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Члан 2.

Скупштина

206
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС,
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка
6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада на XXXIII седници од 9. марта године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПЛАНA
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У НАСЛЕЂЕНИМ
АМБИЈЕНТАЛНИМ ЦЕЛИНАМА
У НОВОМ САДУ
(локалитет на парцели број 8550/1
КО Нови Сад I)
Члан 1.
Овом oдлуком, а на основу Одлуке о изради измена и
допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције
у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду
(„Службени лист Града Новог Сада”, број 14/17) мења се
и допуњује ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ У НАСЛЕЂЕНИМ АМБИЈЕНТАЛНИМ
ЦЕЛИНАМА У НОВОМ САДУ („Службени лист Града Новог
Сада”, бр. 52/11 и 17/17) (у даљем тексту: План) у делу
грађевинског подручја Плана, у Катастарској општини Нови
Сад I унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе одређена је тачка на
тромеђи парцела бр. 8550/1, 8550/4 и 8550/16. Од ове
тачке у правцу истока и југа граница прати границу парцеле
број 8550/1 до тромеђе парцела бр. 8550/1, 8550/5 и 8529/5.
Даље, граница скреће ка југозападу и управним правцем
долази до осовине јужне улице, затим скреће ка западу,
прати осовину јужне улице до пресека са осовином Улице
Филипа Вишњића. Од ове тачке граница скреће ка северу,
прати осовину Улице Филипа Вишњића до пресека са
управним правцем повученим из тромеђе парцела бр.
8550/1, 8550/4 и 8550/16, затим скреће ка североистоку,
прати претходно описан правац и долази до почетне тачке
описа границе плана.

У Плану одељак „7. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ” пододељaк „7.1. Урбанистичке
целине за које је основ за реализацију план генералне
регулације” подтачкa „7.1.1. Локалитети за које се мењају
важећа планска решења, а основ за реализацију је план
генералне регулације, или делом план генералне
регулације а делом план детаљне регулације” став 1.
алинеја трећа мења се и гласи:
„- делови урбанистичке целине 5 (цела парцела 8550/1
према графичком приказу број 3 "Начин спровођења плана"
у Р 1:2500 и Р 1:1000) – локалитет број 11 и локалитет
намењен за општеградски центар;”
У пододељку „7.3. Просторне целине за које се
обавезно доноси план детаљне регулације” став 1.
алинеја четврта брише се.
Досадашња алинеја пета постаје алинеја четврта.
У пододељку „7.4. Локација за коју се обавезно
израђује урбанистички пројекат” после алинеје прве
додаје се алинеја друга која гласи:
„ - део урбанистичке целине 5 (део парцеле број 8550/1
који се намењује за општеградски центар према графичком приказу „Начин спровођења плана” у Р 1:1000.”
У одељку „8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПО
ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА” пододељaк „8.1. Правила и
услови уређења и грађења за просторне целине за које
је основ за реализацију план генералне регулације, или
делом план генералне регулације а делом план детаљне
регулације” подтачкa „8.1.1. Специфични услови за
уређење и грађење у урбанистичким целинама” подтачка
„8.1.1.4. Део урбанистичке целинe 5” после дела
„Локалитет број 11” додаје се део „ Део парцеле број 8550/1
који се намењује за општеградски центар“ који гласи:
„Део парцеле број 8550/1 који се намењује за
општеградски центар
На делу парцеле број 8550/1 планира се изградња
јединственог комплекса намењеног за општеградски центар у оквиру кога се могу градити пословни, пословно-стамбени или стамбено-пословни објекти, спратности до По+П+6
(у североисточном делу комплекса, према објекту Архива
Града Новог Сада) и спратности до По+П+7 (у делу према
Улици Филипа Вишњића и продужетку Улице Павла
Стаматовића). Имајући у виду положај обухваћеног простора, простора у окружењу, свих урбанистичких параметара, концепцију просторног уређења дату у планским документима ширег подручја, као и потребе корисника простора, неопходно је пажљиво и детаљно промишљање
уређења овог простора, а уз баланс социолошких, морфо-
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лошких, економских и еколошких аспеката и уз прилагођавање контексту са једне стране и потребама инвеститора са друге. Због тога је утврђена обавеза разраде комплекса за општеградски центар урбанистичким пројектом,
а којим ће се прецизније дефинисати површине и тачан
положај објеката у оквиру комплекса, спратност, сви урбанистички параметри, саобраћајнице, колски и пешачки прилази, као и партерно уређење. Правила за израду урбанистичког пројекта дата су у пододељку „8.3. Правила и
услови уређења и грађења усмеравајућег карактера за
просторну целину која ће се разрађивати урбанистичким
пројектом“.“
У пододељку „8.2. Правила и услови уређења и
грађења усмеравајућег карактера за просторне целине
које ће се разрађивати планом детаљне регулације”
подтачка „8.2.3. Део урбанистичке целине 5” део
„Локалитет 19 – део парцеле 8550/1“ брише се.
У пододељку „8.3. Правила и услови уређења и
грађења усмеравајућег карактера за просторну целину
која ће се разрађивати урбанистичким пројектом“ после
дела „Део урбанистичке целине 5 – локалитет број 9”
додаје се део „Део урбанистичке целине 5 – део парцеле
број 8550/1 - локалитет који се намењује за општеградски
центар“ који гласи:
„Део урбанистичке целине 5 – део парцеле број 8550/1
- локалитет који се намењује за општеградски центар
За просторну целину намењену за комплекс општеградског центра на делу парцеле број 8550/1, уз Улицу Филипа
Вишњића и продужетак Улице Павла Стаматовића,
условљава се израда урбанистичког пројекта. На делу
наведене парцеле, према графичком приказу „Начин
спровођења плана” у Р 1:1000, планира се изградња комплекса општеградског центра, са објектима пословне,
пословно-стамбене или стамбено-пословне намене, спратности до П+6 у североисточном делу комплекса, према
граници са простором на ком се налази Архив Града Новог
Сада и спратности до П+7 према уличном делу, уз Улицу
Филипа Вишњића и продужетак Улице Павла Стаматовића.
У оквиру намене општеградског центра могуће је планирати различите садржаје из области образовања, забаве,
културе, здравства, спорта и сл.
Планира се формирање јединственог комплекса, површине око 0,7 ha, за општеградски центар, на којем се планира изградња више објеката, тако да формирају полуотворени блок.
У оквиру комплекса за општеградски центар могућа је
изградња објеката у прекинутом низу, слободностојећих
или њихова комбинација, све у складу са просторним контекстом и окружењем. Начин уређења предметног комплекса треба да помири два начина урбанистичког
промишљања у претходном периоду (примењен концепт
модерне, изградња на заједничкој парцели у систему полуотворених или отворених блокова - објекти реализовани
шездесетих, седамдесетих и осамдесетих година XX века,
и урбана трансформација пословних и радних садржаја у
зоне општеградског центра).
Максимални индекс заузетости целине износи 40%, а
максимални индекс изграђености целине износи 3,4. Спратност објеката уз Улицу Филипа Вишњића и продужетак
Улице Павла Стаматовића је до По+П+7 (тј. у западном и
јужном делу комплекса), а делом до По+П+6 (у североисточном делу комплекса). Обавезно је формирање слободног неизграђеног простора у средишњем делу, због
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функционалног и визуелног отварања блока. Слободне и
неизграђене површине у оквиру комплекса ће се озеленити и наменити за заједничко коришћење.
Испод целе парцеле обавезно је планирати изградњу
подрумске етаже (једне или више подземних етажа) за,
пре свега, решавање потребе паркирања, а изнад ње се
планира партерно уређен простор.
Завршну етажу планираних објеката потребно је обликовати као пуну етажу, тако да спратност објеката у тим
блоковима буде дефинисана као По+П+6 и По+П+7 (са
равним кровом или кровом плитког нагиба до 10°).
На графичком приказу број 4 „План саобраћаја,
регулације и нивелације” у Р 1:1000, дате су оквирне зоне
изградње планираних објеката и то тако да минимална
удаљености у односу на уличну регулацију (како за Улицу
Филипа Вишњића, тако и за продужетак Улице Павла
Стаматовића) буде 3,00 m, у односу на комплекс Архива
Града Новог Сада, 7 m, а у односу на источну границу комплекса не мање од 10 m. Могу се планирати препусти на
свим фасадама, на приближно 50% дужине фасаде, у складу
са важећим правилником.
Потребно је са посебном пажњом дефинисати средишњи
простор блока водећи рачуна о функционалности простора
у подземној етажи. Приликом тачног дефинисања зона
изградње планираних објеката у складу са наведеним параметрима, потребно је да буду задовољени и други прописани нормативи за изградњу објеката, његову висинску и
хоризонталну регулацију, испоштовани сви услови из закона
и правилника који регулишу заштиту од пожара, саобраћајне
приступе и стационирање возила, снабдевање и сл.
Колски приступ комплексу планира се из Улице Филипа
Вишњића и планираног продужетка Улице Павла
Стаматовића. Положај планираних приступа комплексу дат
је на графичком приказу број 4 „План саобраћаја, регулације
и нивелације” у Р 1:1000. Унутар комплекса планира се
интерна саобраћајница намењена доставним и возилима
интервентних служби.
Паркирање возила планира се у оквиру комплекса, изван
јавне саобраћајне површине, и то према нормативу једно
паркинг или гаражно место на један стан, и једно паркинг
или гаражно место на 70 m2 нето пословног простора.
Паркирање се планира у оквиру подрумске гараже, а
број подземних етажа се не ограничава. Приликом израде
пројекта гараже обавезно применити Правилник о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле
од пожара и експлозије („Службени лист Србије и Црне
Горе”', број 31/05).
У оквиру комплекса потребно је обезбедити паркирање
или гаражирање бицикала. Препорука је да се обезбеди
једно паркинг или гаражно место за бицикл на један стан.
На укрштањима колских саобраћајница и тротоара, односно бициклистичке стазе, нивелационо решење колског
прилаза мора бити такво да су тротоар и бициклистичка
стаза у континуитету и увек у истом нивоу. Овакво решење
треба применити ради указивања на приоритетно кретање
пешака и бициклиста, у односу на возила која се крећу колским приступима комплексу.
У оквиру намене општеградског центра планира се
озелењавање на око 20% површине парцеле, при чему ће
додатно бити могућа примена кровних вртова, вертикалног озелењавања и постављањем озелењених и цветних
жардинијера изнад планиране подземне гараже. Забрањује
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се ограђивање обухваћеног простора било каквим врстама
ограде.
Постојећа енергетска инфраструктура нема довољно
капацитета за снабдевање планираних објеката. Планира
се задржавање постојеће и изградња једне нове трансформаторске станице (ТС) 20/0,4 kV, а према графичком
приказу број 7 „План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација” у Р 1:1000. Део постојеће електроенергетске мреже који прелази преко планираних садржаја
је потребно изместити, према условима ЕПС „Дистрибуција”,
огранак „Електродистрибуција Нови Сад”. Такође се планира изградња вреловодне мреже и прикључака до топлотних подстаница у будућим објектима, као и изградња мреже
електронских комуникација. Постојећа гасоводна мрежа
притиска до 16 bar која прелази преко југоисточног дела
парцеле планира се за измештање у регулацију планиране
саобраћајнице.
У оквиру просторног комплекса потребно је омогућити
фазну реализацију.
Урбанистичким пројектом потребно је пажљиво и
детаљно промишљање уређења овог простора у складу
са датим параметрима, потребама корисника, уз баланс
морфолошких, економских, социолошких и еколошких аспеката.”
Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера
1.

2.

Положај локалитета на подручју Плана
генералне регулације зоне реконструкције
у наслеђеним амбијенталним целинама
у Новом Саду ....................................................... А3
Начин спровођења плана ...................... Р 1 : 1 000

3.

План намене површина .......................... Р 1: 1 000

4.

План саобраћаја, регулације и
нивелације ............................................... Р 1: 1 000

5.

План регулације површина јавне
намене ...................................................... Р 1: 1 000

6.

План водне инфраструктуре .................. Р 1: 1 000

7.

План енергетске инфраструктуре и
електронских комуникација ................... Р 1: 1 000.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним
целинама у Новом Саду (локалитет на парцели број 8550/1
КО Нови Сад I), садржи текстуални део који се објављује
у „Службеном листу Града Новог Сада”, и графичке приказе израђене у три примерка, које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.
По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове и Јавном предузећу „Урбанизам” Завод
за урбанизам Нови Сад.
Документациона основа ове одлуке чува се у Градској
управи за урбанизам и грађевинске послове.
Одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним
целинама у Новом Саду (локалитет на парцели број 8550/1
КО Нови Сад I), доступна је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем
интернет стране www.skupstina.novisad.rs.
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Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-470/2017-I
9. март 2018. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС,
98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
XXXIII седници од 9. марта 2018. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ ЈУЖНО ОД ПРУГЕ У ФУТОГУ
1. УВОД
План детаљне регулације радне зоне јужно од пруге у
Футогу (у даљем тексту: план) обухвата подручје у
Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Футог.
Плански основ за израду плана је План генералне
регулације насељеног места Футог („Службени лист Града
Новог Сада”, бр. 45/15 и 21/17) (у даљем тексту: План генералне регулације) који је дефинисао да је основ за
реализацију планираних садржаја на обухваћеном простору план детаљне регулације.
Планом генералне регулације дефинисана су правила
уређења усмеравајућег карактера за све планиране намене,
а овим планом детаљно ће се дефинисати правила уређења
и грађења, у складу са усмеравајућим правилима за површине јавне намене и површине осталих намена.
Према Плану генералне регулације, подручје обухваћено
планом налази се у оквиру урбанистичке целине 2, односно целине претежно намењене радним зонама и заштитном зеленилу. То је простор који је претежно намењен
секундарним (индустријским погонима, грађевинарству и
сл.) и терцијарним делатностима (производном и услужном занатству, трговини, угоститељству и сл.). За постојећи
комплекс фабрике „Милан Видак” предвиђа се
ревитализација постојећих и увођење нових прерађивачких
капацитета, уз могућност поделе на више мањих независних комплекса. У оквиру радних зона у овој урбанистичкој
целини могуће је планирати и просторе намењене стовариштима и складиштима. Остатак простора намењен је за
заштитно зеленило, мелиоративне канале и саобраћајне
површине (друмски и железнички саобраћај). У оквиру
железничког подручја налази се и железничка станица
Футог.
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1.1. Положај и карактеристике обухваћеног
подручја
Већи део простора обухваћеног планом некада је био
намењен за комплекс металопрерађивачке фабрике „Милан
Видак”. То је простор који је са северне стране омеђен
железничком пругом Сомбор (Богојево) – Нови Сад са које
се одваја и индустријски колосек који улази у некадашњи
комплекс фабрике „Милан Видак” , са западне стране
неуређеним и неизграђеним простором уз границу
грађевинског подручја насељеног места Футог, а са јужне
и западне стране простор комплекса је омеђен мелиоративним каналом. Знатан део некадашњег фабричког комплекса у великој мери је изграђен објектима у функцији
металопрерађивачке индустрије, а његов мањи, западни
део, је неизграђен и неуређен. Неизграђен и неуређен је
и део западно од комплекса фабрике „Милан Видак”, укупне
површине око 25,6 ha. Ради се о простору који је денивелисан у односу на окружење и који је угрожен приликом
високог водостаја подземних вода. Услед дугог периода
некоришћења земљишта, а упркос томе што се ради о простору унутар граница грађевинског подручја, овај простор
постао је станиште извесном броју биљних и животињских
врста и као такав је регистрован у бази података Покрајинског
завода за заштиту природе (НС06а – копови код железничке станице Футог). Као такав представља ограничавајући
фактор развоја простора.
Железничка пруга Сомбор (Богојево) – Нови Сад са
железничком станицом Футог која чини и границу подручја
обухваћеног планом (уз зоне заштите пруге, саобраћајне
услове за укрштања са друмским саобраћајем и сл.)
представља како предност, тако и значајни ограничавајући
просторни елемент обухваћеног простора. Мелиоративни
канал са својом зоном заштите, као и заштитно зеленило
уз његову јужну деоницу представљају додатни
ограничавајући просторни елемент.
Најзначајнија друмска саобраћајница унутар обухваћеног
простора, Железничка улица, део је општинске путне мреже
(Футог – ПД „Планта” – Кисач) и дуж ње је временом реализовано више пословних објеката намењених претежно
терцијарним делатностима, а нарочито из сектора
грађевинске индустрије. На неколико парцела дуж Железничке улице налазе се објекти породичног становања, а
на парцели број 853 налази се и један вишепородични
стамбени објекат. Осим Железничке улице, све остале
површине за друмски саобраћај у претходном периоду чине
некатегорисани путеви који су део мреже атарских путева
и који тренутно служе за приступ пољопривредним површинама.
У оквиру обухваћеног подручја, зеленило је присутно у
виду заштитног зеленила, зеленила у оквиру пословних
комплекса, зеленила на парцелама које се користе за породично становање. Уз канал се налази заштитно зеленило
структуирано од дрвореда и ниског растиња.
Све неизграђене парцеле (осим већ поменутог дела
западно од комплекса фабрике „Милан Видак”) се користе
у сврху пољопривредне производње, тј. као обрадиве
пољопривредне површине.
Погодност овог простора се огледа у одличној друмској
саобраћајној повезаности како са центром насељеног места
Футог и његовим значајнијим деловима, тако и са Новим
Садом и ширим регионом преко планиране и постојеће
државне путне мреже. Непосредна близина железничке
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пруге (са индустријским колосеком) и железничке станице
нуди додатне погодности за транспорт сировина и производа.

1.2. Основ за израду плана
План је израђен на основу Одлуке о изради плана
детаљне регулације радне зоне јужно од пруге у Футогу
(„Службени лист Града Новог Сада”, број 9/16 ).
Плански основ за израду плана је План генералне
регулације, према којем је за овај простор дефинисано да
је основ за реализацију планираних садржаја план детаљне
регулације.

1.3. Циљ доношења плана
Циљ израде и доношења плана је да се утврди намена
земљишта и правила уређења и грађења, у складу са претежном наменом површина утврђеном Планом генералне
регулације, и правцима и коридорима за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру,
те дефинише начин реализације планираних садржаја.
Планским решењима ће се створити услови за
реализацију планираних садржаја у складу са новим захтевима пословања. Тиме ће се створити услови за даљи
урбани и привредни развој овог подручја, у складу са генералним опредељењима развоја насељеног места Футог.

2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Планом је обухваћено грађевинско подручје у КО Футог,
унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе обухвата плана утврђена
је најсевернија тачка подручја на тромеђи парцела бр. 212,
809 и 6724 (пруга). Из ове тачке граница се у правцу
југоистока поклапа са јужном границом парцеле број 6724
(пруга) до њене најјужније тачке из које у правцу истока
пресеца парцелу број 6710 (канал) до најзападније тачке
парцеле број 6725 и даље у правцу истока, по јужној граници парцеле број 6725 (пруга) долази до тромеђе парцела бр. 867, 868 и 6725 (пруга). Овде граница скреће на
југ по источној граници парцеле број 912, у истом правцу
пресеца пут парцела број 6786 и даље источном границом
парцеле број 965, затим јужном границом парцеле број 964
пресеца пут парцела број 6787, источном границом парцеле бр. 987, западном границом парцеле пута 6788 долази
до тромеђе парцела бр. 1007,1021 и 6788. Овде граница
скреће на југозапад по јужној граници парцеле бр. 1007 и
у истом правцу долази до осовине Железничке улице по
којој скреће на север до пресека са продуженим правцем
јужне регулационе линије планиране улице. У овој тачки
граница скреће ка западу, прати претходно описани правац и јужну регулациону линију планиране улице до пресека са западном границом парцеле број 1971, затим скреће
ка северу, прати западну границу парцеле број 1971 и
њеним продуженим правцем долази до осовине планиране
улице. Од ове тачке граница скреће ка западу, прати осовину планиране улице и њеним продуженим правцем долази
до границе грађевинског подручја насеља Футог. Овде граница скреће ка северу и по граници грађевинског подручја
долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа
границе обухвата плана.
План обухвата 72,48 ha.
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3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

фичким приказом „План намене површина” у размери
1:2500, утврђена је подела на блокове (седам блокова).

3.1. Концепција уређења простора

У оквиру подручја обухваћеног планом површине јавне
намене чиниће саобраћајне површине, водене површине
(мелиоративни канали) и заштитно зеленило које се планира уз јужну регулацију мелиоративног канала.

Секундарни сектор, пре свега индустрија и производно
занатство, има највеће учешће у дохотку и броју запослених у Футогу. Развој индустрије креће се у правцу
ревитализације постојећих погона, пресељења појединих
погона са неусловних на нове локације, као и изградње
нових из области металне, прехрамбене и дрвопрерађивачке,
делатности, те грађевинарства, производног занатства и
складиштења. Уз коришћење постојећих ресурса, оптимално ангажовање простора и уважавање прописа о
заштити животне средине, потребно је обезбедити простор
који ће омогућити развој ових делатности у насељеном
месту Футог.
Обавеза израде процене утицаја на животну средину
утврдиће се у складу са законском регулативом која важи
у тој области. На простору обухваћеном планом није
дозвољено одлагање отпадних материја или рециклирање,
изузев ако се примењује модерна технологија у затвореним просторима.
Радна зона у обухвату плана планира се као простор
за секундарне и терцијарне делатности, с тим да се
омогућава формирање већих радних комплекса у западном делу обухвата плана и мањих комплекса (производних
погона) у источном делу, док се у средишњем делу обухвата плана, између Железничке улице и мелиорационог
канала, а где има више постојећих објеката породичног
становања, планира пословање из сектора терцијарних
делатности уз могућност изградње независног стамбеног
објекта на парцели.
Пословни садржаји у радној зони биће оријентисани
превасходно на друмски саобраћај, а делови радне зоне
имају и могућност коришћења железнице.
Због будуће електрификације железничке пруге Нови
Сад-Оџаци-Богојево и задржавања оближње железничке
станице за превоз путника и робе, планира се денивелација
постојећег прелаза локалног пута Футог - ПД „Планта” Кисач и његово инфраструктурно опремање. Задржава се
индустријски колосек који је изграђен до постојећег комплекса металопрерађивачког предузећа „Милан Видак”
који може да се задржи или да се реструктурира и подели
на мање комплексе.
Железничка улица, која је уједно и део општинског пута
Футог – ПД „Планта” – Кисач, чиниће примарну саобраћајницу
на планом обухваћеном простору. Нове саобраћајнице се
трасирају претежно по постојећим прилазима и атарским
путевима, тако да је укупно формирано седам блокова. У
окружењу канала, на најнижем, плавном земљишту планира се заштитно зеленило које треба да се надовеже на
површине заштитног зеленила уз канале изван грађевинског
подручја, чиме ће се обезбедити континуитет станишта
биљног и животињског света дуж водотока усмереног ка
Дунаву, што је у функцији како заштите животне средине
радне зоне, тако и насељеног места у целини.

3.2. Подела на блокове и намена земљишта
Основна концепција просторног уређења и поделе простора проистекла је из претежне намене површина и услова
утврђених планом генералне регулације. У складу са гра-

Остале површине намењују се превасходно за секундарне и терцијарне делатности у радним зонама (спратности П до П+2), што је и основна намена простора, а
заступљена је у блоковима број 1-2, као и блоковима број
4-7. У блоку број 3, у коме постоје затечени објекти породичног становања (на парцелама површине и до 5500 m²),
планира се пословање (пре свега терцијарне делатности),
уз могућност задржавања постојећих независних стамбених објеката, и изградњу нових, искључиво у функцији
основне намене.
Намена секундарних и терцијарних делатности подразумева различите привредне садржаје из области производне и прерађивачке индустрије која ће користити савремену технологију за своје технолошке процесе,
грађевинарства, саобраћаја и веза као и садржаје из области трговине, угоститељства, услужног и производног занатства, саобраћаја и комуналних делатности.
Израда урбанистичког пројекта је обавезна за оне просторе на којима се мења основна техничко-технолошка
концепција, у случајевима сложене технологије, као и за
комплексе веће од 1ha.

3.3. Нумерички показатељи
Табела број 1 – Оквирни биланс површина
Површина
(ha)

Проценат
%

72,48 ha

100,00

Површине јавне намене

13,07

18,03

Саобраћајне површине

8,11

11,19

Водена површина
(мелиоративни канал)

2,75

3,79

Заштитно зеленило

2,21

3,05

Површине осталих намена

59,41

81,97

Радне зоне

55,36

76,38

Пословање – терцијарне
делатности са становањем

3,82

5,27

Заштитно зеленило

0,14

0,2

НАМЕНА ПОВРШИНА

Укупна површина обухвата
плана

3.4. План регулације површина јавне намене
са нивелацијом
3.4.1. План регулације површина јавне намене
Планом je јавно грађевинско земљиште разграничено
од осталог грађевинског земљишта. Од целих и делова
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постојећих парцела образоваће се парцеле јавног
грађевинског земљишта, према графичком приказу број 4
у Р 1:2500.
Јавно грађевинско земљиште:
- саобраћајнице: целе парцеле у КО Футог бр. 802, 829,
913, 915, 1972, 1973, 1976, 6744/2, 6785, 6786 и 6974;
и делови парцела у КО Футог бр. 799, 800, 803, 807,
808, 809, 814, 815, 816, 817, 819, 821, 822, 828, 830,
833, 836, 839, 840, 841, 842, 856, 857, 858, 859, 861,
862, 864, 865, 866, 867, 912, 914, 960, 963, 965, 966,
967, 968, 969/1, 969/2, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976,
977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987,
1974, 1975, 6787 и 9799;
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Северну границу обухваћеног простора у дужини од 400
m чини траса железничке пруге Нови Сад – Оџаци - Богојево
(од km 12+694 до km 13+094). У km 12+694 налази се укрштај
ове пруге са општинским путем (укрштај је у истом нивоу).
У оквиру производног комплекса „Милан Видак” налазе се
индустријски колосеци.
Друмски саобраћај
Планирано решење саобраћајне мреже заснива се на
постојећој и планираној саобраћајној мрежи, а у складу са
развојем планираних садржаја на овом простору.

- мерно-регулациона станица: цела парцела у КО Футог
број 826;

Радној зони западно од Железничке улице приступаће
се са планираних саобраћајница које се налазе уз западну
и јужну границу ове зоне, као и преко постојећег приступног пута из Железничке улице. Унутар комплекса радне
зоне планира се саобраћајница која ће омогућити
формирање нових грађевинских парцела и омогућити
ефикаснију саобраћајну комуникацију.

- трансформаторска станица: део парцеле у КО Футог
број 828;

Планиране саобраћајнице источно од улице Железничка планирају се по трасама постојећих атарских путева.

- заштитно зеленило: делови парцела у КО Футог бр.
1973, 1974, 1975 и 1976.

Регулације планираних улица су од 15 до 20 m унутар
којих се налазе двосмерни коловози (ширине од 5,50 до
7,0 m), зеленило са дрворедима и тротоари.

- мелиорациони канали: целе парцеле у КО Футог бр.
6108, 6710, 6719, 9710 и 9719;

У случају неусаглашености бројева наведених парцела
и бројева парцела на графичком приказу „План регулације
површина јавне намене са планом саобраћаја и нивелацијом”
у размери 1:2500, важи графички приказ.
Планиране регулационе линије дате су у односу на осовине саобраћајница или у односу на постојеће границе
парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака чији је списак дат на графичком
приказу.
3.4.2. План нивелације
Грађевинско подручје обухваћено планом налази се на
надморској висини од 79,00 у југозападном делу до 82,00
m у североисточном делу. Подужни нагиби саобраћајница
су минимални и планирани тако да гравитирају ка постојећој
каналској мрежи. Простор западно од индустријске пруге
је у депресији на коти око 78,40 па се због високих подземних вода, планира његово издизање до коте око 80,20. Приликом израде главних пројеката саобраћајница могућа су
незнатна одступања, али ово решење представља основу
за реализацију висинског положаја објеката у простору.
Планом нивелације дати су следећи елементи:
- кота прелома нивелете осовине саобраћајница,
- нагиб нивелете,
- нивелисана и денивелисана укрштање.

3.5. Трасе, коридори и капацитети
инфраструктуре
3.5.1. Саобраћајна инфраструктура
Примарну саобраћајницу на обухваћеном простору чини
општински пут Футог – ПД „Планта” – Кисач (Железничка
улица). Према северу, ова саобраћајница повезана је са
државним путем II реда број 111 (Нови Сад - Оџаци), а у
правцу југа са уличном саобраћајном мрежом Футога и
постојећим државним путем IБ реда број 12 Нови СадБачка Паланка.

Укрштање железничке пруге Нови Сад – Оџаци - Богојево
и Железничке улице планира се у два нивоа (денивелисан укрштај). Ова интервенција, подразумева проширење
регулације ове улице (на делу од осовинске тачке број 557
до осовинске тачке број 264), изградњу надвожњака и две
једносмерне саобраћајнице које би опслуживале простор
источно и западно од овог пута.
У Железничкој улици планирају се обострани тротоари,
а уз западну регулацију ове улице, планира се двосмерна
бициклистичка стаза.
Паркирање за кориснике и запослене се планирају у
оквиру појединачних комплекса, у складу са просторним
могућностима и потребама. На местима где то услови
дозвољавају, а постоје потребе, могућа је изградња јавних
паркинга (иако нису означени у графичким приказима и
профилима улица). Услов за реализацију је да су испуњени
сви саобраћајни услови са становишта законске регулативе, прибављена сагласност управљача пута у делу где
се жели изградити паркинг и максимално задржавање и
заштита постојећег квалитетног дрвећа.
Железнички саобраћај
Планира се ревитализација и модернизација железничке
пруге Нови Сад - Оџаци - Богојево са изградњом капацитета за повезивање значајних корисника железничких
услуга. Комплекс железничке станице у непосредној близини обухвата плана се задржава.
Планом се оставља могућност изградње продужетка
индустријског колосека у комплексу радне зоне западно од
улице Железничке улице, како би се будућим корисницима
овог простора омогућило коришћење железничког
саобраћаја.
3.5.2. Водна инфраструктура
Снабдевање водом
Снабдевање водом биће решено преко постојеће и планиране водоводне мреже која ће функционисати у склопу
водоводног система Града Новог Сада.
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У Железничкој улици постоји доводник воде за радну
зону профила Ø 150 mm, док у улици западно од предметног простора постоји секундарна водоводна мрежа профила Ø 100 mm.

Положај постојеће и планиране канализационе мреже,
као и њени капацитети, дати су у графичком приказу „План
водне инфраструктуре” у размери 1:2500.

Постојећа мрежа планом се задржава уз могућност
реконструкције и измештања у профилу улице, а према
планираном распореду инсталација у профилу улице.

3.5.3. Енергетска инфраструктура

Планом се предвиђа изградња секундарне водоводне
мреже профила Ø 100 mm и у свим улицама где она до
сада није реализована, а околна намена простора то захтева.
Услов за изградњу нове водоводне мреже унутар радне
зоне је да се прво изгради нови доводник воде за насеље
Футог, како би се обезбедиле довољне количине воде и
неопходни притисци у мрежи. Самим тим даљи развој радне
зоне условљен је изградњом доводника воде, осим у случају
оних привредних делатности код којих је за процес
производње довољна технолошка вода.
Потребе за технолошком водом решиће се захватањем
воде из подземних водоносних слојева преко бушених
бунара који ће се градити на сопственим парцелама.
Положај постојеће и планиране мреже, као и њихови
капацитети, дати су у графичком приказу „План водне
инфраструктуре” у размери 1:2500.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено
преко постојеће и планиране канализационе мреже сепаратног типа.
Примарна канализациона мрежа отпадних вода профила Ø 400 mm постоји у делу Железничке улице и планом се задржава уз могућност реконструкције и измештања
у профилу улице, а према планираном распореду
инсталација.
У Железничкој улици, у наставку постојеће канализације,
планира се изградња примарне канализационе мреже профила Ø 400 mm и Ø 300 mm.
Планира се изградња секундарне канализационе мреже
отпадних вода у свим улицама са оријентацијом на постојећу
примарну канализациону мрежу отпадних вода.
Секундарна канализациона мрежа биће профила Ø 250
mm и задовољиће потребе за одвођењем отпадних вода.
Због изразито равничарског терена и укрштања са мелиорационим каналима планира се изградња црпних станица,
шахтног типа, у регулацији улице.
Атмосферске воде ће се преко постојеће и планиране
канализационе мреже атмосферских вода одводити ка
отвореним мелиорационим каналима „Футошки главни” и
„Кудељара” који припадају сливу мелиорационе црпне станице „Футог”.
Атмосферска канализација изградиће се у свим улицама као отворена каналска мрежа, са могућношћу делимичног или потпуног зацевљења, а у складу са просторним и хидрауличким условима.
На месту улива атмосферске канализације у постојеће
мелиорационе канале предвиђа се изградња уливних
грађевина, које својим габаритом не смеју нарушити
протицајни профил канала нити стабилност обале. Испред
улива планира се изградња таложника са решетком ради
отклањања нечистоћа.

Планира се да се подручје радне зоне комплетно опреми
инсталацијама и објектима енергетске инфраструктуре и
електронских комуникација. На подручју је могућа изградња
електроенергетске и гасне мреже, мреже електронских
комуникација, као и пратећих објеката који ће опслуживати
планиране садржаје.
Све инсталације које се налазе у зони изградње планираних објеката је потребно изместити уз прибављање
услова од власника тих инсталација.
Снабдевање електричном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом
из јединственог електроенергетског система. Основни
објекат за снабдевање биће трансформаторска станица
(ТС) 110/20 kV „Футог”, док ће ТС 35/(20)10 kV „Футог”
постати разводно постројење (РП) 20 кV. ТС „Футог” и РП
20 kV ће преко подземних и надземних 20 kV водова снабдевати електричном енергијом трансформаторске станице
20/0,4 kV на овом подручју. Од ТС 20/0,4 kV ће полазити
нисконапонска 0,4 kV мрежа до објеката, чиме ће се
омогућити квалитетно снабдевање електричном енергијом
свих постојећих и планираних садржаја на подручју.
За снабдевање електричном енергијом планираних
садржаја изградиће се одређен број нових ТС, у зависности од потреба. Нове ТС се могу градити као слободностојећи
објекти на парцелама осталих намена, у складу са важећом
законском и техничком регулативом. Нове ТС се могу градити и у оквиру објеката, у приземљу објекта. Свим трансформаторским станицама потребно је обезбедити колски
прилаз ширине минимално 3 m (и висине минимално 3,5
m, у случају постојања пасажа) ради обезбеђења
интервенције у случају ремонта и хаварије. Све ТС ће се
повезати на постојећу и нову 20 kV мрежу, која се, као и
0,4 kV мрежа, може градити и надземно и подземно.
Постојећу 35 kV, 10 kV мрежу и ТС 10/0,4 kV потребно је
реконструисати и прилагодити за рад на 20 kV напонском
нивоу. Далековод 20 kV који прелази преко парцела
намењених пословању је потребно изместити унутар планиране регулације Железничке улице.
На просторима планиране изградње потребно је изградити инсталацију јавног, односно спољашњег осветљења.
Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из
гасификационог система, локалних топлотних извора и
обновљивих извора енергије.
Основни објекат за снабдевање из гасификационог
система биће Главна мерно-регулациона станица (ГМРС)
„Милан Видак” која се налази у оквиру комплекса Милан
Видак, а којој је потребно обезбедити службеност пролаза
ради обезбеђења интервенције у случају одржавања,
ремонта и хаварије. До ГМРС долази гасовод високог притиска око ког је дефинисан заштитни коридор у коме није
дозвољена изградња објеката. У заштитном коридору
(експлоатационом појасу) могу се постављати објекти који
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су искључиво у функцији гасовода за време експлоатације
гасовода. Из ГМРС, у оквиру које се налази и мерно-регулациона станица (МРС), полазе гасоводи средњег притиска који преко сопствених МРС снабдевају поједине
пословне садржаје, као и гасовод ниског притиска за дом
пензионера и фирму Конзул. Снабдевање планираних
садржаја могуће је са постојеће мреже ниског притиска, из
постојећих МРС или изградњом нових МРС на грађевинским
парцелама до којих је потребно изградити прикључак од
постојећег гасовода средњег притиска. Од нових МРС до
објеката потребно је изградити инсталацију ниског притиска. Снабдевање објеката у блоку 3 ће се решити са дистрибутивне мреже Футога изградњом нове деонице до
северног дела Железничке улице.

Производња електричне, односно топлотне енергије за
сопствене потребе коришћењем обновљивих извора
енергије сматра се мером ефикасног коришћења енергије.

Објекти који се не буду прикључили у гасификациони
систем могу се снабдевати топлотном енергијом из локалних топлотних извора и коришћењем обновљивих извора
енергије.

- користити класичне и савремене термоизолационе
материјале приликом изградње објеката (полистирени,
минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали,
дрво, трска и др.);

Обновљиви извори енергије
На овом подручју постоји могућност коришћења обновљивих
извора енергије.
Соларна енергија
Пасивни соларни системи – дозвољава се доградња
стакленика, чија се површина не рачуна код индекса
изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се
побољшава енергетска ефикасност објекта. Код објекта
свих намена на фасадама одговарајуће оријентације поред
стакленика дозвољава се примена осталих пасивних
система-ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и
сл.
Активни соларни системи – соларни системи за
сопствене потребе и комерцијалну производњу могу се
постављати под следећим условима:
- постојећи и планирани објекти– на кровним површинама
и фасадама објеката, где просторно-технички услови
то дозвољавају; на планираним објектима фасадни
елементи могу бити изграђени од блокова са
интегрисаним соларним панелима;
- површине јавне намене – на стубовима јавне и
декоративне расвете и за потребе видео-надзора (у
регулацијама улица, на комуналним површинама), за
осветљење рекламних паноа и билборда, за
саобраћајне знакове и сигнализацију, на елементима
урбаног мобилијара (надстрешнице за клупе, аутобуска
стајалишта и сл.) дозвољава се постављање
фотонапонских панела;
- површине осталих намена- на надстрешницама за
паркинге у оквиру пословних комплекса
- водне површине- дозвољава се постављање соларних
фотонапонских панела на мелиорационом каналу, уз
сагласност и услове власника, односно управљача.
(Хидро) Геотермална енергија
Системи са топлотним пумпама који користе (хидро)геотермалну енергију могу се постављати у сврху загревања
и хлађења објеката. У случају ископа бунара потребно је
прибавити сагласност надлежног органа.

3.5.4. Мере енергетске ефикасности изградње
Ради повећања енергетске ефикасности, приликом
пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката,
као и приликом опремања енергетском инфраструктуром,
потребно је применити следеће мере:
- приликом пројектовања водити рачуна о облику,
положају и повољној оријентацији објеката, као и о
утицају ветра на локацији;

- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати
енергетски ефикасна расветна тела;
- користити пасивне соларне системе (стакленици,
масивни зидови, Тромб-Мишелов зид, термосифонски колектор итд.);
- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и
топлотне колекторе) као фасадне и кровне елементе
где техничке могућности то дозвољавају;
- размотрити могућност постављања тзв. зелених кровова и фасада, као и коришћење атмосферских и отпадних вода;
- код постојећих и нових објеката размотрити могућност
уградње аутоматског система за регулисање потрошње
свих енергетских уређаја у објекту.
Објекти високоградње морају бити пројектовани,
изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се
обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства
се утврђују издавањем сертификата о енергетским
својствима који чини саставни део техничке документације
која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.
Инвеститори изградње објеката су дужни да грејну
инсталацију сваког објекта предвиђеног за прикључење на
неки од система снабдевања топлотном енергијом опреми
уређајима за регулацију и/или мерење предате топлотне
енергије.

3.5.5. Електронске комуникације
Ово подручје ће бити комплетно прикључено на системе
електронских комуникација.
Планира се осавремењавање система електронских
комуникација у циљу пружања нових сервиса корисницима.
Планира се и даље постављање мултисервисних платформи и друге опреме у уличним кабинетима у склопу
децентрализације мреже. Улични кабинети се могу
постављати и на јавној површини, у регулацијама постојећих
и планираних саобраћајница, на местима где постоје просторне и техничке могућности. Да би се обезбедило
проширење мреже електронских комуникација потребно
је у регулацијама улица и до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа инсталација
електронских комуникација. У попречним профилима улица
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резервисани су независни коридори за мрежу електронских комуникација.
Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом
мобилне телефоније свих надлежних оператера. На
подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније
уз поштовање следећих услова:
- антенски системи и базне станице мобилне телефоније
могу се постављати на кровне и горње фасадне површине објеката уз обавезну сагласност власника тих
објеката;
- антенски системи мобилне телефоније, као и осталих
електронских комуникација, могу се постављати на
антенске стубове на парцелама намењеним пословању
и зеленим површинама уз обавезну сагласност власника; базне станице постављати у подножју стуба, уз
изградњу оптичког приводног кабла до базне станице;
- антенске системе постављати уз поштовање свих правилника и техничких препорука из ове области, као и
препорука светске здравствене организације;
- уколико се у близини налазе стубови, односно локације
других оператера, размотрити могућност заједничке
употребе;
- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини антенског система,
а посебно утицај на оближње објекте становања који
се налазе на истој или сличној висини као и антенски
систем;
- за постављање антенских система и базних станице
мобилне телефоније и осталих електронских система
обавезно је претходно позитивно мишљење надлежног органа управе.

3.6. План уређења зелених и слободних
површина
Јавне зелене површине чиниће заштитно зеленило уз
канал „Крнђела”, а заштитно зеленило између канала
„Главни Футошки” и Железничке улице као и зеленило унутар комплекса пословања и радних зона чиниће зелене
површине осталих намена.
У јужном делу простора који је обухваћен планом, планиран је заштитни појас од високог зеленила који има
функцију ветрозаштите. Формирати и одржавати густ зелени
појас од врста отпорних на аерозагађења, са израженом
санитарном функцијом.
Зеленило саобраћајница треба да чине дрвореди листопадног дрвећа и травњаци у складу са попречним профилима улица. У зависности од ширине улица дрвореди могу
бити једнострани или двострани.
Паркинзи треба да су покривени широким крошњама
листопадног дрвећа на растојању стабала до 10 m (иза
сваког четвртог паркинг места треба оставити простор за
дрво). Ово не важи за паркинге транспортних возила са
високом каросеријом у оквиру самих комплекса.
На комплексима радне зоне планирају се зелени
заштитни појасеви уз ограде самих комплекса. Улазни
делови и простори уз управне зграде, треба да су обрађени
декоративним зеленилом и вертикалним зеленим зидовима.
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Пешачке комуникације треба да су под крошњама листопадног дрвећа, а све слободне површине треба употпунити
декоративном вегетацијом.
Складишно продајни и претоварни простори, због великих манипулативних површина биће најскромније
озелењени. Најизраженије ће бити подизање зеленог
заштитног појаса ободом самог комплекса.
При озелењавању користити претежно аутохтоне сорте
и избегавати садњу инвазивних врста биљака.
Заступљеност зелених површина у радним комплексима зависи од њихове величине. Комплекси величине до
1 ha треба да имају минимално 20% зелених површина,
величине 1-5 ha 25%, а већи преко 5 ha 30-50% зелених
површина.
У централном делу радне зоне, у оквиру канала,
потребно је подићи заштитни појас, с тим да је забрањена
садња биљака, осим травних површина, 5 m од ивице
канала.
Према условима ЈП „ Железнице Србије“, могуће је планирати уређење зелених површина унутар предметног простора ( у северном делу простора обухваћеног планом,
непосредно уз пругу), при чему треба водити рачуна да
високо растиње мора бити на растојању већем од 10 m
рачунајући од спољне ивице пружног појаса. У складу са
тим потребно је планирати претежно аутохтоне сорте
дрвећа и жбуња. Размак између дрвећа потребно је попунити жбунастим врстама, како би се створио заштитни
појас.

3.7. Заштита градитељског наслеђа
Према условима Завода за заштиту споменика културе,
на подручју обухваћеном планом нема заштићених културних добара, нити регистрованих објеката под претходном
заштитом, а , такође, није утврђено постојање археолошких налазишта.
Обавеза је инвеститора и извођача радова, да у складу
са чланом 109. Закона о културних добрима („Службени
гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 - др. закон и 99/11 - др. закон),
уколико приликом извођења земљаних радова, унутар
целог обухвата плана, наиђу на археолошко налазиште
или археолошке предмете, одмах без одлагања зауставе
радове, оставе налазе у положају у којем су пронађени и
да одмах о налазу обавесте Завод за заштиту споменика
културе Града Новог Сада.

3.8. Заштита природних добара
У обухвату плана, налазе се следеће просторне целине
од значаја за очување биолошке разноврсности:
- станишта заштићених и строго заштићених врста од
националног значаја и типови станишта: НС06а –
Копови код железничке станице Футог;
- еколошки коридор дуж мелиорационог канала.
Станишта су регистрована у бази података Покрајинског
завода за заштиту природе, у складу са критеријумима
Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених
и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива
(„Службени гласник РС”, бр. 5/2010).
На стаништима заштићених и строго заштићених врста
од националног значаја:
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- забрањено је: мењати намену површина (осим у циљу
еколошке ревитализације станишта), преоравати
површине под природном вегетацијом, уклањати травни
покривач са површинским слојем земљишта, подизати
соларне и ветрогенераторе, градити рибњаке, отварати
површинске копове, мењати морфологију терена,
привремено или трајно одлагати отпад и опасне
материје, уносити инвазивне врсте биљака и животиња;
- неопходно је: ускладити постојећи режим вода са
циљевима заштите станишта, обезбедити одрживо
коришћење травних површина станишта за кошење и
испашу у складу са капацитетом станишта, обнављати
шумарке аутохтоних врста и сл;
- прибавити посебне услове заштите природе за следеће
активности: изградња и реконструкција инфраструктуре и објеката, планирање рекреативних активности,
уређење вода, радови на одржавању каналске мреже
укључујући и уклањање вегетације и остали мелиорациони радови, геолошка и др. истраживања, подизање
ваншумског зеленила, сеча дрвореда, крчење жбуња,
паљење вегетације ливада, пашњака и трстика и др;
Услови уређења за грађевинске парцеле које ће се формирати у оквиру овог станишта дефинисани су са циљем
да се у највећој могућој мери сачува природна вредност
овог простора који се налази унутар грађевинског подручја
насељеног места Футог, а да се истовремено омогући
реализација планираних намена на предметном простору.
Услови за уређење парцела обавезују формирање зеленог појаса у ширини од најмање 30 m од планиране
регулације пута, а нарочито у западном делу простора
обухваћеног планом, уз границу грађевинског подручја.
Заступљеност зеленила на комплексу дефинисана је у
складу са величином истог, с тим да учешће зеленила не
може бити мање од 20%, уз услов појаса минималне ширине
зеленог појаса од 30 m.
Унутар обухвата плана, у правцу северозапад-југоисток
протеже се мелиорациони канал „Футошки главни” – еколошки коридор.
Неопходно је очувати и унапредити природне и полуприродне елементе еколошких коридора у што већој мери:
- није дозвољена промена намена површина под
природном и полуприродном вегетацијом, као и чиста
сеча шумских појасева или других врста зеленила са
улогом еколошких коридора;
- обезбедити повезивање ливадских и слатинских станишта заштићених врста очувањем постојећих ливада
и пашњака уз еколошки коридор као и подизањем
пољозаштитних појасева који садрже континуирани
појас травне вегетације;
- поплочавање и изградњу обала канала са функцијом
еколошког коридора свести на најнеопходнији минимум. Поплочане или изграђене деонице на сваких 200300 m прекидати мањим зеленим површинама које су
саставни део заштитног зеленила. Поплочани или
бетонирани делови обале не могу бити стрмији од 45
% изузев пристана;
- током поправке/реконструкције постојећих обалоутврда прекидати их мањим просторима који ублажавају
негативне особине измењене обалне структуре;
- обезбедити отвореност канала по целој дужини;
- избегавати директно осветљење обале;
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- прибавити посебне услове заштите природе од
Покрајинског завода за заштиту природе за израду
техничке документације регулације водотока,
поплочавања и изградње обала или обнављања
саобраћајница.
У простору еколошког коридора и зони непосредног
утицаја ширине до 200 m од коридора, забрањено је
одлагање отпада и свих врста опасних материја,
складиштење опасних материја и нерегуларно одлагање
отпада.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа
(фосили, минерали, кристали и др.) која би могла
представљати заштићену природну вредност, налазач је
дужан да пријави надлежном министарству у року од осам
дана од дана проналаска и предузме мере заштите од
уништења, оштећивања или крађе.

3.9. Инжењерско-геолошки услови
Литолошка класификација и погодност терена за
изградњу
Литолошку класификацију чине:
- преталожен лес, уништена лесна структура, повећан
садржај песковите фракције, у односу на лес кохезија
је смањена;
- старији речни нанос, глиновито песковит, до извесног
степена консолидован,
- седименти лесних долина, преталожен лес, обогаћен
органским материјама, стишљив.
На простору у обухвату плана заступљене су следеће
категорије терена према погодности за градњу:
- терен средње погодан за градњу, оријентационо
дозвољено оптерећење износи 1,0-2,0 kg/cm²; могућа
градња лаких објеката, уобичајених конструкција,
- терен непогодан за градњу; оријентационо дозвољено
оптерећење износи 1,5-0,5 kg/cm², могућа градња лаких
објеката, неосетљивих на слегање.
Већи део простора у обухвату плана чини зона штетног
утицаја подземних вода на градњу.
Педолошка структура
Педолошку структуру чини чернозем на алувијалном
наносу – посмеђени.
Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода од 78,80 до
79,50 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода од 75,70 до
76,30 m н.в..
Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних
вода је север - југ са смером пада према југу.
Сеизмичност
Сеизмичку микрорејонизацију карактеришу могући
потреси интензитета 6 - 8° МCS скале. Овај интензитет
условљен је инжењерско-геолошким карактеристикама
тла, дубином подземне воде, резонантним карактеристикама
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тла и другим. Према карти сеизмичке рејонизације ово
подручје се налази у зони осмог степена МCS скале.
Климатске карактеристике
Клима је умерено-континенталног типа са карактеристикама субхумидне и микротермалне климе. Главне карактеристике овог типа климе су топла и сува лета са малом
количином падавина, док су зиме хладне, са снежним падавинама. Пролећни и јесењи месеци су умерено топли и
одликују се већом количином падавина.
Временска расподела падавина се карактерише са два
максимума: јули 72,8 mm/m² и децембар 58,5 mm/m², и два
минимума - март 35,3 mm/m² и септембар 33,4 mm/m², при
чему је укупна сума воде од падавина 593 mm/m².
Релативна влажност ваздуха је у распону од 60-80%
током целе године.
Најчешћи ветар је из југоисточног и северозападног
правца. Остали правци ветра нису посебно значајни. Јачина
ветра је између 0,81-1,31 m/s.

3.10. Услови и мере заштите и унапређења
животне средине
Ради очувања и унапређења квалитета животне средине,
у складу са Законом о заштити животне средине („Службени
гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др.
закон, 43/11-УС и 14/16), изградњу производних и других
објеката спровести у складу са важећим техничким нормативима за изградњу уз примену технологија и процеса који
испуњавају прописане стандарде животне средине.
За све пројекте који се буду реализовали у границама
обухвата плана, утврђује се обавеза предузимања мера
заштите животне средине, а за пројекте који могу имати
утицаја на животну средину у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08), обавезно је
покретање поступка процене утицаја на животну средину.
У случају евентуалних акцидената који могу негативно
утицати на животну средину, потребно је предузети
одговарајуће мере заштите животне средине.
3.10.1. Заштита ваздуха
Праћење и контрола квалитета ваздуха на предметном
подручју обављаће се у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), Уредбом
о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
(„Службени гласник РС”, бр. 11/10 , 75/10 и 63/13) и другим
подзаконским актима.
С обзиром да се ради о простору радне зоне, неопходно
је успоставити мониторинг ваздуха и пратити резултате.
Основни циљ мониторинга јесте да се прате одговарајуће
основне и специфичне загађујуће материје, као и њихов
утицај на околину.
У технолошком процесу, неопходна је примена савремених, чистијих технологија, које ће допринети смањењу
аерозагађења.
Озелењавањем ће се постићи пречишћавање и побољшање квалитета ваздуха. За озелењавање користити оне
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врсте дрвећа које имају велико фитоцидно и бактерицидно
дејство, као и велику отпорност на прашину и издувне
гасове.

3.10.2. Заштита вода
Заштита вода оствариће се поштовањем следеће законске регулативе:
- Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12),
- Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизање
(„Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16),
- Уредбе о граничним вредностима приоритетних и
приоритетних хазардних супстанци које загађују
површинске воде и роковима за њихово достизање
(„Службени гласник РС”, број 24/14), као и Правилника
о опасним материјама у водама („Службени гласник
СРС”, број 31/82),
- Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја
у површинским и подземним водама и седименту и
роковима за њихово достизање („Службени гласник
РС”, број 50/12),
- Уредбе о класификацији вода („Службени гласник СРС”,
број 5/68),
- Закона о заштити животне средине („Службени гласник
РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 – др.
закон, 43/11-УС 14/16).
Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих
бетонских површина, чији квалитет одговара II класи воде,
могу се без пречишћавања испуштати на зелене површине
унутар предметних катастарских парцела путем уређених
испуста који су осигурани од ерозије или у јавну канализацију
општег или сепаратног типа.
Санитарно-фекалне воде и технолошке отпадне воде
могу се испуштати у јавну канализациону мрежу, а потом
одвести на насељско или централно постројење за
пречишћавање отпадних вода (ППОВ), а у складу са општим
концептом каналисања, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу Града Новог Сада.
Све прикључене технолошке отпадне воде морају
задовољавати прописане услове за испуштање у јавну
канализациону мрежу, тако да се не ремети рад УПОВ-а,
а у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање.
За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (паркинзи, манипулативне површине), пре улива у
реципијент, предвидети одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник).
У мелиорациони канал забрањено је испуштање било
каквих вода, осим условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода које по Уредби о класификацији
вода обезбеђују одржавање II класе вода водопријемника
и које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање,
задовољавају прописане вредности.
3.10.3. Заштита земљишта
Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно
како би се спречила његова деградација услед продирања
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опасних материја. Земљиште треба контролисати у складу
са Правилником о дозвољеним количинама опасних и
штетних материја у земљишту и води за наводњавање и
методама њиховог испитивања („Службени гласник РС”,
број 23/94).
Зауљене отпадне воде са паркинга и манипулативних
површина и платоа морају се прихватати путем таложника,
пречистити и онда упустити у канализацију. Са циљем
заштите земљишта од загађења, у складу са законском
регулативом обезбедити одговарајуће складиштење
сировина, полупроизвода и производа и начин прикупљања
и поступања са отпадним материјама.
3.10.4. Заштита од буке
На простору у обухвату плана може се очекивати повећан
ниво буке, који је проузрокован радом возила на манипулативним интерним саобраћајним површинама, радом производних постројења, али и постојањем железничке пруге
са северне стране предметног простора.
Ради заштите од прекомерне буке потребно је успоставити одговарајући мониторинг, а уколико ниво буке буде
прелазио дозвољене вредности у околној животној средини у складу са Законом о заштити од буке у животној
средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10)
предузимаће се одговарајуће мере за отклањање негативног утицаја буке на животну средину.
Формирањем зелених површина унутар комплекса, дуж
саобраћајница и пруге знатно ће се смањити ниво буке.
Уколико ниво буке од железничког саобраћаја буде прелазио дозвољене вредности као меру заштите, поред зелених заштитних коридора, могуће је формирати и заштитне
баријере.
3.10.5. Заштита од отпадних материја
Поступање са отпадним материјама треба да буде у
складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Правилником о начину
складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
(„Службени гласник РС”, број 92/10) и Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и
третмана отпада који се користи као секундарна сировина
или за добијање енергије („Службени гласник РС”, број
98/10).
Неопходно је планирати одговарајући простор за адекватан начин прикупљања и поступања са отпадним
материјама и материјалима (комунални отпад, рециклабилни отпад, опасан отпад, и др.).
Број, врста посуде, место и технички услови за
постављање посуда треба да буду у складу са Правилником о условима за постављање посуда за сакупљање отпада
(„Службени лист Града Новог Сада”, бр. 19/11 и 7/14) Посуде
треба да одговарају сврси и капацитетима датих делатности.
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и неометаног приступа возилима и радницима комуналног
предузећа задуженом за одношење смећа.
3.10.6. Заштита од јонизујућег и нејонизујућег
зрачења
Потенцијални извори зрачења су:
- извори нискофреквентног електромагнетског поља,
као што су: трансформаторске станице, постројење
електричне вуче,
- базне станице мобилне телефоније које се користе за
додатно покривање за време појединих догађаја, а
привремено се постављају у зонама повећане
осетљивости,
- поједини грађевински материјали коришћени приликом изградње постојећих објеката, а који емитују природно зрачење радиоактивних материјала. Коришћење
ових материјала није дозвољено приликом изградње
нових објеката.
Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења
потребно је обезбедити услове за ефикасну контролу извора
јонизујућег зрачења и успоставити систематску контролу
радиоактивне контаминације животне средине.
Потребно је:
- сакупљање, складиштење, третман и одлагање
радиоактивног отпада, уколико се исти користи у
производним процесима,
- успостављање система управљања квалитетом мера
заштите од јонизујућих зрачења,
- спречавање недозвољеног промета радиоактивног и
нуклеарног материјала.
Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају:
- откривање присуства и одређивање нивоа излагања
нејонизујућим зрачењима,
- обезбеђивање
организационих,
техничких,
финансијских и других услова за спровођење заштите
од нејонизујућих зрачења,
- вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења,
- означавање извора нејонизујућих зрачења и зоне
опасног зрачења на прописан начин,
- примену средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих
зрачења и др.
Ради заштите од јонизујућег и нејонизујућег зрачења
неопходно је поштовати следећу законску регулативу:
- Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној
сигурности („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 93/12),
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени
гласник РС”, број 36/09) и
- Правилник о границама излагања нејонизујућим
зрачењима („Службени гласник РС”, број 104/09).

Подлога на коју се постављају посуде треба да је тврда
и глатка: асфалтирана, бетонирана, поплочана у нивоу
прилазног пута возила за одвоз отпада или да има навозну
рампу нагиба до 15º, као и да има обезбеђено одвођење
атмосферских и оцедних вода.

3.11. Услови и мере заштите од елементарних
непогода и других несрећа

Ове површине морају испуњавати све хигијенске услове
у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције

У циљу заштите грађевинских објеката и осталих
садржаја у простору, при њиховом пројектовању и извођењу

3.11.1. Мере заштите од елементарних непогода
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потребно је узети у обзир меродавне параметре, који се
односе на заштиту од елементарних непогода (врста и
количина атмосферских падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра, носивост терена, висина подземних
вода, ниво високе воде Дунава и сл.).
Мере заштите од елементарних непогода обухватају
превентивне мере за спречавање непогода или ублажавање
њиховог дејства, мере које се предузимају у случају
непосредне опасности од елементарних непогода, мере
заштите када наступе непогоде и мере ублажавања и
отклањања непосредних последица насталих дејством
непогода или удеса.
3.11.2.

Мере заштите од земљотреса

Највећи део подручја Футога се налази у зони угроженој
земљотресима јачине 8° МСЅ скале. Ради заштите од
потреса максимално очекиваног удара од 8° МCS скале,
објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу
са Правилником о техничким нормативима за изградњу
објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
3.11.3.

Мере заштите од пожара

Заштиту од пожара треба обезбедити погодним распоредом појединачних објеката и њиховом међусобном
удаљеношћу, коришћењем незапаљивих материјала за
њихову изградњу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем
приступа свим објектима у случају потребе, у складу са
Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр.
111/09 и 20/15), Правилником о техничким нормативима
за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара
(„Службени лист СРЈ”, број 8/95) и Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара
(„Службени лист СФРЈ”, број 30/91).
3.11.4.

Мере заштите од удара грома

Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом
громобранске инсталације, која ће бити правилно
распоређена и правилно уземљена.
3.11.5.

Склањање људи, материјалних и културних
добара

Склањање људи, материјалних и културних добара обезбедити у складу са важећом законском регулативом.
3.12. Услови за несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим
особама
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).
У оквиру сваког појединачног паркиралишта обавезно
предвидети резервацију и обележавање паркинг места за
управно паркирање возила инвалида, у складу са стандардом SRPS U.А9.204.
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Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне
комуникације у објектима пројектовати тако да се обезбеди
несметано кретање деце, старих, особа са отежаним
кретањем и особа са инвалидитетом, у свему према Правилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања
и изградње објеката, којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.
3.13. Степен комуналне опремљености по целинама
и зонама из планског документа, који је потребан
за издавање локацијских услова и грађевинске
дозволе
У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и
инфраструктурних услова за реализацију планираних
садржаја, у просторним целинама које су основ за
спровођење, потребно је обезбедити приступ планираних
садржаја јавној саобраћајној површини која је изграђена
или планом предвиђена за изградњу.
Потребан степен комуналне опремљености подразумева решење у снабдевању водом, одвођењу отпадних
вода и снабдевању електричном и топлотном енергијом.
Комунално опремање ће се извршити прикључењем на
изграђену или планом предвиђену водоводну, канализациону, електроенергетску и термоенергетску мрежу.
Изузетно, прикључење на енергетску инфраструктуру
није обавезно за објекте који ће испуњавати највише стандарде у енергетској сертификацији зграда, односно који ће
имати таква техничко-технолошка решења која ће
обезбедити снабдевање енергијом независно од комуналне
инфраструктуре уз поштовање свих еколошких стандарда.

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
4.1. Услови за изградњу објеката и уређење
простора
Општа правила парцелације
Постојећа парцелација послужила је као основ за
утврђивање услова за образовање грађевинских парцела.
Грађевинске парцеле настају парцелацијом и препарцелацијом постојећих катастарских парцела.
Грађевинска парцела, по правилу, има облик правоугаоника или трапеза. Грађевинска парцела на којој се планира изградња објекта мора да има излаз на јавну површину. Задржавају се постојеће катастарске парцеле које
својим обликом, површином и ширином уличног фронта
задовољавају критеријуме за формирање грађевинских
парцела за реализацију планиране намене на начин дефинисан планом.
Обавезно се врши препарцелација постојећих катастарских парцела, када су неопходне интервенције ради
усаглашавања нових регулационих ширина улица и када
постојеће парцеле нису у складу са правилима парцелације.
Могуће одступање од критеријума површине или ширине
уличног фронта парцеле износи 10%.
Општа правила грађења
Постојеће објекте могуће је реконструисати, доградити
или заменити новим уз поштовање основних урбанистичких параметара.
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Могућа је изградња објеката секундарног и терцијарног
сектора привреде, чије делатности не смеју да загађују
воду, ваздух, тло, односно чији ће се неповољни утицаји
неутралисати унутар парцеле.
Потребно је обезбедити неопходну заштиту животне
средине и сагледати потребу покретања поступка процене
утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину и Уредбе о утврђивању
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину.
На једној грађевинској парцели може се градити и
дограђивати један или више објеката; на парцели се могу
градити искључиво слободностојећи објекти.
Дозвољена спратност производних објеката је П, ВП
или П+1; спратност административних објеката је до П+2;
у изузетним случајевима може се дозволити већа спратност, када објекти представљају просторне репере већих
комплекса или су карактеристични због посебних конструктивних и технолошких потреба; унутар комплекса пожељно
је ускладити спратност.
Међусобна удаљеност објеката на суседним комплексима, као и распоред објеката унутар сваког комплекса
зависе од технолошког процеса, услова противпожарне
заштите и заштите животне средине.
Објекте градити у бетонској или челичној конструкцији;
у спратним деловима могући су конзолни испусти; кров је
раван или кос благог нагиба; посебно се препоручује да се
у пројектној фази предвиде техничке могућности за
постављање соларних панела у виду фасадних, кровних
или самостојећих елемената, а у свему упућује се на примену мера енергетске ефикасности изградње (видети подтачку 3.5.4.).
Паркирање путничких и теретних возила у целини планира се у оквиру парцеле, по нормативу једно паркингместо на 70 m2 нето изграђеног пословног простора, односно број паркинг-места се утврђује зависно од делатности
која се реализује; коловоз се гради са осовинским притиском за тешки саобраћај.
Поред придржавања хигијенско-техничких норматива
који се односе на удаљеност од суседних објеката, обавезно је и одвођење површинских вода слободним падом
(минимално 1,5 %) преко сепаратора за масти до
реципијената.
Заступљеност зелених површина на комплексу зависи
од величине комплекса, односно комплекси површине до
1 ha треба да имају минимално 20% зелених површина,
комплекси површине 1-5 ha 25%, а већи комплекси преко
5 ha 30-50% зелених површина.
Парцеле се могу ограђивати пуном или транспарентном оградом висине до 2,20 m.
4.1.1. Радна зона
Блокови бр. 1-2
Планира се изградња објеката намењених за секундарне и терцијарне делатности на већим комплексима.
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Постојеће парцеле се могу задржати, могуће је спајање
са суседном парцелом, као и деоба постојећих парцела на
нове парцеле.
Минимална површина грађевинске парцеле је 7.000 m²,
а ширина уличног фронта најмање 50 m.
Правила грађења
Поред наведених општих услова за делатности, на овим
локалитетима планира се задржавање, доградња или
замена постојећих погона, као и изградња већих погона и
складишта, те објеката у функцији индустрије, грађевинарства, административног, услужног и производног занатства, а што укључује изградњу кланица, мешаона сточне
хране, силоса, млинова, фабрика кекса и тестенина, те
грађевинских производа.
Изградња објеката на планираним парцелама у блоковима бр. 1 и 2 условљава се изградњом приступне
саобраћајнице са пута Футог – ПД „Планта”-Кисач, као и
изградњом саобраћајнице и инфраструктурним опремањем
саобраћајница у западном делу обухваћеног простора.
Пре изградње објеката у блоковима бр. 1 и 2 неопходно
је насипање терена ради одвођења атмосферских вода и
заштите од високих подземних вода, те се на овим просторима не дозвољава изградња подземних етажа.
Максимални степен заузетости је 50%, а индекс
изграђености до 1,5.
У комплексима чији је степен заузетости испод 50% сви
објекти се могу доградити до назначеног степена под условом да не ремете постојеће технолошке линије; уколико
се у постојећим комплексима мења основна техничко-технолошка концепција, потребно је за такве комплексе урадити урбанистичке пројекте; такође у случају сложене
технологије или комплекса већих од 3 hа, неопходна је
даља разрада урбанистичким пројектом.
На парцелама у оквиру блокова бр. 1 и 2, а које су
оријентисане ка планираној саобраћајници на западној граници обухвата плана (што је уједно и граница грађевинског
подручја насељеног места Футог), неопходно је формирање
заштитног зеленог појаса па се стога грађевинска линија
дефинише на минималној удаљености од 30 m од планиране регулационе линије пута. Озелењавање извести према
условима за озелењавање датим у пододељку 3.6. „План
уређења зелених и слободних површина“.
Грађевинска линија дефинише се на минималној
удаљености 25 m од колосека железничке пруге; у осталим деловима блокова, грађевинска линија се дефинише
на минималној удаљености 5 m од регулационе линије
саобраћајнице.
У блоку број 2, за изградњу објеката у заштитном пружном појасу ширине 25 до 100 m од колосека железничке
пруге, неопходно је прибавити Техничке услове од ЈП
„Железнице Србије” а.д, Сектора за стратегију и развој,
као и сагласност на пројектну документацију за градњу у
заштитном пружном појасу у коридору железничке пруге.
Заступљеност зелених површина на комплексу зависи
од величине комплекса, односно комплекси површине до
1 ha треба да имају минимално 20% зелених површина,
комплекси површине 1-5 ha 25%, а већи комплекси преко
5 ha 30-50% зелених површина.
Блокови бр. 4-7

Правила парцелације
Између блокова бр. 1 и 2 и у источном делу блока 2 планира се јавна саобраћајна површина - улица.

Планира се изградња објеката намењених за секундарне и терцијарне делатности на парцелама мање површине.

9. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Правила парцелације
У блоковима бр. 4-7 планирају се јавне саобраћајне
површине - улице.
Минимална површина грађевинске парцеле је 1.500 m2,
а ширина уличног фронта најмање 20 m.
Правила грађења
Поред наведених општих услова за делатности, ови
локалитети се намењују изградњи пре свега мањих погона
и складишта, као и објеката административног, услужног
и производног занатства, те трговине и услуга, а што
искључује изградњу кланица, мешаона сточне хране,
силоса, млинова, фабрика кекса и тестенина.
Грађевинска линија дефинише се на минималној
удаљености 5 m од регулационе линије, изузев портирница, тако да је обавезно уређење озелењених претпростора, а грађевинска линија према источној граници обухвата плана дефинише се на минималној удаљености 10
m од границе парцела; изузетно, прихвата се на мањој
удаљености тамо где су већ изграђени објекти.
4.1.2. Пословање – терцијарне делатности
Пословање је планирано у блоку број 3, између канала
„Главни футошки” и Железничке улице. Укупна површина
планирана за ову намену износи 3,91 ha (5,42% површине
у обухвату плана).
Простор на коме се планира ова намена је делимично
изграђен, пре свега објектима породичног становања, а на
неколико парцела налазе се и објекти намењени за производне делатности. Делатности које се планирају у оквиру
ове намене су превасходно оне које су комплементарне
затеченим стамбеним објектима – то су садржаји из области мале привреде, трговине, угоститељства, услужног и
производног занатства, затим административне,
комерцијалне, комуналне и сл. делатности, дакле оне делатности које не угрожавају становање у окружењу у смислу
буке, загађења ваздуха, повећане фреквенције саобраћаја,
нарушавања услова паркирања и сл. уз могућност
заступљености становања на истој парцели.
Правила парцелације
Минимална површина парцеле намењене за пословање
износи 1000 m².
Минимални фронт је 20,0 m.
Правила грађења
Максимални дозвољени индекс заузетости на парцели
износи 40%.
Спратност планираних објеката је до П+2, уз могућност
да се у оквиру комплекса планира изградња неколико
објеката (у функцији мале привреде, производног занатства и сл.).
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Слободне површине грађевинских парцела намењују
се за паркинг простор и зелене површине: паркирање и
гаражирање на свакој парцели се обавезно решава за
кориснике те парцеле применом одговарајућих норматива
за поједине врсте делатности, зелене површине морају
заузимати минимално 25 % укупне површине.
Паркирање и гаражирање за сопствене потребе обавезно је обезбедити на парцели.

4.2. Локације за које је обавезна израда
урбанистичког пројекта
Израда урбанистичког пројекта је обавезна за оне
просторе на којима се мења основна техничко-технолошка
концепција, у случајевима сложене технологије, као и за
комплексе веће од 3 ha.

4.3. Правила за опремање простора
инфраструктуром
4.3.1. Услови за реализацију саобраћајних површина
За изградњу нових и реконструкцију постојећих
саобраћајних површина обавезно је поштовање свих прописа који регулишу ову област.
Друмски саобраћај
Правила уређења и правила грађења друмске
саобраћајне мреже:
- минимална ширина тротоара за један смер кретања
пешака је 1m, а за двосмерно 1,6m;
- на местима где је предвиђена већа концентрација
пешака као што су атобуска стајалишта, потребно је
извршити проширење пешачких стаза. По правилу,
врши се одвајање пешачког од колског саобраћаја.
Раздвајање се врши применом заштитног зеленог
појаса где год је то могуће;
- препорука је да се тротоари и паркинзи изводе од
монтажних бетонских елемената или плоча који могу
бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и
обележавања различитих намена саобраћајних
површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то
има практичну сврху код изградње и реконструкције
комуналних водова (инсталација);
- планирана бициклистичка стаза у Железничкој улици
је двосмерна, тј. минималне ширине 2m. Бициклистике
стазе завршно обрађивати асфалтним застором;
- најмања планирана ширина коловоза 5,5m за
двосмерне. На подручју плана, саобраћаће велики
број теретних возила, те су планирани радијуси кривина
на укрштању саобраћајница су минимално 8m.
Коловозе завршно обрађивати асфалтним застором;

Могуће је планирати до 100 m² развијене корисне површине (нето) за становање, у оквиру основне намене или
као независан објекат, спратности до П+1+Пк.

- ширина паркинг простора за управно паркирање износи
од 2,3 m до 2,5 m, а дужина од 4,6 m (са препустом и
препоручује се због уштеде простора) до 5 m. На
местима где то услови дозвољавају, а постоје потребе,
могућа је изградња јавних паркинга (иако нису означени
у графичким приказима и профилима улица);

Стамбени објекат може имати раван или кос кров, нагиба
до 30°.

- паркирање возила за потребе делатности и запослених
по правилу обезбеђује се на грађевинској парцели

Грађевинска линија за изградњу нових објеката је
удаљена минимално 3,0 m од регулационе линије.
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изван површине јавног пута, и то једно паркинг или
гаражно место на 70 m² корисне (нето) површине;
- паркинзи могу бити уређени и тзв. „перфорираним
плочама”, „префабрикованим танкостеним пластичним”,
или сличним елементима који обезбеђују услове
стабилности подлоге, довољне за навожење возила
и истовремено омогућавају одржавање ниског растиња.
Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.
S4.234 којим су дефинисане мере и начин обележавања
места за паркирање за различите врсте паркирања.
Уколико у карактеристичном попречном профилу улице
нема планираног простора за дрворед, у оквиру паркиралишта се оставља простор за дрвореде по моделу
да се на четири паркинг места планира по једно дрво.
Тада пречник отвора за дрво мора бити минимално
1,5 m;
- приликом изградње саобраћајних површина мора се
поштовати Правилник о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама
са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени
гласник РС”, број 22/15), који ближе прописује техничке
стандарде приступачности којима се обезбеђује
несметано кретање деце, старих, особа са отежаним
кретањем и особа са инвалидитетом. Поред претходно
наведеног правилника треба узети у обзир и SRPS
U.А9. 201-206 који се односе на просторне потребе
инвалида у зградама и околини.
Услови за прикључење на саобраћајну мрежу
Прикључење корисника на примарну путну мрежу планира се само са једним прикључком, а уколико корисник
има више засебних улаза (целина), може имати независне
прикључке. У случају да се објекат може прикључити и на
секундарну мрежу, прикључак се по правилу даје на секундарну мрежу.
Сви укрштаји и прикључци, односно саобраћајне површине којима се повезује јавни пут ниже категорије јавним
путем више категорије или некатегорисани пут, односно
прилазни пут са јавним путем, морају се изградити са тврдом
подлогом или са истим коловозним застором као и јавни
пут више категорије са којим се укршта, односно на који се
прикључује, у ширини од најмање 3 m и у дужини од најмање
10m.
Железнички саобраћај
Правила уређења и правила грађења железничке
саобраћајне инфраструктуре:
- пружни појас јесте простор између железничких
колосека, као и поред крајњих колосека, на одстојању
од најмање 8m у атару, а у грађевинском подручју од
најмање 6m, рачунајући од осе крајњих колосека;
- заштитни пружни појас јесте земљиштни појас са обе
стране пруге, ширине 100 m, рачунајући од осе крајњих
колосека;
- на растојању већем од 8m и мањем од 25 m (рачунајући
од осе крајњих колосека) могуће је планирати уређење
простора изградњом саобраћајних површина као и
зелених површина при чему треба водити рачуна да
високо растиње мора бити на растојању већем од 10 m;
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- у заштитном пружном појасу не смеју се планирати
зграде, постројења и други објекти на удаљености
мањој од 25 m рачунајући од осе крајњих колосека,
осим објеката у функцији железничког саобраћаја;
- у заштитном пружном појасу на удаљености већој од
25 m рачунајући од осе крајњег колосека могу се градити зграде, постављати постројења и уређаји и градити пословни, помоћни и слични објекти само на
основу издате сагласности „Железнице Србије” а.д;
- размак између два укрштања железничке инфраструктуре и јавног пута не може да буде мање од 2000 m
осим уз сагласност „Железнице Србије” а.д;
- сви елементи планираног друмског објеката (денивелисани укрштај са општинским путем Футог – ПД
„Планта” – Кисач ) морају бити усклађени са елементима пруге на којој се ови објекти планирају. Висина
доњих ивице конструкције друмског надвожњака изнад
пруге биће дефинисана у оквиру посебних техничких
услова које издаје „Железнице Србије” а.д.
За било какве интервенција на железничкој саобраћајној
инфраструктури, услове и сагласност затражити од „Железнице Србије” а.д., Сектор за стратегију и развој, Београд.
4.3.2. Правила за реализацију водне инфраструктуре
Услови за изградњу водоводне мреже
Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две регулационе линије у уличном фронту,
по могућности у зеленом појасу једнострано или обострано
уколико је улични фронт шири од 20 m.
Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се
постављају тако да водоводна мрежа задовољи прописана
одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже
од других инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7
до 1,0 m, а вертикално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 m.
Задате вредности су растојања од спољне ивице новог
цевовода до спољне ивице инсталација и објеката инфраструктуре.
Уколико није могуће испоштовати тражене услове
пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација
водовода.
Није дозвољено полагање водоводне мреже испод
објеката високоградње; минимално одстојање од темеља
објеката износи од 0,7 до 1,0 m, али тако да не угрожава
стабилност објеката.
Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2-1,5 m
мерено од коте терена, а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на
дубину постојећег цевовода.
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне
цеви на дужини већој од ширине пута за мин. 1,0 m од сваке
стране.
На траси новог дистрибутивног водовода предвидети
одговарајући број хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.
Водоводни прикључци
Снабдевање водом из јавног водовода врши се
прикључком објекта на јавни водовод.
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Прикључак на јавни водовод почиње од споја са
водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер, закључно са мерним уређајем.
Пречник водоводног прикључка са величином и типом
водомера одређује ЈКП „Водовод и канализација” на основу
претходно урађеног хидрауличког прорачуна унутрашњих
инсталација за објекат, а у складу са техничким нормативима и Одлуком о условима и начину организовања послова
у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања
вода („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 8/11
- исправка, 38/11 и 13/14) и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање
и технички систем канализације („Службени лист Града
Новог Сада“, број 13/94).
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом
мора имати засебан прикључак.
Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за
пословне објекте, постављају се у засебно изграђеним
шахтовима који су лоцирани ван објекта у парцели корисника 0,5 m од регулационе линије.
Код изградње пословних објеката површине преко 150
m² код којих је потребна изградња само унутрашње хидрантске мреже (према важећем правилнику и условима противпожарне полиције) израђује се прикључак пречника DN
63 mm, са монтажом водомера DN 50 mm.
Код изградње пословних објеката код којих је неопходна
спољашња хидрантска мрежа врши се прикључење објеката
пречником максимално DN 110 mm, са монтажом водомера DN 100 mm.
Уколико се планира обједињена водоводна мрежа
хидрантске и санитарне воде потребно је на прикључку
уградити комбинован водомер.
Извођење прикључка водовода, као и његова
реконструкција су у надлежности ЈКП „Водовод и
канализација” Нови Сад.
Услови за изградњу канализационе мреже
Трасу мреже канализације отпадне и атмосферске полагати у зони јавне површине између две регулационе линије
у уличном фронту једнострано или обострано уколико је
улични фронт шири од 20 m.
Минимални пречник отпадне канализације је Ø 250 mm,
а атмосферске канализације Ø 300 mm.
Трасе канализације се постављају тако да задовољи
прописана одстојања у односу на друге инсталације и
објекте инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање од других
инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7 до 1,0 m,
а вертикално 0,5 m.
Није дозвољено полагање отпадне канализације испод
објеката високоградње; минимално одстојање од темеља
објекта износи 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност
објеката.
Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода
морају бити водонепропусни и заштићени од продирања
у подземне издани и хаваријског изливања.
Минимална дубина изнад канализационих цеви износи
1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова
прикључења индивидуалних објеката), а на месту прикључка
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новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка
свести на дубину постојећег цевовода.
На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном растојању од 160-200 DN,
а максимум 50,0 m.
Канализациони прикључци
Прикључак на отпадну канализацију почиње од споја
са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту.
Пречник канализационог прикључка одређује ЈКП „Водовод и канализација”, а у складу са типом објекта, техничким нормативима, Одлуком о условима и начину
организовања послова у вршењу комуналних делатности
испоруке воде и уклањања вода („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 60/10, 8/11 - исправка, 38/11 и 13/14) и
Правилником о техничким условима за прикључење на
технички систем за водоснабдевање и технички систем
канализације („Службени лист Града Новог Сада“, број
13/94).
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом
мора се прикључити на канализациону мрежу, ако је она
изграђена.
Прикључење стамбених објеката врши се минималним
пречником DN 160 mm.
Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на 0,5
m од регулационе линије парцеле.
Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде
садрже штетне материје, могу се прикључити на канализациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај
за пречишћавање индустријских отпадних вода до прописаног квалитета упуштања у канализацију.
Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта
може се прикључити на фекалну канализацију под условом да постави водомер за мерење исцрпљене воде.
Прикључење подрумских и сутеренских просторија на
канализациони систем дозвољава се само преко аутономног постројења препумпавањем.
Код решавања одвода употребљених вода поступити
по Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање
отпадних вода у јавну канализацију (Службени лист Града
Новог Сада бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 - др. одлука).
Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и одржавања тих површина (претакачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и
сепаратор уља и масти и лаких течности и тек потом испуштати у реципијент.
Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без
пречишћавања испуштати у јавну канализациону мрежу,
уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.
Технолошке воде се могу испуштати у јавну канализацију.
Зависно од потреба код загађивача предвидети изградњу
уређаја за предтретман технолошких отпадних вода, тако
да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке услове
за испуштање у јавну канализацију, а пре пречишћавања
на ППОВ, тако да се не ремети рад пречистача у складу
са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизање, Прилог
2, Глава III, Табела 1 („Службени гласник РС”, бр. 67/11,
48/12 и 1/16).
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Извођење прикључка канализације, као и његова
реконструкција су у надлежности ЈКП „Водовод и канализација” Нови Сад.
Водни услови
Дуж обала постојећих мелиорационих канала, мора се
обезбедити стално проходна и стабилна радно-инспекциона стаза за пролаз и рад механизације која одржава канал
и то:
- ширине минимум 7,0 m (у ванграђевинском рејону 14,0
m) у случају када је ширина експропријационог појаса
иста или шира од 7,0 m односно 14,0 m;
- ширине минимум 5,0 m у случају када је поред канала
ширина експропријације мања од 5,0 m.
С обзиром да је ширина експропријационог појаса уз
канале „Футошки главни” и „Кудељара” ширине око 5,0 m
у плану је примењен други услов, односно планирају се
заштитни појасеви ширине 5,0 m.
Саобраћајне површине планирати изван зоне
експропријације канала, односно појаса радно-инспекционе стазе.
Изузетно, где је то просторно гледано једино могуће, а
технички оправдано решење, саобраћајне површине могу
бити и на мањем одстојању, али се таква саобраћајница
мора у зони радно инспекционе стазе димензионисати тако
да омогући пролазак тешке грађевинске механизације, у
смислу габарита и носивости.

9. март 2018.

Планску документацију урадити у свему према важећим
нормативима и прописима за ову врсту радова и према
општем концепту каналисања, пречишћавања и диспозиције
отпадних вода Града Новог Сада, поштујући следећу регулативу:
- Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12),
- Уредбу о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизање
(„Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16),
- Уредбу о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени
гласник РС”, број 24/14), као и Правилник о опасним
материјама у водама („Службени гласник СРС”, број
31/82),
- Уредбу о граничним вредностима загађујућих материја
у површинским и подземним водама и седименту и
роковима за њихово достизање („Службени гласник
РС”, број 50/12),
- Уредбу о класификацији вода („Службени гласник СРС”,
број 5/68),
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник
РС”, бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др.
закон, 43/11-УС и 14/16),
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”,
бр. 36/09 и 88/10).

Прелазе (пропусте-мостове) за повезивање парцела са
обе стране канала треба испројектовати у складу са очекиваним саобраћајним решењем и тако да омогући потребан протицај у профилу планираног препуста (моста) у
свим условима. Техничко решење пропуста-моста мора
обезбедити постојећи водни режем и одржати стабилност
дна и косина канала.

Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих
бетонских површина, чији квалитет одговара II класи воде,
могу се без пречишћавања испуштати на зелене површине
унутар предметних катастарских парцела путем уређених
испуста који су осигурани од ерозије или у јавну канализацију
општег или сепаратног типа, а у складу са условима надлежног јавног комуналног предузећа.

Уколико се планира постављање линијских инсталација
у зони канала потребно је исте водити по траси која је паралелна са каналом и то по линији експропријације канала,
односно на минималном растојању од исте (до 1,0 m), тако
да међусобно (управно) растојање између трасе инсталације
и ивице обале канала буде минимум 7,0 m, односно 14,0 m
у ванграђевинском рејону.

За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (бензинске станице, манипулативне површине и сл.),
пре улива у реципијент, предвидети одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник).

Уколико се планира постављање инсталације на
земљишту, изван зоне експропријационог појаса канала
(када је поред канала ширина експропријације мања од 5,0
m), по траси која је паралелна са каналом, инсталацију
положити тако да међусобно (управно) растојање између
трасе и ивице обале канала буде минимум 5,0 m (члан 133.
тачка 8. Закона о водама).
Подземна инфраструктура мора бити укопана минимум
1,0 m испод нивоа терена и мора подносити оптерећење
тешке грађевинске механизације којом се одржава канал.
Кота терена је кота обале у зони радно инспекционе стазе.
Сва укрштања инсталација са каналом треба бити под
углом од 90º, а минимално 60.º
За укрштање и паралелно вођење било којих инфраструктурних објеката са постојећим водним објектима
(канали, водотоци и сл.) потребно је исходовати посебна
водна акта. На растојању до 7,0 m у грађевинском рејону
и 14,0 m у ванграђевинском рејону од обала водопривредних канала забрањена је градња објеката и инфраструктуре.

У мелиорациони канал „Главни Футошки” („Сукова бара”),
„Кудељара” и „Крнђела” и друге отворене канале и водотоке, забрањено је испуштање било каквих вода осим
условно чистих атмосферских и пречишћених отпадних
вода које по Уредби о класификацији вода обезбеђују
одржавање II класе вода реципијента и које по Уредби о
граничним вредностима емисије загађујућих материја у
воде и роковима за њихово достизање, задовољавају прописане вредности.
Границе и намене земљишта на које право коришћења
или право својине имају ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад
или ВДП „Шајкашка”, Нови Сад, не може се мењати без
посебне сагласности ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад.
4.3.3. Правила за уређење енергетске
инфраструктуре
Услови за прикључење на електроенергетску мрежу
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу
решити изградњом сопствене трансформаторске станице
или прикључењем на нисконапонску мрежу изградњом
прикључка који се састоји од прикључног вода, кабловске
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прикључне кутије (КПК) и ормана мерног места (ОММ).
Прикључни вод изградити подземно или надземно од
постојећег или планираног вода, или директно из трансформаторске станице. Детаљније услове за прикључење
и изградњу прикључног вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од Електродистрибуције „Нови Сад”.
Услови за прикључење на гасоводну мрежу
Прикључење објеката у гасификациони систем решити
изградњом гасног прикључка од постојеће или планиране
гасоводне мреже до мерно- регулационог сета. У случају
потреба за већим количинама топлотне енергије снабдевање
решити прикључењем директно на гасовод средњег притиска и изградњом сопствене мерно-регулационе гасне
станице. Детаљније услове за прикључење прибавити од
надлежног дистрибутера.
Услови за прикључење на мрежу електронских
комуникација
Прикључење објеката у систем електронских комуникација решити изградњом прикључка (подземне мреже
оптичких или бакарних проводника) од постојеће или планиране уличне мреже до приступачног места на фасади
или у унутрашњости објекта, где ће бити смештен типски
телекомуникациони орман. Детаљније услове за
прикључење прибавити од надлежног оператера.
Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног дистрибутера.

5. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење овог плана омогућава издавање информације
о локацији, локацијских услова и решења за одобрење
радова за које се не издаје грађевинска дозвола, осим за
просторе за које је утврђена обавеза израде урбанистичког пројекта.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
размера
1. Извод из Планa генералне регулације
насељеног места Футог
графички приказ број 4: План претежне
намене површина……. ........................................ А3
2. План намене површина ............................. Р 1 : 2500
3. План регулације површина јавне намене,
саобраћаја, регулације и нивелације......... Р 1 : 2500
4. План водне инфраструктуре ...................... Р 1 : 2500
5. План енергетске инфраструктуре и
електронских комуникација… ..................... Р 1 : 2500
6. Попречни профили ....................................... Р 1 : 100
....................................... Р 1 : 200
7. Типско решење партерног уређења тротоара
на прилазу пешачком прелазу преко коловоза
у вези са несметаним кретање лица са посебним
потребама
План детаљне регулације радне зоне јужно од пруге у
Футогу садржи текстуални део који се објављује у
„Службеном листу Града Новог Сада”, и графичке приказе
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израђене у три примерка, које својим потписом оверава
председник Скупштине Града Новог Сада.
По један примерак потписаног оригинала плана чува
се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, и у Јавном предузећу „Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад.
Документациона основа овог плана чува се у Градској
управи за урбанизам и грађевинске послове.
План детаљне регулације радне зоне јужно од пруге у
Футогу доступан је на увид јавности у згради Скупштине
Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернет
стране www.skupstina.novisad.rs .
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-189/2016-I
9. март 2018. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 12. Закона о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11, 93/12 и 84/15), Стратегијe
развоја туризма Републике Србије за период од 2016. до
2025. године („Службени гласник РС“, број 98/16) и члана
13. став 1. тачка 11. Статута Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08 – пречишћен текст),
Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници, од 9.
марта 2018. године, доноси

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД
2018-2022. ГОДИНЕ
1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Програм развоја туризма Града Новог Сада за период
2018–2022. године је припремљен у складу са Законом о
туризму и усаглашен са усвојеном Стратегијом развоја
туризма Републике Србије за период 2016–2025. Програм
произилази из Стратегије и обухватио је стратешка документа која су у вези са туристичком привредом, одрживим
развојем и заштитом животне средине на територији Аутономне Покрајине Војводине и Града Новог Сада.
Програм пружа конкретне предлоге и смернице актерима туристичке привреде на територији Града Новог Сада
како би унапредили активности у домену туризма и у периоду од 5 година подигли конкурентност туристичке привреде.
Основни циљеви Програма су:
• oдрживи економски, еколошки и социјални развој
туризма у Граду Новом Саду;

260. страна – Броj 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

• jачање конкурентности туристичке привреде и са
њом повезаних делатности на домаћем, регионалном и међународном тржишту;
• повећање директног и укупног доприноса сектора
туризма у бруто домаћем производу (БДП) Града
Новог Сада, као и повећање броја запослених у сектору туризма и његовог учешћа у структури укупног
броја запослених у Граду Новом Саду и
• унапређење укупног имиџа Града Новог Сада.
Посебан акценат је на дугорочној заштити природних и
културних ресурса у функцији туризма и заштити потрошача у складу са европском праксом, али и укупно
побољшање квалитета живота становника Новог Сада.
Стратегија одрживог развоја Града Новог Сада дефинисала је прве кораке у процесу објективизације развојних
и инвестиционих иницијатива и предлога. Имајући у виду
развојне могућности Града Новог Сада, потребно је сублимирати потенцијале и могућности привредног развоја Града,
а кроз Програм развоја туризма сагледати реалне и
објективне развојне могућности и дати прагматичне предлоге за ефикасно управљање његовим развојем.

2. МЕТОДОЛОГИЈА И ПРОЦЕС ИЗРАДЕ
ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА
НОВОГ САДА
Програм развоја туризма Града Новог Сада за период
од 2018. до 2022. године је стратешки оквир развоја туристичке делатности за дестинацију Нови Сад. У Програму
су дефинисани даљи правци развоја туристичке дестинације
Нови Сад, као и стратешки циљеви развоја туризма, у
координацији са свим најважнијим субјектима на територији
Града, директно или индиректно у вези са туризмом.
Методолошки оквир је својеврсна схема која се користи
приликом израде стратешких докумената у туризму, где су
стратешки развојни циљеви у одређеном временском периоду дефинисани имајући у виду интеракције расположивих ресурса дестинације, потражње емитивних тржишта,
као и опште утицаје макро и микро окружења. С обзиром
на квалитет потенцијала, величину простора и трендова у
туристичкој потражњи, стратешки концепт развоја туризма
у Граду Новом Саду мора се заснивати на постулатима
одрживог развоја, где је развој туристичких делатности у
равнотежи са доступним ресурсима и развојем социјалног,
културног и економског окружења уз перманентну тенденцију
побољшања радног и животног стандарда становника.
У документу су, у великој мери, употребљавани секундарни подаци о потенцијалима у туризму Града Новог Сада
који су веома добро и детаљно обрађени у стратешким
документима на републичком, покрајинском и локалном
нивоу. Аналитички су посматрани статистички подаци за
петнаест година, али су у самом Програму табеларно и
графички приказани подаци за период од 2012. до 2016.
године уз посебан осврт на прву половину 2017. године
(сходно расположивости података, имајући у виду када је
писање документа завршено). Документ се, за ниво Србије,
Војводине и Новог Сада, ослања на званиче податке Републичког завода за статистику, Министарсва трговине,
туризма и телекомуникација и Туристичке организације
Новог Сада.
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Поред секундарних извора, у анализи смо употребљавали
примарне податке до којих се дошло методом непосредних разговора (интервјуи са кључним актерима у домену
туризма Града Новог Сада), непосредног посматрања
(посете туристичким атракцијама на територији Града Новог
Сада) и путем квалитативних истраживања перцепција и
мотива туриста у Новом Саду, као и перцепција и ставова
раличитих кључних субјеката који имају директан или индиректан утицај на развој туризма у Граду.
Поред принципа одрживог развоја туризма и усмерења
на развој урбаног туризма и креативних индустрија, Програм развоја туризма Града Новог Сада за период од 2018.
до 2022. године даје реални оквир стратешког развоја
туризма са остваривим циљевима. Овај развој ће се базирати на претварању ресурса и потенцијала у производе,
услуге и активности намењене туристима, и даће допринос запошљавању, привредном и општем развоју,
удруживању хотелијера и представника рецептивних туристичких агенција и снажнијој сарадњи са академским сектором.
За такав развој туризма у периоду од 2018. до 2022.
године потребно је, пре свега, дефинисати модел који ће
се на прави начин бавити проблемима великих потенцијала
који лако могу да постану туристичке атракције (пр. нерешени правно-имовинских односи Петроварадинске тврђаве
који успоравају њено стављање у функцију свеукупног
развоја туризма). Потребно је усагласити приоритете у
домену инвестиционих улагања у туристичку инфраструктуру и супраструктуру, посебно имајући у виду да се овде
ради о мултисекторској сарадњи и координацији различитих управа и јавних предузећа на територији Града Новог
Сада. За снажнији развој туризма потребна су улагања у
капацитете, програме, људе и у маркетинг. Ова улагања
се, делом, могу реализовати, посебно на подручју
обликовања туристичких програма, образовања људи и
маркетинга, уз активну подршку туристичке политике Републике Србије и уз допуну са програмима међународних
организација – пре свега програма ЕУ.
За реализовање постављених циљева потребно је оснажити приватни сектор кроз измене и допуне Закона о
туризму, а док се то не деси, кроз стварање снажних струковних и интересних удружења која ће својим деловањем
у дужем временском периоду утицати на подизање конкурентности туристичке дестинације Нови Сад. За остварење
циљева потребни су и стратешки инвеститори, који ће бити
спремни да улажу, не само капитал него и знање и искуства, у циљу даљег развоја туризма. Долазак међународног
бренда Шератон (Sheraton) из међународног ланца хотела
групе Мериот (Marriott) прави је показатељ будуће
интернационализације дестинације Нови Сад на
међународном тржишту. Нови Сад располаже богатим
туристичким ресурсима са понудом веома атрактивних
туристичких производа и услуга међу којима је једна од
првих гастрономија, која ће увек бити доминантан мотив
доласка иностраних туриста. Због тога би циљ туристичке
политике Града Новог Сада морао бити комплементарни
развој атракција, туристичких производа и услуга, које
заједнички могу обликовати једну од најатрактивнијих урбаних туристичких дестинација у овом делу Европе.

2.1 Структура документа
Израду Програма развоја туризма Града Новог Сада за
период 2018. до 2022. године започињемо прегледом макро-
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економског окружења и изгледа, са посебним освртом на
туризам у свету и кретање туриста који бележе константан
раст уз повећан број долазака и ноћења. Документ даје
детаљан преглед туристичких кретања у Републици Србији
за период од 2012. до 2016. године уз евалуацију приоритетних туристичких производа и позицију Србије у
међународном туризму.
У делу који се бави проблематиком туристичке
дестинације Нови Сад дат је преглед економских показатеља
са посебним освртом на јавне финансије Града Новог Сада
и кредитни рејтинг које треба узети у обзир када је реч о
предлозима инвестиционих улагања у туристичку инфраструктуру и супраструктуру, те конверзију потенцијала у
туристичке атракције. Документ даје преглед туристичког
промета за период од 2012. до 2016. године уз сезоналност тражње, аналитику постојећих туристичких производа
Града Новог Сада и канала маркетинга у туризму.
Спроведено је истраживање перцепције посетилаца о
дестинацији Нови Сад као и истраживање кључних актера
у туризму Града у вези са перцепцијом развоја туризма.
Урађена је компаративна анализа градова конкурената
дестинацији Нови Сад те градова узора којима, у погледу
праксе управљања дестинацијом, Нови Сад тежи. Посебно
се приступило анализи конкуренције у домену конгресног
туризма и компaративној анализи градова у домену on-line
маркетинга.
У документу је дат преглед предности и недостатака
дестинације Нови Сад и дефинисана циљна тржишта. Визија
и позиционирање дестинације Нови Сад у периоду од 2018.
до 2022. године представљају основ за дефинисање циљева
развоја у периоду од пет година, а приказ приоритетних
туристичких производа даје увод у кључне факторе успеха
урбаног туризма са фокусом на иновације и креативно
стваралаштво. Приказ пројекција раста за период у којем
Програм развоја туризма Града Новог Сада треба да се
оствари дат је табеларно. Узет је у обзир досадашњи раст
дестинације, пројекције раста туристичке дестинације
Србије зацртане у Стратегији развоја туризма Републике
Србије за период 2016. до 2025. године, као и кључни
догађаји на туристичкој дестинацији Нови Сад у 2019, 2020.
и 2021. години, а све под претпоставком да се остваре
активности предвиђене Програмом.
Акциони план Програма развоја туризма дефинише пет
приоритета који се односе на структурни приступ решавања
отворених правно-административних питања туристичких
атракција, обука и едукација актера у домену туризма Града
Новог Сада, развој маркетиншких стратегија, промоцију и
брендирање дестинације, улагање у туристичку инфраструктуру и супраструктуру и на крају подршку приватном
сектору. Приоритете прате конкретне мере дефинисане на
период од пет година са предлогом страна задужених за
њихову имплементацију и то не само Управе за привреду
већ и других управа Града Новог Сада, као и јавних
предузећа која својим деловањем и међусобном
координацијом треба да унапреде свеукупну слику туризма
у Граду Новом Саду и остваре зацртане циљеве Програма
развоја туризма.
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3. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ И ИЗГЛЕДИ
У овом поглављу приказано је макроекономско окружење
на глобалном нивоу, на нивоу ЕУ и Еврозоне, као и земаља
региона укључујући и Србију. Дат је преглед основних макроекономских индикатора и параметара који имају значајан
утицај на туризам.
Са становишта Програма развоја туризма Града Новог
Сада у периоду од 2018. до 2022. године веома су битна
очекивања и прогнозе у домену макроекономије, нарочито
за земље које генеришу висок број туристичких долазака
у Србију и Нови Сад, а имајући у виду утицај појединих
макроекономских индикатора на сектор туризма.
Глобални економски раст у 2016. години износио је 3,2%,
док се према извештају Међународног монетарног фонда1
у 2017. години очекује раст од 3,5%, а у 2018. години 3,7%.
У средњорочном периоду, закључно са 2022. годином, глобални раст је пројектован на нивоу од 3,8% годишње. Генерално, тренд пада реалног раста БДП-а је присутан од
2010. до 2016. године, док се убрзање реалног раста очекује
у наредном средњорочном периоду. Предвиђене стопе
раста за 2017. годину, иако су веће од стопа раста из 2016.
године, су испод просечних стопа пре кризе, посебно за
најразвијеније економије и за економије у развоју.
Циклус глобалног опоравка се наставља. Резултати
раста у првом тромесечју 2017. године били су већи од
прогнозе ММФ-а у великим развијеним економијама (Канада,
Француска, Немачка, Италија и Шпанија), као и економијама
у развоју (Бразил, Кина и Мексико). Показатељи за други
квартал 2017. године пружају знаке континуираног јачања
глобалних активности, конкретно, раст глобалне трговине
и индустријске производње се наставља. Пројекције раста
БДП-а многих европских земаља ревидиране су на више,
укључујући Француску, Немачку, Италију и Шпанију где је
раст у првом кварталу 2017. године већи од очекиваног. У
овим земљама се региструје снажнија домаћа тражња него
што се очекивало.
Земље региона које према висини дохотка припрадају
групи земаља са горњим средњим новоом дохотка
(Албанија, Бугарска, Босна и Херцеговина, Хрватска,
Македонија, Црна Гора, Румунија и Србија) оствариле су
у просеку раст од 3,1% у 2016. години. Процењује се да би
поменуте земље региона требало да остваре раст БДП-а
од 3,3% у просеку у 2017. години и исто толико у 2018.
години, док се у средњорочном периоду закључно са 2022.
годином очекује раст од 3,4%. Овај пројектовани раст је
значајно већи од пројектованог раста ЕУ и Еврозоне.
Стопе раста у земљама ЕУ, Еврозоне и региона су и
даље ниже од просечне стопе раста у периоду пре кризе.
У периоду од 1998. до 2008. године просечна годишња
стопа раста ЕУ је износила 2,5%, Еврозоне 2,1%, а поменутог региона који чине земаље исте групе личног дохотка
4,9%. У периоду од 2009. до 2018. године очекивања су да
би просечне годишње стопе раста могле да буду за ЕУ
0,9%, за Еврозону 0,6% и поменути регион 1,5%, па се
намеће закључак да су посткризне стопе значајно ниже (3
до 4 пута) у односу на период пре избијања економске
кризе.

1 IMF World Economic Outlook, April 2017 i World Economic Outlook
Update, July 2017
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˃̖̣̌̍̌ 1: ˀ̛̖̣̦̌ ̨̧̛̛̹̐̔ ̬̭̯̌ ʥʪʿ-̌ (̱ %)
ʯ̖̥̤̌ / ˀ̨̛̖̦̐
ˁ̖̯̏
ʫ̨̡̬̪̭̏̌ ̛̱̦̠̌
ʫ̨̱̬ ̨̦̌̚

ʶ̨̔
WLD
EUU
EMU

ʦ̛̛̭̦̌ ̵̨̨̡̯̔̌

ʤ̛̣̦̠̍̌̌
ʥ̡̱̬̭̐̌̌
ʥ̨̭̦̌ ̛ ˈ̶̨̛̖̬̖̦̐̏̌
ˈ̡̬̯̭̏̌̌
ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌
ˉ̬̦̌ ʧ̨̬̌
ˀ̛̱̥̱̦̠̌
ˁ̛̬̠̍̌

ALB
BGR
BIH
HRV
MKD
MNE
ROU
SRB

ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌

ˁ̨̛̣̖̦̠̏̌
ʺ̡̬̭̌͂̌̌
ʧ̸̡̬̌

SVN
HUN
GRC

ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌
ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌
ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌

ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̌
2017 2018 2022
3,5
3,6
3,8
2,0
1,8
1,7
1,7
1,6
1,5

99 - 08
4,2
2,5
2,1

2009
-0,1
-4,3
-4,5

2010
5,4
2,1
2,1

2011
4,2
1,7
1,5

2012
3,5
-0,4
-0,9

2013
3,4
0,3
-0,3

2014
3,5
1,7
1,2

2015
3,4
2,4
2,0

2016
3,1
2,0
1,7

6,8
5,3
5,4
3,7
3,6
5,4
4,1

3,4
-3,6
-0,8
-7,4
-0,4
-5,7
-7,1
-3,1

3,7
1,3
0,8
-1,7
3,4
2,5
-0,8
0,6

2,5
1,9
0,9
-0,3
2,3
3,2
1,1
1,4

1,4
0,0
-1,1
-2,2
-0,5
-2,7
0,6
-1,0

1,0
0,9
2,4
-1,1
2,9
3,5
3,5
2,6

1,8
1,3
1,1
-0,5
3,6
1,8
3,1
-1,8

2,6
3,6
3,1
1,6
3,8
3,4
3,9
0,8

3,4
3,4
2,5
2,9
2,4
2,4
4,8
2,8

3,7
2,9
3,0
2,9
3,2
3,3
4,2
3,0

4,1
2,7
3,5
2,6
3,4
3,4
3,4
3,5

4,1
2,5
4,0
2,1
3,8
3,1
3,3
4,0

4,3
3,4
3,5

-7,8
-6,6
-4,3

1,2
0,7
-5,5

0,6
1,7
-9,1

-2,7
-1,6
-7,3

-1,1
2,1
-3,2

3,1
4,0
0,4

2,3
3,1
-0,2

2,5
2,0
0,0

2,5
2,9
2,2

2,0
3,0
2,7

1,8
2,2
1,0

4,9
5,3

-3,1
-3,4

1,2
1,1

1,6
1,7

-0,7
-0,8

2,0
2,5

1,3
1,6

2,9
3,3

3,1
2,9

3,3
3,1

3,3
3,4

3,4
3,6

ʿ̨̡̬̭̖ ̨̛̬̖̦̐ ̨̧̛̬̐ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʺ̛̖̦̔̌̌ ̨̛̬̖̦̐ ̨̧̛̬̐ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌

ʰ̨̬̏̚: ʺ̨̛̖̱̦̬̦͂̌̔ ̨̛̥̦̖̯̬̦̌ ̴̨̦̔ ̛ ̸̨̬̱̦̍̌ ̨̱̯̬̌̌

ʿ̶̨̛̛̠̌̚ ˁ̛̬̠̖̍ ̱ ̛̭̥̭̣̱ ̬̭̯̌̌ ʥʪʿ-̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̨̛̱̪̬̖̖̔̏ ̖̥̤̖̚ – ̖̥̤̖̚ ̨̛̬̖̦̐̌ ̭̌
̸̛̛̭̣̦̥ ̨̨̛̦̥̏ ̵̨̨̡̯̔̌ ̠̖ ̦̖̖̐̔ ̱ ̛̛̭̬̖̦̔. ˁ̛̬̠̍̌ ̠̖ ̨̡̨̯̥ 2016. ̨̛̦̖̐̔ ̨̛̭̯̬̣̏̌̌ ̨̭̯̪̱
̬̭̯̌̌ ̨̔ 2,8%, ̨̡̔ ̠̖ ̛̖̏̓ ̬̭̯̌ ̨̛̭̯̬̣̏̌̌ ˀ̛̱̥̱̦̠̌ (4,8%), ʥ̡̱̬̭̐̌̌ (3,4%), ʤ̛̣̦̠̍̌̌ (3,4%) ̛
ˈ̡̬̯̭̏̌̌ (2,9%), ̌ ̛̛̦̙ ̭̱ ̨̛̭̯̬̣̖̏̌ ʥ̨̭̦̌ ̛ ˈ̶̨̛̖̬̖̦̐̏̌ (2,5), ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌ (2,4%) ̛ ˉ̬̦̌
ʧ̨̬̌ (2,4%). ʽ̸̡̖̱̠̖ ̭̖ ̔̌ ̱ 2017. ̨̛̛̦̐̔ ˁ̛̬̠̍̌ ̨̛̭̯̬̏̌ ̧̛̥̌ ̬̭̯̌ ̨̔ ̨̡̪̬̭̖̌ ̖̥̤̌̌̚
̨̛̬̖̦̐̌, ̨̡̔ ̛̍ ̬̭̯̌ ̨̯̬̖̣̍̌ ̔̌ ̱̖̍̔ ̛̖̏̓ ̱ 2018. ̨̛̛̦̐̔ ̛ ̱ ̨̦̬̖̦̥̌̔ ̸̧̨̨̨̭̬̖̬̦̥̔
̨̛̪̖̬̱̔.
˃̖̣̌̍̌ 2: ʥʪʿ (̡̯̖̱̖̓ ̶̖̦̖, ̱ ̛̛̥̣̠̬̥̌̔̌̌ USD)
ʯ̖̥̤̌ / ˀ̨̛̖̦̐
ˁ̖̯̏
ʫ̨̡̬̪̭̏̌ ̛̱̦̠̌
ʫ̨̱̬ ̨̦̌̚

ʶ̨̔
WLD
EUU
EMU

ʦ̛̛̭̦̌ ̵̨̨̡̯̔̌

ʤ̛̣̦̠̍̌̌
ALB
ʥ̡̱̬̭̐̌̌
BGR
ʥ̨̭̦̌ ̛ ˈ̶̨̛̖̬̖̦̐̏̌BIH
ˈ̡̬̯̭̏̌̌
HRV
ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌
MKD
ˉ̬̦̌ ʧ̨̬̌
MNE
ˀ̛̱̥̱̦̠̌
ROU
ˁ̛̬̠̍̌
SRB

ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌

ˁ̨̛̣̖̦̠̏̌
ʺ̡̬̭̌͂̌̌
ʧ̸̡̬̌

ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌
ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌
ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌

SVN
HUN
GRC

ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̌
2000
2008
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
33.820 63.651 75.278 77.988 81.962 86.137 90.562 95.172 99.956
8.914 19.200 16.408 16.139 16.597 17.139 17.724 18.289 18.841
6.498 14.178 11.879 11.729 12.044 12.422 12.822 13.192 13.615
3
13
6
22
4
1
37
9

13
54
19
70
10
5
210
49

12
52
17
50
11
4
187
38

12
52
17
50
11
4
190
38

13
54
18
52
11
4
203
40

14
57
19
54
12
5
216
42

15
60
20
56
13
5
231
45

16
62
21
58
14
5
244
49

17
65
22
60
14
5
262
52

20
47
132

56
157
356

44
126
194

44
125
193

45
130
200

47
136
208

49
141
216

51
145
223

52
150
228

ʰ̨̬̏̚: ʺ̨̛̖̱̦̬̦͂̌̔ ̨̛̥̦̖̯̬̦̌ ̴̨̦̔

ʥʪʿ ̨̪ ̛̣̐̌̏ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ ̱ ̖̥̤̥̌̌̚ ̨̛̬̖̦̐̌ ̸̨̦̠̦̌̌̚ ̠̖ ̨̪̖̦̏̓̌ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̔ 2000. ̨̔ 2008.
̨̛̦̖̐̔. ʻ̛̠̖̌̏̓ ̬̭̯̌ ̨̪ ̛̣̐̌̏ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ ̨̔ 508% ̠̖ ̨̛̭̯̬̣̏̌̌ ˀ̛̱̥̱̦̠̌ ̭̌ 1.670 ̦̌ 10.160
USD, ̨̡̔ ̠̖ ˁ̛̬̠̍̌ ̬̱̔̐̌ ̨̪ ̬̭̯̱̌ ʥʪʿ-̌ ̨̪ ̛̣̐̌̏ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ ̨̔ 440% ̱ ̨̛̭̯̥ ̨̛̪̖̬̱̔,
̨̨̨̦̭̦̔ ̭̌ 1.239 ̦̌ 6.689 USD. ˃̨̬̖̦̱̯̦, ˀ̛̱̥̱̦̠̌ ̛ ˈ̡̬̯̭̏̌̌ ̭̖ ̛̠̠̱̔̏̌̌̚ ̪̬̖̥̌ ̨̛̦̭̱̚ ʥʪʿ̌ ̨̪ ̛̣̐̌̏ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̬̱̖̔̐ ̖̥̤̖̚ ̨̛̬̖̦̐̌ ̛̚ ̬̱̪̖̐ ̖̥̤̌̌̚ ̡̨̠̖ ̛̥̠̱̌ ̨̧̛̬̐
̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌. ˄ ̨̛̪̖̬̱̔ ̡̨̦̦̌ ̡̛̬̖̚ ̨̔ 2008. ̨̔ 2016. ̨̛̦̖̐̔ ̭̖̏ ̖̥̤̖̚ ̨̛̬̖̦̐̌ ̨̛̭̥
ʥ̡̱̬̭̖̐̌ ̛ ʺ̡̨̛̖̦̠̖̌̔ ̨̛̭̯̬̣̖̏̌ ̭̱ ̨̛̛̦̥̦̣̦̌ ̪̌̔ ʥʪʿ-̌ ̨̪ ̛̣̐̌̏ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ ̨̛̬̙̖̦̌̚ ̱
USD. ʿ̌̔ ̠̖ ̛̛̛̦̠̬̙̖̦̠̌̌̚ ̡̨̔ ˈ̡̬̯̭̖̏̌, ̌ ̨̨̪̯̥ ˁ̛̬̠̖̍ ̡̨̔ ̡̨̠̖ ̠̖ ʥʪʿ ̨̪ ̛̣̐̌̏ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌
̨̪̌ ̌̚ 20% ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̔ 2008. ̨̔ 2016. ̨̛̦̖̐̔, ̭̌ 6.689 ̦̌ 5.376 USD.
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˃̖̣̌̍̌ 3: ʥʪʿ ̨̪ ̛̣̐̌̏ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ (̡̯̖̱̖̓ ̶̖̦̖, ̱ USD)
ʯ̖̥̤̌ / ˀ̨̛̖̦̐
ʤ̛̣̦̠̍̌̌
ʥ̡̱̬̭̐̌̌
ʥ̨̭̦̌ ̛ ˈ̶̨̛̖̬̖̦̐̏̌
ˈ̡̬̯̭̏̌̌
ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌
ˉ̬̦̌ ʧ̨̬̌
ˀ̛̱̥̱̦̠̌
ˁ̛̬̠̍̌

ʶ̨̔
ALB
BGR
BIH
HRV
MKD
MNE
ROU
SRB

ʦ̛̛̭̦̌ ̵̨̨̡̯̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌

ˁ̨̛̣̖̦̠̏̌
ʺ̡̬̭̌͂̌̌
ʧ̸̡̬̌

SVN
HUN
GRC

ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌
ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌
ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌

ʿ̨̡̬̭̖ ̨̛̬̖̦̐ ̨̧̛̬̐ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʺ̛̖̦̔̌̌ ̨̛̬̖̦̐ ̨̧̛̬̐ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌

2000
1.128
1.614
1.469
4.970
1.878
1.608
1.670
1.239

2008
4.377
7.153
4.784
15.889
4.838
7.360
10.160
6.689

2016
4.203
7.369
4.308
12.095
5.263
6.629
9.465
5.376

2017
4.268
7.392
4.365
12.046
5.276
6.718
9.668
5.397

2018
4.493
7.744
4.587
12.488
5.519
7.020
10.406
5.725

ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̌
2019
2020
4.820
5.187
8.135
8.564
4.848
5.161
13.001 13.535
5.821
6.173
7.321
7.626
11.156 11.966
6.117
6.579

2021
5.566
8.988
5.469
14.034
6.526
7.969
12.737
7.060

2022
5.998
9.407
5.782
14.541
6.882
8.321
13.757
7.562

10.286
4.618
12.268

27.784
15.659
32.198

21.320
12.778
17.901

21.062
12.767
17.806

21.852
13.313
18.489

22.756
13.873
19.200

23.634
14.435
19.941

24.459
14.940
20.660

25.249
15.420
21.174

1.947
1.611

7.656
6.921

6.839
6.002

6.891
6.058

7.248
6.373

7.652
6.719

8.099
7.102

8.544
7.515

9.031
7.941

ʰ̨̬̏̚: ʺ̨̛̖̱̦̬̦͂̌̔ ̨̛̥̦̖̯̬̦̌ ̴̨̦̔ ̛ ̸̨̬̱̦̍̌ ̨̱̯̬̌̌

ʥ̦̌̌̚ ̴̶̛̛̦̣̠̌̌ ̠̖ ̡̛̦̭̌ ̛ ̛̭̯̣̦̌̍̌, ̛̥̖̱͂̚ ̨̨̭̯̣̌̐ ̠̖̬ ̠̖ ̶̛̱̯̠̌ ̨̨̡̪̬̌̏̌ ̶̖̦̌ ̨̛̛̭̬̦̏̌ ̱
̨̬̱̠̔̐ ̨̨̛̛̪̣̦̏ 2016. ̨̛̦̖̐̔ ̨̨̛̭̯̌̚ ̛ ̨̭̯̠̖̌ ̦̌ ̨̛̛̦̥̏̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̡̨̣̖̔̌ ̨̛̭̪̔ ̶̛̤̖̏̌
̶̵̛̖̦̯̬̣̦̌ ̡̦̍̌̌̌ ̱ ̛̛̛̭̦̏ ̵̛̛̬̠̖̦̌̏̚ ̡̨̨̛̖̦̥̠̌. ˁ̖̏ ̖̥̤̖̚ ̨̛̬̖̦̐̌ ̛̥̠̱̌ ̡̛̦̭̱
̴̶̛̛̦̣̠̱̌, ̨̡̔ ̭̱ ̨̛̪̠̖̦̖̔ ̛̖̣̖̙̣̖̌̍̚ ̛ ̴̶̛̖̣̠̱̔̌ ̨̡̨̯̥ 2016. ̨̛̦̖̐̔. ˁ̛̬̠̍̌ ̠̖
̨̛̛̭̯̣̣̌̍̏̌̌̚ ̴̶̛̛̦̣̠̱̌ ̛ ̶̨̪̬̖̦̖ ̭̱ ̔̌ ̛̍ ̦̌ ̡̬̠̱̌ 2017. ̨̛̦̖̐̔ ̨̧̛̹̐̔̌ ̴̶̛̛̦̣̠̌̌ ̨̥̣̐̌
̔̌ ̱̖̍̔ ̨̡̨ 2,6%, ̭ ̛̯̥ ̔̌ ̠̖ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ 2018. ̨̔ 2022. ̨̛̦̖̐̔ ̨̡̨̪̬̠̖̯̦̏̌̌ ̨̧̛̹̐̔̌
̴̶̛̛̦̣̠̌̌ ̨̔ 3%.
˃̖̣̌̍̌ 4: ʧ̨̧̛̹̔̌ ̴̶̛̛̦̣̠̌̌ (̡̛̦̖̭̔ ̸̵̨̨̡̛̪̯̬̹̌ ̶̖̦̌, ̡̬̠̌ ̨̛̪̖̬̔̌, ̱ %)
ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̌
2019
2020
3,3
3,2
1,8
1,9
1,7
1,8

ʯ̖̥̤̌ / ˀ̨̛̖̦̐
ˁ̖̯̏
ʫ̨̡̬̪̭̏̌ ̛̱̦̠̌
ʫ̨̱̬ ̨̦̌̚

ʶ̨̔
WLD
EUU
EMU

ʦ̛̛̭̦̌ ̵̨̨̡̯̔̌

2000
4,8
3,4
2,6

2008
4,6
2,2
1,6

2016
3,1
1,1
1,1

2017
3,5
1,7
1,5

2018
3,3
1,8
1,5

ʤ̛̣̦̠̍̌̌
ʥ̡̱̬̭̐̌̌
ʥ̨̭̦̌ ̛ ˈ̶̨̛̖̬̖̦̐̏̌
ˈ̡̬̯̭̏̌̌
ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌
ˉ̬̦̌ ʧ̨̬̌
ˀ̛̱̥̱̦̠̌
ˁ̛̬̠̍̌

ALB
BGR
BIH
HRV
MKD
MNE
ROU
SRB

ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌

4,2
11,3
7,0
5,4
5,8
25,7
40,7
112,0

2,2
7,2
3,8
2,9
4,1
7,2
6,3
8,6

2,2
-0,5
-0,3
0,2
-0,2
0,8
-0,5
1,5

2,6
1,7
1,9
0,8
1,5
1,5
2,2
2,6

3,0
1,8
2,1
1,2
1,9
1,4
3,1
3,0

3,0
2,0
1,8
1,5
2,0
1,6
2,7
3,0

ˁ̨̛̣̖̦̠̏̌
ʺ̡̬̭̌͂̌̌
ʧ̸̡̬̌

SVN
HUN
GRC

ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌
ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌
ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌

8,9
10,1
3,7

2,1
3,5
2,2

0,5
1,8
0,3

1,4
2,8
1,3

2,0
3,0
1,2

2,0
3,0
1,6

2021
3,3
2,0
1,9

2022
3,4
2,0
1,9

3,0
2,1
2,1
1,7
2,0
1,7
2,5
3,0

3,0
2,1
1,9
1,9
2,0
1,8
2,5
3,0

3,0
2,1
1,8
2,0
2,0
1,9
2,5
3,0

2,0
3,0
1,6

2,0
3,0
1,6

2,0
3,0
1,6

ʰ̨̬̏̚: ʺ̨̛̖̱̦̬̦͂̌̔ ̨̛̥̦̖̯̬̦̌ ̴̨̦̔

ʫ̨̡̬̪̭̖̏ ̡̨̨̛̖̦̥̠̖, ̡̨̌ ̛ ̖̥̤̖̚ ̨̛̬̖̦̐̌ ̧̛̭̥̣̖̌̏̌ ̭̱ ̛̠̦̌̏ ̱̔̐ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̬̭̯̌̌ ̡̨̛̠ ̠̖
̨̯̬̠̌̌ ̨̔ 2008. ̨̛̦̖̐̔. ʿ̸̨̡̖̯̌ ̡̛̬̖̚ ̨̨̦̖̔ ̠̖ ̛̦̖̯̦̖̐̌̏ ̨̭̯̪̖ ̬̭̯̌̌ ̛ ̷̡̛̱̖̯̭̍ ̴̶̛̛̛̖̯̔ ̭̱
̨̡̛̛̪̬̦̏̌ ̧̛̱̙̖̥̌̔̏̌̚. ʵ̛̦̌̏ ̱̔̐ ̠̖ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̔ 2008. ̨̔ 2016. ̨̛̦̖̐̔ ̨̪̖̦̏̓̌ ̦̌ ̨̛̦̱̏
ʫ˄ ̭̌ 62,3% ̦̌ 85,8% ʥʪʿ-̌, ̨̡̔ ̠̖ ̦̌ ̨̛̦̱̏ ʫ̨̨̬̦̖̏̚ ̨̪̖̦̏̓̌ ̭̌ 68,6% ̦̌ 91,3%. ʽ̔
̵̨̛̛̱̪̬̖̔̏ ̖̥̤̌̌̚ ̨̛̬̖̦̐̌ ̛̠̠̱̔̏̌̌̚ ̭̖ ˁ̛̬̠̍̌ ̛ ˈ̡̬̯̭̏̌̌ ̡̨̠̖ ̭̱ ̱ ̨̦̠̖̠̌̏̓ ̛̥̖̬ ̨̪̖̣̖̏̓̌
̛̠̦̌̏ ̱̔̐ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ʥʪʿ. ˁ̛̬̠̍̌ ̠̖ ̨̪̖̣̏̓̌̌ ̨̭̠̏ ̛̠̦̌̏ ̱̔̐ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̔ 2008. ̨̔ 2016.
̨̛̦̖̐̔ ̭̌ 32,4% ̦̌ 74,1% ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ʥʪʿ. ʽ̸̡̖̱̠̖ ̭̖ ̔̌ ̱̭̣̖̔ ̬̭̯̌̌ ʥʪʿ-̌ ̱ ̨̦̬̖̦̥̌̔
̨̛̪̖̬̱̔ ̛ ̧̧̭̥̖̌̌ ̴̵̡̛̛̭̣̦̌ ̴̶̛̛̖̯̔̌ ̨̖̔͂ ̨̔ ̪̌̔̌ ̨̠̦̌̏̐ ̱̔̐̌ ̱ ̨̛̬̖̣̯̦̥̌̏ ̨̨̦̭̱̔.
ʿ̨̛̠̖̦̖̔ ̡̨̨̛̖̦̥̠̖, ̥̖̱͂ ̡̨̛̠̥̌ ̛ ˁ̛̬̠̍̌, ̪̬̖̱̖̣̖̔̚ ̭̱ ̡̛̛̬̖̣̦̖̔̍ ̛̭̯̬̯̖̠̖̌̐ ̛ ̥̖̬̖
̴̡̛̭̣̦̖̌ ̶̡̨̨̛̛̦̭̣̠̖̔̌ ̭̌ ̶̛̤̖̥ ̨̧̱̍̔̌̏̌̌̚ ̷̡̨̱̖̯̭̍̐ ̴̶̛̛̖̯̔̌ ̛ ̧̱̭̯̤̌̌̏̌̌̚ ̬̭̯̌̌
̨̠̦̌̏̐ ̱̔̐̌. ˄ ̨̦̬̖̦̥̌̔ ̸̧̨̨̨̭̬̖̬̦̥̔ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̡̪̬̠̖̯̱̠̖ ̭̖ ̪̌̔ ̨̠̦̌̏̐ ̱̔̐̌ ˁ̛̬̠̖̍ ̦̌ 57,8%
ʥʪʿ-̌ ̱ 2022. ̨̛̛̦̐̔.
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˃̖̣̌̍̌ 5: ʥ̨̬̱̯ ̛̠̦̌̏ ̱̔̐ (̱ % ʥʪʿ-̌)
ʯ̖̥̤̌ / ˀ̨̛̖̦̐
ʫ̨̡̬̪̭̏̌ ̛̱̦̠̌
ʫ̨̱̬ ̨̦̌̚

ʶ̨̔
EUU
EMU

ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̌
2019
2020
81,7
79,6
86,6
84,5

ʦ̛̛̭̦̌ ̵̨̨̡̯̔̌

2000
60,4
68,0

2008
62,3
68,6

2016
85,8
91,3

2017
84,7
90,1

2018
83,4
88,6

ʤ̛̣̦̠̍̌̌
ALB
ʥ̡̱̬̭̐̌̌
BGR
ʥ̨̭̦̌ ̛ ˈ̶̨̛̖̬̖̦̐̏̌BIH
ˈ̡̬̯̭̏̌̌
HRV
ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌
MKD
ˉ̬̦̌ ʧ̨̬̌
MNE
ˀ̛̱̥̱̦̠̌
ROU
ˁ̛̬̠̍̌
SRB

ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌

64,6
73,9
34,7
33,2
45,6
n/a
29,4
224,8

55,1
14,7
30,9
39,6
20,6
32,1
13,4
32,4

71,5
27,8
44,4
84,4
38,7
71,3
39,2
74,1

68,6
24,5
42,5
83,1
37,6
74,3
40,6
72,8

64,8
24,1
41,1
81,6
39,2
78,7
41,7
70,1

60,4
23,4
39,6
79,8
40,5
81,6
43,0
66,7

ˁ̨̛̣̖̦̠̏̌
ʺ̡̬̭̌͂̌̌
ʧ̸̡̬̌

ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌
ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌
ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌

29,0
55,1
104,9

21,6
71,6
109,4

78,9
74,2
181,3

77,7
73,3
180,7

77,4
71,9
181,5

77,2
70,9
174,3

SVN
HUN
GRC

2021
77,6
82,2

2022
75,5
79,9

56,7
22,4
37,3
78,5
41,7
78,9
43,8
63,4

53,4
21,4
35,9
77,2
42,8
75,7
44,5
60,5

50,1
20,4
35,3
75,8
43,9
73,4
44,9
57,8

77,4
70,2
169,2

77,7
69,9
165,0

77,9
69,7
162,8

ʰ̨̬̏̚: ʺ̨̛̖̱̦̬̦͂̌̔ ̨̛̥̦̖̯̬̦̌ ̴̨̦̔

˄̡̱̪̦̖ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖̏ ̱ ̨̛̬̖̣̯̦̥̌̏ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ʥʪʿ ̭̱ ̨̪̖̦̖̏̓̌ ̦̌ ̨̨̣̣̦̥̐̍̌ ̨̛̦̱̏ ̛ ̸̨̡̖̱̠̖ ̭̖
̵̧̨̛̏ ̛̤̔̌ ̬̭̯̌. ˁ̌ ̬̱̖̔̐ ̭̯̬̦̖̌, ʫ˄ ̛ ʫ̨̨̬̦̏̌̚ ̛̥̠̱̌ ̛̦̙̖ ̡̱̱̪̦̖ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖̏ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌
̨̛̣̣̦̐̍̌ ̨̛̦̏. ˄ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ˁ̛̬̠̍̌ ̛ ʥ̨̭̦̌ ̛ ˈ̶̨̛̖̬̖̦̐̏̌ ̭̱ ̛̥̣̖̌ ̛̦̠̦̙̖̌ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖̏ ̱
̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ʥʪʿ ̱ ̨̧̪̬̖̖̱͂ ̭̌ ̖̥̤̥̌̌̚ ̨̛̬̖̦̐̌ ̛̚ ̛̭̯̖ ̬̱̪̖̐ ̪̬̖̥̌ ̛̛̛̭̦̏ ̵̨̨̡̯̔̌. ˁ̛̬̠̍̌ ̠̖
̨̛̭̯̬̣̏̌̌ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖̏ ̱ ̛̛̛̭̦̏ 18,1% ʥʪʿ-̌ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̨̡̔ ̭̱ ̨̦̖ ̨̧̪̬̖̖͂̌ ̛̬̌̔ ̱ 2008.
̨̛̛̦̐̔ ̨̛̛̦̭̣̖̚ 30,3% ʥʪʿ-̌ ̛ ̸̛̛̦ ̭̖ ̔̌ ̠̖ ̛̯̬̖̦̱̯̦ ̨̛̦̏ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̏̌ ̨̨̦̖̤̦̔̏̌ ̛ ̔̌ ̠̖ ̌̚
̛̛̭̦̙̦̠̌ ̬̭̯̌ ʥʪʿ-̌ ̨̪̯̬̖̦̍̌ ̨̛̦̏ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̏̌ ̨̔ ̡̨̪̬̖ 25% (̛̪̬̥̖̬ ˀ̛̱̥̱̦̠̌ ̡̨̠̌ ̠̖
̨̛̭̯̬̣̏̌̌ ̸̨̨̪̬̭̖̦ ̸̱̖̹̖̓ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̏̌ ̱ ʥʪʿ-̱ ̨̔ 27% ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̔ 2008. ̨̔ 2016. ̨̛̦̖̐̔).
˄ ̨̦̬̖̦̥̌̔ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̡̪̬̠̖̯̱̠̖ ̭̖ ̨̛̦̏ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̏̌ ̨̔ 19,4% ʥʪʿ-̌ ̡̨̛̠ ̠̖ ̡̨̯̖̌͂ ̛̛̦̠̦̙̌ ̱
̨̧̪̬̖̖̱͂ ̭̌ ̖̥̤̥̌̌̚ ̨̛̬̖̦̐̌.
˃̖̣̌̍̌ 6: ˄̡̱̪̦̖ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖̏ (̱ % ʥʪʿ-̌)
ʯ̖̥̤̌ / ˀ̨̛̖̦̐
ˁ̖̯̏
ʫ̨̡̬̪̭̏̌ ̛̱̦̠̌
ʫ̨̱̬ ̨̦̌̚

ʶ̨̔
WLD
EUU
EMU

ʦ̛̛̭̦̌ ̵̨̨̡̯̔̌

ʤ̛̣̦̠̍̌̌
ʥ̡̱̬̭̐̌̌
ʥ̨̭̦̌ ̛ ˈ̶̨̛̖̬̖̦̐̏̌
ˈ̡̬̯̭̏̌̌
ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌
ˉ̬̦̌ ʧ̨̬̌
ˀ̛̱̥̱̦̠̌
ˁ̛̬̠̍̌

ALB
BGR
BIH
HRV
MKD
MNE
ROU
SRB

ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌

ˁ̨̛̣̖̦̠̏̌
ʺ̡̬̭̌͂̌̌
ʧ̸̡̬̌

SVN
HUN
GRC

ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌
ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌
ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌

ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̌
2019
2020
25,9
26,0
20,2
20,4
20,3
20,5

2000
24,1
22,6
23,4

2008
25,1
23,0
23,6

2016
25,2
19,9
19,9

2017
25,4
20,0
20,0

2018
25,6
20,1
20,2

2021
26,2
20,7
20,7

2022
26,3
20,9
20,9

30,8
19,2
27,5
20,2

33,4
37,0
26,1
31,4

26,9
20,3
16,3
18,9

28,7
20,8
17,5
19,8

27,5
21,0
18,7
20,6

26,6
21,4
19,6
21,1

25,8
22,2
20,2
21,0

25,4
23,1
20,8
20,8

24,7
24,0
21,4
20,3

22,4
19,8
10,5

40,7
33,4
30,3

23,6
25,5
18,1

28,0
24,9
19,2

31,9
25,0
19,4

29,1
25,2
19,4

23,4
25,3
19,5

23,9
25,7
19,5

24,4
25,9
19,4

28,5
28,3
25,8

32,7
24,7
24,5

19,7
20,0
9,9

20,4
20,6
10,4

20,7
21,0
11,2

21,1
21,2
12,2

21,5
21,3
13,2

22,0
21,7
14,0

22,4
22,4
14,1

ʰ̨̬̏̚: ʺ̨̛̖̱̦̬̦͂̌̔ ̨̛̥̦̖̯̬̦̌ ̴̨̦̔

ʫ̡̨̨̛̦̥̠̌ ˁ̛̬̠̖̍ ̸̨̦̠̦̌̌̚ ̠̖ ̸̨̠̣̌̌̌ ̛ ̡̨̡̨̨̡̥̬̖̦̥̭̌̌ ̶̛̛̭̯̱̠̌̌ ̠̖ ̨̨̪̤̹̦̍̌̌ ̨̔ ̧̱̭̠̏̌̌̌
̡̨̨̡̨̖̦̥̭̐ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̡̨̛̠ ̨̪̬̙̔̌̏̌ ʺʺˇ. ˁ̛̬̠̍̌ ̠̖ ̛̣̍̌ ̱ ̡̨̯̖̹̠ ̡̨̡̨̨̡̨̥̬̖̦̥̭̠̌
̶̛̛̛̭̯̱̠̌ ̪̬̖ ̸̨̡̪̖̯̌ ̨̪̬̬̥̐̌̌, ̸̨̡̨̪̖̯̥ 2015. ̨̛̦̖̐̔, ̭̌ ̨̬̭̯̥̌ ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̛̭̯̦̬̌̐̌,
̨̨̛̦̖̬̙̥̔̏ ̴̡̨̛̭̣̦̥̌ ̶̨̨̛̛̪̠̥̚ ̛ ̨̬̭̯̥̌ ̵̡̛̛̦̖̣̯̖̯̦̏̌ ̡̛̬̖̯̔̌ ̱ ̡̦̥̍̌̌̌. ˃̬̖̦̱̯̦̌
̶̛̛̭̯̱̠̌̌ ̠̖ ̸̨̦̠̦̌̌̚ ̨̨̪̤̹̦̍̌̌̌, ̡̨̡̨̨̡̥̬̖̦̥̭̖̌ ̨̦̖̬̦̯̖̙̖̌̏ ̭̱ ̧̭̥̖̦̖̌ ̛ ̴̨̪̖̬̬̥̦̭̖̌
̭̱ ̛̦̪̬̣̖̌̌̏ ̡̛̛̖̣̏ ̨̡̪̬̖̬̖̯. ʽ̸̡̖̱̠̖ ̭̖ ̔̌ ̖̓ ̡̨̨̡̛̖̦̥̭ ̬̭̯̌ ̱ 2017. ̨̛̛̦̐̔ ̛̛̯̍ ̨̦̖̹̯
̛̛̦̙ ̨̔ ̵̨̡̨̛̪̬̠̖̯̦̏̌ 3% ̱̭̣̖̔ ̛̭̣̠̖̌̍̐ ̨̪̬̏̐ ̛ ̨̬̱̔̐̐ ̡̬̯̣̏̌̌̌ ̛ ̡̠̖̌ ̭̱̹̖ ̡̨̠̌ ̖̓ ̧̛̛̱̥̯̌
̨̛̪̬̦̭̖ ̵̨̨̛̛̪̤̪̬̬̖̦̏ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚. ʰ̨̨̭̯̬̖̥̖̦̏, ̴̡̛̭̣̦̌̌ ̶̨̛̛̪̠̌̚ ̠̖ ̸̨̦̠̦̌̌̚
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̨̪̪̬̤̖̦̌̏̌ - ̴̡̛̛̭̣̦̌ ̴̶̛̛̖̯̔ ̖̓ ̭̖ ̧̛̛̱̥̯̌, ̌ ̧̧̭̥̖̖̌ ̨̠̦̌̏̐ ̱̔̐̌ ̛̖̔ ̬̙̖̍ ̨̦̖̐ ̨̹̯ ̠̖
̨̡̨̨̪̬̠̖̯̦̏̌. ʻ̨̨̖̪̭̣̖̦̭̯̌̚ ̨̨̹̯̬ ̪̌̔̌, ̨̠̖̦̌̔̚ ̭̌ ̨̨̛̦̥̏ ̵̡̛̛̦̖̣̯̖̯̦̏̌ ̡̛̬̖̯̔̌ ̡̦̍̌̌̌,
̨̡̔ ̠̖ ̴̶̛̛̦̣̠̌̌ ̨̬̙̦̔̌̏̌̌ ̦̌ ̡̛̛̦̭̥ ̨̛̛̦̥̏̌.
ˁ̛̬̠̍̌ ̭̪̌̔̌ ̱ ̖̥̤̖̚ ̭̌ ̛̛̦̠̦̙̥̌ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̥̏̌̌ ̱ ̨̛̬̖̦̱̐ ̡̨̠̖ ̠̖ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̨̛̪̖̯̏̓̌ ̡̡̨̌
̛̍ ̭̖ ̨̨̛̖̖̍̍̔̚ ̸̨̨̨̱̬̦̔̐ ̨̛̬̙̔̏ ̬̭̯̌ ̦̌ ̨̦̖̹̯ ̖̖̥̏̓ ̨̛̦̱̏. ʿ̨̨̧̤̹̖̍̌ ̡̛̦̯̯̖̯̏̌̌ ̛
̡̛̣̯̖̯̏̌ ̠̦̖̌̏ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̠̖ ̨̛̛̖̖̯̍̍̔̚, ̡̡̨̌ ̡̨̬̚ ̖̖̏̓ ̡̛̪̯̣̦̖̌̌
̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖̏, ̡̨̯̌ ̛ ̡̨̬̚ ̨̤̖̍ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̛̠̦̥̌̏ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̥̏̌̌, ̱̚ ̨̨̛̬̬̦̐̌̚ ̨̛̬̍̚
̨̡̪̬̠̖̯̌̌ ̛ ̶̨̪̬̖̦̱ ̔̌ ̛̍ ̭̖ ̨̨̛̭̱̬̣̐̌ ̔̌ ̨̡̛̭̱̦̔ ̛̬̖̭̱̬̭ ̛ ̵̸̡̛̛̯̖̦ ̶̡̛̛̪̯̖̯̌̌ ̱̱̍̔
̛̱̭̥̖̬̖̦ ̦̌ ̨̡̪̬̠̖̯̖ ̭̌ ̛̦̠̖̥̌̏̓ ̴̡̛̖̖̯̥̌. ˀ̧̛̦̬̖̌̐̌ ̛ ̶̨̛̛̛̛̪̬̬̯̠̌̌̚ ̵̡̛̛̪̯̣̦̌̌
̴̵̡̛̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̦̌ ̨̡̪̬̠̖̯̌̌ ̠̖ ̙̦̏̌̌ ̡̨̡̬̌ ̱ ̨̨̥̏ ̨̪̣̖̱̐̔. ʽ̨̏ ̠̖ ̌̚ ̨̛̛̯̖̬̯̬̠̱ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
̴̨̛̛̖̦̭̦̔̌ ʤ̶̡̨̛̛̦̥ ̨̪̣̦̥̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚, ̌ ̨̨̪̭̖̦̍ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ̶̛̤̌ ˄̧̦̪̬̖̖̌͂̌ ̨̪̹̯̖
̛ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌ ̛ ̡̭̱̪̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌. ˇ̡̛̛̦̦̭̠̭̌̌
̶̨̛̛̪̠̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̛̪̬̦̌̌̌̚ ̱ ̡̦̭̯̱̌̌̏ ʰ̖̹̯̠̏̌̌̚ ̡̱̱̠̖̌̚ ̔̌ ̨̨̪̭̯̠̖ ̸̦̠̦̖̌̌̚ ̬̖̖̬̖̏̚ ̌̚
̨̛̤̦̖̍̚ ̶̛̛̦̯̖̬̖̦̠̖̏ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̨̪̹̯̖ ̛ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌ ̛ ̡̭̱̪̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌, ̨̹̯
̠̖̔̌ ̨̨̪̬̦̭̯̌̏̔̌ ̴̨̛̛̖̦̭̦̥̔̌ ̶̛̤̱ ʤ̶̡̨̨̛̦̐ ̪̣̦̌̌.
ʤ̶̛̖̦̠̐̌ ̌̚ ̶̨̖̦̱ ̡̨̛̬̖̯̦̔̐ ̛̬̖̠̯̦̐̌ Moodu's ̨̪̖̣̏̓̌̌ ̠̖ ̡̛̛̬̖̯̦̔ ̛̬̖̠̯̦̐ ˁ̛̬̠̖̍ ̱ ̥̬̯̱̌
2017. ̨̛̦̖̐̔ ̭̌ ʥ1 ̦̌ ʥ̌3 ̱̚ ̛̭̯̣̦̖̌̍ ̛̣̖̖̐̔̚.
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4. ˃˄ˀʰʯʤʺ ˄ ˁʦʫ˃˄
˃̛̱̬̥̌̚ ̨̭̯̬̱̠̖̏̌ ̨̨̨̯̐̏ ̡̛̦̖̪̬̖̦̔̌ ̬̭̯̌ ̨̔ ̵̛̪̖̖̭̖̯̔ ̨̛̦̐̔̌ ̪̬ǫ̹̣̐ ̡̖̏̌ ̨̔ ̦̭̔̌̌,
̡̨̱̪̬̭ ̨̛̪̬̖̥̖̦̥̏ ̛̱̬̥̔̌̌ ̛ ̨̪̬̥̖̦̥̌̌, ̨̹̯ ̨̡̪̱̠̖̌̚ ̭̦̱̌̐ ̛ ̨̨̨̯̪̬̦̭̯ ̨̨̏̐ ̡̨̭̖̯̬̌. ˁ̌
̡̨̪̬̖ ̨̛̛̥̣̦ ̶̵̨̛̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̌̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̨̧̛̹̖̐̔, ̛̯̱̬̥̌̚ ̠̖ ̨̨̪̭̯̌ ̨̖̏̔̓̌ ̛̪̬̬̖̦̏̔̌
̬̦̐̌̌ ̡̨̠̌ ̸̛̛̦ 10% ̡̨̭̖̯̭̏̐ ʥʪʿ-̌ ̛ ̨̡̨ 6% ̡̨̱̱̪̦̐ ̡̨̭̖̯̭̏̐ ̨̛̏̌̚̚2.
ʺ̨̛̖̱̦̬̦͂̌̔ ̶̨̛̣̭̔̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̭̱ ̨̛̪̬̭̣̌ ̭̌ 25 ̨̛̛̥̣̦̌ ̦̌ ̨̨̣̣̦̥̐̍̌ ̨̛̦̱̏ ̱ 1950. ̨̛̛̦̐̔
̦̌ 278 ̨̛̛̥̣̦̌ ̱ 1980. ̨̛̛̦̐̔, 674 ̨̛̛̥̣̦̌ ̱ 2000. ̨̛̛̦̐̔, ̛ 1186 ̨̛̛̥̣̦̌ ̱ 2015. ̨̛̛̦̐̔.
ʰ̨̭̯ ̡̨̯̌, ̵̨̛̪̬̔ ̨̔ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̦̌ ̨̨̣̦̥̐̍̌ ̨̛̦̱̏, ̨̬̭̯̌̌ ̠̖ ̭̌ 2 ̛̛̥̣̠̬̖̌̔ USD ̱ 1950.
̨̛̛̦̐̔ ̦̌ 104 ̛̛̥̣̠̬̖̌̔ USD ̱ 1980. ̨̛̛̦̐̔, 495 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ USD ̱ 2000. ̨̛̛̦̐̔, ̛ 1260
̛̛̛̥̣̠̬̌̔ USD ̱ 2015. ̨̛̛̦̐̔. ʿ̨̧̯̬̙̌̌ ̌̚ ̨̛̥̖̱̦̬̦̥͂̌̔ ̨̛̯̱̬̥̥̚ ̠̖ ̨̭̯̣̌̌ ̡̠̌̌ ̱ 2016.
̨̛̛̦̐̔ ̡̨̱̪̬̭ ̛̭̥̏ ̨̛̛̥̌̏̌̚̚ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̨̛̛̭̱̬̦̭̯̐ ̛ ̨̛̖̖̦̭̯̍̍̔̚. ʺ̨̛̖̱̦̬̦͂̌̔ ̶̨̛̣̭̔̌
̛̯̱̬̭̯̌ ̨̛̪̬̭̣̌ ̭̱ ̌̚ 3,9% ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ 2015. ̨̛̦̱̐̔ ̛ ̨̛̛̭̯̣̔̐ ̡̨̱̱̪̦ 1,235 ̨̛̛̥̣̦̌3.
ʪ̡̣̖̌, ̨̡̨̯̥ 2016. ̨̛̦̖̐̔ ̨̡̨ ̨̛̛̥̣̦ ̛̯̱̬̭̯̌ ̛̹̖̏ ̠̖ ̸̨̨̱̖̭̯̣̏̏̌ ̱ ̨̛̥̖̱̦̬̦̥͂̌̔
̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥ ̡̧̛̬̖̯̥̌̌, ̨̦̖̐ ̨̡̨̯̥ 2015. ̨̛̦̖̐̔.
ʥ̨̛̯̦ ̠̖ ̨̛̪̥̖̦̱̯ ̔̌ ̠̖ 2016. ̨̛̦̐̔̌, ̛̣̍̌ ̭̖̥̔̌ ̨̱̭̯̪̦̌̌̚ ̨̛̦̐̔̌ ̨̨̛̬̙̔̏̐ ̬̭̯̌̌ ̨̪̭̣̖
̨̣̣̦̖̐̍̌ ̡̨̨̡̖̦̥̭̖ ̛ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̡̛̬̖̚ 2009. ̨̛̦̖̐̔. ˁ̸̛̣̦̌ ̛̦̚ ̡̨̛̦̖̪̬̖̦̱̯̐ ̨̭̦̙̦̌̐
̬̭̯̌̌ ̛̦̠̖ ̖̣̖̙̖̦̌̍̚ ̨̔ 1960. ̨̛̦̖̐̔. ʶ̨̌ ̬̖̱̣̯̯̌̚ ̨̯̐̌, ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̠̖ ̨̛̣̍ 300 ̨̛̛̥̣̦̌
̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̛̯̱̬̭̯̌ ̛̹̖̏ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ 2015 ̨̛̦̱̐̔3.
˃̖̣̌̍̌ 7: ˀ̨̛̖̦̣̦̐̌̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̵̨̛̥̖̱̦̬͂̌̔ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̡̣̔̌̌̌̚ 1990-2016.
(̛̬̙̖̦̌̌̚ ̱ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌)
ˁ̖̯̏
ʫ̨̬̪̏̌
ʤ̛̠̌̚ ̛ ʿ̶̴̡̛̛̌
ʤ̴̡̛̬̌
ʥ̡̛̛̣̭ ̨̡̛̭̯
ʤ̡̛̥̖̬̌

1990.
1995.
2000.
2005.
2010.
435
527
674
809
950
261.5
304.5
386.8
453.2
489.4
55.9
82.1
110.4
154
205.5
14.8
18.7
26.2
34.8
50.4
9.6
12.7
22.4
33.7
54.7
92.8
108.9
128.2
133.3
150.2
ʰ̨̬̏̚: UNWTO Tourism Highlights 2017 Edition

2015.
1186
607.7
279.2
53.5
53.3
192.6

2016.
2135
620
303
58
54
201

ʧ̨̣̖̦̔̌ ̨̪ ̨̛̛̬̖̦̥̐̌, ʤ̛̠̌̚ ̛ ʿ̶̴̡̛̛̌ ̨̭̯̬̱̠̱̏̌ 8% ̬̭̯̌̌ ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ 2016.
̨̛̛̦̐̔, ̨̹̯ ̠̖ ̨̡̨̪̭̯̦̱̯̔̌ ̨̭̦̙̦̥̌ ̨̧̨̪̯̬̙̥̌ ̛̚ ̵̛̛̛̖̥̯̦̏ ̛̯̬̙̹̯̌ ̱̦̱̯̬̌ ̛ ̛̦̏̌̚
̨̛̬̖̦̐̌. ʤ̴̡̛̬̌ (+ 8%) ̠̖ ̨̡̪̣̌̌̌̚ ̭̦̙̦̌̌ ̨̨̡̪̬̌̏̌ ̨̪̭̣̖ ̖̔̏ ̛̭̣̠̖̌̍ ̨̛̦̖̐̔. ˄ ʤ̶̛̛̥̖̬ (+
4%) ̨̛̛̪̯̦̏̌̚ ̯̬̖̦̔ ̠̖ ̦̭̯̤̖̦̌̌̏. ʫ̨̬̪̏̌ (+2%) ̠̖ ̨̡̪̣̌̌̌̚ ̨̭̯̔̌ ̸̛̛̬̣̯̖̌̚ ̬̖̱̣̯̯̖̌̚ ̱
̨̛̛̪̠̖̦̥̔ ̶̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌̌̌, ̱̚ ̶̴̨̛̛̬̖̦̔̏ ̬̭̯̌ ̱ ̡̛̦̖̥ ̶̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌̌̌, ̌ ̧̧̭̥̖̖̌ ̱ ̛̬̱̥̔̐
̶̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌̌̌. ʽ̨̏ ̭̖ ̨̧̠̹̍̌̌̏̌ ̛ ̨̡̨̛̭̥̏ ̨̛̦̖̭̱̬̦̹̱̐̓ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̖̥̤̌̌̚ ̛ ̨̡̛̛̭̥̏
̨̭̯̖̪̖̦̥ ̡̛̛̬̌̚ ̨̔ ̸̵̨̡̛̛̛̯̖̬̬̭̯ ̦̪̌̌̔̌, ̭̌ ̨̛̪̭̖̦̥̍ ̡̨̦̣̭̥̌̐̌ ̦̌ ʯ̪̦̱̌̌̔ ʫ̨̬̪̱̏.
ʿ̨̧̯̬̙̌̌ ̦̌ ʥ̡̨̛̣̭̥ ̨̡̛̭̯̱ (-4%) ̠̖ ̡̨̯̖̌͂ ̡̦̖̠̖̦̔̌̌, ̭̌ ̨̛̛̛̪̯̦̥̏̚ ̛̬̖̱̣̯̯̥̌̌̚ ̱ ̡̛̦̖̥
̶̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌̌̌, ̛̣̌ ̨̧̪̖̥̌̔̌ ̱ ̛̬̱̥̔̐. ˄̨̖̔ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̨̛̬̖̦̐̌ ̱ ̡̨̱̱̪̦̥ ̨̬̠̱̍ ̛̯̱̬̭̯̌
̡̛̪̬̦̌̌̚ ̠̖ ̦̌ ̴̡̨̛̬̦̱̐̌ 1.
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ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 1: ˄̨̖̔ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̨̛̬̖̦̐̌ ̱ ̡̛̱̱̪̦̥ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥ ̶̨̛̣̭̥̔̌̌

ʫ̨̬̪̏̌
25%

ˁ̖̖̬̦̏̌ ̛ ʵ̱̙̦̌ ʤ̡̛̥̖̬̌
50%

4%
5%

ʤ̴̡̛̬̌
ʥ̡̛̛̣̭ ʰ̨̡̭̯

16%
ʤ̛̠̌̚ ̛ ʿ̶̴̡̛̛̌

ʻ̌ ̨̨̭̦̱̏ ̵̡̛̯̱̖̣̦̌ ̨̯̬̖̦̔̏̌, ̪̬̖̥̌ ̧̛̛̪̬̖̥̔̏͂̌̌ ̪̦̖̣̌̌ ̡̖̭̪̖̬̯̌̌ ˁ̡̖̯̭̖̏ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖
̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ˄̵̧̛̛̠̖̖̦̔ ̶̛̦̠̌̌ (United Nations World Tourism Organisation - UNWTO) ̛
̵̡̨̨̡̛̖̦̥̭ ̛̣̖̐̔̌̚, ˁ̡̖̯̭̏̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̌ ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ̛̪̬̖̔̏͂̌ ̬̭̯̌ ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̨̡̣̔̌̌̌̚
̛̯̱̬̭̯̌ ̨̛̹̬̥ ̭̖̯̏̌ ̨̪ ̨̛̭̯̪ ̨̔ 3% ̨̔ 4% ̱ 2017. ˄ ʫ̨̛̬̪̏ ̭̖ ̸̨̡̖̱̠̖ ̬̭̯̌ ̨̔ 2% ̨̔ 3%, ̱
ʤ̛̛̠̚, ʤ̴̶̛̛̬ ̛ ̦̌ ʿ̶̴̡̛̛̱̌ ̛ ̨̔ 5% ̨̔ 6%, ̱ ʤ̶̛̛̥̖̬ ̨̔ 4% ̨̔ 5%, ̌ ̦̌ ʥ̡̨̛̣̭̥ ʰ̨̡̭̯̱ ̨̔
2% ̨̔ 5%, ̭ ̨̨̛̬̥̍̚ ̦̌ ̖̱̏̓ ̨̛̦̖̭̯̣̦̭̯̌̍ ̱ ̨̯̥ ̨̛̬̖̦̱̐.
ʫ̨̬̪̏̌ ̠̖ ̪̬̖̥̌ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥ ̶̨̛̣̭̥̔̌̌ ̛ ̤̖̔̌ ̨̛̬̖̦̐ ̡̨̛̠ ̛̱̥̌̌̚̚ ̨̪̬̏ ̨̥̖̭̯4. ʥ̨̬̠
̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̱ ʫ̨̛̬̪̏ je ̸̛̛̬̣̯̌̚ ̱ ̸̛̛̛̬̣̯̥̌̚ ̬̙̥̔̌̏̌̌, ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̦̯̦̌̚ ̠̖ ̧̛̥̌ ̱
̨̛̦̥ ̬̙̥̔̌̏̌̌ ̡̨̠̖ ̭̖ ̸̨̭̱̠̱̌̏̌ ̭̌ ̨̛̛̥̌̏̌̚̚ ̨̛̖̖̦̭̯̍̍̔̚ ̛ ̨̛̛̭̱̬̦̭̯̐. ʺ̨̛̖̱̦̬̦͂̌̔
̶̨̛̣̭̔̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̨̛̛̭̯̣̔̐ ̭̱ 620 ̨̛̛̥̣̦̌ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔, ̨̨̨̦̭̦̔ 12 ̨̛̛̥̣̦̌ (+ 2%) ̛̹̖̏
̨̦̖̐ ̱ 2015. ̨̛̛̦̐̔. ˄ ˁ̨̖̖̬̦̠̏ ʫ̨̛̬̪̏ (+ 6%) ̛ ˉ̨̖̦̯̬̣̦̠̌ ʫ̨̛̬̪̏ (+4%) ̨̭̯̬̖̦̏̌ ̠̖ ̨̪̬̭̯̌,
̨̡̔ ̠̖ ̱ ʵ̨̡̨̛̱̙̦̥̖̯̖̬̦̭̥̔̌ ʫ̨̛̬̪̏ ̨̬̠̍ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̨̨̪̬̭̯̌̌ ̌̚ 1%. ˄ ʯ̨̪̦̠̌̌̔ ʫ̨̛̬̪̏, ̨̬̠̍
̨̡̣̔̌̌̌̚ ̠̖ ̨̛̭̯̦̬̌̐̌5.
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 2: ʥ̨̬̠ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̧̦̖̓̌ ̱ ʫ̨̛̬̪̏ ̱ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌ (2012-2016)

ʰ̨̬̏̚: Eurostat, Tourism Statistics, 2016.
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ʿ̬̖̥̌ ̛̖̹̯̠̱̏̌̚ UNWTO Tourist towards 2030, ̸̨̡̖̱̠̖ ̭̖ ̔̌ ̖̓ ̨̬̠̍ ̵̨̛̛̦̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌
̨̛̹̬̥ ̭̖̯̏̌ ̨̛̪̬̭̯̌ ̌̚ 3,3% ̨̧̛̹̖̐̔ ̛̥̖̱͂̚ 2010. ̛ 2030. ̨̛̦̖̐̔ ̛ ̨̛̛̭̯̔̓ 1,8 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔
̨̔ 2030. ̨̛̦̖̐̔. ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̖ ̌̚ ʫ̨̬̪̱̏ ̛̪̬̖̠̱̔̏͂̌ 620 ̨̛̛̥̣̦̌ ̱ 2020, ̛ ̨̡̨ 744 ̨̛̛̥̣̦̌ ̱
2030, ̡̨̛̌ ̠̖ ̶̴̛̬̌ ̨̔ 620 ̨̛̛̥̣̦̌ ̖̏̓ ̨̛̭̯̦̱̯̔̐̌ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔, ̨̹̯ ̨̨̛̬̐̏ ̨ ̨̯̥̖ ̔̌ ̭̖
̨̬̠̍ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̨̪̖̏̓̌̏̌ ̨̦̯̦̌̚ ̬̙̖̍ ̨̦̖̐ ̨̹̯ ̠̖ ̨̛̪̬̖̖̦̔̏͂. ˁ̥̯̬̌̌ ̭̖ ̔̌ ̖̓ ˉ̖̦̯̬̣̦̌̌ ̛
ʰ̸̨̭̯̦̌ ʫ̨̬̪̏̌, ̡̨̌ ̛ ʺ̛̖̯̖̬̦̔̌6 ̨̛̛̭̯̬̯̏̌ ̛̦̠̖̌̏̓ ̨̪̬̭̯̌ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ̨̨̥̏
̨̛̪̖̬̱̔. ʿ̬̖̥̌ ʫ̨̱̬̭̯̯̌-̱, ̛̦̠̖̌̏̓ ̨̪̬̭̯̌ ̡̨̱̱̪̦̐ ̨̬̠̍̌ ̨̧̦̖̓̌ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̠̖ ̱ ʥ̡̨̱̬̭̠̐̌
(+17,9%) ̛ ˁ̸̨̡̨̣̠̏̌ (+16,0%), ̌ ̨̨̪̯̥ ̛ ʿ̨̡̨̤̭̠ (+11,8%) ̛ ̦̌ ʶ̛̪̬̱ (+10,9%). ʵ̨̛̖̦̔
̸̛̦̠̦̠̖̌̌̚ ̧̧̭̥̖̖̌ ̠̖ ̨̖̣̖̙̖̦̌̍̚ ̱ ˇ̶̡̨̬̦̱̭̠̌ (-4,6%) ̛ ʦ̡̨̛̖̣̠ ʥ̛̛̛̬̯̦̠̌ (-4,5%).
ʶ̌̔̌ ̠̖ ̸̬̖ ̨ ̨̨̧̛̪̯̬̹ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚, ̱ 2017. ̨̛̛̦̐̔, ̡̱̱̪̦̌ ̨̨̛̪̬̦̭̔ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̨̧̪̱̯̏̌̌
̡̨̭̖̯̭̠̏ ̡̨̨̛̛̖̦̥̠ ̨̛̛̦̭̚ 3,5%. ˄ 2016. ̨̛̛̦̐̔, ̛̦̠̖̌̏̓ ̨̨̛̪̬̦̭̯̔ ʥʪʿ-̱, ̛̯̱̬̥̌̚ ̠̖
̨̨̛̭̯̬̏̌ ̱ ˁʤʪ-̱, ̡̨̌ ̛ ̱ ʫ̨̛̬̪̏: ̱ ʻ̸̡̨̖̥̠̌, ˄̧̨̛̠̖̖̦̥̔ ʶ̬̤̖̭̯̱̌̏̏, ʰ̛̛̯̣̠̌ ̛ ˌ̛̛̪̦̠̌.
ʰ̭̯̖ ̨̛̦̖̐̔, 76,8% ̨̨̧̪̯̬̹̖ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚ ̬̖̱̣̯̯̌̚ je ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̛̬̌̔ ̨̨̥̬̔̌, ̱ ̨̧̪̬̖̖̱͂ ̭̌
23,2% ̨̨̧̪̯̬̹̖ ̡̨̠̌ ̠̖ ̬̖̱̣̯̯̌̚ ̵̨̨̛̪̭̣̦̏ ̨̧̪̱̯̏̌̌. ʪ̨̥̌̓̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̛̖̦̖̬̹̱̐ 72%
̨̨̛̪̬̦̭̔̌ ̛̯̱̬̥̌̚ ʥʪʿ-̱, ̨̹̯ ̠̖ ̨̦̯̦̌̚ ̛̖̏̓ ̨̨̛̪̬̦̭̔ ̨̔ ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̨̧̪̱̯̏̌̌ (28%).
˃̡̨̖̌͂, ̨ ̨̯̥̖ ̡̨̡̨̛̣ ̛̯̱̬̥̌̚ ̨̨̛̛̪̬̦̭̔ ̡̨̨̛̛̖̦̥̠ ̖̥̤̌̌̚ ̱ ʫ̨̛̬̪̏ ̨̨̬̖̐̏ ̛ ̸̡̛̛̛̭̯̯̭̯̌
̶̨̛̪̔̌. ˌ̛̪̦̠̌̌ ̠̖ ̦̌ ̨̪̬̥̏ ̥̖̭̯̱ ̱ ʫ̨̛̬̪̏ ̨̪ ̨̨̭̯̬̖̦̥̏̌ ̵̨̛̪̬̱̔ ̨̔ ̛̯̱̬̥̌̚ (EUR 232 353
̨̛̛̥̣̦̌, 58% ̵̨̛̪̬̔̌ ̨̔ ̛̯̱̬̥̌̚ ̵̛̭̏ ̵̛̛̛̦̣̬̦̌̌̌̚ ̖̥̤̌̌̚), ̨̨̪̯̥ ̛̭̣̖̔ ʪ̡̦̭̌̌ ̭̌ (EUR
74 244 ̨̛̛̥̣̦̌; 19 %), ˈ̨̛̣̦̠̌̔̌ (EUR 20 336 ̨̛̛̥̣̦̌; 5 %) ̛ ʤ̛̱̭̯̬̠̌ (EUR 18 721 ̨̛̛̥̣̦̌ ̱
2014; 5 %). ˌ̛̪̦̠̌̌ ̠̖ ̡̨̯̖̌͂ ̦̌ ̨̪̬̥̏ ̥̖̭̯̱ ̱ ʫ̨̛̬̪̏ ̨̪ ̨̬̠̱̍ ̵̛̬̦̌̔ ̥̖̭̯̌ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚ (2,3
̨̛̛̥̣̦̌ ̵̛̬̦̌̔ ̥̖̭̯̌)7.
ʤ̡̨ ̨̛̛̦̣̬̥̌̌̌̚ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯ ̛̯̬̙̹̯̖ ʫ̨̬̪̖̏, ̪̬̖̥̌ ʫ̨̱̬̭̯̯̌-̱, ̨̔ 1 ̨̔ 5 ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯
̨̧̦̖̓̌ ̱ ʫ˄ ̭̱ ̨̧̦̖̓̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̡̨̪̬̖ 65 ̨̛̦̐̔̌. ʽ̛̦ ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̨̨̪̬̖̏̔ ̨̨̥̬̖̔ ̱ ̨̨̭̠̠̏
̛̖̥̤̚ (66%), ̨̯̬̹̖ ̱ ̨̡̪̬̭̖̱ 52,6 EUR ̦̌ ̦̔̌, 12,7 ̧̥̖̌ ̨̦̖̐ ̸̨̪̬̭̖̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌8.
˃̡̨̖̌͂, ̛̦̠̹̖̌̏ ̪̱̯̱̠̱ ̛̤̱̔ ̨̭̯̬̭̦̖̌ ̡̨̛̯̖̬̠̖̌̐ ̨̔ 35. ̨̔ 44. ̨̛̦̖̐̔. ʻ̨̛̠̬̠̦̠̌̍̌ ̭̱
̨̧̪̱̯̏̌̌ ̦̌ ̠̖̦̱̔ ̨̦̓ ̛̛̣ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̨̔ 1 ̨̔ 3 ̨̛̦̓. ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̨̨̧̪̯̬̹̌ ̦̌ ̨̧̪̱̯̱̏̌ ̱ 2015.
̨̛̛̦̐̔ ̠̖ EUR 65,3 ̨̪ ̦̱̔̌, ̛̪̬ ̸̖̥̱ ̠̖ ̦̠̖̌̏̓̌ ̸̨̪̬̭̖̦̌ ̨̨̧̪̯̬̹̌ ̌̚ ̭̥̖̹̯̠̌ (EUR 22,71).
ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̨̨̧̪̯̬̹̌ ̨̪ ̨̧̪̱̯̱̏̌ ̠̖ EUR 342,66, ̛̪̬ ̸̖̥̱ ̠̖ ̸̨̪̬̭̖̦̌ ̨̨̧̪̯̬̹̌ ̨̛̱̖̤̍̔̏
̦̠̖̌̏̓̌ ̱ ˌ̶̡̨̠̬̭̠̏̌̌ (EUR 1187), ̌ ̨̨̪̯̥ ̛ ̱ ʸ̡̱̭̖̥̱̬̱̍̐, ʺ̛̣̯̌ ̛ ʤ̛̛̱̭̯̬̠ (̡̨̪̬̖ EUR
600).8
ʤ̛̦̣̌̌̚ ̨̯̬̖̦̔̏̌ ̱ ̭̖̯̱̏ ̛ ʫ̨̛̬̪̏ ̨̛̪̭̣̱̙̖̓ ̡̨̌ ̨̪̣̦̌̌̚ ̨̨̭̦̏̌ ̌̚ ̴̧̛̛̖̦̭̖̔̌ ̶̵̛̛̤̦
̛̯̬̙̹̯̌ ̦̌ ̡̨̠̌ ̛̍ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̯̬̖̍̌ ̔̌ ̭̖ ̴̨̡̛̱̭̬̌ ̱ ̵̛̦̬̖̦̌̔ ̪̖̯ ̨̛̦̐̔̌.
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5. ˃˄ˀʰʯʤʺ ˄ ˁˀʥʰʵʰ

5.1 ʪ̶̨̛̣̭̌ ̛ ̨̧̦̖̓̌
˃̛̱̬̥̌̚ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̱ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔ ̖̭̖̯̔ ̨̛̦̐̔̌ ̨̡̪̱̠̖̌̚ ̨̭̯̔̌ ̨̪̬̥̖̦̌ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̡̭̯̬̱̯̱̬̖
̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̧̯̬̙̖̌. ʯ̸̨̦̠̦̌̌ ̠̖ ̔̌ ̠̖ ̨̔ 2007. ̨̛̦̖̐̔ ̨̛̣̍ ̧̭̣̤̖̌̍̌ ̨̥̖̔̌̓̐ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̐
̨̪̬̥̖̯̌, ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̨̪̔ ̶̛̱̯̠̖̥̌ ̡̨̨̡̖̦̥̭̖ ̡̛̬̖̚ ̦̌ ̨̛̛̙̯̦̏ ̭̯̦̬̌̔̌̔ ̱ ˁ̛̛̬̠̍.
ʿ̨̬̭̯̌ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌ ̨̔ 2007. ̨̛̦̖̐̔ ̨̥̙̖ ̭̖ ̛̛̛̪̬̪̭̯̌ ̛ ̡̧̛̬̖̬̱̌ ˁ̛̯̬̯̖̠̖̌̐ ̨̬̠̌̏̌̚
̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ 2006-2015. ̨̛̦̖̐̔, ̡̌̔̌ ̭̖ ̡̛̪̣̦̭̌ ̨̛̛̪̬̭̯̱̪̣ ̨̬̠̱̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚.
ˁ̌ ̬̱̖̔̐ ̭̯̬̦̖̌, ̡̨̨̛̛̦̯̦̱̬̦̌ ̠̖ ̨̬̭̯̌̌ ̛̛̪̬̣̏ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̭̌ ̵̨̡̛̖̬̪̭̏ ̛̯̬̙̹̯̌, ̱̚ ̖̏̓
̶̨̨̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̨̡̛̭̏ ̨̬̠̍ ̨̪̭̖̯̌ ̛̚ ̖̥̤̌̌̚ ̨̛̬̖̦̐̌.
ʿ̨̨̭̥̯̬̦̌̌ ̨̔ 2001. ̨̛̦̖̐̔, ̨̬̠̍ ̨̧̦̖̓̌ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌ ̠̖ ̱ ̡̨̨̦̭̯̦̯̦̥̌ ̨̧̪̱̌̔̌, ̨̡̔
̨̬̠̍ ̨̧̦̖̓̌ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̨̭̯̬̱̠̖̏̌ ̛̭̯̣̦̌ ̬̭̯̌. ˄ 2015. ̨̛̛̦̐̔ ̨̡̪̱̠̱̌̚ ̭̖ ̛ ̛̪̬̏ ̶̛̦̌̚
̨̨̡̪̬̌̏̌ ̨̥̖̔̌̓ ̧̯̬̙̖̌. ʪ̶̨̛̣̭̌ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔ ̪̖̯ ̨̛̦̐̔̌ ̡̛̛̪̬̦̌̌̚ ̭̱ ̱
̛̯̖̣̌̍ 8.
˃̖̣̌̍̌ 8: ʥ̨̬̠ ̛̯̱̬̭̯̌ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̱ ̵̛̤̥̌̔̌̌ (2012-2016)
ʧ̨̛̦̔̌
2012.

