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ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ
ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
У складу са Законом о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за
израду предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2017 годину, општине Велико
Градиште, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:
•

•

власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног
објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда
који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних
газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту:
инфраструктура) и

власнике домаћих животиња, који су и
власници, односно закупци објеката за
гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се

19. јул 2016.

право пречег закупа остварује, који су
уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту
најмање једну годину (у даљем тексту:
сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на ољопривредном земљишту у државној својини на територији
општине Велико Градиште за 2017. годину, до
дана 31. октобра 2016. године.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ
ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва
над инфраструктуром коју доставља физичко,
односно правно лице:
1

2

3

Захтев за признавање права пречег закупа
по основу власништва над инфраструктуром потписан од стране физичког лица,
односно одговорног лица у правном лицу
(доставља подносилац захтева);

Извод из јавне евиденције о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе), односно ако инфраструктура
није укњижена у јавну евиденцију о непокретности правно лице доставља пописну
листу
и
књиговодствену
документацију потписану и оверену у
складу Законом о рачуноводству;

Записник Републичке пољопривредне
инспекције (доставља подносилац захтева); (Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права
пречег закупа по основу инфраструктуре
дужна су да благовремено, а најкасније
до 1. септембра 2016.године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопри-
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5

вредне инспекције ради утврђивања фактичког стања на терену. Записник је саставни део документације која се
доставља до 31. октобра 2016. године и
обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела,
на којима је утврђена функционалност
система за наводњавање, одводњавање,
рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака
и винограда.);

2

3

4

5

Доказ да је подносилац захтева носилац
или члан Регистрованог пољопривредног
газдинстава у активном статусу најмање
три године (прибавља јединица локалне
самоуправе);

Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру
која је подигнута након јула 2006. године,
односно купопродајни уговор физичког
лица (подносиоца захтева) са правним
лице које је подигло инфраструктуру у
складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства
коју доставља физичко, односно правно лице:
1

19. јул 2016.

Захтев за признавање права пречег закупа
по основу сточарства потписан од стране
физичког лица, односно одговорног лица
у правном лицу (доставља подносилац
захтева);

Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова објекта као доказ да
објекат испуњава услове за гајење животиња и као доказ да је лице власник, односно закупац објекта за гајење
животиња (доставља подносилац захтева);

Исправа из ветеринарске станице којом
се потврђује да је подносилац захтева
власник домаћих животиња (доставља
подносилац захтева);

Доказ да је подносилац захтева носилац
или члан Регистрованог пољопривредног

6

7

газдинстава у активном статуту најмање
једну годину (прибавља јединица локалне
самоуправе);
Записник Републичког ветеринарског инспектора (доставља подносилац захтева);
(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу сточарства дужна су да
благовремено, а најкасније до 1. септембра 2016.године, поднесу Захтев Републичком ветеринарском инспектору да
утврди број условних грла, у складу са капацитетом, врстом и категоријом животиња из Решења о утврђивању
ветеринарско санитарних услова. Уколико Републички ветеринарски инспектор не затекне ниједну животињу у
објекту у тренутку контроле, код животиња које се узгајају у турнусима, он
обрачунава број условних грла на основу
исправе лица о продаји,предаји на клање
и извозу животиња, а највише до капацитета из Решења о утврђивању ветеринарско санитарних услова.
Записник је саставни део документације коју треба доставити до 31. октобра 2016. године)

Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за
земљиште које се налази на територији
јединице локалне самоуправе на којој се
подноси захтев, а који су оверени од
стране надлежног органа (доставља подносилац захтева)
Изјава подносиоца захтева, потписану од
стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под кривичном и материјалном одговорношћу,
која садржи:

•

•

изјаву да је доставио све доказе који
се односе на закуп пољопривредног
земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,

изјаву колику површину пољопривредног земљишта поседује у свом
власништву на територији јединице
локалне самоуправе на којој се подноси захтев;

19. јул 2016.
•

8

9

списак повезаних лица и површину
пољопривредног земљишта коју та
лица поседују у власништву на територији јединице локалне самоуправе
на којој је поднео захтев.
(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда,
баба, мајка, отац, деца, супружник,
усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним
лицима сматра се: правно лице и/или
физичко лице које има најмање 25%
учешћа у капиталу (акција, удела или
гласова)

Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина
пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на
територији јединице локалне самоуправе
на којој се подноси захтев (прибавља
јединица локалне самоуправе);

Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина
пољопривредног земљишта које је у
власништву повезаних лица са подносиоцем захтева, на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси
захтев
(прибавља јединица локалне самоуправе
након увида у списак тих лица који у
изјави доставља подносилац захтева :
•

•

- код подносиоца захтева физичког
лица: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на
истој адреси.

- код подносиоца захтева правног
лица за сва лица која су наведена у
претходно прибављеном доказу из
Агенције за привредне регистре о повезаним лицима са подносиоцем захтева;

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са
другим лицима, власништво пољопривредног
земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног
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земљишта у државној својини) односи се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.

Документацију из дела I тачке 2 и 4, односно из дела II тачке 4, 7 и 8 јединица локалне
самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра
2016. године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа
по основу сточарства, у складу са овим Јавним
позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта се врши на начин да
се површина која им је утврђена по броју условних грла по записнику Републичког ветеринарског инспектора, умањује за површину
пољопривредног земљишта,у складу са чланом
64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту
(“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08др.закон, 41/09 и 112/2015),

Сва документација која се доставља у
складу са овим Јавним позивом мора да гласи на
исто правно или физичко лице, које може бити
носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје
исправу.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу
потребно је доставити средство обезбеђења
плаћања, које може да буде: гаранција пословне
банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између
Министарства као повериоца и правног лица као
јемца или доказ о уплати депозита у висини једне
годишње закупнине као средство обезбеђења
плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за
последњу годину закупа.

Уколико се за катастарске парцеле које су
опредељене лицима по основу права пречег закупа утврди да су предмет реституције, предметне катастарске парцеле ће се изузети из даљег
поступка давања у закуп.
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Образац захтева може се преузети сваког
радног дана од 07,00 до 14,00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске
управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште, Улица Житни трг, бр. 1, приземље, канцеларија 12 или са сајта www.velikogradiste.rs.

Рок за достављање захтева и потребне
документације из овог јавног позива је 31. октобар 2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се
неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се
подноси непосредно на писарници или поштом,
у затвореној коверти са назнаком на предњој
страни: „Захтев за за остваривање права пречег
закупа по основу власништва инфраструктуре за
2017. годину“ или „Захтев за остваривање права
пречег закупа по основу сточарства за 2017. годину“, за Комисију за израду предлога Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине
Велико Градиште за 2017 годину, на адресу: Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 12220 Велико Градиште,
ул. Житни трг, бр. 1, На полеђини коверте наводи
се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт
особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Данијела Илић, телефон: 069/8047-667, email:
dilic@velikogradiste.rs или лично у просторијама
Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско-правне послове Општинске управе
Општине Велико Градиште, Велико Градиште,
Улица Житни трг, бр.1, приземље, канцеларија
12.

