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3AXTEB 3A YTBPnHBAfbE 

1. I1,[( 03HAKE B03I1J1A (VIN) 2. I1,[( 03HAKE M0T0PA

MI1HI1CT APCTB0 YHYTP Allllbl1X IT0CJJ0BA 

,[(I1PEKUI1JA TIOJJHUHJE 
YrrpaBa 
OpraHH3aUMOHaje.11,HHHUa 

I I10,[(AUI1 0 BnACHHKY B03I1nA 

MMe H rrpe3MMe/Ha.3MB rrpaBH0f nMua 
Ep. n.K.!ManflI. 6p. np. nuua 

II I10,[(AUI1 0 TI0,[(H0CH0UY 3AXTEBA 

ITo.11,Hocttnau 3axTeBa: 
(11Me H rrpe3HMe, 6p. n.K.) 

A.11,peca M K0HTaKT rro.11.auM: 
(KOHTaKT TenecpOH, e-Mattn) 

III I10,[(AUI10 B03I1J1Y 

PerncrnpcKa 03HaKa/Je.11,ttHCTBeHa 
uapMHCKa ttcrrpaBa/6p. yBepefba 

l. oqurnHa cao6panajHa .11.03Bona

,[(OKa.3 0 rropeKny, BnaCHMlIITBY 2. yBepefbe M3 cny)1<6eHe eBM.11,eHUMje B03Mna
B03Mna M yrrucy y Je.11,MHCTBeHM 
perncTap B03Mna (3aOKpy)KMTM 3. je.11,ttHCTBeHa uapttHcKa ucnpaBa (JUI1)
.11,oKyMeHT Koju ce npuna)Ke): 

4 . .11,pyro (HaBeCTM) 

Map1<a B03Hna 
KoMepuujanHa 03HaKa 

HarroMeHa: 

MecTO M .11.aTyM IT0.11,H0lllefba 3axTeBa 

TIOJJ.HOCMnal.( 3axTeBa 
( MMe rrpe3HMe )( ITOTITHC) 

HanoMeua: 

Y3 3axTeB 3a YTBpl)HBalbe DOTpe6uo je J:(OCTaBHTH: 
- J(o«a3 o ynllamu nponucane na«naoe 3a <jJopen1u11«u npemeo HJ( O1na«ela
- If 1aeiumaj o HJ( 03Hlll(U
- Oozoaapajyliu oo«a3 o nopel<lly u Bllacnuiumay ao1UJ1a
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