ʥ̨̬̠ ̛̯̱̬̭̯̌
˄̡̨̱̪̦
ʪ̨̛̥̌̓
ˁ̛̯̬̦̌
2.079
1.270
810

ʥ̨̬̠ ̨̧̦̖̓̌
˄̡̨̱̪̦
6.585

ʪ̨̛̥̌̓
4.688

ˁ̛̯̬̦̌
1.796

2013.

2.192

1.271

922

6.567

4.579

1.988

2014.

2.192

1.160

1.029

6.086

3.935

2.161

2015.

2.437

1.305

1.132

6.652

4.242

2.410

2016.

2.753
1.472
1.281
7.553
4.794
ʰ̨̬̏̚: ˁ̸̡̛̛̛̯̯̭̯̌ ̶̨̧̛̛̹̐̔̌, ʽ̛̪̹̯̦̖ ̛ ̨̛̛̬̖̦̐ ̱ ˁ̛̛̬̠̍

2.739

ʧ̛̣̦̌̏ ̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯ ̦̌ ̸̨̪̬̱̠̱̔ ʵ̨̡̛̱̙̦̥̖̯̖̬̦̭̖̔̌ ʫ̨̬̪̖̏ (̱ ̡̨̠̱ ̭̖ ̭̬̭̯̏̌̏̌ ˁ̛̬̠̍̌) ̭̱
ˁ̨̛̣̖̦̠̏̌, ˈ̡̬̯̭̏̌̌, ʤ̛̣̦̠̍̌̌ ̛ ˉ̬̦̌ ʧ̨̬̌ ̡̨̌ ̛ ̸̨̛̪̬̦̦̖̐̌ ̖̥̤̖̚ ʺ̡̬̭̌͂̌̌, ˀ̛̱̥̱̦̠̌ ̛
ʥ̡̱̬̭̐̌̌. ˁ ̬̱̖̔̐ ̭̯̬̦̖̌, ̡̌̔̌ ̨̨̨̛̬̥̐̏ ̨ ̨̛̛̦̭̯̬̦̥̌ ̛̛̯̱̬̭̯̥̌, ̸̛̦̠̦̠̦̠̌̌̌̌̚ ̛̯̬̙̹̯̌ ̛̚
̵̡̨̛̠ ̛̛̯̱̬̭̯ ̨̣̖̔̌̚ ̭̱ ̖̥̤̖̚ ̛̹̖̍̏ ʵ̨̛̱̭̣̠̖̐̌̏ ̛ ̛̬̖̠̖̐ ̭̌ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ˁ̛̬̠̍̌ ̸̛̛̬̦̐̌,
̛̯̬̙̹̯̌ ̖̥̤̌̌̚ ̦̏̌ ʫ˄ – ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ˃̡̱̬̭̌ ̛ ˀ̛̱̭̠̌, ̛ ̨̭̯̣̖̌ ̨̡̦̖̬̪̭̖̏̌̏ ̖̥̤̖̚ ̛̚ ̵̡̨̛̠
9
̨̛̥̥̌ ̛̱̣̦̌̚̚ ̯̬̖̦̔ ̨̡̣̔̌̌̌̚: ʶ̛̦̌ ̭̌ ˈ̨̦̐ ʶ̨̨̦̥̐ ̛ ˁʤʪ . ˄ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̸̨̪̬̭̖̦̌ ̛̱̙̦̔̌
10
̨̡̬̍̌̏̌ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̠̖ ̛̣̍̌ 3,3 ̦̔̌̌, ̌ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ 2,1 .

9

ˁ̛̯̬̯̖̠̌̐̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ 2016-2025 ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍
ˁ̸̡̛̛̛̯̯̭̯̌ ̨̧̡̛̹̐̔̌, ʽ̛̪̹̯̦̖ ̛ ̨̛̛̬̖̦̐ ̱ ˁ̛̛̬̠̍, 2016

10
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ʪ̶̨̛̣̭̌ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ 2012-2016. ̨̛̛̦̐̔, ̡̛̛̪̬̦̌̌̚ ̭̱ ̦̌ ̴̡̨̛̛̬̦̥̐̌̌ 3 ̛ 4.
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 3: ʪ̶̨̛̣̭̌ ̛̯̱̬̭̯̌ (̱ ̵̛̤̥̌̔̌̌) ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ 2012-2016. ̨̛̦̖̐̔
3000
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ʰ̚ ʧ̴̡̨̛̬̦̌̌ 3. ̭̖ ̛̛̏̔ ̔̌ ̠̖ ̡̱̱̪̦̌ ̨̬̠̍ ̛̯̱̬̭̯̌ ̨̭̯̔̌ ̨̛̬̬̏̌̌ ̛̚ ̨̛̦̖̐̔ ̱ ̨̛̦̱̐̔, ̛̥̖̱̯̥͂
̛̦̠̖̌̏̓ ̬̭̯̌ ̱ ̵̨̛̪̬̖̯̦̥̔ ̨̛̦̥̐̔̌̌ ̨̭̯̬̖̦̏̌ ̠̖ ̨̱̪̬̌̏ 2015. ̨̛̦̖̐̔ (2.437,000 ̛̯̱̬̭̯̌). ʰ̭̯̖
̨̛̦̖̐̔, ̛̪̬̏ ̪̱̯ ̨̔ 2008. ̨̛̦̖̐̔, ̨̬̠̍ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌ ̨̭̯̬̱̠̖̏̌ ̨̪̬̭̯̌ ̨̔ 12,5%, ̌ ̬̭̯̌ ̠̖
̦̭̯̤̖̦̌̌̏ ̛ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔. ˃̡̨̖̌͂, ̨̬̠̍ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̨̭̯̬̱̠̖̏̌ ̡̨̦̭̯̦̯̦̌̌
̨̪̬̭̯̌.
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 4: ʻ̨̧̖̓̌ ̛̯̱̬̭̯̌ (̱ ̵̛̤̥̌̔̌̌) ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ 2012-2016. ̨̛̦̖̐̔
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ʻ̨̧̖̓̌ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̨̭̯̬̱̠̱̏̌ ̨̪̬̭̯̌ ̱ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔ ̪̖̯ ̨̛̦̐̔̌, ̨̡̔ ̨̧̦̖̓̌ ̵̨̛̥̔̌̓
̛̯̱̬̭̯̌ ̨̪̠̱̌̔̌ ̨̔ 2015. ̨̛̦̖̐̔. ˄ ̨̧̪̭̣̖̖̔ ̖̔̏ ̨̛̦̖̐̔ ̨̭̯̬̖̦̏̌ ̠̖ ̨̪̬̭̯̌ ̛ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛
̵̛̭̯̬̦̌ ̨̧̦̖̓̌.
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5.2 ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭ ̨̡̛̪̯̖̤̌̌̚ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ˁ̛̛̬̠̍
ʿ̬̖̥̌ WTTC SERBIA 2017 ̛̖̹̯̠̱̏̌̚ ̡̛̬̖̯̦̔̌ ̨̨̛̪̬̦̭̔ ̛̯̱̬̥̌̚ ʥʪʿ-̱ ˁ̛̬̠̖̍ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔
̨̛̛̦̭̚ 2,3%, ̨̹̯ ̠̖ ̧̥̖̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ 2015. ̨̛̦̱̐̔ ̡̌̔̌ ̠̖ ̨̨̛̛̦̭̚ 2,67%. ʺ̛̖̱̯̥͂, ̡̌̔̌
̨̨̨̛̬̥̐̏ ̨ ̡̨̱̱̪̦̥ ̨̨̛̪̬̦̭̱̔ ̛̯̱̬̥̌̚ ʥʪʿ-̱, ̨̦ ̠̖ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̨̛̛̦̭̚ 6,7% ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌
5,4% ̱ 2015. ̨̛̛̦̐̔.
ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̖ ̬̭̯̌̌ ʥʪʿ-̌ ̨̔ 2027. ̨̛̦̖̐̔ ̭̱ ̨̛̛̪̯̦̖̏̚, ̛ ̧̛̪̬̖̔̏͂̌̌ ̛̭̱̖̬̹̱̐ ̔̌ ̖̓ ̡̛̬̖̯̦̔̌
̨̨̛̪̬̦̭̔ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̨̔ ̨̖̏ ̨̛̦̖̐̔ ̨̛̪̬̭̯̌ ̦̌ 2,9%, ̌ ̡̱̱̪̦̌ ̨̨̛̪̬̦̭̔ ̦̌ 7,9%.
ʿ̨̨̧̯̬̹̌ ̦̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̛̬̌̔ ̨̨̥̬̔̌ ̸̛̛̦ 85,8% ̡̨̛̬̖̯̦̔̐ ̨̨̛̪̬̦̭̔̌ ʥʪʿ-̱ ̱ 2016, ̨̹̯ ̠̖
̨̦̯̦̌̚ ̛̹̖̏ ̱ ̨̧̪̬̖̖̱͂ ̭̌ ̨̨̛̪̭̣̦̥̏ ̨̧̛̪̱̯̥̏̌̌ ̡̨̛̠ ̸̛̦̖ 14,2% ̡̨̛̬̖̯̦̔̐ ̨̨̛̪̬̦̭̔̌
ʥʪʿ-̱. ʿ̨̨̧̯̬̹̌ ̱ ̨̥̖̥̔̌̓ ̛̯̱̬̥̱̚ ̸̛̛̦̣̌ ̠̖ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ 32,5% ̡̨̛̬̖̯̦̔̐ ̨̨̛̪̬̦̭̔̌
ʥʪʿ-̱, ̨̡̔ ̨̨̧̪̯̬̹̌ ̵̨̛̛̦̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̸̛̛̦ 67,5%.
˃̖̣̌̍̌ 9: ʪ̨̨̛̪̬̦̭ ̛̯̱̬̥̌̚ ̡̨̨̛̛̖̦̥̠ ˁ̛̬̠̖̍ ̱ 2016
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˄ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ˁ̛̬̠̍̌ ̠̖ ̨̪ ̡̨̛̬̖̯̦̥̔ ̨̨̛̪̬̦̭̱̔ ̛̯̱̬̥̌̚ ʥʪʿ-̱ ̛̣̍̌ ̦̌ 112 ̥̖̭̯̱, ̨̡̔ ̠̖ ̨̪
̡̨̱̱̪̦̥ ̨̨̛̪̬̦̭̱̔ ʥʪʿ-̱ ̛̣̍̌ ̦̌ 107. ̥̖̭̯̱. ʿ̬̖̥̌ ̨̨̛̪̬̦̭̱̔ ̛̯̱̬̥̌̚ ̨̧̪̹̤̱̌̌̏̌̚
(̡̛̬̖̯̦̔̌ ̛ ̡̱̱̪̦̌ ̶̛̱̯̠̌), ̦̹̣̌̌ ̭̖ ̦̌ 126. ̛ 128. ̥̖̭̯̱.
ʤ̡̨ ̨̛̛̦̣̬̥̌̌̌̚ ̡̛̬̖̯̦̔̌ ̨̨̛̪̬̦̭̔ ̛̯̱̬̥̌̚ ̨̧̪̹̤̱̌̌̏̌̚, ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̨̏̌ ̬̦̐̌̌
̛̪̬̬̖̖̏̔ ̠̖ ̛̖̦̖̬̭̣̐̌̌ 38.000 ̵̛̬̦̌̔ ̥̖̭̯̌ (1,9% ̡̱̱̪̦̖ ̨̨̪̭̣̖̦̭̯̌̚ʰ), ̨̹̯ ̠̖ ̛̹̖̏ ̌̚ 5900
̵̛̬̦̌̔ ̥̖̭̯̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ 2015. ̨̛̦̱̐̔. ˁ̥̯̬̌̌ ̭̖ ̔̌ ̖̓ ̭̖ ̨̔ 2027. ̨̛̦̖̐̔ ̨̬̠̍ ̡̨̛̬̖̯̦̔
̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̨̛̪̖̯̏̓̌ ̦̌ 42.000 ̵̛̬̦̌̔ ̥̖̭̯̌. ʶ̌̔̌ ̠̖ ̸̬̖ ̨ ̡̨̱̱̪̦̥ (̡̨̛̬̖̯̦̥̔ ̛
̡̨̛̛̦̬̖̯̦̥̔) ̨̨̛̪̬̦̭̱̔ ̛̯̱̬̥̌̚ ̨̧̪̹̤̱̌̌̏̌̚, ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̠̖ ̨̛̍ 5% (99,500 ̵̛̬̦̌̔
̥̖̭̯̌) ̛ ̸̨̡̖̱̠̖ ̭̖ ̔̌ ̖̓ ̨̠̏̌ ̨̬̠̍ ̨̔ 2027. ̨̛̪̬̭̯̌ ̌̚ ̭̖̏̐̌ 0,6%. ʿ̧̛̬̖̔̏͂̌̌ ̯̔̌̌ ̱
ˁ̛̛̯̬̯̖̠̌̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̭̱ ̶̨̛̛̛̥̦̠̌̍̌̚, ̛ ̶̨̧̪̬̖̱̠̖ ̭̖ ̔̌ ̖̓ ̨̔ 2025. ̨̛̦̖̐̔,
̛̯̱̬̥̌̚ ̡̨̛̬̖̯̦̔ ̛ ̡̨̛̛̦̬̖̯̦̔ ̛̛̖̦̖̬̭̯̐̌ 7,7% ̵̛̬̦̌̔ ̥̖̭̯̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍.
ʰ̶̛̛̦̖̭̯̠̖̏ ̱ ̛̯̱̬̥̌̚ ̸̛̦̖ 4,5% ̵̡̛̱̱̪̦ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̏̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̛ ̛̪̬̖̔̏͂̌ ̭̖ ̨̪̬̭̯̌ ̨̔ 6.4%
̱ 2017. ʿ̬̖̥̌ ̧̛̛̪̬̖̥̔̏͂̌̌, ̨̨̛̪̬̦̭̔ ̛̯̱̬̥̌̚ ̡̛̛̪̯̣̦̥̌̌ ̧̛̱̣̥̌̐̌̌ ̨̛̛̦̭̖̓̚ 3,7% ̱
12
2027. ̨̛̛̦̐̔ .
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5.3 ʿ̨̛̛̛̬̬̯̖̯̦ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̛̪̬̏̔̚ ̱ ˁ̛̛̬̠̍
ʿ̬̖̥̌ ˁ̛̛̯̬̯̖̠̌̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍ 2016-2025. ̨̛̦̖̐̔, ̨̨̛̪̭̯̠ ̨̭̥̌ ̸̵̡̛̤̱̦
̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̌̚ ˁ̛̬̠̱̍ ̡̨̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱ ̶̛̛̖̭̯̦̠̱̔̌: ̛̯̱̬̥̌̚ ̨̬̐̌̔̏̌, ̴̶̛̛̥̦̖̭̯̠̖̌̌, ̡̛̛̪̣̦̦̭̌
̛̯̱̬̥̌̚, Spa/Wellness ̱ ̧̥̍̌̌̌, ̡̯̖̥̯̭̖̌ ̬̱̯̖, ̛̬̱̬̣̦̌ ̛̯̱̬̥̌̚, MICE, ̛ ̡̨̱̣̯̱̬̦ ̦̭̣̖̖̌͂ 13.
˄ ̵̨̨̪̬̖̯̦̥̔ ̨̛̪̖̬̱̔ ̛̦̭̱ ̛̭̏ ̨̛̛̛̪̬̬̯̖̯̦ ̨̨̛̛̪̬̏̔̚ ̨̛̛̭̯̬̣̏̌ ̨̡̪̠̖̦̔̔̌ ̬̭̯̌. ʥ̧̡̛̭̌
̛̯̱̬̥̌̚ ̭̖, ̦̌ ̛̪̬̥̖̬, ̸̨̭̱̌̏̌ ̭̌ ̨̛̬̠̦̥̍ ̨̡̨̪̯̖̹̥̓̌̌. ʿ̬̖ ̭̖̏̐̌, ̱ ̶̨̪̬̖̭̱
̡̧̛̬̖̭̯̬̱̯̱̬̬̌̌ ̛̪̬̬̖̖̏̔ ̡̨̬̚ ̶̛̛̛̪̬̯̠̱̏̌̌̚ ̛̬̹̖̦̏̌̚ ̠̖ ̨̪̬̠̔̌̌ ̡̨̛̖̣̏̐ ̨̬̠̍̌ ̵̨̯̖̣̌,
̸̵̛̖̠̔, ̵̨̡̛̛̥̣̦̭̌̔ ̛ ̵̡̛̛̛̭̦̣̦̔̌ ̨̛̥̬̣̹̯̔̌̌̌. ʥ̨̛̬̠̦ ̭̱ ̛ ̵̨̡̛̯̖̣̭ ̶̡̛̛̪̯̖̯̌̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̱
̛̦̹̥̌ ̧̥̍̌̌̌ ̛ ̡̨̛̠ ̨̪̭̣̖ ̨̧̛̛̪̬̯̏̌̏̌̌̚ ̦̖ ̬̖̌̔ (ʦ̸̧̡̬̌̌ ̧̍̌̌ – 1.000 ̣̖̙̠̌̌, ˁ̨̡̨̧̍̌̌
– 800 (̱̚ ̨̡̭̪̬̯̭̖ ̯̖̬̖̦̖), ʥ̧̌̌ ʶ̸̨̛̤̏̌̌ – 600, ʻ̡̛̹̌ ̧̍̌̌ – 300, ̛̯̔). ʰ̛̦̭̯̯̱̯ ̌̚
̵̶̛̛̛̬̖̣̯̠̱̌̍̌ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̛̛̠̖̦̔ ̨̖̦̖̬̯̬̐̌ ̨̪̭̖̯̖ ʻ̡̛̹̖ ̧̖̍̌, ̌ ̵̨̯̖̣ ̱ ʵ̸̨̡̨̛̹̦̠̌ ̧̛̍̌
̡̛̦̌̔̌ ̛̦̠̖ ̨̛̛̪̬̥ ̛̯̱̬̭̯̖; ʶ̡̛̱̬̹̱̥̣̠̭̌ ̧̍̌̌ ̦̖̥̌ ̛̹̖̏ ̛̦ ̨̡̛̭̯̦̦̖̌̏ ̨̡̔ ̠̖ ̨̱̭̯̦̌̏̌ ̦̌
ʯ̣̯̬̱̌̌, ̭̌ 17.000 m2, ̛̣̍̌ ̨̯̬̖̦̌̏̌̚ ̨̛̦̥̐̔̌̌14.
ˁ̌ ̬̱̖̔̐ ̭̯̬̦̖̌, ̛̪̬̥̖̯̦̌ ̠̖ ̡̦̪̬̖̌̔̌ ̱ ̨̬̠̱̌̏̚ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̵̨̨̛̪̭̯̠̖̓ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ - ̡̛̬̭̐̌̔
̨̨̛̥̬̔ (City Break) ̱ ʥ̨̖̬̱̐̌̔ ̛ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔, ̴̶̛̛̥̦̖̭̯̠̌̌̌ (ʧ̸̱̌, ʫ̛̯̐̚, ʺ̨̡̬̌ ̨̬̐̌ ̛ ̬̔),
̡̨̛̪̣̦̦̭̌̐ ̛̯̱̬̥̌̚ (̡̛̛̥̭̚ ̨̨̛̭̪̬̯̏ ̦̌ ʶ̨̨̡̛̪̦̱̌, ʯ̨̛̣̯̬̱̌̍ ̛ ˁ̨̯̬̠̌ ̛̛̪̣̦̦̌) ̛
̴̶̛̛̥̦̖̭̯̠̌̌̌ ̦̌ ̡̬̖̥̌̌ (̬̖̯̐̌̌ ̦̌ ʪ̛̛̬̦), ̛̣̌ ̛ ̨̡̭̯̯̌̌̌̚ ̱ ̡̧̛̬̖̬̱̌ ̵̨̛̦̏ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯
̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̛̯̬̖̦̥̔̏̌ ̛ ̨̪̬̥̖̦̥̌̌ ̨̛̥̯̏̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̦̌ ̛̯̬̙̹̯̱. ʻ̛̠̖ ̨̭̯̬̖̦̏̌
̡̦̪̬̖̌̔̌ ̛̛̦̯ ̭̱ ̨̭̯̬̖̦̖̏̌ ̸̦̠̦̖̌̌̚ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖̏ ̱ ̨̨̧̪̤̹̖̍̌ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̵̛̬̱̔̐ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯
̨̨̛̪̬̏̔̌̚, ̸̨̨̛̦̬̯̌ ̱ ̨̛̣̭̯̍̌, ̨̬̭̯̖̦̔̌̏̏̐̚ ̛ ̖̣̦̖̭̏ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ̧̥̍̌̌̌ ̛ ̱ ̨̛̣̭̯̍̌
̸̡̨̛̦̱̯̌̐ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̸̨̛̛̖̣̥̦̔ ̵̛̱̭̪̖̹̦ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ̶̵̛̛̭̪̖̠̣̦̌ ̛̦̯̖̬̖̭̌
(̡̱̣̯̱̬̦̖, ̶̸̡̡̛̛̛̛̣̭̯̖̍, ̡̨̛̦̭̏-̡̡̛̱̣̦̬̭̖̌ ̛ ̨̨̡̭̯̬̦̥̭̖̐̌ ̬̱̯̖). ˃̡̨̖̌͂, ̨̔ ̭̌̔̌ ̛̦̭̱
̱̬̖̦̌͂̌ ̸̛̦̠̦̠̌̌̌̚ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̛̯̬̙̹̯̌ ̌̚ ̨̪̯̬̖̖̍ ̶̨̨̛̪̬̥̠̖ ̛̯̱̬̥̌̚, ̌ ̸̨̨̛̦̬̯̌ ̦̖ ̱
̨̛̣̭̯̍̌ ̵̡̨̛̦̬̖̭̦̐, ̵̡̛̭̠̥̭̌̌, ̵̨̡̛̭̪̬̯̭ ̛ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̡̨̛̠ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̙̦̏̌̌ ̨̖̔
̡̨̬̭̐̌̔̐ ̛̯̱̬̥̌̚.
˃̛̱̬̥̌̚ ̨̬̐̌̔̏̌ ̠̖ ̪̬̖̥̌ ̨̨̦̠̏ ˁ̛̛̯̬̯̖̠̌̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ 2016-2025. ̨̛̦̖̐̔
̴̛̛̖̦̭̦̔̌ ̡̨̌ ̨̛̛̪̬̬̯̖̯̦̌ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̱ ̵̛̦̬̖̦̌̔ ̪̖̯ ̨̛̦̐̔̌. ˁ̡̨̖̯̬ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱
ˁ̛̛̬̠̍ ̨̠̹ ̡̱̖̏ ̱ ̡̨̛̖̣̠̏ ̛̥̖̬ ̛̛̭̌̏̚ ̨̔ ̵̛̭̣̱̙̖̦̍ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̱ ̛̣̦̐̌̏ ̬̐̌̔, ʥ̨̖̬̐̌̔ ̛ ̡̨̌ ̛
̱ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔, ̥̌̔̌ ̛ ̨̛̬̖̦̐ ̦̌ ʪ̱̦̱̌̏, ̛ ̡̛̪̣̦̦̭̌̌ ̥̖̭̯̌ ̦̌ ʶ̨̨̡̛̪̦̱̌, ˁ̨̯̬̠̌ ̛̛̪̣̦̦̌ ̛ ̦̌
ʯ̨̛̣̯̬̱̌̍ ̡̨̯̖̌͂ ̨̪̭̯̠̱̌ ̙̦̏̌̌ ̠̖̬̐̌̚ ̨̬̠̌̏̌̚ - ̨̪̬̖̯̖̙̦ ̡̨̬̚ ̶̛̛̛̛̦̠̯̖̌̏ ̨̠̦̌̏̐ ̡̨̭̖̯̬̌ ̱
̧̛̛̬̐̌̔̚ ̡̨̡̨̛̦̱̬̖̦̯̦̭̯ ̛ ̷̥̖̦̥̖̦̯̱̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌. ʿ̨̭̖̯̖ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ̭̱ ̛̪̬̖̭̯̣̖̐ ̨̪
̧̛̯̬̙̌ ̨̨̥̬̖̔ ̦̌ ̪̣̙̥̌̌̌ ̡̨̌ ̨̛̛̦̠̪̪̱̣̬̦̠̌̌ ̛̏̔ ̨̨̥̬̔̌ ̱ 2014. ̛ 2015. ̨̛̛̦̐̔ ̭̌ 43%
(̨̡̔ 42% ̛̪̣̦̬̌̌ ̨̨̥̬̔ ̦̌ ̛̪̣̙̌). ˁ̖̏ ̨̖̠̏̓ ̨̨̛̪̪̱̣̬̦̭̯̌ ̵̡̛̬̭̐̌̔ ̨̨̥̬̔̌ ̨̨̛̛̪̬̦̭̔ ̛
̨̧̪̖̖̏̓̌ ̷̵̡̨̛̛̦̭̱̖̯̦̍ ̨̣̖̯̏̌ ̦̌ ̛̬̦̥̌̚ ̶̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌̌̌, ̌ ̨̏̌ ̬̭̯̏̌ ̨̨̥̬̔̌ ̠̖ ̭̖̏ ̛̹̖̏
̸̛̪̬̣̦̏̌̌ ̸̨̛̛̬̣̯̥̌̚ ̴̨̛̪̬̣̱ ̛̤̱̔. ʧ̨̛̬̌̔̏ ̭̱ ̨̛̛̦̠̪̪̱̣̬̦̠̌̌ ̥̖̱͂ ̛̤̱̥̔̌ ̨̛̭̯̬̭̯̌ ̨̔
25. ̨̔ 44. ̨̛̦̖̐̔, ̌ ̨̏̌ ̨̭̯̬̭̦̌̌ ̬̱̪̐̌ ̵̛ ̛̬̍̌ ̨̍̐̚ ̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓ ̡̡̨̬̯̌̐ ̨̨̧̭̱̭̯̔̏̏̌̌ ̭̌
̨̪̭̣̌. ʿ̬̖̥̌ ˁ̛̛̯̬̯̖̠̌̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ˁ̛̛̬̠̍, ̱ ̵̵̨̛̪̬̖̯̦̔ ̖̭̖̯̔ ̨̛̦̐̔̌ ̨̱̬̖̦̌͂ ̠̖
̨̭̯̔̌ ̦̌ ̶̨̧̛̪̭̯̱̔̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ˁ̛̛̬̠̍.
ʶ̌̔̌ ̠̖ ̸̬̖ ̨ ̨̬̠̱̌̏̚ ̡̨̬̭̐̌̔̐ ̛̯̱̬̥̌̚, ̡̡̨̭̏̌̌ ̭̱ ̨̯̥̖ ̛̦̠̹̖̌̏ ̨̛̪̬̦̖̣̖̔ ̨̪̬̥̖̦̖ ̡̨̌ ̨̹̯
̭̱ ̧̱̦̪̬̖̖̖̌͂ ̨̨̛̬̖̦̣̦̐̌̐ ̛ ̨̨̥̖̱̦̬̦͂̌̔̐ ̨̛̌̏- ̨̭̬̠̌̍̌̓̌̌ (ʤ̨̨̖̬̬̥̔ „ʻ̡̨̛̣̌ ˃̖̭̣̌“ ̠̖ ̱
2015. ̨̛̛̦̐̔ ̨̛̥̌ ̡̨̪̬̖ 4,7 ̨̛̛̥̣̦̌ ̡̛̪̱̯̦̌ ̛ ̱̖̖̦̏̔̌ ̠̖ ̨̬̖̦̔̏̌ ̨̡̛̦̭̌̏̌ ̛̛̣̦̠̌ ʥ̨̖̬̐̌̔
– ʼ̨̡̱̠̬), ̴̨̨̛̬̥̬̦̌ ̠̖ ̨̨̦̏ ̪̬̖̱̖̖̔̓̚„ ʤ̨̨̛̖̬̬̥̔ ˁ̛̬̠̖̍“ ̡̨̠̖ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̛̭̯̌̏ ̱ ̴̶̡̛̱̦̠̱
13
14

ˁ̛̯̬̯̖̠̌̐̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ 2016-2025 ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍
ˁ̛̯̬̯̖̠̌̐̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ 2016-2025 ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍
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̛̖̏̓ ̨̬̠̍ ̵̡̨̛̛̛̦̖̭̬̹̖̦̓ ̨̨̖̬̬̥̌̔̌ ̛ ̨̛̭̯̬̏ ̨̱̭̣̖̏ ̌̚ ̡̨̨̡̨̛̦̭̯̬̹̦̖̏ ̨̛̌̏-̡̨̛̥̪̦̠̖̌ ̛
̧̱̦̪̬̖̖̖̌͂ ̨̛̌̏ ̨̭̬̠̌̍̌̓̌̌ ̛ ̨̨̛̭̯̱̪̦̭̯̔ ̖̖̏̓̐ ̨̬̠̍̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍.
˃̡̨̖̌͂, ̦̭̔̌̌ ̭̱ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̛̛̪̬̭̱̯̦ ̨̛̪̦̯̌̚ ̵̨̡̛̯̖̣̭ ̨̛̬̖̦̍̔̏ (Radisson Blu, Crowne Plaza,
Luxury Collection–Starwood, Falkensteiner, Holiday Inn, Mariott) ̡̨̛̠ ̨̨̛̪̬̦̭̖̔ ̨̬̠̱̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚
̱ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌, ̨̨̪̭̖̦̍ ̛ ̛̦̠̹̖̌̏ ̱ ʥ̨̖̬̱̐̌̔, ̨̡̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛ ʻ̛̹, ̡̨̛̠ ̭̱ ̨̪̬̖̔ ʥ̨̖̬̐̌̔̌
̸̛̦̠̦̠̦̠̌̌̌̌̚ ̛̭̬̖̹̯̔̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̡̨̬̭̐̌̔̐ ̛̯̱̬̥̌̚ ̨̠̹ ̡̱̖̏ ̛̦̭̱ ̨̛̪̭̯̣̌ ̖̖̏̓ ̶̛̭̯̖̹̯̖
̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̵̵̨̡̛̯̖̣̭ ̶̣̦̌̌̌. ʪ̨̬̍̌ ̠̖ ̸̶̧̛̛̖̦̌ ̔̌ ̖̓ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̡̨̨̱̭̬ ̡̛̬̖̦̱̯ ̭̌
̨̬̥̌̔ ̛̪̬̏ ̵̨̯̖̣ ̨̪̔ ̨̛̣̣̦̥̐̍̌ ̨̬̖̦̥̍̔.

5.4 ʿ̶̨̛̛̠̌̚ ˁ̛̬̠̖̍ ̱ ̨̨̥̖̱̦̬̦̥͂̌̔ ̛̯̱̬̥̱̚
ˁ̡̨̖̯̬ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛̥̌ ̨̖̥̏̌ ̨̬̔̍̌ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌ ̔̌ ̱ ̧̭̬̖̖̥̔ ̨̡̬̱ ̨̛̭̬̏̌ ̨̡̛̭̏ ̬̭̯̌ ̛ ̨̬̠̌̏̚.
˄̡̱̪̦̌ ̨̨̛̪̬̦̭̔ ̛̯̱̬̥̌̚ ʥʪʿ-̱ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍ ̱ 2015. ̨̛̛̦̐̔ ̠̖ ̨̨̛̛̦̭̚ 6,4%, ̨̡̔ ̠̖
̡̨̛̬̖̯̦̔ ̸̱̖̹̖̓ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ʥʪʿ ̨̨̛̛̦̭̣̚ 2,2%. ˁ̛̬̠̍̌ ̠̖ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̔ 2009. ̨̔ 2015. ̨̛̦̖̐̔
̨̛̭̯̬̣̏̌̌ ̸̨̪̬̭̖̦̱ ̨̧̛̹̱̐̔ ̨̭̯̪̱ ̬̭̯̌̌ (ʿʧˁˀ) ̨̬̠̍̌ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̨̔ 8,3%, ̨̡̔ ̠̖ ̱ ̨̛̭̯̥
̨̛̪̖̬̱̔ ̦̌ ̡̨̭̖̯̭̥̏ ̨̛̦̱̏ ̨̬̠̍ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̨̨̛̭̯̬̏̌ ̸̨̪̬̭̖̦̌ ̨̧̛̛̹̐̔ ̬̭̯̌ ̨̔ 3,6%, ̌ ʫ˄
2,8%. ˀ̭̯̌ ̠̖ ̡̨̦̦̌ ̨̛̪̖̬̔̌ ̡̛̬̖̚ ̡̨̠̌ ̠̖ ̸̨̪̖̣̌̌̚ 2008. ̨̛̦̖̐̔ ̨̱̭̪̬̖̦ ̛ ̧̱̥̖̦̌ ̌̚ ̨̡̨ 40%
̦̌ ̨̨̣̣̦̥̐̍̌ ̨̛̦̱̏, ̌ ̸̛̭̣̦̖ ̶̛̯̖̦̖̦̠̖̔ ̭̱ ̛̪̬̭̱̯̦̖ ̡̡̨̌ ̛ ̨̛̬̖̦̱̐ ̡̨̯̌ ̛ ̱ ˁ̛̛̬̠̍. ʪ̛̛̖̦̏̚
̵̨̛̪̬̔ ̨̔ ̛̯̱̬̥̌̚ ̡̨̨̛̛̦̯̦̱̬̦̌ ̬̭̯̖̌ ̛ ̨̛̛̦̭̚ 7,6% ̡̨̱̱̪̦̐ ̨̛̏̌̚̚ ̨̬̍̌ ̛ ̱̭̣̱̐̌ ̱ 2015.
̨̛̛̦̐̔.
˃̖̣̌̍̌ 10: ʥ̨̬̠ ̨̡̣̔̌̌̌̚
ʯ̖̥̤̌ / ˀ̨̛̖̦̐

ʶ̨̔

ʦ̛̛̭̦̌ ̵̨̨̡̯̔̌

ʤ̛̣̦̠̍̌̌
ʥ̡̱̬̭̐̌̌
ʥ̨̭̦̌ ̛ ˈ̶̨̛̖̬̖̦̐̏̌
ˈ̡̬̯̭̏̌̌
ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌
ˉ̬̦̌ ʧ̨̬̌
ˀ̛̱̥̱̦̠̌
ˁ̛̬̠̍̌

ALB
BGR
BIH
HRV
MKD
MNE
ROU
SRB

ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̨̧̛̬ ̧̛̭̬̖̔ ̵̨̨̡̔̔̌

ˁ̨̛̣̖̦̠̏̌
SVN
ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌
ʺ̡̬̭̌͂̌̌
HUN
ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌
ʧ̸̡̬̌
GRC
ʦ̨̡̛̛̭ ̵̨̨̡̔̔̌
* ʿʧˁˀ - ̸̨̪̬̭̖̦̌ ̨̧̛̹̐̔̌ ̨̭̯̪̌ ̬̭̯̌̌

4.131.000
7.099.000
678.000
12.683.000
486.000
1.560.000
9.331.000
1.132.000

ʿʧˁˀ*
2002/2008
20,2%
9,1%
12,4%
3,8%
12,9%
40,2%
10,8%
12,9%

ʿʧˁˀ*
2009/2015
16,5%
3,0%
11,2%
5,6%
9,7%
6,1%
0,7%
8,3%

2.707.000
4.929.000
23.599.000

7,0%
2,6%
2,0%

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

2002

2008

2015

470.000
3.433.000
160.000
6.944.000
123.000
136.000
4.794.000
312.000

1.420.000
5.780.000
322.000
8.665.000
255.000
1.031.000
8.862.000
646.000

1.302.000
3.013.000
14.180.000

1.958.000
3.516.000
15.939.000

ʰ̨̬̏̚: UNW˃ʽ
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 5: ʶ̧̬̖̯̖̌ ̨̬̠̍̌ ̨̡̣̔̌̌̌̚
̱ ̨̛̪̖̬̱̔ 2000-2015. ̱ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌

ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 6: ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̨̧̛̹̐̔̌ ̨̭̯̪̌ ̬̭̯̌̌
(ʿʧˁˀ) ̨̬̠̍̌ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ 2009-2015.

ʰ̨̬̏̚: UNWTO
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ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 7: ʶ̧̬̖̯̖̌ ̨̛̖̦̔̏̐̚ ̵̨̛̪̬̔̌ ̨̔
̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ 2000-2015. ̱ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌ USD

9. март 2018.

ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 8: ʪ̛̛̖̦̏̚ ̵̨̛̪̬̔ ̨̔ ̯̱̬̱̥̌̚
% ̡̨̱̱̪̦̐ ̨̛̏̌̚̚ ̨̬̍̌ ̛ ̱̭̣̱̐̌ ̱ 2015.

ʰ̨̬̏̚: UNWTO

5.5 ˃̛̱̬̥̌̚ ̱ ʦ̨̨̛̛̠̦̏̔
ʿ̵̨̬̖̯̦̔̌ ˁ̛̯̬̯̖̠̌̐̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ 2006-2015. ̨̛̦̖̐̔ ̠̖ ̨̠̹ ̛̭̱̖̬̭̣̐̌̌ ̨̪̯̬̖̱̍ ̌̚
̴̶̧̛̛̖̬̖̦̬̖̥̔̌ ̛ ̶̨̨̛̛̛̬̦̦̥̐̌̌̚ ̨̨̧̛̪̠̖̦̭̯̤̖̥̔̌̏̏̌ ̵̨̛̛̬̖̦̣̦̐̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯
̨̬̖̦̍̔̏̌. ʻ̌ ̯̠̌ ̸̛̦̦̌ ̨̛̪̬̖̣̙̖̦̔ ̭̱ ̛ ̸̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̦̌̌ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̡̛̣̭̯̖̬̌ ˁ̛̬̠̖̍:
ʦ̨̨̛̠̦̏̔̌, ʥ̨̖̬̐̌̔, ʯ̪̦̌̌̔̌ ˁ̛̬̠̍̌ ̛ ʰ̸̨̭̯̦̌ ˁ̛̬̠̍̌.
ʿ̨̖̣̔̌ ̦̌ ̡̣̭̯̖̬̖̌ ̛̦̠̖ ̱̬̖̦̌͂̌ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̨̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̌̔̌̏-̵̛̱̪̬̦̌̏ ̶̛̬̦̐̌̌ ̡̨̠̖ ̨̨̪̭̯̠̖
̱̦̱̯̬̌ ̖̥̤̖̚ ̖̏̓ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ̨̛̥̏ ̛̪̬̖̖̣̥̔̌. ʻ̌ ̨̨̭̦̱̏
̬̖̭̱̬̭̌ ̡̨̠̖ ʦ̨̨̛̠̦̏̔̌ ̡̨̌ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̡̣̭̯̖̬̌ ̨̪̭̖̱̠̖̔, ̴̛̛̖̦̭̦̔̌̌ ̠̖ ̛ ̧̖̦̌ ̯̖̥̌:
„ʦ̨̨̛̠̦̏̔̌ – ̨̨̖̦̏̔ ̨̣̍̌̐, ̨̡̛̪̦̦̭̌ ̡̛̱̙̯̌”15. ʦ̨̨̛̠̦̏̔̌, ̠̖ ̨̨̪̭̖̦̍ ̨̪̭̖̖̦̏̓̌
̶̨̛̛̛̣̬̠̏̌̌̚ ̵̨̛̦̏̔ ̨̡̨̯̏̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̦̣̖̌̌̚ ̦̌ ̧̨̖̦̥ ̸̨̪̬̱̠̱̔, ̛̣̌ ̛ ̨̱̬̦̥̍̌̚ ̨̬̠̱̌̏̚
̨̬̱̬̣̦̌̐ ̛̯̱̬̥̌̚, ̯̖ ̨̛̱̭̯̯̖̤̭̯̱̐̏ ̨̛̬̦̥̍̌̌̚ ̦̌ ̨̨̡̨̭̯̬̦̥̭̠̐̌ ̛̛̹̯̦̍̌. ʶ̸̛̤̱̦ ̨̨̛̛̪̬̏̔̚
ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔ ̴̛̛̛̖̦̭̦̔̌ ʺ̡̛̬̖̯̦̌̐ ̨̛̭̯̬̯̖̠̥̌̐ ̛̯̱̬̥̌̚ ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔ 2009. ̨̛̦̖̐̔, ̠̖̭̱
̸̡̛̛̦̱̯̌, ̛̬̱̬̣̦̌, ̧̡̛̭̍̌ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̛̯̱̬̥̌̚ ̶̵̛̛̭̪̖̠̣̦̌ ̛̦̯̖̬̖̭̌. ˁ̛̣̹̌̌ ̛ ̨̛̛̦̯̖̣̖̦̯̦̐
̡̛̛̭̯̬̱̯̱̬̬̦̌ ̨̡̛̪̦̦̭̌ ̨̛̬̖̭̬̯ ̭̱ ̨̛̛̛̦̯̦̏̌̏ ̶̨̛̛̣̍ ̨̪̦̱̖̔ ̡̨̛̠ ̭̖ ̦̱̖̔ ̨̡̨̖̬̪̭̥̏
̛̯̬̙̹̯̱.
ʥ̨̛̯̦ ̠̖ ̨̛̪̥̖̦̱̯ ̛ ̨̯ ̔̌ ̠̖ ̛̭̖̹̯̖̔ ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔, ̛̬̱̔̐ ̬̐̌̔ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̨̪ ̶̨̛̣̭̥̔̌̌
̛̯̱̬̭̯̌, ̯̖ ̠̖ ̨̬̠̌̏̚ ̡̨̬̭̐̌̔̐ ̛̯̱̬̥̌̚ ̌̚ ʦ̨̨̛̠̦̱̏̔ ̡̨̯̖̌͂ ̨̔ ̡̨̛̖̣̏̐ ̸̦̠̌̌̌̚. ˄ ̵̵̨̛̪̬̖̯̦̔ 15
̨̛̦̐̔̌ ̧̛̦̠̥̌̌ ̨̬̠̍ ̛̯̱̬̭̯̌ ̨̛̍ je 2004. ̛ 2003. ̨̛̦̖̐̔ ̡̨̌ ̶̨̛̪̭̣̖̔̌ ̧̛̛̠̍̌̌̚ ̡̨̨̡̖̦̥̭̖
̡̛̬̖̚, a ̛̯̥̌̚ 2011. ̡̌̔̌ ̠̖ ̨̭̯̬̖̦̏̌ ̛ ̧̛̦̠̥̌̌ ̨̬̠̍ ̵̡̛̱̱̪̦ ̨̧̦̖̓̌ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱
̵̨̧̛̪̭̣̖̔ 15 ̨̛̦̐̔̌. ʿ̨̭̣̖ 2011. ̛̖̖̦̯̦̏̔̌ ̠̖ ̯̬̖̦̔ ̬̭̯̌̌ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̛ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯
̨̡̣̔̌̌̌̚. ʥ̨̬̠ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛ ̨̬̠̍ ̨̧̦̖̓̌ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̛̥̠̱̌ ̶̛̯̖̦̖̦̠̱̔ ̬̭̯̌̌ ̱ ̶̨̡̨̖̣̱̪̦̥
̨̨̪̭̥̯̬̦̥̌̌ ̨̛̪̖̬̱̔ (̨̛̭̥ 2010. ̨̛̦̖̐̔, ̡̌̔̌ ̠̖ ̨̬̠̍ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̨̨̪̌), ̨̹̯ ̸̛̦̌̚ ̔̌ ̭̖
̬̭̯̌ ̨̬̠̍̌ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̨̥̙̖ ̛̭̥̯̬̯̌̌ ̛̣̦̥̐̌̏ ̸̨̡̪̬̖̯̖̥̌ ̬̭̯̌̌ ̡̨̱̱̪̦̐ ̨̬̠̍̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱
ʦ̨̨̛̛̠̦̏̔.
ˌ̨̯ ̭̖ ̸̛̯̖ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̐ ̨̪̬̥̖̯̌ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔, ʦ̨̨̛̠̦̱̏̔ ̠̖ ̨̨̛̪̭̖̯̣ 446.492 ̛̯̱̬̭̯̌ ̛ ̨̛̦
̭̱ ̨̛̛̭̯̬̣̏̌ 1.123,923 ̨̧̦̖̓̌ ̨̹̯ ̠̖ ̛̦̠̖̌̏̓ ̨̬̠̍ ̵̡̛̱̱̪̦ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̛̯̱̬̭̯̌
̖̣̖̙̖̦̌̍̚ ̱ ̨̨̪̭̥̯̬̦̥̌̌ ̨̛̪̖̬̱̔ (̯̖̣̌̍̌ 12), ̛̣̌ ̛ ̱ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔ 15 ̨̛̦̐̔̌.

15
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˃̖̣̌̍̌ 11: ʥ̨̬̠ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ʦ̨̨̛̛̠̦̏̔ ̱ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔ ̪̖̯ ̨̛̦̐̔̌ (2012-2016)
ʥ̨̬̠ ̛̯̱̬̭̯̌
ʧ̨̛̦̔̌
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

ʥ̨̬̠ ̨̧̦̖̓̌

˄̡̨̱̪̦
ʪ̨̛̥̌̓
ˁ̛̯̬̦̌
˄̡̨̱̪̦
ʪ̨̛̥̌̓
296.360
173.465
122.895
758.981
462.672
347.138
195.281
151.857
928.606
554.777
371.490
202.908
168.582
929.604
548.866
413.332
227.291
186.041
994.314
583.399
446.492
243.439
203.053
1.123,923
660.016
ʰ̨̬̏̚: ˁ̸̡̛̛̛̯̯̭̯̌ ̨̧̡̛̹̐̔̌, ʽ̛̪̹̯̦̖ ̛ ̨̛̛̬̖̦̐ ̱ ˁ̛̛̬̠̍

ˁ̛̯̬̦̌
296.309
373.829
380.738
410.915
463.907

˃̡̨̖̌͂, ̛̦̣̌̌̌̚ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̐ ̨̪̬̥̖̯̌ ̨̡̪̱̠̖̌̚ ̔̌ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚ ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔ ̨̪̬̖̣̱̠̱̏̌͂ ̨̛̥̔̌̓
̛̛̯̱̬̭̯, ̡̨̛̠ ̨̭̯̬̱̠̱̏̌ ̛ ̨̦̯̦̌̚ ̛̹̖̏ ̨̧̦̖̓̌ ̨̦̖̐ ̛̭̯̬̦̌ ̛̛̯̱̬̭̯ (̴̡̨̛̬̦̐̌ 9).
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 9: ʥ̨̬̠ ̨̧̦̖̓̌ ̛ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ʦ̨̨̛̛̠̦̏̔ ̱ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔ ̪̖̯ ̨̛̦̐̔̌ (2012-2016.
̨̛̦̖̐̔)
1200000
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ʰ̚ ̴̡̨̛̬̦̐̌̌ ̠̖ ̸̨̨̛̱̤̏ ̔̌ ̠̖ ̨̭̯̬̖̦̏̌ ̨̪̬̭̯̌ ̛ ̨̬̠̍̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̛ ̵̵̧̨̛̛̏ ̨̧̦̖̓̌ ̱
̨̨̪̭̥̯̬̦̥̌̌ ̨̛̪̖̬̱̔, ̌ ̨̨̏ ̭̖ ̨̨̛̦̭̔ ̛ ̦̌ ̭̯̬̦̖̌ ̛ ̨̥̖̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̖.
ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̛̱̙̦̔̌ ̨̡̬̍̌̏̌ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ʦ̨̨̛̛̠̦̏̔ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̨̛̛̦̭̣̌̚ ̠̖ 2,71, ̌
̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ 2,2816.
˄ ̤̖̥̔̌ ̬̱̌̔ ̛̣̦̐̌̏ ̨̭̬̯̏ ̖̓ ̛̛̯̍ ̦̌ ̨̬̠̱̌̏̚ ̡̨̬̭̐̌̔̐ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔, ̨̣̦̥̐̌̏ ̬̱̐̌̔
ʤ̨̨̱̯̦̥̦̖ ʿ̨̡̛̬̠̦̖̌ ʦ̨̨̛̠̦̏̔̌ ̛ ̬̱̐̌̔ ̭̌ ̛̦̠̖̥̌̏̓ ̨̬̠̖̥̍ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̱
̡̣̭̯̖̬̱̌ ʦ̨̨̛̠̦̏̔̌.

16
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6. ˃˄ˀʰʯʤʺ ʧˀʤʪʤ ʻʽʦʽʧ ˁʤʪʤ

6.1 ʽ̨̛̭̦̦̏ ̶̨̛̪̔̌
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̪̬̪̌̔̌ ̛̬̱̪̐ ̵̨̡̛̪̱̦̭̔̌̏ ̨̬̐̌̔̏̌, ̌ ̨̖̥̏̌ ̨̨̪̤̦̏̌ ̨̡̛̖̭̯̬̯̖̹̐̌ ̨̨̪̣̙̠̌ ̛
̸̡̛̛̪̬̖̱̖̯̦̔̚ ̵̱̔ ̶̛̛̱̯̣̌ ̭̱ ̔̌ ̱̖̍̔ ̶̖̦̯̬̌ ̡̨̨̡̨̖̦̥̭̐ ̨̬̠̌̏̌̚. ʶ̨̌ ̛̦̠̖̌̏̓ ̬̐̌̔ ̱
ʤ̨̨̨̱̯̦̥̦̠ ʿ̨̡̛̛̬̠̦̌ ʦ̨̨̛̛̠̦̏̔, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̦̱̔ ̨̛̛̛̦̖̭̯̯̬̥̏̌ ̨̬̠̦̖̍ ̶̨̛̪̭̯̠̦̖̔̌ ̨̱̭̣̖̏
̌̚ ̨̬̠̌̏̚ ̨̨̧̪̭̣̏̌̌. ʧ̬̌̔ ̭̖ ̛̦̣̌̌̚ ̦̌ ̡̬̭̬̹̱̌̓ ̵̛̣̦̐̌̏ ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̶̨̛̭̬̠̦̌̍̌̓̌̌:
 ʶ̨̨̛̬̬̔ X: ̨̱̯̪̱̯̌ ʫ-75, ʫ-70 ̛ ̶̛̙̖̣̖̦̌̚ ̨̪̖̱̠̱̏̚ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̭̌ ̖̥̤̥̌̌̚ ʯ̪̦̖̌̌̔ ̛
ˉ̖̦̯̬̣̦̖̌ ʫ̨̬̪̖̏ ̛ ̭̌ ʺ̨̣̥̌ ʤ̨̛̠̥̚;
 ʶ̨̨̛̬̬̔ VII (̡̬̖̌ ʪ̱̦̌̏): ̖̏̌̚ ̭̌ ˁ̛̖̖̬̦̥̏ ̨̥̬̖̥ ̛ ʤ̡̛̯̣̦̯̭̥̌ ̨̡̨̖̦̥̌, ̡̨̪̬̖
ʶ̦̣̌̌̌ ʪ̱̦̌̏-ˀ̠̦̌̌-ʺ̠̦̌̌, ̛ ̭̌ ˉ̛̬̦̥ ̨̥̬̖̥. ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̥̌ ̴̡̨̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̦̌
̨̪̬̖̥̤̖̦̱ ̡̣̱̱ ̛ ̛̯̬ ̨̥̖̱̦̬̦͂̌̔̌ ̸̬̖̦̌ ̛̪̬̭̯̦̌̌;
 ʤ̨̨̛̖̬̬̥̔: „ʻ̡̨̛̣̌ ˃̖̭̣̌“ ̱ ʥ̨̖̬̱̐̌̔ (̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̨̨̖̬̬̥̌̔, ̱̤̖̦̔̌ 80 ̡̥ ̨̔
ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌) ̛ „ˋ̖̦̖̠“ (̨̡̛̭̪̬̯̭ ̨̨̖̬̬̥̌̔ ̱̤̖̦̔̌ 16 ̡̥ ̨̔ ̶̖̦̯̬̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌).

ˁ̡̛̣̌ 1: ʿ̨̨̣̙̠̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̛ ̛̣̦̐̌̏ ̡̨̨̛̛̬̬̔ ̡̨̛̠ ̨̪̬̣̖̌̚ ̡̨̬̚ ʧ̬̌̔

ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̱̥̌̌̚̚ ̨̛̪̬̹̦̱̏ ̨̔ 699 ̡̥2 ̛ ̪̬̖̥̌ ̶̨̛̪̬̖̦ ̌̚ 2016. ̨̛̦̱̐̔ ̛̥̌o je 353.525
̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌, ̨̹̯ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̬̭̯̌ ̨̬̠̍̌ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ ̨̔ 3,5% ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̔ 2011. ̨̔ 2016.
̨̛̦̖̐̔. ˄ ̨̛̭̯̥ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̬̠̍ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̠̖ ̧̭̥̖̦̌ ̌̚ 1,8%. ʰ̛̥̠̱̌̓ ̱ ̛̱̏̔ ̯̬̖̦̔
̨̧̪̖̏̓̌̌ ̨̬̠̍̌ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌, ̸̱̖̹̖̓ ̨̬̠̍̌ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̱ ̡̨̱̱̪̦̥ ̨̬̠̱̍ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌
ˁ̛̬̠̖̍ ̠̖ ̨̪̖̦̏̓̌ ̭̌ 4,8% ̦̌ 5,0% ̱ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔ ̪̖̯ ̨̛̦̐̔̌, ̨̡̔ ̠̖ 2002. ̨̛̦̖̐̔ ̸̱̖̹̖̓
̨̨̛̛̦̭̣̚ 4,0%.

9. март 2018.
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ʵ̡̌̌ ̨̨̪̭̯̠̖̓̌ ̛̪̬̬̖̏̔̌ ̸̧̛̭̖̦̌̌ ̨̔ ̡̨̪̬̖ 27 ̵̛̤̌̔̌ ̵̛̛̪̬̬̖̦̏̔ ̡̭̱̠̖̯̍̌̌, ̨̛̦̠̤̌̍
̡̛̛̬̖̯̦̔ ̛̬̖̠̯̦̐ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̛ ̡̨̨̛̛̦̯̦̱̬̦̌ ̧̱̦̪̬̖̖̖̌͂ ̨̨̨̪̭̣̦̏̐ ̛̥̠̖̦̯̌̍̌ ̭̱ ̨̯̦̔̔̌̌
̨̬̖̦̭̯̏̔ ̡̨̠̱ ̪̬̱̙̌ ʧ̬̌̔. ˀ̨̠̌̏̚ ̛ ̡̨̨̦̭̯̦̯̦̌ ̧̱̦̪̬̖̖̖̌͂ ̴̵̡̛̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̦̌ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌,
̸̡̛̱̤̱̱̠̱̓ ̸̨̡̛̪̯̱ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̱̌ ̛ ̨̧̱̖̖̏͂ ̵̛̪̥̖̯̦̌ ̱̭̣̱̐̌, ̯̠. Smart city ̶̡̨̦̖̪̯̌, ̠̖̦̔̌
̠̖ ̨̔ ̵̡̛̭̯̬̯̖̹̌ ̨̛̛̪̬̬̯̖̯̌ ̡̬̭̖̐̌̔ ̱̪̬̖̌̏.
ʶ̨̌ ̛̭̖̹̯̖̔ ̸̵̛̦̠̦̌̌̚ ̸̸̵̨̡̛̛̛̦̱̦̭̯̬̙̌̌̏̌ ̛ ̸̵̛̭̯̬̱̦ ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ̌̚ ̨̡̪̬̹̱̔ ̨̬̠̌̏̌̚,
̨̱̭̯̦̌̏̌ ̨̡̨̛̭̏̐ ̨̨̧̬̍̌̏̌̌̚, ̵̛̬̭̯̖̦̔̌̏̏̚ ̨̱̭̯̦̌̏̌ ̵̡̬̱̦̭̖̏ ̶̛̛̥̖̦̖̔ ̛ ̶̵̨̛̛̛̭̪̖̠̣̦̌̏̌̚
̱̭̣̱̐̌, ̨̱̭̯̦̌̏̌ ̛̚ ̨̛̣̭̯̍̌ ̡̱̣̯̱̬̖ ̛ ̶̨̛̭̠̣̦̖̌ ̛̹̯̯̖̌̚, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̪̬̱̙̌ ̨̡̛̭̏ ̨̛̦̏
̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̦̖ ̨̭̥̌ ̨̨̧̪̭̣̏̌̌, ̖̏̓ ̛ ̨̛̙̯̏̌.
ʿ̨̛̬̖̦̭̯̔ ̨̛̙̯̏̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̨̦̠̤̖̌̍ ̨̡̛̭̣̠̱̌̏̌ ̨̬̠̦̖̍ ̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓ ̌̚ ̨̨̧̬̖̍̌̏̌̚ ̱
̨̬̱̥̔̐ ̨̪ ̸̛̛̛̖̣̦̏ ̡̨̛̛̱̦̖̬̯̖̯̭̥̏̚ ̶̖̦̯̬̱ ̱ ˁ̛̛̬̠̍, ̨̛̭̯̯̦̖ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦ ̛ ̵̨̡̛̭̪̬̯̭
̴̶̛̛̥̦̖̭̯̠̌̌̌ ̡̨̠̖ ̭̖ ̨̛̬̦̱̠̱̐̌̚ ̨̡̨̯̥ ̨̛̦̖̐̔, ̡̨̌ ̛ ̨̦̖̦̔̌̏ ̨̨̭̠̖̦̖̏ ̛̯̯̱̣̖ ̌̚ ʫ̨̡̬̪̭̱̏
̶̨̛̪̬̖̭̯̦̱ ̡̱̣̯̱̬̖ 2021. ̨̛̦̖̐̔ ̛ ʽ̡̛̥̣̦̭̱̌̔ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̱ ʫ̨̬̪̖̏ 2019. ̨̛̦̖̐̔.

6.2 ʫ̡̨̨̡̛̦̥̭ ̨̡̛̪̯̖̤̌̌̚
ʧ̬̌̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̥̌ ̵̨̛̛̬̖̭̯̬̦̐̏̌ ̨̡̨ 27 ̵̛̤̌̔̌ ̵̛̛̪̬̬̖̦̏̔ ̡̭̱̠̖̯̍̌̌ (̵̛̛̪̬̬̖̦̏̔ ̬̱̹̯̔̌̏̌
̛ ̡̛̪̬̖̱̖̯̦̔̌̚) ̭̌ ̶̨̛̯̖̦̖̦̠̥̔ ̨̧̪̖̏̓̌̌ ̨̬̠̍̌ ̵̡̛̛̯̦̌̏ ̵̛̛̪̬̬̖̦̏̔ ̬̱̹̯̔̌̏̌ ̛
̡̛̪̬̖̱̖̯̦̔̌̚. ˄̸̖̹̖̓ ̵̛̛̪̬̬̖̦̏̔ ̬̱̹̯̔̌̏̌ ̵̨̛̛̬̖̭̯̬̦̐̏̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̱
̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̡̱̱̪̦̌ ̨̬̠̍ ̵̛̛̪̬̬̖̦̏̔ ̬̱̹̯̔̌̏̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̠̖ ̨̛̭̯̣̦̌̍ ̛ ̨̛̛̦̭̚ 8,8%. ˄ ̛̯̖̣̌̍ 13
̡̛̛̪̬̦̌̌̚ ̭̱ ̶̨̛̪̔̌ ̨ ̡̧̬̖̯̱̌ ̨̬̠̍̌ ̵̡̛̛̯̦̌̏ ̵̛̛̪̬̬̖̦̏̔ ̡̭̱̠̖̯̍̌̌, ̡̨̌ ̛ ̨̬̠̱̍ ̬̱̹̯̔̌̏̌ ̱
̨̡̛̣̍̌̔.
˃̖̣̌̍̌ 12: ʥ̨̬̠ ̵̡̛̛̯̦̌̏ ̵̛̛̪̬̬̖̦̏̔ ̬̱̹̯̔̌̏̌, ̵̡̛̛̯̦̌̏ ̡̛̪̬̖̱̖̯̦̔̌̚ ̛ ̬̱̹̯̔̌̏̌ ̱ ̨̡̛̣̍̌̔
ʥ̨̬̠ ̵̡̛̛̯̦̌̏ ̵̛̛̪̬̬̖̦̏̔ ̬̱̹̯̔̌̏̌
2014.

2015.

2016.

ʵ̦̌ – ʵ̱̦ 2017.

115.271

120.156

124.967

127.901

10.152

10.631

11.013

11.231

8,8%

8,8%

8,8%

8,8%

2014.

2015.

2016.

ʵ̦̌ – ʵ̱̦ 2017.

212.745

213.782

225.513

232.771

13.729

13.941

15.289

15.942

6,5%

6,5%

6,8%

6,8%

2014.

2015.

2016.

ʵ̦̌ – ʵ̱̦ 2017.

34.897

38.603

40.375

39.374

ʻ̨̛̏ ˁ̌̔

2.855

3.197

3.479

3.505

˄̸̖̹̖̓ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔̌

8,2%

8,3%

8,6%

8,9%

ˁ̛̬̠̍̌
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔
˄̸̖̹̖̓ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔̌

ʥ̨̬̠ ̵̡̛̛̯̦̌̏ ̡̛̪̬̖̱̖̯̦̔̌̚
ˁ̛̬̠̍̌
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔
˄̸̖̹̖̓ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔̌

ʥ̨̬̠ ̵̛̛̪̬̬̖̦̏̔ ̬̱̹̯̔̌̏̌ ̱ ̨̡̛̣̍̌̔
ˁ̛̬̠̍̌

ʰ̨̬̏̚: ʤ̶̛̖̦̠̐̌ ̌̚ ̛̪̬̬̖̦̖̏̔ ̛̬̖̭̯̬̖̐

˄ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̭̱ ̨̛̥̦̦̯̦̖̔̌ ̨̛̖̣̯̦̭̯̔̌ ̸̡̛̪̬̖̬̌͂̏̌̌ ̛̛̦̱̭̯̬̠̔̌ (̸̨̨̛̦̬̯̌ ̨̨̧̛̪̬̏̔̌̚
̵̬̦̖̌ ̛ ̛̪̓̌), ̨̱̯̌-̛̛̦̱̭̯̬̠̔̌, ̨̛̯̬̦̐̏̌, ̨̭̬̠̌̍̌̓̌ ̛ ̡̨̭̖̯̬ ̴̶̵̨̨̛̛̛̦̬̥̦̌ ̛
̶̵̡̨̡̨̛̛̛̥̱̦̦̌ ̵̨̨̛̯̖̦̣̠̐̌. ˄̡̱̪̦̌ ̨̬̠̍ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̶̛̣̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔
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̨̨̛̛̦̭̚ ̠̖ 137.611 (6,8% ̡̨̱̱̪̦̐ ̨̬̠̍̌ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̱ ˁ̛̛̬̠̍), ̨̡̔ ̠̖ ̨̬̠̍ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̱
̛̛̪̬̬̖̏̔ ̨̨̛̛̦̭̚ 83.915 (8,1% ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̱ ˁ̛̛̬̠̍).
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 10: ʥ̨̬̠ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̛
̵̨̛̦̖̪̭̣̖̦̌̚ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔

ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 11: ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̨̦̖̯ ̬̌̌̔̌̚ ̌̚ ʻ̨̛̏
ˁ̌̔ ̛ ˁ̛̬̠̱̍ (̨̛̛̦̭̚ ̱ ̛̛̦̬̥̔̌̌)
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˃̖̣̌̍̌ 13: ʶ̴̶̡̨̛̛̛̣̦̏̌̌̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̵̨̛̦̖̪̭̣̖̦̌̚ ̶̛̣̌
2014.

2015.

2016.

̠̦̱̬̌̌-̠̱̦ 2017.

ʻ̴̡̡̨̛̛̛̖̣̦̏̌̏̌

4.641

4.388

3.740

3.414

ʻ̛̙̌ ̸̭̯̬̱̦̌ ̭̪̬̖̥̌

1.165

1.035

792

680

ʶ̴̡̨̛̛̛̣̦̏̌̏̌

5.301

4.880

3.454

2.916

ˁ̧̬̖̔̌ ̸̭̯̬̱̦̌ ̭̪̬̖̥̌

8.879

8.463

6.413

5.420

ʦ̴̨̡̨̡̡̨̛̛̛̛̭̣̦̏̌̏̌

236

224

170

132

ʦ̛̹̌ ̸̭̯̬̱̦̌ ̭̪̬̖̥̌
ʦ̨̡̛̭̌ ̸̭̯̬̱̦̌ ̭̪̬̖̥̌
˄̡̨̱̪̦

1.243
6.201
27.666

1.191
6.225
26.406

958
5.975
21.502

870
5.095
18.527
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ʧ̬̌̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̪̭̖̱̠̖̔ ̨̛̛̬̖̦̣̦̐̌ ̴̡̛̛̭̖̬̯̯̌ „ʧ̬̌̔ ̭̌ ̨̨̛̪̤̦̥̏ ̨̨̛̪̭̣̦̥̏ ̨̡̧̬̱̙̖̖̥ ̱
ʵ̸̨̨̨̛̱̭̯̦̠̐ ʫ̨̛̬̪̏“ ̪̬̖̥̌ BFC SEE ̭̯̦̬̱̌̔̌̔, ̡̨̛̠ ̠̖ ̬̦̯̐̌̌ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̱̭̣̱̐̌ ̡̨̠̖ ʧ̬̌̔ ̪̬̱̙̌
̨̛̛̛̦̖̭̯̯̬̥̏̌ ̛ ̶̛̛̛̪̬̬̖̦̥̏̔̌, ̌ ̡̨̛̠ ̠̖ ̛̯̔̌̚ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ʻʤʸʫʪ-̌. ʿ̨̬̖̔ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ʤʿ
ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔ ̛ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍, ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱̦̣̦̱̌ ̨̡̪̬̹̱̔ ̨̬̠̱̌̏̚ ̨̨̧̪̭̣̏̌̌ ̦̌ ̨̡̨̣̣̦̥̌ ̨̛̦̱̏
̪̬̱̙̠̱̌ ̛ ̨̬̠̦̍̌ ̡̨̭̯̬̱̦̏̌ ̧̱̬̱̙̖̔̌ ̛ ̡̛̣̭̯̖̬̌.
ʽ̨̛̭̦̦̏ ̨̡̛̪̯̖̤̌̌̚ ̛̪̬̬̖̖̏̔ ʧ̬̌̔̌ ̡̱̱̠̱̌̚ ̔̌ ̭̖ ̛̪̬̬̖̏̔̌ ̨̨̪̬̤̌̏̌ ̛ ̛̖̣̖̙̍ ̬̭̯̌
̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏. ʿ̨̨̛̭̣̦̏ ̵̨̛̛̪̬̔ ̵̛̛̪̬̬̖̦̏̔ ̬̱̹̯̔̌̏̌ ̵̨̛̛̬̖̭̯̬̦̐̏̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌ ̬̭̯̱̌ ̨̪ ̸̨̨̪̬̭̖̦̠ ̨̛̭̯̪ ̨̔ 2,1% ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̧̪̭̣̖̖̔ ̖̔̏ ̨̛̦̖̐̔, ̨̡̔ ̠̖ ̡̱̱̪̦̌ ̡̛̯̌̏̌
̬̭̣̌̌ ̨̪ ̨̛̭̯̪ ̨̔ 0,4% ̨̧̛̹̖̐̔. ʿ̬̖̱̖̔̓̌̚ ̭̱ ̨̛̭̯̬̣̏̌̌ ̨̦̖̯ ̴̨̛̪̬̯ ̱ ̨̛̦̭̱̚ ̨̔ 37
̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔.
˃̖̣̌̍̌ 14: ʽ̨̛̭̦̦̏ ̨̡̛̪̯̖̤̌̌̚ ̛̪̬̬̖̖̏̔ ʧ̬̌̔̌ (̨̛̛̦̭̚ ̱ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌ ̛̦̬̔̌̌)
ʿ̨̨̛̭̣̦̏ ̵̨̛̛̪̬̔
ʻ̨̖̯ ̨̡̛̯̔̍̌
˄̡̱̪̦̌ ̡̛̯̌̏̌
˄̡̱̪̦̌ ̡̛̪̯̣̌̌

2014.

2015.

2016.

ˉʤʧˀ 2015-2016.

1.067.379

1.084.878

1.112.268

2,1%

-1.196

37.125

36.978

1.416.837

1.371.830

1.428.780

0,4%

645.899

598.308

628.502

-1,4%

ʰ̨̬̏̚: ʤ̶̛̖̦̠̐̌ ̌̚ ̛̪̬̬̖̦̖̏̔ ̛̬̖̭̯̬̖̐
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ʿ̨̛̛̛̯̦̏̚ ̛̬̖̱̣̯̯̌̚ ̛̪̬̬̖̖̏̔ ̛̪̬̖̣̠̱̏̌ ̭̖ ̛ ̦̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̬̖̱̣̯̯̖̌̚ ʧ̬̌̔̌ ̛̛̥̠̱̌̓ ̱ ̛̱̏̔
̔̌ ̨̖̔ ̵̨̛̭̪̭̯̖̦̏ ̵̨̛̪̬̔̌ ̡̨̛̬̖̯̦̔ ̛̛̭̌̏̚ ̨̔ ̨̛̦̭̌̚ ̬̌̌̔̌̚ ̛ ̨̬̠̍̌ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̱ ̛̛̪̬̬̖̏̔.
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̥̌ ̡̛̯̬̯̦̖̌̌̏ ̨̨̭̣̦̖̍̔ ̶̨̡̛̣̠̖̌ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̦̥̖̦̌̌, ̱ ̛̣̭̦̹̯̱̏̌̏ ʧ̬̌̔̌, ̛̣̌ ̛
̵̛̛̪̬̯̦̏̌ ̶̛̣̌, ̡̨̌ ̛ ̖̍̌̚ ̴̛̬̱̦̣̍̌̔ ̶̨̡̛̣̠̌̌ ̛ ̨̨̨̪̭̣̦̏̐ ̨̨̪̬̭̯̬̌. ʰ̨̠̖̦̖̔̏̚ ̭̱ ̡̦̖̖
̴̛̛̬̦̣̐̔ ̶̨̡̛̣̠̖̌ ̛ ̡̱̪̌̚ ̨̨̨̛̪̬̦̏̔̚-̨̨̨̪̭̣̦̏̐ ̨̨̪̬̭̯̬̌ ̱ ̛̬̦̥̌̔ ̨̦̥̌̌̚ ̱ ̛̣̭̦̹̯̱̏̌̏
ʧ̬̌̔̌.
ˁ̡̛̣̌ 2: ˀ̦̖̌̔ ̨̦̖̚ ˁ̖̖̬̏ I, II, IV ̛ ˀ̡̛̛̥̭ ̸̛̹̦̖̌̏

˄ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̠̖ 2015. ̨̛̦̖̐̔ ̨̛̣̍ 75 ̵̨̛̦̖̪̭̣̖̦̌̚ ̦̌ 1.000 ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌, ̨̡̔ ̠̖ ̨̬̠̍
̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̦̌ 1000 ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ 39217. ˁ̨̯̪̌ ̨̨̛̦̖̪̭̣̖̦̭̯̌̚ 2015. ̨̛̦̖̐̔ ̠̖ ̨̛̛̦̭̣̌̚ ̡̨̪̬̖
20%. ʯ̨̨̪̭̣̖̦̭̯̌ ̡̨̔ ̵̛̪̬̦̌̏ ̶̛̣̌ ̨̛̛̦̭̚ 79,18%, ̌ ̡̨̔ ̵̛̛̪̬̯̦̏̌ ̡̛̪̬̖̱̖̯̦̔̌̚ ̨̛̛̦̭̚ 20,
82% - ̨̛̦̌̏̔ ̭̖ ̱ ̶̨̛̪̥̔̌̌ ̛̚ ʤ̶̡̨̨̛̦̐ ̪̣̦̌̌ ̌̚ ̨̧̪̹̤̖̌̌̏̌̚ ̌̚ 2015. ̨̛̦̱̐̔18.
ʯ̨̨̪̭̣̖̦̭̯̌ ̠̖ ̦̠̖̌̏̓̌ ̱ ̨̛̛̯̬̦̐̏ (18,4%), ̸̡̨̛̪̬̖̬̠̌͂̏̌ ̛̛̛̦̱̭̯̬̠̔ (11,6%), ̨̬̭̯̖̦̠̔̌̏̏̚
̛̛̹̯̯̌̚ (9,6%), ̨̨̧̬̱̍̌̏̌̚ (7,2%). ˄ ̡̨̭̖̯̬̱ ̭̥̖̹̯̠̌̌ ̛ ̵̛̭̬̦̖̌ ̨̨̪̭̣̖̦̌̚ ̠̖ ̨̡̨ 3,5% ̨̔
̡̨̱̱̦̐ ̨̬̠̍̌ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚. ʽ̔ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̱ ̨̨̥̏ ̡̨̭̖̯̬̱ ̛̦̠̖̌̏̓ ̨̬̠̍ ̭̱ ̶̨̛̛̭̯̦̦̌̏ ̨̛̭̯̬̭̯̌
25-34 ̨̛̦̖̐̔ (34,5%) ̛ 35-44 (23,67%). ʺ̶̡̛̱̹̬̌ ̛ ̙̖̦̖ ̭̱ ̱ ̨̨̥̏ ̡̨̭̖̯̬̱ ̨̨̨̯̐̏ ̨̡̨̪̠̖̦̔̔̌
̛̭̯̱̪̤̖̦̌̚ (̙̖̦̌ ̛̥̌ ̨̦̖̹̯ ̛̹̖̏ 52,76%)3.

17
18

ˁ̸̡̛̛̛̯̯̭̯̌ ̨̧̡̛̹̐̔̌, ʽ̛̪̹̯̦̖ ̛ ̨̛̛̬̖̦̐ ̱ ˁ̛̛̬̠̍, 2016
ʤ̶̡̨̛̛̦ ̪̣̦̌ ̌̚ ̨̧̪̹̤̖̌̌̏̌̚, 2015.
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6.3 ʵ̦̖̌̏ ̴̛̛̦̦̭̠̖̌ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̛ ̡̛̛̬̖̯̦̔ ̛̬̖̠̯̦̐
ʧ̬̌̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̥̌ ̨̖̥̏̌ ̨̨̪̤̦̱̏ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̱̌ ̶̨̛̛̪̠̱̚. ˄̡̛̱̪̦ ̡̛̯̖̱̓ ̵̨̛̛̪̬̔ ̱ 2016.
̨̛̛̦̐̔ ̨̛̛̛̦̭̣̚ ̭̱ 16,9 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌, ̨̔ ̸̖̐̌ ̭̱ ̛̦̠̖̌̏̓ ̨̖̔ ̨̛̭̪̭̯̖̦̏ ̵̨̛̛̪̬̔ ̨̡̛̪̬̖̭ ̛ ̨̡̛̦̖̪̬̖̭ ̵̨̛̛̪̬̔ ̡̨̛̠ ̭̱ ̨̛̛̛̦̭̣̚ 11,7, ̨̨̨̦̭̦̔ 3,9 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌,
̡̨̛̬̖̭̪̖̯̦̏. ˄̡̛̱̪̦ ̡̛̯̖̱̓ ̵̨̛̬̭̌̔ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̭̱ ̨̛̭̯̬̖̦̏̌ ̱ ̡̨̱̱̪̦̥ ̨̛̦̭̱̚ ̨̔ 13,9
̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌, ̨̔ ̸̖̐̌ ̭̱ ̛̦̠̖̌̏̓ ̵̨̛̬̭̌̔ ̌̚ ̡̦̱̌̍̌̏ ̨̬̍̌ ̛ ̱̭̣̱̐̌ (4,4 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔
̛̦̬̔̌̌), ̵̨̛̬̭̌̔ ̌̚ ̨̪̭̣̖̦̖̌̚ (3,2 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌) ̛ ̵̨̛̬̭̌̔ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̶̨̛̦̠̔̌̌ (3,2
̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌).
˃̖̣̌̍̌ 15: ʿ̵̨̛̛̬̔, ̧̛̪̬̥̌̌, ̵̨̛̬̭̌̔ ̛ ̶̛̛̔̌̚ ̌̚ ʧ̬̌̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔
(̨̛̛̦̭̚ ̱ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌ ̛̦̬̔̌̌)
ˀ̬̍.
A

ʽ̛̪̭

1.
1.1
1.2
1.3

ˀʤˋ˄ʻ ʿˀʰˈʽʪʤ ʰ ˀʤˁˈʽʪʤ
˃̡̛̖̱̓ ̵̨̛̛̪̬̔
ʿ̨̛̬̖̚
ʪ̶̨̛̦̠̖̌, ̨̨̛̪̥̓ ̛ ̴̛̯̬̦̭̖̬̌
ʻ̨̡̛̖̪̬̖̭ ̵̨̛̛̪̬̔

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

˄̡̱̪̦̌ ̭̬̖̭̯̔̏̌, ̶̛̛̬̖̣̠̌̌̌̚
2012
2013
2014
2015

2016

ʿ̣̦̌
2017

ʿʧˁˀ*
13 - 16

16.217
10.694
976
4.546

15.755
10.562
1.010
4.183

15.771
11.240
1.021
3.510

15.514
11.142
1.316
3.056

16.913
11.704
1.357
3.852

19.338
12.141
2.854
4.344

1,1%
2,3%
8,6%
-4,1%

˃̡̛̖̱̓ ̵̨̛̬̭̌̔
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̨̪̭̣̖̦̖̌̚
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̨̬̖̍ ̛ ̱̭̣̱̖̐
ʤ̶̨̛̛̥̬̯̠̌̌̚
ʽ̯̪̣̯̌̌ ̡̥̯̌̌̌ ̛ ̨̡̨̛̯̬̹̏ ̧̛̱̙̌̔̏̌̌̚
ˁ̶̛̱̖̦̠̖̍̏
ʪ̶̨̛̦̠̖̌, ̶̨̛̯̠̖̔̌ ̛ ̴̛̯̬̦̭̖̬̌
ˁ̶̨̨̛̠̣̦̌ ̨̧̛̭̱̬̖̐̌ ̛ ̶̨̛̭̠̣̦̌̌ ̛̹̯̯̌̌̚
ʽ̛̭̯̣̌ ̵̨̛̬̭̌̔
ˁ̬̖̭̯̔̏̌ ̬̖̖̬̖̏̚

13.001
3.585
3.738
9
205
2.670
1.506
277
1.011

13.636
3.762
3.351
1
223
2.834
1.752
234
1.480

14.143
3.639
4.253

14.524
3.287
4.331

13.903
3.195
4.417

17.603
3.410
6.149

1,7%
-2,8%
4,3%

214
2.518
1.885
237
1.397

189
2.529
2.372
172
1.643

172
1.156
3.161
136
1.666

217
1.744
3.520
442
1.734
386

-4,3%
-18,9%
20,4%
-16,3%
13,3%

˃̡̛̖̱̓ ̴̶̛̛̭̱̯/ ̴̶̛̛̖̯̔
ʽ̛̪̖̬̯̦̌̏̌ ̛̥̬̦̌̐̌

3.216
19,8%

2.119
13,4%

1.628
10,3%

990
6,4%

3.010
17,8%

1.735
9,0%

-1,6%

3.
4.

ʿ̧̛̬̥̌̌ ̨̔ ̨̪̬̠̖̔̌ ̴̛̦̖̦. ̨̛̛̥̦̖̏
ʶ̛̛̪̯̣̦̌̌ ̵̨̛̬̭̌̔
ʻ̨̖̯ ̡̛̛̪̯̣̦̌̌ ̵̨̛̬̭̌̔

718
3.092
2.374

316
2.330
2.014

182
3.013
2.831

187
3.531
3.344

4.244
5.058
813

1.116
7.455
6.339

55,9%
13,1%
-23,5%

B

ˀʤˋ˄ʻ ˇʰʻʤʻˁʰˀʤʼʤ
ʽ̯̪̣̯̌̌ ̶̛̣̦̖̐̌̏ ̛ ̡̦̌̍̌̏̌ ̴̛̦. ̨̛̛̥̦̖̏
ʿ̧̛̬̥̌̌ ̨̔ ̧̛̱̙̌̔̏̌̌̚ ̛ ̴̛̦. ̨̛̛̥̦̖̏
ʻ̨̖̯ ̧̛̱̙̖̌̔̏̌̚

1.623
1.623

11
691
680

341
208
-133

348
649
301

357
205
-152

430
430
0

-40,4%

842

105

-1.203

-2.354

2.196

-4.604

27,1%

5.
6.

ʥ̷̡̛̱̖̯̭ ̴̶̛̛̭̱̯/ ̴̶̛̛̖̯̔
* ʿʧˁˀ - ̸̨̪̬̭̖̦̌ ̨̧̛̹̐̔̌ ̨̭̯̪̌ ̬̭̯̌̌

ʰ̨̬̏̚: ˁ̡̛̱̪̹̯̦̌ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̨̡̣̱̖̔ ̨ ̛̬̹̦̥̌̏̚ ̸̛̬̱̦̥̌̌ ̷̱̖̯̍̌

ʽ̛̪̖̬̯̦̖̌̏ ̴̨̪̖̬̬̥̦̭̖̌ ̱ ̡̯̖̱̖̥̓ ̖̣̱̔ ̸̬̱̦̌̌ ̵̨̛̪̬̔̌ ̛ ̧̛̪̬̥̌̌ ̭̱ ̨̨̤̠̱̖̌̔̏̌̏̌̓̚. ʧ̬̌̔
̠̖ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̨̨̛̭̯̬̏̌ ̡̛̯̖̱̓ ̴̶̛̛̭̱̯ ̨̔ 3,0 ̛̛̥̣̠̬̖̌̔ ̛̦̬̔̌̌, ̨̹̯ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌
̨̛̪̖̬̯̦̱̌̏ ̛̥̬̦̱̌̐ ̨̔ 17,8% (̨̨̦̭̔ ̡̯̖̱̖̓̐ ̴̶̛̛̭̱̯̌ ̛ ̵̡̛̱̱̪̦ ̵̡̛̯̖̱̓ ̵̨̛̪̬̔̌). ʽ̨̏ ̠̖
̨̨̧̪̤̹̖̍̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ 2015. ̨̛̦̱̐̔ ̡̌̔̌ ̠̖ ̡̛̯̖̱̓ ̴̶̛̛̭̱̯ ̨̨̛̛̦̭̚ 1,0 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌
(̨̛̪̖̬̯̦̌̏̌ ̛̥̬̦̌̐̌ ̠̖ ̨̛̛̦̭̣̌̚ 6,4%).
ʿ̨̖̦̏̓̌̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̌̌ ̶̛̛̛̭̪̣̦̔̌ ̨̡̨̯̥ 2016. ̨̛̦̖̐̔ ̛̬̖̱̣̯̬̣̌̌̚ ̠̖ ̧̱̖̖̥̏̓̌ ̡̯̖̱̖̓̐
̴̶̛̛̭̱̯̌ ̌̚ ̨̡̨ 2,0 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌. ʶ̨̡̨̦̬̖̯̦, ̨̡̨̯̥ 2016. ̨̛̦̖̐̔ ̨̨̹̣̔ ̠̖ ̨̔ ̨̧̪̖̏̓̌̌
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̵̡̛̯̖̱̓ ̵̨̛̪̬̔̌ ̌̚ ̨̡̨ 1,4 ̛̛̥̣̠̬̖̌̔ ̛̦̬̔̌̌ (̛̦̠̖̥̌̏̓ ̨̖̣̥̔ ̵̨̡̛̦̖̪̬̖̭ ̵̨̛̪̬̔̌ ̌̚ 0,8
̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌ ̛ ̵̨̛̪̬̔̌ ̨̔ ̨̪̬̖̌̚ ̌̚ 0,6 ̛̛̥̣̠̬̖̌̔ ̛̦̬̔̌̌), ̨̡̔ ̠̖ ̭̌ ̬̱̖̔̐ ̭̯̬̦̖̌ ʧ̬̌̔
̧̨̛̭̥̌ ̡̯̖̱̖̓ ̵̨̬̭̖̌̔ ̌̚ ̨̡̨ 0,6 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌ (̛̦̠̖̥̌̏̓ ̨̖̣̥̔ ̭̱ ̧̭̥̖̦̖̌ ̶̛̭̱̖̦̠̖̍̏
̌̚ 1,4 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌ ̛ ̵̨̛̬̭̌̔ ̌̚ ̨̪̭̣̖̦̖̌̚ 0,09 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌, ̛̪̬ ̨̯̥̖ ̠̖ ̨̨̹̣̔
̨̔ ̨̧̪̖̏̓̌̌ ̶̨̛̦̠̔̌̌ ̛ ̴̯̬̦̭̖̬̌̌ ̌̚ ̨̡̨ 0,8 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌).
˃̨̡̨̥ 2016. ̨̛̦̖̐̔ ʧ̬̌̔ ̠̖ ̨̨̛̭̯̬̏̌ ̡̨̬̖̬̦̔̌ ̧̛̪̬̥̌̌ ̨̔ ̨̪̬̠̖̔̌ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̱
̨̛̦̭̱̚ ̨̔ 4,2 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌. ʶ̛̛̪̯̣̦̌̌ ̵̨̛̬̭̌̔ ̭̱ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̨̛̛̛̦̭̣̚ 5,1
̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌, ̨̹̯ ̠̖ ̨̧̪̖̖̏̓̌ ̨̔ ̨̡̨ 1,5 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̵̨̪̬̖̯̦̱̔
̨̛̦̱̐̔. ʺ̨̙̖ ̭̖ ̸̡̛̛̤̱̯̌̚ ̔̌ ̭̱ ̡̛̛̪̯̣̦̌̌ ̵̨̛̬̭̌̔ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̛̦̠̖̥̌̏̓ ̨̖̣̥̔ ̛̛̣̍
̨̡̛̛̪̬̖̦̏ ̛̚ ̵̨̛̪̬̔̌ ̨̔ ̨̪̬̠̖̔̌ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̛ ̡̯̖̱̖̓̐ ̴̶̛̛̭̱̯̌, ̯̖ ̔̌ ̠̖ ̡̛̹̏̌
̨̔ ̨̡̨ 2,2 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌ ̡̛̭̦̌̌̚ ̡̨̌ ̷̡̛̱̖̯̭̍ ̴̶̛̛̭̱̯ ̛ ̪̬̖̦̖̯ ̱ ̛̦̬̖̦̌̔ ̨̛̪̖̬̔.
ʧ̬̌̔ ̠̖ ̌̚ 2017. ̨̛̦̱̐̔ ̨̬̖̣̦̭̥̍̌̌ ̷̱̖̯̍̌ ̨̡̨̨̪̬̠̖̯̏̌ ̡̯̖̱̖̓ ̵̨̛̪̬̖̔ ̱ ̨̛̦̭̱̚ ̨̔ 19,3
̛̛̥̣̠̬̖̌̔ ̛̦̬̔̌̌, ̨̹̯ ̠̖ ̌̚ ̨̡̨ 2,4 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̹̖̏ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ 2016. ̨̛̦̱̐̔, ̨̨̨̦̭̦̔ ̛̹̖̏
̌̚ 14,3%. ˃̡̛̖̱̓ ̵̨̛̬̭̌̔ ̭̱ ̨̡̨̛̪̬̠̖̯̦̏̌ ̱ ̨̛̦̭̱̚ ̨̔ 17,6 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌, ̨̹̯ ̠̖ ̌̚ 3,7
̛̛̥̣̠̬̖̌̔ ̛̦̬̔̌̌ ̛̹̖̏ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̧̛̬̹̖̖̏̚ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔, ̨̨̨̦̭̦̔ ̌̚ 26,6%.
˃̖̣̌̍̌ 16: ʰ̡̨̛̛̦̯̬̔̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̶̨̛̛̪̠̖̚ ̌̚ ʧ̬̌̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ (̨̛̛̦̭̚ ̱ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌ ̛̦̬̔̌̌):
2012

2013

2014

2015

2016

2017̪

3.300
205
20,3%
1,3%
314%

4.040
223
25,6%
1,4%
261%
6,1%

4.091
554
25,9%
3,5%
119%
5,3%

4.646
537
29,9%
3,5%
72%
4,3%

4.359
529
25,8%
3,1%
122%
3,8%

4.076
647
21,1%
3,3%
n/a
n/a

ʿ̨̡̛̯̖̤̌̌̚ ̡̨̛̛̛̣̦̭̯̏̔
ʧ̨̨̛̯̦̏̌ ̛ ̸̡̡̨̨̛̬̯̬̦̌ ̴̛̦. ̛̪̣̭̥̦̌̌ (̛̥̣ ̛̦̔.)
ʧ̨̨̛̯̦̏̌ ̛ ̸̡̡̨̨̛̬̯̬̦̌ ̴̛̦. ̛̪̣̭̥̦̌̌ (% ̵̡̛̱̱̪̦ ̨̖̍̌̏̌̚)
ʧ̨̨̛̯̦̏̌ ̛ ̸̡̡̨̨̛̬̯̬̦̌ ̴̛̦. ̛̪̣̭̥̦̌̌ (% ̵̡̛̯̖̱̓ ̵̨̬̭̌̔̌)

5.334
87,8%
41,0%

6.157
88,5%
45,2%

4.797
35,4%
33,9%

3.129
16,2%
21,5%

5.013
24,8%
36,1%

n/a
n/a
n/a

ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌ ̵̨̬̭̌̔̌ (% ̵̡̛̱̱̪̦ ̵̨̬̭̌̔̌ ̛ ̡̛̯̔̌̌̌̚)
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̨̪̭̣̖̦̖̌̚
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̨̬̖̍ ̛ ̱̭̣̱̖̐
ˁ̶̛̱̖̦̠̖̍̏
ʽ̯̪̣̯̌̌ ̡̥̯̌̌̌ ̛ ̶̛̣̦̖̐̌̏
ʪ̶̨̛̦̠̖̌, ̶̨̛̯̠̖̔̌ ̛ ̴̛̯̬̦̭̖̬̌
ʶ̛̛̪̯̣̦̌̌ ̵̨̛̬̭̌̔

22,3%
23,2%
16,6%
1,3%
9,4%
19,2%

23,5%
21,0%
17,7%
1,5%
11,0%
14,6%

20,8%
24,3%
14,4%
3,2%
10,8%
17,2%

17,9%
23,5%
13,7%
2,9%
12,9%
19,2%

16,5%
22,9%
6,0%
2,7%
16,4%
26,2%

13,4%
24,1%
6,8%
2,5%
13,8%
29,2%

ʽ̛̪̭ ̡̨̛̛̦̯̬̔̌̌
ʿ̨̡̛̯̖̤̌̌̚ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̱̙̖̦̭̯̌̔̚
ˇ̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̱̔̐ (̶̨̛̖̦̖̍̏̚, ̡̛̛̬̖̯̔)
ʽ̖̖̍̌̏̚ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̡̥̯̖̌̌ ̛ ̶̛̣̦̖̐̌̏ (̛̥̣ ̛̦̔.)
ˇ̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̱̔̐ (% ̵̡̛̯̖̱̓ ̵̨̛̪̬̔̌)
ʽ̖̖̍̌̏̚ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̡̥̯̖̌̌ ̛ ̶̛̣̦̖̐̌̏ (% ̵̡̛̯̖̱̓ ̵̨̛̪̬̔̌)
ʧ̨̨̛̯̦̏̌ ̛ ̸̡̡̨̨̛̬̯̬̦̌ ̛̪̣̭̥̦̌̌ (% ̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐ ̱̔̐̌)
ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̡̥̯̦̌̌̌ ̨̭̯̪̌ ̦̌ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̱̔̐

ʰ̨̬̏̚: ˉ̖̦̯̬̌ ̌̚ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̛ ̛̭̯̱̠̖̔ ̛̯̱̬̥̌̚

ʧ̬̌̔ ̠̖ ̨̪̭̣̖ ̱̙̖̔̐ ̨̛̪̖̬̔̌ ̨̱̭̪̖ ̔̌ ̨̪̖̏̓̌ ̡̛̪̯̣̦̖̌̌ ̵̨̬̭̖̌̔ ̦̌ ̡̨̪̬̖ 25% ̡̨̱̱̪̦̐ ̷̱̖̯̍̌
̛ ̨̛̦ ̭̱ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̨̛̛̛̦̭̣̚ 5,1 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌, ̨̨̨̦̭̦̔ 26,2% ̵̡̛̱̱̪̦ ̵̨̬̭̌̔̌ ̛
̡̛̯̔̌̌̌̚. ʿ̨̡̨̛̬̠̖̯̦̏̌ ̡̛̛̪̯̣̦̌̌ ̵̨̛̬̭̌̔ ̌̚ 2017. ̨̛̦̱̐̔ ̭̱ ̡̨̛̬̖̬̦̔ ̛ ̨̛̦̭̖̚ 7,5
̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌ (29,2% ̡̨̱̱̪̦ ̵̛̛̪̣̦̬̦̌̌ ̵̨̬̭̌̔̌ ̛ ̡̛̯̔̌̌̌̚) ̛ ̨̛̦ ̖̓ ̛̛̯̍ ̴̛̛̛̦̦̭̬̦̌̌
̛̚ ̡̯̖̱̖̓̐ (̨̨̛̪̖̬̯̦̌̏̐) ̴̶̛̛̭̱̯̌, ̧̛̪̬̥̌̌ ̨̔ ̨̪̬̠̖̔̌ ̴̡̛̛̦̖̦̦̭̠̭̖̌ ̨̛̛̥̦̖̏ ̛ ̵̛̪̬̖̦̖̯
̵̨̛̦̖̱̯̬̹̖̦ ̭̬̖̭̯̔̌̏̌ ̛̚ ̵̨̪̬̖̯̦̖̔ ̨̛̦̖̐̔.
ʿ̶̨̛̛̠̌̚ ̡̨̛̛̣̦̭̯̏̔ ̷̱̖̯̍̌ ʧ̬̌̔̌ ̠̖ ̨̖̥̏̌ ̨̨̪̤̦̏̌ ̛ ̨̨̏ ̠̖, ̨̪̬̖̔ ̨̱̥̖̬̖̦̐ ̨̛̦̏̌ ̡̯̖̱̖̓̐
̴̶̛̛̭̱̯̌ ̛ ̱̥̖̬̖̦̖ ̨̛̱̙̖̦̭̯̌̔̚, ̨̠̖̦̔ ̨̔ ̨̖̣̖̙̠̍̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̶̨̛̛̪̠̖̚ ʧ̬̌̔̌ ̱ ̱̙̖̥̔
̨̛̪̖̬̱̔ ̬̖̥̖̦̏̌. ʧ̬̌̔ ̠̖ ̦̌ ̡̬̠̱̌ 2016. ̨̛̦̖̐̔ ̨̨̬̭̪̣̌̌̐̌ ̡̨̛̛̣̦̥̏̔ ̨̨̛̛̥̦̥̏ (̨̨̛̯̦̐̏̌ ̛
̸̡̡̨̨̛̬̯̬̦̌ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̛̪̣̭̥̦̌̌) ̱ ̨̛̦̭̱̚ ̨̔ 5,0 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌, ̨̹̯ ̠̖ ̨̨̨̤̦̔̏ ̌̚
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̨̡̛̪̬̖̓ 25% ̵̛̭̏ ̨̖̍̌̏̌̚ ̦̌ ̦̔̌ 31.12.2016. ̨̛̦̖̐̔ ̛ ̨̹̯ ̸̛̛̦ 36% ̵̡̛̱̱̪̦ ̵̡̛̯̖̱̓ ̵̨̬̭̌̔̌
̛̚ 2016. ̨̛̦̖̐̔. ʿ̵̨̨̬̖̯̦̔ ̨̦̖̖̦̌̏̔ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̛̱̖̯̦̌̚̚ ̬̖̱̣̯̯̌̚.
ˇ̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̱̔̐ ʧ̬̌̔̌ ̡̨̛̠ ̸̡̱̤̱̱̠̖ ̱̔̐ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̵̨̛̛̖̥̯̦̏̌ ̶̨̛̖̦̍̏̌̚ ̛ ̡̛̬̖̯̔̌ ̠̖
̱̥̖̬̖̦ ̛ ̦̖ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̡̨̛̪̬̖̖̣̏ ̨̧̪̯̖̬̖̖̖̓ ̌̚ ̷̱̖̯̍. ˇ̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̱̔̐ ̦̌ ̡̬̠̱̌ 2016.
̨̛̦̖̐̔ ̠̖ ̨̨̛̛̦̭̚ 4,4 ̛̛̥̣̠̬̖̌̔ ̛̦̬̔̌̌ (̦̌ ̡̬̠̱̌ 2015. ̨̛̦̖̐̔ ̠̖ ̨̨̛̛̦̭̚ 4,6 ̛̛̥̣̠̬̖̌̔
̛̦̬̔̌̌), ̨̹̯ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ 25,8% ̵̡̛̯̖̱̓ ̵̨̛̪̬̔̌ ̛̚ 2016. ̨̛̦̖̐̔, ̨̡̔ ̠̖ ̨̛̬̖̱̣̯̬̦̐̌ ̛̛̣̥̯
50% ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ʯ̡̨̨̦̥̌ ̨ ̨̠̦̥̌̏ ̱̱̔̐. ˃̨̡̨̥ 2016. ̨̛̦̖̐̔ ̛̛̥̬̖̦̖̚ ̭̱ ̨̖̖̍̌̏̚ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏
̡̥̯̖̌̌ ̛ ̶̛̣̦̖̐̌̏ ̦̌ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̱̔̐ ̱ ̡̨̱̱̪̦̥ ̨̛̦̭̱̚ ̨̔ 529 ̨̛̛̥̣̦̌ ̛̦̬̔̌̌ (̨̡̨̯̥ 2015.
̨̛̦̖̐̔ ̨̖̏ ̨̖̖̍̌̏̚ ̭̱ ̨̛̛̦̭̣̖̚ 537 ̨̛̛̥̣̦̌ ̛̦̬̔̌̌), ̨̹̯ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ 3,1% ̵̡̛̯̖̱̓ ̵̨̛̪̬̔̌
̛̚ 2016. ̨̛̦̖̐̔, ̨̡̔ ̠̖ ̡̨̡̛̦̭̌̚ ̛̛̣̥̯ 15%. ʧ̬̌̔ ̠̖ ̨̱̭̪̖ ̔̌ ̧̛̭̥̌ ̸̨̪̬̭̖̦̱ ̡̥̯̦̱̌̌ ̨̭̯̪̱
̦̌ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̱̔̐ ̦̌ 3,8% ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔, ̨̡̔ ̠̖ ̨̦̌ ̱ 2012. ̨̛̛̦̐̔ ̨̛̛̦̭̣̌̚ 6,1%.
˄ ̡̦̭̯̱̌̌̏ ̖̓ ̛̛̯̍ ̡̛̪̬̦̌̌̚ ̡̨̛̛̥̪̬̯̦̌̌̏ ̪̬̖̣̖̐̔ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̖̣̖̥̖̦̯̌̌ ̷̱̖̯̍̌ ʧ̬̌̔̌ ̛
̨̬̐̌̔̏̌ ̛ ̨̛̪̹̯̦̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̦̌ ̨̬̖̯̦̠̌̐̐̌ ̨̨̛̭̦̏. ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̨̪̬̖̌̚ (̡̨̨̡̖̦̥̭̌
̴̶̡̡̛̛̛̣̭̠̌̌̌ 71) ̡̨̌ ̨̨̛̭̦̦̏ ̨̛̛̬̦̏̚ ̵̨̛̛̪̬̔ ̨̪ ̛̣̐̌̏ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ ̨̛̦̭̖̚ 33,1 ̵̛̤̌̔̌
̛̦̬̔̌̌ ̌̚ ʧ̬̌̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔, ̨̡̔ ̠̖ ̨̡̪̬̭̖ ̦̌ ̨̛̦̱̏ ̵̛̭̏ ̨̛̪̹̯̦̌ ̛ ̨̬̐̌̔̏̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ 21,0 ̵̛̤̌̔̌
̛̦̬̔̌̌.
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 12: ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̨̪̬̖̌̚ ̨̪ ̛̣̐̌̏
̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ (̱ 000 ̛̦̬̔̌̌)

ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 13: ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̨̧̛̹̐̔̌ ̨̭̯̪̌ ̬̭̯̌̌
(ʿʧˁˀ) ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ 2013-2016. ̨̛̦̐̔̌

ʶ̛̛̪̯̣̦̌̌ ̵̨̛̬̭̌̔ ̦̌ ̨̛̦̱̏ ̵̛̭̏ ̨̛̪̹̯̦̌ ̛ ̨̬̐̌̔̏̌ ̱ ˀ̶̛̛̖̪̱̣̍ ̭̱ ̦̌ ̡̨̛̦̭̥ ̨̛̦̱̏ ̭̌
̨̯̬̖̦̥̔ ̨̣̍̌̐̐ ̨̧̪̖̏̓̌̌. ʧ̬̌̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̭̦̙̦̌ ̨̪̖̏̓̌̏̌ ̨̭̠̖̏ ̡̛̪̯̣̦̖̌̌ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖̏ ̡̨̛̠
̭̱ ̨̛̛̭̯̣̔̐ 26,2% ̵̡̛̱̱̪̦ ̵̨̬̭̌̔̌ ̛ ̡̛̯̔̌̌̌̚ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔, ̨̡̔ ̠̖ ̌̚ 2017. ̨̛̦̱̐̔
̨̛̪̣̦̬̦̌̌ ̔̌ ̨̛̦ ̨̛̦̭̖̚ 29,2% ̵̡̛̱̱̪̦ ̵̨̬̭̌̔̌ ̛ ̡̛̯̔̌̌̌̚. ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̨̬̔̍̌ ̛̪̬̥̖̬
̶̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚ ̨̱̥̖̬̖̦̐ ̴̡̨̛̭̣̦̌̐ ̨̧̛̪̬̣̌̐͂̌̏̌̌ ̛ ̧̭̯̬̏̌̌̌ ̨̨̪̬̭̯̬̌ ̌̚ ̨̧̪̖̖̏̓̌
̵̡̛̛̪̯̣̦̌̌ ̧̱̣̌̐̌̌. ʻ̌ ̴̡̨̛̬̦̱̐̌ ̨̣̖̔ ̨̖̭̦̔ ̭̱ ̡̛̛̪̬̦̌̌̚ ̛̛̪̣̦̬̦̌̌ ̨̛̛̦̭̚ ̵̡̛̛̪̯̣̦̌̌
̧̱̣̌̐̌̌.
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 14: ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̨̪̭̣̖̦̖̌̚ ̨̪̚. 4.1
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 15: ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̨̬̖̍ ̛ ̱̭̣̱̖̐
̱ % ̵̡̛̱̱̪̦ ̵̨̬̭̌̔̌ ̛ ̡̛̯̔̌̌̌̚
̨̪̚. 4.2 ̱ % ̵̡̛̱̱̪̦ ̵̨̬̭̌̔̌ ̛ ̡̛̯̔̌̌̌̚
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ʧ̬̌̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̱ ̸̨̦̠̦̠̌̌̚ ̛̥̖̬ ̨̨̭̪̬̖̏ ̶̨̛̛̛̪̯̥̠̱̌̚ ̵̡̛̤̱̭̔ ̬̖̭̱̬̭̌ ̱ ̵̨̨̪̬̖̯̦̥̔
̨̛̪̖̬̱̔ ̛ ̨̪ ̨̯̥ ̨̨̭̦̱̏ ̧̨̛̭̥̌ ̵̨̬̭̖̌̔ ̌̚ ̨̪̭̣̖̦̖̌̚. ʽ̔ 2014. ̨̛̦̖̐̔ ʧ̬̌̔ ̧̭̥̱̠̖̌ ̨̛̦̭̚
̵̨̬̭̌̔̌ ̌̚ ̨̪̭̣̖̦̖̌̚ ̱ ̨̨̪̭̣̱̯̦̥̌ ̛ ̨̛̬̖̣̯̦̥̌̏ ̨̛̦̭̱̚ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̡̱̱̪̦̌ ̷̱̖̯̍. ˄̸̖̹̖̓
̵̨̬̭̌̔̌ ̌̚ ̨̪̭̣̖̦̖̌̚ ̠̖ ̧̨̭̥̖̦̌ ̭̌ 23,5% ̱ ̡̛̱̱̪̦̥ ̵̨̛̬̭̥̌̔̌ ̛ ̶̛̛̥̔̌̌̚ 2013. ̨̛̦̖̐̔ ̦̌
16,5% ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔.
ʿ̨̬̖̔ ̵̨̛̛̛̪̯̦̏̚ ̨̯̬̖̦̔̏̌ ̡̨̔ ̵̨̬̭̌̔̌ ̌̚ ̨̪̭̣̖̦̖̌̚, ̖̣̖̙̖̍ ̭̖ ̛ ̨̛̛̛̪̯̦̏̚ ̨̛̯̬̖̦̔̏ ̡̨̔
̵̨̬̭̌̔̌ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̶̛̭̱̖̦̠̍̏̌. ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̶̛̭̱̖̦̠̖̍̏ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̭̱ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̔ 2015.
̨̛̦̖̐̔ ̛̛̣̍ ̸̨̦̠̦̌̌̚ ̛̖̏̓ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̨̡̪̬̭̖ ̵̛̭̏ ̨̛̪̹̯̦̌ ̛ ̨̬̐̌̔̏̌.
˄ 2013. ̨̛̛̦̐̔ ʧ̬̌̔ ̠̖ ̦̌ ̛̥̖ ̶̛̭̱̖̦̠̍̏̌ ̨̨̛̛̠̔̏̚ 17,7% ̵̡̛̱̱̪̦ ̵̨̬̭̌̔̌ ̛ ̡̛̯̔̌̌̌̚, ̨̡̔ ̠̖ ̱
̨̛̭̯̠ ̨̛̛̦̐̔ ̨̡̪̬̭̖ ̦̌ ̨̛̦̱̏ ̵̛̭̏ ̨̛̪̹̯̦̌ ̛ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̨̛̛̦̭̚ 11,9%. ʽ̔ ̯̌̔̌, ̶̛̭̱̖̦̠̖̍̏
ʧ̬̌̔̌ ̛̥̠̱̌ ̯̬̖̦̔ ̧̧̭̥̖̌̌ ̛ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̭̱ ̨̛̛̦̭̣̖̚ 6,0% ̵̡̛̱̱̪̦ ̵̨̬̭̌̔̌ ̛ ̡̛̯̔̌̌̌̚.
ˀ̵̨̛̭̌̔ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̶̨̛̦̠̔̌̌, ̶̨̛̯̠̔̌̌ ̛ ̴̯̬̦̭̖̬̌̌ ̖̣̖̙̖̍ ̯̬̖̦̔ ̨̧̪̖̏̓̌̌ ̱ ̵̡̛̱̱̪̦
̵̨̛̬̭̥̌̔̌ ̛ ̶̛̛̥̔̌̌̚ ʧ̬̌̔̌ ̛ ̨̛̛̭̯̣̔̐ ̭̱ 16,4% ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔, ̨̹̯ ̠̖ ̸̨̦̠̦̌̌̚ ̛̹̖̏ ̱
̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̛̬̦̖̍̚ ̨̡̪̯̖̔̌ ̵̛̭̏ ̨̛̪̹̯̦̌ ̛ ̨̬̐̌̔̏̌.
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 16: ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̶̛̭̱̖̦̠̖̍̏
̶̨̛̛̪̠̌̚ 4.5 ̱ % ̵̡̛̱̱̪̦
̵̨̬̭̌̔̌ ̛ ̡̛̯̔̌̌̌̚

ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 17: ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̶̨̛̦̠̖̔̌ ̛
̶̨̛̯̠̖̔̌ ̶̨̛̛̪̠̌̚ 4.6 ̱ % ̵̡̛̱̱̪̦
̵̨̬̭̌̔̌ ̛ ̡̛̯̔̌̌̌̚

ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 18: ʶ̛̪̯̣̦̌̌̌ ̧̱̣̌̐̌̌ (̶̨̛̛̪̠̌̚ 5)
(̱ % ̵̡̛̱̱̪̦ ̵̨̬̭̌̔̌ ̛ ̡̛̯̔̌̌̌̚)

ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 19: ʶ̛̪̯̣̦̌̌̌ ̧̱̣̌̐̌̌ ʧ̬̌̔̌
(̶̨̛̛̪̠̌̚ 5) ̨̛̦̭̚ ̱ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌ ̛̦̬̔̌̌

ˁ̌ ̨̛̭̯̦̹̯̌̏̌ ̴̧̛̛̦̦̭̬̌̌̌ ̛ ̨̛̦̏̌ ̨̠̦̌̏̐ ̱̔̐̌ ʧ̬̌̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̨̱̥̖̬̖̦ ̱̙̖̦̌̔̌̚ ̨̡̣̣̦̌̌
̨̭̥̱̪̬̌̌̏̌. ʵ̛̦̌̏ ̱̔̐ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̠̖ ̦̌ ̡̬̠̱̌ 2016. ̨̛̦̖̐̔ ̨̨̛̛̦̭̚ 4,4 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌, ̨̡̔
̠̖ ̡̱̱̪̦̌ ̛̠̦̌̏ ̱̔̐ ̵̛̭̏ ̨̬̐̌̔̏̌ ̛ ̨̛̪̹̯̦̌ ̨̨̛̛̦̭̚ 68,5 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌.
ʧ̬̌̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̧̨̛̭̥̌ ̨̡̨̯̬̹̖̏ ̧̛̱̙̌̔̏̌̌̚ ̭̌ 6,1% ̡̨̡̨̛̣ ̭̱ ̱ ̨̡̪̬̭̖̱ ̨̛̛̛̦̭̣̚ ̱ 2013.
̨̛̛̦̐̔ ̦̌ ̨̡̨ 3,8% ̡̨̡̨̛̣ ̨̛̦̭̖̚ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔. ˄ ̨̛̭̯̥ ̨̛̪̖̬̱̔ ̛̪̬̭̱̯̦̌ ̠̖ ̛ ̯̬̖̦̔
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̧̧̭̥̖̌̌ ̵̡̛̥̯̦̌̌ ̨̭̯̪̌ ̦̌ ̨̛̦̱̏ ̵̛̭̏ ̨̛̪̹̯̦̌ ̛ ̨̬̐̌̔̏̌, ̭ ̛̯̥ ̔̌ ̠̖ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̱ ̨̖̠̏̓ ̛̥̖̬
̧̨̛̱̥̌ ̨̡̨̯̬̹̖̏ ̧̛̛̭̖̬̭̬̏̌̌ ̴̡̨̛̛̦̦̭̠̭̌̐ ̱̔̐̌.
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 20: ʵ̛̦̌̏ ̱̔̐ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̛ ̵̨̛̭̯̣̌
̨̛̪̹̯̦̌ ̛ ̬̐̌̔ȍ̌ (̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌)

ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 21: ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̡̥̯̦̌̌̌ ̨̭̯̪̌ ̦̌
̛̠̦̌̏ ̱̔̐ (̱ % ̪.̌.)

ʺ̨̖̱̦̬̦͂̌̔̌ ̛̬̖̠̯̦̐ ̶̛̖̦̠̌̐̌ Moody’s ̨̨̪̤̹̣̍̌̌ ̠̖ ̸̨̨̛̱̬̦̔̐ ̡̛̛̬̖̯̦̔ ̛̬̖̠̯̦̐ ʧ̬̌̔̌
ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̦̌ ʥ̌3 ̭̌ ʥ1 ̛ ̶̨̛̖̦̣̌ ̔̌ ̭̱ ̛̛̣̖̐̔̚ ̛̛̭̯̣̦̌̍. ʿ̨̧̖̖̏̓̌ ̛̬̖̠̯̦̐̌ ʧ̬̌̔̌ ̠̖
̶̨̛̪̭̣̖̔̌ ̨̨̧̪̤̹̍̌̌ ̡̨̛̬̖̯̦̔̐ ̛̬̖̠̯̦̐̌ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍ ̭̌ ʥ̌3 ̦̌ ʥ1.
ʶ̛̛̬̖̯̦̔ ̛̬̖̠̯̦̐ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̨̬̙̔̌̌̏̌ ̨̨̬̠̱̖̔̐̏̌̌̓ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̷̨̱̖̯̥̍ ̛ ̨̛̭̣̦̱̔
̨̛̪̖̬̯̦̱̌̏ ̛̥̬̦̱̌̐. ʶ̛̬̖̯̦̔̌ ̶̨̖̦̌ ̠̖ ̨̡̪̭̯̦̱̯̔̌̌ ̛̱̥̖̬̖̦̥ ̨̨̛̦̥̏ ̨̠̦̌̏̐ ̱̔̐̌ ʧ̬̌̔̌ ̛
̡̨̖̯̦̥̌̔̏̌ ̡̨̛̛̣̦̹̱̏̔̓, ̨̹̯ ̨̪̥̙̖̌ ̱ ̧̱̣̙̱̍̌̌̏̌ ̨̨̛̛̣̙̖̦̭̯̚ ̨̛̖̦̥̔̏̚ ̡̛̛̬̱̚. ʻ̨̛̏
̡̛̛̬̖̯̦̔ ̛̬̖̠̯̦̐ ʥ̌3 ̡̨̯̖̌͂ ̛̱̥̌̚ ̱ ̨̛̬̍̚ ̙̦̱̏̌ ̨̱̣̱̐ ʧ̬̌̔̌ ̱ ̶̨̨̛̦̦̣̦̠̌̌ ̡̨̨̛̛̖̦̥̠ ̡̨̌
̨̬̱̥̔̐ ̨̪ ̸̛̛̛̖̣̦̏ ̬̱̐̌̔ ̱ ̛̖̥̤̚ ̡̨̛̠ ̨̪̬̙̔̌̏̌ ̨̭̠̱̏ ̱̍̌̚ ̵̨̛̪̬̔̌, ̡̨̌ ̛ ̧̖̦̖ ̖̖̏̓
̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱̦̣̦̖̌ ̶̡̛̪̯̖̯̖̌̌ ̛ ̧̖̦̖ ̨̭̬̥̖̬̦̌̚ ̸̠̖̌ ̴̡̛̭̣̦̖̌ ̷̥̖̦̥̖̦̯̌ ̡̪̬̭̖̌.
ʶ̛̬̖̯̦̔̌ ̶̨̖̦̌ ̠̖ ̛ ̤̖̔̌ ̸̨̛̬̦̖̦̐̌̌ ̨̡̛̛̭̥̏ ̨̪̯̬̖̥̍̌̌ ̌̚ ̡̨̛̪̯̣̦̥̌̌ ̴̡̨̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̥̌ ̛
̸̨̨̛̬̦̖̦̥̐̌ ̡̨̨̨̦̯̬̣̥ ̵̨̬̭̌̔̌. ˁ̛̛̯̣̦̌̍ ̛̛̣̖̐̔̚ ̨̬̙̠̱̔̌̌̏̌ ̛̭̯̣̦̱̌̍ ̡̛̪̖̬̭̪̖̯̱̏
̨̭̱̖̬̖̦̏̐ ̛̬̖̠̯̦̐̌. ˁ̡̨̏̌ ̨̨̧̪̤̹̖̍̌ ̡̨̛̬̖̯̦̔̐ ̛̬̖̠̯̦̐̌ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ̨̨̖̣̔̏ ̛̍ ̨̔ ̨̧̪̖̏̓̌̌
̛̬̖̠̯̦̐̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌. ˁ̌ ̬̱̖̔̐ ̭̯̬̦̖̌, ̨̛̣̍ ̡̡̨̌̏ ̨̨̧̪̬̹̖̐̌ ̛̬̖̠̯̦̐̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̛̍ ̨̨̖̬̯̦̏̏̌
̨̨̖̣̔̏ ̨̔ ̧̧̭̥̖̌̌ ̛̬̖̠̯̦̐̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌.
ʻ̌ ̨̨̭̦̱̏ ̛̦̣̖̌̌̚ ̵̛̠̦̌̏ ̴̛̛̦̦̭̠̌̌ ʧ̬̌̔̌, ̨̥̙̖ ̭̖ ̸̡̛̛̤̱̯̌̚ ̔̌ ̠̖ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯
̨̨̭̪̭̦̍̌ ̔̌ ̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̨̛̪̬̙̔ ̵̨̨̦̖̪̦̖̔ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̦̖̌ ̛ ̬̱̖̔̐ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̨̔
̡̨̛̬̖̯̦̔̐ ̛ ̡̨̛̛̦̬̖̯̦̔̐ ̸̦̠̌̌̌̚ ̌̚ ̨̬̠̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ʧ̬̌̔̌. ʽ̨̏ ̠̖ ̨̛̱̖̯̦̚̚ ̸̨̦̠̦̌̌̚ ̛̛̦̣̭̯̌̐̌,
̠̖̬ ̖̍̚ ̵̛̬̔̌̏̚ ̵̛̠̦̌̏ ̴̛̛̦̦̭̠̌̌ ̦̖̥̌ ̨̬̠̌̏̌̚. ʽ̨̏ ̨̱̠̖̦̔ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̛ ̨̨̭̦̏ ̌̚ ̨̨̛̬̙̭̯̔̏
̛ ̨̨̪̬̦̭̯̌̏̔̌ ̵̨̛̪̬̖̣̙̖̦̔ ̶̵̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̏ ̧̱̣̌̐̌̌ ̴̵̛̛̛̖̦̭̦̔̌ ʤ̶̡̨̛̛̦̥ ̨̪̣̦̥̌ – ̡̡̨̌ ̱
̨̪̣̖̱̐̔ ̧̱̦̪̬̖̖̌͂̌ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌, ̡̨̯̌ ̛ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̧̱̣̌̐̌̌ ̱ ̨̦̖̏ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̨̨̛̪̬̖̏̔̚ ̛
̨̧̛̛̬̖̯̣̖̏̌̏̌̚ ̛ ̨̪̬̥̖̦̱ ̦̥̖̦̖̌ ̵̨̨̛̪̭̯̠̖̓ ̨̡̠̖̯̍̌̌.
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6.4 ˃̸̡̛̛̛̱̬̭̯ ̨̪̬̥̖̯
6.4.1 ʪ̶̨̛̣̭̌ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̛̯̱̬̭̯̌
ʤ̡̨ ̨̛̛̦̣̬̥̌̌̌̚ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̪̬̥̖̯ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̨̔ ̵̛̭̖̥̖̭̖̯̔̌̔ ̨̛̦̐̔̌ 20. ̡̖̏̌, ̸̨̱̠̱̌̏̌
̭̖ ̖̔̏ ̶̛̯̖̦̖̦̠̖̔ ̡̧̬̖̯̌̌ ̡̨̱̱̪̦̐ ̨̬̠̍̌ ̛̯̱̬̭̯̌: ̬̭̯̌ ̨̔ ̛̭̬̖̦̖̔ ̵̨̛̭̥̖̭̖̯̌̔ ̨̛̦̐̔̌ (1985.
̨̛̦̖̐̔ ̨̬̠̍ ̛̯̱̬̭̯̌ ̨̛̭̯̙̖̔ ̨̭̠̏ ̡̛̥̭̥̱̥̌ – 130.000), ̌ ̨̨̪̯̥ ̨̧̪̖̌̔̌ ̨̬̠̍̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱̭̣̖̔
̨̣̹̖ ̸̨̡̨̛̛̪̣̯-̡̨̨̡̖̦̥̭̖ ̶̛̛̭̯̱̠̖̌ ̱ ̛̖̥̤̚ ̛ ̨̡̧̬̱̙̖̱.
˄ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔ 15 ̨̛̦̐̔̌ ̭̖ ̨̭̯̬̱̠̖̏̌ ̡̨̦̭̯̦̯̦̌̌ ̨̪̬̭̯̌ ̨̬̠̍̌ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌, ̨̡̔ ̨̬̠̍
̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌ ̛̥̌ ̸̦̠̦̖̌̌̚ ̶̶̨̛̛̭̣̠̖̌ – ̸̨̦̠̦̌̌̚ ̨̪̌̔̌ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ 2001-2006. ̨̛̦̖̐̔,
̨̨̪̯̥ ̬̭̯̖̌ ̨̔ 2009. ̨̛̦̖̐̔ ̡̌̔̌ ̨̨̨̪̦̏ ̨̪̌̔̌, a ̡̨̦̦̌ ̯̖ ̨̛̦̖̐̔ ̨̭̯̬̱̠̖̏̌ ̭̖ ̡̨̦̭̯̦̯̦̌̌
̬̭̯̌ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌. ʿ̌̔ ̨̬̠̍̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ̨̨̥̏ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̥̙̖ ̭̖ ̨̖̣̥̔ ̨̛̛̠̭̦̯̍̌ ̛
̨̨̣̣̦̥̐̍̌ ̡̨̨̡̨̖̦̥̭̥ ̡̨̛̬̥̚ ̡̨̠̌ ̠̖ ̛̦̭̯̱̪̣̌̌ 2008. ̛ ̸̨̦̠̦̌̌̚ ̶̛̱̯̣̌̌ ̛ ̦̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̌
̡̧̬̖̯̌̌. ʤ̡̨ ̨̛̛̦̣̬̥̌̌̌̚ ̡̱̱̪̦̌ ̨̬̠̍ ̛̯̱̬̭̯̌, ̧̛̦̠̥̌̌ ̨̪̬̥̖̯ ̨̭̯̬̖̦̏̌ ̠̖ 2004. ̨̛̦̖̐̔
(65.779), ̌ ̛̦̠̖̌̏̓ ̨̪̬̥̖̯ 2016. ̨̛̦̖̐̔ (174.489). ʥ̨̬̠ ̵̨̛̛̦̭̯̬̦̌ ̨̧̦̖̓̌ ̠̖ ̱ ̨̭̯̣̦̥̌
̨̪̬̭̯̱̌ ̨̡̔ ̨̬̠̍ ̵̨̛̥̔̌̓ ̨̧̦̖̓̌ ̨̭̯̬̱̠̖̏̌ ̖̖̏̓ ̶̶̨̛̛̭̣̠̖̌, ̭̌ ̡̨̛̦̭̯̦̯̦̥̌ ̨̨̪̬̭̯̥̌ ̨̔
2010. ̨̛̦̖̐̔.
˃̡̖ ̱ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔ ̪̖̯ ̨̛̦̐̔̌ ̨̪̬̥̖̯ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̛̥̌ ̶̛̯̖̦̖̦̠̱̔ ̬̭̯̌̌, ̭ ̛̯̥ ̨̹̯ ̠̖
̡̯̖ ̨̧̪̭̣̖̖̔ ̖̔̏ ̨̛̦̖̐̔ ̨̬̠̍ ̛̯̱̬̭̯̌ ̨̛̪̬̖̥̹̌ ̨̬̠̍ ̛̚ 1985. ̨̛̦̖̐̔.
ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̛̱̙̦̔̌ ̨̡̬̍̌̏̌ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ 2016. ̨̛̦̖̐̔ ̛̣̍̌ ̠̖ 1,75 ̨̡̔ ̠̖ ̌̚
̭̯̬̦̖̌ ̛̯̱̬̭̯̖ ̛̣̍̌ 2,26 ̨̧̦̖̓̌. ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̛̱̙̦̔̌ ̨̡̬̍̌̏̌ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌ ̧̥̌̌ ̠̖ ̌̚ 1,51
̨̧̦̖̓̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̨̡̪̬̭̖ ̱ ˁ̛̛̬̠̍, ̌ ̸̨̪̬̭̖̦̌ ̛̱̙̦̔̌ ̨̡̬̍̌̏̌ ̵̨̛̛̦̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̖̏̓̌ ̠̖
̌̚ 0,12. ʥ̨̬̠ ̛̯̱̬̭̯̌ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̌̚ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔ ̪̖̯ ̨̛̦̐̔̌ ̡̛̪̬̦̌̌̚ ̠̖ ̱ ̛̯̖̣̌̍ 17.
˃̖̣̌̍̌ 17: ʥ̨̬̠ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ (2012-2016. ̨̛̦̖̐̔)
ʧ̨̛̦̔̌
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

ʥ̨̬̠ ̛̯̱̬̭̯̌
˄̡̨̱̪̦
ʪ̨̛̥̌̓

ˁ̛̯̬̦̌

ʥ̨̬̠ ̨̧̦̖̓̌
˄̡̨̱̪̦
ʪ̨̛̥̌̓
ˁ̛̯̬̦̌

114.013
48.323
65.690
231.289
79.845
122.472
45.869
76.603
252.717
83.045
140.746
53.872
86.874
287.167
103.893
151.372
61.489
89.883
297.097
113.205
174.489
67.808
106.681
360.578
118.956
ʰ̨̬̏̚: ˁ̸̡̛̛̛̯̯̭̯̌ ̨̧̡̛̹̐̔̌, ʽ̛̪̹̯̦̖ ̛ ̨̛̛̬̖̦̐ ̱ ˁ̛̛̬̠̍

151.444
169.672
183.274
183.892
241.622

ˀ̛̌̔ ̡̣̹̖̌̐ ̧̪̬̖̌̓̌ ̯̬̖̦̔̌ ̬̭̯̌̌ ̛ ̨̧̪̌̔̌̌ ̨̬̠̍̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔, ̶̨̛̪̔̌
̭̱ ̡̛̛̪̬̦̌̌̚ ̴̸̡̛̛̬̐̌ (̴̡̨̛̬̦̐̌ 22).
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 22: ʥ̨̬̠ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ (2012-2016. ̨̛̦̖̐̔)
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˄ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̪̬̥̖̯ ̛̬̙̖̦̌̚ ̨̬̠̖̥̍ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̨̨̛̛̦̭̚ ̠̖ 174.489,
̨̹̯ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̪̬̭̯̌ ̨̔ 15,2%, ̛̪̬ ̸̖̥̱ ̭̱ ̨̛̥̔̌̓ ̛̛̯̱̬̭̯ (67.808) ̛̛̖̣̖̙̣̌̍̚ ̨̪̬̭̯̌ ̨̔
10,3%, ̌ ̛̭̯̬̦̌ (106.681) ̨̔ 18,7% ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ 2015. ̨̛̦̱̐̔.
˄ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̨̛̥̌ ̛̦̠̖̌̏̓ ̨̪̬̭̯̌ ̨̬̠̍̌ ̨̧̦̖̓̌ (360.578 ̨̧̦̖̓̌) ̨̔ 21,4% ̱
̨̨̦̭̱̔ ̦̌ 2015. ̨̛̦̖̐̔. ʶ̨̔ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌ ̠̖ ̖̣̖̙̖̦̌̍̚ ̨̪̬̭̯̌ ̨̬̠̍̌ ̨̧̦̖̓̌ (118.959) ̨̔
5,1%, ̨̡̔ ̠̖ ̡̨̔ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ (241.622 ̨̧̦̖̓̌) ̨̪̬̭̯̌ ̨̨̛̛̦̭̚ ̸̡̌ 31,4%.
ʤ̡̨ ̨̛̛̦̣̬̥̌̌̌̚ ̖̥̤̖̚ ̛̚ ̵̡̨̛̠ ̛̛̯̱̬̭̯ ̨̣̖̔̌̚, ̨̪̬̖̣̱̠̱̏̌͂ ̛̛̯̱̬̭̯ ̛̚ ˈ̡̬̯̭̖̏̌, ʥ̨̭̦̖ ̛
ˈ̶̨̛̖̬̖̦̖̐̏, ˁ̨̛̣̖̦̠̖̏, ʻ̸̡̖̥̖̌ ̛ ʺ̡̬̭̖̌͂̌. ʪ̶̛̛̛̭̯̬̱̠̍̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̪̬̖̥̌ ̛̖̥̤̚ ̛̚ ̡̨̠̖
̨̣̖̔̌̚ ̌̚ 2016. ̨̛̦̱̐̔ ̡̛̪̬̦̌̌̌̚ ̠̖ ̱ ̴̡̨̛̬̦̱̐̌ 24. ʪ̨̛̥̌̓ ̛̛̯̱̬̭̯ ̸̛̦̖ 39,66% ̡̨̱̱̪̦̐
̨̬̠̍̌ ̛̯̱̬̭̯̌, ̛̣̌ ̭̱ ̨̛̛̭̯̤̖̦̌̏̚ ̭̌ ̴̡̨̛̬̦̐̌̌.
ʺ̨̙̖ ̭̖ ̸̡̛̛̤̱̯̌̚ ̔̌ ̠̖ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̨̪̭̖̯̌ ̨̖̥̏̌ ̨̱̬̦̯̖̙̖̦̌̏̌, ̨̹̯ ̠̖ ̨̬̔̍̌ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌̌
̠̖̬ ̡̱̱̠̖̌̚ ̔̌ ̦̖̥̌ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚ ̨̔ ̸̵̨̛̛̪̠̖̦̦̔̌ ̴̵̨̡̛̖̬̭̐̐̌ ̛̯̬̙̹̯̌.
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 23: ʪ̶̛̛̛̭̯̬̱̠̍̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̪̬̖̥̌ ̛̖̥̤̚ ̛̚ ̡̨̠̖ ̨̣̖̔̌̚ ̌̚ 2016. ̨̛̦̱̐̔
ʠʏʓ

ͳǡͲͲΨ

ʢˬˈˇˋ˰ˈːˑʙ˓˃˯ˈ˅˔˕˅ˑ

ͳǡʹΨ

ʤˑˎ˃ːˇˋˬ˃

ͳǡʹͺΨ

ʥ˓ː˃ˆˑ˓˃

ͳǡͺΨ

ʏ˖˔˕˓ˋˬ˃

ͳǡͻͶΨ

ʒ˓˚ˍ˃

ʹǡͲʹΨ

ʟ˖˔ˍ˃˗ˈˇˈ˓˃˙ˋˬ˃

ʹǡͳͳΨ

ʛ˃ˍˈˇˑːˋˬ˃

ʹǡʹΨ

ʞˑ˯˔ˍ˃

ʹǡʹΨ

ʗ˕˃ˎˋˬ˃

ʹǡ͵͵Ψ

ʟ˖ˏ˖ːˋˬ˃

ʹǡ͵Ψ

ʐ˖ˆ˃˓˔ˍ˃

ʹǡͷʹΨ

ʛ˃˥˃˓˔ˍ˃

ʹǡͺͳΨ

ʜˈˏ˃˚ˍ˃

͵ǡͲʹΨ

ʠˎˑ˅ˈːˋˬ˃

ͷǡͳͺΨ

ʐˑ˔ː˃ˋʤˈ˓˙ˈˆˑ˅ˋː˃

ǡʹʹΨ

ʤ˓˅˃˕˔ˍ˃
ͲǡͲͲΨ

ǡͶͲΨ
ͳǡͲͲΨ

ʹǡͲͲΨ

͵ǡͲͲΨ

ͶǡͲͲΨ

ͷǡͲͲΨ

ǡͲͲΨ

ǡͲͲΨ

ͺǡͲͲΨ

*ʻ̌ ̴̡̨̛̬̦̱̐̌ ̭̱ ̡̛̪̬̦̖̌̌̚ ̨̭̥̌ ̬̙̖̔̌̏ ̡̨̠̖ ̛̱̥̠̱̌̌̚̚ ̛̹̖̏ ̨̔ 1% ̱ ̡̨̱̱̪̦̥ ̨̬̠̱̍ ̛̯̱̬̭̯̌. ʻ̨̛̛̠̬̠̦̠̌̍ ̭̱
̨̛̥̔̌̓ ̛̛̯̱̬̭̯ ̭̌ ̸̱̖̹̖̥̓ ̨̔ 39,66%, ̛̣̌ ̭̱ ̛̚ ̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌ ̨̬̣̌̐̌̚ ̨̛̛̭̯̤̖̦̌̏̚ ̛̚ ̨̨̏̐ ̴̡̨̛̬̦̐̌̌.
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6.4.2 ˁ̨̨̖̦̣̦̭̯̌̚ ̧̯̬̙̖̌
˄̡̨̡̨̛̣ ̭̖ ̛̛̦̣̬̠̱̌̌̌̚ ̨̛̭̯̱̪̦̔ ̶̨̛̪̔̌ ̨ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥ ̨̧̛̦̖̥̓̌ ̛ ̨̬̠̱̍ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱
̵̨̡̛̯̖̣̭̥ ̶̡̛̛̪̯̖̯̥̌̌̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ (̴̡̨̛̬̦̐̌ 24 ̛ 25), ̨̥̙̖ ̭̖ ̸̡̛̛̤̱̯̌̚ ̔̌ ̭̖ ̛̦̠̖̌̏̓ ̨̬̠̍
̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̨̭̯̬̱̠̖̏̌ ̱ ̥̠̱̌, ̨̡̨̯̬̱̍, ̛̪̬̣̱̌ ̛ ̭̖̪̯̖̥̬̱̍ ̶̥̖̭̖̱, ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̡̨̯̥
̨̪̬̣̖̓̌ ̛ ̛̠̖̭̖̦. ʻ̧̛̠̥̌̌ ̨̬̠̍ ̛̯̱̬̭̯̌ ̛̖̣̖̙̍ ̭̖ ̨̡̨̯̥ ̛̥̖̚, ̱ ̠̦̱̬̱̌̌ ̛ ̴̖̬̱̬̱̍̌.
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 24: ʪ̶̛̛̛̭̯̬̱̠̍̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̨̪ ̶̛̥̖̭̖̥̌ (̨̡̪̬̭̖ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ 2014-2016)

ʶ̌̔̌ ̠̖ ̸̬̖ ̨ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥ ̨̧̛̦̖̥̓̌, ̛̦̠̖̌̏̓ ̨̬̠̍ ̨̧̦̖̓̌ ̨̛̭̯̬̏̌ ̭̖ ̱ ̥̠̱̌, ̠̱̣̱, ̨̡̨̯̬̱̍ ̛
̨̦̖̥̬̱̏̍. ʻ̧̛̠̥̌̌ ̨̬̠̍ ̨̧̦̖̓̌ ̨̛̭̯̬̏̌ ̭̖ ̨̡̨̯̥ ̵̡̛̛̥̭̚ ̶̛̥̖̭̖ ̶̖̖̥̬̔̍ɚ, ̠̦̱̬̌̌a ̛
̴̖̬̱̬̍̌a.
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 25: ʪ̶̛̛̛̭̯̬̱̠̍̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̧̦̖̓̌ ̱ ̵̨̛̯̖̣̥̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ (̨̡̪̬̭̖ 2014-2016)
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6.5 ˁ̛̥̖̹̯̠̦̌ ̶̡̛̛̪̯̖̯̌̌
˃̖̣̌̍̌ 18: ʶ̶̛̛̪̯̖̯̌̌ ̵̡̨̛̛̯̖̬̭̦̌̐̌ ̨̡̠̖̯̍̌̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔
ʥ̨̬̠ ̵̛̭̥̖̹̯̠̦̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌
ʻ̛̌̏̚ ̨̡̠̖̯̍̌

ʦ̬̭̯̌ ̨̡̠̖̯̍̌

ʶ̨̛̯̖̬̠̌̐̌

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̯̖̣ „ˁ̛̖̯̏ ʧ̨̛̖̬̠̖̐“

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̛̯̖̣

*

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̯̖̣ „ʦ̨̛̬̐“

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̛̯̖̣

**

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̯̖̣ „ˀ̡̛̛̥̭“

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̛̯̖̣

**

˄ʶ˄ʿʻʽ

˄ʶ˄ʿʻʽ

ʥ̨̬̠
̪̬̯̥̦̌̌̌̌

ʥ̨̬̠
̨̭̍̌

˄̡̨̱̪̦

ʥ̨̬̠
̣̖̙̠̖̌̏̌

0

18

18

29

0

18

18

29

1

22

23

35

4

15

19

26

5

37

42

61

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̯̖̣ „ʦ̡̛̛̖̣“

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̛̯̖̣

***

6

9

15

31

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̯̖̣ „Boutique hotel
Art“

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̛̯̖̣

***

0

8

8

16

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̯̖̣ „ʯ̛̖̦̯“

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̛̯̖̣

***

1

19

19

33

7

36

43

80

ʧ̛̬̦̌ ̨̯̖̣̐ „ʺ̭̯̖̬̌“

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̛̯̖̣

****

7

47

54

79

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̯̖̣ „ʧ̛̥̦̭̌“

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̛̯̖̣

****

4

13

17

27

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̯̖̣ „ˉ̖̦̯̬̌“

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̛̯̖̣

****

0

51

51

79

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̯̖̣ „ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌“

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̛̯̖̣

****

7

26

33

66

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̯̖̣ „ʪ̹̌“

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̛̯̖̣
˄ʶ˄ʿʻʽ

****

0
18

25
162

25
180

25
276

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̛̯̖̣

*****

1

17

18

21

1

17

18

21

˄ʶ˄ʿʻʽ

ʧ̛̬̦̌ ̵̨̯̖̣ “Premier
Prezident“

˄ʶ˄ʿʻʽ
ˈ̨̯̖̣ „ʿ̡̛̱̯̦“

ˈ̨̯̖̣

***

6

75

81

147

ˈ̨̯̖̣“ʦ̨̨̛̠̦̏̔̌“

ˈ̨̯̖̣

***

2

59

61

98

ˈ̨̯̖̣ „ˁ̠̥̌̌“

ˈ̨̯̖̣

***

6

65

71

117

ˈ̨̯̖̣ „ʻ̶̨̬̖̏“

ˈ̨̯̖̣

***

5

39

44

84

ˈ̨̯̖̣ „ˁ̛̯̬̌ ̡̨̨̛̬̏̏“

ˈ̨̯̖̣

***

2

51

53

97

ˈ̨̯̖̣ „ʪ̱̐̌“

ˈ̨̯̖̣

***

8

30

38

94

ˈ̨̯̖̣

***

ˈ̨̯̖̣ „ˇ̨̦̯̦̌̌“

˄ʶ˄ʿʻʽ

0

16

16

28

29

335

364

665

ˈ̨̯̖̣ „ˁ̨̣̖ ʺ̨̛“

ˈ̨̯̖̣

****

4

26

30

56

ʿ̨̨̛̭̣̦̏ ̵̨̯̖̣ „ʻ̨̛̏ ˁ̌̔“

ˈ̨̯̖̣

****

0

108

108

170

ˈ̨̯̖̣ “ʿ̣̦̖̯̌̌ ̛̦“

ˈ̨̯̖̣

****

2

22

24

48

ˈ̨̯̖̣

****

13

45

58

84

19

201

220

358

ˈ̨̯̖̣ „ʸ̨̨̖̪̣̔ I“

˄ʶ˄ʿʻʽ
ˈ̨̯̖̣ „ʿ̡̬̌“

ˈ̨̯̖̣

*****

46

178

224

334

ˈ̨̯̖̣ „ʿ̛̬̖̖̦̯̔̚“

ˈ̨̯̖̣

*****

7

34

41

50

ˈ̨̯̖̣

*****

12

41

53

108

65

253

318

492

ˈ̨̯̖̣ „Premier Aqua“
˃̸̡̨̛̛̱̬̭̯ ̦̭̖̤̖̌ ''ˀ̡̨̛̬̭̍̌
̨̨̭̯̬̏''

˄ʶ˄ʿʻʽ
˃̸̡̨̛̛̱̬̭̯
̦̭̖̤̖̌

˄ʶ˄ʿʻʽ

****

0

116

58

144

1.117

1.261

ʰ̨̬̏̚: ʺ̨̛̛̦̭̯̬̭̯̌̏ ̨̛̯̬̦̖̐̏, ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̶̡̨̡̛̛̯̖̣̖̥̱̦̠̌̌, ̠̱̦ 2017. ̨̛̦̖̐̔
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ʿ̬̖̥̌ ̨̭̣̱̙̖̦̠̍ ̵̨̡̨̯̖̣̭̠ ̶̡̨̛̛̛̯̖̬̠̌̐̌̚ ̛̚ 2016. ̨̛̦̖̐̔, ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̛̥̌ ̡̨̱̱̪̦ 2.098
̣̖̙̠̌̌ ̛ 1.117 ̨̭̍̌ ̛ 144 ̪̬̯̥̦̌̌̌̌ ̱ ̡̨̛̛̯̖̬̭̦̥̌̐̌ ̨̡̛̠̖̯̥̍̌ (̵̨̛̯̖̣̥̌, ̛̬̦̐̌ ̵̨̛̯̖̣̥̌ ̛
̨̠̖̦̥̔ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̥ ̦̭̖̤̱̌). ʽ̔ ̵̛̭̥̖̹̯̠̦̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌ 6,86% ̭̱ ̛̪̬̯̥̦̌̌̌, ̨̡̔ ̨̨̭̯̣̌ ̸̛̦̖
̨̭̖̍. ʿ̨̨̛̭̯̠ ̨̭̥̌ ̨̠̖̦̔ ̡̨̨̛̯̖̬̭̦̌̐̌ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯ ̦̭̖̤̖̌ „ˀ̡̨̛̬̭̍̌ ̨̨̭̯̬̏“ ̡̨̠̖ ̨̪̭̖̱̠̖̔ 4*.
ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̡̨̨̛̛̭̬̹̖̦̭̯̓ ̵̵̨̡̛̯̖̣̭ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̛̣̍̌ ̠̖ 37%, ̨̹̯ ̠̖ ̨̦̯̦̌̚ ̛̹̖̏ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌
2015. ̨̛̦̱̐̔ ̡̌̔̌ ̠̖ ̸̨̪̬̭̖̦̌ ̨̧̨̪̪̱̖̦̭̯ ̵̵̨̡̛̯̖̣̭ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̨̛̛̦̭̣̌̚ 17%. ˄̡̨̡̨̛̣
̨̛̭̥̍ ̨̛̪̭̥̯̬̣̌̌ ̵̨̯̖̣̖ ̭̌ 3*, 4* ̛ 5*, ̨̧̨̪̪̱̖̦̭̯ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̨̛̛̦̭̣̌̚ ̛̍ 33% (2014), 32%
(2015) ̛ 38% (2016).
˄ ̛̯̖̣̌̍ 19 ̡̛̪̬̦̌̌̚ ̠̖ ̨̬̠̍ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̱ ̵̨̛̯̖̣̥̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̱ ̨̧̪̭̣̖̖̔ ̛̯̬
̨̛̦̖̐̔. ʿ̶̨̛̔̌ ̭̱ ̡̛̛̪̬̦̌̌̚ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ 2014-2016. ̨̛̦̖̐̔, ̠̖̬ 2014. ̨̛̦̖̐̔ ˃̸̡̛̛̱̬̭̯̌
ʽ̶̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ̬̐̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̸̨̧̛̪̖ ̛̖̯̤̦̠̖̔̌ ̔̌ ̭̖ ̛̍̌̏ ̡̨̛̛̭̯̯̭̯̥̌ ̨̬̠̍̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̛
̵̵̧̨̛̛̏ ̨̧̦̖̓̌ ̱ ̵̨̡̨̯̖̣̭̥ ̭̥̖̹̯̠̱̌. ʰ̨̬̙̖̦̌̚ ̱ ̶̨̛̪̬̖̦̯̥̌, ̨̬̠̍ ̨̧̦̖̓̌ ̱ ̵̨̡̛̯̖̣̭̥
̶̡̛̛̪̯̖̯̥̌̌̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̡̱̱̪̦̌ ̨̬̠̍ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̨̛̍ ̠̖ ̸̡̌ 72,09%, ̱ 2015. ̨̛̛̦̐̔
52,08%, ̨̡̔ ̠̖ ̱ 2014. ̨̛̛̦̐̔ ̯̠̌ ̶̨̪̬̖̦̯̌ ̨̨̛̛̦̭̚ 69,59%.
˃̖̣̌̍̌ 19: ʥ̨̬̠ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̨̭̯̬̖̦̏̌ ̱ ̵̨̛̯̖̣̥̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔
˄̡̨̱̪̦
̨̛̦̐̔̌
2014.
2015.
2016.

