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У тачки III послије ријечи: “именовање” ријеч: “чланова” брише се.
Број: 04.2/012-1144/16
6. јуна 2016. године
Бања Лука

Генерални секретар
Владе,
Владо Благојевић, с.р.

914
На основу члана 28. став 3. Закона о сточарству (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/15) и члaнa 82.
стaв 2. Зaкoнa o рeпубличкoj упрaви (“Службeни глaсник
Рeпубликe Српскe”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12,
121/12 и 15/16), министaр пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe д o н o с и

П РА В И Л Н И К
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА
УЗГАЈИВАЧА КВАЛИТЕТНО ПРИПЛОДНИХ ЖИВОТИЊА

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржај и начин
вођења Регистра узгајивача квалитетно приплодних животиња (у даљем тексту: Регистар узгајивача), пријава за
упис узгајивача квалитетно приплодних животиња и начин
подношења пријаве узгајивача и брисање из Регистра узгајивача.
Члан 2.
Регистар узгајивача води Министарство пoљoприврeдe,
шумaрствa и вoдoприврeдe (у даљем тексту: Министарство) у писаном и електронском облику.
Члан 3.
(1) У Регистар узгајивача уписују се правна и физичка лица, узгајивачи квалитетно приплодних животиња на
основу врста животиња које узгајају.
(2) За ергеле, које су посебна узгојна јединица у коњарству, води се посебан узгојни регистар, Регистар ергела.
Члан 4.
У Регистар узгајивача уписују се сљедећи подаци:
1) датум регистрације и број рјешења,
2) број из регистара пољопривредних газдинстава,
3) име и презиме, односно назив правног лица узгајивача,
4) пребивалиште (мјесто, улица и број), односно сједиште правног лица узгајивача,
5) раса, крижанац или хибрид који се узгаја,
6) регистарски број организације за узгој гдје је узгајивач укључен у спровођење узгојног програма и
7) број грла по категоријама.
Члан 5.
У Регистар ергела уписују се сљедећи подаци о ергели:
1) датум регистрације и број рјешења,
2) број из регистара пољопривредних газдинстава,
3) назив ергеле и скраћени назив ергеле ако постоји,
4) сједиште ергеле,
5) раса коња која се узгаја и
6) број коња по категоријама.
Члан 6.
(1) Узгајивачи се уписују у Регистар узгајивача на основу писаног захтјева садржаног на обрасцима 1. и 2, који се
налазе у Прилогу овог правилника и чине његов саставни
дио, уз који се прилажу:
1) потврда надлежне организације за узгој да је узгајивач укључен у спровођење узгојног програма за расу коју
узгаја,
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2) попис квалитетно приплодних грла у власништву
узгајивача, сачињен на Обрасцу 3, који се налази у Прилогу
овог правилника и чини његов саставни дио,
3) изјава да испуњава услове за смјештај гајених животиња у складу са посебним прописом којим се прописују
прoстoрнo-тeхнички услови за смјештај гајених животиња,
објекти и опрема у сточарству,
4) примјерак записника о испуњености услова за упис у
Регистар узгајивача квалитетно приплодних животиња који
сачињава надлежна подручна јединица Министарства и
5) доказ о плаћеној административној такси.
(2) Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде
доноси рјешење о упису узгајивача у Регистар узгајивача.
Члан 7.
(1) У Регистар ергела уписују се узгајивачи квалитетно
приплодних коња који посједују најмање пет кобила исте
расе и два пастува, а који воде поријекло из најмање два
рода, односно двије линије.
(2) Узгајивачи из става 1. овог члана уписују се у Регистар ергела на основу писаног захтјева садржаног на Обрасцу 4, који се налази у Прилогу овог правилника и чини
његов саставни дио, уз који се прилажу:
1) узгојни програм за расу коња која се узгаја на ергели,
2) попис грла по категоријама која се узгајају, сачињен
на Обрасцу 4, који се налази у Прилогу овог правилника,
3) изјава да испуњава услове за смјештај гајених животиња у складу са посебним прописом којим се прописују
прoстoрнo-тeхнички услови за смјештај гајених животиња,
објекти и опрема у сточарству,
4) доказ о постојању испуста – површина за вањско држање коња и
5) примјерак записника о испуњености услова за упис
у Регистар ергела, који сачињава надлежна подручна јединица Министарства и
6) доказ о плаћеној административној такси.
(3) Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси рјешење о упису узгајивача у Регистар ергела.
Члан 8.
(1) Узгајивач је дужан да пријави Министарству промјену података из чл. 4. и 5. овог правилника најкасније до 28.
фебруара за претходну годину.
(2) Узгајивач се брише из Регистра узгајивача, односно
Регистра ергела уколико не пријави промјену података у
року из става 1. овог члана.
(3) У случају престанка обављања узгоја, узгајивач је
дужан да најкасније у року од 30 дана о томе обавијести
Министарство.
Члан 9.
(1) Подаци уписани у Регистар узгајивача, односно
Регистар ергела вођени у електронској верзији уписују се
на одговарајући медиј као сигурносна копија након уписа
сваке промјене која настане код узгајивача, односно ергеле.
(2) Подаци из става 1. овог члана чувају се на начин
којим се обезбјеђује заштита од злоупотребе, оштећења и
уништења.
Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о садржају регистра и пријаве за упис узгајивача квалитетно приплодних животиња (“Службени гласник
Републике Српске”, број 89/07).
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03.2-052-4173/16
3. јуна 2016. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

