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ɇɚɨɫɧɨɜɭɱɥɚɧɚɁɚɤɨɧɚɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪ
ɢɫɩɪɚɜɤɚɢɞɪɡɚɤɨɧ ɢɱɥɚɧɚɁɚɤɨɧɚɨɥɨɤɚɥɧɨʁ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɛɪɢɢɞɪɡɚɤɨɧ ɢɱɥɚɧɚɫɬɚɜɬɚɱɤɚɋɬɚɬɭɬɚɨɩɲɬɢɧɟ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɚɜɚɰ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɛɪ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰʁɟɧɚɫɟɞɧɢɰɢɨɞ
ɝɨɞɢɧɟɞɨɧɟɥɚ

ɈȾɅɍɄɍ
ɈȾɊɍȽɈɆɊȿȻȺɅȺɇɋɍȻɍȹȿɌȺɈɉɒɌɂɇȿȺɊȺɇȭȿɅɈȼȺɐɁȺȽɈȾɂɇɍ
ɈɉɒɌɂȾȿɈ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɩɪɢɦɚʃɚɪɚɫɯɨɞɢɢɢɡɞɚɰɢɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɡɚɝɨɞɢɧɭ ɭɞɚʂɟɦɬɟɤɫɬɭɛɭʇɟɬ ɫɚɫɬɨʁɟɫɟɨɞ

Ɉɩɢɫ

ɂɡɧɨɫ


ȺɊȺɑɍɇɉɊɂɏɈȾȺɂɉɊɂɆȺȵȺɊȺɋɏɈȾȺɂɂɁȾȺɌȺɄȺ





ɍɤɭɩɧɢɩɪɢɯɨɞɢɢɩɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ



ɌȿɄɍȶɂɉɊɂɏɈȾɂɭɱɟɦɭ



ɛɭʇɟɬɫɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚ



ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢ



ɞɨɧɚɰɢʁɟ



ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɉɊɈȾȺȳȿɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿɂɆɈȼɂɇȿ
ɍɤɭɩɧɢɪɚɫɯɨɞɢɢɢɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ





ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂɭɱɟɦɭ



ɬɟɤɭʄɢɛɭʇɟɬɫɤɢɪɚɫɯɨɞɢ



ɪɚɫɯɨɞɢɢɡɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɩɪɢɯɨɞɚ



ɞɨɧɚɰɢʁɟ



ɂɁȾȺɐɂɁȺɇȺȻȺȼɄɍɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿɂɆɈȼɂɇȿɭɱɟɦɭ



ɬɟɤɭʄɢɛɭʇɟɬɫɤɢɢɡɞɚɰɢ



ɢɡɞɚɰɢɢɡɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɩɪɢɯɨɞɚ



ɞɨɧɚɰɢʁɟ



ȻɍȹȿɌɋɄɂɋɍɎɂɐɂɌȾȿɎɂɐɂɌ



ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ ɭɰɢʂɭɫɩɪɨɜɨɻɟʃɚʁɚɜɧɢɯɩɨɥɢɬɢɤɚ 



ɍɄɍɉȺɇɎɂɋɄȺɅɇɂɋɍɎɂɐɂɌȾȿɎɂɐɂɌ
ȻɊȺɑɍɇɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ
ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɇɟɭɬɪɨɲɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯɝɨɞɢɧɚ
ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟɞɭɝɚ
ɇȿɌɈɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȿ
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ɉɪɢɯɨɞɢɢɩɪɢɦɚʃɚɪɚɫɯɨɞɢɢɢɡɞɚɰɢɛɭʇɟɬɚɭɬɜɪɻɟɧɢɫɭɭɫɥɟɞɟʄɢɦɢɡɧɨɫɢɦɚ
ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ

Ɉɩɢɫ

ɍɄɍɉɇɂɉɊɂɏɈȾɂɂɉɊɂɆȺȵȺɈȾɉɊɈȾȺȳȿɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿɂɆɈȼɂɇȿ





ɂɡɧɨɫ



 ɉɨɪɟɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ





 ɉɨɪɟɡɧɚɞɨɯɨɞɚɤɞɨɛɢɬɢɤɚɩɢɬɚɥɧɟɞɨɛɢɬɤɟ ɨɫɢɦɫɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɚ 





 ɋɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫ





 ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭ





 Ɉɫɬɚɥɢɩɨɪɟɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ





 Ⱦɪɭɝɢɩɨɪɟɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ





 ɇɟɩɨɪɟɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢɭɱɟɦɭ





 ɩɨʁɟɞɢɧɟɜɪɫɬɟɧɚɤɧɚɞɚɫɚɨɞɪɟɻɟɧɨɦɧɚɦɟɧɨɦ ɧɚɦɟɧɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ 
 ɩɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚ




 Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟɫɬɚɜɤɟ




 Ⱦɨɧɚɰɢʁɟ



 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ



 ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ
ɍɄɍɉɇɂɊȺɋɏɈȾɂɂɂɁȾȺɐɂɁȺɇȺȻȺȼɄɍɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿɂɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿɂɆɈȼɂɇȿ ɁȻɂɊ
 













 Ɍɟɤɭʄɢɪɚɫɯɨɞɢ



 Ɋɚɫɯɨɞɢɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟ





 Ʉɨɪɢɲʄɟʃɟɪɨɛɚɢɭɫɥɭɝɚ





 Ɉɬɩɥɚɬɚɤɚɦɚɬɚ





 ɋɭɛɜɟɧɰɢʁɟ









 ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɢɡɛɭʇɟɬɚ



 Ɉɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢɭɱɟɦɭɫɪɟɞɫɬɜɚɪɟɡɟɪɜɢ





 Ɉɫɬɚɥɢɪɚɫɯɨɞɢɭɱɟɦɭɫɪɟɞɫɬɜɚɪɟɡɟɪɜɢ





 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɢ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ
 ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɚɛɚɜɤɭɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ ɨɫɢɦ 
ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɉɊɈȾȺȳȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿɂɆɈȼɂɇȿɂɁȺȾɍɀɂȼȺȵȺ
















 ɉɪɢɦɚʃɚɩɨɨɫɧɨɜɭɨɬɩɥɚɬɟɤɪɟɞɢɬɚɢɩɪɨɞɚʁɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ





 Ɂɚɞɭɠɢɜɚʃɟ





 Ɂɚɞɭɠɢɜɚʃɟɤɨɞɞɨɦɚʄɢɯɤɪɟɞɢɬɨɪɚ





 Ɂɚɞɭɠɢɜɚʃɟɤɨɞɫɬɪɚɧɢɯɤɪɟɞɢɬɨɪɚ



ɈɌɉɅȺɌȺȾɍȽȺɂɇȺȻȺȼɄȺɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿɂɆɈȼɂɇȿ






 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɭɝɚ





 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɭɝɚɞɨɦɚʄɢɦɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ





 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɭɝɚɫɬɪɚɧɢɦɤɪɟɞɢɬɨɪɢɦɚ





 Ɉɬɩɥɚɬɚɞɭɝɚɩɨɝɚɪɚɧɰɢʁɚɦɚ





 ɇɚɛɚɜɤɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ





ɇȿɊȺɋɉɈɊȿȭȿɇɂȼɂɒȺɄɉɊɂɏɈȾȺɂɁɊȺɇɂȳɂɏȽɈȾɂɇȺ ɤɥɚɫɚɢɡɜɨɪɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ 





ɇȿɍɌɊɈɒȿɇȺɋɊȿȾɋɌȼȺɈȾɉɊɂȼȺɌɂɁȺɐɂȳȿɂɁɉɊȿɌɏɈȾɇɂɏȽɈȾɂɇȺ ɤɥɚɫɚɢɡɜɨɪ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ 















ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɫɩɨɪɬɢɫɬɚɢɫɩɨɪɬɫɤɢɯɫɬɪɭɱʃɚɤɚ



ɉɈɊȿɁɇȺɂɆɈȼɂɇɍ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɪɟɤɥɚɦɧɢɯɩɚɧɨɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɢɫɬɢɰɚʃɟɢɢɫɩɢɫɢɜɚʃɟɮɢɪɦɟɜɚɧ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚɨɛʁɟɤɬɢɦɚɢɩɪɨɫɬɨɪɢɦɚɤɨʁɢɩɪɢɩɚɞɚʁɭʁɟɞɢɧɢɰɢɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ
ɤɨɥɨɜɨɡɢɬɪɨɬɨɚɪɢɡɟɥɟɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɛɚɧɞɟɪɟɢɫɥ 

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɞɪɠɚʃɟɦɨɬɨɪɧɢɯɞɪɭɦɫɤɢɯɢɩɪɢɤʂɭɱɧɢɯɜɨɡɢɥɚɨɫɢɦɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɜɨɡɢɥɚ
ɢɦɚɲɢɧɚ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɨɦɟɧɭɧɚɦɟɧɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ȼɨɪɚɜɢɲɧɚɬɚɤɫɚ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɢɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚʁɚɜɧɨʁɩɨɜɪɲɢɧɢɭɩɨɫɥɨɜɧɟɢɞɪɭɝɟɫɜɪɯɟɨɫɢɦɪɚɞɢɩɪɨɞɚʁɟ
ɲɬɚɦɩɟɤʃɢɝɚɢɞɪɭɝɢɯɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɩɪɨɢɡɜɨɞɚɫɬɚɪɢɯɢɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯɡɚɧɚɬɚɢɞɨɦɚʄɟɪɚɞɢɧɨɫɬɢ











ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɚɩɫɨɥɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɧɚɦɨɬɨɪɧɢɦɜɨɡɢɥɢɦɚɩɥɨɜɢɥɢɦɚɢɜɚɡɞɭɯɨɩɥɨɜɢɦɚɩɨɪɟɲɟʃɭ
ɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ





ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɚɩɫɨɥɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɧɚɚɤɰɢʁɚɦɚɢɞɪɭɝɢɦɯɚɪɬɢʁɚɦɚɨɞɜɪɟɞɧɨɫɬɢɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟ
ɭɩɪɚɜɟ





ɉɨɪɟɡɧɚɧɚɫɥɟɻɟɢɩɨɤɥɨɧɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɚɩɫɨɥɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɧɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ







ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭɨɛɜɟɡɧɢɤɚɤɨʁɢɧɟɜɨɞɟɩɨɫɥɨɜɧɟɤʃɢɝɟ

ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭɨɛɜɟɡɧɢɤɚɤɨʁɢɜɨɞɟɩɨɫɥɨɜɧɟɤʃɢɝɟ



ɉɈɊȿɁɇȺɎɈɇȾɁȺɊȺȾȺ

ɉɨɪɟɡɧɚɨɫɬɚɥɟɩɪɢɯɨɞɟ





ɉɨɪɟɡɧɚɡɟɦʂɢɲɬɟ



ɉɈɊȿɁɇȺȾɈɏɈȾȺɄȾɈȻɂɌɂɄȺɉɂɌȺɅɇȿȾɈȻɂɌɄȿ

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɨɞɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢɲɭɦɚɪɫɬɜɚɩɨɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ



ɉɨɪɟɡɧɚɮɨɧɞɡɚɪɚɞɚɨɫɬɚɥɢɯɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɩɨɤɪɟɬɧɢɯɫɬɜɚɪɢɩɨɨɫɧɨɜɭɫɚɦɨɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɚɢɩɨɪɟɲɟʃɭ
ɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ







ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɤɨʁɢɫɟɩɥɚʄɚɩɪɟɦɚɫɬɜɚɪɧɨɨɫɬɜɚɪɟɧɨɦɩɪɢɯɨɞɭ
ɫɚɦɨɨɩɨɪɟɡɢɜɚʃɟɦ







ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɤɨʁɢɫɟɩɥɚʄɚɩɪɟɦɚɩɚɭɲɚɥɧɨɭɬɜɪɻɟɧɨɦɩɪɢɯɨɞɭɩɨ
ɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ

















































ɉɨɪɟɡɧɚɡɚɪɚɞɟ

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɤɨʁɢɫɟɩɥɚʄɚɩɪɟɦɚɫɬɜɚɪɧɨɨɫɬɜɚɪɟɧɨɦɩɪɢɯɨɞɭɩɨ
ɪɟɲɟʃɭɉɨɪɟɫɤɟɭɩɪɚɜɟ







ɍɌȼɊȭɂȼȺȵȿɊȿɁɍɅɌȺɌȺɉɈɋɅɈȼȺȵȺ





















































































































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ




ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɩɪɢɦɚʃɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ



Ɉɩɢɫ





ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ

ɉɅȺɇɉɊɂɏɈȾȺ
ɑɥɚɧ

























































ɍɤɭɩɧɨ
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ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ⱦɨɩɪɢɧɨɫɡɚɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɞɪɜɟɬɚ

ɉɊɂɏɈȾɂɈȾɂɆɈȼɂɇȿ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚɨɞɫɬɪɚɧɟɬɪɠɢɲɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɞɧɨɫɧɨɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɤɨʁɟɤɨɪɢɫɬɟ
ɞɪɠɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɭɫɬɚɧɨɜɟʁɚɜɧɟɫɥɭɠɛɟɤɨʁɟɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭɢɡɛɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚɨɞɫɬɪɚɧɟɬɪɠɢɲɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɝɪɚɞɨɜɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚɨɞɫɬɪɚɧɟɬɪɠɢɲɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɞɧɨɫɧɨɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢɤɨʁɟɤɨɪɢɫɬɟ
ɨɩɲɬɢɧɟɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɤɨɪɢɫɧɢɰɢʃɢɯɨɜɨɝɛɭʇɟɬɚ





















ɉɪɢɯɨɞɢɨɫɬɜɚɪɟɧɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɪɭɠɚʃɚɭɫɥɭɝɚɛɨɪɚɜɤɚɞɟɰɟɭɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɦɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɭɤɨɪɢɫɬ
ɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

















ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɡɚɤɭɩɧɢɧɟɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɡɟɦʂɢɲɬɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɞɧɨɫɧɨɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɭɨɩɲɬɢɧɫɤɨʁɫɜɨʁɢɧɢɤɨʁɟ
ɤɨɪɢɫɬɟɨɩɲɬɢɧɟɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɤɨɪɢɫɧɢɰɢʃɢɯɨɜɨɝɛɭʇɟɬɚ
























































































































































































ɍɤɭɩɧɨ
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ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɲɭɦɚɢɲɭɦɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɨɫɬɜɚɪɟɧɚɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɨɞɧɨɫɧɨɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɨɛʁɟɤɬɚ
ɭɞɪɠɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢ



Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚɧɚʁɚɜɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚɢɥɢɢɫɩɪɟɞɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɭ
ɩɨɫɥɨɜɧɟɫɜɪɯɟɨɫɢɦɪɚɞɢɩɪɨɞɚʁɟɲɬɚɦɩɟɤʃɢɝɚɢɞɪɭɝɢɯɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɩɪɨɢɡɜɨɞɚɫɬɚɪɢɯɢ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɯɡɚɧɚɬɚɢɞɨɦɚʄɟɪɚɞɢɧɨɫɬɢ

ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɪɟɫɭɪɫɚɢɪɟɡɟɪɜɢɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯɫɢɪɨɜɢɧɚ





















ɉɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɟɨɞɤɚɦɚɬɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɨɝɪɚɱɭɧɚɬɪɟɡɨɪɚɭɤʂɭɱɟɧɚɭɞɟɩɨɡɢɬ
ɛɚɧɚɤɚ








ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ




ɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈȾȾɊɍȽɂɏɇɂȼɈȺȼɅȺɋɌɂ





ɇɟɧɚɦɟɧɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

ȾɈɇȺɐɂȳȿɂɉɈɆɈȶɂɈȾɆȿȭɍɇȺɊɈȾɇɂɏɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ



ɌɟɤɭʄɢɧɚɦɟɧɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɭɭɠɟɦɫɦɢɫɥɭɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

Ɍɟɤɭʄɟɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ





ȾɊɍȽɂɉɈɊȿɁɂ





ɉɈɊȿɁɇȺȾɈȻɊȺɂɍɋɅɍȽȿ

Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɢɫɬɢɰɚʃɟɮɢɪɦɟɧɚɩɨɫɥɨɜɧɨɦɩɪɨɫɬɨɪɭ



ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟʁɚɜɧɟɩɨɜɪɲɢɧɟɩɨɨɫɧɨɜɭɡɚɭɡɟʄɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɦɢɡɚɢɡɜɨɻɟʃɟ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɯɪɚɞɨɜɚɢɢɡɝɪɚɞʃɭ



Ɉɩɢɫ





ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ

ɉɅȺɇɉɊɂɏɈȾȺ
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ȾɈȻɊɈȼɈȴɇɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈȾɎɂɁɂɑɄɂɏɂɉɊȺȼɇɂɏɅɂɐȺ

Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɯɨɞɢɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

ɆȿɒɈȼɂɌɂɂɇȿɈȾɊȿȭȿɇɂɉɊɂɏɈȾɂ

Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟɫɬɚɜɤɟɡɚɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭɪɚɫɯɨɞɚ

ɆȿɆɈɊȺɇȾɍɆɋɄȿɋɌȺȼɄȿɁȺɊȿɎɍɇȾȺɐɂȳɍɊȺɋɏɈȾȺ

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɡɟɦʂɢɲɬɚɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

ɉɊɂɆȺȵȺɈȾɉɊɈȾȺȳȿɁȿɆȴɂɒɌȺ

ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɨɞɩɨɫɥɨɜɧɢɯɛɚɧɚɤɚɭɡɟɦʂɢɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ

ɉɊɂɆȺȵȺɈȾȾɈɆȺȶɂɏɁȺȾɍɀɂȼȺȵȺ



















ɍɤɭɩɧɨ

ɇɈȼɑȺɇȿɄȺɁɇȿɂɈȾɍɁȿɌȺɂɆɈȼɂɇɋɄȺɄɈɊɂɋɌ

ɍɜɟʄɚʃɟɩɨɪɟɫɤɨɝɞɭɝɚɭɩɨɫɬɭɩɤɭɩɪɢɧɭɞɧɟɧɚɩɥɚɬɟɤɨʁɢʁɟɩɪɚɜɧɚɩɨɫɥɟɞɢɰɚɩɪɢɧɭɞɧɟɧɚɩɥɚɬɟ
ɢɡɜɨɪɧɢɯɩɪɢɯɨɞɚʁɟɞɢɧɢɰɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ



Ɍɟɤɭʄɢɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ



ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟɩɨɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɦɧɚɥɨɝɭɢɤɚɡɧɢɢɡɪɟɱɟɧɢɯɭɭɩɪɚɜɧɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɭɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ







ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɢɡɪɟɱɟɧɢɯɭɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟɩɪɨɩɢɫɚɧɟɚɤɬɨɦ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟɨɩɲɬɢɧɟɤɚɨɢɨɞɭɡɟɬɚɢɦɨɜɢɧɫɤɚɤɨɪɢɫɬɭɬɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭ







ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟɢɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɪɟɫɬɭɩɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟɩɪɨɩɢɫɢɦɚɨɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɧɚɩɭɬɟɜɢɦɚ

































ɉɪɢɯɨɞɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɤɨʁɢɫɟɨɫɬɜɚɪɭʁɭɞɨɞɚɬɧɢɦɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ

ɉɊɂɏɈȾɂɈȾɉɊɈȾȺȳȿȾɈȻȺɊȺɂɍɋɅɍȽȺ





ɉɪɢɯɨɞɢɤɨʁɟɫɜɨʁɨɦɞɟɥɚɬɧɨɲʄɭɨɫɬɜɚɪɟɨɪɝɚɧɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɨɩɲɬɢɧɚ


























































































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ




Ɍɚɤɫɚɡɚɨɡɚɤɨʃɟʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɭɤɨɪɢɫɬɨɩɲɬɢɧɚ



Ɉɩɢɫ





ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ

ɉɅȺɇɉɊɂɏɈȾȺ











































ɍɤɭɩɧɨ
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ɈɉɒɌɂɇɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ



ɇɚɡɢɜ

















ɟɤɤɥɚɫ
















Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ 
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ 







Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɩɨɬɪɟɛɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɫɩɨɪɬɫɤɚɫɚɥɚɌɟɯɧɢɱɤɟ
ɲɤɨɥɟɆɢɥɟɬɚɇɢɤɨɥɢʄ

Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɩɨɬɪɟɛɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ ɢɫɚɧɚɰɢʁɚ
ɞɟɱɢʁɟɝ ɜɪɬɢʄɚ ɋɭɧɰɟ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ 
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ 











ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟ ɫɚɥɟɭȾɚɪɨɫɚɜɢ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ

Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ

ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚɂɡ 
ɛɭʇɟɬɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɨɛʁɟɤɬɚɡɚɞɟɰɭɨɦɟɬɟɧɭɭɪɚɡɜɨʁɭ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ

Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɛɭʇɟɬɚɥɨɤɚɥɧɟɭɩɪɚɜɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ Ʉɚɱɟɪ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ

Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
Ɍɟɪɟɧɢɢɞɟɱʁɚɢɝɪɚɥɢɲɬɚ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ

Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ

ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɩɨɬɪɟɛɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ ɞɨɝɪɚɞʃɚɜɪɬɢʄɚȾɭɝɚ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ 
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ 











ȺɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɉɊɈȳȿɄɌɂ
Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ



Ɉɩɢɫ


















Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ





































































ɂɡɧɨɫɭɞɢɧɚɪɢɦɚ
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ɑɥɚɧ
ɉɥɚɧɢɪɚɧɢɤɚɩɢɬɚɥɧɢɢɡɞɚɰɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɡɚɝɨɞɢɧɭɫɚɩɪɨʁɟɤɰɢ ʁɚɦɚ ɡɚ ɢɝɨɞɢɧɭɈɞɥɭɤɨɦɨȾɪɭɝɨɦɊɟɛɚɥɚɧɫɭɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ
ɢɫɤɚɡɭʁɭɫɟɭɫɥɟɞɟʄɟɦɩɪɟɝɥɟɞɭ
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ɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ 
ɢɡɩɪɢɯɨɞɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ 
ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɬɟɪɟɧɚɭɄɨɩʂɚɪɢɦɚ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚ ɡɚɠɢɜɨɬɢʃɟ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɩɪɢɯɨɞɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ 
Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ ɭɥɢɰɚɭɝɪɚɞɭ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ʁɚɜɧɟɪɚɫɜɟɬɟ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ 
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ 

ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɬɚɡɚɢɩɚɪɤɨɜɫɤɢɯɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ ɫɚɪɚɫɜɟɬɨɦ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɧɨɜɢɯɢɩɨɩɪɚɜɤɚ ɦɨɫɬɨɜɚɨɲɬɟʄɟɧɢɯɭɫɥɟɞ
ɩɨɩɥɚɜɚ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ 
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ 
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ 

ɉɨɩɪɚɜɤɚ ɚɫɮɚɥɬɧɢɯɩɭɬɟɜɚɨɲɬɟʄɟɧɢɯɭɫɥɟɞɩɨɩɥɚɜɚ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ 
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ 

































Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ 
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɝɥɚɜɧɟɭɥɢɰɟ









Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɆɁȾɚɪɨɫɚɜɚ ɢɆɁɊɚɧɢɥɨɜɢʄ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ ɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɦɪɟɠɟɉɍ
Ⱦɭɝɚ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ 
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ 









































Ƚɨɞɢɧɚ
Ƚɞɢɧɚ
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Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ 
Ʉɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢɡɚɦɟɧɚɫɬɨɥɚɪɢʁɟɢɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ
ɦɨɤɪɢɯ ɱɜɨɪɨɜɚ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ 
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ 

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ ɥɨɤɚɥɧɢɯɩɭɬɟɜɚ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ ɝɪɚʁɚʃɚɭɛɨɥɧɢɰɢ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
Ɉɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ ɝɥɚɜɧɟɭɥɢɰɟɄʃɚɡɚɆɢɥɨɲɚ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɩɪɢɯɨɞɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ 
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɫɬɚɡɚ ɭ ɩɚɪɤɭ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɢɡɩɪɢɯɨɞɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ 
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɬɪɨɬɨɚɪɚ Ɉɪɚɲɚɱɤɢ ɩɭɬ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɬɪɨɬɨɚɪɚ ɢ ɤɢɲɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɭ ɑɟɝɚɪɫɤɨʁ ɢ
Ȼɪɟɝɚɥɧɢɱɤɨʁ ɭɥɢɰɢ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɉɪɨʁɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɬɪɨɬɨɚɪɚɭȭɭɪɻɟɜɞɚɧɫɤɨʁ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ 
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɪɨɜɚɢɭɪɟɻɟʃɟɯɨɥɚȾɜɨɪɚɧɟɉɚɪɤ
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ɇɚɪɨɞɧɢɦɭɡɟʁ




































































ɐȿɇɌȺɊ ɁȺɄɍɅɌɍɊɍ













ɋɊɐɒɍɆȺȾɂȳȺ



















ɉɍȾɍȽȺ



ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ




















































ɉɪɨʁɟɤɚɬɂɡɪɚɞɚȻɢɫɬɟɀɢɜɚɧɚɋɚɪɚɦɚɧɞɢʄɚ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ 
ɢɡɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ȻɈɋɌȺɅɂ ɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɂɁȾȺɐɂ
Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ
Ɉɩɪɟɦɚɡɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚ ɨɩɪɟɦɚ
Ɉɫɬɚɥɚɨɩɪɟɦɚ
Ɉɫɬɚɥɟɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ ɢɨɩɪɟɦɚ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ  ɉɪɨʁɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɡɚ Ȼɢɨɫɤɨɩ
ɂɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ  ɉɪɨʁɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɍɝɪɚɞʃɚɩɚɪɤɟɬɚɭɫɩɨɪɬɫɤɨʁɯɚɥɢ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɂɡɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɂɡ
ɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ  ɉɪɨʁɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɂɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ

ɉɪɨʁɟɤɬɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ


































































ɉɪɨʁɟɤɚɬɍɪɟɻɟʃɟɢɧɮɨɰɟɧɬɪɚɌɭɪɢɫɬɢɱɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ 
ɉɪɨʁɟɤɚɬɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɀɭʄɢɧɨɝɩɚɪɤɢʄɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɛɨɥɧɢɰɟɧɚɞɡɨɪ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ 
ɢɡȻɭʇɟɬɚɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ 
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ɍɄɍɉɇɈ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɫɪɟɞʃɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɞɪɭɝɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɮɟɪɢ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ

ȽɄȺɉɂɌȺɅɇɂ ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ ɈɋɌȺɅɂɆ ɇɂȼɈɂɆȺ
ȼɅȺɋɌɂ

ȼɄȺɉɂɌȺɅɇȿ ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟ ɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟ ʁɚɜɧɢɦ ɢ ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

Ɂɟɦʂɢɲɬɟ

Ɂɚɥɢɯɟɪɨɛɟ

ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɢ ɫɨɮɬɜɟɪ ɨɫɬɚɥɚ ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɢɦɨɜɢɧɚ
ɩɥɚɧɝɟɧɟɪɚɥɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɬɟɯɧɢɱɤɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɡɚɪɚɡɪɚɞɭɩɥɚɧɨɜɚ
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ɈɉɒɌȿɍɋɅɍȽȿɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

ɍɤɭɩɧɨɡɚȻɄ

ȿɇȿɊȽȿɌɋɄȺȿɎɂɄȺɋɇɈɋɌɂɈȻɇɈȼȴɂȼɂɂɁȼɈɊɂȿɇȿɊȽɂȳȿ










ɊȺɁȼɈȳɋɉɈɊɌȺɂɈɆɅȺȾɂɇȿ

ɉɈɅɂɌɂɑɄɂɋɂɋɌȿɆɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ







ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿɂɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȺ

ɁȾɊȺȼɋɌȼȿɇȺɁȺɒɌɂɌȺ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɂȾȿɑȳȺɁȺɒɌɂɌȺ




ɋɊȿȾȵȿɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ



ɈɋɇɈȼɇɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ

ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ




ɁȺɒɌɂɌȺɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺɂɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȺɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ




ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȺɂɊɍɊȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳ



ɊȺɁȼɈȳɌɍɊɂɁɆȺ

 ɅɈɄȺɅɇɂȿɄɈɇɈɆɋɄɂɊȺɁȼɈȳ




ɄɈɆɍɇȺɅɇȿȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ɂɡɧɨɫ

ɋɌȺɇɈȼȺȵȿɍɊȻȺɇɂɁȺɆɂɉɊɈɋɌɈɊɇɈɉɅȺɇɂɊȺȵȿ

ɇɚɡɢɜɩɪɨɝɪɚɦɚ

Ɂɚɩɟɪɢɨɞ

ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺɉɈɉɊɈȽɊȺɆɂɆȺ
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ɊȺɋɏɈȾɂɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ

ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ







ɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈɋɌȺɅɂɆɇɂȼɈɂɆȺȼɅȺɋɌɂ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ

ȾɈɌȺɐɂȳȿɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺɁȺɈȻȺȼȿɁɇɈɋɈɐɂȳȺɅɇɈɈɋɂȽɍɊȺȵȿ

ɈɋɌȺɅȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

ȾɈɇȺɐɂȳȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

ɇȺɄɇȺȾȿɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍɂɁȻɍȹȿɌȺ

ɋɈɐɂȳȺɅɇɈɈɋɂȽɍɊȺȵȿɂɋɈɐɂȳȺɅɇȺɁȺɒɌɂɌȺ

ȾɈɌȺɐɂȳȿɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ

ɉɈɊȿɁɂɈȻȺȼȿɁɇȿɌȺɄɋȿɄȺɁɇȿɉȿɇȺɅɂɂɄȺɆȺɌȿ

ɇɈȼɑȺɇȿɄȺɁɇȿɂɉȿɇȺɅɂɉɈɊȿɒȿȵɍɋɍȾɈȼȺ

ɇȺɄɇȺȾȺɒɌȿɌȿɁȺɉɈȼɊȿȾȿɂɅɂɒɌȿɌɍɇȺɋɌȺɅɍɍɋɅȿȾȿɅȿɆȿɇɌȺɊɇɂɏɇȿɉɈȽɈȾȺɂɅɂ
ȾɊɍȽɂɏɉɊɂɊɈȾɇɂɏɍɁɊɈɄȺ

























ɋɊȿȾɋɌȼȺɊȿɁȿɊȼȿ

ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ





Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟʁɚɜɧɢɦɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ



ɇȺɄɇȺȾȺɒɌȿɌȿɁȺɉɈȼɊȿȾȿɂɅɂɒɌȿɌɍɇȺɇȿɌɍɈȾɋɌɊȺɇȿȾɊɀȺȼɇɂɏɈɊȽȺɇȺ

ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿȳȺȼɇɂɆɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂɆɉɊȿȾɍɁȿȶɂɆȺɂɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ



ɈɋɌȺɅɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɈɌɉɅȺɌȺɄȺɆȺɌȺɂɉɊȺɌȿȶɂɌɊɈɒɄɈȼɂɁȺȾɍɀɂȼȺȵȺ





ɈɌɉɅȺɌȺȾɈɆȺȶɂɏɄȺɆȺɌȺ





ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɄɈɊɂɒȶȿȵȿɍɋɅɍȽȺɂɊɈȻȺ



ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ

ɇȺȽɊȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺɂɈɋɌȺɅɂɉɈɋȿȻɇɂɊȺɋɏɈȾɂ





ɇȺɄɇȺȾȿɌɊɈɒɄɈȼȺɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ



ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺȾȺȼȺȵȺɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺ



ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ

ɇȺɄɇȺȾȿɍɇȺɌɍɊɂ





ɋɈɐɂȳȺɅɇɂȾɈɉɊɂɇɈɋɂɇȺɌȿɊȿɌɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ





ɉɅȺɌȿȾɈȾȺɐɂɂɇȺɄɇȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ ɁȺɊȺȾȿ 



Ɉɩɢɫ





ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ













































































































































































































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ






































































ɍɤɭɩɧɨ




































































ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
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ɑɥɚɧ
ɂɁȾȺɐɂȻɍȹȿɌȺɉɈɇȺɆȿɇȺɆȺ
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ɈɌɉɅȺɌȺȽɅȺȼɇɂɐȿ

ɍɤɭɩɧɨ

ɈɌɉɅȺɌȺȽɅȺȼɇɂɐȿȾɈɆȺȶɂɆɄɊȿȾɂɌɈɊɂɆȺ

ɁȺɅɂɏȿ





ɁȺɅɂɏȿɊɈȻȿɁȺȾȺȴɍɉɊɈȾȺȳɍ





ɈɋɇɈȼɇȺɋɊȿȾɋɌȼȺ



ɁȿɆȴɂɒɌȿ

ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇȺɂɆɈȼɂɇȺ



ɉɊɂɊɈȾɇȺɂɆɈȼɂɇȺ

ɆȺɒɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ





ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ






ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂɂɁȻɍȹȿɌȺɈȾȾɂɊȿɄɌɇɂɏȻɍȹȿɌɋɄɂɏɄɈɊɂɋɇɂɄȺ
ɂɇȾɂɊȿɄɌɇɂɆȻɍȹȿɌɋɄɂɆɄɈɊɂɋɇɂɐɂɆȺɂɅɂɂɁɆȿȭɍȻɍȹȿɌɋɄɂɏɄɈɊɂɋɇɂɄȺɇȺ
ɂɋɌɈɆɇɂȼɈɍɂɋɊȿȾɋɌȼȺɊȿɁȿɊȼȿ



Ɉɩɢɫ



ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ














































































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ


ɂɁȾȺɐɂȻɍȹȿɌȺɉɈɇȺɆȿɇȺɆȺ



























ɍɤɭɩɧɨ



























ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
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ȿɇȿɊȽȿɌɋɄȺȿɎɂɄȺɋɇɈɋɌɂɈȻɇɈȼȴɂȼɂɂɁȼɈɊɂȿɇȿɊȽɂȳȿ

ɍɤɭɩɧɨɡɚȻɄ







ɈɉɒɌȿɍɋɅɍȽȿɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

ɉɈɅɂɌɂɑɄɂɋɂɋɌȿɆɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ




ɊȺɁȼɈȳɋɉɈɊɌȺɂɈɆɅȺȾɂɇȿ




ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿɂɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȺ

ɁȾɊȺȼɋɌȼȿɇȺɁȺɒɌɂɌȺ



ɋɊȿȾȵȿɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɂȾȿɑȳȺɁȺɒɌɂɌȺ





ɈɋɇɈȼɇɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ

ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ




ɁȺɒɌɂɌȺɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺɂɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȺɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ




ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȺɂɊɍɊȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳ



ɊȺɁȼɈȳɌɍɊɂɁɆȺ

 ɅɈɄȺɅɇɂȿɄɈɇɈɆɋɄɂɊȺɁȼɈȳ




ɂɡɧɨɫ

ɄɈɆɍɇȺɅɇȿȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

ɇɚɡɢɜɩɪɨɝɪɚɦɚ

ɋɌȺɇɈȼȺȵȿɍɊȻȺɇɂɁȺɆɂɉɊɈɋɌɈɊɇɈɉɅȺɇɂɊȺȵȿ
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ɑɥɚɧ
ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺɉɈɉɊɈȽɊȺɆɂɆȺ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ
Ɉɩɢɫ

























ɉɈɊȿɁɂɈȻȺȼȿɁɇȿɌȺɄɋȿɄȺɁɇȿɉȿɇȺɅɂɂɄȺɆȺɌȿ

ȾɈɌȺɐɂȳȿɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ

ɈɋɌȺɅȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ

ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ

ɇȺȽɊȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺɂɈɋɌȺɅɂɉɈɋȿȻɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɇȺɄɇȺȾȿɌɊɈɒɄɈȼȺɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ

ɋɈɐɂȳȺɅɇɂȾɈɉɊɂɇɈɋɂɇȺɌȿɊȿɌɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ

ɉɅȺɌȿȾɈȾȺɐɂɂɇȺɄɇȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ ɁȺɊȺȾȿ 









































































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ


























ɍɤɭɩɧɨ

























ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɪɚɡɞɟɨ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 



ɉɪɨɝɪɚɦ ɉɈɅɂɌɂɑɄɂɋɂɋɌȿɆɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢɢɫɩɨʂɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

Ɋɚɡɞɟɨ  ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄɈɉɋɌɂɇȿ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɪɚɡɞɟɨ  ɋɄɍɉɋɌɂɇȺɈɉɋɌɂɇȿ  



 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 
ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢɢ 
ɫɩɨʂɧɢɩɨɫɥɨɜɢ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɫɤɭɩɲɬɢɧɟ  

















































Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɫɤɭɩɲɬɢɧɟ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɉɈɅɂɌɂɑɄɂɋɂɋɌȿɆɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢɢɫɩɨʂɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

Ɋɚɡɞɟɨ  ɋɄɍɉɋɌɂɇȺɈɉɋɌɂɇȿ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ

,,ɉɈɋȿȻȺɇȾȿɈ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ































































ɈɋɌȺɅȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ

ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ

ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɇȺɄɇȺȾȿɌɊɈɒɄɈȼȺɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ

ɇȺɄɇȺȾȿɍɇȺɌɍɊɂ

ɋɈɐɂȳȺɅɇɂȾɈɉɊɂɇɈɋɂɇȺɌȿɊȿɌɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ

ɉɅȺɌȿȾɈȾȺɐɂɂɇȺɄɇȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ ɁȺɊȺȾȿ 

Ɉɩɢɫ



































































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ
























ɍɤɭɩɧɨ























ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɪɚɡɞɟɨ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 





































ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ

ɇȺɄɇȺȾȿɌɊɈɒɄɈȼȺɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺȾȺȼȺȵȺɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺ

ɋɈɐɂȳȺɅɇɂȾɈɉɊɂɇɈɋɂɇȺɌȿɊȿɌɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ

ɉɅȺɌȿȾɈȾȺɐɂɂɇȺɄɇȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ ɁȺɊȺȾȿ 

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɢɡɜɪɲɧɢɯɨɪɝɚɧɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɉɈɅɂɌɂɑɄɂɋɂɋɌȿɆɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢɢɫɩɨʂɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

Ɋɚɡɞɟɨ  ɈɉɋɌɂɇɋɄɈȼȿɐȿ































































ɍɤɭɩɧɨɡɚɪɚɡɞɟɨ  ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄɈɉɋɌɂɇȿ  
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 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 
ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢɢ 
ɫɩɨʂɧɢɩɨɫɥɨɜɢ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɢɡɜɪɲɧɢɯɨɪɝɚɧɚ 





Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɢɡɜɪɲɧɢɯɨɪɝɚɧɚ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɈɋɌȺɅȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

Ɉɩɢɫ











ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ






ɍɤɭɩɧɨ





ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɪɚɡɞɟɨ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 













































ɇɈȼɑȺɇȿɄȺɁɇȿɂɉȿɇȺɅɂɉɈɊȿɒȿȵɍɋɍȾɈȼȺ

ɈɋɌȺɅȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ

ɇȺɄɇȺȾȿɌɊɈɒɄɈȼȺɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ

ɋɈɐɂȳȺɅɇɂȾɈɉɊɂɇɈɋɂɇȺɌȿɊȿɌɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ

ɉɅȺɌȿȾɈȾȺɐɂɂɇȺɄɇȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ ɁȺɊȺȾȿ 

















































































ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 



 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɪɚɡɞɟɨ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɋɭɞɨɜɢ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɝɪɚɞɫɤɨɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨ 





Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɝɪɚɞɫɤɨɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɈɉɒɌȿɍɋɅɍȽȿɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɋɭɞɨɜɢ

Ɋɚɡɞɟɨ  ɈɉɋɌɂɇɋɄɈɉɊȺȼɈȻɊȺɇɂɅȺɋɌȼɈ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɪɚɡɞɟɨ  ɈɉɋɌɂɇɋɄɈȼȿɐȿ  



 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 
ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢɢ 
ɫɩɨʂɧɢɩɨɫɥɨɜɢ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɢɡɜɪɲɧɢɯɨɪɝɚɧɚ 

Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ
Ɉɩɢɫ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ

ɍɤɭɩɧɨ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 





ɇȺɄɇȺȾȿɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍɂɁȻɍȹȿɌȺ















ɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈɋɌȺɅɂɆɇɂȼɈɂɆȺȼɅȺɋɌɂ















ɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈɋɌȺɅɂɆɇɂȼɈɂɆȺȼɅȺɋɌɂ















ɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈɋɌȺɅɂɆɇɂȼɈɂɆȺȼɅȺɋɌɂ















ɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈɋɌȺɅɂɆɇɂȼɈɂɆȺȼɅȺɋɌɂ











ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɟɬɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 



 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ 
ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɦɨʄɭɝɪɨɠɟɧɨɦɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚ  
ɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɍɫɥɭɝɚɥɢɱɧɢɩɪɚɬɢɥɚɰ 



ɉɪɨʁɟɤɚɬɍɫɥɭɝɚɥɢɱɧɢɩɪɚɬɢɥɚɰ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɉɨɦɨɰɭɤɭɰɢ  



ɉɪɨʁɟɤɚɬɉɨɦɨɰɭɤɭɰɢ
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ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɍɫɥɭɝɟɞɧɟɜɧɨɝɛɨɪɚɜɤɚɞɟɰɟ  



ɉɪɨʁɟɤɚɬɍɫɥɭɝɟɞɧɟɜɧɨɝɛɨɪɚɜɤɚɞɟɰɟ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟɭɫɥɭɝɟ  



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟɭɫɥɭɝɟ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢɢɞɪɭɝɢɨɛɥɢɰɢɩɨɦɨʄɢ 



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢɢɞɪɭɝɢɨɛɥɢɰɢɩɨɦɨʄɢ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɂȾȿɑȳȺɁȺɒɌɂɌȺ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɦɨʄɭɝɪɨɠɟɧɨɦɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

Ɋɚɡɞɟɨ  ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɪɚɡɞɟɨ  ɈɉɋɌɂɇɋɄɈɉɊȺȼɈȻɊȺɇɂɅȺɋɌȼɈ  

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ
Ɉɩɢɫ





ɇȺɄɇȺȾȿɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍɂɁȻɍȹȿɌȺ







ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ




ɍɤɭɩɧɨ



ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 









ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ

ɇȺɄɇȺȾȿɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍɂɁȻɍȹȿɌȺ





















ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ















ȾɈɌȺɐɂȳȿɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ



















ɇȺɄɇȺȾȿɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍɂɁȻɍȹȿɌȺ

ɇȺɄɇȺȾȿɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍɂɁȻɍȹȿɌȺ






















ɇȺɄɇȺȾȿɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍɂɁȻɍȹȿɌȺ















ɇȺɄɇȺȾȿɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍɂɁȻɍȹȿɌȺ













ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɉɨɞɪɲɤɚɨɫɨɛɚɦɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ  



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɉɨɞɪɲɤɚɨɫɨɛɚɦɚɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɉɨɞɪɲɤɚɪɚɻɚʃɭɢɪɨɞɢɬɟʂɫɬɜɭ  



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɉɨɞɪɲɤɚɪɚɻɚʃɭɢɪɨɞɢɬɟʂɫɬɜɭ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɉɨɞɪɲɤɚɞɟɰɢɢɩɨɪɨɞɢɰɢɫɚɞɟɰɨɦ 





Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɉɨɞɪɲɤɚɞɟɰɢɢɩɨɪɨɞɢɰɢɫɚɞɟɰɨɦ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɉɨɞɪɲɤɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚ  



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɉɨɞɪɲɤɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɩɪɨɝɪɚɦɚɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟɭɫɥɭɝɟ  



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟɢɫɨɰɢʁɚɥɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟɭɫɥɭɝɟ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ⱦɧɟɜɧɟɭɫɥɭɝɟɭɡɚʁɟɞɧɢɰɢ 





Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ⱦɧɟɜɧɟɭɫɥɭɝɟɭɡɚʁɟɞɧɢɰɢ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɉɨɞɪɲɤɚɞɟɰɢɢɩɨɪɨɞɢɰɢɫɚɞɟɰɨɦ 



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɉɨɞɪɲɤɚɞɟɰɢɢɩɨɪɨɞɢɰɢɫɚɞɟɰɨɦ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɂȾȿɑȳȺɁȺɒɌɂɌȺ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ









ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ȾɈɌȺɐɂȳȿɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ

Ɉɩɢɫ











ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ






ɍɤɭɩɧɨ





ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 





ȾɈɌȺɐɂȳȿɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ











ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 































































































ɉɅȺɌȿȾɈȾȺɐɂɂɇȺɄɇȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ ɁȺɊȺȾȿ 

ɉɈɊȿɁɂɈȻȺȼȿɁɇȿɌȺɄɋȿɄȺɁɇȿɉȿɇȺɅɂɂɄȺɆȺɌȿ

ȾɈɌȺɐɂȳȿɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ

ɇȺɄɇȺȾȿɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍɂɁȻɍȹȿɌȺ

ɈɋɌȺɅȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ

ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ

ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɇȺȽɊȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺɂɈɋɌȺɅɂɉɈɋȿȻɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɇȺɄɇȺȾȿɌɊɈɒɄɈȼȺɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺȾȺȼȺȵȺɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺ

ɇȺɄɇȺȾȿɍɇȺɌɍɊɂ

ɋɈɐɂȳȺɅɇɂȾɈɉɊɂɇɈɋɂɇȺɌȿɊȿɌɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ
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Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢɝɪɚɞɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɈɉɒɌȿɍɋɅɍȽȿɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  Ɉɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɇɚɪɨɞɧɚɤɭɯɢʃɚ  



ɉɪɨʁɟɤɚɬɇɚɪɨɞɧɚɤɭɯɢʃɚ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  Ɋɨɞɧɚɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ  





ɉɪɨʁɟɤɚɬɊɨɞɧɚɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ

20
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ







































ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ

ɆȺɒɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ

ɇȺɄɇȺȾȺɒɌȿɌȿɁȺɉɈȼɊȿȾȿɂɅɂɒɌȿɌɍɇȺɇȿɌɍɈȾɋɌɊȺɇȿ
ȾɊɀȺȼɇɂɏɈɊȽȺɇȺ

ɇȺɄɇȺȾȺɒɌȿɌȿɁȺɉɈȼɊȿȾȿɂɅɂɒɌȿɌɍɇȺɋɌȺɅɍɍɋɅȿȾ
ȿɅȿɆȿɇɌȺɊɇɂɏɇȿɉɈȽɈȾȺɂɅɂȾɊɍȽɂɏɉɊɂɊɈȾɇɂɏɍɁɊɈɄȺ

ɇɈȼɑȺɇȿɄȺɁɇȿɂɉȿɇȺɅɂɉɈɊȿɒȿȵɍɋɍȾɈȼȺ

Ɉɩɢɫ

























ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ














ɍɤɭɩɧɨ









ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 





ɋɊȿȾɋɌȼȺɊȿɁȿɊȼȿ















ɋɊȿȾɋɌȼȺɊȿɁȿɊȼȿ































ȾɈɌȺɐɂȳȿɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ

ɇȺɄɇȺȾȿɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍɂɁȻɍȹȿɌȺ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ









































ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟɩɨɥɢɬɢɤɟ  





Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟɩɨɥɢɬɢɤɟ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɊȺɁȼɈȳɋɉɈɊɌȺɂɈɆɅȺȾɂɇȿ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɬɚɥɧɚɛɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ  



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɬɚɥɧɚɛɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɍɟɤɭʄɚɛɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ 



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɍɟɤɭʄɚɛɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɈɉɒɌȿɍɋɅɍȽȿɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ Ɉɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ  

 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ 

 Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɟɬɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢɝɪɚɞɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ 







Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɉɩɢɫ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ


 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ
ɍɤɭɩɧɨ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 









ɈɌɉɅȺɌȺȾɈɆȺȶɂɏɄȺɆȺɌȺ

ɈɌɉɅȺɌȺȽɅȺȼɇɂɐȿȾɈɆȺȶɂɆɄɊȿȾɂɌɈɊɂɆȺ

















ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ɉɪɨɝɪɚɦ ɈɉɒɌȿɍɋɅɍȽȿɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ















ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ































ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 



ɉɪɨɝɪɚɦ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺɂɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȺɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ȳɚɜɧɢɪɟɞɢɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɐɢɜɢɥɧɚɨɞɛɪɚɧɚ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɭɜɚɧɪɟɞɧɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ  





Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɭɜɚɧɪɟɞɧɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ
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Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɐɢɜɢɥɧɚɨɞɛɪɚɧɚ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ Ɍɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟʁɚɜɧɨɝɞɭɝɚ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɟɪɜɢɫɢɪɚʃɟʁɚɜɧɨɝɞɭɝɚ  





Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɟɪɜɢɫɢɪɚʃɟʁɚɜɧɨɝɞɭɝɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɈɉɒɌȿɍɋɅɍȽȿɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  Ɍɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟʁɚɜɧɨɝɞɭɝɚ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ  



ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ
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ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ
Ɉɩɢɫ













ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ȾɈɌȺɐɂȳȿɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ











ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ






ɍɤɭɩɧɨ





ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 





ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ



















ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿȳȺȼɇɂɆɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂɆɉɊȿȾɍɁȿȶɂɆȺɂ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ












ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 













ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺɂɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȺɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺɂɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȺɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ























ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɇɟɪɟɩɨɞɪɲɤɟɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭ 



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɇɟɪɟɩɨɞɪɲɤɟɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭ






ȾɈɌȺɐɂȳȿɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ





ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɉɨɞɪɲɤɚɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɭɥɨɤɚɥɧɨʁ  
ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɉɨɞɪɲɤɚɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɭɥɨɤɚɥɧɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɢ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȺɂɊɍɊȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ȳɚɜɧɢɪɟɞɢɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ  

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 





Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ









ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ

ɆȺɒɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ

ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ

ɇȺɄɇȺȾȺɒɌȿɌȿɁȺɉɈȼɊȿȾȿɂɅɂɒɌȿɌɍɇȺɋɌȺɅɍɍɋɅȿȾ
ȿɅȿɆȿɇɌȺɊɇɂɏɇȿɉɈȽɈȾȺɂɅɂȾɊɍȽɂɏɉɊɂɊɈȾɇɂɏɍɁɊɈɄȺ

Ɉɩɢɫ



















ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ









ɍɤɭɩɧɨ







ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 





ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ













ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ















ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ















ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ















ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ















ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ















ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ











ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚʁɚɜɧɟɪɚɫɜɟɬɟ  



ɉɪɨʁɟɤɚɬɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚʁɚɜɧɟɪɚɫɜɟɬɟ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɂɡɪɚɞɚɬɪɨɬɨɚɪɚɢɤɢɫɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɭɭɥɐɟɝɚɪɫɤɨʁɢȻɪɟɝɚɥɧɢɰɤɨʁ 



ɉɪɨʁɟɤɚɬɂɡɪɚɞɚɬɪɨɬɨɚɪɚɢɤɢɫɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɭɭɥɐɟɝɚɪɫɤɨʁɢȻɪɟɝɚɥɧɢɰɤɨʁ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɂɡɪɚɞɚɬɪɨɬɨɚɪɚɭȾʁɭɪɞʁɟɜɞɚɧɫɤɨʁ 



ɉɪɨʁɟɤɚɬɂɡɪɚɞɚɬɪɨɬɨɚɪɚɭȾʁɭɪɞʁɟɜɞɚɧɫɤɨʁ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɂɡɪɚɞɚɬɪɨɬɨɚɪɚɈɪɚɫɚɰɤɢɩɭɬ 



ɉɪɨʁɟɤɚɬɂɡɪɚɞɚɬɪɨɬɨɚɪɚɈɪɚɫɚɰɤɢɩɭɬ
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ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɈɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟɭɥɢɰɟɄʃɚɡɆɢɥɨɫ  



ɉɪɨʁɟɤɚɬɈɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟɭɥɢɰɟɄʃɚɡɆɢɥɨɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɫɟɨɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚ  



ɉɪɨʁɟɤɚɬȺɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɫɟɨɫɤɢɯɩɭɬɟɜɚ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɭɥɢɰɚɭɝɪɚɞɭ  



ɉɪɨʁɟɤɚɬȺɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɭɥɢɰɚɭɝɪɚɞɭ


ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺɂɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȺ  
ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ





ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ
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ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ







ɆȺɒɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ

Ɉɩɢɫ







ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ




ɍɤɭɩɧɨ



ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 





ɆȺɒɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ





















ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿȳȺȼɇɂɆɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂɆɉɊȿȾɍɁȿȶɂɆȺɂ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

































ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 







ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɡɚɲɬɢɬɨɦɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɁȺɒɌɂɌȺɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  Ɂɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɢɪɚɡɜɨʁ













ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɨɦ 



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɢɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɜɨɞɨɦɡɚɩɢʄɟ  













Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɢɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɜɨɞɨɦɡɚɩɢʄɟ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɱɢɫɬɨʄɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚʁɚɜɧɟɧɚɦɟɧɟ 



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɱɢɫɬɨʄɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚʁɚɜɧɟɧɚɦɟɧɟ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɄɈɆɍɇȺɅɇȿȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɨɦ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ Ⱦɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ 

 ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ 

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɋɂɋɌȿɆɁȺɍɁȿɌɈɋɌɂɉȺɊɄɂɇȽɆȿɋɌȺ  





Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ɉɪɨʁɟɤɚɬɋɂɋɌȿɆɁȺɍɁȿɌɈɋɌɂɉȺɊɄɂɇȽɆȿɋɌȺ



ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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ȾɈɌȺɐɂȳȿɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ

ɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈɋɌȺɅɂɆɇɂȼɈɂɆȺȼɅȺɋɌɂ

ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿȳȺȼɇɂɆɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂɆɉɊȿȾɍɁȿȶɂɆȺɂ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ

Ɉɩɢɫ



















ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ









ɍɤɭɩɧɨ







ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 





















Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟʁɚɜɧɢɦɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿȳȺȼɇɂɆɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂɆɉɊȿȾɍɁȿȶɂɆȺɂ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ



































ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 









ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇȺɂɆɈȼɂɇȺ

ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ






















ɋ





ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯɢɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯɩɥɚɧɨɜɚ 





Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯɢɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯɩɥɚɧɨɜɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɋɌȺɇɈȼȺȵȿɍɊȻȺɇɂɁȺɆɂɉɊɈɋɌɈɊɇɈɉɅȺɇɂɊȺȵȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  Ɋɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ Ɂɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɢɯɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ  







Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɢɯɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɄɈɆɍɇȺɅɇȿȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  Ɂɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ
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ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ Ɂɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɢɪɚɡɜɨʁ 











Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɡɚɲɬɢɬɨɦɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ  





ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ





ɁȿɆȴɂɒɌȿ

Ɉɩɢɫ







ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ




ɍɤɭɩɧɨ



ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 





ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ















ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ















ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ















ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ















ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ















ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ















ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ











ɉɪɨɝɪɚɦ ɄɈɆɍɇȺɅɇȿȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɨɛʁɟɤɚɬɚɭɆɁȾɚɪɨɫɚɜɚɢɆɁɊɚɧɢɥɨɜɢʄ  



ɉɪɨʁɟɤɚɬɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɨɛʁɟɤɚɬɚɭɆɁȾɚɪɨɫɚɜɚɢɆɁɊɚɧɢɥɨɜɢʄ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɬɚɡɚɢɩɚɪɤɨɜɫɤɢɯɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚɫɚɪɚɫɜɟɬɨɦ  



ɉɪɨʁɟɤɚɬɂɡɝɪɚɞʃɚɫɬɚɡɚɢɩɚɪɤɨɜɫɤɢɯɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚɫɚɪɚɫɜɟɬɨɦ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɬɚɡɚɭɩɚɪɤɭ  



ɉɪɨʁɟɤɚɬɂɡɝɪɚɞʃɚɫɬɚɡɚɭɩɚɪɤɭ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɂɡɝɪɚɞʃɚɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝɝɪɟʁɚʃɚɭɛɨɥɧɢɰɢ 



ɉɪɨʁɟɤɚɬɂɡɝɪɚɞʃɚɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝɝɪɟʁɚʃɚɭɛɨɥɧɢɰɢ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɂɡɝɪɚɞʃɚɨɛʁɟɤɬɚɡɚɞɟɰɭɨɦɟɬɟɧɭɭɪɚɡɜɨʁɭ 



ɉɪɨʁɟɤɚɬɂɡɝɪɚɞʃɚɨɛʁɟɤɬɚɡɚɞɟɰɭɨɦɟɬɟɧɭɭɪɚɡɜɨʁɭ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɂɡɝɪɚɞʃɚɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟɫɚɥɟɭȾɚɪɨɫɚɜɢ 



ɉɪɨʁɟɤɚɬɂɡɝɪɚɞʃɚɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟɫɚɥɟɭȾɚɪɨɫɚɜɢ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɉɪɨʁɟɤɚɬɂɡɝɪɚɞʃɚɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚɡɚɠɢɜɨɬɢʃɟ  



ɉɪɨʁɟɤɚɬɉɪɨʁɟɤɚɬɂɡɝɪɚɞʃɚɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚɡɚɠɢɜɨɬɢʃɟ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦɡɟɦʂɢɲɬɟɦ 



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦɡɟɦʂɢɲɬɟɦ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ





ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

Ɉɩɢɫ







ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ




ɍɤɭɩɧɨ



ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ 

 Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɟɬɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 





ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ















ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ















ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ











ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 



ɉɪɨɝɪɚɦ ɁȾɊȺȼɋɌȼȿɇȺɁȺɒɌɂɌȺ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  Ɉɩɲɬɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟɭɫɥɭɝɟ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ 



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɉɪɨʁɟɤɚɬɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚɄɚɱɟɪ  



ɉɪɨʁɟɤɚɬɉɪɨʁɟɤɚɬɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚɄɚɱɟɪ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɢɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɜɨɞɨɦɡɚɩɢʄɟ  



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɢɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɜɨɞɨɦɡɚɩɢʄɟ
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ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɱɢɫɬɨʄɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚʁɚɜɧɟɧɚɦɟɧɟ 



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɱɢɫɬɨʄɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚʁɚɜɧɟɧɚɦɟɧɟ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɄɈɆɍɇȺɅɇȿȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ Ɋɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ 



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɢɦɨɫɜɟɬʂɟʃɟɦ  



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɢɦɨɫɜɟɬʂɟʃɟɦ



ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ
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ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ
Ɉɩɢɫ

















ȾɈɌȺɐɂȳȿɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ

ȾɈɌȺɐɂȳȿɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺɁȺɈȻȺȼȿɁɇɈɋɈɐɂȳȺɅɇɈ
ɈɋɂȽɍɊȺȵȿ










ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ








ɍɤɭɩɧɨ





ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 





ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ









ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɇɪɬɜɨɡɨɪɫɬɜɨ 



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɇɪɬɜɨɡɨɪɫɬɜɨ


ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɭɫɬɚɧɨɜɚɩɪɢɦɚɪɧɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ 





ɆȺɒɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ











ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 











ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ

ɇȺɄɇȺȾȺɒɌȿɌȿɁȺɉɈȼɊȿȾȿɂɅɂɒɌȿɌɍɇȺɋɌȺɅɍɍɋɅȿȾ
ȿɅȿɆȿɇɌȺɊɇɂɏɇȿɉɈȽɈȾȺɂɅɂȾɊɍȽɂɏɉɊɂɊɈȾɇɂɏɍɁɊɈɄȺ

























ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɂɨɨɯɢɝɢʁɟɧɚ 







Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɂɨɨɯɢɝɢʁɟɧɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɄɈɆɍɇȺɅɇȿȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɍɫɥɭɝɟʁɚɜɧɨɝɡɞɪɚɜɫɬɜɚ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ Ɉɩɲɬɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟɭɫɥɭɝɟ 



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɍɝɪɚɞʃɚɩɥɚɬɮɨɪɦɟɡɚɢɧɜɚɥɢɞɧɚɥɢɰɚɭȾɨɦɡɞɪɚɜʂɚ 



ɉɪɨʁɟɤɚɬɍɝɪɚɞʃɚɩɥɚɬɮɨɪɦɟɡɚɢɧɜɚɥɢɞɧɚɥɢɰɚɭȾɨɦɡɞɪɚɜʂɚ






ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ





ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡɨɛɥɚɫɬɢɞɪɭɲɬɜɟɧɟɛɪɢɝɟɡɚʁɚɜɧɨ 
ɡɞɪɚɜʂɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɡɨɛɥɚɫɬɢɞɪɭɲɬɜɟɧɟɛɪɢɝɟɡɚʁɚɜɧɨɡɞɪɚɜʂɟ





Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɭɫɬɚɧɨɜɚɩɪɢɦɚɪɧɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ





ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ
Ɉɩɢɫ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ


 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ
ɍɤɭɩɧɨ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 









ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ



















ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ





ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ











ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 







ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɉɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɢɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟʁɚɜɧɨɝɢɧɬɟɪɟɫɚɭɨɛɥɚɫɬɢʁɚɜɧɨɝɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿɂɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȺ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɍɫɥɭɝɟɟɦɢɬɨɜɚʃɚɢɲɬɚɦɩɚʃɚ













ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɤɪɨɜɚɢɭɪɟɻɟʃɟɯɨɥɚȾɜɨɪɚɧɟɉɚɪɤ  



ɉɪɨʁɟɤɚɬɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɤɪɨɜɚɢɭɪɟɻɟʃɟɯɨɥɚȾɜɨɪɚɧɟɉɚɪɤ
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ɉɪɨɝɪɚɦ ɋɌȺɇɈȼȺȵȿɍɊȻȺɇɂɁȺɆɂɉɊɈɋɌɈɊɇɈɉɅȺɇɂɊȺȵȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ȿȼɊɈɉɋɄȺɇȿȾȿȴȺɋɉɈɊɌȺ 





ɉɪɨʁɟɤɚɬȿȼɊɈɉɋɄȺɇȿȾȿȴȺɋɉɈɊɌȺ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɊȺɁȼɈȳɋɉɈɊɌȺɂɈɆɅȺȾɂɇȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɍɫɥɭɝɟʁɚɜɧɨɝɡɞɪɚɜɫɬɜɚ  

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ
Ɉɩɢɫ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ

ɍɤɭɩɧɨ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 





ȾɈɌȺɐɂȳȿɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ











ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 





ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ













ɉɪɨɝɪɚɦ ɄɈɆɍɇȺɅɇȿȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚɢɫɚɧɚɰɢʁɚɞɟɱʁɟɝɜɪɬɢʄɚɋɭɧɰɟ 



