посебно кроз:
- одржавање јавних зелених површина на територији
града Смедерева; уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зелених рекреативних површина и приобаља; одржавање тргова, тротоара, шеталишта (бехатон
плоче, штампани бетон и сл.) и њихово третирање, тј. чишћење у зимском периоду; одржавање - поправку градског
мобилијара на површинама јавне намене; производњу цвећа, украсног биља и садница; продају цвећа и расада; управљање јавним тоалетом;
- управљање и одржавање гробаља и објеката који се
налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума); сахрањивање или кремирање; одржавање пасивних
гробаља и спомен обележја; превоз посмртних остатака
умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до
крематоријума; давање гробног места на коришћење; уређење и припрему гробног места за сахрањивање; чување
посмртних остатака до сахрањивања; продају погребне
опреме; пружање других погребних услуга и предузимање
других радњи у вези са сахрањивањем;
- хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај
напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у
прихватилишта за животиње; лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње; контролу и смањење популације напуштених паса и
мачака; спровођење мера контроле и смањења популације
штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера
дезинфекције, дезинсенкције и дератизације на површинама јавне намене; нешкодљиво уклањање лешева животиња
са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру,
излагање, одржавање такмичења или промет животиња и
послове транспорта или организовање транспорта лешева
животиња са јавних површина и из наведених објеката категорија 1 и 2, као и других споредних производа животињског порекла категорије 3 до Међуобјекта за сакупљање и
привремено складиштење споредних производа животињског порекла;

У члану 4. став 1. речи и бројеви „(„Службени гласник
Републике Србије’’, број 119/2012)“ бришу се.
У члану 4. став 1. алинеја 1. мења се и гласи:
„- назив, седиште и матични број Оснивача;“.
У члану 4. став 1. иза алинеје 8. додаје се нова алинеја
9. која гласи:
„- податак о уделима Оснивача у основном капиталу израженог у процентима;“.
У члану 4. став 1. досадашња алинеја 9. која постаје
алинеја 10. мења се и гласи:
„- органи Јавног предузећа и њихова надлежност;“.
Досадашње алинеје 10, 11, 12. и 13. постају алинеје 11,
12, 13. и 14.

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Члан 1.

Члан 4.
У члану 5. став 1. иза речи и броја „број 1“ додају се реч
и број „МБ 07222262“.
Члан 5.
У члану 13. став 2. мења се и гласи:
„Вредност неновчаног капитала Јавног предузећа је
409.862.942,10 РСД (земљиште, објекти и опрема), у оквиру којег је и објекат мртвачнице са продајним и магацинским простором, површине 311м² на катастарској парцели
број 12512 КО Смедерево, уписана у лист непокретности
број 14991, са правом коришћења Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево, за коју непокретност
је град Смедерево као Оснивач дао сагласност Јавном комуналном предузећу Зеленило и гробља Смедерево да наведену непокретност упише као својину предузећа, а на
основу Закључка Градског већа града Смедерева, број 46410/2014-07 од 11. октобра 2014. године.“.
У члану 13. иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Удео Оснивача у основном капиталу Јавног предузећа
износи 100%.“.
Члан 6.
У члану 17. речи „плану рада“ замењују се речима „плану пословне стратегије“.

22. септембар 2016. године
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Члан 7.

Члан 12.

Члан 18. мења се и гласи:
„Јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја.
Јавно предузеће, за сваку календарску годину, дужно је
да донесе годишњи програм пословања и достави га Оснивачу ради давања сагласности.
Јавно предузеће дужно је да програм из става 2. овог
члана достави Оснивачу најкасније до 01. децембра текуће
године за наредну годину.
Програм из става 2. овог члана се сматра донетим када
на њега сагласност да Оснивач.
Годишњи програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама,
планиране набавке, план инвестиција, планирани начин
расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, елементе за целовито сагледавање цена производа и
услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Елементе годишњег програма пословања за сваку календарску годину ближе утврђује Влада.
Јавно предузеће које користи или ће користити средства
из буџета (субвенције, гаранције или друга средства) дужно
је да за та средства предложи посебан програм који садржи
намену и динамику коришћења средстава.
Посебан програм се сматра донетим када на њега сагласност да Градско веће града Смедерева (у даљем тексту:
Градско веће).
Јавно предузеће доставља Градском већу тромесечни
извештај о реализацији годишњег програма пословања, у
року од 30 дана од дана истека тромесечја.
На основу извештаја из става 9. овог члана Градско веће
сачињава и доставља надлежном министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих
активности.
Остале планове и програме Јавно предузеће доноси у
складу са Законом.“.

У члану 28. иза става 3. додаје се нов став 4. који гласи:
„Надзорни одбор, директор и извршни директор не
могу предлагати представника запослених у Надзорном
одбору.“.

Члан 8.
У члану 19. став 1. мења се и гласи:
„Права, обавезе и одговорности између Оснивача и Јавног предузећа уређују се овом Одлуком, а поједина права и
обавезе могу се уредити и уговором.“.
У члану 19. став 2. брише се.
Члан 9.
У члану 20. став 1. алинеја 3. брише се.
Досадашње алинеје 4, 5, 6, 7, 8. и 9. постају алинеје 3,
4, 5, 6, 7. и 8.
У члану 20. иза става 1. додаје се нов став 2. који гласи:
„Сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.), осим ако другом законом није предвиђено да ту
сагласност даје други државни орган, даје Градско веће.“.
Члан 10.
У члану 24. став 2. иза речи ‘’јавних прихода’’ додају
се речи „у складу са законом и Одлуком о буџету Града.“.
Члан 11.
У члану 27. став 1. брише се.

Члан 13.
Члан 29. мења се и гласи:
„За председника и чланове Надзорног одбора именује
се лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог члана;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања или
област финансија;
6. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.“.
Члан 14.
У члану 30. став 2. мења се и гласи:
„Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају
се пре истека периода на који су именовани уколико:
1. Јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним законом;
2. Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне
мере пред надлежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице Јавног предузећа делује на
штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на
други начин;
3. се утврди да делује на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
4. у току трајања мандата буде осуђен на условну или
безусловну казну затвора.“.
У члану 30. став 3. брише се.
У члану 30. у досадашњем ставу 4. који постаје став 3.
иза речи „или члана Надзорног одбора“ ставља се зарез и
додају речи „а најдуже шест месеци.“.
Члан 15.
У члану 31. став 1. мења се и гласи:
„Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи програм пословања усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и
развоја из тачке 1. овог става;
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3. усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси Статут;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка;
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
11. доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава,
залога и других средстава обезбеђења за послове који нису
из оквира делатности од општег интереса;
12. доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем
и др.);
13. доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
14. доноси акт о процени вредности капитала, као и
програм и одлуку о својинској трансформацији;
15. врши друге послове у складу са законом, Статутом и
прописима којима се утврђује правни положај привредних
друштава.“.
У члану 31. иза става 2. додају се нови ставови 3, 4, 5.
и 6. који гласе:
„Одлуке из става 1. тачке 1, 2, 7, 9, 11, 13. и 14. овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 8. овог члана Надзорни одбор
доноси уз претходну сагласност Оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 12. овог члана Надзорни одбор
доноси уз сагласност Градског већа, осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни
орган.
Финансијски извештај из става 1. тачка 5. овог члана
са извештајем овлашћеног ревизора Јавно предузеће доставља Оснивачу ради информисања.“.
Члан 16.
У члану 32. став 2. мења се и гласи:
„Висину накнаде из става 1. овог члана, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада.“.
Члан 17.
Члан 33. мења се и гласи:
„Директора Јавног предузећа именује Скупштина града
на период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора коју образује Скупштина града у
складу са законом.
Директор заснива радни однос на одређено време.
За директора именује се лице које испуњава следеће
услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
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струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
става;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Статутом Јавног предузећа могу бити одређени и други
услови које лице мора да испуни да би било именовано за
директора Јавног предузећа.“.
Члан 18.
У члану 34. став 1. тачка 5) мења се и гласи:
„5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја, као и годишњи програм пословања и
одговоран је за њихово спровођење;“.
У члану 34. став 1. иза тачке 7) додају се нове тачке 8),
9) и 10) које гласе:
„8) бира извршне директоре;
9) закључује уговоре о раду са извршним директорима
у складу са законом којим се уређују радни односи;
10) доноси акт о систематизацији;“.
Досадашња тачка 8) која постаје тачка 11) мења се и
гласи:
„11) врши друге послове одређене Законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.“.
Члан 19.
Иза члана 34. додаје се нов члан 34.а који гласи:
„За извршног директора Јавног предузећа бира се лице
које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
става;
4. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
5. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
6. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
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(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности;
7. да има три године радног искуства на пословима за
које ће бити задужен у Јавном предузећу.
Јавно предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора утврђује се
Статутом Јавног предузећа.
Извршни директор не може имати заменика и мора
бити у радном односу у Јавном предузећу.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са оснивачким
актом и Статутом и за свој рад одговара директору.“.
Члан 20.
Члан 35. мења се и гласи:
„Директор и извршни директор имају право на зараду, а
могу имати и право на стимулацију.
Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси Надзорни одбор уз сагласност Градског већа.
Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.“.
Члан 21.
Члан 37. мења се и гласи:
„Предлог за разрешење директора Јавног предузећа
подноси Градско веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног предузећа преко Градског већа.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року
од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице,
Градско веће предлаже Оснивачу доношење одговарајућег
решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена,
али се може водити управни спор.“.
Члан 22.
Члан 38. мења се и гласи:
„Скупштина града разрешиће директора Јавног предузећа пре истека периода на који је именован уколико:
1. у току трајања мандата престане да испуњава услове
за директора Јавног предузећа прописане законом;
2. Јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним Законом;
3. се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и
организовању послова у Јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања
Јавног предузећа, односно од плана пословања Јавног предузећа;
4. се утврди да делује на штету Јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем или
на други начин;
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5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;
6. у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на
условну или безусловну казну затвора;
7. у другим случајевима прописаним законом.“.
Члан 23.
Члан 39. мења се и гласи:
„Скупштина града може разрешити директора Јавног
предузећа пре истека периода на који је именован уколико
Јавно предузеће:
1. не достави тромесечни извештај у законом прописаном року;
2. не испуни планиране активности из годишњег програма пословања;
3. утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег програма пословања;
4. не спроводи усвојен годишњи програм пословања у
делу који се односи на зараде или запошљавање из члана
66. Закона о јавним предузећима;
5. врши исплату зарада без овере образаца из члана 66.
Закона о јавним предузећима;
6. не примени рачуноводствене стандарде у припреми
финансијских извештаја;
7. не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног
ревизора;
8. не извршава одлуке Надзорног одбора;
9. у другим случајевима прописаним законом.“‘.
Члан 24.
У члану 40. став 1. мења се и гласи:
„Уколико у току трајања мандата против директора буде
потврђена оптужница, Скупштина града доноси решење о
суспензији.“.
Члан 25.
Члан 41. мења се и гласи:
„Скупштина града именује вршиоца дужности директора до именовања директора Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Вршилац дужности може бити именован на период који
није дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора да испуњава све
услове за именовање директора Јавног предузећа прописане овом Одлуком и законом.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор Јавног предузећа.“.
Члан 26.
Члан 42. мења се и гласи:
„У Јавном предузећу право на штрајк остварује се у
складу са законом.“.
Члан 27.
Члан 43. мења се и гласи:
„У случају да у Јавном предузећу нису обезбеђени
услови за остваривање редовног процеса рада услед више
силе, Градско веће, ако оцени да могу наступити штетне
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последице за живот и здравље људи или њихову безбедност
и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.“.
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Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе

Члан 28.

ОД Л У КУ

Члан 45. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да на својој интернет страници објави:
1. радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;
2. организациону структуру;
3. годишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма, ако Јавно
предузеће има конкуренцију на тржишту;
4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања;
5. годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6. друге информације од значаја за јавност.

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПАРКИНГ СЕРВИС СМЕДЕРЕВО

Члан 29.
У члану 48. став 1. мења се и гласи:
„Општи акти Јавног предузећа су оснивачки акт, статут
и други општи акти утврђени законом и као такви не смеју
бити у супротности са законом.“.
Члан 30.
У члану 49. број „30“ замењује се бројем „90“.
Члан 31.
Иза члана 50. додаје се нов члан 51. који гласи:
„Делатност обезбеђивања јавног осветљења Јавно предузеће ће почети да обавља даном престанка обављања ове
делатности од стране Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево.“.
Члан 32.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-93/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

108.
На основу члана 5. став 3, члана 6. и члана 79. став 1.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике
Србије“, број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број
88/2011), члана 20. став 1. тачка 5. и 12., члана 32. став 1. тачка 8., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007
и 83/2014-др. закон), члана 14. став 1. тачка 5. и 12. и члана
19. став 1. тачка 8. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа
Паркинг сервис Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 2/2013) у члану 2. речи „управљање јавним
паркиралиштима, одржавање улица и путева и одржавања
чистоће на површинама јавне намене на територији града
Смедерева“ замењују се речима „управљање јавним паркиралиштима, одржавање улица и путева и управљање јавним
путевима и улицама које нису државни путеви и некатегорисаним путевима, на територији града Смедерева“.
Члан 2.
У члану 3. став 1. алинеја 2. мења се и гласи:
„- извођење радова којима се обезбеђује несметано и
безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тротоара и сл.; чишћење паркиралишта; постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације; чишћење саобраћајне
сигнализације;“.
У члану 3. став 1. алинеја 3. мења се и гласи:
„- управљање јавним путевима и улицама који нису државни путеви и некатегорисаним путевима, на територији
града Смедерева, односно коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног пута,
вршење јавних овлашћења и сл.), заштита јавног пута, вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута, организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити
јавног пута, уступање радова на одржавању јавног пута, организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута, планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута,
означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве.“.
Члан 3.
У члану 4. став 1. алинеја 1. мења се и гласи:
„- назив, седиште и матични број Оснивача;“.
У члану 4. став 1. иза алинеје 8. додаје се нова алинеја
9. која гласи:
„- податак о уделима Оснивача у основном капиталу израженог у процентима;“.
У члану 4. став 1. досадашња алинеја 9. која постаје
алинеја 10. мења се и гласи:
„- органи Јавног предузећа и њихова надлежност;“.
Досадашње алинеје 10, 11, 12. и 13. постају алинеје 11,
12, 13. и 14.
Члан 4.
У члану 5. став 1. иза речи и броја „број 1“ додају се реч
и број „МБ 07222262“.

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Члан 5.
У члану 13. став 1. број „90.885.277,09“ замењује се
бројем „64.943.317,54“.
У члану 13. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Удео Оснивача у основном капиталу је 100%.“.
Члан 6.
У члану 17. речи „плану рада“ замењују се речима „плану пословне стратегије“.
Члан 7.
Члан 18. мења се и гласи:
„Јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја.
Јавно предузеће, за сваку календарску годину, дужно је
да донесе годишњи програм пословања и достави га Оснивачу ради давања сагласности.
Јавно предузеће дужно је да програм из става 2. овог
члана достави Оснивачу најкасније до 01. децембра текуће
године за наредну годину.
Програм из става 2. овог члана се сматра донетим када
на њега сагласност да Оснивач.
Годишњи програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама,
планиране набавке, план инвестиција, планирани начин
расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, елементе за целовито сагледавање цена производа и
услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Елементе годишњег програма пословања за сваку календарску годину ближе утврђује Влада.
Јавно предузеће које користи или ће користити средства
из буџета (субвенције, гаранције или друга средства) дужно
је да за та средства предложи посебан програм који садржи
намену и динамику коришћења средстава.
Посебан програм се сматра донетим када на њега сагласност да Градско веће града Смедерева (у даљем тексту:
Градско веће).
Јавно предузеће доставља Градском већу тромесечни
извештај о реализацији годишњег програма пословања, у
року од 30 дана од дана истека тромесечја.
На основу извештаја из става 9. овог члана Градско веће
сачињава и доставља надлежном министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих
активности.
Остале планове и програме Јавно предузеће доноси у
складу са Законом.“.
Члан 8.
У члану 19. став 1. мења се и гласи:
„Права, обавезе и одговорности између Оснивача и Јавног предузећа уређују се овом Одлуком, а поједина права и
обавезе могу се уредити и уговором.“.
У члану 19. став 2. брише се.
Члан 9.
У члану 20. став 1. алинеја 3. брише се.
Досадашње алинеје 4, 5, 6, 7, 8. и 9. постају алинеје 3,
4, 5, 6, 7. и 8.
У члану 20. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
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„Сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.), осим ако другим законом није предвиђено да ту
сагласност даје други државни орган, даје Градско веће.“.
Члан 10.
У члану 24. став 2. иза речи „јавних прихода“ додају
се речи „у складу са законом и Одлуком о буџету Града.“.
Члан 11.
У члану 27. став 1. брише се.
Члан 12.
У члану 28. иза става 2. додаје се нов став 3. који гласи:
„Надзорни одбор, директор и извршни директор не
могу предлагати представника запослених у Надзорном
одбору.“.
Члан 13.
Члан 29. мења се и гласи:
„За председника и чланове Надзорног одбора именује
се лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
члана;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања или
област финансија;
6. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.“.
Члан 14.
У члану 30. став 2. мења се и гласи:
„Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају
се пре истека периода на који су именовани уколико:
1. Јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним законом;
2. Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне
мере пред надлежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице Јавног предузећа делује на
штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на
други начин;
3.
се утврди да делује на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
4. у току трајања мандата буду осуђени на условну или
безусловну казну затвора.“.
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У члану 30. став 3. брише се.
У члану 30. у досадашњем ставу 4. који постаје став 3.
иза речи „или члана Надзорног одбора“ ставља се зарез и
додају речи „а најдуже шест месеци“.
Члан 15.
У члану 31. став 1. мења се и гласи:
„Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи програм пословања усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и
развоја из тачке 1. овог става;
3. усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси Статут;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка;
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
11. доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава,
залога и других средстава обезбеђења за послове који нису
из оквира делатности од општег интереса;
12. доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем
и др.);
13. доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
14. доноси акт о процени вредности капитала, као и
програм и одлуку о својинској трансформацији;
15. врши друге послове у складу са законом, Статутом и
прописима којима се утврђује правни положај привредних
друштава.“.
У члану 31. иза става 2. додају се нови ставови 3, 4, 5.
и 6. који гласе:
„Одлуке из става 1. тачке 1, 2, 7, 9, 11, 13. и 14. овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 8. овог члана Надзорни одбор
доноси уз претходну сагласност Оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 12. овог члана Надзорни одбор
доноси уз сагласност Градског већа, осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни
орган.
Финансијски извештај из става 1. тачка 5. овог члана
са извештајем овлашћеног ревизора Јавно предузеће доставља Оснивачу ради информисања.“.
Члан 16.
У члану 32. став 2. мења се и гласи:
„Висину накнаде из става 1. овог члана, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада.“.
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Члан 33. мења се и гласи:
„Директора Јавног предузећа именује Скупштина града
на период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора коју образује Скупштина града у
складу са законом.
Директор заснива радни однос на одређено време.
За директора именује се лице које испуњава следеће
услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
става;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Статутом Јавног предузећа могу бити одређени и други
услови које лице мора да испуни да би било именовано за
директора Јавног предузећа.“.
Члан 18.
У члану 34. став 1. тачка 5) мења се и гласи:
„5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја, као и годишњи програм пословања и
одговоран је за њихово спровођење;“.
У члану 34. став 1. иза тачке 7) додају се нове тачке 8),
9) и 10) које гласе:
„8) бира извршне директоре;
9) закључује уговоре о раду са извршним директорима
у складу са законом којим се уређују радни односи;
10) доноси акт о систематизацији;“.
Досадашња тачка 8) која постаје тачка 11) мења се и
гласи:
„11) врши друге послове одређене законом, оснивачким
актом и Статутом Јавног предузећа.“.
Члан 19.
Иза члана 34. додаје се нов члан 34.а који гласи:
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„За извршног директора Јавног предузећа бира се лице
које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
става;
4. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
5. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
6. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности;
7. да има три године радног искуства на пословима за
које ће бити задужен у Јавном предузећу.
Јавно предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора утврђује се
Статутом Јавног предузећа.
Извршни директор не може имати заменика и мора
бити у радном односу у Јавном предузећу.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са оснивачким
актом и Статутом и за свој рад одговара директору.“.
Члан 20.
Члан 35. мења се и гласи:
„Директор и извршни директор имају право на зараду, а
могу имати и право на стимулацију.
Одлуку о исплати стимулације директора и извршног
директора доноси Надзорни одбор уз сагласност Градског
већа града Смедерева.
Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.“.
Члан 21.
Члан 37. мења се и гласи:
„Предлог за разрешење директора Јавног предузећа
подноси Градско веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног предузећа преко Градског већа.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року
од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице,
Градско веће предлаже Оснивачу доношење одговарајућег
решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена,
али се може водити управни спор.“.
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Члан 38. мења се и гласи:
„Скупштина града разрешиће директора Јавног предузећа пре истека периода на који је именован уколико:
1. у току трајања мандата престане да испуњава услове
за директора Јавног предузећа прописане законом;
2. Јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним законом;
3. се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и
организовању послова у Јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања
Јавног предузећа, односно од плана пословања Јавног предузећа;
4. се утврди да делује на штету Јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем или
на други начин;
5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;
6. у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на
условну или безусловну казну затвора;
7. у другим случајевима прописаним законом.“.
Члан 23.
Члан 39. мења се и гласи:
„Скупштина града може разрешити директора Јавног
предузећа пре истека периода на који је именован уколико
Јавно предузеће:
1. не достави тромесечни извештај у законом прописаном року;
2. не испуни планиране активности из годишњег програма пословања;
3. утроши средства за одређене намене изнад висине
утврђене програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег програма
пословања;
4. не спроводи усвојен годишњи програм пословања у
делу који се односи на зараде или запошљавање из члана
66. Закона о јавним предузећима;
5. врши исплату зарада без овере образаца из члана 66.
Закона о јавним предузећима;
6. не примени рачуноводствене стандарде у припреми
финансијских извештаја;
7. не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног
ревизора;
8. не извршава одлуке Надзорног одбора;
9. у другим случајевима прописаним законом.“.
Члан 24.
У члану 40. став 1. мења се и гласи:
„Уколико у току трајања мандата против директора буде
потврђена оптужница, Скупштина града доноси решење о
суспензији.“.
Члан 25.
Члан 41. мења се и гласи:
„Скупштина града именује вршиоца дужности директора до именовања директора Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Вршилац дужности може бити именован на период који
није дужи од једне године.
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Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора да испуњава све
услове за именовање директора Јавног предузећа прописане овом Одлуком и законом.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор Јавног предузећа.“.

Члан 32.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-94/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

Члан 26.
Члан 42. мења се и гласи:
„У Јавном предузећу право на штрајк остварује се у
складу са законом.“.
Члан 27.
Члан 43. мења се и гласи:
„У случају да у Јавном предузећу нису обезбеђени
услови за остваривање редовног процеса рада услед више
силе, Градско веће, ако оцени да могу наступити штетне
последице за живот и здравље људи или њихову безбедност
и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.“.
Члан 28.
Члан 45. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да на својој интернет страници објави:
1. радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;
2. организациону структуру;
3. годишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма, ако Јавно
предузеће има конкуренцију на тржишту;
4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања;
5. годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6. друге информације од значаја за јавност.
Члан 29.
У члану 48. став 1. мења се и гласи:
„Општи акти Јавног предузећа су оснивачки акт, статут
и други општи акти утврђени законом и као такви не смеју
бити у супротности са законом.“.
Члан 30.
У члану 49. број „30“ замењује се бројем „90“.
Члан 31.
Иза члана 50. додаје се нов члан 51. који гласи:
„Делатност управљања јавним путевима и улицама које
нису државни путеви и некатегорисаним путевима, на територији града Смедерева, Јавно предузеће ће почети да
обавља даном престанка обављања ове делатности од стране Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево.“.
Досадашњи члан 51. постаје члан 52.

22. септембар 2016. године

109.
На основу члана 5. став 3., члана 6. и члана 79. став 1.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016), чланова 2. и 3. Закона о комуналним делатностима „Службени гласник Републике Србије“,
број 88/2011), члана 20. став 1. тачка 5., члана 32. став 1.
тачка 8., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 14. став 1. тачка 5. и
члана 19. став 1. тачка 8. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен
текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРЕЈАЊЕ
СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
5/2014-пречишћен текст, 5/2015 и 9/2015) у члану 4. став 1.
алинеја 1. мења се и гласи:
„- назив, седиште и матични број Оснивача;“.
У члану 4. став 1. иза алинеје 8. додаје се нова алинеја
9. која гласи:
„- податак о уделима Оснивача у основном капиталу израженог у процентима;“.
У члану 4. став 1. досадашња алинеја 9. која постаје
алинеја 10. мења се и гласи:
„- органи Јавног предузећа и њихова надлежност;“.
Досадашње алинеје 10, 11, 12. и 13. постају алинеје 11,
12, 13. и 14.
Члан 2.
У члану 5. став 1. иза речи и броја „број 1“ додају се реч
и број „МБ 07222262“.
Члан 3.
У члану 13. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Удео Оснивача у основном капиталу Јавног предузећа
износи 100%.“.
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Члан 4.

Члан 8.

У члану 17. речи „плану рада“ замењују се речима „плану пословне стратегије“.

У члану 24. став 2. иза речи „јавних прихода“ додају
се речи „у складу са законом и Одлуком о буџету Града.“.

Члан 5.

Члан 9.

Члан 18. мења се и гласи:
„Јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја.
Јавно предузеће, за сваку календарску годину, дужно је
да донесе годишњи програм пословања и достави га Оснивачу ради давања сагласности.
Јавно предузеће дужно је да програм из става 2. овог
члана достави Оснивачу најкасније до 01. децембра текуће
године за наредну годину.
Програм из става 2. овог члана се сматра донетим када
на њега сагласност да Оснивач.
Годишњи програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама,
планиране набавке, план инвестиција, планирани начин
расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, елементе за целовито сагледавање цена производа и
услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Елементе годишњег програма пословања за сваку календарску годину ближе утврђује Влада.
Јавно предузеће које користи или ће користити средства
из буџета (субвенције, гаранције или друга средства) дужно
је да за та средства предложи посебан програм који садржи
намену и динамику коришћења средстава.
Посебан програм се сматра донетим када на њега сагласност да Градско веће града Смедерева (у даљем тексту:
Градско веће).
Јавно предузеће доставља Градском већу тромесечни
извештај о реализацији годишњег програма пословања, у
року од 30 дана од дана истека тромесечја.
На основу извештаја из става 9. овог члана Градско веће
сачињава и доставља надлежном министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих
активности.
Остале планове и програме Јавно предузеће доноси у
складу са Законом.“.
Члан 6.
У члану 19. став 1. мења се и гласи:
„Права, обавезе и одговорности између Оснивача и Јавног предузећа уређују се овом Одлуком, а поједина права и
обавезе могу се уредити и уговором.“.
У члану 19. став 2. брише се.
Члан 7.
У члану 20. став 1. алинеја 3. брише се.
Досадашње алинеје 4, 5, 6, 7, 8. и 9. постају алинеје 3,
4, 5, 6, 7. и 8.
У члану 20. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.), осим ако другим законом није предвиђено да ту
сагласност даје други државни орган, даје Градско веће.“.

У члану 27. став 1. брише се.
Члан 10.
У члану 28. иза става 3. додаје се нов став 4. који гласи:
„Надзорни одбор, директор и извршни директор не
могу предлагати представника запослених у Надзорном
одбору.“.
Члан 11.
Члан 29. мења се и гласи:
„За председника и чланове Надзорног одбора именује
се лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
члана;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања или
област финансија;
6. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.“.
Члан 12.
У члану 30. став 2. мења се и гласи:
„Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају
се пре истека периода на који су именовани уколико:
1. Јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним законом;
2. Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне
мере пред надлежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице Јавног предузећа делује на
штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на
други начин;
3. се утврди да делује на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
4. у току трајања мандата буду осуђени на условну или
безусловну казну затвора.’’.
У члану 30. став 3. брише се.
У члану 30. у досадашњем ставу 4. који постаје став 3.
иза речи ‘’или члана Надзорног одбора’’ ставља се зарез и
додају речи ‘’а најдуже шест месеци“.
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Члан 13.

У члану 31. став 1. мења се и гласи:
„Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи програм пословања усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и
развоја из тачке 1. овог става;
3. усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси Статут;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка;
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
11. доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава,
залога и других средстава обезбеђења за послове који нису
из оквира делатности од општег интереса;
12. доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем
и др.);
13. доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета у својину
Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
14. доноси акт о процени вредности капитала, као и
програм и одлуку о својинској трансформацији;
15. врши друге послове у складу са законом, Статутом и
прописима којима се утврђује правни положај привредних
друштава.’’.
У члану 31. иза става 2. додају се нови ставови 3, 4, 5.
и 6. који гласе:
‘’Одлуке из става 1. тачке 1, 2, 7, 9, 11, 13. и 14. овог
члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 8. овог члана Надзорни одбор
доноси уз претходну сагласност Оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 12. овог члана Надзорни одбор
доноси уз сагласност Градског већа, осим ако другим законом
није предвиђено да ту сагласност даје други државни орган.
Финансијски извештај из става 1. тачка 5. овог члана
са извештајем овлашћеног ревизора Јавно предузеће доставља Оснивачу ради информисања.“.
Члан 14.
У члану 32. став 2. мења се и гласи:
„Висину накнаде из става 1. овог члана, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада.“.
Члан 15.
Члан 33. мења се и гласи:
„Директора Јавног предузећа именује Скупштина града
на период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора коју образује Скупштина града у
складу са законом.
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Директор заснива радни однос на одређено време.
За директора именује се лице које испуњава следеће
услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
става;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Статутом Јавног предузећа могу бити одређени и други
услови које лице мора да испуни да би било именовано за
директора Јавног предузећа.“.
Члан 16.
У члану 34. став 1. тачка 5) мења се и гласи:
„5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја, као и годишњи програм пословања и
одговоран је за њихово спровођење;“.
У члану 34. став 1. иза тачке 7) додају се нове тачке 8),
9) и 10) које гласе:
„8) бира извршне директоре;
9) закључује уговоре о раду са извршним директорима
у складу са законом којим се уређују радни односи;
10) доноси акт о систематизацији;“.
Досадашња тачка 8) која постаје тачка 11) мења се и
гласи:
„11) врши друге послове одређене Законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.“.
Члан 17.
Иза члана 34. додаје се нов члан 34.а који гласи:
„За извршног директора Јавног предузећа бира се лице
које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
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3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
става;
4. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
5. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
6. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности;
7. да има три године радног искуства на пословима за
које ће бити задужен у Јавном предузећу.
Јавно предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора утврђује се
Статутом Јавног предузећа.
Извршни директор не може имати заменика и мора
бити у радном односу у Јавном предузећу.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са оснивачким
актом и Статутом и за свој рад одговара директору.“.
Члан 18.
Члан 35. мења се и гласи:
„Директор и извршни директор имају право на зараду, а
могу имати и право на стимулацију.
Одлуку о исплати стимулације директора и извршног
директора доноси Надзорни одбор уз сагласност Градског
већа.
Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.“.
Члан 19.
Члан 37. мења се и гласи:
„Предлог за разрешење директора Јавног предузећа
подноси Градско веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног предузећа преко Градског већа.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року
од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице,
Градско веће предлаже Оснивачу доношење одговарајућег
решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена,
али се може водити управни спор.“.
Члан 20.
Члан 38. мења се и гласи:
„Скупштина града разрешиће директора Јавног предузећа пре истека периода на који је именован уколико:
1. у току трајања мандата престане да испуњава услове
за директора Јавног предузећа прописане законом;
2. Јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним Законом;
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3. се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и
организовању послова у Јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања
Јавног предузећа, односно од плана пословања Јавног предузећа;
4. се утврди да делује на штету Јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем или
на други начин;
5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;
6. у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на
условну или безусловну казну затвора;
7. у другим случајевима прописаним законом.“.
Члан 21.
Члан 39. мења се и гласи:
„Скупштина града може разрешити директора Јавног
предузећа пре истека периода на који је именован уколико
Јавно предузеће:
1) не достави тромесечни извештај у законом прописаном року;
2) не испуни планиране активности из годишњег програма пословања;
3) утроши средства за одређене намене изнад висине
утврђене програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег програма
пословања;
4) не спроводи усвојен годишњи програм пословања у
делу који се односи на зараде или запошљавање из члана
66. Закона о јавним предузећима;
5) врши исплату зарада без овере образаца из члана 66.
Закона о јавним предузећима;
6) не примени рачуноводствене стандарде у припреми
финансијских извештаја;
7) не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног
ревизора;
8) не извршава одлуке Надзорног одбора;
9) у другим случајевима прописаним законом.“.
Члан 22.
У члану 40. став 1. мења се и гласи:
„Уколико у току трајања мандата против директора буде
потврђена оптужница, Скупштина града доноси решење о
суспензији.“.
Члан 23.
Члан 41. мења се и гласи:
„Скупштина града именује вршиоца дужности директора до именовања директора Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Вршилац дужности може бити именован на период који
није дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора да испуњава све
услове за именовање директора Јавног предузећа прописане овом Одлуком и законом.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор Јавног предузећа.“.
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Члан 24.

Члан 42. мења се и гласи:
„У Јавном предузећу право на штрајк остварује се
у складу са законом.“.
Члан 25.
Члан 43. мења се и гласи:
„У случају да у Јавном предузећу нису обезбеђени
услови за остваривање редовног процеса рада услед више
силе, Градско веће, ако оцени да могу наступити штетне
последице за живот и здравље људи или њихову безбедност
и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.“.
Члан 26.
Члан 45. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да на својој интернет страници објави:
1. радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;
2. организациону структуру;
3. годишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма, ако Јавно
предузеће има конкуренцију на тржишту;
4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања;
5. годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6. друге информације од значаја за јавност.“.
Члан 27.
У члану 48. став 1. мења се и гласи:
„Општи акти Јавног предузећа су оснивачки акт, статут и други општи акти утврђени законом и као такви не
смеју бити у супротности са законом.“.
Члан 28.
У члану 49. број „30“ замењује се бројем „90“.
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-96/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

110.
На основу члана 5. став 3., члана 6. и члана 79. став
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 8., а
у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007
и 83/2014-др. закон) и члана 19. став 1. тачка 8. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
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2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКА
СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 6/2015-пречишћен текст) у члану 4. став 1. речи
и бројеви „(„Службени гласник Републике Србије“, број
119/2012)“, бришу се.
У члану 4. став 1. алинеја 1. мења се и гласи:
„- назив, седиште и матични број Оснивача;“.
У члану 4. став 1. иза алинеје 8. додаје се нова алинеја
9. која гласи:
„- податак о уделима Оснивача у основном капиталу израженог у процентима;“.
У члану 4. став 1. досадашња алинеја 9. која постаје
алинеја 10. мења се и гласи:
„- органи Јавног предузећа и њихова надлежност;“.
Досадашње алинеје 10, 11, 12. и 13. постају алинеје 11,
12, 13. и 14.
Члан 2.
У члану 5. став 1. иза речи и броја „број 1“ додају се реч
и број „МБ 07222262“.
Члан 3.
У члану 13. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Удео Оснивача у основном капиталу Јавног предузећа
износи 100%.“.
Члан 4.
У члану 17. речи „плану рада“ замењују се речима „плану пословне стратегије“.
Члан 5.
Члан 18. мења се и гласи:
„Јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја.
Јавно предузеће, за сваку календарску годину, дужно је
да донесе годишњи програм пословања и достави га Оснивачу ради давања сагласности.
Јавно предузеће дужно је да програм из става 2. овог
члана достави Оснивачу најкасније до 01. децембра текуће
године за наредну годину.
Програм из става 2. овог члана се сматра донетим када
на њега сагласност да Оснивач.
Годишњи програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама,
планиране набавке, план инвестиција, планирани начин
расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, елементе за целовито сагледавање цена производа и
услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
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Елементе годишњег програма пословања за сваку календарску годину ближе утврђује Влада.
Јавно предузеће које користи или ће користити средства
из буџета (субвенције, гаранције или друга средства) дужно
је да за та средства предложи посебан програм који садржи
намену и динамику коришћења средстава.
Посебан програм се сматра донетим када на њега сагласност да Градско веће града Смедерева (у даљем тексту:
Градско веће).
Јавно предузеће доставља Градском већу тромесечни
извештај о реализацији годишњег програма пословања, у
року од 30 дана од дана истека тромесечја.
На основу извештаја из става 9. овог члана Градско веће
сачињава и доставља надлежном министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих
активности.
Остале планове и програме Јавно предузеће доноси у
складу са Законом.“.
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4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања или
област финансија;
6. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
7. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.“.
Члан 12.

У члану 20. став 1. алинеја 3. брише се.
Досадашње алинеје 4, 5, 6, 7, 8. и 9. постају алинеје 3,
4, 5, 6, 7. и 8.
У члану 20. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.), осим ако другим законом није предвиђено да ту
сагласност даје други државни орган, даје Градско веће.“.

У члану 30. став 2. мења се и гласи:
„Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају
се пре истека периода на који су именовани уколико:
1. Јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним законом;
2. Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне
мере пред надлежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице Јавног предузећа делује на
штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на
други начин;
3. се утврди да делује на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
4. у току трајања мандата буду осуђени на условну или
безусловну казну затвора.“.
У члану 30. став 3. брише се.
У члану 30. у досадашњем ставу 4. који постаје став 3.
иза речи „или члана Надзорног одбора“ ставља се зарез и
додају речи „а најдуже шест месеци“.

Члан 8.

Члан 13.

У члану 24. став 2. иза речи „јавних прихода“ додају
се речи „у складу са законом и Одлуком о буџету Града.“.

У члану 31. став 1. мења се и гласи:
„Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи програм пословања усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и
развоја из тачке 1. овог става;
3. усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси Статут;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка;
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
11. доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемстава,
залога и других средстава обезбеђења за послове који нису
из оквира делатности од општег интереса;
12. доноси тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем
и др.);
13. доноси одлуку о располагању (прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини која су пренета у својину

Члан 6.
У члану 19. став 1. мења се и гласи:
„Права, обавезе и одговорности између Оснивача и Јавног предузећа уређују се овом Одлуком, а поједина права и
обавезе могу се уредити и уговором.“.
У члану 19. став 2. брише се.
Члан 7.

Члан 9.
У члану 27. став 1. брише се.
Члан 10.
У члану 28. иза става 2. додаје се нов став 3. који гласи:
„Надзорни одбор, директор и извршни директор не
могу предлагати представника запослених у Надзорном
одбору.“.
Члан 11.
Члан 29. мења се и гласи:
„За председника и чланове Надзорног одбора именује
се лице које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог члана;
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Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;
14. доноси акт о процени вредности капитала, као и
програм и одлуку о својинској трансформацији;
15. врши друге послове у складу са законом, Статутом и
прописима којима се утврђује правни положај привредних
друштава.“.
У члану 31. иза става 2. додају се нови ставови 3, 4, 5.
и 6. који гласе:
„Одлуке из става 1. тачке 1, 2, 7, 9, 11, 13. и 14. овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 8. овог члана Надзорни одбор
доноси уз претходну сагласност Оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 12. овог члана Надзорни одбор
доноси уз сагласност Градског већа, осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни
орган.
Финансијски извештај из става 1. тачка 5. овог члана
са извештајем овлашћеног ревизора Јавно предузеће доставља Оснивачу ради информисања.“.
Члан 14.
У члану 32. став 2. мења се и гласи:
„Висину накнаде из става 1. овог члана, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада.“.
Члан 15.
Члан 33. мења се и гласи:
„Директора Јавног предузећа именује Скупштина града
на период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора коју образује Скупштина града у
складу са законом.
Директор заснива радни однос на одређено време.
За директора именује се лице које испуњава следеће
услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
става;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
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(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Статутом Јавног предузећа могу бити одређени и други
услови које лице мора да испуни да би било именовано за
директора Јавног предузећа.“.
Члан 16.
У члану 34. став 1. тачка 5) мења се и гласи:
„5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја, као и годишњи програм пословања и
одговоран је за њихово спровођење;“.
У члану 34. став 1. иза тачке 7) додају се нове тачке 8),
9) и 10) које гласе:
„8) бира извршне директоре;
9) закључује уговоре о раду са извршним директорима
у складу са законом којим се уређују радни односи;
10) доноси акт о систематизацији;’’.
Досадашња тачка 8) која постаје тачка 11) мења се и
гласи:
„11) врши друге послове одређене законом, оснивачким
актом и Статутом Јавног предузећа.“.
Члан 17.
Иза члана 34. додаје се нов члан 34.а који гласи:
„За извршног директора Јавног предузећа бира се лице
које испуњава следеће услове:
1. да је пунолетно и пословно способно;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог
става;
4. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
5. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци;
6. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи,
(3) обавезно лечење наркомана,
(4) обавезно лечење алкохоличара,
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности;
7. да има три године радног искуства на пословима за
које ће бити задужен у Јавном предузећу.
Јавно предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора утврђује се
Статутом Јавног предузећа.
Извршни директор не може имати заменика и мора
бити у радном односу у Јавном предузећу.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са оснивачким
актом и Статутом и за свој рад одговара директору.“.
Члан 18.
Члан 35. мења се и гласи:
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„Директор и извршни директор имају право на зараду, а
могу имати и право на стимулацију.
Одлуку о исплати стимулације директора и извршног
директора доноси Надзорни одбор уз сагласност Градског
већа.
Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.“.
Члан 19.
Члан 37. мења се и гласи:
„Предлог за разрешење директора Јавног предузећа
подноси Градско веће.
Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног предузећа преко Градског већа.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року
од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице,
Градско веће предлаже Оснивачу доношење одговарајућег
решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена,
али се може водити управни спор.“.
Члан 20.
Члан 38. мења се и гласи:
„Скупштина града разрешиће директора Јавног предузећа пре истека периода на који је именован уколико:
1. у току трајања мандата престане да испуњава услове
за директора Јавног предузећа прописане законом;
2. Јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у роковима прописаним Законом;
3. се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања
дужности и поступања супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у Јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања Јавног
предузећа, односно од плана пословања Јавног предузећа;
4. се утврди да делује на штету Јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем или
на други начин;
5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;
6. у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на
условну или безусловну казну затвора;
7. у другим случајевима прописаним законом.“.
Члан 21.
Члан 39. мења се и гласи:
„Скупштина града може разрешити директора Јавног
предузећа пре истека периода на који је именован уколико
Јавно предузеће:
1. не достави тромесечни извештај у законом прописаном року;
2. не испуни планиране активности из годишњег програма пословања;
3. утроши средства за одређене намене изнад висине
утврђене програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег програма
пословања;
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4. не спроводи усвојен годишњи програм пословања у
делу који се односи на зараде или запошљавање из члана
66. Закона о јавним предузећима;
5. врши исплату зарада без овере образаца из члана 66.
Закона о јавним предузећима;
6. не примени рачуноводствене стандарде у припреми
финансијских извештаја;
7. не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног
ревизора;
8. не извршава одлуке Надзорног одбора;
9. у другим случајевима прописаним законом.“.
Члан 22.
У члану 40. став 1. мења се и гласи:
„Уколико у току трајања мандата против директора буде
потврђена оптужница, Скупштина града доноси решење о
суспензији.“.
Члан 23.
Члан 41. мења се и гласи:
„Скупштина града именује вршиоца дужности директора до именовања директора Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Вршилац дужности може бити именован на период који
није дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора мора да испуњава све
услове за именовање директора Јавног предузећа прописане овом Одлуком и законом.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и
овлашћења која има директор Јавног предузећа.“.
Члан 24.
Члан 42. мења се и гласи:
„У Јавном предузећу право на штрајк остварује се у
складу са законом.“.
Члан 25.
Члан 43. мења се и гласи:
„У случају да у Јавном предузећу нису обезбеђени
услови за остваривање редовног процеса рада услед више
силе, Градско веће, ако оцени да могу наступити штетне
последице за живот и здравље људи или њихову безбедност
и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.“.
Члан 26.
Члан 45. мења се и гласи:
„Јавно предузеће је дужно да на својој интернет страници објави:
1. радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;
2. организациону структуру;
3. годишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма, ако Јавно
предузеће има конкуренцију на тржишту;
4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања;
5. годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6. друге информације од значаја за јавност.
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Члан 27.

Члан 4.

У члану 48. став 1. мења се и гласи:
„Општи акти Јавног предузећа су оснивачки акт, статут
и други општи акти утврђени законом и као такви не смеју
бити у супротности са законом.“.

У члану 15. став 3. мења се и гласи:
„Именовање, разрешење, права и обавезе директора,
ближе се уређују Статутом Библиотеке.“.

Члан 28.
У члану 49. број „30“ замењује се бројем „90“.
Члан 29.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедeрева“.
Број 110-8/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

Број 020-95/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

111.
На основу члана 4. и 23. став 1. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 13/2016 и
30/2016-испр), члана 3. став 1. и члана 4. Закона о јавним
службама („Службени гласник Републике Србије“, број
42/91, 71/94, 79/2005- др.закон, 81/2005- испр.др.закона,
83/2005-испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), члана 12.
Закона о библиотечко - информационој делатности („Службени гласник Републике Србије“, број 52/2011), чланa 32.
став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и чланa 19. став 1. тачка
6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о организовању Народне библиотеке Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014- пречишћен текст), члан 13. мења се и гласи:
„Именовање, разрешење, права и обавезе Управног одбора, ближе се уређују Статутом Библиотеке.“.
Члан 2.
У члану 14. став 3. мења се и гласи:
„Именовање, разрешење, права и обавезе Надзорног
одбора, ближе се уређују Статутом Библиотеке.“.
Члан 3.
У члану 15. став 1. речи „и уз сагласност Скупштине
града Смедерева“, бришу се.

112.
На основу члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 - др.
закон) и чланa 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Статута Народне библиотеке Смедерево, број 350/2016 од
29.08.2016. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-109/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
На основу члана 21. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 –
испр. др. закона и 83/2014 – др. закон), чланова 44. и 81.
Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“,
број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр), члана 55. Закона о
библиотечко-информационој делатности („Службени гласник Републике Србије“, број 52/2011), члана 18. Одлуке о
организовању Народне библиотеке Смедерево („Службени
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лист града Смедерева“, број 3/2014 – пречишћен текст) и
члана 34. Статута Народне библиотеке Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 2/2013),
Управни одбор Народне библиотеке Смедерево, на седници одржаној дана 29.08.2016. године, донео је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
СТАТУТА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Статуту Народне библиотеке Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 2/2013), члан 27. мења се
и гласи:
„Члан 27.
Директора Библиотеке именује и разрешава министар
надлежан за културу, уз сагласност руководиоца Народне
библиотеке Србије, а на основу претходно спроведеног јавног конкурса.
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спроводи Управни одбор Библиотеке.
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се 60
дана пре истека мандата директора.
Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се на
сајту Националне службе за запошљавање и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може
бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана од дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује
закључком против кога се може изјавити посебна жалба
министру у року од три дана од дана достављања закључка.
Жалба из става 5. овог члана не задржава извршење
закључка.
Управни одбор Библиотеке обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30
дана од дана завршетка јавног конкурса доставља министру
образложени предлог листе кандидата (у даљем тексту: Листа). Листа садржи мишљење Управног одбора о стручним
и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору.
Министар именује директора Библиотеке са Листе.
Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да
нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести министра, односно уколико министар не именује директора Библиотеке са Листе.
Јавни конкурс није успео ни ако руководилац Народне
библиотеке Србије није дао сагласност на именовање директора.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм
рада и развоја Библиотеке, као саставни део конкурсне документације.
Директор се именује на период од четири године и
може бити поново именован.“
Члан 2.
Члан 28. мења се и гласи:
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Министар надлежан за културу може именовати вршиоца дужности директора Библиотеке, уз сагласност руководиоца Народне библиотеке Србије, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане
дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за
директора није успео.
Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину.
Вршилац дужности директора мора да испуњава услове за избор кандидата за директора из члана 29. став 1. овог
Статута.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и
овлашћење директора.“
Члан 3.
У члану 29. став 1. после тачке 3. додаје се тачка 4.
која гласи:
„4. да има најмање пет година радног искуства у струци.“
Члан 4.
У члану 30. став 2. мења се и гласи:
„На предлог Управног одбора Библиотеке и уз сагласност руководиоца Народне библиотеке Србије, министар
надлежан за културу разрешиће директора пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом
проузрокује већу штету Библиотеци или тако занемарује
или несавесно извршава своје обавезе да су настале или
могу настати веће сметње у раду Библиотеке;
4) ако је против њега покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно ако је правоснажном судском одлуком
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора Библиотеке;
5) из других разлога утврђених законом или Статутом
Библиотеке.“
Члан 5.
У члану 32. став 4. мења се и гласи:
„Најмање један од чланова Управног одбора из реда
запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј. библиотечке делатности.“
После става 8. додаје се став 9. који гласи:
„У случају спречености председника Управног одбора,
седницу Управног одбора може заказати и њој председавати најстарији члан Управног одбора.“
Члан 6.
После члана 34. додаје се члан 34а, који гласи:
„Члан 34а
Дужност члана Управног одбора Библиотеке престаје
истеком мандата и разрешењем.
Скупштина града Смедерева разрешиће члана Управног одбора пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
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3) ако је против њега покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање дужности члана
Управног одбора, односно ако је правноснажном судском
одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним
за обављање дужности члана Управног одбора Библиотеке;
4) из других разлога утврђених законом или Статутом
Библиотеке.“

22. септембар 2016. године

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014- др. закон), члана
14. став 1. тачка 17. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
2/2015 -пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе

Члан 7.
ОД Л У КУ

У члану 35. после става 8. додаје се став 9. који гласи:
„У случају спречености председника Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може заказати и њој председавати најстарији члан Надзорног одбора.“

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРАВИМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ
СМЕДЕРЕВУ

Члан 8.

Члан 1.

После члана 37. додаје се члан 37а, који гласи:
„Члан 37а
Дужност члана Надзорног одбора Библиотеке престаје
истеком мандата и разрешењем.
Скупштина града Смедерева разрешиће члана Надзорног одбора пре истека мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако је против њега покренут кривични поступак
за дело које га чини недостојним за обављање дужности
члана Надзорног одбора, односно ако је правноснажном
судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Надзорног одбора
Библиотеке;
4) из других разлога утврђених законом или Статутом
Библиотеке.“
Члан 9.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Библиотеке, а по претходној сагласности Скупштине града Смедерева.
У Смедереву, 29.08.2016. године
Број 350/2016
Управни одбор
Народне библиотеке Смедерево
Председник
мр Татјана Лазаревић-Милошевић, с. р.
Одлука објављена на
огласној табли Библиотеке
_____________________

Одлука ступила на снагу
_______________________

113.
На основу чланова 9., 111. и 209. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник Републике Србије“, број
24/2011), члана 1. и члана 9. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), члана 16.
Закона о употреби знаковног језика („Службени гласник
Републике Србије“, број 38/2015), члана 20. став 1. тачка
17, члана 32. став 1. тачка 6, а у вези са чланом 66. став 3.

У Одлуци о правима социјалне заштите у граду Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 9/2013,
5/2015 и 7/2015), члан 6. став 2. тачка 7. мења се и гласи:
„Становање уз подршку младих који се осамостаљују
(„Кућа на пола пута“) и програмске активности усмерене
ка подршци при школовању, развијању и очувању потенцијала корисника.“.
Члан 2.
У члану 6. став 2. Одлуке после тачке 9. додају се нове
тачке 10. и 11. које гласе:
„10. Преводилачки сервис за знаковни језик за особе са
инвалидитетом и
11. Услуга дневног боравка деце, младих и одраслих
особа са сметњама у развоју.“.
Члан 3.
У Одељку IV УСЛУГЕ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ О ЧИЈЕМ ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СЕ СТАРА ГРАД,
назив поглавља 7. мења се и гласи:
“7.СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ МЛАДИХ КОЈИ СЕ
ОСАМОСТАЉУЈУ (“КУЋА НА ПОЛА ПУТА”) И ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ УСМЕРЕНЕ КА ПОДРШЦИ
ПРИ ШКОЛОВАЊУ, РАЗВИЈАЊУ И ОЧУВАЊУ ПОТЕНЦИЈАЛА КОРИСНИКА”.
Члан 4.
У члану 40. Одлуке после става 2. додају се ставови 3.,
4. и 5. који гласе:
„Привремено становање обезбеђује се лицима из члана
38. ове Одлуке у становима и породичним стамбеним зградама којима располаже Град, а управља Центар.
Трошкове становања (за утрошену електричну енергију, воду, грејање и комуналне услуге) сноси Центар, а из
средстава буџета Града.
Међусобни односи Центра и корисника регулишу се
уговором.“.
Члан 5.
Члан 41. Одлуке мења се и гласи:
„Програмске активности усмерене ка развијању и очувању потенцијала корисника, односно припреми корисника
за одржив независан живот реализује се у складу са сврхом
услуге предвиђене индивидуалним планом, на основу процене потреба корисника (корисничке групе), деце школског
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узраста која се налазе у систему социјалне заштите или у
хранитељској породици, за период од почетка па до завршетка редовног школовања и могу обухватити:
- активности усмерене на подршку при школовању, усавршавању кроз похађање разних курсева језика и других
интересних сфера у складу са капацитетима и проценом
потреба корисника-деце,
- организовање радно-окупационих и едукативних активности које подстичу стицање нових знања и вештина
ради оспособљавања у развоју самосталности и доношењу
одлука и
- овладавање практичним вештинама које се користе у
свакодневном животу.
Све наведене активности реализују се уз сагласност корисника, законског заступника или старатеља.
Средства за реализацију програмских активности обезбеђују се у буџету Града и преносе се Центру, на основу
достављених решења.
Центар је у обавези да Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева, након реализације програмских активности, достави доказе о присутности корисника
и висини трошкова.“.
Члан 6.
После члана 58. Одлуке додаје се ново поглавље које
гласи:
„10. ПРЕВОДИЛАЧКИ СЕРВИС ЗА ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“.
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Услуга се пружа на Захтев корисника услуге, овлашћеног лица за старање о кориснику услуге или представника
надлежних органа код којих корисници остварују своја права, а уз одговарајућу документацију.
Избор овлашћеног пружаоца услуге обавиће се у складу са Правилником и Законом о јавним набавкама.“.
Члан 8.
После члана 61. Одлуке додаје се ново поглавље које
гласи:
„11. УСЛУГА ДНЕВНОГ БОРАВКА ДЕЦЕ, МЛАДИХ
И ОДРАСЛИХ ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ“.
Члан 9.
После члана 61. Одлуке додају се нови чланови 62. и
63. који гласе:
„Члан 62.
Услуга дневног боравка деце, младих и одраслих особа
са сметњама у развоју доступна је деци, младима и одраслим особама са лаком или умереном менталном ометеношћу, аутизмом и вишеструком ометеношћу, особама са
телесно-физичким инвалидитетом и особама са сензорним
оштећењима, ако је у зависности од степена и врсте ометености, могућности и потреба ових лица и из других разлога, овакав облик заштите најцелисходнији.
Услугу из става 1. овог члана обавља Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у
развоју „Сунце“ Смедерево.