̨̛̥̔̌̓
39.163
31.800
45.640

̶̨̛̣̭̔̌
̛̭̯̬̦̌
68.359
51.462
73.221

̡̨̱̱̪̦
107.522
83.262
118.861

̨̛̥̔̌̓

̨̧̦̖̓̌
̛̭̯̬̦̌

64.496
51.504
71.523

135.315
103.246
167.009

̡̨̱̱̪̦
199.811
154.750
238.532

ʤ̡̨ ̨̛̛̦̣̬̥̌̌̌̚ ̵̨̡̯̖̣̭̖ ̶̡̛̪̯̖̯̖̌̌ ̪̬̖̥̌ ̡̨̛̯̖̬̠̥̌̐̌̌, ̨̪̬̖̣̱̠̱̏̌͂ ̵̨̛̯̖̣ ̭̌ 3*(38,5%) ̛
4* (34,6%). ˈ̨̛̯̖̣ ̭̌ 1* ̛ 2* ̸̛̦̖ ̨̠̖̦̌̔̚ 11,5%, ̨̡̔ ̵̨̛̯̖̣ ̭̌ 5* ̸̛̦̖ 15,4%. ˃̡̨̖̌͂, ̡̨̌
̨̛̛̦̣̬̥̌̌̌̚ ̨̬̠̍ ̡̬̖̖̯̏̌ ̪̬̖̥̌ ̡̨̛̯̖̬̠̥̌̐̌̌ ̵̨̯̖̣̌, ̨̪̬̖̣̱̠̱̏̌͂ ̵̨̛̯̖̣ ̭̌ 3* (̴̡̨̛̬̦̐̌
27), ̨̨̨̦̭̦̔ ̵̨̛̯̖̣ ̧̭̬̖̖̔̐ ̨̭̥̖̹̯̠̦̌̐ ̭̯̦̬̌̔̌̔̌. ˈ̨̛̯̖̣ ̛̦̠̹̖̌̏ ̡̨̛̯̖̬̠̖̌̐ ̨̪̭̖̱̠̱̔
23,4% ̣̖̙̠̌̌. ʰ̚ ̨̨̏̐̌ ̨̨̥̙̖̥ ̸̡̛̛̤̱̯̌̚ ̔̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̪̭̖̱̠̖̔ ̡̛̣̯̖̯̦̖̏̌ ̭̥̖̹̯̠̦̖̌
̶̡̛̪̯̖̯̖̌̌, ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̧̭̬̖̖̔ ̛ ̨̡̛̭̖̏ ̡̨̛̯̖̬̠̖̌̐, ̨̡̔ ̠̖ ̨̦̯̦̌̚ ̧̥̖̌ ̵̨̯̖̣̌ ̵̛̛̦̙
̡̨̛̯̖̬̠̌̐̌.
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 26: ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌ ̣̖̙̠̖̌̏̌ ̪̬̖̥̌ ̡̨̛̯̖̬̠̥̌̐̌̌ ̵̨̯̖̣̌

ʰ̨̬̏̚: ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̨̡̪̯̔̌̌̌ ʺ̛̛̦̭̯̬̭̯̌̏̌ ̨̛̯̬̦̖̐̏, ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̶̡̨̡̛̛̯̖̣̖̥̱̦̠̌̌, ̠̱̦ 2017. ʧ̨̛̦̖̔

˄ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̨̠̹ ̡̱̖̏ ̦̖̥̌ ̵̨̯̖̣̌ ̵̨̛̖̏̔̓ ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̵̵̨̡̛̯̖̣̭ ̶̣̦̌̌̌, ̥̌̔̌ ̠̖ ̱ ̛̦̠̌̌̏
̸̨̡̪̖̯̌ ̬̌̔̌ ̨̠̖̦̔̐ ̵̨̯̖̣̌ ̨̪̔ ̨̛̪̦̯̥̌̚ ̵̨̡̛̯̖̣̭̥ ̨̬̖̦̥̍̔. ˄̸̖̹̖̓ ̵̨̯̖̣̌ ̭̌ 4* ̛ 5* ̠̖
̸̨̨̛̦̖̱̠̖̦̍̌ ̨̡̨̛̭̏. ʽ̨̏ ̡̱̱̠̖̌̚ ̦̌ ̨̯ ̔̌ ̛̭̥̖̹̯̠̦̌ ̶̡̛̛̪̯̖̯̌̌ ̨̠̹ ̡̱̖̏ ̛̦̭̱ ̨̛̛̪̬̣̖̦̌̐͂
̵̛̯̖̥̌̏̌̚ ̨̥̖̱̦̬̦̖͂̌̔ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̧̯̬̙̖̌.
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ʿ̬̖̥̌ ̶̨̛̪̥̔̌̌ ˃̸̡̛̛̱̬̭̯̖ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̱ ̬̱̐̌̔ ̨̨̛̪̭̯̠ ̨̠̹ 50
̵̡̨̛̛̦̖̯̖̬̭̦̌̐̌ ̨̡̠̖̯̍̌̌: ̵̨̭̯̖̣̌, ̨̛̪̬̖̦̹̯̓̌, ̛̣̏̌, ̨̨̛̭̯̦̐̌ ̛ ̨̭̍̌. ʽ̔ ̨̯̐̌, ̵̨̛̭̯̖̣ ̸̛̦̖
26%. ˃̡̨̖̌͂, ̭̥̖̹̯̠̌ ̱ ̨̨̥̠̔̌̓ ̨̛̛̬̦̭̯̌̔ ̛ ̨̡̨̭̖̭̥ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̥ ̨̛̥̦̭̯̱̔̌̓̏ ̡̨̛̯̖̬̭̦̌̐̌
̭̌ 3* ̛ 4* ̸̛̦̖ 43 ̨̡̠̖̯̍̌.
ʤ̛̦̣̌̌̚ ̨̯̬̖̦̱̯̦̐ ̧̭̯̌̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̨̭̦̏ ̌̚ ̴̧̛̛̖̦̭̖̔̌
̵̛̤̔̌ ̶̛̤̖̏̌ ̨̬̠̌̏̌̚, ̴̧̛̛̖̦̭̔̌̌ ̶̵̛̛̤̦ ̛̯̬̙̹̯̌, ̛̦̣̱̌̌̚ ̶̡̨̡̛̦̱̬̖̦̠̖ ̛ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚,
̛̣̌ ̛ ̴̧̛̛̖̦̭̔̌̌ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̭̦̌̐̌, ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌̌, ̛̹̦̭̌ ̛ ̧̛̪̬̖̯ ̌̚ ̨̬̠̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̬̐̌̔̌
̴̵̛̛̛̖̦̭̦̔̌ ̱ ̨̡̛̬̱̏ SWOT ̛̦̣̖̌̌̚ ̬̐̌̔̌.

6.6 ʿ̴̨̛̬̣ ̶̨̛̪̭̖̯̣̌̌ ̛ ̶̶̛̪̖̬̖̪̠̖ ̨ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔
6.6.1 ʶ̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̖̌̌ ̛̯̱̬̭̯̌
˄ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌ ̶̶̛̪̖̬̖̪̠̖ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̨̪̦̱̖̔ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̸̡̨̱̤̱̖̦ ̠̖ 1.202 ̛̯̱̬̭̯̌ ̡̨̛̠ ̭̱
̨̛̛̪̭̖̯̣ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̔ ̠̱̦̌ ̨̔ ̭̖̪̯̖̥̬̍̌, 2017. ̨̛̦̖̐̔. ʤ̡̦̖̯̖ ̭̱ ̛̛̛̭̯̬̱̬̦̖̔̍̌ ̱
̵̨̛̯̖̣̥̌, ̵̨̛̭̯̖̣̥̌ ̛ ̛̬̱̥̔̐ ̶̨̛̛̣̥̍̌ ̭̥̖̹̯̠̌̌ ̛ ̡̛̪̬̱̪̤̖̦̖ ̱̚ ̨̨̪̥̓ ̨̨̭̤̍̌
̨̨̪̭̣̖̦̌̐̚ ̦̌ ̶̶̛̛̬̖̖̪̠. ʿ̨̬̖̔ ̨̯̐̌, ̡̛̛̦̖̯̬̦̌̌ ̭̱ ̛ ̛̛̯̱̬̭̯ ̱ ̴̡̛̛̥̌̓̌, ̨̛̬̖̭̯̬̦̥̌̌, ̦̌
˃̬̱̐ ̨̨̭̣̖̍̔, ʿ̨̡̨̛̖̯̬̬̦̭̠̏̌̌̔ ̛̯̬̏͂̌̏ ̛ ̸̛̛̦̠̦̠̥̌̌̚ ̶̡̛̯̬̠̥̌̌̌̌. ʰ̧̛̭̯̬̙̖̌̏̌ ̡̨̠̖ ̠̖
̨̨̭̪̬̖̖̦̏̔ ̨̪̬̖̭̯̤̣̔̌̏̌ ̠̖ ̨̨̭̦̏ ̌̚ ̨̧̪̭̯̤̖̌̏̌ ̡̨̛̭̭̯̖̥̭̐ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌, ̡̡̨̌ ̠̖ ̛
̨̨̪̬̖̣̙̖̦̔ ̱ ̶̡̨̨̛̦̥̌ ̪̣̦̱̌. ˄̨̡̬̌̚ ̸̛̛̦ 88,1 % ̶̨̪̬̖̦̯̌ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̛ 11,9%
̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌. ʦ̛̖̦̓̌ ̡̛̛̛̭̪̯̦̌̌ ̭̱ ̡̨̙̖̦̭̐ ̨̪̣̌ 52,5%, ̌ ̸̨̪̬̭̖̦̌ ̨̭̯̬̭̯̌ ̡̛̛̛̭̪̯̦̌̌ ̠̖
27,96 (̨̬̭̪̦̌ ̨̔ 18 ̨̔ 64). ˃̡̨̖̌͂, ̨̡̨ ̨̨̛̪̣̦̖̏ ̡̛̛̛̭̪̯̦̌̌ ̠̖ ̨̛̬̹̣̌̏̚ ̴̡̱̣̯̖̯̌ (51%).
ʪ̖̯̤̦̖̌ ̶̴̨̨̨̡̛̭̖̥̬̭̖̔̐̌ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̖̌̌ ̨̡̱̬̌̚ ̡̛̪̬̦̖̌̌̚ ̭̱ ̱ ̛̯̖̣̌̍ 20.
˃̖̣̌̍̌ 20: ˁ̶̴̨̨̨̡̛̖̥̬̭̖̔̐̌ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̖̌̌ ̡̛̛̛̭̪̯̦̌̌ (̨̛̬̙̖̦̌̚ ̱ %)
ʿ̨̣
ʺ̡̛̱̹
ʮ̡̛̖̦̭
ʽ̨̧̬̖̍̌̏̌̚
̧̭̬̖̔̌ ̡̨̹̣̌
̛̹̏̌ ̡̨̹̣̌
̴̡̱̣̯̖̯̌
̥̭̯̖̬̌ ̛̭̯̱̠̖̔
̡̛̥̭̯̬̭̖̌̐̌ ̛̛̣
̨̡̨̡̯̬̭̖̔ ̛̭̯̱̠̖̔

ʻ̨̛̏ ʻʫ˃ʽ ̸̵̛̥̖̭̖̦ ̧̛̪̬̥̌̌
ʰ̨̭̪̔ € 200
€ 201 – € 500
€501 – € 1.000
€ 1.001 – € 2.000
€ 2.001 – € 3.000
ʿ̡̨̬̖ € 3.000

47,5
52,5
15,3
20,3
51
11,9
1,5

10,1
0,8
24,8
20,3
16,3
7,4

ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̨̭̯̬̭̯̌ 27.96 ̨̛̦̖̐̔,
ˁ̯̦̬̦̌̔̌̔̌ ̶̛̛̖̠̠̔̏̌̌ 7.537
ʯ̧̛̦̥̖̌̌
ˀ̶̡̨̨̨̛̛̱̏̔ (̡̨̛̛̬̖̯̬̔), ̴̶̡̨̛̛̱̦̦̖̬ ̛
̶̡̨̨̛̦̌̔̌̏̚
ˁ̸̶̧̛̯̬̱̌ ̛ ̶̛̛̱̥̖̯̦
ʰ̧̛̦̙̖̖̬, ̸̛̭̯̬̱̦ ̶̛̛̭̬̦̌̌̔ ̛ ̵̸̛̛̯̖̦̬̌
ʤ̛̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̔̌̏ ̶̛̛̭̣̱̙̖̦̍
˄̭̣̱̙̦̌ ̛ ̸̨̡̯̬̐̏̌̌ ̧̛̦̥̌̌̌̚
ʿ̶̨̨̛̛̛̤̪̬̬̖̦̏̔, ̛̹̱̥̬̌, ̛̛̬̬̍̌ ̛ ̨̛̭̬̦̔
ʯ̛̦̯̣̠̖̌̌ ̛ ̨̛̭̬̦̔ (̡̱̤. ̡̛̬̖̦̭̖̐̌͂̏ ̡̛̬̦̖̌̔ ̛̯̔.)
ˀ̶̡̨̨̛̱̏̌ ̛̥̹̦̥̌̌̌ ̛ ̨̨̧̛̪̭̯̬̠̖̥̌, ̨̛̥̦̯̖̬ ̛
̸̨̛̏̌̚
ʵ̨̖̦̭̯̦̔̌̏̌ ̧̛̦̥̌̌̌̚
ʦ̨̠̦̌ ̧̛̦̥̌̌̌̚
ˁ̛̯̱̖̦̯̔ ̛ ̸̶̛̛̱̖̦
ʻ̨̛̖̪̭̣̖̦̌̚
ʿ̨̛̛̖̦̦̖̬̚
ʥ̸̛̬̦̌ ̭̯̯̱̭̌
̶̭̥̌̌
̛̥̥̌ ̨̡̥̥̌/̨̡̖̠̱̔̏
̛̛̙̥̏ ̱ ̸̨̦̬̦̠̏̌̍̌ ̶̛̛̠̖̦̌̔̚
̱ ̡̬̱̍̌ ̭̥̌
̬̖̖̦̌̏̔̚/̌

ʰ̨̬̏̚: ʤ̡̨̦̖̯̦ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌

12,4
14,9
7,4
6,4
4,4
5,4
4
3
0,5
0,5
30,2
9,4
1,5

44,1
29,7
16,3
8,4
1,5
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ʪ̖̯̤̦̌̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̡̛̪̬̦̌̌̌̚ ̠̖ ̱ ̛̯̖̣̌̍ 21. ʰ̚ ̯̖̣̖̌̍ ̭̖ ̛̛̏̔ ̔̌
̦̌ ̨̱̖̯̥̚ ̨̡̱̬̱̚ ̨̛̛̥̦̬̠̱̔̌ ̛̛̯̱̬̭̯ ̛̚ ˈ̡̬̯̭̖̏̌, ̛̣̌ ̛ ̛̚ ʻ̸̡̖̥̖̌, ʺ̡̨̛̖̦̠̖̌̔, ˉ̬̦̖ ʧ̨̬̖,
ˀ̛̱̥̱̦̠̖ ̛ ʿ̨̡̤̭̖.
˃̖̣̌̍̌ 21: ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌
ˁ̛̯̬̦̌ ̛̛̯̱̬̭̯
ʪ̬̙̌̏̌
ʤ̛̣̦̠̍̌̌
ʤ̛̱̭̯̬̠̌
ʥ̛̖̣̠̐̌
ʥ̛ˈ
ʥ̡̱̬̭̐̌̌
ʶ̛̦̌
ˈ̡̬̯̭̏̌̌
ˋ̡̖̹̌
ʪ̡̦̭̌̌
ˇ̡̛̦̭̌

%
1,0
1,5
0,5
4,5
3,0
0,5
7,4
2,0
0,5
1,0

ʪ̬̙̌̏̌
ˇ̶̡̬̦̱̭̌̌
ʻ̸̡̖̥̌̌
ʧ̸̡̬̌
ʺ̡̬̭̌͂̌̌
ʰ̛̯̣̠̌̌
ʺ̡̨̛̖̦̠̌̔̌
ˉ̬̦̌ ʧ̨̬̌
ˈ̨̛̣̦̠̌̔̌
ʿ̨̡̤̭̌
ˀ̛̱̥̱̦̠̌

%
2,5
10,9
1,0
5,0
2,5
6,9
5,4
0,5
5,9
8,9

ʪ̨̛̥̌̓ ̛̛̯̱̬̭̯
ʪ̬̙̌̏̌
ˀ̛̱̭̠̌
ˁ̸̨̡̣̏̌̌
ˁ̨̛̣̖̦̠̏̌
ˌ̛̪̦̠̌̌
ˌ̡̖̭̏̔̌
˃̡̱̬̭̌
ʦ̡̛̖̣̌ ʥ̛̛̬̯̦̠̌̌
˄̡̛̬̠̦̌̌
ˁʤʪ
ʯ̛̦̬̌̍̌̚

%
1,5
3,0
3,5
1,0
0,5
1,5
3,0
2,0
1,5
0,5

ʧ̬̌̔
ʤ̛̪̯̦̌
ʥ̛̠̦̌̌ ʥ̹̯̌̌
ʥ̨̖̬̐̌̔
ʶ̶̬̱̠̖̌̐̏̌
ʻ̨̛̖̯̦̐
ˌ̶̌̍̌
ʻ̛̹
ʻ̨̛̏ ʿ̬̌̌̚
ˁ̶̨̛̱̯̍̌
ʦ̨̤̖̌̏
ʯ̧̛̬̖̦̦̌

%
0,5
0,5
2,0
1,0
0,5
0,5
3,5
0,5
0,5
0,5
0,5

ʰ̨̬̏̚: ʤ̡̨̦̖̯̦ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌

˄ ̛̯̖̣̌̍ 22 ̭̱ ̡̛̛̪̬̦̌̌̚ ̶̨̛̪̔̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̨̦̭̖̔ ̦̌ ̨̛̥̯̖̏ ̨̪̭̖̯̖ ̛ ̨̡̬̍̌̏̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ʻ̨̨̥̏
ˁ̱̌̔. ˀ̛̖̱̣̯̯̌̚ ̡̱̱̠̱̌̚ ̦̌ ̨̯ ̔̌ ̠̖ ̛̦̠̹̖̌̏ ̡̛̛̛̭̪̯̦̌̌ ̨̨̹̣̔ ̛̚ ̵̨̨̛̪̭̣̦̏ ̨̬̣̌̐̌̚ ̡̨̌ ̛ ̨̍̐̚
̨̪̭̖̯̖ ʫ̛̯̐̚ ̴̛̖̭̯̣̱̏̌. ʻ̛̠̖̌̏̓ ̨̬̠̍ ̡̛̛̛̭̪̯̦̌̌ ̠̖ ̨̨̭̖̔ ̱ ̵̨̯̖̣̱, ̡̨̛̌ ̭̱ ̛ ̬̱̖̔̐ ̡̨̛̯̖̬̠̖̌̐
̭̥̖̹̯̠̌̌ ̸̨̦̠̦̌̌̚ ̭̯̱̪̤̖̦̖̌̚. ʦ̛̹̖ ̨̔ ̨̨̛̪̣̦̖̏ ̡̛̛̛̭̪̯̦̌̌ ̪̱̯̱̠̖ ̭̌ ̛̛̪̬̠̯̖̤̥̌̌ (52%), ̌
̡̛̖̣̏̌ ̛̖̦̏̓̌ ̠̖ ̨̹̣̔̌ ̱ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̱ ̨̨̭̪̭̯̖̦̠̏ ̶̨̛̛̛̬̦̠̐̌̌̚. ʿ̬̖̥̌ ̶̨̛̪̥̔̌̌ ̨̛̛̠̖̦̥̔̍
̡̛̦̖̯̦̥̌ ̧̛̛̭̯̬̙̖̥̌̏̌, ̸̨̨̪̬̭̖̦ ̨̛̪̣̦̬̦̌̌ ̧̬̙̖̌̔̌̏̌̚ ̠̖ 4,91 ̨̛̦̓ ̱̚ ̛̪̣̦̬̦̱̌̌
̨̨̧̪̯̬̹̱ 33,85 ̖̬̏̌ ̨̪ ̦̱̔̌.
˃̖̣̌̍̌ 22: ʿ̶̨̛̔̌ ̨ ̨̛̛̥̯̥̏̌ ̨̪̭̖̯̖ ̛ ̨̡̬̱̍̌̏ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔(%)
ʽ̨̛̭̦̦̏ ̨̛̛̥̯̏ ̨̪̭̖̯̖
ʿ̨̨̭̌
ʽ̨̥̬̔/˄̧̛̙̖̏̌
ʿ̨̨̭̌ ̛ ̧̛̱̙̖̏̌
ʫ̛̯̐̚ ̴̛̖̭̯̣̏̌

16,3
9,9
39,5
32,3

ʿ̱̯̱̠̖̥ ̭̌..
ʿ̶̨̨̨̛̬̥̔
ʿ̛̛̬̠̯̖̤̥̌̌
ʿ̨̬̯̦̖̬̥̌
ʿ̨̨̛̭̣̦̥̏ ̪̬̯̖̦̌ě̛̬̥
ˁ̥̌

8,4
52
14,4
19,4
18,8

ʿ̸̨̨̬̭̖̦ ̨̛̪̣̦̬̦̌̌ ̧̬̙̖̌̔̌̏̌̚
̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔:
4,91 ̨̛̦̓ (̭̯̦̬̦̌̔̌̔̌ ̶̛̛̖̠̠̔̏̌̌ 2,38)

ˁ̥̖̹̯̠̌
ˈ̨̯̖̣̱
ˈ̨̭̯̖̣̱
ʿ̨̛̬̯̦̥̏̌ ̭̥̖̹̯̠̱̌
ʶ̨̔ ̛̪̬̠̯̖̤̌̌/̶̨̨̛̪̬̖̔
ʶ̥̪̌
ʽ̶̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ̨̧̪̱̯̏̌̌
ʿ̱̯̱̠̖̥ ̱ ̨̨̭̪̭̯̖̦̠̏
̶̨̛̛̛̬̦̠̐̌̌̚
ʿ̡̨̬̖ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̛̖̦̠̖̌̐

34,2
18,3
17,3
12,4
17,8
82,2
17,8

ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̛̪̣̦̬̦̌̌̌ ̨̨̧̪̯̬̹̌ ̨̪
̦̱̔̌:
35,85 ̖̬̏̌, (̭̯̦̬̦̌̔̌̔̌ ̶̛̛̖̠̠̔̏̌̌ 33,22)

ʰ̨̬̏̚: ʤ̡̨̦̖̯̦ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌

˄ ̨̦̬̖̦̥̌̔ ̧̛̪̯̱̌ ̨̯̬̖̣̍̌ ̠̖ ̔̌ ̛̛̯̱̬̭̯ ̶̨̪̬̖̦̖ (̨̪ ̨̨̪̖̯̭̯̖̪̖̦̠ ʸ̡̨̨̛̖̬̯̠̏ ̡̛̭̣̌: 1̨̱̪̹̯̖ ̛̦̠̖ ̶̨̛̱̯̣̌, 5 – ̨̖̥̏̌ ̠̖ ̶̨̛̱̯̣̌) ̡̨̡̨̛̣ ̠̖ ̨̧̪̬̣̹̖̖̐̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ʫ̨̡̨̬̪̭̥̏
̶̨̨̛̪̬̖̭̯̦̥ ̡̱̣̯̱̬̖ 2021. ̛ ʽ̡̨̛̥̣̦̭̥̌̔ ̶̨̨̛̪̬̖̭̯̦̥ 2019. ̶̨̛̱̯̣̌ ̦̌ ̵̧̨̛̱̏ ̨̡̣̱̱̔ ̔̌
̨̪̭̖̯̖ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔. ˀ̛̖̱̯̯̌̚ ̡̱̱̠̱̌̚ ̔̌ ̠̖ ̨̧̪̬̣̹̖̖̐̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ʫ̨̡̨̬̪̭̥̏ ̶̨̨̛̪̬̖̭̯̦̥
̡̱̣̯̱̬̖ 2021. ̶̨̛̱̯̣̌ ̱ ̸̨̦̠̦̠̌̌̚ ̛̥̖̬ ̦̌ ̵̧̨̛̱̏ ̨̡̣̱̱̔ (̧̭̬̖̔̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔=3,54, ̭̯̔. 1.410),
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̌ ̨̧̪̬̣̹̖̖̐̌ ʽ̡̨̛̥̣̦̭̥̌̔ ̶̨̨̛̪̬̖̭̯̦̥ 2019. ̱ ̨̦̖̹̯ ̧̨̥̠̌ ̛̥̖̬ (̧̭̬̖̔̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔ =3,39,
̭̯̔. 1.395).
ʿ̨̬̖̔ ̨̯̐̌, ̨̯̬̖̣̍̌ ̠̖ ̔̌ ̛̛̯̱̬̭̯ ̶̨̪̬̖̦̖ ̡̨̡̨̛̣ ̠̖ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̨̬̔̍ ̨̨̛̪̬̥̭̦̏̌ ̡̨̌
̸̡̛̛̯̱̬̭̯̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌ (̡̨̯̖̌͂ ̨̪ ̨̨̪̖̯̭̯̖̪̖̦̠ ʸ̡̨̨̛̖̬̯̠̏ ̡̛̭̣̌ 1- ̨̖̥̏̌ ̨̣̹̖, 5- ̸̨̨̛̣̦̔).
ˁ̧̬̖̔̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̨̨̨̬̔̐̏̌ ̦̌ ̨̨̏ ̧̛̪̯̖̌ ̠̖ 3,90, ̭̯̔. 0.998, ̨̹̯ ̡̱̱̠̖̌̚ ̦̌ ̛̖̦̖̬̣̦̐̌ ̭̯̌̏ ̔̌
̠̖ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̨̬̔̍ ̨̨̛̪̬̥̭̦̏̌ ̡̨̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌. ʽ̡̛̏̌̏ ̛̬̖̱̣̯̯̌̚ ̨̖̣̥̔ ̭̖ ̨̥̱̐
̨̛̛̠̭̦̯̍̌ ̛̯̥̖ ̔̌ ̶̨̨̛̛̪̭̖̯ ʫ̛̯̐̌̚ ̭̯̖̪̖̦ ̶̨̨̛̪̬̥̠̖ ̨̨̏̐ ̴̛̖̭̯̣̏̌̌ ̨̨̛̪̭̯̖̱̠̱̏̓ ̭̌
̨̭̯̖̪̖̦̥ ̶̨̨̛̪̬̥̠̖ ̨̭̥̌̐ ʧ̬̌̔̌, ̨̨̨̦̭̦̔ ̭̥̌ ʫ̛̯̐̚ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̸̨̛̣̦̱̔ ̶̨̨̛̪̬̥̠̱ ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌. ʽ̨̏ ̠̖ ̨̨̪̯̬̖̦̏͂ ̛ ̸̶̧̨̛̛̖̦̥ ̔̌ ̭̖ 29,2% ̛̤̱̔ ̨ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̴̨̨̛̛̦̬̥̭̣̌ ̡̨̪̬̖
̶̛̭̯̬̦̖̌ ʫ̛̯̐̚ ̴̛̖̭̯̣̏̌̌.
ʻ̌ ̧̛̪̯̖̌ ̡̡̨̌ ̭̱ ̭̖ ̴̨̛̛̛̦̬̥̭̣̌ ̨ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔, ̛̦̠̖̌̏̓ ̨̬̠̍ ̡̛̛̛̭̪̯̦̌̌ ̡̨̛̭̯̌̌ ̠̖ ̔̌ ̭̖
̴̨̨̛̛̦̬̥̭̌ ̡̨̪̬̖ ̶̨̨̛̪̬̖̔ ̛ ̛̪̬̠̯̖̤̌̌ 32,2% (̛̙̏̌ ̸̬̖ ̠̖ ̨̛̥̦̦̯̦̔̌̌ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̨̖̏
̴̨̨̛̛̛̦̬̥̭̦̭̯̌), ̨̡̔ ̭̖ 29,2% ̡̛̛̛̭̪̯̦̌̌ ̴̨̨̛̛̦̬̥̭̣̌ ̡̨̪̬̖ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̶̛̭̯̬̦̖̌ ʫ̛̯̐̚
̴̛̖̭̯̣̏̌̌ (̴̡̨̛̬̦̐̌ 27).
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 27: ʰ̨̛̬̏̚ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌ ̨ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ (%)

ʰ̨̬̏̚: ʤ̡̨̦̖̯̦ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌

6.6.2 ʮ̨̛̯̦̖̏ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔
ˀ̛̌̔ ̨̧̛̠̔̍̌̌ ̵̛̛̖̯̤̦̠̔̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌ ̨ ̴̨̛̪̬̣̱ ̶̨̛̪̭̖̯̣̌̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̶̛̛̛̛̭̪̯̦̥̌̌ ̠̖
̨̨̪̭̯̤̖̦̌̏ ̧̛̪̯̖̌ ̔̌ ̭̌ ̛̣̭̯̖ ̡̨̠̌ ̠̖ ̨̪̦̱̖̦͂̌, ̌ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̛̭̯̬̏̌ ̡̨̠̖ ̛̤̱̔ ̙̖̣̖ ̔̌
̨̭̯̬̖̏̌ ̱ ̨̭̥̏ ̨̛̙̯̱̏, ̶̨̪̬̖̦̖ ̡̨̡̨̛̣ ̭̱ ̛̥ ̦̖̖̦̖̌̏̔ ̛̭̯̬̏̌ ̙̦̖̏̌ (̨̪ ̨̨̪̖̯̭̯̖̪̖̦̠
ʸ̡̨̨̛̖̬̯̠̏ ̡̛̭̣̌: 1 -̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯ ̨̦̖̙̦̏̌, 5 - ̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯ ̨̙̦̏̌).
˄ ̛̯̖̣̌̍ 23 ̭̱ ̡̛̪̬̦̖̌̌̚ ̧̭̬̖̖̔ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̨̨̨̬̔̐̏̌ ̭̌ ̨̭̯̦̬̦̥̌̔̌̔ ̶̨̛̛̖̠̠̥̔̏̌. ʰ̚ ̯̖̣̖̌̍
̭̖ ̛̛̏̔ ̔̌ ̭̖̏ ̨̛̙̯̦̖̏ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̛̥̠̱̌ ̡̛̛̖̣̏ ̸̦̠̌̌̚ ̌̚ ̡̛̛̛̭̪̯̦̖̌, ̭ ̛̯̥ ̔̌ ̭̖
„̨̨̨̧̭̥̪̹̯̖̌̏̌“, ̡̨̌ ̛ „̨̨̧̛̭̥̭̯̬̖̌̏̌̏̌“ ̛ „̌̍̌̏̌̚ ̛ ̧̛̱̙̖̏̌“ ̱ ̨̛̙̯̱̏ ̨̨̪̭̖̦̍ ̸̛̛̭̯̱.
Ǫ̏ ̡̱̱̠̖̌̚ ̦̌ ̨̯ ̔̌ ̛̛̯̱̬̭̯ ̡̨̛̠ ̨̪̭̖̱̠̱̓ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̥̱̐ ̛̛̯̍ ̛̛̛̭̯̥̱̣̭̦ ̶̡̨̛̖̱̠̥̔̌ ̛
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̨̥̌̍̌̏̚. ʻ̛̠̦̙̖̌ ̛̬̦̬̦̌̐̌̌ ̨̛̙̯̦̏̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̠̖ „̨̭̖̠̓̌ ̔̌ ̨̭̥ ̨̖̔ ̶̛̠̖̦̖̌̔̚/̔̌
̨̛̪̬̪̥̌̔̌ ̡̨̦̖̥̖”. ʽ̛̏ ̛̬̖̱̣̯̯̌̚ ̭̱ ̡̛̛̪̬̦̌̌̚ ̱ ̛̯̖̣̌̍ 23.
˃̖̣̌̍̌ 23: ʯ̸̦̠̌̌ ̵̨̛̛̙̯̦̏ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̌̚ ̛̯̱̬̭̯̖ (̨̛̬̙̖̦̌̚ ̱ ̧̛̭̬̖̥̔ ̨̛̬̖̦̭̯̥̏̔̌)
ʮ̨̛̯̦̖̏ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔

ˁ̧̬̖̔̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔

ˁ̯̔. ̶̛̛̖̠̠̔̏̌̌

ʽ̭̖̠̓̌ ̔̌ ̨̛̪̬̪̥̌̔̌ ̡̨̦̖̥̖
4,22
˄̧̱̖̖̍͂̚
4,27
ʿ̛̛̬̭̦ ̨̨̛̦̭̔ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐̌
4,31
ˁ̨̨̧̛̥̭̯̬̖̌̏̌̏̌
4,56
ʥ̛̛̯ ̨̨̪̹̯̦̏̌
4,54
ʯ̌̍̌̏̌ ̛ ̧̛̱̙̖̏̌ ̱ ̨̛̙̯̱̏
4,56
ˁ̨̛̱̬̦̭̯̐
4,45
ˁ̨̨̨̧̥̪̹̯̖̌̏̌
4,60
ʽ̭̖̠̓̌ ̨̛̪̭̯̦̱̐̓̌
4,55
ʰ̨̬̏̚: ʤ̡̨̦̖̯̦ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌

0,952
0,881
0,827
0,687
0,681
0,673
0,828
0,635
0,757

6.6.3 ʽ̶̖̦̌ ̛̯̬̱̯̌̍̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ʰ̧̛̭̯̬̙̖̌̏̌ ̠̖ ̨̡̨̪̣̌̌̚ ̔̌ ̭̱ ̪̬̖̏ ̶̶̨̛̛̭̠̠̖̌̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ʻ̨̛̥̏ ˁ̨̥̌̔ - ʫ̛̯̐̚, ̵̬̦̌̌,
ʪ̱̦̌̏, ̨̛̬̔̍ ̛̤̱̔, ̌̍̌̏̌̚ ̛ ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̏̌̌̔̌ ̯̬̏͂̌̏̌. ˁ̖̏ ̶̶̨̛̛̭̠̠̖̌̌ ̭̌ ̴̶̡̛̬̖̖̦̠̥̏̌̌ ̭̱
̡̛̪̬̦̖̌̌̚ ̱ ̛̯̖̣̌̍ 24, ̛̣̌ ̯̬̖̍̌ ̛̛̥̯̌ ̱ ̛̱̏̔ ̔̌ ̠̖ ̨̨̏ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌ ̨̬̖̦̌͂ ̌̚ ̬̖̥̖̏
̧̯̬̠̌̌̌ ̴̛̖̭̯̣̏̌̌ ʫ̛̯̐̚, ̪̌ ̭̱ ̛ ̛̬̖̱̣̯̯̌̚ ̛̱̭̥̖̬̖̦ ̦̌ ʫ̛̯̐̚ .
˃̖̣̌̍̌ 24: ʿ̬̖̏ ̶̶̨̛̛̭̠̠̖̌̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ʻ̨̛̥̏ ˁ̨̥̌̔ (%)
ʤ̶̶̨̛̛̭̠̠̌̌

%

48,4

ʶ̯̖̬̣̌̔̌̌

8,3

21,3

ˌ̯̬̦̌̔

7,0

19,3

ʿ̛̖̓

2,1

ʪ̨̛̬̍ ̛̤̱̔

19,0

ʶ̱̣̯̱̬̌

1,7

ʯ̌̍̌̏̌

18,3

˄̧̱̖̖̍͂̚

1,5

˃̬̏͂̌̏̌

17,9

ʸ̨̖̯

0,8

ʿ̛̛̬̠̯̖̤̌

17,5

ʿ̶̨̨̛̬̔̌

0,5

ʹ̱̍̌̏

15,8

ʺ̛̱̖̠̚

0,3

ʺ̡̛̱̌̚

12,8

ʵ̴̨̛̖̯̦

0,3

ʻ̨̛̦̓ ̨̛̙̯̏

12,8

ʰ̡̨̭̱̭̯̏

0,3

ʿ̨̛̏

12,5

ʤ̡̨̛̱̭̯̬̠̭ ̶̨̬̭̯̌̏

0,1

ʿ̡̛̛̬̠̯̖̤̭̌

10,1

ʤ̦̯̱̬̏̌̌

ʤ̶̶̨̛̛̭̠̠̌̌
ʫ̛̯̐̚
ˈ̬̦̌̌
ʪ̱̦̌̏

ʪ̨̡̖̠̖̏

%

8,7 ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̚
ʰ̨̬̏̚: ʤ̡̨̦̖̯̦ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌

0,1
0,1

˄ ̶̛̤̱ ̶̨̪̬̖̦̖ ̶̶̛̪̖̬̖̪̠̖ ̛̯̬̱̯̌̍̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ , ̬̱̪̐̌ ̡̛̛̛̭̪̯̦̌̌, ̡̨̠̱ ̭̱ ̸̛̛̛̦̣ ̛̭̯̬̦̌
̛̛̯̱̬̭̯, ̨̨̬̣̔̐̏̌̌̌ ̠̖ ̦̌ ̧̛̪̯̌̌ ̡̨̛̛̬̭̯̖̓ ̡̭̣̱̌ 0-5 (1-̨̱̪̹̯̖ ̭̖ ̦̖ ̭̣̙̖̥̌, 2-̦̖ ̭̣̙̖̥̌
̭̖, 3-̦̖̱̯̬̣̦̌̌ ̭̥̌, 4-̭̣̙̖̥̌ ̭̖, 5-̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭ ̭̖ ̭̣̙̖̥̌). ʰ̛̥̣̌ ̭̱ ̨̨̥̱̦̭̯̐̓ ̔̌ ̸̨̦̖̌̚ ̛ 0
̡̨̡̨̛̱̣ ̦̖ ̦̠̱̌̚ ̨̨̨̬̔̐̏ ̦̌ ̧̛̪̯̖̌, ̛̣̌ ̨̛̦ ̡̨̛̠ ̭̱ ̸̨̛̛̦̣̌̚ 0 ̛̦̭̱ ̸̡̛̱̤̱̖̦ ̱ ̛̦̣̱̌̌̚.
ʯ̨̛̛̦̥̤̌̏ ̠̖ ̔̌ ̠̖ ̡̛̖̣̏ ̨̬̠̍ ̡̛̛̛̭̪̯̦̌̌ ̨̨̨̨̛̬̔̐̏ ̔̌ ̦̖ ̦̌̚ ̨̨̨̬̔̐̏ ̡̌̔̌ ̭̱ ̱ ̧̛̪̯̱̌
̧̯̬̖̏̔ ̔̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̪̭̖̱̠̖̔ ̡̛̣̯̖̯̦̖̏̌ ̨̡̠̖̯̖̍ ̌̚ ̭̥̖̹̯̠̌ ̛ ̛̛̦̥̤̖̌̏̚ ̡̨̱̣̯̱̬̦-
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̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̶̡̛̯̬̠̖̌̌, ̨̹̯ ̨̨̖̬̯̦̏̏̌ ̡̱̱̠̖̌̚ ̦̌ ̨̯ ̔̌ ̨̨̏ ̛̦̠̖ ̨̛̍ ̪̬̖̥̖̯̔ ̵̧̨̨̛̏̐
̨̧̛̦̯̖̬̖̭̏̌̌.
˃̖̣̌̍̌ 25: ʿ̶̨̬̖̦̌ ̛̯̬̱̯̌̍̌ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ (̡̨̛̛̛̦̯̦̐̏ ̷̛̛̥),
̶̛̛̛̛̭̪̯̦̌-̛̭̯̬̦̌ ̛̛̯̱̬̭̯
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̪̭̖̱̠̖̔:

ˁ̧̬̖̔̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔

ʶ̛̣̯̖̯̦̖̏̌ ̨̡̠̖̯̖̍ ̌̚ ̭̥̖̹̯̠̌
4,34
ʪ̨̬̖̍ ̨̬̖̭̯̬̦̖̌
4,47
ʽ̸̛̣̦̔̌ ̨̛̦̏ ̱̭̣̱̖̐
4,30
ˀ̨̦̬̭̦̖̌̏̚ ̶̨̛̪̬̦̖̔̌̏
4,23
ʯ̛̛̦̥̤̖̌̏ ̥̱̖̠̖̚ ̛ ̛̣̖̬̠̖̐̌
4,02
ʯ̛̛̦̥̤̖̌̏ ̡̨̱̣̯̱̬̦-̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̶̡̛̯̬̠̖̌̌
4,06
ʪ̨̬̱̍ ̨̨̡̭̯̬̦̥̭̱̐̌ ̨̪̦̱̱̔
4,43
ˀ̨̦̬̭̦̖̌̏̚ ̛ ̡̛̣̯̖̯̦̖̏̌ ̴̛̖̭̯̣̖̏̌ ̛ ̡̱̣̯̱̬̦̖
̨̠̖̔̐̌͂̌
4,54
ʪ̨̬̍̌ ̨̛̦̦̓ ̨̛̙̯̏
4,63
ˀ̨̦̬̭̦̖̌̏̚ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̡̛̯̬̠̖̌̌
4,10
ʰ̦̯̖̬̖̭̦̯̦̱̌ ̵̡̛̬̯̖̯̱̬̱̌
4,19
ʪ̨̬̖̍ ̴̡̛̖̌̓ ̛ ̨̬̖̍̌̏
4,46
ʪ̨̭̯̱̪̦̖ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̖̌
3,94
ʺ̨̨̱̦̭̯̐̓ ̡̨̖̯̦̌̔̏̌̐ ̨̪̬̖̏̌̚
4,12
ˀ̛̠̖̦̱̌̏̚ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̱̌
3,84
ʸ̨̹̱ ̸̨̛̪̬̭̯̱̪̦̭̯̌
3,74
ʶ̛̣̯̖̯̦̱̏̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱ ̶̛̛̛̭̦̣̠̱̐̌̌̚
4,01
ʻ̡̛̌̚ ̭̯̖̪̖̦ ̨̛̛̭̱̬̦̭̯̐ ̛ ̨̛̖̖̦̭̯̍̍̔̚
4,05
ʿ̨̛̬̠̯̦̌ ̨̡̨̣̣̦̌ ̨̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏
4,54
ʦ̨̡̛̭ ̨̛̦̏ ̡̨̛̛̥̱̣̯̱̣̯̱̬̣̦̭̯̌
4,37
ʸ̨̹ ̨̨̦̭̔ ̶̖̦̌ ̛ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌
4,14
ˋ̛̭̯̱ ̨̡̨̛̣̦̱
3,86
ʰ̨̬̏̚: ʤ̡̨̦̖̯̦ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌

ˁ̯̦̬̦̌̔̌̔̌ ̶̛̛̖̠̠̔̏̌̌
0,781
0,630
0,682
0,874
0,967
0,935
0,821
0,745
0,659
0,865
0,837
0,896
1,017
0,919
0,956
1,060
1,090
1,030
0,677
0,762
1,068
1,019

ʰ̚ ̯̖̣̖̌̍ ̭̖ ̛̛̏̔ ̔̌ ̦̠̖̖̌̏̓ ̧̭̬̖̖̔ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̨̨̨̬̔̐̏̌ ̛̥̠̱̌ ̧̯̬̖̏̔ ̔̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̪̭̖̱̠̖̔
“̨̬̦̬̭̦̖̌̏̚ ̛ ̡̛̣̯̖̯̦̖̏̌ ̴̛̖̭̯̣̖̏̌ ̛ ̡̱̣̯̱̬̦̖ ̨̠̖̔̐̌͂̌”, “̨̬̔̍̌ ̨̛̦̦̓ ̨̛̙̯̏” ̡̨̌ ̛
“̨̛̪̬̠̯̦̌ ̨̡̨̣̣̦̌ ̨̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏”. ˁ ̬̱̖̔̐ ̭̯̬̦̖̌, ̧̛̬̠̱̖̌̍̌̏̌̓̚ ̠̖ ̨̯ ̨̹̯ ̧̯̬̖̏̔ ̨̪̪̱̯
“ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̪̭̖̱̠̖̔ ̡̛̦̌̚ ̨̛̦̏ ̨̛̛̭̱̬̦̭̯̐ ̛ ̨̛̖̖̦̭̯̍̍̔̚” ̛ “̨̣̹ ̨̨̦̭̔ ̶̖̦̖ ̛ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌”
̛̥̠̱̌ ̨̡̛̭̖̏ ̧̭̬̖̖̔ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̨̨̨̬̔̐̏̌.
ʤ̡̨ ̨̛̛̦̣̬̥̌̌̌̚ ̛̦̠̦̙̖̌ ̶̨̧̖̖̦̖ ̯̬̱̱̯̖̌̍ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̛̚ ̯̖̣̖̌̍ ̭̖ ̛̛̏̔ ̔̌ ̭̱ ̨̯ ̧̯̬̖̏̔ ̔̌
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̪̭̖̱̠̖̔ ̨̭̯̱̪̦̖̔ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̖̌, ̛̬̠̖̦̱̌̏̚ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̱̌ ̛ ̸̛̭̯̱
̨̡̨̛̣̦̱, ̨̹̯ ̠̖ ̸̦̠̦̌̌̌̚ ̨̡̪̯̔̌̌ ̡̨̛̠ ̡̱̱̠̖̌̚ ̦̌ ̨̨̭̦̦̖̏ ̨̛̣̭̯̍̌ ̡̨̠̖ ̯̬̖̍̌ ̛̛̱̦̪̬̖̯̌̔ ̱
̶̛̤̱ ̨̨̧̪̤̹̍̌̌ ̨̨̪̭̯̠̖̖̓̐ ̨̛̦̏̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̦̌ ̹̯̌ ̠̖ ̭̯̤̖̦̌̏ ̶̡̖̦̯̌̌ ̛ ̱
ʤ̶̡̨̨̛̦̥ ̪̣̦̱̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛ ̴̧̛̛̖̦̭̱̔̌ ̶̛̤̖̏̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ʧ̬̌̔̌.
6.6.4 ʤ̴̡̛̛̖̯̦̏ ̷̛̛̥
ʵ̖̦̔̌ ̨̔ ̶̛̤̖̏̌ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̨̛̍ ̠̖ ̛ ̔̌ ̭̖ ̛̱̯̬̏̔ ̴̡̛̛̖̯̦̌̏ ̷̛̛̥, ̨̨̨̦̭̦̔ ̡̡̨̌ ̛̛̯̱̬̭̯
̨̛̙̤̠̱̔̏̌̏̌ (̨̭̖̠̱̓̌) ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̡̨̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱ ̶̛̛̖̭̯̦̠̱̔̌. ʯ̌ ̶̨̪̬̖̦̱ ̭̱ ̡̨̛̛̬̹̖̦̓
̵̨̛̛̪̣̬̦̍̌ ̨̛̪̬̌̏, ̨̨̨̦̭̦̔ ̌̚ ̶̨̪̬̖̦̱ ̠̖ ̡̨̛̬̹̖̦̓̌ ̨̭̖̥̭̯̖̪̖̦̔̌ ʸ̡̨̛̖̬̯̏̌ ̡̭̣̌̌ ̦̌
̸̛̛̠̥ ̡̛̬̠̖̥̌̏̌ ̭̖ ̦̣̖̌̌̚ ̛̛̯̬̱̯̌̍ ̨̨̭̱̪̬̯̦̐ ̸̧̦̖̌̌̚ (̨̛̪̱̹̯̠̱̌̓-̛̛̱̦̖̥̬̠̱̌̏̌̓̚,
̛̪̬̠̯̦̌̌-̛̦̖̪̬̠̯̦̌̌, ̛̱̱̤̍̔̏̚-̨̭̦̔̌̔̌, ̵̛̙̦̏̌̌-̱̭̪̦̌̏̌).
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˃̖̣̌̍̌ 26: ˁ̧̬̖̖̔ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̛̯̬̱̯̌̍̌ ̴̡̨̛̖̯̦̌̏̐ ̷̛̛̥̌
ʤ̛̛̯̬̱̯̍

ˁ̧̬̖̔̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔

ˁ̯̦̬̦̌̔̌̔̌ ̶̛̛̖̠̠̔̏̌̌

ʽ̛̪̱̹̯̠̱̌̓-̛̛̱̦̖̥̬̠̱̌̏̌̓̚

2,45

1,751

ʿ̛̬̠̯̦̌̌-̛̦̖̪̬̠̯̦̌̌

2,50

1,863

˄̛̱̤̍̔̏̚-̨̭̦̔̌̔̌

2,65

1,950

2,80

1,946

ʮ̵̛̦̏̌̌-̱̭̪̦̌̏̌

ʰ̨̬̏̚: ʤ̡̨̦̖̯̦ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌

ˀ̛̖̱̣̯̯̌̚ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̡̱̱̠̱̌̚ ̔̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̥̌ ̨̛̛̪̯̦̏̌̚ ̴̡̛̛̖̯̦̌̏ ̷̛̛̥ ̠̖̬ ̭̱ ̛̭̏
̛̛̯̬̱̯̌̍ ̨̨̛̛̪̯̦̏̚ ̶̨̧̛̖̖̦ (̶̨̖̦̖ ̭̱ ̨̨̥̦̐ ̛̣̙̖̍ 1 ̨̦̖̐ 7). ˃̨ ̸̛̦̌̚ ̔̌ ̛̛̯̱̬̭̯
̨̛̙̤̠̱̔̏̌̏̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̡̨̌ ̨̛̪̱̹̯̠̱̌̓ ̛̪̬̠̯̦̌̌, ̛̱̱̤̍̔̏̚ ̛ ̵̛̙̦̏̌̌. ʽ̨̥̖̏ ̡̡̨̭̏̌̌
̨̨̛̛̪̬̦̭̔ ̸̶̧̛̛̖̦̌ ̔̌ ̠̖ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̱ ̡̨̥ ̠̖ ̨̬̖̦̌͂ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌ ̨̛̍ ̱ ̨̡̯̱ ʫ̛̯̐̚ ̴̛̖̭̯̣̏̌,
̪̌ ̭̱ ̶̨̖̦̖ “̛̱̱̤̍̔̏̚” ̛ “̵̛̙̦̏̌̌” ̸̨̡̛̖̦̖̏̌.
ˁ̧̬̖̔̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̡̨̱̱̪̦̐ ̷̛̛̥̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ (̡̨̛̠ ̠̖ ̶̨̧̛̪̬̖̦̏̌ ̨̨̪̥̱̓ 7-̭̯̖̪̖̦̖ ʸ̡̨̛̖̬̯̖̏
̡̭̣̖̌ (1-̨̖̥̏̌ ̛̦̖̯̦̐̌̏̌, 7- ̨̖̥̏̌ ̨̛̛̪̯̦̏̌̚) ̠̖ 5,81 (̭̯̦̬̦̌̔̌̔̌ ̶̛̛̖̠̠̔̏̌̌ 1,322).
ʿ̨̬̖̔ ̡̨̱̱̪̦̐ ̷̛̛̥̌ ̶̨̧̛̪̬̖̦̏̌ ̠̖ ̛ ̡̯̚. ̡̨̛̛̦̯̦̌̏ ̷̛̛̥ (̵̨̛̛̛̖̬̣̦̍̏̌) ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̨̛̦̭̔ ̦̌
̨̯ ̔̌ ̛̣ ̨̛̭̥̍ ̸̨̛̛̪̬̖̪̬̱̣ ̛̛̪̬̠̯̖̤̥̌̌ ̛ ̶̨̛̛̪̦̦̥̌̌̚ ̯̱̔̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̱̔̌, ̡̨̌ ̛ ̔̌ ̛̣
̨̛̭̥̍ ̠̖ ̨̨̨̪̦̏ ̨̛̛̪̭̖̯̣. ʦ̨̡̛̭̖ ̧̭̬̖̖̔ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̨̨̨̬̔̐̏̌ ̌̚ ̨̡̪̬̖̪̬̱̱ (̧̭̬̖̔̌
̨̬̖̦̭̯̏̔= 4,34, ̭̯̔. 0,890) ̡̨̌ ̛ ̌̚ ̨̨̪̦̦̱̏ ̨̪̭̖̯̱ (̧̭̬̖̔̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔= 4,38, ̭̯̔. 0,826), ̨̹̯
̡̱̱̠̖̌̚ ̦̌ ̨̖̥̏̌ ̨̛̛̛̪̯̦̏̚ ̡̨̛̛̦̯̦̌̏ ̷̛̛̥ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌.
6.6.5 ʺ̨̛̛̯̏ ̌̚ ̨̪̭̖̯̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔
˃̖̣̌̍̌ 27: ʿ̶̨̬̖̦̌ ̨̛̥̯̏̌ ̌̚ ̨̪̭̖̯̱ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ (̧̭̬̖̖̔ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̨̨̨̬̔̐̏̌)
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̭̥̌ ̨̨̛̪̭̖̯
ʪ̌ ̵̛̍ ̸̨̛̦̱̌ ̨̦̖̹̯ ̨̨̦̏ ̛ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦̯̦̌
ʪ̌ ̵̛̍ ̨̨̛̪̭̖̯ ̨̥̖̭̯ ̡̨̠̖ ̨̔ ̭̌̔̌ ̛̦̭̥̌ ̨̨̛̪̭̖̯
ʪ̌ ̨̱̪̦̥̌̚ ̨̦̖̏ ̤̱̖̔ ̛ ̨̡̣̣̦̱̌ ̶̛̠̖̦̱̌̔̚
ʪ̌ ̨̪̖̦̖̥̍̐ ̨̔ ̶̡̨̛̭̦̖̖̏̌̔̏
ʪ̌ ̨̪̬̖̖̥̏̔ ̡̨̛̣̯̖̯̦̏̌ ̬̖̥̖̏ ̭̌ ̶̨̨̨̛̪̬̥̔
ʪ̌ ̨̪̬̖̖̥̏̔ ̬̖̥̖̏ ̭̌ ̛̛̪̬̠̯̖̤̥̌̌
ʪ̌ ̸̛̦̱̥̌ ̨̦̖̹̯ ̨̨̦̏
ʪ̌ ̸̛̱̬̭̯̥̏ ̖̱̏̚ ̭̌ ̨̪̬̯̦̖̬̥̌
ʯ̨̍̐ ̨̪̭̖̯̖ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦/̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̬̖̭̱̬̭̌
ʪ̌ ̵̛̍ ̨̛̱̙̏̌ ̱ ̶̛̛̥̱̚
ʪ̌ ̵̛̍ ̸̨̛̦̱̌ ̛̹̖̏ ̨ ̛̭̖̍
ʪ̌ ̵̛̍ ̭̖ ̨̨̛̪̱̭̯
ʪ̌ ̵̛̍ ̨̨̱̪̦̌̚ ̨̦̱̏ ̡̱̣̯̱̬̱ ̛ ̸̛̦̦̌ ̨̛̙̯̏̌
ʯ̨̍̐ ̨̛̹̪̦̐̌
ʯ̨̍̐ ̨̨̦̦̓̐ ̨̛̙̯̏̌
ʯ̨̍̐ ̨̡̣̣̦̖̌ ̨̨̛̭̯̬̦̥̠̖̐̌
ʯ̨̯̌ ̨̹̯ ̭̥̯̬̥̌̌ ̔̌ ̨̛̠̥̔̍̌ ̨̬̱̔̍ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̌̚ ̶̨̦̏̌
ʿ̡̖̯̌ ̬̦̙̥̦̌̌̌ ̛̥ ̭̖ ̸̨̛̛̦ ̡̨̌ ̸̨̛̣̦̔̌ ̨̪̦̱̔̌
ʪ̌ ̵̛̍ ̨̛̱̙̏̌ ̦̌ ̴̛̖̭̯̣̱̏̌
ʪ̌ ̵̛̍ ̨̨̛̪̭̖̯ ̭̠̥̌̌
ʪ̌ ̵̛̍ ̨̨̪̬̖̖̦̯̏̌̚ ̨̨̛̪̬̖̏̔̚ ̛̛̣ ̱̭̣̱̖̐
ʯ̨̍̐ ̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓ ̌̚ ̨̬̖̔̍ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖̏
ʪ̌ ̵̛̍ ̨̨̪̬̦̹̌̌ ̨̨̬̠̱̖̔̐̏̌̌̓ ̸̨̤̖̔̍̌̏̌ ̌̚ ̨̭̠̱̏
̡̨̛̥̪̦̠̱̌
ʪ̌ ̵̛̍ ̨̨̛̪̭̖̯ ̨̛̬̦̱̔̍ ̛̛̣ ̛̪̬̠̯̖̤̖̌

ˁ̧̬̖̔̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔
3,86
3,91
3,93
3,92
3,50
3,87
3,81
3,61
3,72
4,05
3,77
3,71
3,95
3,76
4,13
4,11
4,04
4,02
4,10
3,27
3,14
2,99

ˁ̯̦̬̦̌̔̌̔̌ ̶̛̛̖̠̠̔̏̌̌
0,917
0,925
0,830
0,829
1,247
0,984
0,934
1,068
0,941
1,069
1,092
1,166
1,012
1,124
1,004
0,940
1,041
1,096
1,182
1,256
1,320
1,299

2,96

1,329

3,12

1,418
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˄ ̶̛̤̱ ̧̛̱̯̬̏͂̏̌̌ ̖̯̤̦̖̔̌ ̶̨̛̛̥̯̠̖̏̌ ̌̚ ̨̪̭̖̯̱ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̛̛̯̱̬̭̯̥̌ ̠̖ ̨̛̣̍ ̨̨̪̭̯̤̖̦̌̏
̧̛̪̯̖̌ ̔̌ ̦̌ ̡̛̭̣̌ ̨̔ 1 ̨̔ 5 (1 - ̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯ ̭̖ ̦̖ ̭̣̙̖̥̌, 2 - ̦̖ ̭̣̙̖̥̌ ̭̖, 3 - ̦̖̱̯̬̣̦̌̌
̭̥̌, 4 – ̭̣̙̖̥̌ ̭̖, 5 – ̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯ ̭̖ ̭̣̙̖̥̌) ̶̨̪̬̖̦̖ ̡̨̡̨̛̣ ̭̖ ̛̦̖̖̦̌̏̔ ̨̛̬̣̌̚̚ ̨̨̦̭̖̔
̦̌ ̵̧̨̛̱̏ ̨̪̭̖̯̱ ʧ̬̱̌̔. ˀ̛̖̱̣̯̯̌̚ ̭̱ ̡̛̛̪̬̦̌̌̚ ̱ ̛̯̖̣̌̍ 27.
ʻ̌ ̴̡̨̛̬̦̱̐̌ 28 ̡̛̛̪̬̦̌̌̚ ̭̱ ̛̛̬̦̬̦̌̐̌ ̨̛̛̥̯̏ ̌̚ ̨̪̭̖̯̱ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌.
ˁ̌ ̴̡̨̛̬̦̐̌̌ ̭̖ ̛̛̏̔ ̔̌ ̭̱ ̧̦̠̥̖̌̌ ̛̛̬̦̬̦̌̐̌ ̨̛̥̯̏ ̌̚ ̨̪̭̖̯̱ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̨̧̪̬̦̣̙̖̖̌̌
̸̨̤̔̍̌̏̌̌ ̌̚ ̨̭̠̱̏ ̡̨̛̥̪̦̠̱̌, ̨̧̪̬̦̣̙̖̖̌̌ ̨̛̛̦̖̭̯̯̬̏̌, ̨̛̦̠̖̬̯̦̠̖̌̏̏̌ ̨̍̐̚
̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̖̌̌ ̨̡̱̬̌̚, ̡̨̌ ̛ ̨̪̭̖̯̌ ̨̛̛̬̦̔̍ ̛ ̛̛̪̬̠̯̖̤̥̌̌.
ʯ̌ ̡̛̬̣̱̌̚ ̨̔ ̨̯̐̌, ̨̦̠̤̖̌̍ ̛̛̬̦̬̦̌̐̌ ̨̛̛̥̯̏ ̭̱ ̨̛̦̦̓ ̨̛̙̯̏, ̨̨̛̭̯̬̦̥̠̐̌̌, ̸̱̖̹̖̓ ̦̌
̴̛̖̭̯̣̱̏̌ ̡̨̌ ̛ ̧̛̱̙̖̏̌ ̱ ̶̛̛̥̱̚. ʽ̨̏ ̠̖ ̛ ̸̨̡̛̖̦̏̌ ̬̖̱̣̯̯̌̚ ̭ ̨̨̛̬̥̍̚ ̦̌ ̨̯ ̔̌ ̛̹̖̏ ̨̔
̛̯̬̖̦̖̓ ̡̛̛̛̭̪̯̦̌̌ ̸̛̦̖ ̶̨̨̛̛̪̭̖̯ ʫ̛̯̐̌̚.
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 28: ˀ̛̛̦̬̦̌̐̌ ̨̛̛̥̯̏ ̌̚ ̨̪̭̖̯̱ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ʓ˃˄ˋ˘˒˓ˑː˃˛˃ˑˑˇˆˑ˅˃˓˃ˬ˖˱ˈː˃˄˃˅˯˃˚ˈˊ˃˔˅ˑˬ˖ˍˑˏ˒˃ːˋˬˈ

ʹǡͻ

ʓ˃˄ˋ˘˒˓ˈˊˈː˕ˑ˅˃ˑ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˈˋˎˋ˖˔ˎ˖ˆˈ

ʹǡͻͻ

ʖ˄ˑˆˏˑˆ˖˱ːˑ˔˕ˋˊ˃ˇˑ˄˓ˈˋː˅ˈ˔˕ˋ˙ˋˬˈ

͵ǡͳͶ

ʓ˃˄ˋ˘˒ˑ˔ˈ˕ˋˑ˓ˑˇ˄ˋː˖ˋˎˋ˒˓ˋˬ˃˕ˈ˯ˈ

͵ǡͳ

ʓ˃˄ˋ˘˒ˑ˔ˈ˕ˋˑ˔˃ˬ˃ˏ

͵ǡʹ

ʓ˃˒˓ˑ˅ˈˇˈˏˍ˅˃ˎˋ˕ˈ˕ːˑ˅˓ˈˏˈ˔˃˒ˑ˓ˑˇˋ˙ˑˏ

͵ǡͷ

ʓ˃˖˚˅˓˔˕ˋˏ˅ˈˊ˖˔˃˒˃˓˕ːˈ˓ˑˏ

͵ǡͳ

ʓ˃˄ˋ˘˔ˈˑ˒˖˔˕ˋˑ

͵ǡͳ

ʖ˄ˑˆ˒ˑ˔ˈ˕ˈˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ˘Ȁˋ˔˕ˑ˓ˋˬ˔ˍˋ˘˓ˈ˔˖˓˔˃

͵ǡʹ

ʖ˄ˑˆ˛ˑ˒ˋːˆ˃

͵ǡ

ʓ˃˄ˋ˘ː˃˖˚ˋˑ˅ˋ˛ˈˑ˔ˈ˄ˋ

͵ǡ

ʓ˃˄ˋ˘ː˃˖˚ˋˑːˈ˛˕ˑːˑ˅ˑˋˋː˕ˈ˓ˈ˔˃ː˕ːˑ

͵ǡͺͳ

ʓ˃ː˃˖˚ˋˏːˈ˛˕ˑːˑ˅ˑ

͵ǡͺ

ʓ˃˒˓ˑ˅ˈˇˈˏ˅˓ˈˏˈ˔˃˒˓ˋˬ˃˕ˈ˯ˋˏ˃

͵ǡͺ

ʓ˃˄ˋ˘˒ˑ˔ˈ˕ˋˑˏˈ˔˕ˑˍˑˬˈˇˑ˔˃ˇ˃ːˋ˔˃ˏ˒ˑ˔ˈ˕ˋˑ

͵ǡͻͳ

ʓ˃˒ˑ˄ˈˆːˈˏˑˇ˔˅˃ˍˑˇːˈ˅ːˋ˙ˈ

͵ǡͻʹ

ʓ˃˖˒ˑˊː˃ˏːˑ˅ˈ˯˖ˇˈˋˎˑˍ˃ˎː˖ˊ˃ˬˈˇːˋ˙˖

͵ǡͻ͵

ʓ˃˄ˋ˘˖˒ˑˊː˃ˑːˑ˅˖ˍ˖ˎ˕˖˓˖ˋː˃˚ˋːˉˋ˅ˑ˕˃

͵ǡͻͷ

ʞ˃ˍˈ˕˃˓˃ːˉˏ˃ːˏˋ˔ˈ˚ˋːˋˑˍ˃ˑˑˇˎˋ˚ː˃˒ˑː˖ˇ˃

ͶǡͲʹ

ʖ˃˕ˑ˛˕ˑ˔ˏ˃˕˓˃ˏˇ˃ˇˑ˄ˋˬ˃ˏˇˑ˄˓˖˅˓ˈˇːˑ˔˕ˊ˃ːˑ˅˃˙

ͶǡͲͶ

ʓ˃˄ˋ˘˖ˉˋ˅˃ˑ˖ˏ˖ˊˋ˙ˋ

ͶǡͲͷ

ʓ˃˄ˋ˘˖ˉˋ˅˃ˑː˃˗ˈ˔˕ˋ˅˃ˎ˖

Ͷǡͳ

ʖ˄ˑˆˎˑˍ˃ˎːˈˆ˃˔˕˓ˑːˑˏˋˬˈ

Ͷǡͳͳ

ʖ˄ˑˆːˑ˱ːˑˆˉˋ˅ˑ˕˃

Ͷǡͳ͵
Ͳ

Ͳǡͷ

ͳ
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ͳǡͷ

ʹ

ʹǡͷ

͵

͵ǡͷ

Ͷ

Ͷǡͷ
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ʻ̌ ̧̛̪̯̖̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̨̨̛̭̦̦̏ ̶̨̛̦̖̭̯̔̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̨̪̦̱̖̔ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̛̛̯̱̬̭̯ ̭̱ ̨̛̛̛̠̣̔̏̚
̭̣̖̖̖̔̓:
x ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌ ̠̖̬ ̦̖ ̨̨̛̪̭̯̠ ˃̸̡̛̛̛̱̬̭̯ ̴̨̛̛̛̦̬̥̯̦̌̏ ̶̖̦̯̬̌ ̱ ̨̭̥̥̌
̶̖̦̯̬̱ ʧ̬̌̔̌ (17%),
x ̨̖̥̏̌ ̨̡̛̭̖̏ ̶̖̦̖ ̨̪̬̖̏̌̚ ̡̛̯̭̠̖̥̌ ̌̚ ̶̭̯̬̦̖̌ (13,7%),
x ̛̠̦̌̏ ̨̯̬̦̭̪̬̯̌ ̡̨̦̖̖̯̦̌̔̏̌ ̬̖̹̖̦, ̦̖̥̌ ̨̱̯̱̭̌̍̌ ̨̪̭̣̖ ̨̨̛̪̦̓ (9,9%),
x ̶̛̛̛̭̦̣̠̐̌̌̌̚, ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̦̌ ̨̛̛̪̠̖̦̥̔ ̶̨̡̛̣̠̥̌̌̌ ̡̨̌ ̨̹̯ ̠̖ ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̏̌̌̔̌
̯̬̏͂̌̏̌ (6,9%),
x ̨̥̣̌ ̵̛̖̣̖̦̚ ̨̛̪̬̹̦̏̌ (2,9%),
x ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌ ̨̨̪̬̭̯̬̌ ̌̚ ̡̛̪̬̦̌̐ (3,7%),
x ̦̖̥̌ ̴̡̛̌̓̌ ̱ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̨̬̙̠̱̔̌̏̌ ̷̖̚ ̡̛̭̬̖̏ (2%),
x ̦̖̥̌ ̯̱̬̌ ̨̔ ˇ̡̬̱̹̖ ̨̬̖̐ (1,7%),
x ̛̤̱̔ ̭̖ ̪̣̹̖̌ ̔̌ ̸̛̪̬̠̱̌ ̭̌ ̶̛̭̯̬̦̥̌̌ (2,7%) ̛
x ̛̪̭ ̶̛̣̱̯̣̖̌ (0,9%).
ʰ̴̡̨̛̛̛̖̦̯̦̔̏̌ ̨̛̪̬̣̖̥̍ ̭̱ ̨̦̖̹̯ ̸̛̥̖ ̛̍ ̭̖ ̨̯̬̖̣̍̌ ̛̛̯̍̌̏ ̱ ̨̛̱̱̦̭̯̍̔̓, ̛ ̨̨̭̦̏̌ ̌̚
̴̧̛̛̖̦̭̖̔̌ ̶̛̤̖̏̌ ʤ̶̡̨̨̛̦̐ ̪̣̦̌̌.

6.7 ʿ̶̶̛̖̬̖̪̠̖ ̸̵̡̛̤̱̦ ̡̯̖̬̌̌ ̛̯̱̬̥̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ʿ̨̬̖̔ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̛̯̱̬̭̯̌, ̨̨̭̪̬̖̖̦̏̔ ̠̖ ̛ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌ ̸̵̡̛̤̱̦ ̡̯̖̬̌̌ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚, ̛̬̌̔
̨̧̛̠̔̍̌̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌ ̨ ̵̧̨̨̛̠̏ ̶̶̛̛̪̖̬̖̪̠ ̷̛̛̥̌ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̡̨̌ ̛ ̵̧̨̨̛̥̏
̧̛̖̱̏͂ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̱ ̵̛̦̬̖̦̌̔ 5-10 ̨̛̦̐̔̌, ̧̛̥̹̤̖̱ ̨ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥
̨̨̛̛̪̬̥̏̔̌̚ ̦̌ ̡̨̛̠̥̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̱̖̍̔ ̶̡̖̦̯̌̌ ̱ ̱̱̖̥̍̔̓ ̨̛̪̖̬̱̔, ̛̣̌ ̛ ̶̨̛̦̖̭̯̥̔̌̌
̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̨̪̦̱̖̔ ̛ ̨̛̪̬̖̣̥̔̌̚ ̧̬̖̹̖̌.
ʺ̧̛̹̤̖̖ ̸̵̡̛̤̱̦ ̡̯̖̬̌̌ ̨̛̛̭̪̯̦̌ ̠̖ ̦̌ ̔̏̌ ̸̛̦̦̌̌. ʿ̛̬̏ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̡̛̦̖̯̦̌ ̡̛̛̱̪̯̦
̡̨̛̠ ̠̖ ̨̪̭̣̯̌ ̸̛̛̦̠̦̠̦̠̥̌̌̌̚ ̶̨̨̨̛̛̦̭̥̔̌ ̨̡̣̱̔̌ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚ (̶̛̛̪̬̖̭̯̦̥̔̌̏̌ ̛̣̖̬̠̐̌̌,
̥̱̖̠̌̚, ̵̨̯̖̣̌, ̴̡̱̣̯̖̯̌̌ ̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚, ˇ̶̨̛̦̠̖̔̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ 2021, ʽ̡̛̥̣̦̭̖̌̔ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̖
2019, ʫ̛̯̐̚ ̴̛̖̭̯̣̏̌̌, ˇ̛̖̭̯̣̏̌̌ ̸̵̛̛̱̣̦ ̸̛̭̬̏̌̌ ̛ Cinema City, ̸̨̨̛̪̬̏͂̌̌̚ ̛̭̱̖̦̬̏̌,
̧̱̬̱̙̖̔̌ ̵̨̛̯̖̣̠̖̬̌ ̛̯̔), ̌ ̛̬̱̔̐ ̸̛̦̦̌ ̠̖ ̸̱̖̹̖̓ ̱ ̶̨̛̛̛̬̦̌̔ (̨̠̦̌̏̐, ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̛
̶̨̛̛̣̦̏̐ ̡̨̭̖̯̬̌).
ˉ̛̤ ̠̖ ̨̛̍ ̔̌ ̭̖ ̡̨̬̚ ̡̨̛̯̦̌̏ ̸̱̖̹̖̓ ̵̛̭̏ ̵̨̛̛̦̯̖̬̖̭̦̌̏̌̚ ̭̯̬̦̌̌ ̨̖̔͂ ̨̔ ̵̡̨̡̛̦̬̖̯̦
̨̪̬̖̣̔̐̌ ̛ ̛̭̱̖̭̯̠̐̌ ̌̚ ̧̱̦̪̬̖̖̖̌͂ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̐ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌. ˄ ̡̨̦̖̯̦̌
̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌ ̸̡̨̱̤̱̖̦ ̠̖ ̖̭̖̯̔ ̸̵̡̛̤̱̦ ̡̯̖̬̌̌, ̨̡̔ ̠̖ ̱ ̶̨̛̛̛̬̦̌̔ ̸̨̨̱̖̭̯̣̏̏̌ ̡̨̱̱̪̦ 30
̸̡̛̱̖̭̦̌ (16 ̛̚ ̨̠̦̌̏̐, 10 ̛̚ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̡̨̭̖̯̬̌ ̛ 4 ̛̚ ̶̨̛̛̣̦̏̐).
ʤ̡̨̦̖̯̦ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌ ̠̖ ̵̨̨̛̱̯̣̍̏̌ ̧̛̛̛̭̪̯̖̏̌ ̶̶̛̪̖̬̖̪̠̖ ̸̵̡̛̤̱̦ ̡̯̖̬̌̌ ̨ ̷̛̛̥̱ ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌, ̛̛̠̏̚e ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̱ ̵̛̦̬̖̦̌̔ ̪̖̯ ̨̛̦̐̔̌, ̶̨̛̦̖̭̯̥̔̌̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̨̪̦̱̖̔, ̨̛̪̬̖̣̥̔̌̚
̧̬̖̹̖̌ ̡̨̌ ̛ ̨̛̪̬̖̣̥̔̌̚ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̡̨̠̖ ̛̍ ̨̯̬̖̣̍̌ ̡̛̛̛̯̬̯̌̏̌. ʰ̛̛̛̭̪̯̦̏̌ ̭̱
̡̨̛̛̛̦̯̦̐̏, ̴̡̛̛̖̯̦̌̏ ̛̣̌ ̛ ̡̛̱̱̪̦ ̷̛̛̥ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌.
ˀ̛̖̱̣̯̯̌̚ ̶̶̛̪̖̬̖̪̠̖ ̡̨̨̛̛̦̯̦̐̏̐ ̷̛̛̥̌ ̡̱̱̠̱̌̚ ̦̌ ̨̯ ̔̌ ̸̡̛̤̱̦ ̡̛̯̖̬̌ ̨̔ ̵̛̭̏ ̛̯̬̱̯̌̍̌
ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̛̦̠̹̖̌̏ ̬̖̦̱̠̱̏̔ ̨̬̖̔̍ ̴̡̛̖̌̓ ̛ ̨̬̖̍̌̏, ̨̬̱̔̍ ̨̨̡̭̯̬̦̥̭̱̐̌ ̨̪̦̱̱̔, ̨̬̖̔̍
̨̬̖̭̯̬̦̖̌, ̡̛̣̯̖̯̦̖̏̌ ̛ ̨̬̦̬̭̦̖̌̏̚ ̨̠̖̔̐̌͂̌ ̛ ̴̛̖̭̯̣̖̏̌, ̛̣̌ ̛ ̨̛̪̬̠̯̦̌ ̨̡̨̣̣̦̌
̨̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏ ̛ ̨̡̛̭̏ ̨̛̦̏ ̡̨̛̛̥̱̣̯̱̣̯̱̬̣̦̭̯̌. ˁ ̬̱̖̔̐ ̭̯̬̦̖̌, ̸̨̱̌̏̌ ̭̖ ̔̌ ̭̥̯̬̠̱̌̌ ̔̌ ̭̱
̛̦̠̖̌̏̓ ̶̨̛̦̖̭̯̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̨̣̹̌ ̸̨̛̪̬̭̯̱̪̦̭̯̌, ̨̨̨̦̖̤̦̔̏ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌,
̡̨̌ ̛ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̌̌ ̛ ̶̛̛̛̭̦̣̠̐̌̌̌̚.
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˃̖̣̌̍̌ 28: ʿ̶̶̛̖̬̖̪̠̌ ̡̨̨̛̛̦̯̦̐̏̐ ̷̛̛̥̌, ̶̛̛̛̛̭̪̯̦̌- ̸̡̛̤̱̦ ̡̛̯̖̬̌ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̪̭̖̱̠̖̔

ˁ̧̬̖̔̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔

ˁ̯̦̬̦̌̔̌̔̌ ̶̛̛̖̠̠̔̏̌̌

ʶ̛̣̯̖̯̦̖̏̌ ̨̡̠̖̯̖̍ ̌̚ ̭̥̖̹̯̠̌
3,75
ʪ̨̬̖̍ ̨̬̖̭̯̬̦̖̌
4,22
ʽ̸̛̣̦̔̌ ̨̛̦̏ ̱̭̣̱̖̐
3,67
ˀ̨̦̬̭̦̖̌̏̚ ̶̨̛̪̬̦̖̔̌̏
3,33
ʯ̛̛̦̥̤̖̌̏ ̥̱̖̠̖̚ ̛ ̛̣̖̬̠̖̐̌
3,67
ʯ̛̛̦̥̤̖̌̏ ̡̨̱̣̯̱̬̦-̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̶̡̛̯̬̠̖̌̌
3,89
ʪ̨̬̱̍ ̨̨̡̭̯̬̦̥̭̱̐̌ ̨̪̦̱̱̔
4,44
ˀ̨̦̬̭̦̖̌̏̚ ̛ ̡̛̣̯̖̯̦̖̏̌ ̴̛̖̭̯̣̖̏̌ ̛ ̡̱̣̯̱̬̦̖ ̨̠̖̔̐̌͂̌
4,00
ʪ̨̬̍̌ ̨̛̦̦̓ ̨̛̙̯̏
3,44
ˀ̨̦̬̭̦̖̌̏̚ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̡̛̯̬̠̖̌̌
3,67
ʰ̦̯̖̬̖̭̦̯̦̱̌ ̵̡̛̬̯̖̯̱̬̱̌
3,89
ʪ̨̬̖̍ ̴̡̛̖̌̓ ̛ ̨̬̖̍̌̏
4,44
ʪ̨̭̯̱̪̦̖ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̖̌
3,00
ʺ̨̨̱̦̭̯̐̓ ̡̨̖̯̦̌̔̏̌̐ ̨̪̬̖̏̌̚
3,67
ˀ̛̠̖̦̱̌̏̚ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̱̌
3,25
ʸ̨̹̱ ̸̨̛̪̬̭̯̱̪̦̭̯̌
2,63
ʶ̛̣̯̖̯̦̱̏̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱ ̶̛̛̛̭̦̣̠̱̐̌̌̚
3,25
3,00
ʻ̡̛̌̚ ̭̯̖̪̖̦ ̨̛̛̭̱̬̦̭̯̐ ̛ ̨̛̖̖̦̭̯̍̍̔̚
ʿ̨̛̬̠̯̦̌ ̨̡̨̣̣̦̌ ̨̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏
4,33
ʦ̨̡̛̭ ̨̛̦̏ ̡̨̛̛̥̱̣̯̱̣̯̱̬̣̦̭̯̌
4,25
ʸ̨̹ ̨̨̦̭̔ ̶̖̦̌ ̛ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌
2,89
ˋ̛̭̯̱ ̨̡̨̛̣̦̱
2,89
ʰ̨̬̏̚: ʤ̡̨̦̖̯̦ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌

0,707
0,441
0,500
0,707
0,866
0,928
0,527
1,000
0,527
0,707
0,928
0,527
0,577
1,000
0,707
0,518
0,463
1,000
0,707
0,707
0,601
0,928

ʵ̖̦̔̌ ̨̔ ̶̛̤̖̏̌ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̨̛̍ ̠̖ ̛ ̔̌ ̭̖ ̛̱̯̬̏̔ ̴̡̛̛̖̯̦̌̏ ̷̛̛̥, ̨̨̨̦̭̦̔ ̡̡̨̌ ̸̡̛̤̱̦
̡̛̯̖̬̌ ̨̛̙̤̠̱̔̏̌̏̌ (̨̭̖̠̱̓̌) ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̡̨̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱ ̶̛̛̖̭̯̦̠̱̔̌. ʯ̌ ̶̨̪̬̖̦̱ ̭̱ ̡̨̛̛̬̹̖̦̓
̨̛̛̪̣̬̦̍̌ ̨̛̪̬̌̏, ̨̨̨̦̭̦̔ ̌̚ ̧̥̖̬̖̖ ̠̖ ̡̨̛̬̹̖̦̓̌ ̨̭̖̥̭̯̖̪̖̦̔̌ ̡̭̣̌̌ ̦̌ ̸̛̛̠̥ ̡̛̬̠̖̥̌̏̌
̭̖ ̦̣̖̌̌̚ ̛̛̯̬̱̯̌̍ ̨̨̭̱̪̬̯̦̐ ̸̧̦̖̌̌̚ (̨̛̪̱̹̯̠̱̌̓-̛̛̱̦̖̥̬̠̱̌̏̌̓̚, ̛̪̬̠̯̦̌̌-̛̦̖̪̬̠̯̦̌̌,
̛̱̱̤̍̔̏̚-̨̭̦̔̌̔̌, ̵̛̙̦̏̌̌-̱̭̪̦̌̏̌).
˃̖̣̌̍̌ 29: ˁ̧̬̖̖̔ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̛̯̬̱̯̌̍̌ ̴̡̨̛̖̯̦̌̏̐ ̷̛̛̥̌
ʤ̛̛̯̬̱̯̍
ˁ̧̬̖̔̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔
ʽ̛̪̱̹̯̠̱̌̓-̛̛̱̦̖̥̬̠̱̌̏̌̓̚
2,11
ʿ̛̬̠̯̦̌̌-̛̦̖̪̬̠̯̦̌̌
2,00
˄̛̱̤̍̔̏̚-̨̭̦̔̌̔̌
3,44
ʮ̵̛̦̏̌̌-̱̭̪̦̌̏̌
3,56
ʰ̨̬̏̚: ʤ̡̨̦̖̯̦ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌

ˁ̯̦̬̦̌̔̌̔̌ ̶̛̛̖̠̠̔̏̌̌
0,928
0,866
1,130
1,590

ˀ̛̖̱̣̯̯̌̚ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̡̱̱̠̱̌̚ ̔̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̥̌ ̨̛̛̪̯̦̏̌̚ ̴̡̛̛̖̯̦̌̏ ̷̛̛̥ ̠̖̬ ̭̱ ̛̭̏
̛̛̯̬̱̯̌̍ ̨̨̛̛̪̯̦̏̚ ̶̨̧̛̖̖̦ (̶̨̖̦̖ ̭̱ ̨̨̥̦̐ ̛̣̙̖̍ 1 ̨̦̖̐ 7). ˃̨ ̸̛̦̌̚ ̔̌ ̸̡̛̤̱̦ ̡̛̯̖̬̌,
̸̨̛̭̣̦ ̡̨̌ ̛̛̯̱̬̭̯, ̶̛̛̪̖̬̪̬̠̱̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̡̨̌ ̨̛̪̱̹̯̠̱̌̓ ̛ ̛̪̬̠̯̦̌̌, ̌ ̨̦̖̹̯ ̧̥̖̌
̛̱̱̤̍̔̏̚ ̛ ̵̛̙̦̏̌̌.
˄̡̱̪̦̌ ̷̛̛̥ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̠̖ ̶̨̧̛̪̬̖̦̏̌ ̨̨̪̥̱̓ 7-̭̯̖̪̖̦̖ ʸ̡̨̛̖̬̯̖̏ ̡̭̣̖̌ (1-̨̖̥̏̌
̛̦̖̯̦̐̌̏̌, 7-̨̖̥̏̌ ̨̛̛̪̯̦̏̌̚), ̛ ̧̨̖̐̏̌ ̧̭̬̖̔̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̠̖ 4,78 (̭̯̦̬̦̌̔̌̔̌ ̶̛̛̖̠̠̔̏̌̌
1,081), ̨̹̯ ̠̖ ̨̛̬̖̣̯̦̌̏ ̨̡̛̭̏̌ ̶̨̖̦̌. ʺ̛̖̱̯̥͂, ̸̨̛̛̪̬̣̦ ̠̖ ̨̠̭̦̌ ̔̌ ̛̥̌ ̨̨̪̬̭̯̬̌ ̌̚ ̨̬̠̌̏̚
̛ ̡̦̪̬̖̌̔̌.
ʶ̸̛̤̱̦ ̡̛̯̖̬̌ ̭̱ ̱ ̨̦̬̖̦̥̌̔ ̧̛̪̯̱̌ ̛̯̬̖̣̍̌ ̔̌ ̶̨̪̬̖̦̖ ̡̨̡̨̛̣ ̦̌ 5-̨̭̯̖̪̖̦̠ ʸ̡̨̨̛̖̬̯̠̏
̡̛̭̣̌ (1-̨̱̪̹̯̖ ̛̦̠̖ ̶̨̛̱̯̣̌, 5-̨̖̥̏̌ ̠̖ ̶̨̛̱̯̣̌) ̭̥̯̬̠̱̌̌ ̔̌ ̖̓ ̨̧̪̬̣̹̖̖̐̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
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ʫ̨̡̨̬̪̭̥̏ ̶̨̨̛̪̬̖̭̯̦̥ ̡̱̣̯̱̬̖ 2021. ̛ ʽ̡̨̛̥̣̦̭̥̌̔ ̶̨̨̛̪̬̖̭̯̦̥ 2019. ̶̛̛̱̯̯̌ ̦̌ ̨̬̠̌̏̚
̛̯̱̬̥̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌. ˀ̛̖̱̣̯̯̌̚ ̡̱̱̠̱̌̚ ̦̌ ̨̯ ̔̌ ̠̖ ̖̦̖̬̣̦̐̌̌ ̭̯̌̏ ̔̌ ̠̖ ̨̧̪̬̣̹̖̖̐̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ʫ̨̡̨̬̪̭̥̏ ̶̨̨̛̪̬̖̭̯̦̥ ̡̱̣̯̱̬̖ 2021. ̶̨̛̱̯̣̌ ̱ ̸̨̦̠̦̠̌̌̚ ̛̥̖̬ ̦̌ ̵̧̨̛̱̏ ̨̡̣̱̱̔ (̧̭̬̖̔̌
̨̬̖̦̭̯̏̔ =4,22, ̭̯̔. 0,972), ̌ ̨̧̪̬̣̹̖̖̐̌ ʽ̡̨̛̥̣̦̭̥̌̔ ̶̨̨̛̪̬̖̭̯̦̥ 2019. ̱ ̨̦̖̹̯ ̧̨̥̠̌
̛̥̖̬ (̧̭̬̖̔̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔ =3,56, ̭̯̔. 1,333).
˃̡̨̖̌͂, ̛̛̛̭̪̯̦̖̏̌ ̭̱ ̛ ̪̬̖̏ ̶̶̨̛̛̭̠̠̖̌̌ ̸̵̡̛̤̱̦ ̡̯̖̬̌̌ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ʻ̨̛̥̏ ˁ̨̥̌̔, ̌
̸̛̦̠̦̠̦̠̖̌̌̌̚ ̭̱ ̭̣̖̖̖̔̓:
1. ʫ̛̯̐̚ ̠̖ ̨̛̦̠̤̌̍ ̨̡̛̖̬̪̭̏ ̸̡̛̛̥̱̚ ̴̛̖̭̯̣̏̌;
2. ʪ̱̦̌̏;
3. ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ 2019 – ʽ̡̛̥̣̦̭̌̔̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ʫ̨̬̪̖̏, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ 2021 – ʫ̨̡̬̪̭̏̌
̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ̡̱̣̯̱̬̖;
4. ˁ̡̬̪̭̌ ʤ̛̯̦̌ – ̬̐̌̔ ̡̱̣̯̱̬̖, ̨̨̛̪̬̹̯̌̚;
5. ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̏̌̌̔̌ ̯̬̏͂̌̏̌;
6. ʺ̛̬ ̛ ̛̭̥̬̖̦, ̨̱̦̔̍̌ ̨̛̙̯̏;
7. ʽ̸̛̣̦̔̌ ̵̬̦̌̌;
8. ˄̡̛̛̛̦̖̬̯̖̯̭̏̚ ̡̥̪̱̭̌;
9. ʿ̨̛̬̬̔̌ – ˌ̯̬̦̌̔, ˇ̡̬̱̹̌ ̨̬̐̌.
˄ ̨̦̬̖̦̥̌̔ ̧̛̪̯̱̌, ̸̡̛̤̱̦ ̡̛̯̖̬̌ ̭̱ ̛̯̬̖̣̍̌ ̔̌ ̴̡̛̛̛̖̦̯̱̠̱̔ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̡̛̯̬̠̖̌̌ ̡̨̠̖
̛̦̭̱ ̨̨̨̤̦̔̏ ̡̛̛̯̬̦̖̌̏̌, ̌ ̛̥̠̱̌ ̡̛̛̖̣̏ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌ ̌̚ ̨̬̠̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚. ˁ̛̛̱̥̬̦̌ ̨̛̪̬̖̣̔̚
̭̱ ̛̭̣̖̖̔̓:
x
x
x

x

x

x
x
x
x

ʿ̨̛̣̣̏̌ ̛ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̦̌ ʪ̱̦̱̌̏ ̦̖ ̨̨̪̭̯̠̖, ̌ ̛̥̠̱̌ ̡̛̛̖̣̏ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯
̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌;
ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̏̌̌̔̌ ̯̬̏͂̌̏̌ ̭̌ ̡̡̨̯̥̥̌̌̍̌̌;
ʤ̡̛̣̥̹̌ ̡̬̠̌ – ̛̭̯̬̌ ̨̖̔ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̛̠ ̡̨̌ ̨̪̭̖̦̍̌ ̛̥̠̖̦̯̣̦̌̍̌̌ ̶̛̖̣̦̌ ̛̦̠̖
̨̔ ̭̌̔̌ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̣̬̦̏̌̏̌̚, ̌ ̨̨̪̭̯̠̖ ̶̛̛̛̛̦̠̯̖̌̏ ̛ ̨̛̪̬̖̣̔̚ ̔̌ ̭̖
̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̡̛̛̯̬̌̏̌. ʿ̬̖ ̭̖̏̐̌ ̛̍ ̨̨̥̐̌ ̔̌ ̭̖ ̡̛̛̯̬̌̏̌ ̨̧̱̖̖̥̏͂ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖
̬̱̯̖ ̧̬̣̖̌̐̔̌̌̚ ̨̨̏̐ ̖̣̔̌ ̬̐̌̔̌ ̱̚ ̨̧̖̣̖̙̖̍̌̏̌ ̵̛̛̯̦̍ ̨̡̛̣̣̯̖̯̌̌ ̌̚ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱
̶̛̪̬̖̖̦̯̠̱̌̚;
ʶ̡̛̦̖̭̌ ̸̖̯̬̯̏ (ʸ̡̛̛̥̦̭̌ ̛ ʶ̸̡̛̛̥̖̦̌ ̡̪̬̌ ̭̌ ˌ̨̯̬̦̥̌̔ ̛ ʶ̨̖̠̥) - Youth
Creative Polis ̡̨̌ ̸̨̛̣̦̔̌ ̸̛̦̦̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̱̪̯̪̱̦ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̌ ̨̪̦̱̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̛
̨̨̨̛̬̔̐̏ ̦̌ ̨̪̯̬̖̖̍ ̛̯̯̱̣̌ – OPENS 2019 ̛ ʫʿʶ 2021 ̱ ̶̡̨̛̛̛̥̦̠̍̌ ̭̌ ̨̖̥̏̌
̛̛̛̦̥̤̥̌̏̚ ̶̨̡̛̣̠̥̌̌̌ ̡̨̠̖ ̭̱ ̱ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̠̔ ̛̛̛̣̦̍̚, ̨̹̯ ̠̖ ̍̌̌̚ ̌̚ ̡̧̛̬̖̬̖̌
̵̨̛̦̏ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̵̨̛̯̍̐̌ ̛̭̬̙̠̥̌̔̌̌ ̛ ̨̛̪̬̬̥̥̐̌̌ ̌̚ ̭̖̏ ̱̬̭̯̖̌̚.
ʽ̠̏̌ ̨̖̔ ̛̍ ̨̨̪̭̖̦̍ ̨̛̍ ̛̛̦̥̤̌̏̚ ̌̚ ̶̛̛̬̖̣̠̱̌̌̚ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ʻ̨̛̏
ˁ̌̔ City Break 2020, ̡̨̌ ̛ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ - ̬̐̌̔ ̵̛̥̣̌̔;
ˀ̡̨̛̬̭̍̌ ̨̨̭̯̬̏ – ̨̨̨̦̖̤̦̔̏ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̡̨̛̛̯̬̦̌̏̌, ̨̦̖̭̯̠̖̔̌ ̡̥̪̌ ̛ ̛̬̱̔̐
̴̡̛̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̦̌ ̛̭̬̙̠̌̔̌, ̌ ̡̛̹̏̌ ̭̱ ̡̛̖̣̖̏ ̸̡̨̛̛̣̦̖ ̨̯̪̌̔̌ ̛ ̶̡̛̛̖̦̖̏̔ (̌̚
̡̨̠̖ ̛̦̠̖ ̨̱̯̬̖̦̏͂ ̔̌ ̛̣ ̛̥̠̱̌ ̨̨̣̱̔̏̚ ̌̚ ̧̛̬̱̐̌̔̚);
ʺ̛̛̦̭̯̬̌̌ ˇ̡̬̱̹̖ ̨̬̖̐ ̛ ̶̡̬̖̏ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̌ ̖̣̖̥̖̦̯ ̡̨̖̬̭̏̐ ̛̯̱̬̥̌̚;
ʿ̡̨̛̬̌̏;
ˇ̡̬̱̹̌ ̨̬̐̌ ̱ ̡̨̛̥̭̥̚ ̨̛̪̖̬̱̔, ̨̛̣̍ ̛̍ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦̯̦̌ ̡̨̡̨̛̱̣ ̛̍ ̭̖ ̨̛̪̭̯̣̌̏̌
̸̛̙̬̌̌ ̛ ̪̬̌ ̵̡̡̛̛̭̠̹̌ ̭̯̌̌̚;
ˌ̯̬̦̌̔ ̱ ̧̣̖̯̖̥ ̨̛̪̖̬̱̔, ̨̯̬̖̣̍̌ ̛̍ ̛̛̛̦̖̭̯̬̯̏̌ ̱ ̨̧̛̪̬̹̬̖̖ ̪̣̙̖̌ ̛
̧̛̬̱̐̌̔̚ ̡̌̏̌-̡̪̬̌̌.

Ǩ̨ ̸̛̦̠̦̠̦̠̖̌̌̌̚ ̨̡̦̖̭̯̯̖̔̌ ̸̛̛̯̱̬̭̯̖ ̨̪̦̱̖̔, ̸̡̛̤̱̦ ̡̛̯̖̬̌ ̭̱ ̨̛̛̛̠̣̔̏̚ ̭̣̖̖̖̔̓:
x ʻ̨̨̖̤̦̔̏̌ ̧̭̬̌̌̔a ̭̌ ̨̡̛̣̣̦̥̌ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥ ̶̛̖̦̠̥̌̐̌̌ – ̨̨̛̛̬̦̯̬̥̐̌̌̌̚
̨̧̪̱̯̏̌̌;
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ʻ̨̨̖̤̦̔̏o ̵̨̛̬̦̯̦̐̌̌̏̌ ̨̡̪̣̌̌̌̚ – ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̯̱̬̌ ̧̬̣̖̌̐̔̌̌̚ ʧ̬̌̔̌;
ʻ̨̨̖̤̦̔̏o ̡̛̪̬̦̌̐̌ ̌̚ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̨̱̯̱̭̖̌̍;
ʿ̨̯̬̖̍̌ ̌̚ ̛̖̥̏̓ ̨̬̠̖̥̍ ̵̛̠̦̌̏ ̨̯̣̖̯̌̌ ̱ ̶̖̦̯̬̱ ̛ ̦̌ ʿ̨̡̨̛̖̯̬̬̦̭̠̏̌̌̔ ̛̯̬̏͂̌̏;
ʻ̡̖̖̯̦̌̔̏̌̌ ̡̨̡̦̭̌̌̚ ̛̬̖̱̣̯̐̌̏̌ ̌̚ ̨̡̪̬̹̱̔ ̨̛̪̬̯̦̥̏̌ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̥ ̡̨̭̖̯̬̱;
˄̧̖̬̖̖̏ ̔̌ ̛̥ ̨̛̦̭̥ ̛ ̦̖ ̨̨̥̙̖̥ ̛̛̯̍ ̡̛̯̬̯̦̌̌̏̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌,
̨̛̦̖̬̯̦̭̯ ̶̨̛̪̠̖̦̔̌ ̌̚ ̨̨̛̪̬̦̭̔ ̶̛̛̠̖̦̌̔̚ ̱ ̭̖̯̣̱̏ ̧̛̬̠̌̏̌̌̚ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖
̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌;
ˀ̧̛̠̖̖̦̌̔̌̚ ̨̪̦̱̔̌, ̨̨̦̖̤̦̔̏̌ ̧̭̬̌̌̔̌ ̛̥̖̱͂̚ ̸̵̡̛̤̱̦ ̡̯̖̬̌̌, ̨̨̨̦̖̤̦̔̏
̧̱̣̖̌̐̌ ̱ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̱̌ ̛ ̨̬̠̌̏̚ ̵̡̛̛̬̖̯̦̌̏ ̛̖̠̔a ̶̨̛̪̠̖̦̔̌̌ ̛ ̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̌;
ʻ̨̨̧̖̪̭̯̠̖̌ ̨̨̖̬̬̥̌̔̌, ̸̨̛̬̦̖̦̐̌̌ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̌̌ – ̨̭̪̬ ̸̡̛̛̙̖̣̖̦̚
̨̭̬̠̌̍̌̓̌, ̨̣̹̌ ̨̨̪̖̦̭̯̏̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̭̌ ̨̨̨̖̬̬̥̥̌̔, ̸̨̛̬̦̖̦̐̌ ̡̨̨̛̪̬̦̪̬̭̯̬̌̐;
ʰ̧̖̔̌̏̌̚ ̭̥̖̹̯̠̌̌ ̖̍̚ ̶̛̛̬̖̭̯̬̠̖̐̌;
ʿ̨̯̬̖̍̌ ̌̚ ̨̛̭̦̙̦̠̥̌ ̶̛̪̬̖̖̦̯̠̌̚o̥ ̦̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯̱, ̛̬̱̹̯̖̦̥̔̏ ̥̬̖̙̥̌̌ ̛
̛̬̱̥̔̐ ̨̛̛̥̏̔̏̌ ̶̨̨̛̪̬̥̠̖ - ̨̪̯̬̖̍̌ ̌̚ ̸̛̠̥̌ ̡̡̛̛̥̬̖̯̦̹̥̌ ̡̨̛̛̯̦̭̯̥̌̏̌ ̦̌
̨̨̧̛̪̬̥̭̱̏̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̡̨̛̛̯̬̯̦̭̯̌̌̏ ʧ̬̌̔̌;
ʿ̨̯̬̖̍̌ ̌̚ ̛̖̥̏̓ ̨̬̠̖̥̍ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̴̨̛̦-̨̪̱̣̯̏̌ ̨̪ ʧ̬̱̌̔;
˃̸̡̛̛̛̱̬̭̯ ̴̨̛̛̛̦̬̥̯̦̌̏ ̶̖̦̯̬̌ ̭̖ ̨̯̬̖̦̱̯̦ ̛̦̣̌̌̚ ̦̌ ̡̨̦̖̖̯̦̠̌̔̏̌ ̶̨̡̛̛̣̠̌ ̛
̛̦̠̖ ̡̨̣̌ ̨̭̯̱̪̦̔̌ ̛̛̯̱̬̭̯̥̌. ʿ̨̡̬̖̪̬̱̌ ̠̖ ̔̌ ̭̖ ̛̦̣̌̌̚ ̱ ̨̭̥̥̌ ̶̖̦̯̬̱, ̦̠̤̖̌̔̌
10 ̥̖̯̬̌̌ ̨̔ ̨̣̦̐̌̏̐ ̯̬̐̌;

ʻ̌ ̧̛̪̯̖̌ ̡̡̨̌ ̛̛̪̬̖̏̌̓̚ ̦̖̖̦̖̌̏̔ ̨̡̦̖̭̯̯̖̔̌, ̸̡̛̤̱̦ ̡̛̯̖̬̌ ̭̱ ̨̛̛̪̦̱̣̔ ̭̣̖̖̔̓̌
̧̬̖̹̖̌:
x ʶ̨̦̭̯̦̯̦̌̌ ̧̭̬̌̌̔̌, ̸̛̥̖̭̖̦ ̶̛̭̭̯̦̌̌ ̛̥̖̱͂̚ ̸̵̡̛̤̱̦ ̡̭̱̠̖̯̍̌̌, ̶̨̨̛̦̭̣̔̌̌
̨̡̣̱̔̌ ̛ ̛̛̦̱̭̯̬̠̖̔. ˁ ̛̯̥ ̱ ̛̖̏̚ ̠̖ ̛ ̧̛̱̬̱̙̖̔̏̌ ̸̵̡̛̤̱̦ ̡̭̱̠̖̯̍̌̌ ̱ ̸̡̛̛̠̖̦̌̔̚
̨̡̪̬̠̖̯̌ ̶̨̨̛̪̬̥̠̖ ʧ̬̌̔̌, ̭̌ ̡̨̦̣̭̥̌̐̌ ̦̌ ̨̛̪̭̖̦̥̍ ̶̨̛̛̣̥̍̌ ̛̯̱̬̥̌̚ ̡̨̛̠
̨̨̪̭̯̠̖ ̛̛̣ ̌̚ ̡̨̠̖ ̨̨̪̭̯̠̖ ̶̨̛̛̪̯̖̦̠̣̌;
x ʿ̨̧̖̖̏̓̌ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̛ ̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓ ̧̱̪̬̤̌̏̌̌ ̶̨̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌ ̛ ̖̏̓̌ ̧̱̣̌̐̌̌ ̱
̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̶̨̨̛̪̬̥̠̱ ʧ̬̌̔̌;
x ʰ̛̦̯̖̏̚a̦ ̬̌̔ ̦̌ ̨̬̠̱̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̧̨̨̖̥̐̏ ̧̱̪̬̤̱̌̏̌ ̛ ̧̱̥̬̖̙̱̌̏̌ ̡̯̖̬̌̌
̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̛̪̬̬̖̖̏̔;
x ʦ̛̹̖ ̨̪̭̖̯̌ ̨̨̬̍̔̏̌, ̛̣̌ ̛ ̵̨̡̛̬̭̍̔ ̯̱̬̌ ̡̨̠̖ ̨̪̣̖̌̚ ̛̚ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔̌ ̪̬̖̥̌
ʥ̨̖̬̱̐̌̔, ʥ̛̛̱̥̪̖̹̯̔ ̛ ʥ̸̖̱. ˁ ̛̯̥ ̱ ̛̖̏̚, ̶̛̛̛̛̦̬̯̌ ̨̛̭̣̙̖̦̠̱ ̧̭̬̱̌̌̔ ̭̌
̸̡̛̛̦̱̯̥̌ ̨̛̯̱̬̪̖̬̯̖̬̥̌̌ ̛ ̨̛̛̭̯̬̯̏ ̨̱̭̣̖̏ ̌̚ ̛̖̏̓ ̨̬̠̍ ̧̛̪̬̭̯̠̌̌̌ ̡̬̱̖̬̌̚.
ʻ̌ ̧̛̪̯̖̌ ̡̡̨̌ ̛̖̏̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̡̨̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱ ̶̛̛̖̭̯̦̠̱̔̌ ̱ ̵̛̦̬̖̦̌̔ ̪̖̯ ̨̛̦̐̔̌, ̸̡̛̤̱̦
̡̛̯̖̬̌ ̭̱ ̡̛̛̭̯̣̌ ̔̌ ̠̖ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔:
x ʶ̨̡̦̱̬̖̦̯̦̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌, ̨̛̪̬̖̪̦̯̤̌̏̌̚ ̦̌ ̨̨̛̬̖̦̣̦̥̐̌ ̛
̨̨̥̖̱̦̬̦̥͂̌̔ ̨̛̦̱̏;
x ʵ̖̦̔̌ ̨̔ ̵̡̛̛̛̦̠̯̬̯̦̠̌̌̌̏ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ city break ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌ ̱ ʵ̸̨̨̨̛̱̭̯̦̠̐
ʫ̨̛̬̪̏;
x ʧ̬̌̔ ̡̱̣̯̱̬̖ ̛ ̬̐̌̔ ̵̛̥̣̌̔ ̦̌ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̠ ̛̥̪̌ ʫ̨̬̪̖̏, ̛ ̔̌ ̖̓ ̨̯
̛̛̬̖̱̣̯̬̯̌̚ ̛̯̥̖ ̔̌ ̖̓ 2027. ̨̛̦̖̐̔ ̨̛̥̓ ̔̌ ̭̖ ̡̙̖̌ ̔̌ ̠̖ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̬̐̌̔
̛̯̱̬̥̌̚.
ʶ̸̛̤̱̦ ̡̛̯̖̬̌ ̭̱ ̡̨̯̖̌͂ ̴̛̛̛̖̦̭̣̔̌ ̨̪̬̖̣̖̔̐ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̡̨̠̖ ̛̍ ̨̯̬̖̣̍̌
̛̛̬̯̌̏̚ ̱ ̨̦̬̖̦̥̌̔ ̨̛̪̖̬̱̔:
x ʦ̨̨̡̨̠̦̭̏͂̌ ̸̖̖̏;
x ʦ̸̖̖ ʺ̛̬̠̖̌ ˃̛̖̬̖̠̖̚ (ˈ̨̯̖̣ „ʸ̨̨̖̪̣̔“);
x ʥ̣̌ ˈ̶̨̭̱̬̌̍̍̐̏̌̌ ̱ ˁ̡̛̬̖̥̭̥ ʶ̶̨̛̬̣̥̌̏̌;
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ʿ̨̡̛̛̖̯̬̬̦̭̏̌̌̔ ̨̬̖̥̖̪̣̏̏;
ʪ̸̖̠̌ ̡̖̪̭̌ ̦̯̱̬̌̏̌̌ ̦̌ ʿ̨̛̖̯̬̬̦̱̏̌̌̔;
ʺ̡̛̦̭̯̬̭̌̌̌ ̯̱̬̌ (̭̌ ̡̨̛̛̦̯̖̬̯̦̥̌̏ ̴̡̡̨̛̣̬̭̥̌̐̌ ̶̨̨̛̛̬̦̥̌̔ ̧̛̪̭̌̌
̶̛̛̛̬̣̖̓);
ʶ̸̨̡̛̬̣̌̏̌ ̛̥̬, ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̸̭̌ ̱ ʶ̛̪̖̣̌ ̛̥̬̌ ̱ ˁ̡̛̬̖̥̭̥ ʶ̶̨̛̬̣̥̌̏̌;
ʦ̡̛̦̭̌ ̯̱̬̌;
ˁ̡̣̹̬̭̌̌̌̌ ̯̱̬̌;
ʶ̡̛̱̣̦̬̭̌̌ ̶̨̛̛̬̦̌̔̌ (̡̨̭̬̪̭, ̸̨̡̨̭̣̏̌ ̛̛̣ ̡̨̥̬̭̌͂̌ ̦̭̣̖̖̌͂);
ˇ̨̡̨̨̣̣̬̦-̸̡̛̥̱̌̚ ̶̨̛̛̬̦̌̔̌ (̡̨̭̬̪̭, ̸̨̡̨̭̣̏̌ ̛̛̣ ̡̨̥̬̭̌͂̌ ̦̭̣̖̖̌͂);
ˁ̸̡̬̖̥̌̌ ̭̏̌̔̍̌;
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ – City Break 2020 – ̸̨̛̣̦̔̌ ̶̶̡̨̛̦̖̪̠̌ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̐ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̡̨̠̱ ̠̖
̨̛̛̭̥̭̣̣̌ ̛ ̛̪̣̦̬̌̌ ̔̌ ̛̬̠̖̌̏̚ ̨̔ 2020. ̨̛̦̖̐̔ ˃̸̡̛̛̱̬̭̯̌ ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ʧ̬̌̔̌
ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ – ̛̛̱̥̠̱̌̓̚ ̱ ̨̛̬̍̚ ̛ ̔̌ ̠̖ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ʽ̡̛̥̣̦̭̌̔̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ʫ̨̬̪̖̏
2019. ̛ ʫ̨̡̬̪̭̏̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ̡̱̣̯̱̬̖ 2021.

6.8 ʤ̛̦̣̌̌̚ ̵̨̨̛̪̭̯̠̖̓ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ʶ̌̔̌ ̭̖ ̨̨̛̬̐̏ ̨ ̨̨̛̛̪̬̥̏̔̌̚ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌, ̛̛̥̭̣ ̭̖ ̦̌ ̨̦̖ ̨̨̛̪̬̖̏̔̚ ̡̨̠̖ ̶̨̛̛̪̯̖̦̠̣̦̌
̛̛̯̱̬̭̯ ̨̥̱̐ ̔̌ ̡̱̪̖ ̦̌ ̛̯̬̙̹̯̱, ̨̨̨̦̭̦̔ ̡̨̛̠ ̭̱ ̨̛̭̯̱̪̦̔ ̡̨̬̚ ̡̛̦̖ ̨̔ ̡̦̣̌̌̌ ̨̪̬̠̖̔̌. ˄
̨̯̥ ̛̭̥̭̣̱, ̨̨̥̙̖̥ ̨̨̱̭̣̦̏ ̨̨̛̛̬̯̐̏ ̨ ̪̖̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̭̌ ̡̨̛̠̥̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̡̨̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌
̨̨̏̐ ̨̥̥̖̦̯̌ ̨̬̭̪̣̙̖̌̌:
˃̛̱̬̦̐
˃̸̡̛̛̱̬̭̯̖ ̬̱̪̖̐ ̨̭̯̣̦̌ ̨̬̖̍̌̏ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔. ʿ̨̬̬̥̐̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̛̬̌̔ ̠̖ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̨̨̧̪̬̪̱̯̖̏̌
̡̨̬̚ ˁ̛̬̠̱̍ ̛̛̣ ̨̛̬̖̦̐, ̌ ̧̬̙̖̌̔̌̏̌̚ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̠̖ ̨̱̣̦̥̐̌̏ 2 ̨̛̦̓, ̛ ̵̨̱̯̍̏̌̌
̨̡̨̪̦̬̥̭̌̌ ̧̬̣̖̖̌̐̔̌̚, ̨̡̛̣̭̖̍̌ ˇ̡̬̱̹̖ g̨̬̖, ˁ̵̡̛̬̖̥̭ ʶ̶̨̬̣̌̏̌̌ ̭̌ ̶̨̛̖̱̭̯̠̥̔̐̌ ̛̦̏̌ ̛
̭̣̹̌̌̌, ̸̡̬̱̌ ̱ ̨̬̖̭̯̬̦̱̌ (̛̛̣ ̸̬̥̌̔̌̌ ̦̌ ʪ̱̦̱̌̏).
ʿ̴̨̛̬̣: ̬̱̪̖̐ ̸̛̛̖̣̦̖̏ ̨̔ 50 ̥̖̭̯̌ (1 ̨̱̯̱̭̌̍) ̛ 15-20 ̥̖̭̯̌. ˁ̛̛̯̬̠̌ ̛̤̱̔ ̡̨̛̠ ̭̱ ̛̛̣ ̱
̛̛̪̖̦̠̚ ̛̛̣ ̨̭̥̌ ̨̹̯ ̛̦̭̱ ̱ ̛̛̪̖̦̠̚, ̦̖ ̪̱̯̱̠̱ ̭̌ ̶̨̖̥̔ ̛ ̦̖ ̨̖̏̔ ̡̱̦̱̖. ʶ̨̛̬̭̯̖ ̱̭̣̱̖̐
̵̨̯̖̣̌ 3* ̛̛̣ 4*, ̛̣̌ ̡̡̨̌ ̭̱ ̱ ̨̨̡̛̦̭̭̥̏̌̔ ̵̨̛̯̖̣̥̌ ̨̛̬̖̣̯̦̌̏ ̡̛̦̭̖ ̶̖̦̖, ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̭̱
̵̧̨̛̏ ̨̛̬̍̚ ̵̨̛̯̖̣ ̭̌ 4*.
MICE19
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̱ ̵̵̨̛̪̬̖̯̦̔ ̖̭̖̯̔ ̨̛̦̐̔̌ (2007-2016) ̡̡̛̬̯̖̬̹̖̌̌ ̨̬̠̌̏̚ ̡̨̨̦̬̖̭̦̐̐ ̛̯̬̙̹̯̌.
ʿ̬̖̥̌ ̨̨̛̛̬̭̪̣̙̥̌̏ ̶̨̛̪̥̔̌̌ ̱ ̨̨̥̏ ̨̛̪̖̬̱̔ ̡̨̱̱̪̦ ̠̖ ̨̨̨̛̬̦̦̐̌̏̌̚ 65 ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔
̨̠̔̐̌͂̌̌ ̶̶̨̛̛̭̠̠̌̌̌, ̡̨̛̠ ̭̱ ̨̡̛̛̱̪̣ 11.200 ̖̣̖̯̔̐̌̌ ̛ ̛̛̖̦̖̬̭̣̐̌ 13 ̨̛̛̥̣̦̌ ̖̬̏̌ ̵̨̛̪̬̔̌
̌̚ ̶̛̛̖̭̯̦̠̱̔̌. ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̱ ̨̡̪̬̭̖̱ ̛̖̦̖̬̹̖̐ 10-15% ̨̨̥̖̱̦̬̦͂̌̔̐ ̛̛̦̭̍̌̚ ̶̶̨̛̛̭̠̠̌̌̌ ̱
ˁ̛̛̬̠̍.
˄ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̦̱̍̌̚ ̨̛̦̱̐̔, ̨̨̭̪̣̱̯̦̌ ̨̨̪̭̥̯̬̦̌̌, ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̨̬̠̍ ̡̨̦̬̖̭̐̌ ̭̖ ̨̨̪̖̏̓̌ ̌̚
7, ̨̨̨̦̭̦̔ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̠̖ ̨̨̨̛̛̬̦̦̐̌̏̌̚ 9 ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̡̨̦̬̖̭̐̌. ˄ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̔ 2009.
̨̛̦̖̐̔ ̨̛̣̔̌̚ ̨̔ ̶̛̛̛̭̯̣̠̖̌̍̌̚ ̨̬̠̍̌ ̵̨̛̏ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̦̌ ̨̛̦̏ 7-9 ̨̧̛̹̖̐̔. ʰ̨̦̯̖̬̖̭̦̯̦̌ ̠̖ ̔̌
̠̖ ̛̦̠̖̌̏̓ ̨̬̠̍ ̵̨̛̏ ̡̭̭̯̦̌̌̌̌ (50%) ̨̬̙̦̔̌ ̦̌ ̛̭̥̥̌ ̴̡̛̱̣̯̖̯̥̌̌, ̭̣̖̖̔ ̨̛̠̔̐̌͂̌ ̱
19

MICE – Meetings, Incentives, Conventions and Exibitions, ̨̨̨̦̭̦̔ ̶̛̭̭̯̦̌̌, ̶̨̛̪̭̯̠̦̔̌̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌,
̶̡̨̛̦̖̦̠̖̏/̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦̠̖ ̛ ̨̛̣̙̖̍̚/̨̛̭̠̥̌̏. ˄ ˁ̛̛̬̠̍ ̠̖ ̸̨̛̱̠̖̦̍̌ ̛̦̌̏̚ ̡̨̛̦̬̖̭̦̐ ̛̯̱̬̥̌̚, ̛̣̌ ̦̖
̵̨̱̯̍̏̌̌ ̭̖̏ ̨̪̥̖̦̱̯̖ ̨̨̛̪̬̖̏̔̚.
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̵̨̛̯̖̣̥̌ (35%) ̛ ̱ ̡̨̨̦̬̖̭̦̥̐ ̶̖̦̯̬̱ (15%). ʽ̨̏ ̠̖ ̬̖̱̣̯̯̌̚ ̸̶̧̛̛̖̦̖ ̔̌ ̠̖ ̛̦̠̖̌̏̓ ̨̬̠̍
̨̠̔̐̌͂̌̌ (65%) ̱ ̡̨̛̛̯̖̬̠̌̐ 50-150 ̖̣̖̯̔̐̌̌ ̡̨̛̠ ̨̪ ̨̛̛̪̬̬̔ ̛̭̯̬̏̌ ̛̱̔ ̱ ̧̥̖̌ ̡̨̦̬̖̭̦̖̐
̨̨̪̬̭̯̬̖ (̛̦̠̹̖̌̏ ̦̌ ̴̡̱̣̯̖̯̖̌ ̛ ̵̨̯̖̣̖), ̨̡̔ ̡̛̛̖̣̏ ̨̛̠̔̐̌͂̌ ̡̨̛̠ ̛̥̠̱̌ ̡̨̪̬̖ 500 ̖̣̖̯̔̐̌̌
̸̛̦̖ ̧̛̥̌ ̨̖̔ ̛̯̬̙̹̯̌ (5%). ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̛̱̙̦̔̌ ̧̯̬̠̌̌̌ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̠̖ 3-8 ̦̔̌̌ ̨̹̯ ̠̖ ̦̌ ̨̛̦̱̏
̡̨̭̖̯̭̏̐ ̨̡̪̬̭̖̌.
ʶ̨̨̨̛̬̪̬̯̦̌̏ ̛̯̬̙̹̯̖ ̛̥̌ ̭̦̙̦̌̌ ̨̬̠̌̏̚ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔. ʽ̨̏ ̠̖ ̬̖̱̣̯̯̌̚ ̸̶̧̛̛̖̦̖ ̔̌ ̭̱
̛̭̖̹̯̔̌ ̵̡̛̦̖ ̨̔ ̵̛̦̠̖̌̏̓ ̡̨̛̥̪̦̠̌̌ ˁ̛̬̠̖̍, ̡̨̌ ̛ ̨̛̦̭̯̬̦̌̌ ̛̪̬̖̭̯̦̹̯̔̌̏̏̌, ̨̱̪̬̌̏ ̱
ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔. ʶ̨̨̛̛̬̪̬̯̦̌̏ ̸̨̛̛̪̠̖̦̦̔̌ ̡̛̛̣̠̖̦̯ ̯̬̙̖̌ ̡̨̭̦̖̦̖̏̌̔̏ ̶̛̬̖̖̬̠̖̏̌̚ ̭̥̖̭̯̠̌̌ ̱
ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔. ˁ̵̬̏̌ ̨̡̬̍̌̏̌ ̠̖ ̨̨̛̪̭̣̦̏ ̡̭̭̯̦̌̌̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̛̛̣ ̱ ʦ̨̨̛̛̠̦̏̔. ˋ̨̖̭̯ ̨̍̐̚
̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌ ̡̨̛̣̯̖̯̦̏̌̐ ̭̥̖̹̯̠̌̌ ̡̛̛̣̠̖̦̯ ̛̬̠̱̍̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔, ̌ ̨̦̔̌ ̨̯̣̖̔̌ ̛̱̔ ̨̨̨̛̱̯̥̣̥̌̍ ̱
̨̨̪̭̣̦̖̏ ̨̡̛̣̭̖̍̌. ˃̡̨̖̌͂, ̌̚ ̡̨̨̛̬̪̬̯̦̖̌̏ ̬̱̪̖̐ ̱ ʥ̨̖̬̱̐̌̔, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̡̱̖̏ ̱ ̨̛̪̦̱̔ ̡̡̨̌
̡̛̖̭̱̬̠̌̚, ̛̪̬ ̸̖̥̱ ̨̥̖̭̯ ̨̧̦̖̓̌ ̨̭̯̠̖̌ ʥ̨̖̬̐̌̔. ʦ̨̖̥̌ ̡̨̬̖̯ ̡̨̨̛̬̪̬̯̦̖̌̏ ̬̱̪̖̐ ̭̪̠̱̌̏̌ ̱
ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔, ̌ ̱ 90% ̸̭̣̱̠̌̌ ̡̛̛̣̠̖̦̯ ̐̌ ̛̬̠̱̍̌ ̌̚ ̶̨̛̖̣̦̖̦̔̏ ̛̣̖̯̚, ̛̪̬ ̸̖̥̱ ̨̠̏̌ ̛̣̖̯̚,
̨̛̭̥ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̸̡̱̤̱̱̠̖ ̛ ˇ̡̬̱̹̱ ̨̬̱̐, ˁ̡̬̖̥̭̖ ʶ̶̨̬̣̖̌̏ ̛ ̭̣̹̖̌̌.
ˀ̸̛̖̦ ̡̛̬̱̦̐̚
ˀ̨̛̖̣̯̦̌̏ ̨̨̬̔̍ ̨̛̪̬̖̥̤̖̦ ̨̨̛̬̍̔̏ ̡̬̭̯̬̖̌ ʪ̨̱̦̥̌̏ ̱̚ ̧̛̪̬̭̯̠̖̌̌ ̦̌ ̛̹̖̏ ̥̖̭̯̌, ̪̌ ̛ ̱
ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔. ʿ̶̨̨̛̛̭̖̯ ̭̱ ̵̨̥̥̌ ̛̭̯̬̠̖̌ ̨̨̭̖̍, ̌ ̨̨̧̪̯̬̹̌ ̱ ̬̱̐̌̔ ̠̖ ̨̛̬̖̣̯̦̌̏ ̥̣̌̌, ̠̖̬ ̭̱
̸̡̛̤̱̦ ̛̖̣̖̥̖̦̯ ̨̨̏̐ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚, ̨̪̪̱̯ ̭̥̖̹̯̠̌̌, ̵̬̦̖̌ ̛ ̛̪̓̌, ̨̛̖̖̖̦̍̍͂̚ ̦̌ ̛̭̥̥̌
̨̨̛̬̥̍̔̏̌. ʦ̨̙̦̭̯̌ ̡̛̬̱̦̐̌̚ ̌̚ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̹̖̏ ̛̣̖̙ ̱ ̸̧̠̱̌̌ ̶̛̬̖̪̱̯̠̖̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ –
̸̶̧̛̛̖̦̌ ̔̌ ̨̨̛̬̍̔̏ ̛̪̬̭̯̠̱̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔, ̔̌ ̭̖ ̬̐̌̔ ̛̦̣̌̌̚ ̱ ̨̛̪̦̱̔ ̨̪̖̬̯̖̬̌̌ ̸̨̬̖̦̐
̡̛̬̱̦̐̌̚, ̡̦̌̚ ̠̖ ̔̌ ̠̖ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̦̯̖̬̖̭̦̯̦̌̌ ̛ ̨̪̙̖̤̦̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌.
ʥ̨̬̠ ̧̛̪̬̭̯̠̌̌̌ ̸̵̡̛̛̪̱̯̦ ̨̨̬̍̔̏̌ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ (306) ̨̨̪̬̭̯̌̌ ̠̖ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ 2015. ̨̛̦̱̐̔
(291), ̨̹̯ ̛̙̏̌ ̛ ̌̚ ̨̬̠̍ ̡̛̪̱̯̦̌ (36.604 ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̨̦̭̱̪̬̯̌ 35.314 ̱ 2015. ̨̛̛̦̐̔)20.
ʶ̡̛̬̯̌ ̡̛̬̭̐̌̔ ̨̨̛̥̬̔
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌ ̵̡̡̛̬̯̌ ̨̨̥̬̔̌ ̌̚ ̛̛̛̦̱̣̦̖̔̏̔̌ ̶̨̨̛̪̭̖̯̖. ʻ̖̥̌ ̐̌ ̱ ̨̛̪̦̱̔
̨̨̛̬̦̯̬̐̌̌̌̚ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̡̨̌ ̨̭̥̭̯̣̦̖̌̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̵̡̛̬̭̐̌̔ ̨̨̥̬̔̌. ʻ̨̙̣̭̯̌̌, ̦̖ ̨̨̪̭̯̠̖
̶̨̛̪̔̌ ̡̨̛̠̥̌ ̛̍ ̭̖ ̴̡̡̨̨̛̛̦̯̏̌̏̌ ̸̦̠̌̌̚ ̨̨̏̐ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚. ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̡̨̬̖̦̱ ̔̌ ̛̬̌̔ ̛ ̦̌
̨̖̥̏̌ ̸̨̦̠̦̥̌̌̚ ̨̡̪̬̠̖̯̱ ̨̪̔ ̨̛̦̥̌̏̚ "Novi Sad - CITY BREAK 2020" ̡̨̌ ̨̖̔ ˁ̛̯̬̯̖̠̖̌̐
̨̨̛̬̙̔̏̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ 2016-2020. ̨̛̦̖̐̔, ̡̨̛̠ ̛̍ ̨̯̬̖̣̍̌ ̔̌ ̨̛̪̬̦̖̭̖̔
̶̨̨̧̛̛̛̪̦̬̱̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̵̡̡̛̬̯̌ ̵̡̛̬̭̐̌̔ ̨̨̥̬̔̌. ʽ̠̏̌ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̠̖
̶̨̧̪̬̖̖̦ ̛ ̡̨̌ ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̵̨̛̦̠̤̌̍ ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̨̛̪̬̦̖̔ ̔̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̱̖̍̔ ̭̖̥̔̌ ̨̦̠̤̌̍̌
̸̡̛̛̯̱̬̭̯̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̨̪ ̶̨̛̪̬̖̪̬̱ European Best Destinations. ˉ̛̤ ̨̨̏̐
̨̡̪̬̠̖̯̌ ̠̖ ̧̛̬̖̦̬̖̍̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̌ City break ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̛ ̨̡̧̪̬̖̯̖̌
̶̛̛̛̛̦̠̯̖̌̏ ̌̚ ̧̱̦̪̬̖̖̖̌͂ ̶̡̨̛̛̣̯̱̬̥̌̚ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔.
ʪ̨̛̠̐̌͂̌
ʪ̨̛̠̐̌͂̌ ̭̖ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̨̛̬̠̱̔̐̌̏̌ ̨̨̨̯̐̏ ̨̡̨̯̥ ̶̖̣̖ ̨̛̦̖̐̔, ̛ ̸̛̪̬̣̖̏̌ ̸̛̛̬̣̯̱̌̚
̡̛̪̱̣̱̍. ʽ̖̏̔ ̨̪̔ ̨̛̥̏ ̨̨̨̛̪̬̥̏̔̚ ̦̖ ̨̨̪̬̱̥̖̥̔̌̏̌̚ ̨̛̪̬̬̖̦̏̔-̨̨̪̭̣̦̖̏ ̨̭̠̥̖̌̏, ̡̨̛̠ ̭̱
̨̖̔ MICE ̨̨̛̪̬̏̔̌̚. ʻ̖̥̠̱̌ ̛̭̏ ̨̛̠̔̐̌͂̌ ̛̛̭̯ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌ ̸̧̛̪̬̣̖̏̌̌ ̶̨̛̪̭̖̯̣̌̌, ̨̨̪̭̖̦̍
̵̨̛̦ ̡̨̛̠ ̨̦̖̓ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔, ̛̣̌ ̠̖ ̵̧̨̛̏̌ ̨̨̬̠̦̭̯̍ ̛ ̨̨̬̦̬̭̦̭̯̌̏̚ ̡̡̨̭̏̌̌ ̨̬̔̍̌ ̨̨̭̦̏ ̌̚
̛̤̔̌ ̨̬̠̌̏̚ ̨̨̏̐ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚. ʻ̨̬̦̌̌̏, ̸̡̛̤̱̦ ̨̠̔̐̌͂̌ ̠̖ ʫXIT. ʫXIT ̠̖ ̨̖̏ ̨̛̦̖̐̔ ̨̛̖̣̖̙̌̍̚
̔̏̌ ̨̦̏̌ ̡̨̬̖̬̔̌ - ̨̛̦̠̪̭̖̖̦̠̖̌̓ ̴̡̨̛̖̭̯̣̭̏̌ ̧̛̖̔̌̚ ̭̌ 195.000 ̶̨̛̪̭̖̯̣̌̌, ̡̨̛̠ ̭̱ ̨̡̨̯̥
20
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̸̛̛̖̯̬ ̦̔̌̌ ̨̛̪̬̹̣ ̡̨̬̚ ̡̛̪̠̖̌ ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̖̏̌̔ ̯̬̖̏͂̌̏ ̛ ̨̛̦̠̪̭̖̖̦̠̌̓̌ ̨̦̓ ̱ ̦̖̖̤̱̔ 10.
̠̱̣̌ ̭̌ 55.000 ̶̨̛̪̭̖̯̣̌̌. ʯ̖̣̖̙̖̦̌̍ ̠̖ ̛ ̬̭̯̌ ̶̨̛̪̭̖̯̣̌̌ ̛̦̏̌̚ ˁ̛̬̠̖̍ ̨̔ ̨̡̨ 30%, ̡̨̛̠ ̭̱ ̭̖
̨̖̏ ̨̛̦̖̐̔ ̱ ̛̬̱̍̚ ̨̨̨̯̐̏ ̸̛̛̛̠̖̦̣̔̌̚ ̭̌ ̨̛̥̥̔̌̓ ̶̨̨̛̛̪̭̖̯̥̌. ʺ̖̱͂ ̧̛̥̌ ̭̱ ̸̧̛̛̪̬̖̣̔̌
̨̛̭̯̐ ̛̚ ̖̥̤̌̌̚ ʯ̪̦̖̌̌̔ ʫ̨̬̪̖̏ ̡̨̛̠ ̸̛̦̖ 25,7% ̨̔ ̡̨̱̱̪̦̐ ̨̬̠̍̌ ̶̨̛̪̭̖̯̣̌̌, ̖̐̔ ̭̱
̶̨̨̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̨̛̛̦̠̬̠̦̠̌̍ ̛̛̣̍ ̶̨̨̛̛̪̭̖̯ ̛̚ ʦ̡̛̖̣̖ ʥ̛̛̬̯̦̠̖̌ (4,6%) ̛ ˈ̨̛̣̦̠̖̌̔ (4,3%), ̌
̨̛̛̦̥̤̌̏̚ ̠̖ ̔̌ ̭̱ ̵̛ ̨̖̏ ̨̛̦̖̐̔ ̨̨̨̯̐̏ ̨̛̛̭̯̣̔̐ ̶̨̨̛̛̪̭̖̯ ̛̚ ʻ̸̡̖̥̖̌ (4,2%), ̛̣̌ ̛
ʤ̛̱̭̯̬̠̖ (3,5%), ʥ̛̖̣̠̖̐ (2,4%) ̛ ˌ̶̡̠̬̭̖̏̌̌ (1,8%), ̨̡̔ ̭̖ ̱ ̵̨̛̭̯̣̌ 5% ̦̣̖̌̌̚ ˇ̶̛̬̦̱̌̚,
ˌ̶̛̪̦̌, ʰ̛̛̯̣̠̦̌̌ ̛ ̛̬̱̔̐. ˃̶̨̨̛̛̬̦̣̦̌̔̌ ̨̡̛̭̏ ̨̬̠̍ ̶̨̛̪̭̖̯̣̌̌ ̨̨̹̔̌ ̠̖ ̛̚ ̖̥̤̌̌̚
̡̧̦̖̹̖̌̔̌ ʵ̨̛̱̭̣̠̖̐̌̏ ̭̌ 20,5%, ̌ ̡̛̛̖̣̏ ̨̪̬̭̯̌ ̖̣̖̙̖̍ ̖̥̤̖̚ ʰ̸̨̭̯̦̖ ̛ ʵ̸̨̨̛̱̭̯̦̖̐
ʫ̨̬̪̖̏ ̭̌ 13,5%.
ʤ̛̦̣̌̌̚ ̵̨̨̛̪̭̯̠̖̓ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̸̦̠̦̌̌̌̚ ̠̖ ̨̡̪̯̔̌̌ ̌̚ ̛̦̣̱̌̌̚ ̶̡̨̡̛̦̱̬̖̦̠̖ ̡̨̌ ̛ ̛̦̣̱̌̌̚
̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚, ̡̡̨̌ ̛̍ ̭̖ ̴̛̛̖̦̭̣̔̌̌ ̯̬̖̦̱̯̦̌ ̶̨̛̛̪̠̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̭̯̖̪̖̦̌
̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚.