ɉɪɨʁɟɤɚɬȺɞɚɩɬɚɰɢʁɚɢɫɚɧɚɰɢʁɚɞɟɱʁɟɝɜɪɬɢʄɚɋɭɧɰɟ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɋɌȺɇɈȼȺȵȿɍɊȻȺɇɂɁȺɆɂɉɊɈɋɌɈɊɇɈɉɅȺɇɂɊȺȵȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ Ɋɟɤɪɟɚɰɢʁɚɫɩɨɪɬɤɭɥɬɭɪɚɢɜɟɪɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɨɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ 






ȾɈɌȺɐɂȳȿɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ





ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɉɨɞɪɲɤɚɥɨɤɚɥɧɢɦɫɩɨɪɬɫɤɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚɢ 
ɫɚɜɟɡɢɦɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɉɨɞɪɲɤɚɥɨɤɚɥɧɢɦɫɩɨɪɬɫɤɢɦɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚɢɫɚɜɟɡɢɦɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɊȺɁȼɈȳɋɉɈɊɌȺɂɈɆɅȺȾɂɇȿ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ȳɚɱɚʃɟɤɭɥɬɭɪɧɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟɢɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ  



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ȳɚɱɚʃɟɤɭɥɬɭɪɧɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟɢɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿɂɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȺ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  Ɋɟɤɪɟɚɰɢʁɚɫɩɨɪɬɤɭɥɬɭɪɚɢɜɟɪɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɨɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɍɫɥɭɝɟɟɦɢɬɨɜɚʃɚɢɲɬɚɦɩɚʃɚ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɉɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɢɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟʁɚɜɧɨɝɢɧɬɟɪɟɫɚɭɨɛɥɚɫɬɢʁɚɜɧɨɝ 
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ
Ɉɩɢɫ





ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ







ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ




ɍɤɭɩɧɨ



ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 





ɆȺɒɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ











ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 









ɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈɋɌȺɅɂɆɇɂȼɈɂɆȺȼɅȺɋɌɂ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ



















ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ 





Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɈɋɇɈȼɇɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ






ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ





ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  Ʉɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɢɪɚɞɨɜɢɡɚɦɟɧɚɫɬɨɥɚɪɢʁɟɢɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚɦɨɤɪɢɯ 
ɱɜɨɪɨɜɚ

ɉɪɨʁɟɤɚɬɄɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɢɪɚɞɨɜɢɡɚɦɟɧɚɫɬɨɥɚɪɢʁɟɢɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚɦɨɤɪɢɯɱɜɨɪɨɜɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɄɈɆɍɇȺɅɇȿȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
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ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɍɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟɪɚɞɚɢɪɨɞɢɬɟʂɫɬɜɚ 



ɉɪɨʁɟɤɚɬɍɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟɪɚɞɚɢɪɨɞɢɬɟʂɫɬɜɚ






ɇȺɄɇȺȾȿɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍɂɁȻɍȹȿɌȺ





ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɢɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢ  
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɢɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɜɨɞɨɜɨɞɧɟɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟɦɪɟɠɟɭɉɍȾɭɝɚ  



ɉɪɨʁɟɤɚɬɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɜɨɞɨɜɨɞɧɟɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟɦɪɟɠɟɭɉɍȾɭɝɚ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

Ɉɩɢɫ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ


 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ
ɍɤɭɩɧɨ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 









ɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈɋɌȺɅɂɆɇɂȼɈɂɆȺȼɅȺɋɌɂ

Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ


















ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 





ɇȺɄɇȺȾȿɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɍɁȺɒɌɂɌɍɂɁȻɍȹȿɌȺ











ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 



ɉɪɨɝɪɚɦ ɊȺɁȼɈȳɌɍɊɂɁɆȺ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  Ɍɭɪɢɡɚɦ

Ƚɥɚɜɚ ɌɍɊɂɋɌɂɐɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟɤɨʁɟɧɢʁɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɧɢɜɨɨɦ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟɩɨɥɢɬɢɤɟ  



Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟɩɨɥɢɬɢɤɟ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɊȺɁȼɈȳɋɉɈɊɌȺɂɈɆɅȺȾɂɇȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  Ɉɛɪɚɡɨɜɚʃɟɤɨʁɟɧɢʁɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɧɢɜɨɨɦ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɋɪɟɞʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ 



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚ  





Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɋɊȿȾȵȿɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɋɪɟɞʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ Ɉɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ 



ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ
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ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ









































ɉɅȺɌȿȾɈȾȺɐɂɂɇȺɄɇȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ ɁȺɊȺȾȿ 

ɁȺɅɂɏȿɊɈȻȿɁȺȾȺȴɍɉɊɈȾȺȳɍ

ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇȺɂɆɈȼɂɇȺ

ɆȺɒɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ

ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ

ɇȺɄɇȺȾȺɒɌȿɌȿɁȺɉɈȼɊȿȾȿɂɅɂɒɌȿɌɍɇȺɇȿɌɍɈȾɋɌɊȺɇȿ
ȾɊɀȺȼɇɂɏɈɊȽȺɇȺ

ɉɈɊȿɁɂɈȻȺȼȿɁɇȿɌȺɄɋȿɄȺɁɇȿɉȿɇȺɅɂɂɄȺɆȺɌȿ

ɈɋɌȺɅȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ

ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ

ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɇȺɄɇȺȾȿɌɊɈɒɄɈȼȺɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺȾȺȼȺȵȺɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺ

ɋɈɐɂȳȺɅɇɂȾɈɉɊɂɇɈɋɂɇȺɌȿɊȿɌɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ







































































































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ






































ɍɤɭɩɧɨ



































ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɝɥɚɜɭ

 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ 

 Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɟɬɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

 ɋɨɩɫɬɜɟɧɟɩɪɢɯɨɞɟɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 



ɍɤɭɩɧɨɡɚɝɥɚɜɭ ɌɍɊɂɋɌɂɐɄȺɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ Ɍɭɪɢɡɚɦ  

 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ 

 Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɟɬɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

 ɋɨɩɫɬɜɟɧɟɩɪɢɯɨɞɟɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɪɚɡɜɨʁɟɦɬɭɪɢɡɦɚ  



































































Ɉɩɢɫ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɪɚɡɜɨʁɟɦɬɭɪɢɡɦɚ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ
Ɉɩɢɫ

























































ɉɅȺɌȿȾɈȾȺɐɂɂɇȺɄɇȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ ɁȺɊȺȾȿ 

ɈɋɌȺɅȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ

ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ

ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɇȺɄɇȺȾȿɌɊɈɒɄɈȼȺɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ

ɋɈɐɂȳȺɅɇɂȾɈɉɊɂɇɈɋɂɇȺɌȿɊȿɌɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ





























































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ






















ɍɤɭɩɧɨ





















ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɝɥɚɜɭ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 



















ɇȺɄɇȺȾȿɍɇȺɌɍɊɂ

ɋɈɐɂȳȺɅɇɂȾɈɉɊɂɇɈɋɂɇȺɌȿɊȿɌɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ

ɉɅȺɌȿȾɈȾȺɐɂɂɇȺɄɇȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ ɁȺɊȺȾȿ 

Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɢɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ

Ƚɥɚɜɚ ɉɍȾɍȽȺ

































ɍɤɭɩɧɨɡɚɝɥɚɜɭ ȺȽȿɇɐɂȳȺɁȺɂɆɈȼɂɇɍ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɋɬɚɦɛɟɧɢɪɚɡɜɨʁ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɬɚɦɛɟɧɚɩɨɞɪɲɤɚ 





Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ɋɬɚɦɛɟɧɚɩɨɞɪɲɤɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɋɌȺɇɈȼȺȵȿɍɊȻȺɇɂɁȺɆɂɉɊɈɋɌɈɊɇɈɉɅȺɇɂɊȺȵȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɋɬɚɦɛɟɧɢɪɚɡɜɨʁ

Ƚɥɚɜɚ ȺȽȿɇɐɂȳȺɁȺɂɆɈȼɂɇɍ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ
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ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ

ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ

ɉɈɊȿɁɂɈȻȺȼȿɁɇȿɌȺɄɋȿɄȺɁɇȿɉȿɇȺɅɂɂɄȺɆȺɌȿ

ɈɋɌȺɅȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ

ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ

ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɇȺȽɊȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺɂɈɋɌȺɅɂɉɈɋȿȻɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɇȺɄɇȺȾȿɌɊɈɒɄɈȼȺɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺȾȺȼȺȵȺɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺ

Ɉɩɢɫ









































































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ


























ɍɤɭɩɧɨ

























ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 Ɋɨɞɢɬɟʂɫɤɢɞɢɧɚɪɡɚɜɚɧɧɚɫɬɚɜɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ 

 Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɟɬɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 ɋɨɰɢʁɚɥɧɟɞɨɩɪɢɧɨɫɟ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɝɥɚɜɭ

 Ɋɨɞɢɬɟʂɫɤɢɞɢɧɚɪɡɚɜɚɧɧɚɫɬɚɜɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ 

 Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɟɬɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 ɋɨɰɢʁɚɥɧɟɞɨɩɪɢɧɨɫɟ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

Ƚɥɚɜɚ ɋɊɐɋɍɆȺȾɂȳȺ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɝɥɚɜɭ  ɉɍȾɍȽȺ  
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ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ  






ɆȺɒɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ





ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɢɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢ  
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ

Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ

36
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ







Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ
Ɉɩɢɫ





























































































ɉɅȺɌȿȾɈȾȺɐɂɂɇȺɄɇȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ ɁȺɊȺȾȿ 

ɆȺɒɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ

ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ

ɉɈɊȿɁɂɈȻȺȼȿɁɇȿɌȺɄɋȿɄȺɁɇȿɉȿɇȺɅɂɂɄȺɆȺɌȿ

ɈɋɌȺɅȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ

ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ

ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɇȺȽɊȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺɂɈɋɌȺɅɂɉɈɋȿȻɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɇȺɄɇȺȾȿɌɊɈɒɄɈȼȺɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺȾȺȼȺȵȺɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺ

ɇȺɄɇȺȾȿɍɇȺɌɍɊɂ

ɋɈɐɂȳȺɅɇɂȾɈɉɊɂɇɈɋɂɇȺɌȿɊȿɌɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ

































































































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ


































ɍɤɭɩɧɨ

































ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɋɨɩɫɬɜɟɧɟɩɪɢɯɨɞɟɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɝɥɚɜɭ

 ɋɨɩɫɬɜɟɧɟɩɪɢɯɨɞɟɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

Ƚɥɚɜɚ ɇȺɊɈȾɇɂɆɍɁȿȳ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɝɥɚɜɭ ɋɊɐɋɍɆȺȾɂȳȺ 



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɫɩɨɪɬɫɤɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ  





Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɫɩɨɪɬɫɤɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɊȺɁȼɈȳɋɉɈɊɌȺɂɈɆɅȺȾɂɇȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ



































































ɁȺɅɂɏȿɊɈȻȿɁȺȾȺȴɍɉɊɈȾȺȳɍ

ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇȺɂɆɈȼɂɇȺ

ɆȺɒɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ

ɇɈȼɑȺɇȿɄȺɁɇȿɂɉȿɇȺɅɂɉɈɊȿɒȿȵɍɋɍȾɈȼȺ

ɉɈɊȿɁɂɈȻȺȼȿɁɇȿɌȺɄɋȿɄȺɁɇȿɉȿɇȺɅɂɂɄȺɆȺɌȿ

ɈɋɌȺɅȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ

ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ

ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɇȺȽɊȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺɂɈɋɌȺɅɂɉɈɋȿȻɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɇȺɄɇȺȾȿɌɊɈɒɄɈȼȺɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺȾȺȼȺȵȺɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺ

ɋɈɐɂȳȺɅɇɂȾɈɉɊɂɇɈɋɂɇȺɌȿɊȿɌɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ

ɉɅȺɌȿȾɈȾȺɐɂɂɇȺɄɇȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ ɁȺɊȺȾȿ 

Ɉɩɢɫ







































































































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ




































ɍɤɭɩɧɨ



































ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 





ɇȺȽɊȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺɂɈɋɌȺɅɂɉɈɋȿȻɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

























ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ

ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ
































ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɉɪɨʁɟɤɚɬɅɢɤɨɜɧɚɤɨɥɨɧɢʁɚ












ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɈȻȿɅȿɀȺȼȺȵȿȾȺɇȺȾɊɀȺȼɇɈɋɌɂɊɋɍɈɊȺɒɐɍ  





ɉɪɨʁɟɤɚɬɈȻȿɅȿɀȺȼȺȵȿȾȺɇȺȾɊɀȺȼɇɈɋɌɂɊɋɍɈɊȺɒɐɍ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  Ɋɚɡɝɨɜɨɪɢɩɨɞɥɢɩɨɦ  



ɉɪɨʁɟɤɚɬɊɚɡɝɨɜɨɪɢɩɨɞɥɢɩɨɦ
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ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ  





































Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿɂɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȺ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ

38
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ







Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ
Ɉɩɢɫ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ

ɍɤɭɩɧɨ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 









ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ





















ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇȺɂɆɈȼɂɇȺ































ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ

ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ









































ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ 

 Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɟɬɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 ɋɨɩɫɬɜɟɧɟɩɪɢɯɨɞɟɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɝɥɚɜɭ

 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ 

 Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɟɬɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 ɋɨɩɫɬɜɟɧɟɩɪɢɯɨɞɟɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 



ɍɤɭɩɧɨɡɚɝɥɚɜɭ  ɇȺɊɈȾɇɂɆɍɁȿȳ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ȺɪɯɟɨɥɨɫɤɨɢɫɬɪɚɡɢɜɚʃɟɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚȾɜɨɪɢɧɟɆɚɞɡɚɪɫɤɨɝɪɨɛʂɟ 





ɉɪɨʁɟɤɚɬȺɪɯɟɨɥɨɫɤɨɢɫɬɪɚɡɢɜɚʃɟɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚȾɜɨɪɢɧɟɆɚɞɡɚɪɫɤɨɝɪɨɛʂɟ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɊɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɧɟɢɡɥɨɠɛɟɁɛɨɪɭɈɪɚɲɰɭ  



ɉɪɨʁɟɤɚɬɊɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɧɟɢɡɥɨɠɛɟɁɛɨɪɭɈɪɚɲɰɭ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɂɡɪɚɞɚȻɢɫɬɟɁɢɜɚɧɚɋɚɪɚɦɚɧɞɢɰɚ  





ɉɪɨʁɟɤɚɬɂɡɪɚɞɚȻɢɫɬɟɁɢɜɚɧɚɋɚɪɚɦɚɧɞɢɰɚ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  Ʌɢɤɨɜɧɚɤɨɥɨɧɢʁɚ 

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ











































































ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇȺɂɆɈȼɂɇȺ

ɆȺɒɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ

ɈɋɌȺɅȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ

ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ

ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɇȺȽɊȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺɂɈɋɌȺɅɂɉɈɋȿȻɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɇȺɄɇȺȾȿɌɊɈɒɄɈȼȺɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺȾȺȼȺȵȺɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺ

ɇȺɄɇȺȾȿɍɇȺɌɍɊɂ

ɋɈɐɂȳȺɅɇɂȾɈɉɊɂɇɈɋɂɇȺɌȿɊȿɌɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ

ɉɅȺɌȿȾɈȾȺɐɂɂɇȺɄɇȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ ɁȺɊȺȾȿ 

Ɉɩɢɫ















































































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ




























ɍɤɭɩɧɨ



























ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 









ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ





















ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ 

 ɋɨɩɫɬɜɟɧɟɩɪɢɯɨɞɟɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 



 ɋɨɩɫɬɜɟɧɟɩɪɢɯɨɞɟɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɝɥɚɜɭ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ȳɚɱɚʃɟɤɭɥɬɭɪɧɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟɢɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ  





Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ȳɚɱɚʃɟɤɭɥɬɭɪɧɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟɢɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ
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ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ  





Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿɂɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȺ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

Ƚɥɚɜɚ ɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ
Ɉɩɢɫ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ


 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ 

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ
ɍɤɭɩɧɨ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 













































ɉɅȺɌȿȾɈȾȺɐɂɂɇȺɄɇȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ ɁȺɊȺȾȿ 

ɆȺɒɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ

ɈɋɌȺɅȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ

ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ

ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɋɈɐɂȳȺɅɇɂȾɈɉɊɂɇɈɋɂɇȺɌȿɊȿɌɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ

























































































ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ





















ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɝɥɚɜɭ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

Ƚɥɚɜɚ ɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍɂɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɝɥɚɜɭ ɋɆɈɌɊȺɆȿɊɆȿɊɂɁȼɍɐɂ 



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  ȳɚɱɚʃɟɤɭɥɬɭɪɧɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟɢɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ  





Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  ȳɚɱɚʃɟɤɭɥɬɭɪɧɟɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟɢɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ  





Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿɂɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȺ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

Ƚɥɚɜɚ ɋɆɈɌɊȺɆȿɊɆȿɊɂɁȼɍɐɂ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɝɥɚɜɭ  ɇȺɊɈȾɇȺȻɂȻɅɂɈɌȿɄȺ  

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ



























ɆȺɒɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ

ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂɈȻȳȿɄɌɂ

ɉɈɊȿɁɂɈȻȺȼȿɁɇȿɌȺɄɋȿɄȺɁɇȿɉȿɇȺɅɂɂɄȺɆȺɌȿ

ɈɋɌȺɅȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂ

ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ

ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ

ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ

ɇȺȽɊȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺɂɈɋɌȺɅɂɉɈɋȿȻɇɂɊȺɋɏɈȾɂ

ɇȺɄɇȺȾȿɌɊɈɒɄɈȼȺɁȺɁȺɉɈɋɅȿɇȿ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺȾȺȼȺȵȺɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺ

ɇȺɄɇȺȾȿɍɇȺɌɍɊɂ

ɋɈɐɂȳȺɅɇɂȾɈɉɊɂɇɈɋɂɇȺɌȿɊȿɌɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ

ɉɅȺɌȿȾɈȾȺɐɂɂɇȺɄɇȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ ɁȺɊȺȾȿ 

































































































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ


































ɍɤɭɩɧɨ

































ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 















ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ


























ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɟɬɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 ɋɨɩɫɬɜɟɧɟɩɪɢɯɨɞɟɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɩɪɨʁɟɤɚɬ  ɊɈɆȿɈɂȳɍɅɂȳȺ  





ɉɪɨʁɟɤɚɬɊɈɆȿɈɂȳɍɅɂȳȺ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ  

































Ɉɩɢɫ
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Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿɂɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȺ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  ɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɝɥɚɜɭ

Ɉɩɢɫ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ


 Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɟɬɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 ɋɨɩɫɬɜɟɧɟɩɪɢɯɨɞɟɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ
ɍɤɭɩɧɨ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 





















ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ

ɌȿɄɍȶȿɉɈɉɊȺȼɄȿɂɈȾɊɀȺȼȺȵȿ

ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ

ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ









































ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɮɭɧɤɰɢʁɭ

 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɝɥɚɜɭ

 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 



 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 ɋɨɩɫɬɜɟɧɟɩɪɢɯɨɞɟɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ 

 ɋɨɰɢʁɚɥɧɟɞɨɩɪɢɧɨɫɟ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚɪɚɡɞɟɨ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɝɥɚɜɭ ɆȿɋɇȿɁȺȳȿȾɇɂɐȿ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫ Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ  





Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬ  Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯɡɚʁɟɞɧɢɰɚ



ɉɪɨɝɪɚɦ ɈɉɒɌȿɍɋɅɍȽȿɅɈɄȺɅɇȿɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ  Ɉɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ

Ƚɥɚɜɚ ɆȿɋɇȿɁȺȳȿȾɇɂɐȿ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɝɥɚɜɭ  ɐȿɇɌȺɊɁȺɄɍɅɌɍɊɍɂɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿ  



ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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Ȼɪɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɟ
Ɉɩɢɫ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɢɡɜɨɪɚ


 Ɋɨɞɢɬɟʂɫɤɢɞɢɧɚɪɡɚɜɚɧɧɚɫɬɚɜɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ 

 ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ 

 Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɟɬɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

ȿɤɨɧɨɦ
ɤɥɚɫɢɮ

ɍɤɭɩɧɨ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
 

ɂɡɜɨɪɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚɡɚȻɄ

 Ɋɨɞɢɬɟʂɫɤɢɞɢɧɚɪɡɚɜɚɧɧɚɫɬɚɜɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ 

 ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɞɨɦɚʄɢɯɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ 

 Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɟɬɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ

 Ɍɪɚɧɫɮɟɪɟɨɞɞɪɭɝɢɯɧɢɜɨɚɜɥɚɫɬɢ

 ɋɨɩɫɬɜɟɧɟɩɪɢɯɨɞɟɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ 

 ɋɨɰɢʁɚɥɧɟɞɨɩɪɢɧɨɫɟ 

 ɉɪɢɯɨɞɟɢɡɛɭʇɟɬɚ 
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ɍɤɭɩɧɨɡɚȻɄ  ȻɍȹȿɌɈɉɒɌɂɇȿȺɊȺɇȭȿɅɈȼȺɐ  



ɍɤɭɩɧɨɡɚɪɚɡɞɟɨ  ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ  

ɒɢɮɪɚ
ɮɭɧɤɰ
ɤɥɚɫɢɮ



ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺ
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Ɋɚɡɞɟɨ



ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɇɚɡɢɜɪɚɡɞɟɥɚ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɈɉɋɌɂɇɋɄɈȼȿɐȿ





ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɈɉɋɌɂɇɋɄɈɉɊȺȼɈȻɊȺɇɂɅȺɋɌȼɈ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɋɭɞɨɜɢ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ






































ɉɥɚɧ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɐɢɜɢɥɧɚɨɞɛɪɚɧɚ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɌɪɚɧɫɚɤɰɢʁɟʁɚɜɧɨɝɞɭɝɚ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɈɩɲɬɟʁɚɜɧɟɭɫɥɭɝɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɟɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɈɩɲɬɟɭɫɥɭɝɟ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɂɡɜɪɲɧɢɢɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɨɪɝɚɧɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɢɮɢɫɤɚɥɧɢɩɨɫɥɨɜɢɢɫɩɨʂɧɢɩɨɫɥɨɜɢ

ɋɄɍɉɋɌɂɇȺɈɉɋɌɂɇȿ

ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɄɈɉɋɌɂɇȿ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɋɨɰɢʁɚɥɧɚɡɚɲɬɢɬɚɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɋɨɰɢʁɚɥɧɚɩɨɦɨʄɭɝɪɨɠɟɧɨɦɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ









































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ


ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺɉɈɎɍɇɄɐɂɈɇȺɅɇɂɆɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳȺɆȺ





































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ





































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ
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Ɋɚɡɞɟɨ



ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɇɚɡɢɜɪɚɡɞɟɥɚ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ




ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɊɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ






ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ















ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɋɬɚɦɛɟɧɢɪɚɡɜɨʁ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɁɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɚɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɁɚɲɬɢɬɚɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɢɪɚɡɜɨʁ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɨɦ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɌɭɪɢɡɚɦ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ








ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫȾɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ










ɉɥɚɧ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫȳɚɜɧɢɪɟɞɢɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ









































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ


ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺɉɈɎɍɇɄɐɂɈɇȺɅɇɂɆɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳȺɆȺ





































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ





































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ
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Ɋɚɡɞɟɨ



ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ



ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɈɫɧɨɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɉɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɊɟɤɪɟɚɰɢʁɚɫɩɨɪɬɤɭɥɬɭɪɚɢɜɟɪɟɧɟɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɧɨɧɚɞɪɭɝɨɦɦɟɫɬɭ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɍɫɥɭɝɟɟɦɢɬɨɜɚʃɚɢɲɬɚɦɩɚʃɚ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ






















ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ











ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɍɫɥɭɝɟɤɭɥɬɭɪɟ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɍɫɥɭɝɟɪɟɤɪɟɚɰɢʁɟɢɫɩɨɪɬɚ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɍɫɥɭɝɟʁɚɜɧɨɝɡɞɪɚɜɫɬɜɚ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɈɩɲɬɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɟɭɫɥɭɝɟ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ





ɉɥɚɧ





ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɇɚɡɢɜɪɚɡɞɟɥɚ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫȼɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ









































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ


ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺɉɈɎɍɇɄɐɂɈɇȺɅɇɂɆɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳȺɆȺ





































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ





































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ
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Ɋɚɡɞɟɨ



ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɈɉɒɌɂɇɋɄȺɍɉɊȺȼȺ

ɇɚɡɢɜɪɚɡɞɟɥɚ

ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɈɛɪɚɡɨɜɚʃɟɤɨʁɟɧɢʁɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɧɢɜɨɨɦ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ



ɍɤɭɩɧɨɡɚɮɭɧɤɰɤɥɚɫɋɪɟɞʃɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ



Ɏɭɧɤɰɤɥɚɫ















ɉɥɚɧ









ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɛɭʇɟɬɚ


ɉɅȺɇɊȺɋɏɈȾȺɉɈɎɍɇɄɐɂɈɇȺɅɇɂɆɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳȺɆȺ









ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ









ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ
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ɨɞɥɭɤɚɨɨɫɧɢɜɚʃɭ







ɍɫɜɨʁɟɧɩɪɨɫɬɨɪɧɢ
ɩɥɚɧɨɩɲɬɢɧɟ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ













Ɉɫɧɨɜ



ɒɢɮɪɚ

ɉɥɚɧɫɤɨɨɞɪɟɞʁɢɜɚʃɟ
ɪɚɡɜɨʁɚɥɨɤɚɥɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

ɇɚɛɚɜɤɚɩɪɢɪɨɞɧɟ
ɢɦɨɜɢɧɟɡɟɦʂɢɫɬɚ












Ɉɩɢɫ

ɉɨɛɨʂɲɚʃɟɭɫɥɨɜɚ
ɝɪɚɻɟʃɚ












ɉɪɨɰɟɧɚɬ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚɩɨɬɩɭɧɨ
ɨɩɪɟɦʂɟɧɨɝ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɦ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ

ɉɪɨɰɟɧɚɬ
ɩɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬɢ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɦ
ɩɥɚɧɫɤɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

ɉɥɚɧɫɤɨɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɦɩɨɞɪɲɤɨɦ





ɋɬɚɜʂɚʃɟɭɮɭɧɤɰɢʁɭ
ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ







Ȼɪɨʁɫɬɚɧɨɜɚɭʁɚɜɧɨʁ
ɫɜɨʁɢɧɢɭɪɟɠɢɦɭ
ɧɟɩɪɨɮɢɬɧɨɝɡɚɤɭɩɚ

Ȼɪɨʁɥɨɤɚɰɢʁɚ
ɤɨɦɭɧɚɥɧɨɨɩɪɟɦʂɟɧɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ

Ȼɪɨʁɭɫɜɨʁɟɧɢɯɩɥɚɧɨɜɚ
ɝɟɧɟɪɚɥɧɟɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɭ
ɉɨɜɟʄɚʃɟ
ɨɞɧɨɫɭɧɚɛɪɨʁ

ɩɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯɩɥɚɧɨɜɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɩɥɚɧɫɤɨɦɢ
ɜɢɲɟɝɪɟɞɚ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ





ɉɪɨɫɬɨɪɧɢɪɚɡɜɨʁɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚɩɥɚɧɨɜɢɦɚ








ɐɢʂ


















































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ






























ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ






























ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ


































ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ





ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ















Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ɊɚɞɟɅɭɤɢʄ



ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ








ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ









ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
 ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ



ɍɤɭɩɧɨ
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ɑɥɚɧ

,,,ɊȿɄȺɉɂɌɍɅȺɐɂȳȺ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɛɭʇɟɬɚɭɢɡɧɨɫɭɨɞɞɢɧɚɪɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚɢɢɡɧɨɫɭɨɞɞɢɧɚɪɚɢɫɪɟɞɫɬɜɚɢɡɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚɭɢɡɧɨɫɭɨɞɞɢɧɚɪɚ
ɭɬɜɪɻɟɧɚɫɭɢɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɚɩɨɩɪɨɝɪɚɦɫɤɨʁɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɢɢɬɨ


 ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ









 ɋɌȺɇɈȼȺȵȿ
 ɍɊȻȺɇɂɁȺɆɂ
ɉɊɈɋɌɈɊɇɈ
 ɉɅȺɇɂɊȺȵȿ












 ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɯɢ
 ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯɩɥɚɧɨɜɚ









 ɍɩɪɚɜʂɚʃɟ
 ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɦ
ɡɟɦʂɢɲɬɟɦ





 ɋɬɚɦɛɟɧɚɩɨɞɪɲɤɚ
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ɂɡɝɪɚɞʃɚɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ
ɝɪɟʁɚʃɚɭɛɨɥɧɢɰɢ






ɂɡɝɪɚɞʃɚɨɛʁɟɤɬɚɡɚ
ɞɟɰɭɨɦɟɬɟɧɭɭɪɚɡɜɨʁɭ







ɂɡɝɪɚɞʃɚɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɫɚɥɟɭȾɚɪɨɫɚɜɢ







ɉɪɨʁɟɤɚɬɂɡɝɪɚɞʃɚ
ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚɡɚ
ɠɢɜɨɬɢʃɟ























Ɉɫɧɨɜ

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɨɞɪɠɢɜɨɝ
 ɪɚɡɜɨʁɚɨɩɲɬɢɧɟ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ









ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɨɞɪɠɢɜɨɝ
 ɪɚɡɜɨʁɚ







ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɨɞɪɠɢɜɨɝ
 ɪɚɡɜɨʁɚ





ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɨɞɪɠɢɜɨɝ
 ɪɚɡɜɨʁɚ































ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ

ɉɪɨʁɟɤɚɬɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝ
ɝɪɟʁɚʃɚɭɛɨɥɧɢɰɢ







ɉɪɨʁɟɤɚɬɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭɨɛʁɟɤɬɚɡɚ
ɞɟɰɭɨɦɟɬɟɧɭɭɪɚɡɜɨʁɭ






Ɋɟɲɚɜɚʃɟɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚɧɚɫɬɚɜɟ
ɮɢɡɢɱɤɨɝɜɚɫɩɢɬɚʃɚɭ
ɲɤɨɥɢ









Ɉɩɢɫ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɨɛʁɟɤɬɚɤɨʁɢ
ʄɟɨɦɨɝɭʄɢɬɢ
ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟɩɚɫɚ
ɥɭɬɚɥɢɰɚ
















ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯɢ
ɬɟɯɧɢɱɤɢɯɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ





ɉɨɜɟʄɚʃɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ





ɉɨɜɟʄɚʃɟɩɪɨɫɬɨɪɧɢɯ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ





Ɉɛɟɡɛɟɞʁɟʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚ
ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟɩɚɫɚ
ɥɭɬɚɥɢɰɚ







ɐɢʂ

ɩɪɨɰɟɧɚɬɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ

ɩɪɨɰɟɧɚɬɩɨɜɟʄɚʃɚ

ɩɪɨɰɟɧɚɬɩɨɜɟʄɚʃɚ

ɉɪɨɰɟɧɚɬɫɦɚʃɟʃɚɩɚɫɚ
ɥɭɬɚɥɢɰɚ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ




































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ

































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ


































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ

































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ

































ɍɤɭɩɧɨ

ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ







ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ







ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ

ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ







ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ



Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ











ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ



ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
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Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɆɁȾɚɪɨɫɚɜɚ
ɢɆɁɊɚɧɢɥɨɜɢʄ






Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɤɪɨɜɚɢ
ɭɪɟɻɟʃɟɯɨɥɚȾɜɨɪɚɧɟ
ɉɚɪɤ







Ⱥɞɚɩɬɚɰɢʁɚɢɫɚɧɚɰɢʁɚ
ɞɟɱʁɟɝɜɪɬɢʄɚɋɭɧɰɟ







ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɬɚɡɚɢ
ɩɚɪɤɨɜɫɤɢɯɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ
ɫɚɪɚɫɜɟɬɨɦ



















Ɉɫɧɨɜ

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɨɞɪɠɢɜɨɝ
 ɪɚɡɜɨʁɚɨɩɲɬɢɧɟ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ






 ɍɝɨɜɨɪ







































ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɨɞɪɠɢɜɨɝ
 ɪɚɡɜɨʁɚ












ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɬɚɡɚɭɩɚɪɤɭ








ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɆɁȾɚɪɨɫɚɜɚ
ɢɊɚɧɢɥɨɜɢʄ






Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
Ⱦɜɨɪɚɧɟɉɚɪɤ






ɋɚɧɚɰɢʁɚɞɟɱʁɟɝɜɪɬɢʄɚ
ɋɭɧɰɟ







ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɬɚɡɚɢ
ɩɚɪɤɨɜɫɤɢɯɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ











Ɉɩɢɫ

ɉɪɨʁɟɤɚɬɩɪɟɞɜɢɻɚ
ɢɡɝɪɚɞʃɭɫɬɚɡɚɭɩɚɪɤɭ
ɭɫɤɥɨɩɭɩɨɛɨʂɲɚʃɚ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɜɟɡɚɧɟ
ɡɚɬɭɪɢɡɚɦ










Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɭɆɁȾɚɪɨɫɚɜɚ
ɢɆɁɊɚɧɢɥɨɜɢʄ





ɉɨɞɫɬɚɤɧɭɬɞɨɩɪɢɧɨɫ
ɤɭɥɬɭɪɟɞɭɝɨɪɨɱɧɨɦɢ
ɨɞɪɠɢɜɨɦɪɚɡɜɨʁɭȳɅɋ
ɭɫɤɥɚɞɭɫɚʃɢɯɨɜɢɦ
ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚ





Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚ
ɞɟɰɭ





Ɉɫɜɟɬʂɟɧɨɫɬ
ɩɚɪɤɨɜɫɤɢɯɫɬɚɡɚ





Ɋɚɡɜɢɬɢɢɞɪɠɢɜɢ
ɬɭɪɢɡɚɦɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ



ɐɢʂ



ɉɨɛɨʂɲɚʃɟɭɫɥɨɜɟ
ɪɚɞɚɭɦɟɫɧɢɦ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɦɚ

ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɩɪɨʁɟɤɚɬ

ɤɜɚɞɪɚɬɭɪɚɫɚɧɢɪɚɧɨɝ
ɨɛʁɟɤɬɚ

ɞɭɠɢɧɚɨɫɜɟɬʂɟɧɨɫɬɢ

ɩɪɨɰɟɧɚɬɩɨɜɟʄɚʃɚ
ɛɪɨʁɚɬɭɪɢɫɬɚ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ


























































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ






































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ





































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ





































ɍɤɭɩɧɨ

ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ



ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ

ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ








ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ







ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ

ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ







ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ



Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ










ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ

ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
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 ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ










 ɄɈɆɍɇȺɅɇȿ
 ȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ









 ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
 ʁɚɜɧɢɦɨɫɜɟɬʂɟʃɟɦ










 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟʁɚɜɧɢɯ
 ɡɟɥɟɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ





 


 
 Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɱɢɫɬɨʄɟɧɚ
 ɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚʁɚɜɧɟ
ɧɚɦɟɧɟ































Ɉɩɢɫ

ɇɚɛɚɜɤɚɤɚɦɢɨɧɚ
ɫɦɟɰɚɪɚ





















Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚɦɨɝɭʄɚ
ɩɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬɧɚɫɟʂɚɢ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɭɫɥɭɝɚɦɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚɱɢɫɬɨʄɟ
ʁɚɜɧɢɯɩɨɜɪɲɢɧɚ







Ⱥɞɟɤɜɚɬɚɧɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɩɪɭɠɟɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɭɪɟɻɟʃɚɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ʁɚɜɧɢɯɡɟɥɟɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ





Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ʁɚɜɧɢɦɨɫɜɟɬʂɟʃɟɦ






Ɋɚɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɜɨɞɨɦɡɚ
ɩɢʄɟ





ɐɢʂ



ɋɬɟɩɟɧɩɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬɢ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɭɫɥɭɝɚɦɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚɱɢɫɬɨʄɟ
ʁɚɜɧɨɩɪɨɦɟɬɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɛɪɨʁɭɥɢɰɚ
ɤɨʁɟɫɟɱɢɫɬɟɭɨɞɧɨɫɭ
ɧɚɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁɭɥɢɰɚɭ
ɝɪɚɞɭɨɩɲɬɢɧɢ 

Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɭɪɟɻɟʃɚ
ʁɚɜɧɢɯɡɟɥɟɧɢɯ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ

ɍɤɭɩɚɧɛɪɨʁ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɩɨ
ɩɨɞɧɟɬɢɦ
ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɦɚɝɪɚɻɚɧɚ
ɡɚɡɚɦɟɧɭɫɜɟɬɢʂɤɢ
ɤɚɞɚɩɪɟɫɬɚɧɭɞɚɪɚɞɟ

ɐɟɧɚɜɨɞɟɩɨɦ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ












































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ



































ɍɤɭɩɧɨ









ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ









Ɇɢɨɦɢɪ
ɋɬɚɲɟɜɢʄ






ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ













Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ɂɜɚɧ
Ʉɚɪɚɞɢɧɨɜɢʄ
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Ɉɫɧɨɜ



ɒɢɮɪɚ
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Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɜɨɞɨɜɨɞɧɟɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟɦɪɟɠɟɭ
ɉɍȾɭɝɚ

ɉɪɨʁɟɤɚɬ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚɄɚɱɟɪ







ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɢ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɜɨɞɨɦɡɚ
ɩɢʄɟ






ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɢ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟɜɨɞɨɦɡɚ
ɩɢʄɟ






Ɂɨɨɯɢɝɢʁɟɧɚ


























































Ɉɫɧɨɜ



















Ɉɩɢɫ





Ɋɟɤɨɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɜɨɞɨɜɨɞɧɟɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟɦɪɟɠɟ



ɉɥɚɧɭɪɟɻɟʃɚɝɪɚɞɫɤɨɝ ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɢɫɬɟɦɚ
 ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ ɞɨɞɚɬɧɢɯɤɨɥɢɰɢɧɚɜɨɞɟ















ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ


ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɞɟɱʁɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ





Ɉɛɟɡɛɟɞʁɢɜɚʃɟɭɫɥɨɜɚ
ɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɫɢɫɬɟɦɚ
ɞɨɞɚɬɧɢɯɤɨɥɢɰɢɧɚ
ɜɨɞɟɢɡɪɟɤɟ





Ⱥɞɟɤɜɚɬɚɧɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɩɪɭɠɟɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ





Ⱥɞɟɤɜɚɬɚɧɤɜɚɥɢɬɟɬ
ɩɪɭɠɟɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ





ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɡɚɲɬɢɬɟɨɞ
ɡɚɪɚɡɧɢɯɢɞɪɭɝɢɯ
ɛɨɥɟɫɬɢɤɨʁɟɩɪɟɧɨɫɟ
ɠɢɜɨɬɢʃɟ



ɐɢʂ

ɞɭɠɢɧɚɜɨɞɨɜɨɞɧɟɢ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟɦɪɟɠɟ

ɉɪɨɰɟɧɚɬ
ɩɨɤɪɢɜɟɧɢɧɨɫɬɢ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɨɩɲɬɢɧɟ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨɦɜɨɞɨɦ

Ȼɪɨʁɤɜɚɪɨɜɚɩɨɤɦ
ɜɨɞɨɜɨɞɧɟɦɪɟɠɟ

Ȼɪɨʁɤɜɚɪɨɜɚɩɨɤɦ
ɜɨɞɨɜɨɞɧɟɦɪɟɠɟ

Ȼɪɨʁ ɭɯɜɚʄɟɧɧɢɯɢ
ɡɛɪɢɧɭɬɢɯ ɩɚɫɚ ɢ
ɦɚɱɚɤɚɥɭɬɚɥɢɰɚ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

















































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ






































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ







































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ






































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ






































ɍɤɭɩɧɨ

ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ



ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ








ɂɜɚɧ
Ʉɚɪɚɞɢɧɨɜɢʄ







ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ










Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ













ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ

ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ









ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
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ɂɊɍɊȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳ









Ɉɫɧɨɜ



ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚɬɭɪɢɡɦɚ










 ɍɝɨɜɨɪ


ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȺ







ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɪɚɡɜɨʁɟɦ
ɬɭɪɢɡɦɚ




















ɊȺɁȼɈȳɌɍɊɂɁɆȺ





ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚɦɨɤɪɢɯ
ɱɜɨɪɨɜɚ



















Ʉɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɢɪɚɞɨɜɢ 
ɡɚɦɟɧɚɫɬɨɥɚɪɢʁɟɢ













ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ



Ɉɩɢɫ



Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɬɭɪɢɫɬɢɰɤɟɭɫɬɚɧɨɜɟ










Ɂɚɦɟɧɚɫɬɨɥɚɪɢʁɟɢ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚɦɨɤɪɢɯ
ɱɜɨɪɨɜɚɭɈɒɉɪɜɢ
ɫɪɩɫɤɢɭɫɬɚɧɚɤ














Ɋɚɫɬɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟɢ
ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɞɨɯɨɬɤɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɚ







ɉɨɜɟʄɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɟɩɨɧɭɞɟɢ
ɭɫɥɭɝɟ







ɉɨɜɟʄɚʃɟɩɪɢɯɨɞɚɨɞ
ɬɭɪɢɡɦɚ





ɭɱɟɲʄɟ ɭɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɭ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɡɚɜɪɲɟɬɚɤ
ɡɚɩɨɱɟɬɢɯɪɚɞɨɜɚ





ɐɢʂ

ɍɞɟɨɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɭ
ɭɤɭɩɧɨɦɛɪɨʁɭ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ

ɉɪɨɰɟɧɚɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɪɚɡɜɨʁɚ
ɬɭɪɢɡɦɚɝɪɚɞɚɨɩɲɬɢɧɟ
ɭɨɞɧɨɫɭɧɚɝɨɞɢɲʃɢ
ɩɥɚɧ

ɉɪɨɰɟɧɚɬɩɨɜɟʄɚʃɚ
ɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɝɨɫɬɢʁɭ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɩɪɨʁɟɤɬɚ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ






































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ


































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ


































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ


































ɍɤɭɩɧɨ



ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ
ȽɈȾɂɋȵȿȽ
ɉɅȺɇȺɊȺȾȺ
ɍɋɌȺɇɈȼȿ





Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

Ɇɢɥɚɞɢɧ
ȳɚɤɨɜʂɟɜɢʄ






ȳɟɥɟɧɚ
Ɇɢɥɢɜɨʁɟɜɢʄ








ȳɟɥɟɧɚ
ɋɭʁɤɨɜɢʄ







ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ











ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ



ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
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 ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɡɚɲɬɢɬɨɦ 
 ɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ










 ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɒɢɮɪɚ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ


















 ɉɨɞɪɲɤɚɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ

ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ

 ɩɨɥɢɬɢɤɟɭɥɨɤɚɥɧɨʁ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ


















 Ɇɟɪɟɩɨɞɪɲɤɟ

ɪɭɪɚɥɧɨɦɪɚɡɜɨʁɭ








 







 ɁȺɒɌɂɌȺ
 ɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ 










ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɩɪɢɪɨɞɟ







ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɪɭɪɚɥɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚ









ɋɬɜɚɪɚʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚ
ɪɚɡɜɨʁɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɟ





ɐɢʂ



ɂɫɩɭʃɟʃɟɨɛɚɜɟɡɚɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɢɦɚɭ
ɞɨɦɟɧɭɩɨɫɬɨʁɚʃɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɯɢ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯɩɥɚɧɨɜɚ
Ɂɚɤɨɧɨɡɚɫɬɢɬɢɡɢɜɨɬɧɟ ɢɩɪɨʁɟɤɚɬɚɤɪɨɡ
ɩɪɨɝɪɚɦɡɚɫɬɢɬɟ
ɤɚɨɢɦɟɪɚɡɚɲɬɢɬɟ
ɫɪɟɞɢɧɟ
ɡɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ




























Ɉɩɢɫ



Ɉɫɧɨɜ







ɍɫɜɨʁɟɧɩɪɨɝɪɚɦ
ɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟ
ɫɪɟɞɢɧɟɫɚɚɤɰɢɨɧɢɦ
ɩɥɚɧɨɦ

ɉɪɨɰɟɧɚɬɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
ɩɨɞɡɚɲɬɢɬɨɦɂɂɂ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ

Ȼɪɨʁɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚɤɨʁɚɫɭ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɟɪɚ
ɪɭɪɚɥɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɭ
ɨɞɧɨɫɭɧɚɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ
ɝɚɡɞɢɧɫɬɚɜɚ

Ȼɪɨʁɟɞɭɤɚɰɢʁɚ
ɧɚɦɟʃɟɧɢɯ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɝɪɚɞɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
















































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ


























































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ











ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ



































ɍɤɭɩɧɨ



ɂɁȼȿɋɌȺȳ
ɄɈɆɂɋɂȳȿ







ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ȳɟɥɟɧɚ
ɋɬɪɢɡɨɜɢʄ






ȳɟɥɟɧɚ
ɋɬɪɢɡɨɜɢʄ






Ɇɢɥɚɞɢɧ
ȳɚɤɨɜʂɟɜɢʄ













Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

Ɇɢɥɚɞɢɧ
ȳɚɤɨɜʂɟɜɢʄ
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ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ
ɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺɂ
ɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȺ
ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ

ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ

Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɭɥɢɰɚɭ
ɝɪɚɞɭ




















ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ
ɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺɂ
ɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȺ
ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ






































Ɉɫɧɨɜ







Ɂɚɤɨɧɨɩɭɬɟɜɢɦɚ
Ɂɚɤɨɧɨɩɥɚɧɢɪɚʃɭɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ







Ɂɚɤɨɧɨɩɭɬɟɜɢɦɚ
Ɂɚɤɨɧɨɩɥɚɧɢɪɚʃɭɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɢɡɚɤɨɧɨ
ɛɭɞɡɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭ












Ɂɚɤɨɧɨɩɭɬɟɜɢɦɚ
 Ɂɚɤɨɧɨɩɥɚɧɢɪɚʃɭɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ















ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ



Ɉɩɢɫ





Ɉɩɪɟɦɚʃɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɧɚ
ɩɭɬɟɜɢɦɚɢɭɥɢɰɚɦɚ







Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɩɭɬɧɟɦɪɟɠɟɤɪɨɡ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭɢ
ɪɟɞɨɜɧɨɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɚɫɮɚɥɬɧɨɝɩɨɤɪɢɜɚɱɚ





Ɋɚɡɜɢʁɟɧɨɫɬ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɞɨɩɪɢɧɨɫɚ
ɫɨɰɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɨɦ
ɪɚɡɜɨʁɭ







ɐɢʂ

ɉɪɨʁɟɤɚɬɩɪɟɞɜɢɞʁɚɢɫɟ ɂɡɝɪɚɞʃɚɢ
ɝɪɚɞɫɤɢɯɭɥɢɰɚɰɢɦɟɰɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɫɟɩɨɫɬɢɰɢɛɨʂɟ
ɝɪɚɞɫɤɢɯɭɥɢɰɚ
ɪɟɝɭɥɢɫɚʃɟ
ɩɨɜɪɫɢɧɫɤɢɯɜɨɞɚɛɨʂɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɭɫɚɨɛɪɚɰɚʁɭ
ɢɛɨʂɢɩɪɨɬɨɤ
ɫɚɨɛɪɚɰɚʁɚ





Ɉɞɪɡɚɜɚʃɟɩɭɬɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ








Ɉɞɪɡɚɜɚʃɟɩɭɬɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ












ɞɭɡɢɧɚɭɤɦ

Ȼɪɨʁɩɨɩɪɚɜʂɟɧɢɯɢ
ɧɨɜɨɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯ
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯɡɧɚɤɨɜɚɢ
ɫɟɦɚɮɨɪɚ

ɉɪɨɰɟɧɚɬɫɚɧɢɪɚɧɢɯ
ɩɭɬɟɜɚɨɞɭɤɭɩɧɟ
ɞɭɠɢɧɟɩɭɬɧɟɦɪɟɠɟ
ɤɨʁɚɡɚɯɬɟɜɚɫɚɧɚɰɢʁɭɢ
ɢɥɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɭ

ɉɨɜɟʄɚʃɟɩɪɨɫɟɱɧɟ
ɝɭɫɬɢɧɟɦɪɟɠɟɭɥɢɰɚɢ
ɥɨɤɚɥɧɢɯɩɭɬɟɜɚ
ɨɞɧɨɫɩɨɜɪɲɢɧɟ
ɝɪɚɞɚɨɩɲɬɢɧɟɢɤɦ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɟɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ
ɦɪɟɠɟ 



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ








































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ





































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ




































ɍɤɭɩɧɨ

ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ



ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ



ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ





ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ






Ɂɨɪɚɧɏɟɪɰɟɝ








ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ











Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢɰɊ
Ɏɭɪɬɭɥɚ
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ɂɡɪɚɞɚɬɪɨɬɨɚɪɚɢ
ɤɢɫɧɟɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟɭɭɥ
ɐɟɝɚɪɫɤɨʁɢ
Ȼɪɟɝɚɥɧɢɰɤɨʁ



ɂɡɪɚɞɚɬɪɨɬɨɚɪɚɭ
Ⱦʁɭɪɞʁɟɜɞɚɧɫɤɨʁ







ɂɡɪɚɞɚɬɪɨɬɨɚɪɚ
Ɉɪɚɫɚɰɤɢɩɭɬ







Ɉɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟɭɥɢɰɟ
ɄʃɚɡɆɢɥɨɫ







Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɫɟɨɫɤɢɯ
ɩɭɬɟɜɚ







































Ɉɩɢɫ

Ɂɚɤɨɧɨɩɭɬɟɜɢɦɚ
 Ɂɚɤɨɧɨɩɥɚɧɢɪɚʃɭɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ



Ɂɚɤɨɧɨɩɭɬɟɜɢɦɚ
 Ɂɚɤɨɧɨɩɥɚɧɢɪɚʃɭɢ
ɢɡɝɪɚɞʃɢ






ɡȺɄɈɇɈ
ɉɍɂɌȿȼɂɆȺɡȺɄɈɇ
 ɈɉɅȺɇɂɊȺȵɍɂ
ɂɁȽɊȺȾȵɂ














ɉɪɨʁɟɤɚɬɩɪɟɞɜɢɞʁɚ
ɩɨɜɟɰɚʃɟɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɭɰɟɫɧɢɤɚɭɫɚɨɛɪɚɰɚʁɭɢ
ɨɞɜɨɞʁɟʃɟ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɮɞɚ



ɉɪɨʁɟɤɚɬɩɪɟɞɜɢɞʁɚ
ɩɨɜɟɰɚʃɟɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɭ
ɫɚɨɛɪɚɰɚʁɭ






ɉɪɨʁɟɤɚɬɩɪɟɞɜɢɞʁɚ
ɢɡɪɚɞɭɬɪɨɬɨɚɪɚɧɚ
Ɉɪɚɫɚɰɤɨɦɩɭɬɭɡɛɨɝ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢɭɰɟɫɧɢɤɚ
ɩɟɫɚɤɚ






ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɩɪɟɞɜɢɞʁɚ
 Ɂɚɤɨɧɨɩɭɬɟɜɢɦɚɚɤɨɧ ɨɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟ ɭɥɢɰɟ
ɨɩɥɚɧɢɪɚʃɭɢɢɡɝɪɚɞʃɢ ɄʃɚɡɚɆɢɥɨɫɚ









Ɉɫɧɨɜ

ɉɪɨʁɟɤɚɬɩɪɟɞɜɢɞʁɚɜɢɫɟ
Ɂɚɤɨɧɨɩɭɬɟɜɢɦɚɡɚɤɨɧ ɭɪɟɞʁɟɧɢɯɫɟɨɫɤɢɯ
 ɨɩɥɚɧɢɪɚʃɭɢɢɡɝɪɚɞʃɢ ɩɭɬɟɜɚɡɚɛɨʂɭ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɭɫɚɨɛɪɚɰɚʁɭ




























ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ


ɉɨɜɟɰɚʃɟɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɭɰɟɫɧɢɤɚɭɫɚɨɛɪɚɰɚʁɭɢ
ɨɞɜɨɞʁɟʃɟ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɞɚ





ɉɨɜɟɰɚʃɟɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɭɰɟɫɧɢɤɚɭɫɚɨɛɪɚɰɚʁɭɭ
ɝɪɚɞɭ





ɉɨɜɟɰɚʃɟ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɭɰɟɫɧɢɤɚ ɭ ɫɚɨɛɪɚɰɚʁɭ
ɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɦɩɭɬɭ





ɉɨɜɟɰɚʃɟɛɪɨʁɚɬɭɪɢɫɬɚ







ɂɡɝɪɚɞʃɚɢ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ
ɥɨɤɚɥɧɢɯɩɭɬɟɜɚ



ɐɢʂ

ɩɪɨɰɟɧɚɬɩɨɜɟɰɚʃɚ
ɨɞɜɨɞʁɟʃɚ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯɜɨɞɚ

ɉɪɨɰɟɧɚɬ
ɩɨɜɟɰɚʃɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ
ɭɰɟɫɧɢɤɚɭɫɚɨɛɪɚɰɚʁɭ

ɩɪɨɰɟɧɚɬɩɨɜɟɰɚʃɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ

ɩɪɨɰɟɧɚɬɩɨɜɟɰɚʃɚ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ

ɩɪɨɰɟɧɚɬɩɨɜɟɰɚʃɚ

ɞɭɡɢɧɚɭɤɦ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ



























































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ





































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ






































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ





































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ





































ɍɤɭɩɧɨ

ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ

ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ

ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ




ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ







ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ

ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ







ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ

ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ







ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ



Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ











ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ



ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
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ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈ
ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂ
ȼȺɋɉɂɌȺȵȿ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɢ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ











ɁȺɤɨɧɨɨɫɧɨɜɚɦɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɜɚɫɩɢɬɚʃɚ















Ɉɞɥɭɤɚɨɞɨɞɟɥɢ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɄɚɛɢɧɟɬɚɡɚ
 ɢɧɨɜɚɰɢʁɟɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɪɚɡɜɨʁ

























Ɂɚɤɨɧɨɩɭɬɟɜɢɦɚ
Ɂɚɤɨɧɨɩɥɚɧɢɪɚʃɭɢ
 ɢɡɝɪɚɞʃɢɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ
ɨɞɪɠɢɜɨɝɪɚɡɜɨʁɚ



Ɉɫɧɨɜ



Ɉɩɢɫ





ɉɨɞɢɡɚʃɟɢɧɨɜɚɰɢɨɧɢɯ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɈɩɲɬɢɧɟ
ɤɪɨɡɩɪɨʁɟɤɚɬ






ɉɪɨʁɟɤɚɬɬɪɟɛɚɞɚ
ɩɨɛɨʂɲɚɟɧɟɪɝɟɬɫɤɭ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢɫɦɚʃɢ
ɬɪɨɲɤɨɜɟɟɧɟɪɝɢʁɟɢ
ɩɨɛɨʂɲɚɨɫɜɟɬʂɟɧɨɫɬ
ɭɥɢɰɚɭɝɪɚɞɭ











Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɚɞɟɤɜɚɬɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɪɚɞɫɚɞɟɰɨɦ
ɭɡɩɨɜɟʄɚɧɨɛɭɯɜɚɬ







ɉɨɜɟʄɚʃɟɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɞɟɰɟɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɦ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɟɦɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ





ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɩɚɪɤɢɧɝɨɦ





ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ







ɐɢʂ

ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɞɟɰɟɭ
ɝɪɭɩɢ ʁɚɫɥɟ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢ
ɩɪɢɩɪɟɦɧɢ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɩɪɨɝɪɚɦ
ɉɉɉ 

ɉɪɨɰɟɧɚɬɭɩɢɫɚɧɟ
ɞɟɰɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɛɪɨʁ
ɭɤɭɩɧɨɩɪɢʁɚɜʂɟɧɟ
ɞɟɰɟ

ɩɨɜɪɲɢɧɚɦ

ɫɦɚʃɟʃɟɩɨɬɪɨɲʃɟ
ɟɧɟɪɝɢʁɟ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ









































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ


































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ


































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ


































ɍɤɭɩɧɨ

ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ
ȽɈȾɂɋȵȿȽ
ɉɅȺɇȺɊȺȾȺ
ɍɋɌȺɇɈȼȿ



ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ






ɋɧɟɠɚɧɚȺɧɢʄ








ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ







ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ



Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ɊɚɧɤɚɎɭɪɬɭɥɚ











ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ



ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
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ɋɂɋɌȿɆ
ɁȺɍɁȿɌɈɋɌɂ
ɉȺɊɄɂɇȽɆȿɋɌȺ






Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚʁɚɜɧɟ
ɪɚɫɜɟɬɟ
































ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ
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 ɜɚɫɩɢɬɚʃɚɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ



















ɍɝɨɜɨɪɨ
 ɍɫɤɥɚɻɢɜɚʃɟɪɚɞɚɢ
 ɫɭɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ
ɪɨɞɢɬɟʂɫɬɜɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ

















 Ɉɫɧɨɜɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɢ

 ɜɚɫɩɢɬɚʃɟ












 Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ

ɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ





ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ



Ɉɩɢɫ





Ɉɩɪɟɦɚʃɟɝɪɭɩɚɭ
ɜɪɬɢʄɭȾɭɝɚɧɚɦɟɲɬɚʁɟɦ







Ɂɚɤɨɧɨɨɫɧɨɜɚɦɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢ
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚɁɚɤɨɧɨ
ɩɪɟɞɫɤɨɥɫɤɨɝ
ɩɪɟɞɫɤɨɥɫɤɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɭɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
































Ɉɫɧɨɜ











ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ

 Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɢ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ


















Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɩɪɨɩɢɫɚɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɪɚɞɫɚɞɟɰɨɦ
ɭɨɫɧɨɜɧɢɦɲɤɨɥɚɦɚ





ɉɨɬɩɭɧɢɨɛɭɯɜɚɬ
ɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦɢ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɟɦ







Ɉɩɪɟɦɚʃɟɧɚɦɟɲɬɚʁɟɦ
ɝɪɭɩɟɭɉɍȾɭɝɚ



ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɜɚɫɩɢɬɚʃɚ



Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɚɞɟɤɜɚɬɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɪɚɞɫɚɞɟɰɨɦ
ɭɡɩɨɜɟʄɚɧɨɛɭɯɜɚɬ





ɐɢʂ

ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚ
ɩɨɨɞɟʂɟʃɭ
ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢɩɨɩɨɥɭ 

Ɉɛɭɯɜɚɬɞɟɰɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ
ɪɚɡɥɨɠɟɧɨɩɪɟɦɚ
ɩɨɥɭ 

Ȼɪɨʁɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɯ
ɝɪɭɩɚ

Ȼɪɨʁɩɨɫɟɛɧɢɯɢ
 ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɭ
ɨɛʁɟɤɬɭɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ

ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɞɟɰɟɭ
ɝɪɭɩɢ ʁɚɫɥɟ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢ
ɩɪɢɩɪɟɦɧɢ
ɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɩɪɨɝɪɚɦ
ɉɉɉ 



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ






















































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ


























































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ











ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ
























ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ
ȽɈȾɂɋȵȿȽ
ɉɅȺɇȺɊȺȾȺ
ɍɋɌȺɇɈȼȿ



ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
















Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ











ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ





ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ







 ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɋɧɟɠɚɧɚɉɚɧɬɢʄ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ



ɍɤɭɩɧɨ
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Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ











































































ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ



Ɉɫɧɨɜ

Ɂɚɤɨɧɨɨɫɧɨɜɚɦɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ
































Ɉɩɢɫ




ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚɭɨɫɧɨɜɧɢɦ
ɲɤɨɥɚɦɚ

Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɩɪɨɩɢɫɚɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɪɚɞɫɚɞɟɰɨɦ
ɭɨɫɧɨɜɧɢɦɲɤɨɥɚɦɚ





Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɩɪɨɩɢɫɚɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɪɚɞɫɚɞɟɰɨɦ
ɭɨɫɧɨɜɧɢɦɲɤɨɥɚɦɚ





Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɩɪɨɩɢɫɚɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɪɚɞɫɚɞɟɰɨɦ
ɭɨɫɧɨɜɧɢɦɲɤɨɥɚɦɚ





Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɩɪɨɩɢɫɚɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɪɚɞɫɚɞɟɰɨɦ
ɭɨɫɧɨɜɧɢɦɲɤɨɥɚɦɚ



ɐɢʂ

Ȼɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚɤɨʁɢ
ɩɨɯɚɻɚʁɭɜɚɧɧɚɫɬɚɜɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɨɞɧɨɫɭɧɚ
ɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚ

ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚ
ɩɨɨɞɟʂɟʃɭ
ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢɩɨɩɨɥɭ 

ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚ
ɩɨɨɞɟʂɟʃɭ
ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢɩɨɩɨɥɭ 

ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚ
ɩɨɨɞɟʂɟʃɭ
ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢɩɨɩɨɥɭ 

ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚ
ɩɨɨɞɟʂɟʃɭ
ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢɩɨɩɨɥɭ 



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ















































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ


































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ


































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ
























ȽɈȾɂɋȵɂ
ɉɅȺɇɋɄɈɅȿ









ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ȽɈȾɂɋȵɂ
 ɉɅȺɇɋɄɈɅȿ









ɍɤɭɩɧɨ

Ȼɪɚɧɤɚ
ɉɚɜɥɨɜɢʄ















Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ɋɨʃɚȳɚɧɤɨɜɢɰ
Ʉɧɟɡɟɜɢɰ
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Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ

















Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ



















































Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ









ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ

Ɂɚɤɨɧɨɨɫɧɨɜɚɦɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ















Ɉɫɧɨɜ

Ɂɚɤɨɧɨɨɫɧɨɜɚɦɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢɜɚɫɩɢɬɚʃɚ













Ɉɩɢɫ







Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɝɪɚɞɚɫɚ
ɞɟɰɨɦ










Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɩɪɨɩɢɫɚɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɪɚɞɫɚɞɟɰɨɦ
ɭɨɫɧɨɜɧɢɦɲɤɨɥɚɦɚ





Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɩɪɨɩɢɫɚɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɪɚɞɫɚɞɟɰɨɦ
ɭɨɫɧɨɜɧɢɦɲɤɨɥɚɦɚ





Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɩɪɨɩɢɫɚɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɪɚɞɫɚɞɟɰɨɦ
ɭɨɫɧɨɜɧɢɦɲɤɨɥɚɦɚ











Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɩɪɨɩɢɫɚɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɪɚɞɫɚɞɟɰɨɦ
ɭɨɫɧɨɜɧɢɦɲɤɨɥɚɦɚ



ɐɢʂ

ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚ
ɩɨɨɞɟʂɟʃɭ
ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢɩɨɩɨɥɭ 

ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚ
ɩɨɨɞɟʂɟʃɭ
ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢɩɨɩɨɥɭ 

ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚ
ɩɨɨɞɟʂɟʃɭ
ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢɩɨɩɨɥɭ 

Ȼɪɨʁɫɬɪɭɱɧɢɯɥɢɰɚɤɨʁɚ
ɫɭɞɨɛɢɥɚɧɚʁɦɚʃɟ
ɛɨɞɚɡɚɫɬɪɭɱɧɨ
ɭɫɚɜɪɲɚɜɚʃɟɤɪɨɡ
ɭɱɟɲʄɟɧɚɫɟɦɢɧɚɪɢɦɚ
ɧɚɝɨɞɢɲʃɟɦɧɢɜɨɭ

ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚ
ɩɨɨɞɟʂɟʃɭ
ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢɩɨɩɨɥɭ 



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ






















































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ



































ɍɤɭɩɧɨ







ȽɈȾɂɋȵɂ
ɉɅȺɇɋɄɈɅȿ



ȽɈȾɂɋȵɂ
ɉɅȺɇɋɄɈɅȿ



ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ


Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ







ɂɜɚɧɐɜɟɬɤɨɜɢʄ







Ɇɢɥɢʁɚɧɚ
ɉɟɬɪɨɜɢʄ
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Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɨɫɧɨɜɧɢɯɲɤɨɥɚ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚ





ɋɊȿȾȵȿ
ɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂ
ȼȺɋɉɂɌȺȵȿ
































































ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ







Ɉɩɢɫ





ɉɨɛɨʂɲɚʃɟɭɫɥɨɜɚ
ɪɚɞɚɲɤɨɥɟɢɭɫɩɟɯɚ
ɭɱɟɧɢɤɚ



Ɂɚɤɨɧɨɨɫɧɨɜɚɦɚ
ɫɢɫɬɟɦɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɢ
ɜɚɫɩɢɬɚʃɚ















Ɉɫɧɨɜ













Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɩɪɨɩɢɫɚɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɪɚɞɭ
ɫɪɟɞʃɢɦɲɤɨɥɚɦɚɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɨɞɜɢʁɚʃɟ
ɧɚɫɬɚɜɟ





ɉɨɜɟʄɚʃɟɨɛɭɯɜɚɬɚ
ɫɪɟɞʃɨɲɤɨɥɫɤɨɝ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚ







Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɩɪɨɩɢɫɚɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɪɚɞɫɚɞɟɰɨɦ
ɭɨɫɧɨɜɧɢɦɲɤɨɥɚɦɚ





Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɩɪɨɩɢɫɚɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɪɚɞɫɚɞɟɰɨɦ
ɭɨɫɧɨɜɧɢɦɲɤɨɥɚɦɚ







ɐɢʂ



ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚ
ɩɨɨɞɟʂɟʃɭ

Ȼɪɨʁɞɟɰɟɤɨʁɚɫɭ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚɫɪɟɞʃɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɦ
ɪɚɡɥɨɠɟɧɨɩɪɟɦɚ
ɩɨɥɭ 

ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚ
ɩɨɨɞɟʂɟʃɭ
ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢɩɨɩɨɥɭ 

ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚ
ɩɨɨɞɟʂɟʃɭ
ɪɚɡɜɪɫɬɚɧɢɩɨɩɨɥɭ 



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ













































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ

































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ


































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ

































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ

































ɍɤɭɩɧɨ







ȽɈȾɂɋȵɂ
ɉɅȺɇɋɄɈɅȿ





ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ


Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ





Ⱦɭɲɢɰɚɒɚɪɚɰ
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Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɫɪɟɞʃɢɯɲɤɨɥɚ





ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟɩɨɦɨʄɢɢ
ɞɪɭɝɢɨɛɥɢɰɢɩɨɦɨʄɢ

























ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɂ
ȾȿɑȳȺɁȺɒɌɂɌȺ














































ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ















Ɉɫɧɨɜ















Ɉɩɢɫ




ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɫɢɪɨɦɚɲɧɢɯ








ɉɨɜɟʄɚʃɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɩɪɚɜɚɢ
ɭɫɥɭɝɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ








Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɩɪɨɩɢɫɚɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɪɚɞɭ
ɫɪɟɞʃɢɦɲɤɨɥɚɦɚɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɨɞɜɢʁɚʃɟ
ɧɚɫɬɚɜɟ





Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɢɩɪɨɩɢɫɚɧɢ
ɭɫɥɨɜɢɡɚɜɚɫɩɢɬɧɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɢɪɚɞɭ
ɫɪɟɞʃɢɦɲɤɨɥɚɦɚɢ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɨɞɜɢʁɚʃɟ
ɧɚɫɬɚɜɟ



ɐɢʂ

ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚ
ɩɨɨɞɟʂɟʃɭ

Ȼɪɨʁɝɪɚɻɚɧɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚɞɪɭɝɢɯɦɟɪɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɟɩɨɞɪɲɤɟ
ɧɩɪɧɚɛɚɜɤɚɨɝɪɟɜɚɢ
ɫɥ ɭɨɞɧɨɫɭɧɚɭɤɭɩɚɧ
ɛɪɨʁɝɪɚɻɚɧɚ

ɉɪɨɰɟɧɚɬɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɦɟɪɚɢɭɫɥɭɝɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɢɞɟɱʁɟ
ɡɚɲɬɢɬɟɤɨʁɢɫɟ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʁɭɢɡɛɭʇɟɬɚ
ɝɪɚɞɚɨɩɲɬɢɧɟɭ
ɨɞɧɨɫɭɧɚɛɪɨʁ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ





ɉɪɨɫɟɱɚɧɛɪɨʁɭɱɟɧɢɤɚ
ɩɨɨɞɟʂɟʃɭ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

































































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ



































ɍɤɭɩɧɨ















ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ


Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

Ȼɨɲɤɨ
Ɍɚɧɚɫɢʁɟɜɢʄ






ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ
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 ɋɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟ
ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟ
 ɭɫɥɭɝɟ

















 ɋɚɜɟɬɨɞɚɜɧɨɬɟɪɚɩɢʁɫɤɟ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɟɞɭɤɚɬɢɜɧɟ
 ɢɭɫɥɭɝɟ










































Ɉɫɧɨɜ



ɒɢɮɪɚ







Ɉɩɢɫ

ɢɧɬɟɪɟɫɨɪɧɚɤɨɦɢɫɢʁɚ



















Ȼɪɨʁɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚɩɨɦɨɞɟɥɭ
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɝɩɪɭɠɚʃɚ
ɭɫɥɭɝɟɧɚɯɢʂɚɞɭ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɪɚɞɧɨɝ
ɭɡɪɚɫɬɚ

Ȼɪɨʁɤɨɪɢɫɧɢɤɚɭɫɥɭɝɚ
ɫɦɟɲɬɚʁɚ
ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ





ɉɨɞɪɲɤɚɪɚɡɜɨʁɭɦɪɟɠɟ Ȼɪɨʁɭɫɥɭɝɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
 ɡɚɲɬɢɬɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
Ɉɞɥɭɤɨɦɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɢɭɤɭɩɧɨ
Ɉɞɥɭɤɨɦɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢɢɁɚɤɨɧɨɦɨ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ





ɉɨɞɪɲɤɚɪɚɡɜɨʁɭɦɪɟɠɟ Ȼɪɨʁɭɫɥɭɝɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
 ɡɚɲɬɢɬɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
Ɉɞɥɭɤɨɦɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɢɭɤɭɩɧɨ
Ɉɞɥɭɤɨɦɨɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁ
ɡɚɲɬɢɬɢɢɁɚɤɨɧɨɦɨ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨʁɡɚɲɬɢɬɢ





ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɢ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢɞɧɟɜɧɢɯ
ɭɫɥɭɝɚɭɡɚʁɟɞɧɢɰɢɡɚ
ɨɫɨɛɟɫɚɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ







Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟɭɫɥɭɝɟ
ɫɦɟɲɬɚʁɚ





ɐɢʂ










































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ

























































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ











ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ



































ɍɤɭɩɧɨ

ɂɁȼȿɋɌȺȳ
ɄɈɆɂɋɂȳȿ









ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ







ɇɚɞɚ
ɬɚɧɚɫɢʁɟɜɢʄ







ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ











Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ
ȴɭɛɨɦɢɪ
Ⱦɪɚɝɨʁɥɨɜɢʄ
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 ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ










 ɉɨɞɪɲɤɚɞɟɰɢɢ
 ɩɨɪɨɞɢɰɢɫɚɞɟɰɨɦ





 




 Ⱦɧɟɜɧɟɭɫɥɭɝɟɭ
 ɡɚʁɟɞɧɢɰɢ
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ɉɨɞɪɲɤɚɨɫɨɛɚɦɚɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ






ɉɨɞɪɲɤɚɪɚɻɚʃɭɢ
ɪɨɞɢɬɟʂɫɬɜɭ







ɉɨɞɪɲɤɚɞɟɰɢɢ
ɩɨɪɨɞɢɰɢɫɚɞɟɰɨɦ


















































ɉɨɞɪɲɤɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚ










ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ














Ɉɫɧɨɜ



Ɉɩɢɫ

ɢɧɬɟɪɟɫɨɪɧɚɤɨɦɢɫɢʁɚ




















Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟɭɫɥɭɝɚ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɡɚ
ɫɬɚɪɢʁɟɢɨɞɪɚɫɥɟɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ





ɉɨɞɪɲɤɚɩɨɪɨɞɢɰɚɦɚ
ɞɚɨɫɬɜɚɪɟɠɟʂɟɧɢɛɪɨʁ
ɞɟɰɟ







Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɩɨɞɪɲɤɟ
ɡɚɞɟɰɭɢɩɨɪɨɞɢɰɭ







ɋɨɰɢʁɚɥɧɨɞɟɥɨɜɚʃɟ
ɨɥɚɤɲɚɜɚʃɟʂɭɞɫɤɟ
ɩɚɬʃɟɩɪɭɠɚʃɟɦ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɟɭɪɝɟɧɬɧɟ
ɩɨɦɨʄɢɥɢɰɢɦɚɭ
ɧɟɜɨʂɢɪɚɡɜɢʁɚʃɟɦ
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢɦɟɻɭ
ʂɭɞɢɦɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚʃɟɦ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɨɛɥɢɤɚ
ɩɨɦɨʄɢ



ɐɢʂ

Ȼɪɨʁɤɨɪɢɫɧɢɤɚɭɫɥɭɝɚ

ɉɪɨɫɟɱɚɧɢɡɧɨɫɞɚɜɚʃɚ
ɡɚɦɟɪɟɩɨɞɪɲɤɟ
ɪɚɻɚʃɭɩɨɪɨɻɟɧɨɦ
ɞɟɬɟɬɭ







Ȼɪɨʁɞɟɰɟɤɨʁɚɩɪɢɦɚʁɭ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭɩɨɞɪɲɤɭɭ
ɨɞɧɨɫɭɧɚɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁ
ɞɟɰɟɭɝɪɚɞɭɨɩɲɬɢɧɢ


































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ

Ȼɪɨʁɞɢɫɬɪɢɛɭɢɪɚɧɢɯ
ɩɚɤɟɬɚɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɨ
ɭɝɪɨɠɟɧɨɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ



































ɍɤɭɩɧɨ











ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ


Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ







ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ
ȴɭɛɨɦɢɪ
Ⱦɪɚɝɨʁɥɨɜɢʄ







ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ








Ɇɚɪɢɧɚ
ɍɪɨɲɟɜɢʄ
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ɍɫɥɭɝɚɥɢɱɧɢɩɪɚɬɢɥɚɰ






ɇɚɪɨɞɧɚɤɭɯɢʃɚ









Ɋɨɞɧɚɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɫɬ
































ɉɨɦɨɰɭɤɭɰɢ









ɞɟɰɟ


















Ɉɫɧɨɜ

Ɋɟɲɟʃɟɨɧɚɦɟɧɫɤɢɦ
 ɬɪɚɧɫɮɟɪɢɦɚ




















ɍɫɥɭɝɟɞɧɟɜɧɨɝɛɨɪɚɜɤɚ





ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ



Ɉɩɢɫ

Ɂɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɞɟɰɟɫɚɩɨɫɟɛɧɢɦ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ

















Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɞɟɰɟ





ɍɧɚɩɪɟɞʁɟʃɟɭɫɥɭɝɟ








ɍɧɚɩɪɟɞʁɟʃɟɭɫɥɭɝɟ







ɍɧɚɩɪɟɞʁɟʃɟɭɫɥɭɝɟ





ɭɧɚɩɪɟɞʁɟʃɟɭɫɥɭɝɟ
ɞɧɟɜɧɨɝɛɨɪɚɜɤɚ



ɐɢʂ

ɛɪɨʁɞɟɰɟ

ɛɪɨʁɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɛɪɨʁɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɛɪɨʁɤɨɪɢɫɧɢɤɚ

ɛɪɨʁɞɟɰɟɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ













































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ






































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ







































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ






































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ






































ɍɤɭɩɧɨ


ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ

ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ
ȽɈȾɂɋȵȿȽ
ɉɅȺɇȺɊȺȾȺ
ɍɋɌȺɇɈȼȿ

ɁȺɉɂɋɇɂɐɂ
ɄɈɆɂɋɂȳȺ



ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ


Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ɇɚɞɚ
Ɍɚɧɚɫɢʁɟɜɢʄ






Ɇɚɪɢɧɚ
ɍɪɨɲɟɜɢʄ








Ⱦɟɫɚɧɤɚ
Ɇɢɥɚɧɨɜ







ɇɚɞɚ
Ɍɚɧɚɫɢʁɟɜɢɰ







ɇɚɞɚ
Ɍɚɧɚɫɢʁɟɜɢɰ
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 ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ











 ɁȾɊȺȼɋɌȼȿɇȺ
 ɁȺɒɌɂɌȺ










 Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɩɪɢɦɚɪɧɟ
 ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ










 Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɩɪɢɦɚɪɧɟ
 ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ








 Ɇɪɬɜɨɡɨɪɫɬɜɨ





























































Ɉɫɧɨɜ



ɒɢɮɪɚ



















Ɉɩɢɫ


ɉɪɨɰɟɧɚɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɥɚɧɨɜɚɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚɭ
ɨɛʁɟɤɬɟɢɨɩɪɟɦɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɩɪɢɦɚɪɧɟ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ

ɉɨɤɪɢɜɟɧɨɫɬ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɩɪɢɦɚɪɧɨɦ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨɦ
ɡɚɲɬɢɬɨɦ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ











ɉɪɨɰɟɧɚɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
ɩɥɚɧɨɜɚɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɚɭ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ

ɨɛʁɟɤɬɟɢɨɩɪɟɦɭ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɩɪɢɦɚɪɧɟ
ɢɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɩɪɢɦɚɪɧɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ





ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢɤɜɚɥɢɬɟɬɚ
ɢɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɦɚɪɧɟɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɟ
ɡɚɲɬɢɬɟ





ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɡɞɪɚɜʂɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ





ɐɢʂ






















































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ



































ɍɤɭɩɧɨ



ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ







ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ


Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ






ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ








ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢɰ








ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ
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ɢɡɨɛɥɚɫɬɢɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɛɪɢɝɟɡɚʁɚɜɧɨɡɞɪɚɜʂɟ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ














ɊȺɁȼɈȳ
ɄɍɅɌɍɊȿɂ
ɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȺ

ɍɝɪɚɞʃɚɩɥɚɬɮɨɪɦɟɡɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɚ ɥɢɰɚ ɭ Ⱦɨɦ
ɡɞɪɚɜʂɚ


















































Ɉɫɧɨɜ

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɪɚɡɜɨʁɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ









 ɍɝɨɜɨɪ













ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 








ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ



Ɉɩɢɫ

ɍɧɚɩɪɟɞʁɟʃɟɢɪɚɡɜɨʁ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ









ɍɝɪɚɞʃɚɩɥɚɬɮɨɪɦɟɞɚ
ɫɟɡɚɞɨɜɨʂɟɩɨɬɪɟɛɟ
ɢɧɜɚɥɢɞɧɢɯɥɢɰɚ















Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟɪɟɞɨɜɧɨɝ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ







ɉɨɞɫɬɢɰɚʃɟɪɚɡɜɨʁɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ








Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɨɫɨɛɚɫɚ
ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ





ɋɬɜɚɪɚʃɟɭɫɥɨɜɚɡɚ
ɨɱɭɜɚʃɟɢɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɡɞɪɚɜʂɚɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ





ɐɢʂ

Ȼɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟɭ
ɨɞɧɨɫɭɧɚɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭȳɅɋ

Ȼɪɨʁɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɢ
ɞɨɩɪɢɧɨɫɟ
ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɭɨɩɲɬɟɝ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɭɤɭɥɬɭɪɢ
ɤɨʁɢɫɭɨɞɪɠɚɧɢɧɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ

ɛɪɨʁɢɧɜɚɥɢɞɧɢɯɥɢɰɚ

ɉɪɨɰɟɧɚɬɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɯ
ɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ
ɩɨɫɟɛɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚɢ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢ
ʁɚɜɧɨɝɡɞɪɚɜʂɚ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ








































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ


































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ



































ɍɤɭɩɧɨ



ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ



ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ



Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

Ʉɚɬɚɪɢɧɚ
ɉɟɪɨɜɢʄ








Ȼɢʂɚɧɚ
Ɋɚɞɚɲɢɧɨɜɢʄ









ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ







ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢɰ






ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ

ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ





ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
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Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ



ȳɚɱɚʃɟɤɭɥɬɭɪɧɟ

























ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɥɨɤɚɥɧɨɝ

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚɤɭɥɬɭɪɟ








Ɂɚɤɨɧɨɤɭɥɬɭɪɧɢɦ
ɞɨɛɪɢɦɚɁɚɤɨɧɨ
ɤɭɥɬɭɪɢ







Ɂɚɤɨɧɨɤɭɥɬɭɪɢ










Ɉɫɧɨɜ

ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɪɚɡɜɨʁɚɤɭɥɬɭɪɟ














ȳɚɱɚʃɟɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟɢ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ








Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ



























Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɤɭɥɬɭɪɟ








ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ

ɉɨɜɟɰɚʃɟ

ɉɨɜɟɰɚʃɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟʁɚɜɧɨɫɬɢ
ɡɚɤɭɥɬɭɪɧɨ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɫɬɜɨ








Ɂɚɫɬɢɬɚɤɭɥɬɭɪɧɢɯ
ɞɨɛɚɪɚ








ɉɪɭɡɚʃɟɭɫɥɭɝɚ
ɤɭɥɬɭɪɟɩɨɞɫɬɢɰɚʃɟ
ɤɭɥɬɭɪɧɨɝɪɚɡɜɨʁɚɢ
ʁɚɰɚʃɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ
ɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ









Ɉɩɢɫ

Ɋɟɞɨɜɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɟ














ɉɨɜɟʄɚʃɟɭɱɟɲʄɚ
ɝɪɚɻɚɧɚɭɤɭɥɬɭɪɧɨʁ
ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɢɢ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɦ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɭ





Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟɪɟɞɨɜɧɨɝ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ







Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟɪɟɞɨɜɧɨɝ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ







Ɉɛɟɡɛɟɻɟʃɟɪɟɞɨɜɧɨɝ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɤɭɥɬɭɪɟ





ɐɢʂ

Ȼɪɨʁɝɪɚɻɚɧɚɤɨʁɢɫɭ
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢɭ
ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɤɭɥɬɭɪɧɟ
ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ

Ȼɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟɭ
ɨɞɧɨɫɭɧɚɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭȳɅɋ

Ȼɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟɭ
ɨɞɧɨɫɭɧɚɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭȳɅɋ

Ȼɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟɭ
ɨɞɧɨɫɭɧɚɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭȳɅɋ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ





































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ






































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ





































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ





































ɍɤɭɩɧɨ

ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ

ȽɈȾɂɋȵɂ
ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȺȾɍ
ɇȺɊɈȾɇɈ
ɆɍɁȿȳȺ

ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ

ɉɅȺɇɂ
ɉɊɈȽɊȺɆ
ɇȺɊɈȾɇȿ
ȻɂȻɅɂɈɌȿɄȿ



ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ

Ȼɢʂɚɧɚ

Ʉɚɬɚɪɢɧɚ
ɉɟɪɨɜɢʄ








Ⱦɚɪɤɨɉɚɜɥɨɜɢʄ







ɋɚɲɚ
ɋɢɦɨɧɨɜɢʄ












Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

Ȼɢʂɚɧɚ
Ɋɚɞɚɲɢɧɨɜɢʄ
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Ɉɩɢɫ

ɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɚʁɚɜɧɨɫɬɢ
ɡɚɤɭɥɬɭɪɧɨ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɫɬɜɨ










Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɪɨʁɟɤɚɬɚ
ɢɡɨɛɥɚɫɬɢɤɭɥɬɭɪɟ





















Ⱦɨɞɟɥɚɧɚɝɪɚɞɚɡɚ
ɧɚʁɛɨʂɭɤʃɢɝɭɩɪɨɡɟ

Ɏɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɦɟɞɢʁɚ
ɇɚɨɫɧɨɜɭɤɨɧɤɭɪɫɚɨ
ɤɪɨɡɩɪɨɝɪɚɦɟɢ
ɞɨɞɟɥɢɫɪɟɞɫɬɚɜɚɦɟʁɢɦɚ ɩɪɨʁɟɤɬɟ









ɇɚɨɫɧɨɜɭɤɨɧɤɭɪɫɚ

 Ɉɩɫɬɢɧɫɤɚɨɞɥɭɤɚ















ɪɚɡɜɨʁɚɤɭɥɬɭɪɟ












Ɉɫɧɨɜ



ɒɢɮɪɚ


Ⱥɮɢɪɦɚɰɢʁɚɩɢɫɚɧɟ
ɪɟɰɢɪɚɡɦɟɧɚɢɞɟʁɚ





ɉɨɜɟʄɚɧɚɩɨɧɭɞɚ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢɯɦɟɞɢʁɫɤɢɯ
ɫɚɞɪɠɚʁɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝɠɢɜɨɬɚ
ɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ



ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɪɚɡɧɨɜɪɫɧɨɫɬɢ
ɤɭɥɬɭɪɧɟɩɨɧɭɞɟ









ɉɨɜɟʄɚʃɟɭɱɟɲʄɚ
ɝɪɚɻɚɧɚɭɤɭɥɬɭɪɧɨʁ
ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɢɢ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɦ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɭ







ɐɢʂ

ɉɨɜɟɰɚɧɨɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚʃɟ
ɩɭɛɥɢɤɟɡɚ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɭ

Ȼɪɨʁɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢɯ
ɫɚɞɪɠɚʁɚɩɨɞɪɠɚɧɢɯɧɚ
ɤɨɧɤɭɪɢɫɦɚʁɚɜɧɨɝ
ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ

Ȼɪɨʁɩɪɨɝɪɚɦɚɢ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɍɞɪɭɠɟʃɚ
ɝɪɚɻɚɧɚɩɨɞɪɠɚɧɢɯɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɝɪɚɞɚɨɩɲɬɢɧɟ

ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ

Ȼɪɨʁɝɪɚɻɚɧɚɤɨʁɢɫɭ
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢɭ

 ɩɪɨɝɪɚɦɢɦɚɤɭɥɬɭɪɧɟ

Ȼɪɨʁɩɪɨɝɪɚɦɚɢ
ɩɪɨʁɟɤɚɬɚɩɨɞɪɠɚɧɢɯɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɝɪɚɞɚɨɩɲɬɢɧɟ
ɧɚɦɟʃɟɧɢɯɨɫɟɬʂɢɜɢɦ
ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦɝɪɭɩɚɦɚ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ












































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ
































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ































ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ


Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ



ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ








ȴɭɛɨɦɢɪ
Ⱦɪɚɝɨʁɥɨɜɢʄ








ȴɭɛɨɦɢɪ
Ⱦɪɚɝɨʁɥɨɜɢʄ








Ɋɚɞɚɲɢɧɨɜɢʄ










ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
 ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ Ⱦɚɪɤɨɉɚɜɥɨɜɢʄ









ɍɤɭɩɧɨ
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 ȳɚɱɚʃɟɤɭɥɬɭɪɧɟ
 ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟɢ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ
 ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ









 ȳɚɱɚʃɟɤɭɥɬɭɪɧɟ
 ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟɢ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ
 ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ








 Ɉɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟɢ
ɭɧɚɩɪɟɻɢɜɚʃɟʁɚɜɧɨɝ
 ɢɧɬɟɪɟɫɚɭɨɛɥɚɫɬɢ
 ʁɚɜɧɨɝɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɚ





 Ɋɚɡɝɨɜɨɪɢɩɨɞɥɢɩɨɦ


 


 ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ








 ɩɪɨɞɭɤɰɢʁɟɢ
 ɭɦɟɬɧɢɱɤɨɝ
ɫɬɜɚɪɚɥɚɲɬɜɚ
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 Ɉɩɫɬɢɧɫɤɚɨɞɥɭɤɚ









 Ɉɩɫɬɢɧɫɤɚɨɞɥɭɤɚ








 Ɉɩɫɬɢɧɫɤɚɨɞɥɭɤɚ



Ɉɫɧɨɜ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɍɝɨɜɨɪɨɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɭ
ɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɧɟ
 ɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɥɨɠɛɟɁɛɨɪɭɈɪɚɲɰɭ





ɂɡɪɚɞɚȻɢɫɬɟɁɢɜɚɧɚ
ɋɚɪɚɦɚɧɞɢɰɚ








Ʌɢɤɨɜɧɚɤɨɥɨɧɢʁɚ








ɈȻȿɅȿɀȺȼȺȵȿ
ȾȺɇȺȾɊɀȺȼɇɈɋɌɂ
ɊɋɍɈɊȺɒɐɍ



































ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ



Ɉɩɢɫ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɫɬɚɥɧɟ
ɦɭɥɬɢɦɟɞɢʁɚɥɧɟ
ɢɡɥɨɠɛɟɭɈɪɚɲɰɭ





ɋɬɜɚɪɚʃɟɧɨɜɢɯ
ɭɦɟɬɧɢɰɤɢɯɞɟɥɚɤɨʁɚ
ɨɫɬɚʁɭɭɜɥɚɫɧɢɫɬɜɭ
ɇɚɪɨɞɧɨɝɆɭɡɟʁɚɭ
Ⱥɪɚɧɞʁɟɥɨɜɰɭ







ɋɬɜɚɪɚʃɟɧɨɜɢɯ
ɭɦɟɬɧɢɰɤɢɯɞɟɥɚ







ɇɚʁɡɧɚɰɚʁɧɢʁɢɞɨɝɚɞʁɚʁɭ
ɢɫɬɨɪɢʁɢɡɛɨɪɭ
Ɉɪɚɫɰɭɤɚɞɚʁɟɡɚɩɨɰɟɥɚ
ɛɨɪɛɚɡɚɨɫɥɨɛɨɞʁɟʃɟ
ɩɟɬɨɜɟɤɨɜɧɨɝɬɭɪɫɤɨɝ
ɪɨɩɫɬɜɚ













ɩɨɜɟɰɚɧɢɛɪɨʁ
ɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ





ɩɨɜɟɰɚɧɢɛɪɨʁ
ɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ







ɩɨɜɟɰɚɧɢɛɪɨʁ
ɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ





ɉɪɨɫɥɚɜɚȾɚɧɚ
ɞɪɡɚɜɧɨɫɬɢɭɈɪɚɫɰɭ









ɐɢʂ



Ȼɪɨʁɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ

ɛɪɨʁɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚɧɚ
ɝɨɞɢɫʃɟɧɢɜɨɭ

ɛɪɨʁɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚɧɚ
ɝɨɞɢɫʃɟɧɢɜɨɭ

Ȼɪɨʁɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ




































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ

































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ


































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ

































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ

































ɍɤɭɩɧɨ

Ⱦɚɪɤɨɉɚɜɥɨɜɢʄ




Ⱦɚɪɤɨɉɚɜɥɨɜɢʄ










ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ

ȽɈȾɂɋȵɂ
ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȺȾɍ
ɇȺɊɈȾɇɈ
ɆɍɁȿȳȺ

Ⱦɚɪɤɨɉɚɜɥɨɜɢʄ







ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ



Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

Ⱦɚɪɤɨɉɚɜɥɨɜɢʄ












ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ
ȽɈȾɂɋȵȿȽ
ɉɅȺɇȺɊȺȾȺ
ɍɋɌȺɇɈȼȿ



ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
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 ɉɨɞɪɲɤɚɥɨɤɚɥɧɢɦ
ɫɩɨɪɬɫɤɢɦ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ
ɭɞɪɭɠɟʃɢɦɚɢɫɚɜɟɡɢɦɚ













 Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ

 ɥɨɤɚɥɧɢɯɫɩɨɪɬɫɤɢɯ
 ɭɫɬɚɧɨɜɚ









Ɂɚɤɨɧɨɫɩɨɪɬɭ









Ɉɛɟɡɛɟɞʁɢɜɚʃɟɛɨʂɢɯ
ɭɫɥɨɜɚɡɚɛɚɜʂɟʃɟ
ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɦ
ɫɩɨɪɬɨɦ













Ȼɪɨʁɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ

Ȼɪɨʁɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ





Ɉɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚɡɚ
ɪɚɞɭɫɬɚɧɨɜɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɨɪɬɚ





Ȼɪɨʁɩɪɨɝɪɚɦɚɤɨʁɟ
ɪɟɚɥɢɡɭʁɭɭɫɬɚɧɨɜɟɢɡ
ɨɛɥɚɫɬɢɫɩɨɪɬɚ

Ȼɪɨʁɩɨɫɟɛɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɚ
ɍɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɨɞɪɲɤɟ
 ɫɩɨɪɬɫɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɥɨɤɚɥɧɢɦɫɩɨɪɬɫɤɢɦ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɢɯɨɞ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚɩɪɟɤɨ
ɤɨʁɢɯɫɟɨɫɬɜɚɪɭʁɟʁɚɜɧɢ ɫɬɪɚɧɟɝɪɚɞɚɨɩɲɬɢɧɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɭɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɩɨɪɬɚ







ɜɟɰɚɩɨɫɟɰɟɧɨɫɬ
ɩɨɡɨɪɢɫɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɟ





ɩɨɜɟɰɚɧɢɛɪɨʁ
ɩɨɫɟɬɢɥɚɰɚ







ɐɢʂ

Ɉɩɢɫ

ɉɨɡɨɪɢɲɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɚ

























































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ

























































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ














ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ




































ɍɤɭɩɧɨ

ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ





ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ



Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ɇɢɤɨɥɚ
Ɂɥɚɬɤɨɜɢʄ







ȴɭɛɨɦɢɪ
Ⱦɪɚɝɨʁɥɨɜɢʄ








ȴɭɛɨɦɢɪ
Ⱦɪɚɝɨʁɥɨɜɢʄɇɟ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ

ɋɚɲɚ
ɋɢɦɨɧɨɜɢʄ







Ⱦɚɪɤɨɉɚɜɥɨɜɢʄ











ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ



ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ
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 ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɒɢɮɪɚ
Ɉɫɧɨɜ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ























Ⱥɪɯɟɨɥɨɫɤɨ

 ɢɫɬɪɚɡɢɜɚʃɟɥɨɤɚɥɢɬɟɬɚ 
 ɍɝɨɜɨɪ
ȾɜɨɪɢɧɟɆɚɞɡɚɪɫɤɨ
 ɝɪɨɛʂɟ

















Ɋɟɫɟʃɟɨɩɪɟɧɨɫɭ

ɊɈɆȿɈɂȳɍɅɂȳȺ
 ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɤɭɥɬɭɪɟ




  ɊȺɁȼɈȳɋɉɈɊɌȺ 


 ɂɈɆɅȺȾɂɇȿ
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ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ


Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ





Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɟɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟɢ
ɝɪɚɞɫɤɢɯɨɩɲɬɢɧɚ






ɅɈɄȺɅɇȿ
ɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ

ɈɉɒɌȿɍɋɅɍȽȿ 








ȿȼɊɈɉɋɄȺɇȿȾȿȴȺ
ɋɉɈɊɌȺ



















ɋɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟɩɨɥɢɬɢɤɟ



















Ɉɫɧɨɜ













 ɍɝɨɜɨɪɨɫɚɪɚɞʃɢ











ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ



Ɉɩɢɫ







Ɉɤɭɩʂɚʃɟɜɟɥɢɤɨɝ
ɛɪɨʁɚɫɩɨɪɬɤɢɯɟɤɢɩɚɭ
ɧɟɞɟʂɢɫɩɨɪɬɚ













ɛɪɨʁɫɩɨɪɬɫɤɢɯɟɤɢɩɚ

Ȼɪɨʁɦɥɚɞɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɭɫɥɭɝɚɦɟɪɚɨɦɥɚɞɢɧɫɤɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ

Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ





Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɭɩɪɚɜɟ







Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ

Ȼɪɨʁɪɟɲɟɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɩɨɡɚɩɨɫɥɟɧɨɦ

Ɉɞɪɠɢɜɨɭɩɪɚɜɧɨɢ
Ȼɪɨʁɞɨɧɟɬɢɯɚɤɚɬɚ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨ
ɨɪɝɚɧɚɢɫɥɭɠɛɢɝɪɚɞɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɝɪɚɞɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ
ɨɩɲɬɢɧɟɭɫɤɥɚɞɭ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɦɚɢ
ɩɨɫɥɨɜɢɦɚɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ





Ɉɤɭɩʂɚʃɟɫɩɨɪɬɢɫɬɚɢ
ɞɟɰɟɭɲɬɨɜɟʄɟɦɛɪɨʁɭ





ɉɨɞɪɲɤɚɚɤɬɢɜɧɨɦ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɭɦɥɚɞɢɯɭ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟɞɪɭɲɬɜɟɧɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ



ɐɢʂ





























































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ





































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ



































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ




































ɍɤɭɩɧɨ









ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ





ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ


Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ɆɢɥɚɧɊɚɞɨɜɢʄ





ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ







ɋɧɟɡɚɧɚȺɧɢʄ








ȴɭɛɨɦɢɪ
Ⱦɪɚɝɨʁɥɨɜɢɰ







ȭɨɪɻɟɉɪɨɤɢʄ
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Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ








Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ








Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ














































ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ













Ɉɫɧɨɜ













Ɉɩɢɫ






Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ







Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ







Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ









ɐɢʂ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ








































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ
































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ
































ɍɤɭɩɧɨ









ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ


Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

Ɇɢɪɚ
Ʉɭɡɦɚɧɨɜɢʄ









ɁɨɪɚɧɌɨɦɤɨɜɢʄ









Ⱦɟʁɚɧȭɭɪɤɨɜɢʄ
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ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ





Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ




Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ








Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ




























Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ








ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ













Ɉɫɧɨɜ













Ɉɩɢɫ


Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ







Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ







Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ







Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ



ɐɢʂ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ























































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ





































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ




































ɍɤɭɩɧɨ











ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ


Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ɊɚɞɢɲɚɆɚɬɢʄ







ɋɥɨɛɨɞɚɧ
Ʌɚɥɨɜɢʄ









Ɋɚɞɟɉɚɜɥɨɜɢʄ









ɋɚɲɚ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ











СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019.

75



Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ








Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ








Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ














































ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ













Ɉɫɧɨɜ













Ɉɩɢɫ






Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ







Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ







Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ







ɐɢʂ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ





































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ
































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ
































ɍɤɭɩɧɨ









ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ


Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

Ɂɨɪɚɧ
ɋɬɟɮɚɧɨɜɢʄ









ɁɨɪɚɧȻɚɥɬɢʄ









ɁɨɪɚɧɆɚɪɢʄ
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ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ





Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ




Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ








Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ




























Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ








ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ













Ɉɫɧɨɜ













Ɉɩɢɫ

Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ







Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ







Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ







Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ





ɐɢʂ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ























































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ





































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ




































ɍɤɭɩɧɨ











ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ


Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ȾɚɪɤɨɅɭɱɢʄ







Ɇɢɥɚɧ
Ɋɚɞɨʁɟɜɢʄ









ɆɢɥɨɲȻɨɠɢʄ









Ɂɨɪɚɧ
ɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄ
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Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ








Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ








Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ














































ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ













Ɉɫɧɨɜ













Ɉɩɢɫ






Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ







Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ







Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ







ɐɢʂ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ





































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ

































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ
































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ
































ɍɤɭɩɧɨ









ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ


Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

Ɇɢɤɢɰɚȼɚɫɢʄ









ȴɭɛɢɜɨʁɟ
ɉɟɬɪɨɜɢʄ









ɋɥɚɜɢɲɚ
ȼɭʁɚɧɨɜɢʄ













Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019.









78
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ





Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɝɪɚɞɫɤɨ
ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨ







ɋɟɪɜɢɫɢɪɚʃɟʁɚɜɧɨɝ
ɞɭɝɚ







Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ


















































Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ








ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ













Ɉɫɧɨɜ













Ɉɩɢɫ






Ɂɚɲɬɢɬɚɢɦɨɜɢɧɫɤɢɯ
ɩɪɚɜɚɢɢɧɬɟɪɟɫɚɝɪɚɞɚ
ɨɩɲɬɢɧɟ







Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢɝɪɚɞɚ
ɨɩɲɬɢɧɟɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɧɢɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢɯɪɚɫɯɨɞɚ





Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ







Ɉɛɟɡɛɟɻɟɧɨ
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟɩɨɬɪɟɛɚ
ɢɢɧɬɟɪɟɫɚɥɨɤɚɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɞɟɥɨɜɚʃɟɦɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ



ɐɢʂ

Ȼɪɨʁɪɟɲɟɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɭɨɞɧɨɫɭɧɚɭɤɭɩɚɧɛɪɨʁ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɧɚɝɨɞɢɲʃɟɦ
ɧɢɜɨɭ

ɍɱɟɲʄɟɢɡɞɚɬɚɤɚɡɚ
ɫɟɪɜɢɫɢɪɚʃɟɞɭɝɨɜɚɭ
ɬɟɤɭʄɢɦɩɪɢɯɨɞɢɦɚ


Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ

Ȼɪɨʁɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ
ɩɪɟɞɥɨɝɚɦɟɫɧɢɯ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɩɪɟɦɚɝɪɚɞɭ
ɨɩɲɬɢɧɢɭɜɟɡɢɫɚ
ɩɢɬɚʃɢɦɚɨɞɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɡɚɥɨɤɚɥɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ













































































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ





































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ




































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ




































ɍɤɭɩɧɨ


ɂɁȼȿɋɌȺȳɈ
ɊȿȺɅɂɁȺɐɂȳɂ







ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ


Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ɋɧɟɠɚɧɚȺɧɢʄ








ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ








ɋɥɨɛɨɞɚɧ
ȳɟɫɬɪɚɬɢʁɟɜɢʄ









ɋɢɧɢɲɚɂɥɢʄ
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Ɉɩɢɫ



Ɉɫɧɨɜ


ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ



Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɥɨɤɚɥɧɟɫɤɭɲɬɢɧɟ





ȿɮɢɤɚɫɧɨɢ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɨɪɝɚɧɚɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ
ɫɢɫɬɟɦɚɥɨɤɚɥɧɟ
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ





Ȼɪɨʁɫɟɞɧɢɰɚɫɤɭɩɲɬɢɧɟ



Ȼɪɨʁɞɨɧɟɬɢɯɚɤɚɬɚ

Ȼɪɨʁɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢɯ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɟɮɢɤɚɫɧɨɝ
ɨɛʁɟɤɚɬɚɤɪɢɬɢɱɧɟ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚ 
ɡɚɲɬɢɬɟɢɫɩɚɫɚɜɚʃɚɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɩɪ
ɬɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɟ 
ɢɡɛɟɝɚɜɚʃɭɩɨɫɥɟɞɢɰɚ
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɢɞɪɭɝɢɯ
ɧɟɩɨɝɨɞɚ















ɐɢʂ






























































































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ



























































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ













ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ





































ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ





































ɍɤɭɩɧɨ







ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ


Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

Ⱦɟɫɚɧɤɚ
Ɇɢɥɚɧɨɜ





ȻɨʁɚɧɊɚɞɨɜɢʄ








Ȼɢʂɚɧɚ
ɉɟɬɪɨɜɢʄ
ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ







ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ







ɇɟɝɨɫɥɚɜ
ɉɟɬɪɨɧɢʁɟɜɢʄ
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 ɍɩɪɚɜʂɚʃɟɭ
 ɜɚɧɪɟɞɧɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ









 ɉɈɅɂɌɂɑɄɂ
 ɋɂɋɌȿɆɅɈɄȺɅɇȿ
ɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ







 Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ









 ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɒɢɮɪɚ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ
















 Ɍɟɤɭʄɚɛɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ 












 ɋɬɚɥɧɚɛɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚ  
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Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɢɡɜɪɲɧɢɯɨɪɝɚɧɚ






Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɢɡɜɪɲɧɢɯɨɪɝɚɧɚ






























ɒɢɮɪɚ



ɉɪɨɝɪɚɦɉȺ
ɩɪɨʁɟɤɚɬ











Ɉɫɧɨɜ











Ɉɩɢɫ






Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɢɡɜɪɲɧɢɯɨɪɝɚɧɚ





Ɏɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɢɡɜɪɲɧɢɯɨɪɝɚɧɚ



ɐɢʂ

Ȼɪɨʁɞɨɧɟɬɢɯɚɤɚɬɚ

Ȼɪɨʁɞɨɧɟɬɢɯɚɤɚɬɚ



ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ
















































Ɉɱɟɤɢɜɚɧ ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ɐɢʂɧɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ
ɭ



















ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɛɭʇɟɬɚ




















ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ



















ɋɪɟɞɫɬɜɚɢɡ
ɨɫɬɚɥɢɯɢɡɜɨɪɚ



















ɍɤɭɩɧɨ


ɂɡɜɨɪ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɟ


Ɉɞɝɨɜɨɪɧɨ
ɥɢɰɟ

ȻɨʁɚɧɊɚɞɨɜɢʄ







ȻɨʁɚɧɊɚɞɨɜɢʄ
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ɑɥɚɧ

ɑɥɚɧ

ɍɩɪɚɜɚɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ±Ɉɞɟʂɟʃɟɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟɢɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɨ ɭɞɚʂɟɦɬɟɤɫɬɭɈɞɟʂɟʃɟ ɩɥɚɧɢɪɚɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɨɞɧɨɫɧɨɝɨɬɨɜɢɧɫɤɢɞɟɨɛɭʇɟɬɚɭɨɤɜɢɪɭɩɥɚɧɨɜɚɡɚ
ɢɡɜɪɲɟʃɟɛɭʇɟɬɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦ

ɁɚɢɡɜɪɲɚɜɚʃɟɨɜɟɈɞɥɭɤɟɨɞɝɨɜɨɪɚɧʁɟɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɩɲɬɢɧɟ
ɇɚɪɟɞɛɨɞɚɜɚɰɡɚɢɡɜɪɲɟʃɟɛɭʇɟɬɚʁɟɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɩɲɬɢɧɟ

ɑɥɚɧ

ɉɪɢɯɨɞɢɢɩɪɢɦɚʃɚɛɭʇɟɬɚɈɩɲɬɢɧɟɩɪɢɤɭɩʂɚʁɭɫɟɢɧɚɩɥɚʄɭʁɭɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦɢɞɪɭɝɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚɧɟɡɚɜɢɫɧɨɨɞɢɡɧɨɫɚɭɬɜɪɻɟɧɢɯɭɛɭʇɟɬɭɡɚɩɨʁɟɞɢɧɟɜɪɫɬɟɩɪɢɯɨɞɚɢ
ɩɪɢɦɚʃɚ
Ⱦɢɪɟɤɬɧɢɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɤɨɪɢɫɧɢɰɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɨɛɚɜɟɡɧɢɫɭɞɚɨɛɟɡɛɟɞɟɩɨɬɩɭɧɨɢɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɨɧɚɞɚɧɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɟɭɩɥɚʄɢɜɚʃɟɩɪɢɯɨɞɚɢɩɪɢɦɚʃɚɛɭʇɟɬɚɢɡ
ɨɤɜɢɪɚɫɜɨʁɟɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɧɚɩɪɨɩɢɫɚɧɢɪɚɱɭɧɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɨɝɪɚɱɭɧɚɬɪɟɡɨɪɚɡɚɩɨɬɪɟɛɟɪɚɫɩɨɪɟɻɢɜɚʃɚɛɭʇɟɬɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦ

ɑɥɚɧ

ɍɨɜɨʁɨɞɥɭɰɢɨɛɭʇɟɬɭɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɥɚɬɟɫɟɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭɡɚɛɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɢɡɫɬɚɜɚɨɜɨɝɱɥɚɧɚ

 ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭɥɨɤɚɥɧɨʁɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɢɧɚɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɢɧɚɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ
 ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭɩɪɟɞɲɤɨɥɫɢɦɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɧɚɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɦɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɧɚɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ
 ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɭɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟɧɚɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɭɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚɤɭɥɬɭɪɟɧɚɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ

ɍɫɤɥɚɞɭɫɚɍɩɭɬɫɬɜɨɦɡɚɩɪɢɩɪɟɦɭɨɞɥɭɤɟɨɛɭʇɟɬɭɥɨɤɚɥɧɟɜɥɚɫɬɢɡɚɝɨɞɢɧɭɢɩɪɨʁɟɤɰɢʁɚɦɚɡɚɢɝɨɞɢɧɭɤɨʁɟʁɟɞɨɧɟɨɦɢɧɢɫɬɚɪɧɚɞɥɟɠɚɧɡɚɩɨɫɥɨɜɟɮɢɧɚɧɫɢʁɚ
ɢɧɚɨɫɧɨɜɭɨɞɪɟɞɚɛɚɱɥɚɧɚɚɁɚɤɨɧɚɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭ ɋɥɭɠɛɟɧɨɝɥɚɫɧɢɤɊɋ ɛɪɨʁɢɢɞɪɡɚɤɨɧɢ
ɢɢɢɞɪɡɚɤɨɧ ɢɁɚɤɨɧɚɨɧɚɱɢɧɭ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɝɛɪɨʁɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭʁɚɜɧɨɦɫɟɤɬɨɪɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ ɛɪɨʁ ɛɪɨʁɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɤɨɞ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɚɧɟɦɨɠɟɩɪɟʄɢɦɚɤɫɢɦɚɥɚɧɛɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɧɚɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɢɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟɢɬɨ

ɑɥɚɧ

,9ɂɁȼɊɒȿȵȿȻɍȹȿɌȺ
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Ɉɞɥɭɤɭɨɩɪɨɦɟɧɢɭɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚɦɚɢɨɤɨɪɢɲʄɟʃɭɫɪɟɞɫɬɜɚɬɟɤɭʄɟɛɭʇɟɬɫɤɟɪɟɡɟɪɜɟ ɞɨɧɨɫɢɈɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟ
ȾɢɪɟɤɬɧɢɤɨɪɢɫɧɢɤɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɭɡɨɞɨɛɪɟʃɟɈɞɟʂɟʃɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟɢɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɨɦɨɠɟɢɡɜɪɲɢɬɢɩɪɟɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟɨɞɨɛɪɟɧɟɧɚɢɦɟɨɞɪɟɻɟɧɨɝɪɚɫɯɨɞɚ
ɢɢɡɞɚɬɤɚɤɨʁɢɫɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚɢɡɨɩɲɬɢɯɩɪɢɯɨɞɚɛɭʇɟɬɚ ɭɢɡɧɨɫɭɞɨɚɤɨɁɚɤɨɧɨɦɧɢʁɟɞɪɭɝɚɱɢʁɟɪɟɝɭɥɢɫɚɧɨ

ɑɥɚɧ

Ɋɚɫɩɨɪɟɞɢɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɪɟɞɫɬɚɜɚɡɚɪɚɡɞɟɨɮɭɧɤɰɢʁɚɞɪɭɲɬɜɟɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɢɭɞɪɭɠɟʃɚɮɭɧɤɰɢʁɚɍɫɥɭɝɟɟɦɢɬɨɜɚʃɚɢɲɬɚɦɩɚʃɚɢɮɭɧɤɰɢʁɚɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ±ɡɞɪɚɜɫɬɜɨɜɪɲɢʄɟɫɟɩɨɩɨɫɟɛɧɨɦɚɤɬɭɈɩɲɬɢɧɫɤɨɝɜɟʄɚ

Ɋɚɫɩɨɪɟɞɢɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɪɟɞɫɬɚɜɚɜɪɲɢʄɟɫɟɭɝɨɞɢɧɢɩɨɩɨɫɟɛɧɨɦɚɤɬɭɤɨʁɢɞɨɧɨɫɢɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɨɩɲɬɢɧɟɧɚɩɪɟɞɥɨɝɧɚɞɥɟɠɧɨɝɨɞɟʂɟʃɚ ɭɨɤɜɢɪɭɫɥɟɞɟʄɢɯɪɚɡɞɟɥɚ
Ɋɚɡɞɟɨɮɭɧɤɰɢʁɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɚ
 Ɋɚɡɞɟɨɮɭɧɤɰɢʁɚ ɞɪɭɦɫɤɢɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
 Ɋɚɡɞɟɨɮɭɧɤɰɢʁɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟɨɬɩɚɞɨɦ
 Ɋɚɡɞɟɨɮɭɧɤɰɢʁɚ ɪɚɡɜɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
 Ɋɚɡɞɟɨɮɭɧɤɰɢʁɚ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
 Ɋɚɡɞɟɨɮɭɧɤɰɢʁɚɤɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ
 Ɋɚɡɞɟɨɮɭɧɤɰɢʁɚ ɤɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɬɚɥɢɦɧɢɜɨɢɦɚɜɥɚɫɬɢ
 Ɋɚɡɞɟɨɮɭɧɤɰɢɚ ɤɨɧɬɨ±ɬɟɤɭʄɟɩɨɩɪɚɜɤɟɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟ

ɑɥɚɧ

ɈɞɥɭɤɭɨɨɬɜɚɪɚʃɭɛɭʇɟɬɫɤɨɝɮɨɧɞɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦɁɚɤɨɧɚɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭɞɨɧɨɫɢɈɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟ

ɑɥɚɧ

ɈɞɟʂɟʃɟɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟɢɪɚɱɭɧɨɜɨɞɫɬɜɨɨɛɚɜɟɡɧɨʁɟɞɚɪɟɞɨɜɧɨɩɪɚɬɢɢɡɜɪɲɟʃɟɛɭʇɟɬɚɢɧɚʁɦɚʃɟɞɜɚɩɭɬɚɝɨɞɢɲʃɟɢɧɮɨɪɦɢɲɟɈɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟɚɨɛɚɜɟɡɧɨɭɪɨɤɭɨɞɞɚɧɚɩɨ
ɢɫɬɟɤɭɲɟɫɬɨɦɟɫɟɱɧɨɝɨɞɧɨɫɧɨɞɟɜɟɬɨɦɟɫɟɱɧɨɝɩɟɪɢɨɞɚ
ɍɪɨɤɭɨɞɞɚɧɚɩɨɩɨɞɧɨɲɟʃɭɢɡɜɟɲɬɚʁɚɢɡɫɬɚɜɚɨɜɨɝɱɥɚɧɚɈɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟɭɫɜɚʁɚɢɞɨɫɬɚɜʂɚɢɡɜɟɲɬɚʁɋɤɭɩɲɬɢɧɢɨɩɲɬɢɧɟ
ɂɡɜɟɲɬɚʁɫɚɞɪɠɢɨɞɫɬɭɩɚʃɟɢɡɦɟɻɭɭɫɜɨʁɟɧɨɝɛɭʇɟɬɚɢɢɡɜɪɲɟʃɚɤɚɨɢɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟɜɟɥɢɤɢɯɨɞɫɬɭɩɚʃɚ

ɑɥɚɧ

ɁɚɡɚɤɨɧɢɬɨɢɧɚɦɟɧɫɤɨɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɪɟɞɫɬɚɜɚɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɯɨɜɨɦɈɞɥɭɤɨɦɩɨɪɟɞɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɚɨɞɧɨɫɧɨɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚɞɢɪɟɤɬɧɢɯɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɨɞɝɨɜɨɪɚɧʁɟɧɚɱɟɥɧɢɤɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟɢɧɚɱɟɥɧɢɰɢ Ɉɞɟʂɟʃɚ

ɑɥɚɧ

ɇɚɪɟɞɛɨɞɚɜɚɰɞɢɪɟɤɬɧɢɯɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚʁɟɮɭɧɤɰɢɨɧɟɪɨɞɧɨɫɧɨɥɢɰɟɤɨʁɟʁɟɨɞɝɨɜɨɪɧɨɡɚɭɩɪɚɜʂɚʃɟɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɩɪɟɭɡɢɦɚʃɟɨɛɚɜɟɡɚɢɡɞɚɜɚʃɟ
ɧɚɥɨɝɚɡɚɩɥɚʄɚʃɟɤɨʁɢɫɟɢɡɜɪɲɚɜɚʁɭɢɡɫɪɟɞɫɬɚɜɚɨɪɝɚɧɚɤɚɨɢɢɡɞɚɜɚʃɟɧɚɥɨɝɚɡɚɭɩɥɚɬɭɫɪɟɞɫɬɚɜɚɤɨʁɢɩɪɢɩɚɞɚʁɭɛɭʇɟɬɭ
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Ɉɛɚɜɟɡɟɤɨʁɟɩɪɟɭɡɢɦɚʁɭɞɢɪɟɤɬɧɢɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɤɨɪɢɫɧɢɰɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɦɨɪɚʁɭɨɞɝɨɜɚɪɚɬɢɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɢɤɨʁɚɢɦʁɟɡɚɬɭɧɚɦɟɧɭɨɜɨɦ Ɉɞɥɭɤɨɦ ɨɞɨɛɪɟɧɚɢɩɪɟɧɟɬɚ
ɂɡɭɡɟɬɧɨɤɨɪɢɫɧɢɰɢɢɡɫɬɚɜɚɨɜɨɝɱɥɚɧɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦɁɚɤɨɧɚɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭɦɨɝɭɩɪɟɭɡɟɬɢɨɛɚɜɟɡɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɤɚɩɢɬɚɥɧɟɢɡɞɚɬɤɟɢɡɚɯɬɟɜɚ
ɩɥɚʄɚʃɟɭɜɢɲɟɝɨɞɢɧɚɧɚɨɫɧɨɜɭɩɪɟɞɥɨɝɚɨɪɝɚɧɚɧɚɞɥɟɠɧɨɝɡɚɩɨɫɥɨɜɟɮɢɧɚɧɫɢʁɚɭɡɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɈɩɲɬɢɧɫɤɨɝɜɟʄɚɚɧɚʁɜɢɲɟɞɨɢɡɧɨɫɚɢɫɤɚɡɚɧɢɯɭɩɥɚɧɭɤɚɩɢɬɚɥɧɢɯɢɡɞɚɬɚɤɚ
Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɫɭɨɛɚɜɟɡɧɢɞɚɩɪɟɩɨɤɪɟɬɚʃɚɩɨɫɬɭɩɤɚʁɚɜɧɟɧɚɛɚɜɤɟɡɚɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɨɛɚɜɟɡɚɩɨɭɝɨɜɨɪɭɡɚɤɚɩɢɬɚɥɧɟɩɪɨʁɟɤɬɟɩɪɢɛɚɜɟɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɧɚɥɨɝɨɞɚɜɰɚ
ɛɭʇɟɬɚ 
Ʉɨɪɢɫɧɢɤɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɤɨʁɢɨɞɪɟɻɟɧɢɪɚɫɯɨɞɢɡɜɪɲɚɜɚɢɡɫɪɟɞɫɬɚɜɚɛɭʇɟɬɚɢɢɡɞɪɭɝɢɯɩɪɢɯɨɞɚɨɛɚɜɟɡɚɧʁɟɞɚɢɡɦɢɪɟʃɟɬɨɝɪɚɫɯɨɞɚɩɪɜɨɜɪɲɢɢɡɩɪɢɯɨɞɚɢɡ ɞɪɭɝɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ

ɑɥɚɧ

ɇɚɪɟɞɛɨɞɚɜɚɰɡɚɢɡɜɪɲɟʃɟɛɭʇɟɬɚʁɟɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɈɩɲɬɢɧɟɢɨɞɝɨɜɨɪɚɧʁɟɡɚʃɟɝɨɜɨɢɡɜɪɲɟʃɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦɢɨɜɨɦɈɞɥɭɤɨɦ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ Ɉɩɲɬɢɧɟ ɦɨɠɟ ɨɜɥɚɫɬɢɬɢ ɥɢɰɟ ɤɨʁɟ ʄɟ ɛɢɬɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɛɭʇɟɬɫɤɨɝ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɢ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɧɚɦɟɧɫɤɨɝ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝ ɟɮɢɤɚɫɧɨɝ
ɟɤɨɧɨɦɢɱɧɨɝɨɞɧɨɫɧɨɡɚɤɨɧɢɬɨɝɬɪɨɲɟʃɚɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

ɑɥɚɧ

Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟɨɞɝɨɜɨɪɧɨʁɟɡɚɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟɮɢɫɤɚɥɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟɢɭɩɪɚɜʂɚʃɟʁɚɜɧɨɦɢɦɨɜɢɧɨɦɩɪɢɯɨɞɢɦɚɢɩɪɢɦɚʃɢɦɚɢɪɚɫɯɨɞɢɦɚɢɢɡɞɚɰɢɦɚɧɚɧɚɱɢɧɤɨʁɢʁɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
Ɂɚɤɨɧɨɦɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭ

ɑɥɚɧ

ɋɬɚɥɧɚ ɛɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɟɜɚɤɨɪɢɫɬɢɫɟ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɪɚɫɯɨɞɚ ɭ ɨɬɤɥɚʃɚʃɭɩɨɫɥɟɞɢɰɚɜɚɧɪɟɞɧɢɯɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɩɨɩɥɚɜɚ ɫɭɲɚ ɡɟɦʂɨɬɪɟɫɩɨɠɚɪ ɤɥɢɡɢɲɬɚɫɧɟɠɧɢ
ɧɚɧɨɫɢ ɝɪɚɞ ɠɢɜɨɬɢʃɫɤɟɢ ɛɢʂɧɟ ɛɨɥɟɫɬɢɟɤɨɥɨɲɤɚɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɢ ɞɪɭɝɟ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɟɧɟɩɨɝɨɞɟɨɞɧɨɫɧɨ ɞɪɭɝɢ ɜɚɧɪɟɞɧɢɞɨɝɚɻɚʁɢɤɨʁɢɦɨɝɭɞɚ ɭɝɪɨɡɟ ɠɢɜɨɬɢ ɡɞɪɚɜʂɟʂɭɞɢ ɢɥɢ ɞɚ
ɩɪɨɭɡɪɨɤɭʁɭɲɬɟɬɭɜɟʄɢɯɪɚɡɦɟɪɚ
Ɋɟɲɟʃɟɨɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɫɬɚɥɧɟɛɭʇɟɬɫɤɟɪɟɡɟɪɜɟɞɨɧɨɫɢɈɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟɧɚɩɪɟɞɥɨɝɈɞɟʂɟʃɚ

ɑɥɚɧ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɬɟɤɭʄɟɛɭʇɟɬɫɤɟɪɟɡɟɪɜɟɤɨɪɢɫɬɟɫɟɡɚɧɟɩɥɚɧɢɪɚɧɟɫɜɪɯɟɡɚɤɨʁɟɧɢɫɭɭɬɜɪɻɟɧɟɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟɢɥɢɡɚɫɜɪɯɟɡɚɤɨʁɟɫɟɭɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɩɨɤɚɠɭɞɚɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟɧɢɫɭɛɢɥɟ
ɞɨɜɨʂɧɟ
ɊɟɲɟʃɟɨɭɩɨɬɪɟɛɢɫɪɟɞɫɬɚɜɚɬɟɤɭʄɟɛɭʇɟɬɫɤɟɪɟɡɟɪɜɟɞɨɧɨɫɢɈɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟɧɚɩɪɟɞɥɨɝɩɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɈɩɲɬɢɧɟɧɚɱɟɥɧɢɤɚɈɩɲɬɢɧɫɤɟɭɩɪɚɜɟɢɥɢɧɚɱɟɥɧɢɤɚɈɞɟʂɟʃɚ

ɑɥɚɧ

ȺɤɨɫɟɭɬɨɤɭɮɢɫɤɚɥɧɟɝɨɞɢɧɟɪɚɫɯɨɞɢɩɨɜɟʄɚʁɭɢɥɢɩɪɢɯɨɞɢɫɦɚʃɟɈɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟɧɚɩɪɟɞɥɨɝɈɞɟʂɟʃɚɦɨɠɟɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɨɛɭɫɬɚɜɢɬɢɢɡɜɪɲɟʃɟɩɨʁɟɞɢɧɢɯɪɚɫɯɨɞɚɚɥɢɧɟ
ɞɭɠɟɨɞɞɚɧɚɢɨɬɨɦɟɨɛɚɜɟɫɬɢɬɢɋɤɭɩɲɬɢɧɭɨɩɲɬɢɧɟɭɪɨɤɭɨɞɞɚɧɚ

ɑɥɚɧ

Ⱥɤɨ ɭ ɬɨɤɭ ɝɨɞɢɧɟɞɨɻɟ ɞɨ ɩɪɨɦɟɧɚ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɚ ɧɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ ɭɧɭɬɚɪ ɛɭʇɟɬɚ Ɉɩɲɬɢɧɫɤɨ ɜɟʄɟ ɞɨɧɟʄɟ Ɉɞɥɭɤɭɞɚ ɫɟ ɢɡɧɨɫ ɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ ɦɨɝɭʄɟ
ɢɫɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɩɪɟɧɟɫɟɭɬɟɤɭʄɭɛɭʇɟɬɫɤɭɪɟɡɟɪɜɭɫɬɢɦɞɚɭɤɭɩɚɧɢɡɧɨɫɩɪɟɭɫɦɟɪɚɜɚʃɚ ɧɟɦɨɠɟɛɢɬɢɜɟʄɢɨɞɢɡɧɨɫɚɪɚɡɥɢɤɟɢɡɦɟɻɭɛɭʇɟɬɨɦɨɞɨɛɪɟɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɬɟɤɭʄɟɛɭʇɟɬɫɤɟɪɟɡɟɪɜɟ
ɢɩɨɥɨɜɢɧɟɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨɦɨɝɭʄɟɝɢɡɧɨɫɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɬɟɤɭʄɟɛɭʇɟɬɫɤɟɪɟɡɟɪɜɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦ
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ɑɥɚɧ

ɍ ɛɭʇɟɬɫɤɨʁ  ɝɨɞɢɧɢ ɧɟʄɟ ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɨɛɪɚɱɭɧ ɢ ɢɫɩɥɚɬɚ ɛɨɠɢʄɧɢɯ ɝɨɞɢɲʃɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɪɫɬɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɢ ɛɨɧɭɫɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɩɨɫɟɛɧɢɦ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ
ɭɝɨɜɨɪɢɦɚɡɚɞɢɪɟɤɬɧɟɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɛɭʇɟɬɚɈɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɨɫɢɦʁɭɛɢɥɚɪɧɢɯɧɚɝɪɚɞɚɡɚɡɚɩɨɫɥɟɧɟɤɨʁɟɫɭɬɨɩɪɚɜɨɫɬɟɤɥɢɭɝɨɞɢɧɢ

ɑɥɚɧ

ɂɡɭɡɟɬɧɨɭɫɥɭɱɚʁɭɞɚɫɟɭɛɭʇɟɬɭɈɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɢɡɛɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɨɩɪɟɞɟɥɟɚɤɬɨɦɧɚɦɟɧɫɤɚɬɪɚɧɫɮɟɪɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɧɚɦɟɧɫɤɚɬɪɚɧɫɮɟɪɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚ ɧɚɞɨɤɧɚɞɭɲɬɟɬɚ ɭɫɥɟɞɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯɧɟɩɨɝɨɞɚɤɚɨ ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭɭɝɨɜɚɪɚʃɚɞɨɧɚɰɢʁɚɱɢʁɢ ɢɡɧɨɫɢɧɢɫɭɦɨɝɥɢ ɛɢɬɢ ɩɨɡɧɚɬɢ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭɞɨɧɨɲɟʃɚɨɜɟ ɈɞɥɭɤɟɈɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɟ
ɧɚɞɥɟɠɚɧɡɚɮɢɧɚɧɫɢʁɟɧɚɨɫɧɨɜɭɬɨɝɚɤɬɚɨɬɜɚɪɚɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɟɡɚɢɡɜɪɲɟʃɟɪɚɫɯɨɞɚɩɨɬɨɦɨɫɧɨɜɭɭɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦɁɚɤɨɧɚɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭ

ɑɥɚɧ

Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɪɟɧɟʄɟɧɚɪɚɱɭɧɢɡɜɪɲɟʃɚɛɭʇɟɬɚɞɨɞɟɰɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨʁɚɧɢɫɭɭɬɪɨɲɟɧɚɡɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɪɚɫɯɨɞɚɭɝɨɞɢɧɢɤɨʁɚɫɭ
ɨɜɢɦɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɩɪɟɧɟɬɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɈɞɥɭɤɨɦɨɛɭʇɟɬɭɈɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɡɚɝɨɞɢɧɭ

ɑɥɚɧ

Ʉɨɪɢɫɧɢɤ ɛɭʇɟɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɟɡ ɩɪɟɞɯɨɞɧɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚ ɨɩɲɬɢɧɟ ɡɚɫɧɨɜɚɬɢ ɪɚɞɧɢ ɨɞɧɨɫ ɫɚ ɧɨɜɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɞɨ ɤɪɚʁɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɩɨɬɪɟɛɧɚɡɚɢɫɩɥɚɬɭɩɥɚɬɚɬɢɯɥɢɰɚɧɢɫɭɨɛɟɡɛɟɻɟɧɚɭɨɤɜɢɪɭɢɡɧɨɫɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɤɨʁɚɫɭɭɫɤɥɚɞɭɫɚɨɜɨɦɈɞɥɭɤɨɦɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚɡɚɩɥɚɬɟɬɨɦɛɭʇɟɬɫɤɨɦɤɨɪɢɫɧɢɤɭ

ɑɥɚɧ

ɋɪɟɞɫɬɜɚɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɚɡɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɪɚɫɯɨɞɚɢɢɡɞɚɬɚɤɚɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɚɩɪɟɧɨɫɟɫɟɧɚɨɫɧɨɜɭʃɢɯɨɜɨɝɡɚɯɬɟɜɚɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɦɤɜɨɬɚɦɚɭɬɪɨɦɟɫɟɱɧɢɦɩɥɚɧɨɜɢɦɚ
ɛɭʇɟɬɚɍɡɡɚɯɬɟɜɤɨɪɢɫɧɢɰɢɫɭɞɭɠɧɢɞɚɞɨɫɬɚɜɟɤɨɦɩɥɟɬɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭɡɚɩɥɚʄɚʃɟ

ɑɥɚɧ

ɈɛɚɜɟɡɟɩɪɟɦɚɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɡɜɪɲɚɜɚʁɭɫɟɫɪɚɡɦɟɪɧɨɨɫɬɜɚɪɟɧɢɦɩɪɢɦɚʃɢɦɚɛɭʇɟɬɚȺɤɨɫɟɭɬɨɤɭɝɨɞɢɧɟɩɪɢɦɚʃɚɫɦɚʃɟɢɡɞɚɰɢɛɭʇɟɬɚɢɡɜɪɲɚɜɚʄɟɫɟɩɨ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɢɦɚɢɬɨɨɛɚɜɟɡɟɭɬɜɪɻɟɧɟɡɚɤɨɧɫɤɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚɧɚɩɨɫɬɨʁɟʄɟɦɧɢɜɨɭɢɦɢɧɢɦɚɥɧɢɫɬɚɥɧɢɬɪɨɲɤɨɜɢɧɟɨɩɯɨɞɧɢɡɚɧɟɫɦɟɬɚɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ

ɑɥɚɧ

Ʉɨɪɢɫɧɢɰɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɩɪɟɭɡɢɦɚʁɭɨɛɚɜɟɡɟɫɚɦɨɧɚɨɫɧɨɜɭɩɢɫɚɧɨɝɭɝɨɜɨɪɚɢɥɢɧɟɤɨɝɞɪɭɝɨɝɚɤɬɚɭɤɨɥɢɤɨɡɚɤɨɧɨɦɧɢʁɟɞɪɭɝɚɱɢʁɟɩɪɨɩɢɫɚɧɨ
ɉɥɚʄɚʃɟɢɡɛɭʇɟɬɚɧɟʄɟɫɟɢɡɜɪɲɢɬɢɭɤɨɥɢɤɨɧɢɫɭɩɨɲɬɨɜɚɧɟɩɪɨɰɟɞɭɪɟɭɬɜɪɻɟɧɟɱɥɚɧɨɦɫɬɚɜɁɚɤɨɧɚɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭ

ɑɥɚɧ

Ɉɛɚɜɟɡɟɩɪɟɭɡɟɬɟɭɝɨɞɢɧɢɭ ɫɤɥɚɞɭɫɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɦɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚɦɚɭɬɨʁ ɝɨɞɢɧɢɚ ɧɟ ɢɡɜɪɲɟɧɟɭɬɨɤɭ ɝɨɞɢɧɟɩɪɟɧɨɫɟɫɟ ɭ ɝɨɞɢɧɭɢ ɢɦɚʁɭɫɬɚɬɭɫɩɪɟɭɡɟɬɢɯ
ɨɛɚɜɟɡɚɢɢɡɜɪɲɚɜɚʁɭɫɟɧɚɬɟɪɟɬɨɞɨɛɪɟɧɢɯɚɩɪɨɩɪɢʁɚɰɢʁɚɨɜɨɦɈɞɥɭɤɨɦ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019.

