
XI II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
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На осно ву чла на 23. став 3. За ко на о одр жа ва њу згра да
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 101/11) и
чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), ми ни стар за про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и
еко ло ги ју  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О УПИ СУ У РЕ ГИ СТАР ЗА ЈЕД НИ ЦА ЗГРА ДА 
СА ОБРА СЦИ МА АКА ТА ЗА ЈЕ ДИН СТВЕ НУ ПРИ МЈЕ НУ

ЗА КО НА О ОДР ЖА ВА ЊУ ЗГРА ДА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1. 

Овим пра вил ни ком уре ђу ју се на чин и усло ви упи са за -
јед ни ца ета жних вла сни ка згра да (у да љем тек сту: за јед ни -
ца) у ре ги стар за јед ни ца згра да (у да љем тек сту: Ре ги стар)
и про пи су ју обра сци ака та за је дин стве ну при мје ну За ко на
о одр жа ва њу згра да.

Члан 2.

(1) Ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве над ле жан за
стам бе не по сло ве (у да љем тек сту: ре ги стар ски ор ган) во -
ди Ре ги стар и вр ши упи се у Ре ги стар, у скла ду са овим
пра вил ни ком.

(2) Про цес рје ша ва ња о упи су у Ре ги стар вр ши се у
скла ду са од ред ба ма за ко на ко јим се уре ђу је оп шти управ -
ни по сту пак.

Члан 3.

(1) У Ре ги стар се упи су ју по да ци у слу ча ју: 

а) оснивањa за јед ни це,

б) ста ту сне про мје не, односно про мје не об ли ка ор га ни -
зо ва ња (спа ја ње, при па ја ње, из два ја ње, ди о ба и дру ге про -
мје не ор га ни зо ва ња), 

в) про мје не ли ца овла шће них за за сту па ње за јед ни це и 

г) пре стан ка за јед ни це.

(2) У Ре ги стар се упи су ју по да ци ко ји су од зна ча ја за
прав ни про мет:

а) на зив и сје ди ште за јед ни це,

б) број и да тум уго во ра о осни ва њу за јед ни це,

в) име, пре зи ме и адре са, односно на зив и сје ди ште
осни ва ча за јед ни це и њи хо ви ма тич ни бро је ви, 

г) дје лат ност за јед ни це,

д) овла шће ња у прав ном про ме ту,

ђ) ли ца овла шће на за за сту па ње и гра ни це њи хо вих
овла шће ња,

е) од го вор ност за оба ве зе и

ж) дру ги по да ци од ре ђе ни овим пра вил ни ком у скла ду
са за ко ном.

(3) У слу ча ју про мје не по да та ка о за јед ни ци из ста ва 2.
овог чла на, ко ји су од зна ча ја за прав ни про мет, у Ре ги стар
се упи су ју и про мје не тих по да та ка.

Члан 4.

Дје лат ност за јед ни це упи су је се у Ре ги стар у скла ду са
од ред ба ма за ко на ко јим се уре ђу је кла си фи ка ци ја дје лат -
но сти и у скла ду са уго во ром о осни ва њу за јед ни це.

Члан 5. 

(1) Ре ги стар је јав на књи га.

(2) По да ци упи са ни у Ре ги стар су јав ни и сва ко има мо -
гућ ност уви да у те по дат ке, мо же тра жи ти пре пис по да та -
ка и до би ти из вод из Ре ги стра.

Члан 6.

(1) Ре ги стар се во ди у об ли ку твр до уко ри че не књи ге,
фор ма та А4, на чи јој се вањ ској на слов ној стра ни ци упи су -
ју на зив Ре ги стра, на зив ре ги стар ског ор га на и број књи ге
Ре ги стра.

(2) На уну тра шњој на слов ној стра ни књи ге овје ра ва се
број ре ги стар ских ли сто ва и озна ча ва да тум овје ре, ко ја се
по твр ђу је пе ча том ре ги стар ског ор га на и пот пи сом овла -
шће ног слу жбе ног ли ца тог ор га на.

(3) Књи га Ре ги стра са др жи ре ги стар ске ли сто ве по ве -
за не у књи гу, по 100 ли сто ва (по ве за них по ду жој стра ни).

