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На осно ву чла на 8. став 2. Зако на о зашти ти на раду

(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 1/08 и 13/10) и
чла на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви (“Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и
24/12), мини стар рада и борач ко-инва лид ске зашти те
д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К  

О ПРЕ ВЕН ТИВ НИМ МЈЕ РА МА ЗА БЕЗ БЈЕ ДАН И ЗДРАВ
РАД ПРИ КОРИ ШЋЕ ЊУ СРЕД СТА ВА И ОПРЕ МЕ ЗА

ЛИЧ НУ ЗАШТИ ТУ НА РАДУ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се мини мал ни захтје ви

које посло да вац тре ба да испу ни у обез бје ђи ва њу при мје -
не пре вен тив них мје ра при кори шће њу сред ста ва и опре ме
за лич ну зашти ту на раду.

Члан 2.
(1) Сред ства и опре ма за лич ну зашти ту на раду, у сми -

слу овог пра вил ни ка, јесу сва сред ства и опре ма које рад ник
носи, држи или на било који дру ги начин кори сти на раду, са
циљем да га зашти ти од јед не или више исто вре ме но наста -
лих опа сно сти и/или штет но сти, одно сно да откло ни или
сма њи ризик од настан ка повре да и оште ће ња здра вља.

(2) Сред ства и опре ма за лич ну зашти ту на раду, у сми -
слу овог пра вил ни ка, јесу и сва помоћ на сред ства или
дода ци који су нами је ње ни за оства ри ва ње циља из ста ва
1. овог чла на.

(3) Сред стви ма и опре мом за лич ну зашти ту на раду, у
сми слу овог пра вил ни ка, не сма тра ју се:

а) рад но оди је ло или уни фор ма, који нису посеб но кре -
и ра ни за зашти ту и здра вље на раду рад ни ка, 

б) сред ство и опре ма које кори сте рад ни ци у слу жба ма
за прву помоћ и спа са ва ње, 

в) сред ства и опре ма за лич ну зашти ту вој ни ка, поли -
ца ја ца и рад ни ка у дру гим држав ним орга ни ма, која су
утвр ђе на посеб ним про пи си ма, 

г) сред ства и опре ма нами је ње ни за рад ни ке у друм -
ском сао бра ћа ју, спорт ска сред ства и опре ма, 

д) сред ства и опре ма за само од бра ну и застра ши ва ње и 
ђ) пре но сни уре ђа ји и апа ра ти за откри ва ње и јавља ње

опа сно сти и смет њи. 

Члан 3.
Сред ства и опре му за лич ну зашти ту на раду кори сти

рад ник на рад ном мје сту и у рад ној сре ди ни, одно сно при -

ли ком оба вља ња посло ва и рад них актив но сти на који ма се
ризи ци од настан ка повре да и оште ће ња здра вља не могу
откло ни ти или у довољ ној мје ри сма њи ти при мје ном тех -
нич ких, тех но ло шких, орга ни за ци о них и дру гих мје ра у
обла сти зашти те и здра вља на раду.

Члан 4.
(1) Сред ства и опре ма за лич ну зашти ту на раду мора -

ју да:
а) буду изра ђе ни у скла ду са про пи си ма о без бјед но сти

про из во да, 
б) одго ва ра ју посто је ћим усло ви ма на рад ном мје сту и

у рад ној сре ди ни,
в) буду намјен ски изра ђе ни за откла ња ње или сма ње ње

ризи ка на рад ном мје сту и као такви не сми ју да пове ћа ва -
ју посто је ће или про из ве ду нове ризи ке за без бјед ност и
здра вље рад ни ка, 

г) одго ва ра ју спе ци фич ним ерго ном ским захтје ви ма на
рад ном мје сту и здрав стве ном ста њу рад ни ка и 

д) буду тако изра ђе ни да их рад ник може пра вил но и на
јед но ста ван начин кори сти ти и посли је поде ша ва ња. 

(2) Када рад ник, због више опа сно сти и штет но сти
који ма је изло жен, мора кори сти ти исто вре ме но раз ли чи та
сред ства и/или опре му за лич ну зашти ту на раду, та сред -
ства и опре ма мора ју бити међу соб но при ла го дљи ви и да
при томе ефи ка сно шти те рад ни ка од опа сно сти и штет но -
сти који ма је изло жен на раду.