Члан 7.

Члан 63.

После члана 58. Одлуке додају се нови чланови 59., 60.
и 61. који гласе:

У оквиру услуге дневног боравка, корисницима се обезбеђује дневни боравак, исхрана, здравствена заштита, саветодавно-терапијске и социјално едукативне и васпитне
функције и спортско рекреативни садржаји, према њиховим способностима, склоностима и интересовању.”.

„Члан 59.
Услуга преводилачки сервис за знаковни језик за особе
са инвалидитетом је пружање услуге превођења глувим и
наглувим особама са српског знаковног на српски говорни
језик и обрнуто, ради превазилажења информационих, комуникационих и других препрека и подстицања равноправности и пуног учешћа у друштвеној заједници.

Досадашњи чланови 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66.
и 67. Одлуке постају чланови 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70.,
71. и 72.

Члан 60.

Члан 11.

Корисници услуге преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом могу бити глуве и наглуве
особе које за комуникацију користе српски знаковни језик,
као и глуве особе које не знају знаковни језик, већ се користе
пантомимом и артикулацијом, односно особе које нису у могућности да на основу другог облика комуникације, читањем
са усана, писањем или на други начин, остваре неко право.
Корисници услуге из става 1. овог члана не партиципирају у коришћењу ове услуге.
Члан 61.
Услугу преводилачки сервис за знаковни језик за особе
са инвалидитетом пружа преводилац или тумач који поседује сертификат Савеза глувих и наглувих Србије, односно
који је стекао стручне компетенције за обављање послова
преводиоца или тумача за знаковни језик.

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-106/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

114.
На основу члана 1. и члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Службени
гласник Републике Србије“, број 16/2002, 115/2005 и
107/2009), чланова 111. и 209. Закона о социјалној заштити
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(„Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011),
члана 20. став 1. тачка 17., члана 32. став 1. тачка 6., а у
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014- др. закон), члана 14. став 1. тачка 17. и члана 19.
став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2015 -пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
ОД Л У КУ
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Уколико подносилац Захтева жели да прикупи потребну
документацију за остваривање права на финансијску помоћ
трудницама, о томе потписује Изјаву и прилаже неопходну
документацију.“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-98/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ
ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ТРУДНИЦАМА И
ПОРОДИЉАМА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 4/2014), члан 4. мења се и гласи:
„Захтев за остваривање финансијске помоћи трудницама подноси се Одељењу за јавне службе Градске управе
града Смедерева, најкасније до дана рођења детета.
Финансијска помоћ трудницама остварује се на основу документације коју доставља подносилац Захтева и на
основу документације прибављене по службеној дужности.
1. Документација коју доставља подносилац Захтева:
- Извештај лекара специјалисте о утврђеном степену
гравидитета (најмање трећи месец);
- За подносиоца Захтева и све пунолетне чланове породичног домаћинства личне карте ради утврђивања идентитета;
- За све чланове породичног домаћинства који остварују приходе, доказ о приходима за период од три месеца
која претходе месецу подношења захтева (пензија, плата
и остала месечна новчана примања)-услов је да приход по
члану домаћинства не прелази цензус од 10.000,00 динара
месечно;
- За пунолетне незапослене чланове породичног домаћинства навести у Захтеву податке да ли су пријављени на
евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Смедерево и навести основ здравственог осигурања за
сваког члана домаћинства (пунолетних и малолетних лица);
- Уколико подносилац Захтева не живи у брачној или
ванбрачној заједници дужан је да о томе достави оверену
Изјаву два сведока и личну Изјаву дату под материјалном и
кривичном одговорношћу.
2. Документација која се прибавља по службеној дужности:
- Уверења Полицијске управе у Смедереву о пребивалишту, за подносиоца Захтева и брачног, односно ванбрачног
супруга;
- Уверења Националне службе за запошљавање - Филијала Смедерево (НСЗ) за пунолетне незапослене чланове
породичног домаћинства, уколико је у Захтеву наведено да
су пријављени на евиденцији НСЗ;
- Податке о основу здравственог осигурања од Републичког фонда за здравствено осигурање-Филијала Смедерево( РФЗО- Смедерево), за све чланове породичног домаћинства.

115.
На основу члана 3. и 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број
88/2011), члана 20. став 1. тачка 5. и члана 32. став 1. тачка
6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014 - др. закон), члана 14. став 1. тачка 5. и члана 19.
став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима („Службени лист
града Смедерева“, број 6/2015 - пречишћен текст), члан 5.
став 2. мења се и гласи:
„Посебна паркиралишта су објекти (гараже), вишеетажна монтажна паркиралишта и површине, изграђени и
уређени за паркирање моторних возила који могу бити са
контролисаним уласком и изласком возила.“.
Члан 2.
У члану 7. став 2. речи „Групе за саобраћај, Одсека за
урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштиту
животне средине, Одељења за урбанистичко-комуналне,
имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе Смедеревo (у даљем тексту: Група за
саобраћај)“, замењују се речима „одељења Градске управе
Смедерево надлежног за послове саобраћаја“.
Члан 3.
У члану 9. став 3. речи „Групе за саобраћај“, замењују
се речима „одељења Градске управе Смедерево надлежног
за послове саобраћаја.“.
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Члан 4.
У члану 10. речи „Групе за саобраћај“, замењују се речима „одељења Градске управе Смедерево надлежног за
послове саобраћаја“.
Члан 5.
У члану 19. став 1. речи „Групе за комуналну инспекцију, Одсека за инспекцијске послове, Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и
инспекцијске послове Градске управе Смедерево“, замењују се речима ‘’одељења Градске управе Смедерево надлежног за послове комуналне инспекције“.
Члан 6.
У члану 21. став 2. речи „Групи за комуналну инспекцију“, замењују се речима „одељењу Градске управе Смедерево надлежном за послове комуналне инспекције“.
Члан 7.
У члану 27. став 1. речи „Група за саобраћај“, замењују
се речима „одељење Градске управе Смедерево надлежно
за послове саобраћаја“.
Члан 8.
У члану 27. став 2. речи „Група за комуналну инспекцију“, замењују се речима „одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове комуналне инспекције“.
Члан 9.
У члану 27. став 3. речи „Одељење комуналне полиције“, замењују се речима „одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове комуналне полиције“.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 344-712/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

116.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 20.
став 1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 5., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 14. став 1. тачка 2. и члана 19. став 1. тачка 5.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
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Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
“ВУЧАЧКИ ПОТОК» У СМЕДЕРЕВУ
А. ОПШТИ ДЕО
1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Повод за израду Плана детаљне регулације «Вучачки
поток» у Смедереву је Одлука о изради Плана детаљне регулације бр. 350-5/2015-07, коју је донела Скупштина града
Смедерева на седници одржаној 13. фебруара 2015.године
(“Службени лист града Смедерева» бр. 01/2015).
Обавеза израде Плана детаљне регулације утврђена је
по основу Плана генералне регулације за градско подручје
Смедерева (‘’Службени лист града Смедерева’’бр. 3/2013).
У складу са чланом 10. Одлуке о изради плана и на
основу Решења о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину, број 350-354/2014-05 од
12.11.2014. године, за предметни План се не ради Стратешка процена утицаја на животну средину.
Циљ израде Плана је сагледавање просторних и функционалних капацитета обухваћеног простора, дефинисање
потенцијала и ограничења, активирање и стављање у функцију неизграђеног грађевинског земљишта, његово рационално и одрживо коришћење планским усмеравањем кроз
дефинисање основних намена простора, обезбеђивање
услова за опремање и уређење простора инфраструктуром
и остваривање градских потреба и интереса, а све у складу
са успостављеним планским решењима из Планa генералне регулације за градско подручје Смедерева.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења
и заштите планског подручја подразумева погушћавање урбане структуре увођењем различитих облика становања и
обезбеђивање недостајућих пратећих и компатибилних садржаја за потребе предметног подручја и усаглашавање са
условима функционалног контекста непосредног и ширег
окружења.
Један од примарних циљева израде Плана је и прибављање земљишта у јавну својину, односно дефинисање
површина јавне намене у оквиру грађевинског подручја, у
складу са концептом уређења.
На овај начин ће се створити планска основа за даље
усмеравање развоја овог простора, и спречити непланска
изградња предметног подручја.
2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
2.1 Правни основ
Правни основ за израду Плана детаљне регулације
«Вучачки поток» у Смедереву је:
- Закон о планирању и изградњи (‘’Службени гласник Републике Србије’’бр. 72/2009, 81/2009 - исправка,
64/2010 - УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 УС, 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања
(‘’Службени гласник Републике Србије’’ бр. 64/2015);

Страна 436 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- Одлука о изради Плана детаљне регулације»Вучачки поток» у Смедереву („Службени лист града Смедерева”
бр. 01/2015).
2.2 Плански основ
Плански основ за израду Плана детаљне регулације”Вучачки поток” у Смедереву је План генералне регулације за градско подручје Смедерева („Службени лист града
Смедерева” бр. 3/2013).
3. ГРАНИЦА И ПОВРШИНА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА
3.1 Опис границе Плана детаљне регулације и површина обухвата
Простор обухваћен Планом налази се у крајњем југоисточном делу грађевинског подручјаграда Смедерева, на
граници према К.О. Вучак и К.О. Липе II.
Граница обухвата Плана детаљне регулације дефинисана је, са североисточне стране правцем улице Црвене
армије, са источне стране правцем Славонске улице и границом К.О. Липе II, са јужне и југозападне стране границом К.О. Вучак, са западне стране правцем улице Животе
Лукића, обухватајући низ породичних стамбених објеката
уз улицу на кат.парц. бр. 11923/33, иуз улицу на кат.парц.
бр. 11925/10, настављајући фактичком границом изграђеног и неизграђеног земљишта насеља Папазовац, обухватајући неизграђено грађевинско земљиште, настављајући северном страном и ослањајући се на стамбени блок
«Папазовац», настављајући улицом Животе Лукића поред
Трговинско-економске школе, до улице Црвене армије на
североистоку.
Катастарске парцеле које чине границу обухвата планског подручја су: са североисточне стране део кат.парц.
бр.13340/2, и 11793 (улица Црвене армије), са источне
стране граница наставља кат.парц.бр. 2471 (Славонска
улица) К.О. Липе II и кат.парцелама бр. 11814, 11811,
11818, са јужне стране граница обухвата катастарске парцеле бр. 11810/10, 11812/4, 11812/2, 11812/3, део кат.парц.
бр. 11916, наставља кат.парц.бр. 13316/3 (Вучачки поток),
11923/54, 11923/53, са југозападне и западне стране кат.
парц.бр. 11923/43 (улица Животе Лукића), обухвата кат.
парц.бр. 11923/58, 11923/59, 11923/60, 11923/61, 11923/62,
11923/63, 11923/34, наставља кат.парц.бр.11925/10, обухватајући кат.парц.бр. 11968/3, 11968/4, 11968/5,11967,
наставља кат.парц.бр.11925/10, обухватајући кат.парц.бр.
11931/1, 11933/1, са северне стране границу чини кат.парц.
бр. 11899/1, 11899/3, 11945, обухвата кат.парц.бр. 11908, и
наставља кат.парцелом бр. 13419/2 (улица Животе Лукића),
до кат.парц.бр.13240/2 (улица Црвене армије) на североистоку, све К.О. Смедерево.
Укупна површина обухвата Плана износи 96ha 78ari
11m².
4. ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ СМЕДЕРЕВА
Планом генералне регулације за градско подручје Смедерева (‘’Службени лист града Смедерева’’ бр. 3/2013), за
предметно подручје, предвиђена је детаљна разрада планом детаљне регулације.
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4.1 Планирана претежна намена простора
Планом су дефинисана Општа правила уређења простора и програмске смернице за даљу планску разраду као
оријентација при изради ПДР-а, усаглашена са утврђеном
генералном концепцијом развоја и организацијом простора
градског подручја.
Планом се предвиђа функционално заокруживање ширих просторних целина, односно изградња садржаја усаглашених са наменом простора у окружењу (претежно породично становање).
• У циљу рационалног коришћења грађевинског земљишта, у овој целини предвиђено је погушћавање
урбане структуре, односно увођење облика вишепородичног становања средњих густина комбинованог са традиционалном индивидуалном стамбеном
градњом у овом подручју.
• Планом детаљне регулације, поред основне намене
(становање), планираће се и низ садржаја из домена
дозвољених делатности: централни, комерцијални,
спортско-рекреативни садржаји, услуге и др.
4.2 Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене
Саобраћај
Обухват Плана се у свом североисточном делу, ослања
на примарну градску саобраћајницу (магистралу) - улицу
Црвене армије, а главни правци саобраћајног система који
тангирају, односно пресецају планирани простор чине секундарне градске сааобраћајнице и некатегорисани путеви.
Планом генералне регулације дефинисани су оптимални појаси регулације, односно минимални услови који
могу да омогуће безбедно одвијање саобраћаја у складу
са рангом саобраћајница, правила нивелације у складу са
конфигурацијом терена и усаглашавањем са постојећим
саобраћајницама које се задржавају, услови за формирање
парцела јавног пута, као иуслови за изградњу саобраћајне
мреже и објеката.
Мрежа, објекти и капацитети техничке и комуналне инфраструктуре
Планом генералне регулације дефинисани су: Општи
услови изградње инфраструктурне мреже и објеката, Општа правила регулације инфраструктурне мреже, Посебни услови и ограничења и Правила за изградњу инфраструктурне мреже и објеката.
Уоквиру предметног подручја обухвата Плана, евидентиране су трасе електроенергетске, водоводне, канализационе, и телекомуникационе мреже.
Планом су обухваћени и планирани капацитети и трасе електро-мреже и објеката, гасоводне мреже и објеката,
фекалне и атмосферске канализације, и телекомуникационе
мреже и објеката.
У складу са специфичностима изградње и експлоатације, законским прописима и правилницима биће успостављени услови изградње планиране инфраструктурне мреже у прописаним заштитним зонама и појасима појединих
инфраструктурних система.
Објекти јавне намене
Обзиром да се у предметном обухвату Плана налази
комплекс Економско-трговинске школе, према одредбама
Плана вишег реда, предметни школски комплекс се задржава, уз могућу адаптацију, реконструкцију или доградњу.
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У оквиру школских комплекса могу се, у складу са расположивим површинама, градити и уређивати недостајући садржаји попут спортских терена, спортских сала, паркинг површина, школских вртова и сл.
Планом генералне регулације, у оквиру предметног подручја, постоји могућност планирања и изградње нових објекат јавне намене.
4.3 Зоне и правила грађења
Пошто је Планом генералне регулације за предметни
простор предвиђена израда Плана детаљне регулације, подручје Вучачког потока представља зону за коју сеПланомне утврђују правила уређења и грађења.
Правила уређења и грађења биће дефинисана Планом
детаљне регулације.
4.4 Посебни услови и ограничења
Планом вишег реда, на основу ранијих истраживања
дефинисани су инжењерско-геолошки услови за изградњу објеката, иизвршена рејонизација и категоризација терена са аспекта повољности и ограничења за планирану
изградњу.
Део подручја у обухвату Плана „Вучачки поток”, на
основу ранијих истраживања сврстан је у категорију неповољних терена.
Обухват Плана, у северозападном делу пресеца далековод DV110kV, чија заштитна зона износи минимум 25.0 m
обострано од хоризонталне пројекције далековода.
У заштитном појасу далековода није дозвољена изградња објеката високоградње и садња вегетације високог растиња. Евентуална изградња испод или у близини заштитног појаса условљена је Техничким прописима за изградњу
надземних електроенергетских водова, односно сагласношћу надлежног предузећа – управљача система (ЈП „Електромрежа Србије”).
5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
5.1 Положај обухвата Плана
Простор обухватаПлана детаљне регулације «Вучачки
поток» у Смедереву ослања се на примарну градску саобраћајницу, градску магистралу - улицу Црвене армије,
обухвата Економско-трговинску школу и простор у њеном
залеђу, око водотока Вучачког потока, од Славонске улице
са источне стране, до изграђеног подручја насеља Папазовац са западне и северне стране планског обухвата.
Локација припада МЗ „Папазовац”.
5.2 Постојећа намена и режим коришћења земљишта у обухвату Плана
Земљиште у обухвату Плана представљаграђевинско
земљиште.
Према подацима Републичког-геодетског завода, грађевинско земљиште је категорисано као остало грађевинско
земљиште у државној својини (корисник ДП ПК «Годомин»), и остало грађевинско земљиште у приватној својини, изузев појединих саобраћајница и школског комплекса
категорисаних као јавно грађевинско земљиште.
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У оквиру грађевинског земљишта, издваја се изграђено
и неизграђено грађевинско земљиште.
У обухвату Плана доминирају неизграђене и слободне
површине, са доминантном пољопривредном наменом.Земљиште је углавном неискоришћено, са местимичним обрадивим и култивисаним површинама.
У североисточном делу обухвата Плана издваја се целина са објектима школства(комплекс Економско-трговинске
школе и површине и објекти у функцији Текстилно-технолошке-пољопривредне школе «Деспот Ђурађ» и Економско-трговинске школе).
Југозападни део обухвата Плана, као и потес дуж улице
Животе Лукића, представља просторну целину са изграђеном структуром породичног становања на формираним
грађевинским парцелама.
Део земљишта у обухвату Плана који је раније био у
власништву ДП ПК «Годомин» у функцији пољопривредне
производње, касније је делимично парцелисан и враћен ранијим сопственицима.
Вучачки поток који се пружа правцем североисток-југозапад, у оквиру предметног подручја, представља
водно земљиште у државној својини у власништву ЈВП
«Србијаводе».
Табела бр.1 - Биланс постојећих површина
Намена земљишта
Површина
Неизграђенo
земљиште

82ha74a79m²

Комплекс
3ha89a09m²
школе
Грађевинско Изграђено Површине
5ha73a36m²
земљиште земљиште у функцији
школства
Саобраћајне
2ha15a 10m²
површине
Укупно грађевинско
94ha 52a
земљиште
93m²
Водно земљиште
2ha 25a
18m²
Укупно
96ha 78ari
11m²
5.3 Природне карактеристике подручја у обухвату
Плана
Геолошки састав земљишта
Анализом података регионалних истраживања вршених на ширем простору, као и на основу прелиминарне
инжењерско-геолошке регионализације терена града Смедерева, утврђено је да су терени на овом простору изграђени претежно од творевина седиментног порекла, који су
представљени комплексом песка и глина. Непосредно преко ових седимената је шљунак у преслојавању са глинама.
У геоморфолошком смислу, терен који обухвата овај
простор представља делом заравњени плато, односно типичну речну терасу, а делом благу падину.
Инжењерско-геолошке и топографске карактеристике терена
Увидом у постојећи фонд геолошке документације, на
основу ранијих истраживања, извршена је рејонизација и
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категоризација терена са аспекта повољности и ограничења за планирану изградњу.
Део подручја у обухвату Плана «Вучачки поток» сврстан је у категорију неповољних терена.
Ово се односи на североисточни део (уз Славонску
улицу) икрајњи јужни део обухвата Плана, као и на падине
дуж узаних пролувијалних поточних равни (падине долина Вучачког потока). На овим просторима уочене су појаве
савремених геолошких процеса (мања клизишта, одрони,
ерозије). Ово су терени слабе носивости са сниженим отпорним својствима.
Регулацијом, односно водопривредним уређењем Вучачког потока, постигла би се заштита од ерозивних процеса и поплава у кориту водотока, и омогућила даља урбанизација простора.
У топографском смислу предметно подручје има изражену денивелацију у правцу исток-западка потоку, са апсолутном висинском разликом од око 32.0m (од 134.00mnm
са крајњих ободних странадо 102.00mnm у долини потока).
Најизраженија денивелација је у потесу дуж источне границе Плана, и на појединим местима пад терена износи ~25%.
Денивелација у правцу североисток-југозапад је такође
изражена, и износиоко 34.0m (од 96.00mnm од улице Црвене армије до 130.00mnm на крајњем југозападу обухвата
Плана).
Хидрографски и хидрогеолошки подаци
Вучачки поток, који доминира предметном просторном целином, представља водоток II реда, сходно Одлуци
о утврђивању пописа вода првог реда («Службени гласник
РС» бр. 83/2010), припада сливу реке Дунав, водном подручју Доњи Дунав. Поток је лева притока реке Језаве (Језавске акумулације), а укупна дужина тока износи 7.4km.
Дужина тока у оквиру обухвата Плана износи 1.7km,и
обухвата трасу водотока од улицеЦрвене армиједо изграђене бране са ретензијом «Вучак».
Корито потока у обухвату Плана је тренутно неуређено
и обрасло вегетацијом, а приликом већих падавина долази
и до изливања потока.
На основу података ранијих истраживања, утврђене су
хидрогеолошке особине на основу којих се може утврдити
стање подземних вода овог простора.
Главну водопропусну средину чине песковито-шљунковити и шљунковити комплекс слојева. Ови слојеви чине
најповољнију средину за акумулирање и струјање подземних вода. Дубина ових слојева креће се од 2.0-10.0m, и они
представљају неповољан фактор који би утицао на планирану изградњу.
Сеизмичке карактеристике
За подручје обухваћено Планом нису рађена посебна
микросеизмичка испитивања.
На основу Карте сеизмичког хазарда Републике Србије,
која се односи на параметре максималног интензитета земљотреса за повратне периоде од 50, 100 година, на којој су
представљени очекивани максимални сеизмички интензитети, шире подручје Смедерева припада IV категорији тла,
са VII степеном сеизмичности, и коефицијентом сеизмичности к=0,03-0,04, односо са сеизмичким интензитетом
И=7,17-7,83.
Климатске карактеристике
Климатске карактеристике на нивоу града одређене су
његовим географски положајем, рељефом и степеном кон-
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тиненталности. Смедерево има умерено-контененталну
климу, али се бележе знатна температурна колебања и температурни распони.
Речни ток Дунава знатно утиче на модификацију континенталног климатског режима.
5.4 Карактеристике водопривредне инфраструктуре
У непосредној близини границе обухвата Плана, узводно од предметне деонице Вучачког потока, на km 2+782,50
налази се брана са ретензијом «Вучак». Ретензија има важну улогу у заштити Годоминског поља од спољашњих
вода, и врши ретензирање приспеле воде услед појаве поплавног таласа и контролисано упуштање у Језавску акумулацију.
Низводно од ретензије, у оквиру планског подручја
ток потока је отворен, нерегулисан (од km 1+012,00 до km
2+782,50). Даље, низводно од улице Црвене армије, у дужини од 500m, што је ван граница планског поручја, корито
потока је зацевљено, и наставља отвореним током до улива у «Језавску акумулацију» која прима све воде Вучачког
потока.
Наведени елементи водопривредне инфраструктуре са
водним објектима, саставни су део Главног пројектауређења Вучачког потока, који је израђен од стране Водопривредног предузећа Смедерево.
Основно водопривредно решење уређења слива Вучачког потока базирано је на одбрани града од поплава, и
стварању реалних могућности каналисања атмосферских
вода, као и уређењу корита самог водотока у делу насељеног места.
Регулација корита Вучачког потока у обухвату Плана,
од km 1+012,00 до km 2+782,50 дефинисана је и технички
решена Изменом и допуном Главног пројекта уређења Вучачког потока, који је израђен од стране ВДП «Ерозија»
Крагујевац, 2011.године.
5.5 Карактеристике саобраћајне инфраструктуре
Обухватом Плана доминира подужни саобраћајни правац улице Животе Лукића која се пружа паралелно са коритом Вучачког потока.Обухват Плана тангира улица Црвене
Армије, која има ранг градске магистрале. Рангирање саобраћајница је усвојено на основу Одлуке о категоризацији
општинских путева и улица на територији града Смедерева
(“Службени лист града Смедерева” број 4/2014).
Преостале саобраћајнице су рангиране као некатегорисани путеви.
На локацији постоје утврђене попречне везе између
поменутих саобраћајница као назнаке за интензивирање
будућих саобраћајница.
Стање јавних путева, осим улице Црвене Армије, је
углавном незадовољавајуће у погледу нарушене или неизграђене коловозне конструкције, променљиве ширине коловоза и осталих елемената који не омогућавају безбедно
одвијање саобраћаја.
Ширина коловоза ових саобраћајница је променљива,
и износи од 2.5-5.5m (осим улице Црвене Армије која је
габарита - коловоз ширине 8.0m и десни тротоар ширине
3.0m). Улица Животе Лукића у зони Економско-трговинске
школе има ширину коловоза 2.5m и нема тротоаре, а режим
саобраћаја је двосмеран.
Јавни градски аутобуски саобраћај се одвија улицом
Црвене Армије. У непосредној близини обухвата Пла-
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на, код стамбеног насеља Папазовац, налази се аутобуска
окретница градске кружне линије. Ова окретница нема
одговоравајући габарит, а Планом ће се омогућити продужетак кружне линије, а на постојећој површини окретнице
створити могућност формирања аутобуског стајалишта, бољег искоришћења простора и изградње нових аутобуских
стајалишта у близини Економско-трговинске школе.
На терену је уочен интезивни пешачки саобраћај од
последње станице кружне линије до Економско-трговинске
школе и школе “Деспот Ђурађ” у дужини од око 400m, као
назнака и потреба за формирањем нове саобраћајнице на
предметној траси.
5.6 Стање и капацитетикомуналне инфраструктуре
5.6.1 Водоводна мрежа
Планско подручје, из друге висинске зоне, дуж улице
Стевана Високог, настављајући иза школског комплекса,
правцем исток-запад пресеца магистрални цеводовод PVC
Ø160.
Дуж улице Животе Лукића, поред Економске школе,
постоји изграђена водоводна мрежа PVCØ90. Правцем ка
насељу Папазовац, до улице Доситеја Обрадовића, постоји водоводна цев АCØ150, а Славонском улицом, од улице
Црвене армије до укрштања са магистралним цевоводом
водоводна цев PVCØ90. Улицом Црвене армије пролази
цевовод АCØ250.
Овакав развод постојеће водоводне мреже обухвата северни део планског обухвата.
У преосталом делу планског обухвата, јужније од магистралног цевовода Ø160, не постоји изграђена водоводна
мрежа.
5.6.2 Канализациона мрежа
Дуж трасе корита Вучачког потока, у оквиру границе
обухвата Плана постоји изграђен фекални колекторпречника цеви Ø500. Траса Вучачког фекалног колектора почиње
од изграђеног Папазовачког колектора до бране на ретензији Вучак, даље до села Вучак. Деоница од ретензије до
Вучака је пречника цеви Ø300.
На левој падини Вучачког потока, постоје изграђена
још два фекална колектора који гравитирају Вучачком колектору и уливају се у њега. Колектор пречника Ø200 прихвата фекалну воду слива улице Стевана Високог са бочним улицама. Колектор Ø250 прихвата фекалне воде слива
Шумадијске улице, и одводи их до Вучачког колектора.
Дуж Славонске улице, и дуж улице Црвене армије такође постоји изграђена фекална канализација Ø250.
У сливу Шумадијске улице, паралелно са фекалним
колектором Ø250 постоји изграђена атмосферска канализација Ø500, која атмосферске воде одводи до реципијента-Вучачког потока.
5.6.3 Електроенергетска инфраструктура
Од електроенергетских објеката, у обухвату Плана
постоје изграђене две трафо-станице, надземна високонапонска, средњенапонска и нисконапонска електродистрибутивна мрежа.
Напајање потрошача електричном енергијом одвија се
из монтажно-бетонске трафо-станице «Пољопривредна
школа» 10/0,4 kV, и стубне трафо-станице у улици Животе
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Лукића, као и трафо-станица у непосредној близини, изван
границе Плана.
Крајњи југоисточни обухват Плана пресеца траса високонапонског далековода DV 110kV бр. 101А/2 ТС “Смедерево 2”-ТС “Смедерево 1”, DV 110kV бр. 101Б/3 ТС
“Смедерево 2”-ТС “Смедерево 1”, DV 110kV бр. 101Б/1 ТС
“Смедерево 2”-ТС “Смедерево 3”.
Северисточни део предметног подручја пресеца траса
средњенапонског далековода DV 35kV који се пружа од
улице Црвене армије, иза школског комплекса, и наставља
преко парцела пољопривредног земљишта.
Траса далековода DV 35kV из ТС “SDVII” пресеца
крајњи северозападни део планског подручја у непосредној
близини стамбеног насеља Папазовац.
У оквиру Плана постоје и средњенапонски далеководи
од 10kV, који су углавном лоцирани у ободним деловима
простора Плана, као и надземна нисконапонска мрежа 1 kV.
5.6.4 Телекомуникациона инфраструктура
У оквиру предметног подручја не постоји изграђена телекомуникациона мрежа, изузев у ободним саобраћајницама - улици Црвене армије, Славонској улици и делом улице
Животе Лукића.
Крајњи северозападни део планског подручја пресеца
траса подземног ТК кабла, у непосредној близини насеља
Папазовац.
Телекомуникациону мрежу чине подземни каблови са
ТК објектима, а улицом Црвене армије пролази траса оптичког кабла.
5.6.5 Гасоводна инфраструктура
На простору обухвата Плана детаљне регулације нема
изграђене гасоводне инфраструктуре.
5.7 Природна и културна добра у обухвату Плана
5.7.1 Природне вредности и природна добра
Према евиденцији Завода за заштиту природе Србије,
предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите,
не налази се у просторном обухвату еколошке мреже, нити
у простору евидентираног природног добра.
5.7.2 Културна добра
У оквиру границе Плана, према условима Региналног
завода за заштиту споменика културе Смедерево, нема
утврђених непокретних културних добара.
На катастарској парцели бр.11911 К.О. Смедерево, у улици Животе Лукића, налази се објекат («Сомборчева вила»)
који представља добро које ужива претходну заштиту.
5.8 Карактеристике стања животне средине
Подручје обухваћено Планом представља углавномнеизграђено земљиште, пољопривредне намене, без изразитих
генератора загађења животне средине.
С обзиром на начин коришћења земљишта и низак степен изграђености земљишта, доминантни утицаји на квалитет животне средине долазе од саобраћаја који је минималног интензитета (утицај на квалитет ваздуха, ниво буке,
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индиректно квалитет земљишта) и од постојећег система
грејања - индивидуална ложишта код постојећих породичних објеката, који је такође сведен на минимум.
С обзиром на низак степен комуналне опремљености
земљишта, негативни утицаји на квалитет земљишта са
овог аспекта нису изражени.
Б. ПЛАНСКИ ДЕО
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
1.1 Концепција уређења и организација простора у
обухвату Плана
Обзиром да предметно подручје представља комплекс
слободних и неизграђених површина интегрисаних у изграђено урбано ткиво, Планом се предвиђа заокруживање
просторне целине, односно изградња садржаја усаглашених са наменом простора у окружењу коју чини доминантно породично становање.
У циљу рационалног коришћења грађевинског земљишта, основне поставке концепта уређења и изградње у обухвату Плана су следеће:
• умерено погушћавање урбане структуре, увођењем
облика вишепородичног становања и породичног
становања средњих густина;
• увођење пратећих компатибилних намена (комерцијалне, централне, административне, услужне делатности, спортско-рекреативни садржаји), које ће
задовољити потребе, не само предметног подручја,
већ и непосредног и ширег окружења;
• планирање нових саобраћајница и унапређење постојећих;
• опремање локације комуналном инфраструктуром;
• утврђивање површина јавне намене и површина и
објеката за јавну употребу;
• очување и унапређење водног земљишта у оквиру дефинисане парцеле потока.
Концептом изградње предвиђа се повећање степена изграђености простора, односно искоришћености земљишта
на парцелама, у складу са просторним и функционалним
капацитетима, као и подизање урбанитета простора иунапређење његових обликовних, естетских и еколошких
вредности.
Правила уређења и грађења,као скуп појединачних правила за уређење простора и изградњу објеката у свакој целини, односно зони, представљаће инструмент реализације
садржаја у складу са планским опредељењем, и стварање
услова за привођење простора планираној намени.
1.2 Подела земљишта на основне категорије
Земљиште у граници oбухвата Плана детаљне регулације представља грађевинско земљиште у складу са Планом генералне регулације за градско подручје Смедерева.
Планском концепцијом задржава се већ дефинисана и
утврђена граница грађевинског земљишта, обухватајући
К.О.Смедерево.
Планом се задржава постојећа спроведена парцелација коридора Вучачког потока (катастарска парцела број
13316/3 К.О. Смедерево) и категорише се као водно земљиште у јавној својини.
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1.3 Планирана намена површина
Планским решењем, на основу одредби Плана генералне регулације за градско подручје Смедерева, становање
ће представљати доминантну функцију обухвата Плана
детаљнерегулације «Вучачки поток» у Смедереву. На овај
начин се планира изградња садржаја који су усаглашени и
уклопљени са претежном наменом простора у окружењу.
У циљу рационалног коришћења грађевинског земљишта, предвиђа се умерено погушћавање урбане структуре
увођењем облика вишепородичног становања.
Такође се планира комбиновање вишепородичног становања са породичном стамбеном изградњом увођењем
облика мешовитог становања средње густине.
Поред мешовитог становања средње густине, предвиђају се и посебне целине породичног становања.
Поред основне намене, Планом се предвиђа и увођење
других намена компатибилних становању - комерцијалних, услужних, централних, административних функција
и делатности.
Планом се предвиђа и увођење спортско-рекреативних
садржаја и уређених зелених површина, као намене која ће
употпунити стамбене целине, и допринети квалитетнијемурбанитету простора.
Ови садржаји ће бити планирани као засебне просторне
целине, или се прожимати са стамбеним зонама.
Постојећи комплекс школе и површине у функцији
школе, Плански се задржавају, са могућношћу унапређења,
односно уређења простора, изградње нових садржаја, доградње, реконструкције и сл.
Планом се задржава коридор планиран за регулацију
Вучачког потока као водно земљиште, што подразумева регулисање и усмеравање постојећег водотока, односно његово уређење са елементима за његово несметано одржавање.
Планом се, у складу са претходним анализама и исказаним потребама, предвиђају површине јавне намене, и површине и објекти за јавну употребу.
1.3.1 Предвиђене површине јавне намене и површине и објекти за јавну употребу
Као површине јавне намене у обухвату Плана, предлажу се:
- постојеће саобраћајнице, у границама постојећих,
проширених или коригованих коридора
- новопланиране саобраћајнице
- површине у функцији саобраћаја и комуналне инфраструктуре
- пешачко - бициклистичка стаза
- пешачке комуникације.
Као површине и објекти за јавну употребу у обухвату
Плана, предлажу се:
- комплекс школе
- површине у функцији школе
- школско огледно добро
- површине за централне делатности
- парковске површине
- зеленило и спортско-рекреативне површине
- зелене површине.
Катастарка парцела број 13316/3, која представља водно земљиште Вучачког потока задржава статус земљишта
у јавној својини РС.
Унутар постојећих, коригованих и нових регулација
улица, планирана је изградња саобраћајне инфраструктуре
(коловоз, тротоар), комуналне инфраструктуре (водоводна,
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канализациона, ТК, електроенергетска, гасоводна мрежа),
као и евентуално улично зеленило.
Планирањем површина јавне намене намењених саобраћају и комуналној инфраструктури, омогућава се боље
функционисање зона основних намена, како у обухвату
Плана, тако и у непосредном и ширем окружењу.
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За површине јавне намене утврђује се јавни интерес у
складу са Законом, а површине и објекти за јавну употребумогу бити у свим облицима својине.
Остале површине су категорисане као површине за
остале намене.

1.3.2 Попис катастарских парцела предвиђених за површине јавне намене
Улица 1

Улица Животе Лукића
13419/2
11923/53
11923/54
11923/57
11978
11917/5
11917/7
11917/4
11917/1
11917/2
11917/9
11917/8
11917/6
11917/3
11915/4
11915/3
11915/6
11915/2
11915/7
11915/10
11915/12
11915/11
11915/1

11913/5
11913/1
11913/12
11913/13
11913/3
11913/2
11913/14
11925/13
11925/11
11925/22
11925/23
11923/58
11923/35
11923/36
11923/80
11923/84
11923/85
11923/81
11923/111
11927
11923/33
11923/39
11923/65
11923/41

11923/42
11923/43
11923/44
11923/45
11923/46
11923/47
11923/48
11923/49
11923/50
11923/51
11923/52
11923/73
11923/66
11923/31
11923/30
11923/29
11923/28
11923/13
11923/12
11923/7
11923/74
11928
11912
11911

11913/6
11910
11909
11908
11838/1
11835/1
11926
11915/5
11923/8
11923/21

11828
11808
11797
11800/1
11833
11831
11832
11827/1
11827/4
11827/5
11827/6
11827/7
11827/8
11827/9
11827/10
11827/11
11827/12
11827/13
11827/2
11827/3
11826
11822
11821
11820/1

11820/2
11820/2
11820/3
11820/4
11820/5
11820/6
11820/7
11820/8
11817
11815
11812/1
11812/7
11812/5
11812/2
11812/4
11830
11829
11807/1
11807/3
11807/4
11807/11
11807/6
11807/7
11807/8

11807/10
11807/9
(11807/4
11807/4)
11809/10
11809/11
11809/2
11809/3
11809/4
11809/5
11809/6
11809/1
11809/8
11811
11810/1
11810/2
11810/3
11810/4
11810/5
11810/6
11810/7
11810/8
11810/9
11810/10

Улица 2

Улица 6

Улица 8

Улица 11

11827/8
11827/7
11827/9

11923/33
11925/13
11925/12
11925/19
11925/8
11925/15
11925/16
11925/17
11925/6
11925/18
11923/58
11923/59
11923/60
11923/61
11923/62
11923/63
11923/34

11923/8
11923/7
11923/9
11923/12

11899/1
11933
11932
11931/1
11923/7
11923/8
11923/9
11923/19
11923/20
11923/21
11923/22
11923/31
11923/73
11923/78
11925/23
11925/9
11925/7
11925/20
11925/18
11967
11968/5
11968/4
11968/3
11925/10
11923/33
11923/34

Улица 3
11824
11916
11823
11927
11912
11915/1
11915/11
11913/7
11913/6
11915/5
Улица 4
11811
11809/8
11810/1
11818
Улица 5
11820/5
11820/6
11820/7
11923/42
1915/4
1917/3

Улица 7
11923/21
11923/13
11923/14
11923/15
11923/16
11923/17
11923/18
11923/20
11923/22
11923/23
11923/24
11923/25
11923/26
11923/27
11923/28

Улица 9
11932
11930
11929
11933
11931/1
Улица 10
11899/1
11906/1
11907
11910
11911
11933

Улица 12
11889/3
11900/1
11907
11908
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1.3.3 Биланс планираних површина у обухвату Плана
Табела бр.2 - Биланс планираних површина
Водно земљиште

Намена земљишта
Саобраћајнице
Пешачко-бициклист.стаза
Пешачке комуникације
Укупно површине јавне намене
Комплекс школе
Површине у функцији
Површине и
школе
објекти за јавну употребу Школско огледно добро
Парковске површине
Зеленило и спорт.-рекр.
површине
Зеленило
Централне делатности
Укупно површине и објекти за јавну употребу
Породично становање
Површине за
Мешовито становање
остале намене
Вишепородично
становање
Укупно површине за остале намене
Укупно грађевинско земљиште
Површине јавне
намене

Грађевинско
земљиште

Укупно

1.4 Подела површина на карактеристичне целине
и зоне
Уз сагледавање свих потенцијала и ограничења, на
основу морфолошких карактеристика терена, затечене парцелације, и увида у имовински статус земљишта, у оквиру
планског подручја дефинишу се следеће целине:
• Целина становања (А)
• Целина садржаја за јавну употребу (Б)
• Целина школства(В)
Целина становања (А)
У складу са концептуалним решењем, односно привођењем предметног простора планираној намени утврђеној
Планом генералне регулације, становање представља претежну, доминантну функцију по заступљеностиу обухвату
овог Плана.
У оквиру Целине становања издвајају се следеће зоне:
• Зона породичног становањасредњих густина (А.1)
• Зона мешовитог становања средњих густина (А.2)
• Зона вишепородичног становања (А.3)
Зона породичног становањасредњих густина (А.1)
Ова Зона представља простор са затеченом уситњеном
парцелацијом и ограниченим могућностима за изградњу
већих физичких структура, односно комплекса.
Обухвата подручје са већ изграђеним породичним
стамбеним објектима на углавном већ формираним пар-

Површина
2ha 25a 18m²
7ha 88a 64m²
31а 30m²
75а 94m²
8ha 95a 88m²
1ha 54a 04m²
2ha 00a 60m²
4ha 21a 12m²
2ha 23a 08m²
7ha 98a 49m²
1ha 57a 63m²
2ha 13a 15m²
21ha 68a 1m²
11ha 92a 77m²
47ha 40a 25m²
4ha 55a 93m²
63ha 88a 47m²
94ha 52a 93m²
96ha 78ari 11m²