(4) Ако Ре ги стар има ви ше књи га, оне се ну ме ри шу од
је дан па на да ље, с тим да пр ви број ли ста у на ред ној књи -
зи сли је ди по сли је по сљед њег бро ја ли ста у прет ход ној
књи зи.

Члан 7.

Уз Ре ги стар се за сва ку за јед ни цу фор ми ра по себ на
збир ка ис пра ва, у ко ју се ула же до ку мен та ци ја на осно ву
ко је је из вр шен упис, те дру ге по моћ не књи ге и еви ден ци -
је (ин декс и слич но).

Члан 8.

Ре ги стар, по моћ не књи ге и еви ден ци је во де се ажур но
и на на чин да по сто ји мо гућ ност на кнад не елек трон ске
обра  де тих по да та ка.

Члан 9.

(1) Упи си у Ре ги стар вр ше се у ре ги стар ске ли сто ве.

(2) Сва ка за јед ни ца, као су бје кат упи са, има у Ре ги стру
свој ре ги стар ски лист за јед ни це.

(3) Сва ки ре ги стар ски лист за јед ни це озна ча ва се по -
себ ним ре ги стар ским бро јем, ко ји је стал на озна ка за јед ни -
це као су бјек та упи са ног у Ре ги стар.

II - ПРИ ЈА ВА ЗА УПИС У РЕ ГИ СТАР

Члан 10.

(1) По сту пак за упис у Ре ги стар по кре ће се под но ше -
њем при ја ве на про пи са ном обра сцу, а под не ском ако тај
обра зац ни је про пи сан овим пра вил ни ком.

(2) При ја ву за упис у Ре ги стар (у да љем тек сту: при ја -
ва), за јед но са про пи са ним ис пра ва ма и до ка зи ма, под но си
овла шће но ли це за јед ни це у два при мјер ка - је дан за ре ги -
стар ски ор ган, а дру ги за за јед ни цу.

Члан 11.

Из глед обра сца при ја ве при ли ком осни ва ња за јед ни це,
озна чен као “Обра зац РО-1”, на ла зи се у При ло гу 1. овог
пра вил ни ка, ко ји је ње гов са став ни дио.

Члан 12.

(1) По сту пак за упис у Ре ги стар је хи тан.

(2) Ре ги стар ски ор ган при ја ву узи ма на об ра ду пре ма
ре до сли је ду по ко јем је за при мље на.

Члан 13.

Уз при ја ву при ли ком осни ва ња за јед ни це под но си се:

а) по пу њен обра зац ре ги стар ског ли ста за јед ни це,

б) уго вор о осни ва њу за јед ни це,

в) овје рен спи сак за јед ни ча ра,

г) овје ре ни пот пи си ли ца овла шће них за за сту па ње,

д) текст огла са о об ја вљи ва њу упи са,

ђ) до каз о пла ће ној ад ми ни стра тив ној так си и

е) до каз о пла ће ној на кна ди за об ја вљи ва ње огла са.

Члан 14.

Уз при ја ву при ли ком ста ту сне про мје не, односно про -
мје не об ли ка ор га ни зо ва ња за јед ни це под но си се:
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а) по пу њен обра зац ре ги стар ског ли ста за јед ни це,

б) акт о ста ту сној про мје ни,

в) овје рен спи сак чла но ва но ве за јед ни це,

г) овје ре ни пот пи си ли ца овла шће них за за сту па ње но -

ве за јед ни це,

д) текст огла са о об ја вљи ва њу упи са,

ђ) до каз о пла ће ној ад ми ни стра тив ној так си и

е) до каз о пла ће ној на кна ди за об ја вљи ва ње огла са.

Члан 15.

Уз при ја ву при ли ком про мје не ли ца овла шће них за за -

сту па ње за јед ни це под но си се:

а) по пу њен обра зац ре ги стар ског ли ста за јед ни це,

б) акт о име но ва њу ли ца ко ја су овла шће на за за сту па -

ње за јед ни це и гра ни ца ма њи хо вог овла шће ња,

в) овје ре ни пот пи си ли ца овла шће них за за сту па ње,

г) текст огла са о об ја вљи ва њу упи са,

д) до каз о пла ће ној ад ми ни стра тив ној так си и

ђ) до каз о пла ће ној на кна ди за об ја вљи ва ње огла са.

