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СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 2.

224.

Статутом Града Сремска Митровица,
у складу са Законом уређују се нарочито:
права и дужности Града Сремска Митровица и начин њиховог остваривања, број
одборника Скупштине Града Сремска
Митровица, организација и рад органа и
служби, одређивање органа овлашћеног за
покретање поступака пред Уставним, односно Управним судом, начин управљања
грађана пословима из надлежности Града Сремска Митровица, услови за остваривање облика непосредне самоуправе,
спровођење обавезног поступка јавне расправе приликом припреме статута, буџета
(у делу планирања инвестиција), стратешких планова развоја, утврђивања стопе
изворних прихода, просторних и урбанистичких планова, као и других општих
аката на основу предлога квалификованог
броја грађана или захтева једне трећине
одборника, оснивање, начин избора органа и рад месне заједнице и других облика месне самоуправе, службена употреба
језика и писама националних мањина, у
складу са законом и друга питања од значаја за Град Сремска Митровица.

На основу члана 11. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018) и члана 117. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и
6/2018) на предлог Градског већа Града
Сремска Митровица, Скупштина Града
Сремска Митровица, на седници одржаној дана 16.10.2018.године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ДОНОШЕЊУ
СТАТУТА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.

Члан 3.

ПРИСТУПА СЕ доношењу Статута
Града Сремска Митровица уместо сада важећег Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и 6/2018).

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за израду нацрта Статута Града Сремска Митровица.
За председника Комисије именује се:
Јелена Поповић, дипл.правник
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ОДЛУКУ

За чланове Комисије именују се:
- Милош Мишковић, дипл.правник
- Вера Николић, дипл.правник
- Јелена Ђонлић, дипл.правник
- Данијела Међедовић, дипл.правник

О РЕФИНАНСИРАЊУ
ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ
РАСХОДЕ

Члан 4.
Члан 1.

Задатак Комисије је да сачини нацрт
Статута Града Сремска Митровица у року
од 60 дана од дана доношења ове Одлуке
и достави га Градском већу Града Сремска Митровица ради утврђивања предлога
Статута Града Сремска Митровица.

Град Сремска Митровица ће се задужити у укупном износу до 473.000.000,00 динара, за рефинансирање дугорочних кредита за капиталне инвестиоцине расходе,
а који су узети код пословних банака и то:
- Банка Интеса - Кредитна партија бр.
10552200-5000128333 и
- Ерсте банка - Кредитна партија бр.
58-420-1308417.2.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Сл.листу Града
Сремска Митровица“.

Члан 2.

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Град Сремска Митровица ће у циљу
реализације ове Одлуке, спровести јавни
позив за прикупљање понуда за набавку
услуге кредита за рефинансирање.

Број: 110-18/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

Члан 3.
Град Сремска Митровица задужиће се
код пословне банке под најповољнијим
условима, с тим да рок отплате неће бити
краћи од пет година, не рачунајући период
мировања.

225.
На основу члана 33. Закона о јавном дугу (“Службени гласник РС“, број
61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015),
члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи „Сл. гласник РС“
бр.129/2007, 84/2014, 101/2016 и 47/2018),
члана 6. Одлуке о начину управљања дугом Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број
2/2010), члана 35. став 1. тачка 16. Статута града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број
13/2012 и 6/2018) и Мишљења Министарства финансија – Управа за јавни дуг бр.
401-1206/2018-001 од 19.09.2018.године,
Скупштина града Сремска Митровица на
седници одржано 16.10.2018.године, донела је

Члан 4.
Задуживање из члана 1. Ове одлуке извршиће се закључивањем уговора са пословном банком.
Уговор из става 1. закључиће Градоначелник града Сремска Митровица.
Члан 5.
Град Сремска Митровица ће приликом
доношења одлука о буџету Града Сремска
Митровица обезбедити средства за благовремено и уредно измирење обавеза по
закљученом уговору.
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Члан 6.

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке задужује се
Градска управа за буџет и локални економски развој.

Град Сремска Митровица ће у циљу набавке рачунарске опреме из члана 1. ове
Одлуке, спровести поступак јавне набавке услуге финансијског лизинга у свему
сагласно одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015).

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања.

Члан 3.

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Град Сремска Митровица задужиће се
под најповољнијим условима, са роком
отплате од 36 (тридесетшест) месеци.

Број: 421-2/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

Члан 4.
Задуживање из члана 1. Ове одлуке
извршиће се закључивањем уговора са
најповољнијим понуђачем.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

Члан 5.

226.

Град Сремска Митровица ће приликом
доношења одлука о буџету Града Сремска
Митровица, обезбедити средства за благовремено и уредно измирење обавеза по
закљученом уговору.

На основу члана 33. Закона о јавном дугу (“Службени гласник РС“, број
61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015), члана 32. став 1. тачка 15. Закона о локалној
самоуправи „Сл. гласник РС“ бр.129/2007,
84/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 6.
Одлуке о начину управљања дугом Града Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 2/2010),
и члана 35. став 1. тачка 16. Статута града Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 13/2012
и 6/2018), Скупштина града Сремска Митровица на седници одржаној 16.10.2018.
године, донела је

Члан 6.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Градска управа за буџет и локални економски развој.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања.
СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА ЗА
НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
ПУТЕМ ЛИЗИНГА

Број: 40-48/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

Члан 1.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

Град Сремска Митровица ће се задужити за набавку рачунарске опреме у укупном износу од 10.800.000,00 динара.
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I ПОМОЋ У КУЋИ

227.
На основу члана 20. став 4.и 5. и члана 209. Закона о социјалној заштити („Сл.
гласник РС“ бр.24/2011) и члана 35. тачка 7. Статутаa града Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.13/2012 и 6/2018) Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној 16.10.2018.године, донела је

Члан 3.
Право на помоћ у кући обезбеђује се
старим и изнемоглим, хронично оболелим
и другим лицима која нису у стању да се
сама о себи старају.
Помоћ у кући обезбеђује се обављањем
неопходних кућних послова , као што су:
-одржавање личне хигијене,
-одржавање хигијене стана,
-набавка намирница и припрема хране,
-помоћ при узимању хране и храњење,
-набавка лекова , плаћање рачуна , предаја поште и
-друге услуге на захтев корисника.

О Д Л У К У
О ПРАВИМА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Члан 1.

Члан 4.

Овом Одлуком утврђују се ближи услови и начин остваривања права грађана у
области социјалне заштите, за која се, у
складу са Законом о социјалној заштити,
средства обезбеђују у буџету града Сремска Митровица.

Послове помоћи у кући обавља Служба
помоћи у кући, при Центру за социјални
рад.
У случају да их она не може обавити у
потребном обиму, ова услуга се набавља
од пружаоца услуге који је за то лиценциран, кроз поступак јавне набавке услуга
социјалне заштите.

Члан 2.
Права из претходног члана, односе се
на:
- помоћ у кући,
- дневни боравак деце, омладине и
одраслих лица са сметњама у развоју,
- пратиоца за личну помоћ детету и
ученику,
- привремени смештај у прихватилиште
и прихватну станицу,
- привремени смештај у сигурну кућу
за жртве насиља у породици,
- становање уз подршку за младе који
се осамостаљују,
- социјално становање у заштићеним
условима,
- саветовалиште за брак и породицу,
- једнократну помоћ,
- бесплатан оброк у Народној кухињи,
- опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите и другу породицу,
- финансирање Дневног боравка деце,
омладине и одраслих лица са сметњама
у развоју и трошкова исхране ученика
ШОСО „Радивој Поповић“.

II ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ ,
ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ
ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ
Члан 5.
Право на Дневни боравак имају деца и
омладина са сметњама у развоју, којима
се, у складу са њиховим способностима,
склоностима и испољеном интересу, обезбеђује дневни боравак, васпитно-образовне, радне, културно-забавне и рекреативне активности.
Право на Дневни боравак имају и одрасла лица са сметњама у развоју.
Дневни боравак лица из става 1.и 2.
овог члана, организује се у Школи за основно и средње образовање „Радивој Поповић“ у Сремској Митровици .
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Члан 6.

Члан 11.

Право на Дневни боравак остварује се
на основу поднетог захтева Центру за социјални рад „Сава“.
Захтев подноси законски заступник или
старатељ лица из члана 5. ове Одлуке.
У циљу обезбеђивања усклађеног пружања услуга Дневног боравка закључује
се протокол о сарадњи између града Сремска Митровица, ШОСО „Радивој Поповић“ Сремска Митровица и Центра за социјални рад „Сава“ Сремска Митровица.

Послове пратиоца могу да обављају
лица са нajмање средњим образовањем,
здравствене или образовне струке, која
имају завршену обуку по акредитованом
програму за пружање услуге личног пратиоца.
Пол пратиоца биће одређен у консултацији са родитељем (старатељем), у зависности од расположивог кадра.

Члан 7.

Извештај о свом раду, пратилац сваког
месеца подноси Градској управи, Интерресорној комисији, Тиму за додатну подршку и родитељу.

Члан 12.

О корисницима Дневног боравка, поред
стручњака Школе за основно и средње образовање „Радивој Поповић“, брине једна
медицинска сестра.

Члан 13.
Школа са пратиоцем закључује уговор,
којим се регулишу међусобна права и обавезе.
На име ангажовања пратиоца, школи ће
од стране надлежне градске управе, бити
обезбеђена средства за исплату по школском дану, највише до минималне цене
рада увећане за припадајуће порезе и доприносе, као и трошкове путовања.

III ПРАТИЛАЦ ЗА ЛИЧНУ
ПОМОЋ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
Члан 8.
Услуга личне помоћи детету и ученику,
коме је због сметњи у развоју или инвалидитета, потребна додатна подршка, обезбеђује се ангажовањем пратиоца за личну
помоћ детету и ученику ( у даљем тексту
: пратилац), ради лакшег функционисања
и комуникације током остваривања васпитно-образовног рада у предшколској
установи, или образовно-васпитног рада
у школи, у редовном систему образовања,
током целодневне наставе.

IV ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ
У ПРИХВАТИЛИШТЕ И
ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ
Члан 14.
Лица која се нађу у скитњи и просјачењу, или неким другим околностима
у којима је хитно потребан прихват и
краткотрајни смештај, збрињавају се у
прихватној станици.
Прихватна станица обезбеђује смештај,
исхрану, примену здравствено- хигијенских мера, утврђивање идентитета и пребивалишта и сачињавање налаза о њиховом стању и понашању, с циљем да се што
пре врате у породицу или дом у коме су
били.
У случају нужности темељитијег
опсервационо - дијагностичког третмана,
упућују се у Прихватилиште.

Члан 9.
Врсту потребне додатне социјалне подршке, предлаже Интерресорна комисија, у
складу са Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику.
Члан 10.
Градска управа за здравствену и социјалну заштиту, на основу тога, решењем
утврђује потребу за ангажовањем пратиоца, као и врсту и учесталост послова на
пружењу додатне социјалне подршке.
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Време боравка у „Сигурној кући“,
утврђено у ставу 1. овог члана, може
бити продужено на основу заједничког
мишљења Стручне службе Центра за социјални рад и стручних радника „Сигурне
куће“.

Лица са поремећајем у друштвеном понашању и остала лица које упути надлежни Центар за социјални рад, привремено и
целовито се збрињавају у Прихватилишту.
Након споведеног опсервационо дијагностичког третмана, за њих се утврђује одговарајући облик трајног збрињавања.

Члан 21.
О праву на смештај у „Сигурну кућу“,
решава Центар за социјални рад, издавањем упута (Решења о признавању права,) или Решења о одбијању захтева.

Члан 16.
Градски орган управе надлежан за послове социјалне заштите, закључује са
Прихватилиштем и Прихватном станицом, уговоре о привременом смештају.

Члан 22.
По доношењу упута ( Решења о признавању права), о смештају у „Сигурну
кућу“ и упознавања корисника са условима, могућностима и правилима живота у
„Сигурној кући“ , са корисником се склапа Уговор о боравку у „Сигурној кући“,
којима се регулишу права и обавезе жена
и деце жртава насиља у породици, који користе услуге „Сигурне куће“.

V ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ У
СИГУРНУ КУЋУ ЗА ЖРТВЕ
НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
Члан 17.
„Сигурна кућа“ је специјализовано
прихватилиште и прихватна станица за
жене и децу жртве насиља у породици.
Радом „Сигурне куће“ руководи Центар за социјални рад „Сава“.

Члан 23.

Корисницима услуга „ Сигурне куће“обезбеђује се смештај, исхрана, здравствена заштита, правна помоћ, саветовања и
консултације, психосоцијална подршка,
упућивање на оспособљавање за рад и повезивање са другим надлежним институцијама.

Центар за социјални рад донеће решење о одбијању захтева за смештај у
„Сигурну кућу“у случају:
- тежег психијатријског обољења и суицидног понашања,
- злоупотребе лекова, алкохола, и других опојних средстава,
- и у осталим случајевима, у којима
би, према мишљењу стручних радника
„Сигурне куће“ пријем те особе директно
угрозиo функционисање ове установе.

Члан 19.

Члан 24.

„Сигурна кућа“се налази на тајној локацији на територији града Сремска Митровица.

Решењем Центра за социјални рад,
може престати боравак у „Сигурној кући“,
пре отклањања последица насталих трпљењем насиља, у случају:
- насилног понашања корисника према
другим корисницима или према радницима „Сигурне куће“,
- злоупотребе лекова, алкохола или других опојних средстава,

Члан 18.

Члан 20.
Боравак жена и деце жртава насиља у
породици у „Сигурној кући“ може трајати до 6 месеци.
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Члан 27.

- уништавања, отуђивања и несавесног
односа према имовини „Сигурне куће“,
- распиривања националне верске, полне, политичке или друге врста мржње и
нетрпељивости,
- и у другим случајевима, у којима, по
мишљењу стручних радника „Сигурне
куће“, није могућ даљи боравак корисника
у овој установи, јер би тиме били угрожени остали корисници.

„Сигурна кућа“ је обезбеђена видео
надзором и физичким обезбеђењем.
О сигурности корисника и радника „Сигурне куће“, брину физичко обезбеђење и
дежурне службе Полицијске управе Сремска Митровица.
Члан 28.

Члан 25.

Правила понашања, права и обавезе
корисника услуга „Сигурне куће“, детаљно су прописана Кућним редом „Сигурне
куће“, који доноси Центар за социјални
рад “Сава“ а који је саставни део Уговора, који се закључује између Центра за социјални рад и корисника.
Са кућним редом се сваки корисник услуга „Сигурне куће“, упознаје пре потписивања Уговора.
Кућни ред мора бити истакнут на огласној табли или на неком другом видном месту унутар „Сигурне куће, и његова правила морају поштовати сви корисници,
као и стручна или позвана лица док су у
„Сигурној кући“.

Рад у „Сигурној кући“ организован је у
две смене.
Ноћу, за време викенда, државних и
верских празника, организовано је пасивно дежурство.
У случају потребе ургентног збрињавања ноћу, током викенда, државних и верских празника, врши се тренутни смештај
у „Сигурну кућу“, с тим да се о томе првог
наредног радног дана, обавештава месно
надлежан Центар за социјални рад.
Члан 26.
Стручни радници „Сигурне куће“, одмах по доласку жене и деце, жртава насиља у породици, отварају досије за сваког корисника, и у њега редовно уносе све
релевантне податке и запажања.
Стручни тим, састављен од радника
„Сигурне куће“ и стручних радника Центра за социјални рад, дужан је да пружи
сву потребну помоћ и подршку женама и
деци корисницима „Сигурне куће“ , у погледу:
- одласка на лекарске прегледе ради утврђивања психо-физичког стања,
- успостављања или савладавања радних способности,
- контаката са надлежном Полицијском
управом и надлежним тужилаштвом,
- пружања правне помоћи,
- укључивања жртава у индивидуалне
или групне терапије,
- проналажења адекватног смештаја,
- контаката са надлежним предшколским или школским установама.

Члан 29.
Рад „Сигурне куће“ финансира се из
буџета Града Сремска Митровица, донација и средстава других општина и градова, уколико су њихови грађани користили
услуге „Сигурне куће“.
Трошкове смештаја корисника из других општина и градова са територије Републике Србије, сносе њихове локалне
самоуправе и биће обрачунати по важећем
ценовнику Министарства рада запошљавања и социјалне политике, за месец у
коме су били корисници услуга „Сигурне
куће“.
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ПОДРШКУ ЗА МЛАДЕ КОЈИ
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Корисници ће, на основу решења о
смештају у овај објекат, са Центром закључити уговор о међусобним правима и обавезама.
Члан 33.

Члан 30.

Са младима смештеним у објекат за
становање уз подршку за младе који се
осамостаљују, ради, и за самосталан живот их постепено припрема, саветник за
осамостаљивање.

Становање уз подршку за младе који се
осамостаљују је привремено становање
деце и омладине без родитељског старања, у стану предвиђеном за ову намену,
под сталним надзором Центра.

Члан 34.

Члан 31.

Средства за трошкове становања (уобичајене режијске трошкове за стан те квадратуре), инвестиционо одржавање стана,
и периодичну набавку опреме за домаћинство, обезбеђују се у буџету Града.

Становање уз подршку за младе који се
осамостаљују првенствено обезбеђује помоћ младим пунолетним особама, које по
престанку смештаја у установи социјалне
заштите или хранитељској породици, не
могу да се врате у биолошку или сродничку породицу, нити су у могућности да у
том тренутку започну самосталан живот,
али је извесно да ће уз одговарајућу припрему и подршку, у догледно време, моћи
да живе самостално.
Ову услугу могу користити и:
- младе особе узраста од 15 до 18 година, на смештају у установи социјалне
заштите или хранитељској породици, за
које се, с обзиром на започето школовање
односно радно оспособљавање и личне
потенцијале, може очекивати да ће се уз
подршку, оспособити за самосталан живот пре или непосредно по стеченом пунолетству,
- младе особе узраста од 15 до 18 година, које немају могућност да и даље живе
у биолошким или сродничким породицама, као алтернатива смештају у установу социјалне заштите или у хранитељску
породицу.

Члан 35.
Уколико у неком периоду, нема корисника са сопствене територије, град Сремска Митровица може понудити смештај
деци и омладини без родитељског старања
из општина у окружењу.
Односи из става 1. овог члана, ближе се
уређују уговором.
VII СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА
Члан 36.
Социјално становање у заштићеним
условима је обезбеђивање смештаја за социјално угрожене избеглице и интерно
расељена лица и породице, као и социјално угрожена лица и породице из локалне заједнице, заинтересоване за овај вид
стамбеног збрињавања, које се организује
на подручју града Сремска Митровица, у
посебним, за то предвиђеним објектима
(у даљем тексту: објекти за социјално становање у заштићеним условима).

Члан 32.
О праву на смештај у објекту за становање уз подршку за младе који се осамостаљују, решењем одлучује Центар за
социјални рад, по службеној дужности, на
основу налаза и стручног мишљења водитеља случаја и извештаја саветника за осамостаљивање.

Члан 37.
Објектима за социјално становање
у заштићеним условима, који су у власништву Града, управља Центар за социјални рад и одговоран је за њихово наменско коришћење.
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Комисија обавља следеће послове:
- на предлог Центра за социјални рад,
расписује Јавни позив за доделу на коришћење слободног стана и објављује га
на огласној табли Центра и Градске управе, њиховим званичним интернет презентацијама и у локалним штампаним медијима,
- разматра и бодује поднете пријаве,
- утврђује предлог листе корисника
и објављује га на огласној табли Центра
за социјални рад и Градске управе и њиховим званичним интернет презентацијама,
- сачињава листу потенцијалних кандидата за домаћина објекта социјалног становања у заштићеним условима и упућује
је Центру за социјални рад ради стручне
обраде,
- приговоре уложене на предлог листе,
упућује Градском већу,
- утврђује коначну листу и објављује је
на огласној табли Центра и Градске управе и на њиховим званичним интернет презентацџијама,
- предлаже Центру за социјални рад
закључење уговора са корисницима, утврђеним коначном листом.

Члан 38.
Трошкови текућих поправки и одржавања објеката за социјално становање у
заштићеним условима, финансирају се из
буџета града Сремска Митровица.
Члан 39.
Корисници стамбених јединица, не
могу стећи право својине на стамбеним
јединицама које користе.
Намена објеката за социјално становање у заштићеним условима не може се
мењати, све док постоји стање социјалне
потребе корисника. Уколико престане ова
потреба, Град може променити намену
објекта, али се он може користити искључиво за потребе социјалне заштите.
Члан 40.
Право на смештај у објектима социјалног становања у заштићеним условима
имају:
1. социјално угрожена лица и породице
до 6 чланова, које због физичких или менталних болести, хроничне болести или
инвалидитета члана породице, не могу да
обезбеде нормалне услове за живот,
2. самохрани родитељи,
3. стара лица – самци и парови, способни да живе самостално,
4. домаћин зграде за социјално становање.

Домаћин објекта за социјално
становање
Члан 42.
Домаћин објекта за социјално становање је радно способно лице, члан социјално угрожене породице избеглица или
социјално угрожене породице са територије града Сремска Митровица.
Члан 43.
На основу пријава на јавни позив, Комисија за избор корисника утврђује листу
потенцијалних домаћина објекта за социјално становање у заштићеним условима, и доставља је Центру за социјални рад
на стручну обраду.
На основу дијагностичке процене личности и њених интелектуалних капацитета, Центар даје мишљење о кандидатима.
Комисија за избор корисника на основу
стручног мишљења Центра, бира домаћина социјалног становања.

Комисија за избор корисника и
домаћина социјалног становања
Члан 41.
Комисију за избор корисника и домаћина објекта за социјално становање у заштићеним условима именује Градоначелник и састављена је од представника Центра за социјални рад и надлежне Градске
управе.
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Обавезе и одговорности корисника и
пружаоца услуга

Члан 44.
Центар за социјални рад спроводи обуку домаћина социјалног становања.
Надзор и контролу над радом домаћина
врши Центар за социјални рад.

Члан 47.

Члан 45.

Корисник ће са Центром за социјални
рад, закључити уговор о међусобним правима и обавезама.
Корисник је обавезан:
1. да смештај користи искључиво за
лично становање и становање чланова његовог домаћинства;
2. да се усели у додељену стамбену јединицу у року од 30 дана од дана предаје
стана на коришћење;
3. да стамбену јединицу, додељену
опрему и инвентар, као и заједничке просторије, инсталације и дворишни простор,
користи са пажњом доброг домаћина, те
да о свим недостацима и оштећењима правовремено обавести домаћина социјалног
становања или Центар;
4. да поштује утврђени кућни ред;
5. да уредно плаћа трошкове комуналних услуга и електричне енергије;
6. да сарађује са овлашћеним лицима
Центра за социјални рад и домаћином
зграде за социјално становање;
7. да омогући овлашћеним лицима Центра за социјални рад неодложан улазак у
додељену стамбену јединицу у циљу контроле наменског и правилног коришћења
смештаја, задужене опреме и инвентара,
ради контроле инсталација, противпожарних и других безбедносних аспеката
становања.;
8. да у року од 8 (осам) дана обавести Центар о промени броја чланова домаћинства или другој статусно-имовинској промени од утицаја на услове и начин
коришћења додељеног стана у згради за
социјално становање у заштићеним условима;
9. да без одлагања преко домаћина социјалног становања обавести Центар за
социјални рад о потреби предузимања радова на објекту, а посебно у случају хитних интервенција;
10. да се придржава одредаба закљученог уговора.

Домаћин је у обавези да:
- прође обуку коју организује Центар за
социјални рад,
- развија и одржава добросуседске односе са корисницима објекта за социјално
становање у заштићеним условима и дугим комшијама,
- подстиче узајамну подршку и помоћ
међу станарима,
- са пажњом доброг домаћина прати наменско коришћење објекта и опреме,
- предузима мере отклањања опасности
за настанак штете на објекту,
- стара се о одржавању чистоће заједничких просторија у објекту и непосредном окружењу објекта,
- сарађује са Центром за социјални рад
и информише га о свим потребама и проблемима,
- без одлагања обавештава Центар о потреби предузимања радова које се изводе
као хитна интервенција.
Члан 46.
Домаћин и Центар за социјални рад
закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.
Уколико домаћин не поштује одредбе
уговора и не испуњава предвиђене обавезе, Центар за социјални рад ће раскинути
уговор са њим, а потом покренути поступак избора новог домаћина.
Раскидом уговора, домаћин и чланови
његовог породичног домаћинства губе
право коришћења стамбене јединице у
згради за социјално становање у заштићеним условима.
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Ако из било ког разлога дође до промене броја чланова домаћинства, преостали чланови домаћинства имају право да
предметни стан под истим условима користе најдуже још годину дана.
У том периоду, Центар за социјални рад
ће извршити ревизију статуса чланова домаћинства, те уколико испуњавају услове
за наставак коришћења стана за социјално становање у заштићеним условима,
биће закључен нови Уговор о коришћењу
стана.
У циљу рационализације коришћења
објекта социјалног становања, Центар
ће размотрити могућност доделе другог
адекватног стана, у складу са променом
броја чланова.
Ако се у току поступка ревизије утврди
да домаћинство више не испуњава услове
за остваривање права на социјално становање у заштићеним условима, Центар, на
основу одлуке Комисије из става 1. овог
члана, раскида уговор о смештају, са отказним роком који не може бити краћи од
30 дана.

Корисник је одговоран за:
сваку штету која настане на стану,
објекту, инсталацијама, заједничким просторијама, опреми и инвентару који припада стамбеном објекту, насталу намером
или неправилним коришћењем од стране
њега лично, чланова његовог породичног
домаћинства или других лица која се у
стану налазе са његовим одобрењем, те је
дужан да је надокнади.
Корисник не може:
1. додељени стан дати трећим лицима
на коришћење или закуп;
2. вршити адаптацију, реконструкцију или преправке на стану датом на коришћење, без сагласности надлежног органа градске управе;
3. отуђити додељену опрему и инвентар.
Члан 48.
Центар је обавезан:
1. да управља стамбеним јединицама,
односно објектима социјалног становања
и стара се о текућим поправкама и одржавању зграде и заједничких просторија;
2. да редовно врши контролу наменског
коришћења стамбених јединица од стране
корисника и чланова њиховог домаћинства;
3. да једном годишње врши редовну ревизију;
4. да обави ванредну ревизију, у случају измене околности које су од значаја
за остваривање права на коришћење стамбене јединице.

Ревизија

Члан 50.
Ревизија може бити редовна и ванредна.
Редовна ревизија је поступак који Центар за социјални рад спроводи обавезно
једном годишње, а који подразумева проверу испуњености услова за остваривање
права на смештај у објекту за социјално
становање у заштићеним условима, који
се односе на статус корисника и чланова
његовог породичног домаћинства и поштовање одредаба уговора о кориштењу
стана.
Ванредна ревизија је поступак провере
испуњености услова за остваривање права
на смештај у поменутом објекту, услед
промењених околности у корисниковом
породичном, радном или имовинском статусу.

Члан 49.
Ако у току трајања уговора дође до промене у корисниковом породичном, радном
или имовинском статусу која је од утицаја
на његово право коришћења објекта социјалног становања у заштићеним условима, тако да корисник више не испуњава
услове под којима је остварио право на социјално становање, Центар ће спровести
поступак провере и испитивања тих околности, те ће на основу утврђених чињеница, Комисија коју је образовао директор
Центра, донети одлуку о раскиду Уговор
са корисником, са отказним роком који не
може бити краћи од 30 календарских дана.
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9. Ако цео стан користи за обављање
пословне делатности или га издаје у закуп;
10. Ако не дозволи да се обави контрола коришћења стамбене јединице од стране овлашћених лица Центра, или редовна
или ванредна ревизија у погледу статуса
корисника и чланова његовог домаћинства;
11. На лични захтев;
12. Смрћу.

Поступак ревизије спроводи Центар за
социјални рад на основу интервјуа са корисницима, непосредним увидом у стање
стамбених јединица и докумената поднетих од стране корисника или прибављених по службеној дужности.
По службеној дужности, Центар прибавља податке о примањима чланова
домаћинства, непокретностима које поседују, радном ангажману и уредном
плаћању комуналних и других трошкова
становања.
Корисници су дужни да поднесу медицинску документацију, као и све друге доказе које сматрају релевантним за остваривање права на коришћење стамбене јединице у објекту за социјално становање
у заштићеним условима.

VIII САВЕТОВАЛИШТЕ
ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ
Члан 53.
Саветовалиште за брак и породицу је
институционални оквир у коме се кроз
системски приступ и саветодавно - терапијски рад, препознају промене у функционисању савремене породице и сходно
томе, обликује друштвени одговор на растуће проблеме.

Престанак права на смештај
Члан 52.
Кориснику престаје право на коришћење објекта за социјално становање
у заштићеним условима:
1. Споразумним раскидом уговорних
страна;
2. Када испуни услове за неки други облик збрињавања;
3. Ако дође до промене у породичном,
радном или имовинском статусу која је
од утицаја на испуњавање услова за коришћење стана у згради за социјално становање у заштићеним условима;
4. Када не користи стан у периоду дужем од 30 дана без оправданог разлога и
обавештавања Центра;
5. Када ненаменски користи простор
и опрему или наноси штету стану, заједничким просторијама, инсталацијама или
уређајима у стамбеној згради;
6. Ако ремети и не поштује правила
кућног реда и тиме омета друге кориснике
у несметаном коришћењу смештаја;
7. Ако не измирује редовно обавезу
плаћања електричне енергије и комуналних услуга;
8. Ако без одобрења надлежног органа
градске управе изводи радове на стану,
врши адаптацију, реконструкцију или преправке стана;

Члан 54.
Саветовалиште за брак и породицу у
домену саветовања и терапије:
1. Заинтересованим грађанима пружа
основне информације о саветодавно - терапијском раду Саветовалишта, процењује
њихове потребе, индикације за третман у
Саветовалишту, прихвата у третман или
их упућује на друге одговарајуће службе
или институције.
2. Обавља непосредан саветодавно - терапијски рад са појединцима, паровима и
породицама са проблемима брачног и породичног живљења у свим фазама животног циклуса породице.
3. У складу са потребама појединог случаја сарађује са колегама и стручњацима
Центра и осталих релевантних служби и
институција.
4. Води евиденцију и документацију о
саветодавно - терапијском раду са клијентима.
5. Прати и усавршава праксу саветодавно - терапијског рада са клијентима у
оквиру системске породичне терапије.
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Члан 59.

IX ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ

У циљу унапређења услуга социјалне
заштите, пружањем подршке најугроженијим члановима заједнице кроз радно ангажовање, Град Сремска Митровица може
основати Канцеларију за смањење сиромаштва.
Акт о оснивању Канцеларије за смањење
сиромаштва доноси Градско веће Града
Сремска Митровица.

Члан 55.
Право на једнократну помоћ, обезбеђује се лицу (односно породици) које
се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе.
Једнократна помоћ може бити новчана
или у натури.

Х БЕСПЛАТАН ОБРОК У
НАРОДНОЈ КУХЊИ

Члан 56.

Члан 60.

Висину једнократне помоћи утврђује
Центар за социјални рад, односно градска
Комисија за доделу једнократне помоћи у
натури, ценећи тренутну ситуацију у којој
се подносилац захтева налази.
Правилник о поступку утврђивања права на једнократну помоћ у натури, доноси
Градско веће.
Једнократна помоћ не може бити
већа од просечне зараде по запосленом
остварене у граду Сремска Митровица, у
месецу који претходи месецу у коме се
врши исплата.

Бесплатан оброк у Народној кухињи
обезбеђен је корисницима новчане социјалне помоћи.
Изузетно, бесплатан оброк могу користити и друга лица, ако им је, по оцени стручног
тима Центра за социјални рад, коришћење
услуга Народне кухиње неопходно.
Члан 61.
Центар за социјални рад решењем утврђује право на коришћење бесплатног
оброка у Народној кухињи и списак корисника доставља Црвеном крсту Сремска
Митровица, који организује припрему (у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама) и врши расподелу и дистрибуцију бесплатних оброка.

Члан 57.
Једнократна помоћ може се исплатити
једном или више пута у току године, у зависности од стања у коме се лице или његова породица налазе.

Члан 62.
Бесплатни оброци у Народној кухињи су:
топли оброци за становнике градског насеља
Сремска Митровица, Мачванске Митровице
и Лаћаркa (сваког радног дана један кувани
оброк дневно) и ланч пакети за становнике
села, у количини предвиђеној за цео месец,
континуирано, целе године.

Члан 58.
Право на једнократна помоћ, остварује
се на основу поднетог захтева и изузетно, по службеној дужности, у случају да
се ради о болесним, тешко покретним и
лицима под старатељством Центра за социјални рад.
Захтев из претходног става, подноси се
Центру за социјални рад, односно Комисији за доделу једнократне помоћи у натури, заједно са осталом документацијом,
која је по оцени Центра, односно Комисије, неопходна за решавање поднетог
захтева.

Члан 63.
Средства за финансирање рада Народне кухиње, обезбеђују се у буџету Града
Сремска Митровица, као основном извору
финансирања, као и из других извора (донације, поклони и други извори) у складу
са законом.
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Висина средстава из става 1. овог члана одређује се у складу са нормативима и
стандардима за пружање услуге Дневног
боравка деци, омладини и одраслим лицима са сметњама у развоју, који су прописани посебним Правилником, који, на предлог управе надлежне за послове социјалне
заштите, доноси Градско веће града Сремска Митровица.
У буџету града Сремска Митровица
обезбеђују се и средства за исхрану ученика ШОСО „Радивој Поповић“, и то један оброк дневно, током школске године.
Цене оброка за ученике из става 3. овог
члана, на предлог ШОСО „Радивој Поповић“, утврђује надлежна градска управа, у
складу са нормативима предвиђеним прописима о ученичком стандарду.

Број оброка одређиваће се за сваку
буџетску годину, у зависности од расположивих средстава.
XI ОПРЕМА КОРИСНИКА ЗА
СМЕШТАЈ У УСТАНОВУ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЛИ
ДРУГУ ПОРОДИЦУ
Члан 64.
Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
обухвата: одећу, обућу и трошкове превоза корисника до установе , односно породице.
Право на опрему из претходног става има лице које се упућује на смештај у
установу социјалне заштите, или другу
породицу, а ту опрему не може сам обезбедити, нити му је могу обезбедити сродници који су, према прописима о браку
и породичним односима, дужни да учествују у његовом издржавању.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 68.

Члан 65.
Врсту и количину опреме из претходног члана утврђује Центар за социјални
рад, у зависности од потребе корисника.

Из буџета града финансирају се плате
радника ангажованих на обављању послова поверених Служби за локалне услуге
Центра за социјални рад „Сава“.

XII ФИНАНСИРАЊЕ ДНЕВНОГ
БОРАВКА ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И
ОДРАСЛИХ ЛИЦА СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И
ТРОШКОВА ИСХРАНЕ УЧЕНИКА
ШОСО „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“

Члан 69.
О захтевима за остваривање права из
ове Одлуке ( изузев права из чл.8 и чл.36.),
у првом степену решава Центар за социјални рад.
О жалбама против решења Центра, о
правима из оквира права и дужности града, решава надлежна Градска управа.

Члан 66.
Корисници Дневног боравка, (и њихов пратилац) имају право на надокнаду трошкова превоза у висини стварних
трошкова цене карте у јавном саобраћају.

Члан 70.

Члан 67.

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о правима грађана у
области социјалне заштите на територији
града Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска Митровица“ бр.,13/15, 3/16,
14/16, 10/17 и 17/17).

Средства потребна за пружање услуге
Дневног боравка деци, омладини и одраслим лицима са сметњама у развоју, обезбеђују се у буџету града Сремска Митровица.
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Члан 71.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Сремска Митровица“.

Право на финасијску подршку за прворођено дете, може остварити мајка која је
држављанин Републике Србије, која има
пребивалиште на територији Града Сремска Митровица и која непосредно брине о
свом прворођеном детету.
Право на финансијску подршку за
прворођено дете може остварити и отац
детета, који испуњава услове из става 1.
овог члана, уколико је мајка детета страни држављанин, није жива, напустила је
дете, лишена је родитељског права, или је
из објективних разлога, спречена да непосредно брине о детету.

СКУПШТИНЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 55-10/2018-I
Дана 16.10.2018.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

Члан 3.
Средства за финансијску подршку за
прворођено дете, обезбеђују се у буџету
града Сремска Митровица.

228.

Члан 4.

На основу члана 11. став 4. члана 22.
став 1. и 8. члана 23. став 7, 9. и 10. и члана
25. став 7. Закона о финансијској подршци
породици са децом („Сл.гласник РС“ бр
113/17 и 50/18) и чл. 35. тачка 7. Статута
града Сремска Митровица ( „Сл.лист града Сремска Митровица“ бр.13/12 и 6/18)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 16.10.2018.године, донела је

Право на финансијску подршку за прворођено дете, остварује се на основу поднетог захтева.
Захтев за остваривање овог права, подноси мајка, односно отац детета, одмах
након рођења, у здравстваној установи у
којој је дете рођено, или директно надлежној градској управи, најкасније до навршених годину дана живота детета.
Захтев поднет у здравственој установи,
на основу овлашћења мајке односно оца
детета, овлашћени радник здравствене
установе шаље надлежном органу електронским путем, у складу са законом
којим се уређује електронски документ и
услуге од поверења у електронском пословању.
По захтеву из става 1. овог члана, решење доноси градска управа надлежна за
послове социјалне заштите.

ОДЛУКУ
О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ
ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ
ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1

Члан 5.
Финансијска подршка породици за прворођено дете не може се остварити ако
родитељи у моменту подношења захтева
живе у иностранству.

Овом Одлуком утврђује се право мајке
(оца) на финансијску подршку за прворођено дете из буџета града Сремска Митровица.
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Право на финансијску подршку за прворођено дете, остварује се на основу поднетог захтева и следећих доказа:
- Извода из матичне књиге рођених за
дете за које се подноси захтев,
- Уверења о држављанству Републике
Србије мајке,
- Пријави пребивалишта мајке,
- Уверења надлежног Центра за социјални рад да се подносилац захтева непосредно брине о детету,
- Изјави мајке да родитељи детета за
које се подноси захтев, не живе у иностранству,
- Фотокопије картице текућег рачуна
подносиоца захтева.

На основу члана 34, 35. и 37. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Сл.гласник РС“ бр 113/17 и 50/18)
и члана 35. тачка 7. Статута града Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска
Митровица“, бр.13/12 и 6/18), Скупштина града Сремска Митровица, на седници
одржаној 16.10.2018.године, донела је

ОДЛУКУ
О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА
БОРАВКА ДЕЦЕ У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„ПЧЕЛИЦА“ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 7.

Члан 1.

Финансијска помоћ за прворођено дете
се исплаћује у једнократном износу, у висини од 30.000,00 динара.

Овом Одлуком уређује се регресирање
трошкова целодневног и полудневног
боравка деце у Предшколској установи
„Пчелица“ (у даљем тексту: Предшколска
установа) из буџета града Сремска Митровица, у висини учешћа корисника у
цени услуге.

Члан 8.
По жалби на решење из члана 4. став
4. ове Одлуке, у другом степену решава
Градско веће.

Члан 2.

Члан 9.

Право на регресирање трошкова боравка у Предшколској установи, имају деца
са сметњама у развоју и инвалидитетом
која похађају редовну васпитну групу,а
не остварују право на дечји додатак, као
и деца смештена у хранитељске и старатељске породице - која не остварују право
на дечји додатак.
Деца са сметњама у развоју и деца са
инвалидитетом за које је остварено право на накнаду зараде за време одсуства
са рада ради посебне неге детета, не могу
остварити право на регресирање трошкова боравка у ПУ „Пчелица“.

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о пружању финансијске помоћи породици за прворођено
дете („Сл. лист града Сремска Митровица“ бр 10/11 и 17/12).
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Сремска Митровица“
СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 3.

Број: 553-1094/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

Оправима из члана 2. ове Одлуке, на
основу поднетог захтева, у првом степену
решава Градска управа надлежна за послове социјалне заштите.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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Члан 4.

Члан 8.

По жалби на решење из члана 3. ове
Одлуке, у другом степену решава Градско
веће.

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје
да важи Одлука о регресирању трошкова
боравка деце у Предшколској установи
„Пчелица“ („Сл.лист града Сремска Митровица“ бр.13/15).

Члан 5.
Захтев за регресирање трошкова боравка у Предшколској установи подноси
један од родитеља.
Подносилац захтева мора да има пребивалиште на подручју града Сремска
Митровица.
Право на регресирање трошкова боравка у Предшколској установи, остварује се
на основу :
- Решења о смештају детета у хранитељску или старатељскупородицу, или
мишљења Интерресорне комисије (када
су у питању деца са сметњама у развоју и
деца са инвалидитетом),
- Потврде Предшколске установе о
упису детета,
- Потврде о неостваривању права на
накнаду зараде за време одсуства са рада
ради посебне неге детета, за децу са
сметњама у развоју и инвалидитетом,
- Потврде о неостваривању права на
дечји додатак.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 553-1093/2018-I
Дана 16.10.2018.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

Члан 6.

230.

Месечни извештај о боравку деце за
коју су донета решења о признавању права на регресирање трошкова, Предшколска установа доставља надлежној Градској управи најкасније до 3. у месецу, за
претходни месец.
Средства за регресирање трошкова
Предшколској установи, обрачунавају се
на основу броја деце са признатим правом
из члана 2. ове Одлуке, броја дана које је
свако од њих претходног месеца провело у
Предшколској установи и цене услуга коју
плаћа корисник.

На основу члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник
РС“, број 68/2015 и 81/2016 – Одлука УС),
Одлуке о максималном броју запослених
на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему
Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
(„Службени гласник РС“, број 61/2017,
82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018 и
45/2018) и члана 35. став 1. тачка 7. Статута града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“,
број 13/2012 и 6/2018), Скупштина Града
Сремска Митровица, на седници одржаној 16.10.2018.године, донела је

Члан 7.
Право на регресирање трошкова боравка у Предшколској установи, остварено у
складу са овом Одлуком, признаје се од
дана поднетог захтева, до истека текуће
школске године.
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ОДЛУКУ

Члан 1.

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ
ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО
ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ОБЛИЦИМА КОЈИ ЧИНЕ СИСТЕМ
ЈАВНОГ СЕКТОРА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима који чине систем јавног сектора Града Сремска Митровица за
2017.годину („Сл.лист Града Сремска Митровица“, број 12/2017, 13/2017, 18/2017,
2/2018, 4/2018 и 9/2018), мења се члан 4.
тако да сада гласи:
„Максималан број запослених на неодређено време у организационим облицима
који чине систем локалне самоуправе Града Сремска Митровица у смислу члана 2.
ове Одлуке, је:




 ȽɊȺȾɋɄȿɍɉɊȺȼȿɋɅɍɀȻȿɂȽɊȺȾɋɄɈɉɊȺȼɈȻɊȺɇɂɅȺɒɌȼɈ
ɇɚɡɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝɨɛɥɢɤɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɚɧɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɨɩɲɬɟɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟɩɨɫɥɨɜɟɢɢɦɨɜɢɧɭ

 Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ  ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ

ɨɛʁɟɤɚɬɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɛɭʇɟɬɢɥɨɤɚɥɧɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɤɭɥɬɭɪɭɢɫɩɨɪɬ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɢɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭɢɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ

Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ

ɋɬɪɭɱɧɚɫɥɭɠɛɚɫɤɭɩɲɬɢɧɟȽɪɚɞɚ

Ƚɪɚɞɫɤɨɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨ


 ȳȺȼɇȺɉɊȿȾɍɁȿȶȺ
ɇɚɡɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝɨɛɥɢɤɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɚɧɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ȳɉɡɚɩɨɫɥɨɜɟɭɪɛɚɧɢɡɦɚ±Äɍɪɛɚɧɢɡɚɦ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ȳɄɉÄȼɨɞɨɜɨɞ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ȳɄɉÄɄɨɦɭɧɚɥɢʁɟ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ȳɄɉÄɌɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ȳɉÄɋɪɟɦɝɚɫ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
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 ɉɊɂȼɊȿȾɇȺȾɊɍɒɌȼȺ
ɇɚɡɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝɨɛɥɢɤɚ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɚɧɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ÄȺɝɟɧɰɢʁɚɡɚɪɭɪɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁȽɪɚɞɚɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ³ɞɨɨ

Äɋɢɪɦɢʁɭɦɩɭɬ³ɞɨɨɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ÄȾɪɭɲɬɜɨɫɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭɡɚɨɞɪɠɚɜɚʃɟɫɬɚɦɛɟɧɨɝɢ

ɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚÄȽɪɚɞɫɤɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

 ɍɋɌȺɇɈȼȿɂɁɈȻɅȺɋɌɂɄɍɅɌɍɊȿɋɉɈɊɌȺɂɌɍɊɂɁɆȺ
ɇɚɡɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝɨɛɥɢɤɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɚɧɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ȻɢɛɥɢɨɬɟɤɚÄȽɥɢɝɨɪɢʁɟȼɨɡɚɪɨɜɢʄ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ȽɚɥɟɪɢʁɚÄɅɚɡɚɪȼɨɡɚɪɟɜɢʄ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɁɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢɚɪɯɢɜÄɋɪɟɦ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɆɭɡɟʁɋɪɟɦɚɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɉɨɡɨɪɢɲɬɟÄȾɨɛɪɢɰɚɆɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚɧɟɝɨɜɚʃɟɤɭɥɬɭɪɟÄɋɪɟɦ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭÄɋɢɪɦɢʁɭɦɚɪɬ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɌɭɪɢɫɬɢɱɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚȽɪɚɞɚɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɍɫɬɚɧɨɜɚÄȺɬɥɟɬɫɤɢɫɬɚɞɢɨɧ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɉɋɐÄɉɢɧɤɢ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

 ɍɋɌȺɇɈȼȿɄɈȳȿɋȿȾȿɅɈɆɎɂɇȺɇɋɂɊȺȳɍɂɁȻɍȹȿɌȺ
ȽɊȺȾȺɋɊȿɆɋɄȺɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
ȺȾȿɅɈɆɈȾɋɌɊȺɇȿɊȿɋɈɊɇɂɏɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȺȼȺ
ɇɚɡɢɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝɨɛɥɢɤɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɚɧɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɉɍÄɉɱɟɥɢɰɚ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞÄɋɚɜɚ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ


ɆȿɋɇȿɁȺȳȿȾɇɂɐȿ
ɇɚɡɢɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɚɧɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɆɁȻɟɲɟɧɨɜɨ

ɆɁȽɪɝɭɪɟɜɰɢ

ɆɁȳɚɪɚɤ

ɆɁɄɭɡɦɢɧ

ɆɁɅɟɠɢɦɢɪ

ɆɁɆɚɧɻɟɥɨɫ

ɆɁɆɚɪɬɢɧɰɢ

ɆɁɆɚɱɜɚɧɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɆɁɇɨʄɚʁ

ɆɁɋɚɥɚɲɇɨʄɚʁɫɤɢ

ɆɁɑɚɥɦɚ

ɆɁɒɚɲɢɧɰɢ


СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

Број: 021-89/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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Члан 4.

231.

Техничку подршку у процесу израде
ревизије Стратегије пружиће Канцеларија
за локални економски развој.

На основу члана 9. Закона о планском
систему Републике Србије („Сл.гласник
РС“ бр.30/2018) и члана 36. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, бр.13/2012
и 6/2018) Скупштина Града Сремска
Митровица, на седници одржаној дана
16.10.2018.године, доноси

Члан 5.
Рок за израду ревизије стратегије је 9
(девет) месеци од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ РЕВИЗИЈИ
СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
2010-2020

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 016-3/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

Члан 1.
Приступа се ревизији Стратегије одрживог развоја Града Сремска Митровица
2010-2020.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

Члан 2.
Циљ ревизије Стратегије је утврђивање
нивоа остварености циљева дефинисаних
Стратегијом, идентификација области у
којима се може остварити додатни напредак, дефинисање оквира рада за будуће активности чијим спровођењем ће се допринети укупном економском и друштвеном
напретку у граду Сремска Митровица, да
се обезбеди одржив друштвено-економски развој града Сремска Митровица кроз
континуитет процеса стратешког планирања усмереног на уједначавање развоја
и ангажовање локалних ресурса, широке грађанске партиципације и укључења
свих релевантних чинилаца и унапређење
квалитета живота свих грађана.

232.
На основу члана 20. став 1. тачка 7. и
члана 32. став 1 тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и
47/2018)и члана 35. тачка 7. Статута Града Сремска Митровица („Сл лист Града
Сремска Митровица“ бр.13/2012 и 6/2018),
Скупштина Града Сремска Митровица, на
својој седници одржаној 16.10.2018.године, донела је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
ИСТИЦАЊА ОБЕЛЕЖЈА
НА „ТРГУ ИНВЕСТИТОРА“ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Члан 3.
Овлашћује се Градоначелник града
Сремска Митровица да формира Тим за
ревизију Стратегије одрживог развоја Града Сремска Митровица 2010-2020.
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2. Имале су инвестиције на територији
Града Сремска Митровица после доношења Стратегије одрживог развоја Града
Сремска Митровица 2010.године;
3. Баве се претежно производном делатношћу на територији Града Сремска
Митровица као локалне самоуправе;
4. У којима ниједан носилац права јавне
својине (Република, Аутономна Покрајина, локална самоуправа) или правно лице
основано од носиоца права јавне својине,
односно било који буџетски корисник,
нема власнички удео;
5. Дају писану сагласност за истицање
обележја;
6. Поднесу пријаву надлежном радном
телу Града Сремска Митровица на начин
прописан овом Одлуком.
Изузетно, право на истицање обележја
– заставе могу имати компаније које не испуњавају услове из тачке 1. и 2. из претходног става уколико:
1. Имају посебан значај за развој индустријских зона, увођење и развој нових
технологија или пренос знања;
2. Баве се производном делатношћу која
је традиционално обављана на територији
Града Сремска Митровица (прехрамбена,
дрвопрерађивачка, хемијска и сл.)

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се место, начин и одређују критеријуми за истицање
обележја компанија које су у протеклом
периоду инвестирале значајна средства на
подручју Града Сремска Митровица и на
тај начин допринеле укупном развоју Града.
Локација парцеле и одређивање
симболичног назива
Члан 2.
Град Сремска Митровица, у оквиру
сталних активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција, одређује парцелу број 5887/1 к.о.
Сремска Митровица као место које ће
носити симболичан назив „Трг инвеститора“, (у даљем тексту: Трг инвеститора), а која је посебно уређена садржајима пејзажне архитектуре, хортикултуре и
урбаног мобилијара, тако да има свечани
карактер и да на њој буде омогућено пригодно постављање обележја у виду застава компанија из члана 1.ове Одлуке, које
испуњавају критеријуме за постављање
својих обележја прописане овом Одлуком.
Локација парцеле је у улици Паланка, са северне стране граничи се са саобраћајницом Р103, са источне стране са
саобраћајницом Р 116, са јужне и западне стране каналом. Парцела се налази на
важној саобраћајној раскрсници на уласку
у град, југозападно у односу на кружну
раскрсницу „Румска малта“.

Начин и поступак избора компанија
чија се обележја истичу на Тргу
инвеститора

Члан 4.

Услови за истицање обележја
Члан 3.

У циљу избора компанија које испуњавају услове за истицање својих застава на
Тргу инвеститора, Градоначелник Града
образује посебно радно тело.
Задатак радног тела из претходног става је да утврди које правно лице испуњава
услове прописане овом Одлуком за истицање свог обележја на Тргу инвеститора,
као и да прати и промовише рад истих у
наредном периоду.

Право на истицање обележја – заставе
имају компаније које испуњавају следеће
услове:
1. Имају најмање 100 запослених радника на територији градског насеља Сремска Митровица или 50 на територији приградских насеља односно села која припадају Граду Сремска Митровица као локалној самоуправи;
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Члан 5.

Члан 9.

Радно тело из члана. 4 ове Одлуке ће
у року од 15 дана од дана доношења акта
Градоначелника о његовом именовању,
путем званичног сајта Града Сремска Митровица позвати инвеститоре који желе да
се промовишу истицањем својих обележја
на Тргу инвеститора у складу са условима прописаним овом Одлуком, да своје
пријаве са документацијом којом доказују
испуњење прописаних услова, доставе у
одређеном року радном телу.
По утврђивању испуњености услова,
радно тело ће подносиоце пријава обавестити о времену и начину истицања обележја.

Контролу одржавања комуналног реда
на Тргу инвеститора, у складу са својим
овлашћењима прописаним законом, обављаће комунална полиција.
Ступање на снагу Одлуке
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“
СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 015-6/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

Члан 6.
Компанија која по истицању својих
обележја на Тргу инвеститора наруши
утврђене критеријуме који су били опредељујући за њено промовисање истицањем обележја, или на други начин нанесе штету угледу Града, губи право да њено
обележје буде истакнуто на Тргу инвеститора.
Наступање чињенице из претходног
става, на основу валидних података констатује радно тело из члана 4. ове Одлуке и на погодан начин о томе обавештава
привредног субјекта о коме је реч и јавност Сремске Митровице.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
233.
На основу члана 35. тачка 33. Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и
6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 16.10.2018.
године, донела је

Члан 7.

ЗАКЉУЧАК

Носиоци јавних овлашћења, без обзира
на врсту делатности којом се баве немају
право на истицање својих обележја на
Тргу инвеститора.

I
ДОНОСИ СЕ Локални акциони план за
унапређење положаја избеглица, интерно
расељених лица и повратника по основу
споразума о реадмисији, тражилаца азила
и миграната, на територији града Сремска
Митровица за период 2018-2022.године.
Саставни део овог закључка је Локални
акциони план за унапређење избеглица,
интерно расељених лица и повратника по
основу споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната, на територији града
Сремска Митровица за период 2018-2022.
године.

Одржавање комуналног реда на
Тргу инвеститора
Члан 8.
О одржавању чистоће на Тргу инвеститора стараће се ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, на начин како се, у складу
са посебном Одлуком стара о одржавању
чистоће на јавним површинама.
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СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

II
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Сл. листу
града Сремска Митровица“.

Број: 55-6/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.






ʧˀʤʪˁˀʫʺˁʶʤʺʰ˃ˀʽʦʰˉA
ʸʽʶʤʸʻʰʤʶˉʰʽʻʰʿʸʤʻ
ʯʤ˄ʻʤʿˀʫ˕ʫʼʫʿʽʸʽʮʤʵʤʰʯʥʫʧʸʰˉʤ,ʰʻ˃ʫˀʻʽ
ˀʤˁʫʹʫʻʰˈʸʰˉʤʰʿʽʦˀʤ˃ʻʰʶʤʿʽʽˁʻʽʦ˄
ˁʿʽˀʤʯ˄ʺʤʽˀʫʤʪʺʰˁʰʵʰ,˃ˀʤʮʰʸʤˉʤʤʯʰʸʤʰ
ʺʰʧˀʤʻʤ˃ʤʻʤ˃ʫˀʰ˃ʽˀʰʵʰʧˀʤʪʤˁˀʫʺˁʶʤ
ʺʰ˃ˀʽʦʰˉʤʯʤʿʫˀʰʽʪ2018Ͳ2022ʧʽʪʰʻʤ






ʻ̶̶̨̡̨̨̛̛̛̭̣̬̖̦̪̣̦̌̌̔̌̐̌̌̚
ʧ̬̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌
ʧ̸̨̡̛̬̦̖̣̦̌̔̌
ʦ̛̛̣̥̬̌̔ˁ̦̖̬̌̌̔
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Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ
ȼɨʁɢɫɥɚɜ Ɇɢɪɧɢʄ-ɇɚɱɟɥɧɢɤ ɝɪɚɞɫɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɋɥɚɻɚɧɚ Ɇɢɪɱɟɬɚ-ɡɚɦɟɧɢɤ ɧɚɱɟɥɧɢɤɚ,ɚɭɬɨɪ ɅȺɉ-ɚ





ȽɊȺȾɋɊȿɆɋɄȺɆɂɌɊɈȼɂɐȺ

ɅɈɄȺɅɇɂȺɄɐɂɈɇɂɉɅȺɇɁȺɍɇȺɉɊȿȭȿȵȿɉɈɅɈɀȺȳȺɂɁȻȿȽɅɂɏ
ɂɇɌȿɊɇɈɊȺɋȿȴȿɇɂɏɅɂɐȺɉɈȼɊȺɌɇɂɄȺɉɈɈɋɇɈȼɍ
ɋɉɈɊȺɁɍɆȺɈɊȿȺȾɆɂɋɂȳɂɌɊȺɀɂɅȺɐȺȺɁɂɅȺɂɆɂȽɊȺɇȺɌȺɍ
ɉɈɌɊȿȻɂȻȿɁɍɌȼɊȭȿɇɈȽɋɌȺɌɍɋȺɇȺɌȿɊɂɌɈɊɂȳɂȽɊȺȾȺ
ɋɊȿɆɋɄȿɆɂɌɊɈȼɂɐȿɁȺɉȿɊɂɈȾɈȾ
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ɋȺȾɊɀȺȳ

 ɍɜɨɞɧɚɪɟɱɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚɝɪɚɞɚɋɪɟɦɫɤɟɆɢɬɪɨɜɢɰɟ
 ɍɜɨɞ ɒɬɚ ʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ  ɅȺɉ  ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɪɟɚɞɦɢɫɢʁɢ ɢ ɬɪɚɠɢɥɚɰD ɚɡɢɥɚ ɭ
ɩɨɬɪɟɛɢɛɟɡɭɬɜɪɻɟɧɨɝɫɬɚɬɭɫɚ
 ɉɨɥɨɠɚʁɦɢɝɪɚɧDɬDɭɩɨɬɪɟɛɢɛɟɡɭɬɜɪɻɟɧɨɝɫɬɚɬɭɫɚ ɭɞɚʂɟɦɬɟɤɫɬɭɆɂȽɊȺɇɌɂ 
 2ɞɥɭɤɚɋɤɭɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɚɋɪɟɦɫɤɟɆɢɬɪɨɜɢɰɟɨɭɫɜɚʁɚʃɭɅȺɉɚ
 ɋɚɠɟɬɚɤɅȺɉɚ

ɍɜɨɞɧɚɪɟɱɝɪɚɞɨɧɚɱɟɥɧɢɤɚɝɪɚɞɚɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

Ʌɨɤɚɥɧɚɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚɩɪɟɞɭɡɢɦɚɦɟɪɟɭɫɦɟɪɟɧɟɧɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɤɜɚɥɢɬɟɬɚɠɢɜɨɬɚɫɜɨʁɢɯɝɪɚɻɚɧɚɭ
ɨɛɥɚɫɬɢɡɞɪɚɜɫɬɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɫɩɨɪɬɚɤɭɥɬɭɪɟɫɨɰɢʁɚɥɧɟɡɚɲɬɢɬɟɩɨɛɨʂɲɚʃɟɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɩɪɢɜɥɚɱɟʃɟ ɧɨɜɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɤɚɤɨ ɞɨɦɚʄɢɯ ɬɚɤɨ ɢ ɫɬɪɚɧɢɯ ɫ ɰɢʂɟɦ ɨɬɜɚɪɚʃɚ ɧɨɜɢɯ ɪɚɞɧɢɯ
ɦɟɫɬɚɢɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɟɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɤɚɨɢɩɨɞɢɡɚʃɟɠɢɜɨɬɧɨɝɫɬɚɧɞɚɪɞɚɫɜɨʁɢɯɝɪɚɻɚɧɚ
ɍɝɪɚɞɭɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚɭɩɪɨɬɟɤɥɨɦɩɟɪɢɨɞɭɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨʁɟɨɤɨɢɡɛɟɝɥɢɯɢɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɞɚ ɛɢ ɞɨ ɞɚɧɚɫ ɨɜɚʁ ɛɪɨʁ ɛɢɥɨ ɨɞɥɚɫɤɨɦ ɭ ɬɪɟʄɭ ɡɟɦʂɭ ɢɥɢ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨɦ
ɪɟɩɚɬɪɢʁɚɰɢʁɨɦ  ɩɨɜɪɚɬɤɨɦ ɭ ɡɟɦʂɭ ɩɪɟɞɯɨɞɧɨɝ ɩɪɟɛɢɜɚɥɢɲɬɚ   ɛɢɨ ɫɜɟɞɟɧ ɧɚ ɰɢɮɪɭ ɨɞ ɫɜɟɝɚ
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɯɢʂɚɞɚ ʂɭɞɢ ɉɪɟɦɚ ɩɨɩɢɫɭ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨʁɟɩɪɟɤɨɢɡɛɟɝɥɢɯɢɢɧɬɟɪɧɨɪɚɫɟʂɟɧɢɯɥɢɰɚɞɨɤʁɟɬɚʁɛɪɨʁɩɪɟɦɚɩɨɞɚɰɢɦɚ
ɄɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚɡɚɢɡɛɟɝɥɢɰɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɧɚɞɚɧɝɨɞɢɧɟɛɢɨɢɡɛɟɝɥɢɰɟɢ
ɢɧɬɟɪɧɨɪɚɫɟʂɟɧɢɯɥɢɰɚɒɬɨɫɟɬɢɱɟɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚɭɝɪɚɞɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚɫɟɩɪɟɦɚɡɜɚɧɢɱɧɢɦ
ɩɨɞɚɰɢɦɚɜɪɚɬɢɥɨɫɟɞɪɠɚɜʂɚɧɚɋɪɛɢʁɟɤɨʁɢɧɢɫɭɢɦɚɥɢɢɥɢɫɭɢɡɝɭɛɢɥɢɨɫɧɨɜɛɨɪɚɜɤɚɋɜɟ
ɬɪɢ ɰɢʂɧɟ ɝɪɭɩɟ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɫɭɨɱɟɧɟ ɫɭ ɫɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɧɟɡɚɩɨɫɥɟɧɨɫɬɢ ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɢɦ ɢ ɫɬɚɬɭɫɧɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭɢɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟ


ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɧɚɝɨɦɢɥɚɧɟ  ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɨɜɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɥɨɤɚɥɧɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ ɭ
ɋɪɟɦɫɤɨʁɆɢɬɪɨɜɢɰɢʁɟɚɤɬɢɜɧɢʁɟɢɟɮɢɤɚɫɧɢʁɟɩɪɢɫɬɭɩɢɥɚɪɟɲɚɜɚʃɭɩɪɨɛɥɟɦɚɨɜɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ
Ɋɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚ ʁɟ ɨɩɲɬɢ ɰɢʂ ɭɧɚɩɪɟɞɢɥɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢ ɩɨɥɨɠɚʁ ɢɡɛɟɝɥɢɱɤɟ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɂɊɅ  ɢ
ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚ ɤɪɨɡ ɩɪɨɝɪɚɦɟ ɫɬɚɧɛɟɧɨɝ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɚ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨɝ ɨɫɧɚɠɢɜɚʃɚ ɲɬɨ ʄɟ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨ
ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨ ɞɨɩɪɢɧɟɬɢ ɢ ɩɨɛɨʂɲɚʃɭ ɞɟɦɨɝɪɚɮɫɤɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɭ ɨɜɨɦ ɝɪɚɞɭ Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟɰɢʂɟɜɟ
 ɪɟɲɢɥɢ ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɡɚ  ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɂɊɅ ɢ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚ ɤɪɨɡ
ɩɪɨɝɪɚɦɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɫɬɚɧɨɜɚʃɚɭɡɚɲɬɢʄɟɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚ
ɪɟɲɢɥɢɫɬɚɦɛɟɧɨɩɨɪɨɞɢɰɚɢɡɛɟɝɥɢɯɂɊɅɢɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚɞɨɞɟɥɨɦɩɚɤɟɬɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɡɚɜɪɲɟɬɚɤɡɚɩɨɱɟɬɢɯɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɥɢɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɧɟɭɫɥɨɜɧɢɯ
ɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢɧɭɥɢɧɚʁɦɚʃɟɩɨɪɨɞɢɰɚɢɡɛɟɝɥɢɰɚɂɊɅɢɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚɤɪɨɡɩɪɨɝɪɚɦɨɬɤɭɩɚ
ɤɭʄɚɫɚɨɤɭʄɧɢɰɨɦ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢɧɭɥɢɩɨɪɨɞɢɰɚɢɡɛɟɝɥɢɰɚɂɊɅɢɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚɤɪɨɡɩɪɨɝɪɚɦɞɨɞɟɥɟɦɨɧɬɚɠɧɢɯ
ɤɭʄɚ
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ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɨɫɧɚɠɢɥɢ ɢ ɨɫɚɦɨɫɬɚɥɢɬɢ  ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɂɊɅ ɢ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚ ɤɪɨɡ ɩɪɨɝɪɚɦɟ
ɫɚɦɨɡɚɲʂɚɜɚʃɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɭɬɟɦ ɞɨɞɟɥɟ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɞɨɯɨɞɨɜɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɜɪɬɚɪɫɬɜɨ
ɫɬɨɱɚɪɫɬɜɨɢɫɥ  
ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɅȺɉ ɛɢ ɞɨɩɪɢɧɟɨ ɤɨɧɚɱɧɨɦ ɪɟɲɟʃɭ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɨɜɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɩɭɬɟɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɟɝ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɚ
ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɤɚɨ ɢ  ɞɨɩɪɢɧɨɫɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɠɢɜɨɬɚ ɨɜɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ ɍ ɩɪɟɞɯɨɞɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭ ɅȺɉ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɨ ɫɬɚɧɚ ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢɨɧɚɥɧɨɭɝɪɨɠɟɧɢɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ Ʉɚɨ ɢ  ɫɬɚɧɨɜɚ ɭ  ɝɨɞɢɧɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɨʁ ɝɪɭɩɢ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɍɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɅȺɉɛɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɨɫɥɟɞɟʄɟɰɢʂɟɜɟ
 ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɡɚ  ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɂɊɅ ɢ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚ ɤɪɨɡ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɫɬɚɧɨɜɚʃɚɭɡɚɲɬɢʄɟɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɢɡɛɟɝɥɢɯɂɊɅɢɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚɞɨɞɟɥɨɦɩɚɤɟɬɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɡɚɜɪɲɟɬɚɤ
ɡɚɩɨɱɟɬɢɯɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɥɢɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɧɟɭɫɥɨɜɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢɧɭɥɢɧɚʁɦɚʃɟɩɨɪɨɞɢɰɚɢɡɛɟɝɥɢɰɚɂɊɅɢɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚɤɪɨɡɩɪɨɝɪɚɦɨɬɤɭɩɚ
ɤɭʄɚɫɚɨɤɭʄɧɢɰɨɦ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢɧɭɥɢɩɨɪɨɞɢɰɚɢɡɛɟɝɥɢɰɚɂɊɅɢɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚɤɪɨɡɩɪɨɝɪɚɦɞɨɞɟɥɟɦɨɧɬɚɠɧɢɯ
ɤɭʄɚ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɡɚɲɬɢɬɭɭɈɩɲɬɨʁɛɨɥɧɢɰɢɢȾɨɦɭɡɞɪɚɜʂɚɡɚɦɢɝɪɚɧɬɟ ɲɬɨɫɟɜɨɞɢɤɚɨ
ɧɚʁɜɟʄɢɩɪɨɛɥɟɦɨɜɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ 
ɂɡɪɚɞɨɦɨɜɨɝɥɨɤɚɥɧɨɝɩɥɚɧɚɫɬɜɨɪɟɧɢɫɭɭɫɥɨɜɢɞɚɫɟɫɜɢɩɪɨɛɥɟɦɢɪɟɲɚɜɚʁɭɩɥɚɧɫɤɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɤɨɪɢɫɧɢɤɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɧɢɜɨɢɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɛɪɨɝ ɩɨɡɧɚɜɚʃɚ ɢ
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚɢɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɪɟɫɭɪɫɚ
Ƚɪɚɞ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɨɜɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɛɢ ɢɡɪɚɡɢɨ ɩɭɧɭ ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ
ɩɥɚɧɨɜɚɤɨʁɢɫɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɢɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɦɰɢʂɟɜɢɦɚɅɨɤɚɥɧɨɝɚɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚɄɨɧɚɱɚɧɰɢʂ
ɤɨɦɟɫɟɬɟɠɢʁɟɫɭʁɟɞɧɚɤɟɲɚɧɫɟɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɢʁɟɞɧɚɤɚɩɪɚɜɚɫɜɢɯɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɤɨʁɢɠɢɜɟɢɥɢɫɭ
ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɫɦɟɲɬɟɧɢɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȽɪɚɞɚ

 ɒɬɚ ʁɟ Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ  ɅȺɉ  ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɪɟɚɞɦɢɫɢʁɢ ɢ ɬɪɚɠɢɥɚɰD ɚɡɢɥɚ  ɭ
ɩɨɬɪɟɛɢɛɟɡɭɬɜɪɻɟɧɨɝɫɬɚɬɭɫɚ


ɍ ɨɜɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɩɨɞ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɥɨɤɚɥɧɨɝ ɚɤɰɢɨɧɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ɪɟɲɚɜɚʃɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ  ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɋɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɪɟɚɞɦɢɫɢʁɢ ɬɪɚɠɢɥɚɰɚ
ɚɡɢɥɚɢɦɢɝɪɚɧɚɬɚɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɦɨɩɪɨɰɟɫɞɨɧɨɲɟʃɚɨɞɥɭɤɚɨɬɨɦɟɤɨʁɟɩɪɨɦɟɧɟɡɧɚɱɚʁɧɟɡɚɠɢɜɨɬ
ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚɬɪɚɠɢɥɚɰɚ ɚɡɢɥɚ ɢ ɦɢɝɪɚɧɚɬɚ ɧɚɦɟɪɚɜɚɦɨ ɞɚ
ɨɫɬɜɚɪɢɦɨ ɭ ɫɜɨɦ ɥɨɤɚɥɧɨɦ ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɭ ɬɨɤɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɝ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ Ɍɚʁ ɩɪɨɰɟɫ ɫɟ
ɡɚɫɧɢɜɚ ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɭ ɧɚʁɛɨʂɟɝ ɧɚɱɢɧɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚʃɚ  ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɫɜɢɯ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɯ ɚɤɬɟɪɚ ɭ
ɥɨɤɚɥɧɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɢɢɩɥɚɧɢɪɚʃɭɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɢɅɨɤɚɥɧɨɝɚɤɰɢɨɧɨɝɩɥɚɧɚɅɨɤɚɥɧɢɚɤɰɢɨɧɢɩɥɚɧ 
ɭɞɚʂɟɦɬɟɤɫɬɭɅȺɉ ɡɚɪɟɲɚɜɚʃɟɩɪɨɛɥɟɦɚɢɡɛɟɝɥɢɱɤɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟɢɧɬɟɪɧɨɪɚɫɟʂɟɧɢɯɥɢɰɚ ɭ
ɞɚʂɟɦɬɟɤɫɬɭɂɊɅ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚɬɪɚɠɢɥɚɰɚɚɡɢɥɚɢɦɢɝɪɚɧɚɬɚɩɨɫɦɚɬɪɚɦɨɤɚɨɪɟɡɭɥɬɚɬɩɪɨɰɟɫɚ
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ɩɥɚɧɢɪɚʃɚɢɥɢɩɥɚɧɫɤɭɨɞɥɭɤɭɤɨʁɨɦɫɭɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɨɫɧɨɜɧɢɧɚɱɢɧɢɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚɰɢʂɟɜɚɪɚɡɜɨʁɚ
ɨɜɟɨɛɥɚɫɬɢɠɢɜɨɬɚɥɨɤɚɥɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ

ɍɨɤɜɢɪɭɨɜɨɝɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɨɞɢɡɛɟɝɥɢɦɢɂɊɅɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭɫɟɫɜɚɥɢɰɚɤɨʁɚɫɭɛɢɥɚ
ɢɡɥɨɠɟɧɚɩɪɢɫɢɥɧɨɦɧɚɩɭɲɬɚʃɭɫɜɨʁɢɯɞɨɦɨɜɚɢɪɚɫɟʂɚɜɚʃɭɡɛɨɝɪɚɬɚɧɚɩɪɨɫɬɨɪɭɛɢɜɲɢɯ
ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯɪɟɩɭɛɥɢɤɚɢɛɨɦɛɚɪɞɨɜɚʃɚɄɨɫɨɜɚɢɆɟɬɨɯɢʁɟɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɨɧɚɥɢɰɚɤɨʁɚɫɭɭ
ɦɟɻɭɜɪɟɦɟɧɭɫɬɟɤɥɚɫɬɚɬɭɫɞɪɠɚɜʂɚɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɚɥɢɢɞɚʂɟɢɦɚʁɭɧɟɪɟɲɟɧɟ
ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟɩɪɨɛɥɟɦɟɧɚɫɬɚɥɟɭɬɨɤɭɢɡɛɟɝɥɢɱɤɨɝɫɬɚɬɭɫɚ

Ʌɨɤɚɥɧɢ ɚɤɰɢɨɧɢ ɩɥɚɧ  ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ
ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɋɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ ɪɟɚɞɦɢɫɢʁɢ ɬɪɚɠɢɥɚɰɚ ɚɡɢɥɚ ɢ ɦɢɝɪɚɧɚɬɚ ɧɚɫɬɚɨ ʁɟ ɤɚɨ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɭɱɟɲʄɚ ɭ ɉɪɨʁɟɤɬɭ ³ȳɚɱɚʃɟ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɡɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ
ɦɢɝɪɚɰɢʁɚɦɚɢɪɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢʁɭɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚ³ ɋȼɆɆɩɪɨʁɟɤɚɬ  Ɉɩɲɬɢ
ɰɢʂ
ɩɪɨʁɟɤɬɚ
ʁɟ
ɩɪɨɧɚɥɚɠɟʃɟɪɟɲɟʃɚɧɚɧɢɜɨɭɞɪɠɚɜɟɤɨʁɚʄɟɩɪɭɠɢɬɢɩɨɞɪɲɤɭȼɥɚɞɢɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɞɚɧɚ
ɟɮɢɤɚɫɚɧɢɨɞɪɠɢɜɧɚɱɢɧɨɞɝɨɜɨɪɢɧɚɩɨɬɪɟɛɟɢɡɛɟɝɥɢɯɂɊɅɢɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚɉɪɨʁɟɤɚɬɮɢɧɚɧɫɢɪɚ
ȿɜɪɨɩɫɤɚɍɧɢʁɚɚɫɩɪɨɜɨɞɢɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɡɚɦɢɝɪɚɰɢʁɟ ,20 

ɄɨɪɢɫɧɢɰɢɉɪɨʁɟɤɬɚɫɭɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɟȼɥɚɞɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɤɨʁɟɫɭɧɚɞɥɟɠɧɟɡɚɢɡɛɟɝɥɚ
ɂɊɅɢɩɨɜɪɚɬɧɢɤɟɄɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɡɚɢɡɛɟɝɥɢɰɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɪɚɞɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟ
ɩɨɥɢɬɢɤɟ  Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɡɚ ɞɢʁɚɫɩɨɪɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɤɚɨ ɢ ɞɪɭɝɚ ɧɚɞɥɟɠɧɚ
ɦɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɨɩɲɬɢɧɫɤɚɩɨɜɟɪɟɧɢɲɬɜɚɩɨɜɟɪɟɧɢɰɢɢɨɩɲɬɢɧɟɝɪɚɞɨɜɢ

ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɨɤɜɢɪ ɉɪɨʁɟɤɬɚ ɨɞɪɟɻɟɧ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɥɢɬɢɤɨɦ ɢ ɩɪɚɜɰɢɦɚ ɞɟɥɨɜɚʃɚ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɨɦ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɢɬɚʃɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ  ɢ ɂɊɅ ɢ ɞɪɭɝɢɦ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚ ɨɜɭ ɨɛɥɚɫɬ ɍ ɰɢʂɭ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɚɧɨɝ ɪɚɞɚ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚɧɚɭɱɟɧɢɯɥɟɤɰɢʁɚɢɧɚʁɛɨʂɢɯɩɪɚɤɫɢɨɜɚʁɉɪɨʁɟɤɚɬɭɡɢɦɚɭɨɛɡɢɪɩɨɫɬɨʁɟʄɟɩɪɨʁɟɤɬɟ
ɢɡɝɪɚɞʃɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɧɚɥɨɤɚɥɧɨɦɧɢɜɨɭɚɧɚɪɨɱɢɬɨɨɧɟɤɨʁɢɫɭɭɞɨɦɟɧɭɫɨɰɢʁɚɥɧɟɟɤɨɧɨɦɫɤɟɢ
ɫɬɚɦɛɟɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ

Ʉɪɟɢɪɚʃɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ ɅȺɉɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɂɊɅ ɢ
ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚɬɪɚɠɢɥɚɰɚ ɚɡɢɥɚ ɢ ɦɢɝɪɚɧɚɬɚ ɨɜɞɟ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚ ɤɚɨ ɞɟɨ ɲɢɪɟɝ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɫɦɚʃɟʃɚ
ɫɢɪɨɦɚɲɬɜɚɢɫɨɰɢʁɚɥɧɟɢɫɤʂɭɱɟɧɨɫɬɢɨɫɟɬʂɢɜɢɯɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯɝɪɭɩɚ

Ʌɨɤɚɥɧɢɩɥɚɧɚɤɰɢʁɟɡɚɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟɩɨɥɨɠɚʁɚɢɡɛɟɝɥɢɯɢɧɬɟɪɧɨɪɚɫɟʂɟɧɢɯɥɢɰɚ
ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚɬɪɚɠɢɥɚɰɚɚɡɢɥɚɢɦɢɝɪɚɧɚɬɚɞɨɧɨɫɢɫɟɡɚɩɟɪɢɨɞɨɞɝɨɞɢɧɚ  


ɉɪɨɰɟɫɢɡɪɚɞɟɅȺɉɚɡɚɫɧɢɜɚɫɟɧɚɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦɩɪɢɫɬɭɩɭɱɢʁɟɫɭɨɫɧɨɜɧɟɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɞɚʁɟ
 ɉɪɟɦɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɢ ɍɇ ɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ    ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ʁɟ ɨɫɨɛɚ ɤɨʁɚ ɢɡ
ɨɫɧɨɜɚɧɨɝɫɬɪɚɯɚɞɚ ʄɟɛɢɬɢ ɩɪɨɝɨʃɟɧɚɡɛɨɝ ɫɜɨʁɟɪɚɫɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢɨɞɪɟɻɟɧɨʁɞɪɭɲɬɜɟɧɨʁɝɪɭɩɢɢɥɢɡɛɨɝɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝɭɜɟɪɟʃɚɧɚɩɭɫɬɢɥɚ
ʁɟ ɫɜɨʁɭ ɞɪɠɚɜɭ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɢɥɢ ɡɛɨɝ ɩɨɦɟɧɭɬɨɝ ɫɬɪɚɯɚ ɧɟ ɠɟɥɢ ɞɚ ɫɟ ɭ ʃɭ ɜɪɚɬɢ
ɉɨʁɚɦ ɢɡɛɟɝɥɢɰɚ ʁɟ ɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦ ɢɡ  ɝɨɞ ɩɪɨɲɢɪɟɧ ɢ ɧɚ ɨɫɨɛɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɛɢɥɟ
ɢɡɥɨɠɟɧɟ ɪɚɬɧɢɦ ɫɬɪɚɞɚʃɢɦɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɥɢɰɢɦɚ ɧɚɫɢʂɚ ɢ ɡɚɬɨ ɨɞɥɭɱɢɥɟ ɢɥɢ
ɛɢɥɟɩɪɢɧɭɻɟɧɟɞɚɧɚɩɭɫɬɟɫɜɨʁɭɞɪɠɚɜɭ
 ɂɧɬɟɪɧɨɪɚɫɟʂɟɧɟɨɫɨɛɟɫɭɨɧɟɤɨʁɟɫɭɛɢɥɟɩɪɢɫɢʂɟɧɟɞɚɧɚɩɭɫɬɟɫɜɨʁɟɞɨɦɨɜɟɚɥɢ
ɫɭ ɨɫɬɚɥɟ ɭ ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɫɜɨʁɟ ɞɪɠɚɜɟ Ɋɚɡɥɨɡɢ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɢɫɢʂɟɧɢ ɞɚ
ɧɚɩɭɫɬɟ ɫɜɨʁɟ ɞɨɦɨɜɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɪɚɬ ɧɚɫɢʂɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɟ ʂɭɞɫɤɢɯ
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ɩɪɚɜɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢ ɩɪɨɝɨɧ ɢɥɢ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɟ Ɂɚɬɨ ɲɬɨ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɭ
ɝɪɚɧɢɰɚɦɚ ɫɜɨʁɟ ɡɟɦʂɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ʃɢɯɨɜɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɟ
ɂɚɤɨɢɯɡɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɢɡɛɟɝɥɢɰɚɧɟɲɬɢɬɢɋɩɟɰɢʁɚɥɧɚɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚɍɇɢɞɚʂɟɢɯ
ɲɬɢɬɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɡɚɤɨɧɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ
ɩɪɚɜɧɢɚɤɬɢɭɨɛɥɚɫɬɢʂɭɞɫɤɢɯɩɪɚɜɚ

 Ⱦɟɬɚʂɟ ɨ ɨɫɬɚɥɢɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚ ɩɨɝɥɟɞɚɬɢ ɭ ɉɨɝɥɚɜʂɭ Ⱥɧɚɥɢɡɚ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɟɢɡɚɤʂɭɱɚɤɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
x Ʌɨɤɚɥɧɢɫɩɪɨɜɟɞɟɧɭɥɨɤɚɥɧɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɢɢɭɜɚɠɚɜɚɥɨɤɚɥɧɟɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ
x ɉɚɪɬɢɰɢɩɚɬɢɜɚɧɭɤʂɭɱɢɨʁɟɪɚɡɥɢɱɢɬɟɛɢɬɧɟɚɤɬɟɪɟɩɪɨɰɟɫɚɞɪɭɲɬɜɟɧɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɟ
ɩɨɞɪɲɤɟɢɡɛɟɝɥɢɦɢɂɊɅɢɩɨɜɪɚɬɧɢɰɢɦɚɭɥɨɤɚɥɧɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɢ
x ɍɬɟɦɟʂɟɧ ɧɚ ɪɟɚɥɧɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɢɦ ɪɟɫɭɪɫɢɦɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ
ɩɨɥɨɠɚʁɚɢɡɛɟɝɥɢɯɢɂɊɅɚɢɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚ
x ɉɪɢɥɚɝɨɻɟɧɫɢɬɭɚɰɢʁɢɭɥɨɤɚɥɧɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɢɚɤɬɟɪɢɦɚɢɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɩɪɨɦɟɧɚɦɚɤɨʁɢɦɚ
ɫɟɬɟɠɢ
x Ʉɨɪɢɫɬɢɫɚɜɪɟɦɟɧɟɦɟɬɨɞɟɩɥɚɧɢɪɚʃɚɢɚɧɚɥɢɡɟɫɜɢɯɜɚɠɧɢɯɟɥɟɦɟɧɚɬɚɩɨɬɪɟɛɧɢɯɡɚ
ɞɨɧɨɲɟʃɟɨɞɥɭɤɚ
x ɉɨɞɫɬɢɱɟɨɞɝɨɜɨɪɚɧɨɞɧɨɫɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯɚɤɬɟɪɚɭɥɨɤɚɥɧɨʁɡɚʁɟɞɧɢɰɢ

Ɂɚ ɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɨɰɟɫɚ ɢɡɪɚɞɟ ɅȺɉ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɨ ɩɨɥɨɠɚʁɭ ɢ
ɩɨɬɪɟɛɚɦɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɂɊɅ ɢ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚ ɭ ɝɪɚɞɭ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢ
ɢɡɜɨɪɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢɧɬɟɪɜʁɭɚ ɫɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɥɧɢɦ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɦɚ ɡɚɤʂɭɱɰɢ ɫɚɫɬɚɧɤɚ ɫɚ ɥɨɤɚɥɧɢɦ
ɚɤɬɟɪɢɦɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɩɨɞɚɰɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢ ɢɡɜɟɲɬɚʁɢ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɨɞɚɰɢ Ʉɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɚ ɡɚ
ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɩɨɜɟɪɟɧɢɤɚ ɡɚ ɢɡɛɟɝɥɢɰɟ ɐɪɜɟɧɨɝ ɤɪɫɬɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ
ɧɟɜɥɚɞɢɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢɬɞ  ɍ ɩɪɨɰɟɫɭ ɢɡɪɚɞɟ ɨɜɨɝ ɅȺɉɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɢ ɢɧɬɟɪɧɨ
ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɥɢɰɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɢ ɦɟɪɟ ɡɚ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚ ɤɨɪɢɲʄɟɧɢ ɫɭ ɩɨɞɚɰɢ
ɩɪɢɤɭɩʂɟɧɢɤɪɨɡɚɧɤɟɬɭɤɨʁɭʁɟɫɩɪɨɜɟɨɄɨɦɟɫɚɪɢʁɚɬɡɚɢɡɛɟɝɥɢɰɟɤɚɨɢɩɨɞɚɰɢ,20D
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ʽʿˌ˃ʰʿʽʪʤˉʰʧˀʤʪʤˁˀʫʺˁʶʤʺʰ˃ˀʽʦʰˉʤ


ʧ̬̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̛̯̬̭̖̦̣̦̏̌̌̌̌̚44̛̭̯̖̪̖̦̌58̴̨̡̛̛̛̥̦̱̯̭̖̖̬̦̖̖̬̭̖̹̬̦̖̌̏̐̐̌
̛19̛̭̯̖̪̖̦36̸̴̨̨̡̛̛̛̥̦̱̯̭̯̦̖̖̬̭̖̱̙̦̖̌̐̐̌̔,̨̨̨̨̨̛̪̬̭̯̬̖̭̖̪̠̱̙̦̥̱̍̔ˁ̡̬̖̥̭̖̣̖̭̦̖
̨̡̛̛̛̯̖̬̭̖̦̣̱̠̣̦̠̬̦̬̖̖̌̌̌̏̌̌̏ˁ̖̌̏.

ʧ̬̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̨̛̛̛̯̬̭̖̦̣̦̭̖̖̬̪̱̏̌̌̌̌̏̌̌̔̚̚ˁ̛̬̠̖̍,̸̵̡̨̡̛̛̛̛̦̦̯̯̱̯̬̠̱̬̣̯̌̌̌̚
̴̵̶̨̨̨̡̛̛̥̬̣̹̖̣̦̌:ˁ̶̡̛̬̖̥̭̖̬̦̖̌̏,ʺ̸̶̴̡̡̨̨̡̨̨̛̛̦̭̖̬̦̖̬̱̹̬̭̪̬̌̏̌̌̏̐̐̔̍͂̌.ʧ̸̛̛̬̦̌
̭̖̱ˁ̨̛̬̖̥̱̭̪̹̯̦̥̌̌̌ˀ̨̛̱̥̥ˌ̨̛̥̔,̛̱ʺ̸̨̨̛̛̭̪̹̯̦̥̌̏̌ʥ̨̛̯̐̌̓.

ʿ̨̨̛̛̛̬̹̦̯̖̬̯̬̠̖̬̏̌̐̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̨̛̛̛̛̯̬̦̭̏̌̚76.153̡̥2̧̨̛̛̛̦̠̙̌̏79940
̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌,̨̧̨̛̪̬̖̥̪̭̣̖̖̥̪̪̭̱̌̔.ʧ̸̶̡̨̛̛̛̛̬̦̦̱̬̠̯̬̦̭̖̤̌̔̍̌̌̌̌:ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌,
ʸ̡̨̛̬̦̣̖̠̌̓̌̌̌̏ʺ̸̡̦̭̌̏̌̌ʺ̶̨̨̨̡̛̛̛̯̬̦̖̭̦̠̣̬̖̖̏̌̌̔̍̌ˁ̛̖̌̏23̨̡̭̖̭̦̭̖̤̌̌̌.

ʻ̸̨̛̛̪̬̱̠̱̬̙̌̔̐̌̔̌̏79940̸̨̡̨̛̭̯̦̦̌̏̌̔̌̐̌je40898̛̙̖̦̌39042̶̡̥̱̹̬̌̌̌.
̶̨̪̬̖̦̠̖̱̌̔̌ʧ̨̡̨̛̛̬̱̙̌̔̏4500̛̛̖̣̍̐̌̚ʰˀʸͲ̌.ʧ̛̬̥̌̔̌34̶̛̥̖̭̦̖̠̖̦̖̌̔̚,̵̨̡̨̛̠̠̖̔9̱
̨̦̭̖̤̖̦̥̥̖̭̯̱̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌,̡̨̨̡̨̛̛̱̥̖̙̏37751̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌,̨̡̨̡̭̯̯̭̱̭̖̭̖̌̌̌
̶̛̥̖̭̦̖̠̖̦̖̌̔̚.˄ʸ̡̬̱̌̓̌(10638)̛ʺ̸̡̨̦̭̠̌̏̌ʺ̶̨̛̛̛̯̬̏(3873)̛̛̙̏14511,̛̱̭̖̣̥̌̌27678
̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌.
ʿ̶̶̨̨̡̨̨̨̧̛̛̛̛̪̱̠̱̠̖̭̯̦̦̹̯̬̱̭̯̣̦̠̯̖̦̖̦̠̭̯̬̖̔̌̌̔̌̌̏̏̐̌̔̌̌̔̌̌̚.
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ˁ̨̡̨̛̯̬̭̦̭̯̬̱̯̱̬̭̯̦̦̹̯̌̌̌̌̏̏̌:






˄̡̨̱̪̦:

ʧ̨̨̛̛̦̖̭̯̬̭̯̔̌

.



̨̔0

ʽ̔5

ʽ̔10 ʽ̔15 ʽ̔20 ʽ̔25 ̨̔30 ̨̔35

̨̔40



̨̔4

ʪ̨9

ʪ̨14 ʪ̨19 ʪ̨24 ʪ̨29 ̨̔34 ̨̔39

̨̔44

̨̔
45
̨̔
49







79940

3395 3395

















3958

4645

4920

4904

5223

5432

5487

6079





ʯ̨̡̛̛̭̯̯̭̯̱̬̌̏̔̌̌̐̌̔̌̚ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌





˄̡̨̱̪̦:

ʧ̨̨̛̛̦̖̭̯̬̭̯̔̌



̨̔
50



ʽ̔55 ʽ̔60

ʽ̔65

ʽ̔70

ʽ̔75

̨̔80

̨̔85

ʪ̨59

ʪ̨64

ʪ̨69

ʪ̨74

ʪ̨79

̨̔84

̛
̛̹̖̏

̨̔54


















79940

6272

6605

5686

3576

4920

3186

1843

678

ʯ̨̡̛̛̭̯̯̭̯̱̬̌̏̔̌̌̐̌̔̌̚ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌


ʻ̶̛̛̛̖̖̦̠̌̏̔ʻ̶̨̨̧̨̨̛̛̦̣̦̖̭̣̱̙̖̪̹̤̖̪̪̹̯̦̥̌̌̍̌̌̌̏̌̌̌̚̚ˁ̡̨̨̡̨̬̖̥̭̬̱̬̠̐̐̌̍
̵̨̛̦̖̪̭̣̖̦̱̌̚ˁ̡̨̬̖̥̭̠ʺ̶̨̛̛̛̯̬̠̖̏4.361.
ʽ̵̨̡̨̨̨̨̛̛̛̭̯̬̭̦̯̖̬̠̦̠̬̠̦̠̠̖̦̔̌̌̐̌̌̍̌̌̔55̨̔59̨̨̛̛̦̙̯̐̔̌̏̌(15,3%),̨̛̯̥̌̔̚50̨̔54
̨̛̦̖̐̔ (13,35%).ʶ̨̔ ̙̖̦̌ ̠̖ ̨̛̦̠̬̠̦̠̌̍̌ ̡̨̛̯̖̬̠̌̐̌ ̨̔ 55 ̨̔ 59 ̨̛̦̐̔̌ ̨̛̙̯̏̌ ̭̌ 13,74 %.
ʶ̵̨̨̛̛̯̖̬̠̥̣̌̐̌̌̔̔30̸̨̛̛̛̦̦̐̔̌18,9%̵̶̨̡̨̨̨̛̛̱̱̪̦̬̠̦̖̪̭̣̖̦̣̔̐̍̌̌̌̚.
ʻ̸̵̵̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̯̖̬̯̬̠̬̦̖̥̦̬̯̦̖̠̖̦̭̦̭̖̤̌̐̌̔̌̌̌̐̌̌.ˀ̨̡̨̡̨̛̛̛̛̥̭̱̬̱̪̭̦̱̦̖̣̦̭̖̤̐̌̌̌,
̦̌ ̨̛̬̱̥̍̏̌ ̨̦̭̖̤̖̦̌̐ ̥̖̭̯̌ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌, ʺ̸̡̦̭̌̏̌̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̛ ʸ̡̬̌̓̌̌, ̡̨̠̌ ̛̦̭̱
̵̡̛̦̖̠̖̦̭̐̌(̨̛̥̠̱̱̌̏̔,̭̯̬̱̠̱,̡̨̨̛̛̱̖̯̬̥̯̖̬̠̣̬̓̔̏̔̐̌̌̌̔).
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ʯ̬̭̯̖̦̔̌̏̏̌ ̛̹̯̯̌̌̚ ̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏̌ ̭̖ ̛̬̖̣̱̠̖̌̚ ̱ ʽ̨̪̹̯̠ ̶̨̛̛̣̦̍ ̛ ʪ̨̥̱ ̬̤̔̌̏̌̚ ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌, ̡̨̛̠ ̨̡̛̪̬̏̌ ̨̛̛̯̖̬̯̬̠̱ ̶̨̖̣̐ ˁ̬̖̥̌. ˄ ̨̨̪̹̯̠ ̶̨̛̛̣̦̍ ̨̨̪̭̣̖̦̌̚ ̠̖ 160 ̨̡̨̯̬̔̌
̶̸̨̛̛̥̖̦̖̖̔̔̐̌113̶̨̡̨̛̛̯̬̥̖̦̖̔̌̔Ͳ̶̛̛̭̪̖̠̣̭̯̌̌,̱ʪ̨̨̨̥̱̬̤̪̭̣̖̦̠̖̔̌̏̌̌̚̚37̨̡̨̯̬̔̌
̶̛̛̥̖̦̖̔, 43 ̨̡̨̯̬̔̌ ̶̛̛̥̖̦̖̔Ͳ ̶̛̛̭̪̖̠̣̭̯̌̌,13 ̨̡̨̯̬̔̌ ̨̨̨̛̭̯̥̯̣̠̖̌̐ ̛ 11 ̨̡̨̯̬̔̌
̨̨̨̛̭̯̥̯̣̠̖̌̐Ͳ̶̛̛̭̪̖̠̣̭̯̌̌.
ʻ̨̡̛̠̖̦̣̖̬̥̌̔̐̌̌̌399̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌.
ʻ̨̡̨̛̛̛̛̯̖̬̯̬̠̬̱̱̪̦̥̌̐̌̔̌̌9(̸̵̛̛̥̯̦̌)̵̨̨̡̨̛̭̦̦̹̣̏̌ ̭̌314 ̨̧̛̖̤̖̔̌6560 ̸̡̛̱̖̦̌.
˄̡̨̛̱̪̦̥̌7̵̧̡̨̡̨̛̛̭̬̖̹̣̱̠̥̭̖̱̔̌̌182̨̧̡̨̖̤̖̹̣̱̠̖̔̌4341̸̡̛̱̖̦̌.˃̡̨̖̌͂,̱ˁ̡̨̬̖̥̭̠
ʺ̶̨̛̛̛̯̬̏ ̨̨̛̪̭̯̠ ʦ̨̡̛̭̌ ̡̨̹̣̌ ̌̚ ̨̨̧̬̖̍̌̏̌̚ ̸̛̭̪̯̏̌̌̌ ̱ ̡̨̠̱ ̭̱ ̛̛̱̪̭̦̌ ̛̭̯̱̖̦̯̔ ̭̌
̶̨̨̛̛̯̖̬̯̬̠̖̖̣̐ˁ̬̖̥̌.
ˌ̡̨̣̌ ̌̚ ̨̨̨̭̦̦̏ ̛ ̧̭̬̖̖̔ ̨̨̧̬̖̍̌̏̌̚, ̌̚ ̶̖̱̔ ̨̥̖̯̖̦̱ ̱ ̨̬̠̱̌̏̚ ̭̌ ̡̨̱̱̪̦ 27 ̨̧̖̤̖̔̌ ̛̥̌
̨̛̱̪̭̦̌191̸̡̛̱̖̦̌(̶̡̨̨̡̛̛̱̭̭̯̱̹̣̖̖̣̱̠̖̦̖̦̬̖̱̌̌̏̔̔̏̍̌̏̌̌̔̚,̶̨̨̛̛̛̥̣̦̱̬̭̣̣̌̔̔̌̌̌).
˄̨̨̛̛̬̱̪̭̯̠̐̌̔ʪ̸̨̡̡̨̨̛̥̱̖̦̱̥̖̠̖̭̥̖̹̯̖̦̌167̶̧̨̡̨̭̬̖̹̣̔̌̌.

ʿ̡̨̡̬̖̹̣̭̔̌ ̨̱̭̯̦̌̏̌“ʿ̸̶̛̖̣̌“ ̭̌ ̵̨̛̭̠̏  9 ̨̡̠̖̯̍̌̌ ̧̛̬̍̌̏̌̚ 2100  ̛̥̣̹̦̌̌̌. ʺ̛̛̣̹̦̌̌ ̭̱
̨̛̬̭̪̬̖̖̦̱̌͂93̬̱̪̖̐.ʻ̶̸̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̭̭̦̦̖̖̣̯̦̭̯̭̱̭̪̯̏̔̌̏̌̌,̶̡̛̛̥̖̦̭̖̭̖̭̯̬̖̔Ͳ̸̛̛̭̪̯̏̌̌
̸̶̛̛̛̛̭̯̬̱̦̭̬̦̌̌̔.˄̵̡̨̨̛̛̱̪̦̪̭̣̖̦̥̌̌̚220.

˄ ̬̱̐̌̔ ̨̨̛̪̭̯̠ ̛̦̚ ̡̨̱̣̯̱̬̦Ͳ̸̵̡̛̛̱̥̖̯̦ ̨̱̭̯̦̌̏̌ ̡̨̠̖ ̨̛̭̠̥̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̥̌̏̌ ̛̥̠̱̌ ̌̚ ̶̛̤ ̔̌
̨̨̡̛̯̖̱̣̯̱̬̦̭̬̙̠̬̍̐̌̌̔̌̐̌̔̌.
ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̠̖ ̨̛̪̬̖̪̦̯̤̌̏̌̚ ̨̪ ̡̨̛̖̣̥̏ ̨̬̠̱̍ ̥̱̬̣̌̌, ̡̨̛̠ ̐̌ ̨̪ ̨̨̭̠̠̏ ̨̨̨̛̭̖̦̭̯̍
̵̡̨̨̛̛̛̛̠̠̱̣̹̖̭̯̣̬̔̏̌̌̌̌̐̌̔̏̌̚̚.
ˁ̡̨̨̛̬̭̬̱̹̯̖̦̪̬̬̖̦̪̬̖̱̖̱̬̱̏̌̔̏̌̏̔̌̔̓̌̐̌̔̚ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̨̛̛̛̛̯̬̭̱̪̬̯̦̏̌̏̌̏̌̌̚.
ʻ̡̡̛̛̛̖̪̬̖̱̖̭̱̣̬̦̌̔̓̌̏̔̌̌̚,̡̡̨̧̨̡̛̛̛̱̦̖̥̠̖̹̖̭̯̬̱̭̥̖̦̬̠̬̦̏̌̍̌̔̌,̧̛̛̣̥̣̭̬̖̌̌̌̔̌
̸̨̛̛̪̬̖̱̖̱̥̠̱̭̖̦̠̦̠̖̥̖̭̯̱̱̬̠̱̬̔̓̌̌̌̏̌̌̌̏̐̌̔̌̚̚̚̚̚.
ˁ ̶̛̤̖̥ ̧̛̪̬̖̣̙̖̏̌̌̌̚ ̨̨̪̭̯̠̖̖̓̐ ̧̭̯̌̌, ̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̡̛̯̱̖̣̦̥̌  ̡̛̭̖̯̭̥̏ ̛̛̪̬̬̖̦̥̏̔
̡̧̛̬̖̯̥̌̌ ̨̡̣̣̦̌̌ ̨̭̥̱̪̬̌̌̏̌ ̡̨̛̯̦̌̏ ̛̪̬̖̱̥̔̌̚ ̛̦̚ ̥̖̬̌ ̛ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̵̛̱̭̥̖̬̖̦
̸̧̛̪̬̣̖̖̏̌ ̵̨̛̥̔̌̓, ̌ ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̵̛̭̯̬̦̌ ̨̛̛̦̖̭̯̯̬̏̌,  ̡̨̛̠ ̛̍ ̛̱̣̣̌̐̌ ̱ ̬̐̌̔ ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ( ̱ ̯̱ ̵̭̬̱̏ ̨̪̬̖̥̤̖̦̖ ̭̱ ̛̯̬ ̡̛̛̦̱̭̯̬̠̭̖̔ ̨̦̖̚ ) ̨̹̯ ̠̖ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔ ̨̛̦̐̔̌
̵̵̨̨̧̨̨̨̧̛̛̛̛̬̖̱̣̯̬̣̯̬̖̥̬̖̖̦̬̠̥̣̭̬̖̪̬̖̱̖̌̏̌̌̔͂̐̍̌̌̔̔̓̌̚̚.
ʧ̴̨̡̨̨̛̖̬̭̪̣̙̠̬̐̌̌̐̌̔̌,̨̨̨̛̭̬̠̖̦̥̪̱̯̦̥̥̬̖̙̥̌̌̏̚,̡̨̨̛̣̭̥̦̱̯̪̱̯̌̌̌̚ʥ̨̖̬̐̌̔–ʯ̬̖̌̐̍,
̸̨̨̨̨̥̱̦̹̱̬̖̦̭̬̠̐̓̓̐̌̍̌̓̌̌,̵̡̨̛̛̛̛̣̦̖̣̬̍̌̏̐̌̔̏̌̚(ʥ̨̖̬̐̌̔,ʻ̨̛̏ˁ̌̔),̸̵̛̛̛̛̣̦̬̦̦̍̌̐̌̚
̛̪̬̖̣̭̭̱̭̖̦̥̖̥̤̥̌̌̌̔̌̌̚̚(ˈ̡̨̛̬̯̭̥̏̌ʥ̛ˈ)̨̛̯̬̖̣̬̍̌̍̔̌̐̌̔ ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̸̨̛̛̛̛̯̬̱̦̏̌
̡̨̨̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̯̬̯̦̥̱̱̖̦̖̭̯̯̬̖̥̖̯̭̯̬̦̖̌̌̏̌̍̔̓̏̌̔̌̓̌̌̚.
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ʽ̸̸̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̦̹̯̬̦̪̭̖̦̥̭̱̦̯̖̭̪̦̖̭̯̬̐̌̔̍̌̌ˀ̶̶̡̛̛̛̛̛̥̭̖̣̠̖̏̌̚,̨̨̨̡̛̪̭̖̦̣̣̯̖̯̍̌
“ˉ̡̬̭̪̣̯̌̌̌̌̌“,„ʮ̛̛̯̦̯̬̐“,̶̡̨̨̨̨̨̛̛̛̠̪̬̖̭̪̖̠̣̦̪̬̬̦̬̖̖̬̯̔̌̐̔̐̏̌̌̚“ʥ̬̌̌ʯ̶̛̭̌̌̏̌“̯̬̖̍̌
̔̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱ ̨̪̦̱̱̔ ̬̐̌̔̌ ̛̱̦̖̔̐̚ ̦̌ ̛̛̦̠̹̌̏ ̨̛̦̏ ̱̚ ˃̸̡̛̛̱̬̭̯̱ ̶̨̛̛̬̦̠̱̐̌̌̚ ʧ̬̌̔̌ ˁ̡̬̖̥̭̖
ʺ̶̨̛̛̯̬̖̏.

ˀ̨̡̡̡̛̛̠̦̖̬̯̖̬̭̯̖̌̏̌̌̚ˁ̡̬̖̥̭̖ʺ̶̨̛̛̯̬̖̏

x ʦ̴̨̨̨̨̡̨̨̛̬̣̪̦̖̬̭̪̣̙̠̐̔̌̐̐̌̌
x ʪ̨̬̪̱̯̦̥̬̖̙̍̌̌̌
x ʦ̸̶̨̡̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̭̣̯̖̯̦̱̬̦̭̯̣̠̏̌̌̍̌̌̌̌
x ʦ̡̡̛̛̛̛̖̣̤̱̭̬̖̭̱̬̭̔
x ʦ̶̨̡̨̨̨̨̨̛̛̭̪̬̖̦̯̬̦̭̯̦̦̹̯̌̍̌̏̌̐̌̏̏̌̚
x ˄̡̨̛̬̖̖̦̖̦̱̭̯̬̱̠̭̖̦̖͂̔̚
x ʺ̨̡̨̨̧̛̛̛̣̭̯̱̪̤̖̦̭̯̦̱̭̯̬̠̭̖̪̬̖̌̌̌̔̏̔̚̚

ʿ̨̛̬̖̦̭̯̔ˁ̡̬̖̥̭̖ʺ̶̨̛̛̯̬̖̏
x ʧ̶̛̬̦̬̖̌̔̌
x ʥ̨̨̨̛̛̣̦̥̖̱̦̬̦̱̯̌͂̌̔̐̌̚Ͳ̪̱̯̌
x ʪ̸̨̨̡̨̨̛̭̯̱̪̦̭̯̙̖̣̖̦̭̬̠̐̌̍̌̓̌̌̚
x ˀ̵̛̛̛̛̖̣̯̦̣̦̣̦̌̏̌̍̌̐̌̏̚(̵̡̛̛̖̣̏)̨̬̐̌̔̏̌,ʥ̨̖̬̐̌̔̌,ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌
x ʥ̸̵̛̛̛̛̣̦̬̦̦̪̬̖̣̭̌̐̌̌̌̌̚̚ʥʰˈ̛ˈ̡̨̬̯̭̥̏̌
x ʪ̨̨̡̨̛̛̭̯̱̪̦̬̖̦̭̖̥̤̹̯̖̐̌͂̏̚
x ˀ̡̨̛̛̛̠̖̦̪̬̯̦̭̖̯̬̌̏̏̌̚

ʿ̨̛̬̣̖̥̍ˁ̡̬̖̥̭̖ʺ̶̨̛̛̯̬̖̏
ʿ̵̵̨̨̨̛̛̛̬̖̭̦̬̠̦̪̬̖̦̭̯̬̔̏̌̍̌̔̐̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌,̵̡̨̨̨̛̛̛̛̖̦̬̥̭̠̌̏̓̌̐̌̔̏̌̌̏
̨̡̨̨̡̨̡̨̛̛̛̪̬̣̖̥̠̭̖̥̱̭̬̭̯̯̱̦̖̣̬̱̪̍̌̐̏̌̐̌.
Ͳʰ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̦̌ ̨̛̪̬̣̖̥̍, ̛̖̦̏̌̚ ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̭̌ ̨̭̬̠̌̍̌̓̌, ̶̡̛̛̦̣̠̱̌̌̌̚, ̨̪̬̣̖̥̍
̨̨̧̨̛̖̪̦̯̪̭̣̔̏̌̌̌̔̌.̨̡̛̛̱̭̖̭̥̭̬̖̦̥̔̌̌.
Ͳʻ̨̨̖̪̤̦̏̌ ̨̭̯̬̭̦̌̌ ̛ ̴̨̨̛̪̬̖̭̦̣̦̌̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏̌, ̛̦̖̯̦̐̌̏̌ ̨̛̛̪̬̬̦̔
̛̪̬̬̹̯̠̌̌,,̨̨̛̪̬̭̯̭̬̥̹̯̌̌̏̌,̵̡̨̛̛̛̛̛̖̣̬̠̖̣̏̍̍̐̚ʰˀʸ̛̛̭̦̖̬̖̹̖̦̥̭̯̥̖̦̥̌̌̍
̶̨̨̨̨̧̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̬̣̖̥̥̦̖̥̱̦̭̯̬̖̹̭̯̖̪̥̹̬̖̬̱̹̯̖̦̖̠̖̦̖̍̐̓̌̏̌̌̐̍̓̔̏̌̔̚̚

ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̛̯̬̥̭̯̯̱̭̏̌̌̌ʧ̬̌̔̌,ˁ̡̛̱̪̹̯̦̱̬̭̐̌̔̌̌61̨̨̡̨̛̬̦̥̔̍,ʧ̡̨̬̭̖̖̭̌̔̏̓̌11
̸̨̣̦̌̏̌,ʧ̸̨̡̛̛̬̦̖̣̦̭̣̖̖̖̌̔̌̌̔̓ʧ̡̬̭̖̱̪̬̖̌̔̌̏:





ʧ̸̡̨̡̨̨̛̛̬̭̱̪̬̪̹̯̖̠̖̦̖̪̭̣̖̌̔̌̌̏̌̌̌̔̏̚̚,
ʧ̡̛̬̭̱̪̬̱̬̦̥̌̔̌̌̏̌̌̍̌̌̚̚,̨̨̨̧̧̨̡̛̛̛̪̬̭̯̬̦̪̣̦̬̖̬̱̠̖̯̌̌̐̌̔̍̌̌̚,
ʧ̡̨̨̨̛̛̛̛̛̬̭̱̪̬̪̤̪̬̬̖̱̹̯̯̱̙̯̦̖̭̬̖̦̖̌̔̌̌̏̌̌̏̔̌̏̔̚̚,
ʧ̷̡̨̡̡̨̨̡̨̛̛̛̬̭̱̪̬̱̖̯̣̣̦̖̦̥̭̬̠̌̔̌̌̏̌̌̍̌̌̏̚̚,
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 ʧ̡̨̨̧̬̭̱̪̬̬̖̌̔̌̌̏̌̌̍̌̏̌̚̚,̡̨̛̱̣̯̱̬̱̭̪̬̯,
 ʧ̶̡̨̛̛̛̬̭̱̪̬̬̭̯̖̦̱̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̔̌̌̏̌̌̔̌̏̏̌̌̚̚̚,
Ͳʧ̴̡̡̨̛̛̛̛̬̭̱̪̬̦̬̭̯̬̱̯̱̬̱̥̦̱̌̔̌̌̏̌̌̌̏̚.



Ͳˁ̸̡̡̨̨̛̯̬̱̦̭̣̱̙̭̱̪̹̯̦̭̖̪̭̣̖̌̍̌̌̏̚,
Ͳʵ̨̨̨̛̦̪̬̬̦̣̹̯̬̌̏̌̏̍̌̌̏̐̌̔̌,

˄̵̶̵̶̶̶̨̡̨̨̨̨̨̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̱̭̦̦̬̦̦̠̖̦̬̦̖̭̱̥̖̬̦̦̖̖̣̦̖̏̏̐̌̌̔̌̍̌̏̌̌̐̌̌̚̚̚.
ʧ̨̡̛̬̱̬̱̌̔̏ʧ̶̡̨̡̛̛̛̛̬̭̖̱̪̬̖̥̪̖̬̖̦̖̣̖̌̔̌̏̌̏̌̌̍̐̚̚.
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ʿʽʪʤˉʰʽʰʯʥʫʧʸʰʺ,ʰʻ˃ʫˀʻʽˀʤˁʫʹʫʻʰʺʸʰˉʰʺʤʰ
ʿʽʦˀʤ˃ʻʰˉʰʺʤ˄ʧˀʤʪ˄ˁˀʫʺˁʶʤʺʰ˃ˀʽʦʰˉʤ

ˁ̨̨̛̬̥̹̯̌̏ ̶̛̛̖̣̍̐̌̚ ̛  ʰˀʸ ̠̖ ̡̨̛̹̖̭̯̬̱̏ ̨̪ ̨̨̭̠̠̏ ̨̛̛̪̬̬̔ ̛ ̨̛̭̭̯̠̌ ̭̖ ̨̔
̨̛̥̯̖̬̠̣̦̌̌̐ ̨̛̭̬̥̹̯̌̏̌ ̛ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̨̡̛̣̍̌ ̡̨̤̱̭̔̐ ̨̛̭̬̥̹̯̌̏̌, ̨̛̪̬̣̖̥̥̍̌ ̱ ̛̪̬̭̯̱̪̱
̨̨̛̭̦̦̥̏ ̡̛̤̱̭̥̔ ̛̪̬̥̌̏̌ ̛ ̱̭̣̱̥̐̌̌, ̛̬̦̥̌̚ ̛̪̬̦̥̌̏ ̨̛̪̬̣̖̥̥̍̌ ̛ ̵̶̨̨̛̛̛̪̭̭̠̣̦̥̌
̸̨̨̡̧̛̛̪̬̣̖̥̥̱̭̣̖̬̱̹̯̖̦̭̤̱̖̍̌̔̔̏̐̌,̶̛̛̛̥̬̦̣̠̖̌̐̌̌̚,̶̡̛̛̛̛̛̭̬̥̦̠̖̬̔̌̔.
ʶ̌̔̌ ̭̖ ̨̨̛̬̐̏ ̨ ̨̛̥̯̖̬̠̦̥̌ ̨̛̭̬̥̹̯̱̌̏, ̶̨̪̬̖̦̖ ̛ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̡̨̠̌ ̭̱ ̬̖̦̌͂̌ ̛ ̡̨̠̌ ̭̱
̡̨̛̬̹̖̦̓̌ ̱ ̛̛̬̌̔̚ ˁ̛̯̬̯̖̠̖̌̐ ̌̚ ̧̧̭̥̖̖̌ ̨̛̭̬̥̹̯̌̏̌ (WFP ,CES MECON 2000) ̨̡̪̱̠̱̌̚ ̔̌ ̠̖
̨̨̛̭̬̥̹̯̌̏ ̱ ̛̦̖̖̦̥̌̏̔ ̡̨̛̯̖̬̠̥̌̐̌̌ ̨̱̪̣̔ ̖̖̏̓ ̨̦̖̐ ̱ ̡̨̱̱̪̦̠ ̶̨̛̛̪̪̱̣̠̌ ( ̨̡̨ 12% ̛̤̱̔ ̱
̶̡̨̨̨̡̨̛̛̛̱̱̪̦̠̪̪̱̣̠̌25%̶̛̛̛̥̖̱̖̣̥͂̍̐̌̌̚ʰˀʸ̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̠̖̦̣̦̠̣̭̪̣̦̠̖̭̬̥̹̯̌̔̌̏̌
̱ ˁ̛̛̬̠̍ ). ʻ̛̣̌̐ ̡̛̪̬̖̔ (̨̪̬̥̖̦̖) ̶̨̨̛̭̠̣̦̌̐, ̡̨̨̡̨̖̦̥̭̐ ̛ ̡̨̱̣̯̱̬̦̐ ̡̨̡̦̯̖̭̯̌ ̱ ̡̨̥ ̛̙̖̏
̵̶̵̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̭̯̠̖̱̪̠̱̱̭̬̖̦̭̯̭̬̭̯̬̖̭̱̬̭̌̏̌̓̏̏̌̌̚:̵̨̛̪̬̔̌,̨̛̛̥̦̖̏,̵̛̛̬̱̹̯̖̦̥̬̖̙̔̏̌
̨̨̛̛̛̖̥̯̦̖̭̱̬̦̭̯̏̐.ʽ̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̦̭̖̭̖̠̱̤̱̠̦̖̦̖̪̬̪̠̱̓̌̌̔̐̔̌̔̌.
ʯ̨̨̨̨̛̱̪̖̬̬̯̍̐̔̐̐̔̌̌̏̌,̸̵̨̡̛̛̛̛̪̣̯̯̖̦̠̌̚,̸̵̨̨̨̡̛̖̭̯̪̬̥̖̦̱̭̣̪̬̯̱̖̥̤̱̌̏̌̌̏̌̌̚̚
̶̨̡̨̡̨̨̡̨̨̨̡̧̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̪̬̖̣̣̹̖̖̦̥̭̖̭̯̱̠̖̱̬̖̦̱̦̠̹̱̖̦̭̱̱̭̯̱̦̖̭̱̠̭̦̱̣̱̱̌̌̐̏̌̔̌̔̌̔
̨̨̨̛̭̠̠̱̱̦̭̯̏̍̔̓–̨̛̣̭̯̦̱̱̔̌̔̌̌ˁ̨̡̛̛̛̛̬̠̣̭̖̬̯̖̱̖̥̤̱̪̬̖̣̍̔̌̏̌̌̚.
ˁ ̨̨̛̬̥̍̚ ̔̌ ̠̖ ̨̡̨ 70% ̸̡̛̛̖̣̖̍̐̚ ̶̨̛̪̪̱̣̠̖̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍, ̦̌ ̨̛̪̪̭̱ 2001. ̨̛̦̖̐̔ ̨̨̬̣̔̌̍̌
̨̡̣̣̦̱̌ ̶̛̛̦̯̖̬̠̱̐̌ ̡̨̌ ̨̥̖̣̔ ̸̨̡̨̧̦̌̌ ̛̛̖̣̹̯̍̐̏̌̚, ̸̨̨̛̯ ̠̖ ̔̌ ̖̓ ̨̡̪̬̹̔̌ ̱ ̶̨̪̬̖̭̱
̶̶̵̶̶̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̯̖̬̠̖̖̣̪̬̖̭̯̤̯̠̖̦̙̦̠̤̖̦̹̖̭̠̣̦̖̪̣̯̖̐̌̍̐̌̔̌̏̌̔̌̔̏̌̏̌̌̌̚.

ʿ̵̨̨̡̨̛̛̛̛̛̬̣̖̥̪̬̦̖̪̬̬̖̖̣̍̌̏̔̔̍̐̚ʰˀʸ


ʿ̨̛̬̣̖̥̍ ̪̬̦̖̌̏ ̨̛̪̬̬̖̔ ̡̨̔ ̵̛̛̖̣̍̐̚ ̛ ʰˀʸ  ̭̱ ̨̛̬̠̦̍, ̸̨̛̪̖̹̏ ̨̔ ̨̦̖̪̯̪̱̦̖
̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖̔̌, ̨̨̛̦̖̥̱̦̭̯̐̓ ̧̛̪̬̤̍̌̏̌̌ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖̔̌ ̱ ̛̖̥̤̚ ̨̡̪̬̖̣̌, ̵̨̡̛̛̛̥̦̭̏ ̪̬̌̏̌,
̨̛̱̦̹̯̖̦̠Ͳ̨̛̱̱̬̪̬̦̠̌̚ ̨̛̛̛̥̦̏ ̱ ̛̖̥̤̚ ̨̡̪̬̖̣̌, ̧̨̭̥̖̦̠̌ ̨̨̛̭̣̍̔ ̡̧̬̖̯̌̌, ̨̨̦̖̥̱̦̭̯̐̓
̨̡̨̡̪̬̯̱̖̥̤̱̪̬̖̣̏̌̌̌̚,̶̨̡̨̧̛̛̛̛̛̛̛̪̬̣̖̥̠̭̱̦̬̦̪̬̖̱̥̖̥̬̙̤̦̭̯̍̌̌̔̌̏̌̏̌̚ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍
ˁ̛̬̠̖̍, ̛̪̬ ̸̖̥̱ ̭̖ ̧̬̖̹̖̥̌̏̌ ̨̪̬̦̌̏̐ ̭̯̯̱̭̌̌ ̶̨̛̛̭̠̣̦̌ ̛ ̛̛̥̯̖̬̠̣̦̌̌ ̨̨̪̣̙̠̌ ̛̦̠̖ ̨̛̯̦̍
̨̛̛̥̖̦̚.ˀ̵̧̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̖̹̖̪̬̣̖̥̪̬̖̣̬̖̭̱̬̭̖̦̣̣̦̥̦̱̌̏̌̏̍̌̏̌̌̌̌̏̚̚.
ʶ̨̛̥̖̭̬̠̯̌̌ ̌̚ ̶̛̛̖̣̖̍̐̚, ̡̦̖̖ ʻʦʽ, ˁʪˇ ( ˁ̡̛̬̪̭ ̨̡̡̛̖̥̬̯̭̔̌ ̴̨̬̱̥), ʧ̬̱̪̌ 484, ʻ̨̨̡̛̭̭̏̌̔
̵̛̛̱̥̦̯̬̦̌̌ ̶̖̦̯̬̌, ʧ̬̱̪̖ ̨̨̨̛̭̥̪̥̌̓ ̥̖̱͂ ̛̛̖̣̥̍̐̚ ̛ ʰˀʸ ̖̍̌̏ ̭̖ ̨̨̥̏ ̨̡̨̛̪̬̣̖̥̯̥̍̌ ̛
̨̨̨̨̨̥̖̱̭̦̭̱̬̪̖̦̖͂̍̔̍̏̌̚.
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ʶ̵̧̛̛̛̬̖̯̖̖̣̌̍̐̚ʰˀʸ̸̨̦̪̬̱̠̱̬̌̔̐̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̨̛̛̛̯̬̪̖̬̏̌̌̔̚1991Ͳ2012̨̛̦̐̔̌
ʧ̴̨̡̛̖̬̭̐̌ ̨̨̪̣̙̠̌ ̬̐̌̔̌ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌, ̛̬̖̣̯̦̌̏̌ ̛̛̣̦̍̌̚ ̸̵̛̛̬̦̦̐̌ ̪̬̖̣̌̌̚ ̭̌
ˈ̡̨̬̯̭̥̏̌ ̛ ʥ̨̨̭̦̥ ̛ ˈ̶̨̨̛̖̬̖̦̥̐̏, ̡̨̌ ̛ ̛̛̣̦̍̌̚ ̵̡̛̛̖̣̏Ͳ̵̛̣̦̐̌̏ ̨̬̐̌̔̏̌ ʥ̨̖̬̐̌̔̌ ̛ ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌,̵̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̖̣̬̠̬̦̭̖̌̏̍̔̍̏̌̚(̶̛̛̛̖̣̖̌̍̐̚̚̚ʥ̛ˈ)̶̨̨̡̨̛̛̛̛̯̦̠̖̱̯̣̖̣̬̠̍̌̔̌̏̍
̶̨̛̛̖̣̖̬̖̬̍̐̌̔̌̍̐̌̔̚ˁ̡̬̖̥̭̱ʺ̶̶̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̯̬̱̖̭̯̦̠̱̭̠̖̦̬̹̯̖̏̌̔̌̌̏̏̍̌̏̚.
ʥ̨̬̠ ̶̛̛̖̣̍̐̌̚ ̡̨̦̦̌ ̧̛̛̠̍̌̌̚ ̵̛̬̯̦̌ ̖̠̭̯̔̌̏̌ ̦̌ ̨̨̪̬̭̯̬̱ ̛̹̖̍̏ ʵ̨̛̱̭̣̠̖̐̌̏ ̨̔ 1991 ̨̛̦̖̐̔
̨̛̛̥̠̖̱̣̦̯̬̖̦̌̌̔̚̚,̨̡̨̨̛̛̛̭̠̥̭̥̱̥̭̯̔̌̍̏̌̔̐̌1998̨̨̨̛̛̛̛̦̖̦̭̐̔̚18.600̨̨̛̹̯̠̖̥̣̌
̨̭̠̏ ̡̛̖̣̖̦̯̏̏̌ ̨̔ 20,9 % ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̡̱̱̪̦̌ ̨̬̠̍ ̶̨̨̛̛̥̣̦̔̐ ̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏̌ ̬̐̌̔̌ ˁ̬̖̥.
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌(88.800).
ʶ̸̨̛̦̦̥̌ ̧̬̖̹̖̥̌̏̌ ̨̭̏̐ ̸̡̨̛̛̖̣̍̐̐̚ ̭̯̯̱̭̌̌, ̨̨̨̨̬̤̦̥̔̍̏ ̶̨̛̛̬̖̪̯̬̠̠̥̌̌, ̨̡̨̣̣̦̥̌
̶̨̛̛̦̯̖̬̠̥̐̌ ̛ ̨̡̨̣̭̥̔̌ ̱ ̯̬̖̱̓ ̖̥̤̱̚, ̨̔ 1999 ̨̛̦̖̐̔ ̯̠̌ ̨̬̠̍ ̸̨̧̛̪̖ ̔̌ ̭̖ ̧̭̥̱̠̖̌. ʽ̱̏
̶̡̨̛̦̭̯̯̠̱̌̌ ̨̦̠̤̖̌̍ ̨̡̛̭̣̠̱̔̌̏̌ ̶̨̛̪̔̌ ̭̌ ̶̛̛̬̖̭̯̬̠̖̐̌ ̶̛̛̖̣̍̐̌̚ ̛̚ 2001 ̨̛̦̖̐̔,  ̡̌̔̌ ̠̖
̨̨̛̬̖̭̯̬̦̐̏̌13.178̶̛̣̌,̨̹̯̠̖14,8%̶̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̱̦̭̱̦̱̱̪̦̥̣̦̭̯̦̦̹̯̔̌̔̌̏̏,̶̨̛̛̪̔̌
̶̛̛̭̬̖̭̯̬̠̖̌̐̌2004/5̨̨̛̖̠̖̬̖̭̯̬̦̐̔̐̏̌2991̶̛̣̌,̨̡̨̨̪̭̣̖̠̖̭̯̯̱̭̪̬̱̙̖̦̐̌̌̔̌̚2204̶̛̣̌,
̌787̶̨̨̨̨̛̛̛̛̣̠̖̱̣̭̯̯̱̭̪̭̣̱̙̖̦̠̱̙̦̭̯̌̐̍̌̍̔̚.ʥ̶̶̨̡̨̛̛̛̬̠̣̠̭̱̬̙̣̭̯̯̱̭̖̣̖̌̌̌̔̌̌̌̍̐̚̚
̨̨̛̛̦̭̠̖̚2,5%̶̨̨̨̨̨̨̛̛̛̱̦̭̱̦̥̣̦̭̯̦̦̹̯̔̌̔̌̏̏.
ʿ̵̵̶̨̨̨̡̧̨̛̛̛̛̛̛̛̭̪̬̖̖̦̥̦̖̯̬̱̖̣̦̯̖̬̦̬̭̖̤̖̦̣̏̔̌̌̍̐̌̌̚2012̨̡̨̛̛̦̖̦̖̯̬̦̠̖̐̔̌̌830
̸̵̡̛̛̛̖̣̍̐̚ ̶̨̨̛̪̬̔̌ ̛̪̬ ̸̖̥̱ ̠̖ ̨̨̛̬̖̭̯̬̦̐̏̌ 2498 ̶̛̛̖̣̍̐̌̚, o̔ ̸̖̐̌ 315 ̶̛̣̌ ̠̖ ̭̌
̨̨̛̪̬̱̙̖̦̥̭̯̯̱̭̥̔̌.ʿ̵̶̸̨̡̧̨̨̡̡̛̛̛̛̬̖̪̭̯̤̭̖̦̖̯̬̖̥̦̠̖̱̖̦̖̣̱̪̦̖̣̔̌̏̌̔̌̌̌̍̏̌̓̌̌̍̐̌̚
̶̨̛̪̪̱̣̠̌̌ ̛ ̔̌ ̠̖ ̨̬̠̍ ̶̛̛̖̣̍̐̌̚ ̭̌ ̨̛̬̹̯̖̥̍̌̏ ̨̨̨̦̭̦̔ ̛̛̪̬̖̣̹̯̖̥̍̏̌ ̦̌ ̸̨̪̬̱̠̱̔ ʧ̬̌̔̌
ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̵̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̯̬̖̱̱̪̦̦̖̯̥̬̖̭̯̬̦̏̌̏̓̔̌̐̏̌2498,̨̨̨̡̨̡̨̦̭̦̭̖̬̖̖̔̔̌̓3000.
ˌ̨̯ ̭̖ ̸̛̯̖ ̨̛̦̯̖̬̦ ̵̛̬̭̖̤̖̦̌ ̶̛̣̌ ̭̌ ̸̨̪̬̱̠̔̌ ʶ̨̨̭̏̌ ̛ ʺ̵̨̛̖̯̠̖, ̸̡̨̤̱̦̌̚ ̭̌ ̨̦̥̔̌ 01.09
.2012̡̨̛̦̖̯̬̦̠̖̌̌23̶̨̨̡̨̛̪̬̖̭̱̱̪̦̔̌103̸̣̦̌̌.
ʽ̨̧̛̛̪̯̪̭̔̏̌̌ˁ̨̨̛̛̛̪̬̱̥̬̖̥̭̠̭̌̌̌̔̚ʫ˄2007̨̛̦̖̐̔,̱ˁ̡̬̖̥̭̱ʺ̶̨̨̛̛̛̯̬̱̭̖̬̯̣̭̖̏̏̌̏̐̌
30 ̧̬̙̤̔̌̏̌̌ ˁ̛̬̠̖̍ ̡̨̛̠ ̛̦̭̱ ̛̛̥̣̌ ̛̛̣ ̭̱ ̛̛̛̱̣̐̍̚ ̨̨̭̦̏ ̨̡̬̍̌̏̌. ʽ̔ ̨̯̐̌ ̨̬̠̍̌ ̡̨̪̬̖
̶̡̨̨̨̨̛̛̛̦̖̣̬̠̖̬̖̥̭̠̱̬̖̦̠̖̭̥̭̌̌̌̌̔̏̌̓̌̍̌̚.˄̨̯̚,̡̨̨̨̨̨̛̬̪̬̬̥̖̬̦̦̐̌̐̌̏̌̐̚̚ ̨̡̪̬̯̏̌̌
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̡̨̨̠̖̠̖̔2012̨̨̨̨̛̛̦̖̭̪̬̐̔̏̔IOM,̨̡̨̛̛̱̪̬̯̖̣̥̦̥̱̐̔̌̌ˁ̡̬̖̥̭̱ʺ̶̨̛̛̯̬̱̭̱̬̖̦̖̏̏̌̓22
̨̨̭̖̍, ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̛̚ ʻ̸̡̖̥̖̌, ̡̨̬̚ ̨̪̬̬̥̐̌ GARP. ˁ ̨̨̛̬̥̍̚ ̔̌ ̦̖ ̨̨̪̭̯̠̖ ̡̛̛̭̭̯̖̥̯̭̌ ̛
̶̶̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̙̱̬̬̦̪̠̪̪̱̣̠̌̌̔̌̏̌,̨̨̨̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̪̭̯̠̥̱̦̭̯̠̖̬̠̪̬̯̦̪̦̯̦̖̐̓̔̌̍̏̌̌̌̌̏̓̚.
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ʧ̴̸̡̡̛̛̛̛̛̛̬̯̖̣̬̦̪̬̌̌̍̌̌̚

ʧ̴̡̨̛̬̦̌:ˁ̶̧̧̨̛̛̥̖̖̬̠̖̣̌̍̌̍̐̌̚(̨̨̨̛̭̪̯̬̖̦̥̭̠̭̯̥̌̏͂̏̏)̨̨̛̛̛̦̯̖̬̯̬̠̬̌̐̌̔̌̔1998
̨̔2012̨̛̦̖̐̔































,]EHJOLFH



ʿ̡̛̬̌̚:ʽ̶̶̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̦̭̬̠̖̣̱̦̭̱̦̥̣̦̭̯̦̦̹̯̔̍̌̍̐̌̔̌̔̌̏̏̚



Ⱦɨɦɢɰɢɥɧɨ

Ⱦɨɦɢɰɢɥɧɨ

ɂɡɛɟɝɥɢɰɟ

ɂɡɛɟɝɥɢɰɟ





19982001
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Ⱦɨɦɢɰɢɥɧɨ
ɂɡɛɟɝɥɢɰɟ



Ⱦɨɦɢɰɢɥɧɨ
ɂɡɛɟɝɥɢɰɟ


2004/52008
˃̸̶̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̖̣̬̦̪̬̭̯̬̱̯̱̬̖̣̖̪̪̱̣̠̖̌̍̌̌̌̍̐̌̚̚
˃̖̣̌̍̌1.ˁ̨̨̡̛̯̬̭̦̪̣̦̭̯̬̱̯̱̬̌̌̌̌


̨̪̣

ˁ̨̯̬̭̯̌

̡̛̥̱̹


̡̛̙̖̦̭

̡̨̱̱̪̦


ʪ̨1̨̛̦̖̐̔

6

3

9

ʽ̔2̨̔7̨̛̦̖̐̔

86

68

154

ʽ̔8̨̔18

161

146

307

ʽ̔19̨̔30

220

218

438

ʽ̔31̔̌60

575

528

1103

ʿ̡̨̬̖60

208

279

487

˄ʶ˄ʿʻʽ

1256

1242

2498
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ʧ̴̡̨̛̬̦̌:ˁ̨̨̡̛̯̬̭̦̪̣̦̭̯̬̱̯̱̬̌̌̌̌

























Ɇɭɲɤɢ
ɀɟɧɫɤɢ






Ⱦɨ















ɩɪɟɤɨ







˃̖̣̌̍̌2:ʽ̨̡̬̦̭̯̬̱̯̱̬̍̌̏̌̌̚


ʥʫʯ
ˌʶʽʸˁʶʫ

ˌʶʽʸˁʶʤˁʿˀʫʺʤ


ˁʿˀʫʺʫ

ʽˁʻʽʦʻʤ

135(5,40%)

602(24,09%)

ˁˀʫʪʼʤ
1143(45,75%)

ʦʰˌʤͲʦʰˁʽʶʤ
103(4,12%)


ʻ̨̪̥̖̦̌̌:˃̵̶̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̖̣̬̦̥̪̬̥̬̦̖̭̯̬̱̯̱̬̖̦̭̱̱̖̦̭̯̱̖̦̯̌̍̌̌̍̌̏̍̏̌̓͂̌̔̚̚
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ʧ̴̡̨̛̬̦̌:ʽ̨̡̬̦̭̯̬̱̯̱̬̍̌̏̌̌̚


Ȼɟɡɲɤɨɥɫɤɟɫɩɪɟɦɟ
Ɉɫɧɨɜɧɚ
ɋɪɟɞʃɚ
ȼɢɲɚȼɢɫɨɤɚ






ʿ̵̶̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̬̖̖̣̬̠̖̣̣̠̭̱̬̣̱̬̱̔̏̐̍̌̍̐̌̌̍̌̏̌̐̌̔̚ˁ̬̖̥.ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌,̵̨̨̹̯̠̖̯̖̣̱̌̏̌̚
̡̨̛̖̣̠̏ ̛̥̖̬ ̨̧̦̙̖̌̐̌̏̌ ̵̡̛̤̱̭̔ ̛ ̵̛̛̥̯̖̬̠̣̦̌̌ ̬̖̭̱̬̭̌ ̨̡̨ ̵̧̨̨̛̏̐ ̵̛̪̬̯̏̌̌, ̭̥̖̹̯̠̌̌,
̛̥̯̖̬̠̣̦̖̌̌ ̨̨̛̪̥̓ ̛ ̭̣. ̱ ˁ̬̖̥. ʺ̶̨̛̛̛̯̬̏ ̠̖ ̨̛̍ ̶̨̛̛̭̯̦̬̦̌̌ ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̸̛̛̖̯̬ ̵̛̪̬̯̦̏̌̌
̶̖̦̯̬̌ ̱ ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍ ˁ̛̛̬̠̍, ̡̨̬̚ ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̨̪̬̹̣ ̡̨̪̬̖ 100.000 ̛̤̱̔, ̡̨̛̠̥̌ ̠̖ ̨̯̬̖̣̍̌ ̡̛̱̯̌̌̚
̨̨̛̪̬̥̬̦̱̪̥̌̓(̶̡̛̛̥̖̦̭̱̔,̵̨̨̨̨̨̛̛̛̛̪̥̱̬̦̬̱̖̖̪̥̓̌̔̐̏̔̏̓)̨̨̨̨̨̛̹̯̠̖̯̦̪̯̖̬̖̯̣̔̔̌
̨̨̪̭̯̠̖̖̬̖̭̱̬̭̖̓.
ˁ ̶̛̤̖̥ ̧̭̣̖̌̐̔̌̏̌̌ ̶̨̛̭̠̣̦̖̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̖ ̸̡̛̛̖̣̖̍̐̚ ̶̨̛̪̪̱̣̠̖̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ̬̐̌̔̌
̡̧̨̡̛̪̬̱̪̤̖̥̪̯̌̔̌̌̌,̵̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̠̯̖̬̠̭̯̦̦̹̯̹̣̭̖̭̣̖̖̪̯̏̌̐̌̏̏̌̔̔̔̓̔̌̌̌:
Ͳ ʪ̌ 211 ̶̨̨̛̪̬̔̌ ̸̡̛̛̖̣̖̍̐̚ ̶̨̛̪̪̱̣̠̖̌ ̛ ʰˀʸ ̦̖̥̌ ̨̬̖̹̖̦ ̨̭̯̥̖̦̌̍ ̧̛̪̯̖̌,( 37 ̶̨̨̛̪̬̔̌
̡̨̛̭̣̌̌̚ ̠̖ ̨̪̯̬̖̬̱̍ ̌̚ ̡̛̛̬̖̦̭̥̐̌͂̏ ̨̛̥̯̖̬̠̣̥̌̌ ̛̬̌̔ ̡̬̹̖̯̌̏̌̚ ̸̨̪̖̯̖̌̚ ̧̬̖̐̌̔, ̖̐̔ ̛̍ ̭̖
̵̡̨̧̛̦̖̖̔,̴̨̡̨̨̧̨̨̨̡̛̛̛̱̭̦̭̱̠̠̭̱̭̬̥̭̯̥̖̦̠̖̯̌̏̌̌̐̌̔̌̍̐̍̌̚̚̚,̡̨̨̛̛̯̖̥̣̭̬̭̯̯̱̌͂̐̏̌
̶̨̨̧̛̛̛̛̪̬̖̭̦̖̬̖̹̖̦̥̭̯̥̖̦̥̪̯̖̥̔̌̌̍̌) 





Ͳ ʪ̌ ̨̏̌ ̶̨̛̪̪̱̣̠̌̌ ̛̛̏̔ ̧̬̖̹̖̖ ̵̨̛̭̠̏ ̵̛̭̯̥̖̦̌̍ ̨̪̬̣̖̥̍̌, ̨̡̨̯̱̪̥ ̵̛̦̪̱̹̯̖̦̌ ̵̨̡̛̭̖̭
̨̛̥̦̭̯̔̌̓̌̏̌,  ̡̨̬̚ ʿ̡̬̠̖̯̌ „ ˁ̶̨̨̛̠̣̦̌ ̨̧̭̯̦̖̌̏̌ ̱ ̛̛̹̯̖̦̥̌̓̚ ̨̛̱̭̣̥̏̌“, ̨̨̪̥̓ ̱
̡̨̛̛̬̖̦̭̥̥̯̖̬̠̣̱̐̌͂̏̌̌,̵̨̨̨̡̛̖̣̥̥̦̯̙̦̱̔̔̌̓̌.
Ͳ ʪ̌ ̥̖̱͂ ̶̛̛̖̣̥̍̐̌̌̚ ̛ ʰˀʸ ̛̥̌ ̡̛̛̖̣̏ ̨̬̠̍ ̵̨̛̦̖̪̭̣̖̦̌̚, ̨̹̯ ̛̥̌ ̌̚ ̶̨̛̪̭̣̖̱̔
̨̧̨̛̪̖̖̭̬̥̹̯̏̓̌̌̏̌.