6.9 ʤ̛̦̣̌̌̚ ̵̨̨̛̪̭̯̠̖̓ ̡̦̣̌̌̌ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ʶ̛̦̣̌̌ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̨̨̭̦̦̖̏ ̨̪̣̱̖̐ ̛ ̸̛̦̦̖̌ ̨̪̬̠̖̔̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̱̭̣̱̐̌.
ʿ̨̨̭̯̠̖ ̡̛̛̬̖̯̦̔ ̡̛̦̣̌̌ ̨̪̬̠̖̔̌ (̶̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̛ on-line) ̛ ̡̛̛̛̦̬̖̯̦̔ (̶̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̛̖̦̠̖̌̐ ̛ ̨̨̛̯̱̬̪̖̬̯̬̌, ̡̨̌ ̛ on-line ̡̛̦̣̌̌). ʰ̛̛̛̦̯̖̦̦̠̏̚ ̨̬̠̌̏̚ ̨̪̬̠̖̔̌
̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̱̭̣̱̐̌, ̭ ̨̨̛̬̥̍̚ ̦̌ ̸̛̛̬̣̯̖̌̚ ̴̶̛̪̬̖̖̬̖̦̠̖ ̛ ̡̛̦̖̌̏ ̛̯̱̬̭̯̌, ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚
̨̬̠̌̏̚ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̡̦̣̌̌̌ ̡̡̨̌ ̛̍ ̭̖ ̨̛̛̭̯̬̣̏̌ ̶̛̛̤̦̌ ̨̛̪̬̠̦̔̌ ̛̬̖̱̣̯̯̌̚. ˄ ̛̛̦̣̌̌̚
̨̨̭̪̬̖̖̦̠̏̔ ̌̚ ̨̪̯̬̖̖̍ ̛̬̖̌̔̚ ʿ̨̬̬̥̐̌̌ ̛̱̖̯̚ ̭̱ ̱ ̨̛̬̍̚ ̛̭̏ ̡̛̦̣̌̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̸̛̦̠̦̌̌̚ ̌̚
̨̪̬̠̱̔̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̱̭̣̱̐̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌. ʤ̛̛̦̣̬̦̌̌̚ ̠̖ ̭̯̖̪̖̦ ̵̧̨̛̖̏ ̨̛̛̬̠̖̦̭̯̌̏̚ ̛
̴̛̛̖̦̭̦̖̔̌ ̭̱ ̶̛̭̥̖̬̦̖ ̌̚ ̧̱̦̪̬̖̖̖̌͂ ̸̵̨̛̛̪̠̖̦̦̔̌ ̡̦̣̌̌̌.
˄̨̭̪̖̹̦̭̯ ̨̬̠̌̏̌̚ ̡̦̣̌̌̌ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌ ̱ ̸̨̦̠̦̠̌̌̚ ̛̥̖̬ ̛̛̭̌̏̚ ̨̔ ̨̛̱̭̪̖̹̦̭̯ ̨̧̛̪̬̣̌̐͂̌̏̌̌
̨̪̦̱̖̔ ̡̛̯̱̖̣̦̥̌ ̴̶̛̪̬̖̖̬̖̦̠̥̌̌ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̭̖̥̐ě̦̯̌ ̛̯̱̬̭̯̌. ʻ̌ ̨̨̭̦̱̏ ̴̶̛̪̬̖̖̬̖̦̠̌
̛̯̬̖̯̬̠̱̌̐̌ ̭̖ ̸̛̛̛̬̣̯̌̚ ̛̭̖̖̥̦̯̐ ̛̯̱̬̭̯̌. ˁ̡̛̏̌ ̭̖̥̖̦̯̐ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̸̨̛̛̬̣̯̌̚ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌
(̷̥̖̦̥̖̦̯̌) ̡̦̣̌̌̌ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌ ̭̌ ̶̛̤̖̥ ̡̧̛̛̛̥̭̥̬̌̌̌̚ ̴̡̖̖̯̌̌ ̨̪̬̠̖̔̌ ̛ ̧̱̦̪̬̖̖̌͂̌
̴̡̨̛̛̖̭̦̭̯̌ ̵̡̡̛̛̥̬̖̯̦̹̌ ̨̦̪̬̌̌.
ʤ̛̦̣̌̌̚ ̡̦̣̌̌̌ ̨̪̬̠̖̔̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̠̖ ̨̪̬̱̥̖̣̔̌̏̌̌̚:
1. ̪̬̖̣̖̐̔ ̨̪̦̱̔̌ on-line ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̛̛̖̦̠̌̐̌ ̡̨̠̖ ̡̨̛̬̭̯̖ ̵̨̛̯̖̣ ̱
̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ʫ̨̬̪̖̏ (̨̛̦ ̡̨̛̠ ̛̥̠̱̌ ̛̬̠̖̦̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚) ̱ ̨̛̪̬̠̔̌
̵̨̛̭̠̏ ̱̭̣̱̐̌;
2. ̪̬̖̣̖̐̔ ̨̪̦̱̔̌ ̶̵̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̛̖̦̠̌̐̌ ̦̌
̛̛̯̬̙̹̯̥̌ ˁ̨̛̣̖̦̠̖̏, ʥ̛ˈ, ˈ̡̬̯̭̖̏̌, ʺ̡̬̭̖̌͂̌ ̛ ˀ̛̱̥̱̦̠̖ ̭̌
̨̛̖̠̥̔ ̔̌ ̭̖ ̛̛̏̔ ̔̌ ̛̣ ̨̨̛̪̭̯̠ ̨̪̦̱̔̌ ̵̨̯̖̣̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌;
3. ̨̤̖̦̍̌̏ ̨̨̬̬̌̐̏̚ ̭̌ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̨̨̯̱̬̪̖̬̯̬̌̌ ̡̨̛̠ ̨̛̬̦̱̠̱̐̌̚
̨̡̣̭̖̔̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ˁ̛̬̠̱̍;
4. ̛̦̯̖̬̠̱̏ ̭̌ ̶̛̛̪̬̖̭̯̦̥̔̌̏̌ ˃̸̡̛̛̱̬̭̯̖ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ˁ̛̬̠̖̍ ̱
̨̪̣̖̱̐̔ ̨̛̛̪̬̭̱̯̦̭̯ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̱ ̨̛̪̦̱̔ ̵̨̛̛̦̭̯̬̦̌
̨̨̯̱̬̪̖̬̯̬̌̌;
5. ̨̨̬̬̌̐̏̚ ̭̌ ̶̛̛̪̬̖̭̯̦̥̔̌̏̌ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̸̵̛̦̠̦̌̌̚ ̵̨̯̖̣̌ ̱ ʻ̨̨̥̏
ˁ̱̌̔ ̦̌ ̯̖̥̱ ̸̛̦̦̌̌ ̨̪̬̠̖̔̌ ̵̨̛̭̠̏ ̱̭̣̱̐̌; ̛
6. ̪̬̖̣̖̐̔ ̨̭̠̯̌̏̌ ̵̨̯̖̣̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̛̬̌̔ ̧̛̱̯̬̏͂̏̌̌ ̨̛̛̬̠̖̦̭̯̌̏̚
̡̛̬̖̯̦̖̔ on-line ̨̪̬̠̖̔̌.
ʻ̌ ̨̨̭̦̱̏ ̨̖̏ ̛̦̣̖̌̌̚ ̨̨̥̙̖̥ ̛̯̔̌ ̶̨̖̦̱ ̵̨̨̛̪̭̯̠̖̓ ̡̦̣̌̌̌ ̨̪̬̠̖̔̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚
ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌.
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ʿ̨̬̠̔̌̌ ̡̨̪̬̖ on-line ̸̵̡̛̛̪̱̯̦ ̶̛̖̦̠̌̐̌
ʿ̨̬̖̔ ̨̯̐̌ ̨̹̯ ̠̖ ̨̨̏ ̛̛̛̦̠̬̠̖̦̠̌̌̏̚ ̡̦̣̌̌ ̨̪̬̠̖̔̌, ̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̸̡̛̤̱̌̚ ̔̌ ̠̖ ̨̨̦̖̤̦̔̏
̛̬̠̖̦̌̏̚. ʦ̛̖̓ ̨̡̛̠̖̯̍ ̛̥̠̱̌ ̛̬̠̖̦̱̌̏̚ ̧̭̬̱̌̌̔ ̭̌ booking.com ̛ ̧̭̬̌̌̔̌ ̭̌ ̨̨̥̏ ̶̨̛̖̦̠̥̌̐
̭̖ ̨̥̙̖ ̶̨̛̛̖̦̯ ̡̨̌ ̨̬̔̍̌. ˃̡̨̖̌͂ ̧̛̥̌ ̨̡̛̠̖̯̍ ̛̥̠̱̌ ̛̬̠̖̦̱̌̏̚ ̧̭̬̱̌̌̔ ̭̌ airbnb.com.
ʺ̛̖̱̯̥͂, ̵̨̛̯̖̣ ̦̖̥̠̱̌ ̛̬̠̖̦̱̌̏̚ ̧̭̬̱̌̌̔ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐, ̡̨̯̖̌͂ ̨̖̥̏̌ ̸̛̦̠̦̥̌̌̚ on-line
̶̛̖̦̠̥̌̐̌̌ – expedia.com, hotels.com ̛̯̔. ̡̨̠̖ ̵̨̛̯̖̣ ̱ ̛̬̱̥̔̐ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ʫ̨̬̪̖̏
̨̛̛̦̯̖̦̦̏̚ ̡̨̛̬̭̯̖ ̱ ̨̛̪̬̠̦̥̔̌ ̡̨̛̛̯̦̭̯̥̌̏̌.
ʿ̨̬̠̔̌̌ ̡̨̪̬̖ ̶̵̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̛̖̦̠̌̐̌
ˁ̧̬̌̌̔̌ ̭̌ ̶̨̛̛̛̯̬̦̣̦̥̌̔̌ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥ ̶̛̖̦̠̥̌̐̌̌ ̡̨̨̭̬ ̔̌ ̦̖ ̨̨̛̪̭̯̠. ʽ̠̏̌ ̡̦̣̌̌ ̠̖ ̨̭̯̔̌
̸̦̠̦̌̌̌̚ ̌̚ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̭̖̥̖̦̯̖̐ ̛̯̱̬̭̯̌ (̦̪̬. ̛̛̭̯̬̠̌ ̛̛̯̱̬̭̯) ̛ ̧̨̛̛̖̥̐̏ ̨̛̤̥̍ ̨̬̠̖̥̌̏̚
̨̥̙̖ ̔̌ ̭̖ ̸̨̡̖̱̠̖ ̨̧̪̖̖̏̓̌ ̨̪̬̥̖̯̌.
ʿ̨̬̠̔̌̌ ̡̨̪̬̖ ̵̨̛̣̣̦̐̍̌ ̵̛̛̛̛̭̯̬̱̯̦̔̍̏ ̛̭̭̯̖̥̌ (ʧʪˁ)
ʦ̡̛̛̖̣ ̵̨̛̯̖̣ ̭̱ ̛̛̪̬̭̱̯̦ ̦̌ ̡̛̛̖̣̥̏ ʧʪˁ ̛̛̭̭̯̖̥̥̌. ʿ̨̨̛̭̣̦̏ ̛̛̯̱̬̭̯ ̱ ̸̨̦̠̦̠̌̌̚ ̛̥̖̬
̡̨̛̬̭̯̖ ̨̠̏̌ ̡̦̣̌̌ ̌̚ ̶̛̬̖̖̬̠̱̏̌̚ ̱̭̣̱̐̌ ʺ̛̖̱̯̥͂ ̡̦̣̌̌ ̛̦̠̖ ̨̨̤̦̔̏ ̛̬̠̖̦̌̏̚ ̌̚
̛̛̛̦̱̣̦̖̔̏̔̌ ̛̯̱̬̭̯̖ ̡̨̛̠ ̪̱̯̱̠̱ ̨̍̐̚ ̨̨̥̬̔̌ ̛ ̨̡̛̣̭̍̌̌ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̹̯ ̭̖ ̨̥̙̖ ̸̨̛̛̦̯̌̚ ̡̨̌
̸̦̠̦̌̌̌̚ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌. ˃̡̨̖̌͂, ̦̖ ̨̨̛̪̭̯̠ ̠̭̦̌̌ ̛̖̠̔̌ ̵̨̯̖̣̌ ̡̨̛̠ ʧʪˁ ̛̛̭̭̯̖̥ ̭̱ ̡̛̛̯̬̯̦̌̌̏ ̱
̨̛̪̠̖̦̥̔ ̬̙̥̔̌̏̌̌ ̡̨̠̖ ̭̱ ̸̡̤̱̦̖ ̡̨̌ ʰ̨̛̬̏̚ ̧̯̬̙̖̌.
ʿ̨̬̠̔̌̌ ̡̨̪̬̖ ̨̨̯̱̬̪̖̬̯̬̌̌
ˁ̧̬̌̌̔̌ ̭̌ ̨̨̛̯̱̬̪̖̬̯̬̥̌̌ ̠̖ ̨̭̣̌̍ ̛̬̠̖̦̌̏̌̚. ʿ̨̛̠̖̦̔̌ ̛̯̬̙̹̯̌ ̠̖ ̨̛̠̖̦̔ ̨̥̱̖̐̓ ̛̛̬̯̌̏̚
̨̧̱̭̪̭̯̤̖̥̌̏̌ ̧̭̬̖̌̌̔ ̭̌ ̨̨̛̯̱̬̪̬̯̬̥̌̌ ̡̨̛̠ ̨̛̬̦̱̠̱̐̌̚ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̱ ̛̯̥ ̸̨̛̪̬̱̠̥̔̌, ̌ ̦̌
̡̨̛̠̥̌ ̨̨̛̪̭̯̠ ̧̯̬̙̌̌ ̌̚ ̨̧̛̪̱̯̥̏̌̌ ̱ ˁ̛̬̠̱̍. ʶ̨̌ ̛̪̬̥̖̬ ̨̥̱̐ ̔̌ ̭̖ ̦̖̱̌̏̔ ̛̛̯̱̬̭̯ ̡̨̛̠
̡̨̪̬̖ ̨̨̯̱̬̪̖̬̯̬̌̌ (˃̡̱̬̭̌, ʰ̬̦̌, ʰ̬̖̣̌̚ ̛ ̬̔) ̨̣̖̔̌̚ ̱ ʥ̨̖̬̐̌̔.
On-line ̨̪̬̠̔̌̌ ̡̨̪̬̖ ̨̭̠̯̌̏̌ ̵̨̯̖̣̌
ʿ̨̬̖̔ ̸̶̧̛̛̖̦̖ ̔̌ ̨̠̏̌ ̡̦̣̌̌ ̨̪̭̯̠̖̌ ̭̖̏ ̸̛̛̦̠̦̠̌̌̚ ̱ ̨̛̣̣̦̥̐̍̌ ̨̡̛̛̬̥̏̌, ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̠̖
̨̭̣̌̍ ̛̬̠̖̦̌̏̚. ʻ̖ ̨̨̛̪̭̯̠ ̛̦ ̠̖̦̔̌ ̵̨̯̖̣ ̡̨̛̠ ̛̥̌ ̨̨̥̱̦̭̯̐̓ ̨̨̛̭̯̬̖̥̖̦̏̐ ̨̧̤̍̌̏̌̌ on-line
̶̛̬̖̖̬̠̖̏̌̚ ̛ ̧̪̣̌̓̌̌ ̱ ̨̬̖̣̦̥̌ ̬̖̥̖̦̱̏, ̨̹̯ ̠̖ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌, ̡̨̌ ̭̖ ̱̥̖̚ ̨̛̣̣̦̐̍̌ ̯̬̖̦̔ ̱
̨̛̪̬̠̔̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̱̭̣̱̐̌. ʽ̛̬̖̖̦̔͂ ̨̬̠̍ ̵̨̯̖̣̌ ̛̹̖̏ ̡̨̛̯̖̬̠̖̌̐ (4 ̛̛̣ 5 ̶̛̖̏̔̌̚̚) ̛̥̌
̨̨̥̱̦̭̯̐̓ ̶̛̬̖̖̬̠̖̏̌̚ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̱ ̨̬̖̣̦̥̌ ̬̖̥̖̦̱̏ ̡̨̠̖ ̭̖ ̡̨̦̦̦̌̌̔ ̶̨̛̪̬̖̭̱̬̠̱̌, ̨̡̔
̡̨̔ ̵̧̛̥̌ ̨̡̠̖̯̍̌̌ ̛̦ ̯̌ ̶̨̛̪̠̌ ̦̖ ̨̨̛̪̭̯̠. ʽ̨̏ ̭̖ ̨̥̙̖ ̶̨̛̛̖̦̯ ̡̨̌ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌ ̡̨̛̠
̸̨̛̬̦̐̌̌̏̌ ̨̪̬̠̦̖̔̌ ̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓ ̛ ̧̭̥̱̠̖̌ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌ ̡̛̬̖̯̦̖̔ ̨̪̬̠̖̔̌.
˃̬̖̍̌ ̛̛̥̯̌ ̱ ̛̱̏̔, ̪̬̖̥̌ ̶̨̛̪̥̔̌̌ ʫ̨̡̬̪̭̖̏ ̡̨̛̛̥̭̠̖ ̌̚ ̨̧̪̱̯̏̌̌ (European Travel
Commision) ̛̹̖̏ ̨̔ 80% ̱̭̣̱̐̌ ̭̥̖̹̯̠̌̌ ̌̚ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̱ ̡̛̖̣̖̏ ̨̬̖̐̌̔̏ ʫ̨̬̪̖̏ ̭̖ ̛̬̖̖̬̹̖̏̚
̪̱̯̖̥ ̛̦̯̖̬̦̖̯̌ (on-line ̡̦̣̌̌ ̨̪̬̠̖̔̌). ʿ̬̖̥̌ ̨̨̥̏ ̧̛̛̭̯̬̙̱̌̏̌ ̨̭̥̌ 20% ̡̛̪̱̯̦̌ ̱
̨̬̖̐̌̔̏ ʫ̨̬̪̖̏ ̛̬̖̖̬̹̖̏̚ ̱̭̣̱̖̐ ̭̥̖̹̯̠̌̌ ̡̨̧̛̬̹̖̖̥̓ ̶̵̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̡̦̣̌̌̌ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌.
ʻ̖ ̯̬̖̍̌ ̛̛̦̖̥̬̯̌̌̚ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̱̌, ̪̬̖̥̌ ̨̛̭̯̥ ̨̛̬̱̏̚, ̔̌ ̭̖ 90% ̛̯̱̬̭̯̌ ̡̨̛̠ ̪̱̯̱̠̱ ̱
̡̛̖̣̖̏ ̨̬̖̐̌̔̏ ̴̨̛̛̦̬̥̹̖ ̨ ̨̧̛̪̱̯̥̏̌̌ ̡̨̧̛̬̹̖̖̥̓ ̛̦̯̖̬̦̖̯̌, ̖̍̚ ̨̛̬̍̌̚ ̡̨̛̠ ̡̦̣̌̌
̶̛̬̖̖̬̠̏̌̚a ̱̭̣̱̐̌ ̡̨̛̬̭̯̖.
˄̭̪̖̹̦̌ ̨̬̠̌̏̚ ̨̪̬̠̖̔̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̱̭̣̱̐̌ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̨̬̦̥̖̬̦̌̏̌ ̨̬̠̌̏̚ ̵̛̭̏ ̡̦̣̌̌̌
̨̪̬̠̖̔̌. ˄ ̡̨̡̦̯̖̭̯̱ ̨̬̠̌̏̌̚ ̡̦̣̌̌̌ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌ ̛ ̨̪̬̠̖̔̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̱̭̣̱̐̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̙̦̏̌̌ ̠̖ ̨̬̠̌̏̚:
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1. ʪ̵̛̛̛̯̣̦̐̌ ̡̦̣̌̌̌ ̨̪̬̠̖̔̌ ̡̨̛̠ ̖̓ ̨̨̛̛̥̱̯̐̓ ̨̬̠̌̏̚ ̨̪̬̠̖̔̌ ̪̱̯̖̥ ̡̨̛̬̖̯̦̔̐ ̡̦̣̌̌̌
̡̨̪̬̖ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̭̠̯̌̌ ̶̪̬̱̙̣̌̌̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̱̭̣̱̐̌ ̛ ̡̨̪̬̖ ̖-̨̡̛̪̭̬̖̦̔̌ ̱ ̡̛̦̣̥̌̌̌
̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌ (on-line ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̛̖̦̠̌̐̌ ̛ ̵̨̛̣̣̦̐̍̌ ̶̵̨̛̛̬̖̖̬̦̏̌̚ ̛̭̭̯̖̥̌);
2. ʿ̨̬̠̖̔̌ ̡̨̪̬̖ ̶̵̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̨̡̛̪̭̬̖̦̔̌ ̖̐̔ ̭̖ ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̛̛̥̭̣ ̦̌ ̨̨̯̱̬̪̖̬̯̬̖̌ ̛
̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̛̖̦̠̖̌̐;
3. ˀ̨̠̌̏̚ ̶̡̨̛̛̖̭̯̦̠̭̔̌̐ ̨̪̬̯̣̌̌ ̡̨̛̠ ̨̨̥̱̐̓̌̏̌ on-line ̨̪̬̠̱̔̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̱̭̣̱̐̌ ̱
̛̹̬̖̥ ̛̭̥̭̣̱, ̛ ̡̨̛̠ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̸̦̠̦̌̌̌̚ ̨̛̬̏̚ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌ ̌̚ ̛̯̱̬̭̯̖, ̡̡̨̌ ̱
̶̨̪̬̖̭̱ ̨̛̬̍̌̚ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌, ̡̨̯̌ ̛ ̱ ̨̡̯̱ ̨̭̥̌̐ ̨̡̬̍̌̏̌ ̦̌ ̶̛̛̛̖̭̯̦̠̔̌
(̨̛̬̍̚ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̱̭̣̱̐̌);
4. ˀ̨̠̌̏̚ ̛̭̯̬̯̖̠̖̌̐ ̨̪̬̠̖̔̌ ̨̛̭̯̥̐̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̖̏̓ ̨̛̭̖̣̔ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̠̖̬ ̠̖ ̨̯ ̸̦̠̦̌̌̌̚
̡̛̛̪̬̣̌ ̔̌ ̭̖ ̛̛̭̯̥̱̣̹̖ ̨̪̬̠̔̌̌ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̵̨̛̯̦̔̔̌ ̱̭̣̱̐̌ ̛ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̦̌
̶̛̛̛̖̭̯̦̠̔̌.

ʿ̬̖̥̌ ̨̯̥̖, ̡̛̦̣̌̌ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̭̱ ̨̨̨̦̖̤̦̔̏ ̛̛̬̠̖̦̌̏̚. ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌
̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̡̦̣̌̌̌ ̛̦̠̖ ̡̖̯̦̌̔̏̌̌ ̨̹̯ ̧̱̥̱̠̖̌ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌ ̨̪̬̠̖̔̌. ʥ̛̱̱̔̓ ̨̬̠̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛̍
̨̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̨̬̠̌̏̚ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̡̦̣̌̌̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̡̛̭̖̯̭̥̏ ̛ ̨̡̛̖̬̪̭̥̏ ̨̛̯̬̖̦̥̔̏̌ online ̨̪̬̠̖̔̌ ̡̨̪̬̖ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̛̖̦̠̌̐̌, ̨̧̱̖̖̏͂ ̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓ on-line ̶̛̬̖̖̬̠̏̌̌̚ ̛ ̧̪̣̌̓̌̌ ̱
̵̨̛̯̖̣̥̌, ̨̧̱̭̪̭̯̤̖̌̏̌ ̧̭̬̖̌̌̔ ̭̌ ̨̨̛̯̱̬̪̖̬̯̬̥̌̌ ̡̨̛̠ ̛̥̠̱̌ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌ ̨̨̧̛̬̦̐̌̏̌̌̚
̵̛̬̱̪̦̐ ̨̡̣̔̌̌̌̚, ̨̧̱̭̪̭̯̤̖̌̏̌ ̧̭̬̖̌̌̔ ̭̌ ̶̨̛̛̛̯̬̦̣̦̥̌̔̌ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥ ̶̛̖̦̠̥̌̐̌̌ ̦̌
̛̛̯̬̙̹̯̥̌ ̖̐̔ ̨̨̛̪̭̯̠ ̸̦̠̌̌̚ ̨̨̏̐ ̡̦̣̌̌̌.
ˀ̨̠̌̏̚ ̸̵̨̛̛̪̠̖̦̦̔̌ ̡̦̣̌̌̌, ̡̨̌ ̛ ̵̧̨̛̖̏ ̡̭̯̬̱̯̱̬̖, ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̠̖ ̨̛̛̛̪̬̣̯̌̐̔ ̴̶̛̪̬̖̖̬̦̠̥̌̌
̛̯̱̬̭̯̌ ̦̌ ̶̛̛̤̦̥̌ ̛̛̯̬̙̹̯̥̌ ̛ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̥̌̌̌̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌.
ʿ̨̯̬̖̦̍̌ ̠̖ ̛̬̌̔̌̚ ̛ ̶̡̨̛̛̖̭̯̦̠̭̔̌̐ on-line ̨̪̬̯̣̌̌ ̡̨̛̠ ̛̍ ̨̨̨̛̥̱̐̓ ̪̬̖̯̬̱̌̐ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌
̛ ̶̛̬̖̖̬̠̖̏̌̚ ̱ ̨̬̖̣̦̥̌ ̬̖̥̖̦̱̏. ʪ̶̡̛̛̛̖̭̯̦̠̭̌ ̨̪̬̯̣̌ ̠̖ ̙̦̏̌̌, ̨̪̬̖̔ ̸̧̛̪̬̣̖̏̌̌ ̛̯̱̬̭̯̌,
̛ ̌̚ ̨̧̪̖̖̏̓̌ ̨̪̬̠̖̔̌ ̱̭̣̱̐̌ ̛̯̱̬̭̯̥̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̖̏̓ ̨̛̭̖̣̔ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔.
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7. Kʽʺʿʤˀʤ˃ʰʦʻʤ ʤʻʤʸʰʯʤ

7.1 ʤ̛̦̣̌̌̚ ̵̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯̦ ̨̬̐̌̔̏̌
ʤ̛̦̣̌̌̚ ̶̡̨̡̛̦̱̬̖̦̠̖ ̸̡̛̱̤̱̣̌ ̠̖ ̨̧̪̬̖̖̖͂ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̭̌ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ̱ ̨̛̬̖̦̱̐ ̡̨̛̠ ̭̖
̭̥̯̬̠̱̌̌ ̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯̥̌: ʿ̸̖̱̠, ˃̛̖̥̹̬̏̌ ̛ ʹ̱̤̦̍̌̌. ʶ̛̛̛̬̯̖̬̠̱̥ ̌̚ ̨̛̬̔̌̍ ̨̬̐̌̔̏̌
̡̨̡̦̱̬̖̦̯̌̌ ̭̱:
x ̸̛̭̣̦̌ ̨̛̪̬̹̦̏̌,
x ̴̨̡̖̬̭̐̐̌̌ ̶̨̛̛̪̠̌̚ - ̛̛̣̦̍̌̚ (̨̔ 130 ̨̔ 519 ̡̥ ̨̔ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌), ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̛̬̖̦̣̦̐̌̌
̨̛̬̱̪̭̦̭̯̐̌,
x ̨̛̬̐̌̔̏ ̦̌ ̡̬̖̥̌̌ (̛̱̖̏̚̚ ʿ̸̖̱̠̌) ̛
x ̸̛̭̣̦̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌ ̛ ̬̖̭̱̬̭̦̌ ̨̨̭̦̏̌.
ʧ̛̬̱̪ ̨̬̐̌̔̏̌ ̡̨̡̦̱̬̖̦̯̌̌ ̨̯̔̔̌̌ ̠̖ ̛ ʹ̱̤̦̍̌a. ʰ̡̨̌, ̡̨̌ ̛̣̦̐̌̏ ̬̐̌̔ ̛ ̬̐̌̔ ̭̌ ̨̖̥̏̓
̨̨̛̪̬̹̦̥̏ ̨̔ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̦̖ ̨̨̬̔̐̏̌̌ ̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯ ̡̨̡̡̨̦̱̬̖̦̯̭̥ ̭̖̯̱, ̨̖̏̔ je ̭̌
̨̛̭̯̦̹̯̌̏̌ ̶̛̛̭̪̬̠̖̌̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̡̨̛̠ ̛̍ ̨̯̬̖̣̍̌ ̔̌ ̭̖ ̱ ̨̛̣̣̦̥̐̍̌ ̬̥̖̬̥̌̌̌̚ ̨̪̬̖̪̦̌̚
̡̨̌ ̱̬̦̍̌̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌. ʹ̱̤̦̍̌̌ ̛̣̖̙ ̦̌ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̡̬̖̌: ˁ̌̏̌, ʹ̶̛̱̤̦̍̌̌,
ʧ̸̶̛̬̹̌̔̌̌, ʺ̛̣̌ ʧ̬̖̖̦̍, ʰ̶̛̙̌, ̨̡̔ ˃̛̖̥̹̬̏̌ ̛̣̖̙ ̦̌ ̶̛̬̖ ʥ̸̖̖̐ (ʥ̖̐̌). ʿ̸̖̱̠ ̦̖ ̛̣̖̙ ̦̌
̶̛̬̖, ̛̣̌ ̛̥̌ ̡̛̪̣̦̦̭̖̌ ̨̛̬̖̏̚. ʽ̦ ̧̛̭̪̱̌̏̌ ̨̭̯̣̖̌ ̡̛̛̬̯̖̬̠̱̥̖, ̛̣̌ ̠̖ ̛ ̨̬̦̔̌̍̌ ̨̍̐̚ ̨̯̐̌
̨̹̯ ̠̖ ̨̛̍ ʶ̱̣̯̱̬̦̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ʫ̨̬̪̖̏ 2010, ̨̡̔ ̖̓ ̛ ˃̛̖̥̹̬̏̌ ̛̛̥̯̌ ̨̱̏ ̛̯̯̱̣̱ ̛̭̯̖
̨̛̦̖̐̔ ̡̌̔̌ ̛ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ - 2021.
˃̖̣̌̍̌ 30: ʤ̛̦̣̌̌̚ ̶̡̨̡̛̦̱̬̖̦̠̖ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ʶ̨̡̡̛̦̱̬̖̦̯̭ ̨̛̬̐̌̔̏
ʿ̸̖̱̠
2
162,61 ̡̥
145.347

ʻ̛̌̏̚ ̬̐̌̔̌
ʿ̨̛̬̹̦̏̌
ʥ̨̬̠
̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌
ʪ̶̨̛̣̭̌21
ʻ̨̧̖̓̌
ʸ̶̨̡̛̠̌̌

ʹ̱̤̦̍̌̌
2
275 ̡̥
279.756

ʤ̶̡̛̯̬̠̖̌

ʧ̡̨̬̭̌̔ ̨̠̖̬̐̚, ̨̨̛̥̭̯̏,
̡̛̤̱̤̦̭̍̌ ̡̥̌̌̚, ˃̨̛̛̣̏
̡̪̬̌

ʿ̨̨̛̛̬̏̔̚ ̛
̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏

˃̱̬̌ ̵̬̦̖̌ ̛ ̛̦̏̌, ̯̱̬̌
̨̡̛̣̭̍̌̌ ̬̐̌̔̌, ̨̡̛̣̍̌̌̚
̬̐̌̔̌ ̭̌ ̨̧̨̙̥̏ ̸̨̛̙̬̥̌
̨̔ ̡̥̌̌̚, ̨̨̡̭̯̬̦̥̭̐̌̌ ̯̱̬̌
̌̚ ̥̣̖̌ ̬̱̪̖̐, ̨̡̛̣̍̌̌̚
ʹ̱̤̦̖̍̌ ̱̚ ̶̛̖̱̭̯̠̱̔̐̌
̨̛̯̬̯ ̛ ̛̦̏̌

ʺ̨̖̱̦̬̦͂̌̔
̛ ̵̨̡̛̯̖̣̭
̶̛̣̦̌

Intercontinental, Best Western
Premier, Radisson Blue, Four
Points by Sheraton

737.456
1.334,603
ˉ̛̖̦̯̬̣̦̌ ̨̖̔ ˁ̨̛̣̖̦̠̖̏,
519 ̡̥ ̨̔ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌

113.893
223.821
ʵ̨̱̪̦̐̌̌̔̌̚
ʺ̡̬̭̌͂̌̌, 320 ̡̥
̨̔ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ˁ̵̨̡̨̛̯̬̬̹̦̭̌̓̌
̨̬̤̖̐̍, ̴̡̛̬̌̍̌
̶̨̪̬̖̣̦̌̌,
̡̯̖̬̣̌̔̌̌,
ʥ̡̡̛̭̱̪̭̌ ̪̣̯̌̌̌,
ʺ̭̌̐̌̌̚, ̛̦̠̹̌̏̌
̬̐̌̔̌̚ ̱ ʺ̡̨̬̭̠̌͂̌
ʿ̨̣̱̦̖̦̖̔̏ ̛
̦̖̦̖̔̏ ̡̯̖̥̯̭̖̌
̬̱̯̖ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌
̡̛̱̣̯̱̬̦̥
̦̭̖̖̥̌͂,
̶̸̡̡̛̛̛̛̣̭̯̖̍
̯̱̬̖, ̨̛̠̔̐̌͂̌ ̛
̴̛̛̖̭̯̣̏̌
/

˃̛̖̥̹̬̏̌
2
130,5 ̡̥
319.279

ʻ̨̛̏ ˁ̌̔
2*
192 ̡̥
353.525

375.221
891.240
ʵ̨̱̪̦̐̌̌̔̌̚
ˀ̛̱̥̱̦̠̌, 150 ̡̥
̨̔ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ˁ̨̯̬̌ ̡̨̬̭̐̌̔
̨̠̖̬̐̚, ̛̯̬ ̯̬̐̌,
ʺ̱̖̠̚ ʥ̦̯̌̌̌,
ˁ̨̛̦̌̐̐̌

174.489
360.578

ʪ̦̖̦̖̏ ̛
̨̪̣̱̦̖̦̖̔̏
̸̡̪̖̹̖̌ ̯̱̬̖,
̨̨̨̡̛̣̹̚ ̬̯̏

Best Western,
Savou, NH hotels

ˁ̨̯̬̌ ̡̨̬̭̐̌̔
̨̠̖̬̐̚,
ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̏̌̌̔̌
̯̬̏͂̌̏̌, ˁ̨̛̦̌̐̐̌,
ˁ̡̨̬̪̭ ̨̨̦̬̦̌̔
̨̨̛̪̬̹̯̖̚,..
ʫXIT ̴̛̖̭̯̣̏̌,
̨̛̪̣̱̦̖̦̔̏ ̛
̛̦̖̦̔̏ ̶̨̛̛̣̭̍̌
̶̖̦̯̬̌ ̬̐̌̔̌,
̸̡̪̖̹̖̌ ̯̱̬̖,
̛̭̣̹̌̌, ̨̡̛̣̍̌̌̚
̵̨̛̪̖̦̥̔̚ ̵̨̛̠̦̏
̛̣̖̬̠̐̌̌;
ʯ̌ ̭̌̔̌ ̵̛ ̦̖̥̌. ˄
̶̖̖̥̬̱̔̍ 2017.
̨̡̣̔̌̌̚ Sheraton
̵̨̯̖̣̌

*ʯ̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̡̛̪̬̦̌̌̌̚ ̨̛̪̬̹̦̏̌ ̡̨̬̭̐̌̔̐ ̠̖̬̐̌̚
21

ʿ̶̨̛̔̌ ̨ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥ ̶̨̛̣̭̥̔̌̌ ̛ ̨̧̛̦̖̥̓̌ ̨̛̛̠̖̦̔̍ ̭̱ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ˃̸̡̛̛̱̬̭̯̖ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚
˃̛̖̥̹̬̏̌̌, ˃̸̡̛̛̱̬̭̯̖ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ʹ̱̤̦̖̍̌ ̛ ˃̸̡̛̛̱̬̭̯̖ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ʿ̸̖̱̠̌
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˄ ̛̯̖̣̌̍ ̭̱ ̡̛̛̪̬̦̌̌̚ ̛̬̖̱̣̯̯̌̚ ̨̧̪̬̖̖͂̌ ̪̬̖̥̌ ̛̭̣̖̖̥̔̓ ̡̛̛̛̬̯̖̬̠̱̥̥̌: ̨̛̪̬̹̦̏̌, ̨̬̠̍
̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌, ̶̨̡̛̣̠̌̌, ̶̡̛̯̬̠̖̌̌, ̨̨̛̛̪̬̏̔̚ ̛ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏, ̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̵̨̡̛̯̖̣̭ ̶̛̣̦̌.
ˁ̛̏ ̨̛̬̐̌̔̏ ̛̚ ̯̖̣̖̌̍ ̭̖ ̦̣̖̌̌̚ ̱ ̨̛̬̖̦̱̐, ̱ ̨̛̬̖̣̯̦̠̌̏ ̛̛̛̣̦̍̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ (̭̌ ̡̨̛̱̖̯̥̚̚
ʹ̱̤̦̖̍̌ ̡̨̠̖ ̠̖ ̨̦̖̹̯ ̛̹̖̏ ̱̤̖̦̔̌̌), ̯̖ ̭̖ ̭̌ ̨̨̭̠̥̏ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̥ ̨̨̪̦̱̥̔ ̨̥̱̐ ̛̭̥̯̬̯̌̌
̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯̥̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌. ʽ̨̦ ̨̹̯ ̭̖ ̨̥̙̖ ̛̛̛̪̬̥̖̯̯ ̠̖ ̔̌ ̛̭̏ ̡̨̡̡̛̦̱̬̖̦̯̭ ̨̛̬̐̌̔̏ ̛̥̠̱̌
̡̨̛̯̬̯̦̌̌̏ ̡̨̬̭̐̌̔ ̨̠̖̬̐̚ ̨̪̪̱̯ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̛̥̖̱̯̥͂, ̨̨̦ ̨̹̯ ̵̧̨̛̏ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̡̛̬̣̱̠̖̌̚ ̨̔
̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̐ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̠̖ ̸̶̧̛̛̖̦̌ ̔̌ ̭̱ ̛̱̭̪̖̣ ̔̌ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̡̛̛̯̬̠̱̌̏̌ ̛
̨̡̨̛̣̦̱ ̬̐̌̔̌ ̛ ̡̛̪̬̬̭̐̌̔̌ ̦̭̖̤̌̌ ̡̨̌ ̛ ̔̌ ̨̪̦̱̖̔ ̡̯̖̥̯̭̖̌ ̨̨̛̪̬̖̏̔̚ ̨̪̪̱̯ ̵̡̛̯̖̥̯̭̌
̧̛̹̖̯, ̵̡̛̯̖̥̯̭̌ ̥̱̖̠̌̚, ̵̡̛̛̦̭̏ ̯̱̬̌, ̛̣̖̯̌̚ ̱ ̨̛̪̬̬̱̔. ʽ̨̏ ̭̖ ̨̨̪̭̖̦̍ ̨̨̛̦̭̔ ̦̌
ʹ̱̤̦̱̍̌, ˁ̛̖̖̦̐̔ ̛ ʿ̸̖̱̠.
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̭̌ ˇ̡̨̬̱̹̥ ̨̨̬̥̐ ̛ ̨̛̭̠̥̏ ̡̛̛̪̬̬̭̥̐̌̔ ̛̦̭̖̤̥̌̌ ̛̥̌ ̡̛̛̖̣̏ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌ ̌̚
̨̨̧̛̬̦̖̐̌̏̌̚ ̵̡̛̛̦̭̏ ̯̱̬̌, ̵̡̛̭̣̹̬̭̌̌̌ ̯̱̬̌, ̡̨̌ ̛ ̛̣̖̯̌̚ ̱ ̨̛̪̬̬̱̔. ˁ̛̏ ̛̛̛̦̣̬̦̌̌̌̚
̨̛̬̐̌̔̏ ̨̛̭̥ ʿ̸̖̱̠̌, ̛̥̠̱̌ ̡̨̛̹̖̭̯̬̱̏ ̛̖̏̓ ̨̬̠̍ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛ ̨̧̦̖̓̌. ʶ̌̔̌ ̠̖ ̸̬̖
̨ ̛̭̥̖̹̯̠̦̥̌ ̶̡̛̛̪̯̖̯̥̌̌̌, ̨̔ ̵̛̛̛̦̣̬̦̌̌̌̚ ̨̬̐̌̔̏̌ ʹ̱̤̦̍̌̌ ̭̖ ̸̛̛̭̯̖ ̡̨̛̣̯̖̯̥̏̌
̵̛̭̥̖̹̯̠̦̌ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̭̌ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̵̨̯̖̣̌ ̡̨̛̠ ̛̪̬̪̠̱̌̔̌ ̵̨̡̛̯̖̣̭̥ ̶̛̣̦̥̌̌. ʿ̨̬̖̔ ̨̯̐̌,
˃̛̖̥̹̬̏̌ ̛ ˁ̛̖̖̦̐̔ ̡̨̯̖̌͂ ̛̥̠̱̌ ̵̨̯̖̣̖ ̡̨̛̠ ̛̪̬̪̠̱̌̔̌ ̡̨̦̖̥ ̨̨̥̖̱̦̬̦̥͂̌̔ ̵̨̡̨̯̖̣̭̥
̶̣̦̱̌, ̨̡̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛ ʿ̸̖̱̠ ̌̚ ̭̌̔̌ ̦̖̥̠̱̌.

7.2 ʤ̛̦̣̌̌̚ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚
ʶ̨̛̥̪̬̯̦̌̌̏̌ ̛̦̣̌̌̌̚ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̨̧̪̬̖̖̖͂ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̭̌ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ̨̛̱̬̥̌̚, ̨̨̨̦̭̦̔
̛̛̪̬̥̖̬̥̌ ̨̬̖̔̍ ̡̪̬̭̖̌ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚. ʽ̖̏ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̦̖ ̭̥̯̬̠̱̌̌ ̭̖
̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯̥̌ ̛̛̣ ̨̍̐̚ ̨̯̐̌ ̨̹̯ ̭̱ ̡̨̣̖̔̌ ̛̛̬̠̖̦̠̖̌̏̚, ̛̛̣ ̶̨̡̡̛̛̣̠̭̌ ̦̖ ̛̪̬̪̠̱̌̔̌ ̨̛̭̯̠
̛̛̬̪̐ ̵̡̨̡̡̛̦̱̬̖̦̯̭ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌. ʶ̨̌ ̨̛̬̐̌̔̏ ̨̛̱̬̚ ̴̛̛̛̖̦̭̦̔̌ ̭̱ ˁ̶̣̱̬̌̍̐, ʿ̭̱̌̌ ̛ ʸ̶̛̦,
̌ ̡̛̛̛̬̯̖̬̠̱̥ ̌̚ ̨̛̬̔̌̍ ̭̱:
x ̨̛̬̐̌̔̏ ̦̌ ̶̛̬̖ (ˁ̶̣̱̬̌̍̐ - ̡̬̖̌ ˁ̶̵̣̌̌, ʿ̭̱̌̌ – ̡̬̖̌ ʪ̱̦̌̏, ʸ̶̛̦ – ̡̬̖̌ ʪ̱̦̌̏),
x ̨̛̬̐̌̔̏ ̸̛̭̣̦̖ ̡̭̯̬̱̯̱̬̖ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌ (̨̛̬̐̌̔̏ ̨̛̱̬̚ ̭̱ ̨̛̬̔̍ ̛̛̪̬̥̖̬ ̡̡̨̌ ̭̖
̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌ ̨̥̙̖ ̡̨̛̛̛̛̭̬̭̯̯ ̛ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̡̛̛̛̯̬̯̌̏̌).
ʤ̛̦̣̌̌̚ ̨̡̪̱̠̖̌̚ ̔̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̸̨̛̛̪̬̣̦ ̨̭̯̠̖̌̌̚ ̌̚ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ̨̛̱̬̥̌̚ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̨̬̠̍̌
̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛ ̨̧̦̖̓̌. ʿ̨̛̥̖̦̱̯ ̨̛̬̐̌̔̏ ̛̥̠̱̌ ̨̔ ̔̏̌ ̨̔ ̸̡̌ ̨̭̥̌ ̪̱̯̌ (ˁ̶̣̱̬̌̍̐)
̛̹̖̏ ̛̯̱̬̭̯̌ ̛ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̧̦̖̓̌ ̨̔ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌. ʿ̨ ̨̬̠̱̍ ̵̨̯̖̣̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̦̣̖̌̌̚ ̱
̛̛̛̦̣̬̦̥̌̌̌̚ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̦̌ ̨̧̪̭̣̖̖̥̔ ̥̖̭̯̱, ̨̡̔ ̸̧̛̪̬̖̔̌ ˁ̶̣̱̬̌̍̐. ʽ̔
̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̛ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̡̨̠̖ ̦̱̖̔ ̨̛̬̐̌̔̏ ̨̛̱̬̚, ̌ ̡̨̠̖ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̦̖ ̨̪̭̖̱̠̖̔,
̡̨̛̌ ̛̍ ̨̨̥̐̌ ̔̌ ̵̛ ̛̬̠̖̌̏̚, ̸̛̛̭̯̱ ̭̖ ̶̨̛̛̭̪̖̠̣̦̖̌̏̌̚ ̯̱̬̖ (̨̪̪̱̯ ̵̡̛̛̦̭̏ ̯̱̬̌, ̯̱̬̌
̵̡̛̬̯̖̯̱̬̖̌, ̯̱̬̌ ̵̨̛̪̭̖̖̦̏̓ ̡̨̦̖̠ ̨̨̪̦̯̠̌̚ ̸̨̛̛̣̦̭̯ ̨̪̪̱̯ ʺ̶̨̬̯̌̌ ̱ ˁ̶̣̱̬̱̌̍̐), ̡̛̬̱̦̐̚ ̨̪
ʪ̱̦̱̌̏, Spa & Wellness, ̛̬̠̖̦̌̏̚ ̡̨̛̦̬̖̭̦̐ ̛̯̱̬̥̌̚.
˃̡̨̖̌͂, ̡̨̱̣̯̱̬̦ ̦̭̣̖̖̌͂ ̡̨̠̖ ̨̪̭̖̱̠̱̔ ̛̛̛̦̣̬̦̌̌̌̚ ̨̛̬̐̌̔̏ ̨̭̯̤̖̦̌̏ ̠̖ ̱ ̴̶̡̛̱̦̠̱ ̛̯̱̬̥̌̚
̡̨̬̚ ̸̡̛̛̦̱̯̌ ̛̯̱̬̥̌̚ ̡̨̛̠ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̡̛̬̖̬̖̯̦̱̌̏ ̨̛̪̣̱̏̔̍ ̱̚ ̨̡̛̣̍̌̌̚ ̡̨̱̣̯̱̬̦̐
̦̭̣̖̌͂̌. ʶ̨̱̣̯̱̬̦ ̦̭̣̖̖̌͂ ̠̖ ̱ ̨̛̪̥̖̦̱̯̥ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ̨̭̯̤̖̦̌̏ ̱ ̴̶̡̛̱̦̠̱ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̨̛̬̠̦̥̍
̡̛̯̖̥̯̭̥̌ ̯̱̬̥̌̌ ̡̨̠̖ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̨̦̖̭̯̠̱̔̌. ʿ̨̪̱̯ ʿ̭̱̌̌̌, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̥̌ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌ ̔̌
̛̬̠̖̌̏̚ ̛ ̡̛̛̦̭̏ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱̚ ̨̨̧̛̬̦̖̐̌̏̌̚ ̵̡̛̯̖̥̯̭̌ ̵̡̛̛̦̭̏ ̯̱̬̌ ̨̹̯ ̛̍ ̨̨̪̬̱̥̖̣̔̌̏̌̚ ̛
̧̛̹̬̖̖ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̨̦̖̚ ̦̌ ˇ̡̬̱̹̱ ̨̬̱̐ ̛ ̨̡̨̛̣̦̱.
˄ ̛̯̖̣̌̍ ̭̱ ̡̛̛̪̬̦̌̌̚ ̛̬̖̱̣̯̯̌̚ ̡̨̛̥̪̬̯̦̖̌̌̏ ̛̦̣̖̌̌̚.
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˃̖̣̌̍̌ 31: ʶ̨̛̥̪̬̯̦̌̌̏̌ ̛̦̣̌̌̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̛ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚
ʶ̨̛̥̪̬̯̦̌̌̏̌ ̛̦̣̌̌̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̛ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚
ʻ̛̌̏̚
̬̐̌̔̌
ʿ̨̛̬̹̦̏̌
ʥ̨̬̠
̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌

ˁ̶̣̱̬̌̍̐
65,67 ̡̥
150.269

2

ʿ̭̱̌̌
69,58 ̡̥
50.717

ʸ̶̛̦
2

196,05 ̡̥
188.968

ʻ̨̛̏ ˁ̌̔
2

192 ̡̥2*
231.798

27 ̵̨̯̖̣̌ ̭̌
̨̡̨̨̛̣̦̥

30 ̵̨̯̖̣̌
̛̖̦̏̓̌ ̵̛ ̠̖
̧̨̦̥̖̖̦̌ ̌̚
̡̨̛̦̬̖̭̦̐
̛̯̱̬̥̌̚

25 ̵̨̯̖̣̌
5* - 2
4* - 9
3* - 11
2* - 2
1*- 1

ʻ̨̧̖̓̌

149 ̵̨̯̖̣̌ ̭̌ ̨̡̨̨̛̣̦̥
5*ˁ – 1
5* - 4
4* - 64
3* - 65
2* - 13
1* - 2
ʥ̖̚ ̡̨̛̯̖̬̠̖̌̐ - 16
1.200,000
2.100,000

240.000
415.000

425.000
680.000

174. 489
360.578

ʶ̯̖̬̣̌̔̌̌ ˁ̏.
ˁ̴̯̖̦̌̌, ʺ̱̖̠̚ ̛
̡̥̌̌̚ ʽ̵̖̬̱̭̍̌,
ʺ̱̖̠̚ ̨̥̖̬̦̖̔
̱̥̖̯̦ơ̭̯, ˁ̯̬̌̌
̡̬̭̐̌̔̌ ̡̱̓̌, ˉ̡̬̏̌
ˁ̏. ʿ̱̣̌̌, ˄̶̛̣̌
̡̛̱̥̖̯̦̌, ʻ̨̏̌
̡̨̡̛̛̖̪̭̪̠̭̌
̶̛̛̬̖̖̦̠̔̌̚,
ʪ̡̱̦̭̌̏̌
̶̸̡̡̛̛̛̛̣̭̯̍̌ ̭̯̌̌̚,
ʺ̱̖̠̚ ̡̭̯̣̌̌

˃̱̬̖ ̨̬̥̐̌̔;
̶̨̛̛̭̪̖̠̣̦̖̌̏̌̚ ̯̱̬̖
̵̡̛̬̯̖̯̱̬̖̌, ̛
̨̪̭̖̖̦̖̏̓ ʺ̶̨̬̯̱̌; 14
̴̨̣̐ ̯̖̬̖̦̌, ̡̨̛̪̬̌̏

ʶ̛̬̱̦̐̚ ̨̪ ʪ̱̦̱̌̏,
̸̡̱̖̔̐̌ ̯̱̬̖;
Spa&Wellness,
̶̸̡̡̛̛̛̛̣̭̯̖̍ ̯̱̬̖

ʯ̡̥̌̌ ̱ ʸ̶̛̦̱,
ˉ̡̬̏̌ ˁ̏.
ʺ̛̬̯̦̌a, ʤ̬̭
̡̨̡̛̖̣̖̯̬̦̭
̶̖̦̯̬̌, ʸ̨̖̦̯̭
̥̱̖̠̚
̨̛̱̥̖̯̦̭̯, ʻ̨̏̌
̡̯̖̬̣̌̔̌̌, ˁ̯.
ˇ̨̛̣̬̦̌
ʤ̛̱̱̭̯̦̐
̨̛̪̯̠̌̌,
ʥ̸̨̡̛̯̦̌̌
̹̯̍̌̌,
ʦ̵̛̛̣̖̬̦̐
̨̛̪̯̠̌̌, ʺ̱̖̠̚
̛̛̦̱̭̯̬̠̖̔ –
̥̱̖̠̚ ̸̡̛̖̣̌,
Hauptplatz and
Landstrasse
ʿ̶̧̖̖̌,
̧̧̪̖̖̌;
̵̧̠̖̌̌,
̧̬̣̖̖̌̐̔̌̚
̶̖̦̯̬̌ ̬̐̌̔̌,
̡̛̭ ̯̱̬̖

ˁ̨̯̬̌ ̡̨̬̭̐̌̔
̨̠̖̬̐̚,
ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̏̌̌̔̌
̯̬̏͂̌̏̌,
ˁ̨̛̦̌̐̐̌, ˁ̡̨̬̪̭
̨̨̦̬̦̌̔
̨̨̛̪̬̹̯̖̚,..

ʤ̶̡̛̯̬̠̖̌

ˈ̵̨̖̦̭̣̱̬̌̍̐̚ ̶̨̬̔̏̌,
ʧ̛̖̯̬̖̖̭̖̔̐̌ ̶̛̱̣̌,
ʺ̛̬̖̣̌̍ ̶̨̬̔̏̌,
ˁ̡̣̱̬̹̌̍̌̚ ̡̯̖̬̣̌̔̌̌,
ʺ̶̨̨̬̯̌̏ ̯̬̐, ʺ̛̦̭̯̬̌̌
̛ ̨̬̤̖̐̍ ˁ̏. ʿ̖̯̬̌,
ˀ̶̛̛̖̖̦̠̣̦̔̌̌̚ ʿ̣̯̌̌̌,
ˉ̡̬̏̌ ̛ ̨̬̤̖̐̍
ˁ̏.ˁ̛̖̭̯̠̦̍̌̌̌, ˈ̖̣̬̱̦̍
̪̣̯̌̌̌

ʿ̨̦̱̔̌

ʪ̶̨̛̣̭̌

ʤ̡̨̛̛̯̦̭̯̏

*ʯ̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̡̛̪̬̦̌̌̌̚ ̨̛̪̬̹̦̏̌ ̡̨̬̭̐̌̔̐ ̠̖̬̐̌̚

ʽ̡̛̣̍̌̌̚ ̬̐̌̔̌,
̸̡̪̖̹̖̌ ̯̱̬̖;
̨̡̛̣̍̌̌̚
̵̨̛̪̖̥̔̚ ̵̨̛̠̦̏
̛̣̖̬̠̐̌̌;
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7.3 ʤ̛̦̣̌̌̚ ̵̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯̦ ̨̬̐̌̔̏̌ ̛ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚ ̱ ̨̥̖̦̱̔ ̡̨̨̦̬̖̭̦̐̐ ̛̯̱̬̥̌̚
ʥ̨̬̠ ̵̡̨̛̦̬̖̭̦̐ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̭̖ ̨̪̖̏̓̌̏̌ ̛̚ ̨̛̦̖̐̔ ̱ ̨̛̦̱̐̔, ̛ ̸̡̌ ̛ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̵̡̨̨̡̛̖̦̥̭ ̛
̴̵̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̡̛̬̌̚, ̨̛̪̠̖̦̖̔ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̨̡̪̱̠̱̌̚ ̬̭̯̌, ̵̛̤̱̠̱̌̌̏̌̓̚ ̸̛̦̦̱̌ ̸̨̧̛̣̱̔̏̌̌ ̛
̶̨̛̛̛̬̦̠̐̌̌̚ ̡̨̛̠ ̭̖ ̖̹̠̱̔̌̏̌ ̛ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̨̛̦̐̔̌ ̪̬̖ ̨̭̥̌̐ ̨̠̔̐̌͂̌̌.
ˁ̖̏ ̛̖̏̓ ̨̬̠̍ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌ ̨̛̦̯̠̌ ̔̌ ̭̖ ̶̨̨̛̛̛̪̦̬̌̚ ̦̌ ̨̨̥̖̱̦̬̦̥͂̌̌̔ ̡̨̨̦̬̖̭̦̥̐ ̛̯̬̙̹̯̱
̛̚ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̨̬̣̌̐̌̚. ʿ̨̬̏, ̡̨̛̦̬̖̭̦̐ ̨̛̭̯̐ ̨̯̬̹̖ ̸̨̦̠̦̌̌̚ ̛̹̖̏ ̨̔ ̨̨̨̛̥̬̹̦̔̐ ̭̖̥̖̦̯̐̌,
̨̍̐̚ ̸̖̐̌ ̡̨̦̬̖̭̦̖̐ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̨̭̯̬̱̠̱̏̌ ̸̛̦̠̦̠̖̌̌̚ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̴̡̖̖̯̖. ʪ̨̬̱̐, ̡̨̛̦̬̖̭̐ ̭̱
̛̠̖̦̭̯̖̦̔̏̌ ̡̛̛̪̬̣̌ ̔̌ ̭̖ ̛̪̬̖̭̯̔̌̏ ̨̥̔̌̓̌ ̛̛̦̱̭̯̬̠̔̌ ̛ ̸̶̧̛̭̯̬̱̌ ̨̛̥̖̱̦̬̦̥͂̌̔
̶̡̛̱̪̥̌, ̸̛̥̖ ̭̖ ̡̨̛̦̬̖̭̐ ̪̬̖̯̬̠̱̏̌̌ ̱ ̴̨̪̣̯̬̥̱̌ ̶̡̨̡̛̛̥̱̦̠̖̌ ̨̥̖̔̌̓ ̸̨̛̭̯̬̱̦̭̯. ˃̬̖̖̓,
̡̨̬̚ ̨̨̧̛̬̦̖̐̌̏̌̚ ̡̨̦̬̖̭̐̌ ̡̛̬̖̬̌ ̭̖ ̸̨̛̣̦̔̌ ̨̨̥̱̦̭̯̐̓ ̨̧̛̪̔̌̌̚ ̨̨̛̛̪̬̖̪̦̯̤̭̯̌̏̚
̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̱ ̨̛̬̖̖̦̥̔͂ ̛̛̦̱̭̯̬̠̥̔̌̌ ̛ ̴̭̖̬̥̌̌, ̨̹̯ ̡̛̬̖̬̌ ̸̨̨̱̬̦̖̔̐ ̴̡̖̖̯̖ ̨̪
̶̛̛̖̭̯̦̠̱̔̌. ʪ̌ ̛̍ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̨̥̣̖̐ ̔̌ ̭̖ ̸̡̛̯̥̖̌ ̦̌ ̨̨̣̣̦̥̐̍̌ ̛̯̬̙̹̯̱ ̱ ̨̧̭̯̬̖̱̏̌ ̵̨̛̏
̶̛̤̖̏̌ ̵̨̨̨̦̖̪̦̔ ̠̖ ̔̌ ̭̖ ̛̭̪̱̦̖ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̦̖̌ ̨̡̪̬̖̯̪̭̯̖̌̏ (̨̨̧̪̭̯̠̖̌ ̡̨̨̦̬̖̭̦̐̐
̶̖̦̯̬̌, ̵̨̯̖̣̌ ̛̯̔) ̛ ̨̡̪̬̖̯̪̭̯̖̌̏ ̨ ̨̨̧̪̭̯̠̱̌ ̵̨̛̪̬̖̪̦̯̌̚ ̸̨̦̱̦̌-̸̵̛̭̯̬̱̦ ̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̌
(̛̛̱̦̖̬̯̖̯̏̚, ̛̛̛̦̭̯̯̱̯, ̧̱̬̱̙̖̔̌ ̛̯̔). ʰ̛̥̠̱̌̓ ̵̨̨̪̬̖̯̦̔ ̱ ̛̱̏̔, ̡̨̛̦̬̖̭̦̐ ̛̯̱̬̥̌̚ ̨̥̬̌
̛̛̥̯̌ ̨̛̛̪̬̬̯̖̯ ̱ ̤̖̥̔̌ ̨̬̠̱̌̏̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌.
ʯ̨̍̐ ̶̴̸̨̛̛̛̭̪̖̦̭̯ ̨̨̏̐ ̭̖̥̖̦̯̐̌ ̨̪̦̱̖̔, ̨̛̬̐̌̔̏ ̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯ (̛ ̡̛̭̦̠̖̌, ̨̛̱̬̚) ̛̦̭̱ ̛̛̭̯
̡̨̌ ̌̚ ̸̨̛̱̠̖̦̖̍̌, ̨̨̛̥̬̹̦̖̔ ̭̖̥̖̦̯̖̐. ˁ̨̯̐̌ ̠̖ ̨̖̏̔ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̡̛̛̪̬̯̌̌̚ ̨̨̪̭̖̦̍ ̨̱̪̬̖̦̱̔
̛̦̣̱̌̌̚ ̌̚ ̨̠̏̌ ̨̨̛̪̬̏̔̚.
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̛̭̠̥̏ ̶̡̛̛̪̯̖̯̥̌̌̌ ̭̪̌̔̌ ̱ ̡̨̛̯̖̬̠̱̌̐ ̵̡̛̭̖̱̦̬̦̔̌ ̵̡̨̛̦̬̖̭̦̐ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌. ˀ̸̖ ̠̖
̨ ̶̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌̌̌ ̡̨̠̖ ̛̥̠̱̌ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̡̨̦̬̖̭̦̖̐ ̛ ̭̥̖̹̯̠̦̖̌ ̶̡̛̪̯̖̯̖̌̌, ̡̨̠̖ ̱ ̦̠̖̖̥̌̏̓
̨̬̠̱̍ ̸̭̣̱̠̌̌ ̦̖̥̠̱̌ ̨̭̠̏ ̨̨̖̬̬̥̌̔, ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̨̖̬̬̥̌̔ ̭̌ ̸̛̦̠̦̥̌̌̚ ̨̛̥̖̱̦̬̦̥͂̌̔
̶̡̨̡̛̦̖̠̥̌̌, ̛ ̡̨̠̖ ̨̪ ̨̛̭̠̥̏ ̶̡̛̛̪̯̖̯̥̌̌̌ ̦̖ ̨̥̱̐ ̔̌ ̛̪̬̬̠̱̌̌ ̛̣̦̥̐̌̏ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌.
ʶ̶̨̡̛̦̱̬̖̦̠̱ ̸̛̦̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̡̨̠̖ ̛̥̠̱̌ ̛̭̯̖ ̛̛̣ ̸̛̭̣̦̖ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̖̌̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌
̴̛̛̛̖̦̭̦̔̌ ̡̨̡̡̛̦̱̬̖̦̯̭ ̭̖̯ ̱ ̛̯̬̖̦̱̯̦̥ ̨̛̱̭̣̥̏̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌, ̨̡̔ ̌̚ ̨̬̖̐̌̔̏ ̨̱̬̖̚ ̨̛̱̥̥̌̚
̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̡̨̠̖ ̭̱ ̛̛̬̣̖̐̌̔̚ ̨̥̖̱̦̬̦̱͂̌̔ ̨̨̛̪̬̖̪̦̯̤̭̯̌̏̚ ̛ ̡̛̛̛̥̭̥̬̣̖̌̌̚ ̬̖̱̣̯̯̖̌̚
̡̨̛̌ ̛̭ ̛̥̣̖̌ ̸̛̭̣̦̱ ̭̯̬̯̦̱̌ ̨̨̭̦̱̏ ̡̨̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔, ̛ ̵̧̨̛̛̥̏ ̛̛̪̬̥̖̬̥̌ ̯̬̖̍̌ ̛̛̯̖̙̯.
ʿ̨̛̛̬̬̦̔ ̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̭̱ ̡̛̭̖̱̦̬̦̔̌ ̨̛̬̐̌̔̏ ̱ ̖̥̤̥̌̌̚ ˉ̖̦̯̬̣̦̖̌ ̛ ʰ̸̨̭̯̦̖
ʫ̨̬̪̖̏, ̛ ̨̯: ʧ̧̡̭̔̌ (ʿ̨̡̤̭̌), ʥ̖̬̦ (ˌ̶̡̠̬̭̏̌̌̌), ʧ̶̬̌ (ʤ̛̱̭̯̬̠̌) ̛ ʥ̨̬̦ (ˋ̡̖̹̌). ʰ̛̥̠̱̌̓ ̱
̛̱̏̔ ̶̴̸̨̛̛̛̭̪̖̦̭̯ ̡̨̨̦̬̖̭̦̐̐ ̛̯̱̬̥̌̚, ̨̨̏ ̭̱ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̭̌ ̡̨̛̠̥̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̭̖
̸̡̛̛̯̥̌ ̌̚ ̨̣̣̦̖̐̍̌ ̡̛̣̠̖̦̯̖. ʶ̨̡̡̦̱̬̖̦̯̭̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̨̨̥̖̱̭̦͂̍ ̨̨̛̪̬̖̥̔ ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̡̨̬̚
̨̭̯̬̖̦̖̏̌ ̡̨̦̬̖̭̦̖̐ ̴̨̪̖̬̬̥̦̭̖̌, ̡̨̠̖ ̭̱ ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̖̣̖̥̖̦̯̌̌ ̡̨̡̡̨̦̱̬̖̦̯̭̐ ̭̖̯̌
(̡̭̱̪̌ ̸̵̡̛̤̱̦ ̨̡̪̯̖̤̌̌̌̚ ̵̱̭̪̖̌ ̛ ̨̛̛̬̠̖̦̭̯̌̏̚ ̠̖̦̖̔ ̡̨̦̬̖̭̦̖̐ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌).
˃̖̣̌̍̌ 32: ʶ̨̦̬̖̭̦̖̐ ̴̨̪̖̬̬̥̦̭̖̌ ̡̨̌ ̨̖̔ ̡̨̡̡̨̦̱̬̖̦̯̭̐ ̭̖̯̌
ʥ̬. ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̡̭̭̯̦̌̌̌̌
ʥ̬. ̖̣̖̯̔̐̌̌
˃̨̛̬̙̹̦ ̸̱̖̹̖̓ ̨̛̠̔̐̌͂̌ 50-150
̖̣̖̯̔̐̌̌
˃̨̛̬̙̹̦ ̸̱̖̹̖̓ ̨̛̠̔̐̌͂̌ 150250 ̖̣̖̯̔̐̌̌
˃̨̛̬̙̹̦ ̸̱̖̹̖̓ ̨̛̠̔̐̌͂̌ 250500 ̖̣̖̯̔̐̌̌
˃̨̛̬̙̹̦ ̸̱̖̹̖̓ ̨̛̠̔̐̌͂̌ 5001.000 ̖̣̖̯̔̐̌̌

ʧ̧̡̭̔̌

ʥ̖̬̦

ʧ̶̬̌

ʥ̨̬̦

ʻ̨̛̏ ˁ̌̔

15
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40%

14
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2.001
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ʧ̧̡̭̔̌

ʥ̖̬̦

ʧ̶̬̌

ʥ̨̬̦

ʻ̨̛̏ ˁ̌̔

8%

6%

6%

8%

1%

6%

5%

5%

0%

0%

3.79

3.54

3.72

3.77

3.89

398

411

414

300

382

ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̨̨̧̪̯̬̹̌ ̨̪ ̖̣̖̯̱̔̐̌
592
473
550
354
̨̪ ̦̱̔̌ ̱ ̨̛̣̬̥̔̌̌
ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̨̧̛̛̹̐̔ ̵̨̛̪̬̔ ̨̔
3.7
4.0
5.1
2.1
̨̠̱̔̐̌͂̌̌ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌ ̨̣̬̔̌̌
ʰ̦̌̔̚ ̨̡̪̬̭̖̌
ʿ̸̨̨̬̭̖̦
ʰ̨̭̪̔ ̨̡̪̬̭̖̌
ʰ̨̬̏̚: ̸̨̛̪̬̭̖̦ ICCA ̶̨̛̪̔̌ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ 2007-2016
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˃̨̛̬̙̹̦ ̸̱̖̹̖̓ ̨̛̠̔̐̌͂̌ 1.0002.000 ̖̣̖̯̔̐̌̌
˃̨̛̬̙̹̦ ̸̱̖̹̖̓ ̨̛̠̔̐̌͂̌ 2.000+
̖̣̖̯̔̐̌̌
ʪ̛̱̙̦̌ ̧̯̬̠̌̌̌ ̡̨̦̬̖̭̐̌ ̱
̛̦̥̔̌̌
ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̨̛̦̭̚ ̶̡̨̛̛̯̠̖̌̚ ̨̪
̖̣̖̯̱̔̐̌ ̱ ̨̛̣̬̥̔̌̌

1.2

ʰ̛̥̠̱̌̓ ̛ ̛̱̏̔ ̵̨̨̪̬̖̯̦̔ ̨̥̱̐ ̭̖ ̨̛̦̖̯̔ ̛̭̣̖̖̔̓ ̸̶̡̛̤̱̌̚. ʥ̨̬̠ ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̡̭̭̯̦̌̌̌̌ ̛
̖̣̖̯̔̐̌̌ ̠̖ ̸̨̦̠̦̌̌̚ ̨̛̭̪̔ ̵̡̨̡̡̛̦̱̬̖̦̯̭ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌, ̡̨̛̠ ̭̱ ̸̨̨̛̣̖̦̐̔ ̨̡̬̖̦̱̯̖ ̡̌
̨̨̥̖̱̦̬̦̥͂̌̔ ̡̛̣̠̖̦̯̱, ̨̡̔ ̨̛̥̔̌̓ ̛ ̨̛̛̬̖̦̣̦̐̌ ̨̭̯̐ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̣̦̐̌̏̐ ̡̛̣̠̖̦̯̌ ̌̚ ʻ̨̛̏
ˁ̌̔. ʰ̡̨̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̥̌ ̸̨̛̣̦̱̔ ̡̨̦̬̖̭̦̱̐ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̱̌ ̵̛̤̱̠̱̌̏̌̓̚ ʺ̭̯̖̬̌ ̶̖̦̯̬̱, ̨̬̠̍
̵̡̛̛̖̣̏ ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̨̠̔̐̌͂̌̌ (500+ ̖̣̖̯̔̐̌̌) ̠̖ ̡̨̠̌ ̛̥̣̌, ̨̡̔ ̠̖ ̨̬̠̍ ̵̛̥̣̌ ̨̠̔̐̌͂̌̌ (250̖̣̖̯̔̐̌̌) ̨̛̥̦̦̯̦̔̌̌. ʿ̵̨̛̬̔ ̨̔ ̡̨̨̦̬̖̭̦̐̐ ̛̯̱̬̥̌̚ ̠̖ ̨̛̭̪̔ ̶̡̨̡̛̦̱̬̖̦̠̖. ʿ̸̨̬̭̖̦̌
̛̱̙̦̔̌ ̨̡̬̍̌̏̌ ̠̖ ̛̦̠̹̌̏̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔, ̡̨̌ ̛ ̸̨̪̬̭̖̦̌ ̶̛̛̬̖̭̯̬̠̐̌̌, ̨̹̯ ̨̠̖̦̌̔̚
̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̬̱̔̍ ̴̨̪̣̯̬̥̱̌ ̌̚ ̤̖̔̌ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏.
ʰ̛̥̠̱̌̓ ̱ ̛̱̏̔ ̛̯̬̖̦̱̯̦ ̨̛̦̏ ̨̛̛̬̠̖̦̭̯̌̏̚ ̛ ̵̨̛̭̯̬̖̦̏̌ ̴̨̛̪̖̬̬̥̦̭̌, ̵̨̨̨̦̖̪̦̔ ̠̖ ̛̱̖̯̚ ̱
̛̦̣̱̌̌̚ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌ ̨̱̬̌̚ (̨̛̦̖̭̦̌̏̚ ̔̌ ̛̣ ̭̖ ̛̬̌̔ ̨ ̨̛̛̛̪̬̬̯̖̯̦̥ ̛̛̣ ̡̛̭̖̱̦̬̦̥̔̌
̶̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌̌̌) ̡̨̠̖ ̭̱ ̭̌ ̸̛̭̣̦̖ ̭̯̬̯̦̖̌ ̨̨̭̦̖̏ ̡̨̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̛̭̯̬̣̖̏̌ ̪̙̖̦̖̌̌̚ ̬̖̱̣̯̯̖̌̚.
ʤ̛̦̣̌̌̚ ̵̨̱̯̍̏̌̌ ̨̬̖̐̌̔̏: ʥ̛̬̯̭̣̱̌̌̏ (ˁ̸̨̡̣̏̌̌), ˁ̯̬̱̬̌̍̚ (ˇ̶̡̬̦̱̭̌̌) ̛ ʪ̴̨̛̖̣̬̔̚
(ʻ̸̡̖̥̌̌).
˃̖̣̌̍̌ 33: ʶ̨̛̥̪̬̯̦̌̌̏̌ ̛̦̣̌̌̌̚ ̵̡̨̛̦̬̖̭̦̐ ̴̨̛̪̖̬̬̥̦̭̌ ̡̨̛̠̥̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̛̯̖̙
ʥ̛̬̯̭̣̌̌̏̌ ˁ̯̬̱̬̌̍̚
ʪ̴̨̛̖̣̬̔̚
ʥ̬. ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̡̭̭̯̦̌̌̌̌
21
18
15
ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̬̍. ̖̣̖̯̔̐̌̌
234
304
395
˄̡̱̪̦̌ ̬̍. ̖̣̖̯̔̐̌̌
4.942
5.475
5.295
˃̨̛̬̙̹̦ ̸̱̖̹̖̓ ̨̛̠̔̐̌͂̌ 50-150 ̖̣̖̯̔̐̌̌
44%
43%
42%
˃̨̛̬̙̹̦ ̸̱̖̹̖̓ ̨̛̠̔̐̌͂̌ 7150-250 ̖̣̖̯̔̐̌̌
23%
22%
23%
˃̨̛̬̙̹̦ ̸̱̖̹̖̓ ̨̛̠̔̐̌͂̌ 250-500 ̖̣̖̯̔̐̌̌
19%
19%
18%
˃̨̛̬̙̹̦ ̸̱̖̹̖̓ ̨̛̠̔̐̌͂̌ 500-1.000 ̖̣̖̯̔̐̌̌
10%
10%
10%
˃̨̛̬̙̹̦ ̸̱̖̹̖̓ ̨̛̠̔̐̌͂̌ 1.000-2.000 ̖̣̖̯̔̐̌̌
5%
6%
7%
˃̨̛̬̙̹̦ ̸̱̖̹̖̓ ̨̛̠̔̐̌͂̌ 2.000+ ̖̣̖̯̔̐̌̌
ʪ̛̱̙̦̌ ̧̯̬̠̌̌̌ ̡̨̦̬̖̭̐̌ ̱ ̛̦̥̔̌̌
3.5
3.7
2.9
ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̨̛̦̭̚ ̶̡̨̛̛̯̠̖̌̚ ̨̪ ̖̣̖̯̱̔̐̌ ̱ USD
495
554
680
ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̨̨̧̪̯̬̹̌ ̨̪ ̖̣̖̯̱̔̐̌ ̨̪ ̦̱̔̌ ̱ USD
467
454
441
ʿ̵̨̛̬̔ ̨̔ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̱ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌ USD
11
14
16
ʰ̨̬̏̚: ICCA ̶̨̛̪̔̌ ̌̚ 2016. ̨̛̦̱̐̔
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ʯ̸̡̨̛̠̖̦̌̔ ̌̚ ̭̖̏ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̠̖ ̔̌ ̭̖ ̌̚ ̛̛̦̣̬̦̱̌̌̌̚ ̨̛̦̱̐̔ ̨̥̙̖ ̛̬̖̓ ̔̌ ̠̖ ̨̛̦̐̔̌
̶̛̛̛̭̯̣̠̖̌̍̌̚, ̛ ̔̌ ̱ ̵̨̪̬̖̯̦̖̔ ̛̯̬ ̨̛̦̖̐̔ ̨̭̯̬̱̠̱̏̌ ̛̭̯̣̦̌̍̌ ̨̬̠̍ ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̨̠̔̐̌͂̌̌.
ˀ̛̖̱̣̯̯̌̚ ̱ ̛̯̖̣̌̍ ̨̠̭̦̌ ̨̡̪̱̠̱̌̚ ̔̌ ̭̱ ̨̭̠̱̏ ̡̨̦̬̖̭̦̱̐ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̱̌ ̡̨̛̥̭̥̣̦̌̌
̡̨̛̛̛̭̬̭̯̣̖, ̨̨̨̦̭̦̔ ̔̌ ̭̌ ̡̛̱̱̪̦̥ ̶̡̨̛̪̯̖̯̥̌̌, ̡̨̛̠ ̠̖ ̦̌ ̨̨̨̯̐̏ ̸̨̛̛̖̦̯̦̥̔ ̨̛̦̱̏ ̭̌
̨̛̦̥ ̨̹̯ ̛̥̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔, ̨̭̯̬̱̠̱̏̌ ̨̨̛̦̖̱̪̬̖̔̏ ̨̤̖̍ ̬̖̱̣̯̯̖̌̚. ˁ̖̏ ̛̥̠̱̌ ̨̨̪̯̪̱̦
̨̛̪̖̬̯̦̖̌̏ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̷̥̖̦̥̖̦̯̌ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ̡̨̠̖ ̭̖ ̖̍̌̏ ̡̨̛̦̬̖̭̦̥̐ ̨̛̯̱̬̥̥̚
̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ (̡̨̦̬̖̭̦̖̐ ̨̛̬̖̍), ̨̹̯ ̨̛̭̱̬̦̐ ̨̨̛̛̪̬̦̭̔ ̨̛̭̯̬̖̦̥̏̌ ̛̬̖̱̣̯̯̥̌̌̚.

7.4 ʤ̛̦̣̌̌̚ ̵̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯̦ ̨̬̐̌̔̏̌ ̛ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚ ̱ ̨̥̖̦̱̔ ̨̛̛̯̣̦̔̐̌̐
̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌
ʪ̦̭̌̌ ̠̖ ̨̦̖̥̱̖̐̓ ̨̨̛̛̬̯̐̏ ̨ ̨̨̛̤̦̥̍̚ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐ ̦̭̯̱̪̱̌ ̨̛̣̍ ̡̨̐ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̐ ̡̭̱̠̖̯̍̌, ̡̨̌
̯̠̌ ̦̭̯̱̪̌ ̱ ̭̖̖̍ ̦̖ ̸̡̱̤̱̱̠̖ ̛ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̡̨̌ ̸̛̛̦̠̦̠̦̠̌̌̌̚ ̡̦̣̌̌ ̶̨̨̛̪̬̥̠̖. ʦ̡̛̖̣̌
̨̨̭̯̱̪̦̭̯̔ ̵̵̨̨̡̛̯̖̦̣̹ ̱̬̖̠͂̌̌ (̨̛̛̥̣̦̍ ̴̨̛̯̖̣̖̦, ̛̯̣̖̯̌̍, ̸̛̬̱̦̬̌̌) ̡̨̌ ̛ ̭̖̏ ̬̙̍̌
̛̦̯̖̬̦̖̯ ̶̡̨̡̛̦̖̠̌, ̨̛̬̣̌̚̚ ̭̱ ̌̚ ̶̧̛̪̬̖̖̍̌̏̌ ̛̯̖̙̹̯̌ ̵̛̭̏ ̵̡̡̛̛̥̬̖̯̦̹̌ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̭̌
̶̵̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̱̬̖̠͂̌̌ (̛̯̖̣̖̠̏̌̚, ̨̛̬̌̔ ̛ ̭̣. ̦̌ ̨̥̖̬̦̖̔ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̨̭̠̯̖̌̏, ̬̱̹̯̖̦̖̔̏
̥̬̖̙̖, ̛-̥̖̠̣ ̶̡̨̡̛̛̥̱̦̠̱̌, ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̸̛̪̬̖̯̬̙̖̌̏̌.
ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̠̖ ̡̦̣̌̌ ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̨̨̛̥̱̐̓ ̔̌ ̛ ̧̛̦̠̥̌̌ ̵̨̛̯̖̣ ̛ ̨̛̬̖̭̯̬̦̌ ̨̛̠̱̔̍ ̡̠̖̦̖̔̌
̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓ ̌̚ ̶̨̨̛̪̬̥̠̱ ̡̨̌ ̛ ̡̛̭̖̯̭̏ ̨̛̪̦̯̌̚ ̶̛̣̦̌. ˄̚ ̨̨̬̔̍ ̛̪̬̪̬̖̥̤̖̦ ̛ ̨̨̛̬̦̦̐̌̏̌̚
̦̭̯̱̪̌ ̨̡̭̖̭̌ ̨̛̥̦̭̯̔̌̓̏̌ ̛ ̛̭̣̹̌̌ ̨̥̱̐ ̡̨̣̌ ̨̛̔̓ ̨̔ ̶̵̨̛̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̌̌ ̛̯̬̙̹̯̌ ̛ ̡̨̯̌
̨̛̪̖̯̏̓̌ ̨̬̠̍ ̨̧̦̖̓̌ ̨̨̨̦̭̦̔ ̵̨̛̪̬̯̔̌ ̶̵̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̛ ̵̨̡̛̣̣̦̌ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚.
ʥ̨̬̠ ̡̨̡̛̛̬̭̦̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯̌ ̨̨̬̯̣̏̐̌̏ ̬̭̯̖̌ ̪̌ ̭̖ ̡̛̛̖̣̏ ̸̛̛̪̬̖̯̬̙̌̏̌ ̛ ̬̱̹̯̖̦̖̔̏ ̥̬̖̙̖
̡̨̨̭̦̖̦̏̌̔̏ ̡̨̛̬̭̯̖ ̌̚ ̸̛̛̛̦̠̬̣̯̠̖̌̌̚ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̖̌ ̨̔ ̵̡̨̛̠ ̡̛̛̖̣̏ ̨̱̖̔ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̛
̨̦̖ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̨̧̛̪̱̯̥̏̌̌. ʿ̨̛̪̱̣̬̦̌ ̨̛̭̠̯̌̏ ̡̨̌ ̨̹̯ ̭̱ Tripadvisor ̛̛̣ Booking ̨̪̣̦̌̌̚ ̭̱
̨̨̭̦̏̌ ̛̖̦̖̏̓ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̪̬̖̯̬̌̐̌.
ʽ ̸̦̠̱̌̌̚ ̵̛̬̱̹̯̖̦̔̏ ̥̬̖̙̌ ̨̥̙̔̌ ̨̦̠̤̖̌̍ ̨̨̛̬̐̏ ̡̛̭̣̌ ̨̛̭̪̔ ̡̨̠̌ ̨̡̪̱̠̖̌̚ ̨̬̠̍ ̡̨̡̛̛̬̭̦̌
̸̨̛̪̠̖̦̦̖̔̌ ̥̬̖̙̖ ̦̌ ̸̨̥̖̭̖̦̥ ̨̛̦̱̏.
ˁ̡̛̣̌ 3: ʥ̨̬̠ ̡̨̡̛̛̬̭̦̌ ̵̛̬̱̹̯̖̦̔̏ ̥̬̖̙̌ ̦̌ ̸̨̥̖̭̖̦̥ ̨̛̦̱̏

ʰ̨̬̏̚: www.daisychaincommunications.com
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ʥ̛̱̱̔̓ ̔̌ ̛̛̯̱̬̭̯ ̛̹̖̏ ̨̦̖̐ ̡̛̌̔̌ ̛̬̦̠̖̌ ̡̨̛̬̭̯̖ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̡̨̌ ̨̭̬̖̭̯̔̏ ̧̛̪̬̖̯̬̙̌̏̌̌ ̛
̨̧̛̠̔̍̌̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌ ̡̨̛̛̪̬̣̥ ̧̛̪̣̦̬̌̌̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌, ̨̛̪̬̭̱̯̦̭̯ ̦̌ ̸̛̛̛̬̣̯̥̌̚ ̛̦̯̖̬̦̖̯
̡̛̦̣̥̌̌̌ ̨̪̭̣̱̯̦̌̌ ̠̖ ̨̖̍̌̏̌̚ ̱ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̠ ̛̛̪̬̬̖̏̔.
ʺ̖̱͂ ̸̡̛̤̱̦̥ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐ ̡̛̦̣̥̌̌̌ ̛̠̠̱̔̏̌̌̚ ̭̖:
1. ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̭̠̯̌̏;
2. ˁʫʽ22 ̶̨̛̛̛̪̯̥̠̌̌̚ ̌̚ ̨̡̬̦̭̖̐̌ ̸̡̤̱̦̖ ̸̛̬̖;
3. ʿ̣̖̦̌̓̌ ̡̧̥̪̌̌̌ ̌̚ ̸̡̤̱̦̖ ̸̛̬̖;
4. ʪ̬̱̹̯̖̦̖̏ ̥̬̖̙̖
x ˇ̡̖̠̭̱̍ (Facebook)
x ʰ̦̭̯̬̥̌̐̌ (Instagram)
x ˃̛̯̖̬̏ (Twitter).
ʽ̠̏̌ ̨̖̔ ʿ̨̬̬̥̐̌̌ ̛̖̍̌̏̓ ̭̖ ̨̦̭̯̱̪̥̌ ̨̦̖̹̯ ̨̭̱̙̖̦̐ ̭̖̯̌ ̵̡̨̡̡̛̦̱̬̖̦̯̭ ̨̬̐̌̔̏̌ (ʿ̸̖̱̠,
ʹ̱̤̦̍̌̌, ˃̛̖̥̹̬̏̌) ̛ ̨̬̐̌̔̏̌ ̵̛̬̥̯̬̦̌̌̌̚ ̱ ̛̛̦̣̌̌̚ ̨̱̬̌̚ (ˁ̶̣̱̬̌̍̐, ʿ̭̱̌̌), ̡̨̌ ̛
̶̨̛̛̛̪̠̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̥̖̱͂ ̧̛̥̌. ʶ̛̛̬̯̖̬̠̱̥ ̌̚ ̨̛̬̔̌̍ ̨̬̐̌̔̏̌ ̡̨̡̦̱̬̖̦̯̌̌ ̛ ̨̱̬̌̚ ̱̖̯̚ ̠̖
̛̚ ̵̵̨̛̪̬̖̯̦̔ ̶̡̨̛̥̪̬̠̌̌̌ ̱ ̨̨̥̏ ̨̡̖̱̥̖̦̯̱̔.
ʿ̶̨̛̔̌ ̱ ̨̛̛̯̣̦̠̔̐̌ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐ ̛̛̦̣̌̌̚ ̡̛̛̪̬̱̪̤̖̦ ̭̱ ̨̨̥̖̯̥̔ Data Harvesting ̱̚
̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ̣̯̌̌̌ – Data Miner ̡̨̌ ̛ ̨̖̯̤̦̥̔̌ ̨̛̦̣̥̌̌̚ ̦̭̯̱̪̌̌ ̵̛̭̏ ̡̯̖̬̌̌ ̦̌ ̸̛̛̛̬̣̯̥̌̚
̛̦̯̖̬̦̖̯ ̡̛̦̣̥̌̌̌.
ʽ̨̭̦̏̌ ̡̨̭̏̌̐ ̨̨̛̤̦̍̐̚ ̦̭̯̱̪̌̌ ̦̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯̱ ̠̖ ̨̨̧̪̭̯̠̖̌ ̡̨̛̣̯̖̯̦̏̌̐ ̖̏̍-̭̠̯̌̌. ʶ̧̛̬̖̬̖̌
̭̠̯̌̌ ̠̖ ̨̭̥̌ ̸̨̡̪̖̯̌. ˁ̠̯̌ ̠̖ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̡̨̨̛̛̦̯̦̱̬̦̌ ̨̛̬̙̯̔̌̏̌ ̛ ̛̛̪̱̦̯ ̡̏ạ̛̛̯̖̯̦̥
̴̶̨̛̛̦̥̬̠̥̌̌̌.
ʽ̵̥̔̌ ̦̌ ̨̬̱̥̔̐ ̥̖̭̯̱ ̨̪ ̨̛̙̦̭̯̏̌ ̨̛̣̔̌̚ ̡̛̣̯̖̯̏̌ ̛ ̨̬̠̍ ̴̶̨̛̛̦̥̬̠̌̌ ̵̛̭̯̱̪̤̖̦̌̚ ̦̌
̛̬̱̥̔̐ ̨̛̭̠̯̥̌̏̌. ʺ̖̱͂ ̨̛̛̦̠̪̪̱̣̬̦̠̥̌̌ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚ ̛̠̠̱̔̏̌̌̚ ̭̖ www.booking.com (̨̪̬̯̣̌ ̌̚
̶̛̬̖̖̬̠̱̏̌̚ ̭̥̖̹̯̠̌̌) ̛ www.tripadvisor.com (̨̛̣̣̦̐̍̌ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̴̨̛̦ ̨̪̬̯̣̌).
˃̖̣̖̌̍ ̨̛̭̪̔ ̡̛̪̬̱̠̱̌̚ ̨̭̯̱̪̤̖̦̭̯̌̚ ̵̡̨̡̡̛̦̱̬̖̦̯̭ ̨̬̐̌̔̏̌ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̵̨̯̖̣̌ ̛ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯
̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̦̌ ̨̏̌ ̔̏̌ ̭̠̯̌̌.
˃̖̣̌̍̌ 34: ˄̨̪̬̖̦̔̌ ̖̏̍-̡̛̥̬̖̯̦̌̐ ̛̦̣̌̌̌̚ ̵̡̨̡̡̛̦̱̬̖̦̯̭ ̨̬̐̌̔̏̌ ̛ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ʶ̨̡̡̛̦̱̬̖̦̯̭ ̨̛̬̐̌̔̏
ʻ̛̌̏̚ ̬̐̌̔̌

ʹ̱̤̦̍̌̌

ʿ̸̖̱̠

˃̛̖̥̹̬̏̌

ʻ̨̛̏ ˁ̌̔

ʦ̖̍-̭̠̯̌ ʸ˃ʽ

visitljubljana.com

iranupecs.hu

timisoara-info.ro

novisad.travel

ʥ̨̬̠ ̵̨̯̖̣̌ ̦̌ ̨̪̬̯̣̱̌
booking.com

37

22

55

27

ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̶̨̖̦̌ ̵̨̯̖̣̌ ̦̌
̭̠̯̱̌ booking.com

8.6

8.5

8.1

7.9

ʥ̨̬̠ ̸̵̡̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚
̛ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌ ̦̌ ̨̪̬̯̣̱̌
tripadvisor.com

195

32

60

69

ʸ̨̡̣̦̖̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ (ʸ˃ʽ) ̵̛̭̏ ̵̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯̦ ̨̬̐̌̔̏̌ ̛̥̠̱̌ ̨̭̠̖̏ ̖̏̍-̨̭̠̯̖̌̏.
ʽ̖̏̔ ̠̖ ̨̙̦̏̌ ̛̛̭̯̌̓ ̔̌ ̨̡̣̣̦̖̌ ˃ʽ ʹ̱̤̦̖̍̌ ̛ ʿ̸̖̱̠̌ ̛̥̠̱̌ ̨̥̖̬̦̖̔ ̖̏̍-̨̭̠̯̖̌̏ ̡̨̛̠ ̨̨̭̠̥̏
22

ˁʫʽ, ̶̡̛̭̬̖̦̌̓̌ ̨̔ ̡̖̦̣̖̭̖̐ ̴̬̖̌̚ Search Engine Optimisation ̨̨̨̦̭̦̔ ̶̨̛̛̛̪̯̥̠̌̌̚ ̭̠̯̌̌ ̱ ̶̛̤̱
̨̨̧̪̤̹̍̌̌ ̨̛̛̛̛̤̭̯̏̔̏ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̸̛̪̬̖̯̬̙̌̏̌̌

9. март 2018.
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̴̶̡̨̨̛̱̦̦̣̦̹̱̌̓ ̛ ̨̛̠̦̥̔̌̚ ̨̨̤̠̱̌̔̏̌̏̌̚ ̸̡̨̡̨̛̛̬̭̦ ̡̨̛̭̱̭̯̏ ̛ ̪̬̯̖̌ ̨̥̖̬̦̖̔ ̨̖̯̬̖̦̖̏̍̔̏. ˁ̌ ̬̱̖̔̐ ̭̯̬̦̖̌ ̭̠̯̌ ˃ʽ ˃̛̖̥̹̬̏̌ ̱ ̨̨̥̏ ̡̯̬̖̦̱̯̱ ̦̖ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̶̡̨̡̛̦̱̬̖̦̠̱ ̠̖̬
̨̪̬̖̔ ̨̭̏̐ ̛̣̖̐̔̌̚ ̛ ̭̬̙̠̌̔̌̌ ̛̦̠̖ ̨̨̛̛̪̯̥̦̏̌̚ ̌̚ ̨̛̥̣̦̖̍ ̱̬̖̠̖͂̌.
ˁ̌ ̬̱̖̔̐ ̭̯̬̦̖̌ ̨̪̦̱̖̔ ̭̥̖̹̯̠̌̌ ̛ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̦̌ ̨̛̭̠̯̥̌̏̌ www.booking.com
̨̨̨̦̭̦̔ www.tripadvisor.com ̨̛̬̖̣̯̦̌̏ ̨̨̤̠̱̌̔̏̌̏̌̚ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱ ̨̪̦̱̱̔ ̵̨̛̏ ̨̬̐̌̔̏̌.
˃̖̣̌̍̌ 35: ˄̨̪̬̖̦̔̌ ̖̏̍-̡̛̥̬̖̯̦̌̐ ̛̦̣̌̌̌̚ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚ ̛ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ʻ̛̌̏̚ ̬̐̌̔̌
ʦ̖̍-̭̠̯̌ ʸ˃ʽ
ʯ̨̭̯̱̪̤̖̦̭̯̌
̵̨̯̖̣̌ ̦̌
booking.com
ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̶̨̖̦̌
̵̨̯̖̣̌ ̦̌ ̭̠̯̱̌
www.booking.com
˃̸̡̛̛̱̬̭̯
̨̨̛̛̪̬̏̔̚ ̛
̶̡̛̯̬̠̖̌̌ ̦̌
tripadvisor.com

ˁ̶̣̱̬̌̍̐

ʿ̭̱̌̌

ʻ̨̛̏ ˁ̌̔

www.salzburg.info

tourism.passau.de

www.novidsad.travel

105

23

27

8.4

8.2

7.9

172

32

69

ˁ̨̛̠̯̌̏ ˃ʽ ̨̬̐̌̔̏̌ ̛̚ ̛̦̣̖̌̌̚ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚ ̴̶̡̨̨̛̱̦̦̣̦̌ ̛ ̡̛̛̠̦̖̬̭̔̌̚ ̭̱ ̨̨̬̔̍
̨̛̪̭̯̤̖̦̌̏. ʿ̬̱̙̠̱̌ ̨̨̬̔̍ ̸̡̨̡̨̛̛̬̭̦ ̡̨̛̭̱̭̯̏ ̡̨̛̛̬̭̯̖̓ ̭̖ ̸̛̛̛̬̣̯̥̌̚ ̛̛̥̖̠̥̔̌. ʽ̔
̦̖̖̦̌̏̔̌ ̛̯̬, ̨̛̠̖̦̔ ̬̐̌̔ ʿ̭̱̌̌ ̡̨̛̛̬̭̯ ̸̛̦̦̏̌̌̚ ̭̠̯̌ ̬̐̌̔̌ ̭̌ ̨̛̪̭̖̦̥̍ ̨̨̨̪̥̖̦̥̔̔ ̌̚
̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱ ̨̪̦̱̱̔.
ʻ̌ ̨̨̭̦̱̏ ̛̦̣̖̌̌̚ ̨̥̱̐ ̭̖ ̨̛̦̖̯̔ ̛̭̣̖̖̔̓ ̸̶̡̛̤̱̌̚:
x ˃ʽ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̦̖̦̔̌̏ ̠̖ ̛̛̬̖̠̦̬̦̔̌̌̚ ̡̡̨̌ ̛̍ ̨̨̨̛̥̱̐̓ ̨̤̖̍ ̸̡̨̡̨̛̛̬̭̦
̡̨̛̭̱̭̯̏ ̭̌ ̨̭̯̔̌ ̡̨̛̛̦̯̖̬̯̦̌̏̐ ̭̬̙̠̌̔̌̌ – ̨̛̖̏̔ ̛̛̥̯̖̬̠̣̌̌, ̶̡̛̛̪̣̠̖̌̌, ̨̛̖̏̔
̛̬̖̐. ʿ̨̨̯̬̖̦̍ ̠̖ ̤̖̔̌ ̛̛̪̬̯̯̌ ̨̯̬̖̦̖̔̏ ̖̏̍-̛̠̦̔̌̌̚, ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̖̥̏̌ ̨̬̍̚ ̧̥̖̠̱̌
̛ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̧̛̥̌ ̨̛̛̱̯̏̔ ̨̪̬̥̖̦̖ ̛ ̨̨̧̪̤̹̍̌̌ ̦̌ ̨̭̥̥̌ ̨̪̬̯̣̱̌. ʿ̬̖ ̭̖̏̐̌
̨̪̬̥̖̦̖ ̱ ̨̭̥̥̌ ̸̡̨̡̨̛̛̬̭̦̥ ̴̛̦̯̖̬̖̠̭̱ ̡̡̨̌ ̛̍ ̭̖ ̶̨̨̛̛̪̭̖̯̥̌ ̨̨̨̛̥̱̐̓
̨̠̖̦̭̯̦̔̌̏̌ ̛ ̬̍̚ ̛̪̬̭̯̱̪ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̥̌̌̌. ˁ̖̯̌̏ ̠̖ ̔̌ ̭̖ ̨̨̯̦̔̔̌ ̛̱̦̪̬̖̌̔
̨̛̛̦̥̤̭̯̌̏̚ ̡̨̯̖̭̯̏̌;
x ʿ̨̨̯̬̖̦̍ ̠̖ ̛̛̱̦̪̬̖̯̌̔ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱ ̨̪̦̱̱̔ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̦̌ ̭̠̯̱̌ Tripadvisor,
̨̨̪̹̯ ̭̱ ̛̯̬̖̦̱̯̦ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̛̪̬̏̔̚ ̨̨̛̥̣̬̠̦̌̍ ̛ ̨̭̣̌̍ ̨̛̛̪̭̦̌, ̌ ̨̨̏ ̠̖
̠̖̦̔̌ ̨̔ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̵̡̨̛̛̬̹̖̦̓ ̨̪̬̯̣̌̌ ̡̨̛̛̪̬̣̥ ̧̛̪̣̦̬̌̌̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̛ ̨̭̯̐̌ ̠̖
̨̙̦̏̌ ̔̌ ̨̪̦̱̔̌ ʧ̬̌̔̌ ̦̌ ̧̖̥̱ ̛̣̖̐̔̌̚ ̨̹̯ ̨̤̖̍. ʽ̠̏̌ ̨̨̪̭̌ ̠̖ ̨̠̖̦̭̯̦̔̌̏̌ ̛
̨̥̱̐ ̐̌ ̛̛̬̯̌̔ ̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̱ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̠ ̶̨̛̛̛̬̦̠̐̌̌̚.
ʿ̬̖̯̬̖̌̐ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̨̧̛̪̱̯̥̏̌̌ ̸̨̧̛̪̱ ̦̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̸̛̛̪̬̖̯̬̙̥̌̏̌̌. ʯ̨̍̐ ̨̯̐̌ ̠̖ ̨̖̥̏̌
̨̙̦̏̌ ̔̌ ̖̏̍-̭̠̯̌ ̨̡̣̣̦̖̌ ˃ʽ ̱̖̍̔ ̨̨̛̛̪̯̥̦̏̌̚ ̌̚ ̸̡̤̱̦̖ ̸̛̬̖ ̡̨̠̖ ̨̡̪̬̖̱̓ ̯̱ ̪̬̖̯̬̱̌̐.
ˀ̖̱̣̯̯̌̚ ̨̬̖̔̍ ̶̨̛̛̛̪̯̥̠̖̌̚ ̠̖ ̨̨̬̔̍ ̶̨̨̧̛̛̛̪̦̬̖̌̚ ̱ ̛̬̖̱̣̯̯̥̌̌̚ ̪̬̖̯̬̖̌̐, ̌ ̛̭̥̥̌ ̛̯̥ ̛
̨̪̭̖̯̌ ̖̏̍-̭̠̯̱̌. ʵ̨̖̦̔ ̨̔ ̪̬̏̌ 4 ̥̖̭̯̌ ̦̌ ̶̛̛̭̯̬̦̌ ̬̖̱̣̯̯̌̌̚, ̭̥̯̬̌̌ ̭̖ ̨̛̬̥̔̍.
ʤ̛̦̣̌̌̚ ̨̛̭̪̔ ̬̖̦̌͂̌ ̠̖ ̡̨̧̛̬̹̖̖̥̓ Google AdWords ̣̯̌̌̌23 ̛ ̵̨̱̯̍̏̌̌ 6 ̸̵̡̛̤̱̦ ̸̛̬̖ ̡̨̠̖
̭̱ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̡̌̔̌ ̭̱ ̱ ̧̛̪̯̱̌ ̪̬̖̯̬̖̌̐ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌. ʤ̛̦̣̌̌̚ ̸̵̡̛̤̱̦ ̸̛̬̖
̬̖̦̌͂̌ ̠̖ ̦̌ ̡̨̖̦̣̖̭̥̐ ̡̛̠̖̱̚. ʥ̨̛̬̠̖̏ ̱ ̛̯̖̣̌̍ ̨̡̪̱̠̱̌̚ ̨̨̦̭̔ ̨̬̠̍̌ ̸̵̡̛̤̱̦
̵̨̡̛̬̦̭̐̌/̵̛̪̣̖̦̌̓ ̸̛̬̖.
23

Google AdWords je ạ̯̌ ̌̚ ̛̦̣̱̌̌̚ ̛ ̧̛̪̣̦̬̖̌̌ ̸̵̡̛̤̱̦ ̸̛̬̖ ̱ ̡̧̥̪̥̌̌̌̌
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˃̖̣̌̍̌ 36: ʿ̶̨̛̛̠̌̚ ̨̭̠̯̌̏̌ ̵̡̨̡̡̛̦̱̬̖̦̯̭ ʸ˃ʽ ̛ ˃ʽ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̱ ̛̬̖̱̣̯̯̥̌̌̚ ̪̬̖̯̬̖̌̐ ̌̚
̛̦̠̙̦̠̖̌̏̌ ̸̡̤̱̦̖ ̸̛̬̖
ʶ̸̤̱̦̖ ̸̛̬̖
(̨̡̬̦̭̖̐̌/̪̣̖̦̖̌̓)
˃̛̱̬̥̌̚ (̛̦̌̏̚ ̬̐̌̔̌)
ˌ̯̌ ̛̛̖̯̏̔ ̱ (̛̦̌̏̚
̬̐̌̔̌)
ˌ̯̌ ̨̛̛̪̭̖̯̯ ̱ (̛̦̌̏̚
̬̐̌̔̌)
ˌ̯̌ ̛̛̬̯̌̔ ̱ (̛̦̌̏̚
̬̐̌̔̌)
48 ̛̭̯̌ ̱ (̛̦̌̏̚ ̬̐̌̔̌)
˃̸̡̛̛̱̬̭̯̖ ̶̡̛̯̬̠̖̌̌
(̬̐̌̔)

ʹ̱̤̦̍̌̌

ʿ̸̖̱̠

˃̛̖̥̹̬̏̌

ʻ̨̛̏ ˁ̌̔

1/024

1/0

5

2/0

4/0

4/0

7/0

6/0

2/0

8/0

4/0

5/0

0/0

8/0

9/0

5/0

0/0

9/0

2/0

0/0

2/0

2/0

3/0

6/0

ʧ̨̛̬̌̔̏ ̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯ ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̭̱ ̨̣̹̖ ̨̨̛̛̛̪̯̥̦̏̌̚ ̌̚ ̸̡̤̱̦̖ ̸̛̬̖ ̛̚ ̦̖̖̦̖̌̏̔ ̛̣̭̯̖. ʽ̛̦
̛̛̣ ̭̖ ̦̣̖̌̌̚ ̱ ̨̧̨̠̔ ̨̨̛̛̪̣̦̏ ̶̛̭̯̬̦̖̌ ̭̌ ̛̬̖̱̣̯̯̥̌̌̚ ̛̛̣ ̨̱̪̹̯̖ ̛̦̭̱ ̦̌ ̨̪̬̠̏ ̶̛̛̭̯̬̦̌
̨̹̯ ̠̖ ̨̛̛̬̯̌̚̚ ̨̣̹̖. ʺ̖̱͂ ̛̬̖̱̣̯̯̥̌̌̚ ̨̖̏ ̪̬̖̯̬̖̌̐ ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̸̵̛̦̠̖̹̌̓ ̨̭̠̯̌̏̌ ̠̖ ̛
̨̛̪̥̖̦̱̯ Tripadvisor.com, ̡̨̛̠ ̠̖ ̡̱̖̏ ̱ ̨̭̥̥̌ ̵̬̱̏, ̨̭̯̐̌ ̨̠̹ ̛̹̖̏ ̨̛̠̔̍̌ ̦̌ ̸̦̠̱̌̌̚ ̡̛̣̯̖̯̏̌
̨̪̦̱̖̔ ̦̌ ̨̨̥̏ ̨̪̬̯̣̱̌.
˃̖̣̌̍̌ 37: ʿ̶̨̛̛̠̌̚ ̨̭̠̯̌̏̌ ʸ˃ʽ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚ ̛ ˃ʽ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̱ ̛̬̖̱̣̯̯̥̌̌̚ ̪̬̖̯̬̖̌̐ ̌̚
̛̦̠̙̦̠̖̌̏̌ ̸̡̤̱̦̖ ̸̛̬̖
ʶ̸̤̱̦̖ ̸̛̬̖
(̨̡̬̦̭̖̐̌/̪̣̖̦̖̌̓)

ˁ̶̣̱̬̌̍̐

ʿ̭̱̌̌

ʸ̶̛̦

ʻ̨̛̏ ˁ̌̔

˃̛̱̬̥̌̚ (̛̛̦̌̏̚
̬̐̌̔̌)

1/0

1/0

5/0

2/0

ˌ̯̌ ̛̛̖̯̏̔ ̱ (̛̦̌̏̚
̬̐̌̔̌)

7/0

4/0

7/0

6/0

ˌ̯̌ ̨̛̛̪̭̖̯̯ ̱ (̛̦̌̏̚
̬̐̌̔̌)

3/0

8/0

4/0

5/0

ˌ̯̌ ̛̛̬̯̌̔ ̱ (̛̦̌̏̚
̬̐̌̔̌)

3/0

8/0

9/0

5/0

48 ̛̭̯̌ ̱ (̛̦̌̏̚ ̬̐̌̔̌)

1/0

9/0

2/0

0/0

˃̸̡̛̛̱̬̭̯̖ ̶̡̛̯̬̠̖̌̌
(̬̐̌̔)

2/0

2/0

3/0

6/0

ʿ̛̛̬̥̖̬ ̨̬̐̌̔̏̌ ̛̚ ̛̦̣̖̌̌̚ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚ ̨̡̪̱̠̱̌̚ ̨̬̱̔̍ ̶̨̛̛̛̪̯̥̠̱̌̚ ̌̚ ̦̖̖̦̖̌̏̔ ̸̡̤̱̦̖
̸̛̬̖ ̯̖ ̨̖̏ ̛̪̬̥̖̬̖ ̯̬̖̍̌ ̛̛̭̣̖̯̔. ʽ̨̏ ̭̖ ̨̛̪̭̯̙̖ ̡̧̛̬̖̬̖̥̌ ̶̵̛̛̭̪̖̠̣̦̌ ̶̛̭̯̬̦̌̌ ̦̌
̨̭̥̥̌ ̭̠̯̱̌ ̡̨̠̖ ̪̬̱̙̠̱̌ ̡̛̣̯̖̯̦̖̏̌ ̴̶̨̛̛̦̥̬̠̖̌ ̶̨̨̛̪̭̖̯̱ ̦̌ ̯̖̌̔̌̚ ̸̡̤̱̦̖ ̸̛̬̖. ʿ̨̨̭̖̦̍
̨̛̛̬̯̯̍̌ ̧̪̙̱̌ ̦̌ ̭̠̯̌ ˃ʽ ˁ̶̣̱̬̌̍̐̌ ̡̨̌ ̨̬̔̍̌ ̛̪̬̥̖̬̖ ̶̨̛̛̛̪̯̥̠̖̌̚.

24

ʥ̨̬̠ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̶̨̛̛̪̠̱̚ ̭̠̯̌̌ ̨̡̣̣̦̖̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ̱ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚ ̨̔ ̯̬̙̖̦̖̌ ̸̡̤̱̦̖
̸̛̬̖ ̱ ̨̡̨̬̦̭̠̐̌, ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̪̣̖̦̠̌̓ ̛̪̬̖̯̬̌̚. ʻ̪̬. ̡̌̔̌ ̭̖ ̦̌ ʧ̱̣̐ ̛̪̬̖̯̬̌̚ ̶̡̱̱̌ ̴̬̌̌̚ „˃̛̱̬̥̌̚
ʹ̱̤̦̖̍̌“ ̦̌ ̡̨̖̦̣̖̭̥̐ ̡̛̠̖̱̚, ̭̠̯̌ ̨̡̣̣̦̖̌ ˃ʽ ̛̛̌̓̚ ̖̓ ̦̌ ̨̪̬̥̏ ̥̖̭̯̱ ̨̡̬̦̭̖̐̌ ̪̬̖̯̬̖̌̐. ʻ̱̣̌
̸̨̦̌̌̏̌̚ ̔̌ ̛̛̭̯ ̭̠̯̌ ̦̖̥̌ ̡̱̪̤̖̦̱̌̚ ̦̖̖̦̱̌̏̔ ̴̬̱̌̚ ̪̌ ̭̖ ̨̭̯̐̌ ̦̖ ̨̪̠̤̱̠̖̌̏ ̡̨̌ ̨̣̭̐̌ ̱ ̛̪̣̖̦̥̌̓
̛̬̖̱̣̯̯̥̌̌̚ ̪̬̖̯̬̖̌̐.

9. март 2018.
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ʻ̌ ̨̨̭̦̱̏ ̵̨̪̬̖̯̦̖̔ ̛̦̣̖̌̌̚, ̸̡̨̤̱̱̠̖̥̌̚ ̭̣̖̖̖̔̓:
x ˁ̠̯̌ ˃ʽ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̨̨̬̔̍ ̠̖ ̨̨̛̛̪̯̥̦̏̌̚ ̨̭̥̌ ̌̚ ̸̡̤̱̦̱ ̸̬̖ „̛̯̱̬̥̌̚
ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌“. ʽ̏̌ ̸̬̖ ̛̦̠̖ ̨̡̨̛̯̣ ̸̖̭̯̌ ̡̌̔̌ ̠̖ ̱ ̧̛̪̯̱̌ ̪̬̖̯̬̌̐̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖
̨̪̦̱̖̔ ̨̬̐̌̔̏̌. ˁ̨̯̐̌ ̠̖ ̨̙̦̏̌ ̛̛̱̬̯̌̔ ̨̬̱̔̍ ˁʫʽ ̶̨̛̛̛̪̯̥̠̱̌̚ ̌̚ ̨̭̯̣̖̌
̸̡̤̱̦̖ ̸̛̬̖ ̡̡̨̌ ̛̍ ̭̠̯̌ ̨̨̪̭̯̌ ̨̛̱̯̬̯̖̯̌ ̛ ̛̪̬̌̏ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̴̨̛̦
̶̖̦̯̬̌;
x ʿ̨̬̖̔ ̶̨̛̛̛̪̯̥̠̖̌̚ ̭̠̯̌̌, ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̠̖ ̨̛̛̯̏̔ ̪̣̖̦̖̌̓ ̡̧̥̪̖̌̌ ̦̌ ̴̨̪̣̯̬̥̥̌̌̌
̨̪̪̱̯ Google AdWords. ʯ̡̧̛̱̪̤̖̌̏̌ ̵̨̛̬̖̖̦̔͂ ̴̬̌̌̚ ̠̖ ̸̨̛̣̦̔̌ ̡̛̛̪̬̣̌ ̌̚ ̨̛̦̏
̭̠̯̌ ̔̌ ̭̖ ̪̬̖ ̨̦̖̐ ̛̦̪̬̌̌̏ ̶̨̛̛̛̪̯̥̠̱̌̚ ̨̭̏̐ ̭̠̯̌̌ ̦̖̌͂ ̱ ̵̬̱̏ ̬̖̱̣̯̯̌̌̚
̪̬̖̯̬̖̌̐ ̌̚ ̸̡̤̱̦̖ ̸̛̬̖ ̛̚ ̬̦̹̖̍̌ ̛ ̡̨̯̌ ̱̖̏̓̌ ̨̪̭̖̯̱ ̨̭̥̏ ̭̠̯̱̌.
ʿ̨̛̬̭̱̯̦̭̯ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̡̭̱̠̖̯̍̌̌ ̛ ʸ˃ʽ ̦̌ ̛̬̱̹̯̖̦̥̔̏ ̥̬̖̙̥̌̌ ̠̖̦̔̌ ̠̖ ̨̔ ̸̛̦̦̌̌ ̔̌
̡̡̛̥̬̖̯̦̹̖̌ ̡̧̥̪̖̌̌ ̡̛̬̖̬̠̱̌ ̛ ̨̨̭̪̬̖̏̔ ̛ ̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̦̌ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐ ̶̨̛̛̪̠̥̌̌̚ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚.
ˇ̡̖̠̭̱̍ ̛ ʰ̦̭̯̬̥̌̐̌ ̖̔̏ ̭̱ ̸̡̤̱̦̖ ̥̬̖̙̖, a ̨̪̬̖̔ ̵̧̛ ̸̛̦̠̦̠̱̌̌̚ ̨̱̣̱̐ ̛̥̌ ̛ ˃̛̯̖̬̏
̸̨̨̛̦̬̯̌ ̨̍̐̚ ̵̡̛̛̖̣̏ ̛ ̴̵̛̛̠̖̯̦ ̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓ ̵̛̪̣̖̦̌̓ ̡̧̥̪̌̌̌ (Facebook, Instagram,
Twitter). ʶ̨̔ ̦̭̯̱̪̌̌ ̦̌ ̛̬̱̹̯̖̦̥̔̏ ̥̬̖̙̥̌̌ ̡̛̖̣̱̏ ̨̙̦̭̯̏̌ ̛̥̌ ̨̬̠̍ ̶̛̪̬̯̣̌̌̌, ̛̯̪ ̨̠̍̌̏̌
̡̨̌ ̛ ̸̨̱̖̭̯̣̭̯̌ ̨̧̛̠̤̍̌̏̏̌̌. ʻ̬̖̦̖̌̔ ̯̖̣̖̌̍ ̨̡̪̱̠̱̌̚ ̨̭̯̱̪̤̖̦̭̯̌̚ ̵̡̨̡̡̛̦̱̬̖̦̯̭ ̨̬̐̌̔̏̌
̛ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚ ̦̌ ̨̛̛̪̠̖̦̥̔ ̛̬̱̹̯̖̦̥̔̏ ̥̬̖̙̥̌̌.

ʧ̨̛̬̌̔̏

˃̖̣̌̍̌ 38: ˄̨̪̬̖̦̔̌ ̛̦̣̌̌̌̚ ̦̭̯̱̪̌̌ ̦̌ ̛̬̱̹̯̦̥̔̏ ̥̬̖̙̥̌̌
̵̡̨̡̡̛̦̱̬̖̦̯̭ ̨̬̐̌̔̏̌ ̛ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ʹ̱̤̦̍̌̌
ʿ̸̖̱̠
˃̛̖̥̹̬̏̌
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔

ˇ̖j̭̍y̡
ʥ̨̬̠ ̶̛̪̬̯̣̌̌̌

@visitljubljana

@iranpecs

157.690

7.921
ˇ̴̨̨̛̯̬̠̐̌̌,
̡̛̣̦

(@comevisittimisoa
ra) ̸̛̦̖̦̦̏̌̌̚
̶̛̭̯̬̦̌̌
3.705

6.978
ˇ̴̨̨̛̯̬̠̐̌̌,
̨̛̖̏̔

ʻ̸̛̠̖̹̌̓ ̛̯̪ ̨̠̖̍̌̏

ʸ̡̛̦

˄̸̨̖̭̯̣̭̯̌ ̨̠̖̍̌̏ ̦̌
̸̨̥̖̭̖̦̥ ̨̛̦̱̏

32

6.1

5.1

11.6

@visitljubljana

@iranpecs

ʥ̖̚ ̨̦̣̌̐̌

@turizam_novisad

17.000

1.178

0

106

25

9.5

0

˄̡̨̱̪̦ 4 ̨̠̖̍̌̏

@visitljubljana
18.100

ʥ̖̚ ̨̦̣̌̐̌
0

ʥ̖̚ ̨̦̣̌̐̌
0

@turizam_novisad
98

ʻ̸̛̠̖̹̌̓ ̛̯̪ ̨̠̖̍̌̏

ʸ̡̛̦,
̴̴̨̨̛̯̬̠̐̌̌

0

0

ˇ̴̨̨̛̯̬̠̐̌̌,
̛̬̖̯̯̏

˄̸̨̖̭̯̣̭̯̌ ̨̠̖̍̌̏ ̦̌
̸̨̥̖̭̖̦̥ ̨̛̦̱̏

118

0

0

ʻ̖̥̌ ̨̠̍̌̏̌ 3
̨̛̦̖̐̔

ʰ̦̭̯̬̥̌̐̌
ʥ̨̬̠ ̶̛̪̬̯̣̌̌̌
˄̸̨̖̭̯̣̭̯̌ ̨̠̖̍̌̏ ̦̌
̸̨̥̖̭̖̦̥ ̨̛̦̱̏
˃̛̯̖̬̏
ʥ̨̬̠ ̶̛̪̬̯̣̌̌̌

ʦ̨̛̖̔

@novisadcity

ʶ̨̡̡̛̦̱̬̖̦̯̭ ̨̛̬̐̌̔̏ ̛̥̠̱̌ ̨̛̬̖̣̯̦̌̏ ̭̣̖̌̍ ̦̭̯̱̪̖̌ ̦̌ ̛̬̱̹̯̖̦̥̔̏ ̥̬̖̙̥̌̌. ˁ̖̏ ʸ˃ʽ
̛̥̠̱̌ ̶̛̭̯̬̦̖̌ ̦̌ ˇ̡̖̠̭̱̱̍, ̨̡̔ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ʹ̱̤̦̖̍̌ ̛ ʿ̸̖̱̠̌ ̛̥̠̱̌ ̴̨̛̪̬̣̖ ̛
̦̌ ʰ̦̭̯̬̥̱̌̐̌. ʥ̨̬̠ ̶̛̪̬̯̣̌̌̌ ̸̛̛̦̠̦̠̌̌̚ ̠̖ ̨̭̥̌ ̡̨̔ ˃ʽ ʹ̱̤̦̖̍̌.
˃̛̪ ̛ ̡̛̣̯̖̯̏̌ ̨̠̍̌̏̌ ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̠̖ ̸̨̛̠̖̦̣̦̔̌ (̴̴̨̨̛̯̬̠̐̌̌ ̛̛̣ ̡̛̣̦) ̨̭̯̐̌ ̠̖ ̛ ̭̣̌̍̌
̶̡̛̛̦̯̖̬̠̌̌ ̶̨̛̪̬̯̌̌ ̶̛̭̯̬̦̖̌. ˄̸̨̖̭̯̣̭̯̌ ̨̠̍̌̏̌ ̠̖ ̥̣̌̌ ̡̨̨̭̬ ̡̨̔ ̵̛̭̏ (̛̥̖̱͂̚ 5-9 ̨̠̍̌̏̌
̌̚ ̶̥̖̭̖ ̦̔̌̌), ̭̌ ̡̨̛̱̖̯̥̚̚ ˃ʽ ˁ̛̖̖̦̐̔ ̡̨̛̠ ̛̥̌ ̱ ̨̡̪̬̭̖̱ ̖̔̏ ̨̠̖̍̌̏ ̨̦̖̦̔̏. ʰ̡̱̖̯̌̚̚ ̨̔

316. страна – Броj 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

9. март 2018.

̭̖̏̐̌ ̠̖ ̨̨̨̪̦̏ ˃ʽ ʹ̱̤̦̍̌̌ ̡̨̠̌ ̭̖ ̸̛̛̭̯̖ ̨̛̛̬̯̌̚̚ ̡̛̛̣̯̖̯̦̥̏̌ ̛̛̥̯̖̬̠̣̥̌̌̌ ̛ ̨̧̖̖̥̏͂
̴̨̛̪̬̣̌ ̦̌ ̛̬̱̹̯̖̦̥̔̏ ̥̬̖̙̥̌̌ ̯̖ ̡̨̌ ̡̯̌̏̌ ̨̥̙̖ ̨̛̛̪̭̣̱̙̯ ̛ ̡̨̌ ̨̱̬̚.
˃̖̣̌̍̌ 39: ˄̨̪̬̖̦̔̌ ̛̦̣̌̌̌̚ ̦̭̯̱̪̌̌ ̦̌ ̛̬̱̹̯̖̦̥̔̏ ̥̬̖̙̥̌̌ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚ ̛ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ʧ̨̛̬̌̔̏

ˇ̡̖̠̭̱̍

ʥ̨̬̠ ̶̛̪̬̯̣̌̌̌

ʻ̸̛̠̖̹̌̓ ̛̯̪
̨̠̖̍̌̏

˄̸̨̖̭̯̣̭̯̌ ̨̠̖̍̌̏
̦̌ ̸̨̥̖̭̖̦̥ ̨̛̦̱̏
ʰ̦̭̯̬̥̌̐̌
ʥ̨̬̠ ̶̛̪̬̯̣̌̌̌
˄̸̨̖̭̯̣̭̯̌ ̨̠̖̍̌̏
̦̌ ̸̨̥̖̭̖̦̥ ̨̛̦̱̏
˃̛̯̖̬̏
ʥ̨̬̠ ̶̛̪̬̯̣̌̌̌
ʻ̸̛̠̖̹̌̓ ̛̯̪
̨̠̖̍̌̏
˄̸̨̖̭̯̣̭̯̌ ̨̠̖̍̌̏
̦̌ ̸̨̥̖̭̖̦̥ ̨̛̦̱̏

ˁ̶̣̱̬̌̍̐

@salzburg

77.630
ˀ̨̦̬̭̦̌̏̌̚
̨̭̯̱̪̤̖̦̭̯̌̚
̴̴̨̨̛̯̬̠̖̐̌,
̛̖̏̔̌, ̡̛̣̦̌,
̛̦̭̯̬̥̌̐̌̌,
̨̠̔̐̌͂̌̌
16.3

ʿ̭̱̌̌

ʸ̶̛̦

ʻ̨̛̏ ˁ̌̔

@visitlinz

@novisadcity

7.684

37.070

6.978

ʪ̨̠̐̌͂̌,
̴̴̨̨̛̯̬̠̐̌̌

ˀ̨̦̬̭̦̌̏̌̚
̨̭̯̱̪̤̖̦̭̯̌̚
̴̴̨̨̛̯̬̠̖̐̌,
̛̖̏̔̌, ̡̛̣̦̌,
̴̨̨̯ 360

ˇ̴̨̨̛̯̬̠̐̌̌,
̨̛̖̏̔

15.5

30.6

11.6

@visitlinz

@turizam_novisad

2.853

106

@StadtPassau
(̶̛̭̯̬̦̌̌
̬̐̌̔̌),
@Passau60Plus

18.400

ʻ̖̥̌ ̸̛̦̦̖̏̌̚
̶̛̭̯̬̦̖̌
0

23

0

18

˄̡̨̱̪̦ 4 ̨̠̖̍̌̏

@salzburg_info
6.993

@Stadt_Passau
1.606

@visitlinz
1.916

@tourismnovisad
98

ˇ̴̨̨̛̯̬̠̐̌̌, ̡̛̣̦

ʸ̡̛̦

ˁ̯̯̱̭̌,
̴̴̨̨̛̯̬̠̐̌̌,
̡̛̣̦

ˇ̴̨̨̛̯̬̠̐̌̌,
̛̬̖̯̯̏

105.6

27.3

109

ʻ̖̥̌ ̨̠̍̌̏̌ 3
̨̛̦̖̐̔

@visitsalzburg

ʧ̨̛̬̌̔̏ ̛̚ ̛̦̣̖̌̌̚ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚ ̨̡̪̱̠̱̌̚ ̨̛̤̦̍̌̚ ̦̭̯̱̪̌ ̦̌ ̛̬̱̹̯̖̦̥̔̏ ̥̬̖̙̥̌̌. ˁ̛̏ ̭̖̥
ʿ̭̱̌̌̌ ̛̥̠̱̌ ̸̦̠̦̌̌̌̚ ̨̬̠̍ ̶̛̪̬̯̣̌̌̌ ̦̌ ̛̭̥̏ ̛̬̱̹̯̖̦̥̔̏ ̥̬̖̙̥̌̌. ʶ̛̬̖̬̠̱̌ ̭̖ ̡̛̣̯̖̯̦̖̏̌
̛ ̨̬̦̬̭̦̖̌̏̚ ̨̠̖̍̌̏ ̡̨̠̖ ̌̚ ̶̨̛̪̭̣̖̱̔ ̛̥̠̱̌ ̸̨̛̣̦̱̔ ̶̡̛̛̦̯̖̬̠̱̌ ̭̌ ̡̨̛̪̱̣̥̍. ʿ̨̨̧̛̬̥̭̖̏̌
̡̨̛̣̦̏̌ ̡̌ ̭̠̯̱̌ ̛̬̌̔ ̭̖ ̦̌ ̛̛̦̥̤̌̏̚ ̸̛̦̦̌ ̨̹̯ ̱̖̏̓̌̏̌ ̭̥̱̌ ̨̪̭̖̯̱ ̭̠̯̱̌. ʿ̨̨̭̖̦̍ ̠̖ ̨̙̦̏̌
̛̛̭̯̌̓ ̔̌ ̭̱ ̨̛̬̐̌̔̏ ̵̛̛̭̯̣̏̌ ̡̛̬̣̖̌̚ ̛̥̖̱͂̚ ̵̛̬̱̹̯̖̦̔̏ ̥̬̖̙̌, ̪̌ ̭̱ ̡̨̯̌ ̨̠̖̍̌̏ ̦̌
˃̛̯̖̬̱̏ ̡̨̔ ̡̨̨̭̬ ̵̛̭̏ ̡̨̣̖̔̌ ̸̛̱̖̭̯̣̠̖̌ – ̸̡̌ ̨̔ 2-3 ̪̱̯̌ ̨̦̖̦̔̏.
ʻ̌ ̨̨̭̦̱̏ ̵̨̨̪̬̖̯̦̔̐, ̸̡̨̤̱̱̠̖̥̌̚:
x ˃ʽ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̛̥̌ ̸̛̦̠̦̠̱̌̌̚ ̥̬̖̙̱ ̶̛̪̬̯̣̌̌̌ ̡̌̔̌ ̠̖ ̱ ̧̛̪̯̱̌ ̬̱̹̯̖̦̔̏̌
̥̬̖̙̌ ˇ̡̖̠̭̱̍. ʽ̧̬̙̖̔̌̏̌ ̨̖̏ ̥̬̖̙̖ ̛̬̌̔ ̭̖ ̨̨̬̔̍, ̛̛̥̯̖̬̠̣̌̌ ̡̨̛̠ ̭̖
̡̛̪̱̣̱̠̱̍ ̭̱ ̡̛̛̣̯̖̯̦̏̌ ̛ ̛̭̥̥̌ ̛̯̥ ̛̛̠̱̌̏̌̚̚ ̨̛̛̪̯̦̖̏̚ ̶̡̛̬̖̠̖̌ ̶̨̛̪̬̯̣̌̌̌;
x ˁ̌ ̬̱̖̔̐ ̭̯̬̦̖̌ ̦̭̯̱̪̌ ̦̌ ʰ̦̭̯̬̥̱̌̐̌ ̠̖ ̨̖̥̏̌ ̭̣̌̍ (̨̭̥̌ 4 ̨̠̖̍̌̏ ̱ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔
̨̛̦̱̐̔ ̦̔̌̌), ̡̨̌ ̛ ̦̭̯̱̪̌ ̦̌ ˃̛̯̖̬̱̏ ̖̐̔ ̠̖ ̨̦̣̌̐ ̡̛̦̖̯̦̌̏̌ ̱ ̨̧̪̭̣̖̖̔ 3 ̨̛̦̖̐̔.
ʯ̨̍̐ ̭̖̏̐̌ ̨̨̏̐̌ ̶̨̛̛̪̠̌̚ ˃ʽ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̛̥̌ ̨̪̱̦ ̨̨̪̬̭̯̬̌ ̌̚ ̡̦̪̬̖̌̔̌
̡̡̨̌ ̡̨̡̡̛̦̱̬̖̦̯̭ ̨̛̬̐̌̔̏ ̦̖ ̛̍ ̡̨̣̌ ̡̛̛̪̬̱̣̏ ̛̭̯̱ ̶̛̤̦̱ ̬̱̪̱̐ ̛̯̱̬̭̯̌.
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8. ʤʻʤʸʰʯʤ ʿˀʫʪʻʽˁ˃ʰ ʰ ʻʫʪʽˁ˃ʤ˃ʤʶʤ ʧˀʤʪʤ ʻʽʦʽʧ ˁʤʪʤ ʶʤʽ ˃˄ˀʰˁ˃ʰˋʶʫ
ʪʫˁ˃ʰʻʤˉʰʵʫ
˄ ̶̨̪̬̖̭̱ ̶̡̛̛̬̯̱̣̠̖̌̌ ̨̛̪̬̖̦̭̯̔ ̛ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌, ̡̨̌
̨̨̭̦̏ ̡̨̛̬̹̖̦̓̌ ̠̖ SWOT ̛̦̣̌̌̌̚.
ˁ̡̛̣̌ 4 : ʻ̛̠̙̦̠̖̌̏̌ ̨̛̪̬̖̦̭̯̔ ̛ ̶̨̛̦̖̭̯̔̌ ̬̐̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌

ʤ̛̦̣̌̌̚ ̠̖ ̡̱̣̌̌̌̚ ̦̌ ̭̣̖̖̖̔̓:
ʵʤʶʫ ˁ˃ˀʤʻʫ
x ʫ̨̡̬̪̭̏̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ̡̱̣̯̱̬̖, ʽ̡̛̥̣̦̭̌̔̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ʫ̨̬̪̖̏;
x ʺ̡̛̱̣̯̱̣̯̱̬̣̦̌̌, ̸̡̛̛̥̱̣̯̖̯̦̌ ̛ ̡̛̛̛̹̖̬̖̣̠̭̏̐̌ ̛̭̬̖̦̔̌;
x ʫXIT ̴̛̖̭̯̣̏̌;
x ʪ̨̬̍̌ ̨̨̭̯̱̪̦̭̯̔ ̡̛̬̱̥̭̥̔ ̪̱̯̖̥, ̵̛̛̪̬̯̤̏̌̏̌ ̨̱̤̖̦̭̯̔̌ ̨̔ ̨̣̦̐̌̏̐ ̨̨̖̬̬̥̌̔̌;
x ˁ̨̛̛̣̦̔ ̶̡̛̛̪̯̖̯̌̌ ̌̚ ̛̛̦̱̭̯̬̠̱̔ ̡̭̭̯̦̌̌̌̌, ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦̠̌, ̨̛̛̣̙̍̚ ̛ ̶̵̨̛̛̪̭̯̠̦̔̌
̨̧̪̱̯̏̌̌ (MICE), ̭̌ ̛̛̛̤̥̏̔̏ ̨̨̧̪̤̹̖̥̍̌ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌;
x ʪ̴̶̶̛̛̛̖̬̖̦̠̠̌̌
̨̡̬̖̭̯̬̦̭̖̌
̨̪̦̱̖̔,
̭̌
̸̛̛̛̬̣̯̥̌̚
̶̛̛̛̭̪̖̠̣̯̖̯̥̌̌
̶̨̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̖̌̌ ̵̡̧̛̱̖;
x ʽ̨̨̯̬̖̦̭̯̏ ̡̌ ̸̧̛̪̬̣̖̱̏̌ ̛̛̦̭̍̌̚;
x ˀ̛̭̯̱̌̓ ̭̖̥̖̦̯̐ ̡̛̬̖̯̦̖̌̏ ̛ ̛̛̯̣̦̖̔̐̌ ̛̛̦̱̭̯̬̠̖̔;
x ʰ̨̦̯̖̬̦ ̧̬̱̥̖̖̌̏̌̚ ̛ ̨̪̯̬̖̍̌ ̌̚ ̨̡̨̪̬̹̥̔ ̨̬̠̱̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚.
ˁʸʤʥʽˁ˃ʰ
x ʽ̸̛̛̬̦̖̦̐̌ ̷̛̱̖̯̍ ̌̚ ̨̡̪̬̹̱̔ ̨̬̠̱̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̥ ̡̛̥̬̖̯̦̱̌̐;
x ʻ̨̡̖̭̯̯̔̌̌ ̷̥̖̦̥̖̦̯̌̌ ̸̵̡̛̤̱̦ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌ (ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̏̌̌̔̌ ̯̬̏͂̌̏̌, ʿ̨̬̖̔̐̌͂);
x ʻ̨̡̖̭̯̯̔̌̌ ̡̨̛̭̱̭̯̖̦̏̐ ̨̧̛̦̬̌̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̶̛̛̯̖̥̯̠̖̌̌̚ ̭̬̙̠̌̔̌̌ ̛
̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ̡̛̭̱̭̯̏̌;
x ʻ̨̡̖̭̯̯̔̌̌ ̭̬̙̠̌̔̌̌ ̦̌ ̶̛̬̖;
x ʻ̨̡̖̭̯̯̔̌̌ ̡̨̨̬̦̏̐ ̬̖̦̍̔̌ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌;
x ʽ̸̛̬̦̖̦̖̐̌ ̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓ ̛̦̯̖̬̦̖ ̨̨̛̛̥̣̦̭̯̍ – ̛̠̦̌̏, ̡̛̬̭̐̌̔ ̛ ̡̛̛̪̬̬̭̐̌̔ ̨̭̬̠̌̍̌̓̌
̡̨̛̠ ̠̖ ̨̦̖̪̦̯̌̚ ̛̛̣ ̸̨̨̛̬̦̖̦̐̌ ̨̭̯̱̪̦̔̌ ̛̛̯̱̬̭̯̥̌;
x ʶ̛̱̣̯̱̬̦ ̛̭̬̙̠̌̔̌ ̨̠̹ ̡̱̖̏ ̨̛̭̪̔ ̨̛̦̏̌ ̨̥̱̖̐̓̐ – ̸̛̛̭̯̯̦̌, ̸̨̖̭̯ ̛̭̯̬̖̣̌̌̚, ̱
̶̡̨̦̖̪̯̱ ̛ ̨̧̛̖̱̏͂̚ ̭̌ ̨̖̥̏̌ ̸̨̛̛̬̦̖̦̥̐̌ ̷̛̱̖̯̥̍̌.
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ˌʤʻˁʫ
x ˀ̭̯̌ ̧̯̬̙̖̌ ̌̚ ̡̛̬̭̥̐̌̔ ̶̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌̌̌ ̡̨̠̖ ̛̦̭̱ ̛̣̦̐̌̏ ̨̛̬̐̌̔̏;
x ʿ̨̧̖̖̏̓̌ ̨̬̠̍̌ ̴̵̡̨̛̛̛̦̭̯̬̦̌ ̨̛̌̏-̨̡̛̪̬̖̦̏̌̚ ̡̨̛̠ ̭̣̖̱̓ ̦̌ ʥ̨̡̛̖̬̭̐̌̔ ̨̨̖̬̬̥̌̔;
x ˀ̭̯̌ ʥʪʿ-̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍;
x ʿ̨̬̭̯̌ ̨̧̛̦̯̖̬̖̭̏̌̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̌̚ ˁ̛̬̠̱̍ ̡̨̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̱̔̌.
ʿˀʫ˃ʼʫ
x ʪ̛̬̱̐ ̨̛̛̬̖̦̣̦̐̌ ̡̛̬̭̐̌̔ ̶̛̖̦̯̬ ̭̖ ̛̬̠̠̱̌̏̌̚ ̬̙̖̍ ̛ ̨̭̠̱̏ ̨̪̦̱̱̔ ̨̤̖̍
̶̡̨̛̛̥̱̦̬̠̱̌ ̶̛̛̤̦̥ ̛̛̯̬̙̹̯̥̌ ̛ ̶̛̛̤̦̥ ̛̭̖̥̖̦̯̥̐̌;
x ʽ̛̣̔̏ ̴̵̡̡̨̛̛̛̣̦̏̌̏̌ ̡̨̬̌̔̏̌;
x ʻ̴̡̨̛̖̭̦̌ ̧̱̭̣̹̖̌̐̌̌̏̌ ̛̦̯̖̬̖̭̌ ̦̌ ̡̨̬̭̥̐̌̔, ̨̡̡̨̛̪̬̠̦̭̥̌ ̛ ̸̡̨̛̬̖̪̱̣̥̍ ̨̛̦̱̏.
ʿ̨̛̣̖̌̓̚ ̨̔ ̵̵̨̛̪̬̖̯̦̔ ̖̣̖̥̖̦̯̌̌, ̨̨̥̙̖̥ ̡̨̨̛̦̭̯̯̯̌̏̌ ̔̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̱ ̨̦̬̖̦̥̌̔ ̨̛̪̖̬̱̔
̨̥̙̖ ̸̛̬̱̦̯̌̌ ̦̌ ̭̣̖̖̖̔̓ ̸̡̤̱̦̖ ̨̛̪̬̖̦̭̯̔ ̱ ̨̬̠̱̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚: ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ - ʫ̨̡̬̪̭̏̌
̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ̡̱̣̯̱̬̖, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ - ʽ̡̛̥̣̦̭̌̔̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ʫ̨̬̪̖̏, ʫ̛̯̐̚ ̡̨̛̠ 2020. ̨̛̦̖̐̔
̛̖̣̖̙̍ 20 ̨̛̦̐̔̌ ̨̨̧̪̭̯̠̌̌, ̛̯̥̌̚ ̧̛̛̪̬̣̙̖̍̌̏̌ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̵̡̛̛̬̖̯̦̌̏ ̛̛̦̱̭̯̬̠̔̌, ̛ ̬̭̯̌
̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌̌ ̌̚ MICE ̭̖̥̖̦̯̐. ʶ̸̛̤̱̦ ̶̨̛̦̖̭̯̔̌ ̸̛̛̭̯̱ ̨̛̭̣̭̯̌̍ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̧̱̪̬̤̌̏̌̌
̨̛̯̱̬̥̥̚ (̡̨̛̠ ̭̖ ̨̔ ̭̌̔̌ ̨̛̬̠̌̏̌̚ ̧̥̖̌-̛̹̖̏ ̵̡̛̛̛̭̯̠̭) ̛ ̨̛̦̖̬̠̖̦̭̯̌̏̚ ̛̭̭̯̖̥̌
̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̛̙̤̠̔̏̌̌ (̦̖̥̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̡̨̛̭̱̭̯̖̦̏̐ ̨̧̛̦̬̌̌̚, ̡̨̨̛̛̦̖̭̬̹̖̦̭̯̓ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔
̵̡̛̬̭̐̌̔ ̨̦̌̚ ̛̯̔). ʶ̸̛̤̱̦ ̶̨̛̦̖̭̯̔̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̠̖̭̱ ̨̨̭̦̦̏̌ ̨̪̤̌ ̦̌ ̡̨̛̠̥̌ ̖̓ ̭̖
̴̨̡̛̛̱̭̬̯̌ ̨̛̪̬̖̣̔̚ ̤̖̔̌̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̡̨̌ ̛ ̧̱̦̪̬̖̖̌͂̌ ̵̨̨̛̪̭̯̠̖̓
̨̱̭̣̏̌ ̌̚ ̨̬̠̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ̬̱̐̌̔.
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9. ˉʰʹʻʤ ˃ˀʮʰˌ˃ʤ
ʿ̨̨̤̦̖̏ ̨̬̠̦̖̌̏̚ ̶̛̯̖̦̖̦̠̖̔ ̱ ̧̛̯̬̙̌ ̌̚ ̨̧̛̪̱̯̥̏̌̌ ̱ ̨̬̖̐̌̔̏ ʫ̨̬̪̖̏ ̨̯̬̠̱̏̌̌
̡̛̪̖̬̭̪̖̯̱̏ ̛̛̛̦̯̖̦̦̠̖̏̐̚ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔. ˄ ̨̬̠̱̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌
̸̨̦̠̦̌̌̚ ̠̖ ̴̡̨̧̛̛̛̖̦̯̖̔̏̌ ̸̵̛̛̦̠̦̠̦̠̌̌̌̚ (̶̵̛̛̤̦) ̛̯̬̙̹̯̌ ̪̬̖̥̌ ̡̨̛̠̥̌ ̯̬̖̍̌ ̛̛̱̭̥̖̬̯
̡̛̥̬̖̯̦̌̐ ̛ ̨̪̬̠̦̖̔̌ ̨̦̪̬̖̌ ̡̡̨̌ ̛̍ ̭̖ ̸̠̖̌ ̨̡̪̭̯̣̔̌̌ ̛ ̛̬̣̌̏̌̚ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̌ ̧̯̬̙̌̌. ˄
̶̛̤̦̌ ̛̯̬̙̹̯̌ ̭̪̠̱̌̔̌ ̨̦̌ ̦̌ ̡̨̛̠̥̌ ̨̨̛̪̭̯̠ ̨̧̛̦̯̖̬̖̭̖̏̌ ̌̚ ̶̨̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌, ̛̛̣ ̭̖ ̨̯
̨̧̛̦̯̖̬̖̭̖̏̌ ̨̥̙̖ ̛̛̬̯̌̏̚, ̛ ̦̌ ̡̨̛̠̥̌ ̱̚ ̡̖̯̦̖̌̔̏̌ ̨̪̬̠̦̖̔̌ ̛ ̡̡̛̥̬̖̯̦̹̖̌ ̨̦̪̬̖̌ ̨̥̙̖
̔̌ ̭̖ ̸̨̡̖̱̠̖ ̬̭̯̌ ̧̯̬̙̖̌. ˄ ʿ̨̬̬̥̱̐̌ ̭̱ ̛̛̦̣̬̦̌̌̌̌̚ ̸̛̛̬̣̯̌̌̚ ̶̨̛̪̯̖̠̣̦̌̌ ̛̯̬̙̹̯̌ ̛
̴̛̛̖̦̭̦̔̌̌ ̭̱ ̸̡̤̱̦̌ ̛̯̬̙̹̯̌ ̪̬̖̥̌ ̡̨̛̠̥̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̭̖ ̱̭̥̖̬̖ ̨̛̪̬̠̦̔̌ ̛ ̡̡̛̛̥̬̖̯̦̹̌
̨̛̦̪̬̌ ̱ ̨̦̬̖̦̥̌̔ ̨̛̪̖̬̱̔ ̡̡̨̌ ̛̍ ̭̖ ̨̨̪̖̏̓̌ ̨̬̠̍ ̨̡̣̔̌̌̌̚.
ʽ̨̭̦̦̖̏ ̶̨̡̛̪̬̠̖̠̖ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̱̱̖̍̔̓̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̨̥̱̐ ̔̌ ̭̖ ̛̛̭̭̯̖̥̯̱̠̱̌̚ ̦̌ ̛̭̣̖̖̔̓
̸̛̦̦̌25:
x ʿ̬̖̥̌ ˁ̡̨̖̯̭̠̏ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̠ ̶̨̛̛̛̬̦̠̐̌̌̚ (UNWTO), ̡̱̱̪̦̌ ̨̬̠̍ ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔
̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛̯̱̬̭̯̌ ̖̓ ̭̖ ̨̔ 2010. ̨̛̦̖̐̔ ̨̔ 2030. ̨̛̦̖̐̔ ̨̛̪̖̯̏̓̌̏̌ ̨̪ ̸̨̨̪̬̭̖̦̠
̨̧̨̛̹̠̐̔ ̨̛̭̯̪ ̨̔ 3,3%;
x ˄̡̱̪̦̌ ̨̛̏̚̚ ̨̭̯̬̖̦̏̌ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔ ̠̖ ̦̌ ̨̛̦̱̏ 7% ̸̱̖̹̓̌ ̱
̡̨̱̱̪̦̥ ̡̨̭̖̯̭̥̏ ̨̛̱̏̚̚ ̛ 30% ̱ ̡̨̱̱̪̦̥ ̨̛̦̭̱̚ ̨̛̏̌̚̚ ̱̭̣̱̐̌;
x ʪ̨ 2030. ̨̛̦̖̐̔ ̭̖ ̸̨̡̖̱̠̖ 1.8 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̶̵̨̛̛̛̦̯̖̬̦̦̣̦̌̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̨̹̯ ̖̓ ̸̛̛̦̯̌̚
̡̦̭̯̌̌̏̌ ̯̬̖̦̔̌ ̸̨̛̛̦̥̦̔̌̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ̨̛̖̣̯̦̭̯̔̌.
ʰ̡̛̭̯̦̱̯̌ ̨̛̯̬̖̦̔̏ ̨̯̬̠̱̏̌̌ ̡̛̪̖̬̭̪̖̯̱̏ ̨̬̠̌̏̌̚ ̵̨̛̦̏ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌, ̛̛̛̦̯̖̦̦̠̖̏̚
̶̶̡̨̛̛̛̥̖̬̠̣̠̖̌̌̚ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌ ̛ ̛̛̛̦̯̖̦̦̠̖̏̐̚ ̨̬̠̌̏̚ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̪̬̖̱̖̔̓̌̚.
ʶ̌̔̌ ̭̖ ̨̨̛̬̐̏ ̨ ̯̬̖̦̱̔ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̱ ̡̛̖̣̖̏ ̨̬̖̐̌̔̏, ̛̦̠̖̌̏̓ ̨̖̔ ̡̭̖̯̭̖̏ ̧̯̬̙̖̌, ̡̨̌ ̭̖
̨̨̛̬̐̏ ̨ ̨̪̭̖̯̥̌̌ ̡̛̛̖̣̥̏ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌, ̠̖ ̱̭̥̖̬̖̦ ̪̬̖̥̌ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ʫ̨̬̪̖̏. ʿ̬̖̥̌
̛̦̣̥̌̌̌̌̚ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ European Cities Marketing (ECM),26 ̨̭̯̪̌ ̬̭̯̌̌ ̱ ̵̵̨̛̪̬̖̯̦̔ ̡̨̡̨̛̦̖̣
̨̛̦̐̔̌ ̠̖ ̛̣̍̌ ̛̦̌̔̚ ̸̨̪̬̭̖̦̖ ̨̭̯̪̖ ̬̭̯̌̌ ̡̨̭̖̯̭̏̐ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̡̬̖̯̣̌̌ ̭̖ ̛̥̖̱͂̚ 5% ̛ 6%.
ʿ̬̖̥̌ ̶̨̛̪̥̔̌̌ ̛̭̯̖ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ̱ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔ 5 ̨̛̦̐̔̌ ̱ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ʫ̨̬̪̖̏ ̨̬̠̍ ̵̵̨̡̛̯̖̣̭
̨̭̍̌ ̭̖ ̨̪̖̏̓̌̏̌ ̨̪ ̨̛̭̯̪ ̨̔ 0,8% ̨̡̔ ̭̖ ̧̯̬̙̌̌ ̨̪̖̏̓̌̏̌ ̨̪ ̨̛̭̯̪ ̛̦̌̔̚ 3,8%.
ʻ̌ ̨̨̭̦̱̏ ̵̨̛̭̪̥̖̦̱̯ ̛̖̹̯̠̏̌̌̚ ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ UNWTO ̛ ECM, ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̖̌̌ ̨̯̬̖̦̔̏̌
̧̯̬̙̖̌ ̌̚ ̨̧̛̪̱̯̥̏̌̌ ̱ ̨̡̖̬̪̭̖̏ ̨̬̖̐̌̔̏ ̨̥̱̐ ̔̌ ̭̖ ̛̭̱̥̬̠̱̌ ̦̌ ̛̭̣̖̖̔̓ ̸̛̦̦̌.
x ʫ̨̡̛̬̪̭̏ ̨̛̬̐̌̔̏ ̖̓ ̱ ̵̛̦̬̖̦̌̔ 10 ̨̛̦̐̔̌ ̛̛̥̯̌ ̦̠̖̱̌̏̓ ̧̯̬̙̱̌ ̱ ̨̧̪̬̖̖̱͂ ̭̌
̛̬̱̥̔̐ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ̱ ̭̖̯̱̏. ʽ̨̛̭̦̦̏ ̨̬̣̌̐̚ ̠̖ ̛̬̠̖̦̌̏̌̚ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̌̌, ̡̨̨̡̛̛̱̣̯̱̬̦̭̯̬̠̭̖ ̶̡̛̯̬̠̖̌̌, ̸̨̦̠̦̭̯̌̌̚ ̵̨̡̛̖̬̪̭̏ ̨̬̐̌̔̏̌ ̡̨̌ ̨̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̌̔̌̏-̵̨̨̛̪̭̣̦̏
̶̖̦̯̬̌̌, ̨̬̣̏ ̡̛̦̭̌ ̨̨̖̬̯̦̏̏̌̓̌ ̨̧̛̠̔̍̌̌ ̵̛̬̦̌̌̚̚ ̨̛̣̖̭̯̍ ̛ ̨̡̛̭̏ ̭̯̖̪̖̦
̨̛̖̖̦̭̯̍̍̔̚ ̌̚ ̛̯̱̬̭̯̖.
x ʯ̨̍̐ ̶̵̨̛̛̪̯̖̦̠̣̦̌ ̨̨̛̪̭̦̭̯̌ ̨̔ ̸̵̨̡̛̛̛̯̖̬̬̭̯ ̦̪̌̌̔̌ ̨̨̛̪̤̦̠̱̏ ̨̬̠̦̱̌̏̚
̶̛̯̖̦̖̦̠̱̔ ̱ ̨̦̬̖̦̥̌̔ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̥̱̐ ̔̌ ̸̨̡̖̱̠̱ ̨̛̬̐̌̔̏ ̱ ̡̨̛̠̥̌ ̠̖ ̨̨̖̬̯̦̏̏̌̓̌ ̔̌
̨̖̔͂ ̨̔ ̸̵̨̡̛̛̛̯̖̬̬̭̯ ̦̪̌̌̔̌ ̦̌ ̡̨̛̦̭̥ ̨̛̦̱̏.
x ʽ̸̡̖̱̠̖ ̭̖ ̨̪̬̭̯̌ ̨̧̛̦̯̖̬̖̭̏̌̌ (̨̬̠̍̌ ̨̡̣̔̌̌̌̚) ̛̯̱̬̭̯̌ ̛̚ ˁʤʪ-̌, ʤ̛̠̖̚ ̛ ̱ ̨̧̪̭̣̖̖̔
̬̖̥̖̏ ʤ̴̡̛̬̖, ̌̚ ̨̪̭̖̯̱ ̨̡̛̖̬̪̭̥̏ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌.
ʽ̨̛̭̦̦̏ ̨̛̛̬̏̚ ̬̭̯̌̌ ̨̪̭̖̯̌ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ʫ̨̬̪̖̏ ̱ ̛̦̬̖̦̥̌̔ ̨̛̦̥̐̔̌̌ ̛̖̍̓ ̛̭̣̖̖̔̓:
x ʿ̨̧̖̖̏̓̌ ʥʪʿ-̌ ̱ ̬̙̥̔̌̏̌̌ ̱ ̡̨̠̖ ̭̱ ̸̛̛̦̠̦̠̦̠̌̌̌̚ ̨̛̛̬̏̚ ̧̯̬̙̖̌ ̌̚ ̨̧̛̪̱̯̥̏̌̌ ̱
̡̛̖̣̖̏ ̨̬̖̐̌̔̏. ʻ̛̠̖̌̏̓ ̨̬̠̍ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̱ ̨̬̖̐̌̔̏ ʫ̨̬̪̖̏ ̠̖ ̛̚ ̵̛̛̬̠̖̦̌̏̚ ̬̙̔̌̏̌
ʫ̨̬̪̖̏, ˁʤʪ-̌ ̛ ʤ̛̱̭̯̬̣̠̖̌;
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ʿ̨̧̖̖̏̓̌ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̨̪̦̱̖̔ ̱ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ʫ̨̬̪̖̏ - ̨̧̯̬̏̌̌̌ ̵̨̛̦̏ ̵̛̛̦̖̭̦̌̏̚ ̵̨̯̖̣̌,
̨̧̪̖̖̏̓̌ ̨̬̠̍̌ ̵̨̯̖̣̌ ̡̨̛̠ ̛̪̬̪̠̱̌̔̌ ̵̨̡̛̯̖̣̭̥ ̶̛̣̦̥̌̌, ̨̬̠̌̏̚ ̭̬̙̠̌̔̌̌ ̱
̶̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌̌̌ ̡̨̠̖ ̨̨̛̪̬̦̭̖̔ ̬̭̯̱̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̡̨̛̛̯̬̯̦̭̯̌̌̏ ̨̬̐̌̔̏̌ ̛̯̔;
ʧ̶̨̛̛̣̣̠̍̌̌̌̌̚ ̡̭̖̯̭̖̏ ̡̨̨̛̖̦̥̠̖ ̛ ̭̖̏ ̖̏̓̌ ̨̪̯̬̖̍̌ ̌̚ ̨̨̛̪̭̣̦̥̏ ̨̧̛̪̱̯̥̏̌̌ ̱
̨̬̖̐̌̔̏;
ˁ̧̛̦̙̖̌̏̌ ̶̖̦̖ ̨̯̬̦̭̪̬̯̌̌ ̨̹̯ ̠̖ ̬̖̱̣̯̯̌̚ ̨̬̠̌̏̌̚ ̭̬̠̦̖̌̍̌̓̌ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌
(̨̨̖̬̬̥̌̔̌, ̶̛̙̖̣̖̦̖̚ ̛ ̪̱̯̖̏̌), ̵̨̛̭̬̠̦̌̍̌̓̌ ̭̬̖̭̯̔̌̏̌, ̵̨̛̦̏ ̛̛̣̦̠̌
̴̵̡̨̛̛̛̦̭̯̬̦̌ ̨̛̌̏-̨̡̛̪̬̖̦̏̌̚, ̵̨̨̡̨̯̖̦̣̹̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ̱ ̨̥̖̦̱̔ ̵̨̛̭̬̠̦̌̍̌̓̌
̭̬̖̭̯̔̌̏̌, ̛ ̬̔;
ˀ̭̯̌ ̸̦̠̌̌̌̚ ̡̨̦̬̖̭̦̖̐ ̛̛̦̱̭̯̬̠̖̔ ̛ ̨̧̪̖̏̓̌̌ ̨̬̠̍̌ ̡̨̦̬̖̭̐̌ ̛ ̛̭̖̥̦̦̬̌̌ ̦̌
̨̨̣̣̦̥̐̍̌ ̨̛̦̱̏, ̌ ̨̨̪̭̖̦̍ ̱ ʫ̨̛̬̪̏;
ʿ̴̶̛̬̖̖̬̖̦̠̖ ̛̯̱̬̭̯̌ ̌̚ ̨̧̛̪̱̯̥̏̌̌ ̱ ̨̬̖̐̌̔̏ ̨̍̐̚ ̡̨̛̱̪̦̖̏, ̨̧̱̪̦̌̏̌̌̚ ̨̱̬̦̍̌̐
̨̛̙̯̏̌ ̱ ̸̛̛̛̬̣̯̥̌̚ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌, ̨̧̱̪̦̖̌̏̌̚ ̡̱̣̯̱̬̖ ̛ ̨̛̛̭̯̬̠̖ ̵̡̛̛̖̣̏ ̨̬̐̌̔̏̌,
̵̛̦̌̍̌̏̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̛̯̔;
ʿ̨̧̖̖̏̓̌ ̨̬̠̍̌ ̵̡̛̛̖̣̏ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̡̨̛̠ ̛̦̭̱ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̨̨̛̪̭̣̦̥̏ ̨̧̛̪̱̯̥̏̌̌.