целама у југозападном делу обухвата Плана, као и потес
између улице Животе Лукића и коридора Вучачког потока,
и заузима површину од 11ha 92arа 77m².
Основна намена будуће изградње на овом потесује
породично становање. У Зони су поред претежне намене,
могуће и друге компатибилне намене из домена пратећих
делатности основних услуга и сервиса: пословање, занатство, комерцијалне, централне, услужне, административне
делатности, спорт и рекреација и др., с тим да је њихова
заступљеност у оквиру зоне ограничена.
Зона мешовитог становања средњих густина (А.2)
Ову Зону сачињавајукомпактне неизграђене просторне
целине веће површине, са затеченом парцелацијом различите структуре и различитим власничким статусом (у државној и приватној својини), и представља најзаступљенију зону у оквиру планског подручја.
Зону мешовитог становања чине просторне целине у
западном делу обухвата Плана, уз централну саобраћајницу - улицу Животе Лукића, са блажим нагибом терена, које
представљају парцеле у државној својини (ДП ПК «Годомин»), као и мања просторна целина са парцелама у приватној својини.
Ова Зона обухвата и простор уз новопланирану подужну саобраћајницу која је паралелна са улицом Животе
Лукића, делом оријентисан ка Вучачком потоку, са блажим
нагибом терена, као и комплетан простор са супротне стране улице са нешто стрмијим нагибом терена и регулисаном
зоном условне градње (заштитно зеленило).
Ова Зона заузима површину од 47ha 40ari 25m².
Зона мешовитог становања представља умерено погушћене просторне целине у којима је преовлађујућа намена
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комбинација вишепородичних објеката умерене спратности и породичних објеката.У оквиру Зонемогубити заступљени и садржаји друге намене чија делатност нема штетног утицаја на окружење и карактер зоне, и то: пословање и
комерцијалне делатности, јавни садржаји, спорт и рекреација, комунални објекти,и др. с тим да је њихова заступљеност у оквиру зоне ограничена.
Зона вишепородичног становања (А.3)
Зону вишепородичног становања средњих густина чини
компактнанеизграђена просторна целина у крајњем северозападном делу обухвата Плана, уз улицу Животе Лукића.
Овај простор представља терен са блажим нагибом, и
обухвата парцеле веће површине које су у државној својини
(ДП ПК «Годомин»).
Ова Зона заузима површину од4ha55ari93m².
Целина садржаја за јавну употребу (Б)
У оквиру Целине садржаја за јавну употребу издвајају
се следеће зоне:
• Зона централних делатности (Б.1)
• Зона спорта и рекреације (Б.2)
• Зона зелених површина (Б.3)
Зона централних делатности (Б.1)
Површина намењена изградњи централних делатности просторно заузима централни део планског обухвата,
и простире се између улице Животе Лукића и коридора
Вучачког потока, заузимајући земљиште које је се налази у
државној својини (ДП ПК «Годомин»).
На овај начин се обезбеђују услови за изградњу својеврсног насељског центра са комерцијалним, пословним,
услужним садржајима, комуналним услугама и др. које би
равномерно опслуживале - не само планско подручје, већ и
непосредно и шире окружење.
Делатности у овој Зони морају бити из домена дозвољених делатности за Целину становања, а њихова намена не
сме имати негативан утицај на окружење.
Ова Зона заузима површину од2ha 13ari 15m².
Зона спорта и рекреације (Б.2)
Топографија и морфологија терена, као и положај ове
просторне целине у планском обухвату, определили су намену предметног подручја као Зону спорта и рекреације.
Ова Зона обухвата неизграђено грађевинско земљиште
у државној својини, у северозападном делу обухвата Плана, неповољно за изградњу већих физичких структура и
комплекса, и заузима површину од7ha 98ari 49m².
Резервисана је за планско и усмерено озелењавање са
уређеним површинама за одмор и рекреацију на отвореном, са пратећим садржајима и објектима у функцији, спорта, рекреације и одмора.
Обзиром да у непосредној близини не постоје садржаји
сличне намене, ова Зона ће задовољити и потребе ширег
окружења.
Зона зелених површина (Б.3)
Ова Зона обухвата просторну целину непосредно уз
коридор Вучачког потока, као и уз јавну саобраћајницу у
северном делу обухвата Плана - Улицу бр. 12.
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Предметне површине планиране су као уређене зелене
површине у складу са савременим принципима организовања јавних зелених - парковских површина,усклађене са
наменом и функцијом зелене површине, конфигурацијом
терена и осталим условима локације.
Ова Зона заузима површину од1ha 57ari63m².
Целина школства(В)
Целина школства обухвата североисточни део планског
подручја, граничи се са улицом Црвене армије, и простире
између два главна подужна саобраћајна правца - улице Животе Лукића и Улице бр. 1, обострано уз коридор Вучачког
потока. Заузима земљиште које се налази у државној својини, односно у власништву Економско-трговинске школе
и Текстилно-технолошке и пољопривредне школе «Деспот
Ђурађ».
У оквиру Целине школства издвајају се следеће зоне:
• Зона комплекса школе (В.1)
• Школско огледно добро (В.2)
• Зона површина у функцији школе (В.3)
Зона комплекса школе (В.1)
Ова Зона заузима катастарску парцелу бр.11835/1, на
којој се налази објекат Економско-трговинске школе са парковском површином, уз улицу Црвене армије.
Парковска површина представља вредну, али недовољно искоришћену и неуређену зелену површину, јер у
оквиру исте нема изграђених стаза нити пратећег урбаног
мобилијара.
Планом се предвиђа реконструкција парковске површине у склопу школског дворишта.
У оквиру школског комплекса могу се, у складу са расположивим површинама, градити и уређивати недостајући садржаји, попут спортских терена, фискултурне сале,
уређивати слободне површине у склопу партерног уређења, а све у функцији школства.
Такође је могуће изводити радове на реконструкцији,
адаптацији и доградњи постојећег објекта школе.
Ова Зона заузима површину од 3ha 35ari47m².
Школско огледно добро (В.2)
Ова Зона, обзиром на расположиве површине и објекте, представља школско огледно добро где се организује
део практичне наставе за стручно оспособљавање ученика
одређених струка.
У складу са потребама, могуће је планирати усавршавање и унапређење научно-истраживачког рада из области
пољопривреде и ветерине, у циљу постизања бољег квалитета школовања кроз савладавање школских програма на
најочитији начин - учествовањем ученика у свим фазама
производње и узгоја.
Такође је на овим просторима, уколико буде постојала
потреба, могуће и стручно оспособљавање ученика других
струка.
Ова Зона заузима површину од 4ha 21ari12m².
Зона површина у функцији школе (В.3)
Oва Зона представља површину између коридора Вучачког потока и Славонске улице и граничи се са улицом
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Црвене армије, као и површину у залеђу Економске школе,
између улице Животе Лукића и Вучачког потока, обе непосредно уз Зону комплекса школе.
У Зони се планира унапређење и уређење постојећих
површина и објеката, као и могућност изградње нових комплекса, у функцији школства.
У оквиру Зоне, планира се и уређење парковске површине у улици Црвене армије.
Ова Зона заузима површину од 2ha42ari24m².
Подела на целине и зоне приказана је у Графичком прилогу бр.3 - Подела на карактеристичне целине и зоне.
1.5 Планиране трасе и капацитети саобраћајне инфраструктуре
Планом је предвиђено задржавање траса свих постојећих саобраћајница као и формирање новог концепта саобраћајног система.
У погледу капацитета саобраћаја,Планом се предвиђа
повећање габарита, односно проширење кључних саобраћајница у обухвату Плана. Капацитети локалне саобраћајне мреже планирани суу складу са потребама постојећих
и новопланираних садржаја простора и намене коришћења
земљишта.
Планирањем и изградњом нових саобраћајница у оквиру Плана створиће се и могућности бољег повезивања делова града.
Изградњом Улице бр.12, Улице Животе Лукића, Улице
бр.5 и Улице бр.1 – стварају се услови за продужење кружне линије јавног градског превоза, што ствара могућност
бољег аутобуског повезивања зоне у околини Славонске
улице, зоне на крају Улице Карла Маркса и око Вучачког
потока са МЗ «Царина». Тако је омогућено да се променом
трасе избегне вођење јавног градског превоза неприкладном трасом Улице 4.јула.
Наведене новопројектоване саобраћајнице су планиране са коловозом ширине 2x3.0m и тротоарима 2x2.0m.
Изградњом Улицe бр.1 ствара се могућност даљег повезивања насеља Вучак са улицом Црвене Армије. Поред
улице Животе Лукића, она постаје кључна саобраћајница у
оквиру предметног обухвата.
Изградњом Улицe бр.5 ствара се могућност бољег повезивања зоне око Шумадијске улице са зоном око Вучачког
потока.
Изградњом Улицe бр.12 избегава се интезиван пешачки саобраћај од актуелне последње станице кружне линије
до објекта Економско-трговинске школе и школе «Деспот
Ђурађ», и остварује се квалитетна веза новопланираном
саобраћајницом са аутобуским стајалиштима, са ширином
коловоза 2x3.0m, и тротоарима 2x2.0m.
Са становишта локалног система -улица Црвене Армије, улица Животе Лукића, Улица бр.1, Улица бр.5 и Улица
бр.12. су предвиђене као примарне саобраћајнице.
Примарна саобраћајница, обзиром на категорију, мора
се изградити тако да буде оспособљена да поднесе осовинско оптерећење од најмање 11,5t.
Насељске саобраћајнице планиране су по правилу са
ширином коловоза од 5.5m за саобраћај возила у два смера.
Дуж свих саобраћајница планира се изградња тротоара ширине 1.5m са обе стране улице.
Све локалне саобраћајнице, јавне или као колски пролази, морају се изградити тако да буду оспособљене да поднесу осовинско оптерећење од најмање 6t.
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Трасе свих јавних саобраћајница дефинисане су основним техничким елементима.
Детаљни приказ саобраћајног решења са техничким
елементима приказан је на Графичком прилогу бр. 5 - План
саобраћаја.
1.6 Хидротехничко уређење и инфраструктура у обухвату Плана
Интензивни процес линијске ерозије дуж Вучачког потока и његово изливање из корита, захтевали су комплексно водопривредно уређење слива Вучачког потока, које је
базирано на одбрани насеља од поплава, стварању реалних
могућности каналисања атмосферских вода, а самим тим и
формирњу услова за даљу урбанизацију простора.
За деоницу која пресеца обухват Плана у правцу југозапад-североисток, од km1+012,00до km2+782,50, урађена
је пројектна документација - Измена и допунаГлавног пројекта уређења Вучачког потока, који је израђен од стране
ВДП «Ерозија» Крагујевац, 2011.године.
Уређење дефинисано Пројектом, које је и имплементирано у План, састоји се у отвореној регулацији корита водотока, са трапезним протицајним профилом, у оквиру кат.
парц.бр. 13316/3, која представља водно земљиште и има
статус земљишта у јавној својини РС.
За деоницу у дужини од око 340m, у зони Економске
школе, у циљу заштите стабилности и режима водотока,
предвиђено је облагање обалних зидова регулације каменом, и дна регулације бетоном.
Преостали део деонице, у дужини од око 1400m, предвиђен је у виду земљане регулације.
Хидротехничко уређење представља и планирање и изградњу водних објеката, у виду каскада, пропуста и стабилизационих прагова.
На местима укрштања саобраћајница са потоком, Планом се предвиђа изградња прелаза / пропустапреко потока.
Ради заштите и несметаног омогућавања активности
и радова у спровођењу мера заштите и одржавања корита
водотока и водних објеката, непосредно уз корито потока,
у појасу заштите који је дефинисан грађевинским линијама, могуће је предвидети инспекцијску стазу у ширини од
3.0m.
Дуж потока, обострано од кат. парц. бр. 13316/3, односно од кат. парц. бр. 11916 у југозападном делу, утврђен је
појас заштите водотока, који је регулисан позицијом грађевинских линија.
1.7 Планиране трасе и капацитети комуналне инфраструктуре
Изградња свих инфраструктурних система (водоснабдевање, каналисање атмосферских и фекалних вода, електроснабдевање, гасоводни систем, телекомуникације и
кабловско дистрибутивни систем) реализоваће се у складу
са важећим законским прописима, правилницима и нормативима.
Планиране трасе инфраструктуре проистекле су на бази
достављених података и услова надлежних јавних предузећа, и предвиђају се у расположивим и слободним деловима
коридора саобраћајница, односно појаса регулације.
Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре
врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, на начин како је предвиђено
Планом, техничком документацијом и на основу прописа и
услова надлежних предузећа - управљача система.
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Све мреже инфраструктуре плански се одређују у подземним коридорима.
Трасе и капацитети постојеће и планиране инфраструктурне мреже приказане су у Графичком прилогу број 6 План мреже и објеката инфраструткуре.
1.7.1 Трасе и капацитети водоводне инфраструктуре
У складу са условима и техничким подацима надлежног предузећа ЈКП «Водовод», третирано подручје је делимично опремљено водоводном инфраструктуром.
Из друге висинске зоне, дуж улице Стевана Високог,
настављајући иза школског комплекса, правцем исток-запад, плански обухват пресеца магистрални цеводовод
PVCØ160.
Дуж улице Животе Лукића, поред Економске школе,
постоји изграђена водоводна мрежа PVCØ90, правцем ка
насељу «Папазовац» до улице Доситеја Обрадовића водоводна цев АCØ150, а Славонском улицом, од улице Црвене
армије до укрштања са магистралним цевоводом постоји
водоводна цев PVCØ90.
Планским решењем се предвиђа снабдевање комплетног подручја санитарном водом, изградњом водоводне
мреже PHD Ø100, притиска 10 bara, главним подужним
правцимадуж улице Животе Лукића и Улице бр. 1, као и
поречним правцима, у циљу повезивања и формирања прстенастог типа мреже где год је то могуће.
Путем планираних цевовода предвиђа се прикључење
свих планираних садржаја, у оквиру предвиђених целина
и зона.
За потребе прикључења планираних садржаја, у циљу
уредног и регулисаног снабдевања потрошача унутар планског подручја, потребно је у фази изградње нових прикључака обезбедити услове за одвојено мерење потрошње воде
свих потрошача у компелксу, што ће се дефинисати посебним условима надлежног предузећа у фази реализације
прикључака.
Површине и коридори за планирану водоводну инфраструктуру, предвиђени су у оквиру површина јавне намене,
односно у појасу регулације.
1.7.2 Трасе и капацитети канализационе инфраструктуре
Фекална канализација
У оквиру предметног подручја, дуж Вучачког потока
постоји изграђен фекални колектор («Вучачки колектор»)
пречника цеви Ø500. Колектор је, затвореног типа - зацевљен и укопан.
Цела траса колектора се састоји од две деонице: прва
деоница - од Папазовачког фекалног колектора до ретензије
«Вучак», пречника Ø500, и друга деоница – од ретензије до
насеља Вучак, пречника Ø300.
Планско подручје обухвата трасу колектора од улице
Црвене армије до ретензије «Вучак» пречника Ø500.
Димензионисање колектора извршено је за протицај
фекалних вода, док се атмосферске воде решавају одвојеним системом са одводом у постојећи реципијент Вучачки
поток.
На левој падини Вучачког потока, односно у западном
делу обухвата, постоје изграђена још два фекална колектора који гравитирају «Вучачком колектору» и уливају се
у њега. Колектор пречника Ø200 прихвата фекалну воду
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слива улице Стевана Високог са бочним улицама. Колектор
Ø250 прихвата фекалне воде слива Шумадијске улице, и
доводи их до «Вучачког колектора».
Концепција одвођења фекално-санитарних отпадних
вода за потребе прикључења планираних садржаја у оквиру зона и целина, предвиђа се путем Вучачког фекалног
колектора.
Изградњом канализационог система, односно његовим
гравитационим спровођењем и прикључивањем до предвиђеног колектора, копнени и водени екосистеми биће заштићени од даљег загађивања, што представља приоритет
у очувању ове еколошке средине.
Планским решењем се предвиђа покривање комплетног
подручја канализационом инфраструктуром, изградњом
фекалне канализације пречника Ø315,дуж улице Животе
Лукића и Улице бр. 1.
Канализациона мрежа пречника Ø250 предвиђа се дуж
попречних саобраћајница. Она прикупља отпадну воду и
доводи је до главног Вучачког колектора, који се прикључује на Папазовачки колектор.
Изградња према потребама будућих садржаја у граници Плана, реализоваће се у складу Правилима уређења
и грађења за објекте комуналне инфраструктуре у оквиру
Плана, и у складу са условима надлежних дистрибутивних
предузећа.
Површине и коридори за планирану канализациону инфраструктуру, предвиђени су у оквиру површина јавне намене, односно у појасу регулације.
До изградње канализационог система, планирање прописнихводонепропусних септичких јама представљало би
само прелазно решење за локалну санитацију на нивоу домаћинстава.
Атмосферска канализација
Паралелно са фекалним колектором Ø250, постоји изграђена атмосферска канализација Ø500, која припада сливу Шумадијске улице, и која атмосферске воде одводи до
реципијента - Вучачког потока.
Планом је предвиђено да се сакупљање и одвођење атмосферских вода са саобраћајних површина унутар планског обухвата изведе применом отвореног система, односно прикупљањем вода директно са саобраћајница и упуштањем у реципијент, што ће бити регулисано прописаним
нагибима саобраћајница кроз техничку документацију.
Крајње место прихватања сакупљених атмосферских
вода (реципијент) са саобраћајних површина је Вучачки
поток. Упуштање ових вода мора да задовољи прописане
критеријуме излазних параметара, у свему према Мишљењу надлежног предузећа ЈВП “Србијаводе”, у поступку издавања водних услова.
1.7.3 Трасе и капацитети електроенергетске инфраструктуре
Од електроенергетских објеката, у обухвату Плана,
постоје изграђене две трафо-станице, надземна високонапонска, средњенапонска и нисконапонска електродистрибутивна мрежа.
У складу са планираним садржајима у оквиру зона и целина, а на основу Услова ЕД «Електроморава» Смедерево,
утврђено је да су постојећи електродистрибутивни објекти
ограничених слободних капацитета.
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Потребно је планирати изградњу нових електреоенергетских објеката: 10kV водова, трансформаторских станица
10/0,4kV, и водова 1kV.
Трансформаторске станице предвидети као типске,
монтажно-бетонске (димензија 3,40x4,40m) за највећу снагу 1000kVА, или као стубне.
Монтажно-бетонске ТС лоцирати тако да буду у центру потрошње и приступачне за одржавање и интервенције.
Стубне ТС лоцирати у ободном појасу Плана.
Планирати да електроенергетски објекти буду лоцирани поред саобраћајница како би био омогућен приступ
механизације за потребе изградње и одржавања. Такође је
потребно предвидети коридоре за развод10kV електро-инсталација за потребе напајања трансформаторских станица
и новопланираних објеката у комплексу.
Планом је предвиђено да се нисконапонска електроенергетска мрежа полаже подземно.
Површине и коридори за планирану електроенергетску
инфраструктуру, предвиђени су у коридорима планираних
саобраћајница, односно у појасу регулације.
Новопланиране трафо-станице је могуће постављати у
оквиру површина у функцији саобраћаја и комуналне инфраструктуре, непосредно уз коридоре саобраћајница, и у
оквиру зелених површина, на местима где услови дозвољавају. У складу са тим, Планом је предложено неколико
локација за постављање нових трафо-станица.
Уколико постоји потреба од стране надлежног управљача инфраструктуром за измештање постојећих далековода,
они ће се каблирати и водити подземно коридорима саобраћајница.
Обзиром да крајњи југоисточни део предметног подручја пресеца траса високонапонских далековода DV 110
kV, а на основу услова ЈП “Електромрежа Србије”, према
плану развоја преносногсистема, у наредном периоду се
планира реконструкција ових далековода.
У заштитном појасу далековода, који износи по 25.0m
обострано, није дозвољена изградња, ау случају градње
испод или у близинидалековода потребна је сагласност надлежног предузећа («Електромрежа Србије»).
1.7.4 Трасе и капацитети телекомуникационе инфраструктуре
У оквиру предметног подручја не постоји изграђена
телекомуникациона мрежа, изузев у коридорима ободних
саобраћајница - улици Црвене армије, Славонској улици и
делом улице Животе Лукића.
Постојећу телекомуникациону мрежу чине подземни
каблови са ТК објектима, а у коридору магистралне саобраћајнице постоји изграђена оптичка ТТ мрежа.
У складу са планираним наменама, надлежни
оператер ће утврђивати потребу проширења капацитета, а
нова ТТ мрежа са објектима полагаће се подземно у коридорима саобраћајница планираних саобраћајних површина, у складу са правилима полагања и у условима јавних
дистрибутивних предузећа.
1.7.5 Трасе и капацитети гасоводне инфраструктуре
На простору обухвата Плана детаљне регулације нема
изграђених гасовода ни гасоводних објеката.
У складу са планираним садржајима у оквиру зона и целина, Планом се предвиђа природни гаскао енергент за обезбеђивање топлотне енергије, по систему широке потрошње.
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Потребно је предвидети изградњу дистрибутивне гасоводне мреже од ПЕ цеви за радни притисак до 4bara.
Мрежу предвидети као комбинацију прстенасте и рачвасте
мреже, у коридорима планираних саобраћајних површина,
односно у појасу регулације, а у складу са правилима полагања и у условима јавних дистрибутивних предузећа.
Планирана дистрибутивна мрежа ће се гасом напајати
из мерно-регулационе станице која се планира у непосредној близини планског обухвата.
За потребе напајања планираних садржаја у оквиру
планског обухвата, уколико буде постојала потреба, могуће
је планирати и изградњу нових мерно-регулационих станица (МРС).
1.8 Урбанистичи и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене
1.8.1 Саобраћајна мрежа
Правила регулације
Обзиром напостојеће, неповољно стање појаса регулације саобраћајница, што се пре свега односи на недовољну
ширину регулације, као и на саме трасе постојећих путева,за реализацију планираних капацитета саобраћајница,
односно њиховог габарита, неопходна су проширењарегулацијесаобраћајница, а дуж појединих деоница и корекције
траса.
За планиране саобраћајне коридоре, Планом се дефинишу појаси регулације.
У графичком прилогу број 5. - План саобраћаја, регулације и нивелацијеприказани су аналитичко-геодетски подаци који дефинишу положај регулационих линија, односно
којима се дефинишу површине јавне намене у односу на површине планиране за остале намене.
У односу на регулационе линије, Планом се дефинише
положај (удаљење) грађевинских линија.
До реализације планираних регулација саобраћајница,
дефинисаних овим Планом, постојеће саобраћајнице могуће је у постојећим габаритима рехабилитовати, изводити
радове на ојачању коловозне конструкције и појачаном одржавању, у складу са Законом о јавним путевима и на основу
овог Плана.
Правила нивелације
За постојеће уличне правце који се Планом задржавају, у начелу се задржава постојећа нивелација, с тим да ће
се у фази реконструкције ових саобраћајница, нивелација
утврдити одговарајућом техничком документацијом, на
основу геодетског снимања и других техничких елемената
пројекта.
За планиране саобраћајне правце подужна нивелација
се утврђује сходно конфигурацији терена, у начелу усаглашена са постојећим саобраћајницама у окружењу које се
задржавају, што се дефинише техничком документацијом
у фази припреме реализације, на основу геодетског снимања, геомеханичких карактеристика и анализе изграђених
структура уз коридор.
Детаљне вредности подужних и попречних падова саобраћајница биће одређени у складу са решењем начина
сакупљања и одвођења атмосферских вода као и изградње
других инфраструктурних система у профилу путева у поступку израде техничке документације.
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Начелни план подужних падова може се сагледати са
назначених вредности висинских кота наГрафичком прилогу бр.5 -План саобраћаја, а план попречних падова на цртежима попречних профила саобраћајница.
Услови за формирање парцела
Јавне саобраћајне површине предвиђене Планом највећим делом су дефинисане трасом постојећих катастарских
катастарских парцела путева, које представљају основ за
образовање нових грађевинских парцела.
Парцела јавног пута се формира у складу са правилима
регулацијеза саобраћајнице у овом Плану.
Формирање грађевинске парцеле у оквиру грађевинског земљишта за површине јавне намене саобраћајница,
врши се у складу са процедуром прописаном Законом и
одговарајућим правилницима, а на основу следећих услова
дефинисаних овим Планом:
- положаја регулационих линија са аналитичко-геодетскимелементима за обележавањекојима се дефинише раздвајање површина јавненамене од површина за остале намене, односно од зоне изградње, што је приказано је у Графичком прилогу број 4 – Регулационо- нивелациони план.
- предвиђених површина јавне намене, и пописа парцела за површине јавне намене.
Правила за изградњу и реконструкцију саобраћајница
Правила уређења и изградње саобраћајница одређена
су према важећим прописима, техничким условима управљача путева и стандарда који регулишу ову област изградње. Такође су примењиване и одредбе Плана генералне регулације за градско подручје Смедерева.
Урбанистички и технички услови који се односе на планирање, пројектовање и изградњу саобраћајница у обухвату планиране путне мреже, подразумевају следеће:
- изградња и уређење свих јавних саобраћајних површина планира сесавременим коловозним застором;
- за уређење тротоарских површина могуће је предвидети застор од асфалта, бетона или префабрикованих бетонских плоча;
- оивичење тротоара, према зеленој површини планира
се баштенским ивичњацима или се тротоар завршава оградом суседних парцела;
- за све саобраћајне површине се планира постављање
јавне расвете под условима који ће бити дефинисани приликом израде техничке документације;
- у коридорима саобраћајница могу се градити линијски системи комуналне инфраструктуре у складу са Законом, и према условима и правилима одређеним од стране
управљача предметног инфраструктурног система, у току
поступка израде техничке документације;
- постављање паноа или других сличних објеката за
рекламирање, оглашавање,информисање или неких других
сличних садржаја у путном појасу поставља се уз услове
које прописује Закон о јавним путевима и саобраћајно-техничке услове и правилима које одређује надлежни управљач предметног пута.
1.8.2 Мрежа комуналне инфраструктуре
Правила регулације
Планирана комунална инфраструктура предвиђа се искључиво у коридорима постојећих и планираних саобраћај-
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ница, односно у коридорима површина јавне намене, одређених регулационим линијама.
Изузетно се може постављати и на другом земљишту,
уз обезбеђење Закономпрописаних услова у погледу регулисања коришћења земљишта.
У циљу обезбеђења коридора за различите инфраструктурне системе у појасурегулације, потребно је у начелу синхронизовати њихову изградњу на бази синтезнихпројеката
инфраструктуре (приликом реконструкције или изградње
саобраћајница идругих површина јавне намене), односно
усаглашених пројеката појединих система.
Водови подземне инфраструктуре трасирају се под следећим условима:
- да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као
и планиране наменекоришћења земљишта;
- да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе;
- да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре;
- да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама и сл.;
- укрштај са путем по правилу се врши постављањем
инсталације кроз прописанодимензионисану заштитну цев,
постављеном подбушивањем управно на осу пута;
- паралелно вођење мреже јавне инфраструктуре са путем се утврђује у складу саусловима надлежног управљача
пута.
Правила нивелације
Нивелација инфраструктурне мреже утврђује се на
основу прописаних услова за изградњу појединих инфраструктурних система, позиције постојећих и планираних
делова мреже и објеката, као и међусобног положаја инсталација у коридору.
Општа правила нивелације инфраструктурних система утврђена су Правилима за изградњу инфраструктурне
мреже.
Укрштања инфраструктурне мреже реализују се у складу са Правилима за изградњу инфраструктурне мреже.
Услови за формирање парцела
За полагање инфраструктурне мреже у обухвату Плана
се не обезбеђује издвајање посебног земљишта, нити парцеле.
Површине и коридори за планирану инфраструктуру,
предвиђени су у коридорима планираних саобраћајница, односно у појасу регулације.
За постављање/изградњу објеката инфраструктуре
(трафостанице, приступни чворови телекомуникационе
мреже и сл.) у обухвату Плана се не предвиђа формирање
засебних парцела, већ се њихово постављање у начелу омогућава на површинама јавне намене, површинама у функцији саобраћаја и комуналне инфраструктуре, или површинама предвиђеним за јавну употребу (зелене површине), уз
обавезно обезбеђење приступа објекту.
У случају исказане потребе за формирањем засебних
парцела за овакве објекте, исте ће се формирати на основу
пројекта парцелације или препарцелације, у складу са Законом, и уз регулисане имовинско-правне односе власника/
управљача инфраструктуре и сопственика парцела.
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Правила за изградњу и реконструкцију мреже инфраструктуре

требну функционалну сигурност ових објеката и услове за
евентуалне неопходне интервенције.

• Водоводна мрежа
- Улична мрежа се поставља испод коловоза, на 1.0m од
његове ивице или поред коловоза;
- Дубина укопавања износи минимално 1.0 – 1.2m;
- Мрежа се у начелу полаже у коридоруповршине јавне намене. Полагање трасе је могуће и ван површина јавне
намене,уз регулисање правно-имовинских односа, у складу
са Законом;
- Водоводну мрежу градити у прстенастом систему,где
год је то могуће због повољнијег хидрауличког рада система;
- Најповољније је мрежу полагати у супротној страни
улице од планиране или изведене електро и ТК-мреже, где
је то могуће;
- Ако се у истом рову полажу водови других инсталација, морају се задовољити минимална прописана растојања
заштите, и то:
• међусобно водовод и канализација 0.40m,
• од електричних и ТК каблова 0.50m,
при чему треба тежити даводоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електро каблова;
- Минимално растојање ближе ивице цеви од темеља
објекта је 1.50 m;
- Предвидети постављање противпожарних хидраната
на прописаном растојању усвему према важећем Правилнику о противпожарној заштити. Хидранти треба дабуду
надземни, видно обележени и постављени тако да увек
буду приступачни;
- Прикључење на јавни водовод врши се искључиво према условима које одрединадлежно комунално предузеће.

Атмосферска канализациона мрежа
Планом се не предвиђа изградња атмосферске канализационе мреже.
Услед исказане потребе за изградњом атмосферске канализационе мреже, исту је могуће градити под следећим
општимусловима:
- Подужни нагиб и дубину новопланиране атмосферске
канализације извести ускладу са условима терена и местима упуштања у реципијент;
- Минимална дубина укопавања треба да је таква да
може да прихвати отпаднеатмосферске воде са свих површина са којих је предвиђено одовђењеатмосферских вода;
- Воде са манипулативних површина и саобраћајница,
морају пре упуштања у реципијент-Вучачки поток, проћи
третман одвајања чврсте фазе кроз таложник и третман
одвајање масти и уља кроз сепараторе, у складу са прописима који регулишу ову област;
- Прикључење атмосферских и дренажних вода објеката извршити преко таложникапре граничног ревизионог
силаза.
- Димензије цеви одредити на основу хидрауличког
прорачуна. Минимални пречникуличне атмосферске канализације је Ø300mm.

• Фекална канализациона мрежа
- Мрежа се у начелу полаже у коридоруповршине јавне намене, односно у појасу регулације. Полагање трасе је
могуће и ван површина јавне намене,уз регулисање правно-имовинских односа, у складу са Законом;
- Дубина укопавања износи минимално 1.0m, односно
онолико колико је потребно да може да прихвати отпадне
водеиз свих објеката који су предвиђени да се прикључе на
ову канализацију;
- Трасе ровова за полагање цевовода канализације се
постављају тако да сезадовоље прописана одстојања у односу на друге инсталације и објектеинфраструктуре. Минимално растојање од других инсталација је 1.0m, изузетак
севрши у зонама где није могуће испуњење услова, али
тако да не сме угрожаватистабилност осталих објеката;
- Минимално одстојање канализације од темеља објеката износи 1.0m;
- Ако се у истом рову полажу водови других инсталација, морају се задовољити минимална прописана растојања
заштите;
- Укрштање ове мреже са другим инсталацијама врши
се у складу са прописима, уз обостану заштиту и под углом
од 90º, где год је то могуће;
- Подужни нагиб и дубину новопланиране канализације
извести у складу саусловима терена и местима прикључка
на постојеће шахте;
- Извршити избор адекватних решења превођења инсталација на месту укрштања са Вучачким потоком. У случају укрштања са потоком, висина надслоја изнад темена
цеви до дна водотока треба да износи 1.5m. Предвидети
одговарајуће сигурносно растојање копје обезбеђује по-

• Електроенергетска мрежа
- Кабловска мрежа се предвиђа искључиво као подземна;
- Подземни водови се полажу у тротоару на дубини од
1.0m, на растојању 0.5m од регулационе линије, у зеленој
површини на дубини од 0.8m, или у профилу саобраћајнице на дубини од 1.0m;
- Подземни каблови се полажу директно у земљани ров
минималне ширине 0.4 m или у кабловску канализацију;
- Подземни водови који се не полажу у регулационом
појасу саобраћајнице, полажу се на најмањој удаљености
0.5m од подземних делова објекта, на дубини од 0.8-1.0m;
- На месту укрштања са путем за каблове у рову се обезбеђује посебна заштита од оштећења – заштитна цев;
- У један ров може се положити један или више каблова;
- Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација морају се задовољити минимална прописана растојања заштите;
- У истом рову никада не полагати електроенергетске
водове и топловоде или пароводе;
- Светиљке јавне расвете, стубови и канделабри, постављају се уз регулациону линију или 30cm од ивичњака, а
није дозвољено њихово постављање изнад других подземних инсталација и средином тротоара;
- За осветљење фасада, паноа и сл., користити рефлекторе монтиране на стубовима и постољима, на фасадама,
уређеним зеленим и поплочаним површинама, и сл.;
- У оквиру саобраћајница и паркинг простора препоручује сепостављање светиљки на металним стубовима
висине 9.0 и 12.0m, а у оквиру јавнихзелених површина и
пешачких комуникација на украсним стубовима (канделабрима) одговарајуће висине;
- Трафостанице градити као слободностојеће објекте МБТС што ближетежишту оптерећења, на прописаним растојањима од постојећих и планиранихобјеката;
- До ТС мора се обезбедити колски приступ за допрему,
монтажу и одржавање опреме, као и приступ за ватрогасно
возило;
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Растојање трафостанице од пословног и другог
објекта износи минимално 3,0m.
• Телекомуникациона мрежа
- Мрежа се полаже подземно, испод тротоара, на минималној удаљености 0.50m од регулационе линије;
- Дубина укопавања износи 1.0m;
- Мрежу полагати у супротној страни улице од планиране или изведене електромреже, где је то могуће;
- Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација, морају се задовољити минимална прописана растојања заштите;
- Минимална удаљеност ТК кабла и енергетског кабла
напона до 10kV износи 0.5m;
- При укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну цев, а угао укрштања треба да буде 90°.
- Укрштање са електро-кабловима се изводи по правилу
под углом од 90º, али несме бити мање од 45º. Вертикално растојање при укрштању не може бити мање од0.3m за
електро-каблове напона до 250V, односно 0.5m за напоне
преко 250V;
- Растојање каблова од подземних делова објеката износи минимално 0.5m;
- ТТ окна су оквирних димензија 1.60х2.0х1.90m.
- ТТ објекте (МСАН..), могуће је постављати на површине уз саобраћајнице предвиђене за постављање оваквих
врста објеката.
• Гасоводна мрежа
- Димензионисање капацитета објеката, мерно-регулационих станица и гасоводаодредити на основу могућег
конзума, према коефицијентима једновремености ипрема
карактеристикама природног гаса као енергента;
- Трасе нових гасоводних линија водити у појасу регулације постојећих и планираних саобраћајница, односно
јавних површина (инсталације полагати у зеленимповршинама, тротоарима, поред тротоара);
- Гасовод целом трасом водити подземно. Нивелета гасовода треба да пратинивелету терена;
- Дубина укопавања гасовода, зависно од теренских
услова, дефинисана је минималним надслојем земље изнад
горње ивице цеви. Минимална висина надслоја у односу
на укопоан гасовод у зеленој површини износи 0.80m, а у
односу на укопан гасовод у тротоару износи 1.0m од горње
ивице цеви до горње коте тротоара;
- Приликом укрштања са саобраћајницама, оса гасовода је по правилу под правим углом у односу на осу саобраћајнице. Уколико то није могуће извести, дозвољена су
одступања до угла од 60°;
- Испод коловоза саобраћајнице, минимална висина
надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне
конструкције, без примене механичке заштите, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење
утврди да је то могуће, износи 1.35 m;
- Испод коловоза саобраћајнице, минимална висина
надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне
конструкције, када се гасовод механички штити полагањем
у заштитну цев, износи 1.0m;
- Гасовод се полаже у ров ширине 50cm + d (d = пречник
гасовода);
- Минимално дозвољено растојање гасовода од темеља
објеката је 1.0 m;
- При паралелном вођењу гасовода са другим инсаталацијама, потребно је поштовати Правилник о техничким
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нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног
гасовода од ПЕ цеви за радни притисак до 4bara(Сл. лист
СРЈ бр. 20/92):
• при паралелном вођењу гасовода и других инсталација мин. светло растојање износи 40cm
• при укрштању гасовода и других инсталација мин.
светло растојање износи 20cm
- У исти ров са гасоводом могуће је полагање одговарајуће цеви са вишенаменскимтелекомуникационим каблом
за пренос података и управљање режимомтранспорта гаса.
Услови заштите инфраструктурне мреже
У складу са специфичностима изградње и експлоатације, законским прописима и правилницима који третирају
одређене инфраструктурне система, успоставља се режимзаштите, односно услови изградње у прописаним заштитним зонама и појасевимапојединих инфраструктурних система.
• Водоводна мрежа
Главни цевовод - 2.5 m обострано од осе цеви
У заштитној зони је забрањена изградња објеката, изузев објеката инфраструктуре, а евентуална укрштања са
осталом инфраструктуром врше се по важећим прописима
и нормативима, уз обострану заштиту. Услове за изградњу
објеката у непосредној близини цевовода издаје надлежно
предузеће – управљач система.
• Канализациона мрежа
Главни фекални колектор - 2.5m обострано од осе цеви
Канализациона мрежа и мрежа
атмосферске канализације - 1.5m обострано од осе цеви
У заштитној зони је забрањена изградња објеката, изузев објеката инфраструктуре, а евентуална укрштања са
осталом инфраструктуром врше се по важећим прописима
и нормативима, уз обострану заштиту и под углом од 90°.
Услове за изградњу објеката у непосредној близини цевовода издаје надлежно предузеће – управљач система.
• Електроенергетска мрежа
Утврђена зона заштите, према прописима износи:
DV 110kV - минимум 25.0mобострано од хоризонталне
пројекције далековода
DV 35kV - минимум 12.0 m обострано од хоризонталне
пројекције далековода
DV 10kV - минимум2.0 m обострано од хоризонталне
пројекције далековода
У заштитном појасу далековода није дозвољена изградња објеката високоградње, као ни вегетације високог растиња. Евентуална изградња испод или у близини заштитног
појаса, условљена је сагласношћу надлежног дистрибутивног предузећа. Обавезна је израда Елабората са тачним
односом предметног далековода и планираног објекта, уз
поштовање техничких прописа и уз сагласност власника
предметног далековода-управљача система.
• Телекомуникациона мрежа
Телекомуникациона мрежа у обухвату Плана се планира као подземна.
Утврђена зона заштите, према прописима износи:
Оптички кабл - 1.0 m обострано од хоризонталне пројекције кабла (ужи појас заштите)
- 4.0 m (шири појас заштите)

Страна 450 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Приступни чвор - нема заштитне зоне
Максимална површина земљишта за приступни чвор је
100m². У ужем појасу заштите није дозвољена изградња.
Изградња у ширем појасу заштите, као и укрштање са другим инфраструктурним системима, условљено је прописима и условима надлежног управљача телекомуникационе
инфраструктуре.
• Гасоводна мрежа
Дистрибутивна разводна гасоводна мрежа (p=4b) –
1.0m обострано од ивице гасоводне цеви
ГМРС / МРС - 50 m / 15 m у радијусу
На правцима гасоводне мреже у прописаним заштитним зонама забрањена је изградња објеката високоградње.
Изградња у непосредној близини гасоводне мреже и објеката условљена је Правилником о условима и техничким
нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода, а за добијање сагласности за градњу објеката у близини гасоводних мрежа и објеката потребно је испоштовати
стандарде надлежног предузећа – управљача система.
1.8.3 Површине јавне намене
Поред саобраћајних површина и површина у функцији
саобраћаја и инфраструктуре, као површине јавне намене,
Планом се предвиђају и:
- пешачко-бициклистичка стаза, и
- пешачке комуникације.
Пешачко-бициклистичка стаза се планира непосредно
уз коридор Вучачког потока и дефинисана је границама већ
формиране катастарске парцеле бр. 11916 К.О. Смедерево.
Пешачка комуникација се планира непосредно уз коридор Вучачког потока, у наставку пешачко-бициклистичке
стазе, и делом трасе је дефинисана границом катастарске
парцеле бр. 11913/2, а делом координатама преломних тачака регулационе линије.
Пешачка комуникација се планира и у залеђу Зоне вишепородичног становања (А.3.), и дефинисана је границама катастарске парцеле бр. 11907 К.О. Смедерево.
Пешачка комуникација се планира и по ободу Зоне
спорта и рекреације (Б.2.), и дефинисана је границама катастарских парцела бр. 11899/1, 11945 и 11899/3 К.О. Смедерево.
Правила уређења и изградње
Пешачке комуникацијеморају бити обрађене материјалима примереним њиховом окружењу, уређене и опремљене урбаним мобилијаромдуж правца кретања. Комуникације морају бити прописно осветљене, односно инфраструктурно опремљене електро-инсталацијама.
Минимална ширина пешачко-бициклистичке стазе износи 1.25m+1.5m (за пешака+за бициклисту у једном смеру). Стазе морају бити прописно означене и обележене, од
материјала у складу са наменом.
Обзиром на расположиве ширине парцела предвиђених
за ову намену, уз стазе је могуће и формирање зеленог појаса у виду појединачних групација зеленила на одређеном
растојању, са обезбеђеним местима за одмор (клупе, пунктови, сеници).
У циљу раздвајања пешачког од бициклистичког саобраћаја могуће је формирање заштитне зелене траке у ширини од мин. 0.5m.
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1.8.4 Објекти јавне намене
1.8.4.1 Општи услови за изградњу објеката јавне намене
У обухвату Плана, односно грађевинског подручја насеља, могуће је, у складу са исказаним потребама, градити
објекте јавне намене из домена здравства, школства, социјалне заштите, административних, комуналних и сличних
делатности. Ове делатности је могуће организовати и у
оквиру постојећих објеката, њиховом адаптацијом, пренаменом и прилагођавањем потребама новог садржаја.
За изградњу нових објеката јавне намене на претходно
дефинисаном земљишту (формираној парцели) примењују
се опште смернице за изградњу појединих садржаја јавне
намене, дате у овом Плану. За објекте јавне намене, овим
Планом се не утврђује минимална површина парцеле, ни
урбанистички показатељи, већ се они утврђују у складу са
конкретним захтевима појединих садржаја и општим урбанистичким правилима, а на основу норматива приказаних
у Табели бр. 3.
За изградњу нових објеката и садржаја јавне намене, на
парцелама површине 10 и више ари, предвиђа се детаљна
урбанистичко-архитектонска разрада на нивоу урбанистичког пројекта, а у складу са општим условима за изградњу
објеката ове врсте дефинисаним у Плану.
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1.8.4.2 Смернице за планирање јавних служби

600-1000

6,5-7,5

основно
средње

20-25
15-30

1500

6,5-7,5*
10-15*

домови за децу
домови за одрасле

35
30-40

домови за старе

45

2
2

0,6-1,0

15
15

Број седишта / лежаја* / чланова**
(на 1000 становн.)

Број седишта / књига* / лежаја **
(по запосл.)

Број седишта / књига* (по
становн.)

Број ученика (по одељењу)

Број ученика / корисника
књига*(на 1 зап.)

БГП објекта по становнику /
кориснику*(у m2)

П учионичког простора по
ученику(у m2)

15

25-30
25-30

Социјална
заштита

Образовање

Предшколско васпитање

Радијус гравитације (m /
становника*)

Повр.парцеле по кориснику /
становнику* (у m2)

Јавне службе

БГП објекта по детету /
ученику,студенту* / књизи** (у m2)

Табела 3 – Смернице / нормативи за планирање јавних служби

15-25
20
20

Култура

Здравствена
заштита

болнице

25

домови здравља

0,2*

12000*

0,11

здр.станице и
амбуланте

0,12*

3000*

0,09

3-5*

1500*

библиотеке и
читаонице
биоскопи

0,01**

1,000*

позоришта

Физичка култура и спорт

10**

10*

2-4*

10000*

0,02

50

0,01

10

6-14

0,25

Објашњење скраћеница:
* - ознака из првог реда (на шта се односи: корисник, становник, ученик и сл.)
П – површина; БГП – бруто грађевинска површина.

1.8.4.3 Смернице за планирање комуналних делатностии објеката
У случају исказане потребе, у планском обухвату се
може планирати изградња зелене пијаце (продаја пољопривредних производа) за потребе локалног становништва.
Локација пијаце се може формирати на расположивом
земљишту, у Зони централнихделатности, на парцели чија
се минимална површина не утврђује овим Планом, већ је
условљена захтеваним обимом и садржајима у комплексу
пијаце.
Општи урбанистички и плански критеријуми које треба
да задовољи садржај ове намене су следећи:
- потребно је обезбедити одговарајући колски (снабде-

вачки) и пешачки приступ локацији;
- локацију је потребно комунално опремити (санитарни
чворови, одводњавање и прање платоа и сл.);
- локацију је потребно оградити и обезбедити услове за
одлагање комуналног отпада (са условима за његову несметану евакуацију);
- у оквиру комплекса је могућа изградња пратећих
објеката затвореног типа (управа, комерцијални садржаји
и сл.), с тим да њихова површина не прелази 20% укупне
изграђености парцеле;
- објекти могу бити искључиво приземни;
- комплекси би били намењени продаји пољопривредних производа.
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1.8.5 Урбанистичи и други услови за уређење водног
земљишта
Водно земљиште Вучачког потока у оквиру обухвата
Плана дефинисано је катастарском парцелом број 13316/3
К.О. Смедерево.
Фактичко стање корита потока не поклапа се са катастарским стањем, односно експроприсаном парцелом категорисаном као водно земљиште.
Правила уређења и изградње
Радови на регулацији и уређењу корита Вучачког потока утврђени су техничком документацијом надлежног
водопривредног предузећа и не утврђују се посебно овим
Планом. У оквиру парцеле / појаса регулације потока могу
се изводити сви радови у функцији хидротехничког уређења, у складу са Законом о водама, на основу одговарајуће
документације.
У оквиру површине водног земљишта није дозвољена
изградња, осим изградње водних објеката и других објеката и уређаја у функцији коришћења водног земљишта, у
складу са Законом о водама.
Дуж потока, обострано од кат. парц. бр. 13316/3, утврђен је појас заштите водотока, који је регулисан позицијом
грађевинских линија (Графички прилог бр.4 – Регулациононивелациониплан).
2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
2.1 Заштита природе и природних добара
		
У складу са Решењем, издатим од стране Завода за заштиту природе Србије, бр. 020-583/3, од 08.04.2015.године,
утврђено је да на подручју обухвата Плана немазаштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак
заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке
мреже Републике Србије,нити у простору евидентираног
природног добра.
Сходно томе, у поступку израде Плана, надлежни Завод је прописаоуслове заштите природе, који неће угрозити
основне природне вредности предметног подручја, и односе се на следеће:
- потребно је очувати, унапредити и одржавати постојеће водно земљиште око Вучачког потока и уредити обалу
водотока;
- спречити градњу објеката који могу на било који начин угрозити околину, односно оне који користе токсичне
и опасне материје, производе буку и сл, а ради заштите ваздуха, воде и земљишта;
- предвидети потпуно инфраструктурно опремање простора по највишим еколошким стандардима;
- испоштовати заштитну зону висконапонског далековода, која не сме бити мања од 25m, у оквиру које није дозвољена изградња објеката високогадње и садња вегетације
високог растиња;
- изградња испод или у близини заштитног појаса далековода условљена је Техничким прописима за изградњу
надземних електроенергетских водова, односно сагласношћу надлежног предузећа;
- сачувати вредне групације високе вегетације;
- прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који изискују евентуалну сечу вредних при-
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мерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације свело
на најмању меру;
- при озелењавању избегавати инванзивне (агресивне
алохтоне) врсте, као и врсте које су детерминисани као
алергени;
- дуж саобраћајница формирати и одржавати дрвореде
отпорних на аерозагађење;
- предвидети посуде за сакупљање отпада на одговарајућим бетонским површинама;
- потребно је прекинути радове и обавестити Министарство пољопривреде и заштите животне средине, уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-петрографског
порекла.
2.2 Заштита културних добара
У складу са Условима чувања, одржавања и коришћења
и мерама заштите непокретних културних добара и добара
која уживају претходну заштиту, издатих од стране Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево,
бр. 107/2-2015, од 01.04.2015.године, утврђено је да у оквиру границе Плана нема утврђених непокретних културних
добара.
У оквиру границе Плана, на кат.парц.бр. 11911 К.О.
Смедерево, налази се објекат «Сомборчева вила» који представља добро које ужива претходну заштиту, за коју се
утврђују опште мере заштите и услови чувања, одржавања
и коришћења. Ове мере подразумевају да се радови на реконструкцији, санацији, адаптацији, доградњи, надградњи
и инвестиционом одржавању предметног објекта врше на
основу Услова Регионалног завода за заштиту споменика
културе Смедерево, који се утврђују у складу са законском
процедуром по сваком појединачном захтеву.
Опште мере заштите и услови чувања, одржавања и
коришћења потенцијалних археолошких локалитета и налаза, подразумевају да се извођење земљаних радова врши
према Условима Регионалног завода за заштиту споменика
културе Смедерево, који се утврђују у складу са законском
процедуром по сваком појединачном захтеву.
Планом се у погледу заштите културних врдености,
утврђују следеће обавезе извођача и инвеститора радова:
- извођач радова је дужан да, уколико се током радова
наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете,
одмах без одлагања прекине радове иобавести надлежни
завод за заштиту споменика културе и да преузме мере да
сеналаз не уништи и не оштети, и да се сачува на месту и у
положају у коме јеоткривен;
- инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување,публиковање и излагање добра које
ужива претходну заштиту, које се открије приликом извођења радова
2.3 Геотехнички услови изградње
Увидом у постојећи фонд геолошке документације, и
на основу ранијих истраживања, дефинисани су инжењерско-геолошки услови за изградњу објеката, иизвршена рејонизација и категоризација терена са аспекта повољности
и ограничења за планирану изградњу.
Обзиром да је део подручја у обухвату Плана «Вучачки
поток» сврстан у категорију неповољних терена, коришћење ових терена за изградњу објеката захтеваће претходну
припрему, применом санационих и мелиоративних мера, и
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то у смислу побољшања стабилности терена и обезбеђења
објеката на њима.
Висок ниво подземних вода појединих терена у оквиру планског подручја, које својим утицајем могу значајно
пореметити постојећа физичко-механичка својства терена,
такође представља неповољан и ограничавајући фактор за
изградњу објеката на који треба обратити пажњу приликом
израде техничке документације.
Регулацијом, односно водопривредним уређењем Вучачког потока у складу са техничком документацијом, постићи ће се заштита простора од ерозивних процеса у кориту водотока и поплава, и омогућити даља урбанизација
простора.
2.4 Заштита животне средине
2.4.1 Процена утицаја планских решења на животну
средину
У складу са Чланом 10. Одлуке о изради планадетаљне
регулације «Вучачки поток» у Смедереву, а на основуРешења о неприступању израде Стратешке процене утицаја
на животну средину, Одељења за урбанистичко-комуналне,
имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе Смедерево, број 350-354/2014-05 од
12.11.2014.године, за предметни План се не ради Стратешка процена утицаја на животну средину.
Са аспекта постојећих активности које се задржавају и
планираних активности у обухвату Плана, може се извршити прелиминарна процена утицаја планских решења на
животну средину, односно процена утицаја на карактеристичне индикаторе животне средине.
Дефинисаном планском концепцијом предвиђасе изградња нових садржајаиз домена делатности које имајупотенцијално мали негативан утицај на животну средину,
и у највећем делу представљајуунапређење постојећих карактеристика и садржаја и начина њиховог функционисања
у простору.
2.4.2 Мере заштите животне средине
Oбзиром на карактеристике планског подручја и планирани оквир активности у њему, као и процењене потенцијалне утицаје на животну средину, овим Планом су дефинисане општепланске мере којима се успоставља квалитетно
управљање животном средином.
Имајући у виду да се Планом, на претежно неизграђеном грађевинском земљишту предвиђа изградња нових
садржаја из домена становања и пратећих делатности, минимизирање потенцијално негативних утицаја на животну
средину спроводи се дефинисањем и поштовањем правила
изградње у погледу изграђености простора, начина комуналног опремања, поштовања природних услова и сл.
Опште планске мере којима се смањују негативни и повећавају позитивни утицаји на животну средину односе се
на следеће:
- утврђивање намена и садржаја који се могу градити у
обухвату Плана;
- дефинисање урбанистичких показатеља којима се
обезбеђује изграђеност простора усаглашена са еколошким
капацитетима;
- дефинисање услова за комплетно комунално опремање простора, у циљу спречавања загађења основних чинилаца животне средине;
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- дефинисање нових површина са рестриктивним режимом градње, значајним уређеним зеленим и спортско-рекреативним површинама, које - поред задовољења функционалних потреба матичног подручја и окружења - имају и
функцију еколошке заштите простора (површине неповољне за изградњу и урбанизацију и сл.);
- дефинисање еколошки прихватљивих начина обезбеђивања топлотне енергије;
- заштита постојећег водотока и дефинисање услова хидротехничког уређења простора;
- дефинисање услова за унапређење постојећих изграђених садржаја у обухвату, који се Планом задржавају, и др.
2.5 Мере енергетске ефикасности изградње
Унапређење енергетске ефикасности подразумева смањење потрошње свихврста енергије, уштеду енергије и
обезбеђење одрживе градње применом техничкихмера,
стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и
употребе објеката, регулишући енергетска својства објекта,
која се дефинишу као стварно потрошена илипроцењена
количина енергије која задовољава различите потребе које
су у вези састандардизованим коришћењем објекта (укључујући грејање, припрему топле воде,хлађење, вентилацију
и осветљење).
Ова својства, начин израчунавања топлотних својстава,
као и енергетски захтеви за нове и постојеће објекте - дефинисани су Правилником о енергетској ефикасности зграда
(‘’Сл. гласник РС’’, бр. 61/2011).
Објекат који се у смислу посебног прописа сматра
објектом високоградње узависности од врсте и намене,
мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаванна
начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.
Прописана енергетскасвојства објекта утврђују се издавањем Сертификата о енергетским својствима који чинисаставни део техничке документације.
Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања и изградње објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:
• приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката (максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објекта
- оријентација зграде према јужној, односно источној
страни света);
• користити класичне и савремене термоизолационе
материјале приликом изградње објеката;
• у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
• употребити нови систем грејања и хлађења који су релативно ниски потрошачи енергије, а могу се напајати
из алтернативних и обновљивих извора енергије, као
што су соларна и геотермална енергија;
• постављати соларне панеле као фасадне, кровне или
самостојеће елементе где техничке могућности то дозвољавају;
• код постојећих објеката заменити дотрајалу столарију у просторима који се греју и предвидети адекватну
термичку изолацију;
• код постојећих и новопланираних објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту;
• заменити употребе електричне енергије за грејање
увођењем природног гаса.
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2.6 Посебни услови у складу са стандардима приступачности
Услове којима се површине и објекти јавне намене
чине приступачним особама са инвалидитетом, у складу са
стандардима приступачности, прописује Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама (“Службени гласник РС”, бр. 22/2015).
Ово се односи на јавне површине (тротоари и пешачке
стазе, пешачки прелази, места за паркирање, стајалишта
јавног превоза, тргови, паркови), на објекте јавне и пословне намене, као и на стамбене или стамбено-пословне објекте са 10 и више станова.
Обавезни елементи приступачности су:
• елементи приступачности за савладавање висинских
разлика;
• елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене и стамбено-пословне зграде и објекти за јавно коришћење;
• елементи приступачности јавног саобраћаја.
Основни елементи приступачности за савладавање висинских разлика:
- прилаз до објекта предвиђа се на делу објекта чији
је приземни део у нивоу теренаили је издигнут до 5 cm у
односу на пешачку површину;
- савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објектаврши се рампама за пешаке и кориснике инвалидских колицима, за висинску разликудо 76
cm, односно спољним степеницама, рампама, степеништем
и подизнимплатформама, за висинску разлику већу од 76
cm.
Основни елементи приступачности јавног саобраћаја:
- ширина тротоара и пешачких стаза износи 180 cm, а
изузетно 120 cm, док ширинапролаза између непокретних
препрека износи најмање 90 cm;
- тротоари и пешачке стазе треба да буду приступачни,
у простору су међусобноповезании прилагођени за оријентацију, и са нагибима који не могу бити већи од 5%(1:20),
аизузетно до 8,3% (1:12);
- највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правацкретања износи 2%;
- у коридору основних пешачких кретања не постављају се стубови, рекламни паноиили друге препреке, а постојеће препреке се видно обележавају;
- место пешачког прелаза је означено тако да се јасно
разликује од подлоге тротоара,а за савладавање висинске
разлике између тротоара и коловоза користе сезакошени
ивичњаци који се изводе у ширини пешачког прелаза и у
нивоу коловоза,са максималним нагибом закошеног дела
до 8,3%, а ако је технички неизводљиво уизузетним случајевима до 10%;
- за јавне гараже, јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавнокоришћење и стамбене и стамбено
пословне зграде са десет и више станова,обавезно је обезбедити најмање 5% места од укупног броја места за паркирање, анајмање једно место за паркирање возила особа са
инвалидитетом;
- на паркиралиштима уз домове здравља, болнице,
домове старих и другездравствене и социјалне установе,
обавезно је обезбедити најмање 10% места одукупног бро-
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ја места за паркирање, а најмање два места за паркирање
возила особаса инвалидитетом;
- обавезно је одговарајуће прилагођавање стајалишта
јавног превоза;
- знакови и табле за обавештавање и натписне плоче су
видљиви, читљиви ипрепознатљиви.
Приликом израде техничке документације за све објекте на подручју обухватаПлана обавезана је примена Правилника о техничким стандардима планирања,пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступособама са инвалидитетом, деци и старим особама (“Службени гласник РС”, бр.22/2015).
2.7 Мере заштите од пожара, елементарних непогода, техничко-технолошких удеса и ратних дејстава
Општи услови и мере заштите живота и здравља људи
и заштите од пожара,елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, ратних дејстава и мерезаштите у
ванредним ситуацијама уграђени су у планска решења и у
начелудефинисани Правилима уређења и грађења.
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја од елементарних непогода на простору обухваћеном
Планом, потребно је приликом пројектовања и изградње
узети у обзир меродавне параметре који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских падавина, дебљина снежног покривача, јачина
ветра, носивост терена, висина подземних вода и сл.), у
складу са законском регулативом.
2.7.1 Мере заштите од пожара
Превентивне мере заштите од пожара
- обезбеђења оптималне удаљености планираних и постојећих објеката и површинајавне намене од објеката и
зона са повећаним степеном угрожености од пожара;
- прописивања обавезе изградње спољашње и унутрашње хидрантске мреже уобјектима, у складу са прописима,
посебно за јавне и објекте веће спратности;
- капацитета планиране водоводне мреже који обезбеђује довољне количине воде загашење пожара;
- планиране мреже саобраћајница, приступних путева
и пролаза за ватрогасна возилау прописаним појасевима
регулације;
- правилима грађења за објекте у грађевинским зонама,
којима је утврђена обавезаобезбеђивања приступа ватрогасним возилима.
Посебне мере заштите од пожара приликом изградње
спроводе се применом одредби Закона о заштити од пожара (‹›Сл. гласник РС››, бр. 111/2009 и 20/2015), Закона
о ванредним ситуацијама (‹›Сл. гласник РС››, бр. 111/2009,
92/2011 и 93/2012) и Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Службени лист
СФРЈ, бр. 30/91).
Превентивне мере у објектима високоградње
Објекти високоградње у зависности од врсте и намене
морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују услови за сигурну евакуацију људи.
За финалну обраду хоризонталних и вертикалних површина излаза и излазних путева у објектима високоградње
потребно је уградити материјале пожарних карактеристика
у складу са стандардима.
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Све уграђене инсталације у објектима морају се одржавати у исправном стању и периодично контролисати, у
складу са техничким прописима и стандардима на које се
ти прописи позивају.
Мере заштите од пожара на путевима, пролазима,
платоима и сличним прилазима објектима
На путевима, пролазима, платоима и сличним прилазима објектима који су предвиђени за пролаз ватрогасних
возила или евакуацију људи и имовине угрожених пожаром
није дозвољено градити или постављати објекте и друге запреке.
2.7.2 Мере заштите у ванредним ситуацијама
Услови и мере заштите од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава уређени су
одредбама Закона о ванредним ситуацијама (‹›Службени
гласник РС››, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012).
У планска решења, односно прописана правила уређења и грађења у обухвату Плана, уграђене су превентивне
мере заштите које се предвиђају планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (као обавезном документу у
складу са Законом о ванредним ситуацијама и то у смислу:
- дефинисања урбанистичких зона и целина у обухвату,
са претежним наменама у којима је могуће иденификовати критична места и просторе са гледишта угрожености од
елементарних непогода и других несрећа,
- дефинисања правила уређења и грађења у грађевинским зонама, са оптималним степеном заузетости простора
и међусобних удаљења објеката, којима се обезбеђује превентивно деловање у ванредним ситуацијама (спречавање
ширења утицаја, могућност интервенција и др.);
- карактеристика и капацитета постојеће и планиране
саобраћајне мреже;
- капацитета планиране инфрасрукутре;
- дефинисања услова изградње обеката у грађевинским
зонама и целинама, којима се омогућава изградња подземних етажа и њиховог коришћења за склањање у случају
елементарних непогода, удеса, ратних дејстава;
- дефинисања других мера од значаја за заштиту у ванредним ситуацијама.
Склањање и урбанистичке мере заштите
Приликом изградње нових комуналних и других објеката, неопходно је њихово прилагођавање за склањање људи,
у складу са посебним прописом.
Приликом изградње стамбених објеката са подрумима,
над подрумским просторијама треба предвидети изградњу
ојачане плоче која може да издржи урушавање објекта.
Jавна и блоковска склоништа могу се користити за мирнодопске потребе, с тим да се не могу вршити адаптације
или реконструкције које утичу или би могле да утичу на
исправност сколништа. Склоништа се не могу користити
у сврхе које би погоршале њихове хигијенске и техничке
услове.
2.7.3 Мере сеизмичке заштите
Према сеизмолошко-геолошким карактеристикама
подручје града Смедерева спада у зону средње сеизмичке угрожености, са потресимамаксималног интензитета
7°МSC, изузетно 8°МSC (I=7,17-7,83; коефицијент сеизмичности Кс= 0,03-0,04).
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Основна мера заштите од земљотреса представља примену принципа асеизмичког пројектовања објеката, односно примену сигурносних стандарда и техничких прописа
о градњи у сеизмичким подручјима.
Објекте пројектовати и градити у складу са одредбама
Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима («Службени
лист СФРЈ», бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
Урбанистичке мере заштите, којима се непосредно
утиче на смањење повредивости територије, уграђене су
у планска решења - изграђеност, густина насељености,
спратност и висине објеката, међусобна удаљења, мрежа саобраћајница и неизграђених површина и др. Овим
се обезбеђује одговарајући степен заштите људи и грађевинских објеката, односно континуитет у функционисању
објеката од виталног значаја у периоду након земљотреса.
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У
КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ЦЕЛИНАМА И
ЗОНАМА
Правила уређења и грађења у овом Плану дефинишу
се за цео обухват Плана, као скуп општих правила за изградњу и реконструкцију објеката иуређења грађевинског
земљишта, и скуппосебних правила за изградњу објеката у
урбанистичким целинама и зонама утврђеним у овом Плану.
Правила уређења и грађења служе за утврђивање урбанистичких и других услова за изградњу и реконструкцију
објеката, односно издавање локацијских услова и грађевинске дозволе и израду урбанистичких пројеката - у складу
са пропозицијама овог Плана.
3.1 Општа правила уређења и грађења у обухвату Плана
3.1.1 Правила за формирање грађевинских парцела
Постојеће катастарске парцеле представљају основ за
образовање нових грађевинских парцела. Грађевинска парцела намењена грађењу, независно од намене, треба по правилу да има облик правоугаоника или трапеза.
Изузетно за градњу се могу користити и парцеле неправилног облика, у ком случају се изградња објеката на парцели прилагођава облику парцеле у складу са утврђеним
условима.
Формирање нових парцела за изградњу на грађевинском земљишту вршиће се пројектима препарцелације и
парцелације, у складу са условима за формирање грађевинских парцела, описаним у Правилима уређења грађевинског земљишта.
Грађевинска парцела мора имати приступ са јавног
пута. Изузетно је могуће приступ са јавног пута обезбедити
преко индиректног приступног пута.
За постављање/изградњу објеката инфраструктуре
(трафостанице, приступни чворови телекомуникационе
мреже и сл.) у обухвату Плана се не предвиђа формирање
засебних парцела, већ се њихово постављање у начелу омогућава на површинама јавне намене, односно површинама
у функцији саобраћаја и комуналне инфраструктуре, или
у склопу слободних зелених површина, а све у складу са
Законом.
У случају исказане потребе за формирањем засебних
парцела за овакве објекте, исте ће се формирати на осно-
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ву Пројекта парцелације или препарцелације, у складу са
Законом.
3.1.2 Правила за прикључење на инфраструктурну
мрежу
Прикључење на мрежу комуналнеинфраструктуре
врши се према постојећим техничким могућностима мреже, а на основу општих правила дефинисаним у овом Плану, односно услова надлежног дистрибутивног предузећа.
У обухвату Плана је планирана подземна јавна инфраструктурна мрежа.
Приликом израде техничке документације, односно
изградње објекта, инвеститор, односно надлежни орган у
име инвеститора, у обавези је да прибави посебне услове
за прикључење објекта на јавну инфраструктруну мрежу
надлежних дистрибутивних предузећа / управљача инфраструктурних система.
3.1.3 Начин грејања објеката
Планом детаљне регулације опредељени начин грејања
објеката у обухвату је прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу, по систему широке потрошње.
До изградње овог система, грејање објеката на појединачним парцелама се може обезбедити на друге еколошки
прихватљиве начине, индивидуалним системима (етажни
системи на еколошки прихватљиве енергенте, топлотне
пумпе, соларна енергија, клима- системи и др.).
3.1.4 Правила за одлагање чврстог комуналног отпада
Обзиром на планиране намене простора у обухвату
Плана, овде се ради о комуналном отпаду из објеката, који
се у начелу одлаже у оквиру сопствене парцеле/комплекса, у посуде за смеће, одакле се организовано евакуише на
јавно одлагалиште (депонију) преко надлежног комуналног
предузећа.
Капацитет посуда за смеће се одређује према броју корисника, и то према критеријуму:
- за индивидулане стамбене објекте појединачне посуде
(канте);
- за вишепородичне стамбене објекте 1 посуда (контејнер запремине 1.000l) / 16 станова, односно 1 посуда /
800m² корисне површине објекта;
- за објекте пословне намене 1 посуда / 800m² корисне
површине објекта.
Посуде за смеће се постављају на уређене бетониране
или асфалтиране површине (у циљу лакшег одржавања),
приступачне возилима за евакуацију смећа и на начин који
неће угрожавати коришћење сопствене и суседних парцела.
За одлагање и евакуацију посебних врста отпада примењују се прописи и законска регулатива која регулише ту
материју. Посебни услови прописани том законском регулативом и прописима утврђују се у поступку издавања локацијске дозволе или израде урбанистичког пројекта.
3.1.5 Правила за уређење зелених површина
Изградња и уређење зелених површина за јавну употребу, на појединачним парцелама, или у оквиру комплекса
врши се на основу Пројеката уређења у складу са правилима утврђеним у овом Плану. Пројекти се израђују на
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ажурним геодетским подлогама, са уцртаном постојећом
вегетацијом и инфраструктуром.
За уређење већих и сложенијих комплекса компактних
зелених површина, у којима се планирају и садржаји друге
врсте (спортско-рекреативни садржаји и површине, пунктови за одмор, рекреацију и сл.) потребна је израда урбанистичког пројекта за цео комплекс.
Зелене површине у оквиру комплекса, целина и објеката друге намене (стамбени, пословно-комерцијални,комплекси јавне намене и др.) уређују се интегрално са тим
целинама, на бази урбанистичких инструмената прописаних овим Планом.
Партерна решења зелених површина је потребно ускладити са наменом и функцијом зелене површине, конфигурацијом терена и осталим условима локације.
Избор врста за озелењавање се усаглашава са наменом
и функцијом зелене површине, као и са условима средине.
Избор врста за дрвореде се усаглашава са ширином улице, уз утврђивање адекватних растојања између садница –
у зависности од врсте и прилаза објектима. За дрворедне
саднице обезбедити отворе за садњу минималног пречника
1.2m и минималног растојања од објекта 3.0m.
Однос површина – поплочања, травњака и високог растиња се усклађује са наменом зелене површине.
У оквирузелених површина за јавну употребу могу
се постављати елементи урбаног мобилијара, телефонске
говорнице, јарболи, билборди, односно уређивати терени
спорта и рекреације и дечијих игралишта.
Приликом планирања и изградње слободних и зелених
површина потребно је поштовати следеће услове:
- формирање зелених површина и избор врста за озелењавање потребно је усагласити са трасама подземних инсталација унутар парцеле-поштовати прописана растојања,
и то:
од водовода 1.5m
од канализације 2.5m
од електроинсталација 2.0m
од тт-инсталација 1.5m
- зеленилом у оквиру парцеле се не могу угрозити услови функционисања суседних парцела,
- избор врста за озелењавање је потребно усагласити са
организацијом парцеле и микро-локацијским условима,
- пожељно је на одговарајући начин планирати визуелну и хигијенску заштиту површина за лоцирање посуда
за смеће зеленилом одговарајућих врста (шибље, жбуње и
сл.),
- у предвиђеном коридорима заштите мреже инфраструктуре није дозвољена садња високе вегетације.
3.1.6 Правила за нивелацију на грађевинским парцелама
Обзиром на топографске, хидрогеолошке и геомеханичке карактеристике планског подручја, овим Планом се не
утврђују посебни услови у погледу нивелације земљишта
на грађевинским парцелама. У оквиру планирања и нивелисања терена на грађевинским парцелама потребно је нивелацијски усагласити приступ парцеле на јавни пут.
3.1.7 Архитектонско обликовање објеката
Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементиутврђују се идејним пројектом, односто пројектом за грађевинску дозволу.
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При пројектовању тежити уједначеном архитектонском
обликовању, са акцентом на традиционалнуархитектуру
овог краја, уз могућност коришћења и других решења која
би билаогледало времена у коме настају, уколико су прилагођена морфологији терена и окружењу.
Објекти морају бити обликовно усаглашени са окружењем, грађени од материјала примерених климатским,
функционалним и естетским карактеристикама окружења.

•

3.1.8 Општа правила за изградњу објеката
• Породични (индивидуални) стамбени објекат у смислу овог Плана јесте објекат са максимално 4 (четири) стамбене јединице.
• Вишепородични стамбени објекат у смислу овог
Плана јесте објекат са 5 (пет) и више стамбених јединица.
• Стамбенипростор– стамбенујединицусапомоћнимипратећимпросторимауоквирупородичногивишепородичногобјектаорганизоватипремафункцијииважећимнормативима.
• Светла висина стамбених просторија неможе бити
мања од 2.5m (препоручујесеминимумод 2.6m).
• Пословни простори у склопу стамбених објеката, односно као самостални објекти, треба да су изграђени
према функционалним, санитарним, техничко-технолошким и другим условима, односно према важећим
прописима за одређену намену или делатност.
• Стандардна светла висина пословних, радних просторија не може бити мања од 2.8m, односно треба
да је у складу са прописима за обављање одређене
врсте делатности.
• Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички стабилни и опремљени свим савременим инсталацијама у складу са важећим нормативма
и прописима за објекте одређене намене.
• Објекти свих врста и намена треба да задовоље потребне критеријуме у смислу прописа из области
енергетске ефикасности изградње.
• Код изградње вишепородичних стамбених или стамбено-пословних објеката обавезно је приликом пројектовања решити постављање расхладних (клима)
уређаја на стамбеним и пословним јединицама, на
начин да оне буду једнообразно постављене и решено
уливање кондензата у олучне вертикале или посебне
вертикале повезане на кућну канализациону мрежу.
• Код грађења објеката на граници парцеле водити рачуна да се објектом или његовим делом (испадом,
стрехом, темељима и сл.) не угрози ваздушни, односно подземни простор суседне парцеле.
• Кровне равни свих објеката у погледу нагиба треба
да су решене тако да се атмосферске воде са површина крова воде у сопствену парцелу, односно усмеравају на уличну канализацију.
• Површинске воде са једне грађевинске парцеле не
могу се усмерити према другој парцели, односно
објектима на суседним парцелама.
• У случају када за одвођење површинских вода не
постоји нивелационо решење на нивоу просторне
целине, ове воде се са сопствене парцеле одводе слободним падом према риголама, односно према улици

•

•
•

•
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(регулисаној канализацији, односно риголама) са најмањим падом од 1.5%.
Изграђене саобраћајне површине, приступне пешачке стазе објектима на парцели, рампе гаража и других
просторија, којима се савладава висинска разлика изнад коте терена, колске приступне путеве дворишту
и манипулативне дворишне платое, треба извести са
падом оријентисано према улици, односно регулисаној интерној атмосферској канализационој мрежи
у оквиру парцеле, евентуално делом према зеленим
површинама на парцели (врт, башта и слично).
Саобраћајне површине – приступни путеви, платои
треба да су изведени са савременим коловозни застором: бетон, асфалт-бетон или поплочање разним
типским елементима.
Нивелацију планирних садржаја, неопходно је ускладити са планираном нивелацијом саобраћајница, и у
свим целинама омогућити неометане приступе.
Кота приземља објеката, без обзира на намену објеката и тип градње, одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно тротоара
испред објекта.
Колски улаз у парцелу се не може градити на удаљености мањој од 5.0m од лепезе раскрснице.

3.1.9 Општа правила за реконструкцију објеката
• На постојећим објектима, у складу са њиховом наменом и прописаним правилима грађења утврђеним
за грађење у одређеној целини, односно зони, дозвољена је реконструкција, доградња, адаптација и санација.
• На објектима, за које важе посебне мере у погледу
заштите непокретних културних добара, третман
постојећих објеката мора бити у складу са мерама
заштите прописаним актом надлежног Завода за заштиту споменика културе.
• Доградња објекатаможе се вршити до задовољења
утврђених урбанистичких параметара у овом Плану,
као и према свим правилима грађења прописаним
Планом (у погледу положаја објекта на парцели, планиране намене, спратности и др.).
• Реконструкција постојећег стамбеног објекта дозвољава се са задржавањем основне намене, као и
претварањем дела или целог стамбеног простора у
пословни, тако да објекат може бити стамбено-пословни или пословни.
• Дозвољена је адаптација таванског простора стамбеног и пословног објекта у стамбени, односно пословни, уколико просторије у адаптираном таванском
простору испуњавају техничке прописе и нормативе
за планирану намену.
• У склопу адаптације је дозвољено претварање стамбеног у пословни простор, величине, садржаја и
опреме у складу са планираном делатношћу чије је
обављање дозвољено.
• Надоградња једне или више етажа дозвољава се домаксималне спратности утврђене у одређеној целини, а на основу резултата анализе статичких и других
особина објекта, носивости тла, уз усаглашавање архитектонско-обликовних елемената са архитектуром
објекта, као и суседних објеката и окружења
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3.2 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНУ СТАНОВАЊА (А)
3.2.1 ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА СРЕДЊИХ ГУСТИНА (А.1)
3.2.1.1 Правила уређења грађевинског земљишта
Ова Зона обухвата просторне целине у којима преовлађује индивидуална стамбена изградња на формираним
парцелама, као и простор са затеченом уситњеном парцелацијом и ограниченим могућностима за изградњу већих
физичких структура и комплекса.
У оквиру Зоне породичног становања средњих густина
могу бити заступљени различити облици породичног становања, као и делатности компатибилне основној намени,
из домена услуга и сервиса (пословање, услужно и производно занатство, комерцијални садржаји, спорт и рекреација, услужне делатности и сл.), и то као самосталне или у
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комбинацији са становањем.
Заступљеност нестамбених намена као самосталних на
парцели не може бити већа од 30% на нивоу Зоне.
Општи услови за формирање грађевинске парцеле
Минимална површина и ширина фронтаграђевинске
парцеле у обухвату ове Зоне утврђенесу према намени и
врсти објекта и положају на парцели и приказане у Табели
бр. 4.
Објекти на грађевинској парцели могу бити грађени
као:
- слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију
грађевинске парцеле)
- двојни (објекти на суседним парцелама додирују једну
заједничку линију грађевинске парцеле)
- у непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе
бочне линије грађевинске парцеле).

Табела бр. 4 – Минимална површина и ширина грађевинских парцела
Врста објекта

Слободностојећи објекти

Двојни објекти
Објекти у непрекинутом
низу

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ
ГУСТИНА
Мин. ширина парцеле
Мин. површ.парцеле
(m)
(m2)

Намена објекта
- породични стамбени објекат
- породични стамбено - пословни објекат

300

- нестамбени објекат

400

- породични стамбени објекат
- породични стамбено - пословни или нестамбени
објекат
- породични стамбени објекат
- породични стамбено - пословни или нестамбени
објекат

10
12

400 (2 х 200)

16 (2 х 8)

500 (2 х 250)

18(2 х 9)

250
300

8
10

Напомена: Изградња се изузетно може одобрити на постојећим парцелама чија је површина и ширина мања од прописане,
и то до 10%, при чему се морају поштовати сви други услови градње прописани за Зону.
На парцелама које не испуњавају критеријуме из ових
правила у погледу минималне површине и ширине фронта,
дозвољена је реконструкција постојећих објеката до задовољења урбанистичких показатеља и уз поштовање осталих правила прописаних за Зону.
Урбанистички показатељи
Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле у Зони
породичног становања средњих густина износи: С= 40%.
Комунално-инфраструктурна опремљеност и уређење парцеле
- Оптимални стандард опремљености земљишта за
Зону породичног становања средњих густина је да грађевинска парцела има приступ на јавни пут - коловоз са тврдом подлогом (директно или преко интерног приступног
пута) и прикључке на уличну водоводну, канализациону,
електро- и тт-мрежу, гасоводну и кабловску дистрибутивну
мрежу;
- Минимални стандард у зони је прикључење на јавни
пут, водоводну и електро-мрежу, као и изградња водонепропусне септичке јаме до изградње насељске канализационе мреже; изградњу јама вршити премапрописимаи обезбедити приступ до јаме за возило за пражњење;

- Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре
врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу општих правила
дефинисаних у овом Плану, односно услова надлежних
предузећа.
Услови заштите суседних објеката
Приликом изградње нових објеката и извођења радова
на постојећим, односно у њиховој непосредној близини
(изградња у низу), потребно је предузети све мере прописане законом у погледу заштите градилишта, саобраћајница и
суседних објеката. Не сме доћи до угрожавања стабилности и других карактеристика суседних објеката. Сви радови
и контроле морају се спроводити у складу са прописима за
изградњу објеката.
Услови приступа парцели и паркирање возила
Приступ парцели по правилу треба да буде са јавног
пута – улице, и то када парцела најмање једном својом
страном директно излази на површину јавне намене, или
индиректном везом са јавним путем, преко приватног пролаза, с тим да његова ширина не може бити мања од 2.50m
за стамбене објекте, односно 3.50m за стамбено-пословне
или пословне - нестамбене објекте.
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За приступ објектима у унутрашњости парцелеобезбедити пролаз мин. ширине 2.5m.
Уколико се ради о објектима у низу, пролаз у дубину
парцеле може се обезбедити и кроз покривени пролаз - пасаж ширине минимално 3.0m за стамбене, односно 3.50m
за пословне и нестамбене објекте.
Смештај сопствених возила за објекте свих намена
решавати у оквиру сопствене парцеле, изван површине јавног пута, изградњом паркинга или гаража и то по принципу
1 паркинг/гаражно место на 1 стан, односно 1 паркинг/гаражно место на 70m² пословног простора.
Услови за озелењавање
Минимална заступљеност зелених површина на парцели је 10%.
Зеленило у оквиру парцеле је потребно усагласити на
наменом, површином и положајем објеката, при чему је
потребно водити рачуна да се садњом високог растиња не
угрозе услови функционисања суседних парцела.
За уређење и подизање зелених површина примењивати општа правила описана у поглављу 3.1.5. ових Правила.
Услови за ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле у Зони се по правилу ограђују
транспарентном оградом максималне висине 1.40m. Ограда може имати зидани парапет до висине 0.90m, рачунајући
од коте терена / тротоара.
Парцеле чија је кота терена виша од 0.90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом висине
до 1.40m која се може постављати на подзид чију висину
одређује надлежни орган у поступку доношења акта о одобрењу изградње ограде.
Ограде се постављају тако да сви њихови елементи
(стубови, капије и др.) буду унутар парцеле која се ограђује.
У случају изградње већег броја објеката исте или различите основне намене на парцели, раздвајање функционалних целина на парцели може се реализовати искључиво
декоративном ниском или зеленом оградом, обликовно и
естетски усаглашеном са уређењем парцеле у целини.
3.2.1.2 Правила за изградњу објеката
Врста и намена објеката који се могу градити
У Зони породичног становања средњих густина дозвољена је изградња следећих објеката:
Породични стамбени објекти - Стамбени објекти са
једном или више (максимално 4) стамбених јединица и потребним помоћним просторијама (оставе, гараже и др).
Породични стамбено-пословни објекти-Породични
објекти који поред стамбеног простора садрже и пословне просторије које су функционално одвојене од стамбеног
дела.
Делатности у овим објектима су из домена компатибилних делатности за Зону и не смеју имати штетног утицаја на околину и услове живљења у објекту и непосредном
окружењу.
Пословни простор у односу на намену и врсту делатности треба да задовољи прописане техничке нормативе.
У оквиру објеката се могу планирати помоћне просторије (гараже, оставе, магацински простор и сл.).
Нестамбени (пословни, занатско-производни) објек-
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ти- Објекти намењени пословању /раду, као самостални на
парцели, у којима се не предвиђа стамбена намена.
Делатности у овим објектима могу бити из домена компатибилних делатности за Зону и не смеју имати штетног
утицаја на околину и услове живљења у непосредном окружењу.
Пословни/радни простор у односу на намену и врсту
делатности треба да задовољи прописане нормативе.
У оквиру објекта се могу планирати помоћне просторије (гараже, подстанице, магацински простор и сл.).
Поред основног објекта (стамбеног, стамбено-пословног, нестамбеног/пословног) на парцели се могу градити
и помоћни објекти, као што су: гараже, инфраструктурни
објекти, магацински простор, надстрешнице, оставе, ограде и сл.
На грађевинској парцели је могућа изградња једног или
више објеката исте или различите основне намене, уз поштовање свих правила за изградњу утврђених за Зону.
Компатибилне намене
Компатибилне наменеу Зони породичног становања
средњих густинасу из области:
- трговине (малопродаја различитог типа и обима и др.),
- услужног занатства услужних делатности,
- угоститељства и туризма,
- здравствене и социјалне заштите (апотеке, ординације, амбуланте, сервиси за чување деце, смештај и нега старих лица, објекти за лица са посебним потребама и сл.),
- културе (галерије, библиотеке, читаонице, атељеи и др.),
- забаве (клубови, играонице, салони, кладионице и др.),
- спорта и рекреације(теретане, вежбаонице и др.),
- пословно-административних делатности,
- услужних сервиса (перионице возила, ауто-сервиси и
сл.) у складу са важећим прописима и нормативима за грађење објеката ове намене, уколико не угрожавају објекте на
суседним парцелама, односно услове живљења у непосредном окружењу,
- занатске производње, мини-породичне производње и
сл., уз услов да не угрожавају околину, животну средину и
услове становања - буком, гасовима, отпаднима материјама
или другим штетним дејствима, односно да су предвиђене
мере којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења и да имају обезбеђене услове прикључка на комуналну
инфраструктурну мрежу.
У Зони породичног становања средњих густинаније
дозвољена изградња складишта секундарних сировина,
сепарација песка и шљунка, бетоњерки,нити производња
већег обима (изузев оне описане у оквиру компатибилних
намена).
Грађевинска линија и положај објеката на парцели
Положај грађевинске линије објеката предвиђених у
овој Зони, утврђује се:
- на минимално 5.0m удаљености у односу на регулацију улице Животе Лукића;
- на минимално 5.0m,односно 3.0mудаљености у односу на регулацију осталих јавних саобраћајница у Зони;
- око Вучачког потока, у оквиру Зоне, планира се појас
заштите водотока у ширини од 5.0m од катастарске парцеле
број 13316/3, што уједно представља и положај грађевинске линије;
- крајње југозападно подручје ове Зоне пресеца далеко-
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вод 110kV са утврђеном зоном заштите од 25.0m обострано, што представља зону условљене изградње.
Положај грађевинских линија приказан је на Графичком прилогу бр.4 - Регулационо-нивелациони план.
У изграђеним деловима Зоне,у којима су постојећи
објекти постављени на различитим удаљеностима од регулационе линије, грађевинска линија за планиране објекте
се утврђује према позицији већине изграђених објеката
(50%) у уличном потезу.
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем
преко приватног приступа, ово растојање се утврђује за
сваки појединачни случај у поступку издавања локацијскихуслова, водећи рачуна о постојећој и планираној изградњи
на суседним парцелама.
Минимална удаљеност нових објеката од границе суседне парцеле у Зони износи:
- 1.5mкада на бочној страни објекта не постоје отвори
стамбених или радних просторија
- 2.5mкада на бочној страни објекта постоје отвори
стамбених или радних просторија
Међусобна удаљеност објеката основне намене на истој грађевинској парцели у начелу износи 1/2 висине вишег
објекта, али не мање од 4.0m.
Испади на објектима
Испади на објектима изнад приземља (терасе, еркери,
надстрешнице и сл.), без обзира на врсту и намену објекта,
не могу прелазити грађевинску линију према улици више
од 1.60m и не могу прелазити више од 50% површине предње фасаде објекта.
Испади на деловима изнад приземља на бочним странама објеката не могу прелазити основни габарит објекта
више од 0.90m, и то када је минимално удаљење објекта
од бочне границе парцеле 2.50m, а укупна површина овако
формираних испада не може прелазизи 30% површине припадајуће фасаде објекта.
Испади на деловима изнад приземља на задњим фасадама објеката не могу прелазити основни габарит објекта
више од 1.20m, а укупна површина овако формираних испада не може прелазизи 30% површине припадајуће фасаде
објекта.
Испади који димензијама и површином одступају од
горе наведених вредности, рачунају се као основни габарит
објекта, односно улазе у заузетост парцеле.
Спратност објеката
Максимална дозвољена спратност објеката основне
наменеу Зони је «П+2” (приземље и два спрата).
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Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже,уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке
природе.Подземни делови објеката који су потпуно испод
коте терена могу се градити и изван надземног габарита
објекта, до границе сопствене парцеле, при чему се не смеју угрожавати објекти и садржаји на суседним парцелама.
Максимална дозвољена спратност помоћних објеката
на парцели је «П” (приземље).
3.2.2 ЗОНА МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА СРЕДЊИХ ГУСТИНА(А.2)
3.2.2.1 Правила уређења грађевинског земљишта
Ову Зону сачињавајукомпактне просторне целине веће
површине, са затеченом парцелацијом различите структуре
и различитим власничким статусом (у државној иу приватној својини).
Зона мешовитог становања је најзаступљенија у простору обухвата Плана.
Зона мешовитог становања представља умерено погушћене просторне целине у којима је преовлађујућа намена
комбинација вишепородичних стамбених објеката умерене
спратности и породичних стамбених објеката.
У оквиру Зоне мешовитог становања средњих густина
могу бити заступљени различити облици становања, као и
делатности компатибилне намени становања (пословање,
услужно занатство, комерцијални садржаји, спорт и рекреација, услужне и административне делатности и сл.), и то
као самосталне или у комбинацији са становањем.
Заступљеност нестамбених намена као самосталних на
парцели не може бити већа од 30% на нивоу Зоне.
Општи услови за формирање грађевинске парцеле
Минимална површина и ширина фронтаграђевинске
парцеле у обухвату ове Зоне утврђенесу према намени и
врсти објекта и положају на парцели и приказане у Табели
бр. 5.
Објекти на грађевинској парцели могу бити грађени
као:
- слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију
грађевинске парцеле)
- двојни (објекти на суседним парцелама додирују једну
заједничку линију грађ. парцеле)
- у непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе
бочне линије грађевинске парцеле)
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Табела бр. 5 - Минимална површина и ширинаграђевинских парцела

Врста објекта

Слободностојећи
објекти

Двојни објекти
Објекти у непрекинутом
низу

МЕШОВИТО СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ
ГУСТИНА

Намена објекта

Мин. површ.парцеле
(m2)

- породични стамбени објекат
- породичнистамбено - пословни објекат

400

- вишепородични стамбени објекат
- вишепородичнистамбено - пословни
објекат

800

Мин. ширина парцеле
(m)
12
18

- нестамбени / пословни објекат

600

15

- породични стамбени објекат
- породични стамбено - пословни објекат

500 (2 х 250)

18(2 х 9)

- породични стамбени и стамбенопословни објекат

250

8

- вишепородични стамбени и стамбено600
15
пословни објекат
Напомена: Изградња се изузетно може одобрити на постојећим парцелама чија је површина и ширина мања од прописане,
и то до 10%, при чему се морају поштовати сви други услови градње прописани за Зону.
Код изградње вишепородичних стамбених објеката, у
зависности од величине парцеле, на парцели се може градити више објеката (ламеле, низови, трактови и сл.), у форми стамбених комплекса, са утврђеним заједничким коришћењем парцеле за станаре/кориснике, уз услов поштовањасвих услова за изградњу утврђених за Зону.
У оквиру Зоне могу се градити и стамбени комплекси /
већи број засебних породичних стамбених објеката различитих типова на јединственој парцели са заједничким коришћењем парцеле и заједничким приступом и заједничким
пратећим садржајима, при чему важе сви услови изградње
прописани за ову Зону.
На парцелама које не испуњавају критеријуме из ових
правила у погледу минималне површине и ширине фронта,
дозвољена је реконструкција постојећих објекатадо задовољења урбанистичких показатеља и уз поштовање осталих
правила прописаних за Зону.
Урбанистички показатељи
Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле у Зони
мешовитог становања средњих густина износи: С= 50%.
Комунално-инфраструктурна опремљеност и уређење парцеле
- Оптимални стандард опремљености земљишта за
Зону мешовитог становања средњих густина је да грађевинска парцела има приступ на јавни пут - коловоз са тврдом
подлогом (директно или преко интерног приступног пута)
и прикључке на јавну водоводну, канализациону, електро-,
тт- и кабловску дистрибутивну мрежу, и гасоводну мрежу;
- Минимални стандард у Зони је прикључење на јавни пут, водоводну, канализациону и електро-мрежу, као и
обезбеђење грејања за објекат; изузетно, до изградње насељске канализационе мреже, у Зони се могу градити породични стамбени објекти који као привремено решење могу
користити водонепропусне септичке јаме, изграђене према
прописима и уз обезбеђење приступа до јаме за возило за
пражњење;

- Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре
врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу општих правила
дефинисаних у овом Плану, односно услова надлежних
предузећа.
- За објекте свих намена изузев породичног становања
потребно је, у складу са наменом и величином, планирати
одговрајућу хидрантску мрежу, односно одговарајући начин противпожарног обезбеђења објекта, према условима
надлежног органа за ванредне ситуације.
Услови заштите суседних објеката
Приликом изградње нових објеката и извођења радова
на постојећим, односно у њиховој непосредној близини
(изградња у низу) потребно је предузети све мере прописане законом у погледу заштите градилишта, саобраћајница
и суседних објеката. Не сме доћи до угрожавања стабилности и других карактеристика суседних објеката. Сви радови
и контроле морају се спроводити у складу са прописима за
изградњу објеката.
Услови приступа парцели и паркирање возила
Приступ парцели по правилу треба да буде са јавног
пута - улице, и то када парцела најмање једном својом страном директно излази на површину јавне намене, или индиректном везом са јавним путем, преко приватног пролаза, с
тим да његова ширина код породичних објеката не може
бити мања од 2.50m за стамбене објекте, односно 3.50m за
стамбено-пословне објекте.
Код вишепородичнихи пословних објекаташирина
колског приступа не може бити мања од 3.50m за једносмерни, односно 5.0m за двосмерни приступ, уз обезбеђење површина за кретање пешака. Уколико се приступ овим
парцелама обезбеђује кроз пролаз/пасаж у објекту, његова
висина не може бити мања од 3.50m.
Смештај сопствених возила за објекте свих врста решавати у оквиру сопствене парцеле, изван површине јавног
пута, изградњом паркинга или гаража и то по принципу 1
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паркинг/гаражно место на 1 стан, односно 1 паркинг/гаражно место на 70m² пословног простора.
Услови за озелењавање
Минимална заступљеност зелених површина на парцели је 10%.
Зеленило у оквиру парцеле је потребно усагласити на
наменом, површином и положајем објеката, при чему је
потребно водити рачуна да се садњом високог растиња не
угрозе услови функционисања суседних парцела.
За уређење и подизање зелених површина примењивати општа правила описана у поглављу 3.1.5. ових Правила.
Услови за ограђивање парцеле
Грађевинске парцеле у Зони се по правилу ограђују
транспарентном оградом максималне висине 1.40m. Ограда може имати зидани парапет до висине 0.90m, рачунајући
од коте терена / тротоара.
Парцеле чија је кота терена виша од 0.90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом висине
до 1.40m која се може постављати на подзид чију висину
одређује надлежни орган у поступку доношења акта о одобрењу изградње ограде.
Ограде се постављају тако да сви њихови елементи
(стубови, капије и др.) буду унутар парцеле која се ограђује.
У случају изградње већег броја објеката исте или различите основне намене на парцели, или изградње стамбених
комплекса породичног или вишепородичног становања,
раздвајање функционалних целина на парцели-комплексу
може се реализовати искључиво декоративном ниском или
зеленом оградом, обликовно и естетски усаглашеном са
уређењем парцеле-комплекса у целини.
3.2.2.2 Правила за изградњу објеката
Врста и намена објеката који се могу градити
У Зони мешовитог становања средњих густина дозвољена је изградња следећих објеката:
Породични стамбени објекти - Стамбени објекти са
једном или више (максимално 4) стамбене јединице и потребним помоћним просторијама (оставе, гараже и др).
Породични стамбено-пословни објекти-Породични
објекти који поред стамбеног простора садрже и пословне просторије које су функционално одвојене од стамбеног
дела.Делатности у овим објектима су из домена компатибилних делатности за Зону и не смеју имати штетног утицаја на околину и услове живљења у објекту и непосредном
окружењу. Пословни простор у односу на намену и врсту
делатности треба да задовољи прописане техничке нормативе.
У оквиру објеката се могу планирати помоћне просторије (гараже, оставе, магацински простор и сл.).
Вишепородични стамбени објекти - Стамбени објекти са минимално 5 стамбених јединица, у оквиру којих се
налазе и помоћне просторије (гараже, оставе станара, вешернице, заједничке просторије и сл.).
Вишепородични стамбено-пословни објекти - Вишепородични објекти који поред стамбеног простора садрже
и пословне просторије које су функционално одвојене од
стамбеног дела.Делатности у овим објектима су из домена компатибилних делатности дефинисаних за Зону и не
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смеју имати штетног утицаја на околину и услове живљења у објекту и непосредном окружењу. Пословни простор
у односу на намену и врсту делатности треба да задовољи
прописане техничке нормативе.
У оквиру објеката се могу планирати помоћне просторије (гараже, оставе, магацински простор, заједничке просторије и сл.).
Нестамбени - пословни објекти - Објекти намењени
пословању, као самостални на парцели, у којима се не предвиђа стамбена намена. Делатности у овим објектима могу
бити из домена компатибилних делатности за Зону и не
смеју имати штетног утицаја на околину и услове живљења
у непосредном окружењу. Пословни простор у односу на
намену и врсту делатности треба да задовољи прописане
нормативе.
У оквиру објекта се могу планирати помоћне просторије (гараже, подстанице, магацински простор и сл.).
Поред основног објекта (стамбеног, стамбено-пословног, нестамбеног/пословног) на парцели се могу градити
и помоћни објекти, као што су: гараже, инфраструктурни
објекти, магацински простор, надстрешнице, оставе, ограде и сл.
На грађевинској парцели је могућа изградња једног или
више објеката исте или различите основне намене, уз поштовање свих правила за изградњу утврђених за Зону.
Компатибилне намене
Компатибилне намене у Зони мешовитог становања
средњих густина су из области:
- трговине (различитог типа и обима, изузев велепродаја, хипермаркета и других садржаја који захтевају велике
комплексе),
- занатских услуга,
- услужних делатности (за задовољавање локалних потреба становника, могуће и ширих потреба гравитационог
подручја),
- угоститељства и туризма (различити облици угоститељске и туристичке делатности за задовољење потреба
локалног становништва и ширег гравитационог подручја)
- здравствене и социјалне заштите (апотека, ординације, амбуланте, вртићи, сервиси за чување деце, смештај и
нега старих лица, објекти за лица са посебним потребама
и сл.),
- културе (галерије, библиотеке, читаонице, атељеи,уметничке радионице и сл.),
- забаве (клубови, салони, играонице, кладионице и
сл.),
- спорта и рекреације (спортски терени, теретане, вежбаонице и др.),
- пословно-административних делатности.
У Зони мешовитог становања средњих густина нису
дозвољене услужно-занатске делатности које могу имати
негативан утицај на окружење (бука, отпадне воде, гасови
и сл.), производне делатности и др.
Грађевинска линија и положај објеката на парцели
Положај грађевинске линије објеката предвиђених у
овој Зони, утврђује се:
- на минимално 5.0m удаљености у односу на регулацију улице Животе Лукића;
- на минимално 5.0m удаљености у односу на регулацију осталих јавних саобраћајница у Зони;

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- око Вучачког потока, у оквиру Зоне, планира се појас
заштите водотока у ширини од 5.0m у односу на катастарску парцелу број 11916 која је предвиђена за пешачко-бициклистичку стазу, што уједно представља и положај грађевинске линије.
Дуж југоисточне границе Плана, која тангира Зону мешовитог становања, због неповољне конфигурације терена, односно великог нагиба, у циљу заштите предвиђен је
појас заштитног зеленила, односно зона условне градње.
Ова Зона је дефинисана оријентационо и за сваки појединачни случај ће се утврђивати положај објекта у односу на
терен,на основу катастарско-топографског плана и услова
градње, приликом издавања Локацијских услова.
Допарцела у овом подручју, које се налазе уз југоисточну границу Плана (уз некатегорисани пут који прати ову
границу) није могуће планирати приступ са тог пута.
Положај грађевинских и регулационих линија, приказ
појаса заштитног зеленила -зоне условне градње, приказан
је на Графичком прилогу бр.4 - Регулационо-нивелациони
план.
Минимална удаљеност нових породичнихстамбених и
стамбено-пословних објеката у односу на границе грађевинске парцеле у овој Зони износи:
- 1.5m када на бочној страни објекта не постоје отвори
стамбених или радних просторија
- 2.5m када на бочној страни објекта постоје отвори
стамбених или радних просторија
Међусобна удаљеност објеката основне намене на истој
грађевинској парцели на којој се граде породични објекти
у начелу износи 1/2 висине вишег објекта, али не мање од
4.0m.
Минимална удаљеност основног габарита (без испада)
и линије суседне грађевинске парцеле за вишепородичнестамбене, стамбено-пословне и пословнеобјекте у Зони је:
- 3.0m када на бочној страни објекта не постоје отвори
стамбених просторија
- 4.0mкада на бочној страни постоје отвори стамбених
или радних просторија
Међусобна удаљеност објеката основне намене на истој
грађевинској парцели на којој се граде вишепородични или
пословни објекти у начелу износи 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 5.0m.
Испади на објектима
Испади на објектима изнад приземља (терасе, еркери,
надстрешнице и сл.), без обзира на врсту и намену објекта,
не могу прелазити грађевинску линију према улици више
од 1.60m и не могу прелазити више од 50% површине предње фасаде објекта.
Испади на деловима изнад приземља на бочним странама објеката не могу прелазити основни габарит објекта
више од 0.90m, и то када је минимално удаљење објекта
од бочне границе парцеле 2.50m, а укупна површина овако
формираних испада не може прелазизи 30% површине припадајуће фасаде објекта.
Испади на деловима изнад приземља на задњим фасадама објеката не могу прелазити основни габарит објекта
више од 1.20m, а укупна површина овако формираних испада не може прелазизи 30% површине припадајуће фасаде
објекта.
Испади који димензијама и површином одступају од
горе наведених вредности, рачунају се као основни габарит
објекта, односно улазе у заузетост парцеле.
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Спратност и нивелација објеката
Максимална дозвољена спратност породичнихстамбених и стамбено-пословнихобјеката је «П+2» (приземље и
два спрата).
Максимална дозвољена спратност вишепородичних
стамбених, стамбено-пословних и пословнихобјеката у
зони је”П+4”(приземље и четири спрата).
Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже за објекте свих врста и намена у Зони, уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.Подземни
делови објеката који су потпуно испод коте терена могу се
градити и изван надземног габарита објекта, до границе
сопствене парцеле, при чему се не смеју угрожавати објекти и садржаји на суседним парцелама.
Максимална дозвољена спратност помоћних објеката
на парцели је «П» (приземље).
Кота пода приземља објеката, без обзира на врсту и
намену, поставља се на минимално 0.20m а максимално
1.20m изнад коте уређеног терена око објекта.
3.2.2.3 Посебни услови и ограничења за спровођење
У зони мешовитог становања средњих густина на подручјиманеповољних терена, могућност градње на парцели
је условљена доказом о стабилноститерена, на бази одговарајуће геотехничке документације (елаборат геотехничких истраживања).
У оквиру Зоне мешовитог становања, на кат.парц.
бр.11911 К.О. Смедерево, у улици Животе Лукића, налази се објекат који представља добро које ужива претходну
заштиту. Реконструкција, доградња, адаптација, санација
и надградња објекта, вршиће се на основу посебног актаРегионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево.
3.2.3 ЗОНА ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА
(А.3)
3.2.3.1 Правила уређења грађевинског земљишта
Зону вишепородичног становања чини компактнапросторна целина у северозападном делу обухвата Плана, уз
улицу Животе Лукића. Овај простор представља атрактивну локацију која обухвата терен са блажим нагибом,
и парцеле веће површине које су у државној својини (ПК
«Годомин»).
У оквиру Зоне вишепородичног становања, поред
основне намене - вишепородично становање, могу бити
заступљени и садржаји друге компатибилне намене и то:
пословање, комерцијалне делатности, административне и
друге услуге, које се предвиђају искључиво у оквиру габарита јединственог објекта.
У односу на намену, односно врсту делатности која се
планира у објекту, потребно је задовољити утврђене прописе, техничке критеријуме, правила и услове грађења.
У оквиру Зоне могуће је планирати и површине за одмор, спорт, рекреацију, као и паркинг површине, у оквиру
појединачних парцела или комплекса.
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Општи услови за формирање грађевинске парцеле
Минимална површина и ширина фронта грађевинске
парцеле у овој Зони, утврђенесу према намени и врсти
објекта и положају на парцели, и приказане у Табели бр. 6.
Објекти на грађевинској парцели,могу бити грађени као:
- слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију
грађевинске парцеле),
- у прекинутом низу или непрекинутом низу.
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У овој Зони је могућа изградња већих стамбених комплекса, са већим бројем објеката (ламеле, низови, трактови
и сл.), у форми стамбених комплекса, на парцелама веће
површине, са утврђеним заједничким коришћењем парцеле за станаре/кориснике, уз услов поштовањасвих услова за
изградњу утврђених за Зону.
Планска препорука је да се предност да изградњи већих
стамбених комплекса са пратећим садржајима, а у складу
са условима и правилима за Зону.

Табела бр. 6 - Минимална површина и ширина грађевинских парцела
ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
Врста објекта
Слободностојећи
објекти
Објекти у низу
Стамбени комплекси

Намена објекта

Мин. површ.парцеле
(m2)

Мин. шир. парцеле (m)

- вишепородични стамбени или
стамбено-пословни објекат

1000

20

- вишепородични стамбени или стамбено
- пословни објекат

5000

50

У Зони је могућа фазна изградња.
Урбанистички показатељи
Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле у Зони
вишепородичног становања износи: С= 60%.
Комунално-инфраструктурна опремљеност и уређење парцеле
- Оптимални стандард опремљености земљишта за
Зону вишепородичног становања је да грађевинска парцела
има приступ на јавни пут - коловоз са тврдом подлогом (директно или преко интерног приступног пута) и прикључке
на јавну водоводну, канализациону, електро-, тт- и кабловску дистрибутивну мрежу, и гасоводну мрежу;
- Минимални стандард у Зони је прикључење на јавни пут, водоводну, канализациону и електро-мрежу, као и
обезбеђење грејања за објекат;
- Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре
врши се према постојећим, односно планираним техничким
могућностима мреже, а на основу општих правила дефинисаних у овом Плану, односно услова надлежних предузећа;
- За објекте је потребно, у складу са наменом и величином, планирати одговрајућу хидрантску мрежу, односно
одговарајући начин противпожарног обезбеђења објекта,
према условима надлежног органа за ванредне ситуације.
Услови заштите суседних објеката
Приликом изградње објеката потребно је предузети све
мере прописане законом у погледу заштите градилишта,
саобраћајница и суседних објеката. Не сме доћи до угрожавања стабилности и других карактеристика суседних објеката. Сви радови и контроле морају се спроводити у складу
са прописима за изградњу објеката.
Услови за приступ парцели и паркирање возила
Приступ парцели у овој Зони остварује са јавног пута
- улице, и то када парцела најмање једном својом страном
директно излази на јавну површину.

Зависно од начина формирања парцела у Зони, може се
предвидети и формирање унутарблоковских саобраћајница
за опслуживање свих парцела у оквиру Зоне (што се утврђује урбанистичком разрадом Зоне на нивоу урбанистичког
пројекта), у ком случају се може планирати приступ парцели са ових унутарблоковских саобраћајница. У том случају,
приступ са ових саобраћајница се третира као приступ са
јавног пута - улице.
У случају градње у прекинутом или непрекинутом низу,
приступ парцели се може остварити кроз пролаз/пасаж у
објекту, при чемуширина колског приступа не може бити
мања од 3,50m за једносмерни, односно 5,0m за двосмерни
саобраћај, и минималне висине 3,50m, уз обезбеђење површина за кретање пешака.
Смештај сопствених возила решавати у оквиру сопствене парцеле, изван површине јавног пута, изградњом
паркинга или гаража и то по принципу 1 паркинг/гаражно
место на 1 стан, односно 1 паркинг/гаражно место на 70m²
пословног простора.
Услови за озелењавање
Минимална заступљеност зелених површина на парцели/комплексу је 10%.
Зеленило у оквиру парцеле је потребно усагласити на
наменом, површином и положајем објеката, при чему је
потребно водити рачуна да се садњом високог растиња не
угрозе услови функционисања суседних парцела.
За уређење и подизање зелених површина примењивати општа правила описана у поглављу 3.1.5. ових Правила.
Услови за ограђивање парцеле
У овој Зони, у случају формирања заједничких парцела
- стамбених комплекса, не планира се ограђивање грађевинских парцела, не рачунајући украсне ограде од живице
у склопу уређења зелених површина.
У случају ограђивања, код формирања парцела за појединачне објекте,ограда мора бити транспарентна, максималне
висине до 1.40m и може имати зидани парапет висине до 0.90m.
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3.2.3.2 Правила за изградњу објеката
Врста и намена објеката који се могу градити
У Зони вишепородичног становања, на појединачним
парцелама или у оквиру комплекса, дозвољена је изградња
следећих објеката:
Вишепородични стамбени објекти - Стамбени објекти са минимално 5 стамбених јединица, у оквиру којих се
налазе и помоћне просторије (гараже, оставе станара, вешернице, заједничке просторије и сл.).
Вишепородични стамбено-пословни објекти - Вишепородични објекти који поред стамбеног простора садрже
и пословне просторије које су функционално одвојене од
стамбеног дела.Делатности у овим објектима су из домена компатибилних делатности дефинисаних за Зону и не
смеју имати штетног утицаја на околину и услове живљења у објекту и непосредном окружењу. Пословни простор
у односу на намену и врсту делатности треба да задовољи
прописане техничке нормативе.
У оквиру објеката се могу планирати помоћне просторије (гараже, оставе, магацински простор, заједничке просторије и сл.).
Поред основног објекта (стамбеног, стамбено-пословног, нестамбеног/пословног) на парцели се могу градити
и помоћни објекти, као што су: гараже, инфраструктурни
објекти, магацински простор, надстрешнице, оставе, ограде и сл.
На грађевинској парцели је могућа изградња једног или
више објеката исте или различите основне намене, уз поштовање свих правила за изградњу утврђених за Зону.
У Зони је могућа изградња појединачних објеката или
већих стамбених комплекса, са већим бројем објеката
(ламеле, низови, трактови и сл.) у форми стамбених комплекса, са утврђеним заједничким коришћењем парцеле за
станаре/кориснике, уз услов поштовањасвих услова за изградњу утврђених за Зону.
У зони вишепородичног становања на парцели, или у
оквиру комплекса могу се градити пратећи објекти становања, у циљу обезбеђења допунских садржаја, и то: заједничке гараже, паркиралишта, дечја игралишта, спортско-рекреативни терени, места за одмор.
Компатибилне намене
Компатибилне намене у Зони вишепородичног становања, које се могу планиратиу склопу вишепородичних стамбено-пословних објеката су из области:
- трговине (различитог типа и обима из домена малопродаје, који се могу организовати у приземљу вишепородичног објекта и не захтевају посебне услове допреме робе
и складиштења),
- услужног занатства (облика и обима примерених Зони
- продаја, сервисирање занатских производа и сл.),
- услужних делатности (облика и обима примерених
Зони),
- угоститељства (мањи ресторани, кафеи, посластичарнице и сл.),
- здравствене и социјалне заштите (апотеке, ординације, сервиси за чување деце, и други садржаји који се могу
организовати у приземљу вишепородичног објекта),
- културе (галерије, читаонице, атељеи и сл.),
- спорта и рекреације (теретане, вежбаонице и др.),
- пословно-административних делатности.
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У Зони вишепородичног становања нису дозвољене
услужно-занатске делатности које могу да имају негативан
утицај на окружење (бука, отпадне воде, гасови) и сл. производне делатности и др.
Грађевинска линија и положај објеката на парцели
Положај грађевинске линије објеката предвиђених у
овој Зони утврђује се на минимално 10.0m удаљености у
односу на регулациону линију јавних саобраћајница.
Положај грађевинских и регулационих линија, приказан је на Графичком прилогу бр.4 - Регулационо-нивелациони план.
Положај објекта према унутрашњим саобраћајницама
у Зони, које се могу формирати даљом урбанистичком разрадом Зоне, утврђује се на минимално 10.0m удаљености у
односу на појас ових саобраћајница.
У случају формирања већих стамбених комплекса, у
складу са условима из ових правила, положај објекта према
интерним приступним саобраћајницама у комплексу утврђује се на минимално 5.0m удаљености у односу на појас
ових саобраћајница.
Положај објекта у односу на границе грађевинске парцеле, утврђује се на минимално 5.0m удаљености.
Минимална међусобна удаљеност објеката основне
намене на истој грађевинској парцели у начелу износи 1/2
висине вишег објекта, али не мање од 7.0m.
Испади на објектима
Испади на објектима изнад приземља (терасе, еркери,
надстрешнице и сл.), не могу прелазити грађевинску линију према улици више од 1.60m и не могу прелазити више од
50% површине предње фасаде објекта.
Испади на деловима изнад приземља на бочним странама објеката не могу прелазити основни габарит објекта
више од 0.90m, а укупна површина овако формираних испада не може прелазизи 30% површине припадајуће фасаде
објекта.
Испади на деловима изнад приземља на задњим фасадама објеката не могу прелазити основни габарит објекта више
од 1.20m, а укупна површина овако формираних испада не
може прелазизи 30% површине припадајуће фасаде објекта.
Испади који димензијама и површином одступају од
горе наведених вредности, рачунају се као основни габарит
објекта, односно улазе у заузетост парцеле.
Спратност и нивелација објеката
Максимална дозвољена спратност вишепородичних
стамбених и стамбено-пословнихобјекатау Зони је
“П+5” (приземље и пет спратова).
Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Подземни делови објеката који су потпуно испод коте
терена могу се градити и изван надземног габарита објекта,
до границе сопствене парцеле, при чему се не смеју угрожавати објекти и садржаји на суседним парцелама.
Максимална дозвољена спратност помоћних објеката
на парцели је «П» (приземље).
Кота пода приземља објеката поставља се на минимално 0.20m а максимално 1.20m изнад коте уређеног терена
око објекта.
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3.2.3.3 Посебни услови и ограничења за спровођење
За Зону вишепородичног становања, због своје специфичности, комплексности и организације,за све облике
изградње, независно од намене, предвиђена је урбанистичко-архитектонска разрада односно израда урбанистичког
пројекта, а Планом се кроз наведене услове и правила
утврђују смернице за организацију и уређење предметне
локације.
3.3 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНУ САДРЖАЈА ЗА ЈАВНУ УПОТРЕБУ (Б)
3.3.1 ЗОНА ЦЕНТРАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ (Б.1)
3.3.1.1Правила уређења грађевинског земљишта
Ова Зона просторно заузима централни део планског
обухвата, налази се између улице Животе Лукића и коридора Вучачког потока, заузимајући земљиште које је се налази
у државној својини (ПК «Годомин»).
У оквиру Зоне предвиђа се изградња садржаја административних, пословно-комерцијалних делатности, комуналних услуга и сл.
У оквиру Зоне не предвиђа се изградња стамбених објеката.
Ови садржаји би равномерно опслуживали, не само
планско подручје већ и непосредно и шире окружење.
Планиране парцеле у обухвату Зоне имају директан
приступ на јавну саобраћајницу.
Општи услови за формирање грађевинске парцеле
Минимална површина и ширина фронта грађевинске
парцеле у овој Зони условљена је врстом и капацитетом садржаја који се на њој планира, али не може бити мања од
600m², односно 18.0m.
Изузетно, код изградње објеката јавне намене који не захтевају комплексе велике површине, парцела може бити и
мање површине и ширине фронта од минимално прописане.
Парцеле по правилу треба да имају обезбеђен директни
приступ на јавни пут - саобраћајницу. Изузетно, приступ се
може остварити и са планиране пешачке стазе уз коридор
Вучачког потока или индиректно, преко интерног пролаза
- при чему се мора водити рачуна о обезбеђењу услова за
снабдевање, интервентни приступ и др. за све објекте на
парцели, као и о положају, функцији и начину организовања суседних парцела.
У оквиру Зоне, могу се формирати и већи вишефункционални комплекси на парцелама веће површине, са заједничким коришћењем парцеле и обавезним директним приступом на јавни пут - улицу.
Урбанистички показатељи
Највећи дозвољени индекс заузетости парцеле у Зони
централних делатности износи: С= 60%.
Комунално-инфраструктурна опремљеност и уређење парцеле
- Оптимални и уједно минимални стандард опремљености земљишта за Зону централних делатности је да грађевинска парцела има приступ на јавни пут и прикључке
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на јавну водоводну, канализациону, електро-, тт- и гасоводну мрежу; изузетно, до изградње насељске дистрибутивне
гасоводне мреже, за објекте у Зони је могуће предвидети
другачији, еколошки прихватљив начин грејања;
- Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре
врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу општих правила
дефинисаних у овом Плану, односно услова надлежних
предузећа;
- За објекте је потребно, у складу са наменом и величином, планирати одговрајућу хидрантску мрежу, односно
одговарајући начин противпожарног обезбеђења објекта,
према условима надлежног органа за ванредне ситуације.
Услови заштите суседних објеката
Приликом изградње објеката потребно је предузети све
мере прописане законом у погледу заштите градилишта,
саобраћајница и суседних објеката. Не сме доћи до угрожавања стабилности и других карактеристика суседних објеката. Сви радови и контроле морају се спроводити у складу
са прописима за изградњу објеката.
Услови за приступ парцели и паркирање возила
Парцеле планиране за изградњу садржаја у Зони у
начелу треба да имају директан приступ на јавну саобраћајницу, одакле се обезбеђује приступ парцели. У случају
формирања индиректног приступа, у складу са условима за
формирање парцеле из ових правила, минимална ширина
индиректног приступа износи 4.0m за јендосмерни, односно 6.0m за двосмерни саобраћај, уз обеђење услова за несметано кретање пешака.
Површине за паркирање возила за кориснике ове Зоне,
обезбеђују се у оквиру сопствене парцеле/комплекса, изван
површине јавног пута, изградњом паркинга и то по следећим критеријумима:
- комерцијални/услужни/пословни објекти: 1 ПМ/70m²
корисног простора
- јавни објекти: 1 ПМ/70m² корисног простора
- угоститељски објекти: 1ПМ/4-5 посетилаца
Уколико се планира изградња гаража (искључиво у
оквиру објеката), треба се придржавати горе наведених
критеријума.
У оквиру Зоне се може планирати и заједничка паркинг
површина за већи број објеката, при чему се морају задовољити укупне потребе за паркирањем свих планираних садржаја.
Услови за озелењавање
Минимална заступљеност зелених површина на парцели/комплексу је 10%.
Зеленило у оквиру парцеле је потребно усагласити са
наменом, површином и положајем објеката, при чему је
потребно водити рачуна да се садњом високог растиња не
угрозе услови функционисања суседних парцела.
За уређење и подизање зелених површина примењивати општа правила описана у поглављу 3.1.5. ових Правила.
Услови за ограђивање парцеле
У начелу, за објекте и комплексе у Зони централних делатности, с обзиром на функцију и карактер Зоне, не предвиђа се ограђивање парцела.
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Изузетно, грађевинске парцеле у оквиру ове Зоне могу
се ограђивати транспарентном оградом до висине 1.40m
(рачунајући од коте терена), која може имати зидани парапет висине максимално0.90m, и то на задњем и бочним деловима парцеле. Улични део парцеле се не ограђује, изузев
могуће ограде од живице или другог партерног дендролошког материјала.
У случају ограђивања, ограде се постављају тако да
сви њихови елементи буду унутар границе парцеле која се
ограђује.
Заједничке парцеле (комплекси) по правилу се не ограђују, нити објекти на њима, не рачунајући украсне и ограде
од живице у склопу уређења зелених површина.
У случају изградње садржаја из домена комуналних
услуга, које по правилу захтевају функционално издвајање
и ограђивање, ограда ових комплекса може да буде веће
висине од прописане, али обликовно-архитектонски примерена и усаглашена са функцијом и наменом садржаја у
окружењу.
3.3.1.2 Правила за изградњу објеката
Врста и намена објеката који се могу градити:
У Зони централних делатности, на појединачним парцелама или у оквиру комплекса, дозвољена је изградња
следећих објеката:
Пословни објекти - објекти свих намена из домена
комерцијалне, услужне, пословне, угоститељске, административне и др. делатности, уз поштовање прописаних правила за Зону.
Делатности у овим објектима могу бити из домена
дозвољених делатности за Зону, а њихова организација
и обликовање треба да буду у духу функције и карактера
Зоне - комерцијално-пословни објекти (у форми компактног објекта на парцели), услужни садржаји и сл.
У оквиру објекта се могу планирати помоћне просторије (гараже, подстанице, магацински простор и сл.).
Објекти јавне намене - свих врста за потребе функционисања ужег и ширег окружења.
У оквиру објеката ове намене могу се планирати помоћне просторије (гараже, подстанице, магацински простор и
сл.).
Објекти комуналних делатности/услуга - пијаца, тржница и сл., за задовољавање потреба локалног становништва и околног подручја. У оквиру ових објеката може се
планирати већи број садржаја различите намене у функцији
основне делатности.
У оквиру парцеле ики комплекса може се градити већи
број објеката исте или различите основне намене.
У оквиру Зоне се могу градити и вишефункционални
комплекси (на јединственој парцели или у оквиру функционалне целине), који могу имати различите облике пословне, комерцијалне, услужне намене, чија се организација
утврђује детаљном урбанистичко-архитектонском разрадом, односно урбанистичким пројектом, и за која важе
утврђени урбанистички и други услови прописани за Зону.
Ови комплекси могу бити у форми мањих отворених
центара/»паркова», од више појединачних објеката међусобно повезаних ламелама, колонадама, пасарелама и сл.,
како би архитектонски и функционално чинили јединствену целину, или у форми компактног објекта са атријумским
двориштима партерно уређених и опремљених урбаним
мобилијаром.
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Поред основног објекта на парцели/комплексу се, у
складу са њеним карактеристикама, могу градити и други
објекти, као што су: инфраструктурни објекти (котларница,
трафостаница, подстаница и др.).
Компатибилне намене
Делатности које се могу обављати у оквиру Зоне су следеће:
- трговина (различитих врста и обима из домена малопродаје - појединачне делатности, тржни центри, продајни
центри, робне куће и слично);
- пословно-административне делатности (банке, поште,
агенције, пословни центри)
- услужно занатство (различитог мањегобима, усмерено пре свега на допуну основног садржаја комплекса и
објеката)
- комунални објекти (пијаца, тржница)
- садржаји јавне намене (администрација, управа)
- услужне делатности (облика и обима примерених комерцијално-пословним комплексима)
- угоститељство различитих врста и обима (ресторани,
кафеи)
- социјална заштита (сервиси за чување деце, играонице)
- култура (галерије, читаонице, биоскопске или позоришне сале)
- забава (као допуна основној намени-вежбаонице, теретане и друго).
У оквиру појединачних парцела или комплекса све намене / садржаји предвиђени за Зону могу се међусобно комбиновати и представљају компатибилне намене једна другој.
Грађевинска линија и положај објеката на парцели
Положај грађевинске линије објеката предвиђених у
овој Зони, утврђује се:
- на минимално 5.0m удаљености у односу на регулацију јавне саобраћајнице (улице Животе Лукића)
- на минимално 5.0m удаљености у односу границу
парцеле планиране пешачке стазе уз коридор потока.
Положај грађевинских и регулационих линија, приказан је на Графичком прилогу бр.4 - Регулационо-нивелациони план.
У случају формирања унутрашњих саобраћајница или
интерних приступа парцели / комплексу, минимална удаљеност објеката од ових саобраћајница износи 5.0m.
Положај објекта у односу на границе грађевинске
парцеле утврђује сена минимално 5.0m удаљености.
Минимална међусобна удаљеност објеката основне
намене на истој грађевинској парцели у начелу износи 1/2
висине вишег објекта, али не мање од 4.0m.
Спратност ии нивелација објеката
Максимална дозвољена спратност објеката у Зони централних делатности је “П+2+Пк» (приземље, два спрата и
поткровље).
Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже за објекте свих врста и намене у Зони, уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.
Подземни делови објеката који су потпуно испод коте
терена могу се градити и изван надземног габарита објекта,
до границе сопствене парцеле, при чему се не смеју угрожавати објекти и садржаји на суседним парцелама.
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Максимална дозвољена спратност помоћних објеката
на парцели је «П» (приземље).
Кота пода приземља објеката поставља се на минимално 0.20m а максимално 1.20m изнад коте уређеног терена
око објекта.
3.3.1.3 Посебна правила за изградњу објеката
Општа правила за изградњу објеката дефинисана Планом, примењују се у начелу за све објекте чија је изградња
дозвољена у Зони.
За изградњу садржаја и објеката јавне намене дозвољених за Зону, примењују се услови и смернице дефинисани
у поглављу 1.8.4 -Урбанистичи и други услови за уређење и
изградњу површина и објеката јавне намене.
3.3.1.4 Посебни услови и ограничења за спровођење
За изградњу комплекса и објеката, независно од намене, на парцелама површине 15 и више ари, обавезна је урбанистичко-архитектонска разрада локације, односно израда Урбанистичког пројекта.
Урбанистички пројекат ће се радити и у случају изградње објеката јавне намене, када је општим условима за изградњу тих објеката предвиђена његова израда.
За изградњу пословних објеката у овој зони, за делатности и капацитете за које нема довољно дефинисанихпараметара за издавање локацијскихуслова, надлежни орган
можезахтевати израду урбанистичкогпројекта.
3.3.2 ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ (Б.2)
3.3.2.1 Правила уређења грађевинског земљишта
Зона спорта и рекреације представља просторну целину која обухвата неизграђено грађевинско земљиште које
је због своје морфологије неповољно за изградњу већих
физичких структура, и налази се у северозападном делу
планског подручја.
У овој Зони планирана је изградња нових спортско-рекреативних садржаја за активне облике рекреације који се
одвијају на посебно изграђеним и уређеним површинама.
Као допуна спортских садржаја, Зона садржи и површине за самосталне активности корисника, као што су: одмор, шетња, трчање, игра, и сл.
Услови за формирање грађевинске парцеле
За уређење површина за рекреацију на отвореном, Планом се не предвиђа формирање посебних нових парцела.
Постојеће парцеле се могу задржати, у складу са планираном организацијом простора, или се могу обједињавати
према потреби.
Планска препорука је прибављање свих обухваћених
парцела у овој Зони у јавну својину Града.
Урбанистички показатељи
Планом се не утврђују урбанистички показатељи за ову
Зону.
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Комунално-инфраструктурна опремљеност и уређење парцеле
Степен инфраструктурног опремања ове Зоне усклађује
се планираном наменом површина и подразумева опремања
простора водоводном, канализационом, електро- мрежом, у
складу са захтевима садржаја. За објекте чија је изградња
могућа у Зони, предвиђа се и обезбеђење одговарајућег начина грејања.
Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре
врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу општих правила
дефинисаних у овом Плану, односно услова надлежних
предузећа.
Услови за приступи паркирање возила
Зони спорта и рекреације, као јединственој просторно-функционалној целини, обезбеђен је приступ са ободних
постојећих и планираних колских и пешачких комуникација.
Колски приступ се предвиђа са две планиране ободне
јавне саобраћајнице, а у оквиру самог комплекса је, приликом детаљне разраде функција и организације простора,
потребно предвидети могућност интервентног колског саобраћаја.
Паркирање за кориснике садржаја у оквиру Зоне, који
су намењени задовољавању потреба, не само локалног становништва већ и ширег гравитационог подручја - предвиђа
се формирањем отворених паркинг површина уз ободне
јавне саобраћајнице. Ове паркинг површине, које треба
оквирно димензионисати према критеријуму 1 ПМ/10-14
корисника, потребно је просторно и функционално усагласити са целовитим уређењем комплекса / Зоне.
Услови за озелењавање
Слободне површине у оквиру Зоне уредити као зелене
хортикултурно уређене травнате површине, са елементима
декоративног зеленила, групацијама високог растиња, са
пешачким стазама и местима за одмор опремљеним урбаним мобилијаром.
Зеленило треба да чини најмање60%укупне површине
Зоне.
Током детаљнеразраде, нове садржаје међусобно повезати вегетацијом обликујући простор функционално и
једноставно, садњом листопадног дрвећа и шибља. Дрвеће
садити у групама, појединачно и у заједници са шибљем у
слободнијим формама.
Изабране врсте морају бити међусобно усклађене и морају одговарати условима станишта и морфологији терена.
Партерна решења морају бити заснована на свеобухватној анализи природних услова, аизбор врста садница и њихово компоновање, у складу са наменом простора.
У оквиру планираних паркинг површина предвидети застор од растер елемената и траве и предвидети мале
затравњене површине на ободима паркинга са нижим шибљем.
За засену на паркинзима користити дрворедне саднице
средњих лишћара пуних густих крошњи.
Сви детаљи везани за партерно уређење дефинисаће се
кроз урбанистичко-архитектонску разраду локације, односно Урбанистички пројекат.
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Услови за ограђивање парцеле
Планом се не предвиђа ограђивање комплекса, изузев
појединачних садржаја (спортски терени, површине за игру
деце и сл.), који захтевају ограђивање или контролисан приступ, при чему такве ограде морају бити транспарентне, у
складу са наменом садржаја и максималне висине 2.20m.
Могуће је и ограђивање површина намењених формирању мањих комплекса и целина ниским оградама од природних материјала, или живицама.
3.3.2.2 Правила за изградњу објеката
Врста и намена објеката који се могу градити:
Спортски терени
Могућа је изградња следећих спортских терена:
- тениски терени,
- терен за одбојку,
- терен за кошарку,
- терен за рукомет,
- терен за мали фудбал,
- терен за боћање, и сл.
У овој Зони је дозвољено и формирање специјализованих терена, као што су:
- трим-стазе,
- справе за вежбање у природи,
- уређене површине за игру деце,
- терен за мини-голф,
- терен за бадминтон, и сл.
Терени су планирани искључиво као отворени спортски терени.
Терене, који то захтевају, могуће је оградити одговарајућом транспарентном, лаганом оградом прописане висине,
без великих и тешких ослонаца.
Није дозвољено затварање спортских терена, нити
њихово наткривање.
Спортске терене планирати прописаних димензија, са
адекватном завршном подном облогом и комлетном опремом.
Могуће је постављање лаких, монтажних трибина максималних висина до 2.0m.
Терене планирати и груписати тако да чине складне урбане целине, у комбинацији са партерним зеленилом и пешачким стазама у циљу међусобног раздвајања поменутих
површина.
Игралишта за децу и специјализоване терене могуће је
планирати слободније са пешачким стазама и местима за
одмор, уклопљене у конфигурацију терена.
Пратећи објекти
У оквиру целине, дозвољено је постављање мањих
пратећих објеката, максималне површине до 50.0m², који
би били у функцији спортско-рекреативних терена и одмора на отвореном.
То могу бити: свлачионице, санитарни чворови, надстершнице,као и сеници и павиљониу виду одморишта,
услужно/угоститељски пунктови и надстрешнице.
Постављање ових објеката предвидети око појединачних, или око групација спортских терена.
Уз објекте је могуће формирати искључиво сезонске
(отворене) летње баште на уређеним површинама, максималне површине - 60.0m².
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Ове површине је забрањено наткривати, ограђивати и
затварати. Могуће је постављање покретних, слободностојећих сенила – сунцобрана, слободностојећих или конзолних телескопских тенди и сл.
Површина предвиђена за постављање пратећих објеката, утврђују се оквирно према критеријуму 100.0m² бруто
површине под објектима /1ha.
Позиција, садржаји и обликовање планираних објеката
утврђују се у поступку израдеурбанистичког пројекта за
разраду предметне Зоне.
Дозвољене делатности
Дозвољене делатности које се могу обављати у оквиру
Зоне искључиво се односе спортско-рекреативне делатности у комбинацији са пратећим садржајима.
На овој локацији није дозвољена изградња објеката
друге намене.
Спратност објеката
Максимална дозвољена спратност пратећих објеката
чија је изградња дозвољена у овој Зони је «П» (приземље).
Нивелација терена и садржаја
Планска препорука је да се терени и остали садржаји
групишу и постављају терасасто-каскадно, уклапајући
се и пратећи конфигурацију терена, односно да се не врше
значајна насипања или укопавања терена која би драстично изменила конфигурацију простора у целини. Природну
конфугурацију могуће је користити за формирање амфитеатра, трибина или сл.
Коте приземља појединачних пратећих објеката у оквиру комплекса потребно је усагласити са конфигурацијом
терена и планирати их на максимално 0.50m изнад најниже
коте уређеног терена око објекта.
3.3.2.3 Посебни услови и ограничења за спровођење
Реализација садржаја у оквиру ове Зоне спроводи се искључиво на основу детаљне урбанистичко-архитектонске
разраде на нивоу урбанистичког пројекта за цео комплекс,
односно Зону.
3.3.3 ЗОНА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА (Б.3)
Зону зелених површина у оквиру Плана чине: просторна целина уз Вучачки поток и зелена површина поред јавне
саобраћајнице - Улице број 12, обухватајући парцеле у државној својини.
Целина уз Вучачки поток планирана је као уређена парковсказелена површина у складу са савременим принципима организовања јавнихпарковских површина.
Она представља уређену парковску површину интегрисану са коридором потока, које би требало да буду функционално и амбијентално повезане.
У оквиру парка планирати високу идекоративну вегетацију са травнатим површинама.
Планирати садњу углавном аутохтоних врста које одговарају условима станишта и морфологији терена.
У оквиру парковске површине могуће је предвидети и
садржаје за одмор и пасивну рекреацију - пешачке стазе,
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платое, одморишта, као и мањи терен за игру деце, све
опремљено урбаним мобилијаром.
Поред потока предвидети формирање појединачних
групација зеленила листопадног дрвећа, на међусобном
растојању које ће дозволити приступ потоку, у случају потребе.
На овој површини се не планира постављање објеката
привременог карактера, изузев инфраструктурних објеката.
Зелене површине уз Улицу бр.12 представљају уређени
простор уз јавну саобраћајницу са могућношћу примене
слободног распореда мањих и већих групација појединачних стабала у комбинацији са урбаним мобилијаром.
На овим површинама могуће је постављати објекте
привременог карактера, као и инфраструктурне објекте.
За Зону зелених површина није предвиђено ограђивање
парцела.
Неопходан ниво комуналне опремљености: јавна расвета, обезбеђено водоснабдевање за заливање.
3.4 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНУ ШКОЛСТВА (В)
Ова целина обухвата североисточни део планског обухвата, граничи се са улицом Црвене армије, простире између два главна саобраћајна правцау оквиру Плана, обострано уз коридор Вучачког потока, и заузима земљиште у
државној својини.
У оквиру Целине школства издвајају се следеће зоне:
- Зона комплекса школе (В.1)
- Школско огледно добро (В.2)
- Зона површина у функцији школе (В.3)
3.4.1 ЗОНА КОМПЛЕКСА ШКОЛЕ (В.1)
3.4.1.1 Правила уређења грађевинског земљишта
Зону комплекса школечине две просторне целине, прва
- у оквиру које се налази објекат школе, и друга - парковска
површина испред школе.
У овој Зони плански се предвиђа унапређење постојећих садржаја, карактеристика и одлика простора, а све у
функцији школства (средње образовање).
Услови за формирање грађевинске парцеле
Планом се задржава парцела школског комплекса и не
предвиђа се њена парцелација.
Урбанистички показатељи
Планом се не утврђују урбанистички показатељи за изградњу објеката у овој Зони.
У оквиру парцеле могуће је планирати нову градњу, с
тим да није дозвољено предвиђати доградњу постојећег
објекта или изградњу нових објеката на заштићеној парковској површини у оквиру комплекса школе.
Комунално-инфраструктурна опремљеност и уређење парцеле
Комплекс школе је у функцији, и прикључен је на постојећу мрежу јавне комуналне инфраструктуре. У случа-