(3) Сред ства и опре ма за лич ну зашти ту на раду на -
мије  ње ни су за лич ну упо тре бу.

(4) Када окол но сти зах ти је ва ју да одре ђе но сред ство
и/или опре му за лич ну зашти ту на раду кори сти више рад -
ни ка, посло да вац ће пред у зе ти све потреб не мје ре да такво
кори шће ње не угро зи здра вље и хиги је ну рад ни ка.

Члан 5.
(1) Посло да вац одре ђу је сред ства и опре му за лич ну

зашти ту на раду на осно ву про цје не ризи ка од настан ка
повре да и оште ће ња здра вља рад ни ка, одно сно пре по зна -
тих и утвр ђе них опа сно сти и штет но сти који ма су рад ни ци
изло же ни на рад ном мје сту и у рад ној сре ди ни.

(2) У циљу испу ња ва ња захтје ва про пи са них ста вом 1.
овог чла на посло да вац ће: 

а) сачи ни ти Пре глед опа сно сти и штет но сти које зах тије -
ва ју кори шће ње сред ста ва и/или опре ме за лич ну зашти ту на
раду, који се нала зи у При ло гу број 1. и чини састав ни дио
овог пра вил ни ка,

б) одре ди ће сред ства и опре му за лич ну зашти ту на
раду који одго ва ра ју Пре гле ду сред ста ва и опре ме за лич -
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ну зашти ту на раду, који се нала зи у При ло гу број 2. и чини
састав ни дио овог пра вил ни ка и

в) дати на кори шће ње одго ва ра ју ћа сред ства и опре му
за лич ну зашти ту на раду рад ни ку који ради на посло ви ма
утвр ђе ним у Пре гле ду сред ста ва и опре ме за лич ну зашти -
ту на раду пре ма посло ви ма који зах ти је ва ју њихо во кори -
шће ње, који се нала зи у При ло гу број 3. и чини састав ни
дио овог пра вил ни ка.

Члан 6.
Посло да вац одре ђу је врсту сред ста ва и/или опре ме за

лич ну зашти ту на раду и усло ве њихо ве упо тре бе који
одго ва ра ју ста њу на рад ном мје сту и у рад ној сре ди ни,
узи ма ју ћи у обзир врсту и уче ста лост изла га ња опа сно сти -
ма и штет но сти ма, ниво ризи ка, карак те ри сти ке рад ног
мје ста и ефи ка сност зашти те рад ни ка сред стви ма и опре -
мом за лич ну зашти ту на раду у одно су на усло ве у који ма
мора да их кори сти.

Члан 7.
(1) При је избо ра сред ста ва и опре ме за лич ну зашти ту на

раду коју пла ни ра дати на кори шће ње рад ни ку, посло да вац
ће извр ши про цје ну да ли сред ст ва и опре ма за лич ну зашти -
ту на раду испу ња ва ју захтје ве из чл. 4. и 5. овог пра вил ни -
ка.

(2) Про цје на обу хва та сље де ће еле мен те:
а) ана ли зу и про цје ну ризи ка који не могу да се откло -

не или сма ње дру гим мје ра ма, 
б) осо би не које мора да посје ду је сред ство и/или опре -

ма за лич ну зашти ту на раду да би ефи ка сно откло ни ла или
сма њи ла ризи ке из тач ке а) овог ста ва, као и ризи ке који
могу наста ти кори шће њем тог сред ства и/или опре ме и 

в) упо ре ђи ва ње осо би на сред ства и/или опре ме која
може да се наба ви, а која испу ња ва усло ве из тач ке б) овог
ста ва. 

(3) Ако дође до про мје на у било ком еле мен ту, про цје -
на из ста ва 1. овог чла на ће се изми је ни ти и допу ни ти.