ʰ̛̥̠̱̌̓ ̱ ̛̱̏̔ ̡̭̯̬̱̯̱̬̱ ̧̯̬̙̖̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̦̭̔̌̌, ̶̛̯̖̦̖̦̠̖̔ ̱ ̨̱̬̦̥̍̌ ̛̯̱̬̥̱̚ ̱
ʫ̨̛̬̪̏, ̛ ̛̛̱̥̠̱̌̓̚ ̬̱̖̔̐ ̴̡̨̯̬̖̌ ̱ ̨̛̬̍̚ (̛̛̣̦̍̌̚, ̨̭̬̠̦̌̍̌̓̌̌ ̨̨̪̖̦̭̯̏̌̚, ̨̨̪̭̣̦̖̏ ̛
̬̱̖̔̐ ̖̖̏̚), ̛̯̬̙̹̯̌ ̦̌ ̡̨̠̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̸̬̱̦̌̌ ̛ ̡̌ ̡̨̛̠̥̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̛̱̭̥̖̬ ̨̭̠̖̏
̡̡̛̥̬̖̯̦̹̖̌ ̨̦̪̬̖̌ ̭̱ ̯̔̌̌ ̱ ̨̦̬̖̦̥̌̔ ̪̬̖̣̖̱̐̔.
˃ˀʮʰˌ˃ʫ ˁˀʥʰʵʫ
ʽ̛̪̭

ˀ̨̠̌̏̚ ̛̯̬̙̹̯̌

ʻ̛̠̖̌̏̓ ̨̬̠̍ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̖̣̖̙̖̍
̛̛̯̱̬̭̯ ̛̚ ˁ̛̬̠̖̍.
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̨̪̬̖̪̦̯̌̚ ̡̨̌ ̸̦̠̦̌̌̌̚
̨̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̌̔̌̏-̨̨̛̪̭̣̦̏ ̶̖̦̯̬̌ ̛ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌
̡̨̠̌ ̪̬̱̙̌ ̨̬̱̔̍ ̱̌̍̌̏̚, ̧̛̱̙̖̏̌, ̶̴̸̛̛̭̪̖̦̖
̡̱̣̯̱̬̦̖ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̛ ̭̣.

ʰ̛̛̛̦̯̖̦̦̠̏̚ ̨̬̠̌̏̚ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚;
ʥ̨̤̖ ̶̡̨̧̛̛̥̱̦̬̖̌ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌ ̛ ̨̨̨̦̖̤̦̔̏
̴̵̛̛̛̬̥̭̦̌̌ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ (̡̛̦̭̖̏ ̯̱̬̖,
ʿ̨̛̖̯̬̬̦̏̌̌̔ ̛ ̬̔);
ʵ̸̌̌ ̶̨̨̛̪̬̥̠̌ ̱ ̛̭̥̭̣̱ ̸̠̖̌̐ ̶̨̨̧̛̛̛̪̦̬̌̌̚
ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̭̌ ̨̛̬̥̔̍
̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥ ̭̬̙̠̖̥̌̔̌;
ʰ̛̛̦̯̖̦̦̠̏̌̚ ̶̨̨̛̪̬̥̠̌ ̡̨̪̬̖ ̵̛̬̱̹̯̖̦̔̏
̥̬̖̙̌ ̛ ̶̵̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̡̦̣̌̌̌ ̶̨̨̛̪̬̥̠̖;

ʯʫʺʹʫ ʥʰʦˌʫ ˁˇˀʵ (ˁʸʽʦʫʻʰʵʤ, ˈˀʦʤ˃ˁʶʤ, ʥ̛ˈ, ˉˀʻʤ ʧʽˀʤ ʰ ʺʤʶʫʪʽʻʰʵʤ)
ʽ̛̪̭

ˀ̨̠̌̏̚ ̛̯̬̙̹̯̌

ʻ̛̠̖̌̏̓ ̨̬̠̍ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̵̨̛̛̦̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̠̖ ̛̚
̖̥̤̌̌̚ ̛̹̖̍̏ ˁˇˀʵ. ˄ ̬̙̥̔̌̏̌̌ ̛̹̖̍̏ ˁˇˀʵ
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̶̨̨̛̛̛̪̦̬̦̌̚ ̡̨̌ ̸̦̠̦̌̌̌̚
̨̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̌̔̌̏-̨̨̛̪̭̣̦̏ ̶̖̦̯̬̌ ̛ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌
̡̨̠̌ ̪̬̱̙̌ ̨̬̱̔̍ ̱̌̍̌̏̚, ̧̛̱̙̖̏̌, ̶̴̸̛̛̭̪̖̦̖
̡̱̣̯̱̬̦̖ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̛ ̭̣. ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̡̛̯̬̯̦̌̌̏̌
̛̛̯̱̬̭̯̥̌ ̛̚ ̛̹̖̍̏ ˁˇˀʵ ̛ ̨̍̐̚ ̨̛̬̖̣̯̦̌̏ ̵̡̛̛̦̭
̨̡̨̯̬̹̏̌ ̨̪̬̖̏̌̚ ̱̭̣̖̔ ̥̣̖̌ ̴̨̡̖̬̭̖̐̐̌
̨̛̱̤̖̦̭̯̔̌.

ʰ̛̛̛̦̯̖̦̦̠̏̚ ̨̬̠̌̏̚ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚;
ʥ̨̤̖ ̶̡̨̧̛̛̥̱̦̬̖̌ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌ ̛ ̨̨̨̦̖̤̦̔̏
̴̵̛̛̛̬̥̭̦̌̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
(̡̛̦̭̖̏ ̯̱̬̖, ʿ̨̛̖̯̬̬̦̏̌̌̔ ̛ ̬̔)
ʵ̸̌̌ ̶̨̨̛̪̬̥̠̌ ̱ ̛̭̥̭̣̱ ̸̠̖̌̐ ̶̨̨̧̛̛̪̦̬̌̌̚
ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̭̌ ̨̛̬̥̔̍
̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥ ̭̬̙̠̖̥̌̔̌;
ʵ̡̖̌ ʿˀ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̱ ̨̛̥̏ ̬̙̥̔̌̏̌̌;
ʰ̛̛̦̯̖̦̦̠̏̌̚ ̶̨̨̛̪̬̥̠̌ ̡̨̪̬̖ ̵̛̬̱̹̯̖̦̔̏
̥̬̖̙̌;
ʶ̧̛̬̖̬̖̌ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̌̚ ̬̱̪̖̐ ̛̪̬̠̯̖̤̌̌,
̨̛̪̖̦̦̖̬̌̚ ̛ ̬̱̖̔̐ ̸̛̭̣̦̖ ̬̱̪̖̐ ̡̨̠̖ ̛̍
̨̛̪̬̣̔̌̏̌ ̨̡̛̣̣̦̌ ̛̖̦̯̌̐.

9. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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ʯʫʺʹʫ ʰʯ ʽʶˀ˄ʮʫʼʤ (ʺʤ˕ʤˀˁʶʤ ʰ ˀ˄ʺ˄ʻʰʵʤ)
ʽ̛̪̭

ˀ̨̠̌̏̚ ̛̯̬̙̹̯̌

ʰ̡̨̌ ̭̱ ̨̖̏ ̬̙̖̔̌̏ ̨̛̬̖̣̯̦̌̏ ̴̨̡̛̖̬̭̐̐̌ ̛̣̱̍̚ ̛
̨̡̯̬̹̌ ̨̪̬̖̏̌̚ ̠̖ ̡̛̦̌̚ ̨̏̌ ̛̯̬̙̹̯̌ ̭̱ ̨̭̣̌̍
̛̬̠̖̦̌̏̌̚. ˄ ̨̛̪̬̣̐ ̨̦̖̖̦̠̌̏̔ ̸̶̧̛̛̛̖̦ ̨̨̛̬̐̏
̡̛̦̌̚ ̨̛̪̭̣̱̯̦̌ ̨̬̠̍ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛̚ ̵̨̛̏ ̖̥̤̌̌̚. ˁ
̨̨̛̬̥̍̚ ̦̌ ̨̛̬̖̣̯̦̌̏ ̥̣̱̌ ̴̨̡̖̬̭̱̐̐̌
̨̱̤̖̦̭̯̔̌ ̨̪̯̬̖̦̍̌ ̠̖ ̛̛̛̛̦̯̖̦̦̠̏̚ ̨̬̠̌̏̚ ̵̨̛̏
̛̯̬̙̹̯̌.

ʽ̨̛̬̦̦̐̌̏̌̚ ̦̭̯̱̪̌ ̦̌ ̨̛̭̠̥̥̌̏̌ ̡̨̛̠ ̭̱
̸̛̦̠̦̌̌̚ ̌̚ ̨̬̠̌̏̚ ̵̨̛̏ ̛̯̬̙̹̯̌;
˄̨̧̭̪̭̯̤̖̌̏̌ ̧̭̬̖̌̌̔ ̭̌ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥
̶̛̖̦̠̥̌̐̌̌ ̛ ̨̨̛̯̱̬̪̖̬̯̬̥̌̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̸̛̦̠̦̌̌̚ ̦̌
̨̛̥̏ ̛̛̯̬̙̹̯̥̌;
ʵ̸̌̌ ̶̨̨̛̪̬̥̠̌ ̱ ̛̭̥̭̣̱ ̸̠̖̌̐ ̶̨̨̧̛̛̪̦̬̌̌̚
ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̭̌ ̛̛̬̠̖̦̥̌̏̚
̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥ ̭̬̙̠̖̥̌̔̌;
ʵ̡̖̌ ʿˀ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̱ ̨̛̥̏ ̬̙̥̔̌̏̌̌;
ʵ̡̌̌ on-line ̡̧̥̪̌̌̌ ̱ ̨̛̥̏ ̬̙̥̔̌̏̌̌ ̨̨̨̦̭̦̔
̴̨̡̛̖̬̭̥̐̐̌ ̸̨̛̪̬̱̠̥̔̌ ̡̨̠̌ ̭̱ ̡̛̯̬̯̦̌̌̏̌ ̌̚
̨̡̣̔̌̌̚ ̛̯̱̬̭̯̌;
ʶ̧̛̬̖̬̖̌ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̌̚ ̬̱̪̖̐ ̛̪̬̠̯̖̤̌̌,
̨̛̪̖̦̦̖̬̌̚ ̛ ̬̱̖̔̐ ̸̛̭̣̦̖ ̬̱̪̖̐ ̡̨̠̖ ̛̍
̨̛̪̬̣̔̌̏̌ ̨̡̛̣̣̦̌ ̛̖̦̯̌̐.

ʯʫʺʹʫ ʯʤʿʤʪʻʫ ʫʦˀʽʿʫ
ʽ̛̪̭

ˀ̨̠̌̏̚ ̛̯̬̙̹̯̌

ʪ̶̨̛̣̭̌ ̛̚ ̵̛̛̬̠̖̦̌̏̚ ̖̥̤̌̌̚ ʯ̪̦̖̌̌̔ ʫ̨̬̪̖̏ (̱
̨̨̪̭̣̱̯̦̥̌ ̛ ̨̛̬̖̣̯̦̥̌̏ ̨̛̦̭̱̚) ̭̱ ̨̭̯̔̌ ̛̥̣̌ ̱
̨̧̪̬̖̖̱͂ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ʫ̨̬̪̖̏. ʰ̸̦̖̌ ̨̨̏
̸̨̪̬̱̠̖̔ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̸̛̛̦̠̦̠̦̠̌̌̚ ̨̛̬̏̚ ̧̯̬̙̖̌
̌̚ ̨̧̛̪̱̯̥̏̌̌ ̱ ̨̬̖̐̌̔̏ ʫ̨̬̪̖̏. ʿ̸̨̠̦̌̌̌ ̖̏̌̚
“low cost” ̨̣̖̯̏̌ ̡̨̛̠ ̣̖̯̖ ̱ ʥ̨̖̬̐̌̔ ̨̯̬̏̌̌
̸̦̠̦̱̌̌̚ ̡̛̪̖̬̭̪̖̯̱̏ ̛̛̛̦̯̖̦̦̠̖̏̐̚ ̨̬̠̌̏̌̚ ̵̨̛̏
̛̯̬̙̹̯̌. ˃̡̨̖̌͂ ̦̌ ̡̛̬̱̖̬̥̌̚ ̡̨̛̠ ̨̪̣̖̏
ʪ̨̱̦̥̌̏ ̱ ̧̛̣̖̯̥ ̶̛̥̖̭̖̥̌ ̪̱̯̱̠̖ ̡̛̛̖̣̏ ̨̬̠̍
̛̯̱̬̭̯̌ ̛̚ ̵̨̛̏ ̖̥̤̌̌̚ ̨̹̯ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̯̦̱̔̔̌
̹̦̭̱̌ ̌̚ ̛̛̛̛̦̯̖̦̦̠̏̚ ̨̬̠̌̏̚.

ʿ̶̨̨̛̬̥̠̌ ̱ ̸̨̛̪̬̱̠̥̔̌ ̨̬̐̌̔̏̌ ʫ̨̬̪̖̏ ̛̚ ̵̡̨̛̠
̨̨̪̭̯̠̖ “low cost” ̨̛̣̖̯̏ ̪̬̖̥̌ ʥ̨̖̬̱̐̌̔.
˃̨̬̖̦̱̯̦ ̨̨̪̭̯̠̖ ̨̛̣̖̯̏ ̛̚ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̨̬̐̌̔̏̌
ʻ̸̡̖̥̖̌ - ˈ̨̦̖̬̌̏, ʻ̛̦̖̬̍̐, ʪ̨̬̯̥̱̦̔; ̯̥̌̚
ˌ̶̡̠̬̭̖̏̌̌ - ʥ̖̣̌̚, ˌ̡̖̭̖̏̔ - ʺ̣̥̖̌ ̛
ˁ̵̨̡̨̯̣̥; ˈ̨̛̣̦̠̖̌̔ - ʤ̥̭̯̖̬̥̔̌; ̛ ʫ̡̦̣̖̭̖̐ ʸ̨̨̦̦̔. ʿ̨̯̬ę̦̍ ̠̖ ̛̛̪̬̯̯̌ ̨̧̱̭̪̭̯̤̖̌̏̌
̵̨̛̦̏ ̛̛̣̦̠̌ “low cost” ̨̛̌̏-̡̨̛̥̪̦̠̌̌;
ʿ̨̭̖̯̌ ̛ ̨̨̛̬̦̦̐̌̏̌̚ ̦̭̯̱̪̌ ̦̌ ̨̛̭̠̥̥̌̏̌ ̡̨̛̠
̭̱ ̸̛̦̠̦̌̌̚ ̌̚ ̨̬̠̌̏̚ ̵̨̛̏ ̛̯̬̙̹̯̌;
˄̨̧̭̪̭̯̤̖̌̏̌ ̧̭̬̖̌̌̔ ̭̌ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥
̶̛̖̦̠̥̌̐̌̌ ̡̨̠̖ ̭̱ ̸̦̠̦̖̌̌̚ ̦̌ ̨̛̥̏ ̛̛̯̬̙̹̯̥̌;
ʵ̡̌ ̶̨̨̭̣̦̌ ̦̌ on-line ̶̨̨̛̪̬̥̠̱ ̱ ̛̛̯̬̖̯̬̦̥̌̐̌
̸̨̛̪̬̱̠̥̔̌;
˄̨̧̭̪̭̯̤̖̌̏̌ ̧̭̬̖̌̌̔ ̭̌ ̨̛̪̬̯̣̥̌̌ ̡̨̛̠
̨̪̖̱̠̱̏̚ ̭̥̖̹̯̠̌ ̱ ̶̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌̌̌ ̛ “low cost”
̨̛̣̖̯̥̏̌;
˄̧̭̥̖̬̖̌̏̌ ̶̵̨̨̨̛̛̪̬̥̦ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ (on-line)
̪̬̖̥̌ ̭̖̖̥̖̦̯̱̐ ̵̛̥̣̌̔ ̡̨̛̠ ̪̱̯̱̠̱ ̨̍̐̚
̨̠̔̐̌͂̌̌ ̛ ̖̌̍̌̏̚;
ʵ̸̌̌ ̧̭̬̌̌̔̌ ̭̌ ̡̛̬̱̦̐̚-̡̨̛̥̪̦̠̥̌̌̌ ̡̨̠̖ ̨̪̣̖̏
ʪ̨̱̦̥̌̏ ̛ ̦̌ ̡̨̛̠̥̌ ̨̪̣̖̏ ̛̛̯̱̬̭̯ ̛̚ ̖̥̤̌̌̚
ʯ̪̦̖̌̌̔ ʫ̨̬̪̖̏ ̛̣̌ ̛ ̬̙̔̌̏̌ ˁ̖̖̬̦̖̏ ʤ̡̛̥̖̬̖.

322. страна – Броj 9
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9. март 2018.

ʯʫʺʹʫ ˄ ʶʽʵʰʺʤ ʿʽˁ˃ʽʵʰ ˀʤʯʦʰʵʫʻʤ ˃ˀʤʮʼʤ ʯʤ ʥʫʽʧˀʤʪʽʺ ʶʤʽ ˃˄ˀʰˁ˃ʰˋʶʽʺ
ʪʫˁ˃ʰʻʤˉʰʵʽʺ (˃˄ˀˁʶʤ, ʰʯˀʤʫʸ, ʰˀʤʻ, ˀ˄ˁʰʵʤ, ʶʰʻʤ)
ʽ̛̪̭

ˀ̨̠̌̏̚ ̛̯̬̙̹̯̌

ʽ̨̏ ̭̱ ̬̙̖̔̌̏ ̛̚ ̵̡̨̛̠ ̨̛̣̔̌̚ ̸̦̠̦̌̌̌̚ ̨̬̠̍
̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ʥ̨̖̬̐̌̔ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ̵̨̨̛̛̬̦̦̐̌̏̌̚ ̬̱̪̐̌.
ʪ̶̨̛̣̭̌ ̭̖ ̛̬̖̣̱̠̱̌̚ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ̵̨̨̛̛̬̦̦̐̌̏̌̚
̵̛̬̱̪̦̐ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̨̨̪̭̬̖̭̯̥̔̏ ̨̨̯̱̬̪̖̬̯̬̌̌.
ʿ̨̨̹̯ ̠̖ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̱ ̨̨̦̖̪̭̬̖̦̠̔ ̛̛̛̣̦̍̚
ʥ̨̖̬̐̌̔̌ ̨̨̛̪̭̯̠ ̨̨̥̱̦̭̯̐̓ ̔̌ ̭̖ ̨̖̔ ̨̡̬̍̌̏̌
̨̡̨̯̥ ̨̪̭̖̯̖ ʥ̨̖̬̱̐̌̔ ̨̛̪̬̱̙̔ ̱ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̛̣
̔̌ ̭̖ ̨̛̬̦̱̠̱̐̌̚ ̬̱̪̖̐ ̡̨̠̖ ̛̍ ̨̛̪̭̖̯̣̖ ̨̭̥̌ ʻ̨̛̏
ˁ̌̔.

ʿ̨̭̖̯̌ ̛ ̨̨̛̬̦̦̐̌̏̌̚ ̦̭̯̱̪̌ ̦̌ ̨̛̭̠̥̥̌̏̌ ̡̨̛̠
̭̱ ̸̛̦̠̦̌̌̚ ̌̚ ̨̬̠̌̏̚ ̵̨̛̏ ̛̯̬̙̹̯̌;
˄̨̧̭̪̭̯̤̖̌̏̌ ̧̭̬̖̌̌̔ ̭̌ ̨̨̛̯̱̬̪̖̬̯̬̥̌̌ ̡̨̛̠
̭̱ ̸̛̦̠̦̌̌̚ ̦̌ ̨̛̥̏ ̛̛̯̬̙̹̯̥̌ ̛ ̡̨̛̠ ̛̥̠̱̌ ̖̏̓
̛̬̠̖̦̌̏̚ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̨̡̣̭̔̌̌ ̱ ʥ̨̖̬̐̌̔;
ʿ̶̨̨̛̬̥̠̌ ̱ ̛̭̥̭̣̱ ̸̠̖̌̐ ̶̨̨̧̛̛̛̪̦̬̌̌̚ ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌ ̡̨̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̭̌ ̨̛̬̥̔̍ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥
̭̬̙̠̖̥̌̔̌;
ʽ̨̧̛̬̦̖̐̌̏̌̚ ̵̛̖̭̪̣̯̦̍̌ ̵̨̛̠̖̦̦̖̦̔̔̏ ̛̛̣
̵̛̛̹̖̦̖̦̏̔̏ ̯̱̬̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̛ ̨̡̨̛̛̣̦ ̌̚
̨̨̯̱̬̪̖̬̯̬̖̌ ̡̨̛̠ ̨̛̬̦̱̠̱̐̌̚ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̛̚ ̵̨̛̏
̬̙̔̌̏̌. ˉ̛̤ ̯̱̬̌ ̠̖ ̨̧̱̪̦̖̌̏̌̚ ̭̌ ̸̡̨̛̯̱̬̭̯̥
̨̨̪̦̱̥̔ ̛ ̨̧̛̪̖̖̏̏̌̚ ̭̌ ̵̨̛̯̖̣̥̌ ̛ ̨̡̛̣̣̦̥̌
̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥ ̶̛̖̦̠̥̌̐̌̌

ʻ̌ ̨̨̭̦̱̏ ̛̦̣̖̌̌̚ ̛̯̱̬̭̯̌ ̡̨̛̠ ̨̣̖̔̌̚ ̱ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛ ̨̖̯̤̦̔̌̐ ̧̭̣̖̌̐̔̌̏̌̌ ̡̨̭̖̱̱̪̦̏̐
̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌̌ ̦̌ ̛̛̯̬̙̹̯̥̌ ̡̨̠̌ ̭̱ ̨̭̣̌̍ ̛̬̠̖̦̌̏̌̚ ̛̛̣ ̛̦̖̬̠̖̦̌̏̌̚, ̴̡̨̛̛̛̖̦̯̦̔̏̌̌ ̭̱
̸̡̤̱̦̌ ̶̛̤̦̌ ̛̯̬̙̹̯̌. ʰ̴̡̨̨̛̛̖̦̯̦̔̏̌ ̠̖ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̛̯̬̙̹̯̌ ̪̬̖̥̌ ̡̨̛̠̥̌ ̠̖ ̨̨̪̯̬̖̦̍
̛̛̱̭̥̖̬̯ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐ ̛ ̨̪̬̠̦̖̔̌ ̨̦̪̬̖̌ ̱ ̨̦̬̖̦̥̌̔ ̨̛̪̖̬̱̔ ̡̡̨̌ ̛̍ ̭̖ ̛̛̛̦̯̖̦̦̠̖̏̚ ̛̬̣̌̏̌̚
̧̯̬̙̌̌. ˁ̡̨̏̌ ̨̔ ̵̛̦̖̖̦̌̏̔ ̛̯̬̙̹̯̌ ̛̥̌ ̨̭̠̖̏ ̶̴̸̨̛̛̛̭̪̖̦̭̯ ̛ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̠̖ ̨̧̛̪̬̣̖̌̐͂̌̏̌
̡̡̛̥̬̖̯̦̹̖̌ ̛ ̨̪̬̠̦̖̔̌ ̛̭̯̬̯̖̠̖̌̐.
˄ ʿ̨̬̬̥̱̐̌ ̭̱ ̴̛̛̖̦̭̦̖̔̌ ̸̡̤̱̦̖ ̶̛̭̥̖̬̦̖ ̨̬̠̌̏̌̚ ̌̚ ̡̨̭̏̌ ̛̯̬̙̹̯̖ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̵̡̨̛̠ ̠̖
̨̨̪̯̬̖̦̍ ̛̛̬̯̌̏̚ ̡̖̯̦̖̌̔̏̌ ̛̭̯̬̯̖̠̖̌̐. ˄ ̴̧̛̛̖̦̭̱̔̌ ̛ ̛̛̪̬̥̖̦ ̛̭̯̬̯̖̠̌̐̌ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̠̖
̛̖̯̤̦̠̖̔̌ ̛̛̛̦̣̬̯̌̌̌̚ ̴̶̛̪̬̖̖̬̖̦̠̖ ̛ ̡̛̦̖̌̏ ̛̯̱̬̭̯̌ ̡̡̨̌ ̛̍ ̛̭̯̬̯̖̠̌̐̌ ̛̣̍̌ ̨̹̯ ̛̹̖̏
̨̛̪̬̣̖̦̌̐͂̌ ̶̛̛̤̦̥ ̛̛̯̬̙̹̯̥̌ ̛ ̨̛̪̭̯̣̐̌ ̭̖ ̖̏̓̌ ̴̡̨̛̖̭̦̭̯̌ ̡̡̨̛̥̬̖̯̦̹̌̐ ̨̦̪̬̌̌.

9. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 9 – Страна 323.

10. ʦʰʯʰʵʤ ʰ ʿʽʯʰˉʰʽʻʰˀʤʼʫ ʻʽʦʽʧ ˁʤʪʤ ʶʤʽ ˃˄ˀʰˁ˃ʰˋʶʫ ʪʫˁ˃ʰʻʤˉʰʵʫ

10.1 ʦ̛̛̠̌̚
ʦ̛̛̠̱̚ ̴̨̛̛̖̦̹̖̥̔ ̡̨̌ ̨̡̨̛̹̬ ̱̭̣̹̖̦̱̌̐̌ ̡̛̭̣̱ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̱ ̱̙̖̥̔ ̡̨̬̖̥̖̦̭̥̏ ̨̛̪̖̬̱̔,
̸̨̨̛̦̍ ̌̚ 5 ̨̔ 10 ̨̛̦̐̔̌, ̦̌ ̸̛̦̦̌ ̡̡̨̌ ̸̡̛̤̱̦ ̡̛̭̱̠̖̯̍ ̛̖̏̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̱ ̨̯̥ ̡̨̬̖̥̖̦̭̥̏
̵̨̨̛̬̦̯̱̚, ̨̨̨̦̭̦̔ ̡̡̨̌ ̭̖ ̸̨̡̖̱̠̖ ̔̌ ̖̓ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̯̌̔̌ ̛̛̣̖̯̐̔̌̚ ̛ ̹̯̌ ̖̓ ̛̪̬̖̭̯̤̯̔̌̏̌ ̡̨̌
̸̡̛̛̯̱̬̭̯̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌. ʦ̛̛̠̌̚ ̨̦̔̌ ̛̭̥̏̌ ̠̖̔̌ ̨̡̛̬̏ ̌̚ ̨̧̖̣̖̔̏̌ ̛ ̡̱̱̠̖̌̚ ̱ ̡̨̥ ̶̪̬̱̌̏
̨̬̠̌̏̚ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̛̖̔. ʦ̛̛̠̱̚ ̨̠̖̥̔̌ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̵̨̛̤̖̦̍̌̏ ̛̦̯̖̬̠̱̏̌ ̭̌ ̶̛̛̪̬̖̭̯̦̥̔̌̏̌
̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̡̯̖̬̌̌ ̡̨̛̠ ̛̥̠̱̌ ̛̦̯̖̬̖̭ ̌̚ ̨̬̠̌̏̚ ̯̱̬̥̌̚, ̡̨̌ ̛ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̧̛̥̹̤̖̌ ̵̛̛̦̖̯̚ ̦̌
̨̡̛̬̱̣̥̐ ̨̨̛̭̯̣̥̏̌/̶̨̛̛̬̦̥̌̔̌̌. ʿ̬̖̥̌ ̨̯̥̖, ̛̛̠̱̏̚ ̨̠̖̥̔̌ ̦̌ ̛̭̣̖̖̔̓ ̸̛̦̦̌.
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ 2025. ̨̛̦̖̐̔ ̨̥̖̬̦̔̌ ̨̡̛̖̬̪̭̏ ̬̐̌̔, ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ̡̱̣̯̱̬̖, ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ̵̛̥̣̌̔,
̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ̵̨̡̛̖̬̪̭̏ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̛ ̨̡̨̖̬̪̭̏̐ ̸̛̦̦̌̌ ̨̛̙̯̏̌, ̡̨̛̠ ̨̛̭̠̥̏ ̛̱̬̦̥̍̌
̭̬̙̠̖̥̌̔̌, ̶̨̛̛̯̬̠̥̌̔ ̛ ̡̨̛̥̱̣̯̱̣̯̱̬̣̦̥̌ ̨̛̭̬̖̦̥̔ ̸̛̛̪̬̣̏̌ ̤̱̖̔ ̔̌ ̱ ̧̖̐̌ ̨̣̖̔̌̚ ̛
̔̌ ̱ ̧̖̥̱ ̛̙̖̏.
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̬̐̌̔ ̡̨̛̠ ̨̨̨̯̬̖̦̏̐ ̶̭̬̌ ̛ ̵̛̛̬̹̬̖̦̌ ̡̬̱̱ ̸̨̡̖̱̠̖̔ ̭̖̏ ̤̱̖̔, ̡̨̛̠ ̦̌̚ ̔̌
̸̛̛̭̪̬̌ ̨̭̠̱̏ ̸̛̪̬̱, ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̨̛̪̦̭ ̨̨̭̠̥̏ ̶̨̛̛̯̬̠̥̌̔ ̛ ̨̛̬̖̦̭̯̥̏̔̌. ˁ̛̯̣̦̥̌ ̧̱̣̖̥̌̐̌ ̱
̨̦̏̌ ̧̦̌̌̚, ̛̛̯̣̦̖̔̐̌ ̵̨̨̛̯̖̦̣̠̖̐ ̛ ̵̨̨̡̛̯̖̦̣̹ ̡̦̪̬̖̌̔̌ ̛ ̨̬̠̌̏̚, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̖̖̱̠̖̍̍͂̚
̛̭̯̣̦̌̍̌ ̨̬̠̌̏̚ ̱ ̛̦̯̖̬̖̭̱ ̵̨̛̭̠̏ ̬̦̐̌͂̌̌.
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̭̖ ̨̨̪̭̖̦̍ ̨̧̭̣̌̌ ̦̌ ̛̯̱̬̥̌̚, ̦̖ ̨̭̥̌ ̡̨̌ ̦̌ ̨̬̠̦̱̌̏̚ ̨̪̣̱̱̐, ̖̏̓ ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̡̨̌ ̦̌
̴̡̛̖̭̦̌̌ ̛̥̖̠̱̥̔ ̨̣̣̦̖̐̍̌ ̶̛̪̬̖̖̦̯̠̖̌̚ ̨̭̏̐ ̛̛̖̦̯̯̖̯̔̌ ̛ ̵̨̛̭̠̏ ̨̛̭̯̦̱̔̐̓̌.
ʰ̨̨̛̦̯̦̥̏̌̏ ̡̨̨̛̦̖̬̠̥̏̚ ̛ ̧̱̬̖̖̖̥͂ ̡̨̬̭̐̌̔̐ ̠̖̬̐̌̚, ̧̱̬̖̖̖̥͂ ̨̨̪̬̭̯̬̌ ʿ̨̛̖̯̬̬̦̏̌̌̔̌
̛ ʿ̨̬̔̐̌͂̌, ̶̨̛̛̯̖̥̯̠̥̌̌̚ ̛ ̨̬̠̖̥̌̏̚ ̨̛̪̬̤̍̌̌ ̛ ̭̬̙̠̌̔̌̌ ̦̌ ̶̛̬̖, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̡̛̬̖̬̌
̛̠̖̦̭̯̖̦̖̔̏ ̨̦̖̚ ̡̛̭̱̭̯̌̏̌, ̨̛̭̠̥̏ ̨̹̬̥̥̌ ̨̭̠̏̌̌ ̤̱̖̔ ̡̨̛̠ ̱ ̧̖̐̌ ̨̣̖̔̌̚ ̛ ̨̖̤̱̠̖̔̔ ̛̥
̨̱̣̱̐ ̭̱̬̦̐̌͂̌̌ ̡̨̛̠ ̦̌ ̛̪̬̌̏ ̸̛̦̦̌ ̨̥̱̐ ̔̌ ̭̖ ̖̌̍̌̏̚ ̛ ̨̛̙̖̔̏ ̡̱̣̯̱̬̦̖, ̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̛
̨̛̪̬̬̦̖̔ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̡̨̌ ̛ ̧̨̖̐̏ ̶̴̸̛̛̭̪̖̦̌ ̸̛̦̦̌ ̨̛̙̯̏̌.

10.2 ʶ̸̛̤̱̦ ̛̛̯̬̱̯̌̍ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ʮ̖̤̖̦̌ ̡̛̭̣̌ ̨ ̶̛̛̛̖̭̯̦̠̔̌ ̡̨̠̌ ̖̓ ̶̡̨̛̛̛̥̱̦̬̯̌ ̭̌ ̶̛̛̤̦̥ ̛̛̯̬̙̹̯̥̌ ̛ ̶̛̛̤̦̥
̛̭̖̥̖̦̯̥̐̌ ̭̖ ̛̬̐̌̔ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̸̵̡̛̤̱̦ ̸̡̯̌̌̌ ̴̶̶̛̛̛̖̬̖̦̠̠̖̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̌ ̬̐̌̔̌ ̡̨̛̠ ̠̖
̨̪̙̖̤̦̌ ̌̚ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱ ̨̪̭̖̯̱, ̌̚ ̧̛̭̯̱̬̖̔̌, ̌̚ ̧̛̛̦̖̭̯̬̖̏̌, ̌̚ ̬̌̔ ̛, ̦̌ ̡̬̠̱̌, ̌̚ ̨̛̙̯̏.
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̭̖ ̛̯̬̱̔ ̔̌ ̛̛̬̐̌̔̚ ̛̥̠̖̦̯̌̍ ̡̨̛̠ ̠̖ ̨̱̦̔̍̌ ̛ ̨̱̦̐̔̌ ̌̚ ̨̛̙̯̏ ̵̨̛̭̠̏ ̬̦̐̌͂̌̌, ̛̣̌ ̛
̌̚ ̭̖̏ ̶̨̨̛̪̭̖̯̖ ̛ ̛̯̱̬̭̯̖ ̡̨̛̠ ̱ ̧̖̐̌ ̨̣̖̔̌̚.
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̬̐̌̔ ̨̛̥̣̭̯̌̔, ̬̐̌̔ ̡̨̛̛̬̖̯̦̭̯̌̏, ̬̐̌̔ ̨̬̖̔̍ ̖̌̍̌̏̚, ̬̐̌̔ ̵̨̨̛̬̦̍̌̏̌̚ ̛̤̱̔,
̡̛̛̛̱̦̖̬̯̖̯̭̏̚ ̶̖̦̯̬̌. ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̥̌ ̨̯̱̍̐̌ ̶̛̛̯̬̠̱̌̔ ̛ ̨̛̛̭̯̬̠̱, ̛̠̖̦̭̯̖̦̔̏ ̨̭̪̠ ̡̱̣̯̱̬̌ ̛
̵̨̛̛̙̯̦̏ ̨̛̭̯̣̏̌ ̛̤̱̔, ̡̨̛̠ ̭̱ ̛̱̯̖̥̖̤̖̦ ̦̌ ̡̨̨̖̦̥̏̏ ̦̭̣̖̱̌͂ ̡̨̛̛̥̱̣̯̱̣̯̱̬̣̦̭̯̌,
̨̨̧̪̹̯̱̏̌ ̸̨̛̛̛̬̣̯̭̯̌̚ ̛ ̨̨̛̛̥̬̤̱̥̍̏ ̛ ̨̨̭̣̙̦̥ ̸̡̨̛̠̖̦̥̌̔̚ ̨̛̙̯̱̏. ʽ̨̏ ̭̱ ̨̨̭̦̦̖̏
̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̦̌ ̡̨̛̠̥̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̬̐̌̔ ̨̭̠̏ ̷̛̛̥ ̛ ̶̛̬̖̪̱̯̠̱̌, ̌ ̡̨̠̖ ̨̥̬̠̱̌ ̔̌ ̱̱̍̔ ̨̠̭̦̌
̡̛̛̬̯̱̣̭̦̖̌̌ ̛ ̶̡̨̛̛̛̭̥̱̦̬̦̖̌.
ʪ̤̖̌, ̛̯̦̖̍ ̭̱ ̛ ̨̨̭̦̦̖̏ ̴̶̶̛̛̭̦̠̖̌̌ ̱ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̠ ̶̨̛̛̛̣̬̠̏̌̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̦̌ ̸̛̛̠̥
̛̯̖̥̖̤̥̌ ̭̖ ̸̨̨̨̱̬̦̔̐ ̛̬̐̌̔ ̛̯̬̙̹̦̌ ̴̶̶̛̛̛̖̬̖̦̠̠̔̌̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̬̚ ̴̨̧̛̬̥̱̣̭̖̌
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̵̛̛̠̖̦̭̯̖̦̔̏ ̵̨̛̪̬̠̦̔̌ ̨̪̬̖̣̔̐̌, ̱̚ ̨̡̪̬̖̯̪̭̯̱̌̏ ̸̨̨̱̬̦̖̔̐ ̡̨̛̦̭̯̖̦̯̦̖̚ ̨̡̛̛̪̣̯̖ ̛
̧̱̪̬̤̌̏̌̌ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥ ̡̨̛̥̬̖̯̦̥̌̐ ̛ ̨̬̠̖̥̌̏̚.
˄ ̨̤̠̔̌ ̶̡̨̡̛̛̛̦̬̖̯̠̌̚ ̵̛̯̖̥̖̤̦ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̛ ̸̡̯̌̌̌ ̴̶̶̛̛̛̖̬̖̦̠̠̖̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔
̦̌ ̸̛̭̣̦̖ ̧̨̨̡̭̬̖̖̬̪̭̖̔̏ ̨̬̖̐̌̔̏, ̨̛̠̥̔̏̌̌̚ ̭̣̖̖̖̔̓ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̴̶̶̛̛̭̦̠̖̌̌:
x ʿ̨̛̖̯̬̬̦̏̌̌̔ ̛ ʿ̨̬̖̔̐̌͂;
x ʪ̱̦̌̏ ̛ ̨̛̪̬̤̖̍̌;
x ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ - ʫ̨̡̬̪̭̏̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ̡̱̣̯̱̬̖;
x ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ - ʽ̡̛̥̣̦̭̌̔̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ʫ̨̬̪̖̏;
x ʦ̨̨̭̯͂̏ ̱ ̡̛̛̬̖̯̦̥̌̏ ̛ ̛̛̛̯̣̦̥̔̐̌ ̛̛̦̱̭̯̬̠̥̔̌̌;
x ʫ̛̯̐̚;
x ʺ̡̨̛̱̣̯̱̣̯̱̬̣̦̭̯̌;
x ʧ̨̨̛̭̯̬̦̥̠̌̌.
ˁ̡̛̣̌ 5: ʶ̸̛̤̱̦ ̛̛̯̬̱̯̌̍ ̬̐̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌

10.3 ˃̸̡̨̛̛̱̬̭̯ ̶̨̨̧̛̛̛̪̦̬̖̌̚
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̡̛̯̬̯̦̌̌̏̌ ̱̬̦̍̌̌ ̛̭̬̖̦̔̌, ̨̡̖̬̪̭̏̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ̡̱̣̯̱̬̖, ̨̡̖̬̪̭̏̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌
̵̛̥̣̌̔, ̨̛̛̬̖̦̣̦̐̌ ̶̖̦̯̬̌ ̡̨̛̛̬̖̯̦̭̯̌̏ ̛ ̨̛̱̥̖̯̦̭̯, ̨̥̔ ̵̛̛̛̯̣̦̔̐̌ ̵̨̨̛̯̖̦̣̠̐̌ ̛ ̛̣̖̬̔ ̱
̧̛̛̬̐̌̔̚ ̸̵̛̬̭̯̏ ̖̏̌̚ ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔ ̛ ˁ̛̬̠̖̍ ̭̌ ̛̭̬̖̥̖̦̥̌̏ ̨̭̖̯̥̏.
ʻ̛̱̔ ̛̛̠̖̦̭̯̖̦̔̏ ̨̭̪̠ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̨̛̙̤̠̔̏̌̌ – ̨̛̙̤̠̔̏̌̌ ̡̬̖̖ ̡̨̠̌ ̨̛̥̬̦ ̸̨̛̪̬̯̖ ̡̨̬̚
̶̛̬̦̱̌̏ ̛ ̨̡̨̪̦̦̭̌̐ ̸̛̦̦̌̌ ̨̛̙̯̏̌, ̡̨̪̬̖ ̨̨̯̍̐̌̐ ̡̨̱̣̯̱̬̦̐ ̛ ̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐ ̦̭̣̖̌͂̌, ̨̔
̵̡̛̛̬̖̯̦̌̏ ̛ ̵̛̛̛̯̣̦̔̐̌ ̶̛̠̖̦̌̔̌̚ ̛ ̵̛̛̱̱̤̍̔̏̚ ̸̵̡̛̛̥̱̚, ̵̨̨̛̛̪̬̹̦̚ ̛ ̸̵̡̛̛̱̥̖̯̦
̧̖̹̔̌̏̌̌. ʰ̡̨̭̱̭̯̏ ̨̡̬̍̌̏̌ ̱ ̶̛̛̛̖̭̯̦̠̔̌ ̨̨̱̠̖̍̐̌̓ ̨̛̠̖̦̭̯̖̦̥̔̏ ̨̨̪̦̱̥̔ ̵̨̡̛̣̣̦̌
̵̨̨̡̛̭̯̬̦̥̭̐̌ ̶̛̛̭̪̖̠̣̯̖̯̌̌ ̛ ̴̵̡̨̨̡̛̬̱̹̬̭̐ ̛̦̏̌ ̛ ̡̨̛̛̯̦̭̯̥̌̏̌ ̱ ̨̨̛̪̬̬̦̥̔ ̨̡̧̬̱̙̖̱
̨̧̛̣̙̖̍̐ ̶̨̨̛̦̦̣̦̌̌̐ ̡̪̬̌̌ ˇ̡̬̱̹̌ ̨̬̐̌.
ˀ̦̌̐ ̶̛̛̥̠̌̍̌ ̦̣̹̌̐̌̌̏̌ ̡̨̬̚ ̨̭̠̖̏ ̸̡̤̱̦̖ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔:
x ʽ̨̨̯̬̖̦̭̯̏, ̨̨̨̛̭̯̤̱̭̯̐̍̏ ̛ ̡̬̦̭̱̐̌͂̌ ̡̱̣̯̱̬̱;
x ʺ̡̨̛̱̣̯̱̣̯̱̣̬̦̭̯̌ ̛ ̶̛̛̯̬̠̱̌̔;
x ʰ̨̨̛̦̯̦̭̯̏̌̏, ̡̨̛̬̖̯̦̭̯̌̏ ̛ ̸̡̛̛̪̬̖̱̖̯̦̔̚ ̵̱̔.

9. март 2018.
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11. ˉʰʹʫʦʰ ˀʤʯʦʽʵʤ ˃˄ˀʰʯʺʤ ʯʤ ʿʫˀʰʽʪ ʽʪ 2018. ̨̔ 2022. ̨̛̦̖̐̔
˄ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̨̛̛̠̥̏̚, ̶̛̛̤̖̏ ̱̱̖̍̔̓̐ ̨̨̧̛̪̖̯̹̖̐̔̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ̨̥̬̠̱̌ ̔̌ ̭̖ ̛̭̦̠̱̌̏̌̚ ̦̌
̛̬̖̣̦̥̌ ̨̡̪̬̖̯̪̭̯̥̌̏̌̌ ̧̭̹̖̌̔̌ ̡̨̡̡̦̱̬̖̦̯̭̖ ̶̨̨̨̛̛̛̛̪̦̬̦̭̯̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̦̌
̛̯̬̙̹̯̱, ̔̌ ̱̱̍̔ ̡̛̱̭̣̖̦̌͂ ̭̌ ̛̭̬̖̥̖̦̥̌̏ ̨̛̯̬̖̦̥̔̏̌ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚ ̛ ̶̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̥̏
̶̨̨̛̪̯̖̦̠̣̥̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌.
˄ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̡̨̡̡̦̱̬̖̦̯̭̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌, ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ʹ̱̤̦̱̍̌ ̛ ʿ̸̖̱̠, ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̠̖ ̔̌ ʧ̬̌̔ ʻ̨̛̏
ˁ̌̔ ̨̛̭̯̬̏̌ ̡̛̪̯̣̦̌̌̌ ̶̨̛̛̛̦̖̭̯̦̏̌ ̧̱̣̌̐̌̌ ̱ ̨̬̠̌̏̚ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌ ̛
̡̭̱̪̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌. ʰ̛̥̠̱̌̓ ̱ ̛̱̏̔ ̔̌ ˁ̛̯̬̯̖̠̌̐̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍ ̨̔ 2016. ̨̔
2025. ̛̪̬̖̔̏͂̌ ̧̱̣̌̐̌̌ ̨̔ ̧̦̠̥̖̌̌ 200 ̨̛̛̥̣̦̌ USD ̨̧̛̹̖̐̔ ̱ ̛̯̱̬̥̌̚ ˁ̛̬̠̖̍, ̨̡̪̬̖̪̬̱̌
̠̖ ̔̌ ̭̖ ̨̛̬̖̖̦̔͂ ̶̨̪̬̖̦̯̌ ̵̛̛̪̣̦̬̦̌̌ ̭̬̖̭̯̔̌̏̌ ̭̌ ̶̨̖̦̯̬̣̦̌̐ ̨̛̦̏̌ ̛̱̭̥̖̬ ̌̚ ̨̬̠̌̏̚
̛̯̱̬̥̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌.
ʽ̛̭̥ ̨̹̯ ̨̬̠̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛̥̌ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌ ̨̛̪̬̬̖̦̏̔̐ ̬̭̯̌̌ ̛ ̨̬̠̌̏̌̚, ̡̧̛̬̖̬̖̌ ̨̦̖̏ ̨̯̦̖̔̔̌
̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̛ ̨̨̦̏̐ ̨̧̪̹̤̌̌̏̌̌̚ ̨̦ ̛̥̌ ̡̛̛̖̣̏ ̶̛̱̯̠̌̌ ̦̌ ̨̨̧̪̤̹̖̍̌ ̛ ̨̭̯̣̦̌ ̧̱̦̪̬̖̖̖̌͂
̷̛̛̥̌ ʧ̬̌̔̌.
˄̛̙̠̱̏̌̌̏̌̓ ̦̪̬̖̌̔ ̦̖̖̦̖̌̏̔ ̡̭̪̖̯̖̌, ̵̨̨̨̦̖̪̦̔ ̠̖ ̴̡̡̨̛̛̛̦̯̯̏̌̏̌ ̶̛̤̖̖̏ ̨̬̠̌̏̌̚ ̌̚
̨̛̪̖̬̔ ̨̔ 2018. ̨̔ 2022. ̨̛̦̖̐̔ ̛ ̨̯:
- ̬̭̯̌ ̱̖̣̔̌ ̵̵̨̡̛̯̖̣̭ ̨̡̠̖̯̍̌̌ ̱ ̡̨̛̛̯̖̬̠̌̐ 3 ̶̛̖̖̏̔̚̚ ̌̚ ̭̥̖̹̯̠̌ ̱ ̡̛̱̱̪̦̥
̛̭̥̖̹̯̠̦̥̌ ̨̡̛̠̖̯̥̍̌ ̦̌ 25%;
- ̨̧̛̭̯̖̔̌̚ ̡̱̱̪̦̖ ̨̧̨̛̪̪̱̖̦̭̯ ̵̛̭̥̖̹̯̠̦̌ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ (̵̛̭̥̖̹̯̠̦̌ ̶̛̛̠̖̦̔̌) ̨̔ 55%;
- ̨̧̪̖̖̏̓̌ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̐ ̨̪̬̥̖̯̌ ̨̔ 2022. ̨̛̦̖̐̔ ̌̚ ̧̦̠̥̖̌̌ 50%;
- ̨̧̪̖̖̏̓̌ ̱̖̣̔̌ ̵̨̛̥̔̌̓ ̨̧̦̖̓̌ ̦̌ 45%;
- ̨̡̨̭̯̬̱̔̏ ̨̧̪̖̖̏̓̌ ̡̨̛̬̖̯̦̔̐ ̱̖̣̔̌ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ʥʪʿ-̱ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌;
- ̨̧̪̖̖̏̓̌ ̨̬̠̍̌ ̡̨̛̬̖̯̦̔ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚ ̌̚ ̧̦̠̥̖̌̌ 30% ̛ ̨̧̪̖̖̏̓̌ ̨̬̠̍̌
̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚ ̛ ̡̨̛̥̪̣̖̥̖̦̯̬̦̥̌ ̨̛̖̣̯̦̭̯̥̔̌̌ (̡̱̣̯̱̬̌, ̨̛̪̬̖̱̖̯̦̹̯̔̏̚,
̡̨̛̬̖̯̦̌̏ ̨̭̯̬̣̹̯̏̌̌̌̏) ̨̔ ̔̏̌ ̪̱̯̌;
- ̨̧̪̖̖̏̓̌ ̵̡̛̛̬̖̯̦̔ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̏̌ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚.
- ̖̯̤̦̔̌̌ ̛̦̣̌̌̌̚ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̛̛̦̱̭̯̬̠̖̔ ̬̐̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌.
ʶ̡̨̌ ̛̍ ̭̖ ̴̡̡̨̛̛̛̦̯̦̏̌̏̌ ̶̛̛̤̖̏ ̨̛̛̭̯̬̣̏̌ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̠̖ ̴̛̛̛̖̦̭̯̔̌ ̨̪̭̖̦̖̍ ̶̛̤̖̖̏
̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ 2018. ̨̔ 2022. ̨̛̦̖̐̔:
1. ˄̨̛̛̭̪̭̯̯̌̏ ̴̡̛̖̭̦̌̌ ̛̭̭̯̖̥ ̧̬̖̹̌̏̌̌ ̨̪̬̦̌̏ ̵̨̡̛̛̛̥̦̭̏ ̨̨̦̭̔̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠
ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̠̖ ̭̖ ̨̨̦̭̖̔ ̦̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̡̛̯̬̠̖̌̌;
2. ˄̛̛̦̪̬̖̯̌̔ ̛̭̭̯̖̥ ̧̪̬̖̌̓̌ ̴̨̛̪̖̬̬̥̦̭̌ ̬̭̯̌̌ ̛ ̨̬̠̌̏̌̚ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̪̬̖
̭̖̏̐̌ ̱ ̨̥̖̦̱̔ ̴̧̛̛̖̦̭̔̌̌ ̠̭̦̖̌ ̨̨̨̛̥̖̯̣̠̖̔̐ ̨̬̖̍̌̔ ̸̵̡̛̛̛̭̯̯̭̯̌ ̨̡̪̯̔̌̌̌;
3. ʿ̨̛̛̭̯̯̌̏ ̛̭̭̯̖̥ ̡̨̛̛̦̯̦̱̬̦̖̌ ̶̡̛̖̱̠̖̔̌ ̛ ̨̡̱̖̍ ̡̨̬̌̔̏̌ ̛̚ ̨̠̦̌̏̐, ̨̛̪̬̯̦̏̌̐,
̶̨̛̛̣̦̏̐ ̛ ̡̡̨̖̥̭̌̌̔̐ ̡̨̭̖̯̬̌;
4. ˄̨̛̛̭̪̭̯̯̌̏ ̛̭̭̯̖̥ ̡̨̨̛̛̦̯̦̱̬̬̦̌̐ ̧̱̣̌̐̌̌ ̱ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̱̌ ̛
̡̭̱̪̬̭̯̬̱̯̱̬̱̌, ̨̪ ̨̥̱̭̯̱̐̓̏ ̦̌ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ ̪̖̯ ̨̛̦̐̔̌;
5. ˄̨̛̛̭̪̭̯̯̌̏ ̛̭̭̯̖̥ ̨̡̪̬̹̖̔ ̨̛̪̬̯̦̥̏̌ ̡̨̭̖̯̬̱ ̡̨̛̠ ̠̖ ̡̨̛̬̖̯̦̔ ̭̣̱̙̦̌̌̚ ̌̚
̨̧̛̭̯̬̖̏̌̏̌ ̖̖̏̓̐ ̨̬̠̍̌ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛̯̱̬̭̯̌, ̵̨̛̭̯̬̖̦̏̌ ̨̧̦̖̓̌ ̛ ̡̭̖̱̱̪̦̖̏
̨̨̧̪̯̬̹̖.
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12. ʿˀʰʶʤʯ ʿˀʰʽˀʰ˃ʫ˃ʻʰˈ ˃˄ˀʰˁ˃ʰˋʶʰˈ ʿˀʽʰʯʦʽʪʤ ʧˀʤʪʤ ʻʽʦʽʧ ˁʤʪʤ

12.1 ʶ̸̛̤̱̦ ̴̡̨̛̯̬̌ ̵̱̭̪̖̌ ̨̱̬̦̍̌̐ ̛̯̱̬̥̌̚
˄̛̬̦̍̌ ̛̯̱̬̥̌̚ ̖̏̓ ̨̱̔̐ ̨̡̪̱̠̖̌̚ ̶̛̯̖̦̖̦̠̖̔ ̬̭̯̌̌, ̛ ̸̨̡̖̱̠̖ ̭̖ ̔̌ ̖̓ ̡̨̯̌ ̛ ̨̛̭̯̯̌.
ʤ̛̛̛̦̣̬̠̱̌̌̓̚ ̡̪̬̭̱̌ ̵̛̱̭̪̖̹̦ ̵̛̱̬̦̍̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌, ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̱ ʫ̨̛̬̪̏, ̡̡̨̌ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔
̸̧̛̪̬̣̖̏̌̌ ̶̨̛̪̭̖̯̣̌̌, ̡̨̯̌ ̛ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ̧̱̪̬̤̌̏̌̌ ̨̛̯̱̬̥̥̚, ̡̨̌ ̛
̶̛̛̦̯̖̬̠̖̐̌ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̧̥̖̌ ̛̛̣ ̛̹̖̏ ̵̨̛̭̬̦̔ ̨̛̖̣̯̦̭̯̔̌ (̨̪̪̱̯ ̵̡̛̛̬̖̯̦̌̏
̛̛̦̱̭̯̬̠̔̌ ̛ ̨̨̪̭̖̦̍ ̴̶̨̨̛̛̦̬̥̦̖̌ ̛ ̶̡̨̡̨̛̛̥̱̦̦̖̌ ̵̨̨̛̯̖̦̣̠̖̐) ̱ ̛̭̭̯̖̥ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̡̨̛̠
̨̖̣̖̙̍̌̏̌ ̨̥̖̬̦̖̔ - ̪̥̖̯̦̖̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌, ̨̥̙̖ ̭̖ ̸̡̛̛̤̱̯̌̚ ̔̌ ̠̖ ̵̱̭̪̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌
̨̱̬̦̍̌̐ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛̬̦̍̌̌̚ ̦̌ ̨̖̠̏̓ ̛̬̱̪̐ ̴̡̨̯̬̌̌. ʶ̸̤̱̦̖ ̖̣̖̥̖̦̯̖ ̡̨̛̠ ̡̡̛̬̯̖̬̹̱̌̌
̨̪̥̖̦̱̯̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̨̨̪̭̖̦̍ ̨̛̠̥̔̏̌̌̚ ̨̍̐̚ ̨̨̪̭̖̦̍̐ ̸̦̠̌̌̌̚ ̱ ̛̭̬̖̥̖̦̥̌̏ ̨̛̱̭̣̥̏̌–
̛̦̣̹̠̱̌̐̌̌̏̌̓ ̨̪̯̬̖̱̍ ̴̨̡̱̭̌ ̦̌ ̶̨̛̛̦̠̖̏̌ ̛ ̡̨̛̛̦̯̖̬̯̦̭̯̌̏ ̵̛̱̬̦̍̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌.
ʥ̧̛̬̖̦̬̖̔̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̛ ̨̠̭̦̌ ̶̨̨̧̛̛̛̪̦̬̖̌̚
ˁ̡̛̏̌ ̬̐̌̔ ̨̥̬̌ ̔̌ ̸̛̛̭̪̬̌ ̨̭̠̖̬̭̦̱̏̏ ̸̛̪̬̱ ̛ ̨̠̭̦̌ ̴̛̛̖̦̹̖̔ ̹̯̌ ̭̱ ̸̡̤̱̦̖ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̛
̛̛̖̦̯̯̖̯̔ ̬̐̌̔̌, ̡̡̨̌ ̛̍ ̭̖ ̨̛̪̣̔̐̌ ̭̖̭̯̏ ̨ ̬̱̐̌̔ ̛ ̧̨̨̖̠̐̏ ̨̛̪̦̱̔ ̛ ̨̨̛̣̍̌̏
̶̨̨̧̛̛̛̪̦̬̖̌̚ ̱ ̣̥̐̌̏̌̌ (̨̛̱̥̥̏̌) ̶̵̨̛̛̪̯̖̦̠̣̦̌ ̡̨̡̛̛̬̭̦̌ ̡̬̭̖̐̌̔ ̨̪̦̱̖̔, ̖̍̚ ̨̛̬̍̌̚ ̔̌
̛̣ ̭̖ ̛̬̌̔ ̨ ̛̛̯̱̬̭̯̥̌ ̛̛̣ ̛̬̱̥̔̐ ̨̛̛̦̯̖̬̖̭̦̥̌̏̌̚ ̡̛̭̱̠̖̯̥̍̌ (̨̛̛̛̦̖̭̯̯̬̥̏̌, ̛̭̯̱̖̦̯̥̔̌,
̸̶̛̛̱̖̦̥̌, ̨̛̛̪̖̦̦̖̬̥̌̚, ̛̛̛̦̭̥̖̦̥̍̌̚, ̛̯̔). ˃̨ ̠̖ ̨̛̪̙̤̌̏ ̨̛̭̥̹̤̖̦ ̛ ̨̨̬̔̍ ̨̖̦̏͂
̨̡̪̭̯̱̪̌ ̧̛̬̖̦̬̍̔̌̌ ̬̐̌̔̌ ̡̨̛̠̥ ̭̖ ̬̐̌̔ ̡̨̖̯̦̌̔̏̌ ̶̨̨̛̛̛̪̦̬̌̚ ̛ ̸̛̥̖ ̭̖ ̡̛̬̖̬̌
̶̨̨̛̖̥̦̣̦̌̌ ̨̨̪̖̦̭̯̏̌̚ ̭̌ ̨̬̥̐̌̔.
ʤ̡̛̯̬̯̦̌̏̌ ̸̨̪̬̱̠̔̌ ̪̱̦̌ ̨̛̙̯̏̌ (Livable areas)
˄ ̶̛̤̱ ̨̡̛̭̪̬̱̖ ̨̪̱̦̐ ̡̛̭̱̭̯̏̌, ̨̛̬̐̌̔̏ ̨̥̬̠̱̌ ̔̌ ̨̬̱̠̱̍̌̚ ̭̬̙̠̦̌̔̌̌, ̵̛̙̦̏̌̌ ̛ ̡̛̬̖̯̦̌̏̌
̸̨̪̬̱̠̔̌ ̪̱̦̌ ̛̤̱̔ ̛ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏. ʿ̶̨̨̛̛̭̖̯ ̙̖̣̖ ̛ ̨̣̖̏ ̔̌ ̱̱̍̔ ̨̖̔ ̡̨̨̭̦̖̦̏̌̔̏̐ ̨̛̙̯̏̌
̨̡̨̣̣̦̌̐ ̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏̌ ̛ ̔̌ ̡̛̭̱̭̖ ̛̠̖̦̭̯̖̦̱̔̏ ̴̨̯̥̭̖̬̱̌ ̱ ̬̱̐̌̔, ̧̨̖̱̐̏ ̡̨̛̯̬̯̦̭̯̌̌̏,
̨̡̛̣̣̦̌ ̛̭̯̣ ̨̛̙̯̏̌, ̨̱̪̦̠̱̌̚ ̭̖ ̭̌ ̡̛̛̬̖̯̦̥̌̏ ̶̨̨̛̪̯̖̦̠̣̥̌ ̛ ̨̭̖̯̖ ̴̨̯̥̭̖̬̱̌ ̛ ̸̨̪̬̱̠̔̌
̡̨̠̌ ̭̱ ̪̱̦̌ ̨̛̙̯̏̌ (Livable City environment).
ʺ̷̖̦̥̖̦̯̌ ̡̨̬̭̐̌̔̐ ̛̯̱̬̥̌̚ - ̶̡̛̛̛̖̭̯̦̠̭̔̌ ̷̥̖̦̥̖̦̯̌
ʺ̷̖̦̥̖̦̯̌ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̛̍ ̨̯̬̖̣̍̌ ̔̌ ̱̖̍̔ ̛̛̦̯̖̬̣̦̐̌ ̨̖̔ ̡̬̭̖̐̌̔
̶̛̛̛̥̦̭̯̬̠̖̌̔̌ ̡̨̛̠ ̛̬̐̌ ̨̖̥̏̌ ̙̦̱̏̌ ̨̱̣̱̐ ̱ ̱̱̖̥̍̔̓ ̨̬̠̱̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚. ʰ̡̛̭̱̭̦
̴̶̨̨̛̛̪̬̖̭̦̣̌ ̛ ̡̛̖̭̪̖̬̯ ̛̍ ̨̯̬̖̣̍̌ ̔̌ ̱̱̍̔ ̨̨̛̛̬̦̦̐̌̏̌̚ ̦̌ ̡̯̌̌̏ ̸̛̦̦̌ ̔̌ ̨̠̖̦̌̔̚ ̬̖̌̔
̭̌ ̛̭̥̏ ̛̬̖̣̖̦̯̦̥̏̌ ̛̛̦̯̖̬̖̭̦̥ ̡̛̭̱̠̖̯̥̍̌ ̦̌ ̨̧̛̪̭̯̱̌̚ ̵̨̛̛̬̙̔̏ ̛ ̵̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯̦
̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̬̖̱̣̯̯̌̌̚. ˄ ̨̯̥ ̡̨̡̦̯̖̭̯̱, ̴̶̨̛̯̬̦̭̬̥̠̌̌̌ ̨̨̪̭̯̠̖̖̓ ˃̸̡̛̛̱̬̭̯̖ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚
ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̛ ̧̖̦̌ ̶̛̛̦̯̖̬̠̐̌̌ ̛ ̨̧̱̖̖̏͂ ̨̬̠̦̖̌̏̚ ̴̶̡̛̱̦̠̖ ̡̨̬̚ ̴̨̧̛̬̥̬̖̌
̶̡̛̛̖̭̯̦̠̭̖̔̌ ̷̥̖̦̥̖̦̯̌ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ̭̖ ̸̨̨̛̣̦̐ ̦̥̖̖̌̓ ̡̨̌ ̴̡̨̛̖̭̦̌ ̧̬̖̹̖̖ ̱ ̡̡̨̬̯̥̌
̨̡̬̱.
ʿ̴̨̨̛̬̖̭̦̣̦̌̌ ̨̨̪̭̖̖̦̭̯̏̓ - ̴̨̡̱̭ ̦̌ ̨̬̠̌̏̚ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚
ʻ̌ ̨̨̭̦̱̏ ̯̬̖̦̱̯̦̖ ̨̪̦̱̖̔ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌, ̵̧̛̖̦ ̶̛̤̖̏̌, ̸̵̡̛̤̱̦ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌ ̛ ̬̖̭̱̬̭̌, ̱
̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̶̛̤̦̌ ̛̯̬̙̹̯̌ ̛ ̱̱̍̔̓̌ ̛̯̬̖̯̬̦̌̐̌̌ ̛̯̬̙̹̯̌, ̡̨̨̦̭̯̦̯̦̌ ̭̖ ̨̛̛̦̬̏̌ ̴̨̨̨̛̪̬̯̣
̨̨̛̪̬̏̔̌̚. ʿ̡̨̛̛̬̣̥ ̡̭̖̏̌ ̛̛̬̖̠̖̏̚ ̴̨̨̛̪̬̯̣̠̌ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚, ̵̨̨̨̦̖̪̦̔ ̠̖ ̨̛̛̬̖̯̔̔ ̸̡̤̱̦̖
̴̡̨̯̬̖̌ ̵̱̭̪̖̌, ̌ ̨̬̠̌̏̚ ̛̍ ̨̯̬̖̣̍̌ ̔̌ ̶̡̨̛̛̦̪̬̠̱̌ ̛ ̧̛̥̖ ̔̌ ̱̪̬̤̠̱̌̏̌ ̡̛̛̭̱̭̦
̴̶̨̨̛̛̪̬̖̭̦̣̌ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚ ̛ ̡̛̖̭̪̖̬̯ ̌̚ ̨̛̪̠̖̦̖̔ ̨̨̛̪̬̖̏̔̚. ʻ̸̠̖̹̖̌̓ ̭̖ ̶̛̛̛̛̦̠̣̦̌ ̨̬̠̌̏̚
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̴̛̛̖̦̹̖̔ ̡̨̬̚ ̡̛̭̯̬̯̖̹̌ ̛ ̨̛̛̪̖̬̯̦̌̏ ̡̡̛̛̥̬̖̯̦̹̌ ̪̣̦̌, ̛̪̬ ̸̖̥̱ ̭̖ ̨̛̛̪̖̬̯̦̌̏ ̨̛̪̣̦̌̏
̛̬̱̠̱̌͂̚ ̡̬̠̖̥̌ ̡̭̖̏̌ ̨̛̦̖̐̔ ̌̚ ̭̣̖̖̱̔̓, ̭̌ ̛̠̭̦̥̌ ̨̛̛̪̖̬̯̦̥̌̏ ̶̛̛̤̖̥̏̌, ̡̡̛̯̯̥̌̌̌,
̷̛̱̖̯̥̍̌ ̛ ̡̨̛̛̛̦̯̬̥̔̌̌ ̌̚ ̧̥̖̬̖̖ ̨̛̱̭̪̖̹̦̭̯ ̵̛̪̬̖̱̖̯̔̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏.
ʦ̨̙̦̭̯̌ ̸̵̛̛̱̯̖̦̯̦̌ ̛ ̵̨̛̬̦̬̭̦̌̏̚ ̡̛̭̱̭̯̌̏̌
ʺ̷̖̦̥̖̦̯̌ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̭̯̣̦̌ ̛̬̌̔ ̦̌ ̨̧̛̛̦̬̱̏̌ ̶̡̡̛̯̬̠̭̖̌̌ ̨̨̭̦̖̏ ̱ ̛̱̬̦̥̍̌ ̨̦̥̌̌̚ ̡̨̛̠ ̭̱
̛̱̭̥̖̬̖̦ ̛ ̦̌ ̨̡̨̣̣̦̌ ̨̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏ ̛ ̦̌ ̛̯̱̬̭̯̖, ̌ ̱ ̶̛̤̱ ̡̧̛̬̖̬̌̌ ̸̨̛̱̯̖̦̯̦̌̐,
̨̨̛̛̦̯̦̏̌̏̐ ̛ ̡̨̛̬̖̯̦̌̏̐ ̵̱̔̌ ̬̐̌̔̌. ʻ̌ ̯̠̌ ̸̛̦̦̌, ̨̛̬̐̌̔̏ ̸̛̪̬̣̖̏̌ ̛̯̱̬̭̯̖ ̡̨̛̠ ̛̱̙̠̱̏̌ ̱
̸̛̛̱̯̖̦̯̦̥̌ ̡̛̛̭̱̭̯̥̏̌ ̛ ̛̥̠̱̌ ̡̛̛̪̬̣̱ ̔̌ ̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯ „̨̱̬̦̖” ̱ ̡̛̭̬̖̦̖̏ ̬̱̤̖̔̌̐ ̬̐̌̔̌ ̛
̧̨̖̖̐̏ ̛̹̬̖ ̨̦̖̚. ʶ̨̌ ̨̨̭̦̏̌, ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̭̖ ̡̨̛̬̭̯̖ ̖̏̓ ̨̨̪̭̯̠̖̖̓ ̨̦̖̚ ̛ ̨̡̛̠̖̯̍ ̡̨̛̠ ̛̥̠̱̌
̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯-̨̡̛̱̭̯̯̖̤̭̱̐, ̨̡̨̭̪̬̯̭–̡̛̬̖̬̖̯̦̱̌̏, ̡̱̣̯̱̬̦̱ ̛̛̣ ̨̛̪̬̬̦̱̔ ̶̨̡̡̛̬̖̭̱̬̭̦̯̬̠̭̱̌̌ ̨̨̭̦̱̏. ʦ̨̛̔ ̭̖ ̸̬̱̦̌̌ ̨ ̨̛̛̛̭̯̬̠ ̛ ̶̛̛̛̯̬̠̌̔ ̬̐̌̔̌ ̛ ̵̧̨̛̖̐̏ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̨̖̣̔̏̌,
̭̌ ̶̡̨̖̦̯̥̌ ̦̌ ̨̛̛̦̯̦̱̏̌̏ ̶̛̛̦̯̖̬̪̬̖̯̠̱̌ ̛ ̸̡̧̛̱̤̱̖̏̌ ̶̨̛̪̭̖̯̣̌̌ ̱ ̨̡̨̪̬̠̖̯̦̖̏̌
̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏.
ʯ̛̦̌̍̌̏ ̨̪̬̬̥̐̌ ̛ ̡̛̛̦̯̖̬̯̦̌̏̌ ̶̛̛̦̯̖̬̪̬̖̯̠̌̌
ʪ̨̨̬̍ ̨̛̛̭̥̹̤̖̦ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̖̌̍̌̏̚ ̭̱ ̡̱̖̏ ̛̪̬̌̏ ̛̥̦̖̯̌̐ ̌̚ ̛̯̱̬̭̯̖. ʻ̵̨̨̨̖̪̦̔ ̠̖ ̨̛̛̱̣̙̯
̯̬̱̔ ̛ ̨̡̛̛̱̪̯ ̡̛̛̬̖̯̦̌̏ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌ ̡̡̨̌ ̛̍ ̬̐̌̔ ̡̱̖̏ ̨̛̍ ̦̌̍̌̏̌̚ ̌̚ ̶̨̨̛̪̭̖̯̖ ̛ ̨̨̪̭̯̌
̸̡̛̤̱̦ ̨̖̔ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̨̪̦̱̖̔. ʿ̨̦̱̔̌ ̨̥̬̌ ̔̌ ̱̖̍̔ ̛̠̖̦̭̯̖̦̔̏̌, ̨̛̛̦̯̦̏̌̏̌, ̦̙̱̠̱̌̐̌̓̌ ̛
̡̛̛̦̯̖̬̯̦̌̏̌, ̭̌ ̨̛̬̙̖̦̥̌̚ ̨̛̛̯̣̦̥̔̐̌ ̡̨̨̨̥̪̦̖̦̯̥ ̡̨̠̌ ̖̓ ̛̛̯̍ ̨̨̯̦̔̔̌ ̡̨̛̛̭̬̹̖̦̓̌ ̔̌
̸̛̱̬̭̯̏ ̶̨̨̛̖̥̦̣̦̱̌ ̖̱̏̚ ̶̨̛̪̭̖̯̣̌̌ ̭̌ ̨̬̥̐̌̔ ̛ ̧̨̛̖̥̐̏ ̶̡̛̯̬̠̥̌̌̌̌.
ʵ̛̖̦̭̯̖̦̔̏̌ ̨̪̦̱̔̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌
ʧ̨̛̬̌̔̏ ̛ ̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̖ ̨̨̨̬̦̖̔̐̏ ̌̚ ̨̬̠̌̏̚ ̛ ̶̨̨̛̪̬̥̠̱ ̛̯̱̬̥̌̚ ̨̥̬̠̱̌ ̔̌ ̱̱̍̔ ̱ ̡̨̭̥̏̌
̡̯̬̖̦̱̯̱ ̛̭̖̭̦̏ ̔̌ ̠̖ ̨̔ ̡̛̭̱̹̯̦̭̖ ̨̛̙̦̭̯̏̌ ̡̧̱̣̪̖̌̌ ̨̭̯̬̌̐ ̛ ̨̨̦̏̐, ̶̨̨̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌̐ ̛
̨̨̛̛̦̯̦̏̌̏̐, ̨̪̦̱̖̔ ̡̨̠̌ ̠̖ ̨̭̦̦̌̏̌̌̚ ̦̌ ̨̨̧̨̛̱̹̠̔̐̐̔ ̶̛̛̛̯̬̠̌̔ ̛ ̭̬̖̥̖̦̖̌̏ ̡̱̣̯̱̬̖. ʻ̌
̯̠̌ ̸̛̦̦̌ ̭̖ ̡̛̬̖̬̌ ̛̥̠̖̦̯̌̍ ̌̚ ̶̧̛̭̯̖̌ ̡̛̭̱̭̯̏̌ ̡̨̠̖ ̠̖ ̸̨̛̛̪̬̠̖̥̏ ̨̛̦̥̏ ̶̛̖̦̖̬̠̥̐̌̌̌, ̌
̨̛̬̐̌̔̏ ̛̯̥̖ ̨̛̠̠̱̔̍̌ ̖̱̏̓ ̡̨̛̯̬̯̦̭̯̌̌̏ ̛ ̨̨̛̛̦̯̦̭̯̏̌̏ ̨̭̠̖̏ ̨̪̦̱̖̔, ̷̛̛̥̌ ̛ ̛̛̖̦̯̯̖̯̔̌,
̨̹̯ ̨̨̛̛̪̬̦̭̔ ̡̨̨̛̛̦̯̦̱̬̦̥̌ ̬̭̯̱̌ ̛̛̦̭̍̌̚.
ʶ̨̨̛̦̭̯̖̦̯̦̚ ̨̧̛̦̬̖̌̚ ̛ ̡̨̛̭̱̭̯̖̦̏ ̡̧̛̭̯̬̱̯̱̬̬̖̌ ̨̖̣̔̏̌ ̬̐̌̔̌
ʿ̨̛̙̤̌̏ ̧̛̪̣̦̬̖̌̌ ̛ ̨̧̛̦̬̖̌̚ ̬̐̌̔̌ ̨̨̥̱̐̓̌̏̌ ̔̌ ̨̛̖̣̔̏ ̬̐̌̔̌ ̨̪̭̯̦̱̌ ̛̛̪̬̠̯̦̌ ̌̚
̨̡̬̍̌̏̌, ̔̌ ̭̖ ̡̨̬̚ ̵̧̛ ̡̨̣̌ ̡̬̖̖̓ ̛ ̔̌ ̭̖ ̡̨̣̌ ̨̭̪̦̠̱̌̚ ̵̧̨̛̖̏ ̸̨̛̛̛̬̣̯̭̯̌̚ ̛ ̶̴̸̛̛̭̪̖̦̖
̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̖̌̌. ʪ̴̧̛̛̖̦̭̖̌ ̵̡̛̬̭̐̌̔ ̨̦̌̚, ̛̛̣ ̡̣̭̯̖̬̌̌, ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̨̧̛̖̤̖̔̔̏̌
̨̬̖̖̦̖̔͂ ̡̛̪̖̬̭̪̖̯̖̏ ̡̨̭̠̏̌ ̨̛̦̚: ̡̱̣̯̱̬̦̖, ̸̡̛̱̥̖̯̦̖, ̨̥̦̖̔, ̛̛̣ ̨̛̣̍ ̡̨̠̖ ̡̛̬̖̯̦̖̌̏,
̬̱̹̯̖̦̖̔̏, ̛̛̣ ̡̨̨̡̖̦̥̭̖ ̡̛̪̖̬̭̪̖̯̖̏. ʻ̌ ̨̠̏̌ ̸̛̦̦̌ ̭̖ ̶̨̨̛̛̪̭̖̯̥̌ ̨̨̥̱̐̓̌̏̌ ̡̨̣̌
̧̭̦̣̙̖̖̌̌ ̱ ̬̱̐̌̔ ̱ ̨̛̪̯̬̌̚ ̌̚ ̸̨̛̛̪̠̖̦̦̥̔̌ ̛̛̦̯̖̬̖̭̦̥ ̸̡̯̥̌̌̌ ̛̛̣ ̛̛̠̖̦̭̯̖̦̥̔̏
̡̛̛̭̱̭̥̏̌.

12.2 ˇ̨̡̱̭ ̦̌ ̶̨̛̛̦̠̖̏̌ ̛ ̡̨̛̛̦̯̖̬̯̦̭̯̌̏ ̵̛̱̬̦̍̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌
ʿ̨̡̛̛̣̯̌ ̡̨̠̱ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̨̨̭̪̬̖̏̔ ̡̬̭̖̐̌̔ ̛̣̭̯̏̌ ̛ ̶̡̛̛̖̭̯̦̠̭̖̔̌ ̷̥̖̦̥̖̦̯̌ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚
̛̥̌ ̌̚ ̶̛̤ ̨̧̛̪̭̯̖̌̚ ̵̨̛̤̍ ̨̱̭̣̏̌ ̛ ̨̧̪̖̖̏̓̌ ̡̨̛̛̯̬̯̦̭̯̌̌̏, ̧̭̯̬̖̏̌̌ ̨̛̱̦̠̖̔̍̐ ̨̛̙̯̏̌
̌̚ ̬̦̖̐̌͂̌ ̛ ̨̛̯̠̍̐̌̌ ̡̛̭̱̭̯̏̌ ̌̚ ̭̖̏ ̶̨̨̛̪̭̖̯̖ ̛ ̛̯̱̬̭̯̖.
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ʯ̨̦̖ ̶̨̛̛̦̠̏̌̌/̡̛̬̖̯̦̖̌̏ ̨̦̖̚
ʧ̨̛̬̌̔̏ ̛̥̠̱̌ ̨̪̭̖̦̖̍ ̨̡̛̛̪̣̯̖ ̧̱̣̌̐̌̌ ̱ ̸̨̪̬̱̠̔̌ - ̨̦̖̚ ̶̨̛̛̦̠̏̌̌, ̭̌ ̨̛̖̠̥̔ ̸̧̛̪̬̣̖̏̌̌
̵̡̛̛̬̖̯̦̌̏ ̛̛̦̱̭̯̬̠̔̌, ̵̵̨̨̡̛̯̖̦̣̹ ̭̯̬̯̌-̨̪̌̏̌ ̛ ̡̨̛̦̱̯̬̍̌̌, ̨̨̪̬̭̯̬̌ ̌̚ ̨̨̛̣̬̯̬̠̖̌̍̌,
„̖̣̖̦̖̚” ̛ ̬̱̖̔̐ ̨̛̛̬̦̣̦̖̐̌ ̶̛̛̛̛̦̠̯̖̌̏ ̡̨̠̖ ̠̖ ̨̥̱̖̐̓ ̨̛̛̛̣̙̯̚ ̛ ̨̨̛̛̪̬̥̭̯̏̌ ̱ ̨̠̖̦̥̔
̛̛̣ ̛̹̖̏ (̸̦̠̖̹̖̌̓ ̵̨̨̪̬̖̯̦̔ ̵̛̪̱̹̯̖̦̌̚) ̨̖̣̔̏̌ ̬̐̌̔̌. ˁ̛̬̖̥̖̦̌̏ ̛̛̯̱̬̭̯ ̛̥̠̱̌ ̨̪̯̬̖̱̍
̔̌ ̨̣̖̔̌̚ ̦̌ ̦̌̍̌̏̌̚, ̡̨̨̨̡̛̭̥̪̣̯̭̌ ̥̖̭̯̌ ̛ ̔̌ ̨̨̪̬̖̏̔ ̬̖̥̖̏ ̭̌ ̛̛̛̦̥̤̥̌̏̚ ̛
̡̛̛̬̖̯̦̥̌̏ ̛̤̱̥̔̌. ʯ̨̦̖ ̶̨̛̛̦̠̏̌̌ - ̡̛̛̬̖̯̦̌̏ ̵̨̛̌̍̏ ̭̱ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̨̱̭̯̐ ̨̨̛̬̦̦̖̐̌̏̌̚,
̸̡̪̖̹̖̌ ̛ ̶̸̡̡̛̛̛̛̣̭̯̖̍ ̨̦̖̚ ̭̌ ̡̛̛̖̣̥̏ ̨̨̡̨̪̬̯̥ ̛̤̱̔. ˄ ̨̨̥̏ ̸̭̣̱̠̱̌, ̨̭̖̠̓̌ ̥̖̭̯̌ ̠̖ ̯̠̌
̡̨̛̠ ̡̛̛̯̬̔̌ ̸̛̦̦̌, ̵̨̱̯̍̏̌ ̛ ̡̛̛̦̥̱̔̌ ̡̨̛̦̖̬̠̖̏̚ ̵̨̛̦̏ ̵̛̱̬̦̍̌ ̨̦̌̚, ̵̧̨̨̛̏̐ ̨̨̨̪̦̦̏̐
̨̬̠̌̏̌̚ ̛ ̨̨̪̦̦̖̏ ̶̛̪̯̠̖̌̔̌̌. ˄ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ̡̨̛̠ ̬̭̯̱̌, ̨̡̖̏̌̏ ̨̦̖̚ (̡̛̛̛̭̯̬̯̔) ̭̖ ̨̨̛̪̬̬̦̔
̨̪̠̤̱̠̱̌̏ (̯̏̚. NOID – Naturally Occuring Innovation Districts), ̨̡̔ ̭̖ ̱ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ̨̪̪̱̯ ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌ ̵̯̖̌̏̌̚ ̶̛̛̛̛̦̠̯̌̏̌ ̛ ̷̥̖̦̥̖̦̯̌ ̵̡̛̬̭̐̌̔ ̛̣̭̯̏̌ ̡̨̬̚ ̥̖̬̖ ̯̏̚. „̶̛̛̬̖̦̖̦̠̖̏ ̬̐̌̔̌”,
̨̨̨̦̭̦̔ ̨̛̪̙̤̌̏̐ ̨̧̛̪̬̥̹̤̌̌ ̨ ̨̦̥̌̌̚ ̱̬̦̖̍̌ ̡̨̛̦̖̬̠̖̏̚ ̛ ̧̛̖̦̥ ̡̨̛̛̬̭̯̥̌ (̨̛̦̏
̨̨̛̪̭̣̏, ̨̬̔̍̌ ̡̛̣̯̖̯̏̌ ̨̛̙̯̏̌, ̛̯̔).
ʰ̡̛̦̯̖̬̯̦̌̏ ̛̥̱̖̠̚ - ̛̛̛̦̯̖̬̪̬̖̯̯̦̌̏ ̶̛̖̦̯̬
ʰ̡̛̛̦̯̖̬̯̦̌̏, ̸̡̛̛̪̬̯̦̌ ̛ ̡̛̛̬̖̯̦̌̏ ̛̥̱̖̠̚ ̛ ̛̛̛̦̯̖̬̪̬̖̯̯̦̌̏ ̶̛̖̦̯̬ ̖̏̓ ̨̨̬̖̖̦̔͂ ̬̖̥̖̏
̨̨̪̭̯̠̖ ̡̨̌ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̦̌ ̨̡̨̛̭̠̏ ̶̛̖̦ ̡̨̔ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̬̱̪̖̐ ̶̨̛̪̭̖̯̣̌̌ ̛ ̛̯̱̬̭̯̌. ʰ̡̛̦̯̖̬̯̦̌̏
̛̥̱̖̠̚ ̛ ̵̧̨̛̖̏ ̨̡̪̭̯̖̌̏ ̯̖̬̠̱̌ ̨̭̠̖̏ ̶̨̨̛̪̭̖̯̖ ̔̌ ̛̥̭̣̖, ̔̌ ̡̛̭̱̭̖ ̛ ̔̌ ̨̭̖̯̖ ̯̖̥̱ ̨̡̪̭̯̖̌̏
̦̌ ̸̛̛̬̣̯̖̌̚ ̸̛̦̦̖̌ – ̨̔ ̧̪̬̤̖̌̏̌ ̵̨̛̭̠̖̬̭̦̏̏ „̛̛̬̣̹̯̐̌̌” ̨̔ ̶̡̨̛̛̥̦̠̖̍̌ ̡̛̭̱̭̯̏̌ ̭̌
̛̛̛̯̣̦̥̔̐̌ ̵̨̨̛̯̖̦̣̠̥̐̌̌. ʿ̨̡̭̯̖̌̏ ̨̥̱̐ ̔̌ ̭̖ ̨̖̱̔̏̔ ̱ ̖̱̏̚ ̭̌ ̨̛̣̍ ̡̨̨̠̥ ̨̔ ̯̖̥̌: ̵̬̦̌̌,
̛̪̖̓, ̡̛̥̱̌̚, ̨̱̥̖̯̦̭̯, ̡̦̱̌̌, ̛̯̔. ʰ̡̛̛̦̯̖̬̯̦̌̏ ̛̥̱̖̠̚ ̦̙̱̠̱̌̐̌ ̨̭̠̖̏ ̶̨̨̛̪̭̖̯̖ ̱ ̨̬̖̣̦̥̌
̨̛̙̯̱̏ – ̱ ̛̱̏̔ ̸̱̖̹̓̌ ̱ ̡̛̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̥̌, ̨̡̛̛̯̬̥̓̌, ̸̡̛̛̪̬̯̦̥̌ ̸̡̛̛̱̥̖̯̦̥ ̡̛̛̭̱̭̯̥̏̌,
̧̨̛̬̥̐̌̔̚ ̵̵̡̨̡̛̛̬̯̖̯̦̭̌ ̨̖̣̖̙̠̍̌ ̬̐̌̔̌ (̡̨̧̛̬̹̖̖̥̓ ̶̵̛̛̭̪̖̠̣̦̌ ̶̡̨̡̌̌, ̨̖̣̔̏̌, ̛̯̔),
̧̛̛̭̯̬̙̖̥̌̏̌ ̨̨̬̠̱̖̔̐̏̌̌̓̐ ̦̭̣̖̌͂̌ ̡̨̬̚ ̨̛̱̌̔-̛̱̖̣̦̖̏̚ ̖̣̖̥̖̦̯̖ ̸̨̪̠̦̖̌̌ ̨̛̭̯̬̦̭̯̏̌
(augmented reality). ʰ̛̛̦̯̖̬̪̬̖̯̯̦̌̏ ̶̛̖̦̯̬ ̨̨̥̱̠̱̐̓̌̏̌ ̶̨̨̛̛̪̭̖̯̥̌ ̨̛̙̏ ̨̧̱̪̦̖̌̏̌̚ ̭̌
̡̨̦̭̯̦̥̌̌ ̵̨̛̬̖̖̦̔͂ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̛ ̶̡̛̬̖̠̌̌, ̛̭̯̬̥̌ ̸̛̛̦̦̥̌̌ ̨̨̧̛̪̬̖̏̔̚ ̛̛̣ ̸̨̛̦̦̥̌
̨̛̙̯̏̌ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ ̱ ̭̯̬̌̌ ̬̖̥̖̦̏̌.
ˁ̨̛̱̬̦̭̯̐ ̶̨̛̭̬̠̦̌̍̌̓̌̌ ̛ ̵̨̨̨̪̬̦̭̯̔ (̨̨̭̯̱̪̦̭̯̔ ̶̛̪̖̹̥̌̌)
ʯ̨̦̖ ̖̍̚ ̨̨̛̱̯̥̣̌̍̌ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ̵̡̨̛̠ ̭̖ ̖̹̔̌̏̌ „̨̛̙̯̏ ̦̌ ̶̛̛̱̣” ̨̪̭̯̠̱̌ ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̸̵̡̛̤̱̦
̖̣̖̥̖̦̯̌̌ ̧̛̬̖̐̌̔̚ ̡̛̭̱̭̯̏̌ ̨̡̬̍̌̏̌ ̱ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌. ˄ ̶̡̨̛̛̛̥̦̠̍̌ ̭̌ ̸̨̛̱̯̖̦̯̦̥̌
̵̡̨̛̬̯̖̯̱̬̥̌, ̨̛̠̥̔̐̌͂̌̌, ̨̨̧̨̛̪̬̥̏̔̚ ̛ ̨̧̪̬̖̖̦̯̖̥̏̌̚ ̶̵̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚,
̨̠̖̦̌̔̚ ̭̌ ̛̭̬̖̥̖̦̥̌̏ ̴̡̛̖̥̌̌, ̨̛̬̖̭̯̬̦̥̌̌, ̨̨̛̪̬̭̯̬̥̌ ̌̚ ̡̨̛̱̪̦̱̏, ̛̖̣̖̦̥̚
̨̛̪̬̹̦̥̏̌̌, ̨̨̨̪̬̭̯̬̥ ̌̚ ̨̨̥̬̔ ̛ ̱̌̍̌̏̚, ̨̛̏ ̨̛̖̣̔̏ ̬̐̌̔̌ ̨̪̭̯̠̱̌ ̨̦̖̚ ̖̐̔ ̛̤̱̔ ̨̣̖̔̌̚
̔̌ ̭̖ ̨̪̱̭̯̖, ̛̱̙̠̱̏̌ ̛ ̨̛̖̬̙̦̍̍̚ ̹̖̯̠̱̌ ̱ ̨̨̨̭̣̦̍̔ ̬̖̥̖̏. ʵ̖̦̔̌ ̨̔ ̵̨̛̤̍ ̛̪̬̥̖̬̌ ̠̖
ˁ̵̨̡̨̯̣̥, ̬̐̌̔ ̡̨̛̠ ̠̖ ̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯ ̨̭̯̱̪̦̔̌ ̛ ̵̨̨̪̬̦̔̌ ̛ ̌̚ ̨̧̙̱̏ ̶̡̨̛̛̣̥̍ ̛ ̌̚ ̸̧̪̖̹̖̖̌
̛ ̦̖ ̛̛̭̌̏̚ ̨̡̨̛̯̣ ̨̔ ̨̯̬̦̭̪̬̯̌̌ ̸̛̛̣̦̥ ̨̛̛̣̥̏̌̚. ˄ ̨̛̛̪̠̖̦̥̔ ̶̛̱̣̥̌̌ ̠̖ ̱ ̨̨̛̪̯̪̱̦̭̯
̧̬̖̦̌̍̌̚ ̨̪̬̥̖̯ ̨̛̛̣̥̏̌̚ ̛ ̨̛̬̐̌̔̏ ̭̖̏ ̸̖̹̖̓ ̵̛̪̬̯̠̱̏̌̌ ̨̪̣̦̖̌̏ ̱ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̛̹̬̖
̸̡̪̖̹̖̌ ̨̦̖̚ ̛ ̪̬̖̌̏ ̨̨̛̪̬̭̯̬ ̡̨̛̠ ̭̱ ̸̡̨̛̛̭̤̱̏ ̌̚ ̡̪̖̹̖̌ (Walkable City). ʻ̌ ̯̠̌ ̸̛̦̦̌ ̭̖
̭̯̬̏̌̌ ̨̨̪̬̭̯̬ ̨̨̥̖̱̭̦͂̍ ̵̨̛̪̖̦̏̌̚ ̸̛̖̯̬̯̏ ̵̛̛̬̖̖̬̭̦̏̌̚ ̨̭̥̌ ̌̚ ̡̪̖̹̖̌, ̭̌ ̡̛̣̥̌
̡̨̪̬̖̣̭̥̌ ̛̚ ̠̖̦̖̔ ̱ ̬̱̱̔̐ ̡̛̭̱̭̯̖̦̱̏ ̨̦̱̚.
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ʵ̴̛̖̯̦ ̨̪̬̖̏̚
ʦ̡̛̛̖̣ ̨̛̬̐̌̔̏ ̛ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̛̖̦̯̬ ̸̨̖̭̯ ̧̛̪̬̥̖̱̠̱ ̶̨̧̛̛̭̱̖̦̦̭̖̍̏̌ ̨̨̪̙̖̤̦̐
̨̧̪̦̹̌̌̌, ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̡̨̔ ̬̦̐̌͂̌̌, ̱ ̡̨̡̦̯̖̭̯̱ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌ ̨̪̬̖̏̌̚ ̱ ̬̱̐̌̔. ʻ̌
̛̪̬̥̖̬, ˁ̛̦̪̱̬̐̌ ̨̖̖̱̠̖̍̍͂̚ ̖̭̪̣̯̦̍̌̌ ̨̪̬̖̏̚ ̛̬̦̥̐̌͂̌̌ ̡̨̛̠ ̦̌ ̨̨̪̭̌ ̛̱̔ ̛̬̦̠̖̌ ̨̦̖̐ ̨̹̯
̠̖ ̨̯ ̸̨̨̛̱̠̖̦̍̌ ̛ ̦̌ ̯̠̌ ̸̛̦̦̌ ̬̭̯̖̬̖̱̠̖̌̓ ̡̬̭̱̐̌̔ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̱̌, ̸̛̛̦̖̓ ̠̖ ̨̨̭̯̱̪̦̥̔ ̛
̶̨̨̛̛̪̭̖̯̥̌. ˁ̌ ̡̭̪̖̯̌̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ̬̱̐̌̔, ̶̨̧̛̛̭̱̖̦̦̭̖̍̏̌ ̛ ̨̧̱̖̖̏͂ ̵̨̛̛̛̦̯̦̏̌̏
̵̨̛̪̬̖̦̏̚ ̭̬̖̭̯̔̌̏̌ (̧̛̛̦̠̥̤̖̌̏̌̚ ̸̵̡̛̛̖̣̖̯̬̦ ̶̡̛̛̣̍̌̌, ̸̵̡̛̛̖̣̖̯̬̦ ̨̛̣̏̌̚), ̨̠̖̦̌̔̚ ̭̌
̨̧̱̖̖̥̏͂ ̵̡̛̬̭̐̌̔ ̶̡̛̬̯̌̌, ̵̛̛̹̖̦̖̦̏̔̏ ̡̬̯̌̌̌ ̌̚ ̨̪̬̖̏̚ ̛̛̣ ̸̵̛̛̭̣̦ ̶̛̛̛̛̦̠̯̌̏̌
̡̛̬̖̬̠̱̌ ̨̱̦̱̐̔ ̛̭̬̖̦̱̔ ̛ ̌̚ ̛̯̱̬̭̯̖ ̛ ̌̚ ̬̦̖̐̌͂̌. ʶ̨̨̧̛̥̦̖̥̍̏̌ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̨̛̥̣̯̖̯̔̌̌
̨̯̬̦̭̪̬̯̌̌, ̱̚ ̨̬̔̍̌ ̨̪̬̬̥̐̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ (̨̧̪̬̦̣̙̖̖̌̌ ̸̡̯̌̌̌ ̨̧̛̦̯̖̬̖̭̏̌̌) ̨̥̙̖
̸̛̛̛̱̦̯ ̡̧̬̖̯̖̌ ̨̪ ̬̱̐̌̔ ̛̠̖̦̥̔ ̛̛̛̦̥̤̥̌̏̚ ̡̨̛̭̱̭̯̥̏ ̛ ̨̯̬̏̌̌ ̨̨̥̱̦̭̯̐̓ ̌̚ ̯̏̚.
̴̶̡̛̛̛̖̠̥̠̱̐̌ (̧̪̬̤̖̖̌̏ ̨̭̠̖̬̭̦̖̏̏ ̛̬̖̐ ̌̚ ̬̦̖̐̌͂̌ ̛ ̶̨̨̛̪̭̖̯̖ ̭̌ ̸̛̛̛̬̣̯̥̌̚ ̶̛̛̤̖̥̏̌,
̡̧̭̱̪̤̖̥̌̌ ̨̨̍̔̏̌, ̛̯̔). ʪ̨̨̬̍ ̛̬̠̖̦̌̏̚, ̪̥̖̯̦̌̌ ̛ ̨̭̯̱̪̦̔̌ ̛̭̭̯̖̥ ̨̨̛̛̥̣̦̭̯̍ ̱ ̬̱̐̌̔
̨̨̥̱̐̓̌̏̌ ̡̨̣̌ ̨̧̪̬̦̣̙̖̖̌̌ ̸̵̡̛̤̱̦ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌, ̸̡̯̌̌̌ ̨̧̛̦̯̖̬̖̭̏̌̌ ̛ ̶̛̛̦̠̱̌̏̐̌ ̡̨̬̚
̬̐̌̔.
ʿ̶̨̛̯̖̦̠̣̌ ̡̛̭̣̭̌̌ ̦̌ ̡̬̖̱ (Riverfront)
ʧ̨̛̬̌̔̏ ̡̨̛̠ ̛̥̠̱̌ ̡̛̣̌̌̚̚ ̦̌ ̡̬̖̱ ̸̨̖̭̯ ̨̬̤̠̱̌̍̌̏̌̚ ̔̌ ̡̨̛̬̭̯̖ ̨̠̏̌ ̨̛̱̖̯̦̚̚ ̙̦̏̌̌
̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌. ʵ̖̦̔̌ ̨̔ ̸̵̡̛̤̱̦ ̨̯̬̖̦̔̏̌ ̠̖ ̨̨̨̪̦̦̏ ̨̡̧̛̯̬̖̏̌ ̛ ̧̭̯̤̖̌̏̌ ̱ ̨̱̪̯̬̖̱̍
̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌̌ ̡̨̛̠ ̨̨̛̪̭̯̠ ̱ ̨̨̛̪̬̭̯̬̥̌ ̱̚ ̡̬̖̖. ʰ̧̨̬̥̐̌̔̚ ̨̪̯̬̖̦̖̍ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌ (̪̱̯̖̏̌,
̸̵̡̛̪̖̹̌ ̛ ̶̸̵̡̡̛̛̛̛̛̣̭̯̍ ̭̯̌̌̚ ̛ ̨̪̖̦̖̏̌̚ ̥̬̖̙̖ ̵̨̨̛̯̬̖̦̏ ̛ ̵̛̖̣̖̦̚ ̨̛̪̬̹̦̏̌) ̨̯̬̠̱̏̌̌
̭̖ ̨̦̖̏ ̡̛̭̱̭̯̖̦̖̏ ̨̦̖̚ ̌̚ ̧̛̱̙̖̏̌ ̌̚ ̨̡̨̣̣̦̌ ̨̬̦̭̯̐̌͂̌̏ ̛ ̌̚ ̛̯̱̬̭̯̖. ʯ̨̦̖ ̱̚ ̡̬̖̱ ̸̨̖̭̯
̨̪̭̯̠̱̌ ̣̦̐̌̏̌ ̸̨̪̬̱̠̔̌ ̌̚ ̸̨̨̧̧̛̯̪̖̌ ̨̨̦̏̐, ̨̨̛̬̙̔̏̐ ̛ ̡̨̛̬̖̯̦̌̏̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ̬̐̌̔̌, ̱ ̡̨̛̠̥̌
̭̖ ̡̛̬̠̖ ̡̛̛̖̣̏ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌ ̛ ̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚, ̛̣̌ ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̌̚ ̨̧̪̖̖̏̓̌ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̨̛̙̯̏̌ ̛̤̱̔
̡̨̛̠ ̱ ̬̱̐̌̔ ̛̙̖̏. ʽ̛̭̥ ̨̯̐̌, ̡̬̖̖ ̭̖ ̨̥̱̐ ̡̨̛̛̛̬̭̯̯ ̡̨̌ ̨̖̔ ̨̬̠̌̏̌̚ ̵̛̬̱̔̐ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯
̨̨̛̪̬̏̔̌̚: ̵̡̛̬̱̙̦ ̯̱̬̌ (̛̯̱̬̦̐̌), ̨̨̭̪̬̯̏̌ ̦̌ ̨̛̏̔ ̛ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌ ̵̨̛̦̏, ̵̨̛̛̬̙̔̏ ̨̛̏̔̏̌
̨̯̬̦̭̪̬̯̌̌ ̡̨̛̠ ̸̨̖̭̯ ̛ ̛̭̥̌ ̨̪̭̯̠̱̌ ̶̡̛̯̬̠̖̌̌ ̌̚ ̭̖̖̍. ʻ̌ ̯̠̌ ̸̛̦̦̌ ̭̖ ̛̛̬̖̯̣̱̠̖̏̌̚ ̨̨̦̭̔
̛̥̖̱͂̚ ̬̐̌̔̌ ̛ ̡̬̖̖ ̛ ̸̛̛̭̯̖ ̨̙̦̭̯̏̌ ̛ ̴̶̡̨̨̛̛̥̱̣̯̱̦̦̣̦̭̯̌ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌ ̡̬̖̌ ̛ ̨̛̪̬̤̍̌̌.
ʽ̨̛̦̤̖̦̍̏ ̨̨̛̪̬̭̯̬/̨̦̖̚
˄ ̨̛̥̦̥̐ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌, ̪̌ ̛ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔, ̨̨̛̪̭̯̠ ̡̛̛̖̣̏ ̨̬̠̍ ̵̛̦̪̱̹̯̖̦̌ ̨̨̪̬̭̯̬̌ ̡̨̛̠ ̭̱
̡̦̖̌̔̌ ̛̛̪̬̪̣̌̔̌ ̡̛̛̛̦̱̭̯̬̠̭̥̔ ̛̛̦̯̥̐̐̌̌ ̛ ̱ ̡̨̛̠̥̌ ̭̱ ̛̣̍̌ ̭̥̖̹̯̖̦̌ ̡̛̛̦̱̭̯̬̠̭̔̌
̨̨̧̪̭̯̬̠̖̌. ˃̨ ̭̱ ̨̨̛̪̬̭̯̬ ̡̨̛̠ ̭̱ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̛̪̬̦̌̚ ̛ ̡̨̛̠ ̭̖ ̦̖ ̡̨̛̬̭̯̖. ʿ̨̨̦̦̏̌ ̨̱̪̯̬̖̍̌ ̛
̵̧̨̨̛̏ ̨̧̛̬̖̥̖̣̬̖̔̌ ̱ ̶̛̤̱ ̨̧̪̬̖̥̌̌ ̌̚ ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ̱ ̸̛̛̬̣̯̖̌̚ ̦̥̖̦̖̌ ̨̨̖̔̏̔ ̨̔
̶̛̛̛̬̖̯̣̠̖̏̌̌̚ ̸̵̛̛̯̌̏ ̵̡̛̬̭̐̌̔ ̸̛̖̯̬̯̏ ̛ ̡̛̬̖̬̠̱̌ ̨̦̏̌ ̡̛̭̱̭̯̏̌ ̛ ̶̡̛̯̬̠̖̌̌ ̌̚ ̬̦̖̐̌͂̌,
̶̨̨̛̪̭̖̯̖ ̛ ̛̯̱̬̭̯̖ ̡̨̛̠ ̨̣̖̔̌̚ ̱ ̬̐̌̔.
ʿ̨̨̭̯̠̖ ̨̛̬̠̦̍ ̛̛̪̬̥̖̬ ̧̪̬̖̯̬̏̌̌̌ ̵̛̭̯̬̌ ̡̖̣̖̯̬̦̌̌ ̱ ̡̡̛̖̭̣̱̦̖̏̚ ̨̦̦̖̓ ̡̨̣̱̖̍̏, ̛̛̣
̨̨̪̬̭̯̬̖ ̌̚ ̶̨̛̛̬̦̠̱̐̌̌̚ ̸̵̡̛̛̱̥̖̯̦ ̨̛̛̣̙̍̚ ̛̛̣ ̴̨̪̖̬̬̥̦̭̖̌. ʿ̨̨̛̭̯̠ ̛ ̨̨̥̱̦̭̯̐̓
̧̪̬̖̯̬̏̌̌̌ ̵̛̦̪̱̹̯̖̦̌ ̬̐̌̔̌̚ ̱ ̶̡̨̦̖̬̯̦̖̌ ̨̬̦̖̔̏̌ ̛̛̣ ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ̵̛̥̣̌ ̵̡̛̬̭̐̌̔
̨̨̖̬̬̥̌̔̌ ̡̨̌ ̵̡̛̛̖̣̏ ̵̨̨̛̯̬̖̦̏ ̨̦̌̚, ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̥̱̐ ̨̛̛̪̬̖̯̬̯̏ ̱ ̡̨̪̬̖̌̏ ̌̚ ̨̡̧̱̪̤̖̌ ̛
̶̨̛̛̬̦̠̱̐̌̌̚ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̨̠̔̐̌͂̌̌ (̦̪̬. ̶̡̨̦̖̬̯̖ ̴̵̨̛̛̣̬̥̦̠̖̌ ̛̛̣ ̵̛̥̣̌̔ ̸̛̥̱̬̌̌̚ ̛̚
̸̵̡̛̛̥̱̚ ̡̨̹̣̌ ̛̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌). ʶ̨̛̛̬̭̯ ̨̔ ̴̶̨̛̯̬̦̭̬̥̠̖̌̌ ̵̨̛̏ ̵̡̛̛̖̣̏ ̨̨̪̬̭̯̬̌ ̱ ̨̦̖̏
̵̨̖̌̍̏ ̶̨̛̛̦̠̏̌̌ ̛ ̡̨̛̛̬̖̯̦̭̯̌̏ ̡̨̌ ̛ ̵̧̨̛̏̌ ̨̥̱̣̬̦̔̌̌ ̛ ̛̛̦̖̪̬̖̔̏̔̏̌ ̦̥̖̦̌̌ ̭̯̬̠̱̏̌̌
̡̛̖̣̱̏ ̸̛̪̬̣̦̱̏̌ ̨̥̓ ̛ ̌̚ ̨̡̛̭̯̦̦̖̌̏ ̛ ̌̚ ̛̯̱̬̭̯̖, ̶̭̯̬̦̖̌ ̡̨̠̖ ̨̣̖̔̌̚ ̱ ̬̐̌̔, ̭̌ ̡̱̖̏ ̨̛̦̥̏
̶̡̛̯̬̠̥̌̌̌̌ ̛ ̸̛̛̱̯̖̦̯̦̥̌ ̡̨̛̭̱̭̯̥̏.
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ˁ ̬̱̖̔̐ ̭̯̬̦̖̌, ̨̛̛̪̠̖̦̔ ̛̦̭̖̤̖̦̌ ̨̛̖̣̔̏ ̬̐̌̔̌, ̡̨̛̠ ̭̱ ̸̛̭̱̣̌̏̌ ̵̱̔ ̬̖̥̖̦̏̌, ̭̖
̛̛̬̖̯̣̱̠̱̏̌̚ ̛̬̌̔ ̸̨̧̱̏̌̌ ̸̨̛̛̱̯̖̦̯̦̭̯̌. ʻ̌ ̨̠̏̌ ̸̛̦̦̌ ̭̖ ̨̨̪̤̹̍̌̏̌ ̡̛̣̯̖̯̏̌ ̨̛̙̯̏̌
̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ ̵̛̯ ̸̨̪̬̱̠̔̌, ̛̣̌ ̭̖ ̯̌ ̸̨̪̬̱̠̔̌ ̨̨̛̭̯̬̖̥̖̦̏ ̪̬̖̯̬̠̱̏̌̌ ̱ ̨̭̠̖̭̦̖̏̏ ̶̡̛̯̬̠̖̌̌ ̌̚
̨̦̖ ̭̖̥̖̦̯̖̐ ̛̯̱̬̭̯̌ ̡̨̛̠ ̯̬̙̖̌ ̡̯̱̌̏ ̸̨̛̱̯̖̦̯̦̭̯̌ ̛ ̨̛̙̤̠̔̏̌ ̨̡̨̣̣̦̌̐ ̵̱̔̌ ̱ ̨̡̛̥̏̌̏
̡̛̬̭̥̐̌̔ ̶̛̠̖̦̥̌̔̌̌̚.
ʤ̛̦̣̌̌̚ ̸̵̡̛̤̱̦ ̴̡̨̯̬̌̌ ̵̱̭̪̖̌ ̵̛̱̬̦̍̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌ ̡̨̌ ̛ ̴̛̛̖̦̭̦̖̔̌ ̨̡̛̛̪̣̯̖ ̛
̛̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯ ̡̨̠̖ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̨̨̭̪̬̱̏̔ ̡̬̭̖̐̌̔ ̛̣̭̯̏̌ ̛ ̶̡̛̛̖̭̯̦̠̭̖̔̌ ̷̥̖̦̥̖̦̯̌ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚,
̱ ̶̡̨̛̛̛̥̦̠̍̌ ̭̌ ̛̯̬̖̦̱̯̦̥ ̧̭̯̖̥̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̨̛̛̪̭̣̱̙̣ ̭̱ ̡̨̌ ̸̦̠̦̌̌̌̚
̨̡̛̬̏ ̱ ̴̧̛̛̖̦̭̱̔̌ ̶̛̤̖̏̌ ʤ̶̡̨̨̛̦̐ ̪̣̦̌̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ʧ̬̌̔̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̛̯̔̌ ̱ ̡̦̭̯̱̌̌̏
̨̡̱̥̖̦̯̔̌.

12.3 ʿ̨̛̛̛̬̬̯̖̯̦ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̛̪̬̏̔̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ʿ̴̨̨̨̛̬̯̣ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̭̖ ̛̭̦̌̏̌̚ ̦̌ ̵̨̨̪̬̖̯̦̔ ̨̱̯̬̖̦̠̏͂ ̶̨̡̡̨̛̬̖̭̱̬̭̦̯̬̠̭̠̌̌ ̨̨̛̭̦̏ (̨̛̛̪̬̬̦̥̔ ̛ ̨̛̭̯̬̖̦̥̏ ̛̬̖̭̱̬̭̥̌), ̡̨̌ ̛ ̦̌ ̨̭̔̌̔ ̨̛̬̖̦̥̐̌͂̚ ̷̛̛̥̱
ʧ̬̌̔̌. ʪ̨̧̛̠̖̍̌ ̭̯̯̱̭̌̌ ʫ̨̡̬̪̭̖̏ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̖ ̡̱̣̯̱̬̖ ̛ ʫ̨̡̬̪̭̖̏ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̖ ̵̛̥̣̌̔ ̱
̡̨̛̖̣̠̏ ̛̥̖̬ ̨̪̬̖̖̤̱̠̖̔ ̨̛̪̬̖̭̯̠̖̔̓ ̴̨̡̱̭ ̱ ̨̬̠̱̌̏̚ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̛
̡̧̛̬̖̬̌̌ ̶̴̸̨̛̛̭̪̖̦̐ ̡̛̥̭̌ ̨̛̙̤̠̔̏̌̌ ̡̨̛̠ ̖̓ ̭̖ ̛̛̦̱̯̔ ̛̛̯̱̬̭̯̥̌.
ʻ̌ ̡̛̦̖ ̸̛̦̦̌, ̨̯ ̠̖ ̨̨̭̠̖̬̭̦̏̏ ̨̧̪̭̯̤̖̌̏̌ ̶̨̨̛̪̬̦̖̚ ̦̌ ̡̨̨̠̠ ̖̓ ̡̨̭̏̌ ̨̔ ̶̨̛̪̭̖̯̣̌̌ ̨̛̥̓
̔̌ ̛̖̬̖̌̍̚ ̨̱̣̱̐ ̡̨̠̌ ̠̖ ̌̚ ̧̖̐̌ ̨̨̬̠̱̔̐̏̌̌̓̌ ̛ ̛̪̬̖̪̱̭̯ ̭̖ ̨̛̛̙̤̠̥̔̏̌̌ ̛ ̡̨̭̖̱̱̪̦̥̏
̡̛̭̱̭̯̱̏ ̡̨̠̖ ̨̨̥̱̐̓̌̏̌ ̛̥̠̖̦̯̌̍ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌.
ʰ̛̥̠̱̌̓ ̱ ̛̱̏̔ ̵̨̨̪̬̖̯̦̔ ̨̨̪̬̠̦̖̍̌ ̬̖̭̱̬̭̖ ̦̌ ̡̨̛̠̥̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̯̖̥̖̤ ̨̭̠̱̏ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱
̨̪̦̱̱̔, ̧̨̖̐̏ ̛̬̭̯̱̌̓ ̷̛̛̥ ̱ ̛̹̬̖̥ ̡̨̡̦̯̖̭̯̱ ̛ ̧̛̪̬̦̌̌̚ ̡̨̠̌ ̨̛̠̔̍̌ ̦̌ ̨̡̨̖̬̪̭̥̏ ̨̛̦̱̏,
̡̨̌ ̛ ̸̡̤̱̦̖ ̶̡̛̛̖̭̯̦̠̭̖̔̌ ̛̯̬̱̯̖̌̍ ̡̨̛̠ ̨̪̬̖̖̤̱̠̱̔ ̡̧̛̬̖̬̖̌ ̨̛̙̤̠̔̏̌̌ ̌̚ ̛̯̱̬̭̯̖,
̨̛̪̬̖̣̙̖̦̔ ̡̭̱̪ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̠̖ ̛̭̣̖̖̔̓:
1. MICE - ̨̨̛̪̭̣̦̏ ̨̛̠̔̐̌͂̌ ̛ ̨̨̪̭̣̦̏̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌;
2. ʪ̨̛̠̐̌͂̌ ̛ ̡̱̣̯̱̬̌;
3. City Break (̡̡̛̬̯̌ ̡̛̬̭̐̌̔ ̨̨̛̥̬̔);
4. ˃̛̱̬̦̐;
5. ʫ̶̡̛̱̠̔̌̌;
6. ʻ̡̛̱̯̌̌;
7. ʦ̨̛̦ ̛ ̨̨̛̭̯̬̦̥̠̐̌̌;
8. ˀ̶̡̛̖̬̖̠̌̌ ̱ ̨̛̛̪̬̬̔.
ʶ̸̛̤̱̦ ̨̨̛̛̪̬̏̔̚ – ̶̨̨̛̛̦̭ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̨̪̦̱̖̔
ʿʽˁʸʽʦʻʰ ʪʽʧʤ˕ʤʵʰ ʰ ʿʽˁʸʽʦʻʤ ʿ˄˃ʽʦʤʼʤ - MICE
(̶̛̭̭̯̦̌̌, ̛̛̛̦̭̖̦̯̏, ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦̠̖ ̛ ̨̧̔̐̌͂̌̌)
ʽʿʰˁ ʿˀʽʰʯʦʽʪʤ
ʿ̨̨̨̭̣̦̏ ̨̧̪̱̯̖̏̌ ̛ MICE ̭̖ ̨̥̱̐ ̴̛̛̛̖̦̭̯̔̌ ̡̨̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̨̛̛̥̯̭̦̏̌̌ ̴̨̨̛̛̪̬̖̭̦̣̦̥̌ ̛
̨̨̛̪̭̣̦̥̏ ̨̛̬̣̥̌̌̚̚, ̡̨̛̠ ̸̡̱̤̱̱̠̱ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̡̨̌ ̨̹̯ ̭̱ ̧̬̖̹̖̌̏̌ ̨̪̬̣̖̥̍̌, ̡̯̌̔̌̌̌̚,
̶̡̛̖̱̠̖̔̌ ̛/̛̛̣ ̨̧̛̪̬̭̱̭̯̖̏̏̌ ̨̛̬̖̖̦̥̔͂ ̨̛̠̥̔̐̌͂̌̌. ʿ̨̧̱̯̏̌̌ ̨̥̱̐ ̛̛̯̍ ̛̛̛̦̱̣̦̔̏̔̌̌ ̛̛̣
̨̨̛̬̦̦̐̌̏̌̌̚/̬̱̪̦̐̌. ʿ̸̨̨̬̭̖̦ ̬̖̥̖̏ ̧̬̙̖̌̔̌̏̌̚ ̠̖ ̖̔̏ ̨̔ ̛̯̬ ̨̛̦̓.
ʿ̶̨̧̬̖̱̠̖ ̭̖ ̔̌ ̠̖ ̱ ʫ̨̛̬̪̏ ̨̨̨̯̐̏ ̡̨̭̏̌ ̨̬̱̔̐ ̨̧̪̱̯̖̏̌ ̨̨̛̛̥̯̭̦̏̌ ̨̨̛̪̭̣̦̥̏ ̨̛̬̣̥̌̌̚̚ ̛
̨̧̛̪̬̭̱̭̯̱̏̏̌ ̦̌ ̸̛̛̛̬̣̯̥̌̚ ̶̛̭̭̯̦̥̌̌̌, ̡̨̛̦̬̖̭̥̐̌, ̛̛̣ ̨̛̭̠̥̥̌̏̌.
ˁ̯̬̦̱̌ ̨̪̦̱̖̔ ̸̛̦̖ ̡̨̛̦̬̖̭̦̐ ̨̛̛̬̍, ̴̨̨̛̛̪̬̖̭̦̣̦̌ ̨̨̛̛̬̦̯̬̐̌̌̚ ̡̨̦̬̖̭̐̌ (PCO), ̶̡̛̛̖̭̯̦̠̭̖̔̌
̷̥̖̦̥̖̦̯̌ ̡̨̛̥̪̦̠̖̌ (DMC), ̡̨̛̦̬̖̭̦̐ ̨̨̛̪̬̭̯̬, ̵̨̛̯̖̣ ̭̌ ̡̨̛̦̬̖̭̦̥̐ ̶̡̛̛̪̯̖̯̥̌̌̌ ̛ ̨̛̭̯̣̌
̸̨̛̪̦̱͂̌ (̡̨̌ ̨̹̯ ̠̖ ʤʦ ̨̪̬̖̥̌, ̡̛̖̯̖̬̦̐ ̛ ̭̣).
ˁ̡̛̏̌ ̨̖̬̏ ̡̨̛̠ ̨̨̛̪̯̬̹ MICE ̨̭̯̐ ̛̖̦̖̬̹̖̐ ̵̨̛̯̦̔̔̌ 8 ̨̔ 12 ̖̬̏̌. ʻ̨̛̏ ̨̨̛̣̠̣̦̭̯̌ ̨̛̭̯̠̱̐
̵̨̛̛̛̥̯̭̦̏̌ ̨̛̥̏ ̨̡̨̛̣̥̍ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̠̖ ̨̛̬̖̣̯̦̌̏ ̨̡̛̭̏, ̪̌ ̭̖ ̸̨̖̭̯ ̬̠̱̏̌̓̌ ̱ ̶̛̛̖̭̯̦̠̱̔̌ ̦̌ ̨̨̥̬̔.
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ˀ̨̠̌̏̚ ̨̨̏̐ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̛̥̌ ̨̖̥̏̌ ̭̦̙̦̌̌ ̶̛̱̯̠̌ ̦̌ ̨̬̠̌̏̚ ̵̨̛̯̦̔̔̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̛ ̸̵̨̡̛̯̬̐̏̌
̭̬̙̠̌̔̌̌ ̛ ̡̨̛̬̖̯̦̔ ̛̛̭̯̥̱̣̹̖ ̨̬̠̌̏̚ ̵̛̬̱̔̐ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̱ ̶̛̛̛̖̭̯̦̠̔̌. ˄ ̣̦̖̐̌̏
̨̛̥̯̖̏ ̵̨̨̛̪̭̣̦̏ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̭̖ ̱̬̠̠̱̍̌̌: ̨̪̬̠̦̖̔̌ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏, ̛̛̯̬̖̦̦̚, ̨̨̧̬̖̍̌̏̌̚,
̡̨̨̛̛̬̪̬̯̦̌̏ ̶̛̭̭̯̦̌̌, ̶̛̪̬̖̖̦̯̠̖̌̚ ̛ ̧̛̣̦̭̬̖̌̌ ̵̨̛̦̏ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̛ ̱̭̣̱̐̌, ̛̭̖̬̭̦̖̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏.
ˁ̨̨̖̦̣̦̭̯̌̚ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̠̖ ̨̛̬̖̣̯̦̌̏ ̣̍̌̐̌, ̭̌ ̨̛̬̙̖̦̥̌̚ ̡̨̛̯̦̹̱̌̏̓ ̨̡̨̯̥ ̥̠̌̌ ̛ ̠̱̦̌, ̨̨̨̦̭̦̔
̭̖̪̯̖̥̬̍̌ ̛ ̨̡̨̯̬̍̌, ̨̡̔ ̠̖ ̡̨̛̯̦̭̯̌̏ ̨̨̨̪̭̣̦̏ ̵̨̛̛̛̥̯̭̦̏̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̭̣̌̍̌ ̨̡̨̯̥ ̨̭̖̦̖̚
̵̨̧̛̛̹̐̔ ̨̨̥̬̔̌ (̸̨̨̛̦̬̯̌ ̌̚ ̬̖̥̖̏ ̧̣̖̯̖ ̨̭̖̦̖̚ ̨̨̥̬̔̌).
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ʽʥʸʰˉʰ ʿˀʽʰʯʦʽʪʤ
ˁ̶̛̭̯̦̌̌ – ̨̛̠̖̦̦̖̦̔̔̏ ̛̛̣ ̛̛̹̖̦̖̦̏̔̏, ̨̨̛̛̬̦̦̐̌̏̌̚ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̦̌ ad hoc ̶̛̛̪̬̦̪̱ ̌̚
̧̬̖̹̖̌̏̌ ̵̡̨̡̛̦̬̖̯̦ ̨̛̌̏̌̚̚ ̛ ̨̪̬̣̖̥̍̌, ̛ ̶̛̤̌ ̸̨̯̦̌ ̨̬̖̖̦̔͂ ̨̬̠̍ ̸̡̛̱̖̭̦̌;
̨̛̪̬̬̥̐̌ ̨̨̧̬̍̌̏̌̌̚ ̛ ̛̯̬̖̦̦̐̌;
ʰ̛̛̦̭̖̦̯̏ – ̨̡̛̣̍ ̧̛̦̬̌̐̌͂̏̌̌ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̌̚ ̨̧̛̪̭̯̖̌̚ ̵̛̯̌̔̌̚ ̶̛̤̖̏̌;
ʶ̨̛̦̬̖̭̐ ̛ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦̠̖ – ̨̛̬̖̦̔̏ ̨̠̔̐̌͂̌ ̴̨̡̛̱̭̬̦̌ ̦̌ ̸̨̯̦̌ ̨̬̖̖̦̱̔͂ ̨̣̭̯̍̌ ̛̛̣
̯̖̥̱, ̡̨̛̠ ̸̛̛̪̬̣̏̌ ̸̦̠̦̌̌̌̚ ̨̬̠̍ ̛̤̱̔;
ʰ̨̣̙̖̍̚ ̛ ̡̨̨̛̛̬̪̬̯̦̌̏ ̨̛̠̔̐̌͂̌ – ̶̨̨̛̪̬̥̠̖ ̵̨̛̦̏ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚, ̨̨̛̪̭̣̦̏ ̨̛̭̠̥̌̏,
̸̛̛̬̣̯̖̌̚ ̨̪̬̭̣̖̌̏, ̛̯̔;
ʿ̶̛̬̖̖̦̯̠̖̌̚, ̨̪̬̠̔̌̌, ̡̨̛̱̪̦̏̌, ̧̛̛̦̭̯̣̬̖̌̌ ̨̪̬̖̥̖, ̛̭̖̬̭̏;
ʶ̨̛̦̭̣̯̦̌̐;
˄̸̨̧̖̭̯̖̏̏̌ ̱ ̴̨̨̨̛̪̬̖̭̦̣̦̥̌ ̛̛̣ ̨̬̱̥̔̐ ̨̨̧̬̱̍̌̏̌̚ – ̸̨̭̯̬̱̦ ̨̨̨̧̭̪̭̤̖̍̌̏̌ ̛
̴̨̨̨̛̪̬̖̭̦̣̦̌ ̧̱̭̬̹̖̌̏̌̏̌;
ˁʤʪˀʮʤʵʰ ʰ ˄ˁʸ˄ʧʫ – ʶʹ˄ˋʻʰ ˇʤʶ˃ʽˀʰ ˄ˁʿʫˈʤ
ʤ̡̛̖̯̦̔̏̌ ̡̨̛̦̬̖̭̦̐ ̨̨̛̪̬̭̯̬ ̛ ̨̨̛̪̬̭̯̬ ̌̚ ̡̭̭̯̦̖̌̌;
ʶ̛̣̯̖̯̦̏̌̌ ̵̨̡̛̯̖̣̭ ̭̥̖̹̯̠̌, ̡̨̥̪̣̖̥̖̦̯̬̦̌̌ ̭̌ ̡̨̨̦̬̖̭̦̥̐ ̴̡̨̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̥̌ (̵̨̛̯̖̣ 4*
̛ 5*);
ʤ̨̛̏ ̛ ̡̬̱̥̭̔̌ ̨̨̭̯̱̪̦̭̯̔ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̨̡̨̣̣̦̌ ̛ ̨̨̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̛̯̬̙̹̯̖;
ʵ̡̌̌ ̨̡̣̣̦̌̌ ̨̡̪̬̹̔̌;
ʿ̨̭̖̦̍̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̭̠̯̌ ̨̛̪̬̣̖̦̌̐͂ ̨̛̪̬̠̔̌ ̛ ̛̪̣̦̖̬̥̌̌ ̨̠̔̐̌͂̌̌;
ʸ̨̡̛̣̦̌ ̨̯̬̦̭̪̬̯̌;
ʦ̨̖̥̌ ̠̖ ̙̦̏̌̌ ̷̛̛̥ ̛ ̴̶̨̛̛̖̬̖̦̬̦̭̯̔̌ ̨̪̦̱̖̔, ̨̨̯̭̯̍̐̌̏ ̭̬̙̠̌̔̌̌, ̨̡̛̦̪̦̭̦̭̏̌̌̌
̨̪̦̱̔̌, ̛̦̌̍̌̏̚ ̛̭̬̙̠̌̔̌ ̛ ̡̛̱̣̯̱̬̦ ̛̬̖̭̱̬̭.
ʫʸʫʺʫʻ˃ʰ ʪʰˇʫˀʫʻˉʰˀʤʼʤ
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̥̌ ̨̖̥̏̌ ̨̬̔̍̌ ̨̛̭̬̠̦̌̍̌̓̌ ̨̨̪̣̙̠̌ ̛ ̨̨̭̯̱̪̦̭̯̔;
ʿ̨̨̛̭̯̠̖̓ ̶̡̛̛̪̯̖̯̌̌ ̛ ̨̛̠̔̐̌͂̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̛̬̦̱̠̱̐̌̚ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ʻ̨̨̡̨̭̭̏̌̔̐ ̭̠̥̌̌;
ʶ̨̛̦̬̖̭̐.
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ʪʽʧʤ˕ʤʵʰ ʰ ʶ˄ʸ˃˄ˀʤ
ʽʿʰˁ ʿˀʽʰʯʦʽʪʤ
ʪ̨̛̠̐̌͂̌ ̛ ̡̱̣̯̱̬̌ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̨̛̱̖̯̦̚̚ ̙̦̏̌̌ ̭̖̥̖̦̯̐ ̨̛̯̬̙̹̦̐ ̦̭̯̱̪̌̌ ̦̠̖̖̌̏̓̐ ̨̬̠̍̌
̴̨̨̨̛̪̬̖̭̦̣̦̌ ̵̨̛̖̦̏͂ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚. ʽ̡̏̌̌̏ ̛̏̔ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̐ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̠̖̔̌ ̶̛̛̪̱̯̦̥̌
̨̯̦̔̔̌̌ ̛̛̣ ̸̡̛̛̭̤̱̏ ̨̬̣̌̐̚ ̨̡̣̭̔̌̌ ̱ ̡̦̖̱ ̶̛̛̖̭̯̦̠̱̔̌. ˄̨̪̬̌̏ ̨̛̠̔̐̌͂̌ ̨̥̱̐ ̛̛̯̍ ̛̪̬̖̭̱̦̔
̴̡̨̯̬̌ ̡̨̛̛̪̬̣̥ ̨̨̧̦̹̖̔̌ ̨̡̣̱̖̔ ̨ ̨̡̣̭̱̔̌ ̦̌ ̡̦̖̱ ̶̛̛̖̭̯̦̠̱̔̌.
˄ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̡̛̛̖̣̥̏ ̨̨̛̥̱̦̭̯̥̐̓̌ ̴̶̶̛̛̛̖̬̖̦̠̠̖̔̌ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̵̨̛̬̙̦̔̌ ̨̠̔̐̌͂̌̌, ̴̛̖̭̯̣̏̌̌ ̛
̵̡̛̱̣̯̱̬̦ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌, ̨̨̛̪̭̯̠ ̨̨̥̱̦̭̯̐̓ ̶̛̱̯̠̌̌ ̦̌ ̨̧̪̖̖̏̓̌̏̌ ̨̭̯̪̖ ̵̨̨̛̪̦̤̖̦̏ ̨̪̭̖̯̌. ʯ̸̦̠̦̌̌̌ ̠̖
̛ ̶̛̱̯̠̌ ̦̌ yield ̷̥̖̦̥̖̦̯̌ ̡̨̌ ̛ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̡̡̨̛̥̬̖̯̦̹̌̐ ̴̡̖̖̯̌ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌ ̵̛̬̦̌̚ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̸̛̥̖
̭̖ ̸̛̱̯̖ ̦̌ ̷̛̛̥ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̡̡̨̌ ̦̌ ̨̥̖̥̔̌̓, ̡̨̯̌ ̛ ̦̌ ̶̛̛̤̦̥̌ ̨̛̛̦̭̯̬̦̥̌ ̛̛̯̬̙̹̯̥̌ – ̡̨̬̚
ʿˀ, ̸̡̣̦̖̌ ̛ ̛̖̹̯̠̖̏̌̚ ̱ ̶̨̛̛̛̭̪̖̠̣̦̥̌̏̌̚ ̸̨̛̛̭̪̭̥̌̌ ̛ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̪̬̯̣̥̌̌.
ʪ̨̛̠̐̌͂̌ ̭̱ ̡̨̛̛̦̯̦̱̬̦̖̌ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̡̨̠̖ ̭̖ ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̨̠̱̔̐̌͂̌ ̨̠̖̦̥̔ ̨̧̛̹̖̐̔, ̌ ̡̨̠̖ ̨̨̛̪̬̥̹̱̏
̛̯̱̬̥̌̚ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̪̱̯̖̥ ̨̨̱̯̦̥̦̖̌ ̸̛̪̬̣̦̖̏̌ ̭̦̖̌̐ ̨̭̥̌̐ ̨̠̔̐̌͂̌̌, ̛̣̌ ̛ ̸̨̛̪̭̯̱̔
̨̭̯̖̐ ̦̌ ̡̨̛̬̖̯̦̔ ̸̨̧̱̖̭̯̖̏̏̌ ̛ ̸̡̨̱̤̱̖̦̭̯ ̨̔ ̴̖̌̚ ̶̛̛̛̦̠̣̦̖̌ ̶̶̡̨̛̛̦̖̪̯̱̣̠̖̌̌̚ – ̨̨̪̭̖̦̍
̨̙̦̏̌ ̱ ̧̨̦̹̠̔̌̌ ̨̛̛̯̣̦̠̔̐̌ ̛̖̬ (̦̪̬. ̛̖̬̏̍-̬̱̪̐̌ ʫ̛̯̐̚ ̴̛̖̭̯̣̏̌̌ ̦̌ ̦̔̌ ̧̛̪̭̌̌ ̨̖̏ ̛̭̯̱̠̖̔ ̛̥̌
1,4 ̨̛̛̥̣̦̌ ̸̡̛̱̖̭̦̌), ̨̔ ̴̌̌̚ ̭̥̖̌ ̶̛̛̬̖̣̠̖̌̌̚ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̛ ̡̛̭̦̠̖̌ ̴̡̛̬̖̣̖̭̠̖ ̦̌ ̭̥̌ ̨̠̔̐̌͂̌
(̸̦̠̖̹̖̌̓ ̡̨̪̬̖ ̵̛̬̱̹̯̖̦̔̏ ̥̬̖̙̌).
ʪ̨̛̠̐̌͂̌, ̔̌ ̛̍ ̨̛̪̭̯̣̌ ̨̖̔ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̨̪̦̱̖̔ ̡̦̖̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌, ̨̥̬̠̱̌ ̔̌ ̸̛̪̬̣̖̏̌ ̸̡̛̱̖̭̦̖ ̛̛̣
̸̨̪̭̥̯̬̖̌̌ ̡̨̛̠ ̛̦̭̱ ̨̖̔ ̨̡̣̣̦̖̌ ̶̛̠̖̦̖̌̔̚. ʪ̨̛̠̐̌͂̌ ̛̥̠̱̌ ̸̨̨̛̦̖̦̍ ̡̠̌ ̶̛̱̯̠̌ ̦̌ ̡̧̛̬̖̬̖̌
̷̛̛̥̌ ̨ ̶̛̛̛̖̭̯̦̠̔̌. ʻ̤̖̌̔̌, ̭̖̏ ̛̬̠̖̦̖̌̏̚ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̨̛̛̦̯̖̦̦̏̚ ̬̖̌̔ ̦̌ ̡̧̛̬̖̬̱̌
̶̨̨̧̛̖̣̹̖̐̔̐ ̡̣̖̦̬̌̔̌̌ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̡̡̨̌ ̛̍ ̨̭̠̱̏ ̨̪̦̱̱̔ ̸̛̛̱̦̣̖ ̨̹̯ ̡̨̛̛̯̬̯̦̠̥̌̌̏ ̛ ̱
̛̭̥̏ ̨̛̭̯̣̥̌ ̶̛̥̖̭̖̥̌ ̱ ̨̛̛̦̐̔. ʪ̨̠̐̌͂̌ ̌̚ ̛̯̱̬̭̯̖ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̸̨̨̛̦̍ ̯̬̖̖̓ ̛̛̣ ̸̨̖̯̬̯̏
̨̧̪̱̯̖̏̌ ̱ ̨̛̛̦̐̔ ̛ ̯̬̠̖̌, ̱ ̨̡̪̬̭̖̱, ̨̔ ̨̠̖̦̔̐ ̨̔ ̛̯̬ ̦̔̌̌.
ʶ̸̛̤̱̦ ̖̣̖̥̖̦̯ ̨̨̏̐ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̌̚ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖, ̪̬̖ ̵̛̭̏, ʫ̛̯̐̚ ̴̛̖̭̯̣̏̌, ̡̨̛̠ ̛ ̤̖̔̌ ̛̥̌
̛̦̠̙̦̠̱̌̏̌ ̨̱̣̱̐ ̱ ̨̨̥̖̱̦̬̦̥͂̌̔ ̧̪̬̖̭̯̤̱̔̌̏̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌, ̛̣̌ ̛ ̛̬̱̔̐ ̴̛̛̖̭̯̣̏̌
̛ ̸̨̛̭̖̦̭̯̏̌, ̡̨̠̖ ̛ ̦̭̔̌̌ ̛̥̠̱̌ ̙̦̱̏̌ ̨̱̣̱̐ ̱ ̧̪̬̖̭̯̤̱̔̌̏̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̥ ̛̯̬̙̹̯̱ ̛ ̱
̡̧̛̬̖̬̱̌ ̷̛̛̥̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌.
˃̡̨̖̌͂, ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̡̱̣̯̱̬̖ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̵̨̛̖̯̖̬̖̦̐ ̡̭̱̪ ̡̨̛̠ ̸̡̱̤̱̱̠̖ ̦̭̣̖̖̌͂ (̨̪̭̖̯̖
̡̨̱̣̯̱̬̦-̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭̥ ̶̨̛̛̭̪̥̖̦̥̌ ̛ ̶̡̛̯̬̠̥̌̌̌̌), ̌ ̨̛̭̯̐ ̭̱ ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̨̛̛̛̥̯̭̦̏̌ ̨̨̪̯̬̥̌̐ ̌̚
̡̨̣̖̥̔̌ ̨̨̪̬̹̣̹̱̓ ̡̨̠̱ ̭̖ ̸̨̖̭̯ ̨̛̬̥̦̯̱̠̱̌̚ ̱ ̶̛̛̛̦̯̖̬̪̬̖̯̠̌. ˁ ̬̱̖̔̐ ̭̯̬̦̖̌, ̯̱ ̭̱ ̨̧̪̱̯̏̌̌
̨̛̛̥̯̭̦̏̌̌ ̨̧̱̪̦̖̥̌̏̌̚ ̭̬̖̥̖̦̖̌̏ ̡̱̣̯̱̬̦̖ ̶̨̡̛̪̬̱̠̖̔ - ̸̡̛̥̱̌̚, ̶̡̭̖̦̭̌, ̡̨̛̣̦̏̌ ̨̱̥̖̯̦̭̯. ʻ̌
̡̬̠̱̌, ̱ ̨̡̛̬̱̏ ̨̨̏̐ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̭̱ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̨̛̛̥̯̭̦̏̌̌ ̨̧̛̪̬̭̱̭̯̖̥̏̏̌ ̨̛̠̥̔̐̌͂̌̌ (̴̛̛̖̭̯̣̏̌,
̶̡̨̛̦̖̬̯, ̨̛̣̙̖̍̚, ̶̨̛̖̬̖̥̦̠̖, ̛̯̔).
ˇ̨̡̱̭ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̨̥̙̖ ̛̛̯̍ ̸̛̛̬̣̯̌̚: ̨̔ ̥̣̖̌͂ ̶̨̛̪̪̱̣̠̖̌ ̶̴̸̵̛̛̛̭̪̖̦ ̵̯̖̌̏̌̚ ̭̖̏ ̨̔
̨̛̪̖̦̦̖̬̌̚ ̭̌ ̨̛̪̭̖̦̥̍ ̡̛̱̱̭̥̌ ̨̡̨ ̬̭̯̖̏ ̛ ̧̯̬̠̌̌̌.
ʯ̌ ̱̭̪̖̹̦̱ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̱̌, ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̠̖ ̨̭̦̙̦̌ ̶̡̨̛̛̖̭̯̦̠̭̔̌ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̡̨̠̖ ̛̍ ̨̨̥̣̐
̴̡̛̛̛̦̦̭̠̭̌ ̛ ̨̨̛̬̠̱̥̔̐̏̌̌̓ ̶̡̛̛̪̯̖̯̥̌̌̌ (̡̛̤̱̭̥̔ ̛ ̛̭̥̖̹̯̠̦̥̌) ̔̌ ̨̛̪̬̙̔ ̨̬̠̌̏̚ ̨̡̨̏̌̏̐
̨̨̛̪̬̏̔̌̚.
ʦ̛̖̥̓ ̴̨̡̧̛̱̭̬̖̥̌ ̦̌ ̡̱̣̯̱̬̱ ̛ ̨̠̖̔̐̌͂̌ ̡̱̣̯̱̬̖, ̸̛̛̪̬̣̏̌ ̭̖ ̸̛̛̬̱̠̔̐̌ ̛̯̪ ̛̯̱̬̭̯̌, ̸̦̠̖̹̖̌̓
̨̨̭̖̍ ̭̌ ̛̛̹̥̏/̨̡̛̛̭̥̏ ̨̨̛̦̥̏ ̨̨̧̬̍̌̏̌̌̚ ̛ ̸̨̛̛̦̪̬̭̖̦̥̌̔̚ ̧̛̛̪̬̥̥̌̌. ˃̛̥̖ ̭̖ ̸̨̦̠̦̌̌̚
̨̥̙̖ ̶̛̛̱̯̯̌ ̦̌ yield ̷̥̖̦̥̖̦̯̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̦̌ ̨̛̦̱̏ ̶̨̨̛̪̭̖̯̌.
ʿ̶̨̧̬̖̱̠̖ ̭̖ ̡̡̨̌ ̱ ̭̖̯̱̏ ̨̧̛̹̖̐̔ ̛̹̖̏ ̛̖̭̖̯̦̔̌ ̨̛̛̥̣̦̌ ̛̤̱̔ ̪̱̯̱̠̖ ̛̬̌̔ ̸̨̧̱̖̭̯̏̏̌̌ ̦̌
̸̡̛̛̥̱̥̚ ̛̛̣ ̡̛̱̣̯̱̬̦̥ ̴̛̛̖̭̯̣̥̏̌̌. ʿ̶̨̨̛̛̭̖̯ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̸̨̨̛̦̍ ̛̠̠̱̔̏̌̌̚ ̭̬̖̭̯̔̏̌ ̌̚ ̭̖̏ ̹̯̌ ̠̖
̨̨̪̖̦̏̌̚ ̭̌ ̨̠̖̥̔̐̌͂̌, ̡̨̯̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̪̭̯̙̖ ̸̦̠̦̌̌̌̚ ̨̛̛̪̯̦̏̌̚ ̶̛̱̯̠̌ ̦̌ ̨̨̛̱̭̯̯̖̤̭̯̐̏, ̨̛̯̬̦̱̐̏ ̛
̨̭̯̣̖̌ ̭̌ ̨̛̯̱̬̥̥̚ ̨̪̖̦̖̏̌̚ ̨̛̖̣̯̦̭̯̔̌.

x
x

ʽʥʸʰˉʰ ʿˀʽʰʯʦʽʪʤ
ʺ̸̡̛̛̱̚ ̨̛̠̔̐̌͂̌ (ʫ̛̯̐̚, ̴̛̛̖̭̯̣̏̌, ̶̡̨̛̦̖̬̯, ̸̡̧̛̯̥̖̌̌, ̛̯̔);
ʶ̛̱̣̯̱̬̦ ̨̛̠̔̐̌͂̌ (̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̡̨̱̣̯̱̬̦–̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭̥ ̦̭̣̖̖̥̌͂/̨̡̛̠̖̯̥̍̌, ̶̨̛̛̯̬̠̥̌̔
̡̨̛̛̥̱̣̯̱̣̯̱̬̣̦̭̯̌, ̶̛̛̦̯̖̬̪̬̖̯̠̌̌ ̡̨̱̣̯̱̬̦–̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐ ̦̭̣̖̌͂̌/̶̨̛̛̣̭̍̌
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̡̨̱̣̯̱̬̦ – ̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌);
ʿ̨̭̖̯̖ ̛̥̱̖̠̥̌̚, ̨̛̣̙̥̍̌̌̚, ̨̨̛̛̪̬̹̯̥̌̚;
ˁ̨̡̛̪̬̯̭ ̨̛̠̔̐̌͂̌;
ʧ̶̨̧̛̛̹̖̔, ̨̪̬̭̣̖̌̏, ̛ ̭̣;
ʿ̨̭̖̦̍̌ ̨̧̛̦̯̖̬̖̭̏̌̌ (̨̨̛̭̯̬̦̥̠̐̌̌, ̡̨̛̭̣̬̭̯̌̏, ̨̱̥̖̯̦̭̯…).