Ͳʻ̨̧̨̨̡̛̛̛̛̖̬̖̹̖̦̪̯̖̥̦̖̱̖̥̤̪̬̖̣̌̏̌̚(̨̨̨̦̖̥̱̦̭̯̪̬̠̖̐̓̔̌,̛̥̖̦̖̭̣̌̚.)
Ͳʪ̶̨̡̨̡̨̨̛̛̠̖̭̭̯̬̭̦̭̯̬̱̯̱̬̖̪̪̱̣̠̖̌̏̌̌̌̌̏̌.
Ͳʪ̶̨̡̨̨̨̧̨̨̨̨̛̛̛̛̠̖̬̖̣̯̦̦̦̬̥̖̱̥̪̪̱̣̠̥̌̌̏̌̏̍̌̏̌̌͂̏̌̚̚.
Ͳʿ̶̨̛̛̛̛̭̦̭̯̖̣̌̏̍̐̌̚ʰˀʸ̶̨̧̨̡̛̛̛̛̪̪̯̱̦̯̖̬̠̖̱̣̣̦̱̭̬̖̦̱̌̐̌̌̔.
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ˁ ̶̛̤̖̥ ̨̨̛̪̥̓ ̛̛̖̣̥̍̐̚ ̛ ʰˀʸ ̱ ̛̭̥̭̣̱ ̨̧̪̬̦̣̙̖̌̌̌ ̵̨̡̛̭̖̭ ̨̛̥̦̭̯̔̌̓̌̏̌ ̡̨̠̌ ̛̍
̴̵̶̨̡̨̨̧̨̡̛̛̛̛̛̖̖̦̯̱̣̦̣̪̬̖̥̖̯̱̪̪̬̠̖̱̭̬̭̹̖̥̥̖̭̦̦̖̣̬̠̦̪̬̤̖̦̠̖̏̌̍̌̔̔̌̌̌̔̌̏̌̌̌̌̌̌̏
̡̨̯̣̌̌̐(̛̛̭̦̥̤̖̦̖̭̱)̡̡̨̨̱̠̖̭̱̦̪̬̠̱̓̌̌̔̌.
ʻ̵̨̨̡̨̡̨̨̨̧̨̡̨̛̛̭̦̱̪̬̱̪̤̖̦̪̯̹̣̭̖̭̦̌̏̔̌̌̌̔̔̌̌̌̔̌̚211̨̛̥̦̭̯̔̌̓̌̏̌,̡̨̨̛̠̭̱̪̭̥̌̏
̨̡̛̪̯̖̤̥̌̌̌̚ ̨̛̦̠̱̬̙̖̦̠̌̐̌, ̦̖ ̨̥̱̐ ̛̛̬̖̹̯ ̨̭̠̖̏ ̨̭̯̥̖̦̌̍ ̧̛̪̯̖̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̖̍̚ ̨̨̛̪̥̓
̶̛̬̱̹̯̖̦̖̠̖̦̖̔̏̌̔̚.

ʰ̵̸̨̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̭̖̪̬̖̦̦̖̖̦̥̙̖̭̖̤̱̯̭̱̪̬̣̖̥̥̦̦̯̦̠̖̱̏̐̌̔̔̌̏̔̐̌̔̌̔̏̌̍̌̔̌̌̌̔̌̚̚
̸̶̧̡̨̨̛̛̛̛̪̯̱̖̣̪̪̱̣̠̯̭̱̌̍̐̌̌̌̌̚:


Ͳ̨̨̧̛̦̖̬̖̹̖̦̭̯̥̖̦̪̯̖̌̍̌



Ͳ̨̨̨̨̧̨̛̛̛̪̬̣̖̥̦̖̪̭̣̖̦̭̯̪̖̖̭̬̥̹̯̍̌̏̓̌̌̏̌̚

ʯ̧̯̬̖̥̌̏̌̌ ̶̖̦̯̬̌ ̌̚ ̡̨̡̛̛̣̖̯̦̏ ̭̥̖̹̯̠̌ ̶̛̛̖̣̍̐̌̚, ̵̨̯̖̣ “ˇ̡̬̱̹̌ ʧ̨̬̌“̱ ʸ̛̛̖̙̥̬̱ ̭̏̌
̛̖̣̍̐̌̚ ̛ ̨̛̦̯̖̬̦ ̬̭̖̤̖̦̌̌ ̶̛̣̌ ̭̱ ̱ ̯̏̚.̨̛̛̛̦̱̣̦̥̔̏̔̌ ̭̥̖̹̯̠̱̌, ̨̛̣̍ ̱ ̨̛̭̪̭̯̖̦̥̏ ̛̛̣
̨̡̛̛̛̛̦̠̥̤̖̦̥̭̯̥̖̦̥̠̖̯̥̌̌̍̍̌̚.
˄̬̱̐̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̵̵̶̨̨̨̨̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̬̪̭̯̠̹̖̬̖̭̯̬̦̱̬̱̙̖̖̣̪̬̦̦̣̏̌̏̐̏̌̌̔̌̍̐̐̌̌̚. 
ʶ̨̌ ̶̨̛̪̭̣̖̔̌ ̶̡̛̛̱̣̥̦̠̖̌ ʤ̡̨̣̦̭̍̌̐ ̛̭̖̪̬̯̥̌̌̌̚ ̨̔ 1999 ̨̛̦̖̐̔ ̦̌ ʶ̨̨̭̱̏ ̛ ʺ̵̨̛̛̖̯̠, ̦̌
̸̨̪̬̱̠̱̬̔̐̌̔̌ˁ̬̖̥.ʺ̶̨̨̨̨̛̛̛̛̯̬̪̬̬̖̥̖̦̬̹̯̖̠̖̦̹̣̏̌̏̍̌̏̌375̵̶̨̛̛̛̦̯̖̬̦̬̭̖̤̖̦̣̌̌.
ʦ̶̨̨̧̨̛̛̛̬̖̥̖̦̥̭̖̯̠̬̠̭̥̱̭̣̖̥̬̠̖̌̍̌̏̌̔̐̌ʰˀʸ̡̠̱̱̌̐ˁ̵̨̨̨̛̛̛̬̠̖̪̹̯̖̪̦̯̬̣̍̌̌̐̌̚̚̚(
̨̨̥̱̦̭̯̐̓ ̨̡̛̣̭̍̌̌ ̡̛̦̖̬̖̯̦̦̌ ̦̌ ʶ̛ʺ, ̡̣̹̖̌̐ ̡̨̡̦̯̯̌̌ ̭̌ ̨̨̛̬̦̥̔̍ ̡̨̠̌ ̛̦̠̖ ̛̖̣̍̐̌̚,
̧̛̪̬̖̱̥̖̥̌̚ ̪̣̯̖̌ ̡̨̠̖ ̨̛̍ ̱ ̨̬̦̥̌̔ ̨̨̦̭̱̔ ̱ ̛̠̦̥̌̏ ̛̪̬̖̱̖̥̔̓̌̚ ̛ ̭̣), ̔̌ ̛̍ ̡̨̛̛̪̬̣̥
̶̛̛̬̖̭̯̬̠̖̐̌ʰˀʸ,2000̨̨̨̛̛̦̖̬̖̭̯̬̦̐̔̐̏̌283̶̛̣̌.˃̸̨̨̨̛̬̖̦̱̯̦̠̖̦̪̬̱̠̱̪̹̯̦̖̌̔103ʰˀʸ.
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ʿ̨̛̛̬̬̯̖̯̦̖̬̱̪̖̐
ʶ̶̡̨̛̛̛̛̬̠̦̬̭̦̌ʸʤʿͲ̵̧̨̛̛̬̖̹̖̪̬̣̖̥̖̣̌̌̌̏̌̍̌̍̐̚̚,ʰˀʸ,̨̡̛̛̛̪̬̯̦̥̬̦̯̭̱̏̌̌̐̌̌̌:
Ͳ ̶̨̨̛̪̬̖̔ ̡̨̠̖ ̦̖̥̠̱̌ ̨̬̖̹̖̦ ̨̭̯̥̖̦̌̍ ̧̛̪̯̖̌,  ̶̨̨̛̪̬̖̔ ̭̌ ̸̨̛̪̖̯̥̌̚ ̌ ̦̖ ̨̛̬̹̖̦̥̔̏
̛̭̯̥̖̦̥̌̍ ̨̡̛̠̖̯̥̍̌ ̛ ̛̭̯̥̖̦̥̌̍ ̨̡̛̠̖̯̥̍̌ ̨̛̦̖̱̭̣̦̥̏ ̌̚ ̨̧̭̯̦̖̌̏̌ ̛  ̶̨̨̛̪̬̖̔ ̡̨̠̖ ̡̨̬̚
̴̵̵̨̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̬̦̖̬̥̖̦̯̦̭̯̙̖̣̖̪̤̹̯̭̠̖̦̥̭̌̔̔̏̌̏̍̌̏̚Ͳ̶̨̨̨̛̛̭̠̣̦̪̣̙̠̌̌.
ʻ̌ ̛̍̌̚ ̡̛̛̬̯̖̬̠̱̥̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̛̛̬̦̍̌̌̚ ̦̌ ̨̛̛̛̤̭̯̏̔̏ ̛ ̨̧̨̛̬̭̪̬̭̯̬̖̦̭̯̌̌ ̨̪̬̣̖̥̍̌
̶̛̤̦̖ ̬̱̪̖̐, ̨̨̛̬̠̦̭̯̍ ̶̛̤̦̖ ̬̱̪̖̐,  ̨̨̛̦̖̪̭̣̖̦̭̯̌̚ ̛ ̨̛̥̯̖̬̠̣̦̥̌̌ ̨̛̭̬̥̹̯̱̌̏, ̭̯̖̪̖̦̱
̶̨̨̛̛̱̬̙̖̦̭̯̤̦̖̬̱̪̖̐̐,̨̠̏̌ʸʤʿ̨̛̛̛̖̯̪̬̥̬̦̱̭̥̖̬̖̦̦̭̣̖̖̖̓̍̌̌̔̓:
Ͳ ʿ̶̨̨̛̬̖̔  ̵̛̛̖̣̍̐̚, ʰˀʸͲ̌ ̛ ̨̡̛̪̬̯̦̏̌̌ ̡̨̠̌ ̦̖̥̠̱̌ ̨̬̖̹̖̦ ̨̭̯̦̖̦̌̍ ̧̛̪̯̖̌, ̛̛̣ ̦̖̥̠̱̌
̨̨̨̧̱̭̣̦̭̯̦̖̏̌̏̌(̶̸̶̵̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̬̯̖̯̖̥̯̭̠̠̣̦̱̬̙̖̦̖̹̖̣̦̖̪̬̖̖̪̬̓̌̌̌̐̏̌̔̍̔̌̚).
Ͳ ʰ̶̛̖̣̖̍̐̚, ʰˀʸͲ̌ ̛ ̶̨̛̛̪̬̯̦̏̌ ̡̨̠̌ ̱̚ ̨̨̪̥̓ ̬̱̹̯̖̦̖̔̏ ̶̛̠̖̦̖̌̔̚ ̙̖̣̖ ̸̨̛̪̖̯̌̚ ̡̛̦̖
̛̛̛̛̪̬̯̦̦̭̏̌̍̚Ͳ̨̨̧̭̥̪̹̤̖̌̌̌̏̌̚
Ͳˁ̨̨̡̨̨̨̨̨̡̡̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̬̠̖̭̖̠̦̭̱̭̯̬̣̪̬̬̦̦̭̦̖̥̠̱̦̪̬̥̌̍̏̌̌̏̌̌̔̐̔̌̌̌̏̌̌̌̚
Ͳʵ̶̨̨̡̨̨̛̛̖̦̬̯̖̤̭̖̪̬̖̔̔̔
Ͳ ʿ̶̨̨̛̬̖̔ ̭̌ ̶̨̖̥̔  ̭̌ ̧̭̥̖̯̥̌̌ ̱ ̨̬̠̱̌̏̚ ̛̛̣ ̸̨̣̦̥̌ ̨̛̥̦̭̯̔̌̓̏̌ ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̨̭̍̌ ̭̌
̨̛̛̛̦̣̯̖̯̥̏̌̔
Ͳ ̛̛̖̣̍̐̚,ʰˀʸ,̶̨̛̛̪̬̯̦̏̌,̙̬̯̖̏ ̡̨̛̦̭̤̌̌̌ ̡̨̛̛̛̛̛̥̬̦̯̠̭̖̐̌ ̨̛̛̛̦̣̖̦̯̖̬̯̬̠̌̌̌̚ ̦̹̖̌̐
ʧ̬̌̔̌

ʶ̵̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̯̖̬̠̱̥̬̪̬̬̯̖̯̦̬̱̪̥̖̱̖̣̥̌̍̐̌͂̍̐̚̚̚,ʰˀʸ,̶̨̛̛̛̛̛̪̬̯̦̥̥̬̦̯̥̭̱̏̌̌̐̌̌:
x
x
x
x
x
x
x

ʺ̶̨̨̛̛̛̛̛̯̖̬̠̣̦̬̭̯̖̦̭̯̯̱̭̪̬̌̌̔̌̏̏̌̔̌̚–̨̨̛̭̯̖̪̖̦̱̬̙̖̦̭̯̐
ʥ̶̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̬̠̦̭̯̪̬̖̪̬̬̯̖̯̔̌
ʦ̨̛̛̤̭̯̔̏/̶̨̧̨̨̛̛̛̛̦̖̤̭̯̤̦̖̬̱̪̖̖̦̪̬̣̖̥̏̔̏̐̐̍̌
ˀ̶̡̛̛̛̖̭̱̬̭̣̣̦̖̠̖̦̖̌̌̔̚Ͳ̡̨̨̨̧̡̨̛̛̛̠̥̬̭̪̣̙̖̣̹̖̠̥̌̌̌̏̌̓̌̌̌
ʤ̡̛̛̯̦̪̬̭̯̱̪̏̌Ͳ̸̨̡̨̡̡̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̭̪̬̖̥̦̭̯̬̭̦̖̬̱̪̖̦̯̥̭̥̬̦̖̐̌̌̏̌̌̐̌̏̌̚̚
ʰ̶̛̖̣̖̍̐̚,ʰˀʸ,̶̨̡̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̪̬̯̦̥̬̦̯̠̖̦̖̥̠̱̬̖̹̖̦̭̯̥̖̦̪̯̖̏̌̐̌̌̌̍̌
ʰ̶̛̖̣̖̍̐̚, ʰˀʸ , ̶̨̛̛̪̬̯̦̏̌ ̛ ̛̛̥̬̦̯̐̌ ̡̨̛̠ ̛̥̠̱̌ ̡̨̯̖̹̖̓ ̪̬̦̖̌̏ ̨̛̪̬̬̖̔ ( ̦̪̬.
̸̵̨̧̨̡̛̛̛̦̖̬̖̹̖̦̪̯̖̣̦̱̥̦̯̌̔̌̌̌)̴̶̨̨̨̛̛̛̛̦̖̤̦̪̬̭̯̱̪̦̬̥̠̥̔̏̌̌̌̌
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ʽ̶̴̸̶̛̛̛̛̛̛̛̪̹̯̭̪̖̦̤̖̏

ʿ̨̨̧̛̛̣̖̦̣̖̭̯̌̓̔̌̌̌̌̚̚,̵̶̨̡̡̛̛̛̣̣̦̬̖̭̱̬̭̪̯̖̯̌̌̌̌̌,̵̡̨̨̨̛̛̛̛̦̣̖̪̯̬̖̖̣̌̔̌̌̍̌̍̐̚̚,
ʰˀʸ̨̡̛̛̪̬̯̦̱̏̌̌ˁ̡̨̬̖̥̭̠ʺ̶̨̛̛̛̯̬̏,̶̡̨̡̨̛̛̛̛̱̭̣̱̭̦̦̣̦̥̭̯̬̯̖̹̥̪̬̖̖̤̖̦̥̌̌̔̌̌̌̌̔̌,
̴̶̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̖̦̭̦̠̖̪̹̯̤̠̖̠̖̬̖̣̦̥̱̖̭̯̬̯̱̪̖̬̱̔̌̐̌̐̓̏̌̔2018Ͳ2022.̨̨̛̛̦̖̯̪̱̯̖̥̐̔
̵̵̡̨̨̛̛̛̛̛̭̭̯̖̥̯̭̬̙̪̬̬̥̌̔̏̐̌̌.

ʽ̛̪̹̯ ̶̛̤: ̠̖ ̧̱̦̪̬̖̖̖̌͂ ̨̛̥̯̖̬̠̣̦̌̌̐ ̨̨̪̣̙̠̌̌  ̛ ̨̨̛̙̯̦̏̐ ̭̯̦̬̌̔̌̔̌ ̸̡̛̛̖̣̖̍̐̚
̶̨̛̪̪̱̣̠̖̌, ʰˀʸ , ̨̡̛̪̬̯̦̏̌̌  ̛ ̛̥̬̦̯̐̌̌̌ ̡̨̬̚ ̨̪̬̬̥̖̐̌ ̨̭̯̦̖̦̌̍̐ ̧̧̛̬̍̌̏̌̌̚ ̛ ̡̨̨̡̨̖̦̥̭̐
̨̧̛̭̦̙̌̏̌̌, ̨̹̯ ̖̓ ̨̨̨̱̬̦̔̐̓ ̨̨̪̭̥̯̬̦̌̌ ̨̛̛̪̬̦̖̯̔ ̛ ̨̨̧̪̤̹̱̍̌ ̴̨̡̖̥̬̭̖̔̐̌ ̶̛̛̭̯̱̠̖̌ ̱
̨̨̥̬̱̏̐̌̔.
ʰ̶̴̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̭̯̤̖̦̪̹̯̖̤̬̥̱̣̭̦̭̱̭̣̖̖̪̖̬̯̦̏̌̌̏̐̐̌̌̔̓̌̏̚Ͳ̶̴̸̶̛̛̛̛̛̭̪̖̦̤̖̏:
ˁ̶̴̸̛̛̛̪̖̦ ̶̛̤ 1: ˄ ̨̛̪̖̬̱̔ 2018Ͳ2022. ̨̛̦̖̐̔ ̛̛̬̖̹̯ ̨̭̯̦̖̦̌̍ ̧̛̪̯̖̌ ̌̚ ̧̦̠̥̖̌̌ 30
̵̨̛̛̦̠̱̬̙̖̦̠̌̐ ̶̨̨̛̪̬̔̌ ̵̛̛̖̣̍̐̚, ʰˀʸ ̛ ̨̡̛̪̬̯̦̏̌̌ ̡̨̬̚ ̨̪̬̬̥̐̌ ̶̨̨̛̭̠̣̦̌̐ ̨̧̭̯̦̌̏̌̌ ̱
̨̛̛̛̹̯̖̦̥̱̭̣̥̌̓̏̌̚.
ˁ̶̴̸̛̛̛̪̖̦ ̶̛̤ 2:  ˄ ̨̛̪̖̬̱̔ 2018Ͳ2022. ̨̛̦̖̐̔ ̨̭̯̥̖̦̌̍ ̛̛̬̦̱̯̍̚ ̧̦̠̥̖̌̌ 60 ̶̨̨̛̪̬̔̌
̵̛̛̖̣̍̐̚, ʰˀʸ ̛ ̨̡̛̪̬̯̦̏̌̌ ̨̨̖̣̥̔̔ ̡̪̖̯̌̌ ̡̨̛̬̖̦̭̐̌͂̏̐ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌ ̌̚ ̡̬̹̖̯̌̏̌̚ ̸̵̨̛̪̖̯̌̚
̵̶̵̵̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̭̯̥̖̦̠̖̯̣̪̯̠̱̪̭̯̠̖̦̖̱̭̣̦̠̖̯̌̌̍̍̌̌̌̔̌̌̓̏̍̌̌.
ˁ̶̴̸̛̛̛̪̖̦ ̶̛̤ 3: ˄ ̨̛̪̖̬̱̔ 2018Ͳ2022. ̨̛̦̖̐̔ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̥̖̬̥̌̌ ̴̨̡̖̥̬̭̖̔̐̌ ̨̡̛̛̪̣̯̖
ʧ̬̌̔̌,̨̧̛̛̭̯̥̖̦̬̦̱̯̦̠̥̖̌̍̍̌̌̚30̶̵̨̨̛̛̛̪̬̖̣̔̌̍̐̚,ʰˀʸ̨̡̡̨̨̨̡̛̛̪̬̯̦̬̪̬̬̥̯̱̪̏̌̌̐̌̌̚
̶̡̨̡̨̛̱̭̱̦̥̓̌̌̓.
ˁ̶̴̸̛̛̛̪̖̦ ̶̛̤ 4: ˄ ̨̛̪̖̬̱̔  2018Ͳ2022. ̨̛̦̖̐̔ ̨̭̯̥̖̦̌̍ ̛̛̬̦̱̯̍̚ ̧̦̠̥̖̌̌ 20 ̶̨̨̛̪̬̔̌
̵̛̛̖̣̍̐̚,ʰˀʸ̵̨̡̡̨̨̨̨̡̛̛̛̪̬̯̦̬̪̬̬̥̖̖̣̖̥̦̯̙̦̱̏̌̌̐̌̔̔̌̓̌̚.
ˁ̶̴̸̶̛̛̛̪̖̦̤̌5:ʽ̨̡̛̛̛̥̱̯̖̯̦̱̹̯̯̱̱̐̓̌̔̏̌̌̚ʽ̶̨̨̛̛̛̪̹̯̠̣̦̍ʪ̨̥̱̬̤̔̌̏̌̌̚̚ʺ̛̬̦̯̖̐̌
ˁ̶̴̸̛̛̛̪̖̦ ̶̛̤ 6: ˄ ̨̛̪̖̬̱̔  2018Ͳ2022. ̨̛̦̖̐̔ ̛̛̬̖̹̯ ̨̨̪̣̙̠̌ ʺʰʧˀʤʻʤ˃ʤ ̖̍̚ ̨̱̯̬̖̦̏͂̐
̭̯̯̱̭̌̌

ʺʰʧˀʤʻ˃ʰͲʿ̶̶̡̡̧̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̱̣̠̥̬̦̯̥̬̦̯̱̣̣̦̥̠̖̦̥̱̍̌̌̐̌̌̌̐̌̌̌̌̔̌̌̚ˁ̛̛̬̠̦̭̯̣̠̖̱̍̌̌̌
̡̨̭̣̪̱ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ʽ̧̯̬̖̏̌̌ ̨̛̠̣̔̌̐̌ ̱ ̨̡̛̣̣̦̥̌ ̶̛̠̖̦̥̌̔̌̌̚ ̛̥̖̱͂̚ ̛̥̬̦̯̐̌̌̌ ̛ ̬̦̐̌͂̌̌ ̨
̨̨̥̖̱̭̦̠͂̍ ̶̨̛̛̯̣̖̬̦̠̌ ̛ ̛̦̖̦̭̤̱̌,̡̨̛̠ ̠̖ ̨̔ ̨̖̥̬̔̏̍̌ 2013. ʪ̨ ̶̖̖̥̬̔̍̌ 2014.̨̛̦̖̐̔
̨̨̨̛̭̪̬̣̏̔ ˄̧̬̱̙̖̖̔ ̬̦̐̌͂̌̌ ̌̚ ̨̬̱̍̍ ̨̛̪̬̯̏ ̨̛̯̬̦̖̐̏ ̛̣̠̱̥̔̌ ̛ ̵̛̭̏ ̨̡̛̣̍̌ ̛̦̭̤̌̌ ̦̌̔
̙̖̦̥̌̌ ʤ̛̯̦̌ ̱ ̪̬̯̦̖̬̭̯̱̌̏ ̭̌ ˉ̨̖̦̯̬̥ ̌̚ ̛̹̯̯̱̌̚ ̛ ̨̨̪̥̓ ̶̨̛̛̯̬̙̥̌̌ ̛̣̌̌̚ ʤʿˉ/ˉ˂ʤ, ̱̚
̨̡̪̬̹̱̔ ʫ̨̡̬̪̭̖̏ ̛̱̦̠̖ ̛ ʶ̶̛̦̖̣̬̠̖̌̌ ̌̚ ̧̭̬̱̌̌̔ ̭ ̶̛̛̛̣̦̥̏ ̨̬̱̹̯̥̔̏ ʦ̣̖̌̔ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍
ˁ̛̬̠̖̍. ˉ̛̤ ̭̥̖̌ ̶̨̛̛̛̛̛̦̠̯̖̌̏̍ ̠̖ ̨̬̠̌̏̚ ̴̵̡̛̛̖̖̯̦̏ ̨̥̖̣̔̌ ̨̧̬̖̌̐̏̌̌ ̛ ̧̧̛̭̥̌̏̌̌
̴̶̡̨̨̨̡̛̛̛̛̭̖̦̠̖̪̬̖̬̭̱̱̣̣̦̥̠̖̦̥̱̍̔̌̔̌̌̌̔̌̌̚ˁ̛̛̬̠̍.ʽ̶̡̨̡̨̛̛̤̥̙̖̭̖̬̱̥̖̏̌̌̏̔̌̌̌̚
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̵̶̵̶̡̧̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̖̬̖̖̯̦̥̖̦̥̪̬̖̖̦̠̱̯̬̦̖̤̱̥̬̱̖̭̪̣̯̠̖̌̌̔̏̌̐̌̌̌̏̐̏̔̌̔̐̏̔̏̌̌̌̚̚
̶̡̨̡̨̛̛̛̛̦̭̤̠̥̠̖̥̬̦̯̭̪̪̱̣̠̱̌̌̌̐̌̌̌̌ˁ̶̨̨̨̛̛̛̛̬̠̪̯̖̦̠̣̦̣̙̖̦̍̌̌̚.
ˁ̶̴̸̶̸̛̛̛̛̛̛̛̛̪̖̦̤̖̭̱̬̠̖̦̦̭̣̖̖̖̦̦̖̏̌̏̌̔̓̌̚:
Ͳˀ̧̱̥̖̖̌̏̌̚ ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̭̯̦̬̌̔̌̔̌ ̛̹̯̯̖̌̚ ̱ ̨̛̣̭̯̍̌ ̶̛̛̥̬̠̐̌̌ ̛ ̛̣̌̌̚, ̵̛̬̖̣̖̦̯̦̏̌ ̌̚
̶̨̡̨̡̛̛̦̦̣̦̦̯̖̭̯̌̌
Ͳˀ̶̶̴̧̨̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̱̥̖̖̦̦̣̦̦̭̯̬̖̱̣̯̬̦̬̱̣̭̯̥̬̠̭̱̭̥̌̏̌̌̌̐̌̔̌̏̏̌̐̌̐̏̌̍̌̐̌̌̌̚̚
̶̵̡̨̨̨̧̧̛̛̛̛̛̛̛̛̦̭̯̦̬̥̱̹̯̯̪̬̥̬̦̯̭̖̪̪̱̣̠̖̪̭̖̦̬̬̱̪̱̦̱̯̬̖̌̌̔̌̔̌̌̌̏̌̐̌̌̍̌̏̐̌̌̚
Ͳ˄̧̛̯̬̖̏͂̏̌ ̭̯̖̪̖̦̌ ̨̧̪̦̌̏̌̌̚ ̛ ̧̬̱̥̖̌̏̌̌̚ ̴̨̖̦̥̖̦̌ ̶̛̛̥̬̠̐̌̌ ̛ ̨̨̛̛̭̖̯̤̭̯̏ ̡̛̥̬̦̭̖̐̌
̶̴̶̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̪̪̱̣̠̖̦̯̬̦̱̤̱̥̬̱̖̖̭̯̬̦̖̪̬̖̭̦̣̦̣̣̦̥̦̱̌̌̐̏̔̌̔̐̏̔̏̔̌̌̌̌̌̌̏
Ͳˁ̶̵̶̧̡̡̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̖̱̱̬̯̖̬̭̯̖̬̣̣̦̭̭̯̖̥̦̥̬̠̖̪̣̙̠̥̬̦̯̌̏̔̌̌̌̔̐̏̌̌̌̌̐̌̌̐̌̌̌
̸̵̡̨̡̧̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̱̣̯̖̯̭̬̖̥̖̱̬̣̯̯̖̬̦̣̣̦̥̦̱̌̏̌̌̌̔͂̌̌̌̌̌̏̚̚
Ͳˀ̧̱̥̖̖̌̏̌̚ ̨̛̌̏̌̚̚ ̛ ̡̪̬̖̪̬̖̌ ̱ ̶̛̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̌ ̵̨̨̛̪̭̯̠̖̓ ̨̛̪̬̪̭̌ ̛ ̨̧̛̭̯̬̖̏̌̏̌ ̪̬̌̏̌
̵̶̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̥̬̦̯̪̭̖̦̭̖̯̤̬̱̪̥̬̦̯̱̣̣̦̥̠̖̦̥̐̌̌̌̍̏̐̌̐̌̌̌̌̌̔̌̌̚,̴̨̨̡̨̛̭̪̭̖̦̥̱̭̥̌̍
̨̨̛̛̦̭̯̖̥̬̦̯̥̌̌̏̏̐̌̌.
Ͳʯ̵̶̶̧̧̨̡̧̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̬̖̱̪̬̯̦̖̖̦̯̬̖̣̹̖̱̪̭̯̱̪̱̯̬̦̦̪̱̯̬̦̹̱̖̥̤̱̍̌̏̌̏̌̌̌̏̌̌̐̌̌̚̚̚
Ͳˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̡̨̌ ̛̛̯̬̦̯̦̌̚ ʧ̬̌̔ ̌̚ ̛̥̬̦̯̖̐̌ ̡̛̛̖̣̏ ̨̨̛̪̬̦̭̔ ̠̖̔̌ ̡̨̬̚ ̧̪̬̱̙̖̌
̵̛̬̭̯̖̦̔̌̏̏̚ ̱̭̣̱̐̌ ̱ ʽ̨̪̹̯̠ ̶̨̛̛̣̦̍ ̡̨̠̌ ̠̖ ̨̨̛̬̖̦̣̦̐̌̐ ̡̡̬̯̖̬̌̌̌. ʿ̵̛̛̬̯̦̏̌ ̶̖̦̯̬̌ ˌ̛̔ ̌̚
̡̨̨̛̛̛̛̭̖̱̦̬̦̦̹̯̯̖̣̱̔̌̏̌̔̌̚̚ˁ̡̬̖̥̭̱ʺ̶̨̡̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̯̬̱̠̥̬̥̯̖̱̪̬̹̱̬̤̏̌̌̌̏̓̔̔̌̌̚
̧̱̣̌̐̌̌.
ʻ̶̨̨̡̨̨̨̨̡̨̛̛̦̣̦̦̭̯̹̯̠̖̪̬̦̱̌̌̌̔̌̏̏̌̌̚̚˄̡̨̨̡̛̭̯̱̦̠̹̖̥̪̬̦̥̯̱̌̏̌̌̏̌̏̌,̡̨̡̨̪̬̖̦̌̌̚
̛̚ ̴̭̖̬̖ ̶̨̛̛̥̬̦̖̐̌ ̨̡̛̛̪̣̯̖ ̛ ̛̭̭̯̖̥̌ ̛̣̌̌̚, ̸̡̨̛̛̬̦̪̬̦̖̏̌̏ ̛̹̯̯̖̌̚ ̙̬̯̌̏̌ ̨̛̯̬̦̖̐̏
̛̤̱̥̔̌, ̨̔ ̡̨̦̌̌̚ ̛̚ ̛̭̭̯̖̥̌ ̶̨̛̭̠̣̦̖̌ ̛ ̬̭̯̖̦̖̔̌̏̏̚ ̛̹̯̯̖̌̚ ̛ ̨̨̧̬̍̌̏̌̌̚ ̸̛̱̯̖ ̦̌
̶̨̨̨̧̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̣̬̖̥̖̦̭̯̬̖̪̬̦̯̖̬̠̱̥̬̦̯̭̖̪̣̯̖̍̌̐̏̏̌̏̌̌̏̌̐̌̐̌.

ˁ̶̴̸̶̛̛̛̛̪̖̦̤1:˄̨̛̪̖̬̱̔2018Ͳ2022.̨̨̧̧̛̛̛̛̦̖̬̖̹̯̭̯̦̖̦̪̯̖̦̠̥̖̐̔̌̍̌̌̌̌̚30̵̨̛̛̦̠̱̬̙̖̦̠̌̐

̶̵̨̨̛̛̛̪̬̖̣̔̌̍̐̚,ʰˀʸ̶̨̡̡̨̨̨̨̨̧̨̛̛̛̛̛̛̪̬̯̦̬̪̬̬̥̭̠̣̦̭̯̦̱̹̯̖̦̥̱̭̣̥̏̌̌̐̌̌̐̌̏̌̌̌̓̏̌̚̚

ʤ̡̨̛̛̯̦̭̯̏



1

ʿ̨̛̣̦̬̦̌̌ 



ʿ̛̬̯̦̖̬̌
̬̖̥̖̏
̱
̶̛̛̬̖̣̠̌̌̚ ʽ̸̡̛̖̦̏̌ ʰ̡̨̛̦̯̬̔̌(̛ ʿ̨̛̛̯̬̖̦̬̖̭̱̬̭̍ ʻ̶̨̛̭̣̌
̛
)
̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏
̶̛̛̛̬̖̣̠̌̌̚
̖
ʥ̷̱̖̯ʸˁ ʽ̛̭̯̣̌
̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̛̬̖̱̣̯̯̌̚
̛/̛̛̣ ̨̛̛̬̏̚
̨̛̭̯̣̌
̨̡̛̣̣̦̌
̛̬̖̭̱̬̭
2

3

4

5
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1.1.ʽ̡̨̣̱̬̔̌̐̌̔̌ 
̶̨̨̡̛̛̖̣̣̠̖̔̔̌̌̚
̧̛̬̱̭̯̥̖̦̖̐̌̔̌̍̚ 
̬̖̐̌̔̚
1̶̥̖̭̖


ʪ̨̦̖̯̌
̨̡̣̱̔̌

ʿ̨̛̛̬̹̦̏̌ 
̨̨̪̣̙̠̌
̨̖̤̖̦̖̔̔
̶̨̡̛̣̠̖̌



ˁ̡̛̱̪̹̯̦̌ ʶ̨̛̥̖̭̬̠̯̌̌
̬̐̌̔̌
̶̛̛̖̣̖̌̍̐̚̚
̶̛̛̛̥̬̠̖̐̌
(ʶʰˀˁ)



ʵ̶̛̛̖̦̔̌̌̚
̧̱̪̬̤̖̌̏̌
̨̡̨̪̬̠̠̖̯̥̱
̨̠̦̥̌̏
̡̨̭̖̯̬̱
1.2.ʿ̨̧̛̛̯̪̭̖̏̌ 
̨̨̥̖̥̬̦̱̥̌̔̌

10̦̔̌̌

̧̬̱̥̖̱̌̏̌̚

1.3.ʿ̨̧̛̛̯̪̭̖̏̌ 
̨̨̱̬̐̏̌
̵̨̛̛̦̯̖̬̖̭̦̌̏̌̚ 7̦̔̌̌
̭̯̬̦̌̌

1.4.ʿ̡̧̛̬̱̪̤̖̌ 
̬̐̌͂.
̶̨̡̛̛̱̥̖̦̯̠̖̔̌ 30̦̔̌̌
̨̨̧̡̨̦̹̖̖̯̔̌̌
̧̛̛̬̐̌̔̚

ʿ̨̛̯̪̭̦̌

ˁ̬̙̠̌̔̌ 
̨̥̖̥̬̦̱̥̌̔
̨̥̖̥̬̦̌̔
̌
̱̥



ʥ̨̡̛̬̠̭̯̬̱̯. ʹ̡̛̱̭̔
̨̛̦̯̖̬̖̭̌̏̌̚
ʿ̨̛̯̪̭̦̌
̵̛̦

ʦ̛̛̭̦̌ ʧ̸̨̬̦̖̣̌̔̌ 
̨̖̖̖̍̍͂̚
̡̛̦
̵̛̦
̭̬̖̭̯̔̌̏̌ ʪ̨̨̦̯̬̌



̨̨̱̬̐̏

̭̯̬̦̌̌Ͳ
̶̨̛̛̪̯̪̭̦̌

ˁ̬̙̠̌̔̌ 
ʿ̡̛̬̱̪̤̖
̶̨̡̛̱̥̖̦̯̔̌
̦̌
̡̨̛̠̖̯̌̌
̬̐̌͂.
̧̛̛̬̐̌̔̚
̨̡̱̥̔.

ʧ̸̨̬̦̖̣̌̔̌ 
̡̛̦
ʪ̨̨̛̦̯̬̌

ʽ̧̖̤̖̖̔ 
̧̛̬̱̌̐̌̔̚
̧̛̪̣̦̬̖̌̌
ʧ̡̬̭̖̌̔
̱̪̬̖̌̏

̨̛̦̖̯̔
̡̨̯̌
̧̛̛̬̐̌̔̚

1.5.ˀ̧̛̛̭̪̭̖̌̏̌ 
ˀ̛̭̪̭̦̌̌
ʥ̨̬̠
̛̯̖̦̖̬̔̌
̛
̵̛̛̪̬̠̤̖̦̌̏
1Ͳ3̶̥̖̭̖̌ ̨̭̪̬̖̖̏̔
̨̨̧̭̪̬̖̖̏͂
̶̨̪̬̖̱̬̖̔̌̚
̦̯̖̦̖̬̔ ̦̯̖̦̖̬̌̔,
̨̬̠̍
̸̨̨̛̛̬̍̏͂̌̌̚̚
̵̛̛̪̬̠̤̖̦̌̏
̨̬̌̔̏̌:̨̛̬̍̚
̡̨̛̠
̧̛̭̪̱̠̱̌̏̌
̨̱̭̣̖̏
̯̖̦̖̬̔̌
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ʵ̶̛̛̖̦̔̌̌̚
̧̱̪̬̤̖̌̏̌
̨̡̨̪̬̠̠̖̯̥̱
̨̠̦̥̌̏
̡̨̭̖̯̬̱

ʶʰˀˁ





˃̡̖̦̖̬̭̔̌
̡̨̛̛̥̭̠̌

ʶʰˀˁ
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1.6.ʰ̧̬̐̌̔̌̚
̨̡̠̖̯̍̌








ʰ̬̖̦̐̌͂̚
̨̡̠̖̯̍̌

6Ͳ9̶̛̥̖̭̖

ʥ̨̡̛̬̠̭̯̬̱. ʹ̡̛̱̭̔

̵̛̭̯̥̖̦̌̍
̶̛̛̠̖̦̔̌ ʺ̛̯̖̬̠̣̦̌̌
̛



1.7.ˇ̨̧̛̬̥̬̖̌ 
̡̨̨̛̛̛̥̭̠̖̬̌̍̚̚

̡̨̡̛̛̬̭̦̌














7̦̔̌̌


1.9.ˀ̧̛̛̛̭̪̭̖̌̏̌ 
̨̨̧̨̭̪̬̖̖̠̦̏͂̌̏̐
30̦̔̌̌
̨̛̪̏̌̚


ʸ̨̡̣̦̌̌
̨̭̥̱̪̬̌.



ʶʰˀˁ



ʵ̶̛̛̖̦̔̌̌̚
̧̱̪̬̤̖̌̏̌
̨̡̨̪̬̠̠̖̯̥̱
̨̠̦̥̌̏
̡̨̭̖̯̬̱







15̦̔̌̌ ˇ̨̛̬̥̬̦̌ ʥ̨̡̛̬̠̭̯̬̱̯.
̌
̸̨̣̦̌̏̌
̡̨̛̛̥̭̠̌
̡̨̛̛̥̭̠̖
1.8.˄̧̭̠̖̏̌̌
̡̛̛̛̪̬̣̦̌̏̌
̨̣̭̐̌̌

ʰ̸̨̏͂̌̚
̨̬̌̔̏̌

ʧ̸̨̬̦̖̣̌̔̌
̡̛̦

˄̛̯̬̖̦̏͂ ʥ̨̛̬̠̬̭̯̏̌ 
̨̛̛̱̭̣̏ ̡̛̛̬̯̖̬̠̱̥̌
̡̛̛̬̯̖̬̠̱
̛̥



ˀ̛̭̪̭̦̌̌ ʥ̨̡̛̬̠̭̯̬̱̯. 
̛
̵̛̛̪̬̠̤̖̦̌̏
̨̭̪̬̖̖̏̔ ̡̛̦̯̌̔̔̌̌
̛̦̠̦̌̏
̨̛̪̏̚







ʶ̨̛̛̥̭̠̌

ˉ̖̦̯̬̌̌̚
̶̨̛̛̭̠̣̦̌
̬̌̔


ʶ̨̛̛̥̭̠̌





ʶʰˀˁ


1.10.ʰ̨̬̍̚
̡̨̡̛̛̛̬̭̦̌
̴̨̧̛̬̥̬̖̌
̛̛̪̬̖̣̥̦̬̦̖̌
̛̣̭̯̖



1.11.ʰ̛̬̌̔̌̚
̨̧̛̠̤̖̍̌̏̏̌
̸̡̨̛̦̦̖̣̭̯̖̌
̡̨̡̛̛̬̭̦̌




15̦̔̌̌


8̦̔̌̌

1.12.ʿ̨̧̛̛̯̪̭̖̏̌ 
̨̨̨̱̬̐̏̌
15̦̔̌̌
̨̧̛̭̯̦̱̌̏̌

ʽ̛̬̦̔̌̍̌
ʥ̨̬̠

̡̨̛̛̬̭̦. ̡̨̡̛̛̬̭̦̌̌̚
̌̚
̛̛̪̬̖̣̥̦̬̌.
̛̛̪̬̖̣̥̦
̛̣̭̯̱
̬̌.̛̣̭̯̱



ʽ̛̬̦̔̌̍̌
̶̡̨̛̛̬̭̦
̛̌̚

ʥ̨̬̠

̡̨̡̛̛̬̭̦̌
̸̡̨̭̦̦̖̌̌
̛̣̭̯̖



ʿ̨̛̯̪̭̦̌
ʥ̨̬̠

̛
̵̨̨̛̛̪̯̪̭̦̌
̨̨̛̱̬̐̏,
̨̨̱̬̐̏̌, 
̨̛̪̖̤̖̦̔ ̵̨̛̪̖̤̖̦̔



̸̡̨̦̌.
̛̣̭̯̱
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ʶ̨̛̛̥̭̠̌





ʶ̨̛̛̥̭̠̌

ʧ̸̨̬̦̖̣̌̔̌ 
̡̛̦,
̨̨̛̦̯̬̔̌
ʶʰˀˁ,

ʶʰˀˁ
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̧̱̭̖̤̖̖

̨̛̭̯̦̌̏,
̛̱̭̖̤̖̦
̶̡̨̛̛̬̭̦
̛




̨̛̭̯̦̌̏̌ 
̵̛̱̭̖̤̖̦
̡̨̡̛̛̬̭̦̌ 

̡̨̡̛̛̬̭̦

ʵ̶̛̛̖̦̔̌̌̚
̧̱̪̬̤̖̌̏̌
̨̡̨̪̬̠̠̖̯̥̱
̨̠̦̥̌̏
̡̨̭̖̯̬̱










ʪ̨̨̛̦̯̬̌

1.13.ʺ̨̨̛̛̛̦̯̬̦̐ ʶ̨̛̛̦̯̱̬̦̌ ʿ̡̛̬̱̪̤̖ ʥ̨̛̬̠̬̭̯̏̌ 
̶̛̖̣̱̠̏̌̌̌
̨
̶̨̛̛̦̪̔̌ ̵̡̛̛̪̬̱̪̤̖̦
̶̨̨̪̬̖̭̱ ̨̡̪̯̔̌̌̌, 
̧̪̬̖̖̌̓.
̨̭̯̬̖̦̏̌
̶̛̬̖̣̌̌̚
̨̛̦̏
̛̛̠̖
ʰ̖̹̯̏̌̏̌̚
̨̛̪̭̯̦̱̐̓̌
̶̨̧̖̖̦̌
̧̨̛̖̦̱̐̔
̡̨̦̦̦̔̌̌̌ ̨̨̱̭̪̹̦̭
̯
̧̱̭̖̤̖̌








ʪ̨̨̦̯̬̌
ʶʰˀˁ

̶̛̬̖̣̌̌̚
̛̠̖


ˁ̶̴̸̶̛̛̛̛̪̖̦̤2: :˄̨̛̪̖̬̱̔2018Ͳ2022.̨̨̧̛̛̛̦̖̭̯̥̖̦̬̦̱̯̦̠̥̖̐̔̌̍̍̌̌̚60̶̵̨̨̛̛̛̪̬̖̣̔̌̍̐̚,

ʰˀʸ ̛ ̨̡̛̪̬̯̦̏̌̌ ̨̨̖̣̥̔̔ ̡̪̖̯̌̌ ̡̨̛̬̖̦̭̐̌͂̏̐ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌ ̌̚ ̡̬̹̖̯̌̏̌̚ ̸̵̨̛̪̖̯̌̚ ̵̛̭̯̥̖̦̌̍
̶̵̵̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̠̖̯̣̪̯̠̱̪̭̯̠̖̦̖̱̭̣̦̠̖̯̍̌̌̌̔̌̌̓̏̍̌̌.


ʤ̡̨̛̛̯̦̭̯̏

ʿ̨̛̣̦̬̦̌̌ ʽ̸̡̛̛̖̦̏̌
̛̬̖̱̣̯̯̌̚
̬̖̥̖̏
̶̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚

ʰ̡̨̛̛̦̯̬̔̌

ʿ̨̛̛̯̬̖̦̬̖̭̱̬̭̍
ʥ̷̱̖̯ʸˁ
̛/̛̛̣





ʽ̛̭̯̣̌

ʻ̶̨̛̭̣̌

̨̛̛̬̏̚

̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏

ʿ̬̯̦̖̬̌
̛̱
̛̬̖̣̌̌̚
̶̛̛̠

̨̛̭̯̣̌
̨̡̛̣̣̦̌
̛̬̖̭̱̬̭



1

2

3

4

5

6

7

8

2.1.ˇ̨̧̛̬̥̬̖̌
̡̨̛̛̥̭̠̖



ˇ̨̛̬̥̬̦̌̌
̡̨̛̛̥̭̠̌

ʥ̨̛̬̠
̡̭̯̬̱̯̱̬̌
̸̣̦̌.̡̨̛̛̥̭̠
̖





ʧ̸̨̡̛̬̦̖̣̦̌̔̌









2.2.ʪ̨̨̧̦̹̖̖
̡̛̛̪̬̣̦̌̏̌

15̦̔̌̌



ʪ̨̦̖̭̖̦
ʶ̛̣̯̖̯̏̌
ʿ̨̨̛̭̯̠̖̓
̡̛̛̪̬̣̦̌̏ ̡̛̛̛̪̬̣̦̌̏̌ ̡̛̤̱̭̔
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7̦̔̌̌

2.3



ˀ̧̛̛̭̪̭̖̌̏̌

30̦̔̌̌

̛̛̬̖̦̌͂̚ ̡̛̛̬̯̖̬̠̱̥̌
̡̛̛̛̬̯̖̬̠̱̥
ˀ̛̭̪̭̦̌̌
̨̣̭̐̌

̛̬̖̭̱̬̭

ʶ̨̛̛̥̭̠̌

ʶʰˀˁ

ʥ̨̛̬̠
̡̭̯̬̱̯̱̬̌










̛̛̪̬̠̤̖̦̌̏
̡̛̦̯̌̔̔̌̌

ʵ̨̨̛̦̪̌̏̐̏̌̚



ʶ̨̛̛̥̭̠̌


2.4.ʰ̨̬̍̚
̡̨̡̛̛̬̭̦̌


15̦̔̌̌

̛̛̬̌̔̌̚
̛̛̪̬̖̣̥̦̬̦̖̌

ʥ̨̬̠
ʰ̨̬̍̚
̡̨̡̛̛̬̭̦̌ ̡̨̡̛̛̬̭̦̦̌̌
̛̛̪̬̖̣̥̦̬̦̌
̦̌
̨̛̛̠̣̭̯
̛̛̪̬̖̣̥̦̬̌
̛̛̦̖̣̭̯









ʶ̨̛̛̥̭̠̌







ʶ̨̛̛̥̭̠̌

ʶʰˀˁ

̛̣̭̯̖
2.5.ʰ̛̬̌̔̌̚
̨̧̛̠̤̖̍̌̏̏̌
̸̡̨̛̦̦̖̣̭̯̖̌


8̦̔̌̌

ʰ̬̹̖̦̏̚
̨̛̬̍̚
̡̨̡̛̛̬̭̦̌/

ʥ̨̬̠

̨̨̛̪̭̯̠̖̓

̡̨̡̛̛̬̭̦̌/

̡̛̤̱̭̔
̛̬̖̭̱̬̭

̶̨̨̛̪̬̔̌



̶̨̨̛̪̬̔̌
2.6.ˀ̧̛̛̭̪̭̌̏̌
̛̖̯̖̦̖̬̔̌
̨̛̬̔̌̍
̨̦̠̤̖̌̍̐
̸̨̤̔̍̌̏̌̌

2.7.ʿ̨̧̛̛̯̪̭̏̌
̨̨̖̱̬̭̐̏̌̌
̸̨̤̖̥̔̍̌̏̌


40̦̔̌̌


8̦̔̌̌



˃̡̖̦̖̬̭̔̌
̡̨̛̛̥̭̠̌



ʿ̨̛̛̯̪̭̦̌
̨̨̛̱̬̐̏



ʧ̸̨̡̛̬̦̖̣̦̌̔̌





8̦̔̌̌


ʿ̨̛̛̯̪̭̦̌
̨̨̛̱̬̐̏



ʪ̸̨̤̍̌̏̌



ʥ̨̬̠
̵̨̛̛̪̯̪̭̦̌







ʿ̨̧̖̤̖̔̌
̨̨̪̥̓

ʰ̸̨̭̪̬̱̖̦
̬̐̌͂.
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ʧ̸̨̡̛̬̦̖̣̦̌̔̌,
̡̛̥̖̦̌̚
̸̨̡̛̬̦̖̣̦̐̌̔̌̌



ʿ̨̨̛̭̯̠̖̓
̡̛̤̱̭̔



ʪ̸̨̤̍̌̏̌



̨̨̱̬̐̏̌

̶̡̨̛̛̛̬̭̦̥̌
2.9.ʰ̨̡̭̪̬̱̌
̡̨̛̬̖̦̭̐̌͂̏̐

ʥ̨̛̬̠
̡̭̯̬̱̯̱̬.
̵̨̛̛̪̯̪̭̦̌
̨̨̱̬̐̏̌


2.8.ʿ̨̧̛̛̯̪̭̏̌
̨̨̖̱̬̭̐̏̌̌

̨̨̛̪̭̯̠̖̓
ˀ̛̛̭̪̭̦̌̌
ʥ̨̬̠
̨̭̪̬̖̖̦̏̔ ̵̛̛̪̬̠̤̖̦̌̏ ̡̛̤̱̭̔
̯̖̦̖̬̔
̦̯̖̦̖̬̌̔,
̛̬̖̭̱̬̭
̨̬̠̍
̵̛̛̪̬̠̤̖̦̌̏
̡̨̛̠
̧̛̭̪̱̠̱̌̏̌
̨̱̭̣̖̏
̯̖̦̖̬̔̌
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̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌

30̦̔̌̌

2.10.ʿ̧̬̖̖̌̓
̧̱̬̖̬̐̌̔̐̌͂.
̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌



̛̥̯̖̬̠̣̌̌

̛̬̖̭̱̬̭









ʶ̨̛̛̥̭̠̌

ʶʰˀˁ





ʶ̨̛̛̥̭̠̌,
̨̡̛̪̖̬̖̦̏

6̶̛̥̖̭̖



2.11.ʰ̨̖̹̯̠̏̌̚ 6Ͳ12̶̛̥̖̭̖
̶̛̛̛̬̖̣̠̌̌̚
̨̦̔̔̌̌
̨̪̬̬̥̐̌̌
̨̡̛̭̪̬̱̖







ʶʰˀˁ

ʸ̨̡̣̦̌̌
̨̭̥̱̪̬̌̌̏̌,
ʶ̨̛̛̥̭̠̌


ˁ̶̴̸̛̛̪̖̦̌ ̶̛̤ 3: ˄ ̨̛̪̖̬̱̔ 2018Ͳ2022. ̨̛̦̖̐̔ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̥̖̬̥̌̌ ̴̨̡̖̥̬̭̖̔̐̌ ̨̡̛̛̪̣̯̖ ʧ̬̌̔̌,

̨̭̯̥̖̦̌̍ ̛̛̬̦̱̯̍̚ ̧̦̠̥̖̌̌ 30 ̶̨̨̛̪̬̔̌ ̵̛̛̖̣̍̐̚, ʰˀʸ ̛ ̨̡̛̪̬̯̦̏̌̌ ̡̨̬̚ ̨̪̬̬̥̐̌ ̨̡̯̱̪̌ ̡̱̓̌ ̭̌
̶̨̡̨̛̱̦̥̓.


ʤ̡̨̛̛̯̦̭̯̏

ʿ̛̣̦̬̦̌̌ 
̨̬̖̥̖̏
̶̛̬̖̣̌̌̚ ʽ̸̡̛̛̖̦̏̌
̛̠̖
̛̬̖̱̣̯̯̌̚
̡̨̛̯̦̭̯̌̏
̛



ʿ̨̛̯̬̦̍
̛̬̖̭̱̬̭


ʰ̡̨̛̦̯̬̔̌(̛)

ʥ̷̱̖̯ʸˁ
̛/̛̛̣
̨̛̭̯̣̌
̨̡̛̣̣̦̌
̛̬̖̭̱̬̭


ʽ̛̭̯̣̌





ʻ̶̨̛̭̣̌

ʿ̛̬̯̦̖̬̱̌

̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̶̛̛̬̖̣̠̌̌̚
̛


̨̛̛̬̏̚




1

2

3

3.1.ʽ̛̖̖̍̍͂̏̚
̴̧̛̖̦̦̌̌.
̭̬̖̭̯̔̌̏̌̌̚



ʽ̖̖̖̦̍̍͂̌̚
̨̪̯̬̖̦̍̌



̨̡̨̛̯̱̪̥̔̌̓
̦̭̯̌̏̌

3.2.ˇ̨̧̛̬̥̬̌
̡̨̛̛̖̥̭̠̖̌̚
̨̛̬̍̚
̡̨̡̛̛̬̭̦̌


15̦̔̌̌

4

5

ʰ̨̦̭̚
̵̨̛̖̖̖̦̍̍͂̚
̴̛̦̦̌.̭̬̖̭̯̔̌̏
̴̛̦̦̌.̭̬̖̭̯̔̏
̌
̌

ˇ̨̛̬̥̬̦̌̌
̡̨̛̛̥̭̠̌

ʥ̨̛̬̠
̡̭̯̬̱̯̱̬̌
̸̨̣̦̌̏̌
̡̨̛̛̥̭̠̖
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̡̛̤̱̭̔
̛̬̖̭̱̬̭

6

7

̨̨̦̯̬̭̔̌
ʸ̨̡̣̦̌̌
̡̌
̨̭̥̱̪̬̌̌̏̌
̭̬̖̭̯̔̏̌

ʥ̷̡̱̖̯̭̌
̭̬̖̭̯̔̏̌



8

ʶʰˀˁ
ʵ̶̛̛̖̦̔̌̌̚
̧̱̪̬̤̖̌̏̌
̨̡̨̪̬̠̠̖̯̥
̨̱̠̦̥̌̏
̡̨̭̖̯̬̱



ʧ̸̨̬̦̖̣̦̌̔̌
̡̛
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3.3.ʪ̨̨̧̦̹̖̖
̡̛̛̛̪̬̣̦̌̏̌
̨̨̛̠̦̪̌̏̐̏̌̚
̨̛̬̌̍̚̚
̡̨̡̛̛̬̭̦̌
3.4.ʽ̛̠̤̍̌̏̏̌
̧̨̖̠̦̌̏̐
̨̛̪̏̌̌̚̚
̨̡̯̱̪
̨̛̥̦̭̯̔̌̓̏̌

3.5.ʰ̨̬̍̚
̶̵̨̛̛̪̯̖̠̣̦̌


7̦̔̌̌


30̦̔̌̌


15̦̔̌̌

̡̨̡̛̛̛̬̭̌
̨̡̡̛̣̱̍̌̌̓̌̚
̨̡̯̱̪̌̚
3.6.ʰ̛̬̌̔̌̚

̨̧̛̠̤̖̍̌̏̏̌
̛̛̪̬̖̣̥̦̬̦̖̌ 15̦̔̌̌
̛̣̭̯̖
3.7.ʰ̨̬̍̚
̡̨̡̛̛̛̬̭̦̌
̨̧̛̠̤̖̍̌̏̏̌
̸̡̨̛̦̦̖̣̭̯̖̌
3.8.ʿ̨̛̛̯̪̭̏̌
̧̨̖̭̪̬̱̥̌̌̚
̛̥̖̱͂̚
̨̨̛̦̯̬̔̌̌
̡̛̣̭̦̏̌̌
3.9.ʿ̨̛̛̯̪̭̏̌
̧̖
̡̨̨̱̪̪̬̠̔̌.
̨̨̱̬̐̏̌


8̦̔̌̌


10̦̔̌̌

˄̛̯̬̖̦̏͂
̨̡̛̛̛̱̭̣̬̯̏.
̨̛̬̌̔̌̍̚
̡̨̛̬̭.

