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број 3

 примерка 300 динара


Цена
 претплата
 за
 2019.

Годишња
 2.000,00 динара
годину:

СКУПШТИНА ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА



69.
На основу члана 11, члана 32. тачка 1. и
члана 66. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“,
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“,број
и


 13/2012

6/2018) Скупштина
Града
Сремска
Митро

вица, на седници одржаној
 22.03.2019.го

дине,
по
прибављеном
мишљењу
Мини




старства
управу и локалну само за државну

 
управу  број
110-00-00449/2018-24
од




04.02.2019.
 године. д о н е л а ј е



 




 

СТАТУТ

ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

    



I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ



Предмет уређивања



Члан 1.
Овим Статутом, у складу са законом, уређују се нарочито: права и дужности Града
Сремска Митровица (у даљем тексту: Град)
и начин њиховог остваривања, број одбор

ника Скупштине града Сремска Митровица





(у даљем тексту: Скупштина града), органи

зацијаи рад органа
и служби, начин
управ-




љања грађана пословима из надлежности
 
Града, услови за остваривање
облика непо-

средне самоуправе, спровођење обавезног
поступка јавне расправе приликом припреме
општих аката утврђених овим статутом, оснивање, начин избора органа и рад месне
заједнице и  других облика месне само- 
управе,
услови
остваривања
са- 

  и облици

 
радње и удруживања
Града,
заштита
локалне




самоуправе,
службена
 

употреба језика
 и
писма националних
мањина
у
складу
са
за- 



коном и друга
питања
од
значаја
за
Град.

 

 
Сви појмови
у овом
употреб
 Статуту

 
љени у граматичком
мушком


 роду подра
зумевају
мушки
и
женски
природни
род.






 




 
Положај
Града








 Члан 2. 


Град је територијална


јединица у којој


 на локалну само- 
грађани
остварују
право
 Уставом, законом

управу у  складу са
и






овим Статутом.




Грађани који имају бирачко право и пре- 






бивалиште
на територији
Града,
управљају

 законом

пословима Града у складу
са
и







овим Статутом.

 учествују у остваривању

 локалне 
Грађани




 
самоуправе путем грађанске иницијативе,
 
 
 других облика

збора грађана,
референдума,




учешћа грађана у обављању послова Града
и преко својих одборника у Скупштини

града, у складу са Уставом,
законом и овим
Статутом.
  утврђену законом,

чиТериторију Града,




не насељена места, односно подручја ката општина које улазе у њен састав,

старских


и то:
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катастарска општина

Редни
број

Насељено место

Катастарска
општина

1

2

3

01

Бешеновачки Прњавор

Бешеново Прњавор

02

Бешеново

Бешеново село

03

Босут

Босут

04

Велики Радинци

Велики Радинци

05

Гргуревци

Гргуревци

06

Дивош

Дивош

07

Засавица I

Засавица

08

Засавица II

Засавица

09

Јарак

Јарак

10

Кузмин

Кузмин

11

Лаћарак

Лаћарак

12

Лежимир

Лежимир

13

Манђелос

Манђелос

14

Мартинци

Мартинци

15

Мачванска Митровица

Мачванска Митровица

16

Ноћај

Ноћај

17

Равње

Равње

18

Раденковић

Раденковић

19

Салаш Ноћајски

Салаш Ноћајски

20

Сремска Митровица

Сремска Митровица

21

Сремска Рача

Сремска Рача

22

Стара Бингула

Дивош

23

Чалма

Чалма

24

Шашинци

Шашинци

25

Шишатовац

Лежимир

26

Шуљам

Шуљам

Називи насељених места и катастарских општина могу се давати у складу са законом.
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На подручју насељеног места Стара Бингула, истовремено са српским језиком и ћириличним писмом, у службеној употреби су
хрватски језик и латинично писмо и словачки и русински језик и писма ових националних мањина, на начин утврђен законом.

Члан 4.
Град има својство правног лица.
Седиште Града је у насељеном месту
Сремска Митровица, улица Светог Димитрија број 13.
Град има своју званичну интернет презентацију на адреси www.sremskamitrovica.rs

Симболи Града
Члан 7.
Град има грб и заставу.
Грб Града има за основу штит на коме су
на горњем делу уцртане три хумке од којих
једна са пламеном, а представља симбол
борбе и палих жртава, у средини римска
тврђава испод које стоји римски војник са
штитом и копљем, што значи да Град Сремска Митровица лежи на остацима римског
града Сирмијума, а зелена подлога са пресеченом таласастом линијом представља
поља Срема и реку Саву. У горњем делу
штита је натпис ћирилицом'' Сремска Митровица'', а у дну натпис латиницом ''CIVITAS SANCTI DEMETRI''.
Застава Града је беле боје, са грбом
Града на средини.
Однос дужине и ширине заставе је два
према један.
Грб на застави заузима 1/3 висине заставе.

Печат
Члан 5.
Органи Града и градске управе у вршењу
послова из своје надлежности користе печат.
Печат је округлог облика, пречника 32
мм, у чијој средини стоји грб Републике
Србије са исписаним текстом, на српском
језику, ћириличним писмом.
Текст печата исписује се у концентричним круговима око грба Републике Србије.
У спољашњем кругу печата исписује се назив: Република Србија, а у следећем кругу
ка унутрашњости печата исписан је назив:
Аутономна Покрајина Војводина, у следећем кругу ка унутрашњости печата исписан је назив: Град Сремска Митровица и у
последњем четвртом унутрашњем кругу
исписан је назив органа, односно градске
управе.
Седиште органа исписује се у дну печата.
Градске управе могу имати један мањи
печат, пречника 20 мм (мали печат). Садржина малог печата је иста и исписана је на
начин ближе описан ставом 3. овог члана.
На територији Града где је у службеној
употреби и језик националне мањине, на
печату чији је текст прописан ставом 3. и
4. овог члана и који се исписује на српском
језику, ћириличним писмом, текст печата
ће бити исписан и на језику и писму националне мањине.

Употреба симбола Града
Члан 8.
Застава и грб Града могу се истицати
само уз државне симболе.
У службеним просторијама органа Града
истичу се државни симболи, симболи
Аутономне Покрајине Војводине, грб и застава Града, а у насељеном месту у којем
су у службеној употреби језици националних мањина и потврђени симболи националних мањина чији су језици у службеној
употреби у том насељеном месту.

Језик и писмо

Празник Града

Члан 6.

Члан 9.

На територији Града у службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо.

Град има свој празник, Митровдан, који
се прославља осмог новембра.
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1. путем издавања билтена, информатора,
преко средстава јавног информисања, презентовањем одлука и других аката јавности
и постављањем интернет презентације;
2. организовањем јавних расправа у
складу са законом, овим Статутом и одлукама органа Града;
3. организовањем јавних слушања у
складу са овим статутом и пословником
Скупштине града, и
4. у другим случајевима утврђеним овим
Статутом и другим актима органа Града.

Члан 10.
Скупштина града додељује Новембарску награду, сваке друге године, органи-зацијама и грађанима, у знак признања за
значајна остварења у области привреде,
науке, уметности, спорта и другим друштвеним областима.
Град додељује звање „почасни грађанин“ особи чији су рад и достигнућа од посебног значаја за Град.
Скупштина града одлучује о додељивању звања „почасни грађанин“ уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.
Награде и друга јавна признања и звање
„почасни грађанин“ додељују се поводом
празника Града.
Врсте награда и других јавних признања,
поступак, услови и критеријуми за додељивање јавних признања и звања „почасни
грађанин“ уређују се посебном одлу-ком.

Имовина Града
Члан 13.
Град има своју имовину.
Имовином Града самостално управљају
и располажу органи Града, у складу са законом, овим Статутом и другим актима Града.
У јавној својини Града сагласно закону
су:
– добра у општој употреби на територији Града (општински путеви, некатегорисани путеви, улице које нису део аутопута
или државног пута I и II реда, тргови и
јавни паркови и др.);
– комунална мрежа као добро од општег
интереса на територији Града;
– непокретне и покретне ствари и друга
имовинска права које користе органи и организације Града;
– ствари у јавној својини на којима
право коришћења имају месне заједнице на
територији Града, установе, јавне агенције
и друге организације чији је оснивач Град;
– друге непокретне и покретне ствари и
имовинска права, у складу са законом
којим се уређује јавна својина.

Утврђивање назива делова
насељених места
Члан 11.
Град утврђује називе улица, тргова,
градских четврти, заселака и других делова
насељених места на својој територији посебном одлуком, уз претходну сагласност
покрајинског органа надлежног за послове
локалне самоуправе.
У поступку промене назива улица,
тргова, градских четврти, заселака и других
делова насељених места прибавља се мишљење националног савета националне мањине и савета за међунационалне односе.

II НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА
Надлежности Града

Јавност Града

Члан 14.
Град врши надлежности општине утврђене Уставом и законом, послове из оквира права и дужности Републике који су јој
законом поверени, као и послове које јој повери Аутономна покрајина својом одлуком.

Члан 12.
Рад органа Града је јаван.
Јавност рада по правилу обезбеђује се:
4
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12. утврђује симболе града и њихову
употребу;
13. управља градском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних такси;
14. прописује прекршаје за повреде
градских прописа;
15.образује комуналну полицију, обезбеђује и организује вршење послова комуналне полиције;
16. обавља и друге послове од локалног
значаја одређене законом (нпр. у областима
одбране, заштите и спасавања, заштите од
пожара, омладинске политике, зоохигијене
и др.) као и послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и Статутом.
Послови из надлежности Града утврђени Уставом и законом, ближе су одређени Јединственим пописом послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује
министарство надлежно за локалну самоуправу у складу са законом.

и законом
Члан 15.
Град, преко својих органа, у складу с
Уставом и законом:
1. доноси свој Статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и програм развоја Града, као и стратешке планове
и програме локалног економског развоја;
2. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и
пословног простора;
3. стара се о изградњи, реконструкцији,
одржавању и коришћењу локалних путева
и улица и других јавних објеката од значаја
за Град;
4. стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње
образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе,
здравствене и социјалне заштите, дечије
заштите, спорта и физичке културе;
5. обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту
права осетљивих група;
6. стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине;
7. доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја,
предузима активности за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција
и унапређује опште услове пословања;
8. стара се о заштити животне средине,
заштити од елементарних и других непогода, заштити културних добара од значаја
за Град;
9. стара се о заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и
спроводи политику руралног развоја;
10. стара се о остваривању, заштити и
унапређењу људских и мањинских права,
родној равноправности, као и о јавном информисању у Граду;
11. образује и уређује организацију и рад
органа, организација и служби за потребе
града, организује службу правне помоћи
грађанима и уређује организацију и рад
мировних већа;

Градске општине
Члан 16.
Ради ефикаснијег и економичнијег остваривања својих надлежности, на територији
Града могу се образовати две или више
градских општина, у складу са законом.
Јавне службе Града
Члан 17.
За остваривање својих права и дужности
и за задовољавање потреба локалног становништва, Град може оснивати предузећа,
установе и друге организационе облике који
врше јавну службу, у складу са законом и
овим Статутом.
Скупштина града посебном одлуком оснива предузећа, установе и друге организационе облике који врше јавну службу и
остварује права оснивача, ако законом или
овим Статутом за вршење појединих права
оснивача није утврђена надлежност другог
органа Града.
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Буџет и завршни рачун

Предузећа, установе и други организациони облици чији је оснивач или већински власник Град дужни су да Скупштини
града достављају на сагласност вишегодишње планове рада и развоја, као и годишњи програм пословања.

Члан 21.
Скупштина града доноси буџет Града за
сваку календарску годину, у којем се исказују сви приходи и примања, задуживања и
друге финансијске трансакције, расходи и
други издаци, у складу са законом.
По истеку године за коју је буџет донет,
саставља се завршни рачун о извршењу буџета Града.

Поверавање послова правном или
физичком лицу
Члан 18.
Град може уговором, на начелима конкуренције, јавности, економичности, ефикасности и заштите животне средине, поверити
правном или физичком лицу обављање
појединих послова из своје надлежности.
Поверавање послова из става 1. овог
члана уређује се одлуком Скупштине града.

Одговорност за извршење буџета
и извештавање
Члан 22.
За извршење буџета Града, Градоначелник одговара Скупштини града.
Градска управа обавезна је да редовно
прати извршење буџета и по потреби, а
најмање два пута годишње информише
Градоначелника, а обавезно у року од 15
дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
Градоначелник, у року од 15 дана од дана
достављања, усваја извештаје из става 2.
овог члана и доставља их Скупштини града.

III ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА
ГРАДА
Средства за обављање послова
и извори средстава
Члан 19.
За обављање послова града утврђених
Уставом и законом, за обављање законом
поверених послова из оквира права и дужности Републике, као и за обављање појединих послова које јој из своје надлежности
одлуком повери аутономна покрајина, Граду
припадају приходи и примања утврђени законом, односно покрајинском одлуком.
Послови Града финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера,
примања по основу задуживања и других
прихода и примања утврђених законом.

Самодопринос
Члан 23.
За задовољавање потреба грађана у
Граду или њеном делу средства се могу
прикупљати самодоприносом.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани референдумом, у складу са
законом којим је уређено непосредно
изјашњавање грађана и овим Статутом.
Одлука из става 2. овог члана садржи податке који се односе на:
1) потребе, односно намене за које се
средства прикупљају;
2) подручје на коме се средства прикупљају;
3) време на које се средства прикупљају;
4) укупан износ средстава која се прикупљају;

Ненаменски карактер средстава
Члан 20.
Сви приходи Града су општи приход буџета и могу се користити за било коју намену, осим оних прихода чији је наменски
карактер утврђен законом.
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5 ) обвезнике, начин и рокове извршавања самодоприноса, као и лица која се ослобађају те обавезе;
6) висину самодоприноса ( основица,
пропорционална стопа и др.);
7) начин вођења евиденције о средствима;
8) износ и јединицу мере прерачунавања
када се самодопринос изражава у раду,
превозничким и другим услугама;
9)начин остваривања надзора грађана у
наменском коришћењу средстава;
10) начин враћања средстава која се
остваре изнад износа који је одлуком одређен.

Одлуку из става 1. овог члана доносе и
грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју на којем се средства прикупљају, ако на том подручју имају
непокретну имовину, а средствима самодоприноса се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу
изјасни већина од укупног броја грађана из
ст. 1. и 2. овог члана.

Утврђивање предлога одлуке

Члан 26.

Члан 24.

Одлука о увођењу самодоприноса се
објављује у „Службеном листу Града
Сремскa Митровица“.

Објављивање одлуке о увођењу
самодоприноса

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса утврђује Скупштина града.
Иницијативу за доношење одлуке из
става 1. овог члана може поднети најмање
једна трећина одборника Скупштине града
и грађани путем грађанске иницијативе.
Уз иницијативу се подноси и програм
којим се утврђују извори, намена и начин
обезбеђивања укупних финансијских средстава за реализацију пројекта који је предмет одлуке.
По примљеној уредној иницијативи,
Скупштина града одлучује о покретању
поступка за увођење самодоприноса већином гласова од укупног броја одборника.
Ако Скупштина града прихвати иницијативу за увођење самодоприноса, доноси закључак којим истовремено одређује
рок за припрему нацрта одлуке о увођењу
самодоприноса и рок и начин организовања јавне расправе.
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса Скупштина града утврђује већином
гласова од укупног броја одборника.

Наменски карактер средстава
самодоприноса
Члан 27.
Новчана средства која се прикупљају на
основу одлуке о самодоприносу приход су
буџета и строго су наменског карактера.
IV ОРГАНИ ГРАДА
Органи Града
Члан 28.
Органи Града су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и Градска управа.
У складу са законом којим се уређује
правобранилаштво, орган Града је и Градско правобранилаштво.

Доношење одлуке о увођењу
самодоприноса
Презумпција надлежности
Члан 25.
Члан 29.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју на којем се
средства прикупљају.

Послове Града врше органи Града у оквиру своје надлежности утврђене законом
и овим статутом.
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Ако законом или другим прописом није
утврђено који орган је надлежан за обављање послова из надлежности Града, све
послове који се односе на уређивање односа из надлежности Града врши Скупштина града, а послове који су по својој
природи извршни, врши Градоначелник.
Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2.
овог члана, надлежна је Скупштина града.

22. март 2019.

Седницом председава најстарији одборник до избора председника Скупштине
града.
Конституисање Скупштине града
Члан 33.

1. Скупштина града

Скупштина града се сматра конституисаном избором председника Скупштине
града и постављењем секретара Скупштине града.

Положај Скупштине града

Број одборника

Члан 30.

Члан 34.

Скупштина града је највиши орган
Града који врши основне функције локалне
власти, утврђене Уставом, законом и овим
Статутом.

Скупштина града има 61 одборника.
Мандат
Члан 35.

Састав Скупштине града
Одборници се бирају на четири године.
Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом.

Члан 31.
Скупштину града чине одборници које
бирају грађани на непосредним изборима,
тајним гласањем, у складу са законом и
овим Статутом.

Заклетва
Члан 36.

Сазивање конститутивне седнице
Изабрани одборници полажу заклетву
која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду
Скупштине града Сремска Митровица
придржавати Устава, закона и Статута
Града Сремска Митровица и да ћу часно и
непристрасно вршити дужност одборника,
руководећи се интересима грађана.“

Члан 32.
Седницу новог сазива Скупштине града
сазива председник Скупштине претходног
сазива, у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора. Скупштина се мора
одржати најкасније у року од два месеца од
дана објављивања коначних резултата избора.
Уколико председник Скупштине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року из става 1. овог члана, седницу
новог сазива сазваће најстарији одборник
у року од 15 дана од истека рока из става 1.
овог члана.

Неспојивост функција
Члан 37.
Одборник не може бити запослени у
градској управи и лице које именује, односно поставља Скупштина града.
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Ако запослени у градској управи буде
изабран за одборника, права и обавезе по
основу рада мирују му док траје његов одборнички мандат.
Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно поставила Скупштина града престаје функција на коју су именована, односно постављена.

22. март 2019.

Права и дужности одборника ближе се
одређују пословником Скупштине града.
Накнада и друга примања одборника
Члан 40.
Право одборника на изгубљену зараду,
путне трошкове за долазак и одлазак на
седницу Скупштине града и њених радних
тела, дневнице и накнаду других трошкова
везаних за вршење одборничке функције
уређује се посебном одлуком Скупштине
града.

Имунитет одорника
Члан 38.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен
због изнетог мишљења или давања гласа на
седници Скупштине града и радних тела.

Надлежност Скупштине града
Члан 41.

Права и дужности одборника
Скупштина града, у складу са законом:
1) доноси Статут града и пословник
Скупштине;
2) доноси буџет и завршни рачун Града;
3) утврђује стопе изворних прихода
Града, као и начин и мерила за одређивање
висине локалних такси и накнада;
4) доноси програм развоја Града и
појединих делатности;
5)доноси просторни и урбанистички
план Града и програме уређивања грађевинског земљишта;
6) доноси прописе и друге опште акте;
6а) бира и разрешава локалног омбудсмана;
7) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом
Града и врши надзор над њиховим радом;
9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
10) бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине;

Члан 39.
Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине града и њених
радних тела, предлаже Скупштини града
расправу о одређеним питањима, подноси
предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине града и даје амандмане
на предлоге прописа, поставља питања везана за рад органа Града и учествује у другим активностима Скупштине града.
Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на
вршење одборничке дужности, да на лични
захтев добије од органа и служби Града податке који су му потребни за рад, као и
стручну помоћ у припремању предлога за
Скупштину града.
За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава одговоран је секретар Скупштине
града, а начелник управе за одговарајућу
област када се обавештење, тражени податак, спис и упутство односе на делокруг и
рад те управе.
Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту, која се
остварује сходном применом закона којим
се уређује заштита изборног права у изборном поступку.
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11) поставља и разрешава секретара
скупштине;
12) бира и разрешава Градоначелника и,
на предлог Градоначелника, бира заменика
Градоначелника и чланове градског већа;
13) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону;
14) утврђује накнаду за уређивање грађевинског земљишта;
15) доноси акт о јавном задуживању
Града, у складу са законом којим се уређује
јавни дуг;
16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
17) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном
плану;
18) даје мишљење о законима којима се
уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
19) даје сагласност на употребу имена,
грба и другог обележја Града;
20)обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим важећим прописима.

22. март 2019.

8) одлучује о образовању, подручју за
које се образује, промени подручја и укидању месних заједница и других облика
месне самоуправе;
9) одлучује о називима улица, тргова,
градских четврти, заселака и других делова
насељених места;
10) одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим Статутом.
Сазивање
Члан 43.
Седницу Скупштине града сазива председник Скупштине града, по потреби, а
најмање једном у три месеца.
Председник Скупштине града је дужан
да седницу закаже на захтев Градоначелника, Градског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања
седнице буде најкасније у року од 15 дана
од дана подношења захтева.
У ситуацијама које оправдавају хитност у
сазивању седнице, председник Скупштине
града може заказати седницу у року који није
краћи од 24 часа од пријема захтева.
Захтев за сазивање седнице из става 3.
овог члана мора да садржи разлоге који
оправдавају хитност сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним несазивањем.
Минималан рок за сазивање седнице
Скупштине града из става 3. овог члана, не
односи се на сазивање седнице Скупштине
града у условима проглашене ванредне ситуације.
Ако председник Скупштине града не закаже седницу у року из става 2. овог члана,
седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди
подносилац захтева.
Председник Скупштине града може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за
рад, а у другим случајевима о одлагању
седнице одлучује Скупштина града.

Кворум за рад и одлучивање
Члан 42.
Скупштина града одлучује ако седници
присуствује већина од укупног броја одборника.
Скупштина града одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим Статутом није друкчије одређено.
Скупштина града већином гласова од
укупног броја одборника:
1) доноси Статут;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун
буџета;
3) доноси програм развоја Града и
појединих делатности;
4) доноси просторни план;
5) доноси урбанистичке планове;
6) одлучује о јавном задуживању Града;
7) одлучује о сарадњи и удруживању са
другим јединицама локалне самоуправе и
о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;

Јавност рада
Члан 44.
Седнице Скупштине града су јавне.
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Посебна радна тела Скупштине града

За јавност рада Скупштине града одговоран је председник Скупштине града.
Позиви и материјал за седнице Скупштине града достављају се средствима информисања ради упознавања јавности.
Седницама Скупштине града могу присуствовати представници средстава јавног информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у
складу с пословником Скупштине града.
У случају да не постоји могућност да
сви заинтересовани присуствују седници
Скупштине, председник Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници полазећи од редоследа пријављивања
и интереса пријављених за тачке на дневном реду.
Скупштина града може одлучити да седница Скупштине не буде јавна из разлога
безбедности и других разлога утврђених
законом.

Члан 46.
Поред сталних радних тела предвиђених
Пословником Скупштине града, Скупштина града оснива као стална радна тела
и Комисију за спровођење избора за чланове савета месних заједница (у даљем
тексту: Комисија) и Другостепену комисију
за спровођење избора за чланове савета
месних заједница.
Услове за рад сталних радних тела из ст.
1. овог члана, као и обављање стручних и
административно-техничких послова, обезбеђује Градска управа.
Градска изборна комисија
Члан 47.
Избор, права и дужности председника и
чланова Градске изборне комисије за спровођење избора за одборнике Скупштине
града утврђују се Пословником о раду
Скупштине града.

Радна тела Скупштине града
Члан 45.
Скупштина града оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања
из њене надлежности.
Радна тела дају мишљење на предлоге
прописа и одлука које доноси Скупштина
града и обављају друге послове утврђене
овим Статутом и пословником Скупштине
града.
Пословником Скупштине града утврђују
се број и задаци сталних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних радних тела, као и друга питања од значаја за рад сталних радних тела.
Актом о образовању повременог радног
тела утврђују се његов назив и област за
коју се оснива, задаци радног тела, број
чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника и
чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела.

Комисија за спровођење избора за
чланове савета месних заједница
Члан 48.
Скупштина града именује председника
и чланове Комисије за спровођење избора
за чланове савета месних заједница чији
број ће бити ближе уређен одлуком Скупштине града којом се уређују месне заједнице.
Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница има секретара кога именује Скупштина града и који
учествује у раду Комисије без права одлучивања.
Председник, чланови Комисије и секретар, именују се на четири године, а по истеку мандата могу бити поново именовани.
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9) одлучује о приговорима поднетим у
поступку избора за чланове савета месне
заједнице;
10) утврђује и објављује резултате избора за чланове савета меснезаједнице;
11) подноси извештај Скупштини града
о спроведеним изборима за чланове савета
месне заједнице.
Задаци и овлашћења Комисије, као и начин рада и одлучивања, ближе се утврђују
одлуком Скупштине града којом се уређују
месне заједнице.

Председник, чланови Комисије и њен
секретар имају заменике.
За председника, заменика председника,
секретара и заменика секретара Комисије
именују се лица која имају стечено високо
образовање из научне области правне науке
на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на
факултету, са најмање три година радног
искуства у струци.
Комисија спроводи изборе за чланове
Савета месне заједнице искључиво у сталном саставу.
Чланови Комисије и њихови заменици
могу бити само грађани који имају изборно
право, као и пребивалиште на територији
Града.

Другостепена комисија за спровођење
избора за чланове савета месних
заједница
Члан 50.
Другостепена комисија за спровођење
избора за чланове савета месних заједница
је орган за спровођење избора који у другом степену одлучује о приговорима на одлуке Комисије.
Скупштина града именује председника
и чланове Другостепене комисије чији број
ће бити ближе уређен одлуком Скупштине
града којом се уређују месне заједнице.
Другостепена комисија има секретара
кога именује Скупштина града и који учествује у раду Комисије без права одлучивања.
Другостепена комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова.
Председник, најмање један члан и секретар Другостепене комисије морају да
имају стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање пет
година радног искуства у струци.
Председник, чланови Другостепене комисије и секретар, именују се на четири године и могу поново да буду именовани.

Задаци и овлашћења Комисије
за спровођење избора за чланове савета
месних заједница
Члан 49.
Комисија приликом спровођења избора
за Савет месне заједнице:
1) стара се о законитости спровођења избора за чланове савета месне заједнице;
2) одређује бирачка места;
3) одређује бирачке одборе и именује
њихове чланове;
4) даје упутства бирачким одборима у
погледу спровођења поступка избора за
чланове савета месне заједнице;
5) прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора;
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са Упутством за
спровођење избора за чланове савета
месне заједнице;
7) проглашава листу кандидата;
8) утврђује облик и изглед гласачких листића, број гласачких листића за бирачка
места и записнички их предаје бирачким
одборима;
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1) на лични захтев,
2) на предлог најмање трећине одборника.
Предлог се подноси у писаној форми и
мора бити образложен.
Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор.

Задаци и овлашћења Другостепене комисије, као и начин рада и одлучивања,
ближе се утврђују одлуком Скупштине
града којом се уређују месне заједнице.
Председник Скупштине
Члан 51.

Заменик председника Скупштине

Скупштина града има председника Скупштине.
Председник Скупштине организује рад
Скупштине града, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Градоначелником и Градским већем, стара се о
остваривању јавности рада, потписује акта
која Скупштина града доноси и обавља
друге послове утврђене законом и овим
Статутом.
Председник Скупштине може бити на
сталном раду у Граду.

Члан 54.
Председник Скупштине има заменика
који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Заменик председника Скупштине бира
се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине.
Ако заменику председника Скупштине
мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, заменик председника
Скупштине може бити на сталном раду у
Граду.

Избор председника Скупштине
Члан 52.
Председник Скупштине града се бира из
реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године,
тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града.
Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.
Ако у првом кругу гласања ниједан од
предложених кандидата не добије већину,
у другом кругу гласаће се за два кандидата
који су у првом кругу имали највећи број
гласова.
У другом кругу изабран је кандидат који
добије већину гласова од укупног броја одборника.
Ако ни у другом кругу ниједан од предложених кандидата не добије потребну
већину гласова, понавља се поступак кандидовања и избора.

Секретар Скупштине
Члан 55.
Скупштина града има секретара који се
стара о обављању стручних послова у вези
са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за
њихов рад.
Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити поново постављен.
За секретара Скупштине града може
бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и
радним искуством од најмање три године.

Разрешење председника Скупштине
Члан 53.
Председник Скупштине може бити разрешен пре истека мандата:
13
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Скупштина града може, на образложен
предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.
Секретар има заменика који га замењује
у случају његове одсутности.
Заменик секретара Скупштине поставља
се и разрешава на исти начин и под истим
условима као и секретар.
Секретар Скупштине је одговоран за
благовремено достављање података, списа
и исправа, када то захтева надлежни орган
Републике, односно Аутономне покрајине
који врши надзор над радом и актима
Скупштине града.“

Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Председник Скупштине града предлаже
кандидата за Градоначелника.
Кандидат за Градоначелника предлаже
кандидата за заменика градоначелника из
реда одборника, кога бира Скупштина
града на исти начин као Градоначелника.

Пословник Скупштине

Градоначелнику и заменику градоначелника избором на ове функције престаје
мандат одборника у Скупштини града.
Градоначелник и заменик градоначелника на сталном су раду у Граду.

Неспојивост функција
Члан 59.

Члан 56.
Начин припреме, вођење и рад седнице
Скупштине града и њених радних тела и
друга питања везана за њихов рад уређују
се пословником Скупштине. Пословником
Скупштине града утврђују се број и задаци
сталних радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних радних тела, као и друга питања од значаја за
рад сталних радних тела.
Пословник доноси Скупштина града
већином од укупног броја одборника.

Надлежност
Члан 60.
Градоначелник:
1) представља изаступа Град;
2) предлаже начин решавања питања о
којима одлучује Скупштина града;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) успоставља интерну ревизију Града и
инспекцију коришћења буџетских средстава;
5) даје сагласност на опште акте којима
се уређују број и структура запослених у
установама које се финансирају из буџета
Града и на број и структуру запослених и
других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника
буџета Града;
6) усмерава и усклађује рад градских
управа образованих за поједине области;
7) представља Градско веће, сазива и
води његове седнице;
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим Статутом или одлуком Скупштине града;
9) одлучује о давању у закуп, односно на
коришћење непокретности у јавној својини
Града, у складу са законом и прописом
Града;

2. Извршни органи Града
Извршни органи
Члан 57.
Извршни органи Града су градоначелник и Градско веће.
а) Градоначелник
Избор градоначелника и заменика
градоначелника
Члан 58.
Градоначелника бира Скупштина града,
из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од
укупног броја одборника Скупштине града.
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10) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Града (месним заједницама,
установама и другим организацијама) за
давање у закуп тих ствари, у складу са законом и прописом града;
11) врши распоред пословних просторија у јавној својини Града;
12) закључује уговоре у име Града, на
основу овлашћења из закона, Статута и одлука Скупштине града;
13) доноси одлуку о проглашењу и о
укидању ванредне ситуације на предлог
Градског штаба за ванредне ситуације,
командант је Градског штаба за ванредне
ситуације по положају;
14) информише јавност о свом раду;
15) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или
радњом државног органа или органа Града
онемогућава вршење надлежности Града;
16) образује стручна саветодавна радна
тела за поједине послове из своје надлежности;
17) поставља и разрешава помоћнике
градоначелника;
18) доноси акта из надлежности Скупштине града у случају ратног стања или
елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини
чим она буде у могућности да се сасатане;
19) одлучује решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве;
20) врши и друге послове утврђене овим
Статутом и другим актима Града.

22. март 2019.

Помоћници градоначелника покрећу
иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Града у областима за које су
постављени и врше и друге послове по налогу Градоначелника.
Градоначелник поставља и разрешава
помоћнике, који обављају послове најдуже
док траје дужност Градоначелника.
Помоћници градоначелника постављају
се у Кабинету градоначелника.

б) Градско веће
Састав и избор
Члан 62.
Градско веће чине Градоначелник, заменик градоначелника, као и 9 чланова Градског већа.
Градоначелник је председник Градског
већа.
Заменик градоначелника је члан Градског већа по функцији.
Чланове Градског већа бира Скупштина
града, на период од четири године, тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Градског већа
предлаже кандидат за Градоначелника.
Када одлучује о избору Градоначелника,
Скупштина града истовремено и обједињено одлучује о избору заменика градоначелник и чланова Градског већа.
Чланови Градског већа могу бити на
сталном раду у Граду.

Градоначелник је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне покрајине
који врши надзор над радом и актима извршних органа Града.

Неспојивост функција
Помоћници градоначелника

Члан 63.

Члан 61.

Чланови Градског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Града.
Одборнику који буде изабран за члана
Градског већа престаје одборнички мандат.

Градоначелник може да има 3 помоћника који обављају послове из појединих
области које су од значаја за развој и функционисање Града.
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12) одлучује решењем о употреби средстава сталне буџетске резерве;
13) стара се о извршавању поверених
надлежности из оквира права и дужности
Републике, односно аутономне покрајине;
14) поставља и разрешава нечелнике
градских управа;
13) доноси План одбране Града који је
саставни део Плана одбране Републике
Србије, усклађује припреме за одбрану
правних лица у делатностима из надлежности Града са одбрамбеним припремама
аутономне покрајине и Планом одбране Републике Србије;
14) доноси Процену угрожености и
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
15) образује жалбену комисију;
16) образује стручна саветодавна радна
тела за поједине послове из своје надлежности;
17) информише јавност о свом раду;
18) доноси пословник о раду на предлог
Градоначелника;
19) врши и друге послове,у складу са законом, као и послове које утврди Скупштина града.
Одлуку из тачке 4. овог члана, Градско
веће доноси већином гласова од укупног
броја чланова Градског већа

Члан 64.
Градско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина града;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
3) оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског
фонда, у складу са законом;
4) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не
донесе буџет пре почетка фискалне године,
већином гласова од укупног броја чланова
Градског већа;
5) доноси решење о располагању грађевинским земљиштем у јавној својини града
у складу са законом, другим прописима и
програмом коришћења грађевинског земљишта;
6) врши надзор над радом градских
управа образованих за поједине области,
поништава или укида акте градске управе
образоване за поједину област који нису у
сагласности са законом, Статутом и другим
општим актом или одлуком које доноси
Скупштина града;
7) решава у управном поступку у другом
степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација
у управним стварима из надлежности Града;
8) прописује посебне елементе процене
ризика и учесталост вршења инспекцијског
надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Града, као и посебне
елементе плана одређеног инспекцијског
надзора из изворне надлежности Града;
9) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних
предузећа чији је оснивач Град;
10) подноси тромесечни извештај о раду
јавних предузећа Скупштини града, ради
даљег извештавања у складу са законом
којим се уређује правни положај јавних
предузећа;
11) предлаже акта које доноси Скупштина града ради заштите општег интереса у
јавном предузећу и друштву капитала чији
је оснивач Град;

Положај градоначелника
у Градском већу
Члан 65.
Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице.
Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа.
Градоначелник је дужан да обустави од
примене одлуку Градског већа за коју сматра да није сагласна закону.
Кворум за рад и одлучивање
Члан 66.
Градско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја
његових чланова.
16

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

PDF Compressor Free Version

22. март 2019.

Дејство разрешења и оставке
градоначелника

Градско веће одлучује већином гласова
присутних чланова ако законом или овим
Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.

Члан 70.
Разрешењем, односно оставком Градоначелника престаје мандат заменика градоначелника и Градског већа.

Пословник Градског већа
Члан 67.

Разрешење и оставка заменика
градоначелника, односно члана
Градског већа

Организација, начин рада и одлучивања
Градског већа, детаљније се уређују његовим пословником, у складу са законом и
овим статутом.

Члан 71.
Заменик градоначелника, односно члан
Градског већа, може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на предлог
Градоначелника или најмање једне трећине
одборника, на исти начин на који је изабран.
Градоначелник је дужан да истовремено
са предлогом за разрешење заменика градоначелника или члана Градског већа,
Скупштини града поднесе предлог за избор новог заменика градоначелника или
члана Градског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.
У случају да Скупштина града разреши
заменика градоначелника или члана Градског већа на предлог једне трећине одборника, Градоначелник је дужан да на првој
наредној седници Скупштине града поднесе предлог за избор новог заменика градоначелника, односно члана Градског већа.
О поднетој оставци заменика градоначелника или члана Градског већа, председник Скупштине града обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице
Скупштине града.
У случају из става 4. овог члана, градоначелник је дужан да на наредној седници
Скупштине града поднесе предлог за избор
новог заменика градоначелника, односно
члана Градског већа.

Подношење извештаја Скупштини
града
Члан 68.
Градоначелник и Градско веће дужни су
да редовно извештавају Скупштину града,
по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње, о извршавању одлука и других аката Скупштине
града.
Разрешење и оставка градоначелника
Члан 69.
Градоначелник може бити разрешен пре
истека времена на које је биран, на образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.
О предлогу за разрешење Градоначелника мора се расправљати и одлучивати у
року од 15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине града, уз
примену минималног рока за сазивање седнице из члана 43. ст. 3. и 5. овог Статута.
Ако Скупштина не разреши Градоначелника, одборници који су поднели предлог
за разрешење не могу поново предложити
разрешење Градоначелника пре истека
рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.
Градоначелник може поднети оставку.
О поднетој оставци Градоначелника,
председник Скупштине града обавештава
одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине.

Вршење текућих послова по престанку
мандата због разрешења или оставке
Члан 72.
Градоначелник, заменик градоначелника
или члан Градског већа који су разрешени
или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог
Градоначелника,заменика градоначелника
или члана Градског већа.
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Када органи Града решавају о правима,
обавезама или правним интересима физичког или правног лица, односно друге
странке, градске управе по службеној дужности врше увид, прибављају и обрађују податке из евиденција, односно регистара које
у складу са посебним прописима воде
државни органи, органи територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења, у складу са законом.
Увид, прибављање и обрада података из
евиденција, односно регистара који се воде
у електронском облику у поступку из става
5. овог члана, врши се путем информационог система који обезбеђује сигурност и заштиту података о личности.
У поступку из става 5. овог члана градска
управа може вршити увид, прибављати и обрађивати само оне податке који су законом
или посебним прописом утврђени као неопходни за решавање о одређеном праву,обавези или правном интересу странке.

Члан 73.
Престанком мандата Скупштине града
престаје мандат градоначелнику и Градском већу, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на
дужност новог Градоначелника и Градског
већа, односно председника и чланова привременог органа ако је Скупштини мандат
престао због распуштања Скупштине.
3. Градска управа
Организација Градске управе
Члан 74.
За вршење управних послова у оквиру
права и дужности Града и одређених стручних иадминистративно-техничких послова
за потребе Скупштине града, Градоначелника и Градског већа,образују се градске
управе за поједине области, односно послове (у даљем тексту: градске управе).
Број, назив и делокруг послова за које се
образују градске управе, утврђује се одлуком о организацији градских управа.

Надлежност
Члан 76.
Градске управе, у оквиру свог делокруга:
1) припремају прописе и друге акте које
доноси Скупштина града, Градоначелник и
Градско веће;
2) извршавају одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског
већа;
3) решавају у управном поступку у
првом степену о правима и дужностима
грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града;
4) обављају послове управног надзора
над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града;
5) извршавају законе и друге прописе
чије је извршавање поверено Граду;
6) воде законом прописане евиденције и
старају се о њиховом одржавању;
7) обављају стручне и административнотехничке послове за потребе рада Скупштине града, Градоначелника и Градског
већа;

Начела деловања градских управа
Члан 75.
Градске управе поступају према правилима струке, непристрасно и политички
неутрално и дужне су да сваком омогуће
једнаку правну заштиту у остваривању
права, обавеза и правних интереса.
Градске управе дужне су да грађанима
омогуће брзо и делотворно остваривање
њихових права и правних интереса.
Градске управе дужне су да грађанима
дају потребне податке и обавештења и пружају правну помоћ.
Градске управе дужне су да сарађују са
грађанима и да поштују личност и достојанство грађана.
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Уређење градских управа

8) пружају помоћ месној заједници у
обављању административно-техничких и
финансијско-материјалних послова;
9) достављају извештај о свом раду на
извршењу послова из надлежности Града
и поверених послова, Градоначелнику,
Градском већу и Скупштини града, по потреби, а најмање једном годишње.

Члан 79.
Одлуку о организацији градских управа
доноси Скупштина града на предлог Градског већа.
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији градских управа, посебних
органа, служби и организација обједињује
начелник управе надлежне за опште и
заједничке послове и доставља га Градском
већу на усвајање.

Руковођење
Члан 77.
Градским управама руководе начелници
градских управа (у даљем тексту: начелник).
За начелника може бити постављено
лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће области у односу на делокруг
управе, на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у
струци и положен државни стручни испит
за рад у органима државне управе.
Начелника поставља Градско веће, на
основу јавног огласа, на пет година.
Одлука о постављењу доноси се већином гласова од укупног броја чланова Градског већа.
Начелник може имати заменика који га
замењује у случају његове одсутности или
спречености да обавља своју дужност.
Заменик начелника се поставља на исти
начин и под истим условима као и начелник.

Унутрашње организационе јединице
Члан 80.
У градским управама, за вршење сродних послова, образују се унутрашње организационе јединице.
Руководиоце унутрашњих организационих јединица у градским управама распоређује начелник.
Овлашћења у вршењу управног
надзора
Члан 81.
Градске управе у обављању управног
надзора могу:
1) наложити решењем извршење мера и
радњи у одређеном року;
2) изрећи новчану казну;
3) поднети пријаву надлежном органу за
учињено кривично дело или привредни
преступ и поднети захтев за покретање
прекршајног поступка;
4) издати привремено наређење, односно забрану;
5) обавестити други орган, ако постоје
разлози, за предузимање мера за које је тај
орган надлежан;
6) предузети и друге мере за које су овлашћене законом, прописом или општим
актом.

Одговорност начелника
Члан 78.
Начелник за свој рад и рад градске
управе којом руководи одговара Градском
већу у складу са овим Статутом и одлуком
о организацији градских управа.
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4. Градско правобранилаштво

Овлашћења и организација за обављање
послова из става 1. овог члана ближе се
уређују одлуком Скупштине града.

Члан 86.
Послове правне заштите имовинских
права и интереса Града обавља Градско
правобранилаштво.
Образовање, уређење и организација,
као и друга питања од значаја за рад Градског правобранилаштва, утврђују се одлуком Скупштине града у складу са основама
за уређење и организацију правобранилаштва прописаних законом.

Примена прописа о управном поступку
Члан 82.
У поступку пред Градском управом, у
коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку.

V НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ
ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сукоб надлежности
Члан 83.
Градско веће решава сукоб надлежности
између градских управа, као и између градске управе и других предузећа, организација и установа кад на основу одлуке Скупштине града одлучују о појединим правима
грађана, правних лица или других странака.
Начелник решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица у оквиру градске управе.

Облици непосредног учешћа грађана
Члан 87.
Грађани Града непосредно учествују у
остваривању послова Града путем гра-ђанске иницијативе, збора грађана и референдумом.
Грађанска иницијатива

Услови за обављање управних послова

Члан 88.

Члан 84.

Грађани путем грађанске иницијативе
предлажу Скупштини града доношење
акта којим ће се уредити одређено питање
из надлежности Града, промену Статута
или других аката и расписивање референдума у складу са законом и Статутом
Градска управа има обавезу да пружи
стручну помоћ грађанима приликом формулисања предлога садржаног у грађанској
иницијативи.
Грађанска иницијатива пуноважно је покренута а које листа потписника грађан-ске
иницијативе састављена у складу са законом и ако је исту потписало 5% од укупног
броја грађана са бирачким правом.
О предлогу из става 1. овога члана,
Скупштина града је дужна да одржи расправу и да достави образложен одговор
грађанима у року од 60 дана од дана добијања предлога.

Послове градских управа, који се односе
на остваривање права, обавеза и интереса
грађана и правних лица, могу обављати
лица која имају прописану школску
спрему, положен стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће
радно искуство, у складу са законом и другим прописом.
Изузеће
Члан 85.
О изузећу начелника решава Градско
веће.
О изузећу службеног лица у градској
управи решава начелник.
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Право одлучивања на збору грађана
имају грађани чије је пребивалиште на
подручју за које је збор сазван.
Одлуке на збору грађана доносе се већином гласова присутних грађана са правом
одлучивања.
Збор грађана јавним гласањем, већином
гласова присутних грађана са правом одлучивања усваја захтеве и предлог и упућује их Скупштини града или другим надлежним службама и органима Града.
Градска управа дужна је да пружи
стручну помоћ грађанима приликом формулисања предлога, односно захтева збора
грађана, а пре њиховог упућивања надлежним органима Града.
Начин рада и начин утврђивања ставова
збора уређују се одлуком Скупштине града.

Члан 89.
Збор грађана расправља и даје предлоге
о питањима из надлежности органа Града.
Сазивање збора
Члан 90.
Збор грађана сазива се за насељено место или део насељеног места, који може
бити: заселак, улица, део градског насеља,
подручје месне заједнице или другог
облика месне самоуправе.
Збор грађана сазива Градоначелник,
председник Скупштине града, овлашћени
представник месне заједнице или другог
облика месне самоуправе, најмање 50 грађана са пребивалиштем на подручју за које
се збор сазива и најмање једна четвртина
одборника, најкасније осам дана пре дана
одржавања.
Градска управа је дужна да пружи помоћ
сазивачу у сазивању и припремању одржавања збора грађана.
Предлог за сазивање збора може упутити орган Града надлежан за одлучивање
о питању које се разматра на збору.
О сазваном збору, грађани се обавештавају истицањем акта о сазивању збора на
интернет презентацији Града, на огласној
табли Града, преко средстава информисања или на други уобичајен начин.
Сазивач је обавезан да обавести Градску
управу о одржавању збора.

Поступање надлежног органа Града
по одржаном збору
Члан 92.
Органи Града дужни су да у року од 60
дана од дана одржавања збора грађана, размотре захтеве и предлоге грађана, заузму
став о њима, односно донесу одговарајућу
одлуку или меру и о томе обавесте грађане.
Референдум
Члан 93.
Скупштина града може на сопствену
иницијативу, већином гласова од укупног
броја одборника, да распише референдум
о питањима из своје надлежности.
Скупштина града дужна је да распише
референдум о питању из своје надлежности на захтев грађана.
Захтев грађана из става 2. овог члана пуноважан је ако је листа потписника захтева састављена у складу са законом и ако
је исту потписало најмање 10% грађана са
бирачким правом на територији Града.
Одлука путем референдума донета је ако
се за њу изјаснила већина грађана са бирачким правом на територији Града која је
гласала, под условом да је гласало више од
половине укупног броја грађана са бирачким правом на територији Града.

Рад збора и утврђивање ставова збора
Члан 91.
Збором грађана председава сазивач или
лице које он овласти.
Збор грађана се може одржати и на њему
се могу доносити пуноважни закључци,
давати предлози о питањима из надлежности органа града, ако збору присуствује 5
одсто бирача уписаних у бирачки списак за
подручје за које је се збор сазива.
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Притужбе грађана

Одлука донета на референдуму је обавезна, а Скупштина града је не може ставити ван снаге, нити изменама и допунама
мењати њену суштину у периоду од годину
дана од дана доношења одлуке.

Члан 96.
Органи Града дужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад и на
неправилан рад запослених у Градској
управи и њихов однос према грађанима.
Органи Града дужни су да испитају наводе истакнуте у притужби, који указују на
пропусте и неправилности у њиховом раду
и да у складу са законом покрену одговарајући поступак за санкционисање и отклањање пропуста и неправилности.
Органи Града дужни су да дају подносиоцу притужбе, одговоре и информације
о томе да ли је и како по притужби поступљено у року од 30 дана, ако подносилац
притужбе то захтева.

Референдум на делу територије Града
Члан 94.
Скупштина града дужна је да распише
референдум на делу територије Града о питању које се односи на потребе, односно
интересе становништва тог дела територије, ако је листа потписника захтева за расписивање референдума састављена у
складу са законом и ако је исту потписало
најмање 10 % бирача са дела територије
града, за који се тражи расписивање референдума, а који су уписани у бирачки списак на дан предаје захтева грађана.

VI ДРУГИ ОБЛИЦИ УЧЕШЋА
ГРАЂАНА У ПОСЛОВИМА ГРАДА

Петиција грађана
Члан 95.

Јавна анкета

Петиција је писано обраћање појединца
или групе грађана са пребивалиштем на територији Града, којим се од одређеног органа Града тражи да покрене поступак или
предузме меру или радњу из своје надлежности.
Петиција обавезно садржи:
1) Назив органа коме се упућује,
2) Правни основ за подношење петиције
са захтевом да се на петицију одговори,
3) Јасно формулисан захтев, односно
предлог подносиоца, са образложењем,
4) Име, презиме и пребивалиште подносиоца петиције и
5) Потпис подносиоца петиције
Орган Града коме је упућена петиција је
дужан да у року од 30 дана од дана достављања, обавести подносиоца петиције о
свом ставу поводом захтева, односно предлога садржаних у петицији.
Градска управа је дужна да грађанима
пружи стручну помоћ у формулисању петиције, као и да им пружи потребне податке и обавештења од значаја за формулисање образложеног захтева, односно предлога садржаних у петицији.

Члан 97.
Органи Града могу консултовати грађане о питањима из своје надлежности.
Консултације из става 1. овог члана врше
се путем јавне анкете.
Јавна расправа
Члан 98.
Јавна расправа, у смислу овог Статута,
подразумева отворени састанак представника надлежних органа Града, односно јавних служби са заинтересованим грађанима
и представницима удружења грађана и
средстава јавног обавештавања.
Организатор јавне расправе је дужан да
грађанима из свих делова Града омогући
учешће у јавној расправи.
О времену, начину и месту организовања јавне расправе одлучује Градоначелник.
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Јавна расправа на основу предлога,
односно захтева

Организовање јавне расправе спроводи
надлежна градска управа, која Градоначелнику доставља извештај о поднетим предлозима, примедбама и сугестијама грађана
изнетим на јавној расправи.
Градоначелник утврђује нацрт акта поводом кога је била организована јавна расправа и доставља га Градском већу, ради
утврђивања предлога акта.

Члан 102.
Јавна расправа може се спровести у поступку доношења других општих аката из
надлежности Скупштине града, на основу
захтева предлагача општег акта, једне трећине одборника или предлога 100 грађана.
Ради спровођења јавне расправе, предлог грађана је потребно да својим потписима подржи најмање 100 грађана са бирачким правом на територији Града.
Прикупљање потписа грађана за спровођење јавне расправе из става 1. овог члана,
спроводи се у складу са прописима који
уређују грађанску иницијативу.
Надлежно радно тело Скупштине града
одлучује по примљеном предлогу, односно
захтеву из става 1. овог члана.
Уколико надлежно радно тело Скупштине града прихвати предлог, односно захтев
из става 1. овог члана, надлежни орган организује јавну расправу, по правилу, на начин
и у време које је у тим поднесцима предложено.

Време трајања јавне расправе
Члан 99.
Јавна расправа траје најмање 15 дана,
уколико посебним прописима није другачије регулисано.
Објављивање отпочињања рада на
припреми прописа
Члан 100.
Надлежни орган Града је дужан да на
интернет презентацији Града, односно на
други примерен начин обавести јавност да
је отпочео рад на припреми прописа које
доноси Скупштина.

VII МЕСНА САМОУПРАВА
Облици месне самоуправе

Обавезна јавна расправа

Члан 103.
Ради задовољавања потреба и интереса од
непосредног значаја за грађане са одређеног
подручја, у Граду се оснивају месне заједнице и други облици месне самоуправе.
Месна заједница се оснива за једно или
више села.
Месна заједница, односно други облик
месне самоуправе (у даљем тексту: месна
заједница) оснива се за: насељено место,
два или више насељених места, део насељеног места, градску четврт, рејон, стамбени блок, улицу, део једне или више
улица, који представља просторну, функционалну и урбанистичку целину и где постоји међусобна интересна повезаност грађана и могућност њиховог организовања.

Члан 101.
Органи Града дужни су да одрже јавну
расправу:
1) у поступку припреме Статута;
2) у поступку припреме буџета Града (у
делу планирања инвестиција);
3) у поступку припреме стратешких планова развоја;
4) у поступку утврђивања стопа изворних прихода Града;
5) у поступку припреме просторних и
урбанистичких планова;
6) у другим случајевима предвиђеним
законом и Статутом Града.
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Одлука из става 2. члана доноси се већином гласова од укупног броја одборника.

Члан 104.
Месна заједница има својство правног
лица, у оквиру права и дужности утврђених овим Статутом и одлуком о оснивању.
Месна заједница има свој печат и рачун.

Одлука о месним заједницама
Члан 107.
Одлуком о оснивању месне заједнице, у
складу са овим Статутом, утврђују се послови које врши месна заједница, органи и
организација рада органа, начин одлучивања као и поступак избора савета и других органа месне самоуправе, заштита права у току избора и друга питања од значаја
за рад месне заједнице.

Имовина месних заједница
Члан 105.
Месна заједница има своју имовину коју
могу чинити: покретне ствари, новчана
средства, као и права и обавезе.
Месна заједница има право коришћења
на непокретностима које су у јавној својини Града.

Савет месне заједнице

Предлог за образовање, односно
укидање месне заједнице

Члан 108.
Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне
самоуправе.
Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног
гласања на основу општег и једнаког изборног права, у складу са актом о оснивању.
Мандат чланова савета месне заједнице
траје 4 године.
Изборе за савет месне заједнице расписује председник Скупштине града.
Председника савета месне заједнице
бира савет из реда својих чланова, тајним
гласањем, већином гласова од укупног
броја чланова савета месне заједнице.
Савет месне заједнице:
1) доноси статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника савета
месне заједнице;
4) предлаже мере за развој и унапређење
комуналних и других делатности на подручју месне заједнице;
5) доноси пословник о раду савета
месне заједнице и друге акте из надлежности месне заједнице;
6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа Града;

Члан 106.
Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети најмање 10% бирача са пребивалиштем на
подручју на које се предлог односи, најмање једна трећина одборника и Градско веће.
Скупштина града дужна је да пре доношења одлуке о оснивању нове месне заједнице, промени подручја и укидању месне
заједнице, прибави мишљење грађана са
дела територије Града на који се предлог
односи. Скупштина града дужна је да пре
доношења одлуке о промени подручја, односно укидању месне заједнице, прибави и
мишљење Савета месне заједнице, на који
се предлог односи.
Нова месна заједница се образује спајањем две или више постојећих месних заједница или издвајањем дела подручја из
једне или више постојећих месних заједница у нову месну заједницу.
Месна заједница се може укинути и
њено подручје припојити једној или више
постојећих месних заједница.
Променом подручја месне заједнице
сматра се и измена граница подручја уколико се извршеном изменом део подручја
једне месне заједнице припаја подручју
друге месне заједнице.
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7) врши друге послове из надлежности
месне заједнице утврђене Статутом Града,
актом о оснивању месне заједнице или
другим градским прописима.
Савет месне заједнице је дужан да имовином месне заједнице, као и непокретностима у јавној својини Града на којима има
право коришћења, управља, користи и располаже у складу са законом, одлукама Скупштине града и статутом месне заједнице.
Ангажовање председника и чланова савета, као и чланова других органа месне
заједнице не подразумева стварање додатних финансијских обавеза месној заједници.

22. март 2019.

2) донација и
3) прихода које месна заједница оствари
својом активношћу.
Месна заједница доноси финансијски
план на који сагласност даје Градска управа надлежна за послове буџета и финансија, у складу са одлуком о буџету Града.
Поверавање послова месној заједници
и организовање рада управе у месним
заједницама
Члан 111.
Одлуком Скупштине града може се свим
или појединим месним заједницама поверити вршење одређених послова из надлежности Града, уз обезбеђивање за то потребних средстава.
Приликом одлучивања о поверавању послова из става 1. овог члана полази се од
значаја тих послова за задовољавање свакодневних и непосредних потреба грађана
са одређеног подручја.
За обављање одређених послова из надлежности Градске управе, посебно у вези са
остваривањем права грађана, може се организовати рад управе у месним заједницама.
Послове из става 3. овог члана, начин и
место њиховог вршења, одређује Градоначелних, на предлог начелника надлежне
градске управе.

Распуштање савета месне заједнице
Члан 109.
Савет месне заједнице може се распустити ако:
1) савет не заседа дуже од три месеца;
2) не изабере председника савета у року
од месец дана од дана одржавања избора за
чланове савета месне заједнице или од
дана његовог разрешења, односно подношења оставке;
3) не донесе финансијски план у року
одређеном одлуком Скупштине града.
Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина града на предлог
Градског већа.
Председник Скупштине града расписује
изборе за савет месне заједнице, у року од
15 дана од ступањана снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да
од датума расписивања избора до датума
одржавања избора не може протећи више
од 45 дана.
До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне
заједнице обављаће повереник Града кога
именује Скупштина града истовремено са
доношењем одлуке о распуштању савета
месне заједнице.

Стручна помоћ у обављању послова
месне заједнице
Члан 112.
Градска управа надлежна за послове буџета и финансија дужна је да месној заједници пружа помоћ у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова.
Поступак за оцену уставности и
законитости општег акта месне
заједнице

Финансирање месне заједнице
Члан 113.
Члан 110.

Градско веће покренуће поступак за
оцену уставности и законитости општег
акта месне заједнице пред Уставним судом,
ако сматра да тај акт није у сагласности са
Уставом или законом.

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
1) средстава утврђених одлуком о буџету
Града, укључујући и самодопринос,
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Градоначелник је дужан да обустави од
извршења општи акт месне заједнице за
који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у „Службеном листу града Сремска Митровица“.
Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Градско веће у року од
пет дана од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта.

22. март 2019.

Сарадња из става 1. овог члана подразумева и уступање обављања појединих послова из надлежности Града другој јединици локалне самоуправе или предузећу,
установи и другој организацији чији је она
оснивач.
Ако Град закључи споразум о сарадњи
са другим општинама или са градом ради
заједничког обављања послова из области
комуналних делатности, ти послови заједнички се обављају у складу са законом који
уређује комуналне делатности.

Указивање савету месне заједнице
на предузимање одговарајућих мера

Споразум о сарадњи

Члан 114.

Члан 116.

Када Градско веће сматра да општи акт
месне заједнице није у сагласности са Статутом Града, актом о оснивању месне
заједнице или другим градским прописом,
указаће на то савету месне заједнице ради
предузимања одговарајућих мера.
Ако савет месне заједнице не поступи по
предлозима органа из става 1. овог члана,
Градоначелник ће поништити општи акт
месне заједнице решењем које ступа на
снагу објављивањем у „Службеном листу
града Сремска Митровица“.
Градско веће, предлаже Градоначелнику
обустављање финансирања активности
месне заједнице у којима се финансијска
средства не користе у складу са финансијским планом месне заједнице, одлуком
о буџету или законом.

Споразумом о сарадњи Града са другим
јединицама локалне самоуправе уређују се:
назив и седиште заједничког органа, предузећа, установе или друге организације,
врста, обим и начин обављања послова, начин финансирања, управљање и надзор над
радом, приступање споразуму других јединица локалне самоуправе, поступак иступања односно одустајања од споразума
јединице локалне самоуправе, права и обавезе запослених, као и друга питања од значаја за оснивање, рад и престанак рада, у
складу са законом.
Скупштина града одлучује о закључивању споразума из става 1. овог члана већином гласова од укупног броја одборника
и дужна је да га достави министарству надлежном за локалну самоуправу у року од
30 дана од дана закључења споразума.

VIII САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ
ГРАДА
Сарадња и удруживање Града са
општинама и градовима у земљи

Заједничко извршавање поверених
послова

Члан 115.

Члан 117.

Град, органии службе Града, као и предузећа, установе и друге организације чији
је оснивач, удружују се и остварују сарадњу са другим општинама и градовима
и њиховим органима и службама у областима од заједничког интереса и ради њихово остваривања могу удруживати средства и образовати заједничке органе, предузећа, установе и друге организације и
установе, у складу са законом и Статутом.

Град може, заједно са једном или више
општина, односно градова, предложити
министарству надлежном за локалну самоуправу заједничко извршавање одређених
поверених послова, у складу са законом
којим се уређује државна управа и уредбом
Владе Републике Србије којом се уређују
ближи услови и начин заједничког извршавања поверених послова.
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Уступање послова другој општини,
односно граду

Град може прихватити предлог надлежног органа државне управе да са једном
или више општина, односно градова, заједнички обезбеди извршавање одређених поверених послова, у складу са законом
којим се уређује државна управа и уредбом
Владе Републике Србије којом се уређују
ближи услови и начин заједничког извршавања поверених послова.
Скупштина града одлучује о предлогу из
става 2. овог члана у року од 30 дана од
дана достављања предлога.
Уколико прихвати предлог из става 2.
овог члана, Скупштина града закључује са
једном, односно више општина, односно
градова, споразум о сарадњи којим се уређује заједничко извршавање поверених послова и доставља га министарству надлежном за локалну самоуправу.
Споразум о сарадњи из става 4. овог
члана објављује се после прибављања сагласности Владе Републике Србије.

Члан 119.
Споразумом о сарадњи Град може уступити одређене послове из своје надлежности другој општини, односно граду.
Средства за рад органа општине, односно града који обавља уступљене послове,
обезбеђују се у буџету Града, сразмерно
обиму уступљених послова.
Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да уступљени послови обухватају одлучивање о правима и обавезама грађана
са пребивалиштем на територији Града у
управном поступку, о правима и обавезама
тих грађана у другостепеном поступку одлучује Градско веће, у складу са законом.
Уступљени послови обављају се у име и
за рачун Града, а за њихово обављање одговоран је Град.
Престанак важења споразума
о сарадњи

Оснивање заједничког органа, службе,
предузећа или друге организације

Члан 120.
Споразум о сарадњи престаје да важи на
захтев Града или друге јединице локалне
самоуправе учеснице споразума.
Скупштина града упућује писани захтев
другој учесници споразума најкасније
шест месеци пре дана са којим споразум о
сарадњи престаје да важи и истовремено о
томе обавештава министарство надлежно
за локалну самоуправу.
Споразум о сарадњи који је закључило
више јединица локалне самоуправе, на захтев Града престаје да важи само у делу
који се односи на Град.

Члан 118.
Споразумом о сарадњи Града са другим
општинама, односно градовима, може се
предвидети оснивање заједничког органа,
службе, предузећа или друге организаације.
У случају из става 1. овог члана, надлежни орган Града заједно са надлежним
органом другог, односно других оснивача,
одлучује о постављењу, односно именовању руководиоца заједничког органа,
службе, предузећа или друге организације,
разрешењу и њиховој одговорности и престанку дужности, у складу са законом.
Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да заједнички орган одлучује о правима и обавезама грађана са пребивалиштем на територији Града у управном поступку, о правима и обавезама тих грађана
у другостепеном поступку одлучује Градско веће, у складу са законом.
Средства за рад заједничког органа обезбеђују се у буџету Града, сразмерно обиму
послова које за Град обавља заједнички орган.

Сарадња са јединицама локалне
самоуправе других држава
Члан 121.
Град може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са јединицама локалне самоуправе у другим државама, у оквиру спољне политике Републике
Србије, уз поштовање територијалног
јединства и правног поретка Републике
Србије, у складу са Уставом и законом.
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IX ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Одлуку о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама, општинама и
градо-вима доноси Скупштина града, уз
сагласност Владе Републике Србије.
Споразум или други акт о успостављању
сарадње потписује Градоначелник или
лице које он овласти.
Акт из става 3. овог члана објављује се
и ступа на снагу после прибављања сагласности Владе Републике Србије.

Заштита права Града
Члан 125.
Заштита права Града обезбеђује се на начин и по поступку утврђеном законом.

Удруживање у асоцијације градова
и општина

Покретање поступка за оцену
уставности и законитости

Члан 122.
Члан 126.

Град може бити оснивач или приступати
асоцијацијама градова и општина, ради
унапређења развоја локалне самоуправе,
њене заштите и остваривања заједничких
интереса.
Градо снива или приступа асоцијацијама
градова и општина које заступају интересе
свог чланства пред државним органима, а
посебно у поступку доношења закона и
других аката од значаја за остваривање послова јединица локалне самоуправе.

Скупштина града покреће поступак за
оцену уставности и законитости закона
или другог општег акта Републике Србије
или Аутономне покрајине, којим се повређује право на локалну самоуправу.
Право жалбе Уставном суду
Члан 127.

Сарадња са удружењима и другим
организацијама

Градоначелник има право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом или
радњом државног органа или органа Града
онемогућава вршење надлежности Града.

Члан 123.
Органи Града могу сарађивати са удружењима, хуманитарним и другим организацијама, у интересу Града и њених грађана.

Локални омбудсман
Члан 128.

Учешће у европским интеграцијама

У Граду се може установити локални
омбудсман.
Локални омбудсман независно и самостално штити права грађана од повреда учињених од стране Градске управе као и установа, органа и организација који врше јавна
овлашћења, а чији оснивач је Град; контролише рад Градске управе и штити право грађана на локалну самоуправу, ако је реч о повреди прописа и општих аката Града.

Члан 124.
Град у оквиру својих надлежности,
преко својих органа, прати процес европских интеграција Републике Србије и развија за то потребне административне капацитете, у складу са законом и утврђеном
политиком Републике Србије.
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7) иницира покретање одговарајућих поступака пред надлежним органима у случају кршења људских права;
8) организује и учествује у организовању стручних састанака, саветовања и
кампања информисања јавности о питањима значајним за остваривање људских и
мањинских права;
9) иницира и подстиче образовање о
људским и мањинским правима;
10) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и одлуком Скупштине
града.
У обављању својих надлежности локални омбудсман сарађује са локалним омбудсманима у другим јединицама локалне
самоуправе, као и са Заштитником грађана
у Републици и са Покрајинским омбудсманом и његовим канцеларијама.
Локалног омбудсмана бира и разрешава
Скупштина града већином од укупног
броја одборника.
Предлог за избор локалног омбудсмана
подноси одборничка група или најмање
једна трећина одборника.
Локални омбудсман се бира на период
од пет година и може поново бити биран.
За локалног омбудсмана може бити бирано лице које, поред општих услова за
стицање бирачког права (држављанство,
пунолетство, пословна способност), има
стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, има најмање
пет година радног искуства у струци, професионално искуство на пословима у области заштите људских и мањинских права,
ужива морални интегритет и није кривично осуђивано нити се против њега води
кривични поступак.
Локални омбудсман не може бити члан
политичке странке и не може обављати
ниједну јавну функцију нити било коју
професионалну делатност.

Члан 129.
Локални омбудсман поступа и делује на
основу и у оквиру Устава, закона, потврђених међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права као
и Статута Града.
У свом деловању локални омбудсман се
руководи принципима законитости, непристрасности, независности и правичности.
Одлуком Скупштине града ближе се
уређују начин обраћања локалном омбудсману и правила поступања и рада локалног
омбудсмана.
Поступање локалног омбудсмана
Члан 130.
О појавама незаконитог и неправилног
рада Градске управе и јавних служби које
врше јавна овлашћења, а чији је оснивач
Град, којима се крше права или интереси
грађана, локални омбудсман упозорава ове
органе и службе, упућује им критике, даје
препоруке за рад, иницира покретање поступака за отклањање повреда права и о
томе обавештава јавност.
У домену заштите људских и мањинских права, локални омбудсман:
1) прати остваривање људских и мањинских права и даје препоруке за унапређење
остваривања људских и мањинских права;
2) прикупља информације о примени закона и других прописа из области људских
права и права на локалну самоуправу;
3) саставља годишњи извештај о остваривању људских и мањинских права;
4) обавештава ширу јавност о кршењу
људских и мањинских права;
5) прима и испитује представке које се
односе на повреду људских и мањинских
права;
6) посредује у мирном решавању спорова везаних за кршење људских права;
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Средства за рад локалног омбудсмана
Члан 132.
Члан 135.
Локални омбудсман се разрешава дужности пре истека мандата ако буде осуђен за
кривично дело на казну затвора, ако не
обавља послове из своје надлежности на
стручан, непристрасан, независан и савестан
начин или се налази на положајима (функцијама), односно обавља послове који су неспојиви са положајем локалног омбудсмана.
Образложени предлог за разрешење локалног омбудсмана може поднети одборничка група или најмање једна трећина одборника.
О разрешењу локалног омбудсмана одлучује Скупштина града већином од укупног броја одборника.

Средства за рад локалног омбудсмана
обезбеђују се у буџету Града, а могу се
обезбеђивати и из других извора, у складу
са законом.
Савет за међунационалне односе
Члан 136.
Савет за међунационалне односе је самостално радно тело које чине представници српског народа и националних мањина, у складу са законом..
Савет за међунационалне односе (у даљем тексту: Савет) разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности у Граду, а посебно
у областима културе, образовања, информисања и службене употребе језика и
писма; учествује у утврђивању градских
планова и програма који су од значаја за
остваривање националне равноправности
и предлаже мере за постизање националне
равноправности; предлаже изворе, обим и
намену буџетских средстава за остваривање националне равноправности.
Савет промовише међусобно разумевање и добре односе међу свим заједницама које живе у Граду.

Подношење извештаја Скупштини
града
Члан 133.
Локални омбудсман доставља годишњи
извештај Скупштини града.
Ако процени да је то потребно због разматрања одређених питања, локални омбудсман може Скупштини града достављати и ванредне извештаје.
Скупштина града разматра извештаје
локалног омбудсмана на првој наредној
седници.

Избор и састав Савета
Право присуствовања седницама
Скупштине града и њенихрадних тела

Члан 137.
Скупштина града бира чланове Савета
међу истакнутим припадницима српског
народа и националних мањина.
Члан Савета не може бити одборник
Скупштине града.
Представнике у Савету могу имати припадници српског народа и националних мањина са више од 1% учешћа у укупном
броју становника у Граду.

Члан 134.
Локални омбудсман има право да присуствује седницама Скупштине града и радних тела Скупштине града, као и да учествује у расправи када се разматра извештај
о раду Градске управе, односно расправља
о питањима из његове надлежности.
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Подношење извештаја Скупштини
града

Чланове Савета који су припадници националних мањина предлажу национални
савети националне мањине, а чланове Савета који су припадници националних мањина који немају национални савет националне мањине и чланове српске националности, предлаже радно тело Скупштине
града које обавља послове у вези с кадровским питањима.
Начин предлагања и избора чланова Савета треба да обезбеди равномерну заступљеност припадника српског народа и националних мањина, с тим да ни српски народ, нити једна национална мањина не
може имати већину чланова Савета.
Листа кандидата садржи најмање двоструко више кандидата од броја који се бира.
Мандат чланова Савета траје три године
и тече од тренутка избора у Скупштини
града.
Делокруг, састав, избор чланова и начин
рада Савета уређују се одлуком Скупштине
града, која се доноси већином гласова од
укупног броја одборника.

Члан 139.
Савет подноси Скупштини града шестомесечни извештај о свом раду и о стању у
области националне равноправности, међунационалних односа и остваривању мањинских права на територији Града. Саставни део извештаја су и предлози мера и
одлука за остваривање и унапређење националне равноправности.
Савет може да поднесе и посебан извештај Скупштини града ако оцени да то захтевају нарочито важни разлози или ако Скупштина града тражи такав извештај од њега.
Заштита права припадника српског
народа и националних мањина
Члан 140.
Савет има право да пред Уставним судом
покрене поступак за оцену уставности и
законитости одлуке или другог општег
акта Скупштине града ако сматра да су
њиме непосредно повређена права припадника српског народа и националних мањина представљених у Савету и право да
под истим условима пред Управним судом
покрене поступак за оцену сагласности одлуке или другог општег акта Скупштине
града са статутом Града.

Начин одлучивања Савета
Члан 138.
Одлуке Савета доносе се консензусом
чланова Савета.
Савет о својим ставовима и предлозима
обавештава Скупштину града, која је
дужна да се о њима изјасни на првој наредној седници, а најкасније у року од 30 дана.
Скупштина града и извршни органи
Града дужни су да предлоге свих одлука
који се тичу националне равноправности
претходно доставе на мишљење Савету.
Надлежни орган Града дужан је да обезбеди да ставови и мишљења Савета буду
доступни јавности, најкасније 30 дана од
дана заузимања става или давања мишљења од стране Савета.
Пословником Скупштине града ближе
се уређује положај Савета у поступку доношења општинских одлука и других
правних аката.

Пословник о раду Савета
Члан 141.
Савет доноси пословник о раду.
Стручне и административно-техничке
послове за потребе Савета врши Градска
управа у чијој су надежности послови везани за националне мањине.
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Објављивање и ступање на снагу
општих аката

Члан 142.
Члан 146.
Средства за рад Савета обезбеђују се у
буџету Града, а могу се обезбеђивати и из
других извора, у складу са законом.

Општи акти органа Града објављују се у
„Службеном листу града Сремска Митровица“.
Акти из става 1. овог члана ступају на
снагу осмог дана од дана објављивања,
осим ако доносилац у поступку доношења
не утврди да постоје нарочито оправдани
разло-зи да исти ступи на снагу и раније.
Остали акти Града објављују се у
„Службеном листу града Сремска Митровица“ када је то тим актима предвиђено.

X АКТИ ГРАДА
Акти Града
Члан 143.
У вршењу послова из своје надлежности
Град доноси одлуке, правилнике, на-редбе,
упутства, решења, закључке, препоруке и
друге потребне акте.
Одлуке доноси само Скупштина града,
осим када је законом предвиђено да одлуку
доноси други орган Града.

XI ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ
И ПРОМЕНА СТАТУТА
Аутентично тумачење Статута
Члан 147.

Хијерархија аката Града
Аутентично тумачење Статута Града доноси Скупштина града на предлог надлежног радног тела Скупштине града.

Члан 144.
Одлуке и општи акти Скупштине града
морају бити сагласни са законом и овим
Статутом.
Акти Градоначелника и Градског већа
морају бити сагласни са законом, овим
Статутом, одлукама и општим актима
Скупштине града.
Акти Градске управе морају бити сагласни са законом, овим Статутом, одлукама и општим актима органа Града.

Поступак за промену или доношење
статута
Члан 148.
Предлог за доношење или промену Статута Града може поднети најмање 5% грађана са бирачким правом на територији
Града, трећина одборника, градоначелник
и надлежно радно тело Скупштине града.
Предлог се подноси у писаном облику са
образложењем.
О предлогу из става 1. овог члана Скупштина града одлучује већином гласова од
укупног броја одборника.
Ако Скупштина града одлучи да се приступи доношењу или промени Статута
Града, истим актом одређује Комисију за
израду нацрта Статута, односно одлуке о
промени Статута Града, одређује њене задатке и рок за израду нацрта.

Предлагање прописа и других општих
аката Скупштине града
Члан 145.
Право предлагања прописа и других општих аката из надлежности Скупштине
града имају: сваки одборник Скупштине
града, радно тело Скупштине града, Градско веће и грађани путем грађанске иницијативе.
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Образовање Комисије за спровођење
избора за чланове савета месних
заједница и Другостепене комисије за
спровођење избора за чланове савета
месних заједница

Нацрт Статута, односно одлуке о промени Статута утврђује Градско веће већином гласова од укупног броја чланова Градског већа.
О нацрту Статута, односно одлуке о промени Статута спроводи се јавна расправа
на начин и у року који одреди Градоначелник.
Градско веће, након спроведене јавне
расправе, утврђује предлог Статута, односно одлуке о промени Статута, већином
гласова од укупног броја чланова Градског
већа. Приликом утврђивања предлога Статута, односно одлуке о промени Статута,
Градско веће водиће рачуна о предлозима
и сугестијама датим у јавној расправи.
Скупштина града усваја Статут, односно
одлуку о промени Статута већином гласова
од укупног броја одборника.

Члан 151.
Скупштина града именоваће председника, чланове и секретара Комисије за
спровођење избора за чланове савета месних заједница и њихове заменике, у року
од 90 дана од дана ступања на снагу овог
Статута.
Истовремено са именовањем из става 1.
овог члана, Скупштина града именоваће
председника, чланове и секретара Другостепене комисије за спровођење избора за
чланове савета месних заједница.

Члан 149.
Доношење планских докумената
у складу са овим Статутом
Изузетно, када се доношење и промена
статута врши ради усаглашавања са законом, предлог статута утврђује Градско
веће, без примене поступка из претходног
члана.

Члан 152.
Скупштина града донеће План развоја
Града у складу са посебним законом.
Скупштина града донеће Средњорочни
план у складу са законом који уређује
плански систем Републике Србије, почев
од средњорочног плана за 2021. годину.
Важећи документи јавних политика ускладиће се са законом из става 2. овог члана,
приликом првих измена и допуна тих докумената

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

Усклађивање прописа Града
са овим Статутом

Одложена примена појединих одредаба
овог Статута

Члан 150.
Члан 153.
Прописи Града ускладиће се са одредбама овог Статута у року од девет месеци
од дана ступања на снагу Закона о локалној
самоуправи.
Прописи Града остају на снази до њиховог усклађивања са овим Статутом.

Члан 60. у делу који се односи на постављење помоћника градоначелника, примењиваће се након спроведених избора за
одборнике Скупштине града одржаних
после ступања на снагу овог Статута.
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Члан 61. став 1. у делу који се односи на
број чланова Градског већа, примењиваће
се након спроведених избора за одборнике
Скупштине града одржаних после ступања
на снагу овог Статута.

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 22.03.2019. године, донела је

Престанак важења Статута
Члан 154.
Даном ступања на снагу овог Статута,
престаје да важи Статут града Сремска
Митровица („Службени лист града Сремска Митровица“, број 13/2012 и 6/2018)
осим члана 56. став 1. и члана 81. став 1.
који остају на снази до спроведених избора
за одборнике Скупштине града одржаних
после ступања на снагу овог Статута.

ОДЛУКУ
I

Ступање на снагу

УСВАЈА СЕ Пројекат јавно – приватног
партнетрства – реконструкција дела система јавне расвете у граду Сремска Митровица.

Члан 155.

II

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

Саставни део ове Одлуке чини Пројекат
јавно – приватног партнетрства – реконструкција дела система јавне расвете у
граду Сремска Митровица.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

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

Број:110-2 /2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

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

Број: 352-360/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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ϭ͘ʽʿʰˁ ʿˀʽʵʫʶ˃ʤ
ϭ͘ϭ͘ʿ̨̨̡̬̖̥̖̯̪̬̖̣̪̬̠̖̯̔̔̐̌̌ʵʿʿ
ϭ͘Ϯ͘ʽ̶̨̨̨̛̛̭̦̦̪̏̔̌ʧ̬̱̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌
ϭ͘ϯ͘ˉ̵̨̡̡̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̤̖̱̬̱̠̦̯̠̖̯̬̖̭̯̬̯̪̬̠̖̯̥̏̏̌̏̌̔̌̌̌̍̌̏̌̚ʵʿʿ
Ϯ͘ʿʽˁʸʽʦʻʰʿʸʤʻ
Ϯ͘ϭ͘ʿ̶̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̖̦̯̬̹̦̣̠̖̦̖̬̖̦̭̯̱̦̭̱̦̱̣̙̖̦̭̬̖̭̯̌̏̌̌̌̌̔̍̏̔̔̌̌̔̏̌̚
Ϯ͘Ϯ͘ˁ̶̴̶̴̵̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̖̠̦̦̭̠̭̠̪̬̯̤̭̯̌̌̌̏̌̏ʵʿʿ̨̠̦̪̬̯̦̖̬̌̌̏̐̌̌̚
Ϯ͘ϯˁ̶̴̶̴̡̨̨̧̨̡̛̛̛̛̛̪̖̠̪̣̖̱̦̦̭̬̪̬̠̖̯̌̌̐̔̌̌̌̌
Ϯ͘ϰ͘ʿ̨̡̛̛̛̣̦̬̦̬̭̪̖̣̬̌̌̌̌̔̌̌̚
ϯ͘ʤʻʤʸʰʯʤʫʶʽʻʽʺˁʶʫʫˇʰʶʤˁʻʽˁ˃ʰʿˀʽʵʫʶ˃ʤʵʿʿ
ϰ͘ʦˀˁ˃ʫʰˁˀʫʪˁ˃ʦʤʽʥʫʯʥʫ˕ʫʼʤ˄ʿˀʽʵʫʶ˃˄ʵʿʿ
ϱ͘˄ˁʸʽʦʰ͕ʿˀʤʦʤʰʽʥʤʦʫʯʫʵʤʦʻʽʧʰʿˀʰʦʤ˃ʻʽʧʿʤˀ˃ʻʫˀʤ
ϲ͘ʰʻˇʽˀʺʤˉʰʵʫʽʵʤʦʻʽʺʿʽʯʰʦ˄ʰʿˀʫʧʸʫʪˁʤʪˀʮʰʻʫʵʤʦʻʽʧ˄ʧʽʦʽˀʤ
ϲ͘ϭ͘ʰ̴̶̨̨̨̡̨̨̧̨̨̛̛̛̛̦̬̥̠̖̪̭̯̱̪̱̖̣̖̠̤̱̠̦̪̌̔̔̍̌̏̏̌̌̏̐̏̌̚
ϲ͘Ϯ͘ˀ̸̨̡̡̨̡̨̨̛̛̦̠̭̖̤̱̱̠̖̠̦̱̬̌̌̌̏̐̏̚
ϲ͘ϯ͘ʶ̨̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̯̖̬̠̱̥̬̖̣̖͕̬̦̪̭̯̱̪̖̣̖̍̌̔̔̌̔̌̍̌̌̔̔̚
ϲ͘ϰ͘ˁ̨̨̨̛̬̙̦̠̦̱̬̌̔̌̌̏̐̐̏̌
ϲ͘ϱ͘ˁ̨̨̨̛̣̭̦̭̯̦̠̦̱̬̌̐̌̌̌̏̐̏
ϲ͘ϲ͘ʿ̨̧̨̨̨̛̛̯̪̭̖̠̦̱̬̏̌̌̏̐̐̏̌
ϳ͘ʯʤˈ˃ʫʦʰ˄ʽʥʸʤˁ˃ʰʯʤˌ˃ʰ˃ʫʮʰʦʽ˃ʻʫˁˀʫʪʰʻʫʰʥʫʯʥʫʪʻʽˁ˃ʰʻʤˀʤʪ˄
ϳ͘ϭ͘ʯ̨̧̨̨̛̛̛̛̹̯̯̙̯̦̖̭̬̖̦̖̱̪̬̤̖̯̪̥̌̌̏̔̌̏̌̌̔
7.2. ʥ̨̛̖̖̦̭̯̬̤̖̦̬̱̍̔̔̌̏̌̌̔̚̚
ϴ͘ʿʸʤʻʰˀʤʻʤʪʰʻʤʺʰʶʤˀʤʯʦʽʵʤʿˀʽʵʫʶ˃ʤ
ϵ͘ʿˀʽʵʫʶ˃ʻʰ˃ʰʺ
ʿˀʰʸʽʯʰ͗
- ʽʪʸ˄ʶʤʽʿʽʶˀʫ˃ʤʼ˄ʿʽˁ˃˄ʿʶʤʵʿʿ
- ˀʫˌʫʼʫʽˇʽˀʺʰˀʤʼ˄ˁ˃ˀ˄ˋʻʽʧ˃ʰʺʤ
- ˃̶̛̖̣̱̣̌̍̌̌
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ϭ͘ʽʿʰˁʿˀʽʵʫʶ˃ʤ
1.1. ʿ̨̨̡̬̖̥̖̯̪̬̖̣̪̬̠̖̯̔̔̐̌̌ʵʿʿ
ʿ̬̖̥̖̯̔ ̨̪̬̖̣̔̐̌ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̠̖ ̨̖̣̔̔̌ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨ ̨̠̦̌̏-̨̛̪̬̯̦̥̏̌ ̪̬̯̦̖̬̭̯̱̌̏ ̌̚
̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̱ ̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̠̦̖̌̏ ̬̭̖̯̖̌̏ ̨̛̪̬̥̖̦̥ ̥̖̬̌ ̱̹̯̖̖̔ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̭̌ ͣ>͞
̵̨̨̨̛̯̖̦̣̠̥̱̖̣̱̐̔ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌͘ʿ̶̨̡̨̡̨̛̛̬̖̦̭̯̬̱̠̥̱̭̥̭̣̱̔ ̨̨̏̐ ̨̡̪̬̠̖̯̌
̭̖ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̨̡̨̧̪̬̠̖̯̖͕̏̌ ̴̧̛̛̦̦̭̬̖͕̌̌ ̥̖̦̌̌̚ ̖̣̔̌ ̨̯̬̠̣̖̔̌̌ ̬̭̖̯̖̌̏ ̨̛̦̥̏
̛̭̬̖̥̖̦̥̌̏ʸʫʪ̡̨̧̧̨̛̛̛̭̖̯̤̥̬̙̖̥̖̖̦̖̣̭̭̯̖̥̠̦̖̬̭̖̯̖̏̌̌̔̌̏̌̌̐̔̌̌̌̏̌̏̚͘
ʿ̬̖̥̖̯̔ ̱̱̖̍̔̓̐ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨ ̨̠̦̌̏-̨̛̪̬̯̦̥̏̌ ̪̬̯̦̖̬̭̯̱̌̏ ̖̍̚ ̖̣̖̥̖̦̯̌̌ ̶̡̨̛̦̖̭̠̖ ̠̖̭̯̖
̶̴̨̨̧̡̡̨̧̛̛̛̛̛̭̪̬̖̖̥̖̬̭̤̖̥̖̭̦̠̖̬̹̖̖̦̖̬̠̖̏͂̌̌̌̐̓̌̐;ʺ̖̬̖˄̹̯̖̖̔ʫ̛̦̖̬̠̖͕̱̤̖̥̐̔̌
̡̯̖̭̯̱͗ ʺ˄ʫͿ͕ ̨̨̬̠̱̖̔̐̏̌̌̓̐ ̧̧̭̥̖̌̌ ̛̛̖̥̭̠̖ KϮ ̛ ̧̧̭̥̖̌̌ ̵̨̛̛̪̖̬̯̦̌̏ ̨̡̨̯̬̹̏̌
̴̶̡̨̧̨̧̛̛̛̛̱̦̦̭̬̙̖̣̭̭̯̖̥̠̦̖̬̭̖̯̖̌̌̔̌̏̌̌̔̌̌̌̏̌̏ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌͘
˄ʧ̬̱̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̴̨̨̨̧̨̡̨̡̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̯̬̠̦̭̖̯̤̖̖̠̖̭̯̬̖̣̦̖̖̭̦̖̦̖̬̖̯̭̯̏̌̌̏̏̌̌̌̌̐̌̚
̛ ̴̨̨̡̛̛̯̥̖̯̬̠̭͘ ʯ̨̯̍ ̨̯̐̌ ̭̖ ̨̛̪̠̣̌̏̌ ̨̪̯̬̖̍̌ ̌̚ ̥̖̦̱̌̚ ̨̯̬̠̣̖̔̌̌ ̬̭̖̯̖̌̏ ̨̛̦̥̏
̛̭̬̖̥̖̦̥̌̏ʸʫʪ̸̡̡̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̭̖̯̤̥̠̖̪̬̱̙̠̱̤̖̭̖̯̤̖̖̠̠̖̪̬̥̖̦̭̪̣̯̠̏̌̌̌̍̏̌̌̌̏̌͘ˁ
̨̨̛̬̥̍̚ ̔̌ ̬̐̌̔ ̦̖̥̌ ̵̨̡̛̪̱̦̭̔ ̭̬̖̭̯̔ȁ̌ ̦̌ ̨̧̬̭̪̣̱̌̌̐̌ ̔̌ ̵̛ ̴̛̛̦̦̭̬͕̌̌ ̨̥̖̣̔ ʵ̨̦̌̏
̸̨̨̡̡̨̧̨̨̧̧̛̛̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̭̯̪̱̠̖̭̖̦̦̬̖̹̪̬̣̖̥̭̖̯̤̖̖̱̙̏̌̐̌̏̌̌̌̌̌̏̌̌̍̌̏̌̍̌̔̏̌̌̚̚̚
̛  ̬̭̯̌̌ ̨̠̦̌̏̐ ̱̔̐̌͘ʵ̨̦̌̏ ̨̛̪̬̯̦̏̌ ̨̪̬̯̦̖̬̭̯̪̬̖̭̯̤̌̏̔̌̏̌ ̨̡̛̬̏ ̸̡̛̠̖̦̖̌̔̚ ̶̡̛̠̖̌ ̨̠̦̌̏̐
̡̨̭̖̯̬̌ ̛ ̡̛̪̯̣̌̌̌ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬͕̌̌ ̛̬̌̔ ̨̧̖̖̖̍̍͂̌̚ ̨̛̖̣̯̦̭̯̔̌ ̨̔ ̨̪̹̯̖̐ ̛̦̯̖̬̖̭̌ ̛
̴̴̡̨̡̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̖̭̦̖̥̥̭̬̙̬̠̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌̐̔̏̐̌̏̌̌̚͘
ʿ̛̛̬̯̦̏̌ ̪̬̯̦̖̬͕̌ ̨̖̖̍̌̏̌̓̚ ̭̖͕ ̛̱̱̥̍̔̓ ̨̨̨̱̬̥͕̐̏ ̔̌ ̛̛̪̬̥̖̦ ̡̯̖̌̏ ʺ˄ʫ ̡̨̛̠̥̌ ̖̓
̴̨̡̛̛̛̛̖̖̯̦̦̭̠̭̖̍̍̔̌̚ ̛̱̹̯̖̖̱̖̣̱̭̭̯̖̥̠̦̖̔̔̌̌̏ ̬̭̖̯̖̌̏͘ˁ̖̏ ʺ˄ʫ ̡̨̠̖ ̧̨̛̭̖̪̬̥̖̱̠̱̪
̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̦̱̱̬̥̬̠̱̯̱̭̣̱̭̪̯̦̥̪̬̪̭̥̙̖̥̭̯̦̬̥̱̏̏̐̐̏̌̌̍̌̔̌̏̌̏̌̓̌̔̌̔̌̚
ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍ ˁ̛̛̬̠̍͘ ˁ̵̨̨̦̔ ̨̯̥̖͕ ʿ̨̛̬̯̦̥̏̌ ̪̬̯̦̖̬̱͕̌ ̨̛̪̖̬̖̏̓ ̭̖ ̨̨̛̪̭̣̏ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̖͕
̴̧̛̛̦̦̭̬̌̌̌ ̛ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌ ̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̠̦̖̌̏ ̬̭̖̯̖͕̌̏ ̱̚ ̧̛̪̬̖̱̥̖̌̚ ̡̛̛̬̌̚ ̨̧̛̪̭̯̌̌̚
̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̱̹̯̖̖̔ ̨̡̨̯̥ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌ ̡̨̨̛̬̖̦̭̯̬̱̭̦̌̐ ̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̠̦̖̌̏ ̬̭̖̯̖̌̏ ʧ̬̌̔̌
ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌͘
ʵ̛̦̪̬̯̦̖̬͕̌̏̌ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̨̧̨̛̛̛̛̛̯̬͕̪̬̖̱̥̖̱̭̬̖̭̪̬̯̦̥̪̬̯̦̖̬̥̏̌̌̍̌̏̌̌̔̌̏̌̌̚̚
̱ ̨̡̯̱ ̧̛̬̹̖̏̌̚ ̨̨̱̬̐̏̌ ̭̌ ̶̛̤̖̥ ̔̌ ̭̖ ̱ ̨̡̯̱ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̛̭̏ ̨̡̨̛̯̬̹̏ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐
̧̨̡̨̨̧̨̡̛̛̪̬̯̦̖̬̭̖̱̦̦̠̥̱̥̱̱̥̖̬̱͕̖̱̪̣̪̬̯̦̥̪̬̯̦̖̬̱̦̦̖̌̌̏̔̌̌̌̐̓̌̍̌̏̌̓̌̌̏̌̌̌̌̔̚
̌̚ ̨̨̨̛̬̭̪̣̙̭̯̌̏ ̡̨̨̛̬̖̦̭̯̬̱̭̦̌̐ ̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̠̦̖̌̏ ̬̭̖̯̖̌̏ ̛̚ ̵̨̛̭̯̬̖̦̏̌ ̵̨̛̬̦̯̦̐̌̌̏̌
̴̵̡̡̨̧̡̨̨̛̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̹̯̖̦̦̖̬̙̖̬̖̦̭̯̬̱̭̦̖̣̭̭̯̖̥̌̔̌̌̌̔̌̔̌̏̌̌̐̔̌̌̚͘
1.2. ʽ̶̨̨̨̛̛̭̦̦̪̏̔̌ʧ̬̱̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌
ʧ̬̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̶̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̬̠̖̥̦̭̯̬̯̦͕̪̬̬̖̦̱̣̯̱̬̦̖̦̯̬̏̌̌̔̌̏̏̔̌ˁ̡̨̨̡̬̖̥̭̬̱̐̐̌͘
ʻ̛̣̌̌̚ ̱ ̨̨̭̖̖̬̪̦̥̏̌̌̔̚ ̖̣̱̔ ˁ̛̬̠̖̍͘ ʧ̡̨̬̭̌̔ ̦̭̖̤̖̌ ̨̪̬̌̌̏̚ ̠̖ ̶̡̨̛̦̱̬̠̍̌̌ ̛̯̬ ̦̭̖̤̌̌͗
ˁ̡̬̖̥̭̖ ʺ̶̨̛̛̯̬̖̏ ̶̡̨̖̦̯̬̣̦̖̱̬̦̖̌̌̍̌ ̶̛̖̣̦̖͕̭̱̭̖̦̖̔ ʺ̸̡̦̭̖̌̏̌ ʺ̶̨̨̛̛̯̬̖͕̦̖̭̦̠̏̌̔
̨̛̣̍̌ ˁ̖̌̏ ̛ ̦̠̖̖̌̏̓̐ ̭̖̣̌ ̨̪ ̨̬̠̱̍ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ ̱ ˁ̛̛̬̠͕̍ ʸ̡̬͕̌̓̌̌ ̦̌ ̪̱̌̌̔̚͘ ʰ̥Ă ̡̬̱̥̭̱͕̔
̙Ğ̣Ğ̸̡̛̛̦̱̬̚Ğ̸̦̱̏Ğ̱̭̚ĂŽ̡̬̱̙Ģ̆Ğ̥͘
ʧ̴̨̡̡̨̨̛̖̬̭̖̬̦̯̖̐̌̔̌͗ϰϰȗϱˁʧˌ̛ϭϵȗϯϲǭʰʧʪ
ʿ̨̛̬̹̦̏̌ʧ̬̌̔̌͗ϳϲ͘ϭϱϯ̵̡̖̯̬̌̌
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ʻʤˁʫʹʫʻʤDʫˁ˃ʤ͗
ϭ͘ʥʫˌʫʻʽʦʤˋʶʰʿˀʼʤʦʽˀ
Ϯ͘ʥʫˌʫʻʽʦʽ
ϯ͘ʥʽˁ˄˃
ϰ͘ʦʫʸʰʶʰˀʤʪʰʻˉʰ
ϱ͘ʧˀʧ˄ˀʫʦˉʰ
ϲ͘ʪʰʦʽˌ
7. ʯʤˁʤʦʰˉʤ/
ϴ͘ʯʤˁʤʦʰˉʤ//
ϵ͘ʵʤˀʤʶ
ϭϬ͘ʶ˄ʯʺʰʻ
ϭϭ͘ʸʤ˖ʤˀʤʶ
ϭϮ͘ʸʫʮʰʺʰˀ
ϭϯ͘Dʤʻ˕ʫʸʽˁ
ϭϰ͘Dʤˀ˃ʰʻˉʰ
ϭϱ͘Dʤˋʦʤʻˁʶʤʺʰ˃ˀʽʦʰˉʤ
ϭϲ͘ʻʽ˖ʤʵ
ϭϳ͘ˀʤʦʼʫ
ϭϴ͘ˀʤʪʫʻʶʽʦʰ˖
ϭϵ͘ˁʤʸʤˌʻʽ˖ʤʵˁʶʰ
ϮϬ͘ˁˀʺˁʶʺʰ˃ˀKʦʰˉ
Ϯϭ͘ˁˀʫʺˁʶʤˀʤˋʤ
ϮϮ͘ˁ˃ʤˀʤʥʰʻʧ˄ʸʤ
23͘ˋʤʸDʤ
Ϯϰ͘ˌʤˌʰʻˉʰ
Ϯϱ͘ˌʰˌʤ˃ʽʦˉʰ
Ϯϲ͘ˌ˄ʹʤD
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ʰ̴̨̨̛̛̛̭̯̬̠̖̥̬̠̌̔̐̌̌
ʿ̨̨̬̹̣̭̯ ˁ̡̬̖̥̭̖ ʺ̶̨̛̛̯̬̖̏ ̛ ̧̖̦̖ ̛̣̙̖̍ ̨̡̨̛̣̦̖͕ ̨̭̖̙̖̔ ̨̔ ̵̛̪̬̏ ̸̨̡̪̖̯̌̌ ̡̨̤̱̭̔̐
̨̨̛̛̙̯̱̬̖̦̱̏̌̐ˁ̬̖̥̌ ̛ʿ̨̨̡̨̛̛̛̦̦̠̖͕̣̌ϳϬϬϬ̨̛̦̪̬̖̦̹̖̖̬̖̐̔̌̌͘ ʧ̬̠̖̦̌̔Ğ̡Ẓ̡̛̌Ž̪̱̯Ă
̛̚Ž̭̦Ž̏Ḁ̆Ģ̆Ą̦̆Ğ̭Ḁ̆Ž̛̥Ğ͕̏Ğ̴̛̛̛̓̚Ž̦Ž̛̥ũ̱͘ʽ̬̔̔̏Ğ̦Ẓ̡̛̛̬̭̌̐Ž-̡Ğ̡̣̯̭Ž̦Ă̭Ğ̡̨̤̪̬̖̌
Ă̸̡̨̛̦̯̐ ̬̐Ă̔̌ ̛ ̪̬Ğ̭̯Ž̶̛̦̖͕ ̭̬Ģ̆̔Ž̏Ğ̡Ž̦̖̏ ̏Ă̬Ž̛̹ ̭Ă ̥̦Ž̐Ž ̐Ž̭̪Ž̔Ă̬Ă ̨̔ ̭Ă̬̏Ğ̥Ğ̨̦̐
̛̛̦̱̭̯̬̔ṷ̡̨̬̃̐̐Ă̱̪̱̦̔̌Ž̥̦Ă̪Ž̦̱ũĞ̦̔Ğ̦Ž̏Ğ̛̭̯Ž̛̬ũĞ͘
ˀ̛̥̤Ă̛̦ Ž̭̏ĂũĂũ̱ ˁ̛̛̬̥ũ̱̥ ̡̬ĂũĞ̥ / ̏Ğ̡Ă ̭̯Ă̬Ğ Ğ̬Ğ͘ ʧ̬Ă̔ ̬Ă̭̯Ğ ̡̨̛̖̣̥̏ ̛̬̦̍̚Ž̥ ̛ ̨̔
̭̬Ğ̛̦̔Ğ ///̏Ğ̡Ăˁ̛̛̬̥ũ̱̥̪Ž̭̯Ă̠̖Ğ̡Ž̦Ž̡̥̭Ž̭̬Ğ̛̹̯̔Ğ̸̛̯Ă̏ĞʿĂ̦Ž̛̦ũĞ͘˄̧Ğ̛̛̥̱̣̱Ž̡Ẓ̛̛̦̌
̬Ž͂Ğ̶̛̦̭̱Ă̬Ğ̛̏ʪĞ̶̛ũĞ˃̬ĂũĂ̦͕̱̬Ğ̛̣ũĂ̦͕ʿ̬Ž̛̍ʺĂ̡̛̛̛̭̥̣ũĂ̛̦͕̭̬̏Ž̥Ă̛̦̚Ž̏Ă̛̦ʰ̛̛̣̬̔Ž̥Ž̬Ž̶̛͕ ̨̛̛̭̦̏ ̭̬̖̖͕̓ ̡̨̛̠ ̨̭̱̔ ̶̡̨̬̭̌̐ ̨̪̬̖̭̯̣̌ ̛̛̭̯̣̐ ̨̛̭̠̥̏ ̛̛̦̬̖̦̥̏̌̔̚ ̸̨̡̛̛̠̦̥̏
̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̥̍̌͘
ʿŽ̯̬̱̭̏̔̏Ẕ̛̌̐̚̚Ğ̯̦Ž̸̦̠̱̐̌̌̌̚Ž̡̛̬̱̏ˀ̡̛̥̭Ğ̛̥̪Ğ̛̬ũĞˁ̛̛̬̥ũ̱̥̔Ž̛̍ũĂ̱̬̏Ğ̥Ğ̯Ğ̯̬Ă̵̛̬ũĞ
̡Ă̔Ă̪Ž̭̯ĂũĞũĞ̦̔ĂŽ̸̔Ğ̛̛̯̬̪̬Ğ̭̯Ž̶̛̦Ğ̶Ă̬̭̯̏Ă͕̬̐Ă̭̔Ă̶̶̡̨̡̨̨̨̡̨̛̛̖̣̥̦̥̦͕̬̭̹̦̏̏̏̌̌̌
̶̵̴̴̡̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̭̪̣̯͕̭̥̯̖̬̥̥͕̪̬̥̥͕̪̬̹̯̖̥̦̯̖̯̬̥͕̬̱̥̥͕̌̌̌̌̌̌̏̔̏̔̌̌̔̌̌̚
̥̦Ž̐Ž̬̍Žữ̦̥̬Ă̛̔Ž̶̛̦Ḁ̆Ă͕ũĂ̡̛̦̥̱̪̏Ă̛̛̯̣̥Ă̵͕̬Ḁ̆Ž̛̥̏Ă̡͕ĂŽ̛̥̦Ž̹̯̏Ž̥ũĂ̵̛̦̪̏ẶĂ̯Ă̛
̬Ă̡̭Ž̵̛̹̦ ̛̣̏Ă͘ ʧ̬̌̔ ̠̖ ̨̛̍ ̨̨̥̖̯̬̪̣̌ ʿ̨̛̦̦̠̖̌ ̛ ʰ̡̛̛̣̬͕̌ ̵̨̡̛̛̬̦̬̹̦̭̌̓̌ ̶̖̦̯̬̌ ̭̌
̸̶̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̠̦̥̖̪̭̪̥̥̱̖̦̥̍̌̌͘
ʧ̨̬̭̖̪̬̖̌̔̔̌ʤ̛̬̥̏̌̌ϱϴϮ̨̨̨̡̛̛̛̦̖̯̠̖̬̠̐̔̍̌͘ˁ̨̨̡̨̡̡̨̛̣̦̖̥̦̤̱̦̖̥̠̖̬͕̌̏̐̔̌̐̌̔̏̌̌
̠̖ ˁ̛̛̬̥̠̱̥ ̨̛̦̌̏̌̚ ̨̛̛̦̠̪̦̯̠̌̌̚ ̸̨̛̛̭̯̬̬̌ /s ̡̖͕̏̌ ̛̥̠̦̌ ʺ̶̛̬̖̣̦̌͘ ˄ /y ̏Ğ̡̱ ˁ̬Ğ̥ ̭Ğ
̦ẶĂ̛̚ ̱ ̭Ă̭̯Ă̱̏ ʥ̱̐Ă̡̬̭Ğ ̛ ̱̣Ž̐Ă ˁ̛̛̬̥ũ̱̥Ă ̨̨̨̪̦̏ ̬Ă̭̯Ğ͕ ũĞ̬ ũĞ ̱ ̧Ğ̥̱͕ ̪Ž̹̯Ž ̭̱ ʥ̱̐Ă̛̬
̛̛̛̪̬̥̣ ̵̛̬̹̓Ă̦̭̯̏Ž͕ Ž̭̦Ž̏Ă̦Ă Ğ̡̛̪̭Ž̛̪ũĂ͘ ʪẒ̌Ă̡̭Ž̥ ʺĂ͂Ă̬Ă ˁ̛̛̬̥ũ̱̥Ž̥ ̦Ḁ̛̆̚Ğ̸̛̦̦Ž
̐Ž̭̪Ž̔Ă̬Ğ ʦ̛̚Ă̶̛̛̦̯̦ ̛ ʺĂ͂Ă̛̬͕ ̭̏Ğ ̔Ž ϭϭϴϬ͘ ̐Ž̛̦̔Ğ ̡Ă̔ ̛̏̚Ă̛̦̯ṷ̡̃Ă ̣̏Ă̭̯ ̚Ă̱̏Ğ̡ ̦Ğ̭̯ĂũĞ ̭
Ž̏Ž̯̣̐Ă͕ĂŽ̦̔Ğ̡Ă̭̣̔Ă̦̏Ž̬̐̐Ă̔ĂŽ̭̯Ăũ̱̭Ḁ̆Ž̬̱̹Ğ̛̦̏Ğ͘ ʻ̛̬̱̹̖̦̥̌̏̌̌ˁ̡̨̛̛̛̬̥̠̱̥͕̦̠̖̌̌
̨̛̦̏ ̧̨̡̨̛̭̬̖̖̦̔̏̏ ̬̐̌̔ -ŝǀŝƚĂƐ ^ĂŶĐƚŝ ĞŵĞƚƌŝŝ͕ ̯̠͘ ʧ̬̌̔ ˁ̨̖̯̏̐ ʪ̛̛̛̥̯̬̠̌ ̛̛̣ ̦̌ ̡̨̭̬̪̭̥
ʪ̶̨̛̛̛̥̯̬͕̏̌ ̪̬̖̥̌ ˁ̏͘ ʪ̛̛̛̥̯̬̠̱ ̡̛̛̹̯̯̦̱̌̚ ̬̐̌̔̌ ̛ ̨̨̛̛̭̯̥̖̦̥ ̛̥̦̭̯̬̱̌̌ ̨̡̨ ̡̨̐̌ ̠̖
̸̨̨̨̨̛̦̦̭̖̤̖̪̖̣̭̖̏̌̔̌ ̛̛̹̬͘
ʧ̸̵̨̛̬̠̖̪̭̣̖̖̭̯̦̪̌̔̌̌̔̌ḏ̡̨̨̨̡̛̬̪̪̭̥̦̣̠̭̱̌̌̌̔̌ ̣̭̯̏̌ϭϱϮϲ͘ ̨̛̦̖̐̔͘ʥ̨̨̨̛̠̖̪̦̯̪̌̔̚
̨̛̦̥̌̏ͣ̚ˌ̵̖̖̬ʺ̶̨̨̡̛̛̛̛̛̯̬̥̠̖̥̱̭̣̥̦̭̱̏̌̌̌͞ ̛̖̦̱̏̓͘˃̨̡̨̨̨̨̨̡̨̛̥̬̤̖̪̏̐̌̔̍̌̔̏̚
̶̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̬̠̖̙̖̦̯̦̬̠̪̯̪̱̦̬̠̖̦̯̣̦̖̬̯̖͕̠̖̭̱̪̬̖̪̦̯̤̖̦̦̭̐̌̔̔̏̌̌̌̏̔̍̌̌̏̔̌̔̌̌̚̚̚͘˄̶̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̥̪̖̬̱̬̠̦̭̯̦̦̹̯̖̦̯̬̣̦̖̏̔̍̌̏̏̌̚ˁ̨̨̡̨̛̬̠̖̠̖̖̙̣̯̱̬̭̱̣̱̥̍̍̌̔̐̌̚
̱ˁ̧̨̛̛̬̖̥̯̱̭̖̦̭̯̣̌̌̏̌͘
ʯ̌ ̬̖̥̖̏ ˈ̡̱̬̹̖̌̍̍̚ ̵̨̛̥̦̬̠̖͕̌ ̬̐̌̔ ̠̖ ̨̨̨̪̦̏ ̨̨̪̯̪̱̦ ̨̬̬̖̦̌̚͘ ˄ ̨̨̥̏ ̨̛̪̖̬̱̔ ̧̨̖̐̏
̨̨̨̛̬̠̪̯̪̱̦̭̯̦̬̌̏̌̐̌̚͘ʪ̨̭̖̤̠̱̭̖̌̏̌ʺ̛̬͕̌͂̌ʻ̶̛̖̥͕ˀ̛̛̱̭̦͕ˈ̛̬̯̏̌͘ ʶ̬̠̖̥̌ϭϵ̡̖̏̌ ̨̨̹̣̔
̠̖ ̨̔ ̧̛̛̭̥̬̏̌̌ ̶̛̬̦̖̐̌ ̦̌ ˁ̛͕̌̏ ̌ ̨̛̦̏ ̭̱̭̖̔ ̠̖ ̛̣̍̌ ̥̣̌̌ ̛ ̛̦̖̬̠̖̦̌̏̌̚ ˁ̛̬̠̍̌ ʽ̨̏ ̠̖
̶̨̛̱̯̣̌ ̦̌ ̡̧̛̱̖̔̌ ʦ̨̠̦̖ ̡̛̬̠̦̖̌ ̛ ̛̣̦̖̏̌̔̌̏ ̨̬̥̐̌̔ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ̵̨̛̠̦̏ ̛̣̭̯̏̌ ̛ ̨̧̛̠̔̍̌̌
̨̨̨̡̡̨̭̯̯̱̭̭̣̦̬̤̖̭̬̌̌̍̔̐̌̏̐̐̌̔̌ϭϴϴϭ̨̛̦̖̐̔͘͘ʿ̸̨̡̨̛̛̛̬̬̦̖̣̦̠̖̏̐̌̔̌̍˖̛̬̌ʿ̛̛̣̖̥̖̦̯
ʺ̡̛̛̣̖̓͘ʧ̸̶̴̵̨̨̨̨̧̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̬̪̦̪̖̭̖̬̠̭̯̙̖̬̱̖̭̖̯̤̭̯̦̦̦̌̔̏̔̌̌̏̌̔̔̔̌̔̌̌̏̌̌̚
̡̪̬̖̣̭̱̱̌ϮϬ̡̖̏͘
ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̠̖̏̌ϭϵϭϴ̸̨̡̛̛̦̖̪̬̤̱̖̦̐̔̌͘ʶ̛̛̬̤̖̦̌̏ˁ̬͕̍̌ˈ̛̬̯̏̌̌ˁ̶̨̣̖̦͕̏̌̌ ̡̛̭̦̠̖̌
ʶ̛̬̤̖̦̌̏̌ʵ̨̛̱̭̣̠͕̐̌̏̌ ̨̌̔ϭϵϰϭͶϭϵϰϰ̨̨̛̛̬̠̖̦̭̥̖̐̌̔͘ ˈ̡̬̯̭̏̌̌ʺ̶̨̨̛̛̛̛̯̬̦̣̭̖̱̏̌̌̌̚
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̭̭̯̱̌̌̏ ʻ̛̖̭̦̖̌̏̚ ʪ̬̙̖̖̏ ˈ̡̬̯̭̖̏̌͘ ʸ̨̖̯ ϭϵϰϮ ̠̖ ̨̨̨̪̦̏ ̨̨̦̖̣̔ ̧̭̯̬̌̔̌̌ ̱ ˁ̡̬̖̥̭̱
ʺ̶̨̛̛̯̬̱̏͘ ˄̡̭̯̹̌̌ ̶̨̡̨̛̛̪̣̠̭-̡̦̖̦̌̌̚ ̶̡̛̛̖̭̪̖̠̔̌ ̨̪̔ ̡̨̨̥̦̥̌̔ ʦ̡̨̛̯̬̌ ˃̨̛̥̓̌ ̠̖ ̱ ̨̭̥̌
̡̨̡̨̛̦̖̣ ̦̖̖̤̔̌ ̱ ̱̭̯̱̌̏̐ ̛ ̭̖̪̯̖̥̬̱̍ ̭̯̬̖̤̣̌̌ ̡̨̪̬̖ ϲ͘ϬϬϬ ̵̛̛̦̖̦̏ ̛̤̱̔͘ ʧ̬̌̔ ̠̖
̨̨̨̭̣̖̦̍͂ ϭ͘ ̨̦̖̥̬̏̍̌ ϭϵϰϰ͘ ̨̛̦̖̐̔͘ ˃̠̌ ̯̱̥̔̌ ̭̖ ̛̱̥̌̚ ̡̨̌ ̸̨̡̪̖̯̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̬̐̌̔̌ ̱
̨̨̭̬̖̥̖̦̥̱̌̏̔̍͘
ʿ̨̨̣̙̠̌ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌

ʿ̨̨̡̛̛̬̬̦̖̣̖̔̔
ˀ̴̖̤̖͗ ʻ̌ ̨̨̪̬̭̯̬̱ ʧ̬̌̔̌ ̸̨̱̠̱̌̏̌ ̭̖ ̸̛̛̖̯̬ ̨̛̪̬̬̦̖̔ ̶̛̖̣̦̖ ̱ ̶̪̬̱̌̏ ̭̖̖̬̏ - ̠̱̐͘ ʿ̬̏̌ ̛
̛̦̠̭̖̖̬̦̠̌̏̌ ̶̛̖̣̦̌ ̠̖ ̡̛̪̣̦̦̭̌̌ - ̨̣̭̯̍̌ ̧̛̭̬̖̹̖̔ ˇ̡̬̱̹̖ ̨̬̖͕̐ ̨̡̦̥̬̭̖̌̔ ̛̛̭̦̖̏ ϮϬϬ-540
̥͘ʽ̶̨̛̛̖̣̦̠̖̯̹̱̥̥̭̥̣̦̭̖̤̏̌̌̍̐̌̌̌̌̌̔̏̌̌̌̌̌͘ʪ̶̨̨̨̛̬̱̖̣̦̠̖̠̱̙̦̪̦̙̠̖̐̌̌̔ ˇ̡̬̱̹̖
̨̬̖̐ ̨̡̦̥̬̭̖̌̔ ̛̛̭̦̖̏ ϭϮϬ-ϮϬϬ ̥͕ ̨̡̨̛̪̬̖̦̏ ̨̛̛̦̬̥̏̐̌̔̌ ̛ ̶̨̧̛̥̏̓̌̌͘ ʯ̛̖̥̤̹̯̖ ̨̖̏
̶̛̖̣̦̖ ̠̖ ̨̣̖̭̦͕ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ˁ̡̬̖̥̭̖ ̣̖̭̦̖ ̛̬̦̌̌̏̚͘ʽ̖̏̔ ̭̖ ̛̦̣̌̌̚ ̛̦̚ ̦̭̖̤͕̌̌ ̵̨̥̥̌ ̵̧̛̥̌ ̛
̵̛̱̭̥̖̬̖̦ ̦̌ ̨̨̛̪̤̪̬̬̖̱̏̔͘ ˃̬̖̓̌ ̶̛̖̣̦̌ ̠̖ ̸̡̛̛̬̦̬̭̌̏̌ ̨̖̔ ˁ̬̖̥̌ ̨̡̦̥̬̭̖̌̔ ̛̭̏ ̛̦̖ ϴϬϭϮϬ̨̡̡̡̛̛̥͕̪̬̖̦̬̯̬̭̥̱̣̯̱̬̥̏̌̌̌̌͘ʽ̨̨̛̛̠̖̦̠̦̭̖̤̖̦̠̖̏̌̌̔ʧ̡̨̛̬̯̱̠̖̭̥̖̹̯̖̦̬̭̌̔̌̐̌̔
̦̭̖̤̖̌ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌͘ ʻ̛̠̠̱̙̦̠̌̌ ̶̛̖̣̦̌ ̠̖ ̨̣̭̯̍̌ ̭̖̖̬̦̖̏ ʺ̸̖͕̌̏ ̸̡̨̛̬̦̬̭̌̏̌ ̸̨̨̡̡̨̨̨̨̨̛̥̬̦̬̯̖̬͕̪̦̬̯̬̭̯̪̬̯̬̭̯̏̌̐̌̌̌̐̔̌̌̌̌̏̏̌̏̚͘
ʶ̛̣̥̌͗ ˄ ʧ̬̱̌̔ ̣̏̌̔̌ ̨̡̨̛̱̥̖̬̖̦̦̯̦̖̯̣̦̌̌ ̡̛̣̥͕̌ ̡̨̠̌ ̭̖ ̨̡̛̣̱̠̖̔ ̨̛̯̪̣̥ ̛ ̛̭̱̹̦̥ ̛̣̖̯̥͕̌
̡̨̛̛̛̛̛̛̛̱̥̖̬̖̦̥̥̥̹̦̥̪̬̖̣̦̥̥̌̌̌̔̍̌̚̚;̡̡̨̨̛̭̦̠̖̭̖̦̭̦̪̬̣̖̖̌̌̌̓Ϳ͘
ʦ̨̖̔͗ʻ̸̨̪̬̱̠̱̌̔ʧ̸̨̨̨̨̨̡̛̬̪̭̯̠̖̦̠̦̠̯̌̔̌̔̏̌̌̌̌̏̔̌̚͘ʻ̡̛̛̠̙̦̠̠̖̬̖̌̏̌̌ˁ̸̡̨̨̛͕̠̪̬̯̖̌̏̌̌
̶̪̬̖̥̌̏ ̪̌̌̔̚- ̨̡̛̭̯͕ ̛̖̣̔ ʧ̬̌̔ ̦̌ ̡̛̭̬̖̥̭ ̛ ̸̡̛̥̦̭̌̏̌ ̨̖̔ ̛ ̸̨̛̪̬̯̖ ̡̨̬̚ ̡̨̬̭̐̌̔ ̦̭̖̤̖̌
ˁ̡̬̖̥̭̱ ʺ̶̨̛̛̯̬̱̏͘ ˀ̡̖̌ ʥ̨̭̱̯ ̛̪̬̪̌̔̌ ̨̛̛̪̹̯̦ ̭̥̌ ̛̛̦̠̦̙̥̌ ̨̖̣̥̔ ̨̡̯̌ ̛ ̛̣̱̍̚
̨̨̛̛̭̯̥̖̦̐ ̭̖̣̌ ̭̖ ̛̱̣̏̌ ̱ ˁ̱̌̏͘ ʽ̛̭̯̣̌ ̶̨̨̨̛̯̏̔ ̭̱ ̴̡̨̨̡̛̬̱̹̬̭̐ ̶̨̨̛̪̯ ̛ ̸̡̛̛̬̦̬̭̌̏̌
̡̛̦̣̌̌ ̧̥̖̌̐ ̸̦̠̌̌̌̚͘ ʿ̨̬̖ ̨̯̐̌ ̦̌ ̸̨̪̬̱̠̱̔ ʧ̬̌̔̌ ̨̨̛̪̭̯̠ ̛ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̵̧̛̥͕̌ ̸̡̛̖̹̯̏̌
̵̡̨̛̦̭̯̣̠̖̖̬̭̖̣̌̌̌̔̌̚ˋ̛̣̥̖̌ʥ̸̨̡̨̖̹̖̦̏̌̐ʿ̧̨̬̬̌̏̌͘
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ʥ̨̧̡̛̛̛̛̛̛̤̦̙̯̭̭̖̯̏̏͗ʥ̨̧̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̤̦̙̯̭̭̖̯̠̖̭̖̦̣̭̯̏̏̍̌̍̌̚ʿ̨̛̦̦̠̖̌͘ʽ̡̛̤̔̍̌̌
̵̶̡̯̱̭̱̬̭̯͕̖̬͕̬͕̣̖̦͗̌̐̌̍͘ʮ̨̧̛̛̯̖̭̱̏͗ ̶̶̶̧̛̛̛̛̣̭͕̠͕̖͕̤̭͕̭̬̦̌̌̌̏̌̔̏̌̏̌̌̚̚͘ʧ̛̬̠̖̌̔
̛̛̠̖̦̱̔ˁ̶̨̨̨̛̛̛̬̠̭̪̪̱̣̠̥̬̍̌̌̔̌̍̏̌;ʥ̬̌̌ʯ̶̛̭̌̌̏̌Ϳ͘

ʶ̨̨̧̛̱̣̯̱̬̬̖̌̍̌̏̌̚

ʺ̸̨̡̛̛̛̯̬̥̦̠̏̌̌̐̌̌̚

ˁ̨̪̥̖̦-̨̬̤̖̐̍ ̴̸̨̨̡̨̨̛̛̪̭̖̖̦̙̬̯̥̹̭̯̯̖̬̬̱̏̓̏̌̌̌̐̌ˁ̬̖̥̱
ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̶̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̬̬̯̭̯̬̠̥̯̬̠̥̭̬̖̹̯̖̠̖̦̬̱̱̏̌̌̐̌̔̍̐̌̌̔̌̔̔̐̔̐̌
ˁ̛̛̬̠̍ ̛̥̌ ̛̬̠̖̦̱̌̏̚ ̥̬̖̙̱ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦ ̛ ̵̨̨̛̬̦̍̌̏̚ ̨̱̭̯̦̌̏̌ ̛ ̛̦̚ ̵̡̛̱̣̯̱̦ ̧̖̹̔̌̏̌̌͘
ʦ̨̛̭̪̯̦̌-̸̸̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̬̦̖̱̭̯̦̖̦̖̭̦̱̦̠̱̣̯̱̬̦̙̯̬̠̍̌̏̌̏̏̔̌̌̌̌̏̏̐̌̌̚̚̚͘
˄̨̭̯̦̖̌̏ʶ̱̣̯̱̬̖͗ʽ̨̡̨̛̱̭̯̦̱̣̯̱̬̖̯̬̖̭̪̥̖̦̱̯̔̌̏̌̍̌͗
x ʺ̱̖̠̚ˁ̬̖̥̌,
x ʧ̛̣̖̬̠̱̌ͣʸ̬̌̌̚ʦ̨̛̬̖̌̏̓̚͞,
x ʧ̡̨̡̛̛̬̭̱̣̯̖̱̌̔̍̍ͣʧ̨̛̛̣̬̠̖̐ʦ̨̛̬̖̌̏̓̚͞,
x ʿ̨̨̛̬̹̯̖ͣ̚ʪ̶̨̛̬̍̌ʺ̨̛̛̛̣̱̯̦̏̓͞,
x ˄̨̡̭̯̦̱̱̣̯̱̬̱̌̏̌ͣ̚ˁ̛̛̬̥̠̱̥̬̯̌͞,
x ʰ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭̬̌̏ͣˁ̬̖̥͞,
x ʯ̨̨̡̡̛̛̹̯̯̱̭̪̥̖̦̱̣̯̱̬̖̌̏̔̌̌̌̚̚.
ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̠̖ ̛ ̥̱̖̠ͣ̚ ̨̪̔ ̨̨̛̯̬̖̦̥̏ ̨̦̖̥̍͞ ̱ ̡̨̥̖ ̭̱ ̶̨̛̭̯̌ ̸̡̛̦̯̖̌ ̡̛̬̥̭̖
̶̨̨̡̛̛̪̬̖̭̯̦̖͕̬̖̦̖̬̦̖̐̌͂̏̍̌ ̶̸̡̡̛̛̛̛̣̭̭̯̖̌ ̵̡̛̬̯̖̯̱̬̖̌ϭϴ̡̖̏̌͘ ̛ϭϵ̡̡̨̛̖͕̏̌̌͘ˁ̨̡̪̥̖̦̪̬̌ ;ˁ̨̪̥̖̦-̨̬̤̖̐̍), ̨̖̣̔ ̨̠̖̦̔̐ ̨̔ ̵̨̛̛̦̠̪̦̯̠̌̌̚ ̵̨̨̡̛̠̱̭̣̖̦̭̐̏ ̵̡̛̛̬̯̖̯̌ ̨̨̪̭̣̖̬̯̦̌̐
̸̨̡̨̛̭̪̥̖̦̐ ̛̬̯̖̤̭̯̐̌̔̏̌ ʥ̨̦̐̔̌̌ ʥ̨̨̛̦͕̐̔̌̏̓̌ ̨̛̪̦̱̯̔̐ 1960. ̨̛̦̖̐̔ ̱ ̡̦̌̚ ̧̭̖̓̌̌ ̦̌
̨̨̬̤̱̖̔̍ ̛ ̶̛̛̣̖̏ ̡̨̠̖ ̭̱ ̴̸̡̛̛̛̹̭̯̌ ̸̶̨̛̛̣̦̚ ;̨̛̪̬̖̖̦̔̏͂ ̨̛̣̣̭̦̥̐̌̚ ̡̛̱̭̯̹̥̌
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̶̡̨̨̡̡̛̛̥̦̦̯̥̯̦̖̦̖̖̭̪̖̠̖̌̔̌̏̌̔̚͘̚ʦ̡̨̨̛̯̬̥˃̨̛̥̖̥̓Ϳ̨̨̨̛̛̱̣̦̪̬̭̣̦̥̬̤̱̍̌̌̏̌̏̐̍̌̚
̵̨̨̧̨̡̛̬̖̥̖̥̭̦̪̱̤̖̱̯̱̏̌̏̐̍̌1942̨̛̦̖̐̔͘͘
ʦ̶̨̨̛̛̛̖̥̬̖̦̭̪̥̖̦̦̯̣̱̌̏̔̌ʧ̵̸̨̡̨̧̡̨̛̛̛̛̬̪̬̖̭̯̤̠̱̖̹̯̦̖͕̦̖͕̭̱̦̦̌̔̌̔̌̏̌̔̍̌̌̔̌̌
̭̯͕̌ ̛̛̠̖̦̭̯̖̦̔̏ ̭̱ ̱ ̭̖̯̱̏͘ ʻ̌ ̸̨̪̬̱̠̱̔ ʧ̬̌̔̌ ̛̦̚ ̵̛̬̖̦̏̔ ̨̬͕̔̍̌̌ ̡̨̠̌ ̭̱ ̨̪̬̣̹̖̦̐̌̌ ̌̚
̨̡̡̨̦̖̪̬̖̯̦̱̣̯̱̬̦̬̌̌̔̍̌.
ʶ̵̴̶̨̧̨̡̨̡̨̨̧̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̱̣̯̱̬̦̱̯̠̱̦̖̣̥̦̖̭̯̠̱̬̱̣̦̌̔̐̌͂̌̌̍̏̌̌̔̐̌͂̌̌̌̌̌̐̌̔͗
x ʰ̶̸̨̡̨̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̦̭̭̖̦̭̯̌̌̌̏̌̏̌Ηʯ̛̛̣̯̦̦̦̌̔̌̏̌Η
x ˇ̛̛̖̭̯̣̖̭̖̦̹̯̏̌̍̔̏̌,
x ʺ̸̨̡̛̯̬̪̖̭̥̏̌̌̌,
x ʺ̸̨̡̨̨̛̯̬̣̖̯̏̌,
x ʥ̨̛̭̯̦̠̱̌̌̔̌ˌ̶̛̛̹̦̥̌̌,
x ˁ̨̨̨̬̠̖̌̍̏̏̔ˁ̨̯̠̦̌̌ˋ̛̱̪̓̌,
x ʻ̨̡̛̛̖̥̬̭̦̏̍̌̔̌,
x ˇ̴̨̡̨̛̖̭̯̣̣̣̬̏̌̌ͣˁ̴̴̨̡̬̖̥̣̖̭̯͞
x ˇ̸̛̖̭̯̣̱̏̌̐̔̌̌
x ˇ̷̛̖̭̯̣̖̏̌̌̚
ʽ̔ ̵̨̨̛̪̭̯̠̖̓ ̡̨̹̣̌ ̱ ̬̱͕̐̌̔ ̦̠̱̙̱̌̔ ̶̛̛̯̬̠̱̌̔ ̛̥̌ ʧ̛̛̥̦̠̌̌̚ ̨̨̭̦̦̏̌̌ 1838͘ ̨̛̦̖̐̔ ̡̨̌
ʻ̸̡̖̥̌̌ ̛̹̏̌ ̡̹̯̪̭̌̌ ̡̨̹̣̌ ̨̡̨̛̪̖̯̬̬̦̭̏̌̌̔̐ ̡̪̱̌ ;̡̛̭̦̠̖̌ KďĞƌƐĐŚƵůĞ ǌƵ DŝƚƌŽǀŝƚǌ ̛
ˋ̨̨̨̧̛̖̯̬̹̏̐̔̌ ̥̣̌̌ ̡̬̖̣̌̌ ̱ ʺ̶̨̛̛̛̯̬̏Ϳ͘ ʿ̨̬̖̔ ̧̖ ̨̨̛̪̭̯̠ ̨̠̹ ϲ ̵̧̛̭̬̖̔ ̡̨̹̣̌ ̛ ϭϭ
̵̨̨̛̭̦̦̏ ̡̨̹̣̌ ̦̌ ̸̨̪̬̱̠̱̔ ʧ̬̌̔̌͘ ʺ̖̱͂ ̡̨̹̣̥̌̌ ̭̱͗ ʽˌ ͣʥ̨̡̨̹ ʿ̡̨̛̣̤̖̌̏̏̓-ʿ̡̛̛̦͟
ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̛ʽˌͣʵ̨̦̏̌ʵ̨̨̛̦̏̌̏̓ʯ̥̠̌͟ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌.
ʧ̡̨̬̭̱̥̖̯̦̭̯̌̔̌
˄ ̬̱̐̌̔ ̠̖ ̨̡̨̯̥ ̨̧̪̭̣̖̖̔ ̖̔̏ ̶̛̖̖̦̠̖̔ ̨̱̬̖̦̌͂ ̨̨̥̦̐ ̦̌ ̨̧̛̙̤̱ͣ̏̌̏̌͞ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̥̖̭̯̌
̡̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̪̱̯̖̥̠̦̖̬̭̖̱̥̖̯̦̭̯͕̠̭̖̣̦̖̱̠̖̬̥̭̱̪̬̹̣̭̯͕̣̬̱̖̯̖̥̖̌̏̐̌̔̌̍̏̌̌̌̔̐̚̚̚
̨̨̡̨̧̨̨̡̨̛̛̖̦̖̬̱̬̤̱̬̠̱̬͕̖̱̣̦̱̏̌̌̔̐̌̌̔̍̌̌̏̐̌̔̌̌̌̐̏̚̚̚̚̚͘
ʿ̛̬̬̖̏̔̌
˄ ̬̖̥̖̦̱̏ ̶̨̛̛̦̠͕̏̌̌ ̵̨̛̣̣̦̐̍̌ ̨̯̬̖̦͕̔̏̌ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̠̖ ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̛̣̖̬̔ ̥̖̱͂
̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ̱  ̨̛̬̖̦̱̐ ʯ̨̪̦̌̌̔̐ ʥ̡̣̦̌̌̌ ̡̨̛̠ ̨̪̭̯̤̠̱̌̏̌ ̨̦̖̏ ̭̯̦̬̖̌̔̌̔ ̛ ̪̬̯̖̌ ̡̭̖̯̭̖̏
̨̯̬̖̦̖̔̏͘ ʻ̌ ̨̠̏̌ ̸̛̦̦̌ ̨̛̬̥̌̔ ̦̌ ̧̭̯̬̱̏̌̌ ̨̨̪̤̦̖̏ ̡̛̣̥̖ ̌̚ ̡̨̨̡̨̖̦̥̭ ̛ ̨̛̪̬̬̖̦̏̔
̨̧̨̛̛̛̭̦̙̖̬̬̖̦̌̏̌̐̌̔̌̐̌͘
ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̸̵̨̨̡̨̨̡̨̨̧̨̡̛̛̛̛̛̛̛̯̬̬̭̪̣̙̖̭̖̯̬̦̭̱̭̯̬̠̭̖̦̖̠̭̱̖̖̪̪̱̖̦̖͕̏̌̌̌̌̔̔̏̏̓̔̚
̨̨̛̭̖̪̬̖̭̯̣̖̖̪̬̹̬̱̠̱̌̔̏͘ˁ̸̸̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̖̖̯̬̦̖̭̱̥̱̦̣̦̪̯̪̱̦̪̬̖̥̤̖̦̖̭̣̦̥̏̌̌̔̚
̶̸̶̨̨̨̨̡̨̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̪̱̯̦̥̥̬̖̙̥͕̤̦̥̪̯̖̯̥̖̣̖̯̬̦̖̖̦̖̬̠̖͕̦̥̦̣̦̥̔̏̌̌̐̏̔̏̔̌̌̌̚
̨̥̬̖̙̥͕ ̡̨̌ ̛ ̨̭̦̥̐̌ ̛ ̶̡̨̡̨̨̛̛̯̖̣̖̥̱̦̦̥̌ ̨̥̬̖̙̥͘ ʻ̌ ̨̛̛̪̬̹̦̏ ̨̔ ϯϬϬ͘ϬϬϬ ̥ϸ
̴̨̡̨̛̛̛̬̥̬̦̠̖̦̱̭̯̬̠̭̦̌̌̔̌̌ͣ̚ˁ̡̨̨̨̨̨̛̛̖̖̬̠̦̣̦̖̪̭̬̖̦̱̥̖̱̦̬̦̱̯̪̱̯̏̌̌̌̔͂̌̔̌̚̚͞ʫ-70.
˄ ̨̨̠̏ ̨̛̦̚ ̖̏̓ ̨̪̭̣̱̠̖ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̵̨̛̛̦̭̯̬̦̌ ̛ ̵̨̛̥̔̌̓ ̡̨̛̥̪̦̠͕̌̌ ̡̨̌ ̨̹̯ ̭̱ ̸̡̛̛̥̖̬̌
ˉ̨̨̪̖̬ ˁ̯̦̬̌̔̌̔ ̛ ̡̛̠̪̦̭̌̌ ˈʰ-̣̖ǆ ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̔ ̨̦̖̦̔̌̏ ̨̛̍ ̱ ̛̣̭̦̹̯̱̏̌̏ ̡̛̛̯̣̠̦̭̖̌̌
̡̨̛̥̪̦̠̖̌ʸ̥̖̭̌͘˃̵̨̨̧̨̡̨̨̛̛̛̛̛̬̖̦̱̯̦̭̖̬̦̪̬̹̬̖̱̖̦̱̭̯̬̠̭̖̦̖̯̦̌̔̌̏̔̌̔̔̌̚̚ϮϱϬ͘ϬϬϬ
̥ϸ͘˄̨̛̛̬̖̦̣̦̪̱̯̐̌̚ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ʹ ˌ̶̡̨̛̛̛̦̣̭̖̦̱̭̯̠̭̦̌̍̌̌̌̔̌̌ͣ̚̚ʵ̨̡̨̖̖̬̠̭̖̌̚͞
̨̛̪̬̭̯̬̖̦̌ϮϰϬ͘ϬϬϬ̥ϸ͘ʽ̸̨̧̨̨̡̨̨̨̛̛̛̦̦̣̭̖̦̥̖̠̖̦̣̥̖̯̬̱̤̖̦̭̯̬̖̦̖̏̌̌̌̌̌̌̔̔̐̌̔̌̔̚̚
̸̡̡̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̣̱̖̙̖̣̖̦̯̖̬̥̦̣͕̠̖̱̯̪̱̯̱̤̖̦̐̌̌̔̌̔̌̚ϭ͕ϱ̡̨̛̣̥̖̯̬̌͘˃̨̛̬̖̦̱̯̦̭̖̬̦̌̔̌
̵̨̧̨̡̨̨̛̛̛̛̪̬̹̬̖̱̖̦̱̭̯̬̠̭̖̦̖̯̦̏̔̌̔̔̌̚̚ϭϱϬ͘ϬϬϬ̥ϸ͘

42

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

22. март 2019.

PDF Compressor Free Version
˄ ˁ̡̨̬̖̥̭̠ ʺ̶̨̛̛̛̯̬̏ ̨̪̭̣̱̠̱ ̡̨̛̥̪̦̠̖̌ ̛̚ ʰ̛̯̣̠̖͕̌ ˁʤʪ͕ ʤ̛̱̭̯̬̠̖͕ ʵ̪̦͕̌̌̌ ˈ̨̛̣̦̠̖͕̌̔
ˁ̨̛̣̖̦̠̖͕̏ ʻ̸̡̖̥̖̌͘ ʽ̖̏ ̡̨̛̥̪̦̠̖̌ ̖̍̌̏ ̭̖ ̸̛̛̛̛̦̠̬̣̯̠̥̌̌̚ ̛̛̪̬̬̖̦̥̏̔ ̨̛̖̣̯̦̭̯̥̔̌̌ ̨̔
̵̪̬̖̬̥̖̦̖͕̌̍ ̡̨̪̬̖ ̡̨̖̣̖̯̬ ̛ ̨̛̛̱̯̦̱̭̯̠̖͕̌̔ ̬̦̖̔̏ ̛̛̦̱̭̯̬̠̖͕̔ ̡̛̬̖̦̭̖̐̌͂̏ ̛̛̦̱̭̯̬̠̖̔ ̨̔
̨̨̧̬̬̖̍̔̐̌̔͘ʽ̵̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̬̦̬̭̦̭̯̖̣̯̦̭̯̪̯̬̱̠̖̠̖̦̹̬̪̦̬̠̭̏̌̏̌̌̏̔̌̏͂̔̌̌̐̌̔̐̔̌̌̌̏̏̚̚̚
̵̡̛̛̦̱̭̯̬̠̭̬̦̔̐̌̌͘
ʧ̬̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̶̵̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̯̬̭̖̖̭̥̦̬̖̥̦̹̥̖̱̯̦̥̪̬̖̭̯̙̦̏̌̏̓̌̐̔̌̌̔̌̌͂̔̍̌̚
̧̡̨̛̪̬̦̖̦̣̖̭̌̌̐̐̚ ̸̨̛̭̪̭̌̌ͣˇʪʰ͞;Foreign Direct InvestmentͿ͘ʫ̡̛̦̣̖̭̐ ̸̨̛̭̪̭̌ˇʪʰ̠̖ ̨̖̔
̶̡̛̛̥̖̠̭̖̬̱̪̠̖̔̐̌ͣFinancial Times Ltd̶̨̨̨̧̨̨̨̛̛̛̛̛̦̖̱̦̱̖̱̠̖̬̖̪̬̖̖̦̥̐̔̐̔̐̌̔̏̔͂̚͞
̡̛̛̛̬̯̖̬̠̱̥̥͕̌ ̯̖ ̵̧̨̛̖̏ ̛̣̭̯̖ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̸̨̛̣̦̔̌ ̨̡̪̯̖̤̌̌̚ ̨̛̛̛̦̖̭̯̯̬̥̏̌ ̖̐̔ ̯̬̖̍̌
̛̱̣̯̌̐̌ ̛ ̨̹̯̌̚͘ ˀ̸̖ ̠̖ ̨ ̨̨̛̦̠̪̦̯̠̠̌̌̚ ̡̨̭̖̯̭̠̏ ̶̡̛̛̛̪̱̣̠̍̌ ̶̨̨̛̛̭̪̖̠̣̦̠̌̏̌̚ ̌̚ ̶̨̨̛̪̬̥̠̱
̵̛̭̯̬̦̌ ̵̡̛̛̬̖̯̦̔ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠͕̏̌ ̡̨̠̌ ̪̬̱̙̌ ̛̛̦̠̙̱̬̦̠̌̌ ̪̬̖̣̖̐̔ ̵̨̛̣̣̦̐̍̌ ̶̵̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̏
̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̛ ̛̭̣̱̙ ̡̨̌ ̨̬̥̖̯̬̍̌̌ ̡̨̛̛̯̬̯̦̭̯̌̌̏ ̨̛̥̦̥̐ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ̛ ̨̛̛̬̖̦̥̐̌͘ ʽ̏̌
̧̛̪̬̦̌̌̚ ̨̹̣̔̌ ̭̱ ̡̨̌ ̡̬̱̦̌ ̬̌̔̌ ̨̡̣̣̦̖̌ ̶̛̛̛̥̦̭̯̬̠̖̌̔̌ ̦̌ ̸̧̛̪̬̣̖̱̏̌ ̵̡̛̛̬̖̯̦̔
̶̵̵̨̧̨̛̛̛̛̛̛̦̖̭̯̠̯̬̱̦̬̦̥̖̭̯̬̦̖̏̌̏̌̌̏̌̔̌̌̐̌͂̌̚ˁ̡̬̖̥̭̖ʺ̶̨̛̛̯̬̖̏͘
˃̛̱̬̥̌̚

ʦ̶̨̡̛̛̛̯̬̭̖̦̯̬̌̚ˉ̡̨̨̬̭̪̣̯͕̯̬̖̦̌̌̌̌̌̏ϮϬϬϵ͘
˄ ̛̛̛̣̦̍̚ ̬̐̌̔̌ ̭̱ ̨̪̦̯̌̌̚ ̛̛̣̖̯̹̯̌̚ ̛ ̨̛̥̬̣̹̯̔̌̌̌ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ʻ̶̨̨̛̦̣̦̌̌̐ ̡̪̬̌̌ ˇ̡̬̱̹̌
̨̬̐̌ (ʸ̛̛̖̙̥̬ ̛ ʸ̡̖̯̖̦̌Ϳ ̡̨̌ ̛ ̨̛̬̠̦̍ ̴̡̨̨̡̛̬̱̹̬̭̐ ̛̛̥̦̭̯̬̌̌͘ ʦ̡̛̛̖̣ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌ ̸̨̬̖̦̐
̡̛̯̱̬̥̦̥̖̖̬̖̌̌̓̌̚ˁ̌̏̌ ̡̨̨̨̡̡̨̠̠̖̱̭̥̯̱̌̏̔ˁ̡̬̖̥̭̖ʺ̶̨̨̡̛̛̛̛̯̬̖̖̣̦̏̔̌̌̌̏̌̌̏̏̔̚
̶̡̛̬̖̬̖̠̖̌ ;̨̨̨̨̨̧̨̨̡̨̛̛̛̛̛̬̥̥̖̬̦̱̣̱̯̬̱̥̱̦̭̯̪̬̭̯̠̬͕̱̬̖̖̦̱̐̌̔̌̔̍̌̏̔̐̓̌̌̌̍̔̏̌̌͂
̪̣̙̱͕̌ ̠̖̦̱̔ ̨̔ ̵̡̛̛̛̦̠̯̬̯̦̠̌̌̌̏ ̱ ˁ̛̛̬̠̍Ϳ͘ ʿ̨̛̬̬̦̔̌ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌ ̠̖ ̛ ̶̛̛̭̪̖̠̣̦̌ ̬̖̖̬̯̏̌̚
̨̛̪̬̬̖̔ ʥ̬̌̌ ʯ̶̛̭͕̌̌̏̌ ̌ ̸̨̨̪̖̣ ̭̖ ̛ ̭̌ ̨̡̛̪̬̠̖̯̥̌ ̌̚ ̨̧̪̬̖̖̦̯̖̏̌̚ ̵̨̨̡̨̬̖̣̹̌̐ ̛
̵̡̨̡̨̛̬̯̖̯̦̭̌̐ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̬̌̌̐̌̔̌͘
ʿ̨̡̬̠̖̯̌ ̡̧̛̦̯̬̌̏̌̌ ̛ ̶̛̛̛̬̖̯̣̠̖̏̌̌̚ ˉ̡̬̭̖̌ ̪̣̯̖̌̌ ˁ̛̛̬̥̠̱̥̌ ̡̨̛̠ ̠̖ ̸̨̨̪̖ 2006͘ ̨̛̍ ̠̖
̠̖̦̔̌ ̨̔ ̵̛̦̠̖̌̏̓ ̡̯̖̌̏ ̬̭̯̖̏ ̱ ˁ̛̛̬̠͕̍ ̌ ̨̡̛̛̛̯̬̭̏̚ ̶̖̦̯̬̌ ̠̖ ̨̨̯̬̖̦̏ ̱ ̶̖̖̥̬̱̔̍ 2009.[6]
ʿ̨̡̨̛̬̖̦̠̖̏Ϯ͘ϲϴϬŵ2 ̨̡̛̣̣̯̖̯̌̌͘˃̨̨̡̡̨̛̛̠̖̠̖̦̭̯̖̦̠̖̯̥̱̖̠̭̔̏̍̌̚-̸̡̨̡̡̛̛̯̱̬̭̯̬̯̖̬̭̐̌̌̌̌
̨̛̛̣̙̖̦̥̚ ̵̨̨̡̛̬̖̣̹̥̌ ̡̨̛̖̭̪̦̯̥̌̌ ˁ̛̛̬̥̠̱̥͕̌ ̛̛̛̯̣̦̥̔̐̌ ̶̛̛̦̥̠̥͕̌̌̌̌ ̶̨̛̛̭̱̖̦̬̦̥͕̏
̴̶̶̡̨̨̡̨̨̨̨̨̡̧̨̡̛̛̛̛̛̖̥̹̖̯̦̥̠̥̭̖̪̭̖̯̥̱̬̖̯̯̱̬̣̖̱̭̯̯̪̣̯̖̌̐̌̌̐̔̌̌̌̌̌̌̚͘
ˁ̛̭̯̦̌̌̏ ̨̖̔ ̡̨̱̣̯̱̬̦-̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̨̪̦̱̖̔ ̬̐̌̔̌ ˁ̡̬̖̥̭̖ ʺ̶̨̛̛̯̬̖̏ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̛ ʺ̱̖̠̚
ˁ̬̖̥̌ ̱ ̡̨̥̖ ̭̖ ̨̔ ϭϵϰϲ͘ ̨̛̦̖̐̔ ̸̱̠̱̏̌ ̛ ̪̬̖̖̦̯̱̠̱̚ ̡̨̛̖̭̪̦̯̌ ̛̖̦̏̌̚ ̌̚ ̨̛̛̭̯̬̠̱ ̥̖̭̯͕̌ ̨̔
̵̸̵̨̡̧̨̧̛̛̭̥̪̖̯̦̭̖̤̪̦̹̦̌̌̌̌̌̏̌̌̌̔̔̌̌̔̌̌͘
ϭ͘ϯ͘ˉ̵̨̡̡̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̤̖̱̬̱̠̦̯̠̖̯̬̖̭̯̬̯̪̬̠̖̯̥̏̏̌̏̌̔̌̌̌̍̌̏̌̚ʵʿʿ
ʿ̨̨̨̨̧̛̛̭̯̠̖̭̭̯̖̥̠̦̭̖̯̤̖̓̌̏̐̏̌
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ʪ̨̛̖̯̤̦̥̪̬̖̣̖̥̌̐̔ ̧̛̥̖̬̖̖̥̦̯̖̬̖̦̱̱̌ʧ̬̱̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̡̛̛̯̬̱̯̬̖̦̠̖̭̯̬̱̯̱̬̏̌̏͂̌̌
̴̡̡̨̛̛̛̭̖̯̤̬̖̣̖̯̬̏̌͘ʤ̵̨̨̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̦̣̥̪̯̠̖̦̦̯̖̬̖̦̱͕̠̭̱̪̬̦̱̯̠̌̔̌̌̌̔̍̌̌̌̌̔̌̚̚
̛̯̖̣͕̌̍ ̨̛̛̱̭̯̦̣̌̏ ̨̭̥ ̸̯̦̌̌ ̨̬̠̍ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ̡̨̛̠ ̭̱ ̪̬̖̥̖̯̔ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̖ ̛ ̸̛̬̱̦̯̌̌̌̚
̸̯̦̌̌ ̛̛̦̭̯̣̭̦̌̌̌ ̭̦̌̐̌͘ ʤ̨̛̦̣̥̌̚ ̨̬̠̍̌ ̵̨̨̛̪̭̯̠̖̓ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ̱̯̬̖̦̏͂ ̠̖ ̸̯̦̌̌ ̨̬̠̍ ʸʫʪ
̵̶̵̡̨̡̨̡̨̨̧̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̖̯̤̪̯̬̖̦̬̖̦̭̯̬̱̠̱̠̦̭̖̯̤̖̱̦̭̯̣̭̦̱̭̦̱̏̍̌̌̏̐̏̌̏̌̌̌̐̚͘
ʽ̧̨̨̧̡̨̨̨̛̛̬̙̖̭̭̯̖̥̠̦̭̖̯̤̖̠̖̭̪̬̔̌̏̌̌̌̏̐̏̌̏̔ʧ̵̨̨̨̛̛̬͕̱̯̥̖̦̱̬̭̖̯̣̭̯̌̔̍̏̌̌̌̏̌̏̚̚
;̶̛̛̭̠̣̌̌Ϳ ̛ ̵̨̛̭̯̣̌ ̨̖̣̔̏̌ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ;̶̛̛̪̬̱̹̦͕̐̌ ̸̵̛̛̛̭̠̣̦̌ ̬̣͕̐̌ ̵̡̛̭̯̣̖̦̌ ̨̡̨̪̬̯̖̯̬̌Ϳ͕
̥̖̦̱̌̚ ̵̨̛̹̯̖̖̦̓ ̡̛̛̭̖̯̤͕̏ ̥̖̦̱̌̚ ̵̨̛̹̯̖̖̦̓ ̨̭̯̱̍̏̌ ̛ ̡̨̡̣̭̖̌̍̏ ̶̛̛̦̭̯̣̠̖͕̌̌ ̥̖̦̱̌̚
̵̨̨̨̛̹̯̖̖̦̖̣̥̖̬̦̓̔̏̌-̸̵̡̨̡̨̛̱̪̬̤̣̌̏̌̍̏̌;̴̨̡̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̬̠̣͕̦̯̯̬͕̯̬̖̣̖͕̭̯̬̦̥̭̍̌̌̌
̨̛̭̯͕̌̏ ̸̨̛̛̭̱̬̐̌Ϳ ̛ ̨̪ ̨̛̪̯̬̖͕̍ ̨̧̛̛̪̬̹̬̖̏̌ ̛̭̭̯̖̥̌͘ ˄ ̶̛̛̖̣̦ ̨̣̖̦͕̐̔̌ ̡̛̣̯̖̯̏̌
̨̧̬̙̔̌̏̌̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̨̠̦̌̏̐ ̨̧̭̖̯̤̖̏̌ ̠̖ ̨̨̦̖̤̦͕̔̏̌ ̨̹̯ ̡̨̌ ̶̨̛̪̭̣̖̱̔ ̛̥̌ ̨̨̦̖̤̦̔̏̌
̡̨̨̧̛̣̯̖̯̭̥̭̖̯̤̖̏̌̌̐̏̌͘ʽ̶̵̸̡̨̨̡̨̛̛̛̛̭̯̱̠̱̬̙̖̖̦̭̯̭̱̖̭̦̱̭̬̠̱͕̏̌̏̌̌̌̐̌̏̌̍̍̔̏̌̌̍̌̓̌̚
̌ ̨̨̛̬̥̍̚ ̦̌ ̨̯ ̔̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ̦̖ ̨̨̪̭̯̠̖ ̛ ̡̨̡̹̣̭̖ ̨̱̭̯̦̖͕̌̏ ̨̪̬̣̖̥̍ ̡̨̦̖̖̯̦̌̔̏̌̐
̨̧̭̖̯̤̖̏̌ ̨̨̯̦̔̔̌ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̛ ̨̪̬̣̖̥̍ ̨̛̖̖̦̭̯̍̍̔̚ ̶̖̖̔ ̛ ̵̵̧̨̛̛̏ ̶̛̪̬̯̣̌̌̌ ̱
̨̭̬̠̱̌̍̌̓̌͘
ʦ̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̭̯̬̠̭̖̯̤̱̱̪̦̦̭̯̣̭̦̭̦̯̬̖̦̱̯̦͕̪̬̖̪̬̥̖̦̖̌̍̏̌̌̌̌̌̐̌ʺ˄ʫ
;̨̠̖̦̭̌̔̌̚ ϭϵ̡̨̥̌̔̌ʸʫʪ̸̡̛̛̛̛̭̖̯̤̠̥̖̦̭̖̦̖̪̣̦̬̏̌̌̌̌̌̚Ϳ͗
ʦ̡̛̛̛̬̭̯̭̖̯̤̌̏
̵̧̨̛̭̦̏̌̌̐̌;W)
Na 70 W
Na 100W
Na 125W
Na 150W
Na 150W/360ȗ
Na 250W
Hg 70W
Hg 125W
Mh 70W
Mh 150w
Mh 250W
Mh 400W
Led 75W
UKUPNO

˄̡̱̪̦̌
̨̬̠̍
2681
128
26
187
399
775
28
1461
25
148
10
121
19
6008

˄̡̛̛̱̪̦̦̭̯̣̭̦̌̌̌̌
̭̦̌̐̌;kW)
233,247
14,976
3,744
32,538
69,426
218,550
2,408
201,618
2,200
26,048
2,840
53,482
1,425
862,502

ʦ̴̨̡̡̛̛̛̛̛̛̬̭̯̬̠̭̖̯̤̪̬̖̖̦̖̥̖̦̱̖̭̦̥̌̍̏̔̏͂̌̌̌̚̚ʸʫʪ̡̛̭̖̯̤̥̏̌̌
ʥ̵̴̨̨̨̡̡̨̧̡̛̛̛̛̬̠̪̭̯̠̖̭̖̯̤̠̖̭̖̥̖̠̱̱̖̭̦̖̓̏̌̌ʸʫʪ̡̛̭̖̯̤̖̠̖̏5989 ̵̡̨̨̡̨̛̥͕̠̌̔̌̔
̭̱ ϰϭϵϲ ŬŽ̥̌̔̌ ̡̛̛̭̖̯̤̏ EĂ ̨̡̨̛̭̏̐ ̡̛̛̪̬̯̭͕̌ ̭̦̖̌̐ ϳϬt͕ϭϬϬt͕ϭϮϱt͕ϭϱϬt ̛ ϮϱϬt͕ Ă ϭϰϴϵ
̡̨̥̌̔̌ ̡̛̛̭̖̯̤̏Hg ,̭̦̖̌̐ϳϬW ̛ϭϮϱW ̛ϯϬϰ̡̛̭̖̯̤̖̏DŚ͕̭̦̖̌̐ϳϬt͕ϭϱϬt͕ϮϱϬt̛ϰϬϬt͘
ʿ̨̨̨̨̧̛̛̛̭̯̠̖̭̭̯̖̥̠̦̭̖̯̤̖̦̪̠̭̖̓̌̏̐̏̌̌̌̌̚ϭϬϵ̴̶̨̛̯̬̭̯̦̌̌̌͘
ʧ̸̨̧̨̨̛̛̹̬̠̭̬̠̖̔̍̌̏̌̌̔̌ϰϭϬϬŚ͘
˃̵̨̨̡̛̛̛̛̪̪̭̯̠̖̭̖̯̤̓̏͗
̛̙̏̌;Ϯϰ͕ϴϲйͿ͕
̛̦̯̬̠̱̥̌;ϳϬ͕ϬϲйͿ
̵̨̣̖̦̌̐;ϱ͕ϬϴйͿ
˃̡̛̛̛̛̬̖̦̱̯̦̦̭̯̣̭̦̭̦̭̖̯̤̌̌̌̌̌̐̌̏ϴϲϮ͕ϱϬϮ̡t
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ʦ̛̬̭̯̭̦̌̌̐̌t
Na 70
Na 100
Na 125
Na 150
Na 150/360ȗ
Na 250
Mh 70
Mh150
Hg 125
˄̡̨̡̨̱̪̦̥̌̔̌

˄̡̨̡̨̱̪̦̥̌̔̌
2527
128
15
177
399
673
25
148
429
4521

ˀ̴̡̨̖̣̖̯̬
ʦ̛̬̭̯̭̦̌̌̐̌t
Mh 250
Mh 400
˄̡̨̡̨̱̪̦̥̌̔̌

˄̡̨̡̨̱̪̦̥̌̔̌
8
85
93

Dˋʦʤʻˁʶʤʺʰ˃ˀʽʦʰˉʤ͕ϭϬ̴̶̨̛̯̬̭̯̦͕̌̌̌ϰϳϱ̡̛̛̭̖̯̤̏
ʦ̛̬̭̯̭̦̌̌̐̌t
Na 70
Na 125
Na 150
Na 250
Hg 70
Hg 125
˄̡̨̡̨̱̪̦̥̌̔̌

˄̡̨̡̨̱̪̦̥̌̔̌
147
3
10
102
28
185
475

ˀ̴̡̨̖̣̖̯̬
ʦ̛̬̭̯̭̦̌̌̐̌t
Mh 250
Mh 400
˄̡̨̡̨̱̪̦̥̌̔̌

˄̡̨̡̨̱̪̦̥̌̔̌
2
12
14

ʸʤ˖ʤˀʤʶ, 18 ̴̶̨̛̯̬̭̯̦̌̌̌, 867 ̡̛̛̭̖̯̤̏
ʦ̛̬̭̯̭̦̌̌̐̌t
Na 70
Na 125
Hg 125
Mh 400
˄̡̨̡̨̱̪̦̥̌̔̌

˄̡̨̡̨̱̪̦̥̌̔̌
7
8
847
5
867
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ˀ̴̡̨̖̣̖̯̬
ʦ̛̬̭̯̭̦̌̌̐̌t
Mh 400
˄̡̨̡̨̱̪̦̥̌̔̌

˄̡̨̡̨̱̪̦̥̌̔̌
19
19

ʦ̡̛̛̬̭̯̭̖̯̤̌̏
˄̡̱̪̦̌
̵̧̨̛̛̭̦̏̌̌̐̌
̨̬̠̍
(W)
Na 70W
2681
Na 100W
128
Na 125W
26
Na 150W
187
Na 150W/360ȗ
399
Na 250W
775
Hg 70W
28
Hg 125W
1461
Mh 70W
25
Mh 150W
148
Mh 250W-ˀ̴̖͘
10
Mh 400W-ˀ̴̖͘
121
˄ʶ˄ʿʻʽ
5989
-˃̴̶̨̡̨̡̨̧̨̨̛̛̛̛̬̹̱̦̦̭̪̭̯̠̖̖̭̭̯̖̥̏̌̌̓̐̌:K
˃̖̣̌̍̌ϭ-Ϯ˄̵̷̡̨̧̨̨̛̛̛̛̛̱̪̦̹̬̭̱̖̯̖̭̭̯̖̥̐̔̌̔̍̌̌̔̌̚ʵʽ̱ϮϬϭϳ̨̛̛̦̐̔
ʽ̛̪̭
ʿ̨̨̧̯̬̹̌
ʵ̸̛̛̖̦̦̔̌
˄̡̛̱̪̦ˀ̵̨̛̭̌̔
̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖
̶̖̦̌
;ˀˁʪͿ;ʫ˄ˀͿΎ
̛̖̦̖̬̠̖̐;ŬtŚͿ
̖̣̖̦̖̬̐͘͘
̖̍̚ʿʪʦ;ˀˁʪͿ
ˀ̵̸̨̡̛̛̭̖̣̖̯̬̦̱̌̔̌̚
3.536.258,20
8,5238
30.142.357,65
Ϯϱϱ͘ϯϭϰ͕ϭϬΦ
̛̖̦̖̬̠̱̐
ˀ̵̨̨̧̛̭̬̙̖̌̔̌̔̌̏̌̚ϱϵϴϵ
3.827.643,16
ϯϮ͘ϰϮϭ͕ϮϭΦ
̵̛̬̭̖̯̣̯̖̣̌̏̌
˄̵̡̨̧̨̛̛̛̛̱̪̦̹̬̭̐̔̌̔
33.970.000,81
Ϯϴϳ͘ϳϯϱ͕ϯϭΦ
̛̖̣̭̭̯̖̥̔̌̌:K
Ύˀˁʪͬʫ˄ˀсϭϭϴ͘Ϭϱϵϵ
˄̸̨̨̡̨̨̨̧̨̨̛̛̛̖̦̪̬̣̖̥̠̭̖̦̭̖̦̱̪̬̤̖̠̦̥̬̭̖̯̥̭̱̍̔̌̌̏̌̌̏̌̏͗
- ̴̡̨̡̛̛̛̦̖̖̭̦̭̯̭̖̯̤̌̏
- ̸̨̡̨̡̨̡̨̧̛̛̛̛̛̛̭̯̬̹̖̣̖̯̬̦̱̖̦̖̬̠̱̬̙̖̏̏̌̐̔̌̏̌̚
- ̸̸̨̨̡̨̧̡̡̧̛̛̛̛̛̦̖̣̹̖̦̬̹̖̖̖̣̖̯̬̦̖̖̦̖̬̠̖̖̭̪̬̦̥̪̬̤̱̖̖̥̏̌̓̓̐̍̌̏
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ʶ̶̸̨̨̨̧̨̨̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̪̭̣̖̦̖̖̦̭̯̖̖̦̯̦̭̱̖̥̭̯̬̹̱̯̬̹̖̦̱̖̣̖̯̬̦̱̌̔̌̌̏̔̐̌̌̏̔̏̌̏̏̌̚
̛̖̦̖̬̠̱͕̐ ̨̡̨̛̯̬̹̏ ̨̛̛̛̭̯̬̱̯̦̔̍̏̐ ̛̭̭̯̖̥̌ ̛ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌ ̴̶̡̨̨̛̛̱̦̦̣̦̭̯̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̠̦̖̌̏
̬̭̖̯̖̌̏͘
ʻ̨̨̨̧̛̛̭̭̯̖̥̠̦̭̖̯̤̖̏̌̏̐̏̌
ʦ̨̖̥̌ ̴̡̖̖̯̦̌ ̥̖̬̌ ̡̖̦̖̬̖̯̭̖̐ ̴̡̨̛̛̖̭̦̭̯̌ ̌̚ ̛̭̭̯̖̥̖ ̠̦̖̌̏ ̬̭̖̯̖̌̏ ̡̡̌̌̏ ̠̖ ̭̌̔̌ ̦̌
̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ʧ̬̌̔̌ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̠̖ ̯̏̚͘ ̶̨̛̛̥̖̬̦̠̔̌̌̚ ̨̠̦̌̏̐ ̨̧̭̖̯̤̖͕̏̌ ̨̨̨̦̭̦̔
̵̨̨̨̛̛̛̥̖̦̬̭̖̯̣̭̯̌̌̏̏̌̏̚̚ ̛ ̵̡̛̛̛̭̯̬̖̣̭̖̯̤̌̌̏̚ ̴̡̡̛̛̛̖̭̦̥̭̖̯̤̥̌̏̌̌͘ʽ̥̖̬̠̖̏̌̌ ̭̌
̵̸̡̨̛̯̖̦̐ ̡̭̪̖̯̌̌ ̨̠̖̦̭̯̦͕̔̌̏̌ ̌ ̧̛̖̦ ̴̡̛̖̖̯ ̭̱ ̨̬̣̏ ̸̨̛̛̣̖̦̐̔ ̌̚ ̡̨̡̛̛̬̭̦̖͘   ʯ̥̖̦̌̌
̨̨̪̭̯̠̖̖̓̐ ̨̛̬̏̌̚ ̨̛̭̖̯̣̭̯͕̏ ʸʫʪ ̨̛̛̬̥̏̌̚ ̭̌ ̨̛̥̔̔̌̌ ̡̨̠̖ ̛̖̥̯̱̠̱ ̨̭̖̯̣̭̯͕̏  ̡̨̯̖̌͂
̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̵̸̡̛̛̯̖̦ ̨̨̪̬̦̌̏̔̌ ̧̬̖̹̖̖͕ ̡̡̨̌ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̡̖̦̖̬̖̯̭̖̐ ̴̡̨̛̛̖̭̦̭̯̌ ̡̨̯̌ ̛ ̱
̨̡̨̧̛̪̣̖̱̣̯̖̯̭̖̯̤̖̐̔̏̌̌̏̌͘ʸʫʪ̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̭̱̱̭̥̖̬̖̦̬̠̥̱̯̖̣̱̭̖̯̣̭̯̏̏̐̔̌̏̌̍̏̚̚
̸̵̵̨̨̨̛̛̛̛̛̬̣̯̦̠̦̭͕̯̪̣̖̣̦̖̌̌̔̔̌̔̚͘ʿ̨̬̖̖̣̖͕̔̍ʸʫʪ̨̨̨̛̛̛̛̬̥̱̯̭̖̬̱̖̠̖̏̐̔̌̏̌̏̔̐̍̚
̨̛̛̛̦̠̦̭̖̭̖̯̣̭̯̌̏͘ʶ̸̵̵̨̡̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯͕̖̣̦̭̱̭̖̯̤̖̖̪̠̖̦̦̪̬̹̦̣̭̖̦̌̌̏̔̌̌̏̔̌̏̌̌̍̚̚
̨̡̨̨̨̧̛̛̛̛̛̠̖̯͕̣̭̖̥̱̪̬̥̖̦̯̠̦̭̖̯̤̖̖̍̌̌̌̐̌̌̏̏̚͘
ʿ̶̡̨̨̨̡̡̨̡̧̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̬̣̥̬̖̪̬̖̣̪̬̠̖̯̬̖̦̭̯̬̱̠̖̦̣̙̖̪̯̥̣̦̬̖̹̖̌̔̔̐̌̌̌̌̌̌̐̌̚̚
̶̨̧̡̨̨̨̛̛̛̛̛̭̖̯̤̖͕̬̱̣̭̖̭̣̖̖̥̪̬̦̪̥̏̌̏̔̔̓̌͗
1. ̸̶̧̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̬̖̹̖̖̥̬̭̖̭̣̦̦̪̭̯̠̖̱̖̣̖̯̬̦̱̦̭̯̣̠̱͕̌̔̌̌̓̌̌
2. ̶̵̸̧̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̬̖̹̖̖̥̬̱̖̬̦̣̦̠̖̤̪̯̬̖̦̖̭̖̯̣̯̖̦̖̬̯̖̬̠̱̥̖̌̔̌̍̔̌̌̌̔̏̌̏̌̍̏̚
̶̡̨̨̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̠̭̖̦̭̖̦̯̱̯̖̬̠̱̭̬̠̦̖͕̱̥̖̬̠̖̯̬̖̦̱̯̦̥̬̖̙̦̔̌̌̔̌̌̐̌̍̌̓̌̔̌̌̚
̴̡̨̨̨̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̯̤͕̌̌̔̏̌̏̌̚
3. ̡̨̨̡̭̖̭̖̯̦̥̱̬̖̦̥̔̌̌̌̔̏̌̐̌͂ṱ̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̦̥̤̖̪̯̬̖̦̦̭̖̯̤̖̦̭̯͕̹̯̌̐̌̔̏̍̏̏̚
̸̨̨̨̡̡̨̡̡̛̛̛̛̛̦͕̠̖̪̯̬̖̦̭̖̱̪̬̠̖̯̱̬̭̯̖̦̠̣̯̖̯̦̠̖̭̖̯̤̖͕̌̔̌̍̔̌̌̏̌̏̚
4. ̸̸̨̡̡̨̨̧̛̛̛̛̛̱̯̬̹̖̣̖̯̬̦̖̖̦̖̬̠̖̭̖̥̬̦̠̦̭̥̯͕̌̐̌̌̌̌̚
5. ̸̨̡̨̨̧̨̨̧̛̛̛̛̯̬̹̬̙̭̭̯̖̥̬̭̖̯̖̭̖̥̬̠̱̦̠̦̭̥̯̏̔̌̏̌̌̌̌̏̌̌̌̌̚͘
ʽ̨̨̨̡̛̥̪̬̖̣̥̪̬̠̖̯̏̔̐̌ʵʿʿ̵̨̛̱̖̦̍̏̌̓ ̶̛̛̛̭̱̭̣̖̖̤̖̔̓̏ ̡̨̛̠ ̨̨̨̛̛̛̥̬̠̱̯̭̯̬̖̦̌̍̏̌̔
̶̨̨̨̨̨̡̛̛̛̭̯̬̦̖̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̬̖̣̠̥̪̬̖̣̙̖̦̪̬̠̖̯̌̏̌̐̌̌̌̌̔̐̌̚ʵʿʿ͗
- ˁ̧̧̨̨̧̛̥̖̖̪̯̬̹̖̖̦̖̬̠̖̌̐
- ʤ̶̨̡̡̛̛̛̣̠̬̌̌̌̚- ̨̡̨̛̛̛̪̬̖̦̭̬̦̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̌̌̏̌̐̌̌̚
- ʿ̨̧̡̨̧̛̪̬̤̖̣̯̖̯̭̖̯̤̖̌̏̌̏̌̌̏̌
- ʪ̶̡̨̨̡̛̛̛̱̙̖̭̪̣̯̦̖̌̌̏
- ʯ̨̛̛̛̹̯̯̙̯̦̖̭̬̖̦̖̌̌̏̔
- ʿ̨̨̧̨̨̧̨̨̛̛̤̹̖̠̦̖̖̖̦̭̯̪̖̖̤̭̯̬̦̍̌̌̏̍̍̔̏̓̌̌̔̏̏̌̐̌͂̌̌̚̚͘
ʿ̨̨̬̖̣̥̔̐ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̵̨̱̖̦̍̏̌̓̌ ̠̖ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̌ ̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̨̠̦̌̏̐ ̨̧̭̖̯̤̖̏̌ ̱ ʧ̬̱̌̔
ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬͕̏̌ ʺ̸̡̨̦̭̠̌̏̌ ʺ̶̨̛̛̛̯̬̏ ̛ ʸ̡̬̱̌̓̌ ;̯̖̣̌̍̌ ̶̛̱̣̌ ̭̌ ̛̛̦̥̌̏̌̚ ̶̛̱̣͕̌
̨̬̭̯̥̏ ̨̛̬̏̌̚ ̨̛̭̖̯̣̭̯͕̏ ̨̭̦̥͕̌̐ ̡̛̱̱̪̦̥ ̨̬̠̖̥̍ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ̨̨̨̦̭̦̔ ̴̡̨̬̖̣̖̯̬͕̌ ̬̭̯̱̏
̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̭̯̱̦̠̥̭̱̪̭̯̤̖̦̖̭̖̯̤̖̭̦̭̯̱͕̪̭̯̠̖̬̭̖̯̱̱̬̭̖̯̍̏̌̌̌̌̏̏̏̌̍̌̓̌̌̏̌̍̔̓̌̌̏̌Ϳ͕
̡̨̡̨̨̛̠̠̖̯̪̬̣̌̔̌̌̌̐ʿ̨̡̬̠̖̯̌ʵʿʿ͘
ʿ̵̨̨̡̛̛̛̛̛̬̖̣̙̖̦̯̪̦̭̖̯̤̔̏̏ʹ ʸʫʪ̨̨̛̛̛̛͕̦̭̯̣̭̦̭̦̦̖̬̭̖̯̖̪̬̣̙̦̌̌̌̌̐̌̏̌̏̍ϭϴϬ̡t̛
˄̡̛̛̱̪̦̱̹̯̖̱̖̦̖̬̠̌̔̌̐;̡tŚͿ̨̨̛̛̪̦̐̔ϳϵй̸̶̡̨̡̛̛̛̛͕̭̖̭̤̱̖̬̖̣̦̱̌̌̐̍͘
ʦ̸̡̡̨̡̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̬̭̯̭̦̭̖̯̤͕̱̱̪̦̬̠̦̭̯̣̭̦̭̦̭̖̯̤̠̭̖̖̱̠̖̌̌̐̌̏̌̍̌̌̌̌̐̌̏̌
̡̨̛̦̦̪̬̥̖̦̖̌ʺ˄ʫ:
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ʯ̸̡̡̤̱̌̌͗ʽ̨̨̨̛̛̬̥̠̖̪̭̯̠̖̍̔̌̓̚ ̴̨̨̧̡̨̛̛̛̭̭̯̖̥̠̦̭̖̯̤̖̦̖̖̭̦̠̭̦̠̖̖̭̭̯̖̥̌̏̐̏̌̌̌̌̔̌̓
̧̱̬̖̐̌̔ ̛ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌ ̨̠̦̌̏̐ ̨̧̭̖̯̤̖̏̌ ̨̪ ̨̥̖̣̱̔ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ʵʿʿ ̨̪̬̦̌̏̔̌ ̛ ̴̡̛̛̛̖̭̦̠̌ ̱
̨̨̨̧̛̦̭̱̦̭̹̔̌̔̌̔̌ ̨̨̛̪̭̯̠̖̓ ̛̭̭̯̖̥͘˄̹̯̖̱̔̌ ̨̡̨̡̨̛̛̯̬̹̥̠̏̌ ̭̖ ̛̠̠̱̔̏̌̌̚ ̸̬̱̦̖̌̌̚ ̌̚
̸̡̨̡̨̨̧̨̨̧̛̛̛̛̖̣̖̯̬̦̱̖̦̖̬̠̱̯̬̹̖̬̙̭̭̯̖̥̠̦̭̖̯̤̖̐̏̔̌̏̌̌̌̌̏̐̏̌͘
˃̵̸̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̖̦̪̭̠̦̖̬̭̖̯̖̠̠̖̪̬̖̥̖̯̠̦̱̬̌̏̌̏̌̔̌̏̐̐̏̌
ʿ̬̖̥̖̯̔ ̱̱̖̍̔̓̐ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨ ̨̠̦̌̏-̨̛̪̬̯̦̥̏̌ ̪̬̯̦̖̬̭̯̱̌̏ ̖̍̚ ̖̣̖̥̖̦̯̌̌ ̶̡̨̛̦̖̭̠̖ ̠̖̭̯̖
̶̴̨̨̧̡̡̨̧̛̛̛̛̛̭̪̬̖̖̥̖̬̭̤̖̥̖̭̦̠̖̬̹̖̖̦̖̬̠̖̏͂̌̌̌̐̓̌̐;ʺ̖̬̖˄̹̯̖̖̔ ʫ̛̦̖̬̠̖͕̱̤̖̥̐̔̌
̡̯̖̭̯̱͗ ʺ˄ʫͿ͕ ̨̨̬̠̱̖̔̐̏̌̌̓̐ ̧̧̭̥̖̌̌ ̛̛̖̥̭̠̖ KϮ ̛ ̧̧̭̥̖̌̌ ̵̨̛̛̪̖̬̯̦̌̏ ̨̡̨̯̬̹̏̌
̴̶̡̨̧̨̧̛̛̛̛̱̦̦̭̬̙̖̣̭̭̯̖̥̠̦̖̬̭̖̯̖̌̌̔̌̏̌̌̔̌̌̌̏̌̏ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌͘
ʿ̛̛̬̯̦̏̌ ̪̬̯̦̖̬͕̌ ̨̖̱̠̖̍̌̏̚ ̭̖ ̔̌ ̛̛̪̬̥̖̦ ̡̯̖̌̏ ʺ˄ʫ ̡̨̛̠̥̌ ̖̓ ̨̛̛̖̖̯̍̍̔̚ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌
̛̱̹̯̖̖̱̖̣̱̭̭̯̖̥̠̦̖̬̭̖̯̖̔̔̌̌̏̌̏͘ˁ̖̏ʺ˄ʫ̡̨̧̨̨̨̨̨̨̨̨̛̠̖̭̖̪̬̥̖̱̠̱̪̭̦̱̱̬̥̬̠̱̏̏̐̐̏̌̌
̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̱̭̣̱̭̪̯̦̥̪̬̪̭̥̙̖̥̭̯̦̬̥̱̍̌̔̌̏̌̏̌̓̌̔̌̔̌̚ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍ˁ̛̛̬̠̍͘ˁ̵̨̨̦̔
̨̯̥̖͕ʿ̨̨̛̛̬̯̦̥̪̬̯̦̖̬̱͕̪̖̬̖̏̌̌̏̓ ̨̨̛̭̖̪̭̣̏ ̶̴̡̨̡̧̛̛̛̛̬̖̦̭̯̬̱̠̖͕̦̦̭̬̌̌̌ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌
̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̠̦̖̌̏ ̬̭̖̯̖͕̌̏ ̱̚ ̧̛̪̬̖̱̥̖̌̚ ̡̛̛̬̌̚ ̨̧̛̪̭̯̌̌̚ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̱̹̯̖̖̔ ̨̡̨̯̥
̡̨̧̡̨̨̛̛̛̬̹̖̬̖̦̭̯̬̱̭̦̖̣̭̭̯̖̥̠̦̖̬̭̖̯̖̓̌̌̐̔̌̌̌̏̌̏ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌͘
ʵ̛̦̪̬̯̦̖̬͕̌̏̌ʧ̬̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̨̧̨̛̛̛̛̛̯̬͕̪̬̖̱̥̖̱̭̬̖̭̪̬̯̦̥̪̬̯̦̖̬̥̏̌̌̍̌̏̌̌̔̌̏̌̌̚̚
̱ ̨̡̯̱ ̧̛̬̹̖̏̌̚ ̨̨̱̬̐̏̌ ̭̌ ̶̛̤̖̥ ̔̌ ̭̖ ̱ ̨̡̯̱ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̛̭̏ ̨̡̨̛̯̬̹̏ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐
̧̨̡̨̨̧̨̡̛̛̪̬̯̦̖̬̭̖̱̦̦̠̥̱̥̱̱̥̖̬̱͕̖̱̪̣̪̬̯̦̥̪̬̯̦̖̬̱̦̦̖̌̌̏̔̌̌̌̐̓̌̍̌̏̌̓̌̌̏̌̌̌̌̔̚
̌̚ ̨̨̨̛̬̭̪̣̙̭̯̌̏ ̡̨̨̛̬̖̦̭̯̬̱̭̦̌̐ ̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̠̦̖̌̏ ̬̭̖̯̖̌̏ ̛̚ ̵̨̛̭̯̬̖̦̏̌ ̵̨̛̬̦̯̦̐̌̌̏̌
̴̵̡̡̨̧̡̨̨̛̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̱̹̯̖̦̦̖̬̙̖̬̖̦̭̯̬̱̭̦̖̣̭̭̯̖̥̌̔̌̌̌̔̌̔̌̏̌̌̐̔̌̌̚͘˄̨̨̨̡̥̪̬̠̖̯̱̏
̡̨̧̨̛̛̦̦̬̙̖̦̭̌̌̌̔̌̌̔̌̏̌̚̚Ϭ̛̦̬̔̌̌͘
ʵ̛̦̌̏ ̨̨̱̬̐̏ ̡̨̛̠ ̖̓ ̭̖ ̸̡̛̛̤̱̯̌̚ ̭̌ ̛̛̪̬̯̦̥̏̌ ̨̪̬̯̦̖̬̥̌ ̛̪̬̖̔̏͂̌ ̛̯̬ ̴̖̌̚ ̶̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚
̵̨̨̨̡̨̨̛̛̱̬̦̖͕̹̯̭̣̖̐̏̍̌̏̌̌̔͗̚
о ʿ̛̛̬̪̬̖̥̦ ̨̛̪̖̬̔ ̠̖ ̨̛̪̖̬̔ ̨̧̤̍̌̏̌̌ ̛̪̬̪̬̖̥̦̖ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̛ ̯̬̠̖̌ ̨̔ ̸̨̧̧̛̪̌̌̌̚
̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̱̬̦̪̖̬̪̯̬̖̪̯̪̭̥̪̖̯̥̐̏̐̔̌̔̏̔̌ʪ̵̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̦̖̦̯̦̭̯̭̯̬̦̖̱̬̦̏̌̌̏̔̌̐̏
̭̯̬̦̌̌;̸̨̨̡̡̛̪̖̯̥̖̦̖̭̖̯̤̔̌̌̏̌̌̚Ϳ͖
о ʿ̨̛̖̬̔ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̠̖̭̯̖ ̨̛̪̖̬̔ ̨̨̧̭̪̬̖̏͂̌ ʺ˄ʫ ̡̨̛̠ ̸̨̧̛̪̖ ̨̔ ̡̬̹̖̯̌̏̌̚
̨̛̪̬̪̬̖̥̦̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̛ ̬̹̌̏̌̏̌̚ ̭̖ ̡̌̔̌ ̨̨̱̬̦̖̐̏ ̭̯̬̦̖̌ ̨̪̯̬̖̏̔ ̨̨̛̪̯̪̭̥ ̛ ̸̨̪̖̯̥̌
ʪ̶̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̦̖̦̯̦̭̯̱̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̏̌̏̔̌;̨̡̡̛̬̹̖̯̥̖̦̖̭̖̯̤̔̌̏̌̌̏̌̌̚̚Ϳ͖
о ʿ̨̛̖̬̔ ̨̧̨̛̬̦̯̠̖̭̯̖̪̖̬̐̌̌̏̌̌̔ ̶̡̨̧̨̨̡̡̨̛̛̬̹̖̪̯̖̦̠̣̱̹̯̖̖̱̯̱̠̖̭̖̓̌̌̌̔̐ ̨̭̯̬̱̠̖̏̌
̴̵̡̨̨̨̛̛̛̦̦̭̠̭̱̹̯̖̦̭̦̱̭̪̬̖̖̦̌̌̔̌̌̏̏̔ʺ˄ʫ͘˃̶̨̡̨̛̛̛̬̠̖̬̹̖̯̪̖̬̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌̔̌̏̌̔̌̌̚
̨̡̨̨̨̨̛̬̠̱̬̦̪̖̬̔̌̌̐̏̐̔̌͘
ʥ̛̱̱̔̓ ̛̛̪̬̯̦̏̌ ̪̬̯̦̖̬̌ ̛̥̌ ̨̖̱̍̌̏̚ ̔̌ ̛̛̬̹̏̚ ̨̪̖̬̖̦̖̏ ̨̨̪̭̣̖̏ ̨̡̨̧̪̬̠̖̯͕̏̌̌
̶̴̶̡̨̡̧̨̧̡̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̬̖̦̭̯̬̱̠̖͕̦̦̭̬̬̙̭̭̯̖̥̠̦̖̬̭̖̯̖̪̭̣̖̬̖̦̭̯̬̱̠̖̌̌̌̔̌̏̌̌̌̌̏̌̏̌̏
̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̠̦̖̌̏ ̬̭̖̯̖̌̏ ̱ ʧ̬̱̌̔ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬͕̏̌ ̱ ̶̛̤̱ ̨̧̛̪̭̯̌̌̚ ̨̬̦̯̦̖̐̌̌̏̌
̴̡̨̡̨̡̨̧̡̨̨̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̖̱̹̯̖̖̯̥̬̹̖̬̖̦̭̯̬̱̭̦̖̣̭̭̯̖̥̌̔̓̌̌̐̔̌̌ʵʽ͘
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̖̣̱̬̔̐̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̸̵̸̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̬͕̠̠̖̥̦̥̣̦̯̖̦̪̭̭̣̖̖̏̌̌̔̓͗
ʻ̨̖̏ ̡̛̭̖̯̤̖̏ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̱̱̍̔ ̛̬̖̦̖̌͂̚ ̱ ʸʫʪ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̠̐ ̭̌ ̴̡̛̛̖̭̦̥̌ ̸̨̡̛̛̪̯̥ ̨̡̨̣̥͕̍
̨̡̛̛̭̥̏ ̨̭̯̖̪̖̦̥ ̵̸̡̛̥̖̦̖̌ ̛̹̯̯̖͕̌̚ ̴̡̛̛̖̭̦̥̌ ̨̛̛̬̥̏̌̚ ̨̛̭̖̯̣̭̯͕̏ ̡̡̨̌ ̨̪̬̖̥̖ ̡̨̯̌ ̛
̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌͘ˁ̴̵̸̵̡̡̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̖̯̤̖̬̖̣̖̯̬̖̠̖̥̱̖̪̦̱̯̱̯̖̦̥̯̖̥̠̥̬̠̱̏̐̓̔̌̏̌̌̔̌̚
̸̨̨̨̧̨̨̧̡̛̛̛̛̥̱̖̪̭̯̖̱̹̯̖̱̪̯̬̹̖̣̖̯̬̦̖̖̦̖̬̠̖̐̓̌̔̌̐̚͘
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˃ʰʿϭ
x ˁ̡̛̖̯̤̏̌ ̌̚ ̨̠̦̌̏ ̨̧̭̖̯̤̖̖͕̏ ̡̨̨̥̪̣̖̯̦ ̨̪̬̖̥̤̖̦̌ ̌̚ ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ʸʫʪ ̨̨̭̖̯̣̭̦̏̐
̨̛̬̏̌̚͘
x ʶ̡̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̱̹̯̖̭̖̯̤̖̯̬̖̠̖̬̖̦̠̖̦̥̣̱̥̦̠̱̥̭̖̣̖̱̬̖̣̖̦̖̓̏̍̌̔̌̌͂̔̐̌̔̌̌̐̏̚̚
̨̪̔ ̡̨̛̛̪̬̯̭̥͕̭̌ ̡̨̨̛̛̛̦̯̬̦̥̌̏̚ ̨̨̨̨̯̬̖̯̥̦̥͕̠̖̦̌̍ ̸̡̨̡̛̛̖̣̖̯̬̭̯̯̥̌ ̨̡̨̪̭̯̱̪̥
̨̨̠̥̍ ̱ ̵̪̬̱͕̌ ˀʤʸ ̱ ̛̛̦̠̦̭̌ ̛̭̖̏ ̨̠̖̍ ̛̛̣ ̦̌ ̵̯̖̌̏̚ ̨̪ ̨̛̬̱̍̚ ʰ̨̛̦̖̭̯̯̬̏̌ ;ʵ̨̦̌̏̐
̪̬̯̦̖̬̌̌Ϳ͘
x ˁ̡̛̖̯̤̏̌ ̌̚ ̨̠̦̌̏ ̨̧̭̖̯̤̖̖̏ ̭̌ ʸʫʪ ̨̛̛̬̥̏̌̚ ̨̛̭̖̯̣̭̯͕̏ ̭̦̖̌̐ ̦̖ ̖̏̓̌ ̨̔ ϮϬ ť͕
̴̨̡̡̧̨̛̛̛̛̛̛̛̣̦̭̖̯̣̭̦̣̱̭̭̖̯̤̖̦̖̭̥̖̯̥̌̏̏̍̌̔̚̚ϮϴϬϬ̣̱̥̖̦̌͘
x ʸ̸̨̛̛̛̖̪̥̠̱̔̏̌ ̨̨̨̛̯̖̥̪̖̬̯̱̬̖̭̖̯̣̭̯̱̪̭̖̱̌̏̐̔ϰϬϬϬ-ϰϯϬϬʶ͘
x ˃̨̬̠̦̭̯̌ ʸʫʪ ̨̛̬̏̌̚ ̠̖ шϭϬϬ͘ϬϬϬ ̛̭̯͕̭̌ ̛̯̥ ̔̌ ̴̡̣̱̭ ̦̖ ̨̪̦̖̌̔ ̧̥̖̌ ̨̔ ϴϬй ̨̔
̶̨̛̛̛̦̠̣̦̌̐͘
x ʶ̵̸̨̡̡̛̛̛̥̪̣̖̯̦̭̖̯̤̠̖̱̭̯̖̪̖̦̱̥̖̦̖̹̯̯̖̌̏̌̌̌̚ʰʿϲϲ
x ˁ̨̨̨̛̯̖̪̖̦̯̪̬̦̭̯̦̱̬̌̔̌ʰʶϭϬ͘
x ˁ̡̛̖̯̤̏̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̠̖ ̛̪̬̖̖̦̔̏͂̌ ̌̚ ̧̦̪̠̖̌̌̌ ̸̛̛̛̦̥̖̦̦̥̌̚ ̨̨̦̪̦̥̌ ̨̔ ϭϬϬ-240
V,50Hz.
x ˁ̡̨̨̨̨̡̨̨̧̛̛̖̯̤̯̬̖̱̖̭̦̖̖̦̪̬̖̥̥̹̯̯̱̦̪̦̭̪̬̖̪̯̖̬̖̖̏̌̍̌̔̌̍̔̌̍̔̏̌̌̌̔̌̐̓̌̚̚
̛̥̦͘ϰŬs͘
x ˁ̡̛̖̯̤͕̏̌ ̨̪ ̨̛̪̯̬̖͕̍ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̱̖̍̔ ̛̪̬̖̖̦̔̏͂̌ ̌̚ ̬̌̔ ̱ ̛̭̭̯̖̥̱ ̡̨̛̤̦̭̔̌̐
̧̡̨̨̨̨̧̛̱̪̬̤̦̯̬̣̖̠̦̭̖̯̤̖̌̏̌̌̌̏̐̏̌͘
x ˁ̡̛̖̯̤̏̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̠̖ ̛̪̬̖̖̦̔̏͂̌ ̌̚ ̨̠̖̦̭̯̦̱̔̌̏ ̨̥̦̯̙̱͕̌ ̵̨̨̨̛̬̦̯̣̦̌̚ ̦̌ ̛̣̬̱
̸̡̛̪̬̖̦̌TϰϬ-ϲϱ̨̨̨̧̡̛̛̥̥͕̭̥̱̦̹̱̪̖̹̦̭̖̯̤̖̌̐̓̓̔̌̏̌̌̌̐̍̌̏͘
x ˁ̡̛̖̯̤̯̬̖̠̖̏̌̍̌̔̌ ̛̪̬̖̖̦̬̱̔̏͂̌̌̌̔̚ ̨̛̥̠̖̦̯̱̭̯̖̥̪̖̬̯̱̬̥̱̌̍̌̌ ̨̪̭̖̱̐ -40º C
̨̔нϲϱǑ͘
x ˁ̴̶̸̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̯̤̯̬̖̥̱̦̬̦̖̦̯̦̣̖̬̦̭̦̱̱̏̌̍̌̔̌̌̌̔̌̍̍̍̌̌̌̐̚̚t͘
x ʧ̨̡̨̛̬̦̯̦̬̬̭̖̯̦̯̖̣̠̖̌̌̌̏̐̌ϭϬ̸̨̨̨̨̡̨̨̧̛̛̦̥̥̖̦̯̪̖̯̪̖̬̬̦̯̐̔̌̔̌̌̔̌̐̌̌̏̌̌͘
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ˁ̡̛̖̯̤̏̌ ̌̚ ̨̠̦̌̏ ̨̧̭̖̯̤̖̖͕̏ ̡̨̨̥̪̣̖̯̦ ̨̪̬̖̥̤̖̦̌ ̌̚ ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ʸʫʪ ̨̨̭̖̯̣̭̦̏̐
̨̛̬̏̌̚͘
ʶ̡̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̱̹̯̖̭̖̯̤̖̯̬̖̠̖̬̖̦̠̖̦̥̣̱̥̦̠̱̥̭̖̣̖̱̬̖̣̖̦̖̓̏̍̌̔̌̌͂̔̐̌̔̌̌̐̏̚̚
̨̪̔ ̡̨̛̛̪̬̯̭̥͕̭̌ ̡̨̨̛̛̛̦̯̬̦̥̌̏̚ ̨̨̨̨̯̬̖̯̥̦̥͕̠̖̦̌̍ ̸̡̨̡̛̛̖̣̖̯̬̭̯̯̥̌ ̨̡̨̪̭̯̱̪̥
̨̨̠̥̍ ̱ ̵̪̬̱͕̌ ˀʤʸ ̱ ̛̛̦̠̦̭̌ ̛̭̖̏ ̨̠̖̍ ̛̛̣ ̦̌ ̵̯̖̌̏̚ ̨̪ ̨̛̬̱̍̚ ʰ̨̛̦̖̭̯̯̬̏̌ ;ʵ̨̦̌̏̐
̪̬̯̦̖̬̌̌Ϳ͘
ˁ̡̛̖̯̤̏̌ ̌̚ ̨̠̦̌̏ ̨̧̭̖̯̤̖̖̏ ̭̌ ʸʫʪ ̨̛̛̬̥̏̌̚ ̨̛̭̖̯̣̭̯͕̏ ̭̦̖̌̐ ̦̖ ̖̏̓̌ ̨̔ ϰϬ ť͕
̴̨̡̡̧̨̛̛̛̛̛̛̛̣̦̭̖̯̣̭̦̣̱̭̭̖̯̤̖̦̖̭̥̖̯̥̌̏̏̍̌̔̚̚ϱϵϬϬ̣̱̥̖̦̌͘
ʸ̸̨̨̨̨̛̛̛̛̖̪̥̠̱̯̖̥̪̖̬̯̱̬̖̭̖̯̣̭̯̱̪̭̖̱̔̏̌̌̏̐̔ϰϬϬϬ-ϰϯϬϬʶ͘
˃̨̬̠̦̭̯̌ ʸʫʪ ̨̛̬̏̌̚ ̠̖ шϭϬϬ͘ϬϬϬ ̛̭̯͕̭̌ ̛̯̥ ̔̌ ̴̡̣̱̭ ̦̖ ̨̪̦̖̌̔ ̧̥̖̌ ̨̔ ϴϬй ̨̔
̶̨̛̛̛̦̠̣̦̌̐͘
ʶ̵̸̨̡̡̛̛̛̥̪̣̖̯̦̭̖̯̤̠̖̱̭̯̖̪̖̦̱̥̖̦̖̹̯̯̖̌̏̌̌̌̚ʰʿϲϲ
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ˁ̨̨̨̛̯̖̪̖̦̯̪̬̦̭̯̦̱̬̌̔̌ʰʶϭϬ͘
ˁ̡̛̖̯̤̏̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̠̖ ̛̪̬̖̖̦̔̏͂̌ ̌̚ ̧̦̪̠̖̌̌̌ ̸̛̛̛̦̥̖̦̦̥̌̚ ̨̨̦̪̦̥̌ ̨̔ ϭϬϬ-240
V,50Hz.
ˁ̡̨̨̨̨̡̨̨̧̛̛̖̯̤̯̬̖̱̖̭̦̖̖̦̪̬̖̥̥̹̯̯̱̦̪̦̭̪̬̖̪̯̖̬̖̖̏̌̍̌̔̌̍̔̌̍̔̏̌̌̌̔̌̐̓̌̚̚
̛̥̦͘ϰŬs͘
ˁ̡̛̖̯̤͕̏̌ ̨̪ ̨̛̪̯̬̖͕̍ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̱̖̍̔ ̛̪̬̖̖̦̔̏͂̌ ̌̚ ̬̌̔ ̱ ̛̭̭̯̖̥̱ ̡̨̛̤̦̭̔̌̐
̧̡̨̨̨̨̧̛̱̪̬̤̦̯̬̣̖̠̦̭̖̯̤̖̌̏̌̌̌̏̐̏̌͘
ˁ̡̛̖̯̤̏̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̠̖ ̛̪̬̖̖̦̔̏͂̌ ̌̚ ̨̠̖̦̭̯̦̱̔̌̏ ̨̥̦̯̙̱͕̌ ̵̨̨̨̛̬̦̯̣̦̌̚ ̦̌ ̛̣̬̱
̸̡̛̪̬̖̦̌TϰϬ-ϲϱ̨̨̨̧̡̛̛̥̥͕̭̥̱̦̹̱̪̖̹̦̭̖̯̤̖̌̐̓̓̔̌̏̌̌̌̐̍̌̏͘
ˁ̡̨̨̛̛̛̖̯̤̯̬̖̠̖̪̬̖̖̦̬̱̥̠̖̦̯̱̭̯̖̥̪̖̬̯̱̬̥̱̪̭̖̱̏̌̍̌̔̌̔̏͂̌̌̌̔̌̍̌̌̐̚ - 40º C
̨̔нϲϱǑ͘
ˁ̴̶̸̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̯̤̯̬̖̥̱̦̬̦̖̦̯̦̣̖̬̦̭̦̱̱̏̌̍̌̔̌̌̌̔̌̍̍̍̌̌̌̐̚̚t͘
ʧ̨̡̨̛̬̦̯̦̬̬̭̖̯̦̯̖̣̠̖̌̌̌̏̐̌ϭϬ̸̨̨̨̨̡̨̨̧̛̛̦̥̥̖̦̯̪̖̯̪̖̬̬̦̯̐̔̌̔̌̌̔̌̐̌̌̏̌̌͘
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x
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x
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x
x
x
x
x
x
x
x

ˀ̴̡̨̖̣̖̯̬ ̌̚ ̨̠̦̌̏ ̨̧̭̖̯̤̖̖͕̏ ̡̨̨̥̪̣̖̯̦ ̨̪̬̖̥̤̖̦ ̌̚ ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ʸʫʪ ̨̨̭̖̯̣̭̦̏̐
̨̛̬̏̌̚͘
ʶ̛̱̹̯̖̓ ̴̡̨̬̖̣̖̯̬̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̠̖ ̨̛̬̖̦̌͂̚ ̨̔ ̡̛̛̣̱̥̦̠̱̥̭̖̌ ̣̖̱̬̖̐ ̛̣̖̦̖̏ ̨̪̔
̡̨̛̛̪̬̯̭̥͕̭̌ ̡̨̨̛̛̛̦̯̬̦̥̌̏̚ ̨̨̨̨̯̬̖̯̥̦̥͕̠̖̦̌̍ ̸̡̨̡̛̛̖̣̖̯̬̭̯̯̥̌ ̨̡̨̨̨̪̭̯̱̪̥̠̥̍
̵̱̪̬̱͕̌ˀʤʸ̵̨̨̨̛̛̛̛̛̛̱̦̠̦̭̭̖̠̖̣̦̯̖̪̬̱̌̏̍̌̌̏̍̚̚ʰ̨̛̦̖̭̯̯̬̏̌;ʵ̨̦̪̬̯̦̖̬̌̏̐̌̌Ϳ͘
ˀ̴̡̨̖̣̖̯̬ ̌̚ ̨̠̦̌̏ ̨̧̭̖̯̤̖̖̏ ̭̌ ʸʫʪ̨̛̛̬̥̏̌̚ ̨̛̭̖̯̣̭̯͕̏ ̭̦̖̌̐ ̦̖ ̖̏̓̌ ̨̔ ϭϮϬ ť͕
̴̴̨̡̡̨̧̨̛̛̛̛̛̛̣̦̭̖̯̣̭̦̣̱̭̬̖̣̖̯̬̦̖̭̥̖̯̥̌̏̌̍̌̔̚̚ ϭϲϬϬϬ̣̱̥̖̦̌͘
ʸ̸̨̨̨̨̛̛̛̛̖̪̥̠̱̯̖̥̪̖̬̯̱̬̖̭̖̯̣̭̯̱̪̭̖̱̔̏̌̌̏̐̔ϰϬϬϬ-ϱϬϬϬʶ͘
˃̨̬̠̦̭̯̌ ʸʫʪ ̨̛̬̏̌̚ ̠̖ шϭϬϬ͘ϬϬϬ ̛̭̯͕̭̌ ̛̯̥ ̔̌ ̴̡̣̱̭ ̦̖ ̨̪̦̖̌̔ ̧̥̖̌ ̨̔ ϴϬй ̨̔
̶̨̛̛̛̦̠̣̦̌̐͘
ʶ̴̵̸̨̡̨̡̛̛̥̪̣̖̯̦̬̖̣̖̯̬̠̖̱̭̯̖̪̖̦̱̥̖̦̖̹̯̯̖̌̌̌̚ʰʿϲϴ
ˁ̨̨̨̛̯̖̪̖̦̯̪̬̦̭̯̦̱̬̌̔̌ʰʶ10.
ˀ̴̡̨̖̣̖̯̬ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̠̖ ̛̪̬̖̖̦̔̏͂ ̌̚ ̧̦̪̠̖̌̌̌ ̸̛̛̛̦̥̖̦̦̥̌̚ ̨̨̦̪̦̥̌ ̨̔ ϭϬϬ-240
V,50Hz.
ˀ̴̡̨̨̨̨̨̨̧̛̖̣̖̯̬̯̬̖̠̖̪̬̖̖̦̠̖̦̭̯̦̱̥̦̯̙̱͕̭̥̱̦̹̱̪̖̹̍̌̔̌̔̏͂̌̔̌̏̌̌̐̓̓̔̌̏̌̌̚
̛̦̌̐̍̌͘
ˀ̴̡̨̖̣̖̯̬̯̬̖̠̖̍̌̔̌ ̨̨̛̛̪̬̖̖̦̬̱̥̠̖̦̯̱̭̯̖̥̪̖̬̯̱̬̥̱̪̭̖̱̔̏͂̌̌̔̌̍̌̌̐̚ -40º C
̨̔нϲϱǑ͘
ˀ̴̴̶̸̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̣̖̯̬̯̬̖̥̱̦̬̦̖̦̯̦̣̖̬̦̭̦̱̱̍̌̔̌̌̌̔̌̍̍̍̌̌̌̐̚̚t͘
ʧ̨̡̨̛̬̦̯̦̬̬̭̖̯̦̯̖̣̠̖̌̌̌̏̐̌ϭϬ̸̨̨̨̨̡̨̨̧̛̛̦̥̥̖̦̯̪̖̯̪̖̬̬̦̯̐̔̌̔̌̌̔̌̐̌̌̏̌̌͘

˃ʰʿϰ
x
x
x

x

ˁ̡̛̖̯̤̏̌ ̌̚ ̡̨̡̨̪̬̭̌̏ ̨̧̭̖̯̤̖̖͕̏ϯϲϬȗ̡̨̨͕̥̪̣̖̯̦ ̨̪̬̖̥̤̖̦̌ ̌̚ ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ʸʫʪ
̨̨̨̛̭̖̯̣̭̦̬̏̐̏̌̚͘
˄̛̛̦̖̬̣̦̏̌̚ ̛̭̭̯̖̥ ̡̨̛̠ ̠̖ ̛̪̬̖̖̦̔̏͂ ̌̚ ̨̠̖̦̭̯̦̱̔̌̏ ̨̨̨̥̦̯̙̱͕̥̱̌̐̓̌̏̌ ̡̛̬̖̯̦̱̔
̨̡̨̥̦̯̙̱̦̭̯̱̬̹̖̯̌̌̍̌̏̌̔̚TϲϬ̨̥̥̔Tϳϲ̶̡̨̨̨̨̨̨̛̥̥͕̖̬̯̣̦͕̭̦̖̦̯̬̣̦͕̭̦̏̌̌
̸̨̨̨̛̛̭̥̖̯̬̦̱̦̭̱̦̭̯̱̔̌̍͘
ʶ̛̱̹̯̖̓ ̡̛̭̖̯̤̖̏ ̌̚ ̡̨̡̨̪̬̭̌̏ ̨̧̭̖̯̤̖̖̏ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̠̖ ̨̛̬̖̦̌͂̚ ̨̔ ̡̛̛̣̱̥̦̠̱̥̭̖̌
̣̖̱̬̖̐ ̛̣̖̦̖̏ ̨̪̔ ̡̨̛̛̪̬̯̭̥ ̭̌ ̡̨̨̛̛̛̦̯̬̦̥̌̏̚ ̨̯̬̖̯̥̦̥͕̌ ̨̨̨̠̖̦̍
̸̵̡̨̡̨̡̨̨̛̛̛̖̣̖̯̬̭̯̯̥̪̭̯̱̪̥̠̥̱̪̬̱͕̌̍̌ˀʤʸ̶̵̨̨̛̛̛̛̱̦̠̦̭̬̦̖̠̖̣̦̯̖̪̌̍̌̌̏̚
̨̛̬̱̍̚ʰ̛̛̦̖̭̯̯̬̏̌͘
ʿ̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̬̯̖̯̬̭̖̯̤̖̯̬̖̠̖̬̖̦̪̬̦̣̏̍̌̔̌̌͂̔̏̔̐̚ ̸̨̥̣̖̦͕̐hš̨̛̛̭̯̣̭̦͕̍̌̐
̨̡̨̛̪̣̬̦̯̌̍̌̌͘
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ˁ̡̡̨̡̨̨̧̛̖̯̤̪̬̭̭̖̯̤̖̖̭̏̌̌̌̏̏̌̚ʸʫʪ̨̨̨̛̛̛̬̥̭̖̯̣̭̯͕̭̦̖̦̖̖̖̏̌̏̌̐̏̓̔̚ϰϬť͕
̴̨̡̧̨̛̛̛̛̛̛̣̦̭̖̯̣̭̦̣̱̭̦̖̭̥̖̯̥̌̏̍̌̔̚̚ϯϱϬϬ̣̱̥̖̦̌͘
ʸ̸̨̨̨̨̛̛̛̛̖̪̥̠̱̯̖̥̪̖̬̯̱̬̖̭̖̯̣̭̯̱̪̭̖̱̔̏̌̌̏̐̔ϰϬϬϬ-ϰϯϬϬʶ͘
˃̨̬̠̦̭̯̌ʸʫʪ̨̧̛̬̠̖̦̠̥̖̏̌̌̌̚шϱϬ͘ϬϬϬ̴̡̨̧̨̛̛̭̯͕̭̯̥̣̱̭̦̖̪̦̖̥̖̌̔̌̌̔̌̔ϴϬй̨̔
̶̨̛̛̛̦̠̣̦̌̐͘
ʶ̵̸̨̡̡̛̛̛̥̪̣̖̯̦̭̖̯̤̠̖̱̭̯̖̪̖̦̱̥̖̦̖̹̯̯̖̌̏̌̌̌̚ʰʿϲϱ͘
ˁ̨̨̨̧̛̯̖̪̖̦̯̪̬̦̭̯̦̱̬͕̦̠̥̖̌̔̌̌̌ʰʶϴ͘
ˁ̡̛̖̯̤̯̬̖̱̖̏̌̍̌̔̌̍̔/̸̶̡̡̨̛̛̛̣̭̖̖̣̖̯̬̦̖̣̠̖̌̌̚͘
ˁ̡̛̖̯̤̏̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̠̖ ̛̪̬̖̖̦̔̏͂̌ ̌̚ ̧̦̪̠̖̌̌̌ ̸̛̛̛̦̥̖̦̦̥̌̚ ̨̨̦̪̦̥̌ ̨̔ ϭϬϬ-240
V,50Hz.
ˁ̡̨̨̨̨̡̨̨̧̛̛̖̯̤̯̬̖̱̖̭̦̖̖̦̪̬̖̥̥̹̯̯̱̦̪̦̭̪̬̖̪̯̖̬̖̖̏̌̍̌̔̌̍̔̌̍̔̏̌̌̌̔̌̐̓̌̚̚
̛̥̦͘ϰŬs͘
ˁ̡̛̖̯̤̯̬̖̠̖̏̌̍̌̔̌ ̛̪̬̖̖̦̬̱̔̏͂̌̌̌̔̚ ̨̛̥̠̖̦̯̱̭̯̖̥̪̖̬̯̱̬̥̱̌̍̌̌ ̨̪̭̖̱̐ -40º C
̨̔нϲϱǑ͘
ʧ̨̡̨̛̬̦̯̦̬̬̭̖̯̦̯̖̣̠̖̌̌̌̏̐̌ϭϬ̸̨̨̨̨̡̨̨̧̛̛̦̥̥̖̦̯̪̖̯̪̖̬̬̦̯̐̔̌̔̌̌̔̌̐̌̌̏̌̌͘
ʰ̶̡̨̡̨̛̦̖̭̬̖̪̬̱̠̖̠̖̔̔̍Z/шϴϬ͘

ʿ̛̛̬̯̦̏̌ ̪̬̯̦̖̬̌ ;ʿ̸̨̦̱͂̌Ϳ ̠̖ ̱ ̨̛̖̍̌̏̚ ͕̔̌ ̱ ̨̛̪̦̱͕̔ ̨̛̭̯̔̌̏ ̌̚ ̭̖̏ ̨̛̯̪̖̏ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ̛
̴̡̨̬̖̣̖̯̬͕̌ ʤ̡̯ ̨ ̨̛̱̭̣̹̖̦̭̯͕̌̐̌ ̨̪̯̬̖̦̱̍ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̱͕̔̌ ̴̡̛̛̭̖̬̯̯̖̌ ̛ ̨̡̖̔̌̚ ̨
̵̵̸̵̧̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̪̱̖̦̭̯̥̦̥̣̦̯̖̦̱̭̣̪̬̖̖̦̖̪̬̖̥̖̌̏̌̔̏͂͗
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

˃̖̭̯ ̡̨̡̖̣̖̯̬̥̦̖̯̭̖̌̐ ̡̨̨̛̛̛̥̪̯̣̦̭̯̌̍ ;DͿ ̪̬̖̥̌ ̛̭̯̦̬̥̌̔̌̔̌ EϱϱϬϭϱ ̛̛̣
̨̨̛̬̠̱̔̐̏̌̌̓
˃̨̨̨̛̖̭̯̯̪̬̦̭̯̦̱̬̌̔̌;/<̯̖̭̯Ϳ̪̬̖̥̭̯̦̬̱̌̌̔̌̔EϲϮϮϲϮ̨̨̛̛̛̣̬̠̱̔̐̏̌̌̓͘
˃̖̭̯ ̵̸̡̛̛̥̖̦̖̹̯̯̖̌̌̚;/W̯̖̭̯Ϳ̪̬̖̥̭̯̦̬̱̌̌̔̌̔EϲϬϱϵϴ-ϭ̨̨̛̛̛̣̬̠̱̔̐̏̌̌̓͘
˃̸̡̛̛̖̬̥ ̯̖̭̯ ̛ ̯̖̭̯ ̸̡̛̯̖̬̥̖ ̨̛̛̛̬̙̤̭̯̔̏̚ ̪̬̖̥̌ ̭̯̦̬̱̌̔̌̔ E ϲϬϱϵϴ-ϭ ̛̛̣
̨̨̛̬̠̱̔̐̏̌̌̓͘
ˁ̴̡̛̛̖̬̯̯̖̌ ̛̯̖̔̌̚ ̨̔ ̨̨̬̠̱̖̔̐̏̌̌̓ ̡̨̛̬̖̯̦̖̌̔̏̌ ̨̨̛̣̬̯̬̠̖̌̍̌ ̪̬̖̥̌ /^K ϭϳϬϮϱ
̭̯̦̬̱̌̔̌̔ ̛̛̣ ̨̨̡̨̛̬̠̱̖͕̠̥̔̐̏̌̌̓̌ ̭̖ ̨̡̱̠̱̔̌̚  ̴̨̨̡̛̯̥̖̯̬̠̭̖ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̖̌̌ ʸ̖̔
̨̛̬̏̌̚͘
ʪ̶̡̛̖̣̬̠̌̌̌ ̨ ̨̛̱̭̣̹̖̦̭̯̌̐̌ ̭̌  ̡̨̦̥͕̌̚ ̛̯̔̌̌̚ ̸̡̨̛̛̭̤̱̏ ̨̔ ̴̡̛̬̖̌̍ ̱ ̡̨̨̠̠ ̭̖
̡̨̨̡̛̛̛̛̛̭̖̯̤̪̬̣̭̣̪͕̏̌̏̔̌̌̚
ʧ̶̸̴̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̬̦̠̱̪̬̭̖̯̤̬̖̣̖̯̬̦̥̦̌̌̏͂̌̌̏̌̌̚ϭϬ̨̨̨̨̡̛̛̦͕̦̭̦̭̖̯̤̖̐̔̌̔̏̌̚
̡̨̡̨̨̧̛̛̪̬̭̭̖̯̤̖̖̥̦̥̱̥̌̏̏ϭϬ̨̛̦̐̔̌͘
ʰ̠̌̏̌̚ ̸̨̨̛̪̬̏͂̌̌̚ ̨ ̨̯̬̠̦̭̯̌ ʸʫʪ ̨̛̬̏̌̚ ̧̦̠̥̖̌̌ шϱϬ͘ϬϬϬ ̨̨̨̛̭̯͕̦̭̦͕̌̔ шϭϬϬ͘ϬϬϬ
̛̭̯̌͘
ʪ̨̛̛̭̯̯̌̏ ̛̠̱̌̏̚ ̸̨̨̛̪̬̏͂̌̌̚ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ̛ ̴̡̨̬̖̣̖̯̬͕̌ ̔̌ ̭̱ ̛̭̏ ̛̦̖̖̦̌̏̔ ̶̨̛̪̔̌
̸̛̯̦̌͘
ʯ̌ ̭̖̏ ̨̪̦̱̖̦̖͂ ̨̛̯̪̖̏ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ̛ ̴̡̨̬̖̣̖̯̬̖ ̨̛̛̭̯̯̔̌̏ ̸̨̨̛̪̠̖̦̦̔̌ ̵̸̡̛̛̯̖̦
̨̡̨̨̛̪̭͕̯̣̖͕̬̹̱̬̖̌̌̐̍͘
ʯ̌ ̭̖̏ ̨̪̦̱̖̦̖͂ ̨̛̯̪̖̏ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ̛ ̴̡̨̬̖̣̖̯̬̌ ̵̨̨̨̦̖̪̦̔ ̠̖  ̨̛̛̭̯̯̔̌̏ ̨̪ ̠̖̦̔̌ ;ϭͿ
̨̡̨̨̨̧̨̱̬̦̥̪̦̹̖͕̱̪̦̱̱̌̔̌̔̌̔̚̚͘

˄̨̡̬̖̚ ̯̬̖̍̌ ̨̛̛̭̯̯̔̌̏ ̱ ̡̛̱̯̠̥̌̌ ̛ ̡̛̭̏̌ ̨̡̱̬̌̚ ̨̥̬̌ ̛̛̯̍ ̨̖̣̖̙̖̦̍ ̨̛̯̪̥ ̡̛̛̭̖̯̤͕̏
̨̛̦̥̌̏̚ ̸̨̨̛̛̪̬̏͂̌̌̚ ̸̨̨̛̦̥̪̦̱̌̏͂̌̌̚͘ ˄̶̨̛̬̚ ̨̥̬̠̱̌ ̔̌ ̱̱̍̔ ̱ ̨̨̛̛̬̦̣̦̥̐̌ ̡̨̧̪̱͕̌̏̌
̨̨̛̛̛̦̦̖̱̪̯̬̖̤̦̏̍̌̏̌͘ʻ̸̶̡̨̨̧̨̡̨̨̛̛̛̛̛̬̱̣̖̱̪̭̦̯̬̱̪̦̱̦̭̯̯̯̣̭̱̌̌̓̌̏̌̌̔̌̌̏̌̔̌̚
̱̚ ̨̪̦̱̱̔ ̨̛̭̯̤̖̦̔̌̏ ̛̯̬̙̖̦̌ ̶̨̛̱̬̚ ̛ ̡̨̦̦̦̌̌̔ ̛̛̛̬̹̯̏̚ ̸̭̯̬̱̦̱ ̶̨̖̦̱ ̵̨̛̭̯̤̖̦̔̌̏
̨̡̱̬̌̌̚ ̛ ̨ ̨̯̥̖ ̸̛̛̛̭̦̯̌ ̨̪̭̖̦̍̌ ̡̛̛̪̭̦̌̚ ̡̨̛̠ ̖̓ ̛̛̯̍ ̨̨̭̦̏ ̌̚ ̶̨̧̛̖̔̍̌̏̌ ̨̪̦̱̖̔ ̡̨̌
̶̵̸̨̨̡̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̦̖̬̠̱̖̱̣̭̯̤̖̦̱̬̦̖̬̠̱̯̖̦̥̪̭̱̔̐̏̌̌̓̔̌̏̔̐̏̌̌̚͘

51

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

22. март 2019.

PDF Compressor Free Version
ʵ̛̦̪̬̯̦̖̬̌̏̌;ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌Ϳ̸̸̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̬̙̪̬̦̱̪̦̱̣̪̬̭̖̯̤̌̔̌̏̌̌̏̌̏̔̔͂̌̌̏͂̌̌̏̚̚
̴̡̨̬̖̣̖̯̬̌ ̛̬̌̔ ̧̬̹̖̏̌ ̡̨̨̦̯̬̣̖ ̵̸̵̡̛̛̯̖̦ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌̌ ̛ ̧̛̯̖̭̯̬̌̌ ̭̌ ̸̨̛̦̭̱̥̦̌
̵̴̨̨̡̨̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̦̥̱̬̥̭̯̤̖̦̭̖̯̤̬̖̣̖̯̬̭̯̬̦̖̣̹̖̦̖̱̭̯̦̖̔̌̍̌̔̌̏̏̌̔̌̏̌̓̌̏̚͘
ʥʰ˃ʻʤʻʤʿʽʺʫʻʤ͗
Ύʤ̵̶̴̡̨̨̧̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̱̭̣̹̖̦̭̯̱̭̥̭̣̱̭̪̱̖̦̭̯̯̖̥̙̖̯̖̣̬̠͕̭̖̬̯̯͕̌̐̌̏̐̌̏̌̍͗̔̌̌̌̌̚
̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̖̹̯̠̭̪̯̱͕̬̱̖̭̪̬̖̱̭̣̹̖̦̭̯̏̌̏̌̔̐̌̏̌̐̌̚͘
Ύʪ̶̵̸̶̴̶̨̡̨̡̡̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̱̥̖̦̯̠̱̯̖̦̥̬̯̖̬̭̯̥̭̪̖̠̥̌̌̌̌̌ͬ̌̌̌ʿ̸̴̨̨̨̛̦̱̭̯̤̱̬̥͂̌̔̌̏̌
̌̚ ̡̨̠̱ ̭̖ ̭̥̌ ̨̛̪̬̖̖̣͕̔̌ ̛̚ ̡̨̠̖ ̭̖ ̨̠̭̦̌ ̨̥̙̖ ̛̛̖̯̏̔ ̧̨̛̭̪̱̖̦̭̯ ̵̵̛̯̖̦̌̏̌̚ ̨̱̭̣̏̌ ̛̚
̶̨̨̬̭̪̦̱̖̍̌̌̔͘
ʿ̛̛̬̯̦̏̌ ̪̬̯̦̖̬̌ ̠̖ ̱ ̨̛̖̍̌̏̚ ̔̌ ̪̬̖ ̨̧̯̬̏̌̌̌ ̨̪̦̱̔̌ ̌ ̡̛̦̠̭̦̠̖̌̌ ϳ ̦̔̌̌ ̪̬̖ ̯̱̥̔̌̌
̨̨̬̖̖̦̔͂̐ ̌̚ ̨̧̯̬̖̏̌̌ ̨̪̦̱͕̔̌ ̨̛̖̍͂ ̥̖̭̯̌ ̦̌ ̡̨̛̠̥̌ ̠̖ ̛̪̬̖̖̦̔̏͂̌ ̥̖̦̌̌̚ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ̛
̴̡̨̡̨̛̬̖̣̖̯̬͕̯̖̱̙̦̠̖̦̠̌̌͂̔̌̔̌̌̌̏ ̨̨̡̡̛̭̠̣̦̠̭̦̠̖̏̔̌̌̌̌̚ϰϴ̛̭̯̪̱̯̖̥̌ ̡̡̨̛̛̥̖̠̣͕̌̌̍
ʵ̛̦̌̏ ̪̬̯̦̖̬̌ ̨̨̛̖̖̍̍̔̚ ̸̨̭̯̬̱̦ ̶̛̣̖ ;̨̨̣̹̖̦̏̌̓̐ ̡̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏̌Ϳ ̡̨̛̛̪̬̣̥ ̨̡̛̣̭̍̌̌͘ ʽ
̸̨̡̡̡̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̣̭̱̯̖̬̖̦̖̭̖̭̦̯̪̭̦̠̖̖̬̯̭̠̥̪̯̪̭̥̪̬̖̭̯̦̍̌̌̓̌̌̓̏̏̍̌̔̌̏̌̚͘
ʿ̨̨̨̛̛̛̛̬̯̦̪̬̯̦̖̬̥̖̱̱̪̦̱̱̭̯̏̌̌̌̍̌̏̔̌̔̔̌̏̚̚ʹ ʿ̶̨̡̧̡̨̡̛̬̠̖̯̬̹̖̱̭̣̱̬̖̦̭̯̬̱̠̖̌̏̌̐̌
̡̨̛̠ ̯̬̖̱̖̍̌̔̌̍̔ ̨̛̬̖̦̭̯̬̦̖̌͂̔̌̚ ̸̵̸̵̡̡̛̛̛̭̯̬̱̦͕̯̖̦ ̶̡̨̨̛̣̠̪̭̖̱̠̱̭̱̌̌̔̏ ̬̖̣̖̦̯̦̱̏̌
̶̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̱̥̖̦̯̠̱̭̪̭̤̖̦̭̯̱̬̭̯̱̪̭̣̔̌̍̌̏̏̌̚͘
ʿ̸̨̦̱͂̌ ̛̥̌ ̨̖̱̍̌̏̚ ͕̔̌ ̡̨̛̛̪̬̣̥ ̧̛̬̹̏̌̏̌̌̚ ̵̨̛̪̖̬̖̦̏ ̨̨̪̭̣͕̏̌ ̨̪̭̯̱̪̌ ̸̨̭̯̬̱̦ ̛
̨̨̨̨̬̦̔̐̏ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̡̨̨̦̥͕̌̚ ̵̸̡̛̛̯̖̦̥ ̛ ̛̬̱̥̔̐ ̨̛̛̪̬̪̭̥̌ ̛ ̨̛̬̥̔̍ ̨̨̛̪̭̣̦̥̏
̸̨̛̛̠̥̍̌̌ ̱ ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍ ˁ̛̛̬̠͕̍ ̡̨̌ ̛ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̛̛̪̬̪̭̦̥̌ ̛̛̪̬̣̥̌̏̌ ̱ ʺ̨̖̣̱̔ ˄̨̨̬̐̏̌
;̨̪̣̤̖̐̌̏s///Ϳ
ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̓Ğ ̪Ž̭Ğ̛̦̥̍ ̱̐Ž̏Ž̬Ž̥ ̭Ă ̣Ž̡Ặ̛̦̥ ̨̨̨̪̖̬̯̬̥̌ ̛̭̭̯̖̥͕̌ ͞ʫʿˁ ʪʰˁ˃ˀʰʥ˄ˉʰʵʤ͞
ʽ̡̬̦̐̌̌ ʫ̶̡̨̛̛̛̣̖̯̬̭̯̱̠̔̍̌ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ Ž̍Ğ̍̚Ğ̛̛̯̔ ̛̪̬̭̯̱̪ Ž̭Ž̤̱̍ ʿ̸̨̦̱͂̌̌
̡̛̦̭Ž̦Ă̪Ž̡̦̭Žũ̥̬Ğ̛̙͘
˄ ̨̨̥̏ ̖̣̱̔ ̡̨̡̦̱̬̭̦̖ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖̔̌ ̭̱ ̛̦̖̦̌̏̔ ̨̨̛̪̭̣͕̏ ̨̛̛̪̬̪̭̦̌ ̨̛̱̭̣̏ ̌̚ ̵̧̨̨̛̏
̧̛̬̹̖̏̌̏̌̚  ̛ ̬Ğ̛̱̣̯̯̌̚ ̡̨̠̖ ̠̖ ʿ̸̨̦̱͂̌ ̨̖̦̍̌̏̌̚ ̔̌ ̨̛̪̭̯̦̖̐ ̡̨̛̛̪̬̣̥ ̧̛̬̹̏̌̏̌̌̚
̵̵̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̪̖̬̖̦̪̭̣͕̯̥̭̪̖̬̏̏̌̏̔̌ʺ̨̨̨̖̣̱̬̔̌̐̏̌;̨̪̣̤̖̐̌̏s///Ϳ͘
Ϯ͘ʿʽˁʸʽʦʻʰʿʸʤʻ
Ϯ͘ϭ͘ʿ̶̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̖̦̯̬̹̦̣̠̖̦̖̬̖̦̭̯̱̦̭̱̦̱̣̙̖̦̭̬̖̭̯̌̏̌̌̌̌̔̍̏̔̔̌̌̔̏̌̚
ʿ̶̨̨̨̨̨̡̨̡̨̧̛̛̬̖̥̖̯̪̭̣̦̪̣̦̠̖̬̖̦̭̯̬̱̠̬̙̖̠̦̖̬̭̖̯̖̱̔̏̐̏̐̌̌̌̔̌̏̌̌̏̌̏ʧ̬̱̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̡̨̨̡̨̛̛̯̬̬̪̬̠̖̯̠̦̏̌̌̌̏̚-̨̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̭̯̏̌̐̌̏̌͘
˄ ̨̨̥̖̱̦̬̦̠͂̌̔ ̡̛̪̬̭͕̌ ʵʿʿ ̭̖ ̴̛̛̖̦̹̖̔ ̡̨̌ ̨̡̛̣̍ ̧̭̬̖̌̌̔ ̛̥̖̱͂̚ ̵̛̛̪̬̯̦̏̌ ̛ ̵̛̠̦̌̏
̪̬̯̦̖̬̌̌ ̡̨̛̠ ̨̠̖̦̌̔̚ ̬̖̌̔ ̦̌ ̶̛̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̌ ̶̵̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̏ ̨̡̪̬̠̖̯̌̌ ̛ ̧̪̬̱̙̱̌ ̵̛̠̦̌̏
̱̭̣̱̐̌͘  ʻ̌ ̸̛̭̣̦̌ ̸̛̦̦̌ ̨̠̦̌̏-̨̛̪̬̯̦̏̌ ̨̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏ ̴̨̛̛̖̦̭̦̔̌ ̠̖ ̛ ̱ ̦̹̖̥̌ ̨̨̛̛̪̯̦̥̏̚
̪̬̱̌̏͘ ˃̡̨͕̌ ̪̬̖̥̌ ̨̬̖̥̔̔̍̌̌ ʯ̡̨̦̌̌ ̨ ̨̠̦̌̏-̨̛̪̬̯̦̥̏̌ ̪̬̯̦̖̬̭̯̱̌̏ ̛ ̶̡̨̛̦̖̭̠̥͕̌̌ ̨̨̛̠̦̪̬̯̦̌̏̏̌ ̨̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̸̨̨̱̬̦̱̔̐ ̧̭̬̱̌̌̔ ̨̠̦̌̏̐ ̛ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌ ̛̬̌̔
̨̧̛̖̖̍̍͂̏̌̌̚ ̴̧̛̛̦̦̭̬͕̌̌̌ ̧̛̬̖͕̐̌̔̚ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̖͕ ̧̱̪̬̤̌̏̌̌ ̛̛̣ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌
̴̵̡̛̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̦̌ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̨̡̠̖̯̍̌̌ ̨̔ ̨̠̦̌̏̐ ̸̦̠̌̌̌̚ ̛ ̧̪̬̱̙̌̌ ̱̭̣̱̐̌ ̨̔ ̨̠̦̌̏̐ ̸̦̠͕̌̌̌̚ ̌
̶̶̨̨̨̨̨̨̡̨̡̨̡̨̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̥̙̖̯̦̭̯̯̱̦̣̦̣̱̬̦͕̦̖̭̠̪̭̖̦̣̱̬̦̠̦̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̭̯̍̌̐̏̌̌̌̍̌̍̐̏̐̌̏̏̌̐̌̏̌͘
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ˁ̵̨̨̦̔ ̨̯̥̖͕ ̨̛̥̏ ̨̨̪̬̖̣̥̔̐ ʿ̨̡̬̠̖̯̌ ̨̛̪̬̯̦̥̏̌ ̪̬̯̦̖̬̱̌ ̭̖ ̨̪̖̬̠̱̏̌̏̌ ̨̨̛̪̭̣̏
̶̴̡̨̡̧̛̛̛̛̬̖̦̭̯̬̱̠̖͕̦̦̭̬̌̌̌ ̨̧̨̛̬̙̖̣̭̭̯̖̥̠̦̔̌̏̌̌̔̌̌̌̏̐ ̨̧̭̖̯̤̖̱̏̌ʧ̬̱̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌   ̱̚ ̧̛̪̬̖̱̥̖̌̚ ̡̛̛̬̌̚ ̨̧̛̪̭̯̌̌̚ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̱̹̯̖̖̔ ̨̡̨̯̥ ̴̶̡̨̧̛̛̱̦̦̭̌̌
̡̨̨̛̬̖̦̭̯̬̱̭̦̌̐ ̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̨̠̦̌̏̐ ̨̧̭̖̯̤̖̏̌ ̱̚ ̨̨̬̖̦̔̏ ̨̧̬̙̖̔̌̏̌ ̨̛̭̯̐ ̡̨̌ ̛
̴̵̧̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̦̭̖̦̯̖̬̖̭̦̬̱̪̭̯̬̯̖̠̬̭̬̖̭̭̯̥̔̌̐̌̌̐̌̌̔̌̌̌̔̌͘

ˁ̛̛̛̯̬̯̖̠̬̭̦̯̖̬̖̭̦̥̬̱̪̥̌̐̌̌̔̌̌̐̌̌
ˀ̖̬̔̍͘͘

ʻ̛̛̦̯̖̬̖̭̦̖̬̱̪̖̌̏̐̚

1.

ʻ̭̖̤̌̌ ʧ̬̌̔̌ ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬͕̏̌
̨̡̨̣̣̦̌
̡̨̨̥̱̦̣̦̌ ̪̬̖̱̖̖̔̓̚ ̌̚
̨̧̬̙̖̔̌̏̌
̬̭̖̯̖̌̏ ̛
̶̨̛̛̭̯̦̦̌̏
ʿ̛̛̛̬̯̦̪̬̯̦̖̬̏̌̌
ˀ̶̶̨̡̛̛̛̛̖̣̠̤̖̪̬̠̖̯̌̌̌̏̌̌̚
̸̨̨̛̛̪̔̏͂̌̚
̵̶̨̨̛̛̛̛̪̬̦̖̭̯̠̖̔̔̏

2.

ʽ̸̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̖̦̯̣̱̯̏̌̔̍̌̐̍̌̔
̶̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚ʿ̨̡̬̠̖̯̌
ˁ̶̧̧̨̡̨̨̡̛̥̖̖̯̬̹͕̣̠̌̏̌̌̌̌
̡̨̧̨̛̛̬͕̪̖̖̭̖̠̌̏̓̌̓̌̌̚
̨̨̨̛̛̛̭̱̬̦̭̯̤̭̯̐̌̔̏̏̌̚
̬̦̐̌͂̌̌

3.

ʪ̸̨̛̤̍̌̏̌

ʽ̵̨̨̨̛̛̭̯̬̱̠̖̪̬̪̬̠̖̏̌̔̔̔̌
̧̬̹̖̱̭̣̱̏̌̐̌

4.

ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌ˁ̛̬̠̍̌

˄̧̡̦̪̬̖̖̖̖̦̖̬̖̯̭̖̌͂̐
̴̡̨̧̛̛̖̭̦̭̯͕̭̯̬̦̱̣̌̌̌̌̐̌̌

5.

ʸ̨̡̨̣̦̭̥̱̪̬̌̌̌̌̏̌

ˁ̷̵̵̧̧̡̨̛̥̖̖̱̖̯̭̬̭̌̍̌̔̌

6.

ʻʻʸ̶̨̡̛̛̛̛̪̣̯̌̌

ʺ̡̛̛̛̬̖̯̦͕̠̦̦̯̖̬̖̭̌̐̌̏

ˇ̶̸̡̧̡̛̛̛̱̦̠̖̱̙̖̱̖̭̦̌̔̌̌̚ʿ̨̡̬̠̖̯̌
ˀ̖̬̔̍͘ ʰ̨̧̥̖̦̖̏̌
ˇ̶̡̛̱̦̠̌
1.
ˀ̶̡̨̨̨̡̛̱̣̪̬̠̖̯̏̔̌̌
ˀ̡̨̨̨̡̨̛̱̪̬̠̖̯̥̏̔

2.

ʶ̨̨̨̛̬̦̯̬̔̌
;ʫ̡̨̧̛̣̖̯̬̦̙̖̖̬Ϳ

ʶ̨̨̛̛̛̛̬̦̬̖̹̯̔̌̏̌̏̌̚
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ˁ̛̯̬̯̖̠̬̭̌̐̌̌̔̌̌
̨̨̛̦̯̖̬̖̭̦̥̬̱̪̥̐
ˋ̧̬̭̯̭̬̏̌̌̌̔̌,
̶̡̨̧̛̛̦̭̱̣̯̠̖͕̥̹̤̖̌̌

ʥ̨̨̣̬̖̥̖̦̌̐̏
̧̨̛̛̖̹̯̖̬̱̏̌̏̌̌̔̚
̛̬̖̱̣̯̯̥̬͕̌̌̌̔̌̚
̧̧̨̛̛̭̪̱̖̖̖̍̌̏̌̚̚
˄̨̨̬̐̏̌
ʰ̨̡̛̭̪̬̱̦̪̣̯̌̌̌̌
̨̬̖̍
̨̨̨̨̛̱̭̣̱̖̪̱̬̖̦̠̐̐̏
̶̶̛̛̛̛̛̦̥̖̦̔̌
ʿ̧̛̬̖̖̬̖̱̣̯̯̌̓̌̌̚
̵̨̱̭̪̖̬̪̌̌̔̌
̨̛̛̪̬̪̭̦̥̌
̛̭̯̦̬̥̌̔̌̔̌ʫ˄
ʥ̨̨̣̬̖̥̖̦̌̐̏ ̧̪̣̖̌̓̌
̸̬̱̦̌̌
ʪ̴̧̛̛̖̦̭̖̌
̸̵̡̛̛̛̠̖̦̦̯̖̬̖̭̌̔̌̚

˄̨̣̐̌
ʽ̨̨̛̬̬̔̍̌̏̌̍̚
̡̨̡̨̛̬̠̖̌̔̏̌̓
̛̛̬̯̦̌̔̌
̨̡̛̪̬̠̖̯̱͕̪̬̪̬̖̥̌̌̚
̶̡̛̖̱̠̱͕̔̌
̡̨̨̛̦̯̬̣̹̖
̨̨̧̭̪̬̖̖͕̏͂
̨̨̛̬̥̖̦̖͕̔̍̌̏̌̚
̨̨̛̬̖̹̯̠̖̔̍̌̏̌̏̌̚
ʶ̶̨̨̛̛̬̦̠̔̌̌
̡̨̛̛̛̯̦̭̯̥̖̱̌̏͂̚
̨̠̦̌̏̐
̛̪̬̯̦̖̬̌̌
̶̡̨̨̨̛̬̱̏̔̌
̨̡̪̬̠̖̯͕̠̖̌̔̌
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3.

ʫ̡̨̨̨̡̛̦̥̭̯̪̬̠̖̯̌̌

ʰ̖̹̯̏̌̏̌̚

4.

ʤ̨̡̛̭̭̯̖̦̯̪̬̠̖̯̌

ʿ̶̨̡̨̨̨̨̡̛̥̙̖̬̱̱̪̬̠̖̯̌̏̔̌

5.

ʯ̨̨̨̨̨̱̙̖̦̬̦̌̔̔̐̏
̶̨̡̨̛̣̖̱̣̣̦̠̌
̨̛̭̥̱̪̬̌̌̏

ʶ̨̨̛̛̛̬̦̬̔̌
̛̖̹̯̏̌̏̌̚

6.
7.

ʰ̸̨̨̡̛̪̬̠̖̯͕̏͂̌̌̚
̸̨̨̛̛̪̔̏͂̌̚
˃̵̸̡̡̨̨̛̖̦̦̯̬̣̌̌

8.

ʪ̸̨̛̤̍̌̏̌

ʻ̨̬̌̔̚

̸̭̯̬̱̦̖
̛̭̖̯̖͕̦̬̖̌̏̌̔̚
̨̨̧̭̪̬̖̖̏͂
̨̡̛̪̬̠̖̯͕̬̹̌̏
̵̡̛̛̛̦̣̱̪̬̱̪̤̖̦̌̌̚
̨̡̨̪̯̔̌̌̌
̛̬̖̱̣̯̯̥̬͕̌̌̌̔̌̚
̛̭̱̖̬̹̖̐
̨̨̛̛̥̖̦̖͕̪̦̭̔̚
̸̛̭̯̬̱̦̖̖̹̯̠̖̏̌̚
̶̡̨̨̨̨̡̛̬̱̱̪̬̠̖̯̏̔̌
ʦ̨̛̔
̴̛̛̦̦̭̠̖͕̌
̵̨̛̛̛̪̬̣̖̬̭̖͕̏̌̔
̨̨̛̪̦̭̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌
̛̖̹̯̠̖̏̌̚
̶̡̨̨̨̨̡̛̬̱̱̪̬̠̖̯̏̔̌
ʽ̛̬̦̱̠̖̐̌̚ ̨̪̯̬̖̦̖̍
̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏
̶̡̨̨̛̬̱̱̏̔ ̨̡̪̬̠̖̯͕̌
̨̨̡̛̪̬̯̬̠̪̬̠̖̯̌̌̏̌̚
ʶ̨̨̧̛̛̬̦̬̖̔̌
̛̥̖̱͂̚ ̨̠̦̌̏̐ ̛
̨̛̪̬̯̦̏̌̐
̪̬̯̦̖̬͕̌̌
̛̪̬̯̌
̵̧̧̨̨̛̛̭̪̱̖̖̱̬̖̦̐̏
̨̖͕̍̌̏̌̚
̧̛̖̹̯̖̏̌̏̌̚ ̨̠̦̌̏̐
̪̬̯̦̖̬̌̌
ʰ̨̖̏̔̚ ̨̬̖̌̔̏ ̱
̡̭̣̱̭̌̔̌˄̨̨̨̬̥̐̏
ʦ̛̬̹
̨̦̬̌̔̚
̛
̡̨̨̨̛̛̦̯̬̣̱̭̪̬̦̭̯̌̏
̨̪̬̖̥̖͕
̛̭̱̖̬̹̖̐
̶̡̨̡̛̬̖̠̖
ʿ̛̬̖̱̥̌̚
̨̖̱̍̌̏̚
̨̧̨̭̯̤̪̬̖̥̖̱̔̌̏̌̌
̨̨̨̱̬̖̦̥̐̏ ̨̡̬̱ ̛
̡̛̣̯̖̯̱̏̌ ̡̨̌  ̛
̪̬̖̥̌ ̴̨̛̛̖̦̭̦̠̔̌
̶̛̛̛̦̥̔̌

ʰ̬̦̌̍̌̌̚ ̶̨̛̪̠̌ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̠̖͗ ˄̨̨̨̬̦̐̏ ̨̠̦̌̏-̨̛̪̬̯̦̏̌ ̨̪̬̯̦̖̬̭̯̖̌̏̍̚ ̖̣̖̥̖̦̯̌̌ ̶̡̨̛̦̖̭̠̖͘
˄̨̨̨̬̦̐̏ʵʿʿ̨̨̧̨̨̨̖̱̠̖̭̖̪̭̯̠̖̠̦̱̬̏̌̌̌̏̐̐̏̌̚̚͘ʵ̨̨̨̨̛̛̦̱̬̥̬̭̬̙̭̖̬̖̖̌̏̐̏̌̔̌̌̔̏̔̔̍
̨̡̨̡̨̧̧̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̱̭̣̖̠̖̠̦̪̬̯̦̖̬̭̥̯̬̬̭̦̥̭̪̱̖̯̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬͕̏̌̏̌̌̌̌̌̏̌̌̔̌̌̌̏̌̐̌̌̌̚̚
̸̶̸̶̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̭̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̭̬̱̥̱̖̭̦̥̠̥̠̱̦̠̦̱̱̣̱̱̬̖̣̠̌̔̏̌̐̌̌̌̔̐̌̌̌̌̐̌̌̚̚̚
ʵʿʿ͘ʽ̡̡̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̬̯̖̬̭̯̠̖̱̠̖̦̭̦̱̬̦̏̌̌̌̌̔̏̌̐̏̐ʵʿʿ̨̨̨̛̛̛̛͕̖̬̣̠̦̱̬̥̍̍̌̔̌̌̏̐̏̌̚̚
̶̡̨̛̛̛̣̦̖̖̣̖̥̖̦̯̖̦̖̭̠̖͘ʯ̡̨̨̦̌ʵʿʿ̶̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̦̖̭̠̥̪̬̖̭̬̙̦̱̠̦̱̬̱̌̌̔̏͂̌̌̔̌̏̐̐̏̌
̨̨̡̨̛̛̛̛̯̥̖̣̱̪̬̥̖̦̬̖̦̠̖̥̪̖̬̯̦̔̌̔̔̍̌̌̌̏̌̚͘
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̸̨̛̥̖̱̣̦͂̌̏̌̚ʪʿʻ̵̡̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̱̭̣̱̭̦̥̠̥̭̖̱̬̖̱̠̖̪̣̙̠̪̬̬̖̦̬̱̹̯̌̔̌̌͂̌̏̔̔̌̏̌̚͘ʪʿʻ
̠̖ ̱ϭϬϬй ̛̣̭̦̹̯̱̏̌̏ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌͘ ˁ̨̯̯̱̯̥̌ʪʿʻ̴̛̛̖̦̭̖̔̌̓ ̭̖ ̨̛̛̥̦̥̣̦̭̣̖̖̌̔̓̌
̨̪̬̠̦̪̬̯̦̖̬̌̏̌̌̏̐̌̌͗
1. ʪʿʻ ̛̥̌ ̨̛̦̬̦̌̔̚ ̨̨̬̔̍ ̨̔ ̛̯̬ ̸̣̦͕̌̌ ̖̐̔ ̔̏̌ ̸̣̦̌̌ ̡̨̛̬̖̯̦̔ ̛̥̖̦̱̠̖ ̡̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏
̨̛̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬͕̯̬̖̖̪̬̖̣̙̖̠̦̪̬̯̦̖̬̏̌̐̌̌̌̓̐̔̌̌̏̌
2. ʿ̡̨̛̬̖̭̯̦̠̦̔̌̏̌̏̐ ̶̡̡̨̛̛̛̪̬̯̦̖̬̥̠̖̦̪̬̪̬̖̭̯̦̌̌̌̔̌̌̌̏̌̌̔̌̏ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬͕̱̌̌
̡̨̡̨̛̛̭̣̱̭̭̯̯̱̯̥̦̥̌̔̌̌̌̌̚ˀˁ
3. ʻ̨̨̨̡̨̨̛̛̬̦̬̭̖̦̖̌̔̔̍̏̌̐̔̔̚ϯϬ̨̨̨̧̛̛̛̛̥̠̪̬̪̬̖̥̖̹̯̠̬̖̱̣̯̯̥̪̭̣̌̌̌̏̌̌̌̏̌̌͘̚̚
̨̛̛̪̭̯̦̱̯̥̐ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̥̌ ̱̹̯̖̥̔̌̌ ̛ ̨ ̨̯̥̖ ̨̛̪̭̥̖̦ ̛̖̹̯̏̌̏̌̚ & ̛ ˁ̡̛̱̪̹̯̦̱ ʧ̬̌̔̌
ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌͘
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ʿ̡̨̛̛̬̣̥ ̨̧̛̪̬̖͂̏̌̌ ʵʿʿ ̨̥̖̣̔̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̶̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̨̥̖̣̔ ̸̨̱̌̏̌ ̭̖ ̛̹̖̏
̨̛̪̬̖̦̭̯͕̔ ̌ ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̵̧̛ ̭̖ ̨̣̖̐̔̌ ̛ ̡̨̬̚ ̡̨̨̥̪̬̯̬̌̌ ̨̡̨̯̬̹̏̌ ̨̠̦̌̏̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌͘ ʻ̛̥̖͕̌
̸̡̨̧̨̡̨̡̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̣̥̬̱̦̬̖̦̭̯̦̖͕̱̥̠̱̭̖̱̬̱̱̪̦̙̯̦̯̬̹͕̌̌̏̌̌̏̔̌̍̌̏̌̍̏̏̔̚̚̚
̭̖ ̡̨̔ ̶̨̨̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌̐ ̨̥̖̣̔̌ ̛̱̥̠̱̌̚ ̱ ̨̛̬̍̚ ̨̭̥̌ ̡̛̛̪̯̣̦̌̌ ̨̡̨̛̯̬̹̏͘ ˁ̏̌ ̭̬̖̭̯̔̏̌
̵̵̨̧̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̪̯̬̖̦̥̬̖̖̱̱̪̦̙̯̦̯̬̹̍̌̌̏̏̌̚̚;̵̵̴̵̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̪̯̣̦͕̪̖̬̯̦̦̦̭̠̭̌̌̌̏̌Ϳ
̶̨̨̛̛̛̛̭̱̬̱̖̣̭̯̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̐̌̏̌̏̌̌͘
ʶ̨̨̥̪̬̯̬̌̌ ̨̡̨̯̬̹̏̌ ̨̠̦̌̏̐ ̡̨̭̖̯̬̌ ;̖̦̐͘ Public Sector Comparator, PSC͕ ̱ ̤̖̥̔̌ ̡̯̖̭̯̱͗
ʶ̨̨̥̪̬̯̬̌̌Ϳ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯ ̨̨̪̥̱̓ ̡̨̐̌ ̛̠̦̌̏ ̪̬̯̦̖̬̌ ̨̛̪̬̖̔ ̡̱̱̪̦̖ ̨̛̙̯̦̖̏
̨̡̨̯̬̹̖̏ ̨̡̡̨̨̛̛̛̪̬̠̖̯̠̪̣̦̬̬̖̣̱̠̖̪̱̯̖̥̠̦̌̌̌̔̌̌̌̏̚-̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̨̨̪̬̯̦̖̬̭̯̱̦̭̱̦̌̏̌̔̌
̸̨̧̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̭̹̦̦̠̬̭̯̠̦̭̖̯̬̔̌̔̌̌̌̏͘ʶ̶̨̨̨̨̛̛̥̪̬̯̬̠̖̥̖̬̣̪̬̖̦̱̬̖̦̭̯̌̌̔̌̌̌ͣ̏̔̚
̌̚ ̶̨̦̏̌͟ ̨̧̪̬̖̖̖̥͂ ̵̛̛̣̯̖̬̦̯̦̌̌̏ ̨̥̖̣̔̌͘ ʶ̨̔ ʶ̨̨̥̪̬̯̬̌̌̌ ̡̛̖̣̱̏ ̨̱̣̱̐ ̛̥̌ ̛̪̬̣̦̌̏̌
̵̡̛̛̦̣̱̱̪̦̌̌̌̚ ̵̨̨̡̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̙̯̦̯̬̹̬̭̪̖̣̬̥̖̱̠̦̪̬̯̦̭̖̯̬̏̏̌̌̔̌̌͂̌̏̐̏̌̐̌̚̚͘
ʶ̌̔̌ ̠̖ ̱ ̧̛̪̯̱̌ ̨̠̦̌̏-̨̛̪̬̯̦̏̌ ̨̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ̨̨̪̬̖̣̙̖̦̔̐ ̨̡̪̬̠̖̯͕̌ ̡̨̨̥̪̬̯̬̌̌
̨̡̨̨̨̨̨̨̯̬̹̱̪̬̖̱̠̖̪̭̯̠̖̱̠̦̱̬̭̖̯̱̭̦̥̏̌͂̓̌̏̌̏̌̏>̨̨̠̦̥̬̭̖̯̥̌̏̌̏͘
ʪ̨̛̖̣̏ ʶ̨̨̥̪̬̯̬̌̌̌ ̡̨̠̖ ̯̬̖̍̌ ̨̖̯̤̦̔̌ ̛̪̬̖̣̖̯̐̔̌ ̭̱͗ ̪̬̖̣̖̐̔ ̨̡̪̬̠̖̯͕̌ ̡̛̛̪̯̣̦̌̌ ̛
̨̛̛̪̖̬̯̦̌̏ ̨̡̨̛̯̬̹͕̏ ̡̨̨̛̛̭̦̯̦̔̏̌ ̨̡̨̛̯̏ ̶̨̦͕̏̌ ̶̛̥̯̬̌̌ ̶̨̡̛̣̠̖̌̌ ̡̛̛̬̌̚ ̛ ̛̦̣̌̌̌̚
̨̨̛̛̭̖̯̤̭̯̏͗
ʿ̬̖̣̖̐̔ ̨̡̪̬̠̖̯̌͗ ʿ̬̖̥̖̯̔ ̛̦̣̖̌̌̚ ̠̖ ̧̬̥̯̬̖̌̌̌̚ ̨̨̪̬̖̣̙̖̦̔̐ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̨̠̦̌̏-̨̛̪̬̯̦̏̌̐
̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏̌- ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̌ ̠̦̖̌̏ ̬̭̖̯̖̌̏ ̱ ʧ̬̱̌̔ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̭̌ ̵̸̡̨̛̯̖̦̐ ̛
̴̡̨̨̡̨̡̨̨̨̡̡̨̨̨̨̡̛̛̛̖̦̥̭̭̪̖̯̭̪̭̖̦̥̭̬̯̥̦̖̦̖̬̖̯̭̱̖̭̦̭̯̦̭̦̱̹̯̖̖̱̯̖̱̥̐̌̌̌̍̏̌̐̌̔̔̓
̵̨̛̬̭̥̌̔̌ ̷̱̖̯̍̌ ʧ̬̌̔̌ ̌̚ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̱ ̛̖̦̖̬̠̱̐ ̛ ̨̡̨̯̬̹̖̏ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̨̠̦̌̏̐
̨̧̭̖̯̤̖͕̏̌ ̱̹̯̖̖̔ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̛ ̦̌ ̧̧̭̥̖̖̌ ̛̛̖̥̭̠̖ ̱̤̖̦̐-̨̡̛̛̭̔̔̌ ;KϮͿ͘ ʿ̨̨̬̖̣̙̖̦̥̔
̶̸̶̡̨̡̨̨̨̨̡̧̛̛̛̬̖̦̭̯̬̱̠̥̭̖̭̥̪̖̯̭̥̱̠̱̔̌̐̌̌̔̌̚ʧ̬̌̔̌͘ʰ̶̴̛̛̛̛̛̛̦̖̭̯̠̱̦̦̭̬̪̬̯̦̏̌̌̏̌
̪̬̯̦̖̬͕̌ ̌ ̛̠̦̌̏ ̪̬̯̦̖̬̌ ̛̚ ̨̭̯̬̖̦̖̏̌ ̱̹̯̖̖̔ ;̧̛̭̥̖̦̌ ̨̡̨̛̯̬̹̏ ̌̚ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̱ ̛̖̦̖̬̠̱̐ ̛
̨̧̬̙̔̌̏̌̌Ϳ ̨̯̪̣̱̠̖̌̓ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̱̏ ̨̛̪̬̯̦̥̏̌ ̪̬̯̦̖̬̱̌ ̱ ̧̯̬̠̱̌̌ ̨̔ ϭϬ ̨̛̦̐̔̌͘ ˄̭̣̱̐̌
̵̨̱̯̍̏̌̌ ̡̦̱̌̍̌̏ ̨̪̬̖̥̖͕ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̨̧̛̖̖̥̏͂̚ ̨̬̌̔̏̌ ̦̌ ̛̥̖̦̌̚ ̵̨̨̛̪̭̯̠̖̓ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ̌̚
̛̹̯̖̤̖̔̏ > ̡̛̭̖̯̤̖̏ ̛ ̨̧̬̙̖̔̌̏̌ ̵̨̛̦̏ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ̌̚ ̬̖̥̖̏ ̧̯̬̠̌̌̌ ̨̨̱̬͕̐̏̌ ̭̌ ̶̛̤̖̥
̷̵̴̵̧̧̡̨̡̨̨̧̨̡̨̧̛̛̛̛̛̛̛̭̥̖̱̖̯̭̯̬̹̪̦̖̭̦̭̯̱̪̬̱̙̱̠̦̱̭̣̱̌̌̍̏̌̔̌̌̏̌̌̌̌̏̐̌̚͘
ʿ̨̨̬̖̣̙̖̦̔ ̬̖̥̖̏ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̠̖ ϭϬ ̨̛̦̐̔̌ ̛ ̨̯ ̡̨̬̚ ͣ^K ŵŽĚĞů͘͞ ˀ̶̡̨̡̛̖̦̭̯̬̱̠̌ ̨̠̦̌̏̐
̨̧̡̨̭̖̯̤̖̬̏̌̚͞^KŵŽĚĞų̨̨̛̬̣̖̙̊̔̐̏͟ ̸̶̶̸̧̡̛̛̛̱̭̣̖̖̖̥̖̦̠̖̠̖̖̦̖̣̖̯̬̦̖̔̓͗̌̔̌̌
̛̖̦̖̬̠̖̐ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̛̦̠̦̙̌̌ ̱ ʫ̨̛̬̪̏͘ ESCO ̨̥̖̣̔-ʰ̧̛̦̖̭̯̬̖̏̌ ̱ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̱͕ ̶̛̭̦̠̱͕̌̌
̥̖̦̱̌̚ ̛̛̣ ̶̨̛̛̥̖̬̦̠̱̔̌̚ ̵̨̨̛̪̭̯̠̖̓ ̨̡̠̖̯̍̌̌ ̨̛̪̬̥̖̦̥ ̥̖̬̌ ̡̖̦̖̬̖̯̭̖̐ ̴̡̨̛̛̖̭̦̭̯̌ ̱̚
̶̨̡̛̛̛̛̪̬̯̦̖̭̯̠̖̱̹̯̖̏̌̌̏̔̌̚͘
ʽ̶̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̦̭̖̦̦̱̙̬̦̠̖̬̙̏̌̌̌̌̔̔̏̌͘ʻ̸̨̡̧̡̛̛̠̤̖̦̪̭̱̪̤̖̖̣̖̯̬̦̖̖̦̖̬̠̖̖̌̌̏̌̌̐̓
̛̛̱̭̣̖̯̔ ̱ ̨̬̣̏ ̡̡̨̬̯̥̌ ̨̡̬̱͘ ʦ̣̌̔̌ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍ ̭̖ ̨̖̣̍̌̏̌̌̚ ̨̨̭̪̬̱̥̥̌̚ ̭̌
ʺ̨̛̖̱̦̬̦̥͂̌̔ ʺ̨̛̦̖̯̬̦̥̌ ˇ̨̨̦̥̔ ;ʺʺˇͿ ̨ ̨̡̧̪̭̱̪̤̖̱͘ ˄ ̨̦̬̖̦̥̌̔ ̨̛̪̖̬̱̔ ̯̬̖̍̌
̸̛̬̱̦̯̌̌ ̭̌ ̸̛̦̠̦̥̌̌̚ ̨̡̧̪̭̱̪̤̖̖̥ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̠̖̬ ̠̖ ̱ ʫ̨̛̬̪̏ ̨̦̌ ̨̔ ̔̏̌ ̨̔ ̪̖̯
̶̨̛̪̱̯̹̖̦̦̖̌̏̌̌̐ ̱ˁ̛̛̬̠̍͘
ʶ̸̶̨̛̛̠̖̬̖̥̌̔̌̔̌̌̚ ʧ̸̶̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̬͕̦̠̖̬̖̭̥̖̦̖̣̖̦̖̬̠̖͕̖̭̯̣̥̦̦̥̌̔̌̌̐̏̓̌̌̌̔̌̌͘
̸̸̸̡̨̨̨̡̛̛̛̛̠̖̦̖̖̦̖̬̱̦̖̣̖̯̬̦̱̖̦̖̬̠̱̍̌̏̔̌̌̌̐̚̚͘ʿ̶̸̨̛̬̖̖̦̖̖̣̖̦̖̬̠̖͕̦̬̱̦̱̭̖̔̐̌̌͘
̦̣̖̌̌̚ ̨̠̹ ϯ ̡̭̯̖̌̏ ;̴̛̯̬̌̌ ̌̚ ̡̛̯̦̱̌̏ ̛̖̦̖̬̠̱͕̐ ̡̦̦̌̌̔̌ ̌̚ ̶̨̛̪̭̯̠̔̌ ̵̨̛̪̣̹̖̦̏̌̓
̸̨̨̛̪̬̏͂̌̌̚ ̛ ̶̡̛̌̌̚Ϳ͘ ˉ̖̦̌ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̱ ̨̦̹̠̌ ̛̖̥̤̚ ̠̖ ̸̨̦̠̦̌̌̚ ̛̦̙̌ ̨̦̖̐ ̱
̨̡̧̖̥̤̥̱̬̱̙̖̱̌̌̚͘ʻ̶̸̡̛̛̠̦̙̱̖̦̱̖̣̖̯̬̦̖̌ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̱ʫ̨̛̛̬̪̥̏̌ˁ̛̬̠̍̌ ̭̌ϳ,2 ̖̬̏̌̌̚

56

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

22. март 2019.