Члан 8.
Да би се зашти ти ло здра вље и омо гу ћио без бје дан рад

рад ни ка, посло да вац ће обез би је ди ти да:
а) кори шће ње сред ста ва и/или опре ме за лич ну зашти -

ту на раду не про у зро ку је финан сиј ске оба ве зе за рад ни ке,
б) рад ни ци ма буду дата на кори шће ње само исправ на

сред ства и/или опре ма за лич ну зашти ту на раду, при чему
потреб ним чува њем, одр жа ва њем, поправ ка ма и замје на ма
обез бје ђу је задо во ља ва ју ће хиги јен ско ста ње сред ста ва
и/или опре ме за лич ну зашти ту на раду,

в) рад ни ци кори сте сред ства и/или опре му за лич ну
зашти ту на раду искљу чи во у скла ду са њихо вом намје -
ном, осим у изу зет ним и спе ци фич ним слу ча је ви ма,

г) рад ни ци буду упо зна ти и да кори сте сред ства и/или
опре му за лич ну зашти ту на раду у скла ду са свим без бјед -

но сно-тех нич ким пода ци ма за та сред ства и/или опре му за
лич ну зашти ту на раду и

д) доку мен та ци ја у којој су наве де ни пода ци из тач ке г)
овог чла на буде разу мљи ва рад ни ци ма.

Члан 9.
(1) Посло да вац је дужан да бла го вре ме но и при је почет -

ка кори шће ња сред ста ва и/или опре ме за лич ну зашти ту на
раду упо зна рад ни ка са ризи ци ма од настан ка повре да и
оште ће ња здра вља, због којих има оба ве зу да кори сти дата
сред ства и/или опре му за лич ну зашти ту на раду.

(2) Оспо со бља ва ње рад ни ка за пра вил но кори шће ње
сред ста ва и/или опре ме за лич ну зашти ту на раду посло да -
вац оба вља тео риј ски и прак тич но.

(3) Прак тич но оспо со бља ва ње рад ни ка, из ста ва 2. овог
чла на, под ра зу ми је ва демон стра ци ју кори шће ња.

Члан 10.
Посло да вац ће рад ни ци ма и/или њихо вим пред став ни ци -

ма за зашти ту и здра вље на раду омо гу ћи ти да има ју увид у
све инфор ма ци је које се одно се на без бјед ност и здра вље на
раду, а наро чи то о мје ра ма које се пред у зи ма ју у циљу оства -
ри ва ња зашти те и здра вља на раду рад ни ка при кори шће њу
сред ста ва и опре ме за лич ну зашти ту на раду.

Члан 11.
(1) Посло да вац и рад ни ци, одно сно њихо ви пред став -

ни ци за зашти ту и здра вље на раду сара ђи ва ће у актив но -
сти ма које се одно се на кори шће ње сред ста ва и опре ме за
лич ну зашти ту на раду.

(2) Рад ни ци и/или њихо ви пред став ни ци има ју пра во
на увид у доку мен та ци ју која се одно си на сред ства и опре -
му за лич ну зашти ту на раду, а која пред ста вља основ за
њихо во одре ђи ва ње и кори шће ње.

Члан 12.
Посло дав ци који су при је сту па ња на сна гу овог пра вил -

ни ка запо че ли оба вља ње дје лат но сти, одно сно обез би је ди ли
кори шће ње сред става и опре ме за лич ну зашти ту на раду
дужни су да свој рад ускла де са одред ба ма овог пра вил ни ка
у року од годи ну дана од дана сту па ња на сна гу овог пра вил -
ни ка.

Члан 13.
Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је при мје на

пре у зе тог Пра вил ни ка о сред стви ма лич не зашти те на раду
и лич ној заштит ној опре ми (“Слу жбе ни лист СФРЈ”, број
35/69).

Члан 14.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 16-04/3-170-15-2/2013
25. фебру а ра 2013. годи не Министар,
Бања Лука Петар Ђокић, с.р.
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%�"&0�5$& ���%��, 
%�"&0�5$� �2&'!0�.  

�	���	 
����  
�	�	  

�)$�(&,! 6� 6�1�&�) �%&:  
� %�2) *� ��%!.�. 6� %�2 (�2 )#�2�, ��*'!$��&"�, (&#%�,&'� & *0.), 
� %�2) *� 8!.&$�0&'�.�,  
� $�%&17!4) !0!$�%&5"! !"!%�&'! & (&*�$&. �!.�!%��)%�.�;

%)$�(&,! $�2 $�'&8 *) *(& �%*�& 6�'!2"�, �*&. ��0,�;
"�(0�$! 6� �%*�!;
6�1�&�"& %)$�(&;
1�&�"&$ 6� 6�0�# 1�$! �%& �!1$�. %�2);
%)$�(&,! #!6 �%*�&'); 
6�1�&�"! %)$�(&,!.  