Члан 16.

Уз при ја ву при ли ком пре стан ка за јед ни це под но си се:

а) акт о пре стан ку за јед ни це, 

б) текст огла са о об ја вљи ва њу упи са и 

в) до каз о пла ће ној на кна ди за об ја вљи ва ње огла са.

III - РЈЕ ШЕ ЊЕ О УПИ СУ У РЕ ГИ СТАР

Члан 17.

(1) Ре ги стар ски ор ган до но си рје ше ње о упи су у Ре ги -
стар о сва кој при ја ви по је ди нач но.

(2) Рје ше њем из ста ва 1. овог чла на исто вре ме но се
одлу чу је о упи су свих по да та ка ко ји су пред мет упи са.

(3) Рје ше ње о упи су у Ре ги стар до но си се у три при -
мјер ка: из вор ник рје ше ња за збир ку ис пра ва, пре пис рје -
ше ња за пред ла га ча и пре пис рје ше ња за ар хи ву ре ги стар -
ског ор га на.

Члан 18.

Из глед обра сца рје ше ња о упи су у Ре ги стар - осни ва ње
за јед ни це, озна чен као “Обра зац РО-2”, на ла зи се у При ло -
гу 2. овог пра вил ни ка, ко ји је ње гов са став ни дио.

Члан 19.

Жал ба на рје ше ње о упи су у Ре ги стар из ја вљу је се у
скла ду са за ко ном.

Члан 20.

(1) Ако је про тив рје ше ња о упи су у Ре ги стар из ја вље -

на жал ба, о то ме ће се са ста ви ти слу жбе на за би ље шка на

ре ги стар ском ли сту за јед ни це.

(2) Ре ги стар ски ор ган ће на ре ги стар ском ли сту за јед -

ни це са ста ви ти слу жбе ну за би ље шку и у слу ча је ви ма кад

jе жал ба од би је на и рје ше ње о упи су у Ре ги стар по твр ђе но

или кад је жал ба усво је на и рје ше ње о упи су у Ре ги стар по -

ни ште но.

(3) Ако је жал ба усво је на, а рје ше ње о упи су у Ре ги стар

пре и на че но, ре ги стар ски ор ган ће, на осно ву рје ше ња дру -

го сте пе ног ор га на, из вр ши ти упис, односно бри са ње упи -

са у ре ги стар ском ли сту за јед ни це.

IV - НА ЧИН УПИ СА У РЕ ГИ СТАР

Члан 21.

(1) Упи си у Ре ги стар вр ше се на обра сцу ре ги стар ског
ли ста за јед ни це, упи си ва њем про пи са них по да та ка у пре -
дви ђе не ру бри ке.

(2) Ру бри ке у Ре ги стру по пу ња ва ју се чит ко, а упи са ни
текст не сми је се бри са ти и ис пра вља ти.

(3) Ако се утвр ди да је упи са ни по да так у Ре ги стру по -
гре шан, пре цр та ва се јед ном ди ја го нал ном цр ве ном ли -
нијом.

Члан 22.

(1) Из глед обра сца ре ги стар ског ли ста за јед ни це, озна -
чен као “Обра зац РО-3”, на ла зи се у При ло гу 3. овог пра -
вил ни ка, ко ји је ње гов са став ни дио.

(2) Обра зац ре ги стар ског ли ста за јед ни це са ста вља се у
три при мјер ка: је дан при мје рак за књи гу Ре ги стра, је дан
при мје рак као при лог уз из вор ник рје ше ња о упи су у Ре ги -
стар и је дан при мје рак као при лог уз пре пис рје ше ња о
упи су у Ре ги стар за пред ла га ча.

Члан 23.