10.6.2016.
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33
ɉɊɂɅɈȽ

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȼɈ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ, ɒɍɆȺɊɋɌȼȺ ɂ ȼɈȾɈɉɊɂȼɊȿȾȿ
ɈȻɊȺɁȺɐ 1.
ɡɚ ɮɢɡɢɱɤɚ ɥɢɰɚ

ɈȻɊȺɁȺɐ ɁȺɏɌȳȿȼȺ ɁȺ ɍɉɂɋ ɍ ɊȿȽɂɋɌȺɊ ɍɁȽȺȳɂȼȺɑȺ
ɄȼȺɅɂɌȿɌɇɈ ɉɊɂɉɅɈȾɇɂɏ ɀɂȼɈɌɂȵȺ – ɋɌɈɄȿ

ɋȼȿ ɅɂɋɌɈȼȿ ɈȻɊȺɋɐȺ ɉɈɉɍɇɂɌɂ ȼȿɅɂɄɂɆ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ ɋɅɈȼɂɆȺ

1.

ɊɉȽ

ɈɉɒɌɂɇȺ
ɉɨɩɭʃɚɜɚ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
2. ȼɪɫɬɚ ɡɚɯɬʁɟɜɚ (ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɫɚ “x”)
– ɭɩɢɫ ɭ Ɋɟɝɢɫɬɚɪ
– ɩɪɨɦʁɟɧɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ Ɋɟɝɢɫɬɪɭ
3.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɨɛɥɢɤ

ɉɈɊɈȾɂɑɇɈ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈ ȽȺɁȾɂɇɋɌȼɈ

 ɉɈɉɍȵȺȼȺ ɇɈɋɂɅȺɐ ɉɈɊɈȾɂɑɇɈȽ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾɇɈȽ ȽȺɁȾɂɇɋɌȼȺ
ɇɨɫɢɥɚɰ ɉɉȽ-ɚ

4. ȳɆȻ
5. ɉɪɟɡɢɦɟ
6. ɂɦɟ
7. Ⱦɚɬɭɦ ɪɨɻɟʃɚ
8. Ɇʁɟɫɬɨ ɪɨɻɟʃɚ
9. Ⱦɪɠɚɜɚ ɪɨɻɟʃɚ
10. ɉɨɥ

Ɇ

ɀ

ɍ 4–10. ɭɩɢɫɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɟ ɡɚ ɧɨɫɢɨɰɚ ɊɉȽ-ɚ; ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢ ɩɨɥ ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɤɪɫɬɢʄɟɦ.

ɋʁɟɞɢɲɬɟ ɊɉȽ-ɚ

11. ɍɥɢɰɚ ɢ ɤɭʄɧɢ ɛɪɨʁ
12. Ɇʁɟɫɬɨ
13. Ɉɩɲɬɢɧɚ/ɝɪɚɞ
14. ɉɨɲɬɚɧɫɤɢ ɛɪɨʁ
15. Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɢɥɢ

16. Ɏɚɤɫ
17. E-mail
Ⱦɚɬɭɦ ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɚ Ɉɛɪɚɫɰɚ

@
ɉɨɬɩɢɫ
______________________________
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ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȼɈ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ, ɒɍɆȺɊɋɌȼȺ ɂ ȼɈȾɈɉɊɂȼɊȿȾȿ
ɈȻɊȺɁȺɐ 2.

ɈȻɊȺɁȺɐ ɁȺɏɌȳȿȼȺ ɁȺ ɍɉɂɋ ɍ ɊȿȽɂɋɌȺɊ ɍɁȽȺȳɂȼȺɑȺ
ɄȼȺɅɂɌȿɌɇɈ ɉɊɂɉɅɈȾɇɂɏ ɀɂȼɈɌɂȵȺ – ɋɌɈɄȿ

ɡɚ ɩɨɫɥɨɜɧɟ ɫɭɛʁɟɤɬɟ

ɋȼȿ ɅɂɋɌɈȼȿ ɈȻɊȺɋɐȺ ɉɈɉɍɇɂɌɂ ȼȿɅɂɄɂɆ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ ɋɅɈȼɂɆȺ

1.

ɊɉȽ

ɈɉɒɌɂɇȺ
ɉɨɩɭʃɚɜɚ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
2. ȼɪɫɬɚ ɡɚɯɬʁɟɜɚ (ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɫɚ “x”)
– ɭɩɢɫ ɭ Ɋɟɝɢɫɬɚɪ
– ɩɪɨɦʁɟɧɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ Ɋɟɝɢɫɬɪɭ
3.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɨɛɥɢɤ

ɍ 3 – ɭɩɢɫɚɬɢ ɲɢɮɪɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɨɛɥɢɤɚ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ, ɢ ɬɨ: 1/ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɞɪɭɲɬɜɨ, 2/ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɚ ɡɚɞɪɭɝɚ, 3/ ɧɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ (ɮɚɤɭɥɬɟɬɢ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɢ, ɲɤɨɥɟ ), 4/ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤ, 5/ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ, ɰɪɤɜɟ, 6/ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɮɚɪɦɟɪɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ.

 ɉɈɉɍȵȺȼȺ ɉɊȺȼɇɈ Ʌɂɐȿ ɂɅɂ ɉɊȿȾɍɁȿɌɇɂɄ
4. ȳɂȻ
5. ɇɚɡɢɜ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ ɢɥɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɟɬɧɢɤ
ɍ 4–5. ɭɩɢɫɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɟ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚ.

6. Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɪɚɞɧɢɰɢ
ɍ 6. ɭɩɢɫɚɬɢ ɛɪɨʁ ɫɬɚɥɧɨ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ.

ɋʁɟɞɢɲɬɟ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚ
7. ɍɥɢɰɚ
8. Ɇʁɟɫɬɨ
9. Ɉɩɲɬɢɧɚ/ɝɪɚɞ
10. ɉɨɲɬɚɧɫɤɢ ɛɪɨʁ
11. Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɢɥɢ

12. Ɏɚɤɫ
13. E-mail
Ɉɜɥɚɲʄɟɧɨ ɥɢɰɟ

14. ȳɆȻ
15. ɉɪɟɡɢɦɟ
16. ɂɦɟ
Ɂɚ 14–16. ɭɩɢɫɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɟ ɡɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ ɥɢɰɟ.
Ⱦɚɬɭɦ ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɚ Ɉɛɪɚɫɰɚ