PDF Compressor Free Version
ϭϬϬ Ŭt ̛̭̯̌͘ ˁ̌ ̶̨̖̦̥ ̨̔ ϳ͕ϴ ̛̖̬̹̏̌̍̏̌ ʵ̨̨̡̱̭̣̖̦̭̐̏̌ ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌ ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌ ̠̖ ̬̱͕̔̐̌ ̨̡̔ ̠̖
̶̖̦̌ ̱ ʺ̡̨̬̭̠̌͂̌ ϭϲ ̖̬̏̌͘ ʻ̛̠̹̖̌̏ ̶̖̦̖ ̱ ˄̛̛̦̠ ̛̥̌ ʪ̡̦̭̌̌ ̭̌ ϯϬ͕ϰ ̖̬̏̌ ̌̚ ϭϬϬ <ǁ ̛̭̯̌ ̛
ʻ̸̡̖̥̭̌̌̌Ϯϵ͕ϳ̶̸̨̡̨̧̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̖̬͕̪̱̠̱̪̭̣̖̪̖̬̪̭̭̯̯̭̯̬̏̌̌̔̔̌̏̐̌̐̍̌̚ʫ̨̬̭̯̯̏̌͘

ʰ̨̬̏͗̚http://ec.
ec europa.eu/eurostat/statistics-exxplained
d/index.php/Energy_price_statistics
ʻ̌ ̨̨̭̦̱̏ ̵̨̛̭̯̤̖̦̔̌̏ ̨̡̪̯͕̔̌̌̌ ̶̨̧̨̪̬̖̱̠̖̥ ̔̌ ̖̓ ̨̡̨̛̯̬̹̏ ʧ̬̌̔̌ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̱
ϮϬϭϴ̨̨̧̛̛̛̛̦̭̯̦̠̥̖̐̔̔̓̌̌͘ϯϬ͕ϱ̨̨̨̛̛̛̛̥̣̦̦̬̱̬̱̯̦̭̱̌̔̌̌̍̚͘
ʿ̨̡̬̠̖̯̌ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̖ ̠̦̖̌̏ ̬̭̖̯̖̌̏ ̨̥̖̦̥̌̚ ̵̨̨̛̪̭̯̠̖̓ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ̛̛̹̯̖̤̥̔̏ >
̡̛̭̖̯̤̥̏̌̌ ̭̌ ̛̪̬̯̖̥̌̓ ̨̛̬̥̌̔̏̌ ̦̌ ̛̥̖̦̌̚ ̵̨̛̯̬̠̣̔̌̌ ̨̖̣̔̏̌ ̛ ̶̛̛̦̭̯̣̠̌̌̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̌̚
̨̡̛̭̪̬̱̱ ̨̭̖̯̣̭̦̖̏ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̨̨̖̔̏ ̛̍ ̨̔ ̧̧̭̥̖̌̌ ̷̵̡̛̱̖̯̭̍ ̨̡̨̯̬̹̏̌ ̛ ̨̧̛̪̔̌̌̚ ̨̛̦̏̌
̴̵̡̨̧̛̛̛̖̭̦̭̯̱̪̬̱̙̱̠̦̱̭̣̱̌̌̌̏̐̌͘
<̛̛̪̯̣̦̌̌ ̛ ̨̛̛̪̖̬̯̦̌̏ ̨̡̨̛̯̬̹̏͗ ʽ̬̖̖̦̖̔͂ ̬̭̯̖̏ ̪̬̯̦̖̬̭̯̌̌̏̌ ̛̥̖̱͂̚ ̨̠̦̌̏̐ ̛ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐
̡̨̭̖̯̬̌-̨̨̛̱̬̦̐̏ ̛̬̦̙̥̦̌̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̨̡̣̣̦̖̌ ̨̭̥̱̪̬̖̌̌̏ ̛ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌ ̌̚ ̧̪̬̱̙̖̌
̵̛̠̦̌̏ ̱̭̣̱̐̌ ̨̥̱̐ ̔̌ ̭̖ ̨̪̭̥̯̬̠̱̌̌ ̡̨̌ ̨̛̬̏̚ ̡̨̛̪̯̣̦̌̌̐ ̴̧̛̛̦̦̭̬̌̌̌͘ ʿ̬̌ ̯̦̖̬̭̯̏̌ ̛̥̖̱͂̚
̨̠̦̌̏̐ ̛ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̡̨̭̖̯̬̌ ̸̨̪̣̖̏̌ ̌̚ ̨̨̭̥̍ ̨̖̱̍̌̏̚ ̦̌ ̛̭̯̬̦̌ ̨̯̔̌̐ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌ ̔̌
̨̡̛̛̖̖̪̯̣̍̍̔̌̌̌̚̚ʵʿʿ̨̡̪̬̠̖̯̌͘ʿ̵̶̵̡̨̧̨̡̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̣̥̬̥̯̬̦̖̭̯̦̪̬̠̖̯̌̌̌̌̏̌̏̏̌̌̌̚
̨̹̯ ̠̖ ̛ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̖ ̠̦̖̌̏ ̬̭̖̯̖͕̌̏ ̵̨̨̨̦̖̪̦̔ ̠̖ ̛̭̣̖̯̌̐̔̌ ̸̨̦̦̖̏̌ ̨̡̨̯̖̏͘
ʸ̨̡̣̦̌̌ ̨̭̥̱̪̬̌̌̏̌ ̬̥̯̬̌̌̌̚ ̵̧̛̪̬̯̖̏̌̌ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̡̨̛̠ ̦̖ ̵̯̖̌̏̌̚ ̡̡̛̦̌̏̌ ̧̱̣͕̌̐̌̌ ̯̠̠͘ ̦̖̥̌
̶̵̵̵̡̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̠̣̦̪̯̣̦̯͕̭̯̖̭̦̭̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬͕̣̠̖̙̦̪̬̯̌̌̌̔̌̌̌̏̌̌̌̏̌̌̌̚̚͘
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ʽ̛̛̪̖̬̯̦̌̏ ̨̡̨̛̯̬̹̏ ̦̌ ̨̧̛̹̖̥̐̔ ̨̛̦̱̏ ̸̡̛̱̤̱̖̦ ̭̱ ̱ ̡̱̱̪̦̱ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̱̏ ̛ ̦̖ ̸̡̱̤̱̱̠̱
̨̡̨̯̬̹̖̏ ̌̚ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̱ ̛̖̦̖̬̠̱͕̐ ̡̨̠̱ ̖̓ ̛ ̤̖̔̌ ̛̪̣̯̌̓̌ ̛̠̦̌̏ ̪̯̦̖̬̌ ̛̛̭̯̬̱̯̖̬̱̔̍ ̨̭̥̌ ̱
̸̵̨̧̨̨̧̧̨̨̧̛̛̦̠̦̥̖̥̦̭̱̭̥̖̪̯̬̹̖̱̭̣̖̱̬̖̦̌̌̌̍̐̌̌̔̐̌͂̚̚̚>̡̛̛̭̖̯̤̏͘
ʤ̨̡̛̦̣̪̬̠̖̯̌̌̌̚
ʽ̛̪̭
ʥ̨̬̠ ̵̛̛̛̦̭̯̣̬̦̌̌ ̡̛̛̭̖̯̤̏
ʰ̛̦̭̯̣̭̦̌̌̌ ̭̦̌̐̌
ʿ̨̨̧̯̬̹̌ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̦̌
̨̧̛̹̖̥̐̔ ̨̛̦̱̏
̸̶̛̛̠̖̦̦̖̦̖̣̖̦̖̬̔̌̌̐͘͘ϴ͕ϱϮϯϴ̛̦̬̔̌̌
̖̍̚ʿʪʦ-̌
˄̹̯̖̔̌ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̦̌
̨̧̛̹̖̥̐̔ ̨̛̦̱̏
̸̶̛̛̠̖̦̦̖̦̖̣̖̦̖̬̔̌̌̐͘͘ϴ͕ϱϮϯϴ̛̦̬̔̌̌
̖̍̚ʿʪʦ-̌
ʫ̛̛̥̭̠̌ ʽϮ ̦̌ ̨̧̛̹̖̥̐̔ ̨̛̦̱̏
˄̹̯̖̔̌ ̛̛̖̥̭̠̖ ʽϮ ̦̌ ̨̧̛̹̖̥̐̔
̨̛̦̱̏
˃̨̡̨̛̬̹̏ ̨̨̬̖̦̔̏̐ ̨̧̛̹̖̐̔̐
̨̧̬̙̔̌̏̌̌
˄̹̯̖̔̌ ̱ ̨̡̨̛̯̬̹̥̏̌ ̨̨̬̖̦̔̏̐
̨̧̛̹̖̐̔̐ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌
˄̸̡̨̧̨̡̛̛̛̛̛̱̪̦̹̦̭̖̣̖̯̬̦̱̖̦̖̬̠̱̌̐̔̌̐̚̚
̡̛̯̭̖̖̌̍̚ʿʪʦ-̡̨̨̧̨̨̦̦̱̖̦̌̌̏͂̌̏̐
̧̬̖̹̖̌;ϭϬ̨̛̦̐̔̌Ϳ
;̨̨̧̪̯̬̹̖̣̖̦̌͘ˈϭϬ̨̛̦̐̔̌Ϳ
˄̡̨̧̨̡̨̨̧̛̛̛̛̱̪̦̹̯̬̹̬̙̐̔̏̔̌̏̌̌̌̚
̨̠̦̪̬̯̦̖̬̌̏̐̌̌;ϭϬ̨̛̦̐̔̌Ϳ

ʺ̡̨̡̨̡̛̛̛̭̥̣̦̯̬̹̦̦̖̌̌̏̌̌̔̌̚
̛̪̬̥̖̦̱ʺ˄ʫ;ϭϬ̨̛̦̐̔̌Ϳ
ʿ̨̛̖̬̔ ̨̯̪̣̯̖̌ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖̏

̡̨̥
̡t
̡tŚ
ˀˁʪ̖̍̚
ʿʪʦ-̌

ʿ̨̨̭̯̠̖̖̓
6008
862,502
3.536.258,20

ʸʫʪ
5989
178,088
730.160,80

30.142.357,65

6.223.744,63

̡tŚ
ˀˁʪ̖̍̚
ʿʪʦ-̌
%
̯
̯
%
ˀˁʪ̖̍̚
ʿʪʦ-̌
ˀˁʪ̖̍̚
ʿʪʦ-̌
%
ˀˁʪ
̖̍̚
ʿʪʦ-̌
ˀˁʪ
̖̍̚
ʿʪʦ-̌
ˀˁʪ
̖̍̚
ʿʪʦ-̌
̨̐̔

2.806.097,40
23.918.613,02
79,35
2977,529

614,795
2362,734
79,35

3.827.643,16

0

0

3.827.643,16
100
62.237.446,30
0,00

62.237.446,30

7,9

˃̴̶̨̡̨̡̨̧̨̨̛̛̛̛̬̹̱̦̦̭̪̭̯̠̖̖̭̭̯̖̥̏̌̌̓̐̌:K
˄̵̷̡̨̧̨̨̛̛̛̛̛̱̪̦̹̬̭̱̖̯̖̭̭̯̖̥̐̔̌̔̍̌̌̔̌̚ʵʽ̱ϮϬϭϳ̨̛̛̦̐̔͘
ʿ̨̨̧̯̬̹̌
ʵ̸̛̛̖̦̦̔̌
̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖
̶̖̦̌
̛̖̦̖̬̠̖̐;ŬtŚͿ
̖̣̖̦̖̬̖̐̍͘͘̚
ʿʪʦ-;ˀˁʪͿ
ˀ̵̸̨̡̛̛̛̭̖̣̖̯̬̦̱̖̦̖̬̠̱̌̔̌̐̚
3.536.258,20
8,5238
ˀ̵̨̨̧̛̭̬̙̖̌̔̌̔̌̏̌̚ϲϬϬϴ
̴̡̡̨̛̛̛̭̖̯̤̬̖̣̖̯̬̏̌
˄̵̡̨̧̨̛̛̛̛̱̪̦̹̬̭̖̣̐̔̌̔̔̌
ˁ̛̭̯̖̥̌ʵʽ
ʽ̛̪̭
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˄̡̛̱̪̦ˀ̵̨̛̭̌̔
;ˀˁʪͿ;ʫ˄ˀͿΎ

30.142.357,65
3.827.643,16

255.314,10Φ
ϯϮ͘ϰϮϭ͕ϮϭΦ

33.970.000,81

287.735,31Φ
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Ύˀˁʪͬʫ˄ˀсϭϭϴ͘Ϭϱϵϵ

ʿ̨̨̨̧̛̬̖̣̦̬̖̹̖̭̭̯̖̥̔̐̏̐̌̌ʵʽ
ʿ̨̡̨̬̠̖̯̥ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̖ ̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ʵʽ ̛̪̬̖̖̦̔̏͂̌ ̠̖ ̥̖̦̌̌̚ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ̭̌ ʸʫʪ
̨̨̛̛̛̬̥͕̥̖̬̦̥̏̌̔̚ ̡̛̭̖̯̤̥̏̌̌ ̭̌ ̴̡̛̛̖̭̦̥̌ ̸̨̡̛̛̪̯̥ ̨̡̨̣̥͕̍ ̨̡̛̛̭̥̏ ̨̭̯̖̪̖̦̥
̵̸̡̛̥̖̦̖̌ ̛̹̯̯̖̌̚ ̛ ̧̛̪̯̌̏̌̌̚͘ ˄̡̛̱̪̦ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌ ̨̨̨̡̨̨̦̪̬̠̖̯̦̏̏̌̐ ̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̨̛̛̦̭̚
178,088 kW.

ˁ˃ʤˀʰˁʰˁ˃ʫʺʵʽ
ʥ̨̡̛̛̬̠̭̖̯̤̏;̡̨̥̌̔̌Ϳ
˄ʶ˄ʿʻʽ
862,502
ϲϬϬϴ̡̨̥
Na
70
Ϯϲϴϭ̡̨̥
100
ϭϮϴ̡̨̥
125
Ϯϲ̡̨̥
150
ϱϴϲ̡̨̥
250
ϳϳϱ̡̨̥
ʺŚ
70
25 ̡̨̥
150
148 ̡̨̥
250
10 ̡̨̥
400
121 ̡̨̥
Hg
70
28 ̡̨̥
125
1461 ̡̨̥
ʸ̖̔ϳϱW
ϭϵ̡̨̥

ʻʽʦʰˁʰˁ˃ʫʺʵʽ
ʥ̨̡̛̛̬̠̭̖̯̤̏;̡̨̥̌̔̌Ϳ
ʰ̛̦̭̯̣̭̦̭̦̌̌̌̌̐̌;tͿ
˄ʶ˄ʿʻʽ
178,088
5989
ʸʫʪ
2862
18
2597
37
399
37/360ȗ

ʰ̛̦̭̯̣̭̦̭̦̌̌̌̌̐̌;tͿ

131

120

˄̶̵̨̧̨̨̨̨̡̧̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̠̯̖̣̯̭̱̪̬̠̱̭̖̯̤̠̭̦̪̭̯̠̖̭̭̯̖̥̐̌̍̔̌̔̌̍̏̏̌̌̓̚̚
ʵʽ̵̡̨̨̡̧̨̛̛̛̛̛̛̬̠̭̖̯̤̭̦̭̭̯̖̥̌̍̏̏̌̌̐̌̌̚ʵʽ̶̨̡̨̡̛̪̭̣̖̬̖̦̭̯̬̱̠̖͘ ʿ̨̡̨̬̠̖̯̥
̶̡̨̡̨̡̨̛̬̖̦̭̯̬̱̠̖̱̱̪̦̔ϱϵϴϵ̡̛̛̛̭̖̯̤̪̬̖̖̦̠̖̥̖̦̏̔̏͂̌̌̌̚ϮϴϲϮʸʫʪ̡̛̭̖̯̤̏Ḁ̆̌
̭̦̖̌̐ϭϴ W , Ϯϱϵϳ̡̛̛̭̖̯̤̭̦̖̏̌̐ϯϳ W͕ϯϵϵ̡̛̛̭̖̯̤̏ϯϳW/360ȗ ̛ϭϯϭ̴̡̨̬̖̣̖̯̬̭̦̖̌̐
120 W.
ʽ̸̵̸̨̧̨̡̨̡̛̛̛̛̛̬̱̦̹̯̬̹̖̣̖̯̬̦̖̖̦̖̬̠̖̖̣̭̭̯̖̥̍̌̐̔̏̌̐̔̌̌ʵʽ̡̨̦̦̌
̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̖
˃̸̸̶̸̨̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̬̹̖̣̖̯̬̦̱̖̦̖̬̠̱̬̱̦̯̭̱̪̬̥̖̦̥̖̦̖̖̣̖̯̬̦̖̖̦̖̬̠̖̏̌̐̍̌̌̐̚
̨̔8,5238 ˀˁʪͬŬtŚ;̖̍̚ʿʪʦ-̌Ϳ̱ϮϬϭϳ̨̛̛̦̐̔͘͘ˀ̸̡̨̧̛̛̛̱̦̯̠̖̱̱̪̦̹̬̭̭̯̖̥̌̌̌̐̔̌̔̌
ʵʽ ̨̔ ϰϭϬϬ ̸̨̭̌̏̌͘ ʽ̸̬̱̦̍̌ ̵̨̧̛̛̹̐̔ ̨̡̨̯̬̹̏̌ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̨̨̦̏̐ ̖̣̔̌
̛̭̭̯̖̥̌ʵʽ̨̨̡̡̛̛̛̛̛̭̣̭̦̬̠̱̭̦̭̖̯̤̪̬̦̠̖̱̯̌̐̌̍̌̏̌̌̌̍̚̚Ğ̛̣
ʦˀˁ˃ʤˀʤˁʦʫ˃ʻʰˈ˃ʫʸʤ- ʸʫʪ
ˁ̦̌̐̌;W)

18

37

37

120

˄̡̨̱̪̦

ʶ̨̥̌̔̌

2862

2597

399

131

5989

ʿ̨̨̧̯̬̹̌Ŭt̨ͬ̐̔

211.215,60

393.964,90

64.452

730.160,8

60.528,30

ʧ̨̧̨̡̨̡̨̛̛̛̛̹̯̬̹̖̣̖̦̖̬̠̖̱̱̪̦̖̔̏̐̍͘̚ʿʪʦ-̌

ϲ͘ϮϮϯ͘ϳϰϰ͕ϲϯˀˁʪ
25
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52.716,84 Φ
˄̸̶̡̨̧̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̱̪̦̹̯̬̹̖̣̖̯̬̦̖̖̦̖̬̠̖̖̣̦̦̬̦̭̖̐̔̏̐̌̓̌̔̚̚ϱϮ͘ϳϭϲ͕ϴϰΦ̨̨̨͕̦̭̦̔
ϲ͘ϮϮϯ͘ϳϰϰ͕ϲϯˀˁʪ͘˄̡̨̧̨̡̨̨̧̛̛̛̛̱̪̦̹̯̬̹̬̙̐̔̏̔̌̏̌̌ϱϵϴϵ̡̨̛̛̛̛̭̖̯̤̦̭̦̱̣̏̌̚;ϬͿΦ͘
ʧ̸̨̧̨̨̧̡̛̛̛̛̹̪̯̬̹̖̣̖̯̬̦̖̖̦̖̬̠̖̖̣̭̭̯̖̥̔̌̌̐̔̌̌ʵʽ̶̡̨̡̨̡̛̦̦̬̖̦̭̯̬̱̠̖̠̖̌ϳϯϬ͘ϭϲϬ͕ϴϬ
ŬtŚ̨̨̛̛̹̯̦̭̚ ϱϮ͘ϳϭϲ͕ϴϰΦ ̨̨̨̦̭̦̔ϲ͘ϮϮϯ͘ϳϰϰ͕ϲϯ ˀˁʪ͘˄̨̨̛̦̭̱̦̬̖̣̭̭̯̖̥̔̌̌̔̔̌̌ʵʽ̪̬̖
̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̖͕ ̨̧̛̹̐̔̌ ̱̹̯̖̔̌ ̡̨̦̦̌  ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̖ ̨̛̛̦̭̖̓̚ Ϯ͘ϴϬϲ͘Ϭϵϳ͕ϰϬ ŬtŚ͕ ̨̹̯ ̖̓
̨̨̛̛̥̱̯̐̓ ̱̹̯̖̱̔ ̵̨̧̛̛̹̐̔ ̨̡̨̯̬̹̏̌ ̌̚  ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̱ ̛̖̦̖̬̠̱̐ ϮϬϮ͘ϱϵϳ͕ϮϳΦ ̨̨̨̦̭̦̔
Ϯϯ͘ϵϭϴ͘ϲϭϯ͕ϬϮˀˁʪ͘
x
x
x

˄̸̡̡̡̛̛̛̱̪̦̱̹̯̖̖̣̖̯̬̦̱̖̦̖̬̠̱̯̭̖̖̌̔̌̌̐̌̍̚̚ʿʪʦ-̡̨̨̧̨̨̦̦̱̖̦̌̌̏͂̌̏̐
̧̬̖̹̖̌;ϭϬ̨̛̦̐̔̌Ϳ̨̛̛̦̭̚ 239.186.130,20 ˀˁʪ̖̍̚ʿʪʦ-̛̛̣̌ 2.025.972,70 Φ
˄̡̨̧̡̨̨̧̨̨̱̪̦̱̹̯̖̬̙̖̦̦̱̖̦̌̔̌̌̔̌̏̌̌̏͂̌̏̐̚ʸʫʪ̧̬̖̹̖̌;ϭϬ̨̛̦̐̔̌Ϳ
̨̛̛̦̭̚ 38.276.431,60 ˀˁʪ̖̍̚ʿʪʦ-̛̛̣̌ 324.212 Φ
˄̸̡̡̨̧̡̨̨̧̨̨̛̛̛̱̪̦̱̹̯̖̖̣̖̯̬̦̱̖̦̖̬̠̱̬̙̖̦̦̱̖̦̌̔̌̌̐̔̌̏̌̌̏͂̌̏̐̚ʸʫʪ
̧̬̖̹̖̌;ϭϬ̨̛̦̐̔̌Ϳ̨̛̛̦̭̚277.462.561,8 ˀˁʪ̖̍̚ʿʪʦ-̛̛̣̌ 2.350.184,7 Φ

˄̨̡̨̨̧̛̹̯̖̯̬̹̬̙̖̣̭̭̯̖̥̔̌̏̌̔̌̏̌̌̔̌̌ʵʽ
˄̶̨̡̨̨̧̡̨̡̨̡̛̛̹̯̖̯̬̹̬̙̦̦̬̖̦̭̯̬̱̠̖̖̣̭̭̯̖̥̔̌̏̌̔̌̏̌̌̌̔̌̌ʵʽ
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ˀ̶̡̨̡̛̖̦̭̯̬̱̠̌ ̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ʵʽ ̠̖ ̛̪̬̖̖̦̔̏͂̌ ̱ ̛̯̬ ;ϯͿ ̦̭̖̤̖̦̌̌ ̥̖̭̯̌ ̡̨̠̌ ̡̨̱̱̪̦
̛̥̠̱̌ ϱϵϴϵ ̡̛̛̭̖̯̤̏͘˄ ̨̧̬̙̖̔̌̏̌ ̨̨̦̏̐ ̛̭̭̯̖̥̌ ʵʽ ̛̱̣̌̚ ̡̱̱̪̦̌ ̨̬̠̍ ̨̔ ϱϵϴϵ
̡̛̛̭̖̯̤̏͘
˄̸̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̱̪̦̱̹̯̖̯̬̹̖̣̖̯̬̦̖̖̦̖̬̠̖̦̭̌̔̌̏̌̐̚202.597,27 ʫ˄ˀ͕;̨̹̯̠̖ϳϵ͕ϯϱйͿ͘
˄̡̱̪̦̌ ̱̹̯̖̔̌ ̨̡̨̯̬̹̏̌ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̛ ̨̡̨̯̬̹̏̌ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌  ̨̛̛̦̭̚
Ϯϯϱ͘Ϭϭϴ͕ϰϳʫ˄ˀ;̨̹̯̠̖ϴϭ͕ϲϴйͿ͘
ˁ̧̧̥̖̖̌ ̛̛̖̥̭̠̖ ʽЇ  ̨̔ ϳϵ͕ϯϱй ̨̹̯ ̨̛̛̦̭̚ ϮϯϲϮ͕ϳϯϰ̯ ̧̥̖̌ ̛̛̖̥̭̠̖  ʽЇ ̨̧̛̹̖̐̔͘
ʿ̶̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̯̖̦̠̣̦̱̹̯̖̪̥̭̦̱̦̭̣̌̌̔̌̏̏̍̌̚ΕϮϯϲϯ̯yϮϬΦͬƚʽЇсϰϳ͘ϮϲϬΦ̨̧̛̹̖ͬ̐̔͘

ʽ̴̴̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̠̖̦̖̯̱̦̣̦̠̖̦̦̭̠̭̭̦̏̌̍̌̌̌̌̌̚̚͘

ʻ̛̥̖͕̌ ̡̡̨̌ ̠̖ ̨̛̪̖̬̔ ̧̪̣̌̓̌̌ ̡̦̦̖̌̌̔ ̨̬̖̖̦̔͂ ̦̌ ϭϬ ̨̛̦̐̔̌ ̛ ̡̡̨̌ ̠̖ ̧̛̭̹̌̔̌ ̸̨̪̬̭̖̦̌
̨̡̧̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̦̯̦̖̯̬̠̭̖̯̤̦̭̥̦̥̣̦̐̌̌̏̌̏̌̌̌̏̌̚ϭϬϬ͘ϬϬϬ̨̛̭̯͕̹̯̪̬̖̭̯̤̌̔̌̏̌ϭϬ̨̛̦̐̔̌
̨̪ϭϬ͘ϬϬϬ̨̧̛̛̭̯̹̖̌ͬ̐̔͘ʦ̨̨̨̨̨̨̨̛̛̙̦̠̖̦̪̥̖̦̱̯̭̬̖̥̖̦̪̬̖̥̱̥̥̥̖̦̯̱̭̯̙̖̌̌̔̌̌̏̌̌̏̔
̨̡̧̡̨̛̛̛̬̦̯̦̖̯̬̠̭̖̯̤̐̌̌̏̌̏̌̌̌̏̔ϭϬϬ͘ϬϬϬ̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̭̯̹̖͕̹̯̯̬̖̱̖̯̱̬̪̬̣̥̌̏̍̌̍̚̚
̵̸̵̵̨̡̡̡̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̯̖̦̬̯̖̬̭̯̪̬̖̥̖̠̖̭̖̯̖̯̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̔̌̍̌̌̌̌̓̌̏̌̔̏̌̐̌̌̚͘ʻ̨̠̌̏̌
̸̨̧̛̦̦͕̬̦̯̖̌̐̌̌̏̌ ̡̛̣̯̖̯̠̖̌̏̌̚ ̶̨̧̛̭̦̙̦̠̖͕̖̦̬̙̖̌̌̌̔̌̏̌̚ ̭̖ ̨̡̨̡̨̛̬̖̱̠̖̦̱̬̖̦̯̦̠̥̔͂
̨̨̥̖̯̥̔ ̱ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̌̚ ̨̛̬̔̌̍ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬͕̌̌ ̸̡̛̱̤̱̱̠̱̓ ̨̪̬̖̔ ̨̯̐̌ ̛
̨̭̯̣̖̌ ̖̣̖̥̖̦̯̖ ̨̡̪̬̠̖̯̌͗ ʿ̛̬̪̬̖̥̱ ̵̸̡̛̯̖̦̖ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖͕̔̌ ̨̯̬̦̭̪̬̯̌ ̛ ̡̧̛̭̣̹̯̖̖͕̌̔
̶̴̡̨̡̨̧̨̧̨̧̨̧̛̛̛̛̛̛̥̖̦̱̬̖̦̭̯̬̱̠̱͕̣̖̭̯̬̖̪̬̖̥̖͕̦̦̭̬̖͕̭̱̬̖͕̬̙̖̭̣̌̔̌̐̌̌̌̌̐̌̔̌̏̌̚͘
ʪ̡̣̖͕̌ϭϬ̨̨̡̛̛̛̛̦̠̦̪̬̯̦̖̬̪̣̪̬̯̦̥̪̬̯̦̖̬̱̦̦̱̪̬̥̖̦̱̥̖̬̱̹̯̖̖̐̔̌̌̏̌̌̓̌̏̌̌̌̌̔̌̌̔̚
̡̨̨̧̛̖̦̖̬̠̖̭̦̦̥̬̙̖̐̌̌̌̔̌̔̌̏̌̚͘ʻ̸̨̡̨̡̡̛̛̛̛̠̦̦̭̖̯̖̖̬̱̱̖̦̖̌̏̌̌̌͂̍̐̌̏̌̍̔̓̌̍̌̏̌̚̚̚
̨̧̨̨̡̡̨̨̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̙̖̱̬̦̯̦̥̪̖̬̱͕̱̭̥̭̣̱̭̪̣̯̭̯͕̯̱̭̥̭̣̱̦̱̬̖̦̯̦̭̯͕̔̌̏̌̐̌̌̔̌̌̏̌
̨̛̯̬̦̭̪̬̖̦̯̦̭̯̌̌ ̛ ̨̡̨̪̠̖̦̔̔̌̐ ̯̬̖̯̥̦̌̌ ̵̛̱̱̍̔̓ ̸̨̪̦̱͂̌̌͘ ʻ̌ ̨̠̏̌ ̸̛̦̦̌ ̛̠̦̌̏ ̪̬̯̦̖̬̌
̨̖̖̱̠̖̍̍͂̚ ̱̹̯̖̖̔ ̱ ̷̱̖̯̱̍ ̛ ̧̱̥̱̠̖̌ ̵̨̬̭̦̱̌̔ ̭̯̬̦̱̌ ̡̨̨̨̨̛̦̭̣̦̔̏̌̐ ̷̱̖̯̍̌ ʧ̬͕̌̔̌ ̌ ̖̍̚
̧̱̣̌̐̌̌ ̷̵̡̛̱̖̯̭̍ ̭̬̖̭̯̔̌̏̌ ̡̨̠̌ ̭̱ ̦̭̔̌̌ ̴̶̛̛̖̯̬̦̔̌̌͘ ˀ̖̱̣̯̯̖̌̚ ̡̯̖̌̏ ̱̹̯̖̖̔ ̨̡̣̣̦̌̌
̨̭̥̱̪̬̌̌̏̌ ̖̓ ̡̨̛̛̛̬̭̯̯ ̌̚ ̴̧̛̛̦̦̭̬̖̌̌ ̵̨̛̬̠̦̌̏̚ ̨̡̪̬̠̖̯̌̌ ̱ ̨̛̣̭̯̍̌ ̡̖̦̖̬̖̯̭̖̐
̴̡̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̖̭̦̭̯̯̪̬̖̭̖̪̬̠̖̯̖̪̬̥̖̦̖̥̖̬̱̹̯̖̖̖̦̖̬̠̖̦̠̦̥̠̖̯̥̌̏̐̌̌̌̔̐̌̌̏̍̌̚͘˃̨
̵̨̨̨̛̛̖̖̭̯̯̦̓̔̏̔̔̔̌ ̱̹̯̖̱̔̌ ̷̨̨̱̖̯̱̍̏̐ ʧ̬͕̌̔̌ ̸̨̨̡̨̨̛̛̛̪̦̯̠̦̦̠̪̬̠̖̯̪̬̌̌̌̌̏̌̌̏̔̚
̸̨̛̣̦̖̔ ̡̛̬̖̯̦̖̔ ̛ ̡̛̛̦̬̖̯̦̖̔ ̴̡̖̖̯̖ ̡̡̨̌ ̨̪ ̷̱̖̯̍ ̬͕̐̌̔̌ ̡̨̯̌ ̛ ̨̪ ̛̹̯̯̱̌̚ ̨̛̙̯̦̖̏
̴̡̡̨̨̨̧̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̬̖̦̖͕̖̦̖̬̖̯̭̱̖̭̦̭̯͕̬̠̬̱͕̯̖̠̖̖̭̪̣̯̭̯̦̖̭̥̭̣̖̦̔̐̌̌̏̔̐̐̏̌̌̏̔̏̌̚͘
ʻ̌ ̨̨̭̦̱̏ ̨̡̪̯̔̌̌̌ ͣhZK^dd͞ϯ ̨̨̨̛̥̖̯̣̠̖͕̔̐ ˁ̛̬̠̍̌ ̠̖ ̭̌ ̶̨̖̦̥ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̛̪̬
̶̨̨̛̛̭̥̥̦̱̯̖̣̖͕̥̣̹̖̖̦̖̭̱̪̬̭̱̯̦̖̱̌̔̌̍̌̏ˉ̨̬̦̠ʧ̨̛̛̬ʥ̡̨̨̛̱̬̭̠͕̱̪̣̹̖̱̦̪̬̱̐̌̔̏͘
ʺ̡̨̬̭̠͕̌͂̌ ˋ̡̨̖̹̠͕ ˀ̛̛̱̥̱̦̠ ̛̛̣ ̸̡̌ ̛̯̬ ̪̱̯̌ ̛̹̖̏ ̶̖̦̖ ̱ ʻ̸̡̨̖̥̠̌͘ ʻ̌ ̨̨̭̦̱̏ ̵̛̛̭̯͕
̨̨̨̨̡̛̛̪̬̦̠̖̬̥̹̤̯̪̬̠̖̯̱̌̏̔̌̌̌̚ʵʿʿ̶̸̡̨̡̛̛̛̬̖̦̭̯̬̱̠̱̠̦̖̬̭̖̯̖̠̖̬̦̯̠̦̦̌̌̏̌̏̍̌̌̌̚
ʧ̬̌̔  ̨̛̛̹̯̯̌̚ ̨̭̠̏ ̷̱̖̯̍ ̠̖̬ ̭̌ ̨̡̧̪̭̱̪̤̖̖̥ ̭̯̬̱̠̖ ̨̠̏̌ ̨̥̖̣̔ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̱̣̙̍̌̌̏̌ ̨̦̖̏
̡̛̯̖̔̌̚͘ ʿ̨̛̖̬̔ ̧̯̬̠̌̌̌ ̠̖ ̨̪̭̖̦̍̌ ̛ ̨̛̱̖̯̦̚̚ ̸̦̠̦̌̌̌̚ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̌ ̨̨̏̐ ̨̡̪̬̠̖̯̌͘
ʿ̶̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̬̖̖̦̠̖̪̬̠̖̯̦̦̪̖̬̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̥̖̬̱̹̯̖̖̖̦̖̬̠̖̯̬̠̖̠̹̔̏͂̔̌̌̌̔̌̌̌̔̐̌ϭϬ
̨̛̦̐̔̌ ̱ ̡̨̛̠̥̌ ̛̠̦̌̏ ̪̬̯̦̖̬̌ ̪̣̌̓̌ ̨̛̪̬̯̦̥̏̌ ̪̬̯̦̖̬̱̌ ̡̦̦̱̌̌̔ ̌̚ ̛̪̬̥̖̦̱ ̥̖̬̌ ̱̹̯̖̖̔
̨̧̛̛̖̦̖̬̠̖̬̙̖̐̔̌̏̌͘ʽ̸̴̡̨̨̨̨̛̛̥̖̣̖̖̱̠̖̠̦̥̪̬̯̦̖̬̱̱̖̯̦̦̠̦̖̖̦̖̯̖͕̏̌̌̏̔̍̍͂̌̏̌̌̌̍̚̚̚̚
̠̖̬ ̨̛̭̥ ̱̹̯̖͕̔̌ ̨̠̏̌ ̨̥̖̣̔ ̬̦̯̱̠̖̐̌̌ ̸̨̨̨̱̬̦̔̐ ̨̧̛̖̖̖̍̍͂̏̌̚ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̪̬̱̙̖̦̖ ̱̭̣̱̖̐͘
˃̡̌̌̏ ̨̥̖̣̔ ̛̦̠̖ ̶̡̨̛̥̖̬̠̣̦͕̌̌ ̖̏̓ ̠̖ ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̨̥̖̣̔ ̡̨̛̠ ̪̬̱̙̌ ̡̛̣̯̖̯̏̌ ̱̭̣̱̖̐ ̱̚
̨̧̛̭̯̬̖̏̌̏̌ ̱̹̯̖̖͕̔ ̨̛̪̬̥̖̦̥ ̵̛̭̬̖̥̖̦̌̏ ̥̖̬̌ ̡̨̠̖ ̨̪̬̱̥̖̠̱̔̌̏̌̚ ̱̹̯̖̱̔ ̛̖̦̖̬̠̖͕̐
̨̨̨̛̛̛̛̛̛̹̯̯̱̙̯̦̖̭̬̖̦̖͕̱̪̬̤̭̯͕̭̱̬̦̭̯̬̌̏̔̌̏̏̐̔̚͘
ʦ̸̵̵̴̸̶̨̨̨̡̡̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̙̦̠̖̦̪̥̖̦̱̯̠̖̠̖̦̦̠̦̦̬̖̯̦̖̖̯̖̦̖̦̠̌̌̔̌̔̌̔̌̌̔̌̌̌̔̌̓̌̏̌̚
̸̛̦̦̌ ̛̠̦̌̏ ̪̬̯̦̖̬̌ ̛̛̖̍̓̚ ̴̨̨̬̥̣̦̌-̪̬̦̱̌̏ ̨̨̦̖̥̱̦̭̯̐̓ ̸̡̧̤̱̖̌̌̚ ̨̨̱̬̐̏̌ ̦̌
̡̨̡̦̱̬̖̦̯̦̌ ̸̨̧̡̨̡̛̛̦̦̬̙̖̦̦̭̯̖̌̌̔̌̏̌̌̌̚ϭϬ̸̨̨̨̨̨̨̛̛̦͕̠̖̬̠̖̪̦̯̭̥̪̬̐̔̌̌̔̌̌̏͂̌̚̚
̨̪̬̖̥̖ ̡̨̠̌ ̠̖ ̱̬̖̦̐̌͂̌ ̨̥̙̖ ̸̨̛̛̛̭̪̬̱̯ ̬̖̖̬̦̖̏̚ ̨̖̣̖͕̔̏ ̪̌ ̡̯̌̌̏ ̨̡̪̭̯̱̪̌ ̦̖ ̛̍ ̨̛̥̌
̛̭̥̭̣̌͘˃̡̨̨̖͕̌͂̍̐̚ ̵̸̡̨̛̯̖̦- ̵̨̨̡̨̯̖̦̣̹̐ ̨̡̨̛̬̠̠̌̏̌̚ ̛̭̣̖̔ ̨̨̨̛̱̠̣̭̯͕̏̍̌ ̸̨̛̦̠̦̦̌̏̌̌
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̵̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̬̦̯̱̠̖̖̖̖̯̬̖̖̬̦̖̖̣̖̭̯̖̭̏̌̌̐̌̌̔̌̓̍̍̔̏̔̏̔̌̏̚̚ϭϬ̨̨̛̦͕̹̯̐̔̌
̖̍̚ ̡̨̯̌̏̐ ̸̛̦̦̌̌ ̨̦̖̪̬̱̙̖̦̖̔ ̶̛̬̦̠̖̐̌̌ ̦̖ ̛̍ ̨̛̣̍ ̨̨̖̬̯̦̏̏̌͘ ʽ̡̨̏̌ ̴̛̛̖̦̭̦̔̌ ̨̛̪̖̬̔
̨̧̨̧̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̦̯̬̙̠̖̭̱̬̦̭̯̠̦̥̪̬̯̦̖̬̱̪̬̬̱̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̐̌̌̏̌̌̔̌̏̌̌̔̌̐̌̏̌̍̏̌̐̌̌̔̌̚
̨̡̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̖̬̯̣̯̖̯͕̠̖̬̭̥̪̬̯̦̖̬̠̭̱̭̱̬̦̱̣̯̖̯̭̠̖̪̬̖̥̖̬̖̣̦͕̦̖̓̔̌̍̌̏̌̌̌̐̏̌̏̌̌
̸̡̨̨̨̨̨̧̨̧̛̛̛̛̛̖̣̬̯̦͕̥̱̦̠̦̦̖̖̯̬̦̯̖̬̙̖̔̌̌̏̐̌̏̌̌̍̍̔̐̌̌̏̌̔̌̏̌̚͘
Ϯ͘Ϯ͘ˁ̶̴̶̴̵̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̖̠̦̦̭̠̭̠̪̬̯̤̭̯̌̌̌̏̌̏ʵʿʿ̨̠̦̪̬̯̦̖̬̌̌̏̐̌̌̚
ʦ̡̨̡̛̛̛̬̖̥̖̦̭̬̦̣̖̏̌̌̚
ʿ̨̨̬̦̐̌̚ ̸̨̨̦̦̏̌̐ ̨̡̯̌ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̖ ̛ ̶̨̛̛̥̖̬̦̠̖̔̌̚ ̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̨̠̦̌̏̐
̨̧̭̖̯̤̖̏̌ ̱ ̛̦̭̖̤̖̦̥̌ ̛̥̖̭̯̥̌ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬͕̏̌ʺ̸̡̦̭̌̏̌̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̛ ʸ̡̬̌̓̌̌
;̨̡̤̖̪̬̠̖̯̔̌͗̌Ϳ ̵̨̱̯̍̏̌̌ ̨̛̪̖̬̔ ̧̛̛̦̖̭̯̬̏̌̌ ̱ ̨̦̱̣̯̠ ̨̛̛̦̐̔ ;̛̪̣̦̬̦̌̌̌ ϮϬϭϴ. ̨̛̦̐̔̌Ϳ ̛
̖̭̖̯̔ ;ϭϬͿ ̨̛̦̐̔̌ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌ ̡̨̨̛̬̖̦̭̯̬̱̭̦̌̐ ̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ʵʽ͕̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̶̨̧̨̪̬̖̖̦̐
̡̨̨̡̨̡̧̨̡̖̦̥̭̖̯̬̠̪̬̠̖̯̐̏̌̌̌̌̌͘
ʪ̴̧̡̛̛̛̖̦̭̖̱̬̭̦̬̌̌̔̌̌
ʿ̵̵̨̡̨̧̨̨̨̨̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̬̠̖̯̖̪̬̬̭̱̬̖̦̠̖̦̭̦̱̪̯̯̬̹̥̖̣̭̭̯̖̥̏̌̔̌̌̔̌̌͂̌̏̔̌̌̌̏̌̔̌̌ʵʽ
̴̵̷̨̛̛̛̛̛̦̦̭̬̦̥̪̬̱̖̯̌̌̔̌̍̌̚ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̖ʺ̶̷̨̡̨̛̛̯̬̖̱̱̖̯̭̠̏̍ϮϬϭϳ̛̪̣̦̌̌̌̚ϮϬϭϴ.
̨̛̦̱̐̔͘ ʯ̌ ̡̨̛̦̖̬̠̱̏̚ ̵̨̧̛̛̹̐̔ ̨̡̨̯̬̹̏̌ ̌̚ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̱ ̛̛̖̦̖̬̠̱̐ ̨̧̬̙̖̔̌̏̌ ̛̚ ̛̦̬̱̔̌̌
̨̧̡̨̛̖̬̪̬̥̖̖̦̠̖̱̬̭̏̔ϭϭϴ͕Ϭϱϵϵ̛̦̬̔̌̌̌̚ϭ̨̖̬̏͘
ʧ̵̨̧̡̨̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̹̯̖̱̪̖̬̯̦̬̭̭̭̯̖̥̠̦̭̖̯̤̖̔̓̌̏̌̔̌̌̏̐̏̌ ̶̡̨̡̨̡̛̦̦̬̖̦̭̯̬̱̠̖̌

̵̨̛̭̬̭̌̔̌

̨̛̦̭̚;ʫ˄ˀͿ

̸̨̡̨̡̛̛̛̹̖̣̖̯̬̦̱̖̦̖̬̠̱̏̌̐̚

52.716,84

̨̡̨̨̧̛̛̹̬̙̖̖̣̭̭̯̖̥̏̌̔̌̏̌̔̌̌̚ʵʽ

0

̵̡̨̛̛̛̪̦̯̖̱̬̭̓̌̔;ϭнϮͿ

52.716,84

˃̵̸̸̡̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̖̱̖̪̖̬̯̦̖̬̭̖̦̖̯̬̹̖̣̖̯̬̦̱̖̦̖̬̠̱̓̌̏̌̔̏̌̐̔̚ϱϮ͘ϳϭϲ͕ϴϰΦ̨̨̨̦̭̦̔
ϲ͘ϮϮϯ͘ϳϰϰ͕ϲϯˀˁʪ̨̡̨̨̧̛̛̛̯̬̹̱̭̣̱̖̬̙̖̣̭̭̯̖̥̏̐̔̌̏̌̌̔̌̌ʵʽ̨̦̱̣̔̌;ϬͿΦ͘
ʧ̵̨̧̨̨̡̛̛̛̛̹̪̬̪̬̠̖̯̔̔̌
̵̨̛̛̭̪̬̔̌

̨̛̦̭̚;ʫ˄ˀͿ

̵̨̨̛̛̱̹̯̖̖̔̔̔ ̵̸̨̡̛̛̬̭̖̣̖̯̬̦̱̖̦̖̬̠̱̌̔̌̌̐̚

202.597,27

̵̵̨̨̨̨̧̛̛̱̹̯̖̖̬̭̬̙̖̔̔̔̌̔̌̌̔̌̏̌̚

32.421,21

̵̨̛̛̛̪̦̪̬̔;ϭнϮͿ

235.018,47

˄̡̛̱̪̦ ̨̧̛̛̹̐̔ ̵̨̛̛̪̬̔ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̨̛̦̭̖̚ Ϯϯϱ͘Ϭϭϴ͕ϰϳΦ  ̱ ̨̡̯̱ ̵̛̭̏ ̖̭̖̯̔ ;ϭϬͿ ̨̛̦̐̔̌
̡̨̧̛̛̬̹̖̖̣̭̭̯̖̥̓̌̔̌̌ʵʽ̡̨͕̦̦̌ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̖͘ ʧ̵̸̨̧̨̨̡̛̛̛̹̖̪̬̖̪̬̠̖̯̦̖̔̔̌ ̵̨̛̛̪̬̔
̨̔ ̱̹̯̖̖̔ ̵̨̬̭̌̔̌ ̌̚ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̱ ̛̖̦̖̬̠̱̐ ̨̔ ϮϬ2.597,27 Φ ̛ ̵̨̛̛̪̬̔ ̨̔ ̱̹̯̖̖̔ ̵̨̬̭̌̔̌ ̌̚
̨̧̬̙̖̔̌̏̌ ̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ʵʽ ̨̔ 32.421,21 Φ ̨̧̛̹̖̐̔͘ ʯ̌ ̨̡̨̧̪̬̠̖̯̖̏̌ ̵̨̛̪̬̔̌ ̛ ̵̨̬̭̌̔̌
̡̨̛̬̹̖̦̖̓ ̭̱ ̡̨̦̭̯̦̯̦̖̌ ̶̖̦̖ ̛̚ ̦̱̣̯̖ ϮϬϭϴ̨̛̦̖̐̔͘͘ ʿ̧̛̬̥̖̖̦̌ ̶̖̦̌ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖ ̛̖̦̖̬̠̖̐
̨̛̛̦̭̚ϴ͕ϱϮϯ8 ˀˁʪͬkWh (0,072ΦͬŬtŚͿ̨̨̨̖̪̬̖̦̯̦̱̬̖̦̭̯̍̌̌̔̔̌̏̔̚̚.
˄̹̯̖̔̌ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̡̨̠̌ ̖̓ ̛̛̯̍ ̨̭̯̬̖̦̏̌̌ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ̨̨̏̐ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̛̖̍̓ ̬̖̱̣̯̯̌̚ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌
̨̛̱̖̯̦̚̚ ̴̵̡̛̛̖̭̦̌ ̡̨̨̛̥̪̦̖̦̯ ̛̭̭̯̖̥̌ ʵʽ ;̴̡̛̛̦̪̬̖̭̦̌͘ ̨̛̛̬̏̚ ̨̛̭̖̯̣̭̯͕̏ ̣̥̪̖̌ ̭̌
̴̸̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̖̭̦̥̪̯̥̣̥̯̌̍̔͘͘Ϳ ̸̨̡̨̡̨̛̱̖̦̱̱̹̯̖̱̪̬̖̏̌̔̔̚ϳϱй͘
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Ϯ͘ϯˁ̶̴̶̴̡̨̨̧̨̡̛̛̛̛̛̪̖̠̪̣̖̱̦̦̭̬̪̬̠̖̯̌̌̐̔̌̌̌̌

ʰ̶̵̶̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̦̖̭̯̦̬̭̬̖̦̭̯̬̱̠̖̖̣̭̭̯̖̥̏̌̔̔̌̌ʵʽ
ʧ̸̶̨̡̨̡̛̛̛̛̛̬̱̪̬̖̥̖̬̪̬̖̬̱̦̬̦̬̖̦̭̯̬̱̠̖̣̭̭̯̖̥̍̔̔̌̌̔̏̌̌̔̌̌ʵʽ
˃̨̡̨̛̬̹̏
;ʫ˄ˀͿ

ˀ
̍

1
2
3
5
6
7
8

ʽ̨̡̛̪̭̯̬̹̌

ʰ̵̸̡̡̨̨̛̛̬̯̖̦̦̯̬̣̌̔̌̌̌̚ʧ̨̨̡̣̦̪̬̠̖̯̌̏̐̌
ʻ̵̵̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̦̭̖̯̤͕̖̥̦̯̙̪̭̯̠̖͕̥̦̯̙̌̍̌̏̌̏̏̔̌̌̓̌̌
̵̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̦̭̖̯̤̪̯̬̖̦̪̥̦̥̯̖̬̠̣̏̏̍̐̓̐̌̌̌
˃̨̡̨̨̡̧̛̛̛̬̹̯̬̦̭̪̬̯̭̣̹̯̖̏̌̌̌̔̌
˃̴̨̡̨̧̨̧̛̛̛̛̛̬̹̦̦̭̬̭̱̬̏̌̌̌̐̌̌
˃̴̶̨̡̨̡̨̧̛̛̛̬̹̱̦̦̭̏̌̌ʪʿʻ;̨̡̨̛̯̬̹̏ʪʿʻ̵ϭϬ̨̛̦̐̔̌Ϳ
˄̡̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̱̪̦̪̖̬̯̦̯̬̹̪̬̠̖̯̌̏̏̌
˄̡̡̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̱̪̦̪̯̣̦̪̖̬̯̦̯̬̹̪̬̠̖̯̌̌̌̏̏̌

8.990
1.775.845
29.945
13.800
86.400
8.990
1.923.970

˄̡̨̧̨̡̨̡̛̛̛̛̱̪̦̹̯̬̹̖̦̦̖̦̪̬̥̖̦̱̐̔̏̌̌̔̌ʺ˄ʫ
˄̸̡̨̧̨̡̛̛̛̛̛̱̪̦̹̦̭̖̣̖̯̬̦̱̖̦̖̬̠̱̌̐̔̌̐̚̚
̡̛̯̭̖̖̌̍̚ʿʪʦ-̡̨̨̧̨̨̦̦̱̖̦̌̌̏͂̌̏̐
̧̬̖̹̖̌;ϭϬ̨̛̦̐̔̌Ϳ
;̨̨̧̪̯̬̹̖̣̖̦̌͘ˈϭϬ̨̛̦̐̔̌Ϳ
˄̡̨̧̨̡̨̨̧̛̛̛̛̱̪̦̹̯̬̹̬̙̐̔̏̔̌̏̌̌̌̚
̨̠̦̪̬̯̦̖̬̌̏̐̌̌;ϭϬ̨̛̦̐̔̌Ϳ

ʺ̡̨̡̨̡̛̛̛̭̥̣̦̯̬̹̦̦̖̌̌̏̌̌̔̌̚
̛̪̬̥̖̦̱ʺ˄ʫ;ϭϬ̨̛̦̐̔̌Ϳ
ʿ̨̛̖̬̔ ̨̯̪̣̯̖̌ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖̏

ˀˁʪ
Đ̌ʿʪʦ-̨̥
ˀˁʪ
Đ̌ʿʪʦ-̨̥
ˀˁʪ
Đ̌ʿʪʦ-̨̥
̨̐̔

62.237.446,3
0
62.237.446,3
10

ʺ̡̛̛̭̥̣̦̌̌ ̡̛̱̱̪̦ ̨̡̨̛̯̬̹̏ ̡̦̦̖̌̌̔ ̌̚ ̛̪̬̥̖̦̱ ʺ˄ʫ ̵̨̱̯̠̱̍̏̌̌ ̨̡̨̯̬̹̖̏ ̧̦̥̖̖̦̖̌ ̌̚
̸̡̨̨̨̧̡̡̨̧̨̡̨̛̛̛̛̛̖̣̖̯̬̦̱̖̦̖̬̠̱͕̯̬̹̖̬̙̖̥̭̥̣̦̖̱̱̪̦̖̹̖̯̬̹̖̐̏̌̔̌̏̌̌̌̐̔̏̌̚̚ʧ̬̌̔
̡̨̬̚ϭϬ̨̡̨̡̨̨̡̡̨̡̛̛̛̦͕̣̯̬̠̖̪̬̠̖̯͕̱̠̥̪̣̦̦̱̐̔̌̌̌̌̓̌̌̌̔̌̚ʺ˄ʫ̨̨̛̛̛̦̦̭̖̚6.223.744,63
ˀˁʪ ̨̨̨̦̭̦̔52.716,84 Φ̨̧̨̨̨̛̹̖͕̦̭̦̐̔̔ϱϮϳ͘ϭϲϴ͕ϰϬΦ̌̚ϭϬ̨̛̦̐̔̌͘
ʿ̶̴̨̧̨̡̛̛̛̛̬̖̖̦̥̦̥̣̦̯̦̦̦̭̠̭̱̹̯̖̌̌̌̔̔̌̌̌̌̔̌ʧ̶̨̡̨̡̨̨̨̬̖̖̪̬̠̖̯͕̦̭̦̌̔̌̌̏̌̔̌̚̚ϭϬ
̨̛̦̐̔̌ ̱ ̡̨̛̠̥̌  ̪̣̌̓̌ ̡̦̦̱̌̌̔ ̌̚ ̛̪̬̥̖̦̱ ʺ˄ʫ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̡̛̬̣̱̌̚ ̛̥̖̱͂̚ ̵̡̛̛̥̭̥̣̦̌̌
̵̵̡̨̧̨̡̨̛̛̛̱̱̪̦̯̬̹̐̔̏̌ʧ̡̨̬̬̌̔̌̚ϭϬ̶̨̡̨̡̛̛̛̦̪̬̖̬̖̦̭̯̬̱̠̖̐̔̌ ̵̵̡̡̛̛̛̥̭̥̣̦̱̱̪̦̌̌
̵̨̧̛̛̹̐̔ ̨̡̨̯̬̹̏̌ ̡̨̦̦̌ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̖ ̛ ̨̦̌ ̨̛̦̭̖̚ Ϯϳϳ͘ϰϲϮ͘ϱϲϭ͕ϴϬ  ̨̨̨̛̦̬͕̦̭̦̔̌̌̔
Ϯ͘ϯϱϬ͘ϭϴϰ͕ϳϬΦ͘
ʪ̴̧̡̨̨̛̛̛̖̦̭̖̭̦̯̦̖̭̯̪̖̌̔
ʪ̵̡̨̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̦̯̦̭̯̪̪̬̖̭̯̤̥̦̥̣̦̱̪̬̯̤̱̭̯̪̱̬̖̦̯̣̦̭̯͕̠̭̖̬̭̯̌̌̔̌̏̌̌̏̌̏̌̍̌̌̚
̸̨̬̱̦̍̌ ̨̡̪̯̖̤̌̌̌̚ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̬̖̦̯̣̦̭̯̌̍ ̨̡̪̬̠̖̯͕̌ ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̦̖̯ ̧̭̹̖̌̔̌ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔
̵̵̶̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̪̬̬̭̪̬̠̖̯̪̖̬̪̬̠̦̖̭̯̠̖̔̌̌̔̌̌̔̌̏̌̓̌̌̏͘ ʯ̡̨̨̧̡̨̛̛̭̦̯̖̬̹̖̦̠̖̌̔̏̌̓̌
̡̨̛̭̦̯̦̔̌ ̨̭̯̪̌ ̨̔ ϲй ̡̨̠̌ ̭̖ ̡̨̛̛̬̭̯ ̌̚ ̨̡̪̬̠̖̯̖ ̨̠̦̌̏̐ ̡̨̭̖̯̬̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̴̛̛̦̦̭̬̠̱̌̌ ̛̚
̷̱̖̯̍̌͘
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̡̨̨̛̛̬̖̦̭̯̬̱̭̦̖̣̭̭̯̖̥̌̐̔̌̌
ʵʽ
ˀ̴̶̡̡̨̧̨̛̛̛̛̱̦̦̭̪̬̖̥̖̌̌̚
̛̱̖̣̱̭̭̯̖̥̔̌ʵʽ
ˀ̡̛̛̚
̨̧̭̯̬̖̏̌̌
̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̱̹̯̖̌̔̌

ˀ̨̡̛̛̭̪̖̣̬̌̔̌̌̚
ʿ̛̛̬̯̦̏̌
ʯ̸̡̛̛̠̖̦̌̔
̪̬̯̦̖̬̌
̶̛̛̛̬̚
ʿ̨̛̛̛̬̪̬̖̥̦̪̖̬̔
ˈ

ʵ̛̦̪̬̯̦̖̬̌̏̌

ˈ
ˈ

ˈ
ˈ
ˈ
ˈ

ʿ̨̨̧̛̖̬̬̦̯̔̐̌̌̏̌̌

ˈ
ˈ
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3
4
5

1
2
3
4
5
6

ˀ̵̡̨̨̛̛̛̯̖̦̣̠̖̐̚
ˈ
ˀ̡̛̛̚
̨̨̯̪̣̯̖̪̬̠̌ͬ̏̌̓̌̌
ˈ
̴̨̧̛̛̛̬̦̦̭̬̏̌̌̌̌̚
ˀ̡̛̛̚
̶̖̦̖
̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖
ˈ
̛̖̦̖̬̠̖̐
ʿ̨̬̦̌̏-̶̨̨̡̛̛̛̛̛̦̭̯̯̱̦̣̦̬̌̏
ˀ̡̡̨̛̛̛̥̖̦̖̦̌̌̚̚̚
ˈ
ˀ̸̵̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̪̣̯̣̱̔̌̚
ˈ
ˀ̡̨̨̧̨̨̛̛̭̪̬̖̱̬̏͂̌̐̏̌̚
ˀ̵̡̧̨̛̛̛̛̪̬̤̪̯̬̖̦̍̌̏̌̌̍̚
̨̨̨̨̧̛̣̬̖̔̏̌̔̍̌̚
ˀ̡̛̛̛̛̹̖̭̣̖̏̚
ˀ̡̧̨̨̛̛̬̖̹̭̪̬̌̏̌̌̏̌̚

ˈ
ˈ
ˈ
ˈ

˄ ̨̨̥̏ ̖̣̱̔ ̨̬̭̪̖̤̖̦̌̔ ̠̖ ̡̛̛̬̚ ̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯ ;̡̨̛̛̦̯̯̯̦̏̌̌̏ ̡̨̛̭̦̌̌̚ ϭϬϬйͿ ̌̚ ̡̭̱̏̌ ̨̔
̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏͘ ˄ ̨̡̯̱ ̨̛̪̬̪̬̖̥̦̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̱ ̡̨̠̖̥ ̭̖ ̨̤̍̌̏̌ ̧̛̪̣̦̬̖̌̌ ̛ ̨̡̨̧̪̬̠̖̯̖̏̌ ̥̖̬̌
̱̹̯̖̖̔ ̛̖̦̖̬̠̖͕̐ ̛̠̦̌̏ ̪̬̯̦̖̬̌ ̬̙̌̔̌̏̌̚ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̡̨̛̛̬̥̚ ̨̧̛̖̖̍̍͂̏̌̌̚ ̛ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌
̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̨̡̪̯̔̌̌̌ ̨ ̴̶̡̨̧̛̛̱̦̦̭̱̌ ̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ʵʽ ̡̨̠̌ ̭̖ ̡̨̛̬̖̦̭̯̬̱̹̖ ̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯͘
ʰ̵̴̶̡̨̧̡̨̡̨̡̨̡̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̥̠̱̱̱̠̖̬̖̖̣̯̖̯̭̯̬̠̭̪̯̱̦̦̭̱̌̓̏̔̔̌̍̍͂̏̌̌̏̌̌̔̌̌̌̌̚̚
̛̖̣̭̭̯̖̥̔̌̌ʵʽ̡̨̡̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̠̭̖̬̖̦̭̯̬̱̹̖̦̠̦̪̬̯̦̖̬̱̥̖̣̱̦̖̥̯̬̹̌̔̌̌̏̌̏̔̌̏̌̚̚
̨̨̬̣̹̯̭̖̌̐̌̚ ̶̨̡̨̨̛̪̦̣̖̠̦̪̬̯̦̖̬̔̌̌̌̔̌̏̐̌̌̚͘
ʻ̌ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌ ̨̛̪̬̖̦̭ ̭̖ ̡̛̛̬̚ ̨̡̨̧̪̬̠̖̯̏̌̌ ʺ˄ʫ ̭̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̸̨̡̛̛̖̦̥̏̌
̛̬̖̱̣̯̯̥̌̌̚ ̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯͘ ʽ̨̦̭̔ ̡̛̛̬̌̚ ̨̠̦̌̏̐ ̛ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌ ̱ ̨̨̥̏ ̖̣̱̔ ̨̥̙̖ ̭̖
̨̛̛̬̭̪̖̣̯̦̌̔̌ϭй;ϭϵ͘Ϯϯϵ͕ϳϬ̖̱̬̌Ϳ̡̨̛̛̛̬̠̦̪̬̯̦̖̬̌̌̏̐̌̌̚ϵϵй;ϭ͘ϵϬϰ͘ϳϯϬ͕ϯϬ̖̱̬̌Ϳ̡̛̛̬̌̚
̵̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̥̠̱̱̥̠̱̱̬̱̱̪̦̖̪̯̣̦̖̬̭̖̏̌̐̌̌̌̓̌̓̍̌̌̌̔̚̚͘
˄̶̶̨̡̨̧̡̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̯̱̪̖̬̥̪̣̥̖̦̯̠̖̠̦̪̬̯̦̖̬̬̙̱̪̬̤̖̬̥̣̠̖̭̖̔̌̌̌̌̏̌̌̔̌̏̌̌̏̌̌̔̏̚̚
̨̭̯̣̖̌ ̡̛̛̬̖̚ ̨̛̪̬̖̦̭ ̦̌ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌͘ ˄ ̨̨̥̏ ̖̣̱̔ ̡̛̛̬̚ ̶̨̡̛̣̠̖̌ ̠̖ ̨̬̭̪̖̤̖̦̌̔
̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̪̯̪̱̦̭̯̦̠̦̪̬̯̦̖̬̬̥̭̖̪̬̖̥̖̯̱̬̌̌̏̐̌̌̍̔̌̔̐̏̌̚ʵʿʿ̶̨̡̡̨̛̛̛̦̣̦̣̠̠̠̖̌̌̌̌̌̚
̨̨̡̨̨̛̛̛̛̱̠̦̠̭̠̦̠̥̱̪̬̤̠̦̪̬̯̦̖̬̌̏̏̌̏̌̌̏̌;̡̨̡̨̛̛̛̦̯̯̯̦̭̦̏̌̌̏̌̌̚ϭϬϬйͿ͘ˀ̡̡̛̛̦̖̌̍̌̏̚
̴̨̨̨̨̡̧̧̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̥̖͕̥̦̯̙̖̖̥̦̯̙̖̪̬̖̥̖͕̬̦̦̭̬̪̱̹̯̱̬̬̖̦̭̯̬̱̭̦̌̔̌̌̌̌̌̌̌̔̌̐̚
̖̣̔̌ʵʽ̨̨̨̨̛̛̠̖̱̪̯̪̱̦̭̯̬̭̪̖̤̖̦̦̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̌̔̌̏̌̐̌̌;̡̨̡̨̛̛̛̦̯̯̯̦̭̦̏̌̌̏̌̌̚ϭϬϬйͿ͘˄
̨̨̥̏ ̭̖̥̖̦̯̱̐ ̨̠̭̦̌ ̭̖ ̛̛̏̔ ̔̌ ̠̖ ̛̠̦̌̏ ̪̬̯̦̖̬̌ ̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯ ̡̛̛̬̖̚ ̨̪̬̖̦̖ ̦̌ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐
̪̬̯̦̖̬̌̌͘ ʽ̨̦̭̔ ̛̥̖̱͂̚ ̡̛̛̬̌̚ ̨̠̦̌̏̐ ̛ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌ ̱ ̨̨̥̏ ̖̣̱̔ ̠̖ ̡̯̌̌̏ ̔̌ ̛̠̦̌̏
̶̡̨̨̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̯̦̖̬̥̥̦̥̣̦̬̬̥̠̖̬̣̠̖̠̥̣̌̌̌̌̍̔̌̌̌̌̚̚̚͘ʺ̨̛̙̖̭̖̭̥̯̬̯̌̌̔̌
̠̖ ̱ ̡̨̱̱̪̦̥ ̨̨̦̭̱̔ ϱй  ;ϵϲ͘ϭϵϴ͕ϱϬ ̖̱̬̌Ϳ ̡̛̛̬̚ ̨̠̦̌̏̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌ ̌ ϵϱй ;ϭ͘ϴϮϳ͘ϳϳϭ͕ϱϬͿ ̡̛̛̬̚
̵̨̡̡̨̛̛̛̛̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̥̠̱̱̱̱̱̪̦̖̪̯̣̦̖̬̭̖̏̌̐̌̌̌̓̏̔̌̌̌̔͘
˄ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̧̬̦̯̐̌̌̏̌̌ ̛̠̦̌̏ ̪̬̯̦̖̬̌ ̬̙̌̔̌̏̌̚ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̡̨̛̛̬̥̚ ̶̖̦̖ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖
̛̖̦̖̬̠̖̐ ̨̡̔ ̭̖̏ ̨̭̯̣̖̌ ̡̛̛̬̖̚ ̨̛̪̬̖̦̭ ̦̌ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌͘ ˀ̡̛̛̚ ̨̔ ̨̧̪̖̏̓̌̌ ̶̖̦̖
̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̦̖ ̨̥̙̖ ̛̛̯̍ ̛̖̏̓ ̨̔ ϱй  ;ϵϲ͘ϭϵϴ͕ϱϬ ̖̱̬̌Ϳ ̨̨̛̬̥̍̚ ̔̌ ̭̖ ̶̖̦̌
̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̨̱̭̯̦̤̌̏̌̏̌ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̨̪̬̖̣̔̐̌ ʤ̶̛̖̦̠̖̐ ̌̚ ̡̛̖̦̖̬̖̯̱̐ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍
ˁ̛̛̛̬̠̖̭̯̱̭̠̍̌̏̌̌ʦ̣̌̔̌ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ˁ̛̬̠̖̍͘ˀ̴̶̡̡̨̧̨̛̛̛̛̛̱̦̦̭̪̬̖̥̖̱̖̣̱̭̭̯̖̥̌̌̔̌̚ʵʽ͕
̡̛̛̬̚ ̨̧̭̯̬̖̏̌̌ ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̱̹̯̖͕̔̌ ̡̛̛̬̚ ̵̨̨̛̯̖̦̣̠̖͕̐ ̡̛̛̬̚ ̨̨̯̪̣̯̖̪̬̠̌ͬ̏̌̓̌̌ ̨̛̬̏̌̚
̴̧̛̛̦̦̭̬̌̌̌ ̠̖ ̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯ ̪̬̖̦̖̯ ̦̌ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬͕̌̌ ̯̖ ̨̠̏̌ ̡̛̛̬̚ ̨̛̦̭ ϵϱй
;ϭ͘ϴϮϳ͘ϳϳϭ͕ϱϬͿ̴̡̨̨̨̡̛̛̛̬̱̠̪̬̠̖̯̌̏̌̌̚̚͘
˄ ̖̣̱̔ ̨̪̬̦̌̏-̶̨̨̛̛̛̦̭̯̯̱̦̣̦̌̐ ̨̡̛̬̏̌ ʵʿʿ͕ ̡̛̛̬̚ ̛̥̖̦̖̚ ̡̨̦̌̌̚ ̛ ̸̵̨̡̛̛̛̪̣̯ ̨̡̣̱̔̌
̬̙̌̔̌̏̌̚ ̛̠̦̌̏ ̪̬̯̦̖̬̌ ̨̡̔ ̭̱ ̨̛̭̯̣̌ ̶̛̛̛̬̚ ̸̡̛̛̠̖̦̌̔̚͘ ʻ̛̥̖͕̌ ̡̛̛̬̚ ̨̔ ̛̥̖̦̖̚ ̡̨̦̌̌̚ ̛
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̸̵̨̡̛̛̛̪̣̯ ̨̡̣̱̔̌ ̠̖ ̡̛̛̬̚ ̨̠̦̌̏̐ ̪̬̯̦̖̬͕̌̌ ̛̚ ̨̬̣̌̐̌̚ ̨̹̯ ̛̠̦̌̏ ̪̬̯̦̖̬̌ ̠̖ ̷̡̛̱̖̯̭̍
̡̨̡̛̛̬̭̦ ̛ ̧̨̨̖̐̏ ̴̶̡̨̧̛̛̱̦̦̭̖̌ ̭̖ ̛̬̹̏ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̛̙̖̥̏̌̓ ̡̨̛̦̥̌̌̚ ̛ ̨̡̨̡̛̪̦̭̥̔̌̚
̡̛̯̥̌̌͘ ʿ̸̨̡̛̛̣̯̖ ̨̡̣̱̖̔ ̭̱ ̨̖̔ ̴̶̡̨̧̛̛̱̦̦̭̌̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̨̠̦̌̏̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌͘ ˀ̡̛̛̚ ̠̖ ̱ ̨̨̥̏
̖̣̱̔ ̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯ ̨̬̭̪̖̤̖̦̌̔ ̦̌ ̨̠̦̌̏̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌ ;̡̨̛̛̦̯̯̯̦̏̌̌̏ ϭϬϬй ̨̨̨̦̭̦̔ ̡̛̱̱̪̦
̵̡̨̨̨̛̛̛̛̪̯̣̦̬̭̱̦̭̱̌̌̌̔̔̚ϭ͘ϵϮϯ͘ϵϳϬ͕ϬϬ̖̱̬̌Ϳ͘ˀ̡̨̨̨̧̨̨̨̛̛̭̪̬̖̱̬̬̭̪̖̤̖̦̔̏͂̌̐̏̌̌̔̚
̸̸̡̨̨̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̠̖̠̖̦̦̪̬̯̦̖̬̥̠̱̱̱̥̖̣̱̬̠̥̠̖̬̖̖̦̦̦̦̠̖̌̔̌̍̌̌̌̌̓̏̔̔̐̏̌̔͂̌̌̓̚
̨̨̨̨̛̛̭̖̱̬̠̪̪̬̖̣̯̐̏̌̏̌̚;̶̴̨̡̡̨̨̧̛̛̛̪̬̖̥̖̯͕̖̦͕̬͕̭̬̖̭̯̦̦̭̠̭̖̖̖͕̪̬̔̌̔̏̌̌̐̍̍͂̌̌̏̌̚
̨̨̨̨̡̨̨̡̛̛̖̖̖̱̬̦̖̭̯̬̦̖͕̬̭̱̬͕̦̦̹̯̖̯̖̬̍̌̏̍̐̏̌̌̔̐̏̌̌̌̔̌̔̚Ϳ͘
ʰ̛̥̠̱̌̓ ̱ ̛̱̏̔ ̔̌ ̭̱ ̪̬̖̥̌ ̨̨̪̬̖̣̙̖̦̥̔ ̨̥̖̣̱̔ ̨̨̱̬̐̏̌ ̶̛̛̛̬̚ ̦̌ ̛̭̯̬̦̌ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐
̨̨̨̡̛̛̛̪̬̯̦̖̬̱̦̠̖̖̥̖̣̱̥̙̖̭̖̭̥̯̬̯̠̖̦̭̬̌̌̌̏̓̔̌̌̔̌̔̌̚ϭй;ϭϵ͘Ϯϯϵ͕ϳϬ̖̱̬̌Ϳ̛̦̭̯̬̦̌̌
̨̠̦̪̬̯̦̖̬̌̏̐̌̌̌ϵϵй;ϭ͘ϵϬϰ͘ϳϯϬ͕ϯϬ̖̱̬̌Ϳ̨̨̡̨̛̛̛̬̖̦̭̯̪̬̠̖̯̦̭̯̬̦̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̏̔̌̌̌̏̌̐̌̌͘
ʿ̶̶̵̨̨̡̧̛̛̛̛̬̖̦̪̯̖̦̠̣̦̬̭̥̖̬̥̱̣̙̖̌̌̌̌̌̌̌̍̌̌̏̌̚̚
ʶ̶̨̛̛̯̖̬̠̌̐̌̌̚
ˀ̨̡̛̛̭̪̖̣̬̌̔̌̌̚
̡̛̛̬̌̚
ʵ̛̦̌̏
ʿ̛̛̬̯̦̏̌ ʯ̸̡̛̛̠̖̦̌̔
̪̬̯̦̖̬̌ ̪̬̯̦̖̬̌
̶̛̛̛̬̚
ʿ̨̛̛̛̬̪̬̖̥̦̪̖̬̔
1 ˀ̡̛̛̚
ˈ
̡̧̛̪̬̱̪̤̌̌
̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭
̨̡̨̪̯̔̌̌̌ʵʽ
2 ˀ̡̛̛̚
ˈ
̨̡̨̧̪̬̠̖̯̏̌̌

ˈ

ʿ̶̨̛̛̛̖̬̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̔̌

ʦ̛̛̭̦̌

ʺ̧̖̬̖̱̣̙̖̌̍̌̌̏̌̚

ʻ̡̛̌̚

ʥ̨̣̬̖̥̖̦̌̐̏̌
̛̪̬̪̬̖̥̌
̵̡̨̡̛̖̯̦̪̯̌̔̏̌̔̌̌̌
̨ʵʽ
ʥ̨̨̣̬̖̥̖̦̌̐̏
̨̧̡̨̦̙̖̬̌̐̌̏̌̌̔̏̌
̨̡̛̬̱̪̬̠̖̯̦̌̌̔̌̌̚̚
̵̨̨̛̭̦̱̯̏̔̌
̨̨̨̪̣̠̦̔̐̌̌̏̐
̪̬̯̦̖̬̌̌

ʻ̡̛̌̚

1

ˀ̶̡̨̡̛̛̛̣̠̖̌̚

2

ˀ̡̡̛̛̦̖̌̍̌̏̚
̨̪̬̖̥̖

ˈ

ʻ̡̛̌̚

3

ˀ̡̨̛̛̖̥̦̯̙̖̔̌̚
̨̨̛̥̦̯̙̖̪̬̖̥̖̌

ˈ

ˁ̧̛̬̖̔

4

ˀ̡̛̛̚
̴̧̛̛̦̦̭̬̌̌̌

ˈ

ʻ̡̛̌̚

67

ʻ̡̛̌̚

ʥ̨̨̣̬̖̥̖̦̌̐̏
̨̧̭̯̤̖̔̌̏̌
̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖̔̌
̶̨̡̛̖̦̖̣̠̱̏̌̌̌̚̚
̛̪̬̥̖̦̖ʵʿʿ
ʥ̨̣̬̖̥̖̦̌̐̏̌
̨̡̨̨̛̭̪̬̱̪̬̖̥̖̌̔
̨̛̭̯̬̦̖̪̬̯̦̌̏̐
̡̨̛̪̬̯̦̖̬̠̌̌
̸̱̖̭̯̱̠̖̱̏
̨̨̨̛̛̪̯̪̱̦̭̯̭̠̥̏
̡̨̛̪̯̣̥̖̌̌̍̚
̧̡̨̛̱̙̌̔̏̌̌̔̚
̡̦̍̌̌̌
ʤ̵̡̛̛̦̣̬̖̥̖̦̭̌̌̏̚
̨̨̛̛̱̭̣̪̙̤̏̌̌̏
̧̨̧̛̛̪̣̦̬̖̖̌̌̏͂̌̚
̨̬̌̔̏̌
ʤ̡̨̛̖̯̦̔̏̌
̨̨̣̬̖̥̖̦̍̌̐̏
̧̛̪̣̦̬̖̌̌
̭̬̖̭̯̔̌̏̌̌̚
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5

ˀ̡̧̛̛̪̱̹̯̱̌̌̚
̬̌̔
̡̨̨̛̬̖̦̭̯̬̱̭̦̌̐
̛̖̣̭̭̯̖̥̔̌̌ʵʽ

1

ˀ̡̛̛̚
̴̶̡̨̧̛̛̱̦̦̭̌̌
̨̪̬̖̥̖̱̖̣̱̔
̛̭̭̯̖̥̌ʵʽ

2

ˀ̡̛̛̚ ̨̧̭̯̬̖̏̌̌
̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌
̱̹̯̖̔̌

3

ˀ̵̡̨̨̛̛̛̯̖̦̣̠̖̐̚

4

ˀ̡̛̛̚
̨̨̯̪̣̯̖̪̬̠̌ͬ̏̌̓̌̌
̨̛̬̏̌̚
̴̧̛̛̦̦̭̬̌̌̌
ˀ̶̡̛̛̖̦̖̚
̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖
̛̖̦̖̬̠̖̐

5

ˈ

ˁ̧̛̬̖̔

ʿ̨̨̧̛̖̬̬̦̯̔̐̌̌̏̌̌
ˈ

ˈ

1

ˀ̡̛̛̛̥̖̦̖̚̚
̡̨̦̌̌̚

ˈ

2

ˀ̸̵̡̨̡̛̛̛̛̛̪̣̯̚

ˈ

ʶ̨̨̛̛̦̯̦̱̬̦̌
̧̪̬̖̖̬̌̓̌̔̌
̨̨̪̬̖̥̖̱̦̖̦̔̏̚
̧̨̛̖̹̯̖̬̱̏̌̏̌̌̔̚
̨̛̭̯̐
ˈ
ˁ̧̛̬̖̔ ʿ̛̛̙̤̦̣̌̏̌̌̌̌̚
̸̵̨̡̛̛̖̦̏̌
̨̡̬̖̱̣̯̯̪̬̠̖̯̌̌̌̚͘
ʿ̧̛̣̦̬̖̱̹̯̖̌̌̔̌
̸̵̨̨̛̦̭̦̱̯̦̌̏̌
̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭
̨̡̪̯̔̌̌̌͘
ʰ̨̨̨̬̪̱̦̍̔̌̐̚̚
̨̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̏̌̐̌̌
̡̧̨̨̛̭̣̪̖̱̬̌̌̐̏̌
̧̨̱̬̱̪̬̖̥̖̌̐̌̔̚
̡̨̠̬̦̯̱̠̖̌̐̌̌
̨̧̭̯̬̖̖̏̌
̵̛̛̪̣̦̬̦̱̹̯̖̌̌̔̌͘
ˈ
ˁ̧̛̬̖̔ ʿ̛̛̙̤̦̣̌̏̌̌̌̌̚
̨̯̬̖̦̱̔̏̌
̨̨̧̨̛̛̪̬̪̬̖̥̖̏̔̚
̡̨̠̠̖̪̬̖̥̖̯̌̔ʵʿʿ͘
ˈ
ˁ̧̛̬̖̔
ʿ̶̨̛̬̖̦̚
̧̛̛̪̣̦̬̖̌̌
̵̧̨̛̪̬̖̖̭̯̬̖̦̌̓̏̌
̱̹̯̖̔̌
̧̛̭̬̖̔ͬ
ˉ̸̡̛̖̦̖̣̖̯̬̦̖̌
ʻ̡̛̌̚
̛̖̦̖̬̠̖̱̯̬̱̠̱̐̏͂
̨̛̛̦̣̖̙̦̬̦͕̦̌̔̐̌̌
̡̨̛̠̖̠̦̪̬̯̦̖̬̌̏̌
̶̛̦̖̥̱̯̠̌̌̌
ʿ̨̬̦̌̏- ̶̨̨̡̛̛̛̛̛̦̭̯̯̱̦̣̦̬̌̏
ʻ̡̛̌̚
ʿ̧̨̨̛̬̖̖̬̖̦̌̓̔̏
̧̨̛̖̹̯̖̏̌̏̌̚
̨̪̬̥̖̦̥̱̌̌
̨̨̛̛̪̯̦̥̪̬̱̏̌̏̚
̡̨̨̛̛̠̬̖̱̣̹̖̱̐̏
̨̣̭̯̍̌
ʻ̡̛̌̚
ʿ̧̨̨̛̬̖̖̬̖̦̌̓̔̏

68

ʻ̡̛̌̚

̴̧̛̛̦̦̭̬̖̌̌
̨̡̪̬̠̖̯̌
ʶ̨̨̛̛̦̯̦̱̬̦̌
̧̡̛̛̪̬̖̖̦̥̖̌̓̔̌
̨̧̨̛̖̬̦̏͂̌̌̔̏̌̌̚
̨̛̥̖̦̪̬̖̥̖̱̌̚̚
̨̛̭̯̣̦̦̬̌̌̔̚
̨̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̏̌̐̌̌
̨̨̛̪̬̥̯̦
̧̛̖̹̯̖̏̌̏̌̚
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3

ˀ̡̨̨̧̛̛̭̪̬̖̏͂̌̚
̨̨̱̬̐̏̌

ˈ

ʻ̡̛̌̚

4

ˀ̡̛̛̚
̧̛̪̬̤̍̌̏̌̌
̵̨̛̪̯̬̖̦̍
̨̨̛̣̔̏̌̚
̨̨̧̬̖̔̍̌
ˀ̡̛̛̛̛̹̖̭̣̖̏̚

ˈ

ʻ̡̛̌̚

ˈ

ʦ̨̡̛̭

ˀ̡̧̛̛̬̖̹̌̏̌̌̚
̨̨̭̪̬̏̌

ˈ

̡̛̦̌̚

5

6

̧̨̛̖̹̯̖̏̌̏̌̚
̨̪̬̥̖̦̥̱̌̌
̨̨̛̛̪̯̦̥̪̬̱̏̌̏̚
̡̨̨̛̛̠̬̖̱̣̹̖̱̐̏
̨̣̭̯̍̌
ʤ̡̛̖̯̦̪̬̪̬̖̥̔̏̌̌̌
̨̨̨̛̱̬̭̖̯̤̦̐̏̌̌̔̌
̶̨̨̛̛̪̬̖̦̬̖̖̦̥̔͂̚
̛̛̪̬̥̌̏̌
̨̨̖̥̖̍̌̏̌̌̍̚
̨̨̱̬̦̖̭̯̬̦̖̱̐̏̌̚
̡̖̯̦̭̬̖̭̯̌̔̏̌̌̔̏̌
̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐
̨̧̖̖̖̍̍͂̌̚
ʥ̨̨̣̬̖̥̖̦̌̐̏
̧̛̪̬̤̖̍̌̏̌
̵̨̨̨̛̛̪̯̬̖̦̣̍̔̏̌̚
̨̨̧̬̖̔̍̌
ʿ̨̧̛̙̤̪̬̖̖̌̏̌̓
̵̡̛̭̭̪̖̯̏̌̌̌
̨̡̛̪̬̠̖̯̬̌̌̔
̨̣̬̖̥̖̦̖̍̌̐̏
̶̸̡̛̬̖̠̖̱̭̣̱̠̱̌̌
̛̛̹̖̭̣̖̏
ʤ̡̨̧̖̯̦̪̬̖̖̔̏̌̌̓
̨̧̨̛̦̙̖̖̌̐̌̏̌̍
̨̨̱̬̦̖̭̯̬̦̖̐̏̌
̶̛̛̬̪̬̖̖̦̠̖̌̔̏
̵̨̨̛̖̖̦̯̱̣̦̭̪̬̏̌̏̌

˄ ̵̨̨̪̬̖̯̦̠̔ ̛̯̖̣̌̍ ̡̛̛̪̬̦̌̌̚ ̭̱ ̛̣̦̐̌̏ ̶̨̛̛̪̯̖̦̠̣̦̌ ̶̛̛̛̬̚ ̡̨̛̠ ̨̥̱̐ ̶̛̛̱̯̯̌ ̦̌
̶̴̨̡̨̨̡̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̱̪̬̠̖̯̯̦̦̭̯̪̬̦̱̦̦̭̠̭̠̦̣̌̌̐̏̌̌̌̌̌̚̚͘
˄̡̱̪̦̌ ̡̛̛̬̚ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̨̥̙̖ ̭̖ ̴̡̡̨̛̛̛̣̯̏̌̏̌ ̡̨̌ ˁ̧̛̬̖̔ͬʻ̡̛͕̌̚ ̨̹̯ ̠̖ ̸̨̨̛̱̠̖̦̍̌ ̡̨̔
̴̶̨̡̡̡̨̨̡̨̡̨̨̧̛̛̛̛̪̬̠̖̯̖̦̖̬̖̯̭̖̖̭̦̭̯̱̣̭̯̬̖̦̭̯̬̱̠̖̠̦̭̖̯̤̖̌̌̐̌̍̌̌̏̐̏̌͘
˄ ̛̖̏̚ ̭̌ ̵̨̨̪̬̖̯̦̔ ̛̦̖̖̦̥̌̏̔ ̛ ̛̛̛̦̣̬̦̥̌̌̌̚ ̶̛̛̛̬̥̌̚ ̱̬̖̦̌͂̌ ̠̖ ̛̦̣̌̌̌̚ ̨̨̛̛̭̖̯̤̭̯̏
̵̨̡̨̨̨̡̛̛̪̬̠̖̯͕̦̭̦̱̭̣̖̖̪̬̖̯̪̭̯̌̌̏̔̓̌̏͗
ˁ̶̨̛̖̦̬̌
ʿ̨̡̬̖̯̪̭̯̖̌̏
1. ʽ̶̧̛̛̣̖̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̔̌̐̌̌
ʶ̶̧̧̛̛̹̖̖̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌̌̌̚Ϯ̶̥̖̭̖̌
2. ʿ̸̡̨̧̬̖̬̖̖̌
̶̵̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̏ ˀ̶̵̵̨̨̛̛̛̛̭̯̦̖̭̯̦̬̭̌̏̌̔̌̌̚ϭϬй
̵̨̬̭̌̔̌
3. ʻ̨̧̖̭̯̬̖̖̏̌ ̱̹̯̖̔̌ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖ ʺ̧̖̱̹̯̖̖̌̔̌̚ϭϬй
̛̖̦̖̬̠̖̐
ʽ̧̣̖̔̌̐̌ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̌̚ ̔̏̌ ̶̥̖̭̖̌͗ ʦ̡̛̬̖̥̖̦̭ ̨̛̪̖̬̔ ̨̪̬̠̏̌̓̌̌ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖̏ ̠̖ ϳ͕ϵ
̨̛̦͕̐̔̌ ̨̧̣̖̥̔̌̐̌ ̶̛̛̥̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̌̚ ̔̏̌ ̶̥̖̭̖̌ ̨̪̖̏̓̌̏̌ ̭̖ ̨̡̬ ̨̪̬̠̏̌̓̌̌ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖̏ ̦̌
ϴ͕ϭ̨̛̦̱̐̔͘
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ʿ̸̡̨̧̬̖̬̖̖̌ ̶̵̵̨̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̬̭̏̌̔̌̌̚ϭϬй ͗ʰ̶̨̛̛̛̦̖̭̯̦̏ ̵̨̛̬̭̌̔ ̨̛̦̭̖̚ Ϯ͘ϭϭϲ͘ϯϲϳ̖̱̬̌
̵̨̧̨̨̨̛̛̹̯̭̥̱̠̖̦̖̯̪̬̦̦̭̌̔̌̚Ϯϯϯ͘ϴϭϯ̶̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̖̱̬̱̦̭̱̦̭̦̦̭̖̦̬̠̖̦̭̌̔̌̏̌̌̔̌̚
ϰϮϲ͘ϮϭϬ͕ϬϬ̖̱̬̌͘
˄̸̭̣̱̠̱̌ ̭̖̔̌ ̨̭̯̬̖̏̌ ̧̥̖̌ ̱̹̯̖̖̔ ̵̨̛̛̪̣̦̬̦̔̌̌̌̚ϭϬй ̨̨̨̦̭̦̔Ϯ͘ϭϭϱ͘ϭϲϮ̨̖̱̬̱̥̖̭̯͕̌
̨̦̖̯ ̵̨̛̪̬̔ ̭̖ ̧̭̥̱̠̖̌ ̦̌ ̨̛̦̭̚ ̨̔ ϭϵϭ͘ϭϵϮ ̖̱̬̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̨̨̛̭̦̦̏ ̶̨̛̭̖̦̬̌ ̡̌̔̌ ̠̖
̨̨̛̛̦̭̚ϰϮϲ͘ϮϭϬ͕ϬϬ̖̱̬̌͘
ʽ̠̏̌ ̶̨̛̭̖̦̬̌ ̸̛̱̯̖ ̦̌ ̭̖̏ ̡̭̪̖̯̖̌ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̌ ̨̨̛̬̥̍̚ ̔̌ ̭̱ ̛̛̛̦̣̬̦̌̌̌̚ ̶̛̛̛̬̚ ̱ ̨̛̦̱̏
ˁ̧̛̛̛̛̬̖̣̔ͬʻ̸̶̴̡̡̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛͕̤̱̱̠̖̥̭̖̱̥̭̖̦̬̠̱̥̙̖̭̯̬̯̦̖̯̦̦̭̠̭̌̌̔̌̏̌̏̌̌̌̚̚
̨̡̨̛̛̬̖̦̭̯̠̦̠̖̦̖̯̦̏̔̌̐̌̏̌͘
ϯ͘ʤʻʤʸʰʯʤʫʶʽʻʽʺˁʶʫʫˇʰʶʤˁʻʽˁ˃ʰʿˀʽʵʫʶ˃ʤʵʿʿ
ʦ̙̦̌̌ ̨̖̔ ̡̨̭̏̌̐ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̠̖ ̸̧̛̬̱̦̖̌̌̏̌̚ ̧̨̖̖̐̏ ̨̨̛̪̬̦̭̯̌̏̔̌͘ ˄ ̨̨̠̏ ̴̛̌̚ ̨̡̪̬̠̖̯̌
̨̛̱̥̥̌̚ ̱ ̨̛̬̍̚ ̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓ ̴̧̛̛̦̦̭̬̌̌̌ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̛ ̭̌ ̛̯̥ ̭̖ ̛̱̥̠̱̌̚ ̱ ̨̛̬̍̚ ̛ ̴̡̛̖̖̯
̴̧̛̛̦̦̭̬͕̌̌̌ ̡̨̌ ̨̹̯ ̭̱ ̡̥̯̖͕̌̌ ̶̛̭̱̖̦̠̖̍̏ ̛ ̨̨̭̯̣̌ ̌̚ ̸̧̛̬̱̦̖̌̌̏̌̚ ̡̨̨̡̖̦̥̭̖
̨̨̛̪̬̦̭̯̌̏̔̌ ̨̡̪̬̠̖̯̌͘ ˉ̛̤ ̸̧̛̬̱̦̌̌̏̌̌̚ ̨̨̛̪̬̦̭̯̌̏̔̌ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̠̖ ̧̦̣̙̖̖̌̌ ̡̨̨̡̖̦̥̭̖
̴̨̨̨̡̨̧̛̛̛̛̛̛̪̬̯̣̦̭̯̪̬̠̖̯̪̬̣̦̬̦̬̖̌̍̌̌̌̏̌̐̌̚͘
˄̡̨̡̨̛̣ ̨̛̙̖̣̥ ̔̌ ̨̭̣̖̥̌̐̔̌ ̡̨̨̡̖̦̥̭̱ ̴̡̨̛̖̭̦̭̯̌ ̨̨̪̬̖̣̙̖̦̔̐ ʵʿʿ ̨̡̡̪̬̠̖̯̦̠̣̹̖̌̌̌ ̠̖
̛̛̦̪̬̯̌̌̏ ̡̨̛̥̪̬̯̦̱̌̌̏ ̛̦̣̱̌̌̚ ̭̌ ̨̨̛̯̖̬̠̥ ̔̌ ̭̖ ̨̡̣̣̦̌̌ ̨̭̥̱̪̬̌̌̏̌ ̸̨̛̣̱̔ ̔̌ ̖̍̚
̶̨̨̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̭̯̬̪̬̖̣̙̖̦̪̬̠̖̯̬̖̦̭̯̬̱̠̖̠̦̖̬̭̖̯̖̏̌̐̌̌̏̌̔̌̌̏̌̏͘
ˀ̨̖̣̦̌ ̧̭̯̖̌ ̠̖ ̔̌ ʧ̬̌̔ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ ̦̖ ̨̥̙̖ ̭̥̌̌ ̔̌ ̴̛̛̦̦̭̬̌̌ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̔
̨̡̨̨̧̛̪̬̠̖̯͕̖̦̱̙̌̍̏̐̌̔̏̌̌̚̚͘ʿ̶̨̨̨̛̛̭̯̠̖̖̥̱̖̭̯̱̠̖̔̏̐̓̌͗
ϭͿ ̔̌ ̨̡̣̣̦̌̌ ̨̭̥̱̪̬̌̌̏̌ ̨̛̠̖̔̍ ̶̨̛̦̠̱̔̌ ̛ ̭̌ ̛̯̥ ̨̛̖̖̍̍̔̚ ̨̖̔ ̶̨̦̏̌ ̵̨̨̦̖̪̦̔̌ ̌̚
̴̧̛̛̦̦̭̬̖̌̌̌ ̨̡̪̬̠̖̯̌͘ ˃̠̌ ̨̛̦̭̚ ̨̥̙̖ ̛̛̯̍ ̨̨̤̦̔̏̌ ̌̚ ̸̱̖̹̖̓ ̡̨̡̨̛̱̣ ̭̖ ̨̡̣̣̦̌̌
̶̨̨̡̛̛̛̭̥̱̪̬̬̯̦̬̖̯̌̏̌̍̌̍̌̌̔̚
ϮͿ ̶̨̛̦̠̖̔̌ ̭̖ ̡̨̬̖̯ ̨̖̤̱̠̱͕̔̔ ̡̨̯̌ ̔̌ ̠̖ ̛̬̖̣̦̠̖̌ ̛̭̣̖̯̌̐̔̌ ̭̣̖̖̱̔̓ ̶̛̛̭̯̱̠̱̌͗ ̨̡̣̣̦̌̌
̶̸̨̧̨̡̡̨̛̛̛̛̭̥̱̪̬̹̯̖̖̠̦̱̖̹̖̬̖̯̦̦̌̌̏̌̔̔̏̌̌̏̌̌̓̌̔̌̚̚̚̚ǆ̨̨̨̛̛̦̠̖̱̥̱̦̭̯̐̔̌̐̓̔̌
̨̡̨̡̛̛̪̦̖̬̖̯̦̖̔̐̔̔̍̌͘
ʽ̍̌ ̸̭̣̱̠̱̌ ̨̨̖̔̏̔ ̨̔ ̧̛̱̙̌̔̏̌̌̚ ʧ̬̌̔̌ ̛ ̨̦̌ ̨̛̭̦̭ ̭̖̏ ̡̛̛̬̖̚ ̌̚ ̬̖̥̖̏ ̧̯̬̠̌̌̌
̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖̏͘
ˀ̨̨̧̨̡̨̨̡̛̛̖̣̦̣̯̖̬̦̯̯̬̖̦̱̯̦̭̯̬̖̪̬̠̖̯̦̖̥̠̖̬̦̭̌̌̌̌̏̌̌̏̌̏̌̏̌̏̐̌̌̔̌̌̚ʧ̨̬̦̖̥̙̖̌̔̔̌
̨̛̖̖̍̍̔̚ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̭̬̖̭̯͕̣̌̌̔̏̌̌ ̨̛̛̯̬̖̬̥̯̬̯̍̌̌̚ ̨̡̨̛̯̬̹̖̏ ̡̨̨̛̣̯̖̬̦̯̱̠̥̙̖̌̌̏̌ ̔̌
̛̱̭̣̖̔ ̡̨̦̦̌ ̨̨̬̖̖̦̔͂̐ ̨̬̠̍̌ ̨̛̦̐̔̌ ̛ ̭̌ ̛̯̥̖ ̨̡̛̯̔̌̌̚ ̨̨̪̬̦̭̯̌̏̔̌ ʵʿʿ ̌̚ ʧ̬̌̔ ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌͘ ʿ̡̨̛̛̬̣̥ ̶̨̖̦̖ ̨̨̛̪̬̦̭̯̌̏̔̌ ̶̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̯̬̖̍̌ ̡̱̖̏ ̛̛̥̯̌ ̱ ̛̱̏̔ ̛
̴̡̖̖̯̖ ̡̨̠̖ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̨̨̛̦̭̔͘ ʿ̨̛̠̖̦̖̔ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖̏ ̭̱ ̨̪ ̨̨̭̠̠̏ ̨̛̛̪̬̬̔ ̡̯̖̌̏ ̔̌ ̭̖ ̨̥̬̠̱̌
̨̛̪̭̥̯̬̯̌̌ ̛ ̶̨̧̛̛̖̯̏̌ ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̭̌ ̛̹̬̖̐ ̨̬̱̹̯̖̦̔̏̐ ̡̭̪̖̯̌̌-̡̨̖̦̖̬̖̯̭͕̐̐ ̡̨̌ ̱ ̨̨̥̏
̸̭̣̱̠̱̌͘ ʽ̡̛̏̌̏ ̨̡̛̪̬̠̖̯ ̭̖ ̦̌ ̨̛̦̠̤̌̍ ̸̛̦̦̌ ̨̥̱̐ ̶̨̧̛̛̖̯̏̌ ̡̨̌ ̭̖ ̛̛̦̣̬̠̱̌̌̌̚ ̛ ̱̥̱̚ ̱
̴̨̡̡̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̬̱̱̪̦̖̖̯̠̖̦̭̪̭̥̯̬̦̪̬̠̖̯̍̔̌̌̌̚͘
˄̶̨̡̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̭̱̠̠̦̪̬̯̦̖̬̪̣̦̖̭̯̠̱̭̬̙̦̭̱̭̯̬̹̠̭̱̪̖̦̌̏̌̌̓̌̌̏̌̔̌̏̏̏̌̚̚̚
̭̌ ̨̨̪̬̖̥̥ ̡̨̬̚ ̶̨̖ ̧̖̦ ̨̛̛̙̯̦̏ ̶̡̛̣̱̭ ;̨̱̠̖̦̔ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̛ ̖̣̖̥̖̦̯̖ ̶̨̛̛̛̦̖̭̯̦̖̏
̡̨̛̯̦̭̯̌̏Ϳ͘
ϰ͘ʦˀˁ˃ʫʰˁˀʫʪˁ˃ʦʤʽʥʫʯʥʫ˕ʫʼʤ˄ʿˀʽʵʫʶ˃˄ ʵʿʿ
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ʿ̛̛̬̯̦̏̌ ̪̬̯̦̖̬̌ ̠̖ ̱̙̦̔̌ ̔̌ ̡̨̛̛̪̬̣̥ ̨̨̧̪̦̹̖̔̌ ̨̪̦̱̖̔ ̨̛̭̯̔̌̏ ̨̭̬̖̭̯̔̏ ̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐
̨̧̨̨̛̖̖̖̤̦̭̯̍̍͂̌̌̍̚̚̚ ̶̨̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̪̦̱̖̯̬̦̣̦̱̦̬̭̱̬̦̠̱̤̦̭̯̪̦̱̖̔̐̌̍̌̌̐̌̌̌̍̔̚̚
̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̣̱̱̣̥̦̖̪͕̖̱̭̣̦̪̣̯̦̪̬̪̖̪̬̪̬̬̱̦̭̱̌̌̏̌̍̏̌̌̏̌̌̏̏̍̌̏̌̐̏̌̚̚̚̚̚̚
̨̔ ϱ й ̨̔ ̨̪̦̱̖̦̖͂ ̶̖̦̖͕ ̭̌ ̨̡̨̬̥ ̧̙̖̏̌̌ ̨̔ ̧̦̠̥̖̌̌ ϯϬ ̦̔̌̌ ̛̱̙̥̔ ̨̔ ̨̡̬̌ ̨̛̙̦̭̯̏̌
̨̪̦̱̖̔͘ ʥ̡̡̦̬̭̌̌̌ ̶̛̬̦̠̐̌̌̌ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̛̭̬̙̌̔ ̨̯̦̖̔̔̌ ̨̱̭̣̖̏ ̌̚ ̛̭̪̣̯̱͕̌ ̡̬̖̌̓ ̨̡̨̬̖͕̏
̧̥̱̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔͘ ˁ̨̬̖̭̯̔̏ ̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐ ̨̧̖̖̖̍̍͂̌̚ ̌̚ ̨̨̛̤̦̭̯̍̚ ̨̪̦̱̖̔ ̭̖ ̨̭̯̤̔̌̏̌ ̛̬̌̔
̛̹̯̯̖̌̚ ̨̠̦̌̏̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌ ̡̨̛̠ ̖̓ ̡̛̛̛̯̬̯̌̏̌ ̨̭̬̖̭̯̔̏ ̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐ ̨̧̖̖̖̍̍͂̌̚ ̡̨̡̨̛̱̣
̛̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̏̌̌͗
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ
ͻ

̸̨̨̨̨̨̡̧̨̨̛̛̱̭̯̦̖̯̖̪̦̱̖̣̱̭̯̦̖̤̱̖̱̬͕̔̌̔̔̌̔̔̌̔̌̌̐̏̌̚
̨̛̛̠̖̪̣̯̔̍̔̌̌ ̨̡̨̯̬̹̖̏ ̧̨̡̡̨̛̛̛̭̪̯̱̬̠̖̠̖̏̌̌̌̚ ̨̨̨̡̨̛̭̯̱̪̦̱̱͕̠̖̔̌̏̔̌̌̚̚ ̭̖
̵̵̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̪̙̖̭̪̯̦̪̬̥̖̯̬̭̯̱̪̠̱̯̖̦͕̌̔̌̏̌̌̌̔̌̔̌̏̌̚
̸̨̨̨̨̨̡̨̡̨̡̨̨̧̨̛̛̛̛̛̪̱̖͕̪̖̣̥̖̦̪̦̱̱̦̦̭̯̖̬̪̦̹̖̖̪̦̱͕̏̏̔̌̌̌̌̔̔̌̚̚̚
̨̨̨̛̦̖̪̯̪̹̖̣̬̖̥̖̦̍̌̐̏˄̶̨̨̨̨̛̬̠̦̠̦͕̐̏̌̏̌̍̌̏
̦̖ ̨̛̭̯̔̌̏ ̨̭̬̖̭̯̔̏ ̨̧̖̖̖̍̍͂̌̚ ̌̚ ̨̨̬̔̍ ̧̛̬̹̖̖̏̚ ̨̪̭̣̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̵̛̯̖̥̌̏̌̚ ̛̚
̶̡̨̡̨̡̛̛̦̱̬̭̦̖̱̥̖̦̯̠̖̔̌˄̨̨̬̐̏̌͘

1. ʵ̛̦̌̏ ̪̬̯̦̖̬̌ ̖̓ ̛̛̬̯̯̏̌ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐ ̨̧̖̖̖̍̍͂̌̚ ̌̚ ̨̨̛̤̦̭̯̍̚ ̨̪̦̱̖̔ ̨̛̦̥
̸̸̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̪̦̱̥̭̠̥̦̠̖̤̱̖̦̱̬̯͂̌̌̌̌̌̐̏̚ϮϬ̸̨̡̧̨̨̦̪̤̱̖̱̱̬̭̔̌̌̌̐̏̌̌̚ʰ̛̬̦̥̌̍̌̚
̸̨̪̦̱̖̥͂̌ ̱ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̨̛̭̪̬̖̖̦̥̏̔ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ʯʵʻ͘ ʵ̛̦̌̏ ̪̬̯̦̖̬̌  ̖̓ ʰ̨̬̦̥̌̍̌̚ ̸̨̪̦̱̱͂̌
̴̨̡̨̨̧̨̨̨̡̨̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̯̯̭̬̖̭̯̦̦̭̠̭̖̖̖̤̦̭̯̪̦̱̖̦̦̪̯̪̭̱̬͕̏̌̔̏̌̐̍̍͂̌̌̍̔̌̏̌̌̐̏̌̚̚̚
̱ ̨̡̬̱ ̨̔ ϮϬ ̦̔̌̌ ̱̚ ̨̖̱̍̌̏̚ ̱ ̨̡̬̱ ̨̔ ϭϱ ̦̔̌̌ ̨̛̭̯̔̌̏ ̡̡̦̬̭̱̍̌̌ ̶̛̬̦̠̱̐̌̌ ̌̚ ̨̨̬̔̍
̧̛̬̹̖̖̏̚ ̨̪̭̣̌ ̱ ʿ̨̛̬̪̬̖̥̦̥ ̨̛̪̖̬̱̔ ̛ ̨̛̪̖̬̱̔ ʰ̶̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌͘ ˄̨̨̬̐̏ ̭̯̱̪̌ ̦̌ ̭̦̱̌̐
̶̨̧̡̡̨̨̧̨̛̛̭̯̤̖̥̦̬̭̖̬̦̠̖̬̬̹̖̖̪̭̣̔̌̏̌̍̌̌̐̌̌̌̔̍̏̌̚̚͘
2. ʰ̛̬̦̌̍̌̚ ̸̨̪̦̱͂̌ ̠̖ ̱̙̦̔̌ ̔̌ ̱ ̨̡̬̱ ̨̔ ̪̖̯̦̖̭̯̌ ;ϭϱͿ ̦̔̌̌ ̨̔ ̦̔̌̌ ̸̡̧̤̱̖̌̌̚ ˄̨̨̬̐̏̌
;̨̪̣̤̖̐̌̏ s///Ϳ ̨̛̭̯̔̌̏ ̨̭̬̖̭̯̔̏ ̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐ ̨̧̖̖̖̍̍͂̌̚ ̌̚ ̨̨̬̔̍ ̧̛̬̹̖̖̏̚ ̨̪̭̣̌ ̱
ʿ̨̨̛̛̛̬̪̬̖̥̦̥̪̖̬̱̔ʿ̶̶̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̯̬̦̣̦̬̭̱̬̦̠̱̬̔̌̐̌̍̌̌̐̌̌̌̔̍̚
̧̛̬̹̖̖̏̚ ̨̪̭̣̭̌̌ ̡̨̣̱̱̣̥̌̚ ̨̨̛̦̖̪͕̏̌̚ ̨̖̱̭̣̦̍̏̌̚ ̛ ̛̪̣̯̌̏̌ ̦̌ ̛̪̬̏ ̨̛̪̏̚ ̛ ̖̍̚ ̪̬̌̏̌
̨̨̛̪̬̬̐̏̌ ̱ ̛̛̛̭̦̏ ̨̔ ̧̦̠̥̖̌̌ ϭϬй ̨̔ ̛̛̭̦̖̏ ̨̧̡̛̹̖̱̱̪̦̐̔ͬ̌ ʧ̨̬̦̯̦̖̌̌̏̌ ̱̹̯̖̖̔ ̖̍̚
̸̨̨̬̱̦̯̍̌̌̐ʿʪʦ-̨̡̨̧̧͕̭̬̥̙̖̦̠̥̖̌̌̏̌̌̌̌ϲϬ̨̡̨̛̛̛̦̱̙̥̭̯̖̪̬̖̖̦̔̌̌̔̔̌̔̏͂̐ʿ̨̛̖̬̔̌
̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌͘ ʥ̡̡̦̬̭̌̌̌ ̶̛̬̦̠̐̌̌̌ ̦̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̛̭̬̙̌̔ ̨̯̦̖̔̔̌ ̨̱̭̣̖̏ ̌̚ ̛̭̪̣̯̱͕̌ ̡̬̖̌̓
̨̡̨̬̖͕̏ ̧̥̱̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔͘ ˁ̨̬̖̭̯̔̏ ̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐ ̨̧̖̖̖̍̍͂̌̚ ̌̚ ̨̨̬̔̍ ̧̛̬̹̖̖̏̚ ̨̪̭̣̌ ̱
ʿ̨̛̖̬̱̔ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̭̖ ̨̭̯̤̔̌̏̌ ̱ ̶̛̤̱ ̨̧̖̖̖̍̍͂̌̚ ̧̛̬̹̖̏̌̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̱
ʿ̨̛̬̪̬̖̥̦̥ ̨̛̪̖̬̱̔ ̛ ʿ̨̛̖̬̱̔ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̛̚ ˄̨̨̬̐̏̌ ̌ ̛̠̦̌̏ ̪̬̯̦̖̬̌ ̖̓ ̡̛̛̛̯̬̯̌̏̌
̡̡̦̬̭̱̍̌̌ ̶̛̬̦̠̱̐̌̌ ̌̚ ̨̨̬̔̍ ̧̛̬̹̖̖̏̚ ̨̪̭̣̌ ̡̨̡̨̛̱̣ ̛̛̪̬̯̦̏̌ ̪̬̯̦̖̬̌ ̦̖ ̛̛̬̹̏̚ ̭̖̏
̨̧̛̛̖̖̪̬̖̖̦̖̬̹̖̖̱̍̌̏̔̏͂̌̏̚̚̚ʿ̨̨̛̛̛̬̪̬̖̥̦̥̪̖̬̱̔ʿ̶̨̛̛̛̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̔̌͘
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̭̌ ̨̡̨̬̥ ̧̙̖̏̌̌ ̧̦̠̥̖̌̌ ϯϬ ̦̔̌̌ ̛̱̙̥̔ ̨̔ ̡̛̭̯̖̌ ̨̧̛̹̖̐̔̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̌̚ ̡̨̛̠ ̬̦̯̱̠̖̐̌̌͘
ʰ̸̨̨̡̨̧̨̨̧̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̦̪̦̱̠̖̖̦̭̹̪̖̬̬̦̯̭̯̬̖̪̭̦̌̍̌͂̌̍̌̏̌̔̌̌̏̌̐̔̔̐̌̌̏̌̌̔̌̏̐̌̌̚̚̚
̭̬̖̭̯̔̏̌ ̨̧̖̖̖̍̍͂̌̚ ̡̛̦̠̭̦̠̖̌̌ ϭϱ ̦̔̌̌ ̪̬̖ ̸̨̡̪̖̯̌ ̨̯̐ ̨̧̛̹̖̐̔̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̨̧̬̦̯̐̌̌̏̌̌ ̭̌
̨̡̨̧̬̥̙̖̏̌̌ϯϬ̨̨̡̨̨̧̨̨̧̨̡̨̨̛̛̛̛̦̱̙̥̬̯̹̖̪̖̬̬̦̯̭̯̖̱̬̔̌̌̔̔̌̐̐̔̐̔̌̐̌̌̏̌̌̔̌̐̏̌
;̌̚ ̡̭̱̏̌ ̨̛̦̱̐̔ ̨̧̬̦̯̐̌̌̏̌̌ ̨̦̏̌ ̶̛̬̦̠̐̌̌̌ ̭̌ ̨̬̖̦̹̱̏̔̓ ̧̦̠̥̖̌̌ ϭϬй ̨̔ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔
̨̧̛̹̖̐̔ ̨̡̦̦̖̌̔̌̔ ̛ ̨̦̤̍̌̏̌ ̭̖ ̡̭̖̏̌ ̨̛̦̖̐̔ ̨̔ ̡̛̭̯̖̌ ̨̨̱̬̐̏̌͘ʥ̡̡̦̬̭̌̌̌ ̶̛̬̦̠̐̌̌̌ ̦̖
̨̥̙̖ ̔̌ ̛̭̬̙̌̔ ̨̯̦̖̔̔̌ ̨̱̭̣̖̏ ̌̚ ̛̭̪̣̯̱͕̌ ̡̬̖̌̓ ̨̡̨̬̖͕̏ ̧̥̱̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔Ϳ͘ ˁ̨̬̖̭̯̔̏
̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐ ̨̧̖̖̖̍̍͂̌̚ ̌̚ ̨̨̬̔̍ ̧̛̬̹̖̖̏̚ ̨̪̭̣̌ ̱ ʿ̨̛̖̬̱̔ ̨̧̬̦̯̐̌̌̏̌̌ ̭̖ ̨̭̯̤̔̌̏̌ ̱
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̔̌ ̨̨̛̥̱̐̓ ̛̪̬̭̯̱̪ ̨̨̨̱̬̦̥̐̏ ̨̡̠̖̯̱̍ ̨̹̯ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̡̧̧̱̣̖̌̌ ̴̸̵̡̛̛̛̚ ̛
̡̪̬̖̪̬̖̌
̔̌ ̨̛̖̖͕̍̍̔̚ ̱ ̸̭̣̱̠̱̌ ̨̪̯̬̖̖͕̍ ̨̧̦̙̖̌̐̌̏̌ ̵̵̨̨̛̛̬̠̱̬̙̦̔̐̏̌̌̓̔̌̏ ̨̬̦̐̌̌ ̡̨̡̨̛̱̣
̨̨̧̡̨̨̧̨̡̛̛̛̪̭̯̠̭̥̖̯̪̬̣̥̬̙̠̖̯̌̔̌̏̌̌̍̌;ʺ˄ʿ͕ʶ̶̨̨̛̛̥̱̦̣̦̪̣̠̌̌̌͘͘͘Ϳ
-

̨̨̡̛̖̹̯̖̖̦̯̱̣̦̥̬̱̏̌̏̌̏̌̏̌̚
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̨̛̛̏̔̚ ̨̬̖̌̔̏ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̡̨̨̦̥͕̌̚ ̨̛̛̪̬̪̭̥̌ ̛ ̨̛̬̥̔̍ ̨̨̛̪̭̣̦̥̏ ̸̨̛̛̠̥̍̌̌ ̱
̡̨̨̨̭̣̱̭̱̬̥̌̔̌̐̏
˄̨̨̨̛̛̛̛̛̪̬̪̬̖̥̦̥̪̖̬̱̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̠̖̱̖̔̏̌̌̍̌̏̔̌͗̚
̴̨̛̛̦̬̥̹̖ ̡̨̛̪̬̖̭̯̦̠̦̔̌̏̌̌̏̐ ̨̡̨̡̨̛̛̛̪̬̯̦̖̬̭̥̯̦̭̯̥̠̖̌̌̏̌̏̌ ̨̨̛̭̪̬̏̔ ̛̱̖̏̚
̶̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚ʺ˄ʫ
̛̛̪̬̍̌̏ ̱ ̧̛̭̬̌̌̔ ̭̌ ̛̠̦̥̌̏ ̨̪̬̯̦̖̬̥̌ ̭̖̏ ̨̪̯̬̖̦̖̍ ̨̨̣̖̔̏̚ ̌̚ ̧̬̹̖̖̏
̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̱̬̱̠̖ʵʽ
̡̨̛̛̛̛̬̹̦̱̥̯̖̬̠̣̪̬̖̥̖̏̌̍̌̏̌̌̌̚
̶̨̨̨̧̡̨̡̛̛̛̛̛̛̖̖̪̯̬̖̦̱̬̦̱̭̦̱͕̥̹̦̖̪̬̖̥̱̬̬̹̖̬̖̦̭̯̬̱̠̖̍̍̔̍̌̔̌̐̌̌̔̏̌̚̚ʵʽ
̨̨̧̡̨̨̨̛̛̛̛̪̬̪̣̭̱̭̱̬̱̭̣̱̭̱̬̥̔̌̍̌̏̐̌̌̌̔̌̐̏
˄̶̨̨̛̛̛̛̛̛̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̠̖̱̖̔̌̏̌̌̍̌̏̔̌͗̚
̛̛̬̹̏̚ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̱ ʵʽ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̵̸̡̨̛̯̖̦̥ ̶̴̶̡̨̛̛̛̭̪̖̠̥͕̌ ̨̨̪̦̱̥̔ ̛ ̱
̨̡̨̨̨̨̛̛̛̬̥̪̬̖̖̦̥̱̬̥̏̌̔̏͂̐̏
ʦ̶̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̖̦̠̱̱̭̣̱̭̙̖̥̪̬̪̭̥̪̬̣̥̬̖̭̯̬̱̖̔̏̔̌̔̌̏̌̓̌̌̏̌̔̍
ʶ̨̨̛̛̦̯̦̱̬̦̌ ̨̖̹̯̍̌̏̌̏̌ ̛ ̭̬̱̠̖̌̌͂ ̭̌ ̶̛̛̪̬̖̭̯̦̥̔̌̏̌ ̨̠̦̌̏̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌ ̛̬̌̔
̶̧̡̛̛̛̛̪̬̖̦̥̖̬̖̣̠̖̌̓̌̔̌̌̌̚
ˀ̶̨̨̨̧̡̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̖̦̖̖̦̖̦̯̦̭̯̱̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̱̭̣̱̭̱̬̥̔̏̏͂̔̏̌̌̏̔̌̌̔̌̐̏
ʿ̨̧̡̨̨̛̛̬̣̦̪̱̹̯̖̱̬̬̖̦̭̯̬̱̭̦̖̣̌̏̌̌̔̌̐̔̌ʵʽ
˄̨̨̧̨̛̛̛̛̪̖̬̱̬̦̯͕̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̠̖̱̖̔̐̌̌̏̌̌̏̌̌̍̌̏̔̌͗̚
ˁ̭̯̤̌̌̏̌ ̛̭̪̬̦̖̌̏ ̛̖̹̯̠̖̏̌̚ ̨ ̨̭̯̬̦̠̏̌ ̛̱̹̯̖̔ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̛ ̨̭̯̬̦̠̏̌ ̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̠̌
̛̱̹̯̖̔
ʽ̨̧̨̨̨̨̧̡̨̛̛̛̛̖̖̬̬̙̖̪̬̖̥̖̖̬̬̖̦̪̬̠̱̬̦̖̱̖̍̍̔̌̔̔̌̏̌̔̌̔̌̐̏̌̌̌̌̏̏̌̏̌̍̔̚
̛̱̙̔ ̨̔ ϰϴ ̛̭̯̌ ̨̔ ̛̪̬̠̖̌̏ ̱̚ ̨̖̱̍̌̏̚ ̔̌ ̛̥̌ ̧̦̠̥̖̌̌ ϵϴй ̵̛̛̭̪̬̦̌̏ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ̱ ̡̨̭̥̏̌
̡̡̨̡̨̛̯̬̖̦̱̯̱̭̍̌̔̌̏̌̐ϭ-ϭϬ̶̡̛̛̛̱̥̖̭̖̱̥̖̦̭̖̦̖̭̪̬̦̖̭̖̯̤̖̌̏̌̏̏̚
ʰ̨̨̧̨̨̛̛̬̹̦̯̖̬̖̦̯̦̬̙̖̪̦̣̱̏̏̔̌̏̌̌̐̚ʵ̨̦̪̬̯̦̖̬̌̏̐̌̌
ʿ̨̨̛̛̬̖̦̖̖̦͕̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̠̖̱̔̌̏̔̐̏̌̌ ̨̛̍̌̏̚ ̨̭̦̱̠̖̔̌ʪ̨̨̛̬̱̹̯̪̭̖̦̖̦̥̖̦̏̍̌ ̨̨̛̛̯̬̏
̸̸̨̡̨̡̧̨̨̨̬̱̦̪̭̖̦̖̦̥̖̦̖̦̦̤̱̖̱̬̌̌̍̌̌̌̌̐̏̌̚̚ʵʿʿ̨̨̛̛̯̬̦̭̪̬̖̦̯̦̪̭̯̱̪̱̭̥̔̌̌̌̌̏
̴̡̨̡̨̡̛̛̛̥̯̦̭̯̪̣̦̦̱̌̌̌̌̏̌̔̌̌̓̌̌̌̔̚ʽʪˁ-̱͘
ʿ̛̛̬̯̦̏̌ ̪̬̯̦̖̬̌ ̠̖ ̱ ̨̛̖̍̌̏̚ ̔̌ ̨̠̦̥̌̏ ̪̬̯̦̖̬̱̌ ̪̬̖̔̌ ̭̏̌ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐
̶̨̧̡̨̡̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̖̖̖̪̬̖̖̦̦̱̬̭̦̥̱̥̖̦̯̠̥̱̬̥̍̍͂̌̔̏͂̌̔̌̐̏̚͘
ʿ̨̛̛̛̬̯̦̪̬̦̖̬̥̪̬̏̌̌̌̌̏̔̌͗
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̡̨̛̛̬̭̯ ̨̡̪̯̖̔̌ ̨ ̨̡̪̬̠̖̯̱ ̱ ̶̡̨̛̥̖̬̠̣̦̖̌ ̵̭̬̖̏ ̱̚ ̵̨̪̬̖̯̦̱̔ ̨̭̣̭̦̭̯̌̐̌ ʵ̨̦̌̏̐
̪̬̯̦̖̬̌̌
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6. ʰʻˇʽˀʺʤˉʰʵʫʽʵʤʦʻʽʺʿʽʯʰʦ˄ʰʿˀʫʧʸʫʪˁʤʪˀʮʰʻʫʵʤʦʻʽʧ˄ʧʽʦʽˀʤ
6.1. ʰ̴̶̨̨̨̡̨̨̧̨̨̛̛̛̛̦̬̥̠̖̪̭̯̱̪̱̖̣̖̠̤̱̠̦̪̌̔̔̍̌̏̏̌̌̏̐̏̌̚
ϭ͘ʿ̶̸̶̨̨̨̛̛̦̬̱̱̔̌̌
ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌͗ʧ̸̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̬̭̱̪̬̪̹̯̖̠̖̦̖̪̭̣̖̥̦̱̌̔̌̌̏̌̌̌̔̏̏̚̚
ʤ̬̖̭̔̌͗ˁ̨̖̯̏̐ʪ̛̛̛̥̯̬̠̌ϭϯ͕ϮϮϬϬϬˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬͕̏̌ˁ̛̬̠̍̌
ʰ̶̛̦̯̖̬̦̖̯̭̯̬̦̌̌͗ǁǁǁ͘ƐƌĞŵƐŬĂŵŝƚƌŽǀŝĐĂ͘ƌƐ
Ϯ͘ʦ̨̡̡̡̨̡̛̛̬̭̯̪̭̯̱̪̠̦̖̦̖͕̦̭̬̖̱̣̯̖̌̌̌̏̌̍̌̏̌̌̐̌̏̚ ̶̨̨̨̡̛̭̯̣̪̯̬̖̦̱̥̖̦̯̠̌̌̍̌̔̌̌
ʿ̶̡̨̨̨̨̨̨̡̨̧̛̛̬̖̥̖̯̦̠̦̦̭̖̭̪̬̱̯̬̖̦̥̪̭̯̱̪̱̖̣̬̖̥̖̯̬̠̔̌̌̏̌̌̍̌̏̌̏̔̏̌̏̌̌̌̚˄̨̨̬̐̏̌
̛̯̬̖̭̖̪̬̬̙̍̌̔̌̔̌̏̌͗
о ʯ̡̨̦̌ ̨ ̨̠̦̌̏-̨̛̪̬̯̦̥̏̌ ̪̬̯̦̖̬̭̯̱̌̏ ̛ ̶̡̨̛̦̖̭̠̥̌̌ ;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ ˀˁΗ ̬̍͘ ϴϴͬϭϭ͕ ϭϱͬϮϬϭϲ ̛
ϭϬϰͬϮϬϭϲͿ̡͕̱̤̖̥̯̖̭̯̱̔̌͗ʯ̡̨̨̦̌ʵʿʿ
о ʯ̡̨̨̡̛̦̠̦̥̦̥̌̌̏̌̍̌̏̌̌;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ̬̍͘ϮϰͬϮϬϭϮ͕ϭϰͬϮϬϭϱ̛ϲϴͬϮϬϭϱͿ̨̡̨̡̛̛̪̦̭̥̔̌̚
̡̨̨̨̨̡̨̛̛̯̥̦̖̯̥̦̭̦̱̯̦͕̌̌̔̌̏̐̌̌̚
о ʯ̴̡̨̨̡̨̡̨̧̛̛̛̦̖̭̦̥̬̹̖̱̖̦̖̬̠̖̌̌̓̐;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ̬̍͘ϮϱͬϭϯͿ͖
о ʯ̡̨̨̡̨̨̛̛̦̥̱̦̣̦̥̖̣̯̦̭̯̥̌̌̔̌̌;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ̬̍͘ϴϴͬϭϭ̛ϭϬϰͬϮϬϭϲͿ͖
о ʯ̡̨̦̌ ̨ ̧̛̪̣̦̬̱̌̌ ̛ ̧̛̛̬̐̌̔̚ ;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ ˀˁΗ ̬̍͘ ϳϮͬϮϬϬϵ͕ ϴϭͬϮϬϬϵ - ̛̭̪̬͕͘ ϲϰͬϮϬϭϬ ʹ
̨̡̣̱̔̌˄ˁ͕ϮϰͬϮϬϭϭ͕ϭϮϭͬϮϬϭϮ͕ϰϮͬϮϬϭϯ - ̨̡̣̱̔̌˄ˁ͕ϱϬͬϮϬϭϯ- ̨̡̣̱̔̌˄ˁ͕ϵϴͬϮϬϭϯ-̨̡̣̱̔̌˄ˁ͕
ϭϯϮͬϮϬϭϰ̛ϭϰϱͬϮϬϭϰͿ̛̛̛̪̬̪̠̱̥̌̔̌̓ʿ̶̛̛̛̬̣̦̥̌̏̌
- ʯ̶̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̦̣̦̥̦̭̥̌̍̐̌̔̌
о ʿ̡̛̛̬̣̦̌̏ ̨ ̛̛̭̬̙̦̌̔ ̛ ̸̛̦̦̱̌ ̨̧̖̏͂̌ ̡̧̛̖̐ ̶̡̛̛̦̭̪̖̠̖͕ ̡̨̛̬̖̦̭̐̌͂̏̐ ̡̛̦̖̦̔̏̌ ̛
̡̡̧̛̛̬̖̦̭̖̖̐̌͂̏̐;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ̬̍͘ϮϮͬϮϬϭϱͿ
о ʿ̡̛̛̬̣̦̌̏ ̨ ̛̛̭̬̙̦̌̔ ̛ ̸̛̦̦̱̌ ̧̬̹̖̏̌ ̵̸̡̨̛̯̖̦̐ ̪̬̖̣̖̐̔̌ ̨̡̠̖̯͕̍̌ ̭̭̯̱̌̌̏ ̡̨̛̛̥̭̠̖͕
̨̡̨̨̧̨̨̨̨̡̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̭̬̙̦̪̬̖̣̥̭̠̖̱̯̬̱̪̦̭̯̠̖̯̱̪̯̬̖̱͕̭̥̯̬̱̯̣̌̔̔̐̌̏͂̏̌̔̍̍̌̌̍̌̌̌̚
̨̡̠̖̯̍̌ ̱ ̨̡̯̱ ̧̬̖̐̌͂̌ ̛ ̨̱̪̯̬̖̖̍ ̛ ̛̛̛̥̦̥̣̦̥̌ ̛̬̦̯̦̥̐̌̌ ̨̡̨̛̬̥̏̌ ̌̚ ̨̛̪̠̖̦̖̔ ̬̭̯̖̏
̨̡̠̖̯̍̌̌;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ̬̍͘ϮϳͬϮϬϭϱ̛ϮϵͬϮϬϭϲͿ
о ʿ̡̛̛̬̣̦̌̏ ̨ ̵̸̡̛̛̯̖̦̥ ̨̛̛̦̬̥̯̥̌̏̌ ̌̚ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖ ̶̛̛̦̭̯̣̠̖̌̌ ̡̨̛̦̭̐ ̨̦̪̦̌̌ ;Ηˁ̣͘ ʸ̛̭̯
ˁˇˀʵΗ͕̬̍͘ϱϯͬϴϴ͕ϱϰͬϴϴ̛Ηˁ̛̣̣̭̯͘ˁˀʵΗϮϴͬϵϱͿ
о ʿ̡̛̛̬̣̦̌̏ ̨ ̵̸̡̛̛̯̖̦̥ ̨̛̛̦̬̥̯̥̌̏̌ ̌̚ ̧̛̬̱̐̌̔̚ ̵̛̦̖̥̦̌̔̚ ̵̡̨̡̛̖̣̖̯̬̖̦̖̬̖̯̭̐ ̨̨̏̔̏̌
̨̨̨̛̦̦̦̪̦̌̏̐̌̌̔̚ϭŬs̨̔ϰϬϬŬs;Ηˁ̣͘ʸ̛̭̯ˁˇˀʵ͕̬̍͘͞ϲϱͬϴϴ̛ϭϴͬϵϮͿ
о ʿ̵̸̵̵̡̨̡̨̧̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̣̦̯̖̦̥̦̬̥̯̥̬̱̦̭̦̪̦̭̦̖̥̦̌̏̌̏̌̌̐̌̔̌̌̔̚̚̚ ̨̨̏̔̏̌;Ηˁ̣͘
ʸ̛̭̯ˁˇˀʵΗ͕̬̍͘ϲͬϵϮͿ
о ʿ̡̛̛̬̣̦̌̏ ̨ ̸̨̧̦̱̌̌̏̌̚ ̡̖̦̖̬̖̯̭̖̐ ̴̡̨̛̛̖̭̦̭̯̌ ̸̵̡̛̛̖̣̖̯̬̦ ̶̛̛̭̠̣̌̌ ̛ ̡̛̛̭̖̯̤̏
;ͣˁ̡̛̛̣̱̙̖̦̣̭̦̍̐̌ˀˁ͘͞ʥ̨̬̠ϱϱͬϬϱ͕ϳϭͬϬϱʹ ̡̛̭̪̬͕̌̏̌ϭϬϭͬϬϳ͕ϲϱͬϬϴ͕ϭϲͬϭϭ͕ϲ8/12 ʹ ˄ˁ͕ϳϮͬϭϮ̛
7/14 ʹ ˄ˁͿ
о ʿ̡̛̛̬̣̦̌̏ ̨ ̵̸̡̛̛̯̖̦̥ ̨̛̛̦̬̥̯̥̌̏̌ ̌̚ ̛̹̯̯̱̌̚ ̵̡̨̨̡̛̛̦̭̦̪̦̭̌ ̥̬̖̙̌ ̛ ̵̛̛̪̬̪̠̱̌̔̌̓
̴̵̶̨̨̡̛̛̯̬̦̭̬̥̯̬̭̭̯̦̌̌̌̌;Ηˁ̣͘ʸ̛̭̯ˁˇˀʵ͕̬̍͘͞ϭϯͬϳϴ̛Ηˁ̣͘ʸ̛̭̯ˁˀʵΗ͕̬̍͘ϯϳͬϵϱͿ
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PDF Compressor Free Version
о ʿ̡̛̛̬̣̦̌̏ ̨ ̵̸̡̨̛̛̛̛̯̖̦̥̦̬̥̯̥̌̏̌ ̌̚ ̛̹̯̯̱̌̚ ̵̡̨̡̛̖̣̖̯̬̖̦̖̬̖̯̭̐ ̨̨̧̪̭̯̬̠̖̌ ̛ ̱̬̖̠͂̌̌
̨̨̪̙̬̔̌̌;Ηˁ̣͘ʸ̛̭̯ˁˇˀʵ͕̬̍͘͞ϳϰͬϵϬͿ
о ʿ̡̛̛̬̣̦̌̏ ̨ ̨̛̪̹̯̥ ̥̖̬̥̌̌ ̛̹̯̯̖̌̚ ̦̌ ̬̱̌̔ ̨̔ ̨̨̪̭̦̌̐ ̖̠̭̯̔̏̌ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖ ̭̯̬̱̠̖ ̱
̨̡̛̠̖̯̥̍̌ ̧̛̦̥̖̖̦̥̌ ̌̚ ̬͕̌̔ ̛̬̦̥̌̔ ̨̨̛̪̬̭̯̬̠̥̌̌ ̛ ̦̌ ̛̛̛̬̣̹̯̥̌̔̌ ;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ ˀˁΗ ̬̍͘
21/89)
о d̵̸̡̨̡̛̖̦̖̪̬̖̪̬̱̖ʫʿˁ
о ʯ̡̨̨̨̛̛̦̖̖̦̭̯̬̤̱̦̬̱̌̍̍̔̔̌̏̌̌̔̚̚;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ̬̍͘ϭϬϭͬϮϬϬϱ̛ϵϭͬϮϬϭϱͿ
о ʯ̡̨̨̧̨̨̦̱̪̬̤̱̯̪̥̌̌̏̌̌̔;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ̬̍͘ϯϲͬϮϬϬϵ̛ϴϴͬϮϬϭϬ̛ϭϰͬϮϬϭϲͿ
о ʿ̡̛̛̬̣̦̌̏ ̨ ̛̛̣̭̯ ̸̵̡̛̛̖̣̖̯̬̦ ̛ ̵̡̨̡̨̨̛̛̖̣̖̯̬̦̭̪̬͕̏̔̌̚ ̥̖̬̥̌̌ ̬̦̖̌̍̌̚ ̛ ̸̨̧̛̬̦̖̐̌̌
̸̸̡̨̧̡̡̨̡̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̬̹̖̖̣̖̯̬̦̖̖̣̖̯̬̦̭̖̪̬̖̥̖̠̭̬̙̪̭̦̖̥̯̖̬̠̖͕̦̦̱̪̭̯̱̪̱̓̌̌̌̔̌̌̌
̸̵̵̧̨̨̨̡̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̱̪̬̤̯̪̥̖̣̖̯̬̦̖̣̖̯̬̦̭̪̬̌̏̌̌̌̔̔̏̔̌̚;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ̬̍͘ϵϵͬϮϬϭϬͿ
о ʿ̡̨̛̛̬̣̦̥̌̏ ̨ ̧̛̱̯̬̱̏͂̏̌ ̨̥̖̣̔̌ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨ ̡̛̖̦̖̬̖̯̭̥̐ ̱̭̣̱̥̐̌̌ ̌̚ ̛̪̬̥̖̦̱ ̥̖̬̌
̴̶̨̨̧̡̡̨̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̪̤̹̖̦̖̬̖̯̭̖̖̭̦̭̯̭̱̬̭̦̠̦̭̖̯̬̍̌̌̐̌̌̔̌̌̏̐̌̚;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ̬̍͘
41/2015);
о ˁ̯̯̱̯̌ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌;ͣˁ̣͘ʸ̛̭̯ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̬̏̌̍͘͞ϭϯͬϮϬϭϮ̛ϲͬϮϬϭϴͿ
- ʽ̡̨̨̛̣̱̠̦̠̬̭̖̯̔̌̌̏̌̏;ͣˁ̛̛̣̱̙̖̦̣̭̯̍ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬͕̏̌͞ʥ̨̬̠ϭϰ-II/2016
- ʿ̨̨̛̛̯̦̥̏̚ ̧̛̥̹̤̖̱ ˀ̸̡̛̖̪̱̣̖̍ ̡̨̛̛̥̭̠̖ ̌̚ ̨̠̦̌̏-̨̛̪̬̯̦̏̌ ̨̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏ ̛ ̶̡̨̛̦̖̭̠̖ ̌̚
͞ʿ̨̬̖̣̔̐ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̨̠̦̌̏-̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏̌ ̡̨̛̠̥ ̭̖ ̪̬̖̣̙̖̔̌ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̌ ̖̣̔̌
352-348/2019- III од 19.03.2019. године
̛̭̭̯̖̥̠̦̖̬̭̖̯̖̌̌̏̌̏ ̱ʧ̬̱̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌͞бр.
;̬̍͘ͺͺͺͺͺͺͺ̨̔ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘ϮϬϭϴ̨̛̦̖̐̔͘Ϳ͖
ʽ̡̣̱̖̔ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ;̴̶̶̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̱̪̭̯̱̦̠̱̦̣̖̦̣̠̪̯̪̭̱̠̖̌̌̔̐̌̚
Одлуке Градског већа града Сремска Митровица,
о ʽ̡̣̱̔̌ ̨ ̧̱̔̌̏̌ ̨̛̭̣̭̦̭̯̌̐̌ ̛ ̧̱̭̠̱̏̌̌ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̨̠̦̌̏̐ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏̌ од
̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̱ ̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̠̦̖̌̏ ̬̭̖̯̖̌̏ ̱ ʧ̬̱̌̔ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌ бр.
;̬̍͘352-360/2019ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĮ̔
22.03.2019. године,
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘ϮϬϭϴ̨̛̦̖̐̔͘Ϳ͕
- ʽ̡̨̨̡̧̨̡̡̣̱̱̪̬̖̯̱̪̭̯̱̪̠̦̖̦̖̬̔̌̌̌̏̌̍̌̏̍͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ̨̔ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ̨̛̦̖̐̔͘
- ˀ̧̨̨̨̧̖̹̖̬̱̌̍̌̏̌̚ʶ̨̡̛̛̥̭̠̖̠̦̱̦̱̬̌̌̏̌̍̌̏̍̚͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ̨̔ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ̨̛̦̖͕̐̔
- ˄̨̨̬̐̏ ̨ ̨̧̦̙̱̌̐̌̏̌ ̡̛̭̖̯̦̌̏̌ ;̨̬̠̍ ϰϬϰ-353/2018-//͕ ̯̱̥̔̌͗ ϬϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ͘ ̨̛̦̖͕̐̔ ̛̦̌̏̚
̡̛̭̖̯̦̌̏̌͗ʤ̨̡̯̔̏̌ʪ̡̦̌̌ʺ͘ʯ̛̬̌̓Ϳ
ʽ̨̛̯̬̖̦̏ ̨̡̪̭̯̱̪̌ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̌̚ ̨̖̣̱̔̔ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨ ̡̨̖̦̖̬̖̯̭̠̐ ̛̱̭̣̱̚ ̛̖̍̓ ̨̭̪̬̖̖̦̏̔ ̱
̨̡̨̛̛̭̣̖̖̥̬̥̔̓̏̌͗
x ˀ̨̡ ̌̚ ̨̨̧̪̦̹̖̖̔ ̨̪̦̱̔̌ ̠̖ ϱϮ ̦̔̌̌ ̨̔ ̨̧̛̠̤̍̌̏̏̌̌ ̨̠̦̌̏̐ ̨̛̪̏̌̚ ̌̚ ̨̨̧̪̦̹̖̖̔
̨̪̦̱̔̌
x ˀ̨̡̨̨̧̨̡̨̨̨̨̨̛̦̹̖̖̣̱̖̖̣̠̦̱̬̠̖̦̠̱̙̖̌̔̔̔̔̌̏̐̐̏̌̌̔̚Ϯϱ̨̨̧̦̦̯̬̔̌̌̔̔̌̌̏̌̌̌
̨̪̦̱̔̌
x ˀ̸̨̡̡̧̨̨̤̱̖̖̱̬̠̖̌̌̐̏̌̚̚ ϴ̨̡̨̡̨̨̧̛̦̭̯̖̬̪̦̹̖̖̔̌̌̔̌̌̌̔̚ ̵̛̯̖̹̯̯̱̌̏̌̌̌̚̚̚
̶̵̨̡̛̛̛̪̬̱̪̭̯̱̪̥̠̦̦̌̏̌̌̌̏̌̍̌̏
ʯ̨̨̡̨̧̨̡̨̨̛̛̛̛̭̖̭̯̣̖̬̖͕̪̬̥̖̱̠̱̭̖̬̪̬̪̭̦̌̏̌̏̏̌ʯʵʻ͘

˄ˁʸʽʦʰʯʤ˄ˋʫˌ˖ʫ˄ʿʽˁ˃˄ʿʶ˄ʵʤʦʻʫʻʤʥʤʦʶʫʰʯˋʸ͘ϳϱ͘ʰϳϲ͘ʯʤʶʽʻʤ
ʽʥʤʦʫʯʻʰ˄ˁʸʽʦʰʯʤ˄ˋʫˌ˖ʫ˄ʿʽˁ˃˄ʿʶ˄ʵʤʦʻʫʻʤʥʤʦʶʫ
ʿ̨̬̌̏ ̦̌ ̸̱̖̹̖̓ ̱ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̪̬̖̥̖̯̦̖̔ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̛̥̌ ʿ̸̨̦̱͂̌ ̡̨̛̠ ̧̛̭̪̱̌̏̌ ̨̖̦̖̍̌̏̚
̸̸̨̨̡̡̛̱̭̣̖̱̖̹̖̱̪̭̯̱̪̱̠̦̖̦̖̣̏̌̓̌̏̌̍̌̏̚̚͘ϳϱ͘ʯ̡̨̨̛̦͕̯̌̌͗
ϭͿ ʪ̌ ̠̖ ̨̛̬̖̭̯̬̦̐̏̌ ̡̨̔ ̨̦̣̖̙̦̌̔̐ ̨̬̦͕̐̌̌ ̨̨̨̦̭̦̔ ̛̱̪̭̦̌ ̱ ̨̨̛̬̠̱̔̐̏̌̌̓ ̛̬̖̭̯̬̐̌ ;̸̣͘ϳϱ͘
̭̯͘ϭ̸̯̌͘͘ϭ͘ʯ̡̨̦̌̌Ϳ͖
ϮͿ ʪ̌ ̨̦ ̛ ̧̨̖̐̏ ̡̨̡̛̦̭̌̚ ̡̛̭̯̱̪̦̌̚ ̛̦̠̖ ̨̛̭̱̦͂̏̌ ̌̚ ̡̨̦̖ ̨̔ ̸̵̡̛̛̛̬̦̏ ̖̣̔̌ ̡̨̌ ̸̣̦̌
̨̨̛̬̦̦̖̐̌̏̌̚ ̡̛̛̬̥̦̣̦̖̌ ̬̱̪̖͕̐ ̔̌ ̛̦̠̖ ̨̛̭̱̦͂̏̌ ̌̚ ̸̡̛̛̬̦̏̌ ̖̣̔̌ ̨̛̪̬̯̏ ̛̪̬̬̖̖͕̏̔
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̸̸̸̡̨̨̡̨̨̧̧̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̖̣̪̬̯̙̯̦̖̭̬̖̦̖͕̬̦̖̣̪̬̥̣̥̯͕̬̦̏̌̔̌̏̏̔̏̔̌̌̔̌̏̌̌̌̏
̨̖̣̪̬̖̬̖̔̏̌;̸̣͘ϳϱ̭̯͘͘ϭ̸̯̌͘͘Ϯ͘ʯ̡̨̦̌̌Ϳ͖
ϯͿ ʪ̌ ̠̖ ̨̛̛̛̥̬̚ ̨̭̪̖̣̖̔ ̨̪̬̖̖͕̚ ̨̨̛̪̬̦̭̖̔ ̛ ̬̱̖̔̐ ̠̦̖̌̏ ̛̙̦̖̔̌̍ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̛̛̪̬̪̭̥̌
ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍ ̛̛̣ ̭̯̬̦̖̌ ̬̙̖̔̌̏ ̡̌̔̌ ̛̥̌ ̛̭̖̹̯̖̔ ̦̌ ̧̨̖̦̠ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ;̸̣͘ϳϱ͘ ̭̯͘ϭ͘
̸̯̌͘ϰ͘ʯ̡̨̦̌̌Ϳ͖
ϰͿ ʪ̌ ̛̥̌ ̨̨̙̖̱̣̱̏̌̓̔̏̚ ̨̦̣̖̙̦̌̔̐ ̨̬̦̐̌̌ ̌̚ ̨̧̤̖̍̌̏̌ ̨̛̖̣̯̦̭̯̔̌ ̡̨̠̌ ̠̖ ̪̬̖̥̖̯̔ ̠̦̖̌̏
̡̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̦̖͕̠̖̯̣̪̬̖̖̦̪̭̖̦̥̪̬̪̭̥̌̍̌̏̌̌̏̌̔̏̌̔̏͂̌̍̌̚͘
ϭ͘Ϯ͘ʪʽʪʤ˃ʻʰ˄ˁʸʽʦʰʯʤ˄ˋʫˌ˖ʫ˄ʿʽˁ˃˄ʿʶ˄ʵʤʦʻʫʻʤʥʤʦʶʫ
ʿ̸̸̨̡̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̦̱̠̱̖̭̯̱̠̖̱̪̭̯̱̪̱̪̬̖̥̖̯̦̖̠̦̖̦̖͕̥̬̭̪̱̦̯̦̖̱̭̣̖͂̌̏̔̌̏̌̍̌̏̌̔̌̔̔̌̏̌̚
̸̴̸̨̡̡̛̛̱̖̹̖̱̪̭̯̱̪̱̠̦̖̦̖͕̖̦̭̦̖̣̓̌̏̌̍̌̏̔̌͘ϳϲ͘ʯ̡̨̨̛̦͕̯̌̌͗
ϭͿ ʿ̸̨̦̱͂̌ ̨̥̬̌ ̔̌ ̨̨̛̤̌̔̏̚ ̭̖̏ ̛̛̥̦̥̣̦̖̌ ̨̱̭̣̖̏ ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̨̦̭̖̔ ̦̌ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌
̶̡̡̨̨̛̛̪̯̖̯͕̹̯̭̣̖̌̌̌̔͗
x ʪ̴̶̡̡̡̨̨̨̡̨̡̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̥̦̦̭̠̭̪̯̖̯̯̹̯̖̯̦̠̖̥̱̯̱̪̭̣̱̌̌̌̌̌̌̓̔̌̌̔̌̌̐̍̌̏̌̚
̨̡̨̨̧̯̥̪̭̣̖̖̔ ϯ̨̛̦̖̐̔ ̸̨̨̧̛̛̬̱̦̠̱̦̠̤̌̌̓̔̔̌̌̍̌̏̏̌̌ʵ̨̦̌̏̐ ̨̛̪̏̌̚ ̦̌ʿ̨̬̯̣̱̌
̵̡̛̛̠̦̦̌̏̌̍̌̏͘
x ˄̡̱̪̦̌ ̨̧̛̛̹̐̔ ̨̨̛̪̭̣̦̏ ̵̨̛̪̬̔ ʿ̸̨̦̱͂̌̌ ̨̥̬̌ ̛̛̯̍ ̡̠̖̦̔̌ ̛̛̣ ̛̖̏̓ ̨̔
ϮϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ̨̧̛̦̬̪̭̣̖̖̔̌̌̌̔̚ ϯ;̛̯̬Ϳ̨̛̦̖̐̔͘ʶ̸̨̡̨̛̠̖̦̖̪̦̱̖̔̌̔̔̚ ̛̱̥̭̖̌̚ ̱
̨̛̬̍̚ ̛̬̍̚ ̡̨̱̱̪̦̐ ̨̧̛̹̖̐̔̐ ̨̨̨̪̭̣̦̏̐ ̵̵̨̛̛̪̬̭̔̌̏ ̸̨̣̦̌̏̌ ̸̡̛̠̖̦̖̌̔̚ ̨̪̦̱̖̔ ̌̚
̡̨̛̭̱̦̱̏̌̐̔͘
ϮͿʿ̸̵̸̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̦̱̥̬̤̭̖̥̦̥̣̦̖̱̭̣̖̠̭̖̦̭̖̦̪̭̣̦͕̯̖̦͂̌̌̔̌̌̔̏̏̌̏̔̌̏̚
̶̡̨̡̡̡̨̨̛̛̛̬̭̪̯̖̯͕̹̯̭̣̖̌̔̏̌̌̌̔͗
ʿʽˁʸʽʦʻʰʶʤʿʤˉʰ˃ʫ˃͗
̌Ϳʪ̶̶̨̨̡̨̡̨̨̧̛̛̛̛̛̛̠̖̱̭̪̖̹̦̬̹̬̖̦̭̯̬̱̠̱̣̪̯̠̱̠̦̭̖̯̤̖̭̌̏̌̔̌̌̌̏̐̏̌̌̚>̡̛̭̖̯̤̥̏̌̌
̸̸̨̨̨̨̧̨̧̨̨̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̪̖̪̖̬̬̦̯̬̙̖̭̭̯̖̥̪̥̖̣̱̱̬̠̠̖̭̣̦̹̯̌̔̐̌̌̏̌̌̔̌̏̌̌̔̐̏̌̌̌̚
̡̨̨̛̠̖̪̬̖̥̖̯̦̖͕̱̪̖̬̱̔̌̍̌̏̔̔ϯ;̛̯̬Ϳ̨̨̨̨̧̨̨̛̛̦̖̥̥̖̦̯̠̤̪̬̖̥̖̯̦̠̦̐̔̔̌̍̌̏̏̌̌̔̐̌̏̐
̨̨̨̨̨̨̧̛̛̛̪͕̯̭̥̥̪̭̣̦̠̥̖̏̌̌̍̌̔̌̌̚ϲϬϬϬ̵̡̨̡̛̛̛̛̛̱̱̪̦̦̭̯̣̭̦̭̖̯̤̌̌̏.
ʻ̨̪̥̖̦̌̌͗ ˁ̡̛̖̯̤̏̌ ̠̖̭̯̖ ̱̬̖̠͂̌ ̡̨̛̠ ̛̛̛̭̯̬̱̬͕̔̍̌ ̴̛̛̣̯̬̬̌ ̛̛̣ ̴̨̛̯̬̦̭̬̥̹̖̌
̨̭̖̯̣̭̯̏ ̡̨̠̱ ̛̖̥̯̱̠̖ ̠̖̦̔̌ ̛̛̣ ̛̹̖̏ ̶̛̛̭̠̣̌̌ ̛ ̡̨̛̠ ̛̭̬̙̌̔ ̭̖̏ ̨̖̣̖̔̏ ̵̨̨̦̖̪̦̖̔ ̌̚
̸̶̧̧̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̙̖͕̱̬̹̖̹̯̯̱̭̠̣͕͕̪̪̯̬̖͕̪̥̦̖̱̬̖̠̖̭̯̬̱̠̦̔̌̏̓̏̌̌̌̌̌̍̓͂̌̌̚̚
̸̸̡̨̨̨̡̧̡̨̧̛̛̛̛̣͕̠̖̦̭̭̬̖̭̯̥̪̬̤̱̖̦̖̣̖̯̬̦̦̪̠̖̌̔̌̔̏̌̌̏̌̌̌̌̌̚̚
ʿ̨̔ ̨̨̨̱̬̥̐̏ ̸̛̛̭̣̦̥ ̨̪̬̖̥̖̯̦̥̔ ̨̨̱̬̱̐̏ ̭̖ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̨̨̱̬̐̏ ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̪ ̪̬̖̥̖̯̱̔
̸̴̨̨̡̨̛̛̛̛̭̣̦̱̬̱̠̠̖̖̦̭̦̌̐̏̔̌ʿ̡̨̨̧̨̨̨̨̡̛̛̛̛̬̣̦̥̱̯̬̱̥̖̣̱̬̖̦̖̬̖̯̭̥̌̏̏͂̏̌̔̌̐̏̌̐
̴̶̨̨̧̡̡̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̱̭̣̱̥̪̬̥̖̦̱̥̖̬̪̤̹̖̦̖̬̖̯̭̖̖̭̦̭̯̭̱̬̭̦̠̦̐̌̌̌̌̍̌̌̐̌̌̔̌̌̏̐̚̚
̡̨̭̖̯̬͕̌ ̸̨̨̦̭̦̱̣̦̌̌̏̌̌ϲϳ̭̯̌̏͘ϴ͘ʯ̴̡̨̨̡̨̡̨̧̛̛̛̦̖̭̦̥̬̹̖̱̖̦̖̬̠̖̌̌̌̓̐;ͣˁ̛̣̱̙̖̦̍
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁ̨͕̬̠̍͟ϮϱͬϭϯͿ͘
˃ʫˈʻʰˋʶʰʶʤʿʤˉʰ˃ʫ˃͗
ʪ̨̨̬̭̪̣̙̖̭̭̣̖̖̥̌̌̌̌̔̓ ̨̨̪̬̖̥̥͗
- ʻ̧̠̥̖̌̌̔̏̌;ϮͿ̵̸̴̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̖̭̯̬̦̣̭̬̱̣̦̥̪̣̯̬̥̥̬̦̭̦̥̦̐̏̌̌̏̌̌̔̌̌̌̌̔̌̏̔̚̚
ϭϮ̨̡̥̱̯̱ʿ̶̨̨̨̨̛̛̛̛̖̬̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̠̦̱̬͖̔̌̌̌̏̐̐̏̌̚
ʶʤʪˀʽʦˁʶʰʶʤʿʤˉʰ˃ʫ˃͗

76

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

22. март 2019.