22. септембар 2016. године

ју реконструкције или доградње постојећег објекта или
изградње нових објеката на парцели, могуће је планирати
повећање капацитета инфраструктуре на парцели, у складу
са могућностима и капацитетима мреже у окружењу, а на
основу посебних услова надлежних предузећа - управљача
инфраструктуре.
У случају потребе могуће је планирати прикључење
комплекса школе на дистрибутивну гасоводну мрежу, након њене изградње у обухвату Плана.
За постојећу парковску површину у оквиру комплекса
школе предвиђа се опремање јавном расветом и водоводном мрежом (за заливање).
Услови за приступ парцели и паркирање возила
Колски приступ парцели школе је формиран из улице
Животе Лукића, и овим Планом се задржава приступ са ове
улице, с тим да се позиција улаза може изменити, у складу
са организацијом садржаја на парцели.
На површинама око објекта школе постоје услови за
организовање мирујућег саобраћаја, као приступа интервентним или возилима за допрему енергената и сл. У случају изградње нових садржаја на парцели или доградње
и реконструкције постојећег објекта, могуће је другачије
организовање интерних колских приступа и површина за
паркирање, у складу са потребама.
Потребе за паркирањем обезбеђују се искључиво у
оквиру сопствене парцеле, према оквирном критеријуму 1
ПМ / 1 учионица.
Није могуће планирати приступе парцели, интерне колске комуникације нити површине за паркирање у оквиру
заштићене парковске површине у комплексу.
Услови за уређење зелених и слободних површина
У овој Зони, плански се предвиђа уређење слободних
површина целокупног комплекса, у складу са наменом површина из Графичког прилога бр.2.
Изградња нових, и реконструкција постојећих спортских терена са партерним уређењем планира се у склопу
просторне целине у којој се налази објекат школе, и подразумева терене за мали фудбал, кошарку, одбојку, као и простор за бацањекугле, скок у даљ и сл. Могуће је и планирање игралишта као вишенаменских површина, уз обавезно
поштовање прописаних димензија за спортске терене.
Спортски терени планирани су за потребе наставе физичког васпитања и рекреацију деце у оквиру школе, и планирају се искључиво као отворени спортски терени.
Спортске терене планирати у складу са одговарајућим
техничким нормативима.
Реконструкција постојећих терена подразумева њихово
уређење и техничко унапређење, у смислу замене дотрајале
и неодговорајуће завршне облоге, спортских реквизита и
опреме, ограђивања, опремање трибинама, рефлекторима,
и др.
Терене планирати и груписати тако да чине складне
функционалне целине у комбинацији са пешачким стазама,
партерним зеленилом и урбаним мобилијаром.
У оквиру Зоне комплекса школе, у предњем делу парцеле, као посебна амбијентална и просторна целина издваја
се парковска површина - школски врт, кроз коју се одвија
приступ ученика до школе.
Обзиром на вредност и значај овог парка, као и на његову тренутну неуређеност а самим тим и недовољну иско-
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ришћеност, Планом се предвиђа реконструкција парковске
површине, као и ревитализација припадајућег зеленила.
Планирани концепт уређења односи се на квалитетније
пејзажно уређење, са садњоми применом како аутохтоних
врста, тако и алохтоних врста садница. Предвиђа се максимално задржавање постојећег квалитетног зеленила, уз
његову ревитализацију.
Избор врста треба да буде што разноврснији, што би
имало и едукативни карактер за ученике са могућношћу
организовања наставе у природи.
Површину конципирати као пејзажни парк, са већом
слободом кретања,коришћењем простора и ван стаза, седењем испод дрвећа и непосредним контактомкорисника
саприродом.
Атрактивности предметног простора доприноси и директан контакт парковске површине са потоком, што отвара
могућност планирања садржаја за одмор.
Могуће је планирати и трим-стазе и справе за вежбање
у природи, у функцији наставе физичке културе.
Препоручује се да материјали за поплочавање платоа,
проширења и стаза буду од природних материјала, а могућа је и примена осталих врста материјала, усклађених са
амбијенталним и функционалним карактеристикама простора.
Ова парковска површина планирана је искључиво у
функцији школе.
У циљу изолације школског комплекса од околних саобраћајница, препоручује се формирање ободног зеленог
појаса високог растиња.
Услови за ограђивање парцеле
Објекат школе са школским двориштем на катастарској
парцели бр. 11835/1 је ограђен и као такав чини Зону комплекса школе. Постојећу ограду је могуће реконструисати,
или заменити транспарентном оградом прописане висине
(максимално 2,20m).
Планом се не предвиђа додатно ограђивање предвиђених површина (осим спортских терена).
Планска препорука је да се парковска површина разрађује урбанистичким пројектом, односно пројектима
уређења.
3.4.1.2 Правила за изградњу објеката
Врста и намена објеката који се могу градити
Постојећи школски објекат може се адаптирати, реконструисати или дограђивати директно на основу одредби овог Плана, а све у складу са потребама школе. Доградњу није могуће планирати на постојећој парковској површини у школском комплексу.
Поред постојећег објекта школе на парцели (изван површине школског парка) могуће је планирати и изградњу
нових објеката у функцији школе.
Планирана намена треба да будеу складу са недостајућим садржајима и капацитетима школе (учионице, кухиња,
трпезарија, библиотека, ученичке радионице, лабораторије,фискултурна сaла и сл.).
Дозвољено је постављање монтажно-демонтажног објеката - «балон хале» у функцији недостајуће сале за физичко
васпитање, до изградње трајног објекта за ове потребе.
У случају доградње објекта, потребно је испоштовати
смернице-нормативе за планирање јавних служби, и то:
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10-15m²/ученику изграђеног простора (БГП објекта), и 1530m²/ ученику слободних површина, дефинисаним у поглављу 1.8.4 .
У оквиру школског комплекса, а у склопу просторне
целине у којој се налази објекат школе, могу сеу складу са
расположивим површинама, градити и уређивати потребни
садржаји као што су спортски терени са пратећим објектима и уређивати слободне површине као зелене и поплочане
површине, а све у складу са одговарајућом документацијом, директно на основу одредби овог Плана.
У предњем делу парцеле, ка улици Црвене армије, планирано је уређење у виду парковске површине - школског
врта, у складу са наслеђеном дендролошкомструктуром.
У оквиру парковске површине могуће је планирати пешачке стазе и платое са садржајима и објектима за одмор
(сеници, клупе, водене површине и сл.).
Такође је могуће и формирање «зелених учионица» за
одржавање наставе у природи у виду мањих амфитеатара,
наткривених површина - пергола са седењем и сл.
Објекти морају бити обликовно усаглашени са окружењем, грађени од природних или других врста материјала и
уклопљени у амбијент и морфологију терена.
У оквиру парковске површине није дозвољена изградња, нити постављање других објектата, осим горе поменутих.
Компатибилне намене
У оквиру комплекса школе се могу планирати искључиво садржаји у функцији школе, односно школства и образовања.
Грађевинска линија и положај објеката на парцели
Положај грађевинске линије код доградње постојећег
или изградње нових објеката на парцели утврђује се на
минималној удаљености од 10.0mу односу на регулацију
улице Животе Лукића.
Положај нових објеката (изузев отворених спорских терена и површина) према граници парцеле школе уз коридор
Вучачког потока утврђује се на минималном растојању од
10.0m.
Положај грађевинских линија приказан је на Графичком прилогу бр.4 - Регулационо-нивелациони план.
Удаљеност нових објеката од границе грађевинске парцеле (према Зони В.3.2.) утврђује се на минимално 5.0m.
У делу парцеле према постојећој парковској површини,
приликом доградње постојећег или изградње нових објеката задржава се постојећа линија изградње објекта школе.
Спратност и нивелација објеката
Максимална дозвољена спратност, у случају доградње
основног објекта је «П+2” (приземље и два спрата).
Максимална дозвољена спратност објеката у функцији
школе и пратећих објеката је «П+1” (приземље и спрат).
Кота пода приземља објеката поставља се на минимално 0.20m а максимално 1.20m изнад коте уређеног терена
око објекта.
Услови обликовања
Елементарнипринцип обликовања код доградње или
изградње јесте прилагођавање постојећемобјекту школе и
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карактеру амбијента. Објекти треба да имају савремени архитектонски изрази да сеуклопе у постојећу амбијенталну
и урбанистичку целину.
Елементи и композиција, који се примењујуприликом
обликовања фасада, треба да се на најбољи начинимплементирају у постојећу физичку структуру изграђене матрице.
3.4.2 ШКОЛСКО ОГЛЕДНО ДОБРО (В.2)
3.4.2.1 Правила уређења грађевинског земљишта
Ова Зона представља школско огледно добро где се организује део практичне наставе за стручно оспособљавање
ученика одређених струкасредњег образовања.
Планом се задржава постојећа намена локације, уз
одређена унапређења и усавршавања у складу са потребама и плановима.
Тренутно, на овим локацијама се обавља настава ученика пољопривредне и ветеринарске струке, што не искључује могућност увођења и стручно оспособљавњеученика
других струка, како у склопу редовне наставе, тако и у
оквиру појединих секција.
Намена оваквих наставних база била би остваривање
програма и наставе из одређених области, која обухвата:
- школску праксу, теренску наставу, производну праксу
- практичан рад са ученицима
- научно-истраживачки рад из домена делатности пољопривреде и ветерине, као и осталих струка
Циљ формирања оваквих центара је постизање бољег
квалитеташколовања кроз практично савладавање школских програма на најочитији начин - учествовањем ученика у свим сегментима рада, фазама производње, узгоја, и
осталих програма.
Услови за формирање грађевинске парцеле
Планом се не предвиђа формирање посебних нових
парцела. Постојеће парцеле се могу задржати, у складу са
планираном организацијом простора, или се, услед исказане потребе, може вршити њихова парцелација, односно
препарцелација.
Урбанистички показатељи
Планом се не утврђују урбанистички показатељи за изградњу објеката у овој Зони.
Комунално-инфраструктурна опремљеност и уређење парцеле
Комплекс је прикључен на постојећу мрежу јавне комуналне инфраструктуре. У случају реконструкције или
доградње постојећих објеката или изградње нових, могуће
је планирати повећање капацитета инфраструтуре на парцели, у складу са могућностима и капацитетима мреже у
окружењу, а на основу посебних услова надлежних предузећа - управљача инфраструктуре.
У случају изградње сложенијих комплекса, потребно је
обезбедити оптимални степен инфраструктурне опремљености.
Услови за приступ парцели и паркирање возила
До парцела које припадају овој Зони, омогућен је колски приступ са јавних саобраћајних површина. Приступ је
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формиран из улице Животе Лукића – прелазом преко потока, и из Улице бр. 1 која тангира предметну Зону.
На површинама унутар комплекса постоје услови за организовање мирујућег саобраћаја, као приступа интервентним или возилима за допрему енергената и сл.
У Зони се може предвидети и формирање унутрашњих,
сервисних саобраћајница за опслуживање различитих садржаја у Зони.
Потребе за паркирањем обезбеђују се искључиво у
оквиру сопствене парцеле, изван површине јавног пута, изградњом отворених паркинга.
Услови за уређење слободних површина
У оквиру Зоне, велики део заузимају слободне површине које су под разним врстама засада и култура (воћњаци,
винова лоза, повртарске и ратарске културе) у функцији
практичне наставе ученика. Оне се као такве, плански задржавају, уз могућност њиховог унапређења и планирања
одговарајућих приступа за потребну механизацију до њих.
Преостале расположиве површине у оквиру планираних комплекса, уређивати као поплочане и зелене површине, по потреби опремљене урбаним мобилијаром.
Услови за ограђивање парцеле
Плански је предвиђено ограђивање комплекса оградом
прописане висине (макс 2.20m).
Уколико поједини садржаји захтевају ограђивање или
контролисан приступ, такве ограде морају бити транспарентне, у складу са наменом садржаја.
По ободу комплекса, непосредно уз ограду, у циљу заштите, могуће је формирање заштитног зеленог појаса. Избoр врстa и нaчин сaдњe, прилaгoдити планираној нaмeни
простора.
3.4.2.2 Правила за изградњу објеката
Врста и намена објеката који се могу градити
Пошто су постојећи објекти у веома лошем стању, могућа је њихова адаптација, реконструкција и доградња директно на основу одредби овог Плана, а у складу са потребама школе.
Поред постојећих објеката, могуће је планирати и изградњу нових објеката и допунских садржаја, искључиво у
функцији школе.
Уколико постоји потреба за изградњом и формирањем
сложенијих комплекса за потребе организовања наставе,
обуке или научно-истраживачког рада, могућа је изградња
објеката који би садржали лабораторије, учионице,ученичке радионице, трпезарију и сл., као и остале потребне допунске садржаје.
Поред наведених, у комплексу се могу планирати и поједини специјализовани објекти као што су амбуланта, вински подрум, рибњаци, пчелињак и слични садржаји који би
били у функцији предложених намена.
У случају формирања сложенијих комплекса, планска
препорука је урбанистичко-архитектонска разрада локације, односно израда Урбанистичког пројекта.
Дозвољене делатности
Све делатности из домена образовања и научно-истраживачког рада.
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Однос регулационе и грађевинске линије
Положај грађевинске линије објеката предвиђених у
овој Зони, утврђује се:
- на минимално 10.0m удаљености у односу на регулацију јавне саобраћајнице;
- на минимално 10.0m удаљености у односу границу
катастарске парцеле потока;
- на минимално 10.0m удаљености у односу на суседне
парцеле Зоне мешовитог становања;
- на минимално 10.0m удаљености у односу на суседне
парцеле Зоне површина у функцији школе.
Спратност и нивелација објеката
Планирана спратност у случају доградње постојећих
објеката је «П+1” (приземље и спрат).
Планирана спратност објеката у функцији постојећих објеката и допунских садржаја је “П+1” (приземље и
спрат).
У случају формирања сложенијих комплекса и изградње нових објеката, максимална дозвољена спратност објеката је “П+2” (приземље и два спрата).
Кота пода приземља објеката поставља се на минимално 0.20m а максимално 1.20m изнад коте уређеног
терена око објектта.
3.4.2.3Посебни услови и ограничења за спровођење
Пошто се предметна Зона својим већим деломналази
у зони неповољних терена са становишта геоморфологије, могућност градње на парцелама је условљена провером
стабилности, на бази одговарајуће геотехничке документације.
3.4.3 ЗОНА ПОВРШИНА У ФУНКЦИЈИ ШКОЛЕ
(В.3)
3.4.3.1 Правила уређења грађевинског земљишта
Зонуповршина у функцији школечине две просторне
целине, и то:
- В.3.1 - између коридора Вучачког потока, Славонске
улице и улице Црвене армије, и
- В.3.2 -у залеђу објекта школе, између улице Животе
Лукића и коридора Вучачког потока.
У Зони се планира уређење и унапређење постојећих
површина и објеката, као и могућност изградње нових комплекса, а све у функцији школства.
У оквиру просторне целине В.3.1, у делу који обухвата
катастарске парцеле бр. 11795 и 11796, због ограничења у
виду заштитне зоне 35kV далековода који пресеца локацију,
Планом се не предвиђа изградња већих физичких структура.
Из поменутих разлога, као и због атрактивности локације и недостатка садржаја у виду зелених површина у
оквиру стамбених зона које чине непосредно окружење (изузев школског врта који је искључиво у функцији школе),
на овој локацији је планирано уређење у виду мање парковске површине.
У оквиру просторне целине В.3.1, у делу који обухвата
катастарске парцеле бр. 11794 и 11797, на којима постоје изграђени мањи стамбени објекти у функцији школе, задржава се постојећа намена уз могућност њиховог унапређења.
Такође је могуће предвиђати и сложеније просторно-функционалне целине, у виду комплекса, а све у функцији школства.
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У оквиру просторне целине В.3.2, у залеђу школе, планирано је уређење постојећих површина у функцији школства, у циљу побољшања општих услова едукације и образовања ученика.
Услови за формирање грађевинске парцеле
За постојеће изграђене објекте у целини В.3.1, у складу са Законом о планирању, могуће је утврдити земљиште/
парцелу за редовну употребу.
У случају исказане потребе, и формирања сложенијих
комплекса може се вршити парцелација, односно препарцелација.
За преостале површине у оквиру Зоне, Планом се не
предвиђа формирање нових парцела.
Урбанистички показатељи
Планом се не утврђују урбанистички показатељи за ову Зону.
Комунално-инфраструктурна опремљеност и уређење парцеле
Постојећи објекти су прикључени на постојећу мрежу
јавне комуналне инфраструктуре.
У случају реконструкције или доградње постојећих
објеката или изградње нових, могуће је планирати повећање капацитета инфраструктуре на парцели, у складу
са могућностима и капацитетима мреже у окружењу, а на
основу посебних услова надлежних предузећа - управљача
инфраструктуре.
За планирану парковску површину, као и за уређене површине у склопу целине Б.3.2 предвиђа се опремање јавном расветом и водоводном мрежом (за заливање).
У случају изградње комплекса у целини В.3.1, потребно је обезбедити оптимални степен инфраструктурне опремљености.
Услови за приступ парцели и паркирање возила
До парцела које припадају овој Зони, омогућен је колски приступ са јавних саобраћајних површина.
Није могуће планирати интерне колске саобраћајнице,
нити површине за паркирање у оквиру парковске површине
и слободних површина у залеђу објекта школе.
У случају формирања комплекса у целини В.3.1, потребе за паркирањем обезбеђују се искључиво у оквиру сопствене парцеле, изван површине јавног пута , изградњом
паркинга и то по принципу 1 паркинг/на 1 стан, односно 1
паркинг/на 70m² пословног простора.
Услови за уређење зелених и слободних површина
Основни садржаји и функција парковске површине у
целини В.3.1 намењени су претежно пасивној рекреацији.
Парк треба да садржи, поред декоративне парковске вегетације, и неопходанпарковски мобилијар, као и елементе
партерне архитектуре (пешачке комуникације, платое, одморишта и сл.).
У делу парка могуће је организовати и садржаје за рекреацију и игру деце.
Није дозвољено постављање привремених објеката.
Функционалну организацију парковске површине и зеленила ускладити са елементима постојеће инфраструктуре,
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односно заштитним појасом 35kV далековода (12.0m обострано).
Обзиром да су предметне парцеле у власништву Школе,
уз регулисање правно-имовинских односа, односно начина
коришћења, овако конципиран парк могао би да задовољи
потребе становника оближњег окружења.
Планска препорука је да се парковска површина разрађује урбанистичким пројектом, односно пројектима
уређења.
Преостале расположиве површине у оквиру планираних комплекса, уређивати као поплочане и зелене површине, по потреби опремљене урбаним мобилијаром.
У оквиру просторне целине В.3.2, планирано је унапређење и уређење постојећих површина у функцији школства.
Могућа је изградња нових садржаја и објеката у циљу
побољшања општих услова едукације и образовања
ученика.
Могуће је планирати и спортско-рекреативне површине.
Планирани концепт уређења односи се и на квалитетније пејзажно уређење, са садњоми применом како аутохтоних врста, тако и алохтоних врста садница. Избор врста
треба да буде што разноврснији, што би имало едукативни
карактер за ученике и могућност организовања наставе у
природи.
Сви елементи уређења требају бити од природних или
других материјала, и уклопити се у окружење.
Услови за ограђивање парцеле
У овој Зони, Плански се не предвиђа ограђивање парцела.
Могуће је ограђивање површина намењених формирању мањих комплекса и целина ниским оградама од природних материјала, или живицама.
Евентуално је могуће ограђивање целине В.3.2 у залеђу
Школе, уколико се приведе планираној намени. По ободу
комплекса, непосредно уз ограду, у циљу изолације садржаја од улице, пожељно је формирање заштитног зеленог
појаса. Избoр врстa и нaчин сaдњe прилaгoдити планираној
нaмeни простора.
3.4.3.2 Правила за изградњу објеката
Врста и намена објеката који се могу градити
У оквиру просторне целине В.3.1, у делу који обухвата
катастарске парцеле бр. 11794 и 11797, на којима постоје
изграђени мањи стамбени објекти у функцији школе дозвољена је реконструкција, доградња и адаптација постојећих објеката директно на основу одредби овог Плана.
Планска препорука је уклањање постојећих објекта који
су у веома лошем стању, и формирање сложенијих, целовитих комплекса који би били у функцији школе.
У том случају обавезна је урбанистичко-архитектонска
разрада локације, односно израда урбанистичког пројекта.
Ово се односи на изградњу мањих стамбених комплекса за потребе становања просветних радника са пратећим
садржајима, и уређењем и опремањем терена.
Могућа је и изградња ученичких домова са пратећим
садржајима, и уређењем и опремањем терена.
У оквиру просторне целине В.3.2 могуће је формирање «зелених учионица» за одржавање наставе у природи у
виду мањих амфитеатара, наткривених површина - пергола
са седењем и сл.
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Објекти морају бити обликовно усаглашени са окружењем, грађени од природних или других врста материјала и
уклопљени у амбијент и морфологију терена.
Компатибилне намене
Компатибилне намене које се могу обављати у склопу
стамбених комплекса у функцији школства су из области:
- трговине (различитог типа и обима из домена малопродаје, који не захтевају посебне комплексе и услове допреме робе и складиштења),
- здравства (апотеке, ординације и сл.),
- културе (галерије, уметничке радионице и сл.),
- спорта (теретане, вежбаонице и др.).
Дозвољене делатности би се обављале искључиво у
склопу стамбених објеката.
Грађевинска линија и положај објеката на парцели
Положај грађевинске линије објеката предвиђених у
овој Зони, утврђује се:
- на минимално 5.0m, односно 10.0m удаљености у односу на регулацију јавних саобраћајница;
- на минимално 10.0m удаљености у односу на границу
катастарске парцеле потока.
Минимална међусобна удаљеност објеката основне
намене на истој грађевинској парцели у начелу износи 1/2
висине вишег објекта, али не мање од 4.0m.
Спратност и нивелација објеката
Максимална дозвољена спратност, у случају доградње
основних објекта је «П+1” (приземље и спрат).
Максимална дозвољена спратност објеката у комплексима је «П+2” (приземље и два спрата).
Кота пода приземља објеката поставља се на минимално 0.20m а максимално 1.20m изнад коте уређеног терена
око објекта.
3.4.3.3 Посебни услови и ограничења за спровођење
Пошто се део Зоне В.3.1 једним својим деломналази у
зони неповољних терена са становишта геоморфологије,
могућност градње на парцелама је условљена провером стабилности, на бази одговарајуће геотехничке документације.
4. ИНСТРУМЕНТИ И СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
План детаљне регулације «Вучачки поток» у Смедереву
спроводи се непосредно, кроз поступак обједињене процедуре, у свим случајевима за које Планом није прописана
израда урбанистичког пројекта, на формираној грађевинској парцели или када постоје услови за њено формирање у
складу са Планом.
4.1. Локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат
Израда урбанистичког пројекта, као инструмента урбанистичко-архитектонске разраде локације, у обухвату Плана се предвиђа за следеће локације:
• Зона А.3 - Зона вишепородичног становања - и то за
целокупну локацију; урбанистичка разрада је основ
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за дефинисање начина организације простора и предлога парцелације у овој Зони, у складу са правилима
уређења и грађења утврђеним за Зону у овом Плану;
• Зона Б.1 - Зона централних делатности, и то за целокупну локацију; урбанистичка разрада је основ за
дефинисање начина организације простора и предлога парцелације у овој Зони, у складу са правилима
уређења и грађења утврђеним за Зону у овом Плану;
• Зона Б.2 - Зона спорта и рекреације, и то за целокупну локацију;
• део Зоне В.1 -Школски парк у оквиру комплекса школе;
• Зона В.2 - Комплекс школског огледног добра - за
уређење комплекса у целости, изградњу нових садржаја и др.;
• Зона В.3.1 - Површина у функцији школе између Вучачког потока и Славонске улице (у случају замене
постојеће изграђене структуре, пренамене и целовитог решавања комплекса).
Локације за које је предвиђена израда урбанистичког
пројекта приказане су на Графичком прилогу бр. 3 - Подела
на карактеристичне целине и зоне.
У обухвату локација предвиђених за израду урбанистичког пројекта, у случају интервенција на појединачним
постојећим објектима (адаптација, реконструкција, доградња) исте се могу одобрити директно на основу одредби
овог Плана, издавањем одговарајућег акта за извођење радова у поступку обједињене процедуре.
Поред наведеног, урбанистички пројекат се у складу са
овим Планом предвиђа и у следећим случајевима:
- код изградње стамбених комплекса вишепородичног
или породичног становања на јединственој грађевинској
парцели, без обзира на величину парцеле, у зони мешовитог становања средњих густина;
- код изградње објеката јавне намене на парцелама површине 10 и више ари, без обзира на целину и зону у којој
се граде.
Израда урбанистичког пројекта се може захтевати и у
другим случајевима, који нису прописани овим Планом,
када надлежни орган за спровођење Плана оцени да је услед сложености и специфичности планираних намена и
функција - неопходна детаљна урбанистичко-архитектонска разрада одређене локације.
5. САДРЖАЈ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
5.1 Графички део
Саставни део Плана детаљне регулације «Вучачки поток» у Смедереву, поред Текстуалног дела, чини и Графички део Плана са следећим графичким прилозима:
1. Граница Плана са постојећом наменом површина Р
1:2500
2. Планирана детаљна намена површина Р 1:2500
3. Подела на карактеристичне целине и зоне Р 1:2500
4. Регулационо-нивелациони план Р 1:2500
5. План саобраћаја Р 1:2500
5.1 План саобраћаја Р 1:1000
5.2 План саобраћаја Р 1:1000
5.3 План саобраћаја Р 1:1000
5.4 План саобраћаја Р 1:1000
5.5 План саобраћаја Р 1:1000
6. План мреже и објеката инфраструктуре Р 1:2500
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5.2 Документациона основа Плана
Саставни део Плана је и Документациона основа Плана, коју чини:
1. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације «Вучачки поток» у Смедереву,
2. Решење о неприступању израде стратешке процене
утицаја на животну средину
3. Услови, сагласности, мишљења и подаци надлежних
организација и предузећа
4. Катастарски план
5. Ситуациони план
6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
За План детаљне регулације „Вучачки поток“ у Смедереву, спроводи се процедура стручне контроле и доношења,
у складу са Законом, а према Одлуци о изради Плана (“Службени лист града Смедерева” бр.1/2015).
План детаљне регулације «Вучачки поток“ у Смедереву
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Смедерева».
Број 350-61/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

117.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (‚‘Службени гласник Републике Србије‘‘, број 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 20.
став 1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 5., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (‚‘Службени
гласник Републике Србије‘‘, број 129/2007 и 83/2014-др.
закон), члана 14. став 1. тачка 2. и члана 19. став 1. тачка
5. Статута града Смедерева (‚‘Службени лист града Смедерева‘‘, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ПЕТРИЈЕВСКИ ПОТОК’’ У СМЕДЕРЕВУ
I ОПШТИ ДЕО
1. Уводне напомене
Обавеза израде Плана детаљне регулације ‚‘Петријевски поток‘‘ утврђена је по основу ‚‘Плана генералне регулације за градско подручје Смедерева‘‘ (‚‘Службени лист
града Смедерева‘‘, број 3/2013) у складу са којим је донета
Одлука о његовој изради (‚‘Службени лист града Смедерева‘‘, број 4/2014).
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2. Циљ израде Плана
Циљ израде овог планског документа је планирање и
уређење објеката и површина којим се:
- дефинише изградња објеката и површина јавне намене,
- стварају планске претпоставке за нове урбане вредности,
- изграђује и унапређује ниво инфраструктурне опремљености у подручју Плана.
3. Правни и плански основ за израду Плана
Правни основ за израду Плана:
- Закон о планирању и изградњи (‚‘Службени гласник Републике Србије‘‘, број 72/2009, 81/2009-испр.,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука
УС, 132/2014 и 145/2014),
- Правилник о садржини, начину и поступку израде
планских докумената (‚‘Службени гласник Републике Србије‘‘, број 31/2010, 69/2010 и 16/2011),
- Одлука о изради Плана детаљне регулације ‚‘Петријевски поток‘‘ у Смедереву (‚‘Службени лист града Смедеревa’’, број 4/2014).
Плански основ за израду Плана:
- План генералне регулације за градско подручје Смедерева (‚‘Службени лист града Смедеревa’’, број 3/2013).
4. Обухват Плана са описом границе и површина
Плана
Границу предметног Плана чини простор између следећих улица:
Граница обухвата Плана је дефинисана на северозападној страни Улицом Фочанском, кат.парц. број 13357/2 к.о.
Смедерево, на источној страни, ограничена је катастарским
парцелама број 9661, 9660, 9766/2, одакле скреће ка истоку границама парцела број 9764/2, 9763/1, 9761/2, 9759/2,
9758/2, 9756/1, 9755/1, па истим парцелама скреће ка југоистоку и према југозападу, одакле скреће источном страном
катастарске парцеле број 9766/1 и долази до Улице Венчачке, кат. парцела број 10258, одакле скреће ка северозападу
границом парцеле број 10255/9, па се креће југоисточном
границом парцеле број 12715/1, иде границом парцеле број
12727, пресеца парцелу Петријевског потока број 13314,
иде југозападном границом парцеле број 12718, све у К.О.
Смедерево и повезује се са Улицом Фочанском, одакле је и
почета граница.
Површина простора обухваћеног Планом, је 34 ha.
5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
5.1. Постојећа намена површина и режим коришћења земљишта
Земљиште у обухвату Плана је неизграђено грађевинско земљиште, према режиму коришћења доминантно пољопривредно, делимично обрађивано земљиште.
У обухвату плана постоји неколико изграђених породичних стамбених објеката на формираним грађевинским
парцелама.
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5.2. Природне карактеристике подручја у обухвату
Плана
Топографија
Терен у обухвату Плана карактерише умерен до изражен нагиб од ободних саобраћајница, Фочанске и Венчачке
улице, до Петријевског потока, који се протеже целом дужином планског обухвата.
Геомеханичке карактеристике тла
Основну геолошку грађу терена чине неогене -доњоплиоценске творевине, које су уједно и најстарији седименти на овим просторима. Они су представљени комплексом
пескова, песковитих глина и глина са угљевима и они чине
подину квартарним наслагама. Преко њих лежи дебела серија шљункова у прослојавању са песковитим глинама и
глинама.
Инжењерско-геолошке карактеристике тла
Део терена непосредно уз поток, спада у групу неповољних и делимично стабилних делова терена и представља неповољну средину за градњу. На овим просторима су
уочене појаве савремених геолошких процеса (клизишта,
одрони).
Преглед природних и културних добара
У оквиру граница Плана нема утврђених непокретних
културних добара. Добро које ужива претходну заштиту је
некадашња кућа Љотића, на пољском имању.
5.3. Карактеристике водопривредне инфраструктуре
Доминантни водоток у границама Плана је Петријевски
поток, који припада сливу реке Дунав. Подручје обухваћено Планом налази се између бране са ретензијом „Смедерево“ и бране са ретензијом „Петријево“ и обухваћена је
Оператвним планом одбране од поплава. Водопривредним
уређењем слива Петријевског потока, измењено је водно
тело. Низводно од ретензије „Смедерево“ изведено је зацевљење потока све до ушћа у реку Дунав.
5.4. Карактеристике саобраћајне инфраструктуре
Простор Плана тангира са северозападне стране Улицу Фочанску, а са југоисточне стране,Улицу Венчачку, које
представљају секундарне градске саобраћајнице - (Улица
Фочанска - улица другог реда, Улица Венчачка - стамбена
улица).
Ове градске саобраћајнице се везују за примарне градске саобраћајне правце – градску магистралу Улицу Петријевску, преко које се остварује веза предметног подручја
са централним градским подручјем и излазним правцима
- градском обилазницом.
5.5. Стање и капацитети комуналне инфраструктуре
5.5.1. Водоводна мрежа
На предметној локацији постоји изграђена јавна дистрибутивна водоводна мрежа у улицама Фочанска и Венчачка, а локацију пресецају и водоводне линије ПЕ Ø200 и
ПЕØ63.
5.5.2. Канализациона мрежа
У улицама Фочанској и Венчачкој постоји изграђена
јавна канализациона мрежа која није довољног капацитета за одвођење санитарних отпадних вода из планираних
објеката.
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5.5.3. Електроенергетска инфраструктура
Дуж Улица Фочанске и Венчачке постоји изграђена нисконапонска мрежа за прикључење малог броја постојећих
изграђених објеката, са стубовима јавне расвете. У Улици
Фочанској постоји делом изграђена 10KV напонска мрежа
до Трафостанице ТС 10/0,4KV (Фочанска 3).
5.5.4. Телекомуникациона инфраструктура
На предметној локацији постоје делом изграђени подземни ТК примарни објекти - каблови и МСАН уређај са
пратећом мрежом.
5.5.5. Гасоводна инфраструктура
Предметна локација се налази у зони планиране гасификације, односно изграђена је дистрибутивна гасоводна
мрежа ДГМ „Карађорђево брдо“ за радни притисак до 4
бара, у Улицама Венчачкој и Фочанској.
II ПЛАНСКИ ДЕО
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
1.1. Концепција уређења и организације простора у
обухвату Плана
Планска решења заснована на одредбама ПГР-а за
градско подручје Смедерева детаљније разрађује ову зону,
претежно намењену за мешовито становање, са могућим
комерцијалним, централним и сличним садржајима, компатибилним становању.
Карактеристике планског решења су:
• Базирање просторне организације на успостављању
рационалне саобраћајне мреже и комунално опремање, које ће омогућити оптимално искоришћавање
целокупног простора за развијање планираних садржаја, уз поштовање ограничења водним земљиштем и
осталом инфраструктурном мрежом;
• Функционално заокруживање шире просторне целине коју чини доминантно породично становање;
• Умерено погушћавање, у циљу рационалног коришћења земљишта;
• Увођење пратећих компатибилних делатности (комерцијалне, централне, административне и сл.), које
ће задовољити потребе, не само предметног обухвата,
већ и непосредног и ширег окружења у коме постоји
дефицит садржаја ове врсте;
• Задржавање коридора (постојеће парцеле) Петријевског потока и постојеће ретензије, као постојеће водно земљиште.
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Намена површина, карактеристичне зоне и целине, саобраћајно решење, елементи нивелације, регулације и подаци о планираној инфраструктури у граници Плана приказани су на одговарајућим графичким прилозима.
1.2.Планирана намена површина са предлогом површина јавне намене
Основна намена простора обухваћеног овим Планом у
складу са смерницама из ПГР-а је вишепородично становање средњих густина (у коме могу бити заступљени облици
породичног и вишепородичног становања) са пратећим/
компатибилним делатностима, уз одређивање мреже саобраћајница неопходне за функционисање простора.
Планом се задржава постојеће земљиште Петријевског потока као водно земљиште у јавној својини, и то:
катастарске парцеле број 13314, 10243/2, 9663/23, 9767/2,
9766/2, делови катастарских парцела број 10259/2, 10242/2
и 10269/2 К.О. Смедерево.
1.2.1. Попис парцела и опис локација за јавне површине
Као површине јавне намене, предвиђају се постојеће
парцеле градских саобраћајница и некатегорисаних путева,
број 10246, 10242/1 и 10258 к.о. Смедерево. За потребе проширења регулације поменутих саобраћајница, као и за потребе изградње нових, планом предвиђених саобраћајница,
предвиђају се делови парцела број: 9661, 9662, 9663/1, 9776,
9663/3, 9775/1, 10243/22, 10243/23, 10243/20, 10243/19,
10243/18, 10243/17, 10243/16, 9819, 9818/3, 10243/15, 9820,
9821, 10243/26, 10243/27, 10243/14, 10243/13, 10243/11,
10243/10, 10243/9, 10243/8, 9855, 9861, 10243/12, 10243/7,
10245, 10244, 10248/6, 10248/5, 10248/4, 10248/3, 10248/2,
10248/18, 10248/7, 10248/1, 10249, 12716, 12718, 9766/1,
9767/1, 10384, 10383, 10378, 10377, 10376, 10375, 10363,
10361, 10359, 10358, 10357, 10265/4, 10265/5, 10265/6,
10265/7, 10265/10, 10265/9, 10265/8, 10355, 10353/14,
10353/13, 10353/12, 10265/2, 10265/12, 10265/11, 10264,
10263, 10262/5, 10318, 10319, 10317/1, 10317/2, 10317/6,
10317/7, 10296, 10294, 10293, 10292, 10291, 10290, 10288,
10287/6, 10287/5, 10287/1, 10270, 12703, 12713, 12714,
10262/1, 10261, 10260, 10256/3, 10256/2, 10256/1, 10254/8,
10254/9, 10254/10, 10254/11, 10250, 10251, 10252, 10253,
10255/6, 10255/5, 10255/4, 10255/13, 10255/3, 10255/11,
12715/2, 12716, 12718, 10255/12, 10255/7, 10255/1, 10254/3,
10254/4, 10262/2, 10259/6, 10259/5, 10259/7, 10259/4,
10259/3, 10259/1, 9663/2, 10242/2, 10269/2, 10254/12,
10254/7, 10246, 10258 К.О. Смедерево.
Грађевинско земљиште изван горе наведених површина
представља површине за остале намене.