ɉɨɬɩɢɫ

___________
Ɇ. ɉ.

Ȼ

Ɋ

Ƚ

Ȼ

Ⱥ

Ʉɨɡɟ

Ɋɚɫɚ

Ȼɪɨʁ ɝɪɥɚ

ɍɤɭɩɧɨ

Ƚ

Ɉɫɬɚɥɟ ɠɢɜɨɬɢʃɟ

Ȼɪɨʁ

ɍɤɭɩɧɨ

Ȼɪɨʁ ɝɪɥɚ

Ȼɪɨʁ ɝɪɥɚ

___________________________________________________________________

ɉɨɬɩɢɫ ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚ ɡɚɯɬʁɟɜɚ

Ɉɫɬɚɥɨ, ɧɚɜɟɫɬɢ

Ʉɭɧɢʄɢ, ɞɨɦɚʄɢ

Ɋɨʁ ɩɱɟɥɚ - ɤɨɲɧɢɰɚ

Ɋɚɫɚ

Ɋɚɫɚ

ɍɤɭɩɧɨ

ɍɤɭɩɧɨ
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Ⱦɚɬɭɦ ɩɨɩɭʃɚɜɚʃɚ Ɉɛɪɚɫɰɚ



ȳɚɪɱɟɜɢ

Ʉɨɡɟ

ɉ
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ȳɚɪɚɞ



Ʉɨɤe ɧɨɫɢʂɟ

ɀɢɜɢɧɚ

Ɉɜɧɨɜɢ

Ɋɨɞɢɬɟʂɫɤɨ ʁɚɬɨ
ɬɟɲɤɚ/ɥɚɤɚ

ɋɜɢʃɟ

Ƃ/ƃ

Ɉɫɚɦɧɚɟɫɬɨɧɟɞʁɟʂɧɟ ɤɨɤɢɰɟ

Ƃ/ƃ

ɍɤɭɩɧɨ

Ȼ

Ɉɜɰɟ

ɒɢʂɟɠɚɞ

Ȼɪɨʁ ɝɪɥɚ

Ɍɨɜʂɟɧɢɰɢ

Ȼɢɤɨɜɢ

Ɋɚɫɚ

ɇɟɪɚɫɬɨɜɢ

Ɉɜɰɟ

Ʉɪɦɚɱɟ

Ʉɪɚɜɟ

ȳɚɝʃɚɞ

ɇɚɡɢɦɢɰɟ

ȳɭɧɢɰɟ

ɍɤɭɩɧɨ

ȳɭɧɚɞ

Ȼɪɨʁ ɝɪɥɚ
ɉɪɚɫɚɞ

Ɋɚɫɚ

Ɋ

– ɩɪɨɦʁɟɧɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ

3–˄̴̨̨̧̛̛̛̛̪̭̯̬̠̱̱̹̬̱̥̌̔̐̏̌̌̓̌̌– ̨̡̨̛̬̖̭̯̬̦̐̏̌̌̔ʤʿʰˇͲ̌

3.

Ɍɟɥɚɞ

Ƚɨɜɟɞɚ

2–˄̴̨̨̧̛̛̛̛̪̭̯̬̠̱̱̹̬̱̥̌̔̐̏̌̌̓̌̌–̨̡̨̛̬̖̭̯̬̦̐̏̌̌̔ʤ̶̨̧̨̧̛̛̛̛̖̦̠̖̤̖̙̖̙̯̐̌̍̌̏̌̏̌̚ʥ̛ˈ

2.

– ɭɩɢɫ ɩɨɞɚɬɚɤɚ

ɉɈɉɂɋ ȽɊɅȺ – ɍɉɂɋ ɍ ɊȿȽɂɋɌȺɊ ɍɁȽȺȳɂȼȺɑȺ ɄȼȺɅɂɌȿɌɇɈ ɉɊɂɉɅɈȾɇɂɏ ɀɂȼɈɌɂȵȺ ɂ ɊȿȽɂɋɌȺɊ ȿɊȽȿɅȺ

1–ʿ̨̧̡̛̪̱̭̣̱̙̖̦̌̏̌̍ʺ̨̨̛̛̛̦̭̯̬̭̯̪̤̪̬̬̖̖̌̏̌̏̔,̨̨̛̛̹̱̥̬̭̯̪̬̬̖̖̌̏̌̏̔̏̔

1.

ɈȻɊȺɁȺɐ 3.

ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȼɈ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ, ɒɍɆȺɊɋɌȼȺ ɂ ȼɈȾɈɉɊɂȼɊȿȾȿ

10.6.2016.
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ɊȿɉɍȻɅɂɄȺ ɋɊɉɋɄȺ
ɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȼɈ ɉɈȴɈɉɊɂȼɊȿȾȿ, ɒɍɆȺɊɋɌȼȺ ɂ ȼɈȾɈɉɊɂȼɊȿȾȿ
ɈȻɊȺɁȺɐ 4.