ʥ̨̛̬̠̬̭̯̏̌
̡̛̛̬̯̖̬̠̱̥̌



ʽ̠̤̖̦̍̌̏
̨̣̭̐̌

ʥ̨̬̠
̵̛̛̪̬̠̤̖̦̌̏



̡̛̪̬̱̪̤̖̦̖
̛̪̬̠̖̌̏

̶̵̨̛̛̪̯̖̦̠̣̦̌







ʶ̨̛̛̥̭̠̌̌̚
̨̛̬̍̚
̡̨̡̛̛̬̭̦̌


ʸ̨̡̣̦̌̌
̨̭̥̱̪̬̌̌̏̌

ʸ̨̡̛̣̦̌
̛̛̥̖̠̔

ʶ̨̛̛̥̭̠̌

ʶʰˀˁ



ʺ̖̭̦̖
̶̡̛̦̖̣̬̠̌̌
̖





̡̨̡̛̛̬̭̦̌

ʥ̨̡̛̬̠̭̯̬̱̯̱̬̌
̡̨̡̛̛̬̭̦̌



ʰ̨̡̨̛̬̬̭̦̍̚. ʥ̨̡̨̡̛̛̬̠̬̭̦̌
̦̌
̦̌
̛̛̪̬̖̣̥̦̬̌. ̨̛̛̪̬̖̣̥̦̬̦̠̌
̛̛̣̭̯
̛̛̣̭̯





ʶ̨̛̛̥̭̠̌̌̚
̨̛̬̍̚
̡̨̡̛̛̬̭̦̌



ʰ̬̹̖̦̏̚
̨̛̬̍̚
̡̨̡̛̛̬̭̦̌







ʶ̨̛̛̥̭̠̌̌̚
̨̛̬̍̚
̡̨̡̛̛̬̭̦̌

˄̯̬̖̦̏͂̌
̛̣̭̯̌̌̚30
̸̵̡̨̡̛̛̛̬̭̦
̶̨̨̛̪̬̔̌

ʥ̵̨̛̛̬̠̬̦̌̍̌̚
̡̨̡̛̛̬̭̦̌





ʶ̨̛̛̥̭̠̌̌̚
̨̛̬̍̚
̡̨̡̛̛̬̭̦̌



ʿ̨̛̛̯̪̭̦̌
̨̛̭̪̬̱̥̌̚

ʥ̵̨̨̛̛̬̠̪̯̪̭̦̌
̨̭̪̬̱̥̌̌̚





ʸ̨̡̣̦̌̌
̨̭̥̱̪̬̌̌̏̌



ʪ̨̨̦̯̬̌,
̡̨̡̛̛̬̭̦
7̦̔̌̌


3.10.˄̧̭̖̤̌̏̌
̨̡̖̱̯̱̪̤̖̦̌
̨̛̥̦̭̯̔̌̓̏̌ 10̦̔̌̌

ʿ̨̛̛̯̪̭̦̌
̨̨̛̱̬̐̏

ʥ̵̨̨̛̛̬̠̪̯̪̭̦̌
̨̨̱̬̐̏̌

ʥ̵̨̛̬̠̱̭̖̤̖̦
˄̨̭̖̤̖̦
̧̦̠̥̖̌̌40 ̨̛̥̦̭̯̔̌̓̌̏̌
̨̛̥̦̭̯̔̌̓̌̏̌
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ʸ̨̡̣̦̌̌
̨̭̥̱̪̬̌̌̏̌



ʹ̡̛̱̭̔
̛̬̖̭̱̬̭



ʸ̨̡̣̦̌̌
̨̭̥̱̪̬̌̌̏̌



˃̨̬̦̭̪̬̯̦̌̌
̭̬̖̭̯̔̏̌

ʶʰˀˁ
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3.11.ʺ̡̛̖̠̭̔̌

ʽ̠̤̖̦̖̍̌̏ ʥ̨̛̬̠̬̭̯̏̌˃ʦ ʿ̨̨̛̬̭̯̬
̶̛̪̬̖̖̦̯̠̌̌̚
̴̶̨̛̛̦̬̥̠̖̌
̨̨̛̪̬̣̐̌
̬̖̥̖̏
̶̨̡̖̣̱̪̦̖ ˁ̨̬̖̥̖̏̏ ̨̨̪̬̬̥̱̦̐̌̌ ̨̪̬̬̥̱̐̌,̨̬̠̍
̨̡̛̱̣̣̦̥̌
̶̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚ ̨̡̪̬̠̖̯̌
̨̡̣.˃ʦ
̸̡̣̦̱̌̌̌
̛̛̥̖̠̥̔̌
̨̪̬̬̥̐̌̌
̡̛̛̦̣̥̌̌̌
̨̛̦̦̥̏̌̌

̛̹̯̥̪̦̥̌̌
̛̛̥̖̠̥̔̌
3.12.ʿ̧̬̖̖̌̓
̶̛̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚
̶̨̖̦̌
̨̛̱̭̪̖̹̦̭̯
̨̪̬̬̥̐̌̌



ʿ̡̧̛̛̬̱̪̤̖̌ ʥ̨̛̬̠̬̭̯̏̌
ʽ̨̭̖̍
̡̧̛̛̦̣̬̖̌̌̌̚ ̵̛̛̛̦̣̬̦̌̌̌̚ ̱̙̖̦̖̌̔̌̚̚
6Ͳ12
̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌, ̧̛̪̬̖̖̌̓
̨̬̖̣̌.
̨̛̬̠̬̭̯̍̏̌ ̶̨̧̧̛̖̖̏̌
̶̛̥̖̭̖
̨̪̬̬̥̐̌̌,
̛̛̖̹̯̠̏̌̌̚
̨̨̖̣̏̐̔̌
̧̛̪̭̖̌
̨̡̪̬̖̪̬̱̌
ʸʤʿͲ̌
̛̖̹̯̠̏̌̌̚
̶̨̧̖̖̦̌
̨̱̭̪̖̹̦̭̯



ʸ̨̡̣̦̌̌
̨̭̥̱̪̬̌̌̏̌



ʶʰˀˁ
ʸ̨̡̛̣̦̌
̛̛̥̖̠̔

ʸ̨̡̣̦̌̌
̨̭̥̱̪̬̌̌̏̌



ʶʰˀˁ



ˁ̶̴̸̶̛̛̛̛̪̖̦̤4:˄̨̛̪̖̬̱̔2018Ͳ2022.̨̨̧̛̛̛̦̖̭̯̥̖̦̬̦̱̯̦̠̥̖̐̔̌̍̍̌̌̚40̶̵̨̨̛̛̛̪̬̖̣̔̌̍̐̚,

ʰˀʸ̵̨̡̡̨̨̨̨̡̛̛̛̪̬̯̦̬̪̬̬̥̖̖̣̖̥̦̯̙̦̱̏̌̌̐̌̔̔̌̓̌̚.



ʿ̛̣̦̬̌̌
̨̦
ʤ̡̨̛̛̯̦̭̯̏ ̬̖̥̖̏
̛̬̖̣̌̌̚
̶̛̠̖
̡̨̛̯̦̌̏
̛̭̯
4.1.˄̧̭̠̖̏̌̌
̡̛̛̪̬̣̦̌̏̌


8̦̔̌̌


ʽ̸̡̛̛̖̦̏̌
̛̬̖̱̣̯̯̌̚

˄̛̯̬̖̦̏͂
̨̛̛̱̭̣̏
̡̛̬̯̖̬.



ʿ̨̛̛̯̬̖̦̬̖̭̱̬̭̍

ʰ̡̨̛̦̯̬̔̌(̛ ʥ̷̱̖̯ ʽ̛̭̯̣̌
)
ʸˁ̛/̛̛̣
̨̛̛̬̏̚
̨̛̭̯̣̌
̨̡̛̣̣̦̌
̛̬̖̭̱̬̭
ʥ̨̛̬̠̬̭̯̏̌
̡̛̛̬̯̖̬̠̱̥̌



4.2.

ˀ̛̛̭̪̭̦̌̌
ʥ̨̛̬̠
ʹ̡̛̱̭̔
ˀ̧̛̛̭̪̭̖̌̏̌
̨̭̪̬̖̖̦̏̔
̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̛̬̖̭̱̬̭

̛
̡̨̡̦̱̬̭.ʽ̬̔̌̍̌ ̵̛̛̪̬̠̤̖̦̌̏
̨̨̧̭̪̬̖̖̏͂ 30̦̔̌̌ ̶̡̨̛̛̛̛̦̬̭̦ ̡̛̦̯̌̔̔̌̌
̨̨̛̠̦̪̌̏̐̏̌̚
ʥ̨̛̬̠
̡̭̯̬̱̯̱̬̌
̵̨̛̬̦̔̌̍̌
̡̨̡̛̛̬̭̦̌
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ʻ̶̨̛̭̣̌

ʿ̛̬̯̦̖̬̱̌
̶̛̛̛̬̖̣̠̌̌̚

̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏



ʶ̨̛̥̭̠̌̌

ʶʰˀˁ











ʶ̨̛̛̥̭̠̌

ʶʰˀˁ

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

16. октобар 2018.


4.3.

ˀ̧̛̛̭̪̭̖̌̏̌

̯̖̦̖̬̔̌̌̚
̨̛̬̍̚

̨̦̠̤̖̌̍̐
3Ͳ6
̸̨̛̤̔̍̌̏̌̌
̨̧̛̛̪̯̪̭̖̏̌ ̶̛̥̖̭̖
̨̨̱̬̭̐̏̌̌
̸̨̤̖̥̔̍̌̏̌

ˀ̛̛̭̪̭̦̌̌
̨̭̪̬̖̖̦̏̔
̯̖̦̖̬̔.
ʿ̨̛̯̪̭̦̌
̨̨̱̬̭̐̏̌
̸̨̤̖̥̔̍̌̏̌

ʰ̬̦̌̍̌̚
̨̨̛̦̠̪̤̦̠̌̏
̸̨̛̤̔̍̌̏̌



ʰ̨̛̬̹̖̦̬̏̍̚̚
ʥ̨̛̬̠
4.4.ʰ̨̬̍̚

20̡̨̡̛̛̬̭̦̌.
̡̭̯̬̱̯̱̬̌
̡̨̡̛̛̛̬̭̦̌

̡̨̡̛̛̬̭̦̌
̴̨̧̛̬̥̬̖̌
ˇ̨̛̬̥̬̦̌̌
̛̛̪̬̖̣̥̦̬̌ 15̦̔̌̌
̛̛̪̬̖̣̥̦̬̦̌̌ ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌
̛̦̖̣̭̯̖
̛̛̪̬̖̣̥̦̬̌
̛̣̭̯̌
̛̦̖̣̭̯̖



4.5.ʰ̛̬̌̔̌̚

̨̧̛̠̤̖̍̌̏̏̌

̸̡̨̦̦̖̌
̛̣̭̯̖
8̦̔̌̌
̡̨̡̛̛̬̭̦̌

ʥ̨̛̬̠
̡̭̯̬̱̯̱̬̌
̡̨̡̛̛̬̭̦̌
̸̡̨̦̦̌̌
̛̣̭̯̖



4.6.

ʰ̨̬̹̖̦̏̚
ʥ̨̬̠
̨̪̭̯̤̖̦̌̏.
̨̧̪̭̯̤̖̌̏̌
ʿ̨̧̭̯̤̖̌̏̌
̨̔3 ̵̨̡̛̥̦̯̙̦̱̌̓̌ ̵̨̛̥̦̯̙̦̌
̵̨̛̥̦̯̙̦̌
̶̥̖̭̖̌
̡̱̓̌
̡̱̓̌20



ʿ̨̛̛̯̪̭̦̌
ʥ̨̬̠
̨̨̛̱̬̐̏,
̵̨̛̛̪̯̪̭̦̌
̨̧̪̖̤̖̖̔
̨̨̱̬̐̏̌,20
̨̡̥̦̯̙̦̖̱̖̌̓, ̵̨̛̪̖̤̖̦̔
̛̱̭̖̤̖̦
̨̛̭̯̦̌̏̌
̶̡̨̛̛̛̬̭̦
̵̛̱̭̖̤̖̦
̡̨̡̛̛̬̭̦̌



4.7.

ʿ̨̧̛̛̯̪̭̖̏̌

̨̨̱̬̭̐̏̌̌
̶̡̨̛̛̛̬̭̦̥̌ 7̦̔̌̌

ʰ̛̬̖̦̌͂̌̚
̨̠̤̖̦̍̌̏̌
̸̡̨̛̦̦̣̭̯̌̌̌
̌̚20̶̨̨̛̪̬̔̌











˃̡̖̦̖̬̭̔̌
̡̨̛̛̥̭̠̌

ʶʰˀˁ






ʶ̨̛̛̥̭̠̌








ʶ̨̛̛̥̭̠̌



ʰ̸̨̨̬̏͂̌̌̔̏̌̚

ʸ̨̡̣̦̌̌
̨̭̥̱̪̬̌̌̏̌
ʶʰˀˁ



ʧ̸̨̡̛̬̦̖̣̦̌̔̌







ʪ̨̨̛̦̯̬̌




ʶʰˀˁ

ʥ̨̬̠
̵̛̱̭̖̤̖̦
̡̨̡̛̛̬̭̦̌40
̶̨̨̛̪̬̔̌









4.9.
ʶ̨̛̦̯̱̬ ʿ̡̛̛̬̱̪̤̖̦ ʥ̨̛̬̠̬̭̯̏̌
̶̨̨̛̪̔̌
̵̡̛̛̪̬̱̪̤̖̦
ʺ̨̨̛̛̦̯̬̦̐
̨̦̌
(̧̪̬̖̖̌̓)̛ ̧̪̬̖̖̌̓
̶̨̪̬̖̭̱
̨̡̪̯̔̌̌̌.
̶̛̖̣̱̠̏̌̌̌ ʰ̖̹̯̏̌̚ ̶̛̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚ ʽ̛̭̯̬̖̦̏̌
(̶̨̧̧̛̖̖̏̌) ̧̖̏̌
̶̨̧̖̖̦̌
̨̛̦̏
̨̱̭̪̖̹̦̭̯
̨̛̪̭̯̦̱̐̓̌
̨̛̦̱̐̔









4.8.
˄̧̭̖̤̖̌̏̌
̡̨̡̛̛̬̭̦̌

5̦̔̌̌

˄̛̭̖̤̖̦
̶̡̨̛̛̛̬̭̦
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̦̔̌̌
̡̨̦̦̌
̧̱̭̖̤̖̌

̶̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚




ˁ̶̴̸̶̛̛̛̪̖̦̤̌5:ʽ̨̡̛̛̛̥̱̯̖̯̦̱̹̯̯̱̱̐̓̌̔̏̌̌̚ʽ̶̨̨̛̛̛̪̹̯̠̣̦̍ʪ̨̥̱̬̤̔̌̏̌̌̚̚ʺ̛̬̦̯̖̐̌



ˁ̶̴̸̶̛̛̛̛̪̖̦̤6:˄̨̛̪̖̬̱̔2018Ͳ2022.̨̨̨̛̛̛̦̖̬̖̹̯̪̣̙̠̐̔̌ʺʰʧˀʤʻʤ˃ʤ̨̖̱̯̬̖̦̍̏͂̐̚

̭̯̯̱̭̌̌


ʿ̛̣̦̬̦̌̌
̨̬̖̥̖̏
ʤ̡̨̛̛̯̦̭̯̏ ̶̛̬̖̣̌̌̚
̛̠̖
̡̨̛̯̦̭̯̌̏
̛

6.1.ʿ̨̛̛̯̪̭̏
̧̨̨̖̱̬̌̐̏̌
̭̌
̨̨̨̦̯̬̥̔̌

10̦̔̌̌

6.2.ʿ̬̖̖̦̯̌̚ ʶ̨̛̛̦̯̦̱
̶̛̠̌
̨̨̬̦̪̌
̡̨̛̛̛̯̦̭̯̌̏ ̡̨̛̯̦̭̯̌̏
̨̠̦̌̏
̛̥̌
̨̧̣̹̖̐̌̌̏̌
̛̪̱̯̖̥̥̖̠̔̌

6.3.
ˇ̨̧̛̬̥̬̖̌
ʶ̨̛̛̥̭̠̖̌̚
̶̛̛̬̖̣̠̱̌̌̚
̨̡̪̬̠̖̯̌/̨̪̬
̡̛̛̠̖̯̦̯̥






ʽ̸̡̛̛̖̦̏̌
̛̬̖̱̣̯̯̌̚

ʽ̧̖̖̖̖̍̍͂̚
̭̬̖̭̯̔̌̏̌



ʿ̨̛̛̯̬̖̦̬̖̭̱̬̭̍

ʰ̡̨̛̦̯̬̔̌(̛ ʥ̷̱̖̯ ʽ̛̭̯̣̌
)
ʸˁ̛/̛̛̣
̨̛̛̬̏̚
̨̛̭̯̣̌
̨̡̛̣̣̦̌
̛̬̖̭̱̬̭
ʿ̨̛̯̪̭̦̌
̨̨̱̬̐̏

ʽ̧̬̙̖̔̌̏̌
ʥ̨̬̠
̧̦̠̥̖̌̌2
̸̡̛̱̖̭̦̦̌̌
̶̛̪̬̖̖̦̯̠̖̌̚ ̨̛̬̙̦̥̔̌
̨̛̠̦̭̯̌̏
̶̛̪̬̖̖̦̯̠̌̌̚
̨̱̪̦̯̭̌̌̌̚
̥̌
̛̛̪̣̦̬̦̥̌̌
̡̨̛̛̯̦̭̯̥̌̏̌

ˇ̨̛̥̬̦̌̌
ʶ̨̛̛̥̭̠̌̌̚
̶̛̛̬̖̣̠̱̌̌̚
̨̡̪̬̠̖̯̌

ʥ̸̨̨̬̠̣̦̌̏̌
̡̨̛̛̥̭̠̖

5̦̔̌̌
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ʻ̶̨̛̭̣̌

ʿ̛̬̯̦̖̬̱̌
̶̛̛̛̬̖̣̠̌̌̚

̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏



ʹ̡̛̱̭̔
̛̬̖̭̱̬̭

ˁ̖̯̌̏̌̚
̶̛̛̥̬̠̖̐̌

ʪ̨̨̦̯̬̌,
̨̦̣̖̙̦̌̔
̨̛̛̥̦̭̯̬̭̯̌̏
,ˉ̖̦̯̬̌̌̚
̶̨̛̛̭̠̣̦̌
̛̬̌̔ʶʰˀˁ



˃̵̸̡̛̖̦
̛
̨̛̱̭̣̏
̌̚
̨̬̙̔̌̏
̧̖̌
̪̬̖̖̦̯̚
̶̛̠̌̌

ʿ̨̡̛̖̬̖̦̏

ʪ̨̨̦̯̬̌,
̨̦̣̖̙̦̌̔
̨̛̛̥̦̭̯̬̭̯̌̏
,ˉ̖̦̯̬̌̌̚
̶̨̛̛̭̠̣̦̌
̛̬̌̔ʶʰˀˁ



ʿ̨̨̭̯̠̖
ʸ̨̡̣̦̌̌
̛̓
̨̛̭̥̱̪̬̌̌̏̌
̛̬̖̭̱̬̭
ˁ̖̯̌̏


ʻ̨̣̖̙̦̌̔
̨̛̛̥̦̭̯̬̭̯̌̏
,ˉ̖̦̯̬̌̌̚
̶̨̛̛̭̠̣̦̌
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̛̬̌̔ʶʰˀˁ
6.4.
ʺ̛̛̦̥̱̥ ʽ̠̤̖̦̍̌̏̌ ʥ̨̛̬̠̬̭̯̏̌
ˀ̶̛̛̖̣̠̌̌̌̚ 90̦̔̌̌ ̡̠̦̦̌̏̌̌̍̌̏̌ ̨̛̛̬̖̣̦̌̏̌̚
̨̪̬̬̥̐̌̌
̨̛̪̬̬̥̐̌̌
̡̦̖̌̍̌̏
̦̤̖̦̖̌̍̌̏
̛/̛̛̣
̨̛̛̪̬̖̥̖̣
̶̡̨̡̬̖̦̭̯̬̱
̛̯̪
̛̠̌
̶̡̨̡̬̖̦̭̯̬̱
̛̠̖



ˁ̸̯̬̱̦̖
̭̣̱̙̖̍

ʶ̨̛̛̥̭̠̌̌̚
̶̛̛̬̖̣̠̱̌̌̚
̨̡̪̬̠̖̯̌



6.5.ʰ̖̹̯̠̏̌̚ 7̨̦̪̔̌̌
˄̛̬̖̦̌͂
̨̡̬̹̖̯̱̌̏̚ ̨̬̹̖̦̌̏̚
̨̱̭̠̖̦̏
̶̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚ ̨̡̥̪̬̠̖̯̱ ̨̛̖̹̯̠̏̌̔̚
̸̨̛̛̪̠̖̦̦̔̌
̭̯̬̦̖̌
̵̨̡̪̬̠̖̯̌̌
̡̨̛̛̥̭̠̖



ʶ̨̛̛̥̭̠
̌̌̚
̛̬̖̣̌̌̚
̶̛̠̱
̨̡̪̬̠̖̯̌
/̨̡̪̬̠̖̯
̛̛̦̯̥

ʶʰˀˁ̛
̨̡̛̪̖̬̖̦̏





ʿ̨̡̛̖̬̖̦̏

ʪ̨̨̦̯̬̌,
̨̦̣̖̙̦̌̔
̨̛̛̥̦̭̯̬̭̯̌̏
,ˉ̖̦̯̬̌̌̚
̶̨̛̛̭̠̣̦̌
̛̬̌̔ʶʰˀˁ

ʿ̨̨̯̬̏̔̌
̛̪̬̠̖̥̱
̛̖̹̯̠̏̌̌̚

6.6.ʿ̧̬̖̖̌̓ ʶ̨̛̛̦̯̦̱ ʿ̡̧̛̛̬̱̪̤̖̌
ʥ̨̬̠,
ʹ̡̛̱̭̔
̶̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚
̨̬̦̌
̧̛̛̦̣̬̖̌̌̌̚ ̡̛̛̣̯̖̯̏̌ ̛̬̖̭̱̬̭
̨̛̛̱̭̪̖̹̦̭̯
̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌ ̨̬̭̯̪̬̖̥̖̏̌
̸̨̛̛̪̠̖̦̦̔̌
̶̨̛̛̛̬̖̣̠̌̌̚ ̨̛̤̖̦̖̍̌̏
̵̨̪̪̬̬̥̐̌̌
̨̪̬̬̥̐̌̌
̶̡̨̡̬̖̦̭̯̬̱
̛̠̖



ɍ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɅȺɉ ɛɢ ɞɨɩɪɢɧɟɨ ɤɨɧɚɱɧɨɦ ɪɟɲɟʃɭ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ ɨɜɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɝɪɚɻɚɧɚ ɢ ʃɢɯɨɜɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɩɭɬɟɦ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢʁɟɝ ɨɞɪɟɻɢɜɚʃɚ ɢ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɚ
ɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɤɚɨ ɢ  ɞɨɩɪɢɧɨɫɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɠɢɜɨɬɚ ɨɜɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚɍɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɦɩɟɪɢɨɞɭɅȺɉɛɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɨɫɥɟɞɟʄɟɰɢʂɟɜɟ
 ɫɬɚɦɛɟɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɡɚ  ɧɚʁɭɝɪɨɠɟɧɢʁɢɯ ɩɨɪɨɞɢɰɚ ɢɡɛɟɝɥɢɯ ɂɊɅ ɢ ɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚ ɤɪɨɡ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɝɫɬɚɧɨɜɚʃɚɭɡɚɲɬɢʄɟɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚ
ɩɨɪɨɞɢɰɚɢɡɛɟɝɥɢɯɂɊɅɢɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚɞɨɞɟɥɨɦɩɚɤɟɬɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɡɚɡɚɜɪɲɟɬɚɤ
ɡɚɩɨɱɟɬɢɯɫɬɚɦɛɟɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚɢɥɢɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯɧɟɭɫɥɨɜɧɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢɧɭɥɢɧɚʁɦɚʃɟɩɨɪɨɞɢɰɚɢɡɛɟɝɥɢɰɚɂɊɅɢɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚɤɪɨɡɩɪɨɝɪɚɦɨɬɤɭɩɚ
ɤɭʄɚɫɚɨɤɭʄɧɢɰɨɦ
ɫɬɚɦɛɟɧɨɡɛɪɢɧɭɥɢɩɨɪɨɞɢɰɚɢɡɛɟɝɥɢɰɚɂɊɅɢɩɨɜɪɚɬɧɢɤɚɤɪɨɡɩɪɨɝɪɚɦɞɨɞɟɥɟɦɨɧɬɚɠɧɢɯ
ɤɭʄɚ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭɡɚɲɬɢɬɭɭɈɩɲɬɨʁɛɨɥɧɢɰɢɢȾɨɦɭɡɞɪɚɜʂɚɡɚɦɢɝɪɚɧɬɟ ɲɬɨɫɟɜɨɞɢɤɚɨ
ɧɚʁɜɟʄɢɩɪɨɛɥɟɦɨɜɟɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ 
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ʤʻʤʸʰʯʤˁʰ˃˄ʤˉʰʵʫʯʤʶʹ˄ˋˉʰʰʿˀʫʿʽˀ˄ʶʫ

ʤ̛̦̣̌̌̚ ̶̛̛̭̯̱̠̖̌ ̱ ̡̨̨̠̠ ̭̖ ̬̖̹̌̏̌ ̧̛̪̯̖̌ ̨̨̪̣̙̠̌̌ ̶̛̛̖̣̍̐̌̚, ʰˀʸ ̛ ̨̡̛̪̬̯̦̏̌̌ ̵̨̱̯̍̏̌̌
̸̵̡̛̛̛̛̛̖̯̬̬̭̯̖̣̯̖̯̦̦̣̏̏̌̌̌̌̚:
1.
2.
3.
4.

ʿ̶̵̨̡̧̛̛̛̛̬̖̣̖̱̥̖̦̯̠̖̬̖̣̖̦̯̦̖̪̯̖̖̣̐̔̔̌̏̌̌̌̍̐̚̚,ʰˀʸ̨̡̛̛̪̬̯̦̏̌̌
ʤ̧̛̦̣̭̯̌̌̌̌̚
ʤ̵̨̛̛̛̦̣̦̯̖̬̖̭̦̭̯̬̦̌̌̌̏̌̌̌̚̚
ʤ̸̶̨̡̛̛̦̣̱̪̬̣̖̥̭̤̱̥̌̍̌̌̌̌̚̚


1.ʿ̬̖̣̖̐̔ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖̔̌ ̨ ̨̬̦̥̌̔ ̨̡̧̬̱̙̖̱ ̵̨̨̛̱̯̍̏̌ ̠̖  ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̸̵̡̛̤̱̦  ̶̵̨̛̛̦̦̣̦̌̌
̵̡̛̭̯̬̯̖̹̌ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌̌ ̵̛̬̖̣̖̦̯̦̏̌ ̌̚ ̨̱̏ ̨̣̭̯̍̌, ̡̛̯̱̖̣̦̌ ̡̨̡̛̦̭̌̚ ̨̡̛̬̏ ̡̨̛̠ ̛̬̖̱̣̹̖̐
̧̛̪̯̌̌ ̶̛̛̖̣̍̐̌̚, ʰˀʸ ̛ ̨̡̛̪̬̯̦̏̌̌  ̱ ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍ ˁ̛̛̬̠̍, ̡̭̯̬̯̖̹̌̌ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌ ʧ̬̌̔̌ ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̛ ̡̯̱̖̣̦̖̌ ̨̡̣̣̦̖̌ ̨̡̪̬̠̖̯̖ ̛ ̨̪̬̬̥̖̐̌ ̧̦̥̖̖̦̖̌ ̶̛̛̬̣̥̍̐̌̌̚, ʰˀʸ ̛
̶̨̛̛̪̬̯̦̥̏̌̌:
x ʻ̶̵̵̶̨̧̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̣̦̭̯̬̯̖̠̬̖̹̖̪̯̖̣̦̯̖̬̦̬̭̖̤̖̦̣̌̌̌̌̐̌̌̌̏̌̌̌̍̐̌̌̚̚
̨̛̪̖̬̌̔̚2011Ͳ2014̨̛̦̐̔̌
x ʻ̶̶̨̧̛̛̛̛̦̣̦̭̯̬̯̖̠̱̪̬̤̖̥̬̠̥̌̌̌̌̐̌̌̌̏̌̐̌̌̌̚(2009)
x ʻ̶̨̛̦̣̦̌̌̌ ̛̭̯̬̯̖̠̌̐̌ ̶̛̛̬̖̦̯̖̬̠̖̐̌ ̨̡̛̪̬̯̦̏̌̌ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ˁ̨̪̬̱̥̌̌̚ ̨
̛̛̛̬̖̥̭̠̌̔(2009)
x ˁ̧̧̨̛̛̯̬̯̖̠̭̥̖̖̭̬̥̹̯̌̐̌̌̌̌̏̌̚(2003)
x ʻ̶̨̨̨̨̛̛̛̦̣̦̭̯̬̯̖̠̬̙̬̠̌̌̌̌̐̌̔̏̐̌̏̌̚(2008)
x ʻ̶̨̨̨̛̛̛̦̣̦̭̯̬̯̖̠̪̬̬̖̦̬̠̌̌̌̌̐̌̏̔̐̌̏̌̚ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ˁ̛̬̠̖̍2006Ͳ2012
x ʻ̶̨̨̧̛̛̦̣̦̭̯̬̯̖̠̪̹̤̌̌̌̌̐̌̌̌̏̌̌̚2011Ͳ2020
x ˁ̨̨̨̛̛̯̬̯̖̠̬̖̦̣̦̬̠̌̐̌̐̌̐̌̏̌̚2007Ͳ2012
x ˁ̨̨̨̛̛̯̬̯̖̠̬̠̪̤̪̬̬̖̖̌̐̌̌̏̌̏̔̚
x ˁ̶̨̨̛̛̛̯̬̯̖̠̬̠̭̠̣̦̖̹̯̯̖̌̐̌̌̏̌̌̌̚̚(2005)
x ʻ̶̶̶̨̡̛̛̛̦̣̦̪̣̦̠̖̖̱̌̌̌̌̌̔̚(2004)

ʤ̡̛̯̱̖̣̦ ̡̨̡̛̦̭̌̚ ̨̡̛̬̏ ̌̚ ̧̛̪̯̖̌ ̶̛̛̖̣̍̐̌̚ ̠̖ ʯ̡̨̦̌ ̨ ̶̛̛̖̣̥̍̐̌̌̚. ˁ ̨̨̛̬̥̍̚ ̦̌ ̸̨̱̖̦̱
̨̪̯̬̖̱̍ ̔̌ ̯̠̌ ʯ̡̨̦̌ ̨̤̖̍ ̛̪̬̯̌ ̡̯̱̖̣̦̖̌ ̨̪̯̬̖̖̍ ̛ ̧̛̪̯̌̌ ̶̛̛̖̣̍̐̌̚,  ̱ ̥̠̱̌ 2010. ̨̛̦̖̐̔
̨̱̭̠̖̦̠̖̏ʯ̡̨̨̨̛̛̦̥̖̦̥̪̱̦̥̌̌̌̌̔̌̌̚ʯ̶̡̨̨̛̛̦̖̣̥̌̌̍̐̌̌̚.
ʻ̶̨̛̦̣̦̌̌̌ ̛̭̯̬̯̖̠̌̐̌ ̌̚ ̧̬̖̹̖̌̏̌ ̧̛̪̯̌̌ ̵̛̛̖̣̍̐̚ ̛ ̨̛̦̯̖̬̦ ̵̧̛̬̭̖̤̦̌ ̶̛̣̌ (2002, ̛
̛̛̬̖̠̥̬̯̏̌̌̚2011̨̐̔.)̴̶̨̨̨̧̛̛̖̦̹̖̭̦̦̖̪̬̖̖̣̔̏̌̏̔̏̌̌Ͳ̨̧̨̨̡̛̖̖̖̱̭̣̪̬̯̍̍͂̏̌̏̌̌̏̌̌̚̚
̛ ̨̡̣̣̦̱̌ ̶̛̛̦̯̖̬̠̱̐̌, ̨̹̯ ̠̖ ̨̨̪̯̪̱̦ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̨̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̵̛̛̪̬̖̦̥̏̌̓ ̶̛̛̤̖̥̏̌ ̌̚
̧̨̨̨̬̖̹̖̪̣̙̠̖̬̱̪̖̬̦̌̏̌̌̌̏̐̐̌͂̌̌.
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ʽ̭̯̣̖̌ ̦̖̖̦̖̌̏̔ ̶̨̛̦̦̣̦̖̌̌ ̛̭̯̬̯̖̠̖̌̐ ̪̬̱̙̠̱̌ ̨̨̭̦̱̏ ̛ ̠̱̔̌ ̶̛̭̥̖̬̦̖ ̌̚ ̧̛̬̠̖̌̏̌̚ ̥̖̬̌ ̛
̶̡̛̠̌̌ ̱ ̨̛̣̭̯̍̌ ̨̡̣̣̦̖̌ ̶̛̛̦̯̖̬̠̖̐̌ ̵̛̛̖̣̍̐̚ ̛ ̨̛̦̯̖̬̦ ̵̛̬̭̖̤̖̦̌ ̶̛̣̌, ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̡̣̣̦̖̌
̶̛̛̦̯̖̬̠̖̐̌ ̨̡̛̪̬̯̦̏̌̌, ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̨̥̙̖ ̨̛̛̪̬̦̖̯̔ ̧̱̦̪̬̖̖̱̌͂ ̵̧̨̨̛̏̐ ̨̨̛̙̯̦̏̐ ̭̯̦̬̌̔̌̔̌ ̛
̡̨̨̨̨̱̱̪̦̬̱̹̯̖̦̪̣̙̠̐̔̏̐̌̌.
ʸ̸̵̨̡̡̨̡̧̨̨̛̛̣̦̭̯̬̯̖̹̱̥̖̦̯̦̠̦̱̦̪̬̖̖̖̪̣̙̠̖̣̌̌̌̌̔̌̌̌̌̌̌͂̌̌̍̐̚̚̚,̵̨̛̛̦̯̖̬̦̬̭̖̤̖̦̌
̶̨̡̛̛̛̣̪̬̯̦̱̌̏̌̌ʧ̬̱̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̭̱̏̌:
Ͳˁ̨̨̨̛̛̯̬̯̖̠̬̙̬̠̌̐̌̔̏̐̌̏̌̚ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌(2010Ͳ2020)
Ͳʸ̶̨̡̡̨̛̛̛̣̦̦̪̣̦̥̣̖̌̌̌̌̌̔̚
Ͳʸ̶̨̡̡̨̨̧̛̛̛̣̦̦̪̣̦̪̹̤̌̌̌̌̌̏̌̌̚
Ͳʸ̶̵̨̡̡̨̧̨̛̛̛̛̛̣̦̦̪̣̦̬̖̹̖̪̬̣̖̥̖̣̌̌̌̌̌̏̌̍̌̍̐̚̚,̵̵̶̨̨̛̛̛̛̛̪̬̦̦̦̯̖̬̦̬̭̖̤̖̦̣̐̌̌̌
̨̛̛̛̦̯̖̬̯̬̠̌ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̨̛̛̛̯̬̪̖̬̏̌̌̔̚2009Ͳ2013̨̛̦̐̔̌

ʿ̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̬̥̪̬̠̖̯̠̭̱̬̖̣̦̭̱̬̱̐̌̌̏̌̔̌̔̌̐̌̔̚ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̛̯̬̭̱̭̣̖̖̏̌̔̓:

x ʪ̶̨̛̦̠̌̌ ̱ ̡̨̛̬̖̦̭̥̐̌͂̏ ̛̥̯̖̬̠̣̱̌̌, ̌̚ ̡̬̹̖̯̌̏̌̚ ̸̨̪̖̯̖̌̚ ̧̬̖̐̌̔ ̵̛̭̯̥̖̦̌̍ ̨̡̠̖̯̍̌̌ ̱
̨̛̬̖̦̭̯̏̔2.500ʫ̨̧̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̣̱̭̬̦̣̯̥̹̦̖̤̖̦̖̖̭̥̭̯̣̦̖̖̣̯̦̭̱̦̭̱̌̌̌̌̌̍̌̏̌̌̌̔̌̔̚̚̚
1.250ʫ.
ʪ̶̨̛̦̠̱̌ ʫ̨̡̬̪̭̖̏ ˄̛̦̠̖ ̡̨̌ ̛̛̬̹̦̏̚ ̪̬̯̦̖̬̌, 2003 ̨̛̦̖̐̔ ̨̨̭̪̬̖̏  IRC ( International rescue
commiteteͲʺ̨̡̨̛̛̖̱̦̬̦̥̯̖̯̭̪̭͂̌̔̌̌).ʪ̶̨̨̨̛̛̦̠̱̣̌̔̍56̶̨̨̛̪̬̔̌.
x ʪ̶̨̛̦̠̱̌ ʦ̣̖̌̔ ʶ̛̬̤̖̦̖̌̏ ˈ̨̛̣̦̠̖̌̔,  2003 ̨̛̦̖̐̔, ̡̨̬̚ ̡̛̛̬̖̦̭̐̌͂̏ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌ ̱ ̨̛̦̭̱̚ ̨̔
1.200ʫ,̨̨̪̭̬̖̭̯̥̔̏CARE(InternationalJugoslavija)̨̨̛̣̔̍8̶̨̨̛̪̬̔̌.˄̶̡̨̨̛̱̪̦̬̖̦̭̯̦̠̌̏̔̔̌̌
9.600ʫ.
x ʪ̶̨̛̦̠̱̌ʺ̵̨̨̨̛̛̛̛̦̭̯̬̭̯̦̭̯̬̦̪̭̣̌̏̌̌̏̌ʶ̛̬̤̖̦̖̌̏ʻ̨̡̬̖̹̖̱̏2005̨̛̛̦̐̔,̡̨̛̱̬̖̦̭̥̐̌͂̏
̨̛̛̥̯̖̬̠̣̱̱̬̖̦̭̯̌̌̏̔1.200ʫ,̨̨̪̭̬̖̭̯̥̔̏ʻ̶̨̡̨̛̛̬̖̹̭̖̯̖̣̖̏̐̌̏̌̌̍̐̚̚(Norvegianrefugee
council)̨̨̛̣̔̍30̶̨̨̛̪̬̔̌.˄̶̡̨̨̛̱̪̦̬̖̦̭̯̦̠̖̌̏̔̔̌36.000ʫ.
x ʯ̠̥̌̌ ʶ̛̬̤̖̦̖̌̏ ʵ̪̦̌̌̌ ̌̚ ̭̯̥̖̦̱̌̍ ̧̛̬̱̐̌̔̚ ̨̨̪̭̬̖̭̯̥̔̏ ʵʫʻͲ̌ ( ʵ̡̪̦̭̌̌̌ ̵̛̱̥̦̯̬̦̌̌̌
̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚)̨̨̛̣̔̍78̶̨̨̛̪̬̔̌,̡̨̨̨̛̱̱̱̪̦̠̬̖̦̭̯̏̔̔33.040˄ˁʪ.
x INTERͲSOS ( ʰ̡̛̯̣̠̦̭̌̌̌ ̵̛̱̥̦̯̖̬̦̌̌ ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ) ̴̛̛̦̦̭̬̣̌̌̌ ̧̬̭̖̤̖̌̌̏̌ ̡̨̡̨̛̣̖̯̦̏̐
̶̶̵̨̛̛̖̦̯̬̭̥̖̹̯̠̖̣̯̖̣̌̌̌̍̐̌̚̚“ˇ̡̬̱̹̌ʧ̨̬̌“̱ʸ̛̛̖̙̥̬̱,̵̶̨̨̡̨̨̛̛̛̛̯̦̣̠̭̱̭̖̪̬̖̖̣̣̌̌̔̌
̡̨̨̛̛̪̬̯̦̭̥̖̹̯̠̬̪̬̬̥̌̏̌̌̐̌̚̚“PICKͲUPE“̨̭̪̌500˄ˁʪ̨̨̛̪̥̦̭̯̱̔̌̓̏.
x ʿ̨̡̡̛̛̬̠̦̭̌ ̴̨̦̔ ̌̚ ̧̪̬̱̙̖̌ ̨̨̛̪̥̓ ̛̛̖̣̥̍̐̚, ̨̛̪̬̦̦̥̐̌ ̛ ̛̬̭̖̤̖̦̥̌ ̶̛̛̣̥̌ ̡̨̬̚ ̨̭̠̖̏
̨̨̧̧̨̡̨̛̛̪̬̬̥̖̖̦̖̭̯̥̖̦̬̖̯̱̪̠̖̐̌̏̌̌̌̍̍̌̏̌̚̚̚42̨̡̨̛̭̖̭̥̦̭̯̌̔̌̓̏̌,12̶̨̨̨̨̛̛̪̬̠̖̣̔̌̔̍
̡̪̖̯̖̌ ̡̨̛̬̖̦̭̐̌͂̏̐ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌ ̡̨̌ ̨̨̪̥̓ ̸̨̨̪̖̯̠̌̚ ̧̛̬̐̌̔ ̛  8 ̶̨̨̛̪̬̔̌ ̠̖ ̨̨̛̣̔̍ ̡̪̖̯̖̌
̡̨̡̨̨̨̨̨̧̨̨̧̛̛̬̖̦̭̥̯̖̬̠̣̪̥̪̤̹̖̱̭̣̭̯̦̐̌͂̏̐̌̌̌̌̓̌̍̌̏̌̌̏̌̌̚.
x ʯ̌30̶̨̨̛̪̬̔̌,̡̨̨̨̨̡̨̨̨̡̧̛̛̛̛̛̛̬̖̣̱̪̥̱̬̖̦̭̥̥̯̖̬̠̣̱̪̤̹̦̣̯̖̯̙̤̖̔̔̓̐̌͂̏̌̌̍̌̏̌̏̌̚
̨̧̭̯̦̌̏̌̌, ̡̨̬̚ ̨̡̪̬̠̖̯̌ „ ˁ̨̯̥̖̦̌̍ ̧̧̛̬̖̍̌̏̌̚ ̶̛̛̖̣̍̐̌̚“ ̡̨̠̖ ̠̖ 2009 ̛ 2010 ̱ ̧̛̭̬̌̌̔ ̭̌
ʶ̨̨̛̥̖̭̬̠̯̥̌̌ ̌̚ ̶̛̛̖̣̖̍̐̚ ̨̨̛̬̖̣̌̏̌̚ ʧ̬̌̔ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌, ̛̭̬̖̭̯̥̔̏̌ ʦ̣̖̌̔ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍
ˁ̛̬̠̖̍.
x 24̸̡̛̛̛̖̣̖̍̐̚3̶̵̶̨̨̨̛̛̛̛̪̬̖̦̯̖̬̦̬̭̖̤̖̦̣̔̌̌,̨̛̛̭̯̥̖̦̬̦̱̯̌̍̍̚,̧̨̨̛̬̥̭̯̥̖̦̐̌̔̌̍̐̚
̨̡̠̖̯̍̌ ̌̚ ̨̧̭̯̦̖̌̏̌ ̱ ̶̨̨̛̭̠̣̦̌ ̛̛̹̯̖̦̥̌̓̚ ̨̛̱̭̣̥̏̌, ̡̨̬̚ ̨̪̬̬̥̐̌ ̨̭̯̥̖̦̌̍̐ ̧̧̛̬̍̌̏̌̌̚
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̶̛̛̖̣̍̐̌̚  ̡̨̠̖̐ ̭̱ 2009 ̨̛̦̖̐̔ ̨̛̛̬̖̣̣̌̏̌̚ ʶ̨̛̥̖̭̬̠̯̌̌ ̌̚ ̶̛̛̖̣̖̍̐̚, ʧ̬̌̔ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌,
̨̠̖̦̭̌̔̌̚IOMͲơ̶̡̨̨̨̨̡̥̦̭̖̥̪̬̠̖̯̌̌,̛̭̬̖̭̯̥̔̏̌ʫ˄.
x 7 ̶̨̨̛̪̬̔̌ ̨̭̯̥̖̦̌̍ ̨̛̖̖̖̦̍̍͂̚ ̡̨̬̚ ̨̪̬̬̥̐̌ „ ʽ̡̯̱̪  ̵̨̡̛̭̖̭ ̨̛̥̦̭̯̔̌̓̌̏̌ ̭̌ ̶̨̡̨̛̱̦̥̓“
̡̨̛̠ ̠̖ ̱ 2010 ̨̛̛̦̐̔, ̨̨̨̛̬̖̣̏̌̚ ʧ̬̌̔ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̨̛̛̯̬̏̏̌ ̱ ̧̛̭̬̌̌̔  ̭̌ ʶ̨̨̛̥̖̭̬̠̯̥̌̌ ̌̚
̶̛̛̖̣̖̍̐̚,̛̭̬̖̭̯̥̔̏̌UNHCRͲa.
x ʪ̨̨̖̣̥̔ ̵̨̛̥̦̯̙̦̌ ̡̱̓̌, ̌̚ ̛̯̬ ̶̨̨̛̪̬̖̔ ̨̬̖̹̖̦ ̨̭̯̦̖̦̌̍ ̧̛̪̯̖̌, ̡̨̬̚ ̨̪̬̬̥̐̌ ̨̭̯̥̖̦̌̍̐
̧̧̛̬̍̌̏̌̌̚ ̶̛̛̖̣̍̐̌̚, ̨̛̬̖̣̌̏̌̚ ʧ̬̌̔ ˁ̬̖̥. ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̭̌ HELPͲ̨̥ ̡̨̌ ̶̨̨̛̦̭̖̥ ̨̡̪̬̠̖̯̌.
̛̭̬̖̭̯̥̏̌ʫ˄.
x ʯ̌ 36 ̶̨̨̛̪̬̔̌, ̡̨̬̚ ̨̨̪̥̓ ̱ ̡̨̛̬̖̦̭̥̐̌͂̏ ̛̥̯̖̬̠̣̱̌̌ ̡̨̬̚ ̨̪̬̬̥̐̌ ̨̭̯̥̖̦̌̍̐ ̧̧̛̬̍̌̏̌̌̚
̶̛̛̖̣̍̐̌̚ ̨̨̛̪̤̹̦̍̌ ̨̛̱̭̣̏ ̧̛̙̤̖̏̌ ̛ ̨̧̭̯̦̌̏̌̌. ʿ̨̡̬̠̖̯̌ 2011 ̨̛̦̖̐̔ ̨̨̛̬̖̣̌̏̌̚ ʧ̬̌̔
ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̭̏̌̌HELPͲ̶̨̡̨̨̨̨̡̛̛̥̦̭̖̥̪̬̠̖̯̭̬̖̭̯̥̌̌̔̏̌ʫ˄.
x HELP ( ʻ̸̡̖̥̌̌ ̵̛̱̥̦̯̬̦̌̌̌ ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ) ̨̛̭̠̥̏ ̶̛̦̠̥̔̌̌̌̌ ( ̡̨̦̥̌̍̌̏ ̛̥̹̦̌̌, ̱̬̖̠͂̌̌,
̛̬̖̭̱̬̭̥̌ ̌̚ ̡̬̯̬̭̱̌̌ ̛ ̨̡̬̭̱̏̓̌ ̨̨̧̛̪̬̱̏̔̚, ̸̨̛̭̯̦̥ ̴̨̨̦̥̔ ) ̱ 2006 ̨̛̛̦̐̔, ̶̛̛̛̦̬̣̌̌ ̠̖
̡̨̨̡̖̦̥̭̱ ̨̨̭̥̭̯̣̦̭̯̌̌ ̛ ̧̧̭̥̖̖̌ ̨̛̭̬̥̹̯̌̏̌ ̸̡̛̛̖̣̖̍̐̚ ̶̨̛̪̪̱̣̠̖̌. ʪ̶̨̛̦̠̖̌ ̨̨̛̣̔̍ 110
̶̨̨̛̪̬̔̌.
x 16 ̶̨̨̛̪̬̔̌ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ̨̡̪̬̠̖̯̌“ ʫ̡̨̨̡̨̦̥̭ ̨̧̛̭̦̙̖̌̏̌ ̛ ̨̨̧̛̭̥̭̯̤̖̌̌̏̌ ̶̛̛̖̣̍̐̌̚“ ̭̱
̶̡̨̨̨̛̛̛̛̬̭̦̪̥̓(̸̴̨̡̨̨̨̛̛̛̛̬̦̯̬̙̖̦̬̭̯̦̦̐̌̏̌̔̚̚,̛̛̥̹̦̖̱̬̖̠̖̌͂̌,̛̬̦̖̣̯̖̭̣̌̌̌̚.)̌̚
̨̧̤̖̍̌̏̌ ̵̡̛̦̖ ̵̵̨̨̨̛̦̔̔̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏.ʿ̨̡̬̠̖̯̌ ̨̛̬̖̣̦̌̏̌̚ 2011 ̨̛̦̖̐̔ ̱ ̧̛̭̬̌̌̔ ̭̌
ʶ̶̨̨̛̛̛̥̖̭̬̠̯̥̖̣̖̌̌̌̍̐̚̚,̛̭̬̖̭̯̥̔̏̌ʦ̣̖̌̔ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ˁ̛̬̠̖̍.
x ˉ̖̦̯̬̌ ̌̚ ˁ̶̨̛̛̠̣̦̌ ̬̌̔ „ˁ̌̏̌“ ̨̔ 2015.̨̐̔. ̭̬̱̠̖̌̌͂ ̭̌ ̨̬̱̹̯̖̦̔̏ ̨̨̨̛̬̦̥̔̐̏ ̪̬̖̱̖̖̥̔̓̚
„  “̔.̨.̨.ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌,̶̡̨̨̨̡̡̨̡̨̡̛̛̛̬̣̦̯̖̬̭̖̠̖̬̖̣̱̠̱̪̬̠̖̯̖̪̬̹̱̏̌̌̌̔̚̚̚
̧̨̛̛̱̦̪̬̖̖̖̙̯̬̦̌͂̏̌̐̌͂̌̌.
ʞˑ˅ˑˇˑˏ ˏˈ˥˖ː˃˓ˑˇːˑˆ ˇ˃ː˃ ˔ˋ˓ˑˏ˃˛˕˅˃ ʹͲͳǤˆǤ Ƿ   ǲ ˇǤˑǤˑǤ ʠ˓ˈˏ˔ˍ˃
ʛˋ˕˓ˑ˅ˋ˙˃ǡ˒ˑˇ˓ˉ˃ˑˬˈˇ˅˃˒˓ˑˬˈˍ˕˃ʥˈː˕˓˃ˊ˃˔ˑ˙ˋˬ˃ˎːˋ˓˃ˇǷʠ˃˅˃ǲʠ˓ˈˏ˔ˍ˃ʛˋ˕˓ˑ˅ˋ˙˃ˋ
˕ˑǣ
ͳǤ ʞˑˏˑ˱˒ˑ˓ˑˇˋ˙ˋ˔˃˄ˑˎˈ˔ːˋˏˇˈ˕ˈ˕ˑˏ˖˙ˋ˯˖ˑ˄ˈˊ˄ˈ˥ˋ˅˃˰˃ˍ˅˃ˎˋ˕ˈ˕ːˋˬˋ˘˖˔ˎˑ˅˃
˔˕˃ːˑ˅˃˰˃ˍ˖˒ˑ˅ˋːˑˏˏ˃˕ˈ˓ˋˬ˃ˎ˃ˊ˃ˋˊˆ˓˃ˇ˰˖ˍ˖˒˃˕ˋˎ˃˖˅˓ˈˇːˑ˔˕ˋͷͲǤͲͲͲ˓˔ˇǤ
ʹǤ ʞˑˏˑ˱ ː˃ˬ˖ˆ˓ˑˉˈːˋˬˑˬ ˍ˃˕ˈˆˑ˓ˋˬˋ ˔˕˃ːˑ˅ːˋ˛˕˅˃ ˖ ˅ˋˇ˖ ˍ˖˒ˑ˅ˋːˈ ˖ˎ˃ˊːˋ˘
˅˓˃˕˃ǡˍˑˬˈ˒ˑˏˈː˖˕ˋːˋ˔˖ˋˏ˃ˎˋǤʑ˓ˈˇːˑ˔˕͵ͲǤͲͲͲ˓˔ˇ
͵Ǥ ʞˑˏˑ˱˅ˋ˛ˈ˚ˎ˃ːˑˬ˒ˑ˓ˑˇˋ˙ˋ˖˔˃ː˃˙ˋˬˋˍ˓ˑ˅˃ǤͲͲͲ˓˔ˇ

ʞ˓˖ˉ˃˰ˈ ˒˔ˋ˘ˑ˔ˑ˙ˋˬ˃ˎːˈ ˒ˑˇ˓˛ˍˈ ˋ ˒ˑˇˈˎ˃ ˒˃ˍˈ˕˃ ˘˓˃ːˈ ˋ ˘ˋˆˋˬˈːˈ ˔˕˃˓ˋˏǡ ˄ˑˎˈ˔ːˋˏǡ
˔ˑ˙ˋˬ˃ˎːˑ˖ˆ˓ˑˉˈːˋˏ˒ˑˬˈˇˋː˙ˋˏ˃ˋ˒ˑ˓ˑˇˋ˙˃ˏ˃Ǥ
ʙ˓ˑˊ˒˓ˑˬˈˍ˃˕ʛˋːˋ˔˕˃˓˔˕˅˃ˍ˃ˑˋʥ˓˅ˈːˋˏˍ˓˔˕ˑˏ˒ˑˇˈ˯ˈːˑˬˈʹͷͲ˒˃ˍˈ˕˃˒ˑˏˑ˱ˋ˖˘˓˃ːˋˋ
˘ˋˆˋˬˈːˋː˃ˬ˖ˆ˓ˑˉˈːˋˬˋˏǡ˃˕˃ˍˑ˥ˈː˃˕˃ˬː˃˚ˋː˔ˏˑˊ˄˓ˋː˖ˎˋˋˍˑ˓ˋ˔ːˋˍˈ˄ˈ˔˒ˎ˃˕ːˈ˖˔ˎ˖ˆˈ
Ƿʞˑˏˑ˱˖ˍ˖˱ˋǲǤ
ʢʹͲͳͺǤˆǤː˃˔˕˃˅ˋˎˑ˔ˈ˔˃˃ˍ˕ˋ˅˃˙ˋˬˑˏ˅ˑˎˑː˕ˈ˓˃ˋ˓ˈ˃ˎˋˊ˃˙ˋˬˑˏ˒˓ˑˬˈˍ˃˕˃Ǥ
ʓˑː˃˙ˋˬˈʝ˒˛˕ˑˬ˄ˑˎːˋ˙ˋʠ˓ˈˏ˔ˍ˃ʛˋ˕˓ˑ˅ˋ˙˃
ʦ̶̵̡̨̨̨̧̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̣̪̬̦̭̬̖̣̱̪̥̬̭̯̖̦̖̹̯̯̖̱̱̦̠̖̱̪̬̖̯̦̥̪̖̬̱̔̌̏̌̓̔̌̏̏̌̏̔̔̌̔̔̚̚̚
̨̖̦̏̌̚ ̌̚ ̛̥̬̦̯̖̐̌ ̌̚ ʽ̪̹̯̱ ̶̨̛̣̦̱̍ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̨̛̦̬̣̔̌̌ ̠̖ ʦ̣̌̔̌ ʵ̱̙̦̖ ʶ̨̬̖̠̖Ͳ
̡̨̛̭̦̯̖̯̭̌ ̨̨̛̣̏̚ ̭̌ ̨̨̪̬̖̥̥ ̱ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̨̔ 6.801,400 ̛̦̬̔̌̌, ʥ̡̡̛̣̦̭̌̌ ̶̖̦̯̬̌ ̌̚ ̶̛̛̥̬̠̖̐̌ ̛
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̵̛̱̥̦̯̬̦̖̌̌ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̱ ̨̛̦̭̱̚ ̨̔ 347.025,54 ̛̦̬̔̌̌ ̛ CATHOLIK relief services –ʥ̨̖̬̐̌̔
1.238.778,23̛̦̬̔̌̌.


ˀʫˁ˄ˀˁʰʰʥ˄ˊʫ˃
ˁ̶̨̨̛̛̬̖̭̯̬̖̣̠̱̔̏̌̌̌̌̏̐̚̚ʸʤʿͲ̸̵̨̨̛̛̛̛̛̛̖̖̖̭̖̬̣̯̬̌̍̍͂̏̌̓̌̏̌̚̚̚̚:
̨̖̣̥̔ ̛̚ ̷̱̖̯̍̌ ̨̡̣̣̦̖̌ ̨̭̥̱̪̬̖̌̌̏, ̦̌ ̯̠̌ ̸̛̦̦̌ ̨̹̯ ̖̓ ̨̛̛̖̖̯̍̍̔̚ ̡̨̨̥̱̦̣̦̌ ̡̨̛̬̖̦̭̐̌͂̏
̛̖̥̤̹̯̖̚ ̭̌ ̨̱̬̖̖̦̥͂ ̴̡̨̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̥̌; ̨̖̣̥̔ ̛̚ ̵̨̨̡̛̦̯̬̭̔̌ ̷̱̖̯̍̌ ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̨̪̥̱̓
̨̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̪̬̠̖̯̠̖̭̖̬̯̦̭̦̱̌̌̓̌̏̌̏̏̐̚ʸ̨̡̨̣̦̪̣̦̌̐̌̌,̵̵̡̨̨̨̛̛̛̛̛̬̱̭̯̱̪̦̬̌̔̐̔̏̌̚̚
(̸̶̴̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̣̯̦̦̣̦̦̯̬̭̦̌̌̌̔̌̔̏̚).

ʿ̶̸̴̨̡̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̯̱̪̠̱̱̭̣̱̭̦̖̯̥̦̦̣̦̥̭̯̬̯̖̠̥̖̱̠̖̭̖̦̦̭̠̭̪̥̌̓̌̔̌̔̌̌̌̐̌̌̌̌̓
̵̨̛̬̖̭̬̦ ̛̛̥̦̭̯̬̭̯̌̌̏̌ ̱ ̶̛̛̛̬̖̣̠̌̌̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ʸʤʿͲ̌. ʰ̬̌̔̌̚ ̨̖̯̤̦̔̌̐ ̨̧̛̹̖̐̔̐ ̷̱̖̯̍̌ ̌̚
̛̦̬̖̦̌̔ ̨̛̪̖̬̔  ̖̓ ̭̖  ̛̛̬̯̌̔ ̌̚ ̡̭̱̏̌ ̨̛̦̱̐̔ ̨̨̪̭̖̦̍, ̨̨̨̦̭̦̔ ̌̚ ̡̛̭̏̌ ̨̔ ̶̴̸̵̛̛̛̭̪̖̦
̴̡̡̨̡̨̛̛̛̛̛̯̠̭̱̖̦̯̦̌̔̌̌̌̔̏̌̚.

˄̶̨̨̛̛̛̪̬̭̯̱̪̱̬̖̣̠̖̌̌̏̐̚ʸʤʿͲ̴̵̨̨̡̨̧̡̨̧̛̛̛̛̛̛̛̪̣̖̭̖̖̦̯̬̹̖̭̖̌̌̓̔̔̏̌̌̓̌̏̏̓̚
̵̶̨̨̨̡̨̛̛̛̪̭̯̠̖̬̖̭̱̬̭̱̣̣̦̠̠̖̦̓̌̌̌̔̚(̵̡̛̛̛̛̤̱̭̥̯̖̬̯̠̣̦̔̌̌),̨̛̛̛̛̦̭̭̯̬̖̭̖̦̖̠̌̌̓̌̏̓
̸̵̶̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̥̬̦̦̭̯̱̖̹̱̬̖̭̬̦̥̦̭̯̬̭̯̱̬̖̣̠̯̦̭̯̌̐̌̏̌̓̌̌̏̌̌̌̌̏̚̚ʸʤʿͲ̴̨̦̌̔̌̚
̶̨̧̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̪̭̯̱̪̖̬̖̣̠̱̦̭̌̌̌̍̚̚10̸̨̨̛̛̛̛̛̛̥̣̦̦̬̦̬̖̦̖̖̯̬̦̖̌̔̌̌̌̌̔̐̔̚.
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ʤˀʤʻʮʺʤʻʰʯʤʿˀʰʺʫʻ˄

ʤ̛̬̦̙̥̦̌̌ ̌̚ ̛̪̬̥̖̦̱ ʸ̨̡̨̣̦̌̐ ̶̡̨̨̛̦̌̐ ̪̣̦̌̌ ̌̚ ̧̱̦̪̬̖̖̖̌͂ ̨̨̪̣̙̠̌̌ ̵̛̛̖̣̍̐̚, ʰˀʸ ̛
̨̡̛̪̬̯̦̏̌̌ ̱ ˁ̡̨̬̖̥̭̠ ʺ̶̨̛̛̛̯̬̏ ̵̨̱̯̠̱̍̏̌̌ ̨̡̣̣̦̖̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̖ ̛ ̸̛̛̬̣̯̖̌̚ ̥̖̬̖ ̛ ̶̨̪̬̖̱̬̖̔
̡̨̨̧̨̨̨̨̨̧̛̛̠̖̖̭̱̬̯̖̱̭̪̖̹̦̭̪̬̖̖̓̐̌̐̏̏͂.˄̵̨̡̨̡̡̛̛̬̱̣̣̦̭̯̬̱̯̱̬̏̌̌,̡̛̬̣̱̠̱̭̖̌̚:
1. ˁ̶̡̧̨̨̛̯̬̱̯̱̬̖̱̪̬̤̖̪̬̖̭̥̪̬̥̖̦̖̌̌̏̌̚ʸʤʿ
2. ˁ̡̡̨̨̧̛̛̛̯̬̱̯̱̬̖̠̖̭̖̪̖̬̯̦̖̪̬̥̖̱̠̱̌̏ʸʤʿ

ˁ̶̡̧̨̨̛̯̬̱̯̱̬̖̱̪̬̤̖̪̬̖̭̥̪̬̥̖̦̖̌̌̏̌̚ʸʤʿͲ̌,̡̨̧̨̨̧̦̦̖̱̭̠̌̐̏̐̏̌̌̌,̪̬̖̭̯̤̌̏̌ˁ̖̯̌̏̌̚
̧̧̛̱̪̬̤̖̯̬̠̦̬̖̹̖̌̏̌̌̌̌.ˁ̶̛̛̖̯̥̬̠̖̌̏̌̐̌̚,̡̨̨̨̖̖̭̱̱̖̬̓̌̔̏̐̍̔̓̐̌̔̌,̛̛̦̪̬̯̌̌̏ʿ̣̦̌
̧̨̛̱̪̬̤̪̬̥̖̦̥̌̏̌̌ʸʤʿͲ̌.

ˁ̖̯̌̏ ̌̚ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̶̛̛̥̬̠̥̐̌̌̌ ̛ ̯̬̠̦̌̌ ̧̬̖̹̖̌, ̡̨̌ ̸̡̱̪̬̤̌̏̌̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̛̥̌
̡̭̣̖̖̖̯̖̔̓̌̔̌̚:

x ˄̶̶̨̨̨̨̨̧̨̡̨̨̛̛̪̯̪̱̦̭̯̬̖̖̖̣̱̪̦̪̬̖̭̪̬̥̖̦̖̔̐̏̌̌̌̏͂̐̌̚ʸʤʿͲ̌;
x ʰ̥̖̦̱̠̖ ̨̡̣̣̦̖̌ ̨̛̯̥̖̏ ̌̚ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̨̡̛̪̬̠̖̯̥̌ ̡̨̠̖ ̦̭̯̠̱̌̌ ̡̨̌ ̬̖̱̣̯̯̌̚
̶̶̨̨̛̛̛̪̖̬̦̣̠̖̌̌̌̚ʸʤʿͲ̌;
x ʽ̖̖̱̠̖̍̍͂̚ ̛̪̬̭̯̱̪ ̛ ̡̧̛̪̬̱̪̤̖̌ ̵̛̭̏ ̨̡̪̯̔̌̌̌ ̛ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌ ̱ ̡̨̡̨̖̣̖̯̬̦̭̠
̴̨̡̨̡̛̬̥̭̯̖̬̌̏̌̐̌̌̚Ͳ̸̶̵̡̨̧̨̛̛̛̱̖̭̦̱̪̬̖̭̱̬̖̹̪̬̣̖̥̖̣̌̌̏̌̌̍̌̍̐̚,̨̛̦̯̖̬̦
̵̶̨̡̛̛̛̛̬̭̖̤̖̦̣̪̬̯̦̌̌̏̌̌;
x ʽ̸̶̶̡̨̡̡̛̛̛̛̛̛̬̙̦̯̯̖̭̭̥̱̖̭̦̥̱̬̖̣̠̔̌̏̌̌̌̏̌̌̌̚ʸʤʿͲ̌;
x ˄̶̨̨̧̪̬̤̪̬̖̭̥̪̬̖̌̏̌̌̓̌(̨̨̛̛̥̦̯̬̦̐)̶̨̧̧̨̛̛̛̖̱̭̪̖̹̦̭̯̏̌̌(̶̛̖̣̱̠̏̌̌̌)
ʸʤʿͲ̌;
x ʽ̶̸̡̨̡̨̨̨̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̬̙̦̯̯̖̭̠̦̹̱̦̭̥̣̱̱̣̣̦̠̭̥̱̪̬̔̌̏̌̌̌̌̏̓̔̌̔̌̌̌̌̏.

ʽ̛̪̖̬̯̦̱̌̏ ̡̭̯̬̱̯̱̬̱ ̌̚ ̛̪̬̥̖̦̱ ̨̨̏̐ ʸʤʿͲ̌ ̸̛̛̦̖̓ ̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̖, ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ̛ ̨̛̛̯̥̏
̴̨̛̛̬̥̬̦̌ ̱ ̶̛̤̱ ̨̦̖̪̭̬̖̦̖̔ ̶̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚ ̪̣̦̌̌ ̛ ̨̡̪̬̠̖̯̌̌ ̵̛̛̬̠̖̦̌̏̚ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ʸʤʿͲ̌. ˄
̡̭̣̱̭̌̔̌ʸʤʿͲ̸̨̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̥̖̬̖̣̦̪̖̣̱̣̬̦̭̯̥̖̱̬̣̯̥̯̖̬̥̱̍̓̌̏̌̌̔̌̐̌̔̐̏͂̌̌̌̚̚
̶̨̡̨̛̛̣̣̦̠̠̖̦̌̌̔̚Ͳ̶̛̛̛̛̪̬̯̦̖̬̥̱̬̖̣̠̌̌̌̌̚.ˁ̶̡̡̡̨̨̛̛̛̛̛̯̖̬̖̱̭̣̱̭̪̬̦̪̥̠̦̭̯̏̌̌̓̌̔̌̌̏
̨̛̯̬̦̭̪̬̖̦̯̦̭̯̌̌ ̬̌̔̌ ̨̛̛̯̏̔ ̨̨̬̠̱̱̔̐̏̌̌̓ ̶̛̛̖̖̦̠̱̏̔ ̛ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̱̔̌ ̛ ̛̛̪̬̪̬̖̥̯̌
̸̨̛̛̪̖̬̦̖̔ ̛̖̹̯̠̖̏̌̚ ̨ ̬̱̌̔. ʰ̛̖̹̯̠̏̌̚ ̖̓ ̛̛̯̍ ̨̪̣̦̌̌̚ ̨̨̭̦̏̌ ̌̚ ̧̪̬̖̖̌̓ ̛ ̶̨̧̧̛̖̖̏̌
̨̛̱̭̪̖̹̦̭̯̬̌̔̌.
ʽ̡̛̛̪̖̬̯̦̭̯̬̱̯̱̬̪̬̥̖̦̱̌̏̌̌̌̚ʸʤʿͲ̡̨̨̨̨̛̛̛̥̭̣̖̖̖̯̖̬̦̭̯̌̌̔̓̌̔̌̔̐̏̚:
x ˀ̶̛̛̖̣̠̌̌̌̚ʸʤʿͲ̌;
x ʻ̶̶̨̡̨̡̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̖̪̭̬̖̦̥̱̦̠̭̬̭̦̥̱̭̣̱̠̖̭̖̖̖̱̠̱̔̌̌̌̌̌̐̌̍̍͂̚ʸʤʿͲ̨̥;
x ˀ̨̨̖̦̔̏ ̨̧̭̯̤̖̔̌̏̌ ̛̖̹̯̠̏̌̌̚ ̡̨̨̨̛̬̦̯̬̱̔̌ ˁ̖̯̌̏̌ ̌̚ ̶̛̛̥̬̠̖̐̌ ̛ ̯̬̠̦̌̌
̧̨̡̨̨̨̧̛̛̛̬̖̹̖̭̥̯̦̭̯̥̦̭̪̬̖̱̌̏̌̏̌̌̏͂ʸʤʿͲ̌;
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x ˄̖̹̖̓̓ ̱ ̛̖̖̦̯̱̣̦̥̏̌ ̨̡̱̥̍̌̌ ̌̚ ̧̱̦̪̬̖̖̖̌͂ ̸̨̛̭̯̬̱̦̭̯ ̛ ̶̡̨̛̥̪̖̯̖̦̠̌ ̌̚
̨̨̧̡̭̪̬̖̖̯̏͂̌̔̌̌̌̚ʸʤʿͲ̌;
x ˄̧̦̪̬̖̖̖̌͂ ̶̨̪̬̖̭̌ ̛̪̬̥̖̦̖ ʸʤʿͲ̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̛̭̱̖̭̯̠̥̐̌̌ ̛ ̨̡̪̬̖̪̬̱̥̌̌
̸̡̡̱̪̬̤̖̭̯̬̱̯̱̬̖̌̏̌.