1.2.2. Биланс планираних површина у обухвату Плана

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
Саобраћајне површине

УКУПНО

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ПОВРШИНА (ha)

Примарне саобраћајнице

2ха 90а 88 m²

Секундарне саобраћајнице

1ха 80а 81 m²
4ха 71а 69 m²

Страна 478 – Број 9

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
Површине намењене
становању
Површине намењене
пословању
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ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ

ПОВРШИНА (ha)

Породично становање

8ха 80а 49 m²

Вишепородично становање

17ха 60а 88 m²

Централне делатности

01ха43а 40 m²
27ха 84а 77 m²

УКУПНО
НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
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ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

УКУПНА ПОВРШИНА
1. 3. Подела простора на карактеристичне зоне
У складу са морфолошким карактеристикама простора,
затеченом парцелацијом, идентификованим имовинским
статусом земљишта, у обухвату Плана се предлажу следеће
целине, и то:
А. - Целина становања
А.1. - Зона породичног становања средњих густина
Ова целина се налази већим делом подужно, непосредно уз Улицу Фочанску, а са друге стране, простире се до Петријевског потока. Главна карактеристика будуће изградње
у овом потезу је породично становање, обзиром на нагиб
терена и расположиву ширину просторне целине (од Улице
Фочанске до границе водног земљишта).
А.2. - Зона вишепородичног становања средњих густина
Kомпактне просторне целине веће површине, са затеченом парцелацијом различите структуре, различитим
власничким статусом), у којима је могуће укрупњавање и
деоба затечених парцела и организована изградња урбаних
структура - комплекса већих густина и сложених функција.
Простор је дефинисан тако да гравитира Улици Венчачкој, као и делом Улици Фочанској, а делом је оријентисан
према потоку, односно, простору са блажим нагибом терена, што омогућава изградњу групација већих густина и
формирања амбијенталних и пратећих садржаја у функцији
становања.
Овој целини припадаи простор затечене релативно
уситњене парцелације са могућношћу укрупњавања и изградњу сложенијих урбаних структура.
Предвића се изградња комплекса различите густине,
породичног као и вишепородичног становања и компатибилних делатности, са могућим пословањем у приземљима
објеката.
Б. - Зона централних делатности
Ова целина је одређена у складу са имовинским статусом земљишта (државна својина и својина града Смедерева), као и диспозицијом у односу на укупан обухват Плана
- доступност свим деловима планског подручја и зонама у
окружењу. Површине су просторно дефинисане у рубним

1ха 45а 07 m²

34ха 01а 54 m²
деловима планског обухвата, чиме се обезбеђују услови за
изградњу комерцијалних, централних, административних
и других компатибилних делатности, које равномерно могу
да опслужују, не само планско подручје, већ и непосредно
и шире окружење.
Саобраћајне површине
Саобраћајне површине обухватају две категорије саобраћајница, најпре примарне градске саобраћајнице, Улицу
Фочанску и Венчачку и попречну везу између њих, у обухвату Плана. Ове саобраћајнице постојећим габаритом не
задовољавају квалитетно одвијање саобраћаја, па се Планом предвиђа њихово проширење до потребне регулације.
Предвиђено је и формирање секундарних саобраћајница које дефинишу урбану матрицу у оквиру Плана. Планирана секундарна саобраћајница уз Петријевски поток која
ће уједно бити и саобраћајница за одржавање водотока,
имаће у свом габариту и бициклистичку стазу са зеленом
површином.
Водно земљиште
Водно земљиште обухвата катастарски означен водоток
Петријевског потока са дефинисаним простором плављења
према ретензији „Смедерево“.
На површинама водног земљишта није предвиђена изградња, осим изградње водних објеката и других објеката и
уређаја у функцији коришћења водног земљишта, у смислу
Закона о водама.
На површинама приобалног земљишта уз постојећи
водоток Петријевског потока, предвиђа се изградња инспекцијске стазе за одржавање и чишћење водотока, које се
формира једнострано, у ширини од 5,5 m. Истовремено је
инспекцијсака стаза планирана и као секундарна саобраћајница за блоковски приступ, са формирањем бициклистичке
стазе у свом склопу.
На површинама водног земљишта у обухвату ретензије,
где је остварено просторно проширење, може се предвидети уређење и изградња отворених површина у функцији
рекреације, спорта, одмора – према правилима прописаним
за зону заштитног зеленила.
Приказ поделе простора на зоне дат је у графичком прилогу број 3.- Подела на зоне са ограничењима градње и
инструментима за спровођење.
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1.2. Планиране трасе и капацитети саобраћајне
инфраструктуре
1.4.1. Друмска саобраћајна мрежа и објекти
Мрежа саобраћајница
Главни правци саобраћајног система, који тангирају
планско подручје, чине постојеће градске саобраћајнице, Улица Венчачка и Улица Фочанска. Ове градске саобраћајнице се везују за примарни градски правац, Улицу
Петријевску, градску магистралу у складу са Одлуком о
категоризацији општинских путева и улица на територији
града Смедерева (‘’Службени лист града Смедеревa’’, број
4/2014), преко које се остварује веза планског подручја са
градским центром и ободним градским правцима - градска
обилазница (државни пут IIa реда број 153).
У складу са одредбама Плана генералне регулације,
категоризацијом и значајем наведених постојећих саобраћајница у систему градских саобраћајница, дати су нови
елементи за њихову модернизацију. Планира се проширење
регулације ових саобраћајница:
- Улица Фочанска, габарита коловоза 6,0 m, са тротоарима од 2 х1,5 m,
-	 Улица Венчачка, габарита коловоза 5,5 m, са тротоарима од 1,5 m и 2,0 m,
-	 Попречна веза између ових саобраћајница, габарита
коловоза 5,5 m, са тротоарима 2х1,5 m.
Код свих саобраћајница се задржава постојећи режим
двосмерног саобраћаја.
Будућа изградња планираних садржаја у обухвату Плана захтева изградњу нових јавних саобраћајница од којих
су неке и некатегорисани путеви, у циљу минимизирања
негативног утицаја уливања унутарблоковског саобраћаја и
приступа противпожарних возила, улаза у подземне гараже
објеката и обезбеђење коридора за изградњу нове инфраструктуре.
Изградња нових јавних саобраћајница, а најбитнија у
том систему саобраћајница је новопланирана која се протеже дуж Петријевског потока и садржи коловоз ширине
5,5 m тротоар ширине 2,0 m са једне стране коловоза, а са
друге зелени појас 1,5 m и уз сам водоток бициклистичку
стазу, ширине 4,0 m. Уједно ова саобраћајница омогућава
приступ возила за потребе одржавања водотока.
Коридори и елементи траса саобраћајница дати су графичком прилогу број 4.- Регулационо нивелациони план
са саобраћајним решењем.
Стационарни саобраћај
У складу са саобраћајним решењем, планирано је да се
паркирање односно гаражирање путничких возила врши у
гаражама и на слободним површинама у оквиру сопствене
парцеле.
1.5. Планиране трасе и капацитети комуналне ихфраструктуре
Изградња свих инфраструктурних система (водоснабдевање, каналисање атмосферских и фекалних вода, електроснабдевање, гасоводни систем, телекомуникације и
кабловскои дистрибутивни систем, као и објекти у склопу
функционисања система) реализоваће се у складу са важећим законским прописима, правилницима и нормативима.
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Ниво стандарда комуналне опремљености за планиране
објекте, примерен овој зони је прикључење на јавни пут /
улицу, водоводну, канализациону, електромрежу, тк- мрежу,
гасоводну мрежу, кабловски дистрибутивни систем и сл.
Трасе инфраструктурних мрежа проистекле су на бази
достављених података и услова надлежних предузећа и налазе се у расположивим и слободним деловима коридора
постојећих и новопланираних саобраћајница.
Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре
врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, на начин како је предвиђено
Планом, техничком документацијом и на основу прописа и
услова надлежних предузећа - управљача инфраструктуре.
Сви водови инфраструктуре планирају се у начелу, подземно у постојећим и новим коридорима саобраћајница, у
складу са правилима полагања и условима јавних дистрибутивних предузећа и у складу са техничком документацијом за конкретну изградњу мреже и објеката.
Трасе и капацитети инфраструктурне мреже дати су у
графичком прилогу број 5. - План мреже и објеката инфраструктуре.
1.5.1. Трасе и капацитети водоводне ифраструктуре
На простору предметног Плана постоји делимично
изграђена јавна водоводна мрежа у Улицама Фочанској и
Венчачкој, а простор Плана пресецају трасе, водоводне линије РЕØ200 и РЕØ63, између поменутих улица.
Планским решењем је предвиђено снабдевање третираног подручја санитарном водом, изградњом дистрибутивне
водоводне мреже у оквиру коридора планираних саобраћајница, од водоводне линије РЕØ200 до будућих потрошача.
Потребно је предвидети подземне и надземне хидранте
са повезивањем на постојеће и планиране водоводне линије
обухваћене Планом.
1.5.2. Трасе и капацитети канализационе инфраструктуре
Атмосферска канализациона мрежа
С обзиром на карактер будућих објеката и велике површине са којих ће се одводњавати атмосферске воде, планским решењима се посебно дефинише систем упуштања
атмосферских вода у границама Плана. Већина предложених блокова – захваљујући својој позицији – има могућност
одвођења атмосферских вода преко путних јаркова (уз планиране саобраћајнице). Овакав систем подразумева и одређена правила уређења слободних површина унутар парцела
(већи комплекси партерног зеленила, растер-елементи на
паркинг површинама и слично).
На планском подручју, дуж Петријевског потока постоји колектор Ø700 атмосферске канализације, који се простире од ретензије до дела улице Александра Ратковића, па
све до раскрснице Улица Петријевске и Кајмакчаланске.
Новопланиране објекте у планираном обухвату повезати на атмосферску канализациону линију Ø700, преко Петријевског потока, затвореним системом одводњавања.
Фекална канализациона мрежа
У предметном обухвату постоји делимично изграђена
јавна градска канализациона мрежа у Улицама Фочанској
и Венчачкој, која није довољног капацитета за одвођење
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санитарних отпадних вода из планираних објеката. Дуж
Петријевског потока изграћен је Петријевски фекални колектор, који је зацевљен од ретензије око 100м према Петријеву. Од ретензије према граду, дуж Петријевског потока, изграђена је линија FKØ250, која иде до раскрснице
Петријевске и Кајмакчаланске улице и одатле се улива у
канализациону линију FKØ800.
Концепција одвођења санитарних отпадних вода планира се преко Петријевског фекалног колектора, изградњом
канализационе мреже одговарајућег капацитета у коридорима планираних саобраћајница, на коју ће се прикључивати будући садржаји, и њеним повезивањем на Петријевски
колектор.
1.5.3. Трасе и капацитети електроенергетске инфраструктуре
Постојећи електродистрибутивни објекти су ограничених слободних капацитета, па је потребно планирати
изградњу нових електреоенергетских објеката. Како би се
остварили услови за прикључење нових објеката, предметним Планом је потребно предвидети локацију за изградњу
објеката вишег напонског нивоа, ТС 35/10kV, као и трасе
водова 35kV, за прикључење на постојећи далековод 35kV,
у близини предметне локације, водова 10kV, трансформаторских станица 10/0,4kV и водова 1kV. До њене изградње
могуће је планирати две ТС 10/0.4, преко постојећих ТС, и
обезбедити ограничене конзуме за прву етапу реализације.
Трансформаторске станице предвидети као монтажне,
бетонске за највећу снагу 1000kVА или стубне у ободном
појасу Плана, лоциране тако да буду у центру потрошње и
приступачне за одржавање и интервенције. Планирати да
електроенергетски објекти буду лоцирани поред саобраћајница како би био омогућен приступ за потребе изградње
и одржавања. Такође је потребно предвидети коридоре за
развод 10kV и електро инсталација за потребе напајања
трансформаторских станица и планираних објеката у комплексу.
Трасе далековода свих напонских нивоа планирати у
оквиру постојећих и планираних коридора саобраћајница
и других површина јавне намене. Трасе далековода напона
10kV и 1kV планирати подземно, док ће се начин вођења
далековода 35kV дефинисати у фази израде техничке документације, у складу са условима изграђене структуре и
правилима из овог Плана.
Код локација трафостаница 35/10kV предвидети минимално удаљење објеката на суседним парцелама 5,0m
од границе парцеле ТС. Код трафостаница нивоа 10/0.4kV
минимално удаљење објеката износи 3,0m.
1.5.4. Трасе и капацитети телекомуникационе инфраструктуре
На планираном подручју има делимично изграђених
ТК објеката, али се планира њихова даља изградња у складу са потребама будућих корисника. Обзиром да потребе
нису дефинисане, треба предвидети полагање ПВЦ цеви
2Ø110 у оквиру површина јавне намене, за провлачење ТК
каблова, као и полиетиленске цеви 2Ø40 за провлачење оптичких каблова.
Покривеност овог подручја широкопојасном мултисервисном мрежом је дефинисана будућом изградњом објекта
МСАН на катастарској парцели број 10242/2, са пратећом
мрежом.
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1.5.5. Трасе и капацитети гасоводне инфраструктуре
У коридорима Фочанске и Венчачке улице је положена дистрибутивна гасоводна мрежа за радни притисак од
4 бара, која припада делу градске гасоводне мреже ДГМ
„Карађорђево брдо“. Њено снабдевање природним гасом
планирано је из МРС „Карађорђево брдо“ чија реализација
је у току.
За грејање планираних садржаја у обухвату Плана предвиђа се прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу,
по систему широке потрошње. У складу са тим, секундарна
гасоводна мрежа се планира у коридорима планираних саобраћајница у обухвату Плана.
1.6. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене, мреже саобраћајне и друге инфраструктуре
1.6.1. Саобраћајна мрежа
-Услови за изградњу и реконструкцију саобраћајне
мреже и површина
Парцела јавног пута у начелу се формира у складу са
правилима регулације за саобраћајнице у овом Плану, односно планираним профилом саобраћајнице према њеној
категорији. За формирање парцела пута неопходна је израда ажурног катастарско-топографског плана, на основу
кога ће се утврдити границе парцеле пута, у складу са правилима регулације.
За постојеће саобраћајнице Улице Фочанске и Венчачке, које немају у потпуности формиране коридоре, односно спроведене парцеле, парцела улице ће се формирати
пројектом парцелације, односно препарцелације, односно
другим урбанистичко-техничким документом у складу са
Законом.
За проширење постојећих саобраћајница и изградњу нових, предвиђају се делови парцела број: 9661, 9662, 9663/1,
9776, 9663/3, 9775/1, 10243/22, 10243/23, 10243/20, 10243/19,
10243/18, 10243/17, 10243/16, 9819, 9818/3, 10243/15, 9820,
9821, 10243/26, 10243/27, 10243/14, 10243/13, 10243/11,
10243/10, 10243/9, 10243/8, 9855, 9861, 10243/12, 10243/7,
10245, 10244, 10248/6, 10248/5, 10248/4, 10248/3, 10248/2,
10248/18, 10248/7, 10248/1, 10249, 12716, 12718, 9766/1,
9767/1, 10384, 10383, 10378, 10377, 10376, 10375, 10363,
10361, 10359, 10358, 10357, 10265/4, 10265/5, 10265/6,
10265/7, 10265/10, 10265/9, 10265/8, 10355, 10353/14,
10353/13, 10353/12, 10265/2, 10265/12, 10265/11, 10264,
10263, 10262/5, 10318, 10319, 10317/1, 10317/2, 10317/6,
10317/7, 10296, 10294, 10293, 10292, 10291, 10290, 10288,
10287/6, 10287/5, 10287/1, 10270, 12703, 12713, 12714,
10262/1, 10261, 10260, 10256/3, 10256/2, 10256/1, 10254/8,
10254/9, 10254/10, 10254/11, 10250, 10251, 10252, 10253,
10255/6, 10255/5, 10255/4, 10255/13, 10255/3, 10255/11,
12715/2, 12716, 12718, 10255/12, 10255/7, 10255/1, 10254/3,
10254/4, 10262/2, 10259/6, 10259/5, 10259/7, 10259/4,
10259/3, 10259/1, 9663/2, 10242/2, 10269/2, 10254/12,
10254/7, 10246, 10258 К.О. Смедерево.
- Правила регулације
Постојеће саобраћајнице у обухвату Плана, Улица Венчачка и Фочанска, се планирају у ширем појасу регулације
од постојећег. Уређење постојећих саобраћајних површина,
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у зависности од њиховог стања, спроводиће се уз потпуну
реконструкцију.
За постојеће и планиране саобраћајне коридоре, према
усвојеној категоризацији, овим Планом се генерално дефинишу оптимални појаси регулације, и то:
Примарне саобраћајнице:
- саобраћајнице I реда:

9,0m

Секундарне саобраћајнице:
- улице II реда:

8,5 m

Остале саобраћајнице:
- Приступно сервисна:

13,0 m

Овим Планом дефинишу се општи урбанистички и технички услови који се односе на планирање, пројектовање
и изградњу саобраћајница у обухвату Плана са аспекта организације и безебедности саобраћаја. Ови услови се односе, како на постојећу јавну саобраћајну мрежу, тако и на
планиране интерне колске саобраћајнице унутар блокова,
које нису предвиђене као површине јавне намене. Услови
се односе на следеће:
- постојеће јавне саобраћајнице у обухвату Плана се реконструишу у ширини коловоза од 6,0 (5,50) m;
- ширина тротоара у оквиру постојећих јавних саобраћајница је 1,5-2,0 m;
- постојеће и планиране интерне колске саобраћајнице
унутар блокова имају ширину коловоза минимално 5,50
(5,0) m за двосмерни, односно 3,50 m за једносмерни саобраћај;
- ширина тротоара уз ове саобраћајнице зависи од ширине њихових коридора / парцела и износи 1,50 m;
- код јавне саобраћајне мреже предвиђа се радијус кривине од 9,0 m на местима укрштања саобраћајница;
- радијуси кривина на местима укључења планираних
унутарблоковских саобраћајница на јавну саобраћајну мрежу предвиђају се на минимално 7,0 m;
- коловозна конструкција се дефинише према рангу саобраћајнице, меродавном оптерећењу и структури возила,
у функцији садржаја попречног профила, подужних и попречних нагиба, као и начина одводњавања застора;
- укрштања саобраћајница планирати у нивоу, са уређеном саобраћајном сигнализацијом;
- коловозни застор код јавних саобраћајница је са завршним слојем од асфалта, а за приступне и унутарблоковске
саобраћајнице могуће је применити и бетон, коцку, камени
застор, одговарајуће еколошке засторе, уз адекватно прилагођавање климатским условима;
- бициклистичку стазу у оквиру планиране секундарне
саобраћајнице уз поток предвидети са одговарајућом подлогом и застором, у складу са наменом;
- код планирања паркинг места и тротоара предвидети
укошене ивичњаке максималног нагиба 10% и минималне
ширине 1,20 m за силазак колица са тротоара на коловоз;
исте рампе предвидети на свим местима где се прелази са
тротоара на коловоз или обрнуто;
- одводњавање коловозних и тротоарских површина
на јавним саобраћајницама у обухвату Плана решено је у
оквиру постојећих саобраћајно-техничких елемената – подужних и попречних падова коловозних и тротоарских површина, увођењем у канализациони систем;
- одводњавање интерних унутарблоковских саобраћајница решавати гравитационим отицањем површинских
вода (подужним и попречним падом) у канализациони
систем;
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- прилазе парцелама са коловоза саобраћајница градити
као асфалтиране, од бетона, бетонских плоча и слично.
- Стационарни саобраћај
На постојећим и планираним површинама јавне намене не предвиђа се формирање јавних паркинг површина.
За изградњу површина за стационарни саобраћај у оквиру
планираних објеката и површина за јавно коришћење, без
обзира на својински статус, поред правила дефинисаних за
све појединачне целине и зоне, потребно је придржавати се
следећих општих услова:
- Димензије паркинг места код подужног паркирања су
5,50 х 2,20 m, а код паркирања под углом 5,0 х 2,50 m;
- У оквиру јавних паркинг површина потребно је предвидети 5 % паркинг места за возила особа са инвалидитетом, димензија 3,70x5,0 m;
- Паркинг површине ван коловоза могу бити са асфалтним или бетонским застором, од префабрикованих бетонских елемената, растер елемената и друго, у складу са микро-локацијским условима;
- За планиране вишепородичне објекте, примењују се
правила за стационарни саобраћај дефинисана у правилима
уређења и грађења за посебне целине и зоне, изван јавних
саобраћајних и других површина.
- Правила нивелације
За планиране саобраћајне правце подужна нивелација
се утврђује сходно конфигурацији терена, у начелу усаглашена са постојећим саобраћајницама у окружењу које се
задржавају, што се дефинише пројектном документацијом
у фази припреме реализације, на основу геодетског снимања, геомеханичких карактеристика и анализе изграђених
структура уз коридор.
Оптимални попречни нагиб коловоза треба да буде минимално 2,5% у правцу и максимално 7% у кривини.
Нивелација нових инфраструктурних мрежа се утврђује на основу планиране нивелације саобраћајница, према
прописаним условима за поједине системе, водећи рачуна
о позицијама постојећих инсталација, као и њиховом међусобном положају.
- Услови за формирање парцела
Постојеће катастарске парцеле основ су за образовање
нових грађевинских парцела.
Формирање нових парцела за изградњу на земљишту
остале намене врши се пројектима препарцелације и парцелације, у складу са Законом и условима за формирање
грађевинских парцела из овог Плана.
Формирање парцела планираних интерних унутарблоковских саобраћајница вршиће се израдом пројекта парцелације, односно препарцелације и на основу Урбанистичког
пројекта, као детаљног испитивања планираног простора.
- Правила за уређење и изградњу објеката и површина јавне намене
У обухвату Плана се планирају простори за централне делатности, који подразумевају формирање површина
јавне намене чиме се омогућава њихово уређење у оквиру
постојећих комплекса.
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На основу анализе стања и потреба у сектору јавних
услуга, овим Планом се предвиђају нове целине са садржајима јавне намене, као и у оквиру свих планираних урбанистичких зона и целина у овом Плану.
У графичком прилогу број 4. - Регулационо нивелациони план са саобраћајним решењем, дати су подаци о
положају регулационих линија којима се дефинише раздвајање површина јавне намене од површина остале намене.
1.7. Мрежа комуналне инфраструктуре
- Општи услови изградње инфраструктурне мреже
и објеката
Изградња и реконструкција јавне комуналне инфраструктуре – система водоснабдевања, каналисања отпадних вода, електроснабдевања, топловодне, гасоводне,
телекомуникационе мреже и кабловског дистрибутивног
система, као и објеката у склопу функционисања система –
реализује се на основу техничке документације, у складу са
условима утврђеним у овом Плану, уз поштовање важећих
законских прописа, правилника и норматива који важе за
поједине системе.
Инфраструктурна мрежа у обухвату Плана се планира
као подземна, уз обезбеђење коридора у регулацијама саобраћајница и других површина јавне намене.
- Правила регулације инфраструктурне мреже
Трасе и објекти јавне инфраструктурне мреже постављају се по правилу у коридоре површина јавне намене (саобраћајнице и друге површине јавне намене), а изузетно,
могу се постављати и на другом земљишту, уз обезбеђење
Законом прописаних услова у погледу регулисања коришћења земљишта.
У циљу обезбеђења коридора за различите инфраструктурне системе у појасу регулације, потребно је у начелу
синхронизовати њихову изградњу на бази синтезних пројеката инфраструктуре (приликом реконструкције или изградње саобраћајница и других површина јавне намене),
односно усаглашених пројеката појединих система.
- Услови за формирање парцела
За постављање/изградњу објеката инфраструктуре (трафостанице, приступни чворови телекомуникационе мреже
и слично) у обухвату Плана не предвиђа се формирање засебних парцела, већ се њихово постављање у начелу омогућава на површинама јавне намене или површинама парцела
остале намене, на основу регулисаних имовинско-правних
односа, у складу са Законом. У случају исказане потребе за
формирањем засебних парцела за овакве објекте, исте ће
се формирати на основу пројекта парцелације или препарцелације, у складу са Законом, и уз регулисане имовинско-правне односе власника/управљача инфраструктуре.
- Услови заштите инфаструктурне мреже
У складу са специфичностима изградње и експлоатације, законским прописима и правилницима који третирају
одређене инфраструктурне система, успоставља се режим
заштите, односно услови изградње у прописаним заштитним зонама и појасима појединих инфраструктурних система.

22. септембар 2016. године

Електроенергетска мрежа:
DV 35 kV

минимум 6,0 mса сваке стране, мерено од
хоризонталне пројекције крајњег проводника

DV 10 kV

минимум 5,0 m са сваке стране, мерено
од хоризонталне пројекције крајњег проводника

У заштитном појасу далековода није дозвољена изградња објеката високоградње и садња вегетације високог растиња. Евентуална изградња испод или у близини заштитног појаса условљена је Техничким прописима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона
од 1kV до 400kV (‘’Службени лист СФРЈ’’, број 65/88),
односно сагласношћу надлежног предузећа - управљача
система.
Гасоводна мрежа:
Прикључна разводна
гасоводна мрежа (6-12 b)

- 3 m обострано од ивице
гасоводне цеви

Дистрибутивна
гасоводна мрежа (4 b)

- 1 m обострано од ивице
гасоводне цеви

МРС

- 15 m у радијусу

На правцима гасоводне мреже у прописаним заштитним зонама забрањена је изградња објеката високоградње.
Изградња у непосредној близини гасоводне мреже и објеката условљена је Правилником о условима и техничким
нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода, а за добијање сагласности за градњу објеката у близини гасоводних мрежа и објеката потребно је испоштовати
стандарде надлежног предузећа.
Телекомуникациона мрежа и објекти:
Утврђена зона заштите према прописима износи:
Оптички кабл

- 1m обострано од хоризонталне
пројекције кабла (ужи појас заштите)
- 4 m (шири појас заштите)

Приступни чвор

- нема заштитне зоне

У ужем појасу заштите није дозвољена изградња. Изградња у ширем појасу заштите, као и укрштање са другим
инфраструктурним системима, условљено је прописима и
условима надлежног управљача телекомуникационе инфраструктуре.
Вододводна мрежа:
Главни цевовод 

- 2,5 m обострано

У заштитној зони је забрањена изградња објеката, изузев објеката инфраструктуре, а евентуална укрштања са
осталом инфраструктуром врше се по важећим прописима
и нормативима, уз обострану заштиту. Услове за изградњу
објеката у непосредној близини цевовода издаје надлежно
предузеће.
Канализациона мрежа:
Канализациона мрежа и колектор - 1,5 m обострано
У заштитној зони је забрањена изградња објеката, изузев објеката инфраструктуре, а евентуална укрштања са
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осталом инфраструктуром врше се по важећим прописима
и нормативима, уз обострану заштиту и под углом од 90°.
Услове за изградњу објеката у непосредној близини цевовода издаје надлежно предузеће.

- Гасовод се полаже у ров ширине 50 cm + d (d = пречник гасовода).

- Правила за изградњу инфраструктурне мреже и
објеката

- Трасе постојећих оптичких и мрежних каблова задржавају се ако су у појасу тротоара или у зеленој траци улице
и ако не угрожавају локацију других планираних објеката;
- За полагање каблова потребно је обезбедити простор у
тротоарима улица, на дубини од 1,0 m и на удаљености 0,5
m од регулационе линије;
- Мрежу полагати у супротној страни улице од планиране или изведене електромреже, где је то могуће;
- Минимална удаљеност тт-кабла и енергетског кабла
напона до 10kV износи 0,5 m, а напона преко 10kV 1,0 m;
ако ови услови не могу да буду испоштовани, треба применити заштитне мере (постављање електро-каблова у гвоздене цеви, тт-каблова у ПВЦ или ПЕ цеви и предвидети
уземљење елекро-каблова напона преко 250V, са уземљивачима на минималном растојању 2,0 m од тт-кабла;
- Укрштање са електро-кабловима се изводи по правилу
под углом од 90º, али не сме бити мање од 45º; Вертикално
растојање при укрштању не може бити мање од 0,3 m за
електро-каблове напона до 250V, односно 0,5 m за напоне
преко 250V;
- Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација морају се задовољити минимална прописана растојања, или посебни услови заштите, прописани од стране
управљача тт-мреже;
- Растојање каблова од подземних делова објеката: минимално 0,5 m;
- Базне радио-станице се могу постављати на јавним
слободним површинама или на одговарајућем објекту;
- Јавне телефонске говорнице могу се постављати на
местима где постоји могућност полагања прикључног кабла и где је фреквентност људи велика: на прилазима и у
јавним објектима, тротоарима улица, зеленим површинама и другим просторима где њихове локације не ометају
пешачки и други саобаћај, не затварају улазе, прилазе и
слично.

Правила за изградњу електроенергетске мреже
- Водови (далеководна и нисконапонска мрежа) могу
бити кабловски, подземни. Подземни водови се полажу у
тротоару на дубини од 1,0 m, на растојању 0,5 m од регулационе линије, у зеленој површини на дубини од 0,8 m, или
у профилу саобраћајнице на дубини од 1,0 m;
- Подземни водови који се не полажу у регулационом
појасу саобраћајнице, полажу се на најмањој удаљености
0,5 m од подземних делова објекта, на дубини од 0,8-1,0m;
- Ако се у истом рову полажу и водови других инсталација морају се задовољити минимална прописана растојања заштите;
- У истом рову никада не полагати електроенергетске
водове и топловоде или пароводе;
- Светиљке јавне расвете, стубови и канделабри, постављају се уз регулациону линију или 30 cm од ивичњака, а
није дозвољено њихово постављање изнад других подземних инсталација и средином тротоара;
- За осветљење фасада, групација зеленила, паноа и
слично, користити рефлекторе монтиране на стубовима и
постољима, на фасадама, уређеним зеленим и поплочаним
површинама, и слично;
- Трафостанице градити као МБТС или зидане у ужој
зони корисника, на прописним растојањима од постојећих
и планираних објеката, а због недостатка простора трафостанице могу бити смештене у посебне просторије унутар
објекта;
- Растојање трафостанице од стамбеног објекта: минимално 3,0 m;
- Трафостанице морају имати приступ за допрему, монтажу и одржавање опреме, као и приступ ватрогасном возилу.
- Новопланирану 10kV мрежу градити подземно у кабловској канализацији;
- Нисконапонску мрежу изводити подземно у тротоарима, а ако се изводи ваздушно(као привремено решење)
на бетонском стубовима и са самоносећим кабловским снопом (СКС).
Правила за изградњу термоенергетске мреже
- Гасоводна мрежа се полаже подземно, изван конструкције саобраћајнице;
- Код паралелног вођења са другим подземним инсталацијама гасовод мора бити удаљен минимално 0,40 m, а код
укршатања 0,20 m; уколико није могуће постићи ова растојања дозвољено је и мање, уз уградњу обавезне заштитне
опреме;
- Дубина укопавања гасовода, зависно од теренских
услова, дефинисана је минималним надслојем земље изнад
горње ивице цеви. У габариту саобраћајнице износи 1,30 m
изнад горње ивице заштитне цеви, а на осталим теренима
уобичајено око 0,80 m;
- Минимална дубина гасовода при укрштању са саобраћајницама износи 1,0 m;

Правила за изградњу телекомуникационе мреже

Правила за изградњу водоводне мреже
- Трасу водоводне мреже полагати у појасу регулације
улице;
- Трасу полагати са једне стране улице или обострано
зависно од ширине уличног фронта;
- Улична мрежа се поставља испод коловоза, на 1,0 m
од његове ивице;
- Дубина укопавања: минимална 1,0 - 1,2 m;
- Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се
постављају тако да водоводна мрежа задовољи прописана
одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре. Минимално растојање од других инсталација је
1,0 m, изузетак се врши у зонама где није могуће испуњење
услова, али тако да не сме угрожавати стабилност осталих
објеката (мин. 0,5 m);
- Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње. Минимално одстојање од темеља објеката
износи 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност објеката;
- Минимална дубина изнад водоводних цеви износи
1,0 m мерено од горње ивице цеви, а на месту прикључка
новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка
свести на дубину постојећег цевовода;
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- Водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне канализације на одстојању мин. 2ДН;
- На проласку цевовода испод улице предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине улице за мин. 1,0
m са сваке стране;
- На траси предвидети постављање довољног броја надземних противпожарних хидраната;
- Приликом реализације водовода треба се придржавати
техничких прописа за пројектовање, извођење и одржавање
мреже.
Правила за изградњу канализационе мреже
- Трасу канализације полагати у појасу регулације
улице;
- Положај планиране канализационе мреже је у појасу
регулације саобраћајница, односно око осовине пута;
- Дубина укопавања: минимално 1,0 m;
- Трасе ровова за полагање цевовода канализације се
постављају тако да се задовоље прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре. Минимално растојање од других инсталација је 1,0 m, изузетак
се врши у зонама где није могуће испуњење услова, али
тако да не сме угрожавати стабилност осталих објеката;
- Минимално одстојање канализације од темеља објеката износи 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност објеката;
- Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,5 m мерено од горње ивице цеви, а на месту прикључка
новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка
свести на дубину постојећег вода канализације;
- На проласку цевовода испод улице предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине улице за мин. 1,0
m са сваке стране;
- На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном растојању од 160-200ДН,
макс. 45,0 m;
- Приликом реализације канализације треба се придржавати техничких прописа за пројектовање, извођење и
одржавање мреже.
2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
2.1. Заштита природе и природних добара
На простору предметног плана не постоје евидентирана заштићена природна добра.
2.2. Заштита културних добара
Решењем Регионалног завода за заштиту споменика
културе Смедерево, број 104/2-2013 од 18.03.2013. године за обухват Плана, са становишта заштите непокретних
културних добара, нема утврђених непокретних културних
добара. У оквиру границе предметног Плана налази се некадашња кућа Љотића, на пољском имању, на кат.парц. број
10265/3.
Обавеза је инвеститора и извођача радова да се током
извођења земљаних радова обезбеде сви потребни материјално-технички услови за остваривање увида у спровођење
мера заштите и коришћење културних добара од стране Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево
(археолошко праћење земљаних радова).
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2.3. Геотехнички услови изградње
Обзиром да за обухват и потребе овог Плана нису рађена посебна геомеханичка истраживања, за дефинисање
услова и мера коришћења простора и изградње у обухвату,
са аспекта геомеханичке стабилности терена, коришћени
су подаци и услови утврђени у претходној планској документацији – Генералном плану ‘’Смедерево 2020’’.
На основу ранијих истраживања дефинисани су инжењерско-геолошки услови за изградњу нових објеката и на
простору Плана издвојене су две категорије:
- неповољни терени
- врло неповољни терени-клизишта
Неповољни терени
Инжењерско-геолошке карактеристике ових терена у
природним условима су ограничавајући фактор. Ова категорија обухвата терене узаних пролувијалних равни, падина - долина Петријевског потока, потенцијално нестабилне
падине са умиреним клизиштима, делови алувијалних равни испод коте 72 мнв.
Коришћење ових терена за урбанизацију захтева претходну припрему терена применом санационих и мелиоративних мера, и то: у смислу побољшања стабилности падина
и обезбеђења објеката на њима, адекватно регулисање водотока. Приоритет треба да буде усклађивање инжењерско-геолошких карактеристика са развојем осталих активности.
Ради дефинисања облика санационих и мелирационих
мера на овим неповољним теренима, неопходно је урадити
пројекат санације ширег подручја.
Врло неповољни терени
Изразито неповољни терени обухватају првенствено
терене са појавом активних клизишта, али и плављене делове терена алувијалних равни. Активнo клизиште је присутно у природним условима на падинама поточне долине.
Услед немогућности дефинисања степена стабилности
ових простора, препорука је да се на овим теренима у погледу изградње не нарушава постојеће затечено стање, односно
ове терене треба потпуно искључити из урбанизације.
Терени који су овде означени као врло неповољни,
могу се само у изузетним случајевима урбанизовати, и то
уз предходну примену санационих и мелиорационих мера
у смислу побољшања стабилности укупне падине, као
и обезбеђења суседних објеката на том терену. Детаљна
урбанистичка решења, намене и организовање простора
у оваквим случајевима обавезно се морају утврдити детаљним инжењерско-геолошким истраживањима којима
би се у потпуности дефинисали сви потребни параметри
за изградњу новопланираних објеката (подаци о саставу и
геомеханичким карактеристикама тла, прорачун дозвољеног оптерећења, прорачун слегања објекта, анализа услова фундирања и димензионисање темеља, анализа утицаја
објекта на клизање, анализа утицаја објеката на стабилност
других објеката и друго).
2.4. Заштита животне средине
2.4.1. Процена утицаја планских решења на животну средину
За предметни План детаљне регулације, у складу са
Одлуком о изради, а на основу Решења надлежног ор-
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гана Градске управе Смедерево, број 501-49/2013-05 од
13.05.2013. године, није рађена стратешка процена утицаја
на животну средину.
Процена утицаја планских решења може се извршити
на основу сагледавања постојећег стања параметара животне средине, као и анализе планираних активности у
предметном простору и њиховог потенцијалног утицаја на
квалитет животне средине.
Имајући у виду постојеће стање животне средине, које
нема изражене карактеристике специфичне деградираности, може се оценити да су основни еколошки проблеми
планског подручја у највећој мери последица просторног
положаја целине и утицаја одвијања саобраћаја (положај на
главним градским саобраћајним правцима), али и постојања тачкастих извора загађења од индивидуалних ложишта
(као преовлађујући начин грејања објеката).
Планским решењима, којима се повећава изграђеност
простора, уводе се нови саобраћајни токови у обухвату,
предвиђа гасификација целог обухвата и плански се дефинишу мере за ублажавање негативних и повећање позитивних ефеката (начин грејања планираних објеката, начин
паркирања за нове садржаје, услови озелењавања и уређења слободних површина и слично).
2.4.2. Оцена постојећег стања животне средине
Подручје простора обухваћеног Планом, представља
неизграђену средину. С обзиром на намену, изграђеност
и начин коришћења земљишта, доминантни утицаји на
квалитет животне средине долазе од саобраћаја из даљег
окружења и од постојећег, занемарљивог система грејања
- индивидуална (утицај на квалитет ваздуха и индиректно
квалитет земљишта). Негативни утицаји на квалитет земљишта са овог аспекта су минимализовани.
2.4.3. Мере заштите животне средине
У планска решења овог Плана интегрисане су опште
мере заштите животне средине кроз:
- Дефинисање намене простора и концепта градње (становање са компатибилним делатностима, умерене густине
становања и друго);
- Дефинисање начина инфраструктурног опремања
простора;
- Приоритетну заштиту водотока (Петријевског потока);
- Дефинисање урбанистичких показатеља и других правила грађења на појединачним парцелама (спратност објеката, међусобне удаљености и друго);
- Дефинисање услова за озелењавање, како површина
јавне намене, тако и на појединачним парцелама намењеним за иградњу садржаја предвиђених Планом;
- Дефинисање услова за одлагање отпада и друго.
Опште мере за спречавање и ограничавање негативних
утицаја и повећање позитивних ефеката Плана на животну
средину односе се на следеће:
- Поштовање пропозиција и прописаних правила уређења и грађења у Плану;
- Поштовање и имплементација услова и мера надлежних предузећа, организација и институција приликом реализације садржаја;
- Комунално и инфраструктурно опремање простора у
складу са Планом;
- Спровођење планских решења у погледу концепта
грејања - систем гасификације широке потрошње;
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- Унапређење система одлагања комуналног отпада и
управљања грађевинским отпадом који настаје у фази реализације садржаја у обухвату Плана;
- Успостављање јединственог и перманентног мониторинга квалитета животне средине за шире подручје центра
града, а тиме и плански обухват.
2.5. Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља људи и заштите од пожара, елементарних
непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава
Опште мере заштите живота и здравља људи, заштите
од елементарних непогода, као и организација простора од
интереса за одбрану и заштиту од ратних дејстава и цивилну заштиту, уграђене су у планска решења и у начелу дефинисане правилима уређења и грађења.
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја од елементарних непогода на простору обухваћеном
Планом, потребно је приликом пројектовања и изградње
узети у обзир меродавне параметре који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских падавина, дебљина снежног покривача, јачина
ветра, носивост терена, висина подземних вода и слично),
у складу са законском регулативом.
2.5.1. Мере сеизмичке заштите
Према сеизмолошко-геолошким карактеристикама
подручје града Смедерева спада у зону средње сеизмичке угрожености, са потресима максималног интензитета
7°МSC, изузетно 8°МSC (I=7,17-7,83; коефицијент сеизмичности Кс= 0,03-0,04).
Основна мера заштите од земљотреса представља примену принципа асеизмичког пројектовања објеката, односно примену сигурносних стандарда и техничких прописа
о градњи у сеизмичким подручјима.
Објекте пројектовати и градити у складу са одредбама
Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени
лист СФРЈ“, број 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
Урбанистичке мере заштите, којима се непосредно
утиче на смањење повредивости територије, уграђене су
у планска решења - изграђеност, густина насељености,
спратност и висине објеката, међусобна удаљења, мрежа
саобраћајница и неизграђених површина и друго. Овим
се обезбеђује одговарајући степен заштите људи и грађевинских објеката, односно континуитет у функционисању
објеката од виталног значаја у периоду након земљотреса.
2.5.2. Мере заштите од пожара
У планска решења, односно прописана правила уређења и грађења у обухвату Плана уграђене су превентивне
мере заштите од пожара, и то у смислу:
- Обезбеђења оптималне удаљености стамбених објеката и површина јавне намене од објеката и зона са повећаним степеном угрожености од пожара;
- Прописивања обавезе изградње спољашње и унутрашње хидрантске мреже у објектима, у складу са прописима, посебно за јавне и објекте велике спратности;
- Капацитета планиране водоводне мреже који обезбеђује довољне количине воде за гашење пожара;
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- Планиране мреже саобрађајница, приступних путева
и пролаза за ватрогасна возила у прописаним појасима регулације;
- Правилима грађења за објекте у грађевинским зонама
и целинама, којима је утврђена обавеза обезбеђивања приступа ватрогасним возилима.
Посебне мере заштите од пожара приликом изградње
спроводе се применом одредби Закона о заштити од пожара
(‚‘Службени гласник Републике Србије‘‘, број 111/2009 и
20/2015), Закона о ванредним ситуацијама (‚‘Службени гласник Републике Србије‘‘, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012)
и пратећих подзаконских докумената.			
						
Превентивне мере у објектима високоградње
Објекат високоградње у зависности од врсте и намене
мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на
начин којим се обезбеђују услови за сигурну евакуацију
људи.
За финалну обраду хоризонталних и вертикалних површина излаза и излазних путева у објектима високоградње
потребно је уградити материјале пожарних карактеристика
у складу са стандардима.
Све уграђене инсталације у објектима морају се одржавати у исправном стању и периодично контролисати, у
складу са техничким прописима и стандардима на које се
ти прописи позивају.
Уређаји за откривање и јављање пожара и уређаји за
гашење пожара
При пројектовању и изградњи високих стамбених објеката и објеката јавне намене обавезно је уградити уређаје који омогућавају благовремено откривање и јављање
пожара.
Мере заштите од пожара на путевима, пролазима,
платоима и сличним прилазима објектима
На путевима, пролазима, платоима и сличним прилазима објектима који су предвиђени за пролаз ватрогасних
возила или евакуацију људи и имовине угрожених пожаром
није дозвољено градити или постављати објекте и друге запреке.
2.5.3. Мере заштите у ванредним ситуацијама
Услови и мере заштите од елементарних непогода,
техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава уређени
су одредбама Закона о ванредним ситуацијама (‚‘Службени гласник Републике Србије‘‘, број 111/2009, 92/2011 и
93/2012).
У планска решења, односно прописана правила уређења и грађења у обухвату Плана, уграђене су превентивне
мере заштите које се предвиђају планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (као обавезном документу
у складу са Законом о ванредним ситуацијама), и то у смислу:		
- Дефинисања урбанистичких зона и целина у обухвату,
са претежним наменама у којима је могуће идентификовати критична места и просторе са гледишта угрожености од
елементарних непогода и других несрећа;
- Дефинисања правила уређења и грађења у грађевинским зонама, са оптималним степеном заузетости простора
и међусобних удаљења објеката, којима се обезбеђује пре-
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вентивно деловање у ванредним ситуацијама (спречавање
ширења утицаја, могућност интервенција и друго);
- Карактеристика и капацитета постојеће и планиране
саобраћајне мреже;
- Капацитета планиране инфрасрукутре;
- Дефинисања услова изградње обеката у грађевинским
зонама и целинама, којима се омогућава изградња подземних етажа и њиховог коришћења за склањање у случају
елементарних непогода, удеса, ратних дејстава;
- Дефинисања других мера од значаја за заштиту у ванредним ситуацијама.
Склањање и урбанистичке мере заштите
Приликом изградње нових комуналних и других објеката, неопходно је њихово прилагођавање за склањање људи,
у складу са посебним прописом.
Приликом изградње стамбених објеката са подрумима,
над подрумским просторијама треба предвидети изградњу
ојачане плоче која може да издржи урушавање објеката.
Jавна и блоковска склоништа могу се користити за мирнодопске потребе, с тим да се не могу вршити адаптације
или реконструкције које утичу или би могле да утичу на
исправност склоништа. Склоништа се не могу користити
у сврхе које би погоршале њихове хигијенске и техничке
услове.
2.6. Мере енергетске ефикасности изградње
Унапређење енергетске ефикасности подразумева смањење потрошње свих врста енергије, уштеду енергије и
обезбеђење одрживе градње применом техничких мера,
стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и
употребе објеката.
Унапређење енергетске ефикасности регулише енергетска својства објекта, која се дефинишу као стварно потрошена или процењена количина енергије која задовољава различите потребе које су у вези са стандардизованим
коришћењем објекта (укључујући грејање, припрему топле
воде, хлађење, вентилацију и осветљење).
Објекат који се у смислу посебног прописа сматра
објектом високоградње у зависности од врсте и намене,
мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на
начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.
Прописана енергетска својства објекта утврђују се издавањем Сертификата о енергетским својствима који чини
саставни део Техничке документације.
2.6.1. Аспекти и принципи енергетске ефикасности
и мере за унапређење
Примена стандарда за пројектовање и градњу објеката одређује дозвољену максималну годишњу потрошњу
финалне енергије за грејање одређених типова објеката/
зграда:
- Стамбене зграде са два и више станова: дозвољена
максимална годишња потрошња финалне енергије за грејање - 60КWh/m2a;
-Нестамбене зграде и зграде мешовите намене: дозвољена максимална годишња потрошња финалне енергије
за грејање - 55КWh/m2a;
- Трговинске и услужне делатности: дозвољена максимална годишња потрошња финалне енергије за грејање
- 70КWh/m2a;
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- Стамбене зграде са једним станом: дозвољена максимална годишња потрошња финалне енергије за грејање
- 65КWh/m2a.
2.6.2. Еколошки аспекти енергетске ефикасности
Еколошки аспект енергетске ефикасности, односно потрошња енергије за грејање и хлађење, као и загађење ваздуха у зимском периоду услед коришћења већег броја индивидуалвих ложишта на бази фосилних горива, односи се
на ефикасније планирање система за снабдевање и дистрибуцију енергије, затим оптимизацију односа снабдевања
енергијом и коришћења обновљивих извора енергије, итд.
Загађење ваздуха узроковано коришћењем индивидуалних
ложишта на бази фосилних горива регулише се и смањује
увођењем централизованог система снабдевања топлотном
енергијом и применом обновљивих извора енергије.
2.6.3. Мере за повећање енергетске ефикасности
Под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере
које се примењују у циљу смањења потрошње енергије,
под условима истог или вишег степена оствареног комфора и стандарда. Најчешће мере које се предузимају у циљу
смањења губитака енергије и повећања енергетске ефикасности су:
- замена необновљивих енергената обновљивим, односно замена еколошки неповољних енергената еколошки
прихватљивим
- замена енергетски неефикасних потрошача ефикасним
- термичка изолација простора који се греје
- замена дотрајале столарије у просторима који се греју
- уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче
енергије
- увођење тарифних система од стране дистрибутера у
циљу подстицања штедње енергије и слично.
У сектору зградарства мере за повећање енергетске
ефикасности односе се на:
- увођење нових видова и облика загревања (прелазак
са грејања на фосилна горива или електричну енергију);
- употреба нове генерације расветних уређаја/сијалица
у домаћинствима и пословним објектима;
- примена стандарда о пројектовању стамбених зграда
и термичкој заштити, чиме је могуће смањити пројектну
инсталисану снагу за грејање за 30-40 % и остварити приближно толику уштеду у енергији за грејање;
- прелазак са паушалног обрачуна потрошње енергије на обрачун према мерењу потрошње топлотне енергије
увођењем додатних уређаја.
2.7. Мере приступачности
Јавне саобраћајне и пешачке површине (тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркирање, стајалишта јавног превоза), као и улази у јавне, пословне и стамбене објекте (10 и више станова) и начин њиховог коришћења
морају се пројектовати и извести на начин који омогућава
несметано кретање лица са посебним потребама, односно
у складу са одредбама Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ситуацијама (‚‘Службени гласник Републике Србије‘‘, број 22/2015):
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- ширина тротоара и пешачких стаза износи мин. 180
cm а изузетно 120 cm;
- највиши попречни нагиб управан на правац кретања
износи 2%;
- у коридорима основних пешачких кретања није дозвољено постављање стубова, рекламних паноа и осталих
препрека;
- на свим пешачким прелазима висинску разлику између тротоара и коловоза савладати извођењем одговарајуће
рампе;
- на паркиралиштима и у подземним гаражама обавезно
је обезбеђивање прописаног броја паркинг места за возила
лица са инвалидитетом;
- прилагођавање стајалишта јавног превоза;
- пројектовање и извођење свих елемената у простору
за кретање и приступ до објеката (рампе, степеништа, подизне платформе);
- у вишепородичним стамбеним објектима са 10 и више
станова и пословним објектима обезбедити приступ лицима са посебним потребама на коту приземља, односно до
лифта, уколико га има, спољним и унутрашњим рампама
минималне ширине 90 cm и нагиба од 1:20 (5%) до 1:12
(8,33%);
- опремање појединих пешачких прелаза (за кретање
великог броја деце) одговарајућом светлосном и посебном
звучном сигнализацијом.
Истим правилником дефинисани су услови за пројектовање стамбених зграда и објеката за јавно коришћење, који
се морају поштовати у поступку израде пројектно-техничке
документације за појединачне садржаје.
3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ЗОНАМА
Правила уређења и грађења у овом Плану дефинишу
се за цео обухват Плана, као скуп општих правила за изградњу и реконструкцију објеката, уређења грађевинског
земљишта, као и посебних правила за изградњу објеката
у урбанистичким зонама и целинама утврђеним у Плану.
Правила уређења и грађења служе за утврђивање урбанистичких и других услова за изградњу и реконструкцију
објеката, односно издавање локацијских услова и грађевинске дозволе и израду Урбанистичких пројеката у складу са
овим Планом.
3.1. Општа правила уређења у обухвату Плана
3.1.1. Општа правила за изградњу и реконструкцију
објеката
• Породични (индивидуални) стамбени објекат у смислу овог Плана јесте објекат са максимално 4 (четири) стамбене јединице.
• Вишепородични стамбени објекат у смислу овог
Плана јесте објекат са 5 (пет) и више стамбених јединица.
• Стамбени простор – стамбену јединицу са помоћним
и пратећим просторима у оквиру породичног и вишепородичног објекта организовати према функцији и
важећим нормативима.
• Светла висина стамбених просторија не може бити
мања од 2,5 m (препоручује се минимум од 2,6 m).
• Пословни простори у склопу стамбених објеката, односно као самостални објекти, треба да су изграђени
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према функционалним, санитарним, техничко-технолошким и другим условима, односно према важећим
прописима за одређену намену или делатност.
Стандардна светла висина пословних, радних просторија не може бити мања од 2,8 m, односно треба
да је у складу са прописима за обављање одређене
врсте делатности, осим у објектима непокретних културних добара и заштићеним целинама, где под одређеним условима може бити и мања.
Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички стабилни и опремљени свим савременим инсталацијама у складу са важећим нормативма
и прописима за објекте одређене намене.
Објекти свих врста и намена треба да задовоље потребне критеријуме у смислу прописа из области
енергетске ефикасности изградње.
Код изградње нових вишепородичних стамбених или
стамбено-пословних објеката обавезно је приликом
пројектовања решити постављање расхладних (клима) уређаја на стамбеним и пословним јединицама,
на начин да оне буду једнообразно постављене и
решено уливање кондензата у олучне вертикале или
посебне вертикале повезане на кућну канализациону
мрежу.
У случају грађења објеката на граници парцеле водити рачуна да се објектом или његовим делом (испадом, стрехом, темељима и слично) не угрози ваздушни, односно подземни простор суседне парцеле.
Кровне равни свих објеката у погледу нагиба треба
да су решене тако да се атмосферске воде са површина крова воде у сопствену парцелу, односно усмеравају на уличну канализацију.
Површинске воде са једне грађевинске парцеле не
могу се усмерити према другој парцели, односно
објектима на суседним парцелама.
У случају када за одвођење површинских вода не постоји нивелационо решење на нивоу блока, ове воде
се са сопствене парцеле одводе слободним падом
према риголама, односно према улици (регулисаној
канализацији, односно риголама) са најмањим падом
од 1,5%.
Саобраћајне површине, приступне пешачке стазе
објектима на парцели, рампе гаража и других просторија, којима се савладава висинска разлика изнад
коте терена, колске приступне путеве дворишту и
манипулативне дворишне платое, треба извести са
падом оријентисано према улици, односно регулисаној интерној атмосферској канализационој мрежи
у оквиру парцеле, евентуално делом према зеленим
површинама на парцели (врт, башта и слично).
У случају изградње гараже у сутерену објекта, пад
рампе за приступ гаражи оријентисан је према објекту, а одвођење површинских вода решава се дренажом или на други погодан начин.
Одвођење површинских вода са рампе изведене за
већи број гаража планираних у сутерену објекта (вишепородични, пословни објекти и друго) обавезно
решавати канализационом мрежом прикљученом на
уличну канализацију.
Саобраћајне површине – приступни путеви, платои
треба да су изведени са савременим коловозни застором: бетон, асфалт-бетон или поплочање разним
типским елементима.
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• Колски улаз у парцелу се не може градити на удаљености мањој од 10,0 m од лепезе раскрснице.
• На постојећим објектима могућа је реконструкција,
адаптација, доградња или санација, као и пренамена,
у складу са прописаним правилима утврђеним за одговарајућу целину или зону.
• Доградња објеката се може вршити до задовољења
урбанистичких параметара прописаних за одговарајућу целину, односно зону.
3.1.2. Општа правила за прикључење објеката на
јавну инфраструктурну мрежу
Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре
врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу општих правила
дефинисаних у овом Плану, односно услова надлежних
предузећа. У обухвату Плана је обавезно планирати подземну јавну инфраструктурну мрежу, односно подземне
прикључке појединачних објеката на исту.
3.1.3. Комунално-инфраструктурна опремљеност и
уређење земљишта
Оптимални стандард опремљености земљишта за појединачне парцеле у обухвату Плана је приступ на јавну
саобраћајницу (директно или индиректно, преко интерне
приступне саобраћајнице) и прикључење на јавну водоводну, канализациону, електро, тт и (у ери IPTV технологија
и КДС губи значај, све иде преко интернета) гасоводну
мрежу.
Минимални стандард је прикључење на јавну саобраћајницу, водоводну, канализациону, тт, електро и гасоводну
мрежу.
3.1.4. Општи услови за одлагање чврстог комуналног и другог отпада			
Чврст конумални отпад из објеката било које намене се
у начелу одлаже у оквиру сопствене парцеле/комплекса у
посуде за смеће, одакле се организовано евакуише на јавно
одлагалиште (депонију) преко надлежног комуналног предузећа.
Капацитет посуда за смеће се одређује према броју корисника, и то према критеријуму:
- за индивидуалне стамбене објекте појединачне посуде
(канте);
- за вишепородичне стамбене објекте 1 посуда (контејнер запремине 1.000l)/16 станова, односно 1 посуда/800m²
корисне површине објекта;
- за објекте пословне намене 1 посуда - контејнер/
800m² корисне површине објекта.
Посуде за смеће се постављају на уређене бетониране или асфалтиране површине (у циљу лаког одржавања),
приступачне возилима за евакуацију смећа и на начин који
неће угрожавати коришћење сопствене и суседних парцела.
Након увођења система примарне селекције комуналног отпада, у оквиру парцеле је потребно предвидети одговарајуће сетове посуда за примарну селекцију (папир,
стакло, остало).
За одлагање и евакуацију посебних врста отпада примењују се прописи и законска регулатива која регулише ту материју. Посебни услови прописани законском регулативом
и прописима утврђују се у поступку издавања локацијских
услова или израде урбанистичког пројекта.
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3.1.5. Услови заштите суседних објеката
Приликом градње нових објеката и извођења радова
на постојећим, односно у њиховој непосредној близини
(изградња у низу и слично) предузети све мере прописане
законом за заштиту градилишта, саобраћајница и суседних
објеката. Не сме доћи до угрожавања стабилности и других
карактеристика суседних објеката. Сви радови и контроле
морају се спроводити у складу са прописима за изградњу
објеката.
4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ
Посебна правила уређења и грађења, која се односе на
дефинисане урбанистичке целине и зоне у Плану, садрже
заједничка правила, која се примењују у свим зонама, и појединачна правила која се примењују у појединим зонама и
целинама, у складу са њиховим специфичностима.
4.1. А. – ЗОНА СТАНОВАЊА
4.1.1. Зона А.1.