PDF Compressor Free Version
ʪ̛̥̌̌ ̨̨̨̨̨̛̛̛̱̬̦̥̦̭̱̦̦̖̬̖̖̦̬̖̥̖̣̬̱̌̔̔̌̔͂̏̔̐ ̨̨̨̨̨̡̛̛̱̬̦̦̭̬̱̱̭̣̱̐̏̔̌̔̌̔
̭̌ ʯ̡̨̨̦̥̌ ̨ ̬̱̌̔ ;Ηˁ̣͘ ʧ̡̛̣̭̦̌ ˀˁΗ͕ ̬̍͘ ϮϰͬϮϬϬϱ͕ ϲϭͬϮϬϬϱ͕ ϱϰͬϮϬϬϵ͕ ϯϮͬϮϬϭϯ ̛ ϳϱͬϮϬϭϰͿ ̛
̨̡̨̡̡̛̛̪̦̭̥̯̥̔̌̌̌͗̚
- ʻ̧̨̠̥̖̠̖̦̌̌̔̐;ϭͿ̵̶̶̧̡̨̡̨̨̡̨̧̡̨̧̛̛̛̛̛̦̙̖̖̬̖̣̖̯̬̯̖̦̖̭̣̖̦̥̪̬̠̖̯̖̦̭̭̬̖̖̌̌̌̏̌̔̚
̵̸̵̶̨̡̡̛̛̛̛̛̦̪̦̭̖̣̖̯̬̦̦̭̯̣̠̌̌̌̌;̶̶̛̣̖̦̌ʰʶˁ̬̍͘ϯϱϬͿ͕
- ʻ̧̠̥̖̌̌ ̨̠̖̦̔̐ ;ϭͿ ̧̛̦̙̖̖̬̌ ̵̡̨̡̛̖̣̖̯̬̯̖̦̖ ̭̌ ̶̶̨̛̣̖̦̥ ̨̨̣̹̖̦̏̌̓̐ ̸̨̛̏͂̌̌̚ ̨̬̌̔̏̌
;̶̶̛̣̖̦̌ʰʶˉ̬̍͘ϰϱϬͿ
- ʻ̧̠̥̖̌̌ ̹̖̭̯ ;ϲͿ ̡̨̨̖̣̖̯̬̥̦̯̖̬̌ /// ̭̯̖̪̖̦̌ ̸̭̯̬̱̦̖ ̭̪̬̖̥̖ ̨̔ ̸̖̐̌ ̧̦̠̥̖̌̌  Ϯ ;̔̏̌Ϳ
̵̵̸̴̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̭̪̭̤̖̦̬̦̬̱̣̦̠̪̣̯̬̥̱̯̬̪̍̌̌̔̌̔̌̌̌̚

˄ˁʸʽʦʰʯʤ˄ˋʫˌ˖ʫʿʽʪʰʯʦʽ˕ʤˋʤ˄ʿʽˁ˃˄ʿʶ˄ʵʤʦʻʫʻʤʥʤʦʶʫ
˄̡̨̡̨̛̣ ʿ̸̨̦̱͂̌ ̨̨̛̪̦̭̔ ̨̪̦̱̱̔ ̭̌ ̸̨̨̛̪̖̥͕̔̏͂̌̚ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̸̨̣̦̥̌ ϴϬ͘ ʯ̡̨̦͕̌̌
ʿ̸̸̨̨̨̧̨̨̛̛̛̥̬̭̪̱̖̦̖̱̭̣̖̣̔̏͂̌̌̔̌̌̏̌̍̌̏̏̚̚̚͘ϳϱ̭̯͘͘ϭ̸̯̌͘͘ϭʹϰ͘ʯ̡̨̦̌̌͘
˄̨̭̣̖̏ ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̨̦̭̖̔ ̦̌ ̡̨̡̛̬̭̌̔̏ ̛ ̵̸̡̛̛̯̖̦ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌ ̸̨̪̦̱͂̌̌ ̨̥̙̖ ̛̛̛̭̪̱̦̯ ̛ ̡̨̪̬̖
̸̨̨̛̪̔̏͂̌̌̚͘˄̸̵̸̶̨̨̡̧̨̨̡̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̯̥̭̣̱̠̱̖̭̪̱̖̦̭̯̱̭̣̬̭̯̖̦̪̯̖̯͕̱̌̔̌̌̏̌̌̔̏̐̐̌̌̌̚̚
̸̡̨̭̣̱̭̣̦̥̌̔̌̌ϴϬ͘ʯʵʻ͘
˄ˁʸʽʦʰʯʤ˄ˋʫˌ˖ʫʧˀ˄ʿʫʿʽʻ˄˕ʤˋʤ˄ʿʽˁ˃˄ʿʶ˄ʵʤʦʻʫʻʤʥʤʦʶʫ
˄̡̨̡̨̛̣ ̨̪̦̱̱̔ ̨̨̛̪̦̭̔ ̬̱̪̐̌ ̸̨̪̦̱͕͂̌̌ ̡̛̭̏̌ ̸̨̪̦̱͂̌ ̛̚ ̬̱̪̖̐ ̸̨̪̦̱͕͂̌̌ ̨̥̬̌ ̔̌ ̛̛̭̪̱̦
̸̨̨̛̛̖̦̖̱̭̣̖̣̍̌̏̏̚̚̚͘ϳϱ̭̯͘͘ϭ̸̯̌͘͘ϭʹϰ͘ʯ̡̨̨̨̧̨̛̦͕̯̦̖̱̭̣̖̭̪̱̠̱̠̖̦̌̌̌̔̔̌̏̌̏̌̌̔̚͘
˄̨̭̣̏ ̛̚ ̸̣͘ϳϱ͘ ̭̯͘ϭ͘ ̸̯̌͘ϱ͘ ʯ̡̨̦̌̌ ̱̙̦̔̌ ̠̖ ̔̌ ̛̛̭̪̱̦ ̸̨̪̦̱͂̌ ̛̚ ̬̱̪̖̐ ̸̨̪̦̱͂̌̌ ̡̨̠̖̥ ̠̖
̵̨̨̧̡̡̨̨̨̧̨̨̨̛̛̛̪̖̬̖̦̬̹̖̖̖̣̦̖̠̠̖̦̖̪̦̭̪̱̖̦̭̯̯̱̭̣̏̏̔̌̌̍̌̏̌̔̌̐̏̌̚̚͘
˄ʿ˄˃ˁ˃ʦʽʶʤʶʽˁʫʪʽʶʤʯ˄ʵʫʰˁʿ˄ʼʫʻʽˁ˃˄ˁʸʽʦʤ
ʻʤˋʰʻʪʽʶʤʯʰʦʤʼʤʰˁʿ˄ʼʫʻʽˁ˃ʰʽʥʤʦʫʯʻʰˈ˄ˁʸʽʦʤ
ʰ̧̨̭̪̱̖̦̭̯ ̵̨̛̖̦̍̌̏̚ ̨̱̭̣̏̌ ̌̚ ̸̱̖̹̖̓ ̱ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̪̬̖̥̖̯̦̖̔ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖͕̌̍̌̏ ̸̨̪̦̱͂̌
̵̨̡̨̧̨̡̛̱̠̖̭̯̤̖̥̭̣̖̖̔̌̔̌̏̌̔̓̔̌̌͗̚̚
ϭͿ ˄̨̭̣̏ ̛̚ ̸̣͘ϳϱ͘ ̭̯͘ϭ͘ ̸̯̌͘ϭ͘ ʯ̡̨̦̌̌ ʹ ʪ̨̡̌͗̚ ʰ̨̏̔̚ ̛̚ ̛̬̖̭̯̬̐̌ ʤ̶̛̖̦̠̖̐ ̌̚ ̛̪̬̬̖̦̖̏̔
̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̖̭̯̬̖͕̦̭̦̬̖̭̯̬̦̣̖̙̦̐̔̏̔̐̌̌̔̐̚̚ʿ̨̛̬̬̖̦̭̱͖̏̔̐̔̌
ϮͿ ˄̨̭̣̏ ̛̚ ̸̣͘ϳϱ͘ ̭̯͘ϭ͘ ̸̯̌͘Ϯ͘ ʯ̡̨̦̌̌ ʹ ʪ̨̡̌͗̚ ʿ̬̦̌̏̌ ̶̛̣̌͗ ;ϭͿ ʰ̨̏̔̚ ̛̚ ̡̦̖̦̖̌̚ ̶̛̛̖̖̦̠̖͕̏̔
̨̨̨̧̦̭̦̱̖̬̖̔̏Ğ ̸̨̨̨̛̭̦̦̭̱̦̠̖̥̏̐̔̌̌ ̸̨̪̬̱̠̱̭̖̔ ̛̦̣̌̌̚ ̨̨̛̭̖̹̯̖̥̖̪̬̦̔̔̌̓̐̌̏̐ ̶̛̣͕̌
̨̨̨̦̭̦̔ ̛̭̖̹̯̖̔ ̛̪̬̖̭̯̦̹̯̔̌̏̏̌ ̛̛̣ ̨̡̬̦̐̌̌ ̨̭̯̬̦̌̐ ̨̪̬̦̌̏̐ ̶̛̣͕̌ ̡̨̛̠̥ ̭̖ ̨̪̯̬̱̠̖̏͂ ̔̌
̨̪̬̦̌̏ ̶̛̣̖ ̛̦̠̖ ̨̨̛̭̱̦͂̏̌ ̌̚ ̸̡̛̛̬̦̏̌ ̖̣̔̌ ̨̛̪̬̯̏ ̛̪̬̬̖̖͕̏̔ ̸̡̛̛̬̦̏̌ ̖̣̔̌ ̨̛̪̬̯̏
̨̛̙̯̦̖̏ ̛̭̬̖̦̖͕̔ ̸̡̨̛̛̬̦̏ ̨̖̣̔ ̧̛̪̬̥̌̌ ̛̛̣ ̧̔̌̏̌̌ ̛̥̯͕̌ ̸̡̨̛̛̬̦̏ ̨̖̣̔ ̪̬̖̬̖͖̏̌ ;ϮͿ
ʰ̨̏̔̚ ̛̚ ̡̦̖̦̖̌̚ ̶̛̛̖̖̦̠̖̏̔ ʿ̨̨̭̖̦̍̐ ̨̧̖̤̖̔̌ ̌̚ ̨̨̛̛̬̦̦̐̌̏̌̚ ̡̛̛̬̥̦̣̌ ʦ̛̹̖̐ ̭̱̔̌ ̱
ʥ̨̖̬̱͕̐̌̔ ̡̨̛̠̥ ̭̖ ̨̪̯̬̱̠̖̏͂ ̔̌ ̨̪̬̦̌̏ ̶̛̣̖ ̛̦̠̖ ̨̨̛̭̱̦͂̏̌ ̌̚ ̡̨̦̖ ̨̔ ̸̵̡̛̛̛̬̦̏ ̖̣̔̌
̨̨̨̛̬̦̦̐̌̏̌̐̚ ̡̛̛̬̥̦̣͖̌̌ ϯͿ ʰ̨̏̔̚ ̛̚ ̡̦̖̦̖̌̚ ̶̛̛̖̖̦̠̖͕̏̔ ̨̨̨̦̭̦̔ ̧̱̖̬̖̖̏ ̦̣̖̙̦̖̌̔
̶̨̡̛̛̪̣̠̭̖̱̪̬̖̌̏ʺ˄ʿ-̡̨̨̡̨̡̡̛̛̛͕̠̥̭̖̪̯̬̱̠̖̦̭̭̯̱̪̦̌̏͂̔̌̌̌̚̚ʿ̸̨̨̛̛̦̱̦̠̖̭̱̦͂̌̌͂̏̌̌̚
̸̡̛̛̬̦̏̌ ̖̣̔̌ ̨̛̪̬̯̏ ̛̪̬̬̖̖͕̏̔ ̸̡̛̛̬̦̏̌ ̖̣̔̌ ̨̛̪̬̯̏ ̨̛̙̯̦̖̏ ̛̭̬̖̦̖͕̔ ̸̡̨̛̛̬̦̏ ̨̖̣̔
̸̸̵̧̧̡̨̨̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̥̣̥̯͕̬̦̖̣̪̬̖̬̖̦̖̬̦̖̣̬̦̦̌̌̔̌̏̌̌̌̏̔̏̌̔̏̔̌̐̌̏̌̐̚
̡̛̛̬̥̦̣̌̌ ;̵̯̖̌̏̚ ̭̖ ̨̥̙̖ ̨̛̪̦̖̯̔ ̪̬̖̥̌ ̥̖̭̯̱ ̨̧̬̖͂̌ ̛̛̣ ̪̬̖̥̌ ̥̖̭̯̱ ̛̛̪̬̖̣̹̯̍̏̌̌
̡̨̡̨̦̭̌̐̚ ̡̛̭̯̱̪̦̌̌̚Ϳ͘˄̸̡̨̡̨̨̛̣̪̦̱͂̌ ̵̡̨̡̛̛̛̥̹̖̦̭̌̏̌̚ ̡̛̭̯̱̪̦̱̙̦̌̌̔̌̚ ̠̖ ̨̛̭̯̔̌̔̌̏
̵̨̡̡̨̨̧̛̭̔̌̌̏̌̐̔̚̚͘ʿ̶̴̸̶̡̛̛̛̛̛̛̬̖̱̖̯̦̣̔̌̌͗̚̚ʰ̶̨̡̨̨̨̛̛̛̦̖̦̖̖̖̦̠̖͕̦̭̦̏̔̌̏̔̔̚̚̚
̶̧̨̡̛̛̱̖̬̖̖̦̣̖̙̦̖̪̣̠̭̖̱̪̬̖̏̌̔̌̏ʺ˄ʿ-̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛͕̠̥̭̖̪̯̬̱̠̖̦̠̖̭̱̦̦̖̌̏͂̔̌͂̏̌̌̔̚
̸̵̸̸̡̡̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̖̣̣̦̬̦̦̖̬̥̦̣̦̖̬̱̪̖͕̦̠̖̭̱̦̬̦̖̣̏̔̌̌̌̐̌̏̌̌̐̔̌͂̏̌̌̏̌̔̌̚̚
̨̛̪̬̯̏ ̛̪̬̬̖̖͕̏̔ ̸̡̛̛̬̦̏̌ ̖̣̔̌ ̨̛̪̬̯̏ ̨̛̙̯̦̖̏ ̛̭̬̖̦̖͕̔ ̸̡̨̛̛̬̦̏ ̨̖̣̔ ̧̛̪̬̥̌̌ ̛̛̣
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̛̛̥̖̭̯̱̪̬̖̣̹̯̍̏̌̌Ϳ͘ ʪ̨̡̨̨̛̛̛̛̦̖̥̙̖̯̭̯̬̠̌̍̌̔̚ ̶̥̖̭̖̔̏̌̌ ̨̧̨̪̬̖̯̬̪̦̱͖̏̌̌̌̔̌
ϯͿ˄̸̨̛̭̣̣̏̚͘ϳϱ̭̯͘͘ϭ̸̯̌͘͘ϰ͘ʯ̡̨̦̌̌ʹ ʪ̨̡̌͗̚˄̧̖̬̖̖̏ʿ̨̡̬̖̭̖̱̪̬̖̌̏ʺ̴̛̛̛̛̦̭̯̬̭̯̦̦̭̠̌̏̌̌̌
̔̌ ̠̖ ̨̛̛̛̥̬̚ ̨̭̪̖̣̖̔ ̨̪̬̖̖̚ ̛ ̨̨̛̪̬̦̭̖̔ ̛ ̧̱̖̬̖̖̏ ̦̣̖̙̦̖̌̔ ̱̪̬̖̌̏ ̪̬̖̥̌ ̛̭̖̹̯̱̔
ʿ̸̨̦̱͂̌̌ ̔̌ ̠̖ ̨̛̛̛̥̬̚ ̨̖̖̍̌̏̚ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̵̨̛̛̬̦̏̚ ̵̨̡̛̣̣̦̌ ̵̛̠̦̌̏ ̵̨̛̪̬̔̌ ̛̛̣ ̨̪̯̬̱̏̔
ʤ̶̛̖̦̠̖̐ ̌̚ ̶̛̛̛̪̬̯̠̱̏̌̌̚ ̔̌ ̭̖ ʿ̸̨̦̱͂̌ ̛̦̣̌̌̚ ̱ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̶̛̛̛̪̬̯̠̖̏̌̌̚͘  ʪ̨̡̌̚ ̦̖ ̨̥̙̖
̶̨̛̛̛̛̯̭̯̬̠̥̖̭̖̍̌̔̔̏̌̌ ̨̧̨̪̬̖̯̬̪̦̱͖̏̌̌̌̔̌
ϱͿ ˄̨̭̣̏ ̛̚ ̸̣̦̌̌ ̸̣͘ϳϱ͘ ̭̯͘Ϯ͘ ʯ̡̨̦̌̌ ʹ ʪ̨̡̌͗̚ ʪ̌ ̛̥̌ ̙̖̱̏̌̓ ̨̨̣̱̔̏̚ ̨̦̣̖̙̦̌̔̐ ̨̬̦̐̌̌ ̌̚
̨̧̤̖̍̌̏̌ ̨̛̖̣̯̦̭̯̔̌ ̡̨̠̌ ̠̖ ̪̬̖̥̖̯̔ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖͕̌̍̌̏ ̡̨̌ ̠̖ ̡̯̌̏̌ ̨̨̣̔̏̌̚ ̛̪̬̖̖̦̔̏͂̌
̨̨̛̛̛̪̭̖̦̥̪̬̪̭̥̍̌͘
ʻʤˋʰʻʪʽʶʤʯʰʦʤʼʤʰˁʿ˄ʼʫʻʽˁ˃ʰʪʽʪʤ˃ʻʰˈ˄ˁʸʽʦʤ
ʰ̵̸̧̨̨̨̨̡̡̛̭̪̱̖̦̭̯̯̦̱̭̣̱̖̹̖̱̪̭̯̱̪̱̪̬̖̥̖̯̦̖̠̦̖̦̖͕̔̔̌̏̌̌̓̔̌̏̌̍̌̏̚ʿ̸̨̨̡̦̱̱̠̖͂̌̔̌̚
̵̨̧̨̡̛̭̯̤̖̥̭̣̖̖̔̌̏̌̔̓̔̌̌͗̚
ʯ̴̶̨̡̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̱̭̣̖̠̭̖̦̭̖̦̦̦̭̠̭̪̯̖̯̌̏̔̌̌̌̌:
˄̨̭̣̏ ̛̚ ̸̣͘ ϳϲ͘ ʯ̡̨̦̌̌ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̛̛̛̥̦̥̣̦̥̌ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̥̌ ̶̡̨̛̪̯̖̯̥̌̌ ʹ ʪ̨̡̌̚
̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̌Ϳ ̛ ̍Ϳ͗ ʥ̛̣̦̭̌ ̧̭̯̌̌ ̭̌ ̧̛̥̹̤̖̖̥ ̨̨̣̹̖̦̏̌̓̐ ̨̛̬̖̬̏̌̚ ̌̚
̨̧̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̪̭̣̖̖̯̬̦̖̣̣̦̭̭̯̔̐̔̏̔̍̌̌̌̌̚̚
ʯ̵̸̶̨̡̨̨̨̨̨̡̡̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̱̭̣̖̠̭̖̦̭̖̦̪̭̣̦͕̯̖̦̬̭̪̯̖̯̌̏̔̌̏̌̔̏̌̌͗
ʪ̶̨̡̨̨̨̡̛̪̭̣̦̪̯̖̯̌̏̐̌̌̌̚
ʯ̌ ĂͿ͕ ̍Ϳ ̛ ̏Ϳ͗ ʿ̨̧̪̱̖̦ ̛ ̨̖̬̖̦̏ ̶̨̬̍̌̌̚. ;ʽ̶̬̍̌̌̚ ϳ ̛̚ ̨̪̣̤̐̌̏̌ s//Ϳ ̛̚ ̡̨̡̦̱̬̭̦̖
̶̸̶̶̨̡̡̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̱̥̖̦̯̠̖̭̪̠̥̱̬̪̯̬̥̦̬̱̣̯̖̯̦̠̬̖̣̠̱̬̔̌̌̌̌̐̏̌̏̔̌̌̌̌̏̌̌̌̐̏̌̚
̡̨̨̡̛̠̥̭̖̱̠̖̔̌̚;̸̶̸̶̸̨̨̨̨̨̡̛̛̛̪̯̬̖̦̬̱̭̬̙̖̦̦̬̱͕̪̬̖̥̖̯̪̭̣͕̯̱̥̪̖̯̏̔̌̌̌̔͗̌̏̌̌̔̌̔̌̌̚
̨̪̭̣͕̌ ̯̱̥̔̌ ̡̬̹̖̯̌̏̌̚ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖͕̌ ̡̛̦̥̱̔̌ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖͕̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̨̪̭̣̌ ̱ ̨̦̖̯
̵̵̸̸̨̨̨̡̧̡̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̭̱͕̬̠̱̬̖̦̣̥̪͕̬̠̱̬̖̦̱̬̖̠̱̤̱̖̭̤̱̖͕̪̖̬̍̐̌͂̌̍̐̌͂͂̌̌̌̏̌̏̌̔̚̚
̸̸̶̶̡̨̨̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̦̠̠̖̪̬̖̥̖̯̦̱̬̤̱̖̦͕̦̖̦̬̱̣̯̖̯̱̬̖̣̠̖̱̬̌̔̐̏̌̌̏̔̌̌̏̌̌̌̐̏̌̚̚
̸̶̡̨̡̨̛̦̯̯̦̬̱̌̌̌Ϳ
ʯ̌ ̌Ϳ ʪ̌ ̠̖ ̨̱̭̪̖̹̦ ̨̛̛̬̹̏̚ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̱ ̛̛̣ ̶̛̪̯̠̱̌̔̌̌ ̨̠̦̌̏̐ ̨̧̭̖̯̤̖̏̌ ̭̌ >
̸̡̨̨̨̨̧̨̧̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̭̖̯̤̥̪̖̪̖̬̬̦̯̬̙̖̭̭̯̖̥̪̥̖̣̱̱̬̠̠̖ͣ̏̌̌̌̔̐̌̌̏̌̌̔̌̏̌̌̔̐̏̌̚͞
̸̛̭̣̦̌ ̡̨̌ ̨̹̯ ̠̖ ̪̬̖̥̖̯̔ ̡̦̖͕̌̍̌̏ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̔ ϯ ;̛̯̬Ϳ ̨̛̦̖̐̔ ̨̔ ̨̥̥̖̦̯̌ ̨̧̛̠̤̍̌̏̏̌̌
̨̪̬̖̥̖̯̦̔̐ ̨̠̦̌̏̐ ̨̛̪͕̏̌̚ ̛ ̨̯ ̭̌ ̨̨̛̥̥̍ ̨̪̭̣̌ ̨̔ ̧̦̠̥̖̌̌ ϲϬϬϬ ̡̨̱̱̪̦ ̵̛̛̛̦̭̯̣̭̦̌̌
̡̛̛̭̖̯̤̏͘ʿ̨̔ ̨̨̨̱̬̥̐̏ ̸̛̛̭̣̦̥ ̨̪̬̖̥̖̯̦̥̔ ̨̨̱̬̱̐̏ ̭̖ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̨̨̱̬̐̏ ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̪
̪̬̖̥̖̯̱̔ ̸̛̭̣̦̌ ̨̨̱̬̱̐̏ ̡̨̛̠ ̠̖ ̴̛̛̖̦̭̦̔̌ ʿ̡̨̛̛̬̣̦̥̌̏ ̨ ̧̛̱̯̬̱̏͂̏̌ ̨̥̖̣̔̌ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨
̡̛̖̦̖̬̖̯̭̥̐ ̱̭̣̱̥̐̌̌ ̌̚ ̛̪̬̥̖̦̱ ̥̖̬̌ ̨̨̧̪̤̹̍̌̌ ̡̖̦̖̬̖̯̭̖̐ ̴̡̨̛̛̖̭̦̭̯̌ ̡̌̔̌ ̭̱
̶̡̨̛̛̛̬̭̦ ̛̚ ̨̠̦̌̏̐ ̡̨̭̖̯̬͕̌ ̌ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̸̣̦̌̌ ϲϳ̭̯̌̏͘ ϴ͘ ʯ̡̨̦̌̌ ̨ ̴̡̨̛̖̭̦̥̌ ̡̨̧̛̬̹̖̱̓
̛̖̦̖̬̠̖̐;ͣˁ̡̛̛̣̱̙̖̦̣̭̦̍̐̌ˀˁ̨͕̬̠̍͟ϮϱͬϭϯͿ͘
ʪ̵̸̶̨̡̡̨̡̛̛̯̖̦̪̯̖̯̌̐̌̌̌̚;̨̪̬̖̥̌Ϳ͗
ʪ̨̡̨̧̧̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̥̦̬̭̪̣̱̦̠̥̖̣̭̬̪̥̬̦̭̦̌͗̔̌̌̌̌̌̐̌̌̌̔̏̌̏̌̌̌̌̔̌̏̔̚̚̚ϭϮ̥̖̯̬̌̌͘
ʪ̨̡̌̚ ̠̖ ̡̨̛̪̠̌ ̨̭̬̠̦̖̌̍̌̓̌ ̨̨̣̖̔̏̚ ̌̚ ̨̨̛̪̠̖̦̔ ̨̨̛̣̏̚ ̡̨̠̌ ̛̣̭̐̌ ̦̌ ̸̨̪̦̱͂̌̌ ̛̛̣
̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̱̭̣̱̠̱̭̖̪̦̱̪̦̭̭̪̖̥͕̣̪̠̱̬̣̦̱̔̏͂̌̌̌̔̌̔̌̔̌̔̏͂̌̌̐̏̌̐̌̚̚̚̚
̨̨̨̨̡̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̪̠̖̦̣̠̙̦̠̬̖̬̖̥̖̦̭̭̯̖̔̏̏̌̌̌̓̔̏̐̌̚ʿ̶̨̨̛̛̛̛̖̬̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̠̦̔̌̌̌̏̐̚
̨̨̱̬̐̏̌ ̡̨̔ ̡̨̠̖̐ ̠̖ ̶̡̱̪̌ ʿ̸̨̦̱͂̌ ̛̛̣ ʿ̸̨̨̛̔̏͂̌̚ ̱ ̸̭̣̱̠̱̌ ̔̌ ̭̖ ̨̪̦̱̔̌ ̨̨̛̪̦̭̔ ̭̌
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̡̛̭̯̖̌ ʿ̨̛̖̬̔̌ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̛̚ ̨̠̦̌̏̐ ̨̨̱̬̐̏̌ ̡̨̔ ̡̨̠̖̐ ̠̖ ̶̡̱̪̌̌̚ ʿ̸̨̦̱͂̌ ̛̛̣
ʿ̸̨̨̛̔̏͂̌̚ ̱ ̸̭̣̱̠̱̌ ̔̌ ̭̖ ̨̪̦̱̔̌ ̨̨̛̪̦̭̔ ̭̌ ̸̨̨̛̪̖̥͕̔̏͂̌̚ʪ̨̡̌̚ ̨̛̛̭̪̬̦̭̯̌̏ ̨̛̣̏̌̚ ̠̖
̵̸̴̡̨̨̨̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̪̠̙̖̖̭̬̠̦̖̣̖̭̬̱̣̥̪̣̯̬̥̥̪̠̙̖̖̖̹̯̠̌̏̌̓̌̍̌̓̌̔̏̌̔̌̌̌̏̌̓̐̏̌̌̚̚
̶̵̸̴̶̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̭̪̖̠̭̥̪̬̖̣̖̱̬̱̣̦̖̪̣̯̬̥̖̯̦̣̖̙̦̖̦̭̯̯̱̠̖̐̔̔̌̌̔̌̐̔̌̔̚͘
ʪ̶̨̡̡̨̡̨̡̛̬̭̪̯̖̯̌̌̔̏̐̌̌̌͗̚
- ʪ̨̡̧̛̛̦̙̖̖̬̖̌̌͗̚̚ʺ̶̨̬̭̍̌̌ʿʰʽ̶̡̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̹̖̦̠̪̬̠̦̖̦̭̠̣̦̌̔̌̏̌̏̌̍̌̏̌̚̚̚
̴̵̵̨̧̨̨̡̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̭̱̬̖̣̯̪̠̱̖̯̦̦̱̥̖̦̯̐̌̌̔̏̌̔̌̔̌̌̚͘ʶ̶̨̡̡̨̛̛̛̛̬̭̪̯̖̯̥̙̖̯̌̔̏̌̌̍
̨̡̨̨̨̨̨̛̦̭̥̱̬̬̱̔̌̌̐̏̌̌̔̚;̨̨̨̨̛̛̦̬̖̖̦̣̦̦̖̬̖̖̦̬̖̥̖̌̔͂̌̔͂̏Ϳ̨̡̨̛̬̱̥̖̯̦̥̔̐̌̔̏̌
̨̡̨̦̥̔̌̚ ̶̨̡̨̛̱̥̖̦̯̠̥̔̌ ;̨̨̱̬̐̏ ̨ ̖̣̱͕̔ ̨̡̛̱̯̬̭̌ ̨̨̱̬͕̐̏ ̨̨̱̬̐̏ ̨ ̨̛̪̬̬̖̥̖̦̏ ʹ
̨̨̨̛̛̪̬̖̥̖̦̥̪̭̣̥̏̏̌Ϳ̨̡̡̨̨̨̭̖̹̯̠̖̱̭̣̱̭̦̥̬̱̏̌̔̌̌̌̔̚;Ηˁ̣͘ʧ̡̛̣̭̦̌ˀˁΗ͕̬̍͘ϮϰͬϮϬϬϱ͕
ϲϭͬϮϬϬϱ͕ ϱϰͬϮϬϬϵ͕ ϯϮͬϮϬϭϯ ̛ ϳϱͬϮϬϭϰͿ ̛ ̨̡̨̡̛̪̦̭̥̔̌̚ ̡̛̯̥͖̌̌ ̛ ̡̨̛̪̠̌ ̶̶̛̣̖̦̖ ̛̯̖̔̌̚ ̨̔
ʰ̧̡̡̨̨̦̙̖̖̬̭̖̥̬̖ˁ̛̬̠̖̍͘ʽ̨̨̨̡̠̱̭̣̥̙̖̱̠̖̏̌̏̔̌̔̌̚ʿ̸̨̛̛̦̱̣͂̌ʿ̸̨̨̛͖̔̏͂̌̚
- ʪ̨̡̛̌̚ ̌̚ ̡̨̭̏̌̐ ̡̛̬̦̌̔̌͗ ʺ ̶̨̬̭̍̌̌ ʿʰʽ ̡̨̌ ̨̡̔̌̚ ̨ ̨̛̬̹̖̦̠̏̚ ̛̛̪̬̠̌̏ ̦̌ ̨̨̖̦̍̌̏̚
̶̨̨̛̭̠̣̦̌ ̨̧̛̭̱̬̖̐̌ ̛̛̣ ̴̨̨̡̨̛̯̪̠̱ ̵̵̡̨̡̛̛̖̯̦̦̌̔̏̌̔̌̚ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌̌͘ ʶ̨̡̛̬̭̌̔̏ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌
̨̥̙̖ ̛̛̯̍ ̨̡̨̨̨̨̨̛̦̭̥̱̬̔̌̌̐̏̌̚ ̬̱̌̔;̨̨̛̛̦̬̖̖̦̣̌̔͂ ̨̨̦̦̖̬̖̖̦̬̖̥̖̌̔͂̏Ϳ̨̛̬̱̥̔̐
̶̡̨̨̡̨̨̡̨̛̖̯̦̥̦̥̱̥̖̦̯̠̥̌̔̏̌̔̌̔̌̚;̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̱̬̖̣̱͕̱̯̬̭̱̬͕̱̬̪̬̬̖̥̖̦̐̏̔̌̐̏̐̏̏ʹ
̨̨̨̛̛̪̬̖̥̖̦̥̪̭̣̥̏̏̌Ϳ̭̖̏ ̨̹̯̠̖ ̡̡̨̨̨̱̭̣̱̭̦̥̬̱̌̔̌̌̌̔̚;Ηˁ̣͘ʧ̡̛̣̭̦̌ˀˁ̬̍͘ϮϰͬϮϬϬϱ͕
ϲϭͬϮϬϬϱ͕ ϱϰͬϮϬϬϵ͕ ϯϮͬϮϬϭϯ ̛ ϳϱͬϮϬϭϰͿ ̛ ̨̡̨̡̛̪̦̭̥̔̌̚ ̡̛̯̥͖̌̌ ̡̨̛̪̠̌ ̨̨̛̪̯̪̭̦̌̐ ̛ ̨̨̖̬̖̦̏̐
̛̣̭̯̌ ̶̛̛̖̖̦̠̖̏̔ ̨ ̨̛̪̭̣̖̦̥̌̌̚ ̨̨̨̛̭̪̭̤̖̦̥̍ ̌̚ ̖̖̦̍̍̔̌̚ ̛ ̬̔̌̏̚ ̬͖̌̔ ̨̪̯̬̏̔̌ ̨
̨̨̧̪̭̖̱̔̏̌ ̛ ̨̨̖̦̠̍̌̏̚ ̨̛̱̪̯̬̖̍ ̨̨̬̠̱̖̔̐̏̌̌̓̐ ̣̯̌̌̌ ̛ ̨̪̬̖̥̖͖ ̨̪̯̬̏̔̌ ̨ ̨̨̧̪̭̖̱̔̏̌
̵̴̸̵̨̡̛̛̛̛̪̭̚ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ ̌̚ ̬̦̌̔̌ ̛̛̛̭̦͖̏ ̸̛̣̦̌ ̛̪̭̦̌̌ ̛̠̌̏̌̚ ̡̛̬̦̌̔̌ ̨ ̨̛̱̙̖̦̭̯̌̔̚ ̛
̸̸̨̨̨̨̡̨̧̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̪̭̤̖̦̭̯̬̱̖̣̦̥̣̖̯̦̥̭̬̖̭̯̥̹̯̯̖͖̦̦̱̥̖̦̯̍̌̏̌̏̔̏̌̌̏̌̔̚̚̚
ʹ ̨̪̯̬̏̔̌ ̛̛̣ ̧̱̖̬̖̖̏ ̨̔ ̦̣̖̙̖̌̔ ̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̖ ̨ ̨̨̨̨̛̭̪̭̤̖̦̭̯̍ ̌̚ ̧̬̹̖̖̏ ̨̨̪̭̣̏̌
̸̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̖̣̖̯̬̥̦̯̖̬̱̣̪̦̬̣̭̯̖̖̦̬̦̭̦̌̌̌̍̌̍̍̔̐̌̔̌̌̏̚̚ʹ ̶̡̨̧̨̛̛̬̱̣̥̏̌̌̔̌̚ʹ
̵̸̨̡̨̨̛̛̬̱̣̦̥̬̪̥̔̌͘ʽ̨̨̨̡̠̱̭̣̥̙̖̱̠̖̏̌̏̔̌̔̌̚ʿ̸̨̛̛̦̱̣͂̌ʿ̸̨̨̛͖̔̏͂̌̚
Ϯ͘ϯ͘ʻʤˋʰʻʪʽʶʤʯʰʦʤʼʤʰˁʿ˄ʼʫʻʽˁ˃ʰ˄ˁʸʽʦʤʽʪˁ˃ˀʤʻʫʧˀ˄ʿʫʿʽʻ˄˕ʤˋʤ
˄̸̡̨̡̨̨̨̨̨̛̛̣̪̦̱̱̪̦̭̬̱̪̪̦̱͕̔̔̐̌͂̌̌ʿ̸̸̨̡̨̨̛̦̱̠̖̱̙̦̭̣̦̬̱̪̖̭̯͂̌̔̌̔̌̌̏̌̐̌̌̐̔̌̏̚
̦̖̖̦̖̌̏̔ ̨̡̖̔̌̚ ̔̌ ̧̛̭̪̱̌̏̌ ̨̱̭̣̖̏ ̛̚ ̸̣͘ϳϱ͘ ̭̯͘ϭ͘ ̸̯̌͘ϭʹϰ͕͘ ̌ ̨̡̔̌̚ ̛̚ ̸̣͘ϳϱ͘ ̭̯͘ϭ͘ ̸̯̌͘ϱ͘
ʯ̡̨̦͕̌̌ ̱̙̦̔̌ ̠̖ ̔̌ ̨̛̭̯̔̌̏ ̸̨̪̦̱͂̌ ̛̚ ̬̱̪̖̐ ̸̨̪̦̱͂̌̌ ̡̨̠̖̥ ̠̖ ̨̨̪̖̬̖̦̏ ̧̛̬̹̖̖̏̚ ̖̣̔̌
̵̡̡̨̨̨̧̨̨̨̛̛̦̖̠̠̖̦̖̪̦̭̪̱̖̦̭̯̯̱̭̣̌̍̌̏̌̔̌̐̏̌̚͘
ʪ̨̯̦̖̔̌ ̨̱̭̣̖̏ ̬̱̪̐̌ ̸̨̪̦̱͂̌̌ ̧̛̭̪̱̌̏̌ ̨̠̖̦͕̌̔̚ ̨̛̭̥ ̱ ̸̭̣̱̠̱̌ ̔̌ ̡̨̡̛̬̭̌̔̏ ̛ ̵̸̡̛̛̯̖̦
̶̸̶̡̨̡̡̨̨̨̡̡̨̡̨̨̡̨̛̛̛̪̯̖̯̱̠̖̪̬̖̪̱̭̣̱̭̦̱̬̭̦̥̱̥̖̦̯̠̥̌̌̔̌̔̏͂̌̌̌̔̌̔̌̚̚͘
Ϯ͘ϰ͘ʻʤˋʰʻʪʽʶʤʯʰʦʤʼʤʰˁʿ˄ʼʫʻʽˁ˃ʰ˄ˁʸʽʦʤʽʪˁ˃ˀʤʻʫʿʽʪʰʯʦʽ˕ʤˋʤ
˄̡̨̡̨̛̣ ʿ̸̨̦̱͂̌ ̨̨̛̪̦̭̔ ̨̪̦̱̱̔ ̭̌ ̸̨̨̛̪̖̥͕̔̏͂̌̚ ʿ̸̨̦̱͂̌ ̠̖ ̱̙̦̔̌ ̔̌ ̌̚ ̸̨̨̛̪̔̏͂̌̌̚
̸̨̨̡̧̨̛̛̛̭̯̖̭̪̱̱̭̣̖̣̔̌̏̔̌̔̌̌̏̌̏̚̚͘ϳϱ̭̯͘͘ϭ̸̯̌͘͘ϭʹϰ͘ʯ̸̡̨̨̡̛̦͕̣̌̌̌̔̌̚̚͘ϳϱ̭̯͘͘ϭ̸̯̌͘͘ϱ
ʯ̸̸̡̨̨̡̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̦̖̦̖̠̖̪̦̱̬̹̯̪̬̖̪̌̌̌̔̌̍̌̏̓͂̌̏̔̏͂̌̌̚̚̚͘
ʿ̸̨̦̱͂̌ ̨̥̙̖ ̨̡̛̯̔̌̌̚ ̧̨̛̭̪̱̖̦̭̯ ̵̡̨̡̛̬̭̌̔̏ ̛ ̵̸̵̡̛̛̯̖̦ ̨̱̭̣̏̌ ̡̨̪̬̖ ̸̨̨̛̪̔̏͂̌̌̚ ̱
̶̡̡̨̡̨̨̡̨̛̭̣̱̭̦̱̬̭̦̥̱̥̖̦̯̠̥̌̔̌̔̌͘
Ϯ͘ϱ͘ʻʤˋʰʻʪʽˁ˃ʦʹʤʼʤʪʽʶʤʯʤʽʰˁʿ˄ʼʫʻʽˁ˃ʰ˄ˁʸʽʦʤ
ʻ̨̡̨̧̨̨̛̛̖̖̦̖̖̭̪̱̖̦̭̯̱̭̣̌̏̔̔̌̏̌̚ʿ̸̨̦̱͂̌ ̵̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̥̙̖̭̯̯̱̱̦̖̖̬̖̦̪̠͕̔̌̏̏̔̏̌̌
ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̨̥̙̖ ̪̬̖ ̨̨̧̦̹̖̔̌ ̨̡̣̱̖̔ ̨ ̨̛̖̣̔̔ ̨̨̱̬̐̏̌ ̔̌ ̛̯̬̙̌ ̨̔ ʿ̸̨̦̱͕͂̌̌ ̸̛̠̌ ̠̖
̸̶̶̨̨̨̨̨̨̨̨̧̡̨̨̨̨̛̛̛̛̪̦̱̦̭̦̱̖̹̯̠̭̯̬̱̦̠̖̦̪̦̱̖̖̖̦̦̠̪̤̦̠͕̭̯̔̌̌̏̏̌̌̔̌̌̌̏̌̔̌̔̌̏̚
̵̵̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̱̬̦̣̣̖̬̖̦̱̪̠̱̭̣̪̠̖̦̌̏̔̐̌̏̏̔̔̌̌̚͘
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̸̨̨̛̪̦̱͕̭̣̭̦̣̔̌̐̌͘Ϯϭ͘ʯ̡̨̨̨̦̠̦̌̌̌̏-̶̨̡̨̛̛̛̪̬̯̦̥̪̬̯̦̖̬̭̯̱̦̖̭̠̥̏̌̌̏̌̌;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ
̬̍͘ϴϴͬϭϭ͕ϭϱͬϮϬϭϲ̛ϭϬϰͬϮϬϭϲͿ͘
˄̶̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̖̣̹̖̪̦̱̥̠̱̭̯̱̪̦̱̖̦̱̖̦̱͕̔̏̏̔̌̌͂ ̨̨̡̨̛̛̛̖̬̦̦̪̦̱̠̥̍̓̌̍̌̌̌̔̌̌̌̚
̨̖̱̬̦̯̦̱̱̹̯̖̱̏̓̐̌̌̏̌̔͘
˄̶̸̨̨̛̛̖̦̱̥̬̯̱̬̱̦̯̌̍̌̌͗
о ˁ̧̹̌̔̌̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̡̱̱̪̦̖ ʧ̨̬̦̯̦̖̌̌̏̌ ˇ̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̱̹̯̖̖̔ ̱ ̡̨̛̬̭̯ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̱ ̨̡̯̱
̧̯̬̠̌̌̌ʿ̨̨̧̛̖̬̬̦̯͕̖̔̌̐̌̌̏̌̌̍̚ʿʪʦ- PV(R)
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PDF Compressor Free Version
о ˁ̧̹̌̔̌̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̡̱̱̪̦̖ ʧ̨̧̛̹̖̔ ʽ̨̭̦̦̖̏ ̡̦̦̖̌̌̔ ̛ ʻ̡̦̖̌̌̔ ̌̚ ̨̧̬̙̖̔̌̏̌ ̱ ̡̨̛̬̭̯
ʿ̸̨̨̡̦̱̱̯̱͂̌̌ʿ̨̨̧̛̖̬̬̦̯͕̖̔̌̐̌̌̏̌̌̍̚ʿʪʦ- PV(C)
ʽ̸̶̴̨̨̨̛̛̛̛̬̱̦̖̦̖̥̬̯̬̹̖̦̪̬̥̱̣̍̌̌̍̏͗̚
NPV(C) = PV(R) - PV(C)
ʯ̸̶̨̡̨̨̨̛̛̛̛̬̱̦̖̦̖̪̬̥̖̦̯̭̦̯̦̱̭̯̪̱̌̍̌̔̔ϲй͘
ˉ̴̡̨̧̛̛̛̖̦̠̖̭̦̦̖̥̙̖̭̖̥̖̯̌̌̌͘
ʤ̸̡̨̨̡̨̛̛̛̠̖̱̪̦̱̭̦̦̖̱̠̖̦̔̌̌̌̍̌̚Ă̶̡̛̦̭̖̦͕̌̌ʻ̸̶̸̨̡̨̛̛̛̬̱̣̖̪̭̯̱̪̯̱̭̣̱̭̣̦̥̌̌̓̌̔̌̌
ϵϮ͘ʯ̡̨̦̌̌͘