Овај јавни позив објавити у јавном гласилу „Службени гласник општине Велико Градиште“, интернет страници Општине Велико
Градиште, и огласним таблама месних канцеларија.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:

___________________________________
Александар Игњатијевић, дипл.инж.пољ.

19. јул 2016.

РепубликаСрбија
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам, комуналностамбене и имовинско-правне послове
Број: 320-43/2016-06
Датум: 18.06.2016 године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
У складу са Законом о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за
израду предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) општине
Велико Градиште, расписује јавни позив којим
обавештава:
•

•

•

образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење
површина пољопривредног земљишта у
државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100
хектара;

високообразовнe установe - факултетe и
научнe институтe чији је оснивач држава
и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење
површина пољопривредног земљишта у
државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до
1.000 хектара;

правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на

19. јул 2016.

територији општине Велико Градиште за 2017.
годину, до дана 31.октобра 2016. године.

Потребна документација:

1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од
стране одговорног лица

2) Акт о оснивању установе, односно извод
из привредног регистра за правно лице (не
старији од шест месеци);
3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде
(у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у
неовереним копијама које морају бити читљиве,
при чему Комисија, задржава право да у случају
потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.
Образац захтева може се преузети сваког
радног дана од 07,00 до 14,00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовнско-правне послове Општинске
управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште, Улица Житни трг, бр.1, приземље, канцеларија 12 или са сајта www.velikogradiste.rs.

Рок за достављање захтева и потребне
документације из овог јавног позива је 31. октобар 2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се
неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом се
подноси непосредно на писарници општине Велико Градиште или поштом, у затвореној коверти
са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини без плаћања накнаде за 2017. годину“ за
Комисију за израду предлога Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Велико Градиште за 2017. годину, на адресу: Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и
имовнско-правне послове Општинске управе Оп-
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штине Велико Градиште, Велико Градиште,
Улица Житни трг, бр.1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у
вези са овим јавним позивом је Данијела Илић, телефон: 069/8047-667, email:
dilic@velikogradiste.rs или лично у просторијама Одељења за урбанизам, комуналностамбене и имовнско-правне послове
Општинске управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште, Улица Житни трг,
бр.1, приземље, канцеларија 12.

Овај јавни позив објавити у јавном гласилу „Службени гласник општине Велико Градиште“, интернет страници Општине Велико
Градиште, и огласним таблама месних канцеларија.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:

___________________________________
Александар Игњатијевић, дипл.инж.пољ.
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19. јул 2016.
ǶǩǸǨǯǨǾ
ǰǯǡǨǪǨ

ǡȈBB______BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȐȏBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBțȓȐȞȈ
ȔȍșȚȖ
ȐȔȍȐȗȘȍȏȐȔȍ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȉȘȖȯ BBBǡǴǩǫBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBțȗȘȍȌȔȍȚț
ȗȖȌȕȖȠȍȱȈ ȏȈȝȚȍȊȈ ȏȈ ȗȘȐȏȕȈȊȈȱȍ ȗȘȈȊȈ ȗȘȍȟȍȋ ȏȈȒțȗȈ ȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋ ȏȍȔȰȐȠȚȈ ț ȌȘȎȈȊȕȖȯ
șȊȖȯȐȕȐ ȗȖ ȖșȕȖȊț șȚȖȟȈȘșȚȊȈ ȕȈ ȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐ ȖȗȠȚȐȕȍ ǪȍȓȐȒȖ ǫȘȈȌȐȠȚȍ ȏȈ  ȋȖȌȐȕț
ȐȏȯȈȊȰțȯȍȔȗȖȌ ȒȘȐȊȐȟȕȖȔȐȔȈȚȍȘȐȯȈȓȕȖȔȖȌȋȖȊȖȘȕȖȠȲț
-

ǬȈ ȌȖșȚȈȊȰȈȔ șȊȍ ȌȖȒȈȏȍ ȒȖȯȐ șȍ ȖȌȕȖșȍ ȕȈ ȏȈȒțȗ ȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋ ȏȍȔȰȐȠȚȈ ȕȈ ȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐ
ȖȗȠȚȐȕȍǪȍȓȐȒȖǫȘȈȌȐȠȚȍțȊȍȏȐșȈȏȈȝȚȍȊȖȔ

-

ǵȈ ȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐ ȖȗȠȚȐȕȍ ǪȍȓȐȒȖ ǫȘȈȌȐȠȚȍ ț șȊȖȔ ȊȓȈșȕȐȠȚȊț ȗȖșȍȌțȯȍȔ ȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖ
ȏȍȔȰȐȠȚȍ ț țȒțȗȕȖȯ ȗȖȊȘȠȐȕȐ BBBBBBBBBBBBBBBBBBB ȝȍȒȚȈȘȈ Ȑ ȚȖ ȒȈȚȈșȚȈȘșȒȍ ȗȈȘȞȍȓȍ
ȗȘȐȒȈȏȈȕȍțșȓȍȌȍȲȖȯȚȈȉȍȓȐ
ǸȍȌȕȐ

ǲǶ

ȉȘȖȯ



ǩȘȖȯȓȐșȚȈ

ǩȘȖȯȒȈȚȈșȚȈȘșȒȍ

ȕȍȗȖȒȘȍȚȕȖșȚȐ

ȗȈȘȞȍȓȍ

ǷȖȊȘȠȐȕȈȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȏȍȔȰȐȠȚȈȒȖȯțȗȖȊȍȏȈȕȈȓȐȞȈȗȖșȍȌțȯțțȊȓȈșȕȐȠȚȊțȕȈȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐ
ȖȗȠȚȐȕȍ ǪȍȓȐȒȖ ǫȘȈȌȐȠȚȍ țȒțȗȕȖ ȐȏȕȖșȐ BBBBBBBBBBBBBBBBBBB ȝȍȒȚȈȘȈ Ȉ șȗȐșȈȒ ȗȖȊȍȏȈȕȐȝ
ȓȐȞȈșȈȗȖȌȈȞȐȔȈȖȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȔȏȍȔȰȐȠȚțȯȍȗȘȐȒȈȏȈȕțșȓȍȌȍȲȖȯȚȈȉȍȓȐ: 

ǷȖȌȈȞȐȖȗȖȊȍȏȈȕȖȔȓȐȞț
ǸȍȌȕȐ
ȉȘȖȯ

ǷȖȊȘȠȐȕȈ

ǰȔȍȐȗȘȍȏȐȔȍ
ȗȖȊȍȏȈȕȖȋȓȐȞȈ

ǨȌȘȍșȈ
ȗȘȍȉȐȊȈȓȐȠȚȈ

ǻǪȍȓȐȒȖȔǫȘȈȌȐȠȚț BBBBBBBBBȋȖȌȐȕȍ

ǷȖȌȈȞȐȖȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȔȏȍȔȰȐȠȚț
țȊȓȈșȕȐȠȚȊțȗȖȊȍȏȈȕȖȋ ȓȐȞȈ
ɄɈ