85























Ȼɪɨʁɨɞɝɨɞɢɧɟ

ɋɄɍɉɒɌɂɇȺɈɉɒɌɂɇȿȺɊȺɇȭȿɅɈȼȺɐ

ȾɟɫɚɧɤɚɆɢɥɚɧɨɜɫɪ

ɉɊȿȾɋȿȾɇɂɐȺɋɄɍɉɒɌɂɇȿ

ɈɞɥɭɤɚɨȾɪɭɝɨɦɊɟɛɚɥɚɧɫɭɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɡɚɝɨɞɢɧɭɫɬɭɩɚɧɚɫɧɚɝɭɧɚɪɟɞɧɨɝɞɚɧɚɨɞɞɚɧɚɨɛʁɚɜʂɢɜɚʃɚɭɋɥɭɠɛɟɧɨɦɝɥɚɫɧɢɤɭɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ

ɑɥɚɧ

ɈɜɭɈɞɥɭɤɭɨɛʁɚɜɢɬɢɭ ɋɥɭɠɛɟɧɨɦɝɥɚɫɧɢɤɭ ɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɢɞɨɫɬɚɜɢɬɢɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭɮɢɧɚɧɫɢʁɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ
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ɂɁȼȿɒɌȺȳɈɂɁȼɊɒȿȵɍɈȾɅɍɄȿȻɍȹȿɌȺ
ɁȺɉȿɊɂɈȾȽɈȾɂɇȿ

ɍȼɈȾɇɂȾȿɈ
ɈɞɥɭɤɚɨɛɭʇɟɬɭɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɞɨɧɟɬɚʁɟɝɨɞɢɧɟɧɚɨɫɧɨɜɭɱɥɚɧɚɁɚɤɨɧɚɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋɢɫɩɪɚɜɤɚɢ
ɢɞɪɡɚɤɨɧ ɱɥɚɧɚɁɚɤɨɧɚɨɥɨɤɚɥɧɨʁɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɨʁɢ
 ɢɱɥɚɧɚɫɬɚɜɬɚɱɤɚɋɬɚɬɭɬɚɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɛɪ 
ɤɨʁɨɦɫɭɩɥɚɧɢɪɚɧɢɩɪɢɯɨɞɢɢɢɡɞɚɰɢɛɭʇɟɬɚɭɢɡɧɨɫɭɨɞɞɢɧɚɪɚɫɚɨɡɧɚɤɨɦɜɪɫɬɟɩɪɢɯɨɞɚɢɪɚɫɯɨɞɚ
ɩɪɢɯɨɞɢɢɪɚɫɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚɞɢɧɚɪɚɫɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɢɪɚɫɯɨɞɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɞɢɧɚɪɚɢɩɪɢɯɨɞɢɢɪɚɫɯɨɞɢɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɢɞɨɧɚɰɢʁɚɞɢɧɚɪɚɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢ
ɩɪɢɦɚʃɚɞɢɧɚɪɚ
ɇɚɤɨɧɭɫɜɚʁɚʃɚɈɞɥɭɤɟɨɛɭʇɟɬɭɚɧɚɨɫɧɨɜɭɱɥɚɧɚɁɚɤɨɧɚɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭ ɋɥɝɥɚɫɧɢɤɊɋ
ɢɫɩɪɚɜɤɚɢɢɞɪɡɚɤɨɧ ɱɥɚɧɚ
Ɂɚɤɨɧɚɨɥɨɤɚɥɧɨʁɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɨʁɢɢɢɞɪɡɚɤɨɧ ɢɱɥɚɧɚɫɬɚɜ
ɬɚɱɤɚɋɬɚɬɭɬɚɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰ ɋɤɭɩɲɬɢɧɚɨɩɲɬɢɧɟ
ȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰʁɟɧɚɫɟɞɧɢɰɢɨɞɪɠɚɧɨʁɝɨɞɢɧɟɞɨɧɟɥɚɈɞɥɭɤɭɨɩɪɜɨɦɪɟɛɚɥɚɧɫɭɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɟ
Ⱥɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɡɚɝɨɞɢɧɭɩɥɚɧɢɪɚɧɢɩɪɢɯɨɞɢɢɢɡɞɚɰɢɛɭʇɟɬɚɭɢɡɧɨɫɭɨɞɞɢɧɚɪɚɨɞɬɨɝɚ
ɩɪɢɯɨɞɢɢɪɚɫɯɨɞɢɢɡɛɭʇɟɬɚɞɢɧɚɪɚɫɨɩɫɬɜɟɧɢɩɪɢɯɨɞɢɢɪɚɫɯɨɞɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚ
ɞɢɧɚɪɚɢɩɪɢɯɨɞɢɢɪɚɫɯɨɞɢɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟɢɞɨɧɚɰɢʁɚɞɢɧɚɪɚɢɧɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚɞɢɧɚɪɚɢɩɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɤɨɞɩɨɫɥɨɜɧɢɯɛɚɧɚɤɚ
ɞɢɧɚɪɚ




ɈɞɥɭɤɨɦɨɛɭʇɟɬɭɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɩɥɚɧɢɪɚɧɨʁɟɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɞɢɪɟɤɬɧɢɯɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɢɯ
ɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɚɤɚɨɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɤɨɪɢɫɧɢɤɚɞɨɬɚɰɢʁɚɢɫɭɛɜɟɧɰɢʁɚȻɭʇɟɬɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɢɦɚɩɟɬ
ɞɢɪɟɤɬɧɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɛɭʇɟɬɚ±ɋɤɭɩɲɬɢɧɭɨɩɲɬɢɧɟɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤɚɨɩɲɬɢɧɟɈɩɲɬɢɧɫɤɨɜɟʄɟɈɩɲɬɢɧɫɤɨ
ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨɢɈɩɲɬɢɧɫɤɭɭɩɪɚɜɭɤɨʁɢɧɟɦɚʁɭɫɨɩɫɬɜɟɧɢɪɚɱɭɧɜɟʄɩɨɫɥɭʁɭɩɪɟɤɨɪɚɱɭɧɚɛɭʇɟɬɚɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɛɭʇɟɬɚɤɨʁɢɢɦɚʁɭɫɨɩɫɬɜɟɧɢɪɚɱɭɧɫɭ









ɇɚɪɨɞɧɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɋɜɟɬɢɫɚɜɚ
ɋɦɨɬɪɚɦɟɪɦɟɪɢɡɜɭɰɢ
Ɇɭɡɟʁ
ȾɟɱʁɚɭɫɬɚɧɨɜɚȾɭɝɚ
ɋɊɐɒɭɦɚɞɢʁɚ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
Ⱥɝɟɧɰɢʁɚɡɚɢɦɨɜɢɧɭ

ɂɧɞɢɪɟɤɬɧɢɤɨɪɢɫɧɢɰɢɛɭʇɟɬɚɤɨʁɢɧɟɦɚʁɭɫɨɩɫɬɜɟɧɢɪɚɱɭɧɜɟʄɩɨɫɥɭʁɭɩɪɟɤɨɪɚɱɭɧɚɛɭʇɟɬɚɫɭ





Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɋɬɚɪɢɝɪɚɞ
Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɐɟɧɬɚɪ
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ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȻɭɤɨɜɢɤ
Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȼɪɛɢɰɚ
Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȼɭɤɨɫɚɜɰɢ
ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȽɨɪʃɚɌɪɟɲʃɟɜɢɰɚ
ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȻɪɟɡɨɜɚɰ
ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȻɚʃɚ
ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɈɪɚɲɚɰ
Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɋɬɨʁɧɢɤ
ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɄɨɩʂɚɪɢ
ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɆɢɫɚɱɚ
ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɊɚɧɢɥɨɜɢʄ
Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȼɟɧɱɚɧɢ
ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɌɭɥɟɠ
ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȾɚɪɨɫɚɜɚ
Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɉɪɨɝɨɪɟɨɰɢ
ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȻɨɫɭɬɚ
Ɇɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȳɟɥɨɜɢɤ
ɆɟɫɧɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚȽɚɪɚɲɢ


ɍɢɡɜɟɲɬɚʁɭɨɢɡɜɪɲɟʃɭɛɭʇɟɬɚɡɚɲɟɫɬɦɟɫɟɰɢɩɪɢɤɚɡɚɥɢɫɦɨɩɥɚɧɢɨɫɬɜɚɪɟʃɟɩɪɢɯɨɞɚɢʃɢɯɨɜɩɪɨɰɟɧɚɬ
ɨɫɬɜɚɪɟʃɚɭɤɭɩɚɧɩɥɚɧɢɢɡɜɪɲɟʃɟɪɚɫɯɨɞɚɫɚɩɪɨɰɟɧɬɨɦɢɡɜɪɲɟʃɚɤɚɩɢɬɚɥɧɟɢɡɞɚɬɤɟɢɡɜɟɲɬɚʁɩɪɟɦɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨʁɢɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɢɩɪɢɤɚɡɚɧɚʁɟɢɩɪɨɝɪɚɦɫɤɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɪɚɫɯɨɞɚɢɢɡɞɚɬɚɤɚɤɚɨɢ
ɢɡɜɟɲɬɚʁɨɢɡɜɪɲɟʃɭɫɬɚɥɧɟɢɬɟɤɭʄɟɛɭʇɟɬɫɤɟɪɟɡɟɪɜɟ
˄ʶ˄ʿʻʽʿʸʤʻʰˀʤʻʰʰʽˁ˃ʦʤˀʫʻʰʵʤʦʻʰʿˀʰˈʽʪʰ͕ʿˀʰʺʤʼʤʰʿˀʫʻʫ˃ʤʻʫ˄˃ˀʽˌʫʻʤˁˀʫʪˁ˃ʦʤʰʯˀʤʻʰʵʰˈ
ʧʽʪʰʻʤʯʤʿʫˀʰʽʪʵʤʻ˄ʤˀͲˁʫʿ˃ʫʺʥʤˀϮϬϭϵ͘ʧʽʪʰʻʫʿˀʫʺʤʫʶʽʻʽʺˁʶʽʵʶʸʤˁʰˇʰʶʤˉʰʵʰʰʰʯʦʽˀʰʺʤ
ˇʰʻʤʻˁʰˀʤʼʤ


ɄɈɇɌɈ









ɇȺɁɂȼ

ɉɅȺɇ
ɉɊɂɏɈȾȺ

ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɜɢɲɚɤɩɪɢɯɨɞɚɢ

ɩɪɢɦɚʃɚɢɡɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ
ɉɨɪɟɡɧɚɡɚɪɚɞɟ

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɤɨʁɢɫɟɩɥɚʄɚɩɪɟɦɚ

ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɦɩɪɢɯɨɞɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯ

ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɤɨʁɢɫɟɩɥɚʄɚɩɚɭɲɚɥɧɨ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɚɦɨɫɬɚɥɧɢɯ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɤɨʁɢɫɟɩɥɚʄɚɩɪɟɦɚɫɬɜɚɪɧɨɦ

ɨɫɬɜɚɪɟɧɨɦɩɪɢɯɨɞɭ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩ

ɩɨɤɪɟɬɧɢɯɫɬɜɚɪɢ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɨɞɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟɢ


ɈɋɌȼȺɊȿ
ȵȿɂɁ
ɈɋɌȼȺɊȿȵȿ
ɈɋɌȺɅɂ
ɂɁȻɍȹȿɌȺ
ɏ
ɂɁȼɈɊȺ

ɍɄɍɉɇɈ
ɈɋɌȼȺɊȿȵȿ
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ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ
 ɉɨɪɟɡɧɚɡɟɦʂɢɲɬɟ

ɋɚɦɨɞɨɩɪɢɧɨɫɢɡɩɪɢɯɨɞɚɥɢɰɚɤɨʁɚɫɟ

ɛɚɜɟɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɦɞɟɥɚɬɧɨɲʄɭ























































































ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɩɪɨɦɟɧɭɧɚɦɟɧɟɨɛɪɚɞɢɜɨɝ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚ

 Ȼɨɪɚɜɢɲɧɚɬɚɤɫɚ

ɉɨɫɟɛɧɚɧɚɤɧɚɞɚɡɚɡɚɲɬɢɬɭɢ

ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
 
 
 Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɢɫɬɢɰɚʃɟɮɢɪɦɟ













 ɉɨɪɟɡɧɚɨɫɬɚɥɟɩɪɢɯɨɞɟ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɢɯɨɞɟɨɞɫɩɨɪɬɢɫɬɚɢ

ɫɩɨɪɬɫɤɢɯɫɬɪɭɱʃɚɤɚ
 ɉɨɪɟɡɧɚɮɨɧɞɡɚɪɚɞɚɨɫɬɚɥɢɯɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ 
ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭɨɛɜɟɡɧɢɤɚɤɨʁɢɧɟɜɨɞɟ

ɩɨɫɥɨɜɧɟɤʃɢɝɟ
ɉɨɪɟɡɧɚɢɦɨɜɢɧɭɨɛɜɟɡɧɢɤɚɤɨʁɢɜɨɞɟ

ɩɨɫɥɨɜɧɟɤʃɢɝɟ
 ɉɨɪɟɡɧɚɧɚɫɥɟɻɟɢɩɨɤɥɨɧ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɚɩɫɨɥɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɧɚ

ɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬ
ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɚɩɫɨɥɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɧɚ


ɚɤɰɢʁɚɦɚɢɞɪɯɚɪɬɢʁɚɦɚɨɞɜɪɟɞɧɨɫɬɢ

ɉɨɪɟɡɧɚɩɪɟɧɨɫɚɩɫɨɥɭɬɧɢɯɩɪɚɜɚɧɚ
ɚɤɰɢʁɚɦɚɢɞɪɯɚɪɬɢʁɚɦɚɨɞɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟ

ɪɟɤɥɚɦɧɢɯɩɚɧɨɚ
Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɞɪɠɚʃɟɦɨɬɨɪɧɢɯ

ɞɪɭɦɫɤɢɯɢɩɪɢɤʂɭɱɧɢɦɜɨɡɢɥɢɦɚ









Ɍɟɤɭʄɟɞɨɧɚɰɢʁɟɨɞɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ





 ɇɟɧɚɦɟɧɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟ








ɌɟɤɭʄɢɧɚɦɟɧɫɤɢɬɪɚɧɫɮɟɪɨɞɊɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ



ɉɪɢɯɨɞɢɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɟɨɞɤɚɦɚɬɚɧɚ
 ɫɪɟɞɫɬɜɚɤɨɧɫɨɥɢɞɨɜɚɧɨɝɪɚɱɭɧɚɬɪɟɡɨɪɚ 
ɭɤʂɭɱɟɧɚɭɞɟɩɨɡɢɬɛɚɧɚɤɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦɢɧɟɪɚɥɧɢɯ
ɫɢɪɨɜɢɧɚɢɝɟɨɬɟɪɦɚɥɧɢɯɪɟɫɭɪɫɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɨɫɬɜɚɪɟɧɚɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩ
ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɡɟɦʂɢɲɬɚɨɞɧɨɫɧɨ


ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨɝɨɛʁɟɤɬɚɭɞɪɠɚɜɧɨʁ
ɫɜɨʁɢɧɢ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɲɭɦɚɢɲɭɦɫɤɨɝ

ɡɟɦʂɢɲɬɚ
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Ʉɨɦɭɧɚɥɧɚɬɚɤɫɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɩɪɨɫɬɨɪɚ
ɧɚʁɚɜɧɢɦɩɨɜɪɲɢɧɚɦɚ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ⱦɨɩɪɢɧɨɫɡɚɭɪɟɻɟʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɡɟɦʂɢɲɬɚ




ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɬɪɠɢɲɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɞɧɨɫɧɨɧɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɬɪɠɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚ
ɝɪɚɞɨɜɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɞɨɛɚɪɚɢɭɫɥɭɝɚɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɬɪɠɢɲɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɤɨɪɢɫɬ
ɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɞɧɨɫɧɨɧɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɭɞɪɠɚɜɧɨʁ
ɫɜɨʁɢɧɢ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɡɚɤɭɩɧɢɧɟɡɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨ

ɡɟɦʂɢɲɬɟɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɟ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɞɚɜɚʃɚɭɡɚɤɭɩɨɞɧɨɫɧɨɧɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɭɨɩɲɬɢɧɫɤɨʁ
ɫɜɨʁɢɧɢ
ɉɪɢɯɨɞɢɩɨɨɫɧɨɜɭɩɪɭɠɚʃɚɛɨɪɚɜɤɚ
ɞɟɰɟɭɩɪɟɞɲɤɨɥɫɤɢɦɭɫɬɚɧɨɜɚɦɚ

 Ɉɩɲɬɢɧɫɤɟɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟɬɚɤɫɟ
ɇɚɤɧɚɞɚɡɚɭɪɟɻɢɜɚʃɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ

ɡɟɦʂɢɲɬɚ
Ɍɚɤɫɚɡɚɨɡɚɤɨʃɟʃɟɨɛʁɟɤɚɬɚɭɤɨɪɢɫɬ

ɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɤɨʁɟɫɜɨʁɨɦɞɟɥɚɬɧɨɲʄɭɨɫɬɜɚɪɟ


ɨɪɝɚɧɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɨɩɲɬɢɧɚ
Ɋɨɞɢɬɟʂɫɤɢɞɢɧɚɪɡɚɜɚɧɧɚɫɬɚɜɧɟ

ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɡɚɩɪɟɤɪɲɚʁɟ

ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟɩɪɨɩɢɫɢɦɨɛɟɡɛɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ

ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɧɨɜɱɚɧɢɯɤɚɡɧɢɢɡɪɟɱɟɧɢɯɭ
ɩɪɟɤɪɲɚʁɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɦɚɧɞɚɬɧɢɯɤɚɡɧɢɢɤɚɡɧɢ
 ɢɡɪɟɱɟɧɢɯɭɭɩɪɚɜɧɨɦɩɨɫɬɭɩɤɭɭɤɨɪɢɫɬ 
ɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ
 



Ɍɟɤɭʄɢɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɞ

ɮɢɡɢɱɤɢɯɢɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ
 Ɉɫɬɚɥɢɩɪɢɯɨɞɢɭɤɨɪɢɫɬɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɚ
Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɫɤɟɫɬɚɜɤɟɡɚɪɟɮɭɧɞɚɰɢʁɭ

ɪɚɫɯɨɞɚ
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ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟɡɟɦʂɢɲɬɚɭɤɨɪɢɫɬ

ɧɢɜɨɚɨɩɲɬɢɧɟ
ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɨɞɩɨɫɥɨɜɧɢɯ


ɛɚɧɚɤɚ


ɍɄɍɉɇɈ













  




ʿʸʤʻʰʰʯʦˀˌʫʼʫˀʤˁˈʽʪʤʯʤʿʫˀʰʽʪʽʪϬϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵ͘ʪʽϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵ͘ʧʽʪʰʻʫ

ˇ˄ʻʶˉ͘

ʿʽʯʰˉ/:



ϭ


Ϯ


ϭ
Ϯ



ϯ

ʽʿʰˁ

ɂɁȼɊɒȿȵȿ
ɂɁ ȻɍȹȿɌȺ-

ϰ





ʽˀʧʤʻʰʽʿˌ˃ʰʻʫ
ˁʶ˄ʿˌ˃ʰʻʤʽʿˌ˃ʰʻʫ

ϭϭϬ 



ʶʽʻ˃ʽ

ɉɅȺɇ
ɊȺɋɏɈȾȺ ɂɁ
ȻɍȹȿɌȺ ɢɡɜɨɪ
01 +13



ʿ̶̨̡̛̛̣̯̖͕̦̦̖̌̔̔̌̌̌̔
ϰϭϭϬϬϬ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
ϰϭϮϬϬϬ ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌

%
ɢɡɜ
ɪɲ
ɟʃ
ɚ

ɍɤɭɩɧɨ
ɢɡɜɪɲɟʃɟ
ɢɡ ɨɫɬɚɥɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ
ʃɚ 04+07+08

ɍɤɢɩɧɨ
ɢɡɜɪɲɟʃɟ
ɢɡɜɨɪ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚ
ʃɚ
01+04+07+0
8+13















ϯ͕ϵϵϵ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϵϴϯ͕ϰϲϬ͘ϭϬ







ϲϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϴϱ͕Ϯϯϲ͘ϭϯ







ϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϰ͕ϴϴϬ͘ϬϬ







ϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ








ϭϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϵϬ͕ϮϬϴ͘ϱϱ







ϭϵ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϯ͕ϯϵϭ͕ϴϮϬ͘ϯϬ



 

ϯ

ϰϭϱϬϬϬ ʻ̡̨̡̨̨̦̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̌̏̌̌̌̚̚

ϰ

ʻ̨̨̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̌̐̌̔̌̌̌̚
ϰϭϲϬϬϬ
̵̨̨̛̛̪̭̖̦̬̭̍̌̔



ϱ

ϰϮϮϬϬϬ ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌



ϲ

ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏



ϳ

ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ









ϴ

ϰϮϱϬϬϬ ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌

ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









ϵ

ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϵϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϭϮ͕ϯϭϮ͘ϴϮ









ϭϬ

ϰϲϱϬϬϬ ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌
ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
ϰϴϭϬϬϬ ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚
ʿ̨̨̡̡̛̛̬̖͕̖̦̖̯̭̖͕̦̖̍̌̏̌̌̚̚̚
ϰϴϮϬϬϬ ̛̪̖̦̣̌

ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϮϮϴ͕Ϯϳϯ͘ϲϵ







ϭ͕ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴϱϴ͕ϵϰϯ͘ϴϰ







ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ






ϭϭ



ϭϮ











˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϭϭϬ

ϭϭϬ 


ϭϯ



ϭϰ

ʿˀʫʪˁʫʪʻʰʶʽʿˌ˃ʰʻʫ
ʿ̶̨̡̛̛̣̯̖͕̦̦̖̌̔̔̌̌̌̔
ϰϭϭϬϬϬ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
ϰϭϮϬϬϬ ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌



ϭϱ

ϰϭϯϬϬϬ ʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌



ϭϲ



ϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ



 
 








 











Ϯ͕ϵϭϬ͕ϭϬϬ͘ϬϬ

Ϯ͕ϭϯϰ͕Ϭϭϲ͘Ϭϵ







ϱϭϲ͕ϴϮϬ͘ϬϬ

ϯϯϵ͕ϳϯϰ͘ϳϰ







ϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϮ͕ϵϲϬ͘ϬϬ







ϰϭϱϬϬϬ ʻ̡̨̡̨̨̦̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̌̏̌̌̌̚̚

ϭϰϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴϬ͕ϴϲϴ͘ϱϴ







ϭϳ

ϰϮϭϬϬϬ ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏

ϭϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴϬ͕ϱϳϰ͘Ϯϴ









ϭϴ

ϰϮϮϬϬϬ ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌

ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϭ͕ϱϭϱ͘ϮϬ









ϭϵ

ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

ϭϯ͕ϲϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϬ͕ϰϳϴ͕Ϭϱϰ͘ϲϮ
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ϭϵͬϭ ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚



ϮϬ

ϰϮϱϬϬϬ ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌



Ϯϭ

ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌



ϮϮ

ϰϲϱϬϬϬ ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌













ʽʿˌ˃ʰʻˁʶʽʦʫ˖ʫ
ʿ̶̨̡̛̛̣̯̖͕̦̦̖̌̔̔̌̌̌̔
ϰϭϭϬϬϬ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
ϰϭϮϬϬϬ ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌

Ϯϯ



Ϯϰ




Ϯϱ

ϰϭϱϬϬϬ ʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌



Ϯϲ

ϰϮϮϬϬϬ ʻ̡̨̡̨̨̦̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̌̏̌̌̌̚̚



Ϯϳ

ϰϮϯϬϬϬ ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏



Ϯϴ



Ϯϵ






Ϭ͘ϬϬ







ϰϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϱϬ͕ϬϱϮ͘ϬϬ







Ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴϰϰ͕ϱϱϳ͘ϳϲ







ϲϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϵϳ͕ϭϭϭ͘ϱϮ





 

 


Ϯϰͬϭ ϰϭϰϬϬϬ ˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚



ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϭϭϬ

ϭϭϬ 
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Ϯ͕ϯϱϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳϳϭ͕ϴϵϯ͘ϬϬ







ϰϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϮ͕ϯϳϵ͘ϳϰ







ϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ 

ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ





ϮϮ͕ϰϰϬ͘ϬϬ







ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳ͕ϴϵϰ͘ϬϬ







ϯ͕ϲϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯ͕ϰϱϴ͕ϴϰϵ͘ϲϮ







ϰϮϲϬϬϬ ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌

ϰϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϵϴ͕ϬϬϬ͘ϲϮ







ϰϲϱϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

ϳϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϲϵ͕Ϯϭϭ͘ϳϮ

























ϯϭ

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϭϭϬ
ʽʿˌ˃ʰʻˁʶʽ
ʿˀʤʦʽʥˀʤʻʰʸʤˌ˃ʦʽ
ʿ̶̨̡̛̛̣̯̖͕̦̦̖̌̔̔̌̌̌̔
ϰϭϭϬϬϬ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
ϰϭϮϬϬϬ ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌

ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϮϮϲ͕ϭϭϵ͘ϲϰ









ϯϮ

ϰϭϱϬϬϬ ʻ̡̨̡̨̨̦̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̌̏̌̌̌̚̚

ϲϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϴ͕ϴϴϬ͘ϬϬ









ϯϯ

ϰϮϮϬϬϬ ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌

ϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









ϯϰ

ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

ϭ͕ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϱϰ͕ϳϳϳ͘ϴϮ









ϯϱ

ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϭϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳϵ͕ϲϳϴ͘ϬϬ









ϯϲ

ϰϲϱϬϬϬ ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌
ʻ̸̨̡̨̧̛̛̦̖̦̖̪̖̦̣̪̬̖̹̖̱̏̌̌̌̚
ϰϴϯϬϬϬ ̨̭̱̔̏̌

ϮϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϭϳ͕ϰϰϱ͘ϴϱ







ϯϯϬ 


ϯϬ



ϯϳ









˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϯϯϬ




ϯϴ
ϯϵ




ϰϬ
ϰϭ

 


ʽϵϬ


ϰϮ



ϭ͕ϳϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϯϮϮ͕ϭϵϴ͘ϰϰ







ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







3,740,000.00

2,039,099.75



0.00

2,039,099.75




ϳ͕ϳϲϮ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϳϮϬϬϬ ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌

ϯ͕ϰϱϱ͕Ϭϱϴ͘ϲϬ

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϬϳϬ






ˁʽˉʰʵʤʸʻʫʿʽʺʽ˖ʰ
ɇɚɤɧɚɞɟɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭ
ϰϳϮϬϬϬ ɢɡɛɭʇɟɬɚ
ϰϳϮϬϬϬ ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌
ʻ̶̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̌̔̌̌̌̚̚̚
ϰϳϮϬϬϬ ̷̱̖̯̍̌

 ϰϭͬϭ ϰϮϯϬϬϬ ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌











ʽϳϬ








ϱ͕ϳϴϵ͕Ϯϴϰ͘ϭϯ













ϱ͕ϯϰϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰ͕ϰϮϭ͕ϰϲϱ͘Ϭϲ







ϯ͕ϵϯϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯ͕ϲϵϱ͕ϳϬϮ͘ϳϮ







ϭ͕ϯϰϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ









31,432,074.01 


ˁʽˉʰʵʤʸʻʤʯʤˌ˃ʰ˃ʤ
ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
ϰϳϮϬϬϬ ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚








 





ϵ͕ϲϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳ͕Ϯϰϳ͕ϲϳϵ͘ϳϬ
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ϰϯ



ϰϰ



ϰϱ



ϰϲ




ϰϮϰϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
ʻ̶̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̌̔̌̌̌̚̚̚
ϰϳϮϬϬϬ ̷̱̖̯̍̌
ϰϮϯϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚
ʻ̶̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̌̔̌̌̌̚̚̚
ϰϴϭϬϬϬ ̷̱̖̯̍̌

ϰϳ



ϰϳϮϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
ϰϳͬϭ
ϰϳϮϬϬϬ ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚
ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
ϰϴ
ϰϳϮϬϬϬ ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚
ʻ̶̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̌̔̌̌̌̚̚̚
ϰϵ
ϰϳϮϬϬϬ ̷̱̖̯̍̌
ϱϬ ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
ϱϭ
ϰϴϭϬϬϬ ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚
ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
ϱϮ
ϰϴϭϬϬϬ ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚







˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϬϵϬ
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ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴϰϭ͕Ϭϲϵ͘ϯϵ







ϭϭ͕ϴϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴ͕ϴϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ







ϴϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϭϵ͕ϵϯϲ͘ϳϭ








Ϯ͕ϬϮϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϰϭϬ͕ϰϭϲ͘ϱϰ





ϰϳ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϮ͕Ϭϵϯ͕ϬϮϭ͘ϰϱ



 

ϲ͕ϭϰϴ͕ϵϲϵ͘ϱϬ

ϭ͕ϭϭϯ͕ϲϲϵ͘ϱϬ







Ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ







Ϯ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳϮϰ͕ϵϬϬ͘ϬϬ







ϴϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϬϵ͕ϬϬϬ͘ϬϬ







ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϰϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ











ϲ͕ϰϱϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ






 














 

ϭϯϬ 


ʽʿˌ˃ʰʻˁʶʤ˄ʿˀʤʦʤ

ʽ̶̡̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̪̹̯̖̦̥̭̥̖̬̠̣̦̌

̨̨̛̪̭̣̏
ʽʿˌ˃ʰʫʶʽʻʽʺˁʶʰʰ

ʶʽʺʫˀˉʰʵʤʸʻʰʿʽˁʸʽʦʰ

ʿ̶̨̡̛̛̣̯̖͕̦̦̖̌̔̔̌̌̌̔
ϱϯ ϰϭϭϬϬϬ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚;̬̖̌̌̔̚Ϳ
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
ϱϰ ϰϭϮϬϬϬ ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌

ϰ͕ϰϰϭ͕ϵϯϵ͘Ϭϭ


















ϴϴ͕ϰϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳϭ͕ϬϬϭ͕ϲϲϵ͘ϰϬ



 

ϭϱ͕ϳϴϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϮ͕ϭϳϬ͕ϲϵϲ͘ϵϬ



 

ϰϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϯϭ͕ϴϯϬ͘ϵϬ





ϱϱ ϰϭϯϬϬϬ ʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌







ϱϲ ϰϭϰϬϬϬ ˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚

ϱ͕ϱϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰ͕ϲϴϭ͕ϲϭϰ͘ϰϴ









ϰ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯ͕ϯϲϮ͕ϭϳϳ͘ϵϬ









ϱϳ ϰϭϱϬϬϬ ʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚
ʻ̨̨̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̌̐̌̔̌̌̌̚
ϱϴ ϰϭϲϬϬϬ ̵̨̨̛̛̪̭̖̦̬̭̍̌̔





ϱϵ ϰϮϭϬϬϬ ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏



ϲϬ ϰϮϮϬϬϬ ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌



ϲϭ ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏



ϭ͕ϴϱϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϰϰϴ͕ϰϳϴ͘ϬϬ





Ϯϰ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϯ͕ϬϮϵ͕ϯϮϴ͘Ϯϭ



 

ϭ͕ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕Ϭϴϳ͕ϱϳϮ͘Ϯϴ







ϭϮ͕ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳ͕ϮϮϬ͕Ϯϵϱ͘ϰϱ







ϲϮ ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϭ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϵϭϱ͕ϳϭϬ͘ϬϬ









ϲϯ ϰϮϱϬϬϬ ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌

ϯ͕Ϭϰϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϰϱϰ͕ϱϭϱ͘Ϯϭ









ϲϰ ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϴ͕ϰϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰ͕ϮϱϮ͕ϲϰϱ͘ϲϴ









ϴ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϲ͕ϭϰϰ͕ϲϴϯ͘ϴϰ







ϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϵ͕ϰϱϬ͘ϬϬ







ϭϬ͕ϯϱϯ͕ϱϮϳ͘ϰϴ

ϵ͕ϭϬϲ͕ϱϳϱ͘Ϯϱ







ϭϳ͕ϰϮϵ͕ϭϲϰ͘ϯϭ

ϭϮ͕Ϯϵϭ͕ϱϯϵ͘ϴϰ



 



ϲϱ ϰϲϱϬϬϬ ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌
ʻ̶̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̌̔̌̌̌̚̚̚
ϲϲ ϰϳϮϬϬϬ ̷̱̖̯̍̌
ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
ϲϳ ϰϴϭϬϬϬ ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚
ʿ̨̨̡̡̛̛̬̖͕̖̦̖̯̭̖͕̦̖̍̌̏̌̌̚̚̚
ϲϴ ϰϴϮϬϬϬ ̛̪̖̦̣̌
ʻ̸̨̡̨̧̛̛̦̖̦̖̪̖̦̣̪̬̖̹̖̱̏̌̌̌̚
ϲϵ ϰϴϯϬϬϬ ̨̭̱̔̏̌

ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









ϳϬ ϰϴϰϬϬϬ ʻ̡̨̛̛̦̹̯̖̯̖̪̬̖̖̣̌̌̔̌̌̏̔̚

ϱ͕ϰϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϵϴϱ͕ϱϳϯ͘ϬϬ
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̹̯̖̯̱̦̭̯̣̱̱̭̣̖̖̌̌̔


ʻ̡̨̛̛̦̹̯̖̯̖̪̬̖̖̣̌̌̔̌̌̏̔̚
ϳϭ ϰϴϱϬϬϬ ̨̹̯̖̯̱̦̦̖̯̱̭̯̬̦̌̔̌



ϳϮ ϱϭϮϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍











˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϭϯϬ

ϭϲϬ 

ϲϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴϮ͕ϱϬϬ͘ϬϬ







ϯ͕ϰϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϭϵϱ͕ϭϮϬ͘ϬϬ









ʶʤʻˉʫʸʤˀʰʵʤʯʤʺʸʤʪʫ


ϮϭϮ͕ϳϱϯ͕ϲϵϭ͘ϳϵ









ϭϱϬ͕ϲϳϭ͕ϵϳϲ͘ϯϰ ϳϬ͘ϴϮ



Ϭ͘ϬϬ ϭϱϬ͕ϲϳϭ͕ϵϳϲ͘ϯϰ






ϳϯ ϰϵϵϬϬϬ ˁ̬̖̭̯̬̖̖̬̖̔̏̌̏̚













ϳϰ ϰϵϵϬϬϬ ˁ̬̖̭̯̬̖̖̬̖̔̏̌̏̚











ϳϱ ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ











ϳϲ ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌
ʻ̶̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̌̔̌̌̌̚̚̚
ϳϳ ϰϳϮϬϬϬ ̷̱̖̯̍̌
ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
ϳϴ ϰϴϭϬϬϬ ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚

ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϵϴ͕ϵϯϬ͘ϬϬ







ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϵϰ͕ϭϵϬ͘ϬϬ







ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϵϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ













˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϭϲϬ






˃ˀʤʻˁʤʶˉʰʵʫʦʫʯʤʻʫʯʤʵʤʦʻʰ
ʪ˄ʧ

ϭϳϬ 












ϳϵ ϰϰϭϬϬϬ ʽ̵̨̡̛̯̪̣̯̥̥̯̌̌̔̌̓̌̌̌
ʽ̶̨̛̛̯̪̣̯̣̦̖̥̥̌̌̐̌̏̔̌̓
ϴϬ ϲϭϭϬϬϬ ̡̨̛̛̬̖̯̬̥̔̌






˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϭϳϬ







ϮϮϬ 






























Ϯ͕ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϮϭϮ͕ϳϲϱ͘ϰϭ





ϭϴ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϮ͕ϵϮϳ͕ϳϭϳ͘ϰϴ



 

 





 






















ϴϭ ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

Ϯ͕ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ







1,919,799.40



ϴϮ ϰϮϱϬϬϬ ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌

ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ







0.00



ϴϯ ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ







0.00














ϯϲϬ 



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϮϮϬ



ȳȺȼɇȺȻȿɁȻȿȾɇɈɋɌ
ϴϰ ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏



ϴϱ ϰϮϱϬϬϬ ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌











˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϯϲϬ
ˇʽʻʪʯʤˀʤʯʦʽʵ
ʿʽʹʽʿˀʰʦˀʫʪʫ

ϰϮϭ












ϰϱϭ 







ϵϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ







28,765.69

ϲϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ







0.00



28,765.69




ϯ͕Ϭϯϴ͕ϬϱϬ͘ϬϬ









˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϰϮϭ
ʪˀ˄ʺˁʶʰ˃ˀʤʻˁʿʽˀ˃Ͳʿ˄˃ʫʦʰ





ˁ̶̴̡̛̛̛̛̛̱̖̦̠̖̠̦̥̦̖̦̦̭̠̭̥̍̏̌̏̌
ϴϳ ϰϱϭϬϬϬ ̨̛̛̪̬̖̱̖̥̬̔̓̌̐̚









ϴϲ ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
ϴϲͬϭ ϰϴϭϬϬϬ ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚













ϭ͕ϭϲϳ͕ϱϲϬ͘ϬϬ







ϰϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ








ϮϮ͕ϱϭϭ͕ϵϱϬ͘ϬϬ

ϭϱ͕ϳϵϬ͕ϱϰϴ͘ϬϬ



 

 









 






ϴϴ ϰϮϱϬϬϬ ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌

ϴϬ͕ϬϰϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϭ͕ϴϭϰ͕ϳϴϮ͘ϬϬ



 



ϴϵ ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϭϳ͕ϵϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴ͕ϯϯϮ͕ϴϳϳ͘ϭϰ
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ʻ̡̨̛̛̦̹̯̖̯̖̪̬̖̖̣̌̌̔̌̌̏̔̚
ϵϬ ϰϴϰϬϬϬ ̹̯̖̯̱̦̭̯̣̱̱̭̣̖̖̌̌̔

ϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰ͕ϱϭϲ͕ϭϭϳ͘ϮϬ









ϵϭ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϭϰ͕ϱϳϴ͕Ϭϰϱ͘ϬϬ

ϲ͕ϱϬϱ͕ϯϲϰ͘ϬϬ









ϵϮ ϱϭϮϬϬϬ ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌

Ϯϲ͕ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕Ϯϵϵ͕ϵϭϲ͘ϴϬ









ϵϯ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϱϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϵ͕ϵϴϮ͕ϱϱϯ͘ϭϬ



 



ϵϰ ϱϭϮϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϯϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϵ͕ϵϯϳ͕ϴϯϮ͘ϮϬ



 



ϵϱ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϮϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









ϵϲ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ 







ϵϳ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ 







ϵϴ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϴ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









ϵϴͬϭ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϯϴ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









ϵϴͬϮ ϱϭϮϬϬϬ ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌

Ϯϲ͕Ϭϯϵ͕ϵϰϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ











˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϰϱϭ

ϱϭϬ 

˄ʿˀʤʦʹʤʼʫʽ˃ʿʤʪʽʺ



ϯϮϬ͕ϴϲϳ͕ϵϴϱ͘ϬϬ




ϵϵ ϱϭϮϬϬϬ ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌



ϭϬϬ ϰϮϭϬϬϬ ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏







 

ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϴϳ͕ϵϮϬ͘ϬϬ







ϭϬϮ ϰϱϭϬϬϬ ˁ̶̴̡̛̛̛̛̛̱̖̦̠̖̠̦̥̦̖̦̦̭̠̭̥̍̏̌̏̌
̶̨̛̛̛̛̪̬̖̱̖̥̬̦̠̥̔̓̌̐̌̌̌̌̚̚

ϰ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯ͕ϰϴϳ͕ϳϯϴ͘ϬϬ







 



 



˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϱϭϬ
ˇʽʻʪʯʤʯʤˌ˃ʰ˃˄ʮʰʦʽ˃ʻʫ
ˁˀʫʪʰʻʫ



ϴϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϱ ϰϲϯϬϬϬ ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌
ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
ϭϬϲ ϰϴϭϬϬϬ ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚


 







ϱϲϬ



ϭϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯ͕ϳϱϭ͕ϭϴϯ͘ϰϬ



ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ



ϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ





˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϱϱϬ

ϰϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϲ͕ϱϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ


ϰ͕ϭϳϭ͕ϭϴϯ͘ϰϬ Ϯϱ͘ϮϬ

ʵʿʯʫʸʫʻʰʸʽ
ϭϬϳ ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϰϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϯ͕Ϯϯϴ͕ϳϴϲ͘ϱϬ





ˁ̶̴̡̛̛̛̛̛̱̖̦̠̖̠̦̥̦̖̦̦̭̠̭̥̍̏̌̏̌
ϭϬϴ ϰϱϭϬϬϬ ̨̛̛̪̬̖̱̖̥̬̔̓̌̐̚

ϭϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳ͕ϱϯϭ͕ϰϯϴ͘ϭϮ





ʶĂ̛̪̯Ặ̶̛̦̖̭̱̖̦̠̖̠̍̏Ă̛̦̥̏
ϭϬϵ ϰϱϭϮϬϬ ̴̛̦̖̦Ă̡̛̛̛̦̭̠̭̥̪̬̖̱̖̥̔̓̌̚

ϲϮϬ

Ϭ͘ϬϬ

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϱϲϬ




















 

Ϭ͘ϬϬ ϰ͕ϭϳϭ͕ϭϴϯ͘ϰϬ









ϭϬϭ ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϭϬϯ ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚
ˁ̶̴̡̛̛̛̛̛̱̖̦̠̖̠̦̥̦̖̦̦̭̠̭̥̍̏̌̏̌
ϭϬϰ ϰϱϭϬϬϬ ̨̛̛̪̬̖̱̖̥̬̔̓̌̐̚






ϭϱ͕ϵϵϱ͕ϭϳϴ͘ϬϬ

ϱϱϬ







Ϭ͘ϬϬ 

ϭϲ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ





Ϭ͘ϬϬ

0.00 

ϭϮϮ͕ϯϴϵ͕ϰϰϮ͘ϰϰ 







Ϭ͘ϬϬ 

ϱϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϬ͕ϳϳϬ͕ϮϮϰ͘ϲϮ

ϯϭ͕ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ




ϭϴ͕ϭϮϭ͕ϳϰϬ͘ϳϴ 



 

ϴϭ͘ϱϰ



Ϭ͘ϬϬ

ϰϬ͕ϳϳϬ͕ϮϮϰ͘ϲϮ



ϭϴ͕ϭϮϭ͕ϳϰϬ͘ϳϴ





ϭϭϬ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍



ϭϭϭ ϱϭϱϬϬϬ ʻ̨̛̛̛̖̥̯̖̬̠̣̦̥̦̌̌̌̏̌

ϳ͕ϮϳϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϰϵ͕ϵϬϬ͘ϬϬ









ϭϭϮ ϱϰϭϬϬϬ ʯ̛̖̥̤̹̯̖

ϭ͕ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴϭϯ͕ϴϬϬ͘ϬϬ









ϭϭϯ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϯϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









ϭϭϰ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϭϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









ϭϭϱ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

Ϭ͘ϬϬ







ϭϭϲ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

Ϯϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









ϭϭϳ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϱϮ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







Ϭ͘ϬϬ 




ϭϭϴ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍
ϭϭϴͬ
ϭ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍



ϭϭϵ ϰϮϭϬϬϬ ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏













Ϯ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯ͕ϰϵϲ͕ϴϮϴ͘ϬϬ



ϰ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ



ϱϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϲ͕ϳϲϯ͕ϯϮϮ͘ϳϰ





˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϲϮϬ

ϲϯϬ 
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Ϯϭϵ͕ϮϳϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ





ʦʽʪʽˁʻʤʥʪʫʦʤʼʫ








ϱϴ͕ϰϰϱ͕ϱϵϭ͘ϱϮ Ϯϲ͘ϲϱ





 






Ϭ͘ϬϬ ϱϴ͕ϰϰϱ͕ϱϵϭ͘ϱϮ














ϭϮϬ ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϲϵϬ͕ϱϳϲ͘ϬϬ









ϭϮϭ ϰϮϱϬϬϬ ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌

ϴ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳϬ͕ϰϬϬ͘ϬϬ









ϭϮϮ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍











˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϱϭϬ

ϳϮϭ


ϭϮϯ



Ϭ͘ϬϬ


Ϭ͘ϬϬ 

760,976.00



ϰϲϰϬϬϬ ʪ̶̶̨̨̛̛̛̯̠̖̬̦̠̥̌̐̌̌̌̌̌̚̚
̶̨̨̨̨̨̧̛̛̖̦̭̠̣̦̭̱̬̖̍̌̏̌̐̌̚
ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
ϰϴϭϬϬϬ ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚


ϳϵϭ͕ϰϵϯ͘Ϯϳ



ϲ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ





ϭϮϰ

ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϲϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϮϴ͕ϳϵϳ͘ϰϴ



ϭϮϰͬϭ

ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ



ϭϮϰͬϮ

ϱϭϮϬϬϬ ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌









ϳϰϬ 





ϭϬ͕ϳϵϰ͕ϬϬϬ͘ϬϬ













 
ϳ͕ϯϭϮ͕ϭϵϬ͘ϳϱ ϲϳ͘ϳϰ


ʵʤʦʻʫʯʪˀʤʦˁ˃ʦʫʻʫ˄ˁʸ˄ʧʫ
ʻ̡̨̛̦̹̯̖̯̖̪̬̖̖̹̯̖̯̱̌̌̔̌̌̏̔̚
ϰϴϰϬϬϬ ̵̛̦̭̯̣̱̱̭̣̖̖̣̖̥̖̦̯̬̦̌̌̔̌
̨̨̦̖̪̐̔̌
ϰϴϮϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚





Ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϯͬϭ

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϳϮϭ

0.00











9,000,000.00

ʯʪˀʤʦˁ˃ʦʽ

















Ϭ͘ϬϬ ϳ͕ϯϭϮ͕ϭϵϬ͘ϳϱ













ϴ͕ϲϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴ͕ϬϰϬ͕ϮϵϬ͘ϬϬ





ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱϵ͕ϲϬϬ͘ϬϬ



























˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϳϰϬ



















ʵʤʦʻʫʯʪˀʤʦˁ˃ʦʫʻʫ˄ˁʸ˄ʧʫ











ϴϭϬ

ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌













˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϴϭϬ































ϴϮϬ

ϵϱ͕Ϭϵϯ͘ϯϮ





ϲϭ͕ϯϰϰ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

















ϭϮϱͬϮ











˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϴϮϬ

















˃ʫʶ˄˖ʫˁ˄ʥʦʫʻˉʰʵʫʺʫʪʰʵʰʺʤ











ϴϯϬ


ϭϮϲ

ϭϬ͕ϳϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ







ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϰϰϭ͕ϳϵϱ͘ϬϬ








ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚



ϴ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ























˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϴϯϬ















ʪˀ˄ˌ˃ʦʫʻʫʽˀʧʤʻʰʯʤˉʰʵʫʰ










ϴϲϬ










0.00














0.00
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˄ʪˀ˄ʮʫʼʤ


ϭϮϳ



ϭϮϴ

ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
ϰϴϭϬϬϬ ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚
ʪ̶̨̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̌̏̌̔
ϰϴϭϬϬϬ ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚











˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϴϲϬ





ϰ͕Ϯϴϲ͕ϮϬϱ͘Ϯϲ

ϵϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϲϯ͕ϴϬϭ͕ϵϬϬ͘ϬϬ





ϵϭϭ

ϳ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ










 







ʽˁʻʽʦʻʽʽʥˀʤʯʽʦʤʼʫ





 




 











ϭϮϵ

ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϵϴϴ͕ϰϰϰ͘ϮϬ









ϭϯϬ

ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍
ʻ̶̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̌̔̌̌̌̚̚̚
ϰϳϮϬϬϬ ̷̱̖̯̍̌

ϭ͕ϬϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕Ϭϭϴ͕ϭϱϴ͘ϵϵ







ϭϮ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϬ͕ϰϴϬ͕ϱϭϱ͘ϬϬ



 









ϭϯϭ



ϭϯϭͬϭ









ϵϭϮ


ϭϯϮ
ϭϯϯ

˄̡̨̨̨̨̨̨̧̱̪̦̭̦̦̬̖̌̏̍̌̏̌̚̚

ϵϮϬ



ˁˀʫʪʼʫʽʥˀʤʯʽʦʤʼʫ











ϵϱϬ








ϰϳϯ



 

ϭ͕ϴϱϬ͕ϰϱϱ͘Ϯϲ



ϮϬ͕ϳϯϬ͕Ϭϵϴ͘ϰϬ

˃˄ˀʰˁ˃ʰˋʶʤʽˀʧʤʻʰʯʤˉʰʵʤ





ϭϰϬ ϰϭϱϬϬϬ ʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚



ϭϰϭ ϰϮϭϬϬϬ ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏



ϭϰϮ ϰϮϮϬϬϬ ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌



ϭϰϯ ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏








ϭϱ͕ϲϭϯ͕Ϭϭϭ͘ϱϵ

ϭ͕ϬϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ


˃˄ˀʰʯʤʺ
ʿ̶̨̡̛̛̣̯̖͕̦̦̖̌̔̔̌̌̌̔
ϭϯϳ ϰϭϭϬϬϬ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚;̬̖̌̌̔̚Ϳ
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
ϭϯϴ ϰϭϮϬϬϬ ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌
ϭϯϵ ϰϭϰϬϬϬ ˁ̶̨̨̛̛̠̣̦̦̠̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚








 




ϯϱϳ͕ϯϴϲ͘ϲϳ


 





 







 

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϵϱϬ




ϱϬ͕ϭϴϵ͕ϳϵϴ͘ϴϮ



ˇʽʻʪʤˉʰʵʤʯʤʺʸʤʪʫ˃ʤʸʫʻ˃ʫ 
ʻ̶̡̨̛̛̛̦̖̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̌̔̌̌̌̚̚̚
ϭϯϲ ϰϳϮϬϬϬ ̷̱̖̯̍̌





ϲϵ͕ϴϵϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

 

˄̡̨̧̨̨̧̱̪̦̭̬̖̖̬̖̌̔̍̌̏̌̚̚



Ϯ͕ϱϲϱ͕ϯϱϮ͘ϬϬ

ϯ͕ϰϭϳ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϰ ϰϲϯϬϬϬ ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌
ʶĂ̛̪̯Ặ̛̦̯̬Ą̴̛̦̭̖̬̭̯̆Ặ̛̥
ϭϯϱ ϰϲϯϮϬϬ ̨̛̛̦̥̏Ặ̏Ă̛̭̯



 



ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ










ϰϲϯϬϬϬ ˃̴̨̨̛̛̛̛̛̬̦̭̖̬̭̯̣̥̦̥̣̭̯̌̌̏̌̏̌
ʶĂ̛̪̯Ặ̛̦̯̬Ą̴̛̦̭̖̬̭̯̆Ặ̛̥
ϰϲϯϮϬϬ ̨̛̛̦̥̏Ặ̏Ă̛̭̯








 

ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍







ʽˁʻʽʦʻʽʽʥˀʤʯʽʦʤʼʫ


ϭϯϭͬϮ





˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϵϭϭ





 ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌



0.00 









Ϯ͕ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϱϵϰ͕ϱϬϬ͘ϬϬ



































ϰ͕ϱϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯ͕ϭϭϵ͕ϱϳϰ͘ϭϯ







ϴϲϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϰϵϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱϯϱ͕ϭϰϬ͘Ϯϴ
Ϭ͘ϬϬ













ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϳϮ͕Ϯϳϴ͘ϵϵ







ϭ͕ϴϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϭϴϳ͕ϱϬϬ͘Ϭϱ







ϮϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϵ͕ϬϬϳ͘ϬϬ







Ϯ͕ϰϲϯ͕Ϯϰϴ͘ϴϵ

ϱϬϲ͕ϭϮϬ͘Ϭϱ







ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϭϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϭϳ͕ϲϬϬ͘ϬϬ









ϭϰϰ ϰϮϱϬϬϬ ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌

ϰϳϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϴ͕ϰϰϰ͘ϯϴ









ϭϰϱ ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϰϴϭ͕ϭϯϱ͘ϬϬ

ϭϱϳ͕ϭϴϵ͘ϭϳ









ϭϰϲ ϰϲϱϬϬϬ ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌

ϱϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϯϰ͕ϰϭϯ͘ϳϱ









ϭϰϯͬϭ
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ʿ̨̨̡̡̛̛̬̖͕̖̦̖̯̭̖͕̦̖̍̌̏̌̌̚̚̚
ϭϰϳ ϰϴϮϬϬϬ ̛̪̖̦̣̌





ϭϰϳ ϰϴϱϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍
ʻ̡̨̛̛̦̹̯̖̯̖̪̬̖̖̣̌̌̔̌̌̏̔̚
ϭϰϴ ϱϭϭϬϬϬ ̨̹̯̖̯̱̦̦̖̯̱̭̯̬̦̌̔̌



ϭϰϵ ϱϭϮϬϬϬ ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌



ϭϰϵͬϭ



ϱϭϱϬϬϬ ʻ̨̛̛̛̖̥̯̖̬̠̣̦̥̦̌̌̌̏̌

ϭϱϬ ϱϮϯϬϬϬ ʯ̵̨̨̛̣̖̬̖̣̠̱̪̬̠̱̌̍̌̔̌̔̌̚










ϲϭϬ

ϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϮϬ͕Ϭϰϲ͘ϬϬ







ϰϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







ϲ͕Ϭϳϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯ͕ϱϮϱ͕ϲϭϬ͘ϬϬ







ϰϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϱϵ͕ϴϴϬ͘ϬϬ







ϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







ϰϲϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϯ͕ϱϴϵ͘ϰϲ








˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϰϳϯ
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ʤʧʫʻˉʰʵʤʯʤʰʺʽʦʰʻ˄
ʿ̶̨̡̛̛̣̯̖͕̦̦̖̌̔̔̌̌̌̔
ϭϱϭ ϰϭϭϬϬϬ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚;̬̖̌̌̔̚
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
ϭϱϮ ϰϭϮϬϬϬ ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌

ϵϲϲ͕ϱϱϳ͘ϬϬ

ϱϵϭ͕Ϯϰϱ͘ϬϬ









ϭϱϯ ϰϭϱϬϬϬ ʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚

ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϬϴ͕Ϯϰϭ͘ϬϬ









ϭϱϰ ϰϮϭϬϬϬ ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏

ϱϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϮϮϮ͕ϯϲϯ͘ϱϲ







ϭϱϱ ϰϮϮϬϬϬ ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌

ϭϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳϮ͕ϯϵϬ͘ϯϬ







ϭ͕ϭϱϵ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϵϭϭ͕ϮϮϮ͘ϮϮ







ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







Ϯ͕ϲϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯ͕Ϯϱϴ͕ϰϴϱ͘ϱϵ





















ϱ͕ϭϯϱ͕ϰϰϯ͘ϬϬ

ϯ͕ϰϰϳ͕ϱϬϬ͘ϬϬ









ϭϱϲ ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏



ϭϱϳ ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚



ϭϱϴ ϰϮϱϬϬϬ ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌



ϭϱϵ ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϱ͕ϵϴϭ͘ϰϭ









ϭϲϬ ϰϲϱϬϬϬ ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌

ϰϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϲϰ͕ϰϬϬ͘ϬϬ











˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϲϭϬ







ϵϭϭ






















ʿˀʫʪˌʶʽʸˁʶʽʽʥˀʤʯʽʦʤʼʫ
ʿ̶̨̛̣̯̖͕̌̔̔̌ ̡̛̦̦̖̌̌̔
ϭϲϭ ϰϭϭϬϬϬ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚;̬̖̌̌̔̚Ϳ
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
ϭϲϮ ϰϭϮϬϬϬ ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌

ϭϴ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϮ͕ϵϳϰ͕ϳϴϲ͘ϭϮ



 



ϭϲϯ ϰϭϯϬϬϬ ʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌

ϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϮϵ͕ϲϰϬ͘ϬϬ







ϭϲϰ ϰϭϰϬϬϬ ˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚

ϵϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϴϲ͕Ϯϭϲ͘ϬϬ









Ϯ͕ϰϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϴϯϮ͕ϰϵϮ͘Ϯϰ









ϭϲϱ ϰϭϱϬϬϬ ʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚
ʻ̨̨̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̌̐̌̔̌̌̌̚
ϭϲϲ ϰϭϲϬϬϬ ̵̨̨̛̛̪̭̖̦̬̭̍̌̔