ˉ̶̨̨̨̛̛̛̖̦̭̖̖̦̭̪̬̬̥̔̌̓̐̌̌,̨̡̡̨̛̛̛̪̬̠̖̯̯̦̭̯̌̌̌̏ʸʤʿͲ̨̛̛̯̱̪̬̥̬̖̱̭̣̖̖̖̌̍̏̔̔̓
̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̖:

1. ʸ̨̡̨̣̦̭̥̱̪̬̌̌̌̌̏̌
2. ˉ̶̨̛̛̖̦̯̬̭̠̣̦̬̌̌̌̌̔̚„ˁ̌̏̌“
3. ʻ̶̨̨̧̛̦̣̦̭̣̱̙̪̹̤̖̌̌̌̍̌̌̌̌̏̌̚̚
4. ʻʦʽ̵̡̨̨̛̛̛̛̠̖̭̖̖̪̬̣̖̥̥̖̣̍̌̏̍̌̍̐̚ʰˀʸ
5. ʽ̨̨̬̦̖̱̭̯̦̖̍̌̏̌̏̚
6. ʿ̶̨̡̛̛̛̖̬̖̦̖̣̖̏̌̍̐̚̚
7. ʽ̶̨̛̪̹̯̣̦̌̍̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌
8. ʶ̶̨̛̛̛̛̛̥̖̭̬̠̯̖̣̖̥̬̦̯̖̌̌̌̍̐̐̌̚̚
9. ʵ̶̧̨̡̨̡̨̛̛̖̦̖̱̪̬̤̖̪̬̠̖̯̱̠̦̥̭̖̯̬̱̔̌̌̏̌̌̌̏̚
10.ʥ̡̨̦̬̠̌̌̌̌̏̚̚ˁ̨̖̯̖̬̪̖̌̏̌̏

˄̸̵̶̡̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̤̪̖̬̯̦̭̯̬̱̯̱̬̖̬̯̪̣̦̥̖̦̥̖̥̱̦̠̖̌̏̌̌̌̏̌̌̓̌̏̌̌̌̚̚,̛̪̬̯̖̌̓
̴̶̴̶̸̨̨̡̨̡̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̱̭̪̖̹̦̭̯̬̥̖̦̖̦̬̥̠̖̭̦̭̯̥̱̦̠̖̱̦̭̱̦̖̦̖̬̖̱̣̯̯̖̌̌̌̌̌̔̌̏̌̌̚̚
̛̪̬̥̖̦̖ʸʤʿͲ̌.ʿ̶̸̸̡̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̣̦̥̱̦̠̱̪̬̤̖̪̖̬̯̦̖̭̯̬̱̯̱̬̖̱̬̖̖̬̖̥̖̦̦̌̌̌̌̏̌̌̏̔̓̏̌
̴̶̵̶̨̧̨̨̡̛̛̛̛̛̛̬̥̖̦̖̦̬̥̠̪̬̖̱̥̖̬̠̱̠̌̌̌̔̌̔̐̏̌̌̓̌̌̚̚.

ʪ̖̯̤̦̖̌ ̨̧̛̹̖̐̔ ̨̪̣̦̖̌̏ ̌̚ ̛̦̬̖̦̌̔ ̨̛̪̖̬̔ ̛̛̪̬̪̬̖̥̖̓ ˁ̖̯̌̏ ̌̚ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌
̶̛̛̥̬̠̥̐̌̌̌ ̛ ̧̯̬̠̦̬̖̹̖̌̌̌ ̱̚ ̡̛̯̦̖̌̏ ̶̡̨̛̦̭̱̣̯̠̖̭̌̌ ̨̛̛̪̖̬̯̦̥̌̏ ̡̭̯̬̱̯̱̬̥̌̌. ʿ̨ ̨̛̪̯̬̖̍
ˁ̴̨̨̨̨̛̛̛̛̖̯̖̬̥̬̯̬̠̱̖̬̦̖̯̥̖̌̏̓̌̔̐̏̌̌̓̌̔̏.

ʺ̵̛̛̖̦̥̌̚ ̧̪̬̖̌̓̌, ̶̨̧̧̛̖̏̌̌ ̨̛̱̭̪̖̹̦̭̯ ̛̪̬̥̖̦̖ ʸʤʿͲ̌ ̛ ̨̨̧̦̹̖̖̔ ̵̛̖̖̦̯̱̣̦̏̌
̵̡̨̡̛̛̬̖̯̦̏ ̥̖̬̌ ̛̖̍̓ ̴̛̛̛̖̦̭̦̔̌ ʿ̨̣̦̥̌ ̧̪̬̖̌̓̌ ̛ ̶̨̧̧̛̖̏̌̌ ̨̛̱̭̪̖̹̦̭̯ ( ̨̪̣̦̥̌
̶̨̨̛̛̛̛̥̦̯̬̦̖̣̱̠̖̐̌̏̌̌)
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ʿ̶̧̨̨̛̛̬̖̖̖̦̱̭̪̖̹̦̭̯̌̓̌

¾ ˉ̛̤ ̧̪̬̖̌̓̌ ̛ ̶̨̖̦̖ ̨̛̱̭̪̖̹̦̭̯ ( ̨̨̛̛̥̦̯̬̦̐ ̛ ̶̛̖̣̱̠̏̌̌̌ ) ʸʤʿͲ̌ ̠̖ ̔̌ ̭̖
̸̨̛̛̭̭̯̖̥̯̦̌ ̡̛̪̬̱̪̤̠̱̌ ̶̨̛̪̔̌, ̛̪̬̯̌ ̛ ̦̣̖̌̔̐̔̌ ̶̨̪̬̖̭ ̛̪̬̥̖̦̖ ̛ ̶̨̧̪̬̖̱̠̖ ̵̱̭̪̖
ʸʤʿͲ̌,̵̶̧̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̪̬̖̣̖̖̦̯̱̣̦̥̖̦̱̯̦̭̯̥̦̭̦̱̦̣̖̦̌̔̔̌̐̌̌̏̌̌̌̏̌̌̏̌̌̌̌̚̚.
¾ ʦ̡̨̡̛̛̬̖̥̖̦̭̬̏:ʺ̨̨̛̛̦̯̬̦̐(̶̡̨̡̨̡̧̨̡̛̛̛̭̭̯̖̥̯̭̪̬̖̭̪̬̱̪̤̪̯̌̌̌̌̔̌̌̌)̨̨̛̭̪̬̏̔
̭̖ ̡̨̨̛̛̦̯̦̱̬̦̌ ̛ ̸̨̨̨̱̬̦̔̐ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ 2018Ͳ2022. ʫ̶̛̣̱̠̏̌̌̌ ( ̡̨̌ ̛̦̣̌̌̌̚ ̨̡̪̯̔̌̌̌ ̛
̨̨̧̦̹̖̖̔ ̶̨̖̦̖ ̨ ̨̛̱̭̪̖̹̦̭̯) ̛̬̹̖̏̓ ̭̖ ̸̨̨̛̛̪̖̬̦̔Ͳ ̨̠̖̦̥̔ ̨̧̛̹̖̐̔. ˇ̛̦̣̦̌̌
̶̨̡̛̛̖̣̱̠̖̭̖̦̬̠̱̏̌̌̌̍̌̏̓̌̌2022.̨̛̦̖̐̔.
¾ ʿ̬̖̥̖̯̔ ̨̨̛̛̥̦̯̬̦̐̌ ̛ ̶̛̖̣̱̠̖̏̌̌: ʺ̨̨̛̛̦̯̬̦̐ ̛ ̶̛̖̣̱̠̏̌̌̌ ̸̡̱̤̱̱̠̱ ̶̨̨̛̖̣̯̏
̶̧̡̨̛̛̛̛̭̣̖̖̬̖̣̠̖̯̦̭̯̌̐̔̌̏̌̌̌̌̏̚Ͳ̶̴̸̵̶̡̛̛̛̛̛̯̭̪̖̦̤̖̌̔̌̌̌̏̌̚.
¾ ʶ̸̶̶̡̨̧̨̧̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̤̱̦̦̯̬̱̯̠̪̬̖̖̖̖̱̭̪̖̹̦̭̯̪̬̥̖̦̖̔̌̌̌̌̌̓̏̌̚ʸʤʿͲ̛̛̖̯̌̓̍
̛̭̣̖̖̔̓:
1. ʽ̵̵̛̛̱̯̖̣̍̏̌̍̐̚,ʰˀʸ̨̡̨̛̛̛̛̪̬̯̦̦̥̱̭̣̱̥̥̖̬̥̏̌̌̏̐̌̌̌̌;
2. ˁ̡̡̨̡̨̛̛̛̯̬̱̯̱̬̬̭̦̱̭̣̱̥̖̬̪̬̬̥̌̌̐̌̌̐̌̌;
3. ʻ̨̛̏ ̸̡̨̛̱̤̱̖̦̭̯ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̡̯̖̬̌̌  ̱ ̧̪̬̱̙̱̌ ̱̭̣̱̐̌ ̛̛̖̣̥̍̐̚, ʰˀʸ ̛
̶̨̛̛̪̬̯̦̥̏̌̌;
4. ʽ̴̵̵̡̨̛̛̛̛̛̛̛̥̦̦̭̠̭̭̬̖̭̯̠̖̦̱̭̣̱̖̖̣̍̌̔̌̏̌̔̏̌̐̍̐̚̚̚,ʰˀʸ̶̨̛̛̛̪̬̯̦̥̏̌̌;
5.ˁ̴̵̵̵̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̯̬̱̯̱̬̦̦̭̠̭̭̬̖̭̯̠̖̦̱̭̣̱̖̖̣̌̌̔̌̏̌̔̏̌̐̍̐̚̚̚,ʰˀʸ̛
̨̡̛̪̬̯̦̏̌̌(̷̨̡̨̱̖̯̣̣̦̖̭̥̱̪̬̖̍̌̌̌̏,̨̨̡̦̯̬̭̭̬̖̭̯̔̌̌̔̏̌,̨̛̛̛̬̱̬̔̐̏̚).

¾ ʿ̶̨̛̬̖̭̦ ̡̨̛̛̛̦̯̬̔̌ ̌̚ ̧̪̬̖̖̌̓ ̛ ̶̨̧̧̛̖̖̏̌ ̨̛̱̭̪̖̹̦̭̯ ̛̪̬̥̖̦̖ ʸʤʿ ̖̓ ̛̛̯̍
̛̭̣̖̖̔̓:

1. ʥ̨̬̠ ̵̛̬̖̹̖̦ ̵̛̭̯̥̖̦̌̍ ̧̛̪̯̌̌ ̵̛̛̖̣̍̐̚,  ʰˀʸ ̛ ̨̡̛̪̬̯̦̏̌̌, ( ̵̨̛̖̖̖̦̍̍͂̚
̨̭̯̦̌̏̌),̵̵̨̡̨̡̨̛̛̛̬̠̱̪̤̖̦̭̖̭̥̦̭̯̍̔̌̓̌̏̌,̨̡̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̬̠̬̭̦̠̭̱̣̍̌̔̍
̨̨̧̨̨̧̭̬̖̭̯̪̤̹̖̱̭̣̭̯̦̔̏̌̌̍̌̏̌̌̏̌̌̚.
2. ʥ̨̬̠ ̛ ̬̭̯̏̌ ̸̵̨̛̛̭̪̬̱̖̦ ̨̬̦̯̐̌̏̌ ̌̚ ̡̨̨̡̨̖̦̥̭ ̨̧̛̭̦̙̖̌̏̌ ̛
̸̵̸̨̨̧̨̡̡̛̛̛̛̭̥̭̯̤̖̬̠̱̤̱̖̦̱̖̭̦̌̌̏̌̍̌

¾ ʺ̨̖̯̖̔  ̛ ̵̡̛̯̖̦̖ ̨̨̛̛̥̦̯̬̦̐̌ ̛ ̶̛̖̣̱̠̖̏̌̌ : ʯ̌ ̨̱̭̪̖̹̦ ̨̧̤̖̍̌̏̌ ̨̨̛̛̥̦̯̬̦̐̌ ̛
̶̡̨̡̨̛̛̛̛̛̖̣̱̠̖̬̭̯̖̭̖̭̯̦̬̦̭̖̯̣̯̥̖̱̠̥̭̱̏̌̌̓̌̔̌̔̌̌̌͂̌:̶̡̨̛̛̛̛̦̯̖̬̠̱̭̬̭̦̥̏̌̌,
(̶̛̛̛̱̪̯̦,̨̨̛̬̬̌̐̏̚),̡̦̖̯̖̌,̛̛̛̖̹̯̠̬̏̌̔̚.
ˁ̖̯̌̏ ̌̚ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̶̛̛̥̬̠̥̐̌̌̌ ̛ ̯̬̠̦̌̌ ̧̬̖̹̖̌  ̖̓ ̛̛̯̍ ̨̨̨̬̦̔̐̏̌ ̌̚ ̧̪̬̖̖̌̓ ̛
̶̨̧̧̛̖̖̏̌ ̨̛̱̭̪̖̹̦̭̯ ̬̌̔̌ ̦̌ ̛̛̪̬̥̖̦ ʸʤʿͲ̌ ̛̬̹̖̏̓ ̨̨̛̛̥̦̯̬̦̐ ̛ ̶̛̖̣̱̠̱̏̌̌.˃̛̥ ̌̚
̨̨̛̛̥̦̯̬̦̐ ̛ ̶̛̖̣̱̠̱̏̌̌ ̸̛̦̖ ̶̛̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏ – ̸̭̯̬̱̦̌ ̶̛̣̌ ̛̚ ̵̨̡̛̣̣̦̌ ̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̌ ̛
̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ̡̨̠̖ ̭̖ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔ ̛̛̣ ̨̨̪̭̬̖̦̔ ̖̍̌̏ ̧̛̛̪̯̥̌̌ ̵̛̛̖̣̍̐̚ ̛ ʰˀʸ, ̡̨̌ ̛
̶̸̵̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̪̬̖̭̯̦̬̭̦̬̱̪̔̌̏̐̌̏̐ʸʤʿͲ̌.ˁ̴̸̨̨̛̛̛̛̛̖̯̖̭̠̥̪̣̦̥̬̖̦̭̯̦̦̌̏̓̏̌̌̔̌̔̌̌
̶̨̨̧̨̨̛̛̛̛̛̬̦̥̦̯̬̦̖̣̱̠̖̐̌̏̌̌̐̌̏̌̌̚ʸʤʿͲ̌.
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II

234.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Сл.листу града Сремска Митровица“.

На основу члана 35. тачка 33. Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и
6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 16.10.2018.
године, донела је

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЗАКЉУЧАК
I

Број: 436-496/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

ДОНОСИ СЕ Aкциони план за укључивање грађана у процесу доношења
одлука о трошењу средстава прикупљених по основу пореза на имовину.
Саставни део овог закључка је Aкциони план за укључивање грађана у процесу
доношења одлука о трошењу средстава
прикупљених по основу пореза на имовину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.


2018.
2021.
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ʤ̶̡̨̛̛̦ ̪̣̦̌ ̠̖ ̛̬̖̦̌͂̚ ̱ ̶̛̤̱ ̧̱̦̪̬̖̖̌͂̌ ̶̨̪̬̖̭̌ ̡̨̨̧̦̭̱̣̯̏̌̌ ̛ ̸̱̖̹̓̌ ̬̦̐̌͂̌̌ ̱ ̶̨̪̬̖̭̱
̨̨̧̦̹̖̔̌ ̨̡̣̱̔̌ ̨ ̨̡̱̯̬̹̱ ̭̬̖̭̯̔̌̏̌ ̵̡̛̛̪̬̱̪̤̖̦ ̨̔ ̨̪̬̖̌̚ ̦̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̱ ʧ̬̱̌̔ ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌,̨̡̛̱̬̱̌̏ʿ̨̬̬̥̐̌̌„ʽ̡̡̨̨̡̨̛̛̛̪̹̯̦̭̖̦̥̭̬̠̱̌̏̚ˁ̴̛̛̬̠̍̌̌̚2–ˀ̴̨̨̖̬̥̪̬̖̦̌̌̌̚
̨̛̛̥̦̱̏“,̴̡̨̛̛̛̛̠̦̦̭̬̌̌ˌ̶̶̡̨̧̛̛̠̬̭̖̦̠̬̠̭̬̱̏̌̌̌̌̐̌̌̌̏̌̌̔̚̚,̨̨̛̭̪̬̌̏̔IMG.


ʪ̨̖1

ʏˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕ˋˍˑˬˈˎˑˍ˃ˎː˃˔˃ˏˑ˖˒˓˃˅˃˔˒˓ˑ˅ˑˇˋˍ˃ˍˑ˄ˋˍˑː˔˖ˎ˕ˑ˅˃ˎ˃ˋ
˖ˍ˯˖˚ˋˎ˃ˆ˓˃˥˃ːˈ˖˒˓ˑ˙ˈ˔ˈˇˑːˑ˛ˈ˰˃ˑˇˎ˖ˍ˃

9 ʽ̧̖̹̯̖̍̌̏̌̏̌, ̨̨̨̦̭̦̔ ̴̨̧̛̛̦̬̥̭̖̌ ̨̛̠̦̭̯̌̏ ̭̖ ̛̬̹̏ ̛̬̌̔ ̨̧̛̖̖̍̍͂̏̌̌̚ ̨̪̬̬̖̥̖̦̖̌̏̏,
̨̡̛̠̖̯̦̖̍̏ ̛ ̨̪̯̪̱̦̖ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̖̌, ̡̣̹̖̌̐ ̧̬̱̥̖̌̏̌̌̚ ̨̪̬̣̖̥̍̌ ̛ ̸̛̦̦̌̌ ̌̚ ̵̧̨̨̛̏
̧̬̖̹̖̌̏̌ ̛ ̨̯ ̠̖ ̛̪̬̏ ̛ ̨̨̛̭̦̦̏ ̡̨̡̬̌ ̱ ̨̧̛̭̯̬̱̏̌̏̌ ̶̡̨̡̛̛̥̱̦̠̖̌ ̛̥̖̱͂̚ ̨̬̦̐̌̌ ʧ̬̌̔̌
ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̛ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦̖̌̏̌̚ ̨̛̠̦̭̯̌̏. ʽ̧̖̹̯̖̍̌̏̌̏̌ ̬̦̐̌͂̌̌, ̡̨̌ ̨̠̖̦̭̥̖̬̦̔̌
̶̨̪̬̖̭ ̨̔ ̨̬̦̐̌̌ ʧ̬̌̔̌ ̡̌ ̛̬̦̥̐̌͂̌̌ ̛ ̨̛̦̠̹̬̠̌ ̨̛̠̦̭̯̌̏, ̛̬̹̏ ̭̖ ̨̥̖̯̥̔̌̌ ̡̨̛̬̖̯̦̔̐ ̛
̴̡̨̨̧̛̛̛̛̦̬̖̯̦̦̬̥̭̔̐̌̌:
 ̡̨̛̬̖̯̦̔: ̴̨̛̛̛̦̬̥̯̦̥̌̏ ̶̛̭̭̯̦̥̌̌̌ ̛ ̶̛̪̬̖̖̦̯̠̥̌̌̌̚ ̱ ʺ̛̖̭̦̥ ̶̛̠̖̦̥̌̔̌̌̚,
̨̧̨̛̭̪̹̯̖̥̠̦̭̯̌̌̌̌̏̚,̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦̠̥̥̖̠̖̌̌̌̔̚;
 ̡̨̛̛̦̬̖̯̦̔: ̴̨̛̛̛̦̬̥̯̦̥̌̏ ̨̛̥̯̖̬̠̣̥̌̌ ̦̌ ̸̨̛̦̦̥̏̌̚ ̭̠̯̱̌ (̴̨̨̛̦̬̥̯̬̌ ̨ ̬̱̌̔),
̪̱̯̖̥ ̵̛̬̱̹̯̖̦̔̏ ̥̬̖̙̌, ̡̛̛̥̖̠̭̥̔ ̛̦̭̯̱̪̥̌̌ ̸̡̛̛̦̦̏̌̌̚ ʧ̬̌̔̌, ̛̹̯̥̪̦̥̌̌
̴̨̛̛̛̦̬̥̯̦̥̌̏ ̨̛̥̯̖̬̠̣̥̌̌, ̨̛̛̪̬̣̚ ̱ ̨̛̦̦̥̏̌̌, ̪̱̯̖̥ ̸̛̦̦̖̏̌̚ ̛̦̯̖̬̦̖̯
̶̛̭̯̬̦̖̌ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌.
9 ʶ̶̶̨̨̨̨̨̨̨̨̨̧̨̡̛̛̦̭̱̣̯̠̥̭̖̖̖̱̠̖̯̬̖̦̭̯̯̬̦̭̪̬̖̦̯̦̭̯̪̬̖̭̦̹̖̣̱̌̌̌̍̍͂̏̌̌̌̔̌̔̌̚,̡̨̛̌
̸̶̨̨̨̨̡̨̛̛̥̱̦̭̯̦̯̖̬̖̭̦̠̦̭̯̱̖̭̯̱̠̖̱̦̭̱̣̯̠̥̐̓̔̌̌̏̌̌̌̏̏̌̌̌̚,̸̛̪̬̖̥̱ʧ̨̬̥̙̖̱̥̖̌̔̔̌̚
̱ ̨̛̬̍̚ ̧̛̥̹̤̖̌ ̛ ̡̛̪̖̬̭̪̖̯̖̏ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̬̱̪̐̌ ̬̦̐̌͂̌̌, ̌ ̦̖ ̨̭̥̌ ̵̨̛̦ ̡̨̛̠ ̛̥̠̱̌
̬̱̹̯̖̦̱̔̏ ̨̥̓. ˃̛̥̖ ̭̖ ̱̦̪̬̖̱̠̖̌͂ ̡̛̣̯̖̯̏̌ ̵̨̛̦̖̯̔ ̨̡̣̱̔̌ ̡̨̠̖ ̭̖ ̸̛̯̱ ̧̭̬̖̌̌̔ ̨̡̣̣̦̖̌
̨̭̥̱̪̬̖̌̌̏ ̛ ̬̦̐̌͂̌̌ (̵̨̡̛̪̬̖̭ ̨̡̛̖̦̍̏̌̚) ̱ ̛̖̏̚ ̡̧̛̪̬̱̪̤̌̌ ̛ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌ ̨̪̬̖̌̚ ̦̌
̨̛̛̥̦̱̏.

ʧ̡̬̭̌̔̌ ̱̪̬̌̏̌ ʧ̬̌̔̌ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̨̨̛̬̦̦̐̌̏̌̌̚ ̠̖ ̡̨̬̚  ̧̱̦̱̯̬̹̖̌  ̶̨̨̛̛̬̦̦̖̐̌̌̚
̶̵̧̨̨̨̛̛̛̠̖̦̖̬̹̖̖̭̬̦̪̭̣̔̌̏̔̏̌̚:
1.ʧ̸̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̬̭̱̪̬̪̹̯̖̠̖̦̖̪̭̣̖̥̦̱̌̔̌̌̏̌̌̌̔̏̏̚̚;
2.ʧ̷̡̨̡̡̨̨̡̨̛̛̛̬̭̱̪̬̱̖̯̣̣̦̖̦̥̭̬̠̌̔̌̌̏̌̌̍̌̌̏̚̚;
3.ʧ̡̨̨̨̛̛̛̛̛̬̭̱̪̬̪̤̪̬̬̖̱̹̯̯̱̙̯̦̖̭̬̖̦̖̌̔̌̌̏̌̌̏̔̌̏̔̚̚;
4.ʧ̡̨̨̧̬̭̱̪̬̬̖̌̔̌̌̏̌̌̍̌̏̌̚̚,̡̨̛̱̣̯̱̬̱̭̪̬̯;

5.ʧ̡̛̬̭̱̪̬̱̬̦̥̌̔̌̌̏̌̌̍̌̌̚̚,̨̨̨̧̧̨̡̛̛̛̪̬̭̯̬̦̪̣̦̬̖̬̱̠̖̯̌̌̐̌̔̍̌̌̚;
6.ʧ̡̨̬̭̱̪̬̭̬̠̌̔̌̌̏̌̌̌̍̌̓̌̚,̶̡̨̡̡̨̨̛̛̛̥̱̦̣̦̖̦̭̪̖̠̭̖̪̭̣̖̌̏;
7.ʧ̶̡̨̛̛̛̬̭̱̪̬̬̭̯̖̦̱̭̠̣̦̱̹̯̯̱̌̔̌̌̏̌̌̔̌̏̏̌̌̚̚̚.

ʧ̡̬̭̌̔̌ ̱̪̬̌̏̌ ̌̚ ̨̪̹̯̖ ̛ ̸̡̛̠̖̦̖̌̔̚ ̨̨̪̭̣̖̏ ̛ ̨̛̛̥̦̱̏ ̛̥̌ ̛̦̠̹̖̌̏ ̡̨̡̦̯̯̌̌̌ ̭̌
̛̬̦̥̐̌͂̌̌ ̱ ̨̭̥̏ ̨̛̪̭̱ ̨̨̪̭̣̏̌. ˄ ̨̡̛̬̱̏ ̨̖̏ ̱̪̬̖̌̏ ̨̨̛̬̦̦̐̌̏̌̚e ̭̱ ̥̖̭̦̖ ̶̡̛̦̖̣̬̠̌̌̌ ̨̪
̛̦̭̖̤̖̦̥̌ ̛̥̖̭̯̥̌ ̡̨̌ ̛ ˄̛̭̣̱̙̦ ̶̖̦̯̬̌ ̱ ̡̨̥̖ ̛̬̦̐̌͂̌ ̛̥̠̱̌ ̡̛̛̪̬̣̱ ̔̌ ̭̖ ̴̨̛̛̦̬̥̹̱ ̨ ̛̭̥̏
̧̨̨̡̨̛̛̛̛̪̯̥̦̣̖̙̦̭̯̣̣̦̖̭̥̱̪̬̖̌̌̌̔̌̌̌̏̚.ʽ̏̌ʧ̶̡̨̨̨̨̛̛̛̬̭̱̪̬̤̦̖̭̯̦̖̪̭̣̖̱̌̔̌̌̏̌̍̌̏̌̏̏
̛̥̖ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̶̶̨̡̨̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̯̬̱̭̣̱̭̯̥̖̹̯̠̦̭̯̖̣̱̪̦̥̯̱̦̖̭̯̠̖̏̌̌̔̌̍̌̏̌̏̌̌̏̏,
̨̪̣̦̔̌̌,̶̴̵̡̨̨̧̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̪̬̖̬̖̣̠̖̖̹̯̖̖̯̥̬̖̣̦̪̬̠̖̯̌̌̔̏̌̏̌̌̌̌̏̌̌̌̚̚̚.
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ʧ̡̬̭̌̔̌ ̱̪̬̌̏̌ ̌̚ ̷̱̖̯̍ ̛ ̨̡̛̣̣̦̌ ̡̨̨̡̛̖̦̥̭ ̨̬̠̌̏̚ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ̡̨̠̖ ̴̶̨̛̛̱̦̦̹̖ ̛ ˁ̣̱̙̍̌
̨̡̣̣̦̖̌ ̨̡̪̬̖̭̖ ̶̛̛̛̥̦̭̯̬̠̖̌̔̌, ̭̌ ̛̬̦̥̐̌͂̌̌ ̨̭̯̬̱̠̖̏̌ ̶̡̨̡̛̛̥̱̦̠̱̌ ̡̨̬̚ ̧̛̖̔̌̏̌̚ ̧̬̖̹̖̌ ̛̚
̨̛̣̭̯̍̌ ̵̛̠̦̌̏ ̵̨̛̪̬̔̌, ̶̛̛̖̖̦̠̱̏̔ ̧̛̬̌̔ ̵̨̛̭̥̭̯̣̦̌̌ ̡̛̪̬̖̱̖̯̦̔̌̚, ̛̪̬̠̖̥,  ̨̬̱̍̌̔, ̡̨̨̦̯̬̣̱  ̛
̨̱̦̭  ̨̡̪̯̔̌̌̌  ̛̚  ̵̨̡̛̪̬̖̭  ̛̪̬̠̌̏̌, ̨̨̪̭̣̖̏ ̭̌ ʺ̛̖̭̦̥ ̶̛̠̖̦̥̌̔̌̌̚. ʻ̸̛̛̠̦̠̦̠̌̌̌̚ ̨̡̛̣̍
̴̨̧̡̨̨̧̨̨̨̧̨̡̛̛̛̦̬̥̭̦̭̱̣̯̬̦̭̯̬̱̠̖̭̪̬̖̖̥̪̬̠̖̯̌̌̏̌̌̐̌͂̌̌̏̌̏͂̌„ʿ̶̷̛̛̛̛̬̯̪̯̦̱̖̯̌̌̏̍“,̖̐̔
̷̵̨̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̬̦̥̱̯̭̠̖̪̬̖̣̖̬̭̪̖̣̖̱̖̯̭̭̬̖̭̯̐̌͂̌̐̔̌̏̔̐̌̔̍̔̌̏̌.

ʧ̡̬̭̌̔̌ ̱̪̬̌̏̌ ̌̚ ̨̨̛̪̤̪̬̬̖̱̏̔ ̛ ̛̹̯̯̱̌̚ ̨̛̙̯̦̖̏ ̛̭̬̖̦̖̔ ̱ ̧̛̭̬̌̌̔ ̭̌ ʤ̶̨̛̖̦̠̥̐ ̌̚
̛̬̱̬̣̦̌ ̨̡̨̬̠̠̭̖̌̏̌̚ ̴̡̨̨̛̛̦̦̭̬̪̬̖̖̌̌̏ʧ̡̬̭̖̱̪̬̖̌̔̌̏,̨̡̨̭̯̬̱̠̖̭̦̖̦̱̏̌̏̌̔̏ ̶̡̨̡̛̛̥̱̦̠̱̌ ̭̌
̸̨̛̛̪̠̖̦̦̥̔̌ ̨̨̛̛̪̤̪̬̬̖̦̥̏̔ ̸̨̨̛̛̪̬̥̏͂̌̌̚, ̛̣̌ ̛ ̧̛̱̬̱̙̖̥̔̌ ̨̨̡̛̛̪̤̪̬̬̖̦̏̔̌ ̛
̨̨̛̛̪̤̪̬̬̖̦̥̬̱̥̏̔̌̔̐̌̌̚.ʥ̨̧̨̨̛̛̛̛̛̬̠̦̱̬̱̙̖̬̦̣̭̯̹̯̯̖̙̯̦̖̭̬̖̦̖̌̔̌̐̌͂̌̌̍̌̌̏̔̚̚,̨̨̪̦̭̖̔
̶̴̶̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̠̯̖̯̬̙̖̦̬̥̠̖̭̖̣̬̱̱̠̌̏̌̌̏̐̔̐̌̏̚˄̛̪̬̌̏.

ʧ̡̬̭̌̔̌ ̱̪̬̌̏̌ ̌̚ ̨̨̧̬̖̍̌̏̌̚, ̡̱̣̯̱̬̱ ̛ ̨̭̪̬̯ ̱ ̨̛̪̭̱ ̵̨̛̭̠̏ ̨̨̪̭̣̏̌ ̛̥̌ ̧̭̬̱̌̌̔ ̭̌
̛̛̦̖̣̦̥̏̌̔ ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚, ̨̡̛̭̪̬̯̭̥ ̧̛̱̬̱̙̖̥̔̌, ̨̨̛̭̦̦̥̏ ̛ ̧̛̭̬̖̥̔ ̡̨̹̣̥̌̌, ̡̨̌ ̛ ̭̌
̛̛̥̣̥̤̱̥̌̔̔̌,̡̨̛̱̣̯̱̬̦̥̱̭̯̦̥̌̏̌̌,̛̛̛̥̖̠̥̬̔̌̔.ʽ̸̸̡̨̡̧̛̛̱̪̬̥̤̱̦̱̱̣̱̱̤̱̖̏̌̌̏̌̌̐̌̏̌̚
̶̶̨̡̨̨̨̨̨̧̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̣̦̭̖̯̬̖̖̬̠̬̦̱̪̬̖̭̦̹̖̣̱̦̣̣̦̥̦̱̏̐̌̏̓̐̍̌̐̌͂̌̌̔̌̔̌̌̌̏,̨̪̬̖̭̖̏̐̌̍̐̚
̧̭̬̖̌̌̔ ̭̌ ̡̛̛̖̣̥̏ ̨̬̠̖̥̍ ̧̱̬̱̙̖̔̌ ̬̦̐̌͂̌̌ ̱ ̛̭̥̏ ̛̦̭̖̤̖̦̥̌ ̛̥̖̭̯̥̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ʧ̬̌̔̌
ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̴̶̸̨̨̡̨̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̬̪̬̭̱̭̯̦̬̠̦̥̥̦̖̭̯̠̥̠̖̪̬̣̖̪̙̱̹̬̖̠̦̭̯̏̌̏̌̌̍̌̌̌̌̏̌̌̌̏.

ʧ̡̬̭̌̔̌ ̱̪̬̌̏̌ ̌̚ ̛̱̬̦̥̍̌̌̚, ̨̨̨̪̬̭̯̬̦ ̧̛̪̣̦̬̖̌̌ ̛ ̧̛̬̱̐̌̔̚ ̨̡̡̨̡̠̖̯̦̯̯̖̍̌̌̌ ̭̌
̛̬̦̥̐̌͂̌̌ ̨̭̯̬̱̠̖̏̌ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̡̨̬̚ ̧̛̖̔̌̏̌̚ ̵̛̬̦̌̚ ̧̱̖̬̖̏̌, ̧̬̖̹̖̌, ̡̨̌ ̛ ̸̵̡̛̛̛̱̬̦̭̯̍̌
̨̛̭̣̭̦̭̯̌̐̌, ̧̛̖̔̌̏̌̚  ̨̛̏̔̌̚ ̛̚ ̸̵̡̛̛̛̱̬̦̭̯̍̌ ̨̪̣̦̌̏̌, ̧̛̖̔̌̏̌̚ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌ ̨ ̶̨̡̛̛̣̠̌ ̛
̶̵̨̡̡̛̛̣̠̭̌ ̨̱̭̣̏̌, ̧̛̪̬̤̖̍̌̏̌ ̨̱̭̣̏̌ ̌̚ ̨̡̨̧̪̬̠̖̯̖̏̌ ̛ ̸̡̧̛̪̬̤̱̖̖ ̦̌ ̡̨̥̱̦̣̦̱̌
̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̱̌,̧̨̧̨̨̨̛̖̖̹̯̖̦̥̖̦̪̬̭̯̬̔̌̏̌̍̌̏̌̌̌,̵̧̡̨̨̛̛̛̖̬̖̦̭̣̔̌̏̌̐̌͂̏̔̏̌̚̚,̧̛̖̔̌̏̌̚
̧̨̨̨̧̧̛̬̖̹̖̬̖̱̬̱̌̔̍̌̐̌̔̚̚,̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̱,̶̶̨̡̛̛̛̪̯̠̱̭̦̠̱̠̖̯̌̔̌̌̌̌̍̌̌,̸̵̧̛̖̭̯̬̱̦̔̌̏̌
̧̨̡̧̡̨̨̨̨̧̧̨̡̨̧̛̛̛̛̛̛̛̥̹̤̖̱̪̭̯̱̪̱̬̖̦̭̖̣̖̬̖̬̱̱̬̱̠̖̖̦̖̌̔̌̏̌̌̐̌͂̏̔̏̔̍̌̌̐̌̔̏̍̔̚̚̚̚
̶̨̪̬̖̱̬̖̔,̴̶̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̱̦̬̥̠̪̠̖̦̥̪̬̖̥̖̯̥̍̌̔̌̌̔̔̌.ʤ̡̧̨̛̛̯̦̭̬̭̬̦̥̭̯̬̱̠̖̏̌̌̌̔̌̌̐̌͂̌̌̏̌
̭̖ ̡̨̬̚ ̛̬̦̌ ̛̠̦̌̏ ̛̱̏̔, ̛̠̦̌̏ ̛̱̏̔ ̛ ̧̛̪̬̥̖̌ ̛̭̱̖̭̯̠̐̌ ̡̨̛̛̪̬̣̥ ̧̛̣̌̐̌̌̚ ̵̛̬̦̌̚ ̵̡̛̪̣̦̭̌
̨̡̱̥̖̦̯̔̌̌.

ʧ̡̬̭̌̔̌ ̱̪̬̌̏̌ ̌̚ ̨̭̬̠̌̍̌̓̌, ̡̨̥̱̦̣̦̖̌ ̛ ̶̡̡̛̛̦̭̪̖̠̭̖ ̨̨̨̪̭̣̖̱̭̪̭̯̤̏̌̏̌ ̡̨̡̦̯̯̌ ̭̌
̛̬̦̥̐̌͂̌̌ ̡̨̬̚ ̨̨̪̭̣̖̏ ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̨̦̭̖̔ ̶̡̡̛̛̛̦̦̭̪̖̠̭̌ ̨̦̬̌̔̚ ̦̌̔ ̨̛̪̬̥̖̦̥ ̡̨̦̌̌̚ ̛ ̵̛̬̱̔̐
̨̛̪̬̪̭̌ ̛ ̵̨̛̪̹̯ ̡̯̌̌̌, ̭̯̦̬̌̔̌̔̌, ̵̸̵̡̛̛̯̖̦ ̨̛̦̬̥̯̌̏̌ ̛ ̨̛̦̬̥ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌, ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̨̦̭̖̔ ̦̌
̨̡̨̧̪̬̠̖̯̖̏̌,̶̧̡̨̡̛̛̬̖̖̬̖̦̭̯̬̱̠̱̐̌͂,̧̧̪̬̖̖̭̯̌̓̌̌,̧̨̨̛̛̪̬̖̣̖̥̖̬̦̬̦̪̬̥̖̦̥̔̌̐̌̌̌̔̌̔̚
̵̡̨̨̡̨̡̡̛̛̦̪̦̭̯̌̌̔̌̌̌̌̚̚.

ʧ̡̬̭̌̔̌ ̱̪̬̌̏̌ ̌̚ ̬̭̯̖̦̱̔̌̏̏̚ ̛ ̶̨̛̭̠̣̦̱̌ ̛̹̯̯̱̌̚ ̨̭̯̬̱̠̖̏̌ ̡̨̡̦̯̯̌ ̭̌ ̨̛̬̠̦̥̍
̶̡̨̛̛̛̬̭̦̥̌ ̶̵̨̛̛̭̠̣̦̌ ̧̔̌̏̌̌, ̡̨̌ ̛ ̭̌ ̨̛̬̠̦̥̍ ̧̛̱̬̱̙̖̥̔̌ ̛̚ ̨̛̣̭̯̍̌ ̶̨̛̭̠̣̦̖̌ ̛̹̯̯̖̌̚.
ʯ̶̴̶̵̡̡̨̨̨̧̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̹̯̯̦̪̬̪̠̖̦̯̠̦̬̥̹̖̪̠̖̦̯̖̥̪̬̥̦̭̯̠̪̬̦̖̭̖̌̌̏̌̌̌̌̌̏̌̏̌̌̔̌̔
̵̨̨̧̛̛̪̹̯̱̭̯̏̌,̨̨̖̠̖̖̔̏˄̪̬̖̌̏.

ʥ̨̛̯̦ ̠̖ ̨̛̦̪̥̖̦̱̯̌ ̔̌ ̭̖ ̡̨̛̛̯̦̭̯̥̌̏̌ ̵̛̭̏ ʧ̵̡̛̬̭̌̔ ̱̪̬̌̏̌ ̛̬̦̐̌͂̌ ̛̛̦̥̬̠̱̌̌ ̱
̶̴̸̵̧̡̨̨̨̡̨̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̱̥̱̦̠̯̖̬̦̪̬̦̪̬̯̦̖̬̖̦̭̣̪̬̠̖̯̖̦̠̱̌̌̏̔̌̍̌̌̏̌̏̌̌̔̌̔̌̌̌̌̏̚̚̚
̛̭̬̖̦̱̔.
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ʿ̨̛̬̖̦̭̯̔ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̸̨̨̧̛̛̯̬̦̪̤̱̱̦̪̬̖̖̱̖̹̬̦̏̌̌̌͂̌̓̌̐̌͂̌̌

˄̨̬̱̬̦̌̔̐̌̌ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̨̨̡̨̛̛̛̛̯̬̪̬̯̦̖̬̭̯̥̖̱̬̦̣̣̦̖̭̥̱̪̬̖̠̖̦̏̌̌̏͂̐̌͂̌̌̌̌̌̏̌̚
̨̨̨̛̤̠̱̖̥̦̱̌̔̏̌̏̌̓̏̚,̴̡̨̨̨̨̧̧̨̧̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̣̱̖̥̪̬̭̯̬̪̤̹̖̭̬̖̪̖̥̦̦̬̥̭̌̏̌̌̌̍̌̌̌̔̔̌̏̌̌̌̚̚
̨̧̱̭̪̭̯̤̖̥̌̏̌ ̨̥̖̯̔̌ ̌̚ ̛̹̖̏ ̡̨̨̧̦̭̱̣̯̏̌̌ ̨ ̸̛̛̦̠̦̠̦̠̥̌̌̌̚ ̧̛̛̪̯̥̌̌ ̛ ̸̡̨̛̠̖̦̌̔̐̚ ̸̨̧̛̣̱̔̏̌̌ ̨
̛̛̭̯̥, ̨̨̨̦̭̦̔ ̸̡̧̛̱̤̱̏̌̌ ̬̦̐̌͂̌̌ ̱ ̨̨̧̦̹̖̱̔ ̛ ̨̨̧̭̪̬̖̱̏͂ ̨̡̣̱̔̌, ̡̨̌ ̛ ̱ ̧̪̬̖̱̌̓ ̨̛̭̯̦̱̔̐̓̌ ̦̌
̵̨̨̨̡̛̭̦̱̯̣̱̏̔̌.ʿ̴̷̵̨̨̨̨̨̧̡̛̛̛̛̭̖̦̯̬̖̦̬̥̭̯̬̦̖̯̬̹̖̱̱̖̯̭̭̬̖̭̯̍̍̌̌̐̌͂̌̍̔̌̏̌,̵̡̨̨̨̛̠̭̱̪̬̪̌̔
̨̨̨̨̨̡̨̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̭̦̱̦̪̣̯̖̪̬̖̦̥̦̱̪̬̥̖̦̯̥̖̯̖̦̭̱̣̯̪̯̬̖̥̬̦̏̌̌̌̌̏̔̏̌̌̍̌̌̐̌͂̌̌̚,̡̡̨̡̨̛̛̯̦̌̍̌̏
̸̶̨̨̨̛̛̱̖̭̯̣̱̪̬̖̭̱̪̪̭̏̏̌̌,̷̵̧̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̦̪̣̯̖̱̖̯̬̭̬̖̭̯̪̬̱̪̤̖̦̬̪̬̖̦̥̦̱̌̌̍̌̌̔̌̏̌̌̏̚̚.

ʺ̨̨̨̡̨̨̧̡̨̨̨̨̛̛̛̛̱̖̣̭̯̪̹̯̦̭̖̣̱̠̥̠̖̭̯̬̪̬̯̦̖̬̭̯̭̱̐̓̍̌̐̔̏̌̌̌̏̌̏̌̏:
 ̶̨̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̖̪̬̖̱̬̖̌̔̌̏̔,
 ̡̨̨̛̥̱̦̣̦̖̖̣̯̦̭̯̌̔̌,
 ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̌̌,
 ̴̶̶̨̧̨̡̨̛̛̛̛̛̠̤̖̦̬̥̠̦̭̱̣̯̠̖̍̌̏̏̌̌̌̌,
 ̨̡̡̨̨̡̨̛̛̣̣̦̖̦̥̭̬̠̌̌̏̚,
 ̶̨̡̛̛̖̥̬̯̠̔̌̌̌̚,
 ̶̨̨̧̨̨̡̛̛̛̭̪̬̖̖̭̠̣̦̖̪̣̯̖̏͂̌,
 ̨̛̛̙̯̦̭̬̖̦̏̌̔̌.

SWOTjḙ̶̡̛̬̖̦̌̓̌ ̨̔ ̵̡̛̖̦̣̖̭̐ ̸̛̬̖Stenghts – ̨̛̪̬̖̦̭̯̔, ̭̦̖̌̐; Weaknesses – ̨̛̭̣̭̯̌̍;
Opportunities–̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓,̡̛̛̛̪̬̣̖Threats–̧̪̬̖̯̖.

ʤ̨̛̛̛̦̣̬̦̖̪̬̖̦̭̯̌̌̔̚,̨̛̭̣̭̯̌̍,̵̨̨̧̨̡̨̨̛̛̛̛̥̱̦̭̯̪̬̖̯̖̱̬̠̱̪̬̯̦̖̬̭̦̭̥̖̱̐̓̌̏̌̔̌͂̚̚
̨̡̨̨̛̛̛̣̣̦̖̱̪̬̖̬̦̥̱̭̖̪̬̖̭̯̯̭̣̖̖̥̌̌̏̐̌͂̌̌̐̔̌̏̔̓SWʽ˃̶̨̛̥̯̬̥̌:

^tKdȺɇȺɅɂɁȺ
ˁʸʤʥʽˁ˃ʰ
ɋɇȺȽȿ
9 ʰ̶̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̭̱̭̯̱̪̬̪̬̖̥̬̖̣̠̪̬̠̖̯̏̌̌̌̌̚;
9 ʿ̨̨̨̡̨̨̛̛̭̖̖̦̭̯̪̭̣̱̠̥̭̖̥̏̓̍̌̏;
9 ʰ̬̖̦̌͂̌̚ˁ̨̨̨̛̛̯̬̯̖̠̬̙̬̠̌̐̌̔̏̐̌̏̌̚ʧ̬̌̔̌
ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌;
9 ˁ̶̧̛̛̛̛̬̭̬̙̦̥̦̭̯̯̱̠̥̌̌̔̌̌̔̌̏̌̌;
9 ˁ̶̧̨̨̛̛̛̬̭̥̖̱̦̬̦̥̬̦̠̥̌̌̔̌̌͂̌̔̐̌̌̌̌̚;
9 ʻ̨̛̪̬̖̦̦̖̌̔̌̏Ͳ̱̪̬̖̌̏;
9 ʪ̵̸̨̡̨̨̛̬̯̖̦̪̬̖̥̤̖̦̭̯̱̪̬̖̍̌̌̌̏;
9 ˄̶̶̨̡̨̡̨̛̛̛̛̭̪̭̯̤̖̦̥̱̦̠̭̬̦̠̥̌̏̌̌̌̌̐̌̌̌̌̚
̶̨̛̛̣̦̬̱̹̯̏̐̔̏̌;
9 ʪ̨̨̨̛̛̛̛̬̦̭̭̥̖̠̥̍̔̔̌;
9 ʰ̨̨̛̛̦̖̬̦̖̯̭̯̱̪̦̭̥̪̭̣̖̦̥̔̌̏̌̌̚;
9 ʿ̨̨̧̭̯̠̖̌˄̶̨̭̣̱̙̦̖̦̯̬̐̌;
9 ˃̨̬̦̭̪̬̖̦̯̦̭̯̱̬̱̌̌̌̔
9 ʦ̶̨̛̛̛̛̖̪̬̖̖̦̯̠̪̹̯̦̖̭̯̦̥̍̌̌̌̍̚
̴̶̨̨̛̛̛̦̬̥̠̥̭̯̱̪̦̬̦̥̌̌̌̔̌̐̌͂̌̌

ɆɈȽɍȶɇɈɋɌɂ
9 ʽ̸̨̡̨̡̛̛̛̣̦̖̭̠̯̣̣̦̖̭̥̱̪̬̖̭̖̣̥̔̌̏̍̌̌̌̌̏̌̏
̴̶̨̨̨̨̨̛̛̛̬̠̖̥̦̬̥̠̥̱̦̹̱̭̥̖̬̦̖̍̌̌̐̓̓̔̏
̶̡̨̡̛̛̥̱̦̠̖̌;
9 ʰ̨̨̬̙̖̦̤̪̬̥̖̦̖̌̌̏̌̌̚̚;
9 ʥ̷̨̡̧̱̖̯̪̬̠̖̯̖̱̬̱̙̖̬̦̌̔̌̐̌͂̌̌̚;

9
9
9
9
9
9
9
9
9

ʻ̶̵̨̨̡̨̡̡̛̛̛̛̖̤̦̖̱̠̪̹̯̦̭̭̣̱̙̖̦̔̏̌̔̌̌̍̌;
ʻ̨̨̛̛̖̤̦̬̖̭̱̬̭̔̏;
ʰ̨̦̖̬̯̦̭̯̬̦̐̌͂̌̌;
ʻ̸̴̨̨̧̛̛̛̖̬̠̖̦̭̖̭̯̦̠̱̦̬̥̭̌̏̌̏̌̌̌̌̚̚,
̶̸̡̨̛̛̦̭̱̣̯̠̖̱̖̹̬̦̌̓̌̐̌͂̌̌Ͳ̶̡̨̡̛̛̥̱̦̠̖̌
ʻ̶̵̶̨̡̡̨̡̡̨̛̛̛̛̖̭̯̯̥̱̦̠̭̪̬̖̱̬̔̌̌̌̔̌
̭̯̦̬̌̔̌̔̌
ʿ̴̶̨̨̡̨̡̛̛̛̬̖̯̖̙̦̦̖̥̣̦̦̯̖̬̦̥̱̦̠̌̌̌̌̌
ʻ̵̡̨̨̨̨̡̛̛̛̖̭̬̹̖̦̭̯̪̭̯̠̖̦̣̓̓̌̌̌
̶̶̡̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̥̱̦̠̖̭̥̖̬̦̱̥̱̦̠̱̌̌̔̏̌̚
ʻ̶̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̛̖̭̯̯̬̖̦̖̥̱̦̠̖̭̪̭̣̦̥̔̌̌̔̏̌̌̏
̡̨̨̭̖̯̬̥
ʻ̵̨̨̧̧̧̛̛̖̪̭̯̠̖̥̖̦̥̪̬̖̖̥̖̬̖̖̌̌̌̌̌̌̓̚̚
̸̶̵̡̡̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̱̦̥̱̦̠̭̯̦̭̯̌̌̌̏

ʿˀʫ˃ʼʫ
9 ˁ̶̨̨̨̛̪̬̪̬̖̭̪̬̥̖̦̖̭̖̭̯̏;
9 ʽ̵̸̧̡̛̛̛̛̣̥̣̤̱̭̯̬̱̔̏̌̔̔̌̌;
9 ʻ̡̨̡̨̨̨̡̨̡̨̡̨̛̛̖̥̪̣̖̯̦̦̦̬̖̣̖̯̬̦̭̥̌̌̔̌̏̏̚
̨̨̧̪̭̣̱̏̌;
9 ʻ̨̨̛̛̖̬̠̖̦̭̖̭̯̬̦̪̯̬̖̌̏̌̏̐̌͂̌̌̍̚
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9 ˄̸̨̡̨̨̨̛̛̖̹̖̱̪̬̠̖̯̥̬̖̦̣̦̬̠̓̌̐̌̐̌̏̌̚;
9 ˀ̵̶̵̨̨̡̨̡̡̛̛̛̛̠̦̥̱̦̠̭̣̯̌̏̏̌̌̌̌̚;
9 ʿ̨̧̨̡̨̡̨̡̨̡̛̛̖̖̬̠̬̦̠̬̭̯̖̖̣̖̯̬̦̭̖̏̓̌̍̌̐̌͂̌̌
̶̨̡̨̡̛̛̛̖̥̱̦̠̖̏̔̏̌;
9 ˄̵̨̧̨̛̛̖̖̦̱̭̣̱̭̬̙̠̪̱̯̖̥̖̏͂̏̐̌̌̔̌̌Ͳ̱̪̬̖̌̏

16. октобар 2018.

̶̨̧̨̡̨̡̛̛̱̭̪̭̯̤̭̥̖̬̦̖̥̱̦̠̖̌̏̌̌̔̏̌;
9 ʿ̸̨̡̨̛̛̛̣̯̦̖̭̯̣̦̭̯̌̌̍;
9 ʻ̵̨̨̨̧̡̡̨̛̖̥̱̦̭̯̦̙̖̯̦̬̐̓̌̐̌̏̌̌̌̔̏̌̌̔̏̌
̶̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̠̭̖̣̥̱̦̠̥̍̍̌̏̌


ʧ̬̌̔ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̨̛̦̭̯̠̌ ̔̌ ̱̖̍̔ ̭̬̖̥̖̦̌̏̌ ̨̡̣̣̦̌̌ ̨̭̥̱̪̬̌̌̏̌ ̛ ̛̥̌ ̴̨̨̛̪̬̖̭̦̣̦̱̌
̶̛̛̛̥̦̭̯̬̠̱̌̔̌, ̡̨̠̌ ̖̓ ̔̌ ̛̱̙̏̌ ̨̧̪̖̬̖̖̏ ̬̦̐̌͂̌̌ ̨̔ ̵̡̨̛̠ ̨̡̣̣̦̌̌ ̣̭̯̏̌ ̛ ̨̛̠̔̍̌ ̛̛̛̣̖̯̥̯̖̯̐ ̛
̡̨̠̌ ̖̓ ̦̌ ̶̛̛̛̪̬̦̪̥̌ ̨̬̖̔̍ ̱̪̬̖̌̏ ̛ ̨̨̛̬̦̪̬̦̭̯̌̏̌̏ ̨̪ ̡̨̭̥̏̌ ̨̨̭̦̱̏, ̛̪̬̱̙̯̌ ̱̭̣̱̖̐, ̌
̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚ ̶̨̛̛̣̦̏̐ ̬̱̹̯̔̏̌ ̛ ̛̬̦̥̐̌͂̌̌ ̨̨̛̥̱̐̓ ̡̨̛̯̦̌̏ ̸̱̖̹̖̓ ̱ ̡̧̛̬̖̬̱̌, ̨̨̧̦̹̖̱̔ ̛
̸̵̨̨̧̨̡̛̛̭̪̬̖̱̦̠̦̠̦̠̣̱̏͂̌̌̌̔̌̚,̴̵̡̨̨̛̛̛̬̠̭̦̖̦̭̦̖̥̖̦̥̖̌̔̌̌̚̚.


ʿ̨̛̛̛̬̯̦̖̬̦̯̖̬̖̭̦̖̭̯̬̦̖̌̌̏̌̌̚


ʿ̶̨̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̯̖̦̠̣̦̪̬̯̦̖̬̠̦̭̖̯̬̦̣̣̦̥̦̱̌̌̌̏̐̌̌̌̏̚:

ʧ̡̛̬̭̬̹̦̣̭̯̌̔̌̏̌̏̌̚

ˁ̡̛̱̪̹̯̦̌ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌

ʵ̨̦̖̱̭̯̦̖̌̏̌̏,ʵʿ,ʵʶʿ
ʧ̴̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̬̦̬̥̣̦̖̬̱̪̖̬̦̪̬̯̦̖̬̦̣̣̦̥̦̱̌͂̌̌̐̐̌͂̌̌̌̌̌̌̏:

ʺ̶̛̖̭̦̖̠̖̦̖̌̔̚

ʻ̶̨̛̛̛̖̣̦̖̬̦̠̖̏̌̔̐̌̌̚ 

˄̧̬̱̙̖̬̦̔̌̐̌͂̌̌
ʿ̨̨̡̨̛̭̣̦̭̖̯̬̏:

ʺ̡̨̛̬,̧̛̥̣̭̬̖̪̬̖̱̖̌̌̔̌̔̓̌̚

ʿ̶̛̛̬̖̱̖̯̦̔̚
InternationalManagementGroup–IMGsasaradnicima


ʪ̴̵̨̨̨̡̨̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̪̬̦̭̬̖̱̣̯̯̖̦̭̦̪̬̯̦̖̬̦̣̣̦̥̦̱̣̖̭̖̬̌̏̌̔̌̌̌̌̌̏̐̔̌̚̚:

ˇ̛̛̦̦̭̠̖̌ ̛ ̬̱̖̔̐ ̬̖̭̱̬̭̖ (̸̨̡̛̛̣̭̯̖̐ ̛ ̨̛̪̖̬̯̦̖̌̏), ̵̸̡̛̯̖̦̱ ̨̡̪̬̹̱̔, ̛̣̖̣̯̖̯̐̌,
̸̨̡̨̡̛̛̪̣̯̱̪̬̹̱̔,̶̡̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̦̯̯̖̱̦̱̯̬̦̭̯̯̱̦̣̦̬̌̌̌̐̏̌;

ʿ̨̖̦̏̓̌ ̡̛̛̛̬̖̣̯̖̯̔̍ ̡̨̬̚ ̨̨̪̤̹̦̱̍̌ ̨̠̦̭̯̌̏ ̬̌̔̌ ̛ ̨̨̨̨̬̦̭̯̔̐̏, ̧̛̬̠̖̌̏̌̚ ̵̨̛̦̏
̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̛ ̨̧̱̖̖̏͂ ̵̨̛̦̏ ̨̛̛̪̖̬̯̦̌̏ ̶̨̪̬̖̱̬̔̌, ̨̧̪̖̖̏̓̌ ̴̡̨̛̛̖̭̦̭̯̌ ̛ ̴̡̨̛̛̖̖̯̦̭̯̏,
̶̨̧̛̭̯̬̖̖̤̖̏̌̏̌.


˃̡̨̖̌͂,̨̛̪̬̯̦̖̬̭̯̭̬̦̥̌̏̌̐̌͂̌̌,̧̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̱̬̱̙̖̥̬̦̪̭̣̦̥̭̖̯̬̥̪̬̦̭̔̌̐̌͂̌̌̏̔:

ˀ̨̨̨̛̠̱̣̦̯̖̬̥̌̏̏̌̚̚;

̸̨̧̨̛̪̖̱̭̯̬̱̦̭̯̏̓̌,̧̡̛̛̦̭̱̭̯̌̌̏̌̚;

̶̨̡̨̡̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̬̥̦̯̯̥̭̱̭̯̱̱̬̱̭̣̣̦̥̠̖̦̥̔̍̌̏̌̔̌̌̌̔̚;

̨̛̛̦̥̖̠̥̏̔̌̌;

̨̛̛̛̣̖̯̥̦̭̯̐;

̨̧̡̛̛̛̪̖̱̬̖̣̯̖̯̏̓̌̔̍̌,̶̨̡̛̪̬̹̖̠̖̦̖̔̌̔̚;

̶̨̨̧̡̛̪̤̹̱̪̯̖̯̍̌̌̌̌,̵̧̡̛̛̦̤̱̭̬̖̭̱̬̭̌̌̔̌̚.


ʽ̶̡̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̥̪̬̭̯̱̪̥̬̭̯̠̖̦̱̭̖̣̖̬̏̌̏̌̌̔̐̔̌̚̚̚:

ʿ̨̨̨̧̤̹̦̪̬̱̙̖̱̭̣̱̍̌̌̐̌;

ˁ̨̨̨̯̬̖̦̱̯̦̱̬̖̦̭̯̏̔̔̌̏̔;

ʿ̨̨̡̨̛̛̤̹̦̣̯̖̯̙̯̍̌̏̌̏̌;

ʿ̵̶̶̨̨̡̨̡̛̛̛̛̤̹̦̱̖̠̱̪̯̖̯̖̠̖̦̖̍̌̌̌̌̔̚̚
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16. октобар 2018.



ʪ̨̖2


ʞ˃˓˕ˋ˙ˋ˒˃˙ˋˬ˃ˆ˓˃˥˃ː˃–ˬˈˇ˃ːˑˇ˔˕˖˄ˑ˅˃˓˃ˊ˅ˋˬˈːˈˎˑˍ˃ˎːˈˊ˃ˬˈˇːˋ˙ˈ

ʿ̶̶̛̛̛̬̯̪̠̌̌̌ ̬̦̐̌͂̌̌ ̦̣̹̌̐̌̌̏̌ ̸̡̧̱̤̱̖̖ ̸̛̯̖̌̏ ̶̛̠̖̦̖̌̔̚, ̨̠̦̌̏̐ ̛ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̡̨̭̖̯̬̌ ̱
̨̡̯̱ ̶̨̖̣̐ ̶̨̪̬̖̭̌ ̡̧̛̬̖̬̌̌, ̨̨̧̭̪̬̖̏͂̌ ̛ ̧̪̬̖̌̓̌ ̵̛̠̦̌̏ ̨̡̛̛̪̣̯̌. ˄̸̖̹̖̓ ̨̛̠̦̭̯̌̏ ̱
̴̡̨̨̨̧̨̡̨̡̡̛̛̛̛̯̦̭̯̥̦̹̖̣̱̥̭̯̬̱̖̖̯̌̏̌̔̌̔̌̌̔̏̌:̸̶̨̨̧̛̛̛̛̱̯̖̦̬̖̱̣̯̯̖̪̬̖̭̪̖̭̖̭̯̌̌̌̔̌̏̚̚
̨̛̠̦̭̯̌̏ ̨ ̪̬̱̌̏ ̦̌ ̸̱̖̹̖̓ ̛ ̡̨̛̛̬̭̯̥̌ ̡̨̌ ̶̨̛̪̭̣̖̔̌ ̸̱̖̹̓̌. ʫ̴̡̨̛̭̦̌ ̸̱̖̹̖̓ ̨̛̠̦̭̯̌̏ ̠̖ ̛
̴̶̡̨̨̨̨̛̛̛̱̦̦̣̦̭̥̭̣̖̦̠̦̭̯̌̌̌̏̚.˄̸̴̶̵̡̨̨̡̨̨̨̨̨̧̨̛̛̛̖̹̖̠̖̱̦̦̣̦̦̪̥̙̖̱̦̹̖̱̤̓̌̌̔̌̌̔̍
̵̵̶̨̨̡̧̨̛̛̛̛̛̛̭̯̬̤̣̱̪̬̤̖̖̪̣̦̬̖̦̠̠̖̦̱̏̌̏̔̌̌̏̌̏̌̏̔̌̌̔̚̚.˄̸̨̛̖̹̖̠̖̭̥̭̣̖̦̓,̡̨̠̦̭̯̌̔̌̌̏
̸̡̨̡̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̥̪̬̣̱̱̯̖̦̣̱̖̠̖̭̯̬̖̦̭̖̠̣̭̦̹̯̦̣̱̥̬̖̱̣̯̯̥̌̔̌̌̔̌̔̌̔̌̏̓̌̏̌̏̌̌̔̔̌̌̌̌̚.

ʯ̡̨̦̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̨̛̪̬̪̭̱̠̖ ̔̌ ̛̬̦̐̌͂̌ ̨̥̱̐ ̔̌ ̨̭̯̬̖̏̌ ̨̭̠̖̏ ̨̪̬̌̏ ̦̌ ̸̱̖̹̖̓ ̱ ̬̱̌̔ ̨̡̣̣̦̖̌
̸̨̛̭̥̱̪̬̖̦̦̦̌̌̏̌̔̏̌̌̌,̨̛̯:
1)ʻ̨̨̖̪̭̬̖̦̔–̴̪̱̯̖̥̬̖̖̬̖̦̱̥̔̌,̵̶̡̨̛̛̛̛̛̛̬̦̭̦̠̯̬̬̦̐̌͂̌̌̏̌̍̌̐̌͂̌̌̚;
2)ʿ̨̨̭̬̖̦̔–̵̵̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̪̬̖̭̠̭̣̦̬̦̪̬̖̭̯̦̏̍̔̌̍̌̔̌̏̌̚.

ʽ̛̭̥ ̡̨̨̦̥̌̚ ̵̨̛̛̪̬̪̭̦̌ ̨̡̛̣̍̌ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔̐ ̸̱̖̹̓̌ ̬̦̐̌͂̌̌ ̱ ̸̨̧̛̣̱̱̔̏̌ ̨ ̨̨̛̪̭̣̥̏̌
̨̡̨̣̣̦̖̭̥̱̪̬̖̌̌̌̏,̸̸̨̨̨̧̨̡̛̛̛̬̦̥̱̱̖̭̯̱̠̱̱̦̹̖̱̣̱̦̬̱̖̦̦̖̐̌͂̌̐̔̌̏̔̔̌̌̔̐̌:
 ̶̨̛̛̛̛̛̪̖̯̠̖̬̱̪̬̖̣̔̐̔̚(̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̦̣̖̙̦̬̦̭̱̱̙̦̱̬̠̱̖̥̬̱̬̖̌̔̐̌̔̔̌̔̐̏̌̌̓̔̐̏),
 ̸̱̖̹̖̓ ̱ ̬̱̌̔ ̵̛̬̦̌̔ ̯̖̣̌ ˁ̡̛̱̪̹̯̦̖ (̡̨̡̨̛̱̣ ̠̖ ̨̯ ̨̛̪̬̖̖̦̔̏͂ ̨̭̯̯̱̯̥̌) ̛ ̡̨̬̚ ̨̛̬̔̌̍
̸̵̵̨̨̛̛̛̛̬̦̱̣̦̖̭̖̯̣̬̱̭̖̯̦̐̌͂̌̌̌̏̌̏̌̔̐̌̏̔̌̏,
 ̠̦̖̬̭̪̬̖̌̏̌̌̏(̶̨̡̨̛̛̛̛̬̖̱̣̭̦̖̭̯̯̱̯̥̠̖̦̣̣̦̖̭̥̱̪̬̖̐̌̌̌̔̌̌̌̌̏).