ǩȘȖȯ
ǩȘȖȯȓȐșȚȈ
ȒȈȚȈșȚȈȘșȒȍ
ȕȍȗȖȒȘȍȚȕȖșȚȐ
ȗȈȘȞȍȓȍ

ǷȖȊȘȠȐȕȈ

ǷǶǺǷǰǹǷǶǬǵǶǹǰǶǾǨǯǨǽǺǭǪǨ
_______________________________
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ǶǩǸǨǯǨǾ
ǰǯǡǨǪǨ
ǡȈBB______BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȐȏBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBțȓȐȞȈ
ȐȔȍȐȗȘȍȏȐȔȍ
ȔȍșȚȖ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȉȘȖȯBBBǡǴǩǫBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȖȌȋȖȊȖȘȕȖȓȐȞȍț
ȗȘȈȊȕȖȔȓȐȞțBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBȔȈȚȐȟȕȐȉȘȖȯBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȕȈȏȐȊȗȘȈȊȕȖȋȓȐȞȈ

ǷǰǩBBBBBBBBBBBBBBșȈșȍȌȐȠȚȍȔțBBBBBBBBBBBBBțȓȐȞȈBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȉȘȖȯ BBBBB ț ȗȘȍȌȔȍȚț ȗȖȌȕȖȠȍȱȈ ȏȈȝȚȍȊȈ ȏȈ ȗȘȐȏȕȈȊȈȱȍ ȗȘȈȊȈ ȗȘȍȟȍȋ ȏȈȒțȗȈ ȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋ
ȏȍȔȰȐȠȚȈ ț ȌȘȎȈȊȕȖȯ șȊȖȯȐȕȐ ȗȖ ȖșȕȖȊț șȚȖȟȈȘșȚȊȈ ȕȈ ȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐ ȖȗȠȚȐȕȍ ǪȍȓȐȒȖ ǫȘȈȌȐȠȚȍ ȏȈ
ȋȖȌȐȕț
ȐȏȯȈȊȰțȯȍȔȗȖȌȒȘȐȊȐȟȕȖȔȐȔȈȚȍȘȐȯȈȓȕȖȔȖȌȋȖȊȖȘȕȖȠȲț:
-



ǬȈ ȯȍ ȗȘȈȊȕȖ ȓȐȞȍ ȌȖșȚȈȊȐȓȖ șȊȍ ȌȖȒȈȏȍ ȒȖȯȐ șȍ ȖȌȕȖșȍ ȕȈ ȏȈȒțȗ ȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋ ȏȍȔȰȐȠȚȈ ȕȈ
ȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐȖȗȠȚȐȕȍǪȍȓȐȒȖǫȘȈȌȐȠȚȍțȊȍȏȐșȈȏȈȝȚȍȊȖȔ
ǵȈ ȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐ ȖȗȠȚȐȕȍ ǪȍȓȐȒȖ ǫȘȈȌȐȠȚȍ ȕȈ ȒȖȯȖȯ ȯȍ ȗȖȌȕȍȚ ȏȈȝȚȍȊ ȗȘȈȊȕȖ ȓȐȞȍ ț șȊȖȔ
ȊȓȈșȕȐȠȚȊțȗȖșȍȌțȯȍȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȏȍȔȰȐȠȚȍțțȒțȗȕȖȯȗȖȊȘȠȐȕȐBBBBBBBBBBBBB ȝȍȒȚȈȘȈȐȚȖ
ȒȈȚȈșȚȈȘșȒȍȗȈȘȞȍȓȍȗȘȐȒȈȏȈȕȍțșȓȍȌȍȲȖȯȚȈȉȍȓȐ
ǸȍȌȕȐ

ǲȈȚȈșȚȈȘșȒȈ

ǩȘȖȯȓȐșȚȈ

ǩȘȖȯȒȈȚȈșȚȈȘșȒȍ

ȉȘȖȯ

ȖȗȠȚȐȕȈ

ȕȍȗȖȒȘȍȚȕȖșȚȐ

ȗȈȘȞȍȓȍ

ǷȖȊȘȠȐȕȈ

ǷȖȊȘȠȐȕȈȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȏȍȔȰȐȠȚȈȒȖȯțȗȖȊȍȏȈȕȈȓȐȞȈȗȖșȍȌțȯțțȊȓȈșȕȐȠȚȊțȕȈȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐ
ȖȗȠȚȐȕȍ ǪȍȓȐȒȖ ǫȘȈȌȐȠȚȍ țȒțȗȕȖ ȐȏȕȖșȐ BBBBBBBBBBBBBBBBBBB ȝȍȒȚȈȘȈ Ȉ șȗȐșȈȒ ȗȖȊȍȏȈȕȐȝ
ȓȐȞȈșȈȗȖȌȈȞȐȔȈȖȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȔȏȍȔȰȐȠȚțȯȍȗȘȐȒȈȏȈȕțșȓȍȌȍȲȖȯȚȈȉȍȓȐ
ǷȖȌȈȞȐȖȗȖȊȍȏȈȕȖȔȓȐȞț

ǸȍȌȕȐ
ȉȘȖȯ

ǰȔȍȐȗȘȍȏȐȔȍ
ȐȓȐ
ȗțȕ ȕȈȏȐȊ
ȗȖȊȍȏȈȕȖȋȓȐȞȈ

ǷȘȖȞȍȕȈȚ
țȟȍȠȲȈț
ȒȈȗȐȚȈȓț
ȈȒȞȐȯȈțȌȍȓȈ
ȐȓȐȋȓȈșȖȊȈ

ǷȖȌȈȞȐȖȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȔȏȍȔȰȐȠȚțțȊȓȈșȕȐȠȚȊț
ȗȖȊȍȏȈȕȖȋȓȐȞȈ
ɄɈ

ǻǪȍȓȐȒȖȔǫȘȈȌȐȠȚț BBBBBBBBBȋȖȌȐȕȍ

ǩȘȖȯȓȐșȚȈ
ȕȍȗȖȒȘȍȚȕȖșȚȐ

ǩȘȖȯ
ȒȈȚȈșȚȈȘșȒȍ
ȗȈȘȞȍȓȍ

ǷȖȊȘȠȐȕȈ

ǷǶǺǷǰǹǷǶǬǵǶǹǰǶǾǨǯǨǽǺǭǪǨ
_______________________________
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ǲȖȔȐșȐȯȐȏȈȐȏȘȈȌțǷȘȍȌȓȖȋȈȋȖȌȐȠȱȍȋȗȘȖȋȘȈȔȈȏȈȠȚȐȚȍțȘȍȩȍȱȈȐȒȖȘȐȠȲȍȱȈ
ȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȏȍȔȰȐȠȚȈȕȈȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐȖȗȠȚȐȕȍǪȍȓȐȒȖǫȘȈȌȐȠȚȍ
ȏȈȋȖȌȐȕț

ǯǨǽǺǭǪ
ȏȈȖșȚȊȈȘȐȊȈȱȍȗȘȈȊȈȒȖȘȐȠȲȍȱȈȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȏȍȔȰȐȠȚȈț ȌȘȎȈȊȕȖȯ
șȊȖȯȐȕȐȉȍȏȗȓȈȲȈȱȈȕȈȒȕȈȌȍȕȈȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐȖȗȠȚȐȕȍǪȍȓȐȒȖǫȘȈȌȐȠȚȍ
ȏȈȋȖȌȐȕț