ϲ͘ϰ͘ˁ̨̨̨̛̬̙̦̠̦̱̬̌̔̌̌̏̐̐̏̌
ʺʽʪʫʸ ˄ʧʽʦʽˀʤ  ʽ ʵʤʦʻʽ-ʿˀʰʦʤ˃ʻʽʺ ʿʤˀ˃ʻʫˀˁ˃ʦ˄ ʯʤ ˀʫʶʽʻˁ˃ˀ˄ʶˉʰʵ˄ ʪʫʸʤ  ˁʰˁ˃ʫʺʤ
ʵʤʦʻʫˀʤˁʦʫ˃ʫʧˀʤʪʤˁˀʫʺˁʶʤʺʰ˃ˀʽʦʰˉʤ
̸̡̛̤̱̖̦̥̖̱̌͂̚̚
ʶ̨̡̛̛̬̭̦̌͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ʤ̬̖̭̔̌͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ʽ̡̛̛̣̹̖̦̪̬̖̭̯̦̏̌̓̔̌̏͗______________________________
ʺ̸̨̛̛̯̦̬̠̌̍͗
ʿ̴̶̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̬̖̭̖̦̯̦̬̠̔̌̍͗
;ʿ̨̔Ϳ̸̷̬̱̦̱̖̯̌̍̌͗ϴϰϬ̡̱̤̖̥̯̖̭̯̱̔̌͗ʻ̸̶̛̬̱̣͕̌̌
̛
ʰ̶̨̛̬̹̏̌͗̚ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ʤ̬̖̭̔̌͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ʽ̡̛̛̣̹̖̦̪̬̖̭̯̦̏̌̓̔̌̏͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ʺ̸̨̛̛̯̦̬̠̌̍͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ʿ̴̶̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̬̖̭̖̦̯̦̬̠̔̌̍͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
˃̸̡̛̖̱̬̱̦̓̌͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ˀ̸̨̱̦̪̭̖̦̖̦̥̖̦̖̌̍̌͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
̡̱̤̖̥̯̖̭̯̱̔̌͗ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚
˄ʦʽʪʻʫʽʪˀʫʪʥʫ
˄̨̨̬̦̖̭̯̬̦̖̐̏̌ ̸̡̡̨̛̛̠̖̦̦̭̯̯̱̠̱̌̔̌͗̚
-̠̖̔̌ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̶̨̡̨̡̨̡̛̛̛̪̬̪̬̖̥̦̱̬̭̦̱̱̥̖̦̯̠̱̬̔̌̍͘ͺͺͺͺͺͺͺ ̨̔ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ̨̛̦̖͕̦̐̔̌͘
̨̨̭̦̱̏ ̡̨̠̖ ̠̖ ̨̨̭̪̬̖̏ ̨̨̛̯̬̖̦̏ ̨̡̪̭̯̱̪̌ ʵ̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̌̚ ̨̖̣̱̔̔ ̨̠̦̌̏̐ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨̛̬̍̚
̶̨̨̡̨̛̛̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̬̖̣̠̱̪̬̠̖̯̠̦̏̌̐̌̌̌̌̌̌̌̏̚̚-̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̶̡̨̡̛̪̬̯̦̖̬̭̯̬̖̦̭̯̬̱̠̱̌̏̌̌̚
̖̣̔̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̨̠̦̌̏̐ ̨̧̭̖̯̤̖̏̌ ̱ ʧ̬̱̌̔ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬͕̏̌ ̡̨̠̌ ̸̡̱̤̱̱̠̖ ̛̪̬̥̖̦̱ ̥̖̬̌
̨̨̧̡̪̤̹̖̦̖̬̖̯̭̖̍̌̌̐ ̴̡̨̛̛̖̭̦̭̯̌ ̛ ̱̹̯̖̖̔ ̨̨̡̨̨̛̛̛̱̪̖̬̯̦̥̯̬̹̥̠̦̌̏̏̌̌̏̐ ̨̧̭̖̯̤̖̏̌
̨̛̖̭̭̯̖̥̠̦̖̌̔̌̌̏̚ ̬̭̖̯̖̌̏ ̬̐̌̔̌͘ˉ̛̤ ̨̡̨̨̛̪̬̠̖̯̭̱̱̹̯̖̖̦̖̬̠̖͕̬̠̱̖̌̔̌̐̔̐̏̌̌̓ ̱̹̯̖̖̔ ̱
̛̛̛̖̥̭̠ ˁʽϮ ̛ ̱̹̯̖̖̔ ̱ ̨̛̛̪̖̬̯̦̥̌̏ ̵̨̛̬̭̥̌̔̌ ̨̠̦̌̏̐ ̨̧̭̖̯̤̖̏̌ ̡̨̌ ̨̠̦̌̏̐ ̨̡̠̖̯̍̌
ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̨̠̦̌̏-̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏̌͘ ˄ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̨̛̬̍̌̚ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌ ̠̖
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̛̬̦̌̍̌̚ ʰ̶̛̬̹̣͕̏̌̚ ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̨̛̭̯̔̌̏ ʿ̨̦̱̱̔ ̬̍͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ̨̔ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϮϬϭϴ͘
̨̛̦̖̐̔͘
-̠̖̔̌ʻ̸̶̡̨̨̡̡̨̨̨̡̡̨̛̛̛̬̱̣̣̭̦̠̦̠̖̯̦̠̖̥̭̖̭̪̬̖̦̖̬̖̯̭̱̭̣̱̠̠̖̪̬̖̥̖̯̌̌̏̌̌̏̐̍̌̌̏̔̐̌̐̌̌̔
̡̠̦̖̦̖͖̌̏̌̍̌̏
-̔̌ ̠̖ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̨̛̪̬̬̖̦̏̔ ̨̬̱̹̯̔̏ ̡̨̠̖ ̡̪̬̱̙̖̦̖̬̖̯̭̖̌̐ ̱̭̣̱̖̐ ̛ ̡̨̠̖ ̛̪̬̖̱̥̌̚ ̨̖̱̍̌̏̚
̧̡̨̨̧̛̛̬̹̖̖̦̖̬̖̯̭̖̱̭̣̱̖̱̹̯̖̖̪̯̬̹̖̖̦̖̬̠̖͖̏̌̐̐̔̐̚
-̭̖̔̌ʻ̸̶̛̬̱̣̭̥̯̬̌̌̌̌ʵ̨̛̦̥̪̬̯̦̖̬̥͕̭̖̌̏̌̌̔̌ʰ̶̨̛̛̛̬̹̣̭̥̯̬̪̬̯̦̥̪̬̯̦̖̬̥̱̏̌̌̌̏̌̌̚
̡̡̨̨̡̨̨̛̭̣̱̭̦̥̠̱̬̖̱̠̖̠̦̌̔̌̌͂̌̏̚-̶̨̨̡̨̛̛̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̭̯̦̖̭̠̖̱̏̌̌̏ˀˁ͖
-̨̨̨̨̠̖̠̱̬̖̤̖̦̔̌̏̌̐̏̔̔ʰ̶̨̨̡̡̡̨̡̨̛̛̛̛̬̹̱̱̪̭̯̱̪̱̠̦̖̦̖̱̭̣̱̭̪̬̪̭̥̠̥̏̌̏̌̍̌̏̌̔̌̌̚
̭̖ ̱̬̖̱̠̱͂ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̱ ˀˁ͕ ̛ ̨̯ ̌̚ ̨̪̯̬̖̖̍ ̨̧̛̬̖̣̌̏̌̌̚ ̨̠̦̌̏-̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏̌ ̱
̡̨̡̨̨̛̛̛̭̣̱̭̪̬̪̭̥̠̱̬̖̱̠̱̠̦̌̔̌̌͂̌̏-̶̨̨̡̨̛̛̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̭̯̦̖̭̠̖͖̏̌̌̏
-̔̌ ̭̖ ̨̠̏̌ ̨̨̱̬̐̏ ̨̨̛̭̯̬̖̥̖̦̏ ̭̥̯̬̌̌ ̛ ̛̠̦̥̌̏ ̨̨̨̱̬̥̐̏ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̡̨̨̦̥̌̚ ̡̨̛̠ ̱̬̖̱̠̖͂
̨̠̦̌̏-̶̨̨̡̨̛̛̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̭̯̦̖̭̠̖͖̏̌̌̏
-̠̖̔̌ ̨̧̨̨̛̛̪̯̪̭̖̥̏̌̏̐ ̨̨̛̱̬̥̖̱̐̏̌͂̚ʰ̶̨̡̨̨̛̛̬̹͕̪̬̯̦̏̌̌̏̌̐̚ ̛̪̬̯̦̖̬͕̌̌ ʻ̸̶̨̛̬̱͕̌̌
̡̨̌ ̨̠̦̌̏̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌ ;̱ ̤̖̥̔̌ ̡̯̖̭̯̱͗ ˄̨̨̬̐̏Ϳ͕ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̛̥̌ ̌̚ ̶̛̤ ̨̧̛̪̭̯̖̌̚ ̱̹̯̖̔̌
̛̖̦̖̬̠̖͕̐ ̡̨̌ ̛ ̭̌ ̛̯̥ ̵̨̛̪̖̦̏̌̚ ̱̹̯̖̔̌ ̱ ̨̛̛̪̖̬̯̦̥̌̏ ̨̡̨̛̯̬̹̥̏̌ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̡̠̖̯͕̍̌
̴̨̨̛̛̛̖̦̭̦̱̪̬̣̱̔̌̐̐ϭ͖
-̔̌ ̭̱͕ ̪̬̖ ̨̧̛̛̪̯̪̭̏̌̌ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬͕̐̏̌ ̦̔̌̌ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘ϮϬϭϴ͘ ̨̛̦̖͕̐̔ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̛
_______________________________________ [̶̸̨̡̛̛̛̛̛̬̱̹̯̭̯̬̱̠̱̖̣̖̯̬̦̖̖̦̖̬̠̖̔̏̌̔̍̐̚]
̸̡̛̛̤̱̣̌̚ ʿ̨̨̡̨̬̯̣ ̨ ̧̛̭̬̌̌̔ ̛ ̶̨̛̪̬̹̔ ̸̛̛̠ ̛̣̦̐̌̏ ̛̖̣̖̥̖̦̯ ̨̪ ̴̨̛̬̥ ̛ ̛̛̭̱̹̯̦
̨̨̬̠̱̔̐̏̌̌ ̶̦̬̯̱̌ ˄̨̨̬̐̏̌ ̨ ̧̛̭̬̌̌̔ ̛ ̶̨̛̪̬̹̔ ̡̨̛̠ ̸̛̛̦ ̛̭̭̯̦̌̌̏ ̨̖̔ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬͕̐̏̌ ̡̨̌
̨̛̪̬̣̐ϳ͘ʻ̸̶̡̨̛̛̛̬̱̣̠̦̪̬̯̦̖̬̌̌̌̌̏̌ʰ̶̡̨̨̛̛̛̛̬̹̣̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̭̱̭̖̭̪̬̱̥̖̣̏̌̌̏̌̌̌̚̚
̡̡̨̛̭̣̖̌̔͗
ϭ͘ʿʽʵʺʽʦʰ
ʿ̸̨̨̨̨̨̨̨̧̛̛̛̠̥̱̪̯̬̖̤̖̦̱̥̱̬̱̥̠̱̭̣̖̖̖̦̖̖̏̍̏̐̏̌̔̓̌̌̚̚˄̨̨̬̦̖̭̯̬̦̖̐̏̌͗
ϭͿ ʤ̡̨̛̛̯̦̭̯̏ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̵̨̱̯̠̱̍̏̌̌ ̭̖̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̌̚ ̡̨̠̖ ̠̖ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̨̨̨̬̦̔̐̏̌ ̱
̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̛̥̏ ̨̨̨̱̬̥̐̏ ̌̚ ̬̖̥̖̏ ̨̛̪̖̬̔̌ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖͕̌ ̌ ̡̨̠̖ ̭̱ ̛̛̖̖̦̯̬̦̖̏̔̌ ̱
̶̸̡̡̨̨̨̨̨̡̨̡̨̧̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̱̯̦̭̯̱̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖͕̹̯͕̥̖̱̭̯̣͕̱̤̱̱̠̖̪̬̠̖̯̖͕̔̏̌̏̔̌͂̌̐̏̌̚
̶̶̶̵̵̡̨̡̧̧̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̖̦̭̯̬̱̠̱̱̬̱̦̭̯̣̠̱̪̱̹̯̖̱̪̬̦̬̦̭̯̣̠͕̖̣͕̐̌̔ͬ̌̌̌̍̌̔̌̌̌̏̔̏̌
̨̨̨̨̨̡̛̛̣̪̬̖̥̖̱̱̬̦̥̠̖̯̱̐̏̍͘
ϮͿ ʦ̦̬̖̦̌̔̌ ̡̧̛̱̭̣̌͂̏̌̌ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̡̧̛̱̭̣̌͂̏̌̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̴̡̨̯̬̖̌ ̸̛̠̖ ̭̖ ̨̪̬̥̖̦̖
̸̸̨̨̨̡̛̦̦̖̖̱̠̱̍͘ʽ̸̨̨̡̡̡̡̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̦̭̖̯̱̪̬̥̖̦̱̣̥̬̯̖̬̭̯̥̱̬̦̠̖̯̱̌̌̍̌̏̌̌̌̌̐̏̐̍̌
̛̥̖̬̦̥ ̶̛̬̦̥͕̐̌̌̌ ̨̛̭̥ ̵̨̛̪̥̖̦̱̯ ̵̛̛̦̖̭̦̌̏̚ ̵̨̛̛̪̬̥̖̦̤̏ ̡̨̠̖ ̭̖ ̡̨̛̬̭̯̖ ̌̚ ̨̬̖̦̔̏̌
̡̧̛̱̭̣̌͂̏̌̌͘
ϯͿʧ̴̨̡̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̬̦̯̦̱̹̯̖̪̬̖̭̯̤̱̱̪̦̦̭̱̬̖̦̖̦̦̭̠̭̖̱̹̯̖̖̱̯̱̪̖̬̌̌̏̌̌̔̌̔̌̏̌̌̐̏̌̔̔̌̚
̨̧̡̨̛̬̦̯͕̬̖̱̣̯̯̪̬̥̖̦̖̐̌̌̏̌̌̌̌̚ʺ˄ʫ͘
ϰͿ ʧ̨̧̨̡̨̨̛̛̹̬̦̯̦̱̹̯̖̠̖̦̠̖̬̦̯̦̠̱̹̯̖̔̌̐̌̌̏̌̌̔̌̔̌̌̐̌̌̏̌̔ ̨̨̨̨̛̪̖̤̖̦̠̭̬̠̖̥̦̔̌̍̐̔̌
̧̨̨̧̛̯̬̠̪̖̬̬̦̯̌̌̌̔̌̐̌̌̏̌̌͘
ϱͿ ʧ̨̧̛̹̔̌ ̨̨̭̦̦̏̌ ̡̦̦̌̌̔̌ ̡̠̖̦̔̌̌ ̠̖ ̨̧̨̛̹̠̐̔ ̨̨̬̦̯̦̠̐̌̌̏̌ ̛̱̹̯̖̔ ̨̨̨̪̥̦̙̖̦̠ ̭̌
̶̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̱̬̖̦̥̪̬̖̦̯̥̪̖̤̖̦̖̱̹̯̖̖̠̪̬̪̐̏̔̔̌̔̌ʰ̶̨̛̬̹̱̏̚͘
ϲͿ ʧ̨̧̛̹̔̌ ̱̹̯̖̔̌ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ̨̭̯̬̖̦̱̏̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̱̌ ̱̹̯̖̱̔ ̡̡̨̌ ̠̖ ̛̭̯̌ ̸̨̬̱̦̯̍̌̌̌ ̱
̨̨̨̬̖̦̥̔̍ʺ̛ʦ̸̨̨̡̨̨̡̨̨̧̛̛̛̛̛̖̹̯̠̱̬̖̖̦̬̱̦̭̪̖̬̱̯̱̪̖̬̬̦̯̏̌̌̔͂̍̌̔̔̌̐̌̌̏̌̌̚̚͘
ϳͿ ʪ̡̡̨̛̛̛̦̖̦̯̦̭̯̱̏̌̏ ̶̨̡̨̛̛̛̛̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̠̔̌ ̶̨̛̛̛̬̹̣̏̔̏̌̚ ̡̛̪̬̖̭̯̤̦̖̦̔̌̏̌̔̏
̵̛̭̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̡̨̠̖ ̭̖ ̨̨̭̪̬̖̏̔ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ʰ̶̨̛̬̹͕̏̌̚ ̌ ̨̪̯̬̱̠̱̏͂ ̐̌
̶̨̨̡̨̛̛̛̱̬̦̖̭̯̬̦̖̦̬̠̱̪̖̬̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̐̏̌̌̌̔̌̌͘
8) ʪ̶̵̡̡̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̯̦̭̯̱̪̬̪̬̖̥̦̥̪̖̬̱̠̬̹̣̪̬̖̭̯̤̦̖̦̭̏̌̏̔̏̔̏̌̔̌̏̌̔̏̏̚
̵̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̪̬̪̬̖̥̦̯̦̭̯̠̖̭̖̭̪̬̖̭̯̬̦̖̌̏̏̔̔̌ʰ̶̨̨̨̨̛̬̹͕̪̯̬̱̠̱̱̬̦̖̭̯̬̦̖̏̌̌̏͂̐̌̐̏̌̚
̡̨̨̛̛̦̬̠̱̪̬̪̬̖̥̦̪̖̬̌̌̐̔̌͘
ϵͿ ʪ̨̯̦̔̌̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̌̌ ̱̹̯̖̔̌ ̸̨̦̌̌̏̌̚ ̨̭̯̬̖̦̱̏̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̱̌ ̱̹̯̖̱̔ ̡̨̠̌ ̪̬̖̥̹̱̠̖̌
̨̬̦̯̦̱̱̹̯̖̱̐̌̌̏̌̔͘
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ϭϬͿʪ̸̨̡̨̨̨̨̡̨̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̯̦̦̦̠̖̱̬̖̦̦̦̦̭̠̪̬̖̣̦̭̭̦̦̖̦̦̖͕̦̠̱̔̌̌̌̌̔̌̐̏̏̌̌̏̌̌̔̌̚̚̚
ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̨̭̯̬̱̠̖̏̌ ̨̪̬͕̌̏ ̡̨̌ ̨̛̭̯̬̏̌ ̨̯̦̖̔̔̌ ̱̹̯̖̖̔ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̧̬̦̯͕̐̌̌̏̌̌ ̡̡̨̌ ̠̖ ̨̯
̨̡̨̨̛̪̦̪̬̥̖̦̥̌̌̚ʺ̛ʦ̪̣̦̌̌͘
ϭϭͿʫ̸̸̸̨̨̡̡̛̛̛̛̛̦̖̬̠̦̭̖̖̖̦̖̬̠̖͕̱̤̱̱̠̱̖̣̖̯̬̦̐̌̌̌̏̌̏̏̔̏̐̓̚Ǉ̨̨̨̛̛͕̯̪̣̯̦̱̖̦̖̬̠̱͕̱̐̏̔
̸̶̨̨̨̧̡̨̧̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̪̖̦̱̪̯̬̹̱̬̹̖̖̱̤̱̱̠̱̦̙̦̱̭̦̱̣̪̯̖̯̏̌ͬ̓̓̌̐̌̏̌̌̐ͬ̌̌̚͘
ϭϮͿʰ̶̸̨̨̡̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̬̹̣̠̖̪̬̬̖̦̬̱̹̯̣̪̬̖̱̖̯̦̠̤̖̦̖̬̖̯̭̖̱̭̣̱̖͕̠̠̖̏̌̏̔̔̏̔̍̌̏̌̐̐̌̚̚
̨̪̦̱̔̌ ̛̬̦̌̍̌̌̚ ̱ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̨̛̬̍̌̚ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬̌̌ ̛ ̡̨̠̖ ̨̛̪̯̪̭̱̠̖ ̨̠̏̌ ̨̨̱̬̐̏ ̭̌
ʻ̸̶̨̛̬̱̖̥̌͘
ϭϯͿ  ʰ̨̦̯̖̬̖̦̯̦̏ ̨̧̬̙̖̔̌̏̌ ̠̖ ̥̖̦̌̌̚ ̶̛̛̭̠̣̌̌ ̛̛̛̣ͬ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ̱ ̸̛̭̣̱̠̖̥̌̏̌ ̨̣̥̌ ̛̛̣
̨̧̹̯̖̖̓̌ ̡̨̛̠ ̛̦̭̱ ̶̨̛̪̭̣̖̔̌ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ;̨̧̹̯̖̖̖̓ ̨̔ ̵̨̛̦̖̪̦̯̌̚ ̶̛̣͕̌
̨̧̹̯̖̖̓̌ ̱̭̣̖̔ ̵̡̛̬̖̥̖̦̭̏ ̡̛̛̦̖̪̬̣̌ ̛ ̭̣͘Ϳ͘ ʰ̨̦̯̖̬̖̦̯̦̏ ̨̧̬̙̖̔̌̏̌ ̭̖ ̨̛̛̏̔̚ ̪̬̖̥̌
̨̨̪̭̖̦̥̍ ̵̯̖̱̌̏̚ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̛ ̦̌ ̯̖̬̖̯ ʻ̸̶̨̛̬̱͕̌̌ ̨̭̣̭̦̌̐̌ ̱̦̪̬̖̌̔ ̨̱̯̬̖̦̥̏͂ ̶̨̡̛̖̦̦̱̏
̶̡̨̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̠̖̯̭̯̤̖̦̱̦̱̬̭̦̱̱̥̖̦̯̠̱̓̍̔̌̏̔̌̚͘
ϭϰͿʵ̨̡̨̡̨̧̛̦̠̖̯̠̖̠̖̯̭̖̯̤̖̖̌̏̍̌̍̌̌̏̚-̨̨̨̛̛̭̬̖̭̯̱̠̦̠̭̠̦̔̏̌̏̏ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌
̵̨̨̭̦̔ ̨̛̛̪̬̪̭̥̌ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̱̬̖̱̠̖͂ ̠̦̌̏̌ ̨̛̭̠̦͕̏̌ ̨̪̔ ̡̨̛̠̥ ̭̖ ̨̪̬̱̥̖̠̱̔̌̏̌̚ ̨̡̛̠̖̯̍ ̡̨̛̠
̴̵̨̧̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̭̣̱̙̖̭̖̯̤̖̖̭̬̠̦̖̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̬̱̪̬̹̦̱̠̦̠̱̪̯̬̖͕̠̖̌̏̌̍̌̓̌̌̔̐̏̌̌̏̍̌̚
̡̨̛̬̭̯̖ ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦͕̬̦͕̬̦̠̖̦̭̯̯̱̠̖̐̌͂̌̐̌̐̌̌̚ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ˁ̶̨̨̛̛̛̛̛̬̠̖͕̬̦̬̦̠̖̍̐̌̐̌̌̚
̵̨̨̛̱̯̦̥̦̌ ̨̡̛̪̬̠̦͕̌̌ ̨̨̨̦̭̦̔ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̨̡̣̣̦̖̌ ̨̭̥̱̪̬̖͕̌̌̏ ̨̱̭̯̦̖̌̏ ̨̨̭̦̦̖̏̌ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌
ˀˁ͕ ̵̨̨̛̱̯̦̥̦̌ ̨̡̛̪̬̠̦̌̌ ̛ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̨̡̣̣̦̖̌ ̨̭̥̱̪̬̖͕̌̌̏ ̠̦̌̏̌ ̪̬̖̱̖͕̔̓̌̚ ̠̦̖̌̏ ̭̣̱̙̖̍ ̛
̶̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̱̬̭̦̭̬̖̭̯̱̠̦̠̭̠̦̔̐̔̌̏̌̌̏̏ˀˁ͘
ϭϱͿʺ̛̖̬̖̱̹̯̖̱̖̦̖̬̠̖̌̔̐̚;ʺ˄ʫͿ̴̨̨̧̡̡̨̡̨̛̛̛̛̠̖̭̱̥̖̬̖̪̤̹̖̦̖̬̖̯̭̖̖̭̦̭̯̯̦̭̯̍̌̌̐̌̌̏
̵̡̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̠̥̭̖̪̭̯̙̱̱̹̯̖̖̪̖̬̯̦̯̬̹̱̱̬̦̥̠̖̯̱̌̔̌̏̏̌̐̏̍͘
ϭϲͿ  ʺ̧̖̬̖̖ ̛ ̴̶̡̛̛̛̖̬̠̏̌̌ ;ʺΘʦͿ ̭̱ ̶̨̛̪̭̯̱̪ ̛ ̶̨̪̬̖̱̬̖̔ ̡̨̛̠ ̭̖ ̬̹̖̏ ̛̬̌̔ ̨̨̪̱̦̔̌̐̚
̧̛̱̯̬̏͂̏̌̌ ̨̭̯̬̖̦̖̏̌ ̱̹̯̖̖̔ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̛ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̱̹̯̖̖̔ ̡̨̌ ̬̖̱̣̯̯̌̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏
̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌͘
ϭϳͿʻ̸̶̡̨̨̨̨̡̛̛̬̱̣̠̖̣̭̦̱̬̦̠̖̯̌̌̏̌̐̏̐̍̌͘
ϭϴͿ ʻ̨̛̛̖̭̦̪̬̥̖̦̤̌̏̌̏̌̚ ̸̸̨̛̦̪̬̥̖̯̬̠̌̌̏̌̌̌̌̌̚ ̭̖ ̸̨̨̨̡̬̖̦̪̬̥̖̦̖̱̠̖̔̏̌̌ ̡̨̛̛̠̥̌̌
̴̡̨̨̧̨̨̨̨̡̛̛̥̖̬̤̖̖̯̦̪̯̬̹̱̖̦̖̬̠̖̱̱̬̦̥̠̖̯̱̏̌̌̐̐̏̍;̡̨̨̨̛̛̛̹̯̭̱̬̦̭̯͕̱̭̣̬̌̌̔̌̏̌̔̌
̸̵̨̨̡̨̧̨̡̛̛̛̛̛̛̪̖̬̦̖̪̬̥̖̦̖̱̹̖̥̬̹̖̬̖̣̖̦̯̦̠̖̯̔̓̌̏̌̍̌̌Ϳ͘
ϭϵͿ  ʽ̸̡̛̬̱̦̭̍̌ ̨̛̪̖̬̔ ̠̖ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ ϭϮ ̵̡̡̛̣̖̦̬̭̌̔̌ ̶̛̥̖̭̖ ̨̡̨̯̥ ̵̡̨̛̠ ̭̖ ̛̬̹̏ ̸̨̬̱̦̍̌
̴̨̡̨̡̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̪̭̯̦̱̯̖̱̹̯̖̖̖̦̖̬̠̖̦̦̭̠̭̖̱̹̯̖̖̯̥̪̖̬̬̦̯̐̔̐̌̔̔̌̐̌̌̏̌̌͘
ϮϬͿʽ̶̶̵̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̣̹̖̦̪̬̖̭̯̦̭̱̪̬̖̭̯̦̱̬̦̭̯̬̦͕̣̹̖̦̪̬̖̱̥̠̱̏̌̓̔̌̏̔̌̏̐̏̌̌̏̌̓̔̌̔̌̚
̧̬̖̌̔ ̱ ̛̥̖ ̛̛̛̣ͬ ̌̚ ̸̬̱̦̌ ̵̨̨̛̱̬̦̐̏ ̭̯̬̦̌̌͘ ʽ̏̌ ̶̛̣̌ ̨̥̬̠̱̌ ̛̛̥̯̌ ̡̨̡̨̦̭̌̚ ̛̛̣ ̨̬̱̔̐
̨̧̨̨̣̹̖̖̪̱̦̥̠̖̏̌̓ͬ̓ ̌̚ ̧̛̪̬̖̱̥̖̔̌̚ ̧̛̬̌̔ ̛ ̧̭̯̱̪̖̌̌̚ ̵̨̨̛̱̬̦̐̏ ̭̯̬̦͕̌̌ ̱ ̡̨̠̖̥ ̠̖
̵̵̨̧̨̨̧̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̱̯̬̖̦̥̣̹̖̱̪̬̦̥̪̭̣̥̠̭̖̦̭̖̦̠̱̬̏͂̍̏̏̌̓̌̌̏̏̌̔̌̏̌̐̏͘
ϮϭͿ ʽ̨̪̖̬̯̬̌ ̨̛̛̛̭̯̬̱̯̦̔̍̏̐ ̸̡̛̛̛̭̭̯̖̥̖̣̖̯̬̦̖̖̦̖̬̠̖̌̐ ;ʽʪˁͿ ̠̖ ̡̛̖̦̖̬̖̯̭̐ ̡̡̨̛̭̱̠̖̯̠̍̌
̶̸̸̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̹̪̬̖̦̭͕̭̯̬̱̠̱͕̯̬̦̭̪̬̯̣̪̬̠̱̖̣̖̯̬̦̖̖̦̖̬̠̖̦̪̬̱̠̱̦̥̖̭̖̏̔̍̌̔̌̐̌̔̌
̨̨̨̡̛̛̦̣̱̬̦̠̖̯̌̌̐̏̍̌̚͘
ϮϮͿ  ʽ̛̛̪̖̬̯̦̌̏ ̨̡̯̬̹̌ ̠̖̭̯̖ ̡̛̯̖̱̓ ̵̨̬̭̌̔ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̛ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌
̨̨̨̨̡̱̬̦̠̖̯̐̏̐̍̌͘
ϮϯͿ  ʽ̨̛̪̖̬̯̦̌̏ ̨̧̬̙̖̔̌̏̌ ̠̖ ̨̨̬̖̦̔̏ ̧̦̣̖̖̌̔̐̔̌ ̴̶̡̨̧̛̛̱̦̦̭̌̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̨̠̦̌̏̐
̨̧̭̖̯̤̖̏̌ ̡̨̛̠ ̠̖ ̪̬̖̥̖̯̔ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬̐̏̌ ̛ ̨̧̬̖̖̌̐̏̌ ̱ ̸̭̣̱̠̱̌ ̨̪̬̖̥̖̠̓̌̌ ̱ ̧̨̨̖̥̐̏ ̬̱̌̔
;̸̧̛̹̖̖̓ ̡̛̛̭̖̯̤͕̏ ̚Ḁ̖̦̆̌ ̵̨̛̪̬̖̬̖̣̐ ̶̛̛̭̠̣͕̌̌ ̣̭̯̍̌̌̌ ̛̛̣ ̵̛̛̦̖̭̪̬̦̌̏ ̵̡̨̡̛̖̣̖̯̬̦̭
̶̡̨̨̨̛̛̛̱̬̖̠̦̭̖̯̤̪̭̯̠̖̭̣͂̌̌̌̏̌͘
ϮϰͿ  ʽ̨̭̦̦̏̌ ̡̦̦̌̌̔̌ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̨̛̱̬̖̦̐̏ ̸̨̛̦̦̏̌ ̨̛̦̭̚ ̡̨̛̠ ̛̪̬̪̌̔̌ ʰ̶̨̛̬̹̱̏̚ ̨̪̔
̨̨̱̭̣̥̏ ̔̌ ̛̛̭̪̱̦ ̨̨̱̬̦̱̐̏ ̨̖̱̍̌̏̚ ̛ ̨̛̭̯̬̏̌ ̨̬̦̯̦̱̐̌̌̏̌ ̱̹̯̖̱̔ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̧̬̦̯͕̐̌̌̏̌̌
̡̡̨̨̡̨̛̠̖̯̪̬̦̱̌̌̌̚ʺ̛ʦ̪̣̦̱̌͘
ϮϱͿ  ʿ̨̛̖̬̔ ̨̧̬̦̯̐̌̌̏̌̌ ̠̖ ̡̛̬̖̥̖̦̭̏ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ ̡̬̠̌̌ ̨̛̪̖̬̔̌ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̨̔ ̡̬̠̌̌
̨̨̨̨̛̱̬̦̪̖̬̐̏̐̔̌͘
ϮϲͿ ʿ̨̧̛̛̖̬̖̹̯̠̖̔̏̌̏̌̌̚ ̨̨̨̛̛̪̖̬̪̯̬̔̔ ̶̨̡̨̨̧̡̨̛̛̥̖̭̖̱̯̱̪̖̬̬̦̯̠̌̔̌̐̌̌̏̌̌̌̚ ̭̖
̨̛̛̛̪̬̪̬̖̥̠̱̖̹̯̠̌̏̌̚ʺ̛ʦ̡̱̭̣̱̭̌̔̌ʺ̛ʦ̨̪̣̦̥̌͘
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ϮϳͿ  ʿ̨̛̖̬̔ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̠̖̭̯̖ ̨̛̪̖̬̔ ̨̨̧̭̪̬̖̏͂̌ ̵̛̬̦̌̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̱
̛̖̏̚ ̨̨̧̭̭̪̬̖̖̥̌̏͂ʺ˄ʫ̡̨̛̠ ̸̨̧̛̪̖ ̨̔ ̡̨̨̯̱̥̱̬̦̖̔̌̌̌̔̌̐̏ ̭̯̬̦̖̌ ̨̪̯̬̖̏̔ ̨̨̛̛̪̯̪̭̥
̸̨̪̖̯̥̌ ̡̛̦̖̦̔̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̱ ̨̛̪̬̪̬̖̥̦̥ ̨̛̪̖̬̱̔ ̛ ̬̹̌̏̌̏̌̚ ̭̖ ̡̌̔̌ ̨̨̱̬̦̖̐̏ ̭̯̬̦̖̌
̸̶̨̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̯̬̖̪̯̪̭̥̪̖̯̥̦̖̦̯̦̭̯̱̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̏̔̌̔̏̌̏̔̌͘
ϮϴͿʿ̣̦̌̌̚ ̴̶̧̡̛̛̛̛̥̖̬̖̖̖̬̠̱̏̌;ʺ̛ʦ̪̣̦̌Ϳ̨̡̡̨̨̨̛̛̠̖̱̥̖̦̯̠̭̬̙̱̦̪̬̖̱̬̖̦̖̔̌̔̌̔̐̏
̨̡̪̭̯̱̪̖ ̛ ̶̨̡̨̪̬̖̱̬̖͕̠̖̔ ̭̖ ̨̨̭̪̬̖̏̔ ̶̴̡̨̧̛̛̛̛̭̤̖̥̖̦̯̔̏̌̌ʺ̛ʦ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̛̱̖̏̚ ̭̌
̨̛̭̪̬̖̖̦̥̏̔ʺ˄ʫ͘
ϮϵͿ  ʿ̨̖̤̖̦̔̌ ̱̹̯̖̔̌ ̠̖ ̶̨̛̪̠̌ ̱ ̡̨̨̠̠ ̭̖ ̨̬̦̯̦̐̌̌̏̌̌ ̱̹̯̖̔̌ ̛̖̣̔ ̛̥̖̱͂̚ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̛
ʰ̶̶̨̡̨̨̨̨̛̛̬̹̱̭̣̱̭̱̬̖̦̥̪̬̖̦̯̥̏̌̌̔̌̐̏̚͘
ϯϬͿ  ʿ̸̨̨̛̔̏͂̌̚ ̠̖ ̶̛̣̖ ̡̨̠̖ ̠̖ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̨̨̦̙̌̐̌̏̌ ̌̚ ̸̨̛̛̖̣̥̦̔ ̨̧̛̖̏͂̌̚ ʺ˄ʫ ̛̚ ̨̨̏̐
̸̨̨̨̛̱̬͕̠̖̬̖̱̭̣̱̖̐̏̌̌̌̔̏ͬ̐̚ʰ̶̵̨̨̡̨̨̛̛̛̛̬̹̣̬̠̖̭̥̬̹̏̌̔̐̏̌̌̌̔̌̌̏̚̚͘
ϯϭͿ  ʿ̨̦̱̔̌ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̪̦̱̱̔ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̬̍͘ͺͺͺ ̨̬̠̍ ̨̪̦̱̖̔ ̦̔̌̌ ͺͺͺͺͺͺͺͺ͘ϮϬϭϴ ̡̨̠̌ ̠̖
̵̛̪̬̖̦̏̌̓̌ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̛ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̧̖ ̠̖ ̨̨̱̭̪̭̯̤̖̦̌̏ ̨̨̏ ̨̠̦̌̏-̨̛̪̬̯̦̏̌
̨̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏;̨̨̨̡̨̨̛̛̪̬̣̙̖̦̱̱̬̪̬̣̌̐̏̌̐̚ϯͿ͘
ϯϮͿʿ̶̵̨̨̧̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̬̖̖̦̯̦̬̙̖̠̖̦̥̖̦̭̠̣͕̣̭̯̣̖̣̖̯̬̦̭̱̬̖̠̏̏̔̌̏̌̌̍̌̏̌̌̌̌̌̍̌̌̌͂̌̌̚
̦̌ ̡̛̭̖̯̤̥̏̌̌ ̡̨̌ ̨̨̪̭̯̠̖͕ ̡̌̔̌ ̛̥ ̡̛̭̯̖̦̖ ̛̬̦̌̔ ̡̖̏ ̖̍̚ ̨̛̬̍̌̚ ̔̌ ̛̣ ̭̱ ̨̠̹ ̱ ̴̶̡̛̛̱̦̠͘
ʿ̸̨̛̛̛̖̬̦̔ ̨̨̧̡̨̛̛̪̬̖̣̖̭̭̯̖̥̠̦̭̖̯̤̖̠̐̔̌̌̏̐̏̌ ̠̖ ̨̨̪̬̖̥̖̯̔̏̐ ̸̨̨̨̧̛̱̬͕̬̱̐̏̌̌̔̌̏̌̌
̸̸̨̨̧̨̨̡̨̧̨̨̨̛̛̛̛̪̬̣̖̥̱̭̥̥̖̥̖̯̱̣̱̥̱̦̭̯̭̖̖̭̖̪̬̣̖̥̱̬̱̪̬̖̍̌̌̐̏̌̌̏̌̌̐̓̔̌̔̍̌̔̚
̨̦̖̐ ̨̹̯ ̨̛̦ ̦̭̯̱̪̖̌ ;̨̪̬̖̣̔̐ ʻ̸̶̨̛̬̱̱̌ ̔̌ ̡̨̛̱̣̦ ̧̛̬̭̯̖̌ ̡̨̠̖ ̨̥̖̯̌ ̛̭̭̯̖̥ ų̦̃̌̏̐
̨̧̛̭̖̯̤̖̭̣̏̌͘Ϳ͘
ϯϯͿʿ̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̬̪̬̖̥̦̖̯̦̭̯̭̱̭̖̯̦̭̯̠̖̠̖̌̏̏̌̏̌̚ʰ̶̨̨̨̨̨̨̨̨̛̬̹̣̬̦̪̭̦̱̏̌̔̐̏̌̏̏̐̚
̨̨̱̬̐̏̌ ̱ ̨̛̪̬̪̬̖̥̦̥ ̨̛̪̖̬̱̔ ̛ ̡̨̠̖ ̨̛̏̔ ̱ ̡̛̦̖̦̱̔̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̱ ̨̛̪̬̪̬̖̥̦̥ ̨̛̪̖̬̱͕̔
̸̡̛̱̤̱̱̠̱̓ ̛̥̖̱͂̚ ̨̨̭̯̣͕̌̐ ̡̨̬̖̥̖̦̭̏ ̧̛̪̣̦̬̖͕̌̌ ̧̛̪̬̤̖̍̌̏̌ ̨̨̣͕̔̏̌̚ ̧̛̥̹̤̖̌ ̛
̵̸̵̡̛̛̯̖̦ ̨̱̭̣̏̌ ̨̔ ʽʪˁ ̛ ʵʶʿ-̨͕̏̌ ̬̬̱̌̌̔̚ ̵̸̡̛̯̖̦̖ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖̔̌ ̛ ̵̸̡̛̯̖̦̱ ̡̨̨̦̯̬̣̱
̵̸̡̛̯̖̦̖ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖̔̌ ̌̚ ʺ˄ʫ ̱ ̨̨̨̱̬̦̥̐̏ ̨̡̠̖̯̱͕̍ ̡̨̌ ̛ ̡̨̛̱̪̦̱̏ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌ ̛ ̨̛̪̬̖̥̖
̧̛̪̬̖̱̥̖̔̌̚ ̥̖̬̌ ̵̨̛̪̯̬̖̦̍ ̌̚ ̧̛̪̬̤̖̍̌̏̌ ̵̵̨̨̛̦̖̪̦̔ ̨̨̣̔̏̌̚ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̦̌
̨̨̭̦̱̏ ̵̡̨̛̠ ̠̖ ̨̥̱̖̐̓ ̸̨̛̪̖̯̌̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̛̙̖̥̏̌̓
̨̛̛̪̬̪̭̥̌͘
ϯϰͿ  ʿ̛̛̬̪̬̖̥̦ ̨̛̪̖̬̔ ̠̖ ̨̛̪̖̬̔ ̨̧̤̍̌̏̌̌ ̛̪̬̪̬̖̥̦̖ ̡̨̛̛̯̦̭̯͕̌̏ ̛ ̯̬̠̖̌ ̨̔ ̸̨̧̧̛̪̌̌̌̚
̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̨̔ ̨̪̯̬̖̏̔ ̨̨̛̪̯̪̭̥ ̛ ̸̨̪̖̯̥̌ ̡̛̦̖̦̔̏̌ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̱ ̨̛̪̬̪̬̖̥̦̥
̵̨̨̨̨̛̛̪̖̬̱̭̯̬̦̖̱̬̦̭̯̬̦̔̔̌̐̏̌̌͘
ϯϱͿʿ̨̡̨̨̨̡̨̛̬̠̖̯̭̖̦̭̦̪̬̠̖̯̠̦̌̔̌̌̌̏-̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̭̯̱̬̭̭̯̠̭̖̏̌̐̌̏̌̏̐̐̏̌̌̔̚
̨̨̪̯̪̱̦̐ ̵̵̧̨̨̨̨̨̛̛̛̬̹̖̱̬̦̖̱̬̦̭̯̬̦̬̖̥̖̏̌̐̏̍̌̏̌̐̏̌̌̌̏̚̚̚ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̡̨̛̛̪̖̬̠̔̌ ̌̚
̶̴̨̧̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̤̥̭̯̬̖̱̹̯̖̖̱̖̦̖̬̠͕̯̠̦̦̭̠̭̖̱̹̯̖̖̱̱̬̦̥̠̖̯̱̌̏̌̏̌̔̐̌̔̐̏̍͘͘
ϯϲͿ  ʿ̧̱̹̯̖̌ ̱ ̨̛̪̬̦̍ ̬̌̔ ̠̖̭̯̖ ̡̨̛̯̦̭̯̌̏ ̧̪̱̹̯̌̌ ̱ ̨̛̪̬̦̍ ̬̌̔ ̛̛̦̭̯̣̬̦̖̌̌ ̨̪̬̖̥̖͕
̶̛̛̦̭̯̣̠̌̌̌ ̛̛̛̣ͬ ̨̖̣̔̏̌ ̶̛̛̦̭̯̣̠̌̌̌ ̱ ̨̨̨̱̬̦̥̐̏ ̨̡̠̖̯̱͕̍ ̌̚ ̨̪̯̬̖̖̍ ̨̪̬̖̬̖̏ ̵̧̨̛̖̏
̨̛̛̭̪̬̦̭̯͕̌̏ ̡̨̛̱̭̣̖̦̭̯̌͂ ̭̌ ̨̨̛̱̬̦̥̐̏ ̨̖̥̍̌̏̌̌̚ ̛ ̶̴̶̡̛̛̛̭̪̖̠̥̌̌̌ ̛ ̨̛̭̪̬̖̥̦̭̯ ̌̚
̛̪̣̦̬̦̱̌̌ ̨̱̪̯̬̖̱̍ ̛ ̬̌̔͘ ʿ̧̱̹̯̖̌ ̱ ̨̛̪̬̦̍ ̬̌̔ ̨̥̬̌ ̛̛̯̍ ̡̨̱̭̣̖̦̌͂ ̭̌ ̵̸̡̛̛̯̖̦̥
̸̸̨̡̨̨̡̨̨̨̨̨̧̧̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̪̭̥̭̯̦̬̥̠̭̖̯̱̣̠̖̬̖̣̖̦̯̦̖̣̖̪̯̬̖̦̖̪̖̌̌̔̌̔̌̍̏̌̔̏̍̌̌̌̚̚̚
̨̧̨̛̛̖̖̬̏͂̌̔̏̌̚͘
ϯϳͿˀ̸̸̨̡̨̨̛̱̦̪̭̖̦̖̦̥̖̦̖̠̖̭̯̖̬̱̦̠̯̬̌̍̌̌̏̌̌ʰ̶̶̡̡̨̧̛̛̛̛̛̛̬̹̣͕̭̖̪̬̥̱̏̌̌̍̌̌̔̌̚̚
̨̡̯̱ ̶̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̨̛̛̣̏̔ ̨̨̨̠̖̦͕̔̏ ̛̬̌̔ ̧̪̬̖̌̓̌ ̧̛̬̹̏̌̏̌̌̚ ̵̧̨̛̖̐̏ ̨̖̍̌̏̌̚ ̨̪
̨̨̨̨̥̱̬̱̏̐̏͘
ϯϴͿ  ˀ̨̖̦̔̏̌ ̡̧̛̱̭̣̌͂̏̌̌ ̭̱ ̡̧̛̱̭̣̌͂̏̌̌ ̌̚ ̨̛̣̍ ̡̨̠̖ ̴̡̨̯̬̖̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̨̦̭̖̔ ̦̌ ̨̪̬̥̖̦̖
̵̵̸̨̡̨̨̨̧̨̡̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̦̖̭̦̪̬̥̖̦̤̠̖̱̯̱̦̪̯̬̹̱̖̦̖̬̠̖̱̯̱̪̖̬̬̦̯̌̏̏̌̐̔̌̐̌̌̏̌̌̚͘
ϯϵͿ  ˀ̴̖̖̬̖̦̯̦̌ ̶̖̦̌ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̠̖ ̨̦̖̯ ̶̖̦̌ ̡̨̭̏̌̐ ̛̏̔̌ ̛̖̦̖̬̠̖͕̐ ̴̛̛̖̦̭̦̔̌̌ ̱ ̡̨̡̨̦̱̬̭̦̠
̶̨̡̛̛̱̥̖̦̯̠͕̔̌ ̸̡̛̱̤̱̱̠̱̓ ̨̪̭̖̦̖̍ ̶̖̦̖ ̌̚ ̶̛̛̠̖̦̖̔ ̨̨̧̪̯̬̹̖ ̛ ̨̦̙̦̖̌̐̌̏̌ ̭̦̖̌̐ ̛̛̣
̶̵̡̡̨̨̨̡̨̛̛̛̪̯̖̯̠̖̭̖̭̥̯̬̠̱̦̖̪̦̥͕̠̦̖̭̬̙̌̌̌̌̌̔̌̌̔ʿʪʦ̡̛̛̛͕̣̭̬̙̭̖̦̦̖̬̱̖̌̌̔̏̌̌̔̔̐
̵̸̶̸̨̡̨̨̨̨̨̛̛̯̬̹̖͕̱̖̦̖̱̬̱̦̖̦̖̦̖̬̠̖̭̯̬̦̖̭̦̖̖̦̖̬̠̥̏̍̏̌̓̍̌̌̐̔̌̌̍̔̏̌̌̐͘
ϰϬͿ  ˀ̴̛̖̖̬̖̦̯̦ ̨̛̛̪̖̬̯̦̌̏ ̨̡̯̬̹̌ ̠̖ ̴̬̖̖̬̖̦̯̦̌ ̨̨̧̪̯̬̹̌ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̨̨̪̥̦̙̖̦̌ ̭̌
̴̶̴̵̨̨̨̨̧̛̛̬̖̖̬̖̦̯̦̥̖̦̥̖̦̖̬̠̖̱̖̦̬̖̖̬̖̦̯̦̖̬̭̖̬̙̖̐̏̓̌̌̌̌̔̌̔̌̏̌̚̚
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ϰϭͿ  ˀ̴̛̖̖̬̖̦̯̦ ̨̛̪̖̬̔ ̠̖ ̸̡̛̛̠̖̦̌̔̚ ̨̨̨̬̖̦̔̐̏ ̡̛̬̖̥̖̦̭̏ ̨̛̪̖̬̔ ̡̨̛̠ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌
̴̶̡̨̧̨̨̨̨̡̨̨̧̛̛̱̦̦̭̖̱̬̦̠̖̯̪̬̖̭̪̬̖̌̐̏̐̍̌̏͂̌ʺ˄ʫ͘
ϰϮͿˀ̴̸̨̨̧̨̨̨̧̨̨̛̛̛̖̖̬̖̦̯̦̪̯̬̹̖̦̖̬̠̖̦̪̯̬̹̱̖̦̖̬̠̖̪̖̦̱̦̙̦̱̭̦̱̌̌̐̌̌̏̌̐̏̌̌̐̌̏̌̌̐̚̚
̶̴̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̣̪̯̖̯̱̬̦̠̖̯̱̬̖̖̬̖̦̯̦̥̪̖̬̱ͬ̌̌̐̏̐̍̌̔͘
ϰϯͿ  ˀ̴̛̖̖̬̖̦̯̦ ̵̨̛̬̭̌̔ ̌̚ ̨̧̬̙̖̔̌̏̌ ̠̖̭̱ ̨̦̖̯ ̵̨̛̬̭͕̌̔ ̴̛̛̛̖̦̭̦̔̌ ̱ ̡̨̡̨̦̱̬̭̦̠
̶̨̡̛̛̱̥̖̦̯̠͕̔̌ ̌̚ ̨̧̬̙̖̔̌̏̌ ̵̨̛̪̭̖̦̍ ̨̖̣̔̏̌ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̡̠̖̯̍̌̌ ̦̌ ̡̨̠̖ ̖̓ ̛̛̥̯̌ ̶̛̱̯̠̌
̛̪̬̥̖̦̌ʺ˄ʫ̡̨̛͕̠̦̖̭̬̙̖̌̔ʿʪʦ̡̨̡̨̛̛͕̣̭̬̙̖̭̖̦̦̖̬̱̖̯̬̹̖̌̌̔̏̌̌̔̔̐̏͘
ϰϰͿˁ̸̨̡̡̨̨̛̛̛̛̦̖̖̦̖̬̠̥̠̖̪̬̬̖̦̭̱̠̖̯̠̤̌̍̔̏̌̐̏̔̍̌̍̌̏̌ ̨̧̨̛̖̣̯̦̭̯̭̦̖̖̦̖̬̠̥̔̌̌̍̔̏̌̌̐
̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̦̯̖̬̯̬̠̦̠̠̭̖̦̣̱̬̦̠̖̯̌̌̌̌̐̏̍̌̚͘
ϰϱͿ˄̨̨̬̦̖̭̯̬̦̖̭̱̐̏̌ʻ̸̶̛̛̬̱̣̌̌ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚͘
ϰϲͿ˄̨̨̨̡̛̛̬̦̠̖̯̠̖̭̯̖̭̭̯̖̥̐̏̍̌;̥̬̖̙̌Ϳ̴̨̨̧̨̛̛̛̠̦̭̖̯̤̖̖̦̭̦̱̪̬̣̱̌̏̐̏̌̔̌̐ϭ̛͘Ϯ̨̨̏̐͘
̨̨̱̬͕̐̏̌ ̡̨̛̠ ̵̨̱̯̍̏̌̌ ̦̭̖̤̖̦̌̌ ̥̖̭̯̌ ̱ ʧ̬̱̌̔ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬͕̏̌ ̦̌ ̡̨̠̖̥ ̭̖ ̧̛̪̬̥̖̱̠̱
ʺ˄ʫ̸̵̸̡̨̨̨̨̨̧̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛͕̠̭̖̥̙̖̭̭̯̠̯̹̖̖̣̭̭̯̖̥̭̖̯̤̖̬̬̦̖̦̪̬̖̥̌̌̌̏̔̏̌̌̏̌̌̐̌̔̌̌̚̚
̛̛̣ ̡̛̦̖̥ ̛̬̱̥̔̐ ̴̸̡̛̛̛̥̚ ̛̛̣ ̨̛̛̪̖̬̯̦̥̌̏ ̸̧̛̬̬̦̖̖̥̌̐̌̚ ̵̵̧̨̛̛̏ ̵̛̭̭̯̦̌̌̏
̡̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̥̪̦̖̦̯͕̠̬̭̯ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌͘
47) ˄̸̨̨̨̨̨̨̧̧̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̪̖̬̦̪̖̬̪̯̪̭̭̯̱̪̦̭̦̱̱̬̭̯̖̐̏̔̌̔̔̏̌̌̌̌̌̌̐̏̐̐̏̌̔̌̚
̨̛̭̯̐͘
ϰϴͿ˄̴̶̵̡̧̨̨̨̨̧̨̧̨̛̛̛̛̛̭̣̠̖̭̱̪̬̥̖̦̖̱̬̖̖̬̖̦̯̦̠̪̯̬̹̭̤̖̥̦̖̱̯̬̣̬̖̦̌͂̏̌̌̌̌̏̌̌̔̏̚
̛ ̵̛̦̬̖̦̏̌̔ ̨̪̬̥̖̦̌ ̱ ̨̨̧̛̪̯̬̹ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̸̛̥̖ ̭̖ ̨̖̖̱̠̖̍̍͂̚ ̨̪̱̦̔̌̌̚ ̨̨̭̦̏̌ ̌̚
̧̡̨̛̛̱̯̬̖̱̹̯̖̖̦̖̬̠̖̠̖̭̱̬̖̱̣̯̯̏͂̏̌̔̌̐̌̚ʺ˄ʫ̵̨̨̛̭̪̬̖̖̦̭̯̬̦̖̏̔̔̌ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚͘
ϰϵͿ˄̧̧̨̨̧̨̨̨̨̡̛̛̛̹̯̖̖̦̖̬̠̖̠̖̭̯̖̭̥̖̖̱̪̯̬̹̖̦̖̬̠̖̱̱̬̦̥̠̖̯̱̔̌̐̌̐̐̏̍͘
ϱϬͿ  ˇ̡̛̛̦̦̭̠̭̌̌ ̱̹̯̖̔̌ ̠̖̭̯̖ ̧̧̭̥̖̖̌ ̵̨̛̛̪̖̬̯̦̌̏ ̨̡̨̯̬̹̏̌ ̱ ̨̨̨̱̬̦̥̐̏ ̨̡̠̖̯̱̍ ̡̨̌
̬̖̱̣̯̯̌̚ʺ˄ʫ͕ ̸̴̨̨̨̨̨̨̨̨̡̛̬̱̦̯̦̭̦̱̬̖̖̬̖̦̯̦̪̖̬̯̦̯̬̹̍̌̌̌̏̐̌̏̐̌͘
Ϯ͘ʿˀʫʪʺʫ˃˄ʧʽʦʽˀʤ
ʿ̬̖̥̖̯̔ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬̐̏̌ ̠̖̭̯̖ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̌ ̖̣̔̌ ̠̦̖̌̏ ̬̭̖̯̖̌̏ ̱ ʧ̬̱̌̔ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌
̨̨̧̪̱̯̖̥̭̪̬̖̏͂̌ʺ˄ʫ̶̴̡̡̨̧̨̨̧̧̛̛̛̛̛̛̭̤̖̥̖̭̦̠̖̬̹̖̖̦̖̬̠̖̬̱̖̭̥̖̌̌̐̓̌̐̔̐̏̌̌̓̐̌̌
̛̛̖̥̭̠̖ KϮ̵̡̨̧̧̨̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛͕̭̥̖̪̖̬̯̦̯̬̹̱̬̦̠̖̯̌̌̌̌̏̏̌̐̏̐̍̌͘
ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̭̖ ̨̖̱̠̖̍̌̏̚ ̔̌ ̛̛̪̬̥̖̦ ̡̯̖̌̏ ʺ˄ʫ ̡̨̛̠̥̌ ̖̓ ̨̛̛̖̖̯̍̍̔̚ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̱̹̯̖̖̔
̨̨̨̨̡̨̨̧̡̨̨̨̨̛̛̱̬̦̠̖̯̱̪̖̬̱̬̦̯͕̱̭̣̱̭̥̱̬̥̐̏̐̍̌̔̐̌̌̏̌̌̌̔̌̏̐̏;̸̡̧̨̛̱̤̱̱̠̱̭̖̖̖̓̏̐̏
̨̛̪̬̣̖̐Ϳ͘
ˁ̖̏ ʺ˄ʫ ̡̨̠̖ ̭̖ ̧̛̪̬̥̖̱̠̱ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨̥̬̠̱̌ ̛̛̯̍ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̛̛̛̪̯̦̥̏̚
̨̛̛̛̛̛̪̬̪̭̥̙̖̥̭̯̦̬̥̱̌̏̌̓̌̔̌̔̌ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍ˁ̛̛̬̠̍͘
ϯ͘ʽʦʸʤˌ˖ʫʻʰʿˀʫʪˁ˃ʤʦʻʰˉʰ˄ʧʽʦʽˀʻʰˈˁ˃ˀʤʻʤʰʪʽˁ˃ʤʦʹʤʼʫ
ʻ̸̶̛̛̬̱̣̌̌ʰ̶̨̧̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̹̣̖̦̦̪̯̪̭̱̬̣̦̠̭̦̠̖̱̬̱̯̬̦̏̌̓̌̔̌̏̌̌̐̏̌̌̌̔̔̌̌̔̚
̵̨̧̨̨̨̨̡̨̧̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̦̪̯̪̭̱̬͕̥̖̦̯̣̹̖̦̖̪̬̖̭̯̦̖̦̖̖̥̪̣̖̯̦̖̔̌̌̏̌̌̐̏̌̏̌̏̌̓̔̌̏̌̏̔̓̏
̡̨̡̨̡̦̯̯̪̯̖̌̔̌͘
ʽ̶̵̨̨̨̨̧̧̛̛̛̛̛̛̛̣̹̖̦̪̬̖̭̯̦̱̬̦̭̯̬̦̥̬̠̱̥̯̣̹̖̖̪̬̖̱̥̠̱̬̖̱̏̌̓̔̌̏̐̏̌̌̌̌̏̌̓̔̌̔̌̌̔̚
̛̥̖ ̛̛̛̣ͬ ̌̚ ̸̬̱̦̌ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̛̛̣ ʰ̶̨̛̬̹͕̏̌̚ ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̨̪̱̦̥̓ ̌̚ ̧̭̯̱̪̖̌̌̚ ̛̛̛̣ͬ
̧̪̬̖̭̯̤̖̔̌̏̌ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̛̛̣ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̱ ̛̭̥̏ ̛̪̬̦̥̌̏ ̨̨̛̪̭̣̥̏̌ ̛ ̵̸̡̛̛̯̖̦̥
̶̨̡̨̨̨̛̪̖̬̠̥̠̖̭̖̦̭̖̦̌̌̌̔̌˄̨̨̬̐̏͘
ʰ̠̖̌̏̚ ̵̨̨̛̱̬̦̐̏ ̭̯̬̦̌̌ ̡̨̠̖ ̭̖ ̨̨̦̭̖̔ ̦̌ ̨̨̨̱̬̪̭̯̠̱̐̏̌ ̨̪̱̦̙̦̖̏̌ ̛ ̨̨̛̪̬̖̏̔̚ ̨̖̠̭̯̔̏ ̨̔
̦̔̌̌ ̡̌̔̌ ̵̛ ̛̛̪̬̥ ̬̱̔̐̌ ̨̨̱̬̦̐̏̌ ̭̯̬̦͕̌̌ ̨̪̔ ̨̨̱̭̣̥̏ ̔̌ ̭̱ ̨̭̯̤̖̦̖̔̌̏ ̦̌ ̬̖̭̖̌̔
̵̨̛̣̹̖̦̏̌̓ ̡̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏̌ ̵̨̨̛̱̬̦̐̏ ̭̯̬̦̌̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̨̨̱̬̥̐̏͘ ʪ̨̧̭̯̤̖̌̏̌ ̨̛̦̣̌̍ ̡̨̠̱
̨̨̨̨̨̨̛̛̬̱̱̬̖̭̱̱̬̦̖̭̯̬̦̖̦̖̪̬̪̬̦̖̠̭̯̔̐̌̔̐̏̌̏̔̌̏̔̏̚͘
ϰ͘˄ʧʽʦʽˀʻʰʿʫˀʰʽʪʰ
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ϰ͘ϭ͘ʿ̸̨̡̨̨̨̨̛̖̯̱̬̦̪̖̬̌̐̏̐̔̌
ʽ̠̏̌ ̨̨̱̬̐̏ ̛ ̧̨̛̖̐̏ ̨̛̛̪̬̣̚ ̭̥̯̬̌̌ ̭̖ ̸̡̛̤̱̖̦̥̌̚ ̦̌ ̦̔̌ ̡̌̔̌ ̨̨̱̬̦̖̐̏ ̭̯̬̦̖̌ ̨̛̪̯̪̹̱
̸̨̨̡̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̱̬͕̱̣̱̬̦̖̭̯̬̦̖̦̖̪̯̪̹̱̭̯̦͕̦̭̖̱̬̭̥̯̬̤̱̖̦̥̐̏̌̐̏̌̐̔̌̌̔̌̐̏̌̌̌̚
̦̌ ̦̔̌ ̡̌̔̌ ̠̖ ̨̨̱̬̐̏ ̨̛̪̯̪̭̦̌ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ̨̖̍ ̨̨̱̬̦̖̐̏ ̭̯̬̦̖̌ ̛ ̛̭̏ ̨̛̛̪̯̪̭̦̌ ̶̛̛̪̬̥̖̬
̨̛̭̯̤̖̦̔̌̏ʻ̸̶̨̛̬̱̱̌͘
˄ ̡̨̭̥̏̌ ̸̭̣̱̠̱̌ ̨̠̏̌ ̨̨̱̬̐̏ ̭̯̱̪̌ ̦̌ ̭̦̱̌̐ ̛ ̨̨̛̛̪̬̏̔̚ ̨̪̱̦ ̨̪̬̦̌̏ ̨̖̠̭̯̔̏ ̨̔ ̦̔̌̌ ̡̌̔̌
ʰ̶̛̬̹̣̪̬̖̏̌̔̌̚ʻ̸̶̶̨̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̱̱̦̬̭̖̬̦̠̖̪̬̪̭̦̖̥̱̬̥̌̍̌̌̐̌̌̌̏̐̏͘
˄̨̨̛̬̦̐̏ ̸̨̨̧̛̛̪̖̬̪̖̔ ̸̧̨̨̡̨̯̖̖̦̦̭̯̱̪̱̬̦̭̦̱̱̭̣̱̭̭̯̥̔̌̌̔̌̌̌̐̏̌̌̌̐̌̔̌̌̏Ϯ̨̨̏̐͘
̸̣̦̌̌͘
ϰ͘Ϯ͘ʧ̨̨̨̛̛̛̣̦̪̖̬̱̬̌̏̔̐̏̌
˄̴̸̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̥̯̬̣̦̪̖̬͕̱̬̱̱̬̦̪̖̬̖̦̭̦̱̭̣̱̭̣̦̥̐̏̌̐̌̏̌̔̌̏̐̏̐̔̌̔̌̐̌̔̌̌
ϰ͘ϭ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬̐̏̌͗ ̛̛̪̬̪̬̖̥̦ ̨̛̪̖̬͕̔ ̨̛̪̖̬̔ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̛ ̨̛̪̖̬̔ ̨̧̬̦̯̐̌̌̏̌̌͘
ʿ̨̨̛̛̛̛̬̪̬̖̥̦̪̖̬̠̖̪̖̬̱̔̔ ̡̨̨̡̨̧̨̡̨̧̡̨̛̛̛̛̠̖̥̭̖̤̠̱̯̦̭̯̪̣̦̬̪̬̠̖̯̠̖̍̌̏̌̌̏̌̌̌̏̌̌
̭̖ ̸̛̯̱ ̵̛̛̪̬̪̬̖̥̦ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̡̡̨̌ ̭̱ ̛̭̯̖ ̴̛̛̖̦̭̦̖̔̌ ̱ ̸̣̦̱̌ ϭ͘ ̸̡̯̌̌ ϯϬ͘ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬̐̏̌͘
ʿ̸̸̨̨̡̨̨̧̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̪̬̖̥̦̪̖̬̠̖̭̯̖̪̖̬̠̪̖̱̬̦̪̖̬̬̹̭̖̪̦̖̔̔̌̔̐̏̔̌̏̌̏̌̌̔̌̚
̨̛̪̖̬̔ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌͘ ˄̨̨̬̦̖̐̏ ̭̯̬̦̖̌ ̖̓ ̴̡̨̛̛̛̖̬̯̏̏̌ ̡̬̹̖̯̌̏̌̚ ̨̛̪̬̪̬̖̥̦̐ ̨̛̪̖̬̔̌
̨̧̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̯̬̖̥̦̖̦̯̦̭̯̱̪̬̪̬̖̥̦̥̪̖̬̱̏͂̏̌̔̏̌̌̏̔͘
ʿ̨̛̖̬̔ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̠̖̭̯̖ ̨̛̪̖̬̔ ̱ ̡̨̠̖̥ ̭̖ ̨̤̠̱̍̌̏̌ ̸̛̛̬̣̯̖̌̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̦̌
̨̨̧̭̪̬̖̱̏͂ ʺ˄ʫ ̡̨̠̖ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖͕̌ ̡̡̨̌ ̭̱ ̛̭̯̖ ̴̛̛̖̦̭̦̖̔̌ ̱
̸̣̦̱̌ ϭ͘ ̸̡̯̌̌ ϭ͘ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬̐̏̌͘ ʿ̨̛̖̬̔ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̠̖̭̯̖ ̨̛̪̖̬̔ ̡̨̛̠ ̸̨̧̛̪̖̌̚ ̦̌ ̦̔̌
̡̨̨̨̡̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̱̬̦̖̭̯̬̦̖̪̯̬̖̦̖̦̯̦̭̯̱̪̬̪̬̖̥̦̥̪̖̬̱͕̬̹̭̖̌̔̌̐̏̌̏̔̔̏̌̏̔̌̌̏̌̏̌̌̔̌̚
̶̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̱̬̦̖̭̯̬̦̖̪̯̬̖̦̖̦̯̦̭̯̱̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̐̏̌̏̔̔̏̌̏̔̌͘
ʿ̶̨̨̧̨̡̨̧̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̖̬̬̦̯̠̖̭̯̖̪̖̬̬̹̖̪̯̖̦̠̣̱̹̯̖̖̖̦̖̬̠̖̱̬̦̠̖̯̔̐̌̌̏̌̌̔̓̌̌̌̔̐̐̏̐̍̌
̨̡̡̨̱̯̱̠̖̭̖̐ ̨̭̯̬̱̠̖̏̌ ̴̨̡̨̨̛̛̛̱̹̯̖̖̦̖̬̠̖͕̯̠̖̭̯̦̦̭̠̭̱̹̯̖̦̭̦̱̔̌̐̌̌̔̌̌̏ ̵̨̛̭̪̬̖̖̦̏̔
ʺ˄ʫ͘ʿ̸̨̨̧̨̧̡̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̖̬̬̦̯̪̖̦̦̱̬̦̖̭̯̬̦̖̪̯̬̖̦̖̦̯̦̭̯̔̐̌̌̏̌̌̌̌̔̌̌̔̌̐̏̌̏̔̔̏̌̏̚
̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̛ ̯̬̠̖̌ ̨̔ ̡̬̠̌̌ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̛̪̖̬̔̌͘ ˄ ̡̨̭̥̏̌ ̸̭̣̱̠̱͕̌ ̨̛̪̖̬̔
̸̨̧̨̡̨̡̛̛̛̬̦̯̦̖̖̪̖̯̭̦̠̖̭̯̖̐̌̌̏̌̌̓̌̌̔̌̚ϲ̶̡̨̨̧̨̨̛̛̛̥̖̭̖̦̦̪̯̪̭̱̬̌̏̌̌̐̏̌͘
ϰ͘ϯ͘˃̧̨̨̧̛̬̠̖̪̖̬̬̦̯̌̌̔̌̐̌̌̏̌̌
ʿ̨̨̧̛̖̬̬̦̯̖̔̐̌̌̏̌̌̓ ̛̯̬̠̯̖̭̖̯̌̌̔;ϭϬͿ̶̨̨̡̨̛̛̛̛̦̬̹̖̯̪̖̬̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̐̔̌̔̌̏̌̔̌̌̚͘
ϱ͘ʿˀʤʦʤʰʽʥʤʦʫʯʫʰʯʦˀˌʰʽˉʤ
ϱ͘ϭ͘ʿ̨̨̛̬̬̌̏̍̌̚ʺ˄ʫ
ʰ̶̸̸̡̨̨̨̨̡̧̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̹̣̖͕̱̭̣̱̭̥̱̬̥͕̱̤̱̱̠̱̭̖̖̖̪̬̣̖͕̣̱̯̠̖̏̌̓̌̔̌̏̐̏̓̏̐̏̐̔̏̌̚
ʺ˄ʫ̧̨̨̨̨̡̛̛̛̖̯̪̬̥̖̖̦̖̱̱̬̦̥̠̖̯̱̓̍̐̏̍ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌͘ˁ̵̨̨̨̨̡̨̦̯̥̖͕̣̖̔̔̐̔ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚
̨̡̨̨̧̨̨̨̨̛̛̛̛̪̭̯̱̪̱̭̣̱̭̭̠̥̣̹̖̥̥̱̬̥͕̌̌̔̌̏̏̌̓̌̏̐̏ʻ̸̶̨̛̛̬̱̣̦̖̭̥̖̠̖̌̌̔̌̔̍ʺ˄ʫ
̨̡̨̛̛̛̛̛̦̯̥̖̯̯̦̭̯̱̖̭̔̌̌̌̏̏̌̚ʺ˄ʫ̡̨̨̛̠̖̭̱̦̖̖̦̖̱̪̬̣̱̌̏̔̐ϯ̸̨̨̨̛̱̱̬͕̭̥̱̭̣̱̠̱̐̏̌̚
̡̌̔̌ ̨̦̖ ̛̦̭̱ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̛̬̖̣̖̦̯̦̥̏̌ ̨̛̛̛̪̯̦̥̏̚ ̨̛̛̪̬̪̭̥͕̌ ̵̸̡̛̛̯̖̦̥ ̨̛̛̪̬̪̭̥̌ ̛
̛̛̙̖̥̭̯̦̬̥̱̏̌̓̌̔̌̔̌ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍ˁ̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̠̣̬̱̥̱̬̦̥̖̥̍̔̐̐̏̍̌̏̌̌̚͘
˄̸̡̭̣̱̠̱̌̌̔̌ʰ̶̶̶̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̹̣̪̬̖̦̪̬̖̬̠̪̖̬̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̥̖̦̖̏̌̌̌̔̌̌̔̌̚̚ʺ˄ʫ̨̥̱̐͗
ϭ͘ ʽ̡̨̛̠̖̯̦̍̏ ̛̛̯̍ ̨̪̯̬̖̦̖̍ ̔̌ ̛̍ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̌̌ ʺ˄ʫ ̛̣̍̌ ̨̛̛̤̏̔̏̌̚ ̛̛̛̣ͬ ̔̌ ̛̍ ̛̛̣̍
̧̛̛̭̪̱̖̦ ̨̛̱̭̣̏ ̛̚ ̨̛̪̬̪̭̌ ̛̚ ̨̛̣̭̯̍̌ ̨̛̖̖̦̭̯̍̍̔̚ ̛ ̬̤̔̌̏̌̚ ̦̌ ̬̱͕̌̔ ̨̨̛̪̬̯̪̙̬̦̖̏̌
̛̹̯̯̖̌̚ ̛ ̛̹̯̯̖̌̚ ̨̛̙̯̦̖̏ ̛̭̬̖̦̖͕̔ ̨̛̣̍ ̨̍̐̚ ̧̦̖̭̣̌̐̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̬̖̣̖̦̯̦̖̏̌ ̵̸̡̛̯̖̦̖
̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖̔̌ ̛ ̨̭̯̬̦̏̌̐ ̧̭̯̌̌ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̡̠̖̯͕̍̌ ̨̛̣̍ ̨̍̐̚ ̨̬̱̔̐̐ ̨̨̪̬̦̌̏̔̌̐ ̵̸̡̨̛̯̖̦̐
̨̛̛̛̬̣͖̣̌̐̌ͬ̚
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Ϯ͘ ˀ̛̛̖̱̣̯̬̯̌̚ ̴̡̛̛̛̖̭̦̠̥̌ ̸̨̛̦̦̥̌ ̨̧̛̭̯̬̏̌̏̌̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̱̹̯̖̖̔ ̡̠̖̦̖̔̌ ̛̛̣ ̖̖̏̓ ̨̔
̨̬̦̯̦̖̱̹̯̖̖͕̐̌̌̏̌̔
ϯ͘ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̖̓ ̯̌̔̌ ̨̛̛̭̯̯̔̌̏ ʻ̸̶̨̛̬̱̱̌ ̛̛̪̭̦̌ ̵̯̖̌̏̚ ̭̌ ̨̨̧̬̣̙̖̖̥͕̍̌̚ ̛̬̌̔
̧̨̛̛̪̬̤̭̣̭̦̭̯̍̌̏̌̌̌̐̌ʻ̸̶̵̨̨̨̡̛̛̛̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̬̪̬̖̣̙̖̦̖̪̬̥̖̦̖͕̯̯̖̌̌̔̌̌̔̌̌̌̏̌̏̚
ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̦̖̖̓ ̨̛̛̯̔̍ ̖̍̚ ̨̨̪̬̦̌̏̔̌̐ ̨̬̣͕̌̐̌̚ ̌ ̡̨̌ ̵̯̖̌̏̚ ̱̖̍̔ ̨̛̠̖̦̔̍ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̖̓
ʰ̶̴̨̨̨̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̬̹̱̱̪̭̦̠̬̥̭̯̯̬̣̙̖̦̖̬̣̖̠̏̌̔̌̏̍̌̌̐̔̍̌̌̚̚̚͘
ʻ̸̶̵̨̨̡̨̛̛̛̬̱̣̠̖̖̦̦̪̭̦̯̖͕̱̬̱̌̌̍̌̏̌̔̌̌̌̌̏̔̚̚ϭϱ̵̨̛̦̪̬̠̖̥̯̖͕̔̌̌̔̌̌̏̌̚ʰ̶̨̛̬̹̱̏̚
̨̨̨̨̛̭̯̬̔̌̏̔̐̏͘˄̡̨̡̨̛̣ʻ̸̶̵̴̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̱̣̠̖̯̖͕̖̦̠̖̱̪̭̥̖̦̠̬̥̭̯̌̌̔̍̌̏̍̌̏̌̔̌̔̌̏̚̚
ʰ̶̨̨̨̨̨̧̛̛̬̹̱̬̣̙̖̦̖̬̣̖̠̖̏̍̌̌̐̌̔̍̌̚̚̚̚͘
˄̡̨̡̨̛̣ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̦̖ ̨̨̨̛̬̔̐̏ ̦̌ ̛̛̪̭̦̌ ̵̯̖̌̏̚ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̨̱̦̖̖̦̥̌̏̔ ̨̡̬̱ ̨̔ ϭϱ ̦͕̔̌̌
̵̡̨̨̭̥̯̬̖̭̖̠̖̯̯̖̬̖̦̌̌̓̔̌̌̌̏̌̏̔̍̚͘
˄̡̨̡̨̨̛̣̭̱̪̬̥̖̦̖ʺ˄ʫ̵̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̯̖̪̬̬̖̱̭̣̱̭̙̖̥̪̬̪̭̥̯̖̠̱̥̖̦̖̌̏̔̔̌̌̔̌̏̌̓̌̌̏̌̚̚
̵̨̨̨̨̡̨̨̡̛̪̱̦̖̱̬͕̱̬̱̦̬̖̦̪̖̯̦̦̔̐̏̌̔̌̔̔̌̌̔̔̌̌̌̔̌ʻ̸̶̵̨̨̛̛̛̬̱̣̬̯̖̭̯̌̌̔̍̌̏̚̚͘Ϯ̛
ϯ̸̨̨̨̨̨̡̨̣̦͕̯̠̖̭̯̦̠̖̭̖̭̥̯̬̠̖̏̐̌̌̔̔̌̌̔̐̌̌̔̌͘ʻ̸̶̵̨̨̨̛̛̬̱̣̬̯̖̌̌̔̍̌̏̚ʰ̶̨̛̬̹̱̏̌̚
̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̭̯̥̌̏ ϱ͘ ̨̨̏̐ ̸̣̦̌̌͘ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̖̓ ̨̡̛̪̬̖̦̱̯ ̨̡̪̭̯̱̪̌ ̧̛̪̬̤̍̌̏̌̌ ̨̨̧̬̖̔̍̌ ̌̚
̸̡̧̨̨̨̨̨̛̛̛̛̤̱̖̖̥̖̦̪̱̦̱̬̭̖̬̖̣̖̦̯̦̖̥̖̦̖̌̌̔̌̏̐̐̏̌̔̌̍̏̌̚̚̚ʺ˄ʫ̸̡̨̨̛̱̤̱̣̖̱̱̬̐̏
̡̡̨̨̡̨̨̛̛̱̭̣̱̭̦̥̠̬̖̱̣̹̖̠̦̌̔̌̌̐̌̏̚-̶̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̭̯̦̖̭̠̖̱̭̯̥̪̖̬̱̏̌̌̏̔
̖̓ ̨̛̛̭̯̯̔̌̏ ̨̛̪̭̦̌ ̨̧̖̹̯̖̖̍̌̏ ʰ̶̨̛̬̹̱̏̚ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̛̪̬̦̥̌̏ ̥̖̬̥̌̌ ̛̪̬̖̱̖̯̥̔̚ ̛̭̯̥̱
̛̖̏̚͘
˄ ̨̡̬̱ ̨̔ ̪̖̯ ̦̔̌̌ ̨̔ ̦̔̌̌ ̦̌ ̡̨̛̠ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̨̨̛̪̬̪̭̦ ̛̛̪̬̍̌̏ ̨̨̧̬̖̔̍̌ ̵̨̨̦̖̪̦̔̌ ̌̚
̛̥̖̦̱̚ ̛ ̨̪̱̦̱̔ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬͕̐̏̌ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̛ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̖̓ ̸̡̛̛̤̱̯̌̚ ̛̥̖̦̖̚ ̛ ̨̪̱̦̖̔ ̨̨̏̐
̨̨̛̛̱̬̭̖̬̖̣̖̦̯̦̖̥̖̦̖̐̏̌̔̌̍̏̌̚ʺ˄ʫ̸̡̨̨̡̡̨̨̡̨̛̛̛̱̤̱̣̖̱̱̬̱̭̣̱̭̦̥̠̬̖̱̣̹̖̐̏̌̔̌̌̐̚
̨̠̦̌̏-̶̨̨̡̨̛̛̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̭̯̦̖̭̠̖̏̌̌̏͘
ʯ̸̨̡̨̨̧̛̛̛̬̖̥̖̪̖̬̠̪̖̦̌̏̔̌̌ ̡̯̱̥̔̌̌̔̌ʰ̶̨̛̛̬̹̣̭̯̏̌̔̌̏̚ʻ̸̶̵̨̛̛̬̱̱̯̖̥̖̦̖̌̌̏̌̚̚̚
ʺ˄ʫ̡̨̱̭̣̱̭̭̯̥̌̔̌̌̏ϯ̸̨̨̡̨̛̛̛̣̦̬̹̭̖̦̦̭̖̬̖̣̖̦̯̦̥̖̦̪̱̦̏̐̌̌̌̏̌̏̌̌̔̌̌̔̌̏̌̌̌̔̌͘̚̚
̸̨̨̨̨̡̡̛̛̛̱̬̪̬̪̭̦̤̱̥̖̱̭̯̬̦̱̭̣̱̭̭̯̐̏̌̌͂̌̌̌̔̌̚̚͘ϯʹϳ̸̨̨̣̦̏̐̌̌͘͘ˀ̨̡̨̧̛̛̬̹̖̖̏̌̏̚̚
̵̨̨̨̛̱̬̦̖̐̏̍̌̏̌̚ʰ̶̶̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̹̱̪̬̪̬̖̥̦̥̪̖̬̱̣̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̦̖̯̖̱̏̌̔ͬ̔̌̚
̨̡̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̬̖̣̖̦̯̦̯̱̥̣̬̖̪̬̱̙̖̦̪̖̬̠̦̭̱̯̖̣̏̏̌̔̌ͬ̏̍̓̔̌̔̌̚̚͘
ϱ͘Ϯ͘ʽ̴̵̨̧̡̨̨̧̛̛̛̛̖̖̖̦̦̭̠̭̭̬̖̭̯̭̪̬̖̖̍̌̏̌̍̍͂̏̌̌̌̔̌̏̌̌̏͂̚̚̚ʺ˄ʫ
ʰ̶̴̵̨̨̧̨̛̛̛̛̬̹̣̭̖̖̱̠̖̖̖̭̬̖̭̯̦̦̭̬̖̬̭̏̌̍̌̏̔̌̍̍̔̔̏̌̌̌̌̌̔̌̚̚̚̚ʿ̨̡̨̨̛̬̠̖̯̭̪̭̯̖̦̌̏̐̚
̡̛̪̯̣̌̌̌͘
ϱ͘ϯ͘ʽ̴̨̡̛̛̛̛̛̛̖̬̦̯̱̠̖̥̦̥̣̦̦̭̦̦̭̠̭̖̱̹̯̖̖̍̌̏̌̔̌̐̌̌̌̌̔̚̚
˄ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̸̨̣̦̥̌ ϱ͘ϭ͘ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬͕̐̏̌ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̵̛̪̬̯̏̌̌ ̡̛̛̬̚ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̨̧̛̪̭̯̌̌̚
̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̱̹̯̖̖̔ ̡̡̨̠̖̌ ̵̨̨̨̨̛̛̛̭̯̦̖̖̦̱̪̬̖̦̠̪̦̱͕̦̭̦̱̌̌̏̔̌̏̌̓̔̌̌̏ ̛̦̣̖̌̌̚ ̡̨̠̱̠̖
̸̨̨̨̨̨̨̨̡̛̣̦̭̪̬̖̱̱̬̦̥̠̖̯̱̏̐̏̍ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌͘ʪ̨̨̨̨̛̛̯̱̬̦̖̠̖̖̯̤̦̠̖̪̭̦̱̌̌̐̏̌̍̌̏̌̔̌̌̌̚
̨̡̖̤̱̔ϵ̨̨̨̨̱̬̏̐̐̏̌͘͘
ϱ͘ϰ͘ʽ̵̧̧̨̨̨̨̨̧̛̛̛̖̭̬̖̱̪̬̤̱̪̯̬̖̦̣̬̖̍̌̏̌̌̌̔̍̌̏̌̍̔̏̌̔̍̌̚̚
ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̛̥̌ ̨̖̱̍̌̏̚ ̔̌ ̌̚ ̬̖̥̖̏ ̸̨̛̯̌̏̐ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̛̪̬̤̍̌̏̌ ̭̖̏ ̵̨̨̦̖̪̦̖̔
̨̨̣̖̔̏̚ ̛ ̨̨̧̬̖̔̍̌ ̌̚ ̛̪̬̥̖̦̱ ʺ˄ʫ ̱ ̛̥̖ ̛ ̌̚ ̸̬̱̦̌ ʻ̸̶̨̛̬̱͕̌̌ ̱ ̛̥̖̬ ̱ ̡̨̨̠̠ ̠̖ ̨̯
̨̨̨̨̛̛̛̤̖̦̙̖̥̪̬̪̭̥̔̏̏̌̓̌̚͘˄̸̡̨̨̨̛̛̛̭̣̱̠̱̙̖̪̬̪̭̦̖̤̠̱̌̌̔̌̏̌̓̔̏̌̏̌̔̌̚ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚
̛̛̪̬̍̌̏ ̡̯̖̌̏ ̨̨̣̖̔̏̚ ̛ ̨̨̧̬̖̔̍̌ ̱ ̛̥̖ ̛ ̌̚ ̸̬̱̦̌ ʻ̸̶̨̛̬̱͕̌̌ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̖̓ ̛̛̪̬̱̙̯ ̭̱̏
̨̨̬̱̥̦̱̪̥̌̓̚ʻ̸̶̵̨̧̨̨̨̨̧̛̛̛̛̬̱̱̱̪̬̤̱̯̣̬̖̌̍̌̏̌̔̏̌̔̍̌̚͘
ʻ̸̶̵̵̵̨̨̨̨̡̧̨̨̛̛̛̛̛̬̱̣̥̖̱̭̬̱̠̖̱̬̖̦̖̖̦̥̪̭̯̱̪̱̪̬̤̭̦̖̪̦̌̌̌̍̌̏̔̌̌̌͂̐̌̏̔̍̌̏̌̌̏̔̚
̨̨̣̔̏̌̚ ̛ ̨̨̧̬̖̔̍̌ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̨̨̬̔̍̌̏̌ ̧̛̬̹̖̖̏̚ ̵̡̛̯̌̏ ̨̨̪̭̣͕̏̌ ̡̨̌ ̛ ̔̌ ̨̛̭̯̔̌̏ ̭̱̏
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̛̪̬̖̖̦̔̏͂̌ ̱ ̨̨̨̱̬̦̥̐̏ ̨̡̠̖̯̱͕̍ ̌ ̪̬̖ ̨̦̖̐ ̨̹̯ ̭̱ ̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̬̦̖̌͘ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̖̓
̨̛̛̬̥̯̬̯̌̚ ̭̖̏ ̬̖̖̬̖̏̚ ̛ ̵̯̖̖̌̏̚ ̌̚ ̛̥̖̦̥̌̌̚ ̛̛̣ ̛̣̯̖̬̦̯̦̖̌̌̏ ̨̪̬̖̣̖̔̐ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̛
̶̨̛̛̪̬̖̦̯ ̵̧̨̛̖̏ ̨̬̖̔̍ ̛ ̨̣̹̖ ̭̯̬̦̖̌͘ ˄̡̨̡̨̛̣ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̦̖ ̛̛̏̔ ̨̡̛̠̖̯̦̱̍̏ ̵̸̡̛̯̖̦̱
̛̛̦̯ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̱̌ ̡̨̛̬̭̯ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̨̛̥̏ ̨̛̪̬̖̣̥͕̔̌̚ ̛̥̌ ̨̖̱̍̌̏̚ ̔̌ ̨̛̖̭̯̍̌̏ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̨
̡̛̯̥̌̏ ̸̶̡̛̤̱̥̌̌̚ ̛ ̛̖̍̓ ̥̱ ̨̨̨̤̖̦̔̏̚ ̔̌ ̨̭̪̬̖̖̏̔ ̡̨̡̦̬̖̯̦̖ ʺ˄ʫ ̨̡̨̦̌ ̡̡̨̌ ̠̖ ̨̯
̨̧̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̪̬̖̖̦̱̖̠̪̦̱̱̭̣̱̭̥̱̬̥͖̔̏͂̐̏̔̌̔̌̏̐̏
Ϯ͘ʿ̨̨̛̛̛̪̯̬̖͕̬̱̍̌̔̚ ̨̧̛̛̛̛̛̪̯̪̭̖̣̏̌ͬ ̧̛̪̬̤̖̍̌̏̌ ̵̸̶̵̡̨̡̨̨̛̛̯̖̦̖̱̥̖̦̯̠̖̦̖̪̦̖̔̌̔
̌̚ ̧̛̪̬̤̖̍̌̏̌ ̵̨̛̖̦̍̌̏̚ ̨̨̣͕̔̏̌̚ ̡̡̨̌ ̨̯ ̵̯̖̠̱̌̏̌̚ ̛̙̖̏̌̓ ̨̛̛̪̬̪̭ ̛ ̨̨̧̭̪̬̖̖̏͂
̵̨̡̨̛̛̛̛̛̬̖̖̦̯̦̭̯̱̖̭̯̥͖̔͂̌̏̏̌̚
ϯ͘ʻ̡̨̨̛̛̱̪̯̬̖̦̖̪̬̖̥̖̥̯̖̬̠̣͖̌̍̌̏̍̌̌̌
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ϱ͘ˁ̵̵̨̨̧̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̪̬̖̖̯̦̭̯̪̭̯̱̪̦̖̪̦̏͂̌̏̌̌̔̌̚ʻ̸̸̵̨̨̧̨̨̛̛̛̬̱̖̪̬̤̖̭̣̌̏̍̌̏̌̏̔̏̌̚
̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̵̡̨̛̠ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̨̥̙̖ ̔̌ ̸̨̨̯̪̦̖ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖͕̌ ̡̨̡̨̛̱̣ ̠̖
̵̵̸̧̡̨̨̨̨̨̡̨̡̨̛̛̪̬̤̖̯̣̦̖̪̦̱̦̬̖̯̦̥̭̣̱̠̱̍̌̏̌̌̏̔̏̌̔̌̚ ̨̡̨̛̛̛̪̬̖̥̙̖̥̪̬̪̭̥͕̌̏̌̓̌̌
̵̵̨̨̧̡̨̛̛̛̛̛̛̭̪̬̖̖̬̱̪̬̪̬̖̥̦̯̦̭̯̏͂̔̐̌̏͘
ϱ͘ϲ͘Ϯʽ̖̍̌̏̌̚ʰ̶̶̨̨̨̧̡̨̨̛̛̛̛̛̛̬̹̦̭̪̬̖̖̯̦̭̯̱̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̏̌̌̏͂̌̏̔̌̚
˄̶̨̨̛̛̛̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̖̖̔̌̍̌̏̚ʰ̶̵̨̨̨̨̛̛̬̹͕̥̖̱̭̯̣͕̱̯̠̱̏̌͂̌̐̍̏̌̌͗̚̚
ϭ͘ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̱ ̨̨̨̦̭̦͕̔ ̨̡̨̧̪̬̠̖̯̖͕̏̌ ̥̖̦̱̌̚ ̨̨̨̦̭̦̔ ̧̱̬̱̐̌̔ ̛ ̶̛̛̦̭̯̣̠̱̌̌ ̨̦̖̏
̵̶̵̵̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̥̖͕̱̬̖̠̬̱̦̭̯̣̠̣̖̣͖͂̌̌̔̐̌̌̌̏̔̏̌
Ϯ͘ ̧̛̪̣̦̬̖̌̌ ̛ ̶̡̨̨̛̛̬̦̠̱̔̌ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̭̌ ̨̛̣̹̖̦̥̏̌̓ ̡̨̛̪̬̖̭̯̦̥̔̌̏
ʻ̸̶̨̛̬̱͕̌̌ ̡̡̨̌ ̛̍ ̭̖ ̨̧̥̖̯̖̌ ̨̨̬̖̦̔̏̐ ̬̌̔̌ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̡̠̖̯̍̌ ̨̭̖̣̏ ̦̌ ̧̦̠̥̱̌̌ ̨̥̱̱̐̓
̥̖̬̱͖
ϰ̴̵̶̶̧̨̨̨̨̧̛̛̛̛̛̖̦̭̖̪̖̬̯̦̪̬̖̱̬̪̬̖̱̬̬̙͖̔̌̌̏̔̌̔̌̔̌̏̌̌͘
ϱ̴̶̴̸̵̡̨̧̡̨̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̦̯̖̭̪̖̦̯̦̭̯̱̪̬̤̖̦̖̬̠̥͖̔̏̌̌̏̌̏̌̌̐͘
ϲ̵̶̵̨̧̨̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̬̙̖̥̖̦̱̪̭̯̠̖̦̭̯̣̠͕̖̣̭̯͕̣̪̬̖̥̖̱̬̦̠̖̯͖̔̌̏̌̌̓̌̌̌̔̏̌̐̏̐̍̌͘̚
ϳ̨̧̛̙̱̬̦̖̹̯̖̌̏̌̏̌͘̚ʻ̸̶̸̨̡̛̛̬̱̱̭̣̱̠̖̥̌̌̌̏̌̌̔̌ʰ̶̨̨̧̡̨̨̛̬̹̣̖̭̦̠̥̱̏̌̔͂̔̌̌̌̌̐̚̚
̶̴̨̨̨̡̨̡̨̧̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̯̯̦̱̯̠̦̖̖̦̭̯̣̖̭̦̬̹̖̖̱̬̦̠̖̯͖̍̔̍̐̌̌̌̍̍̔̌̓̐̏̐̍̌̚
ϴ͘ ̱ ̨̨̛̬̠̱̥̔̐̏̌̌̓ ̸̛̭̣̱̠̖̥͕̌̏̌ ̨̧̛̠̖̔̍̌ ̵̛̭̯̦̬̦̌̔̌̔ ̶̛̬̦̠̐̌̌̌ ̨̔ ʿ̸̨̨̛͕̔̏͂̌̌̚
̸̶̴̴̶̨̨̡̨̡̨̡̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̪̬̱̣̪̬̖̥̖̥̯̖̬̠̣̖̭̦̭̯͕̣̯̖̯̭̪̬̦̱̦̦̭̖͖̌̌̌̌̌̌̌̏̌̌̏̌̚
ϵ̨̨̨̨̨̡̛̛̛̪̬̠̖̥̪̬̖̥̖̥̯̖̬̠̣̱̱̬̦̥̠̖̯̱͖̌̌̌̐̏̍͘
ϭϬ͘ ̨̨̬̖̦̔̏ ̨̧̖̖̏͂ ̡̨̛̬̖̦̭̐̌͂̏̐ ̡̛̦̖̦͕̔̏̌ ̡̛̬̖̦̭̖̐̌͂̏ ̡̧̛̖̐ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̶̛̛̖̖̦̠̏̔̌
̵̨̛̛̛̛̛̪̬̖̖̦̙̖̥̪̬̪̭̥͖̔̏͂̏̌̓̌
ϭϭ̶̸̨̨̨̧̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̖̦̖̖̦̖̦̯̦̭̯̱̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖͕̱̭̣̱̭̣̦̥̔̏̏͂̔̏̌̌̏̔̌̌̔̌̌͘ϳ͘ϯ͘
̨̨̨̨̱̬͖̏̐̐̏̌
ϭϮ͘ ̨̛̪̬̣̦̌̏ ̛ ̨̨̬̖̦̔̏ ̨̧̣̖̔̌̐̌ ̵̛̛̦̖̭̪̬̦̌̏ ̛̛̛̣ͬ ̵̧̛̥̖̖̦̌̚ ̶̛̛̦̭̯̣̠͕̌̌̌ ̨̖̣̔̏̌
̶̨̛̛̛̦̭̯̣̠̪̬̖̥̖̌̌̌̌̚ʺ˄ʫ̡̨̛̛̛͕̱̭̣̱̭̙̖̥̪̬̪̭̥̌̔̌̏̌̓̌ˀˁ͖
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ϱ͘ϲ͘ϯʽ̖̍̌̏̌̚ʰ̶̨̨̨̧̡̨̨̨̧̛̛̛̛̬̹̦̭̪̬̖̖̯̦̭̯̱̪̖̬̱̬̦̯̏̌̌̏͂̌̏̔̐̌̌̏̌̌̚
˄̨̨̧̨̛̪̖̬̱̬̦̯̖̖̔̐̌̌̏̌̌̍̌̏̚ʰ̶̵̨̨̨̨̛̛̬̹͕̥̖̱̭̯̣͕̱̯̠̱̏̌͂̌̐̍̏̌̌͗̚̚
1. ̵̶̴̶̨̧̨̡̨̧̡̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̤̖̭̪̭̯̱̪̪̬̖̱̬̥̖̬̖̖̖̬̠̱̭̭̯̤̖̖̹̯̠̍̌̏̌̏̌̌̔̌̌̏̌̌̌̏̌̏̌̌̚̚
̴̶̧̡̡̛̛̛̛̛̥̖̬̖̱̖̬̠̱̭̣̱̭̏̌̌̔̌ʺ̛ʦ̨̡̨̡̨̛̛̛̛̪̣̦̥̠̪̬̱̠̖̭̯̬̖̦̖̱̹̯̖̖̖̦̖̬̠̖̌̌̏̌̔̐̚
̴̸̡̡̨̨̛̛̛̛̛̦̦̭̠̭̖̱̹̯̖̖̭̯̬̥̖̭̖̦̪̖̬͖̌̔̌̏̌̔̚
2. ̬̌̔ ̛ ̨̧̬̙̖̔̌̏̌ ̨̪̬̖̥̖ ̛ ̛̭̭̯̖̥̌ ̵̛̱̬̖̦̐̌͂ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ʺ˄ʫ͕ ̱ ̛̭̥̭̣̱ ̨̨̛̪̖̬̯̦̌̏̐ ̛
̨̨̧̨̨̧̡̨̨̡̨̛̛̛̛̪̬̖̖̦̯̦̬̙͕̪̖̬̬̖̦̪̬̠̱̬̱̬̱̦̠̱̙̖̏̏̐̔̌̏̌̌̔̌̐̏̌̌̌̌̏̏̌̏̌̔̌̔ϰϴ̸̨̭̌̏̌
̸̶̶̨̡̨̨̨̨̧̨̛̛̛̛̭̪̬̠̖͕̱̭̣̱̭̪̖̬̯̦̥̪̬̖̱̬̥̪̬̖̱̬̥̬̙͕̱̖̱̔̌̌̌̏̌̔̌̌̏̔̌̌̔̌̌̔̌̏̌̌̍̌̏̚̚
̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌ ̨̔ ̧̦̠̥̖̌̌ ϵϴй ̵̛̛̭̪̬̦̌̏ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ̱ ̡̨̭̥̏̌ ̡̯̬̖̦̱̯̱ ̱ ̡̨̭̥̏̌
̶̨̡̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̦̭̖̤̖̦̥̥̖̭̯̱̠̖̭̪̱̱̬̦̠̖̯͖̖̠̖̬̹̱̦̯̖̬̣̱̌̌̔̌̐̏̍̌̍̌̏̌̏̌̔̌̏̌̔̚̚ϭ̨̔͘
ϭϬ̶̶̡̨̛̛̛̛̭̥̖̭̖̥̖̦̭̖̦̖̭̪̬̦̖̭̠̣̖͖̏̌̐̌̌̏̌̏̌͘̚
3. ̵̨̨̧̨̨̛̛̦̯̖̬̖̦̯̦̬̙̖̪̪̭̦̥̯̖̱̏̔̌̏̌̌̌̏̚ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌͘ʿ̨̨̧̛̖̬̬̖̯̬̖̱̖̱̔̌̐̏̌̌̍̌̔̌̍̔
̨̡̨̬̱̔ϰϴ̸̨̡̨̨̨̨̧̧̨̛̭͕̠̖̹̣̦̬̱̹̭̯̪̬̖̥̖̌̏̌̌̔̔̌̌̏̌̌̌̌ ̵̨̡̛̛̛̭̭̯̖̥̱̬̖̦̱̬̱̌̐̌͂̏
ʺ˄ʫ͘ʰ̨̨̧̦̯̖̬̖̦̯̦̬̙̖̪̣̏̔̌̏̌̌̓̌ʻ̸̶̛̬̱̣͖̌̌
ϱ͘ϳ͘ʽ̨̛̖̯̬̦̭̪̬̖̦̯̦̭̯̍̌̏̌̌̌̚
ʰ̶̨̨̨̛̛̛̬̹̣̥̖̱̯̬̦̭̪̬̖̦̯̦̭̯̱̪̣̖̱̏̌̌̍̌̏̌̌̐̔̚̚ʺ˄ʫ̡̨̨̨̡̠̖̯̬̖̱̱̭̪̬̖̖̦̖̱̯̱̍̌̔̌̍̔̏̔
̸̨̛̯̌̏̐ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̛ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭ ̛̯̥ ̸̛̛̛̬̯̱̚ ̨̖̱̍̌̏̚ ̔̌ ̨̨̬̖̦̔̏ ̨̛̏̔ ̡̛̦̖̦̔̏
̶̡̨̨̨̡̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̦̭̯̱̪̬̪̬̖̥̦̥̪̖̬̱̦̖̦̯̦̭̯̱̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̱̭̣̱̌̏̔̔̏̌̏̔̌̌̔
̨̨̨̨̡̨̛̛̭̥̱̬̥͕̌̏̐̏̌̔̌ʻ̸̶̨̡̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̬̱̱̭̖̹̯̭̠̥̯̦̭̯̥̱̌̌̏̌̔̍̌̍̌̏̌̏̌̏̌̏̌͗
ϭ̴̛̌͘̚ ̧̨̡̨̧̨̡̨̨̛̛̛̛̛̪̣̦̬̪̬̠̖̯̱̬̱̪̬̪̬̖̥̦̪̖̬̌̌̌̏̌̌̏̐̔̌͘
Ϯ̨̡̨̧̨̨̡̨̨̛̛̛̪̭̯̱̪̱̤̪̬̖̥̖̱̬̱̪̬̪̬̖̥̦̪̖̬͕̔̍̌̏̌̌̏̐̔̌͘
ϯ͘ ̡̨̛̛̯̦̭̯̥̌̏̌ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖͕̌ ̧̪̱̹̯̱̌ ̱ ̨̛̪̬̦̍ ̬̌̔ ̛̯̔͘ ̌̚ ̬̖̥̖̏ ̨̛̪̖̬̔̌
̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌͘
ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̛̥̌ ̨̖̱̍̌̏̚ ̔̌ ̨̨̛̯̬̏ ̛ ̨̛̏̔ ̸̬̱̦̌ ̨̪̭̖̦̖̍ ̦̥̖̦̖̌ ̦̌ ̡̨̠̖̥ ̭̖ ̬̹̖̏ ̭̏̌
̛̪̬̥̤̖̦̌ ̛ ̛̬̹̖̦̏̌̚ ̧̪̣̌̓̌̌ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̨̨̧̭̪̬̖̖̥̏͂ ̨̖̍̌̏̌̚ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̨̪
̸̨̨̨̨̡̡̨̨̨̥̱̬̱͕̠̖̯̦̖̖̦̱̣̦̱̏̐̏̌̌̏̔̌ϱ͘ϭϭ̨̨̨̨̱̬̏̐̐̏̌͘͘
ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̖̓ ̱ ̡̨̭̥̏̌ ̡̯̬̖̦̱̯̱ ̛̛̥̯̌ ̨̪̬̌̏ ̔̌ ̛̦̭̯̌̌̏ ̔̌ ̨̪̬̖̬̏̌̏̌ ̭̖̏ ̨̨̱̬̦̖̐̏
̬̦̙̥̦̖̌̌̌ ̛ ̨̡̨̯̬̹̖̏ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̦̭̯̣̖̌̌ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̨̛̥̏ ̨̨̨̱̬̥̐̏ ̡̨̪̬̖ ̸̬̱̦̌̌ ̨̪̭̖̦̖̍
̛̦̥̖̦̖̭̯̌̌̏̌̚Ϯ̸̨̨̡̡̨̨̨̡̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̣̦͕̭̖̱̭̣̱̭̦̥̪̦̭̥̯̥̠̬̖̱̣̹̱̏̐̌̌̌̏̌̔̌̌̔̌̌̌̐͘̚̚
̨̠̦̌̏-̶̸̨̨̡̨̡̡̨̨̨̛̛̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̭̯̦̖̭̠̖͕̠̖̯̦̖̖̦̱̣̦̱̏̌̌̏̌̌̏̔̌ϲ͘Ϯ̨̨̨̨̱̬̏̐̐̏̌͘͘
ϱ͘ϴ͘ʿ̶̵̨̡̨̧̨̡̨̨̡̡̨̛̛̬̬̹̖̪̯̪̬̠̖̯̱̱̥̖̬̠̣̦̖̭̬̖̌̏̓̌̔̌̌̌̌̏
ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̠̖ ̨̣̹̖̦̏̌̓ ͕̔̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̛̛̪̬̪̭̥̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̨̦̭̖̔ ̦̌ ʻ̸̶̨̛̬̱͕̌̌ ̨̨̨̭̣̦̍̔
̸̛̛̱̦ ̛̠̦̥̌̏ ̖̣̖̥̖̦̯̖ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̛̚ ̨̨̱̬̐̏̌ ̡̨̌ ̴̛̬̖̖̬̖̦̯̦ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̛ ̱ ̯̱ ̵̭̬̱̏ ̡̨̛̛̬̭̯
̴̴̵̵̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̯̬̠̖̱̬̦̠̖̯̣̭̠̱̭̣̱̬̬̹̖̦̦̱̬̦̥̠̖̯̱͕̐̌̐̏̐̍̌ͬ̏̐̌̌̔̏̌̏̌̐̏̍̚
̱̚ ̵̨̪̬̖̯̦̱̔ ̨̨̨̧̭̣̭̦̭̯̬̖̖̌̐̌ͬ̔̍ ̡̨̠̖ ̖̓ ̛̛̯̍ ̨̯̔̌ ̱ ̨̡̬̱ ̨̔ ϭϱ ̦̔̌̌ ̡̨̡̨̛̱̣ ̨̯ ̛̦̠̖ ̱
̨̨̛̛̛̭̱̪̬̯̦̭̯̭̦̖̬̖̭̥̌̌ʻ̸̶̶̨̛̛̛̬̱͕̭̖̱̤̱̹̯̯̖̪̬̌̌̌̏̌̌̏̌̚ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌͘
ϱ͘ϵ͘ʿ̨̧̨̧̛̬̱̭̯̱̪̪̯̬̙̌̏̌̌̌̏̌̌
ʯ̸̡̧̛̤̱̖̥̌̏̌ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬͕̐̏̌ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̡̨̡̨̛̱̣ ̛̙̖̣ ̔̌ ̛̱̭̯̱̪ ̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌ ̦̭̯̣̌̌̌ ̦̌
̨̨̭̦̱̏ ̨̨̭̦̦̖̏ ̡̦̦̖̌̌̔ ̛̚ ̸̣̦̌̌ ϭϬ͘Ϯ̨̨̏̐͘ ̨̨̱̬̐̏̌ ̴̶̛̛̛̦̦̭̠̖̬̱̦̌ͬ̍̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̡̨̨̦̥̌̚
̡̨̨̛̠̱̬̖̱̠̖̠̦͂̌̏-̶̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̭̯̦̖̭̠̖̭̯̣̥̙̖̥̪̬̪̭̥̏̌̌̏̌̏̌̓̌ˀˁ̨̛̭̯̌̚
̨̨̛̛̛̥̬̥̯̪̭̦̱̭̣̭̦̭̯̌̌̌̌̐̌ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌͘
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ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̦̖̖̓ ̛̛̥̯̌ ̵̛̬̱̔̐ ̨̖̍̌̏̌̚ ̪̬̖̥̌ ̡̨̯̥̌̏ ̶̨̛̪̬̖̱̥̱̌̚ ;̴̛̛̦̦̭̠̖̬̱̌ͬ ̶̛̦̍̌Ϳ͘
˄̡̨̡̨̛̣ ̨̬̦̯̦̐̌̌̏̌̌ ̱̹̯̖̔̌ ̦̖ ̱̖̍̔ ̨̭̯̬̖̦̏̌̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̨̨̱̬̥͕̐̏ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̖̓ ̛̛̥̯̌
̨̪̬̌̏ ̬̖̬̖̭̐̌ ̸̡̛̱̤̱̱̠̱̓ ;̛̣̌ ̭̖ ̦̖ ̸̨̛̛̬̦̠̱̐̌̌̏̌̓Ϳ ̦̌ ̛̭̪̣̯̱̌ ̡̦̦̖̪̖̦̣̌̌̔ͬ̌̌ ̌̚
̨̨̨̦̖̭̯̬̖̦̱̬̦̯̦̱̱̹̯̖̱̭̯̬̦̖̏̌̐̌̌̏̌̔̔̌ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚͘
ϱ͘ϭϬ͘ʤ̨̧̦̙̖̐̌̏̌ʿ̸̨̨̛̛̔̏͂̌̌̚
ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̖͕̓ ̡̡̨̌ ̠̖ ̨̦̖̖̦̌̏̔ ̱ ʿ̨̛̦̱͕̔ ̡̨̌ ʿ̸̨̨̛̔̏͂̌̌̚ ̨̛̦̙̯̌̐̌̏̌
__________________________________ ;̛̛̦̌̏̚ ̛̭̖̹̯̖̔ ʿ̸̨̨̛̔̏͂̌̌̚Ϳ̸̛̛͕̭̠̥̭̖̌ ̨̨̛̬̥̍̚
ʻ̸̶̶̨̨̨̡̨̧̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̬̱̣̭̣̭̦̭̦̠̭̪̱̭̖̱̭̣̖̦̱̬̭̦̖̱̥̖̦̯̠̖̌̌̌̐̌̔̌̏̌̏̏̔̌̚͘
ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̠̖ ̸̨̨̛̦̖̬̦̖̦̐̌ ̨̨̛̭̣̬̦̔̌ ̨̨̨̬̦̔̐̏̌ ̪̬̖̥̌ ʻ̸̶̨̛̬̱̱̌ ̌̚ ̭̖̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̛
̨̡̨̪̬̪̱̭̯̖̭̏̌̐ʿ̸̨̨̛̛̭̯̔̏͂̌̌̌̏̌̚̚ϭ̸̨̨̡̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̣̦̠̖̭̥̯̖̯̦̭̯̭̪̬̖̣̏̐̌̌̌̔̌̌̌̏̌̏̏͘
̸̨̨̛̛̪̬̪̱̭̯̖̦̦̌͘
˄ ̨̡̯̱ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̛̪̖̬͕̔̌ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̨̥̙̖ ̨̛̦̙̯̌̐̌̏̌ ʿ̸̨̨̛̔̏͂̌̌̚ ̡̨̠̖̐ ̛̦̠̖ ̨̦̖̌̏ ̱
̨̛̪̦̱͕̔ ̡̨̌ ̠̖ ̦̌ ̛̭̯̬̦̌ ʿ̸̨̨̛͕̔̏͂̌̌̚ ̡̨̦̦̌ ̨̨̧̪̦̹̖̔̌ ̨̪̦̱̖͕̔ ̦̭̯̣̌̌̌ ̛̯̬̠̦̠̌̌
̨̨̨̦̖̭̪̭̦̭̯̍ ̧̪̣͕̌̓̌̌ ̨̪̔ ̨̨̱̭̣̥̏ ̔̌ ̨̯ ̨̨̦̏ ̶̛̣̖ ̧̛̭̪̱̌̏̌ ̭̖̏ ̨̱̭̣̖̏ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̌̚
ʿ̸̨̨̛̔̏͂̌̌̚ ̛ ̔̌ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̌̚ ̨̯ ̨̛̠̖̔̍ ̵̨̪̬̖̯̦̱̔ ̨̭̣̭̦̭̯̌̐̌ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̨̨̨̦̭̦̔ ̡̨̛̠
̶̧̨̡̨̡̨̡̛̛̛̭̪̱̭̖̱̭̣̖̦̱̬̭̦̖̱̥̖̦̯̠̖̌̏̌̏̏̔̌̚͘
ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̖̓ ̡̛̛̱̭̬̯̯̌ ̨̭̠̱̏ ̨̭̣̭̦̭̯̌̐̌ ̌̚ ̨̧̦̙̖̌̐̌̏̌ ʿ̸̨̨̛̔̏͂̌̌̚ ̨̭̥̌ ̡̨̌ ̌̚ ̨̯ ̨̨̪̭̯̠̖
̶̨̨̨̨̨̡̨̧̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̪̬̦̬̣̦̭̦̦̖̭̪̱̱̭̣̖̦̱̬̭̦̖̱̥̖̦̯̠̖̌̏̔̌̌̔̌̌̏̌̏̔̌̚̚̚͘
ϱ͘ϭϭ͘ʽ̖̍̌̏̌̚ʰ̶̨̨̛̬̹̭̦̱̠̖̏̌̔̌̚ʪ̨̨̨̨̛̛̬̱̹̯̪̭̖̦̖̦̥̖̦̖̯̬̏̍̌̏ˀ̸̨̱̦̪̭̖̦̖̦̥̖̦̖̌̍̌
ʽ̵̥̔̌ ̡̨̦̦̌ ̸̡̧̤̱̖̌̌̚ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬͕̐̏̌ ̌ ̡̛̦̠̭̦̠̖̌̌ ̱ ̨̡̬̱ ̨̔ ϯϬ ̦̔̌̌ ̨̔ ̸̡̧̤̱̖͕̌̌̚
ʰ̶̨̨̨̨̛̬̹̣̠̖̖̦̭̦̱̠̖̦̏̌̍̌̏̌̔̌̏̚̚ʪ̨̨̬̱̹̯̪̭̖̦̖̦̥̖̦̖̏̌̍̌̚͘
ʪ̨̬̱̹̯̏ ̌̚ ̨̪̭̖̦̖̍ ̦̥̖̦̖̌ ̠̖ ̨̛̪̬̬̖̦̏̔ ̨̬̱̹̯̔̏ ̡̨̠̖ ̖̓ ̨̨̛̭̦̯̏̌ ̛̛̪̬̯̦̏̌ ̪̬̯̦̖̬̌
̸̡̨̛̛̭̤̱̏ ̛ ̨̭̥̌ ̌̚ ̨̪̯̬̖̖̍ ̶̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚ ̨̨̏̐ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̨̠̦̌̏-̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏̌͘
ʽ̸̸̡̡̛̛̭̦̱̪̬̤̪̬̱̬̖̱̠̱̭̖̏̌̌̌̏̌̌̌̏̌͂ʽ̸̡̡̨̡̡̨̨̛̛̛̭̦̥̯̥̱̬̖̱̠̱̭̖̱̭̣̱̭̦̥̏̌̌͂̌̔̌̌̚
̵̡̨̨̨̛̛̛̠̥̭̖̱̬̖̱̠̖̪̣̙̠̪̬̬̖̦̬̱̹̯͂̌̏̔̔̌̏̌͘
ʪ̨̨̬̱̹̯̪̭̖̦̖̦̥̖̦̖̠̖̱̏̌̍̌̚ϭϬϬй̨̧̨̛̛̛̣̭̦̹̯̱̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬͕̖̥̏̌̏̏̌̐̌̌̌̐̏ʽ̸̡̛̛̭̦̥̏̌
̴̡̨̨̛̛̛̛̛̯̥̖̭̖̖̦̭̯̥̦̥̣̦̭̣̖̖̪̬̌̓̔̌̌̔̓̌̌̏̌ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌͗
ʪ̨̬̱̹̯̏ ̌̚ ̨̪̭̖̦̖̍ ̦̥̖̦̖̌ ̛̥̌ ̨̛̦̬̦̌̔̚ ̨̨̬̔̍ ̨̔ ̛̯̬ ̸̣̦͕̌̌ ̖̐̔ ̔̏̌ ̸̣̦̌̌ ̡̨̛̬̖̯̦̔
̡̨̛̛̛̛̥̖̦̱̠̖̪̬̖̭̯̦̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬͕̯̬̖̖̪̬̖̣̙̖̠̦̪̬̯̦̖̬͕̔̌̏̏̌̐̌̌̌̓̐̔̌̌̏̌
ʿ̡̨̡̡̨̡̨̡̛̛̛̛̬̖̭̯̦̠̦̪̬̯̦̖̬̥̠̖̦̪̬̪̬̖̭̯̦̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬͕̱̭̣̱̔̌̏̌̏̐̌̌̌̔̌̌̌̏̌̌̔̌̏̏̌̐̌̌̌̔
̨̡̨̛̛̭̭̯̯̱̯̥̦̥̌̌̌̌̚ˀˁ͘
ʪ̨̡̨̛̬̱̹̯̭̯̱̪̬̖̯̬̏̌̌̔̚ʪ̬̱̹̯̏̌͘
ʻ̨̛̬̦̌̔̚ ̨̨̬̔̍ ̡̭̖̏̌ ̨̛̦̖̐̔ ̨̔ ϯϬ͘ ̥̠̌̌ ̛̪̬̪̬̖̥̌ ̛̖̹̯̠̏̌̚ ̨ ̛̬̖̱̣̯̯̥̌̌̚ ̨̨̧̪̭̣̏̌̌ ̛
̨̛̛̪̭̯̦̱̯̥̐ ̴̡̛̛̛̛̦̦̭̠̭̥̱̹̯̖̥̌̔̌̌ ̨̨̨̛̛̯̥̖̪̭̥̖̦̖̹̯̏̌̏̌̚ˁ̡̛̱̪̹̯̦̱ʧ̬̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌͘
ʪ̨̨̬̱̹̯̪̭̖̦̖̦̥̖̦̖̏̌̍̌̚ ̨̨̧̛̛̛̖̭̦̥̯̓̔̏̌̌̌ˀ̸̨̡̨̨̨̡̱̦̪̭̖̦̖̦̥̖̦̖̪̭̣̦̖̦̖̌̍̌̔̏̍̌
̡̨̡̨̪̬̖̠̖ ̨̨̨̛̤̦̠̖̖̭̍̌̏̌̌̏̓̔̏̐ ̨̨̧̪̭̣̏̌̌͘ˀ̸̨̱̦̪̭̖̦̖̦̥̖̦̖̌̍̌ ̛̛̖̯̓̍ ̛̛̠̖̦̔ ̸̬̱̦̌
̡̨̛̠ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̡̨̛̛̬̭̯ ̌̚ ̧̱̭̥̖̬̖̌̏̌ ̵̛̭̏ ̧̛̪̬̥̌̌ ̛ ̧̬̹̖̖̏ ̵̛̭̏ ̧̪̣̌̓̌̌ ̱ ̨̡̯̱
̵̧̨̨̨̨̨̨̨̛̛̬̹̭̠̖̪̥̱̬̱̏̌̏̌̌̏̍̌̏̌̏̐̏̚̚͘
ʯ̷̧̨̨̨̨̨̨̛̬̹̖̖̪̬̖̦̭̭̬̖̭̯̱̖̯̪̥̱̬̱͕̌̏̌̔̌̏̌̍̌̏̐̏̚ʰ̶̨̡̛̛̬̹̣̠̖̖̦̭̖̱̭̣̏̌̍̌̏̌̔̌̌̔̚̚
̷̨̡̨̡̛̛̛̛̛̭̪̬̪̭̥̠̥̭̖̱̬̖̱̠̖̱̖̯̭̭̭̯̖̥̌̌̌͂̍͘
ʪ̨̨̨̡̨̛̛̛̬̱̹̯̪̭̖̦̖̦̥̖̦̖̥̭̪̬̖̖̠̪̬̪̠̱̏̍̌̌̏̌̌̏̌̍̌̏̌̌̔̌̚ʰ̶̨̡̨̛̛̬̹̱̱̭̣̱̭̥̏̌̔̌̏̚
̨̨̨̱̬̥̐̏ʿ̨̧̨̧̛̛̬̱̭̯̱̪̪̯̬̙̱̥̖̌̏̌̌̌̏̌̌ʪ̨̬̹̯̪̭̖̦̖̦̥̖̦̖̱̭̣̱̭̏̌̍̌̌̔̌ˋ̣̦̱̌ϱ͘ϵ͘
ϱ͘ϭϮ͘ʽ̖̍̌̏̌̚ʰ̶̨̡̛̬̹̪̣̦̦̱̏̌̔̌̌̓̌̌̌̔̚ʽʪˁ-̱
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ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̖̓ ̛̛̯̍ ̱ ̨̛̖̍̌̏̚ ̔̌ ʫ̶̡̨̛̛̛̛̣̖̯̬̭̯̬̱̠̔̍ ˁ̡̬̖̥̭̌ ʺ̶̨̛̛̯̬͕̏̌ ̡̨̌ ʽʪˁ-̱͕
̨̨̬̖̦̔̏ ̪̣̌̓̌ ̡̦̦̖̌̌̔ ̌̚ ̱̭̣̱̖̐ ̡̨̠̖ ̛̪̬̖̥̖̯̦̔ ʽʪˁ ̛̪̬̱̙ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̧̛̬̹̖̖̥̏̚ ̨̨̏̐
̨̨̱̬͕̐̏̌ ̌ ̡̨̠̖ ̱̭̣̱̖̐ ̭̱ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̱ ̨̨̱̬̱̐̏ ̨ ̧̛̭̬̌̌̔ ̛ ̶̨̛̪̬̹̔ ̸̡̨̤̱̖̦̥̌̚ ̛̥̖̱͂̚
̨̪̬̖̥̖̯̦̔̐ʽʪˁ-̛̌ʻ̸̶̨̨̨̛̬̱͕̪̥̖̦̱̯̱̭̯̱̌̌̐̌̏ϴ͘ʿ̨̨̨̨̬̖̥̱̣̖̱̬̌̍̏̐̐̏̌;̨̛̪̬̣̐ϳ̨̨̏̐
̨̨̱̬̐̏̌Ϳ͘ ˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̔̌ ̨̡̨̯̥ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̨̨̛̬̠̱̔̐̏̌̌̓ ʽʪˁ ̪̬̖̭̯̦̖̌ ̭̌ ̧̪̬̱̙̖̥̌
̱̭̣̱̐̌ ̛̦̖̖̦̥̌̏̔ ̱ ̵̨̨̪̬̖̯̦̥̔ ̭̯̱̌̏ ̛ ̛̬̱̔̐ ̡̭̱̠̖̯̍̌ ̸̨̪̦̖̌̚ ̭̌ ̧̪̬̱̙̖̥̌ ̵̛̯ ̱̭̣̱̐̌ ;̡̨̌
̬̖̱̣̯̯̌̚ ̛̪̬̥̖̦̖ ̵̨̛̛̛̪̯̦̏̚ ̨̛̪̬̪̭̌ ̛̛̣ ̛̚ ̵̛̬̱̔̐ ̨̬̣̌̐̌̚Ϳ͕ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̖̓ ̛̪̬̖̱̖̯̔̚ ̭̖̏
̨̡̨̛̛̛̛̬̱̥̦̖̣̬̖̥̖̦̖̥̖̬̖̯̦̭̯͕̌̍̌̐̏̌̏̌̚ʻ̸̶̵̨̨̨̨̛̛̛̛̬̱̣̖̪̬̱̙̯̭̱̦̖̪̦̱̪̥̌̌̓̏̔̓
̸̶̸̨̡̡̡̨̡̨̨̨̨̨̧̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̹̱͕̤̱̦̱̬̭̬̪̬̹̭̦̥̭̱̠̖̯̥͕̪̬̖̥̱̔̌̍̌̏̐̏̌̌̔̔̌̏̍̚
̴̸̨̨̨̨̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̯̠̱̬̥̯̬̥̱̭̬̙̦̱̖̦̯̦̱̦̠̯̠̱̯̖̭̯̱̠̠̖̖̪̬̣̙̖̦̓̌̐̏̌̌̔̔̔̌̏̔
̡̨̨̛̪̬̣̌̐ϳ̶̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛͕̯̭̭̦̦̥̤̖̥̭̖̪̬̖̥̖̯̦̖̱̭̣̱̖̦̭̯̖̪̬̱̙̯̦̯̦̱̬̦̌̏̔̌̔̐̌̌̏̌̌͘
̡̛̛̖̪̬̖̍̔̌̚͘
ϲ͘ʿˀʤʦʤʰʽʥʤʦʫʯʫʻʤˀ˄ˋʰʽˉʤ
ϲ͘ϭ͘ʿ̨̬̌̏ʻ̸̶̸̨̨̡̛̛̬̱̱̯̖̦̪̬̠̖̯̌̌̔̌̌̌ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚
ʥ̖̚ ̨̛̬̍̌̚ ̦̌ ̸̣̦̌ ϱ͘ϭ͘ ̨̨̱̬͕̐̏̌ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̛̥̌ ̨̖̱̍̌̏̚ ̔̌ ̭̖ ̛̱̬̙̔̚ ̨̔ ̨̨̧̭̪̬̖̏͂̌
̵̛̦̥̖̬̦̌̌̏̌ʺ˄ʫ̨̨̨̧̨̛̛͕̪̪̬̠̖̥̱̪̭̦̖̹̯̖̌̐̍̌̏̌̔ʻ̸̶̸̨̛̛̛̬̱̱̭̣̖̖̥̭̣̱̠̖̥̌̌̔̓̌̏̌͗
ϭ͘ ̡̨̡̨̛̱̣ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̡̨̱̪̬̭ ̵̯̖̱̌̏̚ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌̔̌ ̨̯ ̛̱̬͕̌̔ ̦̖ ̨̡̙̖̔̌ ̔̌ ʺ˄ʫ ̨̥̱̐ ̔̌ ̭̖
̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̪̬̖̱̪̬̖̥̙̖̥̭̯̦̬̥̪̯̦̥̪̬̪̭̥̱̏̔̌̏̌̓̌̔̌̔̌̏̌̚ˀˁ͖
Ϯ͘ ̡̨̡̨̛̱̣ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̦̖ ̨̛̪̭̯̱̪ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̡̛̛̛̬̯̖̬̠̱̥̥̌ ̨̛̯̬̦̭̪̬̖̦̯̦̭̯̌̌ ̸̛̣̦̌̌̚ ϱ͘ϳ͘
̨̨̨̨̛̱̬̱̖̭̏̐̐̏̌̏̌̚ʺ˄ʫ͘
˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̔̌ ̭̖ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̛ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̦̖ ̨̭̣̙̖ ̭̌ ʰ̸̨̛̛̬̹̖̥̏̏̚ ̨̡̛̥̔̌̌̚ ̔̌ ʺ˄ʫ
̨̨̤̠̱̌̔̏̌̏̌̚ ̙̖̖̏̌̓ ̭̯̦̬̖̌̔̌̔ ̛ ̨̛̪̬̪̭̖͕ ̨̦̖̭̪̬̱̥̌̚ ̭̖ ̬̖̹̌̏̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̸̨̣̦̥̌
ϭϲ͘ϭ̨̨̨̨̱̬̏̐̐̏̌͘͘
6͘Ϯ͘ʿ̨̬̌̏ʻ̸̶̸̨̡̨̨̨̛̛̬̱̦̯̬̣̹̖̬̱̦̪̭̖̦̖̦̥̖̦̖̌̌̔̌̌̍̌ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚
ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̖̓ ̨̡̨̯̥ ̸̨̛̯̌̏̐ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̛̛̥̯̌ ̨̪̬̌̏ ̔̌ ̡̨̨̛̦̯̬̣̹̖ ̛ ̨̪̬̖̬̏̌̏̌
̸̬̱̦̌ ̨̪̭̖̦̖̍ ̦̥̖̦̖̌ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̛̚ ̸̣͘ ϱ͘ϭϭ͘ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬̐̏̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̡̨̛̦̥̌̌̚ ̛
̨̡̨̡̡̡̨̨̛̛̛̛̛̬̖̣̖̦̯̦̥̪̦̭̥̯̥̠̬̖̱̣̹̱̠̦̏̌̔̌̌̌̐̌̏̚-̶̨̨̡̨̛̛̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̭̯̦̖̭̠̖̏̌̌̏͘
ϲ͘ϯ͘ʽ̖̍̌̏̌̚ʻ̸̶̨̨̡̨̡̨̧̨̨̧̛̛̛̬̱̪̬̱̙̪̬̹̱̪̬̠̖̯̖̭̪̬̖̖̌̌̔̌̔̌̏̌̏͂̚ʺ˄ʫ
ϲ͘ϯ͘ϭ͘ʽ̨̪̹̯̖̖̖̍̌̏̚ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌
ʻ̸̶̨̛̛̬̱̣̥̖̱̌̌̌̍̌̏̔̌͗̚
ϭ̨̛̱̬̱̥̦̠̥̖̬̭̬̱̠̖̭̌̌̌͂̌͘̚ʰ̶̴̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̹̖̥̱̦̪̬̥̥̪̣̖̥̖̦̯̬̦̦̭̬̏̌̌̔̌̌̌̌̚ʺ˄ʫ̱
̨̨̨̱̬̦̥̐̏ ̨̡̠̖̯̱̍ ̛ ̔̌ ̨̛̪̭̯̦̖̐ ̦̥̖̬̦̱̌̌̏̌ ̨̬̦̯̦̱̱̹̯̖̱̐̌̌̏̌̔ ̡̡̨̌ ̠̖ ̦̖̖̦̌̏̔̌ ̱ ̨̛̪̦̱̔
ʰ̶̨̨̨̛̛̬̹̱̱̬̱͖̏̌̐̏̚
Ϯ̶̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̭̪̱̦̭̠̖̱̬̦̖̖̖̦̖̖̦̖̱̥̱̬̱̭̤̖̥̪̬̦̖̭̖̭̖̱̦̏̐̏̍̌̏̌̏̔̏̐̏̌̔̌̔̏͂̌͘̚
̧̦̠̥̱̌̌ ̨̥̱̱̐̓ ̥̖̬̱ ̨̡̨̯̬̹̏̌ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̛ ̵̨̛̛̪̖̬̯̦̌̏ ̨̡̨̯̬̹̏̌ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̱
̨̨̨̱̬̦̥̐̏ ̨̛̪̖̬̱̔͘ ˀ̛̌̔ ̨̧̛̪̭̯̌̌̚ ̨̨̏̐ ̶̛̤͕̌ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̠̖ ̭̣̭̦̌̐̌̌ ̔̌ ̱ ̨̬̱̥̦̠̌̚ ̛̥̖̬
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ϯ͘ ̨̨̬̖̦̔̏ ̛̛̥̬̱̠̖̚ ̨̖̖̍̌̏̚ ̌̚ ̸̨̛̭̪̬̱̖̦̱ ̛̖̦̖̬̠̱͕̐ ̡̌ ̡̨̖̦̖̬̖̯̭̥̐ ̡̭̱̠̖̯̱̍ ̡̨̛̠ ̛̬̹̏
̨̡̛̭̪̬̱̱ ̛ ̨̪̬̠̱̔̌ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̌̚ ˄̨̨̛̬̖̦̐̏ ̨̡̠̖̯̍̌ ̛ ̨̛̖̖̍̍̔̚ ̧̭̦̖̖̌̍̔̏̌
˄̸̨̨̨̨̡̡̨̨̛̛̬̦̠̖̯̖̣̖̯̬̦̥̖̦̖̬̠̥̐̏̐̍̌̐͘
ϲ͘ϯ͘Ϯ͘ʽ̖̖̍̌̏̚ʻ̸̶̨̨̨̛̛̛̬̱̱̪̬̪̬̖̥̦̥̪̖̬̱̌̌̔
˄̨̨̨̛̛̪̬̪̬̖̥̦̥̪̖̬̱̖̖̔̍̌̏̚ʻ̸̶̵̨̨̨̨̛̛̬̱͕̥̖̱̭̯̣͕̱̯̠̱̌̌͂̌̐̍̏̌̌͗̚
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ϭͿ ʪ̨̧̭̯̤̖̌̏̌ ̵̛̭̏ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠͕̌̌ ̱ ̛̥̖̬ ̱ ̡̨̨̠̠ ̠̖ ̨̯ ̨̥̱̖͕̐̓ ̡̡̨̌ ̛̍ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚
̵̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̣̬̖̥̖̦̬̹̭̠̖̯̦̭̯͕̹̯̱̯͕̥̖̱̭̯̣͕̭̯̤̖̍̌̐̏̏̏̌̏̍̏̌̌͂̌̐̔̌̏̌͗̚̚
- ̨̨̪̭̯̠̖̖̓ ̵̸̡̛̯̖̦̖ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖̔̌ ̨ ̨̨̨̱̬̦̥̐̏ ̨̡̠̖̯̱͕̍ ̡̨̌ ̛ ̨̡̪̯̔̌̌̌ ̨ ̬̱̌̔ ̛
̨̧̨̨̨̨̨̡̛̛̬̙̱̭̭̯̖̥̪̬̖̥̖̱̱̬̦̥̠̖̯̱͖̔̌̏̌̌̐̏̍
- ̶̵̨̡̨̨̧̨̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̖̖̦̠̪̯̱̖̭̪̯̬̹̥̖̦̖̬̠̖̱̬̦̠̖̯͕̬̱̏̔̌̔̌̌̌̏̌̐̌̐̏̍̌̌̔̐̚̚
̵̛̬̖̣̖̦̯̦̏̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌ ;̡̨̡̨̛̱̣ ̛̦̭̱ ̨̭̯̱̪̦̖͕̔ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̖̓ ̵̛̯̖̯̌̏̌̚ ̨̔
̸̵̨̛̛̭̦̖̖̦̖̬̠̖̭̯̖̌̍̔̏̌̌̐̔̌̔̌̏Ϳ͖
- ̵̛̭̏ ̨̛̛̪̬̪̭̥̌ ̵̛̱̯̬̖̦̏͂ ̨̱̭̣̏̌ ̛ ̸̨̧̛̬̦̖̐̌̌ ̛ ̵̛̭̏ ̵̨̛̬̖̦̔̏ ̵̨̛̪̦̯̌̚
̵̡̛̛̬̖̦̭̐̌͂̏ ̛ ̵̸̵̡̛̛̯̖̦ ̨̱̭̣̏̌ ̛ ̸̨̧̛̬̦̖̐̌̌ ̡̨̠̌ ̭̖ ̸̨̛̛̛̬̯̚ ̨̨̦̭̖̔ ̦̌ ̨̨̛̱̬̦̐̏
̵̨̡̨̨̨̡̨̨̨̧̧̛̛̛̠̖̯͕̭̯̱̪̠̱̦̠̭̖̬̖̦̪̬̥̖̱̠̱̦̬̱͖̍̌̌̔̌̔̌̔̏̌̐̌̔̚
- ̵̵̴̶̶̨̨̡̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̬̱̦̬̥̠̣̱̥̖̦̯̠̖̠̠̖̠̖̯̦̪̯̬̖̦̏̔̐̌̌ͬ̔̌̌̍̏̍̌͘
ϮͿ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̖̓ ̛̛̭̯̯̌̏ ̦̌ ̨̧̬̭̪̣̖̌̌̐̌ ̨̭̠̖̏ ̧̛̦̙̖̖̬̖ ̱̙̖̦̖̌̔̚ ̌̚ ̨̧̬̙̖̔̌̏̌ ̛
̨̨̛̪̖̬̯̦̌̏ ̨̨̭̤̖̍ ̌̚ ̨̪̯̬̖̖̍ ̡̨̡̦̯̯̌̌̌ ̭̌ ʰ̶̨̛̬̹̖̥̏̚ ̡̡̨̌ ̛ ̭̖̏ ̬̱̖̔̐ ̡̛̭̣̱̙̖̦̖͕̍
̨̪̭̣̖̦̖̌̚ ̛ ̡̛̪̬̖̭̯̦̖̔̌̏ ̡̨̛̠ ̨̥̱̐ ̛̛̥̯̌ ̬̖̣̖̦̯̦̏̌̌ ̧̭̦͕̌̌̌̚ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̵̨̛̪̬̖̥̖̦̏
̵̵̛̬̱̥̦̯̖̌̌̏̌̚̚ʰ̶̨̛̬̹͖̏̌̚
ϯͿ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̖̓ ̛̪̬̖̣̖̯̐̔̌ ̛ ̨̨̛̛̬̯̔̍ ̛̛̣ ̨̨̨̭̦̦̏̌ ̨̛̛̯̔̍ ;̨̍̐̚ ̨̧̭̯̱̪̔̌̌ ̨̔ ̵̛̙̖̏̌̓
̨̛̪̬̪̭̌ ̛ ̵̨̛̖̦̍̌̏̚ ̭̯̦̬͕̌̔̌̔̌ ̨̨̛̦̖̥̱̦̭̯̐̓ ̨̨̧̭̪̬̖̏͂̌ ʺ˄ʫ ̨̍̐̚ ̸̵̨̡̛̛̦̖̖̦̏̌ ̨̪̬̥̖̦̌
̨̨̨̨̡̨̨̨̨̧̛̦̱̬̦̥̠̖̯̱͕̦̖̥̱̦̭̯̭̪̬̖̌̐̏̍̐̓̏͂̌ʺ˄ʫ̵̨̨̨̡̨̨̛̛̦̬̥̣̦̱̭̣̠̭̖̦̖̥̱̍̐̌̏̌̐̚
̨̛̛̪̬̥̖̦̯͕ ̛̯̔͘Ϳ ̵̸̡̛̯̖̦̱ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̱̔̌ ̛̬̖̦̱̌͂̚ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̪̬̖ ̧̨̖̦̐
̴̨̨̬̥̣̦̌̐ ̨̨̧̬̖̔̍̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̛̛̪̬̪̭̥̌ ̡̨̛̠ ̱̬̖̱̠̱͂ ̨̣̭̯̍̌ ̧̛̪̣̦̬̌̌̌ ̛ ̧̛̬̖͕̐̌̔̚ ̱
̨̛̪̭̦̥̌ ̨̡̛̣̱̍ ̱ ̨̡̬̱ ̨̔ ϭϱ ̦̔̌̌ ̨̔ ̯̱̥̔̌̌ ̨̧̭̯̤̔̌̏̌̌ ̡̯̖̌̏ ̵̸̡̛̯̖̦̖ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖̔̌
̶̨̛̛̛̣̹̖̦̥̪̬̖̭̯̦̥̏̌̓̔̌̏̌ʻ̸̶̨̨̛̬̱̭̯̬̦̖̌̌̔̌ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚͘˄̸̨̛̭̣̱̠̱̦̖̭̪̬̱̥̥̖̱̌̌̌͂̚̚
ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̛ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̨̨̭̦̏̌ ̌̚ ̡̨̯̌̏ ̨̧̛̠̖͕̔̍̌ ̨̦̖̭̪̬̱̥̌̚ ̖̓ ̭̖ ̛̬̖̹̯̌̏̌ ̱
̸̡̨̭̣̱̭̣̦̥̌̔̌̌ϭϳ͘ϭ̨̨̨̨̱̬͖̏̐̐̏̌͘
ϰͿ ʿ̨̔ ̨̨̱̭̣̥̏ ̔̌ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̨̤̦̏̌̌ ̨̭̪̬̖̖̏̔ ̛̪̬̪̬̖̥̦̖ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̛ ̛̛̪̬̍̌̏
̨̪̬̦̭̦̙̦̱̌̏̌ ̡̛̬̖̦̭̱̐̌͂̏ ̨̨̣̱̔̏̚ ̛̛̣ ̬̱̖̔̐ ̨̨̣̖̔̏̚ ̨̪̯̬̖̦̖̍ ̌̚ ̸̨̧̧̛̪̖̌̌̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏
̶̡̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖͕̱̣̠̖̯̪̬̪̭̦̙̖̥̪̬̪̭̥̱̌̌̏̌̓̌ˀˁ͕ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̖̓ ̨̨̛̛̬̯̔̍
̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̦̖̦̯̦̭̯̱̪̬̪̬̖̥̦̥̪̖̬̱̔̏̌̏̔͘
ϲ͘ϯ͘ϯ͘ʽ̖̖̍̌̏̚ʻ̸̶̶̨̨̛̛̛̛̬̱̱̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌̌̔̌
˄̶̨̨̛̛̛̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̖̖̔̌̍̌̏̚ʻ̸̶̵̨̨̨̨̛̛̬̱͕̥̖̱̭̯̣͕̱̯̠̱̌̌͂̌̐̍̏̌̌͗̚
ϭ̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̣̱̭̪̬̱̖̪̬̖̥̖̥̯̖̬̠̣̱̱̬̦̥̠̖̯̱̔̏̌̌̌̐̏̍͘̚ʻ̸̶̨̛̬̱͖̌̌
Ϯ̸̨̧̨̨̨̨̨̨̡̛̛̖̖̖̖̦̖̬̦̖̦̪̬̭̯̱̪̱̬̦̥̠̖̯̱̍̍͂̐̌̐̌̐̏̍͘̚ʰ̶̨̧̨̨̨̨̛̛̛̛̬̹̱̖̥̭̤̱͕̣̏̐̏̍̚
ʿ̸̨̨̡̨̨̨̨̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̥̠̖̠̖̦̣̭̯͕̥̣̬̹̖̭̖̱̙̦̭̯̪̖̦̖̭̥̔̏͂̌̌̏̌̌̍̐̔̌̏̏̔̏̌̌̏̚̚̚
̨̨̨̱̬̥̐̏ ̌̚ ̬̖̥̖̏ ̨̨̬̖̦̔̏̐ ̨̬̦̌̔̐ ̬̖̥̖̦͕̏̌ ̛̛̣ ̱ ̨̬̱̔̐ ̬̖̥̖̏ ̡̨̠̖ ̨̬̱̥̦̌̚ ̛̯̬̙̌̌̚
ʰ̶̶̨̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̬̹̣͕̪̱̭̣̥̯̦̖̥̦̖̯̦̱̯̠̦̬̱̬̦̠̖̯͖̏̌̔̏̔̌̌̐̌̏̌̌̌̌̔̐̏̐̍̌̚
ϯ̧̛̖̹̯̖̏̌̏̌͘̚ʰ̶̨̨̧̡̛̬̹͕̖̣͕̏̌̍̔̌̐̌̌̌̔̌̚̚ʻ̸̶̨̨̧̡̨̨̨̛̛̛̬̱̣̖̭̦̠̥̱̯̌̌̔͂̔̌̌̌̌̐̍̔̚
̨̛̯̦̍̐ ̶̛̱̯̠̌̌ ̦̌ ̨̨̱̬̦̖̐̏ ̨̖̖̍̌̏̚ ̨̖̍ ̨̨̱̬̦̖̐̏ ̭̯̬̦̖͕̌ ̛̛̣ ̨̥̱̐ ̛̛̯̍ ̨̔ ̶̛̱̯̠̌̌ ̦̌
̴̨̡̨̨̨̧̨̡̡̨̧̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̖̖̦̭̯̣̖̭̦̭̯̭̪̬̖̪̬̠̖̯̣̬̹̖̖̱̬̦̠̖̯͖̍̍̔̌̏͂̌̌̓̐̏̐̍̌̚
ϰ͘ ̪̬̖̣̖̐̔ ̛ ̨̨̧̬̖̖̔̍ ̛̛̣ ̨̨̨̭̦̦̏̌ ̨̧̛̠̖̔̍̌ ̨̨̬̠̱̖̔̐̏̌̌̓ ̵̸̡̛̯̖̦̖ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖͕̔̌ ̱
̨̨̡̨̡̨̛̛̪̭̦̥̣̱͕̱̬̱̌̍̔ϭϱ̵̨̡̛̦̔̌̌̔̌̔̌ʰ̶̨̨̨̡̛̛̛̬̹̣̭̯̣̹̖̦̥̪̬̖̭̯̦̱̏̌̔̌̏̏̌̓̔̌̏̚
ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌͘˄̸̧̛̭̣̱̠̱̦̖̭̣̥̖̱̌̌̐̌̌͂̚ʻ̸̶̨̛̛̬̱̌̌ʰ̶̨̨̨̨̨̧̛̛̬̹̱̪̣̖̱̭̦̠̖͕̏̌̐̔̏̌̌̔̍̌̚̚
̸̨̡̨̛̦̖̭̪̬̱̥̖̭̖̬̖̹̯̱̭̣̱̭̣̦̥̌̓̌̏̌̌̔̌̌̚ϭϲ͘ϭ̨̨̨̨̱̬͖̏̐̐̏̌͘
ϱ͘ ̵̧̛̪̬̯̖̏̌̌ ̵̨̛̬̖̖̦̔͂ ̵̛̬̱̥̦̌̚ ̛ ̡̛̬̖̥̖̦̭̏ ̸̵̨̛̛̬̦̖̦̐̌ ̨̬̣̌̐̌̚ ̌̚ ̸̨̭̪̬̖̖̦̭̯ ̌̚
̨̧̛̖̖̏͂̚ ̛ ̛̪̬̠̖̥ ̨̬̌̔̏̌ ̛ ̨̨̨̨̣̱̪̥̔̏ͬ̓̚ ʰ̶̨̛̬̹̱̏̚ ̔̌ ̛̛̬̹̏̚ ̨̬̖̌̔̏ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌
̨̨̨̨̧̛̬̖̦̥̪̣̦̥̬̖͖̔̐̏̌̐̌̔
ϲ̸̡̨̨̧̛̯̦̱̖̭̯̖̱̌̏̏̏̌͘ʰ̸̨̡̨̧̨̛̛̛̛̛̬̹̖̥̯̦̭̯̥̪̱̹̯̱̪̬̦̬͖̏̏̌̏̌̌̌̍̌̔̚
ϳ͘ ̨̧̖̖̖̖̍̍͂̚ ̨̨̨̤̦̔̏̐ ̛ ̡̨̖̯̦̌̔̏̌̐ ̨̨̪̬̭̯̬͕̌ ̡̨̌ ̐̌ ̛̥̌ ̦̌ ̨̧̬̭̪̣̱͕̌̌̐̌ ̖̍̚ ̦̪̣̯̖̌̌
̡̡̧̨̨̨̨̡̛̛̛̱̪̦̦̖͕̭̣̹̯̖̖̥̯̖̬̠̣̱̱̬̦̥̠̖̯̱͖̌̌̌̔̌̌̌̐̏̍̚̚
ϴ͘ ̨̧̪̭̯̱̪̌̌ ̡̡̨̌ ̛̍ ̭̖ ̨̛̛̹̯̯̌̚ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̛ ̨̛̪̖̦̏̌̚ ̨̛̬͕̌̔̏ ̛̛̥̯̖̬̠̣̌̌ ̛ ̨̪̬̖̥̌ ̨̔
̨̧̡̨̨̛̛̹̯̖̖͕̬̖̣̣̱̪̯̬̖̖͖̓̌̌͂̍̚
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Ϯ̶̧̨̨̨̡̨̡̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̭̯̬̖̭̖̱̬̦̠̖̯̪̬̣̦̬̭̯̬̙̱̭̣̱̭̭̥̖̬̦̥̠̖̭̱̌̌̔̌̐̏̍̌̌̏̔̌̏̌̌̔̌̌̌͘
̸̡̛̛̛̛̠̖̦̱̯̬̣̌̔̏̔̚ʻ̸̶̛̛̬̱̣̌̌ʰ̶̛̬̹̣͖̏̌̚
ϯ͘ ̨̨̧̥̱̖̐̓̌̏̌ ̨̨̨̭̣̦̍̔̐ ̛̪̬̭̯̱̪̌ ̨̨̨̱̬̦̥̐̏ ̨̡̠̖̯̱̍ ̛̬̌̔ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌ ̨̹̯ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚
̡̧̧̱̣̖̌̌ ̬̦̐̌̌ ̬̖͕̔̏̓̌ ̡̛̤͕̍̌̌ ̵̡̛̛̪̬̬̦̌̌ ̨̛̣͕̏̌̚ ̛̯̖͕̐̚ ̡̛̯̭̌ ̶̛̭̯̦͕̌̌ ̵̛̛̪̬̬̖̥̖̦̏
̨̡̛̠̖̯̬͖̍̌̌̔
ϰ͘ ̨̧̛̖̖̖̍̍͂̏̌̚ ̶̛̛̭̭̯̖̦̠̖̌ ̨̡̣̣̦̖̌ ̶̛̭̯̦̖̌ ̨̭̬̠̦̖̌̍̌̓̌ ̶̨̛̛̪̣̠̖ ̡̨̌ ̨̡̨̯̥ ̨̧̛̖̏͂̌̚
̨̧̬̙̔̌̏̌̌ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̡̠̖̯̍̌ ̨̭̬̠̌̍̌̓̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̪̬̬̖̥̖̦̏ ̛̱̭̯̌̌̏̚ ̛̛̣ ̨̨̯̦̔̔̌
̛̬̖̱̣̹̖͖̐
ϱ͘ ̱ ̸̭̣̱̠̱̌ ̨̪̯̬̖̖͕̍ ̨̧̛̖̖̖̍̍͂̏̌̚ ̧̭̬̖̌̌̔ ̵̨̛̭̯̣̌ ̵̡̨̛̥̱̦̣̦̌ ̛̭̣̱̙̍ ̨̡̨̯̥ ̨̧̛̖̏͂̌̚
̨̧̨̨̨̨̡̬̙̱̬̦̠̖̯͖̔̌̏̌̌̐̏̐̍̌
ϲ̧̨̡̛̖̹̯̖̬̱̏̌̏̌̏̌͘̚ʺ˄ʫ͖
ϳ͘ ̧̭̯̬̖̌̌ ̔̌ ̭̏̌ ̡̦̦̦̌̌̔̌ ̨̧̪̖̹̔̌̏̌̌ ̶̛̛̦̭̯̣̠̌̌̌ ̛ ̵̵̧̨̛̛̏ ̨̖̣̔̏̌ ̛ ̨̪̬̖̥̖ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌
ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̛̛̣ ̨̛̣̍ ̡̨̐ ̯̬̖̖̓̐ ̶̛̣͕̌ ̭̌ ̡̨̛̠̥̌ ̠̖ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̨̱̪̦̯͕̌̚ ̌ ̡̨̠̌ ̭̱ ̛̯̦̍̌ ̌̚
̨̡̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̱̯̬̹̖̦̖̬̠̖̬̹̖̖̖͕̱̱̪̙̤̖̖̦̯̬̦̌̐̏̍̌̏̌̍̔̌̏̏̔̌̌̔̌̚̚ʰ̶̨̛̛̛̬̹̣̭̯̥̏̌̚
̨̨̧̱̖̖̹̯̖̦̖̣͖̍̔̍̌̏̍̔̌̐̌̌̚
ϴ͘ ̨̧̭̯̤̖̔̌̏̌ ̛̛̣ ̨̨̧̥̱̖̐̓̌̏̌ ʰ̶̨̛̬̹̱̏̚ ̔̌ ̛̛̪̬̭̯̱̪ ̶̨̛̪̥̔̌̌ ̨̛̪̯̬̖̦̥̍ ̌̚ ̛̪̬̪̬̖̥̱
̛̖̹̯̠̏̌̌̚ ̨ ̧̥̖̬̖̱ ̛ ̴̶̡̛̛̛̛̖̬̠̏̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̨̛̬̖̦̥̔̍ ̨̪̣̦̥̌ ̌̚ ̧̥̖̬̖̖ ̛
̴̶̡̛̛̛̖̬̠̱͖̏̌
ϵ̨̨̧̨̛̛̪̬̖̣̖̬̖̖̖̹̯̠̐̔̔̍̏̌̌͘̚ʺ̛ʦ̨̨̨̭̭̯̤̖̦̦̭̦̱̌̌̏̐̌̏ʺ̛ʦ̪̣̦̌̌͘
ϭϬ͘ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̨̛̛̥̪̬̯̬̙̌̌̏̔̌̌ ̡̦̦̱̹̯̖̯̖̌̌̔ ̡̨̠̦̭̯̦̖̌̌̌ ̶̡̨̨̨̨̧̛̪̭̣̖̦̖̪̹̯̌̔̌̏̌̌
̸̨̨̨̨̛̖̣̦̭̯̬̦̖̍̌̏̌̏̐̌̌̔̌̚̚ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌
ϲ͘ϰ͘ ʽ̖̍̌̏̌̚ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̦̌ ̨̧̭̦̹̖̖ ̨̡̨̯̬̹̏̌ ̶̛̭̦̠̖̌̌ ̵̛̛̦̖̪̬̖̖̦̔̏͂ ̹̯̖̯̌ ̌̚ ̬̖̥̖̏
̨̨̨̨̛̱̬̦̪̖̬̐̏̐̔̌
˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̔̌ ̨̡̨̯̥ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̨̖̔͂ ̨̔ ̵̛̛̦̖̪̬̖̖̦̔̏͂ ̨̧̹̯̖̖̓̌ ̦̌ ̨̨̨̱̬̦̥̐̏
̨̡̠̖̯̱͕̍ ̡̨̠̌ ̛̦̭̱ ̨̨̡̨̪̬̱̬̦̏̌̌̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̥̌̏̌ ʰ̶̨̛̬̹͕̏̌̚ ̌ ̸̛̠̌ ̠̖ ̶̛̭̦̠̌̌̌ ;̨̡̪̬̌̏̌ ̛̛̣
̥̖̦̌̌̚Ϳ̵̵̨̨̧̨̨̨̛̛̦̖̪̦̬̹̖̖̱̬̦̖̔̌̌̏̐̏̍̌̏̌̚̚̚ʰ̶̨̛̬̹͕̏̌̚ʻ̸̶̨̛̬̱̣̠̖̖̦̱̌̌̍̌̏̌̔̌̚
̡̦̠̬̖̥̌̌̓ ̨̥̱̖̥̐̓ ̨̡̬̱ ̪̬̖̱̥̖̔̚ ̭̖̏ ̥̖̬̖ ̨̪̯̬̖̦̖̍ ̌̚ ̶̛̭̦̠̱̌̌ ̛ ̔̌ ̨̛̭̦̭ ̨̡̨̯̬̹̖̏
̶̵̡̨̧̨̨̨̛̛̛̭̦̠̖͕̠̖̬̖̥̖̖̬̹̖̖̱̬̦̖̌̌̌̏̓̏̐̏̍̌̏̌̚̚̚ʰ̶̨̨̨̛̛̛̛̬̹̯̱̭̯̤̖̦͕̱̥̖̬̏̌̍̍̌̏̚
̵̵̵̡̨̨̧̨̨̧̨̨̨̨̨̡̨̧̛̛̛̛̛̛̛̱̠̠̠̖̬̹̖̖̦̖̥̱̖̦̣̯̖̙̦̱̭̣̖̯̦̖̪̬̖̖̦̹̯̖̖̏̏̐̓̌̔̌̏̔̏͂̓̌̚͘
ʥ̨̨̛̖̬̦̦̖̖̦̱̭̯̱̍̌̌̌̏̔̌̏̚̚ϭ̸̨̨̣̦͕̏̐̌̌͘ʰ̶̸̵̨̛̛̛̛̬̹̣̥̙̖̦̬̯̯̖̏̌̌̌̏̚̚̚ʻ̸̶̨̛̛̬̱̌̌
̡̛̱̭̣̱̭̙̖̥̌̔̌̏̌̓ ̡̨̨̡̨̛̦̥̠̌̚ ̱̬̖̱̠̖͂ ̨̨̣̭̯̠̦̍̌̌̏-̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̛̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏̌ ̶̡̨̛̦̖̭̠̌ ̛
̸̶̨̡̨̨̨̨̨̧̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̱̥̪̬̪̭̥͕̤̱̯̥̖̦̖̪̱̦̖̱̬̭̤̖̥̬̖̱̣̭̬̹̖̔̐̌̌̔̏̐̐̏̌̌̐̌̌̏̌̚̚̚
̵̛̭̏ ̨̬̌̔̏̌ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̶̨̛̭̦̠̥̌̌ ̵̛̛̦̖̪̬̖̖̦̔̏͂ ̨̧̛̹̯̖̖̓̌̚ ̭̯̌̏̌ ϭ͘
̸̵̵̸̨̨̨̛̛̛̣̦͕̱̭̦̱̪̬̥̖̦̱̪̬̣̦̖̖̦̱̣̦̱̏̐̌̌̔̌̏̌̌̏̔̌̚ϱ͘ϭ̨̨̨̨̱̬̏̐̐̏̌͘͘
ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̛̥̌ ̨̪̬̌̏ ̔̌ ̵̯̖̌̏̌̚ ̡̦̦̱̌̌̔ ̹̯̖̯̖ ̡̨̠̌ ̦̭̯̦̖̌̌ ̡̨̌ ̶̨̛̪̭̣̖̔̌ ̨̨̧̦̖̪̹̯̏̌̌
̸̨̨̨̨̛̖̣̦̭̯̬̦̖̍̌̏̌̏̐̌̌̔̌̚̚ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌͘
ϳ͘ʿˀʽˉʫʪ˄ˀʫʰʤʶ˃ʰʦʻʽˁ˃ʰ
ϳ͘ϭ͘ʪ̶̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̯̦̭̯̱̪̬̪̬̖̥̦̥̪̖̬̱̱̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̏̌̏̔̔̌
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̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ʰ̶̸̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̬̹͕̦̬̯̦̖̠̭̖̦̭̖̦̏̌̌̌̔̌͗̚
ϭ͘ ̡̨̬̖̥̖̦̭̏ ̧̛̪̣̦̬̖̌̌ ̛ ̨̡̨̬̖͕̏ ̧̛̪̬̤̖̍̌̏̌ ̨̨̣͕̔̏̌̚ ̨̨̧̬̖͕̔̍̌ ̧̛̥̹̤̖̌ ̛ ̵̸̵̡̛̛̯̖̦
̨̨̱̭̣̏̌̔ʽʪˁ̛ʧ̵̸̶̵̸̨̡̨̡̧̡̡̨̨̛̛̛̛̬͕̬̠̯̖̦̖̱̥̖̦̯̠̖̖̦̱̯̖̦̱̦̯̬̣̱͖̌̔̌̌̏̔̌̚
Ϯ͘ ̧̛̪̬̤̖̍̌̏̌ ̨̪̬̦̭̦̙̦̖̌̏̌ ̡̛̬̖̦̭̖̐̌͂̏ ̨̨̣̖̔̏̚ ̛̛̛̣ͬ ̵̛̬̱̔̐ ̨̨̣̔̏̌̚ ̡̨̠̖ ̨̨̥̱̠̱̐̓̌̏̌
̸̶̵̵̨̧̧̡̨̡̨̡̨̧̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̖̯̦̭̯̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖͕̱̣̠̖̪̬̤̖̯̣̦̖̪̦̱̌̌̌̏̌̍̌̏̌̌̏̔̏̌̔̚̚
̸̡̨̡̨̨̛̛̛̦̬̖̯̦̥̭̣̱̠̱̪̬̖̥̙̖̥̪̬̪̭̥̌̌̏̌̓̌͘
ϳ͘ϭ͘Ϯ͘ʪ̶̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̦̖̦̯̦̭̯̱̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̏̌̏̔̌
ʪ̡̛̦̖̦̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̛̛̖̖̦̯̬̏̔̌ ̭̖̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̡̨̠̖
̶̸̡̨̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̬̖̭̯̤̠̱̯̦̭̯̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̪̥̱̬̱͕̦̬̯̦̖̠̭̖̦̭̖̦̔̌̏̌̌̏̌̏̐̏̌̌̔̌
̡̨̛̛̛̯̦̭̯̱̖̭̌̏̏̌͗̚
ϭ͘ ̡̛̛̬̖̦̭̥̐̌͂̏ ̨̛̬̥͕̌̔̏̌ ̧̨̱̬̥̐̌̔ ̛ ̶̨̛̛̦̭̯̣̠̥̌̌ ̨̖̣̔̏̌ ̶̛̛̦̭̯̣̠͕̌̌̌ ̨̪̬̖̥̖ ̱
̶̶̨̨̨̨̡̨̧̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̱̬̦̥̠̖̯̱͕̬̙̖̥̥̖̦̥̦̭̯̣̠̣̖̣̦̭̯̣̠̣̪̬̖̥̖̱̐̏̍̔̌̏̌̌̌̌̌̔̏̌̌̌̌̚
̵̵̶̨̨̨̨̡̨̧̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̱̬̦̥̠̖̯̱͕̪̬̣̦̥̣̖̥̦̖̭̪̬̦̣̥̖̖̦̦̭̯̣̠͕̖̣̐̏̍̌̏̔̌̐̌̌̏ͬ̌̌̌̌̔̏̌̚
̶̸̵̸̨̨̨̨̡̨̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̭̯̣̠̪̬̖̥̖͕̭̯̬̱̦̥̦̬̥̦̬̥͕̯̖̦̭̪̯̖̬͖̌̌̌̌̔̌̔̌̔̏̌̏̌̌̔̏̌̚
Ϯ̶̴̸̨̧̨̧̧̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̬̥̬̖̥͕̦̭̯̣̠̥͕̯̖̭̯̬̖̥̪̱̹̯̖̥̱̬̭̯̖̬͕̭̖̬̭̦̐̌̌̌̌̌̌̌̔̏̌̌͘
̴̨̨̛̛̭̯̖̬̪̬̖̱̪̦̱̏̔̏͂̌̔ʰ̶̨̛̬̹͖̏̌̚
ϯ̶̡̨̨̛̛̛̛̛̛̭̥̯̦̭̯̥̱̖̭̥̪̣̖̥̖̦̯̠̥̏̌̏̌̏̌̌͘̚ʺʦ̪̣̦͖̌̌
ϰ͘ ̧̪̱̹̯̖̥̌ ̱ ̨̛̪̬̦̍ ̬̌̔ ̵̛̛̖̖̦̏̔̚ ̨̬͕̌̔̏̌ ̛̛̦̭̯̣̬̦̖̌̌ ̨̪̬̖̥̖͕ ̶̛̛̦̭̯̣̠̌̌̌ ̛̛̛̣ͬ ̖̣̔̌
̶̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̦̭̯̣̠͕̱̭̣̱̠̖̯̪̬̪̭̦̙̖̥̪̬̪̭̥͖̌̌̌̌̔ͬ̌̌̏̌̓̌
ϱ̵̸̡̨̨̛̛̛̛̯̖̦̥̪̬̠̖̥̥̬̌̔̏̌͘ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̵̨̛̪̯̬̖̦̍ʻ̸̶̨̛̬̱̱̌̔̌ ̨̛̛̪̬̪̬̦̭̦̙̦̱̍̌̏̌̏̌
̨̱̪̯̬̖̦̱̍ ̨̨̣̱͕̔̏̚ ̡̌̔̌ ̠̖ ̧̨̖̦ ̧̛̪̬̤̖̍̌̏̌ ̨̨̛̪̬̪̭̦͕̌ ̛ ̬̱̖̔̐ ̨̖̖̍̌̏̚ ̨̪̯̬̖̦̖̍ ̌̚
̶̡̨̛̛̛̛̯̦̭̯̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌̏̌͘
ϳ͘Ϯ͘ʿ̶̴̶̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̭̯̠͕̦̦̭̠̭̭̬̖̭̯̣̹̖̔̌̌̌̔̏̌̌
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˄̨̨̬̦̖̐̏ ̭̯̬̦̖̌ ̭̖ ̨̖̱̠̱̍̌̏̚ ̔̌ ̖͕̓ ̱ ̨̬̱̥̦̠̌̚ ̛̥̖̬͕ ̨̨̥̖̱̭̦͂̍ ̛̛̭̬̯̌̌͂̏̌ ̡̨̛̛̪̬̣̥
̨̨̧̪̦̹̖̔̌ ̵̯̖̌̏̌̚ ̌̚ ̶̨̛̦̠̖͕̔̌ ̶̨̛̪̭̯̠̖͕̔̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̌̌ ̭̬̖̭̯͕̔̏̌ ̶̨̡̛̣̹̖̌ ̛̛̣ ̨̪̪̱̭̯̖͘
ʰ̶̵̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̹̣̖͕̱̬̱̥̦̠̥̖̬͕̪̦̭̯̯̖̖̣̪̬̱̙̯̪̥̏̌̓̌̔̌̏̌̓̚̚̚ʻ̸̶̨̡̨̛̛̛̬̱̱̪̬̣̥̌
̨̨̧̪̦̹̖̔̌ ̵̯̖̌̏̌̚ ̌̚ ̨̧̛̠̖̔̍̌ ̶̨̛̪̭̯̠͕̔̌̌ ̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̭̬̖̭̯͕̔̌̏̌ ̴̶̛̬̖̱̦̠̔̌̌ ̛
̸̵̨̡̛̯̬̐̏̌ ̨̪̪̱̭̯̌ ̌̚ ̡̨̠̖ ʺ˄ʫ ̧̛̭̪̱̠̱̌̏̌ ̨̱̭̣̖̏ ̛ ̡̨̛̠ ̛̍ ̨̛̥̣̐ ̨̛̖̭̯̔̏ ̨̔ ̧̧̱̥̖̌̌
̶̵̴̵̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̭̯̦̯̬̹̖̦̭̦̱̪̬̣̱̏̏̌̔̌̐ϯ;ʻ̸̨̨̨̨̛̠̪̤̦̠̪̦̱̪̦̱̌̏̌̔̌͂̌̌Ϳ͘
ϳ͘ϯ͘ʦ̵̶̡̨̧̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̙̦̬̯̖̬̠̱̥̖̖̪̬̪̬̖̥̦̯̦̭̯̯̦̭̯̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌̌̏͂̌̏̌̏̌̚̚
ʿ̛̬̪̬̖̥̦̖ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̛ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̭̥̯̬̠̱̌̌ ̭̖ ̛̬̹̖̦̥̌̏̚ ̱
̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̨̨̱̬̥̐̏ ̨̭̥̌ ̡̨̌ ̧̛̭̪̱̠̱̌̏̌ ̡̛̛̬̯̖̬̠̱̥̖ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̴̛̛̖̦̭̦̖̔̌ ̱ ̨̨̱̬̱̐̏
;̸̡̨̛̛̱̤̱̱̠̱̪̬̣̓̐ϯͿ̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛͕̠̖̯̪̯̬̖̦̪̯̪̭̥̓̍̏͂ʻ̸̶̨̡̡̨̛̛̛̛̬̱̦̦̖̦̱̯̦̭̯̱̌̌̌̔̏̌̏
̶̨̨̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̪̬̖̥̦̥̪̖̬̱͕̦̭̦̦̦̖̦̱̯̦̭̯̱̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̔̔̌̔̏̌̏̔̌͘
ʿ̶̸̡̨̡̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̪̬̖̥̦̖̯̦̭̯̯̦̭̯̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̯̬̖̦̬̯̭̪̱̠̱̌̏̌̏̌̍̌̌̔̌̌̏̌;̛̣̭̖̦̖̌
̸̨̛̬̦̠̱̦̐̌̌̏̌̌Ϳ̡̛̛̭̣̖̖̖̬̯̖̬̠̱̥̖̔̓͗
ϭ̵̸̡̨̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̦̭̯̯̬̖̱̱̖̖̦̖̱̭̣̱̭̦̥͕̯̖̦̥̬̱̥̪̬̪̭̥̌̏̍̌̔̌̍̔̏̔̌̔̌̌̔̐̌͘̚̚ˀˁ
̡̡̨̨̨̨̨̨̨̨̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̯̖̯̦̭̯̥̬̠̱̯̪̬̤̖̦̖̬̠̱̖̣̖͕̬̖̭̣̭̦̭̯͕̌̌̏̌̏̌̍̍̌̏̔̐̏̌̌̓̔̏̔̍̌̌̐̌̚̚
̛ ̨̥̬̌ ̭̖ ̛̛̬̹̯̏ ̸̛̭̯̬̱̦ ̨̦̬̌̔̚ ̨̬͕̌̔̏̌ ̵̸̡̛̛̯̖̦ ̪̬̖̣̖̐̔ ̛ ̛̪̬̠̖̥ ̨̬̌̔̏̌ ̛͕ ̨̪ ̨̛̪̯̬̖͕̍
̛̛̛̪̬̯̍̌̏ ̨̨̬̠̱̔̐̏̌̌̓̌ ̨̪̬̦̭̦̙̦̌̏̌̌ ̡̛̬̖̦̭̐̌͂̏̌ ̨̨̣͕̔̏̌̚ ̨̱̪̯̬̖̦̍̌ ̨̨̣̔̏̌̚ ̛ ̬̱̖̔̐
̨̨̨̧̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̣̖̪̯̬̖̦̖̬̱̭̦̠̱̱̪̯̬̖̱̱̬̦̠̖̯͖̔̏̍̌̐̌̔̌̍̐̏̐̍̌̚̚̚
Ϯ͘ ̨̛̬̍̚ ̨̨̛̪̯̥̣̦̌̐ ̧̬̖̹̖̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̵̛̯̖̦̥̌̏̌̚ ̛̬̦̥̌̔ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̥͕̌̌̌̌ ̛̛̱̥̠̱̌̓̚ ̱
̨̛̬̍̚ ̨̨̪̭̯̠̖̱̓ ̶̛̛̭̯̱̠̱̌ ̛ ̨̱̭̣̖̏ ̡̨̧̛̬̹̖͕̓̌ ̌ ̨̨̪̭̖̦̍ ̶̨̧̪̬̖̖̦̖ ̨̡̨̯̬̹̖̏ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌
̵̧̛̛̪̬̥̖̖̦ʺ˄ʫ̡̨̡̨̨̡̨̛̛̛̦̦̭̯̖̱̬͕̠̦̖̭̥̖̠̱̱̱̦̖̬̱̥̦͖̌̌̐̏̌̔̌̍̔̌̚
ϯ͘ ̴̶̡̨̛̱̦̦̣̦̱̌ ̡̨̱̭̣̖̦̭̯̌͂ ̭̌ ̨̨̛̪̭̯̠̖̥̓ ̶̛̛̦̭̯̣̠̥̌̌̌̌ ̛ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̥̌̌ ̱ ̨̨̨̱̬̦̥̐̏
̨̡̠̖̯̱͖̍
ϰ͘ ̡̨̱̭̣̖̦̭̯̌͂ ̭̌ ̵̸̡̛̛̯̖̦̥ ̨̛̱̭̣̥̏̌ ʽʪˁ ̱ ̶̛̤̱ ̨̧̛̭̯̬̏̌̏̌̌ ̸̡̧̛̪̬̤̱̖̌ ̦̌
̡̨̡̖̣̖̯̬̖̦̖̬̖̯̭̱̥̬̖̙̱̐ʽʪˁ͖
ϱ͘ ̨̨̧̪̹̯̖̏̌ ̵̨̛̛̛̪̯̦̏̚ ̨̛̪̬̪̭̌ ̛ ̵̛̙̖̏̌̓ ̭̯̦̬̌̔̌̔̌ ̴̡̨̨̥̬̌ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̵̛̬̖̣̖̦̯̦̏̌
̡̨̡̨̨̨̡̛̛̭̯̦̬̦̬̖̯̦̱̬̦̠̖̯͖̌̔̌̔̌̌̐̏̍̌̚
ϲ̴̡̡̨̡̨̧̨̨̨̛̛̭̯̬̱̯̱̬̦̱̱̭̣̖̦̭̯̭̭̯̬̱̯̱̬̥̱̣̖̦̭̦̥̱̱̬̱̌͂̌̌̐̌̌̔̌̐̏͘;ʿ̨̛̬̣̐ϯͿ͖
ϳ͘ ̨̨̨̠̖̦̬̦̭̯̔̍̌̚ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̛ ̨̛̭̪̬̦̭̯̌̏ ̴̶̡̨̧̛̛̱̦̦̭̌̌ ̵̛̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̬̦̌ ʺ˄ʫ ̖̍̚
̵̡̛̛̭̬̖̦̏;̵̴̸̵̡̛̛̛̛̛̪̬̦̌̏̚Ϳ̵̵̨̡̨̡̛̛̛̛̛̦̖̭̯̯̥̦̬̱̥̯̖̬̠̣̦̦̖̭̯̯͖̔̌̌̌ͬ̌̌̔̐̌̌̔̌̌̌
ϴ̵̸̵̶̸̨̧̡̡̨̡̨̡̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̖̯̖̦̯̦̭̯̯̬̭̦̱̬̦̠̖̯̦̖̱̱̬̦̖̦̱̏͂̌̏̌̔̌̐̏̐̍̌̍̔̐̌͘̚
̵̵̧̨̨̡̨̧̨̨̨̨̨̨̧̡̡̨̛̛̛̛̛̛̖̥̬̹̖̱̹̖̦̖̹̯̠̖̦̖̪̦̖̖̯̯̦̭̯̐̏̓̏̐̔̌̏͂̌̏̌̏̚̚͘
ϳ͘ϰ͘ʿ̡̨̨̧̬̖̪̬̖̖̭̪̬̖̱̏͂ʺ˄ʫ
ʰ̶̨̛̛̛̬̹̣̖̱̣̙̯̭̖̏̌̓̏̚ ̬̱̥̦̖̌̚ ̨̦̪̬̖̌ ̴̡̡̛̛̛̖̦̯̱̠̖̪̬̖̪̬̖̖̔̌̔ ̨̨̧̭̪̬̖̖̌̏͂̚ʺ˄ʫ ̛
̨̛̛̪̬̖̣̙̯̔ ̸̛̦̦̌ ̨̡̧̧̯̣̌̌̌ ̵̡̛̯̌̏ ̡̪̬̖̪̬̖̌ ̸̛̥ ̨̯ ̱̖̍̔ ̨̥̱̖̐̓͘ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̭̖ ̦̖̖̓
̴̨̨̨̨̡̡̡̡̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̥̯̬̯̬̦̥̣̖̪̬̖̪̬̖̖̠̖̭̖̠̖̯̦̦̭̱̥̣̖̖̦̯̯̱̌̌̔̐̏̌̍̌̏̍̏̐̔̏̌̚
̨̡̯̱ ̨̛̪̬̪̬̖̥̦̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̛̦ ̱̚ ̛̪̬̥̖̦̱ ̨̨̪̯̬̖̦̍̐ ̭̯̖̪̖̦̌ ̱̙̦̖̔ ̧̪̙̖̌ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌
ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚͘
ϳ͘ϱ͘ʿ̵̵̶̨̨̧̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̣̦̣̖̦̖̭̪̬̦̣̥̖̖̦̦̭̯̣̠̌̏̔̌̐̌̌̏ͬ̌̌̌̌̚
ʰ̶̶̶̨̨̨̡̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̹̣̭̥̯̬̹̱̬̹̣̖̦̭̯̣̠͕̖̣̦̭̯̣̠̣̬̱̖̪̬̖̥̖̏̌̏̏̔̌̐̌̌̌̌̔̏̌̌̌̌̔̐̚
̛ ̛̥̯̖̬̠̣̌̌̌ ̵̛̭̏ ̬̭̯̏̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̧̡̛̛̛̦̖̭̪̬̦̥̌̏ͬ̌̌̏ ̛̛̣ ̧̛̥̖̖̦̌̚ ̱ ̨̡̯̱ ̨̛̪̖̬̔̌
̶̵̡̨̨̡̨̧̧̛̛̛̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖͕̱̯̱̬̙̪̬̥̖̖̦̌̌̔̌̏̌̌ʺ˄ʫ̨̨̧̛̱̪̖̬̱̬̦̯̔̐̌̌̏̌̌͘˄̡̭̣̱̌̔
̭̌ ̨̛̛̛̪̯̦̥̏̚ ̨̛̛̪̬̪̭̥̌ ̨ ̨̧̣̱̔̌̐̌ ̡̨̨̥̱̦̣̦͕̌̐ ̨̨̪̭̦̌̐ ̛ ̨̬̱̔̐̐ ̨̯̪͕̌̔̌ ̛̱̖̏̚̚ ̡̨̌
ʻ̸̶̵̵̡̨̛̛̛̛̬̱̣̦̖̱̙̖̙̖̣̱̪̯̬̖̬̱̖̭̬̖̌̌̌̔̌̔̌̍̌̔̐̏̚͘
ʰ̶̨̨̧̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̬̹̣̠̖̖̦̣̖̬̹̱̭̣̱̭̪̬̪̭̥̱̬̱̏̌̍̌̏̌̔̌̔̌̐̌̏̌̔̌̌̔̚̚̚ϯϬ̨̦̦̔̌̌̔̔̌̌
̡̨̦̭̯̦̯̪̌̌̌̌̔̌;̶̛̛̥̖̦̖̭̠̣̖̌̌̚Ϳ̛̔̌ʻ̸̶̨̨̨̨̨̛̛̬̱̱̭̯̪̯̬̱̪̬̖̱̖̣̹̖̦̌̔̌̏̏̔̔̓̌̏̌̓̐̌̚̚
̧̨̨̨̨̡̨̛̪̬̖̱̥̖̪̭̦̯̪̱̬̱̌̌̐̌̔̌̔̚ϱ̨̡̨̧̦̦̬̹̖̯̣̔̌̌̔̔̌̌̌̏̌̔̌̐̌̐̌̌̚͘
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˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̔̌ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̛̙̖̣ ̔̌ ̨̪̬̔̌ ̡̯̱̌̏ ̨̪̬̖̥̱ ̛̛̣ ̛̥̯̖̬̠̣͕̌̌ ̨̦ ̱ ̶̨̛̖̣̭̯ ̬̙̌̔̌̏̌̚
̶̡̨̨̡̡̛̛̬̭̯̯̖̯̬̦̭̠̖̔̌̏̌̌͘
˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̔̌ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̛̙̖̣ ̔̌ ̨̨̨̪̦̏ ̡̨̛̛̛̭̬̭̯ ̨̪̬̖̥̱ ̛̛̣ ̛̥̯̖̬̠̣̱̌̌ ̨̡̠̖̯̱̍ ̡̨̛̠ ̛̦̠̖
̵̨̱̖̦̍̏̌̓ ̨̛̥̏ ̨̨̨̱̬̥͕̐̏ ̨̦ ̌̚ ̨̯ ̦̖ ̱̱̠̖̔̐ ̡̦̦̱̌̌̔ ʰ̶̨̛̬̹̱̏̚ ̛ ̭̥̌ ̛̪̬̖̱̥̌̚ ̨̖̱̍̌̏̚
̨̧̛̣̔̌̐̌̌ ̸̧̨̛̱̪̬̖̥̖̏̌̌ ̧̛̥̯̖̬̠̣̥̖̖̦̖̌̌̌̌̚ ̶̨̡̨̡̛̛̛̱̯̱̪̖̬̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̱̭̣̱̔̌̌̌̔
̨̛̛̭̪̬̪̭̥̌̌͘
ϳ͘ϲ͘ʯ̡̨̛̛̪̭̦̪̬̖̣̖̱̌̐̔
ʽ̵̥̔̌ ̨̪ ̡̬̹̖̯̱̌̏̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̌ ̨̛̭̥ ̧̪̱̹̯̌̌ ̱ ̨̛̪̬̦̍ ̬͕̌̔ ̌ ̪̬̖ ̨̭̥̌̐
̧̪̱̹̯̌̌ ̱ ̨̛̪̬̦̍ ̬̌̔ ̛̚ ̸̣̦̌̌ ϳ͘ϳ͘ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨̨̱̬̦̖̐̏ ̭̯̬̦̖̌ ̖̓ ̛̛̛̬̹̯̏̚ ̸̡̛̛̠̖̦̌̔̚
̪̬̖̣̖̐̔ ̵̛̭̏ ʺ˄ʫ ̵̛̛̛̦̭̯̣̬̦̌̌ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̨̨̱̬̥̐̏ ;̛ ̧̨̛̖̥̐̏
̨̛̛̪̬̣̥̌̚Ϳ̵̨̧̨̧̨̨̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛͕̬̪̯̬̭̪̬̖̥̦̭̯̪̱̹̯̖̱̪̬̦̬̪̬̪̬̖̥̖̌̔̏͂̏̌̌̌̏̌̍̌̔̓̚
̨̛̛̪̯̪̭̯̌ ̡̛̛̪̭̦̌̚ ̨ ̪̬̖̣̖̱͕̐̔ ̡̨̌ ̨̡̔̌̚ ̨̛̬̹̖̦̏̐̚ ̪̬̖̣̖̐̔̌͘ ʽ̠̏̌ ̡̛̛̪̭̦̌̚ ̸̛̛̦ ̨̪̭̖̦̍̌
̴̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̪̬̣̱̬̬̬̥̭̬̙̦̪̬̣̐̐̏̌̔̐̏̌̌̌̔̐̌ϱ̨̨̨̱̠̱̬̏̌̐̏͘̚͘
ʤ̡̨ ʺ˄ʫ ̛̦̭̱ ̭̪̬̖̥̦̖ ̌̚ ̧̪̱̹̯̖̌ ̱ ̨̛̪̬̦̍ ̬͕̌̔ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̠̖ ̱̙̦̔̌ ̔̌ ̵̛ ̨ ̨̭̥̏ ̨̡̯̬̹̱
̨̖̖̔̏̔ ̱ ̧̭̯̖̌ ̡̨̱̠̖̥̭̱̭̪̬̖̥̦̖ ̧̪̱̹̯̖̌̌̚ ̨̛̱̪̬̦̍ ̵̨̡̨̨̡̛̛̬͕̪̪̬̥̭̦̖̭̯̯̌̔̌̏̏̔̌̌̌
̨̡̨̥̦̱̬̱̌̌̔ϯϬ̨̡̨̛̦̦̠̖̤̖̦̪̬̖̣̖̭̯̔̌̌̔̔̌̌̌̔̌̍̌̏̐̔̌̏̌̚ϭ̸̨̨̣̦̏̐̌̌͘͘
˄̸̭̣̱̠̱̌̔̌ʰ̶̡̨̛̛̛̛̛̛̬̹̣̦̖̬̹̯̦̭̯̭̯̏̌̏̌̏̌̏̌̚̚̚Ϯ̸̨̨̨̨̨̨̡̡̣̦̱̱̬̖̦̥̬̱͕̯̖̏̐̌̌̐̏̌̏͘
̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̨̛̛̥̱̯̐̍ ̨̭̪̬̖̖̦̖̏̔ ̨̭̯̬̦̖̔̌ ʻ̸̶̨̛̛̛̬̱̣̌̌ ̧̨̨̛̱̖̥̖͕̐̏̌ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̖̓ ̱
̸̨̯̥̭̣̱̠̱̌ ̛̛̯̍ ̨̨̨̬̦̔̐̏̌̔̌ʻ̸̶̨̛̬̱̱̌ ̨̡̛̦̦̌̔̌̔ ̵̨̨̛̬̖̦̭̯̦̖̭̪̬̖̖̦̏̔̏̔ ʺ˄ʫ̬̖̥̖̌̏̚
̶̶̨̡̡̨̨̡̨̧̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̯̦̖̭̯̥̦̖̦̖̱̱̯̣̖̦͕̦̠̱̙̖̪̖̬̹̖̭̯̥̖̭̖͕̔̌̏̔̌̌̍̔̌̌̔̌̔̔̌̔̌̚
ʻ̸̶̨̨̡̨̡̨̡̡̛̛̛̛̛̛̬̱̱̦̦̭̱̪̬̖̯̬̪̤̖̦̱̹̯̖̯̱͕̯̬̹̖͕̦̦̖̱̯̖̱̱̹̯̖̖̦̖̬̠̖̌̌̔̌̔̏̏̌̌̔̐̍̔̐͘
ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̦̖ ̨̥̙̖ ̨̛̱̭̣̤̯̏̌̏̌ ̛̭̪̣̯̱̌ ̨̛̣̍ ̵̡̨̛̠ ̨̧̛̪̯̬̙̌̏̌̌ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̨̡̧̧̯̣̖̥̌̌
̵̨̡̛̛̭̦̖̭̯̯̥̦̦̏̔̌̌̌̌̌̌ʺ˄ʫ͘
˄̸̡̨̨̭̥̭̣̱̠̱͕̖̏̌̌̍̌̏̌̚ʰ̶̨̨̛̛̬̹̖̹̯̖̯̏̌̔̌̍̚ʻ̸̶̵̸̨̨̨̨̨̨̛̛̛̬̱̭̦̥̣̦̱̦̖̥̙̖̯̌̌̔̏̌̍
̨̨̡̨̛̖̦̭̹̯̖̯̖̠̱̠̖̏̓̌̔̌̚ʻ̸̶̨̛̛̬̱̣̭̯̪̬̖̯̬̪̖̌̌̌̌̚͘
ϳ͘ϳ͘ʿ̵̧̨̨̛̛̱̹̯̖̱̪̬̦̬̭̪̬̖̖̦̌̍̌̔̏̔ʺ˄ʫ
ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̖̓ ̛̛̯̍ ̱ ̨̛̖̍̌̏̚ ̔̌ ̨̨̛̣̔̏̚ ̧̪̱̹̯̖̌ ̱ ̨̛̪̬̦̍ ̬̌̔ ʺ˄ʫ ̸̡̨̛̛̭̤̱̏ ̡̨̦̦̌
̵̧̨̨̛̏̐ ̡̬̹̖̯̌̏̌̚ ̛̛̣ ̨̡̧̧̯̣̌̌̌ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌̌ ̛ ̨̪̬̪̱̭̯͕̌ ̨̹̯ ̭̖ ̨̡̱̠̖̔̌̚ ̨̨̛̪̯̪̭̥
ʻ̸̶̨̡̨̛̛̛̬̱̦̪̭̦̱̪̬̖̣̖̱̌̌̌̌̐̔̚͘
ʪ̸̡̧̨̨̧̨̨̨̨̛̛̛̛̭̖̖̣̭̭̱̥͕̪̖̬̬̦̯̦̖̥̙̖̪̖̯̪̬̖̦̖̹̯̌̍̍̐̌̏̌̌̌̔̐̌̌̏̌̌̐͗̚
ϭ͘ ̭̖̏ ʺ˄ʫ ̴̶̡̨̛̛̱̦̦̹̱ ̡̡̨̌ ̠̖ ̨̛̪̣̦̬̦͕̌̌ ̌ ̨̨̪̭̖̦̍ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̡̖̦̖̬̖̯̭̖̐ ̴̡̨̛̛̖̭̦̭̯̌ ̛
̸̡̛̱̦͕̌
Ϯ̨̨̧̨̛̛̛̛̭̖̪̬̪̭̦̬̹̪̱̹̯̖̱̪̬̦̬͕̏̌̍̌̔͘̚
ϯ̛̭̏͘ ̶̨̛̛̦̖̭̯̔̌ ̡̬̖̹̖̐ ̱ʺ˄ʫ̡̨̠̖ ̭̖ ̱̯̬̖̏̔ ̡̨̦̦̌ ̧̨̛̪̱̹̯̱̪̬̦̌̌̍ ̬̭̖̌̔ ̛̛̛̖̣̥̦̹̱
̨̡̨̛̛̣̦̖̯̣̦̖;̡̨̨̨̪̭̯̠̖̌Ϳ͕
ϰ͘ ̛̦̭̯̱̪̌ ̨̨̪̬̭̦̙̦̭̯̌̏̌ ̨̱̪̯̬̖̦̖̍ ̨̨̣̖͕̔̏̚ ̡̨̌ ̠̖ ̧̨̖̦ ̧̛̪̬̤̖̍̌̏̌ ̨̛̪̬̖̖̦̔̏͂
̨̛̛̛̪̬̪̭̥͕̌
ϱ̶̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̱̬̦̖̭̯̬̦̖̪̯̬̖̦̖̦̯̦̭̯̱̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̐̏̌̏̔̔̏̌̏̔̌͘͘
ϳ͘ϴ͘ʿ̨̨̛̬̖̦̭̭̠̦̖̏
ˁ̨̛̠̦̏̌ ̦̌ ̶̛̛̦̭̯̣̠̥͕̌̌̌̌ ̨̛̖̣̥̔̏̌ ̶̛̛̦̭̯̣̠͕̌̌̌ ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̛̪̬̖̥ ̡̨̠̖ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̱ ̨̡̯̱
̨̨̧̭̪̬̖̏͂̌ ʺ˄ʫ ̛̱̬̐̌̔ ̛̛̣ ̦̌ ̛̬̱̔̐ ̸̛̦̦̌ ̡̨̨̛̛̦̬̪̬̬̌ ̱ ̨̨̛̱̬̦̐̏ ̨̡̠̖̯̍̌ ̛̪̬̖̣̌̚ ̦̌
ʻ̸̶̨̨̨̨̨̛̬̱̪̹̯̱̬̦̖̌̌̐̏ ̭̯̬̦̖̌ ̨̪̯̬̖̏̔ ̡̡̨̛̛̛̦̖̦̯̦̭̯̔̏̌̏ ̶̨̛̛̛̱̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̔̌ ̛
̸̸̨̨̨̧̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̦̖̪̖̬̬̦̯͕̭̥̦̠̖̬̱̠̖̬̖̱̣̭̦̙̖̥̪̬̪̭̥̌̔̐̌̌̏̌̌̌̔̐̌̐̌̏̌̓̌̚͘
˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̔̌ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̱ ̨̡̯̱ ̨̛̪̖̬̔̌ ̨̧̬̦̯̐̌̌̏̌̌ ̱̖̍̔ ̨̛̥̌ ̨̖̱̍̌̏̚ ̔̌ ̨ ̨̭̥̏ ̨̡̯̬̹̱
̶̶̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̭̯̣̬̪̬̖̥̱͕̦̭̯̣̠̖͕̦̭̦̖̣̖̦̭̯̣̠͕̭̠̦̦̥̌̌̌̌̔̔̏̌̌̌̏̌̌̏ʺ˄ʫ̛̪̬̖̣̦̌̌̚
ʻ̸̶̴̨̡̨̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̬̱̦̦̹̯̱̬̦̖̭̯̬̦̖̖̬̱̠̱̖̯̦̭̯̌̌̌̐̏̌̏̏̌̏ ;̸̨̨̨̨̛̛̛̭̠̥̪̯̪̭̥̪̖̯̥̏̌
̨̨̨̡̦̪̭̖̦̥̱̥̖̦̯̱̌̍̔Ϳ̸̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛͕̭̥̦̠̖̬̱̠̖̬̖̱̣̭̦̙̖̥̪̬̪̭̥̌̔̐̌̐̌̏̌̓̌͘
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ϳ͘ϵ͘ʺ̴̶̧̡̛̛̛̛̖̬̖̖̖̬̠̏̌̌
ʰ̶̴̶̨̨̡̨̧̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̹̣̥̬̭̖̯̦̭̯̥̖̬̖̖̬̠̖̦̭̦̱̏̌̌̔̌̍̌̏̏̌̏̌̏̌̌̏̚ʺ̛ʦ̡̨̛̪̣̦̠̠̖̌̌
̨̨̖̪̦̱̖̔̔ʰ̶̵̨̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̬̹̬̖̦̱̬̦̭̯̬̦͕̪̬̪̬̖̥̤̖̦̱̭̣̱̭̪̬̣̥̏̌̔̍̔̐̏̌̌̌̌̔̌̐̚ϰ͘
̛ ̨̨̛̪̬̣̥̐ ϲ͘ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬̐̏̌͘ ʺ̛ʦ ̪̣̦̌ ̨̥̙̖ ̛̛̯̍ ̨̨̯̦̔̔̌ ̨̛̪̬̣̖̦̌̐͂ ̨̡̨̯̥ ̨̛̪̬̪̬̖̥̦̐
̶̵̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̖̬̪̖̬̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖͕̦̭̦̱̭̪̬̱̥̱̬̦̭̯̬̦̔̌̔̌̌̌̏̌̌̐̏̌̌̚͘
ʿ̴̶̡̨̨̧̡̨̧̡̛̛̛̛̛̛̛̛̬̣̥̤̯̦̭̯̥̖̬̖̖̬̠̖͕̍̌̏̌̌̌̏̌̏̌ʰ̶̨̨̛̛̬̹̣̖̥̬̯̪̭̯̱̪̱̏̌̓̌̔̌̌̚
̶̡̨̨̨̡̛̛̛̛̭̣̱̭̭̦̦̥̪̬̦̪̥̬̖̪̬̭̖̌̔̌̏̌̔̍̌ʺ̛ʦ̸̨̨̨̨̛͕̹̯̦̬̯̪̬̱̥̖̭̣̖̖̖̌̔̌̏̌̔̓͗̚
ϭ͘ ̛̛̖̹̯̠̏̌̚ ̨ ̧̥̖̬̖̱ ̛ ̴̶̡̛̛̛̛̖̬̠̏̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̱̱̍̔ ̶̛̛̪̬̖̦̚ ̡̡̨̌ ̠̖ ̴̨̛̛̖̦̭̦̔̌ ʺ̛ʦ
̨̪̣̦̥͖̌
Ϯ͘ ̧̛̖̹̯̖̏̌̏̌̚ ̨ ̛̱̹̯̖̔ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̛ ̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̠̌ ̛̱̹̯̖̔ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̱̥̖̚ ̱ ̨̛̬̍̚ ̭̖̏ ̴̡̖̖̯̖
̨̡̪̬̠̖̯͖̌
ϯ͘ ̱ ̸̭̣̱̠̱̌ ̡̌̔̌ ̭̖ ̨̨̛̦̭̔ ̭̱̔ ̨ ̛̛̦̖̖̭̦̥̏̚ ̸̡̨̛̛̣̦̥͕̌̌ ̶̨̪̬̖̱̬̖̔ ̌̚ ʺ̛ʦ ̯̬̖̍̌ ̱̱̔̌̍̔
̶̴̡̨̧̡̛̛̛̛̛̯̖̪̬̖̱̠̱̱̹̯̖̱̖̦̖̬̠̖̦̦̭̠̭̱̱̹̯̖̱͖̌̏̔̌̔̐̌̔
ϰ̴̸̵̧̨̡̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̹̯̖̖̭̦̭̯̪̬̠̖̯̯̬̖̱̖̦̭̯̖̦̯̦̥̖̱̬̣̯̯̪̏̌̏̌̌̌̍̌̔̌̍̔͂̌̏̌͘̚̚̚̚
ʺ˄ʫ̸̵̵̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̬̣̯̬̖̥̖̦̭̪̖̬̭̯̪̬̠̖̯͖̌̏̔̌̌̌̚̚
ϱ͘ ̨̧̛̬̖̖̔͂̏̌ ̱̹̯̖̖̔ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̛ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̱̹̯̖̖̔ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̨̬̙̔̌̌̏̌ ̸̨̪̬̬̱̦̯̖̌̌ ̛
̛̥̖̬̖̦̖̚ ̪̬̥̖̯̬̖̌̌ ̸̡̛̱̦͕̌ ̨̡̔ ̭̖ ̛̬̱̔̐ ̧̥̖̌ ̛̙̦̏̌ ̛̛̣ ̛̛̛̪̬̖̤̔̏̔̏ ̛̪̬̥̖̯̬̌̌ ̨̥̱̐
̶̨̧̛̛̪̬̖̯͖̏̌
ϲ̴̶̨̧̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̖̹̯̠̥̖̬̖̱̖̬̠̥̬̠̱̭̬̙̖̭̖̥̖̬̖̠̖̏̌̏̌̌̔̌̌̔̏͘̚ʰ̶̛̛̛̬̹̣̪̬̥̖̦̏̌̚
̡̨̨̨̨̨̧̛̛̛̱̭̣̱̭̪̣̦̥̪̖̬̯̦̪̬̖̖̦̯̦̬̙͖̌̔̌̌̌̏̐̏̏̐̔̌̏̌̌
ϳ̴̶̨̧̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̖̹̯̠̥̖̬̖̱̖̬̠̥̬̠̱̭̬̙̖̭̖̥̖̬̖̠̖̏̌̏̌̌̔̌̌̔̏͘̚ʰ̶̛̛̛̬̹̣̪̬̥̖̦̏̌̚
̱ ̸̭̣̱̠̱̌ ̨̛̦̯̖̬̖̦̯̦̏̐ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌ ̛̛̣ ̵̛̬̱̔̐ ̵̛̦̬̖̦̏̌̔ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̨̛̛̪̬̖̥̖̯̣
̴̶̨̨̡̨̧̛̛̦̬̥̣̦̱̦̦̭̖̌̌ʺ˄ʫ͖
ϴ̴̶̡̨̧̡̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̖̯̦̭̯̥̖̬̖̖̬̠̖̯̬̖̱̱̠̭̦̱̪̯̪̱̦̭̯̖̣̖̦̖̏̌̏̌̏̌̍̌̔̌̍̔̌̍̔̌͘
̨̡̨̱̥̖̦̯̦̖̔̏̌͘
ʰ̖̹̯̠̏̌̚ ̨ ʺ̛ʦ ̨̥̬̌ ̔̌ ̛̭̬̙̌̔ ̨̧̪̬̖̖̖͂ ̸̨̪̬̬̱̦̯̖̌̌ ̱̹̯̖̖̔ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̛ ̛̥̖̬̖̦̖̚
̵̨̨̧̨̨̧̨̧̨̨̨̨̨̨̛̛̛̪̯̬̹̖̖̦̖̬̠̖̬̣̙̖̖̥̥̖̱̭̦̥̦̭̱̐̍̌̏͂̍̔̚͘
ʰ̖̹̯̠̖̏̌̚ ̨ ʺ̛ʦ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̛̛̪̬̪̬̖̥ ʰ̶̛̬̹̣͕̏̌̚ ̦̌ ̡̭̏̌̌ ̛̯̬ ̶̥̖̭̖̌ ̌̚ ̬̖̥̖̏ ̨̛̪̖̬̔̌
̨̧̬̦̯̐̌̌̏̌̌͘ ʽ̛̏ ̛̛̖̹̯̠̏̌̚ ̭̖ ̹̤̱̌ ʻ̸̶̨̛̬̱̱̌ ̡̛̦̠̭̦̠̖̌̌ ϯϬ ̦̔̌̌ ̡̨̦̦̌ ̡̬̹̖̯̌̏̌̚
̸̵̨̨̨̡̨̨̛̛̛̯̬̥̖̭̖̦̪̖̬̠̯̬̖̱̖̱̖̦̬̖̣̖̦̯̦̥̐̔̌̍̌̔̌̍̔̍̏̌̓̏̌ʺ̛ʦ̨̪̣̦̥̌͘ʿ̨̨̹̯̖̭̖̏̌̓
̶̨̧̭̣̖̖̪̬̖̱̬̱̭̠̔̓̌̔̌̏̌̌̌ʺ̛ʦ̪̣̦̌̌͗
- ʰ̨̖̹̯̠̥̬̏̌̌̚;̨̡̨̡̨̛̛̭̥̱̣ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̛̦̖̥̪̬̥̖̖̌̔̍Ϳ̱̖̔̌̍̔ ̨̨̬̖̦̔̍ ̨̭̯̬̦̖̔̌
ʻ̸̶̨̡̛̛̬̱̦̠̭̦̠̖̌̌̌̌ϭϱ̡̨̧̨̨̨̛̦̦̦̖̪̬̠̖̥̭̯̬̦̖̔̌̌̌̐̏̐̌̔̌ʻ̸̶̨̛̬̱͖̌̌
- ˄̡̨̡̨̛̣ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̛̥̌ ̛̪̬̥̖̖̔̍ ̦̌ ̸̡̡̤̱̖̌̚ ̛̚ ̛̖̹̯̠͕̏̌̌̚ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̨̥̬̌
̨̛̛̖̭̯̯̍̌̏ʰ̶̨̨̨̨̡̨̛̬̹̯̥̖̱̬̱̏̌̔̚ϭϱ̨̛̛̦̦̪̬̠̖̥̖̹̯̠̔̌̌̔̔̌̌̌̏̌̌̚͘ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌
̨̖̹̯̍̌̏̌̏̌ʰ̶̨̨̨̨̛̛̛̬̹̬̣̥̭̠̖̪̬̥̖̖͖̏̌̌̌̌̏̔̍̚̚̚̚
- ʰ̶̛̬̹̣͕̏̌̚ ̱ ̨̡̬̱ ̨̔ ̵̛̦̬̖̦̌̔ ϭϱ ̦͕̔̌̌ ̨̔ ̦̔̌̌ ̛̪̬̠̖̥̌ ʻ̸̸̵̨̛̛̬̱̖̌̏ ̛̛̪̬̥̖͕̔̍
̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̭̪̬̬̠̱̖̥̖̦̖̯̥̖̖̹̯̏̔̔̐̏̌̌̓̏̌̏̌̚̚ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌͘
˄̡̨̡̨̛̣ ̭̖ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̨̨̨̪̦̏ ̦̖ ̨̛̭̣̙ ̭̌ ̸̶̡̛̤̱̥̌̌̚ ̛̚ ʺΘʦ ̪̣̦͕̌̌ ̭̯̬̦̖̌ ̖̓ ̛̛̬̖̹̯
̸̨̡̨̦̖̭̪̬̱̥̱̭̣̱̭̣̦̥̌̌̔̌̌̚ϭϲ͘ϭ̨̨̨̨̱̬̏̐̐̏̌͘͘
ϳ͘ϭϬ͘ʽ̧̬̙̖̔̌̏̌ʺ˄ʫ
ʰ̶̛̬̹̣̬̦̯̱̠̖̏̌̐̌̌̚ʻ̸̶̴̶̵̨̨̨̧̨̨̡̨̧̛̛̛̛̛̛̛̬̱̱̬̬̹̖̖̪̭̣̭̪̬̦̱̦̦̭̖̭̌̌̔̍̏̌̌̌̏̌̏̚̚̚
̨̖̣̔̏̌;̸̸̶̶̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̱̤̱̱̠̱͕̣̭̖̦̖̬̦̠̱̦̦̭̯̣̠̖͕̖̣̖̦̭̯̣̠̪̬̖̥̖̓̌̐̌̌̏̌̓̌̌̌̔̏̌̌̌Ϳ̱
̸̡̨̭̣̱̭̣̦̥̌̔̌̌ϴ̨̨̨̨̨̨̛̛̱̬̪̬̣̥̏̐̐̏̌̐͘ϲ̨̨̨̨̱̬̏̐̐̏̌͘ʯ̨̨̨̨̛̛̬̖̥̖̱̬̦̪̖̬͕̬̌̏̐̏̐̔̌̌̔
̨̧̛̖̖̍̍͂̏̌̌̚ ̵̨̨̛̬̠̱̔̐̏̌̌̓ ̵̨̛̛̪̖̬̯̦̌̏ ̨̱̭̣̏̌ ̱ ̨̨̨̱̬̦̥̐̏ ̨̡̠̖̯̱̍ ̡̨̛̠ ̌̚ ̶̛̤ ̛̥̠̱̌
̨̧̛̪̭̯̖̌̚ ̱̹̯̖̔̌ ̛̖̦̖̬̠̖͕̐ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̭̖ ̨̖̱̠̖̍̌̏̚ ̔̌ ʺ˄ʫ ̛̛̦̭̯̣̬̦̖̌̌ ̛̛̣ ̱̬̖̦̖̐̌͂ ̱
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̨̨̨̱̬̦̥̐̏ ̨̡̠̖̯̱̍ ̨̬̙̔̌̏̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̛̙̖̥̏̌̓ ̨̛̛̪̬̪̭̥̌ ̛ ̨̨̛̱̬̖̦̥̐̏ ̛̭̯̦̬̥̌̔̌̔̌ ̛ ̱
̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̡̨̪̬̠̖̯̥ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌ ̶̛̛̦̭̯̣̠̌̌̌ ̛ ̨̡̠̖̯̍̌ ̡̨̛̠ ̠̖ ̛̭̭̯̦̌̌̏ ̨̖̔ ̨̡̪̬̠̖̯̦̖
̶̨̡̛̱̥̖̦̯̠̖͕̔̌ ̌ ̡̨̛̠ ̦̖̖̓ ̧̛̛̱̥̯̌ ̶̡̨̡̛̦̱̬̖̦̠̱ ̡̨̛̛̪̬̣̥ ̡̦̖̌̍̌̏ ̵̛̬̖̖̬̦̏̚ ̨̖̣̔̏̌ ̌̚
̱̬̖̦̖̐̌͂ʺ˄ʫ̨̨̨͕̦̭̦̥̖̦̱̔̌̌̚̚ʺ˄ʫ͘
ˀ̛̌̔ ̧̛̬̹̖̏̌̚ ̨̖̍̌̏̌̚ ̨̧̬̙͕̔̌̏̌̌ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̖̓ ̨̛̛̭̯̯̔̌̏ ʻ̸̶̨̛̬̱̱̌ ̡̛̬̖̯̦̔̌ ̡̨̡̦̯̯̌
̵̨̨̨̡̨̛̣̹̖̦̖̭̖̠̠̖̱̙̦̪̬̥̯̖̖̏̌̓̍̌̔̌̔̌̌̌̏̚ʻ̸̶̨̨̨̨̛̛̛̛̬̱̱̖̪̖̬̯̦͕̪̬̖̖̦̯̦̌̌̏̌̏̐̏̏̐̚
̛ ̨̛̦̯̖̬̖̦̯̦̏̐ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌ ̛ ̨̛̪̭̯̱̪ ̱ ̛̖̏̚ ̵̯̖̌̏̌̚ ̡̛̦̠̭̦̠̖̌̌ ϰϴ ̸̨̭̌̏̌ ̨̔ ̸̭̌̌ ̛̪̬̠̖̥̌
̵̯̖̌̏̌̚͘
ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̠̖ ̨̖̦̍̌̏̌̚ ̔̌ ̧̛̪̬̥̖̱̠̖ ̭̖̏ ̵̸̡̛̯̖̦̖͕ ̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̖̌̔̌̏ ̛ ̶̨̨̛̛̬̦̦̖̐̌̌̚ ̥̖̬̖
̶̶̨̡̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̯̥̱̬̦̪̖̬̦̣̠̖̬̖͕̦̭̯̣̠̖͕̖̣̖̦̭̯̣̠̪̬̖̥̖͕̠̖̐̏̐̔̌̌̍̌̔̏̌̌̔̏̌̌̌
̸̛̦̖ ̨̖̔ ʺ˄ʫ ̛̬̌̔ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌ ̛̛̣ ̨̨̦̖̍̏ ̵̧̨̨̛̏̐ ̨̨̬̠̱̖̔̐̏̌̌̓̐ ̨̬̦̌̔̐ ̧̭̯̌̌͘ʰ̧̬̹̖̖̏̚
̨̖̖̍̌̏̚ʰ̶̨̡̨̧̡̨̧̡̨̨̛̛̛̛̬̹̣̱̠̖̖̖̥̦̖̦̬̙̠̠̖̭̭̯̦̖̏̌̔̌̏͂̔̏̌̔̌̏̌̌̌̌̏̔̚̚ʺ̛ʦ̪̣̦̌̌͘
˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̔̌ ̭̖ ̡̨̦̦̌ ̸̨̡̪̖̯̌ ̨̛̪̖̬̔̌ ̨̧̬̦̯̐̌̌̏̌̌ ̛ ̨̔ ̡̬̠̌̌ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̛̱̯̬̏̔
̨̛̦̖̭̪̬̦̭̯̌̏ ̛̛̣ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌ ̱ ̴̶̡̨̧̛̛̱̦̦̭̱̌ ̨̬͕̌̔̏̌ ̶̛̛̦̭̯̣̠͕̌̌̌ ̨̖̣̔̏̌ ̶̛̛̦̭̯̣̠͕̌̌̌
̨̨̨̦̭̦̔ ̨̪̬̖̥̖ ̡̨̠̖ ̭̱ ̨̖̔ ̵̧̛̛̪̬̥̖̖̦ ʺ˄ʫ͕ ̨̡̨̯̬̹̖̏ ̥̖̦̖̌̚ ̛ ̨̡̧̧̯̣̌̌̌ ̬̱̖̔̐ ̹̯̖̯̖
̶̴̶̵̨̡̨̨̨̡̡̨̧̧̛̛̛̛̛̛̪̬̹̣̖̪̭̣̖̦̖̭̯̯̱̱̦̦̭̱̪̬̥̖̖̦̌̌̔̌̔̌̌̌̚ʺ˄ʫ;̨̨̨̹̯̖̯̖̦̱̬̦̥̌̐̏
̵̨̡̨̨̛̛̠̖̯̱͕̦̖̥̱̦̭̯̪̬̥̖̦̖̬̱̍̐̓̔̐ʺ˄ʫ̛̭̣͘Ϳ̛̛̖̦̯̖̬̖̯̓̓̌ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚͘
ϳ͘ϭϭ͘ʶ̸̨̡̨̨̨̨̛̛̦̦̪̬̖̣̖̪̬̖̭̯̖̱̬̦̪̖̬̌̌̐̔̌̐̏̐̔̌
˃̶̸̡̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̥̖̭̖̪̬̖̬̠̱̬̦̪̖̬͕̱̬̦̖̭̯̬̦̖̖̠̖̦̯̪̬̖̣̖̌̌̌̐̏̐̔̌̐̏̌̓̌̔̍̌̏̐̔̚ʺ˄ʫ͘
˄ ̡̯̬̖̦̱̯̱ ̨̧̤̍̌̏̌̌ ̪̬̖̣̖̐̔̌ ̭̖̏ ̛̛̦̭̯̣̬̦̖̌̌ ʺ˄ʫ ̨̥̬̠̱̌ ̛̛̥̯̌ ̧̦̠̥̖̌̌ ϴϬй ̨̨̱̪̯̬̖̦̍̐
̸̡̨̨̨̛̛̛̖̪̬̖̖̦̱̪̱̯̭̯̥̪̬̏̌̔̏͂̐̏̌̏͂̌̌̚͘
˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̧̦̖̭̣̌̐̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̛ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̨̨̪̬̖̭̯̣̌̐ ̨̨̱̪̯̬̖̦̍̐ ̡̖͕̏̌
̛̛̣ ̡̨̛̱̭̣̖̦̭̯̌͂ ̭̌ ̨̛̥̏ ̸̨̣̦̥̌ ̨̨̱̬̐̏̌ ;̸̡̨̦̦̌̌ ̪̬̖̣̖̐̔ ̪̬̖ ̡̛̭̯̖̌ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̛̪̖̬̔̌Ϳ͕
̸̧̡̛̛̪̯̖̖̭̖̬̖̹̯̱̭̣̱̭̣̌̓̌̏̌̌̔̌͘ϭϲ͘ϭ̨̨̨̨̱̬̏̐̐̏̌͘͘
ϳ͘ϭϮ͘ʪ̸̴̶̨̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̱̥̖̦̯̦̦̠̖̬̠̌̏̌
ʻ̌ ̯̱̥̔̌ ̡̌̔̌ ̸̛̛̭̯̖ ̨̛̪̖̬̔ ̨̧̬̦̯̐̌̌̏̌̌ ̛̚ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬͕̐̏̌ ̌ ̡̨̡̨̛̱̣ ̭̱ ̧̛̭̪̱̖̦̖ ̭̖̏
̸̴̶̨̨̨̨̨̨̨̡̨̡̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̱̬̦̖̖̖͕̱̬̦̖̭̯̬̦̖̖̪̯̪̭̯̱̥̖̦̯̦̦̠̖̬̠̱̠̖̥̖̐̏̍̌̏̐̏̌̓̌̔̌̏̌̓̚
̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̪̯̬̯̭̱̭̖̱̬̦̖̖̖̱̬̱̪̯̪̱̦̭̯̏̔̔̌̏̐̏̍̌̏̏̐̐̏̌̚̚ ̴̧̛̛̛̛̛̛̭̪̱̖̦̖̣̖̦̭̯̔̌
̵̨̨̡̨̨̨̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̬̖̭̯̣̖̖̖̠̖̠̖̦̖̪̦̬̹̯̭̖̭̖̱̬̦̖̖̖̭̪̱̦̣̖̌̍̌̏̔̏̌̍̏̐̏̍̌̏̚̚̚͘
ϴ͘ʧʤˀʤʻˉʰʵʤʯʤʪʽʥˀʽʰʯʦˀˌʫʼʫʿʽˁʸʤʰʰˁʿˀʤʦʻʽˇ˄ʻʶˉʰʽʻʰˁʤʼʫˁ˃ʦʤˀʰ
ʰ̶̛̬̹̣̬̦̯̱̠̖̏̌̐̌̌̚ʻ̸̶̨̨̨̧̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̱̱̬̬̹̖̖̪̭̣̪̬̖̥̥̱̬̱̭̪̬̦̌̌̔̍̏̌̌̏̐̏̌̌̏̚̚̚
̴̶̡̨̧̨̨̨̨̛̛̛̱̦̦̭̖̭̯̬̪̬̖̥̥̱̬̱̌̏̌̌̏̐̏ ̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̭̱̬̭̯̬̪̬̖̥̥̱̬̱̌̔̌̌̔̏̏̌̌̏̐̏͗
;̌Ϳ̨̨̨̡̛̛̦̖̬̣̯̖̯̏̔̍̐̏̌̌;̍Ϳ̨̡̛̛̛̛̛̛̛̦̖̥̠̱̦̖̭̯̯̱̠̦̱͕̥̯̖̬̠̣̱̣̬͖̔̌̌̔̌̌̌̔̌̌̌̌̔̚̚;̏Ϳ
̔̌ ̨̨̬̠̱̔̐̏̌̌ ̛̭̬̭̏͘ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̬̦̯̱̠̖̐̌̌ ʻ̸̶̨̛̬̱̱̌ ̌̚ ̨̨̬̔̍ ̧̛̬̹̖̖̏̚ ̨̪̭̣̌ ̛ ̨̛̭̪̬̦̌̏
̴̶̡̨̧̛̛̱̦̦̭̖̌ ̛̭̯̬̏̌ ̨̔ ̨̥̥̖̦̯̌ ̡̌̔̌ ̸̨̪̦̖̌̚ ̨̛̪̖̬̔ ̨̧̬̦̯̐̌̌̏̌̌ ̛ ̯̬̠̖̌ ̨̔ ̡̬̠̌̌
̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̛̪̖̬̔̌͘ ˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̥̖̦̖̌̚ ̨̪̬̖̥̖͕ ̨̨̦̱̬̖̦̏̐̌͂̌ ̨̪̬̖̥̌ ̨̥̬̌ ̛̛̯̍ ̡̥̬̌̌ ̨̛̭̯̐
̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̡̨̌ ̛ ̨̦̌ ̡̨̠̌ ̠̖ ̧̥̖̖̦̌̌̚ ̛ ̛̖̍̓ ̪̬̖̥̖̯̔ ̶̛̬̦̠̖̐̌̌ ̯̖̔̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̸̨̣̦̥̌
ϭϭ͘ϭ͘Ϯ̨̨̨̨̱̬̏̐̐̏̌͘͘
ϵ͘ ˄˃ʦˀ˕ʰʦʤʼʫ ʽˁ˃ʦʤˀʫʻʫ ˄ˌ˃ʫʪʫ ʫʻʫˀʧʰʵʫ͕ ˇʰʻʤʻˁʰʵˁʶʫ ˄ˌ˃ʫʪʫ ʰ ʧʤˀʤʻ˃ʽʦʤʻʫ
˄ˌ˃ʫʪʫ
ϵ͘ϭ͘ʺ̴̨̨̨̧̨̡̛̛̛̛̛̛̖̯̣̠̱̯̬̖̭̯̬̖̦̖̱̹̯̖̖̖̦̖̬̠̖̦̦̭̠̭̖̱̹̯̖̖̔̐̌̌̏͂̏̌̏̌̔̐̌̔̚
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ϵ͘ϭ͘ϭ ˄̧̛̯̬̖̏͂̏̌ ̔̌ ̛̣ ̠̖ ̨̭̯̬̖̦̏̌̌ ̨̬̦̯̦̐̌̌̏̌̌ ̱̹̯̖̔̌ ̖̓ ̛̛̯̍ ̨̨̭̦̦̌̏̌̚ ̦̌ ̨̧̪̬̖̖̱͂
̸̨̪̬̬̱̦̯̖̌̌ ̛ ̛̥̖̬̖̦̖̚ ̛ ̴̡̨̛̛̖̬̦̖̏̏̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̱̹̯̖̖͕̔ ̌ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ʺ̛ʦ ̪̣̦̌̌ ̛
̵̨̛̬̦̯̦̱̹̯̖̐̌̌̏̌̔̌͘
ʪ̸̴̨̨̨̨̨̧̡̛̛̛̛̛̛̛̖̯̤̦̪̭̥̖̯̣̠̖̬̱̦̱̹̯̖̖̖̦̖̬̠̖̦̦̭̠̭̖̱̹̯̖̖̭̖̌̔̐̍̌̌̏̌̌̔̐̌̔̌̏̚ʺ˄ʫ
̛̦̣̭̖̱̌̌̚ʺ̛ʦ̨̡̨̨̨̨̡̨̨̨̨̛̪̣̦̱̠̖̥̭̱̭̖̱̬̦̖̭̯̬̦̖̭̪̬̱̥̖̣̖̱̭̣̱̭̥̱̬̥̌̐̏̌̌̌̔̌̏̐̏̚͘
ˇ̨̬̥̱̣̖ ̌̚ ̸̨̧̬̱̦̖̍̌̌̏̌ ̸̡̱̤̱̱̠̱ ̨̥̖̯̔ ̨̧̪̬̖̖͂̌ ̵̨̨̡̨̛̛̪̖̬̯̦̯̬̹̌̏̏̌ ̡̨̛̠ ̛̍ ̛̦̭̯̣̌̌
̔̌ ʺ˄ʫ ̛̦̭̱ ̨̭̪̬̖̖̦̖̏̔ ;̴̛̬̖̖̬̖̦̯̦ ̨̛̛̪̖̬̯̦̌̏ ̨̡̨̛̯̬̹̏Ϳ ̭̌ ̨̛̛̪̖̬̯̦̥̌̏ ̨̡̨̛̯̬̹̥̏̌
̡̨̨̨̧̦̦̭̪̬̖̌̏͂̌ʺ˄ʫ̨̨̧̛̬̖̥̖̪̖̬̬̦̯̌̏̔̌̐̌̌̏̌̌̚͘
ϵ͘ϭ͘Ϯ͘ˀ̴̖̖̬̖̦̯̦̣̱̯̌̏̌̌
ˁ̖̏ ̸̨̦̦̖̏̌ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̸̨̬̱̦̯̖̍̌̌ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̨̨̱̬̐̏̌ ̛̖̍̓ ̡̛̭̦̖̌̌̚ ̱ ̛̖̬̥̏̌͘ ʯ̌ ̸̪̬̖̬̱̦̌
̶̖̦̖͕ ̡̨̠̌ ̠̖ ̡̛̭̦̌̌̌̚ ̱ ̛̖̬̥͕̏̌ ̡̨̛̛̬̭̯̖̓ ̭̖ ̧̛̭̬̖̔ ̛̛̖̦̔̏̚ ̡̱̬̭ ʻ̨̬̦̖̌̔ ̡̦̖̍̌ ˁ̛̬̠̖̍
;̤̖̔̌͗ʻʥˁͿ̸̸̡̨̛̦̦̠̖̯̬̱̦̬̱̦̌̔̌̌̔̌̔̌̍̌ͬ̌̚͘
ϵ͘ϭ͘ϯ͘ˀ̴̶̛̖̖̬̖̦̯̦̖̦̖̦̖̬̠̖̌̌̐
ˀ̴̶̶̶̨̨̨̨̨̨̡̨̡̨̨̡̛̛̛̖̖̬̖̦̯̦̖̦̖̦̖̬̠̖̪̯̬̖̖̱̬̠̖̦̖̯̖̦̱̦̱̬̭̦̠̱̥̖̦̯̠̌̌̐̌̍̏̐̐̏̌̌̔̌̌̚̚
̸̡̛̖̣̖̯̬̦̱ ̛̖̦̖̬̠̱͕̐ ̸̡̛̱̤̱̱̠̱̓ ̛ ̨̪̭̖̦̖̍ ̶̖̦̖ ̌̚ ̶̛̛̠̖̦̖̔ ̨̨̧̪̯̬̹̖ ̛ ̨̦̙̦̖̌̐̌̏̌ ̭̦̖̌̐
̛̛̣ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̡̨̠̖ ̭̖ ̵̨̨̡̨̛̭̥̯̬̠̱̦̖̪̦̥͕̠̦̖̌̌̔̌ ̛̭̬̙̌̔ ʿʪʦ̛͕̣̌ ̛̭̬̙̌̔ ̡̛̭̖̦̦̖̏̌̌̔
̵̸̶̸̨̡̨̨̨̨̨̛̛̬̱̖̯̬̹̖͕̱̖̦̖̱̬̱̦̖̦̖̦̖̬̠̖̭̯̬̦̖̭̦̖̖̦̖̬̠̥̔̐̏̍̏̌̓̍̌̌̐̔̌̌̍̔̏̌̌̐͘
ˀ̴̖̖̬̖̦̯̦̌ ̶̖̦̌ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̠̖ ̨̧̛̦̖̪̬̥̖̏̌ ̨̡̨̯̥ ̸̨̛̯̌̏̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̨̧̬̦̯̐̌̌̏̌̌͘ ˁ̨̯͕̐̌
̨̪̬̥̖̦̖ ̱ ̶̛̖̦ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̌̚ ̬̖̥̖̏ ̨̛̪̖̬̔̌ ̨̧̬̦̯̐̌̌̏̌̌ ̦̖̖̓ ̶̛̛̱̯̯̌ ̦̌ ̸̨̧̬̱̦̖̍̌̌̏̌
̬̖̱̣̯̯̬̌̌̌̔̌̚ʰ̶̨̧̨̡̛̛̬̹̖̖̦̦̖̏̌̐̏̌̌̔̚͘ʰ̨̨̨̛̛̛̛̭̯̙̪̬̥̖̦̖̱̙̖̥̪̬̖̥̏̌̌̏̌̓̌̚̚;̭̌
̡̨̛̱̖̯̥̚̚ ʿʪʦ-̌Ϳ ̡̨̛̠ ̭̖ ̸̛̯̱ ̨̨̧̪̯̬̹̖ ̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̡̨̡̨̛̱̣ ̭̱ ̛̛̭̯ ̛̭̬̙̦̌̔̌ ̱
̴̶̛̛̬̖̖̬̖̦̯̦̥̖̦̥̖̦̖̬̠̖̌̌̐͘
ϵ͘ϭ͘ϰ͘ˀ̴̡̧̛̖̖̬̖̦̯̦̱̭̣̌̌͂̏̌̌
˄̡̧̛̭̣̌͂̏̌̌ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ ̨̧̬̦̯̐̌̌̏̌̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̨̖̖̖̍̍̔̚ ̸̨̯̦̌ ̧̥̖̬̖̖ ̛ ̸̨̪̬̬̱̦̌ ̱̹̯̖̖̔
̛̖̦̖̬̠̖̐ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̨̖̖̍̌̏̚ ̡̨̠̖ ̠̖ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̨̪̬̖̱̖̚͘ ʻ̌ ̨̨̭̦̱̏ ʺ̛ʦ ̪̣̦͕̌̌ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̠̖
̨̡̧̛̛̛̭̪̬̖̭̯̯̪̱̭̣̏̔̏̌̌̌͂̏̌̌͗
ϭ͘ ˀ̨̖̦̔̏̌ ̡̧̛̱̭̣̌͂̏̌̌ ʹ ̌̚ ̭̖̏ ̴̡̨̯̬̖̌ ̡̨̛̠ ̸̛̱̯̱ ̦̌ ̛̖̦̖̬̠̱̐ ̸̛̠̖ ̭̖ ̨̬̖̦̖̔̏ ̨̪̬̥̖̦̖
̸̨̡̨̧̛̛̖̱̠̱̬̖̥̖̪̖̬̖̹̯͖̌̏̔̌̏̌̏̌̌̚̚
Ϯ͘ʦ̡̧̛̦̬̖̦̱̭̣̌̔̌̌͂̏̌̌ ʹ ̭̖̌̏̚ ̴̡̨̯̬̖̌ ̡̨̛̠ ̸̸̛̛̛̱̯̱̦̖̦̖̬̠̱̠̖̭̖̌̐ ̨̪̬̥̖̦̖ ̸̨̨̛̦̦̖̍
̸̨̡̖̱̠̱͘ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̨̥̬̌ ̌̚ ̬̖̥̖̏ ̨̛̪̖̬̔̌ ̧̛̖̹̯̏̌̏̌̌̚ ̨̛̪̬̖̬̯̏̌̏̌ ̔̌ ̛̣ ̠̖ ̨̨̹̣̔ ̨̔
̵̸̵̴̨̨̡̡̨̛̛̛̪̬̥̖̦̖̭̯̯̦̯̬̏̌̏̌̌̌͘
ϵ͘Ϯ͘ʧ̨̬̦̯̦̱̹̯̖̌̌̏̌̌̔̌
ʰ̶̛̛̬̹̣̬̦̯̱̠̖̖̪̬̥̖̦̏̌̐̌̌̔̌̓̌̚ʺ˄ʫ̸̨̨̡̨̡̨̨̧̧̛̛̛͕̪̖̯̬̠̪̖̬̬̦̯̭̥̯̔̌̔̌̌̔̌̐̌̌̏̌̌̌
̨̛̪̖̬̯̦̖̌̏ ̨̡̨̯̬̹̖̏ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̡̠̖̯̍̌ ̧̦̠̥̖̌̌ ̱ ̛̛̛̭̦̏ ̨̬̦̯̦̖̐̌̌̏̌ ̱̹̯̖̖̔ ̡̨̠̌ ̨̛̛̦̭͗̚
*__________________________ [̛̦̖̭̯̌̏ ̴̬̖̖̬̖̦̯̦̱ ̣̱̯̱̏̌ ʹ ̛̦̬̔̌ ̛̛̣ ̨̖̬͕̏ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌
̶̡̨̡̨̨̡̨̨̨̛̛̦̱̬̭̦̥̱̥̖̦̯̠̥̪̦̱̥̔̌̔]
ϵ͘ϯ͘ˀ̵̵̨̨̧̨̨̛̛̛̖̦̭̯̱̯̬̭̯̬̖̦̬̦̯̦̱̹̯̖̔̏̏͂̏̌̌̏̌̐̌̌̏̌̔̌
ʻ̨̛̏ ̨̛̪̭̯̦̱̯̖̐ ̨̬̦̯̦̖̐̌̌̏̌ ̱̹̯̖̖̔ ̖̓ ̭̖ ̡̨̨̛̛̦̯̬̣̭̯̌ ̨̠̖̦̥̔ ̱ ̛̯̬ ̶̥̖̭̖̌ ̔̌ ̛̍ ̭̖
̶̸̵̨̡̨̧̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̣̹̣̹̦̯̬̣̭̖̥̱̣̬̬̖̠̱̭̣̱̠̱̦̖̤̠̱̌̌̌̐̔̌̌̔̌̍̐̓̌̍̌̌̌̌̌̔̏̌̏̌̓̚̚
̸̨̨̨̨̡̧̛̛̛̛̬̖̱̣̯̯̣̪̪̯̬̖̪̖̣̯̦̦̬̖̦̱̭̣̌̌̍̌̌̔̔̌̌̏̌̔̌̌͂̏̌̌̚̚͘
ϵ͘ϰ͘ʪ̴̨̡̛̛̯̦̦̦̭̠̭̱̹̯̖̔̌̌̌̌̔̌
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ʪ̨̯̦̔̌̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̌̌ ̱̹̯̖̔̌ ̠̖ ̨̛̛̪̯̦̏̌̚ ̡̛̬̣̌̌̚ ̛̥̖̱͂̚ ̨̭̯̬̖̦̖̏̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̱̹̯̖̖̔ ̱
̸̨̡̨̬̱̦̭̥̍̌ ̨̛̪̖̬̱̔ ̛ ̨̧̛̹̖̐̔ ̨̬̦̯̦̖̐̌̌̏̌ ̱̹̯̖̖̔͘ ʪ̨̯̦̔̌̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̌̌ ̱̹̯̖̔̌
̸̨̨̧̨̡̡̨̪̬̖̭̯̤̭̦̪̣̖̯̦̖̦̦̖̱̭̣̱̭̣̦̥̔̌̏̌̏̌̌̓̌̔̔̌̌̌̔̌̔̌̌̚ϭϬ͘ϰ̨̨̨̨̱̬̏̐̐̏̌͘͘
ϵ͘ϱ͘ʻ̵̨̨̨̨̛̖̭̯̬̖̦̬̦̯̦̱̹̯̖̣̹̬̖̱̣̯̯̬̏̌̌̐̌̌̏̌̌̔̌̍̐̌̌̌̔̌̚̚ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚
ʻ̴̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̖̭̯̬̖̦̬̦̯̦̱̹̯̖̠̖̦̖̯̦̬̣̥̖̱̭̯̬̖̦̖̦̦̭̠̭̖̱̹̯̖̖̱̏̌̌̐̌̌̏̌̌̔̌̐̌̏̌̌̌͂̏̌̌̔̚̚
̸̨̡̨̬̱̦̭̥̍̌ ̨̛̪̖̬̱̔ ̛ ̨̧̛̹̖̐̔ ̨̬̦̯̦̖̐̌̌̏̌ ̱̹̯̖̖̔͘ ʻ̨̖̭̯̬̖̦̏̌̌ ̨̬̦̯̦̐̌̌̏̌̌ ̱̹̯̖̔̌ ̠̖
̸̸̨̨̨̡̭̦̬̱̦̪̖̦̣̱̭̣̱̭̣̏̌̍̌̌̌̌̔̌̚͘ϭϬ͘ϲ͘
ϵ͘ϲ͘ʻ̨̨̨̨̧̖̭̯̬̖̦̬̦̯̦̱̹̯̖̪̭̯̱̪̏̌̌̐̌̌̏̌̌̔̌̍̐̌̌̚ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌
ʤ̡̨̛̭̖̚ʺ˄ʫ̸̴̨̨̡̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̦̖̭̯̬̖̦̦̦̭̠̭̱̹̯̖̬̣̠̖̠̖̏̌̏̌̌̌̌̔̌̌̐̌̌̏̌̚̚̚̚ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌
̵̡̨̨̧̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̣̠̭̱̪̖̥̦̯̬̣̥͕̹̯͕̥̖̱̭̯̣̱̯̔̐̏͂̌̐̍̏̌̌͗̚
ϭ̨̡̨̡̧̨̨̧̨̨̨̛̛̛̛̛̪̬̯̪̬̦̯͕̪̬̪̱̭̯͕̬̹̖̖̣̦̖̣̬̖̥̖̦̬̹̖̖̱̬̏̌̏̌̍̌̐̏̏̐̏̌̔͘̚ʻ̸̶̨̛̬̱͖̌̌
Ϯ̡̧̧̡̨̹̖̖̠̖̌̌͘̚ʰ̶̨̨̧̨̡̛̛̛̬̹̣̥̪̬̯̬̙̪̬̱̙̖̖̬͖̏̌̌̌̏̔̌̌̔̌̚
ϯ̵̡̧̧̨̨̛̛̱̣̖̦̖̬̖̦̥̖̦̦̌̌̔̍̌̌͘̚ʺ˄ʫ̨̭̯̬̦̖̔̌ʻ̸̶̨̛̬̱͖̌̌
ϰ͘ ̛̥̖̦̖̚ ̛̛̣ ̨̧̹̯̖̖̓̌ ̦̌ ̨̨̨̱̬̦̥̐̏ ̨̡̠̖̯̱̍ ̛̛̣ ̨̛̪̬̖̥ ̛ ̛̛̭̭̯̖̥̥̌ ʻ̸̶̨̛̬̱͕̌̌ ̛̛̣ ̦̌
̵̴̶̸̧̨̨̡̨̧̨̨̧̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̥̱̦̦̭̱͕̹̯̯̦̱̯̖̦̬̹̖̖̪̬̠̖̯̣̦̯̬̹̖̏̌̍̌̏̌̌̏̚ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚
̸̧̨̡̡̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̱̖̭̬̹̖̖̥̪̬̠̖̯̦̦̦̠̖̯̪̬̖̖̦̪̬̪̬̖̥̦̥̯̦̭̯̥͖̏̌̏̌̌̌̌̔̏͂̌̏̌̚̚
˃̸̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̖̣̦̭̯̖̯̬̖̹̖̦̖̦̭̣̖̖̦̦̌̏̓̍̌̔̓̌͗
- ̱ ̸̭̣̱̠̱̌ ̨̛̪̬̬̖̥̖̦̏̐ ̨̧̛̦̖̭̯̬̏̌̏̌̌ ̱̹̯̖̖̔ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̛ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̱̹̯̖̖̔ ;̱ ̬̖̥̖̦̱̏
̡̨̬̖̥̌̓̔ϵϬ̵̨̛̱̭̯̪̦̦̌̔̌̌̚Ϳ̸̴̶̨̡̨̨̨̛̛̛̛͕̬̱̦̦̦̭̠̭̖̱̹̯̖̖̭̖̭̦̦̪̬̖̦̦̍̌̌̔̌̏̌̌̐̌̚
̨̨̨̨̨̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̹̯̣̪̭̯̦̱̯̯̖̣̦̭̯̦̠̖̹̣͖̍̍̐̔̌̔̌̏̔
- ̱ ̸̭̣̱̠̱̌ ̨̯̬̠̦̌̐ ̨̧̛̦̖̭̯̬̏̌̏̌̌ ̱̹̯̖̖̔ ̛̖̦̖̬̠̖̐ ̛ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̱̹̯̖̖̔ ;̱ ̨̛̪̖̬̱̔
̡̨̠̖̦̥̔̌ ̛̛̣ ̱̙̖̥̔ ̨̔ ϵϬ ̵̨̛̱̭̯̪̦̌̚ ̦̔̌̌Ϳ͕ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̖̓ ̡̛̛̱̭̣̯̌̔ ̴̬̖̖̬̖̦̯̦̱
̨̨̧̪̯̬̹̱ ̌̚ ̨̛̦̭̚ ̡̨̛̠ ̠̖ ̸̨̪̬̬̱̦̯̌̌ ̡̨̯̌ ̔̌ ̛̦̖̱̯̬̣̱̠̖̌̚ ̴̡̖̖̯̌ ̵̡̛̯̌̏ ̨̡̨̨̛̣̦̭̯ ̦̌
̴̡̛̛̦̦̭̠̭̱̱̹̯̖̱̌̔͘
ϭϬ͘ʻʤʶʻʤʪʤ
ϭϬ͘ϭ͘ʽ̨̪̹̯̖̬̖̖̔̔̍
ʻ̡̦̖̌̌̔ʰ̶̨̨̛̛̬̹̭̭̯̠̖̭̖̏̌̌̚̚ ̨̨̡̡̨̧̨̡̛̭̦̦̖̦̦̖͕̦̦̖̬̙̖̯̦̖̦̦̖̏̌̌̔̌̌̔̌̔̌̏̌̔̔̌̌̌̔̚͘
ʻ̵̶̡̨̧̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̦̪̬̯̦̖̦̯̦̭̯̱̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖͕̌̏̌̌̌̔̏̌̌̏̔̌ʰ̶̸̨̛̛̬̹̣̭̯̖̪̬̦̏̌̌̏̌̚
̶̡̨̡̨̨̨̨̧̛̦̦̱̯̥̖̣̪̖̬̬̦̯̌̌̔̐̔̌̐̌̌̏̌̌͘
ϭϬ͘Ϯ͘ʧ̨̧̡̛̹̦̦̔̌̌̌̔̌
˄̡̨̡̨̛̣ ̠̖ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̌̌ ̱̹̯̖̔̌ ̱ ̸̨̡̨̬̱̦̭̥̍̌ ̨̛̪̖̬̱̔ ̡̠̖̦̔̌̌ ̨̧̨̛̹̠̐̔ ̨̨̬̦̯̦̠̐̌̌̏̌
̛̱̹̯̖͕̔ ̡̡̨̌ ̠̖ ̨̯ ̨̡̨̪̦̌̌̚ ̨̛̪̬̥̖̦̥ ʺ̛ʦ ̪̣̦͕̌̌ ̭̥̯̬̌̌ ̭̖ ̔̌ ̠̖͕ ̨̛̪̬̥̖̦̥ ʺ˄ʫ ̦̌
̨̨̨̱̬̦̥̐̏ ̨̡̠̖̯̱͕̍ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̨̨̛̭̯̬̏̌ ̨̬̦̯̦̱̐̌̌̏̌ ̱̹̯̖̱͕̔ ̛ ̨̨̛̭̯̬̏̌ ̨̪̬̌̏ ̦̌ ̨̧̛̹̱̐̔
̸̨̨̡̨̡̨̛̛̭̦̦̱̦̦̱̬̱̦̭̪̖̬̏̌̌̔̌̍̌̔̚͘
ˁ̥̯̬̌̌ ̭̖ ̔̌ ̠̖ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̌̌ ̱̹̯̖̔̌ ̱ ̸̨̡̨̬̱̦̭̥̍̌ ̨̛̪̖̬̱̔ ̡̠̖̦̔̌̌ ̨̧̨̛̹̠̐̔ ̨̨̬̦̯̦̠̐̌̌̏̌
̡̨̧̨̛̛̛̛̱̹̯̖̖̭̯̱̪̦̠̹̖̪̣̱̭̥̦̱̭̔̌̔̌̔̔̌̌̌̏ͬ̚ϱй̸̨̛͕̱̯̥̭̣̱̠̱̌ʰ̶̨̛̬̹̣̦̖̥̪̬̏̌̌̌̏̚
̨̡̨̛̛̛̦̯̦̱̦̦̱̦̯̠̖̖̦̪̣̯̪̖̦̣̖̌̔̔̌̌̌̔̍̌̏̌̔̌̌̌̚͘
ʧ̸̴̨̧̨̨̡̨̨̛̛̛̹̭̦̦̦̦̭̖̬̱̦̪̬̥̱̣̔̌̏̌̌̌̔̌̌̌̏̌͗̚
ʧ̨̧̛̹̔̌ ̡̦̦̌̌̔̌ ;̸̱̬̱̦̯̌̌̌ ̨̨̭̦̦̏̌ ̡̦̦̌̌̔̌ ̛ ̡̦̦̌̌̔̌ ̌̚ ̨̛̪̬̖̖̦̯̦̏̏ ̛ ̨̛̦̯̖̬̖̦̯̦̏
̨̧̬̙̖̔̌̏̌Ϳсʧ̨̧̨̛̹̬̦̯̦̱̹̯̖̔̌̐̌̌̏̌̌̔̌пʿʿ˄ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚
̖̠̖̐̔͗ʿʿ˄с̶̨̨̪̬̖̦̯̪̖̤̖̦̖̱̹̯̖̖̌̔̔
ʿʿ˄ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̱ ̨̨̥̏ ̸̭̣̱̠̱̌ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ʿ̶̨̛̬̖̦̯̱̣̦̌ ̨̛̦̭̚ ̡̦̦̖̌̌̔ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌
̨̡̨̡̛̛̬̦̯̦̱̱̹̯̖̱͕̠̠̖̭̦̱̐̌̌̏̌̔̌̌̌̚ʿ̨̛̦̱̔͘
ϭϬ͘ϯʻ̡̨̨̧̛̦̦̯̖̬̖̦̯̦̬̙̖̌̌̔̌̌̏̔̌̏̌̚
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ʦ̛̛̭̦̌ ̡̦̦̖̌̌̔ ̌̚ ̨̛̦̯̖̬̖̦̯̦̏ ̨̧̬̙̖͕̔̌̏̌ ̡̨̠̌ ̵̨̱̯̍̏̌̌ ̨̦̖̯ ̶̖̦̱ ̨̯̬̦̭̪̬̯͕̌̌ ̡̦̌̍̌̏Ğ͕
̨̥̦̯̙̖̌ ̛ ̶̛̬̦̠̱̐̌̌ ̨̔ ̡̛̭̯̖̌ ̨̛̪̖̬̔̌ ̨̧̬̦̯̐̌̌̏̌̌ ̱ ̨̨̛̦̥̦̣̦̥̌ ̨̛̦̭̱̚ ̭̌ ̛̭̥̏
̨̡̨̛̯̬̹̥̏̌ ̨̪ ̶̛̛̭̖̯̤̏ ̪̬̖̥̌ ̶̨̡̛̖̦̦̱̏ ̡̨̛̠ ̖̓ ̛̛̪̬̯̦̏̌ ̪̬̯̦̖̬̌ ̨̛̛̭̯̯̔̌̏ ̱ ̨̨̭̠̠̏
̶̨̨̨̡̨̡̨̡̛̛̪̦̱̦̭̦̱̦̱̬̭̦̖̱̥̖̦̯̠̖̔̌̌̏̔̌͘ʰ̸̨̨̧̡̨̨̛̛̛̦̯̖̬̖̦̯̦̬̙̖̭̖̬̹̭̤̱̪̏̔̌̏̌̏̏
̨̨̨̨̛̭̦̱̪̭̦̦̣̏̌̐̌̐̌ʵ̨̦̪̬̯̦̖̬̌̏̐̌̌͘
ϭϬ͘ϱ͘ʪ̨̡̯̦̦̦̔̌̌̌̌̔̌
˄̡̨̡̨̛̣ ̠̖ ̸̨̨̨̡̨̨̡̡̨̛̭̯̬̖̦̯̦̱̹̯̖̱̬̱̦̭̥̪̖̬̱͕̏̌̌̔̔̌̌̔̌̍̌̔̌ ̠̖ ̨̨̡̨̨̛̯̪̦̪̬̥̖̦̥̌̌̚
ʺΘʦ̪̣̦͕̌̌ʰ̶̡̨̨̨̡̛̬̹̣̠̖̭̯̖̪̬̦̯̦̱̦̦̱̏̌̌̌̏̌̔̔̌̌̌̔̚͘
ˁ̥̯̬̭̖̌̌ ̸̨̨̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̯̦̱̹̯̖̦̠̖̭̯̬̖̦̱̬̱̦̭̥̪̖̬̱̦̠̖̖̔̌̔̔̌̌̔̌̏̌̌̍̌̔̌̏̓̌̔ϱй ̨̔
̨̧̨̛̹̖̬̦̯̦̖̱̹̯̖̖̐̔̐̌̌̏̌̔͘
ʦ̸̸̴̨̡̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̦̯̦̖̦̦̖̭̬̱̦̭̪̖̬̬̱̦̪̬̥̱̣̌̔̔̌̌̌̔̌̏̌̍̌̔̌̌̏̌͗̚̚
;ˇ˄ʽʿʹ ʧʧ˄Ϳп˄ʰ
̖̠̖̐̔͗ˇ˄ʽʿсˇ̸̡̨̡̨̨̛̛̛̦̦̭̠̭̱̹̯̖̱̬̱̦̭̥̪̖̬̱̌̌̔̌̍̌̔
ʧʧ˄сʧ̨̧̨̛̹̬̦̯̦̱̹̯̖̔̌̐̌̌̏̌̌̔̌
˄ʰсϱϬй̸̱̖̹̓̌ʰ̶̨̨̨̛̛̬̹̱̯̦̠̱̹̯̖̏̌̔̔̌̔̚͘
ϭϬ͘ϲ͘ʻ̸̡̨̦̱̭̣̱̠̱̦̖̭̯̬̖̦̖̌̌̔̌̌̏̌ ̨̬̦̯̦̖̱̹̯̖̖̐̌̌̏̌̔;ͣʿ̛̖̦̣̌͞Ϳ
˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̨̦̖̭̯̬̖̦̖̏̌ ̨̬̦̯̦̖̐̌̌̏̌ ̱̹̯̖̖̔ ̱ ̸̨̡̨̬̱̦̭̥̍̌ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̍̐̚ ̵̨̛̣̹ ̬̖̱̣̯̯̌̌̚
̛̪̬̥̖̦̖ʺ˄ʫ̨̭̯̬̦̖̔̌ʰ̶̨̡̡̨̨̨̡̨̨̛̛̬̹͕̠̖̯̪̦̪̬̥̖̦̥̏̌̌̌̌̚̚ʺ̛ʦ̪̣̦͕̌̌ʰ̶̛̬̹̣̠̖̏̌̚
̨̛̖̦̪̣̯̪̖̦̣̖̍̌̏̌̔̌̌̌̚͘
ʦ̸̸̴̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̦̪̖̦̣̭̬̱̦̭̪̖̬̬̱̦̪̬̥̱̣̌̌̌̌̏̌̍̌̔̌̌̏̌͗̚̚
;ʧʧ˄ʹ ˇ˄ʽʿͿпʿʿ˄ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚пϮ
̖̠̖̐̔͗ʧʧ˄сʧ̨̧̨̛̹̬̦̯̦̱̹̯̖̔̌̐̌̌̏̌̌̔̌
ˇ˄ʽʿсˇ̸̡̨̡̨̨̛̛̛̦̦̭̠̭̱̹̯̖̱̬̱̦̭̥̪̖̬̱̌̌̔̌̍̌̔
ʿʿ˄с̶̨̨̪̬̖̦̯̪̖̤̖̦̖̱̹̯̖̖̌̔̔
ʰ̶̶̴̨̨̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̬̹̣̖̭̯̤̯̪̬̖̦̱̱̹̯̖̖̖̦̖̬̠̖̦̦̭̠̭̖̱̹̯̖̖̪̬̹̖̯̱̭̏̌̓̔̌̏̌̔̐̌̔̌̏̏̌̐̚̚
̸̨̡̨̬̱̦̭̍̌̐ ̨̛̪̖̬͕̔̌ ̌ ̡̛̦̠̭̦̠̖̌̌ ϭϬ ̦̔̌̌ ̨̔ ̨̨̧̬̔̍̌̏̌̌ ̸̨̖̯̬̯̏̐ ̡̨̬̯̣̦̏̌̌̐ ̛̖̹̯̠̏̌̌̚ ̨
̴̶̡̧̨̨̧̛̛̛̛̛̛̖̬̠̥̖̬̖̱̬̖̥̖̪̖̬̬̦̯̏̌̌̏̔̌̐̌̌̏̌̌̚͘
˄̡̱̪̦̌ ̨̛̦̭̚ ̪̖̦̣̌̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̱̖̍̔ ̪̣̖̦̌̓ ̱ ̨̡̬̱ ̨̔ ϭϱ ̦̔̌̌ ̡̨̦̦̌ ̨̹̯ ̨̨̱̬̦̖̐̏ ̭̯̬̦̖̌
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ϭ̛̣̭̖̦̥̖̐̌̌͘ʻ̸̶̨̛̬̱͕̌̌
Ϯ̨̖̱̭̣̦̖̭̱͕̍̏͘̚
ϯ̨̨̛̦̖̪̖̭̱͕̏͘̚
ϰ̨̛̛̛̦̪̣̯̖̭̱̦̪̬̪̌̌̏̌̏̏͘̚͘
ϭϭ͘ϭ͘ϯ͘ʿ̶̨̛̬̠̬̦̠̖̏̌̓̌̐̌̌
˄ ̨̡̬̱ ̨̔ ̨̭̥̌ ̦̔̌̌ ̨̔ ̡̛̭̯̖̌ ̶̛̬̦̠̖̐̌̌ ̡̨̨̠̥ ̭̖ ̨̖̖̱̠̖̍̍͂̚ ̧̛̬̹̖̖̏̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̱
̨̛̪̬̪̬̖̥̦̥ ̨̛̪̖̬̱̔ ̛ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖͕̌ ̨̨̨̦̭̦̔ ̶̛̬̦̠̖̐̌̌ ̡̨̨̠̥ ̭̖ ̨̖̖̱̠̖̍̍͂̚
̶̨̧̨̨̨̛̭̯̬̖̖̬̦̯̦̖̱̹̯̖̖͕̬̠̱̬̦̠̭̖̬̏̌̐̌̌̏̌̔̔̐̏̌̌̓̌̐̌̌̌̏̌̓̌ʰ̶̨̛̬̹̱̏̚͘
ϭϭ͘Ϯ͘ʽ̧̧̨̛̖̖̖̖̬̹̖̖̍̍͂̏̌̍̌̏̌̚̚̚ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌
ʯ̌ ̨̧̖̖̖̖̍̍͂̚ ̧̪̣̌̓̌̌ ̨̨̭̦̦̖̏ ̡̦̦̖̌̌̔ ̛ ̨̯̦̖̔̔̌ ̡̦̦̖̌̌̔ ʰ̶̨̛̬̹̱͕̏̚ ̨̭̣̭̦̌̐̌ ̨̡̖̤̱̔
ϭϬ̨̨̨̨̱̬͕̏̐̐̏̌͘ʻ̸̶̨̛̛̬̱̣̠̖̱̙̦̭̯̌̌̔̌̔̌̔̌̏͗
-̶̡̨̨̨̛̣̦̭̣̥̖̦̍̌Ğ
ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̠̖ ̱̙̦̔̌ ̔̌ ̪̬̖̔̌ ʰ̶̨̛̬̹̱̏̚ ̶̛̥̖̦̖͕ ̨̨̛̪̬̪̭̦ ̨̖̬̖̦̖̏ ̛ ̨̛̪̯̪̭̦̖̌ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌
̨̨̡̛̣̹̖̦̪̬̖̭̯̦̏̌̓̐̔̌̏̌ʻ̸̶̶̨̡̨̨̨̡̡̨̡̛̛̛̬̱͕̭̱̬̱̱̪̯̬̖̦̱̱̥̖̦̯̠̱̠̠̖̱̭̣̱̌̌̌̏̔̐̍̔̌̌̌̔
̨̛̛̭̪̬̪̭̥̌̌ˀˁ̨̛̪̯̬̖̦̱̖̍̌̏̚ ̶̛̭̥̖̦̥̌̌̌͘ʥ̵̶̨̛̛̛̬̠̯̥̖̦̔̌̌̚ ̨̛̛̥̬̯̌̍ ̡̨̠̖̦̬̠̱̔̌̍
̵̨̧̨̨̡̛̖̦̪̣̭̦̦̖̦̦̖̍̌̏̌̓̌̌̏̌̌̔̚ʰ̶̨̨̡̧̨̨̧̛̛̬̹̱͕̱̯̱̯̬̠̪̖̬̬̦̯̏̌̌̌̔̌̐̌̌̏̌̌̚͘
ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̠̖ ̨̖̦̍̌̏̌̔̌̚ ̨̦̖̱̪̯̬̖̤̖̦̍̌ ̨̧̣̹̖̏̌̓̌ ̌̚ ̧̱̙̖̖̌̔̚ ̸̷̨̪̬̱̦̱̖̯̔̌̌̍̌ ̛̛̛̣ͬ
̶̛̛̥̖̦̖͕̬̯̏̌ʻ̸̶̨̡̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̬̱̱̦̦̭̯̖̣̬̭̱̬̌̌̌̌̔̌̐̏̌͘
ϭϮ͘ʽʪʧʽʦʽˀʻʽˁ˃
ϭϮ͘ϭ͘ʿ̨̬̌̏ʻ̸̶̨̡̨̨̡̨̨̛̬̱̦̦̦̱̹̯̖̯̖̪̬̱̬̦̖̭̯̬̦̖̌̌̌̌̌̔̏̌̔̌̚ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚
ʰ̶̨̛̛̛̬̹̣̥̖̱̪̣̯̏̌̌̍̌̏̔̌̌̚̚ ̡̦̦̱̭̱̹̯̖̯̱̌̌̔̌̏̚;̸̸̡̨̛̛̛̛̱̤̱̱̠̱͕̣̭̖̦̖̬̦̠̱̓̌̐̌̌̏̌̓
̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̦̹̯̖̯̱̦̭̯̣̱̱̭̣̖̣̱̖̭̱̯̥͕̪̬̖̥̣̭̥̬̱̌̌̌̔̏̌̐̍̏̔̓̚Ϳ̡̨̨̨̡̨̨̠̱̠̖̭̥̪̬̱̬̌̏̌̚
̶̨̨̡̨̡̨̨̨̧̨̨̨̛̛̛̣̭̱̠̖̪̬̱̬̣̣̠̪̭̯̱̪̠̱̪̖̥̦̣̱̏̌̌̌̌̌̐̏̌̐̚;̸̡̨̛̛̛̦̖̭̤̱̱̠̱̣̹̖̦̓̏̌̓̌
̶̛̣̌ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̛̛̣ ̧̨̖̖̐̏ ̨̪̭̣̖̦̖̌̚Ϳ̛̛̣̹̯̖̯̖̦̭̯̣̖̌̌ ̨̧̨̛̱̭̣̖̦̖̭̯̬̬̦̯̦̖̔̏̌̏̌̌̐̌̌̏̌
̱̹̯̖̖̔͘
ϭϮ͘Ϯ͘ ʿ̨̬̌̏ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̦̌ ̡̦̦̱̌̌̔ ̹̯̖̯̖ ̨̍̐̚ ̧̧̛̦̖̭̪̱̖̌ ̨̖̍̌̏̌̚ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̛̚ ̨̪̦̱̖̔ ̛
̨̨̱̬̐̏̌
ʤ̡̨̡̨̨̧̨̨̨̨̨̛̛̛̭̖̦̦̪̯̪̭̱̬̱̭̯̦̌̏̌̌̏̐̐̏̌̌̏̔̌ʰ̶̨̨̛̛̛̛̬̹̣̦̠̖̭̪̱̦̱̭̣̖̏̌̏̚ ̱̯̬̖̦̖̏͂
̱ ̨̛̪̦̱̔ ̛ ̨̨̱̬̱͕̐̏ ̨̯̠̖̖̍̌̏͘̚ ̡̨̠̖ ̨̛̪̬̣̖̌̚̚ ̛̚ ̨̨̱̬̐̏̌ ̸̛̠̌ ̨̪̬̖̏̔̌ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̨̭̦̏ ̌̚
̨̛̠̖̦̭̯̬̦̔̌ ̡̛̬̭̌̔ ̨̨̱̬̐̏̌ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̸̨̣̦̥̌ ϭϲ͘Ϯ͘ ̛̚ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬̐̏̌͘
ʻ̸̶̸̸̨̨̨̛̛̛̛̛̬̱̣̥̪̬̦̦̭̬̱̦̯̦̭̣̖̖̦̦̌̌̌̌̏̌̍̌̌̌̔̓̌͗̚
ʧ˄пϬ͕Ϭϯ
̖̠̖̐̔ʧ˄сʧ̸̨̡̨̬̦̯̦̱̹̯̖̱̭̣̱̭̣̦̥̌̌̏̌̌̔̌̌̔̌̌ϵ͘Ϯ̨̨̨̨̱̬̏̐̐̏̌͘
˄̡̨̡̨̛̣ ̠̖ ̭̯̬̦̏̌̌ ̹̯̖̯̌ ̡̨̠̱ ̛̪̬̖̯̬̪ ʻ̸̶̛̬̱̣͕̌̌ ̦̭̯̣̌̌̌ ̱̭̣̖̔ ̛̛̣ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̡̨̯̥̌̏
̵̨̨̨̨̨̨̡̡̨̨̛̛̪̬̖̥͕̖̦̭̱̬̦̖̦̖̱̯̬̖̦̖̱̭̣̱̭̪̬̖̯̦̥̭̯̥͕̏̔̏̓̌̔̌̐̏̌̏͂̌̔̌̔̌̏̚̚ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌
̨̨̬̙̪̬̌̔̌̏̌̌̏̔̌̔̚ʰ̶̵̶̨̡̨̡̡̨̨̛̬̹̯̖̦̦̱̖̣̱̪̦̖̹̯̖̯̖̠̱̠̖̪̬̖̯̬̪̖̏̌̌̏̌̌̌̔̚̚͘
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ϭϮ͘ϯ͘ ʿ̨̬̌̏ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̦̌ ̡̦̦̱̌̌̔ ̹̯̖̯̖ ̱̭̣̖̔ ̧̛̦̖̬̹̖̏̌̚ ̨̖̖̍̌̏̚ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̔̌ ̛̪̬̱̙
̨̡̪̬̹̱̔ ̡̨̛̛̪̬̣̥ ̨̨̧̭̪̬̖̏͂̌ ʺ˄ʫ ʤ̡̨ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̨̦̥̖̬̦̌ ̛̛̣ ̨̍̐̚ ̨̬̱̐̍̐ ̦̖̥̬̌̌ ̦̖
̛̛̭̪̱̦ ̨̭̠̱̏ ̨̨̱̬̦̱̐̏ ̨̖̱̍̌̏̚ ̔̌ ̭̬̱̠̖̌̌͂ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̸̣͘ ϲ͘ϯ͘ ̛ ϲ͘ϰ͘ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬͕̐̏̌ ̸̛̠̖
̧̧̛̦̖̭̪̱̖̖ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̨̭̦̏ ̌̚ ̨̛̠̖̦̭̯̬̦̔̌ ̡̛̬̭̌̔ ̨̨̱̬̐̏̌ ̛̚ ̸̣̦̌̌ ϭϲ͘Ϯ͘ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬͕̐̏̌
̱̙̦̠̖̔̌͗
ϭ̔̌͘ʰ̶̨̨̡̡̨̨̡̨̧̨̧̛̛̛̛̛̬̹̱̦̦̭̱̹̯̖̯̱̠̦̭̯̦̖̥̪̭̯̱̪̖̥̣̪̬̪̱̹̯̖̥͖̏̌̔̌̔̏̌̌̌̏̌̏̌̌̚
Ϯ̛̛̪̣̯̬̹̖̦̖̔̌̌̏͘̚ʺ˄ʫ̵̵̨̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̦̪̬̖̦̥̦̖̦̱̯̦̭̯̱̪̬̪̬̖̥̦̥̪̖̬̱̔̏̌̓̔̏̌̏̔
̶̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̦̖̦̱̯̦̭̯̱̪̖̬̱̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖͕̔̏̌̏̔̌̌̔̌
ϯ͘ ̛̛̭̪̣̯̌ ̭̖̏ ̡̦̦̖̌̌̔ ̌̚ ̧̛̪̬̥̖̖̦̖ ʺ˄ʫ͕ ̌ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ ̸̨̡̪̖̯̌ ̨̛̪̖̬̔̌ ̨̧̬̦̯̐̌̌̏̌̌ ̨̔
̨̨̨̡̨̨̛̥̥̖̦̯̠̖̦̭̯̬̦̬̭̱̬̌̔̌̐̌̔̌̐̏̌͘
ϭϯ͘ʽˁʰʧ˄ˀʤʼʫ
ϭϯ͘ϭ͘ʽ̨̨̬̦̭̯̬̦̔̐̏̌̌̌
ʰ̶̶̨̨̧̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̬̹̣̖̱̬̯͕̬̖̥̖̯̬̠̪̖̬̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖͕̭̱̬̖̏̌̓̐̏̌̏̌̌̌̔̌̌̐̌̚̚ʺ˄ʫ̛̛̛̱̭̦̏
̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̵̧̨̛̖̏ ̥̖̦̖̌̚ ̱ ̸̭̣̱̠̱̌ ̨̪̙̬̌̌ ̛ ̵̛̭̏ ̵̛̬̱̔̐ ̡̛̛̬̌̚ ̡̨̛̠ ̭̱ ̨̨̬̖̦̔̏ ̨̡̛̛̪̬̖̦̏
̵̨̨̭̖̱̯̦̥̏̍̏̌ ̨̨̛̪̣̭̥͘ ʿ̨̛̣̭̌ ̖̓ ̛̛̯̍ ̛̪̬̤̖̦̍̌̏̌ ̱ ̸̡̨̛̠̖̦̌̔̚ ̛̥̖ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̛
ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚͘
ʪ̨̨̯̦͕̔̌ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̖̓ ̌̚ ̭̣̖̖̖̔̓ ̨̛̭̱̬̦̖̐̌ ̸̭̣̱̠̖̖̌̏ ̛̛̛̪̬̯̍̌̏ ̸̡̛̠̖̦̖̌̔̚ ̨̛̪̣̭̖
̨̧̛̛̭̱̬̦̥̖̐̌̌̌ʰ̶̨̛̛̬̹̏̌̚ʻ̸̶̨̨̨̛̛̛̛̛̬̱͕̯̭̭̣̖̖̥̭̱̬̦̥̭̱̥̥̌̌̌̔̓̐̌̌̌͗
̨̨̨̡̨̛̛̦̭̥̪̬̓̌̔̚ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ̛̦̬̔̌̌;
- ̵̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̪̬̖̪̭̣̖̦̦̬̱͕̭̥̦̥̣̦̥̦̭̥̪̬̏̔̌̌̌̌̔̌̌̓̌̔̚̚ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ̛̦̬͖̔̌̌
-̭̥̬̯ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̦̌ ̬̱̌̔ ̨̔ ̨̦̖̭̬̖̦̓̐ ̸̭̣̱̠͕̌̌ ̭̌ ̛̛̛̥̦̥̣̦̥̌ ̨̨̛̦̭̥̚ ̨̡̛̪̬̓̌ ̨̔
ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ̛̦̬̔̌̌͘
˃̵̨̡̨̨̨̧̛̛̛̬̹̬̖̦̖̖̦̭̱̬̪̠̱̦̯̖̬̖̯̏̐̌̏̔̐̌̌̌̔̌̌ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚͘
ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̖̓ ̵̨̥̔̌ ̨̪ ̨̧̱̬̱̐̏̌̌ ̨̧̛̭̱̬͕̐̌̌ ̌ ̱ ̡̨̭̥̏̌ ̸̭̣̱̠̱̌ ̦̖ ̡̛̭̦̠̖̌ ̨̔ ̸̨̡̪̖̯̌
̨̛̪̬̪̬̖̥̦̐ ̨̛̪̖̬͕̔̌ ̱ ̨̛̪̭̦̠̌ ̴̨̛̬̥ ̨̛̛̭̯̯̔̌̏ ʻ̸̶̨̛̬̱̱̌ ̡̛̭̪̭̌ ̵̛̭̏ ̨̱̭̣̏̌ ̨̧̛̭̱̬̐̌̌͘
ʽ̨̨̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̖̱̬̦̖̭̯̬̦̖̖̪̹̯̯̭̖̱̭̣̖̪̣̭̭̱̬̍̐̏̌̓̏̌̏̏̌̐̌̌̚͘
ϭϯ͘Ϯ͘ˌ̯̖̯̌
˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̔̌ ʺ˄ʫ ̱̱̍̔ ̨̹̯̖̖̦̖̓ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̨̨̛̛̣̙̖̦̭̯̚ ̨̛̛̭̱̬̦̥̐̌ ̶̛̛̛̬̥̌̚ ̛ ̨̥̱̖̐̓ ̵̛ ̠̖
̨̛̛̪̪̬̯̌̏ ̛̛̣ ̛̛̥̖̦̯͕̌̚ ̭̱̥̌ ̨̧̛̭̱̬̐̌̌ ̨̪ ̨̯̠ ̨̛̛̪̣̭ ̨̧̛̭̱̬̐̌̌ ̖̓ ̭̖ ̡̨̛̛̛̛̭̬̭̯̯ ̌̚
̨̡̛̛̪̪̬̱̣̥̖̦̱͕̌̏̌̌̚ʰ̶̶̨̡̡̛̛̛̛̛̬̹̣̖̪̬̯̬̣̱̱̖̦̏̌̓̌̚̚͘
ϭϯ͘ϯ͘ʿ̸̡̧̨̨̨̨̡̬̖̭̯̦̙̖̱̭̣̱̠̱̹̯̖̯̖̦̱̬̦̥̠̖̯̱̌̌̏̌̌̌̌̐̏̍
ʥ̶̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̡̨̛̛̖̱̯̠̦̭̯̣̖̬̖̖̱̬̱̭̣̱̠̱̱̬̦̠̖̯̱̖̹̯̖̖̦̯̌̌̌̌̔̔̍̏̐̐̏̌̌̔̌̐̏̍̌̍̔̓̌̔̌̚
̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̭̖̦̖̥̙̖̪̪̬̯͕̠̱̬̭̖̬̭̭̯̬̖̦̱̯̦̥̖̠̭̯̥̌̏̏̌̐̏̌̔̌̌̔̏͘
ϭϰ͘ˀʤˁʿʽʸʤʧʤʼʫ˄ʧʽʦʽˀʻʰʺʽʥʵʫʶ˃ʽʺ
ϭϰ͘ϭʻ̸̨̨̧̨̧̨̧̛̖̪̭̯̠̖̬̦̖̪̬̬̭̪̣̌̐̌̌̌̏̌̌̌̐̌̌
˄ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̛̙̖̥̏̌̓ ̨̛̛̪̬̪̭̥̌ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖͕̍ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̛̥̌ ̨̪̬̌̏ ̔̌ ̨̨̨̭̣̦̍̔
̨̬̭̪̣̙̖̌̌ ̨̨̛̱̬̦̥̐̏ ̨̡̨̠̖̯̥̍ ̱ ̶̛̛̖̣̦ ̛̛̣ ̱ ̖̣̱͕̔ ̛ ̨̯ ̪̬̖̥̌ ̨̠̖̦̠̔ ̛̛̣ ̛̹̖̏ ̵̨̨̛̱̬̦̐̏
̭̯̬̦̌̌͘  ˀ̨̧̭̪̣̖̌̌̐̌ ̨̨̛̱̬̦̥̐̏ ̨̡̨̠̖̯̥̍ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̦̖̖̓ ̶̛̛̱̯̯̌ ̦̌ ̪̬̌̏̌ ̛
̨̖̖̍̌̏̚ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̨̪ ̨̨̥̏ ̨̨̱̬̱̐̏͘ ˄ ̨̡̪̭̯̱̪̱ ̨̧̬̭̪̣̌̌̐̌̌ ̨̨̛̱̬̦̥̐̏ ̨̡̨̠̖̯̥͕̍ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌
̨̛̪̬̖̦̭ ̭̏̌ ̨̭̠̏̌ ̪̬̌̏̌ ̛ ̨̖̖̍̌̏̚ ̛̚ ̨̨̱̬̐̏̌ ̦̌ ̯̬̖̖̓ ̶̛̣̖͕ ̱ ̨̨̪̯̬̖̦̠̍ ̴̨̛̬̥͕ ̛ ̱̚
̨̭̣̭̦̭̯̌̐̌ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̌̚ ̡̯̌̌̏ ̨̪̬̖̦̭ ̡̨̠̱ ̨̦ ̠̖̔̌ ̨̧̛̛̪̯̪̭̖̥̏̌ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬̐̏̌͘ ˄ ̸̭̣̱̠̱̌
̨̧̬̭̪̣̌̌̐̌̌ ̨̪̬̥̌̏ ̦̌̔ ̨̨̛̱̬̦̥̐̏ ̨̡̨̠̖̯̥͕̍ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̨̛̪̬̖̦̭ ̦̌ ̯̬̖̖̓ ̶̛̣̖ ̨̖̱̍̌̏̚
̛̹̯̯̖̌̚ ̪̬̌̏̌ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ;̸̡̛̱̤̱̱̠̱͕̓ ̛̣̌ ̭̖ ̦̖ ̸̨̛̛̬̦̠̱̐̌̌̏̌̓ ̦̌ ̪̬̌̏̌ ̡̛̦̯̖̣̖̯̱̣̦̖̌
̨̡̨̨̨̡̛̭̠̦̖̹̯̭̱̱̯̬̭̪̬͕̏̌̌̌̌̏̌ ̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̪̯̖̦̯̦̪̬͕̪̬̪̭̦̱̬̦̙̣̥̖̣̌̌̌̏̌̌̏̌̏̍̐̐̌̔̌Ϳ
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˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̵̛̹̯̖̯̦ ̴̡̖̖̯̌̌ ̱̭̣̖̔ ̨̧̬̭̪̣̌̌̐̌̌ ̨̨̛̱̬̦̥̐̏ ̨̡̨̠̖̯̥̍ ̵̨̨̭̦̔ ̨̨̥̏
̨̡̖̤̱̔ ̨̨̱̬̐̏̌͘ ˄̨̨̬̦̖̐̏ ̭̯̬̦̖̌ ̖̓ ̨̪̬̏ ̨̛̪̬̖̬̯̐̏̌̌ ̨ ̨̧̛̪̭̯̱̌̚ ̸̡̨̛̠̖̦̌̔̐̚ ̨̭̪̬̱̥̌̌̚ ̨
̡̨̖̯̦̥̌̔̏̌ ̧̛̱̯̬̱̏͂̏̌ ̡̦̦̖̌̌̔ ʰ̶̨̛̬̹̱̏̚ ̌̚ ̡̯̖̌̏ ̹̯̖̯̦̖ ̴̡̖̖̯̖͕ ̡̨̌ ̛ ̡̌̔̌ ̨̦ ̱̖̍̔
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̭̌ ̛̙̖̥̏̌̓ ̡̨̨̦̥̌̚ ̡̨̛̠ ̱̬̖̱̠̖͂ ̨̣̭̯̍̌  ̨̠̦̌̏-̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏̌ ̛ ̶̡̨̛̦̖̭̠̌ ̛ ̛̬̱̥̔̐
̨̛̛̪̬̪̭̥̌͘ ˄̨̨̬̦̖̐̏ ̭̯̬̦̖̌ ̖̓ ̸̡̛̛̤̱̯̌̚ ̨̨̬̠̱̖̔̐̏̌̌̓ ̛̥̖̦̖̚ ̛ ̨̪̱̦̖̔ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬̐̏̌ ̱̚
̵̵̸̨̛̛̛̭̦̱̪̬̥̖̦̱̪̬̣̦̖̖̦̱̣̦̱̔̌̏̌̌̏̔̌ϱ͘ϭ̨̨̨̨̱̬̏̐̐̏̌͘
ϭϰ͘ϯʻ̡̦̌̌̔̌̌̚ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚
˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̔̌ ̨̭̪̬̱̥̌̚ ̛̚ ̸̣̦̌̌ ϭϰ͘Ϯ ̨̨̱̬̐̏̌ ̦̖ ̱̖̍̔ ̨̛̪̭̯̦̱̯͕̐ ̌ ̨̨̛̱̬̦̐̏ ̨̡̠̖̯̍̌ ̱̖̍̔
̶̨̧̨̨̧̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̬̖̥̖̯̬̭̪̣̯̬̖̖̥̣̱̣̖̪̬̖̱̥̖̱̬̔̌̌̐̌̌̓̔͂̔̌̌̍̌̏̌̐̏̌̚̚̚ ̵̨̛̛̭̯̍̐̚
̨̬̣̌̐̌̚ ̪̬̖̭̯̦̖̌ ̔̌ ̨̨̛̪̭̯̠ ̨̨̛̱̬̦̐̏ ̨̨̦̭̔ ̛̥̖̱͂̚ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̛ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔
̨̨̨̱̬̦̐̏̐ ̨̡̠̖̯͕̍̌ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̖̓ ̛̛̥̯̌ ̨̪̬̌̏ ̦̌ ̡̦̦̱̌̌̔ ̌̚ ̛̬̹̖̦̖̏̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̱ ̶̛̤̱
̨̧̛̭̯̬̏̌̏̌̌ʺ˄ʫ̵̸̧̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛͕̯̥̖̦̬̹̖̖̱̬̦̖̱̭̣̱̭̭̣̖̖̥̪̬̬̱̦̥̌̌̏̐̏̍̌̏̌̌̔̌̔̓̌͗̚̚
ϭ͘ʤ̡̨ʰ̶̨̨̨̛̛̬̹̣̠̹̦̠̖̭̪̬̖̏̌̏̚ʺ˄ʫ̨̨̨̨̡̨̨̨̨̡̛̛̦̱̬̦̥̠̖̯̱̣̦̖̣̱̱̬̦̠̖̯̌̐̏̍̌̔̐̏̐̍̌
̡̨̛̠̥ ̭̖ ̨̨̬̭̪̣̣̌̌̐̌ ̛ ̱ ̨̨̦̠ ̛̥̖̬ ̱ ̡̨̨̠̠ ̠̖ ̨̪̬̖̭̯̌ ̛̪̬̦̌̏ ̨̨̦̭̔ ̛̥̖̱͂̚ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̛
ʰ̶̨̨̨̨̨̨̨̡̛̬̹̱̪̣̖̱̯̖̣̱̬̦̠̖̯͕̏̌̐̔̔̌̐̔̌̐̏̐̍̌̚ʰ̶̶̨̡̨̛̛̛̛̛̬̹̣̖̯̭̯̤̖̦̱̪̠̱̏̌̓̍̌̏̌̚̚
̴̨̨̡̛̛̛̭̱̪̬̦̬̦̖̖̯̔̌̐̌̚ʺ˄ʫ̨̨̨̛̛̭̯̬̖̦̬̖̖̦̖̏̌̌̔͂̔̚͘
Ϯ͘ ʤ̡̨ ̠̖ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̖̏̓ ̨̛̛̦̭̯̣̬̌̌ ̭̖̏ ʺ˄ʫ ̦̌ ̨̨̨̱̬̦̥̐̏ ̨̡̠̖̯̱̍ ̛̛̣ ̦̌ ̖̣̱̔ ̨̨̨̱̬̦̐̏̐
̨̡̡̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̠̖̯̠̥̭̖̬̭̪̣̣̱̦̠̥̖̬̱̠̠̠̖̪̬̖̭̯̪̬̦̦̭̥̖̱̍̌̌̌̐̌̌̌̏̔͂̚ʻ̸̶̨̛̛̬̱̌̌
ʰ̶̨̨̨̨̨̨̡̛̬̹̱̪̣̖̱̱̬̦̠̖̯͕̏̌̐̔̐̏̐̍̌̚ʰ̶̶̨̡̨̛̛̛̛̛̬̹̣̖̯̭̯̤̖̦̱̪̠̱̭̱̭̖̏̌̓̍̌̏̌̔̌̏̚̚
ʺ˄ʫ ̛̬̹̖̦̖̏̚ ̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯ ̛ ̔̌ ̭̱ ̨̨̛̛̪̬̦̬̦̐̌̚ ̴̡̛̖̖̯ ̵̛̯̔̌ ̥̖̬̌ ̱̹̯̖̔̌ ̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯
̨̨̨̡̛̭̯̬̖̦̦̯̥̠̖̯̱̏̌̌̍͘
ʿ̨̔ ̨̛̱̭̣̥̏̌ ̵̛̛̛̥̪̖̬̯̦̌̏ ̨̛̪̬̪̭̌ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖͕̍ ̨̡̏̌̏̌ ̱̭̣̹̖̦̌̐̌̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̖̓ ̭̖
̶̨̡̨̡̨̡̨̛̛̭̥̯̬̯̖̣̱̪̦̥̦̦̥̠̪̬̪̌̌̌̌̔̌̌̔̌ʰ̶̸̸̨̡̛̛̬̹̱̱̭̣̱̠̱̯̖̏̌̌̚̚ϭ̸̨̨̨̡̦̭̦̯̖̔̌͘Ϯ͘
̸̨̨̣̦̏̐̌̌͘
ϭϱ͘ʦʰˌʤˁʰʸʤ
ʿ̵̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̪̱̭̯̱̬̦̭̯̬̦̭̪̱̦̖̣̠̖̖̖̣̬̖̖̱̬̦̖̐̏̌̌̔̌̍̍̌̏̔̔̍̏̐̐̏̌̔̏̔̚̚
̵̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̯̖̠̖̦̖̱̬̦̖̭̯̬̦̖̪̬̖̥̬̱̠͕̦̯̖̭̖̯̭̥̯̬̯̪̬̖̥̱̬͕̔̌̏̌̔̐̏̌̌̔̐̓̌̌̏̔̏̐̐̏̌̚
̶̡̨̡̨̡̨̧̧̨̛̛̛̛̛̱̣̠̖̯̦̖̭̪̱̖̖̪̭̣̖̹̖̭̣̖̌̏̔̌̏͘
ʦ̛̛̛̹̭̣͕̱̭̥̭̣̱̌̌ ̭̯͘ϭ̸̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̣̦͕̪̬̱̥̖̭̦̖̪̬̖̣̦̖̖̙̦̠̏̐̌̌̔̌̏̌̏̌̔̏̔̏̍̌̔̐̌͂̌͘̚̚
̡̨̛̠ ̠̖ ̛̦̏̌̚ ̨̛̥̓ ̛ ̨̤̖̏ ̵̨̨̛̱̬̦̐̏ ̭̯̬̦̌̌͘ ˄ ̡̨̭̥̏̌ ̸̭̣̱̠̱͕̌ ̨̪̔ ̨̛̹̥̏ ̨̛̭̣̥ ̭̖
̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̡̛̭̏̌ ̨̠͕̔̐̌͂̌ ̨̡̨̨̣̦̭̯ ̛̛̣ ̶̡̨̛̛̥̦̠̍̌̌ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̛ ̨̡̨̨̛̣̦̭̯͕ ̡̨̛̠ ̛̣̖̌̚̚ ̛̚
̡̬̱̐̌ ̵̨̨̛̬̖̦̠̔̏̔̐̌͂̌̌ ̛ ̨̡̨̨̛̣̦̭̯ ̡̨̦̠̖̌ ̠̖ ̶̨̨̨̛̛̱̬̦̭̯̬̦̥̣̱̯̯͕̐̏̌̌̌̐̌̌ ̨̨̨̡̨̛̦̭̦̠̔
̛̦̭̱ ̨̨̡̨̛̪̬̱̬̦̏̌̚ ̶̡̨̛̛̬̥̏ ̛̛̣ ̧̨̦̖̪̙̥̌ ̨̨̱̬̦̖̐̏ ̭̯̬̦̖͕̌ ̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̛̦̭̯̣̌̌ ̦̌ ̦̔̌
̸̸̨̨̨̡̨̡̧̨̨̨̨̡̨̧̨̧̨̛̛̛̛̛̛̦̭̦̦̦̤̱̖̱̬̠̱̯̱̦̬̹̖̖̭̯̬̖̖̪̬̖̔̌̌̌̏̐̐̏̌̌̏̏̌̌̏̌̍̌̏̌̚̚̚
̡̨̠̖ ̨̛̪̬̣̖̌̚̚ ̛̚ ̨̨̏̐ ̸̶̨̨̨̨̛̛̛̱̬͕̠̱̯̠̱̬̦̖̐̏̌̌̌̐̏ ̛̭̯̬̦̖͕̌ ̨̪̬̖̬̱̥̦̖̔̌̚ ̧̛̪̙̖͕̦̭̱̌
̸̨̨̡̨̛̛̛̥̣̖̪̬̖̖͕̭̪̬̖̖͕̯̣̦̖̣̱̣̙̖̐̔̌̔̏̔̍̌͘
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̨̬̱̠̔̐ ̛̭̯̬̦̌ ̨ ̨̛̠̥̔̐̌͂̌̌ ̛̛̛̣ͬ ̨̡̨̨̛̣̦̭̯̥̌ ̡̨̛̠ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̛̹̱̏ ̛̭̣̱ ̱ ̛̭̥̭̣̱ ̨̨̏̐
̸̸̨̨̨̡̨̨̨̧̡̨̨̨̛̛̛̛̣̦̥̯̪̭̯̦̖̠̖̯̦̥̱̖̪̦̭̱̪̱̹̖̭̣̖͕̱̠̖̥̖̯̱̬̦̭̯̬̦̌̌̌̍̏̐̓̌̌̏̓̌̐̏̌̌̌
̵̸̡̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̦̖̭̯̠̖̭̠̖̠̖̭̪̬̖̖̦̬̹̯̥̖̠̭̯̹̖̭̣̖̌̏̔̏̍̌̏̌̌̔̌̏̔̏̌̏̚̚͘ʿ̨̨̨̛̹̯̭̯̔̌̏
̨̨̧̨̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̦̖̖̦̖̹̯̖̖̬̱̠̱̬̦̠̭̯̬̦͕̭̯̬̦̠̠̖̪̖̦̖̠̭̯̥̹̖̭̣̖̖̌̏̔̍̌̏̔̐̐̏̌̌̌̌̐͂̌̔̏̏̓
̨̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̦̭̯̯̖̹̯̬̱̱̱̬̦̱̭̯̬̦̱͕̪̭̦̥̪̱̯̖̥͕̭̥̱̱̖̥̭̱̹̯̦̭̥̌̌̏̔̌̍̌̏̌̏̌̔̐̐̏̌̌̏̌̍̔̓
̨̬̠̱̌̏̚ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̛̛̛̣ͬ ̨̡̨̨̛̣̦̭̯̥̌ ̛̹̖̏ ̛̭̣̖ ̨̪ ̨̨̥̏ ̸̨̨̨̛̱̬̱͕̥̯̐̏ ̨̪̭̯̦̖̌ ̨̨̛̛̤͕̏̔̏̚
̸̡̨̨̨̨̡̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̬̱̥̦̖̦̥̦̱̖̭̯̬̦̠̠̖̪̖̦̖̠̭̯̥̹̖̌̌̏̌̔̌̌̔̌̓̌̌̌̐͂̌̔̏̏̚ ̛̛̛̭̣̖̯̱̍
̵̨̨̧̧̨̨̛̛̛̛̥̱̦̭̯̦̭̯̭̭̪̱̖̖̥̭̠̖̐̓̔̌̌̌̏̌̏̍̌̏̌̚͘
˄ ̸̛̭̣̱̠̖̥̌̏̌ ̧̦̭̯̱̪̌̌̌ ̖̠̭̯̔̏̌ ̛̹̖̏ ̛̭̣̖ ̱ ̛̭̥̭̣̱ ̨̨̏̐ ̸̣̦͕̌̌ ̨̛̣̔̌̚ ̨̔ ̨̛̪̬̬̖̥̖̦̏̐
̨̧̣̔̌̐̌̌ ̛̪̬̥̖̦̖ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬͕̐̏̌ ̌ ̨̖̖̍̌̏̚ ̛̚ ̨̨̏̐ ̨̨̱̬̐̏̌ ̭̖ ̨̛̪̬̬̖̥̖̦̏ ̨̱̭̯̤̠̱̍̌̏̌ ̨̔
̡̨̛̛̪̬̖̭̯̦̠̖̠̭̯̹̖̭̣̖̌̌̔̐̌͂̌̌̔̏̌̏͘
ʿ̨̡̨̧̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̪̬̖̭̯̦̱̖̠̭̯̹̖̭̣̖͕̪̖̬̙̖̱̬̪̬̱̙̭̖̪̖̬̠̖̦̌̔̏̌̏̔̏̌̌̏̐̐̏̌̔̌̏̌̌̔̔̌̚
̨̨̧̛̛̛̪̖̬̱̖̣̹̖̭̣̖̔̔̏̌̌̏͘
˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̧̯̬̠̌̌̌ ̖̠̭̯̔̏̌ ̛̹̖̏ ̛̭̣̖ ̱ ̡̨̨̛̛̦̯̦̱̬̦̥̌ ̨̛̪̖̬̱̔ ̱̙̖̔ ̨̔ ϭϴϬ ̦͕̔̌̌ ̡̭̏̌̌
̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̱̬̦̭̯̬̦̥̙̖̠̖̦̭̯̬̦̥̠̥̬̭̦̱̯̠̱̬̭̯̬̖̦̱̯̦̥̖̠̭̯̥̐̏̌̌̌̔̌̌̏̌̏̌̐̏̌̔̏̚͘
ϭϲ͘ˀʤˁʶʰʪ˄ʧʽʦʽˀʤ
ϭϲ͘ϭ͘ʿ̡̡̨̨̛̛̬̖̭̯̦̬̭̱̬̌̌̌̔̐̏̌
˄̸̨̨̡̡̨̨̧̨̛̬̪̬̖̭̯̠̖̱̯̬̖̦̱̯̱̬̹̖̯̪̖̬̬̦̯͕̱̯̬̖̦̱̣̐̏̌̌̏̌̔̌̐̌̌̏̌̌̏͂̐̚͘ϰ͘ϯ̨̨̨̨̱̬͕̏̐̐̏̌͘
̵̨̨̨̨̡̨̡̛̛̭̥̱̪̣̖̱̬̖̖̦̖̠̖͕̱̭̣̱̭̐̔̔͂̍̌̏̌̌̔̌̚ ̨̨̨̬̖̥̔̔̍̌̌̏̐ ̨̨̨̛̱̬͕̭̯̠̱̦̭̦̐̏̌̌̌̌̚
̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̧̛̛̯̥̬̖̖̦̪̖̬̪̬̹̖̯̱̪̖̬̬̦̯̔͂̐̔̌̌̏̔̌̐̌̌̏̌̌̚͘
ʻ̨̨̨̨̨̡̛̛̛̠̖̦̱̬̦̭̯̬̦̦̠̖̣̹̖̦̠̖̦̭̯̬̦̬̭̦̖̔̌̐̏̌̌̌̏̌̓̌̔̌̔̌̌ ̨̨̧̨̨̱̬̪̬̖̖̐̏̐̏̐ ̡̛̭̯̖͕̌
̵̴̵̸̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̥̪̬̦̬̣̖̦̭̦̱̣̦̱̌̏̔̌̌̐̌̔̌̌̚̚ϭϲ͘Ϯ̨̨̨̨̱̬̏̐̐̏̌͘͘
ˀ̸̡̨̨̨̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̭̱̬̦̖̱̯̖̦̣̠̬̱̪̬̦̭̬̖̭̯̠̥̱̬̦̖̭̯̬̦̖̬̭̪̣̙̱̌̔̐̏̌̌̍̌̔̐̌̌̏̌̔̏̌̐̏̌̌̌
̡̨̨̨̨̛̱̭̣̱̭̥̱̬̥̌̔̌̏̐̏͘
ϭϲ͘Ϯ͘ˀ̵̡̨̨̨̨̛̛̛̭̱̬̪̬̦̬̣̌̔̐̏̌̌̏̔̌̌̐̌̚̚
˄̨̨̬̦̖̐̏ ̭̯̬̦̖̌ ̨̥̱̐ ̨̨̠̖̦̭̯̬̦̔̌ ̡̛̛̬̭̦̱̯̌ ̨̨̱̬̐̏ ̨̭̥̌ ̛̚ ̵̨̛̪̬̦̌̏̔̌ ̨̬̣̌̐̌̚͘ ʿ̨̔
̸̨̨̛̛̛̛̪̬̦̥̬̣̥̭̥̯̬̠̱̭̖̭̣̖̖̭̣̱̠̖̌̏̔̌̌̌̌̌̔̓̌̏͗̚̚
ϭͿ̨̨̛̛̛̪̬̦̬̣̦̭̯̬̦̌̏̔̌̌̌̌̚̚ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌͗
- ʰ̶̶̴̡̨̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̹̣̦̯̦̱̬̦̱̪̖̬̱̯̬̥̖̭̖̣̱̙̖̦̖̪̬̥̖̱̠̖̖̦̭̦̖̣̏̌̌̔̔̌̔̔̌̚
̨̨̨̡̛̛̛̛̬̖̦̖̬̯̖̬̠̱̥̖̣̭̯̦̬̖̔̐̏̌̔̌̔ʹ ̨̛̪̬̣̐ϯ̨̨̱̬̐̏̌͘;̨̨̨̛̦̠̪̤̦̠̪̦̱̌̏̌̔̌Ϳ̛
ϮͿ̨̨̛̛̛̪̬̦̬̣̦̭̯̬̦̌̏̔̌̌̌̌̚̚ʰ̶̨̛̬̹̏̌͗̚ʻ̸̶̨̨̨̛̛̛̬̱̣̭̦̥̖̬̥̣̬̱̦̖̥̬̦̖̌̌̌̌̍̐̐̍̐̌̌̚
̛̛̭̪̱̦ ̨̭̠̱̏ ̨̨̱̬̦̱̐̏ ̨̖̱̍̌̏̚ ̔̌ ̭̬̱̠̖̌̌͂ ;̸̣̦̌ ϲ͘ϯ͘Ϳ͕ ̛̛̣ ̦̖ ̛̬̹̏̌̏̌̚ ̛̭̪̣̯̱̌ ̡̦̦̖̌̌̔
ʰ̶̨̛̬̹̱̏̚;̨̡̖̤̔̌ϭϬ͘Ϳ̶̨̨̛̛͕̹̖̯̬̱̭̯̪̦̥̖̭̖̏̔̌̌̌̚͘
ϭϲ͘ϯ͘ʽ̧̨̡̛̖̹̯̖̖̬̭̱̍̌̏̌̔
ʵ̨̡̨̨̧̡̨̛̛̛̛̛̖̦̭̯̬̦̬̭̱̬̭̖̬̱̖̬̖̱̖̭̬̭̥̔̌̌̔̐̏̌̏̔̐̌̔̏̌̌̔̚;̨̧̧̛̖̹̯̖͕̱̯̬̖̍̌̏̌̏͂̏̌
̨̡̨̧̧̨̨̨̛̬̪̬̱̙̖̙̖̱̬̬̱̌̔̌̏̌̌̐̏̌̔̐Ϳ̸̸̴̨̧̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̥̬̠̱̯̱̖̦̖̭̤̱̱̪̭̦̠̬̥͕̱̌̍̏̌̚
̶̨̡̨̡̨̨̛̯̦̬̠̖̦̥̖̭̖̌̔̔̐̌̚͘
ϭϲ͘ϰ͘ʻ̡̨̨̨̨̨̡̛̦̹̯̖̯̖̪̭̦̱̠̖̦̭̯̬̦̬̭̌̌̔̌̏̔̌̐̌̔̌
˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̔̌ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̡̛̬̭̦̖̌ ̨̨̱̬̐̏ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̬̖̥̔̔̍̌̌ ̡̨̠̖ ̴̛̛̖̦̹̱̔ ̨̪̬̦̖̌̏̔̌
̨̬̣̖̌̐̚ ̌̚ ̨̛̠̖̦̭̯̬̦̔̌ ̡̛̬̭̌̔ ̨̨̱̬̐̏̌ ̛̚ ̸̣̦̌̌ ϭϲ͘Ϯ̨̨̏̐͘ ̨̨̱̬̐̏̌͘ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̛̥̌ ̨̪̬̌̏ ̦̌
̸̡̡̡̨̨̨̛̦̦̱̠̖̯̪̬̖̖̦̱̣̦̱̌̌̔̌̔̏͂̌ϭϮ͘Ϯ̨̨̨̨̱̬̏̐̐̏̌͘

