


MaTwrn11 6poj I I I I I I I I I 
nopeCKH H)J.eHTH(jmKaUHOHH 6poj I I I I I I I I I I 
Y CKJJaJJ.y ca 3aKOHOM KOjMM ce 
ypeijyje pa4yHOBOJJ.CTBO, 
np11spe)J.HO JJ.PYWTBO je 

1) MHKpO 
2) MaJJO 

3) cpeJJ.1-be pa38pCTaHO Ha: 

Ceu noOHocuo11u 3axmeea: 

6poj noJbonp11speJJ.HOr ra3JJ.HHCTBa I I I I I I I I I I I I I 
UnWTHHa: 

AJJ.peca npe611sa1rnwTa OJJ.HOCHO MeCTO: 

ceJJ.MWTa Y JlMUa M KyfiHM OpOJ: 

llOWTaHCKH OpOJ: 

Ten e<l)O HI cpaKc 

Pe)J.HH 6pOJ 11 Ha3HB spcTe 
no)J.crnuaja 11 np11xsaTJbHBe 
HHBeCTHUHje 113 Ta6ene -
floocmw4aju u npuxeamlbuee 
u1-1eecmu11u}e 3a 1-1a6aeKy 1-1oeux 

MaUtu1-1a u onpeMe 3a y1-1anpe'/jel-be 

npUMap1-1e nolbonpuepeOHe 
npou3eoOl-be y cmol.lapcmey 

*Ha110,ue11t1: 

411TKO nonyl-beH 11 noTn11caH o6pa3au 38XTeBa ca npon11caHOM .UOKyMeHTaU11jOM .UOCTaBJba ce y 38TBOpeHoj 

KOBepT11, Ha a,npecy: M11H11CTapCTBO n0Jbonp11epe,ne, wyMapCTBa 11 eo,nonp11epe,ne - Ynpaea 3a arpapHa 

nnal'ial-ba, 6yneeap KpaJba AneKCaH,npa 84, 11050 6eorpa.u, ca Ha3HaKOM: ,,3axTee 3a ocTBap11eal-be npaea Ha 

no.ncT11uaje 3a 11HBeCT11UHje y $113114KY 11M0B11HY OOJbonp11epe.nHor ra3,lll1HCTBa 38 Ha6aBKY HOBl1X Maw11Ha 11 

onpeMe 3a yHanpeijel-be 11p11MapHe 110Jbonp11epe.nHe 11po113BO.UH>e y CT04apcTBy y ____ ro.n11H11". 
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