ǶǹǵǶǪǵǰǷǶǬǨǾǰǶǷǶǬǵǶǹǰǶǾǻǯǨǽǺǭǪǨ
ǷțȕȖȗȖșȓȖȊȕȖȐȔȍ ȖȉȘȈȏȖȊȕȈțșȚȈȕȖȊȈ±
ȠȒȖȓȈȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȈșȚȘțȟȕȈșȓțȎȉȈ
șȖȞȐȯȈȓȕȈțșȚȈȕȖȊȈȊȐșȖȒȖȖȉȘȈȏȖȊȕȈ
țșȚȈȕȖȊȈ± ȜȈȒțȓȚȍȚȐȓȐȕȈțȟȕȐȐȕșȚȐȚțȚ
ȟȐȯȐȯȍȖșȕȐȊȈȟȌȘȎȈȊȈțșȚȈȕȖȊȈȏȈ
ȐȏȊȘȠȍȱȍȒȘȐȊȐȟȕȐȝșȈȕȒȞȐȯȈȗȘȈȊȕȖ
ȓȐȞȍțȌȘȎȈȊȕȖȯșȊȖȯȐȕȐȘȍȋȐșȚȘȖȊȈȕȖȏȈ
ȗȖșȓȖȊȍțȖȉȓȈșȚȐȠțȔȈȘșȚȊȈ țȌȈȰȍȔ
ȚȍȒșȚțțșȚȈȕȖȊȈ
ǹȍȌȐȠȚȍțșȚȈȕȖȊȍ ȗȖȠȚȈȕșȒȐȉȘȖȯ
ȔȍșȚȖțȓȐȞȈȐȉȘȖȯ
ǩȘȖȯȚȍȓȍȜȖȕȈ
ǩȘȖȯȜȈȒșȈ
ǭ-PDLOȈȌȘȍșȈ
ǴȈȚȐȟȕȐȉȘȖȯ
ǷǰǩȗȖȌȕȖșȐȖȞȈ
ǰȔȍȗȘȍȏȐȔȍȐȜțȕȒȞȐȯȈȖȌȋȖȊȖȘȕȖȋȓȐȞȈ
ǩȘȖȯȚȍȓȍȜȖȕȈȉȘȖȯȔȖȉȐȓȕȖȋȚȍȓȍȜȖȕȈȐ
ȍ-PDLOȈȌȘȍșȈȖȌȋȖȊȖȘȕȖȋȓȐȞȈ
ǰȔȍȐȗȘȍȏȐȔȍȓȐȞȈȏȈȒȖȕȚȈȒȚȉȘȖȯ
ȚȍȓȍȜȖȕȈȉȘȖȯȔȖȉȐȓȕȖȋȚȍȓȍȜȖȕȈȐ
ȍ-PDLOȈȌȘȍșȈ

19. јул 2016.
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ǷǶǬǨǾǰǶǷǶǢǶǷǸǰǪǸǭǬǵǶǴǯǭǴǢǰȀǺǻǻǬǸǮǨǪǵǶǡǹǪǶǡǰǵǰ
ǯǨǲǶǡǭǹǭǷǶǬǵǶǹǰǯǨǽǺǭǪ
ǶȗȠȚȐȕȈ

ǲȈȚȈșȚȈȘșȒȈ

ǩȘȖȯȓȐșȚȈ

ȖȗȠȚȐȕȈ

ȕȍȗȖȒȘȍȚȕRșȚȐ

ǩȘȖȯ
ȒȈȚȈșȚȈȘșȒȍ
ȗȈȘȞȍȓȍ

ǲțȓȚțȘȈȐ

ǷȖȊȘȠȐȕȈ

ȒȓȈșȈ

ȝȈȈȘȐȔ2)

ǻȒțȗȕȖ
ǵȈȔȍȕȈȒȖȘȐȠȲȍȱȈȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȏȍȔȰȐȠȚȈ
țȌȘȎȈȊȕȖȯșȊȖȯȐȕȐȏȈȒȖȯȍșȍȗȖȌȕȖșȐȏȈȝȚȍȊ
ǬȈȓȐȗȖȌȕȖșȐȓȈȞȏȈȝȚȍȊȈȒȖȘȐșȚȐȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖ

ȏȍȔȰȐȠȚȍțȌȘȎȈȊȕȖȯșȊȖȯȐȕȐȉȍȏȗȓȈȲȈȱȈȕȈȒȕȈȌȍ1

ǷǶǺǸǭǩǵǨǬǶǲǻǴǭǵǺǨǾǰǡǨ2
1. ǨȒȚȖȖșȕȐȊȈȱțțșȚȈȕȖȊȍȖȌȕȖșȕȖȐȏȊȖȌȐȏȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȘȍȋȐșȚȘȈȏȈȗȘȈȊȕȖȓȐȞȍ
ȕȍșȚȈȘȐȯȐȖȌȠȍșȚȔȍșȍȞȐ 
2. ǰȏȯȈȊȈȗȖȌȕȖșȐȖȞȈȏȈȝȚȍȊȈȒȖȯțȗȖȊȘȠȐȕțȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȏȍȔȰȐȠȚȈțȌȘȎȈȊȕȖȯșȊȖȯȐȕȐ
ȒȖȘȐșȚȐȉȍȏȗȓȈȲȈȱȈȕȈȒȕȈȌȍ ȗȖȟȓȈȕțǯȈȒȖȕȈȖȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȔȏȍȔȰȐȠȚț ȕȈ
ȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐǸȍȗțȉȓȐȒȍǹȘȉȐȯȍ
ǲȈȖ ȖȌȋȖȊȖȘȕȖ ȓȐȞȍ ȗȖȚȊȘȩțȯȍȔ ȌȈ șț ȗȖȌȈȞȐ ȕȈȊȍȌȍȕȐ ț ȏȈȝȚȍȊț Ȑ ȗȘȐȓȖȎȍȕȖȯ
ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȯȐȐșȚȐȕȐȚȐȐȊȍȘȖȌȖșȚȖȯȕȐ

ǷȖȌȕȖșȐȓȈȞȏȈȝȚȍȊȈ

ǬȈȚțȔBBBBBBBBBBȋȖȌȐȕȍ

_______________________________
0Ƿ

_________________
1 ǻȒȖȓȐȒȖ ȊȍȲ ȒȖȘȐșȚȐ ȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖ ȏȍȔȰȐȠȚȍ ț ȌȘȎȈȊȕȖȯ șȊȖȯȐȕȐ ȗȖ ȖȊȖȔ ȖșȕȖȊț țȗȐșȈȚȐ ȓȖȒȈȞȐȯț

ȚȖȋȏȍȔȰȐȠȚȈȒȈȚȈșȚȈȘșȒțȖȗȠȚȐȕțȒȈȚȈșȚȈȘșȒțȗȈȘȞȍȓțȐȗȖȊȘȠȐȕț
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ǲȖȔȐșȐȯȐȏȈȐȏȘȈȌțǷȘȍȌȓȖȋȈȋȖȌȐȠȱȍȋȗȘȖȋȘȈȔȈȏȈȠȚȐȚȍțȘȍȩȍȱȈȐȒȖȘȐȠȲȍȱȈ
ȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȏȍȔȰȐȠȚȈȕȈȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐȖȗȠȚȐȕȍǪȍȓȐȒȖǫȘȈȌȐȠȚȍ ȏȈȋȖȌȐȕț

ǯǨǽǺǭǪ
ȏȈȗȘȐȏȕȈȊȈȱȍȗȘȈȊȈȗȘȍȟȍȋȏȈȒțȗȈ
ȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȏȍȔȰȐȠȚȈț ȌȘȎȈȊȕȖȯșȊȖȯȐȕȐ
ȗȖȖșȕȖȊțșȚȖȟȈȘșȚȊȈ ȕȈȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐȖȗȠȚȐȕȍǪȍȓȐȒȖǫȘȈȌȐȠȚȍ
ȏȈ017 ȋȖȌȐȕț

ǶǹǵǶǪǵǰǷǶǬǨǾǰǶǷǶǬǵǶǹǰǶǾǻǯǨǽǺǭǪǨ
ǰȔȍȐȗȘȍȏȐȔȍ ȏȈȜȐȏȐȟȒȖȓȐȞȍ 
RȌȕȖșȕȖȗțȕȕȈȏȐȊ ȏȈȗȘȈȊȕȖȓȐȞȍ
ǷȘȍȉȐȊȈȓȐȠȚȍȖȌȕȖșȕȖșȍȌȐȠȚȍ
ȗȖȠȚȈȕșȒȐȉȘȖȯȔȍșȚȖțȓȐȞȈȐȉȘȖȯ
ǩȘȖȯȚȍȓȍȜȖȕȈȐȉȘȖȯȔȖȉȐȓȕȖȋȚȍȓȍȜȖȕȈ
ǩȘȖȯǸȍȋȐșȚȘȖȊȈȕȖȋȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋ
ȋȈȏȌȐȕșȚȊȈ
ǩȘȖȯȜȈȒșȈ1
ǭ-PDLOȈȌȘȍșȈ
ǴȈȚȐȟȕȐȉȘȖȯ
ǷǰǩȗȖȌȕȖșȐȖȞȈ
ǩȘȖȯȘȈȟțȕȈȐȕȈȏȐȊȉȈȕȒȍ
ǰȔȍȗȘȍȏȐȔȍȐȜțȕȒȞȐȯȈȖȌȋȖȊȖȘȕȖȋ
ȓȐȞȈ
ǩȘȖȯȚȍȓȍȜȖȕȈȉȘȖȯȔȖȉȐȓȕȖȋȚȍȓȍȜȖȕȈȐ
ȍ-PDLOȈȌȘȍșȈȖȌȋȖȊȖȘȕȖȋȓȐȞȈ
ǰȔȍȐȗȘȍȏȐȔȍȓȐȞȈȏȈȒȖȕȚȈȒȚȉȘȖȯ
ȚȍȓȍȜȖȕȈȉȘȖȯȔȖȉȐȓȕȖȋȚȍȓȍȜȖȕȈȐ
ȍ-PDLOȈȌȘȍșȈ
______________________
1

ǷȖȰȈȖȏȕȈȟȍȕȈȏȊȍȏȌȐȞȖȔȗȖȗțȱȈȊȈșȈȔȖȗȘȈȊȕȖȓȐȞȍ
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ǷǶǺǸǭǩǵǨǬǶǲǻǴǭǵǺǨǾǰǡǨ2 ǲǶǡǻ
ǬǶǹǺǨǪǢǨǷǶǬǵǶǹǰǳǨǾǯǨǽǺǭǪǨ
1. ǯȈȝȚȍȊȏȈȗȘȐȏȕȈȊȈȱȍȗȘȈȊȈȗȘȍȟȍȋȏȈȒțȗȈȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȏȍȔȰȐȠȚȈțȌȘȎȈȊȕȖȯ
șȊȖȯȐȕȐȗȖȖșȕȖȊțșȚȖȟȈȘșȚȊȈȕȈȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐȋȘȈȌȈǩȍȖȋȘȈȌȈȏȈȋȖȌȐȕț
ȗȖȚȗȐșȈȕȖȌșȚȘȈȕȍȜȐȏȐȟȒȖȋȓȐȞȈȖȌȕȖșȕȖȖȌȋȖȊȖȘȕȖȋȓȐȞȈțȗȘȈȊȕȖȔȓȐȞț
2. ǸȍȠȍȱȍȖțȚȊȘȩȐȊȈȱțȊȍȚȍȘȐȕȈȘșȒȖșȈȕȐȚȈȘȕȐȝțșȓȖȊȈȖȉȯȍȒȚȈȒȈȖȌȖȒȈȏȌȈȖȉȯȍȒȈȚ
ȐșȗțȱȈȊȈ țșȓȖȊȍ ȏȈ ȋȈȯȍȱȍ ȎȐȊȖȚȐȱȈ Ȑ ȒȈȖ ȌȖȒȈȏ ȌȈ ȯȍ ȓȐȞȍ ȊȓȈșȕȐȒ ȖȌȕȖșȕȖ
ȏȈȒțȗȈȞȖȉȯȍȒȚȈȏȈȋȈȯȍȱȍȎȐȊȖȚȐȱȈ
3. ǰșȗȘȈȊȈȐȏȊȍȚȍȘȐȕȈȘșȒȍșȚȈȕȐȞȍȒȖȯȖȔșȍȗȖȚȊȘȩțȯȍȌȈȯȍȗȖȌȕȖșȐȓȈȞȏȈȝȚȍȊȈ
ȊȓȈșȕȐȒȌȖȔȈȲȐȝȎȐȊȖȚȐȱȈ
4. ǯȈȗȐșȕȐȒǸȍȗțȉȓȐȟȒȖȋȊȍȚȍȘȐȕȈȘșȒȖȋȐȕșȗȍȒȚȖȘȈ
5. ǻȋȖȊȖȘȐȖȏȈȒțȗțȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȏȍȔȰȐȠȚȈȏȈȒȰțȟȍȕȐșȈȌȘțȋȐȔȓȐȞȐȔȈȏȈ
ȏȍȔȰȐȠȚȍ ȒȖȯȍ șȍ ȕȈȓȈȏȐ ȕȈ ȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐ ȯȍȌȐȕȐȞȍ ȓȖȒȈȓȕȍ șȈȔȖțȗȘȈȊȍ ȕȈ ȒȖȯȖȯ șȍ
ȗȖȌȕȖșȐȏȈȝȚȍȊȈȒȖȯȐșțȖȊȍȘȍȕȐȖȌșȚȘȈȕȍȕȈȌȓȍȎȕȖȋȖȘȋȈȕȈ
6.
ǰȏȯȈȊȈȗȖȌȕȖșȐȖȞȈȏȈȝȚȍȊȈȗȖȚȗȐșȈȕȈȖȌșȚȘȈȕȍȜȐȏȐȟȒȖȋȓȐȞȈȖȌȕȖșȕȖ
ȖȌȋȖȊȖȘȕȖȋȓȐȞȈțȗȘȈȊȕȖȔȓȐȞțȌȈȚȈȗȖȌȒȘȐȊȐȟȕȖȔȐȔȈȚȍȘȐȯȈȓȕȖȔȖȌȋȖȊȖȘȕȖȠȲț
ȒȖȯȈșȈȌȘȎȐ
- ȐȏȯȈȊțȌȈȯȍȌȖșȚȈȊȐȖșȊȍȌȖȒȈȏȍȒȖȯȐșȍȖȌȕȖșȍȕȈȏȈȒțȗȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȏȍȔȰȐȠȚȈ
ȕȈȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐȓȖȒȈȓȕȍșȈȔȖțȗȘȈȊȍȕȈȒȖȯȖȯȯȍȗȖȌȕȍȖȏȈȝȚȍȊ
-