У Ре ги стар се, при ли ком упи са осни ва ња за јед ни це, у
ре ги стар ски лист за јед ни це упи су ју сље де ћи по да ци:

а) број и да тум рје ше ња о упи су у Ре ги стар - осни ва ње
за јед ни це,

б) на зив и сје ди ште за јед ни це,

в) број и да тум уго во ра о осни ва њу за јед ни це,

г) име, пре зи ме и адре са, односно на зив и сје ди ште за -
јед ни ча ра осни ва ча,

д) дје лат ност за јед ни це,

ђ) овла шће ње за јед ни це у прав ном про ме ту са тре ћим
ли ци ма,

е) име на ли ца овла шће них за за сту па ње за јед ни це и
гра ни це њи хо вих овла шће ња и

ж) од го вор ност за пре у зе те оба ве зе.

Члан 24.

(1) На кон упи са у Ре ги стар при ли ком осни ва ње за јед -
ни це ре ги стар ски ор ган на кра ју тек ста уго во ра о осни ва -
њу за јед ни це упи су је за би ље шку о упи су у Ре ги стар, ко ја
се овје ра ва пот пи сом овла шће ног слу жбе ног ли ца и пе ча -
том ре ги стар ског ор га на.

(2) При мје рак овје ре ног уго во ра о осни ва њу за јед ни це
вра ћа се под но си о цу при ја ве, уз пре пис рје ше ња о упи су у
Ре ги стар и ко пи ју ре ги стар ског ли ста за јед ни це у ко ји је
упис из вр шен.

Члан 25.

(1) У Ре ги стар се, при ли ком упи са ста ту сне про мје не,
односно про мје не об ли ка ор га ни зо ва ња за јед ни це, у ре ги -
стар ски лист за јед ни це упи су ју сље де ћи по да ци:

а) број и да тум рје ше ња о упи су у Ре ги стар - ста ту сна
про мје на,

б) број и да тум ак та о ста ту сној про мје ни и

в) по да ци о но вој за јед ни ци на ста лој ста ту сном про мје -
ном из чла на 23. овог пра вил ни ка (из у зев т. а) и в)).

(2) Но ва за јед ни ца, на ста ла ста ту сном про мје ном, упи -
су је се у но ви ре ги стар ски лист за јед ни це, а до тад ва же ћи
ли сто ви за јед ни це по ни шта ва ју се пре цр та ва њем ли ни ја ма
цр ве не бо је у зна ку “Х”, с тим да се у на по ме ни до тад ва -
же ћег ли ста упи ше број но вог ре ги стар ског ли ста за јед ни -
це.

Члан 26.

У Ре ги стар се, при ли ком упи са про мје не ли ца овла -
шће них за за сту па ње за јед ни це, у ре ги стар ски лист за јед -
ни це упи су ју сље де ћи по да ци:

а) број и да тум рје ше ња о упи су у Ре ги стар - про мје на
ли ца овла шће них за за сту па ње,

б) број и да тум ак та о име но ва њу ли ца овла шће них за
за сту па ње за јед ни це и гра ни ца ма њи хо вог овла шће ња и

в) име на и пре зи ме на ли ца овла шће них за за сту па ње
за јед ни це и гра ни це њи хо вих овла шће ња.
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Члан 27.

(1) У Ре ги стар се, при ли ком пре стан ка за јед ни це, у ре -
ги стар ски лист за јед ни це упи су ју сље де ћи по да ци:

а) број и да тум ак та о пре стан ку за јед ни це и

б) број и да тум рје ше ња о упи су у Ре ги стар - бри са ње
за јед ни це.

(2) У ре ги стар ском ли сту за јед ни це ко ја пре ста је упи -
са ни по да ци пре цр та ва ју се ли ни ја ма цр ве не бо је у зна ку
“Х”, с тим да се у на по ме ни тог ли ста упи ше број и да тум
рје ше ња о упи су у Ре ги стар - бри са ње за јед ни це. 

Члан 28.

Уко ли ко не по сто ји до вољ но про сто ра у ре ги стар ском
ли сту за јед ни це за упис од го ва ра ју ће про мје не, отва ра се
но ви ре ги стар ски лист за јед ни це у ко ји се пре пи су ју по -
сто је ћи по да ци о упи су за јед ни це и са да шња про мје на ко -
ја ни је мо гла би ти упи са на, с тим да се у на по ме ни до тад
ва же ћег ли ста, ко ји се по ни шта ва пре цр та ва њем ли ни ја ма
цр ве не бо је у зна ку “Х”, упи ше број но вог ре ги стар ског
ли ста за јед ни це.