106

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

22. март 2019.

PDF Compressor Free Version
˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̔̌ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̡̛̬̭̦̖̌ ̨̨̱̬̐̏ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̬̖̥̔̔̍̌̌ ̡̨̠̖ ̴̛̛̖̦̹̱̔ ̨̪̬̦̖̌̏̔̌
̨̬̣̖̌̐̚ ̌̚ ̨̛̠̖̦̭̯̬̦̔̌ ̡̛̬̭̌̔ ̨̨̱̬̐̏̌ ̛̚ ̸̣̦̌̌ ϭϲ͘Ϯ̨̨̏̐͘ ̨̨̱̬̐̏̌͘ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̛̥̌ ̨̪̬̌̏ ̦̌
̸̡̡̡̨̨̨̛̦̦̱̠̖̯̪̬̖̖̦̱̣̦̱̌̌̔̌̔̏͂̌ϭϮ͘ϯ̨̨̨̨̱̬̏̐̐̏̌͘͘
ʤ̡̨ ̠̖̦̔̌ ̨̨̱̬̦̐̏̌ ̭̯̬̦̌̌ ̨̨̠̖̦̭̯̬̦̔̌ ̡̛̬̭̦̖̌ ̨̨̱̬̐̏ ̖̍̚ ̨̨̧̬̣̙̖̍̌̌̚ ̛ ̨̨̛̪̬̯̦̏
̨̬̖̥̔̔̍̌̌ ̨ ̨̛̪̬̦̥̌̏̔̌ ̨̛̬̣̥̌̌̚̚ ̌̚ ̨̛̠̖̦̭̯̬̦̔̌ ̡̛̬̭̌̔ ̨̨̱̬̐̏̌ ̛̚ ̸̣̦̌̌ ϭϲ͘Ϯ̨̨̏̐͘
̨̨̱̬͕̐̏̌ ̬̱̔̐̌ ̨̨̱̬̦̐̏̌ ̭̯̬̦̌̌ ̛̥̌ ̨̪̬̌̏ ̦̌ ̡̦̦̱̌̌̔ ̵̛̭̏ ̨̛̏̔̏̌ ̹̯̖̯̖ ̦̭̯̣̖̌̌ ̡̛̯̥̌̏
̨̡̨̪̭̯̱̪̥͘
ϭϳ͘ˀʫˌʤʦʤʼʫˁʿʽˀʽʦʤʰʺʫˀʽʪʤʦʻʽʿˀʤʦʽ
ϭϳ͘ϭ͘ˀ̵̸̵̧̡̨̛̛̖̹̖̯̖̦̦̖̭̪̬̱̥̌̏̌̌̌̚
˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̨̦̖̭̪̬̱̥̌̌̚ ̛̥̖̱͂̚ ̭̯̬̦̌̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̵̸̡̛̯̖̦̖ ̨̛̪̬̬̖͕̔ ̡̡̨̌ ̠̖ ̨̦̖̖̦̌̏̔ ̱ ̸̣͘ϲ͘ϭ͕
̸̣͘ϲ͘ϯ͘ϭ̸͕̣͘ϲ͘ϯ͘Ϯ̸̯̌͘͘ϯ̸͕̣͘ϲ͘ϯ͘ϯ̸̯̌͘͘ϰ̸͕̣͘ϳ͘ϴ̭̯͘͘ϯ̸̛̣͘ϳ͘ϭϭ̨̨̨̨̨̱̬͕̪̬̖̥̖̯̦̖̭̪̬̱̥̏̐̐̏̌̔̌̌͘̚
̭̖ ̨̪̬̭̣̖̱̠̖͂ ̦̌ ̸̡̨̨̦̦̌ ̧̬̖̹̖̌̏̌ ̯̬̖̖̥̓ ̶̛̣̱ ̡̨̐̌ ̸̡̛̛̠̖̦̌̔̚ ̛̥̖̦̱̠̱ ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̛
ʻ̸̶̨̡̨̛̬̱̣̱̬̱̌̌̔ϭϱ̨̡̨̨̦̦̦̭̯̦̪̬̖̥̖̯̦̦̖̭̪̬̱̥̔̌̌̔̔̌̌̌̌̌̔̐̌̌̚͘˃̶̛̛̛̬̖̖̣̖̖̬̖̹̯̓̓
̨̨̡̨̦̖̭̪̬̱̥̱̬̱̌̔̚ϯϬ̵̨̨̨̧̧̨̦̦̪̦̹̖̯̖̬̖̹̖̦̖̭̪̬̱̥̯̬̖̖̥̔̌̌̔̔̌̌̔̌̌̏̌̌̌̏̌̌̌̓̚̚̚
̶̛̣̱ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ʰ̶̨̛̬̹̏̌̚ ̛̛̛̣ͬ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌͘ ʽ̡̣̱̔̌ ̯̬̖̖̓̐ ̶̛̣̌ ̠̖ ̨̖̱̠̱̍̌̏̓̌̚ ̌̚ ̨̨̱̬̦̖̐̏
̭̯̬̦̖͕̌ ̌ ̡̦̦̌̌̔̌ ̌̚ ̬̌̔ ̯̬̖̖̓̐ ̶̛̣̌ ̦̌ ̧̬̖̹̱̌̏̌ ̪̬̖̥̖̯̔̌ ̨̦̖̭̪̬̱̥̌̌̚ ̛̖̍̓ ̪̣̖̦̌̓̌ ̨̔
̭̯̬̦̖̌ ̡̨̠̌ ̛̛̱̐̍̚ ̨̭̪̬͕ ̨̡̔ ̖̓ ̡̭̏̌̌ ̨̨̱̬̦̐̏̌ ̭̯̬̦̌̌ ̨̛̛̭̦̭̯ ̨̡̨̯̬̹̖̏ ̵̨̛̭̠̏ ̵̛̪̬̦̌̏
̶̡̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̭̖̯̦̬̱̖̯̬̹̖̠̦̭̱̦̦̬̯̬̖̖̣̌̏̌̔̐̏̌̌̔̌̌̌̔̓̐̌̚͘
˃̸̨̡̨̨̡̨̨̧̡̛̛̛̥̪̖̬̠̪̖̦̦̔̌̌̔̌̌̔̌ʰ̶̛̛̛̛̬̹̣̣̏̌ͬ̚ʻ̸̶̶̨̛̛̛̬̱̣̭̯̖̯̬̖̖̥̣̱̌̌̔̌̏̓̚
̭̯̌̏̌ϭ̸̵̨̨̧̨̡̛̣̦̯̖̬̖̹̖̪̬̖̥̖̯̦̖̭̪̬̱̥̬̹̭̖̦̦̯̬̖̖̏̐̌̌̌̏̌̌̏̌̔̌̌̌̌̏̌̏̌̌̔̌̌̔̌̓͘̚̚̚̚
̶̨̨̡̨̡̨̧̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̣̖̦̖̭̖̣̱̱͕̬̬̹̖̖̖̬̠̱̖̱̬̦̖̭̯̬̦̖̦̖̯̖̱͕̭̥̔̔̏̌̏̍̌̏̌̔̐̏̌̌̓̐̏̌̚̚̚
̸̸̡̨̨̛̛̛̦̣̖̙̦̭̱̦̖̣̱̬̱̠̖̌̌̔̔̔̔̐̌͘
˄̡̨̡̨̛̣ ̨̨̱̬̦̖̐̏ ̭̯̬̦̖̌ ̦̖ ̱̱̍̔ ̨̥̣̖̐ ̸̡̛̛̠̖̦̌̔̚ ̔̌ ̛̥̖̦̱̠̱ ̯̬̖̖̓ ̶̛̣̖ ̌̚ ̧̬̖̹̖̌̏̌
̵̸̵̶̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̯̖̦̦̖̭̪̬̱̥̱̙̖̯̬̥̖̭̖͕̭̥̯̬̭̖̠̖̦̭̯̱̪̪̹̯̌̌̔̔̌̌̌̔̌̌̚;̛̪̬̦̌̏Ϳ̨̭̪̬͘
17.Ϯ͘ˀ̵̧̨̛̖̹̖̪̹̯̌̏̌;̵̛̪̬̦̌̏Ϳ̨̨̭̪̬̏̌
˄̨̨̬̦̖̐̏ ̭̯̬̦̖̌ ̖̓ ̨̨̭̪̬̱̥̦̌̚ ̛̬̖̹̯̌̏̌ ̭̖̏ ̨̨̭̪̬̖͕̏ ̶̛̦̖̭̱̣̭̖̐̌ ̛̛̣ ̵̯̖̖̌̏̚ ̡̨̛̠
̨̡̛̪̬̭̯̖̦̱ ̛̛̛̣̚ ̛̱̖̏̚ ̨̨̨̨̛̛̛̭̥̱̬̥̣̌̏̐̏ ̵̧̨̨̨̡̨̛̛̛̦̖̬̹̖̖̥̱̬̦̖͕̬̭̥̏̐̏̍̌̏̌̌̔̚̚
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̦̌ ʿ̨̬̯̣̱̌ ̵̛̠̦̌̏ ̡̛̦͕̌̍̌̏ ̡̨̌ ̛ ̨̛̛̭̯̯̔̌̏ ̛̖̹̯̠̏̌̚ ˄̛̪̬̌̏ ̌̚ ̠̦̖̌̏ ̡̦̖̌̍̌̏ ̛ ʪ̨̬̙̦̠̌̏
̶̨̡̨̛̛̛̛̛̬̖̬̭̠̦̭̯̯̱̠̏̚͘
7. ʯʤˈ˃ʫʦʰ˄ʽʥʸʤˁ˃ʰʯʤˌ˃ʰ˃ʫʮʰʦʽ˃ʻʫˁˀʫʪʰʻʫʰʥʫʯʥʫʪʻʽˁ˃ʰʻʤˀʤʪ˄
ϳ͘ϭ͘ʯ̨̧̨̨̛̛̛̛̹̯̯̙̯̦̖̭̬̖̦̖̱̪̬̤̖̯̪̥̌̌̏̔̌̏̌̌̔
ˋ̨̡̨̖̏̏̌ ̨̛̙̯̦̏̌ ̛̭̬̖̦̔̌ ̠̖ ̡̭̱̪ ̵̨̛̛̪̬̬̦̔ ̛ ̵̨̛̭̯̬̖̦̏ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̸̛̛̠ ̡̨̡̛̥̪̣̖̭̦
̨̛̥̖̱̭̦͂̍ ̨̨̛̦̭̔ ̸̛̦̖ ̨̡̧̬̱̙̖̖͕ ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̨̪̬̭̯̬ ̛ ̨̱̭̣̖̏ ̌̚ ̨̛̙̯̏͘ ʯ̛̹̯̯̌̌ ̨̛̙̯̦̖̏
̛̭̬̖̦̖̔ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̡̭̱̪ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̛ ̥̖̬̌ ̌̚ ̸̧̭̪̬̖̖̌̏̌ ̧̖͕̌̐̌͂̌̚ ̧̧̛̭̥̌̏̌̌ ̛
̨̡̧̧̨̨̧̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̯̣̹̯̖̯̖̦̦̖̹̖̦̖̙̯̦̠̭̬̖̦̬̙̖̦̖̙̖̪̬̬̖̱̭̯̖̪̬̖̌̌̌̌̏̔̏̌̓̌̌̏̏̔̌
̡̦̭̯̦̌̌̌ ̹̯̖̯̖͘ ˄ ̡̨̛̭̭̯̖̥̯̭̥̌ ̨̨̛̛̥̦̯̬̦̱̐ ̧̪̬̖̌̓̌ ̨̱̠̥̦̌̌̐̚ ̨̧̖̣̔̏̌̌ ̵̨̛̏ ̶̨̪̬̖̭̌
̸̵̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̦̭̯̠̖̖̣̣̦̯̪̬̦̯̖̬̠̌̌̏̌̌̌̔̌̌̌̐̌̚͘
ʿ̨̨̭̖̦͕̍ ̶̛̛̬̹̣̏̌̚ ̠̖ ̱ ̨̛̖̍̌̏̚ ̔̌ ̡̨̌ ̸̨̨̛̪̬̏͂̌̚ ̨̯̪͕̌̔̌ ̨̪̭̯̱̪̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̬̖̥̔̔̍̌̌
̸̣̦̌̌ Ϯϲ͘ ʯ̡̨̨̦̥̌ ̨ ̧̱̪̬̤̱̌̏̌ ̨̨̯̪̥̌̔ ;ͣˁ̛̣̱̙̖̦̍ ̡̛̣̭̦̐̌ ˀˁ͞  ̬̍͘ ϯϲͬϮϬϬϵ ̛ ϴϴͬϮϬϭϬ ̛
ϭϰͬϭϲͿ̸̨̨̡̡͕̪̭̖̦̱̭̣̱̭̯̥̌̍̌̔̌̌̌̌ϳͿ̛ϴͿ̡̨̨̨̛̛͕̠̥̠̖̪̬̪̭̦̌̔̌͗
-̪̬̖̔̌ ̨̯̪̌̔ ̶̛̣̱ ̡̨̠̖ ̠̖ ̨̨̣̹̖̦̏̌̓ ̌̚ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̨̨̯̪̥̌̔ ̡̨̌ ̛̦̠̖ ̱ ̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓ ̔̌
̨̨̧̨̨̡̨̛̛̬̦̱̠̖̪̭̯̱̪̖̭̯̪̥̱̭̣̱̭̥̐̌̌̌̌̔̌̔̌̏̚ʯ̡̨̨̦̥̌
-̶̨̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̖̖̦̠̱̯̪̱̠̦̭̯̠̖͕̠̭̖̪̬̖̠̖̣̣̙̖̏̔̏̔̌̔̌̌̔̌̔̌͘
˃̸̡̨̡̨̖̱̭̣̱̭̣̦̥̌͂̌̔̌̌Ϯϲ̨̨̏̐ʯ̸̶̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̦͕̪̬̯̪̣̬̱̬̙̣̯̪̥̙̖̌̌̏͂̌̌̔̌̔̐̔̌̌̌̔̌̚
̛̛̬̹̯̏ ̯̬̖̯̥̦̌ ̨̯̪̌̔̌ ̨̨̭̥̭̯̣̦͕̌̌ ̡̨̪̬̖ ̨̡̛̪̭̬̖̦̔̌ ̛̛̣ ̡̨̪̬̖ ̨̬̱̔̐̐ ̨̪̬̦̌̏̐ ̶̛̣̌ ̛̛̣
̡̡̨̛̪̬̖̱̖̯̦̠̖̔̌̚ ̨̨̨̤̪̭̣̖̍̌̏̌̏ ̨̨̨̨̡̧̨̡̨̛̯̬̖̯̥̦̯̪͕̦̭̦̭̱̪̤̯̪̌̌̌̔̌̔̌̌̌̌̔̌̌ ̪̱̯̖̥
̨̡̨̨̨̛̛̠̦̥̱̦̣̦̪̬̖̱̖̣̪̱̯̖̥̠̦̌̏̐̌̐̔̓̌̌̏̚-̨̛̪̬̯̦̪̬̯̦̖̬̭̯̏̌̐̌̏̌͘
ʸ̶̛̖ ̡̨̠̖ ̠̖ ̨̨̣̹̖̦̏̌̓ ̌̚ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̨̨̯̪̥͕̌̔ ̡̨̠̖ ̛̪̬̖̱̥̌̚ ̨̯̪͕̌̔ ̨̱̙̦̔ ̠̖ ̔̌ ̨̪̭̯̱̪̌ ̱
̸̡̨̭̣̱̭̣̦̥̌̔̌̌Ϯϳ͘ʯ̡̨̨̧̨̨̡̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̦̱̪̬̤̖̯̪̥̠̥̠̖̪̬̪̭̦̬̦̭̯̣̭̦̌̌̌̏̌̌̔̌̌̔̐̏̏̌̌
̶̨̬̙̔̌̌ ̨̯̪̌̔̌͘ ˁ̡̨̏̌ ̡̧̬̖̯̖̌ ̨̯̪̌̔̌ ̨̥̬̌ ̛̛̪̬̯̯̌ ̨̨̛̬̠̱̔̐̏̌̌̓ ̨̡̱̥̖̦̯̔ ̨ ̡̧̬̖̯̱̌
̸̨̡̨̛̯̪͕̱̭̣̱̭̣̦̥̌̔̌̌̔̌̌̏̌ϰϱ̛͘ϰϲ͘ʯ̡̨̨̧̨̨̦̱̪̬̤̱̯̪̥̌̌̌̏̌̌̔͘
ʰ̶̛̬̹̣̏̌̚ ̠̖ ̱ ̨̛̖̍̌̏̚ ̔̌ ̨̛̭̯̔̌̏ ̸̶̨̛̦̬̱̱̌ ̨̡̔̌̚ ̨ ̨̛̬̹̖̦̥̏̚ ̸̡̨̨̦̦̥̌ ̧̧̛̬̱̍̌̏̌̚
̨̯̪͕̌̔̌ ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̪̯̬̱̏̔ ̨ ̸̡̨̨̦̦̥̌ ̧̧̛̬̱̍̌̏̌̚ ̵̧̛̥̖̖̦̌̚ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ̛ ̵̛̛̪̬̪̠̱̌̔̌̓
̨̖̣̔̏̌;̨̨̨̨̨̨̨̧̛̛̯̱̭̯̬̦̖̣̹̖̦̪̖̬̯̖̬̦̭̦̪̬̖̱̖̱̪̬̤̖̦̖̖̦̥̔̌̔̌̏̌̓̐̌̌̔̔̓̌̌̌̏̌̌̏̔̚̚̚
̨̨̯̪̥̌̔ ̡̨̠̖ ̨̪̭̖̱̠̖̔ ̨̨̣̱̔̏̚ ̛̯̱̔̌̚ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ̨̦̣̖̙̦̌̔̐ ̨̬̦̐̌̌ ̌̚ ̨̧̤̖̍̌̏̌ ̨̛̖̣̯̦̭̯̔̌
̧̱̪̬̤̌̏̌̌ ̨̨̯̪̥̌̔ ̵̛̖̖̦̌̏̔̚ ̱ ˀ̛̖̭̯̬̱̐ ̵̛̛̯̔̌̚ ̨̨̣̔̏̌̚ ̌̚ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̨̨̯̪̥̌̔Ϳ ̡̨̦̦̌
̶̶̨̡̡̨̨̡̨̨̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̖̪̬̠̖̯̯̥̪̖̬̬̖̣̠̖̪̬̠̖̯͕̱̭̣̱̭̱̬̥̌̌̌̔̌̌̌̌̌̌̔̌̐̏̚
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ϳ͘Ϯ͘ʥ̨̛̖̖̦̭̯̬̤̖̦̬̱̍̔̔̌̏̌̌̔̚̚
ʥ̨̖̖̦̭̯̍̔̚ ;̛ ̬̤̖̔̌̏̚Ϳ ̦̌ ̬̱̌̔ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̨̧̛̭̯̬̖̏̌̏̌ ̨̱̭̣̏̌ ̬̌̔̌ ̱ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖
̛̪̬̖̱̥̠̱̔̌̚ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̥̖̬̖ ̛ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̱ ̶̛̤̱ ̛̹̯̯̖̌̚ ̨̛̙̯̏̌ ̛ ̬̤̔̌̏̌̚ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̛
̵̶̡̨̨̨̛̛̛̛̬̱̣̠̦̯̥̠̱̪̬̔̐̌̌̌̌̏͘ʰ̵̶̡̡̨̨̛̛̛̦̯̖̬̖̭̬̱̹̯͕̭̭̱̠̖̯̭̪̠̖̦̠̖̭̖̔̏̌̏̍̌̌̏̌̐̔̌̔̌
̶̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̯̬̦̠̹̦̖̖̦̭̯̬̤̦̬̱͕̭̖̦̖̙̖̤̖̦̖̪̭̣̖̖̹̯̭̱̏̌̌̏̏̍̍̔̔̌̏̌̌̌̔̔̌̔̌̚̚
̴̨̨̨̨̨̨̧̨̛̛̛̛̛̪̬̖̖̦̬̱͕̪̬̖̭̦̣̦̖̣̖̭̯̣̖̭̯̱̖̭̬̥̭̖̱̦̦̠̥̱̥̱̱̏̔̌̌̔̌̍̍̏̌̌̔̏̔̌̌̌̐̓̚
̨̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̥̖̬̱͕̦̭̦̭̖̭̯̬̖̱̭̣̬̱̠̥̪̭̣̖̦̥̭̖̠̤̭̯̪̬̔̔̌̏̌̏̌̔̌̌̍̌̌̓̌̌̔̏̏̌̚̚
̵̴̵̨̧̨̨̨̡̛̛̛̤̱̭̠̪̬̖̭̦̣̦̯̍̌̏̌̏̌̌̔̌̌̌̚͘
˄̸̨̡̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̥̖̣̱̖̭̖̤̱̯̪̬̣̖̖̦̭̯̬̤̱̦̬̱̭̭̯̦̖̱̬̔̓̌̐̍̍̔̔̌̏̌̌̔̌̌̌̏̔̐̏̌̚̚̚
̨̛̛̭̪̬̯̦̥̪̬̯̦̖̬̥̌̏̌̌͘
ʿ̛̛̬̯̦̏̌ ̪̬̯̦̖̬̌ ̠̖ ̱̙̦̔̌ ͕̔̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ʯ̡̨̨̦̥̌ ̨ ̨̛̖̖̦̭̯̍̍̔̚ ̛ ̬̤̔̌̏̌̚ ̦̌ ̬̱̌̔
;ͣˁ̛̣̱̙̖̦̍ ̡̛̣̭̦̐̌ ˀˁ͕͞ ̬̍͘ ϭϬϭͬϮϬϬϱ ̛ ϵϭͬϮϬϭϱͿ͕ ;̤̔̌̌͗ ʯ̡̨̦̌ ̨ ʥʯˀͿ͕ ̨̛̱̭̯̍̌̏ ̨̨̪̭̣̖̏ ̦̌
̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̬̦̥̥̖̭̯̱̱̣̠̖̬̦̱̬̦̬̦̥̥̖̭̯̱̣̬̦̱̱̪̯̬̖̖̭̬̖̭̯̬̌̔̌̍̌̌̔̌̌̌̔̌̍̌̍̔̏̌̌̌̔̚̚̚
̶̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̣̣̖̬̖̖̦̭̯̬̦̖̠̦̪̬̯̦̖̬͕̱̭̣̱̭̪̬̪̭̥͕̭̯̬̦̖̔̌̔͂̔̌̌̏̐̌̌̌̔̌̌̔̌̚ʶ̨̡̛̛̬̭̦̌
̡̨̛̱̭̣̱̖͕̐̌ ̵̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̭̪̬̦̯̬̣̱̪̬̥̖̦̖̪̬̖̖̦̯̦̥̖̬̖̖̦̬̬͕̔̌̏̔̏̏̌̌̍̍̔̌̔̌̏̌̔̔̚̚̚
̨̡̨̨̛̭̖̦̖̯̣̦̖̪̬̥̖̖̠̦̪̬̯̦̖̬̔̍̌̏̐̌̌͘
ʿ̛̛̬̯̦̏̌ ̪̬̯̦̖̬̌ ̦̖̥̌ ̨̪̬̌̏ ̦̌ ̡̦̦̱̌̌̔ ̨̡̨̯̬̹̏̌ ̵̛̦̭̯̣̌̌ ̨̍̐̚ ̨̨̪̬̦̌̏̔̌̐ ̨̧̱̭̯̤̍̌̏̌̌
̸̨̨̛̪̭̣̦̦̦̱̯̬̖̦̱̭̯̱̏̌̌̌̏͂̌̏ϭ̸̨̨̨̨̨̡̧̛̛̛̛̣̦͕̦̯̥̙̖̪̬̱̙̯̬̪̬̱̙̖̱̭̣̱͕̏̐̌̌̔̌̌̐̌͘̚
̶̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̯̹̯̭̱̪̭̣̱̭̯̤̖̦̭̯̬̦̖̣̬̖̖̦̭̯̬̦̖̠̦̪̬̯̦̖̬̍̐̐̌̏̍̌̏̔̌̌̔͂̐̔̌̌̏̐̌̌̌̚̚
̵̨̨̧̡̨̨̛̛̛̛̭̪̬̖̖̦̯̬̣̖̪̬̥̖̦̖̪̬̖̖̦̯̦̥̖̬̖̖̦̬̬̏͂̏̏̌̌̍̍̔̌̔̌̏̌̔̚̚̚͘
ʽ̨̨̨̛̛̛̭̦̦̖̣̖̥̖̦̯̪̬̣̏̐̌ʥʯˀ̭̱͗
ʵ̡̡̨̡̛̛̛̦̪̬̯̦̖̬̱̤̖̥̯̖̭̯̱̬̭̦̱̭̣̱̖̌̏̌̔̌͗̐
ʿ̶̡̛̛̬̯̦̪̬̯̦̖̬̱̤̖̥̯̖̭̱̪̬̱̙̣̱̭̣̱̖̏̌̌̔̌̌̌̐
;̡̨̱̤̖̥̯̖̭̯̱̠̖̦̔̌̌̔͗̚˄̨̨̬̦̖̭̯̬̦̖̐̏̌Ϳ
ʶ̨̡̛̛̬̭̦ ̱̭̣̱̖̐ ̛ ʿ̶̬̱̙̣̌̌ ̱̭̣̱̖̐ ̨̭̣̭̦̌̐̌ ̡̨̦̭̯̯̱̠̱̌ ̔̌ ̭̱ ̨̨̪̭̖̦̍ ̨̛̪̭̖̖̦̏̓
̶̛̛̛̬̖̣̠̌̌̚ ̶̛̤̖̏̌ ̨̛̖̖̦̭̯̍̍̔̚ ̛ ̬̤̔̌̏̌̚ ̦̌ ̬̱̌̔ ̵̨̛̭̠̏ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̶̛̣̌ ̡̨̛̠
̸̶̛̛̛̱̖̭̯̱̠̱̱̬̖̣̠̏̌̌̚˄̵̵̶̸̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬͕̭̬̱̣̦̠̖̬̤̖̖̖̦̭̯̥̱̐̏̌̌̏̔̐̌̌̔̌̏̍̍̔̐̔̌̚̚
̸̛̱̯̱ ̨̨̛̪̭̣̏ ̡̨̛̠ ̭̱ ̪̬̖̥̖̯̔ ˄̨̨̬͕̐̏̌ ̌ ̱ ̭̖̥̱̏ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̛̬̖̣̖̦̯̦̥̏̌ ̨̛̛̪̬̪̭̥̌
ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ˁ̛̬̠̖̍͘
ʻ̸̶̸̨̨̡̛̛̛̛̬̱̣̪̭̖̦̭̯̖̱̱̠̖̌̌̍̌͗̚
1.
ʪ̠̖̌ʿ̨̨̨̡̛̛̭̣̦̪̣̯̏̌̌ʻ̸̶̨̨̨̧̧̨̛̛̛̛̬̱̭̪̬̖̖̱̦̪̬̖̖̖̖̖̦̭̯̬̤̌̌̏͂̌͂̍̍̔̔̌̏̌̚̚
̦̌ ̬̱̌̔ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̛ ̵̛̭̏ ̵̛̬̱̔̐ ̶̛̣̌ ̸̡̨̠̱̖̭̯̱̠̱̌̏ ̱ ̛̬̦̥̌̔ ̶̨̛̪̬̖̭̥̌ʻ̸̶̨̛̬̱͕̌̌ ̡̨̌ ̛
̶̛̣̌ ̡̨̠̌ ̭̖ ̡̯̖̦̱̌̚ ̱ ̨̬̦̠̌̔ ̨̡̨̛̛̣̦͕ ̛̬̌̔ ̸̧̭̪̬̖̌̏̌̌ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̨̪̬̖̏̔̌ ̦̌ ̬̱̌̔ ̛
̴̵̨̨̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̪̬̖̭̦̣̦̣̖̭̯̭̣̖̦̭̪̬̖̖̌̍̔̔̏͂ʯ̡̨̨̨̛̦̖̖̦̭̯̌̌̍̍̔̚ ̛̛̬̤̦̬̱̔̌̏̌̌̌̔̚
̵̵̵̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̬̱̦̭̪̬̪̭̪̭̖̦̔̐̌̌̍̚ʻ̸̶̨̡̨̨̛̛̛̛̬̱͕̠̬̖̱̣̹̱̱̥̯̖̬̠̱̌̌̐̏̌͘
2.
ʪ̌ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̵̯̖̌̏̌̚ ̨̔ ʰ̸̨̏͂̌̌̚ ̨̬̌̔̏̌ ̔̌ ̭̖ ̡̨̛̛̪̬̣̥ ̧̪̬̱̙̌̌ ̧̱̭̣̱̪̬̱̙̐̌ͬ̌̌
̱̭̣̱̐̌ ̡̨̠̖ ̭̱ ̪̬̖̥̖̯̔  ̨̨̏̐ ˄̨̨̬͕̐̏̌ ̨̨̭̣̖̦̔̔ ̛̪̬̬̙̔̌̏̌ ʿ̨̨̭̣̦̖̏ ̨̡̛̛̪̣̯̖ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̱
̛̖̏̚ ̭̌ ̨̨̧̭̪̬̖̖̥̏͂ ̛ ̧̱̦̪̬̖̖̖̥̌͂ ̨̛̖̖̦̭̯̍̍̔̚ ̛ ̬̤̔̌̏̌̚ ̦̌ ̬̱̌̔ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̛ ̵̛̭̏
̵̶̸̶̡̨̨̛̛̛̛̬̱̣̠̱̖̭̯̱̠̱̱̬̦̥̪̬̖̭̥̔̐̌̌̏̌̔̌ʻ̸̶̶̨̡̨̡̨̡̨̛̛̛̬̱͕̣̠̭̖̯̖̦̱̱̬̦̠̌̌̌̌̌̌̌̔̚
̨̡̨̛̛̛̣̦͕̬̌̔ ̸̧̭̪̬̖̌̏̌̌ ̡̦̭̯̦̌̌̌ ̨̪̬̖̏̔̌ ̦̌ ̬̱̌̔ ̛ ̴̵̨̨̛̛̪̬̖̭̦̣̦̌ ̨̛̣̖̭̯̍ ̛ ̨̨̭̣̖̦̔̔
̨̨̧̭̪̬̖̖̏͂ʯ̵̵̵̡̨̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̖̦̭̯̬̤̦̬̱̬̱̦̭̪̬̪̭̪̭̖̦̌̌̍̍̔̔̌̏̌̌̌̔̔̐̌̌̍̚̚̚
̡̯̌̌̌ ʻ̸̶̨̛̬̱͕̌̌ ̡̨̠̌ ̛̬̖̱̣̹̱̐ ̨̱̏ ̛̥̯̖̬̠̱͕̌ ̌ ̭̖̏ ̱ ̶̛̤̱ ̨̡̧̧̯̣̌̌̌ ̛̛̣ ̧̧̭̥̖̌̌ ̦̌
̴̵̧̨̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̠̥̥̱̦̬̦̭̯̦̪̬̖̦̬̱̣̪̬̖̭̦̣̦̌̌̐̓̏̌̔̌̌̌̏̔̌̌̌̔̌̚ ̨̛̣̖̭̯̍͘
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3.