�	���	 

���	�	 

 ����  

�0&�$! ,&�!0!, �0&�$! 5&6.!, 2)#�$! 5&6.!, 6�1�&�"! 5&6.!, 
,&�!0! $�'! .��) #%6� 2� *! %�6(!:) & *$&"), 
,&�!0! *� 2�2��"&. �'�5�4!. ) �%!2'!0) �%*�&') (*� 5!0&5"�. $��"�. & *0.), 
,&�!0! & $�+�5! *� <�"�(&.� ����%"&. "� 2!'*�(� ���0��!, 
,&�!0!, 5&6.! & $�+�5! ����%"! "� 2!'*�(� ���0��!, 
�!%.�-,&�!0!, 5&6.! & $�+�5!,  
,&�!0!, 5&6.! & $�+�5! ����%"! "� (&#%�,&'!, 
�"�&*���&5$! ,&�!0!, 5&6.! & $�+�5!, 
&6�0�,&�"! ,&�!0!, 5&6.! & $�+�5!,  
5&6.! 6� %)$�(��,! �!*�!%�. *� 0�",!., 
,�$)0!,  
1�&�"&,& 6� $�+!"� & ���$�+!"&,!, 
).!�")�& 1�&�"&,& *(�2� *����0�,  
$�.�1"!,  
)0�:"! ��#�"&,! $�'! .��) 2� *! )$0�"! (����%"! "� (&*�$) �!.�!%��)%), �%�#�2�4! &0& 6"�'!4!),  
$0&"�(& $�'& .��) 2� *! )$0�"!, 6� 8�2 �� 0!2), *"&'!�) &0& $0&6�(�. �!%!").

�	���	 
��B�  ��1�&�"! $%!.!/.�*�&.  
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�	���	 
����	  
	�����-

�	  

��1�&�"& �%*0),&, '�$"! & $!,!+! 6� 6�1�&�) �%& %�2) *� ��%!.�. 6� %�2  (�2 �%�#�2�4�, ��*'!$��&"�, �%*$�4� 
%�*���+!"�� .!��0� &�2.), 
6�1�&�"& �%*0),&, '�$"! & $!,!+! 6� 6�1�&�) �%& %�2) *� 8!.&$�0&'�.�, 
�!%.�-�%*0),&,  
�%*0),& 6� *��*�(�4!,  
$!,!+! 6� 6�1�&�) �2 %!"2�!"*$�� 6%�5!4�, 
���*�5& 6� �&'!0�.  

�	���	 
9����� 
����	 

��%!.� 6� *�%!5�(�4! ��2�(�:  
� ��%!.� 6� *�%!5�(�4! ��2�(� *� (&*&"! & ) 2)#&") (����)"� ��%!.� *� *(&. �%��!7&. !0!.!"�&.�), 
� ��%!.� 6� *�%!5�(�4! ��2�(� *� ��*�%#!%�. $&"!�&5$! !"!%�&'! (�)"� ��%!.� *� *(&. �%��!7&. !0!.!"�&.�), 
� )%!<�'& $�'& �%&2%:�(�') �&'!0� (6�1�&�"& ���*�5);

6�1�&�"� �2'!7�:  
� 6�1�&�"� %�2"� �2&'!0� (&6 2(� 2&'!0� &0& '!2"�2&'!0"�), 
� �2&'!0� 6� 6�1�&�) �%& %�2) *� ��%!.�. 6� %�2 (�2 �%�#�2�4�, ��*'!$��&"� &�2.),  
� �2&'!0� 6� 6�1�&�) �%& %�2) *� 8!.&$�0&'�.�, 
� �2&'!0� 6� 6�1�&�) �2 �%*$�4� %�*���+!"�� .!��0� & &"?%�,%(!"�� 6%�5!4�,  
� �2&'!0� $�'! '! ����%"� "� (&*�$! �!.�!%��)%!, 
� �!%.�-�2&'!0�,  
� �2&'!0� 6� 6�1�&�) �2 %�2&��$�&("�� 6%�5!4�, 
� �2&'!0� 6� 6�1�&�) �2 �%�1&"!, 
� �2&'!0� 6� 6�1�&�) �2 ��*�(�, 
� �2&'!0� �2 ?0)�%!*,!"�"&8 &0& %!?0!$�)')7&8 .��!%&'�0� & �%��!7& !0!.!"�& (�%�$! 6� %)$!, %)$�(&,! &�2.), 
� 6�1�&�"& ��$%&(�5&.  