Члан 29.

По сли је упи са у Ре ги стар из чла на 3. став 1. овог пра -
вил ни ка, ре ги стар ски ор ган од го ва ра ју ћи упис об ја вљу је у
слу жбе ном гла си лу је ди ни це ло кал не са мо у пра ве, на те рет
под но си о ца при ја ве.

Члан 30.

(1) Из глед обра сца огла са за об ја вљи ва ње упи са у Ре ги -
стар, озна чен као “Обра зац РО-4”, на ла зи се у При ло гу 4.
овог пра вил ни ка, ко ји је ње гов са став ни дио. 

(2) Текст огла са до ста вља се ре ги стар ском ор га ну у два
при мјер ка.

V - ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 31.

За спи се и рад ње у по ступ ку упи са у Ре ги стар пла ћа ју
се ад ми ни стра тив не так се и на кна де по про пи си ма ор га на
је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.

Члан 32.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о упи су у ре ги стар за јед ни ца ета жних вла сни -
ка стам бе них згра да (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 74/03).

Члан 33.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 15.03-020-111/12
6. марта 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Сре брен ка Го лић, с.р. 
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������ 1. 

�	�
�
� � -1  
������� �� 	
�� 	 ������� – ������� ������� 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
     (����� � ������ ����������� ������) 
 
��������:______________________________________________________________________________________________ 
 

(����� � ������ �������) 
 
����� 
�����: 	
�� 	 ������� �������� ������, �� ������� ������� 
 
�� 
�����	 � 
�����	 ���� ��
��� � ������: 
 

1. 
�
	�� ������� ����������� ����� �������, 
2. 	����� � �������	 �������, 
3. ����� �
���� ����������, 
4. ���	�� � �������	 ���� ��������� �� ����	
�� �������, 
5. ������ 
��
��� ���� ��������� �� ����	
�� �������, 
6. ���� ������ � ����������	 	
���, 
7. ����� � 
������ ���������������� �����, 
8. ����� � 
������ ������� �� ���������� ������. 

 
�������� �� � �� �����	 �� 
����� � 
�������� ��
���� � ������ ���� ���� � 	
��	 	 ������� �������� 
������ �� �������� �� ������� � 
������� ����� ������� 
�������	. 
 
  !������� ��� 
��������: 
  ________________________ 
            (�����	��� 
��
��) 
1. �������� 
����� �� ���������� �����, 
2. "�
��� 
����� �� 
��������. 
 
 

������ 2. 

   �	�
�
� � – 2  
���� � 	
��	 	 ������� – �������e ������� 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
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_____________________________________ 
   (����� � ������ ����������� ������) 
 
#���:  ________________ 
$���: ________________ ����� 
 
%� �����	 ����� 190. ���� 1. &����� � �
��� 	
������ 
���	
�	 („'�	���� ������� �
	���� '�
��“, ��. 13/02, 
87/07 � 50/10) � ����� 17. ���������� � 	
��	 	 ������� �������� ������ �� ��������� ����� �� ��������	 
�����	 
&����� � ��������	 ������ („'�	���� ������� �
	���� '�
��“,  ����  ___ ),  
 

(����� � ������ ����������� ������) 
	 	
������ ������ 
� 
������ 
�������� 

 
(����� � ������ �������) 

���� 	
��� �������� ������� 	 ������� �������� ������, ����� �  
 

� * + - + ; + 
 

������ � 
������ 
�������� � ���<	� 	
�� 	 ������� �������� ������, 	 ����������� ����	 ������� ����  
____________________ ������� __________________________________________________________________________ 
 

(����� � ������ �������) 
�� 
������� ��� ������ 
������ �� 
�������� � ����������� ������ ������� ���� � �������� ��� ���� �����. 
 

!�������� 
 

�������� � ���� __________ 
����� 
�����	 �� 	
�� 	 ������� �������� ������, �� ������� �������, ���� 
� ��
������ ��� ���� ������ 
�� ����� ___________. 