ʪ̌ʿ̶̵̵̛̬̱̙̣̱̭̣̱̖̪̬̯̯̖̖̌̌̐̏̌̌̌̏̚ʻ̸̶̸̨̡̛̛̬̱̯̖̌̌̌̚Ϯ̨̨̭̯̏̐̌̏̌͘͘

ʿ̬̖̥̖̯̔
˃̸̡̌̌ϭ͘
ʿ̬̖̥̖̯̔ ̨̨̏̐ ʿ̨̛̬̣̐̌ ̠̖ ̴̧̛̛̖̦̭̖̔̌ ̪̬̌̏̌ ʶ̨̡̛̛̬̭̌ ̱̭̣̱̐̌ ̛ ̪̬̌̏̌ ̛ ̨̖̍̌̏̌̚ ʿ̶̨̬̱̙̌̌
̵̵̵̶̡̨̧̨̨̡̨̡̨̧̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̱̭̣̱͕̖̪̭̣̖̦̬̱̣̠̦̙̱̠̖̪̬̣̥̪̬̱̙̱̭̣̱̠̖̭̱̐̌̌̐̏̌̔̐̌̌̌̐̌̌̌̐̌̚
̪̬̖̥̖̯̔˄̨̨̨̛̛̛̬͕̱̖̖̖̦̭̯̬̤̦̬̱̐̏̌̌̏̍̍̔̔̌̏̌̌̌̔̚̚̚;̡̱̤̖̥̯̖̭̯̱̔̌͗ʥʯˀͿ
˃̸̡̌̌Ϯ͘
ʿ̶̬̱̙̣̌̌ ̱̭̣̱̖͕̐ ̧̨̛̖̐̏ ̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̛ ̭̏̌ ̬̱̔̐̌ ̶̛̣̌ ̡̨̠̌ ̦̙̱̠̖͕̌̐̌ ̛̱̙̦̔ ̭̱ ̔̌ ̱ ̨̡̯̱
̛̪̬̪̬̖̥̌ ̌̚ ̧̪̬̱̙̖̌ ̱̭̣̱̐̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̪̬̖̥̖̯̔ ˄̨̨̬͕̐̏̌ ̱ ̨̡̯̱ ̧̯̬̠̌̌̌ ̵̛̛̭̯͕ ̡̨̛̌ ̡̨̛̛̪̬̣̥
̨̡̧̧̯̣̌̌̌ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌̌ ̱ ̨̬̦̯̦̥̐̌̌ ̨̡̬̱͕ ̨̪̭̯̱̪̠̱̌ ̱ ̭̖̥̱̏ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ʯ̡̨̨̦̥̌ ̨
̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̖̖̦̭̯̬̤̱̦̬̱̭̯̣̥̙̖̥̪̬̪̭̥̱̍̍̔̔̌̏̌̌̔̌̏̌̓̌̚̚ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍ˁ̨̛̛̛̛̬̠̣̭̯̍̍̌̚
ʥʯˀ̡̛̛̛̛̦̯̖̬̦̥̯̥̌̌ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌͘
˃̸̡̌̌ϯ͘
ʿ̶̨̡̨̨̛̛̛̛̬̱̙̣̱̭̣̱̖̠̖̱̙̦̖̖̬̦̬̦̥̥̖̭̯̥̦̠̥̭̱̭̪̬̖̖̦̖̥̖̬̖̌̌̐̔̌̔̌̍̍̔̌̔̌̌̔̌̌̌̏̔̚
̶̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̖̖̦̬̬͕̦̭̦̖̖̬̦̪̬̖̭͕̬̦̣̦͕̭̬̖̭̯̌̍̍̔̌̔̌̏̌̔̔̔̌̍̍̔̔̌̌̔̌̔̌̌̔̏̌̌̚̚̚̚̚
̸̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̭̬̖̭̯̪̬̖̥̣̦̱̹̯̯̱̦̬̱̱̱̪̬̣̖̦̖̖̖̦̯̦̖̌̔̔̏̌̌̌̌̌̌̔̍̔̌̐͂̍̍͂̌̔̌̚̚̚
̨̱̬̙̠̱̐̌̏̌ ̨̖̖̦̭̯̍̍̔̚ ̛ ̬̤̖̔̌̏̚ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̛ ̵̛̭̏ ̵̛̬̱̔̐ ̶̛̣̌ ̡̨̠̌ ̦̙̱̠̖̌̐̌ ̌̚ ̧̪̬̱̙̖̌
̡̨̛̱̭̣̱̠̭̱̪̬̖̥̖̯̐̌̔˄̵̸̨̨̨̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̬͕̭̱̭̖̦̠̖̯͕̪̬̣̦̣̱̖̭̦̱̭̬̠̱̐̏̌̔̍̌̌̌̌̌̌̍̌̓̌̚͘
˃̸̡̌̌ϰ͘
ʿ̶̬̱̙̣̌̌ ̱̭̣̱̖̐ ̠̖ ̱̙̦̔̌ ̔̌ ̨̛̖̭̯̍̌̏ ̨̪̭̣̖̦̖̌̚ ̛ ̬̱̔̐̌ ̶̛̣̌ ̡̨̠̌ ̦̙̱̠̖̌̐̌ ̡̨̛̛̪̬̣̥
̧̡̨̪̬̱̙̱̭̣̱̠̖̭̱̪̬̖̥̖̯̌̌̐̌̔˄̨̨̨̨̨̨̛̬̖̥̐̏̌̍̌̏̌̌̏̐̚̚ʿ̨̛̬̣̐̌͘
˃̸̡̌̌ϱ͘
ʿ̶̬̱̙̣̌̌ ̱̭̣̱̖͕̐ ̧̨̛̖̐̏ ̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̛ ̭̏̌ ̬̱̔̐̌ ̶̛̣̌ ̡̨̠̌ ̦̙̱̠̖͕̌̐̌ ̛̱̙̦̔ ̭̱ ̔̌ ̭̖ ̱ ̨̡̯̱
̛̪̬̪̬̖̥̌ ̌̚ ̧̪̬̱̙̖̌ ̱̭̣̱̐̌ ̡̨̠̖ ̭̱ ̪̬̖̥̖̯̔ ˄̨̨̬͕̐̏̌ ̱ ̨̡̯̱ ̧̯̬̠̌̌̌ ̵̛̛̭̯͕ ̡̨̌ ̛ ̡̨̛̛̪̬̣̥
̨̡̧̧̯̣̌̌̌ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌̌ ̱ ̨̬̦̯̦̥̐̌̌ ̨̡̬̱͕ ̛̪̬̬̙̠̱̔̌̏̌ ̵̛̭̏ ̛̪̬̣͕̌̏̌ ̵̛̛̦̯̖̬̦ ̭̯̦̬͕̌̔̌̔̌
̶̶̨̡̨̛̛̛̪̬̖̱̬͕̱̪̱̯̭̯̦̭̯̬̱̠̔̌̌̏̌̌ʥʯˀ̡̨̡̨̠̖̙̖̏̌̔ʻ̸̶̨̨̨̛̛̬̱͕̪̭̖̦̭̱̱̙̦̭̖̌̌̌̍̔̔̌
̵̛̛̛̪̬̬̙̠̱̭̣̖̖̪̬̣̔̌̏̌̔̓̌̏̌͗
1.
̧̨̧̨̧̨̨̧̛̛̛̛̛̬̖̦̠̖̖̖̪̬̥̖̦̖̣̥̖̯̖̭̪̬̖̖̌̍̌̍̐̌̏̌ͬ̌̏͂̚̚ʥʯˀ͖
2.
̨̨̖̦̠̖̍̌̏̚ ̨̨̧̪̹̯̖̏̌ ̡̨̧̛̛̛̪̬̣̬̹̖̭̬̖̭̯̌̏̌̓̌̔̌̏̌ ̸̨̛̛̪̬̖̥̖̣̦̱̹̯̯̱̦̌̌̌̚̚
̬̱͖̌̔
3.
̶̨̪̬̖̱̬̖̔ʻ̸̶̨̨̨̧̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̬̱̭̪̬̖̖̭̭̯̖̥̦̯̬̣̖̪̬̭̯̱̪̣̬̱̖̌̌̌̏͂̌̌̔̏̌̌̌̔̏̚̚̚
̨̨̨̛̥̬̠̱̱̱̭̪̹̯̦̖͕̌̔̌̍̔̏̌
4.
̶̶̸̵̴̨̨̡̧̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̱̬̖̣̠̱̤̱̖̬̖̦̖̬̠̖̬̦̣̱̱̖̥̬̠̱̔̌̌̌̌̏̌̏̌̐̌̔̔̌̏̌̚̚̚̚
̨̨̛̱̱̭̪̹̯̦̖͖̔̌̍̔̏̌
5.
̨̦̠̭̯̬̙̖̌ ̠̖ ̧̬̖̦̌̍̌̚ ̡̱̣͕̌̌̚ ̨̡̬̍̌̏̌ ̛̛̣ ̬͕̌̔ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ̛ ̱ ̨̨̛̪̬̭̯̬̠̥̌̌
ʻ̸̶̶̵̵̵̵̶̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̱͕̪̱̯̠̖̥̣̣̣̬̱̪̭̯̦̭̱̪̭̯̦͖̌̌̔̌̌̌̔̐̌̏̌
6.
̧̨̬̖̦̌̍̌̚ ̠̖ ̨̧̱̦̹̖̖ ̨̬̱̙̠̌ ̱̦̱̯̬̌ ̶̨̡̛̣̠̌̌ ʻ̸̶̨̛̬̱͕̌̌ ̡̨̌ ̛ ̨̨̦̖̣̹̖̦̏̌̓
̴̴̨̨̧̛̯̬̭̖͖̐̌̌
7.
̶̨̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̖̦̠̖̪̬̬̙̖̪̬̣̭̦̣̠̖̖̖̦̭̯̱̭̬̠̱̍̌̏̔̌̏̌̌̏̌̐̌̌̍̍̔̌̍̌̓̌̚̚̚͘
˃̸̡̌̌ϲ͘
ʿ̶̬̱̙̣̌̌ ̱̭̣̱̖̠̖̐ ̸̡̨̛̛̭̤̱̏ ̨̨̨̬̦̔̐̏̌ ̌̚ ̨̖̖̦̭̯̍̍̔̚ ̛ ̬̤̖̔̌̏̚ ̵̨̛̭̠̏ ̵̨̛̛̪̭̣̖̦̌̚ ̵̛̭̏
̵̶̡̨̡̨̧̡̨̛̛̛̛̬̱̣̠̦̙̱̠̖̪̬̣̥̪̬̱̙̱̭̣̱̠̖̭̱̪̬̖̥̖̯̔̐̌̌̌̐̌̌̌̐̌̔˄̨̨̬̐̏̌͘
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˄ ̸̭̣̱̠̱̌ ̨̨̧̦̖̪̹̯̏̌̌ ̛̪̬̣̌̏̌ ʥʯˀ͕ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌ ̦̖̖̓ ̨̛̛̭̦̭̯ ̡̡̛̦̱̌̏ ̨̨̨̨̬̦̭̯̔̐̏ ̛̛̦̯
̡̨̡̨̛̛̛̭̪̣̯̯̦̦̖̯̬̹̖̌̌̌̔ͬ̏ʿ̶̨̨̧̨̨̨̨̨̧̛̬̱̙̱̱̭̣̱̪̪̯̱̪̬̖̦̬̱͕̦̭̦̹̯̖̖̌̐̌̌̏̔̌̌̌̔̔̓̌
̭̬̖̭̯̬̔̌̏̌̌̌̔̚͘
˃̸̡̌̌ϳ͘
ʿ̶̴̨̨̨̡̨̡̡̨̡̨̛̛̛̛̬̱̙̣̱̭̣̱̖̠̖̱̙̦̭̥̯̬̹̱̖̖̣̦̱̬̦̱̭̦̱̠̱̥̌̌̐̔̌̔̌̏̍̍̔̏̌̏̌̌̔̌̐̌̌̚̚
̨̡̔̌̚ ̨ ̨̛̭̪̬̖̖̦̥̏̔ ̨̛̖̦̥̍̌̏̚ ̡̡̛̣̖̬̭̥̌ ̛̪̬̖̣̖̥̐̔̌ ̛ ̛̬̹̖̦̥̌̏̚ ̨̡̱̥̍̌̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌
̛̙̖̥̏̌̓ ̨̛̛̪̬̪̭̥̌ ̡̨̛̠ ̛̬̖̱̣̹̱̐ ʥʯˀ ̱ ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍ ˁ̛̛̬̠̍ ̛ ̡̨̠̌ ̖̓ ̛̛̯̍ ̨̪̬̖̥̤̖̦̌
̨̨̛̬̠̱̥̔̐̏̌̌̓ ̛̭̬̖̭̯̥̔̏̌ ̛ ̨̨̪̬̖̥̥ ̌̚ ̸̛̣̦̱ ̛̹̯̯̱̌̚ ̦̌ ̬̱̌̔ ̌̚ ̧̪̬̱̙̖̌ ̱̭̣̱̐̌ ̡̨̛̠ ̭̱
̪̬̖̥̖̯̔˄̨̨̬͕̭̖̐̏̌̌̏ ̡̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̱̭̣̱̭̦̭̥̪̬̪̭̥̣̭̯̌̔̌̌̌̍̌̚̚ ʥʯˀ͕ ̨̨̨̛̛̦̭̦̦̯̖̬̦̥̔
̨̡̛̱̥̖̦̯̥̔̌ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌͘

˃̸̡̌̌ϴ͘
ʿ̶̬̱̙̣̌̌ ̱̭̣̱̖̐ ̠̖ ̱̙̦̔̌ ̔̌ ̨ ̨̭̥̏ ̨̡̯̬̹̱ ̨̛̖̖̍̍̔̚ ̭̖̏ ̨̪̯̬̖̦̖̍ ̪̬̖̣̖̖̐̔ ̛ ̧̛̛̛̭̪̯͕̏̌̌
̨̨̨̦̭̦̔ ̸̭̯̬̱̦̖ ̦̣̖͕̌̌̚ ̛̖̹̯̠̖͕̏̌̚ ̯̖̭̯̖̌ ̛ ̨̨̣̖̔̏̚ ̌̚ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̌̚ ̬̌̔ ̡̨̠̌ ̖̓ ̛̛̯̍
̡̨̧̛̬̹̖̦̪̬̱̙̖̓̌̌̌̚ ̱̭̣̱̐̌ ̡̨̛̠ ̭̱̪̬̖̥̖̯̔˄̨̨̡̡̨̡̨̛̛̛̛̬͕̱̭̣̱̭̦̭̥̪̬̪̭̥̐̏̌̌̔̌̌̌̚̚
̨̛̣̭̯̍̌ ʥʯˀ͕ ̡̨̌ ̛ ̨ ̛̭̥̏ ̛̬̱̥̔̐ ̨̛̛̪̬̪̭̥̌ ̛ ̛̙̖̥̏̌̓ ̛̭̯̦̬̥̌̔̌̔̌ ̱ ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍ ˁ̛̛̬̠̍
̨̨̨̡̛̛̛̦̭̦̦̯̖̬̦̥̯̥̔̌̌ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌͘
˄̡̨̡̨̛̣ ʻ̸̶̛̬̱̣̌̌  ̛̱̯̬̏̔ ̔̌ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̌̚ ̬̌̔ ̦̖̥̠̱̌ ̨̪̯̬̖̦̖̍ ̸̭̯̬̱̦̖ ̦̣̖̌̌̚ ̛̛̛̣ͬ
̛̖̹̯̠̖̏̌̚ ̛̛̛̣ͬ ̯̖̭̯̖̌ ̛̛̛̣ͬ ̨̨̣̖̔̏̚ ̨ ̛̛̬̹̖̦̥̏̚ ̛̪̬̖̣̖̥̐̔̌ ̛ ̧̛̛̛̛̭̪̯̥͕̏̌̌ ̨̧̱̦̹̖̖
̵̶̨̡̛̛̛̭̯̦̣̠̱̌̌ʻ̸̶̨̨̨̨̛̛̛̬̱̦̖̖̯̤̖̦̌̌̓̍̔̏̚͘
˃̸̡̌̌ϵ͘
ʿ̶̬̱̙̣̱̭̣̱̖̠̖̱̙̦̌̌̐̔̌̔̌ʻ̸̶̸̨̡̨̡̧̛̛̛̬̱̱̦̠̭̦̠̖̯̬̦̪̬̖̯̱̥̪̖̯̬̹̖̱̭̣̱̌̌̌̔̌̌̔̌̌̌̏̌̐̌
̨̛̭̯̔̌̏͗
1.
̶̵̸̵̵̡̧̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̪̭̣̭̥̭̠̖̬̱̦̪̯̪̭̦̥̠̥̠̖̭̖̖̯̠̖̌̌̌̏̏̌̌̏̌̌̓̏̔̔̌̚̚
̸̨̨̨̡̡̨̱̪̦̭̖̥̱̭̣̱̭̯̥̌̌̍̌̏̌̌̌̔̌̌̚̚ϰ̨̨̏̐͘ʿ̨̛̬̣͕̐̌
2.
̡̡̨̨̧̛̛̛̛̭̪̭̭̬̖̭̯̬̠̖̯̦̙̦̪̬̱̙̖̱̭̣̱̌̔̌̏̌̌̌̔̌̓̍̌̐̌̏̌̌̌̌̐̌̚̚
3.
̶̨̡̨̨̛̛̪̯̖̣̱̖̖̦̭̯̬̤̖̦̬̱̔̌̌̍̍̔̔̌̏̌̌̔̚̚̚
˄̶̡̛̛̛̭̪̭̣̭̯̌̌̌̏̌̚̚ϭ̸̡̯̖̌͘ϭ͕ʿ̶̨̛̬̱̙̣̱̭̣̱̖̠̖̱̙̦̭̯̌̌̐̔̌̔̌̔̌̏ʰ̨̠̱̌̏͗̚
x
̵̨̨̨̨̧̨̛̛̛̬̹̖̦̥̭̪̭̤̱̪̭̣̖̦̖̖̦̬̬͕̏̍̌̏̌̌̌̍̍̔̌̔̌̏̌̔̚̚̚̚̚
x
̵̡̡̨̛̛̛̛̛̬̹̖̦̥̣̖̬̭̥̪̬̖̣̖̥̪̭̣̖̦͕̏̌̐̔̌̌̚̚
x
̧̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̹̖̦̥̪̬̖̣̖̥̭̪̯̥̪̬̖̥̖̬̏̐̔̌̏̌̌̌̌̔̚̚
x
̸̡̨̧̨̛̛̛̛̬̹̖̱̭̬̖̭̯̪̬̖̥̖̣̦̱̹̯̯̱̦̬̱̓̔̌̏̌̌̌̌̌̔̚̚͘
˃̸̡̌̌ϭϬ͘
ʻ̸̶̵̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̱̣̥̪̬̬̹̦̯̬̣̱̪̬̥̖̦̖̪̬̖̖̦̯̦̥̖̬̖̖̦̬̬̌̌̌̌̏̔̌̏̏̏̌̌̍̍̔̌̔̌̏̌̔̚̚̚
̡̨̧̡̨̛̛̪̬̣̥̪̬̱̙̱̭̣̱̠̖̭̱̪̬̖̥̖̯̌̌̐̌̔˄̨̨̬̐̏̌͘
ʿ̶̬̱̙̣̌̌ ̱̭̣̱̖̐ ̠̖ ̱̙̦̔̌ ̔̌ ̶̛̣̱ ̨̨̬̖̖̦̥͕̔͂ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̛̛̪̬̪̭̥͕̌ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌
̵̨̨̨̨̧̡̨̨̛̛̛̛̛̥̱̭̪̬̖̖̦̯̬̣̖̪̬̥̖̦̖̪̬̖̖̦̯̦̥̖̬̖̖̦̬̬̐̓̏͂̏̏̌̌̍̍̔̌̔̌̏̌̔̚̚̚.
ʻ̸̶̸̵̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̱̣̥̪̬̱̭̣̱̠̖̥̦̖̪̭̬̖̦̖̪̭̦̭̯̪̙̯̬̤̖̪̭̣̖̦̌̌̌̌̏̔̌̌̏̌̔̌̏̔̌̏̌̚̚
̛̛̛̣ͬ ̵̛̬̱̔̐ ̶̛̣̌ ̡̨̠̌ ̠̖ ̛̦̭̯̱̪̣̌̌ ̱̭̣̖̔ ̧̛̬̹̖̏̌̚ ˄̨̨̬͕̐̏̌ ̨̛̦̣̙̌ ̧̱̭̯̤̖̌̌̏̌̚ ̤̖̔̌̐
̸̶̵̧̨̡̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̪̬̱̙̱̭̣̱̭̖̦̖̯̣̦̖̱̖̦̦̖̭̯̯̥̖̥̖̭̯̌̌̐̌̔̔̌̔̌̍̌̏ʰ̸̨̨̬̏͂̌̌̌̔̏̌̚
̶̡̡̛̛̛̦̣̖̙̦̱̦̭̪̖̠̭̱̭̣̱̙̱̌̔̍͘
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ˁ̨̨̪̬̱̥̥̌̚ ̛̚ ̭̯̌̏̌ ϯ͘ ̨̖̏ ̸̡̯̖͕̌ ̛̚ ̬̖̔̌ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̡̨̔ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̨̬̖̱̠̖̔͂ ̭̖ ̶̛̣̖ ̌̚
̶̸̵̵̡̨̨̨̨̧̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̦̠̱̭̪̬̖̠̖̦̥̖̬̠̥̭̖̖̖̱̠̖̖̖̦̭̯̬̤̖̭̔̌̏͂̌̌̔̌̌̍̍͂̍̍̔̔̌̏̏̚̚̚̚
̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚͘
˃̸̡̌̌ϭϮ͘
ʿ̶̬̱̙̣̌̌ ̱̭̣̱̖̐ ̠̖ ̱̙̦̔̌ ̔̌ ̨̨̣̬̖̥̖̦̍̌̐̏ ̛̖̹̯̏̌̏̌̚ ʻ̸̶̨̛̬̱̌̌ ̨ ̛̭̥̏ ̨̛̠̥̔̐̌͂̌̌ ̛̚
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ˀ̧̨̨̨̧̨̡̨̨̛̖̹̖̖̬̱̪̬̠̖̯̦̯̥̬̠̍̌̏̌̐̌̍̚ϬϮ-21/2018-//Ž̔ϭϵ͘ϭϭ͘ϮϬϭϴ̨̛̦̖̐̔͘͘

ͻ
x

˄̶̨̨̨̨̛̬̦̱̭̣̱̬̠̐̏̌̍̌̏̐̌̍ϰϬϰ-353/2018-//Ž̔ϬϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ̨̛̦̖̐̔͘͘
ď̶̛̖̣̱̣̍̌̌

114

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

22. март 2019.

PDF Compressor Free Version

˃̶̛̖̣̱̣̌̍̌̌
ʺ̨̖̭̯ ̧̱̬̖͕̐̌̔ ̬̭̯̏̌ ̛ ̸̡̨̛̛̣̦̌ ̡̛̛̭̖̯̤̏ ̵̵̨̨̛̦̖̪̦̔ ̌̚ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱̠̱ ̖̣̔̌ ̬̭̖̯̖̌̏ ̱
ʧ̬̱̌̔ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌
;ˁ̡̬̖̥̭̌ʺ̶̨̛̛̯̬͕̏̌ʺ̸̡̦̭̌̏̌̌ʺ̶̨̛̛̛̯̬̏̌ʸ̡̬̌̓̌̌Ϳ
ˁˀʫʺˁʶʤʺʰ˃ˀʽʦʰˉʤ
ʻ̶̛̛̱̣̖̌̏̚

ʦ̬̭̯̌ ̨̛̬̏̌̚ ˄̡̱̪̦̌
̨̛̭̖̯̣̭̯̏
̡̛̛̭̖̯̤̏

ʺ̡̬̌̌ʤ̛̱̬̖̣̠̌
ʻ̧̛̖̥̦̌̌
ˇ̡̨̨̡̬̱̹̬̭̐̌
ʺ̨̡̛̦̖̣̹̪̱̯̌͂
ˀ̡̱̥̭̌Ḍ̯̌̌
ʵ̨̦̏̌̌˄̸̡̨̛̔̐

Na
Hg
Na
Hg
Na
Na
Na
Mh
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na

ˁ̶̨̡̛̪̬̯̭̖̦̯̬̌

ʿ̵̨̣̯̣̌̌̌

ˈ̣̦̭̖̤̖̌̌̌

11
3
2
7
6
14
14
17
13
6
4
3
26
6
4
18
4
4
11
6
3
5
3

̨̬̠̍ ˁ̦̌̐̌
̨̛̬̏̌̚
̨̛̭̖̯̣̭̯̏
(W)
250W
125W
70W
125W
250 W
70 W
150 W
150 W
70 W
150 W
70 W
150 W
150 W
250 W
150 W
150 W
70 W
250 W
150 W
250 W
150 W
70 W
150 W
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˃̨̨̬̭̯̬̦̌ϯ
ʽ̨̨̭̯̬̦̍̌Ϯ
ʵ̨̨̖̦̭̯̬̦̔̌ϭ
ʿ̨̭̯̤̖̦̭̯̱̌̏̍
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1

ʦ̛̛̭̦̌
̭̯̱̍̌;̥Ϳ

9m
4m
5m
7m
9m
8m
8m
5m
5m
5m
4m
4m
5m
9m
9m
6m
6m
6m
5m
9m
9m
6m
6m
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ʧ̸̡̛̬̦̬̭̌̌̌

Na
Na
ʺ̡̛̭̥̌̌ʧ̨̡̨̬̐
Na
Na
Na
ʵ̶̡̨̛̛̱̣̠̦̌̏̌
Na
Na
Na
Na
Na
ʯ̥̠̌ʵ̨̛̦̏̌ͬˀ̡̛̱̭̦̭̌ Na
ˉ̡̬̏̌
Na
Na
ʯ̥̠̌
ʵ̨̛̦̏̌ͬ
Na
̴̶̨̡̛̛̛̯̪̣̠̌̌
ʯ̥̠̌
ʵ̨̛̦̏̌ͬ
Na
ʿ̨̡̖̹̔̌̐̌
ʯ̥̠̌ʵ̨̛̦̏̌
Na
ʪ̶̨̡̨̛̛̣̖̠̦̌̏̌
Na
Na
Na
Na
ʦ̨̨̠̖̏̔ˁ̯̖̪̖
Na
ʶ̬̱̙̦̌ʶ̧̥̖̬̌̌
Na
ʰ̛̬̣̹̯̖̐̌ʶ̧̥̖̬̌̌ Na
ʶ̛̬̱̙̦ʺ̣̯̌̌
Na
ʶ̛̬̱̙̦ʤ̶̡̛̦̌
Na
ʶ̛̬̱̙̦ʪ̨̨̡̥̠̭̖̏
Na
ʶ̛̬̱̙̦ʺ̛̯̠̖̌ˈ̛̱͂
Na
ʶ̛̬̱̙̦ʿ̣̯̌̌̌
Na
ˁ̨̖̯̏̐ʪ̛̛̛̥̯̬̠̌ͬ
ʶ̸̨̡̛̯̣̌̌ˉ̡̬̏̌
ʶ̬̤̌̌ʿ̖̯̬̌ʿ̨̬̏̐
ʶ̬̤̌̌ʿ̖̯̬̌ʿ̨̬̏̐

ʺ̶̡̡̨̛̛̖̦̭̹̣̔̌̌
ʺ̶̡̡̨̛̛̖̦̭̹̣̔̌̌
ʺ̶̡̡̨̛̛̖̦̭̹̣̔̌̌
ˀ̡̛̱̥̭̪̱̯
ʦ̸̧̡̛̹̖̏̌̌
ʿ̨̨̡̨̛̪̹̣̏̓̌
ʿ̨̨̡̨̛̪̹̣̏̓̌
˃̬̐ʻ̡̨̛̣̖ʿ̛̹̌̓̌
ʺ̡̨̛̭̬̌̌̏̌
ˁ̨̖̯̏̐ˁ̖̌̏

18
1
9
6
1
10
10
4
4
11
1
2
1

100 W
150 W
100 W
70 W
150 W
70 W
150 W
150 W
150 W
100 W
250 W
250 W
250 W

1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1

5m
8m
5m
6m
9m
9m
9m
8m
8m
5m
6m
9m
4m

4

250 W

4

12m

3

150 W

1

5m

16
12
8
8
2
29
6
4
6
4
4
5
5

150 W
100 W
70 W
150 W
150 W
70 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W

1
1
2
2
1
1
6
2
6
4
4
5
5

5m
5m
9m
9m
8m
5m
12m
9m
12m
12m
12m
9m
12m

Na

1

250 W

1

5m

Mh
Na
Na
Na
Hg
Na
Na
Na
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na

25
35
3
10
22
4
2
17
6
3
8
2
6
16
2

70 W
250 W
250 W
250 W
125 W
250 W
250 W
70 W
125 W
250 W
250 W
70 W
150 W
150 W
250 W

1
2
3
1
2
4
2
1
1
3
2
1
1
1
1

5m
9m
9m
9m
5m
9m
9m
6m
6m
9m
9m
4m
5m
5m
9m
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ˁ̨̖̯̏̐ˁ̖̌̏̍̍
ˁ̨̖̯̏̐ʪ̛̛̛̥̯̬̠̌
ˁ̨̖̯̏̐ʪ̛̛̛̥̯̬̠̌
ˁ̨̖̯̏̐ʪ̛̛̛̥̯̬̠̌
ʦ̡̱̌ʶ̷̛̬̌̌̓̌
ˁ̨̖̯̏̐ˁ̴̯̖̦̌̌
ˁ̨̖̯̏̐ˁ̴̯̖̦̌̌
ʶ̦̖̌̚ʸ̬̌̌̌̚
ʦ̭̖̌ˋ̨̛̛̱̬̣̍̏̓̌
ϭ̨̦̖̥̬̏̍̌͘
ϭ̨̦̖̥̬̏̍̌͘
ϭ̨̦̖̥̬̏̍̌͘
ϵ̥̠̌̌͘
ϭϱ̥̠̌̌͘
Ϯϴ̥̬̯̌̌͘
Ϯϴ̥̬̯̌̌͘
Ϯϱ̥̠̌̌͘
Ϯϱ̥̠̌̌͘
Ϯϱ̥̠̌̌͘
ϭϱ̥̠̌̌͘
ϭϱ̥̠̌̌͘
ϭϲ̛̛̛̠̖̔̏͘̚
ϭϲ̛̛̛̠̖̔̏͘̚
ϭϲ̛̛̛̠̖̔̏͘̚
ʥ̱̣̖̬̏̌ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌̌
ʦ̡̨̛̖̣̐
ʥ̱̣̖̬̏̌ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌̌
ʦ̡̨̛̖̣̐
ʥ̱̣̖̬̏̌ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌̌
ʦ̡̨̛̖̣̐
ʥ̱̣̖̬̏̌ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌̌
ʦ̡̨̛̖̣̐
ʥ̱̣̖̬̏̌ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌̌
ʦ̡̨̛̖̣̐
ʥ̱̣̖̬̏̌ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌̌
ʦ̡̨̛̖̣̐
ʥ̱̣̖̬̏̌ ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌̌
ʦ̡̨̛̖̣̐
ϮϮ̱̭̯̌̏̐̌͘
ϮϮ̱̭̯̌̏̐̌̍̍͘
ʥ̍
ʤ̛̬̭̖̦̠̌
ˋ̨̛̬̦̠̖̌̏̓̌

Na
Na
Na
Na
Na

2
57
4
29
10

70 W
150 W
250 W
250 W
70 W

1
1
2
1
1

6m
5m
6m
9m
5m

ʸ̖̔
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Hg
Na
Na
Na

19
8
8
4
70
2
1
4
7
11
2
1
7
1
4
2
1
2
13
2

75 W
250 W
150 W
150 W
70 W
70 W
100 W
70 W
70 W
150 W
70 W
150 W
70 W
70 W
70 W
70 W
125 W
150 W
70 W
150 W

1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

6,7
9m
5m
5m
6m
6m
8m
6m
6m
5m
6m
5m
5m
5m
6m
5m
5m
5m
5m
5m

Hg

1

125 W

1

6m

Na

21

250 W

1

9m

Na

116

250 W

2

9m

Na

6

250 W

3

9m

Na

48

70 W

1

6m

Na

3

70 W

1

5m

Na

4

150 W

1

5m

Na
Hg
Na

3
10
17

250 W
125 W
250 W

1
1
1

8m
6m
11m

Na

1

150 W

1

11m
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ʤ̛̬̭̖̦̠̌
ˋ̨̛̬̦̠̖̌̏̓̌
ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌
ʶ̨̛̬̬̖̌̌͂͂̏̓̌
ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌
ʶ̨̛̬̬̖̌̌͂͂̏̓̌
ʥ̡̬̦̌̌ ˀ̸̛̛̖̌̔̏̓̌
̍̍
ʥ̡̛̦̠̭̌̌
ʥ̡̦̯̭̌̌̌
ʥ̸̡̌̌
ʥ̸̧̡̣̱̌̌̌
ʥ̸̧̡̣̱̌̌̌
ʥ̨̯̱̯̌̏̌
ʥ̨̯̱̯̌̏̌
ʥ̨̯̱̯̌̏̌
ʥ̨̯̱̯̌̏̌
ʥ̨̨̯̱̯̦̌̏̌̏̌
ʥ̨̡̖̬̯̭̐̌̌
ʥ̨̡̛̭̱̯̭̪̱̯
ʥ̨̡̛̭̱̯̭̪̱̯
ʥ̨̡̛̭̱̯̭̪̱̯
ʥ̶̨̛̙̖ˁ̨̛̯̠̹̓
ʥ̡̬̦̌̌ˀ̸̛̛̖̌̔̏̓̌
ˁ̨̛̥̖̦̌ʿ̸̛̛̹̖̏̓̌
ˉ̬̌̌ʪ̱̹̦̌̌
ˉ̡̖̬̭̌
ˁ̨̨̣̦̍̔̌̌ʺ̛̣̖̯̌̓̌
ˉ̨̨̡̬̦̬̭̐̌
˖̶̡̨̱̏̌
ˉ̖̯̦̏̌
ˉ̖̯̦̏̌
ʪ̧̛̬̖̌̐ʻ̡̛̛̹̓
ʪ̧̛̬̖̌̐ʻ̡̛̛̹̓
ʪ̱̹̦̌̌ʿ̨̨̛̪̏̓̌
ʪ̛̛̛̥̯̬̠̌ʿ̛̱̤̖̏̓̌
ʪ̡̛̣̥̯̦̭̌̌̌
ʪ̡̖̭̦̖̌
ʺ̡̨̛̛̭̥̌̏̓
ʪ̨̖̭̪̯̌ʥ̡̨̛̬̦̌̏̓̌
ʪ̨̖̭̪̯̌ʥ̡̨̛̬̦̌̏̓̌
ʪ̨̖̭̪̯̌ˁ̴̯̖̦̌̌
ʪ̖̖̯̏ʵ̨̛̱̐̏̓̌
ʪ̛̛̛̥̯̬̠̌ˇ̛̬̱̹̓̌
ʪ̛̛̛̥̯̬̠̌ʿ̛̱̤̖̏̓̌
˕̱̬̖ʪ̸̛̛̦̌̓̌
˕̱̬̖ʪ̸̛̛̦̌̓̌
˕̱̬̖ʪ̸̛̛̦̌̓̌
˕̱̬̖ʵ̡̛̹̌̓̌

Na

26

70 W

1

6m

Na

12

70 W

2

6m

Na

7

70 W

1

6m

Hg

15

125 W

1

6m

Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Hg
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na

6
6
14
10
7
3
1
1
10
13
23
7
2
8
6
2
10
9
33
5
4
1
8
24
3
3
2
15
18

70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
150 W
70 W
150 W
70 W
70 W
70 W
125 W
125 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
125 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6m
6m
6m
5m
6m
6m
5m
8m
5m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
8m
6m
6m
6m
5m

Hg

2

125 W

1

6m

Na
Na
Na
Na
Na
Na
Hg
Na
Na
Na

5
19
17
8
4
29
6
3
17
3

70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
125 W
150 W
70 W
70 W

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6m
6m
6m
5m
6m
6m
6m
5m
6m
6m
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ʪ̨̛̭̯̖̠̖̏̌
ʪ̬͘ʰ̛̣̠̖ʥ̛̠̌̓̌
ʪ̬͘
ʵ̨̦̏̌̌
ˀ̡̨̛̹̌̏̓̌
ʪ̬͘ʺ̛̣̦̌̌ʶ̨̛̭̯̓̌
ʪ̬͘ʺ̛̣̦̌̌ʶ̨̛̭̯̓̌
ʪ̡̛̬̦̭̌
ʪ̱̬̔̌̌
ʪ̱̬̔̌̌
ʪ̡̱̹̌ˀ̨̛̌̔̏̓̌
ʪ̡̱̹̌ˀ̨̛̌̔̏̓̌
ˇ̛̛̣̪̌ʦ̧̛̛̹̓̌
ˇ̡̨̨̡̬̱̹̬̭̐̌
ˇ̡̨̨̡̬̱̹̬̭̐̌
ˇ̡̨̨̡̬̱̹̬̭̐̌
ˇ̡̨̨̡̨̬̱̹̬̭̐̐
̨̬̖̔̔̌
ʧ̛̬̣̌̏̌ʿ̶̛̛̬̦̪̌
ʧ̨̛̛̣̬̠̐̌
ʦ̨̛̬̖̌̏̓̌̚
ʧ̨̬̦̌̌ʶ̸̨̛̏̌̓̌
ʧ̡̡̛̬̭̖̠̌̔
ʧ̡̡̛̬̭̖̠̌̔
ʧ̡̡̛̬̭̖̠̌̔
ʧ̡̡̛̬̭̖̠̌̔
ʧ̡̡̛̬̭̖̠̌̔
ʶ̖̠
ʧ̡̡̛̬̭̪̬̌̔̌
ˈ̡̠̱̌̔ˁ̡̯̦̌̌
ʰ̨̛̣̬̦̌̌ˀ̶̱̬̏̌̌
ʰ̧̯̐̌̌ʵ̱̦̐̌
ʰ̨̛̣̬̦̌̌ˀ̶̱̬̏̌̌
ʰ̛̬̦̖̠̖̏̌
ʰ̡̛̬̹̌
ʰ̖̏ʤ̛̦̬̔̓̌
ʵ̡̨̌̏̌ʰ̧̨̛̯̐̌̏̓̌
ʵ̡̨̌̏̌ʰ̧̨̛̯̐̌̏̓̌
ʵ̴̨̛̭̌ʿ̸̛̦̌̓̌
ʵ̴̨̛̭̌ʿ̸̛̦̌̓̌
ʵ̴̨̛̭̌ˀ̸̛̠̌̌̓̌
ʵ̶̨̛̖̏˃̡̨̛̬̠̌̏̓̌
ʵ̶̨̛̖̏˃̡̨̛̬̠̌̏̓̌
ʵ̡̨̌̏̌ʰ̧̨̛̯̐̌̏̓̌
ʵ̡̛̣̠̭̌̌ϰ͘
ʵ̡̛̣̠̭̌̌Ϯ͘
ʵ̡̛̣̠̭̌̌ϭ͘
ʵ̡̛̣̠̭̌̌ϭ͘
ʵ̡̛̣̠̭̌̌ϯ͘
ʵ̡̛̣̠̭̌̌ϰ͘

Na
Hg

3
3

70 W
125 W

1
1

6m
6m

Hg

15

125 W

1

6m

Na
Na
Hg
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Hg
Na

12
6
8
2
8
2
29
50
2
5
13

70 W
70 W
125 W
125 W
70 W
70 W
70 W
250 W
70 W
125 W
70 W

1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1

6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
11m
6m
6m
6m

Na

27

70 W

1

6m

Na

5

70 W

1

6m

Na

5

70 W

1

6m

Na
Na
Na
Na
Na
Na
Mh
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Hg
Na
Na
Na

89
10
10
28
28
1
30
4
4
11
4
13
7
32
6
2
2
3
10
12
4
8
3
20
24
1
8
4
15

70 W
70W
150W
70 W
150 W
250 W
150 W
70 W
70 W
70 W
70 W
250 W
70 W
70 W
70 W
70 W
125 W
70 W
70 W
70 W
150 W
70 W
70 W
70 W
70 W
125 W
70 W
70 W
70 W

1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5m
7m
7m
5m
5m
9m
2m
6m
6m
6m
6m
11m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
5m
11m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
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ʵ̡̦̌̌ʦ̨̛̛̖̭̖̣̦̏̓̌
ʵ̨̦̏̌̌ˉ̛̛̠̏̓̌
ʵ̨̦̏̌̌ˌ̶̨̡̨̯̏̌
ʵ̱̐ʥ̨̦̐̔̌̌
ʵ̱̐ʥ̨̦̐̔̌̌
ʵ̱̐ʥ̨̦̐̔̌̌
ʵ̱̐ʥ̨̦̐̔̌̌
ʵ̱̐ʥ̨̦̐̔̌̌
ʵ̨̛̱̪̯̖̬̏̌
ʵ̨̛̱̪̯̖̬̏̌
ʵ̨̛̱̪̯̖̬̏̌
ʵ̨̛̱̪̯̖̬̏̌
ʵ̨̛̱̪̯̖̬̏̌
ʵ̨̛̱̪̯̖̬̏̌
ʵ̨̛̱̪̯̖̬̏̌
ʶ̧̥̖̬̌̌
ʶ̧̥̖̬̌̌
ʶ̨̬̬̖̌̌͂͂̏̌
ʶ̨̛̦̭̯̦̯̦̌̌
˃̛̬̱̥̓̌
ʶ̨̡̬̱̦̭̔̌
ʶ̨̨̡̨̡̭̖̖̠̖̏̔̏
ʶ̨̨̡̨̡̭̖̖̠̖̏̔̏
ʶ̨̨̡̨̡̭̖̖̠̖̏̔̏
ʶ̨̭̯̖ʤ̛̬̹̖̍̌̏̓̌
ʶ̸̨̡̬̌̌̌̚
ʶ̬̤̌̌ʿ̖̯̬̌/
ʶ̡̛̬̠̹̌̌
ʶ̬̤̌̌ʪ̛̬̱̯̦̌̐̌
ʶ̛̬̭̯̖ʥ̶̧̌̔̌̌
ʶ̨̡̬̱̹̖̣̭̔̌
ʶ̨̡̛̬̱̙̦̯Ϯϵ
ʶ̡̛̱̖̙̦̭̏̔̌
ʶ̡̛̱̥̦̭̌̚
ʶ̡̛̱̥̦̭̌̚
ʸ̡̛̱̠̦̌̌ʺ̶̡̨̛̱̹̐
ʸ̸̡̬̌̓̌̌̌
ʸ̸̡̬̌̓̌̌̌
ʸ̬̌̌̌̚ʦ̨̨̛̠̦̏̓̌
ʸ̖̌̚ʶ̨̛̭̯̓̌
ʸ̖̌̚ʦ̨̛̬̖̌̏̓̌̚
ʸ̡̖̖̯̭̐̌
ʸ̡̛̛̛̖̙̥̬̭̪̱̯
ʸ̸̡̛̌
ʸ̡̛̭̏̌̔̌
ʸ̸̨̡̨̛̥̏̌̔
ʹ̶̛̱̯̖ʥ̨̦̐̔̌̌
ʺ̨̛̬̭̣̌̏̌ʤ̛̦̯̓̌
ʺ̨̛̣̹̌ˉ̧̡̨̬̦̭̌̐

Na
Na
Hg
Na
Hg
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na

8
3
2
2
7
4
4
8
7
2
1
1
2
1
12
5
23
6

70 W
70 W
125 W
70 W
125 W
125 W
70 W
150 W
150 W
70 W
250 W
150 W
250 W
125 W
150 W
70 W
70 W
70 W

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5m
6m
6m
5m
5m
4m
6m
5m
9m
6m
11m
5m
9m
9m
5m
4m
6m
6m

Hg

8

125 W

1

6m

Hg
Na
Hg
Na
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Mh
Na
Na
Na
Hg
Na
Hg
Na
Na
Na
Na
Hg
Na
Na
Na
Na
Na

12
1
2
8
7
1
17
7
2
4
1
8
8
23
8
7
6
4
4
25
9
34
3
15
14
5
10
9
12

125 W
70 W
125 W
70 W
125 W
150 W
70 W
70 W
70 W
70 W
250 W
70 W
150 W
70 W
70 W
70 W
125 W
70 W
125 W
70 W
70 W
250 W
70 W
125 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W

1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6m
6m
6m
6m
6m
9m
6m
6m
6m
6m
11m
6m
5m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
9m
6m
6m
4m
6m
5m
5m
5m
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ʺ̛̯̠̖̌ˈ̛̱͂
ʺ̛̯̠̖̌ˈ̛̱͂
ʺ̛̯̠̖̌ ˈ̛̱͂ -ʵ̨̦̏̌̌
˄̸̡̨̛̔̐
ʺ̛̯̠̖̌ˈ̛̱͂ʺ̨̛̛̣̠̏̌
ʻ̡̨̛̛̣̠̖̌̏̓̌
ʺ̛̯̠̖̌ ˈ̛̱͂ -˄̨̬̹̌
ʿ̛̬̖̔̓̌
ʺ̛̯̠̖̌ ˈ̛̱͂ -˄̨̬̹̌
ʿ̛̬̖̔̓̌
ʺ̸̡̦̭̌̏̌̌
ʺ̸̡̛̠̖̌̏̌
ʺ̡̠̖̌ʵ̨̛̱̐̏̓̌
ʺ̡̬̌̌ʶ̛̬̤̖̌̏̓̌
ʺ̡̬̌̌ʶ̛̬̤̖̌̏̓̌
ʺ̛̛̬̭̣̠̖̌̏̌
ʺ̛̛̬̭̣̠̖̌̏̌
ʺ̛̛̬̭̣̠̖̌̏̌
ʺ̡̨̛̭̬̌̌̏̌
ʺ̡̨̛̭̬̌̌̏̌
ʺ̨̯̹̖̌̏̌
ʺ̨̯̹̖̌̏̌
ʺ̵̛̠̣̌̌ʿ̛̱̪̦̌
ʺ̛̣̦̌̌ˌ̡̛̬̐̓̌
ʺ̛̣̦̌̌˃̛̖̪̓̌
ʺ̡̛̣̖̦̌ʧ̸̛̬̓̌
ʺ̛̣̖̖̏ʺ̛̬̌̓
ʺ̛̣̖̖̏ʺ̛̬̌̓
ʺ̛̣̖̖̏ʺ̛̬̌̓
ʺ̨̛̣̹̌ʺ͘˕̛̱̬̓̌
ʺ̨̛̣̹̌ʽ̛̛̣̍̓̌
ʺ̨̛̣̹̌ʽ̛̛̣̍̓̌
ʺ̛̬̦̌
ʺ̨̛̬̭̣̌̏̌ʤ̛̦̯̓̌
ʺ̛̯̖ʶ̨̛̭̯̓̌
ʺ̨̭̯
ʺ̡̱̖̠̭̌̚
ʺ̡̱̖̠̭̌̚
ʺ̡̱̖̠̭̌̚
ʻ̨̖̠̹̖̍ʺ̛̣̖̯̌̓̌
ʻ̡̨̛̣̖˃̖̭̣̖
ʻ̡̨̛̣̖˃̖̭̣̖
ʻ̧̛̖̥̦̌̌
ʻ̡̨̛̣̖ˀ̸̨̛̠̌̔̓̌
ʻ̨̨̛̹̬̏
ʻ̨̨̡̭̭̏̌̔̌
ʻ̛̱̹̖̓̏̌
ʼ̨̖̹̖̐̏̌

Na
Na

8
1

150 W
150 W

1
1

5m
5m

Na

2

70 W

1

5m

Na

1

70 W

1

5m

Na

2

150 W

1

5m

Hg

9

125 W

1

6m

Hg
Hg
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Hg
Na
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Hg
Na
Na
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na

4
5
28
9
25
2
4
4
6
19
2
16
4
8
6
1
2
18
4
57
1
3
10
10
20
4
2
1
5
6
30
5
1
14
18
3
13
25

125 W
125 W
125 W
70 W
70 W
250 W
70 W
70 W
150 W
70 W
125 W
70 W
125 W
70 W
70 W
150 W
150 W
70 W
70 W
70 W
125 W
70 W
70 W
125 W
100 W
70 W
250 W
250 W
70 W
70 W
70 W
70 W
150 W
70 W
70 W
70 W
70 W
150 W

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

6m
6m
6m
6m
6m
9m
9m
6m
5m
6m
6m
4m
6m
6m
6m
5m
7m
5m
5m
6m
6m
6m
5m
6m
6m
5m
11m
9m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
5m
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ʽ̨̬̌
ʽ̡̬̖̦̭̌̚
ʿ̖̯̬̌ʶ̸̛̬̦̖̌̏̓̌
ʿ̖̯̬̌ʿ̨̛̬̖̬̌̔̏̓̌
ʿ̖̯̬̌ʿ̨̛̬̖̬̌̔̏̓̌
ʿ̡̣̦̌̌̌
ʿ̡̣̦̌̌̌
ʿ̡̣̦̌̌̌
ʿ̨̡̦̦̭̌̌
ʿ̡̛̬̦̌̐
ʿ̡̛̬̦̌̐ʽ̛̪̹̯̦̌
ʿ̡̛̬̦̌̐ʽ̛̪̹̯̦̌
ʿ̡̛̬̦̌̐ʽ̛̪̹̯̦̌
ʿ̨̨̡̬̬̭̌̍̔̌
ʿ̨̨̡̬̬̭̌̍̔̌
ʿ̡̹̌̌ˀ̶̨̥̌
ʿ̸̡̨̖̹̦̌̌̌̚
ʿ̸̡̨̖̹̦̌̌̌̚
ʿ̸̡̨̛̖̹̥̭̯̌
ʿ̖̯̬̌ʶ̸̨̛̓̌
ʿ̖̯̬̌ʶ̸̧̛̬̖̌̏̓̌
ʿ̖̯̬̌ʿ̨̛̬̖̬̌̔̏̓̌
ʿ̖̯̬̌ʿ̨̬̖̬̌̔̏̓̌
ʿ̖̯̬̌ˀ̧̛̱̦̦̌̌
ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̏̌̌̔̌
ʿ̶̛̠̌̌
ʿ̶̛̠̌̌
ʿ̶̛̠̌̌Ϯϴ̥̬̯̌̌͘
ʿ̶̛̠̌̌ʺ̵̛̌
ʿ̶̡̛̛̠̪̬̦̌̌̌̐
ʿ̨̡̛̛̦̬̭̌
ʿ̡̛̣̦̦̭̌̌̍̍
ʿ̡̛̣̦̦̭̌̌̍̍
ʿ̡̛̣̦̦̭̌̌̍̍
ʿ̡̛̣̦̦̭̌̌
ʿ̡̛̣̦̦̭̌̌
ʿ̣̙̌̌
ʿ̣̙̌̌
ʿ̣̙̌̌
ʿ̣̙̌̌
ʿ̨̧̡̛̬̭̔̌
ʿ̨̧̡̛̬̭̔̌
ʿ̨̡̭̭̌̏̌
ʿ̨̨̬̍̏̌
ʿ̨̬̣̬̙̖̌̐̌̌̚
ʿ̨̬̣̌̚ˌ̴̨̡̌
ʿ̨̬̥̖̦̌̔̌̍̍
ʿ̨̬̥̖̦̌̔̌̍̍
ʿ̨̬̥̖̦̌̔̌̍̍

Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Mh
Mh
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Hg
Na
Na
Na
Na
Hg
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Hg
Na
Na
Na

25
4
26
4
1
1
32
2
7
5
7
10
11
1
4
28
35
4
19
5
4
34
7
10
2
20
2
9
4
2
2
2
58
4
2
4
13
2
1
2
10
7
2
4
3
5
4
1
2

125 W
70 W
70 W
70 W
70 W
150 W
250 W
70 W
125 W
70 W
150 W
250 W
150 W
70 W
70 W
150 W
150 W
150 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
250 W
150 W
150 W
150 W
125 W
70 W
70 W
100 W
70 W
125 W
125 W
70 W
150 W
70 W
250 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
150 W
125 W
150 W
70 W
70 W

122

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1

6m
6m
6m
6m
5m
11m
11m
6
4m
5m
5m
9m
8m
5m
5m
8m
5m
5m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
9m
5m
5m
5m
4m
6m
5m
5m
5m
6m
6m
6m
7m
6m
9m
6m
6m
5m
6m
8m
5m
6m
8m
6m
6m
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ʿ̨̬̯̖ʺ̨̛̛̛̣̱̯̦̏̓̌
ʿ̨̡̬̥̠̭̏̌̌
ʿ̡̨̛̱̹̦̏̌
ʿ̡̨̛̱̹̦̏̌
ʿ̡̨̛̱̹̦̏̌
ʿ̡̛̱̯̬̱̥̭̥̌̔̚͘
ˀ̨̡̠̌̔̌ʦ̨̛̛̯̭̌̏̓
ˀ̸̡̛̛̦̪̱̯̌̔̌
ˀ̸̡̛̛̦̪̱̯̌̔̌
ˀ̸̡̛̛̦̪̱̯̌̔̌
ˀ̸̡̛̦̌̔̌
ˀ̸̡̛̦̌̔̌
ˀ̸̡̨̛̛̛̦̬̣̹̯̖̌̔̐̌
ˀ̸̡̨̛̛̛̦̬̣̹̯̖̌̔̐̌
ˀ̨̠̌̔̌ʪ̨̨̛̥̦̌̏̓̌
ˀ̡̯̬̭̌̌̌
ˀ̸̡̛̦̌̏̌̌
ˀ̡̨̛̬̭̣̍̌̌̍̌̌
ˀ̡̨̛̬̭̣̍̌̌̍̌̌
ˀ̨̨̡̦̬̭̌̏̐̌
ˀ̡̱̥̭̌
ˁ̵̡̛̬̖̥̭
̛̖̬̦̯̔̏̌̌̌̚
ˁ̴̯̖̦̌̌ʸ̶̛̭̯̖̌̌̏
ˁ̨̖̯̬̏̌̌̚ʺ̛̛̣̖̯̓̌
ˁ̯̖̦̏̌̌ˁ̛̛̦̖̣͂̓̌
ˁ̴̯̖̦̌̌
ˌ̨̛̛̯̤̦̌̏̓̌
ˁ̯̖̦̏̌̌ˁ̶̬̖̥̌
ˁ̯̖̦̏̌̌ˁ̶̬̖̥̌
ˁ̯̖̦̏̌̌ˁ̶̬̖̥̌
ˁ̖̌̏ʶ̸̨̛̖̏̌̏̓̌
ˁ̖̌̏ˌ̨̛̐̓̌
ˁ̖̌̏ˌ̨̛̱̥̦̌̏̓̌
ˁ̡̭̌̏̌
ˁ̡̭̌̏̌
ˁ̶̡̛̭̖̯̌̏̏
ˌ̨̡̡̖̖̬̭̓̌
ˌ̨̡̡̖̖̬̭̓̌
ˁ̛̖̖̬̦̖̖̥̏̍̔
ˌ̸̨̡̛̹̯̌̏̌̌
ˌ̸̨̡̛̹̯̌̏̌̌
ˁ̨̛̥̖̦̌ʿ̸̛̛̹̖̏̓̌
ˌ̡̨̡̣̭̌
ˁ̨̡̣̦̭̌̏̌
ˁ̨̨̣̦̍̔̌̌ʺ̛̣̖̯̌̓̌
ˁ̨̨̣̦̍̔̌̌ʺ̛̣̖̯̌̓̌
ˁ̨̨̪̥̖̦̬̤̖̐̍
ˁ̨̨̪̥̖̦̬̤̖̐̍

Na
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Na
Na
Na
Na
Hg
Na
Na

5
4
6
1
31
6
80
1
10
7
2
2
1
7
15
13
11
2
7
3
8

70 W
125 W
150 W
250 W
250 W
70 W
70 W
100 W
70 W
125 W
125 W
125 W
125 W
125 W
70 W
70 W
250 W
250 W
125 W
70 W
70 W

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1

6m
4m
5m
5m
9m
5m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
9m
9m
6m
6m
5m

Na

11

70 W

1

6m

Na
Na
Na

5
14
3

70 W
70 W
70 W

1
1
1

6m
6m
6m

Na

2

150 W

1

6m

Na
Na
Na
Na
Na
Na
Hg
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Mh
Na

2
2
16
8
4
5
1
13
2
14
4
2
10
7
6
5
2
23
44
4
3

125 W
125 W
70 W
70 W
70 W
70 W
125 W
125 W
70 W
70 W
70 W
250 W
150 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
250 W
150 W
70 W

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

5m
5m
6m
5m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
5m
8m
5m
6m
6m
6m
6m
6m
8m
6m
4m
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ˁ̨̨̪̥̖̦̬̤̖̐̍
ˁ̨̨̪̥̖̦̬̤̖̐̍
ˁ̨̨̪̥̖̦̬̤̖̐̍
ˁ̨̡̪̥̖̦̪̬̌
ˁ̵̡̨̛̬̖̥̭̬̖̔̔̌
ˁ̴̡̨̨̬̖̥̭̬̦̯̐̌
ˁ̴̡̨̨̬̖̥̭̬̦̯̐̌
ˁ̯̖̦̏̌̌ˁ̶̬̖̥̌

Hg
Hg
Na
Na
Na
Hg
Na

1
1
5
7
22
1
22

125 W
125 W
250 W
70 W
70 W
125 W
70 W

1
1
1
1
1
1
1

5m
5m
8m
5m
6m
6m
6m

Na

1

150 W

1

6m

ˁ̯̖̦̏̌̌ˁ̶̬̖̥̌
ˁ̯̖̦̏̌̌ˁ̶̬̖̥̌
ˁ̯̖̦̏̌̌ˁ̶̬̖̥̌
ˁ̨̛̯̬̥̭̯̌
ˁ̨̛̯̬̥̭̯̌
ˁ̨̛̯̬̥̭̯̌
ˁ̨̛̯̬̹̬̌
ˁ̴̯̖̦̌̌ʸ̶̛̭̯̖̌̌̏
ˁ̴̯̖̦̌̌
ˌ̨̛̛̯̤̦̌̏̓̌
ˁ̛̛̯̖̬̠̦̌
ˁ̛̛̯̖̬̠̦̌
ˁ̯̖̦̏̌̌ˁ̶̬̖̥̌
ˁ̯̖̦̏̌̌ˁ̶̬̖̥̌
ˁ̯̖̦̏̌̌ʺ̶̨̡̧̬̌̌
ˁ̯̖̦̏̌̌ʺ̶̨̡̧̬̌̌
ˁ̖̯̣̏̌
ˁ̨̖̯̏̐ʻ̡̨̛̣̖
ˁ̨̖̯̬̏̌̌̚ʺ̛̛̣̖̯̓̌
˃̨̨̖̬̔̌ʥ̡̛̖̓̌
˃̛̬̖̏ʦ̨̛̛̯̭̌̏̓̌
˃̬̭̌̌̌ˌ̸̡̖̖̦̏̌
˃̨̨̖̬̔̌ʶ̸̬̱̦̌̌
˃̨̛̖̬̖̯̦̥̭̯
˃̨̛̖̬̖̯̦̥̭̯
˃̶̨̛̦̌̏̌ϴϯ
˃̶̨̛̦̌̏̌ϴϰ
˃̸̨̡̛̛̛̛̥̖̠̖̔̏̚
˃̸̨̡̛̛̛̛̥̖̠̖̔̏̚
˃̸̨̡̛̛̛̛̥̖̠̖̔̏̚
˃̸̨̡̛̛̛̛̥̖̠̖̔̏̚
˃̸̨̡̛̛̛̛̥̖̠̖̔̏̚
˃̸̨̡̛̛̛̛̥̖̠̖̔̏̚
˃̸̨̡̛̛̛̛̥̖̠̖̔̏̚
˄̨̬̹̌ˁ̨̛̯̠̹̓̌
˄̶̛̣̙̖̤̌̌
˄̨̬̹̌ʿ̛̬̖̔̓̌
˄̨̬̹̌ʿ̛̬̖̔̓̌
˄̨̬̹̌ʿ̛̬̖̔̓̌
˄̸̡̛̭̯̦̌̌

Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na

5
5
44
4
4
29
12
4

125 W
125 W
150 W
70 W
150 W
250 W
70 W
70 W

1
1
1
2
2
1
1
1

5m
5m
5m
5m
5m
11m
6m
6m

Hg

2

125 W

1

6m

Na
Na
Na
Hg
Na
Na
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Hg
Na
Na
Na
Na
Hg
Hg
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Hg
Na

8
20
2
1
18
3
7
4
11
13
24
3
2
54
16
7
6
4
11
1
1
6
6
14
2
6
3
4
5
4

70 W
70 W
70 W
125 W
70 W
70 W
125 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
100 W
70 W
125 W
70 W
70 W
150 W
250 W
125 W
125 W
125 W
70 W
70 W
150 W
250 W
70 W
125 W
70 W

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
4m
4m
5m
5m
5m
5m
5m
6m
6m
5m
8m
4m
6m
5m
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ʦ̨̛̠̭̣̌̏̌ʰ̛̣̓̌̍̍
ʦ̭̖̌ˋ̨̛̛̱̬̣̍̏̓̌
ʦ̭̖̌ʿ̛̖̣̌̐̓̌
ʦ̭̖̌ˁ̛̯̠̌̓̌
ʦ̡̖̤̌ʿ̨̛̖̯̬̏̓̌
ϲ͘ ̸̨̨̛̭̯̦-̨̡̭̦̭̖̍̌
̛̬̖̍̐̌̔
ϲ͘ ̸̨̨̛̭̯̦-̨̡̭̦̭̖̍̌
̛̬̖̍̐̌̔
ʦ̨̡̛̦̭̔̏̔̌̌
ʦ̸̧̡̛̹̖̏̌̌
ʦ̡̛̣̖̌̔ˇ̛̬̱̹̓̌
ʦ̡̛̣̖̌̔ʻ̡̨̛̣̠̌̌
ʦ̛̛̣̥̬̌̔̌
ʺ̛̛̯̠̖̌̏̓̌
ʦ̨̦̔̌̍̍
ʦ̨̦̔̌̍̍
ʦ̨̛̠̭̣̌̏̌ʰ̛̣̓̌
ʦ̨̨̠̖̏̔ˁ̯̖̪̖
ʦ̡̱̌ʰ̡̨̛̭̌̏̓̌
ʮ̛̦̏̌̌
ʺ̨̨̛̛̣̦̏̌̏̓̌
ʯ̬̱̙̦̌̔̌
ʯ̡̛̦̯̣̠̭̌̌̌
ʮ̸̡̛̖̣̖̦̌̚
ʮ̸̡̛̖̣̖̦̌̚
ʮ̸̡̛̖̣̖̦̌̚
ʮ̸̡̛̖̣̖̦̌̚
ʮ̴̛̬̯̹̥̌̏̌̌̌̚
ʮ̴̛̬̯̹̥̌̏̌̌̌̚
ʯ̥̠̌ʽ̧̖̦̐̌ʦ̡̱̌
ʯ̥̠̌ʽ̧̖̦̐̌ʦ̡̱̌
ʮ̴̛̬̯̹̥̌̏̌̌̌̚
ʤ̡̣̖̭̖ˌ̛̦̯̌̓̌
ʤ̨̦̯̦̌ˁ̡̥̖̌̌̚
ʥ̡̬̦̌̌˖̨̛̪̓̌
ʥ̛̬̦̭̣̌̌̏̌ʻ̛̱̹̓̌
ʪ̡̡̖̦̭̖̹̯̖̌̍̌
ʪ̡̡̖̦̭̖̹̯̖̌̍̌
ˁ̨̛̥̖̦̌ʿ̸̛̛̹̖̏̓̌

Na
Na
Na
Na
Hg

8
7
12
12
21

150 W
70 W
70 W
70 W
125 W

1
1
1
1
1

5m
6m
6m
6m
6m

Na

1

70 W

1

6m

Hg

8

125 W

1

6m

Na
Hg
Na
Na

4
7
6
27

70 W
125 W
70 W
70 W

1
1
1
1

6m
6m
5m
6m

Na

15

70 W

1

6m

Na
Na
Na
Na
Na

2
4
27
6
2

150 W
70 W
250 W
70 W
70 W

2
1
1
1
1

6m
5m
9m
6m
6m

Na

8

70 W

1

6m

Na
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Mh
Na
Ě

6
8
9
14
8
2
16
4
5
20
6
14
7
5
8
56
1
1

250 W
125 W
70 W
70 W
250 W
70 W
70 W
250 W
150 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
70 W
150 W
70 W
70W

1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9m
6m
6m
6m
11m
6m
6m
8m
5m
5m
6m
6m
6m
6m
4m
5m
6m
6m

˄̡̨̡̛̛̱̪̦̬̠̭̖̯̤̌̍̏ϰϱϰϬŲ̥̆̌̔̌͘;̨̠̖̦̭̌̔̌̚ϭϵ̡̨̥̌̔̌ʸʫʪ ̸̡̛̛̛̭̖̯̤̠̥̖̦̭̖̦̖̏̌̌̌̚
̛̪̣̦̬̌̌Ϳ͗
ʽ̶̧̧̡̨̨̛̛̛̠̹̖̖̭̬̖̦̬̭̯̖̬̭̖̯̣̭̯̍̌̌̓̌̏̏̌̏͗̚
Na ʹ ̶̨̛̛̛̦̯̬̠̱̥̭̠̣̌̏̌̌̌
Hg ʹ ʮ̶̛̛̛̛̦̭̠̣̏̌̌̌
Mh ʹ Ď̵̨̖̯̣̣̖̦̌̐̌
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˄̴̡̨̛̛̬̖̦̬̖̣̖̯̬̱̐̌͂ˁ̡̨̬̖̥̭̠ʺ̶̨̛̛̛̯̬̏
ʸ̶̨̡̛̠̌̌
ʥ̴̨̡̨̛̬̠̬̭̯̬̖̣̖̯̬̏̌̌
ʻ̭̖̤̖̌Ϯϱ̴̡̨̛̛̥̠̱̣̭̬̣̹̯̖̌̔̍̌̐̌͘
ʿ̡̬̌ʶʿ̨̥̔
ʤ̡̨̛̛̯̣̖̯̭̭̯̦̌̔
˃̛̖̬̖̦̌̚ˀ̨̖̔
ʪ̸̛̛̛̖̠̖̬̣̹̯̖̐̌ʶʿ̨̥̔
ˀ̶̡̛̭̬̭̦̌̌ˀ̸̡̛̛̦̪̱̯̌̔̌-̶̨̛̛̣̦̍̌̌̚
˄̶̛̣̌ϭ̨̦̖̥̬̏̍̌͘-̸̛̛̛̖̠̖̬̣̹̯̖̔̐̌
ʰ̛̬̣̹̯̖̐̌ʻ̨̨̡̭̭̏̌̔̌-ʥ̡̬̦̌̌˖̨̛̪̓̌
ʻ̶̡̭̖̣̠̖̖̦̌̔̌̌-̸̛̛̛̖̠̖̬̣̹̯̖̔̐̌
ʥ̨̡̣ʥ̸̛̛̛̖̠̖̬̣̹̯̖̔̐̌- ʪ̬̖̦̬̏̐̌̔
ˉ̡̬̏̌-̥̣̌̌ʥ̨̭̦̌
ˉ̡̨̨̬̠̖̏̌̏̏̔ˁ̯̖̪̖
ʻ̨̨̡̨̡̡̨̛̛̹̬̹̬̣̹̯̖̏̌̌̐̌- ʿ̣̙̌̌
ʥ̖̦̌̚ˁ͘ʺ͘
ʶ̨̡̡̨̛̛̹̬̹̬̣̹̯̖̌̌̐̌ʺ̛̯̠̖̌ˈ̛̱͂
ʺ̛̯̠̖̌ˈ̛̱͂Ϯ-ʪ̬̖̦̬̏̐̌̔
˄ʶ˄ʿʻʽ : 36 KW

ʰ̛̦̭̯̣̭̦̌̌̌
̭̦̌̐̌
6kom po 400w
2,4KW
8 kom po 250 w
2 KW
37kom po 400w
14.8KW
8 kom po 400w
3,2 kw
1 x400 w
0,4kw
1 x400 w
0,4kw
1x400 w
0,4 kw
1x400w
0,4kw
1x400w
0,4kw
1x400w
0,4kw
3x400w
1,2kw
3x400w
1,2 kw
8x400w
3,2 kw
8x400w
3,2 kw
4x400
1,6kw
2x400
0,8kw
˄ʶ˄ʿʻʽ͗ϵϯʶʽʺʤʪʤ;ϴǆϮϱϬt͕ϴϱǆϰϬϬtͿ

˃̖̣̌̍̌˄̶̛̣̖ʸ̡̬̌̓̌̌
ʸ̡̬̌̓̌̌
˄̶̛̣̌

ʦ̬̭̯̌ ̨̛̬̏̌̚ (W)
̨̛̭̖̯̣̭̯̏

˄̡̱̪̦̌ ̬̍͘ ʽ̨̨̡̛̛̭̯̬̦̭̖̯̤̍̌̏
̨̨̠̖̦̭̯̬̦̔̌
̨̪̭̯̤̖̦̌̏
̭̯̱̍

ʦ̛̛̭̦̌
̭̯̱̍̌
;̥Ϳ

D̸̨̡̛̯̬̏̌̌
d̛̬̖̏ʦ̨̛̛̯̭̌̏̓̌
W̡̛̛̦̠̖̏̌
ʦ̨̨̡̡̛̠̦̭̦̣̏͂̌̌̌
ˁ̨̨̣̦̍̔̌̌ʿ̛̖̦̖̓̌̚
ˀ̴̸̛̛̛̖̖̠̖̬̣̹̯̖̔̐̌͘
ʿ̨̡̬̥̠̭̖̣̬̱̙̏̌̌̍̌̌

Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
̴̡̨̬̖̣̖̯̬
Na
Na
̴̡̨̬̖̣̖̯̬
Hg
Na
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg

10
15
17
12
9
1
7
2
4
9
6
13
8
11
6
5
10
39
39
38

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ʪ̸̛̛̛̖̠̖̬̣̹̯̖̐̌
˕̱̬̖˕̡̨̛̌̏̓̌
ʥ̸̨̛̖̣̬̱̙̪̬̖̖̬̣̌̌̔̔̐̌͘͘
ʯ̥̠̖̌̏̌
ʧ̠̖̌ˌ̶̱̤̥̦̌̌
ʥ̡̬̦̌̌ˀ̸̛̛̖̌̔̏̓̌
ʿ̡̛̣̦̦̭̌̌
ʿ̡̛̣̦̦̭̌̌-̨̡̨̬̥̭̦̭̖̤̖̌
ʿ̡̡̡̡̛̣̦̦̭̬̌̌̌̌ʻ̡̨̛̭̠
ˁ̡̬̖̥̭̌
ˌ̡̨̡̣̭̌
ˇ̡̨̨̡̬̱̹̬̭̐̌

126

125
125
125
125
125
400
70
125
400
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ʿ̡̛̬̯̦̭̌̌̌̚
ʪ̨̛̭̯̖̠̖̏̌
ˉ̡̖̬̭̌
ˁ̡̖̌̏ʿ̛̌̏̓
ʺ̸̡̦̭̌̏̌̌
ʹ̨̛̱̥̬̍̌ʿ̡̨̛̌̏̏̓̌
ʹ͘ʿ̡̨̡̨̛̪̬̖̪̬̱̖̌̏̏̓̌̐
ʦ̨̛̠̦̌ˌ̸̡̨̯̬̍̌̐
ʻ̡̛̭̌
ʻ̡̛̭̖ʸ̛̖̦̖̔
ʧ̣̦̌̏̌
ʮ̸̡̛̖̣̖̦̌̚
ϮϬ̠̱̣̌͘
ˀ̸̡̛̦̌̔̌
ʼ̨̖̹̖̐̏̌
ˁ̡̭̌̏̌
ʦ̡̹̬̭̌̌̌
ʦ̛̬̦̌̔̌
ʻ̡̨̛̣̖˃̖̭̣̖
ϴ̥̬̯̌̌͘
ʶ̨̡̬̱̦̭̔̌
ˇ̛̛̣̪̌ʦ̧̛̛̹̓̌
<̨̬̬̖̌̌͂͂̏̌
˄ʶ˄ʿʻʽ

Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

32
36
21
6
22
19
4
37
41
12
74
73
22
23
15
21
23
43
12
8
11
4
47
867

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ʽ̶̧̧̡̨̨̛̛̛̠̹̖̖̭̬̖̦̬̭̯̖̬̭̖̯̣̭̯̍̌̌̓̌̏̏̌̏͗̚
Na ʹ ̶̨̛̛̛̦̯̬̠̱̥̭̠̣̌̏̌̌̌
Hg ʹ ʮ̶̛̛̛̛̦̭̠̣̏̌̌̌
˄̴̡̨̛̛̬̖̦̬̖̣̖̯̬̱̐̌͂ʸ̡̬̱̌̓̌
ʸ̶̨̡̛̠̌̌
ʦ̛̬̦̌̔̌-̛̛̬̣̹̯̖̐̌
ˉ̖̦̯̬̭̖̣̌̌
ʻ̶̸̡̡̨̛̛̭̱̣̖̭̥̖̌̌̔
ʰ̛̬̣̹̯̖̐̌-̶̛̱̣̌ʿ̨̡̬̥̠̭̏̌̌
ʻ̭̖̤̖̌ ̡̨̔ ˃̛̬̖̏ ʦ̨̡̨̨̛̛̛̛̯̭̬̣̹̯̖̭̥̱̭̣̱̖̌̏̓̌̐̌̔̌̐
˄̶̛̣̌ ϭ̨̦̖̥̬̏̍̌͘ʹ̸̡̨̖̭̥̖̔
ˋ̖̭̥̌-̶̛̱̣̌ˌ̡̨̡̣̭̌
ʶ̨̔ʪ̨̛̥̭̌
˄ʶ˄ʿʻʽ: 7,6 KW

ʥ̴̨̡̨̛̬̠̬̭̯̬̖̣̖̯̬̏̌̌
10x400w
2x400
400w
400w
2 x400w
400w
400w
400w
˄ʶ˄ʿʻʽ͗ ϭϵʶʽʺʤʪʤ;ϰϬϬtͿ

˄̶̛̣̖ʺ̸̡̦̭̌̏̌̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌
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ʰ̛̦̭̯̣̭̦̌̌̌
̭̦̌̐̌
4 kw
0,8kw
0,4kw
0,4kw
0,8kw
0,4 kw
0,4kw
0,4kw
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ʺ̸̡̦̭̌̏̌̌ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌
˄̶̛̣̌

ʦ̬̭̯̌
̨̛̬̏̌̚
̨̛̭̖̯̣̭̯̏

(W)

˄̡̱̪̦̌ ̬̍͘ ʽ̨̨̡̛̛̭̯̬̦̭̖̯̤̍̌̏
̨̨̠̖̦̭̯̬̦̔̌
̨̪̭̯̤̖̦̭̯̱̌̏̍

ʦ̛̛̭̦̌
̭̯̱̍̌
;̥Ϳ

ʺ̨̛̣̬̌̔̌ˁ̸̛̬̖̥̖̏̓̌
ϭϲ̨̨̡̛̛̛̠̦̭̖̠̖̏̏͂̌̔̏͘̚
ϭ̨̦̖̥̬̏̍̌͘
Ϯϴ̱̭̯̌̏̐̌͘
ϳ̠̱̣̌͘

Hg
Hg
Hg
Na
Hg
Na
Hg
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Hg
Na
Na
Na
Na
Hg
Hg
Na
Hg
Hg
Na
Hg
Hg
Hg
Hg
Na
Hg
Na
Hg
Hg
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Na
Hg

125
125
125
70
125
70
125
125
70
250
70
250
70
70
150
125
70
250
70
70
125
125
250
125
125
250
125
125
125
125
70
70
70
125
125
250
250
250
250
250
125
70
125
70
70
125

1
3
2
11
4
4
3
11
2
1x2
2
3
24
1
1
2
9
1
1
13
1
7
26
4
3
4
4
7
2
4
6
28
3
16
10
1x3
1x2
1
49
4x2
3
3
10
3
2
5

8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
8
9
8
4
8
8
8
5
8
8
8
8
9
8
8
9
8
8
8
8
8
5,5
8
8
8
9
7
9
8
8
8
8
8
8
8
8

ʸ̣̖̌ˁ̡̨̛̯̦̌̏̓̌
ʥ̬̖̌̓ʤ̨̨̛̦̦̔̏̓
ʥ̬̖̌̓ʥ̨̨̛̱̦̐̏̓
ʥ̬̖̌̓˖̡̛̱̣̬̍
ʥ̡̬̦̌̌ʧ̛̖̬̣̓̌
ˉ̬̌̌ʸ̬̌̌̌̚
ˉ̡̨̨̛̬̖̦̬̹̯̖̏̔̏
˕̱̬̖ʵ̡̛̹̌̓̌
ʪ̨̨̬̭̍̌̏̌ˀ̨̛̭̤̖̌̔̌̏̏̓̌
ʪ̨̬̤̱̌̐̍̌ʦ̨̛̖̤̦̌̏̓̌
ʪ̛̬̙̦̪̱̯̌̏ϭ̍
ˇ̛̛̣̪̌ʦ̧̛̛̹̓̌
ˈ̡̠̱̌̔ˁ̡̯̦̌̌
ʰ̛̬̣̹̯̖̐̌ʺ͘ˁ̸̛̬̖̥̖̏̓̌
ʰ̧̧̡̭̏̌̔̌̌
ʵ̡̦̌̌ʦ̨̛̛̖̭̖̣̦̏̓̌
ʵ̨̛̭̪̌ʧ̹̌̌
ʶ̨̬̬̖̌̌͂͂̏̌
ʶ̛̖̠̱̦̭̪̌̚
ʸ̖̌̚ʸ̛̬̖̌̌̏̓̌̚
ʸ̣̖̌ˁ̡̨̛̯̦̌̏̓̌
ʺ̸̡̦̭̌̏̌̌
ʺ̸̡̡̛̦̭̖̠̌̏̌

ʥ̬̖̌̓ʺ̸̡̨̦̭̌̏̌̐
ʺ̸̡̨̨̛̦̭̪̬̯̬̖̌̏̌̐̌̔̔̌̚͘
ʺ̨̛̣̬̌̔̌ˁ̨̛̪̭̠̖̌̏̓̌
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ʺ̨̛̣̬̌̔̌ˁ̸̛̬̖̥̖̏̓̌
ʺ̨̛̣̹̌ʽ̛̛̣̍̓̌
ʺ̨̛̣̹̌ʿ̶̶̨̖̬̌
ʺ̨̛̣̦̏̌̌ʧ̛̛̣̹̓̌
ʺ̡̛̦̖̬̭̌
ʺ̸̨̛̥̣̌˃̴̨̛̛̬̱̦̏̓̌
ʻ̨̖̠̹̖̍ʵ̡̨̛̖̬̏̓̌
ʿ̡̛̬̯̦̭̌̌̌̚
ʿ̖̬̖˄̛̍̌̏̓̌
ˀ̸̡̛̦̌̔̌
ˁ̹̖̌ʥ̨̛̱̬̥̌̏̓̌̚
ˁ̡̭̌̏̌
ˁ̛̖̯̭̣̏̌̏̌ʪ̨̛̥̠̦̌̌̏̓̌
ˁ̨̖̯̏̐ˁ̖̌̏
˃̴̛̬̙̬̯̹̥̐̌̏̌̌̌̚
ʦ̨̨̠̖̏̔ʺ̛̛̹̓̌
ʮ̡̬̌̌ʻ̡̨̛̛̣̓̌
ʮ̡̬̌̌ʦ̸̛̛̱̦̓̌
ʯ̡̖̖ʥ̱̤̱̹̖̍̌
ʮ̨̛̛̥̬̏̌ʽ̨̛̬̍̌̔̏̓̌
ʮ̴̛̬̯̹̥̌̏̌̌̌̚
Ukupno

Hg
Na
Na
Hg
Hg
Hg
Na
Na
Hg
Hg
Hg
Hg
Hg
Na
Na
Hg
Na
Na
Na
Na
Hg
Hg
Hg
Na
Na
Hg
Hg

125
70
70
125
125
125
70
70
125
125
125
125
125
70
70
125
70
250
150
70
125
125
125
70
70
125
125

5
1
5
4
1
3
1
1
1
4
9
2
7
1
19
8
9
1x3
9
11
16
15
2
14
1
3
6
475

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
5
8
8
8
8
8
5
8
8

ʽ̶̧̧̡̨̨̛̛̛̠̹̖̖̭̬̖̦̬̭̯̖̬̭̖̯̣̭̯̍̌̌̓̌̏̏̌̏͗̚
Na ʹ ̶̨̛̛̛̦̯̬̠̱̥̭̠̣̌̏̌̌̌
Hg ʹ ʮ̶̛̛̛̛̦̭̠̣̏̌̌̌
˄̴̡̨̛̛̬̖̦̬̖̣̖̯̬̱̐̌͂ʺ̸̡̨̦̭̠̌̏̌ʺ̶̨̛̛̛̯̬̏
ʸ̶̨̡̛̠̌̌
ʥ̴̨̡̨̛̬̠̬̭̯̬̖̣̖̯̬̏̌̌
ˉ̖̦̯̬̌-ʿ̡̬̌
ʪ̸̸̡̨̛̛̛̛̖̠̖̬̣̹̯̖̱̪̖̹̥̭̯̐̌̌̚
ʰ̛̬̣̹̯̖̐̌ʶ̨̨̛̣̦̠̌
ʦ̡̨̡̨̛̬̯̹̣̖̓̔
ʶ̸̛̛̛̛̬̠̖̠̖̬̣̹̯̖̏̌̌̔̐̌
ˀ̶̡̛̭̬̭̦̌̌ʶ̡̨̨̛̛̬̠̙̖̖̏̌̌̔̏̏̔
ʥ̬̖̌̓ʥ̨̨̛̱̦̐̏̓- ̡̛̛̬̦̏̌
˄ʶ˄ʿʻʽ : 5,3 kw

ʰ̛̦̭̯̣̭̦̌̌̌
̭̦̌̐Ă
1x400w
0,4kw
1 x 400w
0,4kw
6x400
2,4 kw
2x250w
0,5kw
1x400
0,4kw
2x400w
0,8kw
400w
0,4kw
˄ʶ˄ʿʻʽ͗ϭϰʶʽʺʤʪʤ;ϮǆϮϱϬt͕ϭϮǆϰϬϬtͿ
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На простору територије Града живи 79
773 становника са густином насељености
105 ст/ км².
Граница Општине утврђена је одговарајућим спољним границама следећих кататарских општина:
Стара Бингула, лежимир, Манђелос, Гргуревци, Бешеновачки Прњавор, Бешеново,
Велики Радинци, Сремска Митровица, Шашинци, Јарак, Салаш Ноћајски, Ноћај, Раденковић, Равње, Босут, Сремска Рача, Кузмин и Чалма.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број72/2009 и 81/2009-исправка,
64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014,
145/2014 и 83/2018 ), члана 31. Правилника
о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/2015),
члана 9, став 5 Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010 ) и
члана 35. тачка 6. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 13/2012 и 6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, по прибављеном мишљењу Комисије за планове на
седници одржаноj 22.03.2019. године, донела је

Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег реда и списак подлога:
2.1. Просторни план Републике
Србије до 2025. године
(Закон о ППРС, „Службени
гласник РС“, бр. 88/2010)

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА ДО 2028.

ПРОСТОРНИМ ПЛАНОМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ се сагледава перспектива дугорочног просторног развоја Републике
Србије.
Град Сремска Митровица својим положајем у односу на простор Аутономне покрајине Војводине, са градским насељима
као што су Суботица, Сомбор, Панчево,
Вршац, Зрењанин и Кикинда, имаће улогу
„мотора развоја” односно фокусних тачака
око којих ће се груписати мање општине
формирајући развојне регионе на читавој
територији покрајине.
У мрежи центара Град има значај као густо несељено подручје са просечном густином насељености од 105 ст/км2. Налази се
у развојном дунавском појасу, на који се наслања појас дуж реке Саве. Простор који је
нераскидиво везан са Подунављем на западу, у правцу Мађарске, Хрватске, Словачке, Аустрије и Немачке, и на истоку, у
правцу Бугарске, Румуније, Украјине и Молдавије, представља кључну развојну осовину за просторну интеграцију Републике
Србије са Европом.

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се усклађивању
Просторног плана територије Града Сремска Митровица до 2028. са Законом и плановима вишег реда.
Члан 2.
Просторним планом обухваћен је укупни
простор територије Града Сремска Митровица до 2028. Територија Града заузима површину од 761,58 км², а чине је 23 катастарске општине и 26 насељених места:
Бешеновачки Прњавор, Бешеново, Босут, Велики Радинци, Гргуревци, Дивош,
Засавица 1, Засавица 2, Јарак, Кузмин, Лаћарак, Лежимир, Манђелос, Мартинци,
Мачванска Митровица, Ноћај, Равње, Раденковић, Салаш Ноћајски, град Сремска
Митровица, Сремска Рача, Стара Бингула,
Чалма, Шашинци, Шишатовац и Шуљам.
130

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

PDF Compressor Free Version

У просторно-функционалној организацији мреже насеља Град Сремска Митровица има статус центра националног значаја.
Према карти просторни услови коришћења пољопривредног земљишта територија Града Сремска Митровица спада у
подручја где је заступљена интензивна пољопривреда.
Према карти заштита и унапређење животне средине на подручју Града Сремска
Митровица налазе се: подручја веома квалитетне животне средине – заштићена природна добра; подручја квалитетне животне
средине углавном под шумама; подручја
квалитетне животне средине – воћњаци;
виногради, ливаде, пашњаци; главни саобраћајни коридор; важнија магистрална саобраћајница, а у близини је и једно од
најугрженијих подручја (“hot spot”). Подручје Града Сремска Митровица спада у
урбана подручја загађене и деградиране
животне средине.

22. март 2019.

Решења и смернице за реализацију овако конципираног простора АП Војводине
морају се развијати на више нивоа како би
били употребљиви за регионалне, локалне
или секторске планове, акције и програме.
Такође, потребна су решења која се односе
на свеукупан урбани простор Војводине,
као и она која ће бити примерена групацији
градова и насеља. Неопходно је утврдити
решења од значаја за локални ниво, као и
основе, мере и смернице за даљу и детаљнију разраду стратешких решења на нивоу
политика, планирања (различитих нивоа) и
осталих регулаторних механизама.
Основни циљ развоја градова и осталих
урбаних насеља је просторно, функционално, економски, социјално и еколошки
уравнотежен урбани развој уз развијање
територијалне повезаности на принципима
одрживог развоја, активирање свих капацитета (природних и створених) градова и
осталих урбаних насеља, повезивање са
окружењем, интензивирање урбано-руралне сарадње каo и умрежавање и груписање
мањих територијалних јединица, трансграничну и интеррегионалну сарадњу.
Основни циљ руралног развоја је очување биолошке виталности руралних подручја, кроз повећање квалитета живота, обнову и развој њиховог економског и социјалног нивоа, као резултат децентрализације градова и општина.
Основни циљ ангажовања грађевинског
земљишта је рационално коришћење и успостављање одрживог, економски ефикасног и социјално праведног система управљања грађевинским земљиштем.
У ППРС је изршена просторна диференцијација животне средине према стадардима и искуствина ЕУ, а узимајући у обзир
постојеће стање квалитета животне средине и тренд у наредном периоду територија АП Војводине је просторно издиференцирана на категорије.
Град Сремска Митровица спада у категорију подручја са локалитетима деградиране
животне средине (локалитети са прекорачењем граничних вредности загађења, урбана
подручја, подручја отворених копова лигнита, јаловишта, регионалне депоније, термоелектране, коридори аутопутева, водотоци IV „ван класе“) са негативним утицајима на човека, биљни и животињски свет
и квалитет живота.

2.2. РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ
ПЛАН АП ВПЈВОДИНЕ
(„Службени гласник РС“,
бр. 66/2011)
Визија просторног развоја АП Војводине је да буде јасно артикулисана као
један од региона Републике Србије и у оквиру мреже европских региона, динамичног економског развоја и конкурентна, уређеног и заштићеног природног и културног
наслеђа, квалитетније животне средине,
истакнутих вредности мултикултурне заједнице и социјално кохерентна.
Простор АП Војводине треба да буде институционално дефинисан и у развојном
смислу компатибилан са стандардима ЕУ,
визијом, принципима, концептом и стандардима развоја Републике Србије, са територијално усклађеним демографским,
урбаним и руралним развојем, животном
средином која се штити и унапређује и препознатљивом културном и природном баштином, регион у којем се развија партнерство јавног, приватног и цивилног сектора и који пружа једнаке могућности за
све грађане.
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2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА
ИНФРАСТРУКТУРНОГ
КОРИДОРА ГРАНИЦА
ХРВАТСКЕ – БЕОГРАД
(ДОБАНОВЦИ)
(„Службени гласник РС“, бр. 69/2003)

22. март 2019.

У том смислу повећање мобилности и
приступачности представља један од основних предуслова бржег економског развоја Републике Србије, како кроз развој
примарних, тако и кроз развој њених секундарних саобраћајница.
Путни потез III: Фрушка гора (подножје)
– Јарак и Путни потез IV Јарак – Шабац се
налази на територији града Сремска Митровица.
Предмет Просторног плана је коридор
путне инфраструктуре државног пута I
реда бр. 21 и државног пута I реда бр. 19,
са пратећим садржајима. Остале намене
површина у обухвату Просторног плана
дефинисане су важећим просторним и урбанистичким плановима.
Просторни планови посебне намене18
чији делови се преклапају са Просторним
планом, као и делови планова јединица локалне самоуправе19, који су у обухвату
Просторног плана, усклађују се с овим
Просторним планом у делу путног коридора, а у осталим деловима остају на снази.
Просторним планом посебно се утврђују услови и мере заштите, коришћења и
уређења простора који се опредељује за
посебну намену (коридор пута), док се преостали простор у границама
Просторног плана решава оквирно по
питању коришћења земљишта остављајући
могућност надлежним државним органима
да доношењем планова прецизирају начин
коришћења простора, његове заштите и изградње.

На трећој паневропској конференцији,
која је одржана 1997. године у Хелсинкију,
усвојен је предлог за нов Коридор „Х“ чији
је правац пружања Салцбург – Љубљана –
Загреб – Београд – Ниш – Скопље – Солун
са крацима: крак „Б“ (Будимпешта – Нови
Сад – Београд) и крак „Ц“ (Ниш – Софија
– Димитровград – Инстанбул, веза преко
коридора IV).
У подручју инфраструктурног коридора
аутопута Е-70, на деоници од Београда до
границе са Храватском, Просторним планом Републике Србије утврђени су магистрални инфраструктурни системи међу
којима је: Аутопут Е-70 односно правац
магистралног пута М-1 (Загреб – Београд);
Магистрални пут (Нови Сад – Рума – Шабац) и веза са аутопутем Е-75; Постојећи
гасовод РГ 05-06 (РГ 04-17-ГМРС Рума).
Инфрастуктурни коридор аутопута Е-70
је у контакту са значајним пловним путем
какав је река Сава. Предвиђен је пловни канал Дрина – Сава – Дунав како би се остварила повољна попречна веза између Саве
и Дунава.
2.4. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
ДРЖАВНОГ ПУТА ПРВОГ
РЕДА БР. 21 НОВИ САД–РУМА–
–ШАБАЦ И ДРЖАВНОГ ПУТА
ПРВОГ РЕДА БР. 19
ШАБАЦ – ЛОЗНИЦА
(„Сл. гласник РС“, бр. 40/2011)

Спровођење Просторног плана, односно
његова реализација одвијаће се:
– уграђивањем планских решења у развојне планове и програме,
– разрадом планских решења одговарајућим урбанистичким плановима,
– директним путем, (за делове територије за које није предвиђена израда урбанистичког плана).

Развојна стратегија Републике Србије,
као и Регионална развојна стратегија АП
Војводине (формулисана кроз Програм
привредног развоја АПВ и секторске смернице, при чему програмска опредељења
Покрајине), утврђена је у складу са европским и националним смерницама, при чему
главни просторни приоритет (поред одрживог развоја, формирања равномерног и полицентричног урбаног система и јачања релација између села и града) представља
обезбеђивање приступа инфраструктури.

Просторни план спроводиће се обавезним уграђивањем његових одредби у:
– планове и програме јавних предузећа
у области инфраструктуре (саобраћај, водопривреда, електропривреда, телекомуникације, енергетике и др.),
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– посебне планове, програме, пројекте и
основе за поједине области (пољопривредног, водног и шумског земљишта, рекултивацију деградираног земљишта, заштиту
животне средине, зоне заштићених природних и културних добара и др.) .
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– значајна станишта угрожених врста
птица – ''Шуљам'' к.о. Гргуревци (парц. бр.
20) површине 16,32 ха и ''Ђурђин гроб'' к.о.
Шуљам (парц. бр. 3570) површине 59,26 ха.
У режиму II степена заштите животне
средине у обухвату ППО се налази:
– значајна станишта угрожених врста
птица – ''Кречанске јаме'' к.о. Лежимир
(опис границе парц.бр. 460, 5307, 454, 455,
456, 1078, 458, 459, 461, 457, 448, 3294,
440, 450, 451, 452, 453, 3286, 3282) површине 89,77 ха и ''Гложањ'' пашњаци
изнад Гргуреваца, к.о. Гргуревци (опис границе парц.бр. 330, 382, 390, 4075, 4074,
383, 384, 385 и 386) површине 48,28 ха и
''Мала Санча'' к.о. Гргуревци ( опис границе парц.бр.33 и 153) површине 46,00 ха.

2.5. Просторни план подручја
посебне намене Фрушке горе
до 2022. године
(План у фази доношења)
Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе обухвата подручје од
139,43 ха, са
општинама Сремски Карловци, Петроварадин и Беочин у целости, и деловима општина Ириг, Инђија, Сремска Митровица,
Шид, Бачка Паланка и Рума, што чини
39,28% од њихових укупних територија.
Сва насеља обухваћена овим Планом налазе се изван утврђених граница Националног парка „Фрушка гора“.
Просторни план подручја посебне намене НП Фрушка гора обухвата део територије Града Сремска Митровица у површини од 23.596,64 ха (око 30%).
Простор у обухвату овог ПП подељен је
на три зоне:
1. ЗОНА – зона заштићених природних
добара
2. ЗОНА – заштитна зона НП
3. ЗОНА – зона активне заштите.
У режиму I степена заштите животне
средине у обухвату ППО се налази:
– локалитет Равне на к.о. Манђелос, к.о.
Гргуревци (и к.о.Грабово – Општина Беочин)укупне површине 107.74 ха,
– локалитет Краљевац на к.о. Бешеновачки Прњавор на 6,55 ха,
– локалитет Биклав на к.о. Лежимир (и
к.о. Свилош- Општина Беочин) укупне површине 10,90 ха.
– геолошки и геоморфолошки локалитет
Гргуревачка пећина на Поповом чоту к.о.
Гргуревци парц.бр. 28, 29 и 30) површине
0,85ха,
– значајна станишта угрожених врста
инсеката – станиште осоликих мува ''Лежимир'' к.о. Лежимир (парц.бр. 443, 435,
434 и 446) површине 29,35 ха,

У режиму III степена заштите животне
средине у обухвату ППО се налази :
– Површински коп ''Лежимир'' к.о. Лежимир и
– локалитети Летенка, Рохаљ базе, Цигански логор и манастири.
У заштити непокретних културних добара у ужој зони заштите налазе се манастирски комплекси који подлежу највишем
степену заштите кроз примену конзерваторских рестаураторских радова.
У широј зони заштите се налазе простори око манастирског комплекса и у њој
је потребно посебно контролисање градње
за потребе привређивања манастирског
братства и потребе туристичке презентације манастира (паркинзи, санитарни чворови, продаја сувенира, приступне саобраћајнице). На простору обухвата су :
– остаци манастира Светог Гргура у
Гргуревцима (сп.култ.бр.117/73),
– сакрални објекти – комплекс манастира
Бешеновао к.о. Бешеновачки Прњавор, претходна заштита, комплекс манастира
– сакрални објекти – комплекс манастира Шишатовац к.о. Лежимир, нкд од
изузетног значаја,
– сакрални објекти – комплекс манастира Петковица к.о. Дивош, нкд од изузетног значаја,
– сакрални објекти – комплекс манастира Кувеждин к.о. Дивош, нкд од изузетног значаја.
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2.7. ППППН система за наводњавање Срема
(„Службени лист АПВ“, бр. 57/2017)

Грађење објеката, уређење и коришћење
простора опредељено је по степену заштите од I – III у Националном парку
Фрушка гора и у заштитној зони Националног парка.

Oквирна граница обухвата Просторног
плана je утврђена Покрајинском скупштинском одлуком о изради Просторног плана
подручја посебне намене система за наводњавање Срема („Службени лист АПВ“,
број 14/15), што представља и коначну границу обухвата Просторног плана која је дефинисана Нацртом Просторног плана.
Подручје обухваћено границом обухвата
у целости територије јединица локалних
самоуправа: Ириг, Инђија, Стара Пазова,
Пећинци, Рума, Шид и територију града
Сремска Митровица, као и део територије
општине Бачка Паланка (катастарске општине Нештин и Визић).
Површина подручја обухваћеног границом Просторног плана износи 3528 км².
Простире се на површинама између планинског гребена Фрушке Горе на северу до
Дунава на североистоку, Саве на југу и границе према Републици Хрватској на западу.
Ову територију чине јединице локалне самоуправе Шид, Сремска Митровица, Рума,
Пећинци, Ириг, Инђија, Стара Пазова и део
територије општине Бачка Паланка, у
којима је, по Попису становништва 2011.
године живело 313.342 становника.

2.6. ПРОСТОРНИ ПЛАНА
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ СРП „ЗАСАВИЦА”
(„Сл. гласник РС“, бр. 66/2011)
Уредбом о заштити Специјалног резервата природе ''Засавица'', подручје водотока
Засавице је стављено под заштиту, као природно добро од изузетног значаја. Сврстан
је у I категорију заштите као специјални
резерват природе, који са својом заштитном зоном чини јединствену целину.
Специјални резерват природе ''Засавица''
(у даљем тексту Резерват) се налази под заштитом у циљу очувања природног водотока Засавица, карактеристичног за равничарске пределе и влажних станишта који се
одликују значајном разноврсношћу врста и
природних реткости (бели и жути локвањ,
језичасти љутић, подунавски мрмољак,
шумска жаба, барска корњача, чиков, гавчица, бела сеница, чапљица, а посебно
рибе Umbra krameri).
Површина Резервата обухвата површину
од 670,99 ха на којој је установљен режим
II степена заштите, а његова заштитна зона
је на 1150 ха.
Основну специфичност предметног подручја представља СРП „Засавица“, као
јединствен екосистем, који захтева успостављање трајно одрживог начина коришћења и управљања простором. ППППН је
потребно омогућити заштиту, развој, организацију и уређење Резервата, али и осталог
подручја обухваћеног израдом ППППН,
који заједно са Резерватом одликују природна и створена обележја која условљавају предеону разноврсност.
ППППН је обухваћено подручје од
18.179,8614 ха које обухвата део простора
града Сремска Митровица и општине Богатић. Град Сремска Митровица на простору обухвата ППППН обухвата катастарске општине Засавица 1 и 2, Мачванска
Митровица, Салаш Ноћајски, Ноћај, Раденковић и Равње.

2.8. ППППН система за
водоснабдевање „Источни Срем“
(„Службени лист АПВ“, бр. 57/2017);
Подручје обухваћено границом Просторног плана обухвата у целости територије пет јединица локалних самоуправа источног Срема: Инђија, Ириг, Рума, Пећинци и Стара Пазова, као и к.о. Јарак (на
подручју града Сремска Митровица),
укупне површине 2071,93 км².
Оперативни циљеви изградње и унапређења подручја посебне намене (очување
водних ресурса у спрези са одрживим развојем водопривреде) су:
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– развој система за снабдевање водом
насеља на подручју обухвата Просторног
плана (у општинама Инђија, Ириг, Пећинци, Рума и Стара Пазова, као и насеља
Јарак на територији града Сремска Митровица), која ће користити воду и са локалних
изворишта (природни извори и подземне
воде) и ван подручја Просторног плана
(овим планом оставља се могућност везе
са београдским системом, али се не дефинишу потребе потрошача, нити насеља која
ће бити прикључена на систем);
– успостављање зона заштите изворишта водоснабдевања (односно простора
на коме се захвата вода), појаса санитарне
и техничке заштите око водозахватних
објеката, пратећих објеката и око цевовода
(главног довода) сирове воде и дефинисање режима организације, уређења и коришћења тих зона и појаса;
– успостављање зона заштите изворишта „Хртковачка Драга” и дефинисање
режима организације, уређења и коришћења простора у тим зонама;
– унапређење заштите од поплава, ерозије и бујица и других видова штетног
дејства вода и заустављање и спречавање
даље деградације пољопривредног земљишта, било плављењем било спирањем горњег слоја са пољопривредних површина.
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– заштита слива реке Саве у региону
Срема,
– обезбеђивање одрживог коришћења
природних ресурса, одржавање квалитета
воде реке у I и II класи,
– заштита изворишта за водоснабдевање
становништва,
– сагледавање ресурсних и просторних
могућности и ограничења,
– планирање регионалних и међумесних
канализационих система отпадних/употребљених вода,
– планирање постројења за пречишћавање отпадних вода у складу са принципом
отклањања загађења на самим изворима,
– успостављање интегралног приступа и
стварање јединственог и функционалног
плана реализације комуналне функције сакупљања, одвођења, транспорта и третмана отпадних вода на територији региона
Срем у сливу реке Саве.
2.10. Просторни план подручја
посебне намене ИК ГАСОВОДА
РИВИЦА – ЈАЗАК – ЛЕТЕНКА
(План у изради)
Побољшање енергетске ефикасности и
коришћење еколошки прихватљивих ресурса - извора енергије, представља визију
и дугорочни циљ просторног развоја Републике Србије. Изградња предметног гасовода допринела би просторној и енергетској интеграцији општине Ириг у енергетски систем Републике Србије, редовним,
стабилним, безбедним и еколошки оправданим снабдевањем гасом потрошача, као
и снабдевање туристичког локалитета „Летенка“ природним гасом, чиме се у енергетском смислу подиже стандард функционисања туристичког локалитета у грејној
сезони. Потреба за изградњом дистрибутивниг гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“,
представља и чињеница да је природни гас
еколошки најчистије (спречава се загађење
ваздуха) и најекономичније фосилно гориво, које се једноставно и лако транспортује до потрошача и којим се обезбеђује
континуирано снабдевање потрошача природним гасом.

2.9. ППППН слива реке Саве
( План у изради);
Подручје обухваћено оквирном границом обухвата у целости општине: Рума,
Пећинци, Сремска Митровица - град, Шид
и Ириг.
Површна подручја обухваћеног оквирном грaницом обухвата Просторног плана
износи 2748,49 км² (подаци о површинамаопштина преузети од Републичког геодетског завода – портал НИГП).
Визија уређења Планског подручја, прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону
Срема је заштита слива реке Саве, заштита
изворишта за водоснабдевање, као и заштита животне средине.
Циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су:
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2.11. ПЛАНОВИ СУСЕДНИХ
ПОДРУЧЈА
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1. ППППН система за наводњавање
Срема („Службени лист АПВ“, бр.
57/2017);
2. ППППН система за водоснабдевање
„Источни Срем“ („Службени лист
АПВ“, бр. 57/2017);
3. ППППН НП Фрушка гора (у фази доношења);
4. ППППН слива реке Саве (у фази израде);
5. Просторни план подручја посебне намене ИК ГАСОВОДА РИВИЦА –
ЈАЗАК – ЛЕТЕНКА (у фази израде).

Суседне општине са којима се граничи
Град Сремска Митровица су углавном донеле ППО чија су планска решења уважавана и међусобно усаглашавани заједнички
интереси и заједнички макроинфраструктурни и привредни подухвати, с обзиром да
су планови израђивани у истом периоду.
Усаглашавање планова такође се ради уз међуопштинску сарадњу. На тај начин се обезбеђује најбоља могућа међуопштинска сарадња.
Однос Града Сремска Митровица са општинама Беочин, Бачка Паланка и Ириг
оптерећен је слабим комуникацијама и недовољном функционалном повезаношћу.
Ограничење у функционисању веза између
ових општина је гребен Фрушке горе.

Планом се дефинишу визије и циљеви
планираља, коришћење, уређење и заштита Планског подручја.
Дефинисањем визије и циљева истовремено се указује на стратешка решења и
правце активног усмеравања одређеним
политикама, односно смерницама, мерама
и инструментима, који ће имати спољни
карактер утицаја али и унутрашњих реперкусија.
Природа тих циљева који морају бити
реално оствариви и конкретно јасно дефинисани је економска, друштвена, социјална
и просторно-организациона. Утврђивање и
дефинисање предлога циљева развоја је
критични моменат израде Просторног
плана са становишта његове остваривости.
Сваки плански документ мора полазити
од кључних развојних циљева: а) економске ефикасности, б) социјалне једнакости,
в) територијалне равномерности и г) еколошке заштићености („одрживости“).

Члан 4.
Принципи планирања:
Просторни план јединице локалне самоуправе доноси се за територију јединице локалне самоуправе и одређује смернице за
развој делатности и намену површина, као
и услове за одрживи и равномерни развој на
територији јединице локалне самоуправе.
Члан 5.
Визија и циљеви планирања, коришћења,
уређења и заштите планског простора:
У завршним одредбама као и у поглављу
спровођења ПП ТГ Сремска Митровица до
2028. предвиђено је да се у складу са Законом планска решења из ПП ТГ Сремска
Митровица до 2028. преиспитају након истека Уговора о имплементацији, изменама и
допунама или уради ревизија Плана у координацији са планским документима вишег
реда.
У периоду након усвајања преметног
Плана до данас ступиле су на снагу Измене
и допуне Закона о планирању и изградњи
(''Сл.гласник РС'', бр.72/2009. 81/2009.испр, 64/2010. – одлука УС и 24/2011.
121/2012, 43/2013– одлука УС и 50/2013. –
одлука УС – одлука УС и 54/2013. и
132/2014.и 145/2014 и 83/2018), као и донети Планови вишег реда који су од великог
значаја за израду Плана:

Општа концепција просторног развоја
Опште формулисани циљеви развоја захтевају ближу конкретизацију и дефинисање, да би се стратешка решења и правци
практично могли остваривати, али и
условно контролисали током времена, па
тиме кориговали овисно од процеса које ће
време доносити и наметати.
Претходни циљеви треба да утичу на
смањење до сада испољених (у најнаглашенијем обиму) тенденција емиграције
становништва и његово евентуално
враћање, посебно млађег становништва,
што истовремено захтева, и да се:
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Члан 6.

– побољша и плански осмисли техноекономско, инфраструктурно и комунално
опремање да би се постигла већа мобилност објективних и субјективних фактора
привређивања,
– подручје јаче просторно интегрише и
уреди да би се смањио степен периферности, изолованости и аутохтоности,
– извршити реорганизовања друштвених
и управљачких институција и служби да би
се и са друштвено-социјалног аспекта повећао квалитет живота и просперитет насељеног становништва и на тај начин створили услови једнакости.
Планска решења просторног развоја општине одређена су дефинисањем намене
простора и планским решењима развоја,
уређења и коришћења простора по областима и чиниоцима просторног развоја.
Пропозиције просторног развоја одређене
су правилима уређења и грађења на простору плана и начином и мерама имплементације плана.
Просторни план се односи, пре свега на:
просторни развој и пропозиције развоја;
коришћење и заштиту природних ресурса;
демографски развој и развој насеља и јавних служби, економски развој кроз привредне делатности и туризам; развој инфраструктурних система; заштиту и коришћење животне средине, предела, природног и културног наслеђа.
Позитиван ефекат
Просторни план територије Града Сремска Митровица је стратешки плански докуменат који је основ за просторно уређење
територије Града Сремска Митровица. Поставке овог Плана се могу и директно примењивати у организацији и уређењу простора, за изградњу објеката на оним просторима територије Града за које није
нужна израда Урбанистичког плана.
Просторни план је истовремено основ за
привлачење и реализацију инвестиција из
европских и националних фондова.
Негативан ефекат реализације планских поставки плана је минимални утицај
планиране намене на измену пољопривредног у грађевинско земљиште, коришћења водног земљишта и измену предела и
пејсажа у заштитној зони подручја посебне
намене СРП ''Засавица'', као и синергијски
утицај у утицајном подручју.

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја са структуром основних намена простора:
Просторни план општине представља
плански основ за израду урбанистичких
планова ужих територијалних целина и насеља.
У правилима за уређење и коришћење
простора датим ПП ТГ Сремска Митровица уграђена су и правила из планова вишег реда:
– Просторни план Републике Србије до
2025. године (Закон о ППРС, „Службени
гласник РС“, бр. 88/2010);
– РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН
АП ВПЈВОДИНЕ („Службени гласник
РС“, бр. 66/2011);
– ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ – БЕОГРАД (ДОБАНОВЦИ)(„Службени гласник РС“, бр. 69/2003);
– ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ
КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА ПРВОГ
РЕДА БР. 21 НОВИ САД-РУМА-ШАБАЦ
И ДРЖАВНОГ ПУТА ПРВОГ РЕДА БР. 19
ШАБАЦ – ЛОЗНИЦА („Сл.гласник РС“,
бр. 40/2011);
– Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. Године (План у
фази доношења);
– ПРОСТОРНИ ПЛАНА ПОДРУЧЈА
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СРП ''ЗАСАВИЦА''
(„Сл.гласник РС“, бр. 66/2011);
– ППППН система за наводњавање
Срема („Службени лист АПВ“, бр.
57/2017);
– ППППН слива реке Саве ( План у изради);
– ППППН система за водоснабдевање
„Источни Срем“ („Службени лист АПВ“,
бр. 57/2017);
– Просторни план подручја посебне намене ИК ГАСОВОДА РИВИЦА – ЈАЗАК –
ЛЕТЕНКА (План у изради).
Приликом израде урбанистичке документације, обавезно се примењују решења
утврђена овим Планом, као и плановима
вишег реда и то:
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– граница територије Града;
– граница грађевинских подручја насеља утврђених урбанистичким плановима и градском одлуком;
– граница СРП и заштитне зоне „Засавица“;
– граница режима заштите (I, II и III степена);
– граница ''IBA'' подручја – међународна
заштита;
– граница ''RAMSAR'' подручја – међународна заштита; и
– граница зона забране и ограничене изградње.

Уређајна основа за село спроводи се директно издавањем локацијских услова, a
садржи нарочито:
1) границу просторног обухвата;
2) детаљну поделу подручја на просторне
целине у односу на њихову намену;
3) приказ грађевинског подручја (катастарских парцела);
4) приказ површина јавне намене;
5) регулацију и нивелацију;
6) правила уређења и грађења пo просторним целинама;
7) друге детаљне услове коришћења, уређења и заштите простора и објеката.

Просторни план јединице локалне самоуправе садржи нарочито:
1) обухват грађевинског подручја;
2) планиране намене простора;
3) мрежу насеља и дистрибуцију служби
и делатности;
4) просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система;
5) делове територије за које је предвиђена израда урбанистичког плана или урбанистичког пројекта;
6) уређајне основе за села;
7) планирану заштиту, уређење, коришћење и развој природних и културних добара и животне средине;
8) правила уређења и правила грађења
за делове територије за које није предвиђена израда урбанистичког плана;
9) мере и инструменте за спровођење
плана;
10) мере за равномерни територијални
развој јединице локалне самоуправе.
Извештај о стратешкој процени утицаја
на животну средину је саставни део документационе основе планског документа.
Уређајна основа за село се израђује обавезно за села која немају донет плански документ са детаљношћу која je потребна за
издавање локацијских услова и саставни je
део просторног плана јединице локалне самоуправе, односно доноси се за села за која
није предвиђена израда планског документа.
Кад се уређајна основа за село израђује
пре или након донетог просторног плана њихова израда и доношење се врши у складу са
одредбама овог закона које се односе на израду и доношење урбанистичког плана.

Уређајна основа за село се израђује у
сврху просторног развоја села и подстицања његовог одрживог развоја, уважавајући типолошке и морфолошке различитости, a нарочито:
1) геоморфолошке (равничарска, долинска, брдска, планинска и др. села),
2) регионалне и традиционалне (збијен,
разбијен тип села, повремено и стално
насељена села, напуштена села), као и
3) друге различитости.
Изузетно до доношења уређајне основе
за село из става 1. овог члана, локацијски
услови се могу издати на основу општих
правила уређења и грађења, и то за објекте
који пo својој намени, величини и капацитетима не мењају намену и изглед простора и који немају негативни утицај на
околно подручје, a нарочито за:
1) изградњу нових објеката у непосредној близини постојећих или срушених
објеката,
2) реконструкцију постојећих објеката
или нове изградње на истој катастарској
парцели.
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђују се у буџету, или из других извора, у складу са законом. Оквирна
финансијска средства потребан за израду
плана су око 6.500.000,00 динара на дан
28.01.2019.
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Члан 11.

Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ из Сремске Митровице.
Рок за израду Ревизије просторног плана
је 18 месеци од дана приспећа свих релевантних услова и сагласности.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Члан 8.

Број: 350-84/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

После доношења ове одлуке организоваће
се рани јавни увид у трајању од 15 дана.
Oглас о излагању материјала на рани јавни
увид оглашава се у средствима јавног информисања и на званичном порталу Града.
Излагање материјала на рани јавни увид
обавиће се у згради градске куће Града
Сремска Митровица, улица Светог Димитрија бр.13 у Сремској Митровици и на званичном порталу Града.
Нацрт усклађеног Просторног плана, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид у згради градске куће
Града Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија бр.13 у Сремској Митровици.
Излагање предлога усклађеног Просторног плана на јавни увид оглашава се у
дневном и локалном листу, при чему се
оглашавају подаци о времену и месту излагања предлога Плана детаљне регулације
на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на предлог Плана детаљне
регулације, као и друге информације које
су од значаја за јавни увид.

На основу члана 35 став 7 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број: 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС,
98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014 и
83/2018) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута
Града Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 13/2012 и
6/2018), Скупштина Града Сремска Митровица на седници одржаној 22.03.2019. године донела је

Члан 9.

ОДЛУКУ

Ускладити и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана територије Града Сремска Митровица до 2028., број: 501-133/2014 – VI од
јула 2014. године.

О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ „СЕВЕР“
У К.О. СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

72.

Члан 1.
Члан 10.
Овом Одлуком доноси се План детаљне
регулације радне зоне „Север 3“ у к.о. Сремска Митровица, Град Сремска Митровица
(у даљем тексту: План детаљне регулације).

ППТГ Сремска Митровица је потребно
израдити у три истоветна примерка у аналогном и пет примерка у дигиталном облику.
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1.5.4.1. електроенергетски систе.
1.5.4.2. Гасоводни систем
1.5.4.3.Обновљиви извори енергије
1.5.5. Телекомуникациона инфраструктура
1.5.6. Комунална инфраструктура
1.5.7. Степен комуналне опремљености
грађевинског земљишта потребан за
издавање локацијске и грађевинске
дозволе
1.6. Услови и мере заштите простора у
обухвату плана
1.6.1. Заштита непокретних културних
добара
1.6.2. Услови и мере заштите природних
добара
1.6.3. Услови и мере заштите од елементарних непогода, несрећа и ратних
дејстава
1.6.3.1. Заштита од поплава
1.6.3.2. Заштита од земљотреса
1.6.3.3. Заштита од пожара
1.6.3.4. Заштита од удара граома
1.6.3.5. Заштита од пренапона
1.6.3.6. Заштита од ратних дејстава
1.6.4. Услови приступачности особсма са
инвалидитетом, деци и старим лицима
1.7.Мере енергетске ефикасности
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1. Општа правила грађења
2.1.1. Правила грађења за блокове
2.1.2. Правила грађења за парцеле
2.1.3. Правила грађења за зграде
2.2. Урбанистички параметри и посебна
правила грађења по урбанистичким
блоковима
2.2.1. Сви блокови у обухвату плана
2.3. Услови и начин обезбеђењаприступа
парцели и простора за паркирање возила
2.4. Услови прикључења објекта на комуналну инфраструктуру
2.4.1. Услови прикључења објеката на водоводну мрежу и фекалну канализацију
2.4.2. Услови прикључења објеката на
електроенергетску мрежу
2.4.3. Услови прикључења објеката на телекомуникациону мрежу
2.4.4. Правила за изградњу мреже и
објеката гасоводне инфраструктуре
2.5. Услови за озелењавање
2.5.1. Избор биљних врста за уређење
слободних површина
2.6. Локације за које је обавезна израда
пројекта парцелације односно препарцелације и урбанистичког пројекта
2.7. Фазе реализације

План детаљне регулације саставни је део
Одлуке и састоји се из текстуалног и графичког дела.
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ
ПАРЦЕЛА
3. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
ВИШЕГ РЕДА
4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИН
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА
4.1. Природне карактеристике простора
4.2. Створене вредности у подручју плана
4.2.1. Постојећа намена површина и урбанистичке карактеристике простора
4.2.2. Постојеће стање инфраструктуре
4.2.2.1. Саобраћајна мрежа и објекти
4.2.2.2. Водна инфраструктра
4.2.2.3. Енергетска инфраструктура
4.2.2.4. Телекомуникациона мрежа
4.2.2.5. Зеленило
4.2.2.6. Евиндентирана и заштићена
културна добра
ПЛАНСКИ ДЕО
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1. Подела на урбанистичке целине, зоне
и блокове
1.2. Детаљна намена површина и објеката
и могуће компатибилне намене
1.2.1. Биланс намене површина
1.2.2. Зоне могуће изградње објекат у границама блока
1.2.3. Објекти чија је изградња забрањена
– врста и намена
1.3. Јавне површине, садржаји и објекти
1.3.1. План регулације
1.3.2. Одређивање површина у јавној намени са билансом
1.3.3. Попис парцела у јавној намени
1.4. Правила парцелације и препарцелације
површина са јавном наменом
1.5. Трасе, коридори и капацитези јавне
инфраструктуре
1.5.1. Саобраћајна инфраструктура
1.5.2. Зелене површине
1.5.3. Водна инфраструктура
1.5.3.1.Снабдевање водом
1.5.3.2. Одвођење вода
1.5.4. Енергетска инфраструктура
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ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА:

01 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – шира локација . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : 10 000
02 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – намена површина – постојећи начин
коришћења земљишта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : 2 500
03 ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ – својинска структура земљишта у обухвату плана . . 1 : 2 500
04
05
06
07

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ – намена површина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : 2 500
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ – подела на просторне целине и блокове . . . . . . . . . . 1 : 2 500
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ – подела на јавно и остало земљиште . . . . . . . . . . . . 1 : 2 500
ПЛАНИРАНО СТАЊЕ – хоризонтална регулација са предлогом
парцелације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : 2 500
08 ПЛАНИРАНО СТАЊЕ – саобраћајнице са уређењем слободних
површина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 : 2 500
09 ПЛАНИРАНО СТАЊЕ – мреже и објекти инфраструктуре. . . . . . . . . . . . . . . 1 : 2 500

Члан 3.

Члан 5.

Елаборат Плана детаљне регулације урађен је у три истоветна примерка у аналогном и пет примерка у дигиталном облику.
Све примерке Плана детаљне регулације
у аналогном облику подписује обрађивач
плана, одговорни урбаниста и председник
Скупштине Града.
Подписане примерке Плана детаљне регулације у аналогном облику оверава обрађивач плана, одговорни урбаниста и Скупштина Града Сремска Митроваца.

О спровођењу Плана детаљне регулације стараће се Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу
објеката Града Сремска Митровица.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

Члан 4.
Један примерак донетог, подписаног и
овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чувају се у архиви Скупштине
Града.
Два примерка донетог, подписаног и
овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику чувају се у Градском органу
управе надлежном за спровођење плана.
Један примерак донетог Плана детаљне
регулације у дигиталном облику чува се у
Покрајинском секретаријату надлежном за
послове урбанизма.
Један примерак донетог Плана детаљне
регулације у дигиталном облику доставља
се Републичком геодетском заводу ради
формирања Централног регистра планских
докумената.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 350-82/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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3. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
4. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
5. ОПШТИ ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

На основу члана 35 став 7 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број: 72/2009, 81/2009-исправка,
64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС,
98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014 и
83/2018 ) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број
13/2012 и 6/2018), Скупштина Града Сремска Митровица на седници одржаној
22.03.2019. године донела је

ПЛАНСКИ ДЕО
I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ОПИС И КРИТЕРИЈУМИ ПОДЕЛЕ
НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ
ИЛИ ЗОНЕ
1. ДЕТАЉНА НАМЕНА ПОВРШИНА И
ОБЈЕКАТА МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА
1.1. ПОВРШИНЕ ПЛАНИРАНЕ ЗА
САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ ПОДСИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗАЛИВНИМ СИСТЕМОМ
1.2. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
1.3. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ
1.4. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
1.5. БИЛАНС ПОВРШИНА

ОДЛУКУ
О ДОНOШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ПОДСИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
„ПОПОВА БАРА“ К.О. МАРТИНЦИ

2. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈЕ ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

Члан 1.
Овом Одлуком доноси се План детаљне
регулације за изградњу подсистема за наводњавање „Попова бара“ к.о. Мартинци (у даљем тексту: План детаљне регулације).

3. РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ УЛИЦА И
ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ
ПОДЛОЗИ
3.1. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ
3.2. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ
3.3. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ФОРМИРАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ
3.4. ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ

Члан 2.
План детаљне регулације саставни је
део Одлуке и састоји се из текстуалног и
графичког дела.
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
4.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ПРИРОДНИХ ДОБАРА
4.2. ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

УВОД
ОПШТИ ДЕО
1. ПРАВНИ ОСНОВ
2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
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5. КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА
УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

22. март 2019.

9. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.1.1. Услови за изградњу саобраћајне
инфраструктуре
5.1.2. Услови за прикључење саобраћајне инфраструктуре

10. САКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ
ЧВРСТОГ ОТПАДА
I I ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

5.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
5.2.1. Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре

1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПО ЗОНАМА
1.1. ЗОНА А-ПОДСИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ „ПОПОВА БАРА“
(ОБЈЕКТИ И ЦЕВОВОДИ)
1.1.1. Општа правила грађења
1.1.2. Правила грађења за објектеб подсистема „Попова Бара“

5.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА
ИНФРАСТРУКТУРА
5.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре
5.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре
5.3.3. Услови за прикључење електроенергетске инфраструктуре

1.2. ЗОНА Б-ЗЕМЉИШТЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
1.3. РАДНА ЗОНА

5.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА
ИНФРАСТРУКТУРА
5.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре
5.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре
5.4.3. Услови за прикључење термоенергетске инфраструктуре

2. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
3. ПРИЛОЗИ

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА:

5.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА (ЕК) ИНФРАСТРУКТУРА
5.5.1. Услови за изградњу електронске
комуникационе инфраструктуре
5.5.2. Услови за прикључење електронске комуникационе инфраструктуре

– ИЗВОД ИЗ ППППН СИСТЕМА ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА: ПОСЕБНА
НАМЕНА ПРОСТОРА – РЕФЕРАЛНА
КАРТА БРОЈ 1
– ИЗВОД ИЗ ППППН СИСТЕМА ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ СРЕМА: ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА – РЕФЕРАЛНА КАРТА БРОЈ 3

5.6. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ
И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

– ИЗВОД ИЗ ПП ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА НАМЕНА
ПРОСТОРА, РЕФЕРАЛНА КАРТА
БРОЈ 1

6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ИЗГРАДЊЕ
7. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И
ЗДРАВЉА ЉУДИ

– ИЗВОД ИЗ ПП ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПРИРОДНИ
РЕСУРСИ И РУРАЛНА ПОДРУЧЈА,
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ
ДОБАРА, РЕФЕРАЛНА КАРТА БРОЈ 3

8. ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА,
АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА
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1.а Постојећа намена површина са границом обухвата Плана . . . . . . . . . . . . . . . Р 1:2500
1.б Постојећа намена површина са границом обухвата Плана . . . . . . . . . . . . . . . Р 1:2500
1.в Постојећа намена површина са границом обухвата Плана . . . . . . . . . . . . . . . Р 1:2500
1.г. Постојећа намена површина са границом обухвата Плана . . . . . . . . . . . . . . . Р 1:2500
2.а. Планирана намена површина са поделом на урбанистичке целине . . . . . . . . Р 1:2500
2.б. Планирана намена површина са поделом на урбанистичке целине . . . . . . . . Р 1:2500
2.в. Планирана намена површина са поделом на урбанистичке целине . . . . . . . . Р 1:2500
2.г. Планирана намена површина са поделом на урбанистичке целине . . . . . . . . Р 1:2500
3.а. Регулационо нивелациони план са планираном мрежом
инфраструктуре са спровођењем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р 1:2500
3.б. Регулационо нивелациони план са планираном мрежом
инфраструктуре са спровођењем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р 1:2500
3.в. Регулационо нивелациони план са планираном мрежом
инфраструктуре са спровођењем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р 1:2500
3.г. Регулационо нивелациони план са планираном мрежом
инфраструктуре са спровођењем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Р 1:2500
Члан 3.
Један примерак донетог Плана детаљне
регулације у дигиталном облику доставља
се Републичком геодетском заводу ради
Елаборат Плана детаљне регулације ураформирања Централног регистра планских
ђен је у три истоветна примерка у аналогдокумената.
ном и пет примерка у дигиталном облику.
Све примерке Плана детаљне регулације
Члан 5.
у аналогном облику подписује обрађивач
плана, одговорни урбаниста и председник
О спровођењу Плана детаљне регулаСкупштине Града.
ције стараће се Градска управа за урбаниПодписане примерке Плана детаљне резам, просторно планирање и изградњу
гулације у аналогном облику оверава обраобјеката Града Сремска Митровица.
ђивач плана, одговорни урбаниста и Скупштина Града Сремска Митроваца.
Члан 6.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

Један примерак донетог, подписаног и
овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чувају се у архиви Скупштине
Града.
Два примерка донетог, подписаног и
овереног Плана детаљне регулације у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику чувају се у Градском органу
управе надлежном за спровођење плана.
Један примерак донетог Плана детаљне
регулације у дигиталном облику чува се у
Покрајинском секретаријату надлежном за
послове урбанизма.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 350-83/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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У обухвату Измена и допуна плана генералне регулације целине 2 – Источни део
града Сремска Митровица је простор површине од око 356,1 ha, који се протеже
правцем север – југ од железничког коридора Београд – Загреб до реке Саве (око 2,4
km), и правцем запад – исток од Улице Петра
Прерадовића до Улице Марка Аурелија приступни пут од Аутопута (око 1,0 km) (видети графички прилог са обухватом плана).
Граница обухвата Плана полази од тачке
1 на источној страни регулационог појаса
Улице Марка Аурелија у висини укрштања
са железничким коридором пруге Београд
– Загреб, иде на југ до кружне раскрснице
путева на источном улаз у Сремску Митровицу до тачака 2 и 3. Тачке 2 и 3 се налазе
на источној страни кружне раскрснице на
почетку Улице Румски друм, и од тачке 3
граница иде правцем југ према тачки 4.
Тачка 4 се налази на савској обалоутврди
на почетку теретног моста. Тачке 4, 5, 6 се
налазе на источној страни регулационог
појаса приступног пута теретном мосту на
Сави. Тачке 4, 5, 6, 7, 8 уоквирују део форланда и акваторије реке Саве које се налазе
у обухвату плана од теретног моста до
тачке 8. Тачка 8 се налази на савском насипу у висини укрштања улица Стевана
Сремца и Саве Согића и овом улицом, западном страном њене регулације граница
иде на север до тачке 9. Тачка 9 се налази
на укрштању улица Саве Согића и Прве
јалијске и западном страном регулације
улице иде до тачке 10. Тачке 10 се налази
на укрштању улица Прве Јалијске и Кузминске и иде правцем североистока са западне стране регулационог појаса до тачке
11. Тачке 11 се налази на западној страни
раскрснице улица Кузминске и Арсенија
Чарнојевића. Обухват иде у правцу запада
до тачке 12. Тачка 12 се налази у зони укрштања улица Арсенија Чарнојевића и
Петра Прерадовића, граница иде западном
страном регулационог појаса Улице Петра
Прерадовића до тачке 13. Тачка 13 се налази на пресеку регулационих појасева
Улице Петра Прерадовића и железничког
коридора пруге Београд – Загреб и јужном
границом железничког коридора стиже до
тачке 1 затварајући прелиминарну границу
обухвата Плана.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009 и 81/2009-исправка,
64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014,
145/2014 и 83/2018 ), члана 31. Правилника
о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/2015),
члана 9, став 5 Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010 ) и
члана 35. тачка 6. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 13/2012 и 6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, по прибављеном мишљењу Комисије за планове на
седници одржаноj 22.03.2019 године, донела
је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЦЕЛИНЕ 2 – ИСТОЧНИ ДЕО ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Измена и допуна Плана генералне регулације
Целине 2 – источног дела града Сремска
Митровица (у даљем тексту: Измене и допуне План генералне регулације).
Члан 2.
Оквирна граница обухвата планског подручја:
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Према Правилнику о садржини, начину
и поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања („Сл. гласник
РС“, бр. 64/2015) графички прилози плана
генералне регулације раде се у размери од
1 : 1 000 до 1 : 2 500 за обележавање планираних површина за јавне намене, од 1 :
2 500 до 1 : 5 000 за грађевинско подручје.
Графички део планског документа израђује
се у дигиталном облику, а за потребе јавног
увида презентује се и у аналогном облику.

Услови и смернице планских докумената вишег реда и списак подлога: Изради
Измена и допуна плана генералне регулације целине 2 – источни део града Сремска
Митровица приступа се из разлога прилагођавања и допуњавања текста и графике
тренутно важећег Плана ради олакшавање
његове практичне примене и имплементације. Истовремено се врши и усклађивање
овог Плана са осталим у међувремену усвојеним Плановима.
Услови и смернице за израду Измена и
допуна плана генералне регулације дати су
у текстуалном делу ГУП-а где се наводи:
„Грађевинско подручје у обухвату Плана је
подељено на седам великих урбанистичких
целина (погледати графички приказ бр.
2.2.), за које су дати услови, у виду смерница за даљу планску разраду. Ови услови
и смернице заправо представљају планска
опредељења за детаљније и конкретније
дефинисање кроз израду 7 планова генералне регулације.“
Такође, у текстуалном делу ГУП-а се наводи: „На овом простору преовлађујуће намене су: стамбено-пословна зона (породично и вишепородично становање и компатибилно пословање), у јужном делу, и
зона породичног становања урбаног типа,
у северном делу. Поред уличних коридора,
у обухвату су још два секундарна градска
центра, зона пословања (у источном делу),
гробље и површине за спорт, рекреацију,
јавно и заштитно зеленило.“
Поред одредница из ГУП-а, за израду
Измена и допуна овог Плана, из важећег
ПГР-a града Сремска Митровица, Лаћарак
и Мачванска Митровица („Сл. лист Града
Сремска Митровица“ бр. 11/2009) преузимају се намене простора као и саобраћајна
и инфраструктурна решења уколико нису
у супротности са ГУП-ом.
План генералне регулације израђује се
на овереној копији плана са изводима из
листа непокретности, уз коришћење карата
из постојећих информационих система и уз
парцијално ажурирање - допуну подлоге
топографским елементим (раскрснице
главних путева и сл.).

Члан 4.
Принципи планирања: Измене и допуне
плана генералне регулације целине 2 – источни део града Сремска Митровица представљају даљу планска разрада Генералног
урбанистичког плана Града Сремска Митровица („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр.4/2015) који подразумева израду
седам оваквих ПГР-ова са већ одређеним
обухватом (графички приказ бр. 2.2.).
Овај План генералне регулације је, пре
свега, план постојећег града односно источног (стамбеног) дела Сремске Митровице, простора површине од око 356,1 ha,
и његових укупних потенцијала. Реална
процена материјалних и просторних могућности урбаног подручја у обухвату
плана, као и афирмација његових главних
вредности, је основ за планирање извесне
будућности у средњорочном периоду.
Најважнији програмски циљеви Плана генералне регулације проистичу из мотива за
израду плана као и претпоставки везаних
за околности у којима се доноси План и у
којима ће План бити примењиван. Програмски циљеви Плана генералне регулације су од општег значаја за Град и имају,
како оперативни, тако и дугорочни карактер. Опредељења грађанства и друштвене
заједнице у погледу наведених циљева и
решења за План генералне регулације биће
проверавана током израде овог Плана.
Члан 5.
Визија и циљеви планирања, коришћења,
уређења и заштите планског подручја:
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Афирмација јавних простора и амбијенталних целина, чување и афирмација заштићених споменика културе као и квалитетних визура и силуета града, треба да
унапреде идентитет овог дела града и
Сремске Митровице у целини.
План генералне регулације треба да дефинише планске оквире и мере за очување
водних, пољопривредних, шумских и слободних површина, постојећих зелених комплекса, у оквиру обухвата Плана.
Већи удео конкретних регулационих решења у планском документу, акценат на
реализацији плана, као и елементи за одлучивање о непосредној изградњи на деловима града за која није неопходна израда
Детаљних регулационих планова.
Уграђене инструменте за праћење ефеката спровођења Плана и критеријуме за
текуће измене и допуне у складу са актуелним потребама и новим условима.
Анализе, смернице и општи услови за
обликовне елементе, мале урбане интервенције, урбану опрему као и остале чиниоце
визуелног идентитета града, чија реализација није у зависности од општих планских
решења.

Одрживи развој је предуслов квалитетног живота у граду. То подразумева идентификацију, санацију и очување необновљивих природних ресурса чиме се стичу
услови за стварање квалитетног животног
окружења кроз дугорочна сагледавања развоја града као целине и планираних градитељских подухвата посебно.
План се углавном оријентише на коришћење постојећих потенцијала урбаних простора града у обухвату овог плана, са циљем ефикаснијег и уравнотеженијег остваривања улоге и значаја постојећег грађевинског фонда у планирању, коришћењу и
развоју града.
Успостављање мултифункционалне структуре простора овог дела града и сваког његовог дела (зоне и просторне целине), која
носи у себи способност прилагођавања на
промене, омогућава развој у етапама, и има
социјалну функцију.
Флексибилно коришћење, односно промена намене простора и објеката, као и
отворен повратни процес.
Еколошка ревитализација, као колективног добра које се мора штитити, због
тежњи да дође до преискоришћавања грађевинског земљишта и погоршања животних услова.
Витална подршка основним циљевима
Плана је унапређивање функционисања постојеће примарне саобраћајне мреже и планирање нове у измењеним околностима, те
теоретско и практично решавања саобраћаја, као и усклађено инфраструктурно
опремање простора града техничким и комуналним системима.
Један од важних циљева који треба да
буде остварен је и дефинисање просторних
критеријума, стандарда и норматива за стамбену и пословну изградњу, за објекте друштвеног стандарда, слободних површина и јавног зеленила.
Подела планом обухваћеног простора на
зоне и просторне целине са истим правилима градње.
Обезбеђивање задовољавајућих услова
живота у свим деловима простора у обухвату овог Плана, као потребе за социјалним
уједначавањем, што се односи на становање,
рад, одмор, рекреацију, јавне службе, саобраћајну и комуналну инфраструктуру, снабдевање и услуге.

Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја
са структуром основних намена простора:
Основна корист од доношења ових Измена
и допуна плана је то што ће на великом простору у источном делу града бити дефинисане регулационе линије постојећих и планираних улица, прецизирана намена свих
простора са опширним и јасним грађевинским правилником као и одређени простори
за које ће бити обавезна израда Планова детаљне регулације са задатим роком реализације, те ће под овим околностима из Измена
и допуна плана генералне регулације целине
2 – источни део града Сремска Митровица
моћи да се издају информације о локацији и
остала документа у вези са градњом.
Садржина урбанистичког плана „Измена
и допуна плана генералне регулације целине 2 – источни део града Сремска Митровица“ прописана је Законом, Правилником
и детерминисана планом вишег реда као
планска разрада Генералног урбанистичког
плана Града Сремска Митровица („Сл. лист
Града Сремска Митровица“, бр. 4/2015).
266

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

PDF Compressor
Free Version
Члан 7.

22. март 2019.

Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Решење да се
за Измене и допуне Плана генералне регулације Целине 2 – источног дела града Сремска Митровица, не израђује Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину,
донето од стране Градске управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката Града Сремска Митровица.

Средства за израду Измена у допуна
плана генералне регулације обезбеђују се
у буџету, или из других извора, у складу са
законом. Стварна цена израде ПГР-а је
8.899.430,40 динара са урачунатим ПДВом по Методологији за одређивање цена
(ценовнику). Како се раде измене и допуне,
ово Предузеће предлаже умањење цене за
50%, тако да цена израде Измена и допуна
ПГР-а износи 4.449.715,20 динара са урачунатим ПДВ-ом.
Израда Измена и допуна Плана детаљне
регулације поверава се ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ из Сремске Митровице.
Рок за израду плана је 12 месеци од доношења ове Одлуке.

Члан 10.
Измене и допуне Плана генералне регулације је потребно израдити у три истоветна примерка у аналогном и пет примерка у дигиталном облику.
Члан 11.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица.

После доношења ове одлуке организоваће
се рани јавни увид у трајању од 15 дана.
Oглас о излагању материјала на рани јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања и на званичном порталу Града.
Излагање материјала на рани јавни увид
обавиће се у згради градске куће Града
Сремска Митровица, улица Светог Димитрија бр. 13. у Сремској Митровици и на званичном порталу Града.
Нацрт Измена и допуна Плана генералне
регулације, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид у
згради градске куће Града Сремска Митровица, улица Светог Димитрија бр. 13. у
Сремској Митровици.
Излагање нацрта Измена и допуна Плана
генералне регулације на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу, при
чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања предлога Плана генералне регулације на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу
доставити примедбе на предлог Плана генералне регулације, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 350-85/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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Граница обухвата плана на северозападу
креће од тачке 1. у улици Фрушкогорска
(парц.бр.626 к.о.Лаћарак) и јужном међом
парцеле бр.699, кроз унутарблоковски простор, иде до (парцеле бр.1021) улица
Школска, затим наставља правцем североисток кроз блок до парцеле бр.1503/2 и
улице Сремска до тачке 2. Из тачке 2. граница скреће на југозапад и улицом Сремском иде до главне улице 1.новембра и раскрснице са улицом Радничком. Граница
даље иде улицом Радничка до тачке 3. Из
тачке 3 граница мења правац и улази у
улицу 22.јула, иде до (границом парцеле
бр.2210/1 и школске парцеле бр.2180) тачке
бр.4 и тачке бр.5 и дуж границе ових парцела стиже до улице Железничке. Граница
прелази улицу и улази у блок ( међном линијом парцела бр.2441 и бр. 2443/1 ) до
тачке бр.6 и тачке бр.7. Из тачке 7 граница
скреће ка краку улице Кикина и иде до
тачке бр.8. Из тачке број 8 граница мења
смер према североистоку и дуж улице Церске и преко раскрснице са улицом 1.новембра, улицом Фрушкогорском стиже у почетну тачку 1.

На основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број72/2009 и 81/2009-исправка,
64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014,
145/2014 и 83/2018), члана 31. Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/2015),
члана 9, став 5 Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010) и
члана 35. тачка 6. Статута Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица“, број 13/2012 и 6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, по прибављеном мишљењу Комисије за планове на
седници одржаноj 22.03.2019. године, донела је

ОДЛУКУ
Обухват плана има прелиминарну површину од око 41,0ха.

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ДЕЛА
НАСЕЉА ЛАЋАРАК
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег реда и списак подлога:
Лаћарак је приградско насеље, сеоског
типа. Насеље Лаћарак - Месна заједница
има око 11.000 становника, а грађевинско
пдручје захвата простор од око 811ха ( целина 7 према ГУП-у Града Сремска Митровица из 2015. ). Доминантна намена простора је породично становањe руралног
типа, мале густине, на великим парцелама,
са окућницама и пољопривредним површинама – баштама у залеђу. Насеље има
формиран центар (зона секундарног градског центра). Поред уличних и саобраћајних коридора, у обухвату ГУП-а, су површине за спорт и рекреацију, јавно и заштитно зеленило, два гробља, као и коридор обилазнице Лаћарак – Сремска Мотровица са радним зонама.

Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради
Плана детаљне регулације централног дела
насеља Лаћарак, Град Сремска Митровица
(у даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Граница обухвата планског подручја
овог ПДР-а је одређена као прелиминарна
граница и коинцидира са обухватом Секундарног градског центра Лаћарак, дефинисаног ГУП-ом града Сремска Митровица
(„Сл.лист града Сремска Митровица“,
бр.04/2015).
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Простор у обухвату плана централне
зоне Лаћарка садржи јавно грађевинско
земљиште са централним насељским
функцијама простора и објеката, док већи
део простора заузимају приватне парцеле
урбаног и руралног породичног становања
са њивама у средишњим деловим блокова.
Приступ парцелама у обухвату плана је
са постојеће насељске строго ортогоналне
саобраћајне мреже, правца северозапад –
југозапад (улица 1.новембра) и североисток
– југозапад (улица Школска – Железнчка).
Простор у обухвату плана је правоугаонoг облика димензија 530м х 770м и заузима простор око 41ха. Простор обухвата
подразумева средишњу зону насеља
Лаћарак којом доминира централно постављена главна раскрсница насеља :
улица 1.новембар (државни пут бр.120
према Шиду и Р.Хрватска) и улица Школска, односно улица Железничка.
Основни циљ израде и доношења ПДР-а
централне зоне насеља Лаћарак је планска
разрада на нивоу детаљњне разраде елемената плана вишег реда ГУП-а града Сремска Митровица која подразумева да се у задатом обухвату овог плана урбанистички и
саобраћајно уреди постојећи секундарни
градски центар, односно центар насеља
Лаћарак у контексту ГУП-ом дефинисаних
просторних и функционалних садржаја у
затеченим месним условима и достигнутом
степену урбаног развоја овог дела града као
и планирани, а недостајући садржаји.
Концепција уређења простора у обухвату
плана се заснива на одређивању планских
решења која ће омогућити утврђивање јавног интереса за регулацију и изградњу планираних унутарблоковских - секундарних
саобраћајница и уређење насељских блокова.
Доминантна централно постављена главна раскрсница насеља Лаћарак формира четири урбанистичка блока. Улица 1.новембар
(државни пут бр.120 према Шиду и Р.Хрватска) и улица Школска - улица Железничка
дели правоугаони простор обухвата овог
ПДР-а на четири карактеристична блока које
је потребно просторно – плански интегрисати (нпр. пешачке улице - зоне и сл.) или у
складу са својим постојећим и планираним
садржајем добити посебне урбане и амбијенталне карактеристике :

22. март 2019.

• БЛОК А (8,5 ха) – северозападни блок
: у постојећем стању у овом блоку су лоцирани слободностојећи објекти јавних функција - месне заједнице, биоскопска дворана,
у окружењу јавних и парковских површина,
меморијала, објекта старе Основне школе
(ван функције и девастиран), те комплекс
предшколске установе ''Чуперак'' и објекат
Православне цркве Св.Архангела Гаврила
са портом (улица Школска).
У БЛОКУ А планирају се два секундарна крака саобраћајница интерног карактера са циљем унапређења укупне урбане
ситуације у овом блоку који је практично
''урбано језгро'' Лаћарка са највећом концентрацијом централних садржаја.
• БЛОК Б (10,5 ха)- североисточни
блок: у постојећем стању у унутарблоковском простору реализована су два наменски грађена стамбена објекта спратности
П+1 (један за просветне раднике и један за
ратне војне инвалиде). У овом блоку планирају се и два секундарна крака саобраћајница интерног карактера са циљем унапређења укупне урбане ситуације у овом
блоку и стварање могућности за нову
градњу стамбених објеката
• БЛОК В (9,6 ха) – југоисточни блок: у
постојећем стању овим блоком доминира
простор постојећег школског комплекса
ОШ „Трива Витасовић Лебарник'' површине 3,5 ha. Планира се урбано „прочишћавање'' (трансформација) блока и усаглашавање облика са наменом парцела. У
овом блоку планира се продужетак - секундарни крак саобраћајнице – улице 22.
јула интерног карактера са циљем унапређења укупне урбане ситуације у овом
блоку – обезбеђена је парцела за пут од
улице 22.јул до улице Кикине, односно до
улице Церске.
• БЛОК Г (8,0 ха) - југозападни блок: у
постојећем стању у овом блоку се налази
објекат здавствене станице, у урбанистичком смислу изузено лоше лоциран, без паркинга и незадововољавајућег капацитета,
те се планира њена дислокација, односно
градња објекта дома здравља одговарајућег
капацитета.
• Посебан део обухвата ПДР-а чине регулациони појасеви (габарити) улица површине 12,7 ха и то
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Члан 5.

o Улица 1.новембар;
o Улица Школска;
o Улица Железничка;
o Улица Фрушкогорска;
o Улица Церска;
o Улица Кикина;
o Улица Сремска;
o Улица Радничка и
o Улица 20.јула .

Визија и циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског простора:
Општи циљ израде овог ПДР-а је реализација планираних садржаја уз усклађивање свих релевантних параметара простора, услова надлежних институција, како
у обухвату плана тако и у утицајном подручју са основним принципима одрживог
развоја, односно усклађивање активности
у простору и заштите животне средине.
Овим планом се у оквиру подручја обухвата одређују и разграничавају јавне површине од површина других намена, одређује намена и начин коришћења земљишта, мрежа комуналног система и инсталација, техничка и нивелациона решења
и правила регулације и парцелације.

Циљ доношења ПДР-а централне зоне
насеља Лаћарак је стварање услова за урбану реконструкцију и реализацију недостајућих садржаја у постојећем окружењу
Центра Лаћарка – Секундарног градског
центра и то:
• Урбано прочишћавање функција постојећег стања и усаглашавање намене са
обликом парцеле;
• Дефинисање потреба за заменом локације и објекта здравствене станице и старе
основне школе, формирање паркиг простора и објеката услужних делатности;
• Дефинисање парцела фудбалског игралишта и главног улаза на фудбалско игралиште са пратећим садржајима свлачионица, трибине, те односа према суседним
просторима предшколске установе, парка,
цркве и др.;
• Реализација планиране мреже унутарблоковских улица и тиме доступност неизграђених површина средишње зоне насеља Лаћарак у сва четир просторна блока,
а све у складу са опредељењем планова вишег реда о повећању гудтине становања и
привођењу намени површина планираних
за урбане функције централних делова насеља.

Циљеви израде плана су:
• дефинисање јавног интереса;
• реконструкција постојећих и изградња
нових инфраструктурних мрежа и њихових
капацитета у складу са планираном изградњом;
• преиспитивање капацитета изградње и
подизање стандарда становања;
• увођење нових атрактивних садржаја
компатибилно стамбеном окружењу;
• редефинисање решења паркирања и гаражирања возила;
• заштита животне средине;
• диференцирање простора који се могу
директно спроводити на основу овог плана
и простора за које је потребна даља урбанистичка разрада урбанистичко-архитектонским конкурсом или урбанистичким
пројектом.

Члан 4.

Негативан ефекат реализације планских
поставки је незнатан и огледа се у повећању заузетости слободних површина
урбаним садржајима.

Принципи планирања:
Уређење простора у обухвату плана заснива се на начелима одрживог развоја и рационалним коришћењем грађевинског земљишта унутар граница грађевинског подручја за изградњу објеката ниско и високоградње на јавном грађевинском земљишту
и у приватном поседу, а све у циљу континуиране реализације планираних нових
садржаја централне зоне насеља Лаћарак.

Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја са структуром основних намена простора:
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• разграничење јавног од осталог грађевинског земљишта и стварања правног основа за прибављање земљишта за потребе
изградње објеката и формирање простора
са јавном наменом.
• формирати регулациони појасеви нових улица, и
• створити услови за проширење јавних
зелених површина.

План детаљне регулације централне
зоне насеља Лаћарак са површином од око
41,0ха израђује се на основу: потреба житеља насеља Лаћарак у смислу задовољавања потребе за укупним сређивањем урбанистичког и саобраћајног стања у складу
са законом, правилима урбанистичке
струке и исказаним потребама за недостајућим наменама простора (секундарне
улице и мирујући саобраћај) и заинтересованости потенцијалних инвеститора за
градњу вишеспратница пословно – стамбених објеката.
Реализацијом планских поставки подигао би се урбани идентитет насеља, постизање градског изгледа централне зоне, кавлитативних садржаја који за резултат имају
бољи квалитет живљења и веће могућности изградње простора. Са повећаним могућностима градње повећава се и могућност запошљавања становника насеља у
секундарним делатностима. Атрактивности простора допринеће опремање јавних
простора урбаним мобилијаром и зеленим
површинама.
Реализацијом планских поставки очекује се и реализација објеката пословања,
комерцијалне и услужне делатности у приземљима стамбених објеката, као претпоставке за развој приватног предузетништва, услуга, трговине и других садржаја, имајући у виду изразити недостатак
јавних функција и простора у стамбеним
блоковима урбаног и руралног становања.
Стамбени и стамбено-пословни објекти
могу садржати и више функционално одвојених простора (до 3 стана или локала).
Препоручени индекс заузетости је до 40%,
односно 60%, за радно-пословну зону, а висина објеката до П+1+Пк. У зони центра и
на угловима блокова су могућа одступања
у висини до макс. П+2+Пк. Паркирање возила треба обезбедити на сопственој парцели. Грађевинска линија нових објеката се
поставља као код већине објеката у улици.
Кровови објекта су обавезно коси, двоводни, односно сложени кровови.
Омогућиће се :
• изградња, регулисање и унапређење
унутарблоковске саобраћајне мреже и повећање капацитета површина за кретање
возила и мирујући саобраћај – паркинг места унутар блока,

Доношењем ПДР створили би се услови за много бољу комуникацију унутар
блчокова -унутарблоковском простору, изградњу неопходне инфраструктуре, пре
свега саобраћајница и мирујућег саобраћаја.
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђују се у буџету, или из других извора, у складу са законом. Оквирна
финансијска средства потребан за израду
плана су око 2.800.000,00 динара.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ из Сремске Митровице.
Рок за израду плана је крај 2019. односно 6 месеци од дана прибављања подлога
и свих релевантних података надлежних
установа и институција.
Члан 8.
После доношења ове одлуке организоваће се рани јавни увид у трајању од 15 дана.
Oглас о излагању материјала на рани
јавни увид оглашава се у средствима јавног
информисања и на званичном порталу
Града.
Излагање материјала на рани јавни увид
обавиће се у згради градске куће Града
Сремска Митровица, улица Светог Димитрија бр.13 у Сремској Митровици и на званичном порталу Града.
Нацрт Плана детаљне регулације, пре
подношења органу надлежном за његово
доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид у згради градске куће
Града Сремска Митровица, улица Светог
Димитрија бр.13 у Сремској Митровици.
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76.

Излагање предлога Плана детаљне регулације на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања
предлога Плана детаљне регулације на
јавни увид, начин на који заинтересована
правна и физичка лица могу доставити
примедбе на предлог Плана детаљне регулације, као и друге информације које су од
значаја за јавни увид.

На основу члана 20. став 4. и члана 209.
Закона о социјалној заштити („Сл.гласник
РС“ бр.24/11), и члана 35. тачка 7. Статута
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица“ бр.13/2012 и 6/18)
Скупштина града Сремска Митровица, на
седници одржаној 22.03.2019. године, донела је

Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Решење да се
за План детаљне регулације централног
дела насеља Лаћарак, Град Сремска Митровица не израђује стратешка процена
утицаја на животну средину, донето од
стране Градске управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката
Града Сремска Митровица.

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ГРАЂАНА
У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 10.

Члан 1.

План детаљне регулације је потребно израдити у три истоветна примерка у аналогном и пет примерка у дигиталном облику.

У Одлуци о правима грађана у области
социјалне заштите на територији Града
Сремска Митровица („Сл. лист Града
Сремска Митровица“ бр 12/18), у члану 2.
иза алинеје 1. додаје се нова алинеја 2. која
гласи:
– „помоћ у кући за децу са сметњама у
развоју и њиховим породицама,“
Алинеје од 2. до 11. постају алинеје од
3. до 12.

О Д Л У К У

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

Члан 2.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

У члану 4. став 1. речи „ Служба помоћи
у кући при Центру“ бришу се и замењују
речима „Служба за локалне услуге Центра“

Број: 350-81/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

Члан 3.
Иза главе I, додаје се нова глава II, која
гласи: – „ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ДЕЦУ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИМ
ПОРОДИЦАМА“
Главе од 2. до 11. постају главе од 3. до 12.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

Иза члана 4. Одлуке, додају се нови чланови 5, 6. и 7. који гласе:
„Члан 5.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Услугом помоћи у кући пружа се подршка деци са сметњама у развоју и њиховим породицама, у задовољавању свакодневних животних потреба у сопственим
домовима, како би се унапредио квалитет
њиховог живота и спречио или одложио
смештај у институције.
Корисници услуге су деца са сметњама
у развоју узраста до 18 година и млади
којима је продужено родитељско право до
26 године живота, и то:
• деца са умереним, тежим и тешким
обликом менталне недовољне развијености;
• деца са телесним инвалидитетом;
• деца са сензорним инвалидитетом;
• деца са вишеструком ометеношћу;
• деца са первазивним поремећајима;
• деца са тежим хроничним обољењима,

Број: 55-3/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

77.
На основу члана 35. став 1. тачка 7 Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“ број
13/2012 и 6/2018) и чл. 8 ст. 1 Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“
бр.7/2018) Скупштина града Сремска Митровица на својој седници одржаној дана
22.03.2019.године, донела је,

као и њихове породице (биолошке, старатељске, хранитељске).
Члан 6.
Активности које се реализују у оквиру
ове услуге, доприносе оснаживању породице и осамостаљивању детета.
Ове активности, које су по врсти и трајању, одређене индивидуалним планом
услуге, реализује неговатељица – домаћица,
са завршеном обуком по акредитованом
програму за пружање услуге помоћ у кући.

ОДЛУКУ

Члан 7.

О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА
ЋИРИ МИЛЕКИЋУ

Стручног радника, одговорног за процену потреба корисника и координацију
рада неговатељица, одређује пружалац
услуге, Служба за локалне услуге Центра
за социјални рад.“

Члан 1.
Подиже се споменик Ћири Милекићу,
првом Градоначелнику Сремске Митровице, на почетку пешачке зоне у Сремској
Митровици-Трг Ћире Милекића, на правцу
рунделе Српског дома и главног улаза у
зграду некадашње „Имовне општине“ данас зграда МУП-а.

Члан 5.
Чланови од 5- 71. Одлуке, постају чланови од 8 - 74.
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78.

Средства за израду и подизање споменика биће обезбеђена у буџету Града Сремска Митровица.

На основу члана 32 ст. 1 тачка 6 и 16 Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 129/2007,
83/2014-др. закон и 101/2016-др.закон и
47/2018), члана 43 ст. 4 Закона о трговини
(„Службени гласник РС“ бр. 53/2010,
10/2013 и 44/2018-др. закон) члана 16.став
1. тачка 26. и члана 35. став 1. тачка 7. и 19.
Статута Града Сремска Митровица („Службени лист града Сремска Митровица“
број 13/2012 и 6/2018), Скупштина града
Сремска Митровица на својој седници одржаној дана 22.03.2019.године донела је,

Члан 3.
Споменик ће бити израђен у природној
величини.
Идејно решење за споменик ће утврдити
Одбор за спровођење одлуке у складу са
Одлуком о подизању и одржавању споменика на територији Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“ бр. 7/2018), кога ће образовати
Скупштина Града Сремска Митровица посебним решењем.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
У УГОСТИТЕЉСКИМ,
ТРГОВИНСКИМ И ЗАНАТСКИМ
ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Члан 4.
Градска управа за урбанизам, просторно
планирање и изградњу објеката издаје
одобрење за извођење радова на подизању
споменика.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у Службеном листу
Града Сремска Митровица, а биће објављена по добијању сагласности од стране
Министарства надлежног за послове културе.

Члан 1.
У Одлуци о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима („Службени лист Града Сремска Митровица“ број 9/2017), у члану 3. додаје се
нови став 4., који гласи:
„Угоститељским објектом за пружање
услуге исхране и пића, у смислу ове одлуке, сматраће се и простор у коме се у оквиру бензинске пумпе обавља пружање
услуге исхране и пића.“
Досадашњи став 4. постаје став 5..

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 633-5/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

Члан 2.
Мења се члан 5 став 3 Одлуке тако да
исти сада гласи:
„Апотеке се не сматрају трговинским
објектима у смислу одредаба ове одлуке.“

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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– у дане државних празника (осим за
време новогодишњих празника, 1. и 2.
јануара) и дане верски празника – од
05,00 до 02,00 часа,
– за време новогодишњих празника – 1.
и 2. јануара - без ограничења,
– за 8. март - Међународни дан жена –
од 05,00 до 02,00 часа,
– за Дан града (Митровдан) – без ограничења,
– за дан пре и на дан сеоске славе – без
ограничења.
Одредбе става 1 овог члана односе се и
на пекаре у делу пружања услуга продаје
хране и пића.
Одредбе става 1 овог члана не односе се
на трговинске објекти који продају алкохол, чије радно време се утврђује у периоду од 05,00 до 23,00 часа.

У члану 9., иза става 3. додају се ставови
4, 5 и 6 који гласе:
„У делу пословног простора у оквиру
бензинске пумпе, у коме се пружају услуге
исхране и пића, услуге се могу пружати у
оквиру следећег радног времена:
– радним данима и недељом - од 05,00
до 23,00 часа, а у летњем периоду до
24,00 часа,
– петком и суботом – од 05,00 до 01,00
час,
– у дане државних празника (осим за
време новогодишњих празника, 1. и 2.
јануара) и дане верски празника - од
05,00 до 02,00 часа,
– за време новогодишњих празника - 1.
и 2. јануара - без ограничења,
– за 8. март - Међународни дан жена –
од 05,00 до 02,00 часа,
– за Дан града (Митровдан) – без ограничења,
– за дан пре и на дан сеоске славе – без
ограничења.

Члан 5.
Мења се члан 23. став. 1 Одлуке тако да
исти сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од
80.000,00 динара казниће се за прекршај
привредно друштво и друго правно лице
ако:
1.у угоститељском објекту, објекту за
приређивање игара на срећу и забавних
игара и трговинском објекту услуге за које
је регистрован пружа ван радног времена
прописаног овом Одлуком (члан 9 Одлуке).
Одредбе ове тачке се односе и на пекаре у
делу пружања услуга продаје хране и пића.
2. у летњој башти, односно, другом отвореном простору, музички програм изводи
после времена прописаног овом Одлуком
(члан 12 Одлуке),
3. се у трговинском објекту који продаје
алкохол не придржава радног времена прописаног овом Одлуком,
4. занатски објекат који приликом обављања своје делатности ствара буку изнад
нивоа утврђеног прописима који регулишу
дозвољени ниво буке у животној средини,
ради изван времена прописаног овом Одлуком (члан 19 Одлуке),
5. на бензинској пумпи продаје алкохол
у временском периду у коме је у овим
објектима продаја алкохола забрањена.“

У осталом делу пословног простора бензинске пумпе могу радити без ограничења,
али у временском периоду од 23,00 часова
увече до 05,00 часова не смеју продавати
алкохолна пића.
У делу пословног простора из претходног става расхладне витрине у којима се
налази алкохол се морају закључати, односно на други начин се мора видно обележити да у овом временском периду постоји
забрана продаје алкохолних пића.
Члан 4.
Мења се члан 17. Одлуке тако да исти
сада гласи:
„У трговинском објекту, услуге за које је
објекат регистрован могу се пружати у оквиру следећег радног времена:
– радним данима и недељом – од 05,00
до 23,00 часа, а у летњем периоду до
24,00 часа,
– петком и суботом – од 05,00 до 01,00
час,
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ОДЛУКУ

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

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Број: 332-7/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

Члан 1.
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, 9/2018, 12/2018 и 13/2018),
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:

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

79.

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број
68/2015, 81/2016 – Одлука УС и 95/2018),
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, 45/2018,
78/2018, 89/2018 и 102/2018) 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 22.03.2019.године, донела је
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1. ȽɊȺȾɋɄȿɍɉɊȺȼȿɋɅɍɀȻȿɂȽɊȺȾɋɄɈɉɊȺȼɈȻɊȺɇɂɅȺɒɌȼɈ
ɇɚɡɢɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝɨɛɥɢɤɚ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɨɩɲɬɟɢɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟɩɨɫɥɨɜɟɢɢɦɨɜɢɧɭ
Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɭɪɛɚɧɢɡɚɦɩɪɨɫɬɨɪɧɨɩɥɚɧɢɪɚʃɟɢɢɡɝɪɚɞʃɭɨɛʁɟɤɚɬɚ
1.3Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɛɭʇɟɬɢɥɨɤɚɥɧɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɪɚɡɜɨʁ
1.4Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɨɛɪɚɡɨɜɚʃɟɤɭɥɬɭɪɭɢ ɫɩɨɪɬ
1.5Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɭ ɢɫɨɰɢʁɚɥɧɭɡɚɲɬɢɬɭ
1.6Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭ ɢɡɚɲɬɢɬɭɠɢɜɨɬɧɟɫɪɟɞɢɧɟ
1.7. Ƚɪɚɞɫɤɚɭɩɪɚɜɚɡɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɤɨɦɭɧɚɥɧɟɢɢɧɫɩɟɤɰɢʁɫɤɟɩɨɫɥɨɜɟ
1.8ɋɬɪɭɱɧɚɫɥɭɠɛɚɫɤɭɩɲɬɢɧɟȽɪɚɞɚ
1.9. Ƚɪɚɞɫɤɨɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɲɬɜɨ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɚɧɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
72
15
38
16
16
5
26
3
2

2. ȳȺȼɇȺɉɊȿȾɍɁȿȶȺ
ɇɚɡɢɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝɨɛɥɢɤɚ
ȳɉ ɡɚɩɨɫɥɨɜɟɭɪɛɚɧɢɡɦɚ± Äɍɪɛɚɧɢɡɚɦ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ȳɄɉÄȼɨɞɨɜɨɞ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
2.3 ȳɄɉÄɄɨɦɭɧɚɥɢʁɟ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ȳɄɉÄɌɨɩɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ȳɉÄɋɪɟɦ-ɝɚɫ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɚɧɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
14
165
176
37
31

3. ɉɊɂȼɊȿȾɇȺȾɊɍɒɌȼȺ
ɇɚɡɢɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝɨɛɥɢɤɚ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɚɧɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ

ÄȺɝɟɧɰɢʁɚɡɚɪɭɪɚɥɧɢɪɚɡɜɨʁȽɪɚɞɚɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ³ɞɨɨ
Äɋɢɪɦɢʁɭɦ-ɩɭɬ³ɞɨɨɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
 ÄȾɪɭɲɬɜɨ ɫɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɢ
ɩɨɫɥɨɜɧɨɝɩɪɨɫɬɨɪɚÄȽɪɚɞɫɤɨɫɬɚɧɨɜɚʃɟ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

4
6
9

4. ɍɋɌȺɇɈȼȿɂɁɈȻɅȺɋɌɂɄɍɅɌɍɊȿɋɉɈɊɌȺɂɌɍɊɂɁɆȺ
ɇɚɡɢɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝɨɛɥɢɤɚ
ȻɢɛɥɢɨɬɟɤɚÄȽɥɢɝɨɪɢʁɟȼɨɡɚɪɨɜɢʄ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ȽɚɥɟɪɢʁɚÄɅɚɡɚɪȼɨɡɚɪɟɜɢʄ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɁɚɜɨɞɡɚɡɚɲɬɢɬɭɫɩɨɦɟɧɢɤɚɤɭɥɬɭɪɟɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɂɫɬɨɪɢʁɫɤɢɚɪɯɢɜÄɋɪɟɦ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɆɭɡɟʁɋɪɟɦɚɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɉɨɡɨɪɢɲɬɟÄȾɨɛɪɢɰɚɆɢɥɭɬɢɧɨɜɢʄ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɍɫɬɚɧɨɜɚɡɚɧɟɝɨɜɚʃɟɤɭɥɬɭɪɟÄɋɪɟɦ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɤɭɥɬɭɪɭÄɋɢɪɦɢʁɭɦ-ɚɪɬ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
4.9. ɌɭɪɢɫɬɢɱɤɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚȽɪɚɞɚɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɍɫɬɚɧɨɜɚÄȺɬɥɟɬɫɤɢɫɬɚɞɢɨɧ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɉɋɐÄɉɢɧɤɢ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɚɧɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
20
4
16
18
17
10
4
14
4
5
12
2

278

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

22. март 2019.

PDF Compressor Free Version
5. ɍɋɌȺɇɈȼȿɄɈȳȿɋȿȾȿɅɈɆɎɂɇȺɇɋɂɊȺȳɍɂɁȻɍȹȿɌȺȽɊȺȾȺɋɊȿɆɋɄȺ
ɆɂɌɊɈȼɂɐȺȺȾȿɅɈɆɈȾɋɌɊȺɇȿɊȿɋɈɊɇɂɏɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȺȼȺ
ɇɚɡɢɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨɝɨɛɥɢɤɚ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɚɧɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
218
9

ɉɍÄɉɱɟɥɢɰɚ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɐɟɧɬɚɪɡɚɫɨɰɢʁɚɥɧɢɪɚɞÄɋɚɜɚ³ɋɪɟɦɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɆȿɋɇȿɁȺȳȿȾɇɂɐȿ
ɇɚɡɢɜ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɚɧɛɪɨʁ
ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ɆɁȻɟɲɟɧɨɜɨ
6.2. ɆɁȽɪɝɭɪɟɜɰɢ
ɆɁȳɚɪɚɤ
ɆɁɄɭɡɦɢɧ
ɆɁɅɟɠɢɦɢɪ
ɆɁɆɚɧɻɟɥɨɫ
ɆɁɆɚɪɬɢɧɰɢ
ɆɁɆɚɱɜɚɧɫɤɚɆɢɬɪɨɜɢɰɚ
ɆɁɇɨʄɚʁ
ɆɁɋɚɥɚɲɇɨʄɚʁɫɤɢ
ɆɁɑɚɥɦɚ
ɆɁɒɚɲɢɧɰɢ

Члан 2.

Одлука
















 







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









СКУПШТИНА
ГРАДА СРЕМСКА

МИТРОВИЦА
80.


Број: 021-60/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица









На основу члана 89 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 35. став 1. тачка 24,
члана 100 и 102 Статута Града Сремске
Митровице („Службени лист Града Сремска Митровица“ број 13/2012 и 6/2018)
Скупштина града Сремска Митровица на
својој седници одржаној дана 22.03.2019.
године донела је,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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81.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ПРИСТУПАЊУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА НАЦИОНАЛНОЈ
АСОЦИЈАЦИЈИ ЛОКАЛНИХ
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

На основу члана 7. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних,
огласних и других објеката („Службени
лист Града Сремска Митровица“ бр. 2/2018
и 6/2018) и члана 35. тачка 7. Статута Града
Сремска Митровица („Сл. лист Града
Сремска Мировица“ бр.13/2012 и 6/2018),
Скупштина града Сремска Митровица на
седници одржаној дана 22.03.2019.године
доноси:

I
МЕЊА СЕ став 1 тачке III Одлуке о приступању Града Сремска Митровица Националној асоцијацији локалних канцеларија
за младе („Службени лист Града Сремска
Митровица“ бр. 2/2016) тако да исти сада
гласи:
„ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Биљана Матић из
Сремске Митровице, (ЈМБГ 1402986317508)
испред Канцеларије за младе Града Сремска
Митровица, да представља, са пуним правом гласа, Град Сремска Митровица, на редовним и ванредним седницама скупштине
удружења и у другим органима удружења.“

ПРОГРАМ
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ
МОНТАЖНИХ И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ
ПОВРШИНАМА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
II

Постављање мањих монтажних објеката
на јавним површинама и огласних објеката
на отвореном простору и других објеката
врши се у складу с Одлуком о постављању
и уклањању мањих монтажних, огласних и
других објеката („Службени лист Града
Сремска Митровица бр. 2/2018 и 6/2018“).
Овим програмом утврђују се локације за
постављање одређених монтажних објеката (киоска, објеката за извођење забавних програма, објеката за одржавање политичких манифестација, објеката за одржавање сајамских манифестација,објеката за
одржавање културних, спортских и образовних манифестација), огласних објеката
(билборда) и других објеката на јавним површинама на територији Града Сремска
Митровица.

У свему осталом ова Одлука остаје неизмењена.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном листу Града Сремска Митровица.“
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 9-12/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

II. ОБЈЕКТИ И ЛОКАЦИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
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ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɆɚɫɚɪɢɤɨɜɚȽɪɚɞɫɤɢɩɚɪɤ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
R ɛɜ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ

3

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

1Ⱥ. Ɍɪɝɋɜɟɬɨɝɋɬɟɮɚɧɚ, Ⱥɭɬɨɛɭɫɤɨɫɬɚʁɚɥɢɲɬɟɤɨɞɐɪɤɜɟ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

1Ȼ. ɭɥɢɰɚȼɭɤɚɄɚɪɚʇɢʄɚ, Ⱥɭɬɨɛɭɫɤɨɫɬɚʁɚɥɢɲɬɟɤɨɞɯɨɬɟɥɚ
ɋɢɪɦɢɭɦ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥȼɭɤɚɄɚɪɚʇɢʄɚɄɥɭɛɫɬɭɞɟɧɚɬɚ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
R ɛɜ ɧɟɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

3

ɦɟɫɬɨ

ɍɥȼɭɤɚɄɚɪɚʇɢʄɚɏɨɬɟɥɋɢɪɦɢʁɭɦ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥȼɭɤɚɄɚɪɚʇɢʄɚȺɪɯɢɜɋɪɟɦɚ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ

1

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

4Ⱥ. ɋɨɥɚɪɫɤɢɌɪɝ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ

1

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɌɪɝȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɢɯɛɪɢɝɚɞɚɉɌɌɩɚɫɚɠ

4

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚɛɜɝ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥȻɪɚɧɤɚɊɚɞɢɱɟɜɢʄɚɤɨɞɫɚɦɨɩɨɫɥɭɝɟ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
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ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɦɚɪɬɚɩɪɢɥɚɡɩɟɲɚɱɤɨɦɦɨɫɬɭ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚɛ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
R ɜɝ ɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

4

ɦɟɫɬɨ

ɀɢɬɧɢɬɪɝɤɨɞɋɬɨɬɟɤɫɚ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚɤɨɞɉɚɥɚɬɟɩɪɚɜɞɟ

5

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚɜ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
R ɛɝ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
o (ɞ ɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɢɰɚɆɢɥɨɲɚɈɛɢɥɢʄɚɤɨɞɫɚɦɨɩɨɫɥɭɝɟ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

1

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɢɰɚȼɟʂɤɚɉɟɬɪɨɜɢʄɚɤɨɞɫɚɦɨɩɨɫɥɭɝɟ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥȺɪɫɟɧɢʁɚɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚ

3

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
R ɛɜ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɄɪɚʂɚɉɟɬɪɚ,ɩɪɜɢɭɥɚɡɭɧɚɫɟʂɟ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

1

ɦɟɫɬɨ

ɇɚɫɟʂɟɆɚɬɢʁɟɏɭɻɢ

4

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚ ɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
R ɛ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
R ɜɝ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
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ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɋɬɚɦɛɟɧɨɧɚɫɟʂɟɋɋɪɟɦɚɰɤɨɞɫɚɦɨɭɫɥɭɝɟ

3

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɛ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
R ɚɜ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ȻɭɥɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚȼɟɥɢɤɨɝɤɨɞɨɛɞɚɧɢɲɬɚɋɬɚɪɢɆɨɫɬ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

1

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɀɟɥɟɡɧɢɱɤɚɤɨɞɚɭɬɨɛɭɫɤɟɫɬɚɧɢɰɟ

2

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚɛ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɀɟɥɟɡɧɢɱɤɚɧɚɫɩɪɚɦ ɚɭɬɨɛɭɫɤɟɫɬɚɧɢɰɟ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɍɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɀɟɥɟɡɧɢɱɤɚɤɨɞɠɟɥɟɡɧɢɱɤɟɫɬɚɧɢɰɟ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
R ɛɜ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
R ɝɞ ɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

5

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɌɢɦɨɱɤɟɞɢɜɢɡɢʁɟɧɚɫɟʂɟɄɚɦɟʃɚɪ

2

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
R ɛ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɁɦɚʁɈȼɭɤɚɧɚɫɟʂɟɄɉȾ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
R ɛɝ ɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
R ɜ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ

4

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɉɚɥɚɧɤɚɊɭɦɫɤɚɦɚɥɬɚ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
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ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ȻɭɥɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚȼɟɥɢɤɨɝɤɨɞɫɚɦɨɭɫɥɭɝɟ Ʌɢɩɚ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
o ɛɜɝ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

4

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɆɢɥɨɲɚɈɛɢɥɢʄɚɤɨɞɱɟɫɦɟ

2

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
R ɛ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɆɁȺɜɝɭɫɬɤɨɞɈɒÄɋɥɨɛɨɞɚɧȻɚʁɢʄ± ɉɚʁɚ³
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɉɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

1

ɦɟɫɬɨ

ɊɚɫɤɪɫɧɢɰɚɭɥɢɰɚȼɆɚɬɢʁɟɜɢʄɚɢȾɇɢɤɲɢʄ

3

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚ ɲɬɚɦɩɚ
R ɛ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
R ɜ ɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ȻɭɥɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚȼɟɥɢɤɨɝɤɨɞɰɪɜɟɧɟɱɟɫɦɟ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚɜ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
R ɛ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

3

ɦɟɫɬɨ

ɍɥȭɭɪɟȾɚɧɢɱɢʄɚ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
RɌɪɝɨɜɢɧɚɧɚɦɚɥɨ

1

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥȳɨɫɢɮɚɉɚɧɱɢʄɚɤɨɞɫɚɦɨɩɨɫɥɭɝɟ

2

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚɛ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥȳɨɫɢɮɚɊɚʁɚɱɢʄɚ

2

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚ ɬɪɝɨɜɢɧɚɧɚɦɚɥɨ
R ɛ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
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ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɎɨɪɬɭɧɚ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɊɚɞɧɢɱɤɚ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɬɪɝɨɜɢɧɚɧɚɦɚɥɨ

1

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɎɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɚ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɬɪɝɨɜɢɧɚɧɚɦɚɥɨ

1

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

35. ɍɝɚɨɭɥɢɰɚɌɪɝɇɢɤɨɥɟɉɚɲɢʄɚ
ɢɌɪɝɋɜɟɬɨɝɋɬɟɮɚɧɚ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚ ɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɐɟɧɬɪɚɥɧɨɝɪɨɛʂɟ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
o ɚɛɜɝɞ ɰɜɟʄɟɫɜɟʄɟɜɟɧɰɢɢɩɪɟɞɦɟɬɢɡɚɩɨɬɪɟɛɟɝɪɨɛʂɚ

5

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɐɚɪɢɧɚɤɨɞɫɬɚɞɢɨɧɚɎɄɆɢɬɪɨɫ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚɛɜɞɻɟɠɡɢʁɤ ɲɩɟɞɢɰɢʁɚɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

11

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɉɥɚɧɢɧɫɤɚɤɨɞȾɨɦɚɭɱɟɧɢɤɚ

2

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
o ɛ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ

285

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

22. март 2019.

PDF Compressor Free Version

ɆȺȵɂɆɈɇɌȺɀɇɂɈȻȳȿɄɌɂɇȺȽɊȺȾɋɄɈȳɉɅȺɀɂ
Ʌɨɤɚɰɢʁɟ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɦɚʃɢɯ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɨʁ ɩɥɚɠɢ ʃɢɯɨɜ ɛɪɨʁ ɢ
ɬɢɩ ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɝɥɟɞ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɜɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɤɭ
ɞɨɤɭɦɟɬɧɚɰɢʁɭ ɢɡɞɚɬɢɦ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ȳȼɉ ³ȼɨɞɟȼɨʁɜɨɞɢɧɟ´ɇɨɜɢɋɚɞ
ɈȻȳȿɄɌɂɁȺɈȾɊɀȺȼȺȵȿɉɈɅɂɌɂɑɄɂɏɆȺɇɂɎȿɋɌȺɐɂȳȺ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ
ɉɟɲɚɱɤɚɡɨɧɚ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ
ɉɥɚɬɨɢɫɩɪɟɞɋɩɨɪɬɫɤɨɝɰɟɧɬɪɚ
ɈȻȳȿɄɌɂɁȺɈȾɊɀȺȼȺȵȿɋȺȳȺɆɋɄɂɏɆȺɇɂɎȿɋɌȺɐɂȳȺ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ
ɉɥɚɬɨɢɫɩɪɟɞɋɩɨɪɬɫɤɨɝɰɟɧɬɪɚ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ
ɋɨɥɚɪɫɤɢɬɪɝ
-ɢɫɤʂɭɱɢɜɨɢɡɥɨɠɛɟɧɨ-ɩɪɨɞɚʁɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟɫɢɬɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚɤɨʁɟɧɟ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭɜɟɥɢɤɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚɢɞɨɛɪɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɭ
ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ
ɉɟɲɚɱɤɚɡɨɧɚ
-ɢɫɤʂɭɱɢɜɨɢɡɥɨɠɛɟɧɨ-ɩɪɨɞɚʁɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟɫɢɬɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚɤɨʁɟɧɟ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭɜɟɥɢɤɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚɢɞɨɛɪɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɭ
ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ
Ɍɪɝɇɢɤɨɥɟɉɚɲɢʄɚ
-ɢɫɤʂɭɱɢɜɨɢɡɥɨɠɛɟɧɨ-ɩɪɨɞɚʁɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟɫɢɬɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚɤɨʁɟɧɟ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭɜɟɥɢɤɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚɢɞɨɛɪɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɭ
ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ
5. Ɍɪɝȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɢɯɛɪɢɝɚɞɚ
-ɢɫɤʂɭɱɢɜɨɢɡɥɨɠɛɟɧɨ-ɩɪɨɞɚʁɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟɫɢɬɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚɤɨʁɟɧɟ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚʁɭɜɟɥɢɤɢɤɚɩɚɰɢɬɟɬɩɚɪɤɢɧɝɦɟɫɬɚɢɞɨɛɪɭɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɭ
ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ
ɈȻȳȿɄɌɂɁȺɈȾɊɀȺȼȺȵȿɄɍɅɌɍɊɇɂɏɋɉɈɊɌɋɄɂɏɂ
ɈȻɊȺɁɈȼɇɂɏɆȺɇɂɎȿɋɌȺɐɂȳȺ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ
ɉɟɲɚɱɤɚɡɨɧɚ
- ɄɭɥɬɭɪɧɟɨɛɪɚɡɨɜɧɟɢɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟɨɞɡɧɚɱɚʁɚɡɚȽɪɚɞ
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ɅɈɄȺɐɂȳȺ
ɀɢɬɧɢɬɪɝ
- Ʉɭɥɬɭɪɧɟɢɨɛɪɚɡɨɜɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ
3. ɉɥɚɬɨɢɫɩɪɟɞɫɩɨɪɬɫɤɨɝɰɟɧɬɪɚ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ
ɋɚɜɫɤɢɤɟʁ
- ɋɩɨɪɬɫɤɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ
Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɢɩɚɪɤ
- Ʉɭɥɬɭɪɧɟɢɨɛɪɚɡɨɜɧɟɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɟ

ȻɂɅȻɈɊȾɂ
Ɍɢɩ ɛɢɥɛɨɪɞɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ʁɟ Ɉɞɥɭɤɨɦ ɨ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭ ɢ ɭɤɥɚʃɚʃɭ ɦɚʃɢɯ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ
ɨɝɥɚɫɧɢɯɢɞɪɭɝɢɯɨɛʁɟɤɚɬɚȻɢɥɛɨɪɞɢɬɢɩɚɫɟɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭɧɚɫɬɭɛɨɜɢɦɚ ʁɚɜɧɟɪɚɫɜɟɬɟ ɇɚɱɢɧ
ɢɥɨɤɚɰɢʁɟɫɬɭɛɨɜɚʁɚɜɧɟɪɚɫɜɟɬɟɧɚɤɨʁɢɦɚʁɟɦɨɝɭʄɟɩɨɫɬɚɜɢɬɢɨɜɚʁɬɢɩɛɢɥɛɨɪɞɚɫɭ ɭɫɥɨɜʂɟɧɢ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɩɪɢɛɚɜʂɟɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɟȿɥɟɤɬɪɨɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɟ
Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

2

ɌɪɝɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚɤɨɞ ³ɋɊɐɉɢɧɤɢ´

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

ɌɪɝɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚȺɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚɤɨɞɚɩɨɬɟɤɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

ɌɪɝɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚȺɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚɧɚɫɩɪɚɦɛɪ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

ɍɥɋɬɚɪɢɲɨɪɤɨɞɉɚɥɚɬɟɩɪɚɜɞɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɉɚɪɤɢɧɝɤɨɞɆɚ[L-ʁɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɉɚɪɤɢɧɝɤɨɞɆɚ[L-ʁɚ

1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
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Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

2

ɍɥȺɪɫɟɧɢʁɚɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚɧɚɫɩɪɚɦɛɪ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

ɄɪɭɠɧɚɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚÄɊɭɦɫɤɚɦɚɥɬɚ³ɫɦɟɪ ɤɚ
ɆɚɱɜɚɧɫɤɨʁɆɢɬɪɨɜɢɰɢ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

11

ɍɥȺɪɫɟɧɢʁɚɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚɢɫɬɨɱɧɢɞɟɨɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

11

10. ɀɢɬɧɢ ɬɪɝ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

ɍɥɉɚɥɚɧɤɚɤɨɞɭɥɢɰɟȻɚɬɭɬɨɜɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

ɍɥɢɰɚɉɚɥɚɧɤɚɤɨɞɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɫɚɆɚɪɫɢɥɢʁɟɜɨɦ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

ɍɥɉɚɥɚɧɤɚʁɭɠɧɢɩɨʁɚɫɊ-ɤɨɞɤɚɧɚɥɚɇɑɢɤɚɫ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

ɄɪɭɠɧɚɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚɊɭɦɫɤɚɦɚɥɬɚɤɨɞɮɚɛɪɢɤɟɥɟɤɨɜɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

ɍɥɆɚɪɤɚȺɭɪɟɥɢʁɚɢɫɬɨɱɧɚɫɬɪɚɧɚɭɛɥɢɡɢɧɢ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɆɚɥɬɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

ɍɥɆɚɪɤɚȺɭɪɟɥɢʁɚɢɫɬɨɱɧɚɫɬɪɚɧɚɭɛɥɢɡɢɧɢ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɊɭɦɫɤɚɆɚɥɬɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

ɍɥɆɚɪɤɚȺɭɪɟɥɢʁɚɢɫɬɨɱɧɚɫɬɪɚɧɚɭɛɥɢɡɢɧɢ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɊɭɦɫɤɚɆɚɥɬɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

3

ɍɥɆɚɪɤɚȺɭɪɟɥɢʁɚɡɚɩɚɞɧɚɫɬɪɚɧɚɭɛɥɢɡɢɧɢ
ɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɆɚɥɬɚ

1
ɦɟɫɬɨ
1

ɦɟɫɬɨ
1

ɦɟɫɬɨ
1

ɦɟɫɬɨ
1

ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1

ɦɟɫɬɨ
1

ɦɟɫɬɨ
1

ɦɟɫɬɨ
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Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

7

ɊɚɫɤɪɫɧɢɰɚɭɥɢɰɚɊɭɦɫɤɢɩɭɬɢȳɚɪɚɱɤɢɩɭɬ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

20. ɍɥɢɰɚȼɭɤɚɄɚɪɚɻɢʄɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

7

ɍɥɆɚɪɤɚȺɭɪɟɥɢʁɚɡɚɩɚɞɧɚɫɬɪɚɧɚɊ-103

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

7

ɍɥɆɚɪɤɚȺɭɪɟɥɢʁɚɡɚɩɚɞɧɚɫɬɪɚɧɚɊ-103

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

7

23. ɍɥɆɚɪɤɚȺɭɪɟɥɢʁɚɡɚɩɚɞɧɚɫɬɪɚɧɚɊ-103

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

7

ȳɭɠɧɚɩɚɪɚɥɟɥɚɚɭɬɨ-ɩɭɬɚɤɨɞɧɚɩɥɚɬɧɟɪɚɦɩɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

7

Ƚɪɚɞɫɤɚɨɛɢɥɚɡɧɢɰɚɤɨɞɢɧɞɡɨɧɟɋɟɜɟɪ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

Ʉɪɚʂɚɉɟɬɪɚ,ɢɫɬɨɱɧɚɫɬɪɚɧɚ ɤɨɞɩɨɲɬɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

Ʉɪɚʂɚɉɟɬɪɚ,ɡɚɩɚɞɧɚɫɬɪɚɧɚɤɨɞɩɨɲɬɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚɫɟɜɟɪɧɚɫɬɪɚɧɚɤɨɞɩɨɲɬɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚɫɟɜɟɪɧɚɫɬɪɚɧɚɤɨɞɩɨɲɬɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚɫɟɜɟɪɧɚɫɬɪɚɧɚɤɨɞɄɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɛɚɧɤɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚɫɟɜɟɪɧɚɫɬɪɚɧɚɭɥɚɡɧɚɌɪɝ
ȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɢɯɛɪɢɝɚɞɚ

2
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1

ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
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Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

9

ɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚɫɟɜɟɪɧɚɫɬɪɚɧɚɤɨɞȽɪɚɞɫɤɟɤɭʄɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚɫɟɜɟɪɧɚɫɬɪɚɧɚɤɨɞȿɪɫɬɟɛɚɧɤɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚɫɟɜɟɪɧɚɫɬɪɚɧɚɤɨɞɉɪɨɤɪɟɞɢɬɛɚɧɤɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

Ɍɪɝȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɢɯɛɪɢɝɚɞɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɍɥȼɭɤɚɄɚɪɚʇɢʄɚɬɪɨɬɨɚɪɧɚɫɩɪɚɦɯɨɬɟɥɚ
ɋɢɪɦɢʁɭɦ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɍɥȼɭɤɚɄɚɪɚ[ɢʄɚɬɪɨɬɨɚɪɧɚɫɩɪɚɦɯɨɬɟɥɚ
ɋɢɪɦɢʁɭɦ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɉɚɪɤɢɧɝɤɨɞɆɚ[L-ʁɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɉɚɪɤɢɧɝɤɨɞ Ɇɚ[L-ʁɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

11

40. Ƚɪɚɞɫɤɢɩɚɪɤ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɍɥɋɟɜɟɪɧɢɛɟɞɟɦ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɇɚɫɟʂɟɆɚɬɢʁɟɏɭɻɢɤɨɞɫɚɦɨɩɨɫɥɭɝɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɍɥɢɰɚɎɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɚɧɚɫɩɪɚɦɛɪɨʁɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

ɍɥɎɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɚɤɨɞɀɢɬɨɩɪɨɦɟɬɚ

1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1

ɦɟɫɬɨ
1

ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
2
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
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Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

2

45. Ȼɭɥɟɜɚɪ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ ȼɟɥɢɤɨɝ ɨɞ ɭɥɢɰɟ ɆɢɥɚɧɚɌɟɩɢʄɚ
ɞɨɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɐɪɜɟɧɚɑɟɫɦɚ- ʁɭɠɧɚɫɬɪɚɧɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

46. ȻɭɥɟɜɚɪɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚȼɟɥɢɤɨɝɨɞ ɭɥɢɰɟɆɢɥɚɧɚɌɟɩɢʄɚ
ɞɨɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɐɪɜɟɧɚɑɟɫɦɚ- ʁɭɠɧɚɫɬɪɚɧɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

47. Ȼɭɥɟɜɚɪ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ ȼɟɥɢɤɨɝ ɨɞ ɭɥɢɰɟ ɆɢɥɚɧɚɌɟɩɢʄɚ
ɞɨɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɐɪɜɟɧɚɑɟɫɦɚ- ɫɟɜɟɪɧɚɫɬɪɚɧɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

48. Ȼɭɥɟɜɚɪ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ ȼɟɥɢɤɨɝ ɨɞ ɭɥɢɰɟ ɆɢɥɚɧɚɌɟɩɢʄɚ
ɞɨɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɐɪɜɟɧɚɑɟɫɦɚ- ɫɟɜɟɪɧɚɫɬɪɚɧɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

ȻɭɥɟɜɚɪɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚȼɟɥɢɤɨɝ ɨɞɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɐɪɜɟɧɚ
ɑɟɫɦɚɞɨɩɪɭɠɧɨɝɩɪɟɥɚɡɚɤɚɅɚʄɚɪɤɭ- ɫɟɜɟɪɧɚɫɬɪɚɧɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

ȻɭɥɟɜɚɪɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚȼɟɥɢɤɨɝɢɡɦɟɻɭɩɪɭɠɧɭɯɩɪɟɥɚɡɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

ȻɭɥɟɜɚɪɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚȼɟɥɢɤɨɝ ɨɞɪɚɫɤɪɫɧɢɰɟɐɪɜɟɧɚ
ɑɟɫɦɚɞɨɩɪɭɠɧɨɝɩɪɟɥɚɡɚɤɚɅɚʄɚɪɤɭ- ʁɭɠɧɚɫɬɪɚɧɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

2

52. Ȼɭɥɟɜɚɪ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚ ȼɟɥɢɤɨɝ ɢɡɦɟɻɭɩɪɭɠɧɢɯɩɪɟɥɚɡɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

7

ȳɚɪɚɱɤɢɩɭɬɤɨɞɢɧɞɡɨɧɟȳɟɡɟɪɨ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

10

ɍɥɢɰɚȺɪɫɟɧɢʁɚɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚɨɞɭɥɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚɞɨ
ɭɥɄɭɡɦɢɧɫɤɚ± ʁɭɠɧɚɫɬɪɚɧɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

10

55. ɍɥɢɰɚɉɚɥɚɧɤɚɨɞɭɥɄɭɡɦɢɧɫɤɚɞɨɭɥȼɨʁɜɨɞɟɋɬɟɩɟ±
ʁɭɠɧɚɫɬɪɚɧɚ

1

ɦɟɫɬɨ
1

ɦɟɫɬɨ
1

ɦɟɫɬɨ
1

ɦɟɫɬɨ
1

ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1

ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
ɋɬɭɛɨɜɢȳɊ
7
ɦɟɫɬɨ
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Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

10

ɍɥɢɰɚɉɚɥɚɧɤɚɨɞɭɥȼɨʁɜɨɞɟɋɬɟɩɟɞɨɭɥɄɪɚʂɚ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚɄɚɪɚɻɨɪɻɟɜɢʄɚ± ʁɭɠɧɚɫɬɪɚɧɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

10

ɍɥɢɰɚɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

10

58. ɀɢɬɧɢ ɬɪɝ-ɨɞ ɭɥɢɰɟ ɋɜɋɬɟɮɚɧɚ ɞɨ ɭɥɢɰɟ ȭɭɪɟȳɚɤɲɢʄɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

7

ȻɭɥɟɜɚɪɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɚȼɟɥɢɤɨɝɧɚɫɩɪɚɦɛɪ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

60. Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ I, ɨɞ Ⱦɨɦɚ ȼɨʁɫɤɟ ɞɨ ɋȾɄ ɢɫɬɨɱɧɚɫɬɪɚɧɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

Ʉɪɚʂɚɉɟɬɪɚ,ɨɞȾɨɦɚȼɨʁɫɤɟɞɨɋȾɄɡɚɩɚɞɧɚɫɬɪɚɧɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

62. Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ I, ɨɞ Ⱦɨɦɚ ȼɨʁɫɤɟ ɞɨ ɋȾɄ ɢɫɬɨɱɧɚɫɬɪɚɧɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

Ʉɪɚʂɚɉɟɬɪɚ,ɨɞɉɨɲɬɟɞɨɋȾɄ± ɢɫɬɨɱɧɚɫɬɪɚɧɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

Ʉɪɚʂɚɉɟɬɪɚ,ɨɞɉɨɲɬɟɞɨɋȾɄ± ɡɚɩɚɞɧɚɫɬɪɚɧɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

3

ɍɥɢɰɚɉɚɥɚɧɤɚɤɨɞɄɚɦɟɧɢɬɟʄɭɩɪɢʁɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɍɥɢɰɚ ɀɟɥɟɡɧɢɱɤɚɤɨɞɚɭɬɨɛɭɫɤɟɫɬɚɧɢɰɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

5

ɍɥɢɰɚȼɭɤɚɄɚɪɚʇɢʄɚɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚɐɚɪɫɤɚɩɚɥɚɬɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

7

ɍɥɚɡɭɝɪɚɞɫɚɦɨɫɬɚ

ɋɬɭɛɨɜɢȳɊ
8
ɦɟɫɬɨ
ɋɬɭɛɨɜɢȳɊ
14
ɦɟɫɬɨ
ɋɬɭɛɨɜɢȳɊ
4
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
2
ɦɟɫɬɨ
3

ɦɟɫɬɨ
2
ɦɟɫɬɨ
2
ɦɟɫɬɨ
2
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
6
ɦɟɫɬɨ
1
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Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

3

69. ɍɥɢɰɚȺɪɫɟɧɢʁɚɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚ ɨɞɭɥɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚɞɨ
ɭɥɄɭɡɦɢɧɫɤɟ± ɫɟɜɟɪɧɚɫɬɪɚɧɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

70. ɍɥɢɰɚȺɪɫɟɧɢʁɚɑɚɪɧɨʁɟɜɢʄɚ ɨɞɭɥɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚɞɨ
ɭɥɄɭɡɦɢɧɫɤɟ± ɫɟɜɟɪɧɚɫɬɪɚɧɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɉɟɲɚɱɤɚɡɨɧɚ± ɩɥɚɬɨɢɫɩɪɟɞɐɪɤɜɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚɫɟɜɟɪɧɚɫɬɪɚɧɚɤɨɞɩɨɲɬɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

9

ɋɜȾɢɦɢɬɪɢʁɚɫɟɜɟɪɧɚɫɬɪɚɧɚɤɨɞ.ɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɛɚɧɤɟ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ
1

ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ
1
ɦɟɫɬɨ

9 - ɥɟɞ 74. ɉɟɲɚɱɤɚɡɨɧɚ± ɢɫɬɨɱɧɚɡɨɧɚɤɨɞɆɍɉ-ɚ
Ɍɂɉ

1

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

1
ɦɟɫɬɨ

9- ɥɟɞ 75. ɉɟɲɚɱɤɚɡɨɧɚ±ɡɚɩɚɞɧɚɡɨɧɚɤɨɞɐɪɤɜɟ
1
Ȼɢɥɛɨɪɞɢ ɧɚ ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ ʁɚɜɧɟ ɪɚɫɜɟɬɟ ɦɨɝɭ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɧɚ ɫɜɢɦ ɫɬɭɛɨɜɢɦɚ ʁɚɜɧɟ
ɪɚɫɜɟɬɟɧɚʁɟɞɧɨʁɥɨɤɚɰɢʁɢɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦɨɜɢɦɉɪɨɝɪɚɦɨɦ
ɈȻȳȿɄɌɂɁȺ
ɂɁȼɈȭȿȵȿɁȺȻȺȼɇɂɏɉɊɈȽɊȺɆȺ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

Ɂɟɥɟɧɚɩɨɜɪɲɢɧɚɩɨɪɟɞɋɩɨɪɬɫɤɨɝ ɰɟɧɬɪɚ

1

ɌȿɁȽȿɁȺɂɁɅȺȽȺȵȿɉɊɈȾȺȳɍɐȼȿȶȺɑȿɋɌɂɌɄɂɍɄɊȺɋɇɂɏ
ɉɊȿȾɆȿɌȺɍɆȿɌɇɂɑɄɂɏɋɍȼȿɇɂɊȺȿɄɈɉɊɈɂɁȼɈȾȺ
ɍɆȿɌɇɂɑɄɂɏɋɅɂɄȺɂɋɅɉɊȿȾɆȿɌȺ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

1.ɋɨɥɚɪɫɤɢɬɪɝɩɪɨɲɢɪɟʃɟɤɨɞɱɟɫɦɟ

20

ɉȿɒȺɑɄȺɁɈɇȺ
ȼɪɫɬɟ ɢ ɥɨɤɚɰɢʁɟ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɭɪɟɻɚʁɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɨɫɬɚɜʂɚɬɢ ɭ ɩɟɲɚɱɤɨʁ
ɡɨɧɢ ɌɪɝȶɢɪɟɆɢɥɟɤɢʄɚ ɌɪɝɋɜɟɬɨɝɋɬɟɮɚɧɚɢɭɥȽɪɚɞɫɤɢɩɚɪɤ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɫɭɝɪɚɮɢɱɤɢɦ
ɩɪɢɥɨɝɨɦɛɪɨɜɨɝɩɪɨɝɪɚɦɚ
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ɅȺȶȺɊȺɄ
-ɝɪɚɮɢɱɤɢɩɪɢɥɨɝɛɪɄɂɈɋɐɂ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

Ɋɚɫɤɪɫɧɢɰɚɭɥɢɰɚɇɨɜɟɦɛɚɪɢ ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

Ɋɚɫɤɪɫɧɢɰɚɭɥɢɰɚɇɨɜɟɦɛɚɪɢɐɟɪɫɤɚ

2

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
R ɛ ɬɪɝɨɜɢɧɚɧɚɦɚɥɨ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɢɰɚɇɨɜɟɦɛɚɪɤɨɞɚɩɨɬɟɤɟ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
o ɚ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
R ɛ ɧɟɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ

2

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɢɰɚɒɤɨɥɫɤɚɰɟɧɬɚɪ

9

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚɛɠ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
R ɻ ɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ
o ɜɟɝɞɡ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɢɰɚɇɨɜɟɦɛɚɪ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ

1

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɢɰɚɇɨɜɟɦɛɚɪ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ

1

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɇɨɜɟɦɛɚɪ ɤɨɞɄɚɫɚɪɧɟ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɊɚɫɤɪɫɧɢɰɚɭɥɢɰɚɇɢɫɤɚɢɎɪɭɲɤɨɝɨɪɫɤɚ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
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ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɢɰɚɇɨɜɟɦɛɚɪɧɚɫɩɪɚɦɛɪɨʁɚ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɲɬɚɦɩɚɞɭɜɚɧ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɢɰɚɇɨɜɟɦɛɚɪɧɚɫɩɪɚɦɛɪɨʁɚ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɩɪɨɞɚʁɚɩɢʄɚ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɊɚɫɤɪɫɧɢɰɚɭɥɢɰɚɉɥɚɧɢɧɫɤɚɢȻɊɚɞɢɱɟɜɢʄɚ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɲɬɚɦɩɚɞɭɜɚɧ 

ȻɂɅȻɈɊȾɂ
Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

7

ɍɥɢɰɚɇɨɜɟɦɛɚɪɫɟɜɟɪɧɚɫɬɪɚɧɚɧɚɫɩɪɚɦɝɪɨɛʂɚ

Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

7

ɍɥɢɰɚɇɨɜɟɦɛɚɪʁɭɠɧɚɫɬɪɚɧɚɧɚɫɩɪɚɦɝɪɨɛʂɚ

1
ɦɟɫɬɨ
1

ɆȺɑȼȺɇɋɄȺɆɂɌɊɈȼɂɐȺ
-ɝɪɚɮɢɱɤɢɩɪɢɥɨɝɛɪɄɂɈɋɐɂ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɢɰɚȺɜɝɭɫɬɰɟɧɬɚɪ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚɜ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
R ɛ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ

3

ȻɂɅȻɈɊȾɂ
Ɍɂɉ

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

5

ɍɥɢɰɚɆɚɱɜɚɧɫɤɢɤɟʁɧɚɫɩɪɚɦɛɪɨʁɚ
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ɋȺɅȺɒɇɈȶȺȳɋɄɂ
ɄɂɈɋɐɂ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɢɰɚɋɬɨʁɚɧɚɑɭɩɢʄɚɪɚɫɤɪɫɧɢɰɚɩɭɬɟɜɚ
ɋɆɢɬɪɨɜɢɰɚ- ɆɆɢɬɪɨɜɢɰɚ- ɋɚɥɚɲɇɨʄɚʁɫɤɢ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
o ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
ȽɊȽɍɊȿȼɐɂ
ɄɂɈɋɐɂ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɉɚɪɤɭɰɟɧɬɪɭ± ɡɚɩɚɞɧɢɭɥɚɡɭȾɨɦɤɭɥɬɭɪɟ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
o ɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

ɒȺɒɂɇɐɂ
ɄɂɈɋɐɂ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

1. Ɂɦɚʁȳɨɜɢɧɚ± ɤɨɞɲɤɨɥɟɭɩɚɪɤɭ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
o ɭɫɥɭɠɧɟɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

1

ɇɈȶȺȳ
ɄɂɈɋɐɂ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɋɉɚɧɞɭɪɨɜɢʄɚɢɫɩɪɟɞɒɤɨɥɟ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
o ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ

1

ɆȺɊɌɂɇɐɂ
ɄɂɈɋɐɂ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɋɪɟɦɫɤɚɛɪ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
o ɧɟɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
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ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɋɚɜɫɤɚɛɪ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
o ɬɪɝɨɜɢɧɚɧɚɦɚɥɨ

1

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɊɚɞɧɢɱɤɚɛɪ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
o ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ

1

ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɊɚɞɧɢɱɤɚɛɪ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
o ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
ɅȿɀɂɆɂɊ
ɄɂɈɋɐɂ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɁɚɞɪɭɠɧɚɩɨɪɟɞɅɨɜɚɱɤɨɝɞɨɦɚ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
o ɬɪɝɨɜɢɧɚɧɚɦɚɥɨ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

1

ɦɟɫɬɨ

Ɋɚɫɪɤɫɧɢɰɚɩɪɟɦɚɒɢɲɚɬɨɜɰɭ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
o ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
ɑȺɅɆȺ
ɄɂɈɋɐɂ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɉɨɛɟɞɚɰɟɧɬɚɪ± ɩɪɟɤɨɩɭɬɚɈɒ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚɝ ɧɟɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
R ɛ ɩɪɟɯɪɚɦɛɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢ
R ɜ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
R ɞ ɬɪɝɨɜɢɧɚɧɚɦɚɥɨ

5

ȼȿɅɂɄɂɊȺȾɂɇɐɂ
ɄɂɈɋɐɂ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɊɚɫɤɪɫɧɢɰɚɭɥɢɰɚɊɭɦɫɤɚɢɆɨɲɟɉɢʁɚɞɟ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɬɪɝɨɜɢɧɚɧɚɦɚɥɨ
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ȳȺɊȺɄ
ɄɂɈɋɐɂ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

Ɋɚɫɤɪɫɧɢɰɚɭɥɢɰɚɐɪɧɨɝɨɪɫɤɚɋɚɜɫɤɚɒɤɨɥɫɤɚɢ
Ʉɭɞɨɲɤɚ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

Ɋɚɫɤɪɫɧɢɰɚɭɥɢɰɚɉɪʃɚɜɨɪɫɤɚɒɤɨɥɫɤɚɋɚɜɫɤɢɩɭɬ
ɢɆɨɲɟɉɢʁɚɞɟ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ:
Rɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɊɚɫɤɪɫɧɢɰɚɭɥɢɰɚȽɪɨɛʂɚɧɤɫɚɢɆɨɲɟɉɢʁɚɞɟ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɬɪɝɨɜɢɧɚɧɚɦɚɥɨ

1

ɄɍɁɆɂɇ
ɄɂɈɋɐɂ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɢɰɚɁɚɞɪɭɠɧɚɧɚɫɩɪɚɦɛɪɨʁɚ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɢɰɚɋɚɜɫɤɚ ɧɚɫɩɪɚɦɛɪɨʁɚ

1

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɬɪɝɨɜɢɧɚɧɚɦɚɥɨ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɢɰɚȼɭɤɚɄɚɪɚʇɢʄɚɧɚɫɩɪɚɦɛɪɨʁɚ

2

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚ ɲɬɚɦɩɚɢɞɭɜɚɧ
R ɛ ɬɪɝɨɜɢɧɚɧɚɦɚɥɨ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɢɰɚȼɭɤɚɄɚɪɚʇɢʄɚɧɚɫɩɪɚɦɛɪɨʁɚ

2

Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
R ɚɛ ɬɪɝɨɜɢɧɚɧɚɦɚɥɨ
ɅɈɄȺɐɂȳȺ

ɦɟɫɬɨ

ɍɥɢɰɚȼɭɤɚɄɚɪɚʇɢʄɚɧɚɫɩɪɚɦɛɪɨʁɚ
Ⱦɟɥɚɬɧɨɫɬ
Rɬɪɝɨɜɢɧɚɧɚɦɚɥɨ
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82.

Елаборат Програма садржи текстуални
и графички део.
На основу члана 9 Закона о културним
добрима („Службени гласник РС“ бр.71/94,
52/11-др.закони и 99/11-др.закони), члана
35 ст. 1 тачка 7 Статута Града Сремске Митровице („Службени лист Града Сремска
Митровица“ бр. 13/2012 и 6/2018) и члана
11 Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2019. Годину („Службени лист
Града Сремска Митровица“ бр. 14/2018)
Скупштина Града Сремска Митровица, на
седници одржаној дана 22.03.2019. године,
доноси

Текстуални део:
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
II. ОБЈЕКТИ И ЛОКАЦИЈЕ
Графички део:
1. ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА У
СРЕМСКОЈ МИТОВИЦИ
2. ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА У
ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ
3. ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА У
ЛАЋАРКУ
4. ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА У
МАЧВАНСКОЈ МИТРОВИЦИ

ПРОГРАМ
СПРОВОЂЕЊА МЕРА ТЕХНИЧКЕ
ЗАШТИТЕ НА КУЛТУРНИМ
ДОБРИМА У ГРАДУ
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
У 2019.ГОДИНИ

Овај програм ступа на снагу 8. дана од
дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

1.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

Овим програмом утврђују се културна
добра на којима ће се, у складу са овим
програмом, спроводити мере техничке заштите за која су обезбеђена средства у буџету Града Сремска Митровица за 2019. годину, у оквиру раздела Градске управе за
образовање, културу и спорт у износу од
17.000.000,00 динара, као и субјекти који
ће учествовати у реализацији овог програма.

Број: 352-333/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

2.
Културна добра из тачке 1. овог програма су објекти на Тргу Житна пијаца који
су Решењем Завода за заштиту споменика
културе Сремска Митровица бр. 97 од 9.
априла 1966. године стављени под заштиту
државе.
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5.

Одлуком Извршног већа АП Војводине
XII Број: 633-7/91 од 08.10.1991. године
Трг Житна пијаца је утврђен за просторну
културно-историјску целину од великог
значаја („Службени лист АПВ“ бр. 25/91).
На основу утврђеног стања Комисије за
валоризацију и угроженост фасада објеката
на Тргу житна пијаца Извештај бр.6301/19-3 од 12.02.2019.године, предлаже
предузимање конзерваторско рестаураторских радова на објектима најугроженијих
фасада према наведеном редоследу:
1. Објекат у улици Трг Житна пијаца бр. 24,
2. Објекат у улици Трг Житна пијаца бр. 22,
3. Објекат у улици Трг Житна пијаца бр. 13.

У циљу реализације овог програма, Завод за заштиту споменика културе Сремска
Митровица обратиће се Министарству културе и информисања Републике Србије са
захтевом за одређивање Завода за заштиту
споменика културе Сремска Митровица,
као стараоца за спровођење мера заштите
културног добра сходно члану 33. Закона о
културним добрима („Службени гласник
РС“бр.771/94, 52/11-др.закони и 99/11др.закони), за објекте из члана 4. овог програма.

3.

6.

Средства из тачке 1.овог програма, користиће се у складу са Финансијским планом
Завода за заштиту споменика културе
Сремска Митровица за 2019.годину, и
одобрених апропријација Градске управе
за образовање, културу и спорт број 40052/2018-IX за финансирање конзерваторско-рестаураторских радова, као и стручниог и конзерваторског надзора, а која су
утврђена Програмом пословања Завода за
заштиту споменика културе Сремска Митровица за 2019. годину на који је Скупштина Града Сремска Митровица Решењем број 022-20/2019-I од 21.01.2019. године дала сагласност.

Након доношења акта Министарства
културе и информисања Републике Србије
из тачке 5. овог програма, Завод за заштиту
споменика културе Сремска Митровица у
обавези је да:
– прибави услове и мере техничке заштите
Републичког завода за заштиту споменика културе, за објекте из тачке 4. овог
програма,
– изради прописану техничку документацију,
– спроведе поступаке јавних набавки радова,
– врши стручни и конзерваторски надзор,
– обави и друге активности неопходне за
реализацију овог програма.

4.
Радови на конзервацији и рестаурацији
фасада објеката унутар просторно културно историјске целине, споменику културе реализоваће се на:
1. Објекту у улици Трг Житна пијаца 24, у
складу са актом Републичког завода за
заштиту споменика културе Београд- обнова фасаде,
2. Објекат у улици Трг Житна пијаца 22, у
складу са актом Републичког завода за
заштиту споменика културе Београд- обнова фасаде,
3. Објекат у улици Трг Житна пијаца 13, у
складу са актом Републичког завода за
заштиту споменика културе Београд- обнова фасаде.

7.
Извештај о реализацији овог програма и
коришћењу одобрених средстава, Завод за
заштиту споменика културе Сремска Митровица ће сачинити у року од 30 дана рачунајући од дана реализације активности из
тачке 4. и доставити Градској управи за образовање, културу и спорт Града Сремска
Митровица, на даљу надлежност у складу
са законом.
Након усвајања извештаја исти се доставља Градској управи за буџет и локални
економски развој ради уноса у пословне
књиге.
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II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном листу града Сремска Митровица“.

У реализацији овог програма учествоваће и други органи Града Сремска Митровица, као и јавна и јавно комунална предузећа и установе чији је оснивач Град, у
складу са својим надлежностима.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

9.
Овај програм ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Града Сремске Митровице“.

Број: 023-37/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

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

Број: 633-6/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

84.

83.

На основу члана 35. став 1. тачка 33.
Статута града Сремска Митровица („Сл.
лист града Сремска Митровица“, бр.
13/2012 и 6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
22.03.2019.године, донела је

На основу члана 35. став 1. тачка 33. Статута града Сремска Митровица („Сл. лист
града Сремска Митровица“, бр. 13/2012 и
6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 22.03.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
I
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели остварене добити за 2018.годину ЈП
за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица, коју је Надзорни одбор донео на седници одржаној 27.02.2019.године.

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели остварене добити за 2018.годину ЈКП
„Топлификација“ Сремска Митровица, коју
је Надзорни одбор донео на седници одржаној 27.02.2019.године.
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РЕШЕЊЕ

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

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
I
Број: 023-36/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине Града
Сремска Митровица непокретност и то
двособан стан - посебан део објекта бр.10,
у стамбеној згради за колективно становање број 1 у Стамбеном насељу Марко
Перичин Камењар бр.15 у Сремској Митровици, на првом спрату, површине 65м2,
број парцеле 5726/101, уписана у лист непокретности бр.21277 к.о.Сремска Митровица, стицаоцу ЗОРАНУ СТОЈАНОВИЋУ
предузетнику – стални вештак за економску – финансијску област и стечајни управник Сремска Митровица, са седиштем на
адреси Краља Петра I бр.13, Сремска Митровица, МБ:61884718, ПИБ:105897719, по
излицитираној цени на јавном надметању
у износу од 52.073,85 дин/м2, односно
3.384.800,00 динара укупно.

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

85.

На основу члана 27. став 10 и члана 29.
став 1 Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018), члан 21 ст. 2 Уредбе о
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања
у закуп ствари у јавној својини, односно
прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“,
број 16/2018), члана 21 ст. 1 и ст. 2 Одлуке
о прибављању, располагању и управљању
стварима у јавној својини Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица, број 17/2016) и члана 35
тачка 17 Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012 и 6/2018), Скупштина Града Сремска Митровица на седници одржаној 22.03.2019.године, донела
је

II
О отуђењу непокретности из става I овог
Решења закључиће се посебан Уговор у
року од 15 дана од дана доношења овог Решења. Уколико Стицалац у овом року не
закључи Уговор са Градом Сремска Митровица, губи право на поврат депозита а
Скупштина Града Сремска Митровица ће
поништити ово решење.
III
Уплаћени депозит у износу од
674.960,00 динара урачунава се у цену а
преостали износ од 2.709.840,00 динара
стицалац је дужан да уплати приликом закључења и овере уговора код јавног бележника.
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РЕШЕЊЕ

Овлашћује се Градоначелник Града
Сремска Митровица да у име Града Сремска Митровица закључи Уговор о отуђењу
непокретности.

О ПРИБАВЉАЊУ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА, НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ, УЗ НАКНАДУ

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

ПРИБАВЉАЈУ СЕ непокретности у
власништву Ђорђић Милан из Мачванске
Митровице, и то катастарска парцела број
396/1, потес Град, њива 3. класе, површине
00.19.61 ха, грађевинско земљиште и катастарска парцела број 396/14, потес Град,
њива 3. класе, површине 00.01.60 ха, градско грађевинско земљиште, укупне површине 00.21.21 ха, обе уписане у лист непокретности број 1360, к.о. Мачванска
Митровица у јавну својину Града Сремска
Митровица, по цени од 770 дин/м2, односно укупно 1.633.170,00 динара.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 360-38/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

II
О прибављању непокретности из става I
овог Решења закључиће се посебан Уговор.
86.
III
На основу члана 27. ст. 10 и члана 29.
став 4. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“, број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016,
113/2017 и 95/2018), члана 3. став 1 тачка 1
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда („Службени гласник РС“,
број 16/2018), члана 21 ст. 1 и ст. 2 Одлуке
о прибављању, располагању и управљању
стварима у јавној својини Града Сремска
Митровица („Службени лист Града Сремска
Митровица, број 17/2016), члана 35. тачка
17. Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012, 6/2018), Скупштина
Града Сремска Митровица, на седници дана
22.03.2019. године, донела је

Овлашћује се Градоначелник Града
Сремска Митровица да у име Града Сремска Митровица закључи Уговор о прибављању непокретности, уз накнаду.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у “Службеном листу Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 464-14/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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III

87.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.
На основу члана 13 и члана 27 ст. 10 Закона о јавној својини („Сл.Гласник РС“
бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –
др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) 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 22.03.2019.године донела

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 46-20/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.

88.

РЕШЕЊЕ

На основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 20
ст. 1 Одлуке о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини Града
Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица, број 17/2016) и члана
35. тачка 17. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012 и 6/2018), Скупштина
Града Сремска Митровица на седници одржаној 22.03.2019. године, донела је

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА
ПРАВА КОРИШЋЕЊА ФОНДА
ЗА ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА НА ОБЈЕКТУ
САГРАЂЕНОМ НА ПАРЦЕЛИ 2203/2
КО СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је престало право коришћења Фонда за дечију заштиту Сремска Митровица, на објекту - зграда у функцији осталог образовања у Сремској Митровици, на адреси ул.Уроша Стојшића бб,
површине у габариту 764м2, саграђена на
парцели број 2203/2, уписаној у лист непокретности бр.1029 к.о.Сремска Митровица, у јавној својини Града Сремска Митровица.

ЗАКЉУЧАК
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА,
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ
I
Град Сремска Митровица, носилац је
права јавне својине на двособном стану
број 2, површине 62 м2, број посебног дела
објекта 2, први спрат, у стамбено – пословној згради - број зграде 1, на адреси Трг
Ћире Милекића бр.10 у Сремској Митровици, катастарска парцела бр.4199, уписана
у лист непокретности бр.20776 к.о. Сремска Митровица.

II
На основу овог решења код РГЗ –
Служба за катастар непокретности Сремска Митровица, извршиће се брисање уписаног права коришћења Фонда за дечију заштиту Сремска Митровица.
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89.

Град Сремска Митровица покреће поступак отуђење непокретности из јавне
својине, наведене у тачки I овог закључка,
јавним надметањем.

IV

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016),
члана 35. тачка 10. Статута града Сремске
Митровице („Сл.лист града Сремска Митровица“ бр.13/2012 и 6/2018) члана 44. Одлуке
о промени Оснивачког акта ЈКП Регионална
депонија „Срем-Мачва“ Шабац („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.2/2019), и
члана 6. Споразума о изменама и допунама
Споразума о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање
чврстим комуналним отпадом на територијама града Шапца и града Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска Митровица“, број 7/2018) Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
22.03.2019.године, донела је

Текст огласа саставни је део овог закључка.

РЕШЕЊЕ

III
Ради спровођења поступка јавног надметања, Скупштина Града ће формирати
комисију која ће спровести поступак јавног
надметања по огласу и по окончаном поступку записник са одговарајућим предлогом доставити Скупштини Града.

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА
„СРЕМ-МАЧВА“ ШАБАЦ

V
Овај закључак ступа на снагу даном доношења., а биће објављено у „Службеном
листу града Сремска Митровица“.

I
ЂОРЂЕ ГРШИЋ, дипломирани правник
из Сремске Митровице, ул. Пушкинова бр.
17, разрешава се дужности вршиоца дужности директора ЈКП Регионална депонија
„Срем-Мачва“ Шабац, са 26.03.2019. године.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

II
Број: 360-39/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

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

Број: 023-43/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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91.

90.

На основу члана 17. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016) и
члана 35. тачка 10. Статута града Сремска
Митровица („Сл.лист града Сремска Митровица“, бр.13/12 и 6/2018) члана 39. Одлуке о
промени Оснивачког акта ЈКП Регионална
депонија „Срем-Мачва“ Шабац („Сл.лист
града Сремска Митровица“, бр.2/2019) и
члана 5. Споразума о изменама и допунама
Споразума о изградњи, управљању и коришћењу регионалног система за управљање
чврстим комуналним отпадом на територијама града Шапца и града Сремска Митровица („Сл.лист града Сремска Митровица“, број 7/2018) Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној
22.03.2019. године, донела је

На основу члана 17. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016),
члана 35. тачка 10. Статута града Сремска
Митровица („Сл. лист града Сремска Митровица“, бр.13/12 и 6/2018), члана 39. Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Сремска
Митровица („Сл.лист града Сремска Митровица“, бр. 2/2019) и члана 5. Споразума о изменама и допунама Споразума о изградњи,
управљању и коришћењу регионалног система за управљање чврстим комуналним
отпадом на територијама града Шапца и
града Сремска Митровица („Сл.лист града
Сремска Митровица”, број 7/2018) Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 22.03.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА
„СРЕМ-МАЧВА“ ШАБАЦ

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈКП РЕГИОНАЛНА
ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“ ШАБАЦ
I

I
Разрешавају се дужности у Надзорном
одбору ЈКП Регионална депонија „СремМачва“ Шабац:
– Драгорад Томић, представник града
Шапца – председник
– мр Зоран Левајац, представник града
Сремска Митровица - члан
– Иван Артуков, представник запослених - члан

У Надзорни одбор ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, именују се:
за председника
– мр Зоран Левајац, представник града
Сремска Митровица
за чланове
– Драгорад Томић, представник града
Шапца
– Душан Лакетић, представник запослених

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: 023-41/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

Број: 023-42/2019-I
Дана: 22.03.2019.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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93.

92.

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 22.03.2019.године, донела је

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 22.03.2019.године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА СРЕМА
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
МУЗЕЈА СРЕМА У СРЕМСКОЈ
МИТРОВИЦИ

I

I

САША БУГАЏИЈА, дипл.инж.пољопривреде из Сремске Митровице, ул.16.Дивизије бр.28, разрешава се са функције
вршиоца дужности директора Музеја
Срема у Сремској Митровици .

САША БУГАЏИЈА, дипл.инж.пољопривреде из Сремске Митровице, ул.16.Дивизије бр.28, именује се за вршиоца дужности директора Музеја Срема у Сремској
Митровици, на период од једне 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: 022-59/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

Број: 022-60/2019-I
Дана: 22.03.2019.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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95.

94.

На основу члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.13/2012 и
6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 22.03.2019.године, донела је

На основу члана 35. тачка 10. Статута
града Сремске Митровице („Сл.лист града
Сремска Митровица“, бр.13/2012 и
6/2018), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 22.03.2019.године, донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ АТЛЕТСКИ СТАДИОН
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

О РАЗРЕШЕЊУ СА ФУНКЦИЈЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ
АТЛЕТСКИ СТАДИОН
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

I
I

ДАРКО ГАВРИЛОВИЋ, виши спортски тренер, из Мартинаца, ул.Савска бр.2,
именује се за вршиоца дужности директора Установе Атлетски стадион у Сремској Митровици, најдуже на годину дана.

ДАРКО ГАВРИЛОВИЋ, виши спортски тренер, из Мартинаца, ул.Савска бр.2,
разрешава се са функције вршиоца дужности директора Установе Атлетски стадион
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: 022-58/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

Број: 022-57/2019-I
Дана: 22.03.2019.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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97.

96.

На основу члана 52. тачке 1 и 4. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник
Републике Србије“, број 72/2009 и 81/2009исправка, 64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-УС,
132/2014, 145/2014 и 83/2018 ) и члана 35.
тачке 32. Статута града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012 и 6/2018), на предлог Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, број: 140-0238/2019-01 од 04.03.2019. године, Скупштина града Сремска Митровица на седници одржаној дана 22.03.2019 године, донела је

На основу члана 137. Закона о здравственој заштити (“Сл.гласник РС“ бр.107/2005,
72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012,
45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017
-др.закон, и 105/2017-др.закон) 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 22.03.2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА
АПОТЕКЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

I
ИВАНА ЋОСОВИЋ ПЕРОВИЋ се разрешава дужности члана Управног одбора
Апотеке Сремска Митровица из реда запослених.

I

II
АУРЕЛА ШИМУДВАРАЦ – ЛУЧИ, дипл.
инж. арх. из Гложана, ул. Маршала Тита бр.
126, именује се за члана Комисије за планове Града Сремска Митровица.
Аурела Шимудварац – Лучи, поседује
следеће лиценце:

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

– лиценцу одговорног урбанисте за израду урбанистичких планова и
урбанистичких пројеката 200108508

Број: 022-61/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

– лиценцу одговорног пројектанта,
уређења слободних површина и унутрашњих инсталација водовода и канализације
300N30614

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

– лиценцу одговорног
планера
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РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА РАДИ
ОТУЂЕЊA НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење
поступка јавног надметања ради отуђења
непокретности из јавне својине Града
Сремска Митровиц акоју чини двособан
стан број 2, површине 62 м2, број посебног
дела објекта 2, први спрат, у стамбено – пословној згради - број зграде 1, на адреси
Трг Ћире Милекића бр. 10 у Сремској Митровици, катастарска парцела бр.4199, уписана у лист непокретности бр. 20776 к.о.
Сремска Митровица, и у исту се именују:

Број: 02-20/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

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

– за председника
– МАЈА КОВАЧЕВИЋ, мастер правник
– запослена у Градској управи за опште и
заједничке послове и имовину
98.
– за чланове:
1. ОБРАД ВУЧЕНОВИЋ, дипл. инж. саобраћаја. – запослен у Јавном предузећу за
послове урбанизма “Урбанизам” Сремска
Митровица
2. СЛАВКО ЈОНИЋ, дипл. инж. архитектуре – запослен у Градској управи за урбанизам, просторно планирање и изградњу
објеката Града Сремска Митровица,
3. ВЛАДИМИР ПЕТРЕЊ, дипл. правник
– запослен у Јавном предузећу за послове
урбанизма “Урбанизам” Сремска Митровица
4. МИРКО РАТИЋ, дипл. ецц. - запослен
у Градској управи за инфраструктуру и
имовину Града Сремска Митровица

На основу члана 19 ст. 1 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Службени гласник РС“, број
16/2018), члана 20 ст.2 Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима
у јавној својини Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица, број 17/2016), члана 35. тачка 17 и 21
Статута Града Сремска Митровица
(„Службени лист Града Сремска Митровица“, број 13/2012, 6/2018), Скупштина
Града Сремска Митровица, на седници
одржаној дана 22.03.2019. године, донела
је

II
Задатак Комисије је да спроведе поступак јавног надметања по утврђеном тексту
огласа.
310

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

PDF Compressor Free Version

22. март 2019.

РЕШЕЊЕ

По окончању поступка јавног надметања Комисија ће записник са одговарајућим предлогом одлуке доставити
Скупштини Града Сремска Митровица, као
надлежном органу.
Рад Комисије обављаће се у радно време.

О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА
ЋИРИ МИЛЕКИЋУ

III

I

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

ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за спровођење Одлуке о подизању споменика Ћири Милекићу (у даљем тексту: Одбор) у следећем
саставу:
– Татјана Јесретић, историчар уметности
– конзерватор,
– Иван Филиповић, инжењер архитектуре - конзерватор,
– Обрад Вученовић, саобраћајни инжењер-урбаниста.

СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 02-22/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица

II
Задатак одбора је да спроведе поступак
избора идејног решења за споменик Ћире
Милекића у складу са Одлуком о подизању
и одржавању споменика на територији
Града Сремска Митровица („Службени
гласник РС“ бр. 7/2018), донесе одлуку о
избору идејног решења и утврди износ
новчаних средстава потребан за подизање
споменика.
Админитративно-техничке послове за
потребе Одбора обављаће Стручна служба
Скупштине града Сремска Митровица.

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

99.

III
На основу члана 8 ст. 1 Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Града Сремска Митровица („Службени гласник РС“ бр. 7/2018), чл. 35 ст. 1
тачка 33 Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 13/2012 и 6/2018), и члана 68
Пословника о раду Скупштине Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, бр. 2/2008,
15/2012 и 2/2013 и „Службени глсник РС“
бр. 64/2013-одлука УС), Скупштина Града
Сремска Митровица на седници одржаној
дана 22.03.2019.године, донела је

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у “Службеном листу Града Сремска Митровица“.
СКУПШТИНА ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број: 02-21/2019-I
Дана: 22.03.2019.године
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Томислав Јанковић, маст.инж.менаџмента, с.р.
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3. слободностојеће витрине;
4. изложбени пултови;
5. тенде и перде;
6. објекти за извођење забавних програма;
7. расхладни уређаји;
8. апарати за кокице и друге печењарске
производе, пекарске и сличне производе
као и производе који се прже;
9. тезге за излагање и продају књига, часописа, других публикација, компакт дискова и слично;
10. тезге за излагање и продају цвећа, честитки, украсних предмета, уметничких
сувенира, еко производа, уметничких слика
и сл. предмета;
11. телефонске говорнице и поштански
сандучићи;
12. објекти за одржавање политичким
манифестација;
13. објекти за одржавање сајамских манифестација;
14. објекти за одржавање културних,
спортских и образовних манифестација;
15. други објекти и уређаји односно покретни мобилијар (платои за продају сезонских пољопривредних производа из возила,јарболи, држачи за бицикле, жардињере, објекти на дечијим игралиштима,
стубови, кугле, ограде и сл.).

100.
На основу члана 18. став 4. Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних,
огласних и других објеката ("Службени
лист Града Сремска Митровица" бр. 2/2018
и 6/2018), Градско веће Града Сремска
Митровица, по претходно прибављеној сагласности Завода за заштиту споменика
културе Сремска Митровица, на својој 63.
седници одржаној 12.03.2019. године, донело је

ПРАВИЛНИК
о техничким условима за привремено
постављање монтажних и других
објеката на јавним површинама и
огласних објеката на отвореном
простору
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником прописују се технички услови за привремено постављање
монтажних и других објеката на јавним површинама односно огласних објеката на
отвореном простору (у даљем тексту: монтажни, огласни и други објекти), одређују
посебни услови за постављање појединих
објеката према деловима територије Града
Сремска Митровица (у даљем тексту: Град),
и утврђују други ближи услови за постављање монтажних, огласних и других објеката.

Члан 3.
Под огласним објектима који се могу поставити на отвореном простору, у смислу
овог Правилника подразумевају се огласна
средства помоћу којих се пословно име, личност, активност или услуга правног лица,
предузетника или физичког лица препоручује или чини доступном примаоцу, и то:
1. огласни пано;
2. транспарент;
3. билборд;
4. тотем
5. светлећа и друга рекламна ознака.

Члан 2.
Под монтажним објектима који се могу
поставити на јавним површинама, у смислу овог Правилника подразумевају се
објекти монтажне или монолитне конструкције, који служе за обављање привредних и других делатности и за задовољење других потреба грађана, и то:
1. киосци;
2. баште;

Члан 4.
Заузимање јавне површине на други начин, у смислу овог Правилника подразумева:
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Члан 7.

1. обезбеђење несметсног функционисања градилишта;
2. постављање скела;
3. смештај огрева, грађевинског или другог материјала;
4. други случајеви постављања предмета
или ствари на јавној површини.

Услови за постављање монтажних, огласних и других објеката у односу на саобраћајнице су следећи:
1. За општинске путеве, односно за путеве ван насеља минимална растојања монтажних, огласних и других објеката од
спољне ивице коловоза износи 5,0 m;
2. За улице, минимално растојање монтажних, огласних и других објеката од
спољне ивице коловоза износи 1,0 m. Наведена минимална удаљеност за одређене
монтажне, огласне и друге објекте је дефинисана у већим удаљеностима.

II ОПШТА УРБАНИСТИЧКОТЕХНИЧКА ПРАВИЛА
Члан 5.
Општа урбанистичко техничка правила
представљају скуп међусобно зависних
елемената од значаја за привремено постављање монтажних, огласних и других
објеката, као и нивелационо-технички
услови уређења простора на коме се
монтажни, огласни и други објекти постављају.

Члан 8.
Услови за постављање монтажних, огласних и других објеката у односу на остале
саобраћајне површине су следећи:
1. Код монтажних, огласних и других
објеката који се постављају на прописаним
пешачким зонама и трговима (Трг Војвођанских бригада, Житни трг, Соларски трг),
минимална ширина коју је неопходно обезбедити за пешачке токове износи 3,0 m.
2. Код монтажних, огласних и других
објеката који се постављају на осталим
улицама минимална ширина коју је неопходно обезбедити за пешачке токове износи 2,0 m;
3. Минимална удаљеност монтажних,
огласних и других објеката од бициклистичке стазе износи 0,50 m;
4. Минимална удаљеност монтажних,
огласних и других објеката од паркинга износи 0,80 m;
5. Минимална удаљеност монтажних,
огласних и других објеката од аутобуског
стајалишта износи 3,0 m.

Члан 6.
Монтажни, огласни и други објекти
могу се постављати на јавним површинама
у складу са следећим основним урбанистичко-техничким правилима:
1. Положај и димензије објеката лоцираних појединачно односно групно не смеју
да ремете основну функцију јавних површина и утичу на безбедност саобраћајних токова, као и да нарушавају доминантне и карактеристичне градске визуре;
2. Монтажни, огласни и други објекти
морају да буду израђени од квалитетних
материјала и квалитетно обрађени и да су
монтажно - демонтажног склопа;
3. Вертикално ограђивање елементима
који би представљали визуелну препреку и
угрозили безбедност саобраћаја није дозвољено;
4. Вечерња расвета објекта мора бити
прилагођена јавној расвети на начин да не
ремети постојећи јавни простор као и да
нема утицаја на безбедно одвијање саобраћаја.

Члан 9.
На Тргу Ћире Милекића, Тргу Светог Стефана и Градском парку (у даљем тексту: пешачка зона), могуће је постављање монтажних, огласних и других објеката који су искључиво дефинисани Програмом. У овој зони не могу се постављати слободностојеће
витрине, изложбени пултови и расхладни
уређаји.
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Члан 13.

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ
ОБЈЕКАТА

Киоск се поставља на плато од тврдог
материјала који је истоветан са завршним
слојем пешачке стазе у непосредном окружењу киоска. Плато се мора ситуационо и
нивелационо ускладити са околном јавном
површином.
Кота пода киоска може бити виша од
коте платоа за максимално 20 cm.
Киоск мора бити предњом страном
окренут ка површини намењеној за кретање пешака.

КИОСЦИ
Члан 10.
Киоск је монтажно-демонтажни објекат
површине до 25 m2, који служи за обављање
занатско-услужних и других делатности.
Од правила о максималној површини
киоска из става 1. овог члана, изузимају се
киосци постављени на јавној површини
дуже од 20 година.
Киоск се не може користити као проширење пословног простора сталног карактера.

БАШТЕ ОТВОРЕНОГ ТИПА
Члан 14.
Башта отвореног типа је монтажно-демонтажни објекат намењен угоститељској
делатности који се поставља на јавној површини непосредно испред пословног
простора у коме се делатност обавља, и то
у ширини објекта или дела објекта у коме
се обавља угоститељска делатност са максималним проширењем од 10,00m са једне
и 10,00m са друге стране.

Члан 11.
Програмом за постављање монтажних и
других објеката на јавним површинама (у
даљем тексту: Програм) опредељују се локације, број као и делатност која се може
обављати.
Киосци морају бити израђени од стране
регистрованог произвођача (за нове киоске),
са потребном атестном документацијом.
Излагање робе могуће је уз објекат киоска на максималној удаљености до 2,0 m
од објекта киоска и то тако да се не угрозе
минималне ширине саобраћајних токова
дефинисане члановима 7. и 8. овог Правилника.

Члан 15.
Јавне површине на којима се могу постављати баште отвореног типа из члана
14. овог правилника су: пешачка зона, трг,
тротоар и зелена површина уз пешачку
стазу преко које је могућа комуникација са
угоститељским објектом односно локалом.
Башта отвореног типа не може да се постави испред киоска осим на градској
плажи.

Члан 12.
Уколико се киоск поставља на новопланирану локацију, или при постављању новог киоска или групе киоска на постојећу
локацију неопходна је израда ситуационог
решења са свим елементима регулације,
нивелације као и са елементима комуналне
инфраструктурне мреже.
Уколико је локација за постављање киоска у централној градској зони или заштићеној околини непокретног културног
добра, поред осталих доказа уз захтев се
прилаже и сагласност надлежног Завода за
заштиту споменика културе.

Члан 16.
Уколико се башта отвореног типа поставља на јавној зеленој површини неопходно је постављање подне платформе
од дрвета, која не оштећује подлогу у већој
мери или префабриковане монтажне бетонске елементе који се не смеју залити цементом.
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Елементи баште отвореног типа не смеју
бити трајно фиксирани за подлогу анкерима, те у том смислу забрањено је разбијање, бушење и деградирање подлоге.

Уколико се башта отвореног типа поставља ван периода од 01.04. до 31.10. морају се прибавити посебни Услови за постављање баште отвореног типа издати од
стране ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица.

Члан 21.
Објекти споменика и јавне урбане опреме
не могу бити део површине баште отвореног типа, односно не могу бити уграђени у
подну платформу, ограду, сенило, нити се
користити као функционални део баште.
Башта отвореног типа не сме да садржи
снажне изворе светла и звука.

Члан 18.
Уколико се башта отвореног типа поставља у близини колског или пешачког
улаза у зграду, двориште, пасаж или гаражу, минимална бочна удаљеност летње
баште од улаза износи 0,50 m.
Уколико се башта отвореног типа поставља у близини раскрснице, неопходно
је да се обезбеди одговарајућа прегледност
раскрснице. Зону потребне прегледности
утврђује Управљач пута, у складу са законом и техничком регулативом.
Када се башта отвореног типа поставља у
близини споменика, фонтана, јавних чесми
и бунара, минимална удаљеност летње баште од наведених објеката износи 3,0 m.

Члан 22.
Уколико се башта отвореног типа поставља у централној градској зони или заштићеној околини непокретног културног
добра, поред осталих доказа уз захтев се
прилаже и сагласност надлежног Завода за
заштиту споменика културе.
ПОСЕБНА ПРАВИЛА ЗА БАШТЕ
ОТВОРЕНОГ ТИПА У ПЕШАЧКОЈ
ЗОНИ

Члан 19.
У оквиру баште отвореног типа из члана
14. овог правилника, поред столова, столица, паноа за излагање менија и ценовника може да се:
1. Постави монтажно-демонтажна ограда висине до 80 cm, израђена од дрвета,пластике или метала, која мора да буде
транспарентна и жардињере са украсним
биљкама. Изузетно на деловима баште
угроженим интензивним саобраћајем ограда се може допунити прозирним елементима укупне висине од највише 1,60 m;
2. Постави подна платформа израђена од
дрвета или легуре метала, висине до 16cm,
тако да омогући сливање атмосферских
вода и чишћења воденим млазом;
3. Постави одговарајући број сунцобрана, са једним или два вертикална ослонца.

Члан 23.
Башта отвореног типа у пешачкој зони
може да садржи следеће елементе: столове,
столице, сунцобране, тенде, апарате за забаву деце и заштитну ограду. Могу се поставити максимално две рекламне табле
димензија до 1 m2, у склопу баште. Трајно
фиксирање напред наведених елемената
баште за подлогу није дозвољено.
Заштитне ограде се обавезно постављају
паралелно са површином за кретање возила са посебном дозволом кроз пешачку
зону, на удаљености од минимално 50 cm
од крајње ивице црвеног бехатона. Може се
поставити и разделна заштитна ограда од
суседне летње баште. Постављање заштитне ограде према главном пешачком
току није дозвољено. Заштитна ограда се
састоји из браварских елемената, транспарентна је или транспарентне испуне, висине од 60 cm до 80 cm.

Члан 20.
Ниједан елемент баште отвореног типа
не сме да излази ван дозвољеног габарита
баште који ће се адекватно обележити на
терену приликом постављања баште.
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2. Шематским приказом инсталација за
грејна тела са њиховим распоредом и одговарајућим атестима.
СЛОБОДНОСТОЈЕЋЕ ВИТРИНЕ
Члан 27.

БАШТЕ ЗАТВОРЕНОГ ТИПА
Слободностојеће витрине су објекти
који се постављају на јавним површинама
испред или у непосредној близини пословног простора и користе се за излагање робе
ван пословног простора.

Члан 24.
Башта затвореног типа I је приземан
објекат угоститељске намене који се поставља на јавној површини, наслоњен на
зид објекта или дела објекта у коме се
обавља угоститељска делатност, монтажно-демонтажне конструкције, наткривен
са транспарентним зидом према јавној површини максимално налегајуће површине
одређене површином зида основног објекта на који се наслања.
Башта затвореног типа II се поставља на
јавној површини испред угоститељског објекта, највише до ширине угоститељског објекта у складу са поглављем II Општа урбанистичко-техничка правила овог Правилника.
Башта затвореног типа II може да се постави непосредно уз угоститељски објекат,
или као слободностојећа конструкција тако
да се обезбеди минимална ширина пролаза
за пешаке, у складу са чланом 8. овог Правилника.
Башта затвореног типа је монтажно-демонтажни објекат дрвене, пластичне или
металне конструкције са стакленим испунама, без парапета, а постављају се тако да
се обликом и материјалом уклапају у непосредно окружење.

Члан 28.
Површина слободностојеће витрине у
основи је максимално 2 m2, а максимална
висина је 2 m.
Слободностојећа витрина мора бити у
складу са карактеристикама и степеном
уређења јавног простора и дела града у
којем се налазе.
Слободностојећа витрина не сме да садржи снажне изворе светла који могу да ремете безбедно одвијање саобраћаја.
ИЗЛОЖБЕНИ ПУЛТОВИ
Члан 29.
Изложбени пулт је монтажна конструкција постављена уз или испред пословног
објекта, по правилу у ширини зграде или
дела зграде коју захвата пословни објекат
са наменом за излагање робе која се продаје у пословном објекту.
Максимална бруто површина изложбеног пулта је 5 m2, уз поштовање општих
правила из поглавља II Општа урбанистичко-техничка правила овог Правилника.

Члан 25.
Башта затвореног типа је простор ангажован свих 12 месеци у години.
Члан 26.

Члан 30.
Башта затвореног типа се поставља у
складу са:
1. Идејним пројектом или овереном скицом баште затвореног типа који садржи
пројекат конструкције;

За један пословни простор могуће је поставити само један изложбени пулт. Изложбени пулт може имати сунцобран са наменом за заштиту од сунца и кише.
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Члан 36.

По истеку радног времена изложбени
пулт се мора уклонити са јавне површине.

Перда се поставља тако да прати облик
зидног отвора и архитектуру објекта.
Минимална висина перде је 2,5 m. На
местима где се на овај начин не може постићи заштита од сунца минимална висина
је 2,1 m.
Конзолни испуст перде може да буде
највише до 1,60 m.
Када се перде постављају изнад локала
у низу, мора се обезбедити њихова хоризонтална уједначеност.

ТЕНДА
Члан 31.
Тенда је слободностојећа конструкција
са одговарајућим застором која се може поставити на јавној површини у габариту
баште отвореног типа са наменом за заштиту од сунца.
Тенде се постављају искључиво у функцији баште отвореног типа.

Члан 37.
Члан 32.
Уколико се перда поставља у централној
градској зони или непосредној околини непокретног културног добра, уз захтев се
поред осталих доказа прилаже и сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Минимална висина тенде је 2,5 m, мерено од коте тротоара. На местима где се
на овај начин не може постићи заштита од
сунца минимална висина је 2,1 m.
Величина тенде у хоризонталној пројекцији не може бити већа од габарита баште
отвореног типа.

ОБЈЕКТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
ЗАБАВНИХ ПРОГРАМА

Члан 33.
Уколико се тенда поставља у централној
градској зони или непосредној околини непокретног културног добра, уз захтев се
поред осталих доказа прилаже и сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Члан 38.
Објекат за извођење забавних програма
је скуп конструктивних елемената, уређаја,
апарата и друге опреме који се монтирају
и постављају на јавну површину ради извођења забавних програма (циркус, луна
парк, апарати за забаву и слично).

Члан 34.
Постављање тенди подразумева искључиво слободностојећу конструкцију.
Није дозвољено анкерисање конструкције
тенде на завршни слој саобраћајних површина.

Члан 39.
Објекти за извођење забавних програма
постављају се на јавну површину у складу
са Програмом локација.
Локација за смештај објеката за извођење забавних програма мора бити довољних димензија, равна, приступачна за
тешка транспортна возила и опремљена
потребним инфраструктурним прикључцима.

ПЕРДЕ
Члан 35.
Перда је конструкција са одговарајућим
застором која се поставља на фасаду
објекта, изнад зидног отвора са наменом за
заштиту од сунца.
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Апарати за кокице и друге печењарске
производе,пекарске и сличне производе,
као и производа који се прже се по истеку
радног времена, по правилу, уклањају са
јавне површине.

За овакав тип објеката неопходна је израда конкретних услова за одређену локацију издатим од стране ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица.
У захтеву за издавање услова подносилац
је дужан да приложи ситуационо решење и
одреди укупну површину коју заузимају
објекти за извођење забавних програма, односно површину коју заузима сваки апарат
за забаву, њихов број и врсту.

ТЕЗГЕ ЗА ИЗЛАГАЊЕ И ПРОДАЈУ
КЊИГА, ЧАСОПИСА, ДРУГИХ
ПУБЛИКАЦИЈА, КОМПАКТ
ДИСКОВА И СЛИЧНО
Члан 44.

РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ

Тезге за излагање и продају књига, часописа, других публикација, компакт дискова
и слично, су типске монтажне лако покретне конструкције са надстрешницом
чија бруто површина не може бити већа од
2,0 m2.
Тезге се, по правилу, по истеку радног
времена уклањају са јавне површине.

Члан 41.
Расхладни уређаји за продају индустријског сладоледа, кремова и пића могу
се постављати на површинама јавне намене уз или поред киоска или пословног
простора у којем се делатност обавља у
ширини зграде или дела зграде коју захвата
пословни простор.
Члан 42.

ТЕЗГЕ ЗА ИЗЛАГАЊЕ И ПРОДАЈУ
ЦВЕЋА, ЧЕСТИТКИ, УКРАСНИХ
ПРЕДМЕТА, УМЕТНИЧКИХ
СУВЕНИРА, ЕКО ПРОИЗВОДА,
УМЕТНИЧКИХ СЛИКА И СЛИЧНИХ
ПРЕДМЕТА

Бруто површина расхладног уређаја намењеног за продају сладоледа, кремова и
пића је максимално 1,0 m2.
Испред киоска или пословног простора
могуће је поставити максимално два расхладна уређаја, уз поштовање општих правила из поглавља II Општа урбанистичкотехничка правила овог Правилника.
Расхладни уређај може имати сунцобран
са наменом заштите од сунца.

Члан 45.
Тезге за излагање и продају цвећа, честитки, украсних предмета, уметничких
сувенира, еко производа, уметничких слика
и сл. предмета се постављају на јавној површини поводом обележавања државних,
верских и других празника.
Конкретна локација, број и распоред
тезги опредељују се Програмом.

АПАРАТИ ЗА КОКИЦЕ И ДРУГЕ
ПЕЧЕЊАРСКЕ ПРОИЗВОДЕ,
ПЕКАРСКЕ И СЛИЧНЕ ПРОИЗВОДЕ,
КАО И ПРОИЗВОДА КОЈИ СЕ ПРЖЕ
Члан 43.
Апарати за кокице и друге печењарске
производе,пекарске и сличне производе,
као и производа који се прже производе су
типски, лако покретни објекти за припрему
и продају одговарајућих прехрамбених
производа, чија бруто површина не може
да буде већа од 2,0 m2.

Члан 46.
Тезге су, по правилу, типски, отворени
лако покретни објекти од дрвета, метала
или пластике, чија појединачна бруто површина не може бити већа од 2,0 m2.
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Постављање објеката у функцији одржавања наведених манифестација се врши у
складу са ситуационим планом којим се
обавезно дефинише тип и диспозиција планираних објеката као и условима о могућности одвијања саобраћаја прибављених
од стране управљача пута.

И ПОШТАНСКИ САНДУЧИЋИ
Члан 47.
Телефонске говорнице и поштански сандучићи могу се постављати на јавној површини у складу са распоредом и диспозицијом места које предлаже надлежно ПТТ
предузеће, свих типова и величина које су
у експлоатацији надлежном ПТТ предузећу, уз испуњавање општих правила из
поглавља II Општа урбанистичко-техничка
правила овог Правилника.

ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
КУЛТУРНИХ, СПОРТСКИХ И
ОБРАЗОВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
Члан 51.
Објекти за одржавање културних, спортских и образовних манифестација могу се
постављати на јавној површини у складу
са Програмом.
Постављање објеката у функцији одржавања наведених манифестација се врши у
складу са ситуационим планом којим се
обавезно дефинише тип и диспозиција планираних објеката као и условима о могућности одвијања саобраћаја прибављених
од стране управљача пута.

Члан 48.
Телефонске говорнице и поштански сандучићи могу бити слободностојећи и зидни.
За постављање слободностојећих објеката, неопходно је прибавити услове јавних
предузећа који су власници осталих инсталација на јавној површини.

ПЛАТОИ ЗА ПРОДАЈУ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ПОЛИТИЧКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

Члан 52.
Члан 49.

Платои за продају пољопривредних производа могу се поставити на јавној површини у складу са општим правилима из
поглавља II Општа урбанистичко-техничка
правила овог Правилника.
У оквиру наведих платоа могу се поставити продајно-изложбени пултови максималне бруто површине 5 m2, уз поштовање
општих правила из поглавља II Општа урбанистичко-техничка правила овог Правилника.
Постављање платоа за продају пољопривредних производа се врши у складу са ситуационим планом којим се обавезно дефинише површина и диспозиција планираног
платоа у складу са условима издатим од
стране ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица. Уколико се платои постављају на удаљености мањој од 5
метара од ивице коловоза јавног пута морају се прибавити услови издати од стране
управљача пута.

Објекти за одржавање политичких манифестација могу се постављати на јавној површини у складу са програмом.
Постављање објеката у функцији одржавања наведених манифестација се врши у
складу са ситуационим планом којим се
обавезно дефинише тип и диспозиција планираних објеката као и условима о могућности одвијања саобраћаја прибављених
од стране управљача пута.
ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
САЈАМСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
Члан 50.
Објекти за одржавање сајамских манифестација могу се постављати на јавној површини у складу са програмом.
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ТРАНСПАРЕНТ
Члан 56.
Транспарент служи за рекламирање делатности или оглашавање манифестације
културног, спортског или забавног карактера, који постављају правна лица или
предузетници изнад коловоза и другој јавној површини, на начин да се обезбеди безбедно и неометано одвијање саобраћаја.

Члан 53.
Постављање других монтажних објеката
и уређаја врши се у складу са ситуационим
планом којим се обавезно дефинише диспозиција планираних монтажних објеката
на јавној површини, у складу са условима
издатим од стране ЈП за послове урбанизма
„Урбанизам“ Сремска Митровица. Уколико
се платои постављају на удаљености мањој
од 5 метара од ивице коловоза јавног пута
морају се прибавити услови издати од
стране управљача пута.

Члан 57.
Транспарент може бити израђен од тканине, пластифицираног или сличног материјала.
Транспарент се може поставити и паралелно са коловозом.
Причвршћивање транспарента изводи се
везивањем или другим одговарајућим начином спајања на носач транспарента.
Најмања дозвољена висина за постављање транспарента изнад пута, односно
улице у насељу износи 4,50 m.
Постављање транспарента изнад пута
дозвољено је само уз сагласност и услове
управљача предметног пута, којима се посебно дефинише положај и начин везивања
транспарента.

IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНИХ
ОБЈЕКАТА
ОГЛАСНИ ПАНО
Члан 54.
Огласни пано је огласни објекат на који
се поставља огласна порука.
Огласни пано поставља град односно
месна заједница за потребе грађана и других заинтересованих лица.

БИЛБОРДИ И РЕКЛАМНЕ ОЗНАКЕ
Члан 58.

Члан 55.

Билборди и рекламне ознаке су огласни
објекти који се постављају на отвореном
простору ради презентовања, обавештавања и рекламирања.
Билборд може бити слободностојећи
објекат постављен на једном или два стуба
носача и објекат постављен на стубу јавне
расвете.
Облик билборда је по правилу правоугаони. Могу бити једнострани и двострани,
осветљени (извор светлости је спољашњи),
просветљени (извор светлости је унутрашњи) и неосветљени. Могу бити са
фиксном или ротирајућом огласном поруком.

Огласни пано се може поставити на фасаде, калканске зидове, подзид, грађевинске
скеле или ограде градилишта, као и на
остале објекте видљиве са јавне површине
на начин да се димензијама и изгледом максимално уклопи у околни јавни простор.
Огласни пано се може поставити и као
слободностојећи објекат у складу са општим правилима из поглавља II Општа урбанистичко-техничка правила овог Правилника и у складу са условима издатим од
стране ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица.
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Члан 63.
Носачи билборда чија је укупна површина већа од 4,0 m2 морају имати статички прорачун и одговарајуће конструктивно решење носача и темеља.

Билборд и рекламна ознака не могу да
се поставе поред гробља, уз водоток, на
мосту, подвожњаку и надвожњаку.
Рекламна ознака не може да се постави
на стуб или наличје саобраћајног знака,
стуб или наличје семафора, стуб који носи
ваздушну електро, ТТ или другу мрежу, у
троуглу прегледности раскрснице или укрштања пута са железничком пругом.

Члан 64.

Рекламне ознаке могу бити слободностојеће и постављене на фасаде објеката
под условом да се обезбеди минимална висина од 2,50 m од тротоара.
Рекламне ознаке могу да буду светлеће
и несветлеће.
Рекламна ознака може да буде правоугаоног, квадратног, кружног, елипсастог или
облика многоугла. Може бити покретна,
непокретна или ротирајућа.
Најмања површина рекламне ознаке је
0,50 m2, а највећа 2,00 m2.

Када се билборд или рекламна ознака
поставља поред бициклистичке стазе или
тротоара, минимална хоризонтална удаљеност најближе ивице билборда или рекламне ознаке од најистуреније тачке бициклистичке стазе или тротоара је 0,50 m,
а минимална вертикална удаљеност доње
ивице билборда или рекламне ознаке од
најистуреније тачке бициклистичке стазе
или тротоара је 2,50 m.
Минимална удаљеност билборда од
ближе ивице коловоза је 1,0 метар у улицама и 5,0м на општинским путевима, односно путевима ван насеља.
Минимална удаљеност рекламне ознаке
од ближе ивице коловоза је 2,0 метра у улицама и 5,0м на на општинским путевима,
односно путевима ван насеља.

Члан 61.

Члан 65.

Члан 60.

Билборд који се поставља на стуб јавне
расвете мора бити правоугаоног облика
максималних димензија 1,00 m x 0,70 m,
где је дужа страница паралелна са осом
стуба.
Овај тип билборда је просветљен.
На стуб јавне расвете може да се постави највише два билборда под условом
да билборди морају бити под углом од 180
степени у односу на осу стуба.

Типови билборда дефинисани су Одлуком о постављању и уклањању мањих монтажних, огласних и других објеката.
Локације за постављање билборда на
јавној површини као и типови билборда по
локацијама дефинисани су Програмом.
Члан 62.
Уз захтев за постављање билборда, инвеститор је у обавези да прибави услове за
постављање билборда на јавној површини
које израђује ЈП за послове урбанизма „Урбанизам“ Сремска Митровица.
Услови за постављање билборда на јавној површини морају да садрже нарочито:
1. Прецизну локацију на којој се поставља билборд, у складу са оквирним локацијама из програма;
2. Геометријске карактеристике билборда;
3. Начин прикључења на јавну расвету
(уколико се прикључује).

Члан 66.
Билборди и рекламне ознаке морају
бити постављени тако да не заклањају саобраћајни знак.
Минимална удаљеност билборда и рекламне ознаке од саобраћајног знака је 15,0
m у насељу а 50,0 m ван насеља.
Члан 67.
Билборд и рекламна ознака се постављају тако да не заклањају постојећи билборд или рекламну ознаку.
321

Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

PDF Compressor Free Version

22. март 2019.

Члан 72.

Минимално растојање у насељу између
постављених билборда већих од 4,0 m2 je
25,0 m, а за билборде површине мање од
4,0 m2 и рекламне ознаке минимално међусобно растојање је 15,0 m. Ван насеља
минимално међусобно растојање билборда
и рекламних ознака је 50,0 m.

Одредбе чланова 58, 60, 63, 64, чл. од 66.
до 71. овог Правилника, односе се и на постављање билборда и рекламних ознака на
површинама које нису јавне.
Минимална хоризонтална удаљеност
најближе ивице билборда или рекламне
ознаке из става 1. овог члана од границе
парцеле на којој се поставља је 0,30 m.

Члан 68.
Распоред боја и симбола на билбордима
и светлећим ознакама не сме да подсећа на
саобраћајни знак.
На ободу рекламне ознаке кружног,
елипсастог или троугаоног облика не може
да се налази непрекидни појас црвене боје.
Под непрекидним појасом се подразумева
и онај чији је централни угао прекида континуитета мањи од 90 степени.

Члан 73.
Тотем је слободностојећи огласни објекат који је намењен истицању поруке у
сврху властитог рекламирања.
Тотем се по правилу поставља на парцелу на којој се налази пословни објекат, а
изузетно, ако то просторне могућности не
дозвољавају тотем се може поставити на
јавну површину испред парцеле пословног
објекта, водећи рачуна о просторним могућностима у складу са важећим прописима и овим Правилником.

Члан 69.
Уколико је рекламна ознака или билборд
осветљен или просветљен извор светлости
мора бити постављен тако да не заслепљује учеснике у саобраћају. Светлост не
сме бити емитована у испрекиданим интервалима.
Уколико је рекламна ознака или билборд
осветљен или просветљен и поставља на
стуб јавне расвете, подносилац захтева је
дужан да прибави сагласност надлежне
електродистрибуције.

Члан 74.
Тотем се не може поставити у троуглу
прегледности раскрснице. Максимална површина тотема је 8 m2
Минимални однос страница тотема висина/ширина износи 3:1. Тотеми могу бити
правоугаоног или овалног облика.
Тотеми се израђују од савремених квалитетних материјала. Могу бити осветљени, просветљени или неосветљени.

Члан 70.

Члан 75.

Објекти и инсталације билборда и рекламне ознаке морају се одржавати у исправном стању и користити у сврху за коју
су намењени.

Носачи тотема површине преко 4 m2 морају имати статички прорачун и одговарајуће
конструктивно решење носача и темеља.

Члан 71.
V УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА

Уколико се рекламна ознака поставља на
објекат обухваћен режимом заштите градитељског наслеђа потребно је приложити и
сагласност надлежног Завода за заштиту
споменика културе.
Уколико се билборд или рекламна ознака
поставља у централној градској зони или
непосредној околини непокретног културног добра, уз захтев се поред осталих доказа прилаже и сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.

НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА СКЛАЊАЊЕ
ЉУДИ У ЈАВНОМ САОБРАЋАЈУ
Члан 76.
Надстрешнице за склањање људи у јавном саобраћају су монтажне конструкције
које се постављају као заштита корисника
јавног превоза од атмосферских утицаја.
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Члан 80.
Балон хала спортске намене поставља се
монтажом на месту постављања.
Сувом монтажом изводе се зидови, систем грејања, вентилације и осветљења и
уградња унутрашње опреме.
Неопходни грађевински радови могу се
изводити за темељење, односно анкеровање балон хале спортске намене, израду
подлоге спортског терена, постављање техничког блока и извођење потребних прикључака на мрежу инфраструктуре.
Монтажу балон хале обавља произвођач
или одговорни извођач радова кога овласти
произвођач балон хале.

Члан 77.
Аутобуска стајалишта поред надстрешнице могу да садрже и клупе за седење,
корпе за отпатке и рекламне ознаке.
Намена и начин постављања аутобуских
стајалишта мора бити усаглашена са правилником којим се дефинишу услови за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта.

Члан 81.
Балон хала се поставља тако да својим
положајем и величином не угрожава коришћење суседних објеката.
Испуњеност услова из претходног става
овог члана утврђује надлежна градска
управа сходно примени прописа којим су
уређени услови у погледу висине и међусобне удаљености објеката који се граде.

БАЛОН ХАЛА СПОРТСКЕ
НАМЕНЕ
Члан 78.
Балон хала спортске намене је типски
привремени монтажни објекат лагане конструкције, од монтажно демонтажних елемената, са зидовима и кровним покривачем
од импрегнираног или пластифицираног
платна или другог сличног материјала који
се поставља као самостални објекат у
функцији спортских активности.

VI ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
НА ДРУГИ НАЧИН

Члан 79.

Заузимање јавне површине ради обезбеђења градилишта подразумева постављање
градилишних скела и заштитних ограда у
циљу обезбеђења градилишта.

ЗАУЗИМАЊЕ РАДИ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ГРАДИЛИШТА
Члан 82.

Балон хала спортске намене поред површина за извођење једне или више спортских дисциплина може да садржи и простор за пратеће садржаје (гардероба, умиваоници, купатило, канцеларија и сл.).
Саставни део балон хале је и технички
блок са уређајима за грејање и хлађење,
контролу притиска, кондиционирање ваздуха и сл. који се по правилу поставља
изван габарита балон хале.

Члан 83.
Ситуационо и нивелационо решење се
израђује за сваку локацију засебно уз претходно прибављене услове од надлежне
градске управе.
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Број: 352-311/2019-III
Дана, 12.03.2019. године
Сремска Митровица

ЗАУЗИМАЊЕ РАДИ ДЕПОНОВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
И ДР.
Члан 84.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.

Депоновање грађевинског материјала и
сличних производа може се привремено
вршити на јавној површини под условом да
минимално ремети функционисање јавне
површине и да нема утицаја на безбедно
одвијање саобраћаја.
101.

Члан 85.
Приликом депоновања грађевинског материјала, огрева и сл. на јавну површину са
завршним слојем од префабрикованих бетонских елемената-бехатон мора се поставити заштитна фолија како би се извршила
заштита од прљања и физичких оштећеља
бехатона.

На основу члана 5. и 10. став 10. Закона
о јавној својини („Сл.гласник РС“
бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 –
др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018 ),
Одлуке о доношењу Генералног урбанистичког плана Града Сремска Митровица
(“Сл. Лист Града Сремска Митровица”
број 4/2015), члана 58. став 1. тачка 2. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број
13/2012 и 6/2018) и члана 45. став 1. Пословника о раду Градског већа Града Сремска Митровица („Службени лист Града
Сремска Митровица“, број 14/2012 и
3/2013) Градско веће Града Сремска Митровица је, на својој 63. седници одржаној
дана 12.03.2019. донело:

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 86.
На сва питања која нису уређена овим
Правилником, примењиваће се правила урбанистичке струке, а према месним приликама и конкретним околностима на терену.
Члан 87.
Даном ступања на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о техничким условима за привремено постављање монтажних и других објеката на
јавим површинама и огласних објеката на
отвореном простору ("Службени лист
Града Сремска Митровица" број 13/2015).

РЕШЕЊЕ
О УКИДАЊУ СТАТУСА ДОБРА
У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ
– НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА

Члан 88.

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је у поступку спровођења планског акта, на парцели број
6503/2 уписаној у лист непокретности број
687 к.о. Мартинци, трајно престала потреба коришћења некатегорисаног пута, те
јој се УКИДА својство добра у општој употреби и сада представља неизграђено земљиште у јавној својини Града Сремска
Митровица.

Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу Града Сремска Митровица".
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
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Одлукама Скупштине Града усвојен је Генерални урбанистички план Града Сремска
Митровица (“Сл. Лист Града Сремска Митровица” број 4/2015) који у свом поступку
спровођења предвиђају укидање статуса некатегорисаног пута код новоформираних
парцела у поступку легализације и промену
културе наведених парцела ради привођења
земљишта намени, што потврђује и Урбанистичка анализа Јавног предузећа за послове
урбанизма “Урбанизам” Сремска Митровица број 26/2 од 25.01.2019. године.
Чланом 58. став 1. тачка 2. Статута Града
Сремска Митровица („Службени лист
Града Сремска Митровица“, број 13/2012 и
6/2018) утврђена је надлежност Градског
већа Града Сремска Митровица да непосредно извршава и стара се о извршавању
одлука и других аката Скупштине града –
у конкретном случају Генерални урбанистички план Града Сремска Митровица
(“Сл. Лист Града Сремска Митровица”
број 4/2015).
На основу свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

2.Након ступања на снагу овог Решења,
Републички геодетски завод – Служба за
катастар непокретности Сремска Митровица, спровешће у катастру непокретности
укњижбу на начин да ће на парцели број
6503/2 уписаној у лист непокретности број
687 к.о. Мартинци брисати укњижбу некатегорисаног пута – јавног добра у општој
употреби у јавној својини Града Сремска
Митровица и као власника исте уписати
јавну својину Града Сремска Митровица.
3. Ова Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу
Града Сремска Митровица“.

Образложење

Чланом 5. Закона о јавној својини („Сл.
гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014),
је утврђено да се намена ствари у јавној
својини одређује законом или одлуком надлежног органа донетом на основу закона,
односно другог прописа или општег акта.
Чланом 2.став 1. тачка 7. Закона о јавним
путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/2005,
123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) дефинисано је да је “некатегорисани пут” саобраћајна површина која је доступна већем
броју разних корисника и коју надлежни
орган прогласи некатегорисаним путем и
која је уписана у катастар непокретности
као некатегорисани пут.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Број:463-37/2019-III
Дана, 12.03.2019. год.
Сремска Митровица
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Владимир Санадер, с.р.
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