ȐȏȯȈȊț ȒȖȓȐȒț ȗȖȊȘȠȐȕț ȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋ ȏȍȔȰȐȠȚȈ ȗȖșȍȌțȯȍ ț șȊȖȔ ȊȓȈșȕȐȠȚȊț ȕȈ
ȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐȯȍȌȐȕȐȞȍȓȖȒȈȓȕȍșȈȔȖțȗȘȈȊȍȕȈȒȖȯȖȯșȍȗȖȌȕȖșȐȏȈȝȚȍȊ
șȗȐșȈȒȗȖȊȍȏȈȕȐȝȓȐȞȈȐȗȖȊȘȠȐȕDȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȏȍȔȰȐȠȚȈȒȖȯțȚȈȓȐȞȈȗȖșȍȌțȯț
țȊȓȈșȕȐȠȚȊțȕȈȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐȯȍȌȐȕȐȞȍȓȖȒȈȓȕȍșȈȔȖțȗȘȈȊȍȕȈȒȖȯȖȯȯȍȗȖȌȕȍȖȏȈȝȚȍȊ

_______________________________
2±
ǯȈȖȒȘțȎȐȚȐȉȘȖȯ
-

ǹȊȈ ȌȖșȚȈȊȰȍȕȈ ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȯȈ ȔȖȘȈ ȌȈ ȋȓȈșȐ ȕȈ ȐșȚȖ ȗȘȈȊȕȖ ȓȐȞȍ ȐȓȐ ȜȐȏȐȟȒȖ ȓȐȞȍ ȒȖȯȍ ȔȖȎȍ ȉȐȚȐ ȕȖșȐȓȈȞ ȐȓȐ ȟȓȈȕ
ǸȍȋȐșȚȘȖȊȈȕȖȋ ȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋ ȋȈȏȌȐȕșȚȊȈ ț ȈȒȚȐȊȕȖȔ șȚȈȚțșț  ǬȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȯȈ ȔȖȘȈ ȉȐȚȐ ȖȊȍȘȍȕȈ Ȑ ȗȖȚȗȐșȈȕȈ ȖȌ șȚȘȈȕȍ
ȕȈȌȓȍȎȕȖȋȖȘȋȈȕȈȒȖȯȐȐȏȌȈȯȍȐșȗȘȈȊț

- ǹȊȈ ȓȐȞȈ ȒȖȯȈ șț ȏȈȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȕȈ ȏȈ ȖșȚȊȈȘȐȊȈȱȍ ȗȘȈȊȈ ȗȘȍȟȍȋ ȏȈȒțȗȈ ȗȖ ȖșȕȖȊț șȚȖȟȈȘșȚȊȈ ȌțȎȕȈ șț ȌȈ ȉȓȈȋȖȊȘȍȔȍȕȖ Ȉ
ȕȈȯȒȈșȕȐȯȍȌȖșȍȗȚȍȔȉȘȈȋȖȌȐȕȍȗȖȌȕȍșțǯȈȝȚȍȊǸȍȗțȉȓȐȟȒȖȔȊȍȚȍȘȐȕȈȘșȒȖȔȐȕșȗȍȒȚȖȘțȌȈțȚȊȘȌȐȉȘȖȯțșȓȖȊȕȐȝȋȘȓȈț
șȒȓȈȌț șȈ ȒȈȗȈȞȐȚȍȚȖȔ ȊȘșȚȖȔ Ȑ ȒȈȚȍȋȖȘȐȯȖȔ ȎȐȊȖȚȐȱȈ Ȑȏ ǸȍȠȍȱȈ Ȗ țȚȊȘȩȐȊȈȱț ȊȍȚȍȘȐȕȈȘșȒȖ șȈȕȐȚȈȘȕȐȝ țșȓȖȊȈ ǻȒȖȓȐȒȖ
ǸȍȗțȉȓȐȟȒȐȊȍȚȍȘȐȕȈȘșȒȐȐȕșȗȍȒȚȖȘȕȍȏȈȚȍȒȕȍȕȐȯȍȌȕțȎȐȊȖȚȐȱțțȖȉȯȍȒȚțțȚȘȍȕțȚȒțȒȖȕȚȘȖȓȍȒȖȌȎȐȊȖȚȐȱȈȒȖȯȍșȍțȏȋȈȯȈȯțț
ȚțȘȕțșȐȔȈȖȕȖȉȘȈȟțȕȈȊȈȉȘȖȯțșȓȖȊȕȐȝȋȘȓȈȕȈȖșȕȖȊțȐșȗȘȈȊȍȓȐȞȈȖȗȘȖȌȈȯȐȗȘȍȌȈȯȐȕȈȒȓȈȱȍȐȐȏȊȖȏțȎȐȊȖȚȐȱȈȈȕȈȯȊȐȠȍ
ȌȖ ȒȈȗȈȞȐȚȍȚȈ Ȑȏ ǸȍȠȍȱȈ Ȗ țȚȊȘȩȐȊȈȱț ȊȍȚȍȘȐȕȈȘșȒȖ șȈȕȐȚȈȘȕȐȝ țșȓȖȊȈ ǯȈȗȐșȕȐȒ ȯȍ șȈșȚȈȊȕȐ ȌȍȖ ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȯȍ ȒȖȯț ȚȘȍȉȈ
ȌȖșȚȈȊȐȚȐȌȖȖȒȚȖȉȘȈȋȖȌȐȕȍ
ȒȖȌ ȜȐȏȐȟȒȐȝ ȓȐȞȈ- ȗȖȊȍȏȈȕȐȔ ȓȐȞȐȔȈ șȔȈȚȘȈ șȍ ȌȍȌȈ ȉȈȉȈ ȔȈȯȒȈ ȖȚȈȞ ȌȍȞȈ șțȗȘțȎȕȐȒ țșȊȖȯȍȕȐȒ ȊȈȕȉȘȈȟȕȐ ȗȈȘȚȕȍȘ
țȒȖȓȐȒȖȐȔȈȯțȗȘȍȉȐȊȈȓȐȠȚȍȕȈȐșȚȖȯȈȌȘȍșȐȒȖȌȗȘȈȊȕȐȝȓȐȞȈ- ȗȖȊȍȏȈȕȐȔȓȐȞȐȔȈșȔȈȚȘȈșȍȗȘȈȊȕȖȓȐȞȍȐȐȓȐȜȐȏȐȟȒȖȓȐȞȍ
ȒȖȯȍȐȔȈȕȈȯȔȈȱȍțȟȍȠȲȈțȒȈȗȐȚȈȓț ȈȒȞȐȯȈțȌȍȓȈȐȓȐȋȓȈșȖȊȈ 

ǲȈȖ ȖȌȋȖȊȖȘȕȖ ȓȐȞȍ ȗȖȚȊȘȩțȯȍȔ ȌȈ șț ȗȖȌȈȞȐ ȕȈȊȍȌȍȕȐ ț ȏȈȝȚȍȊț Ȑ ȗȘȐȓȖȎȍȕȖȯ
ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȯȐȐșȚȐȕȐȚȐȐȊȍȘȖȌȖșȚȖȯȕȐ

ǷȖȌȕȖșȐȓȈȞȏȈȝȚȍȊȈ
ǬȈȚțȔBBBBBBBBBBȋȖȌȐȕȍ
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ǲȖȔȐșȐȯȐȏȈȐȏȘȈȌțȗȘȍȌȓȖȋȈǫȖȌȐȠȱȍȋȗȘȖȋȘȈȔȈȏȈȠȚȐȚȍțȘȍȩȍȱȈȐȒȖȘȐȠȲȍȱȈ
ȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȏȍȔȰȐȠȚȈȕȈȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐȖȗȠȚȐȕȍǪȍȓȐȒȖǫȘȈȌȐȠȚȍ
ȏȈ2017 ȋȖȌȐȕț

ǯǨǽǺǭǪ
ȏȈȗȘȐȏȕȈȊȈȱȍȗȘȈȊȈȗȘȍȟȍȋȏȈȒțȗȈȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȏȍȔȰȐȠȚȈț
ȌȘȎȈȊȕȖȯșȊȖȯȐȕȐȗȖȖșȕȖȊțȊȓȈșȕȐȠȚȊȈȕȈȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȐ
ȕȈȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐȖȗȠȚȐȕȍǪȍȓȐȒȖǫȘȈȌȐȠȚȍ ȏȈȋȖȌȐȕț

ǶǹǵǶǪǵǰǷǶǬǨǾǰǶǷǶǬǵǶǹǰǶǾǻǯǨǽǺǭǪǨ
ǰȔȍȐȗȘȍȏȐȔȍ ȏȈȜȐȏȐȟȒȖȓȐȞȍ 
RȌȕȖșȕȖȗțȕȕȈȏȐȊ ȏȈȗȘȈȊȕȖȓȐȞȍ
ǷȘȍȉȐȊȈȓȐȠȚȍȖȌȕȖșȕȖșȍȌȐȠȚȍ
ȗȖȠȚȈȕșȒȐȉȘȖȯȔȍșȚȖțȓȐȞȈȐȉȘȖȯ
ǩȘȖȯȚȍȓȍȜȖȕȈȐȉȘȖȯȔȖȉȐȓȕȖȋȚȍȓȍȜȖȕȈ
ǩȘȖȯǸȍȋȐșȚȘȖȊȈȕȖȋȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋ
ȋȈȏȌȐȕșȚȊȈ
1
ǩȘȖȯȜȈȒșȈ
ǭ-PDLOȈȌȘȍșȈ
ǴȈȚȐȟȕȐȉȘȖȯ
ǷǰǩȗȖȌȕȖșȐȖȞȈ
ǩȘȖȯȘȈȟțȕȈȐȕȈȏȐȊȉȈȕȒȍ
ǰȔȍȗȘȍȏȐȔȍȐȜțȕȒȞȐȯȈȖȌȋȖȊȖȘȕȖȋȓȐȞȈ
ǩȘȖȯȚȍȓȍȜȖȕȈȉȘȖȯȔȖȉȐȓȕȖȋȚȍȓȍȜȖȕȈȐ
ȍ-PDLOȈȌȘȍșȈȖȌȋȖȊȖȘȕȖȋȓȐȞȈ
ǰȔȍȐȗȘȍȏȐȔȍȓȐȞȈȏȈȒȖȕȚȈȒȚȉȘȖȯ
ȚȍȓȍȜȖȕȈȉȘȖȯȔȖȉȐȓȕȖȋȚȍȓȍȜȖȕȈȐ
ȍ-PDLOȈȌȘȍșȈ
ǷǶǬǨǾǰǶǰǵǼǸǨǹǺǸǻǲǺǻǸǰǲǶǡǨǹǭǵǨǳǨǯǰǵǨǷǶǢǶǷǸǰǪǸǭǬǵǶǴ
ǯǭǴǢǰȀǺǻǻǬǸǮǨǪǵǶǡǹǪǶǡǰǵǰ
ǪȓȈșȕȐȒșȈȔ
ǶȗȐșȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȍ
ȖȉȍȓȍȎȐȚȐȏȕȈȒȖȔǽ țȗȖȰțțȓȍȊȖȯȒȖȓȖȕȐ

șȐșȚȍȔȈȏȈȕȈȊȖȌȱȈȊȈȱȍ
șȐșȚȍȔȈȏȈȖȌȊȖȌȱȈȊȈȱȍ
ȘȐȉȱȈȒȈ
ȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȖȉȯȍȒȚȈ
ȗȓȈșȚȍȕȐȒȈ
șȚȈȒȓȍȕȐȒȈ
ȊȐȠȍȋȖȌȐȠȱȐȝȏȈșȈȌȈ ȊȖȲȱȈȒȈȐȊȐȕȖȋȘȈȌȈ
ȒȖȯȐșțțȘȖȌț
________________________________
1

ǷȖȰȈȖȏȕȈȟȍȕȈȏȊȍȏȌȐȞȖȔȗȖȗțȱȈȊȈșȈȔȖȗȘȈȊȕȖȓȐȞȍ
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ǷǶǬǨǾǰǶǷǶǢǶǷǸǰǪǸǭǬǵǶǴǯǭǴǢǰȀǺǻǻǬǸǮǨǪǵǶǡǹǪǶǡǰǵǰ
ǯǨǲǶǡǭǹǭǷǶǬǵǶǹǰǯǨǽǺǭǪ
ǶȗȠȚȐȕȈ

ǲȈȚȈșȚȈȘșȒȈ

ǩȘȖȯȓȐșȚȈ

ȖȗȠȚȐȕȈ

ȕȍȗȖȒȘȍȚȕ

ǩȘȖȯ
ȒȈȚȈșȚȈȘșȒȍ
ȗȈȘȞȍȓȍ

ǲțȓȚțȘȈȐ

ǷȖȊȘȠȐȕȈ

ȒȓȈșȈ

ȝȈȈȘȐȔ2)

ǻȒțȗȕȖ
ǵȈȔȍȕȈȒȖȘȐȠȲȍȱȈȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȏȍȔȰȐȠȚȈț
ȌȘȎȈȊȕȖȯșȊȖȯȐȕȐȏȈȒȖȯȍșȍȗȖȌȕȖșȐȏȈȝȚȍȊ
________________________________
1

