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Народите на Европа, 
при создавањето 
на уште поблиско 
меѓусебно заедништво, 
се одлучни да 
споделуваат мирна 
иднина заснована 
врз заеднички 
вредности. Свесна 



за своето духовно и 
морално наследство, 
Унијата е втемелена 
врз неделивите 
универзални 
вредности на 
човечко достоинство, 
слобода, еднаквост и 
солидарност; таа се 



темели врз начелата 
на демократијата 
и владеењето на 
правото. Таа го 
поставува поединецот 
во средиштето на 
своите активности, 
со востановување 
на државјанство на 



Унијата и создавање 
подрачје на слобода, 
безбедност и правда. 
Унијата придонесува 
за зачувувањето и 
развојот на овие 
заеднички вредности 
притоа почитувајќи 
ја разноликоста 



на културите и 
традициите на 
народите на Европа, 
како и националните 
идентитети на 
земјите-членки и 
организацијата на 
нивните државни 
власти на национално, 



регионално и локално 
ниво; таа се стреми да 
поттикне врамнотежен 
и одржлив развој и 
осигурува слободно 
движење на луