
O6proau 3 

3AXTEB 3A OCTBAPl1BAH>E ITPABA HA <l>l1HAHC11JCKY ITO.L{PlllKY -3A 
llOJbOITPl1BPE)],HOr ITPO113BOoA qA 

*O6proau Il0IIyHHTH '-IHTK0 -rnTaMnaHHM CJI0BHMa

I. OcHOBHH no.uauu

11Me H npe3HMe HOCHOUa 
IlOJbOilpHBpe.uuor fa.3.[(HHCTBal 
ITocnOBHO HMe npaBHOf Jmua/ 
ITocJIOBHO MMe npe,uy3eTHHKa 

JMEr /MamqHH 6poj 

A.upeca (onrnTHHa, MecTO, ynttua 
H 6poj) 

Epoj Tenecpoua 

Epoj noJbonpttBpe.uuor I I I I I I I I I I I I ra3.D.HHCTBa (EITf) 

11.D.eHTH<pHKaUHOHH 6poj I I I I I I I I I I I I fa.3.[(HHCTBa (XJ1)],) 

II. O6paqyH <pHHaHCHjCKHX cpe.ucrnBa
. 

I 

I 

I 

Epoj rpna 3a KOjH ce TI0.UH0CH 3axTeB J13uoc no rpny I 
YKynaH H3HOC <pHHaHCHjCKe

no.uprnKe (.UHHapa) 

III. 11�jaBa

CBojeBOJbHO H3jaBJbyjeM, no.u nyH0M MaTepHjaJIHOM H KpHBHqH0M 0.[(I'OBOpHOlIIhy, .ua cy 
uaBe,ueHH no.uautt rnquH. OMorynHny npHcTyn 3anocneHHMa y MHHHCTapcTBy noJbonpHBpe.ue, 
rnyMapcTBa H so.uonpuspe.ue H Y npaBe 3a arpapua nnanal-ba npHnHK0M 1-bHX0Be K0HTpone 
HCilyl-beH0CTH ycnosa. CarnacaH CaM .ua spaTHM .uo611jeHa <pHHaHCHjCKa cpe,ucTBa yK0JIHK0 ce 
YTBP.IJ.H .ua cy HaBe,ueHH no.uau11 HJIH npHJI0)KeHH .U0KyMeHTH HeHCTHHHTH. 

TTo.uttocunau 3axTesa 

TToTTIHC npe.uy3eTHHKa TI0.[(H0CH0Ua 
3axTeBa 

TTorn11c o.urosopuor n11ua y npasuoM n11uy 
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