ϭϲϳ ϰϮϭϬϬϬ ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏



ϭϲϴ ϰϮϮϬϬϬ ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌



ϭϲϵ ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏



ϭϳϬ ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚



ϭϳϭ ϰϮϱϬϬϬ ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌



ϭϳϮ ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌




ϭϳϯ ϰϲϱϬϬϬ ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌
ʿ̨̨̡̡̛̛̬̖͕̖̦̖̯̭̖͕̦̖̍̌̏̌̌̚̚̚
ϭϳϰ ϰϴϮϬϬϬ ̛̪̖̦̣̌



ϭϳϱ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍



ϭϳϲ ϱϭϮϬϬϬ ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌













˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϵϭϭ
ˁˀˉˌ˄ʺʤʪʰʵʤ











ϵϵ͕ϭϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳϱ͕ϲϱϰ͕ϳϮϵ͘ϱϳ



 



Ϯ͕ϭϳϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϵϳϭ͕ϲϳϵ͘ϬϬ







ϭϮ͕ϮϮϯ͕ϱϴϴ͘ϲϬ

ϳ͕ϰϯϭ͕ϳϬϳ͘ϲϯ







ϲϵϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳϬ͕ϮϵϬ͘ϱϬ







ϯ͕ϵϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϮϰ͕ϰϮϭ͘ϵϬ







ϴϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱϲϮ͕ϱϵϬ͘ϬϬ







ϵϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϲϴ͕ϵϯϵ͘ϴϲ







ϭϲ͕ϮϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϬ͕ϳϵϲ͕ϱϲϴ͘Ϯϱ



 

ϵ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϲ͕Ϭϵϱ͕ϲϮϴ͘ϰϲ







ϭϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϲ͕ϯϳϭ͘ϳϬ







ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







Ϭ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







ϭϲϳ͕Ϯϭϯ͕ϱϴϴ͘ϲϬ ϭϭϳ͕ϳϯϲ͕Ϭϲϭ͘Ϯϯ

ϳϬ͘ϰϭ





ϭ͕ϴϬϰ͕ϭϭϵ͘ϵϰ ϭϭϵ͕ϱϰϬ͕ϭϴϭ͘ϭϳ
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ϴϭϬ





˄ˁʸ˄ʧʫˀʫʶˀʫʤˉʰʵʫʰˁʿʽˀ˃ʤ
ʿ̶̨̡̛̛̣̯̖͕̦̦̖̌̔̔̌̌̌̔
ϰϭϭϬϬϬ
ϭϳϳ
̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚;̬̖̌̌̔̚Ϳ
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
ϰϭϮϬϬϬ
ϭϳϴ
̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌
ϭϳϵ ϰϭϯϬϬϬ ʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌
ϭϴϬ ϰϭϰϬϬϬ ˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚



ϭϴϭ ϰϭϱϬϬϬ ʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚



ʻ̨̨̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̌̐̌̔̌̌̌̚
ϭϴϮ ϰϭϲϬϬϬ
̵̨̨̛̛̪̭̖̦̬̭̍̌̔
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ϭϴϯ ϰϮϭϬϬϬ ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏
ϭϴϰ ϰϮϮϬϬϬ ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌












ϭϴ͕ϮϱϬ͕ϯϮϭ͘ϬϬ

ϭϭ͕ϬϮϬ͕ϵϮϭ͘ϬϬ



ϯ͕ϭϳϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϵϴϲ͕ϱϵϱ͘ϬϬ





ϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







ϭ͕ϭϳϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϵϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ







ϭ͕ϬϰϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







 


ϯϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







ϭϬ͕ϳϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϲ͕Ϯϱϴ͕ϴϴϳ͘ϵϬ







ϭϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







ϭϴϱ ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
ϭϴϲ ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







ϮϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







ϭϴϳ ϰϮϱϬϬϬ ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌
ϭϴϴ ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϵ͕ϮϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







ϳ͕ϳϲϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱϳϯ͕ϭϰϳ͘ϬϬ















ϭϴϵ ϰϲϱϬϬϬ ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌
ʿ̨̨̡̡̛̛̬̖͕̖̦̖̯̭̖͕̦̖̍̌̏̌̌̚̚̚
ϰϴϮϬϬϬ
ϭϵϬ
̛̪̖̦̣̌
ϭϵϭ ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍









ϭϵϮ ϱϭϮϬϬϬ ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌


















˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϴϭϬ











ʻʤˀʽʪʻʰʺ˄ʯʫʵ

ϴϮϬ

Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϬϬ

ϵϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

64,105,321.00 20,789,550.90

 16,503,107.86 



























˄ˁʸ˄ʧʫʶ˄ʸ˃˄ˀʫ
ʿ̶̨̡̛̛̣̯̖͕̦̦̖̌̔̔̌̌̌̔
ϭϵϯ ϰϭϭϬϬϬ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚;̬̖̌̌̔̚Ϳ
̶̨̨̨̛̛̛̛̭̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
ϭϵϰ ϰϭϮϬϬϬ ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌

ϯ͕ϴϯϭ͕ϴϵϯ͘ϬϬ

Ϯ͕ϮϬϬ͕ϭϬϯ͘ϯϳ









ϭϵϱ ϰϭϰϬϬϬ ˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚

ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









ϭ͕ϭϬϬ͕ϴϰϵ͘ϲϰ

Ϭ͘ϬϬ









ϭϵϲ ϰϭϱϬϬϬ ʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚
ʻ̨̨̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̌̐̌̔̌̌̌̚
ϭϵϳ ϰϭϲϬϬϬ ̵̨̨̛̛̪̭̖̦̬̭̍̌̔

ϰϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϮϮ͕ϲϳϵ͘ϬϬ









ϭϵϴ ϰϮϭϬϬϬ ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏

ϭ͕ϴϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϲϮϳ͕ϱϭϱ͘ϵϰ









ϭϵϵ ϰϮϮϬϬϬ ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌

ϯϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







ϰϮϮϬϬϬ ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌

ϭϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







Ϯ͕ϯϮϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ














ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
ϲ͕ϵϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϵϵͬϭ

ϭϵ͕ϯϰϭ͕Ϭϱϲ͘ϬϬ

ϭϮ͕ϴϮϵ͕ϴϯϰ͘ϲϱ



 



ϮϬϬ ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏



ϮϬϭ ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϭ͕ϴϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ







ϮϬϮ ϰϮϱϬϬϬ ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌

ϭ͕Ϭϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϲϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ









ϮϬϯ ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϵϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









Ϯ͕Ϭϳϵ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϮϯϮ͕ϴϱϭ͘ϭϯ







ϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









ϮϬϰ ϰϲϱϬϬϬ ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌
ʿ̨̨̡̡̛̛̬̖͕̖̦̖̯̭̖͕̦̖̍̌̏̌̌̚̚̚
ϮϬϱ ϰϴϮϬϬϬ ̛̪̖̦̣̌
ʻ̸̨̡̨̧̛̛̦̖̦̖̪̖̦̣̪̬̖̹̖̱̏̌̌̌̚
ϮϬϲ ϰϴϯϬϬϬ ̨̭̱̔̏̌

ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









ϮϬϳ ϱϭϮϬϬϬ ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌

ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









ϮϬϴ ϱϭϱϬϬϬ ʻ̨̛̛̛̖̥̯̖̬̠̣̦̥̦̌̌̌̏̌

ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









ϮϬϵ ϱϮϯϬϬϬ ʯ̵̨̨̛̣̖̬̖̤̱̪̬̠̱̌̍̌̔̌̔̌̚

ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ
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ʻ̨̨̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̌̐̌̔̌̌̌̚
ϮϭϬ ϰϭϲϬϬϬ ̵̨̨̛̛̪̭̖̦̬̭̍̌̔

ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ










Ϯϭϭ ϰϮϭϬϬϬ ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏

ϮϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϲϰ͕ϰϬϬ͘ϬϬ









ϮϭϮ ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

ϯϲϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϱϱ͕ϭϯϯ͘ϵϱ







Ϯϭϯ ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ











Ϯϭϰ ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

ϮϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ











Ϯϭϰͬϭ

ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

ϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϵϵ͕ϴϬϬ͘ϬϬ







ϭ͕ϰϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϯϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ





ϭϯϴ͕ϯϲϭ͘ϲϯ









ϯϮϱ͕ϳϳϳ͘ϬϬ

















Ϯϭϱ



Ϯϭϱͬϭ

ϱϭϱϬϬϬ ʻ̨̛̛̛̖̥̯̖̬̠̣̦̥̦̌̌̌̏̌



ϮϭϱͬϮ

ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

ϭϯϴ͕ϯϲϮ͘ϬϬ



Ϯϭϱͬϯ

ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϱϯϰ͕ϰϳϴ͘ϬϬ



Ϯϭϱͬϰ

ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌







˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϴϮϬ











ʥʰʥʸʰʽ˃ʫʶʤˁʦʫ˃ʰˁʤʦʤ

ϴϮϬ

ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍





42,197,798.64 20,530,706.67

9,394,466.35 29,925,173.02




























˄ˁʸ˄ʧʫʶ˄ʸ˃˄ˀʫ
ʿ̶̨̡̛̛̣̯̖͕̦̦̖̌̔̔̌̌̌̔
Ϯϭϲ ϰϭϭϬϬϬ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚;̬̖̌̌̔̚Ϳ
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
Ϯϭϳ ϰϭϮϬϬϬ ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌

ϭ͕ϯϬϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴϵϱ͕ϯϲϬ͘ϴϵ









Ϯϭϴ ϰϭϯϬϬϬ ʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌

ϭϰϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϯ͕ϲϴϬ͘ϬϬ









Ϯϭϵ ϰϭϰϬϬϬ ˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚

ϮϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









ϮϮϬ ϰϭϱϬϬϬ

ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϭ͕ϲϯϭ͘ϰϮ












ʻ̨̨̛̛̛̬̖̪̭̣̖̦̥̭̯̣̌̐̌̔̌̌̌̚
ϮϮϭ ϰϭϲϬϬϬ ̵̨̨̛̛̪̭̖̦̬̭̍̌̔



ϮϮϮ ϰϮϭϬϬϬ ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏




ϳ͕ϭϮϯ͕ϮϬϰ͘ϬϬ

ϱ͕ϮϮϯ͕ϱϵϰ͘ϱϲ







ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϲ͕ϭϳϭ͘ϬϬ







ϭ͕ϬϳϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱϱϱ͕ϭϯϵ͘ϵϭ







ϮϮϯ ϰϮϮϬϬϬ ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌

ϭϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϭ͕ϬϬϱ͘ϲϬ







ϮϮϰ ϰϮϱϬϬϬ ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌

ϯϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϲϲ͕ϵϭϱ͘ϵϰ









ϮϮϱ ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϭϳϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱϯ͕ϴϬϴ͘ϱϬ









ϮϮϲ ϰϲϱϬϬϬ ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌

ϴϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱϬϵ͕ϵϵϲ͘ϵϴ









ϮϮϳ ϱϭϮϬϬϬ ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌

ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϮ͕ϳϰϬ͘ϬϬ









ϮϮϴ ϱϭϱϬϬϬ ʻ̨̛̛̛̖̥̯̖̬̠̣̦̥̦̌̌̌̏̌

ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϯ͕ϰϵϴ͘ϰϯ









ϮϮϵ ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

ϭ͕ϱϭϲ͕ϲϵϬ͘Ϭϴ

ϴϳϴ͕ϭϴϯ͘ϲϯ









ϮϯϬ ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚



















˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϴϮϬ





ˁʺʽ˃ˀʤʺʫˀʺʫˀʰʯʦ˄ˉʰ

ϴϮϬ


14,727,894.08



8,956,721.06
























116,348.10

9,073,069.16



˄ˁʸ˄ʧʫʶ˄ʸ˃˄ˀʫ
ʿ̶̨̡̛̛̣̯̖͕̦̦̖̌̔̔̌̌̌̔
Ϯϯϭ ϰϭϭϬϬϬ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚;̬̖̌̌̔̚Ϳ
ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̦̯̖̬̖̯̌̔̌
ϮϯϮ ϰϭϮϬϬϬ ̶̨̨̪̭̣̔̌̏̌

Ϯϳϭ͕Ϯϰϱ͘ϬϬ

ϭϴϰ͕ϳϰϲ͘ϳϭ









Ϯϯϯ ϰϮϭϬϬϬ ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏

ϰϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϭϬ͕ϯϬϳ͘Ϭϭ









Ϯϯϰ ϰϮϮϬϬϬ ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌

ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϱ͕ϳϯϯ͘ϰϬ









Ϯϯϱ ϰϮϱϬϬϬ ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌

ϭϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϯ͕ϳϬϰ͘Ϯϲ









Ϯϯϲ ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϮϰϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϲϲ͕Ϭϲϵ͘ϯϰ













ϭ͕ϱϭϮ͕ϰϰϱ͘ϬϬ

ϭ͕Ϭϳϴ͕ϯϲϲ͘Ϭϱ







102

Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ



Ϯϯϳ ϰϲϱϬϬϬ ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌

ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϭϳ͕ϱϯϯ͘ϯϰ







Ϯϯϴ ϱϭϮϬϬϬ ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌

ϱϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









Ϯϯϵ ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

Ϯ͕ϱϲϵ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϰϴϮ͕ϵϰϮ͘ϱϮ







ϮϰϬ ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϯ͕ϵϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯ͕ϮϮϱ͕ϵϮϬ͘ϬϬ




















ϴϮϬ





˄ˁʸ˄ʧʫʶ˄ʸ˃˄ˀʫ
ʿ̶̨̡̛̛̣̯̖͕̦̦̖̌̔̔̌̌̌̔
Ϯϰϭ ϰϭϭϬϬϬ ̨̛̪̭̣̖̦̥̌̌̚



ϮϰϮ ϰϭϮϬϬϬ ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̠̣̦̪̬̦̭̌̔



Ϯϰϯ ϰϭϯϬϬϬ ʻ̡̛̦̖̱̦̯̱̬̌̌̔̌




9,482,690.00

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϴϮϬ
ˉʫʻ˃ʤˀʯʤʶ˄ʸ˃˄ˀ˄ʰ
ʽʥˀʤʯʽʦʤʼʫ







6,715,322.63




0.00



















6,715,322.63

ϭϬ͕ϯϭϱ͕ϴϭϬ͘ϬϬ

ϲ͕ϳϰϵ͕ϲϲϲ͘ϵϴ







Ϯ͕Ϭϯϴ͕ϰϭϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϭϱϳ͕ϱϲϳ͘ϲϵ







ϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϵ͕ϵϵϬ͘ϬϬ







Ϯϰϰ ϰϭϰϬϬϬ ˁ̶̨̧̨̛̛̠̣̦̪̭̣̖̦̥̌̌̔̌̏̌̌̌̌̚

ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ









Ϯϰϱ ϰϭϱϬϬϬ ʻ̡̨̡̨̨̦̖̯̬̹̪̭̣̖̦̖̌̌̔̏̌̌̌̚̚

ϲϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϯϱϰ͕ϰϭϯ͘ϴϴ









Ϯϰϲ ϰϭϲϬϬϬ ʻ̨̛̬̖̪̭̣̖̦̥̌̐̌̔̌̌̚



Ϯϰϳ ϰϮϭϬϬϬ ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏



Ϯϰϴ ϰϮϮϬϬϬ ˃̨̡̨̨̧̛̬̹̪̱̯̏̏̌̌



ϱϯϬ͕ϱϬϬ͘ϬϬ

ϱϯϬ͕ϰϱϬ͘ϲϳ







Ϯ͕ϲϴϲ͕ϱϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϱϬϭ͕ϴϭϵ͘ϱϵ







ϱϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴϯ͕ϯϱϱ͘ϭϮ







Ϯϰϵ ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

Ϯ͕ϲϰϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϰϵϰ͕ϯϯϲ͘Ϭϳ









ϮϱϬ ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϳ͕ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰ͕ϴϬϳ͕ϱϴϵ͘ϵϬ









Ϯϱϭ ϰϮϱϬϬϬ ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌

ϲϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϭϯ͕ϴϲϵ͘ϵϵ









ϮϱϮ ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϳϲϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϮϮϰ͕ϮϮϵ͘Ϭϯ









Ϯϱϯ ϰϲϱϬϬϬ ʽ̶̴̨̛̛̛̭̯̣̖̯̠̖̯̬̦̭̖̬̌̔̌̌

ϴϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϱϱϱ͕Ϭϰϵ͘Ϭϯ









Ϯϱϰ ϰϴϮϬϬϬ ʿ̨̨̡̡̛̛̬̖͕̖̦̖̯̭̖̦̖̍̌̏̌̌̚̚̚

ϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰ͕ϯϯϬ͘ϬϬ







ϱϭϭϬϬϬ ʯ̡̨̡̛̛̛̛̬̖̬̖̦̭̠̖̯̐̌̔̐̌͂̏̍

ϲϰϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϰϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ







ϱϭϮϬϬϬ ʺ̨̛̛̹̦̖̪̬̖̥̌̌



Ϯϱϰͬϭ



Ϯϱϱ

ϮϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϭϴ͕Ϭϯϵ͘ϬϬ









Ϯϱϱͬϭ

ϰϮϰϬϬϬ ˁ̶̨̛̛̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̏̌̐̚

ϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









ϮϱϱͬϮ

ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

Ϯϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ









Ϯϱϱͬϯ

ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ











ϯϬ͕ϯϱϵ͕ϮϮϬ͘ϬϬ

ϭϴ͕ϭϳϰ͕ϳϬϲ͘ϵϱ

ϱϵ͘ϴϳ

ϭ͕ϯϳϳ͕ϵϬϴ͘ϳϯ

ϭϵ͕ϱϱϮ͕ϲϭϱ͘ϲϴ

˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϴϮϬ

ϭϲϬ 

ʺʫˁʻʫʯʤʵʫʪʻʰˉʫ













Ϯϱϲ ϰϮϭϬϬϬ ˁ̨̡̨̛̛̯̣̦̯̬̹̌̏

ϯ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϳϬϱ͕ϴϵϱ͘ϵϰ









Ϯϱϳ ϰϮϯϬϬϬ ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

Ϯ͕ϮϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭ͕ϰϮϰ͕ϵϵϲ͘ϵϭ









Ϯϱϴ ϰϮϱϬϬϬ ˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̓̌̏̔̌̏̌

ϯ͕ϰϭϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳϴϳ͕ϵϳϭ͘ϳϭ









Ϯϱϵ ϰϮϲϬϬϬ ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌

ϵϲϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϲϯϲ͕Ϭϭϲ͘ϲϯ







ϭϬ͕ϬϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰ͕ϱϱϰ͕ϴϴϭ͘ϭϵ















˄̴̶̡̨̡̛̱̪̦̱̦̠̱̌̚ϭϲϬ


˄ʶ˄ʿʻʰˀʤˁˈʽʪʰ

ϭ͕ϳϮϲ͕ϭϰϭ͕ϱϮϮ͘ϴϭ ϵϮϴ͕ϲϯϴ͕Ϯϰϳ͘ϰϮϱ ϯ ͘ ϴ Ϭ Ϯϵ͕ϱϬϯ͕ϱϬϴ͘ϲϭ ϵϱϴ͕ϭϰϭ͕ϳϱϲ͘Ϭϯ


ɍɄɍɉɇɈɉɅȺɇɂɊȺɇɂɂɂɁȼɊɒȿɇɂɊȺɋɏɈȾɂɂɂɁȾȺɐɂɁȺɉȿɊɂɈȾȳȺɇɍȺɊɋȿɉɌȿɆȻȺɊȽɈȾɂɇȿɉɊȿɆȺ
ȿɄɈɇɈɆɋɄɈȳɄɅȺɋɂɎɂɄȺɐɂȳɂɂɂɁȼɈɊɂɆȺɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ

ȿɄɈ
ɄɅȺɋ

ɇȺɁɂȼ

ɉɅȺɇɁȺ

ɍɄɍɉɇɈ
ɂɁȼɊɒȿɇɈɂɁ
ɋȼɂɏɂɁȼɈɊȺ

ɂɁȼɊɒȿɇɈ
ɂɁɋɊȿȾ
ȻɍȹȿɌȺ

ɂɁȼɊɒȿɇ
ɈɂɁ
ɈɋɌȺɅɂɏ
ɂɁȼɈɊȺ

ɂɁ
ȼɊɒ
ȿȵȿ
ɍ







ɌȿɄɍȶɂɊȺɋɏɈȾɂ



ɉɅȺɌȿȾɈȾȺɐɂɂɇȺɄɇȺȾȿ
ɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ



ɋɈɐɂȳȺɅɇɂȾɈɉɊɂɇɈɋɂɇȺ
ɌȿɊȿɌɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ



ɇȺɄɇȺȾȿɍɇȺɌɍɊɂ



ɋɈɐɂȳȺɅɇȺȾȺȼȺȵȺ
ɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺ



ɇȺɄɇȺȾȺɌɊɈɒɄɈȼȺɁȺ
ɁȺɉɈɋɅȿɇȿ



ɇȺȽɊȺȾȿɁȺɉɈɋɅȿɇɂɆȺɂ
ɈɋɌȺɅɂɉɈɋȿȻɇɂɊȺɋɏɈȾɂ
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ϴϯϬ͕ϱϰϳ͕ϳϮϲ͘ϱϴ

































































 







 









ɋɌȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ



ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɍɌɈȼȺȵȺ



ɍɋɅɍȽȿɉɈɍȽɈȼɈɊɍ













ɋɉȿɐɂȳȺɅɂɁɈȼȺɇȿɍɋɅɍȽȿ































 



ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿȳȺȼɇɂɆ
ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂɆ
ɉɊȿȾɍɁȿȶɂɆȺ





 



ɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈɋɌȺɅɂɆ
ɇɂȼɈɂɆȺȼɅȺɋɌɂ





 



ȾɈɌȺɐɂȳȿɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ
ɈȻȺȼȿɁɇɈȽɋɈɐɈɋɂȽɍɊȺȵȺ



ɈɋɌȺɅȿȾɈɌȺɐɂȳȿɂ
ɌɊȺɇɋɎȿɊɂ






ɌȿɄɍȶȿɉɈɈɉɊȺȼɄȿɂ
ɈȾɊɀȺȼȺȵȿ



ɆȺɌȿɊɂȳȺɅ



ɈɌɉɅȺɌȺȾɈɆȺȶɂɏɄȺɆȺɌȺ
























ɇȺɄɇȺȾȺɁȺɋɈɐɂȳȺɅɇɍ
ɁȺɒɌɂɌɍɂɁȻɍȹȿɌȺ





 

ȾɈɌȺɐɂȳȿɇȿȼɅȺȾɂɇɂɆ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɆȺ





 











ɉɈɊȿɁɂɈȻȺȼȿɁɇȿɌȺɄɋȿɂ
ɉȿɇȺɅɂ
ɇɈȼɑȺɇȿɄȺɁɇȿɂɉȿɇȺɅɂ
ɉɈɊȿɒȿȵɍɋɍȾɈȼȺ

 


















ɇȺɄɇȺȾȺɒɌȿɌȿ





 





ɇȺɄɇȺȾȺɒɌȿɌȿ





 





ɋɊȿȾɋɌȼȺɊȿɁȿɊȼȿ













ɂɁȾȺɐɂɁȺɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɍ
ɂɆɈȼɂɇɍ









ɁȽɊȺȾȿɂȽɊȺȭȿȼɂɇɋɄɂ
ɈȻȳȿɄɌɂ





 















ɆȺɒɂɇȿɂɈɉɊȿɆȺ



ɈɋɌȺɅȿɇȿɄɊȿɌɇɂɇȿɂ
ɈɉɊȿɆȺ



ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇȺɂɆɈȼɂɇȺ
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ɁȺɅɂɏȿɊɈȻȿɁȺȾȺȴɍ
ɉɊɈȾȺȳɍ



ɁȿɆȴɂɒɌȿ











 









ɇȿɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺɂɆɈȼɂɇȺ
ɄɈȳȺɋȿɎɂɇȺɇɋɂɊȺɂɁ
ɋɊȿȾɋɌȺȼȺɇɂɉɚ



ɂɁȾȺɐɂɁȺɈɌɉɅȺɌɍ
ȽɅȺȼɇɂɐȿ









ɈɌɉɅȺɌȺȽɅȺȼɇɂɐȿ
ȾɈɆȺȶɂɆɄɊȿȾɂɌɈɊɂɆȺ





 



















ɍɄɍɉɇɈɊȺɋɏɈȾɂ

 








ʿʸʤʻʰʰʯʦˀˌʫʼʫʿʽʿˀʽʧˀʤʺʰʺʤ
ʯ̨̛̪̖̬̌̔͗Ϭϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϵ͘ͲϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵ͘

Ɋɟɞ
ɇȺɁɂȼ
ɛɪ


ɋɌȺɇɈȼȺȵȿɍɊȻȺɇɂɁȺɆɂ
 ɉɊɈɋɌɈɊɇɈɉɅȺɇɂɊȺȵȿ





ɄɈɆɍɇȺɅɇȿȾȿɅȺɌɇɈɋɌɂ















 ϯϬϳ͕ϱϱϳ͘ϲϯ

ϵ͕ϰϳϯ͕ϵϱϬ͘ϴϵ



ɊȺɁȼɈȳɌɍɊɂɁɆȺ



ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȺɂɊɍɊȺɅɇɂɊȺɁȼɈȳ









ɁȺɒɌɂɌȺɀɂȼɈɌɇȿɋɊȿȾɂɇȿ





















ɈɋɇɈȼɇɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ









ɋɊȿȾȵȿɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂȼȺɋɉɂɌȺȵȿ

























ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺɂ
 ɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȺɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
ɉɊȿȾɒɄɈɅɋɄɈɈȻɊȺɁɈȼȺȵȿɂ
 ȼȺɋɉɂɌȺȵȿ


ɈɋɌȺɅɂ
ɍɄɍɉɇɈ
ɈɋɌȼȺɊȿȵȿ
ɂɁȼɈɊɂ
ɈɋɌȼȺɊȿȵȿ







ɉɅȺɇ

ɋɈɐɂȳȺɅɇȺɂȾȿɑȳȺɁȺɒɌɂɌȺ
ɁȾɊȺȼɋɌȼȿɇȺɁȺɒɌɂɌȺ

ϭ͕ϴϬϯ͕ϵϭϵ͘ϭϱ ϭϯϬ͕ϬϮϬ͕ϰϵϱ͘ϯϴ

ɊȺɁȼɈȳɄɍɅɌɍɊȿɂɂɇɎɈɊɆɂɋȺȵȺ



 ϭϬ͕ϴϴϴ͕ϳϮϯ͘ϭϴ

ϲϵ͕ϱϱϮ͕ϯϴϱ͘ϳϱ

ɊȺɁȼɈȳɋɉɈɊɌȺɂɈɆɅȺȾɂɇȿ



 ϭϲ͕ϱϬϯ͕ϭϬϳ͘ϴϲ

ϭϬϯ͕ϵϳϮ͕ϮϳϮ͘Ϭϴ





ɈɉɒɌȿɍɋɅɍȽȿɅɈɄȺɅɇȿ
 ɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ
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ɉɈɅɂɌɂɑɄɂɋɂɋɌȿɆɅɈɄȺɅɇȿ
 ɋȺɆɈɍɉɊȺȼȿ







 Ϯϵ͕ϱϬϯ͕ϱϬϴ͘ϲϭ








ɍɄɍɉɇɈ



ɍɄɍɉȺɇɎɂɋɄȺɅɇɂȾȿɎɂɐɂɌɁȺɉȿɊɂɈȾȳȺɇɍȺɊ±ɋȿɉɌȿɆȻȺɊȽɈȾɂɇȿ
Ɋɟɞ
ɛɪɨʁ


ɇɚɡɢɜ


,

ɍɄɍɉɇȺɋɊȿȾɋɌȼȺ

,,

ɍɄɍɉɇɂɉɊɂɏɈȾɂɂ
ɉɊɂɆȺȵȺ  



ȿɤɤɥɚɫ



ɉɥɚɧ

Ɉɫɬɜɚɪɟʃɟ,,;

Ɋɚɡɥɢɤɚ












ϭ͕ϬϮϱ͕ϴϰϴ͕ϴϴϬ͘Ϭϰ

ϱϵ͕ϰϯ









Ɍɟɤɭʄɢɩɪɢɯɨɞɢ





ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟ
ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ














ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚɢ
ɩɪɨɞɚʁɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɢɦɨɜɢɧɟ
ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ



























ϭ͕ϳϮϲ͕ϭϰϭ͕ϱϮϮ͘ϴϭ

ϵϱϴ͕ϭϰϭ͕ϳϱϲ͘Ϭϯ



ϭ͕Ϯϳϲ͕ϳϱϲ͕ϳϮϭ͘Ϭϭ

ϴϯϬ͕ϱϰϳ͕ϳϮϲ͘ϱϴ











ɉɪɢɦɚʃɚɨɞɩɪɨɞɚʁɟ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟɢɦɨɜɢɧɟ



,,,
,9

ɉɊȿɇȿɌȺɋɊȿȾɋɌȼȺ
ɍɄɍɉɇɂɂɁȾȺɐɂ




ϰ ˃̵̡̨̛̛̖̱̬̭̓̌̔


ɂɡɞɚɰɢɡɚɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɭ
ɢɦɨɜɢɧɭ



ɂɡɞɚɰɢɡɚɨɬɩɥɚɬɭɝɥɚɜɧɢɰɟ
ɢɧɚɛɚɜɤɭɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɢɦɨɜɢɧɟ
Ɉɬɩɥɚɬɚɝɥɚɜɧɢɰɟ




ɇɚɛɚɜɤɚɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɢɦɨɜɢɧɟ

9

ɍɄɍɉɇȺɋɊȿȾɋɌȼȺɦɢɧɭɫ
ɍɄɍɉɇɂɊȺɋɏɈȾɂɂ
ɂɁȾȺɐɂ

9,

ɂɁɇɈɋɄɈɊȿɄɐɂȳȿ
ȻɍȹȿɌɋɄɈȽȾȿɎɂɐɂɌȺ
ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɢɡɞɚɰɢɡɚ
ɧɚɛɚɜɤɭɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɢɦɨɜɢɧɟɤɨʁɢɫɟɭɫɦɢɫɥɭ
Ɂɚɤɨɧɚɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭ
ɫɦɚɬɪɚʁɭɪɚɫɯɨɞɢɦɚ 

9,,

ȻɍȹȿɌɋɄɂ
ɋɍɎɂɐɂɌȾȿɎɂɐɂɌ
   

ϰ




ϲϱ͕Ϭϱ

ϭϴ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϮ͕ϵϮϳ͕ϳϭϳ͘ϰϴ

ϭϴ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϮ͕ϵϮϳ͕ϳϭϳ͘ϰϴ










 


Ⱦɟɨ
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ɍɄɍɉɇɂɎɂɋɄȺɅɇɂ
ɋɍɎɂɐɂɌȾȿɎɂɐɂɌ

 
ɞ
ɟɨ 
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ɂɡɜɪɲɟʃɟ



















































  









   









ɂɡɝɪɚɞʃɚɮɢɫɤɭɥɬɭɪɧɟɫɚɥɟɭȾɚɪɨɫɚɜɢ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɂɡɛɭʇɟɬɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɨɛʁɟɤɬɚɡɚɞɟɰɭɨɦɟɬɟɧɭɭɪɚɡɜɨʁɭ 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɛɭʇɟɬɚɥɨɤɚɥɧɟɭɩɪɚɜɟ

ɉɪɨʁɟɤɚɬɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚɄɚɱɟɪ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

Ɍɟɪɟɧɢɢɞɟɱʁɚɢɝɪɚɥɢɲɬɚ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ 
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ 


ȺɄȺɉɂɌȺɅɇɂɉɊɈȳȿɄɌɂ
Ɂɝɪɚɞɟɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ



Ɉɩɢɫ

ɂɡɧɨɫɭɞɢɧɚɪɢɦɚ
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Ɋɟɞɧɢ
ɛɪɨʁ













ɈɉɒɌɂɇɋɄȺ
ɍɉɊȺȼȺ


ɇɚɡɢɜ

ɟɤ
ɤɥɚɫ

ɉɥɚɧɢɪɚɧɢɢɢɡɜɪɲɟɧɢɤɚɩɢɬɚɥɧɢɢɡɞɚɰɢɛɭʇɟɬɫɤɢɯɤɨɪɢɫɧɢɤɚɡɚɢɝɨɞɢɧɭɛɭʇɟɬɚɨɩɲɬɢɧɟȺɪɚɧɻɟɥɨɜɚɰɢɫɤɚɡɭʁɭɫɟɭ
ɫɥɟɞɟʄɟɦɩɪɟɝɥɟɞɭ
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Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ

ɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɨɛʁɟɤɚɬɚɭɆɁȾɚɪɨɫɚɜɚɢ
ɆɁɊɚɧɢɥɨɜɢʄ






 

Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɩɨɬɪɟɛɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɞɨɝɪɚɞʃɚ
  
ɜɪɬɢʄɚȾɭɝɚ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ
  
Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɩɨɬɪɟɛɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚ
ɢɫɚɧɚɰɢʁɚɞɟɱɢʁɟɝɜɪɬɢʄɚɋɭɧɰɟ
  
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ
  
Ɉɛʁɟɤɬɢɡɚɩɨɬɪɟɛɟɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɫɩɨɪɬɫɤɚ
ɫɚɥɚɌɟɯɧɢɱɤɟɲɤɨɥɟɆɢɥɟɬɚɇɢɤɨɥɢʄ
  
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ
  
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɜɨɞɨɜɨɞɧɟɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ
ɦɪɟɠɟɉɍȾɭɝɚ
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Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɬɚɡɚɢɩɚɪɤɨɜɫɤɢɯɦɨɛɢɥɢʁɚɪɚ

ɫɚɪɚɫɜɟɬɨɦ
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚʁɚɜɧɟɪɚɫɜɟɬɟ


Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɝɥɚɜɧɟɭɥɢɰɟ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ 
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

ɉɨɩɪɚɜɤɚɚɫɮɚɥɬɧɢɯɩɭɬɟɜɚɨɲɬɟʄɟɧɢɯ
ɭɫɥɟɞɩɨɩɥɚɜɚ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɧɨɜɢɯɢɩɨɩɪɚɜɤɚɦɨɫɬɨɜɚ
ɨɲɬɟʄɟɧɢɯɭɫɥɟɞɩɨɩɥɚɜɚ
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Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɩɨɪɬɫɤɨɝɬɟɪɟɧɚɭɄɨɩʂɚɪɢɦɚ 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɲɬɚɡɚɠɢɜɨɬɢʃɟ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɩɪɢɯɨɞɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ 
Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɭɥɢɰɚɭɝɪɚɞɭ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

Ⱥɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟɥɨɤɚɥɧɢɯɩɭɬɟɜɚ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ 
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɰɟɧɬɪɚɥɧɨɝɝɪɚʁɚʃɚɭɛɨɥɧɢɰɢ 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ 
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

ɈɡɟɥɟʃɚɜɚʃɟɝɥɚɜɧɟɭɥɢɰɟɄʃɚɡɚɆɢɥɨɲɚ 
Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ 
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɩɪɢɯɨɞɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ 
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ɂɡɝɪɚɞʃɚɬɪɨɬɨɚɪɚɢɤɢɲɧɚɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɭ
ɑɟɝɚɪɫɤɨʁɢȻɪɟɝɚɥɧɢɱɤɨʁɭɥɢɰɢ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

ɉɪɨʁɟɤɬɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ

ɂɡɝɪɚɞʃɚɬɪɨɬɨɚɪɚɭȭɭɪɻɟɜɞɚɧɫɤɨʁ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɤɪɨɜɚɢɭɪɟɻɟʃɟɯɨɥɚ
Ⱦɜɨɪɚɧɟɉɚɪɤ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ


ɂɡɝɪɚɞʃɚɫɬɚɡɚɭɩɚɪɤɭ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬ
ɢɡɩɪɢɯɨɞɚɞɨɦɚʄɟɝɡɚɞɭɠɢɜɚʃɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɬɪɨɬɨɚɪɚɈɪɚɲɚɱɤɢɩɭɬ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɢɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ
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ɌɍɊɂɋɌɂɑɄȺ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂȳȺ







ɉɍȾɍȽȺ






ɋɊɐɒɍɆȺȾɂȳȺ








ɐȿɇɌȺɊɁȺ
ɄɍɅɌɍɊɍ



















ɉɪɨʁɟɤɚɬɉɪɨʁɟɤɬɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɍɝɪɚɞʃɚɩɚɪɤɟɬɚɭɫɩɨɪɬɫɤɨʁɯɚɥɢ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɂɡɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɢɡɜɨɪɚ
ɂɡɬɟɤɭʄɢɯɩɪɢɯɨɞɚ







ɉɪɨʁɟɤɚɬɉɪɨʁɟɤɬɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ
ɂɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ 
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ












































 

ɉɪɨʁɟɤɬɧɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟ

 



 

 

ɉɪɨʁɟɤɚɬɍɪɟɻɟʃɟɢɧɮɨɰɟɧɬɪɚ

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɤɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ
ɉɪɨʁɟɤɚɬɊɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɀɭʄɢɧɨɝɩɚɪɤɢʄɚ



Ʉɨɧɡɟɪɜɚɬɨɪɫɤɢɪɚɞɨɜɢɡɚɦɟɧɚɫɬɨɥɚɪɢʁɟɢ
ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɚɦɨɤɪɢɯɱɜɨɪɨɜɚ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ 
ɢɡȻɭʇɟɬɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟ
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ɇɚɪɨɞɧɢɦɭɡɟʁ














ɉɪɨʁɟɤɚɬɉɪɨʁɟɤɬɧɚɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɡɚ

Ȼɢɨɫɤɨɩ
ɂɡɪɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɧɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ 
Ƚɨɞɢɧɚɡɚɜɪɲɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɪɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ



ɉɪɨʁɟɤɚɬɂɡɪɚɞɚȻɢɫɬɟɀɢɜɚɧɚ
ɋɚɪɚɦɚɧɞɢʄɚ

Ƚɨɞɢɧɚɩɨɱɟɬɤɚɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɚ
ɩɨʁɟɤɬɚɝɨɞɢɧɚ
ɍɤɭɩɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɩɪɨʁɟɤɬɚ
ɢɡɛɭʇɟɬɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ


ȻɈɋɌȺɅɂɄȺɉɂɌȺɅɇɂɂɁȾȺɐɂ
Ɇɚɲɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ

Ɉɩɪɟɦɚɡɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɨɩɪɟɦɚ

Ɉɫɬɚɥɚɨɩɪɟɦɚ

Ɉɫɬɚɥɟɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟɢɨɩɪɟɦɚ



ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɫɤɢɫɨɮɬɜɟɪɨɫɬɚɥɚ
ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɢɦɨɜɢɧɚɩɥɚɧɝɟɧɟɪɚɥɧɟ
ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɬɟɯɧɢɱɤɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚɡɚɪɚɡɪɚɞɭɩɥɚɧɨɜɚ



Ɂɚɥɢɯɟɪɨɛɟ



Ɂɟɦʂɢɲɬɟ




ȼɄȺɉɂɌȺɅɇȿɋɍȻȼȿɇɐɂȳȿ
Ʉɚɩɢɬɚɥɧɟɫɭɛɜɟɧɰɢʁɟʁɚɜɧɢɦɢ
ɧɟɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɦɚ

ȽɄȺɉɂɌȺɅɇɂɌɊȺɇɋɎȿɊɂɈɋɌȺɅɂɆ
ɇɂȼɈɂɆȺȼɅȺɋɌɂ



Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɞɪɭɝɢɦɧɢɜɨɢɦɚ
ɜɥɚɫɬɢ

ɤɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɨɫɧɨɜɧɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ
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Ʉɚɩɢɬɚɥɧɢɬɪɚɧɫɮɟɪɢɫɪɟɞʃɟɦɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭ

ɍɄɍɉɇɈ
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ɍɤɭɩɧɨɢɡɜɪɲɟɧɟɨɬɩɥɚɬɟɩɨɨɫɧɨɜɭɤɪɟɞɢɬɚɞɨɝɨɞɢɧɟɢɡɧɨɫɟɞɢɧɚɪɚɢɬɨ












Ɉɬɩɥɚɬɚɝɥɚɜɧɢɰɟɞɢɧɚɪɚ
Ɉɬɩɥɚɬɚɤɚɦɚɬɟɞɢɧɚɪɚ

ɋɬɚʃɟɤɪɟɞɢɬɚɧɚɞɚɧɝɨɞɢɧɟ
Ʉɪɟɞɢɬɨɪ
ȼɚɥɭɬɚ

ɍɤɭɩɧɨ
ɩɨɜɭɱɟɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

Ɉɬɩɥɚʄɟɧ
ɢɡɧɨɫ
ɝɥɚɜɧɢɰɟɞɨ
ɤɪɚʁɚ
ɝɨɞɢɧɟ

Ɉɬɩɥɚʄɟɧɢɡɧɨɫ ɋɬɚʃɟɞɭɝɚ
ɤɚɦɚɬɟɞɨ 
ɝɨɞɢɧɟ
ɝɨɞɢɧɟ

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ

(85

ϲϮϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϳϯ͕ϬϵϬ͘ϭϲ

ϭϲϱ͕ϴϴϮ͘ϭϵ

ϭϱϭ͕ϵϬϵ͘ϴϰ

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ

(85

ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϱϭ͕ϯϴϴ͘ϲϳ

ϱϯ͕ϬϴϮ͘ϲϮ

ϰϴ͕ϲϭϭ͘ϯϯ

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ

(85

Ϯϵϯ͕ϳϴϱ͘ϬϬ

ϮϮϮ͕ϯϳϴ͘ϵϵ

ϳϳ͕ϵϳϯ͘Ϭϰ

ϳϭ͕ϰϬϲ͘Ϭϭ

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ

(85

ϭϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϰϯ͕ϴϭϵ͘ϱϴ

ϱϬ͕ϰϮϴ͘ϯϵ

ϰϲ͕ϭϴϬ͘ϰϮ

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ

(85

ϭϮϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϵϮ͕ϴϴϮ͘ϬϬ

ϯϯ͕ϲϵϮ͘ϴϰ

ϯϮ͕ϭϭϴ͘ϬϬ

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ

(85

ϭϮϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϵϰ͕ϲϭϴ͘Ϭϵ

ϯϮ͕ϵϬϭ͘ϲϲ

ϯϬ͕ϯϴϭ͘ϵϭ

Ⱥɞɢɤɨɛɚɧɤɚ

(85

ϭϵϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϰϰ͕ϴϵϱ͘ϴϱ

ϱϮ͕ϱϰϰ͘ϬϬ

ϱϬ͕ϭϬϰ͘ϭϱ

ɂɁȼȿɒɌȺȳɈɄɈɊɂɒȶȿȵɍɋɊȿȾɋɌȺȼȺɂɁɌȿɄɍȶȿɂɋɌȺɅɇȿ
ȻɍȹȿɌɋɄȿɊȿɁȿɊȼȿ

Ɉɞɥɭɤɨɦɨɛɭʇɟɬɭɨɩɲɬɢɧɟɡɚɝɨɞɩɥɚɧɢɪɚɧɚʁɟɬɟɤɭʄɚɛɭʇɟɬɫɤɚɪɟɡɟɪɜɚɭɢɡɧɨɫɭɨɞ
ɞɢɧɚɪɚɧɚɩɨɡɢɰɢʁɢ

ʿ̨̚
̶̛̛
̠̌

73

ɉɪɟɛɚɱɟɧɨɫɚɩɨɡɢɰɢʁɟ
ɂɡɜɨ
ɪ
ɂɡɧɨɫ
ɮɢɧ
01
1.010.000,00

ɉɪɟɛɚɱɟɧɨɧɚɩɨɡɢɰɢʁɭ
ɉɨɡɢɰ
ɢʁɚ

ɋɜɪɯɚ

67

ʿ̨̡̬̠̖̯̌ͣ˄̸̶̧̨̨̛̛̦̪̬̖̖̖̱̭̣̱̖̣̦̪̬̯̌͂̐̐̌̌͞

73

01

ϰϴϱ͘Ϭϵϴ͕ϰϬ

ϭϯϰ

˃̵̸̡̡̨̛̖̦̹̣̌̌ͣʺ̛̣̖̯̌ʻ̡̨̛̛̣̓͞Ͳˀ̶̡̨̡̛̖̦̭̯̬̱̠̭̣̖̌̌

73

01

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʵ̖̣̖̦̌˖̨̛̭̓

73

01

ϳ͘ϬϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϴ

ʯ̡̛̥̭̭̣̱̙̌̍̌ʹˀ̵̶̛̛̥̖̦̠̖̌̔̌̌̚

73

01

ϲϰϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϵ

ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌ʹ̨̡̛̬̦̥̭̱̭̣̱̙̱̌̍̚̚̚
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73

01

ϯϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϵ

ʺ̛̯̖̬̠̣̌̌ʹ̨̡̛̭̥̭̱̭̣̱̙̱̌̍̚̚

73

01

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʺ̨̛̣̭̌̏ʥ̨̛̱̣̯̌̏̓

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʿ̬̖̬̔̌̐ʺ̛̛̬̖̌̓̏̓

73

01

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʪ̬̦̌̐̌ˌ̛̱̦̔̓

73

01

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹˀ̱̙̌ʥ̨̛̱̣̯̌̏̓

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʺ̨̨̥ʥ̸̨̛̣̦̦̌̐̏̌

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹˋ̨̛̖̥̬̔ʰ̨̛̦̏̌̏̓

73

01

ϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϬϮ

ʻ̨̛̬̦̌̔ʺ̱̖̠̚Ͳʿ̨̬̭̣̌̏̌ʪ̦̌̌ʪ̨̛̬̙̦̭̯̌̏

73

01

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϮϭϮ

ʻ̨̛̬̦̌̔ʺ̱̖̠̚Ͳʿ̨̬̭̣̌̏̌ʪ̦̌̌ʪ̨̛̬̙̦̭̯̌̏

73

01

ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϭϯ

ʻ̨̛̬̦̌̔ʺ̱̖̠̚Ͳʿ̨̬̭̣̌̏̌ʪ̦̌̌ʪ̨̛̬̙̦̭̯̌̏

73

01

ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϮ

ʻ̥̖̹̯̠̌̌ʹʶ̸̵̨̨̧̡̧̛̛̛̭̖̖̪̦̖̥̯̦̌̌̔̏̌̌̐̌̚

73

01

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʦ̨̖̬̤̱̍ʸ̨̛̥̓

73

01

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʧ̨̡̬̦̔̌̌ʤ̨̛̛̦̯̦̠̖̏̓

73

01

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʪ̬̦̌̐̌̌˃̛̯̌̓

73

01

Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʻ̖̦̌̔ʿ̨̛̣̌̏̏̓

73

01

ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʺ̛̣̖̦̌ʽ̨̛̬̍̌̔̏̓

73

01

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʪ̖̠̦̌ˁ̛̌̏̓

73

01

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʵ̨̦̏̌̌ˁ̡̨̛̣̌̏̏̓

73

01

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹˁ̣̌̏̌ˁ̛̯̦̌̓

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹˁ̨̨̣̦̍̔̌ʯ̡̨̛̣̯̌̏̓

73

01

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʵ̖̣̖̦̌˖̨̛̭̓

73

01

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʻ̡̨̛̣̌ʵ̨̨̛̦̏̌̏̓

73

01

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʺ̛̣̦̌ˀ̨̛̠̖̌̔̏̓

73

01

Ϯ͘Ϯϰϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲϳ

ʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚

73

01

ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϰͬϭ

73

01

ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϭ

ʯ̨̨̨̛̬̭̯̖̦̹̯̯̪̱̬̱̔̏̏̌̌̌̐̏̚ʹʤ̧̛̦̣̭̯̬̤̌̌̌̌̔̌̏̌̚̚
̨̨̛̛̛̛̦̯̖̬̯̬̠̪̹̯̦̖̌ʤ̶̨̬̦̖̣̌͂̏̌
ˌ̶̛̛̯̦̬̖̦̖̭̯̱̠̖̌̍̌̏̌̔̌̚ʹʿ̨̛̛̬̯̬̦̹̯̯̏̐̌̔̌̌̌̚
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73

01

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϱϴ

˃̡̨̡̨̧̛̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̬̓̌̏̔̌̏̌̐̌̔̌̚ʹʺʯˁ̨̡̛̯̠̦

73

01

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʽ̣̐̌ʺ̨̛̛̣̦̌̏̓

73

01

ϭϱϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϮ

ˉ̛̬̖̦̏ʶ̬̭̯ʤ̶̨̬̦̖̌͂̏̌ʹʿ̨̡̬̠̖̯̌ʻ̵̨̡̧̛̬̦̱̌̔̌̌ʹ
̡̨̡̨̦̭̦̯̣̌̍̌̏̌̐̌̐̌

73

01

ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϵ

ʽ̸̭̯̣̖̭̯̬̱̦̖̱̭̣̱̖̌̐

73

01

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϱͬϭ

ʯ̵̨̨̛̛̠̖̦̐̌ʹʥ̶̛̛̛̖̭̪̣̯̦̭̯̖̬̣̠̪̭̌̌̌̌̌̌̚

73

01

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϯͬϭ

ʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚

73

01

15.000,00

47

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹˁ̨̨̣̦̍̔̌ʿ̨̛̖̯̬̏̓

73

01

70.000,00

47

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹˁ̨̨̣̦̍̔̌ʺ̡̨̛̬̌̏̓

73

01

20.000,00

47

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʪ̶̨̛̬̍̌ˁ̛̯̦̌̓

73

01

20.000,00

47

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʦ̖̬̌ʰ̨̛̏̏̓

73

01

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϯͬϭ

73

01

ϮϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϮ

ˉ̛̬̖̦̏ʶ̬̭̯ʤ̶̨̬̦̖̣̌͂̏̌ʹʿ̨̡̬̠̖̯̌ʻ̵̨̡̧̛̬̦̱̌̔̌̌

73

01

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʺ̨̛̣̦̏̌ʸ̡̨̛̱̏̓

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹˀ̨̦̌̔̏̌ʺ̡̨̛̬̌̏̓

73

01

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʺ̨̛̣̹˕̛̱̬̖͂̏̓

73

01

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʺ̨̛̣̹ʺ̨̨̛̛̣̦̏̌̏̓

73

01

ϳϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʵ̡̛̖̣̭̌̏̌ˁ̨̨̛̯̠̦̌̏̓

73

01

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʺ̛̣̦̌ʺ̨̛̛̣̹̖̏̓

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʰ̦̏̌ˁ̨̛̯̦̠̖̌̏̓

73

01

ϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϯϮ

ʽʺˌͣʿ̖̯̬̌ʰ̛̣̓ʹ̡̨̡̨̧̛̯̖̱̖̪̪̬̖̬̙̖̬̖̓̌̏̔̌̏̌̐̌̔̚

73

01

ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌ʰ̨̛̦̏̌̏̓

73

01

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹˈ̛̛̬̭̯̦̌ˀ̨̨̛̦̌̔̏̌̏̓

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʿ̖̯̬̌ʺ̨̛̛̣̹̖̏̓

73

01

ϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʵ̛̭̥̦̌̌ʸ̡̛̱̓

73

01

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʿ̖̯̬̌ʮ̡̨̛̛̏̏̓

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʺ̛̬̠̦̌̌ʥ̶̛̖̬̭̌̏̌

ʪ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̯̠̖̦̖̣̦̥̬̦̠̥̌̏̌̔̐̌̌̌̌̚
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73

01

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʤ̦̌ˀ̨̨̛̦̌̔̏̌̏̓

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹˁ̣̦̌͂̌̌ˀ̖̥̦̌̚

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʤ̛̦̬̠̦̔̌̌ʺ̡̨̛̬̌̏̓

73

01

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʥ̨̛̬̭ˁ̛̛̥̓

73

01

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʰ̦̏̌ˁ̨̨̛̯̠̦̌̏̓

73

01

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʹ̛̤̦̌̌ˁ̨̨̛̛̪̬̦̔̏

73

01

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹʵ̖̣̖̦̌ʿ̛̖̹̓

73

01

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϳ

ʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚ʹˁ̖̯̣̦̏̌̌ʺ̛̯̖̠̌̓

73

01

500.000,00

156

ʤ̶̨̛̛̛̖̦̠̥̦̱̐̌̌̏̚Ͳ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏

73

01

ϵϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϯϮ

ʺ̸̡̡̨̛̱̹̣̌̌̚Ͳ̴̡̛̛̯̖̱̯̬̦̭̖̬̓̌

73

01

ϭϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϯϯ

ʺ̸̡̡̨̛̱̹̣̌̌̚Ͳʶ̴̛̛̛̪̯̣̦̯̬̦̭̖̬̌̌̌

73

01

ϰϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϯϮ

ʽˌΗˁ̨̡̛̖̯̣̏ˀ̡̨̛̦̌̏̓

73

01

ϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲ

ˁ̡̨̛̛̱̪̹̯̦̪̹̯̦̖̌Ͳ˄̨̡̛̭̯̯̖̤̭̖̱̭̣̱̖̐̐

73

01

ϲϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϲ

ˁ̡̨̛̛̱̪̹̯̦̪̹̯̦̖̌Ͳˀ̶̛̖̪̬̖̖̦̯̠̌̌̚

73

01

73

01

ϭϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϯ

73

01

Ϯϭϲ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϯϵ

73

01

ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϲ

73

01

ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϳϱ

73

01

ϯϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϵͬϭ

73

01

ϲϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϳ

73

01

ϴϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϴϭ

73

01

ϴϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

Ϯϭϰͬϭ

73

01

ϭϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϰϯͬϭ

73

01

ϵϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϳͬϭ

73

01

ϭϲϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϳͬϭ

73

01

ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϯϯͲϬϭ

ϮϯϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϰϳͬϭ

ʽˌΗʺ̨̛̣̹ʽ̨̛̬̖̦̍̏̓Ηʶ̴̛̛̛̪̯̣̦̯̬̦̭̖̬̌̌̌
ˁ̨̥̯̬̌ʺ̶̛̛̖̬̥̖̬̱̏̚Ͳ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
ˇ̶̨̛̦̠̥̣̖̯̣̖̦̯̖̔̌̌̌̌̔̌̚
ʶ̶̛̦̖̣̬̠̥̣̖̯̣̖̦̯̖̌̌̌̌̌̔̌̚
ʿ̡̨̛̛̬̖̭̖̦̪̹̯̦̖̔̔Ͳ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
ʿ̸̨̡̨̡̨̛̛̛̛̣̯̭̭̯̖̥̣̣̦̖̭̥̱̪̬̖̌̌̌̏Ͳˀ̶̛̖̪̬̖̖̦̯̠̌̌̚
ʽ̨̡̨̪̹̯̖̱̭̣̱̖̣̣̦̖̭̥̱̪̬̖̐̌̌̌̏Ͳ˄̨̨̨̭̣̱̖̪̱̬̱̐̐̏
ʻ̨̛̬̦̥̱̖̠̌̔̚Ͳʰ̛̬̭̯̖̌̔̌̍̚ʮ͘ˁ̛̬̥̦̌̌̌̔̓
˃̸̶̡̨̛̛̛̛̱̬̭̯̬̦̠̌̐̌̌̌̚Ͳʽ̶̨̛̛̭̯̣̖̭̪̖̠̣̦̖̱̭̣̱̖̌̌̏̌̐̚
ʻ̶̡̨̛̛̦̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̌̔̌̌̌̌̚̚Ͳʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚
ʻ̶̡̨̛̛̦̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̌̔̌̌̌̌̚̚Ͳʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚
ʽˌΗʦ̡̱ʶ̷̛̬̌̌̓ΗͲʶ̴̛̛̛̪̯̣̦̯̬̦̭̖̬̌̌̌
ʻ̶̡̨̛̛̦̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̌̔̌̌̌̌̚̚Ͳʿ̸̨̨̧̥̣̖̖̖̓̌̚
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ʽ̨̡̨̪̭̯̖̱̭̣̱̖̣̣̦̖̭̥̱̪̬̖̐̌̌̌̏Ͳˁ̶̨̧̛̠̣̦̌̌̔̌̏̌̌
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На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06,
47/11, 93/12, 83/16....95/2018- др. закон) и члана 11. Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС“ бр. 26/01, 42/02-одлука СУС, 80/02, 80/02- др. Закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11,
78/11, 57/12-одлука УС РС, 47/13, 68/14-др. закон, 95/18 и 99/18-одлука УС РС) и члана 33. став
1. тачка 6. Статута општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“ бр. 2/19),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се стопа пореза на имовину на непокретностима које се налазе на територији општине Аранђеловац, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и
поклон, за 2020. годину.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1. На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге- 0,4%
2. На права на земљишту код пореског обвезника који не води пословне књиге- 0,15%
3. На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге,
осим на земљишту
На пореску основицу

Плаћа се на име пореза

До 10.000.000,00 динара

0,30%

Од 10.000.000,00 до 25.000.000,00 динара

30.000,00 динара + 0,5% на основицу преко
10.000.000,00 динара

Од 25.000.000.00 до 50.000.000,00 динара

105.000,00 динара + 0,8% на основицу преко
25.000.000,00 динара

На износ основице преко 50.000.000,00 динара

305.000,00 динара + 0,1% на основицу преко
50.000.000,00 динара

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“, а примењиваће се од 01.01.2020. године.
Одлука ће се објавити и на званичној интернет презентацији општине Аранђеловац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-964/2019-01-2 од 15.11.2019. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 6. став 4. Закона о порезима
на имовину („Службени гласник РС“ бр. 26/01,
42/02-одлука СУС, 80/02, 80/02- др. закон,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12одлука УС РС, 47/13, 68/14-др. закон, 95/2018
и 99/2018-одлука УС РС) и члана 33. став 1.
тачка 6. Статута општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр.
2/2019),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се зоне, са назнаком
најопремљеније зоне, као делови општине
Аранђеловац, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, а у
циљу дефинисања свих потребних параметара
за утврђивање вредности непокретности у поступку утврђивања пореза на имовину на непокретностима на територији општине Аранђеловац за 2020. годину.
Члан 2.
Одређује се пет зона на територији општине
Аранђеловац и то зона 1, зона 2, зона 3, зона 4,
зона 5.
Утврђује се да је ЗОНА 1 најопремљенија
зона у смислу комуналне опремљености и
опремљености јавним објектима.
Члан 3.
Утврђује се да ЗОНА 1 обухвата све непокретности које се налазе у улици Књаза Милоша
у Аранђеловцу и то у делу улице од „Шарене
капије“ до „Жућиног паркића“ (сви парни и непарни бројеви као и сви подбројеви који се
воде у овој улици почев од броја 90 на парној
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страни и броја 143 на непарној страни улице),
као и све непокретности у улици Јадранска.
Члан 4.
Утврђује се да ЗОНА 2 обухвата све непокретности које се налазе у преосталом делу
улице Књаза Милоша који нису обухваћени
чланом 3 ове одлуке, (од броја 1 до броја 143 и
од броја 2 до броја 90), као и све непокретности које се налазе у улицама Кнеза Михајла,
улици Илије Гарашанина од раскрснице са
улицом Књаза Милоша-„Шарена капија“ до
раскрснице са улицом Кнеза Михајла-„Ликинац“ (лева страна од броја 1-3 и десна страна
од броја 2-38), Краља Петра Првог, Краља
Александра од кружног тока до раскрснице са
улицом Краља Петра Првог (лева страна од
броја 1-23 и десна страна од броја 2-14А),
улици Занатлијској од кружног тока до раскрснице са улицом Кнеза Михајла (лева страна
од броја 1-61 и десна страна од броја 2-82) и
свим улицама које повезују улице Кнеза Михајла и Краља Петра Првог са улицом Књаза
Милоша, као и улице Мишарска, Сарамандина,
Норвежанска, Гарашка, Господар Јованова и
Слатина.
Члан 5.
Утврђује се да ЗОНА 3 обухвата све непокретности које су изграђене на парцелама које
не припадају ЗОНИ 1 И ЗОНИ 2 а које се налазе на било ком подручју КО АРАНЂЕЛОВАЦ.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана
зони три припадају и непокретности које су у
власништву предузетника или привредних
друштава, односно лица које воде пословне
књиге а налазе се на подручју које је обухваћено планом генералне регулације за насељено место Аранђеловац, без обзира на назив
катастарске општине на којој се непокретност
налази.
Члан 6.
Утврђује се да ЗОНА 4 обухвата подручје
месних заједница Буковик, Даросава, Прогореоци, Венчане, Тулеж, Раниловић, Мисача,
Орашац, Стојник, Копљаре, Бања и Врбица.
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Члан 7.
Утврђује се да ЗОНА 5 обухвата подручје
осталих месних заједница на територији општине Аранђеловац.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“, а примењиваће се од
01.01.2020. године.
Одлука ће се објавити и на званичној интернет презентацији општине Аранђеловац.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

ступку утврђивања пореза на имовину на непокретностима која се налазе на територији општине Аранђеловац, осим за грађевинско и
шумско земљиште за 2020. годину.
Члан 2.
Утврђује се стопа амортизације у износу од
0,8% на годишњем нивоу применом пропорционалне методе, за следеће непокретности и
то:
1- Станове
2- Куће за становање
3- Пословне зграде и просторије и друге
(надземне и подземне) грађевинске објекте које служе за обављање делатности
4- Гараже.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-965/2019-01-2 од 15.11.2019. године
Члан 3.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 5. став 3. Закона о порезима
на имовину („Службени гласник РС“ бр. 26/01,
42/02-одлука СУС, 80/02, 80/02- др. закон,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12одлука УС РС, 47/13, 68/14-др. закон, 95/18 и
99/18-одлука УС РС) и члана 33. став 1. тачка
6. Статута општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“ бр. 2/19),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О СТОПАМА АМОРТИЗАЦИЈЕ
ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком, сагласно Закону о порезима
на имовину, утврђује се стопа амортизације за
непокретности која ће се примењивати у по-

Висину вредности непокретности коју Одељење за пореске послове Општинске управе
општине Аранђеловац утврди сагласно одредби члана 6. Закона о порезима на имовину,
умањиће истеком сваке календарске године у
односу на годину у којој је извршена изградња
непокретности, односно у односу на годину у
којој је извршена последња реконструкција
објекта, за прописану стопу амортизације из
члана 2 ове Одлуке, с тим што се максимално
може утврдити амортизација до 40% и утврђена вредност непокретности умањити по
основу амортизације највише до 40%.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“, а примењиваће се од
01.01.2020. године.
Одлука ће се објавити и на званичној интернет презентацији општине Аранђеловац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-966/2019-01-2 од 15.11.2019. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 6. став 5. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01,
42/02-одлука СУС, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-одлука
УС РС, 47/13, 68/14-др. закон, 95/18 и 99/18-одлука УС РС) и члана 33. став 1. тачка 6. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 2/2019),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ПОРЕСКУ
2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком, сагласно Закону о порезима на имовину, одређују се просечне цене квадратног
метра непокретности за сваку од зона посебно, а ради одређивања вредности непокретности у поступку утврђивања пореза на имовину пореским обвезницима који не воде пословне књиге за пореску 2020. годину.
Члан 2.
Утврђује се просечна цена квадратног метра непокретности по зонама на територији општине
Аранђеловац, и то:
(1) ЗОНА 1-најопремљенија зона
Цена по квадратном метру непокретности
у динарима

Врста непокретности

5.500,00

Грађевинско земљиште

70,00

Пољопривредно земљиште

100,00

Шумско земљиште
Станови

80.000,00

Куће за становање

45.000,00

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за
обављање делатности

95.000,00

Гараже и гаражна места

22.000,00

(2) ЗОНА 2
Врста непокретности
Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште

Цена по квадратном метру непокретности
у динарима
2.500,00
70,00
100,00
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Станови

65.000,00

Куће за становање

36.000,00

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за
обављање делатности

45.000,00

Гараже и гаражна места

22.000,00

(3) ЗОНА 3
Цена по квадратном метру непокретности
у динарима

Врста непокретности

1.500,00

Грађевинско земљиште

70,00

Пољопривредно земљиште

100,00

Шумско земљиште
Станови

45.000,00

Куће за становање

28.000,00

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за
обављање делатности

30.000,00
8.000,00

Гараже и гаражна места

(4) ЗОНА 4
Врста непокретности
Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште

Цена по квадратном метру непокретности
у динарима
300,00
70,00
100,00

Станови

45.000,00

Куће за становање

24.000,00

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за
обављање делатности

30.000,00

Гараже и гаражна места

4.000,00
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(5) ЗОНА 5
Цена по квадратном метру непокретности
у динарима

Врста непокретности

100,00

Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште

50,00

Шумско земљиште

50,00

Станови

45.000,00

Куће за становање

18.000,00

Пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за
обављање делатности

30.000,00
4.000,00

Гараже и гаражна места

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“, а примењиваће се од 01.01.2020. године.
Одлука ће се објавити и на званичној интернет презентацији општине Аранђеловац.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-967/2019-01-2 од 15.11.2019. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 7а. став 4. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01,
42/02-одлука СУС, 80/02, 80/02- др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-одлука
УС РС, 47/13, 68/14-др. закон, 95/2018 и 99/2018-одлука УС РС) и члана 33. став 1. тачка 6. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 2/2019),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА
СА ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У ТЕКУЋОЈ
2019. ГОДИНИ ЗА ПОРЕСКУ 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком, у складу са Законом о порезима на имовину, одређују се коефицијенти по
појединим зонама рачунајући и најопремљенију зону а који ће служити пореским обвезницима
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који воде пословне књиге, за утврђивање основице пореза на имовину за пореску 2020. годину, у
случајевима када у одговарајућој зони и зонама које се граниче са одговарајућом зоном није било
промета одговарајућих непокретности у одговарајућем периоду.
Члан 2.
Утврђују се следећи коефицијенти по појединим зонама и то:
1. 1,00 за непокретности у Зони 1 као најопремљенијој зони
2. 0,80 за непокретности у Зони 2 која је гранична зона најопремљенијој зони на територији
општине Аранђеловац
3. 0,70 за непокретности које се налазе у Зони 3
4. 0,40 за непокретности које се налазе у Зонама 4 и 5, које имају карактер зона са сеоским насељима
Члан 3.
Утврђују се цене непокретности које су у најопремљенијој зони на територији општине Аранђеловац служиле као просечне цене на основу којих је у 2019. години утврђивана основица пореза
на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, и то:
Пословни простор ...................................... 90.000,00 дин
Станови .................................................... .. 80.000,00 дин
Гараже и гаражна места ............................ 40.000,00 дин
Куће за становање ..................................... 45.000,00 дин
Грађевинско земљиште ............................... 5.000,00 дин
Пољопривредно земљиште ............................. 80,00 дин
Шумско земљиште .......................................... 100,00 дин
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“, а примењиваће се од 01.01.2020. године.
Одлука ће се објавити и на званичној интернет презентацији општине Аранђеловац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-968/2019-01-2 од 15.11.2019. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 6а. став 4. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр.
26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 6/07, 5/09, 101/10,
24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14, 95/18) и члана
33. став 1. тачка 6. Статута општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 2/2019),
Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је
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Уз пореске пријаве из става 1. овог члана,
порески обвезници су дужни да доставе документацију којом потврђују да се на неизграђеном грађевинском земљишту баве гајењем једногодишњих, двогодишњих, односно вишегодишњих биљака, односно гајењем садног материјала, односно шума, у складу са чланом 2.
ове Одлуке.
Члан 4.

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА
СЕ НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА СВРХУ
УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА
НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ
РАЗВРСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДНО,
ОДНОСНО ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац“, а примењиваће се од
01.01.2020. године.
Ова Одлука ће се објавити и на званичној
интернет презентацији општине Аранђеловац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-969/2019-01-2 од 15.11.2019. године

Члан 1.
Овом Одлуком, одређује се да неизграђено
грађевинско земљиште на територији општине
Аранђеловац, које се користи искључиво за
гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2020. годину, разврстава се
у пољопривредно, односно шумско земљиште.
Члан 2.
Гајењем биљака, односно садног материјала, односно шума у смислу члана 1. ове
Одлуке сматра се гајење једногодишњих, двогодишњих, односно вишегодишњих биљака,
односно гајење садног материјала, односно
шума, које је класификовано у области: „Пољопривреда, шумарство и рибарство“, у складу
са прописима којим се уређује класификација
делатности.
Члан 3.
Пореске пријаве за утврђивање пореза на
имовину, која се разврстава другачије у односу
на 2019. годину у смислу члана 1. ове Одлуке,
порески обвезници су дужни да поднесу до 31.
марта 2020.године за 2020. годину.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 15/16) и члана 33. Статута општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр.2/19),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 15.11.2019. године донела је
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „БУКУЉА“ АРАНЂЕЛОВАЦ
ЗА 2019.ГОДИНУ
1. Скупштина општине Аранђеловац, даје
сагласност на измене Програма пословања
ЈКП „Букуља“ Аранђеловац за 2019. годину, у
тексту усвојеном Одлуком Надзорног одбора
бр. 03-7344/4 од 03.10.2019.године.
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2. Овa Одлукa ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-970/2019-01-2 од 15.11.2019.год.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 55. Закона о водама
(„Службени гласник РС“, број
30/2010,
93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - други закон) и члана 33. Статута општине Аранђеловац
(,,Службени гласник општине Аранђеловац,,
бр. 2/19),
Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ
ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ У 2019. ГОДИНИ
Оперативни план за одбрану од поплава за
воде II реда на територији општине Аранђеловац у 2019. години садржи податке потребне за
ефикасно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава,
имена руководилаца и називе субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања.
Одбрану од поплава организује и спроводи
на водама I реда и на системима за одводњавање у јавној својини јавно водопривредно
предузеће, а на водама II реда јединица локалне самоуправе, у складу са општим планом
за одбрану од поплава и оперативним планом
за одбрану од поплава.
Оперативни план који се усваја овом Одлуком конципиран је у 8 поглавља:
– Поглавље број I садржи уводни део,
– Поглавље број II садржи називе сектора и
деоница водотокова,
– Поглавље број III садржи називе предузећа, организација и одговорних лица која
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врше проглашење и укидање одбране од поплава,
– Поглављем број IV утврђује се начин деловања у случају поплава на одређеној деоници водотока,
– Поглављем број V предвиђена су материјална средства за примену спровођења оперативног плана.
– Поглавље број VI односи се на превентивне активности неопходне за успешно спровођење oдбране од поплава и
– Поглавље број VII садржи списак руководилаца одбране од поплава.

I. УВОД
1. Генералне карактеристике подручја
Територија општине Аранђеловац покрива
19 насељених места у којима према последњим
подацима живи око 46.079 становника. Површина коју покрива територија општине износи око 377.24 км2, а пољопривредна производња се одвија на 23.400 ха пољопривредног земљишта.
На основу хипсометријских података рељефа на низију до 200м. висине долази 25%,
на висински појас од 200 до 500м 60%), затим
на брдско-планиснки рељеф од 500 до1000м
15%. Низија се протеже дуж река Кубршнице,
Пештана, Турије, а брдско планински рељеф
представљен је падинама Букуље, Венчаца, Вагана ,Пресеке и Рудника.
Типови земљишта на подручју општине
Аранђеловац условљени су рељефом, геолошким саставом подлоге и климатским приликама. У долинама река заступљен је алувијум,
на терасама и нижем побрђу преовлађује смоница, а на вишем побрђу у западном делу општине гајњача.
Подручје општине Аранђеловац обилује
свим рељефним облицима карактеристичним
за планинска подручја али и оним карактеристичним за брдовита и равничарска подручја.
Коте терена се крећу од 165 м до 696 м н.м.
Наиме сви значајни токови који протичу кроз
територију општине на падинама Рудника, Букуље, Венчаца, и Космаја и сливају се ка
Кубршници, Јасеници, Турији, Пештану и
Качеру, које су значајне реке Шумадијског региона. Град Аранђеловац се Налази на вододелници колубарског и великоморавског слива.

129

Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Просечна температура ваздуха на подручју општине Аранђеловац се креће у распону од 11,2
степена С до 9,2 степена С у вишим планинским деловима слива. Просечне падавине крећу се од
650-850 мм/год.Израчунате максималне дневне кише повратног периода од 100 година крећу се у
границама од 80-120 мм.
Положај територије Општине Аранђеловац по питању угрожености бујичним токовима, који
су ван система редовне одбране, је условљен положајем општине на вододелници сливова Саве и
Велике Мораве и инфраструктурним развојем који је пратио развој саобраћајница и друге погодности. Наиме, саобраћајнице су грађене јединим могућим правцима , односно речним долинама
уз које су настајала насеља на за то погодним местима.Аранђеловац се током времена развио у
велики урбани центар.
С обзиром на предмет овог Оперативног Плана, фокус анализе је усмерен према бујичним токовима који угрожавају насеља и друге инфраструктурне објекте. У табели су приказане површине
сливова за карактеристичне профиле на значајним притокама где је могуће очекивати појаву бујичних поплава. Обрађени су подаци и за оне значајне бујичне притоке које се већим или мањим делом слива налазе ван територије општине Аранђеловац. Поред наведених бујичних токова Оперативни план обрађује и друге вотокове који могу створити поплавне таласе а који су обрађени у
другом поглављу.
Рељефне карактеристике бујичних водотокова у Општини Аранђеловац

Кубршница

Лева

Кубршнице

55.46

12.60

14.57

2.02

0.79

2

2

Катанићи

Десна Кубршнице

2.77

3.28

8.43

3.05

2.44

3

3

Сушица

Десна Кубршнице

9.11

5.71

15.89

7.88

2.95

4

4

Јунац

Лева

Кубршнице

2.64

3.41

11.04

4.31

2.75

5

5

Врб.река

Десна Кубршнице

7.17

4.90

17.53

7.45

3.50

6

6

Балабанац
поток

Десна Кубршнице

4.94

4.60

21.05

5.43

3.53

7

7

Јешовац Поток

Десна Кубршнице

1.46

3.17

19.03

10.73

5.90

8

8

Миленића поток Десна Кубршнице

0.42

2.19

18.33

13.70

8.59

9

9

Пресека

Кубршнице

2.87

4.11

21.11

5.35

3.58

10 14 Грабовац

Десна Милатовице

1.98

3.74

4.61

2.41

2.02

11

Десна Турије

5.06

4.56

24.62

4.61

.2.51

Име тока
профил

27 Придворица

Страна
уливања

1

Бр. слива

1

Ред. бр

Површина
слива км/2

Уравн.
пад
тока

Притока
реке

Средњи Средњи
пад
пад
слива
тока

Дужина
тока

Лева

км

%

%

%

12 36

Акумулација
Козарица

Десна Пештана

0.88

2.05

19.80

6.34

3.28

13 37

Акумулација КаДесна Пештана
петаново поље

1.80

1.98

18.70

6.57

4,45

14 43 Јеловик

Лева

Букуље

4.76

3.65

30.08

5.07

3.16

Лева

Букуље

21.62

5.37

26.50

3.26

1.58

16 48 Место Босута

Лева

Босуте

4.22

4.31

37.85

4.98

5.32

17 49 Бобовик река

Десна Босуте

5.46

5.37

21.56

3.63

2.28

15 44

Акумулација
Велика Букуља
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1.1 ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Правни основ за доношење Локалног оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда
садржан је у одредби члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010,
93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-други закон), према којој надлежни орган јединице локалне
самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа доноси Оперативни план
за одбрану од поплава за воде II.
Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано је да Оперативни план нарочито садржи: податке
потребне за оперативно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране
од поплава, имена руководилаца и називе субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања. Такође истим чланом Закона о водама прописано је да се Оперативни план доноси, у
складу са Општим планом и Оперативним планом за воде I реда, за период од једне године, најкасније 30 дана од дана доношења оперативног плана за воде I реда.
Уредбом Владе Републике Србије утврђен је Општи план за одбрану од поплава за период од
2012. до 2018. године („Службени гласник РС“ број 23/2012). Овим планом дефинисано је:
1. институционално организовање одбране од поплава
• одбрана од поплава и руковођење одбраном од поплава
• фазе одбране од поплава
• превентивни радови и мере у циљу припреме за одбрану од полава, ван периода у којем се
спроводи одбрана од поплава
• проглашење и укидање одбране од полава
• овлашћења и дужности лица која координирају одбрану од поплава
• дужности, одговорности и овлашћења лица која руководе одбраном од поплава на водама I
реда
• дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у спровођењу одбране
од поплава
Одбрана од поплава на водама I реда организује се и спроводи у складу са Оперативним планом
за одбрану од поплава за 2019. годину, који је донео Министар пољопривреде и заштите животне
средине дана 26.02.2019. године, а ступио је на снагу 12.03.2019. године („Службени гласник РС“
број 14/2019).
1.3 ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ
I РЕДА
Наредбом Министра пољопривреде и заштите животне средине РС утврђен је Оперативни план
за одбрану од поплава за 2019. годину, а који се односи на воде I реда („Службени гласник РС”
број 14/2019 од 06.03.2019. године).
Општина Аранђеловац припада водном подручју Морава. Правно лице задужено за организовање и спровођење одбране од поплава на овом водном подручју на водотоцима I реда је ЈВП
„Србијаводе“–ВПЦ „Морава“ из Ниша. Општина Аранђеловац обухваћена је Републичким Оперативним планом за одбрану од поплава који се односи на водотоке I реда као сектор М4. односно
деоница М4.2. водног подручја Морава.



Оперативни план за одбрану од поплава за 2019. годину садржи:
1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА;
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2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ
ВОДА И ЛЕДА;
3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА.
НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА
РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА
1. Координатори одбранe од поплава и помоћници
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд
тел 011/201-33-60, факс 011/311-53-70,
E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА:
Наташа Милић,моб.064/840-40-41,E-mail:natasa.milic@minpolj.gov.rs
Помоћници:
Мерита Борота, тел. 011/201-33-47, E-mail: merita.borota@minpolj gov rs
Драгана Јанковић, тел. 011/311-71-79, E-mail: dragana.jankovic@minpolj.gov.rs

2. Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заме
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ
МОРАВА

ЈВП ,,СРБИЈАВОДЕ'',Булевар уметности бр.2а,Београд
Тел: 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,факс: 011/311-94-03
E-mail:odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt:www.srbijavode.com
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07,
Е-mail:goran.puzovic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом:
Звонимир Коцић, моб.064/840-40-03,
E-mail:zvonimir.kocic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК за унутрашње воде:
Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, Email:milios.radovanovic@srbijavode.rs
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3. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних
вода и нагомилавања леда, руководилац одбране од поплава на водном подручју и његов
заменик

ʥ̡̨̬̦̌ʶ̷̨̛̱̠̱̦͕̥̓̍ϬϲϰͬϴϰϬͲϰϭͲϬϴ̖ͲŵĂŝů͗ďƌĂŶŬŽ͘ŬƵũƵŶĚǌŝĐΛƐƌďŝũĂǀŽĚĞ͘ƌƐ

4. Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководилаца одбране од
поплава на мелиоративном подручју и њихов заменик

ʥ̡̨̬̦̌ʶ̷̨̛̱̠̱̦͕̥̓̍ϬϲϰͬϴϰϬͲϰϭͲϬϴ̖ͲŵĂŝů͗ďƌĂŶŬŽ͘ŬƵũƵŶĚǌŝĐΛƐƌďŝũĂǀŽĚĞ͘ƌƐ
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5. Републичка организација за хидрометеролошке послове

6. Остала лицa задуженa за спровођење одбрана од поплава
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7. Лицa задуженa за евидентирање поплавним догађајима на водама првог реда
и системима за одводњавање у јавној својини

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ УНУТРАШЊИХ
ВОДА И ЛЕДА
Оперативни план за одбрану од поплава од спољних вода и загушења ледом садржи по водним
подручјима , за секторе и деонице водотока (воде I реда) , правна лица надлежна за организовање
и спровођење одбране од поплава, њихових заменика и помоћника , заштитне водне објекте на
којима се спроводи одбрана од поплава , штићена поплавна подручја и критеријуме за проглашење
редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом.
1. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац
одбране од поплава на водном подручју, његов заменик и помоћник, секторски руководилац
одбране од поплава и његов заменик
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА”

Водно
подручје
МОРАВА

НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ
ЈВП„СРБИЈАВОДЕ“ВПЦ„МОРАВА“
Трг краља Александра 2, Ниш
тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20
Е-mail:vpc.morava@srbijavode.rs
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
Бранко Кујунџић, моб 064/840-41-08 е-mail:
branko.kujundzic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ
Зоран Станковић, моб.064/840-40-83,
Е-mail:zstankovic @srbijavode.rs

СЕКТОР
Деоница, објекат

M.1, M.2, M.3.
M.4-деонице М.4.1, М.4.2.
М.5, М.6, М.7, М.8.
М.9, М.10, М.11.
М.12, М.13.
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ПОМОЋНИК за М.4 : Валентина Томић, моб 064/840-41-14,
Е-mail:valentina.tomic@srbijavode.rs
ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ћуприја, тел 035/847-13-54, факс 035/847-13-54
А Д „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка
тел 026/320-782, факс 026/317-816
E-mail: advodoprivreda@yahoo.com
Директор: Игор Вујовић, моб 069/444-11-15
Петар Живојиновић, моб. 069/829-44-29
Милан Миљковић, моб. 069/829-44-39

М .4
СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА

М.4.1, М.4.2.

Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима:
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме,
материјала и алата за одбрану од поплава:
Срђан Живановић,моб. 064/840-40-97, E-mail:srdjan.zivanovic@srbijavode.rs
ВПЦ ,,МОРАВА'' Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20,
E-mail:vpc.morava@srbijavode.rs
ВП “Ћуприја” А.Д. Ћуприја, тел.035/887-15-08, факс 035/887-10-44,
E-mail: uprava@vpcuprija.com,
Директор: Вукојица Шмигић моб. 065/601-11-80,
Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58

Системи за заштиту од поплава–сектори, деонице, заштитни водни објекти, штићена
поплавна подручја и критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава
од спољних вода и загушења ледом
ʻ̡̨̛̭̖̯̬̌̏̌̚
ˁ̡̨̖̯̬

ʽ̡̦̌̌̚
̶̨̛̖̦̖̔

ʽ̨̨̛̛̛̛̛̪̭̱̙̦̭̭̯̖̥̹̯̯̱̪̪̣̔̌̌̌̌̔̌̏̌̚̚
ʯ̨̨̡̛̛̛̛̹̯̯̦̦̠̖̯̌̏̔̍

ʶ̛̛̛̬̯̖̬̠̱̥

ˌ̨̨̨̛̯̖̦̪̪̣̦̓̌̏

̡̨̨̨̨̨̨̛̦̠̥̭̖̭̪̬̖̥̖̬̖̬̦̖̪̪̣̌̌̏̔̔̍̌̔̌̏̌

̨̧̨̨̨̱̖̖̥̖̬̬̦̖̪̪̣̌̏͂̌̔̍̌̔̌̏̌̚

̸̨̪̬̱̠̖̔

K̶̨̛̛̪̭̖̦̖̔

ʦ

ʦ̨̨̥̖̬̔;ˀͿͲˀˈʺʯͲ͕̌;ʸͿͲ
̨̡̛̣̣̦͖̌








ʦ̨̨̨̡̯̔

̣Ͳ̛̣̖̯͕̣̥̏̌Ͳ̴̛̛̣̥̦̬͕̐̌̔Ͳ
̨̛̛̯̣̦̔̐̌

ϭ͘

ʶ̭̖̯̌̌
ˀ̸̨̨̛̖̱̣̭̦̪̬̱̠̖̐̌̔

ʦʦ

̛ʹ˃̌̍͘ϭ̛͕̏ʹ˃̌̍͘Ϯ͖ͣϬ͟Ͳ̡̨̯̌
̦̱̣̖

ˋ̨̬̏

ŵĂǆ̨̨̨̨̛̭̥̯̬̖̦̭̯̠̏̔̌
;̯̱̥̔̌Ϳ


ʻ̛̌̏̚





Ϯ͘



ʪ̛̱̙̦̌

ˀʽ

ˀ̨̨̖̦̬̦̔̏̌̔̍̌̌Ͳ̨̨̛̭̯̠̏̔̌
̡̨̯̌

ʦʽ

ʦ̨̦̬̖̦̬̦̌̔̌̔̍̌̌Ͳ̨̨̛̭̯̠̏̔̌
̡̨̯̌

ʺʦ

ʺ̨̨̨̛̖̬̦̭̯̠̔̌̏̏̔̌̌̚









̨̛̛̭̭̯̖̥̹̯̯̱̌̌̌̔̚̚
̨̪̪̣̌̏̌





̨̨̛̛̭̭̯̖̥̹̯̯̱̪̪̣̌̌̌̔̌̏̌̚̚


ʪ̛̱̙̦̌



̨̛̥̖̬̦̔̌̏Yͺͺй͕


ʶʦʯ

ʶ̸̨̨̡̨̛̛̛̬̯̦̭̯̠̯̏̔̌ͬ̌
̨̛̛̹̯̯̦̭̭̯̖̥̌̐̌̚

ʽ̛̪̹̯̦̌
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Напомена: Заштитни водни објекти обележени са ** који се налазе уз воде II реда а којима
се формира заштитна касета oко брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине
функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.

М.4

М.4.2.

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Јасеница, Кубршница и Велики Луг 95,46 км

Кубршница
Велики луг

Регулисано корито
Кубршнице
у Аранђеловцу
0,70 км

28,70 км

(укупно 153,32 км)

РО испуњено минор корито
ВО ниво воде на 1м испод
круне мајор корита уз
даљи пораст

„Аранђеловац“
регулисано
подручје 0,7 км
Аранђеловац

Оперативни план за одбрану од поплава од унутрашњих вода садржи по мелирационим подручјима, за хидромелиорационе системе (ХМС) у јавној својини, правна лица надлежна за организовање и спровођење одбране од поплава, имена руководилаца одбране од поплава, њихових
заменика и помоћника, хидромелиорационе системе на којима се спроводи одбрана од поплава и
критеријуме и услове за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих
вода.
1. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац одбране од поплава на мелиорационом подручју, његов заменик и помоћник, руководилац хидромелиорационог система и његов заменик

ВОДНО
ПОДРУЧЈЕ

„МОРАВА“

МЕЛИОРАЦИОНО
ПОДРУЧЈЕ

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП)
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ЗАМЕНИК

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ
СИСТЕМА
(ХМС)

„ВЕЛИКА
МОРАВА“

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Булевар уметности 2а,
Нови Београд,
Тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,
факс 011/311-94-03
E-mail:odbrana@srbijavode.rs
WEB sajt:www.srbijavode.com
РУКОВОДИЛАЦ:
Валентина Томић, тел. 035/847-13-54,
моб.064/840-41-14,
E-mail:valentine.tomic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК:
Зоран Танасковић, моб. 064/840-41-13
Е-mail:zoran.tanaskovic@srbijavode.rs

ВМ1.-ВМ 6.

МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ ,, ВЕЛИКА МОРАВА''
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ПОМОЋНИК ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ
СИСТЕМА (ХМС)

ПРЕДУЗЕЋЕ
Директор
Руководилац ХМС
Заменик руководиоца ХМС

ПОМОЋНИК: Јанош Немет, моб. 064/840-41-12, E-mail: janos.nemet@srbijavode.rs
ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Ћуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ
Зоран Илић, моб.064/840-40-50, E-mail: zoran.ilic@srbijavode.rs
ВПЦ “МОРАВА” , Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20,
E-mail:vpc.morava @srbijavode.rs
АД „ВОДОПРИВРЕДА“ Смедеревска Паланка
тел. 026/320-782, факс 026/317-816,
E-mail:advodoprivreda@yahoo.com
Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15
Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15
Велимир Поповић, моб.069/829-44-31

ВМ 4.

Системи за заштиту од поплава–хидромелиорациони системи, територијална припадност
система, дужина каналске мреже, реципијент, евакуациони објекат и критеријуми и услови
за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода
Мелиорационо подручје „Велика Морава“ ХМС; ВМ1,-ВМ6.

Ознака
ХМС

ВМ 4.

Хидромелиорациони
систем
(ХМС)

Смедеревска
ПаланкаВелика
Плана

Територијална припадност
система,
Катастарска општиона (КО)

На целој територији општине
Смед. Паланка; на КО:
Велика Плана I, Велика
Плана II, Велико Орашје,
Ново Село I, Ново Село II,
Радовање, Старо Село,
Сепци, Сараново, Клока,
Наталинци, Павловац, Шуме,
Трнава, Божурња, Горович,
Јунковац, Рајковац, Маскар,
Загорица, Жабаре варош,
АРАНЂЕЛОВАЦ,
АРАНЂЕЛОВАЦ варош,
Липовац, Белосавци,
Јеленац, Стојник, Копљари,
Бања, Брезовац, Врбица,
Аранђеловац, Oрашац
и Мисача

Дужина
каналске
мреже
Реципијент
ДКМ
(м)

131.041

Јасеница,
Кубршница,
Велики Луг,
Мали Луг,
потоци
Бојанац и
Дреновчић

Евакуациони
објекат
Гравитациони
испуст
(ГИ)

Црпна
станица
(ЦС)

+

+

• ДКМ-дужина каналске мреже у метрима, **ГИ- гравитациони испуст, ***ЦС-црпна станица
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Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава
од унутрашњих вода
Критеријум А – Капацитет евакуационог објекта
Услов А1

Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног
рада од 24h ,или уколико
је у пријемнику испуњено минор корито
Услов А2 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног
рада од 48h,или је за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава спољних
вода
Услов А3 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после 72h, као и у случају хаварије, или ако је истовремено за реципијент проглашена редовна одбрана
од поплава спољних вода
Критеријум Б – Испуњеност каналске мреже водом
Услов

Б1 Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да
прети изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан.
Услов Б2 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде у канале је изразито успорен
Услов Б3 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен , односно пријем воде у мрежу је онемогућен.
Критеријум Ц - Засићеност земљишта
Услов
Услов
Услов

Ц1 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом поплављених површина до 1% површине система
Ц2 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5% површине система поплављено.Угрожени поједини индустријски објекти ,саобраћајнице и стамбене зграде.
Ц3 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од
5% површине система поплављено.Поплављени поједини индустријски објекти,
саобраћајнице и стамбене зграде.

Критеријум Д - Појава снежног покривача и леда
Услов
Услов
Услов

Д1 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање,
каналска мрежа засута снегом и делимично залеђена.Прогноза времена-пораст
температуре и нагло топљење снега.
Д2 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање ,
каналска мрежа засута снегом и залеђена.Нагли пораст температуре ,топљење
снега , поплављено земљиште на смрзнутој подлози.
Д3 Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена.Нагло топљење снега и
кишне падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози

Одбрану од поплава од унутрашњих вода на појединим хидромелиорационим системима за одводњавање проглашава наредбом руководилац одбране од поплава на мелиорационом подручју и то: редовну одбрану када се стекне један од услова по критеријумима А,Б,Ц и Д са индексом 1,а ванредну одбрану када се стекне један од услова са индексом 2.

3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА
ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА
Извештајне хидролошке станице за редовно и ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима

Ɋɟɞ
ɛɪ






ȼɨɞɨɬɨɤ


ɏɢɞɪɨɥɨɲɤɚ
ɫɬɚɧɢɰɚ





ȳɚɫɟɧɢɰɚ ɋɦɉɚɥɚɧɤɚ
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ɉɨɞɪɭɱʁɟɨɞɛɪɚɧɟɨɞɩɨɩɥɚɜɚ

ɍɫɥɨɜɧɢɜɨɞɨɫɬɚʁɇ ɫɦ

ɂɡɪɚɞɚɩɪɨɝɧɨɡɚ
ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ

ȼɪɟɦɟɨɞɧɚʁɚɜɟ
ɞɨɩɪɢɫɬɢɡɜɪɯɚ
ɬɚɥɚɫɚ



Ⱦɟɨɧɢɰɚɨɞɛɪɚɧɟ

Ɉɩɲɬɢɧɚ









Ɇ

ɋɦɉɚɥɚɧɤɚ
ȺɊȺɇȭȿɅɈȼȺ
ɐ
ȼɟɥɉɥɚɧɚ
Ɋɚɱɚ











ɫɚɬ

* Условни водостај је водостај при коме Републички хидрометеоролошки завод Србије почиње
ванредно да осматра водостаје и издаје упозорења и прогнозе водостаја.

Извештајне метеоролошке станице
Редни број

Водоток

Синоптичка станица

1

Велика Морава

Ћуприја

2

Велика Морава

Крагујевац

3

Велика Морава

Смедеревска Паланка

Пунктови за осматрање ледених појава
Водоток/пункт

км тока

Осматрачку службу врши

1. Лаповски кључ

км 75+000

АД,,Водопривреда''Смедеревска Паланка

2. Жабарски мост

км 56+750

АД,,Водопривреда''Смедеревска Паланка

3. Марковачки мост

км 71+880

ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја

4. Глоговачки мост

км 107+500

ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја

5. Мост на ауто-путу
код Мијатовца

км 116+500

ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја

6. Друмски мост
код Ћуприје

км 118+600

ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја

7. Железнички мост
код Ћуприје

км 121+660

ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја

8. Чепурски мост

км 134+000

ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја

9. Варварински мост

км 146+700

ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја

ВЕЛИКА МОРАВА

Републички хидрометеоролошки завод Србије врши осматрање ледених појава на станицама
из табеле 1.
За време одбране од леда републички хидрометеоролошки завод Србије доставља податке и
прогнозу ледених појава за Дунав, Тису, Саву,Велику Мораву и Тамиш,свакодневно, за седам дана
и месечну оријентациону прогнозу.
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II. НАЗИВИ СЕКТОРА И ДЕОНИЦА
ВОДОТОКОВА (СА ПРОЦЕНОМ
УГРОЖЕНОСТИ)
Одредбама Закона о водама („Сл. гласник
РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/18 и 95/18 други закон) извршена је подела површинских
вода према значају које имају за управљање водама на воде I реда и воде II реда на основу утврђених критеријума:
– положаја водотока у односу на државну
границу
– величине и карактеристике слива
– карактеристике водотока са аспекта коришћења вода, заштите вода и заштите од
вода.
Одлуком Владе Републике Србије од 04. новембра 2010. године утврђен је попис природних и вештачких водотока који су категорисани
као водотоци, односно воде I реда. Сви остали
водотоци који нису обухваћени Одлуком о попису вода I реда сматрају се као водотоци –
воде II реда.
Одбрану од поплава организује и спроводи
на водама I реда у јавној својини, јавно водопривредно предузеће (у овом случају ЈВП
„Србијаводе“), а на водама II реда јединица локалне самоуправе ( у овом случају Општина
Аранђеловац), у складу са Општим планом за
одбрану од поплава и Оперативним планом за
одбрану од поплава.
Обзиром да је законском регулативом извршена подела и надлежност у погледу организовања и спровођења одбране од поплава на
Републику Србију и јединице локалне самоуправе у складу са Одлуком о попису вода I
реда, то ће се овим Оперативним планом извршити разграничење на водотоке I и II реда на
територији општине Аранђеловац, а Оперативним планом у смислу организовања и спровођења одбране од поплава, биће обухваћени
само водотоци II реда.
На подручју општине Аранђеловац воде I
реда су реке Кубршница, Пештан,Турија
Букуља, Придворица, Дубоки поток.
2. Процена могуће угрожености
од поплава
Бујичне поплаве мањег интензитета дешавају се скоро сваке године на подручју Оп-
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штине, ретко се дешава да захвате велика подручја. Бујична поплава великих размера догодила се 2009,2010 и 2014. године, када су настале велике штете на саобраћајницама, занатским и стамбеним објектима и у пољопривреди. Највећа разарања су се догодила дуж
тока Пештана, Кубршнице, Босуте, Каменице
и Букуље где је уништено или оштећено више
мостова. Штете у пољопривреди су биле
обимне, јер се поплава догодила у време жетве
пшенице а у 2014 години у време сетве пролећних култура, а земљиште је већи број дана било
натопљено водом која се споро повлачила, а за
собом оставила велике количине муља песка и
шљунка.
Подручје општине Аранђеловац обилује
свим рељефним облицима карактеристичним
за брдовита и равничарска подручја. Коте терена крећу се од око 165 до 696 метара надморске висине. Сви значајни токови који протичу
кроз територију општине настају на падинама
Букуље и Венчаца, Космаја и сливају се ка
Кубршници и Пештану, Турији, и Качеру које
су најзначајније реке наше Општине.
Према подацима из Елабората за план одбране од поплава на водотоковима ван система
одбране од поплава на територији општине
Аранђеловац који је израдио Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ из Београда када
се посматра укупна површина општине Аранђеловац може се рећи да трајање киша између
18 минута и 7 сати и њихови интензитети од
између 70 и 100 mm/час могу да изазову нежељене последице на мањим токовима, а за веће
токове приказане у наведеном елаборату (Елаборат се налази у Општинској управи општине
Аранђеловац) меродавна трајања кише се
крећу од 42 минута до 7 часова, односно интензитети киша између 70 и 90 mm/час.
Нежељене последице наведених интензитета киша су плављења на територији општине, а због недовољне пропусне моћи уливних објеката, неодговарајућег капацитета регулационих објеката, неизграђене каналске
мреже, неуређених речних корита и других узрока који могу да умање пропусну моћ корита
бујичних водотокова.
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Табела: Прорачун великих вода за бујичне водотокове Општине Аранђеловац
Максимални протицаји m3/s
Ред.
бр

Бр.
слива

Име тока профил

Површина
слива F
км/2

m3/s

m3/s

m3/s

m3/s

m3/s

Q1%

Q2%

Q5%

Q10%

Q20%

1

1

Кубршница

55.46

70.4

55.90

41.20

33.40

23.90

2

2

Катанићи

2.77

5.54

3.94

2.44

1.72

1.06

3

3

Сушица

9.11

19.8

14.70

9.70

7.20

4.70

4

4

Јунац

2.64

5.82

4.15

2.57

1.80

1.11

5

5

Врб.река

7.17

20.2

15.00

9.95

7.40

4.82

6

6

Балабанац поток

4.94

14.3

10.6

6.90

5.06

3.27

7

7

Јешовац Поток

1.46

5.25

3.74

2.30

1.61

0.99

8

8

Миленића поток

0.42

1.84

1.28

0.75

0.51

0.30

9

9

Пресека

2.87

8.26

5.99

3.82

2.75

1.73

10

14

Грабовац

1.98

2.98

2.11

1.29

0.90

0.55

11

27

Придворица

5.06

9.66

7.13

4.65

3.42

2.21

12

36

Акумулација Козарица

0.88

4.07

2.86

1.71

.1.17

0.70

13

37

Акумулација Капетаново
поље

1.80

8.75

6.16

3.74

2.59

1.57

14

43

Јеловик

4.76

15.9

11,70

7.68

5.66

3.66

15

44

Акумулација Велика
Букуља

21.64

45.1

34.50

23.90

18.30

12.46

16

48

Место Босута

4.22

15.3

11.30

7.37

5.42

3.51

17

49

Бобовик река

5.46

11.5

8.56

5.67

4.21

2.77
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На територији општине Аранђеловац следећи водотоци могу угоризити подручје као
последица поплавних таласа, те ће исти бити
фокус Оперативног плана:
Водотокови I реда:
– Кубршница
– Пештан
– Турија
– Букуља
– Придворица
– Дубоки поток
Водотокови II реда
– Поток Балабанац
– Врбичка река
– Поток Јешовац
– Катанићи (Бања)
– Сушица (Бања )
– Миленића поток
– Поток Јелинац
– Јунац
– Пресека
– Каменац
– Расаднички
– Орашачки
– Суморина (Копљари)
– Каменица
– Грабовац (Стојник)
– Јеловик
– Босута
– Бобовик (Вукосавци-Босута)
– Врлаја (Вукосавци)
– Вукасовачка река
– Мисача
– Мала река (Г.Трешњевица)
– Велика река (Г.Трешњевица)
Поред наведених водотокова угроженост
стварају и мањи потоци који уследу бујица
могу створити поплавне таласе и направити
штету, нарочито у сеоском подручју. Такође и
у градском подручју, потоци који су делом зацевљени или који се појављују при отицању атмосверске воде своју проточност заснивају на
проточности сливника те се угроженост и нефункционалност истих може значајно одразити
на поплавни талас и угроженост објеката у
градском подручју.
Процењује се да је угроженост од поплава
територије и насеља у општини Аранђеловац
следећа:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Од реке Кубршница угрожене су следеће
површине:
• На подручју МЗ Бања од поплава може
бити угрожено око 150 ха пољопривредног
земљишта, мањи број домаћинстава око реке,
а такође и путна и водопривредна инфраструктура.
• На подручју МЗ Врбица у долини реке
Кубршнице може бити угрожено око 70 ха обрадивог земљишта и 20 домаћинстава.
• На подручју града такође је угрожен већи
број стамбених , привредних и инфраструктурних објеката на подручју од доње зелене пијаце
до циглане.
Од реке Пештан угрожене су следеће површине:
• На подручју МЗ Буковик од фабрике Шамот па низводно до Даросаве поплавама може
бити угрожено око 50 ха пољопривредног земљишта и 25 домаћинстава као и предузеће
Пештан и путна инфраструктура.
• На подручју МЗ Даросава од поплава може
бити угрожено око 25 ха пољопривредног земљишта и то од Буковика до Пречистача воде на
путу даросава Венчане Мањи број стамбених
објеката у самом центру МЗ Даросава..
Од реке Каменице угрожене су следеће
површине:
• На подручју села Брезовац у долини реке
Каменице може бити угрожено 20 ха обрадивог земљишта као и путна инфраструктура
Од реке Придворице угрожене су следеће
површине:
• На подручју села Венчани у долини реке
Каменице може бити угрожено 35 ха обрадивог земљишта као и путна инфраструктура и
тридесетак домаћинстава у центру МЗ Венчани.
Од реке Букуља угрожене су следеће површине:
• На подручју села Гараши у долини реке
Букуље може бити угрожено 35 ха обрадивог
земљишта као и путна инфраструктура
• На подручју села Јеловик у долини реке
Букуље може бити угрожено 25 ха обрадивог
земљишта као и путна инфраструктура такође
и мањи број домаћинстава.
• На подручју села Босута у долини реке Букуље може бити угрожено 75 ха обрадивог земљишта као и путна инфраструктура као и
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црпна станица на ушћу Букуље у Качер такође
и мањи број домаћинстава.

дивог земљишта као и путна инфраструктура
и тридесет домаћинстава.

Од реке Турија угрожене су следеће површине:
• На подручју села Венчани у долини реке
Турије може бити угрожено 95 ха обрадивог
земљишта као и путна инфраструктура и двадесетак домаћинстава
• На подручју села Тулеж у долини реке Турије може бити угрожено 145 ха обрадивог
земљишта као и путна инфраструктура и двадесетак домаћинстава
• На подручју МЗ Раниловић у долини реке
Турије може бити угрожено 45 ха обрадивог
земљишта као и путна инфраструктура.

Од реке Сушице угрожене су следеће површине
• На подручју села Бања у долини Сушице
може бити угрожено око 15 ха обрадивог земљишта као и путна инфраструктура и неколико
домаћинстава.

Од реке Грабовац угрожене су следеће површине:
• На подручју села Стојник у долини реке
Грабовац може бити угрожено 10 ха обрадивог
земљишта као и путна инфраструктура
Од реке Босута (Качер) угрожене су следеће
површине:
• На подручју села Босута у долини реке Босуте може бити угрожено 35 ха обрадивог земљишта као и путна инфраструктура такође и 20
домаћинстава у центу МЗ као и Школа.
Од потока Балабанац угрожене су следеће
површине
• На подручју Аранђеловца у долини потока
Балабанац може бити угрожено 5 ха обрадивог
земљишта као и путна инфраструктура и тридесет домаћинстава као и зграда млина у
Аранђеловцу и силоси.
Од потока Јелинац угрожене су следеће
површине
• На подручју Аранђеловца у долини потока
Јелинац може бити угрожено путна инфраструктура, два моста и 10 домаћинстава као
угоститељски објекти и предузетничке радње.
Од потока Јешовац угрожене су следеће
површине
• На подручју Аранђеловца у долини потока
Јешовац може бити угрожена путна инфраструктура, као и бувља пијаца.
Од потока Врбичка Река угрожене су следеће површине
• На подручју села Врбице у долини потока
Врбичка Река може бити угрожено 10 ха обра-

Од изливања мањих речица и потока
угрожене су следеће површине:
• На подручју МЗ Орашац од реке Мисача и
мањих потока може бити угрожено око 120 ха
обрадивог земљишта.
• На подручју МЗ Горња Трешњевица од мањих бујичних потока може бити угрожено око
20 ха пољопривредног земљишта.
• На подручју МЗ Вукосавци од Вукосавачке
реке, потока Бобовик и других мањих бујичних
потока може бити угрожено око 40 ха пољопривредног земљишта као и већи број мостова
и путева уз водотокове.
• На подручју МЗ Мисача од мањих потока
бујичних потока може бити угрожено око 10 ха
пољопривредног земљишта.
• На подручју МЗ Копљари од мањих потока
бујичних потока може бити угрожено до 10 ха
пољопривредног земљишта.
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3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШАВАЊЕ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
ПО ДЕОНИЦАМА
1. ДЕОНИЦА: РЕКА КУБРШНИЦА (ЦЕНТАР)
Шифра деонице

Д1

Ближи опис деонице

Од извора реке до изласка из каце, ток је
уређен бетонским кацама, пролази кроз
грдско подручје.

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Центар Слободан
Јестратијевић 064/8669-262

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Испуњено минор корито на изласку из зацевљеног дела

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Ниво воде на 1м испод круне мајор корита на
изласку из цеви уз даљи пораст

Обезбеђење особља

МЗ Центар, МЗ Стари град, ЈКП Букуља
и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме
и механизације:

МЗ Центар, МЗ Стари град, ЈКП Букуља
и Зеленило,

2. ДЕОНИЦА: РЕКА КУБРШНИЦА
Шифра деонице

Д2

Ближи опис деонице

Од изласка из каце до изласка са територије
општине на граници села Бање и Крћевац
(изузимајући 700м регулисаног корита)

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Бања Томковић Зоран
063/668149 / 064/8669385

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Испуњено минор корито на изласку из регулисаног дела корита

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Ниво воде на 1м испод круне мајор корита на
изласку уз даљи пораст

Обезбеђење особља

МЗ Врбица, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ Врбица, ЈКП Букуља и Зеленило,
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3. ДЕОНИЦА: РЕКА ПЕШТАН (БУКОВИК)
Шифра деонице

Д3

Ближи опис деонице

Буковик од фабрике Шамот па низводно до
границе Даросаве

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Буковик Лаловић Слободан 064/8669-273 и 034/6742-127

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

1м воде у кориту

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

1м испод круне обале уз даљи пораст

Обезбеђење особља

МЗ Буковик, ЈКП Букуља,ЈП Зеленило,

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

ЈКП Букуља и Зеленило, , ДОО. Пештан

4. ДЕОНИЦА: РЕКА ПЕШТАН (ДАРОСАВА)
Шифра деонице

Д4

Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз МЗ Даросава до пречистача

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Љубивоје Петровић
064/8657741 /064/8669390

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

1м воде у кориту

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

1м испод круне обале уз даљи пораст

Обезбеђење особља

МЗ Даросава, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ Даросава, ЈКП Букуља и Зеленило,
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5. ДЕОНИЦА: РЕКА БУКУЉА (ГАРАШИ)
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз МЗ гараше од бране
до изласка у Јеловик.

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Гараши Илић Синиша
064/8669320

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ Гараши, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ Гараши, ЈКП Букуља и Зеленило,

6. ДЕОНИЦА: РЕКА БУКУЉА (ЈЕЛОВИК)
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз МЗ Јеловик до изласка у Босуту

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Стојановић Зоран
065/2200938 или 034 743-289 и 064/8669391

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ Јеловик, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ Јеловик, ЈКП Букуља и Зеленило,
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7. ДЕОНИЦА: РЕКА БУКУЉА (БОСУТА)
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз МЗ Босута до црпне
станице на ушћу у реку Качер

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Балтић Зоран
060/3150640

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ Босута, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ Босута, ЈКП Букуља и Зеленило,

8. ДЕОНИЦА: РЕКА ТУРИЈА (РАНИЛОВИЋ)
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз МЗ Раниловић

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Раниловић Павловић
Раде 064/2300075 /064/8669394

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,
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9. ДЕОНИЦА: РЕКА ТУРИЈА (ВЕНЧАНИ)
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз МЗ Венчани.

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Венчани Мира Кузмановић 064/ 8669 -388

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,

10. ДЕОНИЦА: РЕКА ТУРИЈА (ТУЛЕЖ)
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз МЗ Тулеж.

Деонички руководилац

Председник савета МЗ тулеж Зоран Марић,
064/9607-055, 0649607005

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,
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11. ДЕОНИЦА: РЕКА КАМЕНИЦА (БРЕЗОВАЦ)
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз МЗ Брезовац

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Брезовац Вујановић
Славиша 063/8675105, 034/533-126 и
064/8669387

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,

12. ДЕОНИЦА: РЕКА ПРИДВОРИЦА (ВЕНЧАНЕ)
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз Венчане од извора
до ушћа у Турију

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Венчани Мира Кузмановић 064/ 8669 -388

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,
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13. ДЕОНИЦА: РЕКА БОСУТА
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз МЗ Босута до ушћа у
Качер.

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Балтић Зоран
060/3150640

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ Босута, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ Босута, ЈКП Букуља и Зеленило,

14. ДЕОНИЦА: ПОТОК БОБОВИК БОСУТА
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз МЗ Босута до ушћа у
реку Босуту после «Камене ћуприје»

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Балтић Зоран
060/3150640

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ Босута, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ Босута, ЈКП Букуља и Зеленило,
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15. ДЕОНИЦА: ПОТОК ВРЛАЈА ВУКОСАВЦИ
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз МЗ Вукосавци до
ушћа у реку Босуту код куће Ђорђевић Веселина

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Вукосавци Радиша
Матић, 064/1282169, 064/8669389,
063/615758

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,

16. ДЕОНИЦА: ВУКОСАВАЧКА РЕКА
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз МЗ Вукосавци до
ушћа у реку Босуту код Клика

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Вукосавци Радиша
Матић, 064/1282169, 064/8669389,
063/615758

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,
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17. ДЕОНИЦА:РЕКА МИСАЧА
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз МЗ Стојник и Орашац

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Стојник Дарко Лучић
063/371137 , МЗ Орашац Наташа Пајевић
064/0612775

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,

18. ДЕОНИЦА:МАЛА РЕКА (Г.ТРЕШЊЕВИЦА)
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз МЗ Г.Трешњебица

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Милош Божић
0638908078

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,
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19. ДЕОНИЦА:ГРАБОВАЦ (СТОЈНИК)
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз МЗ Стојник

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Стојник Лучић Дарко
064/8669395

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,

20. ДЕОНИЦА:ВРБИЧКА РЕКА
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз МЗ Врбица

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Врбица Mилан Радојевић, 064/8669-233

Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,
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21. ДЕОНИЦА: ПОТОК БАЛАБАНАЦ
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз мз Врбица и Аранђеловац где је у доњем делу тока до ушћа у
реку Кубршницу делом зацевљено.

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Врбица Милан Радојевић, 064/8669-233

Заменик деоничког руководиоца
Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,

22. ДЕОНИЦА:ПОТОК КАМЕНАЦ
Шифра деонице
Ближи опис деонице

Неуређено корито кроз мз Врбица и Аранђеловац где је у доњем делу тока до ушћа у
поток Јелинац делом уређено.

Деонички руководилац

Председник савета МЗ Врбица Милан Радојевић, 064/8669-233

Заменик деоничког руководиоца
Критеријум за проглашење редовне одбране
од поплава

Најава поплаве, поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном
делу слива

Критеријум за проглашење ванредне одбране
од поплава

Најава и појава поплавне кише дужег времена трајања уз даљи пораст водостаја.

Обезбеђење особља

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило

Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:

МЗ, ЈКП Букуља и Зеленило,
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За водотокове који нису наведени у претходном одељку везаном за критеријуме проглашења поплава и надлежност над поменутим а
на којима се укаже могућност појаве поплавног
таласа Председник савета месне заједнице на
којем се налази претметни водоток добија надженост над руковоњем том деоницом, активира ресурсе и праћење стања на водотоку а
према критеријумима за проглашење редовне
одбране од поплава у случају најава поплаве,
поплавне кише, јаке пљусковите кише јаког интензитета на меродавном делу слива и проглашење ванредне одбране од поплава у случају
најаве и појаве поплавне кише дужег времена
тајања уз даљи пораст водостаја.

III. НАЗИВИ ПРЕДУЗЕЋА
ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДГОВОРНИХ
ЛИЦА КОЈА ВРШЕ ПРОГЛАШЕЊЕ
И УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
Успостављање плана
1. Утврђивање потенцијала
У случају већих поплава биће ангажовани
кадрови надлежних служби ЈВП "Србијаводе"
ВПЦ "Морава" Ниш, РЈ „Велика Морава“ Ћуприја, А.Д. Водопривреда“ Смедеревска Паланка, ЈКП "Букуља" Аранђеловац, Ватрогасно-спасилачка јединица МУП-а Аранђеловац, Општинска управа општине Аранђеловац,
приватни предузетници и угрожене месне
заједнице.
2. Расподела одговорности
Одбраном од поплава у Републици руководи
главни руководилац одбране од поплава на основу и у оквиру овлашћења утврђених законом.
Непосредну одбрану од поплава на територији општине Аранђеловац организује Штаб за
одбрану од поплава кога сачињавају: руководилац и помоћници (председници савета месних
заједница) за угрожена насељена места.
Одбрана од поплава организује се и врши у
зависности степена опасности, а према следећим фазама: припрема за одбрану, редовна одбрана и ванредна одбрана.
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Одбрану од поплава на територији Републике у појединим фазама проглашава својом
наредбом руководилац одбране од поплава на
водном подручју, на предлог секторског руководиоца, а у складу са условима и критеријумима утврђеним Оперативним планом одбране од поплава и о томе обавештава главног
руководиоца одбране од поплава. Руководилац
за одбрану од поплава на водном подручју има
право да, на предлог помоћника и секторских
руководилаца, укине поједину фазу одбране од
поплава пре него што се достигну критеријуми
утврђени оперативним планом одбране од поплава, ако закључи да стање заштитних објеката и хидрометеоролошке прилике то дозвољавају. Наредбу о проглашењу и престанку одбране од поплава, руководилац одбране од поплава на водном подручју, доставља општинском руководиоцу одбране од поплава, који о
томе обавештава председника општине.
Скупштина општине именује општински
штаб за одбрану од поплава. Штабом одбране
од поплава на територији општине руководи
општински руководилац за одбрану од поплава, који има своје помоћнике за свако насељено место (председнике савета месних заједница) који су уједно и деонички руководиоци
деонице вотока на припадајућој месној заједници. Председници савета месних заједница
именују једног или више заменика (осматрача).
Општински руководилац одбране од поплава за време одбране од поплава врши нарочито следеће послове:
a) Сарађује са помоћником руководиоца одбране од поплава" ЈВП "Србијаводе" ВПЦ
"Морава", Ниш, РЈ „Велика Морава", Ћуприја,
на телефон помоћника руководиоца одбране од
поплава за водно подручје Морава, Зорана
Станковић, на тел. број 064/840-40-83 и секторског руководиоца одбране од поплава А.Д. Водопривреда“ Смедеревска Паланка, Петра Живојиновић, на тел. број 069/829-44-29 и Милан
Миљковић, моб. 069/829-44-39
b) Координира рад помоћника у насељеним
местима,
c) Прикупља информације са угрожених
подручја, анализира их и обавештава Штаб за
ванредне ситуације,
d) Предлаже Општинском штабу за ванредне ситуације увођење одговарајућег степена
одбране од поплава, укључујући и ванредно
стање и издавање наредбе о предузимању мера
на ангажовању радне снаге, механизације и
других средстава.
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Помоћници општинског руководиоца одбране од поплава (деонички руководиоци),
врше нарочито следеће послове:
a) Спроводе наредбе општинског руководиоца за одбрану од поплава, информишу га о
стању на терену,
b) Воде евиденцију о предузетим радовима,
мерама и утрошеним средствима за обезбеђење система заштите и спасавања од поплава,
c) Подносе извештај општинском руководиоцу по завршетку одбране од поплава, а по
потреби и у току одбране,
d) Воде дневник одбране од поплава.
Заменици помоћника општинског руководиоца одбране од поплава (осматрачи)
врше нарочито следеће послове:
a) Врше редовно осматрање критичних
тачка водотокова и обавештавају помоћника
руководиоца (Председника МЗ)
b) Предлажу спровођење радова и мера на
свом терену,
c) Организују и руководе хитним радовима
и мерама у свом рејону по налогу помоћника,
d) Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, ангажованом људству, механизацији и др.
Помоћници руководиоца одбране од поплава именују заменике (осматраче) на тај начин што врше избор савесних лица са пребивалиштем надомак критичног места на предметном водотоку што ће омогућити редовно
праћење стања. Помоћник може имати једног
или више заменика у зависности од броја водотокова и деоница у надлежности Помоћника
који покрива све критичне водотокове на територији МЗ под његовом надлежношћу. Заменици могу, али не морају, бити шефови месне
канцеларије припадајуће МЗ. Помоћници руководиоца одбране од поплаве су дужни да у
року од 15 дана од усвајања Оперативног плана
именују заменике у складу са бројем критичних деоница и да исти доставе руководиоцу одбране од поплава и локалном центру за пријем
упозорења.
Лице задужено за информисање јавности
Милосав Милојевић са телефоном 064/8669371 под надзором општинског руководиоца одбране од поплава, обавља следеће послове:
a) Прати спровођење одбране од поплава,
прикупља све извештаје ЈВП "Србијаводе"
ВПЦ "Морава", Ниш, Радне јединице "Велика
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Морава", Ћуприја, А.Д. Водопривреда“ Смедеревска Паланка и хидрометеоролошке службе
и упознаје се са њима,
b) Даје обавештења средствима јавног информисања,
c) Одржава везу са центрима за обавештавање и средствима за информисање.
Руководилац одбране од поплава у најкраћем року извршиће удаљавање лица које несавесно или нестручно обавља поверене послове
одбране од поплава или на други начин штетно
утиче на спровођење одбране и сменити га са
дужности на спровођењу мера заштите од поплава. Руководилац који је сменио са дужности
поједина лица, дужан је да на њихово место одмах постави друга лица.
Све време трајања активности на одбрани
од поплава, Главни руководилац одбране је у
контакту са командантом Штаба за ванредне
ситуације (председником општине) и Општинским већем. По завршеним активностима дужан је да Општинском штабу за ванредне ситуације, Општинском већу односно Скупштини општине, у року од 15 дана, достави извештај о последицама, насталој штети и ангажованим снагама и средствима у поступку одбране од поплава.
Активности и расположиви капацитети
у људству и техници у ванредним
околностима ЈКП "Букуља",
Аранђеловац и других субјеката
ЈКП "Букуља" Аранђеловац ангажовала би
све расположиво људство и механизацију у одбрани од поплава, као и санирању последица
од штета, које би поплава нанела. Такође, снабдевало би грађане водом из цистерни до нормализације водоснабдевања.
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Преглед материјално техничких средстава којима располаже ЈКП "Букуља", Аранђеловац, која
могу бити ангожована у заштити од поплава
Ред.
број

Назив материјално техничког средства

Број комада

Старост (година)

1.

Катерпилар

1

9

2.

Скип мањи

1

13

3.

Трактор 577

2

7-25

4.

Компресор

1

6

5.

Камион смећар

2

6, 22

6.

Ауточистилица

1

12

7.

Цистерна за воду

2

35-33

8.

Лада нива

2

10,6

9.

Камион ФАП 30-35

1

10

10.

Путничка возила

2

10,11

11.

Пумпе

2

12

12.

Пумпе потапајуће

2

12

13.

Лабораторијска опрема за испитивање воде

1

Контакт особа, директор ЈКП "Букуља",
Аранђеловац, Иван Карадиновић Контакт телефон:034/724-079 или 064/85-86-502.
Поред средстава ЈКП Букуља значајна су и
у одбрани од поплава неизоставна средства
Ватрогасно спасилачке јединице Аранђеловац
и то 3 моторне пумпе за воду, 2 електричне
пумпе за воду и претећа механизација (возила,
алати и сл.)
Поред наведених материјално техничких
средстава, у поступку отклањања последица од
поплава биће ангажована и одговарајућа средстава у власништву других правних субјеката
и физичких лица са подручја општине Аранђеловац у складу са важећим прописима из ове
области.
Сви субјекти који су у оперативном плану
укључени за одређене специфичне активности
везане за спровођење одбране од поплава,

дужни су да их извршавају стручно и у складу
са важећим прописима.

IV. НАЧИНИ ДЕЛОВАЊА У СЛУЧАЈУ
ПОПЛАВА
1. Упозоравање
1.1. Уочавање поплаве и прогноза
За локални центар за пријем упозорења одређује се канцеларија дежурне службе Општинске управе Општине Аранђеловац, са
бројем телефона 064/8669-129. У случају немогућности коришћења телефона, комуникација се успоставља преко радио станице из система општинских веза.
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Представници савета МЗ задужени су да
благовремено обавесте локални центар за
пријем упозорења о порасту водостаја на водотоковима на својим теренима као и општем
стању водотокова, угрожености подручја и постојање околности који могу створити изливање водотока (закрчење корита и сл.)
Уколико се претња од поплаве или поплава
деси ван радног времена обавештава се руководилац одбране од поплава на телефон број
064/8586502 или преко Полицијске станице –
Аранђеловац на број телефона 034/569-173 или
192.
На основу добијених информација са терена, руководилац одбране од поплава врши
њихову проверу код следећих извора:
- ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, РЈ
„Велика Морава“ Ћуприја, на телефон помоћника руководиоца одбране од поплава за водно
подручје Морава, Зорана Станковић, број
064/840-40-83 и секторског руководиоца одбране од поплава А.Д. Водопривреда“ Смедеревска Паланка, Петра Живојиновић, на тел.
број 069/829-4429 , као и заменика секторског
руководиоца Јоса Митић на тел 069/829-44-05.
(Имена одговорних секторских руководиоца и њихови бројеви телефона, одређени
Наредбом о утврђивању оперативног плана
за одбрану од поплава за 2019. годину, коју
је донео Министар пољопривреде од 28.
Фебруара 2019. године бр 325-00-00324/201707")
Општински
руководилац
одбране
од поплава са својим помоћником проверава
добијене информације и изласком на терен.
На територији општине не постоје локалне
референтне водомерне и кишне станице, те се
добијене информације тумаче искуствено.
При прогнозама РХМЗ о изузетно великим
количинама падавина, руководилац одбране од
поплава телефоном налаже активирање осматрача водостаја на водотоцима и одређује учесталост осматрања. За осматраче се одређују
заменици деоничких руководилаца одбране од
поплава који визуелно осматрају водостај и достављају повратну информацију локалном
центру за пријем упозорења.
У случају да су повратне информације од
ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш, такве
да се очекује наилазак поплавног таласа већег
обима, активира се штаб одбране од поплава за
рад током 24 часа.
Са успостављањем двадесетчетворочасовног рада, обавезе осматрача су да свака два
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сата јављају о стању водостаја. Јављање је телефонски или радио станицом из месне канцеларије.
Са осматрањем се престаје након налога од
стране општинског руководиоца одбране од
поплава.
1.2. Оглашавање упозорења
Упозорења морају бити самерена са очекиваном јачином поплаве, координирана и компатибилна са РХМЗ, а утврђена од стране
штаба за одбрану од поплава.
При прогнозама о већим поплавним таласима, информације о могућим опасностима и
последицама искључиво се преносе Штабу за
ванредне ситуације општине Аранђеловац и
надлежним субјектима укљученим у систем заштите и спасавања од поплава (ЈКП Букуља,
Дом здравља, Полицијска станица Аранђеловац, Ватрогасно-спасилачка јединица МУП-а
Аранђеловац).
Уколико се процени долазак поплавног таласа у року већем од два часа, порука се упућује у писаној форми - обавештење, у супротном се упућује телефоном о чему се сачињава
службена белешка.
Обавештења шаље руководилац преко курира, а доставнице морају бити потписане од
стране руководилаца ових организација.
По пријему и провери информација са терена врши се и обавештавање грађана о наилазећој опасности од поплава.
За формулисање и пласирање информација,
одређује се лице задужено за информисање
јавности, при Општинској управи општине
Аранђеловац, Милосав Милојевић са бројем
телефона 064/8669-371, а на основу добијеног
налога од Команданта Штаба за ванредне ситуације.
Лице за информисање доставља информације о наилазећим опасностима од поплава:
- локалној радио станици,
- шефовима месних канцеларија, како би усмено обавештавали становништво.
2. Евакуација и спасавање
У зависности од локације и обима поплавног таласа штаб за руковођење одбраном од
поплава ће благовремено урадити следеће:
a) Осигурати да је угрожено становништво,
путем локалне радио станице, телефоном, јав-
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љањем од врата до врата, полицијским или
другим колима или употребом гласоговорника,
обавештено о потреби евакуације, о томе где је
сигурно и крајње одредиште, којим путевима
се иде и које је расположиво време за акцију;
b) Обезбедити са ЈКП "Букуља" Аранђеловац и предузећем за превоз „Ласта“ РЈ Аранђеловац, генералну помоћ за транспорт и припрему домаћинстава и привреде за евакуацију
са подручја за која се процени да ће бити плављена, или су већ плављена;
c) Обезбедити са Здравственим центром
Аранђеловац, особље и опрему за специјалну
помоћ онима којима је таква помоћ посебно
потребна (слепи, инвалиди);
d) Осигурати да је евакуација комплетна;
e) Успоставити са Полицијском станицом Аранђеловац контролу саобраћаја, како се не
би ушло у опасне зоне и идентификовати путеве и возила за евакуацију;
f) Успоставити надзор над спровођењем евакуације, како би се обезбедила сигурност.
2.1. Центар за пријем угрожених
Прихватни центри за пријем формирају се и
престају са радом на основу наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације. Средства за
обезбеђење опреме, сервисних услуга и неопходног снабдевања центра за пријем, у условима поплава, обезбеђује Општинско веће општине Аранђеловац, односно Савет Месне
заједнице.
2.2. Ургентне мере
У сарадњи са Здравственим центром Аранђеловац, Територијалном ватрогасном јединицом, Електродистрибуцијом, ПТТ службом и
противпожарном службом Полицијске станице
Аранђеловац, предузимају се ургентне мере
према процедурама предвиђеним њиховим
плановима за ванредне ситуације.
3. Информисање јавности
3.1. Ургентне информације
На основу донетих одлука Штаб за ванредне
ситуације, лице задужено за пријем и прослеђивање информација у јавност, а у периоду
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пре, за време и одмах након поплава, прима и
прослеђује информације, које у себи укључују
и:
a) Претходно опажање, упозорење и поруку
о евакуацији. Поруку исказати речима, које ће
допринети максималној позорности јавности;
b) Податке о томе које ће акције бити предузете, о локацијама које су безбедне, о просторима које треба избећи, о локацији прихватних
центара и податке о начинима како добити ургентну помоћ;
c) Податке о акцијама које су предузете или
ће бити предузете у вези са одбраном од поплава;
d) Позиве за радну снагу, опрему или другу
врсту потребне помоћи за евакуацију, смањење
штете или о активностима на уклањању последица од поплаве.
Лице задужено за информисање јавности у
сарадњи са Штабом за ванредне ситуације
вршиће пријем, обраду и дистрибуцију добијених информација, које треба пласирати, а
с обзиром на:
a) Форму и садржину појединог типа информације;
b) Процедуру како и коме се упућују упозорења и друге релевантне поруке;
c) Извор и веродостојност поруке;
d) Повезаност комуникацијске опреме.

V. МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА
ЗА ПРИМЕНУ СПРОВОЂЕЊА
ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА
За припрему спровођења Оперативног
плана одбране од поплава на територији Општине Аранђеловац, потребно је обезбедити
следећи материјал:
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Ред.
број

Врста Материјала
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Количина

Јединица
мере

Јединична
цена/дин.

2.000

комад

15,00

30.000

Свега

1

Џак јутани

2

Канап за вреће

30

клубе

200,00

6.000

3

Акум бат.лампа

50

комад

500

25.000

4

Чизме рибарске

10

пар

3.000

30.000

5

Чизме гумене

40

пар

1.200

48.000

6

Паљена жица

10

кг

70

700

7

Ексери разни

20

кг

120

2.400

8

Приручна апотека

20

комад

1.600

32.000

9

Лопате

50

комад

400

20.000

10

Резана грађа

5

М3

20.000

100.000

укупно

Средства за обезбеђење наведеног материјала у циљу спровођења Оперативног плана
одбране од поплава на територији општине
Аранђеловац, обезбеђују се буџетом. У случају
настанка поплаве, односно ванредне ситуације,
предвиђена су финансијска средства сталне буџетске резерве за санирање последица настале
штетe.
Спровођење превентивних мера и радова
у циљу припреме за одбрану од поплава, ван
периода у којем се спроводи одбрана од поплава Општина Аранђеловац ће остварити
кроз:
1. Израду и усвајање просторних планова
надлежних органа локалне самоуправе, обезбедити да се у наведене планове уграде сви захтеви заштите од поплава;
2. Урбанистичко уређење насеља нарочито
насељених места и индустријских зона, обезбедити прилагођавање истих потребама и захтевима заштите становништва и материјалних
добара од поплава;
3. Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта;

294.100

4. Израду недостајућих одбрамбених насипа, обалo-утврда
5. Изградњу брана и преграда на бујичним
водотоковима;
6. Изградњу система канала за одвођење
вода и њихово одржавање;
7. Пре изградње мостова и пропуста, исте
градити са већом пропусном моћи воде;
8. Организација система јавног узбуњивања
на већим водотоковима ради благовременог
обавештавања о опасностима од поплава и
спровођења евакуације;
9. Оспособљавање становништва за заштиту
и спасавање од поплава кроз личну и узајамну
заштиту;
10. Оспособљавање Штаба за ванредне ситуације за руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава;
11. Кроз практичне вежбе организованих
снага цивилне заштите увежбати радње и поступке из области заштите спасавања од поплава;
12. Израда планова заштите и спасавања од
поплава.
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
(ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И РАДОВИ)
За спровођење превентивних мера и радова на смањењу ризика од поплава за воде II реда на
подручју општине Аранђеловац за 2019. годину обезбеђена су финансијска средства Одлуком о
буџету Аранђеловац за 2019. Број:06-1196/2018-01-2 од 17.12.2018. године.
Водотоци који су обућваћени превентивним мерама и радовима у циљу припреме одбране од
поплава, ван периода у којем се спроводи одбрана од поплава за воде II реда на подручју општине
Аранђеловац у 2019. години јесу водотоци са неуравнотеженим водостајем и малом пропусном
моћи корита које је углавном обрасло биљним културама и травом, тако да је неопходно интервентно превентивно обезбеђење пропусне моћи корита како би се обезбедила заштита приобалног
подручја.
На основу свега напред наведеног надлежни субјекат за спровођење превентивних мера и радова у циљу припреме одбране од поплава, ван периода у којем се спроводи одбрана од поплава
за воде II реда на подручју општине Аранђеловац у 2019. години, јесте јединица локалне самоуправе Општина Аранђеловац.
Ради реализације активности, мера и радова за смањење ризика од поплава на подручју општине Аранђеловац, надлежно одељење Општине Аранђеловац-Општинске управе ће у складу
са прописаном законском регулативом извршити ангажовање потребне механизације и људства.
По окончању поступка усвајања локалног оперативног плана одбране од поплава на територији
општине Аранђеловац за 2019. годину, наведени надлежни субјекат за спровођење превентивних
мера и радова у циљу припреме одбране од поплава приступиће реализацији активности, мера и
радова за смањење ризика од поплава на подручју општине Аранђеловац.
Надлежни субјект за провођење превентивних мера предвиђених овим планом је Општинска
управа кроз Одељење за јавне набавке и инвестиције општине Аранђеловац.
За успешно спровођење одбране од поплава, потребно је извести превентивне активности чишћења водотокова, решетки и сливника, и то:

Р. бр

Надлежни
субјекат за
спровођење
мера и радова

Општинска
управа
Аранђеловац

Опис активности

Јед.
мере

Количина

Чишћење деонице
машински од наталоженог муља, са
одлагањем до потребне просушености

m³

5.000

Јединична
цена

400,00

УКУПНО ЦЕНА СА ПДВ-ом

Износ
У дин

2.000.000,00

2.000.000,00

162

Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019.

Назив водотока
другог реда

Месна заједница

Поток Јелинац

Аранђеловац

Река Мисача

Стојник

Поток Јешовац

Аранђеловац

Река Турија
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Дужина саниране
деонице у току
2018 године
у метрима

Планирано
за санацију у 2019
години
метара

100

-

1600

-

150

-

Раниловић

2200

-

Река Врлаја

Вукосавци

300

-

Река Босута

Босута

700

-

Неименовани поток

Брезовац

200

-

Каменица

Брезовац

300

Река Турија

Венчане

500

Врбичка река

Врбица

400

Трешњевичка Река

Г. Трешњевица

200

Река Мисача

Орашац

100

У случају ургентне промене стања на терену неопходно је спровести мере превентивне или активне заштите одбране од поплава а који су усмерени примерано на чишћење корита водотокова
у циљу веће пропусне моћу корита и на свим сругим водотоковима. Активности спроводи уз ангажовање других ресурса (Ресурси месних заједница, ЈКП Букуља, ангажоване механизације трећих лица и др.).
Графички прилог критичних тачака које су предвиђене оперативним планом за примену мера
чишћења речних корита у дужини од минимално 50 м узводно од критичних тачака критичне
тачке су обележене координатама у оквиру Print Screen-a извор портал ГЕОСРБИЈА
VI. СПИСАК РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ФУНКЦИЈА
ГЛАВНИ
РУКОВОДИЛАЦ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Директор ЈКП „Букуља“
711-075
Иван Карадиновић

КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН

Деонице
- Водотокови

064/8586-502

ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ
Зоран Радошевић ЈКП
РУКОВОДИОЦА и помоћник „Зеленило“ Аранђеловац
за подручје града

064/8586-501

Помоћник за МЗ Центар

Слободан Јестратијевић

064/8669-262

Помоћник за МЗ Стари град

Мирослав Радојичић

064-8669-234

Кубршница (центар)
Миленића поток
Поток Јешовац
Пресека
Поток Каменац
Поток Балабанац
Поток Јелинац
Поток Јелинац

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019.

Помоћник за МЗ Бања

Зоран Томковић

064/8669385

Катанићи (Бања)
Сушица (Бања )

Помоћник за МЗ Врбица

Милан Радојевић

064/8669233

Кубршница
Врбичка река
Поток Јунац
Орашачки поток
Расаднички поток

Помоћник за МЗ Стојник

Лучић Дарко

064/8669395

Мисача Грабовац

Помоћник за МЗ Брезовац

Вујановић Славиша,

064/8669387

Каменица

Помоћник за МЗ Копљари

Ђурковић Дејан

064/6115909

Суморина

Помоћник за МЗ
Г Трешњевица

Милош Божић

063/8908078

Мала река
Велика река
Дубоки поток

Помоћник за МЗ Вукосавци

Матић Радиша

064/1282169

Врлаја
Вукасовачка река

Помоћник за МЗ Босута

Зоран Балтић

060/3150640

Босута Бобовик
Букуља

Помоћник за МЗ Јеловик

Стојановић Зоран

064/8669391

Букуља Јеловик

Помоћник за МЗ Гараши

Синиша Илић

064-8669-320

Букуља

Помоћник за МЗ Буковик

Лаловић Слободан

034742127 или Пештан
064/86-69-273
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Помоћник за МЗ Прогореоци Микица Васић

064/8669383

Пештан

Помоћник за МЗ Даросава

Љубивоје Петровић,

064-8669-390

Пештан

Помоћник за МЗ Венчани

Мира Кузмановић

064/8669388

Турија Придворица

Помоћник за МЗ Тулеж

Зоран Марић

064/9607-055

Турија

Помоћник за МЗ Раниловић

Раде Павловић

064/8669-394

Турија

Помоћник за МЗ Мисача

Зоран Стефановић

064/8669392

Мисача

Помоћник за МЗ Орашац

Наташа Пајевић

064/0612775

Мисача

Овај оперативни план је урађен у складу са Елаборатом за план одбране од поплава на водотоковима ван система одбране од полава на територији општине Аранђеловац, који је урадио Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ из Београда.
Овај програм ће се објавити у „Службеном гласнику СО Аранђеловац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-971/2019-01-2 од 15.11.2019. г.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов, с.р.
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На основу члана 73. Закона о угоститељству
(“Службени гласник РС”, бр. 17/2019) и члана
33. став 1. тачка 6. и 14. Статута општине
Аранђеловац (“Службени гласник општине
Аранђеловац”, бр. 2/2019 )
Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној 15.11.2019. године донела је

ОДЛУКУ
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се боравишна такса
коју плаћа корисник услуге смештаја који
изван свога места пребивалишта користи
услугу смештаја у угоститељском објекту за
смештај за коришћење комуналне, саобраћајне
и туристичке инфраструктуре и супраструктуре на подручју општине Аранђеловац.
Члан 2.
Боравишну таксу корисник услуга плаћа за
сваки дан боравка у угоститељском објекту за
смештај у износу од 120,00 динара.
Наплату боравишне таксе од корисника
услуге, наплаћује субјект који пружа услугу
смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја).
Боравишна такса се наплаћује истовремено
са наплатом услуге смештаја.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за
услугу смештаја посебно искаже износ боравишне таксе.
Члан 3.
Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну
таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице
поседује решење о категоризацији и пружа
услуге смештаја у објектима домаће радиности
(кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком
домаћинству, у објектима смештајних капацитета до укупно 30 индивидуалних лежајева и у
објекту сеоског туристичког домаћинства на
отвореном у привремено постављеној опреми
за камповање до укупно 20 камп парцела (у даљем тексту: физичко лице), сагласно закону
којим се уређује угоститељство.
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Физичко лице плаћа боравишну таксу у утврђеном годишњем износу, у складу са актом
Владе Републике Србије, којим се утврђују
ближи услови и начин утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко
лице које пружа угоститељске услуге смештаја
у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови
плаћања.
Годишњи износ боравишне таксе из ст. 1. и
2. овог члана, решењем утврђује Општинска
управа општине Аранђеловац - Одељење за
привреду и друштвене делатности, а по претходно донетом и правноснажном решењу о
категоризацији угоститељског објекта.
Члан 4.
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује на прописан рачун
јавног прихода, до петог у месецу, за претходни месец.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати
износ ненаплаћене боравишне таксе у року од
15 дана, рачунајући од дана утврђене обавезе.
Члан 5.
Боравишну таксу не плаћају:
1) деца до седам година старости;
2) лица упућена на бањско и климатско
лечење, односно специјализовану рехабилитацију од надлежне лекарске комисије;
3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од
прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од
прве до пете групе, слепа лица, лица оболела
од дистрофије, и сродних мишићних и неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје парализе, мултиплекс
склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац наведених особа;
4) ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради
извођења спортско-рекреативних и других активности по програму министарства надлежног за послове просвете, студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за
смештај ради извођења обавезне наставе у
складу са наставним планом образовне установе, као и учесници републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама;
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5) страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени
плаћања таксе;
6) лица која непрекидно бораве у објекту за
смештај дуже од 30 дана.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају
лица од седам до 15 година старости.
Лица из става 1. не плаћају боравишну таксу
ако поднесу доказ да су испуњени услови из
става 1. овог члана (чланска карта, потврда
школе, односно образовне установе, упут лекарске комисије и друго).
Члан 6.
Средства од наплаћене боравишне таксе на
територији општине Аранђеловац приход су
буџета општине Аранђеловац.
Члан 7.
У погледу начина утврђивања боравишне
таксе, обрачунавања, застарелости, наплате и
принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна
камате и осталог што није предвиђено овом одлуком сходно се примењују одредбе закона
којим се уређује порески поступак и пореска
администрација, ако законом којим се уређује
област угоститељства није друкчије одређено.
Члан 8.
Надзор над приименом ове Одлуке врши се
преко овлашћених инспекција на начин предвиђен законом којим се уређује област угоститељства.
Члан 9.
Новчаном казном од 150.000 динара казниће
се за прекршај правно лице ако:
1).не наплати боравишну таксу истовремено
са наплатом услуге смештаја ( члан 2. став 3.);
2). у рачуну за услугу смештаја не искаже
посебно износ боравишне таксе ( члан 2. став
4.);
3). не уплати средства боравишне таксе у буџет општине Аранђеловац у прописаном року
( члан 4.).
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За прекршај из става 1. овог члана казниће
се и одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће
се предузетник новчаном казном од 75.000 динара.
Члан 10.
Новчаном казном од 25.000 динара казниће
се за прекршај физичко лице ако:
1) боравишну таксу не плаћа у складу са решењем надлежног органа ( члан 3.).
Члан 11.
Даном почетка примене ове одлуке престаје
да важи Одлука о боравишној такси ("Службени гласник општине Аранђеловац", број
97/18).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику општине Аранђеловац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-972/2019-01-2 од 15.11.2019. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

166

Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019.

На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник
РС", број 88/11, 46/2014 - Одлукa УС РС,
104/2016 и 95/2018), члана 1. и 21. Закона о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник
СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 - др. закон и 120/12 - одлука УС и 84/2013 – одлука
УС) и члана 33. став 1. тачка 6. Статута општине Аранђеловац ("Службени гласник општине Аранђеловац", број 2/2019),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној дана 15.11.2019. године, донела
је

ОДЛУКУ О ОБАВЉАЊУ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА
И САХРАЊИВАЊЕ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
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гробна места, изградњу и одржавање саобраћајних површина, изградњу и одржавање инсталација, објеката и уређаја, подизање и одржавање зеленила, одржавање чистоће, уклањање снега и леда, одржавање реда на гробљима, као и друге послове који су у вези са
уређивањем и одржавањем гробља и сахрањивањем.
Члан 3.
Гробље је земљиште које је одговарајућим
планским актом или посебном одлуком Скупштине општине, одређено за сахрањивање умрлих.
Члан 4.
Послове из члана 2. ове одлуке, обавља
Јавно комунално предузеће "Букуља" Аранђеловац, (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 1.

Члан 5.

Овом одлуком уређују се начин и услови
обављања комуналне делатности управљања
гробљима и сахрањивања на територији општине Аранђеловац, права и обавезе јавног комуналног предузећа које обавља комуналну делатност управљања гробљима и сахрањивања,
права и обавезе корисника, односно закупца
гробног места и извођача занатских радова на
гробљима, начин финансирања и вршења надзора над обављањем комуналне делатности
управљања гробљима и сахрањивања.

Гробље или део гробља, може се у складу са
законом, ставити ван употребе на основу одлуке Скупштине општине.
Гробље стављено ван употребе или део таквог гробља може се користити за друге намене
сагласно планском акту и условима прописаним истим, по истеку рока почивања за сва
гробна места или после извршеног преноса посмртних остатака из оних гробних места за
која још није истекао рок којим је продужено
почивање посмртних остатака.

Члан 2.

II УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ГРОБЉA

Управљање гробљима и сахрањивање у смислу ове одлуке су: одржавање гробља, гробних
места и објеката који се налазе у оквиру
гробља, покопавање и ексхумација погребних
остатака, одржавање пасивних гробаља, односно гробаља ван употребе и спомен обележја,
обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места, наплата накнаде за одржавање гробног места.
Уређивање и одржавање гробља, у смислу
ове одлуке, обухвата: изградњу и одржавање
гробних поља и парцела унутар којих се налазе

Члан 6.
Уређивање и одржавање гробља из члана 3.
ове одлуке, Предузеће обавља у складу са програмом инвестиционог и текућег одржавања
гробља, који садржи врсту, обим и динамику
радова као и висину средстава потребних за
њихову реализацију.
Спомен гробови, спомен гробнице и споменици, који су утврђени за културно добро - споменике културе, уређују се и одржавају на на-
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чин утврђен прописима којима се уређују културна добра.
Члан 7.
Гробља се уређују и одржавају у складу са
пројектом гробља и програмом из члана 6. став
1. ове одлуке.
Планским документом и пројектом гробља,
одређују се гробна поља и парцеле унутар
којих се налази гробно место.
Гробно поље, парцела и гробно место обележавају се бројевима.
Под гробним местом, у смислу ове одлуке,
подразумева се гроб, гробница и уређена парцела са опсегом.
Члан 8.
Гробно место не може да буде предмет правног промета.
Корисник гробнице и уређене парцеле са
опсегом, исту може да врати искључиво Предузећу.
1. Услови и начин давања на коришћење
гробног места, и одржавање реда на гробљима
Члан 9.
Приликом пријаве сахране Предузеће одређује гробно место.
Гроб се даје на коришћење сродницима умрлог по следећем редоследу: супружник умрлог, дете умрлог (брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи умрлог.
У случају да нема лица из става 2. овог
члана, гроб се даје на коришћење лицу по редоследу сродства са умрлим, по крви у побочној линији до четвртог степена сродства и њиховим супружницима.
Изузетно, ако нема лица из ст. 2. и 3. овог
члана, гроб се даје на коришћење лицу које
обезбеди сахрањивање посмртних остатака умрлог.
Члан 10.
У случају смрти корисника гробног места,
право коришћења гробног места припада лицу
које је оглашено за његовог наследника.
Ако је више лица оглашено за наследнике,
иста су дужна да писаним споразумом, једног
између себе одреде за корисника гробног места
и да један примерак споразума, овереног код
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надлежног органа или потписаног пред овлашћеним лицем Предузећа, доставе истом, а у
противном Предузеће ће једног од њих одредити за корисника гробног места, а остала лица
евидентираће као сукориснике гробног места.
У случају да се оставински поступак не
оконча у року од годину дана од смрти корисника, лица по редоследу сродства из члана 9.
ове одлуке, дужна су да поступе на начин прописан ставом 2. овог члана, а у противном
Предузеће ће једног од њих одредити за корисника гробног места, а остала лица евидентираће као сукориснике гробног места.
Члан 11.
Гроб се даје на коришћење у случају смрти,
односно подношења пријаве сахрањивања.
Изузетно од става 1. овог члана, уређена
парцела са опсегом се може дати на коришћење и за живота, независно од чињенице
смрти односно пријаве сахрањивања, под условима и уз накнаду које прописује Предузеће.
Међусобна права и обавезе између лица из
члана 9. ове одлуке, коме се даје гроб на коришћење и Предузећа, уређују се уговором
који се закључује одмах, а најкасније у року од
30 дана од дана сахрањивања.
Уговором из става 2. овог члана утврђује се:
накнада за коришћење и одржавање гробља,
услови одржавања гроба, обавезан рок почивања, рок у коме се даје на коришћење гроб,
истек рока почивања, продужење рока почивања, начин и услови за ексхумацију, услови
преноса посмртних остатака умрлог, као и коришћење гроба који је утврђен за културно
добро.
Члан 12.
За гроб и уређену парцелу у којима почивају
посмртни остаци умрлог, резервација се врши
по вертикали.
Изузетно од става 1. овог члана у посебним
случајевима као што су поплаве, изливање подземних вода или друге посебне околности због
којих није могуће извршити вертикалну резервацију гроба, директор Предузећа ће одобрити
хоризонталну резервацију гроба.
Члан 13.
Гроб и уређена парцела са опсегом се даје
на коришћење на време од најмање 10 година.
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Гробница се даје на коришћење, на време од
најмање 50 година.

која се затекну на гробљу морају се понашати
на начин којим се одржава ред, мир и чистоћа.

Члан 14.

Члан 19.

Предузеће је дужно да 30 дана пре истека
рока обавезног почивања и рока којим је продужено почивање, писаним путем обавести корисника гробног места, о праву да продужи
рок почивања.
Ако у року од шест месеци, од пријема обавештења из става 1. овог члана, корисник не
продужи рок почивања, односно у писаној
форми изјави да не жели да продужи рок почивања, а гробно место нема карактер спомен
гробног места, Предузеће може посмртне
остатке пренети у осаријум, а то гробно место
дати на коришћење другом лицу.
Осаријум је заједничка гробница у коју се
похрањују посмртни остаци умрлих у случајевима из става 2. овог члана.
Предузеће је дужно да надгробне споменике
и друга обележја са гробова из којих су посмртни остаци пренети у осаријум, пренесе на
за то одређено место и чува годину дана у ко
року их корисник може преузети, а након истека тог рока, Предузеће може располагати са
истим.

На посебан захтев породице, сродника умрлог и других лица, Предузеће може да одобри
да се у знак сећања на умрлог засади спомен
дрво или постави неко друго обележје (нпр.
клупа), на месту које одреди Предузеће, у
складу са Пројектом гробља.

Члан 15.
Предузеће је дужно да обезбеди ред, мир и
чистоћу на гробљима из члана 3. ове одлуке.
Члан 16.
Гробља из члана 3. ове одлуке , отворена су
за посетиоце сваког дана у периоду и у радно
време које пропише директор Предузећа.
Члан 17.
Предузеће пружа услуге током целе године.
Сахране могу се обављати сваког дана. Сахрањивање се обавља у летњем периоду од 12,0018,00 часова, а у зимском периоду од 12,0016,00 часова.
Члан 18.
Посетиоци гробља, запослени на гробљу,
извођачи занатских радова, као и остала лица

2. Сахрањивање
Члан 20.
Под сахрањивањем подразумева се покопавање посмртних остатака умрлог као и друге
радње које се у том циљу предузимају.
Члан 21.
Здравствене установе и установе социјалне
заштите (у даљем тексту: установе) дужне су
да пријаве Предузећу сваки случај смрти лица
у установама, која су имала пребивалиште на
територији општине Аранђеловац.
Преузимање и превоз посмртних остатака
умрлог до капеле, обавља привредно друштво
и предузетник, који је регистрован за обављање ове услуге и испуњава услове у складу
са законом и општинским прописима.
Члан 22.
Ако се сахрана обавља на гробљима у
Аранђеловцу или на гробљима у другим местима која имају капелу, посмртни остаци се
превозе и смештају у капелу на гробљу, најкасније један сат пре времена одређеног са сахрану.
Члан 23.
На гробљима, у насељеним местима, где
нису изграђене капеле, посмртни остаци умрлог се чувају на месту које одреди породица,
сродници умрлог и друга лица, а сахрањивање
се обавља према месним обичајима.
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Члан 24.
Лица која су дужна да изврше сахрањивање,
односно најближи сродници умрлог, дужни су
најкасније 12 сати по наступању смрти,
пријавити смртни случај Предузећу, ради одређивања времена сахране и вршења других
услуга везаних за сахрањивање.
На основу потврде о смрти или извода из матичне књиге умрлих, Предузеће издаје одобрење
за сахрањивање и одређује дан и сат сахране у
договору са лицем које је пријавило сахрану.
У одобрењу из става 2. овог члана уписују
се следећи подаци:
- име и презиме умрлог лица, датум рођења
и датум смрти,
- назив гробља и време сахране,
- гробно поље, број парцеле и гробно место.
Члан 25.
Приликом сахрањивања може се организовати погребна свечаност.
Погребну свечаност организује породицa,
сродник умрлог и другa лица, при чему се у погледу врсте и обима свечаности уважава воља
умрлог.
Опроштај од умрлог може се обавити по
верским обичајима или уз учешће оркестра,
хора рецитатора, говорника и друге пригодне
садржаје који изражавају жељу умрлог, породице, сродника умрлог и других лица и одговарају личности умрлог и пијетету чина сахрањивања.
Члан 26.
Део погребне свечаности може се извршити
поред гробног места.
Најкасније пола сата по завршетку погребне
свечаности Предузеће мора да затвори гробно
место, односно обликује гробну хумку, постави
надгробна обележја - дрвене симболе (крст,
табла, пирамида и сл.) и распореди цвеће и
венце.
У току погребне свечаности, венци и цвеће се
обавезно преносе од капеле до гробног места.
Члан 27.
Запослени у Предузећу који учествују у сахрањивању, морају носити пригодну свечанурадну униформу.

Члан 28.
Сахрањивање посмртних остатака неидентификованог лица, обавља Предузеће у року од
24 сата од момента смрти истог.
Сахрањивање лица из става 1. овог члана,
врши се на основу акта надлежног органа
којим је утврђена чињеница да је лице неидентификовано.
Члан 29.
Ексхумација је ископавање посмртних остатака из гроба или гробнице, која се врши у
складу са законом.
Посмртни остаци умрлог могу се ископати
и пренети на друго гробље, на захтев породице,
сродника умрлог и других лица која за то имају
интерес, уз претходно одобрење надлежног органа у складу са законом.
Трошкове ексхумације и преноса посмртних
остатака умрлог, сносе лица из става 1. овог
члана.
Ако се на основу одлуке надлежног органа,
врши ископавање и пренос посмртних остатака пре истека рока којим је продужено почивање посмртних остатака, трошкове ископавања и преноса посмртних остатака, гробних
знакова, споменика и других предмета са тих
гробних места, сноси орган који је донео одлуку.
3. Права и о обавезе Предузећа
и корисника гробног места
Члан 30.
Изградња гробница и уређених парцела са
опсегом, подизање надгробног споменика и
других спомен обележја на гробљима, врши се
у складу са условима прописаним овом одлуком и пројектом гробља.
Члан 31.
За изградњу, преправку и уклањање споменика и других спомен обележја на гробним местима, потребно је писмено одобрење Предузећа које се даје без одлагања.
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Писмено одобрење Предузећа, потребно је
и за постављање других додатних предмета на
гробном месту.
Захтев за издавање одобрења из става 1. и 2.
овог члана, подноси Предузећу корисник гробног места односно гробнице и уређене парцеле
са опсегом.
Уз захтев се прилаже:
– нацрт-скица надгробног споменика, односно других радова за које се тражи одобрење,
– доказ о праву коришћења гробног места
односно гробнице и уређене парцеле са опсегом,
– доказ да је извођач радова регистрован за
обављање те делатности,
– доказ да су измирене све обавезе према
Предузећу.
Предузеће је дужно да без одлагања обавести комуналног инспектора о извођењу радова
без одобрења из става 1. овог члана.
Члан 32.
Изградњу гробница и уређених парцела са
опсегом и њихово опремање на гробљима из
члана 3. ове одлуке, искључиво обавља Предузеће.
Спољне димензије гробница и уређених
парцела са опсегом, дубину гробне раке,
највишу висину надгробног споменика односно спомен плоче и друге димензије и упутства
за извођење занатслих и других радова утврђује Предузеће посебним актом.
Члан 33.
После прве сахране, у исти гроб уз писмену
сагласност корисника, могу се сахранити лица
из члана 9. ове одлуке, ако је од претходне сахране протекао рок од најмање 10 година.
Сахрањивање у исти гроб, може се одобрити и пре истека рока из става 1. овог члана,
ако је претходно сахрањивање извршено на дубини гроба од 2,5 m.
Члан 34.
Уколико се сахрана посмртних остатака
обавља на гробном месту на коме постоји надгробна плоча или спомен обележје, иста се
може обавити тек када каменорезац помери по-
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стојећу надгробну плочу или спомен обележје,
а о трошку корисника гробног места.
Члан 35.
Надгробни споменик и спомен обележје,
својим изгледом не смеју да нарушавају изглед
и функционалност гробља.
Забрањено је постављање обележја на споменицима, спомен обележјима и гробницама,
који изгледом, знацима или натписом, вређају
верска, национална, расна и друга осећања грађана.
Члан 36.
О одржавању гробних места , надгробних
споменика и обележја на гробним местима старају се корисници гробних места.
Лица из става 1. овог члана могу уређивање
и одржавање гробних места поверити Предузећу, уз одговарајућу накнаду.
Члан 37.
Уколико се споменик оштети или му прети
опасност од рушења, Предузеће је дужно позвати корисника гробног места, да у остављеном року изврши поправке и отклони опасност
од рушења, а у противном Предузеће ће поправке извршити путем другог лица на терет
корисника гробног места.
Уколико је корисник непознат или није у могућности да изврши поправку, Предузеће ће
споменик уклонити, и исти чувати годину дана
у ком року корисник гробног места може преузети споменик након измирења свих трошкова Предузећу.
По истеку рока из става 2. овог члана, Предузеће може располагати са уклоњеним спомеником.
Члан 38.
Радови на текућем одржавању надгробних
споменика и других спомен обележја могу се
изводити без посебног одобрења.
Под одржавањем, у смислу става 1. овог
члана, подразумева се бојење слова, замена
дрвених симбола (крст, табла, пирамида и сл.)
и други слични послови.
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Члан 39.
На споменицима културе и спомен гробним
местима, радови на подизању и одржавању
надгробних споменика и других спомен обележја обављају се по претходно прибављеној
писаној сагласности надлежног Завода за заштиту споменика културе, и у складу са законом.
Члан 40.
Извођач занатских радова на гробљима дужан је да радове обавља тако да:
1 радове изводи у радне дане, у времену од
07,00 до 14,00 часова, или у другом времену
које одреди Предузеће,
2. поступи по налогу овлашћеног лица
Предузећа и отклони уочене недостатке и у датом року, радове усагласи са нацртом-скицом
надгробног споменика, односно других спомен
обележја, која чини саставни део одобрења и
техничким нормативима,
3. грађевински материјал (песак, шљунак и
сл.) депонује на гробљу само у количини и толико времена колико је потребно за извођење
радова, и да тиме не омета приступ и кретање
посетилаца гробља, а у случају прекида или завршетка радова дужан је да преостали материјал уклони, и место извођења радова без одлагања доведе у првобитно стање,
4. за превоз материјала потребног за извођење
занатских радова на гробљима, користи само саобраћајне површине које одреди Предузеће,
5. ако приликом извођења радова пронађе
делове сандука, кости и сл. одмах обустави радове и о томе без одлагања обавести Предузеће,
6. ако приликом извођења радова нађе предмете од вредности мора их без одлагања предати Предузећу,
7. чесме после употребе затвори,
8. коришћен алат, колица и сл. не сме прати
на чесми.
Ако извођач занатских радова, приликом извођења радова, причини штету, дужан је да је
отклони, а у супротном Предузеће ће то учинити на његов трошак.
Члан 41.
Предузеће може из оправданих разлога, да
забрани извођење занатских радова на гроб-
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љима или појединим деловима гробља, у одређено доба дана или одређене дане, односно одређено доба године.
Члан 42.
Предузеће је дужно да води евиденцију:
1. гробних места,
2. сахрањених лица са датумом сахране,
3. обвезника накнаде за коришћење и одржавање гробних места,
4. података о умрлим чији су посмртни
остаци пренети у осаријум (заједничку гробницу)
5. ексхумираних посмртних остатака,
6. изграђених споменика и спомен обележја
као и друге неопходне евиденције.
Члан 43.
Предузеће је дужно да:
1. врши текуће и инвестиционо одржавање
гробаља,
2. обезбеди несметано сахрањивање умрлих,
3. одржава чистоћу гробаља и комуналних
објеката на њима,
4. уређује и одржава зелене површине и
стазе на њима,
5. са гробова и гробница уклања осушено
цвеће и венце,
6. предузима и друге мере и радње неопходне за несметано обављање комуналне делатности.
7. на видном месту истакне Одлуку о одржавању реда на гробљу.
Члан 44.
На гробљима је забрањено:
1. постављање надгробних споменика, спомен обележја и других ознака који нису у вези
са сахрањеним лицима на гробљу,
2. постављање надгробних споменика, спомен обележја и других ознака величине односно димензија које нису у складу са планским
актом, пројектом гробља и овом Одлуком,
3. постављање ознака на гробницама, надгробним споменицима и другим спомен обележјима, која изгледом, знацима или натписом
вређају патриотска, верска, национална или
друга осећања грађана,
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4. наношење штете надгробним споменицима и другим спомен обележјима као и другим предметима на гробним местима,
5. оштећење гробова, гробница, уређених
парцела са опсегом и објеката који служе за
одржавање и коришћење гробља,
6. нарушавање мира на гробљу,
7. приступ деци млађој од 10 година без
пратње одраслог лица,
8. монтирање жардињера, клупа, кандила,
кућишта за свеће, ограда и сл. на патосу гроба,
односно гробнице, уколико то није предвиђено
нацртом - скицом надгробних споменика,
9. сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог растиња без одобрења Предузећа,
10. прескакање ограде, гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и других засада, паљење ватре и слично,
11. гажење, прљање и скрнављење гробних
места,
12. увођење животиња,
13. стварање нечистоће на саобраћајним и
зеленим површинама и бацање увелог цвећа и
других предмета ван за то одређеног места,
14. фотографисање и снимање у виду заната
без одобрења Предузећа, корисника гроба, уређене парцеле и гробнице
16. рекламирање, односно истицање рекламе, продавање робе и вршење услуга на гробљу,
17. извођење радова који нису у складу са
пројектом гробља и одобрењем Предузећа
18. улажење у капелу ван времена одређеног
за сахрану.

III ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
УПРАВЉАЊА ГРОБЉИМА И
ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Члан 45.
Срeдстaвa зa oбaвљaњe и рaзвoj комуналне
дeлaтнoсти управљања гробљима и погребне
услуге oбeзбeђуjу сe из:
- прихoдa oд пружaњa кoмунaлних услугa,
- прихoдa буџeтa општине,
- нaмeнских срeдстaвa других нивoa влaсти,
и
- других извoрa, у склaду сa зaкoнoм.
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Члан 46.
За гроб и гробницу корисник плаћа накнаду
за коришћење гробног места.
Корисници из става 1. овог члана, дужни су
да плаћају и накнаду за одржавање гробља.
Члан 47.
Цене услуга сахрањивања, као и накнаде за
коришћење гробног места и одржавање гробља
утврђује Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност Општинског већа општине Аранђеловац,
на основу начела и елемената за одређивање
цена комуналних услуга, прописаних законом
и подзаконским актима.

IV НAЧИН OБEЗБEЂИВAЊA
КOНTИНУИTETA У OБAВЉAЊУ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
УПРАВЉАЊА ГРОБЉИМА И
ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Члан 48.
Прeдузeћe je дужнo дa свoj рaд и пoслoвaњe
oргaнизуje тaкo дa обавља комуналну делатност управљања гробљима и погребне услуге
у склaду сa законом и oвoм oдлукoм, као и да
обезбеди трајно и несметано пружање комуналних услуга у прописаном и уговореном квалитету, обезбеди заштиту, развој и одржавање
комуналних објеката и опреме које служе за
обављање комуналне делатности као и развој
и унапређење квалитета и врсте комуналних
услуга.
Члан 49.
У случају поремећаја или прекида у обављању комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге, услед више силе или
других разлога који нису могли да се предвиде,
односно спрече, Предузеће је обавезно да одмах, обавести Општинску управу- Одељење за
инспекцијске послове и без одлагања, предузме мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида и то:
1. радно ангажује запослене на отклањању
узрока поремећаја, односно разлога због којих
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је дошло до прекида у обављању комуналне делатности управљања гробљима и погребне
услуге, и
2. предузме и друге мере које утврде надлежни органи.
Члан 50.
У случајевима из члана 49. ове одлуке,
Предузеће је обавезно да истовремено са предузимањем мера, обавести Општинску управуОдељење за инспекцијске послове, о разлозима
поремећаја или прекида, као и о предузетим
мерама.
Кад Општинска управа- Одељење за инспекцијске послове , прими обавештење из
става 1. овог члана, дужна је да без одлагања о
томе обавести Општинско веће и предложи
мере за отклањање насталих последица и друге
потребне мере неопходне за несметано обављање ове комуналне делатности и то:
1. oдрeди рeд првeнствa и нaчин обављања
комуналне делатности управљања гробљима и
погребне услуге,
2. нaрeди мeрe зa зaштиту комуналних и
других објеката и уређаја и имовине Предузећа
која служи за обављање комуналне делатности
управљања гробљима и погребне услуге,
3. прeдузмe мeрe зa oтклaњaњe нaстaлих
пoслeдицa и другe пoтрeбнe мeрe, и
4. утврди рaзлoгe и eвeнтуaлну oдгoвoрнoст
зa пoрeмeћaj, oднoснo прeкид у oбaвљaњу комуналне делатности управљања гробљима и
погребне услуге, кao и oдгoвoрнoст зa нaкнaду
учињeнe штeтe.
Члан 51.
У случају прекида у обављању послова
услед штрајка, Предузеће је обавезно да обезбеди минимум процеса рада, и то:
- смештај умрлог,
- копање гроба,
- сахрањивање,
- одржавање гробаља.
Члан 52.
Предузеће је дужно да корисницима услуга
омогући континуирано изјашњавање ( најмање
једном годишње) о квалитету пружања услуга
и то електронским путем, на званичној интернет презентацији Предузећа.
Предузеће ће крајем сваке календарске године сачинити и на својој званичној интернет
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презентацији објавити извештај о поднетим
примедбама корисника услуга, који садржи
број и врсту поднетих примедби и мере које ће
бити предузете за побољшање услуга по оправданим примедбама.“
V НАДЗОР
Члан 53.
Надзор над применом ове одлуке, врши, Општинска управа- Одељење за инспекцијске послове.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке и других општих и појединачних аката, донетих на основу ове одлуке,
обавља Општинска управа-Одељење за инспекцијске послове ,преко комуналног инспектора.
За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор овлашћен је да поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и
изда прекршајни налог.
Комунални инспектор је, поред овлашћења
утврђених у закону, овлашћен и дужан да:
1. донесе налог о уклањању обележја или
других ознака која нису у вези са сахрањеним
лицима на гробљу,
2. донесе налог о уклањању натписа или
других обележја односно, ознака на гробовима
и гробницама којима се вређају патриотска,
верска, национална и друга осећања грађана,
3. донесе налог о предузимању мера за отклањање недостатака у вршењу услуга, и
4. предузима и друге мере у складу са законом и овом одлуком.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 54.
Новчаном казном од 50.000,00 динара, казниће се за прекршај Предузеће ако:
1. уређивање и одржавање гробаља не
обавља у складу са програмом инвестиционог
и текућег одржавања гробаља (члан 6. став 1.);
2. не поступа у складу са одредбама члана
7. ове одлуке;
3. не обезбеди ред, мир и чистоћу на гробљима из члана 3. ове одлуке (члан 15);
4. не поступи у складу са одредбама члана
22. ове одлуке;
5. најкасније пола сата по завршетку погребне свечаности не затвори гробно место, од-
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носно не обликује гробну хумку, постави надгробна обележја - дрвене симболе (крст, табла,
пирамида и сл.) и распореди цвеће и венце
(члан 26. став 2.);
6. запослени који учествују у сахрањивању,
не носе пригодну свечану-радну униформу
(члан 27.);
7. сахрањивање посмртних остатака неидентификованог лица не изврши у складу са чланом 28. ове одлуке;
8. не обавести комуналног инспектора о извођењу радова без одобрења (члан 31. став 5.);
9. не води евиденције у складу са чланом 42.
ове одлуке;
10. не поступа у складу са чланом 43. ове одлуке;
11. не поступи у складу са чланом 48. ове
одлуке;
12. не поступи у складу са чланом 49. ове
одлуке;
13. не поступи у складу са чланом 50. став
1. ове одлуке;
14. у случају прекида у обављању послова
услед штрајка, не обезбеди минимум процеса
рада ( члан 51.);
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће
се одговорно лице у Предузећу, новчаном казном у износу од 15.000,00 динара.
Члан 55.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се правно лице ако:
1. се понаша супротно члану 18. ове одлуке;
2. посмртне остатке умрлог превезе до капеле, супротно члану 21. став 2. ове одлуке.
3. поступи супротно одредбама члана 31.
став 1. и 2. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће
се одговорно лице у правном лицу, новчаном
казном у износу од 15.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће
се предузетник новчаном казном у износу од
10. 000,00 динара.
Члан 56.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај извођач занатских радоваправно лице ако:
1. се понаша супротно члану 18. ове одлуке;
2. поступи супротно одредбама члана 31.
ове одлуке;
3. радове изводи супротно одредбама члана
40. ове одлуке;
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Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај извођач занатских радовапредузетник за прекршаје из става 1. овог
члана.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће
се одговорно лице код извођача занатских радова новчаном казном од 10.000,00 динара.
Члан 57.
Новчаном казном од 5.000,00 динара,казниће се физичко лице ако:
1. се понаша супротно члану 18. ове одлуке;
2. поступа супротно забранама из члана 44.
ове одлуке.
Комунални инспектор односно овлашћено
лице Предузећа издаје прекршајни налог за
прекршаје из става 1. овог члана.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 58.
Предузеће је дужно да обављање комуналне
делатности управљања гробљима и сахрањивања усклади са одредбама ове одлуке и то:
– на гробљу „Рисовача“ у насељеном месту
Аранђеловац у року од годину дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке;
– на осталим гробљима на територији општине Аранђеловац у року од 5 година од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 59.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о сахрањивању и гробљима ("Општински Службени гласник општине Аранђеловац", број: 37/78 и 41/81).
Члан 60.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику општине Аранђеловац".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-973/2019-01-2 од 15.11.2019. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини ( „Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 27. Одлуке о јавној својини општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 8/2019) и члана 33. став 1. тачка 16. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 2/2019),
Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Отуђује се из Јавне својине општине
Аранђеловац непокретност – објекат ближе
описан и означен као објекат број 2. у пов. од
68м2 на кп. бр. 2113/1 уписан у Лн. бр. 1630
КО Аранђеловац, постојећи у ул. Књаза Милоша број 228, купцу „ДОМИНО МАРКЕТ“
ДОО Аранђеловац, MБ 20854979, ПИБ
107701173, ул. Краља Петра Првог бб Аранђеловац, као најповољнијем понуђачу из поступка прикупљања писмених понуда, за
укупну купопродајну цену у износу од
105.990,00 еура (стотинупетхиљададеветстотинадеведесет еура).
Купопродајна цена из претходног става има
бити исплаћена у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке на рачун буџета општине
Аранђеловац 840-811151843-89 уз обавезан позив на број по моделу 97 89003.
2. Купопродајна цена из тачке 1. ове Одлуке
утврђена је као понуда најповољнијег понуђача
у поступку прикупљања писмених понуда.
3. Уговор о отуђењу непокретности из тачке
1. ове Одлуке из Јавне својине општине Аранђеловац, у име Општине закључује председник
Општине са најповољнијим понуђачем у року
од 30 дана од дана доношења ове Одлуке, по
претходно прибављеном мишљењу Правобраниоца општине Аранђеловац.
4. Ако најповољнији понуђач не приступи
закључењу Уговора из тачке 3. ове Одлуке у
прописаном року, Скупштина општине ће поништити ову Одлуку.
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5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.
Образложење
Скупштина општине Аранђеловац је на седници одржаној 10.09.2019. године донела Одлуку о покретању поступка отуђења непокретности прикупљањем писмених понуда („Службени гласник општине Аранђеловац“ бр.
8/2019) којом је покренула поступак отуђења
из јавне својине Општине објекта број 2. у пов.
од 68м2 на кп. бр. 2113/1 уписан у Лн. бр. 1630
КО Аранђеловац, постојећег у ул. Књаза Милоша број 228 и утврдила текст Јавног огласа
за отуђење непокретности у јавној својини општине Аранђеловац путем прикупљања писмених понуда („Службени гласник општине
Аранђеловац“ бр. 8/2019).
Решењем Скупштине општине Аранђеловац
образована је Комисија за отуђење непокретности/објекта у улици Књаза Милоша бр. 228
из јавне својине општине Аранђеловац путем
прикупљања писмених понуда јавним огласом
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 8/2019) ( у даљем тексту: Комисија) са задатком да у складу са Законом о јавној својини
( „Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018) и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“, бр.
16/18), спроведе поступак отуђења непокретности ближе описане и означене као објекат
број 2. у пов. од 68м2 на кп. бр. 2113/1 уписан
у Лн. бр. 1630 КО Аранђеловац, постојећи у ул.
Књаза Милоша број 228, путем прикупљања
писмених понуда јавним огласом; да након
окончаног поступка записник са одговарајућим
предлогом достави Општинском већу општине
Аранђеловац на даљу надлежност.
Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа-Одсек за контролу издвојених активности Аранђеловац извршио је
процену тржишне вредности предметносг
објекта и својим актом бр. 003-436-0001219/2019 од 30.07.2019. године, утврдио да
она износи 63.411,32 еура, што представља по-
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четну цену објекта у поступку прикупљања
писмених понуда.
Јавни оглас за отуђење предметног објекта
објављен је у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“, званичној интернет презентацији Општине и у дневном листу „НОВОСТИ“
дана 16.09.2019. године. Заинтересована лица
су позвана и инструисана да поднесу своје понуде Комисији најкасније до 18.10.2019. године
до 12 часова.
Комисија је извршила отварање приспелих
понуда по јавном огласу, 18.10.2019. године у
13:30часова, у присуству представника понуђача и јавности. По јавном огласу приспеле су
укупно 4 понуде, све благовремене и потпуне,
и то:
– Аксић Драган, ул. Царице Милице бб
Аранђеловац са понудом од 91.100е;
– Јелић Игор, ул. Антонија Извонара бр. 35
Аранђеловац са понудом од 70.501е;
– Далибор Стевановић, ПР Грађевинска
радња СДГ „Градња“ Аранђеловац,ул. Баталакина бр. 8 Аранђеловац са понудом од
65.195,55е;
– „ДОМИНО МАРКЕТ“ ДОО, ул. Краља
Петра Првог бб Аранђеловац са понудом од
105.990е.
По спроведеном поступку, Комисија је утврдила да је најповољнији понуђач ( по критеријуму највише понуђене купопродајне цене)
„ДОМИНО МАРКЕТ“ ДОО Аранђеловац са
понуђеном купопродајном ценом у износу од
105.990,00 еура.
На основу наведеног Комисија је поднела
Општинском већу предлог Одлуке о отуђењу
непокретности из јавне својине општине
Аранђеловац број 06-865/2019-01-2 од дана
21.10.2019. године.
Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018) прописано је да о прибављању ствари и располагању стварима у
својини јединице локалне самоуправе под
условима прописаним законом, одлучује орган
јединице локалне самоуправе одређен у складу
са законом и статутом јединице локалне самоуправе, док је чланом 27. Одлуке о јавној
својини општине Аранђеловац („Службени
гласник РС“, бр. 8/2019) прописано да Одлуку
о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка јавног надметања односно
прикупљања писмених понуда доноси Скупштина општине на предлог Комисије.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу свега наведеног а на основу овлашћења из члана 33. став 1. тачка 16. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 2/2019), којим је прописано да Скупштина општине одлучује о прибављању и отуђењу непокретности за потребе
Општине, доноси се ова Одлука.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-974/2019-01-2 од 15.11.2019.г.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној
својини ( „Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон,
108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 12. Одлуке о јавној својини општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“,
бр. 8/2019) и члана 33. став 1. тачка 16. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 5/2019),
Скупштина општине Аранђеловац је на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак прибављања непокретности ближе описане и означене као стан број 2. Пов. 67м2 у породичној
стамбеној згради постојећој у ул. Проте Исаковића бр. 2 на кп. бр. 4472/1 КО Аранђеловац
у власништву Костић Милене из Аранђеловца,
у јавну својину општине Аранђеловац.
Непокретност из претходног става биће
прибављена непосредном погодбом.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 2.
Непокретност из члана 1. ове Одлуке прибавља се у јавну својину општине Аранђеловац, по тржишној вредности, коју ће одредити
Министарство финансија – Пореска Управа,
лиценцирани проценитељ или други надлежни
орган у складу са законом.
Члан 3.
Поступак прибављања непокретности из
члана 1. ове Одлуке непосредном погодбом,
спровешће Комисија за јавну својину општине
Аранђеловац.
Комисија из става 1. овог члана има задатак
да по окончаном поступку непосредне погодбе,
поднесе образложени предлог Општинском
Већу на основу кога Општинско Веће подноси
предлог Одлуке о прибављању непокретности
у јавну својину општине Аранђеловац.
Члан 4.
Одлуку о прибављању непокретности у
јавну својину општине Аранђеловац у складу
са овом Одлуком доноси Скупштина општине
Аранђеловац.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.

Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке је
члан 27. став 10. Закона о јавној својини (
„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018) којим је прописано да о
прибављању ствари и располагању стварима у
својини јединице локалне самоуправе под
условима прописаним законом, одлучује орган
јединице локалне самоуправе одређен у складу
са законом и статутом јединице локалне самоуправе; члана 12. Одлуке о јавној својини општине Аранђеловац („Службени гласник оп-
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штине Аранђеловац“, бр. 8/2019) којим је прописано да се непокретности могу прибавити у
јавну својину непосредном погодбом, али не
изнад од стране надлежног органа процењене
тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља једино могуће
решење; и члана 33. став 1. тачка 16. Статута
општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 5/2019) којим је прописано да Скупштина општине одлучује о прибављању и отуђењу непокретности за потребе
Општине.
Циљ доношења ове Одлуке је прибављање
предметне непокретности у јавни својину општине Аранђеловац. Предметна непокретност
је само једна од три постојећа стана у породичној стамбеној згради у ул. Проте Исаковића бр.
2, и једна која није у јавној својини Општине.
На овај начин Општина би стекла право
својине на целој згради, што би отворило могућности за реконструкцију овог објекта и промену намене истог. У склопу кат. парцеле на
коме се налази предметна зграда, постоји и
склоп објеката такође у јавној својини Општине. Посебан интерес за прибављање предметне непокретности представља управо то
што је исти једини у приватном власништву у
складу постојећег склопа објеката, док је земљиште у целости својина општине Аранђеловац. У складу са наведеним предложен је начин
прибављања непосредном погодбом, као
једини логичан поступак обзиром на власничку структуру непокретности.
Финансијска средства за реализацију ове
Одлуке обезбедиће се буџетом општине
Аранђеловац, с тим да ће висина средстава
бити опредељена по спроведеном поступку непосредне погодбе и биће саставни део Одлуке
о прибављању непокретности у јавну својину
општине Аранђеловац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-975/2019-01-2 од 15.11.2019. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о јавној својини
општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 8/2019), члана 37.
Статута општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“, бр. 2/19) и
члана 36. Пословника Скупштине општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 5/19),
Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној 15.11.2019. године донела је

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

6. Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-976/2019-01-2 од 15.11.2019. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Образује се Комисија за јавну својину општине Аранђеловац (у даљем тексту: Комисија) и у исту се именују:
• Љубиша Вуковић, дипл. правник, председник Комисије;
• Снежана Анић, дипл. правник, члан;
• Марина Ивановић, дипл. економиста, члан;
• Јелена Стризовић, дипл. инг. геодезије,
члан;
• Илија Грубишић, дипл. правник, члан.
2. Задатак Комисије је да у складу са Законом о јавној својини и Одлуком о јавној
својини општине Аранђеловац спроводи поступак отуђења, давања у закуп, односно прибављања имовине у јавној својини општине
Аранђеловац.
3. Утврђује се накнада за учешће на седници
Комисије, председнику и члановима Комисије,
у висини 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на
дан одржавање седнице Комисије, у складу са
Одлуком о накнадама одборницима и члановима органа, радних тела Скупштине општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 98/2018).
4. Административно-техничке послове за
потребе Комисије вршиће Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство
и стамбено-комуналне делатности.
5. Мандат Комисији траје четири године.
Комисија почиње са радом даном доношења
овог Решења.

На основу члана 37. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19) и члана 36. став 1. Пословника Скупштине општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр.5/19)
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је

Р ЕШ Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
I Разрешава се дужности члана Комисије
за друштвене делатности :
– ДУШИЦА ЂОРЂЕВИЋ
II Именује се за члана Комисије за друштвене делатности :
– БОБАН ВИЋЕНТИЈЕВИЋ
III Мандат именованом члану траје до истека мандата овог сазива Скупштине.
IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-977/2019-01-2 од 15.11.2019.г.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 121.Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.88/17 и 27/18-др.закон) и члана
4. Правилника о општинском савету родитеља
(„Службени гласник РС“ бр.72/18) и члана
33.Статута општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац бр. 2/19)
Скупштина општине Аранђеловац на седници одржаној дана 15.11.2019.године, донела
је
РЕШЕЊE
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ
САВЕТА РОДИТЕЉА
1. Разрешавају се чланови Општинског савета родитеља за школску 2018/2019. годину,
због истека мандата :
1. Дејан Николић,представник Савета родитеља Гимназије „Милош Савковић“,
члан
– Срђан Јовановић,заменик члана
2. Весна Миловановић, представник Савета
родитеља Економско-угоститељске школе
„Слободан Минић“, члан
– Весна Шарац, заменик члана
3. Горан Видаковић, представник Савета
родитеља Техничке школе „Милета Николић“, члан
– Душица Терзић,заменик члана
4. Гордана Мирић, представник Савета родитеља Основне школе „Светолик Ранковић“,члан
– Ненад Јагодић, заменик члана
5. Наташа Зороје, представник Савета родитеља Основне школе „Милан Илић
Чича“, члан
– Тамара Добричић,заменик члана
6. Предраг Вићентијевић, представник Савета родитеља Основне школе „Свети
Сава“, члан
– Данијела Станичић, заменик члана
7. Данијела Вулићевић, представник Савета родитеља Основне школе „Илија
Гарашанин“, члан
– Јелена Јоксић, заменик члана
8. Борко Спасић, представник Савета родитеља Основне школе „Милош Обреновић“,
члан
– Весна Ивков Радовић, заменик члана
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9. Мирко Аничић, представник Савета родитеља Основне школе „Први српски
устанак“ у Орашцу, члан
– Срђан Пајевић, заменик члана
10. Снежана Зорић, представник Савета
родитеља Основне школе „Душан Радоњић“ у Бањи, члан
– Ненад Шевић, заменик члана
11. Татјана Гавриловић, представник Савета родитеља Основне школе „Славко
Поповић“ у Даросави, члан
– Горан Гавриловић, заменик члана
12. Јовица Дамњановић, представник Савета родитеља Основне школе „Веља
Герасимовић“ у Венчанима, члан
– Јован Беговић, заменик члана
13. Гордана Мијаиловић, представник Савета родитеља Основне школе „Љубомир Љуба Ненадовић“ у Раниловићу,
члан
– Санела Агатуновић, заменик члана
14. Душан Љесковац, представник Савета
родитеља Основне школе „Вук Караџић“ у Стојнику, члан
– Далиборка Павловић,заменик члана
15. Раичевић Јелица, представник Савета
родитеља Основне музичке школе „Петар Илић“ ,члан
– Ковиљка Ђуровић, заменик члана
16. Кузмановић Душица,члан
– Ковиљка Ђуровић,заменик члана
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац'' .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-978/2019-01-2 од 15.11.2019.г.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 121.Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр.88/17, 27/18-др.закон и 10/19),
члана 3. став 4. Правилника о општинском савету родитеља („Службени гласник РС“
бр.72/18), члана 37.Статута општине Аранђеловац(„Службени гласник општине Аранђеловац'', бр.2/19) и члана 36. став 2. Пословника
Скупштине општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац'', бр.5/19)
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је

РЕ Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ
САВЕТА РОДИТЕЉА
1. Образује се Општински савет родитеља за
школску 2019/2020. годину и у исти се именују:
1. Горан Игњатијевић,представник Савета
родитеља Гимназије „Милош Савковић“,
члан
– Гордана Митровић,заменик члана
2. Ивица Нешић,представник Савета родитеља Економско-угоститељске школе
„Слободан Минић“, члан
– Весна Шарац, заменик члана
3. Горан Видаковић, представник Савета
родитеља Техничке школе „Милета Николић“, члан
– Душица Терзић,заменик члана
4. Ненад Јагодић,представник Савета родитеља Основне школе „Светолик Ранковић“, члан
– Маја Гавриловић, заменик члана
5. Наташа Зороје, представник Савета родитеља Основне школе „Милан Илић
Чича“, члан
– Владимир Николић,заменик члана
6. Предраг Вићентијевић, представник Савета родитеља Основне школе „Свети
Сава“, члан
– Драгана Чоловић, заменик члана
7. Данијела Вулићевић, представник Савета родитеља Основне школе „Илија
Гарашанин“, члан
– Ана Радовановић, заменик члана
8. Борко Спасић, представник Савета родитеља Основне школе „Милош Обрено-
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вић“, члан
– Ивана Оташевић, заменик члана
9. Милорад Аничић, представник Савета
родитеља Основне школе „Први српски
устанак“ у Орашцу, члан
– Невена Миланко, заменик члана
10. Шевић Ненад, представник Савета родитеља Основне школе „Душан Радоњић“ у Бањи, члан
– Јовичић Снежана, заменик члана
11. Горана Гавриловић, представник Савета родитеља Основне школе „Славко
Поповић“ у Даросави, члан
– Татјана Гавриловић, заменик члана
12. Јовица Дамњановић, представник Савета родитеља Основне школе „Веља
Герасимовић“ у Венчанима, члан
– Јован Беговић, заменик члана
13. Ана Вуковић, представник Савета родитеља Основне школе „Љубомир
Љуба Ненадовић“ у Раниловићу, члан
– Санела Агатуновић, заменик члана
14. Душан Љесковац,представник Савета
родитеља Основне школе „Вук Караџић“ у Стојнику, члан
– Mаја Радивојевић,заменик члана
15. Тијана Шукић, представник Савета родитеља Основне музичке школе „Петар
Илић“ , члан
– Јагодић Олга, заменик члана
16. Јовановић Снежана, представник Савета родитеља Предшколске установе
„Дуга“, члан
– Станојевић Александра, заменик члана
2.Задатак и начин рада Општинског савета
родитеља је одређен Законом о основама образовања и васпитања и Правилником о општинском савету родитеља.
3.Мандат чланова Општинског савета родитеља траје до краја школске 2019/2020. године.
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац'' .
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-979/2019-01-2 од 15.11.2019.г.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС'', бр. 88/17 и 27/18 – др. закон)
и члана 33. став 1. тачка 10. Статутa општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
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На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС'', бр. 88/17,27/18 и 10/19) и
члана 33. став 1. тачка 10. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је

Р ЕШ Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
''ДУГА'' АРАНЂЕЛОВАЦ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ „МИЛОШ САВКОВИЋ“

I Разрешава се дужности члана Управног одбора Предшколске установе „Дуга'' Аранђеловац:

I Разрешава се дужности члана Школског
одбора Гимназије „Милош Савковић“, због
престанка основа по којем је именован :

– ЂОРЂЕВИЋ ГОРДАНА, представник родитеља

– ДРАГАН АДАМОВИЋ, представник Савета родитеља

II Именује се за члана Управног одбора
Предшколске установе „Дуга'' Аранђеловац:

II Именује се за члана Школског одбора
Гимназије „Милош Савковић“:

– ПАВЛОВИЋ ДЕЈАН, представник родитеља

– ГОРАН ИГЊАТИЈЕВИЋ, представник Савета родитеља

III Мандат именованом члану Управног одбора траје до истека мандата Управног одбора
именованог Решењем број 06-1038/2017-01-2
од 13. 11. 2017. године.

III Мандат именованoм члану траје до истека мандата чланова Школског одбора именованих Решењем бр. 06-579-1/2018-01-2 од 14.
6. 2018.године

IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац'' .

IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-980/2019-01-2 од 15.11.2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-981/2019-01-2 од 15.11.2019.г.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС'', бр. 88/17,27/18 и 10/19) и
члана 33. став 1. тачка 10. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је

На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС'', бр. 88/17,27/18 и 10/19) и
члана 33. став 1. тачка 10. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је

Р ЕШ Е Њ Е

Р ЕШ Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКЕ
ШКОЛЕ „СЛОБОДАН МИНИЋ“

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ИЛИЈА ГАРАШАНИН“

I Разрешава се дужности члана Школског
одбора Економско-угоститељске школе „Слободан Минић“ , због престанка основа по којем
је именован :

I Разрешава се дужности члана Школског
одбора ОШ „Илија Гарашанин“, на лични захтев :

– ГЕРАСИМОВИЋ ДЕЈАН, представник
Савета родитеља
II Именује се за члана Школског одбора Економско-угоститељске школе „Слободан Минић“
– ЈАНКОВИЋ МИЛИЦА, представник Савета родитеља
III Мандат именованoм члану траје до истека мандата чланова Школског одбора именованих Решењем бр. 06-580-1/2018-01-2 од 14.
6. 2018.године
IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-982/2019-01-2 од 15.11.2019.г.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.