ʪ̨̛̠̐̌͂̌ ̭̖ ̴̡̡̛̛̣̭̱̠̱̌ ̛ ̪̬̖̥̌ ̸̛̛̛̖̣̦̏ (̨̬̠̱̍ ̶̨̛̪̭̖̯̣̌̌), ̪̬̖̥̌ ̛̦̥̖̦̌ (̛̦̌̍̌̏̚, ̡̛̛̖̱̯̦̔̌̏),
̪̬̖̥̌ ̧̯̬̠̱̌̌ (̨̛̠̖̦̦̖̦̔̔̏, ̛̛̹̖̦̖̦̏̔̏, ̸̛̛̭̖̥̦̔) ̛ ̛̬̱̥̔̐ ̡̛̛̛̬̯̖̬̠̱̥̥̌.
ˁʤʪˀʮʤʵʰ ʰ ˄ˁʸ˄ʧʫ – ʶʹ˄ˋʻʰ ˇʤʶ˃ʽˀʰ ˄ˁʿʫˈʤ
ʿ̨̯̬̖̦̍̌ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̌̌ ̌̚ ̨̠̏̌ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̠̖ ̨̖̥̏̌ ̵̯̖̦̌̏̌̚ ̛ ̛̛̭̌̏̚ ̨̔ ̨̡̛̣̍̌ ̨̧̔̐̌͂̌̌, ̛̣̌ ̭̖
̨̥̙̖ ̴̡̡̨̛̛̛̣̭̯̌̏̌ ̦̌ ̛̭̣̖̖̔̓ ̸̛̦̦̌:
x ʪ̨̨̭̯̱̪̦̭̯ ̥̖̭̯̌ ̨̠̔̐̌͂̌̌ – ̨̡̛̦̭̌̏̌ ̨̨̭̯̱̪̦̭̯̔/̨̧̪̖̖̏̓̌ ̨̬̠̍̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌ ̵̨̛̪̖̦̏̌̚
̡̛̛̬̖̯̦̥̔ ̨̛̣̖̯̥̏̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̛̛̦̠̣̙̌̍ ̨̨̖̬̬̥̌̔ („ʻ̡̨̛̣̌ ˃̖̭̣̌“) ̛ ̨̬̔̍̌ ̪̱̯̦̌
̨̨̪̖̦̭̯̏̌̚;
x On-line ̛ ̹̯̥̪̦̖̌̌ ̨̭̯̱̪̦̖̔ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̖̌ – ̶̡̛̛̪̣̠̖̌̌, ̨̬̹̱̬̖̍, ̸̨̛̛̏̔;
x ˀ̨̡̛̦̣̌̌̚ ̡̨̥̪̣̖̥̖̦̯̬̦̌̌ ̨̪̦̱̔̌ – ̡̬̯̌̌ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̡̱̭̣̖̦̌͂̌ ̭̌ ̨̨̭̖̦̥̚ ̵̨̛̭̯̣̌
̨̨̛̪̬̏̔̌̚ (̧̛̖̖̍̐̌̏̌̚ ̴̡̨̡̛̦̣̯̌̌);
x ˁ̛̭̯̖̥ ̸̨̧̦̌̌̏̌̌̚;
x ˀ̸̛̛̣̯̖̌̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̱ ̡̨̭̣̪̱ ̨̠̔̐̌͂̌̌;
x ʺ̨̨̱̦̭̯̐̓ ̡̨̛̱̪̦̖̏ ̵̨̡̛̣̣̦̌ ̛̭̱̖̦̬̏̌;
x ʽ̛̛̭̱̬̦̐̌ ̨̨̛̪̬̭̯̬ ̌̚ ̡̧̛̪̬̬̖̌̌;
x ʶ̛̣̯̖̯̦̏̌̌ ̭̥̖̹̯̠̌ ̱ ̛̛̛̣̦̍̚ ̥̖̭̯̌ ̨̧̬̙̔̌̏̌̌ ̨̠̔̐̌͂̌̌ (̵̨̛̯̖̣, ̵̨̛̭̯̖̣, ̛̛̪̬̯̦̏̌
̭̥̖̹̯̠̌, ̡̨̛̥̪̌̏);
x ʺ̸̨̨̱̦̭̯̐ ̨̡̣̭̔̌̌ ̱ ̡̨̛̱̪̦̱̏ (̛̯̬̙̦ ̶̛̖̦̯̬);
x ˀ̨̛̖̭̯̬̦̌, ̨̛̬̍̌̏;
x ˀ̨̦̬̭̦̌̏̌̚ ̨̨̡̭̯̬̦̥̭̐̌̌ ̨̪̦̱̔̌ ̭̌ ̨̡̛̣̣̦̥̌ ̶̛̛̛̭̪̖̠̣̯̖̯̥̌̌;
x ˄̛̬̖̖̦͂ ̛̛̪̬̣̌̚ ̛ ̶̛̛̦̯̖̬̪̬̖̯̠̌̌ ̸̵̛̛̦̠̦̠̦̠̌̌̌̚ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌.

x
x
x

ʫʸʫʺʫʻ˃ʰ ʪʰˇʫˀʫʻˉʰˀʤʼʤ
ˇ̛̛̖̭̯̣̏̌: ʫ̛̯̐̚, ˁ̨̛̛̯̖̬̠̦ ̨̨̪̬̠̖̚, ˃̶̛̥̱̬̌̍̌ ̴̖̭̯, ʻ̨̨̡̭̭̖̏̌̔ ̸̡̛̥̱̖̚ ̸̨̛̭̖̦̭̯̏̌;
ˁ̨̡̪̬̯̭̌ ̸̡̧̛̯̥̖̌̌;
ʶ̶̨̛̦̖̬̯.
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˃̸̡̛̛̛̱̬̭̯ ̨̨̛̛̪̬̏̔̚ ̌̚ ̨̬̠̌̏̚ ̱ ̧̭̬̖̖̥̔ ̨̡̬̱
ʶˀʤ˃ʶʰ (ʧˀʤʪˁʶʰ) ʽʪʺʽˀ
ʽʿʰˁ ʿˀʽʰʯʦʽʪʤ
ʶ̡̛̬̯̌ ̨̨̥̬̔ ̭̖ ̴̛̛̖̦̹̖̔ ̡̨̌ ̨̧̪̱̯̖̏̌ ̡̨̠̖ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̵̨̱̯̍̏̌̌ 2 ̛̛̣ 3 ̨̧̦̖̓̌ ̱ ̶̛̤̱ ̨̬̍̐̚ ̖̍̐̌ ̨̔
̶̡̨̛̭̦̖̖̏̌̔̏. ʿ̶̨̧̬̖̱̠̖ ̭̖ ̡̡̨̌ ̨̧̛̹̖̐̔ ̛̹̖̏ ̨̔ 40 ̨̛̛̥̣̦̌ ʫ̨̬̪̤̦̏̌̌ ̪̱̯̱̠̖ ̱̭̣̖̔ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌
̡̨̦̖̐ ̨̔ ̨̡̛̣̍̌ ̡̡̨̬̯̌̐ ̨̨̥̬̔̌. ʻ̛̛̠̭̯̱̪̤̖̦̠̌̌̚ ̨̡̛̣̍ ̡̡̨̬̯̌̐ ̨̨̥̬̔̌ ̠̖ ̯̏̚. City break (̡̨̪̬̖ 20
̨̛̛̥̣̦̌ ʫ̨̬̪̤̦̏̌̌ ̨̧̛̹̖̐̔).
ʧ̣̦̖̌̏ ̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̖ ̨̡̪̬̹̖̔ ̨̬̠̱̌̏̚ ̨̨̏̐ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̱ ̶̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌̌̌ ̭̱: ̡̬̭̖̐̌̔, ̨̡̛̪̹̯̦̭̖,
̨̡̡̛̪̬̠̦̭̖̌ ̛̣̭̯̏̌, ̠̦̌̏̌ ̪̬̖̱̖̔̓̌̚ ̛ DMO/DMC.
ʦ̨̣̱̥̖̦ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̠̖ ̶̨̧̪̬̖̖̦ ̦̌ ̛̹̖̏ ̨̔ 7 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̖̬̏̌. ʿ̸̨̛̬̭̖̦ ̶̛̛̔̌̚ ̨̡̨̏̌̏̐ ̨̧̪̱̯̏̌̌
̨̛̦̭̖̚ ̨̔ 300 ̨̔ 600 ̖̬̏̌, ̨̡̔ ̭̖ ̦̖̦̔̏̌ ̨̨̧̪̯̬̹̌ ̡̬̖̖̓ ̨̡̨ 200 ̖̬̏̌. ˃̛̛̱̬̭̯ ̶̡̨̛̛̛̬̭̦ ̨̨̏̐
̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̨̨̛̥̦̦̯̦̔̌ ̨̭̖̠̱̔̔̌ ̱ ̵̨̛̯̖̣̥̌ (38% ̨̡̨̛̭̏̐ ̬̦̌̐̌, 26% ̱ ̧̭̬̖̖̔̐ ̬̦̌̐̌ ̛ 18% ̱ ̷̱̖̯̍
̵̨̛̯̖̣̥̌).
ʿ̨̨̖̤̖̦̔ ̪̬̖̥̌ ̨̛̛̥̯̥̏̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌, ̡̨̛̬̣̱̠̖̥̌̚ ̔̏̌ ̨̨̭̦̦̏̌ ̴̨̛̪̬̣̌ ̛̯̱̬̭̯̌:
 ˃̛̛̱̬̭̯ ̡̨̛̠̥̌ ̠̖ ̨̨̛̭̦̦̏ ̨̛̥̯̏ ̡̱̣̯̱̬̌
˃̛̛̱̬̭̯ ̨̡̛̪̭̯̦̱̯̔̌ ̦̌ ̨̡̣̔̌̌̚ ̦̌ ̨̧̪̱̯̖̏̌ ̱̭̣̖̔ ̨̨̏̐ ̨̛̥̯̏̌ ̭̱ ̨̛̖̦̥̏̓ ̨̛̪̬̌̏ ̛̥̖̱͂̚ 40 ̛ 60
̨̛̦̐̔̌ ̨̛̭̯̬̭̯̌. ˃̨ ̭̱ ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̶̨̨̛̪̬̖̔ ̖̐̔ ̨̛̛̬̯̖̤̔ ̛̱̔ ̦̌ ̨̧̪̱̯̖̏̌ ̖̍̚ ̶̖̖̔ (̨̬̭̣̔̌̌ ̶̖̔̌), ̌
̛̥̠̱̌ ̱̥̖̬̖̦̖ ̨̔ ̨̡̛̭̖̏ ̵̨̛̪̬̖̔ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ̨̛̥̦̭̯̔̌̓̏̌. ʦ̨̛̖̦̥̓ ̛̙̖̏ ̱ ̛̱̬̦̥̍̌ ̸̨̛̪̬̱̠̥̔̌.
 ˃̛̛̱̬̭̯ ̡̨̛̠̥̌ ̠̖ ̨̨̛̭̦̦̏ ̨̛̥̯̏ ̨̨̥̬̔
˃̛̛̱̬̭̯ ̡̨̛̠ ̨̣̖̔̌̚ ̦̌ ̡̡̛̬̯̌ ̨̨̥̬̔ ̭̱ ̨̛̖̦̥̏̓ ̛̥̣̌͂ ̨̛̪̬̌̏, ̬̱̪̖̐ ̛̪̬̠̯̖̤̌̌, ̛̛̣ ̶̨̨̛̪̬̖̔ ̖̍̚
̶̖̖̔. ʽ̛̦ ̭̱ ̧̭̬̖̖̔ ̨̔ ̨̡̨̛̭̏ ̨̨̛̬̦̍̌̏̌̚, ̛̣̌ ̭̪̠̱̌̔̌ ̱ ̧̛̭̬̖̔ ̬̬̖̌̔̚ ̨̨̧̪̯̬̹̖. ˃̬̙̖̌ ̱̌̍̌̏̚ ̛
̡̛̱̙̯̌ ̱ ̨̛̙̯̱̏. ʦ̛̹̖ ̭̱ ̡̛̛̯̦̌̏ ̨̦̖̐ ̵̨̛̪̬̖̯̦̔ ̴̨̛̪̬̣ ̛̯̱̬̭̯̌.
ʽ̖̍ ̬̱̪̖̐ ̨̛̖̦̥̏̓ ̛̬̖̖̬̹̱̏̚ ̨̡̏̌̌̏ ̛̯̪ ̨̨̥̬̔̌ ̪̱̯̖̥ ̛̦̯̖̬̦̖̯̌ (65%), ̌ ̶̛̖̦̠̌̐̌ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌
̛̬̱̔̐ ̨̛̬̍̚ (20%). ʽ̡̏̌̌̏ ̛̯̪ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̠̖ ̡̯̱̖̣̦̌̌ ̡̨̪̬̖ ̡̛̖̦̏̔̌, ̵̨̛̪̬̱̙̖̦̔ ̡̛̖̦̏̔̌, ̡̛̪̬̦̌̌̚ ̛
̸̨̛̭̣̦.
˄ ̧̛̪̯̱̌ ̠̖ ̨̛̱̖̯̦̚̚ ̡̨̡̨̦̱̬̖̦̯̦ ̛̯̬̙̹̯̖, ̨̨̪̭̖̦̍ ̱ ̨̡̛̖̬̪̭̥̏ ̨̡̛̛̬̥̏̌, ̠̖̬ ̶̡̨̡̛̦̱̬̖̦̠̱
̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̛̣̦̐̌̏ ̨̡̛̖̬̪̭̏ ̨̛̬̐̌̔̏ – ʸ̨̨̦̦̔, ʿ̛̬̌̚, ʥ̸̖, ʤ̥̭̯̖̬̥̔̌, ʥ̛̖̬̣̦, ˀ̛̥, ʿ̬̌̐,
ʥ̛̱̥̪̖̹̯̔̌, ̛̣̌ ̛ ̛̬̱̔̐ ̡̛̬̭̐̌̔ ̶̛̖̦̯̬, ̡̨̌ ̨̹̯ ̭̱ ʥ̨̬̭̖̣̦̌̌, ʶ̡̨̬̌̏, ʺ̨̛̣̦̌, ˁ̶̣̱̬̌̍̐, ʧ̶̬̌, ̛̯̔.
ʧ̛̣̦̌̏ ̨̛̛̥̯̏ ̨̡̣̭̔̌̌ ̦̌ ̡̡̛̬̯̌ ̡̛̬̭̐̌̔ ̨̨̥̬̔ ̭̱ ̡̱̣̯̱̬̌, ̡̨̛̱̪̦̏̌, ̨̛̦̦̓ ̨̛̙̯̏, ̨̛̠̔̐̌͂̌,
̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭ ̦̭̣̖̖̌͂, ̶̡̨̛̛̥̦̠̍̌̌ ̭̌ ̨̨̛̪̭̣̦̥̏ ̨̛̛̥̯̥̏̌, ̛̯̔. ʽ̔ ̛̱̖̯̦̖̚̚ ̨̛̙̦̭̯̏̌ ̠̖ ̸̶̧̛̛̖̦̌ ̔̌
̨̠̏̌ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̦̖̥̌ ̛̬̙̖̦̌̚ ̨̛̭̖̦̣̦̌̚ ̡̡̬̯̖̬̌̌, ̛̣̌ ̠̖ ̨̖̥̏̌ ̸̛̖̣̭̯̦̌̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̶̖̦̱ ̛ ̨̪̦̱̱̔ ̱
̶̛̛̛̖̭̯̦̠̔̌.
ʽʥʸʰˉʰ ʿˀʽʰʯʦʽʪʤ
ʽ̠̏̌ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̛̥̌ ̔̏̌ ̨̡̪̭̱̪̔̌ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̨̛̥̯̏̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌:
1. ˄ ̴̨̡̱̭̱ ̡̨̱̣̯̱̬̥ ̨̨̛̛̥̯̭̦̏̌̐ ̡̡̨̬̯̌̐ ̡̨̬̭̐̌̔̐ ̨̨̥̬̔̌ ̭̱: ̵̨̨̛̬̖̣̠̌̐̌, ̵̡̛̬̯̖̯̱̬̌̌,
̛̥̱̖̠̚, ̨̨̛̪̬̹̯̖̚, ̶̡̨̛̦̖̬̯, ̡̨̱̣̯̱̬̦ ̦̭̣̖̖̌͂ ̛ ̸̨̛̭̣̦.
2. ʽ̨̛̛̥̬̹̦̔ ̡̡̛̬̯̌ ̡̛̬̭̐̌̔ ̨̨̥̬̔ ̱ ̨̭̠̏ ̴̨̡̱̭ ̭̯̤̌̏̌: ̡̬̭̱̐̌̔ ̴̨̯̥̭̖̬̱̌, ̵̱̔ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌,
̬̦̖̌̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̡̨̌ ̨̹̯ ̭̱ ̡̨̛̱̪̦̏̌, ̨̨̛̭̯̬̦̥̠̐̌̌, ̯̖̣̖̭̦̌ ̛ ̱̹̖̦̔̏̌ ̧̛̱̙̏̌̌, ̨̛̦̦̓
̨̛̙̯̏ ̛ ̸̨̛̭̣̦.
ˁʤʪˀʮʤʵʰ ʰ ˄ˁʸ˄ʧʫ – ʶʹ˄ˋʻʰ ˇʤʶ˃ʽˀʰ ˄ˁʿʫˈʤ
ʿ̨̯̬̖̦̍̌ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̌̌:
x ʶ̛̛̣̯̖̯̦̏̌ ̵̨̡̛̯̖̣̭ ̭̥̖̹̯̠̌;
x ʺ̨̨̱̦̭̯̐̓ ̡̨̛̱̪̦̖̏ (̸̨̡̯̬̖̐̏̌ ̶̛̱̣̖ ̛ ̡̨̛̬̯̏̌̏);
x ˁ̨̬̠̦̌̍̌̓̌̌ ̨̨̭̯̱̪̦̭̯̔ – ̬̍̌̚, ̴̡̛̖̭̦̌̌ ̛ ̨̱̦̔̍̌ – ̨̪̬̖̦̭̯̖̦̏̏ ̨̛̌̏-̛̛̣̦̠̌ ̛̛̣
̨̱̯̪̱̯̖̌̏̌;
x ʺ̨̨̦̹̯̏ ̭̬̙̠̌̔̌̌ ̌̚ ̱̌̍̌̏̚, ̨̨̬̦̱̌̔̚, ̧̬̣̖̖̌̐̔̌̚;
x ʵ̭̦̌̌, ̴̨̛̛̦̬̥̯̦̌̏̌, ̭̬̙̠̦̌̔̌̌ ̛ ̸̛̪̬̣̦̏̌̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̭̬̙̠̌̔̌ – ̡̨̬̚ ̖̏̍-̭̠̯̌ ̛̛̣
̨̛̪̬̣̖̦̱̌̐͂ ̨̛̥̣̦̱̍ ̶̡̛̛̪̣̠̱̌̌;
x ʪ̨̨̬̍ ̨̨̛̬̦̦̐̌̏̌̌̚ ̥̬̖̙̌ ̡̨̬̭̐̌̔̐, ̨̡̨̣̣̦̌̐ ̨̭̬̠̌̍̌̓̌̌.
ʽ̛̭̥ ̨̯̐̌, ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̠̖ ̛̛̥̯̌ ̱ ̛̱̏̔ ̛ ̭̣̖̖̖̔̓ ̛̯̦̖̍ ̶̨̛̬̖̦̖̔̔:
x ʿ̨̬̭̯̌ ̨̛̙̦̭̯̏̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯̌ ̡̨̌ ̨̛̬̏̌̚ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌, ̡̨̬̖̯̬̌̌ ̧̛̥̹̤̖̌ ̛ ̷̛̛̥̌ ̯̖
̭̬̖̭̯̔̏̌ ̧̛̬̖̖̬̭̏̌̌̚ ̨̦̔. ̡̧̛̱̬̍̌̌;
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˃̬̖̦̔ ̨̨̭̥̭̯̣̦̌̌̐ ̨̨̧̛̬̦̐̌̏̌̌̚ ̨̧̪̱̯̏̌̌ – ̡̛̛̬̖̬̯̌ ̶̡̛̛̪̣̠̖̌̌ ̛ ̨̨̬̠̱̱̔̐̏̌̌̓ ʰ˃
̨̡̪̬̹̱̔ ̌̚ ̨̨̥̱̣̬̦̔̌ ̨̨̧̛̬̦̖̐̌̏̌̚ ̡̛̭̱̭̯̏̌ ̨̡̬̍̌̏̌ ̱ ̶̛̛̛̖̭̯̦̠̔̌ ̌̚ ̬̖̥̖̏
̧̯̬̠̌̌̌ ̡̡̨̬̯̌̐ ̡̨̬̭̐̌̔̐ ̨̨̥̬̔̌;
˄̧̧̛̭̯̖̌̏̌ ̨̧̛̹̖̐̔̐ ̨̨̥̬̔̌ ̦̌ ̛̹̖̏ ̵̡̡̛̬̯̌ ̨̨̥̬̔̌ – ̛̹̖̏ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̡̪̖̯̌̌ ̌̚
̨̨̪̦̤̖̦̖̏ ̨̡̣̭̖̔̌;
ˁ̨̯̣̦̌ ̨̧̛̛̦̬̖̏̌ ̨̪̦̱̖̔ ̛̛̥̠̱̌̓ ̱ ̛̱̏̔ ̨̪̯̬̖̱̍ ̌̚ ̨̛̛̙̤̠̥̔̏̌̌ ̨̦̖̏ ̡̱̣̯̱̬̖,
̵̱̔̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̛ ̸̨̛̛̱̯̖̦̯̦̭̯̌ ̡̬̠̌̌;
ʦ̙̦̌̌ ̨̨̛̭̯̬̦̥̠̐̌̌ ̡̨̌ ̖̣̖̥̖̦̯ ̨̡̪̬̹̖̔ ̛ ̧̪̬̱̙̌̌ ̨̯̦̖̔̔̌ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̨̡̬̍̌̏̌ ̱
̶̛̛̛̖̭̯̦̠̔̌;
ʯ̵̛̯̖̌̏ ̌̚ ̭̖̏ ̛̛̹̥̏ ̨̨̛̦̥̏ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̭̥̖̹̯̠̌̌, ̨̪̬̖̏̌̚, ̱̭̣̱̐̌ ̛ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏;
ʪ̨̯̦̖̔̌ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̦̱̙̦̌ ̨̱̭̣̏ ̡̨̛̣̯̖̯̦̏̌̐ ̡̡̨̬̯̌̐ ̨̨̥̬̔̌ ̠̖̬
̨̨̱̠̱̍̐̌̓ ̨̡̬̍̌̏̌ ̭ ̨̛̦̥̏ ̛ ̸̛̛̛̬̣̯̥̌̚ ̨̛̛̙̤̠̥̔̏̌̌ – ̶̡̨̛̛̥̦̠̍̌̌ ̭̌ ̛̬̱̥̔̐
̨̨̛̛̪̬̥̏̔̌̚ (̨̛̠̔̐̌͂̌, ̡̱̣̯̱̬̌, ̶̡̛̖̱̠̔̌̌, ̡̬̱̙̦̖ ̯̱̬̖, ̨̡̬̍̌̏̌ ̦̌ ̶̛̬̖, ̛̯̔).

ʫʸʫʺʫʻ˃ʰ ʪʰˇʫˀʫʻˉʰˀʤʼʤ
ʦ̡̛̖̦̔ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔;
ʪ̨̛̙̤̠̏̌ ̨̭̯̬̌̐ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌;
ʿ̨̛̖̯̬̬̦̏̌̌̔ ̛ ʿ̨̬̖̔̐̌͂.
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˃˄ˀʰʻʧ
ʽʿʰˁ ʿˀʽʰʯʦʽʪʤ
˃̛̱̬̦̐ ̭̪̌̔̌ ̱ ̛̦̠̭̯̬̠̖̌̌ ̶̡̨̦̖̪̯̖ ̨̧̪̱̯̏̌̌. ʽ̦ ̭̖ ̴̛̛̖̦̹̖̔ ̡̨̌ ̡̧̬̖̯̖̌ ̨̪ ̨̨̪̬̭̯̬̱ ̭̌ ̶̛̤̖̥
̨̡̧̛̯̬̏̌̌ ̛ ̨̧̱̪̦̌̏̌̌̚ ̖̖̏̓̐ ̨̬̠̍̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌ ̡̨̦̖̐ ̨̨̪̬̭̯̬̌. ʻ̸̠̖̹̖̌̓ ̭̖ ̱
̶̛̛̖̭̯̦̠̱̔̌ ̨̛̣̔̌̚ ̨̨̱̯̱̭̥̌̍, ̨̨̨̛̱̯̥̣̥̌̍ ̛̛̣ ̨̨̛̦̥̌̏, ̡̌̔̌ ̭̖ ̸̨̧̛̪̖̌̚ ̨̨̬̠̱̔̐̏̌̌̓̌ ̯̖̥̌
̯̱̬̖.
˃̛̱̬̦̐-̡̛̪̱̯̦ ̠̖ ̨̛̬̖̣̯̦̌̏ ̡̛̯̦̌̏̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̡̨̛̠ ̨̛̣̏ ̔̌ ̨̡̛̯̬̏̌ ̨̦̖̏ ̨̨̪̬̭̯̬̖, ̨̪̭̖̱̠̖̓ ̨̦̖̏
̶̡̛̯̬̠̖̌̌ ̛ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̱ ̡̨̛̠̥̌ ̵̨̨̪̬̖̯̦̔ ̛̦̠̖ ̨̛̍. ʥ̛̯̦̌ ̠̖ ̨̥̥̖̦̯̌ ̡̧̬̖̯̌̌ ̛ ̦̖ ̨̪̬̖̱̔̐
̧̬̙̖̌̔̌̏̌̚ ̛ ̨̡̬̍̌̏̌ ̱ ̨̠̖̦̠̔ ̶̛̛̛̖̭̯̦̠̔̌.
ʿ̸̨̛̬̭̖̦ ̛̯̱̬̭̯̌ ̛̥̌ 45 ̨̛̦̐̔̌ (̨̔ 25 ̨̔ 75), ̧̭̬̖̖̔̐ ̠̖ ̨̔ ̨̡̨̛̭̏̐ ̨̬̱̹̯̖̦̔̏̐ ̭̯̯̱̭̌̌ ̛ ̭̌
̧̛̭̬̖̥̔ ̨̔ ̨̡̛̛̭̥̏ ̧̛̛̪̬̥̥̌̌ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ̨̛̥̦̭̯̔̌̓̏̌.
ʺ̛̣̌̔ ̛ ̶̨̨̛̪̬̖̔ ̛̹̖̏ ̛̬̠̱̍̌ ̨̛̭̥̭̯̣̦̌̌ ̛̯̱̬̦̐, ̨̡̔ ̨̛̬̭̣̔̌ ̛ ̨̛̛̭̖̦̬ ̴̛̪̬̖̖̬̬̠̱̌ ̛̬̱̪̦̐
̛̯̱̬̦̐.
˄ ʫ̨̛̬̪̏ ̭̖ ̨̧̛̹̖̐̔ ̛̬̖̣̱̠̖̌̚ ̨̦̖̹̯ ̛̹̖̏ ̨̔ 43 ̨̛̛̥̣̦̌ ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̛̯̱̬̦̐-̨̧̪̱̯̏̌̌, ̨̹̯ ̸̛̛̦
15-20% ̵̛̭̏ ̵̨̨̛̛̥̬̹̦̔ ̨̧̪̱̯̏̌̌. ʿ̶̨̧̛̬̖̖̦ ̨̣̱̥̖̦̏ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̠̖ 50 ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̖̬̏̌, ̭
̸̨̨̪̬̭̖̦̥ ̨̨̧̨̪̯̬̹̥ ̦̌ ̨̧̪̱̯̱̏̌ (̸̡̛̱̤̱̱̠̱̓ ̭̥̖̹̯̠̌, ̵̬̦̱̌, ̨̪̬̖̏̚, ̸̛̣̦̱ ̨̨̧̪̯̬̹̱) ̨̛̛̦̭̚
1.100 ̨̔ 1.400 ̖̬̏̌ ̱ ̨̡̪̬̭̖̱27,28,29.
ʿ̡̨̬̖ 70% ̛̯̱̬̦̐ ̡̛̪̱̯̦̌ ̨̤̠̱̍̌̏̌ ̶̛̬̖̖̬̠̱̏̌̚ ̪̬̖ ̸̨̡̪̖̯̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌, ̛ ̨̯ ̛̦̠̹̖̌̏ ̪̱̯̖̥ ̛̦̯̖̬̦̖̯̌
̛̛̣ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̛̖̦̠̖̌̐. ʦ̛̹̖ ̨̔ ̖̔̏ ̛̯̬̖̦̖̓ ̯̏̚. ̛̯̱̬̦̐ ̡̛̪̱̯̦̌ ̡̨̛̛̬̭̯ ̵̨̡̛̯̖̣̭ ̭̥̖̹̯̠̌ – ̛ ̨̯ 3*,
4* ̛ 5*.
ʽʥʸʰˉʰ ʿˀʽʰʯʦʽʪʤ
ʿ̨̨̛̬̏̔̚ ˃˄ˀʰʻʧ ̭̖ ̛̖̣̔ ̱ ̖̔̏ ̣̦̖̐̌̏ ̬̱̪̖̐ - ̛̛̛̦̱̣̦̔̏̔̌̌ ̛ ̛̬̱̪̦̐ ̛̯̱̬̦̐.
x ʰ̛̛̦̱̣̦̔̏̔̌̌ ̛̯̱̬̦̐ – ̛̛̯̱̬̭̯ ̨̛̭̠̥̏ ̛̛̣̭̯̯̥̏̌ ̨̛̪̬̖̦̥̏̚ ̛̭̬̖̭̯̥̔̏̌ (̸̦̠̖̹̖̌̓
̨̨̛̱̯̥̣̌̍, ̡̨̛̥̍, ̛̛̣ ̶̨̨̡̛̥̯̣) ̡̬̖̱̓ ̱ ̛̯̱̬̦̐ ̨̪ ̨̨̬̖̖̦̠̔͂ ̶̛̛̛̖̭̯̦̠̔̌. ˀ̖̖͂ ̭̖ ̡̨̛̬̭̯̖
̨̏̚, ̛̛̣ ̨̱̯̱̭̌̍ ̌̚ ̨̛̭̥̭̯̣̦̌̌ ̛̯̱̬̦̐, ̡̨̛̌ ̛̦̠̖ ̸̡̨̛̭̤̱̖̦.
x ʧ̛̬̱̪̦ ̛̯̱̬̦̐ – ̸̖̭̯ ̨̡̛̣̍ ̛̯̱̬̦̐̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̛̠̔̏̌ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̨̛̱̯̱̭̥̌̍̌. ʿ̨̭̖̱̠̱̓ ̭̖ ̨̭̥̌ ̨̦̖
̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̛ ̨̡̛̛̣̣̯̖̯̌ ̨̛̛̪̬̣̖̦̌̐͂ ̡̛̛̖̣̥̏ ̬̱̪̥̐̌̌ ̶̨̛̪̭̖̯̣̌̌, ̸̛̛̪̬̭̯̱̪̦̌
̨̛̱̯̱̭̥̌̍̌.
˃̡̨̖̌͂, ̛̯̱̬̦̐ ̭̖ ̨̥̙̖ ̴̡̡̨̛̛̛̣̭̯̌̏̌ ̛ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̯̖̥̱, ̪̌ ̱ ̴̨̡̱̭̱ ̨̥̱̐ ̛̛̯̍ ̛̣̖̪ ̛̪̬̖̖̣̔
(̶̴̨̛̭̖̦̬̠̐̌̌, ̛̦̠̣̖̪̹̌ ̶̡̨̛̛̛̏̔̏, ̨̪̦̬̥̖̌̌, ̛̯̔), ̡̨̱̣̯̱̬̦-̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭ ̦̭̣̖̖̌͂ (̡̨̛̬̥̭ ̦̭̣̖̖̌͂,
̨̡̨̱̭̯̬̱̬̭̌̐̌ ̦̭̣̖̖̌͂, ̦̭̣̖̖̌͂ ̛̚ ̸̡̨̡̨̛̛̥̱̦̭̯̐ ̨̛̪̖̬̔̌), ̨̨̛̭̯̬̦̥̠̐̌̌ ̛ ̨̛̦̏, ̛̯̔.
ˁʤʪˀʮʤʵʰ ʰ ˄ˁʸ˄ʧʫ – ʶʹ˄ˋʻʰ ˇʤʶ˃ʽˀʰ ˄ˁʿʫˈʤ
ʿ̨̯̬̖̦̍̌ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̌̌:
x ˀ̨̦̬̭̦̌̏̌̚ ̨̪̦̱̔̌ ̌̚ ̨̪̯̬̖̖̍ ̶̛̛̯̖̥̯̠̖̌̌̚ (̡̱̣̯̱̬̌, ̨̛̛̭̯̬̠̌, ̨̨̛̭̯̬̦̥̠̐̌̌, ̛̯̔);
x ʶ̛̛̣̯̖̯̦̏̌ ̛̭̥̖̹̯̠̦̌ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌;
x ʶ̛̣̯̖̯̦̏̌̌ ̨̭̬̠̦̌̍̌̓̌̌ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̌̌;
x ʽ̨̬̠̱̖̔̐̏̌̌̓ ̸̨̧̦̖̌̌̏̌̚ ̛ ̛̭̭̯̖̥ ̧̱̭̥̖̬̌̏̌̌ ̶̨̛̪̭̖̯̣̌̌, ̡̨̌ ̛ ̛̭̭̯̖̥ ̶̛̛̦̯̖̬̪̬̖̯̠̖̌
̶̡̛̯̬̠̌̌̌ ̛ ̨̡̛̭̪̥̖̦̌ (̶̛̛̛̭̦̣̠̐̌̌̌̚ ̛ ̶̛̛̦̯̖̬̪̬̖̯̠̌̌);
x ˁ̛̭̯̖̥ ̧̱̪̬̤̌̏̌̌ ̶̨̨̛̛̪̭̖̯̥̌;
x ʰ̛̬̌̔̌̚ ̶̛̛̛̭̯̬̱̠̔̍̌ ̛̭̱̖̦̬̏̌, ̡̨̨̛̬̱̯̬̦̏̌ ̛ ̸̵̛̛̱̯̖̦̯̦̌ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚;
x ˁ̦̙̦̌̌ ̥̬̖̙̌ ̴̶̵̨̨̛̛̛̦̬̥̦̌ ̶̖̦̯̬̌̌;
x ˀ̨̛̖̭̯̬̦̌, ̨̛̬̍̌̏, ̨̪̦̱̖̔ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏.
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ʫʸʫʺʫʻ˃ʰ ʪʰˇʫˀʫʻˉʰˀʤʼʤ
˃̱̬̖ ʪ̨̱̦̥̌̏ – ̨̛̙̤̠̔̏̌ ̡̬̖̖: ˌ̯̬̦̌̔ ̛ ̡̛̛̭̬̖̦̏ ̛̬̱̤̔̌̐ ̦̌ ̶̛̬̖;
˃̱̬̖ ̡̨̱̣̯̱̬̦-̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐ ̦̭̣̖̌͂̌ ̛̚ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̨̛̪̖̬̔̌ (̦̪̬. ʿ̨̛̖̯̬̬̦̏̌̌̔ ̛ ʿ̨̬̖̔̐̌͂,
̨̡̱̭̯̬̱̬̭̌̐̌̌ ̵̡̛̬̯̖̯̱̬̌̌ ̛ ̛̭̯̣, ̛̯̔);
ˀ̨̱̬̣̦̌ ̦̭̣̖̖̌͂ – ̛̭̣̹̌̌ ̨̡̨ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌.
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ʻʤ˄˃ʰʶʤ
ʽʿʰˁ ʿˀʽʰʯʦʽʪʤ
ʻ̡̛̱̯̌̌ ̠̖ ̬̭̯̏̌ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̐ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̸̛̠̌ ̠̖ ̣̦̐̌̏̌ ̵̭̬̏̌ ̨̡̬̍̌̏̌ ̦̌ ̶̛̬̖ ̡̨̬̚ ̡̛̬̱̦̐̚, ̧̠̖̬̖̖̔
̛̛̣ ̛̛̛̦̱̣̦̱̔̏̔̌ ̨̛̪̣̱̏̔̍ ̡̨̬̖̥.
˄ ̡̨̡̦̯̖̭̯̱ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̸̡̛̛̦̱̯̌ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̨̛̪̣̱̏̔̍ ʪ̨̱̦̥̌̏, ̌ ̵̯̖̌̏̌̚
̨̬̠̌̏̚ ̪̬̯̖̖̌̓ ̸̡̛̦̱̯̖̌ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌ ̛ ̵̡̨̛̥̪̣̖̥̖̦̯̬̦̌ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̛ ̱̭̣̱̐̌ ̱ ̴̶̡̛̛̱̦̠ ̛̯̱̬̥̌̚
(̛̥̬̦̖̌, ̛̛̪̬̭̯̦̹̯̌̌ ̛ ̨̛̖̏̏̚, ̭̥̖̹̯̠̌, ̨̡̛̛̱̭̯̯̖̤̭̐ ̨̡̛̠̖̯̍, ̌̍̌̏̌̚, ̡̱̣̯̱̬̌, ̛̯̔).
˃̨ ̠̖ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̛̬̱̔̐ ̛̛̣ ̛̯̬̖̓ ̨̨̥̬̔ ̱ ̨̛̛̦̐̔, ̌ ̛̦̠̖̌̏̓ ̨̖̔ ̛̯̬̙̹̯̌ ̛̱̥̌̌̚̚ ̭̖̥̖̦̯̐ ̵̡̛̬̱̙̦
̨̧̪̱̯̏̌̌ ̡̬̖̥̌̌, ̡̨̛̠ ̭̬̙̖̌̔ ̛̹̖̦̖̦̏̔̏̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̨̛̪̣̦̥̏ ̛̪̱̯̖̥̏̌ ̡̨̬̚ ̛̹̖̏ ̖̥̤̌̌̚ (7 ̨̔ 21
̦̔̌). ˄ ̡̪̖̯̖̌ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̛̱̣̌̚ ̨̡̛̣̍̌̌̚ ̥̖̭̯̌ ̨̦̔. ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌ ̦̌ ̡̨̛̠̥̌ ̠̖ ̨̨̨̥̱̖̦̐̓ ̨̖̖̦̍̍̔̚
̧̛̪̬̭̯̠̖̌̌, ̛̣̖̯̖̚ ̱ ̨̡̧̬̱̙̖̱ ̛ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̵̨̛̪̭̖̦̍ ̨̧̛̦̯̖̬̖̭̏̌̌. ʪ̡̣̖̌, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̍ ̨̨̥̬̌ ̔̌
̨̪̭̯̦̖̌ ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̸̵̡̛̤̱̦ ̵̛̛̛̪̬̭̯̦̹̦̌ ̸̡̯̌̌̌, ̡̌̔̌ ̭̖ ̛̬̌̔ ̨ ̡̛̬̱̦̱̐̚ ʪ̨̱̦̥̌̏.
ʽ̠̏̌ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̠̖ ̸̨̖̭̯ ̱ ̡̨̛̬̖̯̦̠̔ ̛̖̏̚ ̭̌ ̨̨̨̛̬̭̪̣̙̹̱̌̏̓ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ – ̨̹̯ ̠̖ ̛̹̖̏ ̡̨̛̥̪̦̠̌̌ ̡̨̠̖
̦̱̖̔ ̨̡̱̏̌̏ ̬̭̯̱̏ ̡̛̭̱̭̯̏̌, ̨̯ ̠̖ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̨̛̛̭̯̱̪̦̠̔ ̛ ̡̡̛̛̛̯̬̯̦̠̌̌̏. ʽ̠̏̌ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̛̛̭̌̏̚ ̛ ̨̔
̨̨̦̖̪̭̬̖̦̔̐ ̨̱̬̦̍̌̐ ̛ ̨̨̛̪̬̬̦̔̐ ̨̡̧̬̱̙̖̌ – ̱ ̡̨̡̦̯̖̭̯̱ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̛̱̬̖̖̦͂ ̨̛̖̣̔̏ ̱̚ ʪ̱̦̌̏,
ʿ̨̛̖̯̬̬̦̏̌̌̔, ̶̨̨̛̬̦̍ ˇ̡̬̱̹̖ ̨̬̖̐, ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̨̛̱̖̯̦̚̚ ̡̛̛̖̣̏ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌ ̌̚ ̨̬̠̌̏̚ ̸̡̨̛̦̱̯̌̐
̨̨̛̪̬̏̔̌̚ (̡̨̛̯̬̯̦̭̯̌̌̏ ̛̱̬̏̌̚ ̛ ̨̡̨̛̣̦̖, ̨̨̭̯̱̪̦̭̯̔ ̵̛̬̱̔̐ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌, ̨̨̪̤̦̏̌ ̡̛̣̥̌ - ̡̛̛̖̣̏ ̨̬̠̍
̸̵̛̭̱̦̦̌ ̦̔̌̌).
ʻ̸̡̛̛̱̯̌ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̠̖ ̦̭̔̌̌ ̨̭̯̱̪̦̔̌ ̡̨̛̖̣̥̏ ̨̬̠̱̍ ̛̯̱̬̭̯̌ ̛ ̦̖ ̵̯̖̌̏̌̚ ̨̦̱̙̦ ̧̪̬̖̦̖̔̌̚, ̛̣̌ ̠̖
̡̛̪̌ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̨̛̛̖̖̯̍̍̔̚ ̨̨̬̠̱̱̔̐̏̌̌̓ ̨̡̪̬̹̱̔ ̸̶̨̛̛̪̖̯̦̥̌, ̨̹̯ ̠̖ ̨̨̨̨̬̦̭̯̔̐̏ ̶̡̨̛̛̖̭̯̦̠̭̔̌̐
̷̥̖̦̥̖̦̯̌̌. ʶ̌̔̌ ̨̨̨̛̬̥̐̏ ̨ ̴̨̛̪̬̣̱ ̛̯̱̬̭̯̖, ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̭̖ ̛̬̌̔ ̨ ̨̨̭̥̍̌̌ ̛̚ ̵̛̛̹̏ ̵̨̡̨̨̡̛̬̱̹̯̖̦̖̦̥̭̔̏ ̡̨̬̱̐̏̌; ̛̥̣̌͂ ̭̱ ̡̨̛̛̭̣̦̠ ̯̏̚. ”dinghy” ̸̡̨̛̦̱̯̥̌ ̨̨̛̪̬̱̏̔̚ (̨̛̛̪̣̏̔̍ ̦̌ ̸̛̛̛̬̣̯̥̌̚
̨̛̛̪̣̣̥̏̌), ̨̡̔ ̛̛̭̯̬̠̌ ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̛̱̙̠̱̏̌ ̱ ̡̛̬̱̦̱̐̚. ˁ ̨̨̛̬̥̍̚ ̦̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̵̯̖̖̌̏̚ ̨̨̏̐
̨̨̛̪̬̏̔̌̚, ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̵̨̨̦̖̪̦̖̔ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌ ̛ ̵̛̪̬̯̖̌̓ ̭̬̙̠̌̔̌̌, ̨̡̱̏̌̏
̬̭̯̱̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̨̥̱̐ ̛̭̖̍ ̔̌ ̛̪̬̱̹̯̖ ̨̨̭̖̍ ̨̤̖̍̐ ̨̡̨̛̛̥̦̭̏̐ ̧̭̯̌̌. ʦ̨̙̦̌ ̠̖
̨̛̦̪̥̖̦̱̯̌ ̔̌ ̨̠̏̌ ̛̯̪ ̛̯̱̬̭̯̌ ̨̛̣̏ ̔̌ ̛̱̙̏̌ ̱ ̵̨̨̨̱̯̯̦̠̌, ̸̨̛̱̯̖̦̯̦̠̌ ̛ ̡̨̛̣̯̖̯̦̠̏̌ ̨̛̪̦̱̔ ̵̬̦̖̌ ̛
̛̪̓̌. ʽ ̶̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌̌̌ ̭̖ ̨̱̪̦̠̱̌̚ ̱̦̪̬̖̌̔, ̯̬̙̖̌ ̨̡̪̬̖̪̬̱̖ ̛ ̡̨̛̬̭̯̖ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̬̖̭̱̬̭̖ (̶̨̛̭̠̣̦̖̌
̥̬̖̙̖ ̛ ̶̨̛̛̭̪̖̠̣̦̖̌̏̌̚ ̶̛̭̯̬̦̖̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯̌), ̡̨̌ ̛ ̶̨̛̛̭̪̖̠̣̦̖̌̏̌̚ ̸̨̛̭̪̭̖̌, ̶̡̛̛̪̱̣̠̖̍̌, ̸̨̛̖̏̔
̛ ̭̣.
ʽʥʸʰˉʰ ʿˀʽʰʯʦʽʪʤ
ʻ̸̡̛̛̱̯̌ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̭̖, ̱ ̨̛̛̭̦̭̯̌̏̚ ̨̔ ̨̡̛̣̍̌ ̨̛̪̣̣̏̌ ̡̨̛̠ ̭̖ ̡̨̛̛̬̭̯, ̨̥̙̖ ̱ ̛̦̠̹̬̖̥̌ ̛̭̥̭̣̱
̴̡̡̨̛̛̛̣̭̯̌̏̌ ̱ ̭̣̖̖̖̔̓ ̡̨̛̯̖̬̠̖̌̐:
x Cruising (̡̛̬̱̦̐̚) – ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ̱̭̣̱̐̌ ̡̬̱̖̬̌̚ - ̛̪̭̦̌̏̌ ̨̛̪̣̏̔̍̌, ̨̧̦̖̓̌ ̭̖ ̛̬̖̣̱̠̱̌̚ ̦̌
̡̛̬̱̖̬̥̌̚;
x Yachting (̵̛̠̯̦̌̐) – ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ̵̛̠̯̌ ̌̚ ̨̛̪̣̱̏̔̍, ̨̧̦̖̓̌ ̭̖ ̛̬̖̣̱̠̱̌̚ ̦̌ ̛̭̥̥̌ ̵̠̯̥̌̌̌ ̨̛̛̪̣̣̥̏̌;
x Dinghy (̛̛̦̔̐) – ̨̛̪̣̏̔̍̌ ̦̌ ̸̛̛̛̬̣̯̥̌̚ ̨̛̛̪̣̣̥̏̌, ̌ ̨̧̦̖̓̌ ̭̖ ̛̬̖̣̱̠̱̌̚ ̦̌ ̡̨̪̦̱ (̱
̛̭̥̖̹̯̠̦̥̌ ̶̡̛̛̪̯̖̯̥̌̌̌ – ̵̨̛̯̖̣̥̌, ̛̪̬̯̥̦̥̌̌̌̌, ̛̥̬̦̥̌̌̌ ̛ ̭̣).
ˁʤʪˀʮʤʵʰ ʰ ˄ˁʸ˄ʧʫ – ʶʹ˄ˋʻʰ ˇʤʶ˃ʽˀʰ ˄ˁʿʫˈʤ
ʿ̨̯̬̖̦̍̌ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̌̌:
x ʶ̛̣̯̖̯̦̖̏̌ ̸̡̛̦̱̯̖̌ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌ (̛̛̪̬̭̯̦̹̯̌̌, ̛̥̬̦̖̌, ̡̛̖̦̦̭̖̍̚ ̶̛̭̯̦̖̌, ̛̛̪̬̖̹̯̏̌̚, ̛ ̭̣);
x ʯ̌ ̨̪̯̬̖̖̍ ̵̛̪̬̯̏̌̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̭̌ ̵̡̛̛̖̣̏ ̸̵̛̬̖̦ ̡̬̱̖̬̌̚, ̙̦̏̌̌ ̠̖ ̧̭̬̌̌̔̌ ̭̌ ̡̨̛̥̪̦̠̥̌̌̌ ̶̨̛̛̛̭̪̖̠̣̦̥̌̏̌̚ ̨̨̛̪̖̬̯̬̥̌̌ ̔̌ ̛̍ ̭̖ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̸̡̨̛̱̤̱ ̱ ̨̪̦̱̱̔, ̨̹̯ ̵̯̖̌̏̌̚ ̧̛̬̱̐̌̔̚ ̛
̨̧̛̪̬̣̖̌̐͂̌̏̌ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌ ̪̬̖̥̌ ̵̛̯̖̥̌̏̌̚ ̵̨̛̏ ̡̨̛̥̪̦̠̌̌;
x ˀ̨̠̌̏̚ ̨̯̦̖̔̔̌ ̨̪̦̱̖̔ – ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̌̚ ̡̨̛̱̪̦̱̏ ̛ ̵̛̦̌̍̌̏̚ ̭̬̙̠̌̔̌̌;
x ʺ̨̨̱̦̭̯̐̓ ̡̨̛̱̪̦̖̏ ̛̭̱̖̦̬̏̌, ̡̨̨̛̬̱̯̬̦̏̌ ̛ ̶̵̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚;
x ˀ̨̛̖̭̯̬̦̌ ̛ ̨̛̬̍̌̏;
x ˃̸̡̛̛̛̱̬̭̯ ̴̶̨̨̛̛̛̦̬̥̦̌ ̶̛̖̦̯̬;
x ʽ̛̭̯̣̌ ̶̡̨̛̛̥̖̬̠̣̦̌ ̛̭̬̙̠̌̔̌.
ʫʸʫʺʫʻ˃ʰ ʪʰˇʫˀʫʻˉʰˀʤʼʤ
x ʶ̛̬̱̦̐̚ ʪ̨̱̦̥̌̏ - ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̸̵̡̛̤̱̦ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌ ̱ ̨̧̖̥̔ ̨̡̯̱ ʪ̱̦̌̏̌;
x ʺ̛̬̦̌̌ ̌̚ ̛̛̛̦̱̣̦̖̔̏̔̌ ̡̨̡̛̛̬̭̦̖ - ̸̨̪̦̱̖͂̌ ̵̛̛̛̛̦̱̣̦̔̏̔̌ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̨̦̔. ̯̱̬̌ ̦̌ ʪ̱̦̱̌̏ ̨̡̨
ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌;
x ʺ̨̛̱̐̓ ̨̬̠̌̏̚ ̡̡̨̦̣̭̌̌̐ ̛̯̱̬̥̌̚ (ʪ̱̦̌̏-˃̛̭̌-ʪ̱̦̌̏).
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˃̸̡̛̛̛̱̬̭̯ ̨̨̛̛̪̬̏̔̚ ̡̨̛̠ ̨̠̱̔̔̌ ̨̬̖̦̭̯̏̔ ̨̡̬̱̍̌̏ ̱ ̶̛̛̛̖̭̯̦̠̔̌
ˀʫʶˀʫʤˉʰʵʤ ˄ ʿˀʰˀʽʪʰ
ʽʿʰˁ ʿˀʽʰʯʦʽʪʤ
ˀ̶̡̛̖̬̖̠̌̌ ̱ ̨̛̛̪̬̬̔ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̨̛̥̬̹̦̱̔ ̡̨̛̯̦̭̯̌̏ ̡̨̠̌ ̭̖ ̨̔̐̌͂̌ ̱ ̨̨̛̠̖̦̥̔̏̚, ̨̨̪̭̖̦̥̍, ̛̛̣
̛̤̖̥̔̏ ̨̨̛̪̬̬̦̥̔ ̨̡̧̬̱̙̖̱. ˄̡̨̭ ̠̖ ̨̪̖̦̏̌̚ ̭̌ ̨̡̛̛̭̥̏ ̨̨̛̦̥̏ ̸̨̧̱̖̭̯̏̏̌̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱
̡̨̛̛̯̦̭̯̥̌̏̌, ̌ ̨̪ ̛̪̬̣̱̌̏ ̭̖ ̨̔̐̌͂̌ ̦̌ ̨̨̨̯̬̖̦̥̏ ̨̨̪̬̭̯̬̱. ʶ̨̡̛̛̬̭̦ ̸̨̡̖̱̠̖ ̔̌ ̨̛̛̙̔̏ ̨̛̬̖̖̦̔͂
̨̛̦̏ (̡̨̨̨̛̦̯̬̣̭̦̌̐) ̡̛̛̬̌̚ ̨̦̔. ̧̱̱̖̍͂̌̚, ̛̛̣, ̭ ̬̱̖̔̐ ̭̯̬̦̖̌, ̨̛̥̬̦̖̓ ̛̪̬ ̸̖̥̱ ̛̙̖̣ ̨̪̬̖̦̭̯̖̦̏̏
̔̌ ̛̯̖̭̯̬̌ ̨̭̠̖̏ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ ̱ ̨̛̬̦̠̌̍̌̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏.
ˀ̶̡̛̖̬̖̠̌̌ ̱ ̨̛̛̪̬̬̔ ̸̨̨̛̦̍ ̛̥̌ ̨̛̭̖̦̣̦̌̚ ̡̡̬̯̖̬̌̌, ̛̣̌ ̨̨̪̹̯ ̨̨̛̪̭̯̠ ̡̛̛̖̣̏ ̨̬̠̍ ̵̛̛̯̬̙̹̦
̛̦̹̌ ̱ ̡̨̭̣̪̱ ̨̨̏̐ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚, ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̠̖ ̡̛̯̬̯̦̌̌̏̌ ̨̡̨̯̥ ̶̖̣̖ ̨̛̦̖̐̔. ʽ̠̏̌ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̸̨̨̛̦̍
̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̛̯̬̖̓ ̨̨̥̬̔ ̱ ̨̛̛̦̐̔, ̛̛̣ ̨̯̦̱̔̔̌ ̡̨̛̯̦̭̯̌̏ ̨̡̨̯̥ ̨̣̦̐̌̏̐ ̨̨̥̬̔̌, ̌ ̯̬̠̖̌ ̛̥̖̱͂̚ ̛̯̬ ̛
̪̖̯ ̦̔̌̌, ̡̌̔ ̠̖ ̸̬̖ ̨ ̯̬̖̖̥̓ ̨̨̥̬̱̔, ̨̨̨̦̭̦̔ ̠̖̦̔̌ ̦̔̌, ̡̨̌ ̭̖ ̛̬̌̔ ̨ ̨̧̧̱̪̯̪̱̱̌̏̌ ̨̣̦̐̌̏̐
̨̨̥̬̔̌.
ʻ̸̠̖̹̖̌̓ ̭̖ ̛̯̬̙̌ ̨̬̖̖̦̔͂̌ ̬̭̯̏̌ ̨̛̌̏̌̚̚ ̛ ̸̨̛̣̦̐ ̧̧̛̭̪̱̖̌, ̛̪̬ ̸̖̥̱ ̛̛̯̱̬̭̯ ̨̪̹̯̱̠̱ ̯̬̖̦̔
̛̬̠̖̔̌̏̐̚ ̸̛̦̦̌̌ ̨̛̙̯̏̌ ̛ ̭̖̏ ̖̱̏̓ ̛̬̱̍̐ ̨ ̛̛̹̯̯̌̚ ̸̨̡̨̖̖̏̏ ̛̭̬̖̦̖̔. ˃̛̛̱̬̭̯ ̡̨̛̠ ̛̬̠̱̍̌ ̣̖̍̌̐
̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̭̱ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̛̥̖̱͂̚ 36 ̛ 55 ̨̛̦̐̔̌ ̨̛̭̯̬̭̯̌, ̛̹̖̏̐ ̭̱ ̨̨̧̬̍̌̏̌̌̚, ̌ ̨̬̭̪̣̙̱̌̌ ̧̛̭̬̖̥̔
̛ ̛̛̹̥̏ ̵̨̛̛̪̬̥̔̌. ʮ̛̖̏ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̱ ̡̛̛̖̣̥̏ ̛̱̬̦̥̍̌ ̛̭̬̖̦̥̔̌̌. ʥ̛̬̠̱̌ ̛̣̯̖̬̦̯̦̖̌̌̏ ̨̡̛̣̖̍
̭̥̖̹̯̠̌̌ (̧̛̥̌ ̵̨̛̯̖̣, ̬̱̬̣̦̖̌ ̡̱̖̓ ̛ ̨̡̛̣̣̦̌ ̨̛̛̪̦̭̦̌ ̛ ̨̛̪̬̖̦̹̯̓̌).
˃̛̛̱̬̭̯ ̡̨̛̠ ̛̬̠̱̍̌ ̬̱̖̐̍ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̭̱ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̛̥̖̱͂̚ 26 ̛ 35 ̨̛̦̐̔̌ ̨̛̭̯̬̭̯̌, ̧̭̬̖̖̔̐ ̛ ̛̹̖̏̐
̨̨̧̬̍̌̏̌̌̚, ̧̭̬̖̖̔̐ ̛ ̛̹̖̏̐ ̨̛̦̏̌ ̵̨̛̪̬̔̌. ʮ̛̖̏ ̱ ̛̥̖̭̯̥̌ ̭̌ ̡̨̪̬̖ 100.000 ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌. ʽ̏̌
̨̪̬̱̪̔̐̌ ̠̖ ̭̪̬̖̥̦̌ ̛ ̦̌ ̨̛̛̣̹̠ ̨̡̛̣̍ ̭̥̖̹̯̠̌̌, ̌ ̡̨̛̠ ̸̦̠̖̹̖̌̓ ̸̡̱̤̱̱̠̖ ̛ ̭̥̖̹̯̠̌ ̦̌ ̨̨̨̯̬̖̦̥̏
(̡̥̪̌). ʧ̛̣̦̌̏ ̨̛̥̯̏ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̠̖ ̡̨̛̯̦̭̯̌̏ ̱ ̡̨̭̣̪̱ ̨̨̪̭̖̦̍̐ ̛̦̯̖̬̖̭̌ ̡̨̛̠ ̵̛ ̛̦̥̌̌̚, ̨̡̔ ̭̱
̡̛̭̖̱̦̬̦̔̌ ̨̛̛̥̯̏ ̨̛̪̖̦̏̌̚ ̭ ̸̛̛̣̦̥ ̨̛̛̥̌̏̌̚̚, ̧̛̱̙̖̥̏̌ ̱ ̨̛̛̪̬̬̔, ̡̨̌ ̛ ̡̡̨̧̛̪̬̯̖̌̏̌ ̨̬̔̌̏̐̚
̸̛̦̦̌̌ ̨̛̙̯̏̌.
ʶ̨̛̱̪̦̱̏ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̨̤̠̱̍̌̏̌ ̪̱̯̖̥ ̶̵̨̛̛̛̭̪̖̠̣̦̌̏̌̚ ̸̵̡̛̛̪̱̯̦ ̶̛̖̦̠̌̐̌ ̡̨̠̖ ̭̖ ̖̍̌̏ ̨̨̬̖̖̦̥̔͂
̨̛̯̬̙̹̦̥ ̨̛̦̹̥ (̛̦̯̖̬̦̖̯ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̵̛̛̦̠̙̦̠̌̏̌ ̨̛̬̏̌̚ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌), ̛̣̌ ̛ ̭̖
̨̧̪̱̯̏̌̌ ̨̛̬̦̱̠̱̐̌̚ ̛ ̦̌ ̨̡̪̬̖̪̬̱̱ ̛̪̬̠̯̖̤̌̌ ̛̛̣ ̨̛̬̦̖̔̍.
ʽ̨̨̨̬̦̭̯̔̐̏ ̶̡̨̛̛̖̭̯̦̠̭̔̌̐ ̷̥̖̦̥̖̦̯̌̌ ̠̖ ̱ ̶̡̨̧̛̛̦̪̬̱̌ ̨̡̨̛̹̬̐ ̛̬̠̖̯̖̯̏̌̌ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̶̡̛̬̖̬̖̠̖̌
̱ ̨̛̛̪̬̬̔ ̡̨̛̠ ̛̍ ̭̖ ̨̨̥̐̌ ̨̛̛̪̦̱̯̔ ̛̛̯̱̬̭̯̥̌ ̭̌ ̛̛̣ ̖̍̚ ̸̨̭̯̬̱̦̐ ̨̦̬̌̔̌̚ ̛ ̨̧̖̏͂̌. ʥ̨̡̨̬̥̌̏ ̱
̨̛̛̪̬̬̔, ̦̌ ̨̨̨̯̬̖̦̥̏, ̧̛̱̭̖̥̔̌ ̸̨̛̭̯̐ ̵̱̏̌̔̌̚ ̛ ̡̨̛̛̯̦̭̯̥̌̏̌, ̨̛̪̭̯̙̖ ̭̖ ̨̯̦̔̔̌̌ ̛̛̥̖̦̠̔̌̚ ̱
̨̨̧̛̱̍̐̌̓̏̌ ̡̛̭̱̭̯̏̌ ̨̡̬̍̌̏̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̡̨̌ ̨̱̬̦̠̍̌ ̶̛̛̛̖̭̯̦̠̔̌.
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ʽʥʸʰˉʰ ʿˀʽʰʯʦʽʪʤ
ʿ̸̧̖̹̖̖̌, ̶̡̛̛̛̣̥̍̌̚, ̧̹̖̯̌, ̵̧̠̖̌̌, ̛̯̔;
ʤ̡̨̛̛̯̦̭̯̏ ̦̌ ʪ̱̦̱̌̏ ̛ ̱̚ ʪ̱̦̌̏ (̧̠̖̬̖̔̌, ̧̖̭̣̖̏̌, ̡̧̛̭̠̖̌ ̦̌ ̨̛̏̔, ̨̧̙̏̌ ̡̨̦̱̥̌,
̨̨̛̬̣̍̏, ̨̣̏, ̸̧̪̖̹̖̖̌, ̶̡̛̛̛̣̥̍̌̚, ̛̯̔);
ʤ̡̛̛̬̖̦̣̦̭̔̌ ̡̪̬̌;
ʿ̸̨̨̛̛̬̦̔ ̛̛̣̖̯̚;
ʽ̨̛̛̬̦̦̐̌̏̌̚ ̛ ̛̛̛̛̦̱̣̦̔̏̔̌ ̛̛̣̖̯̚ ̦̌ ˇ̡̬̱̹̱ ̨̬̱̐;
Team Building ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̱ ̨̛̛̪̬̬̔;
˃̛̛̬̖̦̦̚ ̛ ̸̡̧̛̯̥̖̌̌;
ʪ̸̛̖̠ ̛̛̣̖̯̚ ̛ ̶̨̛̛̬̦̖̌̔.
ˁʤʪˀʮʤʵʰ ʰ ˄ˁʸ˄ʧʫ – ʶʹ˄ˋʻʰ ˇʤʶ˃ʽˀʰ ˄ˁʿʫˈʤ
ˁ̛̬̙̠̌̔̌ ̛ ̨̪̬̖̥̌ ̌̚ ̨̡̨̭̪̬̯̭-̡̛̬̖̬̖̯̦̖̌̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏;
ʺ̨̨̱̦̭̯̐̓ ̦̠̥̌̌ ̛̛̣ ̡̨̛̱̪̦̖̏ ̨̪̬̖̥̖ ̨̪̯̬̖̦̖̍ ̌̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏;
˄̧̛̦̱̯̬̹̌ ̛ ̨̧̛̭̪̤̹̌ ̨̡̨̭̪̬̯̭-̡̛̛̬̖̬̖̯̦̌̏ ̛̭̬̙̠̌̔̌ ̛ ̨̪̬̖̥̌;
ʺ̶̡̛̛̖̦̭̔̌ ̛ ̸̡̛̭̪̭̣̌̌̌ ̨̡̪̬̹̔̌;
ˌ̡̨̣̖, ̡̛̱̬̭̖̏, ̸̡̧̛̯̥̖̌̌, ̴̶̛̛̥̦̖̭̯̠̖̌̌ ̛ ̸̨̛̭̣̦;
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ʤ̶̛̛̦̥̠̌̌, ̨̛̪̬̬̥̐̌, ̶̡̨̛̦̖̬̯ ̭̌ ̨̯̖̥̥;
˄̨̡̛̛̭̯̯̖̤̭̐ ̛̭̬̙̠̌̔̌ ̱ ̛̛̛̣̦̍̚;
ʽ̨̬̠̱̔̐̏̌̌̓̌ ̨̨̡̭̯̬̦̥̭̐̌̌ ̨̪̦̱̔̌ ̬̖̔̌̏̚ ̵̬̦̖̌;
˃̸̡̛̛̱̬̭̯̌ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̌̌ ̨̦̔. ̶̡̛̯̬̠̖̌̌ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̨̡̨̭̪̬̯̭-̡̛̛̬̖̬̖̯̦̥̌̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̥̌̏̌.
ʫʸʫʺʫʻ˃ʰ ʪʰˇʫˀʫʻˉʰˀʤʼʤ
ʤ̡̨̛̛̯̦̭̯̏ ̦̌ ʪ̱̦̱̌̏, Active ˇ̡̬̱̹̌ ̨̬̐̌.
ʺ̨̨̱̦̭̯̐̓ ̸̨̧̱̖̭̯̏̏̌̌ ̬̱̪̐̌ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̨̨̨̛̭̪̭̦̭̯̍ ̛ ̨̨̛̥̱̦̭̯̐̓ (̛̥̣̌̔, ̴̶̨̨̛̛̪̬̖̭̦̣̌,
̸̶̨̛̛̪̖̯̦, ̶̖̔̌, ̛ ̸̨̛̭̣̦);
˃̶̛̛̖̥̯̠̌̌̌̚ ̵̨̛̛̪̬̬̦̔ ̨̦̌̚ ̨̡̨ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̬̚ ̡̛̭̱̭̯̖̦̖̏ ̨̦̖̚ – ̌̚ ̡̨̦̖̐̌ ̭̖̏, ̌ ̌̚
̡̨̭̏̌̐ ̨̨̪̦̖̹̯ (̨̨̥̱̦̭̯̐̓ ̨̨̧̛̣̏̌̌̚ ̱ ̨̨̬̠̱̖̔̐̏̌̌̓ ̡̨̯̖̥̯̭̌ – ̡̛̭̱̭̯̖̦̖̏ ̶̛̖̣̦̖).
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ʦʰʻʽ ʰ ʧʤˁ˃ˀʽʻʽʺʰʵʤ
ʽʿʰˁ ʿˀʽʰʯʦʽʪʤ
ʧ̨̨̡̛̭̯̬̦̥̭̌
̨̨̛̪̬̏̔̚ ̭̖ ̨̥̙̖ ̴̛̛̛̖̦̭̯̔̌ ̡̨̌ ̧̛̱̙̖̏̌ ̱ ̶̨̛̛̛̯̬̦̣̦̥̌̔̌ ̨̡̛̣̣̦̥̌
̨̨̡̛̭̯̬̦̥̭̥̐̌ ̶̛̛̛̭̪̖̠̣̯̖̯̥̌̌, ̡̨̌ ̛ ̸̨̧̱̖̭̯̖̏̏̌ ̱ ̛̛̪̬̪̬̖̥, ̨̨̧̛̛̪̬̏̔̚ ̛ ̡̨̧̪̱̌̏̌
̶̵̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̠̖̣̌ ̛ ̛̪̓̌ ̨̡̨̣̣̦̌̐ ̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏̌.
ʽ̠̏̌ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̠̖ ̡̛̪̬̣̦̌̔̌ ̌̚ ̶̨̨̧̛̖̣̹̱̐̔ ̡̨̛̯̦̭̯̌̏, ̌ ̡̨̭̏̌ ̨̧̛̹̖̐̔ ̨̔̍̌ ̛̦̱̔ ̨̨̦̏ ̡̨̛̭̱̭̯̏ ̌̚
̛̯̱̬̭̯̖, ̭ ̨̨̛̬̥̍̚ ̦̌ ̨̡̨̛̬̦̣̭̯̌̚ ̨̧̠̔̐̌̌̌ ̛ ̨̨̧̛̪̬̖̏̔̚ ̨̬̖̖̦̖̔͂ ̬̭̯̖̏ ̵̬̦̖̌ ̛ ̛̪̓̌. ʧ̨̡̭̯̬̭̪̖̯̌̌ ̨̨̏̐ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̠̖ ̡̨̛̥̪̣̖̥̖̦̯̬̦̌ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̛̭̥̏ ̨̛̭̯̣̥̌ ̨̨̛̛̪̬̥̏̔̌̚ ̡̨̛̠ ̭̱ ̨̖̖̦̯̱̣̦̏̌
̛̛̪̬̥̬̦̌ ̨̬̣̌̐̚ ̨̪̭̖̯̖ ̛ ̨̛̬̭̦̏̚ ̨̧̱̪̯̪̱̱̠̖ ̡̱̱̪̦̱ ̨̪̦̱̱̔ ̛ ̡̛̱̯̭̌ ̡̣̭̯̖̬̌̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌, ̌ ̨̥̙̖
̛̛̯̍ ̛ ̨̛̭̥̭̯̣̦̌̌ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̚.ˇ̡̬̱̹̌ ̨̬̐̌, ̭̌ ̡̨̨̠̥ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̡̨̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌ ̸̛̛̦
̡̛̛̦̖̬̭̱̌̔̏ ̶̛̖̣̦̱, ̛̥̌ ̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭ ̴̡̛̪̬̖̭ ̡̛̦̭̖̏ ̛̬̖̠̖̐, ̨̠̹ ̛̚ ̬̖̥̖̦̏̌ ˁ̵̛̯̬̌ ˀ̛̥̤̦̌̌. ˄
ʫ̡̛̬̖̱̔̏ ̭̖ ̛̦̣̌̌̚ ̛ ̛̦̠̭̯̬̠̌̌̌ ̛̛̦̬̠̏̌̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍. ʿ̶̨̛̯̖̦̠̣̌ ̌̚ ̨̬̠̌̏̚ ̛ ̡̨̧̛̛̭̬̹̖̓̌̏̌ ̡̨̛̦̭̏̐
̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ̛̹̬̖̥ ̨̡̧̬̱̙̖̱ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̠̖ ̨̭̬̥̖̬̦̌̚ ̡̛̛̖̣̏, ̨̨̪̭̖̦̍ ̡̨̌ ̭̖ ̛̥̌ ̱ ̛̱̏̔ ̔̌ ̠̖ ̨̠̏̌
̭̖̥̖̦̯̐, ̱ ̶̡̨̛̛̛̥̦̠̍̌ ̭̌ ̸̨̛̱̯̖̦̯̦̥̌ ̨̨̨̛̭̯̬̦̥̠̥̐̌ ̸̨̪̬̱̠̔̌, ̠̖̦̔̌ ̨̔ ̵̛̬̭̯̱̌̓ ̦̌ ̨̨̣̣̦̥̐̍̌
̛̯̬̙̹̯̱. ˃̖̥̌ ̛ ̨̛̙̤̠̔̏̌ ̨̨̏̐ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̛̬̠̠̱̌̏̌̚ ̭̖ ̨̡̨ ̡̱̣̯̱̬̖ ̧̠̖̐̌̌ ̨̬̙̐͂̌ ̛ ̨̨̧̛̪̬̖̏̔̚
̛̦̏̌, ̌ ̛̭̱̹̯̦̌ ̠̖ ̔̌ ̛̛̯̱̬̭̯ ̸̦̱̖̌ ̛̹̖̏ ̨ ̛̛̦̥̏̌, ̡̛̱̣̯̱̬ ̛ ̶̛̛̛̯̬̠̌̔, ̔̌ ̛̖̱̭̯̬̠̱̔̐̌ ̛̦̏̌, ̡̨̌ ̛ ̔̌
̸̱̖̭̯̱̠̱̏ ̱ ̨̭̥̠̌ ̛̖̬̍̍ ̨̬̙̐̔̌. ʦ̨̛̦ ̠̖ ̸̨̛̣̦̔̌ ̬̖̭̱̬̭ ̌̚ ̧̱̥̬̖̙̖̌̏̌ ̖̣̖̥̖̦̯̌̌ ̨̪̪̱̯ ̶̛̛̯̬̠̖̌̔ ̛
̡̱̣̯̱̬̖. ʪ̌ ̛̍ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌ ̛̣̍̌ ̨̪̬̖̪̦̯̌̌̚ ̨̪ ̨̨̥̏ ̨̨̛̪̬̱̏̔̚ ̵̨̨̨̦̖̪̦̔ ̠̖ ̡̛̛̬̖̬̯̌ ̥̬̖̙̱
̸̨̨̛̪̬̏͂̌̌̚ ̛̦̏̌ ̛ ̡̨̨̛̛̛̬̦̬̯̔̌ ̵̛ ̨̡̨ ̛̠̖̦̭̯̖̦̖̔̏ ̛̛̠̖̏̚, ̡̨̠̌ ̭̖ ̛̬̖̣̱̠̖̌̚ ̡̨̬̚ ̪̱̯̖̖̏ ̛̦̏̌. ʽ̨̏
̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̨̨̬̠̱̖̔̐̏̌̌̓ ̶̨̪̬̖̭̖ ̶̛̛̭̯̦̬̠̖̌̔̌̔̌̚, ̸̨̧̦̌̌̏̌̌̚, ̡̨̌ ̛ ̸̡̛̛̠̖̦̌̔̚ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐ ̛
̶̨̨̛̪̬̥̠̱. ʻ̸̨̨̛̬̯̌ ̠̖ ̙̦̏̌̌ ̶̛̛̦̯̖̬̠̐̌̌ ̵̨̡̛̣̣̦̌ ̛̦̏̌ ̛ ̨̨̛̭̯̬̦̥̠̖̐̌.
ʧ̨̨̛̭̯̬̦̥̠̌̌ ̠̖ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̡̨̛̠ ̛̛̦̯̖̬̹̖̐ ̶̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̸̛̦̦̌ ̛̪̬̪̬̖̥̖ ̛ ̧̛̱̭̣̱̙̏̌̌
̵̨̡̛̣̣̦̌ ̶̛̛̭̪̖̠̣̯̖̯̌̌ ̭̌ ̴̶̨̛̛̛̛̛̭̭̯̬̦̠̥̌ ̨̛̪̬̭̯̱̪̥ ̶̶̡̨̛̛̛̛̥̖̬̠̣̠̌̌̚ ̌̚ ̨̪̯̬̖̖̍ ̛̯̱̬̭̯̌.
ʧ̨̖̦̖̬̣̦̌, ̨̨̡̭̯̬̦̥̭̱̐̌ ̨̪̦̱̱̔ ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔, ̛̣̌ ̛ ̸̨̪̬̱̠̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ˇ̡̬̱̹̖ ̨̬̖̐ ̛ ˁ̬̖̥̌
̡̡̛̬̯̖̬̹̖̌̌ ̨̨̯̭̯̍̐̌̏ ̵̡̡̛̛̱̣̦̬̭̌ ̧̦̌̌̚ ̛ ̵̨̛̥̖̱̭̦͂̍ ̶̛̱̯̠̌̌ ̡̭̬̪̭̖ ̛ ̡̥̬̭̖̌͂̌ ̵̡̧̛̱̖, ̌
̨̨̨̥̦̬̠̦̐̍̌ ̠̖̣̌ ̭̱ ̛̖̖̦̏̔̌̚ ̛̚ ̸̡̦̖̥̖̌, ̡̬̱̭̖, ̨̛̬̠̖̦̯̣̦̖̌ ̛̛̣ ̡̦̖̖ ̬̱̖̔̐ ̵̡̧̛̱̖ ̛̚ ̨̡̧̬̱̙̖̌.
ʧ̨̨̡̭̯̬̦̥̭̌̌ ̨̪̦̱̔̌ ̨̖̏ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̨̥̬̌ ̨̛̛̛̠̖̦̯̍̔ ̭̖̏ ̶̛̛̭̪̖̠̣̯̖̯̖̌ ̨̨̏̐ ̡̬̠̌̌: ̶̡̨̛̭̖̍̌, ̡̱̣̖̦,
̛̭̣̦̦̱̌, ̭̱̪̖, ̸̨̬̖̍, ̱̣̹̐̌, ̡̛̪̪̬̹̌̌, ̡̪̖̬̖̣̯, ̪̌ ̠̖ ̨̙̦̏̌ ̔̌ ̭̖ ̡̛̬̖̬̠̱̌ ̛̯̬̙̹̦̖ ̡̥̬̖̌
̶̴̸̵̛̛̛̭̪̖̦ ̶̵̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̵̨̨̡̛̭̯̬̦̥̭̐̌ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̨̨̏̐ ̡̬̠̌̌.
ʤ̬̦̙̥̦̌̌ ̱ ̨̨̥̏ ̛̯̪̱ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̨̨̛̪̭̯̠ ̱ ̡̨̭̣̪̱ ̶̴̸̵̛̛̛̭̪̖̦ ̧̱̬̱̙̖̔̌ ̛ ̶̶̨̛̛̭̠̠̌̌̌ ̡̨̠̖ ̬̖̌̔
̛̭̖̥̦̬̖̌, ̶̡̛̖̱̠̖̔̌ ̛ ̸̨̛̭̣̦ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̨̨̨̛̭̯̬̦̥̠̥̐̌ ̛ ̡̛̱̬̍̌ ̭̖ ̡̨̪̬̖ ̵̛̯ ̡̭̱̠̖̯̍̌̌ (̛̛̪̬̥̬̦̌
̨̛̥̯̏), ̌ ̡̨̌ ̡̛̭̖̱̦̬̦̔̌ ̨̛̥̯̏ ̨̡̛̠̖̯̍ ̵̬̦̖̌ ̛ ̛̪̓̌ ̭̖ ̡̛̱̬̠̱̍̌ ̱ 50% ̸̭̣̱̠̖̌̏̌.
ʿ̸̨̨̬̭̖̦ ̧̯̬̠̖̌̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̡̨̛̠ ̡̨̛̦̱̥̬̠̱̌̚ ̨̠̏̌ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̡̨̡̨̛̱̣ ̠̖ ̛̛̪̬̥̬̦̌ ̨̛̥̯̏ ̠̖ 3-5
̦̔̌̌, ̌ ̡̨̡̨̛̱̣ ̠̖ ̡̛̭̖̱̦̬̦̔̌ ̨̛̥̯̏ ̨̦̔̌ ̛̛̭̌̏̚ ̨̔ ̧̯̬̠̌̌̌ ̨̛̪̬̥̬̦̌̐ ̨̛̥̯̏̌.
ˁ̨̨̖̦̣̦̭̯̌̚ ̠̖ ̧̥̖̌ ̛̬̙̖̦̌̌̚ ̨̦̖̐ ̡̨̔ ̶̵̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚, ̠̖̬ ̶̡̨̛̛̛̬̭̦ ̨̨̏̐
̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̛̥̠̱̌ ̶̛̯̖̦̖̦̠̱̔ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̨̡̨̯̥ ̨̨̨̯̐̏ ̵̛̭̏ ̵̨̧̛̛̹̐̔ ̨̔̍̌, ̥̌̔̌ ̠̖ ̡̛̪̌ ̨̛̛̥̦̦̯̦̠̖̔̌ ̱
̨̪̬̣̖̖̓, ̨̣̖̯ ̛ ̠̖̭̖̦.
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ʽʥʸʰˉʰ ʿˀʽʰʯʦʽʪʤ
ʦ̡̛̛̦̭ ̛̪̱̯̖̏ ̛ ̡̱̖̓ - ̨̛̪̬̱̥̔ ̌̚ ̶̛̖̱̭̯̠̖̔̐̌ ̛̦̏̌;
ˁ̛̣̹̌̌;
ʪ̛̦̌ ̨̛̪̭̖̖̦̏̓ ̨̨̬̖̖̦̠̔͂ ̛̬̭̯̏ ̠̖̣̌, ̛̪̓̌, ̨̱̏̓, ̨̪̬̱̏̓.
ˁʤʪˀʮʤʵʰ ʰ ˄ˁʸ˄ʧʫ – ʶʹ˄ˋʻʰ ˇʤʶ˃ʽˀʰ ˄ˁʿʫˈʤ
ʿ̨̨̬̭̯̬ ̌̚ ̵̛̪̬̯̏̌ ̬̱̪̐̌;
ʿ̨̨̭̖̦̍ ̨̡̨̛̛̣̦̍̏̌ ̛̛̛̯̦̖̬̬̌ ̛ ̬̱̯̖ ̭̌ ̨̯̖̥̥ ̨̨̛̭̯̬̦̥̠̖̐̌ ̱ ̛̹̬̖̥ ̸̨̪̬̱̠̱̔ ʵ̱̙̦̖ ʥ̸̡̖̌ ̛
ˇ̡̬̱̹̖ ̨̬̖̐;
ʤ̡̨̛̛̯̦̭̯̏ - ̡̛̱̬̭̖̏ ̨̛̪̖̦̏̌̚ ̭̌ ̶̨̨̪̬̖̭̥ ̛̪̬̪̬̖̥̖ ̵̬̦̖̌;
ˁ̴̡̛̛̛̖̬̯̯̌ ̨̡̪̬̖̣̌ (̨̡̦̖̌̚);
ˁ̛̭̯̖̥ ̨̛̖̖̦̭̯̍̍̔̚ ̵̬̦̖̌ (̛̪̬̥̖̦̌ ̭̯̦̬̌̔̌̔̌ ̨̛̖̖̦̭̯̍̍̔̚);
ʺ̨̨̱̦̭̯̐̓ ̡̨̛̱̪̦̖̏ ̶̵̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̡̨̛̬̖̯̦̔ ̨̔ ̸̨̨̛̪̬̏͂̌̌̚;
ʺ̨̨̱̦̭̯̐̓ ̧̛̱̥̌̌̚ ̵̛̛̪̬̪̬̖̥̤̖̦ ̶̛̛̭̪̖̠̣̯̖̯̌̌;
ʶ̨̛̣̯̖̯̦̏̌ ̛̛̠̦̬̦̖̔̌̌̚ ̶̨̛̪̬̦̖̔̌̏, ̨̛̛̣̙̖̦̍̚ ̨̨̛̪̬̭̯̬ ̛ ̨̨̪̬̥-̸̨̪̬̱̠̔̌ ̱ ̵̨̛̯̖̣̥̌;
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˃̡̛̖̥̯̭̌ ̛̥̱̖̠̚, ̨̛̣̙̖̍̚, ̴̶̛̛̥̦̖̭̯̠̖̌̌, ̛ ̸̨̛̭̣̦;
ˁ̛̭̯̖̥ ̸̨̧̦̌̌̏̌̌̚;
ʺ̨̨̱̦̭̯̐̓ ̸̧̛̦̬̱̌̏̌̌ ̛ ̨̭̯̖̔̌̏ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̴̨̨̯̖̣̖̦̥ ̛ ̨̛̦̯̖̬̦̖̯̥;
ʺ̨̨̱̦̭̯̐̓ ̧̪̣̌̓̌̌ ̡̛̛̬̖̯̦̥̔ ̶̡̛̬̯̥̌̌̌;
ʫʸʫʺʫʻ˃ʰ ʪʰˇʫˀʫʻˉʰˀʤʼʤ
ʿ̱̯ ̛̦̏̌ ˇ̡̬̱̹̖ ̨̬̖̐;
ʶ̱̖̓ ̶̛̖̱̭̯̠̖̔̐̌ – ̡̛̛̦̭̏ ̨̛̪̬̱̥̔, ʻ̨̛̏ ˁ̌̔, ˁ̡̛̬̖̥̭ ʶ̶̨̛̬̣̌̏, ʰ̛̬̐, ʫ̡̛̬̖̔̏, ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬̏̌, ̛̯̔;
ʧ̨̭̯̬̌ ̨̪̦̱̔̌ ̦̌ ̛̭̣̹̥̌̌̌;
ʧ̨̭̯̬̌ ̨̪̦̱̔̌ ̱ ̸̬̥̌̔̌̌;
ʶ̨̯̣̌̌̐ - ̨̬̹̱̬̍̌ ̵̨̛̦̠̤̌̍ ̵̨̨̡̛̭̯̬̦̥̭̐̌ ̶̛̛̭̪̖̠̣̯̖̯̌̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ (̛̦̏̌, ̹̯̬̱̣̖̔, ̛ ̭̣);
ʺ̴̶̛̛̦̖̭̯̠̖̌̌ ̛ ̨̛̠̔̐̌͂̌ ̨̛̪̖̦̏̌̚ ̭̌ ̨̡̛̣̣̦̥̌ ̶̛̛̯̬̠̥̌̔̌̌ (̖̬̖̍̍ ̛ ̭̣).
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ʽʥˀʤʯʽʦʻʰ ˃˄ˀʰʯʤʺ (ʫʪ˄ʶʤˉʰʵʤ)
ʽʿʰˁ ʿˀʽʰʯʦʽʪʤ
ˁ̛̬̖̥̖̦̌̏ ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̚ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̛ ̬̱̖̔̐ ̨̡̨̡̨̡̛̭̹̣̭̖̏ ̨̱̭̯̦̖̌̏, ̨̨̛̪̬̦̭̖̔ ̔̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔
̨̪̭̯̦̖̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌ ̭̌ ̨̨̪̦̱̥̔ ̵̡̛̛̖̱̯̦̔̌̏ ̭̬̙̠̌̔̌̌ ̡̨̌ ̨̨̨̭̦̦̏̐ ̛̛̣ ̨̡̨̪̱̦̭̔̐ ̨̛̥̯̏̌ ̨̡̣̭̔̌̌ ̱
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔.
ʽ̨̛̬̦̍̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̦̖ ̛̛̭̌̏̚ ̨̔ ̵̡̛̬̖̥̖̦̭̏ ̡̛̛̪̬̣̌, ̌ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̌̌ ̖̏̓ ̨̨̛̪̭̯̠. ʿ̨̨̯̬̖̦̍ ̠̖
̵̨̨̪̬̖̯̦̔ ̨̛̛̱̣̙̯ ̱ ̧̛̛̭̯̬̙̖̌̏̌ ̛̯̬̙̹̯̌ ̛ ̶̡̨̧̛̛̦̪̬̖̌ ̛ ̨̧̛̪̬̣̖̌̐͂̌̏̌ ̵̨̨̛̬̠̱̔̐̏̌̌̓
̨̪̬̬̥̐̌̌ ̶̡̛̖̱̠̖̔̌, ̱ ̧̛̬̖̦̬̖̍̔̌ ̛ ̶̡̨̧̛̛̥̱̦̬̖̌ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̶̛̛̤̦̥ ̛̛̯̬̙̹̯̥̌ ̛ ̶̛̛̤̦̥
̛̭̖̥̖̦̯̥̐̌, ̠̖̬ ̠̖ ̱ ̧̛̪̯̱̌ ̨̨̪̯̪̱̦ ̡̨̛̛̦̖̭̬̹̖̦̓ ̨̨̛̪̬̏̔̚ ̱ ̡̨̡̦̯̖̭̯̱ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̐ ̨̬̠̌̏̌̚.
ʿ̨̬̖̔ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̌̚ ̧̛̭̯̱̬̖̔̌ ̡̨̛̠ ̛̪̬̪̠̱̌̔̌ ̨̨̬̖̦̥̔̏, ̨̦̔. ̴̨̨̬̥̣̦̥̌ ̛̭̭̯̖̥̱
̨̨̧̬̍̌̏̌̌̚, ̹̦̭̌̌ ̌̚ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̠̖ ̱ ̨̬̠̱̌̏̚ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̛̚ ̨̛̣̭̯̍̌ ̶̨̨̨̛̖̣̙̯̦̏̐ ̸̧̱̖̌, ̸̨̭̯̬̱̦̐
̨̨̨̧̭̪̭̤̍̌̏̌̌ ̛ ̴̨̨̨̛̪̬̖̭̦̣̦̌̐ ̧̱̭̬̹̌̏̌̏̌̌. ʽ̨̏ ̠̖ ̸̨̨̛̦̬̯̌ ̸̨̦̠̦̌̌̚, ̛̛̥̠̱̌̓ ̱ ̛̱̏̔ ̔̌ ̭̖ ʻ̨̛̏
ˁ̌̔ ̖̏̓ ̡̨̡̨̛̦̖̣ ̨̛̦̐̔̌ ̱̦̌̌̔̚ ̶̨̨̛̛̛̪̦̬̌̚ ̡̨̌ ̶̖̦̯̬̌ ̵̡̛̛̬̖̯̦̌̏ ̛ ̵̛̛̛̯̣̦̔̐̌ ̛̛̦̱̭̯̬̠̔̌ ̱
̛̛̬̖̠̐, ̨̹̯ ̸̛̦̌̚ ̔̌ ̛̍ ̨̬̠̌̏̚ ̨̡̨̏̌̏̐ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̨̨̛̪̬̦̖̔ ̡̨̛̖̣̥̏ ̨̬̠̱̍ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̡̨̛̠ ̛̍
̛̛̖̦̖̬̭̣̐̌ ̶̨̛̛̪̣̦̌̚ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̌̚ ̴̨̨̛̛̪̬̖̭̦̣̦̌ ̨̬̠̌̏̚, ̨̹̯ ̛̍ ̤̖̔̌ ̨̨̛̪̬̦̖̣̔ ̸̧̠̱̌̌ ̷̛̛̥̌
ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̖ ̨̛̥̣̭̯̌̔, ̨̨̛̛̛̦̯̦̭̯̏̌̏ ̛ ̶̖̦̯̬̌ ̌̚ ̬̥̖̦̱̌̚ ̵̨̛̛̪̬̬̖̭̦̐̏ ̛̖̠̔̌ ̛
̶̛̛̛̛̦̠̯̌̏̌.
ʽʥʸʰˉʰ ʿˀʽʰʯʦʽʪʤ
x ʶ̛̱̬̭̖̏ ̌̚ ̸̨̭̯̬̱̦ ̨̨̨̧̭̪̭̤̖̍̌̏̌ ̛ ̴̨̨̨̛̪̬̖̭̦̣̦̌ ̧̱̭̬̹̖̌̏̌̏̌ – ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̌̚
̴̨̨̛̛̪̬̖̭̦̣̦̌ ̨̬̠̌̏̚;
x ʶ̡̛̬̯̌ ̛̛̛̦̯̖̦̦̏̚ ̡̛̱̬̭̖̏ - ̡̨̛̭̯̬̱̦̏ ̛̛̯̬̖̦̦̚ ̛ ̷̡̛̥̖̦̖̬̭̌ ̡̛̱̬̭̖̏;
x ʽ̨̬̦̖̍̌̏̚ ̴̶̛̛̥̦̖̭̯̠̖̌̌ – ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ̵̨̛̪̭̖̦̍ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̭̌ ̸̱̖̹̖̥̓ ̸̧̡̭̯̬̱̌̌ ̛̚
̵̨̛̬̖̖̦̔͂ ̨̛̣̭̯̍̌ ̡̨̛̠ ̖̓ ̡̛̛̬̖̬̯̌ ̷̛̛̥ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̌ ̨̨̨̬̦̍̌̏̐̚ ̶̖̦̯̬̌ ̌̚ ̶̨̨̨̛̖̣̙̯̦̏
̸̧̱̖̖;
x ˁ̛̛̖̥̦̬̌, ̶̨̛̛̬̦̖̌̔ ̛ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦̠̖.
ˁʤʪˀʮʤʵʰ ʰ ˄ˁʸ˄ʧʫ – ʶʹ˄ˋʻʰ ˇʤʶ˃ʽˀʰ ˄ˁʿʫˈʤ
ʿ̨̯̬̖̦̍̌ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̌̌:
x ʽ̨̛̬̦̍̌̏̚ ̶̡̛̛̪̯̖̯̌̌ – ̴̛̛̥̯̖̯̬̌̌, ̸̶̨̛̛̱̦̖, ̭̣̖̌ ̌̚ ̶̨̛̛̬̦̖̌̔ ̛ ̛̭̖̥̦̬̖̌;
x ˁ̛̥̖̹̯̠̦̌ ̶̡̛̛̪̯̖̯̌̌ ̌̚ ̨̛̪̬̱̙̖̦̔ ̨̡̬̍̌̏̌;
x ʰ̷̛̥ ̛ ̴̶̨̛̛̖̬̖̦̬̦̭̯̔̌ ̨̪̦̱̖̔, ̨̨̯̭̯̍̐̌̏ ̭̬̙̠̌̔̌̌, ̨̡̛̦̪̦̭̦̭̏̌̌̌ ̨̪̦̱̔̌, ̛̦̌̍̌̏̚
̛̭̬̙̠̌̔̌ ̛ ̡̛̱̣̯̱̬̦ ̛̬̖̭̱̬̭;
x ʿ̴̨̨̛̬̖̭̦̣̦̌̌ ̨̡̪̬̹̔̌ ̨̨̛̬̦̥̍̌̏̚ ̨̱̭̯̦̥̌̏̌̌ ̱ ̨̬̠̱̌̏̚, ̶̨̨̛̛̪̬̥̠ ̛ ̨̛̪̬̠̔̌ ̨̪̬̬̥̐̌̌.

x
x

ʫʸʫʺʫʻ˃ʰ ʪʰˇʫˀʫʻˉʰˀʤʼʤ
ʶ̧̛̬̖̬̖̌ ̛ ̨̡̛̭̪̬̱̌ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̱ ̨̛̛̯̣̦̠̔̐̌ ̡̨̨̛̛̖̦̥̠ – ʰ˃ ̡̨̭̖̯̬;
ʿ̨̛̬̬̥̐̌ ̛̱̭̥̖̬̖̦ ̦̌ ̨̛̪̖̬̭̦̣̦̌ ̨̬̠̌̏̚.
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13. ʿˀʽʵʫʶˉʰʵʫ ˀʤˁ˃ʤ ʯʤ ʿʫˀʰʽʪ ʽʪ 2018. ʪʽ 2022. ʧʽʪʰʻʫ

13.1. ʪ̶̡̛̛̛̖̭̯̦̠̭̌ ̷̥̖̦̥̖̦̯̌ ̛ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ˇ̶̡̛̱̦̠̌ ̶̡̨̛̛̖̭̯̦̠̭̔̌̐ ̷̥̖̦̖̦̯̌̌ ̸̡̨̛̪̬̯̦̌ ̦̖ ̨̨̛̪̭̯̠ ̛ ̡̨̌ ̡̯̌̌̏ ̛̦̠̖ ̨̪̬̖̪̦̯̌̚ ̛
̱̯̖̥̖̤̖̦ ̱ ʯ̡̨̦̱̌ ̨ ̛̯̱̬̥̱̚ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍. ʿ̨̬̖̔ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̡̨̭̖̯̬̌ ̡̨̛̠ ̨̭̠̖̏
̨̨̧̪̭̣̖̏̌ ̖̱̠̖̏̚ ̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚, ̡̨̛̬̖̯̦̔ ̛̛̣ ̡̨̛̛̦̬̖̯̦̔, ̡̨̛̛̯̦̭̯̥̌̏̌ ̨̔ ̛̦̯̖̬̖̭̌ ̌̚
̛̯̱̬̥̌̚ ̛̍̌̏ ̭̖ ̛̖̏̓ ̨̬̠̍ ̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̌ ̨̠̦̌̏̐ ̡̨̭̖̯̬̌, ̛ ̛̹̖̏ ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ̶̨̛̛̣̦̏̐ ̡̨̭̖̯̬̌.
ˁ̖̯̌̏ ̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̨̨̭̦̦̏̌ ̠̖ ̔̌ ̱̪̬̤̌̏̌ ̶̨̨̪̬̖̭̥ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̡̨̯̌ ̨̹̯
̖̓ ̡̛̭̯̬̯̖̹̌ ̴̛̛̛̖̦̭̯̔̌ ̨̱̣̖̐ ̵̛̭̏ ̡̯̖̬̌̌, ̨̛̖̖̱̠̍̍͂̓̚ ̶̡̨̨̛̛̬̦̠̱̔̌ ̛ ̛̠̱̔̌̓ ̠̭̦̖̌ ̨̡̛̬̖̏
̌̚ ̶̡̛̠̖̌. ʺ̛̖̱̯̥͂ ̛ ̨̪̬̖̔ ̵̡̛̛̖̣̏ ̨̦̪̬̌̌ ̱ ̬̱̌̔ ˁ̖̯̌̏̌, ̨̨̛̪̭̯̠ ̨̠̹ ̨̨̥̦̐ ̨̨̪̬̭̯̬̌ ̔̌ ̭̖
̬̌̔ ̸̵̡̛̤̱̦ ̡̯̖̬̌̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̱̦̪̬̖̌̔ ̛ ̔̌ ̭̖ ̡̨̛̬̖̯̦̔ ̸̛̱̯̖ ̦̌ ̨̬̠̌̏̚ ̡̨̡̨̛̦̱̬̖̦̯̦̭̯
̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔. ʰ̛̥̠̱̌̓ ̱ ̛̱̏̔ ̔̌ ̶̡̛̛̛̖̭̯̦̠̭̔̌ ̷̥̖̦̥̖̦̯̌ ̨̪̬̱̥̖̔̌̏̌̚ ̛̛̦̯̖̬̣̦̐̌
̶̨̪̬̖̭ ̧̱̪̬̤̌̏̌̌ ̨̨̛̛̪̬̥̏̔̌̚, ̸̛̛̛̬̣̯̥̌̚ ̬̱̪̥̐̌̌ ̶̨̛̪̭̖̯̣̌̌, ̡̡̛̛̥̬̖̯̦̹̥̌
̶̡̨̡̛̛̥̱̦̠̥̌̌̌, ̧̭̯̱̪̖̥̌̌̚ ̛̦̯̖̬̖̭̌ ̛̪̬̬̖̖̏̔ ̛ ̛̪̬̯̦̖̬̭̯̥̌̏̌, ̭̌ ̨̨̛̭̦̦̥̏ ̶̛̤̖̥
̨̧̪̖̏̓̌̌ ̡̨̡̨̛̦̱̬̖̦̯̦̭̯ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌, ̨̠̹ ̡̱̖̏ ̱ ʧ̬̱̌̔ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̨̨̛̪̭̯̠
̨̨̪̬̭̯̬ ̌̚ ̧̱̦̪̬̖̖̖̌͂ ̨̥̖̣̔̌ ̧̱̪̬̤̌̏̌̌ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̥ ̶̨̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌.
˄̛̛̥̠̱̌̓̚ ̱ ̨̛̬̍̚ ̨̦̪̬̖̌ ˃ʽʻˁ-̌ ̱ ̶̛̤̱ ̶̨̨̛̪̬̥̠̖ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̦̌ ̶̨̨̛̦̦̣̦̥̌̌ ̛
̨̨̥̖̱̦̬̦̥͂̌̔ ̛̯̬̙̹̯̱, ̛ ̱ ̶̛̤̱ ̨̧̛̛̪̬̹̬̏̌̌ ̡̣̖̦̬̌̔̌̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̴̶̛̛̥̦̖̭̯̠̌̌̌ ̛ ̪̬̖
̭̖̏̐̌ ̱ ̶̛̤̱ ̧̭̯̬̏̌̌̌ ̡̭̖̱̱̪̦̖̏ ̡̛̭̣̖ ̡̨̭̯̬̱̯̱̬̦̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌, ̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌
ʯ̡̨̨̦̥̌ ̨ ̛̯̱̬̥̱̚, ̛̬̖̱̣̯̯̌̚ ̭̱ ̛̛̖̖̦̯̦̏̔ ̛̚ ̨̛̦̖̐̔ ̱ ̨̛̦̱̐̔. ʽ̸̧̛̬̦̖̐̌̌ ̨̨̪̭̯̠̖ ̛
̨̣̖̠̱̐̔̌ ̭̖ ̱ ̨̨̨̦̖̤̦̠̔̏ ̶̛̛̛̛̛̦̠̯̌̏ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̡̨̭̖̯̬̌ ̛ ̨̯ ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̵̨̛̯̖̣̠̖̬̌ ̛
̶̵̛̛̬̖̖̪̯̦̏ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̛̖̦̠̌̐̌. ˄̧̬̱̙̖̖̔ ̵̨̛̯̖̣̠̖̬̌ ̛ ˄̧̬̱̙̖̖̔ ̶̵̛̛̬̖̖̪̯̦̏
̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̛̖̦̠̌̐̌ ̦̖ ̨̨̛̪̭̯̠, ̛̭̥̥̌ ̛̯̥ ̶̛̛̛̛̦̠̯̖̌̏ ̡̨̠̖ ̨̣̖̔̌̚ ̛̚ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̡̨̭̖̯̬̌
̛̦̭̱ ̶̨̨̛̛̛̛̦̭̯̯̱̦̣̦̖̌̏̌̚, ̯̖ ̭̖ ̸̛̭̯̖ ̡̛̱̯̭̌ ̨̨̦̖̤̦̖̔̏ ̧̭̬̖̌̌̔ ̨̠̦̌̏̐ ̛ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐
̡̨̭̖̯̬̌. ˁ̌ ̬̱̖̔̐ ̭̯̬̦̖̌, ʧ̬̌̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̥̌ ̸̡̌ ̛̯̬ ̡̨̭̯̬̱̦̏̌ ̴̡̱̣̯̖̯̌̌ ̦̌ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̸̛̱̌̏̌̚
̛̯̱̬̥̌̚, ̛̖̹̯̦̖̏ ̨̨̛̭̯̬̦̥̠̖̐̌ ̛ ̵̨̛̯̖̣̠̖̬̭̯̏̌ ̛ ̨̪̯̬̖̦̍̌ ̠̖ ̛̹̬̌ ̧̭̬̌̌̔̌ ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̱
̶̛̛̛̛̦̠̯̥̌̏̌̌ ̨̡̨ ̶̡̛̖̱̠̔̌̌, ̨̡̱̍̌ ̛ ̛̯̬̖̦̦̐̌ ̡̨̛̠ ̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̨̨̭̦̱̏ ̧̱̦̪̬̖̖̌͂̌
̡̨̡̨̛̦̱̬̖̦̯̦̭̯ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌.
ʽ̶̛̛̬̦̠̱̐̌̌̚ ̡̨̠̌ ̛̥̌ ̶̡̨̛̥̪̖̯̖̦̠̖ ̛ ̭̦̱̌̐ ̔̌ ̨̭̪̬̖̖̏̔ ̨̪̬̥̖̦̖ ̛ ̡̛̱̭̣̌̔ ̬̖̣̖̦̯̦̖̏̌
̡̭̱̠̖̯̖̍, ̨̛̦̥̌̏̌̚ ̶̡̨̛̛̖̭̯̦̠̭̥̔̌ ̷̥̖̦̥̖̦̯̌ ̶̨̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̚ (ʪʺʽ). ʪʺʽ ̠̖ ̛̣̖̬̔
̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌: ̨̨̛̦̭̔ ̨̡̣̱̖̔ ̨ ̡̛̛̭̯̬̯̖̠̭̥̌̐ ̶̛̪̬̥̌̏̌ ̨̬̠̌̏̌̚, ̪̬̱̙̌ ̡̛̖̭̪̖̬̯̱̚, ̨̨̛̦̭̔
̨̪̣̦̖̌̏ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛ ̱̭̣̹̌̐̌̌̏̌ ̡̡̛̥̬̖̯̦̹̖̌ ̶̛̛̛̛̦̠̯̖̌̏, ̨̛̏̔ ̛ ̡̨̨̛̛̬̦̹̖̔ ̨̧̭̯̬̖̖̏̌
̨̪̣̦̌̏̌, ̨̨̥̱̐̓̌̏̌ ̪̬̯̦̖̬̭̯̌̏̌, ̛̬̦̖̍ ̭̖ ̨ ̨̧̖̖̖̱̍̍͂̚ ̴̛̛̦̦̭̠̌̌, ̨̯̬̏̌̌ ̹̦̭̖̌ ̌̚
̡̛̪̬̖̱̖̯̦̖̔̚, ̛̥̖̬ ̴̨̪̖̬̬̥̦̭̖̌ ̛̯̱̬̥̌̚, ̛̪̣̦̬̌̌ ̛̭̭̯̖̥ ̛̪̬̪̬̖̥̌ ̛ ̨̧̬̖̌̐̏̌̌ ̦̌ ̡̛̬̖̚,
̨̨̬̠̦̌̏̚ ̛̬̦̖̍ ̨ ̡̛̤̱̭̥̔ ̛̬̖̭̱̬̭̥̌ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚. ʿ̡̬̭̌̌ ʪʺʽ ̭̖ ̨̡̪̣̌̌̌̚ ̡̨̌ ̱̭̪̖̹̦̌
̛̪̬̥̖̬, ̛̣̌ ̨̠̹ ̡̱̖̏ ̛̦̠̖ ̨̪̬̖̪̦̯̌̌̚ ̱ ʯ̡̨̦̱̌ ̨ ̛̯̱̬̥̱̚ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍.
˄ ̨̨̛̪̭̯̠̖̥̓ ̨̡̨̨̛̣̦̭̯̥̌, ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔, ʧ̡̬̭̌̔̌ ̱̪̬̌̏̌ ̌̚ ̛̪̬̬̖̱̏̔ ̱̭̣̹̌̐̌̌̏̌ ̛̦̯̖̬̖̭̖
̨̠̦̌̏̐ ̡̨̭̖̯̬̌ ̱ ̨̛̖̣̯̦̭̯̔̌ ̛̯̱̬̥̌̚, ̛̣̌ ̠̖ ̨̪̯̖̬̖̖̦̓̌ ̛ ̛̬̱̥̔̐ ̡̨̛̛̯̦̭̯̥̌̏̌ ̨̔ ̛̦̯̖̬̖̭̌ ̌̚
̛̪̬̬̖̱̏̔ ʧ̬̌̔̌. ˃̸̡̛̛̱̬̭̯̌ ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ (˃ʽʻˁ) ̱̙̖̦̌̔̌̚ ̠̖ ̌̚ ̨̨̪̭̣̖̏
̶̨̨̛̪̬̥̠̖ ̛̯̱̬̥̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌. ˃ʽʻˁ ̛̥̌ ̖̔̏ ̶̨̨̛̛̬̦̦̖̐̌̌̚ ̶̛̛̠̖̦̖̔, ̌ ̨̯ ̭̱
ʽ̧̖̤̖̖̔ ̌̚ ̨̬̠̌̏̚ ̛ ̶̨̨̛̪̬̥̠̱ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̵̛̪̬̯̏̌ ̛̯̱̬̭̯̌, ̛ ʽ̧̖̤̖̖̔ ̌̚ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̛
̪̬̦̖̌̏ ̨̨̪̭̣̖̏. ˄ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ʯ̡̨̨̦̥̌ ̨ ̛̯̱̬̥̱̚, ˃ʽʻˁ ̨̤̍̌̏̌ ̨̭̥̌ ̨̖̔ ̵̵̨̨̛̦̖̪̦̔
̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̶̡̛̛̛̖̭̯̦̠̭̥̔̌ ̷̨̥̖̦̥̖̦̯̥̌. ʽ̖̏ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̭̖, ̨̱̣̦̥̐̌̏ ̨̭̖̏̔ ̦̌
̛̭̱̙̖̦ ̡̭̱̪ ̵̡̡̛̛̥̬̖̯̦̹̌ ̨̨̪̭̣̏̌, ̨̪̬̖̦̭̯̖̦̏̏ ̱ ̨̥̖̦̱̔ ̶̵̨̛̛̛̯̬̦̣̦̌̔̌ ̣̯̌̌̌ (̨̛̭̠̥̌̏ ̛
̨̬̹̱̬̖̍), ̛ ̨̦̖̦̔̌̏ ̸̵̨̛̪̠̦̌̌ ̨̦̪̬̌̌ ̧̔̌̏̌̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌ ̡̨̪̬̖ ̛̦̯̖̬̦̖̯̌, ̨̡̔ ̭̱ ̡̛̦̖
̶̡̛̛̬̱̠̣̦̌ ̛̣̯̌̌ ̡̨̬̖̯ ̶̛̛̛̪̣̬̦̌̌, ̨̪̪̱̯ ̡̨̨̛̛̦̯̦̱̬̦̌̐ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̛̯̬̙̹̯̌.

344. страна – Броj 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

9. март 2018.

ˁ̖̯̌̏ ̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̱̣̙̖̌ ̨̦̪̬̖̌ ̱ ̨̹̯ ̨̤̱̍ ̶̡̨̨̛̛̬̦̠̱̔̌ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̥
̶̨̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌ ̛ ̨̨̦ ̨̹̯ ̠̖ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̠̖̭̯̖ ̔̌ ̭̖ ˁ̖̯̌̏ ̨̛̛̪̬̹̬ ̛̖̥̏̓ ̨̬̠̖̥̍ ̸̨̣̦̌̏̌ ̥̖̱͂
̡̨̛̠̥̌ ̭̱ ̶̛̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏ ̵̡̨̛̭̯̬̱̦̏ ̛ ̵̛̛̦̯̖̬̖̭̦ ̧̱̬̱̙̖̔̌. ʰ̛̥̠̱̌̓ ̱ ̛̱̏̔ ̯̬̖̦̱̯̦̖
̨̡̨̨̛̣̦̭̯ ̛ ̨̨̦̖̥̱̦̭̯̐̓ ̶̶̨̛̛̛̛̛̦̭̯̯̱̦̣̠̖̌̌̚ ʪʺʽ-̌, ˁ̖̯̌̏ ̛̍ ̨̯̬̖̣̍̌ ̔̌ ̪̬̖̱̥̖̚ ̨̱̣̱̐
̛̣̖̬̔̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̭̌ ̛̠̭̦̥̌ ̨̪̣̦̥̌ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̦̌ ̨̧̛̹̖̥̐̔ ̨̛̦̱̏, ̶̨̛̛̬̖̣̠̥̌̌̚
̛ ̨̨̧̭̪̬̖̖̥̏͂ ̸̵̡̛̛̠̖̦̌̔̚ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̛ ̡̨̛̛̛̦̯̦̱̬̦̥̌ ̨̧̛̪̖̥̔̌̚ ̡̨̡̨̛̦̱̬̖̯̦̭̯
̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌.
ʿ̨̬̖̣̔̐ ̠̖ ̔̌ ̭̖ ˁ̖̯̌̏ ̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛̍̌̏ ̡̧̛̬̖̬̖̥̌ ̡̭̯̬̯̖̹̖̌ ̡̛̭̣̖ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̯̖ ̔̌
̨̪̬̖̣̖̔̐ ̶̡̨̛̛̦̪̬̌ ̱ ̭̖̯̣̱̏ ̨̬̠̌̏̌̚ ̡̨̡̨̛̦̱̬̖̦̯̦̭̯ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̦̌ ̴̨̨̛̪̬̖̭̦̣̦̌̌ ̛
̴̡̛̖̭̦̌̌ ̸̛̦̦̌.
ʪ̌ ̛̍ ̛̭̭̯̖̥ ̧̱̪̬̤̌̏̌̌ ̶̨̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌ ̴̶̡̨̨̛̛̱̦̦̭̌ ̦̌ ̛̪̬̥̖̬̖̦ ̛ ̴̡̛̖̭̦̌̌ ̸̛̦̦̌ ̱
̛̯̬̖̦̱̯̦̥ ̨̡̨̨̛̣̦̭̯̥̌ ̴̛̛̛̖̦̭̦̥̔̌ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ʯ̡̨̦̌̌ ̨ ̛̯̱̬̥̱̚, ̵̨̨̨̦̖̪̦̔ ̠̖ ̔̌ ̭̖ ̨̛̭̦̙̌
̬̌̔ ˁ̖̯̌̏̌ ̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̪̬̖ ̭̖̏̐̌ ̱ ̛̭̥̭̣̱ ̨̬̖̦̖̔̏ ̶̡̨̨̛̛̬̦̠̖̔̌ ̭̌ ̸̨̛̣̦̥̌̏̌, ̌ ̱ ̨̛̭̯ ̬̖̥̖̏
̔̌ ̭̖ ̸̨̣̦̭̯̌̏ ̱ ˁ̖̯̱̌̏ ̨̛̛̪̬̹̬ ̦̌ ̡̯̖̬̖̌ ̛̚ ʧ̡̨̬̭̌̔̐ ̨̌̏̔̌̚ ̌̚ ̛̱̬̦̥̍̌̌̚ (̱ ̨̡̦̖̭̯̯̱̔̌
̶̛̛̛̦̭̯̯̱̠̖ ̡̨̬̭̐̌̔̐ ̛̱̬̦̭̯̖̍̌), ʻ̨̨̡̛̭̭̏̌̔ ̭̠̥̌̌, ʧ̡̨̬̭̌̔ ̨̛̖̣̖̦̣̚, ̛ ̬̱̖̔̐ ̡̯̖̬̖̌ ̛̚
̨̠̦̌̏̐ ̡̨̭̖̯̬̌, ̨̨̪̯̥ ̦̌ ̡̛̪̬̖̭̯̦̖̔̌̏ ̛̚ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̡̨̭̖̯̬̌ ̛ ̶̨̛̛̣̦̏̐ ̡̨̭̖̯̬̌. ʰ̸̦̖̌ ̠̖
̵̨̨̨̦̖̪̦̔ ̔̌ ̛̛̪̬̯̦̏̌ ̡̨̭̖̯̬ ̨̭̦̱̠̖ ̨̭̠̖̏ ̧̱̬̱̙̖̖̔ ̡̨̠̌ ̖̓ ̛̛̬̯̍̌ ̡̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏̌ ̱ ̨̨̥̏
̯̖̣̱. ʻ̌ ̸̖̣̱ ˁ̖̯̌̏̌ ̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̨̨̪̙̖̤̦ ̠̖ ̔̌ ̛ ̤̖̔̌ ̱̖̍̔ ̸̨̡̛̬̦̖̣̦̐̌̔̌, ̡̨̌ ̡̨̦̖ ̡̨ ̛̥̌
̡̨̥̪̣̖̯̦̌ ̛̱̏̔ ̱ ̴̶̡̨̧̛̛̱̦̦̭̖̌ ʧ̬̌̔̌ ̛ ̡̨ ̠̖ ƻǅǄǅǈƿǂƷǍǅƻǂǊǁƷ.

13.2. ʤ̛̦̣̌̌̚ ̸̵̡̛̤̱̦ ̡̯̖̬̌̌ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ʤ̡̯̖̬
˄̪̬̌̏̌
̛̪̬̬̖̱̏̔

̌̚

˃̸̡̛̛̱̬̭̯̌
̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚
ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌

ʿ̴̨̛̬̣
ʵ̛̦̌̏ ̡̨̭̖̯̬

ʽ̛̪̭
ˁ̯̬̌̌ ̭̖ ̨ ̨̬̠̱̌̏̚ ̛ ̧̱̦̪̬̖̖̱̌͂ ̨̛̱̭̯̯̖̤̭̯̐̏̌, ̦̯̭̯̌̌̏̌̚ ̛
̨̛̯̬̦̖̐̏, ̧̛̱̬̖̱͂̏̌ ̨̬̦̌̔̐ ̬̖̥̖̦̏̌ ̵̨̡̛̛̱̭̯̯̖̤̭̐, ̵̨̡̛̛̯̬̦̭̐̏ ̛
̵̡̛̦̯̭̌̌̚ ̨̡̠̖̯̍̌̌, ̥̖̭̯̌ ̦̌ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̨̥̱̐ ̨̛̤̯̍̌̏̌ ̨̬̖̖̦̖̔͂
̨̛̖̣̯̦̭̯̔̌ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̨̱̭̣̏̌ ̌̚ ̵̧̨̛̏ ̬̌̔ ̛ ̨̨̧̪̭̣̖̏̌;
ʿ̡̛̬̱̪̤̌ ̛ ̨̬̱̠̖̍̌͂ ̨̡̪̯̖̔̌ ̌̚ ̛̬̱̌̔̚ ̨̪̣̦̌̏̌, ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̛
̨̡̪̬̠̖̯̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚; ʿ̨̛̬̪̭̱̠̖ ̨̪̬̬̥̐̌ ̨̧̪̣̌̐̌̌ ̛ ̸̛̦̦̌
̨̧̪̣̌̐̌̌ ̸̨̭̯̬̱̦̐ ̛̛̭̪̯̌, ̨̧̖̖̏͂ ̶̛̛̖̖̦̠̖̏̔, ̨̧̛̬̖̖̔͂̏̌ ̨̡̛̣̍̌
̛ ̛̭̬̙̦̖̌̔ ̶̛̛̛̣̖̯̥̠̖̐̌ ̛ ̨̡̦̖̌̚ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̸̨̛̏̔̌ ʧ̬̌̔̌;
ʿ̬̖̣̙̖̔̌ ̛̛̭̦̱̏ ̨̛̬̹̦̖̍̌̏ ̡̯̭̖̌, ̡̨̌ ̛ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌ ̷̵̡̛̱̖̯̭̍
̭̬̖̭̯̔̌̏̌ ̵̡̛̛̪̬̱̪̤̖̦ ̨̔ ̨̛̬̹̦̖̍̌̏ ̡̯̭̖̌;
ʿ̛̬̯̌ ̨̨̧̭̪̬̖̖̏͂ ̨̧̛̹̖̐̔̐ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̬̌̔̌ ˃̸̡̛̛̱̬̭̯̖
̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌; - ̶̡̨̛̛̯̖̬̠̱̌̐̌̚ ̨̡̨̭̖̭̐
̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̐ ̨̛̥̦̭̯̔̌̓̏̌ ̛ ̨̡̠̖̯̍̌̌ ̱ ̨̨̥̠̔̌̓ ̨̛̛̬̦̭̯̌̔ (̡̱̓̌,
̪̬̯̥̦̌̌̌ ̛ ̨̭̍̌);

ʵ̛̦̌̏ ̡̨̭̖̯̬

ʿ̶̨̨̛̬̥̠̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̨̪̦̱̖̔ ʧ̬̌̔̌, ̧̱̦̪̬̖̖̖̌͂ ̵̛̭̏ ̨̡̛̣̍̌
̛̯̱̬̥̌̚, ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ̴̶̛̛̥̦̖̭̯̠̌̌̌, ̴̨̧̛̛̦̬̥̭̖̌ ̛
̨̧̛̪̬̪̬̖̌̐̌ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ʧ̬̱̌̔ ̡̨̌ ̨̖̖̏̔̓ ̛̪̬̬̖̦̖̏̔ ̬̦̖̐̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔
̭̌ ̨̛̭̯̬̯̖̠̥̌̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ʧ̬̌̔̌;
ʿ̨̨̧̛̬̥̭̖̏̌ ̡̨̱̣̯̱̬̦-̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐ ̦̭̣̖̌͂̌ ̛ ̶̛̛̯̬̠̖̌̔ ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌;
ˀ̧̛̠̖̌̏̌̚ ̛̭̖̭̯̏ ̨ ̨̛̬̖̦̭̯̥̏̔̌ ʧ̬̌̔̌ ̦̌ ̶̨̛̛̛̭̪̖̠̣̦̥̌̏̌̚
̨̛̥̥̔̌̓ ̛ ̨̛̥̖̱̦̬̦̥͂̌̔ ̨̛̭̠̥̥̌̏̌;
ʿ̧̬̖̭̯̤̖̔̌̏̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̨̪̦̱̖̔ ̶̛̛̪̬̖̭̯̦̥̔̌̏̌ ̵̨̛̖̏̔̓
̵̡̛̭̖̯̭̏ ̛̥̖̠̔̌ ̛ ̨̨̨̯̱̬̪̖̬̯̬̌̌;
ʿ̨̨̧̛̬̥̭̖̏̌ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̌ “City Break“ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌;
Ǫ̧̥̭̤̖̌̏̌̏̌ ̴̶̵̡̨̡̛̛̦̖̬̖̦̠̭ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏;
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ʤ̴̧̛̛̬̥̭̖̌ ̛ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̌̌ ̨̡̨̛̱̭̯̖̤̭̐̐ ̡̨̭̖̯̬̌ ̱ ̨̛̬̦̬̭̦̌̏̚
̨̪̦̱̱̔ ʧ̬̌̔̌;
ʤ̴̧̛̛̬̥̭̖̌ ̵̛̭̏ ̨̡̛̣̍̌ ̸̡̨̛̦̱̯̌̐ ̛̯̱̬̥̌̚.
˃̸̡̛̛̱̬̭̯̌
̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚
ˁ̡̛̬̖̥̭
ʶ̶̨̛̬̣̌̏

ʵ̛̦̌̏ ̡̨̭̖̯̬

ʿ̶̨̨̛̬̥̠̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̨̪̦̱̖̔, ̨̨̨̛̬̦̦̐̌̏̌̚ ̧̬̣̖̖̌̐̔̌̚ ˁ̵̡̛̬̖̥̭
ʶ̶̨̬̣̌̏̌̌, ˇ̡̬̱̹̖ ̨̬̖̐ ̛ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̱ ̧̛̪̬̯̌ ̸̵̛̭̯̬̱̦ ̸̨̛̏̔̌,
̴̶̨̛̛̦̬̥̠̖̌ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̥ ̨̨̪̦̱̥̔; ˀ̶̛̖̖̬̠̏̌̌̚ ̭̥̖̹̯̠̌̌
̱ ̨̨̥̠̔̌̓ ̨̛̛̬̦̭̯̌̔, ̨̨̧̛̬̦̖̐̌̏̌̚ ̶̛̖̱̭̯̠̖̔̐̌ ̛̦̏̌ ̱ ̛̛̪̬̯̦̥̏̌
̨̛̪̬̱̥̥̔̌ ̸̵̡̨̡̛̬̣̌̏̌ ̛̦̬̏̌̌, ̨̪̬̠̔̌̌ ̸̵̛̛̱̯̖̦̯̦̌ ̛̭̱̖̦̬̏̌;

ˁ̖̯̌̏ ̌̚
̛̯̱̬̥̌̚
ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌

ʵ̛̦̌̏ ̡̨̭̖̯̬

ʽ̧̤̖̍̌̏̌ ̵̨̛̭̖̯̦̌̏̔̌̏ ̨̨̪̭̣̏̌ ̛ ̧̱̦̪̬̖̖̖̌͂ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯
̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ʤʿ ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔, ̡̨̬̚ ̛̦̣̱̌̌̚ ̧̭̯̌̌
̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ʤʿ ʦ̨̨̛̛̠̦̏̔, ̴̶̡̛̛̛̛̖̦̯̠̱̔̌ ̸̵̡̛̤̱̦ ̨̪̬̣̖̥̍̌, ̯̖
̡̨̬̚ ̡̧̛̬̖̬̖̌ ̛ ̶̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̱̌ ̵̡̛̭̯̬̯̖̹̌ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌̌ ̦̌
̸̡̨̛̬̖̪̱̣̥̍, ̨̡̡̨̛̪̬̠̦̭̥̌ ̛ ̨̡̨̣̣̦̥̌ ̨̛̦̱̏.

ʵʿ
ʻ̶̨̛̛̦̣̦̌̌
̡̪̬̌ „ˇ̡̬̱̹̌
̨̬̐̌“

ʵ̛̦̌̏ ̡̨̭̖̯̬

ʯ̛̹̯̯̌̌ ̛ ̧̱̦̪̬̖̖̖̌͂ ̵̨̛̛̪̬̬̦̔ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̶̨̨̛̦̦̣̦̌̌̐ ̡̪̬̌̌;
ʧ̨̧̖̌̔̏̌̚ ̹̱̥̥̌̌;
˄̧̦̪̬̖̖̖̌͂ ̨̣̦̖̏ ̛ ̨̨̛̬̣̦̖̍̏ ̴̱̦̖̌;
ʽ̨̧̛̬̦̖̐̌̏̌̚ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̱ ̨̛̣̭̯̍̌ ̛̹̯̯̖̌̚ ̛ ̨̬̠̌̏̌̚
̶̨̨̛̦̦̣̦̌̌̐ ̡̪̬̌̌;
ʿ̶̛̬̖̖̦̯̠̌̌̚ ̛ ̶̨̛̛̪̪̱̣̬̠̌̌̌̚ ̶̨̨̛̦̦̣̦̌̌̐ ̡̪̬̌̌;
ʿ̨̡̨̧̬̠̖̯̖̏̌, ̧̛̬̐̌̔̌̚ ̛ ̨̧̬̙̖̔̌̏̌ ̨̡̠̖̯̍̌̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̱ ̴̶̡̛̛̱̦̠
̛̹̯̯̖̌̚, ̧̱̦̪̬̖̖̌͂̌ ̛ ̶̛̪̬̖̖̦̯̠̖̌̚ ̵̨̛̛̪̬̬̦̔ ̛ ̵̡̛̱̣̯̱̬̦
̨̬̔̍̌̌ ̶̨̨̛̦̦̣̦̌̌̐ ̡̪̬̌̌. ʻ̶̨̛̛̦̣̦̌̌ ̡̪̬̌ ˇ̡̬̱̹̌ ̨̬̐̌ ̛
ˁ̶̛̛̪̖̠̣̦̌ ̬̖̖̬̯̏̌̚ ̨̛̪̬̬̖̔ ʧ̨̧̬̖ ʿ̨̱̦̤̖̔̌̏ ̭̱ ̪̬̏̌ ̛̹̯̖̦̌̓̌̚
̸̨̪̬̱̠̔̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̡̨̠̌ ̠̖ ̨̛̣̔̍̌ ʫ̨̡̬̪̭̱̏ ̨̪̖̤̱̏ ̌̚ ̨̛̛̬̙̔̏
̛̯̱̬̥̌̚ ʫ̨̡̱̬̪̬̌ ̴̶̛̖̖̬̠̖̔̌.

ʻ̨̨̡̛̭̭̏̌̔
̭̠̥̌̌

ʤ̶̡̨̡̨̛̦̬̭̌
̨̬̱̹̯̔̏

ʻ̨̨̡̛̭̭̏̌̔ ̭̠̥̌̌ ̠̖ ̨̖̏̔̓̌ ̡̭̠̥̭̌̌̌ ̡̱̓̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍. ʿ̨̬̖̔
̧̛̛̪̬̬̖͂̏̌̌ ̨̭̠̥̌̏̌ ̛ ̨̛̣̙̖̍̚, ̛̍̌̏ ̭̖ ̛ ̨̨̧̛̬̦̖̥̐̌̏̌̚
̡̨̦̬̖̭̐̌ ̛ ̸̵̛̭̯̬̱̦ ̡̨̭̱̪̏̌, ̵̡̡̛̛̥̬̖̯̦̹̌ ̱̭̣̱̐̌, ̡̧̛̭̣̹̯̖̖̥̌̔
̨̬̖̍ ̛ ̨̨̛̱̭̯̯̖̤̭̯̥̐̏.

˄̧̬̱̙̖̖̔
̨̛̱̭̯̯̖̤̐̌
ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌
˄̧̬̱̙̖̖̔
̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯
̸̨̛̏̔̌ ʧ̬̌̔̌
ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ˇ̶̨̛̦̠̔̌̌
ʫʧʯʰ˃
ˇ̶̨̛̦̠̔̌̌
2021
ˇ̶̨̛̦̠̔̌̌
ʽ̡̛̥̣̦̭̌̔̌
̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌
ˇ̛̖̭̯̣̏̌
̸̵̛̛̱̣̦
̸̛̭̬̏̌̌
ʰ̴̦̯̖̬̖̭̯
ˈ̨̛̛̯̖̣̠̖̬
ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌

ʻʦʽ

˄̧̦̪̬̖̖̖̌͂ ̨̡̛̱̭̯̯̖̤̭̖̐ ̥̬̖̙̖, ̨̧̛̪̖̔̌̚ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̛ ̧̛̹̬̖̖
̵̨̡̛̛̱̭̯̯̖̤̭̐ ̱̭̣̱̐̌, ̸̨̭̯̬̱̦ ̨̨̨̧̭̪̭̤̖̍̌̏̌ ̵̨̛̭̠̏ ̸̨̣̦̌̏̌, ̡̨̌ ̛
̭̖̏ ̬̱̖̔̐ ̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̛̚ ̨̛̣̭̯̍̌ ̨̛̱̭̯̯̖̤̭̯̐̏̌.

ʻʦʽ

ʽ̡̱̪̤̌ ̸̨̭̯̬̱̦ ̨̨̨̭̪̭̤̖̦̍̌ ̶̛̣̌, ̡̨̛̠ ̭̖ ̨̭̯̣̦̌ ̛̛̣ ̨̨̪̬̖̥̖̦̏
̖̍̌̏ ̨̨̛̪̭̣̥̏̌ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̐ ̸̨̛̏̔̌ ̛ ̛̬̌̔ ̦̌ ̨̧̛̪̱̔̌̚ ̨̛̦̏̌
̱̭̣̱̐̌ ̡̨̠̖ ̧̨̛̖̐̏ ̸̨̛̣̦̌̏ ̪̬̱̙̠̱̌.

ʻʦʽ

ʽ̶̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ̛ ̶̨̨̛̪̬̥̠̌ ̸̡̨̛̥̱̐̚ ̴̛̖̭̯̣̏̌̌ ʫʧʯʰ˃.

ʻʦʽ

ˀ̶̛̛̖̣̠̌̌̌̚ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ʫ̨̡̬̪̭̏̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ̡̱̣̯̱̬̖ 2021.

ʻʦʽ

ˀ̶̛̛̖̣̠̌̌̌̚ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ʽ̡̛̥̣̦̭̌̔̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ʫ̨̬̪̖̏
2019.

ʻʦʽ

ʽ̶̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ̛ ̶̨̨̛̪̬̥̠̌ ̴̛̖̭̯̣̏̌̌ ̸̵̛̛̱̣̦ ̸̛̭̬̏̌̌.

ʻʦʽ
ʿ̛̛̬̯̦̏̌
̡̨̭̖̯̬

ʽ̶̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ̛ ̶̨̨̛̪̬̥̠̌ ̴̛̖̭̯̣̏̌̌ ʰ̴̦̯̖̬̖̭̯..
ʿ̧̬̱̙̖̌ ̱̭̣̱̐̌ ̭̥̖̹̯̠̌̌.
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ˀ̶̛̖̖̪̯̦̖̏
̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖
̶̛̖̦̠̖̌̐
˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̚
̱ ʻ̨̨̥̏
ˁ̱̌̔,
ʿ̸̨̨̡̛̛̛̬̬̦̥̯̖̥̯̔̌̌
̴̡̱̣̯̖̯̌,
ʪ̖̪̬̯̥̦̌̌ ̌̚
̴̨̛̖̬̠̱̐̐̌,
̛̯̱̬̥̌̚ ̛
̵̨̨̛̯̖̣̠̖̬̭̯̏
ʦ̨̡̛̭̌
̨̨̪̭̣̦̏̌
̡̨̹̣̌
̵̡̨̛̭̯̬̱̦̏
̛̭̯̱̠̔̌
˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̚
ʫ̡̨̱̦̭̔,
ˇ̡̱̣̯̖̯̌ ̌̚
̨̭̪̬̯ ̛
̛̯̱̬̥̌̚
˃ʰʺˁ
˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̚
ˁ̛̛̦̱̦̱̥̐̔,
ˇ̡̱̣̯̖̯̌ ̌̚
̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̛
̵̨̡̛̛̯̖̣̠̖̬̭
̷̥̖̦̥̖̦̯̌
ʫ̡̛̛̱̯̦̔̌̏
̶̖̦̯̬̌ ̌̚
̨̡̱̖̍ ̱
̴̨̨̛̪̬̖̭̦̣̌
̛̦̥ ̛
̛̬̦̥̌̔
̛̖̹̯̦̥̏̌̌
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ʿ̛̛̬̯̦̏̌
̡̨̭̖̯̬

Ơ̬̦̱̠̱̐̌̚ ̛̣̖̯̖̚, ̴̯̬̦̭̖̬̖̌ ̛ ̧̬̣̖̌̐̔̌̌̚ ̨̨̨̦̭̦̔ ̨̡̬̍̌̏̌
̛̯̱̬̭̯̌ ̨̡̔ ̭̱ ̱ ̶̛̛̛̖̭̯̦̠̔̌.

ʤ̡̛̖̥̠̌̔̌

ʫ̶̡̛̱̠̔̌̌ ̛ ̧̱̭̬̹̖̌̏̌̏̌ ̡̨̬̌̔̏̌ ̛̚ ̨̛̣̭̯̍̌ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛
̨̛̱̭̯̯̖̤̭̯̐̏̌.

ʤ̡̛̖̥̠̌̔̌

ʫ̶̡̛̱̠̔̌̌ ̛ ̧̱̭̬̹̖̌̏̌̏̌ ̡̨̬̌̔̏̌ ̛̚ ̨̛̣̭̯̍̌ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛
̨̛̱̭̯̯̖̤̭̯̐̏̌.

ʤ̡̛̖̥̠̌̔̌

ʫ̶̡̛̱̠̔̌̌ ̛ ̧̱̭̬̹̖̌̏̌̏̌ ̡̨̬̌̔̏̌ ̛̚ ̨̛̣̭̯̍̌ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛
̨̛̱̭̯̯̖̤̭̯̐̏̌.

ʤ̡̛̖̥̠̌̔̌

ʫ̶̡̛̱̠̔̌̌ ̛ ̧̱̭̬̹̖̌̏̌̏̌ ̡̨̬̌̔̏̌ ̛̚ ̨̛̣̭̯̍̌ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛
̨̛̱̭̯̯̖̤̭̯̐̏̌.

ʤ̡̛̖̥̠̌̔̌

˄̭̥̖̬̖̦ ̡̌ ̸̨̭̯̬̱̦̥ ̨̨̧̬̱̍̌̏̌̚ ̛ ̸̨̧̱̱̍̌̏̌ ̵̨̛̦̖̪̭̣̖̦̌̚ ̛
̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̶̛̣̌, ̨̨̪̥̓ ̱ ̨̧̛̠̱̔̍̌ ̵̨̛̦̏ ̧̦̌̌̚ ̛ ̛̖̹̯̦̏̌ ̌̚
̡̣̹̖̌ ̨̧̪̹̤̖̌̌̏̌̚ ̛ ̨̡̪̬̹̱̔ ̨̬̠̱̌̏̚ ̛̪̬̖̱̖̯̦̹̯̔̏̌̚, ̧̭̯̬̖̏̌̌
̨̡̛̪̬̖̯̪̭̯̌̏ ̌̚ ̸̨̡̪̖̯̌ ̨̨̧̪̭̣̏̌̌ ̛ ̡̨̛̣̯̖̯̦̏̌ ̧̱̣̖̌̐̌ ̱
̸̨̧̱̖̍̌̏̌ ̛ ̨̨̧̬̖̍̌̏̌̚ ̵̨̛̛̦̯̖̬̖̭̦̌̏̌̚ ̶̛̣̌.
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13.3. ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̖ ̬̭̯̌̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ 2018. ̨̔ 2022. ̨̛̦̖̐̔
ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̖ ̬̭̯̌̌ ̨̨̦̭̖̔ ̭̖ ̦̌ ̶̨̡̛̪̬̠̖̠̖ ̬̭̯̌̌ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̐ ̨̪̬̥̖̯̌, ̨̪̔ ̨̨̱̭̣̥̏ ̔̌ ̭̖
̛̭̪̱̦̖ ̭̖̏ ̨̡̪̬̖̯̪̭̯̖̌̏ ̛ ̶̡̛̠̖̌ ̛̪̣̦̬̦̖̌̌ ̨̛̥̏ ̨̨̪̬̬̥̥̐̌, ̡̨̌ ̛ ̨̪̔ ̨̨̱̭̣̥̏ ̔̌ ̦̖ ̨̖̔͂
̨̔ ̵̛̛̦̖̪̬̖̖̦̔̏͂ ̨̡̨̨̛̣̦̭̯ ̡̨̠̖ ̛̦̭̱ ̨̪̔ ̡̨̨̨̦̯̬̣̥ ̶̨̛̦̭̣̌̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̛ ̨̬̠̦̖̌̏̚
̨̡̛̛̪̣̯̖ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌.
˄ ̨̯̥ ̛̭̥̭̣̱, ̛̪̬̖̔̏͂̌ ̭̖ ̔̌ ̖̓ ̭̖ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̪̬̥̖̯, ̨̥̖̬̖̦ ̨̬̠̖̥̍ ̨̧̦̖̓̌, ̡̛̬̖̯̯̌ ̱
̨̡̛̛̬̥̏̌ ̡̛̛̪̬̦̥̌̌̚ ̦̌ ̭̣̖̖̖̥̔̓ ̴̡̨̛̬̦̱̐̌:
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 29: ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̖ ̬̭̯̌̌ ̨̬̠̍̌ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̛̯̱̬̭̯̌

ʰ̨̬̏̚: ʽ̸̬̱̦̍̌ ̨̱̯̬̌̌

˄ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̔ 2011. ̨̔ 2016. ̨̛̦̖̐̔ ̛̪̬̭̱̯̦̌ ̠̖ ̯̬̖̦̔ ̨̭̦̙̦̌̐ ̬̭̯̌̌ ̨̬̠̍̌ ̨̧̦̖̓̌, ̛̪̬ ̸̖̥̱
̠̖ ̨̬̠̍ ̨̧̦̖̓̌ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̨̨̛̭̯̬̏̌ ̛̖̏̓ ̬̭̯̌ ̨̦̖̐ ̨̬̠̍ ̨̧̦̖̓̌ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌. ʥ̨̬̠
̨̧̦̖̓̌ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌ ̠̖ ̨̪̖̦̏̓̌ ̭̌ 76.812 ̦̌ 118.959, ̨̨̨̦̭̦̔ ̌̚ 54,9%. ˄ ̨̛̭̯̥ ̨̛̪̖̬̱̔
̨̬̠̍ ̨̧̦̖̓̌ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̠̖ ̨̪̖̦̏̓̌ ̭̌ 148.197 ̦̌ 241.622, ̨̨̨̦̭̦̔ ̌̚ 63,0%.
ʿ̨̡̬̖̯̪̭̯̖̌̏ ̬̭̯̌̌ ̯̖̔̌ ̭̱ ̦̌ ̨̨̭̦̥̏̌̌ ̵̨̧̛̭̹̔̌̔̌ ̨̭̯̪̌ ̬̭̯̌̌, ̨̭̯̪̌ ̬̭̯̌̌ ̧̯̬̙̖̌
ʫ̨̬̪̤̦̏̌̌ ̛ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ ̨̛̬̖̦̐̌ ̌̚ ̬̭̯̥̏̌̌ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̡̨̠̖ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̦̱̔, ̡̨̌ ̛ ̸̶̧̛̛̛̖̦
̔̌ ̭̖ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̔ 2019. ̨̔ 2021. ̨̛̦̖̐̔, ̱ ̡̨̛̛̦̯̦̱̯̖̯̱ ̖̹̠̱̔̌̏̌ ̛̯̬ ̨̛̱̖̯̦̚̚ ̙̦̏̌̌
̨̠̔̐̌͂̌̌ ̌̚ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔, ̌ ̨̯ ̭̱ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ – ʽ̡̛̥̣̦̭̌̔̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ʫ̨̬̪̖̏ (2019. ̨̛̦̖̐̔), ̛̯̥̌̚
20 ̨̛̦̐̔̌ ʫ̛̯̐̌̚ (2020. ̨̛̦̖̐̔), ̛ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ – ʶ̱̣̯̱̬̦̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ʫ̨̬̪̖̏ (2021. ̨̛̦̖̐̔).
ʰ̸̦̖̌, ̨̏̌ ̛̯̬ ̨̠̔̐̌͂̌̌ ̛̥̠̱̌ ̨̨̬̥̦̐̌ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌ ̔̌ ̱̱̍̔ ̸̨̡̪̬̖̯̌ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̐ ̛ ̡̨̱̣̯̱̬̦̐
̶̨̪̬̯̏̌̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ ̡̨̛̠ ̛̥ ̛̭̣̖̔. ˄ ̨̪̣̖̱̐̔ ̧̥̖̬̖̌ ̨̬̠̍̌ ̵̛̱̱̍̔̓ ̨̪̭̖̯̌ ̛
̨̧̦̖̓̌, ̨̪̬̣̖̥̍ ̨̥̙̖ ̛̛̯̍ ̨̬̖̣̖̦̯̦̭̯̏̌ ̨̡̪̯̔̌̌̌ ̭ ̨̨̛̬̥̍̚ ̦̌ ̨̛̛̦̖̬̖̭̯̬̦̐̏̌ ̨̪̬̥̖̯
̛̯̱̬̭̯̌, ̨̹̯ ̨̥̙̖ ̨̦̯̦̌̚ ̨̛̯̖̙̯̌ ̶̨̖̦̱ ̨̧̭̯̬̖̏̌̌ ̶̛̤̖̏̌ ̨̨̨̦̭̦̔ ̶̨̡̛̪̬̠̖̠̌. ˃̡̨̖̌͂,
̨̛̛̪̠̖̦̔ ̛̭̥̖̹̯̠̦̌ ̨̡̛̠̖̯̍ ̦̖ ̨̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̨̡̪̯̖̔̌ ˀ̸̡̨̛̖̪̱̣̥̍ ̨̱̌̏̔̚ ̌̚ ̡̛̛̭̯̯̭̯̱̌, ̠̖̬ ̵̛
ʯ̡̨̦̌ ̨ ̛̯̱̬̥̱̚ ̦̖ ̨̖̱̠̖̍̌̏̚ ̦̌ ̨̯.
ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̥̌̌ ̌̚ ̛̦̬̖̦̌̔ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ 2022. ̨̛̦̖̐̔ ̠̖ ̨̪̬̖̯̪̭̯̤̖̦̌̏ ̨̦̖̹̯ ̛̛̭̦̙̦̠̌ ̯̬̖̦̔
̤̖̔̌̐ ̬̭̯̌̌ ̨̬̠̍̌ ̨̧̦̖̓̌, ̡̨̌ ̛ ̛̖̏̓ ̬̭̯̌ ̨̬̠̍̌ ̨̧̦̖̓̌ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ̨̨̦̭̱̔ ̦̌ ̬̭̯̌
̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌. ˄ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̔ 2017. ̨̔ 2022. ̨̛̦̖̐̔ ̨̡̪̬̠̖̯̱̠̖ ̭̖ ̬̭̯̌ ̨̬̠̍̌ ̨̧̦̖̓̌ ̵̛̭̯̬̦̌
̛̯̱̬̭̯̌ ̨̔ 83,5% ̛ ̨̧̛̭̯̖̔̌̚ ̡̨̱̱̪̦ 515.773 ̨̬̠̍̌ ̨̧̦̖̓̌ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ 2022. ̨̛̛̦̐̔,
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̨̡̔ ̭̖ ̨̡̪̬̠̖̯̱̠̖ ̔̌ ̬̭̯̌ ̨̬̠̍̌ ̨̧̦̖̓̌ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ̨̛̭̯̥ ̨̛̪̖̬̱̔ ̨̛̛̦̭̚ 75,0% ̛ ̔̌
̨̬̠̍ ̨̧̦̖̓̌ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌ ̨̛̭̯̦̖̔̐ 221.046. ʰ̛̥̠̱̌̓ ̱ ̛̱̏̔ ̵̨̨̪̬̖̯̦̔ ̨̛̪̭̦̖̌ ̨̠̖̔̐̌͂̌,
̨̡̪̬̠̖̯̱̠̖ ̭̖ ̔̌ ̖̓ ̨̬̠̍ ̨̧̦̖̓̌ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌ ̛̛̥̯̌ ̡̨̛̪̖̏ ̛ ̛̛̯̍ ̛̖̏̓ ̱ 2019. ̛ 2021.
̨̛̛̦̐̔.
˄ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ˁ̨̛̯̬̯̖̠̥̌̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ˁ̛̬̠̖̍ ̨̔ 2016. ̨̔ 2025. ̨̛̦̖̐̔, ̵̭̬̏̌ ̶̨̡̛̪̬̠̖̠̌
̬̭̯̌̌ ̛̯̱̬̥̌̚ ̠̖ ̔̌ ̨̪̖̙̖̏ ̛̛̠̱̏̚ ̛ ̶̛̤̖̖̏ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̭̌ ̛̭̥̏ ̛̬̖̣̖̦̯̦̥̏̌
̛̖̣̖̥̖̦̯̥̌ ̨̪̦̱̖̔ ̛ ̧̯̬̙̖̌. ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̌ ̬̭̯̌̌ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̖̯̤̦̔̌ ̨̧̪̭̯̤̖̌̏̌ ̶̛̤̖̏̌ ̛
̛̯̥̌̚ ̨̪̬̖̬̱̏ ̵̧̨̛̖̏ ̶̨̨̛̛̬̦̣̦̭̯̌̌ ̛ ̨̨̛̛̭̯̬̤̭̯̏̌̏ ̪̱̯̖̥ ̨̨̥̖̱̦̬̦͂̌̔
̵̨̛̛̭̯̦̬̦̌̔̌̔̏̌̚ ̪̬̥̖̯̬̌̌̌̌ ̛ ̨̨̨̛̥̖̯̣̠̔̐̌ ̱ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̥ ̧̛̪̣̦̬̱̌̌.
ʿ̛̬̥̖̯̬̌̌ ̌̚ ̶̨̡̛̪̬̠̖̠̖ ̬̭̯̌̌ ̨̨̦̭̖̔ ̭̖ ̦̌ ̡̨̛̛̦̯̬̖̔̌ ̧̭̯̌̌ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
̱̖̯̖̚ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ 2016. ̨̛̦̖̐̔:
1. ̛̭̥̖̹̯̠̦̌ ̶̡̛̛̪̯̖̯̌̌ ̨̔ 2.098 ̣̖̙̠̌̌;
2. ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̵̵̨̡̛̯̖̣̭ ̵̛̭̥̖̹̯̠̦̌ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̪̬̖̥̌ ̨̬̠̱̍ ̣̖̙̠̖̌̏̌:
a. ̵̨̛̯̖̣* 1,4%;
b. ̵̨̛̯̖̣ ** 2,9%;
c. ̵̨̛̯̖̣ *** 35,5%;
d. ̵̨̛̯̖̣ **** 35,7%;
e. ̵̨̛̯̖̣ ***** 24,5%
3. ̡̨̱̱̪̦ 360.578 ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̧̦̖̓̌ ̛ 158.510 ̨̡̣̔̌̌̌̚.
ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̌ ̬̭̯̌̌ ̛̭̦̌̏̌̚ ̭̖ ̦̌ ̶̨̛̪̬̖̯̪̭̯̌̏ ̔̌ ̖̓ ̵̧̛̪̬̯̖̥̏̌̌ ʿ̨̬̬̥̐̌̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚
ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̨̔ 2018. ̨̔ 2022. ʧ̬̌̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̱̚ ̛̛̠̱̏̚ ̛ ̶̛̤̖̖̏ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚,
̵̛̛̛̪̬̯̯̏̌ ̛ ̬̱̖̔̐ ̨̖̖̍̌̏̚ ̛ ̨̨̨̨̛̬̦̭̯̔̐̏, ̌ ̸̨̨̛̦̬̯̌:
1. ̶̨̨̧̛̛̛̪̦̬̖̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̡̨̌ ̨̠̖̦̔̐ ̨̔ ̵̨̛̛̛̪̬̬̯̖̯̦ ̵̨̛̬̠̦̌̏̚ ̡̨̭̖̯̬̌;
2. ̡̦̭̯̌̌̏̌ ̨̨̧̭̪̬̖̏͂̌ ̵̡̛̭̯̬̯̖̹̌ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌̌ ̨̪̪̱̯ ̨̖̯̤̦̔̌̐ ̶̡̨̨̛̦̌̐ ̪̣̦̌̌
̵̨̛̛̛̪̬̬̯̖̯̦ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚, ̶̵̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̏ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌̌ ʧ̬̌̔̌, ̨̨̛̪̖̬̯̦̌̏̐
̡̡̨̛̥̬̖̯̦̹̌̐ ̪̣̦̌̌, ̡̨̌ ̨̨̭̦̱̏ ̶̨̡̛̪̬̠̖̠̌ ̬̭̯̌̌ ̛ ̱̱̖̍̔̓̐ ̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̐ ̨̬̠̌̏̌̚;
3. ̨̧̱̭̪̭̯̤̖̌̏̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ̴̡̛̖̭̦̖̌ ̨̥̖̱̬̖̭̬̦̖͂ ̧̭̬̖̌̌̔ ̛ ̴̡̨̛̖̭̦̌̐ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌
̵̨̨̛̛̬̭̪̣̙̌̏ ̴̨̨̦̔̏̌ ʫ˄ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̴̨̨̦̔̏̌ ̵̨̛̭̯̱̪̦̔ ̡̨̪̬̖ ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔
̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚;
4. ̡̨̛̯̦̌̏ ̨̧̖̣̖̔̏̌ ̦̌ ̸̧̠̖̌̌ ̛ ̨̧̛̪̖̔̌̚ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ˃ʽʻˁ-̌ (̷̛̱̖̯̍, ̡̛̤̱̭̔ ̛̬̖̭̱̬̭,
̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱̦̣̦̌̌ ̨̡̪̬̹̔̌);
5. ̨̨̨̨̬̦̔̐̏ ̛ ̡̨̛̯̦̌̏ ̧̱̭̥̖̬̖̌̏̌ ̡̨̭̖̯̬̌ ̛̯̱̬̥̌̚, ̨̨̪̭̖̦̍ ̡̨̬̚ ̨̡̛̛̪̣̯̖ ̶̨̛̪̭̯̠̔̌̌
̛ ̶̨̡̛̣̹̌̌ ̨̛̪̬̯̦̥̏̌ ̡̨̭̖̯̬̱;
6. ̸̧̠̖̌̌ ̨̥̖̣̔̌ ʵʿʿ ̱ ̨̧̪̖̱̏̓̌ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̏̌ ̱ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̡̨̭̖̱̱̪̦̏̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̦̌
̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌.
ˁ̵̨̨̦̔ ̛̛̛̠̏̚ ̨̬̠̌̏̌̚, ̨̨̏ ̠̖ ̨̛̪̖̬̔ ̱ ̡̨̥̖ ̛̯̱̬̥̌̚ ̬̭̯̖̌ ̨̪ ̨̨̭̦̱̏ ̵̛̭̣̖̖̔̓ ̵̛̣̦̐̌̏
̸̶̛̛̦̣̌̌:
1. ̡̧̛̱̭̣̖̌͂̏̌ ̨̪̦̱̖̔ ̭̌ ̛̭̬̖̥̖̦̥̌̏ ̨̛̯̬̖̦̥̔̏̌ ̱ ̡̛̦̥̌̏̌̌ ̛ ̧̛̯̬̙̌ ̦̌
̶̨̨̛̦̦̣̦̥̌̌, ̨̨̛̬̖̦̣̦̥̐̌ ̛ ̨̨̥̖̱̦̬̦̥͂̌̔ ̛̯̬̙̹̯̱. ʿ̨̛̬̣̦̌̏ ̨̧̪̭̯̤̖̌̏̌
̵̨̛̛̪̖̬̯̦̌̏ ̶̨̪̬̖̱̬̔̌ ̱ ̶̛̤̱ ̧̛̛̦̥̬̌̌̌ ̛̯̬̙̹̯̌ ̡̨̠̌ ̭̱ ̱ ̨̦̠̖̠̌̏̓ ̛̥̖̬
̨̡̛̪̯̖̤̌̌̚ ̧̯̬̙̖̌ ̌̚ ̶̨̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔;
2. ̧̭̯̤̖̌̏̌ ̱ ̴̶̡̛̱̦̠̱ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌ ̭̌ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥ ̶̨̨̛̪̯̖̦̠̣̥̌ ̡̨̛̠ ̨̠̹ ̡̱̖̏ ̛̦̠̖ ̱
̨̨̨̤̦̠̔̏ ̛̥̖̬ ̨̨̛̣̬̦̏̌̏̌̚ ̛̛̣ ̭̯̤̖̦̌̏ ̱ ̴̶̡̛̱̦̠̱ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚;
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3. ̡̧̛̬̖̬̖̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̛ ̱̭̣̱̐̌ ̡̨̠̖ ̭̱ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌ ̛̭̬̖̥̖̦̥̌̏ ̨̛̯̬̖̦̥̔̏̌
̛ ̴̡̨̛̛̛̛̖̦̯̦̥̔̏̌ ̶̛̛̤̦̥ ̬̱̪̥̐̌̌ ̡̨̠̖ ̭̱ ̨̛̦̯̖̬̖̭̦̖̌̏̌̚ ̭̌ ̶̛̛̖̭̯̦̠̱̔̌ ʻ̨̛̏
ˁ̌̔;
4. ˄̧̦̪̬̖̖̖̌͂ ̛̭̭̯̖̥̌ ̶̛̬̖̖̬̠̖̏̌̚, ̨̪̬̠̖̔̌ ̛ ̶̨̨̛̪̬̥̠̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̭̌
̶̡̨̖̦̯̥̌ ̦̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̴̨̪̣̯̬̥̖̌;
5. ʶ̨̛̛̦̯̦̱̬̦̌̌ ̶̡̛̖̱̠̔̌̌ ̛ ̨̡̱̍̌ ̡̨̬̌̔̏̌ ̡̨̬̚ ̨̧̱̖̖̏͂ ̵̛̭̬̖̥̖̦̌̏ ̭̯̦̬̌̔̌̔̌
̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̱ ̨̛̣̭̯̍̌ ̭̥̖̹̯̠̌̌, ̧̛̪̬̪̬̖̥̌̌ ̛ ̨̧̛̪̭̣̱̙̏̌̌ ̵̬̦̖̌ ̛ ̛̪̓̌, ̨̧̛̪̖̔̌̚
̨̛̦̏̌ ̴̨̨̨̛̛̪̬̖̭̦̣̦̭̯̌ ̛ ̸̨̨̛̱̖̦̭̯̍ ̨̨̭̤̍̌;
6. ˄̨̧̖̖̏͂ ̵̛̭̬̖̥̖̦̌̏ ̭̯̦̬̌̔̌̔̌ ̛ ̨̧̛̪̖̔̌̚ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̭̥̖̹̯̠̌̌ ̌̚ ̨̨̭̖̍ ̭̌
̨̛̛̛̦̣̯̖̯̥̏̌̔;
7. ʦ̖̖̓ ̡̨̧̛̬̹̖̖̓ ̴̨̨̦̔̏̌ ʫ˄ ̛ ̵̨̛̭̯̱̪̦̔ ̴̨̨̦̔̏̌ ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚
̵̛̱̭̥̖̬̖̦ ̡̌ ̸̧̠̱̌̌ ̛̪̬̖̱̖̯̦̹̯̔̏̌̚, ̡̨̛̬̖̯̦̌̏̐ ̭̯̬̣̹̯̏̌̌̌̏̌ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚, ̨̡̪̬̹̖̔ ̛
̨̧̛̭̦̙̱̌̏̌ ̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̡̨̭̖̯̬̌ ̭̌ ̨̛̪̭̖̦̥̍ ̨̨̭̬̯̥̏ ̦̌ ̥̣̖̌̔ ̛ ̧̪̬̱̙̖̌ ̨̡̪̬̹̖̔
̨̨̨̪̭̣̦̥̏ ̨̬̠̱̌̏̚ ̙̖̦̌;
8. ˄̨̧̖̖̏͂ ̛̭̭̯̖̥̌ ̶̨̛̪̭̯̠̔̌̌ ̡̨̬̚ ̸̛̛̬̣̯̖̌̚ ̬̭̯̖̏ ̵̡̛̛̬̖̯̦̔ ̶̨̡̛̣̹̌̌, ̶̛̭̱̖̦̠̍̏̌,
̡̨̌ ̛ ̡̛̬̖̯̦̖̔ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̨̡̪̬̹̖̔ ̨̨̛̛̬̦̯̬̥̐̌̌̌̚ ̨̧̪̱̯̏̌̌ ̛ ̶̛̛̪̬̖̭̯̦̥̔̌̏̌
̨̛̪̬̯̦̏̌̐ ̡̨̭̖̯̬̌ ̡̨̛̬̖̯̦̔ ̨̨̨̛̬̦̥̔̐̏ ̌̚ ̨̧̪̖̖̏̓̌ ̨̬̠̍̌ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛̯̱̬̭̯̌,
̵̨̛̭̯̬̖̦̏̌ ̨̧̦̖̓̌ ̛ ̨̨̧̪̯̬̹̖ ̦̌ ̶̛̛̛̖̭̯̦̠̔̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔;
9. ˄̧̦̪̬̖̖̖̌͂ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̵̡̨̛̥̱̦̣̦̌ ̱̭̣̱̐̌, ̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̵̛̭̏ ̬̭̯̏̌ ̱̭̣̱̐̌ ̨̪̬̖̏̌̚.
ʽ̖̏ ̨̡̪̬̖̯̪̭̯̖̌̏, ̱̚ ̛̛̥̪̖̬̯̌̏ ̨̤̖̍̐ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌ ̵̨̨̛̪̭̯̠̖̓ ̛ ̵̨̛̦̏ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌, ̡̧̛̬̖̬̖̌
̛̭̭̯̖̥̌ ̥̖̬̌ ̨̡̪̬̹̖̔ ̛ ̸̧̠̖̌̌ ̶̡̡̛̛̦̭̪̖̠̭̖ ̡̨̨̦̯̬̣̖ (̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̡̛̛̦̭̪̖̠̌ ̛
̶̡̡̛̛̦̭̪̖̠̭̖ ̭̣̱̙̖̍ ̶̛̛̠̖̦̔̌ ̨̡̣̣̦̖̌ ̨̭̥̱̪̬̖̌̌̏), ̨̨̖̔̏̔ ̦̭̌ ̨̔ ̶̨̡̛̪̬̠̖̠̌ ̬̭̯̌̌ ̨̔ 2022.
̨̛̦̖̐̔.
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 30: ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̌ ̭̥̖̹̯̠̌̌

ʿ̵̨̨̬̖̯̦̥̔ ̶̨̡̨̛̪̬̠̖̠̥ ̬̭̯̌̌ ̨̡̨̨̪̬̠̖̯̦̏̌ ̠̖ ̨̧̪̖̖̏̓̌ ̵̵̨̡̛̯̖̣̭ ̵̛̭̥̖̹̯̠̦̌ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̱
ʧ̬̱̌̔ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̦̌ ̡̨̱̱̪̦ 3.365 ̣̖̙̠̖̌̏̌ ̱ 2022. ̨̛̛̦̐̔. ʿ̨̡̨̛̬̠̖̯̦̏̌ ̨̬̠̍ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯
̨̧̦̖̓̌ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̨̛̖̖̍̍̔̚ ̬̭̯̌ ̨̧̨̛̪̪̱̖̦̭̯ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̵̛̭̥̖̹̯̠̦̌ ̨̡̠̖̯̍̌̌ ̱
̨̡̨̨̪̬̠̖̯̦̥̏̌ ̨̛̪̖̬̱̔, ̭ ̛̯̥ ̔̌ ̛̍ ̱ ̨̛̦̥̐̔̌̌ ̱ ̡̨̛̠̥̌ ̨̨̪̭̯̠̖ ̡̨̛̛̪̏ ̨̧̦̖̓̌, ̌ ̡̨̠̖ ̛̥̠̱̌
̖̖̏̚ ̭̌ ̴̶̛̛̥̦̖̭̯̠̥̌̌̌̌ 2019. ̨̛̦̖̐̔ (ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ – ʽ̡̛̥̣̦̭̌̔̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ʫ̨̬̪̖̏) ̛ 2021.
̨̛̦̖̐̔ (ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ – ʶ̱̣̯̱̬̦̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̌ ʫ̨̬̪̖̏) ̨̧̨̪̪̱̖̦̭̯ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̛̣̍̌ ̖̏̓̌.
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ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 31: ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̌ ̨̨̧̪̯̬̹̖

˃̡̨̖̌͂, ̛̛̱̥̠̱̌̓̚ ̱ ̨̛̬̍̚ ̨̧̪̖̖̏̓̌ ̸̨̪̬̭̖̦̖ ̨̨̧̪̯̬̹̖ ̛̯̱̬̭̯̖ ̨̪ ̦̱̔̌ ̨̡̬̍̌̏̌ ̶̨̧̪̬̖̱̠̖ ̭̖
̔̌ ̛̍ ̡̱̱̪̦̌ ̨̧̛̹̐̔̌ ̨̨̧̪̯̬̹̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̯̬̖̣̍̌̌ ̔̌ ̨̪̬̭̯̖̌ ̭̌ 12,6 ̨̛̛̥̣̦̌
̖̬̏̌ ̦̌ 38,3 ̨̛̛̥̣̦̌ ̖̬̏̌ ̱ 2022. ̨̛̛̦̐̔.
ˁ̌ ̨̛̭̯̦̹̯̌̏̌ ̨̧̪̖̏̓̌̌ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̵̨̡̨̯̖̣̭̐ ̭̥̖̹̯̠̌̌, ̌ ̛̛̥̠̱̌̓ ̱ ̛̱̏̔ ̨̡̛̭̱̏ ̧̯̬̙̱̌ ̱
̨̨̥̏ ̭̖̥̖̦̯̱̐, ̸̨̛̛̭̯̖̥ ̔̌ ̨̨̛̪̭̯̠ ̨̪̯̬̖̍̌ ̔̌ ̭̖ ̨̪̖̠̱̏̓̌ ̶̡̛̛̪̯̖̯̌̌ ̱ ̡̨̛̛̯̖̬̠̌̐ ̭̌ 3
̶̛̖̖̏̔̚̚, ̨̨̨̦̭̦̔ ̔̌ ̡̛̣̯̖̯̏̌ ̨̖̏ ̡̨̛̯̖̬̠̖̌̐ ̱̖̍̔ ̛̛̹̏, ̌ ̨̨̛̭̯̬̖̥̖̦̏ ̶̨̨̖̦̦̏ ̵̛̛̪̬̯̤̏̌̏.
ʿ̡̨̛̛̬̣̥ ̛̬̖̌̔̚ ̶̨̡̛̪̬̠̖̠̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̖ ̭̥̖̹̯̠̌̌, ̛̱̖̣̚ ̨̭̥ ̱ ̨̛̬̍̚ ̵̨̨̪̬̖̯̦̔, ̡̨̌ ̛ ̶̛̱̯̠̌
̨̧̯̬̏̌̌̌ Sheraton ̵̨̯̖̣̌ ̱ 2018. ̨̛̛̦̐̔, ̡̨̛̠ ̖̓ ̨̛̪̖̯̏̓̌ ̨̬̠̍ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̱ ̡̨̛̛̯̖̬̠̌̐ 4
̶̛̖̖̏̔̚̚.
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 32: ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̖ ̡̭̯̬̱̯̱̬̖ ̭̥̖̹̯̠̌̌

˃̬̖̦̱̯̦̌ ̶̛̛̭̯̱̠̌̌ ̠̖ ̡̯̌̏̌ ̔̌ ̵̨̡̛̯̖̣̭ ̭̥̖̹̯̠̌ ̭̌ ̨̠̖̦̥̔, ̖̔̏ ̛ ̛̯̬ ̶̛̖̖̏̔̚̚ ̛̥̌ ̸̱̖̹̖̓ ̨̔
̨̡̨ 40% ̱ ̡̛̱̱̪̦̥ ̛̭̥̖̹̯̠̦̥̌ ̶̡̛̛̪̯̖̯̥̌̌̌, ̨̡̔ ̵̨̛̯̖̣ ̭̌ ̸̛̛̖̯̬ ̛ ̪̖̯ ̶̛̖̏̔̌̚̚ ̛̥̠̱̌
̸̱̖̹̖̓ ̱ ̡̛̱̱̪̦̥ ̛̭̥̖̹̯̠̦̥̌ ̶̡̛̛̪̯̖̯̥̌̌̌ ̨̔ 60%. ˃̨̡̨̥ 2018. ̨̛̦̖̐̔ ̸̨̡̖̱̠̖ ̭̖ ̔̌ ̭̖ ̨̠̏̌
̨̨̦̭̔ ̨̠̹ ̛̹̖̏ ̛̛̥̖̦̚ ̱ ̡̨̛̬̭̯ ̵̨̯̖̣̌ ̭̌ ̸̛̛̖̯̬ ̛ ̪̖̯ ̶̛̖̏̔̌̚̚, ̛̛̥̠̱̌̓ ̱ ̛̱̏̔ ̔̌ ̖̓ Sheraton
̵̨̯̖̣ ̨̛̬̭̪̣̯̌̌̐̌ ̭̌ 150 ̨̭̍̌. ʻ̡̨̦̌ 2018. ̨̛̦̖̐̔ ̨̡̨̨̪̬̠̖̯̦̏̌ ̠̖ ̦̠̖̖̌̏̓ ̨̧̪̖̖̏̓̌
̵̛̭̥̖̹̯̠̦̌ ̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̱ ̡̨̛̛̯̖̬̠̌̐ ̭̌ ̛̯̬ ̶̛̖̖̏̔̚̚. ʿ̨̡̨̬̠̖̯̦̏̌̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̵̛̭̥̖̹̯̠̦̌
̶̡̛̪̯̖̯̌̌̌ ̱ 2022. ̨̛̛̦̐̔ ̠̖ ̡̯̌̏̌ ̔̌ ̭̥̖̹̯̠̌ ̡̨̛̯̖̬̭̦̌̐̌ ̨̔ ̠̖̦̖̔ ̨̔ ̛̯̬ ̶̛̖̖̏̔̚̚ ̛̥̌ ̸̱̖̹̖̓
̨̔ 47% ̱ ̡̛̱̱̪̦̥ ̶̡̛̛̪̯̖̯̥̌̌̌, ̌ ̭̥̖̹̯̠̌ ̭̌ ̸̛̛̖̯̬ ̛ ̪̖̯ ̶̛̖̏̔̌̚̚ ̨̭̯̬̱̠̖̏̌ ̸̱̖̹̖̓ ̨̔ 53%.
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14. ʤʶˉʰʽʻʰ ʿʸʤʻ ˀʤʯʦʽʵʤ ˃˄ˀʰʯʺʤ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ 2018. ̨̔ 2022. ʧʽʪʰʻʫ
ʤ̶̡̨̛̛̦ ̪̣̦̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ 2018. ̨̔ 2022. ̨̛̦̖̐̔ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏
̡̨̡̬̌ ̱ ̛̬̬̌̌̔̚ ̵̡̛̭̯̬̯̖̹̌ ̨̧̪̬̖̖̤̖̔̌ ̵̛̱̯̬̖̦̏͂ ʿ̨̨̬̬̥̥̐̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̏
ˁ̌̔̌. ʽ̡̏̌̌̏ ̛̪̬̭̯̱̪ ̠̖ ̵̨̨̦̖̪̦̔̌, ̡̡̨̌ ̛̍ ̭̖ ̨̠̭̦̌ ̛̭̣̖̣̌̐̔̌ ̛̪̱̯̖̏ ơ̧̭̯̬̏̌̏̌̌ ̨̨̨̭̦̦̏̐ ̶̛̤
̴̨̛̛̖̦̭̦̔̌̐ ʿ̨̨̬̬̥̥̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ 2018. ̨̔ 2022. ̨̛̦̖̐̔
̨̯ ̠̖ ̨̧̪̖̖̏̓̌ ̨̬̠̍̌ ̨̡̣̔̌̌̌̚, ̵̨̛̭̯̬̖̦̏̌ ̨̧̦̖̓̌ ̛ ̨̨̧̪̯̬̹̖ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛̯̱̬̭̯̌,
̸̛̛̦̥̦̔̌̌ ̛ ̨̛̛̬̙̔̏ ̡̨̨̡̛̖̦̥̭, ̶̨̛̛̭̠̣̦̌ ̛ ̡̨̨̡̛̖̣̹ ̨̬̠̌̏̚. ʤ̶̡̨̛̛̦ ̪̣̦̌ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̬̔
̵̡̛̛̭̦̌̌̚ ̨̪̯̬̖̍̌ ̛ ̦̥̖̬̌̌ ̵̛̭̏ ̡̯̖̬̌̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̡̨̛̠ ̭̱ ̸̨̛̱̖̭̯̣̏̏̌ ̱ ̧̨̨̖̠̐̏ ̛̛̬̌̔̚.
ˁ̡̛̯̬̯̖̹̌ ̨̡̛̬̏
ˁ̥̌ ʿ̨̬̬̥̐̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ 2018. ̨̔ 2022. ̨̛̦̖̐̔ ̭̌ ̶̡̨̛̛̦̌
̨̪̣̦̥̌ ̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌ ̨̧̦̬̱̌̔̐̌̔ ̛ ̨̧̧̛̠̖̖̍̔̌̏̌ ̖̏̓ ̵̨̛̱̭̠̖̦̏ ̵̡̛̭̯̬̯̖̹̌ ̨̡̱̥̖̦̯̔̌̌, ̡̨
̪̬̖̭̯̤̠̱̔̌̏̌ ̛̣̭̯̱ ̴̵̛̛̛̖̦̭̦̔̌ ̶̡̛̠̌̌ ̌̚ ̧̱̦̪̬̖̖̖̌͂ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ʧ̬̌
ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̛ ̨̧̛̭̯̬̖̏̌̏̌ ̶̛̤̖̏̌ ̴̵̛̛̛̖̦̭̦̔̌ ʿ̨̨̬̬̥̥̐̌ ̨̬̠̌̏̌̚.
˄̛̛̥̠̱̌̓̚ ̱ ̨̛̬̍̚ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̖̌ ̌̚ ̨̬̠̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̴̛̛̖̦̭̦̖̔̌ ̶̛̤̖̖̏ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚
̨̛̪̖̬̔ ̨̔ 2018. ̨̔ 2022. ̨̛̦̖̐̔, ̱ ̡̦̭̯̱̌̌̏ ̭̱ ̛̯̔̌ ̨̛̪̬̖̣̔̚ ̨̛̛̪̬̬̯̖̯̌ ̛ ̥̖̬̌ ̡̨̛̠
̸̧̛̛̭̖̦̌ ̦̌ ̨̨̭̦̱̏ ̨̯̬̖̦̱̯̦̐ ̧̭̯̌̌ ̛̯̱̬̥̌̚ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ʧ̬̌̔̌, ̡̨̌ ̛ ̨̭̪̬̖̖̦̏̔
̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̛ ̛̦̯̖̬̠̱̏̌. ʿ̨̛̬̖̣̙̖̦̔ ̨̛̛̛̪̬̬̯̖̯ ̛ ̥̖̬̖ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̨̪̭̣̱̙̖ ̱ ̨̤̠̔̌ ̛̛̪̬̥̖̦
̨̬̠̱̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔ 2018. ̨̔ 2022. ̨̛̦̖̐̔.
˄ ̶̛̤̱ ̤̖̔̌̐ ̨̡̨̧̛̣̍̏̌̌ ̷̛̛̥̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ̭̌ ̨̛̯̥̍̐̌ ̡̛̱̣̯̱̬̦
̦̭̣̖̖̥̌͂ ̛ ̶̨̛̛̯̬̠̥̌̔ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̠̖ ̡̨̨̛̛̦̯̦̱̬̦̌ ̧̛̱̦̪̬̖̖̌͂̏̌, ̛̣̌ ̛ ̨̧̱̖̖̏͂ ̨̛̦̦̏̌
̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̨̛̯̱̬̥̥̚, ̨̹̯ ̨̛̛̛̪̬̣̌̚̚ ̛̚ ̪̖̯ ̨̛̛̪̬̬̯̖̯̌ ̵̡̛̛̪̬̦̌̌̚ ̦̌ ̶̛̛̭̣ 6.
ˁ̡̛̣̌ 6: ʿ̖̯ ̨̛̛̪̬̬̯̖̯̌

ʽ̛̪̭

ʽ̨̨̨̬̦̭̯̔̐̏

ˀ̨̡

ʰ̴̨̧̛̛̬̦̦̭̬̏̌̌̌̚

ʰ̡̨̛̛̦̯̬̔̌

ʻ̨̛̭̱̪̯̬̖̦̍̌
̭̬̖̭̯̔̏̌̌̚
̴̧̛̛̦̦̭̬̖̬̌̌̌̔̌
ʰ̶̨̨̛̥̪̣̖̥̖̦̯̦̌̐
̨̧̖̤̖̔̌͘

ʻ̨̛̭̱̪̯̬̖̦̍̌
̭̬̖̭̯̔̏̌̌̚
̴̧̛̛̦̦̭̬̖̬̌̌̌̔̌
ʤ̶̡̨̨̛̦̭̖̯̐̌̏̌͘

ʰ̶̛̛̛̦̠̯̌̏̌
ϮϬϭϴ͘
ʧ̡̬̭̖̱̪̬̖̌̔̌̏̌̚ ̨̛̦̐̔̌
̛̪̬̬̖̱͕̏̔
̸̨̨̨̦̭̦̣̦̔̌̌
̡̨̬̭̖̐̌̔̐̏̓̌̌̚
̛̪̬̬̖̱̏̔

ʰ̶̛̛̛̦̠̯̌̏̌
ϮϬϭϴ͘
ʧ̡̬̭̖̱̪̬̖̌̔̌̏̌̚ ̨̛̦̐̔̌
̛̪̬̬̖̱͕̏̔
̨̨̨̦̭̦̔ˋ̣̦̌̌
̡̨̬̭̖̐̌̔̐̏̓̌̌̚
̛̪̬̬̖̱̏̔

ʿ̸̨̨̨̛̬̹̬̖̦̬̠̣̦̍̌̏̌
ˁ̖̯̌̏̌͘
ˇ̨̡̨̛̛̬̥̬̦̭̯̬̱̦̌̌̏̌
̧̛̦̯̖̬̖̭̦̱̬̱̙̖̌̔̌
̵̨̛̛̯̖̣̠̖̬̌
̶̵̸̵̨̡̛̛̛̛̛̬̖̖̯̦̯̱̬̭̯̏
̶̨̛̛̛̛̖̦̠̦̯̖̬̯̬̠̌̐̌̌
ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌͘

ʤ̡̨̡̨̛̛̯̣̣̱̔̌
̴̨̧̛̬̥̬̱̌
̶̨̨̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̦̌̐
̨̧̖̤̖̔̌͘

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



ʺ̖̬̌ϭ͘ϭ͘
ʰ̛̥̠̱̌̓ ̱ ̛̱̏̔ ̡̛̛̖̣̏ ̨̬̠̍ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ʧ̬̌̔̌
ʽ̧̛̭̦̖̏̌ʰ̶̨̨̛̥̪̣̖̥̖̦̯̦̌̐ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̦̌̔ ̡̨̛̠̥̌ ̭̖ ̛̪̬̖̪̣̱̓ ̨̛̦̣̖̙̦̭̯͕̌̔ ̪̬̌̏̌
̨̧̖̤̖̔̌
̶̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̭̠̦̖͕̭̣͕̠̖̪̬̖̭̯̤̠̱̖̣̪̯̖̦̠̣̬̠̏̌̔̌̏̌̏̌̌̌̏̚̚
̶̨̧̨̨̨̧̛̛̛̛̯̱̬̥͕̪̬̖̣̙̖̭̖̭̦̖̥̪̣̖̥̖̦̯̦̖̤̖̌̔̌̏̌̌̐̔̌̚
̸̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̠̥̪̬̖̭̖̬̦̖̣̦̣̍̔̔̌̏̌̐̌̔̌ˋ̡̨̣̦̬̭̖̌̐̌̔̐̏̓̌
̌̚ ̛̪̬̬̖̱̏̔͘ ʽ̧̖̤̖̖̔ ̛̍ ̨̛̣̍ ̨̭̭̯̤̖̦̌̌̏ ̨̔ ̡̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏̌
̶̸̨̡̨̨̡̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̦̭̯̯̱̠̦̣̣̦̥͕̪̬̠̦̭̥̬̖̪̱̣̥̦̱̌̌̌̌̍̏
̡̨̨̧̨̨̛̛̛̛̛̠̖̥̠̱̪̬̱̪̬̤̣̪̬̭̠̦̖̦̬̖̖̦̥̌̌̏̌̏̌̌̌̏̌̏̌̔͂
̶̡̛̯̬̠̥̌̌̌̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ʧ̬̌̔̌͘ ˁ̵̬̏̌ ̡̧̛̬̖̬̌̌ ̨̡̨̏̌̏̐
̯̖̣̌ ̠̖ ̔̌ ̱ ̡̛̦̠̬̥̌̌̓ ̨̡̨̛̬̥̏̌ ̬̖̹̠̱̌̏̌ ̧̛̪̯̌̌ ̛ ̔̌ ̭̖
̴̶̴̶̵̶̡̨̧̡̨̡̛̛̛̛̛̛̖̦̹̱̬̭̯̤̱̱̦̠̱̬̖̖̦̯̬̠͕̔̌̌̏̌̌̔͂̌̌̌
̯̖ ̪̬̖̣̙̖̔̌ ̸̨̡̛̬̦̖̣̦̱̐̌̔̌ ̦̬̖̦̖̌̔ ̡̨̡̬̖̌ ̛ ̡̬̖̥̖̦̭̖̏
̴̶̵̶̨̡̧̡̨̡̛̛̛̛̬̖̭̯̤̱̱̦̠̱̬̖̖̦̯̬̠̏̌̏̌̌̔͂̌̌̌͘
ʺ̖̬̌ϭ͘Ϯ͘
˄̧̦̪̬̖̖̖̬̌͂̌̔̌ˁ̨̛̖̯̬̠̯̱̬̥̌̏̌̌̌̏̌̚̚̚ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ͕̌̔̌
ʤ̶̡̨̛̛̦̭̖̯̌̏ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐
̡̨̛̠ ̨̡̱̪̤̌ ̨̖̖̏̔̓ ̡̛̪̬̖̭̯̦̖̔̌̏ ̨̛̪̬̯̦͕̏̌̐ ̨̠̦̌̏̐ ̛
ˁ̡̛̛̛̯̱̬̥̬̖̯̦̖̌̔̌̌̌̌̏̚̚
̶̸̨̡̨̨̨̛̛̛̣̦̭̖̯̬̦̠̬̠̯̱̬̥̱̏̐̌̔̌̌̌̌̌̏̌̚̚̚̚ʻ̨̨̥̏ˁ̱̌̔͘
˃̨̖̣̥ ̠̖ ̱ ̡̨̛̬̖̯̦̠̔ ̶̡̨̡̛̛̛̥̱̦̠̌ ̭̌ ʰ̶̨̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̦̥̌
̛̛̦̱̭̯̬̠̖̔
̨̧̖̤̖̖̥̔ ̛ ̧̛̥̖ ̡̨̨̛̬̱̏̔ ̸̨̡̛̬̦̖̣̦̐̌̔̌͘ ˁ̵̬̏̌ ̯̖̣̌ ̠̖
̨̯̬̦̭̪̬̖̯̦̌̌ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̨̬̠̖̥̌̏̚ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌
ʻ̨̛̏ ˁ͕̌̔ ̧̭̯̱̪̖̌̌̚ ̸̵̡̛̛̠̖̦̌̔̚ ̛̦̯̖̬̖̭̌ ̵̨̛̯̖̣̠̖̬͕̌
̶̵̛̛̬̖̖̪̯̦̏ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̛̖̦̠̌̐̌ ̛ ̵̛̬̱̔̐ ̡̯̖̬̌̌ ̸̵̛̦̠̦̌̌̚
̌̚ ̨̬̠̌̏̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌͘
ʽ̶̨̨̡̨̧̛̛̛̛̬̦̦̬̖̣̐̌̌̏̔̏̌̌̚ˁ̶̧̛̛̛̛̖̯̪̬̖̦̬̖̌̏̌̔̏͂̌̌
̴̨̧̛̬̥̬̌̌ ̵̡̨̛̭̯̬̱̦̏ ̛ ̵̛̛̦̯̖̬̖̭̦ ̧̱̬̱̙̖̔̌ ̵̨̛̯̖̣̠̖̬̌ ̛
̶̵̛̛̬̖̖̪̯̦̏ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̛̖̦̠̌̐̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐
ˁ̡̨̨̡̨̨̧̛̛̠̖̦̱̯̦̭̯̖̣̌̔̌̌̔̔̌̏̔̏̌̌͘




ʿ̨̛̛̬̬̯̖̯ϭ͗ʶ̶̸̵̶̧̡̨̨̨̨̡̨̧̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̖̬̖̭̯̬̯̖̹̪̬̦̥̦̭̯̬̯̦̬̦̯̖̬̖̦̠̖̱̭̖̯̣̱̬̬̖̹̪̬̣̖̥̬̣̯̯̬̠̦̯̖̬̯̬̠̌̌̐̌̏̌̔̌̏̐̏̌̏̏̍̐̌̏̌̌̍̌̌̌̌̌̌̚̚ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌

ʤ̡̨̛̯̦̭̯̏

ʿ̨̛̣̖̌̓̚ ̨̔ ̵̵̨̛̪̬̖̯̦̔ ̨̖̣̖̙̠̍̌ ̨̨̥̖̬̦̔̐ ̨̱̬̦̍̌̐ ̛̯̱̬̥͕̌̚ ̡̨̌ ̛ ̵̛̬̖̣̦̌ ̨̥̖̯̔̌ ̨̨̧̛̪̖̯̹̖̐̔̐ ʿ̨̬̬̥̐̌̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥͕̌̚ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̱
̶̸̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̦̬̖̦̥̪̖̬̱̯̬̖̪̬̖̱̥̖̭̣̖̖̭̖̯̠̦̪̬̱̠̱̦̯̖̬̭̦̬̠̌̔̔̍̌̔̌̔̔̓̌̌̌̔̐̌̐̌̏̌̚̚ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌͗


ϭϰ͘ϭ͘ʿ̨̨̛̛̛̬̖̣̪̬̬̯̖̯̥̖̬̔̐̌̌

352. страна – Броj 9
9. март 2018.

ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚ ϮϬϭϵ͘
̛̪̬̬̖̱̏̔
̨̛̦̐̔̌
˃ʽʻˁ


ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚ ϮϬϭϴ͘
̛̪̬̬̖̱̏̔
̨̛̦̐̔̌
˃ʽʻˁ͕ʶʸʫˀ

ʧ̡̬̭̌̔Ă̱̪̬̌̏Ă̌̚ ϮϬϭϴ͘
̛̪̬̬̖̱̏̔
̨̛̦̐̔̌

ʰ̬̌̔̌̚ ̪̣̦̌̌ ̭̌ ̵̨̭̬̥̏ ̧̭̯̬̏̌̌̌ ̨̯̦̖̔̔̌ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̌̚ ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚ ϮϬϭϵ͘
̨̨̪̭̯̠̖̓̌ ̛̯̬̙̹̯͕̌ ̡̨̠̌ ̛̛̬̯̬̠̱̐̌̏̌ ̶̛̛̛̖̭̯̦̠̔̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛̪̬̬̖̱̏̔
̨̛̦̐̔̌
̨̧̭̠̖̏̌̌ ̵̨̛̦̏ ̛̯̬̙̹̯͕̌ ̨̤̖̍ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̨̨̨̤̭̯̥̌̔̏̏̚
̛̯̱̬̭̯̌͘ ʰ̖̠̔̌ ̠̖ ̨̛̪̖̯̏̓̌ ̨̣̱̥̖̦̏ ̨̪̬̥̖̯͕̌ ̸̨̛̠̯̌̌ ̬̖̦̍̔
̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛ ̶̛̛̱̯̯̌ ̦̌ ̨̧̪̖̖̏̓̌ ̸̨̪̬̭̖̦̖
̨̨̧̨̛̛̪̯̬̹̖̪̯̱̬̭̯͘




ʰ̬̌̔̌̚ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ʶ̨̨̦̬̖̭̦̐̐ ̨̛̬̍̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̛̠
̨̪̭̣̱̠̖ ̡̨̌ ̨̛̪̭̖̦̍ ̖̪̬̯̥̦̔̌̌ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ˃̸̡̛̛̱̬̭̯̖
̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌͘ ʶ̶̨̧̛̛̦̪̬̖̌ ̵̨̨̛̯̖̦̣̠̖̐ ̛
̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ̨̨̧̪̭̣͕̏̌̌ ̴̧̛̛̖̦̭̖̔̌ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̶̧̛̛̪̣̬̌̌̌
̌̚ ̨̥̖̱̦̬̦̖͂̌̔ ̡̨̭̱̪̖̏ ̶̶̨̛̛̭̠̠̌̌̌ ̛ ̶̡̨̨̛̬̪̬̠̌̌͘ ˁ̵̬̏̌ ̠̖
̔̌ ̭̖ ̸̨̛̱̍ ̠̖̦̔̌ ̛̛̣ ̖̔̏ ̨̨̭̖̍ ̡̨̠̖ ̖̓ ̱ ̨̛̦̠̣̙̠̌̍
̶̡̨̨̛̛̛̬̦̠̔̌ ̭̌ ʶ̨̛̦̬̖̭̦̥̐ ˉ̨̖̦̯̬̥ ʺ̭̯̖̬̌ ʻ̨̨̡̨̭̭̏̌̔̐
̭̠̥̌̌ ̛ ̨̛̭̯̣̥̌ ̸̡̛̤̱̦̥ ̡̛̯̖̬̥̌̌ ̡̨̦̬̖̭̦̖̐ ̛̦̔Ǉ̛̭̯̬̠̖
ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ͕̌̔̌ ̡̨̌ ̛ ʶ̨̛̦̬̖̭̦̥̐ ̨̨̛̬̥̍ ˁ̛̬̠̖̍ ̛̭̯̬̯̏̌̌
̨̱̭̣̖̏ ̌̚ ̛̖̏̓ ̨̬̠̍ ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̛ ̵̨̛̛̬̖̦̣̦̐̌ ̨̠͕̔̐̌͂̌̌
̴̶̡̨̛̛̛̭̱̪̥̦̖̭̯̠̏̌̌̌̌͘

ʰ̬̌̔̌̚ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̭̌ ̵̨̭̬̥̏ ̴̧̛̛̖̦̭̔̌̌ ̨̨̛̬̙̔̏̐ ̨̥̖̣̔̌
̧̱̪̬̤̌̏̌̌ ʿ̨̡̨̛̖̯̬̬̦̭̥̏̌̌̔ ̨̯̬̥̏͂̌̏ ̡̨̌ ̨̠̖̦̥̔ ̨̔
̵̨̛̛̛̦̠̪̬̖̪̦̯̤̠̌̌̏̚ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌͘ ʻ̵̨̨̨̖̪̦̔ ̠̖ ̛̭̣̖̯̌̐̔̌ ̛̭̯̬̦̏̌ ̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌
̶̛̛̛̬̖̯̣̠̖̏̌̌̚ ̦̖ ̨̭̥̌ ̱ ̨̪̣̖̱̐̔ ̸̧̠̌̌̌ ̡̨̱̣̯̱̬̦̐
̛̛̖̦̯̯̖̯̔̌ ̖̏̓ ̛ ̨̧̛̪̔̌̌̚ ̡̨̛̛̯̬̯̦̭̯̌̌̏ ̌̚ ̛̯̱̬̭̯̖ ̛
̨̧̪̖̏̓̌̌ ̵̧̨̛̖̏ ̨̨̧̪̯̬̹̖͘ ʽ̧̛̬̖̖̔͂̏̌ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚
̨̨̨̬̦̖̔̐̏ ̌̚ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥ ̨̨̨̪̬̭̯̬̥ ̱ ̛̭̥̭̣̱
̨̛̬̙̖̔̏ ̨̱̪̯̬̖̖̍ ̌̚ ̨̪̯̬̖̖̍ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̵̡̛̛̬̖̯̦̌̏
̛̛̦̱̭̯̬̠̔̌͘

ˁ̵̬̏̌ ̠̖ ̔̌ ̭̖ ̨̨̛̪̭̯̠̖̓ ̴̨̨̨̛̪̬̯̣ ̨̡̪̬̠̖̯̌̌ ̱ ̨̥̖̦̱̔
̸̵̨̡̨̧̡̡̛̛̛̛̛̯̱̬̥̪̖̣̱̦̪̬̖̬̭̬̱̤̱̦̯̖̬̭̌̏̓̌̌̔̌̌̔̌̌̌̚̚
̨̛̥̖̱̦̬̦̥͂̌̔ ̶̨̛̛̬̦̠̥̐̌̌̌̌̚ ̛ ̛̛̣̯̖̬̣̦̥̍̌̌ ̨̨̛̦̯̬̥̔̌̌͘
ʿ̨̨̯̬̖̦̍ ̠̖ ̔̌ ̭̖ ̱ ̨̯̖̭̦̠ ̧̛̭̬̌̌̔ ̭̌ ʶʸʫˀ-̨̥ ̶̛̛̪̣̬̌̌ ̌̚
̨̹̯ ̛̖̏̓ ̨̬̠̍ ̵̨̛̥̖̱̦̬̦͂̌̔ ̨̡̪̬̠̖̯̌̌ ̡̨̛̠ ̭̱ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌
̶̡̨̨̨̛̛̛̦̥̪̣̦̥̬̠̯̱̬̥̌̌̌̏̌̌̚̚ʧ̬̌̔̌͘

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ʰ̨̛̛̬̖̦̪̖̬̯̦̌͂̌̏̚
̡̛̥̬̖̯̦̪̣̦̌̐̌
̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ʻ̨̛̏ˁ̌̔͘


ʰ̨̬̖̦̪̬̬̥̌͂̐̌̚
̧̱̦̪̬̖̖̬̌͂̌̌̔̌
ʶ̨̨̨̛̦̬̖̭̦̬̐̐̍̌ʻ̨̨̏̐
ˁ̨̡̛̱̬̱̌̔̌̏˃ʽʻˁ-̌͘

ʿ̴̨̨̨̨̛̖̦̪̬̯̣̏̓̌
̵̨̨̡̛̥̖̱̦̬̦̪̬̠̖̯͂̌̔̌̌
̶̡̡̨̛̛̱̭̣̱̭̦̥̌̔̌̌
̨̨̛̪̣̦̥̬̠̯̱̬̥̌̌̏̌̌̚̚
ʧ̬̌̔̌͘

ʰ̬̖̦̌͂̚ʿ̨̛̬̬̥̪̣̦̐̌̌
̸̡̨̨̱̪̬̤̥̖̣̌̏̌̐̔̌
ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̖̏̌̌̔
̯̬̖̏͂̌̏͘
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ʺ̖̬̌ϭ͘ϲ͘ʽ̛̛̪̖̬̯̦̌̏
̡̡̛̛̥̬̖̯̦̹̪̣̦̌̌̌̚
̸̶̡̛̛̛̛̯̱̬̭̯̱̖̭̯̦̠̱̔̌ʻ̨̛̏
ˁ̌̔

ʺ̖̬̌ϭ͘ϱ͘
ʿ̨̡̨̨̣̦̬̠̦̬̖̭̦̌̌̏̌̐̐̚
̛̯̱̬̥̌̚



ʺ̖̬̌ϭ͘ϰ͘
˄̴̧̡̨̛̛̦̪̬̖̖̖̖̭̦̭̯̌͂̌
̵̡̨̧̨̨̛̛̛̬̹̖̬̭̪̣̙̓̌̌̏
̴̨̨̦̔̏̌ʫ˄̵̛̛̬̱̔̐
̵̶̨̨̛̛̛̥̖̱̦̬̦̬̦̠͂̌̔̐̌̌̌̚
;/WZ͕hEW̛̭̣Ϳ͘

ʺ̖̬̌ϭ͘ϯ͘
ʿ̸̨̡̨̛̬̬̥̪̣̦̱̪̬̤̐̌̌̌̏̌̐
̨̥̖̣̔̌ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̖̏̌̌̔
̶̸̨̧̛̛̯̬̖̱̤̱̱̏͂̌̏̏̌̌
̶̡̨̧̨̛̛̛̭̬̹̪̯̖̦̠̣̓̌̏̌̌̌̌
̸̧̡̛̛̛̱̦̪̬̖̖̯̱̬̭̯̖̌͂̌
̨̪̦̱̖̔ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌

9. март 2018.
Број 9 – Страна 353.

ʰ̬̌̔̌̚ ̨̪̬̬̥̌̌ ̭̌ ̵̨̭̬̥̏ ̴̧̛̛̖̦̭̔̌̌ ̛ ̴̶̡̛̛̛̛̖̦̯̠̖̔̌
̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯-̵̡̛̛̭̱̭̯̖̦̏ ̨̦̌̚ ̡̨̠̖ ̭̖ ̦̣̖̌̌̚ ̱ ̸̛̛̛̬̣̯̥̌̚
̨̛̖̣̥̔̏̌ ̬̐̌̔̌ ̛  ̧̪̬̖̭̯̤̔̌̏̌̌ ̸̵̛̛̛̬̣̯̌̚ ̶̨̨̛̛̛̦̖̭̯̦̏
̵̛̛̦̯̖̬̖̭̦̯̦̌ ̨̡̪̬̠̖̯̌̌ ̱ ̨̥̖̦̱̔ ̛̯̱̬̥͕̌̚ ̌ ̱ ̡̭̣̱̌̔ ̭̌
̶̨̨̛̛̛̛̛̖̯̤̦̥̪̣̦̥̬̖̱̣̠̖̦̯̖̬̯̬̠̔̌̌̐̌̌ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌

ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚ ϮϬϮϬ͘
̛̪̬̬̖̱͕̏̔
̨̛̦̐̔̌
ʵʿ˄̛̬̦̥͕̍̌̌̚
ʧ˄ ̌̚ ˄̛̬̦̥͕̍̌̌̚
ʶʸʫˀ

ʧ̬̱̌̔ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ;̭̌ ̨̡̨̨̛̣̦̥Ϳ ̠̖ ̨̪̯̬̖̦̍̌ ̨̪̱̦̔̌
̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̛̛̛̭̦̣̠̖̐̌̌̚ – ̵̨̨̨̦̖̪̦̔ ̠̖ ̛̛̱̬̯̌̔ ̨̡̪̬̠̖̯̌
̛̦̣̖̌̌̚ ̭̌ ̨̛̪̬̖̣̥̔̌̚ ̨̪̱̦̖̔ ̱ ̶̛̤̱  ̸̨̧̦̌̌̏̌̌̚ ̵̛̭̏
̶̸̶̡̧̡̡̛̛̛̛̪̬̬̖̯̪̬̭̯̱̪̤̱̦̥̯̬̠̥̌̏̌̌̌̌̌̌̌̌̌ʧ̬̌̔̌͘
ʿ̶̸̨̡̨̧̡̨̛̛̭̖̦̖̦̯̠̖̦̪̭̯̤̱̯̱̬̭̯̍̌̌̌̌̌̏̌-̴̨̛̛̦̬̥̯̦̖̌̏
̶̛̛̛̭̦̣̠̖̐̌̌̌̚̚ʿ̨̛̛̖̯̬̬̦̏̌̌̔ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̱̯̬̱̏̌̌̔̏͂̌̏͘
ʿ̨̧̭̯̤̖̌̏̌;̨̪̱̦̔̌Ϳ̶̡̨̡̛̛̛̱̖̣̦̖̥̱̦̠̖̏̌͗̚
x ̡̨̛̛̬̭̪̦̭̥̪̥̐̌̔̌̌̌̌̌ʧ̬͖̌̔̌
x ̶̛̛̯̣̖̦̱̣͖̌̍̌̏̌̌̚
x ̴̶̨̛̛̛̛̛̯̣̖̦̬̥̯̦̖̭̦̣̠̖̌̍̌̏̐̌̌̌̚̚
̸̵̵̵̨̧̨̡̨̨̡̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̦̣̙̖̖̦̠̦̦̥̖̦̯̭̯͕̱̣̯̱̬̦̭̯̬̠̭̭̪̥̖̦͕̖̬̭̠̖̯̭̣͖̌̌̌̌̌̌̏̍̌̌̚̚
x ̴̨̨̛̛̛̛̦̬̥̯̦̪̦̌̏̌͘

ʺ̖̬̌Ϯ͘Ϯ͘
ʿ̸̨̧̡̛̛̭̯̤̖̯̱̬̭̯̖̌̏̌
̶̛̛̛̭̦̣̠̖̐̌̌̚

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚ ϮϬϭϵ-ϮϬϮϭ͘
̡̨̛̬̖̦̭̐̌͂̏
̨̛̦̐̔̌
̛̛̖̥̤̹̯̖̚
̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖͕̏
ʯ̨̛̹̯̯̱̌̏̔̌̌̚̚
̨̡̛̭̪̥̖̦̌
̡̱̣̯̱̬̖ʧ̬̌̔̌
ʻ̨̨̏̐ˁ͕̌̔̌
ʺ̱̖̠̚ʧ̬̌̔̌
ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌
˃ʽʻˁ

ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚ ϮϬϭϵ-ϮϬϮϭ͘
̨̛̦̖̐̔͘
̡̨̛̬̖̦̭̐̌͂̏
̛̛̖̥̤̹̯̖̚
̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖͕̏
ʯ̨̛̹̯̯̱̌̏̔̌̌̚̚
̨̡̛̭̪̥̖̦̌
̡̱̣̯̱̬̖ʧ̬̌̔̌
ʻ̨̨̏̐ˁ͕̌̔̌
˃ʽʻˁ

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̏̌̌̔̌
̨̯̬̪̬̣̹̖̦̏͂̌̏̌̐̌̌̌̚
̸̡̨̨̛̛̛̯̱̬̭̯̪̬̭̯̬͕
̴̸̨̨̨̨̡̨̛̛̬̥̬̦̪̭̣̦̱̪̬̤̥̖̣̌̏̌̏̌̔
ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̖̏̌̌̔
̯̬̖̏͂̌̏͘ʦ̨̛̠̦̖̣̖̬̠̖̐̌
̴̶̡̛̭̯̤̖̦̖̱̱̦̠̱̌̏
̨̛̬̠̯̱̬̥͕̱̬̖̖̦̖̌̏̌̌͂̚̚
̸̡̪̖̹̖̭̯̖͕̬̖̹̖̦̌̌̚
̸̨̨̛̛̪̬̣̖̥̪̬̭̯̱̪̦̭̯̍̌
̸̡̡̛̛̛̛̪̬̦̯̱̬̭̯̖̌̐̌̌̚
̨̱̯̱̭̖̌̍͘
ʰ̨̡̬̖̦̪̬̠̖̯̌͂̌̚
̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖
̶̛̛̛̭̦̣̠̖̐̌̌̚͘
ʿ̸̨̡̛̛̭̯̤̖̦̯̱̬̭̯̌̏̌̌
̶̛̛̛̭̦̣̠̦̐̌̌̌̌̚
̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌͘



ʰ̨̛̬̖̦̪̬̬̥̪̣̦̌͂̐̌̌̚
̡̧̛̭̯̬̱̯̱̬̭̌̌ʧ̬̌̔̌
ʻ̨̨̏̐ˁ̭̌̔̌̌
̨̨̛̭̯̦̹̯̬̠̌̏̌̌̏̌̚
̸̵̵̡̛̛̛̛̛̬̣̯̭̱̭̯̖̦̌̏̚
̶̵̨̨̛̛̛̛̛̦̦̖̭̯̦̌̏̚
̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌̌͘
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ˁ̵̵̴̶̧̨̨̡̨̛̛̛̛̛̯̤̖̪̖̥̦̠̦̣̖̬̠̱̱̦̠̬̠̌̏̌̔̏̐̌̌̌̏̌̚̚
̛̯̱̬̥͖̌̚
˄̧̨̬̖̖̖̪̬͂̔̐̌͂̌˃̴̶̧̡̨̛̛̬̖̭̯̤̖̱̱̦̠̱̬̠̏͂̌̏̌̏̌̌̏̌̚
̛̯̱̬̥͖̌̚
˄̸̵̶̧̡̨̨̨̛̛̛̛̬̖̖̖̪̖̹̭̯̭̪̯̬̖̦̥̭̦̣̠̥̦̖͂̌̌̌̌̍̐̌̌̚̚
̶̨̨̧̨̨̡̨̭̥̦̬̖̥̪̣̯̱͕̖̖̣̖̌̌̐̌̏̓˃̬̖͖̏͂̌̏
ˀ̸̧̨̨̨̨̨̨̛̛̛̖̹̖̪̬̣̖̥̪̬̭̯̱̪̦̭̯̭̯̬̠̖̭̖͕̭̖̌̏̌̍̌̌̌̌̍̍̚
̶̨̨̨̨̛̛̛̛̛̭̦̣̯̖̯̥̬̯̖̤̖̭̥̣̥̖̥͖̌̏̌̔̔̌̌̔
ˀ̸̧̨̨̨̡̡̛̛̛̖̹̖̪̬̣̖̥̪̬̭̯̬̪̬̦̯̱̬̭̯̖̌̏̌̍̌̌̌̌̐̌̚̚
̨̱̯̱̭̖̌̍͘


ʺ̖̬̌Ϯ͘ϭ͘
˄̸̧̡̛̛̦̪̬̖̖̖̯̱̬̭̯̖̌͂
̴̡̛̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌
̡̭̱̪̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌
ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̖̯̬̖̏̌̌̔̏͂̌̏


ʿ̨̛̛̬̬̯̖̯Ϯ͗˄̸̴̧̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̪̬̖̖̖̪̹̯̖̯̱̬̭̯̖̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̭̱̪̬̭̯̬̱̯̱̬̖̦̯̖̬̯̬̠̌͂̌̌̌ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌

ʺ̖̬̌ϭ͘ϳ͘
ʿ̨̛̬̬̥̪̣̦̐̌̌
̡̧̛̭̯̬̱̯̱̬̭̌̌ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐
ˁ̨̨̛̭̭̯̦̹̯̬̠̌̔̌̌̌̏̌̌̏̌̚
̸̵̸̡̨̛̛̛̛̛̬̣̯̯̱̬̭̯̌̚-
̵̶̵̡̨̛̛̛̛̛̛̛̭̱̭̯̖̦̦̖̭̯̦̏̏
̶̨̛̪̯̖̦̠̣̌̌

354. страна – Броj 9
9. март 2018.

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌
ʯ̨̛̖̣̖̦̣ʵʿʿ

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ϮϬϭϵ͘
̨̛̦̐̔̌

ϮϬϭϴ͘
̨̛̦̐̔̌

ϮϬϭϵ͘
̨̛̦̐̔̌

ϮϬϭϵ͘
̨̛̦̐̔̌

ϮϬϮϮ͘
̨̛̦̐̔̌

ϮϬϮϮ͘
̨̛̦̐̔̌

˄̛̬̖̖̦͂ ̛ ̨̛̪̭̯̤̖̦̌̏
̡̨̛̛̛̭̦̯̬̦̪̱̦̯̌̌̏͘

˄̛̬̖̖̦͂ ̡̨̛̪̬̌̏ ̛ ̠̦̖̌̏
̨̛̪̬̹̦̖̏͘

ʿ̨̬̦̖̦̌͂̌
̡̖̯̦̌̔̏̌̌
̶̨̡̛̣̠̌̌ ̌̚ ̡̛̪̬̦̌̐
̸̵̡̨̛̛̛̯̱̬̭̯̱̯̱̭̌̍̌͘

˄̖̖̦̖̏̔
̨̡̱̯̱̭̖̌̍
̛̛̣̦̠̖ ̦̌ ̶̛̛̬̖̣̠̌ ʻ̨̛̏
ˁ̌̔-ˇ̡̨̬̱̹̬̌̐̌͘

ʿ̨̬̦̖̦̌͂̌
̡̖̯̦̌̔̏̌̌
̶̨̡̛̣̠̌̌ ̌̚ ˃̸̡̛̛̛̱̬̭̯
̴̨̛̛̛̦̬̥̯̦̌̏ ̶̖̦̯̬̌ ̛
˃ʽʻˁ̸̡̨̨̛̱̪̖̹̠̦̌̚͘



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



ʽ̸̶̧̡̨̛̛̛̛̬̖̖̭̯̠̣̹̯̯̱̬̭̯̖̱̯̱̭̖̱̖̦̯̬̱̔͂̏̌̌̌̌̌̌̍̚ʧ̬̌̔̌
̭̌ ̡̛̛̥̭̥̣̦̥̌̌ ̧̬̙̖̥̌̔̌̏̌̚ ̨̔ ϭϱ ̛̥̦͕ ̡̡̨̌ ̛̍ ̛̛̯̱̬̭̯
̨̛̥̣̐ ̔̌ ̭̖ ̶̡̛̭̬̠̱̌ ̛̬̌̔ ̨̪̭̖̯̖ ̡̨̬̭̥̐̌̔ ̠̖̬̱̐̚ ̛ ̡̛̭̦̠̖̌
̶̡̱̬̠̱̌͘
ʸ̶̨̡̛̠̖̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̴̶̨̛̦̖̦̯̬̌̌ ̛̦̭̱ ̡̖̯̦̖͕̌̔̏̌ ̪̌ ̠̖
̵̸̨̨̨̨̨̨̡̨̨̡̨̛̦̖̪̦̭̖̪̬̦̖̪̬̭̯̬̱̪̖̹̠̦͕̱̬̭̥̔̔̌̌͂̌̐̌̔̚
̶̸̨̨̨̨̧̛̠̖̬̱͕̦̖̦̯̬̣̦̥̯̬̱͕̠̖̬̯̖̙̦̪̬̦̣̙̖̖̱̯̖̦̐̌̌̐̌̌̌̌̚
̸̵̴̶̨̨̡̨̛̛̛̛̛̭̯̱̪̦̭̯̯̱̬̭̯̦̬̥̠̔̌̌͘

ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
̨̭̬̠͕̌̍̌̓̌
ʵʿ˄̛̬̦̥͕̍̌̌̚
˃ʽʻˁ
ʺ̖̬̌Ϯ͘ϰ͘
ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
˃̸̴̡̨̛̛̛̛̛̛̱̬̭̯̦̬̥̯̦̌̏
̨̛̛̛̥̦̱̏
̶̶̖̦̯̬̱̖̦̯̬̱̌ʧ̬̌̔̌
̨̡̨̛̛̥̦̭̏
̨̨̪̬̦̖̪̭̣̖̌̏̏
˃ʽʻˁ
ʺ̖̬̌Ϯ͘ϱ͘
˄̵̵̨̧̨̡̨̡̛̛̛̛̖̖̭̖̦̭̱̯̱̭̣̦̠̏͂̌̍̌̌̚̚ˇ̶̡̨̛̬̱̹̱̬̱̱̤̱̐ ʵʧˁʿ
˄̵̨̧̨̡̛̛̛̖̖̱̯̱̭̣̦̠̏͂̌̍̌̌̚ ̴̡̛̛̖̭̦̠̖̌̐ ̨̧̛̪̖̏̏̌̌̚ ̌̚ ̛̯̱̬̭̯̖ ̛ ̶̨̨̛̪̭̖̯̖ ̭̌ ̭̣̖̖̥̔̓ ˃ʽʻˁ
ˇ̡̨̬̱̹̱̬̱̐
̯̬̭̥̌̌̌͗
-ʻ̨̛̏ˁ̌̔–ʦ̡̛̬̦̔-ʻ̨̛̏ˁ̌̔
-ʻ̨̛̏ˁ̌̔-ʰ̡̛̛̬̹ʦ̶̖̦̌-ʦ̡̛̖̣̌ˀ̖̥̖̯̌-ʶ̨̬̱̹̖̣̔-ʻ̛̖̬̦̌̔ʰ̛̬̐-ˁ̨̯̬̌ˈ̨̨̨̪̏-ʰ̡̛̛̬̹ʦ̶̖̦̌–ʻ̨̛̏ˁ̌̔
ʺ̖̬̌Ϯ͘ϲ͘
ˀ̧̖̹̖̌̏̌ ̨̪̬̣̖̥̍̌ ̨̨̪̬̭̯̬̌ ̌̚ ̡̛̪̬̦̌̐  ̌̚ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
ʿ̸̡̡̛̛̛̬̦̯̱̬̭̯̖̌̐̌̚
̨̱̯̱̭̖̌̍ ̦̌ ̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ ̛̹̬̖̐ ̸̨̪̬̱̠̔̌ ʧ̬̌̔̌͘ ʽ̧̛̖̖̖̍̍͂̏̌̚ ̨̭̬̠̌̍̌̓̌
ʵʿ˄̛̬̦̥̍̌̌̚
̨̱̯̱̭̖̌̍
̨̨̡̧̛̪̬̭̯̬̪̬̦̦̠̥̖̌̌̌̐̌̌̌̚̚ϮϬ̨̱̯̱̭̌̍̌͘
ʵʿ
ʿ̡̛̬̦̌̐
̸̨̛̱̹̬̖̥̪̬̱̠̱̔ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐
̛̭̖̬̭̏
ˁ̌̔̌
˃ʽʻˁ
ʺ̖̬̌Ϯ͘ϳ͘
ʰ̶̵̨̧̡̨̛̛̛̛̛̛̛̦̬̯̬̯̪̬̬̥̖̱̬̖̖̠̦̪̬̌̌̏̐̌͂̌̌̏̌̏̌̚ʧ̬͕̌̔̌ ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
˄̧̡̨̬̖̖̖̪̬̭͂̌̏̌̌
̴̶̧̡̨̨̛̛̭̯̤̱̱̦̠̱̬̠̱̬̦̯̱̬̥̌̌̏̌̌̌̏̌̍̌̐̌̚̚͘
̡̨̛̬̖̦̭̐̌͂̏
̶̶̨̛̛̭̯̦̹̯̪̖̬̖̪̠̖̌̏̌
̛̛̖̥̤̹̯̖̚
̸̵̶̡̡̛̛̛̛̯̱̬̭̯̯̬̠̦̌̌̌̌
̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖͕̏
ʵʿ
ʧ̡̨̬̭̌̔
̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌
̨̛̖̣̖̦̣̚

ʺ̖̬̌Ϯ͘ϴ͘
ʻ̛̛̪̬̯̌̌̏ ̛ ̨̛̛̬̖̣̯̌̏̌̚ ̪̣̦̌ ̨̧̪̭̯̤̌̏̌̌ ̵̛̛̭̦̯̬̦̌̌ ʵʿ˄̛̬̦̥̍̌̌̚
˄̧̨̧̛̬̖̖̖̪̭̯̤̖͂̌̏̌
̡̨̪̱̦̯̏̌ ;̵̛̠̦̌̏ ̨̯̣̖̯̌̌Ϳ ̱ ̛̛̛̣̦̍̚ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̡̛̯̬̠̌̌̌͘ ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
̵̡̨̛̛̭̦̯̬̦̪̱̦̯̌̌̏̌
ˀ̧̖̹̖̌̏̌ ̨̪̬̣̖̥̍̌ ̨̠̦̌̏̐ ̨̯̣̖̯̌̌ ̦̌ ʿ̨̡̨̛̖̯̬̬̦̭̠̏̌̌̔ ̡̨̛̬̖̦̭̐̌͂̏
̡̨̛̛̯̬̏͂̌̏̔ʪ̡̨̡̱̦̭̪̬̌̏̐̌̌͘
̛̛̖̥̤̹̯̖̚
̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖͕̏
˃ʽʻˁ


ʺ̖̬̌Ϯ͘ϯ͘
ʤ̨̡̨̛̱̯̱̭̭̯̠̣̹̯̖̱̍̌̌
̶̖̦̯̬̱ʧ̬̌̔̌

9. март 2018.
Број 9 – Страна 355.

ʰ̬̖̦̬̖̦̌͂̍̔̚
̸̶̡̛̛̛̛̯̱̬̭̯̖̖̭̯̦̠̖̔̌
ʻ̨̛̏ˁ̛̭̪̬̯̖̥̌̔̌̌̓
̨̨̨̡̨̛̭̣̦̥͕̪̬̱̥̐̌
̨̛̛̛̛̱̖̣̦̥̖̦̯̯̖̯̥̏̔̚͘

ʰ̬̖̦̌͂̌̚ŽŶ-ůŝŶĞ
̴̨̧̪̣̯̬̥̪̬̖̖̌̌̌̌̓̚
̴̵̨̨̡̨̛̪̖̬̬̥̦̭̯̖̣̭̌̐
̶̵̡̨̛̛̛̭̖̯̬̬̖̖̪̯̦̌̏
̸̵̶̡̛̛̛̛̯̱̬̭̯̖̦̠̌̐̌͘

ʫ̶̡̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̱̠̱̱̱̠̖̪̯̬̖̦̪̬̖̦̭̯̖̦̭̣̖̯̬̔̌̍̍̏̏̌̐̔̌̚
ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚ ϮϬϭϴ̨̔͘
̵̨̡̨̨̨̡̨̛̛̪̯̬̖̖̭̖̯̬̯̱̬̥̱̪̣̖̱̦̖̭̯̯̪̯̬̖̦̍̌̌̐̔̔̌̌̍̚
̛̪̬̬̖̱̏̔
ϮϬϮϮ͘
̧̛̛̦̖̹̯̦̌̌̏̌̚͘˃̴̶̡̨̨̡̡̛̛̛̛̖̦̭̦̱̯̖̖̦̯̠̖̌̏̌̏̔̌
̨̛̦̐̔̌
̶̨̨̡̧̨̡̛̛̛̛̪̯̬̖̥̙̖̭̖̪̬̭̯̱̪̯̬̖̬̱̪̬̬̥̖̱̠̍̌̌̐̌̌̔̌̌͘
ʶ̵̧̡̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̖̬̖̦̖̣̪̬̬̥̭̦̱̯̬̖̦̥̪̯̬̖̥͕̌̐̌̌̔̏͂̍̌̌
̵̶̧̨̨̨̧̨̧̡̨̨̛̛̛̛̛̬̖̣̖̱̤̱̪̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̏̌̏̌̔̌̌̚̚
̡̨̛̯̖̬̱̥̖̦̱̯̱̬̥̌̌̔̌̚ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ̡̨̡̨̛̛̦̱̬̖̦̯̦̭̯̌̔̌
̸̶̡̛̛̛̛̯̱̬̭̯̖̖̭̯̦̠̖̔̌ʻ̨̛̏ˁ̌̔͘˄̨̧̨̛̪̦̖̭̦̠̤̥̌̏̌̌̌̍̚
̵̵̡̨̨̨̨̨̛̛̪̬̭̥̖̥̤̱̬̖̦̱̦̭̦̱̪̬̖̯̦̱̭̣̹̖̦̌̌̌̌̌̐̌̏̔̌̐̌̚
̸̵̵̶̴̡̡̡̨̡̧̛̛̛̛̛̠̖̦̬̯̱̭̤̖̥̯̬̦̭̖̬̦̌̔̌̍̌̌̌̌̌̌̚̚

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ˁ̶̨̡̛̪̬̖̖̦̖̖̱̠̖͕̏̔̔̌
̨̡̛̛̛̱̖̯̬̖̦̦̍̚͘

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



ʺ̖̬̌ϰ͘ϭ͘
ˀ̨̨̨̧̛̠̭̪̬̖̖̌̏̏͂̚
̶̨̡̛̛̪̬̬̥̖̱̠͕̯̬̖̦̦̐̌̌̔̌̌̐̌
̨̡̨̡̛̱̪̭̣̖̦̖̯̖̬̖̱̍̌̌̌̌̚̚
̛̯̱̬̥̱̚ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌͘

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚ ϮϬϭϵ͘
̛̛̪̬̬̖̱̏̔˃ʽʻˁ ̨̛̦̐̔̌

ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚ ϮϬϭϵ͘
̛̛̪̬̬̖̱̏̔˃ʽʻˁ ̨̛̦̐̔̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚ ϮϬϭϴ͘
̛̛̪̬̬̖̱̏̔˃ʽʻˁ

ʪ̶̡̛̛̛̖̭̯̦̠̭̌ŽŶ-ůŝŶĞ
̨̨̨̪̬̯̣̭̥̱̦̹̱̌̌̐̓̓
̶̵̨̛̛̛̬̖̖̬̠̖̪̠̖̦̏̌̔̚
̨̛̱̭̣̱̭̯̣̦̐̌̌
̛̛̙̱̬̬̦̥̭̬̙̠̖̥̌̌̌̔̌
̸̵̨̡̛̭̯̬̦̖̤̱̦̔̌̌
̡̯̖̬̌̌͘
ʿ̨̛̛̬̬̯̖̯ϰ͗ʽ̶̵̡̡̨̡̛̛̛̛̱̖̱̠̪̭̣̖̦̯̖̬̱̯̱̬̥̱̍̌̔̌̌̌̌̌̚̚ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ̵̶̵̨̡̨̛̛̛̛̛̛̦̖̪̭̣̖̦̣̖̖̦̯̬̦̌̔̌̌̌̏̔̌̔̚ʻ̶̨̨̧̛̦̣̦̖̭̣̱̙̖̪̹̤̖̌̌̍̌̌̌̏̌̚̚

ʺ̖̬̌ϯ͘ϰʶ̧̛̬̖̬̖̌
̶̡̨̛̛̖̭̯̦̠̭̔̌̐ŽŶ-ůŝŶĞ
̨̪̬̯̣̌̌

ʺ̖̬̌ϯ͘Ϯ͘
ʿ̨̧̛̭̯̤̖̭̭̯̖̥̌̏̌̌
̴̧̨̛̪̬̖̪̖̬̬̥̦̭̌̓̌̌
̵̨̡̨̡̨̛̯̖̣̭̭̖̯̬̐̌
̶̵̸̵̡̛̛̛̛̛̬̖̖̪̯̦̯̱̬̭̯̏
̶̛̖̦̠̌̐̌ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌
ʺ̖̬̌ϯ͘ϯ͘
ʪ̴̧̛̛̖̦̭̖̬̖̦̌̍̔̌
̸̶̡̛̛̛̛̯̱̬̭̯̖̖̭̯̦̠̖̔̌ʻ̨̛̏
ˁ̌̔

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

˄̶̨̨̨̧̛̬̖̦̖̣̹̖̌͂̐̔
̧̛̛̛̭̯̬̙̖̯̬̙̹̯̌̏̌̌͘

ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚ ϮϬϭϴ-ϮϬϮϮ͘
̛̛̪̬̬̖̱̏̔˃ʽʻˁ

ʺ̖̬̌ϯ͘ϭ͘
ʰ̧̛̛̛̭̯̬̙̯̬̙̹̯̌̏̌̌̌
̶̨̨̨̛̤̭̯̪̭̖̯̣̌̔̏̏̌̌̌̚

˄̨̧̨̡̨̨̧̛̛̛̛̛̖̖̪̬̬̥̦̯̦̱̬̦̭̯̬̙̯̬̙̹̯̏͂̐̌̌̌̐̌̏̌̌̌
;̵̨̨̨̡̛̛̛̯̱̬̭̯͕̯̱̬̪̖̬̯̬͕̯̖̣̠̖̬͕̪̬̖̱̖̯̦͕̌̌̌̌̔̌̚
̶̶̨̨̡̛̛̛̛̛̬̦̠̣̦̬̱̹̯͕̖̥̠̖̐̌̌̌̏̐̔̏̌̌̌̔̚Ϳ̨͕̪̯̬̖̖̌̍̚
̸̶̧̡̨̨̛̛̛̛̱̪̬̤̯̱̬̭̯̥̖̭̯̦̠̥̌̏̌̌̔̌ʻ̨̛̏ˁ̌̔͘
˄̨̧̭̪̭̯̤̖̌̏̌ŽŶ-ůŝŶĞ̴̴̨̧̨̛̪̬̯̬̥̖̪̬̖̖̪̖̬̬̥̦̭̌̌̌̓̌̚
̵̶̨̡̨̡̨̡̧̨̡̛̛̯̖̣̭̭̖̯̬̭̤̖̥̪̬̱̪̤̪̯̦̐̌̌̌̌̔̌̌̌̌
̴̶̨̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̦̖̦̥̦̱̖̥̬̭̠̭̯̬̱̯̱̬̪̭̖̯̣͕̔̏̏̔̐̌̌̌
̵̸̶̵̡̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̯̬̙̹̯̭̠̣̖͕̪̬̭̖̦̠̖̦̯̖̣̭̖̭̖̯̌̌̔̌̍̔̚͘
ʿ̵̡̧̨̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̱̪̤̖̪̯̭̬̹̖̦̭̯̬̦̦̌̔̌̌̌̓̐̌̏̌̚
̸̵̶̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̯̱̬̭̯̯̱̬̪̭̖̯̖̯̬̠̥̦̯̖̬̯̬̠̌̌̌̌̌̌ʧ̬̌̔̌͘
ˀ̸̶̨̡̛̛̛̛̠̬̖̦̯̱̬̭̯̖̖̭̯̦̠̖̌̏̍̔̌̔̌̚ʻ̨̨̏̐ˁ̡̨̨̛̠̥̬̌̔̌̌
̶̵̸̡̨̡̧̡̛̛̛̛̛̛̥̱̦̬̭̖̱̱̪̦̱̭̯̬̖̥̤̖̯̱̬̭̯̖̔̌̌̏̔̌
̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌ʻ̨̛̏ˁ̌̔;ʧ̶̵̧̨̡̛̛̛̛̬̦͕̦̠͕̬̖̯̦̌̔̌̌̏̌̌̌̏̚
̨̨̨̛̛̛̛̛̦̱̭̯̬̠͕̯̱̬̥̬̙̬̠̔̌̌̔̏̐̌̏̌̚̚)͘ʿ̨̨̯̬̖̦̠̖̍
̴̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̖̦̭̯̱̖̣̦̖̦̯̯̖̯͕̪̬̱̱̭̣̦̱̪̬̖̣̔̌̏̔̐̌̔̐̚̚
̵̶̶̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̪̬̯̖̖̣̖̥̖̦̯̥̱̦̠̖̪̬̥̠̖̌̓̌̌̌͘
ˀ̶̨̡̨̛̛̠̖̭̯̦̠̭̌̏̔̌̐̚ŽŶ-ůŝŶĞ̵̨̨̛̪̬̯̣̪̪̱̯̱̭̪̖̹̦̌̌
̸̵̶̡̛̛̛̛̛̯̱̬̭̯̖̭̯̦̠̔̌̌;˃̨̡̭̦̖͕̌ʰ̛̭̯̬̭̣̌Ϳ͘ʿ̨̬̯̣̯̬̖̌̍̌
̶̨̡̨̛̛̛̛̛̛̥̬̖̖̬̦̭̭̯̖̥̭̖̬̣̱̠̖̯̬̖̦̱̯̦̖̔̌̌̏̌̔̌̌̔̚̚
̴̨̛̦̯̖̬̦̖̯̪̣̯̬̥̖̌˃ʽʻˁ-̌͘ʽ̡̨̨̡̛̪̬̯̣̯̬̖̱̪̏̌̌̏̌̍̌̔̌
̸̡̡̨̨̧̛̛̛̛̭̖̤̱̦̖̯̖̬̖͕̥̪̬̱̙̥̱̦̭̯̱̦̪̬̖̖̏̌̔̌̐̓̌͂̌
̸̧̧̨̨̛̥̖̭̣̦̭̬̙̠̌̌̏̐̐̌̔̌̌͘
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ʻ̷̨̛̠̖̪̯̬̖̦̱̖̯̍̌̍

ʻ̷̨̛̠̖̪̯̬̖̦̱̖̯̍̌̍

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ˇ̨̛̛̬̥̬̦̌̌
̶̨̨̛̛̛̛̦̭̯̯̱̦̣̦̌̏̌̌̚
̵̧̨̛̛̱̬̱̙̖̯̖̣̠̖̬̔̌̌
̶̵̸̵̡̛̛̛̛̛̬̖̖̪̯̦̯̱̬̭̯̏
̶̛̖̦̠̌̐̌ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌͘
ʰ̶̛̛̛̦̠̯̪̬̖̥̌̏̌̌
̨̨̛̛̬̖̭̬̦̥̥̦̭̯̬̭̯̱̌̏
̨̛̛̥̖̦̖̪̱̦̖̌̔̚̚
ʯ̡̨̨̛̦̯̱̬̥̱̌̌̚͘

˃̴̧̛̬̦̭̖̬̦̌̌̌̌̚
̧̛̖̹̯̦͕̭̯̬̖̏̌̏̌̌
̡̨̡̧̦̯̯̱̦̪̬̖̖̖̌̌̌̌̌͂̚
̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̖̪̦̱̖̔͘

˄̨̛̛̭̣̹̖̦̪̬̬̥̌̐̌̐̌
̶̡̛̛̖̱̠͕̱̭̣̹̖̦̔̌̌̌̐̌
̡̨̛̛̛̛̬̯̖̬̠̱̥̬̔̌̍̌
̵̨̨̡̨̛̛̛̭̖̖̦̯̬̦̍̌̏̔̌̔
ʻˁʯ-̡̱̭̣̱̭̌̌̔̌
ʻ̶̶̨̡̨̛̛̛̛̦̣̦̥̦̥̌̌̌
̨̨̧̪̣̦̥̪̹̤̌̌̌̏̌̌̚͘
ˁ̶̨̡̛̪̬̖̖̦̖̖̱̠̖͕̏̔̔̌
̨̡̛̛̛̱̖̯̬̖̦̦̍̚͘

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА



ʿ̨̨̛̛̬̖̣̥̖̦̖̪̱̦̖̔̐̔̚ʯ̡̨̨̧̛̦̯̱̬̥̱̱̭̖̯̣̱̭̯̬̌̏̏̌̌̌̚
ʧ̡̬̭̌̔̌ ˄̪̬̌̏̌ ϮϬϭϴ-ϮϬϮϮ͘
̨̨̡̨̡̨̡̡̨̛̛̛̱̭̣̪̬̹̱̪̬̯̦̥̭̖̯̬̱̯̠̯̖̬̥̠̭̱̏̌̌̔̏̌̌̌̚͘
̛̪̬̬̖̱͕̌̏̔̚
̨̛̦̐̔̌
̶̡̨̨̨̨̨̨̧̛̛̛̛̛̬̖̯̦̬̦̖̖̯̱̬̭̯̦̖̭̯̦̠̱̔̔̐̏̌̔̏͂̌̌̔̌̚ʻ̨̛̏ ˃ʽʻˁ
ˁ̌̔͘ʶ̶̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̦̪̬̯̪̬̬̥̖̪̬̹̖̪̬̯̦̥̭̖̯̬̱͕̌̐̌̔̏̌
̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̦̪̬̯̱̪̬̖̦̱̦̣̱̭̪̬̬̥̥̪̬̹̖̠̖̌̌̏̔̌̌̌̐̌̌̔̚
̧̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̪̬̥̖̱̠̱̖̥̤̖̱̬̖̦̱̪̬̖̣̙̯̥̖̦̖̪̱̦̖̐̔̔̚̚
ʯ̶̡̨̡̨̨̛̛̦̠̯̬̖̪̬̖̪̦̪̬̖̭̖̬̖̖̪̯̦̖̌̌̍̌̔̌̌̏̐̌̏̚
̸̶̴̵̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̱̬̭̯̖̖̦̠̖͕̪̬̖̭̦̣̦̖̬̦̯̬̖̪̭̣̦̌̐̌̐̌̌̏̚
̡̨̡̨̛̭̱̪̦̬̖̭̏̌̐̌͘


ʺ̖̬̌ϱ͘Ϯ͘
ʿ̨̨̡̛̬̬̥̪̬̹̖̐̌̔
̨̡̨̛̪̬̯̦̥̭̖̯̬̱̏̌

ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚ ϮϬϭϴ͘
̛̪̬̬̖̱͕̏̔
̨̛̦̐̔̌
˃ʽʻˁ͕
̡̨̛̛̪̬̯̦̭̖̯̬̏̌

ϮϬϭϴ͘
̨̛̦̐̔̌

ϮϬϭϴ-ϮϬϮϮ͘
̨̛̦̐̔̌

ʰ̶̧̛̛̦̬̖̌ ̴̨̧̛̬̥̬̌̌ ̧̱̬̱̙̖̔̌ ̵̨̛̯̖̣̠̖̬͕̌ ̡̨̌ ̛
̧̱̬̱̙̖̔̌ ̶̵̛̛̬̖̖̪̯̦̏ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̛̖̦̠͕̌̐̌ ̡̡̨̌ ̛̍
̨̨̨̛̬̦̦̐̌̏̌̚ ̸̨̛̱̖̭̯̣̏̏̌ ̱ ̶̨̛̪̬̖̭̥̌ ̧̱̪̬̤̌̏̌̌ ̨̬̠̖̥̌̏̚
̨̨̨̡̨̛̛̛̯̱̬̥̪̭̯̣̪̬̖̪̦̯̪̬̯̦̖̬̠̦̥̭̖̯̬̱̌̌̌̌̌̏̚̚͘

ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
̛̪̬̬̖̱͕̏̔
ʻ̶̨̛̦̣̦̌̌̌
̭̣̱̙̍̌̌̚
̨̧̪̹̤̖͕̌̌̏̌̚
ʫ̡̛̛̱̯̦̔̌̏
̶̨̡̖̦̯̬̱̖̱̌̌̍̚
̴̨̨̛̛̪̬̖̭̦̣̦̥̌
̛̛̬̦̥̌̔
̛̖̹̯̦̥̏̌̌
ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚
̛̪̬̬̖̱̏̔
˃ʽʻˁ

ʺ̖̬̌ϱ͘ϭ͘
ʰ̶̶̨̛̛̛̛̦̭̯̯̱̦̣̠̌̌̌̚
̧̱̬̱̙̖̭̖̥̖̦̯̔̌̐̌̌
̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̖̪̬̬̖̖̏̔

ˁ̵̵̨̧̨̡̛̛̛̛̬̠̖̱̪̦̖̭̪̬̥̖̬̥̦̠̤̪̬̭͕̏̌̌̏̌̌̌̌̍̌̚
̵̸̶̧̧̨̡̡̛̛̛̛̛̱̥̬̖̙̖̭̥̤̱̦̥̯̖̬̥̭̤̖̥̌̏̌̌̏̌̌̌
̴̵̧̨̧̛̛̛̯̬̦̭̖̬̦̖̹̯̦͕̱̭̬̱̪̌̌̌̌̏̌̌̏̔̌̌̚̚
̸̶̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̦̱̬̖̯̦̭̯̯̱̬̭̯̖̖̭̯̦̠̖̔̌ʻ̨̛̏ˁ̌̔͘

ʿ̨̛̛̬̬̯̖̯ϱ͗˄̧̨̡̨̡̨̛̛̦̪̬̖̖̖̪̬̹̖̪̬̯̦̥̭̖̯̬̱̱̯̱̬̥̱̌͂̔̏̌̚ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌

ʺ̖̬̌ϰ͘ϯʽ̶̡̡̛̛̱̖̱̠̍̌̔̌̌
̡̨̨̡̨̛̬̣̬̍̌̌̐̌̔̏̌̚̚
̡̨̡̨̨̛̦̱̬̖̦̯̬̱̬̌̌̐̌̔̏̌̌̚

ʺ̖̬̌ϰ͘Ϯ͘
ˀ̨̨̨̧̛̠̭̪̬̖̖̌̏̏͂̚
̶̨̡̛̛̪̬̬̥̖̱̠͕̯̬̖̦̦̐̌̌̔̌̌̐̌
̨̡̛̛̱̱̯̱̬̥̱̍̌̌̚̚
̨̨̨̦̖̪̭̣̖̦̖̭̖̱̌̍̚
̶̛̛̛̖̖̦̠̏̔ʻ̶̨̛̦̣̦̖̌̌
̨̧̭̣̱̙̖̪̹̤̖̍̌̌̌̏̌̚̚͘

̛̖̹̯̦̏̌͘
˄̵̨̧̨̡̨̛̛̛̛̛̪̦̖̭̪̬̥̖̬̥̦̠̤̪̬̭̱̬̥̌̏̌̌̌̌̍̌̐̌̔̏̌̚
̡̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̦̱̬̖̦̯̥͕̱̬̥͕̪̬̥̖̬̥̬̖̪̭̣̦̖̪̬̭̖̌̌̌̔̍̏̌̚͘
˄̧̛̭̬̭̌̌̔̌ʻ̶̨̨̨̨̧̛̦̣̦̥̭̣̱̙̥̪̹̤̖̌̌̍̌̌̌̏̌̚̚;ʻˁʯͿ̛
ʫ̡̛̛̱̯̦̥̔̌̏ ̶̨̖̦̯̬̥ ̌̚ ̨̡̱̖̍ ̱ ̴̨̨̛̛̪̬̖̭̦̣̦̥̌ ̛ ̛̬̦̥̌̔
̛̖̹̯̦̥̏̌̌ ̨̨̪̯̬̖̦̍ ̠̖ ̶̡̨̛̛̛̦̪̬̯̌ ̨̦̖̏ ̛ ̛̛̱̦̪̬̖̯̌̔
̨̨̪̭̯̠̖̖̓ ̨̪̬̬̥̖̐̌ ̨̡̱̍̌ ̌̚ ̨̦̖̪̭̣̖̦̖̌̚ ̨̨̭̖̍ ̡̨̠̖ ̭̱
̛̛̖̖̦̯̬̦̖̱̏̔̌ʻˁʯ͘ʽ̶̡̨̨̡̨̡̛̛̛̱̖̠̖̪̯̬̖̦̦̪̬̯̦̯̍̍̌̌̌̌̏
̸̛̦̦̌ ̔̌ ̱̱̍̔ ̱̭̥̖̬̖̦̖ ̦̌ ̴̨̛̪̬̣̖ ̡̨̨̦̬͕̍̌ ̡̱̬͕̏̌
̶̶̨̛̬̖̖̪̦̖̬͕ ̶̨̛̭̬̍̌̌͘ ʽ̡̱̖̍ ̨̥̱̐ ̔̌ ̱̱̍̔ ̨̛̪̬̹̬̖̦̖ ̦̌
̡̛̛̪̬̖̱̖̯̦̖̱̯̱̬̥̱̔̚̚͘
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ʿ̶̨̡̨̨̡̨̧̛̛̛̛̬̹̣̦̥̪̬̯̦̥̭̖̯̬̱̱̭̖̯̣̱̱̦̪̬̖̖̔̌̏̏̌̏̌͂̌
̴̵̸̵̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̖̬̬̥̦̭̪̬̬̯̖̯̦̯̱̬̭̯̪̬̌̏̔̌̚


˃ʽʻˁ

ϮϬϭϴ-ϮϬϮϮ͘
̨̛̦̐̔̌

ˁ̵̬̏̌ ̠̖ ̔̌ ̭̖ ̨̡̪̭̯̦̖̔̌ ̨̬̠̌̏̚ ̛̪̬̖̱̖̯̦̹̯̔̏̌̚  - ʺʺˁʿ ʧ̡̬̭̱̪̬̌̔̌̌̏̌̌̚ ϮϬϭϴ-ϮϬϮϮ͘
;̡̨̛̥̬͕ ̛̥̣̌ ̛ ̧̛̭̬̖̔ ̶̛̛̪̬̖̱̖̯̦̔̚Ϳ ̨̛̪̬̬̥̥̐̌̌ ̛̪̬̬̖̱̏̔
̨̛̦̐̔̌
̶̨̧̛̛̭̱̖̦̦̭̍̏̌̌ ̱ ̶̛̤̱ ̶̨̧̛̪̭̯̔̌̌ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ 
̨̪̦̱̖̔͘ ˄̧̦̪̬̖̖̖̌͂ ̨̨̧̪̭̣̏̌̌ ̛ ̨̬̠̌̏̚ ̵̨̛̦̏ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̛
̱̭̣̱͕̐̌ ̨̨̧̪̤̹̖̍̌ ̨̨̪̭̣̦̖̏ ̡̛̣̥̖ ̛ ̬̭̯̌ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̏̌ ̦̌
̨̡̨̣̣̦̥̌ ̨̛̦̱͕̏ ̨̪̬̭̯̌ ̨̬̠̍̌ ̵̨̨̛̭̥̪̭̣̖̦̌̌̚ ̛ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚
̶̛̣̌͘

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ʥ̷̱̖̯ʧ̬̌̔̌

ʰ̡̨̡̨̨̡̛̥̖̦̦̭̬̌̌̐̏̌̚̚
̨̧̱̭̖̯̣̱̪̬̖̪̦̏̌̏̌̌̚
̵̨̡̨̛̣̣̦̭̥̱̪̬̌̌̌̏̌
̡̨̨̨̧̛̠̖̥̠̱̬̖̖̌̔̍̔̌
̡̛̛̛̛̬̖̯̬̠̱̪̬̯̦̔̌̏̌
̶̡̨̨̧̛̛̭̖̯̬̱̤̱̪̔̌̌̚
̡̨̡̨̛̦̱̬̖̦̯̦̭̯
̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̖̪̦̱̖̔͘
˄̡̛̦̪̬̖̖̦̣̯̖̯̌͂̏̌
̸̡̨̡̨̛̛̯̱̬̭̯̖̪̦̱̖̬̔̚
̵̵̨̨̛̛̛̬̠̦̪̬̯̦̌̏̏̏̌̚
̶̛̛̛̛̛̦̠̯̱̯̱̬̥̱̌̏̌̚͘
ʪ̴̨̡̛̛̛̖̦̭̦̬̌̏
̶̨̡̨̛̛̛̪̬̹̖̣̦̥̔̏
̨̡̨̛̪̬̯̦̥̭̖̯̬̱̱̏̌
̨̨̨̦̭̱̦̪̭̯̤̖̦̖̔̌̌̏
̸̨̡̛̛̛̛̪̬̬̯̖̯̦̖̯̱̬̭̯̖
̨̨̛̪̬̖̏̔̚
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ʺ̖̬̌ϱ͘ϰ͘ʿ̨̡̬̹̔̌
̶̛̛̛̛̦̠̯̥̌̏̌̌̌̚
̧̡̨̡̨̛̱̦̪̬̖̖̖̦̱̬̖̦̯̦̭̯̌͂
̛̯̱̬̥̌̚ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌

ʺ̖̬̌ϱ͘ϯʿ̨̡̨̬̹̬̠̱̔̌̌̏̚
̛̪̬̖̱̖̯̦̹̯̔̏̌̚
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15. ʫʶˁʿʫˀ˃ʰ ʤʻʧʤʮʽʦʤʻʰ ʻʤ ʰʯˀʤʪʰ ʪʽʶ˄ʺʫʻ˃ʤ
x

ʿ̴̨̬. ̬̔ ʥ̨̠̦̌ ʯ̸̛̖̖̏̓, ̨̛̬̖̦̔̏ ̴̨̨̪̬̖̭̬ ʫ̡̨̨̡̨̦̥̭̐ ̴̡̱̣̯̖̯̌̌ ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ̱
ʥ̨̖̬̱̐̌̔. ʦ̨͂̌ ̨̡̪̬̠̖̯̌ ̦̌ ̛̛̬̌̔̚ ˁ̛̯̬̯̖̠̖̌̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ˁ̛̬̠̖̍ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ ̨̔
2005. ̨̔ 2015. ̨̛̦̖̐̔, ̡̛̪̬̖̭̖̦̔̔ ˄̨̪̬̦̌̏̐ ̨̨̬̔̍̌ ʻ̶̨̛̦̣̦̖̌̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖
̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ˁ̛̬̠̖̍ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ 2010. ̨̔ 2013. ̨̛̦̖̐̔. ʺ̡̛̭̯̬̭̖̌̐̌ ̛ ̨̡̨̡̯̬̭̖̔
̛̭̯̱̠̖̔ ̨̛̬̹̌̏̚ ̦̌ ʫ̡̨̨̡̨̦̥̭̥ ̴̡̱̣̯̖̯̱̌, ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ̱ ʥ̨̖̬̱̐̌̔.

x

ʪ̬ ʺ̛̣̦̌ ˖̛̱̣̓, ̡̛̪̬̖̭̖̦̔̔ ˄̨̪̬̦̌̏̐ ̨̨̬̔̍̌ ˉ̖̦̯̬̌ ̌̚ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̛ ̛̭̯̱̠̖̔
̛̯̱̬̥̌̚, ̨̛̭̯̱̠̱̐̓ ̴̨̨̪̬̖̭̬ SKEMA Business School u Sophia Antipolis, ʻ̶̛̌,
ˇ̶̡̬̦̱̭̌̌. ʺ̨̛̖̱̦̬̦͂̌̔ ̡̖̭̪̖̬̯ ʿ̨̬̬̥̐̌̌ ˄̵̧̛̛̠̖̖̦̔ ̶̛̦̠̌̌ ̌̚ ̨̬̠̌̏̚ (˄ʻʪʿ) ̱
ˁ̛̛̬̠̍, ̦̌ ʺ̛̛̣̥̌̔̏̌ ̛ ̱ ʵ̨̬̦̱̔̌. ʺ̡̛̭̯̬̭̖̌̐̌ ̛̭̯̱̠̖̔ ̨̛̬̹̌̏̚ ̦̌ University of
Westminster ̱ ʸ̨̨̦̦̱̔, ̌ ̨̡̨̨̛̯̬̬̔̌ ̦̌ ʿ̨̨̛̬̬̦̔-̸̡̨̛̥̯̖̥̯̥̌̌ ̴̡̱̣̯̖̯̱̌ ̱ ʻ̨̨̥̏
ˁ̱̌̔.

x

ʪ̶̨. ̬̔ ˁ̧̌̌ ʥ̨̛̙̓, ̶̨̖̦̯̔ ̦̌ ʪ̖̪̬̯̥̦̱̌̌ ̌̚ ̴̨̛̖̬̠̱̐̐̌, ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̵̨̨̛̯̖̣̠̖̬̭̯̏ ̦̌
ʿ̨̨̛̬̬̦̔-̸̡̨̛̥̯̖̥̯̥̌̌ ̴̡̱̣̯̖̯̱̌, ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔. ʺ̛̭̯̖̬̬̣̌̌̌ ̛
̨̡̨̛̯̬̬̣̔̌̌ ̦̌ ʿ̨̨̛̬̬̦̔-̸̡̨̛̥̯̖̥̯̥̌̌ ̴̡̱̣̯̖̯̱̌, ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔.

x

ʿ̴̨̬. ̬̔ ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌ ˕̨̛̬̖͂̏̓, ̛̦̬̖̦̏̌̔ ̴̨̨̪̬̖̭̬ ʫ̡̨̨̡̨̦̥̭̐ ̴̡̱̣̯̖̯̌̌,
˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ̱ ʥ̨̖̬̱̐̌̔. ʺ̨̛̛̭̯̬̬̌̐̌ ̦̌ ˈʫˉ ʿ̨̨̨̭̣̦̠̏ ̡̨̛̹̣ ̱ ʿ̛̬̱̌̚ ̛
̨̡̨̨̛̯̬̬̔̌ ̦̌ ʫ̡̨̨̡̨̦̥̭̥ ̴̡̱̣̯̖̯̱̌, ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ̱ ʥ̨̖̬̱̐̌̔. ʿ̨̨̛̭̯̌̏ ̭̯̦̬̌̔̌̔
̨̪̬̠̖̔̌ ̛ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌ ̱ ̨̠̖̦̥̔ ̨̔ ̵̛̦̠̖̌̏̓ ̨̯̱̬̪̖̬̯̖̬̌̌ ̱ ̨̛̬̖̦̱̐ – ʶ̨̦ ˃̡̛̛ ̯̬̖̣̱̌̏.

x

ʪ̬ ʥ̡̨̬̦̌ ʶ̨̛̬̭̠̖̌̏̓, ̡̨̛̬̖̯̬̔ ̶̛̖̦̠̖̌̐ ˁ̡̛̖̯̦̌̏ ̱ ̛̯̱̬̥̱̚. ˁ̶̛̛̪̖̠̣̦̌ ̡̛̭̖̯̦̌̏
̛̛̥̦̭̯̬̌ ̨̛̯̬̦̖̐̏, ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̱̭̣̱̐̌ ̨̔ 2005. ̨̔ 2010. ̨̛̦̖̐̔. ʪ̨̡̨̨̛̯̬̬̌ ̦̌
ˇ̡̱̣̯̖̯̱̌ ̌̚ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̛ ̵̨̡̛̛̯̖̣̠̖̬̭ ̷̥̖̦̥̖̦̯̌ ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ˁ̛̛̦̱̦̱̥̐̔.

x

ʺ̬ ʺ̡̨̬̌ ˖̛̱̣̓, ̡̖̭̪̖̬̯ ʶʿʺʧ-̌, ̡̨̛̬̖̯̬̔ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̏̌ ʪʪOˀ UNIPOL SAI ʻ̨̛̏ ˁ̌̔.
ʺ̨̛̛̭̯̬̬̌̐̌ ̡̛̛̦̯̯̯̦̖̏̌̌̏ ̴̛̛̦̦̭̠̖̌ ̦̌ ʫ̡̨̨̡̨̦̥̭̥ ̴̡̱̣̯̖̯̱̌, ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ̱
ʥ̨̖̬̱̐̌̔. ʿ̴̨̬̯ǫ̛̣ ̷̥̖̦̖̬̌.

x

ʺ̬ ʰ̨̬̐ ʶ̸̨̛̖̏̌̏̓, ̴̹̖ ʶ̨̨̦̬̖̭̦̐̐ ̨̛̬̍̌ ˁ̛̬̠̖̍ ̛ ̨̨̡̛̪̥̦̓ ̡̨̛̬̖̯̬̔̌ ʻ̶̨̛̦̣̦̖̌̌
̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚ ˁ̛̬̠̖̍. ʶ̛̦̯̌̔̔̌ ̦̌ ̨̡̨̡̛̯̬̭̥̔ ̛̭̯̱̠̥̔̌̌ ʫ̡̨̨̡̨̦̥̭̐
̴̡̱̣̯̖̯̌̌, ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ̱ ʥ̨̖̬̱̐̌̔.

x

ʺ̬ ʺ̨̛̣̹ ʧ̛̠̌̓, ̛̛̦̖̭̦̌̏̚ ̡̨̦̭̱̣̯̦̯̌ ̱ ̨̥̖̦̱̔ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌ ̛ ̸̨̛̭̦̏̌
̶̨̨̛̬̖̖̬̦̏̌̐̚ ̛̭̭̯̖̥̌ ̛ ̨̪̬̯̣̌̌ Selo.rs. ʺ̨̛̛̭̯̬̬̌̐̌ ̦̌ ʿ̨̨̛̬̬̦̔-̸̡̨̛̥̯̖̥̯̥̌̌
̴̡̱̣̯̖̯̱̌, ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔.

x

ʺ̛̣̦̌ ˁ̨̡̨̛̯̠̏̓, ̡̨̛̬̖̯̬̔ ̶̛̖̦̠̖̌̐ Tourism and Management Consulting ̛ ̡̖̭̪̖̬̯ ̱
̨̥̖̦̱̔ ̨̦̪̬̖̦̌̔̐ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌, ̨̬̠̌̏̌̚ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̪̬̏̔̌̚ ̛ ̱̭̣̱̐̌.
ʺ̨̛̛̭̯̬̬̌̐̌ ̦̌ ʿ̨̨̛̬̬̦̔-̸̡̨̛̥̯̖̥̯̥̌̌ ̴̡̱̣̯̖̯̱̌, ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ̱ ʻ̛̹̱.

x

ˁ̴̯̖̦̌ ʧ̛̦̪, ̨̡̛̪̬̠̖̯̦ ̷̥̖̦̖̬̌ ˉ̖̦̯̬̌ ̌̚ ̧̛̛̭̯̬̙̌̏̌̌ ̛ ̛̭̯̱̠̖̔ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛̚ ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌. ʯ̨̛̬̹̌̏ ̨̨̭̦̦̖̏ ̛̭̯̱̠̖̔ ̦̌ ʿ̨̨̛̬̬̦̔-̸̡̨̛̥̯̖̥̯̥̌̌ ̴̡̱̣̯̖̯̱̌ ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ̱
ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔.
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16. ʸʰ˃ʫˀʤ˃˄ˀʤ ʰ ʰʯʦʽˀʰ
x

ʤ̶̛̖̦̠̐̌ ̌̚ ̛̪̬̬̖̦̖̏̔ ̛̬̖̭̯̬̖̐ (ʿ̶̨̛̔̌ ̨̛̛̠̖̦̔̍ ̦̌ ̵̯̖̌̏̚)

x

ʤ̶̛̖̦̠̐̌ ̌̚ ̧̱̪̬̤̖̌̏̌ ̡̣̱̥̌̌ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ ˁ̛̬̠̖̍ (ʿ̶̨̛̔̌ ̨̛̛̠̖̦̔̍ ̦̌ ̵̯̖̌̏̚)

x

Eurostat, Tourism Statistics,
catalogues/-/KS-02-15-874)

x

EUROPEAN TOURISM 2016 - TRENDS & PROSPECTS Report (Q1/2016) (http://www.etc-

2016

(http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-

corporate.org/reports/european-tourism-2016-trends-and-prospects-(q1-2016))

x

Eurostat,
Annual
data
on
trips
of
EU
(http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/de/tour_dem_esms.htm )

x

ʯ̡̨̦̌ ̨ ̛̯̱̬̥̱̚, ˁ̣. ̡̛̣̭̦̐̌ ˀˁ, ̬̍. 36/2009, 88/2010, 99/2011 ̬̔. ̡̨̦̌̚, 93/2012 i
84/2015) (http://mtt.gov.rs/download/1(2)/ZAKON%20O%20TURIZMU.pdf)

x

ICCA Reports (2007-2016) (https://www.iccaworld.org/npps/)

x

IMF World Economic Outlook, April 2017 i World Economic Outlook Update, July 2017
(https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/07/07/world-economic-outlookupdate-july-2017)

x

IMF Country Report No. 17/339, Septembar, 2017, IMF Executive Board Concludes 2017,
Article
IV
Consultation
with
Serbia
(https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/CR/2017/cr17263.ashx)

x

ʺ̭̯̖̬̌ ̪̣̦̌ ̌̚ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱ ̶̛̛̖̭̯̦̠̱̔̌ ˁ̡̛̬̖̥̭ ʶ̶̨̛̬̣̌̏ ̭̌ ˇ̡̨̬̱̹̥ ̨̨̬̥̐ 20092015. ̨̛̦̖̐̔ (https://futurehospitalityleaders.files.wordpress.com/2012/08/masterplanza-turisticku-destinaciju-sremski-karlovci-sa-fruskom-gorom.pdf)
ʺ̭̯̖̬̌ ̪̣̦̌ ̨̨̛̬̙̔̏̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ˇ̡̬̱̹̖ ̨̬̖̐ 2012-2022. ̨̛̦̖̐̔
(http://www2.uns.ac.rs/sr/projekti/masterplan/masterplan20111223.pdf)

x

residents

x

ʺ̨̛̛̦̭̯̬̭̯̌̏ ̨̛̯̬̦̖̐̏, ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̶̡̨̡̛̛̯̖̣̖̥̱̦̠̌̌, ʶ̨̛̛̯̖̬̭̦̌̐̌ ̨̡̛̠̖̯̍ ˁ̛̬̠̖̍,
ʽ̡̨̯̬̍̌, 2017 (http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-turizam/kategorizacija/)

x

Mintel - Global New Products Database Report (http://www.mintel.com/global-newproducts-database)

x

ʻ̶̨̛̛̦̣̦̌̌ ̪̣̦̌ ̌̚ ̨̧̪̹̤̖̌̌̏̌̚, 2015. ̨̛̦̖̐̔
(https://www.minrzs.gov.rs/.../zaposljavanje/Plan_zaposljavanja/NAPZ_za_2015.docx)
ʻ̶̨̛̦̣̦̌̌̌ ̛̭̯̬̯̖̠̌̐̌ ̨̨̛̬̙̔̏̐ ̡̨̧̛̬̹̖̓̌ ̵̨̛̛̪̬̬̦̔ ̬̖̭̱̬̭̌ ̛ ̨̬̔̍̌̌
(http://www.dvoper.rs/Download/Nacionalna%20strategija%20odrzivog%20koriscenja%20
prirodnih%20resursa%20i%20dobara.pdf)

x

x

ʻ̶̬̯̌ ˁ̛̯̬̯̖̠̖̌̐ ̨̨̛̬̙̔̏̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ 2016-2020. ̨̛̦̖̐̔
(http://www.novisad.rs/sites/default/files/documents/nacrt_strategije_odrzivog_razvoja_g
ns.pdf)

x

ʿ̨̬̬̥̐̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ 2010-2015. ̨̛̦̖̐̔

x

ˁ̸̡̛̛̛̯̯̭̯̌ ̶̨̧̛̛̹̐̔̌, ʽ̛̪̹̯̦̖ ̛ ̨̛̛̬̖̦̐ ̱ ˁ̛̛̬̠̍, 2001-2016.
(http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2016/pdf/G20162020.pdf)
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x

ˁ̛̯̬̯̖̠̌̐̌
̨̬̠̌̏̌̚
̛̯̱̬̥̌̚
(http://mtt.gov.rs/download/3/strategija.pdf)

x

ˁ̛̯̬̯̖̠̌̐̌ ̸̨̛̛̪̬̭̯̱̪̦̭̯̌ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ 2012–2018. ̨̛̦̖̐̔
(https://www.novisad.rs/sites/default/files/attachment/strategija_pristupacnosti_grada_n
ovog_sada_2012_18.pdf)

x

ˁ̛̯̬̯̖̠̌̐̌ ̨̛̪̬̬̖̦̏̔̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ 2010-2014. ̨̛̦̖̐̔
(http://www.novisad.rs/sites/default/files/documents/Strategija%20Grada%20Novog%20S
ada.pdf)

x

ˁ̛̯̬̯̖̠̐̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̭̭̯̖̥̌ ̵̛̖̣̖̦̚ ̨̨̪̬̭̯̬̌ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ 2015-2030.
̨̛̦̖̐̔ (http://www.environovisad.org.rs/images/stories/vest2015/Strategija2015.pdf)

x

ˁ̛̯̬̯̖̠̌̐̌ ̡̨̱̣̯̱̬̦̐ ̨̬̠̌̏̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ 2016-2026. ̨̛̦̖̐̔
(http://www.novisad.rs/sites/default/files/documents/strategija_kulturnog_razvoja_0.pdf)

x

ˁ̡̛̱̪̹̯̦̌ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌, ̨̡̣̱̖̔ ̨ ̛̬̹̦̥̌̏̚ ̸̛̬̱̦̥̌̌ ̷̱̖̯̍̌

x

Tourism Satellite Accounts (TSA) in Europe (2016 edition)
(http://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/7880233/KS-FT-17-002-EN-N.pdf)

x

UNWTO Annual Report, 2015 (http://www2.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2015)

x

2016-2025

ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍

ˁ̛̬̠̖̍

UNWTO, Tourism Highlights, 2016 (http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights2016-edition)

x

UNWTO World Tourism Barometer, 2016 (http://mkt.unwto.org/barometer)

x

UNWTO, Tourism towards 2030 (https://www.eunwto.org/doi/book/10.18111/9789284414024)
World Travel and Tourism Council (WTTC) Report, 2016 – Travel and Tourism Report,
Economic impact (https://www.wttc.org//media/files/reports/economic%20impact%20research/regions%202016/world2016.pdf)

x

x

World Travel and Tourism Council (WTTC) Report for Serbia, 2017 (https://www.wttc.org//media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/serbia2017.pdf)

17. Ȍ̠̌ ʿ̨̬̬̥̐̌ ̨̛̛̠̯̍̌̏ ̱ „ˁ̨̣̱̙̖̦̥̍ ̛̣̭̯̱ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌“.
ˀʫʿ˄ʥʸʰʶʤ ˁˀʥʰʵʤ
ʤ˄˃ʽʻʽʺʻʤ ʿʽʶˀʤʵʰʻʤ ʦʽʵʦʽʪʰʻʤ
ʧˀʤʪ ʻʽʦʰ ˁʤʪ
ˁʶ˄ʿˌ˃ʰʻʤ ʧˀʤʪʤ ʻʽʦʽʧ ˁʤʪʤ
ʥ̨̬̠: 3-14/2018-I
9. ̥̬̯̌ 2018. ̨̛̦̖̐̔
ʻʽʦʰ ˁʤʪ
ʿ̡̛̬̖̭̖̦̔̔
ʯ̡̨̬̔̌̏ ʵ̛̖̣̱̹̓, ̭.̬.
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ʸʰˁ˃ʤ ˃ʤʥʫʸʤ:
˃̖̣̌̍̌ 1: ˀ̛̖̣̦̌ ̨̧̛̛̹̐̔ ̬̭̯̌ ʥʪʿ-̌ (̱ %)
˃̖̣̌̍̌ 2: ʥʪʿ (̡̯̖̱̖̓ ̶̖̦̖, ̱ ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ USD)
˃̖̣̌̍̌ 3: ʥʪʿ ̨̪ ̛̣̐̌̏ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ (̡̯̖̱̖̓ ̶̖̦̖, ̱ USD)
˃̖̣̌̍̌ 4: ʧ̨̧̛̹̔̌ ̴̶̛̛̦̣̠̌̌ (̡̛̦̖̭̔ ̸̵̨̨̡̛̪̯̬̹̌ ̶̖̦̌, ̡̬̠̌ ̨̛̪̖̬̔̌, ̱ %)
˃̖̣̌̍̌ 5: ʥ̨̬̱̯ ̛̠̦̌̏ ̱̔̐ (̱ % ʥʪʿ-̱)
˃̖̣̌̍̌ 6: ˄̡̱̪̦̖ ̶̛̛̛̦̖̭̯̠̖̏ (̱ % ʥʪʿ-̱)
˃̖̣̌̍̌ 7: ʺ̨̛̖̱̦̬̦͂̌̔ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̶̨̛̣̭̔̌ ̱ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌ – ̭̖̯̏ ̛ ̨̛̛̬̖̦̐
˃̖̣̌̍̌ 8: ʻ̨̧̖̓̌ ̛ ̶̨̛̣̭̔̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ˁ̛̛̬̠̍ ̱ ̵̛̤̥̌̔̌̌ (2012-2016)
˃̖̣̌̍̌ 9: ʪ̨̨̛̪̬̦̭ ̛̯̱̬̥̌̚ ̡̨̨̛̛̖̦̥̠ ˁ̛̬̠̖̍ ̱ 2016. ̨̛̛̦̐̔
˃̖̣̌̍̌ 10: ʥ̨̬̠ ̨̡̣̔̌̌̌̚
˃̖̣̌̍̌ 11: ʥ̨̬̠ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ʦ̨̨̛̛̠̦̏̔ ̱ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔ ̪̖̯ ̨̛̦̐̔̌ (2012-2016)
˃̖̣̌̍̌ 12: ʥ̨̬̠ ̵̡̛̛̯̦̌̏ ̵̛̛̪̬̬̖̦̏̔ ̬̱̹̯̔̌̏̌, ̵̡̛̛̯̦̌̏ ̡̛̪̬̖̱̖̯̦̔̌̚ ̛ ̬̱̹̯̔̌̏̌ ̱ ̨̡̛̣̍̌̔
˃̖̣̌̍̌ 13: ʶ̴̶̡̨̛̛̛̣̦̏̌̌̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̵̨̛̦̖̪̭̣̖̦̌̚ ̶̛̣̌
˃̖̣̌̍̌ 14: ʽ̨̛̭̦̦̏ ̨̡̛̪̯̖̤̌̌̚ ̛̪̬̬̖̖̏̔ ʧ̬̌̔̌ (̨̛̛̦̭̚ ̱ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌ ̛̦̬̔̌̌)
˃̖̣̌̍̌ 15: ʿ̵̨̛̛̬̔ ̛ ̧̛̪̬̥̌̌ ̛ ̵̨̛̬̭̌̔ ̛ ̶̛̛̔̌̚ ̌̚ ʧ̬̌̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ (̨̛̛̦̭̚ ̱ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌
̛̦̬̔̌̌)
˃̖̣̌̍̌ 16: ʰ̡̨̛̛̦̯̬̔̌ ̴̡̛̛̦̦̭̠̭̖̌ ̶̨̛̛̪̠̖̚ ̌̚ ʧ̬̌̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ (̨̛̛̦̭̚ ̱ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌ ̛̦̬̔̌̌)
˃̖̣̌̍̌ 17: ʥ̨̬̠ ̛̯̱̬̭̯̌ ̛ ̵̵̧̨̛̛̏ ̨̧̦̖̓̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ (2012-2016)
˃̖̣̌̍̌ 18: ʶ̶̛̛̪̯̖̯̌̌ ̵̡̨̛̛̯̖̬̭̦̌̐̌ ̨̡̠̖̯̍̌̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔
˃̖̣̌̍̌ 19: ʥ̨̬̠ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̨̭̯̬̖̦̏̌ ̱ ̵̨̛̯̖̣̥̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔
˃̖̣̌̍̌ 20: ˁ̶̴̨̨̨̡̛̖̥̬̭̖̔̐̌ ̡̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̖̌̌ ̡̛̛̛̭̪̯̦̌̌ (̨̛̬̙̖̦̌̚ ̱ %)
˃̖̣̌̍̌ 21: ˁ̡̯̬̱̯̱̬̌ ̵̛̭̯̬̦̌ ̛ ̵̨̛̥̔̌̓ ̛̯̱̬̭̯̌
˃̖̣̌̍̌ 22: ʿ̶̨̛̔̌ ̨ ̨̛̛̥̯̥̏̌ ̨̪̭̖̯̖ ̛ ̨̡̬̱̍̌̏ (%)
˃̖̣̌̍̌ 23: ʯ̸̦̠̌̌ ̵̨̛̛̙̯̦̏ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̌̚ ̛̯̱̬̭̯̖ (̨̛̬̙̖̦̌̚ ̱ ̧̛̭̬̖̥̔ ̨̛̬̖̦̭̯̥̏̔̌)
˃̖̣̌̍̌ 24: ʿ̬̖̏ ̶̶̨̛̛̭̠̠̖̌̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ̛̖̏̚ ̭̌ ʻ̨̛̥̏ ˁ̨̥̌̔
˃̖̣̌̍̌ 25: ʿ̶̨̬̖̦̌ ̛̯̬̱̯̌̍̌ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ (̡̨̛̛̛̦̯̦̐̏ ̷̛̛̥), ̶̛̛̛̛̭̪̯̦̌-̛̭̯̬̦̌
̛̛̯̱̬̭̯
˃̖̣̌̍̌ 26: ˁ̧̬̖̖̔ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̛̯̬̱̯̌̍̌ ̴̡̨̛̖̯̦̌̏̐ ̷̛̛̥̌
˃̖̣̌̍̌ 27: ʿ̶̨̬̖̦̌ ̨̛̥̯̏̌ ̌̚ ̨̪̭̖̯̱ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ (̧̭̬̖̖̔ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̨̨̨̬̔̐̏̌)
˃̖̣̌̍̌ 28: ʿ̶̶̛̖̬̖̪̠̌ ̡̨̨̛̛̦̯̦̐̏̐ ̷̛̛̥̌ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ̸̵̡̛̤̱̦ ̡̯̖̬̌̌
˃̖̣̌̍̌ 29: ˁ̧̬̖̖̔ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̛̯̬̱̯̌̍̌ ̴̡̨̛̖̯̦̌̏̐ ̷̛̛̥̌
˃̖̣̌̍̌ 30: ʤ̛̦̣̌̌̚ ̶̡̨̡̛̦̱̬̖̦̠̖ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
˃̖̣̌̍̌ 31: ʶ̨̛̥̪̬̯̦̌̌̏̌ ̛̦̣̌̌̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̛ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚
˃̖̣̌̍̌ 32: ʶ̨̦̬̖̭̦̖̐ ̴̨̪̖̬̥̦̭̖̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̡̨̌ ̨̖̔ ̡̨̡̡̨̦̱̬̖̦̯̭̐ ̭̖̯̌
˃̖̣̌̍̌ 33: ʿ̛̛̬̥̖̬ ̨̬̖̔̍ ̡̪̬̭̖̌ ̵̡̨̛̦̬̖̭̦̐ ̶̛̛̖̭̯̦̠̔̌̌ ̡̨̛̠̥̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̯̬̖̍̌ ̔̌ ̛̯̖̙
˃̖̣̌̍̌ 34: ˄̨̪̬̖̦̔̌ ̖̏̍-̡̛̥̬̖̯̦̌̐ ̛̦̣̌̌̌̚ ̵̡̨̡̡̛̦̱̬̖̦̯̭ ̨̬̐̌̔̏̌ ̛ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
˃̖̣̌̍̌ 35: ˄̨̪̬̖̦̔̌ ̖̏̍-̡̛̥̬̖̯̦̌̐ ̛̦̣̌̌̌̚ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚ ̛ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
˃̖̣̌̍̌ 36: ʿ̶̨̛̛̠̌̚ ̨̭̠̯̌̏̌ ̵̡̨̡̡̛̦̱̬̖̦̯̭ ʸ˃ʽ ̛ ˃ʽ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̱ ̛̬̖̱̣̯̯̥̌̌̚ ̪̬̖̯̬̖̌̐ ̌̚
̛̦̠̙̦̠̖̌̏̌ ̸̡̤̱̦̖ ̸̛̬̖
˃̖̣̌̍̌ 37: ʿ̶̨̛̛̠̌̚ ̨̭̠̯̌̏̌ ʸ˃ʽ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚ ̛ ˃ʽ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̱ ̛̬̖̱̣̯̯̥̌̌̚ ̪̬̖̯̬̖̌̐ ̌̚
̛̦̠̙̦̠̖̌̏̌ ̸̡̤̱̦̖ ̸̛̬̖
˃̖̣̌̍̌ 38: ˄̨̪̬̖̦̔̌ ̛̦̣̌̌̌̚ ̦̭̯̱̪̌̌ ̦̌ ̛̬̱̹̯̦̥̔̏ ̥̬̖̙̥̌̌ ̵̡̨̡̡̛̦̱̬̖̦̯̭ ̨̬̐̌̔̏̌ ̛ ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌
˃̖̣̌̍̌ 39: ˄̨̪̬̖̦̔̌ ̛̦̣̌̌̌̚ ̦̭̯̱̪̌̌ ̦̌ ̛̬̱̹̯̦̥̔̏ ̥̬̖̙̥̌̌ ̨̬̐̌̔̏̌ ̨̱̬̌̚ ̛ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
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ʸʰˁ˃ʤ ʧˀʤˇʰʶʽʻʤ:
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 1: ˄̨̖̔ ̵̨̛̛̪̠̖̦̔ ̨̛̬̖̦̐̌ ̱ ̡̛̱̱̪̦̥ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯̥ ̶̨̛̣̭̥̔̌̌
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 2: ʥ̨̬̠ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̧̦̖̓̌ ̱ ʫ̨̛̬̪̏ ̱ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌ (2012-2016)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 3: ʪ̶̨̛̣̭̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ 2012-2016. ̱ ̵̛̤̥̌̔̌̌
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 4: ʻ̨̧̖̓̌ ̛̯̱̬̭̯̌ (̱ ̵̛̤̥̌̔̌̌) ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ 2012-2016.
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 5: ʶ̧̬̖̯̖̌ ̨̬̠̍̌ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ 2000-2015. (̱ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 6: ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̨̧̛̹̐̔̌ ̨̭̯̪̌ ̬̭̯̌̌ ̨̬̠̍̌ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ 2009-2015.
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 7: ʶ̧̬̖̯̖̌ ̨̛̖̦̔̏̐̚ ̵̨̛̪̬̔̌ ̨̔ ̛̯̱̬̥̌̚ ̱ ̨̛̪̖̬̱̔ 2000-2015. (̱ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌ USD)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 8: ʪ̛̛̖̦̏̚ ̵̨̛̪̬̔ ̨̔ ̛̯̱̬̥̌̚ (% ̡̱̱̪̦̖ ̨̛̬̖̦̭̯̏̔ ̨̛̏̌̚̚ ̨̬̍̌ ̛ ̱̭̣̱̐̌ ̱ 2015)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 9: ʥ̨̬̠ ̨̧̦̖̓̌ ̛ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ʦ̨̨̛̛̠̦̏̔ ̱ ̵̨̧̛̪̭̣̖̔ 5 ̨̛̦̐̔̌ (2012-2016)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 10: ʥ̨̬̠ ̵̨̛̪̭̣̖̦̌̚ ̛ ̵̨̛̦̖̪̭̣̖̦̌̚ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 11: ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̨̦̖̯ ̬̌̌̔̌̚ ̌̚ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̛ ˁ̛̬̠̱̍ (̨̛̛̦̭̚ ̱ ̛̛̦̬̥̔̌̌)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 12: ʿ̵̨̛̛̬̔ ̨̔ ̨̪̬̖̌̚ ̨̪ ̛̣̐̌̏ ̨̡̛̭̯̦̦̌̏̌ (̱ 000 ̛̦̬̔̌̌)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 13: ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̨̧̛̹̐̔̌ ̨̭̯̪̌ ̬̭̯̌̌ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ 2013-2016. ̨̛̦̐̔̌
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 14: ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̨̪̭̣̖̦̖̌̚ (̶̨̛̛̪̠̌̚ 4.1), (̱ % ̵̡̛̱̱̪̦ ̵̨̬̭̌̔̌ ̛ ̡̛̯̔̌̌̌̚)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 15: ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̨̬̖̍ ̛ ̱̭̣̱̖̐ (̶̨̛̛̪̠̌̚ 4.2), (̱ % ̵̡̛̱̱̪̦ ̵̨̬̭̌̔̌ ̛ ̡̛̯̔̌̌̌̚)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 16: ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̶̛̭̱̖̦̠̖̍̏ (̶̨̛̛̪̠̌̚ 4.5), (̱ % ̵̡̛̱̱̪̦ ̵̨̬̭̌̔̌ ̛ ̡̛̯̔̌̌̌̚)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 17: ˀ̵̨̛̭̌̔ ̌̚ ̶̨̛̦̠̖̔̌ ̛ ̶̨̛̯̠̖̔̌ (̶̨̛̛̪̠̌̚ 4.6), (̱ % ̵̡̛̱̱̪̦ ̵̨̬̭̌̔̌ ̛ ̡̛̯̔̌̌̌̚)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 18: ʶ̛̪̯̣̦̌̌̌ ̧̱̣̌̐̌̌ (̶̨̛̛̪̠̌̚ 5), (̱ % ̵̡̛̱̱̪̦ ̵̨̬̭̌̔̌ ̛ ̡̛̯̔̌̌̌̚)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 19: ʶ̛̪̯̣̦̌̌̌ ̧̱̣̌̐̌̌ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ (̶̨̛̛̪̠̌̚ 5), (̨̛̦̭̚ ̱ ̨̛̛̛̥̣̦̥̌ ̛̦̬̔̌̌)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 20: ʵ̛̦̌̏ ̱̔̐ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̛ ̵̨̛̭̯̣̌ ̨̛̪̹̯̦̌ ̛ ̨̬̐̌̔̏̌ (̨̛̦̭̚ ̱ ̛̛̛̥̣̠̬̌̔ ̛̦̬̔̌̌)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 21: ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̡̥̯̦̌̌̌ ̨̭̯̪̌ ̦̌ ̛̠̦̌̏ ̱̔̐ (̱ % ̪.̌)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 22: ʥ̨̬̠ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ (2012-2016)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 23: ʪ̶̛̛̛̭̯̬̱̠̍̌ ̛̯̱̬̭̯̌ ̪̬̖̥̌ ̛̖̥̤̚ ̛̚ ̡̨̠̖ ̨̣̖̔̌̚
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 24: ʪ̶̛̛̛̭̯̬̱̠̍̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̨̪ ̶̛̥̖̭̖̥̌ (̨̡̪̬̭̖ ̌̚ ̨̛̪̖̬̔ 2014-2016)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 25: ʪ̶̛̛̛̭̯̬̱̠̍̌ ̸̵̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̧̦̖̓̌ ̱ ̵̨̛̯̖̣̥̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ (̨̡̪̬̭̖ 2014-2016)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 26: ʿ̶̨̛̬̖̦̯̱̣̦̌ ̨̱̖̔ ̣̖̙̠̖̌̏̌ ̪̬̖̥̌ ̡̨̛̯̖̬̠̥̌̐̌̌ ̵̨̯̖̣̌
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 27: ʰ̨̛̬̏̚ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̌̌ ̨ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ (%)
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 28: ˀ̛̛̦̬̦̌̐̌ ̨̛̛̥̯̏ ̌̚ ̨̪̭̖̯̱ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 29: ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̖ ̬̭̯̌̌ ̨̬̠̍̌ ̨̡̣̔̌̌̌̚ ̛ ̨̧̦̖̓̌ ̛̯̱̬̭̯̌
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 30: ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̌ ̭̥̖̹̯̠̌̌
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 31: ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̌ ̨̨̧̪̯̬̹̖
ʧ̴̡̨̛̬̦̌ 32: ʿ̶̨̡̛̬̠̖̠̖ ̡̭̯̬̱̯̱̬̖ ̭̥̖̹̯̠̌̌

ʸʰˁ˃ʤ ˁʸʰʶʤ:
ˁ̡̛̣̌ 1: ʿ̨̨̣̙̠̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̛ ̛̣̦̐̌̏ ̡̨̨̛̛̬̬̔ ̡̨̛̠ ̨̪̬̣̖̌̚ ̡̨̬̚ ʧ̬̌̔
ˁ̡̛̣̌ 2: ˀ̦̖̌̔ ̨̦̖̚ ˁ̖̖̬̏ I, II, IV ̛ ˀ̡̛̛̥̭ ̸̛̹̦̖̌̏
ˁ̡̛̣̌ 3: ʥ̨̬̠ ̡̨̡̛̛̬̭̦̌ ̵̛̬̱̹̯̖̦̔̏ ̥̬̖̙̌ ̦̌ ̸̨̥̖̭̖̦̥ ̨̛̦̱̏
ˁ̡̛̣̌ 4: ʻ̛̠̙̦̠̖̌̏̌ ̨̛̪̬̖̦̭̯̔ ̛ ̶̨̛̦̖̭̯̔̌ ̬̐̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ˁ̡̛̣̌ 5: ʶ̸̛̤̱̦ ̛̛̯̬̱̯̌̍ ̬̐̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
ˁ̡̛̣̌ 6: ʿ̖̯ ̨̛̛̪̬̬̯̖̯̌
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ʸʰˁ˃ʤ ˁʶˀʤ˖ʫʻʰˉʤ:
(̸̛̛̛̬̣̦̖̓)
AB
ʥʪʿ
ʧʪˁ
ʧ˄
ʪʺʽ
ʫ˄
ʫ˄ˀʽˁ˃ʤ˃
ʰ˃
ʵʧˁʿ
ʵʿ
ʶʸʫˀ
ʸ˃ʽ
ʺʺˁʿ
ʺʺˇ
ʻʤʸʫʪ
ʻʦʽ
ʻʿ
ʿʧˁʿ
ʿʿʿʿʻ
ʿˀ
ˀˁ
ˁʫʽ
ˁʸ
ˁ˃ʪ
˃ʽ
˃ʽʻˁ
˄ˁ

Ą̛̱̔-̛̱̖̣̦̏̌̚ ̨̪̬̖̥̌
ʥ̨̬̱̯ ̨̛̥̔̌̓ ̨̨̛̪̬̏̔̚
ʧ̨̛̣̣̦̍̌ ̶̨̛̛̛̛̭̯̬̱̦̔̍ ̛̭̭̯̖̥
ʧ̡̬̭̌̔̌ ̱̪̬̌̏̌
ʪ̶̡̛̛̖̭̯̦̠̭̖̌ ̷̥̖̦̥̖̦̯̌ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚
ʫ̨̡̬̪̭̏̌ ̛̱̦̠̌
ˁ̸̡̛̛̯̯̭̯̌̌ ̶̡̛̦̖̣̬̠̌̌̌ ʫ̵̨̡̛̬̪̭̏ ̶̛̠̖̦̌̔̌̚
ʰ̴̶̨̨̛̦̬̥̦̖̌ ̵̨̨̛̯̖̦̣̠̖̐
ʵ̨̦̌̏ ̡̨̬̭̐̌̔ ̨̨̭̬̠̦̌̍̌̓̌ ̪̬̖̱̖̖̔̓̚
ʵ̨̦̌̏ ̪̬̖̱̖̖̔̓̚
ʶ̶̛̦̖̣̬̠̌̌̌ ̌̚ ̨̡̛̣̣̦̌ ̛ ̡̨̨̡̛̖̦̥̭ ̨̬̠̌̏̚
ʸ̨̡̣̦̖̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̨̛̛̬̦̠̖̐̌̌̚
ʺ̡̨̛̬, ̛̥̣̌ ̛ ̧̛̭̬̖̔ ̶̛̛̪̬̖̱̖̯̦̔̚
ʺ̨̨̛̖̱̦̬̦͂̌̔ ̨̛̥̦̖̯̬̦̌ ̴̨̦̔
ʻ̶̨̛̦̣̦̌̌̌ ̛̣̠̦̭̌̌̌ ̌̚ ̨̡̛̣̣̦̌ ̡̨̨̡̛̖̦̥̭ ̨̬̠̌̏̚
ʻ̛̖̣̦̏̌̔̌ ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚
ʻ̶̨̛̛̦̣̦̌̌ ̡̪̬̌
ʿ̸̨̬̭̖̦̌ ̨̧̛̹̐̔̌ ̨̭̯̪̌ ̬̭̯̌̌
ʿ̨̨̛̬̭̯̬̦ ̨̛̪̣̦̌̏ ̸̨̪̬̱̠̔̌ ̨̪̭̖̦̖̍ ̦̥̖̦̖̌
ʽ̨̛̦̭̔ ̭̌ ̨̠̦̹̱̌̏̓
ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌ ˁ̛̬̠̍̌
ˁ̶̡̛̬̖̦̌̓̌ ̨̔ ̡̖̦̣̖̭̖̐ ̴̬̖̌̚ Search Engine Optimisation ̨̨̨̦̭̦̔ ̶̨̛̛̛̪̯̥̠̌̌̚
̭̠̯̌̌ ̱ ̶̛̤̱ ̨̨̧̪̤̹̍̌̌ ̨̛̛̛̛̤̭̯̏̔̏ ̨̔ ̭̯̬̦̖̌ ̛̦̯̖̬̦̖̯ ̸̛̪̬̖̯̬̙̌̏̌̌
ˁ̛̣̱̙̖̦̍ ̡̛̣̭̦̐̌
ˁ̯̦̬̦̌̔̌̔̌ ̶̛̛̖̠̠̔̏̌̌
Ṯ̸̡̛̛̬̭̯̌ ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚
˃̸̡̛̛̱̬̭̯̌ ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌
˄̛̭̯̦̌̏ ̭̱̔
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(̸̛̛̣̯̦̦̖̌)
BFC SEE
DMC
ECM
ICCA
MICE
NOIDs
PCO
SWOT

UNWTO
USD
WTTC

ˁ̴̡̛̛̖̬̯̯̌ ̨ ̨̨̨̪̤̦̥̏ ̨̨̨̪̭̣̦̥̏ ̨̡̧̬̱̙̖̱
ʪ̶̡̛̛̖̭̯̦̠̭̖̌ ̷̥̖̦̥̖̦̯̌ ̡̨̛̥̪̦̠̖̌
ʰ̖̹̯̠̏̌̚ ̨ ʫ̨̡̛̬̪̭̥̏ ̨̛̬̥̐̌̔̏̌ ̌̚ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐
ʺ̨̛̖̱̦̬̦͂̌̔ ̡̨̦̬̖̭̐ ̛ ̧̱̬̱̙̖̖̔ ̌̚ ̶̡̨̛̦̖̦̠̖̏
(Meetings, incentives, conferencing, exhibitions) ̶̛̭̭̯̦̌̌, ̶̨̛̪̭̯̠̦̔̌̌ ̨̧̪̱̯̏̌̌,
̶̡̨̛̦̖̦̠̖̏/̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦̠̖ ̛ ̨̛̣̙̖̍̚/̨̛̭̠̥̌̏
ʿ̨̨̛̬̬̦̔ ̨̡̧̬̱̙̖̖ ̌̚ ̶̨̛̛̦̠̖̏̌
ʿ̴̨̨̛̛̬̖̭̦̣̦̌ ̨̨̛̛̬̦̯̬̐̌̌̚ ̡̨̦̬̖̭̐̌
˃̵̡̛̖̦̌ ̡̨̛̭̯̬̯̖̠̭̌̐̐ ̷̥̖̦̥̖̦̯̌̌ ̪̱̯̖̥ ̡̨̠̖ ̭̖ ̸̨̱̠̱̌̏̌ ̡̛̛̭̯̬̯̖̠̭̌̐ ̨̛̛̬̍̚
̨̨̧̖̖̥̔̏͂ ̱ ̖̱̏̚ ̭̦̌̐̌ ̛ ̨̛̭̣̭̯̌̍ ̪̬̖̱̖̔̓̌̚ ̭̌ ̹̦̭̥̌̌̌ ̛ ̧̪̬̖̯̥̌̌ ̱
̡̨̖̭̯̖̬̦̥ ̨̡̧̬̱̙̖̱
ˁ̡̖̯̭̏̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̌ ̶̨̛̛̬̦̠̐̌̌̌̚ ˄̵̧̛̛̠̖̖̦̔ ̶̛̦̠̌̌
ʤ̸̡̛̛̥̖̬ ̨̣̬̔̌
ˁ̡̛̖̯̭̏ ̭̖̯̌̏ ̌̚ ̨̧̪̱̯̖̏̌ ̛ ̛̯̱̬̥̌̚

ʿˀʰʸʽʯʰ

ʻʤʯʰʦ
ʪʽʶ˄ʺʫʻ˃ʤ

ϭ͘ ˁ̛̯̬̯̖̠̌̐̌
̨̨̛̬̙̔̏̐
̨̬̠̌̏̌̚ʧ̬̌̔̌
ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌
ϮϬϭϲ-ϮϬϮϬ͘
;ʯ̸̡̡̤̱̌̌
̸̨̡̛̬̦̖̣̦̐̌̔̌̌
ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐
ˁ̨͕̬̠̌̔̌̍
ʰʰоϬϮϬоϰͬϮϬϭϱо
ϭϮ̶ͬͿ

ˀ͘
̨̬̠̍



ʯ̡̨̨̛̦̯̱̬̥̱̌̚
;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ͕
̬̍͘ϯϲͬϮϬϬϵ͕
ϴϴͬϮϬϭϬͿ͕ϵϵͬϮϬϭϭ-
̡̨̬̦͕̔̌͘̚ϵϯͬϮϬϭϮ̛
ϴϰͬϮϬϭϱͿ͕
-ʯ̡̨̨̦̌
̧̛̱̯̬̱̏͂̏̌
̨̛̦̣̖̙̦̭̯̌̔
̨̨̱̯̦̥̦̖̌
̨̡̛̪̬̠̦̖̌
ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔;Ηˁ̣͘
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁΗ͕̬̍͘
ϵϵͬϮϬϬϵ̛ϲϳͬϮϬϭϮ-
̨̡̣̱̔̌˄ˁ
-ʯ̡̨̨̡̛̦̱̣̯̱̬̌
;ͣˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁ͞
̬̍͘ϳϮͬϬϵ͕ϭϯͬϭϲ͕ϯϬͬϭ
ϲ-̡̛̭̪̬̌̏̌Ϳ͕
-ʯ̡̨̨̡̛̦̱̣̯̱̬̦̥̌
̨̛̬̥̔̍̌;Ηˁ̣͘
̡̛̣̭̦̐̌
ˀˁΗ͕̬̍͘ϳϭͬϵϰͿ͕
-ʯ̡̨̨̛̛̦̹̯̯̌̌̚
̨̛̪̬̬̖̔;ͣˁ̣͘
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁ̬̍͘͞

ʦʫʯʤˁʤ
ˀʫʧ˄ʸʤ˃ʰʦʻʰʺ
ʽʶʦʰˀʽʺ
ʿ̡̧̛̛̬̬̖̬̱̌^tʽ˃̴̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̦̣̖̯̱̬̥̠̖̖̦̯̦̬̹̦̭̖̯̌̌̌̔̏̌̌͗̚̚̚
x ʫ̸̵̡̨̨̡̨̧̡̨̡̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̣̹͕̪̬̯̱̬̥̯̱̬̥̬̦̭̖̬̦̖̪̬̖͖̔̌̌̌̐̌̌̏̔̚̚̚
x ˀ̵̵̨̡̨̧̨̛̛̛̛̛̛̛̠̯̱̬̥̪̬̬̖̖͕̱̖̖̬̹̖̦̱̹̦̌̏̌̏̔̏̓̓̌̏̔̏̌̔̚̚̚̚
̪̱̯̖̏̌͘
ʽ̶̶̴̸̵̶̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̹̯̥̤̖̥̠̖̪̬̖̖̦̪̖̯̭̪̖̦̤̖̭̯̦̭̯̥̔̏͂̏̌̌̌̏̌̌̚
̵̧̨̨̨̧̨̛̛̭̯̬̖̖̱̪̖̬̱̏̏̌̔ϮϬϭϲ-ϮϬϮϬ̨̛̦̖̐̔͘͘

˄̨̡̛̬̱̏ʿ̨̨̛̛̛̬̬̯̖̯̦̖̣̭̯̍̌Ϯ͗ʪ̨̛̬̱̹̯̖̦̬̠̏̌̏̚-̶̛̛̤̖̏ʧ̛̬̭̱̌̔̌
̵̶̶̶̨̧̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̪̬̹̬̖̱̣̯̱̬̦̪̯̖̯̖̖̦̯̬̣̠̱̣̯̱̬̖̏̌̌̌̌̔̌̌̌̚͘ˀ̨̡̨̠̱̣̯̱̬̦̌̏̐̚
̨̡̨̨̨̛̛̛̯̱̬̥̠̖̪̬̖̪̦̯̠̖̭̦̬̙̬̠̌̌̌̌̐̌̌̔̏̌̏̚̚̚̚Ϳ̨̡̡̨̛͕̠̖̹̦̭̱̱̔̌̌̌̌̍̔̓̚
̨̨̨̨̛̬̠̪̬̖̪̦̯̬̠̬̭̯̖̦̯̱̬̥̌̏̌̌̏̔̌̏̏̐̌̚̚̚̚̚͘
ʧ̬̌̔ʻ̨̛̏ˁ̡̨̛̠̖̦̦̌̔̌̔̔̏̌̌̚ʫ̶̨̡̨̡̛̬̪̭̱̪̬̖̭̯̦̱̱̣̯̱̬̖̏ϮϬϮϭ̨̛̦̖̐̔͘͘
ʶ̵̸̨̡̨̛̛̦̯̱̬̠̖̪̬̖̦̪̖̯̥̌̔̔̌̌̏̌̓̌ϮϬϭϳ̨̛̦̖̐̔͘͘ʻ̨̛̏ˁ̨̨̛̠̖̪̬̖̪̦̯̤̪̌̔̌̏̚
̴̨̡̨̛̛̛̛̛̥̖̬̦̥͕̭̖̯̭̪̦̯̥̖̭̯̣̥̔̏̌̏̌̌͗̚ʫ̛̯͕̐̚ˇ̸̵̸̛̛̛̛̖̭̯̣̱̣̦̭̬͕̏̌̏̌̌
ʻʽʺ˄ˁ̸̨̨̨̨̨̨̛̛̛̦̠̬̠̬̙̬̠̬̠̯̱̬̥̔̌̌̌̌̌̏̔̏̐̌̏̌̌̏̌̌̚̚̚̚̚̚͘ʦ̧̬̖̦̖̪̙̖͕̔̌
̴̶̨̨̧̛̛̛̪̬̖̦̭̯̖̦̥̱̯̬̙̱͕̭̱̥̦̖̭̯̠̖̏̏̌̔̌̓̌̌̌͗̚ʯ̸̛̥̠̖̖̖̠̖̬̖͕̌̏̔̐ʥ̡̨̨̬̦̌̏
̡̨̨̣͕ʻ̸̨̨̡̨̡̨̨̛̭̭̥̱̣̖̯͕̏̌̔̚ʻ̨̛̛̥̱̖̠̬̱̖̓̌̔̐̚͘

ʿ̨̨̛̛̬̬̯̖̯̦̣̭̯̌̍̌ϯ͗ʫ̡̨̨̡̨̛̦̥̭̬̠̌̏̚-̨̡̧̨̨̨̛̱̬̱̭̯̬̪̤̦̏̏̌̌̌̏̐
̨̛̛̛̛̪̬̬̖̦̥̠̖̦̯͕̯̱̬̥̏̔̐̌̍̌̌̚ʰ˃̴̡̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̭̖̯̬̖̦̯̦̭̱̖̣̯̦̭̯̭̔̏̌̌̔̌̌
̨̛̬̙̥̭̯̪̥̬̭̯̍̌̌̌̌͘
ˉ̶̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̤̖̪̬̬̠̱̯̱̬̥̯̖̬̠̣̦̖̪̬̬̖̦̖̬̦̖̭̱̭̖̪̖̏̌̏̌̌̌̏̔̐̌͗̔̌̏̓̌̚̚
̸̨̨̨̧̡̨̛̪̬̭̖̦̬̠̦̖͕̭̖̌̍̓̌̌̔̌ʧ̬̌̔ʻ̨̛̏ˁ̶̨̨̡̨̛̛̛̪̦̬̌̔̌̌ͣ̚ŝƚǇďƌĞĂŬ
̶̶̸̡̨̨̨̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̖̭̯̦̠͕̭̖̣̥̪̯̖̦̠̣̥̬̠̱̣̯̱̬̦͕̦̱̯͕̖̬̭͕̔̌̌̌̏̌̌̌̏̐̌̐̏̐̚̚͞
̡̨̡̨̛̯̦͕̖̌̏̐-̨̖̯̦;̨̨̛̭̯̬̦̥̠̐̌̌Ϳ̛̯̱̬̥̌̚͘


ˁ˃ˀʤ˃ʫˌʶʫˁʺʫˀʻʰˉʫʶʽʵʫʻʫʿʽˁˀʫʪʻʽʰʿʽˁˀʫʪʻʽ˄˃ʰˋ˄ʻʤ˃˄ˀʰʯʤʺ
ʧˀʤʪʤʻʽʦʽʧˁʤʪʤ

ʪ̨̡̡̱̥̖̦̯̠̖̱̭̣̱̭̌̔̌
ʻ̶̨̨̨̛̛̦̣̦̥̭̯̬̯̖̠̥̌̌̌̐
̨̨̨̛̬̙̬̠̔̏̐̌̏̌̚ϮϬϬϴϮϬϭϳ͘
-ʻ̨̡̨̡̛̛̪̬̠̖̯̱̬̱̌̏̌̌̏̚
̶̴̸̶̨̛̛̛̭̪̖̦̤̐̌

ʻʤʿʽʺʫʻʤ


ʿ̨̛̬̣̐ϭ͘ʪʽʶ˄ʺʫʻ˃ʤʿˀʫʺʤˀʫʧ˄ʸʤ˃ʽˀʻʽʺʰˁ˃ˀʤ˃ʫˌʶʽʺʽʶʦʰˀ˄ʽʪʯʻʤˋʤʵʤʯʤʰʯˀʤʪ˄ʿˀʽʧˀʤʺʤˀʤʯʦʽʵʤ˃˄ˀʰʯʺʤʧˀʤʪʤʻʽʦʽʧ
ˁʤʪʤϮϬϭϴ-ϮϬϮϮ͘ʧʽʪʰʻʫ
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ˁ̨̨̡̛̛̛̛̦̖̹̦̭̖̱̱̬̠̯̱̬̥̱̬̱̌̐̌̌̍̔̓̌̏̌̏̚̚̚ʿ̨̨̛̛̬̬̯̖̯̦̖̭̖ϯ̭̱͗
̸̶̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̱̣̯̱̣̯̱̬̣̦̭̯̭̯̦̦̹̯̬̠̖̦̬̣̯̣̯̱̬̥̌̌̏̏̌̌̏̌̍̌͗̚̚̚
̴̶̨̛̛̛̛̥̦̖̭̯̦̯̱̬̥̌̌̌̚;̨̛̹̖̏̔ϮϬϬ̴̶̨̨̧̛̛̛̛̠̥̦̖̭̯̠̹̖̔̐̌͂̌̌̌̌̌̐̔–
ʫ̛̯͕̐̚͘͘͘Ϳ͕ŝƚǇďƌĞĂŬ͕ʽ̡̛̛̥̣̦̭͕̌̔ʶ̛̱̣̯̱̬̦͕ʶ̨̛̦̬̖̭̦͕̐ʻ̸̡̛̛̛̱̯̌ʫ̨̯̦-̡̨̖
̛̯̱̬̥̌̚;̨̨̡̨̨̛̛̛̛̭̣̹͕̭̯̬̦̥̭̪̦̱͕̦͕̭̯̬̦̯̌̌̐̌̌̔̌̏̌̌̌̚Ϳ͘

ʿ̧̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̬̖̯̖̤̬̠̯̱̬̥̱̬̱̖̪̬̬̯̖̯̦̖̭̖̭̱̦̖̖̯̦̌̔̌̌̏̌̏̏͗̌̔̏̌̌̚̚̚
̡̨̡̨̡̨̧̨̛̛̛̛̛̛̛̦̭̬̱̣̭̯̯̱̬̥̖̖̙̯̦̖̭̬̖̦̖̌̏̍̌̌̌̐̌͂̏̔̚̚̚͘

ˀ̶̴̸̶̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̠̯̱̬̥̠̖̪̬̖̪̦̯̱̬̱̭̪̖̦̤̌̏̌̌̏̐̌̚̚̚ϯ͘ϱ̨̛̖̭̯̬̯̖̠̖̏̌̐͘͘ʯ̌
̴̵̧̨̨̨̧̡̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̖̭̯̬̖̖̠̖̖̦̯̦̪̖̯̪̬̠̖̯̠̠̖̠̖̦̬̐̏̏̌̔̏̌̌̌̔̔̌̌̔̌̚
ʿ̨̨̛̬̬̥̬̠̯̱̬̥̐̌̌̌̏̌̌̚̚ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌͘ʽ̸̶̡̨̨̛̛̛̖̦̬̖̱̣̯̯̤̠̖̏̌̌̏̐̌̚
ʻ̨̛̏ˁ̌̔–«ŝƚǇďƌĞĂŬϮϬϮϬͩ͘

Ϯ͘ ʿ̨̨̬̬̥̬̠̐̌̌̏̌̚ -ʯ̡̨̨̛̦̯̱̬̥̱̌̚
ʻ̨̨̧̨̨̨̛̛̛̭̦̱̭̯̬̙̪̯̬̖̖̬̖̌̏̌̏̌̌̌̍̌̔̏̐̚̚ʿ̨̬̬̥̱̐̌̌ϮϬϭϬ̨̛̛̦̐̔͘
̛̯̱̬̥̌̚ʧ̬̌̔̌
;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ͕̬̍͘ ̸̡̨̤̱̖̦̠̖̌̔̌̚ʻ̨̛̏ˁ̌̔͗
ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌;Ηˁ̣͘ ϯϲͬϮϬϬϵ͕ϴϴͬϮϬϭϬͿ͕
x ̸̶̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̥̦̖̭̬̹̖̦̯̱̬̭̯̪̯̖̦̠̣͕̯̖̠̖̦̖̭̯̬̖̦̌̓̌̏̌̌
̛̣̭̯ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ ϵϵͬϮϬϭϭ-̡̨̬̦͕̔̌͘̚
̸̶̡̛̛̛̛̯̱̬̭̯̖̭̯̦̠͖̌̔̌̌
ˁ̌̔̌Η͕̬̍͘
ϵϯͬϮϬϭϮ̛ϴϰͬϮϬϭϱͿ͕
x ̨̡̨̛̛̙̖̣̭̖̭̯̬̬̔̌̏̌̚ˁ̨̨̨̛̛̛̯̬̯̖̠̱̪̬̬̖̦̬̠͕̣̯̬̖̦̱̯̦̌̐̏̔̐̌̏̌̌̚
-ʯ̡̨̨̧̛̦̱̯̬̱̌̏͂̏̌
ϲϭͬϮϬϭϬͿϮϬϭϬ̸̶̡̡̛̛̦̖̥̭̦̙̦̱̪̬̤̪̯̖̯͖̌̌̌̌̏̌̌̌
̨̛̦̣̖̙̦̭̯̌̔
ϮϬϭϱ
x ̸̶̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̯̱̬̭̯̖̭̯̦̠̯̬̖̦̱̯̦̭̖̭̯̬̱̠̖̦̱̣̦̥̌̌̔̌̌̏̌̔̏̔̌

̨̨̨̡̛̱̯̦̥̦̖̪̬̠̦̖̌̌
̨̛̦̪̬̥͖̌̌
ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔;Ηˁ̣͘
x ̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̥̖̱̬̠̦̱̪̖̬̭̪̖̯̱̱̥̬̹̦̥̦̖̱̪̭̣̦̥̌̏̓̌̏̏̔̐̏̚
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁΗ͕̬̍͘
̛̯̱̬̥̱͖̚
ϵϵͬϮϬϬϵ̛ϲϳͬϮϬϭϮ-
x ̵̴̶̷̨̨̨̡̡̡̛̛̛̛̛̛̥̬̥̭̖̱̭̬̦̥̬̖̯̦̖̭̯̦̠̭̥̖̦̥̖̦̯͕̌̔̌̔̌̌̌̌̐̔̌̌
̨̡̣̱̔̌˄ˁ):
̨̡̡̨̡̛̹̯̥̱̠̖̹̦̭̱̦̬̯̬͕̔̌̌̌̌
˃̸̡̌̌ϲ͘ˋ̣̦̌Ϯϯx ̴̶̸̶̨̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̥̬̪̬̖̭̦̣̦̪̭̯̦̖̭̯̠̖̱̯̱̬̭̯̖̯̬̠̖̌̌̔̌̓̏̌̌
Ϯϰ͖˃̸̡̌̌ϳ͕͘ϵ͕ϭϬ̛͘
̴̡̛̛̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̱̭̥̖̹̯̠͕̱̱̬̭̯̌̌̌̍̔̓̌̚͘
ϭϯ͕͘
ˁ̡̨̛̯̬̯̖̹̖̪̬̖̦̭̯̌̔͗
-ʯ̡̨̨̡̛̦̱̣̯̱̬̌
x ʪ̸̡̨̧̡̛̛̱̦̬̱̥̖̦̯̪̬̣̖̪̯̣̌̏̌̌̐̏̌̌̌̌̌;̵̴̨̨̨̛̥̖̱̦̬̦̦͂̌̔̔̏̌̌̚
;ͣˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁ͞
̴̧̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̬̱̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖͕̪̬̯̦̥̖̱̦̬̦̥̖̪̯̣̐̌̔̌̏̌̐͂̌̔̐̔̌̓̐̌̌̌̚
̬̍͘ϳϮͬϬϵ͕ϭϯͬϭϲ͕ϯϬͬϭ
̸̡̨̡̛̛̯̱̬̭̯̖̪̬̠̖̯̖̌̚Ϳ͕
ϲ-̡̛̭̪̬̌̏̌Ϳ͕
x ʵ̡̛̛̖̦̯̯̖̯̌̔ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̖̯̬̖̏̌̌̔̏͂̌̏;̸̵̨̨̡̧̛̛̛̛̛̥̱̦̭̯̬̖̬̬̣̯̐̓̌̌̌̚
-ʯ̡̨̨̡̛̦̱̣̯̱̬̦̥̌
̸̵̡̨̨̛̛̛̛̯̱̬̭̯̪̬̏̔̌̚-̶̵̡̨̨̛̛̛̛̛̯̖̥̯̭̖̯̱̬̖̪̬̭̪̖̠̣̦̌̏̔̌̚
̨̛̬̥̔̍̌;Ηˁ̣͘
̛̦̯̖̬̖̭̌Ϳ͕
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁΗ͕

ϯϲͬϮϬϬϵ̛ϴϴͬϮϬϭϬͿ͕

-ʯ̡̨̨̛̛̦̹̯̯̌̌̚
̨̛̛̙̯̦̖̭̬̖̦̖̏̔
;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ͕
̬̍͘ϭϯϱͬϮϬϬϰ͕
ϯϲͬϮϬϬϵ͕ϯϲͬϮϬϬϵ-
̡̨̬̦͕̔̌͘̚ϳϮͬϮϬϬϵ-
̡̨̬̦͕̔̌͘̚ϰϯͬϮϬϭϭ-
̨̡̛̣̱̱̭̔̌
ϭϰͬϮϬϭϲͿ͘


ʽ̨̡̛̠̱̥̖̦̯̠̖̬̖̦̏̌̔̌͂̚
̨̨̦̭̦̱̌̏ˁ̛̯̬̯̖̠̖̌̐
̨̛̬̠̯̱̬̥̌̏̌̌̚̚ˀˁϮϬϬϱϮϬϭϲ͘;ˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁ͕̬̍͘͞
ϵϭͬϬϲͿ

ʿ̬̖̥̌ˁ̨̛̛̯̬̯̖̠̬̠̌̐̌̏̌̚
̛̯̱̬̥̌̚ˁ̛̬̠̖̍ϮϬϭϳ-ϮϬϮϱ͘
̨̛̦̖̐̔ʻ̨̛̏ˁ͕̌̔ˇ̡̬̱̹̌
̨̛̬̐̌ˁ̡̛̬̖̥̭ʶ̶̨̛̬̣̭̖̌̏
̨̡̨̪̭̥̯̬̠̱̠̖̦̌̌̌̔̌
̸̶̡̛̛̛̛̯̱̬̭̯̖̭̯̦̠͕̌̔̌̌
̨̡̡̨̠̖̬̱͕̭̖̦̔̌̔̐̌̌̍̌̚
̸̶̡̛̛̛̛̯̱̬̭̯̖̭̯̦̠̌̔̌̌
̨̨̛̠̖̦̔̏̚-ʿ̨̱̦̤̖̔̌̏
;ʧ̨̧̬̖ʿ̨̱̦̤̖͕̔̌̏ˁ̧̬̖̖̔
ʿ̨̱̦̤̖̔̌̏ͬʥ̨̖̬͕̐̌̔ʻ̨̛̏
ˁ̌̔ͬʪ̨̧̖ʿ̨̱̦̤̖̔̌̏Ϳ͖

ʻ̨̡̛̪̬̥̬̙̖̱̭̣̱̌̌̔̌̏̌̔
̵̨̡̨̭̪̬̖̪̬̱̥̪̬̖̯̦̖̌̌̌̔
ˁ̨̛̛̯̬̯̖̠̖̬̖̣̦̭̱̌̐̌̏̌̌̚
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̬̍͘ϳϭͬϵϰͿ͕
-ʯ̡̨̨̛̛̦̹̯̯̌̌̚
̨̛̪̬̬̖̔;ͣˁ̣͘
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁ̬̍͘͞
ϯϲͬϮϬϬϵ̛ϴϴͬϮϬϭϬͿ͕
-ʿ̨̨̛̬̭̯̬̦̪̣̦̌
ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ˁ̛̬̠̖̍
;ͣˁ̡̛̛̣̱̙̖̦̣̭̦̍̐̌
ˀˁ̨͕̬̠̍͞ϭϯͬϭϵϵϲͿ͕

ˁ̸̵̡̡̛̛̛̛̯̬̣̬̖̯̦̖̦̖̬̠̥̣̏̌̌̌̌̌̏̌̐̌̌̔;ʫ̸̡̨̨̡̛̛̛̛̯͕̖̥̱̐̌̏̔̓̚̚
̴̛̖̭̯̣̏̌ʵ̸̨̨̛̱̭̯̦̖̐ʫ̨̬̪̖̏Ϳ͕
x ʥ̶̶̨̨̡̧̨̡̨̨̛̛̯̭̯̬̖̭̱̬̭̬̖̬̖̖̣̱̪̦̣̦̬̖̦̭̯̐̌̏̌̌̌̐̌̌̏̔̚;̨̨̬̦̬̭̦̭̯̌̏̚
̶̴̡̨̨̨̧̛̛̛̛̯̬̠̬̖̭̱̬̭͕̪̬̖̭̯̤̭̦̱̬̥̬̖̦̯̖̬̣̦̖̌̌̌̌̔̌̏̌̏̌̌̐̌̚
̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̖̪̦̱̖̔-̶̶̨̡̨̨̛̖̣̱̪̦̣̦̬̖̦̭̯̐̌̌̏̔͘˃̨̨̡̠̖̪̬̖̯̪̭̯̌̏̌̌̚
̸̸̨̧̡̨̡̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̭̯̖̦̱̬̖̦̯̦̯̱̬̭̯̬̠̦̥̖̣̤̱̔̌̐̐̌̏̐̔̌̌̚̚̚
̶̴̸̶̶̡̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̥̭̥̣̠̱̖̖̯̯̱̬̭̯̖̥̖̬̠̣̠̖̌̌̌̌̌̌̌̚̚ʧ̬̌̔̌͘
ˁ̶̡̨̛̛̯̬̯̖̹̦̖̭̯̌̔̌͗
ϭ͘ ʻ̶̨̡̛̛̛̖̭̯̯̦̖̭̯̠͖̔̌̌̏̌
Ϯ͘ ˄̸̵̡̛̛̛̪̬̤̥̖̦̥̯̱̬̥̌̏̌̌̌̌̚̚ʧ̬̌̔̌;̴̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̦̭̱̖̦̯̦̬̖̖̦̔̏̌̔͂
̸̸̶̨̡̨̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̬̯̖̯̦̤̱̦̬̠̦̯̱̬̭̯̪̬̠̖̯͕̦̖̤̦̪̯̖̯̌̏̌̌̔̏̌̌̌̚
˃ʽʻˁ-̵̸̶̧̡̨̡̛̛̛̯̖̪̬̣̖̣̦̱̬̱̱̪̬̤̪̯̖̯̌̌̏̌̌̌̐̌̔̌̏̌̐̌̌̌̚̚
̶̡̡̨̛̛̛̥̪̣̖̥̖̦̯̠̱̥̬̖̯̦̹̪̣̦̌̌̐̌̌ʧ̬̌̔̌Ϳ͖
ϯ͘ ʪ̨̨̭̯̱̪̦̭̯;̨̨̨̨̨̛̱̤̖̦̭̯̖̬̬̥̭̱̭̯̔̌̌̔̌̔̏ͨůŽǁĐŽƐƚ̨̛ͩ̌̏-̨̭̬̠͕̌̍̌̓̌̌
̸̛̛̦ʻ̨̛̏ˁ̡̨̡̨̛̛̦̖̦̱̬̖̦̯̦̥̥̖̱̦̬̦̯̬̙̹̯̌̔̌͂̌̔̌̌̚Ϳ͘
ʻ̨̛̏ˁ̨̧̡̨̛̭̖̭̣̦̭̣̖̖̭̯̬̯̖̹̱̪̬̹̯̌̔̌̌̌̔̓̌̌̌̌͗
ϭ͘ ʦ̨̨̡̛̛̛̛̙̦̬̖̦̣̦̖̬̪̭̬̌̌̐̌̏̐̌̔;̵̨̡̨̛̛̛̛̛̛̤̱̠̱̭̯̬̠̭̥̦̥̖̦̯̭̯̥̌̏̌̓̌̌̚̚
̧̨̨̡̨̭̬̖̖̬̪̭̦̭̣̖͖̔̏̐̌͂̌
Ϯ͘ ˁ̡̨̨̛̬̖̦̣̏̍̌̐ʫ̨̬̪̖̏;̶̵̵̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̥̦̠̪̬̬̦̱̣̯̱̬̦̬̖̦̭̯̍̌̌̔̏̔-
ʪ̱̦͕̌̏ˀ̡̨̨̨̛̬̭̭̯̬͕̍̌̏ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭͕̏̌̌̔̌̌̔̌ˁ̡̬̖̥̭̌ʶ̶̨̨̛̛̥̖̦̯̭̯̌̌̍̐̌̏
̵̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̖̦̭̯̱̦̭̖̬̯̖̯̭̠̖̦̖̭̯̬̦̖̱̣̯̱̬̦̬̖̦̭̯̏̔̔̌̏̐̍̔̏̌̔̌̏̔̚
̶̡̛̯̬̠̌̌̌;̦̪̬͘ʿ̨̨̡̨̨̛̖̯̬̬̦͕̭̯̬̬̭̠̖̬̏̌̌̔̌̐̌̔̐̚Ϳ̸̨̨̛̛̦̭̦̱̱̬̦̱̏̌̍̌̚̚
̶̨̛̛̣̬̠̱̏̌̌̚ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌Ϳ͖
ϯ͘ ʺ̶̵̡̨̨̨̡̨̨̧̛̛̛̛̱̣̯̱̣̯̱̬̣̦̭̯̪̯̖̦̠̣̱̦̖̱̣̯̱̬̦̖̪̬̖̌̌̔̏̏̔̚;̹̦̭̌̌̌̚
̶̨̨̨̨̧̛̛̛̛̤̖̯̬̙̹̦̪̦̬̖̍̌̚Ϳ͖
ϰ͘ ʺ̶̡̨̛̛̛̛̣͕̬̖̯̦̥̦̌̔̌̏̌̌̍̌̚ʧ̬̌̔;̨̯̠̖ʧ̶̶̡̨̨̛̛̛̛̬̖̱̠̖͕̦̠̬̠͕̌̔̔̌̏̌̌̌̏̌̚
̸̶̨̨̧̨̨̧̨̛̛̛̛̛̛̹̯̦̪̬̖̱̭̣̬̱̥̖̬̦̖̱̬̦̖̠̖̦̖͕̪̖̦̔̏̌̐̌̔̔̍̌̌̔̔̌̏̌̚̚̚̚
̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̣̯̖̯̙̯̣̣̦̭̯̦̦̹̯͖̏̌̌̏̌̌̌̌̏̏̚
ϱ͘ ʿ̸̵̡̡̨̛̛̛̬̖̭̯̦̤̱̦̬̖̦̭̯̔̌̏̏̔ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔;̶̨̡̛̛̛̦̯̖̬̠̥̭̱̭̯̐̌̌̏̌
̨̡̡̨̨̛̛̖̬̖̖͕̱̣̯̱̬̖̱̬̦̦̭̣̖̭̙̤̠̖̥̬̱̬̣̦̖̏̔ͬ̍̌̐̌͂̌̌̔̏̌̌ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔ʿ̨̡̨̛̛̛̛̛̦̦̭̖̦̠̖͕̭̣̹̥͕̦̬̥̌̌̌̌̏̐̌̔̌̚ˇ̶̡̨̡̛̛̛̬̱̹̖̬̖̬̱̥̯̬̠̥͕̐̔̐̌̌̌̌
̨̨̨̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̭̦̙̦̬̣̠̣̦̭̯̭̯̠̱̦̪̬̥̖̬̖̦̬̯̬̌̐̌̔̌̐̌̌̌̚͘
ʿ̶̨̨̧̛̛̛̦̬̖̌̚ʻ̨̨̏̐ˁ̵̨̧̨̡̨̛̛̭̣̭̖̦̹̖̭̯̭̯̱̦̠̖̭̖̌̔̌̌̌̌̍̏̌̌̍̌̓̚
̴̸̶̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̦̭̯̪̬̠̖̖̯̱̬̭̯̖̭̯̦̠̦̱̯̯̱̬̭̯̥̔̌̏̔̓̏̌̌̔̌̌̔̌͗̚
x ̨̛̙̤̠̔̏̌ˀ̡̖̖͕
x ̨̡̨̨̛̛̛̛̛̙̤̠̱̣̯̱̬̖̱̥̖̯̦̭̯̭̯̬̠̖͕̔̏̌

x

̶̨̧̛̛̛̦̖̭̯̦̱̣̱̏̌̌̐̌̌
̶̶̡̨̡̛̛̬̖̦̭̯̬̱̠̱͕̪̯̠̱̌̔̌̌
̧̛̛̛̬̱̯̬̐̌̔̚Ηʤ̵̨̯̖̣͕̌͟
̵̨̡̨̛̠̠̖̠̖̦̱̔̔̌ʻ̨̨̥̏
ˁ̱̌̔͘
ʺ̨̨̖̣̬̭̯̔̌̌̔ϮϬϭϲ̨̔͘
ϮϬϮϬ̨̛̛̦̖̭̖̥̖̱̐̔͂͘̚
̨̨̨̧̛̭̯̣̭̦̦̱̖̱̌̐̌̏̌̌̏͂̚
̵̶̨̡̛̛̛̦̯̬̠̏̌̌̌
̨̨̡̛̛̪̬̱̯̖̱̥̏̔̌̓̚
̡̨̡̛̛̛̪̯̣̦̥̪̬̠̖̯̥̌̌̌;̱
ʥ̨̖̬̱͕̐̌̔ʻ̨̨̥̏ˁ̱͕̦̌̔̌
ʶ̨̨̡̛̪̦̱͕̌ʯ̨̛̣̯̬̱͕̌̍
ʿ̛̛̣̱̱̌̓ʿ̨̱̦̤̱̔̌̏Ϳ͕
̡̨̨̧̨̬̪̖̖̬̠̏̓̌̍̌̚
̨̛̣̖̙̠̦̥̌̌̌̏
̶̛̛̖̭̯̦̠̥̔̌̌̌̌̚ϱ͘ϬϬϬ̱
̡̨̛̛̯̖̬̠̌̐ϰΎ̛ϭϬ͘ϬϬϬ
̡̛̛̛̥̖̭̯̱̥̪̦̣̥̪̦̌̌̐̐̌̐
̭̥̖̹̯̠̱̌͘