 

������ 3. 
������� 
���
�	�	  ������ �	 ���� �	���� �	 �	�� ����	 ��
����	 ��� �	�����	�� ����� 

�������� 

�	���	 
��	�� 

(�	���	 
���	��)  

�	
����� 
�����  
�%�<!(&"*$& %�2�(&, �%&'! *(!�� %�2�(& "� *$!0�.�, &*��2 &0& ) #0&6&"& *$!0� & ��2&�")�&8 .'!*�� 6� %�2, ��2&-
6�4! & *$&2�4! ��0���, *�*��(+�4! & .�"�&%�4!, %�2 "� *$!0�.� & %�2 "� %)1!4) �%�<!(&"*$&8 �#'!$���,  
%�2 "� 5!0&5"&. .�*��(&.�, .!��0"&. $�"*�%)$,&'�.�, *�)#�(&.�, ��%4!(&.�, .!��0"&. 8&2%�)0&5"&. ��*�%�-
'!4&.�, ) :!+!6�%�.�, (�+��"&,�.�, (!0&$&. $�"�!'"!%&.�, (!0&$&. ,'!(�(�2&.�, $��0�%"&,�.� & !0!$�%�"�.�,  
%�2 ) '�.�.�, %)2�%*$&. �$"&.�, %�(�(&.� & �)"!0&.�, 
%�2 *� 6!.+�. & $�.!"�.,  
%�2 ) ��26!."&. $���(&.�, $�.!"�0�.&.�, ��(%1&"*$&. $���(&.�, %�2 "� �2(�:!4) )�+�,  
%�2 "� .�1&"�.� 6� #)1!4! 6!.+!, 
.&"&%�4!, 
%�2 ) #0&6&"& 0&?��(�, ����"*$&8 .!8�"&6�.� 0&?��(�, 2&6�0&,� & �%�"*��%�!%�,  
%�2 "� (&*�$&. �!7&.�, ) 5!0&5�"�.�, ) ���&�"&,�.�, ) (�+��"&,�.�, "� �#%�2& .!��0�, $�(�4) & 0&(!4), 
%�2 *� &"2)*�%&'*$&. �!7&.�, $�"�!'"!%&.�, .�1&"�.�, *&0�*&.�, #)"$!%&.� & ,'!(�(�2&.�,  
#%�2��%�24�,  
�%!.'!1��4! (���"� (.�"!(%&*�4!), 
%�2 ) $0��"&,�.�.  

�	���	 

���	�	 

�	
����� ������ �	 ����������� �������	 
��2 "� �*"�("&. $�"*�%)$,&'�.�, %�2 "� �!.!+&.� & %�2 "� &6�%�24& *��#%�7�'"&,� (�)�!(�), 
%�2 "� *$!0�.�,  
%)1!4! �%�<!(&"*$&8 �#'!$���, 6&2�(� & $�"*�%)$,&'�, 
%�2 *� #!��"*$&. �%�<!(&"*$&. !0!.!"�&.� $�'& )$+)5)'! & ��2&6�4! & *$&2�4! ��0���,  
%�2 "� �%�2&0&1�&.� & *$0�2&1�&.�, 
%�2 "� $%�().  
�	
����� ������ ��� ����������� �����	
%�2 "� 5!0&5"&. .�*��(&.�, .!��0"&. $�"*�%)$,&'�.�, *�)#�(&.�, ��%4!(&.�, 0&?��(&.�, .!��0"&. 8&2%�)0&5-
"&. ��*�%�'!4&.�, ) :!+!6�%�.�, (�+��"&,�.�, (!0&$&. $�"�!'"!%&.�, (!0&$&. ,'!(�(�2&.�, 2&6�0&,�.�, 
$��0�%"&,�.� & !0!$�%�"�.�, 
�%�24� �!7&, &"*��0�,&'� 6� �%&'�4! & (!"�&0�,&') & *$0���4! .!��0"&8 2&'!0�(�,  
%�2 "� %!$�"*�%)$,&'& & �2%:�(�4), 
%�2 "� (&*�$&. �!7&.�, ) 5!0&5�"�.�, ) ���&�"&,�.�, ) (�+��"&,�.�, "� �#%�2& .!��0�, $�(�4), "� ���0�. �%!-
*�(�4) & &6(0�5!4),  
%�2 ) $�.!"�0�.&.� & ��(%1&"*$&. $���(&.�, %�2 "� �2(�:!4) )�+�, 
%�2 "� �#%�2& & �%!%�2& $�.!"�, 
%�2 "� �%�&6(�24& %�("�� *��$0� & *��$0!"&8 �%!2.!��, 
%�2 *� $�0)�&.� ) $!%�.&5$�' &"2)*�%&'&, 
%�2 "� �#0���4) �!7& ) $!%�.&5$�' &"2)*�%&'&, 
%�2 "� �20&(,&.� ) $!%�.&5$�' &"2)*�%&'& & &"2)*�%&'& �%�<!(&"*$&8 .��!%&'�0�,  
�%�"*��%� & *$0�2&1�!4!,  
%�2 *� 6�.%6")�&. $�.�2&.� .!*� & ��$!�&.� $�"6!%(&*�"! 8%�"!, 
#%�2��%�24�,  
�%!.'!1��4! :!+!6"&5$&8 (���"� – .�"!(%&*�4!. 
��1�&�"! ,&�!0! *� ����!�&,�.� &0& $0&"�(&.� & "!�%�#�'"&. <�"�(&.�
��2 "� $%�(). 
�	
����� ������ �	 �������	 �� ����	������ �	�����	�	
��2 *� !$*�%!."� 80�2"&. &0& (%)7&. .��!%&'�0&.� & "� 4&.�.
�	
����� ������ ���� �	�� ���� �	 �� ����� 
� *0)5�'!(&.� $�2� ��*��'& %&6&$ 2� 7! %�*���+!"! .��!%&'! �%�2%!�& ) �#)7). 
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�	���	 
���� � 

�9	  

��1�&�"! "��5�0!, 1�&�"&,& &0& .�*$! 6� 0&,! 
��(�%&(�4!, #%)1!4! & %!6�4!, 
%�2 "� 6���&(�4) & $0!*�%*$& %�2�(&, 
%�2 "� �#%�2& & �%!%�2& $�.!"�,  
%�2 *� %)5"&. .!8�"&6�(�"&. �0��&.�, 
%�2 "� .�1&"�.� 6� �#%�2) *$&2�4!. .��!%&'�0�, �%& 5!.) "�*��') .�0& – *&�"& ��&+,&, 
$�(�4!, 
)$0�4�4! & 0�.+!4! 2&'!0�(�, 
�%*$�4! �#%�6&("&8 .��!%&'�,  
%�2 *� $&*!0&"�.� & #�6�.�, *%!2*�(&.� 6� 2!6&"?!$,&') & $�%�6&("&. *%!2*�(&.� 6� 5&17!4!,  
%�2 *� %�*�%1!"&. �!5"�*�&.�,  
%�2 *� %�*���+!"&. .��!%&'�0&.� & ) #0&6&"& %�*���+!"&8 .��!%&'�0�, 
%�2 *� &6(�%&.� ���0��"�� 6%�5!4�, 
%�2 *� 0�*!%&.�. 

�	���	 
�
	��� 

���	�	  


%!2*�(� & ��%!.� 6� 6�1�&�) 2&*�'"&8 �%��"�/&6�0�,&�"& ���%��& 
��2 ) $�"�!'"!%&.�, 6��(�%!"&. �%�*��%&.� & &"2)*�%&'*$&. �!7&.� $�'! %�2! "� ��*, �2'! ��*��'& $�",!"�%�,&'� 
��*� &0& "!2�(�+"� $�",!"�%�,&'� $&*!�"&$�,  
%�2 ) #0&6&"& (&*�$&8 �!7&,  
%�2 ) #0&6&"& ��*"&8 $�"(!%��%� & ��*�(�2� (&*�$&8 �!7&, 
%�2 ) #0&6&"& &*�)*"&8 ��(�%� (&*�$&8 �!7&, )$�0&$� ��*��'& ���*"�*� �2 2&.�(� & &*��%!4� �!1$&8 .!��0�, 
%�2 "� �#0���4) �!7& & ��*)2� $�'! &2) ) �!7& �2'! ��*��'& ���*"�*� �2 ��'�(! �%�1&"!,  
)���%!#� #�'� ) *�%!') $�2� "&'! �#!6#&'!<!"� �2��(�%�')7! �2*�%�4&(�4! �%�1&"!, 
%�2 ) �$"&.�, $�"�0&6�,&'& & �*��0&. ��26!."&. �%�*��%&.� $�'& *) ) (!6& *� $�"�0&6�,&'�.,  
%�2 ) 80�24�5�.� �2'! ��*��'& ���*"�*� �2 &60&(�4� *)�*��",! $�'� *! $�%&*�& 6� 80�<!4!.  