– БИЉАНА КНЕЖЕВИЋ-ПРОКОВИЋ,
представник Наставничког већа
II Именује се за члана Школског одбора ОШ
„Илија Гарашанин“ :
– ЈАСМИНА БУРЧУЛ, представник Наставничког већа
III Мандат именованoм члану траје до истека мандата чланова Школског одбора именованих Решењем бр. 06-585-1/2018-01-2 од 14.
6. 2018.године
IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-983/2019-01-2 од 15.11. 2019.г.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС'', бр. 88/17,27/18 и 10/19) и
члана 33. став 1. тачка 10. Статута општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр.2/19),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 15.11.2019. године, донела је

Р ЕШ Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“
I Разрешава се дужности члана Школског
одбора ОШ „Вук Караџић“, због именовања за
вршиоца дужности директора школе :
– ДИМИТАР СЛАВОВ, представник Наставничког већа
II Именује се за члана Школског одбора ОШ
„Вук Караџић“ :
– АНА РАДЕНКОВИЋ, представник Наставничког већа
III Мандат именованoм члану траје до истека мандата чланова Школског одбора именованих Решењем бр. 06-588-1/2018-01-2 од 14.
6. 2018.године
IV Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-984/2019-01-2 од 15.11.2019.г.
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Десанка Миланов,с.р.
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На основу члана 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 68/2015,41/2018,44/2018и др закон,83/2018 и 31/2019) и члана 14. Одлуке о такси превозу на територији општине
Аранђеловац ("Службени гласник Општине
Аранђеловац" бр. 8/19), и члана 7 Одлуке о општинском већу („Службени гласник општине
Аранђеловац“број 9/08 и 5/19), Општинско
Веће општине Аранђеловац, на седници одржаној дана 02.10.2019.године, доноси
ПРОГРАМ ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ
ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ (ЗА
ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2024. ГОДИНЕ)
Увод
Програм организовања ауто такси превоза
(у даљем тексту програм) на територији Општине Аранђеловац за период 2019.-2024.г.,
доноси се на основу података који се воде код
Одељења за привреду и друштвене делатности
и Одељења за инспекцијске послове, Општинске управе Општине Аранђеловац, као и извршене анализе постојећег стања и упоредних
података код других општина и градова, њиме
се утврђује потребан број такси возила, локације такси стајалишта са бројем такси места,
начин уређења такси стајалишта, као и распоред такси места, на територији Општине
Аранђеловац.
Програм дефинише организовање такси
превоза у оквиру којег се одређује и оптимални
број такси возила као и саобраћајно техничке
услове за петогодишњи период а на основу карактеристика превозних захтева-вожњи и
стања техничког регулисања саобраћаја на територији Општине
Програм садржи:
• анализу потреба за такси превозом,
• оптимално организовање такси превоза у
складу са саобраћајно-техничким условима,
• саобраћајно-техничке услове за увођење
стајалишта,
• број такси стајалишта са бројем такси места,
• и друге елементе неопходне за доношење
Програма.
Такси превоз по важећим правним прописима спада под јавни превоз, а он јесте превоз
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који је под једнаким условима доступан свим
корисницима превозних услуга и обавља се на
основу уговора о превозу. Такси превоз јесте
ванлинијски превоз путника који се обавља
путничким аутомобилом који испуњава услове
прописане законом. Такси превоз могу обављати привредна друштва и правна лица чија је
претежна делатност такси превоз путника, који
су за обављање те делатности регистровани у
Регистру привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и који имају одобрење надлежног органа општине за обављање такси превоза.
1. Анализа такси превоза у систему јавног
превоза путника
Анализа за такси превоз, вршена је на основу анализа постојећег стања у овој врсти
превоза. Анализа постојећег стања у такси превозу, сачињена је на основу:
• анализе такси превозника у систему јавног
превоза;
• постојећег броја такси возила;
• планираних такси стајалишта.
1.1. Анализа такси превозника у систему
јавног превоза
Код утврђивања основних циљева развоја
Општине Аранђеловац и дефинисања општинске политике према проблему такси превоза,
кренуло се од постојећег стања у овој делатности, уз пуно уважавања свих специфичности,
како би се постигли што оптималнији услови
за организовање овог вида превоза.
Интенција Општине Аранђеловац је да се
на студиозан и квалитетан начин на новим
принципима организује јавни превоз (линијски и ванлинијски) на територији Општине
Аранђеловац.
Такође, у анализи такси превоза у систему
јавног превоза, коришћено је искуство из окружења о потребама за такси превоз.
Постојећи број одобрења за обављање такси
превоза на територији општине Аранђеловац,
од 2017–2018. г. износи 68, док број важећих
такси легитимација и такси дозвола износи 71.
Организациона односна правна форма подносиоца захтева је привредно друштво или
предузетник.
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2. Оптимално организовање такси превоза
у складу са саобраћајно -техничким
условима
Најзначајнији параметри који утичу на оптимално организовање такси превоза, првенствено су они који утичу на одређивање потребног броја возила, у оквиру којег су:
• карактеристике превозних захтева према
такси превозу у току дана и дужина трајања
вожње,
• обим превоза путника просечним такси возилом,
• просечно годишње време рада такси возила,
• искоришћеност капацитета и радног времена такси возила.
На основу искуства већ рађених студија у
већим градовима у окружењу, као и на основу
параметара који утичу на одређивање потребног броја такси возила, дошло се до оријентационог потребног броја такси возила за Општину Аранђеловац од 1,96 возила на 1.000
становника. С обзиром да Општина Аранђеловац по последњем попису становништва из
2011. године има 46.225 становника, оптимални број такси возила је 90.
Предвиђени број такси возила не утиче на
рад јавног линијског превоза који не може у потпуности да подмири потребе становника општине Аранђеловац.
3. Број такси стајалишта са бројем
такси места
Такси стајалишта на територији Општине
Аранђеловац, одређена су сагласно планској
документацији, водећи рачуна о несметаном
одвијању саобраћаја на тим локацијама.
Укупан број такси стајалишта које треба
обележити на територији Општине Аранђеловац је 15 са 74 такси места.
Такси превозник који такси превоз обавља
путем радио-фреквенције или другог облика
позива за пружање услуга путем диспечарске
службе чији је основни задатак да организује
и прати рад возила и управља возилима на терену, може напустити место на такси
стајалишту ради обављања превоза.
Чланом 6. Одлуке о такси превозу Општине
Аранђеловац(«Службени гласник општине
Аранђеловац број 8/19») дефинисано је да је
такси возач дужан да такси превоз започне са
такси стајалишта.
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Изузетно,такси возач ће примити путника и ван такси стајалишта на местима где није забрањено заустављање и паркирање,ако је такси возило слободно или на телефонски позив одласком
на назначену адресу.
Такси стајалишта на територији Општине Аранђеловац
Ред. бр.

Локација

Број паркинг
места

1.

Плато испред старог погона компаније Књаз Милош у улици
Војводе Путника

10

2.

Плато испред Бувље пијаце, Краља Петра I бб

10

3.

Улаз у парк Буковичке бање код споменика Књазу Милошу

5

4.

Трг Венац Слободе код робне куће

5.

Улица Књаза Милоша 102 – код суда

3

6.

Улица Краља Петра I 72 – код Дома Здравља

4

7.

Улица Војислава Илића – код пијаце

2

8.

Кнеза Михаила бб паркинг код Спортско-рекреативног центра
Шумадија

10

9.

Књаза Милоша –код Фортуна маркета

6 (3+3)

4 (2+2)

10.

Књаза Милоша-код Жућиног парка

3

11.

Паркинг код општине

2

12.

Плато железничке станице

2

13.

Улица ратних војних инвалида

5

14.

Главна пошта

2

15.

Кружни ток код споменика Књазу Милошу

6

4. Саобраћајно технички услови за уређење такси стајалишта
Такси стајалишта су место на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној површини која
су одређена и уређено за пристајање такси возила, чекање и пријем путника и која су обележена
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саобраћајном сигнализацијом сходно прописима којима се уређује безбедност саобраћаја
на јавним путевима.
Хоризонталном сигнализацијом обележава
се површина за стајање такси возила. На површини за стајање уписује се натпис "ТАXИ".
На почетку стајалишта поставља се вертикална саобраћајна сигнализација за означавање
такси стајалишта са допунском таблом којом
се одређује број паркинг места и режим паркирања, у складу са правилником о саобраћајној
сигнализацији.
О одржавању такси стајалишта стара се ЈКП
„Зеленило“ Аранђеловац , а надзор врши Одељење за инспекцијске послове преко комуналне и саобраћајне инспекције.
На такси стајалишту возила се паркирају
према редоследу доласка, до вертикалне сигнализације којом се означава такси стајалиште.
На такси стајалишту могу се паркирати
само возила која су обележена у складу са овом
одлуком.
Такси возила се паркирају на стајалишту
само у оквиру обележених места и на начин
како је дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом. За време
стајања возила на такси стајалишту возач је дужан да остане поред возила или у возилу.
Такси возач када обавља такси делатност не
сме такси возило паркирати ван такси стајалишта.
Такси стајалишта морају да задовоље одређене саобраћајно - техничке услове, у складу
са техничким прописима и стандардима који
регулишу ову област.
Површина за такси стајалиште обележава се
линијама и симболима, у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 85/2017), уз постављање саобраћајног знака и допунске табле.
5. Начин исписивања натписа на коловозу
(таxи)
Хоризонтална сигнализација за такси стајалишта обележава се у складу чланом 58 и 67.
Правилника о саобраћајној сигнализацији
(„Сл. гласник Републике Србије“, бр. 85/2017).
Хоризонтална сигнализација за такси
стајалиште спада у остале ознаке на путу која
пружа додатна обавештења "ТАXИ (V-15.3)".
Натписи на коловозу се постављају у тракама, на површинама за паркирање или површинама посебне намене. Разлог је да се
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учесницима у саобраћају прикажу називи места, бројеви пута, положај појединих објеката,
намена површина и слично. За натписе на коловозу користе се слова и бројеви величине 20
x 40 цм, са дебљином стубова слова 6 цм. Међутим, због специфичности угла под којим се
натписи виде са положаја возача, слова се повећавају и издужују да би се под оштрим углом
са позиције возача могла видети као нормална
слова.
Натписи на коловозу су беле боје.
Означавање саобраћајних површина за посебне намене служи за обележавање места где
је забрањено заустављање, обележавање места
резервисаних за такси возила (В-16.3) или
друга возила.
Места резервисана за такси возила могу
бити обележена на два начина, зависно од тога
да ли се ради о групном или појединачном паркирању.
6. Начин постављања вертикалне
саобраћајне сигнализације
Вертикална сигнализација за такси стајалишта обележава се у складу чланом 25 и 35.
Правилника о саобраћајној сигнализацији („Сл.
гласник Републике Србије“, бр. 85/2017) који
дефинише да знакови обавештења пружају
учесницима у саобраћају потребна обавештења
о путу којим се крећу, називима места кроз која
пут пролази и удаљености до тих места, престанку важења знакова изричитих наредби, као
и друга обавештења која им могу бити корисна.
Знакови обавештења су: општи знакови обавештења, знакови за вођење саобраћаја; знакови туристичке сигнализације и знакови за
обележавање препрека на путу и места на коме
се изводе радови. Знак испод текста је знак
„такси стајалиште” (III-49.1), који означава место на коме се налази такси стајалиште.
Програм ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у «Службеном гласнику општине
Аранђеловац».

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
БР.06-799/2019-01-3 од 02.10.2019.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 14. став 5. Одлуке о такси
превозу на територији општине Аранђеловац (
«Службени гласник општине Аранђеловац» бр.
8/19) и члана 7. Одлуке о општинском већу
(Службени гласник општине Аранђеловац
9/08 и 5/19)
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној дана 02.10.2019. године, донело је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ДОЗВОЉЕНОГ БРОЈА
ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ
ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Утврђује се да је, у складу са Програмом
организовања такси превоза на територији општине Аранђеловац за период 2019.-2024. године, дозвољени број возила 95, за обављање
такси превоза на територији општине Аранђеловац.
2. Уколико дође до измене Програма из
тачке 1 ове Одлуке, Одлука о утврђивању дозвољеног броја возила биће усклађена са Програмом.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
БР.06-800/2019-01-3 од 02.10.2019.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број
21/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018), Уредбе
о критеријумима за разврставање радних места
и мерилима за опис радних места службеника
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 88/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018),
Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 88/2016, 113/2017-др. закон и
95/2018), као и члана 30. Одлуке о Општинској
управи општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац'' број 5/2019),
Општинске веће, на предлог начелника Општинске управе општине Аранђеловац, дана
02.10.2019. године, усвојило је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И
ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, и
Општинском правобранилаштву општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 6/2019) ( у даљем тексту:
Правилник), у члану 13. у оквиру одељка 4.3.
Одељење за општу управу и заједничке послове радно место број 14. – Домар брише се.
Члан 2.
У члану 13. Правилника у оквиру одељка
4.3. Одељење за општу управу и заједничке послове додаје се ново радно место бр. 15а. које
гласи:
„
15а. Радно место : Послови одржавања и
руковођења котлом за грејање.
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Звање: Намештеник – четврта врста радних места
број намештеника 1
Опис посла: стара се о одржавању и исправности уређаја и опреме у пословним просторијама органа града и предузима мере за
њихову поправку; руковођење котлом за
грејање; одржава канцеларијски простор, сале
и заједничке просторије (кречење, поправка санитарних делова и слично), као и простор око
зграде органа општине; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, или
стечено специјалистичко образовање, најмање
шест месеци радног искуства у струци.“
Члан 3.
У члану 13. Правилника у одељку 4.4. Одељење за финансије и рачуноводство код радног
места број 4. Шеф рачуноводства, у делу који
се односи на звање речи „Млађи“ бришу се.
Члан 4.
У члану 13. Правилника у одељку 4.4. Одељење за финансије и рачуноводство додаје се
ново радно место број 13а. које гласи:
„
13а. Радно место: Материјално-финансијско књиговодство основних средстава
Звање: Сарадник
број службеника: 1
Опис посла: води помоћне књиге основних
средстава и аналитичку евиденцију основних
средстава; води материјално - финансијско
књиговодство и врши хронолошко одлагање за
архивирање целокупне документације у вези
са финансијско-материјалним пословањем из
своје надлежности; врши квартално и годишње
усаглашавање главне књиге са помоћним књигама и евиденцијама; учествује у изради завршног рачуна; води евиденцију уговора о закупу и врши фактурисање закупа и других
услуга које врши општинска управа; врши ревалоризацију уговорних обавеза и обрачун
амортизације и ревалоризације основних средстава; води задужење и раздужење корисника
по реверсима и евиденцију ХТЗ опреме; врши
усклађивање стања имовине са стварним стањем на основу пописа; предлаже расходе, расходовање имовине и отпис основних сред-
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става; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовањеиз научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању
до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у
струци.“
Члан 5.
Овај Правилник објавиће се у „Службеном
гласнику општине Аранђеловац“ и на огласној
табли Општинске управе, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-801/2019-01-3 од 02.10.2019. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА
Миладин Јаковљевић,с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о општинском већу општине Аранђеловац (Службени гласник општине Аранђеловац 9/08 и 5/19) и члана 31 и 32 Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“ број 93/18)
Општинско веће општине Аранђеловац, на предлог Стручне комисије за оцењивање годишњих
и посебних програма у области спорта број 06-748/19-01-3 од 04.09.2019.године, на седници одржаној 02.10.2019. донело је
ОДЛУКУ
О
ДРУГОЈ РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ
ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА ТЕРМИНА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ
СРЦ „ШУМАДИЈА“ У АРАНЂЕЛОВЦУ
1.Расподељују се средства за финансирање/суфинансирање посебних програма коришћења термина у спортској хали СРЦ Шумадија у Аранђеловцу у 2019.години спортским организацијама
за одржавање тренинга и утакмица за период 01.08.2019.-31.12.2019.године и то:
ТАБЕЛА КОРИСНИКА ТЕРМИНА У СРЦ ШУМАДИЈА АРАНЂЕЛОВАЦ
УКУПАН БРОЈ САТИ , УТАКМИЦА И ИЗНОС У РСД од 01.08. до 31.12.2019.
ИМЕ КЛУБА

ВРСТА ХАЛЕ
ВЕЛИКА ХАЛА

БРОЈ САТИ
ЗА ТРЕНИНГЕ

БРОЈ
УТАКМИЦА

УКУПНО
РСД

340

14

1.160.000

1.

ОРК ШАМОТ

2.

СПОРТСКИ САВЕЗ ВЕЛИКА И МАЛА

372

14

1.244..800

3.

ОК ШУМАДИЈА

ВЕЛИКА И МАЛА

416

28

1.297.950

4.

ОК ФОРТУНА

ВЕЛИКА И МАЛА

225,5

16

676.900

5.

КМФ

ВЕЛИКА ХАЛА

40,5

5

171.500

6.

КК СТАРС

МАЛА САЛА

121

6

317.300

7.

КК ОРЛОВИ

МАЛА САЛА

53

6

160.900

8.

КК КЊАЗ

ПОДТРИБ.ПРОСТОР

510

0

510.000

9.

БК ШУМАДИЈА

ПОДТРИБ.ПРОСТОР

96

0

96.000

10.

ОЏК АР

ПОДТРИБ.ПРОСТОР

60

0

60.000

11.

СКУ ШУМАДИЈА

ВЕЛИКА Х. МАЛА С.

115,5

12

390.550
Укупно

6.085.900

2.Овлашћује се председник Општине Бојан Радовић да у име Општине потпише уговоре са
спортским организацијама-корисницима средстава из тачке 1 ове одлуке.
3.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
БР.06-802/2019-01-3 од 02.10.2019.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА
Миладин Јаковљевић с.р.
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На основу чл. 7. Одлуке о Општинском већу
(''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр. 9/08 и 5/19),
Општинско веће општине Аранђеловац, на
седници одржаној 02.10.2019. године, донело
је

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 28. Одлуке о јавним паркиралиштима (''Службени гласник општине
Аранђеловац'', бр. 67/15, 86/17 и 90/17) и члана
7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08 и 5/19),
Општинско веће oпштине Аранђеловац, на
седници одржаној 29.10.2019. год. донело је

ОД Л У К У
О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА
МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ
РОМА И РОМКИЊА ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. УСВАЈА СЕ Оперативни план мобилног
тима за инклузију рома и ромкиња општине
Аранђеловац за 2019. годину, који је у прилогу
ове Одлуке.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-829/2019-01-3 од 02.10.2019.г.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА
Миладин Јаковљевић,с.р.

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНОВНИК КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА И УКЛАЊАЊА
НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА
У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Општинско веће општине Аранђеловац
даје сагласност на Ценовник коришћења јавних паркиралишта и уклањања непрописно
паркираних возила у општини Аранђеловац,
који je донео Надзорни одбор ЈКП ''Зеленило
Аранђеловац'', број 3758/19-04 од 10.10.2019.
године и који чини саставни део ове Одлуке.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-873/2019-01-3 од 29.10.2019.год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
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На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. Гласник РС'', бр. 51/2009 99/2011 - други закон,
99/2011 - други закон и 44/2018 - други закон) и Правилника о начину, мерилима и критеријумима
за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 02/19),
Општинско веће општине Аранђеловац, на предлог Комисије за процену и избор пројеката у
култури којима се додељују средства из буџета општине Аранђеловац за финасирање програма
пројеката, на седници одржаној дана 29.10.2019. године, донело је

ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ У 2019. ГОДИНИ
Члан 1.
Расподељују се средства за спровођење активности у области културе у 2019. години, у складу
са Решењем Општинског већа бр. 06-813/2019-01-3 и 02.10.2019.године, и то:
Подносилац пријаве

Назив пројекта

Износ

1.

Удружење „АРТ Форум“

„Село које је подигло град“-Хроника села
Буковика

200.000,00

2.

ДНТ „Шамот“

Манифестација „Шумадијски опанак II“

120.000,00

Члан 2.
Удружења, КУД-ови, као и појединци који су својим пројектима конкурисали преко удружења
грађана и КУД-ова, који нису одговарајућом документацијом оправдали коришћење буџетских
средстава за 2018. годину, су дужни да пре закључења уговора о коришћењу буџетских средстава
за 2019. годину, поднесу одговарајућу документацију (по примедбама комисије), из које се може
утврдити на шта су потрошили буџетска средства у 2018. години.
Члан 3.
Корисници који нису утрошили буџетска средства за 2018. годину, дужни су да неутрошена буџетска средства врате у буџет општине Аранђеловац.
Члан 4.
Пренос средстава корисницима за одобрене пројекте ће се вршити према динамици испостављене документације за наплату.
Члан 5.
Овлашћује се председник општине Аранђеловац, да у име Општине Аранђеловац са корисницима одобрених буџетских средстава пројеката из културе потпише уговоре о коришћењу буџетских средстава, за реализацију предвиђених програмских пројеката у 2019. години.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Члан 6.
Задужује се Управа општине Аранђеловац –
Одељење за привреду и друштвене делатности
и Одељење за финансије и рачуноводство, да
контролише наменско трошење буџетских
средстава, у складу са овом Одлуком и Правилником о начину, мерилима и критеријумима за
избор пројеката у култури који се финансирају
и суфинансирају из буџета општине Аранђеловац.
Члан 7.
Задужује се Одељење за финансије и рачуноводство општине Аранђеловац, да реализује
ову одлуку у складу са Правилником о финансирању (суфинансирању) одобрених пројеката
у области културе, динамиком испостављене
документације за наплату.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на сајту општине Аранђеловац и у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-874/19-01-3 од 29.10.2019.год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/08 и 5/19) и
члана 31 и 32. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којим се
задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, број 93/18),
Општинско веће општине Аранђеловац на
предлог Стручне комисије за оцењивање годишњих и посебних програма у области
спорта број 01-3-06-849-0-0 од 11.10.2019.године на седници одржаној 29.10.2019.године,
донело је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/
/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ
ПРОГРАМА ЗА СПОРТ У 2019.ГОДИНИ
1. У Одлуци о расподели средстава за финансирање/суфинансирање годишњих програма у 2019. години („Службени гласник општине Аранђеловац“ број 1/19, 6/19 и 8/19) у
табели додају се речи то:
– Карате клуб „Књаз“Аранђеловац за измену
апропријације буџета програма за 2019.годину, износ од 200.000,00 динара.
– Стрељачки клуб „Аранђеловац“ за измену
апропријације буџета програма за 2019.годину, износ од 50.000,00 динара.
– Одбојкашки клуб „Шумадија“ за измену
апропријације буџета програма за 2019.годину, износ од 150.000,00 динара.
– Одбојкашки клуб „Фортуна плус“ за измену
апропријације буџета програма за 2019.годину, износ од 150.000,00 динара.
– ЖРК „Бекамент Буковичка Бања“ за измену
апропријације буџета програма за 2019.годину, износ од 1.000.000,00 динара.
– Шаховски клуб „АШК“ за измену апропријације буџета програма за 2019.годину износ од 50.000,00 динара.
– ОФК „Аранђеловац 1979“ за измену апропријације буџета програма за 2019.годину износ од 500.000,00 динара.
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– ФK „Венчани“ за измену апропријације буџета програма за 2019.годину, износ од
60.000,00 динара.
– ФK „Шумадинац“ Стојник за измену апропријације буџета програма за 2019.годину износ од 100.000,00 динара.
– ФK „Г. Трешњевица“ Стојник за измену
апропријације буџета програма за 2019.годину, износ од 40.000,00 динара.
– Спортски савез Аранђеловца за измену апропријације буџета програма за 2019.годину износ од 1.630.000,00 динара.
– СКУ „Шумадија 2017“ Аранђеловац за измену апропријације буџета програма за
2019.годину, износ од 300.000,00 динара.
2. Овлашћује се председник Општине Бојан
Радовић да у име Општине потпише анексе
уговора са наведеним спортским удружењима.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
БР. 06-875/2019-01-3 од 29.10.2019. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број
21/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018), Уредбе
о критеријумима за разврставање радних места
и мерилима за опис радних места службеника
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 88/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018),
Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 88/2016, 113/2017-др. закон и
95/2018), као и члана 30. Одлуке о Општинској
управи општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац'' број 5/2019),
Општинске веће, на предлог начелника Општинске управе општине Аранђеловац, дана
29.10.2019. године, усвојило је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И
ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, и
Општинском правобранилаштву општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 6/2019) и бр. 06-801/201901-3 од 02.10.2019. године ( у даљем тексту:
Правилник), члан 12. мења се и гласи:
Члан 12.
Начелник Општинске управе
Звање: положај у I групи
број службеника на положају: 1
Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и
надзире рад Општинске управе; усклађује рад
организационих јединица Општинске управе и
обезбеђује њено функционисање као јединстве-
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ног органа; остварује сарадњу организационих
јединица у оквиру Општинске управе; обавља
и друге послове у складу са законом, Статутом
општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
Заменик начелника Општинске управе
Звање: положај у II групи
број службеника на положају: 1
Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности
или спречености да обавља своју дужност, у
складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и
Председника општине; обавља и друге послове
из надлежности Општинске управе по овлашћењу начелника управе.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.“
Члан 2.
У члану 13. Правилника у одељку 4.2. Одељење за привреду и друштвене делатности,
радно место број 11. - Послови утврђивања
права на борачко-инвалидску заштиту БРИШЕ
СЕ.
Члан 3.
У члану 13. Правилника у одељку 4.2. Одељење за привреду и друштвене делатности,
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радно место број 12. Повереник Комесаријата
за избеглице, мења се и гласи:
„12. Радно место: Повереник Комесаријата за избеглице и борачки-инвалидска
заштита
Звање: Сарадник
број службеника 1
Опис послова: прати остваривање права националних мањина и етничких група и предлаже мере у циљу њиховог побољшања; сарађује са организацијама које окупљају националне мањине и етничке групе и помаже њихов
рад; припрема информацију за израду предлога
финансијског плана у поступку доношења одлуке о буџету за одређену буџетску годину у
области за коју је надлежан и прати његово извршење; прати реализацију пројеката који се
тичу националних мањина и етничких група,
законску регулативу из ових области и предлаже решења у вези с тим; спроводи и прати
спровођење аката органа општине у оквиру делокруга радног места; учествује у планирању
и припреми одлука везаних за остваривање
права на евидентирање, прикупљање података,
утврђивање статуса и положаја избеглих и прогнаних лица, збрињавање и организовање
смештаја избеглица и предузимање активности
у циљу обезбеђивања повратка у ранија пребивалишта избеглих и прогнаних лица; израђује
предлог програма социјалне заштите социјално угрожених лица исоцијалне карте у сарадњи са Центром за социјални рад; остварује
сарадњу са Комесаријатом за избеглице Републике Србије, Црвеним крстом и другим хуманитарним организацијама; обавља послове
који се односе на планирање, припрему, примену и реализацију локалних стратешких докумената из делокруга; учествује у изради нацрта пројеката по објављеним конкурсима републичких и других удружења и организација
из делокруга; припрема извештаје о спровођењу стратешких докумената; прати реализацију пројеката по приспелим донацијама; води
првостепени управни поступак и израђује
првостепене управне акте везане за утврђивање права на борачко-инвалидску заштиту;
врши електронску обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног
министарства за остваривање права на борачко-инвалидску заштиту који подразумева
стварање локалне базе података, израду одговарајућег решења и доставу података министарству, као и електронски пријем података од
министарства; води одговарајуће евиденције о
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оствареним правима; oбавља послове везане за
утврђивање права утврђених Одлуком о допунским правима војних инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 17.августа 1990. године; прати њихову реализацију и
финансирање; обавља послове везане за решење о категоријама особа са инвалидитетом
која могу да користе посебно одређена паркинг
места на јавним паркиралиштима; обавља и
друге послове по налогу руководиоца одсека,
руководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или других
друштвено хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит,
најмање три године радног искуства.“
Члан 4.
У члану 13. Правилника у одељку 4.2. Одељење за привреду и друштвене делатности, код
радног места број 15. – Послови подршке и помоћи младима реч „Референт“ замењује се
речима „Виши референт“.
Члан 4.
У члану 13. Правилника, одељак 4.3. Одељење за општу управу и заједничке послове
мења се и гласи:
„
1.Радно место: Руководилац одељења
Звање: Самостални саветник
Број извршилаца: 1
Опис послова: Организује и руководи радом Одељења, обавља најсложеније послове и
задатке из делокруга рада Одељења ,стара се о
законитом, благовременом и квалитетном
обављању послова и задатака,, даје упутства
извршиоцима за обављање послова,врши надзор над радом месних канцеларија,прати прописе из надлежности одељења, даје мишљења
у вези са истима и указује на промене прописа
из надлежности одељења,доставља писану
иницијативу са свим битним елементима за израду нацрта предложеног акта начелнику општинске управе,потписује сва аката која у
управном поступку доноси Одељење,остварује
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сарадњу и контакте са ресорним министарствима ,прати и проучава прописе који се односе
на остваривање права из радног односа,припрема нацрте аката који се односе на права из
радног односа, обавља административно техничке послове везано за остваривање права из
радног односа,издаје путне налоге и стара се о
условима и начичу коришћења службених возила за потребе органа Општине,организује
физичко обезбеђење објеката и имовине,стара
се о текућемм одржавању објеката и опреме
коју користи општинска управа,координира и
контролише рад запослених на пословима одржавања хигијене, чистоће у пословним просторијама Општинске управе и испред објеката
које користи општинска управа,израђује потребне статистичке извештаје из надлежности
одељења,ради и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних наука
на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит,
радно искуство у струци од најмање пет година.
2.Радно место: Послови одбране и цивилне заштите
Звање: Саветник
број извршилаца: 1
Опис послова:самостално обавља послове
на изради планова одбрамбених припрема ,
обавља стручне , оперативне и организационе
послове у вези заштите и спасавања у ванрредним ситуацијама, израда планова одбране,
обавља и друге стручне, административне и
оперативне послове у вези заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, обавља административно техничке послове за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације, комуницира за органима РС у својој области,
обавља и друге послове по налогу руководиоца
одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних наука
или других друштвених наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним сту-
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дијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство
у струци од најмање три године.
3. Радно место: Послови бесплатне
правне помоћи, личних стања грађана и
радно-правни односи.
Звање:Саветник
број извршилаца: 1
Опис посла: пружа бесплатну правну помоћ
у складу са законом, води поступак о захтевима
за одобравање бесплатне правне помоћи, води
евиденцију о пруженој бесплатној правној помоћи, сачињава и доставља надлежном органу
редован годишњи извештај о пруженој бесплатној правној помоћи; води управни поступак из
области личних стања грађана,прикупља податке у вези утврђивања чињеница о којима се
не води службена евиденција и издаје уверења
о истима,прибавља и издаје матичарима образце
извода намењених за употребу у иностранству
и води евиденцију о томе, по овлашћењу начелника одељења врши надзор над радом матичара,врши оверу потврда о животу за грађане
који пензију примају из иностранства; води евиденцију о запосленима у Општинској управи,
израђује решења и друга акта која се тичу радноправних статуса запослених и права из радног односа, учествује у изради Кадровског
плана и Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи,
обавља и друге послове по налогу руководиоца
одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних наука
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит,
радно искуство у струци од најмање три године.
4.Радно место : Матичар
Звање: Виши референт
број извршилаца: 4
Опис посла: врши надзор над вођењем матичних књига и обављање послова вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и
књиге држављана; води одговарајуће регистре
за матичне књиге; уноси податке из матичних
књига у Централни систем за електронску обраду и складиштење података и чување другог
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примерка матичних књига; чува изворник матичне књиге;издаје изводе из матичних књига
и уверења о чињеницама уписаним у матичне
књиге; издаје уверења о држављанству; обавља
матичн послове у вези са рођењем, закључењем брака и састављањем смртовница; стара
се о формирању и чувању документације и матичне архиве; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању
до три године, из области друштвених наука,
положен државни стручни испит и завршен
приправнички стаж.
5.Радно место : Заменик матичара
Звање: Виши референт
број извршилаца: 6
Опис посла: обавља послове вођења матичних књига рођених, венчаних, умрлих и књиге
држављана; води одговарајуће регистре за матичне књиге; уноси податке из матичних књига
у Централни систем за електронску обраду и
складиштење података и чување другог примерка матичних књига; чува изворник матичне
књиге; издаје извод из матичних књига и уверења о чињеницама уписаним у матичне књиге;
издаје уверења о држављанству; обавља матичне
послове у вези са рођењем, закључењем брака и
састављањем смртовница; стара се о формирању
и чувању документације и матичне архиве;
обавља и друге послове по налогу руководиоца
одељења и начелника општинске управе.
Услови:Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању
до три године, из области друштвених наука,
положен државни стручни испит и завршен
приправнички стаж.
6.Радно место: Послови вођења бирачког
списка и послови администратора еЗУП-а.
Звање: Млађи саветник
Број извршилаца: 1
Опис посла: обавља административне и
техничке послове припреме, обраде и уноса
података у систем за АОП ради ажурирања
Јединственог бирачког списка; обавља послове
у вези са спровођењем решења о упису, брисању, измени, допуни и исправци грешке у
бази бирачког списка по службеној дужности
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или на захтев странака - до закључења бирачког списка; издаје извод из бирачког списка и
обавештења за потребе личног изјашњавања
грађана; издаје уверења о изборном и бирачком
праву; врши послове администратора информационог система еЗУП и решава по захтевима
грађана упућеним преко тог система; обавља и
друге послове по налогу руководиоца одељења
и начелника општинске управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области друштвених
наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, завршен приправнички стаж.
7.Радно место: Послови архиве и отпремања поште
Звање: Референт
број извршилаца: 2
Опис послова: Врши пријем предмета и
контролу исправности за фазу развођења и архивирања, разводи предмете у смислу одредби
Упутства о канцеларијском пословању, саставља тромесечни и годишњи извештај о кретању првостепених урпавних предмета Општинске управе за потребе Скупштине, њених
тела и других државних органа, формира регистраторске јединице и води архивску књигу,
реактивира предмете из пасиве-архивског депоа за потребе органа и по захтеву странке ,
издаје уверења о чињеницама садржаним у архивској грађи и врши оверу преписа докумената из архиве,доставља преписе архивских
књига надлежној установи у скалду са Законом, врши пренос формираних регистратурских јединица из писарнице у архивски депо,
врши припрему и одабир безвредног регистратурског материјала за излучење, врши припрему и одабир архивске грађе за уступање
надлежној установи-историјском архиву у учествује у примопредаји, стара се о одржавању
реда у архивским просторијама , врши отпремање обичне, препоручене и локалне поште,
врши отпремање телеграма и других пошиљки
које упућују органи општине и општинска
управа, води евиденцију утрошка средстава
утрошених за експедовање поште ,врши личну
доставу поште , скупштинског материјала, као
и материјала са седнице надлежних органа и
комисија, службених листова, другим орга-
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нима, предузећима и установвама на територији општине Аранђеловац, обавља и друге
послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено средње образовање друштвеног или техничког смера у четворогодишњем
трајању, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
8.Радно место: Послови у писарници
Звање: Референт
број извршилаца: 2
Опис послова: Примање, отварање и прегледање поште,- прима пакете, часописе , телеграме и друге пошиљке упућене органу управе
путем ПТТ, курирске службе или непосредно
од грађана, предузећа и установа, распоређивање поште и класификација поште по материјама, евидентирање аката, односно предмета
и достављање у рад одељењима и службама,
води евиденцију предмета путем аутоматске обраде података у складу са Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе (
„Службени гласник РС“, бр. 80/92, 45/16 и
98/16) и Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС.“ бр. 10/93, 14/93-испр., 67/16 и 3/17)
води евиденцију о кретању предмета, води роковник према решењу о вођењу пописа аката,
обавештава странке о законском року у којем ће
њихов захтев бити решен, пружа помоћ грађанима у вези попуњавања и подношења захтева
за остваривање права пред органима општине
Аранђеловац, и општинском управом, даје обавештење гађанима о начину састављања и предаје поднесака, води регистар издатих радних
књижица, прима на чување радне књижице од
предузећа и установа, и води регистар враћених
радних књижица, води регистар примљених
публикација и часописа и доставља исте надлежним органима, одељењима и појединцима,
води евиденицију примљених рачуна и исте
прослеђује на даљу надлежност надлежном органу, обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено средње образовање друштвеног смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
9. Радно место: Послови у писарници
Звање: Референт
број извршилаца: 1
Опис послова: Примање, отварање и прегледање поште,- прима пакете, часописе , телеграме и друге пошиљке упућене органу управе
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путем ПТТ, курирске службе или непосредно
од грађана, предузећа и установа, распоређивање поште и класификација поште по материјама, евидентирање аката, односно предмета
и достављање у рад одељењима и службама,
води евиденцију предмета путем аутоматске
обраде података у складу са Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе (
„Службени гласник РС“, бр. 80/92, 45/16 и
98/16) и Упутством о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС.“ бр. 10/93, 14/93-испр., 67/16 и 3/17)
води евиденцију о кретању предмета, води роковник према решењу о вођењу пописа аката;
обавља административно-техничке послове за
потребе комисија и радних тела Општинске
управе; води евиденцију утрошка горива и пређене километраже за возила Општинске управе; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено средње образовање друштвеног смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.
10. Радно место:Секретар месне заједнице(„Стари град“; „Центар“; „Буковик“;
„Даросава“;)
Звање: Млађи референт
број извршилаца: 4
Опис послова:Рад на аналитичко-оперативним пословима за потребе савета месне заједнице, административно технички послови за
припрему зборова грађана и седница савета
месне заједнице, реализација одлука и закључака савета месне заједнице, учествује у
организовању и спровођењу хуманитарних акција на подручју месне заједнице, обавља послове из области комуналних делатности, припрема извештаје , информације и друге материјале за савет месне заједнице, води евиденцију прилива и утрошка средстава по свим изворима, води евиденцију обвезника самодоприноса и код надлежних органа предузима
мере за наплату самодоприноса, обавља по потребии послове благајника месне заједнице,
обавља и друге послове по налогу савета месне
заједнице и руководиоца одељења.
Услови: стечено средње образовање друштвено-природног или техничког смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж.
11. Радно место: Послови снабдевања и
општи послови
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Звање: Намештеник –трећа врста радних
места
број извршилаца: 1
Опис послова: Врши набавку потрошног
материјала, ситног инвентара и исти предаје
Одељењима и службама; врши контролу исправности рачуна о преузетој роби и води картетеку набављене робе; врши набавку артикала
за манифестације и скупове који се организују
у згради или под покровитељством општине;
врши послове око осигурања имовине и раднике Општинске управе; води евиденцију набављених мобилних телефона, картица и допуна за исте; учествује у изради планова јавних
набавки; обавља и друге послове по налогуруководиоца одељења и начелника општинске
управе.
Услови:стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља правних или других
друштвено хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три
године, положен државни стручни испит,
најмање 3 године радног искуства.
12. Радно место: Телефониста
Звање: Намештеник – пета врста радних
места
број намештеника 1
Опис посла: успоставља телефонске везе
преко централе, води књиге евиденције међуградских телефонских разговора; стара се о исправности телефонских уређаја; одржавање
чистоћу у телефонској централи.
Услови: стечено образовање за рад у
трајању од две године, односно основно образовање са стеченом или признатом стручном
оспособљеношћу I или II степена стручне
спреме, најмање шест месеци радног искуства.
13. Радно место: Портир
Звање: Намештеник – четврта врста радних места број намештеника 1
Опис посла: контролише уласке и изласка
из зграде; утврђује идентитет лица која улазе у
зграду; обавештава странке о распореду службених просторија и радника; стара се о службеном паркинг простору; обавља и друге послове по налогуруководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: средње образовање у трогодишњем
или четворогодишњем трајању, или стечено
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специјалистичко образовање, најмање шест
месеци радног искуства у струци.
14. Радно место : Послови одржавања и
руковођење котлом за грејање
Звање: Намештеник – четврта врста радних места број намештеника 1
Опис посла: стара се о одржавању и исправности уређаја и опреме у пословним просторијама органа града и предузима мере за
њихову поправку; одржава канцеларијски простор, сале и заједничке просторије (кречење,
поправка санитарних делова и слично), као и
простор око зграде органа општине, руковођење котлом за грејање; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, или
стечено специјалистичко образовање, најмање
шест месеци радног искуства у струци.
15. Послови одржавања хигијене радних
просторија
Звање: Намештеник – пета врста радног
места број намештеника 4
Опис посла: обавља послове чишћења и
одржавања хигијене у пословним просторијама о којима се старају органи општине,
чишћење простора око зграде органа општине,
чишћење инвентара и опреме и одржавање зеленила у радним просторима и холовима;
обавља и друге послове по налогу руководиоца
одељења и начелника општинске управе.
Услови: стечено основно образовање, са
или без радног искуства.“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“ и на огласној табли Општинске управе.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-878/2019-01-3 од 29.10.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08 и 5/19),
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 29.10.2019. године донело је

О Д Л У К У
1. Овлашћује се Снежана Анић, општински
правобранилац општине Аранђеловац, да закључује споразуме и покреће поступке у име
општине Аранђеловац ради наплате заосталих
потраживања по основу накнада за уређење
грађевинског земљишта, а по евиденцији Општинске управе и стањем из финансијских картица.
2. Овлашћење из става 1. ове Одлуке даје се
на неодређено време.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-879/2019-01-3 од 29.10.2019.г.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. гласник РС'', бр. 51/2009, 99/2011 - други закон,
99/2011 - други закон и 44/2018 - други закон) и члана 10. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Аранђеловац за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација („Службени гласник општине Аранђеловац”, бр.
83/16) и члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац”, бр. 9/08 и 5/19),
Општинско веће општине Аранђеловац, на предлог Комисије за процену и избор удружења грађана којима се додељују средства из буџета општине Аранђеловац за финансирање програма односно пројеката број 06-901-2/19-01-1 од 04.11.2019.год, на седници одржаној 06.11.2019. године,
донело је
ОДЛУКУ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2019. ГОДИНИ
Члан 1.
Расподељују се средства за спровођење активности удружења грађана у 2019. години, Одлуком
о буџету општине Аранђеловац за 2019. годину (''Службени гласник општине Аранђеловац'',
бр.103/2018) Позиција 127, Програмска активност 1201-0002, и то:
Ред.
Бр.

Назив корисника
средстава

Износ одобрених
средстава

Назив пројекта

1.

Удружење оболелих од
мултипле склерозе

Једнак живот за све

2.

Удружење поштовалаца
дела Данка Поповића

Реконструкција унутрашњости
родне куће Данка Поповића
уређење санитарног простора

50,000.00

3.

Омладински Савет
Аранђеловац

Са Омладинским саветом у акцији

65,000.00

4.

Омладински Савет
Аранђеловац

Кутак за најмлађе

125,000.00

150,000.00
Укупно:

390,000.00

Члан 2.
Удружења која нису одговорајућом документацијом оправдала коришћење буџетских средстава
за 2018. годину, су дужни да пре закључења уговора о коришћењу буџетских средстава за 2019.
годину поднесу одговарајућу документацију (по примедбама комисије) из које се може утврдити
на шта су потрошили буџетска средства у 2018. години.
Члан 3.
Корисници који нису утрошили буџетска средства за 2018. годину, дужни су да неутрошена буџетска средства врате у буџет општине Аранђеловац.
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Члан 4.
Пренос средстава корисницима за одобрене
пројекте ће се вршити према динамици испостављене документације за наплату.
Члан 5.
Овлашћује се председник општине Аранђеловац, да у име Општине Аранђеловац са корисницима одобрених буџетских средстава
пројеката за удружења грађана потпише уговоре о коришћењу буџетских средстава, за реализацију предвиђених програмских пројеката
у 2019. години.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени
гласник Републике Србије'', број 41/09, 53/10,
101/11, 55/14, 32/13 - Одлука УС РС, 96/15 –
др. закон, 9/16 – Одлука УС РС, 24/18, 41/18,
41/18 – др. закон, 87/2018 и 23/2019) и члана
7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 9/08 и 5/19),
Општинско веће општине Аранђеловац разматрајући предлог Програма финансирања
унапређења безбедности саобраћаја на путевима у општини Аранђеловац у 2020. години,
на седници одржаној 06.11.2019. године, донело је

Члан 6.

ПРОГРАМ

Задужује се Управа општине Аранђеловац –
Одељење за привреду и друштвене делатности
и Одељење за финансије и рачуноводство, да
контролише наменско трошење буџетских средстава, у складу са овом Одлуком и Правилником
о начину, мерилима и критеријумима за избор
пројеката удружења грађана односно невладиних организација који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Аранђеловац.

ФИНАНСИРАЊА УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ПУТЕВИМА У ОПШТИНИ
АРАНЂЕЛОВАЦ У 2020. ГОДИНИ

Члан 7.
Задужује се Одељење за финансије и рачуноводство општине Аранђеловац, да реализује
ову одлуку у складу са Правилником о финансирању (суфинансирању) одобрених пројеката
за удружења грађана, динамиком испостављене документације за наплату.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на сајту општине Аранђеловац и у „Службеном гласнику општине
Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-936/19-01-3 од 06.11.2019.год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

1. Планирана средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима
у општини Аранђеловац у буџету општине
Аранђеловац за 2020. године су 23.900.000,00
динара, и то од наплаћених новчаних казни за
прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима и додатних буџетских средстава.
2. Средства из тачке 1. овог Програма користиће се за:
динара
2.1. За поправљање саобраћајне инфраструктуре - по посебним одлукама Савета за
безбедност саобраћаја
22.400.000,00
2.1.1 Израда пешачких стаза – тротоара у зонама предшколских и школских установа
3.500.000,00
2.1.2 Пројектовање, набавка и уградња светлосне сигнализације
– у улици Краља Петра Првог и Ђенерала Милана Недића
– у улици Јадранској и Кнеза Михаила,
– у улици Краља Петра Првог и Краља
Александра
10.500.000,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

2.1.3 Набавка и уградња детектора брзине са
дисплејом
1.500.000,00
2.1.4 Набавка и уградња опреме за појачано
осветљење пешачких прелаза на улицама у Аранђеловцу
2.000.000,00
2.1.5. Израда документације за организацију
паркинг простора на потезу аутобуске и
старе железничке станице
1.500.000,00
2.1.6 Израда стратегије и годишњег програма
безбедности саобраћаја на територији
општине Аранђеловац
1.200.000,00
2.1.7. Израда катастра саобраћајне сигнализације на територији општине Аранђеловац
2.200.000,00
2.2
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4. Средства ће се користити, сразмерно
оствареним приходима на основу одлука Савета за безбедност саобраћаја и решења председника Општине о трансферу средстава.
5. Корисници средстава поднеће писмени
извештај Савету за безбедност саобраћаја о коришћењу добијених срестава, у року од 3 месеца од добијања средстава.
6. Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр.06-937/19-01-3 од 06.11.2019.год.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

За остале намене
1.500.000,00

2.2.1. За превентивно – промотивне активности из области безбедности саобраћаја
(спровођење кампање кроз медије, набавка рекламног, промотивног и едукативног материјала и сл.)
350.000,00
2.2.2.За рад Савета за безбедност саобраћаја
(саветовања, семинари, дневнице и
слично)
300.000,00
2.2.3.Унапређење саобраћајног васпитања и
образовања
250.000,00
2.2.4. За техничко опремање саобраћајне полиције у ПС Аранђеловац
600.000,00
___________________
СВЕГА (2.1. + 2.2.):

23.900.000,00

3. Средства из програма под тачком 2.1 за
поправљање саобраћајне инфраструктуре ће
реализовати Одељење за инвестиције и јавне
набавке Општине Аранђеловац по одлукама
Савета за безбедност Општине Аранђеловац.

На основу чл. 49. и 97. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“,
бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I-др. закон и
95/2018) и члана 7. Одлуке о Општинском већу
општине Аранђеловац ( „Службени гласник
општине Аранђеловац“, бр. 9/2008 и 5/2019),
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 06.11.2019. године, донело
је

РЕШЕЊЕ
О избору кандидата за постављање
на положај начелника Општинске управе
општине Аранђеловац
1. Негослав Петронијевић, дипломирани
правник бира се за начелника Општинске
управе општине Аранђеловац, на основу спроведеног јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине
Аранђеловац 06-626-1/2019-01-3 од 23.07.2019.
године објављеног на званичној интернет пре-
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зентацији општине Аранђеловац и дневном листу „НОВОСТИ“.
2. Именовани се поставља за начелника Општинске управе општине Аранђеловац на период од 5 година.
3. Именовани ступа на положај даном доношења решења о постављењу на положај начелника Општинске управе општине Аранђеловац.
4. Ово Решење објавиће се у „Службеном
гласнику општине Аранђеловац“ и званичној
интернет презентацији општине Аранђеловац.
5. Решење доставити именованом као једином кандидату који је поднео пријаву за попуњавање положаја начелника Општинске упрaве
општине Аранђеловац.
Образложење
Општинско веће општине Аранђеловац је
огласило јавни конкурс за попуну положаја начелника Општинске управе општине Аранђеловац бр. 06-626-1/2019-01-3 од 23.07.2019.
године, који је дана 24.07.2019. године објављен на званичној интернет презентацији општине Аранђеловац и дневном листу „НОВОСТИ“. Рок за достављање пријава по конкурсу
је 09.08.2019. године до 14 часова.
Општинско веће је Решењем бр. 06565/2019-01-3 од 04.07.2019.године, образовало комисију која ће спровести изборни поступак у складу са законом, и у исту именовало
Снежану Анић, општинског правобраниоца
општине Аранђеловац, Миленка Јовановић,
секретара Скупштине општине Аранђеловац и
Ђорђа Ризнић, заменика секретара Скупштине
општине Аранђеловац ( сви дипл. правници).
По оглашеном јавном конкурсу приспела је
укупно једна пријава, и то Негослава Петронијевић из Аранђеловца, Буковик бб, предата
на писарници Општинске управе дана
05.08.2019. године. Пријава кандидата је од
стране Конкурсне комисије оцењена као благовремена и потпуна.
Конкурсна комисија је на основу увида у
пријаву и поднету документацију по јавном
конкурсу, утврдила да кандидат Негослав Петронијевић испуњава опште услове за постављење на положај начелника Општинске управе

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

општине Аранђеловац. Конкурсна комисија је,
у складу са условима јавног конкурса, приступила провери оспособљености, знања и вештина кандидата. У поступку провере утврђено
је да кандидат Негослав Петронијевић испуњава услове за постављање на положај начелника Општинске управе општине Аранђеловац.
У складу са дужностима из члана 97. Закона
о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе и тачке 2. Решења о именовању Конкурсне комисије, комисија је сачинила Листу кандидата и исту доставила Општинском већу општине Аранђеловац
на даљу надлежност.
Чланом 97. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да Општинско веће доноси одлуку о избору кандидата у року од 15
дана од пријема листе кандидата, док је чланом
49. прописано да службенике на положају поставља општинско веће.
На основу законских овлашћења Општинско веће је разматрало Листу кандидата и на
основу овлашћења из члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац којим је
прописано да Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе, доноси
Решење о избору Негослава Петронијевић за
начелника Општинске управе општине Аранђеловац.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог
решења жалба није допуштена, али може се
покренути управни спор пред Управним судом,
у року од 30 дана од дана достављања решења
кандидату.
Решење доставити:
– Негославу Петронијевић, Буковик бб
Аранђеловац

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-938/2019-01-3 од 06.11.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I-др. закон
и 95/2018) и члана 7. Одлуке о Општинском
већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/2008 и
5/2019),
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 06.11.2019. године, донело
је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
1. ПОСТАВЉА СЕ Негослав Петронијевић,
дипл. правник, за начелника Општинске
управе општине Аранђеловац (у даљем тексту:
Начелник), изабран Решењем о избору кандидата за постављање на положај начелника Општинске управе општине Аранђеловац бр. 06938/2019-01-3 од 06.11.2019. године, на период
од 5 (пет) година.
2. УТВРЂУЈЕ СЕ коефицијент за обрачун
зараде Начелника од 31,00.
а) Структура коефицијента:
– основни коефицијент је 14,85
– додатни коефицијент је 9,00
– увећање од 30% по основу сложености и
одговорности посла.
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21/2016, 113/2017, 113/2017-I-др. закон и
95/2018) прописано је да Општинско веће поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе.
Именовани је изабран на основу спроведеног јавног конкурса за попуњавање положаја
начелника Општинске управе општине Аранђеловац 06-626-1/2019-01-3 од 23.07.2019. године објављеног на званичној интернет презентацији општине Аранђеловац и дневном листу „НОВОСТИ“, Решењем о избору кандидата за постављање на положај начелника Општинске управе општине Аранђеловац бр. 06938/2019-01-3 од 06.11.2019. године.
Именовани испуњава све услове за постављење на положај из члана 50. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.
Права и обавезе службеника на положају односно начелника општинске управе прописане
су законом, Статутом општине Аранђеловац и
Одлуком о Општинској управи општине
Аранђеловац.
Коефицијент за обрачун и исплату зараде
утврђен је на основу Одлуке о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Аранђеловац бр.
06-791/2016-01-2 од 24.11.2016. године.
На основу овлашћења из члана 7. Одлуке о
Општинском већу општине Аранђеловац, одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења
се може изјавити жалба Жалбеној комисији општине Аранђеловац у року од 8 дана од дана
пријема Решења.

На основу минулог рада именованог, за
сваку годину радног стажа месечни износ
плате увећава се за 0,4%.
3. Начелник је дужан да ступи на рад
06.11.2019. године.
4. Ово Решење објавиће се у „Службеном
гласнику општине Аранђеловац“, званичној
интернет презентацији општине Аранђеловац
и огласној табли Општинске управе општине
Аранђеловац.
Образложење
Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-939/2019-01-3 од 06.11.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.
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На основу члана 56. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласнику РС", бр. 129/07,
83/14 - други закон, 101/16 - други закон и
47/18) и члана 50. и члана 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, бр. 21/16) и члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/08 и
5/19),
Општинско веће општине Аранђеловац на
седници одржаној 06.11.2019. године, донело
је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
1. ПОСТАВЉА СЕ Данило Танасковић,
дипл. правник, стално запослени у Управи општине Аранђеловац, за вршиоца дужности заменика начелника општинске управе општине
Аранђеловац (у даљем тексту: в.д. заменик Начелника), до постављења заменика начелника
општинске управе на основу јавног конкурса,
а најдуже на временски период од 3 (три) месеца.
2. УТВРЂУЈЕ СЕ коефицијент за обрачун
зарада в.д. заменика Начелника од 31,00.
а) Структура коефицијента:
- основни коефицијент је 14,85
- додатни коефицијент је 9,00
- увећање од 30% по основу сложености и
одговорности посла.
На основу минулог рада именованог, за
сваку годину радног стажа месечни износ
плате увећава се за 0,4%.
3. В.Д. заменик Начелника је дужан да ступи
на рад 06.11.2019. године.
4. Након истека рока из тачке 1. овог Решења в.д. заменик Начелника се распоређује
на радно место на коме је био распоређен до
постављења.
5. Ово Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.
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Образложење
Чланом 56. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласнику РС", бр. 129/07, 83/14 други закон, 101/16 - други закон и 47/18) прописно је да начелник општинске управе може
имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност, као и да се заменик начелника општинске управе поставља на исти начин и под
истим условима као начелник.
Именовани испуњава све услове предвиђене
чланом 50. и чланом 56. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе утврђене за радно место
службеника на положају, и стално је запослен
у Управи општине Аранђеловац.
Коефицијент за обрачун и исплату зараде
утврђен је на основу Одлуке о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Аранђеловац бр.
06-791/2016-01-2 од 24.11.2016. године.
На основу овлашћења из члана 7. Одлуке о
Општинском већу општине Аранђеловац, одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против овог Решења
се може изјавити жалба Жалбеној комисији општине Аранђеловац у року од 8 дана од дана
пријема Решења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-940/2019-01-3 од 06.11.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне односе,
урбанизам, грађевинарство и стамбено
комуналне послове
Број:350-219/2019
Датум: 19.11.2019. год.
АРАНЂЕЛОВАЦ

Предмет: Исправка техничке грешке
У Плану генералне регулације за насељено
место Аранђеловац („Сл. гласник општине
Аранђеловац“, бр. 64/14), у вези прописаног
правила да се туризам хотелско-апартманског
типа не дозвољава у целинама 1, 6 и подцелини
2.7.дошло је до грешке у текстуалном делу и
то:
• у поглављу 4.5.3. Туризам, у поднаслову
Туризам – хотелско-апартмански, став 1, алинеја 3, бришу се речи 1 и, тако да став 1 гласи:
Основна намена површина: туристичке комерцијалне услуге хотелског и хотелско-апартманског типа стационарне намене.
– Као претежна намена дозвољава се у просторним подцелинама 5.1, 5.2, 5,4 и 5.7 и подцелинама 4.5 и 3.2
– може бити компатибилна намена у свим
другим целинама, где је могуће обезбедити
услове прописане овим планом
– не дозвољава се у целинама 6 и подцелини 2.7.
Уочена грешка се састоји у неусаглашености између поглавља 4.1.1., 4.5.2 и 4.5.3. у текстуалном делу планског документа која је техничке природе, те се овим путем исправља.

Руководилац одељења
Јелена Стризовић, дипл.инж.геод.
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На основу члана 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'' број
21/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018), Уредбе
о критеријумима за разврставање радних места
и мерилима за опис радних места службеника
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 88/2016, 113/2017-др. закон и 95/2018),
Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 88/2016, 113/2017-др. закон и
95/2018), као и члана 30. Одлуке о Општинској
управи општине Аранђеловац („Службени
гласник општине Аранђеловац'' број 5/2019),
Општинске веће, на предлог начелника Општинске управе општине Аранђеловац, дана
26.11.2019. године, усвојило је

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И
ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, и
Општинском правобранилаштву општине
Аранђеловац („Службени гласник општине
Аранђеловац“, бр. 6/2019), бр. 06-801/2019-013 од 02.10.2019. године и бр. 06-878/2019-01-3
од 29.10.2019. године ( у даљем тексту: Правилник), у члану 13. у одељку 4.2. Одељење за
привреду и друштвене делатности, радно место број 15. – Послови подршке и помоћи младима БРИШЕ СЕ.
Члан 2.
У члану 13. Правилника у одељку 4.3. Одељење за општу управу и заједничке послове
код радно место број 10. - Секретар месне
заједнице(„Стари град“; „Центар“; „Буковик“;
„Даросава“;), мења се и гласи:
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„10. Радно место: Секретар месне заједнице („Стари град“; „Центар“; „Буковик“;
„Даросава“; „Орашац, Копљаре и Стојник“)
Звање: Млађи референт
број извршилаца: 5
Опис послова: Рад на аналитичко-оперативним пословима за потребе савета месне
заједнице, административно технички послови
за припрему зборова грађана и седница савета
месне заједнице, реализација одлука и закључака савета месне заједнице, учествује у
организовању и спровођењу хуманитарних акција на подручју месне заједнице, обавља послове из области комуналних делатности, припрема извештаје , информације и друге материјале за савет месне заједнице, води евиденцију прилива и утрошка средстава по свим изворима, води евиденцију обвезника самодоприноса и код надлежних органа предузима
мере за наплату самодоприноса, обавља по потребии послове благајника месне заједнице,
обавља и друге послове по налогу савета месне
заједнице и руководиоца одељења.
Услови: стечено средње образовање друштвено-природног или техничког смера у четворогодишњем трајању, положен државни
стручни испит и завршен приправнички стаж.“
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“ и на огласној табли Општинске управе.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-1017/2019-01-3 од 26.11.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић,с.р.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019.

215

САДРЖАЈ
ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ.....................

1

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019.-30.09.2019.
ГОДИНЕ ........................................................................................................................................

88

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ ...................................

120

ОДЛУKA О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ ....

121

О Д Л У К У О СТОПАМА АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ....................................................................

122

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ПОРЕСКУ 2020.
ГОДИНУ........................................................................................................................................

123

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА
СА ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У ТЕКУЋОЈ 2019.
ГОДИНИ ЗА ПОРЕСКУ 2020. ГОДИНУ...................................................................................

125

ОДЛУКА О УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА СЕ НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА СВРХУ УТВРЂИВАЊА
ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ РАЗВРСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДНО, ОДНОСНО ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ......................................................................

127

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
„БУКУЉА“ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2019.ГОДИНУ....................................................................

127

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ У 2019. ГОДИНИ......................................................................

128

ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ .........................................................................................

164

ОДЛУКА О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И
САХРАЊИВАЊЕ .........................................................................................................................

166

ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ..........................................................................................................................................

175

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ...........................

176

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ................................................................................................................................................

178

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ....................................................

178

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА .....................................

179

216

Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА .................................. 180
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ДУГА'' АРАНЂЕЛОВАЦ ............................................................... 181
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „МИЛОШ САВКОВИЋ“................................................................................................... 181
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ „СЛОБОДАН МИНИЋ“ .................................................... 182
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ИЛИЈА ГАРАШАНИН“.............................................................................................. 182
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“......................................................................................................... 183
ПРОГРАМ ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
АРАНЂЕЛОВАЦ (ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2024. ГОДИНЕ)............................................... 183
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ДОЗВОЉЕНОГ БРОЈА ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ
ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ................................................. 187
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ .................................................................................. 187
ОДЛУКА О ДРУГОЈ РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ /СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА ТЕРМИНА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ СРЦ
„ШУМАДИЈА“ У АРАНЂЕЛОВЦУ.......................................................................................... 189
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ
РОМА И РОМКИЊА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ ............................. 190
ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА И УКЛАЊАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА У ОПШТИНИ
АРАНЂЕЛОВАЦ.......................................................................................................................... 190
ЦЕНОВНИК КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА И УКЛАЊАЊА НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ .................................... 191
ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ У 2019. ГОДИНИ....................................................................................................... 198
ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ /СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА СПОРТ У 2019.ГОДИНИ ....................... 199
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ .................................................................................. 200
ОДЛУКА O ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИОЦУ .................. 206

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019.

217

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА У 2019. ГОДИНИ ...................................................................................................... 207
ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ У 2020. ГОДИНИ................................................ 208
Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ КАНДИДАТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НА ПОЛОЖАЈ НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ.......................................................... 209
Р Е Ш Е Њ Е О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ............................ 211
Р Е Ш Е Њ Е О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ.............................................................................................................. 212
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОДНОСЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО
И СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ – ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ................ 213
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ................................................................................... 213

218

Број 9 – Аранђеловац, 18. новембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Оснивач: Скупштина општине Аранђеловац; Редакција: Стручна служба органа
општине Аранђеловац, Венац Слободе 10, телефон (034) 713 886; Главни и одговорни
уредник: Миленко Јовановић – секретар Скупштине општине Аранђеловац;
Издавач: Стручна служба органа општине;
Штампа: Канцеларијска подршка доо Старчево – kancelarijskapodrska@gmail.com