ǷȖȰȈȖȏȕȈȟȍȕȈȏȊȍȏȌȐȞȖȔȗȖȗțȱȈȊȈșȈȔȖȗȘȈȊȕȖȓȐȞȍ

ǷǶǺǸǭǩǵǨǬǶǲǻǴǭǵǺǨǾǰǡǨ2 ǲǶǡǻ
ǬǶǹǺǨǪǢǨǷǶǬǵǶǹǰǳǨǾǯǨǽǺǭǪǨ
1. ǯȈȝȚȍȊȏȈȗȘȐȏȕȈȊȈȱȍȗȘȈȊȈȗȘȍȟȍȋȏȈȒțȗȈȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȏȍȔȰȐȠȚȈțȌȘȎȈȊȕȖȯ
șȊȖȯȐȕȐȗȖȖșȕȖȊțȊȓȈșȕȐȠȚȊȈȕȈȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȐȕȈȚȍȘȐȚȖȘȐȯȐȋȘȈȌȈǩȍȖȋȘȈȌȈȏȈ
ȋȖȌȐȕțȗȖȚȗȐșȈȕȖȌșȚȘȈȕȍȜȐȏȐȟȒȖȋȓȐȞȈȖȌȕȖșȕȖȖȌȋȖȊȖȘȕȖȋȓȐȞȈțȗȘȈȊȕȖȔ
ȓȐȞț
2. ǰȏȊȖȌȐȏȯȈȊȕȍȍȊȐȌȍȕȞȐȯȍȖȕȍȗȖȒȘȍȚȕȖșȚȐ ȗȘȐȉȈȊȰȈȯȍȌȐȕȐȞȈȓȖȒȈȓȕȍșȈȔȖțȗȘȈȊȍ ,
ȖȌȕȖșȕȖȈȒȖȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈȕȐȯȍțȒȱȐȎȍȕȈțȯȈȊȕțȍȊȐȌȍȕȞȐȯțȖȕȍȗȖȒȘȍȚȕȖșȚȐȗȘȈȊȕȖ
ȓȐȞȍ ȌȖșȚȈȊȰȈ ȗȖȗȐșȕț ȓȐșȚț Ȑ ȒȱȐȋȖȊȖȌșȚȊȍȕț ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȯț ȗȖȚȗȐșȈȕț Ȑ ȖȊȍȘȍȕț ț
șȒȓȈȌțǯȈȒȖȕȖȔȖȘȈȟțȕȖȊȖȌșȚȊț
3. ǯȈȗȐșȕȐȒǸȍȗțȉȓȐȟȒȍȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȍȐȕșȗȍȒȞȐȯȍ
4. ǹȈȋȓȈșȕȖșȚȖȌȖȉȘȍȱȍǴȐȕȐșȚȈȘșȚȊȈȕȈȌȓȍȎȕȖȋȏȈȗȖșȓȖȊȍȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȍȕȈ
ȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȈ țȓȈȋȈȱȈ ȏȈ ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘț ȒȖȯȈ ȯȍ ȗȖȌȐȋȕțȚȈ ȕȈȒȖȕ ȯțȓȈ  ȋȖȌȐȕȍ
ȖȌȕȖșȕȖȒțȗȖȗȘȖȌȈȯȕȐțȋȖȊȖȘȜȐȏȐȟȒȖȋȓȐȞȈ ȗȖȌȕȖșȐȖȞȈȏȈȝȚȍȊȈ șȈȗȘȈȊȕȐȔȓȐȞȍȒȖȯȍ
ȯȍȗȖȌȐȋȓȖȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘțțșȒȓȈȌțșȈȚȈȌȈȊȈȎȍȲȐȔȗȘȖȗȐșȐȔȈ

____________________
2 ± ǯȈȖȒȘțȎȐȚȐȉȘȖȯ

- ǹȊȈ ȌȖșȚȈȊȰȍȕȈ ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȯȈ ȔȖȘȈ ȌȈ ȋȓȈșȐ ȕȈ ȐșȚȖ ȗȘȈȊȕȖ ȓȐȞȍ ȐȓȐ ȜȐȏȐȟȒȖ ȓȐȞȍ ȒȖȯȍ ȔȖȎȍ ȉȐȚȐ ȕȖșȐȓȈȞ ȐȓȐ ȟȓȈȕ
ǸȍȋȐșȚȘȖȊȈȕȖȋ ȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋ ȋȈȏȌȐȕșȚȊȈ ț ȈȒȚȐȊȕȖȔ șȚȈȚțșț  ǬȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȯȈ ȔȖȘȈ ȉȐȚȐ ȖȊȍȘȍȕȈ Ȑ ȗȖȚȗȐșȈȕȈ ȖȌ șȚȘȈȕȍ
ȕȈȌȓȍȎȕȖȋȖȘȋȈȕȈȒȖȯȐȐȏȌȈȯȍȐșȗȘȈȊț
- ǹȊȈȓȐȞȈȒȖȯȈșțȏȈȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȕȈȏȈȖșȚȊȈȘȐȊȈȱȍȗȘȈȊȈȗȘȍȟȍȋȏȈȒțȗȈȗȖȖșȕȖȊțȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȍȌțȎȕȈșțȌȈȉȓȈȋȖȊȘȍȔȍȕȖȈ
ȕȈȯȒȈșȕȐȯȍ ȌȖ  șȍȗȚȍȔȉȘȈ ȋȖȌȐȕȍ ȗȖȌȕȍșț ǯȈȝȚȍȊ ȏȈ ȐȏȓȈȏȈȒ ǸȍȗțȉȓȐȟȒȍ ȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȍ ȐȕșȗȍȒȞȐȯȍ ȘȈȌȐ țȚȊȘȩȐȊȈȱȈ
ȜȈȒȚȐȟȒȖȋ șȚȈȱȈ ȕȈ ȚȍȘȍȕț ǯȈȗȐșȕȐȒ ȯȍ șȈșȚȈȊȕȐ ȌȍȖ ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȯȍ ȒȖȯȈ șȍ ȌȖșȚȈȊȰȈ ȌȖ  ȖȒȚȖȉȘȈ  ȋȖȌȐȕȍ Ȑ ȖȉȈȊȍȏȕȖ
șȈȌȘȎȐ ȚȈȟȕȖ ȕȈȊȍȌȍȕȍ șȊȍ ȒȈȚȈșȚȈȘșȒȍ ȗȈȘȞȍȓȍ ȐȓȐ ȌȍȓȖȊȍ ȗȈȘȞȍȓȈ ȕȈ ȒȖȯȐȔȈ ȯȍ țȚȊȘȩȍȕȈ ȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȕȖșȚ șȐșȚȍȔȈ ȏȈ
ȕȈȊȖȌȱȈȊȈȱȍȖȌȊȖȌȱȈȊȈȱȍȘȐȉȱȈȒȈȗȖȰȖȗȘȐȊȘȍȌȕȖȋȖȉȯȍȒȚȈșȚȈȒȓȍȕȐȒȈȗȓȈșȚȍȕȐȒȈȒȈȖȐȘȖȌȈȊȖȲȱȈȒȈȐȊȐȕȖȋȘȈȌȈ

ǲȈȖ ȖȌȋȖȊȖȘȕȖ ȓȐȞȍ ȗȖȚȊȘȩțȯȍȔ ȌȈ șț ȗȖȌȈȞȐ ȕȈȊȍȌȍȕȐ ț ȏȈȝȚȍȊț Ȑ ȗȘȐȓȖȎȍȕȖȯ
ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȯȐȐșȚȐȕȐȚȐȐȊȍȘȖȌȖșȚȖȯȕȐ
ǷȖȌȕȖșȐȓȈȞȏȈȝȚȍȊȈ
ǬȈȚțȔBBBBBBBBBBȋȖȌȐȕȍ
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