ɈȻɊȺɁȺɐ ɁȺɏɌȳȿȼȺ ɁȺ ɍɉɂɋ ɍ ɊȿȽɂɋɌȺɊ ȿɊȽȿɅȺ

ɋȼȿ ɅɂɋɌɈȼȿ ɈȻɊȺɋɐȺ ɉɈɉɍɇɂɌɂ ȼȿɅɂɄɂɆ ɒɌȺɆɉȺɇɂɆ ɋɅɈȼɂɆȺ

1.

ɊɉȽ

ɈɉɒɌɂɇȺ
ɉɨɩɭʃɚɜɚ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɟ, ɲɭɦɚɪɫɬɜɚ ɢ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɟ
2. ȼɪɫɬɚ ɡɚɯɬʁɟɜɚ (ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɫɚ “x”)
– ɭɩɢɫ ɭ Ɋɟɝɢɫɬɚɪ
– ɩɪɨɦʁɟɧɚ ɩɨɞɚɬɚɤɚ ɭ Ɋɟɝɢɫɬɪɭ
3.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɢ ɨɛɥɢɤ

ɍ 3 – ɭɩɢɫɚɬɢ ɲɢɮɪɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝ ɨɛɥɢɤɚ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ, ɢ ɬɨ: 1/ ɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɞɪɭɲɬɜɨ, 2/ ɡɟɦʂɨɪɚɞɧɢɱɤɚ ɡɚɞɪɭɝɚ, 3/ ɧɚɭɱɧɨɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɟ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɟ (ɮɚɤɭɥɬɟɬɢ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɢ, ɲɤɨɥɟ ), 4/ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤ , 5/ ɦɚɧɚɫɬɢɪɢ, ɰɪɤɜɟ, 6/ ɭɞɪɭɠɟʃɚ ɮɚɪɦɟɪɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ.

 ɉɈɉɍȵȺȼȺ ɈȼɅȺɒȶȿɇɈ Ʌɂɐȿ ȿɊȽȿɅȿ
4. ȳɂȻ
5. ɇɚɡɢɜ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ ɢɥɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤ
ɍ 4–5. ɭɩɢɫɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɟ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚ.

6. Ɂɚɩɨɫɥɟɧɢ ɪɚɞɧɢɰɢ
ɍ 6. ɭɩɢɫɚɬɢ ɛɪɨʁ ɫɬɚɥɧɨ ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ ɪɚɞɧɢɤɚ.

ɋʁɟɞɢɲɬɟ ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɧɢɤɚ
7. ɍɥɢɰɚ
8. Ɇʁɟɫɬɨ
9. Ɉɩɲɬɢɧɚ/ɝɪɚɞ
10. ɉɨɲɬɚɧɫɤɢ ɛɪɨʁ
11. Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɢɥɢ

12. Ɏɚɤɫ
13. E-mail
Ɉɜɥɚɲʄɟɧɨ ɥɢɰɟ

14. ȳɆȻ
15. ɉɪɟɡɢɦɟ
16. ɂɦɟ
17. ɉɨɩɢɫ ɝɪɥɚ ɧɚ ɟɪɝɟɥɢ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɦɚ
Ɋɚɫɚ

Ȼɪɨʁ ɝɪɥɚ

ɍɤɭɩɧɨ

ɀɞɪɟɛɚɞ
Ɉɦɚɞ
Ɉɦɢɰɟ
Ʉɨɛɢɥɟ
ɉɚɫɬɭɜɢ
Ʉɚɫɬɪɚɬɢ
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɧɚ ɟɪɝɟɥɢ ɭɡɝɚʁɚ ɜɢɲɟ ɪɚɫɚ ɤɨʃɚ, ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɧɨɜɢ ɩɨɩɢɫ ɝɪɥɚ, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɚɱɤɨɦ 17. ɨɜɨɝ ɨɛɪɚɫɰɚ.

Ⱦɚɬɭɦ ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɚ Ɉɛɪɚɫɰɚ

ɉɨɬɩɢɫ

Ɇ.ɉ.__________