�� 
�����	, �����	 �	 ��������� ��� 
��
����� ���	���� � ������, 
� � 	 
���	
�	 	���<�� �� �	 
��
	��� ��� 	����� �� 	
��, ���� ��� � ������ ������� ��� 	 ���
������	. 

 
��	�� � 
���	 �� ����	: 
������ ���� ����� ��� � �������� ����� =����������	 �� 
�������� 	�<�, ���<��������� � �������	 

	 ���	 �� 15 ���� �� ���� 
����� �����, 
	�� ���� ������. >���� � �������� ������ ���� �����. 
 
$��������: 

1. &�������, 	� 
����� ������� 

������� 	������ � �������	,            !������� ��	���� ��� 

2. ������� – ������ ��
����,  =. �. 
3. ?����� ������.              _______________________ 

 
 

������ 3. 

�	�
�
� � – 3  
  ���������� ���� �������   

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 (����� � ������ ����������� ������) 
 

�+@A'B?�'"A  CA'B 
 ����: _________ 

 
I – ��A' !'%AD?;? &?*+$%AE+: 
%���� ����������� ������ !����� � ���� ����� $��	� 	
��� #��� 	
��� 

1. %���� � ������ ������� 
2. ������ � �������	 ������� – (���� � ���	�): 
3. &��������� �������� ������� (��. ������, 
������ � ���� – ������, ���� – ������, ������� ������) 
4. $�������� ������� 
5. !������� ������� 	 
������ 
����	 
6. !���������� ������� �� ����� 	 
������ 
����	 
7. !���������� �������� � ������� �� ����� ������� 
8. A��� ���� ��������� �� ����	
�� ������� � ������ ������� �������� 
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II – ��A' 'B?B�'%+ ��!=*+%+: 
%���� ����������� ������ !����� � ���� ����� $��	� 	
��� #��� 	
��� 

1. %���� � ������ ������� ������ ����	���� 
������� 
2. ?�� � ����	���� 
������ – (���� � ���	�): 
3. %�
���� (���� 25. ���� 2. ���������� – ���� ����� ��. ����� �������): 
 
III – ��A' ��!=*+%+ CAE? !DC?-F+%AG &? &?'B��?;+ &?*+$%AE+: 
%���� ����������� ������ !����� � ���� ����� $��	� 	
��� #��� 	
��� 

1. ?�� � 
������ ���� ��������� �� ����	
��  ������� – (���� � ���	�): 
2. A��� ���� ��������� �� ����	
�� ������� � ������ ������� �������� 
3. A��� ������� ���� ��������� �� ����	
�� ������� ���� � ����	 �� ������� 
������ �������� ����: 
 
�������� ����: 
IV – ��A' ��+'B?%"? &?*+$%AE+: 
%���� ����������� ������ !����� � ���� ����� $��	� 	
��� #��� 	
��� 

1. ?�� � 
������	 ������� – (���� � ���	�): 
2. %�
���� (���� 27. ���� 2. ���������� – ���� � ���	� �����): 
 
V – 'C�>#+%+ &?#AH+-"+ (���� 20. � ��. ����������): 
 
 
  ���������� �����: 
      =. �. !������� ��	���� ��� 
  ________________________ 
1. �������� �� ����	 �������, 
2. ������ 	� �������� ����� � 	
��	 	 �������, 
3. ������ 	� 
�
�� ����� � 	
��	 	 ������� �� 
��������. 
 
 

������ 4. 

   �	�
�
� � – 4  
!���� �� ���������� 	
��� 	 ������� 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
   (����� � ������ ����������� ������) 
 
#���:  ________________ 
$���: ________________ ����� 
 
   ______________________________ 
              (%���� ��	����� �������) 
   ______________________________ 
                       (����� �������) 
 
=����� �� �� ������ ������ ������� 

!@C?' 
________________________________________ �� �����	 ����� ���� ______________ �� ______________ , ������� 
     (����� � ������ ����������� ������) 
� 	 ������	 �������� �����, 	 ����������� ����	 ������� ���� _________, 	
�� �������� 
________________________ 
                                                                                                                                                                                        (����� � ������ �������) 
�� ������ 
�������: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
������: ����� � 
������ �������          '�	���� ��� ������: 
               �� ���������� ������                                           =.�.                                    _______________________________ 
 


