
06pa3au,: TTpujaBa 

(TIOTIYlhABA KOPI1CHI1K TIEH3l1JE) 

(11Me, 01.JeB0 11Me, rrpe311Me) 

Bpcrn rreHJ11je: 

I . Crnpoctta 
(MaTH'IHl1 6poj) 

(y J111l.(a 11 6poj) 
2.  l1HBaJll1)],CKa

3. [fopO!l,111.JHa

4. [lopo!l,111.Jtta 3a AeTe ttecrroco6tto 3a caM0CTJiaH 

)1(11B0T 11 paA (3aOKPY)Kl1Tl1 O)],roBapajyn11 6poj) 
(MeCTO 11 0I1lllTl1Ha CTaHOBalba) 

(6poj Teneqiotta) 

YAPY)Kelhe 11n11 OA6op Kop11ctt11Ka __________ _ 

<D11n11jaJia __________ _ 

TTPMJABA 

3A YTTYnMBAlhE HA PEXAliMJU1TALl,MJY 

Y Be311 ca OrnacoM 3a yrryn11Balhe Kop11ctt11Ka rreHJ11ja Perry6n111.JKor qiott)],a 3a rreHJ11jcKo 11 11HBaJI11ACK0 oc11rypalhe 
Ha pexa611J111Tal.(11jy y 3!l,paBCTBeH0-CTal.(110HapH11M ycTaH0BaMa 11 6alhCKO-KJ111MaTCKl1M Jle'll1Jll1lllTl1Ma (y )],aJbeM 
TeKCTy: ycTaHOBa), KOj11 je o6jaBJbeH y )],HeBHOj lllTaMI111, I10)],H0Cl1M Tip11jaBy 11 rrp11J1a)KeM: 

- 1.JeK 0A rrett311je 3a Mecel.( _ _ _ _ _ _ _ __ ro)],11He, 

- )],0Ka3 0 B11Cl1Hl1 rreH311je 0CTBapeHe y 11H0CTpaHCTBY
(113B0)], 6attKe, IT0TBp!l,a 11H0CTpattor H0Cl10l.(a C01(11jaJIHOr oc11rypalba 11 AP-),

- Me)],111(11HCKY )],OKyMeHTal.(11jy (yKOJ111KO je rroce)],yje).

TIO)], MaTep11jaJIHOM 11 Kp11B111.JH0M 0)],fOBOpHOlllny )],ajeM 



113JABY 

1. J.bjaBJbyjeM )],a 0CHM rreH3Hje HeMaM Apyrttx JlHLJHHX rrpttMalba H )],a, y CKJla/..1,y ca 0BHM rrpaBHJlHHK0M, HHCaM
K0pHCTH0-Jla pexa6ttJ1HTal.\ttjy y ycTaH0BaMa.

2. J.bjasJbyjeM )],a )KeJlttM )],a K0pttCTHM rrpaso Ha pexa6ttJ1HTal.\ttjy y jeAHOj 0A CJ1e)],en11x ycraHosa rrpeMa CrrttcKy
ycTaH0Ba y rrpttJlory 0Be rrpttjase, YK0JlHK0 HHCY K0HTpaHH)],HK0BaHe Mojoj Me)],HI.\HHCKOj /..1,0KyMeHTal.\Hjtt:

a) 

6) 

(Ha 3 H B ycTaH0Be)

(Ha 3 H B ycTaH0Be) 

s) 
(Ha3HB ycTaH0Be) 

3. OsJ1awnyjeM Perry6J1HLJKH cjlOH/..1, 3a rreH3HjCKO H HHBaJlH/..1,CK0 octtrypalbe, )],a y MOje HMe H 3a MOj paLJyH, 3aKJbYLJH
yrosop 0 ITOCJlOBHOj capa/..1,lbH ca ycTaH0B0M y Kojoj ny K0pHCTHTH pexa6HJlHTal.\Hjy.

l1Me, rrpe3ttMe H IT0TITHC K0pHCHHKa rreH3Hje 

Y _ _ _ _ _ __ _ __ __ _ _  ro)],ttHe 

l1Me, rrpe3HMe H IT0TITHC JlHl.\a Koje je rrpHMHJl0 rrpttjasy

Y ______________ r0/..1,ttHe 

KopHCHHK rreH3Hje HcrrylhaBa ycJl0Be /..1,a ce yrryTH Ha pexa6HJlHTal.\Hjy, Y3 TTpttjasy /..1,0CTaBJbaM0 lheroB LJeK 0)..1, 
rreH3Hje, )],0Ka3 0 BHCHHH neH3Hje 0CTBapeHe H3 HH0CTpaHCTBa H Me)],HI.\HHCKY /..1,0KyMeHTal.\Hjy (npel.\pTaTH 
/..1,0KyMeHTal.\Hjy KOja HHje npHJlO)KeHa). 

l1Me, npe3HMe H noTnHc JlHl.\a Koje je 06paAHJ10 npttjasy 

Y ______________ r0/..1,HHe 

KopHCHHK neH3Hje HcnylhaBa ycJl0Be 3a KOpttwnelhe pexa6HJlHTal.\Hje y CKJla/..1,y ca TTpaBHJlHHKOM 0 APYWTBeH0M 
CTaH/..1,apAy K0pHCHHKa neH3Hja Peny6J1HLJKOr cjloH)],a 3a neH3HjCKO H HHBaJlH)],CK0 0CHrypalhe H paHrnpaH je Ha paHr-
JlHCTH _________ (BpCTa neH3Hje) Ha pe/..1,H0M 6pojy --
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