˄̸̨̡̨̨̛̖̹̖̬̦̦̣̣̦̥̦̱̓̐̌͂̌̌̌̌̏





˄̸̨̨̧̛̥̣̱̓̔̏̌̌̚(̸̡̨̠̱̖̹̖̌̓)
ʥ̸̨̨̧̛̛̖̥̣̱̓̔̏̌̌̚(̸̨̭̣̱̖̹̖̌̍̓)




ʽ̡̨̣̱̔̌
ʽ̡̨̣̱̔̌

̛̤̱̥̔a
̨̡̛̛̪̣̯̥̌̌



ʰ̶̛̛̛̦̠̯̌̏̌
Jȁ̦̬̭̪̬̌̌̌̏̌
ˀ̴̖̖̬̖̦̱̥̔
ʿ̶̛̛̖̯̠̌
ʰ̨̛̬̍̚
ʶ̶̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̠̠̖̦̙̖̣̥̪̬̦̖̭̖̥̬̠̌̏̌̔̔̌̔̔̌̌̚2021.̨̛̦̖̐̔?
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16. октобар 2018.

ʶ̶̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̠̠̖̦̙̖̣̥̪̬̦̖̭̖̥̬̠̌̏̌̔̔̌̔̔̌̌̚2021.̨̛̦̖̐̔?

ʧ̨̬̖̌̔̓̔2021.̴̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̦̖̭̯̬̯̱̭̣̖̬̦̱̱̦̬̥̭̦̐̔̏̏̔̌̐̌͂̌̍̔̌,̸̡̨̨̡̛̛̛̦̭̱̣̯̦̱̤̱̖̦̱̏̌
̶̷̵̨̧̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̪̬̖̭̱̖̯̬̭̬̖̭̯̪̬̱̪̤̖̦̬̪̬̖̦̥̦̱̍̌̌̔̌̏̌̌̏̚̚.

ˀ̨̡̨̡̨̡̛̛̯̱̪̬̯̦̖̬̭̯̱̭̠̦̹̱̦̭̥̭̪̖̯̱̣̱̖̌̔̌̏̌̌̏̓̌̏̌̌̔,̸̵̡̨̨̛̛̛̛̱̤̱̱̠̱̬̠̥̱̣̯̖̬̦̯̓̌̏̐̓̌̌̏̌̚
̴̶̡̛̛̛̛̖̦̯̠̱̔̌ ̴̵̛̛̪̬̖̖̬̬̦̌ ̧̬̖̹̖̌. ʽ̛̬̦̐̌ ̨̡̣̣̦̖̌ ̨̭̥̱̪̬̖̖̌̏ ̖̓ ̛̛̯̬̙̯̌ ̭̖̯̌̏ ̛ ̨̛̛̦̯̦̖̏̌̏
̴̷̵̨̧̧̨̨̨̧̡̡̨̛̛̛̛̛̛̖̠̖̱̬̥̱̣̭̱̬̖̹̖̹̯̤̱̦̪̣̯̱̪̬̖̱̖̯̬̖̭̬̖̭̯̪̬̱̪̤̖̦̬̔̌̌̌̍̌̌̌̍̌̔̌̏̌̚̚̚
̨̨̛̛̪̬̖̦̥̦̱̌̏̚,̸̴̡̨̡̨̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̱̤̱̯̭̖̯̖̬̦̪̬̖̪̬̱̖̱̦̣̦̖̣̱̖̱̥̭̥̣̦̠̥̖̬̌̌̏̐̌͂̌̌̌̔̌̌
̛ ̛̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̬̯̌ ̨̨̦ ̨̹̯ ̛̬̦̐̌͂̌ ̸̨̣̱̖̔. ʸ̨̡̛̣̦̌ ̨̛̦̏, ̨̍̐̚ ̨̭̠̖̏ ̸̛̛̖̣̦̖̏, ̪̬̖̭̯̤̠̔̌̏̌̌
̶̶̵̶̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̯̥̣̦̦̥̪̣̖̥̖̦̯̠̱̪̬̯̪̯̦̦̠̌̌̏̌̌̌̌̏̏̌̌̚.ʻ̨̡̨̨̨̛̛̣̣̦̥̦̱̬̦̦̠̤̖̌̌̏̐̌͂̌̌̍
̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̪̦̠̱̪̯̬̖̖̪̬̣̖̥̖̯̖̬̯̬̠̖̦̠̠̙̖̬̖̌̍̍̌̏̌̔̚.ʯ̨̯̌,̵̵̴̶̧̧̨̛̛̛̛̬̥̯̬̖̪̬̖̖̬̖̦̌̌̌̏̚
̧̛̥̹̤̖̌,̵̶̡̨̧̨̡̨̛̛̛̪̬̖̭̯̤̬̹̖̖̣̣̦̪̯̖̦̠̣̔̌̏̌̓̌̌̌.ʰ̨̨̭̯̬̖̥̖̦̏,̵̵̧̨̧̨̛̛̛̛̱̥̖̱̬̌̍̏̚̚
̴̧̨̡̨̨̨̧̨̡̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̦̯̖̬̖̭̪̬̪̣̦̬̱̣̣̦̬̠̬̥̬̱̪̣̯̥̱̬̠̖̌̌̌̌̐̌̏̌̌̌̐̓̌̏̌̌̏̌̚̚ ̨̡̨̣̣̦̌̐
̛̣̭̦̹̯̏̌̏̌ ̦̌̔ ̛̭̥̥̌ ̨̡̛̛̪̣̯̥̌̌, ̸̛̥̖ ̭̖ ̧̭̥̱̠̖̌ ̨̨̥̱̦̭̯̐̓ ̴̡̨̡̛̦̣̯̌ ̛̥̖̱͂̚ ̡̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏̌
̨̡̣̣̦̖̌ ̛̣̭̯̏̌ ̛ ̬̦̐̌͂̌̌ ̛ ̱̖̏̓̌̏̌ ̨̨̥̱̦̭̯̐̓ ̵̱̭̪̖̌ ̴̵̨̛̛̬̥̱̣̭̦̌ ̨̡̛̛̪̣̯̌. ʸ̛̛̛̖̯̥̯̖̯̐
̸̵̨̡̨̡̛̛̛̪̣̯̣̱̬̭̯̖̔̌̌,̶̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̥̬̦̪̬̖̭̯̠̱̱̱̪̭̦̬̭̦̠̖̥̭̖̥̱̦̭̯̌̌̐̌͂̌̌̔̌̍̔̌̏̔̌̐̓
̨̡̛̛̛̪̭̯̦̱̯̦̠̔̌̌̌̏,̴̸̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̯̖̬̖̭̦̠̦̬̥̭̦̠̣̦̬̱̹̯̥̠̱̪̖̦̪̬̦̭̌̏̌̌̌̏̔̏̌̌̏̓̌̔̚
̶̨̨̡̛̬̠̱̣̣̦̖̠̖̦̖̌̏̌̌̔̚̚.

ʪ̶̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̬̣̪̣̦̬̦̤̱̦̬̖̦̖̯̬̦̖̬̖̥̦̌̍̏̌̌̌̌̔̐̔̌̔̓̌(̶̴̸̶̛̛̛̛̛̭̪̖̦̤̖̏):

ˁ̶̴̸̛̛̛̪̖̦ ̶̛̤ 1:ʿ̨̧̖̖̏̓̌ ̶̨̪̬̖̦̯̌ ̬̦̐̌͂̌̌, ̡̨̛̠ ̭̱ ̴̨̛̛̛̦̬̥̭̦̌ ̨ ̶̨̪̬̖̭̱ ̦̪̣̯̖̌̌ ̛
̷̵̧̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̱̖̯̬̭̬̖̭̯̪̬̱̪̤̖̦̬̪̬̖̦̥̦̱̍̌̌̔̌̏̌̌̏̚̚.
ʿ̨̛̛̦̱̯̔ ̨̛̠̦̭̯̌̏ ̛̣̦̭̬̦̖̍̌̌̌ ̛ ̨̡̛̠̖̯̦̖̍̏ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̖̌ ̱ ̶̛̤̱ ̨̤̖̍̐ ̧̬̱̥̖̌̏̌̌̚ ̨̪̬̣̖̥̍̌,
̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓ ̛ ̧̬̖̹̖̌ ̭̌ ̨̡̨̪̬̱̥ ̔̌ ̖̓ ̵̛ ̨̡̣̣̦̌̌ ̨̭̥̱̪̬̌̌̏̌ ̴̨̛̛̛̦̬̥̭̯̌.ʿ̨̬̌̏ ̠̖ ̬̦̐̌͂̌̌ ̦̌
̴̵̴̶̨̧̨̨̡̨̨̧̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̬̥̭̖̱̯̣̖̪̬̣̖̥̖̭̯̬̪̬̬̦̦̠̖̦̬̥̠̌̍̏̌̌̍̍̏̌̏̌̌̌̏̌̐̌͂̌̌̌̔̍̌̌̌
̬̱̌̔, ̨̛̪̣̦̥̌̏̌ ̛ ̦̥̖̬̥̌̌̌ ̸̵̡̛̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏ ̨̬̦̐̌̌, ̧̭̯̱̌ ̱ ̨̡̨̣̣̦̠̌ ̶̛̛̠̖̦̌̔̚ ̛ ̬̱̖̔̐
̴̶̸̨̨̨̛̛̦̬̥̠̖̠̦̦̠̌̔̌̏̐̌̌̌̚,̸̡̨̧̛̛̠̖̭̖̯̱̱̯̬̏͂̏̌̌,̡̨̨̨̨̛̛̛̦̪̣̯̖̦̯̬̣̖̪̬̖̦̥̦̱̌̌̌̌̏̚,̡̨̛̌
̸̷̵̵̧̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̦̦̱̱̖̯̬̪̭̯̦̱̯̬̖̱̣̯̯̱̯̬̹̥̭̯̌̍̌̌̐̌̌̚.

ˁ̶̴̸̛̛̛̪̖̦ ̶̛̤ 2:ʿ̨̧̖̖̏̓̌ ̨̨̛̛̛̥̯̭̦̭̯̏̌ ̬̦̐̌͂̌̌ ̔̌ ̸̱̖̭̯̱̠̱̏ ̱ ̶̨̪̬̖̭̱ ̨̬̭̪̖̣̖̌̔ ̭̬̖̭̯̔̌̏̌
̵̡̡̨̨̨̛̛̛̛̪̬̱̪̤̖̦̬̪̬̖̦̥̦̱̌̏̚̚.
ʿ̨̨̯̬̖̦̍ ̠̖ ̦̠̪̬̖̌ ̛̛̱̯̬̯̏̔ ̨̛̦̏ ̨̪̬̖̌̚ ̦̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̡̨̛̠ ̭̖ ̡̛̛̪̬̱̪ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ̡̭̖̏̌ ʺ̖̭̦̖
̶̵̡̨̨̨̡̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̠̖̦̖̬̯̥̖̦̥̖̠̖̖̖̯̭̖̭̬̖̭̯̦̥̖̦̭̱̣̙̱̱̱̦̪̬̖̖̖̌̔̌̏̌̓̍̍̔̔̌̏̌̔̏̌̌̌̌͂̚̚̚̚
̶̨̨̛̛̛̱̭̣̙̯̱̯̥̠̖̦̥̏̌̏̌̌̔̌̌̚.ʻ̸̨̨̨̛̛̛̛̛̠̦̦̪̭̯̖̭̖̪̬̖̦̠̯̬̦̭̪̬̖̦̯̦̠̬̭̪̖̣̌̏̌̌̓̌̏̔̌̌̌̌̌̔̌
̵̡̨̨̛̛̛̛̭̬̖̭̯̪̬̱̪̤̖̦̪̱̯̖̥̪̬̖̦̥̦̱̔̌̏̌̌̌̏̚,̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̥̥̯̥̪̭̯̖̪̖̦̥̯̭̦̭̯̬̦̌̌̔̓̏̌̐̌͂̌̌
̪̣̠̱̔̌̌̓̌,̸̶̨̨̡̨̨̨̨̧̨̡̨̨̡̛̛̛̛̥̬̱̠̱̭̠̖̪̬̖̭̖̖̖̱̖̭̯̱̠̱̱̪̬̖̭̱̦̹̖̣̱̦̥̖̦̱̯̬̹̏̍̌̏̏̔̌̔̌̌̌̚̚
̵̵̡̨̨̡̨̡̛̛̛̛̭̬̖̭̯̪̬̱̪̤̖̦̭̯̬̦̖̪̬̖̭̖̦̔̌̏̌̔̌̍̏̌̚.

ˁ̶̴̸̶̛̛̛̛̪̖̦̤3:ʫ̸̴̶̸̶̡̨̨̡̨̡̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̥̦̠̖̭̦̠̪̬̖̭̱̤̱̬̦̱̪̬̖̭̱̬̭̪̖̣̖̌̏̌̌̐̌͂̌̌̌̔
̵̡̡̨̨̨̛̛̛̛̭̬̖̭̯̪̬̱̪̤̖̦̬̪̬̖̦̥̦̱̔̌̏̌̌̏̚̚.
˄̸̡̧̛̤̱̖̏̌ ̬̦̐̌͂̌̌ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̨̡̨̯̬̹̖̏, ̨̧̦̙̖̌̐̌̏̌ ̵̡̛̤̱̭̔ ̬̖̭̱̬̭̌, ̌
̨̔ ̶̨̖̣̐ ̶̨̪̬̖̭̌ ̸̨̡̖̱̠̱ ̭̖ ̨̛̬̖̖̦̔͂ ̛̬̖̱̣̯̯̌̚. ʽ̨̦ ̸̖̥̱ ̯̬̖̍̌ ̛̛̯̖̙̯ ̠̖̭̯̖ ̨̬̠̌̏̚ ̵̡̛̯̌̏
̵̛̥̖̦̥̌̌̌̚, ̡̨̛̠ ̖̓ ̱̚ ̵̛̛̪̬̯̤̖̏̌̏ ̨̡̨̯̬̹̖̏ ̨̛̛̪̬̦̖̯̔ ̨̨̛̪̯̥̣̦̥̌ ̨̪̬̭̯̱̌ ̦̪̣̯̖̌̌ ̨̪̬̖̌̚ ̦̌
̨̛̛̥̦̱̏ ̛ ̶̶̛̛̛̛̪̬̯̪̠̌̌ ̬̦̐̌͂̌̌ ̱ ̨̛̬̭̪̖̣̌̔ ̭̬̖̭̯̔̌̏̌ ̵̡̛̛̪̬̱̪̤̖̦ ̦̌ ̨̠̏̌ ̸̛̦̦̌.


68

ʻ̶̨̛̭̣̌

ʿ̛̬̯̦̖̬̌

ʶ̸̶̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̯̬̦̤̖̪̖̦̖̯̦̭̯̌̏̏̌̌̏̚(̨̡̬̠̔̌̌2018.̨̛̦̖̐̔)
ʿ̶̧̡̨̨̛̬̖̭̯̤̖̭̬̙̠̦̔̌̏̌̌̔̌̌̌̐
ˁ̨̨̣̱̙̦̭̖̭̍̌̌̔̌̚
ʤ̨̛̛̥̦̭̯̬̯̬̖̔̌̏̍
̶̛̛̪̣̦̬̦̥̪̱̯̖̥̖̭̯̬̦̖̌̌̐̌͂̌̌̏̍̌
̨̠̦̹̱̌̏̓
̶̛̭̯̬̦̖̌
ʧ̬̌̔̌
ˁ̨̨̣̱̙̦̭̖̭̍̌̌̔̌̚
ʿ̶̧̡̨̨̛̬̖̭̯̤̖̭̬̙̠̦̔̌̏̌̌̔̌̌̌̐
̨̠̦̹̱̌̏̓,ʧ̡̬̭̌̔̌
ʺ̡̡̛̖̠̭̖̱̖̔̓
̛̛̪̣̦̬̦̥̪̱̯̖̥̥̖̠̌̌̐̌͂̌̌̔̌
̷̛̱̪̬̱̖̯̌̏̌̌̍̚ʸʫˀ
ʿ̶̧̡̨̨̛̬̖̭̯̤̖̭̬̙̠̦̔̌̏̌̌̔̌̌̌̐
ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
ʺ̶̛̖̭̦̖̠̖̦̖̌̔̚
̛̛̛̪̣̦̬̦̥̪̱̯̖̥̯̬̦̌̌̐̌͂̌̌̍̌
̷̛̱̖̯̍ʸʫˀ
ˁ̸̶̧̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̖̬̦̤̖̪̖̦̖̯̦̭̯̔̏̏̌̌̏̚(2019.–2020.̨̛̦̖̐̔)
˄̸̡̧̨̨̧̛̛̤̱̖̭̭̯̖̥̬̱̏̌̌̍̌̏̌̌̚
ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
ʽ̨̧̛̭̦̦̖̭̬̖̖̏̔
̶̴̨̨̧̛̛̪̬̖̭̦̬̥̭̌̌,̨̪̖̣̔̌
̷̛̱̖̯̍ʸʫˀ,ʧ̡̬̭̌̔̌
̡̨̹̣̖,ʶ̶̛̦̖̣̬̠̌̌̌̌̚
̴̨̨̨̨̛̛̛̛̦̬̥̯̦̥̯̖̬̠̣̱̭̦̦̥̌̐̌̌̌̏ ̨̨̧̱̪̬̬̖̌̏̌̌̍̌̏̌̚̚,
̥̣̖̌̔
̧̡̨̛̛̭̬̖̥̹̣̥̔̌̌
̡̨̛̱̣̯̱̬̱̭̪̬̯
˄̸̡̧̨̡̛̛̤̱̖̣̣̦̖̪̬̬̖̖̱̏̌̌̏̔
ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
̶̴̨̨̧̛̛̪̬̖̭̦̬̥̭̌̌,̨̪̖̣̔̌
̷̛̱̖̯̍ʸʫˀ,
ʸ̨̡̡̨̛̣̦̖̥̪̦̠̖̌̌
̴̨̨̨̡̛̛̛̛̦̬̥̯̦̥̯̖̬̠̣̱̣̣̦̥̌̐̌̌̌̌
ʶ̶̛̦̖̣̬̠̌̌̌̌̚ʸʫˀ
̡̨̛̥̪̦̠̥̌̌̌
ʪ̸̶̨̨̛̛̛̱̬̦̤̖̐̏(̨̡̨̨̛̬̠̪̬̬̥̪̭̣̖̔̌̌̐̌̌)
ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
ˀ̴̨̨̧̛̛̛̠̭̭̯̖̥̦̬̥̭̬̦̌̏̌̌̌̐̌͂̌̌̚
˃̶̡̨̡̨̛̛̖̣̖̥̱̦̦̖̌
̷̛̱̖̯̍ʸʫˀ,
̪̱̯̖̥ˁʺˁ̨̡̛̪̬̱̖̌Ͳ̨̪̹̯̖
̡̱̖̓
ʶ̶̛̦̖̣̬̠̌̌̌̌̚ʸʫˀ
ˁ̶̴̸̶̛̛̛̛̪̖̦̤2:
ʶ̸̶̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̯̬̦̤̖̪̖̦̖̯̦̭̯̌̏̏̌̌̏̚(̨̡̬̠̔̌̌2018.̨̛̦̖̐̔)
ʺ̶̛̖̭̦̖̠̖̦̖̌̔̚,ʧ˄̌̚
ʿ̴̶̡̧̨̨̨̛̛̛̛̬̱̪̤̖̦̬̥̠̭̯̥̌̌̌̌̏̏̌ ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
̸̨̡̛̛̪̹̯̖̠̖̦̖̌̔̚
̨̬̦̭̬̙̠̱̐̌͂̌̌̌̔̌ʤʿ̛̪̱̯̖̥̯̬̦̍̌
̷̛̱̖̯̍ʸʫˀ
̨̨̨̛̛̛̪̭̣̖̥̦̱̏̏
ˀ̵̨̧̛̛̠̥̖̦̥̱̯̬̖̌̏̌̌̌̌̏͂̏̌̚̚̚
̵̡̨̛̛̛̛̭̦̖̭̬̖̭̯̪̬̱̪̤̖̦̏̔̌̏̌̔
ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
ʺ̶̛̖̭̦̖̠̖̦̖̌̔̚,
̷̛̱̖̯̍ʸʫˀ
̴̨̡̡̭̯̖̬̭̖̱̖̏̓
̨̨̡̨̛̛̪̬̖̦̥̦̱̱̭̠̌̌̏̏̌̚ʺ̨̖̭̦̠
̶̛̛̠̖̦̌̔̚

ˁ̶̴̸̶̛̛̛̛̪̖̦̤1:

ʤ̡̨̛̛̯̦̭̯̏

ʿ̡̨̛̛̣̦̯̦̭̯̌̌̏

ʪ̨̖3

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌
ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌
ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌
ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌

ʵ̱̣–̱̭̯̌̏̐2018.
ʧ̨̛̦̖̔
ʤ̱̭̯̏̐–̶̖̖̥̬̔̍̌
2018.ʧ̨̛̦̖̔

˃̨̡̨̥2019.̛
2020.̨̛̦̖̐̔

˃̨̡̨̥2019.̛
2020.̨̛̦̖̐̔

˃̨̡̨̡̨̛̥̦̦̌
2021.̨̛̦̖̐̔

ʤ̱̭̯̏̐–̶̖̖̥̬̔̍̌
2018.ʧ̨̛̦̖̔
ʤ̱̭̯̏̐–̶̖̖̥̬̔̍̌
2018.̨̛̦̖̐̔

ˁ̨̛̛̛̬̖̭̯̬̔̏̌̏̚
̴̧̛̛̦̦̭̬̌̌̌

ʵ̱̣2018.ʧ̨̛̦̖̔

ʦ̡̛̬̖̥̖̦̭
̨̡̛̬̏
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ʿ̵̡̛̛̬̖̣̖̪̬̱̪̤̖̦̐̔
̨̨̭̬̖̭̯̪̬̖̦̔̌̏̌̔̌̌̚
̨̨̛̛̥̦̱̪̏ʺ̛̖̭̦̥
̶̛̠̖̦̥̌̔̌̌̚
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ʥ̸̨̡̛̛̛̬̠̱̖̭̦̦̯̬̦̥̌̌̍̌̌

ʿ̶̵̨̨̬̖̦̯̱̯̬̦̌̍̏̌̌̐̌͂̌̌

ʥ̵̨̨̡̛̬̠̪̖̤̖̦̣̖̯̔̌̌,
̨̨̨̛̬̹̱̬̭̯̣̍̌̌̐
̴̨̨̛̛̛̦̬̥̯̦̥̯̖̬̠̣̌̏̐̌̌̌

ʥ̵̨̨̡̛̬̠̪̖̤̖̦̣̖̯̔̌̌,
̨̨̨̛̬̹̱̬̭̯̣̍̌̌̐
̴̨̨̛̛̛̦̬̥̯̦̥̯̖̬̠̣̌̏̐̌̌̌

ʥ̸̨̡̛̛̛̬̠̱̖̭̦̦̯̬̦̥̌̌̍̌̌

˃̛̬̙̌,̨̣̖̦̭̯̐̔̌

ʥ̶̨̨̛̛̬̠̪̭̖̯̖̭̯̬̦̌̏̍̌

ʰ̸̡̨̡̛̛̛̦̯̬̱̦̔̌̌
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ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
̷̛̱̖̯̍ʸʫˀ
ˁ̴̨̡̡̯̖̬̭̖̱̖̏̓

ˁ̸̶̧̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̖̬̦̤̖̪̖̦̖̯̦̭̯̔̏̏̌̌̏̚(2019.–2020.̨̛̦̖̐̔)
ʿ̵̨̡̨̨̛̛̬̦̣̦̬̌̌̌̏̏̌̚̚
̴̧̡̨̛̛̛̛̛̦̦̭̬̯̦̭̯̌̌̌̌̚ʤʿ̡̨̬̚
ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
ˉ̡̨̛̛̛̣̦̭̖̯̬̏,
̴̨̡̨̧̛̛̛̪̬̠̖̯̦̦̦̭̬̖̌̌
̷̛̱̖̯̍ʸʫˀ,
̨̛̛̛̥̭̯̬̦̔̌̓̌
̵̵̡̨̡̧̡̨̨̛̛̛̛̦̱̬̭̖̥̭̯̬̦̌̔̔̌̓̌
ʶ̶̛̦̖̣̬̠̌̌̌̌̚ʸʫˀ
̨̨̛̦̯̬̔̌
̨̨̦̯̬̔̌̌(̡̨̡̨̛̦̱̬̭̬̱̱̪̬̱̌̔̍̌̏̚,
̨̯̬̦̭̪̬̖̦̯̦̭̯̌̌,̧̱̦̪̬̖̖̖̌͂
̶̶̛̛̛̛̪̬̯̪̠̖̬̦̭̣̌̌̐̌͂̌̌.)
ʪ̸̶̨̨̛̛̛̱̬̦̤̖̐̏(̨̡̨̨̛̬̠̪̬̬̥̪̭̣̖̔̌̌̐̌̌)
ˀ̴̵̨̛̛̛̛̛̠̪̬̥̖̦̠̖̯̦̌̏̌̚
ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
ˉ̡̨̛̛̛̣̦̭̖̯̬̏,
̴̴̡̨̧̛̛̛̛̛̛̖̭̦̠̭̭̯̖̥̦̬̥̭̌̌̌̌
̷̛̱̖̯̍ʸʫˀ,
ʺ̶̛̖̭̦̖̠̖̦̖̌̔̚,
̡̧̨̛̛̬̦̪̬̱̪̤̪̬̖̣̐̌͂̌̌̌̌̔̐̌
ʶ̶̛̦̖̣̬̠̌̌̌̌̚ʸʫˀ
ʺ̛̛̖̠̔
̨̡̪̬̠̖̯̌̌

ˀ̶̨̨̧̛̛̠̭̭̯̖̥̪̬̖̱̬̥̖̬̖̌̏̌̔̌̌̚
̴̸̡̡̧̛̖̖̯̱̤̱̬̦̱̌̌̏̌̌̐̌͂̌̌
̶̨̨̨̧̨̡̨̨̡̪̬̖̭̦̹̖̣̱̱̯̬̹̱̔̌̔̌
̵̡̨̛̛̭̬̖̭̯̪̬̱̪̤̖̦̪̱̯̖̥̪̬̖̔̌̏̌̌̚
̨̛̛̦̥̦̱̌̏

ˁ̸̶̧̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̖̬̦̤̖̪̖̦̖̯̦̭̯̔̏̏̌̌̏̚(2019.–2020.̨̛̦̖̐̔)
ʤ̸̶̡̨̨̛̯̦̱̖̹̖̬̦̱̪̬̖̭̱̏̓̐̌͂̌̌
̨̨̧̨̡̨̨̡̦̹̖̣̱̱̯̬̹̱̔̌̔̌
̵̡̨̛̛̭̬̖̭̯̪̬̱̪̤̖̦̪̱̯̖̥̪̬̖̔̌̏̌̌̚ ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
ʺ̶̛̖̭̦̖̠̖̦̖̌̔̚
̨̛̛̦̥̦̱̌̏;ʿ̵̧̡̨̡̛̬̖̣̖̦̬̖̯̦̔̌̐̌ ̷̛̱̖̯̍ʸʫˀ
̨̡̡̨̪̬̠̖̯̱̭̣̱̭̪̯̬̖̥̌̌̌̔̌̍̌̌
̶̨̡̛̣̣̦̖̠̖̦̖̌̌̔̚
ʪ̸̶̨̨̛̛̛̱̬̦̤̖̐̏(̨̡̨̨̛̬̠̪̬̬̥̪̭̣̖̔̌̌̐̌̌)
ʤ̸̡̨̧̛̯̦̱̖̹̖̱̬̱̙̖̬̦̏̓̔̌̐̌͂̌̌
(̡̱̣̯̱̬̌,̨̛̛̛̹̯̯̙̯̦̖̭̬̖̦̖̌̌̏̔̚,
ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
̨̭̪̬̯)̶̨̨̨̧̨̡̨̱̪̬̖̭̱̦̹̖̣̱̔̌̔̌
ʺ̶̛̖̭̦̖̠̖̦̖̌̔̚,
̷̛̱̖̯̍ʸʫˀ,ʧ̡̬̭̌̔̌
̵̨̡̡̛̛̱̯̬̹̱̭̬̖̭̯̪̬̱̪̤̖̦̔̌̏̌
ˉ̡̨̛̛̛̣̦̭̖̯̬̏,
̱̪̬̌̏̌̌̚
̨̨̛̛̪̱̯̖̥̪̬̖̦̥̦̱̌̌̏̚;
̨̨̧̬̖̍̌̏̌̚,̡̱̣̯̱̬̱ ʶ̶̛̦̖̣̬̠̥̣̖̌̌̌̌̌̔̚
ʿ̵̧̡̨̡̨̡̛̬̖̣̖̦̬̖̯̦̪̬̠̖̯̱̔̌̐̌̌̌
̨̛̭̪̬̯
̡̨̨̡̭̣̱̭̪̯̬̖̥̣̣̦̖̌̔̌̍̌̌̌
̶̛̠̖̦̖̌̔̚
ˁ̶̴̸̶̛̛̛̛̪̖̦̤3:
ʶ̸̶̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̯̬̦̤̖̪̖̦̖̯̦̭̯̌̏̏̌̌̏̚(̨̡̬̠̔̌̌2018.̨̛̦̖̐̔)

ʻ̨̡̨̨̛̛̛̛̛̙̯̬̹̤̏̍
̴̡̨̨̧̛̖̖̯̭̪̬̖̏͂̌
̵̡̨̛̛̛̛̯̦̭̯̪̬̖̖̦̌̏̔̏͂ʤʿ

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌,̨̛̛̥̔̌̓
̴̛̛̛̛̭̯̬̦̦̦̭̠̖̬̌̌

˃̨̡̨̥2019.̛
2020.̨̛̦̖̐̔

˃̨̡̨̡̨̛̥̦̦̌
2021.̨̛̦̖̐̔

ˀ̡̨̛̛̛̠̖̦̭̭̯̖̥̠̖̌̏̓̔̌̚
̡̛̪̬̙̖̭̯̖̪̖̦̦̪̣̯̖̌̌̌
̨̨̛̛̪̬̖̦̥̦̱̌̌̏̚,̨̛̦̏
̨̛̭̪̬̖̥̦̭̯̬̦̭̖̐̌͂̌̌̔̌
̸̶̷̡̨̧̛̱̤̱̖̱̪̬̖̭̱̖̯̬̍̌̌
̨̨̨̨̡̨̛̱̦̭̱̦̦̯̬̹̔̌̏̏̌
̶̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚ʤʿ

ʥ̵̨̨̡̨̛̬̠̪̬̠̖̯̪̬̖̣̙̖̦̌̌̔
̷̧̛̱̖̯̬̖̌̍̌̚,̨̬̠̍
̵̨̡̛̪̬̠̖̯̱̬̹̖̦̱̌̌̏̓
ʽ̷̡̨̣̱̱̱̖̯̱̔̍

ʥ̵̨̨̡̨̛̬̠̪̬̠̖̯̪̬̖̣̙̖̦̌̌̔
̷̧̛̱̖̯̬̖̌̍̌̚,̨̬̠̍
̵̨̡̛̪̬̠̖̯̱̬̹̖̦̱̌̌̏̓
ʽ̷̡̨̣̱̱̱̖̯̱̔̍

ʥ̨̡̨̡̡̨̛̛̬̠̪̬̠̦̱̬̭̠̌̏̌̌
̨̨̪̬̙̠̱̯̖̥̖̬̖̔̌̏̌̔̍
̱̪̬̖̌̏,̨̛̯̬̦̭̪̬̖̦̯̦̭̯̌̌,
̶̶̧̛̛̛̱̦̪̬̖̖̪̬̯̪̠̖̌͂̌̌̌
̛̬̦̭̣̐̌͂̌̌.
ʥ̵̨̛̛̬̠̱̭̪̖̹̦̪̬̠̌̏̌.

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌

˃̨̡̨̡̨̛̥̦̦̌
2021.̨̛̦̖̐̔

ʤ̱̭̯̏̐–̶̖̖̥̬̔̍̌
2018.ʧ̨̛̦̖̔

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌

˃̨̡̨̥2019.̛
2020.̨̛̦̖̐̔
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ʞ˓˃˱ˈ˰ˈˋˈ˅˃ˎ˖˃˙ˋˬ˃


ˀ̶̛̛̖̣̠̱̌̌̚ ʤ̶̡̨̨̛̦̐ ̪̣̦̌̌ ̸̡̧̛̱̤̱̖̌̏̌̚ ̬̦̱̐̌͂̌̌ ̶̨̨̨̧̪̬̖̭̦̹̖̔̌ ̨̡̨̨̧̣̱̯̬̹̖̱̔̌
̭̬̖̭̯̔̌̏̌ ̵̡̛̛̪̬̱̪̤̖̦ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̨̪̬̖̌̚ ̦̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̱ ʧ̬̱̌̔ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̛ ̴̵̛̛̛̖̦̭̦̔̌
̶̛̤̖̏̌ ̯̬̖̍̌ ̨̨̬̖̦̔̏ ̛̛̪̬̯̯̌ ̛ ̶̨̧̛̛̖̯̏̌ ̭̯̖̪̖̦ ̨̛̛̬̹̖̦̭̯̏̚ ̛ ̨̛̱̭̪̖̹̦̭̯. ʶ̨̨̛̛̦̯̦̱̬̦̌
̧̪̬̖̖̌̓ʤ̶̡̨̨̛̦̐ ̪̣̦̌̌ ̸̡̧̛̱̤̱̖̌̏̌̚ ̬̦̱̐̌͂̌̌ ̶̨̨̨̧̨̡̨̨̧̪̬̖̭̦̹̖̣̱̯̬̹̖̱̭̬̖̭̯̔̌̔̌̔̌̏̌
̵̡̛̛̪̬̱̪̤̖̦ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̨̪̬̖̌̚ ̦̌ ̨̛̛̥̦̱̏ ̨̨̥̱̐̓̌̏̌ ̧̨̖̱̐̏ ̛̛̬̖̠̱̏̚ ̛ ̨̧̛̪̬̣̖̌̐͂̌̏̌ ̨̛̦̥̏
̶̵̶̨̡̨̨̨̧̨̛̛̛̛̛̣̦̭̯̥̱̤̱̭̯̬̪̭̯̤̖̦̤̖̌̏̌̏̌̌̌̏̏̌.

ʯ̌ ̶̛̛̬̖̣̠̱̌̌̚ ʤ̶̡̨̨̛̦̐ ̪̣̦̌̌ ̌̚ ̸̡̧̛̱̤̱̖̏̌ ̬̦̐̌͂̌̌ ̱ ̶̨̪̬̖̭ ̨̨̧̦̹̖̔̌ ̨̡̣̱̔̌ ̨
̵̨̧̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̯̬̹̖̱̭̬̖̭̯̪̬̱̪̤̖̦̪̭̦̱̪̬̖̦̥̦̱̱̔̌̏̌̏̌̌̏̚ʧ̬̱̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌,̯̬̖̍̌̔̌
̱̖̱̙̖̦̍̔̌̔̌̚ʧ̷̡̛̬̭̱̪̬̱̖̯̌̔̌̌̏̌̌̍̚ʸʫˀ̵̸̵̡̨̡̛̛̱̯̖̦̱̪̬̹̱̬̱̔̔̐̚ʧ̵̡̨̛̛̬̭̱̪̬̬̦̌̔̌̏̌̐̌̌
̨̡̨̣̣̦̖̭̥̱̪̬̖̌̌̌̏.

ʿ̧̬̖̖̌̓ ̛ ̶̛̖̣̱̠̱̏̌̌ ̖̓ ̛̛̬̹̯̏ ̶̨̨̛̛̬̦̔̍ ˁ̡̛̱̪̹̯̦̖ ̬̐̌̔̌, ʧ̡̨̬̭̌̔ ̖̖̏̓ ̛ ̸̶̛̛̦̖̣̦̌
̵̡̨̛̛̬̭̱̪̬̭̭̠̥̭̣̱̙̥̐̌̔̌̏̌̌̏̍̌̌.

˄ ̶̛̤̱ ̨̡̪̬̹̖̔ ̛ ̨̤̖̍ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏, ̡̨̠̖ ̸̡̱̤̱̱̠̱ ̡̖̭̯̖̬̦̖ ̛ ̡̯̖̬̖̌ ̛̚
̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̡̨̭̖̯̬̌  ʧ̡̬̭̌̔̌ ̱̪̬̌̏̌ ̌̚ ̷̱̖̯̍ ̛ ʸʫˀ, ˁ̣̱̙̍̌ ̌̚ ʸʿʤ ̡̨̨̛̛̬̦̬̔̌ ̛ ̱̪̬̤̌̏̌
̨̨̧̭̪̬̖̖̥̏͂ ʤ̶̡̨̨̛̦̐ ̪̣̦̌̌ ̛ ̛̭̭̯̖̥̌ ̧̪̬̖̌̓̌, ̡̨̬̚ ̡̛̬̖̯̦̱̔ ̧̭̬̱̌̌̔ ̭̌ ̛̦̣̖̙̦̥̌̔
̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̥̌̌.
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236.

235.

На основу члана 35. тачка 23. Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.13/2012
и 6/2018) и члана 22. Одлуке о оснивању
Друштва са ограниченом одговорношћу
за одржавање стамбеног и пословног
простора „Градско становање“ Сремска
Митровица, („Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.12/2016), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној 16.10.2018.године, донела је

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) и
члана 35. став 1. тачка 23. Статута Града Сремске Митровице, („Сл.лист града Сремска Митровица“ бр.13/2012 и
6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 16.10.2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

ОДЛУКУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на изменe и допуне Програма пословања ЈП „Срем
гас“ Сремска Митровица за 2018.годину,
усвојенe од стране Надзорног одбора на
седници одржаној 11.10.2018.године.

I
ДОНОСЕ СЕ измене Плана и програма пословања ДОО „Градско становање”
Сремска Митровица за 2018.годину.

II

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 023-100/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

Број: 023-103/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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ȾɊɍɒɌȼɈɋȺɈȽɊȺɇɂɑȿɇɈɆɈȾȽɈȼɈɊɇɈɒȶɍɁȺɈȾɊɀȺȼȺȵȿɋɌȺɆȻȿɇɈȽ
ɂɉɈɋɅɈȼɇɈȽɉɊɈɋɌɈɊȺÄȽɊȺȾɋɄɈɋɌȺɇɈȼȺȵȿ³ɋɊȿɆɋɄȺɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
















ɉɊȼȺɂɁɆȿɇȺ
ɉɅȺɇȺɂɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ
ɁȺȽɈȾɂɇɍ






ɇȺɁɂȼȾɪɭɲɬɜɨɫɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭɡɚɨɞɪɠɚɜɚʃɟɫɬɚɦɛɟɧɨɝɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚÄȽɪɚɞɫɤɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ȺȾɊȿɋȺɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚɭɥɄɪɚʂɚɉɟɬɪɚɩɪɜɨɝɛɪɨʁ

ɈɋɇɂȼȺɑɋɤɭɩɲɬɢɧɚȽɪɚɞɚɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ȾȿɅȺɌɇɈɋɌɍɫɥɭɝɟɨɞɪɠɚɜɚʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚ

ɆȺɌɂɑɇɂȻɊɈȳ

ɉɂȻ













ɋɟɩɬɟɦɛɚɪɝɨɞɢɧɟ
73

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

16. октобар 2018.

ɋȺȾɊɀȺȳ








ɆɂɋɂȳȺȼɂɁɂȳȺɐɂȴȿȼɂ
Ɇɢɫɢʁɚ
ȼɢɡɢʁɚ
ɐɢʂɟɜɢ

ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ±ɒȿɆȺ

ɈɋɇɈȼȿɁȺɂɁɊȺȾɍɉɊɈȽɊȺɆȺɉɈɋɅɈȼȺȵȺ

ɉɅȺɇɂɊȺɇɂɎɂɁɂɑɄɂɈȻɂɆȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ

ɉɅȺɇɂɊȺɇɂɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂɉɈɄȺɁȺɌȿȴɂɂɌȿɄɋɌɍȺɅɇɈ
ɈȻɊȺɁɅɈɀȿȵȿɉɈɁɂɐɂȳȺɁȺȽɈȾɂɇɍ

ɉɈɅɂɌɂɄȺɁȺɊȺȾȺɂɁȺɉɈɒȴȺȼȺȵȺ

ɉɅȺɇɂɊȺɇȿɇȺȻȺȼɄȿɍ

ɂɇȼȿɋɌɂɐɂȳȿ

ɁȺȾɍɀȿɇɈɋɌ

ɐȿɇȿ

ɍɉɊȺȼȴȺȵȿɊɂɁɂɐɂɆȺ
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ɆɂɋɂȳȺȼɂɁɂȳȺɐɂȴȿȼɂ

ɆɂɋɂȳȺɉɊȿȾɍɁȿȶȺ

ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ʁɟ ɞɚɧɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɞɨɧɟɥɚ Ɉɞɥɭɤɭ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ
Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɫɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ÄȽɪɚɞɫɤɨ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ³ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɪɚɞɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬɢ ʃɟɝɨɜɨɝ
ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɭɪɟɻɟʃɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɢɡɝɪɚɞʃɟ ɢ ɞɚɜɚʃɚ ɭ ɡɚɤɭɩ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɚɢɝɚɪɚɠɚɤɨʁɟʁɟɫɬɟɤɚɨɨɞɧɨɫɧɨɤɨʁɟɫɬɟɤɧɟȽɪɚɞɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚɤɚɨɨɫɧɢɜɚɱɢɨɛɚɜʂɚʃɟ
ɞɪɭɝɢɯɩɨɫɥɨɜɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɡɚɤɨɧɨɦ

ȾɪɭɲɬɜɨɫɟɨɫɧɢɜɚɫɚɝɥɚɫɧɨɨɞɪɟɞɛɚɦɚɁɚɤɨɧɚɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɞɪɭɲɬɜɢɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³
ɛɪ   ± ɞɪ Ɂɚɤɨɧ ɢ   Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ʁɚɜɧɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ  Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ ɛɪɨʁ
  Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɥɨɤɚɥɧɨʁ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ Äɋɥɭɠɛɟɧɢ ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ³ ɛɪɨʁ  ɢ   ɞɪɡɚɤɨɧ  ɢ
ɋɬɚɬɭɬɚȽɪɚɞɚɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ³ɛɪɨʁ 

ɇɚɨɫɧɨɜɭɨɞɥɭɤɟɋɤɭɩɲɬɢɧɟɨɫɧɢɜɚɱɚɩɨɤɪɟɧɭɬɚʁɟɩɪɨɰɟɞɭɪɚɨɫɧɢɜɚʃɚɢɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢʁɟɤɨɞȺɝɟɧɰɢʁɟɡɚ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɟɪɟɝɢɫɬɪɟ

ɉɭɧɨ ɩɨɫɥɨɜɧɨ ɢɦɟ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ  Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɫɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚÄȽɪɚɞɫɤɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɋɤɪɚʄɟɧɨɩɨɫɥɨɜɧɨɢɦɟÄȽɪɚɞɫɤɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ³ɞɨɨɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

ɋɟɞɢɲɬɟɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚɄɪɚʂɚɉɟɬɪɚɩɪɜɨɝɛɪɨʁ

ɈɩɢɫɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢȾɟɥɚɬɧɨɫɬɩɪɭɠɚʃɚɍɫɥɭɝɟɨɞɪɠɚɜɚʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚ

ɉɪɟɬɟɠɧɚɞɟɥɚɬɧɨɫɬɍɫɥɭɝɟɨɞɪɠɚɜɚʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚ

Ɉɫɬɚɥɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

ɂɡɧɚʁɦʂɢɜɚʃɟɜɥɚɫɬɢɬɢɯɢɥɢɢɡɧɚʁɦʂɟɧɢɯɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚɢɭɩɪɚɜʂɚʃɟʃɢɦɚ
ɂɡɝɪɚɞʃɚɨɫɬɚɥɢɯɝɪɚɻɟɜɢɧɚ
ɋɩɟɰɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɪɚɞɨɜɢ
ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟɟɥɟɤɬɪɢɱɧɟɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ
ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟɜɨɞɨɜɨɞɧɢɯɢɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɨɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚ
Ɉɫɬɚɥɢɢɧɫɬɚɥɚɰɢɨɧɢɪɚɞɨɜɢɭɝɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɭ
Ɇɚɥɬɟɪɢɫɚʃɟ
ɍɝɪɚɞʃɚɫɬɨɥɚɪɢʁɟ
ɉɨɫɬɚɜʂɚʃɟɩɨɞɧɢɯɢɡɢɞɧɢɯɨɛɥɨɝɚ
Ȼɨʁɟʃɟɢɡɚɫɬɚɤʂɢɜɚʃɟ
Ɉɫɬɚɥɢɡɚɜɪɲɧɢɪɚɞɨɜɢ
Ʉɪɨɜɧɢɪɚɞɨɜɢ
Ɉɫɬɚɥɢɧɟɩɨɦɟɧɭɬɢɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɪɚɞɨɜɢ
ɍɫɥɭɝɟɫɢɫɬɟɦɚɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ
ɍɫɥɭɝɟɪɟɞɨɜɧɨɝɱɢɲʄɟʃɚ
ɍɫɥɭɝɟɨɫɬɚɥɨɝɱɢɲʄɟʃɚɡɝɪɚɞɚɢɨɩɪɟɦɟ
ɍɫɥɭɝɟɨɫɬɚɥɨɝɱɢɲʄɟʃɚ
ɍɫɥɭɝɟɨɞɪɠɚɜɚʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚ

Ɇɚɬɢɱɧɢɛɪɨʁ

ɉɨɪɟɫɤɢɢɧɞɟɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɢɛɪɨʁɉɂȻ

ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɡɚɤɨɧɢ ɩɨɞɡɚɤɨɧɫɤɢ ɚɤɬɢ ɢ ɨɫɬɚɥɚ ɚɤɬɚ ɤɨʁɚ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɪɚɞ ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɢ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬÄȽɪɚɞɫɤɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ³ɞɨɨɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚɫɭ

Ɂɚɤɨɧɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦɞɪɭɲɬɜɢɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪ±ɞɪɁɚɤɨɧ
ɢ 
Ɂɚɤɨɧɨʁɚɜɧɢɦɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɨʁ 
Ɂɚɤɨɧɨɥɨɤɚɥɧɨʁɫɚɦɨɭɩɪɚɜɢ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɨʁɢɞɪɡɚɤɨɧ 
ɋɬɚɬɭɬȽɪɚɞɚɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬɝɪɚɞɚɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ³ɛɪɨʁ 
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 Ɉɞɥɭɤɚ ɨ ɨɫɧɢɜɚʃɭ Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɫɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ
ɩɪɨɫɬɨɪɚÄȽɪɚɞɫɤɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ ɛɪɨʁ, 
Ɂɚɤɨɧɨʁɚɜɧɢɦɧɚɛɚɜɤɚɦɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɨʁɢ 
Ɂɚɤɨɧɨɪɚɞɭ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɨʁɢ 
Ɂɚɤɨɧɨɛɭʇɟɬɫɤɨɦɫɢɫɬɟɦɭ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɨʁ
ɢ±ɞɪɡɚɤɨɧɚ 
Ɂɚɤɨɧɨɫɬɚɧɨɜɚʃɭɢɨɞɪɠɚɜɚʃɭɡɝɪɚɞɚ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪ 
Ɂɚɤɨɧɨʁɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɝɥɚɫɧɢɤɊɋ³ɛɪɢ 
ɍɪɟɞɛɚȼɥɚɞɟɊɋɨɭɫɥɨɜɢɦɚɩɪɢɛɚɜʂɚʃɚɢɨɬɭɻɟʃɚɧɟɩɨɤɪɟɬɧɨɫɬɢɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɦɩɨɝɨɞɛɨɦɞɚɜɚʃɚɭ
ɡɚɤɭɩ ɫɬɜɚɪɢ ɭ ʁɚɜɧɨʁ ɫɜɨʁɢɧɢ ɢ ɩɨɫɬɭɩɰɢɦɚ ʁɚɜɧɨɝ ɧɚɞɦɟɬɚʃɚ ɢ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɩɢɫɦɟɧɢɯ ɩɨɧɭɞɚ  ɛɪɨʁ
 
ɈɞɥɭɤɚɨɩɪɢɛɚɜʂɚʃɭɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭɢɭɩɪɚɜʂɚʃɭɫɬɜɚɪɢɦɚɭʁɚɜɧɨʁɫɜɨʁɢɧɢȽɪɚɞɚɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬȽɪɚɞɚɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ³ɛɪ 
ɈɞɥɭɤɚɨȽɪɚɞɫɤɨʁɩɥɚɠɢ ÄɋɥɭɠɛɟɧɢɥɢɫɬȽɪɚɞɚɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ³ɛɪ 


ȼɂɁɂȳȺ

ÄȽɪɚɞɫɤɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ³ɞɨɨɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚɫɟɛɟɜɢɞɢɤɚɨɩɨɭɡɞɚɧɨɝɩɚɪɬɧɟɪɚɝɪɚɻɚɧɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɢɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚȽɪɚɞɚɭɫɜɨʁɢɦɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɦɚɫɚɩɪɟɩɨɡɧɚɬʂɢɜɢɦɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɦ
ɨɞɧɨɫɨɦ ɢ ɜɢɫɨɤɢɦ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɦ ɜɪɲɟʃɚ ɭɫɥɭɝɚ ɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɢ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ Ƚɪɚɞɚ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɚ ɩɨɲɬɭʁɭʄɢ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ
ɩɨɫɥɨɜɚʃɚɡɚɲɬɢɬɟɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟɢɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ


ɐɂȴȿȼɂ

ɐɢʂ ÄȽɪɚɞɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ³ ɞɨɨ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɞɪɭɲɬɜɨ ɪɚɡɜɢʁɟ ɭ ɦɨɞɟɪɧɭ ɫɟɪɜɢɫɧɭ
ɤɨɦɩɚɧɢʁɭɫɩɨɫɨɛɧɭɡɚɫɚɦɨɫɬɚɥɚɧɧɚɫɬɭɩɧɚɬɪɠɢɲɬɭɫɩɨɫɨɛɧɭɞɚɫɟɢɡɛɨɪɢɫɚɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɨɦɨɫɬɜɚɪɢ
ɩɪɨɮɢɬɢɡɚɞɪɠɢɩɨɡɢɰɢʁɭɛɪɡɨɝɟɮɢɤɚɫɧɨɝɢɫɢɝɭɪɧɨɝɩɪɭɠɚɨɰɚɭɫɥɭɝɚɭɨɞɪɠɚɜɚʃɭɤɚɨɬɟɤɭʄɟɝɬɚɤɨɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɦ ɢɡɧɚʁɦʂɢɜɚʃɭ ɩɨɫɥɨɜɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢ ɝɚɪɚɠɚ ɲɬɨ ʄɟɦɨ ɩɨɫɬɢʄɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɨɦ
ɩɨɫɥɨɜɚʃɚɭɲɬɟɞɚɦɚɭɩɨɫɥɨɜɚʃɭɫɦɚʃɟʃɟɦɬɪɨɲɤɨɜɚɢɟɥɢɦɢɧɢɫɚʃɟɦɩɪɚɡɧɨɝɯɨɞɚɩɪɚɜɨɜɪɟɦɟɧɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɢɩɚɠʂɢɜɢɦɩɥɚɧɢɪɚʃɟɦ


ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɈɇȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺ±ɒȿɆȺ

ɉɪɟɦɚɱɥɚɧɭɂɱɥɚɧɭɈɞɥɭɤɟɨɨɫɧɢɜɚʃɭɞɪɭɲɬɜɚɭɩɪɚɜʂɚʃɟɭɞɪɭɲɬɜɭʁɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ
ɤɚɨɞɜɨɞɨɦɧɨɩɚɫɭɤɚɨɨɪɝɚɧɢɩɪɟɞɭɡɟʄɚɨɞɪɟɻɟɧɢ
ɋɤɭɩɲɬɢɧɚ
ɇɚɞɡɨɪɧɢɨɞɛɨɪɢ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ

Ⱦɨɤ ɞɪɭɲɬɜɨ ɩɨɫɥɭʁɟ ɤɚɨ ʁɟɞɧɨɱɥɚɧɨ ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɞɪɭɲɬɜɚ ɨɛɚɜʂɚʄɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ Ƚɪɚɞɚ
ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
Ɉɜɥɚɲʄɟʃɟ ɢ ɞɟɥɨɤɪɭɝ ɪɚɞɚ ɨɪɝɚɧɚ ɞɪɭɲɬɜɚ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɫɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ
ɞɪɭɲɬɜɢɦɚ

ɍɧɭɬɪɚɲʃɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɭ ɞɪɭɲɬɜɭ ɭɪɟɞɢʄɟ ɫɟ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɨ
ɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɢɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɢɪɚɞɧɢɯɦɟɫɬɚ
Ɉɜɢɦ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ ɭɬɜɪɞɢʄɟ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɛɪɨʁ ɪɚɞɧɢɯ ɦɟɫɬɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɩɢɫ ɩɨɫɥɨɜɚ ɢ ɫɬɪɭɱɧɚ ɨɫɩɨɫɨɛʂɟɧɨɫɬ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɭ ɰɢʂɭ ɢɡɜɪɲɚɜɚʃɚ ɡɚɞɚɬɚɤɚ ɢɡ
ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢɞɪɭɲɬɜɚɭɬɜɪɻɟɧɢɯɈɞɥɭɤɨɦɨɨɫɧɢɜɚʃɭɢɜɚɠɟʄɢɦɡɚɤɨɧɫɤɢɦɩɪɨɩɢɫɢɦɚ




ɋɌɊɍɄɌɍɊȺɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ

Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɫɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ÄȽɪɚɞɫɤɨ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚɢɡɋɪɟɦɫɤɟɦɢɬɪɨɜɢɰɟɧɚɨɫɧɨɜɭɛɪɨʁɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɢɞɪɭɝɢɯɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɦɢɤɪɨɩɪɚɜɧɨɥɢɰɟ
ɉɪɟɦɚɫɬɟɩɟɧɭɫɬɪɭɱɧɟɫɩɪɟɦɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚɦɚɢɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɞɪɭɲɬɜɨɧɢʁɟɢɦɚɥɨ
ɤɚɞɪɨɜɫɤɟɩɪɨɦɟɧɟɭɢɝɨɞɢɧɢ
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Ɍɚɛɟɥɚɉɪɟɝɥɟɞɛɪɨʁɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɦɚɫɬɟɩɟɧɭɫɬɪɭɱɧɟɫɩɪɟɦɟ

ˀ̛̖̦̔ ˁ˃ʫʿʫʻˁ˃ˀ˄ˋʻʫˁʿˀʫʺʫ

ʧʽʪʰʻʤ2016

ʧʽʪʰʻʤ2017

̨̬̠̍
1

ʦˁˁ

4

4

2

ʦˌˁ

1

1

3

ˁˁˁ

4

4

˄ʶ˄ʿʻʽ: 9

9




Ɍɚɛɟɥɚɉɪɟɝɥɟɞɛɪɨʁɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɩɪɟɦɚɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɨʁɫɬɪɭɤɬɭɪɢ

ˀ̛̖̦̔ ʻʤʯʰʦʶʦʤʸʰˇʰʶʤˉʰʵʫʰʯʦʤʼʫ

ʥˀʽʵ ʯʤʿʽˁʸʫʻʰˈ ʻʤ ʪʤʻ 31.12.2017
ʧʽʪʰʻʫ

̨̬̠̍
1

ʦˁˁ–ʪʰʿʸʽʺʰˀʤʻʰʿˀʤʦʻʰʶ

2

ʦˁˁ–ʪʰʿʸʽʺʰˀʤʻʰʰʻʮʰʼʫˀʤˀˈʰ˃ʫʶ˃˄ˀʫ 1

3

ʦˁˁ–ʪʰʿʸʰˀʤʻʰˁ˃ˀ˄ʶʽʦʻʰʺʫʻʤˊʫˀ

1

4

ʦˌˁͲʿˀʤʦʻʰʶ

1

5

ˁˁˁ–ˀʤʪʰʽ˃ʦʺʫˈʤʻʰˋʤˀ

1

6

ˁˁˁ–ʧˀʤ˕ʫʦʰʻˁʶʰ˃ʫˈʻʰˋʤˀ

2

7

ˁˁˁ–ˁ˃ˀ˄ˋʻʰˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʰˀʤʪʻʰʶ

1



2

˄ʶ˄ʿʻʽ: 9


ɂɡɩɪɢɤɚɡɚɧɨɝɩɪɟɝɥɟɞɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɪɚɞɧɢɤɚɩɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚɦɚɦɨɠɟɫɟɡɚɤʂɭɱɢɬɢɞɚɛɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
ɩɨɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɨʁɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚɩɪɨɰɟɫɟɪɚɞɚȾɪɭɲɬɜɚɢɞɚʁɟɛɪɨʁɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɫɚɜɢɫɨɤɨɦɢ
ɜɢɲɨɦɫɬɪɭɱɧɨɦɫɩɪɟɦɨɦɭɜɟʄɢɧɢɨɞɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɤɨʁɭɱɢɧɢɪɚɞɧɢɤɚȾɪɭɲɬɜɚ
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ɈɋɇɈȼȿɁȺɂɁɊȺȾɍɉɊɈȽɊȺɆȺɉɈɋɅɈȼȺȵȺ

ɇɚɨɫɧɨɜɭɱɥɚɧɨɜɚɈɞɥɭɤɟɨɨɫɧɢɜɚʃɭɫɪɟɞɫɬɜɚɧɟɨɩɯɨɞɧɚɡɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɫɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ÄȽɪɚɞɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ³ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɢ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨʁɭ ʁɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɨɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɝɪɚɞɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɂɡɦɟɧɨɦ ɩɥɚɧɚ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ  ɞɢɧɚɪɚ ɡɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɩɨɫɥɨɜɚʃɟ ÄȽɪɚɞɫɤɨ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ³ɞɨɨ

ɉɅȺɇɂɊȺɇɂɎɂɁɂɑɄɂɈȻɂɆȺɄɌɂȼɇɈɋɌɂ

Ɏɢɡɢɱɤɢ ɨɛɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬ ɩɪɭɠɚʃɚ ɭɫɥɭɝɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɢɡɧɚʁɦʂɢɜɚʃɟ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢ ɪɚɞɨɜɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɜɨɞɨɜɨɞɧɢɯɢɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢɨɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɪɚɞɨɜɢɭɝɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɭɤɪɨɜɧɢɪɚɞɨɜɢɢɞɪɭɝɢ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɪɚɞɨɜɢɭɫɥɭɝɟɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚɱɢɲʄɟʃɚɢɨɞɪɠɚɜɚʃɚɨɛʁɟɤɚɬɚɢɨɩɪɟɦɟ

ɉɅȺɇɂɊȺɇɂɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂɉɈɄȺɁȺɌȿȴɂ

Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɥɚɧʁɟɩɪɢɤɚɡɩɪɨɰɟɧɟɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚɩɪɢɯɨɞɚɢɨɛɚɜɟɡɚɢɫɤɚɡɚɧɢɯɤɪɨɡɨɱɟɤɢɜɚɧɟɪɚɫɯɨɞɟ
ɉɥɚɧ ʁɟ ɭɪɚɻɟɧ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚɦɚ ɨ ɜɢɫɢɧɢ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨɛɟɡɛɟɻɟɧɢɯ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɟ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɍɡɟɥɨ ɫɟ ɭ ɨɛɡɢɪ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɢ ɪɚɫɬ ɰɟɧɚ ɧɚ ɦɚɥɨ ɦɨɝɭʄɢ ɪɚɫɬ ɰɟɧɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɤɚɨ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɮɨɪɦɢɪɚʃɚ ɦɚɫɟ ɡɚɪɚɞɚ ɭ ʁɚɜɧɢɦ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɦ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɢɦɚ
Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɥɚɧɩɪɟɞɭɡɟʄɚɫɚɞɪɠɢ
ɩɥɚɧɩɪɢɯɨɞɚ
ɩɥɚɧɪɚɫɯɨɞɚɭɬɜɪɻɟɧɢɯɧɚɛɚɡɢɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚɭɝɨɞ

ɉɥɚɧɩɪɢɯɨɞɚ

ɍɤɭɩɧɢ ɛɪɭɬɨ ɩɪɢɯɨɞɢ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɭ ɭɬɜɪɻɟɧɢ ɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɰɟʃɟɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɫɚ
ɢɡɦɢɪɟʃɟɦ ɫɜɢɯɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯɬɪɨɲɤɨɜɚɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɭ ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɨɧɢ ɢɡɧɨɫɟ Rɤɨ ɞɢɧ ɫɚ
ɢɡɦɟʃɟɧɢɦɩɥɚɧɨɦ


ɍɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɨɫɥɨɜɧɢɯɩɪɢɯɨɞɚɭɝɨɞɢɧɢɩɨʁɚɜʂɭʁɭɫɟ
 ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɨɫɧɢɜɚɱɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨ ɜɪɲɟʃɭ ɩɨɜɟɪɟɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɢɯɨɞɢɨɞɩɨɫɥɨɜɚɧɚɬɪɠɢɲɬɭ
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ɌɚɛɟɥɚɂɡɦɟʃɟɧɚɋɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɢɯɨɞɚɩɨɢɡɜɨɪɢɦɚɭɩɟɪɢɨɞɭɨɞɝɨɞɢɧH

Ɋɟɞɧɢɛɪɨʁ








ȼɪɫɬɚɩɪɢɯɨɞɚ

ɉɥɚɧɡɚ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɉɥɚɧɡɚ


ɂɡɦɟɧɚɩɥɚɧɚ
ɡɚ


ɉɪɢɯɨɞɢɩɨ
ɭɝɨɜɨɪɢɦɚɨ
ɜɪɲɟʃɭ
ɩɨɜɟɪɟɧɢɯ
ɩɨɫɥɨɜɚ
ɉɪɢɯɨɞɢɨɞ
ɩɨɫɥɨɜɚɫɚ
ɬɪɠɢɲɬɚ





















ɍɤɭɩɧɨ














ɉɨɞ Äɉɪɢɯɨɞɢɦɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɭɝɨɜɨɪɚ´ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭ ɫɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɭʇɟɬɚ ɝɪɚɞɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ 
ɞɢɧɩɨɭɝɨɜɨɪɢɦɚɨɜɪɲɟʃɭɩɨɜɟɪɟɧɢɯɩɨɫɥɨɜɚɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɨɫɥɨɜɚɧɚɬɪɠɢɲɬɭɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭɫɜɟɭɫɥɭɝɟ
ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɝɪɚɞɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ  ɞɢɧɚɪɚɈɜɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɫɭ ɩɨɜɟʄɚɧɢ ɭ
ɨɞɧɨɫɭɧɚɩɪɜɨɛɢɬɧɢɩɥɚɧɡɚɞɢɧɚɪɚ

Ɋɚɫɯɨɞɢɩɨɧɚɦɟɧɚɦɚ
Ɍɚɛɟɥɚ±ɂɡɦɟʃɟɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɪɚɫɯɨɞɚɩɨɧɚɦɟɧɚɦɚɭɩɟɪɢɨɞɭɨɞɞɨɝɨɞɢɧɟ

ˀ.ʥ. ʶ̨̨̦̯
1
1 


ʦ̵̨̬̭̯̬̭̌̌̔̌

2

ʿ̣̦̌̌̚
2018.̐


3
ʿʽˁʸʽʦʻʰˀʤˁˈʽʪʰ

ʰ̥̖̦̌̚



512 ˃̨̡̨̨̨̛̛̬̹̭̯̣̥̯̖̬̠̣̏̌̐̌̌̌
(̡̨̛̬̖̙̠̭̐)




ˀ̡̛̣̌̌̚









460,000.00 

933,000.00

1,393,000.00

100,000.00

170,000.00

70,000.00

5123 ˃̸̨̡̨̨̧̨̛̛̬̹̬̙̖̭̯̖̏̌̔̌̏̌̓̚

60,000.00

210,000.00

150,000.00 

5129 ˃̨̡̨̨̨̨̛̬̹̭̯̣̦̖̪̥̖̦̏̌̐.̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌
(̸̪̖̯̌,̨̨̖̣̔̏̔.,̬̐̍)

50,000.00

30,000.00

Ͳ20,000.00 

120,000.00

200,000.00

80,000.00 

51330 ˃̸̨̡̨̡̛̛̛̬̹̖̣̖̯̬̦̖̖̦̖̬̠̖̏̐

140,000.00

140,000.00

0.00 

51331 ˃̨̡̨̧̛̬̹̬̖̠̏̐̌̌

200,000.00

230,000.00

30,000.00 

5122 ˃̶̨̡̨̡̡̨̛̛̛̬̹̦̖̣̬̠̭̥̯̖̬̠̣̏̌̌̐̌̌̌



5130 ˃̴̵̨̡̨̛̛̛̬̹̦̯̦̖̬̯̏̌̔̏̌̌(̨̨̛̬̐̏)

51332 ˃̨̡̨̨̨̧̨̛̬̹̪̯̬̹̖̖̏̏̔
5149 ˃̵̨̡̨̨̛̛̬̹̬̖̖̬̦̖̣̏̏̔̏̌̚(̨̬̙̔.
ʤ̨̨̛̱̯̥̣̍̌,̨̛̯̦̖̬)
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52 ˃̨̡̨̡̛̛̬̹̬̦̦̬̏̌̌̔̌̌̌̔̌̌̌̔̌̚̚

11,350,000.00

11,490,000.00

140,000.00 



5200 ˃̨̡̨̡̛̛̬̹̬̦̦̬̏̌̌̔̌̌̌̔̌̌̌̔̌̚̚

8,500,000.00

8,500,000.00

0.00 



5210 ʿʰʽ̶̨̨̦̯̖̬̖̯̪̭̣̌̔̌̏̌

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00 



5250 ˃̨̡̨̡̛̬̹̦̦̖̏̌̌̔(̨̨̨̛̱̬̖̣̱̐̏̔)

400,000.00

400,000.00

0.00 



5260 ˃̨̡̨̡̛̬̹̦̦̖̏̌̌̔(ʻ̨̨̨̛̬̦̬̌̔̔̍̚)

570,000.00

570,000.00

0.00 



5291 ˃̵̨̡̨̨̛̛̬̹̪̭̣̖̦̏̌̚(ʿ̨̡̨̛̛̱̯̦̯̬̹̏)

300,000.00

300,000.00

0.00 



5292 ʽ̧̨̡̨̛̭̯̣̪̭̣̖̦̥̠̭̖̦̖̌̌̔̌̏̌̌̌̌̌̚
̨̭̥̯̬̠̱̬̥̌̌̌̌̔̚(̶̨̡̨̛̪̣̦̖̱̌̔̚)

80,000.00

220,000.00

140,000.00 

14,180,000.00

17,750,000.00

3,570,000.00 

150,000.00

120,000.00

Ͳ30,000.00 

2

3


53 ˃̵̨̡̨̨̨̛̛̛̬̹̪̬̦̱̭̣̱̏̏̔̐̌̚
5311 ˃̵̨̡̨̨̡̛̛̬̹̪̹̯̦̭̱̭̣̱̏̌̐̌
5312 ˃̴̵̨̡̨̨̡̛̛̬̹̯̖̣̖̦̭̱̭̣̱̏̐̌

220,000.00

350,000.00

130,000.00 

4,500,000.00

4,000,000.00

Ͳ500,000.00 

53901 ˃̨̡̨̡̨̨̛̬̹̖̣̖̯̬̪̬̖̥̖̏

800,000.00

1,500,000.00

700,000.00 

53902 ˃̨̡̨̨̨̛̛̬̹̪̬̖̥̖̬̏̌̔̏̌Ͳ̨̨̨̛̏̔̏̔
̶̡̛̛̦̣̠̌̌̌̌̚

500,000.00

700,000.00

200,000.00 

53903 ˃̵̨̡̨̡̛̛̛̬̹̣̥̬̭̱̭̣̱̏̌̐̌

600,000.00

1,500,000.00

900,000.00 

53904 ˃̵̨̡̨̨̧̨̨̛̛̬̹̬̙̬̪̬̖̥̖̏̔̌̏̌̌̔

400,000.00

100,000.00

Ͳ300,000.00 

53905 ˃̸̵̨̡̨̡̨̡̛̛̬̹̭̯̣̬̖̱̭̣̱̏̌̌̐̌̚

100,000.00

100,000.00

0.00 

53906 ˃̷̸̵̨̡̨̨̡̛̛̬̹̬̭̱̭̣̱̏̌̌̐̌

100,000.00

50,000.00

Ͳ50,000.00 

53907 ˃̶̶̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̬̹̖̬̯̠̖̖̭̖̠̖̏̔̌̌̔̚̚

150,000.00

150,000.00

0.00 

53908 ˃̶̨̡̨̛̛̬̹̱̭̣̱̖̦̠̖̏̐̌̌̐

350,000.00

800,000.00

450,000.00 

6,000,000.00

7,300,000.00

1,300,000.00 

5359 ʪ̨̡̨̡̛̛̬̱̯̬̹̬̖̣̥̖̐̏̌,̭̠̯̌

250,000.00

300,000.00

50,000.00 

5390 ˃̵̨̡̨̡̨̛̛̬̹̥̱̦̣̦̱̭̣̱̏̌̐̌

60,000.00

80,000.00

20,000.00 

5390 ˃̸̨̡̨̡̧̛̬̹̬̖̖̏̌

53909 ˃̸̨̡̨̧̨̨̛̛̛̬̹̹̖̪̬̭̯̬̠̏̓̌̌



53910 ˃̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̬̹̪̪̬̖̪̬̖̥̖̭̯̦̏̌̏̐
̛̦̖̦̯̬̏̌̌

0.00

300,000.00

300,000.00 



53911 ˃̵̨̡̨̡̛̛̬̹̬̬̭̱̭̣̱̏̍̌̏̌̐̌

0.00

400,000.00

400,000.00 

2,700,000.00

2,590,000.00

Ͳ110,000.00 

50,000.00

30,000.00

Ͳ20,000.00 

5507 ˃̴̨̡̨̨̧̨̛̬̹̬̙̭̯̖̬̏̔̌̏̌̌̏̌

100,000.00

300,000.00

200,000.00 

5509 ˃̵̨̡̨̨̨̛̛̬̹̭̯̣̦̖̪̥̖̦̱̭̣̱̏̌̐̌
(̛̭̯̱̖̦̯̔,̸̨̨̬̱̦̌̏͂̌)

120,000.00

160,000.00

40,000.00 

5510 ˃̶̨̡̨̛̛̬̹̬̖̪̬̖̖̦̯̠̖̏̌̚(̨̡̛̱̭̯̯̖̤̭̖̐
̱̭̣̱̖̐)

150,000.00

200,000.00

50,000.00 

5511 ˃̶̨̡̨̛̛̬̹̬̖̪̬̖̖̦̯̠̖̏̌̚(̨̡̨̛̪̣̦)

50,000.00

80,000.00

30,000.00 

5519 ʽ̶̨̡̨̛̛̛̭̯̣̯̬̹̬̖̪̬̖̖̦̯̠̖̌̏̌̚(̨̡̭,
̴̡̌̌)

40,000.00

60,000.00

20,000.00 

5523 ˃̨̡̨̨̧̛̛̛̬̹̪̬̖̥̠̖̭̱̬̏̐̌̌
̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚

40,000.00

60,000.00

20,000.00 

300,000.00

200,000.00

Ͳ100,000.00 

0.00

50,000.00

50,000.00 

150,000.00

150,000.00

0.00 

4


55 ˃̵̨̡̨̛̛̛̬̹̦̖̥̯̖̬̠̣̦̱̭̣̱̏̌̌̐̌
5504 ˃̸̨̡̨̨̨̨̛̬̹̭̯̬̱̦̬̏̐̍̌̏̚.̛̱̭̬̹̌̏.
̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚,̸̛̭̯̬̱̦̣̯̌.