 ородично становање средњих
П
густина

Зона породичног становања обухвата просторне целине
и блокове у којима је преовлађујућа индивидуална стамбена
изградња већих густина, различитих типолошких облика.
Правила уређења грађевинског земљишта
У оквиру Зоне породичног становања могу бити заступљени и садржаји друге намене, као самостални или у
склопу стамбених објеката, из домена компатибилних делатности основној намени: пословање, јавни и централни
садржаји, комерцијалне делатности, спорт и рекреација,
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комунални објекти, сервиси и друго, с тим да је њихова
заступљеност на нивоу зоне максимално 40% и да својом
делатношћу ни на који начин не угрожавају окружење.
Урбанистички показатељи
У обухвату Зоне породичног становања као референтни
урбанистички показатељ се дефинише индекс заузетости
парцеле.
Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле износи: С = 50%
Општи услови за формирање грађевинске парцеле
Грађевинска парцела намењена за грађење, независно
од намене, треба по правилу да има правилан облик и да
има приступ са јавног пута. Приступ са јавног пута је могуће обезбедити и преко индиректног приступног пута ширине утврђене у правилима грађења за ову Зону.
Минимална површина грађевинске парцеле утврђена
је према намени и врсти објекта на парцели, а у складу са
правилима грађења дефинисаним за зону и приказана је у
Табели број 2.
Минимална ширина грађевинске парцеле утврђена је
према начину постављања објекта на парцели, а у складу са
условима које парцела треба да испуни за грађење објекaта
одређене намене, и приказана је у Табели број 2.
Објекти на грађевинској парцели могу бити грађени
као:
- слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију
грађевинске парцеле)
- двојни (објекти на суседним парцелама додирују једну
заједничку линију грађевинске парцеле)
- у непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе
бочне линије грађевинске парцеле)
- у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну
линију грађевинске парцеле)

Табела бр. 2 – Минимална површина и ширина фронта грађевинске парцеле
Врста објекта

Намена објекта
- породични стамбени објекат

Слободностојећи објекти

- породични стамбено - пословни објекат
- пословни објекат
- производни објекат
- породични објекат са производном
делатношћу

ЗОНА ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА
Мин. пов.парцеле
Мин. шир. парцеле
(m2)
(m)
300
400
450

10
12

500

12

400 (2 х 200)

16 (2 х 8)

500 (2 х 250)

18(2 х 9)

Двојни објекти

- породични стамбени објекат
- породични стамбено - пословни објекат

Објекти у непрекинутом
низу

- породични стамбени објекат
- породични стамбено - пословни објекат

250
300

8
10

Објекти у прекинутом
низу

- породични стамбени објекат
- породични стамбено - пословни објекат

300

10

Напомена: Изградња се изузетно може одобрити на постојећим парцелама чија је површина и ширина мања од прописане,
и то до 10%, при чему се морају поштовати сви други услови градње прописани за зону.
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Услови за приступ парцели и паркирање возила
Приступ парцели по правилу треба да буде са јавног
пута – улице, и то када парцела најмање једном својом
страном директно излази на површину јавне намене, или
индиректном везом са јавним путем, преко приватног пролаза, с тим да његова ширина не може бити мања од 2,50 m
за стамбене објекте, односно 3,50 m за стамбено-пословне
пословне или произовдне објекте.
Пролаз у дубину парцеле може да се обезбеди и кроз покривени пролаз – пасаж ширине минимално 3,0 m за стамбене, односно 3,5 m за пословне и производне објекте и
висине 3,5 m, како би се обезбедио приступ ватрогасних возила, хитне помоћи и комуналних или возила за транспорт.
Приступ задњем делу парцеле се изузетно може остварити
кроз пролазну гаражу у оквиру стамбеног објекта.
Смештај сопствених возила за објекте свих намена
решавати у оквиру сопствене парцеле, изван површине јавног пута, изградњом паркинга или гаража и то по принципу
1 паркинг/гаражно место на 1 стан, односно 1 паркинг/гаражно место на 70 m² пословног простора.
За објекте који захтевају приступ теретних возила (под
условом да се приступ ових возила може обезбедити јавним саобраћајницама у окружењу) на парцели је неопходно
обезбедити одговарајући број паркинг места за ова возила,
уз адекватно решавање евентуално зауљених атмосферских
вода са ове површине.
Начин грејања објеката
Према актуелном Програму гасификације града, са
досадашњим и планираним активностима на реализацији
дистрибутивног гасоводног система, опредељени систем
снабдевања потрошача природним гасом је систем широке
потрошње, као најрационалнији са урбанистичког, еколошког, економског и организационог становишта.
Концепцијом развоја овог система у обухвату градског
подручја предвиђена је и изграђена, у првој етапи, Мерно
регулациона станица ‚‘Карађорђево брдо‘‘.
Изградња прикључне и дистрибутивне мреже предвиђа
се у коридорима постојећих и планираних саобраћајница,
сагласно утврђеној динамици, а према условима и правилима полагања дефинисаним у овом Плану.
Начин ограђивања парцеле
Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до висине 0,9 m (рачунајући од коте тротоара) или
транспарентном оградом до висине 1,4 m.
Парцеле чија је кота терена виша од 0,9 m од суседне,
могу се ограђивати транспарентном оградом висине до 1,4
m која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежни орган у поступку доношења акта о одобрењу
изградње ограде.
Зидана непрозирна ограда између парцела може да се
подиже до висине 1,4 m уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на
грађевинској парцели која се ограђује.
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Услови за озелењавање
Озелењавање у оквиру грађевинске парцеле предвидети на минимално 20% површине, садњом високог и ниског
зеленила у складу са позицијом подземних инсталација у
парцели, по жељи корисника.
Општа правила за изградњу објеката
Врсте и намене објеката који се могу градити:
Породични стамбени објекти
Објекат са једном или више (а максимално 4) стамбене
јединице, са потребним помоћним просторијама (оставе за
храну, огрев, котларнице, гараже и друго).
Породични стамбено-пословни и пословни објекти
Објекат који поред стамбеног простора садржи пословне или радне просторије које су функционално одвојене од
стамбеног дела.
Пословни простор у односу на намену и врсту делатности треба да задовољи прописане техничке нормативе. Делатности у овим објектима су из домена дозвољених делатности за зону и не смеју имати штетног утицаја на околину
и услове живљења у непосредном окружењу.
У оквиру зоне могу се градити и пословни објекти као
самостални на парцели, уз поштовање прописаних правила
за зону.
У оквиру објекта се могу планирати помоћне просторије (гаража, оставе, котларница, магацински простор и
слично).
Производни објекти и породични објекти са производном делатношћу
У оквиру зоне породичног становања могу се градити
производни објекти (из домена занатске производње или
мини-породичне производње) као самостални објекти на
парцели, уз поштовање прописаних правила за зону. Делатности у овим објектима су из домена дозвољених делатности за зону и не смеју имати штетног утицаја на околину и
услове живљења у непосредном окружењу.
Производна делатност се може организовати и у оквиру
стамбеног објекта, уз поштовање свих правила утврђених
за зону и уз услов заштите окружења од штетног утицаја
делатности.
У оквиру објекта се могу планирати помоћне просторије (гаража, оставе, котларница, магацински простор и
слично).
Поред основног објекта (стамбеног, стамбено-пословног, пословног, производног) на парцели се могу градити
и помоћни објекти, као што су: гаража, инфраструктурни
објекти (котларница, трафостаница и друго), надстрешница, остава, магацински простор, летња кухиња, ограде и
слично.
У зони породичног становања средњих густина на парцели је могућа изградња једног или више објеката исте или
различите основне намене (стамбени, стамбено-пословни,
пословни, производни), уз поштовање свих општих и посебних услова за изградњу утврђених овим Правилима. У
том случају није могућа накнадна парцелација постојећих
парцела, уколико иста не обезбеђује испуњеност свих услова за изградњу дефинисаних овим Правилима.
У оквиру Зоне породичног становања могу се градити и стамбени комплекси/већи број засебних породичних
стамбених објеката на јединственој парцели са заједничким приступом и заједничким садржајима на парцели. Ови
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објекти могу бити различитих типова (слободностојећи,
двојни, у низу). За овакве комплексе важе сви општи и посебни услови изградње прописани за Зону.
Уоквиру Зоне породичног становања изузетно је могућа изградња вишепородичних стамбених или стамбено-пословних објеката, на минималној површини парцеле прописаној за Зону вишепородичног становања средњих густина,
и уз поштовање овим Планом дефинисаних параметара за
ту зону – уз обавезну претходну урбанистичко-архитектонску проверу кроз израду урбанистичког пројекта.
Компатибилне намене:
Компатибилне намене у зони породичног становања
средњих густина, које се могу обављати у склопу породичних стамбено-пословних, пословних и производних објеката су из области:
- трговине (малопродаја различитог типа и обима и
друго),
- услужног занатства (ситни занати различитих врста
који немају штетног утицаја на окружење),
- услужних делатности (за задовољавање локалних потреба становника),
- угоститељства и туризма (различити облици услуга –
пансиони, ресторани, кафеи и слично),
- здравства (апотеке, опште и специјалистичке ординације, амбуланте, стационари мањих капацитета и слично),
- социјалне заштите (сервиси за чување деце, вртићи,
смештај и нега старих и изнемоглих лица, објекти за лица
са посебним потребама и друго),
- културе (галерије, библиотеке, читаонице, атељеи и
друго),
- забаве (клубови, играонице, кладионице и друго),
- спорта (спортски терени, теретане, вежбаонице и
друго),
- пословно-административних делатности (банке, поште, представништва, агенције, пословни бирои и слично),
- услужних сервиса (перионице возила, ауто-сервиси и
слично) у складу са важећим прописима и нормативима за
грађење објеката ове намене, уколико не угрожавају објекте на суседним парцелама, односно услове живљења у непосредном окружењу,
- производне и друге делатности (из домена занатске
произовдње, мини-породичне производње и слично), уз
услов да не угрожавају околину, животну средину и услове становања, буком, гасовима, отпаднима материјама или
другим штетним дејствима, односно да су предвиђене мере
којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења и
да имају обезбеђене услове прикључка на комуналну инфраструктурну мрежу.
У зони породичног становања није дозвољена изградња
стоваришта грађевинског и другог материјала, складишта
секундарних сировина, производња већег обима (изузев
оне описане у оквиру компатибилних намена) и слично.
Однос регулационе и грађевинске линије
У начелу, минимално растојање између грађевинске и
регулационе линије за све објекте чија ј еизградња дозвољена у зони породичног становања средњих густина је 5,0
m у односу на регулациону линију према саобраћајницама.
Пошто ова зона тангира зону водног земљишта-Петријевског потока, грађевинска линија се у том делу поставља на
5-10,0 м.
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Прилком формирања интерних саобраћајница у оквиру
комплекса, удаљење објеката од њих износи 5,0 м.
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем
преко приватног приступа, ово растојање се утврђује за
сваки појединачни случај у поступку издавања локацијских
услова, водећи рачуна о постојећој и планираној изградњи
на суседним парцелама.
Положај објекта у односу на границе грађевинске
парцеле
Најмање дозвољено растојање основног габарита
(без испада) и линије суседне грађевинске парцеле за породичне стамбене, стамбено-пословне и пословне објекте
у зони је:
- за слободностојеће објекте:
када на бочној страни објекта не постоје отвори 1,5 m
стамбених просторија
када на бочној страни постоје отвори стамбених 2,5 m
или радних просторија
- за двојне објекте и објекте у прекинутом низу на 3,5 m
бочном делу дворишта
- први или последњи објекат у непрекинутом низу 3,5 m
Минимална међусобна удаљеност објеката на истој
грађевинској парцели је у начелу 1/2 висине вишег објекта,
али не мања од 4,0 m уколико на припадајућој страни објекта постоје отвори просторија за становање, односно 3,0 m
уколико не постоје овакви отвори.
Испади и отвори на објектима
Испади на објектима не могу прелазити грађевинску
линију више од 1,60 m, односно регулациону линију више
од 1,2 m, и то на делу објекта вишем од 3,0 m, уз услов мимималне ширине тротоара 2,0 m.
Заграђење објеката свих намена у зони грађевински
елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице
са или без стубова, надстрешнице и слично) на нивоу првог
спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту – 1,2 m, али
укупна површина грађевинских елемената не може прећи
50% површине уличне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту када је најмање растојање од границе суседне парцеле 2,5 m – 0,9 m, али
укупна површина грађевинских елемената не може прећи
30% површине бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег
растојања од задње границе према суседној грађевинској
парцели од 5,0 m) – 1,2 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% површине задње фасаде
изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати на
објекат (предњи део) ако је грађевинска линија 4,0 m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину
до 0,9 m. Степенице којима се савладава висина преко 0,9
m улазе у габарит објекта. Отворене спољне степенице које
се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске
етаже – могу прећи надземну грађевинску линију објекта, и
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то максимално до регулационе линије парцеле, односно до
границе према суседним парцелама.
За грађење и реконструкцију објеката на линији суседне
парцеле као и на удаљеностима од суседне парцеле мањим
од 1,0 m, на зидовима према суседној парцели се не могу
пројектовати нити накнадно изводити отвори, изузев фиксних отвора искључиво за нужно осветљење просторије.
На бочним фасадама објеката који су од границе суседне грађевинске парцеле постављени на удаљености од 1,02,5 m, могу се предвидети само отвори са високим парапетом мин. висине 1,8 m за вентилацију или фиксни отвори за
нужно осветљење просторија.
Спратност објеката у зони
Максимална дозвољена спратност објеката у зони је
П+1+Пк (приземље, спрат и поткровље), изузетно П+2 (приземље и два спрата) за стамбено-пословне и пословне објекте.
Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке
природе. Делови објекта који се налазе у потпуности испод
нивоа терена могу прелазити надземни габарит објекта,
максимално до границе грађевинске парцеле.
Утврђивање коте приземља
Кота приземља објеката одређује се у односу на коту
нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта.
Код објеката са подрумом или сутереном коту приземља
усагласити тако да максимално 1/3 висине подрума буде изнад земље, док код сутерена треба омогућити максимално
2/3 висине изнад земље, како би се обезбедило правилно
проветравање и осветљавање подрумских, односно сутеренских просторија, при чему је минимум коте приземља
0,9 m изнад коте терена.
За објекте на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута,
кота приземља може бити највише 1,2 m нижа од коте нивелете пута.
За објекте на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота приземља објекта одређује се према правилима за раван терен.
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем
преко приватног пролаза, кота приземља се одређује у поступку издавања локацијских услова за сваки појединачни
случај, према општим правилима.
За објекте који у приземљу имају нестамбену намену
(пословање и делатности), кота приземља се поставља на
максимално 0,2 m у односу на коту тротоара, а денивелација (до максималних 1,2 m) се савладава унутар објекта.
Посебни услови и ограничења за спровођење
У Зони породичног становања средњих густина на подручјима врло неповољних и неповољних терена могућност градње на парцели је условљена доказом о стабилности, на бази одговарајуће геотехничке документације (елаборат геотехничких истраживања).
Изградња објеката у зони се у начелу реализује директно на основу одредби овог Плана.
У случају изградње комплекса и објеката, независно од
намене, на парцелама површине 15 и више ари, обавезна је
израда урбанистичког пројекта.
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Урбанистички пројекат је обавезан и у случају изградње
стамбених комплекса са већим бројем породичних објеката
на заједничкој парцели, без обзира на површину комплекса.
Урбанистички пројекат ће се радити и у случају изградње објеката јавне намене, када је општим условима за изградњу тих објеката предвиђена његова израда.
У подручјима за која постоје посебни услови градње
(целине утврђене условима заштите културног наслеђа,
зоне инфраструктурних коридора и друго) приликом изградње објеката је неопходно и прибављање посебних
услова надлежних предузећа, организација и институција.
4.1.2. Зона А.2. Вишепородично становање средњих
густина
Зона вишепородичног становања обухвата умерено погушћене просторне целине у којима је преовлађујућа намена комбинација вишепородичних објеката умерене спратности и породичних објеката, а за коју важе иста правила
грађења.
Правила уређења грађевинског земљишта
У оквиру зоне вишепородичног становања средњих густина могу бити заступљени и садржаји друге намене чија
делатност нема штетног утицаја на окружење и карактер
зоне, и то: пословање и комерцијалне делатности, јавни
објекти и површине, спорт и рекреација, комунални објекти, централне гараже и друго, с тим да је њихова заступљеност на нивоу зоне максимално 50%.
Комунално-инфраструктурна опремљеност и уређење парцеле
- Оптимални стандард опремљености земљишта за
зону вишепородичног становања средњих густина је да
грађевинска парцела има приступ на јавни пут - коловоз са
тврдом подлогом (директно или преко интерног приступног пута) и прикључке на јавну водоводну, канализациону,
електро, тт, кабловску дистрибутивну мрежу, топловодну
или гасоводну мрежу.
- Минимални стандард у зони је прикључење на јавни
пут, водоводну, канализациону и електро мрежу, као и обезбеђење грејања за објекат.
- Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре
врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу општих правила
дефинисаних у овом Плану, односно услова надлежних
предузећа.
- Површинске воде се одводе са парцеле интерном
(дворишном) атмосферском канализацијом или слободним
падом према риголама, односно према улици (регулисаној
канализацији, односно путним јарковима). Део вода могу
да приме слободне зелене површине на парцели, зависно
од њихове величине.
- Површинске воде са једне грађевинске парцеле не
могу се усмеравати према другој парцели.
- За објекте свих намена изузев породичног становања
потребно је, у складу са наменом и величином, планирати
одговарајућу хидрантску мрежу, односно одговарајући начин противпожарног обезбеђења објекта, према условима
надлежног органа за ванредне ситуације.
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Општа правила за изградњу објеката
Урбанистички показатељи
У обухвату Зоне вишепородичног становања као референтни урбанистички показатељ се дефинише индекс заузетости парцеле.
Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле износи: С = 60%
У зони вишепородичног становања је изузетно могуће повећање густине насељености изнад максимално
прописаних вредности за зону, на нивоу блока или веће
просторне целине, и то до максимално утврђених урбанистичких параметара за зону вишепородичног становања великих густина и уз обавезну израду плана детаљне
регулације за тај простор на основу претходне анализе
оправданости.

Врста објекта
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Грађевинска парцела према намени објеката и начин изградње
Грађевинска парцела намењена за грађење, независно
од намене, треба по правилу да има правилан облик и да
има приступ са јавног пута. Изузетно је могуће приступ
са јавног пута обезбедити преко индиректног приступног
пута ширине утврђене у правилима грађења за ову зону.
Минимална површина грађевинске парцеле утврђена
је према намени и врсти објекта на парцели, а у складу са
правилима грађења дефинисаним за зону.
Објекти на грађевинској парцели, без обзира на врсту,
могу бити грађени као:
- слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију
грађевинске парцеле);
- двојни (објекти на суседним парцелама додирују једну
заједничку линију грађевинске парцеле);
- у непрекинутом низу (објекат на парцели додирује обе
бочне линије грађевинске парцеле);
- у прекинутом низу (објекат додирује само једну бочну
линију грађевинске парцеле).

Табела бр. 3– Минимална површина и ширина фронта грађевинске парцеле
ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
СРЕДЊИХ ГУСТИНА
Намена објекта
Мин. повр.парцеле
Мин. шир. парцеле
(m2)
(m)
- породични стамбени објекат
- породични стамбено-пословни објекат

300
400

12
12

Слободно стојећи
- вишепородични стамбени објекат
објекти
600
18
- вишепородични стамбено - пословни објекат
- пословни објекат
500
15
- породични стамбени објекат
400 (2 х 200)
16 (2 х 8)
Двојни објекти
- породични стамбено - пословни објекат
500 (2 х 250)
18 (2 х 9)
- породични стамбени објекат
250
8
- породични стамбено - пословни објекат
Објекти у
непрекинутом низу
- вишепородични стамбени и стамбено550
15
пословни објекат
породични стамбени објекат
300
10
породични стамбено - пословни објекат
Објекти у
прекинутом низу
вишепородични стамбени и стамбено600
18
пословни објекат
Напомена: Изградња се изузетно може одобрити на постојећим парцелама чија је површина и ширина мања од прописане,
и то до 10%, при чему се морају поштовати сви други услови градње прописани за зону.
Код изградње вишепородичних стамбених објеката, у
зависности од величине парцеле, на парцели се може градити више објеката (ламеле, низови, трактови и слично),
у форми стамбених комплекса, са утврђеним заједничким
коришћењем парцеле за станаре/кориснике, уз услов поштовања свих општих и посебних услова за изградњу утврђених за зону.
Врсте и намене објеката који се могу градити:
Породични стамбени објекти
На парцели чија је минимална величина 300 m2 може се
градити породични стамбени објекат са једном или више (а
максимално 4) стамбене јединице и потребним помоћним
просторијама (оставе за огрев, котларнице, гараже и друго).

Вишепородични стамбени објекат
На парцели минималне величине 600 m² могућа је изградња вишепородичног стамбеног објекта, са минимално
5 станова, у оквиру кога се налазе и помоћне просторије
(гараже, оставе станара, подстанице и слично).
Породични стамбено-пословни објекти
На парцели чија је минимална величина 400 m² може се
градити породични стамбено-пословни објекат који поред
стамбеног простора садржи пословне просторије које су
функционално одвојене од стамбеног дела.
Пословни простор у односу на намену и врсту делатности треба да задовољи прописане техничке нормативе. Делатности у овим објектима су из домена дозвољених делатности за зону и не смеју имати штетног утицаја на околину
и услове живљења у непосредном окружењу.
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У оквиру објекта се могу планирати помоћне просторије (гаража, оставе, котларница, магацински простор и
слично).
Вишепородични стамбено-пословни објекат
Минимална величина парцеле за изградњу је 600 m².
У оквиру вишепородичног стамбено-пословног објекта
може бити најмање 5 стамбених јединица и пословни простор који је функционално и технички одвојен од стамбеног дела објекта.
Делатности у пословном делу су из домена дозвољених делатности за зону и не смеју имати штетног утицаја
на околину и услове живљења у непосредном окружењу.
У оквиру објекта се могу планирати помоћне просторије (гараже, оставе, подстанице, магацински простор и
слично).
Пословни објекат
У оквиру зоне, на парцели чија је минимална величина
500 m², може се градити пословни објекат као самостални
објекат, уз поштовање прописаних урбанистичких правила
за зону.
Делатности у овим објектима су из домена дозвољених
делатности за зону и не смеју имати штетног утицаја на
околину и услове живљења у непосредном окружењу.
У оквиру објекта могу се планирати помоћне просторије (гараже, подстанице, магацински простор и слично).
Поред основног објекта (стамбеног, стамбено-пословног, пословног) на парцели се могу градити и помоћни
објекти, као што су: гаража, инфраструктурни објекти
(котларница, трафостаница, подстаница и друго), надстрешнице, ограде и слично.
У зони вишепородичног становања средњих густина на
парцели је могућа изградња једног или више објеката исте
или различите основне намене (стамбени, стамбено-пословни, пословни), уз поштовање свих општих и посебних
услова за изградњу утврђених овим Правилима. У том случају није могућа накнадна парцелација постојећих парцела,
уколико иста не обезбеђује испуњеност свих услова за изградњу, дефинисаних овим Правилима.
У зони вишепородичног становања средњих густина, у
зависности од величине парцеле, могућа је изградња објеката у форми стамбених комплекса (ламеле, трактови, низови и слично), на јединственој грађевинској парцели, са
утврђеним заједничким коришћењем парцеле и уз услов
поштовања свих прописаних правила за зону.
У оквиру зоне могу се градити и стамбени комплекси /
већи број засебних породичних стамбених објеката различитих типова на јединственој парцели са заједничким коришћењем парцеле, заједничким приступом и заједничким
пратећим садржајима, при чему важе сви услови изградње
прописани за ову Зону.
Компатибилне намене
Компатибилне намене у зони вишепородичног становања средњих густина, које се могу обављати у склопу породичних и вишепородичних стамбено-пословних и пословних објеката су из области:
- трговине (различитог типа и обима, изузев велепродаја, хипермаркета и других садржаја који захтевају велике
комплексе),
- услужног занатства (занати различитих врста који немају штетног утицаја на окружење),
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- услужних делатности (за задовољавање локалних потреба становника, могуће и ширих потреба гравитационог
подручја),
- угоститељства и туризма (различити облици услуга –
хотели, мотели, пансиони, ресторани, кафеи и слично),
- здравства (апотека, опште и специјалистичке ординације и слично),
- социјалне заштите (сервиси за чување деце, вртићи,
дневни боравци за стара лица, лица са посебним потребама
и друго),
- културе (галерије, библиотеке, читаонице, биоскопске
и позоришне сале и друго),
- забаве (објекти забаве различитих врста и обима –
клубови, салони, играонице, кладионице и слично),
- спорта (спортски терени, теретане, вежбаонице и
друго),
- пословно-административних делатности (банке, поште, представништва, агенције, пословни бирои и слично),
- услужних сервиса (централне гараже и слично) у
складу са важећим прописима и нормативима за грађење
објеката ове намене, уколико не угрожавају објекте на суседним парцелама, односно услове живљења у непосредном окружењу,
- и друге делатности, уз услов да не угрожавају животну околину буком, гасовима, отпаднима материјама или
другим штетним дејствима, односно да су предвиђене мере
којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења.
У зони вишепородичног становања нису дозвољене
услужно-занатске делатности које могу да имају негативан
утицај на окружење (бука, отпадне воде, гасови) и слично,
производне делатности и друго.
Однос регулационе и грађевинске линије
У начелу, минимално растојање између грађевинске и
регулационе линије за све објекте чија је изградња дозвољена у зони вишепородичног становања је 5,0 m, изузетно
према новоформираној саобраћајници према Петријевском
потоку, где је растојање 10,0 m.
Прилком формирања интерних саобраћајница у оквиру
комплекса, удаљење објеката од њих износи 5,0 m.
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем
преко приватног приступа, ово растојање се утврђује за
сваки појединачни случај у поступку издавања локацијских
услова, водећи рачуна о постојећој и планираној изградњи
на суседним парцелама.
Положај објекта у односу на границе грађевинске
парцеле
Најмање дозвољено растојање основног габарита
(без испада) и линије суседне грађевинске парцеле за породичне стамбене и стамбено-пословне објекте у зони је:
- за слободностојеће објекте:
када на бочној страни објекта не постоје отвори 1,5 m
стамбених просторија
када на бочној страни постоје отвори стамбених 2,5 m
или радних просторија
- за двојне објекте и објекте у прекинутом низу на 3,5 m
бочном делу дворишта
- први или последњи објекат у непрекинутом низу 3,5 m.
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Најмање дозвољено растојање основног габарита
(без испада) и линије суседне грађевинске парцеле за вишепородичне стамбене и стамбено-пословне и пословне
објекте у зони је:
- за слободностојеће објекте:
када на бочној страни објекта не постоје отвори 3,0 m
стамбених просторија
када на бочној страни постоје отвори стамбених 4,0 m
или радних просторија
- први или последњи објекат у непрекинутом низу 4,0 m
Минимална међусобна удаљеност објеката на истој
грађевинској парцели је у начелу 1/2 висине вишег објекта.
Код породичних објеката ово растојање не може бити
мање од 4,0 m уколико на припадајућој страни објекта постоје отвори просторија за становање, односно 3,0 m уколико не постоје овакви отвори.
Код вишепородичних и пословних објеката ово растојање је минимално 1/2 висине вишег објекта уколико на
припадајућој страни постоје отвори просторија за становање, односно 5,0 m уколико не постоје овакви отвори.
Удаљеност вишепородичног стамбеног или стамбено-пословног објекта од другог објекта било које врсте нестамбене изградње не сме бити мања од 4,0 m.
Испади и отвори на објектима
Испади на објектима било које врсте и намене не могу
прелазити грађевинску линију више од 1,60 m, односно регулациону линију више од 1,2 m, и то на делу објекта вишем од 3,0 m, уз услов мимималне ширине тротоара 2,0 m.
Заграђење објеката свих намена у зони, грађевински
елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице
са или без стубова, надстрешнице и слично) на нивоу првог
спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
- на делу објекта према предњем дворишту – 1,2 m, али
укупна површина грађевинских елемената не може прећи
50% површине уличне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према бочном дворишту када је најмање растојање од границе суседне парцеле 3,5 m – 0,9 m, али
укупна површина грађевинских елемената не може прећи
30% површине бочне фасаде изнад приземља;
- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег
растојања од задње границе према суседној грађевинској
парцели од 5,0 m) – 1,2 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% површине задње фасаде
изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати на
објекат (предњи део) ако је грађевинска линија 4,0 m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину
до 0,9 m. Степенице којима се савладава висина преко 0,9
m улазе у габарит објекта. Отворене спољне степенице које
се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске
етаже – могу прећи надземну грађевинску линију објекта, и
то максимално до регулационе линије парцеле, односно до
границе према суседним парцелама.
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На бочним фасадама објеката који су од границе суседне грађевинске парцеле постављени на удаљености од 1,5
- 2,5 m, могу се предвидети само отвори са високим парапетом минималне висине 1,8 m за вентилацију или фиксни
отвори за нужно осветљење просторија.
За вишепородичне стамбене или стамбено-пословне
и пословнеобјекте чија је међусобна удаљеност мања од
6,0m на зидовима према суседној парцели се не могу планирати отвори стамбених или радних просторија.
Спратност објеката у зони
Максимална дозвољена спратност породичних стамбених и стамбено-пословних објеката у зони је П+2 (приземље и два спрата).
Максимална дозвољена спратност вишепородичних
стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката у
зони је П+5.
Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже за објекте свих врста и намене у зони, уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Делови
објекта који се налазе у потпуности испод нивоа терена
могу прелазити надземни габарит објекта, максимално до
границе грађевинске парцеле.
Утврђивање коте приземља
Кота приземља објеката, без обзира на намену и тип,
одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта.
Код објеката са подрумом или сутереном, коту приземља усагласити тако да максимално 1/3 висине подрума
буде изнад земље, док код сутерена треба омогућити максимално 2/3 висине изнад земље, како би се обезбедило правилно проветравање и осветљавање подрумских, односно
сутеренских просторија, при чему је минимум коте приземља 0,9 m изнад коте терена.
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем
преко приватног пролаза, кота приземља се одређује у поступку издавања локацијских услова за сваки појединачни
случај, према општим правилима.
За објекте који у приземљу имају нестамбену намену
(пословање и делатности), кота приземља се поставља на
максимално 0,2 m у односу на коту тротоара, а денивелација (до максималних 1,2 m) се савладава унутар објекта.
Начин ограђивања парцеле
Грађевинске парцеле у зони могу се ограђивати зиданом оградом до висине 0,9 m (рачунајући од коте тротоара),
или транспарентном оградом до висине 1,4 m.
Парцеле чија је кота терена виша од 0,9 m од суседне,
могу се ограђивати транспарентном оградом висине до 1,4
m која се може постављати на подзид чију висину одређује
надлежни орган у поступку утврђивања акта о одобрењу
изградње ограде.
Зидана непрозирна ограда између парцела може да се
подиже до висине 1,4 m уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује.
Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на
грађевинској парцели која се ограђује.
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Услови за приступ парцели и паркирање возила
Приступ парцели по правилу треба да буде са јавног
пута – улице, и то када парцела најмање једном својом
страном директно излази на површину јавне намене, или
индиректном везом са јавним путем, преко приватног пролаза, с тим да његова ширина код породичних објеката не
може бити мања од 2,5 m за стамбене, односно 3,5 m за
стамбено-пословне пословне објекте.
Код вишепородичних и пословних објеката приступ
парцели се остварује преко пролаза или пасажа (код градње
у непрекинутом низу) минималне ширине 3,5 m за једносмерни, односно 5,5 m за двосмерни колски приступ и висине минимално 3,5 m, уз обезбеђење простора за кретање
пешака.
Смештај сопствених возила за објекте свих врста и
намена решавати у оквиру сопствене парцеле, изван површине јавног пута, изградњом паркинга или гаража и то по
принципу 1 паркинг/гаражно место на 1 стан, односно 1
паркинг/гаражно место на 70 m² пословног простора.
Посебна правила за изградњу објеката
Општа правила за изградњу дефинисана Планом за ову
зону примењују се у начелу за све објекте чија је изградња
дозвољена у зони.
За изградњу садржаја и објеката јавне намене дозвољених за зону, примењују се услови и правила дефинисани за
сваку појединачну намену.
Посебни услови и ограничења за спровођење
У зони вишепородичног становања на подручјима врло
неповољних и неповољних терена могућност градње на
парцели је условљена доказом о стабилности, на бази одговарајуће геотехничке документације (елаборат геотехничких истраживања).
Изградња објеката у зони се реализује у начелу директно на основу одредби овог Плана.
За изградњу комплекса и објеката, независно од намене, на парцелама површине 15 и више ари, обавезна
је израда Урбанистичког пројекта.
Урбанистички пројекат ће се радити и у случају изградње објеката јавне намене, када је општим условима
за изградњу тих објеката, предвиђена његова израда.
У подручјима за која постоје посебни услови градње
(целине утврђене условима заштите културног наслеђа,
зоне инфраструктурних коридора и друго) приликом изградње објеката је неопходно и прибављање посебних
услова надлежних предузећа, организација и институција.
4.2. ЗОНА Б. - ЦЕНТРАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
У оквиру ове целине предвиђа се изградња објеката и
садржаја за јавно коришћење, садржаја пословно-комерцијалних делатности и слично, као самосталних или у комбинацији са становањем, с тим да заступљеност становања у
оквиру објекта не може бити већа од 20%.
У оквиру целине се не предвиђа могућност изградње
самосталних стамбених објеката.
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Делатности које се могу обављати у оквиру ове целине
су следеће:
- трговина (различитих врста и обима из домена малопродаје-појединачне делатности, тржно-занатски центри,
продајни центри и слично);
- пословно-административне делатности (банке, поште,
агенције, пословни центри)
- услужно занатство (различитог обима и облика, усмерено пре свега на допуну основног садржаја комплекса и
објеката)
- објекти комуналних делатности/услуга (пијаце, тржнице и слично)
- објекти јавне намене,
- остали објекти за јавно коришћење,
- услужне делатности (облика и обима примерених већим комерцијално-пословним комплексима и компактним
насељима)
- угоститељство и туризам различитих врста и обима
(ресторани, кафеи, пансиони апартманског типа)
- здравствена и социјална заштита (амбуланте, апотеке,
сервиси за чување деце)
- култура (галерије, читаонице, биоскопске или позоришне сале)
- забава (као допуна основној намени- вежбаонице, теретане, играонице и друго).
Предвиђене су две целине за формирање централних
садржаја, усклађене са постојећим изграђеним и планираним наменама, ради потпуног и равномерног функционисања. Једна целина је планирана уз Улицу Фочанску, на
почетку планираног подручја, а друга уз Улицу Венчачку,
која представља допуну потребних садржаја при коначној
реализацији Плана.
Планиране парцеле имају директан приступ на јавне
саобраћајнице у обухвату Плана.
Општа правила за изградњу објеката
Урбанистички показатељи
У обухвату Зоне вишепородичног становања као референтни урбанистички показатељ се дефинише индекс заузетости парцеле.
Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле износи: С = 60%
Грађевинска парцела према намени објеката и начин изградње
Површина грађевинске парцеле утврђена је према намени и врсти, односно начину постављања објекта на парцели, а у складу са правилима грађења дефинисаним за
зону, којима су уважене специфичности и затечени начин
коришћења простора у зони.
Минимална ширина грађевинске парцеле утврђена је
према начину постављања објекта на парцели, који треба
да је усаглашен са преовлађујућим начином постављања
постојећих објеката у блоку или уличном потесу, а према
условима које парцела треба да испуни за грађење објекта
одређене намене.
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Табела бр. 4– Минимална површина и ширина фронта грађевинске парцеле
Намена објекта
Врста објекта

- пословни објекат
- објекти за јавно коришћење
- објекти јавне намене

ЦЕНТРАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Мин. шир. парцеле
Мин. вел.парцеле
(m)
(m2)
600

15

/

/

Напомена: Изградња се изузетно може одобрити на постојећим парцелама чија је површина и ширина мања од прописане,
и то до 5%, при чему се морају поштовати сви други услови градње прописани за зону.
Врсте и намене објеката који се могу градити:
Пословни објекти
У оквиру зоне централних делатности, на парцели
минималне површине 600 m², пословни објекти се могу
градити као самостални објекти на парцели, уз поштовање прописаних правила за зону. Делатности у овим објектима могу бити из домена дозвољених делатности за зону,
а њихова организација и обликовање треба да буду у духу
функције и карактера зоне - комерцијални или пословни
објекти (у форми компактног објекта на парцели), услужни
садржаји и слично. У оквиру објеката ове намене може се
планирати и стамбена намена, с тим да њена заступљеност
не буде већа од 20%.
У оквиру објекта се могу планирати помоћне просторије (гараже, подстанице, магацински простор и слично).
Објекти јавне намене
У оквиру зоне централних делатности могу се у начелу
градити објекти јавне намене свих врста за потребе функционисања насеља.
Остали објекти за јавно коришћење
Објекти за јавно коришћење, без обзира на својински
статус земљишта, могу бити из области здравства, социјалне заштите, комуналних услуга, спорта, рекреације, културе итд.).
Поред основног објекта на парцели се, у складу са њеним карактеристикама, могу градити и помоћни објекти,
као што су: гараже, инфраструктурни објекти (котларница,
трафостаница, подстаница и друго), надстрешнице, ограде
и слично.
У оквиру зоне се могу градити и вишефункционални
комплекси (на јединственој парцели или у оквиру функционалне целине), који могу имати различите облике стамбене, пословне, услужне, комерцијалне намене, чија се
организација утврђује детаљном урбанистичком разрадом
(урбанистички пројекат) и за која важе утврђени урбанистички и други услови прописани за зону.
Однос регулационе и грађевинске линије
Нова грађевинска линија не може бити на мањој удаљености од регулације од 5,0 m.
Најмање дозвољено растојање основног габарита
(без испада) и линије суседне грађевинске парцеле за нове
објекте у зони, без обзира на врсту објеката, износи:
- 3,5 m, за слободностојеће објекте када на бочној страни објекта не постоје отвори стамбених просторија
- 4,0 m, када на бочној страни постоје отвори стамбених или пословних просторија.

Најмањим дозвољеним растојањем објекта од границе
суседне парцеле мора се испоштовати општи услов минималног међусобног удаљења објеката, које износи 1/2 висине вишег објекта, а изузетно може бити и 1/3, уколико се на
бочним странама објеката не налазе стамбене или пословне
просторије.
Минимална међусобна удаљеност објеката на истој
грађевинској парцели је у начелу 1/2 висине вишег објекта, али не може бити мања од 5,0 m, и то уколико на припадајућој страни објекта не постоје отвори просторија за
становање.
Испади и отвори на објектима
Испади на објектима било које врсте и намене у зони не
могу прелазити грађевинску линију више од 1,6 m, односно
регулациону линију више од 1,2 m, и то на делу објекта вишем од 3,0 m уз услов мимималне ширине тротоара 2,0 m.
Заграђење објеката свих намена у зони грађевински
елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстершнице
са или без стубова, надстрешнице и слично) на нивоу првог
спрата могу да пређу грађевинску, односно регулациону
линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:
-	на делу објекта према предњем дворишту – 1,2 m али
укупна површина грађевинских елемената не може
прећи 50% површине уличне фасаде изнад приземља;
-	на делу објекта према бочном дворишту када је најмање
растојање од границе суседне парцеле 3,5 m – 0,9 m али
укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% површине бочне фасаде изнад приземља;
-	на делу објекта према задњем дворишту (најмањег
растојања од задње границе према суседној грађевинској парцели од 5,0 m) – 1,2 m али укупна површина
грађевинских елемената не може прећи 30% површине
задње фасаде изнад приземља.
Отворене спољне степенице могу се постављати на
објекат (предњи део) ако је грађевиснка линија 4,0 m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину
до 0,9 m. Степенице којима се савладава висина преко 0,9
m улазе у габарит објекта. Отворене спољне степенице које
се постављају на бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.
Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске
етаже – могу прећи надземну грађевинску линију објекта, и
то максимално до регулационе линије парцеле, односно до
границе према суседним парцелама.
За објекте свих намена у зони, чија је међусобна удаљеност мања од 6,0 m на зидовима према суседној парцели се не могу планирати отвори стамбених или пословних
просторија.
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Спратност и висина објеката у зони
Максимална дозвољена спратност објеката у зони централних делатности у начелу је П+3 (приземље и три спрата).
Дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже за објекте свих врста и намене у зони, уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Делови
објекта који се налазе у потпуности испод нивоа терена
могу прелазити надземни габарит објекта, максимално до
границе грађевинске парцеле.
Утврђивање коте приземља
Кота приземља објеката, без обзира на намену и тип,
одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта.
Кота приземља објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута, односно треба да је у
односу на нулту коту објекта виша за минимално 0,15 m
а највише 1,2 m, уколико се не гради подрум или сутерен.
Код објеката са подрумом или сутереном коту приземља
усагласити тако да максимално 1/3 висине подрума буде изнад земље, док код сутерена треба омогућити максимално
2/3 висине изнад земље, како би се обезбедило правилно
проветравање и осветљавање подрумских, односно сутеренских просторија, при чему је минимум коте приземља
0,9 m изнад коте терена.
За објекте који имају индиректну везу са јавним путем
преко приватног пролаза, кота приземља се одређује у поступку издавања локацијске дозволе за сваки појединачни
случај, према општим правилима.
За објекте који у приземљу имају нестамбену намену
(пословање и делатности), кота приземља се поставља на
максимално 0,2 m у односу на коту тротоара, а денивелација (до максималних 1,2 m) се савладава унутар објекта.
Начин ограђивања парцеле
У начелу, за објекте и комплексе у зони централних делатности, с обзиром на функцију и карактер зоне, не предвиђа се ограђивање парцела.
Изузетно, грађевинске парцеле у оквиру ове зоне могу
се ограђивати транспарентном оградом до висине 1,4 m (рачунајући од коте терена), која може имати зидани парапет
висине максимално 0,9 m, и то на задњем и бочним деловима парцеле. Улични део парцеле се не ограђује, изузев могуће ограде од живице или другог партерног дендролошког
материјала.
Заједничке парцеле (комплекси) по правилу се не ограђују, нити објекти на њима, не рачунајући украсне и ограде
од живице у склопу уређења зелених површина.
У случају ограђивања, ограде се постављају тако да
сви њихови елементи буду унутар границе парцеле која се
ограђује.
Услови за приступ парцели и паркирање возила
Приступ парцели по правилу треба да буде са јавног
пута – улице, и то када парцела најмање једном својом
страном директно излази на површину јавне намене, или
изузетно везом са јавним путем преко индиректног прола-
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за, с тим да његова ширина не може бити мања од 3,5 m за
једносмерни, односно 5,5 m за двосмерни колски приступ,
уз обезбеђење услова за кретање пешака.
Код објеката у прекинутом или непрекинутом низу приступ парцели се може остварити и преко пролаза или пасажа минималне ширине 3,5 m за једносмерни, односно 5,5 m
за двосмерни колски приступ и висине минимално 3,5 m, уз
услов обезбеђења површина за кретање пешака.
Смештај сопствених возила за објекте свих врста и
намена у зони решава се у оквиру сопствене парцеле, изван
површине јавног пута, изградњом паркинга или гаража и то
по следећим критеријумима:
- пословни објекти: 1 ПМ/70m² пословног простора
- у случају комбинације са становањем обавезно је
обезбедити и 1 ПМ/стан
- комерцијални/услужни/пословни објекти: 1 ПМ/70 m²
- објекти здравствене и социјалне заштите: 1ПМ/35 m²
- угоститељски објекти: 1ПМ/4-5 посетилаца
-објекти културе: 1 ПМ/7-10 седишта, односно 1 ПМ/3
запослена (1 ПМ/70 m² површине објекта)
Посебна правила за изградњу објеката
Општа правила за изградњу дефинисана Планом за ову
зону примењују се у начелу за све објекте чија је изградња
дозвољена у зони.
За изградњу садржаја и објеката јавне намене дозвољених за зону, примењују се услови и правила дефинисани за
сваку појединачну намену.
Посебни услови и ограничења за спровођење
У зони врло неповољних и неповољних терена могућност градње на парцели је условљена доказом о стабилности, на бази одговарајуће геотехничке документације (елаборат геотехничких истраживања).
Изградња објеката у зони се реализује у начелу директно на основу одредби овог Плана.
За изградњу комплекса и објеката, независно од намене, на парцелама површине 15 и више ари, обавезна је израда Урбанистичког пројекта.
Урбанистички пројекат ће се радити и у случају изградње објеката јавне намене, када је општим условима за изградњу тих објеката предвиђена његова израда.
У подручјима за која постоје посебни услови градње
(целине утврђене условима заштите културног наслеђа,
зоне инфраструктурних коридора и друго) приликом изградње објеката је неопходно и прибављање посебних
услова надлежних предузећа, организација и институција.
III ИНСТРУМЕНТИ И СМЕРНИЦЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
1. Општи услови за спровођење Плана
Овај План детаљне регулације се спроводи непосредно, издавањем локацијских услова и грађевинске дозволе
за изградњу планираних траса и објеката инфраструктуре,
као и за изградњу нових стамбених, стамбено-пословних
или пословних објеката, изузев у случајевима када се овим
Планом прописује обавеза израде урбанистичког пројекта.
За потребе формирања грађевинских парцела у складу
са правилима из овог Плана примењиваће се урбанистич-

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ко-технички инструменти пројекта препарцелације и парцелације, односно исправке граница парцеле – у складу са
Законом.
2. Локације за које се прописује израда Урбанистичког пројекта
Израда урбанистичког пројекта у складу са одредбама овог Плана обавезна је и у свим случајевима изградње
вишепородичних стамбених, стамбено-пословних или пословних објеката, када је површина новоформиране грађевинске парцеле мања од 600 m² или већа 1.200 m².
За зону Б. - Зона централних делатности, и то за целокупну локацију; урбанистичка разрада је основ за дефинисање начина организације простора и предлога парцелације у овој зони, у складу са правилима уређења и грађења
утврђеним за зону у овом Плану.
Локације за које је предвиђена израда урбанистичког
пројекта приказане су на Графичком прилогу број 3 - Подела на зоне са ограничењима градње и инструментима
за спровођење.
Поред наведеног, урбанистички пројекат се у складу са
овим Планом предвиђа и у следећим случајевима:
- код изградње стамбених комплекса вишепородичног
или породичног становања на јединственој грађевинској
парцели, без обзира на величину парцеле, у зони вишепородичног становања средњих густина;
- код изградње вишепородичних стамбених или стамбено-пословних, као и пословних објеката на површинама
парцеле 12 и више ари, у зони вишепородичног становања
средњих густина;
- код изградње објеката и површина јавне намене на
парцелама површине 10 и више ари, без обзира на целину
и зону у којој се граде.
Израда урбанистичког пројекта се може захтевати и у
другим случајевима, који нису прописани овим Планом,
када надлежни орган за спровођење Плана оцени да је услед сложености и специфичности планираних намена и
функција - неопходна детаљна урбанистичко-архитектонска разрада одређене локације.
IV САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА
Саставни део Плана су графички прилози урађени у
аналогном и дигиталном облику:
1. Граница плана са постојећом детаљном
наменом површина
1: 2000
2. Планирана детаљна намена површина
1: 2000
3. Подела на зоне са ограничењима градње
и инструментима за спровођење
1: 2000
4.1. Регулационо нивелациони план
са саобраћајним решењем 
1: 1000
4.2. Регулационо нивелациони план
са саобраћајним решењем
1: 1000
5. План мреже и објеката инфраструктуре 1: 2000
6. 1. План грађевинских парцела са
координатама за спровођење
1: 1000
6. 2. План грађевинских парцела са
координатама за спровођење
1: 1000
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V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације „Петријевски поток“ у Смедереву ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-93/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

118.
На основу чланова 46. и 47. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
члана 32., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015-пречишћен текст) и Решења Регистра привредних
субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије БД 53965/2016 од 5. јула 2016. године,
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ТЕЛЕВИЗИЈА СМЕДЕРЕВО
I
НЕВЕНИ ЋИРКОВИЋ, престаје дужност вршиоца
дужности директора Јавног предузећа Телевизија Смедерево, због подношења оставке и престанка постојања Јавног
предузећа Телевизија Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Невена Ћирковић, вршилац дужности директора Јавног
предузећа Телевизија Смедерево, доставила је Скупштини града Смедерева допис дана 17.06.2016. године, којим
је поднела оставку на место вршиоца дужности директора
Јавног предузећа Телевизија Смедерево.
Чланом 46. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 15/2016) утврђено је да
мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем, а чланом 47. истог Закона
предвиђено је да се оставка у писаној форми подноси органу надлежном за именовање директора јавног предузећа.
Такође, Граду Смедереву дана 25.07.2016. године достављено је Решење Регистра привредних субјеката Агенције
за привредне регистре Републике Србије БД 53965/2016
од 05. јула 2016. године, којим се усваја регистрациона
пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје
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промена података код Јавног предузећа Телевизија Смедерево, Смедерево.
Наведим Решењем, између осталог , извршена је и промена законских заступника-Физичка лица и то тако да се
брише Невена Ћирковић, ЈМБГ 0812979765015, в.д. директор, а уписује Јовица Шешлак, ЈМБГ 0211969760018 –
функција у привредном субјекту: Директор.
На основу напред наведеног, Скупштина града Смедерева донела је Решење као у диспозитиву.
Број 02-71/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године

22. септембар 2016. године

Разрешење Надзорног одбора и вршиоца дужности директора Телевизије Смедерево извршиће се посебним решењима Оснивача.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-99/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

119.

120.

На основу члана 142. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“,
број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 9. став 4. Уредбе о преносу капитала без накнаде запосленима код издавача медија („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2015), члана 32. став 1. тачке 6. и 20., а
у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014- др. закон), члана 19. став 1. тачке 6. и 20. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015- пречишћен текст) и Решења Регистра привредних
субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије БД 53965/2016 од 05. јула 2016. године,
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе

На основу члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 - др.
закон), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст) и Решења Регистра привредних субјеката
Агенције за привредне регистре Републике Србије БД
53965/2016 од 05. јула 2016. године,
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
РЕШЕЊЕ

ОД Л У КУ

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ТЕЛЕВИЗИЈА СМЕДЕРЕВО

О ПРЕСТАНКУ ПОСТОЈАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ТЕЛЕВИЗИЈА СМЕДЕРЕВО

I

Члан 1.
Овом Одлуком престаје да постоји Јавно предузеће
Телевизија Смедерево ( у даљем тексту: Телевизија Смедерево), Смедерево, Улица Горанска бб, на основу Решења
Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије, БД 53965/2016 од 05. јула 2016.
године.
Члан 2.
Документацију насталу у раду Телевизије Смедерево,
а која представља архивску грађу преузима Историјски
архив у Смедереву, Смедерево, Улица краља Петра Првог
број 2.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Јавног предузећа Телевизија Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2013).
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе сва општа акта Јавног предузећа Телевизија Смедерево.

Због престанка постојања Јавног предузећа Телевизија Смедерево престаје дужност председнику и члановима
Надзорног одбора Јавног предузећа Телевизија Смедерево,
и то:
- Весни Ристић, председнику-представнику локалне
самоуправе,
- Драгославу Милановићу-члану-представнику локалне самоуправе и
- Милени Башић-члану-представнику запослених.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-112/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

121.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст) и чланова 2., 3., 4., 12. и 13. Одлуке о радним
телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
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3. Дејан Стошић
4. Дејан Лукић
5. Марија Богојевић
6. Љубиша Ђорђевић
7. Жикица Андрејевић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-117/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

I
Оснива се Савет за буџет и финансије.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Милица Тодоровић
2. Часлав Илић
3. Јелена Јовановић
4. Данијела Аћимовић
5. Александар Секулић
6. Ана Ђорђевић
7. Снежана Ивановић

123.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и чланова 2., 3., 4., 12. и 15. Одлуке о радним
телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-116/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

122.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и чланова 2., 3., 4., 12. и 14. Одлуке о радним
телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ И ЕНЕРГЕТИКУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА

РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И
ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА
I
Оснива се Савет за пољопривреду.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Драгутин Мирковић
2. Бојан Живковић
3. Миломир Срејић
4. Томислав Миловановић
5. Марко Јовановић
6. Боривоје Јеремић
7. Ненад Живковић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-118/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

I
Оснива се Савет за привреду и енергетику.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Мирољуб Томић
2. Здравко Јањић

124.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен
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текст) и чланова 2., 3., 4., 12. и 16. Одлуке о радним телима
Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ
И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА

22. септембар 2016. године

6. Вељко Баровић
7. Јовица Нешић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-120/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

I
Оснива се Савет за саобраћај и везе.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Симо Недић
2. Стамен Манчић
3. Бојан Костић
4. Владимир Нешић
5. Аца Цветановић
6. Дејан Николић
7. Златибор Јовановић
II

126.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и чланова 2., 3., 4., 12. и 18. Одлуке о радним
телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-119/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

125.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и чланова 2., 3., 4., 12. и 17. Одлуке о радним
телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И УРБАНИЗАМ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
САВЕТА

РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА НАУКУ, ОБРАЗОВАЊЕ
И ПРИМЕНУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ИЗБОРУ
ЧЛАНОВА САВЕТА
I
Оснива се Савет за науку, образовање и примену нових
технологија.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Весна Киш-Костић
2. Дијана Ћетковић
3. Симо Ђорђијевски
4. Даница Бранковић
5. Милутин Вучковић
6. Владица Новаковић
7. Борис Здравковић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-121/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године

I
Оснива се Савет за комуналне послове и урбанизам.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Мирко Шкрбић
2. Добрица Марковић
3. Ана Суботић
4. Драгољуб Стојановић
5. Горан Петровић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

127.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен

22. септембар 2016. године
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текст) и чланова 2., 3., 4., 12. и 19. Одлуке о радним телима
Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је
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II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-123/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ
И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА
I
Оснива се Савет за културу и туризам.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Весна Стефановић
2. Бојан Лукић
3. Драгица Милетић
4. Данијела Стојковић
5. Љиљана Видојковић
6. Александар Ђорђевић
7. Дејан Жаркић

129.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и чланова 2., 3., 4., 12. и 21. Одлуке о радним
телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-122/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
128.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и чланова 2., 3., 4., 12. и 20. Одлуке о радним
телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ И
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
САВЕТА
I
Оснива се Савет за здравље и социјалну заштиту.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Љиљана Бјеговић
2. др Тијана Савић
3. Стојан Босић
4. др Рената Павловић
5. Снежана Ракић
6. Љубомир Ранковић
7. Ана Петровић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-124/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

I
Оснива се Савет за спорт и физичку културу.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Петар Дисић
2. Весна Сајић
3. Саша Бранежац
4. Милош Милосављевић
5. Димитрије Радић
6. Душан Јоксимовић
7. Ненад Максић

130.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и чланова 2., 3., 4., 12. и 22. Одлуке о радним
телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
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Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА

22. септембар 2016. године
II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-126/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

I
Оснива се Савет за заштиту животне средине.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. др Душан Ивковић
2. Златко Михајловић
3. др Срђан Богдановић
4. Марија Станојловић
5. Весна Јовановић
6. Ксенија Ђорђевић
7. Драган Џелетовић

132.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и чланова 2., 3., 4., 24. и 25. Одлуке о радним
телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је

II
РЕШЕЊЕ

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.

О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ И
ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Број 02-125/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

131.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и чланова 2., 3., 4., 12. и 23. Одлуке о радним
телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ

I
Оснива се Комисија за прописе.
У Комисију се бирају:
- за чланове:
1. Драган Стевановић
2. Вујица Стојановић
3. Биљана Наумовић
4. Наташа Величковић
5. Жељко Булат
6. Радмило Грујић
7. Вељко Милијашевић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-127/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године

О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

I
Оснива се Савет за рад и развој месних заједница.
У Савет се бирају:
- за чланове:
1. Горан Борисављевић
2. Никола Миливојевић
3. Живорад Ристић
4. Срђан Берак
5. Дејан Пирић
6. Драган Ђуричић
7. Драго Секуловић

133.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и чланова 2., 3., 4., 24. и 26. Одлуке о радним
телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је

22. септембар 2016. године
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РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА
ПИТАЊА И ЈАВНА ПРИЗНАЊА И ИЗБОРУ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
I
Оснива се Комисија за кадровска питања и јавна признања.
У Комисију се бирају:
- за чланове:
1. Снежана Стојиљковић
2. Љубиша Живковић
3. Лидија Ћосо
4. Зага Добан
5. Љиљана Терентић
6. Зоран Спасојевић
7. Милош Продановић
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-128/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-129/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

135.
На основу члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014), члана 22.
Закона о јавним службама („Службени гласник Републике
Србије“, број 42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.
др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др.закон), члана 14. став 1. Одлуке о оснивању Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014-пречишћен текст и 5/2015) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе

134.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и чланова 2., 3., 4., 24. и 27. Одлуке о радним
телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
СМЕДЕРЕВО
I

РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА
И НАЗИВЕ УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГИХ ДЕЛОВА
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ
I
Оснива се Комисија за спомен обележја и називе улица,
тргова и других делова насељених места.
У Комисију се бирају:
- за чланове:
1. Живадин Ивановић
2. Васо Бојчић
3. Душан Митровић
4. Паул Стојановић
5. Радомир Ранковић
6. Горан Ђорђевић
7. Игор Исак

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 16/2012), мења се у тачки I тако што
се разрешава дужности председник Надзорног одбора Светлана Михајловић, представник Оснивача, а уместо ње за
новог председника Надзорног одбора, именује се Саша
Јањић, представник Оснивача.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-107/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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136.
На основу чланa 54. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-Одлука УС ), члана 32. став
1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014-др закон) и члана 19. став 1. тачка 23.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе

22. септембар 2016. године

града Смедерева“, број 1/2013, 1/2014, 2/2014, 6/2014,
7/2014 и 3/2015 ), мења се у тачки I тако што се разрешава
дужности члан Школског одбора Гордана Илић, представник родитеља ученика, а уместо ње за новог члана Школског одбора именује се Александар Живановић представник родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-48/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЖД
КАРАЂОРЂЕ“ У ВОДЊУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вожд Карађорђе“ у Водњу („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2013, 6/2013 и 1/2014), мења се
у тачки I тако што се разрешава дужности члан Школског
одбора, Тања Ристић, представник запослених, а уместо ње
за новог члана Школског одбора именује се Александар
Вучковић, представник запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-51/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
137.
На основу чланa 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-Одлука УС) ), члана 32.
став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др закон) и члана 19. став 1.
тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе

138.
На основу чланa 54. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-Одлука УС ), члана 32. став
1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014-др закон) и члана 19. став 1. тачка 23.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИЛИЈА
МИЛОСАВЉЕВИЋ КОЛАРАЦ“ У КОЛАРИМА
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Илија Милосављевић Коларац“ у Коларима („Службени лист града Смедерева“, број 6/2014),
мења се у тачки I тако што се разрешава дужности члан
Школског одбора, Нада Цвејић, представник запослених, а
уместо ње за новог члана Школског одбора именује се Валентина Дмитриенко, представник запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-56/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА
ЈАКШИЋ“ У МАЛОЈ КРСНИ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“ у Малој Крсни („Службени лист

139.
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентич-

22. септембар 2016. године
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но тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС), члана 32. став
1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 19. став 1. тачка 23.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
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одбора именују се Јелена Фаркаш и Оливера Давид,
представници родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-99/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број
5/2015), мења се у тачки I тако што се разрешава дужности
члан Школског одбора Светлана Михајловић, представник
јединице локалне самоуправе, а уместо ње за новог члана
Школског одбора именује се Светлана Пауновић, представник јединице локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-87/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

141.
На основу чланa 54. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-Одлука УС ), члана 32. став
1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014-др закон) и члана 19. став 1. тачка 23.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО
АНДРИЋ“ У РАДИНЦУ
I
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС), члана 32. став
1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 19. став 1. тачка 23.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
РЕШЕЊЕ

Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Андрић“ у Радинцу („Службени лист града
Смедерева“, број 6/2014 и 1/2016), мења се у тачки I тако
што се разрешава дужности члан Школског одбора, Јелена Јовановић, представник јединице локалне самоуправе, а
уместо ње за новог члана Школског одбора именује се Марија Нисић, представник јединице локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-148/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У
СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 1/2013, 6/2013, 1/2014 и 6/2014), мења се у тачки I тако што се разрешавају дужности чланови Школског
одбора, Татјана Малиновић и Горан Крстић, представници
родитеља ученика, а уместо њих за нове чланове Школског

142.
Разматрајући Извештај о стању безбедности саобраћаја
на територији града Смедерева за 2015. годину, на основу
члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),

Страна 508 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2015. годину.
2. Задужује се Савет за безбедност саобраћаја града
Смедерева да настави спровођење мера и акција у складу
са Извештајем о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2015. годину и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у
2016. години, као и да предузима све друге мере и радње
како је то наведено актом о оснивању уз редовно извештавање Градског већа града Смедерева.
3. Задужује се Јавно предузеће Дирекција за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, као управљач општинских путева и улица, да :
- планира, пројектује и гради тротоаре и пешачке стазе
и поставља физичке препреке (стубићи, пешачке ограде,
жардињере и слично) за заштиту пешака у улицама у којима се догодио највећи број саобраћајних незгода са пешацима и локацијама на којима је угрожено кретање пешака
и извршава и друге мере и радње у складу са Програмом
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева
у 2016. години и
- редовно извештава Савет за безбедност саобраћаја
града Смедерева односно Градско веће града Смедерева о
извршеним мерама и другом у складу са претходно наведеним.

22. септембар 2016. године

4. Задужује се Група за саобраћајну инспекцију, Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције
Градске управе града Смедерева да:
- врши сталну контролу општинских путева и улица на
територији града Смедерева са аспекта безбедности саобраћаја, а посебно школских зона и
- редовно извештава Градско веће града Смедерева о
извршеним контролама и предузетим мерама у складу са
својим надлежностима.
5. Задужује се Група за саобраћај, Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе града Смедерева да перманентно прати стање
безбедности саобраћаја на територији града Смедерева и
предузима све мере и радње из своје надлежности и о томе
редовно извештава Савет за безбедност саобраћаја града
Смедерева, односно Градско веће града Смедерева.
6. Овај Закључак и Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2015. годину објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
7. Закључак у препису доставити: председнику Савета
за безбедност саобраћаја на територији града Смедерева,
Јавном предузећу Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево, Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове - Групи
за саобраћај, Одељењу за инспекцијске послове и послове
комуналне полиције - Групи за саобраћајну инспекцију, документацији и архиви.
Број 344-404/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

за 2015. годину
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I ОСНОВНИ УСЛОВИ ОДВИЈАЊА И БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
На територији града Смедерева путну мрежу чине државни путеви, општински путеви и
улице у насељеним местима као и некатегорисани путеви.
Најважнији државни путеви који пролазе кроз територију нашег града су ДП IA A1
(Аутопут) и ДП IБ 14 (Ковин - ДП 33).
Општински путеви су категорисани на Општинске путеве I и II реда док су улице
категорисане у градске магистрале, улице I и II реда и стамбене улице. Општински путеви I
реда повезују територију града односно два или више насеља на територији града и повезују
територију града са мрежом државних путева док улице повезују насеља са државним или
општинским путевима или поједине делова насеља. Највећи број улица се односи на уже
подручје града у територијалном смислу односно сам град Смедерево без сеоских насеља.
Најзначајније улице са становишта одвијања и безбедности саобраћаја су Карађорђева, 17.
октобра, 16. октобра, Црвене Армије, Кнеза Михаила, Петријевска итд.
Управљање државним путевима је у надлежности Републике док су остали путеви и
улице у надлежности града Смедерева.
Код путева и улица најзначајније је, у смислу повећања безбедности саобраћаја,
реконструкција раскрснице државних путева 153 и 155 са улицом Петријевском у Петријеву
(Петријевска раскрсница на Обилазници) која је годинама означавана као „црна тачка“ до чега
је дошло упорним залагањем града уназад неколико година. Радове изводи ЈП „Путеви
Србије“. Започета је крајем јуна ове године а завршетак се очекује у релативно кратком року.
Средства у износу од око 30.000.000 динара је обезбедила Република, а град учествује са делом
у износу од 3.000.000. динара.
У граду је, од већих радова, предвиђен наставак изградње тротоара у улици Петријевској
у дужини од 2 километара. Израда пројекта је у току.
У Смедереву постоје зоне школа око свих школа и исте су обележене прописаном
вертикалном и хоризонталном саобраћајном сигнализацијом, а многе од њих су опремљене и
другим средствима заштите деце као што су пешачки семафори, заштитне ограде и "лежећи
полицајци".
Зоне школа у Суводолу, Друговацу, Коларима, Шалинацу, Петријеву, Врбовацу, и
Биновацу, а које се не налазе поред државних путева, су опремљене одговарајућом
хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом као и „лежећим полицајцима" и
делимично заштитним оградама. У зонама школа које се налазе поред државних путева (Мало
Орашје, Раља, Добри До, Мала Крсна, Скобаљ, Осипаоница и Сараорци) поред вертикалне и
хоризонталне сигнализације постављене су и гумене платформе, вибро траке, маркери и
заштитне ограде.
Укупно је постављено 186 метара заштитних ограда.
У циљу заштите пешака постављени су стубићи у улицама Милоша Великог, Радосава
Мирковића, Анте Протића, Јадранској, Носилаца Албанских споменица итд., док су маркери
односно додатна опрема за означавање пешачких прелаза уграђени у Улици Деспота Ђурђа,
Димитрија Давидовића и 17. Октобра.
Од већих радова на постављању саобраћајне сигнализације треба истаћи да је
реализована уградња путоказне саобраћајне сигнализације у Смедереву.
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Обука кандидата за возаче „А“ и „Б“ категорије се обавља у 5 Ауто-школа.
Технички прегледи возила се обављају у 12 градских и 2 Центра у сеоским месним
заједницама.
Основне превентивне активности се спроводе у основним школама кроз школске
програме и кроз такмичење „Шта знаш о саобраћају“.
Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева је носилац превентивних и других
активности са циљем повећања безбедности саобраћаја. Спроведене су акције доделе
публикације „Пажљивкова правила у саобраћају“ и доделе светлоодбојних прслука.
У току је акција доделе ауто-седишта за новорођене бебе и до сада је подељено преко
350 седишта. Акција је наишла на изванредан пријем код грађана и иста ће се наставити као
трајна.
Контролу и регулисање саобраћаја, осим на ауто-путу, обавља Одељење саобраћајне
полиције, Полицијске управе Смедерево. У току је заједничка реализација акције града
Смедерева и Полицијске управе Смедерево на постављању система видео надзора на шест
локација у граду ради контроле саобраћаја. Покренута је јавна набавка за опремање прве
локације на којој ће бити постављен видео надзор.
На територији града Смедерева живи 107.528 становника и у 2015. години било је
регистровано укупно 23.766 возила од чега највише путничких (20180) и теретних (1844).
Мотоцикла има 309, трактора 326 а аутобуса 43.
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II ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
У 2015. години забележно је УКУПНО 373 саобраћајне незгоде у којима је смртно
страдало 5 лица, 40 лица је задобило тешке телесне повреде и 194 лица лаке телесне повреде.
Број погинулих лица у саобраћајним незгодама у 2015. години је износио 5 и
забележен је пад у односу на 2014. годину за 28.6%.
Број тешко повређених лица је такође забележио значајан пад од 20% односно са
50 лица у 2014. години на 40 лица у 2015. години.
Број лако повређених лица је забележио пад од 4.4% односно са 203 у 2014. годину
на 194 у 2015. години.
На основу ових података закључује се да је безбедност саобраћаја, посматрано
статистички, у 2015.г. на значајно већем нивоу него претходних година.
У табели су дате последице саобраћајних незгода у последње три године:
Табела 1. ПОСЛЕДИЦЕ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА
ПОСЛЕДИЦЕ САОБ. НЕЗГОДА
Смртно страдали
Тешке телесне повреде
Лаке телесне повреде
Материјална штета

2013.
11
48
194
334

2014.
7
50
203
319

2015.
5
40
194
304

И даље највећи број саобраћајних незгода настаје услед непоштовања саобраћајних
прописа од стране учесника у саобраћају односно услед недисциплине истих. Најчешћи узрок
је извођење непрописних радњи возилом у саобраћају, а на другом месту је непрописна или
неприлагођена брзина возила условима пута и саобраћаја.
Табела 2. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА УЗРОКУ
УЗРОК
извођење непрописних радњи у саобраћају
непрописна или неприлагођена брзина кретања возилом
вожња под дејством алкохола
неуступање првенства пролаза
остало
свега

2015.год.
156
145
33
29
10
373

Према виду саобраћајних незгода најчешће су то бочни судари возила, удар возила у
заустављено или паркирано возило и обарање или гажење пешака.
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Табела 3. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА ВИДУ НЕЗГОДЕ
ВИД НЕЗГОДЕ
бочни судар
удар возила у друго заустављено или паркирано возило
обарање или гажење пешака
судар при вожњи у истом смеру
слетање са коловоза и удар у објекат поред пута
судар возила из супротних смерова
слетање возила са пута
остале врсте незгода
испадање-падање лица из возила у покрету
удар возила у неки други објекат на путу
превртање возила на путу
обарање или гажење стоке или друге животиње
судар при упоредној вожњи
међусобни судар друмског и железничког возила
свега

2015.год
65
62
61
49
46
36
22
20
5
3
2
1
0
0
373

Највећи број незгода догодио се на улицама у насељеним местима, затим на државним
путевима, док је тај број на општинским путевима значајно мањи.
Табела 4. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА КАТЕГОРИЈИ ПУТА
КАТЕГОРИЈА ПУТА
Улица у насељеном месту
Државни пут
Општински пут

свега

2015. год.
269
95
9
373

Улица у којој се догодио највећи број незгода је Карађорђева са 22 незгоде, затим следе
Коларска и Црвене армије са по 19 незгода.
Табела 5. .РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА ЛОКАЦИЈИ НА
УЛИЦАМА
Карађорђева
Коларска
Црвене армије
Петријевска
Горанска
Кнеза Михаила
16. октобра
Шалиначка
Ђуре Даничића
Деспота Ђурђа
Војводе Путника
17. октобра

Улица

2015.год
22
19
19
16
15
12
12
12
9
4
4
3
5
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На државним путевима највећи број незгода се догодио на ДП IБ 14 Ковин-Смедерево.
Табела 6. .РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА ЛОКАЦИЈИ НА
ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА
ДРЖАВНИ ПУТ
ДП IБ 14 (Ковин – Смедерево)
ДП IIА 153 (Смедерево – Београд)
ДП IIА 156 (Раља – Смедеревска Паланка)
ДП IIБ 352 (ДП 153 – Колари – Селевац – Смед. Паланка)
ДП IБ 33 (Смедерево – Пожаревац)
ДП II 155 (Смедерево – Младеновац)
ДП IIA 158 (Мала Крсна – Велика Плана)
Свега

2015.год
29
18
12
10
9
9
8
95

Раскрсница државних путева 153 и 155 са Улицом Петријевском је као и
претходних година идентификована као опасно место на путу ЦРНА ТАЧКА.
На овој раскрсници је у 2015. години забележено 5 незгода што представља
значајно смањење броја у односу на исти период 2014. године када се догодило 16 незгода.
Број саобраћајних незгода на општинским путевима је врло мали.
Табела 7. РАСПОДЕЛА НЕЗГОДА ПРЕМА ЛОКАЦИЈИ НА ОПШТИНСКИМ
ПУТЕВИМА
ОПШТИНСКИ ПУТ
ОП 9 (Државни пут 352 - Ландол - државни пут 352
(Колари))
ОП 10 (Државни пут 352 – Биновац)
ОП 17 (Општински пут 3 – Враново)
ОП 1 (Државни пут 14 - Шалинац – Кулич)
ОП 20 (Државни пут 14 (Раља) - државни пут 352
(Колари) - државни пут 155 (Водањ))
ОП 5 (Државни пут 156 - Добри До)

2015.год
2
2
2
1

Свега

1
1
9

Највећи број саобраћајних незгода у 2015. године догодио се у Смедереву што је
последица највећег обима одвијања саобраћаја у односу на сва друга насељена места. Следе
Радинац и Мала Крсна, док је у осталим насељеним местима тај број значајно мањи.
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Табела 8. РАСПОДЕЛА НЕЗГОДА ПРЕМА НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
Место

2015.год
234
18
14
11
10
9
8
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
373

Смедерево
Радинац
Мала Крсна
Михајловац
Петријево
Ландол
Водањ
Враново
Суводол
Колари
Лугавчина
Раља
Осипаоница
Удовице
Добри До
Скобаљ
Липе
Мало Орашје
Вучак
Орешац
Шалинац
Кулич
Врбовац
Биновац
Луњевац

Према категорији возила која су учествовала у саобраћајним незгодама у 2015. години је
највише било путничких аутомобила а затим следе теретна возила.
Табела 9. РАСПОДЕЛА НЕЗГОДА ПРЕМА КАТЕГОРИЈИ ВОЗИЛА
КАТЕГОРИЈЕ ВОЗИЛА
путнички аутомобил
теретно возило
нн
мопед, мотокултиватор, радна машина
бицикл
аутобус
мотоцикл
трактор
железничко возило
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свега

2015
429
60
37
16
21
15
6
6
1
591
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На крају приказа основних показатеља безбедности саобраћаја дају се Јавни ризик
страдања у саобраћајним незгодама и Саобраћајни ризик страдања у саобраћајним незгодама
као релативне величине које узимају у обзир последице у саобраћајним незгодама у односу на
број становника односно број возила.
Јавни ризик (ЈРпог+ттп) је дефинисан као количник између збира пондерисаног броја
страдалих у саобраћајним незгодама и броја становника на подручју посматране општине-града
(пондерисани број страдалих на 10 хиљада становника)
ЈПБН =

ЛТП * Р1 + ТТП * Р 2 + ПОГ * Р3
* 10.000
Број − становника − на − посматраном − подручју

Табела 10. ЈАВНИ РИЗИК СТРАДАЊА У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА
ниво ризика
врло низак
низак
средњи
висок
врло висок

класа
(интервал)
до 124
124 – 152
152 - 180
180 – 208
преко 208

ранг
(боја)

2013

177,35

2014
143,78

2015
112,44

Саобраћајни ризик (СРпог+ттп) израчунат је као количник између збира пондерисаног
броја страдалих у саобраћајним незгодама и броја регистрованих моторних возила на подручју
посматране општине-града (збира пондерисаног броја страдалих на 1.000 регистрованих
моторних возила).

СПБН =

ЛТП * Р1 + ТТП * Р2 + ПОГ * Р3
*1.000
Број − моторних− возила− на − посматраном − подручју

Табела 11. Саобраћајни ризик страдања у саобраћајним незгодама у Смедереву
ниво ризика
врло низак
низак
средњи
висок
врло висок

класа
(интервал)
до 29
29 – 51
51 - 73
73 – 95
преко 95

ранг
(боја)

2013

2014

72,54 58,97

2015
50,87

Очигледно је да оба показатеља изражавају значајно повећање безбедности саобраћаја.
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III ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ МЕРА
У 2015. години на територији града Смедерева повећана је безбедност саобраћаја у
односу на исти период 2014. године.
Смањен је број смртно страдалих лица у саобраћајним незгодама, број тешко
повређених лица, као и број лица која су задобила лаке телесне повреде на територији
града Смедерева у односу на исти период прошле године.
Број смртно страдалих у 2015. години је смањен и то за 28.57% (у 2014. години
погинуло је 7 лица док је у 2015. години тај број смањен на 5).
Смањен је број лица која су задобила тешке телесне повреде за 20% и лаке телесне
повреде за 4.4% у 2015. години у односу на 2014. годину.
На основу датог извештаја неопходно је спроводити и даље активности које ће
наставити овакав тренд смањивања броја и последица саобраћајних незгода на територији
града Смедерева а посебну пажњу треба посветити спровођењу активности на унапређењу
безбедности пешака као најрањивијих учесника у саобраћају.
Најважније генералне мере које могу допринети претходно наведеном смањењу су:
− изградња тротоара и пешачких површина на саобраћајницама са највећим обимом
саобраћаја пешака,
− физичко раздвајање пешачких и колских токова у улицама у којима је највећи број
пешака страдао,
− уградња саобраћајне сигнализације и опреме на саобраћајницама која би допринела
бољој уочљивости и безбедности пешака,
− интензивна контрола саобраћаја од стране саобраћајне полиције са коришћењем
савремених средстава,
− спровођење превентивног рада према свим учесницима у саобраћају а нарочито међу
децом и пешацима.

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕН ЗА
РЕСОР САОБРАЋАЈА И БЕЗБЕДНОСТИ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Бранислав Дробњаковић, дипл. саоб. инж.

Драган Крстић, дипл.грађ.инж.
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143.

22. септембар 2016. године
РЕШЕЊЕ

На основу члана 46. и 47. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
члана 32., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 19. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016 године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР
I
ИВАНУ ВУЧИЋУ, престаје дужност директора Јавног
предузећа Спортски центар Смедерево, због подношења
оставке.

О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Владислава Живановић - Ристовић, дипл.инж.арх.
именује се за главног урбанисту града Смедерева, на период
од четири године.
II
Главни урбаниста биће на сталном раду.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-150/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Иван Вучић, директор Јавног предузећа Спортски центар Смедерево, дана 28.06.2016. године поднео је оставку
на место директора Јавног предузећа Спортски центар
Смедерево у којој наводи да исту подноси због сукоба интереса.
Чланом 46. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 15/2016) утврђено је да
мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем.
Такође, чланом 47. овог Закона предвиђено је да се
оставка у писаној форми подноси органу надлежном за
именовање директора јавног предузећа.
На основу напред наведеног, Скупштина града Смедерева је на 3. седници одржаној 22. септембра 2016. године,
донела Решење о престанку дужности директора Јавног
предузећа Спортски центар Смедерево.
Број 02-94/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
144.
На основу члана 51а став 3. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 54/2013
- решење УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и
члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе

145.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука
УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПЛАНОВЕ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ
I
Назив Решења о образовању Комисије за планове и
именовању председника, заменика председника и чланова
Комисије („Службени лист града Смедерева“, број 15/2012
и 4/2014), мења се и гласи:
„Решење о образовању Комисије за планове и именовању председника и чланова Комисије“.
II
Тачка I мења се и гласи:
„I
Образује се Комисија за планове (у даљем тексту: Комисија).
У Комисију се именују:
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- за председника
Владислава Живановић-Ристовић, дипл.инж.арх.
- за чланове:
1. Весна Јеремић, дипл. просторни планер, представник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
2. Снежана Чупић, дипл.инж.арх., представник Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
3. Милош Гардашевић, дипл.инж.арх., представник
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
4. Јасмина Поповић – Русимовић, дипл.инж.арх.,
представник Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево,
5. Јасмина Радивојевић, дипл.геод.инж., из Службе за
катастар непокретности Смедерево,
6. Милијана Новаковић, начелница Градске управе
града Смедерева.“
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II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-146/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

147.

III

На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе

У тачки III став 3. и тачки V став 1. речи „заменик председника“, бришу се.

РЕШЕЊЕ

IV
Oво Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-149/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО
I
Радиши Јовановићу, престаје функција члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево, због подношења оставке.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење

146.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 19. став 1.
тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ
ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО
I
МЛАДЕН САВИЋ, професор физичке културе, именује се за вршиоца дужности директора Јавног предузећа
Спортски центар Смедерево.

Чланом 21. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) прописано
је да мандат председнику и члановима надзорног одбора
престаје истеком периода на који су именовани, оставком
или разрешењем.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007
и 83/2014-др. закон) прописано је да Скупштина општине,
у складу са законом, између осталог, именује и разрешава
надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач, док је
одредбом члана 66. став 3. истог закона прописано да се
одредбе овог закона које се односе на скупштину општине,
примењују на градску скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града, у складу са
законом, између осталог, именује и разрешава надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач.
Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 4/2014) Радиша Јовановић именован је за члана Надзорног одбора, као
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представник Оснивача. Својим дописом број 02-93/2016-07
од 27.06.2016. године, Радиша Јовановић поднео је оставку
на место члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево, с обзиром да је дана 24.06.2016.
године изабран за члана Градског већа града Смедерева.
На основу напред наведеног, а сходно позитивно-правним прописима, Скупштина града Смедерева донела је Решење о престанку функције члана Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа Водовод Смедерево, као у диспозитиву.
Број 02-93/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

22. септембар 2016. године

шћен текст) прописано је да Скупштина града, у складу са
законом, између осталог, именује и разрешава надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач.
Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис
Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 4/2014)
Бранислав Дробњаковић именован је за председника Надзорног одбора, као представник Оснивача. Својим дописом
број 02-96/2016-07 од 01.07.2016. године, Бранислав Дробњаковић поднео је оставку на место председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис
Смедерево, с обзиром да је дана 24.06.2016. године изабран
за члана Градског већа града Смедерева.
На основу напред наведеног, а сходно позитивно-правним прописима, Скупштина града Смедерева донела је Решење о престанку функције председника Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево
као у диспозитиву.
Број 02-96/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године

148.
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
члана 32. став 1. тачка 9, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС СМЕДЕРЕВО
I
Браниславу Дробњаковићу, престаје функција председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
Паркинг сервис Смедерево, због подношења оставке.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 21. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) прописано
је да мандат председнику и члановима надзорног одбора
престаје истеком периода на који су именовани, оставком
или разрешењем.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007
и 83/2014-др. закон) прописано је да Скупштина општине,
у складу са законом, између осталог, именује и разрешава
надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач, док је
одредбом члана 66. став 3. истог закона прописано да се
одредбе овог закона које се односе на скупштину општине,
примењују на градску скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречи-

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

149.
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст)
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРЕЈАЊЕ
СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО
I
Гордани Мишељић-Миленковић, престаје
функција члана Надзорног одбора Јавног предузећа
Грејање Смедерево, Смедерево, због подношења оставке.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 21. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016)
прописано је да мандат председнику и члановима надзорног
одбора престаје истеком периода на који су именовани,
оставком или разрешењем.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и

22. септембар 2016. године
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83/2014-др. закон) прописано је да Скупштина општине,
у складу са законом, између осталог, именује и разрешава
надзорне одборе јавних предузећа чији је оснивач, док је
одредбом члана 66. став 3. истог закона прописано да се
одредбе овог закона које се односе на скупштину општине,
примењују на градску скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен
текст) прописано је да Скупштина града, у складу са
законом, између осталог, именује и разрешава надзорне
одборе јавних предузећа чији је оснивач.
Решењем о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге
и топлификацију Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 4/2014), Гордана Мишељић-Миленковић
именована је за члана Надзорног одбора, као представник
Оснивача. Својим дописом Гордана Мишељић-Миленковић
поднела је оставку на место члана Надзорног одбора овог
Јавног предузећа.
На основу напред наведеног, а сходно позитивноправним прописима, Скупштина града Смедерева донела
је Решење о престанку функције члана Надзорног одбора
Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево, као у
диспозитиву.

- за председника
Маја Огаревић, представник локалне самоуправе
- за заменика председника
Људмила Вуковић, представник локалне самоуправе
- за чланове:
1. Оливера Поповић, представник локалне самоуправе
2. Драгана Сајко, представник локалне самоуправе
3. Ана Хранисављевић, представник локалне самоуправе
4. Мошо Одаловић, представник локалне самоуправе
5. Биљана Живановић, представник запослених
6. Мирјана Радовановић, представник запослених
7. Весна Стевић, представник запослених
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Управног одбора Народне библиотеке Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 14/2012 и 9/2015).
III

Број 02-166/2015-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-147/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

150.
На основу члана 20. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.
др. закона и 83/2014- др. закон), члана 41. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009,
13/2016 и 30/2016-испр.), члана 18. Закона о библиотечко- информационој делатности („Службени гласник Републике Србије“, број 52/2011), чланa 32. став 1. тачка 9., а
у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној смоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014 – др. закон) и чланa 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе

151.
На основу члана 30. а у вези са чланом 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 –др. закон), чланом 130. став
3. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014,
96/2015 и 106/2015) и члана 19. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст ),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СМЕДЕРЕВО
I
У Управни одбор Народне библиотеке Смедерево именују се:

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИЦЕ
УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА
„СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ
I
Jeлени Јовановић, одборници Скупштине града Смедерева престаје функција председнице Управног одбора
Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву.
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22. септембар 2016. године
Образложење

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Скупштина града Смедерева донела је Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома
здравља „Смедерево“ у Смедереву („Службени лист града
Смедерева“, број 3/2013, 1/2014 и 5/2015) којим је за председницу Управног одбора именована Јелена Јовановић,
представник локалне самоуправе.
Председница Управног одбора Јелена Јовановић је
дана 18.07.2016. године поднела писмену оставку број 02105/2016-07 на функцију председнице Управног одбора
Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву, из разлога што је
иста изабрана за одборницу Скупштине града Смедерева.
Чланом 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 – др.
закон), прописано је да потврђивањем одборничког мандата лицима које је именовала, односно поставила Скупштина јединице локалне самоуправе престаје функција на коју
су именовани, односно постављени.
На основу напред наведеног, а сходно позитивно-правним прописима, Скупштина града Смедерева донела је Решење као у диспозитиву.

Скупштина града Смедерева донела је Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Апотеке „Смедерево“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 14/2012, 16/2012, 5/2013,
3/2015 и 5/2015), којим је за председника Управног одбора
именован Митар Гегић, представник локалне самоуправе.
Како је Митру Гегићу потврђен мандат одборника, то
му је у складу са чланом 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007
и 83/2014 – др. закон), престала функција председника
Управног одбора Апотеке „Смедерево“ у Смедереву.
Наиме, наведеним чланом прописано је да потврђивањем одборничког мандата лицима које је именовала, односно поставила Скупштина јединице локалне самоуправе
престаје функција на коју су именовани, односно постављени.
На основу напред наведеног, а сходно позитивно-правним прописима донето је Решење као у диспозитиву.
Број 02-153/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

Број 02-152/2016-07
У Смедереву, 22. септембра 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
153.

152.
На основу члана 30. а у вези са чланом 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007 и 83/2014 - др. закон), чланом 130. став 3.
Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. Закон, 93/2014,
96/2015 и 106/2015) и члана 19. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 3. седници одржаној
22. септембра 2016. године, донела jе
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ „СМЕДЕРЕВО“ У
СМЕДЕРЕВУ
I
Митру Гегићу, одборнику Скупштине града Смедерева престаје функција председника Управног одбора Апотеке „Смедерево“ у Смедереву.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

На основу чланова 9., 55., 111. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије”, број
24/2011), члана 21. Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Службени
гласник Републике Србије“, број 42/2013), члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/15-пречишћен текст), члана 6. став 2. тачка 8., члана
45. став 1. и члана 65. Одлуке о правима социјалне заштите
у граду Смедереву („Службени лист града Смедерева”, број
9/2014, 5/2015 и 7/2015),
Градско веће Града Смедерева, на 5. седници одржаној
30. јула 2016. године донело је
П РА В И Л Н И К
О ОРГАНИЗАЦИЈИ УСЛУГЕ ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА
ЖРТВЕ НАСИЉА “СИГУРНА КУЋА“
I ОСНОВНЕ ОДРЕБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се право на коришћење
услуге смештаја у Прихватилиште за жртве насиља ”Сигурна кућа” (у даљем тексту:”Сигурна кућа”), време трајања смештаја, начин финансирања, као и услови и начин
остваривања права на наведену услугу.
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Члан 2.
,,Сигурна кућа“ функционише по принципу једнакости и међусобног уважавања, без обзира на расну, верску
националну, политичку или другу врсту припадности или
различитости, по принципу толерантности у односима и
ненасилном решавању конфликата. Функционише у оквиру
организационе јединице Центра за социјални рад Смедерево - Служба за остваривање права из области социјалне
заштите града Смедерева, као пружаоца услуге, који је регистрован за обављање ове делатности.
Члан 3.
Радом ,,Сигурне куће“ руководи Центар за социјални
рад Смедерево.
Члан 4.
Услуге „Сигурне куће“ могу користити жене и деца жртве насиља у породици, без обзира на стално пребивалиште
или боравиште .
Услуга смештаја у „Сигурној кући“ обезбеђује се у ситуацијама акутног насиља у породици, а нарочито у случају:
- наношења или покушаја наношења телесне повреде;
- изазивања страха претњом, убиством или наношењем
телесне повреде члану породице или њему блиског лица;
- присиљавања или навођења на сексуални однос;
- ограничавања слободе кретања или комуницирања са
трећим лицима и
- вређања, као и сваког другог дрског, безобзирног и
злонамерног понашања.
Члан 5.
Корисницима услуге “Сигурна кућа” обезбеђује се смештај, исхрана, здравствена заштита, правна помоћ, саветовање и консултације, психосоцијална подршка, упућивање
на оспособљавање на рад и повезивање са другим надлежним институцијама.
Члан 6.
“Сигурна кућа” се налази на тајној локацији на територији града Смедерева.
Члан 7.
Капацитет “Сигурне куће” обухвата смештај за 19 особа, при чему је однос жена и деце флексибилан.
Члан 8.
Боравак жена и деце жртава насиља у породици у “Сигурној кући” може трајати до 6 месеци.
Време боравака у “Сигурној кући” утврђено у ставу 1.
овог члана, може бити продужено на основу заједничког
мишљења стручног тима надлежног Центра за социјални
рад и стручних радника “Сигурне куће”.
Члан 9.
О праву на смештај у “Сигурну кућу” у првом степену решава надлежни Центар за социјални рад издавањем
упута (решења о признавању права до доношења упута од
стране надлежног Министарства) или одбијајућег решења.
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Против решења донетог у првом степену, странка има
право на жалбу у року од 15 дана од дана достављања решења.
Жалба се предаје Центру за социјални рад који је решавао у првом степену, а који ће исту проследити надлежном органу јединице локалне самоуправе, који решава по
жалби.
Члан 10.
По доношењу упута (решења о признавању права до
доношења упута од стране надлежног Министарства) о
смештају у “Сигурну кућу” и упознавања корисника са
условима, могућностима и правилима живота у “Сигурној
кући”, са корисницима се закључује Уговор о боравку у
“Сигурној кући” (у даљем тексту: Уговор) којим се регулишу права и обавезе жена и деце жртава насиља у породици,
који користе услуге “Сигурне куће”.
Члан 11.
Надлежни Центар за социјални рад донеће решење о
одбијању захтева за смештај у “Сигурну кућу” у случају
постојања:
- тежег психијатријског обољења и суицидног понашања;
- злоупотребе лекова, алкохола и других опојних средстава и
- у осталим случајевима у којима би према мишљењу
стручне службе надлежног Центра за социјални рад пријем
особе директно угрозио функционисање “Сигурне куће”.
Члан 12.
Решењем надлежног Центра за социјални рад може
престати боравак у “Сигурној кући” пре отклањања последица насталих трпљењем насиља у случају:
- насилног понашања корисника према другим корисницима или запосленим у “Сигурној кући”;
- злоупотреба лекова, алкохола, и других опојних средстава;
- уништавања, отуђивања и несавесног односа према
имовини ”Сигурне куће”;
- распиривања националне, верске полне, политичке
или друге врсте мржње и нетрпељивости и
- у другим случајевима у којима по мишљењу запослених радника “Сигурне куће” није могућ даљи боравак корисника у “Сигурној кући”, јер би тиме остали корисници
били угрожени.
Члан 13.
У непосредном и стручном раду са женама и децом
жртвама насиља у породици, поред запослених радника у
“Сигурној кући” раде и стручни радници Центра за социјални рад Смедерево или другог надлежног Центра.
Члан 14.
Рад у “Сигурној кући” организован је у две смене.
Ноћу за време викенда, државних и верских празника
организовано је пасивно дежурство.
Члан 15.
У случају потребе ургентног збрињавања ноћу, током
викенда, државних и верских празника, врши се тренутни

Страна 524 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

смештај у “Сигурну кућу”, с тим да се о томе првог наредног дана обавештава надлежни Центар за социјални рад.
Члан 16.
Стручни радници у “Сигурној кући”, одмах након доласка жена и деце жртава насиља у породици, отварају досије
за сваког корисника и редовно уносе све релевантне податке и запажања .
Досије из става 1. овог члана представља основу за подношење месечног извештаја о раду “Сигурне куће” и основу за оцену успешности рада стручног тима.
Стручни тим сачињен од запослених у “Сигурној кући”
и од стручних радника у надлежном Центру за социјални
рад дужан је да пружи сву потребну помоћ и подршку женама и деци жртвама насиља у породици у погледу:
- одласка на лекарске прегледе ради утцврђивања психо-физичког стања;
- успостављања контакта са породицом;
- помоћи подршке у проналажењу посла или оспособљавања за неко занимање;
- контакта са надлежном полицијском управом и надлежним тужилаштвом;
- пружања правне помоћи;
- укључивања жртава у индивидуалне или групне терапије ;
- проналажења адекватног смештаја и
- контаката са надлежним предшколским и школским
установама.
Члан 17.
“Сигурна кућа” је обезбеђена сигурносним видео надзором и физичким обезбеђењем. О сигурности корисника и
запослених у “Сигурној кући” брину физичко обезбеђење и
дежурне службе Полицијске управе Смедерево.
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Висину трошкова услуге смештаја у „Сигурној кући“,
утврђује Градско веће града Смедерева, у складу са чланом
46. став 1. Одлуке о правима социјалне заштите у граду
Смедереву.
Услуга смештаја у „Сигурној кући“, за кориснике са територије града Смедерева се не наплаћује.
Трошкови смештаја жена и деце жртава насиља у породици са територија других општина и градова подлежу
рефундацији трошкова по важећем ценовнику за месец (тј.
проведене дане ) у којем су били корисници услуге „Сигурне куће“.
Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у “Службеном листу града Смедерева”.
Број: 02-65/2016-07
У Смедереву, 30. јула 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

154.
На основу члана 86. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен
текст),
Градско веће града Смедерева, на 11. седници одржаној
17. септембра 2016. године, донело је

Члан 18.
Правила понашања, права и обавезе корисника услуге
“Сигурна кућа” су детаљније прописани Кућним редом
“Сигурне куће”, који доноси Центар за социјални рад Смедерево, а који представља саставни део Уговора који се закључује између Центра за социјални рад и корисника .
Са кућним редом се сваки корисник услуге “Сигурне
куће” упознаје пре потписивања Уговора.
Кућни ред “Сигурне куће” мора бити истакнут на огласној табли Центра за социјални рад Смедерево или на неком другом видном месту унутар “Сигурне куће” и његова
правила морају поштовати сви корисници, запослени, као и
стручна или позвана лица док су у “Сигурној кући”.
Члан 19.
Рад “Сигурне куће” се финансира из наменских средстава буџета града Смедерева, донација, средстава из других општина и градова чији су грађани корисници услуга
“Сигурне куће” и других извора у складу са законом.
Средства из става 1. овог члана посебно се евидентирају у Центру за социјални рад Смедерево, као наменска
средства, у складу са правилима буџетског рачуноводства.
О ангажовању наменских средстава одлучује директор
Центра за социјални рад Смедерево, у складу са законом,
општим актима Центра и Финансијским планом.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој
организацији града Смедерева, број 372/1 од 13.09.2016.
године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-143/2016-07
У Смедереву, 17. септембра 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

155.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и
103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 18. јула 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација 49912-Tекућа резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 602.026,00 динара, физичким лицима која су ангажована као извршиоци
посла на противградним станицама, а која добијају упутства од Радарског центра „Букуља“ из Аранђеловца, за период 15.06.2016. године до 15.07.2016. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001 – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 220 –
Цивилна одбрана, позиција 69, економска класификација
423 –Услуге по уговору, у укупном износу од 602.026,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
1.806.078,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4923/2016-07
У Смедереву, 18. јула 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 79, економска класификација 49911-Стална резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 111.550,00
динара за измирење обавезе по следећим рачунима испостављеним на основу наредби Градског штаба за ванредне
ситуације и то:
-34.920,00 динара по основу Рачуна број 00409/16 од
13.06.2016. године фирме Багер комерц доо Лозовик за радове на уклањању муља на пропустима на траси Голобочког потока у Сараорцима, у складу са Наредбом Градског
штаба за ванредне ситуације број 87-1-67/2016-02 од 04.
маја 2016. године и Закључком број 400-4195/2016-02 од
17.06.2016. године;
-23.708,02 динара по основу Рачуна број 2495570 од
17.03.2016. године фирме Јавног комуналног предузећа
Водовод Смедерево за радове на копању канала у Врбовцу
ради решавања проблема плављења дворишта у складу са
Наредбом Градског штаба за ванредне ситуације број 87-115/2016-02 од 11. марта 2016. године и
-укупно 52.921,09 динара по основу рачуна број
2495372, број 2495375 и број 2495380 од 14.03.2016. године
фирме Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево за
радове на црпљењу воде и канализације у домаћинствима
у Смедереву.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4- Градска управа, Програм 15 - Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
220 - Цивилна одбрана, позиција 71 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока, економска класификација - 484 у
укупном износу од 111.550,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 430.210,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4195/2016-07
У Смедереву, 19. јула 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

156.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015 ), члана
44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 19. јула 2016.
године, донела је

157.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и
103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута
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града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 9. августа 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација 49912-Tекућа резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 4.412,99 динара Месној заједници Мала Крсна на име рачуна за телефон
за месец мај и јун 2016. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0002 – Месне заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 147, економска класификација 421 – Стални трошкови, у укупном износу од
4.413,00 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 38. 032.994 динара
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5216/2016-07
У Смедереву, 9. августа 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

22. септембар 2016. године

број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација 49912-Tекућа резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 19.990,00 динара Основној школи „Вожд Карађорђе“ из Водња на име
куповине фрижидера за потребе школске кухиње.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 9 – Основно
образовање, Програмска активност 0001 – функционисање
основних школа, функција 912 , позиција 161, економска
класификација 512 – Опрема за образовање, у укупном износу од 19.990,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 1.036.516 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију и Одељење
за јавне службе.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5191/2016-07
У Смедереву, 11. августа 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
159.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и
103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева дана 11. августа 2016.
године, донела је

158.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева дана 11. августа 2016.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација 49912-Tекућа резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 16.526,00 динара Основној школи „Илија Милосављевић Коларац“ из
Колара на име куповине тримера за кошење траве.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 9 – Основно
образовање, Програмска активност 0001 – функционисање
основних школа, функција 912 , позиција 161, економска
класификација 512 – Опрема за образовање, у укупном износу од 16.526,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 1.016.526,00 динара.

22. септембар 2016. године
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3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију и Одељење
за јавне службе.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5251/2016-07
У Смедереву, 11. августа 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Члан 5.
Одлуку у препису доставити: градоначелници града
Смедерева, Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију, документацији и архиви.
Број: 400-5350/2016-08
У Смедереву, 11. августа2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

160.
На основу члана 44. став 1. тачка 5., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007 и 83/2014-др. закон),
члана 61. став 13. и 14. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије”, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,
108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015) и члана
43. став 1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева”, број 2/2015 - пречишћен текст)
Градоначелница града Смедерева, дана 11. августа
2016. године, донела је
ОД Л У КУ
О ПРЕУСМЕРАВАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ У КОРИСТ
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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161.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и
103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 12. августа
2016. године, донела је

Члан 1.
Средства у износу од 10.000.000 динара преносе се на
терет апропријације у оквиру раздела 4 - Градска управа,
главе 4.12 - Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште ЈП, Програм 2 - Комунална делатност, Програмска активност 0601-0010 - Јавна расвета, функције 640
- Улична расвета, позиције 326, економске класификације
511 -Зграде и грађевински објекти-увођење LED расвете
на територији града Смедерева у корист апропријације у
оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 15 - Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-0010 - Резерве,
функције 112 - Финансијски и фискални послови, позиције
78, економске класификације 49912 - Текућа резерва.
Члан 2.
Након извршеног преусмеравања из члана 1. ове Одлуке укупан план апропријације у оквиру раздела 4 - Градска управа, главе 4.12 - Дирекција за изградњу, урбанизам
и грађевинско земљиште ЈП, Програм 2 - Комунална делатност, Програмска активност 0601-0010 - Јавна расвета,
функције 640 - Улична расвета, позиције 326, економске
класификације 511 - Зграде и грађевински објекти-увођење LED расвете на територији града Смедерева износи
35.000.000,00 динара.
Члан 3.
Задужује се Одељење за финансије и локалну пореску
администрацију за реализацију ове Одлуке.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови,
позиција 78, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се недостајућа средства у укупном износу
од 9.238.620,00 динара Јавном предузећу Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево за
финансирање обавезе овог предузећа према IP Investment
Project Group Београд по основу Окончане ситуације број
09-16 за изведене радове на санацији клизишта у улици Дунавској у Смедереву.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, глава 4.12. – Дирекција за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево,
Програм 7 – Путна инфраструктура, Програмска активност
0001 – Управљање саобраћајном инфраструктуром, функција 451 – Друмски саобраћај, позиција 329, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (Санација клизишта у Улици Дунавској са пројектном документацијом) у укупном износу од 9.238.620,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 111.883.620,00
динара.
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3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5321/2016-07
У Смедереву, 12. августа 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

22. септембар 2016. године

163.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и
103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 16. августа
2016. године, донела је

162.
На основу члана 70. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и
103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 16. августа
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 79, економска класификација 49911-Стална резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 1.392.000,00
динара фирми Полиестер група доо Прибој за измирење
обавезе по Рачуну 000680 од 22.06.2016. године за набавку
40 комада противградних ракета, а у складу са Закључком
Градског штаба за ванредне ситуације број 320-77/2016-02
од 17.06.2016. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4- Градска управа, Програм 15 - Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
220 - Цивилна одбрана, позиција 71 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока, економска класификација - 484 у
укупном износу од 1.392.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 1.822.210,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4374/2016-07
У Смедереву, 16. августа 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација 49912-Tекућа резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 602.026,00 динара, физичким лицима која су ангажована као извршиоци
посла на противградним станицама, а која добијају упутства од Радарског центра „Букуља“ из Аранђеловца, за период 15.07.2016. године до 15.08.2016. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001 – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 220 –
Цивилна одбрана, позиција 69, економска класификација
423 –Услуге по уговору, у укупном износу од 602.026,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
2.408.104,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5418/2016-07
У Смедереву, 16. августа 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
164.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и
103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 18. августа
2016. године, донела је

22. септембар 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови,
позиција 78, економска класификација 499-Tекућа резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 64.100,00 за
помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
130 – Опште услуге, позиција 42, економска класификација
414 –Социјална давања запосленима, у укупном износу од
64.100,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 11.164.100,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5435/2016-07
У Смедереву, 18. августа 2016. године

165.
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ја 421 –Стални трошкови, у укупном износу од 152.400,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
58.517.952,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5419/2016-07
У Смедереву, 30. августа 2016. године

166.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 31. августа
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и
103/2015 ), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 30. августа
2016. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови,
позиција 78, економска класификација 499-Tекућа резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 152.400,00 динара за набавку услуге повећање интернет протока за Комуналну полицију.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
130 – Опште услуге, позиција 42, економска класификаци-

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/20--16), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација 49912-Tекућа резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 200.000,00 динара, на име недостајућих средстава за исплату солидарне
помоћи у случају смрти члана уже породице запосленог.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001–Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
130–Опште услуге, позиција 42, економска класификација
414–Социјална давања запосленима, у укупном износу од
200.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 11.364.100,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5753/2016-07
У Смедереву, 31. августа 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Страна 530 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. септембар 2016. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА
89.

90.

Решење о потврђивању мандата одборницима
изабраним на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 24. априла
2016. године

1

Одлукa о приступању промени Статута града
Смедерева

1

91.

Одлукa о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2015. годину

2

92.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2016. годину

4

93.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о задуживању града Смедерева

49

94.

Одлукa о платама и накнадама изабраних,
именованих и постављених лица у органима
града Смедерева и накнадама за рад чланова
радних тела Скупштине града Смедерева и о
платама запослених у Градској управи града
Смедерева

95.

96.

97.

Одлукa о доношењу Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева
за период 2015-2020. године
Одлукa о доношењу Програма развоја спорта
града Смедерева за период 2015-2018. године и Акционог плана за спровођење програма развоја спорта града Смедерева за период
2015-2018. године

49

52

247

Одлукa о доношењу Стратегије развоја туризма града Смедерева за период 2016-2020.
године

289

98.

Одлукa о главном урбанисти града Смедерева

404

99.

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Радинац

100. Одлукa о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Радинац
101. Одлукa о образовању Комисије за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Радинац и именовању
чланова Комисије

405

406

406

102. Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за
подручје Месне заједнице Мала Крсна

407

103. Одлукa о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Мала Крсна

408

104. Одлукa о образовању Комисије за спровођење
референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Мала Крсна и именовању чланова Комисије

409

105. Закључак којим Скупштина града Смедерева, као оснивач Јавног комуналног предузећа
Чистоћа Смедерево и Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево, као друштва преносиоци, престају са радом припајањем Јавном
комуналном предузећу Зеленило и гробља
Смедерево, као друштву стицаоцу, услед чега
су брисани из Регистра привредних субјеката,
као и престанак дужности органа ових предузећа

409

106. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево

410

107. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево

413

108. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево

418

109. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево

422

110. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Јавног предузећа Градска стамбена
агенција Смедерево

426

111. Одлукa о изменама Одлуке о организовању
Народне библиотеке Смедерево

430

112. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народне библиотеке Смедерево

430

113. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о правима социјалне заштите у граду Смедереву

432

22. септембар 2016. године
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Страна

114. Одлукa о измени Одлуке о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама
града Смедерева
115. Одлукa о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима

433
434

116. План детаљне регулације „Вучачки поток“ у
Смедереву

435

117. План детаљне регулације „Петријевски поток“ у Смедереву

475

118. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора јавног предузећа Телевизија Смедерево

499

119. Одлукa о престанку постојања Јавног предузећа Телевизија Смедерево

500

120. Решење о престанку дужности председника и
чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
Телевизија Смедерево

500

121. Решење о оснивању Савета за буџет и финансије и избору чланова Савета

501

Рег. бр.
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131. Решење о оснивању Савета за рад и развој месних заједница и избору чланова Савета

504

132. Решење о оснивању Комисије за прописе и
избору чланова Комисије

504

133. Решење о оснивању Комисије за кадровска
питања и јавна признања и избору чланова
Комисије

504

134. Решење о оснивању Комисије за спомен обележја и називе улица, тргова и других делова
насељених места и избору чланова Комисије

505

135. Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево

505

136. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вожд
Карађорђе“ у Водњу

506

137. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Ђура
Јакшић“ у Малој Крсни

506

506

122. Решење о оснивању Савета за привреду и
енергетику и избору чланова Савета

501

138. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Илија
Милосављевић Коларац“ у Коларима

123. Решење о оснивању Савета за пољопривреду
и избору чланова Савета

501

139. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије у Смедереву

506

124. Решење о оснивању Савета за саобраћај и
везе и избору чланова Савета

501

140. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Смедереву

507

141. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво
Андрић“ у Радинцу

507

142. Закључак којим се прихвата Извештај о стању
безбедности саобраћаја на територији града
Смедерева за 2015. годину

507

143. Решење о престанку дужности директора Јавног предузећа Спортски центар Смедерево

518

144. Решење о именовању главног урбанисте града
Смедерева

518

145. Решење о измени Решења о образовању Комисије за планове и именовању председника,
заменика председника и чланова Комисије

518

125. Решење о оснивању Савета за комуналне послове и урбанизам и избору чланова Савета

502

126. Решење о оснивању Савета за науку, образовање и примену нових технологија и избору
чланова Савета

502

127. Решење о оснивању Савета за културу и туризам и избору чланова Савета

502

128. Решење о оснивању Савета за спорт и физичку културу и избору чланова Савета
129. Решење о оснивању Савета за здравље и социјалну заштиту и избору чланова Савета
130. Решење о оснивању Савета за заштиту животне средине и избору чланова Савета

503
503
503

Страна 532 – Број 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Рег. бр.

Страна

146. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортски центар
Смедерево
147. Решење о престанку функције члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево
148. Решење о престанку функције председника
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево
149. Решење о престанку функције члана Надзорног одбора Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево

519

519

520

520

521

151. Решење о престанку функције председнице
Управног одбора Дома здравља „Смедерево“
у Смедереву

521

522

ГРАДСКО ВЕЋЕ
153. Правилник о организацији услуге Прихватилиште за жртве насиља „Сигурна кућа“
154. Решење о давању сагласности на Правилник
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији
града Смедерева

Рег. бр.

Страна
ГРАДОНАЧЕЛНИК

150. Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке Смедерево

152. Решење о престанку функције председника Управног одбора Апотеке „Смедерево“ у
Смедереву

22. септембар 2016. године

522

524

155. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

525

156. Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве

525

157. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

525

158. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

526

159. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

526

160. Одлукa о преусмеравању апропријације у корист текуће буџетске резерве

527

161. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

527

162. Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве

528

163. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

528

164. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

528

165. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

529

166. Решење о употреби средстава текуће буџетске
резерве

529
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