�	���	 

���	  

�������� �	 �
�  
��2 "� �%!*�.� 6� .!��0,  
%�2 *� �"!).��*$&. #)1&0&,�.�,  
%�2 �*�#+� $�'! "� �!%�2%�.&.� ��*0):)'! �(&�"!, 
��#&'�4! 1&��(�,  
%�2 "� �%!%�2& 2%(!�� & �!$*�&0�.  

�	���	 
����	, 
����  
�	�	  

�	
����	 �����	  
��2 *� $&*!0&"�.� & #�6�.�, *%!2*�(&.� 6� 2!6&"?!$,&') & $�%�6&("&. *%!2*�(&.� 6� 5&17!4!,  
%�2 *� (%)7&. .��!%&'�0&.� &0& ) #0&6&"& (%)7&8 .��!%&'�0� &0& "� .'!*�&.� �2'! *! �*'!7� 2!'*�(� ��(&1!"! 
�!.�!%��)%!,  
%�2 "� �%�&6(�24& %�("�� *��$0�,  
�'!*$�%!4!,  
%�2 ) $�.�%�.� 6� 2)#�$� 6�.%6�(�4! & 80�24�5�.�. 
�	
����	 �����	 �� ���	�	���� �	�����	�	 (�	���������	 �����	)
��(�%&(�4! ) 6��(�%!"�. &0& *$)5!"�. �%�*��%).
���������� ����� 
��<!4! $�*�&') & *'!5!4!,  
%�2 *� %)5"&. "�:!(&.� $�'& ��2%�6).&'!(� ��(0�5!4! "�:� �%!.� �&'!0).
��!�� �����
��(�%&(�4!,  
$�(�4!, 
0&(!4!. 
�	
���	 ����	����� 
��<!4! $�*�&') & *'!5!4!. 
"��	���� 
��(�%&(�4!, 
%)$�(�4! �%!2.!�&.� *� �1�%&. &(&,�.�, �*&. $�2� '! ) �&��4) ��%!.� 6� %�2 $�2 $�'! ��*��'& ���*"�*� 2� 7! 
%)$�(&,� #&�& 6�8(�7!"� 2&'!0�(&.� �! ��%!.!, 
"!#!6#'!2�" %�2 *� $&*!0&"�.� & #�6�.�. 
"��	���� �	 ���	���� ����	�	 ��� ��������
��<!4! $�*�&') & *'!5!4!,  
*'!5!4! �%& $�'!. *! $�%&*�! %)5"& "�:!(& 6� �%�&6(�24) .!*"&8 �%�&6(�2� & $0�4! ) $0��"&,�.�,  
6�.'!"� "�:!(� "� .�1&"�.� 6� *'!5!4! &0& %!6�4!. 

�������-
��	  

�����	  
��2 "� ��(�%!"�. �� $&1& & 80�2"�. (%!.!"). 

�����	 �� 
����������-
�� �	���-

�	�	  
��2 �%& $�. %�2"&,& .�%�') 2� #)2) '�*"� (&2+&(&.  

�	���� 
��	
	�  

��2 "� *$!0�.�, 
.�"��:� (!7 �%�&6(!2!"&8 �%�<!(&"*$&8 !0!.!"��� "� (&*&"&,
%�2 "� *�)#�(&.�.  

���������-

�	 �B	�  

��2 ) $�#&"�.� (&*�$&8 2&6�0&,�,  
%�2 "� (&*�$�%!��0"&. 2&6�0&,�.�, 
%�2 ) (&*�$&. 2&'!0�(&.� ��%4!(� "� #)1��&"�.�, 
%�2 ) �$"&.� & $�"�0&6�,&�"&. �2(�2&.�. 

�	���	 
��B�  

��2 *� *%!2*�(&.� 6� �%!.�6&(�4! & "� �%!%�2& & �%�&6(�24& *%!2*��(� 6� �%!.�6&(�4!,  
%�2 "� 1��(+!4) $�:!.  

 