5530 ˃̨̡̨̨̨̛̛̬̹̪̣̯̦̪̬̥̖̯̱̖̥̤̏̌̐̌̚
5550 ʿ̨̨̛̛̬̖̦̥̦̱̌̏̚
5559 ʽ̨̡̨̨̛̛̭̯̣̯̬̹̪̬̖̌̏̌̚

80
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5591 ˃̡̭̖̌(̡̛̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̖̭̱̭̖̌̔̌̏̔)

500,000.00

5599 ʽ̨̛̛̭̯̣̦̖̪̥̖̦̱̯̦̖̥̯̖̬̌̌.(ʿ̛̱̯̬̦̌̌)



55991 ˃̨̡̨̧̧̛̬̹̭̥̖̬̏̌̌̌̌̔̌̚10%

700,000.00

200,000.00 


1,200,000.00

5699 ʽ̨̡̨̛̛̭̯̣̯̬̹̌̏Ͳˀ̴̶̛̖̱̦̠̭̯̬̱̠̔̌̌̌

16. октобар 2018.



0.00 
Ͳ600,000.00 

600,000.00


0.00 

5




˄̵̡̨̛̛̱̪̦̬̭̌̔

29,163,000.00 33,223,000.00











4,060,000.00











ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɚɛɟɥɚɪɧɨɝ ɩɪɢɤɚɡɚ ɞɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ȼɚɦ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟ ɢɡɦɟɧɟ ɩɥɚɧɚ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ ɡɚ
ɝɨɞɢɧɭ ɭ ɞɟɥɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɦ ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɪɚɫɯɨɞɟ ɢ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɩɪɢɯɨɞɟ ɍ ɨɤɜɢɪɭ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ
ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɧɚɛɚɜɤɭ ɞɨɛɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɢɡɜɪɲɢɥɢ ɫɦɨ ɢɡɦɟɧɭ ɢ ɩɪɟɪɚɫɩɨɞɟɥɭ ɬɪɨɲɤɨɜɚ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɯ ɡɚ  Ƚɨɞɢɧɭ ɉɪɟɞɜɢɻɟɧɢ ɬɪɨɲɤɨɜɢ ɫɭ ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɢ ɫɚ ɢɡɦɟʃɟɧɢɦ ɩɪɢɯɨɞɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɡɛɨɝɩɨɜɟʄɚɧɨɝɨɛɢɦɚɩɨɫɥɨɜɚʃɚɭɜɟʄɚɧɢɢɩɪɟɦɚɩɥɚɧɭɢɡɧɨɫɟɞɢɧɚɪɚ
ɂɡɦɟɧɟ ɫɟ ɜɪɲɟ ɧɚ ɬɪɨɲɤɨɜɢɦɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦ ɡɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢɯ ɭɫɥɭɝɚ ɢ
ɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɯɭɫɥɭɝɚ
Ɂɛɨɝ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɢɤʂɭɱɢɥɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚȽɪɚɞɫɤɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟɞɨɨʁɟɩɨɜɟʄɚɥɨɨɛɢɦɩɨɫɥɚɤɨʁɟɫɟɫɚɫɬɨʁɢɢɡɬɟɤɭʄɟɝɢɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɨɝ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ  ɢ ɫɜɟ ɜɪɫɬɟ ɩɨɩɪɚɜɤɢ ɧɚ ɫɬɚɦɛɟɧɢɦ ɡɝɪɚɞɚɦɚ Ɍɨ ʁɟ
ɭɡɪɨɤɨɜɚɥɨɩɨɜɟʄɚʃɟɬɪɨɲɤɨɜɚɡɚɢɡɜɨɻɟʃɟɪɚɞɨɜɚɢɩɨɜɟʄɚʃɟɩɪɢɯɨɞɚɡɚɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɟɭɫɥɭɝɟ

Ȼɢɥɚɧɫɫɬɚʃɚɡɚ












ɉɪɢɥɨɝ



















ɭɞɢɧɚɪɚ

ɉɥɚɧ


ɉɥɚɧ


ɉɥɚɧ


ɉɥɚɧ

ȻɂɅȺɇɋɋɌȺȵȺɧɚɞɚɧ

Ƚɪɭɩɚ
ɪɚɱɭɧ

ɪɚɱɭɧɚ







ɉɈɁɂɐɂȳȺ

ȺɈɉ



















ȺɄɌɂȼȺ













Ⱥ ɍɉɂɋȺɇɂ
ɄȺɉɂɌȺɅ

ɇȿɍɉɅȺȶȿɇɂ













ȻɋɌȺɅɇȺ
ɂɆɈȼɂɇȺ
 













, ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇȺ ɂɆɈȼɂɇȺ
 











ɢɞɟɨ

ɍɥɚɝɚʃɚɭɪɚɡɜɨʁ











ɢɞɟɨ

 Ʉɨɧɰɟɫɢʁɟ ɩɚɬɟɧɬɢ ɥɢɰɟɧɰɟ ɪɨɛɧɟ ɢ
ɭɫɥɭɠɧɟɦɚɪɤɟɫɨɮɬɜɟɪɢɨɫɬɚɥɚɩɪɚɜɚ











Ⱥ
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ɢɞɟɨ

Ƚɭɞɜɢɥ











ɢɞɟɨ

Ɉɫɬɚɥɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɢɦɨɜɢɧɚ











ɢɞɟɨ

ɇɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɢɦɨɜɢɧɚɭɩɪɢɩɪɟɦɢ











ɢɞɟɨ

Ⱥɜɚɧɫɢɡɚɧɟɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭɢɦɨɜɢɧɭ













,, ɇȿɄɊȿɌɇɂɇȿ ɉɈɋɌɊɈ-(ȵȺ ɂ
ɈɉɊȿɆȺ        
 











ɢɞɟɨ

Ɂɟɦʂɢɲɬɟ











ɢɞɟɨ

Ƚɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɨɛʁɟɤɬɢ











ɢɞɟɨ

ɉɨɫɬɪɨʁɟʃɚɢɨɩɪɟɦɚ











ɢɞɟɨ

ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɟɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ











ɢɞɟɨ

 Ɉɫɬɚɥɟ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ
ɨɩɪɟɦɚ











ɢɞɟɨ

 ɇɟɤɪɟɬɧɢɧɟ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚ ɭ
ɩɪɢɩɪɟɦɢ











ɢɞɟɨ

 ɍɥɚɝɚʃɚ ɧɚ ɬɭɻɢɦ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɚɦɚ
ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɢɦɚɢɨɩɪɟɦɢ











ɢɞɟɨ

 Ⱥɜɚɧɫɢ ɡɚ ɧɟɤɪɟɬɧɢɧɟ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɢ
ɨɩɪɟɦɭ













,,, ȻɂɈɅɈɒɄȺ ɋɊȿȾɋɌȼȺ  
 











ɢɞɟɨ

ɒɭɦɟɢɜɢɲɟɝɨɞɢɲʃɢɡɚɫɚɞɢ











ɢɞɟɨ

Ɉɫɧɨɜɧɨɫɬɚɞɨ











ɢɞɟɨ

Ȼɢɨɥɨɲɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚɭɩɪɢɩɪɟɦɢ











ɢɞɟɨ

Ⱥɜɚɧɫɢɡɚɛɢɨɥɨɲɤɚɫɪɟɞɫɬɜɚ











ɨɫɢɦ

,9 ȾɍȽɈɊɈɑɇɂ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ
ɉɅȺɋɆȺɇɂ
 











ɢɞɟɨ

ɍɱɟɲʄɚɭɤɚɩɢɬɚɥɭɡɚɜɢɫɧɢɯɩɪɚɜɧɢɯ
ɥɢɰɚ











ɢɞɟɨ

 ɍɱɟɲʄɚ ɭ ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɢɯ
ɩɪɚɜɧɢɯ
ɥɢɰɚ
ɢ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɦ
ɩɨɞɭɯɜɚɬɢɦɚ











ɢɞɟɨ

 ɍɱɟɲʄɚ ɭ ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɪɚɜɧɢɯ
ɥɢɰɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɯɚɪɬɢʁɟ ɨɞ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɟɡɚɩɪɨɞɚʁɭ











ɞɟɨɞɟɨɢ
ɞɟɨ

 Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ
ɡɚɜɢɫɧɢɦɩɪɚɜɧɢɦɥɢɰɢɦɚ











ɞɟɨɞɟɨɢ
ɞɟɨ

 Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ
ɩɨɜɟɡɚɧɢɦɩɪɚɜɧɢɦɥɢɰɢɦɚ











ɞɟɨɢɞɟɨ

Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢɩɥɚɫɦɚɧɢɭɡɟɦʂɢ











ɞɟɨɢɞɟɨ

Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢɩɥɚɫɦɚɧɢɭɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ











ɢɞɟɨ

 ɏɚɪɬɢʁɟ ɨɞ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɪɠɟ ɞɨ
ɞɨɫɩɟʄɚ











ɨɫɬɚɥɢɦ
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ɢɞɟɨ

 Ɉɫɬɚɥɢ
ɩɥɚɫɦɚɧɢ

ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ













9 ȾɍȽɈɊɈɑɇȺ ɉɈɌɊȺɀɂȼȺȵȺ

 











ɢɞɟɨ

ɉɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚɨɞɦɚɬɢɱɧɨɝɢɡɚɜɢɫɧɢɯ
ɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ











ɢɞɟɨ

 ɉɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ
ɥɢɰɚ











ɢɞɟɨ

 ɉɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɞɚʁɟ ɧɚ
ɪɨɛɧɢɤɪɟɞɢɬ











ɢɞɟɨ

 ɉɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɡɚ ɩɪɨɞɚʁɭ
ɭɝɨɜɨɪɢɦɚɨɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɦɥɢɡɢɧɝɭ











ɢɞɟɨ

ɉɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚɩɨɨɫɧɨɜɭʁɟɦɫɬɜɚ











ɢɞɟɨ

ɋɩɨɪɧɚɢɫɭɦʃɢɜɚɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ











ɢɞɟɨ

Ɉɫɬɚɥɚɞɭɝɨɪɨɱɧɚɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ













ȼɈȾɅɈɀȿɇȺɉɈɊȿɋɄȺɋɊȿȾɋɌȼȺ













Ƚ ɈȻɊɌɇȺ ɂɆɈȼɂɇȺ    

 











Ʉɥɚɫɚ

, ɁȺɅɂɏȿ        
 













 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥ ɪɟɡɟɪɜɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɚɥɚɬ ɢ
ɫɢɬɚɧɢɧɜɟɧɬɚɪ














ɇɟɞɨɜɪɲɟɧɚ
ɧɟɞɨɜɪɲɟɧɟɭɫɥɭɝɟ













Ƚɨɬɨɜɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ













Ɋɨɛɚ













ɋɬɚɥɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɧɚɦɟʃɟɧɚɩɪɨɞɚʁɢ













ɉɥɚʄɟɧɢɚɜɚɧɫɢɡɚɡɚɥɢɯɟɢɭɫɥɭɝɟ













,, ɉɈɌɊȺɀɂȼȺȵȺ ɉɈ ɈɋɇɈȼɍ
ɉɊɈȾȺȳȿ        
 











ɢɞɟɨ

 Ʉɭɩɰɢ ɭ ɡɟɦʂɢ ± ɦɚɬɢɱɧɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɚ
ɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚ











ɢɞɟɨ

 Ʉɭɩɰɢ ɭ ɂɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ ± ɦɚɬɢɱɧɚ ɢ
ɡɚɜɢɫɧɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚ











ɢɞɟɨ

 Ʉɭɩɰɢ ɭ ɡɟɦʂɢ ± ɨɫɬɚɥɚ ɩɨɜɟɡɚɧɚ
ɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚ











ɢɞɟɨ

 Ʉɭɩɰɢ ɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ ± ɨɫɬɚɥɚ
ɩɨɜɟɡɚɧɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚ











ɢɞɟɨ

Ʉɭɩɰɢɭɡɟɦʂɢ











ɢɞɟɨ

Ʉɭɩɰɢɭɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ











ɢɞɟɨ

 Ɉɫɬɚɥɚ ɩɨɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ
ɩɪɨɞɚʁɟ











ɞɭɝɨɪɨɱɧɢ

ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɚ

ɩɨ

ɢ

83

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА



,,,
ɉɈɌɊȺɀɂȼȺȵȺ
ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂɏɉɈɋɅɈȼȺ



16. октобар 2018.











,9ȾɊɍȽȺɉɈɌɊȺɀɂȼȺȵȺ













9 ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȺ ɋɊȿȾɋɌȼȺ ɄɈȳȺ
ɋȿ ȼɊȿȾɇɍȳɍ ɉɈ ɎȿɊ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ
ɄɊɈɁȻɂɅȺɇɋɍɋɉȿɏȺ











ɨɫɢɦɢ

9, ɄɊȺɌɄɈɊɈɑɇɂ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ
ɉɅȺɋɆȺɇɂ       
 











ɢɞɟɨ

 Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ ±
ɦɚɬɢɱɧɚɢɡɚɜɢɫɧɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚ











ɢɞɟɨ

 Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɩɥɚɫɦɚɧɢ ±
ɨɫɬɚɥɚɩɨɜɟɡɚɧɚɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚ











ɢɞɟɨ

 Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɡɚʁɦɨɜɢ ɭ
ɡɟɦʂɢ











ɢɞɟɨ

 Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɡɚʁɦɨɜɢ ɭ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ











   ɢ
ɞɟɨ

 Ɉɫɬɚɥɢ ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ
ɩɥɚɫɦɚɧɢ













9,,ȽɈɌɈȼɂɇɋɄɂȿɄȼɂȼȺɅȿɇɌɂɂ
ȽɈɌɈȼɂɇȺ













9,,,ɉɈɊȿɁɇȺȾɈȾȺɌɍȼɊȿȾɇɈɋɌ











ɨɫɢɦ

,;
ȺɄɌɂȼɇȺ
ɊȺɁȽɊȺɇɂɑȿȵȺ

ȼɊȿɆȿɇɋɄȺ













Ⱦ ɍɄɍɉɇȺ ȺɄɌɂȼȺ  ɉɈɋɅɈȼɇȺ
ɂɆɈȼɂɇȺ  













ȭȼȺɇȻɂɅȺɇɋɇȺȺɄɌɂȼȺ













ɉȺɋɂȼȺ













ȺɄȺɉɂɌȺɅ ±
±± 
  ±±± 













, ɈɋɇɈȼɇɂ ɄȺɉɂɌȺɅ    
 













Ⱥɤɰɢʁɫɤɢɤɚɩɢɬɚɥ













 ɍɞɟɥɢ ɞɪɭɲɬɚɜɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ













ɍɥɨɡɢ













Ⱦɪɠɚɜɧɢɤɚɩɢɬɚɥ













Ⱦɪɭɲɬɜɟɧɢɤɚɩɢɬɚɥ













Ɂɚɞɪɭɠɧɢɭɞɟɥɢ













ȿɦɢɫɢɨɧɚɩɪɟɦɢʁɚ













Ɉɫɬɚɥɢɨɫɧɨɜɧɢɤɚɩɢɬɚɥ













,, ɍɉɂɋȺɇɂ
ɄȺɉɂɌȺɅ











Ⱥ

ɂɁ

ɇȿɍɉɅȺȶȿɇɂ
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ɢ

,,,
ɈɌɄɍɉȴȿɇȿ
ȺɄɐɂȳȿ



16. октобар 2018.











,9ɊȿɁȿɊȼȿ













9 ɊȿȼȺɅɈɊɂɁȺɐɂɈɇȿ ɊȿɁȿɊȼȿ ɉɈ
ɈɋɇɈȼɍ
ɊȿȼȺɅɈɊɂɁȺɐɂȳȿ
ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇȿ
ɂɆɈȼɂɇȿ
ɇȿɄɊȿɌɇɂɇȺ ɉɈɋɌɊɈȳȿȵȺ ɂ
ɈɉɊȿɆȿ











ɨɫɢɦ

9, ɇȿɊȿȺɅɂɁɈȼȺɇɂ ȾɈȻɂɐɂ ɉɈ
ɈɋɇɈȼɍ ɏȺɊɌɂȳȺ ɈȾ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ
ɂȾɊɍȽɂɏ ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɂ ɈɋɌȺɅɈȽ
ɋȼȿɈȻɍɏȼȺɌɇɈȽ
ɊȿɁɍɅɌȺɌȺ
ɩɨɬɪɚɠɧɚ ɫɚɥɞɚ ɪɚɱɭɧɚ ɝɪɭɩɟ  ɨɫɢɦ
 











ɨɫɢɦ

9,, ɇȿɊȿȺɅɂɁɈȼȺɇɂ ȽɍȻɂɐɂ ɉɈ
ɈɋɇɈȼɍ ɏȺɊɌɂȳȺ ɈȾ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ
ɂȾɊɍȽɂɏ ɄɈɆɉɈɇȿɇɌɂ ɈɋɌȺɅɈȽ
ɋȼȿɈȻɍɏȼȺɌɇɈȽ
ɊȿɁɍɅɌȺɌȺ
ɞɭɝɨɜɧɚɫɚɥɞɚɪɚɱɭɧɚɝɪɭɩɟɨɫɢɦ 













9,,, ɇȿɊȺɋɉɈɊȿȭȿɇɂ ȾɈȻɂɌȺɄ
 













 ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢ
ɝɨɞɢɧɚ













ɇɟɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɢɞɨɛɢɬɚɤɬɟɤɭʄɟɝɨɞɢɧɟ













,;ɍɑȿɒȶȿȻȿɁɉɊȺȼȺɄɈɇɌɊɈɅȿ













;ȽɍȻɂɌȺɄ  













Ƚɭɛɢɬɚɤɪɚɧɢʁɢɯɝɨɞɢɧɚ













Ƚɭɛɢɬɚɤɬɟɤɭʄɟɝɨɞɢɧɟ













Ȼ ȾɍȽɈɊɈɑɇȺ ɊȿɁȿɊȼɂɋȺȵȺ ɂ
ɈȻȺȼȿɁȿ  













; ȾɍȽɈɊɈɑɇȺ ɊȿɁȿɊȼɂɋȺȵȺ 
 













Ɋɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚɡɚɬɪɨɲɤɨɜɟɭɝɚɪɚɧɬɧɨɦ
ɪɨɤɭ













 Ɋɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ ɡɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɨɛɧɚɜʂɚʃɚ
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯɛɨɝɚɬɫɬɚɜɚ














Ɋɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɚ

ɬɪɨɲɤɨɜɟ













 Ɋɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ ɡɚ ɧɚɤɧɚɞɟ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɛɟɧɟɮɢɰɢʁɟɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ













 Ɋɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ ɡɚ ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɫɭɞɫɤɢɯ
ɫɩɨɪɨɜɚ











ɢ

Ɉɫɬɚɥɚɞɭɝɨɪɨɱɧɚɪɟɡɟɪɜɢɫɚʃɚ













,,ȾɍȽɈɊɈɑɇȿɈȻȺȼȿɁȿ 
 













 Ɉɛɚɜɟɡɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɤɨɧɜɟɪɬɨɜɚɬɢ ɭ
ɤɚɩɢɬɚɥ













 Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɪɟɦɚ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɦ











ɋɈɉɋɌȼȿɇȿ

ɞɨɛɢɬɚɤ

ɡɚ

ɪɚɧɢʁɢɯ
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ɩɪɚɜɧɢɦɥɢɰɢɦɚ


 Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɪɟɦɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ
ɩɪɚɜɧɢɦɥɢɰɢɦɚ













 Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɨ ɟɦɢɬɨɜɚɧɢɦ ɯɚɪɬɢʁɚɦɚ ɨɞ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɞɭɠɟɦ ɨɞ ɝɨɞɢɧɭ
ɞɚɧɚ













Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢɤɪɟɞɢɬɢɢɡɚʁɦɨɜɢɭɡɟɦʂɢ













 Ⱦɭɝɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɡɚʁɦɨɜɢ ɭ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ













 Ɉɛɚɜɟɡɟ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɨɝ
ɥɢɡɢɧɝɚ













Ɉɫɬɚɥɟɞɭɝɨɪɨɱɧɟɨɛɚɜɟɡɟ













ȼɈȾɅɈɀȿɇȿɉɈɊȿɋɄȿɈȻȺȼȿɁȿ











 ɞɨ  ɨɫɢɦ
 

Ƚ ɄɊȺɌɄɈɊɈɑɇȿ ɈȻȺȼȿɁȿ  
 













, ɄɊȺɌɄɈɊɈɑɇȿ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄȿ
ɈȻȺȼȿɁȿ        
 













 Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɨɞ ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɢ
ɡɚɜɢɫɧɢɯɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ













 Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɨɞ ɨɫɬɚɥɢɯ
ɩɨɜɟɡɚɧɢɯɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ













 Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɡɚʁɦɨɜɢ ɭ
ɡɟɦʂɢ













 Ʉɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢ ɡɚʁɦɨɜɢ ɭ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ













Ɉɛɚɜɟɡɟɩɨɨɫɧɨɜɭɫɬɚɥɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɨɛɭɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
ɧɚɦɟʃɟɧɢɯɩɪɨɞɚʁɢ











   ɢ


 Ɉɫɬɚɥɟ ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɟ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɟ
ɨɛɚɜɟɡɟ













,,ɉɊɂɆȴȿɇɂ ȺȼȺɇɋɂȾȿɉɈɁɂɌɂ
ɂɄȺɍɐɂȳȿ











ɨɫɢɦ

,,,ɈȻȺȼȿɁȿɂɁɉɈɋɅɈȼȺȵȺ 
 













 Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢ ± ɦɚɬɢɱɧɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɚ
ɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚɭɡɟɦʂɢ













 Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢ ± ɦɚɬɢɱɧɚ ɢ ɡɚɜɢɫɧɚ
ɩɪɚɜɧɚɥɢɰɚɭɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ













 Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢ ± ɨɫɬɚɥɚ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɩɪɚɜɧɚ
ɥɢɰɚɭɡɟɦʂɢ













 Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢ ± ɨɫɬɚɥɚ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɩɪɚɜɧɚ
ɥɢɰɚɭɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ













Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢɭɡɟɦʂɢ













Ⱦɨɛɚɜʂɚɱɢɭɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ













Ɉɫɬɚɥɟɨɛɚɜɟɡɟɢɡɩɨɫɥɨɜɚʃɚ
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ɢ

,9
ɈɋɌȺɅȿ
ɈȻȺȼȿɁȿ

ɄɊȺɌɄɈɊɈɑɇȿ













9ɈȻȺȼȿɁȿɉɈɈɋɇɈȼɍɉɈɊȿɁȺɇȺ
ȾɈȾȺɌɍȼɊȿȾɇɈɋɌ













9, ɈȻȺȼȿɁȿ ɁȺ ɈɋɌȺɅȿ ɉɈɊȿɁȿ
ȾɈɉɊɂɇɈɋȿɂȾɊɍȽȿȾȺɀȻɂɇȿ











ɨɫɢɦ

9,,
ɉȺɋɂȼɇȺ
ɊȺɁȽɊȺɇɂɑȿȵȺ

ȼɊȿɆȿɇɋɄȺ













Ⱦ ȽɍȻɂɌȺɄ ɂɁɇȺȾ ȼɂɋɂɇȿ
ɄȺɉɂɌȺɅȺ ±±
±±±±± 
  ± 













ȭ ɍɄɍɉɇȺ ɉȺɋɂȼȺ    
± 













ȿȼȺɇȻɂɅȺɇɋɇȺɉȺɋɂȼȺ













Ȼɢɥɚɧɫɭɫɩɟɯɚɡɚɩɥɚɧ












ɉɪɢɥɨɝɚ



















ɭɞɢɧɚɪɚ

ɉɥɚɧ

BB

ɉɥɚɧ

BB

ɉɥɚɧ

BB

ɉɥɚɧ

B

ȻɂɅȺɇɋɍɋɉȿɏȺɡɚɩɟɪɢɨɞ








Ƚɪɭɩɚ
ɪɚɱɭɧɚ
ɪɚɱɭɧ

ɉɈɁɂɐɂȳȺ

$2ɉ

ɂɁɇɈɋ

















ɉɊɂɏɈȾɂɂɁɊȿȾɈȼɇɈȽɉɈɋɅɈȼȺȵȺ











 ɞɨ

ɨɫɢɦ
ɢ

ȺɉɈɋɅɈȼɇɂɉɊɂɏɈȾɂ 
 













,ɉɊɂɏɈȾɂɈȾɉɊɈȾȺȳȿɊɈȻȿ 
 













 ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ
ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ
ɬɪɠɢɲɬɭ













 ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ
ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦ
ɬɪɠɢɲɬɭ













ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɪɨɛɟɨɫɬɚɥɢɦɩɨɜɟɡɚɧɢɦ
ɩɪɚɜɧɢɦɥɢɰɢɦɚɧɚɞɨɦɚʄɟɦɬɪɠɢɲɬɭ













ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɩɪɨɞɚʁɟɪɨɛɟɨɫɬɚɥɢɦɩɨɜɟɡɚɧɢɦ
ɩɪɚɜɧɢɦɥɢɰɢɦɚɧɚɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦɬɪɠɢɲɬɭ













 ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ ɧɚ ɞɨɦɚʄɟɦ
ɬɪɠɢɲɬɭ
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 ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɪɨɛɟ ɧɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦ
ɬɪɠɢɲɬɭ













,, ɉɊɂɏɈȾɂ ɈȾ ɉɊɈȾȺȳȿ ɉɊɈɂɁȼɈȾȺ ɂ
ɍɋɅɍȽȺ
 













 ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ
ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ
ɞɨɦɚʄɟɦɬɪɠɢɲɬɭ













 ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ
ɦɚɬɢɱɧɢɦ ɢ ɡɚɜɢɫɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦɬɪɠɢɲɬɭ













 ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ
ɨɫɬɚɥɢɦ ɩɨɜɟɡɚɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɧɚ
ɞɨɦɚʄɟɦɬɪɠɢɲɬɭ



























 ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ ɭɫɥɭɝɚ ɧɚ
ɞɨɦɚʄɟɦɬɪɠɢɲɬɭ













 ɉɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɩɪɨɞɚʁɟ ɝɨɬɨɜɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɚ ɢ
ɭɫɥɭɝɚɧɚɢɧɨɫɬɪɚɧɨɦɬɪɠɢɲɬɭ













,,,
ɉɊɂɏɈȾɂ
ɈȾ
ɉɊȿɆɂȳȺ
ɋɍȻȼȿɇɐɂȳȺ ȾɈɌȺɐɂȳȺ ȾɈɇȺɐɂȳȺ ɂ
ɋɅ













,9ȾɊɍȽɂɉɈɋɅɈȼɇɂɉɊɂɏɈȾɂ













ɊȺɋɏɈȾɂɂɁɊȿȾɈȼɇɈȽɉɈɋɅɈȼȺȵȺ











 ɞɨ
ɢ


ȻɉɈɋɅɈȼɇɂɊȺɋɏɈȾɂ ±±
            
 













,ɇȺȻȺȼɇȺȼɊȿȾɇɈɋɌɉɊɈȾȺɌȿɊɈȻȿ













,,ɉɊɂɏɈȾɂɈȾȺɄɌɂȼɂɊȺȵȺɍɑɂɇȺɄȺ
ɂɊɈȻȿ













,,, ɉɈȼȿȶȺȵȿ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɁȺɅɂɏȺ
ɇȿȾɈȼɊɒȿɇɂɏ ɂ ȽɈɌɈȼɂɏ ɉɊɈɂɁȼɈȾȺ
ɂɇȿȾɈȼɊɒȿɇɂɏɍɋɅɍȽȺ













,9 ɋɆȺȵȿȵȿ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɁȺɅɂɏȺ
ɇȿȾɈȼɊɒȿɇɂɏ ɂ ȽɈɌɈȼɂɏ ɉɊɈɂɁȼɈȾȺ
ɂɇȿȾɈȼɊɒȿɇɂɏɍɋɅɍȽȺ












ɨɫɢɦ


9ɌɊɈɒɄɈȼɂɆȺɌȿɊɂȳȺɅȺ













9,ɌɊɈɒɄɈȼɂȽɈɊɂȼȺɂȿɇȿɊȽɂȳȿ













9,, ɌɊɈɒɄɈȼɂ ɁȺɊȺȾȺ ɇȺɄɇȺȾȺ
ɁȺɊȺȾȺɂɈɋɌȺɅɂɅɂɑɇɂɊȺɋɏɈȾɂ













9,,,ɌɊɈɒɄɈȼɂɉɊɈɂɁȼɈȾɇɂɏɍɋɅɍȽȺ













,;ɌɊɈɒɄɈȼɂȺɆɈɊɌɂɁȺɐɂȳȿ











 ɞɨ


;
ɌɊɈɒɄɈȼɂ
ɊȿɁȿɊȼɂɋȺȵȺ













;,ɇȿɆȺɌȿɊɂȳȺɅɇɂɌɊɈɒɄɈȼɂ











ȾɍȽɈɊɈɑɇɂɏ
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ȼɉɈɋɅɈȼɇɂȾɈȻɂɌȺɄ ± 













ȽɉɈɋɅɈȼɇɂȽɍȻɂɌȺɄ ± 













ȾɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂɉɊɂɏɈȾɂ 
 












ɨɫɢɦ

 ɢ


,
ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ
ɉɊɂɏɈȾɂ
ɈȾ
ɉɈȼȿɁȺɇɂɏ
ɅɂɐȺ
ɂ
ɈɋɌȺɅɂ
ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɉɊɂɏɈȾɂ    
 













 Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɩɪɢɯɨɞɢ ɨɞ ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɢ
ɡɚɜɢɫɧɢɯɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ













Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢɨɞɨɫɬɚɥɢɯɩɨɜɟɡɚɧɢɯ
ɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚ













ɉɪɢɯɨɞɢɨɞɭɱɟɲʄɚɭɞɨɛɢɬɤɭɩɪɢɞɪɭɠɟɧɢɯ
ɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯɩɨɞɭɯɜɚɬɚ













Ɉɫɬɚɥɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɩɪɢɯɨɞɢ













,, ɉɊɂɏɈȾɂ ɈȾ ɄȺɆȺɌȺ ɈȾ ɌɊȿȶɂɏ
ɅɂɐȺ 











,,, ɉɈɁɂɌɂȼɇȿ ɄɍɊɋɇȿ ɊȺɁɅɂɄȿ ɂ
ɉɈɁɂɌɂȼɇɂ
ȿɎȿɄɌɂ
ȼȺɅɍɌɇȿ
ɄɅȺɍɁɍɅȿ ɉɊȿɆȺɌɊȿȶɂɆɅɂɐɂɆȺ 













ȭɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂɊȺɋɏɈȾɂ 
 












ɨɫɢɦ

 ɢ


, ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɊȺɋɏɈȾɂ ɂɁ ɈȾɇɈɋȺ
ɋȺ ɉɈȼȿɁȺɇɂɆ ɉɊȺȼɇɂɆ ɅɂɐɂɆȺ ɂ
ɈɋɌȺɅɂ ɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂ ɊȺɋɏɈȾɂ 
 













 Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɪɚɫɯɨɞɢ ɢɡ ɨɞɧɨɫɚ
ɦɚɬɢɱɧɢɦɢɡɚɜɢɫɧɢɦɩɪɚɜɧɢɦɥɢɰɢɦɚ

ɫɚ













 Ɏɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢ ɪɚɫɯɨɞɢ ɢɡ ɨɞɧɨɫɚ ɫɚ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɩɨɜɟɡɚɧɢɦɩɪɚɜɧɢɦɥɢɰɢɦɚ













 Ɋɚɫɯɨɞɢ ɨɞ ɭɱɟɲʄɚ ɭ ɝɭɛɢɬɤɭ ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɢɯ
ɩɪɚɜɧɢɯɥɢɰɚɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯɩɨɞɭɯɜɚɬɚ











Ɉɫɬɚɥɢɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɢɪɚɫɯɨɞɢ











,, ɊȺɋɏɈȾɂ ɄȺɆȺɌȺ ɉɊȿɆȺ ɌɊȿȶɂɆ
ɅɂɐɂɆȺ 











,,, ɇȿȽȺɌɂȼɇȿ ɄɍɊɋɇȿ ɊȺɁɅɂɄȿ ɂ
ɇȿȽȺɌɂȼɇɂ
ȿɎȿɄɌɂ
ȼȺɅɍɌɇȿ
ɄɅȺɍɁɍɅȿ ɉɊȿɆȺɌɊȿȶɂɆɅɂɐɂɆȺ 













ȿ ȾɈȻɂɌȺɄ ɂɁ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ  ±
 













ɀ ȽɍȻɂɌȺɄ ɂɁ ɎɂɇȺɇɋɂɊȺȵȺ  ±
 











Ɂ
ɉɊɂɏɈȾɂ
ɈȾ
ɍɋɄɅȺȭɂȼȺȵȺ
ȼɊȿȾɇɈɋɌɂɈɋɌȺɅȿɂɆɈȼɂɇȿɄɈȳȺɋȿ
ɂɋɄȺɁɍȳȿ ɉɈ ɎȿɊ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɄɊɈɁ
ȻɂɅȺɇɋɍɋɉȿɏȺ

















ɢ

ɢ









ɢ

ɢ
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ɂ
ɊȺɋɏɈȾɂ
ɈȾ
ɍɋɄɅȺȭɂȼȺȵȺ
ȼɊȿȾɇɈɋɌɂɈɋɌȺɅȿɂɆɈȼɂɇȿɄɈȳȺɋȿ
ɂɋɄȺɁɍȳȿ ɉɈ ɎȿɊ ȼɊȿȾɇɈɋɌɂ ɄɊɈɁ
ȻɂɅȺɇɋɍɋɉȿɏȺ











ɢ
ɨɫɢɦ
 ɢ


ȳɈɋɌȺɅɂɉɊɂɏɈȾɂ











ɢ
ɨɫɢɦ
 ɢ


ɄɈɋɌȺɅɂɊȺɋɏɈȾɂ













Ʌ ȾɈȻɂɌȺɄ ɂɁ ɊȿȾɈȼɇɈȽ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ 
ɉɊȿ
ɈɉɈɊȿɁɂȼȺȵȺ
±±±±
 











ȴ ȽɍȻɂɌȺɄ ɂɁ ɊȿȾɈȼɇɈȽ ɉɈɋɅɈȼȺȵȺ
ɉɊȿ
ɈɉɈɊȿɁɂȼȺȵȺ
 ±±±
± 













ɆɇȿɌɈȾɈȻɂɌȺɄɉɈɋɅɈȼȺȵȺɄɈȳȿɋȿ
ɈȻɍɋɌȺȼȴȺ
ȿɎȿɄɌɂ
ɉɊɈɆȿɇȿ
ɊȺɑɍɇɈȼɈȾɋɌȼȿɇȿ
ɉɈɅɂɌɂɄȿ
ɂ
ɂɋɉɊȺȼɄȺ ȽɊȿɒȺɄȺ ɂɁ ɊȺɇɂȳɂɏ
ɉȿɊɂɈȾȺ













ɇɇȿɌɈȽɍȻɂɌȺɄɉɈɋɅɈȼȺȵȺɄɈȳȿɋȿ
ɈȻɍɋɌȺȼȴȺ
ɊȺɋɏɈȾɂ
ɉɊɈɆȿɇȿ
ɊȺɑɍɇɈȼɈȾɋɌȼȿɇȿ
ɉɈɅɂɌɂɄȿ
ɂ
ɂɋɉɊȺȼɄȺ ȽɊȿɒȺɄȺ ɂɁ ɊȺɇɂȳɂɏ
ɉȿɊɂɈȾȺ













ȵ ȾɈȻɂɌȺɄ ɉɊȿ ɈɉɈɊȿɁɂȼȺȵȺ  ±
± 













Ɉ ȽɍȻɂɌȺɄ ɉɊȿ ɈɉɈɊȿɁɂȼȺȵȺ  ±
± 













ɉɉɈɊȿɁɇȺȾɈȻɂɌȺɄ













,ɉɈɊȿɋɄɂɊȺɋɏɈȾɉȿɊɂɈȾȺ











ɞɟɨ

,, ɈȾɅɈɀȿɇɂ
ɉȿɊɂɈȾȺ

ɉɈɊȿɋɄɂ

ɊȺɋɏɈȾɂ











ɞɟɨ

,,, ɈȾɅɈɀȿɇɂ
ɉȿɊɂɈȾȺ

ɉɈɊȿɋɄɂ

ɉɊɂɏɈȾɂ













Ɋ ɂɋɉɅȺȶȿɇȺ
ɉɈɋɅɈȾȺȼɐȺ

ɅɂɑɇȺ

ɉɊɂɆȺȵȺ













ɋɇȿɌɈȾɈȻɂɌȺɄ ±±±
 













ɌɇȿɌɈȽɍȻɂɌȺɄ ±
± 













, ɇȿɌɈ ȾɈȻɂɌȺɄ ɄɈȳɂ
ɆȺȵɂɇɋɄɂɆɍɅȺȽȺɑɂɆȺ

ɉɊɂɉȺȾȺ













,, ɇȿɌɈ ȾɈȻɂɌȺɄ ɄɈȳɂ ɉɊɂɉȺȾȺ
ȼȿȶɂɇɋɄɈɆȼɅȺɋɇɂɄɍ













,,, ɇȿɌɈ ȽɍȻɂɌȺɄ  ɄɈȳɂ ɉɊɂɉȺȾȺ
ɆȺȵɂɇɋɄɂɆɍɅȺȽȺɑɂɆȺ














ɢ
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,9 ɇȿɌɈ ȽɍȻɂɌȺɄ  ɄɈȳɂ ɉɊɂɉȺȾȺ
ȼȿȶɂɇɋɄɈɆȼɅȺɋɇɂɄɍ













9ɁȺɊȺȾȺɉɈȺɄɐɂȳɂ













Ɉɫɧɨɜɧɚɡɚɪɚɞɚɩɨɚɤɰɢʁɢ













ɍɦɚʃɟɧɚ ɪɚɡɜɨɞʃɟɧɚ ɡɚɪɚɞɚɩɨɚɤɰɢʁɢ













Ȼɢɥɚɧɫɭɫɩɟɯɚʁɟɡɚɫɧɨɜɚɧɧɚɪɟɚɥɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɚɞɪɭɲɬɜɚɭɩɨɝɥɟɞɭɬɟɤɭʄɟɝɨɞɪɠɚɜɚʃɚɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɡɝɪɚɞɚɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚɢɝɚɪɚɠɚɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɝɪɚɞɚɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ


ɉɈɅɂɌɂɄȺɁȺɊȺȾȺɂɁȺɉɈɒȴȺȼȺȵȺ
ɉɪɟɞɭɡɟʄɟ ³Ƚɪɚɞɫɤɨ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ´ ɞɨɨ ɋɪɟɦɫɤɚ Ɇɢɬɪɨɜɢɰɚ ɭ ɨɜɨɦ  ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɢɦɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɢ ɨɫɚɦ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɭɫɬɪɭɱɧɢɦɫɥɭɠɛɚɦɚɭɪɚɞɧɨɦɨɞɧɨɫɭɢɭɨɜɨɦɦɨɦɟɧɬɭɧɟɩɥɚɧɢɪɚɧɨɜɚɡɚɩɨɲʂɚɜɚʃɚ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ














ɉɪɢɥɨɝ

ɌɊɈɒɄɈȼɂɁȺɉɈɋɅȿɇɂɏ














ɭɞɢɧɚɪɢɦɚ

Ɋɛɪ

Ɍɪɨɲɤɨɜɢɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ɉɥɚɧ


ɉɪɟɬɯɨɞɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ
ɩɪɨɰɟɧɚ 


ɉɪɟɬɯɨɞɧɚ
ɝɨɞɢɧɚ

ɉɥɚɧ



ɉɥɚɧ



ɉɥɚɧ



ɉɥɚɧ





Ɇɚɫɚ ɇȿɌɈ ɡɚɪɚɞɚ
ɡɚɪɚɞɚ ɩɨ ɨɞɛɢɬɤɭ
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɯ ɩɨɪɟɡɚ ɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɚ ɧɚ ɬɟɪɟɬ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ 















Ɇɚɫɚ ȻɊɍɌɈ   ɡɚɪɚɞɚ ɡɚɪɚɞɚ ɫɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɦ
ɩɨɪɟɡɨɦɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɦɚɧɚɬɟɪɟɬɡɚɩɨɫɥɟɧɨɝ 















Ɇɚɫɚ ȻɊɍɌɈ  ɡɚɪɚɞɚ ɡɚɪɚɞɚ ɫɚ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɦ
ɩɨɪɟɡɨɦɢɞɨɩɪɢɧɨɫɢɦɚɧɚɬɟɪɟɬɩɨɫɥɨɞɚɜɰɚ 















Ȼɪɨʁ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ  ɩɨ ɤɚɞɪɨɜɫɤɨʁ ɟɜɢɞɟɧɰɢʁɢ 
ɍɄɍɉɇɈ 















ɧɚɧɟɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ















ɧɚɨɞɪɟɻɟɧɨɜɪɟɦɟ















ɇɚɤɧɚɞɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭɨɞɟɥɭ















Ȼɪɨʁɩɪɢɦɚɥɚɰɚɧɚɤɧɚɞɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭɨɞɟɥɭ 















ɇɚɤɧɚɞɟɩɨɚɭɬɨɪɫɤɢɦɭɝɨɜɨɪɢɦɚ















Ȼɪɨʁɩɪɢɦɚɥɚɰɚɧɚɤɧɚɞɟɩɨɚɭɬɨɪɫɤɢɦɭɝɨɜɨɪɢɦɚ 
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ɇɚɤɧɚɞɟ ɩɨ ɭɝɨɜɨɪɭ ɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɦ ɢ ɩɨɜɪɟɦɟɧɢɦ
ɩɨɫɥɨɜɢɦɚ















Ȼɪɨʁɩɪɢɦɚɥɚɰɚɧɚɤɧɚɞɟɩɨɭɝɨɜɨɪɭɨɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɦ
ɢɩɨɜɪɟɦɟɧɢɦɩɨɫɥɨɜɢɦɚ 















ɇɚɤɧɚɞɟ ɮɢɡɢɱɤɢɦ ɥɢɰɢɦɚ ɩɨ ɨɫɧɨɜɭ ɨɫɬɚɥɢɯ
ɭɝɨɜɨɪɚ















Ȼɪɨʁɩɪɢɦɚɥɚɰɚɧɚɤɧɚɞɟɩɨɨɫɧɨɜɭɨɫɬɚɥɢɯɭɝɨɜɨɪɚ 















ɇɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚɫɤɭɩɲɬɢɧɟ















Ȼɪɨʁɱɥɚɧɨɜɚɫɤɭɩɲɬɢɧɟ 















ɇɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚɧɚɞɡɨɪɧɨɝɨɞɛɨɪɚ















Ȼɪɨʁɱɥɚɧɨɜɚɧɚɞɡɨɪɧɨɝɨɞɛɨɪɚ 















ɇɚɤɧɚɞɟɱɥɚɧɨɜɢɦɚɄɨɦɢɫɢʁɟɡɚɪɟɜɢɡɢʁɭ















ȻɪɨʁɱɥɚɧɨɜɚɄɨɦɢɫɢʁɟɡɚɪɟɜɢɡɢʁɭ 















ɉɪɟɜɨɡɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯɧɚɩɨɫɚɨɢɫɚɩɨɫɥɚ















Ⱦɧɟɜɧɢɰɟɧɚɫɥɭɠɛɟɧɨɦɩɭɬɭ















ɇɚɤɧɚɞɟ
















Ɉɬɩɪɟɦɧɢɧɚɡɚɨɞɥɚɡɚɤɭɩɟɧɡɢʁɭ















ȳɭɛɢɥɚɪɧɟɧɚɝɪɚɞɟ















Ȼɪɨʁɩɪɢɦɚɥɚɰɚ















ɋɦɟɲɬɚʁɢɢɫɯɪɚɧɚɧɚɬɟɪɟɧɭ















ɉɨɦɨʄɪɚɞɧɢɰɢɦɚɢɩɨɪɨɞɢɰɢɪɚɞɧɢɤɚ















ɋɬɢɩɟɧɞɢʁɟ















Ɉɫɬɚɥɟ ɧɚɤɧɚɞɟ ɬɪɨɲɤɨɜɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚ ɢ ɨɫɬɚɥɢɦ
ɮɢɡɢɱɤɢɦɥɢɰɢɦɚ













ɬɪɨɲɤɨɜɚ

ɧɚ

ɫɥɭɠɛɟɧɨɦ

ɩɭɬɭ



ɉɥɚɧɢɪɚɧɢɦɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɡɚɝɨɞɢɧɭɡɚɡɚɪɚɞɟɢɧɚɤɧɚɞɟɡɚɪɚɞɚɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɚɫɭɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɢɫɩɥɚɬɭ
ʁɭɛɢɥɚɪɧɢɯ ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɞɜɚ ɡɚɩɨɫɥɟɧɚɪɚɞɧɢɤɚ ɂɡɦɟʃɟɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɚ ɫɭ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭ ɢɡɧɨɫɭ ɨɞ
 ɞɢɧɚɪɚ ɡɚ ɢɫɩɥɚɬɭ ʁɭɛɢɥɚɪɧɟ ɧɚɝɪɚɞɟ ɤɨʁɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ ɩɨɫɥɨɜɚʃɭ Ƚɪɚɞɫɤɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ
ɩɪɢɩɚɞɚʁɭɡɚɩɨɫɥɟɧɢɦɚɤɨʁɢɫɭɫɬɟɤɥɢɭɫɥɨɜɟɡɚʁɭɛɢɥɚɪɧɭɧɚɝɪɚɞɭ
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ɂɇȼȿɋɌɂɐɂȳȿ

ɍɨɜɨɦɬɪɟɧɭɬɤɭɩɪɟɞɭɡɟʄɟɧɟɩɥɚɧɢɪɚɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɟɭɝɨɞ

ɁȺȾɍɀȿɇɈɋɌ

ɉɪɟɞɭɡɟʄɟɧɢʁɟɤɪɟɞɢɬɧɨɡɚɞɭɠɟɧɨɭɨɜɨɦɬɪɟɧɭɬɤɭ




ɐȿɇȿ

ɉɪɟɞɭɡɟʄɟʄɟɩɪɢɯɨɞɟɨɫɬɜɚɪɢɜɚɬɢɧɚɩɥɚɬɨɦɪɚɞɨɜɚɤɨʁɟʁɟɢɡɜɪɲɢɥɨɭɫɤɥɚɞɭɫɚɭɝɨɜɨɪɨɦɡɚɤʂɭɱɟɧɢɦ
ɫɚɝɪɚɞɨɦɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚɚɧɚɨɫɧɨɜɭɭɝɨɜɨɪɟɧɢɯʁɟɞɢɧɢɱɧɢɯɰɟɧɚɢɨɛɢɦɚɢɤɜɚɥɢɬɟɬɚɢɡɜɟɞɟɧɢɯ
ɪɚɞɨɜɚ
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɨɛɟɡɛɟɻɢɜɚʃɚ ɩɨɫɥɨɜɚ ɨɞ ɬɪɟʄɢɯ ɥɢɰɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ʄɟ ɤɨɧɤɭɪɢɫɚɬɢ ɩɨ ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɬɪɠɢɲɧɟ
ɭɬɚɤɦɢɰɟɋɬɪɭɱɧɚɫɥɭɠɛɚʄɟɫɚɫɚɬɚɜɢɬɢɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭɩɨɧɭɞɭɡɚɫɜɚɤɢɩɨɫɚɨɧɚɪɨɱɢɬɨɜɨɞɟʄɢɪɚɱɭɧɚɨ
ɢɫɤɨɪɢɲʄɟɧɨɫɬɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɩɪɟɞɭɡɟʄɚɢɢɫɩɥɚɬɢɜɨɫɬɢɩɨɫɥɚ

ɍɉɊȺȼȴȺȵȿɊɂɁɂɐɂɆȺ

ɍɡɢɦɚʁɭʄɢ ɭɨɛɡɢɪ ɨɩɲɬɟ ɫɬɚʃɟ ɭ ɩɪɢɜɪɟɞɢ ɦɨɠɟ ɫɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢɢɡɥɨɠɟɧɨɫɬ ɪɢɡɢɤɭ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɚɫɚɧɨɜɱɚɧɢɦɬɨɤɨɜɢɦɚɆɨɝɭʄɧɨɫɬɩɨʁɚɜɟɨɜɢɯɪɢɡɢɤɚɩɪɟɞɭɡɟʄɟÄȽɪɚɞɫɤɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ³ɞɨɨ
ʄɟɩɨɤɭɲɚɬɢɞɚɭɦɚʃɢɧɚɱɢɧɨɦɩɨɫɥɨɜɚʃɚɤɨɧɬɪɨɥɨɦɧɨɜɱɚɧɢɯɬɨɤɨɜɚɤɚɨɢɭɫɦɟɪɟɧɨɲʄɭɧɚɩɨɜɟʄɚʃɟ
ɨɛɢɦɚɩɨɫɥɨɜɚʃɚɒɬɨɫɟɬɢɱɟɰɟɧɨɜɧɢɯɪɢɡɢɤɚɧɚɲɚɩɪɨɰɟɧɚʁɟɞɚʁɟɨɧɪɟɥɚɬɢɜɧɨɦɚɥɢɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭ
ɬɪɟɧɭɬɧɚɢɧɮɥɚɬɨɪɧɚɤɪɟɬɚʃɚɇɚɱɢɧɨɦɩɨɫɥɨɜɚʃɚɭɝɨɞɩɪɟɞɭɡɟʄɟʄɟɫɟɬɪɭɞɢɬɢɞɚɦɢɧɢɦɚɥɢɡɭʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɟɡɚɤɪɟɞɢɬɢɪɚʃɟɦ
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238.

237.
На основу члана 35. став 1. тачка
23. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.13/2012 и 6/2018), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној 16.10.2018.године, донела је

На основу члана 35. став 1. тачка
23. Статута Града Сремске Митровице,
(„Сл.лист града Сремска Митровица“
бр.13/2012 и 6/2018), Скупштина града
Сремска Митровица, на седници одржаној 16.10.2018.године, донела је

ЗАКЉУЧАК

РЕШЕЊЕ

I

I

ПРИХВАТА СЕ Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске
установе „Пчелица“ из Сремске Митровице за радну 2017/2018.годину, усвојен од
стране Управног одбора на седници одржаној 14.09.2018.године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план
рада Предшколске установе „Пчелица“ из
Сремске Митровице за радну 2018/2019.
годину, усвојен од стране Управног одбора на седници одржаној 14.09.2018.године.

II

II

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-221/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

Број: 022-220/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

94

Број 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

16. октобар 2018.

2. За реализацију овог Закључка задужује се Градска управа за буџет и локални
економски развој града Сремска Митровица.

239.
На основу члана 115. став 2. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“ бр.80/2002,
84/2002 – испр., 23/2003-испр., 70/2003,
55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон,
62/2006- др.закон, 63/2006испр.др.закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009-др.закон,
53/2010, 101/2011, 2/2012-испр., 93/2012,
47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014,
91/2015 –аутентично тумачење, 112/2015,
15/2016, 108/2016 и 30/2018) члана 35. став
1.тачка 33. Статута града Сремске Митровице („Сл.лист града Сремска Митровица“ бр.13/2012 и 6/2018), Закључка Владе
Републике Србије 05 Број: 023-4329/2017
од 11. маја 2017. године и Закључка Владе
Републике Србије 05 Број: 023-6581/2018
од 12. јула 2018. Године, Скупштина града Сремска Митровица, на својој седници
одржаној 16.10.2018.године донела је

3. Овај Закључак доставља се ради реализације Министарству финансија-Пореској управи, филијала Савски Венац,
ул.Зелени венац бр.16, Друштву за одржавање зграда“ ДОО Београд ул Немањина
бр.6 и Градској управи за буџет и локални
економски развој Града Сремска Митровица.
4. Овај Закључак ступа на снагу даном даном доношења, а биће објављен у
“Службеном листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ЗАКЉУЧАК

Број: 43-18/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

1. Скупштина Града Сремска Митровица
сагласна је да се потраживања града Сремска Митровица према субјекту приватизације „Друштво за одржавање зграда“ ДОО
Београд, по основу прихода од уступљених
пореза који припадају граду Сремска Митровица сходно члану 35. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник
РС“ бр.62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013
- усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн.,
83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн.,
04/2016 - др. закон и 96/2018 усклађени
дин. изн) са стањем дуга и камате на дан
31.децембра 2017. године, који су утврђени Записником Пореске управе-Филијале Савски венац, број 47-03-797/2018 од
08.03.2018.године и Спецификацијом обавеза пореза на зараде и пореза на друге
приходе по територијалној припадности
који је саставни део цитираног записника, ОТПИШУ у номиналном износу од
112.370,52 динара у оквиру рачуна 711111,
и номиналном износу од 46.934,50 динара
у оквиру рачуна 840-4848-37, уколико буде
донето правноснажно решење којим се потврђује Унапред припремљени план реорганизације субјекта приватизације.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

240.

На основу члана 22 став 7 и став 10
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“
бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016др.закон, 108/2016 и 113/2017) и члана
35тачка 17 Статута Града Сремска Митровица („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр.13/2012 и 6/2018), Скупштина
Града Сремска Митровица је, на својој
седници одржаној дана 16.10.2018.године,
донела
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- Јовице Трајковића, површине у габариту 18м2, саграђена на парцели број
5182/13, уписаној у лист непокретности
РГЗ Служба за катастар непокретности
Сремска Митровица, број 1029 к.о.Сремска Митровица
- Јовице Трајковића, површине у габариту 19м2, саграђена на парцели број
5182/14, уписаној у лист непокретности
РГЗ Служба за катастар непокретности
Сремска Митровица, број 1029 к.о.Сремска Митровица
- Јовице Трајковића, површине у габариту 18м2, саграђена на парцели број
5182/15, уписаној у лист непокретности
РГЗ Служба за катастар непокретности
Сремска Митровица, број 1029 к.о.Сремска Митровица
- Стамбено насеље Марко Перичин
Камењар, површине у габариту 19м2, саграђена на парцели број 5726/58, уписаној
у лист непокретности РГЗ Служба за катастар непокретности Сремска Митровица,
број 1029 к.о.Сремска Митровица
- Стамбено насеље Марко Перичин
Камењар, површине у габариту 20м2, саграђена на парцели број 5726/90, уписаној
у лист непокретности РГЗ Служба за катастар непокретности Сремска Митровица,
број 1029 к.о.Сремска Митровица
- Стамбено насеље Марко Перичин
Камењар, површине у габариту 19м2, саграђена на парцели број 5726/91, уписаној
у лист непокретности РГЗ Служба за катастар непокретности Сремска Митровица,
број 1029 к.о.Сремска Митровица
- Стамбено насеље Марко Перичин
Камењар, површине у габариту 19м2, саграђена на парцели број 5726/92, уписаној
у лист непокретности РГЗ Служба за катастар непокретности Сремска Митровица,
број 1029 к.о.Сремска Митровица
- Стамбено насеље Марко Перичин
Камењар, површине у габариту 19м2, саграђена на парцели број 5726/93, уписаној
у лист непокретности РГЗ Служба за катастар непокретности Сремска Митровица,
број 1029 к.о.Сремска Митровица
- Стамбено насеље Марко Перичин
Камењар, површине у габариту 19м2, саграђена на парцели број 5726/94, уписаној
у лист непокретности РГЗ Служба за катастар непокретности Сремска Митровица,
број 1029 к.о.Сремска Митровица

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
ПРАВА КОРИШЋЕЊА ЈП
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА НА
ОБЈЕКТИМА - ГАРАЖАМА
САГРАЂЕНИМ НА ПАРЦЕЛАМА
БРОЈ 4322/4, 4322/5, 5182/10, 5182/11,
5182/12, 5182/13, 5182/14, 5182/15,
5726/58, 5726/90,5726/91, 5726/92,
5726/93, 5726/94, 5726/95, 5726/96,
5726/97, 5726/98, 5726/99 и 5726/100
К.О.СРЕМСКА МИТРОВИЦА
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је престало право коришћења ЈП Дирекције за изградњу
Града Сремска Митровица, Краља Петра I
бр.5, МБ:08760527, на објектима- гаражама у Сремској Митровици на адреси:
- Трг војвођанских бригада, површине у
габариту 18м2, саграђена на парцели број
4322/4, уписаној у лист непокретности
РГЗ Служба за катастар непокретности
Сремска Митровица, број 1029 к.о.Сремска Митровица
- Трг војвођанских бригада 4, површине у габариту 18м2, саграђена на парцели
број 4322/5, уписаној у лист непокретности РГЗ Служба за катастар непокретности Сремска Митровица, број 1029 к.о.
Сремска Митровица
- Јовице Трајковића, површине у габариту 19м2, саграђена на парцели број
5182/10, уписаној у лист непокретности
РГЗ Служба за катастар непокретности
Сремска Митровица, број 1029 к.о.Сремска Митровица
- Јовице Трајковића, површине у габариту 18м2, саграђена на парцели број
5182/11, уписаној у лист непокретности
РГЗ Служба за катастар непокретности
Сремска Митровица, број 1029 к.о.Сремска Митровица
- Јовице Трајковића, површине у габариту 19м2, саграђена на парцели број
5182/12, уписаној у лист непокретности
РГЗ Служба за катастар непокретности
Сремска Митровица, број 1029 к.о.Сремска Митровица
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III

- Стамбено насеље Марко Перичин
Камењар, површине у габариту 20м2, саграђена на парцели број 5726/95, уписаној
у лист непокретности РГЗ Служба за катастар непокретности Сремска Митровица,
број 1029 к.о.Сремска Митровица
- Стамбено насеље Марко Перичин
Камењар, површине у габариту 20м2, саграђена на парцели број 5726/96, уписаној
у лист непокретности РГЗ Служба за катастар непокретности Сремска Митровица,
број 1029 к.о.Сремска Митровица
- Стамбено насеље Марко Перичин
Камењар, површине у габариту 19м2, саграђена на парцели број 5726/97, уписаној
у лист непокретности РГЗ Служба за катастар непокретности Сремска Митровица,
број 1029 к.о.Сремска Митровица
- Стамбено насеље Марко Перичин
Камењар, површине у габариту 19м2, саграђена на парцели број 5726/98, уписаној
у лист непокретности РГЗ Служба за катастар непокретности Сремска Митровица,
број 1029 к.о.Сремска Митровица
- Стамбено насеље Марко Перичин
Камењар, површине у габариту 19м2, саграђена на парцели број 5726/99, уписаној
у лист непокретности РГЗ Служба за катастар непокретности Сремска Митровица,
број 1029 к.о.Сремска Митровица
- Стамбено насеље Марко Перичин
Камењар, површине у габариту 20м2, саграђена на парцели број 5726/100, уписаној у лист непокретности РГЗ Служба за
катастар непокретности Сремска Митровица, број 1029 к.о.Сремска Митровица.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 46-88/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

241.
На основу члана 22. став 7 и став 10
Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“
бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016др.закон, 108/2016 и 113/2017) и члана
35.тачка 17. Статута Града Сремска Митровица („Сл.лист Града Сремска Митровица“ бр.13/2012 и 6/2018), Скупштина
Града Сремска Митровица је, на својој
седници одржаној дана 16.10.2018.године,
донела

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
ПРАВА КОРИШЋЕЊА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
“САВА” НА ОБЈЕКТУ ПОРОДИЧНЕ
СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ И ЗГРАДЕ ЗА
КОЈУ НИЈЕ ПОЗНАТА
НАМЕНАСАГРАЂЕНЕ
НА ПАРЦЕЛИ БР.542/1К.О.
ШАШИНЦИ

II
На основу овог решења код РГЗ – Служба за катастар непокретности Сремска
Митровица, извршиће се брисање уписаног права коришћењаЈП Дирекције за изградњу Града Сремска Митровица, Краља
Петра I бр.5, МБ:08760527.

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је престало право коришћења Центра за социјални рад
“Сава” на објекту:
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242.

- породична стамбена зграда, на адреси Гробљанска бр.77 у Шашинцима, површине у габариту 30м2, саграђена на
парцели број 542/1, уписаној у лист непокретности број 649 к.о.Шашинци, РГЗ
Служба за катастар непокретности Сремска Митровица.

На основу члана 135. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“,
бр.107/2005, 72/2009 - др.закон, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др.закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017
- др.закон) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута града Сремска Митровица („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.13/2012
и 6/2018) Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 16.10.2018.
године, донела је

- згради за коју није позната намена,на адреси Гробљанска у Шашинцима,
површине у габариту 17м2, саграђена на
парцели број 542/1,уписаној у лист непокретности број 649 к.о.Шашинци, РГЗ
Служба за катастар непокретности Сремска Митровица.

РЕШЕЊЕ

II

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

На основу овог решења код РГЗ – Служба за катастар непокретности Сремска
Митровица, извршиће се брисање уписаног права коришћења: Центар за социјални рад “Сава”.

I
МИРОСЛАВА ШЕВО, лекар специјалиста опште медицине из Сремске Митровице, Стари мост 2/17, разрешава се са
функције вршиоца дужности директора
Дома здравља у Сремској Митровици.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Сремска Митровица“.

II
Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 46-87/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

Број: 022-228/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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244.

243.
На основу члана 134. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“,
бр.107/2005, 72/2009 - др.закон, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 др.закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и
113/2017 - др.закон) и члана 35. став 1.
тачка 10. Статута града Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и 6/2018) Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 16.10.2018.године, донела је

На основу члана 39. Закона о култури
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута града Сремске Митровице („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и
6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 16.10.2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА
НЕГОВАЊЕ КУЛТУРЕ „СРЕМ“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

I

МИРОСЛАВА ШЕВО, лекар специјалиста опште медицине из Сремске Митровице, Стари мост 2/17, именује се за вршиоца дужности директора Дома здравља
у Сремској Митровици, на период од 6
месеци.

ДУШАН ДРЧА, професор физичког
васпитања из Кузмина, ул.Савска бр.73,
разрешава се са функције вршиоца дужности директора Установе за неговање
културе „Срем“ у Сремској Митровици.
II

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

Ово решење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-229/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

Број: 022-226/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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246.

245.
На основу члана 37. Закона о култури
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016) и члана 35. став 1.тачка 10. Статута града Сремске Митровице („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и
6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 16.10.2018.
године, донела је

На основу члана 39. Закона о култури
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута града Сремске Митровице („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и
6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 16.10.2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ЗА НЕГОВАЊЕ
КУЛТУРЕ „СРЕМ“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
„СИРМИЈУМАРТ“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

I

ДУШАН ДРЧА, професор физичког васпитања из Кузмина, ул.Савска
бр.73 именује се за вршиоца дужности
директора Установе за неговање културе
„Срем“ у Сремској Митровици, на период
од 1 године.

ЗОЛТАН ХЕГЕДИШ, професор физичког васпитања из Сремске Митровице,
ул.Матије Хуђи бр.20/21, разрешава се са
функције вршиоца дужности директора
Центра за културу „Сирмијумарт“ у Сремској Митровици.

II

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-227/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

Број: 022-224/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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248.

247.
На основу члана 37. Закона о култури
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута града Сремске Митровице („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и
6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 16.10.2018.
године, донела је

На основу члана 39. Закона о култури
(„Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и
30/2016) и члана 35. став 1. тачка 10. Статута града Сремске Митровице („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и
6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 16.10.2018.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
„СИРМИЈУМАРТ“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ
„ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I

I

ЗОЛТАН ХЕГЕДИШ, професор физичког васпитања из Сремске Митровице,
ул.Матије Хуђи, бр.21/20 именује се за
вршиоца дужности директора Центра за
културу „Сирмијумарт“ у Сремској Митровици, на период од 1 године.

РАЈКО СЕКУЛИЋ, дипломирани економиста из Лаћарка, ул.Мачванска бр.31,
разрешава се са функције вршиоца дужности директора Библиотеке „Глигорије
Возаровић“ у Сремској Митровици.

II

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-225/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

Број: 022-223/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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250.

249.

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр.88/2017 и
27/2018-други закони) и члана 35. став 1.
тачка 33. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и 6/2018) Скупштина Града Сремска Mитровица на седници
одржаној 16.10.2018.године, донела је

На основу члана 17. тачка 7. Закона о
библиотечко-информационој
делатности („Сл.гласник РС“, бр.52/2011) члана
37. Закона о култури („Сл.гласник РС“,
бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016) и члана 35.
став 1. тачка 10. Статута града Сремске
Митровице („Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и 6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, на седници
одржаној 16.10.2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „ДРАГИЊА
НИКШИЋ“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
БИБЛИОТЕКЕ „ГЛИГОРИЈЕ
ВОЗАРОВИЋ“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I
НЕНАД РАДМАНОВИЋ из Сремске
Митровице, Железничка 16 разрешава се
дужности члана Школског одбора Медицинске школе „Драгиња Никшић“ Срем.
Митровици, из реда локалне самоуправе.

I
РАЈКО СЕКУЛИЋ, дипломирани економиста из Лаћарка, ул.Мачванска бр.31,
именује се за вршиоца дужности директора Библиотеке „Глигорије Возаровић“ у
Сремској Митровици, на период од једне
године.

II
БОРИСЛАВ ЈАКОВЉЕВИЋ из Новог Сада, Јанка Веселиновића 15/25 именује се за члана Школског одбора Медицинске школе „Драгиња Никшић“ Срем.
Митровици, из реда локалне самоуправе.

II

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у “Службеном
листу града Сремска Митровица“.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-222/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

Број: 022-230/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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III

251.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр.88/2017 и
27/2018-други закони) и члана 35. став 1.
тачка 33. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и 6/2018) Скупштина Града Сремска Mитровица на седници
одржаној 16.10.2018.године, донела је

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 022-231/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

РЕШЕЊЕ

252.

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ШОСО „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“ У
СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр.88/2017 и
27/2018-други закони) и члана 35. став 1.
тачка 33. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и 6/2018) Скупштина Града Сремска Mитровица на седници
одржаној 16.10.2018.године, донела је

I
Дужности чланова Школског одбора
ШОСО „Радивој Поповић“ у Сремској
Митровици, из реда лок.самоуправе, разрешавају се:
- ГОРАНА ПЕТКОВИЋ из Срем.Митровице, Стари шор 122
- БОГДАН ВЛАЈИЋ из Лаћарка, Бранка
Радичевића 6

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „9.
МАЈ“ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

II
I

За чланове Школског одбора ШОСО
„Радивој Поповић“ у Сремској Митровици, из реда лок.самоуправе, именују се:
- ЈОВАН КОМНЕНОВИЋ из Мартинаца, Радничка 19
- ЈЕЛИСАВЕТА САНАДРОВИЋ из
Срем.Митровице, Уроша Стојшића 12

ЗОРАНА ВЛАДИСАВЉЕВИЋ из
Срем. Митровице, Ратарска 17/2/7 разрешава се дужности члана Школског одбора Економске школе „9.мај“ у Срем.Митровици, из реда запослених.
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II

РЕШЕЊЕ

ВЕРИЦА КАРИЋ из Карловчића,
Пећинци, Горњанска 96 именује се за
члана Школског одбора Економске школе
„9.мај“ у Срем.Митровици, из реда запослених.

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН
ПОПОВИЋ“ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ ИЗ РЕДА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

III
I
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ из Срем.Митровице, К.А.Карађорђeвића 62 разрешава
се дужности члана Школског Основне
школе „Јован Поповић“ у Срем.Митровици, из реда локалне самоуправе.

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

II
Број: 022-233/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

ДАРКО ТУР из Срем.Митровице, Петра Прерадовића 126 именује се за члана
Школског одбора Основне школе „Јован
Поповић“ у Срем.Митровици, из реда локалне самоуправе.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.
253.
СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр.88/2017 и
27/2018-други закони) и члана 35. став 1.
тачка 33. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и 6/2018) Скупштина Града Сремска Mитровица на седници
одржаној 16.10.2018.године, донела је

Број: 022-232/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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255.

254.

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010
- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана
35. став 1. тачка 33. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и 6/2018)
Скупштина Града Сремска Mитровица на
седници одржаној 16.10.2018.године, донела је

На основу члана 116. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ бр.88/2017 и
27/2018-други закони) и члана 35. став 1.
тачка 33. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр.13/2012 и 6/2018) Скупштина Града Сремска Mитровица на седници
одржаној 16.10.2018.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ „ШКОЛЕ БОШКО
ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА
ПЛАНОВЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I

I

ЈЕЛЕНА ЈЕВТИЋ из Срем.Митровице, Деканске баште 7/31 разрешава се
дужности члана Школског одбора Основне школе „Бошко Палковљевић-Пинки“ у
Срем.Митровици, из реда родитеља.

ДРАГАН ПУЂА, инж.геодезије из
Срем.Митровице, лиценца Републичког
геодетског завода број 03-27/02-2 разрешава се дужности председника Комисије
за планове Града Сремска Митровица.

II

II

МИЛОШ ДИВЉАК из Срем.Митровице, Деканске баште 7/27 именује се за
члана Школског одбора Основне школе
„Бошко Палковљевић-Пинки“ у Срем.Митровици, из реда родитеља.

СИНИША РАУКОВИЋ, дипл.инж.
грађевине из Срем.Митровице, лиценца
Инжењерске коморе Србије број 314692204
именује се за председника Комисије за
планове Града Сремске Митровице.

III

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном
листу Града Сремска Митровица“.

Ово решење ступа на снагу даном доношења а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Број: 022-215/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

Број: 020-4/2018-I
Дана: 16.10.2018.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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Образложење

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Мирославу Јокићу, специјалисти криминалисти из Сремске Митровице, који
је постављен за вршиоца дужности начелника у Градској управи за опште и заједничке послове и имовину града Сремска
Митровица Решењем Градског већа Града
Сремска Митровица број 112-9/2018-III од
10.04.2018. године најдуже на три месеца,
а који статус му је продужен најдуже још
три месеца Решењем Градског већа Града Сремска Митровица број 112-35/2018III од 06.07.2018. године, престаје рад
на положају протеком времена на које је
постављен, а због постављења начелника
Градске управе за опште и заједничке послове и имовину по спроведеном поступку јавног конкурса.
Како је Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр
21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.закон)
прописано да се „престанак рада на положају утврђује решењем које доноси орган
за постављење службеника, у року од 8
дана од дана наступања разлога због којих
је рад на положају престао“, то је Градско
веће донело решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења жалба није допуштена, али
се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду, улица Немањина број 9, у року од 30 дана од дана
пријема решења. Тужба се подноси непосредно или поштом и уз њу се доставља
препис тужбе и прилога за тужени орган
и за свако заинтересовано лице ако таквих лица има. Такса за подношење тужбе
плаћа се у таксеним маркама у износу од
390,00 динара.

256.

На основу члана 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“ бр 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.
закон), члана 58. став 1. тачка 7. Статута града Сремска Митровица („Сл. лист
града Сремска Митровица“ бр. 13/2012
и 6/2018) и члана 46. Пословника о раду
Градског већа града Сремска Митровица
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр.
14/2012, 3/2013 и 2/2017), Градско веће
града Сремска Митровица је, на својој 51.
седници одржаној дана 05.10.2018. године, донело

РЕШЕЊЕ

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на положају у статусу вршиоца дужности и то
на пословима начелника Градске управе
за опште и заједничке послове и имовину града Сремска Митровица, Мирославу
Јокићу, специјалисти криминалисти из
Сремске Митровице, са 04.10.2018. године.
2.Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Сремска Митровица“.
3.Ово решење је коначно у управном
поступку.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 118-36/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.
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Како је Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр
21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.закон)
прописано да се „престанак рада на положају утврђује решењем које доноси орган
за постављење службеника, у року од 8
дана од дана наступања разлога због којих
је рад на положају престао“, то је Градско
веће донело решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења жалба није допуштена, али
се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду, улица Немањина број 9, у року од 30 дана од дана
пријема решења. Тужба се подноси непосредно или поштом и уз њу се доставља
препис тужбе и прилога за тужени орган
и за свако заинтересовано лице ако таквих лица има. Такса за подношење тужбе
плаћа се у таксеним маркама у износу од
390,00 динара.

257.
На основу члана 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“ бр 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.
закон), члана 58. став 1. тачка 7. Статута града Сремска Митровица („Сл. лист
града Сремска Митровица“ бр. 13/2012
и 6/2018) и члана 46. Пословника о раду
Градског већа града Сремска Митровица
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр.
14/2012, 3/2013 и 2/2017), Градско веће
града Сремска Митровица је, на својој 51.
седници одржаној дана 05.10.2018. године, донело

РЕШЕЊЕ
1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на положају у статусу вршиоца дужности, и то
на пословима заменика начелника Градске управе за опште и заједничке послове и имовину града Сремска Митровица,
Урошу Веселиновићу, дипломираном економисти из Раденковића, са 04.10.2018.
године.
2.Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Сремска Митровица“.
3.Ово решење је коначно у управном
поступку.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 118-37/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица

Образложење

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.

Урошу Веселиновићу, дипломираном
економисти из Раденковића, који је постављен за вршиоца дужности заменика
начелника у Градској управи за опште
и заједничке послове и имовину града
Сремска Митровица Решењем Градског
већа Града Сремска Митровица број 11210/2018-III од 10.04.2018. године најдуже
на три месеца, а који статус му је продужен најдуже још три месеца Решењем
Градског већа Града Сремска Митровица
број 112-36/2018-III од 06.07.2018. године,
престаје рад на положају протеком времена на које је постављен, а због постављења
заменика начелника Градске управе за
опште и заједничке послове и имовину по
спроведеном поступку јавног конкурса.
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Како је Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр
21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.закон)
прописано да се „престанак рада на положају утврђује решењем које доноси орган
за постављење службеника, у року од 8
дана од дана наступања разлога због којих
је рад на положају престао“, то је Градско
веће донело решење као у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења жалба није допуштена, али
се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду, улица Немањина број 9, у року од 30 дана од дана
пријема решења. Тужба се подноси непосредно или поштом и уз њу се доставља
препис тужбе и прилога за тужени орган
и за свако заинтересовано лице ако таквих лица има. Такса за подношење тужбе
плаћа се у таксеним маркама у износу од
390,00 динара.

258.
На основу члана 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“ бр 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.
закон), члана 58. став 1. тачка 7. Статута града Сремска Митровица („Сл. лист
града Сремска Митровица“ бр. 13/2012
и 6/2018) и члана 46. Пословника о раду
Градског већа града Сремска Митровица
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр.
14/2012, 3/2013 и 2/2017), Градско веће
града Сремска Митровица је, на својој 51.
седници одржаној дана 05.10.2018. године, донело

РЕШЕЊЕ
1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на положају у статусу вршиоца дужности, и то
на пословима начелника Градске управе за
образовање, културу и спорт града Сремска Митровица, Илији Недићу, мастер
историчару из Кузмина, са 04.10.2018. године.
2.Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Сремска Митровица“.
3.Ово решење је коначно у управном
поступку.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 118-38/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.

Образложење
259.

Илији Недићу, мастер историчару из
Кузмина, који је постављен за вршиоца
дужности начелника у Градској управи за образовање, културу и спорт града
Сремска Митровица Решењем Градског
већа Града Сремска Митровица број 11211/2018-III од 10.04.2018. године најдуже
на три месеца, а који статус му је продужен најдуже још три месеца Решењем
Градског већа Града Сремска Митровица
број 112-37/2018-III од 06.07.2018. године,
престаје рад на положају протеком времена на које је постављен, а због постављења
начелника Градске управе за образовање,
културу и спорт по спроведеном поступку
јавног конкурса.

На основу члана 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“ бр 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.
закон), члана 58. став 1. тачка 7. Статута града Сремска Митровица („Сл. лист
града Сремска Митровица“ бр. 13/2012
и 6/2018) и члана 46. Пословника о раду
Градског већа града Сремска Митровица
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр.
14/2012, 3/2013 и 2/2017), Градско веће
града Сремска Митровица је, на својој 51.
седници одржаној дана 05.10.2018. године, донело
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Упутство о правном средству: Против
овог решења жалба није допуштена, али
се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду, улица Немањина број 9, у року од 30 дана од дана
пријема решења. Тужба се подноси непосредно или поштом и уз њу се доставља
препис тужбе и прилога за тужени орган
и за свако заинтересовано лице ако таквих лица има. Такса за подношење тужбе
плаћа се у таксеним маркама у износу од
390,00 динара.

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на положају у статусу вршиоца дужности, и то
на пословима заменика начелника Градске управе за образовање, културу и спорт
града Сремска Митровица, Зорану Мишчевићу, професору педагогије из Мачванске Митровице, са 04.10.2018. године.
2.Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Сремска Митровица“.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

3.Ово решење је коначно у управном
поступку.

Број: 118-39/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица

Образложење

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.

Зорану Мишчевићу, професору педагогије из Мачванске Митровице, који је
постављен за вршиоца дужности заменика начелника у Градској управи за образовање, културу и спорт града Сремска
Митровица Решењем Градског већа Града
Сремска Митровица број 112-12/2018III од 10.04.2018. године најдуже на три
месеца, а који статус му је продужен најдуже још три месеца Решењем Градског
већа Града Сремска Митровица број 11238/2018-III од 06.07.2018. године, престаје
рад на положају протеком времена на које
је постављен, а због постављења заменика
начелника Градске управе за образовање,
културу и спорт по спроведеном поступку
јавног конкурса.
Како је Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр
21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.закон)
прописано да се „престанак рада на положају утврђује решењем које доноси орган
за постављење службеника, у року од 8
дана од дана наступања разлога због којих
је рад на положају престао“, то је Градско
веће донело решење као у диспозитиву.

260.

На основу члана 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“ бр 21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.
закон), члана 58. став 1. тачка 7. Статута града Сремска Митровица („Сл. лист
града Сремска Митровица“ бр. 13/2012
и 6/2018) и члана 46. Пословника о раду
Градског већа града Сремска Митровица
(„Сл. лист града Сремска Митровица“ бр.
14/2012, 3/2013 и 2/2017), Градско веће
града Сремска Митровица је, на својој 51.
седници одржаној дана 05.10.2018. године, донело
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Упутство о правном средству: Против
овог решења жалба није допуштена, али
се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду, улица Немањина број 9, у року од 30 дана од дана
пријема решења. Тужба се подноси непосредно или поштом и уз њу се доставља
препис тужбе и прилога за тужени орган
и за свако заинтересовано лице ако таквих лица има. Такса за подношење тужбе
плаћа се у таксеним маркама у износу од
390,00 динара.

1.УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на положају у статусу вршиоца дужности, и то
на пословима заменика начелника Градске управе за буџет и локални економски
развој града Сремска Митровица, Милици
Живановић, дипломираном економисти
из Кузмина, са 04.10.2018. године.
2.Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Сремска Митровица“.
3.Ово решење је коначно у управном
поступку.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Образложење

Број: 118-40/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица

Милици Живановић, дипломираном
економисти из Кузмина, која је постављена за вршиоца дужности заменика начелника у Градској управи за буџет и локални
економски развој града Сремска Митровица Решењем Градског већа Града Сремска Митровица број 112-13/2018-III од
10.04.2018. године најдуже на три месеца,
а који статус јој је продужен најдуже још
три месеца Решењем Градског већа Града Сремска Митровица број 112-39/2018III од 06.07.2018. године, престаје рад
на положају протеком времена на које је
постављена, а због постављења заменика
начелника Градске управе за буџет и локални економски развој по спроведеном
поступку јавног конкурса.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.

Како је Законом о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр
21/2016, 113/2017 и 113/2017-др.закон)
прописано да се „престанак рада на положају утврђује решењем које доноси орган
за постављење службеника, у року од 8
дана од дана наступања разлога због којих
је рад на положају престао“, то је Градско
веће донело решење као у диспозитиву.
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III Начелник Градске управе за опште и
заједничке послове и имовину града Сремска Митровица СТУПА НА ПОЛОЖАЈ
даном доношења решења о постављењу
на положај, и то дана 05.10.2018. године.
IV Ово решење је коначно у управном
поступку и објавиће се у „Службеном листу града Сремска Митровица“.

261.
На основу члана 4., 49., 97 и 99. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17 и
113-17-др.закон), члана 56. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 12.
став 2. Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“ број 95/2016), члана 58. став 1. тачка 7. Статута града Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска Митровица
бр. 13/2012 и 6/2018), члана 31. Одлуке
о градским управама града Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 2/2018), члана 37. Пословника
о раду Градског већа града Сремска Митровица („Службени лист града Сремска
Митровица 14/2012, 3/2013 и 2/2017) и
Закључка о расписивању Јавног конкурса
за попуњавање положаја у Градској управи за опште и заједничке послове и имовину - начелник Градске управе за опште
и заједничке послове и имовину града
Сремска Митровица бр. 111-11/2018-III
од 13.09.2018. године, Градско веће града
Сремска Митровица, на 51. седници одржаној дана 05.10.2018., донело је

Образложење
Чланом 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да је послодавац функционера, службеника и намештеника у јединицама локалне самоуправе
јединица локалне самоуправе, а да за
службенике на положају у јединицама локалне самоуправе права и дужности у име
послодавца врши орган јединице локалне самоуправе надлежан за постављење
службеника на положају. Чланом 49. прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе, а чланом 97. наведеног
Закона прописано је да Градско веће доноси одлуку о избору кандидата у року од
15 дана од дана пријема листе кандидата.
Чланом 56. Закона о локалној самоуправи прописано је да начелника општинске
управе односно управе за поједине области поставља општинско веће, на основу
јавног огласа, на пет година, а чланом 66.
да се одредбе овог закона о општинској
управи примењују и на градску управу.
Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе прописано је да Јавни конкурс за попуњавање
положаја оглашава Веће.
Чланом 58. став 1. тачка 7. Статута
града Сремска Митровица прописано је
да Градско веће поставља и разрешава начелнике градских управа.
Чланом 31. Одлуке о градским управама града Сремска Митровица прописано
је да начелника поставља Градско веће, на
основу јавног огласа, на период од пет година.

РЕШЕЊЕ
I Мирослав Јокић, специјалиста криминалиста из Сремске Митровице, БИРА СЕ
за начелника Градске управе за опште и
заједничке послове и имовину, на основу
спроведеног Јавног конкурса за попуњавање положаја у Градској управи за опште
и заједничке послове и имовину-начелник
Градске управе за опште и заједничке послове и имовину, број 111-11/2018-III од
13.09.2018. године.
II Мирослав Јокић, специјалиста криминалиста из Сремске Митровице, ПОСТАВЉА СЕ за начелника Градске управе
за опште и заједничке послове и имовину
града Сремска Митровица, на период од
пет година.
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Конкурсна комисија је истог дана, а на
основу члана 104. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе саставила списак кандидата који
су уз пријаву доставили сва тражена документа, који испуњавају услове за начелника Градске управе за опште и заједничке
послове и имовину и међу којима се спроводи изборни поступак, и то:
1. Мирослав Јокић, специјалиста криминалиста из Сремске Митровице, пријава од 28.09.2018. године
У складу са текстом конкурса за ово
радно место је оглашено да ће се у изборном поступку проверавати:

Закључком о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја у Градској
управи за опште и заједничке послове
и имовину-начелник Градске управе за
опште и заједничке послове и имовину града Сремска Митровица бр. 11111/2018-III од 13.09.2018. године покренут
је поступак за попуњавање положаја начелника Градске управе за опште и заједничке послове и имовину града Сремска
Митровица.
Решењем број 02-63/2018-III од 10.09.
2018. године образована је Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка
путем јавног конкурса за попуњавања положаја у Градској управи за опште и заједничке послове и имовину града Сремска
Митровица за положај „Начелник Градске
управе за опште и заједничке послове и
имовину - положај у првој групи“.

1. Стручне оспособљености за рад на
положају Начелника Градске управе за
опште и заједничке послове и имовину
Града Сремска Митровица – усмено, путем разговора

Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за опште
и заједничке послове и имовину објављен
је на званичном сајту града Сремска Митровица, дана 13.09.2018. године, у делу
Конкурси, а у дневним новинама „Информер“, које се дистрибуирају за целу
територију Републике Србије, објављено
је обавештење о јавним конкурсима дана
14.09.2018. године и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

2. Знање из области система локалне
самоуправе – усмено, путем разговора,
познавање:
- Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014
– други закон, 101/2016 – други закон и
47/2018),
- Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
21/2016, 113/2017 и 113/2017 – други закон)
- Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је истекао дана 29.09.2018. године.
Конкурсна комисија је на седници
02.10.2018. године констатовала да је на
јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за опште и заједничке послове и имовину града Сремска
Митровица приспела укупно једна пријава, а након тога, у складу са чланом 16.
Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“
бр. 95/2016) прегледала приспелу пријаву
и доказе који су уз пријаву достављени.

1. Вештина комуникације- усмено,
путем разговора.
Наведеном кандидату благовремено је
достављено писано обавештење да ће се
усмена провера стручних оспособљености, знања и вештине комуникације обавити 04.10.2018. године.
Конкурсна комисија је на седници одржаној 11.09.2018. године утврдила питања
и одговоре, која ће бити постављена кандидату.
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Коначна
просечна оцена коју је
кандидат Мирослав Јокић остварио у
изборном поступку је 03,00.

Конкурсна комисија је дана 04.10.2018.
године констатовала да је изборном поступку приступио кандидат Мирослав Јокић, специјалиста криминалиста из Сремске Митровице.
Сваки члан комисије вредновао је оценама од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена питања, а према критеријумима
које је Конкурсна комисија унапред одредила Записником са прве седнице Конкурсне комисије број 02-63/2018-III од
11.09.2018. године.
Конкурсна комисија је дана 04.10.2018.
године, са почетком у 08:00 часова обавила усмени разговор са кандидатом Мирославом Јокићем и кандидат је остварио
следећи резултат:
- Питања за проверу стручне оспособљености за рад на положају Начелника
Градске управе за опште и заједничке послове и имовину Града Сремска Митровица-усмено, путем разговора, сви чланови
Комисије су одговоре кандидата вредновали оценом 3, јер је по мишљењу Комисије
кандидат тачно и у потпуности одговорио
на постављена питања;
- Питања за проверу знања: из
области система локалне самоуправе познавање Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/2007,
83/2014 – други закон, 101/2016 – други
закон и 47/2018), Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број 21/2016, 113/2017 и 113/2017 –
други закон), Закона о јавним набавкама
(“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015)- усмено путем разговора, сви
чланови Комисије су одговоре кандидата
вредновали оценом 3, јер је по мишљењу
Комисије кандидат тачно и у потпуности
одговорио на постављена питања;
- Вештина комуникације- усмено, путем
разговора. Током трајања поступка усмене
провере чланови Комисије су оцењивали
вештину комуникације кандидата, сви
чланови Комисије су кандидата вредновали
оценом 3, јер кандидат по мишљену
Комисије говори јасно и разговетно,
активно слуша, одржава контакт погледом,
фокусиран је на питања, активан је,
елоквентан и отворен за комуникацију.

Конкурсна комисија је на основу
постигнутих резултата које је кандидат
остварио на провери стручних оспособљености, знања и вештине комуникације,
саставила Листу за избор кандидата, на коју
је уврстила Мирослава Чланом 99. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе прописано
је да службеник ступа на положај даном
доношења решења о постављењу на положај.
Чланом 98. наведеног закона прописано
је да против решења о постављењу на
положај жалба није допуштена, али може
да се покрене управни спор.
Мирослав Јокић, држављанин РС, рођен
је 1982. године у Сремској Митровици.
Високо образовање и стручни назив
специјалиста криминалиста стекао је на
Криминалистичко-полицијској академији,
Београд. Има положен стручни испит за
запослене у државним органима. Радно
искуство у струци стекао је као вршилац
дужности и начелник Градске управе за
опште и заједничке послове и Градске
управе за опште и заједничке послове
и имовину, на пословима начелника
Комуналне полиције и као васпитач у
Казнено-поправном заводу у Сремској
Митровици. Именованом није престајао
радни однос у државном органу, осносно
органу аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе, због теже повреде
радне дужности и исти није правоснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци.
На основу наведеног, Градско веће града
Сремска Митровица донело је решење као
у диспозитиву.
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262.

Упутство о правном средству: Против
овог решења жалба није допуштена, али
се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду, улица Немањина број 9, у року од 30 дана од дана
пријема решења. Тужба се подноси непосредно или поштом и уз њу се доставља
препис тужбе и прилога за тужени орган
и за свако заинтересовано лице ако таквих лица има. Такса за подношење тужбе
плаћа се у таксеним маркама у износу од
390,00 динара.

На основу члана 4., 49., 97 и 99. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17 и
113-17-др.закон), члана 56. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 12.
став 2. Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“ број 95/2016), члана 58. став 1. тачка 7. Статута града Сремска Митровица
(„Сл. лист града Сремска Митровица бр.
13/2012 и 6/2018), члана 31. Одлуке о градским управама града Сремска Митровица
(„Сл. лист града Сремска Митровица“
бр. 2/2018), члана 37. Пословника о раду
Градског већа града Сремска Митровица
(„Службени лист града Сремска Митровица 14/2012, 3/2013 и 2/2017) и Закључка о
расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја у Градској управи за опште
и заједничке послове и имовину - заменик начелника Градске управе за опште
и заједничке послове и имовину града
Сремска Митровица бр. 111-12/2018-III
од 13.09.2018. године, Градско веће града
Сремска Митровица, на 51. седници одржаној дана 05.10.2018. године, донело је

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 112-47/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.

РЕШЕЊЕ
I Урош Веселиновић, дипломирани
економиста из Раденковића, БИРА СЕ за
заменика начелника Градске управе за
опште и заједничке послове и имовину,
на основу спроведеног Јавног конкурса за
попуњавање положаја у Градској управи
за опште и заједничке послове и имовину-заменик начелника Градске управе за
опште и заједничке послове и имовину,
број 111-12/2018-III од 13.09.2018. године.
II Урош Веселиновић, дипломирани
економиста из Раденковића, ПОСТАВЉА
СЕ за заменика начелника Градске управе
за опште и заједничке послове и имовину
града Сремска Митровица, на период од
пет година.
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Чланом 31. Одлуке о градским управама града Сремска Митровица прописано
је да начелника поставља Градско веће,
на основу јавног огласа, на период од пет
година а чланом 32. исте Одлуке да начелник може имати заменика који га замењује
у случају одсутности или спречености да
обавља своју дужност, те да се заменик
начелника поставља на исти начин и под
истим условима као и начелник и има статус службеника на положају.

III Заменик начелника Градске управе за опште и заједничке послове и имовину града Сремска Митровица СТУПА
НА ПОЛОЖАЈ даном доношења решења
о постављењу на положај, и то дана
05.10.2018. године.
IV Ово решење је коначно у управном
поступку и објавиће се у „Службеном листу града Сремска Митровица“.

Закључком о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја у Градској
управи за опште и заједничке послове
и имовину-заменик начелника Градске
управе за опште и заједничке послове и
имовину града Сремска Митровица бр.
111-12/2018-III од 13.09.2018. године покренут је поступак за попуњавање положаја заменик начелника Градске управе
за опште и заједничке послове и имовину
града Сремска Митровица.

Образложење

Чланом 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да је послодавац функционера, службеника и намештеника у јединицама локалне самоуправе
јединица локалне самоуправе, а да за
службенике на положају у јединицама локалне самоуправе права и дужности у име
послодавца врши орган јединице локалне самоуправе надлежан за постављење
службеника на положају. Чланом 49. прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе, а чланом 97. наведеног
Закона прописано је да Градско веће доноси одлуку о избору кандидата у року од
15 дана од дана пријема листе кандидата.
Чланом 56. Закона о локалној самоуправи прописано је да начелника општинске
управе односно управе за поједине области поставља општинско веће, на основу
јавног огласа, на пет година, а чланом 66.
да се одредбе овог закона о општинској
управи примењују и на градску управу.
Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе прописано је да Јавни конкурс за попуњавање
положаја оглашава Веће.
Чланом 58. став 1. тачка 7. Статута
града Сремска Митровица прописано је
да Градско веће поставља и разрешава начелнике градских управа.

Решењем број 02-64/2018-III од
10.09.2017. године образована је Конкурсна комисија за спровођење изборног
поступка путем јавног конкурса за попуњавања положаја у Градској управи за
опште и заједничке послове и имовину
града Сремска Митровица за положај „Заменик начелника Градске управе за опште
и заједничке послове и имовину-положај
у другој групи“.
Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе
за опште и заједничке послове и имовину објављен је на званичном сајту града
Сремска Митровица, дана 13.09.2018. године, у делу Конкурси, а у дневним новинама „Информер“, које се дистрибуирају
за целу територију Републике Србије,
објављено је обавештење о јавним конкурсима дана 14.09.2018. године и адреса
интернет презентације на којој је објављен
конкурс.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је истекао дана 29.09.2018. године.
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- Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Конкурсна комисија је на седници
02.10.2018. године констатовала да је на
јавни конкурс за попуњавање положаја
заменика начелника Градске управе за
опште и заједничке послове и имовину
града Сремска Митровица приспела укупно једна пријава, а након тога, у складу
са чланом 16. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“ бр. 95/2016) прегледала приспелу пријаву и доказе који су уз пријаву
достављени.
Конкурсна комисија је истог дана, а на
основу члана 104. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе саставила списак кандидата који
су уз пријаву доставили сва тражена документа, који испуњавају услове за заменика начелника Градске управе за опште
и заједничке послове и имовину и међу
којима се спроводи изборни поступак, и
то:

3. Вештина комуникације- усмено, путем разговора.
Наведеном кандидату благовремено је
достављено писано обавештење да ће се
усмена провера стручних оспособљености, знања и вештине комуникације обавити 04.10.2018. године.
Конкурсна комисија је на седници одржаној 11.09.2018. године утврдила питања
и одговоре, која ће бити постављена кандидату.
Конкурсна комисија је дана 04.10.2018.
године констатовала да је изборном поступку приступио кандидат Урош Веселиновић, дипломирани економиста из Раденковића.
Сваки члан комисије вредновао је оценама од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена питања, а према критеријумима које је Конкурсна комисија унапред
одредила Записником са прве седнице
Конкурсне комисије број 02-64/201-III од
11.09.2018. године.

1. Урош Веселиновић, дипломирани
економиста из Раденковића, пријава од
26.09.2018. године
У складу са текстом конкурса за ово
радно место је оглашено да ће се у изборном поступку проверавати:
1.Стручне оспособљености за рад на
положају Заменика начелника Градске
управе за опште и заједничке послове и
имовину Града Сремска Митровица – усмено, путем разговора

Конкурсна комисија је дана 04.10.2018.
године, са почетком у 08:45 часова обавила усмени разговор са кандидатом Урошем Веселиновићем и кандидат је остварио следећи резултат:

2. Знање из области система локалне
самоуправе – усмено, путем разговора,
познавање:
- Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014
– други закон, 101/2016 – други закон и
47/2018),
- Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
21/2016, 113/2017 и 113/2017 – други закон)

- Питања за проверу стручне оспособљености за рад на положају Заменика начелника Градске управе за опште
и заједничке послове и имовину Града
Сремска Митровица-усмено, путем разговора, сви чланови Комисије су одговоре
кандидата вредновали оценом 3, јер је по
мишљењу Комисије кандидат тачно и у
потпуности одговорио на постављена питања;
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Урош
Веселиновић,
држављанин
РС, рођен је 1988. године у Сремској
Митровици. Високо образовање и стручни
назив дипломирани економиста стекао је
на Универзитету у Београду - Економски
факултет, Београд. Има положен државни
стручни испит. Радно искуство стекао
је пословима струке у органима Града
Сремска Митровица. Именованом није
престајао радни однос у државном органу,
осносно органу аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе, због
теже повреде радне дужности и исти није
правоснажно осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци.

- Питања за проверу знања: из области система локалне самоуправе познавање Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/2007,
83/2014 – други закон, 101/2016 – други
закон и 47/2018), Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број 21/2016, 113/2017 и 113/2017 –
други закон) Закона о јавним набавкама
(“Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015) - усмено путем разговора, сви
чланови Комисије су одговоре кандидата
вредновали оценом 3, јер је по мишљењу
Комисије кандидат тачно и у потпуности
одговорио на постављена питања;
- Вештина комуникације- усмено, путем разговора. Током трајања поступка
усмене провере чланови Комисије су
оцењивали
вештину
комуникације
кандидата, сви чланови Комисије су
кандидата вредновали оценом 3, јер
кандидат по мишљену Комисије говори
јасно и разговетно, активно слуша,
одржава контакт погледом, фокусиран
је на питања, активан је, елоквентан и
отворен за комуникацију.

На основу наведеног, Градско веће града
Сремска Митровица донело је решење као
у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења жалба није допуштена, али
се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду, улица Немањина број 9, у року од 30 дана од дана
пријема решења. Тужба се подноси непосредно или поштом и уз њу се доставља
препис тужбе и прилога за тужени орган
и за свако заинтересовано лице ако таквих лица има. Такса за подношење тужбе
плаћа се у таксеним маркама у износу од
390,00 динара.

Коначна
просечна оцена коју је
кандидат Урош Веселиновић остварио у
изборном поступку је 03,00.
Конкурсна комисија је на основу
постигнутих резултата које је кандидат
остварио
на
провери
стручних
оспособљености, знања и вештине
комуникације, саставила Листу за избор
кандидата, на коју је уврстила Уроша
Веселиновића, са израчунатом просечном
оценом 3.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 112-48/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица

Чланом 99. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе прописано је да
службеник ступа на положај даном
доношења решења о постављењу на
положај.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.

Чланом 98. наведеног закона прописано
је да против решења о постављењу на
положај жалба није допуштена, али може
да се покрене управни спор.
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III Начелник Градске управе за образовање, културу и спорт града Сремска Митровица СТУПА НА ПОЛОЖАЈ даном
доношења решења о постављењу на положај, и то дана 05.10.2018. године.
IV Ово решење је коначно у управном
поступку и објавиће се у „Службеном листу града Сремска Митровица“.

263.
На основу члана 4., 49., 97 и 99. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17 и
113-17-др.закон), члана 56. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 12.
став 2. Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“ број 95/2016), члана 58. став 1. тачка 7. Статута града Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска Митровица
бр. 13/2012 и 6/2018), члана 31. Одлуке
о градским управама града Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 2/2018), члана 37. Пословника
о раду Градског већа града Сремска Митровица („Службени лист града Сремска
Митровица 14/2012, 3/2013 и 2/2017) и
Закључка о расписивању Јавног конкурса
за попуњавање положаја у Градској управи за образовање, културу и спорт -начелник Градске управе за образовање, културу и спорт града Сремска Митровица
бр. 111-13/2018-III од 13.09.2018. године,
Градско веће града Сремска Митровица,
на 51. седници одржаној дана 05.10.2018.
године, донело је

Образложење
Чланом 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да је послодавац функционера, службеника и намештеника у јединицама локалне самоуправе
јединица локалне самоуправе, а да за
службенике на положају у јединицама локалне самоуправе права и дужности у име
послодавца врши орган јединице локалне самоуправе надлежан за постављење
службеника на положају. Чланом 49. прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе, а чланом 97. наведеног
Закона прописано је да Градско веће доноси одлуку о избору кандидата у року од
15 дана од дана пријема листе кандидата.
Чланом 56. Закона о локалној самоуправи прописано је да начелника општинске
управе односно управе за поједине области поставља општинско веће, на основу
јавног огласа, на пет година, а чланом 66.
да се одредбе овог закона о општинској
управи примењују и на градску управу.
Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе прописано је да Јавни конкурс за попуњавање
положаја оглашава Веће.
Чланом 58. став 1. тачка 7. Статута
града Сремска Митровица прописано је
да Градско веће поставља и разрешава начелнике градских управа.
Чланом 31. Одлуке о градским управама града Сремска Митровица прописано
је да начелника поставља Градско веће, на
основу јавног огласа, на период од пет година.

РЕШЕЊЕ
I Илија Недић, мастер историчар из
Кузмина, БИРА СЕ за начелника Градске
управе за образовање, културу и спорт, на
основу спроведеног Јавног конкурса за
попуњавање положаја у Градској управи
за образовање, културу и спорт-начелник
Градске управе за образовање, културу и
спорт, број 111-13/2018-III од 13.09.2018.
године.
II Илија Недић, мастер историчар из
Кузмина ПОСТАВЉА СЕ за начелника
Градске управе за образовање, културу и
спорт града Сремска Митровица, на период од пет година.
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Конкурсна комисија је истог дана, а на
основу члана 104. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе саставила списак кандидата који
су уз пријаву доставили сва тражена документа, који испуњавају услове за начелника Градске управе за образовање, културу
и спорт и међу којима се спроводи изборни поступак, и то:

Закључком о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја у Градској
управи за образовање, културу и спорт-начелник Градске управе за образовање,
културу и спорт града Сремска Митровица бр. 111-13/2018-III од 13.09.2018. године покренут је поступак за попуњавање
положаја начелника Градске управе за образовање, културу и спорт града Сремска
Митровица.
Решењем број 02-65/2018-III од 10.09.
2018. године образована је Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка
путем јавног конкурса за попуњавања положаја у Градској управи за образовање,
културу и спорт града Сремска Митровица за положај „Начелник Градске управе
за образовање, културу и спорт-положај у
првој групи“.

1. Илија Недић, мастер историчар из
Кузмина, пријава од 25.09.2018. године
У складу са текстом конкурса за ово
радно место је оглашено да ће се у изборном поступку проверавати:
1. Стручне оспособљености за рад на
положају Начелника Градске управе за образовање, културу и спорт Града Сремска
Митровица – усмено, путем разговора

Јавни конкурс за попуњавање положаја
начелника Градске управе за образовање,
културу и спорт објављен је на званичном сајту града Сремска Митровица, дана
13.09.2018. године, у делу Конкурси, а у
дневним новинама „Информер“, које се
дистрибуирају за целу територију Републике Србије, објављено је обавештење о
јавним конкурсима дана 14.09.2018. године и адреса интернет презентације на којој
је објављен конкурс.

2. Знање из области система локалне
самоуправе – усмено, путем разговора,
познавање:
- Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014
– други закон, 101/2016 – други закон и
47/2018),
- Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
21/2016, 113/2017 и 113/2017 – други закон)
- Закона о култури (“Сл. гласник РС“
број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.) усмено путем разговора.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је истекао дана 29.09.2018. године.
Конкурсна комисија је на седници
02.10.2018. године констатовала да је на
јавни конкурс за попуњавање положаја
начелника Градске управе за образовање,
културу и спорт града Сремска Митровица приспела укупно једна пријава, а након тога, у складу са чланом 16. Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 95/2016) прегледала приспелу пријаву и доказе који су
уз пријаву достављени.

3. Вештина комуникације- усмено, путем разговора.
Наведеном кандидату благовремено је
достављено писано обавештење да ће се
усмена провера стручних оспособљености, знања и вештине комуникације обавити 04.10.2018 године.
Конкурсна комисија је на седници одржаној 11.09.2018. године утврдила питања
и одговоре, која ће бити постављена кандидату.
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Коначна
просечна оцена коју је
кандидат Илија Недић остварио у
изборном поступку је 03,00.

Конкурсна комисија је дана 04.10.2018.
године констатовала да је изборном поступку приступио кандидат Илија Недић,
мастер историчар из Кузмина.
Сваки члан комисије вредновао је оценама од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена питања, а према критеријумима
које је Конкурсна комисија унапред одредила Записником са прве седнице Конкурсне комисије број 02-65/2018-III од
11.09.2018. године.
Конкурсна комисија је дана 04.10.2018.
године, са почетком у 10:15 часова обавила усмени разговор са кандидатом Илијом
Недићем и кандидат је остварио следећи
резултат:

Конкурсна комисија је на основу
постигнутих резултата које је кандидат
остварио на провери стручних оспособљености,
знања
и
вештине
комуникације, саставила Листу за избор
кандидата, на коју је уврстила Илију
Недића, са израчунатом просечном оценом 3.
Чланом 99. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе прописано је да
службеник ступа на положај даном
доношења решења о постављењу на
положај.

- Питања за проверу стручне оспособљености за рад на положају Начелника
Градске управе за образовање, културу и
спорт Града Сремска Митровица-усмено,
путем разговора, сви чланови Комисије су
одговоре кандидата вредновали оценом
3, јер је по мишљењу Комисије кандидат
тачно и у потпуности одговорио на постављена питања;
- Питања за проверу знања: из области
система локалне самоуправе -познавање
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014
– други закон, 101/2016 – други закон и
47/2018), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број
21/2016, 113/2017 и 113/2017 – други закон), Закона о култури (“Сл. гласник РС“
број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.) усмено путем разговора, сви чланови Комисије су одговоре кандидата вредновали
оценом 3, јер је по мишљењу Комисије
кандидат тачно и у потпуности одговорио
на постављена питања;
- Вештина комуникације - усмено,
путем разговора. Током трајања поступка
усмене провере чланови Комисије су
оцењивали
вештину
комуникације
кандидата, сви чланови Комисије су
кандидата вредновали оценом 3, јер
кандидат по мишљену Комисије говори
јасно и разговетно, активно слуша,
одржава контакт погледом, фокусиран
је на питања, активан је, елоквентан и
отворен за комуникацију.

Чланом 98. наведеног закона прописано
је да против решења о постављењу на
положај жалба није допуштена, али може
да се покрене управни спор.
Илија Недић, држављанин РС,рођен
је 1978. године. Дипломирао је на
Универзитету у Новом Саду - Филозофски
факултет Нови Сад, на ком је завршио и
мастер студије и стекао високо образовање
и академски назив Мастер историчар. Има
положен државни стручни испит. Радно
искуство стекао је вршилац дужности и
начелник Градске управе за образовање,
културу и спорт и Градске управе за
културу, спорт и омладину и као наставникпредавач теоријске наставе и директор
школе. Именованом није престајао
радни однос у државном органу, осносно
органу аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе, због теже повреде
радне дужности и исти није правоснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци.
На основу наведеног, Градско веће града
Сремска Митровица донело је решење као
у диспозитиву.
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264.

Упутство о правном средству: Против
овог решења жалба није допуштена, али
се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду, улица Немањина број 9, у року од 30 дана од дана
пријема решења. Тужба се подноси непосредно или поштом и уз њу се доставља
препис тужбе и прилога за тужени орган
и за свако заинтересовано лице ако таквих лица има. Такса за подношење тужбе
плаћа се у таксеним маркама у износу од
390,00 динара.

На основу члана 4., 49., 97 и 99. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17 и
113-17-др.закон), члана 56. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 12.
став 2. Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“ број 95/2016), члана 58. став 1. тачка 7. Статута града Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска Митровица
бр. 13/2012 и 6/2018), члана 31. Одлуке
о градским управама града Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 2/2018), члана 37. Пословника
о раду Градског већа града Сремска Митровица („Службени лист града Сремска
Митровица 14/2012, 3/2013 и 2/2017) и
Закључка о расписивању Јавног конкурса
за попуњавање положаја у Градској управи за образовање, културу и спорт - заменик начелника Градске управе за образовање, културу и спорт града Сремска Митровица бр. 111-14/2018-III од 13.09.2018.
године, Градско веће града Сремска Митровица, на 51. седници одржаној дана
05.10.2018. године, донело је

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 112-49/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.

РЕШЕЊЕ
I Зоран Мишчевић, професор педагогије из Мачванске Митровице, БИРА СЕ
за заменика начелника Градске управе за
образовање, културу и спорт, на основу
спроведеног Јавног конкурса за попуњавање положаја у Градској управи за образовање, културу и спорт-заменик начелника Градске управе за образовање, културу
и спорт, број 111-14/2018-III од 13.09.2018.
године.
II Зоран Мишчевић, професор педагогије из Мачванске Митровице, ПОСТАВЉА СЕ за заменика начелника Градске управе за образовање, културу и спорт
града Сремска Митровица, на период од
пет година.
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Чланом 31. Одлуке о градским управама града Сремска Митровица прописано
је да начелника поставља Градско веће,
на основу јавног огласа, на период од пет
година а чланом 32. исте Одлуке да начелник може имати заменика који га замењује
у случају одсутности или спречености да
обавља своју дужност, те да се заменик
начелника поставља на исти начин и под
истим условима као и начелник и има статус службеника на положају.

III Заменик начелника Градске управе
за образовање, културу и спорт града Сремска Митровица СТУПА НА ПОЛОЖАЈ
даном доношења решења о постављењу
на положај, и то дана 05.10.2018. године.
IV Ово решење је коначно у управном
поступку и објавиће се у „Службеном листу града Сремска Митровица“.

Образложење
Закључком о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја у Градској управи за образовање, културу и
спорт-заменик начелника Градске управе за образовање, културу и спорт града
Сремска Митровица бр. 111-14/2018-III од
13.09.2018. године покренут је поступак за
попуњавање положаја заменик начелника
Градске управе за образовање, културу и
спорт града Сремска Митровица.

Чланом 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да је послодавац функционера, службеника и намештеника у јединицама локалне самоуправе
јединица локалне самоуправе, а да за
службенике на положају у јединицама локалне самоуправе права и дужности у име
послодавца врши орган јединице локалне самоуправе надлежан за постављење
службеника на положају. Чланом 49. прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе, а чланом 97. наведеног
Закона прописано је да Градско веће доноси одлуку о избору кандидата у року од
15 дана од дана пријема листе кандидата.

Решењем број 02-66/2018-III од
10.09.2018. године образована је Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка путем јавног конкурса за попуњавања положаја у Градској управи за образовање, културу и спорт града Сремска
Митровица за положај „Заменик начелника Градске управе за образовање, културу
и спорт-положај у другој групи“.

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи прописано је да начелника општинске
управе односно управе за поједине области поставља општинско веће, на основу
јавног огласа, на пет година, а чланом 66.
да се одредбе овог закона о општинској
управи примењују и на градску управу.

Јавни конкурс за попуњавање положаја
заменика начелника Градске управе за образовање, културу и спорт објављен је на
званичном сајту града Сремска Митровица, дана 13.09.2018. године, у делу Конкурси, а у дневним новинама „Информер“,
које се дистрибуирају за целу територију
Републике Србије, објављено је обавештење о јавним конкурсима дана 14.09.2018
године и адреса интернет презентације на
којој је објављен конкурс.

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе прописано је да Јавни конкурс за попуњавање
положаја оглашава Веће.
Чланом 58. став 1. тачка 7. Статута
града Сремска Митровица прописано је
да Градско веће поставља и разрешава начелнике градских управа.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је истекао дана 29.09.2018. године.
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- Закона о култури (“Сл. гласник РС“
број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.) усмено путем разговора.

Конкурсна комисија је на седници
02.10.2018. године констатовала да је на
јавни конкурс за попуњавање положаја
заменика начелника Градске управе за образовање, културу и спорт града Сремска
Митровица приспела укупно једна пријава, а након тога, у складу са чланом 16.
Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“
бр. 95/2016) прегледала приспелу пријаву
и доказе који су уз пријаву достављени.
Конкурсна комисија је истог дана, а
на основу члана 104. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и члана 16. Уредбе
о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе саставила списак кандидата
који су уз пријаву доставили сва тражена
документа, који испуњавају услове за заменика начелника Градске управе за образовање, културу и спорт и међу којима се
спроводи изборни поступак, и то:

3. Вештина комуникације- усмено, путем разговора.
Наведеном кандидату благовремено је
достављено писано обавештење да ће се
усмена провера стручних оспособљености, знања и вештине комуникације обавити 04.10.2018 године.
Конкурсна комисија је на седници одржаној 11.09.2018. године утврдила питања
и одговоре, која ће бити постављена кандидату.
Конкурсна комисија је дана 04.10.2018.
године констатовала да је изборном поступку приступио кандидат Зоран Мишчевић, професор педагогије из Мачванске
Митровице.
Сваки члан комисије вредновао је оценама од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена питања, а према критеријумима
које је Конкурсна комисија унапред одредила Записником са прве седнице Конкурсне комисије број 02-66/2018-III од
11.09.2018. године.
Конкурсна комисија је дана 04.10.2018.
године, са почетком у 11:00 часова обавила усмени разговор са кандидатом Зораном Мишчевићем и кандидат је остварио
следећи резултат:

1. Зоран Мишчевић, професор педагогије из Мачванске Митровице, пријава
од 26.09.2018. године
У складу са текстом конкурса за ово
радно место је оглашено да ће се у изборном поступку проверавати:

- Питања за проверу стручне оспособљености за рад на положају Заменика
начелника Градске управе за образовање,
културу и спорт Града Сремска Митровица-усмено, путем разговора, сви чланови
Комисије су одговоре кандидата вредновали оценом 3, јер је по мишљењу Комисије
кандидат тачно и у потпуности одговорио
на постављена питања;
- Питања за проверу знања: из области
система локалне самоуправе - познавање
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014
– други закон, 101/2016 – други закон и
47/2018), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 21/2016, 113/2017 и 113/2017 – други
закон)

1. Стручне оспособљености за рад на
положају Заменика начелника Градске
управе за образовање, културу и спорт
Града Сремска Митровица – усмено, путем разговора
2. Знање из области система локалне
самоуправе – усмено, путем разговора,
познавање:
- Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014
– други закон, 101/2016 – други закон и
47/2018),
- Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
21/2016, 113/2017 и 113/2017 – други закон)
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Зоран
Мишчевић,
држављанин
РС, рођен је 1961. године у Сремској
Митровици. Високо образовање и
стручни назив професор педагогије
стекао је на Универзитету у Новом Саду
– Филозофски факултет у Новом Саду.
Има положен државни стручни испит.
Радно искуство стекао као вршилац
дужности и заменик начелника Градске
управе за образовање, културу и спорт
и Градске управе за културу, спорт и
омладину града Сремска Митровица и
на радном месту Педагог школе у ОШ
„Бошко Палковљевић-Пинки“ Сремска
Митровица. Именованом није престајао
радни однос у државном органу, осносно
органу аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе, због теже повреде
радне дужности и исти није правоснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци.
На основу наведеног, Градско веће града
Сремска Митровица донело је решење као
у диспозитиву.

Закона о култури (“Сл. гласник РС“ број
72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.) - усмено
путем разговора, сви чланови Комисије су
одговоре кандидата вредновали оценом
3, јер је по мишљењу Комисије кандидат
тачно и у потпуности одговорио на
постављена питања;

- Вештина комуникације - усмено,
путем разговора. Током трајања поступка
усмене провере чланови Комисије су
оцењивали
вештину
комуникације
кандидата, сви чланови Комисије су
кандидата вредновали оценом 3, јер
кандидат по мишљену Комисије говори
јасно и разговетно, активно слуша,
одржава контакт погледом, фокусиран
је на питања, активан је, елоквентан и
отворен за комуникацију.

Коначна
просечна оцена коју је
кандидат Зоран Мишчевић остварио у
изборном поступку је 03,00.

Упутство о правном средству: Против
овог решења жалба није допуштена, али
се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду, улица Немањина број 9, у року од 30 дана од дана
пријема решења. Тужба се подноси непосредно или поштом и уз њу се доставља
препис тужбе и прилога за тужени орган
и за свако заинтересовано лице ако таквих лица има. Такса за подношење тужбе
плаћа се у таксеним маркама у износу од
390,00 динара.

Конкурсна комисија је на основу
постигнутих резултата које је кандидат
остварио
на
провери
стручних
оспособљености, знања и вештине
комуникације, саставила Листу за избор
кандидата, на коју је уврстила Зорана
Мишчевића, са израчунатом просечном
оценом 3,00.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Чланом 99. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе прописано је да
службеник ступа на положај даном
доношења решења о постављењу на
положај.

Број: 112-50/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица

Чланом 98. наведеног закона прописано
је да против решења о постављењу на
положај жалба није допуштена, али може
да се покрене управни спор.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.
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III Заменик начелника Градске управе
за буџет и локални економски развој града Сремска Митровица СТУПА НА ПОЛОЖАЈ даном доношења решења о постављењу на положај, и то дана 05.10.2018.
године.

265.
На основу члана 4., 49., 97 и 99. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17 и
113/17-др.закон), члана 56. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 12.
став 2. Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник
РС“ број 95/2016), члана 58. став 1. тачка 7. Статута града Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска Митровица
бр. 13/2012 и 6/2018), члана 31. Одлуке
о градским управама града Сремска Митровица („Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 2/2018), члана 37. Пословника
о раду Градског већа града Сремска Митровица („Службени лист града Сремска
Митровица 14/2012, 3/2013 и 2/2017) и
Закључка о расписивању Јавног конкурса
за попуњавање положаја у Градској управи за буџет и локални економски развој
- заменик начелника Градске управе за
буџет и локални економски развој града
Сремска Митровица бр. 111-15/2018-III
од 13.09.2018. године, Градско веће града
Сремска Митровица, на 51. седници одржаној дана 05.10.2018. године, донело је

IV Ово решење је коначно у управном
поступку и објавиће се у „Службеном листу града Сремска Митровица“.

Образложење

Чланом 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да је послодавац функционера, службеника и намештеника у јединицама локалне самоуправе
јединица локалне самоуправе, а да за
службенике на положају у јединицама локалне самоуправе права и дужности у име
послодавца врши орган јединице локалне самоуправе надлежан за постављење
службеника на положају. Чланом 49. прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе, а чланом 97. наведеног
Закона прописано је да Градско веће доноси одлуку о избору кандидата у року од
15 дана од дана пријема листе кандидата.

РЕШЕЊЕ

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи прописано је да начелника општинске
управе односно управе за поједине области поставља општинско веће, на основу
јавног огласа, на пет година, а чланом 66.
да се одредбе овог закона о општинској
управи примењују и на градску управу.

I Милица Живановић, дипломирани
економиста из Кузмина, БИРА СЕ за заменика начелника Градске управе за буџет
и локални економски развој, на основу
спроведеног Јавног конкурса за попуњавање положаја у Градској управи за буџет
и локални економски развој - заменик начелник Градске управе за буџет и локални
економски развој, број 111-15/2018-III од
13.09.2018. године.
II Милица Живановић, дипломирани
економиста из Кузмина, ПОСТАВЉА СЕ
за заменика начелника Градске управе за
буџет и локални економски развој града
Сремска Митровица, на период од пет година.

Чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе прописано је да Јавни конкурс за попуњавање
положаја оглашава Веће.
Чланом 58. став 1. тачка 7. Статута
града Сремска Митровица прописано је
да Градско веће поставља и разрешава начелнике градских управа.
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Конкурсна комисија је на седници
02.10.2018. године констатовала да је на
јавни конкурс за попуњавање положаја заменик начелника Градске управе за буџет
и локални економски развој града Сремска Митровица приспела укупно једна
пријава, а након тога, у складу са чланом
16. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места
у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“
бр. 95/2016) прегледала приспелу пријаву
и доказе који су уз пријаву достављени.
Конкурсна комисија је истог дана, а на
основу члана 104. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе саставила списак кандидата који
су уз пријаву доставили сва тражена документа, који испуњавају услове за заменика начелника Градске управе за буџет и
локални економски развој и међу којима
се спроводи изборни поступак, и то:

Чланом 31. Одлуке о градским управама града Сремска Митровица прописано
је да начелника поставља Градско веће,
на основу јавног огласа, на период од пет
година а чланом 32. исте Одлуке да начелник може имати заменика који га замењује
у случају одсутности или спречености да
обавља своју дужност, те да се заменик
начелника поставља на исти начин и под
истим условима као и начелник и има статус службеника на положају.
Закључком о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја у Градској
управи за буџет и локални економски развој-заменик начелника Градске управе за
буџет и локални економски развој града
Сремска Митровица бр. 111-15/2018-III од
13.09.2018. године покренут је поступак
за попуњавање положаја заменик начелника Градске управе за буџет и локални
економски развој града Сремска Митровица.
Решењем број 02-67/2018-III од 10.09.
2018. године образована је Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка путем јавног конкурса за попуњавања
положаја у Градској управи за буџет и
локални економски развој града Сремска
Митровица за положај „Заменик начелника Градске управе за буџет и локални економски развој-положај у другој групи“.

1. Милица Живановић, дипломирани економиста из Кузмина, пријава од
21.09.2018. године
У складу са текстом конкурса за ово
радно место је оглашено да ће се у изборном поступку проверавати:
1. Стручне оспособљености за рад на
положају Заменика начелника Градске
управе за буџет и локални економски развој Града Сремска Митровица – усмено,
путем разговора

Јавни конкурс за попуњавање положаја
заменик начелника Градске управе за буџет
и локални економски развој објављен је
на званичном сајту града Сремска Митровица, дана 13.09.2018. године у делу
Конкурси, а у дневним новинама „Информер“, које се дистрибуирају за целу
територију Републике Србије, објављено
је Обавештење о јавним конкурсима дана
14.09.2018. године и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

2. Знање из области система локалне
самоуправе – усмено, путем разговора,
познавање:
- Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014
– други закон, 101/2016 – други закон и
47/2018),
- Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
21/2016, 113/2017 и 113/2017 – други закон)

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је истекао дана 29.09.2018. године.
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- Питања за проверу знања: познавање
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014
– други закон, 101/2016 – други закон и
47/2018), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 21/2016, 113/2017 и 113/2017 – други
закон) Закона о финансирању локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“ број 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени
дин изн., 125/2014- усклађени дин. изн.,
95/2015- усклађени дин. изн., 83/2016,
91/2016-усклађени дин.изн. и 104/2016др.закон) - усмено путем разговора, сви
чланови Комисије су одговоре кандидата
вредновали оценом 3, јер је по мишљењу
Комисије кандидат тачно и у потпуности
одговорио на постављена питања;

- Закона о финансирању локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“ број 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени
дин изн., 125/2014- усклађени дин. изн.,
95/2015- усклађени дин. изн., 83/2016,
91/2016-усклађени дин.изн. и 104/2016др.закон)
- усмено путем разговора.
3. Вештина комуникације- усмено, путем разговора.
Наведеном кандидату благовремено је
достављено писано обавештење да ће се
усмена провера стручних оспособљености, знања и вештине комуникације обавити 04.10.2018. године.
Конкурсна комисија је на седници одржаној 11.09.2018. године утврдила питања
и одговоре, која ће бити постављена кандидату.

- Вештина комуникације - усмено,
путем разговора. Током трајања поступка
усмене провере чланови Комисије су
оцењивали
вештину
комуникације
кандидата, сви чланови Комисије су
кандидата вредновали оценом 3, јер
кандидат по мишљену Комисије говори
јасно и разговетно, активно слуша,
одржава контакт погледом, фокусиран
је на питања, активан је, елоквентан и
отворен за комуникацију.

Конкурсна комисија је дана 04.10.2018.
године констатовала да је изборном поступку приступио кандидат Милица Живановић, дипломирани економиста из Кузмина.
Сваки члан комисије вредновао је оценама од 1 до 3 одговоре кандидата на постављена питања, а према критеријумима
које је Конкурсна комисија унапред одредила Записником са прве седнице Конкурсне комисије број 02-67/2018-III од
11.09.2018. године.

Коначна просечна оцена коју је кандидат Милица Живановић остварила у
изборном поступку је 03,00.

Конкурсна комисија је дана 04.10.2018
године, са почетком у 09:30 часова обавила усмени разговор са кандидатом Милицом Живановић и кандидат је остварио
следећи резултат:

Конкурсна комисија је на основу
постигнутих резултата које је кандидат
остварио на провери стручних оспособљености, знања и вештине комуникације, саставила Листу за избор
кандидата, на коју је уврстила Милицу
Живановић, са израчунатом просечном
оценом 3.

- Питања за проверу стручне оспособљености за рад на положају заменик
начелника Градске управе за буџет и локални економски развој Града Сремска
Митровица-усмено, путем разговора, сви
чланови Комисије су одговоре кандидата
вредновали оценом 3, јер је по мишљењу
Комисије кандидат тачно и у потпуности
одговорио на постављена питања;

Чланом 99. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе прописано је да
службеник ступа на положај даном
доношења решења о постављењу на
положај.
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266.

Чланом 98. наведеног закона прописано
је да против решења о постављењу на
положај жалба није допуштена, али може
да се покрене управни спор.
Милица Живановић, држављанин
РС, рођена је 1982. године у Сремској
Митровици.
Дипломирала
је
на
Универзитету у Новом Саду - Економски
факултет Суботица, и стекла стручни
назив дипломирани економиста. Има
положен државни стручни испит. Радно
искуство стекла је на пословима струке
у органима града Сремска Митровица
као заменик начелника Градске управе
за образовање и као вршилац дужности
заменика начелника Градске управе за
буџет и локални економски развој, као
Помоћник директора музеја у „Музеју
Срема“ Сремска Митровица, обављајући
волонтерски рад у д.о.о. „Инграп-комерц“
Рума. Именованој није престајао радни
однос у државном органу, односно
органу аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе, због теже повреде
радне дужности и иста није правоснажно
осуђивана на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци.
На основу наведеног, Градско веће града
Сремска Митровица донело је решење као
у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против
овог решења жалба није допуштена, али
се може покренути управни спор пред
Управним судом у Београду, улица Немањина број 9, у року од 30 дана од дана
пријема решења. Тужба се подноси непосредно или поштом и уз њу се доставља
препис тужбе и прилога за тужени орган
и за свако заинтересовано лице ако таквих лица има. Такса за подношење тужбе
плаћа се у таксеним маркама у износу од
390,00 динара.

На основу члана 173. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласника РС“, број 21/16, 113/2017
и 113/2017-др.закон), Градско веће Града
Сремска Митровица, на 51. седници одржаној 05.10.2018. године донело је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ
КОМИСИЈЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
I
Мења се и допуњује члан II Решења
о образовању Жалбене комисије Града Сремска Митровица („Сл.лист Града
Сремска Митровица“, број 16/2016) тако
да сада гласи:
„У Комисију, на период од 5 (пет) година именују се:
За председника:
- Милош Мишковић - дипл.правник из
Сремске Митровице
За заменика председника:
- Данијела Међедовић - дипл.правник
из Сремске Митровице
За члана:
- Катица Миловац – дипл.правник из
Сремске Митровице
За заменика члана:
- Маја Ковачевић - дипл.правник из Мачванске Митровице
За члана:
- Ивана Соларевић - Кричка – дипл.економиста из Сремске Митровице
За заменика члана:
- Mирјана Рољић - дипл.економиста из
Сремске Митровице“

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 112-51/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица

II
У осталим деловима Решење о образовању Жалбене комисије остаје непромењено.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

III
Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.
Ово решење објавити и на интернет
презентацији Града Сремска Митровица.

Број: 02-70/2018-III
Дана: 05.10.2018. године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.
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