ʰ̚ʤ̶̡̨̨̛̦̪̣̦̐̌̌͗
ϭ͘˃̸̶̡̛̛̛̛̱̬̭̯̖̭̯̦̠̌̔̌̌͗
ʻ̨̛̏ˁ͕̌̔ˇ̡̨̛̬̱̹̬̌̐̌
ˁ̡̛̬̖̥̭ʶ̶̨̛̬̣̌̏;ʧ̬̌̔
ʻ̨̛̏ˁ͕̌̔ˁ̡̛̬̖̥̭
ʶ̶̨̛̛̬̣̌̏ʻʿˇ̡̬̱̹̌
̨̨̡̨̛̛̬̭̣̦̥̦̭̖̤̥̐̌̌̌̌
̛̛̭̣̹̥̌̌̌Ϳ͗
ʶ̸̨̛̤̱̦̖̬̖̦̭̯̏̔
̡̨̛̛̯̬̯̦̭̯̌̌̏-ʻ̨̛̏ˁ̌̔-
̶̨̛̛̬̖̦̣̦̖̦̯̬̐̌̌
;̨̨̧̛̛̬̖͕̪̬̬̖̍̌̏̌̏̔̌̚
̭̣Ϳ͖ʪ̡̨̱̦͖̱̣̯̱̬̦̌̏
̦̭̣̖̖̌͂;ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̏̌̌̔̌
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x ̨̨̛̛̙̤̠̪̬̬̖͕̔̏̌̔
x ̨̛̙̤̠̔̏̌ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔a la carte,
x ̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̙̤̠̥̣̭̯͕̯̦̭̯͕̬̖̯̦̭̯̖̔̏̌̌̔̌̏̌̏̌̍̌̏̚
x ̛̛̦̭̍̚͘
ˁ̴̸̵̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̯̬̯̖̠̪̬̯̣̯̱̬̭̯̪̬̭̦̦̠̖̦̪̬̖̯̪̭̯̥̌̐̌̌̏̔̌̌̏̌̌̌̌̏̌̌̔̌͗̚̚
-ʻ̨̛̏ˁ̸̵̶̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̦̠̖̪̬̖̪̦̯̠̖̦̯̱̬̭̯̖̭̯̦̠̌̔̌̌̔̌̔̔̌̌̚ʫ̨̛̬̪̖̦̏̌
̸̶̷̨̡̨̧̛̛̛̪̖̯̱̠̖̪̬̖̭̬̖̥͖̌̐̌̔̌̚
-ʶ̸̴̨̡̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̦̱̬̖̦̯̭̬̥̠̱̭̣̦̪̬̯̣̪̬͕̬̦̦̐̌̔̏̌̌̏̔̌̍̌̌̌̚̚
̶̴̸̸̨̡̨̨̨̛̛̛̛̭̪̖̦̭̯̥̭̬̪̠̖̦̦̌̏̌̐̐̌̔̌̔̌͘
ʶ̸̨̨̨̡̨̨̨̧̛̛̛̛̛̤̱̦̪̬̠̱̣̯̱̬͕̪̭̣̦̪̱̯̏̔͗̔̐̌͂̌̌̏̌̏̌̌̚͘
ʿ̸̨̨̧̨̨̨̡̡̛̛̛̛̬̭̬̖̬̦̬̠̬̯̏̔̌̔̌̏͗̌̚̚̚;̡̛̬̭̐̌̔Ϳ̨̨̨̡̛̛̛̥̬͕̯̱̬̦͕̦̱̯̔̐̌̌͘
ʿ̶̶̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̪̬̹̦̭̥̬̠̭̯̬̦̥̠̬̖̬̖̠̱̪̬̬̏̔ͬ̔̌̌̌̏̌͗̐̌̌̌̌̔̚̚͘
ʶ̸̶̡̡̛̛̛̛̛̤̱̦̥̬̖̯̦̹̤̖̌̏ʻ̨̨̏̐ˁ̭̱̌̔̌͗
x ʿ̨̧̨̨̨̛̛̖̖̱̖̣̥̬̹̦̯̱̬̥̏̓̌̔̌̔̐̌̚-̵̨̡̛̛̬̠̯̬̯̦̌̏̌̌̏̚
̸̵̡̨̨̨̧̡̧̛̛̛̛̛̛̛̯̱̬̭̯̪̬̬̖̣̖̦̯̦̯̬̙̹̯̖̯̬̙̖̬̖̬̖̏̔̌̌̏̌̌̌̚̚
̵̨̡̡̨̛̛̦̭̱̭̯̬̏̌̏̌̚"lifestyle" ̶̡̡̨̛̛̛̛̛̛̥̬̖̯̦̹̖̪̬̬̥̖̦̠̯̖͖̌̐̌̌̏
x ʿ̸̵̵̨̧̡̨̡̛̛̛̛̛̖̖̯̱̬̭̯̣̭̯̬̦̖̥̤̏̓̌̔̌̌̌̌̌̌̚̚̚–̨̛̛̪̬̬̯̖̯̭̱
̨̧̨̨̧̨̛̛̛̛̛̛̦̯̬̙̹̦̭̖̥̖̦̯͕̹̬̖̖̪̤̹̖̖̏̐̍̌̐-̡̛̥̬̖̯̦͕̭̌̐̌̌
̴̨̡̨̱̭̥̦̌ŽŶ-ůŝŶĞďŽŽŬŝŶŐ ̛̖-̡̛̥̬̖̯̦̌̐͘ʶ̧̡̨̛̬̖̬̖̪̖̯͕̪̬̬̥̌̌̌̐̌̌
̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̦̖̬̬̭̖̱̬̭̯̣̱̪̬̬̥̖̯̱̬̪̖̬̯̬͖̌̌̌̍̏̐̌̌̌
x ʶ̧̛̬̖̬̖̖̌-̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌Η̶̨̛̦̖̖̦̖̬̠̖̏̐̌Η-̸̨̡̛̛̬̠̯̱̬̭̯̖̌̏̚
̶̛̛̦̯̖̬̦̖̯̭̯̬̦̖̌ʻ̨̨̏̐ˁ̸̴̶̡̨̡̨̛̛̛̬̪̬̭̯̱̪̦͕̱̦̦̣̦̌̔̌̌̌̌̌̚
̴̶̨̨̡̛̛̛̛̛̪̬̖̭̦̣̦̭̬̙̠̬̖̖̬̠̭̭̭̯̖̥̌̌̌̔̌̏̌̚͘ʿ̨̛̬̭̱̭̯̦̏̌
̡̛̛̛̬̱̹̯̖̦̥̦̯̖̬̦̖̯̭̥̥̬̖̙̥̔̏̌̌Facebook, Twitter,Tripadvisor,
&ůŝĐŬƌ͘͘͘ʿ̷̧̬̖̱̭̥̖̬̖̱̖̯̌̏̌̍̌˃ʽʻˁ-̡̖̌̌-̡̛̥̬̖̯̦̱̌̐͘
x ʿ̸̨̡̨̖̯̬̠̬̖̦̌̌̏̌̍̔̌̚;̨̡̬̦̥̬̍̌̌̌Ϳʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌-̡̡̨̛̭̖̌̍
̡̨̨̛̛̬̖̬̣̪̖̣̭̖̭̯̌̌̏̓̌̌̏ʻ̨̨̥̏ˁ̸̶̡̨̡̨̛̛̛̛̛̱̯̱̬̭̯̠̖̭̯̦̠̌̔̌̔̌
̶̶̵̶̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̱̪̖̬̖̪̠͕̪̭̯̠̖̪̯̖̦̠̣̦̯̬̙̹̯̭̯̠̱̓̌̌̐͘ʥ̬̖̦̔
ʻ̨̨̏̐ˁ̸̶̵̵̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̥̱̱̠̖̠̱̥̱̦̠̱̠̖̦̭̯̖̦̪̬̠̦̌̔̌̐̓̌̌̔̏̔̌
̶̶̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̣̖̭̯̦̠̖̭̣̖̥̠̖͕̬̖̣̯̖̯̭̥̪̯̠̖̔̐̌̔̌̍̌͂̌̔̍̌
̶̨̨̨̛̪̯̖̦̠̣̦̭̯̌̐̐̌͘ʥ̨̡̡̡̨̛̛̛̬̖̦̠̖̙̦̱̦̯̖̬̦̥̥̬̖̯̦̱͕̔̏̌̌̌̐̌
̸̡̡̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̤̱̦̭̱̠̖̯̪̬̯̦̠̦̭̖̯̬̬̭̯̣̭̯̖̍̍̏̌̐̌̏̐̌
̶̡̨̡̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̥̱̦̠̭̖̣̦̠̖̭̣̖̣̠̖̦̭̯̖̦̬̪̬̯̦̌̔̔̏̌̏
̛̛̖̦̯̯̖̯̔͘
ʺ̨̖̣̬̭̯̔̌̌-̴̨̬̠̦̖̖̌̏̌̚̚


̛̛̯̬͕̥̦̭̯̬̏͂̌̏̌̌̌Ϳ
ʿ̨̨̛̬̬̦̯̭̯͖̔̌̍̐̌̏̌
̛̭̣̹͖̌̌ʻʿˇ̡̨̬̱̹̬͖̌̐̌
ʥ̧̌̌ʦ̡̛̬̦̔͘
ʿ̨̨̨̛̣̬̠̏̌̏̌͗̚
ʿ̨̛̖̯̬̬̦͕̏̌̌̔ˁ̡̛̬̖̥̭
ʶ̶̨̛̬̣͕̌̏ˁ̡̬̖̥̭̌
ʺ̶̨̛̛̯̬͕̏̌ˌ̛͕̔ʰ̛̬͕̐
ˀ̱̥͕̌ʥ̸̨̛̖̦͕ʰ̛̦̠͂̌͘
ʶ̸̨̨̛̛̛̤̱̦̪̬̏̔͗̚
ʺ̴̶̛̛̦̖̭̯̠̖̌̌;ʫ̛̯͕̐̚
ʯ̸̛̛̥̠̖̖̖̠̖̬̖͕̌̏̔̐
ʺ̴̨̛̛̖̱̦̬̦̖̭̯̣͂̌̔̏̌
̨̯̬̥̖̯͕̏̌̌ˌ̴̯̬̦̖̭̯͕̌̔
˃̶̴̛̥̱̬̖̭̯̌̍̌͘͘͘Ϳ͕ŝƚǇ
ďƌĞĂŬ͕D/̛̯̱̬̥͕̌̚
ʻ̡̛̱̯͕̌̌ʶ̨̡̱̣̯̱̬̦̯̖̥̯̭̖̌
̬̱̯̖͕ˁ̶̛̛̛̛̪̖̠̣̦̦̯̖̬̖̭͕̌
̡̛̛̬̱̙̦̖̯̱̬̖͕̬̭̯̖̦̔̌̏̏̚
̴̨̛̭̪̯̱̬̥͕̣̌̌̐̚͘

Ϯ͘ˁ̧̬̖̖̔ʿ̨̱̦̤̖͕̔̌̏ʧ̬̌̔
ʥ̶̨̨̨̛̛̖̬̭̬̯̦̥̐̌̔̌̐̌̏̌
̨̨̦̥͕̚ʻ̨̛̏ˁ͕̌̔ˇ̡̬̱̹̌
̨̛̬̐̌ˁ̡̛̬̖̥̭ʶ̶̨̛̬̣̌̏͗
̸̡̨̛̤̱̦̖̬̖̦̭̯̏̔
̡̨̨̨̛̛̛̯̬̯̦̭̯͕̪̣̌̌̏̏
̸̨̡̛̛̬̠̤̱̦̌̏̌̚
̸̨̨̛̛̛̛̛̪̬̭̱̖̦̯̦̏̔̔̚
̛̖̦̖̖̦̥̏̓̌̏̔͘

˄ˁ̛̛̛̯̬̯̖̠̯̱̬̥̌̐̌̚ˀˁ
ϮϬϭϲ-ϮϬϮϱ͘
̴̸̡̨̛̛̛̛̛̛̖̦̯̦̭̱̭̣̦̔̏̌
̸̸̡̡̛̛̛̛̤̱̦̯̱̬̭̯
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ϯ͘ ˁ̛̯̬̯̖̠̌̐̌
̨̛̪̬̬̖̦̏̔̐
̨̬̠̌̏̌̚
ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌ϮϬϭϬ-ϮϬϭϰ͘
;̨̱̭̠̖̦̏̌
ϭϵ͘ϭϭ͘ϮϬϬϵ̦̌͘
ˁ̡̛̛̱̪̹̯̦
ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐

-ʯ̡̨̨̛̦̯̱̬̥̱̌̚
;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ͕
̬̍͘ϯϲͬϮϬϬϵ͕
ϴϴͬϮϬϭϬ͕ϵϵͬϮϬϭϭ-
̡̨̬̦͕̔̌͘̚ϵϯͬϮϬϭϮ
̛ϴϰͬϮϬϭϱͿ͕
-ʯ̡̨̨̦̌
̧̛̱̯̬̱̏͂̏̌
̨̛̦̣̖̙̦̭̯̌̔

ϭ͘ˇ̌̌̚-̨̔ϮϬϭϱ̨̛̦̖̐̔͗͘
x ˀ̸̶̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̭̯̯̱̬̭̯̪̬̥̖̯̭̯̬̱̠̖̭̖̬̪̯̥̣̠̱̭̭̯̖̥̌̐̌̏̌̌̌̌̚̚
̶̧̨̛̛̱̪̬̤̖̭̯̦̠̥̌̏̌̌̔̌ʻ̨̛̏ˁ̴̶̨̨̛̛̛̛͕̪̬̖̭̦̣̠̱̌̔̌̌̚
̡̨̛̛̥̬̖̯̦̪̬̠̖͖̌̐̌̔̌
x ʿ̶̶̡̨̧̨̨̨̛̛̛̛̛̛̖̪̬̤̦̯̖̬̠̭̖̦̠̥̌̏̌̏̔̌̍̌̐̌̌̌̌̐̌̌̚
̨̨̛̯̱̬̪̖̬̯̬̥͖̌̌
x ʰ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̦̯̖̦̦̠̪̬̥̠̖̭̯̦̠̖͖̏̌̌̔̌̚
x ʽ̧̛̭̯̬̖̏̌̏̌ϯϱϬ̨̔ϰϬϬ̵̨̧̛̤̦̖̱̌̔̌̓̌ϮϬϭϱ̨̛̛̦͖̐̔͘
x ˁ̵̧̧̨̥̖̖̱̖̣̯̖̣̭̌̔̌̌ϭΎ̛ϮΎ̭̌ϯϱй̦̌ϮϬй̡̛̱̱̪̦̥
̶̵̡̨̧̨̛̛̛̪̯̖̯̥̪̖̖̱̖̣̯̖̣̭̌̌̌̏̓̌̔̌̌ϰΎ̦̌ϮϬй̱̚ϭϬй̨̧̪̖̖̏̓̌
̵̶̡̨̨̡̨̡̛̱̱̪̦̯̖̣̭̪̯̖̯̐̐̌̌̌͘
Ϯ͘ˇ̌̌̚-̨̔ϮϬϭϴ̨̛̦̖̐̔͗͘
x ʯ̶̵̡̨̨̡̨̛̛̛̛̬̹̖̯̦̖̭̯̦̪̬̠̖̯̱̦̱̌̏̌̏̌̌̌̚̚ʿ̨̛̖̯̬̬̦͖̏̌̌̔
x ʵ̡̨̨̨̧̡̨̡̨̛̛̛̦̭̖̯̬̬̹̭̪̬̬̥̥̪̖̦̱̬̖̦̯̦̭̯̌̏̌̏̌̏̌̐̌̌̏̓̌̌̌̚̚
̨̦̱̚ʪ̛̱̦̌̏ʪ̡̱̦̭͖̌̏̌̌̔̌
x ˁ̛̛̬̠̱̣̱̍̌̌̚ʫ˄̸̨̨̡̨̡̨̡̡̨̨̛̛̹̯̱̬̱̠̖̯̦̭̯̱̬̭̯̪̬̥̖̯͖̔̔̌̌̐̌̚
x ʽ̧̛̭̯̬̖̏̌̏̌ϱϱϬ̨̔ϲϬϬ̵̨̧̛̤̦̖̱̌̔̌̓̌ϮϬϭϴ͖
x ʿ̵̶̨̧̡̛̛̖̖̭̥̖̹̯̠̦̪̯̖̯̦̏̓̌̌̌̌̌̌ϰ͘ϬϬϬ̡̡̨̨̬̖̖̯̬̪̬̭̯̏̌̌̚
̵̨̡̨̨̛̛̯̖̣̭̪̬̯̦̭̥̖̹̯̠̐̏̌̐̌̌;̨̡̨̨̡̨̛̛̛̠̖̯̬̱̬̣̦̭̥̖̹̯̠̱̣̦̍̌̐̌̌
ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌Ϳ͖
ʽ̸̧̡̨̨̛̛̛̭̯̬̖̦̦̖̠̖̬̠̏̌̏̌̌̏̌̏̌̚̚-̨̔ϮϬϮϱ̨̛̦̖̐̔͗͘
x ˁ̵̶̵̨̨̧̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̪̬̖̖̥̪̬̖̣̙̖̦̦̖̭̯̦̪̬̠̖̯̪̬̬̥̏͂̔̏̌̌̐̌̌
̨̧̡̨̡̨̛̪̖̦̱̬̖̦̯̦̭̯͕̏̓̌̌ʻ̨̛̏ˁ̨̭̖̌̔̔ϮϬϮϱ̶̨̨̡̨̛̛̛̬̖̪̦̬̌̌͘̚
̸̵̵̵̶̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̠̖̦̦̠̠̬̖̦̣̦̥̬̹̦̖̭̯̦̠͖̔̌̔̌̌̐̌̔̔̌̌
x ˄̨̡̨ϳ͘ϬϬϬ̸̡̨̬̖̖̯͕̖̏̌̔̐̌ϰ͘ϬϬϬ̵̨̛̱̯̖̣̥͕̭̌̌ϭ̨̔ϭ͕Ϯ̨̛̛̥̣̦̌
̸̵̡̨̧̛̛̛̯̱̬̭̯̦̖̓̌͘
ʰ̴̡̨̨̛̛̛̖̦̯̦̖̹̦̭̖̬̠̯̱̬̥̔̏̌̌̌̌̏̌͗̚̚̚
x ˄̨̧̖̖̏͂ʻ̨̨̏̐ˁ̴̶̨̡̨̡̛̛̛̛̱̭̭̯̖̥̖̪̬͕̭̖̬̯̠̌̔̌̐̌̏̌̌̌ˇ̡̬̱̹̖
̶̨̨̛̛̬̖͕̱̤̱̬̠̯̱̬̥͖̐̌̏̌̌̚̚
x ˀ̨̛̖̖̬̯̪̬̬̖̏̌̔̚ʶ̨̡̨̛̤̭̏-̨̡̨̨̨̛̛̛̪̖̯̬̬̦̭̬̯͕̪̦̬̠̏̌̌̔̐̔̌̌̌̏̚̚
̸̨̛̦̱̦̯̱̬̥͖̌̐̌̚
x ˀ̧̨̛̠̖̬̌̏̌̌̐̚-̛̯̱̬̥̌̚͘

˄ʻʤʿˀʫ˕ʫʼʫ˃˄ˀʰʯʺʤ˄ʽʶʦʰˀ˄ʶʹ˄ˋʻʫʽʥʸʤˁ˃ʰͣʪ͞ʶʽʵʰˁʫʽʪʻʽˁʰʻʤ͗
x ʿ̵̨̧̨̡̨̧̡̨̨̛̛̛̛̛̭̪̖̹̖̱̙̦̖̬͕̖̖̖̖̦̯̦̱̯̖̯̦̏̌̔̍̌̏̌̍̍͂̌̏̚


̨̨̛̛̛̪̬͕̭̯̥̭̖̏̔̔̌̚
̨̨̨̛̛̱̥̖̭̯̭̯̬̦̥̠̖̐̌
ˀ̶̡̨̛̛̛̖̬̖̠̖̱̪̬̬̱̌̔
̨̨̨̪̭̯̠̖̠̓ˁ̛̛̯̬̯̖̠̌̐
̨̛̬̠̯̱̬̥̌̏̌̌̚̚ˀˁ̨̱̖̏̔
̡̨̡̛̱̣̯̱̬̦̯̖̥̯̭̖̬̱̯̖͕͗̌
̶̛̛̛̛̭̪̖̠̣̦̦̯̖̬̖̭͕̌
̡̛̛̬̱̙̦̖̯̱̬̖͕̬̭̯̖̦̔̌̏̏̚
̴̨̛̛̭̪̯̱̬̥̣̌̌̐̚͘
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ˁ̌̔̌Ϳ

ʤ̨̨̱̯̦̥̦̖
ʿ̨̡̛̬̠̦̖̌
ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔;Ηˁ̣͘
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁΗ͕̬̍͘
ϵϵͬϮϬϬϵ̛ϲϳͬϮϬϭϮ
-̨̡̣̱̔̌˄ˁ):
˃̸̡̌̌ϲ͘ˋ̣̦̌ϮϯϮϰ͖˃̸̡̌̌ϳ͕͘ϵ͕ϭϬ̛͘
ϭϯ͕͘
-ʯ̡̨̨̛̦̠̦̥̌̌̏
̡̦̥̌̍̌̏̌̌;ͣˁ̣͘
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁ͕̬̍͘͞
ϭϮϰͬϮϬϭϮ͕ϭϰͬϮϬϭϱ
̛ϲϴͬϮϬϭϱͿ͕
-ʯ̡̨̨̡̛̦̱̣̯̱̬̌
;ͣˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁ͞
̬̍͘
ϳϮͬϬϵ͕ϭϯͬϭϲ͕ϯϬͬϭϲ
-̡̛̭̪̬̌̏̌Ϳ͕
-ʯ̡̨̨̦̌
̡̛̱̣̯̱̬̦̥
̨̛̬̥̔̍̌;Ηˁ̣͘
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁΗ͕̬̍͘
ϳϭͬϵϰͿ͕
-ʯ̡̨̨̛̛̦̹̯̯̌̌̚
̨̛̪̬̬̖̔;ͣˁ̣͘
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁ͕̬̍͘͞
ϯϲͬϮϬϬϵ̛
ϴϴͬϮϬϭϬͿ͕
-ʯ̡̨̨̦̌
̨̨̨̪̬̭̯̬̦̥
̪̣̦̱̌ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍
ˁ̨̛̬̠̖̍̔ϮϬϭϬ͘
̨̔ϮϬϮϬ̨̛̦̖̐̔͘
;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ͕


̨̪̭̖̯͖̌
ʽ̵̶̧̧̨̡̨̧̨̛̛̛̛̛̠̖̖̪̦̱̖̭̥̖̹̯̠̦̪̯̖̯̱̪̖̦̍̔̌̏̌̔̌̌̌̌̔̌̏̌̚̚
̡̛̛̣̯̖̯̭̥̖̹̯̠̱̭̣̱͖̏̌̌̌̌̐̌
ˁ̵̸̧̡̨̡̧̡̛̛̛̛̛̬̖̖̱̣̯̱̬̦̠̖̯̱̦̪̬̖̖̖̯̱̬̭̯̖͂̏̌̍̌̌̌͂
̴̡̡̨̨̨̧̡̡̨̛̛̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̪̬̖̱̭̣̪̖̖̱̱̪̦̖̯̬̯̦̭̯̌̌̔̏̌̌̏̓̌̌̌̏̚
̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̖̪̦̱̖̔ʧ̬͖̌̔̌
̶̵̨̧̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̱̤̱̪̖̬̠̯̱̬̭̯͕̬̹̦̖̯̭̖̪̬̏̓̌̌̍̌̌̍̌̏̌̔̌̔
̛̯̱̬̥͕̌̚˃ʽʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ̨̨̧̡̨̨̨̛̛̛̭̪̬̭̯̬̙̠̭̖̦̭̖̌̔̌̏̔̌̏̌̌̌̔
̴̵̵̨̧̧̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̦̣̱̪̬̣̯̱̬̭̯͕̭̪̯̖̦̯̖̬̖̭̌̌̌̌̌̏̌̏̏̌̌̚
;̴̶̨̛̛̭̯̪̬̖̖̬̖̦̠̌̏̏̌̌Ϳ̨̧̨̛̛̛̪̬̣̪̦̱̖̬̦̙̥̦̌̐͂̌̏̌̌̔̌̌̌̌
̵̧̨̨̛̛̥̪̯̬̖̥̏̍̌̌;̶̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̯̱̬̭̯̭̬͕̪̭̖̯̭̠̥͕̪̭̣̦̌̍̔̌̌̌̏
̛̪̬̯̦̖̬̌Ϳ͘


ʤʶˉʰʽʻʰʿʸʤʻ˄ʽʶʦʰˀ˄ʽʥʸʤˁ˃ʰͣʪ͞
ˉʰʹϭ͗ʽ̸̡̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̥̭̣̯̣̯̖̯̦̯̬̯̦̯̱̬̭̯̪̬̦̯̦̱̬̦̱̏̌ͬ̌̌̏̏̔̌̚
̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̱̪̦̱̱͖̔
ˉʰʹϮ͗ʺ̶̡̨̨̛̛̛̬̖̯̦̪̬̥̠͖̌̐̌
ˉʰʹϯ͗ʵ̸̶̧̡̛̖̪̯̖̯̌̌̌̌̌˃ʽʻ̨̛̏ˁ͖̌̔
ˉʰʹϰ͗˄̵̸̵̧̡̡̨̛̛̛̛̛̦̪̬̖̖̖̬̱̣̯̱̬̦̯̱̬̭̯̱̭̯̦̱̌͂̌̔̌̌̏̌ʧ̬̱͖̌̔
ˉʰʹϱ͗˄̸̴̧̨̨̡̡̛̛̛̦̪̬̖̖̖̪̭̯̠̖̖̯̱̬̭̯̖̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌͂̓̌͘

x

x

x
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ʪ̨̡̡̱̥̖̦̯̠̖̱̭̣̱̭̌̔̌
ˁ̨̨̛̯̯̱̥̪̹̯̦̖̌ˁ̡̛̬̖̥̭
ʶ̶̨̛̬̣̌̏͘

ʿ̶̨̨̛̭̯̠̖̬̦̓̌̐̌̌
ʻ̶̨̨̡̛̦̣̦̪̬̌̌̐̌̌
Ηˇ̡̨̬̱̹̬̌̐̌Η̱̯̬̖̦̠̖̏͂̌
ʯ̶̡̨̨̨̨̛̛̦̥̦̦̣̦̥̌̌̌
̡̨̛̪̬̥̌̏̌;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘
ˀˁΗ͕̬̍͘ϯϵͬϵϯͿ͘


ʻ̨̛̏ˁ͕̌̔ˇ̡̨̛̬̱̹̬̌̐̌ˁ̡̛̬̖̥̭ʶ̶̨̛̬̣̭̖̱̌̏ˁ̨̛̛̛̯̬̯̖̠̬̠̯̱̬̥̌̐̌̏̌̌̚̚ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ˁ̛̬̠̖̍ϮϬϭϲ-ϮϬϮϱ̸̶̨̡̨̡̛̛̛̛͕̪̭̥̯̬̠̱̠̖̦̯̱̬̭̯̖̭̯̦̠̌̌̌̔̌̌̔̌̌͘

ϯϬ

x ˃̶̨̛̛̛̛̛̬̠̦̬̬̭̯̦̬̭̯͖̌̔̌̏̐̌̔̌̏̌̏̌̏̌
x ʰ̨̨̨̨̨̛̱̖̯̦̪̬̬̦̭̯̔̍̐̌̏̚̚-ʪ̱̦͕̌̏ˇ̡̨̬̱̹̬͖̌̐̌
x ˄̸̸̡̨̨̡̡̨̨̛̛̤̱̖̦̭̯̱̣̦̖̖̬̪̭̖̪̱̯̦̖̬̖̦̖̬̬̖̐̌̏̏̔͘
ʶ̸̨̛̤̱̦̖̭̣̭̯̌̍͗
x ʻ̵̶̨̡̡̛̛̖̭̯̯̭̥̖̹̯̠̦̪̯̖̯͖̔̌̌̌̌̌̌
x ʻ̡̨̨̨̨̛̛̛̖̭̬̹̖̦̭̯̦̖̪̬̤̓̍̌̌̚ʪ̱̦͖̌̏̌
x ʻ̴̸̵̨̨̧̡̨̧̡̨̡̛̛̛̛̛̖̪̭̯̠̖̖̭̦̭̭̯̖̥̖̣̖̙̖̯̱̬̭̯̪̯̖̤͖̌̌̐̌̍̌̌̌̌̚
x ˁ̵̶̡̨̛̛̛̛̛̯̠̭̬̠̖̭̯̦̠̖͖̌̏̔̌̚
x ʻ̵̵̨̨̨̧̨̡̨̛̛̛̛̛̖̤̦̹̯̯̬̙̖̪̬̬̦̱̣̯̱̬̦̬͖̔̏̌̌̌̔̌̏̌̔̔̍̌̌̚

ʿ̸̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̱̠̖̖̣̖̙̠̱̭̬̖̦̦̖̣̬̦̬̖̭̱̬̭͕̦̖̬̠̖̦̔̍̌̏̌̏̏̔̏̌̏̌̌̏̌̚̚
̸̵̨̡̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̪̦̱̯̱̬̭̯̪̬͕̠̦̖̭̯̬̱̠̖̤̠̱̪̬̥̖̯͕̱̔̌̏̔̌̌̏̌̌̔̏̌̏̌̓̚̚̚
̶̵̵̶̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̭̯̠̱̪̬̬̦̱̣̯̱̬̦̬̬̪̯̖̦̠̣̬̠̯̱̬̥̔̏̌̌̔̔̍̌̌̌̌̌̏̌̌̚̚̚̚
̡̨̧̨̧̡̨̛̛̛̛̬̦̖̭̯̬̖̪̖̖̣̯̖̯̪̦̱̖̏̌̏̓̌̏̌̌̔̚͘
˄^tKď̵̴̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̦̣̪̬̖̭̯̣͕̖̦̯̦̖̭̱̌̔̌̔̏̌̚
ʶ̸̨̛̤̱̦̖̪̬̖̦̭̯̔͗
x ʵ̸̡̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̖̥̪̣̖̥̖̦̯̬̦̖̯̱̬̭̯̖̬̖̦̭̯̱̦̖̪̭̬̖̦̠̣̦̌̌̏̔̔̍̚
;̨̡̛̛̛̥̦̭̯̬͕̪̖̯̬̬̦̭̯̬͕̌̌̏̌̌̔̌̏͂̌̏̌ʻ̨̛̏ˁ̴̶̛̛͕̥̦̖̭̯̠̖̌̔̌̌Ϳ͖
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ϰ͘ ʺ̭̯̖̬̪̣̦̌̌̌̚
̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱
̶̛̛̖̭̯̦̠̱̔̌
ˁ̡̛̬̖̥̭
ʶ̶̨̛̬̣̭̌̏̌
ˇ̡̨̬̱̹̥
̨̨̬̥̐ϯϬ;ϮϬϬϵ͕
ʥ̨̖̬̐̌̔͗ʦ̣̌̔̌
ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍
ˁ̛̬̠̖̍Ϳ

̬̍͘ϴϴͬϮϬϭϬͿ͕
-ˀ̨̛̛̖̦̣̦̐̌
̨̨̛̪̬̭̯̬̦̪̣̦̌
ʤ̨̨̱̯̦̥̦̖
ʿ̨̡̛̬̠̦̖̌
ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔
;̨̱̭̠̖̦̦̏̌
ˁ̡̛̛̱̪̹̯̦
ʤ̨̨̱̯̦̥̦̖
ʿ̨̡̛̬̠̦̖̌
ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔
ϳ͘ϭϮ͘ϮϬϭϭ͘Ϳ͕
-ʯ̡̨̨̧̦̥̌̍̌̌̌
;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ͕
̬̍͘ϴϬͬϵϮ̛ϲϳͬϵϯ̡̨̬̦̔̌͘̚Ϳ͘
-ʯ̡̨̨̛̦̯̱̬̥̱̌̚
ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ˁ̛̬̠̖̍
;ˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ͕̬̍͘
ϯϲͬϮϬϬϵͿ͕
-ʯ̸̡̨̨̨̛̛̦̤̌̔̏̌
̨̛̣̭̯̱͕̏̏;Ηˁ̣͘
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁΗ͕̬̍͘
ϭϴͬϮϬϭϬͿ͕
-ʧ̛̖̦̖̬̣̦̪̣̦̌̌
ˁ̵̡̛̬̖̥̭ʶ̶̨̬̣̌̏̌̌
;ʽ̡̣̱̔̌
̨̨̛̛̬̪̣̦̌̔̌̏̌̚
̖̦̖̬̣̦̖̐̌
̶̛̬̖̱̣̠̖̐̌̌̚
̡̨̛̬̖̦̭̐̌͂̏
̸̨̪̬̱̠̖̔ʧ̬̌̔̌
ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌-
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Ηˁ̛̣̣̭̯͘ʧ̬̌̔̌
ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌Η͕̬̍͘
ϰϴͬϮϬϬϵͿ͕
-ʿ̨̨̛̬̭̯̬̦̪̣̦̌
ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ˁ̛̬̠̖̍
;ͣˁ̡̛̛̣̱̙̖̦̣̭̦̍̐̌
ˀˁ̨͕̬̠̍͞ϭϯͬϭϵϵϲͿ͕
-ʿ̨̨̛̬̭̯̬̦̪̣̦̌
̸̨̨̪̬̱̠̪̭̖̦̖̔̌̍
̦̥̖̦̖̌ˇ̡̬̱̹̖
̨̨̬̖̐̔ϮϬϮϮ͘
̨̛̦̖̐̔ʿʿʿʿʻ;ͣˁ̛̣̱̙̖̦̍
̛̣̭̯ʤʿʦ̨͕̬̠̍͞
ϮϰͬϴϭͿ͕
-˄̨̛̛̬̖̹̯̯̔̍̌̌̚
ˁ̶̨̛̪̖̠̣̦̌̐
̨̛̬̖̖̬̯̪̬̬̖̏̌̌̔̚
ͣΖʶ̨̡̨̨̡̛̛̛̤̭̪̖̯̬̬̦̭̏̏̌̌̔
̛̬̯͞;ͣˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘
ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ˁ̛̬̠̖͕̍͞
̨̬̠̍ϮϳͬϵϴͿ͕
-ʿ̨̨̛̬̭̯̬̦̪̣̦̌
̨̛̪̹̯̦̖ˁ̡̛̬̖̥̭
ʶ̶̨̛̬̣̌̏
;ͣˁ̛̛̣̱̙̖̦̣̭̯̍
̨̛̪̹̯̦̖ˁ̡̛̬̖̥̭
ʶ̶̨̨̛̬̣͕̬̠̌̏̍͞
ϴͬϬϲͿ͕
-ʧ̛̖̦̖̬̣̦̪̣̦̌̌
ˁ̵̡̛̬̖̥̭ʶ̶̨̬̣̌̏̌̌
;ͣˁ̛̣̣̭̯͘ʽ̛̪̹̯̦̖
ˁ̡̛̬̖̥̭ʶ̶̨̛̬̣͕̌̏͞
̨̬̠̍ϭϰͬϮϬϬϮ̛
ϭϮͬϬϯͿ͘
x ʻ̵̸̸̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̖̭̯̯̠̬̱̯̱̬̭̯̠̦̱̭̯̬̠͖̔̌̌̌̐̌̌̔
x ʻ̶̶̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̖̦̭̯̖̦̯̦̦̖̤̦̪̬̥̠̖̭̯̦̠̖͖̌̔̏̌̌̔̌̚
x ʸ̸̶̨̡̛̛̛̛̛̹̯̱̬̭̯̭̦̣̠͖̌̌̐̌̌̌̚
x ʻ̴̡̡̛̖̖̯̦̪̱̯̦̦̬̭̯̬̱̯̱̬͖̌̔̏̌̌̌̌̌
x ʻ̶̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̖̪̖̦̭̯̥̪̣̖̥̖̦̯̬̦̖̪̦̱̖̱̬̱̖̭̯̦̠̖̏̌̌̔̏̔̌̚͘
ʶ̸̡̛̛̤̱̦̖̪̬̣̖͗
x ˀ̸̶̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̖̬̖̯̦̯̱̬̭̯̪̯̖̦̠̣̌̏̌ʪ̛̱̦̌̏̌ˇ̡̨̬̱̹̖̬̖͖̐
x ˄̸̡̧̨̡̨̨̨̛̛̛̤̱̖̣̣̦̭̯̦̦̹̯̱̬̠̯̱̬̥͖̏̌̌̐̌̏̏̌̌̏̌̚̚
x ʽ̵̶̵̧̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̙̤̖̭̯̬̦̯̯̬̦̣̦̪̬͖̏̌̏̌̌̌̌̌̌̔̌̏̔̌̚̚
x ˀ̵̨̡̛̠̯̖̥̯̭̪̱̯̖͖̌̏̌̏̌̚
x ʪ̴̶̸̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̖̬̭̠̯̱̬̭̯̪̬͖̏̌̌̐̏̔̌̚
x ˀ̨̨̨̛̠̪̬̌̏̏̔̌̚̚-̡̛̛̛̛̬̱̦̯̱̬̖̬̱̬̣̦̯̱̬̥ͣ̐̌̌̚̚͞;̵̨̛̬̦͕̦͕̌̌̏
̨̨̨̛̛̛̥̪̬̔̌̓̏̔̚Ϳ͖
x ʽ̧̨̡̨̛̛̛̙̤̖̦̬̬̭̖̖̣̯̦̭̯͖̏̌̏̌̏̐̌̔̌̔̌
x ʿ̶̨̧̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̖̖̠̦͕̪̬̯̦̣̦̭̖̯̬͖̏̏̌̌̏̐̏̌̐̏̐̌̚
x ʽ̶̡̨̧̨̨̛̛̛̛̣̖̪̬̖̪̦̯̤̬̖̦̖̭̯̦̠̖̍̏̌̌̏̐̍̔̌̔̌̚͘
ʶ̸̧̤̱̦̖̪̬̖̯̖͗
x ʻ̨̧̡̨̨̨̨̡̨̛̖̪̬̖̪̦̖̯̱̬̥̬̠̦̖̹̦̭̖̭̯̬̦̖̣̣̦̌̏̌̌̌̌̏̌̔̌̌̐̚̚̚
̨̛̭̯̦̦̹̯͖̌̏̏̌ʻ̡̨̨̨̡̨̨̨̛̖̖̱̦̭̯̣̣̦̭̯̦̦̹̯̬̠̔̏̌̌̐̌̏̏̌̌̌̏̚̚
̛̯̱̬̥͖̌̚
x ˃̵̵̨̧̨̡̛̛̛̛̛̬̠̦̱̦̹̯̖̪̬̬̦̱̣̯̱̬̦̬̖̭̱̬̭͖̌̌̏̌̔̌
x ʿ̨̨̨̧̧̛̬̖̭̪̬̬̖̖̦̖̹̦̯̬̙̹̯̱͖̌̐̏̌̌̔̌̏̌̌̌
x ʻ̡̨̡̨̛̖̦̱̬̖̦̯̦̭̯̦̯̬̙̹̯̱̌͘
ʿ̨̨̨̧̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̬̬̯̖̯̱̬̠̱̯̱̬̥̪̥̹̤̖̱̣̣̦̭̯̦̦̹̯̭̱̌̏̌̌̐̌̏̏̌͗̚̚
x ʶ̨̱̣̯̱̬̦-̸̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̭̯̬̠̭̱̥̖̯̦̯̱̬̥͖̌̚
x ʿ̶̸̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̥̠̯̱̬̭̯̖̪̦̱̖̪̬̯̖̭̬̙̠̌̔̌̓̌̔̌;̨̛̛̪̦̱̦̔̌̏̌
̵̴̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̖͕̖̭̯̣͕̭̠̥͕̭̯̬̦̯͕̭̱̖̦̬͕̯̌̏̌̌̏̌̌̌̏̔̚͘Ϳ͖
x ˕̸̸̡̨̡̡̛̛̛̛̛̛̭̯̱̖̦̯̭̣̖̯̦̯̱̬̥͖̌ͬ̔̌̚̚
x ˁ̨̡̨̡̛̛̛̪̬̯̭̬̖̬̖̯̦̯̱̬̥͖ͬ̌̏̌̚
x ʻ̸̡̡̨̨̡̛̛̛̛̛̱̯̖̣̹̯̱̬̥̌̌̚͘

ˉ̶̶̨̡̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̖̣̱̪̦̥̱̦̠̦̦̱̖̭̯̦̠̖̭̖̱̭̥̖̬̦̪̬̹̱̌̌̌̌̏̔̌̌̏̌̌̔
̶̶̡̨̧̡̨̨̨̛̛̛̛̥̱̦̬̬̪̬̯̦̬̖̦̖̭̯̦̠̖̌̌̌̏̐̍̔̌̔̌ˁ̡̛̬̖̥̭ʶ̶̨̛̬̣̌̏–̡̛̖̣̏̌
̶̵̡̨̨̧̡̨̛̛̛̛̦̖̦̯̬̭̦̭̯̭̬̖̭̱̬̭̬̬̖̠̬̖̦̌̏̌̌̔̐̌̔̌̐̍̔̌̚ˁ̡̛̬̖̥̭ʶ̶̨̛̬̣̌̏͘
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ʯ̸̶̡̛̛̛̛̯̱̬̭̯̱̖̭̯̦̠̱̌̔̌ˁ̡̛̬̖̥̭ʶ̶̨̛̬̣̭̌̏̌ˇ̴̡̨̨̨̡̨̛̛̛̬̱̹̥̬̥̖̦̯̦̐̔̏̌
̸̶̸̸̡̨̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̠̖̦̤̠̖̱̬̦̦̱̬̖̦̯̦̭̯͕̪̬̖̱̖̯̦̬̠̖̦̯̭̦̭̯͕̯̬̠̦̌̔̔̐̌̔̌̌̌̚̚
̨̛̛̛̛̪̣̦̬̦̬̠̯̱̬̥̌̌̌̏̌̚̚͘

ʿ̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̭̯̠̖̪̬̠̭̖̯̬̙̖̓̏̔̌͗̚
x ˁ̨̡̡̛̛̛̛̛̪̬̯̭̬̖̬̖̯̦̯̱̬̥̌̏̌̚;̧̹̖̯̌Ϳ͖
x ʿ̛̛̬̬̖̖̖̔̍̌̍̌̏̚;̨̡̡̛̛̭̪̬̯̭̖̱̣̯̱̬̦̖̪̬̬̖̦̖̏̔Ϳ͖
x ʶ̨̧̬̱̙̦̪̱̯̌̏̌̌;̡̧̬̭̯̬̖̖̌ʪ̨̱̦̥̌̏Ϳ͖
x ˃̛̱̬̥̥̣̖̌̌̌̔̚̚;̡̛̖̱̯̦̖̯̱̬̖̔̌̏Ϳ͖
x ʶ̛̛̱̣̯̱̬̦̯̱̬̥̌̚;̴̡̛̛̛̱̣̯̱̬̦̖̪̬̬̖̖͕̖̭̯̣̔̍̏̌Ϳ̛
x ˃̡̛̛̖̥̯̭̯̱̬̥̌̌̚;̛̛̪̱̯̖̦̏̏̌Ϳ͘
ʿ̴̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̠̖̪̬͕̪̬̱̬̠̱͕̦̖̖̦̭̦͕̣̦̠̭̖̦̖̓̏̔̏̔̌̏̔̌̚̚̚
̯̬̙̖̌͗
x ˁ̨̡̡̛̛̛̛̛̪̬̯̭̬̖̬̖̯̦̯̱̬̥̌̏̌̚;̶̡̧̛̛̛̛̣̥͕̪̣̦̦̬̖̖͕̍̌̌̌̚
̴̴̧̨̧̧̨̧̧̧̨̨̨̨̨̛̛̪̣̖͕̬̖̖͕̭̱̬̖͕̖̭̣̖͕̠̖̬̖̖͕̬̣͕̯̣͕̏̌̏̌̏̌̔̍̏̏
̨̣̏Ϳ͖
x ʶ̨̧̬̱̙̦̪̱̯̌̏̌̌;̨̡̧̡̨̡̧̛̛̛̯̬̖̱̣̯̱̬̦̖̹̯̦̖͕̯̬̖̏̌̍̌̏̌
̨̡̛̛̛̛̪̬̬̦̖̹̯̦̖͕̥̦̭̯̬̭̖̯̱̬̖͕̯̬̦̯̔̍̌̌̌̌̚Ϳ͖
x tĞůůŶĞƐƐ̛̯̱̬̥͖̌̚
x ˃̛̱̬̥̥̣̖̌̌̌̔̚̚;̡̛̛̛̛̭̯̱̠̭̣̖̯̔̚)͖
x ʶ̛̛̱̣̯̱̬̦̯̱̬̥̌̚;̸̨̡̛̛̛̛̭̯̣̦̖̪̬̬̖̥̖̦̖̣̙̖͕̱̥̖̯̦̖̌̏̍̚
̶̨̛̛̬̦̖̌̔;̶̡̡̧̛̛̛̛̛̛̛̭̣̬͕̠̬͕̙̖̦̬̌̏̌̌̏̔)͖
x ʿ̡̛̛̱̯̖̱̣̯̱̬̦̖̹̯̦̖̏̍̌;̶̡̛̛̬̖͕̥̦̭̯̬̏̌̌͘͘͘Ϳ͖
x ˃̡̛̛̖̥̯̭̯̱̬̥̌̌̚;̴̴̨̨̧̡̛̛̛̯̬̭̖͕̯̖̥̯̭̪̱̯̖̐̌̌̌̏)͘
ʿ̶̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̖̦̠̣̦̦̖̬̠̖̦̪̬̌̌̏̏̔͗̚̚
x ˁ̨̡̡̛̛̛̛̛̪̬̯̭̬̖̬̖̯̦̯̱̬̥̌̏̌̚;̵̸̡̨̡̨̨̧̧̛̛̯̬̖̦̦̬̠̭̖͕̯̬̖͕̐̔̔̌̌
̵̸̵̨̡̨̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̭̪̬̯̭̱̪̣̭̯͕̠̖̬̣̬̭̱̪̣̭̯̏̌̔̏̏̔̌̏̌̔̏̏̚̚
̴̵̨̨̨̧̛̪̬̦̭̯͕̣͕̠̖͕̯̖̦̭̌̔̍̌̏̐̌̌Ϳ͖
x ʿ̛̛̬̬̖̖̖̔̍̌̍̌̏̚;̨̡̛̭̪̬̯̭̖̪̬̬̖̖̔̍Ϳ͖
x ʶ̨̨̨̛̛̛̛̦̬̖̭̦̪̭̣̦̯̱̬̥̐̏̌̚;̨̨̨̛̛̛̛̛̪̭̣̦̠͕̭̖̥̦̬̏̔̐̌͂̌̌
̴̶̡̨̡̨̛̛̦̖̬̖̦̠̖͕̦̬̖̭͖̐
x ʶ̨̧̬̱̙̦̪̱̯̌̏̌̌;̨̯̱̬̖̪ʦ̨̨̛̛̛̛̠̦̹̬̖̏̔Ϳ͖
x ͣtĞůůŶĞƐƐ̛̯̱̬̥̌̚;̴̵̨̛̛̛̥̭̙̖͕̭̱̦̖͕̖̦͕̯̦̖̭̱̦̖̖̙̖̌̌̌̍̌̔̏̏̍̚Ϳ͖
x ˃̛̱̬̥̥̣̖̌̌̌̔̚̚;̬̥̖̦̭̯̱̖̦̯̌̌̔̌̌̚Ϳ͖
x ʶ̛̛̱̣̯̱̬̦̯̱̬̥̌̚;̨̛̙̱̥̖̯̦̭̯ͣ̏̌͞Ϳ͖
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-ʯ̡̨̨̛̛̦̹̯̯̌̌̚
̨̛̛̙̯̦̖̭̬̖̦̖̏̔
;ͣˁ̡̛̛̣̱̙̖̦̣̭̦̍̐̌
ˀˁ͕̬̍͘͞ϭϯϱͬϬϰ͕
ϯϲͬϬϵ͕ϯϲͬϬϵ–̬̔͘
̡̨̦͕̌̚ϳϮͬϬϵ–̬̔͘
̡̨̛̦̌̚ϰϯͬϭϭ–

ʪ̨̡̡̱̥̖̦̯̠̖̱̭̣̱̭̌̔̌
ʻ̶̨̨̨̛̛̦̣̦̥̭̯̬̯̖̠̥̌̌̌̐
̨̨̨̛̬̙̬̠̔̏̐̌̏̌̚
ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ˁ̛̬̠̖͕̍
ˁ̨̨̨̛̛̯̬̯̖̠̥̬̙̌̐̔̏̐
̵̡̨̧̨̛̛̛̬̹̖̪̬̬̦̓̌̔
̨̛̬̖̭̱̬̭̬̌̔̍̌̌

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ϱ͘ ˁ̛̯̬̯̖̠̌̐̌
̨̛̬̠̭̭̯̖̥̌̏̌̌̚
̵̛̖̣̖̦̚
̨̨̪̬̭̯̬̌ʧ̬̌̔̌
ʻ̨̨̏̐ˁ̌̔̌ϮϬϭϱ
-ϮϬϯϬ;̨̱̭̠̖̦̏̌
̦̌y>̶̛̛̭̖̦̔

˃̡̛̛̖̥̯̭̯̱̬̥̌̌̚;̶̨̨̨̧̨̛̛̛̭̯̬̦̥̠͕̪̭̥̯̬̖̪̯͕̬͕̐̌̌̌̌̌̏̌̚
̸̸̸̨̧̡̨̨̨̧̨̡̨̧̨̡̛̛̛̛̛̛̤͕̙̠̥͕̣̖̯̖̦̭̖̭̥̥̱͕̯̦͕̔̏̌̏̌̏̌̌̌̍̌
̨̨̨̡̛̣̹̚Ϳ͘


ʺ̶̸̴̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̭̯̖̬̪̣̦̥̬̖̖̦̖̭̱̣̦̖̦̖̭̯̠̖̱̯̱̬̭̯̱̦̬̭̯̬̱̯̱̬̱̌̌̔͂̐̌̏̏̌͗
x ʰ̶̨̨̡̛̛̛̦̖̭̯̦̪̬̠̖̯̏̌ʥ̵̨̨̛̯̖̣̌ϯΎн
x ʰ̶̨̨̡̛̛̛̦̖̭̯̦̪̬̠̖̯̏̌ʤ̵̨̬̯̯̖̣̌ϰΎ
x ʰ̶̵̨̨̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̪̬̠̖̯̬̭̯̖̣̯̖̬̠̖̏̌̐̌̔̐̌̌̐ϰΎ
x ʰ̶̨̨̡̨̡̨̛̛̛̦̖̭̯̦̪̬̠̖̯̭̪̬̯̭̏̌-̶̡̨̛̬̖̬̖̯̦̖̦̯̬̌̏̐̌͘

ʿ̨̨̨̛̬̭̯̬̦̥̪̣̦̥̌ʽ̛̪̹̯̦̖ˁ̡̛̬̖̥̭ʶ̶̨̧̛̛̛̛̬̣̪̬̖̖̦̠̖̬̌̏̔̏͂̌̐̌̔̌̚
̴̨̡̛̭̬̠̦̖̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̌̍̌̓̌̌;̨̨̡̛̛̛̛̛̪̱̯̖͕̪̬̣̬̱͕̪̬̭̯̬̪̬̦̏̌̐̌̔̌̌̐̌̚̚̚
̶̸̨̡̡̛̛̛̛̱̯̱̭̖͕̣̭̯̖̭̯̖̱̙̌̍̍̌̔̚ʪ̡̨̛̱̦̬̌̏̌̚ˇ̸̡̨̡̨̛̛̛̬̱̹̱̬̱͕̥̬̦̪̱̯̦̐̌̌
̛̛̪̬̭̯̦̹̯̖̦̌̌ʪ̛̛̱̦̱̭̪̬̯̖̥̭̬̙̠̥̌̏̌̌̓̌̔̌̌Ϳ̧̧̨̧̛̛̱̣̖̱̬̱͕̪̬̖̥̖̌̐̌̐̌̔̌̚
̵̨̨̧̡̨̛̛̛̛̛̪̤̹̖̦̭̪̬̱̥̣̱̥̯̱̬̭̯̖̍̌̏̔̌̌̐̌̌̚͘
ʿʿʿʿʻˇ̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̱̹̖̬̖̪̬̖̪̦̠̖̯̱̬̥̦̦̙̖̥̦̱̬̠̖̦̭̯̦̖̬̦̠̖̐̌̌̌̏̌̏̐̌̚̚̚͘

ʿ̨̨̬̖̥̥̪̣̦̱̦̌̏̌̌ˇ̵̡̨̨̨̨̨̛̛̛̬̱̹̠̬̠̖̦̖̪̦̬̠̯̐̔̌̏̌͗̚
x ʶ̛̛̱̣̯̱̬̦̯̱̬̥̌̚;̶̨̛̛̛̭̣̏̍-̡̨̨̨̛̛̛̛̹̣̖̪̬̬̖̱̪̬̬͕̔̔
̸̡̨̨̡̡̨̡̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̖̣̹̥̪͕̖̭̱̬̠̖͕̭̯̬̱̦̭̯̱̠̭̬̌̏̔̍̌̏̌̌̚̚
̴̶̨̨̡̛̛̛̬̭̣̖͕̥̦̖̭̯̠̖̱̣̭̯̱̣̯̱̬̖̔̌̌̌̍̌Ϳ͖
x ˀ̡̛̛̖̬̖̯̦̌̏-̶̶̨̨̛̛̛̛̛̛̭̯̦̬̦̭̪̖̠̣̦̌̌̌̏̌̚;̛̛̛̛̪̣̦̦̬͕̤̱̯̖̤̌̌̍
̨̛̪̬̬̖̔͘͘͘Ϳ͖
x ʯ̛̬̭̯̖̦̔̌̏̏-̶̨̨̨̡̛̛̛̛̛̪̬̖̖̦̯̦̥̬̖̱͕̥̣̦̱͕̬̦̖̏̏̔̌̔̌̔̌̔̚
̶̨̛̛̭̪̖̠̣̦̖̬̱̪̖̌̏̌̐̚;̨̛̛̛̛̛̭̪̬̯̭̯͕̦̣̏̌̔͘͘͘Ϳ̸̡̨̛̛̛̛͕̣̖̣̹̦̌;̱
̧̥̍̌̌̌Ϳ̸̡̡̨̧̛̛̛̣̥̯̭̣̖̖̖̌
x ˀ̛̛̱̬̣̦̯̱̬̥̌̌̚͘
ʿ̶̨̨̛̛̛̣̦̬̦̠̖̖̭̯̦̠̪̬̖̬̭̯̖̱̌̌̔̌̏̌̔̌̌̌ʪʺʽ͘
^tKd
ʿ̶̸̨̨̧̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̯̖̦̠̣̪̖̖̣̯̖̯̯̱̬̭̯̖̪̦̱̖̬̠̯̱̬̭̯͖̌͗̏̓̌̏̌̌̔̍̌̌
ʿ̧̨̨̨̨̡̨̡̛̛̬̖̯̦̖̤̦̪̬̥̖̦̪̭̯̠̖̖̦̭̖̬̖̱̣̯̖͖̌͗̔̏̌̌̓̌̐̌̏̚
˄̨̡̨̧̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̱̥̖̬̭̯̬̖̠̖̖̭̯̬̯̖̠̖̥̖̱̭̯̣͕̠̭̖̏̌̌̏̌̏̌̏̏̌̐͂̌̐̔̏̌̌͗̚̚̚̚
ʥ̶̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̤̣̯̖̯̙̯̱̱̬̦̥̭̬̖̦̥͕̭̤̖̥̏̌̏̌̍̌̔̌̌̌̏̌͗
x ʿ̨̧̨̛̖̬̠̯̱̬̭̯̏̓̌̌̍̌̌͘
x ʿ̨̧̡̨̨̡̨̖̖̦̥̭̭̯̯̱̭̏̓̌̌̐̌̌ʧ̛̬̬̦̌̔̌̐̌͂̌̌͘

x
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ˁ̡̛̱̪̹̯̦̖
ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌Ϯϵ͘Ϭϱ
ϮϬϭϱ̨̛̦̖͕̐̔͘
̨̠̤̖̦̱̍̌̏̌ˁ̣͘
̛̣̭̯̱ʧ̬̌̔̌
ʻ̨̨̏̐ˁ̨͕̬̠̌̔̌̍
ϮϮͬϭϱͿ

̨̡̣̱̔̌˄ˁͿ-ˋ̣̦̌
ϭϯ͘
-ˁ̯̯̱̯̌ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌;͞ˁ̛̣̱̙̖̦̍
̛̣̭̯ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐
ˁ̨͕̬̠̌̔̌̍͟ϰϯͬϬϴͿ-
ˋ̣̦̌Ϯϰ̸̡̯̌̌͘ϱ͕͘
-ʿ̣̦̌ʧ̖̦̖̬̣̦̖̌
̶̛̬̖̱̣̠̖̐̌ʻ̨̨̏̐
ˁ̨̌̔̌̔ϮϬϮϭ͘
̨̛̦̖͕̐̔
-ʯ̡̨̨̧̛̦̪̣̦̬̱̌̌̌
̧̛̛̛̬̐̌̔̚
;Ηˁ̡̛̣̣̭̦̐̌͘ˀˁΗ͕̬̍͘
ϳϮͬϮϬϬϵ͕ϴϭͬϮϬϬϵ
̛̭̪̬͕͘ϲϰͬϮϬϭϬ–
̨̡̣̱̔̌˄ˁ͕ϮϰͬϮϬϭϭ͕
ϭϮϭͬϮϬϭϮ͕ϰϮͬϮϬϭϯ̨̡̣̱̔̌˄ˁ͕ϱϬͬϮϬϭϯ
-̨̡̣̱̔̌˄ˁ͕
ϵϴͬϮϬϭϯ-̨̡̣̱̔̌˄ˁ
͕ϭϯϮͬϮϬϭϰ̛
ϭϰϱͬϮϬϭϰͿ͕
-ʯ̡̨̨̛̛̦̹̯̯̌̌̚
̨̛̛̙̯̦̖̭̬̖̦̖̏̔
;ͣˁ̡̛̛̣̱̙̖̦̣̭̦̍̐̌
ʿˉΗ͕̬̍͘ϭϯϱͬϮϬϬϰ̛
ϯϲͬϮϬϬϵͿ͕
-ʯ̡̨̨̛̛̦̹̯̯̌̌̚
̨̛̪̬̬̖̔;ͣˁ̣͘
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁ͕̬̍͘͞
ϯϲͬϮϬϬϵ̛ϴϴͬϮϬϭϬͿ
-ʯ̡̨̨̡̛̦̱̣̯̱̬̦̥̌
̨̛̬̥̔̍̌;Ηˁ̣͘
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁΗ͕
̬̍͘ϳϭͬϵϰͿ͘
ʽ̸̡̛̛̛̖̦̬̖̱̣̯̯̏̌̌̚
x ʪ̸̴̶̨̨̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̭̯̱̪̦̭̯͕̪̬̭̯̱̪̦̭̯̱̦̦̣̦̬̦̬̭̦̭̯̯̖̬̠̌̌̌̌̏̌̐̌̚
̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̖̣̖̦̣̪̖̬̠̬̭̦̯̱̬̭̯͖̌̏̓̌̏̌̍̌̌̚
x ʿ̨̧̨̨̨̨̨̛̛̛̖̖̬̠̯̱̬̭̯̭̯̬̪̯̬̖̱̦̥̪̬̭̯̬̥̏̓̌̍̌̌̏̌̌̍̌̏̌̚
̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̱̭̯̯̖̤̭͕̭̥̖̹̯̠̦͕̯̬̦̭̱̭̣̱̙̦̭̬̙̠̐̐̌̐̐̏̐̐̌̔̌̌͘
ʯ̵̸̶̡̨̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̭̖̯̖̬̠̖̖̣̖̦̪̬̭̯̬͕̠̖̦̖̭̦̦̖̭̯̬̯̖̹̖̭̥̖̬̦̖̭̱̌̏̌̐̌̌̔̏̌͗̚̚
x ʰ̡̛̬̯̭̯̬̖̣̖̦̣͖̌̔̌̌̌̌̌̚̚
x ʪ̴̵̸̧̨̧̨̨̡̧̨̡̛̛̛̛̛̛̛̖̦̭̖̭̯̦̬̦̬̥̯̱̤̱̖̱̣̱̖̌̌̔̌̔̌̌̏̌̏̏̌̔
̡̨̨̛̬̭̦̐̌̔̐̏̌͘

ʤ̵̵̵̧̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̦̣̬̯̭̯̖̪̬͕̠̦̬̯̯̬̖̦̖̣̖̦̪̬̭̯̬̦̭̦̱̌̌̌̌̏̌̌̏̏̏̌̏̌̌̏̚̚
̵̶̡̛̛̭̯̬̯̖̹̭̥̖̬̦̌̌͗
x ˁ̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̯̬̯̠̖̦̭̯̖̦̖̦̯̯̖̯̪̬̭̖̪̬̹̦̖̱̏̔̏̔̌̌̏̏̚ʧ̨̬̱̪̌̔
̡̨̨̡̡̨̛̛̛̛̠̠̖̭̪̬̯̪̬̖̪̦̯̤̓̏̌̌̍̌̏̚;̦̪̬͘ˁ̡̖̠̯-̡̪̬̱̌ʸ̡̨̛̥̦̭̥̌
̡̪̬̱̌Ϳ͖
x ʿ̵̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̬̯̖̯̯̖̯̦̥̭̦̥̥̯̖̬̠̣̱͕̱̯̯̦̥̔̌̌̔̏̌̌̔̌̌̌
̨̨̡̨̛̛̛̛̪̬̣̖̦̥̦̯̬̱̦̥̬̭̯̥̌̐͂̔̏̌̏̌̌͘ˇ̸̨̡̡̛̛̣̬̭̯̱̭̯̬̱̯̱̬̱
̴̶̡̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̪̬̪̬̣̯̱̭̣̥̭̯̦̹̯̱̭̣̱̭̦̱̬̠̥̌̏̌̌̐̔̏̌̌̌̌̔̌̐̌
̯̖̬̖̦͖̌
x ʽ̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̯̖̬̯̖̯̖̦̯̪̥̠̥̠̱̙̦̍̐̌̍̔̏̐̏̌̌̏̌̌̚
̴̶̵̡̨̡̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̱̦̦̣̦̭̦̯̬̦͕̠̖̦̭͕̖̬̯̦̭̯̬̠̭̌̌̌̐̔̌̏
̸̦̠͖̌̌̚
x ʰ̴̶̵̵̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̯̖̱̯̦̱̱̦̠̱̪̭̯̠̖̖̣̖̦̪̬̹̦̌̓̔̌̏̓̏̌̚͘

ʯ̨̨̨̡̨̛̖̣̖̦̖̪̬̹̦̖̱̖̦̖̯̖̏̏̔̏̚
ʪ̵̨̨̡̨̨̨̡̨̨̧̨̨̛̛̛̛̪̬̹̦̖̦̯̣̖̣̖̖̦̪̯̬̖̦̠̖̌̍̏̌̏̔̏̌̍̌̌̍͗̚
x ˄̶̨̡̧̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̪̭̯̯̬̖̯̦̱̭̬̱̱̬̱̦̣̖̙̦̭̯̦̭̯̯̱̠̌̏̔̌̌̔̏̌̔̌
̸̡̨̨̡̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̖̪̱̣͕̪̬̠̦̭̬̭̦̱̪̬̣̦̥̦̥̦̍̐̌̐̐̌̔̐̏̌̍̌̌̌̌̚
̨̛̛̛̯̖̬̯̬̠ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ͖̌̔̌
x ʿ̨̨̬̭̯̬ʶ̶̨̧̡̨̛̛̖̠̱̦̪̬̖̯̱̪̬̱̪̖̥̪̣̖̯̦̖̌̌̔̌̏̏̓̌̌
̴̶̶̡̨̨̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̱̦̦̣̦̭̯͕̭̣̹̖̖̭̯̖̯̭̖̬̖̦̭̯̪̬̥̖̦̥̌̏̔
̶̶̸̡̨̨̨̨̨̡̨̧̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̦̪̥̪̦̣͕̥̖̭̖̭̯̬̌̐̍̏̌̌̍̏̚
̛̛̛̛̛̛̠̖̦̭̯̖̦̱̖̣̦̖̦̯̯̖̯͖̔̏̏̔̚
x ʿ̶̸̵̡̨̨̨̧̡̛̛̛̛̛̛̬̖̱̬̖̯̭̦̱̦̭̪̱̤̱̪̤̹̪̖̹̔̌̌̍̌̌̌
̶̸̡̨̡̨̧̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̥̱̦̠̖̖̖̤̖̪̬̭̯̱̪̦̭̯̪̖̹͖̌̌̍̍͂̌̍̌̌̌̏̔̚

ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍
ˁ̛̬̠̖͕̍
ˁ̨̨̛̛̯̬̯̖̠̥̪̬̬̖̦̌̐̏̔̐
̨̬̠̌̏̌̚ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ͕̌̔̌
ˁ̨̛̯̬̯̖̠̥̌̐
̸̨̨̛̛̛̪̬̭̯̱̪̦̭̯̪̖̬̌̌̔̚
̨̔ϮϬϭϮ̨̔͘ϮϬϭϴ̨̛̦̖̐̔͘͘
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ϲ͘

ʺ̭̯̖̬̪̣̦̌̌
̨̨̛̬̙̔̏̐
̨̬̠̌̏̌̚ˇ̡̬̱̹̖
̨̬̖̐ϮϬϭϮ-ϮϬϮϮ͘
ʦ̣̌̔̌ʤʿ
ʦ̨̨̛̠̦̖͕̏̔
˄̛̛̦̖̬̯̖̯̱̏̚
ʻ̨̨̥̏ˁ̛̱̌̔
ʵʿͣʻ̶̨̛̛̦̣̦̌̌
̡̪̬̌ˇ̡̬̱̹̌
̨̬̐̌͘͞
˄̨̭̠̖̦̏Ϯϰ͘
̨̡̨̯̬̍̌ϮϬϭϭ͘
̨̛̦̖̦̐̔̌
ˁ̡̛̛̱̪̹̯̦ʤʿ
ʦ̨̨̛̠̦̖̏̔͘

x

˄̶̨̧̡̡̨̛̛̛̤̱̯̬̱̬̭̬̖̥̭̠̭̯̬̦͕̪̬̖̣̙̖̭̖̏̌̌̌̏̌̌̌̔̌̚
̶̨̧̡̧̧̨̨̨̛̛̛̛̪̬̬̖̖̖̖̯̠̖̱̣̖̬̖̖̦̖̣̹̯̯̦͂̏̌̏̐̌̌̌̔͂̐̔̌̌̐̚
̴̨̧̧̨̛̛̛̛̛̛̖̣̖̦̣̬̪̬̹̬̖̖̦̭̯̬̖̦̱̯̦̦̖̱̬̖̖̦̖̪̣̙̖̌̌̔̌̔̌̌͂̌̚
̦̌ˁ̸̨̡̱̦̦̥̖̠̱̌;ͣʥ̶̖̬̓̌̌͞Ϳ̨̧̡̛̛̯̬̱̬̏̌̌̌̏̌̌̚ʿ̨̡̨̛̖̯̬̬̦̭̠̏̌̌̔
̛̯̬͖̏͂̌̏
x ʿ̶̡̨̨̡̧̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̖̦̯̖̣̹̪̬̦̪̱̬̖̖̣͕̦̭̦̪̬̥̖̦̯͂̌̍̌̌̔
̶̨̧̡̧̨̛̛̛̛̛̦̙̖̖̬̭̖̥̖̬̖̭̖̖̣̖̦̣̱̪̯̬̖̖̖̖̯̠̖̍̌̔̌̍̏̐̌̚
̡̛̛̖̯̦̖̯̪̱̭̯̦̹̯̌̔̏̌̌̌͘
ʯ̡̨̨̨̦̌
ˇ̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̱̹̬̥̬̦̬̭̦̖̣̦̖̣̬̦̖̪̬̬̦̖̦̯̬̪̖̦̖̌̐̌̌̌̏̌̏̌̏̌̔̌̐̚̚
̶̨̛̛̦̦̣̦̥̌̌
̸̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̱̬̭̯̖̬̖̭̱̬̭̖̦̖̤̦̖̪̭̖̖̦̭̯̪̬̬̥̥̬̠̯̱̬̥̍̐̔̏̏̓̐̌̌̌̏̌̌̚̚̚
̡̨̛̪̬̥̌̏̌;ͣˁ̣͘
̨̨̧̛̦̖̪̭̯̠̭̯̬̯̖̠̌̌̌̐̌͘
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁ̨̬̠̍͟
ʰ̸̵̸̨̡̨̡̨̨̛̛̛̠̭̖̪̖̯̤̱̦̦̯̱̬̭̯̬̠̔̏̌̌̐̌̏̌͗̚̚̚
ϯϵͬϵϯͿ͕
ϭ̨̦̌͘̚–ʿ̨̨̛̛̛̛̱̦̤̖͕̭̖̖̬̦̬̱̦̖̣̪̣̦̦̖̔̌̏̏̍̔̏̌;ʻ̛̖̹̯̦͕ˁ̡̱̭̖͕ʥ̨̨̛̦̹̯̬̌
ʯ̡̨̨̦̌
ˋ̛̖̬̖͕̏̓ˁ̡̬̖̥̭̌ʶ̶̛̥̖̦͕̌̌ʿ̨̛̖̯̬̬̦͕̏̌̌̔ˁ̡̛̬̖̥̭ʶ̶̨̛̬̣͕̌̏ˁ̛̯̬̌ˁ̡̣̦̥̖̦̌̌Ϳ͘
ʻ̶̨̨̡̛̦̣̦̥̪̬̱̌̌̌ ʿ̨̨̭̖̦̬̖̦̠̖̍̏̔̌ʶ̨̡̨̛̤̭̏–̨̡̛̛̛̪̖̯̬̬̦̭̬̯̏̌̌̔͘
ˇ̡̨̬̱̹̬͕̌̐̌
Ϯ̨̦̌͘̚–ʰ̶̶̸̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̹̖̦͕̖̦̯̬̣̦̭̯̦̖̪̣̦̦̖͕̏̌̌̔̌̔ʿ̶̨̨̨̛̪̖̏̔
ʿʿʿʿʻˇ̡̨̬̱̹̖̬̖̐ ˁ̨̛̯̬̙̣͕̌̏̌ʰ̶̡̨̛̬̹̖̦͕̐̏̌ʦ̡̛̬̦͕̔̌ʻ̛̖̬̦̌̔̌–̡̡̡̨̨̛̛̛̬̯̖̬̹̖̦̖̭̬̹̖̦̭̯̌̌̓
̨̔ϮϬϮϮ̨̛̦̖͕̐̔͘
̶̨̨̨̡̨̨̡̛̛̪̯̖̦̠̣̬̠̭̖̭̯̱̬̥͕̭̱̌̌̌̌̏̐̌̔̚̚̚ʻ̶̨̬̖͕̏ʯ̶̥̠̖͕̌̏̌ʿ̶̨̨̛̛̪̏̌
ʯ̶̡̨̨̛̛̛̦̬̖̭̯̯̱̠̌ ʥ̶̡̨̛̛̬̦͕̥̦̭̯̬̌̏̌̌̌ʶ̨̬̱̹̖̣͕̔ˈ̨̨̨̛̪̏ʵ̡̨̛̛̦̠̪̭̖̖̦̠͖̌̌̌̓̚
̛̖̥̤̹̯̌̚
ϯ̨̦̌͘̚–ˉ̸̶̨̨̨̨̡̨̛̛̬̖̦̯͕̖̦̯̬̣̦̖̪̬̖̬̖̖̦̭̪̬̯̭̏̌̔̔̔͂̌̚-̡̛̛̛̬̖̬̖̯̦̌̏
̶̡̛̬̖̦̥̏
̸̡̛̛̛̛̣̖̯̦̯̱̬̥̌̚̚͘˃̸̶̡̛̛̛̛̱̬̭̯̖̦̯̬͗ʸ̡̡̨̛̛̖̯̖̦̪̬̖̯̖̬̠̖̌̏̌̐˃̖̭̯̖̬͕̌
̶̛̠̖̦̥͕̌̔̌̌̚
ʤ̦̬̖̤̖͕̔̏ʸ̛̛̛̖̙̥̬ʽ̨̡̨̛̭̤̖͕̬̱̖̯̖̬̠̖̏̔̐̌̐͘
ʯ̡̨̨̛̛̦̹̯̯̌̌̚
ϰ̨̦̌͘̚–ʯ̪̦̌̌̔̌ˇ̸̵̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̬̱̹̬̱̯̱̬̭̯̥̭̥̭̣̱̭̯̠̖̪̬̖̯̦̥̌̐̌̌̌̌̔̚̚
̨̛̪̬̬̖̔
̨̦̥̌̌̚͘˃̸̶̡̛̛̛̛̱̬̭̯̖̦̯̬͗ʸ̸̨̛̪͕̏̌̌ʺ̖̖̹͕͂ʦ̨̨̨̛̬̏ˁ̨̯͘
;ͣˁ̡̛̛̣̱̙̖̦̣̭̦̍̐̌ ϱ̨̦̌͘̚–ˇ̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̬̱̹̬̭̦̬̠̖̦̭̖̖̬̦̥̠̱̙̦̥̪̦̥̐̏̐̌̏̌̔̌̌
ˀˁ̨͕̬̠̍͟ϯϲͬϬϵͿ̛
̡̨̛̛̛̭̦̭̥̪̬̱̥̥̌̏̔̌͘ʿ̶̸̶̨̡̛̛̛̛̛̛̯̖̦̠̣̦̯̱̬̭̯̖̦̯̬̌͗ˁ̡̛̬̖̥̭ʶ̶̨̛̬̣͕̌̏ʰ̛̬͕̐
ʯ̡̨̨̛̛̦̥̖̦̥̌̌̌̚ ʻ̛̖̹̯̦͕ʫ̡̛̬̖͕̔̏ʥ̨̨̦̹̯̬͕̌ʥ̡̖̹͕̌ʶ̸̛̛̬̖̦̔ˁ̡̣̦̥̖̦̌̌͘
̨̪̱̦̥̔̌̌
ʶ̸̸̨̛̛̛̛̛̤̱̦̦̠̥̠̱̪̬̬̦̪̬̖̖̣̌̌̌̔̔̚;̨̧̡̛̛̛̛̛̛̛̛̹̱̥̖͕̣̖̯̹̯͕̤̦̙̯̭̌̍̏̚
̭̖̯̏Ϳ̸̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛͕̯̖̬̥̥̦̖̬̣̦̬̥̦̭̯̬̦̠̖̹̖̣̖̯̱̬̥̌̏̌̌̌̌̓̍̌̚̚̚
̡̨̨̛̛̦̹̯̯̌̌̌̚̚
̸̡̡̡̧̡̛̛̛̛̛̛̛̛̣̖̯̦͕̱̣̯̱̬̦͕̖̬̭̭̯̱̬̥̏̍̌̌̚̚͘
̨̛̪̬̬̖̔
;ͣˁ̡̛̛̣̱̙̖̦̣̭̦̍̐̌ ʥ̨̨̨̡̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̖̬̯̖̯͕̭̖̭̦̭̖̤͕̦̬̪̬̦͕̐̔̏̌̌̌̏̐̌̔̏̔̌̏̌̚̚
̨̨̨̡̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̥̱̱̠̱̬̠̖̖̯̱̬̥͕̬̱̬̣̦͕̥̪̦̦̭̯̱̬̥͕̐̓̌̏͗̐̌̌̐̌̐̏̐̌̌̚̚̚
ˀˁ̨͕̬̠̍͟ϴϴͬϭϬ̛
̶̴̶̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̯̖̦̠̣̦͕̥̦̖̭̯̦̬̣̦̯̱̬̥̌̌̌̐̍̏̐̌̚͘
ϵϭͬϮϬϭϬͿ͘
ʯ̡̨̨̨̛̛̦̣̹̯̥̌̏̌ ˁ̶̸̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̥̖̹̯̠̦̪̯̖̯̥̯̖̬̠̣̦̭̱̤̱̦̪̬̣̖̥̬̠̯̱̬̥̌̌̌̌̌̌̍̌̌̍̌̏̌̌̚̚̚
ˇ̡̨̬̱̹̖̬̖̐͘
ˁ̛̬̠̖͕̍




ʽ̵̱̯̍̏̌ʺ̭̯̖̬̪̣̦̌̌̌
̨̨̨̛̬̙̬̠̔̏̐̌̏̌̚ˇ̡̬̱̹̖
̨̡̬̖̭̖̪̬̖̣̪̭̐̌̌̌
ʿ̨̨̨̛̬̭̯̬̦̥̪̣̦̥̌
̸̨̨̪̬̱̠̪̭̖̦̖̦̥̖̦̖̔̌̍̌
ˇ̡̨̬̱̹̖̬̖̐;ʿʿʿʿʻͿ̨̔
ϮϬϮϮ̨̛̦̖̐̔͘;ͣˁ̛̣̣̭̯͘ʤʿʦ͟
̨̬̠̍ϭϲͬϬϰͿ͘
ʻʿˇ̵̡̨̨̬̱̹̬̱̯̌̐̌̍̏̌̌
̨̛̖̖̯̪̹̯̦̔̏̌ʵ̸̨̡̨̱̙̦̍̌̐
̛ˁ̡̨̨̡̬̖̥̭̬̱̐̐̌͘
ʻ̵̨̨̨̨̛̖̪̦̠̖̭̪̬̖̭̯̔̏
̶̸̡̡̛̛̛̖̱̠̱̯̱̬̭̯̖̔̌̌̚
̡̨̛̛̬̦̖̱̣̭̯̌̔̍̌
̶̨̨̧̛̛̛̪̦̬̌̌̚ˇ̡̬̱̹̖
̸̨̡̨̡̛̛̬̖̯̱̬̭̯̖̐̌
̶̛̛̖̭̯̦̠̖̔̌;̨̛̦̏
̸̡̨̨̛̛̛̛̛̯̱̬̭̯̪̬͕̏̔̚
̶̶̨̨̛̛̛̪̬̥̠͕̪̬̖̖̦̯̠̌̌̌̚
̭̣Ϳ͘
ʿ̶̨̡̛̛̬̬̥̖̱̠̖̐̌̔̌̌̚
̨̡̨̨̨̛̛̣̣̦̭̯̦̦̹̯̭̖̌̌̏̏̍
̨̨̨̛̛̦̭̣̦̬̠̔̌̌̏̚
̨̛̬̱̬̣̦̯̱̬̥̌̐̌̚͘
ʽ̶̛̛̛̪̖̬̯̦̌̏̌̔̌̚
ˇ̵̨̧̡̛̛̬̥̬̖̱̣̯̱̬̦̌
̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯-̵̡̛̛̖̱̯̦̔̌̏
̬̱̯̌͗
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ʯ̸̡̨̨̛̛̛̦̤̌̔̏̌
̨̣̭̯̱̏̏;ͣˁ̛̣̱̙̖̦̍
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁ̨͕̬̠̍͟
ϭϴͬϭϬͿ
ʯ̡̨̨̧̦̱̪̬̤̱̌̌̏̌
̨̨̯̪̥͕̌̔
ʯ̡̨̨̨̡̨̦̬̦̭̠̌̐̌
̨̨̧̛̛̪̬̏̔̚ˁ̛̬̠̖̍
ϮϬϭϬ͕
ʯ̡̨̨̧̦̥̌̍̌̌̌
;ͣˁ̡̛̛̣̱̙̖̦̣̭̦̍̐̌
ˀˁ̨͕̬̠̍͟ϴϬͬϵϮͿ͕
ʯ̡̨̨̛̦̦̱̌̏
;ͣˁ̡̛̛̣̱̙̖̦̣̭̦̍̐̌
ˀˁ̨͕̬̠̍͟ϰϭͬϬϵͿ͘
ʯ̡̨̨̛̛̦̹̯̯̌̌̚
̨̛̛̙̯̦̖̭̬̖̦̖̏̔
;ͣˁ̡̛̛̣̱̙̖̦̣̭̦̍̐̌
ˀˁ̨͕̬̠̍͟ϭϯϱͬϬϰͿ̛
ʯ̡̨̨̛̛̦̥̖̦̥̌̌̌̚
̨̪̱̦̥̔̌̌ʯ̡̨̨̦̌̌
̨̛̛̛̹̯̯̙̯̦̖̌̏̚
̛̭̬̖̦̖̔;ͣˁ̛̣̱̙̖̦̍
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁ̨͕̬̠̍͟
ϯϲͬϬϵͿ͘
ʯ̡̨̨̦̌
̨̛̛̦̯̖̬̭̦̥̐̌
̸̧̛̭̪̬̖̱̌̏̌
̡̨̨̧̛̦̯̬̣̖̌̐̌͂̌̚
;ͣˁ̡̛̛̣̱̙̖̦̣̭̦̍̐̌
ˀˁ̨͕̬̠̍͟ϭϯϱͬϬϰͿ͘
ʯ̡̨̨̦̌
̡̛̱̣̯̱̬;ͣˁ̛̣̱̙̖̦̍
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁ̨͕̬̠̍͟
ϳϮͬϬϵͿ͘

ʽ̶̸̨̡̨̨̛̛̛̛̭̦̦̤̯̱̬̭̯̬̠̏̐̌̏̌̚ˇ̶̡̨̡̧̨̨̛̛̛̛̬̱̹̖̬̖̠̖̬̖̬̖̖̭̯̦̠̖̬̙̐̌̔̌̔̏̐
̸̶̶̡̨̨̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̱̬̥̱̠̠̭̱̯̱̬̭̯̭̬̙̠̪̯̖̯̱̭̣̹̖̦̭̪̯̖̯̥̌̌̔̌̌̌̌̐̌̌̌̌̌̚
̸̨̨̨̛̛̛̛̙̯̦̖̭̬̖̦̖̱̦̖̪̬̬̖̏̔̏̌̔͘
ʧ̸̨̨̨̧̛̛̛̛̛̛̛̣̦̭̖̥̖̦̯̪̦̱̖̭̱̱̦̪̬̬͕̥̦̭̯̬͕̖͕̬̱̬̣̦̪̬̖̖̣̌̏̐̔͗̏̌̌̔̌̌̌̍̌̌̔
̡̛̛̛̛̛̛̛̭̭̖̣̥͕̦̭̪̱̯̖̣̖̯̹̯̌̌̏̏̌̚͘
ʶ̶̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̪̭̣̖̬̠̯̱̬̥͕̣̣̦̭̯̦̦̹̯̌̔̌̌̏̌̌̌̌̏̏̚̚ˇ̡̨̛̬̱̹̖̬̖̱̙̱̐̏̌
̨̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̣̖̯̥̯̱̬̥͕̯̱̬̭̯̪̬̖̪̦̠̱̪̣̦̦̱̬̖̹̯̖̣̯̖̯̦̖̍̌̐̔̌̌̌̌̌̌̔̔̏̌̚̚
̸̡̨̛̛̯̱̬̭̯̖̪̦̱̖̔͘

SWOT
ʿ̨̛̬̖̦̭̯̔͗
x ˁ̶̨̨̡̨̡̛̛̯̯̱̭̦̦̣̦̪̬̠̖̭̠̖̬̭̯̦̬̖̦̪̬̖̦̌̌̌̐̌̌̏̏̌̍̔̔̌̚
̸̡̡̨̛̛̛̣̯̖̯̦̖̯̱̬̭̯̖̪̦̱̖͖̏̌̔
x ʧ̴̶̶̸̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̖̖̬̯̖̯̱̱̦̠̪̯̖̦̠̣̦̖̯̱̬̭̯̖̪̦̱̖͖̍̔̏̌̔̚
x ʶ̨̱̣̯̱̬̦-̶̨̡̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̭̯̬̠̭̦̭̣̖̖̪̯̖̦̠̣̬̠̹̖̣̌͂̌̌̌̌̏̏̍̌̚̚
̛̯̱̬̥̌̚;̵̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̥̦̭̯̬͕̬̖̣̹̣̣̯̖̯͕̬̱̬̣̦̖̪̬̖̖̦̖̌̌̌̌̌̔
̶̨̡̨̛̛̛̛̣̖͕̭̪̥̖̦̔̚ʻʽʥ-̨̨̡̧̛͕̬̱̬̱̙̖̱̌̐̌̔̏–ʻ̨̛̏ˁ͕̌̔
ˁ̡̛̬̖̥̭ʶ̶̨̛̬̣͕̌̏ˌ̛̔Ϳ͖
x ˃̶̸̡̨̛̛̛̛̛̬̠̣̖̯̦̯̱̬̥̌̔̌̐̌̚̚͘
ʻ̶̨̛̖̭̯̔̌͗
x ̸̶̡̨̨̡̨̛̛̛̛̭̯̖̪̖̦̯̱̬̭̯̬̠̱̦̖̭̣̱̠̖̭̪̯̖̦̠̣̥͖̐̌̏̌̌̔̌̌̌̚
x ʻ̡̛̛̖̣̯̖̯̦̥̯̖̬̠̣̦̏̌̌̌̌̌̍̌̌̚;̨̨̛̛̦̖̬̠̱̭̥̖̹̯̠̦̔̐̏̌̌̓̌
̶̸̶̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̯̖̯̭̣̬̠̖̦̯̱̬̭̯̭̦̣̠̌̌̌̍̌̏̌̌̐̌̌̌̚̚Ϳ͖
x ʻ̸̡̡̨̡̡̛̛̛̛̛̛̖̬̠̖̦̦̖̖̯̦̯̱̬̭̯̪̬̪̦̥̬̖̯̦̹̖̌̏̌̌̔̏̌̌̌̌̐̌̔̌̌̚
̡̨̛̛̯̦̭̯͖̌̏
x ʻ̵̸̵̨̨̧̡̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̖̪̭̯̠̖̦̬̖̯̦̯̱̬̭̯̪̬̪̬̬̥͕̌̏̔̌̐̌̌̚
̸̨̨̨̡̨̛̛̛̦̬̯̱̣̭̯̖̯̱̬̥͖̌̍̌̌̚
x ʻ̵̨̨̧̨̨̡̨̡̛̛̛̖̪̭̯̠̖̪̣̦̬̠̯̱̬̥̭̯̬̯̖̹̱̥̖̦̯̌̌̏̌̌̏̌̌̌̔̌̌̌̚̚̚
̸̨̡̨̛̛̛̛̛̪̣̦̦̱̪̠̖̦̖̭̖̥̖̦̯̖̯̱̬̭̯̖̪̦̱̖̌̔̐̔;̡̨̡̛̛̛̱̣̯̱̬̦̭̖̭
̡̨̧̡̛̛̛̛̯̱̬̥͕̖̯̱̬̥͕̭̯̱̬̥̌̌̍̌̌̚̚̚Ϳ͘
ˌ̦̭̖̌͗
x ʿ̶̵̨̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̭̯̠̱̣̭̯̦̣̯̱̬̥̠̖̔̌̍̌̍̌̌̌̚̚ˇ̡̨̛̬̱̹̬̥̖̌̐̌
̶̨̛̦̠̖̖̪̯̖̦̠̣̖̌̏̓̌;̡̡̨̛̛̛̛̯̱̬̥̦̪̣̦̦̥͕̱̣̯̱̬̦͕̖̯̱̬̥͕̌̌̌̌̌̌̚̚
̵̨̨̧̨̛̛̛̛̛̛̯̱̬̥̪̭̖̦̦̯̖̬̖̭͕̬̙̯̱̬̥̌̍̏̌̌̔̏̌̚̚Ϳ͖


ͣʰ̸̨̭̯̦̌ ̡̛̥̦̭̯̬̭̌̌̌
̯̱̬̌”̨̡̨̛̭̣̭̥̌̍̌
ˁ̵̡̛̬̖̥̭ʶ̶̨̬̣͕̌̏̌̌
̶̵̡̨̡̛̛̬̣̣̦̌̏̌̌
̡̨̱̣̯̱̬̦-̵̨̡̛̛̛̭̯̬̠̭
̨̛̛̦̥̖̦̯̭̯̌̚;̛̪̬̦̏̔̌Ϳ͕
̨̡̛̣̍̌̌̚
̛̥̦̭̯̬̌̌̌ʦ̡̛̖̣̌ˀ̖̥̖̯͕̌
ʶ̨̬̱̹̖̣͕̔ʧ̛̬̖̯̖̐̐ʻ̨̨̏
ˈ̨̨̨̪̏;̛̬̱̦̔̐̔̌Ϳ͘
ͣʶ̨̡̛̥̪̣̖̯̦̥̦̭̯̬̭̌̌̌̌
̬̱̯̌͟
ϭ̦̔̌͘–ʦ̡̛̖̣̌ˀ̖̥̖̯͕̌
ʶ̨̬̱̹̖̣͕̔ʧ̬̖̯̖͕̐̐ˁ̨̯̬̌
ˈ̨̨̨̪͕̏ʻ̨̨̏ˈ̨̨̨̪͕̏
Ϯ̦̔̌͘–ʦ̡̛̬̦̔;ˀ̶̛̦̌̏̌̌Ϳ͕
ʵ̡͕̌̌̚ʺ̣̌̌ˀ̖̥̖̯͕̌
ʥ̨̨̛̖̹̖̦̏
ϯ̦̔̌͘–ˀ̶̡̨͕̌̏̌ʥ̸̨̛̖̦͕
˕̛̪̹͕̌ʶ̛̱̖̙̦͕̏̔
ϰ̦̔̌͘–ˌ̶̨̛̹̯͕̌̏̌
ʿ̶̡̨̛̖̯͕̏̌ʿ̛̛̬̦̏̌ʧ̣͕̌̏̌
ˁ̏͘ʿ̡̖̯̱̌ʥ̡̨̖̬̭̱̌̏͘
ͣʺ̡̨̱̖̠̭̚–̡̛̣̖̬̠̭̐̌̌
̵̨̬̱̯̱̯̌̍̏̌̌͟ʯ̸̛̠̦̱̌̏̌
̡̛̬̱͕̍̚ˀ̶̛̛̦̱̱̚
ʿ̡̨̨̛̛̯̬̠̬̹̠̭̥̬̱͕̌̌̔̏
̨̡̛̛̣̯̖̱̍̍ʶ̸̨̡̬̣̖̌̏̌
̛̛̥̦̠̖̱̐̌̚ˁ̡̛̬̖̥̭̥
ʶ̶̨̛̬̣̥͕̌̏̌ʯ̸̛̛̠̦̌̏̌
̥̱̖̠̱̚ˋ̛̖̬̖̱͕̏̓ʧ̛̣̖̬̠̖̌
ʰ̛̛̣̠̦̱̥̌ˁ̌̏̌
ˌ̨̛̱̥̦͕̌̏̓ˀ̡̨̛̱̭̬̭̔̏̌
̴̨̡̡̨̛̖̯̦̬̭̥̥̱̖̠̭̥̐̌̚
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ʯ̡̨̨̡̛̦̱̣̯̱̬̦̥̌
x
̨̛̬̥͕̔̍̌
;ͣˁ̡̛̛̣̱̙̖̦̣̭̦̍̐̌
x
ˀˁ̨͕̬̠̍͟ϳϭͬϵϰͿ͘
ʯ̡̨̨̨̨̛̦̦̌̍̏
x
̡̨̨̡̨̛̛̱̣̯̱̬̦̭̯̬̠̭̦̭̣̖̐̌͂̌ ʿ̧̬̖̯̖:
̶̨̧̛̛̪̭̯̱̔̌
x
̨̬̠̌̏̌̚ˁ̵̡̛̬̖̥̭
ʶ̶̨̬̣̌̏̌̌
x
;ͣˁ̡̛̛̣̱̙̖̦̣̭̦̍̐̌
x
ˀˁ̨͕̬̠̍͟ϯϳͬϵϭ͕
ϱϯͬϵϯ͕ϲϳͬϵϯ͕ϰϴͬϵϰ
x
̛ϭϬϭͬϬϱͿ͘
ʯ̡̨̨̦̌
x
̨̧̛̪̯̬̱̏͂̏̌
ʶ̶̨̨̛̦̖̦̠̖̏
̸̨̧̱̱̏̌
̨̛̦̖̥̯̖̬̠̣̦̌̌̐
̡̨̱̣̯̱̬̦̦̭̣̖̐̌͂̌
;ͣˁ̡̛̛̣̱̙̖̦̣̭̦̍̐̌
ˀˁ–ʺ̨̛̖̱̦̬̦͂̌̔
̨̨̨̛̱̬͕̬̠̐̏̍͟ϭͬϭϬͿ͘
ʯ̡̨̨̧̛̦̪̣̦̬̱̌̌̌
̧̛̛̛̬̐̌̔̚
;ͣˁ̡̛̛̣̱̙̖̦̣̭̦̍̐̌
ˀˁ̨͕̬̠̍͟ϳϮͬϬϵͿ͘
ʯ̡̨̨̛̦̬̖̙̥̱̌
̨̏̔̌;ͣˁ̛̣̱̙̖̦̍
̡̛̣̭̦̐̌ˀˁ̨͕̬̠̍͟
ϭϬϭͬϬϱͿ͘
ʯ̡̨̨̦̹̱̥̥̌̌̌
;ͣˁ̡̛̛̣̱̙̖̦̣̭̦̍̐̌
ˀˁ̨͕̬̠̍͟ϯϬͬϭϬͿ͘
ʻ̶̨̛̦̣̦̌̌̌

ʿ̴̵̨̨̨̧̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̭̱̭̯̬̖̪̬̬̖̦̖̣̯̦̭̯̠̖̭̱̭̱̱̭̏̌̏̏̌̏̔̔̌̍̚
̸̡̨̨̛̛̯̱̬̭̯̥̖̣̯̦̹̱̔̌̓;̨̨̬̱̬̭̯͕̹̱̥̬̭̯̔̌̏̌̏Ϳ͖
ʻ̨̨̨̨̨̨̛̛̖̬̦̭̯̦̖̥̬̪̬̖̥̪̬̬̦̥̦̭̣̖̱͖̔̐̏̌̌̔̌͂
ʿ̸̶̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̭̱̭̯̯̖̬̖̯̦̭̬̠̠̦̖̪̬̣̖̭̯̦̠̥̏̐̌̍̌̓̌̌̔̌̌̌
̨̨̡̨̛̛̛̬̙̪̣̦̦̭̯̱̬̥̔̏̐̌̐̌̚͘
ʶ̶̵̨̡̨̛̛̛̛̛̦̱̬̖̦̠̬̱̪̣̦̦̱̣̭̯̯̱̬̥̌̔̐̌̌̍̌̌̚;ʯ̨̛̣̯̬͕̌̍
ʪ̸̛̛̬̖͕̏̍̌˃̬͕̌̌ʶ̨̨̡̛̪̦̌Ϳ͘
ʻ̸̸̸̨̨̧̨̨̡̨̛̛̛̛̖̤̦̪̙̦̱̦̖̭̯̬̱̦̖̠̦̭̯̯̱̬̭̯̠̔̏̌̌̌̌̌̏
̴̶̛̛̛̬̥̠̌̌ˇ̡̨̬̱̹̖̬̖̐͘

ʿ̵̵̧̨̨̨̡̨̡̛̛̛̬̖̱̬̖̖̖̪̭̯̠̖̱̭̯̯̖̤̭̠̖̯͂̓̐̍̌̌;̵̡̛̛̪̣̦̦̬̭̌̌
̶̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̥̦̦̠̯̬̯̦̠̥̣̠̥̪̯̬̖̖̯̱̬̥̔̏̌̌̌̌̌̏̌̌̌̌̍̌̚̚Ϳ͖
ʰ̸̴̧̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̬̯̱̬̭̯̖̦̬̭̯̬̱̯̱̬̖̪̯̬̖̖̣̣̦̐̌̔̌̌̌̍̌̐̚̚
̨̛̭̯̦̦̹̯͖̌̏̏̌
ʶ̵̶̨̧̛̛̛̛̛̬̹̖̖̭̯̬̦̦̖̭̯̠̓̌̏̌;̡̨̨̡̬̪̬̠̖̯̖̚ʫ˄Ϳ̨̪̬̬̥̖̌̐̌̚
̨̛̬̠̯̱̬̥̌̏̌̌̚̚͘

̨̡̨̪̭̯̥̱̌̏ˌ̛̛̱̔ˁ̡̬̪̭̱
̸̶̨̛̛̯̦̱̱̌ʰ̛̬̱̐͘
ͣˁ̡̛̛̬̖̥̭̥̪̱̯̖̥̏̌
̴̨̨̛̛̬̖̪̬̯̹̥̭̍̍̏̌̌̌̚͟
̸̨̡̨̨̨̨̛̛̣̭̥̭̪̥̖̦̖̣̖̙̠͕̪̣̥̖̭̯̍̌̍̌̌̌
̵̨̛̛̛̦̥̖̦̯̠̌̔̐̌͂̌̌̚̚Ϯ͘
̸̡̨̡̛̛̭̖̯̭̬̯̱̯̱̬̭̯̱̏̐̌̌̚
̶̛̛̦̥̠̱̌̌;ˁ̨̡̛̪̥̖̦̦̌
ʰ̶̡̨̛̬̹̥̖̦̱͕̏ˀ̵̨̤̌
̖͕̍̌̚ʵ̡̱͕̌̍̌ˁ̨̡̛̪̥̖̦
̴̸̡̨̛̛̙̬̯̥̹̭̯̏̌̌̌̐
̨̯̖̬̬̱̌ʻ̛̖̹̯̦̱͕
ʺ̨̡̨̡̛̛̖̥̬̠̣̦̥̪̣̖̭̌
ˁ̴̡̨̛̬̖̥̭̬̦̯̱
ʤ̶̛̹̖̥̔̌̏̌Ϳ͘
ͣˇ̡̨̨̡̨̡̨̨̨̡̛̛̬̱̹̬̭̖̯̦̖̦̭̪̭̖̯̥̖̯̦̱̥̱̐̏̔̌̓̌̌͟
ʺ̡̛̛̬̱̌̌̔ʹ̛̱͕̥̱̖̠̱̍̚
̨̨̨̦̯̬̖̦̥̌̏ͣʻ̛̖̹̯̦͕͟
̨̖̯̦-̡̱̥̱̓̌̌ʵ̡̭̱͕̌
ʧ̶̛̬̱̬̖̥͕̐̏̌
ʿ̡̨̨̛̖̬̥̏ʯ̡̨̛̖̦̥
̶̛̭̣̹̱͕̱̖̱̭̯̠̱̌̌̔̐̌̚
̴̵̡̨̨̡̛̬̱̹̬̭̖̬̦̖̐̌
̛̪̓̌͘
ͣ˃̵̨̨̡̛̬̖͕̬̖̣̹̏͂̌̏̌
̨̡̛̛̛̛̣̣̯̖̯̦̪̱̹̯̖̦̌̌
̵̡̨̡̨̛̛̭̬̣̦̠̖̯̱̯̌̌̍̍̏̌̌͟
ʿ̨̡̛̖̯̬̬̦̭̱̯̬̱͕̏̌̌̔̏͂̌̏
ʥ̡̨̨̛̖̬̭͕̌̏ʺ̨̨̛̬͕̏̓
ʦ̸̡̡̛̬̦̱̣͕̔̌̌ĐƵŵŝŶĐƵŵ
̧̛̱̯̬̖̖̱̏͂ˁ̨̯̬̥̌
ˁ̡̨̡̛̣̦̥̖̦̱͕̭̪̥̖̦̌̌
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̨̨̛̛̭̯̬̯̖̠̬̙̌̐̌̔̏̐
̡̨̧̛̬̹̖̓̌
̵̨̛̛̪̬̬̦̬̖̭̱̬̭̔̌͘
ʻ̶̨̛̦̣̦̌̌̌
̨̨̛̛̭̯̬̯̖̠̬̙̌̐̌̔̏̐
̨̬̠͕̌̏̌̚ʦ̣̌̔̌
ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ˁ̛̬̠̖͕̍
ʥ̨̖̬͕̐̌̔ϮϬϬϵ͕
ʿ̨̨̛̬̭̯̬̦̪̣̦̌
ʧ̬̌̔̌ʻ̨̨̏̐ˁ͕̌̔̌
ʿ̨̨̛̬̭̯̬̦̪̣̦̌
ʽ̛̪̹̯̦̖ˁ̡̛̬̖̥̭
ʶ̶̨̛̬̣͕̌̏
;ͣˁ̛̛̣̱̙̖̦̣̭̯̍
̨̛̪̹̯̦̖ˁ̡̛̬̖̥̭
ʶ̶̨̨̛̬̣͕̬̠̌̏̍͟
ϴͬϬϲͿ͘
ʿ̨̨̛̬̭̯̬̦̪̣̦̌
̸̨̨̪̬̱̠̪̭̖̦̖̔̌̍
̦̥̖̦̖̌ˇ̡̬̱̹̖
̨̬̖̐–ˁ̛̯̱̠̔̌
̛̹̯̯̖̌̚
̵̨̡̛̦̖̪̬̖̯̦
̵̡̨̛̱̣̯̱̬̦̬̔̍̌̌
̨̔ϮϬϮϮ̨̛̦̖͕̐̔͘
ʿ̨̡̡̨̛̛̬̠̦̭̌̌̏̔̚
̛̹̯̯̱̌̌̚̚
̨̡̡̛̭̪̥̖̦̱̯̱̬̖͕̌
ϮϬϬϮ͕ʻ̨̛̏
ˁ̌̔͘
ˁ̸̡̡̨̣̦̥̖̦̠̌̌̌
̶̨̛̛͕̪̯̖̍̚ʪ̨̨̛̱̥̍̏
̨̡̛̣̣̯̖̯̌ʧ̛̬̦̱̌̔̌
ˀ̶̡̨̱͕̌̏ʥ̡̡̛̖̦̖̯̦̭̔̌̌
̨̛̪̯̠̭̌̌̏͘ʧ̬̱̬̱̐̌
ʧ̶̶̡̛̬̱̬̖̥͕̬̖̦̐̏̌̏̌
ʶ̛̛̣̭̱ˁ̛̯̬̥̌ʸ̶̛̛̖̦̥̔̌
̛̭̏͘ˀ̴̨̱̣̱̔̌ʥ̨̨̦̹̯̬̱̌͘
ʿ̸̵̨̡̡̛̛̛̬̠̖̯̭̯̬̙̌̌̏̌
̶̨̡̨̛̛̬͕̦̖̬̠̖̌̔̏̌̏̌̚
̶̛̛̛̬̖̯̣̠̖̯̬͕̏̌̌̏͂̌̏̌̚
̵̵̨̨̡̛̬̖̣̹̌
̵̨̡̛̛̣̣̯̖̯͕̦̪̱̹̯̖̦̌̌̌
̵̵̡̨̡̛̛̛̭̬̣̦̬̱̠̖̯̌̌̔̐̍̌̌
̨̡̨̱̣̯̱̬̦̔-̨̡̨̛̛̭̯̬̠̭̐
̸̦̠̌̌̌̚–̵̨̨̡̱̯̠̖̯̍̏̌̌̍̌Ğ
̡̨̨̧̛̛̛̠̭̱̱̣̹̖̥̭̯̱̣̌
̴̶̡̛̦̱̦̠̖͕̏̌̌
̸̨̪̬̖̭̯̤̠̱̦̠̦̔̌̏̌̌̌̚
̡̨̛̱̣̯̱̬̦̦̭̣̖̖̌͂
̶̨̨̛̪̭̖̱̠̱̪̯̖̦̠̣̱̔̌
̡̨̡̡̨̦̯̖̭̯̱̱̣̯̱̬̦̐
̨̨̡̛̛̯̱̬̥̬̠̣̣̦̖̌̌̏̌̌̚̚
̛̭̬̖̦̖̔;̯̬̏͂̌̏̌
ĐƵŵŝŶĐƵŵ̱ˁ̨̯̬̥̌
ˁ̡̣̦̥̖̦̱͕̌̌ʦ̸̡̛̬̦̔̌
̶̡̡̱̣͕̬̌̏̌ˁ̏͘ˀ̴̨̱̣̱̔̌
ʥ̨̨̦̹̯̬̱͕̌ͣ˃̡̡̛̱̬̭̱̌̓̌͟
̶̨̨̛̛̛̛̬̱̱̬̙̖̦̭̪̥̖̦̔̐̐
̶̡̱̣̯̱̬̖̱̖̦̯̬̱ʰ̛̬͕̐̌
̶̡̬̦̏̌̌ʶ̛̛̣̭̱ˁ̛̯̬̥̌
ʸ̶̛̛̖̦̥̔̌Ϳ͘
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ʿ̨̛̬̣̐ 2. ʤ̡̛̦̖̯̦ ̡̛̛̱̪̯̦ ̌̚ ̛̯̱̬̭̯̖

Questionnaire
The questionnaire examines your perception of the Novi Sad’s tourist offer. All the information
you provide in the questionnaire will be completely anonymous and used solely for scientific and
professional purposes.
I Basic characteristics
Gender: Male / Female

Age:____________

The highest level of your
education (circle):
1.
Without elementary
school
2.
Elementary school
3.
High school
4.
Higher school
5.
Faculty – Bachelor
degree
6.
Master degree
7.
PhD degree

Occupation:
1. Managers
2. Professionals
3. Techicians and Associate
Professionals
4. Clerical Support Workers
5. Services and Sales Workers
6. Skilled Agricultural, Forestry and
Fishery Workers
7. Craft and Related Trades Workers
8. Plant and Machine Operators, and
Assemblers
9. Elementary Occupations
10.Armed Forces Occupations
11.Students
12.Unemployed
13.Retired
You have come to Novi Sad because of...
1. Work
2. Pleasure/ vacation
3. Work and Pleasure
4. because of Exit

Maritial status:
1. Single
2. I have
boyfriend/girlfriend
3. Married
4. Divorced
5. Widow/widower

Currently, you stay in:
1. hotel
2. hostel
3. private accomodation
4. firends/families’ house
6. Other (please specify):___________________________

Country of
origin:_____________
Montly net income (circle):
1. Bellow € 200
2. € 201 – € 500
3. €501 – € 1.000
4. € 1.001 – € 2.000
5. € 2.001 – € 3.000
6. Over € 3.000

At the moment, you travel
with:
1. Family
2. Friends
3. Boyfriend/Girlfriend
4. Business partner
5. Alone
6.Other (please
specify):__________

You came to Novi Sad:
1. in your own arrangment
2. via travel agancy
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Please rate on the scale 1 to 5 (1-no influence, 5 – it had large influence) how your visit of Novi Sad was
influence by prounancing Novi Sad as:
1.
2.

European Youth capital 2019:
European Capital of Culture 2021:

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

x

How many nights you plan to spend in Novom Sad? _____________________________

x

How much money you spend/plan to spend daily per person __________________________

II List of values
1) The list below includes things that people want to accomplish in their lives (their life values). Please
carefully examine the list and evaluate how important each value is in your everyday life.
Not
important at
all
Sense of belonging
Excitement
Warm relationship
others
Self-fulfillment

Very
important

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

with

Being well respected

1

2

3

4

5

Fun and enjoyment in life

1

2

3

4

5

Security

1

2

3

4

5

Self-respect

1

2

3

4

5

A sence of
accomplishment

1

2

3

4

5

III Information about Novi Sad
I have hear about Novi Sad:
1. Via travel agencies’ tour package
2. Website of Tourist organization of Novi Sad
3. Website of Exit festival
4. Other websites:___________________
5. Via tourism fair
6. Via prospects, brochures and other promotional material
7. Via friends, acquaintances
8. Other (please, specify):_____________________________________________
Please rate on the scale (1- very bad, 5- excellent) how Novi Sad is promoted as tourist destination:
1

2

3

4

5
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IV Tourist attractions and image
List the first three words or expressions that came to mind when you think of Novi Sad:
10. ________________________________
11. ________________________________
12. ________________________________

The following statements indicate various attributes of Novi Sad. Circle the number against each
statement that best reflects your opinion on that reason:
(1 - strongly disagree, 2- disagree, 3- neutral, 4- agree, 5 -strongly agree)
Don’t
Attribute
know
Quality accommodation
1 2 3 4 5
0
Fine restaurants
1 2 3 4 5
0
Excellent service quality
1 2 3 4 5
0
Variety of shops
1 2 3 4 5
0
Museums and art galleries
1 2 3 4 5
0
Historic sites
1 2 3 4 5
0
Local cuisine
1 2 3 4 5
0
Cultural events / festivals
1 2 3 4 5
0
Good nightlife
1 2 3 4 5
0
Variety of tourist activities
1 2 3 4 5
0
Interesting architecture
1 2 3 4 5
0
Nice cafes and bars
1 2 3 4 5
0
Availability of tourist information
1 2 3 4 5
0
Convenient transportation
1 2 3 4 5
0
Developed infrastructure
1 2 3 4 5
0
Ease of access
1 2 3 4 5
0
Tourist signage
1 2 3 4 5
0
Personal safety and security
1 2 3 4 5
0
Friendly local people
1 2 3 4 5
0
Multicultural city
1 2 3 4 5
0
Good value for money
1 2 3 4 5
0
A clean environment
1 2 3 4 5
0
Please rate on scale how you find Novi Sad to be:
Relaxing 1
2
3
4
5
6
Pleasant 1
2
3
4
5
6
Exciting 1
2
3
4
5
6
Lively 1
2
3
4
5
6
Please rate the overall image of Novi Sad
Very negative
1
2
3

7
7
7
7

4

Distressing
Unpleasant
Boring
Sleepy

5

6

7

Very positive

Please rate how likely would you be to:

revisit Novi Sad
recommend a visit to Novi Sad to a friend

Most
unlikely
1
1

2
2

3
3

4
4

Most
likely
5
5

384. страна – Броj 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

9. март 2018.

V PUSH& PULL MOTIVES

Disagree

Neutral

Agree

Completely
agree

learn something new and interesting
visit a place that I have not visited before
meet new people and socialize with local community
escape from everyday routine
spend quality time with family
spend time with friends
learn something new
strengthen relationship with partner/spouse
appreciate cultural / historic resources
enjoy music
Learn more about myself
“slow down”
experience new cultures and lifestyle
enjoy shopping
enjoy nightlife
appreciate local cuisine
good value for money
travel package was a “good deal”
enjoy festival
Visit trade exhibition
do product/service presentation
Look for investment opportunities
Find possible suppliers for my company
To visit friends/family
Other (please specify)____________________________

Completely
disagree

The following statements indicate various reasons to come to Novi Sad. Circle the number against each
statement that best reflects your opinion on that reason: (1 strongly disagree 2 disagree 3 neutral 4 agree
5 strongly agree)

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

What do you consider as major drawbacks of tourist offer of Novi Sad?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Thank you for your time!
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ʿ̨̛̬̣̐ 3. ʤ̡̛̦̖̯̦ ̡̛̛̱̪̯̦ ̌̚ ̸̡̤̱̦̖ ̡̯̖̬̖̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌

ʰ̶̛̛̦̭̯̯̱̠̌ ̌̚ ̡̨̠̱ ̬̖̌̔ ̛ ̶̨̛̛̪̠̌̚:_________________________________

I ˃̸̡̛̛̱̬̭̯̖ ̶̡̛̯̬̠̖̌̌ ̛ ̷̛̛̥
ʻ̛̖̯̖̌̏̔ 3 ̸̛̬̖ ̛̛̣ ̛̬̌̌̚̚ ̡̨̛̠ ʦ̥̌ ̪̦̱̌̔ ̦̌ ̪̥̖̯̌ ̡̌̔̌ ̨̛̛̪̥̭̣̯̖ ̦̌ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________

ʻ̬̖̦̖̌̔ ̧̯̬̖̏̔ ̡̛̪̬̦̖̌̌̚ ̱ ̛̯̖̣̌̍ ̨̨̦̭̖̔ ̭̖ ̦̌ ̬̦̖̌̚ ̛̯̬̱̯̖̌̍ ʧ̬̌̔̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌. ʻ̌
̡̛̭̣̌ ̨̔ 1 ̨̔ 5 (1-̨̱̪̹̯̖ ̭̖ ̦̖ ̭̣̙̖̥̌, 2-̦̖ ̭̣̙̖̥̌ ̭̖, 3-̦̖̱̯̬̣̦̌̌ ̭̥̌, 4-̭̣̙̖̥̌ ̭̖, 5-̱
̨̨̛̪̯̪̱̦̭ ̭̖ ̭̣̙̖̥̌) ̶̨̛̪̬̖̦̯̖ ̡̨̡̨̛̣ ̭̱ ̦̖̖̦̖̌̏̔ ̧̯̬̖̏̔ ̪̬̖̥̌ ʦ̹̖̥̌ ̧̛̥̹̤̖̱
̸̯̦̖̌. ˄̡̨̡̨̛̣ ̦̖ ̦̯̖̌̚, ̨̡̛̬̱̙̯̖̌̚ 0:
ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̨̪̭̖̱̠̖̔:
ʶ̛̣̯̖̯̦̖̏̌ ̨̡̠̖̯̖̍ ̌̚ ̭̥̖̹̯̠̌
ʪ̨̬̖̍ ̨̬̖̭̯̬̦̖̌
ʽ̸̛̣̦̔̌ ̨̛̦̏ ̵̱̭̣̱̖
ˀ̨̦̬̭̦̖̌̏̚ ̶̨̛̪̬̦̖̔̌̏
ʯ̛̛̦̥̤̖̌̏ ̥̱̖̠̖̚ ̛ ̛̣̖̬̠̖̐̌
ʯ̛̛̦̥̤̖̌̏ ̡̨̱̣̯̱̬̦-̨̡̛̛̭̯̬̠̭̖ ̶̡̛̯̬̠̖̌̌
ʪ̨̬̱̍ ̨̨̡̭̯̬̦̥̭̱̐̌ ̨̪̦̱̱̔
ˀ̨̦̬̭̦̖̌̏̚ ̛ ̡̛̣̯̖̯̦̖̏̌ ̴̛̖̭̯̣̖̏̌ ̛ ̡̱̣̯̱̬̦̖
̨̠̖̔̐̌͂̌
ʪ̨̬̍̌ ̨̛̦̦̓ ̨̛̙̯̏
ˀ̨̦̬̭̦̖̌̏̚ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̶̡̛̯̬̠̖̌̌
ʰ̦̯̖̬̖̭̦̯̦̱̌ ̵̡̛̬̯̖̯̱̬̱̌
ʪ̨̬̖̍ ̴̡̛̖̌̓ ̛ ̨̬̖̍̌̏
ʪ̨̭̯̱̪̦̖ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̴̶̨̛̛̦̬̥̠̖̌
ʺ̨̨̱̦̭̯̐̓ ̡̨̖̯̦̌̔̏̌̐ ̨̪̬̖̏̌̚
ˀ̛̠̖̦̱̌̏̚ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̱̌
ʸ̨̹̱ ̸̨̛̪̬̭̯̱̪̦̭̯̌
ʶ̛̣̯̖̯̦̱̏̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱ ̶̛̛̛̭̦̣̠̱̐̌̌̚
ʻ̡̛̌̚ ̭̯̖̪̖̦ ̨̛̛̭̱̬̦̭̯̐ ̛ ̨̛̖̖̦̭̯̍̍̔̚
ʿ̨̛̬̠̯̦̌ ̨̡̨̣̣̦̌ ̨̨̛̭̯̦̦̹̯̌̏̏
ʦ̨̡̛̭ ̨̛̦̏ ̡̨̛̛̥̱̣̯̱̣̯̱̬̣̦̭̯̌
ʸ̨̹ ̨̨̦̭̔ ̶̖̦̌ ̛ ̡̛̣̯̖̯̏̌̌
ˋ̛̭̯̱ ̨̡̨̛̣̦̱

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0

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

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ʻ̌ ̡̛̭̣̌ ̨̔ 1 ̨̔ 7 ̶̨̛̖̦̯̖ ʦ̹̌ ̨̛̙̤̠̔̏̌ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌:
ʽ̛̪̱̹̯̠̱̌̓ 1
2 3
4
5
6
7
˄̛̛̦̖̥̬̠̱̌̏̌̓̚
ʿ̛̬̠̯̦̌̌ 1
2 3
4
5
6
7
ʻ̛̖̪̬̠̯̦̌̌
˄̛̱̤̍̔̏̚ 1
2 3
4
5
6
7
ʪ̨̭̦̌̔̌
ʮ̵̛̦̏̌̌ 1
2 3
4
5
6
7
˄̭̪̦̌̏̌
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ʺ̨̨̛̣̥ ʦ̭̌ ̔̌ ̶̨̛̪̬̖̦̯̖ ̡̱̱̪̦̌ ̷̛̛̥ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌:
ʦ̨̖̥̌ ̛̦̖̯̦̐̌̏̌

1

2

3

4

5

6

7

ʦ̨̖̥̌ ̨̛̛̪̯̦̏̌̚

ʻ̌ ̡̛̭̣̌ ̨̔ 1 ̨̔ 5 (1-̨̱̪̹̯̖ ̦̖̖̓ ̶̛̛̱̯̯̌, 5 – ̨̖̥̏̌ ̖̓ ̶̛̛̱̯̯̌) ̶̨̛̪̬̖̦̯̖ ̡̨̡̨̛̣
̭̥̯̬̯̖̌̌ ̔̌ ̖̓ ̦̌ ̱̱̖̍̔̓ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖ ̨̪̭̖̯̖ ̶̛̛̱̯̯̌ ̨̧̪̬̣̹̖̖̐̌ ʧ̬̌̔̌ ̌̚:
ʽ̡̛̥̣̦̭̱̌̔ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̱ 2019: 1
ʶ̱̣̯̱̬̦̱ ̶̨̛̪̬̖̭̯̦̱ 2021:
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ʪ̌ ̛̣ ̨̪ ʦ̹̖̥̌ ̧̛̥̹̤̖̱ ̨̨̪̭̯̠̖ ̶̡̛̯̬̠̖̌̌ ̱ ʻ̨̨̥̏ ˁ̱̌̔ ̡̨̠̖ ̨̠̹ ̡̱̖̏ ̛̦̭̱ ̨̨̨̤̦̔̏
̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̡̛̛̯̬̦̖̌̏̌ ̛ ̡̨̠̖ ̭̱? / ̡̨̡̨̛̱̣ ̨̨̪̭̯̠̖, ̡̡̨̌ ̛̍ ̨̥̣̖̐ ̔̌ ̭̖ ̡̛̛̯̬̠̱̌̏̌?
ˌ̯̌ ̭̱ ̨̪ ʦ̹̖̥̌ ̧̛̥̹̤̖̱ ̨̨̭̦̦̏̌ ̸̨̧̛̬̦̖̐̌̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚ ̛ ̶̨̛̦̖̭̯̔̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̖
̨̪̦̱̖̔ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌?
ʶ̨̛̠ ̭̱ ̨̛̪̬̖̣̔̚ ̌̚ ̧̛̪̬̖̣̙̖̖̏̌̌̚ ̨̡̦̖̭̯̯̔̌̌̌ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚?
ʶ̡̨̌ ̛̛̯̖̏̔ ʻ̨̛̏ ˁ̌̔ ̡̨̌ ̸̡̛̛̯̱̬̭̯̱ ̶̛̛̖̭̯̦̠̱̔̌ ̱ ̵̛̦̬̖̦̌̔ 10 ̨̛̦̐̔̌?
ʶ̨̛̠ ̭̱ ̨̪ ʦ̹̖̥̌ ̧̛̥̹̤̖̱ ̸̡̛̤̱̦ ̸̡̛̛̛̯̱̬̭̯ ̨̨̛̛̪̬̏̔̚ ʻ̨̨̏̐ ˁ̌̔̌ ̦̌ ̡̨̛̠̥̌ ̛̍ ̨̯̬̖̣̍̌
̔̌ ̱̖̍̔ ̴̨̡̱̭ ̨̬̠̌̏̌̚ ̛̯̱̬̥̌̚?
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Градоначелник

209
На основу члана 4. став 1. Одлуке о посебној накнади
за заштиту и унапређење животне средине на територији
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 13/14), а у вези са чланом 100. став 3. Закона о заштити
животне средине (''Службени гласник Републике Србије'',
бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон,
43/11-одлука УС и 14/16), Градоначелник Града Новог Сада,
по прибављеној сагласности Министарства заштите животне
средине број: 401-00-251/2018 од 19. фебруара 2018. године,
доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђују се извори, намена
и начин коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине (у даљем тексту: Фонд),
односно финансирање Фонда и обавеза ради којих
је отворен, као и услови за употребу средстава Фонда,
у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за
2018. годину (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 66/17).
2. За финансирање Фонда из тачке 1. овог програма планирана су средства у укупном износу од
273.500.000.00 динара, која се очекују од јавних прихода: посебне накнаде за заштиту и унапређење
животне средине која се наплаћује по Одлуци о посебној
накнади за заштиту и унапређење животне средине на
територији Града Новог Сада и Одлуци о обвезницима,
висини, роковима и начину плаћања посебне накнаде за
заштиту и унапређење животне средине на територији
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 13/14), накнаде за загађивање животне средине која
се наплаћују по Закону о заштити животне средине,
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и прихода из Буџета Града Новог Сада по Одлуци о буџету Града
Новог Сада за 2018. годину, и то од:
- посебне накнаде за заштиту 225.000.000,00 динара
и унапређење животне средине
- накнаде за загађивање
животне средине

2.000.000,00 динара

- нераспоређеног вишка прихода из ранијих година

1.500.000,00 динара

- прихода из Буџета Града
Новог Сада

45.000.000,00 динара

3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма користиће
се за заштиту и унапређење животне средине на територији
Града Новог Сада финансирањем или суфинансирањем
подстицајних, превентивних и санационих програма и
пројеката; програма и пројеката праћења стања животне
средине (мониторинг); програма заштите и развоја
заштићених природних добара; истраживачких и развојних
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програма и пројеката; образовних активности и јачања свести о потреби заштите животне средине; информисања и
објављивања података о стању животне средине; трошкова реализације програма, као и других активности од
значаја за заштиту животне средине на територији Града
Новог Сада, од чега је планирано за:
I. Подстицајне, превентивне и санационе
програме и пројекте
161.790.000,00 динара
Укупна средства за реализацију подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката планирана су
из:
извора 01 - приходи из буџета,
а распоређена су за економску класификацију 424 Специјализоване услуге, синтетика 4246 - Услуге
очувања животне средине, науке и геодетске услуге.
Средствима из тачке 3. подтачка I. планира се
реализација пројеката који се односе на:
- очување и унапређење зеленила у функцији заштите
животне средине на јавним површинама на територији
Града Новог Сада које ће реализовати Јавно комунално
предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад коме је
Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању
комуналне радне организације ''Градско зеленило'' у
Новом Саду, као јавног комуналног предузећа
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 47/16)
поверено обављање услуга очувања и унапређења
зеленила у функцији заштите животне средине на
јавним површинама на територији Града Новог Сада,
а за које су средства планирана у буџету Града Новог
Сада на позицији Буџетског фонда за заштиту животне
средине као искључиво право у складу са прописима
којима се уређују јавне набавке, и то:
1) Очување и унапређење зеленила у Рачкој улици у
Петроварадину;
2) Очување и унапређење зеленила у улици Раде
Кончара у Петроварадину;
3) Очување и унапређење зеленила између улица
Новосадског сајма, Бранимира Ћосића, Булевара
Ослобођења и Булевара Краља Петра I у Новом
Саду;
4) Очување и унапређење зеленила простора
ограниченог железничком пругом, Роковим потоком
и Прерадовићевом улицом до Ливадске улице у
Петроварадину;
5) Очување и унапређење зеленила између улица
Веселина Маслеше, Јанка Чмелика до улице Фрање
Клуза и улице Николе Миркова у Новом Саду;
6) Очување и унапређење зеленила улице Миколе
Кочиша у Новом Саду;
7) Очување и унапређење зеленила улице Корнелија
Станковића у Новом Саду;
8) Очување и унапређење зеленила између улица
Руменачки пут, Авијатичарска, Панчевачка и
Облачића Рада у Новом Саду;
9) Очување и унапређење зеленила Улице ослобођења
у Руменки;
10) Очување и унапређење зеленила у Радничкој улици
у Новом Саду;
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11) Очување и унапређење зеленила између улица
Епископа Висариона, Душана Васиљева, Марка
Миљанова и Београдског кеја у Новом Саду;
12) Очување и унапређење зеленила између улица
Душана Васиљева, Козачинског, Епископа Висариона
и Београдског кеја у Новом Саду;
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3) Чишћење и санирање јавних површинa у насељу
Каћ;
4) Чишћење и санирање јавних површина у насељу
Депресија;
5) Чишћење и санирање јавних површина у насељу
Слана Бара;

13) Очување и унапређење зеленила улице Ђорђа
Рајковића у Новом Саду;

6) Чишћење и санирање јавних површина у насељу
Руменка;

14) Очување и унапређење зеленила путног правца Нови
Сад-Ченеј;

7) Чишћење и санирање јавних површина у насељу
Бегеч;

15) Очување и унапређење зеленила улице Браће
Кркљуш у Новом Саду;
16) Очување и унапређење зеленила улице Мише
Димитријевића у Новом Саду;
17) Очување и унапређење зеленила улице Народног
фронта у Новом Саду;
18) Очување и унапређење зеленила између улица
Фрушкогорска, Сунчани кеј, Драге Спасић и Вељка
Петровића у Новом Саду;
19) Очување и унапређење зеленила "Каћке петље" у
Новом Саду;
20) Очување и унапређење зеленила Булевара Јаше
Томић у Новом Саду;
21) Очување и унапређење зеленила на простору између
Булевара Јаше Томић, Кисачке улице, железничке
пруге и Парка код Железничке станице у Новом Саду;
22) Очување и унапређење зеленила између улица
Булевар војводе Степе, Слободана Јовановића,
Сељачких буна и Браће Дроњак у Новом Саду;
23) Очување и унапређење зеленила између улица
Партизанских база, Браће Дроњак, Булевар Јована
Дучића и Булевара Слободана Јовановића у Новом
Саду;
24) Очување и унапређење зеленила између улица
Родољуба Чолаковића, Милана Јешића Ибре, Ђорђа
Никшића Јохана и Булевара Слободана Јовановића
у Новом Саду;
25) Продужимо живот јелкама.
- чишћење и санирање јавних површина и унапређење
система управљања отпадом на територији Града
Новог Сада у функцији очувања и унапређења животне
средине које ће реализовати Јавно комунално
предузеће ''Чистоћа'' Нови Сад коме је Одлуком о
усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне
организације ''Чистоћа'' у Новом Саду, као јавног
комуналног предузећа (''Службени лист Града Новог
Сада'', бр. 47/16, 9/17 и 55/17) поверено чишћење и
санирање јавних површина и реализација пројеката
унапређења система управљања отпадом на територији
Града Новог Сада у функцији очувања и унапређења
животне средине, а за које су средства планирана у
буџету Града Новог Сада на позицији Буџетског фонда
за заштиту животне средине као искључиво право у
складу са прописима којима се уређују јавне набавке,
и то:
1) Чишћење и санирање јавних површина у насељу
Ковиљ;
2) Чишћење и санирање јавних површина у насељу
Боцке;

8) Чишћење и санирање јавних површина на потезу
Футог- Бегеч;
9) Чишћење и санирање јавних површина на потезу
Сајлово- Руменка;
10) Чишћење и санирање јавних површина у насељима
Мали Београд и Мишин салаш;
11) Чишћење и санирање јавних површина у насељу
Адице;
12) Чишћење и санирање јавних површина у насељу
Ветерничка рампа;
13) Чишћење и санирање јавних површина у насељу
Горње Ливаде;
14) Чишћење и санирање јавних површина у насељима
Буковачки плато и Текије;
15) Чишћење и санирање јавних површина дела насеља
Сремска Каменица- Чардак;
16) Чишћење и санирање јавних површина дела насеља
Сремска Каменица- Татарско брдо;
17) Чишћење и санирање јавних површина у насељу
Југовићево.
- израду ''Студије распореда радиоактивних громобрана
у граду Новом Саду'' која ће обезбедити релевантне
предуслове за њихово безбедно уклањање и одлагање,
а имајући у виду да на територији Града Новог Сада
још увек постоје радиоактивни громобрани, иако је
законски рок за њихово уклањање истекао, и да они,
као извори јонизујућег зрачења, представљају ризик
по здравље људи и животну средину.
II. Програме и пројекте праћења стања животне
средине (мониторинг) на територији Града
Новог Сада
20.000.000,00 динара
Укупна средства за реализацију програма и пројеката
праћења стања животне средине планирана су из:
извора 01 - приходи из буџета,
а распоређена су: 18.800.000,00 динара за економску
класификацију 424 - Специјализоване услуге, синтетика 4246 - Услуге очувања животне средине, науке и
геодетске услуге и 1.200.000,00 динара за економску
класификацију 483 - новчане казне и пенали по решењу
судова, синтетика 4831 - новчане казне и пенали по
решењу судова.
Средствима из тачке 3. подтачка II., на основу годишњих,
односно вишегодишњих програма мониторинга донетих у
складу са Законом о заштити животне средине и посебним
законима, планира се финансирање:
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- праћења квалитета ваздуха,
- праћења и прогнозе аерополена,
- праћења нивоа буке у животној средини,
- праћења квалитета површинских вода.
За реализацију наведених мониторинга закључиће се
уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама
и установама, у складу са законом.
III. Програме заштите и развоја заштићених
природних добара на територији Града
Новог Сада
25.000.000,00 динара
Укупна средства за реализацију програма заштите и
развоја заштићених природних добара планирана су из:
извора 01 - приходи из буџета,
а распоређена су за економску класификацију 424 Специјализоване услуге, синтетика 4246 - Услуге
очувања животне средине, науке и геодетске услуге.
Актима Скупштине Града Новог Сада стављени су под
заштиту: Парк природе ''Бегечка јама'' и споменици природе: ''Каменички парк'', ''Футошки парк'', ''Парк института
у Сремској Каменици'', ''Копривић у центру Новог Сада'',
''Јаворолисни платан у Новом Саду'', ''Амерички платан на
Сајлову'', ''Дуд на Ченејском салашу'', ''Платан у дворишту
школе ''Милош Црњански'' у Новом Саду'' и ''Амерички платан у Футогу''.
Активности на заштити, уређењу и унапређењу ових
заштићених природних добара реализоваће се на основу
годишњих програма управљања донетих од стране
управљача у складу са законом.
У оквиру расположивих средстава финансираће се или
суфинансирати конкретни пројекти понуђени од стране
управљача који доприносе очувању, унапређењу и
промоцији заштићених природних добара као и пројекти
који обезбеђују научну и стручну основу за предузимање
мера заштите и унапређења одређеног природног добра.
Полазећи од обавеза утврђених чланом 113. Закона о
заштити природе ("Службени гласник Ребулике Србије“,
бр.36/09, 88/10, 91/10-испр. и 14/16), у 2018. години ће се
финансирати израда Програма заштите природе за
територију Града Новог Сада, усклађен са Стратегијом
заштите природе Републике Србије и Извештајем о стању
природе на територији Града Новог Сада за период 20132017. чија је израда обезбеђена у оквиру Програма
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине за 2017. годину и поверена Покрајинском заводу
за заштиту природе.
IV. Истраживачке и развојне програме
и пројекте
30.000.000,00 динара
Укупна средства за реализацију истраживачких и
развојних програма и пројеката планирана су из:
извора 01 - приходи из буџета,
а распоређена су: 15.000.000,00 динара за економску
класификацију 463-Трансфери осталим нивоима власти, синтетика 4631-Текући трансфери осталим нивоима власти, и 15.000.000,00 динара за економску
класификацију 465-Остале дотације и трансфери, синтетика 4651-Остале текуће дотације и трансфери.
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Средства за суфинансирање истраживачких и развојних
програма и пројеката чији резултати доприносе заштити и
унапређењу стања животне средине на територији Града
Новог Сада додељиваће се на основу Јавног конкурса.
Услови које морају да испуњавају корисници средстава,
услови и начин расподеле средстава, критеријуми и мерила
за оцењивање захтева за расподелу средстава, начин
праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза дефинисани су Правилником о суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области
заштите животне средине (''Службени лист Града Новог
Сада'', бр. 5/17 и 29/17).
V. Образовне активности и јачање
свести о потреби заштите
животне средине
30.000.000,00 динара
Укупна средства за реализацију образовних активности
и јачање свести о потреби заштите животне средине планирана су из:
извора 01 - приходи из буџета,
а распоређена су за економску класификацију 481 Дотације невладиним организацијама,
синтетика 4819 - Дотације осталим непрофитним
институцијама.
У складу са Правилником о суфинансирању програма
и пројеката из области заштите животне средине (''Службени лист Града Новог Сада'', број 45/14) биће расписан и
спроведен Јавни конкурс за доделу планираних средстава
којима ће се суфинансирати програми и пројекти из области заштите животне средине који се односе на
популаризацију, подстицање, усмеравање и јачање свести
о значају заштите животне средине (предавања, скупови,
трибине, брошуре, кампови, радионице и др.), као и друге
активности поменутих и сличних садржаја.
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и
популаризације заштите животне средине, Градска управа
за заштиту животне средине (у даљем тексту: Управа) ће,
самостално или у сарадњи са другим субјектима, реализовати програме и пројекте, организовати или учествовати
у предавањима, семинарима, трибинама, скуповима,
манифестацијама, акцијама из области заштите и
унапређења животне средине и обележавању значајних
датума и догађаја.
VI. Информисање и објављивање
података о стању и квалитету
животне средине
5.500.000,00 динара
Део средстава за информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине у износу од
2.000.000,00 динара планиран је из:
извора 01 - приходи из буџета у износу од 500.000,00
динара и
извора 13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих
година у износу од 1.500.000,00 динара,
а распоређен је за економску класификацију 423 Услуге по уговору,
синтетика 4232 - Компјутерске услуге.
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног
обавештавања јавности о стању животне средине, јавности
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рада Управе и јачања свести о значају заштите животне
средине, наставиће се континуирано одржавање и
иновирање, као и реконструкција Интернет презентације
Управе (www.environovisad.org.rs), са пратећим трошковима (закуп хостинга и домена и слично). За реализацију
ове програмске активности закључиће се уговор у складу
са законом.
Део средстава у износу од 3.500.000,00 динара планиран је из:
извора 01 - приходи из буџета,
а распоређен је за економску класификацију 423 Услуге по уговору,
синтетика 4234 - Услуге информисања.
Овим средствима финансираће се израда публикација
и другог едукативног материјала на основу уговора
закључених у складу са законом.
Такође ће се финансирати и пратећи трошкови израде
публикација, као што су: каталогизација у публикацији (CIP),
Међународни стандардни број публикације (ISBN) и слично.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2018-2-II
26. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

210
На основу члана 5. став 4. Одлуке о раскопавању површина јавне намене („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 12/11, 56/12, 13/14, 69/14 и 74/16), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
РАСКОПАВАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

VII. Трошкове реализације Програма
1.210.000,00 динара
Део средстава за трошкове реализације овог програма
у износу од 1.000.000,00 динара планиран је из:
извора 01 - приходи из буџета,
а распоређен је за економску класификацију 421 Стални трошкови,
синтетика 4216 - Закуп имовине и опреме.
Ова средства ће се користити за закуп простора ради
учешћа на сајму и закуп опреме.
Део средстава у износу од 210.000,00 динара планиран
је из:
извора 01 - приходи из буџета,
а распоређен је за економску класификацију 423 Услуге по уговору,
синтетика 4234 - Услуге информисања.
Овим средствима ће се финансирати објављивање
огласа за јавне конкурсе и других огласа у средствима
јавног информисања.
4. Преузимање обавеза и плаћања на терет Фонда
врше се до нивоа планираних средстава Фонда.
Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске
године не остварују у планираном износу расходи ће се
извршавати по приоритетима које утврди Градоначелник
Града Новог Сада, и то за обавезе утврђене законом и
раније преузете уговорне обавезе.
5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају
за износ утврђен изменом буџета Града Новог Сада за
текућу годину, као и за износ трансфера од других нивоа
власти и донација, а могу да се користе за намене из тачке
3. овог програма без претходне сагласности Министарства
заштите животне средине на измене овог програма.
6. Реализацију овог програма и надзор над извршавањем
уговорних обавеза и реализацијом појединачних програма
и пројеката спроводи Управа.
7. Овај програм објавити у ''Службеном листу Града
Новог Сада''.

9. март 2018.

I. Даје се сагласност на План раскопавања површина
јавне намене за 2018. годину, који је донела Градска управа
за грађевинско земљиште и инвестиције, 12. фебруара
2018. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-757/2018-II
5. март 2018. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р
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На основу члана 10. став 1. Правилника о условима и
критеријумима за доделу средстава путем дотација из
буџета Града Новог Сада за реализцију програма
манифестација и догађаја из области привреде од значаја
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број
7/18), на предлог начелника Градске управе за привреду,
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ПУТЕМ ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА МАНИФЕСТАЦИЈА И ДОГАЂАЈА
ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА
ГРАД НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ

9. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног
конкурса за доделу средстава путем дотација из буџета
Града Новог Сада за реализацију програма манифестација
и догађаја из области привреде од значаја за Град Нови
Сад за 2018. годину (у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је:
- да испита благовременост и уредност поднетих пријава;
- да прегледа и оцени све предлоге програма
пријављених на Јавни конкурс;
- да утврди Листу вредновања и рангирања пријављених
програма;
- да сачини записник са предлогом одлуке о избору програма и износом средстава дотације;
III. Комисија има председника и два члана.
IV. У Комисију се именују:
- Председник
СУЗАНА МИТРОВИЋ, помоћник начелника Градске
управе за привреду за запошљавање и предузетништво
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- за чланове:
СНЕЖАНА СРЕЋКОВ, Служба извршних органа Града
Новог Сада и
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, Градска управа за комуналне
послове.
- за секретара:
НАДА БАЊАЦ, Градска управа за комуналне послове.
II. О накнади за рад председника, чланова и секретара
Комисије за спровођење конкурса за доделу локација за
постављање киоска на јавној површини одлучује Градоначелник, посебним актом.
III. Административне и техничке послове за потребе
Комисије за спровођење конкурса за доделу локација за
постављање киоска на јавној површини, обављаће Градска управа за комуналне послове.

- Члан
РАНКА НОЖИНИЋ, самостални стручни сарадник у
Градској управи за привреду

IV. Доношењем овог решења престају да важе Решење
о образовању Комисије за доделу локација за привремено
постављање киоска и барака на територији Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 30/05),
Решење о именовању председника и чланова Комисије за
доделу локација за привремено постављање киоска и
барака на територији Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 30/05) и Решење о именовању
председника и чланова Комисије за спровођење конкурса
за доделу локација за привремено постављање киоска и
барака на територији Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 43/10, 50/10 и 25/11).

V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-74/2018-1-II
2. март 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2018-111-II
2. март 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

- Члан
ВИТОМИР СТОЈИЛКОВИЋ, шеф одсека Градске
управе за привреду за запошљавање, предузетништво,
правне послове и јавне набавке
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На основу члана 94. став 2. Одлуке о уређењу Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 67/17),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА НА ЈАВНОЈ
ПОВРШИНИ
I. У Комисију за спровођење конкурса за доделу локација
за постављање киоска на јавној површини именују се:
- за председника:
МИЛОВАН АМИЏИЋ, Јавно комунално предузеће за
одржавање стамбених и пословних простора „Стан“
Нови Сад
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На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), а у вези с поглављем 11. тачке 8. Акционог
плана запошљавања Града Новог Сада за 2018. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 6/18), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I Даје се сагласност да се средства обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, број 66/17) у оквиру раздела 08
– Градска управа за привреду, глава 08.02 – Буџетски фонд
за финансирање активне политике запошљавања, у оквиру
функције 412 – Општи послови по питању рада, Програм
3 (шифра 1501) Локални економски развој, Програмска
активност (шифра 1501-0002) – Мере активне политике
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запошљавања, на апропријацији економске класификације
463 – Трансфери осталим нивоима власти, позиција
Финансијског плана 238.01, синтетика 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти, у износу од 4.000.000,00
динара (извор финансирања 01), у вези са реализацијом
поглавља 11. тачке 8. Акционог плана запошљавања Града
Новог Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, број 6/18) и на основу Уговора о додели средстава
из Буџета Града Новог Сада са Аутономном Покрајином
Војводином – Службом за реализацију програма развоја
АП Војводине и Едукативним центром за обуку у професионалним и радним вештинама, пренесу на рачун број:
840-733133843-73, модел 97, позив на број 21511808470700,
ПИБ 103806910.
II Овлашћује се в.д. начелника Градске управе за привреду да закључи Уговор о додели средстава из Буџета
Града Новог Сада са Аутономном Покрајином Војводином
– Службом за реализацију програма развоја АП Војводине
и Едукативним центром за обуке у професионалним и радним вештинама за реализацију активности за обуку за завариваче у циљу превенције дугорочне незапослености,
помоћу стицања нових знања и вештина ради лакшег
запошљавања и подршке развоју предузетништва, стварања
претпоставки за отпочињање пословања и квалитетније
улагање у обучавање и образовање заинтересованих лица.
III За реализацију овог решења задужује се Градска
управа за привреду.
IV Решење доставити:
- Градској управи за привреду;
- Градској управи за финансије;
- Аутономној Покрајини Војводини – Служби за
реализацију програма развоја АП Војводине и
- Едукативном центру за обуке у професионалним и
радним вештинама.
V Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-66/2018-II
2. март 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10-исп. 19/10-исп. 50/10, 44/11,
38/12, 7/13-исп. 28/14, 11/15, 74/16, 21/17 и 61/17), доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА У ДЕЛУ
ЈИРЕЧЕКОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

9. март 2018.

I. У Решењу о одређивању општег паркиралишта у делу
Јиречекове улице у Новом Саду („Службени лист Града
Новог Сада“, број 2/18), тачка II мења се и гласи:
„Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис), да паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и постави
саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном пројекту
број С-718/17 од 25. децембра 2017. године и С-57/18 од
13. фебруара 2018. године, који је израдила Градска управа
за грађевинско земљиште и инвестиције, Одељење за
развој и управљање саобраћајем.“
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад да:
- паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћајну
сигнализцију у складу са саобраћајним пројектима и
- да путем средстава јавног информисања обавести
учеснике у саобраћају о условима и могућностима за
коришћење паркиралишта.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције, да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 1. април 2018. године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број:IV-34-801/2018
1. март 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС) и члана 9.
Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10,
60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ЦАРА ДУШАНА
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у Улици цара Душана наспрам кућног броја 75 у Новом
Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Технич-

9. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ком регулисању саобраћаја број С-070/18 од 27. фебруара
2018. године, који је израдило Одељење за развој и
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције.
III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2018. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-866/2018
7. март 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС) и члана 9.
Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10,
60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ВОЈВОЂАНСКИХ
БРИГАДА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у Улици војвођанских бригада наспрам кућног броја 6 у
Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Техничком регулисању саобраћаја број С-060/18 од 5. марта 2018.
године, који је израдило Одељење за развој и управљање
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и
инвестиције.
III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2018. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-867/2018
7. март 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Број 9 – Страна 393.

Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад
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На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 88/11 и 104/16),
члана 48. став 1. тачка 21. Статута Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, бр. 2016-0-1870/1
од 7. новембра 2016. године и Решења Градског већа Града
Новог Сада, број: 34-190-1/2018-II од 27. фебруара 2018.
године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад на једанаестој седници одржаној
28. фебруара 2018. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ЦЕНА
ПАРКИРАЊА, УКЛАЊАЊА МОТОРНИХ
ВОЗИЛА И ПОСТАВЉАЊА УРЕЂАЈА
КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА ОДВОЖЕЊЕ
ВОЗИЛА
I. У Одлуци о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава
одвожење возила („Службени лист Града Новог Сада, бр.
49/12, 18/13, 6/16, 57/16 – испр, 29/17 и 59/17) у поглављу
„III. ЦЕНЕ ПАРКИРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА“ тачка 4.
мења се и гласи:
„4. За паркирање путничког аутомобила на
свим посебним паркиралиштима, осим
паркиралишта са контролом уласка и
изласка возила, у трајању од 24 часа
– посебна паркинг карта
900,00 динара“.
II. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД
Филипа Вишњића 47
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 2018-0-408/4
28. фебруар 2018. године
Председник
Зоран Алимпић, с.р.

394. страна – Броj 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

9. март 2018.

9. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 9 – Страна 395.

396. страна – Броj 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

9. март 2018.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

212

Скупштина
213
206

207
208

210

211

391

Решење о одобрењу да се у Одлуци
о Буџету Града Новог Сада за 2018. годину распореде средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине Градској
управи за привреду

391

241

План детаљне регулације радне зоне
јужно од пруге у Футогу

243

Градска управа за саобраћај и путеве

Програм развоја туризма Града Новог
Сада за период 2018-2022. године

259

214

215

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
за 2018. годину

387

Решење о давању сагласности на План
раскопавања површина јавне намене за
2018. годину

390

Решење о образовању и именовању
Комисије за спровођење поступка јавног
конкурса за доделу средстава путем
дотација из буџета Града Новог Сада за
реализацију програма манифестација и
догађаја из области привреде од значаја
за Град Нови Сад за 2018. годину

216

Решење о допуни Решења о одређивању општег паркиралишта у делу Јиречекове улице у Новом Саду

392

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у Улици цара Душана у
Новом Саду

392

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у Улици војвођанских
бригада у Новом Саду

393

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“
Нови Сад
217

390

Страна

Решење о именовању председника и
чланова Комисије за спровођење конкурса за доделу локација за постављање киоска на јавној површини

Одлука о изменамa и допунама Планa
генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет на парцели број 8550/1 КО Нови Сад I)

Градоначелник
209

Предмет

Одлука о измени Одлуке о промени цена
паркирања, уклањања моторних возила
и постављања уређаја којима се спречава
одвожење возила

393

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

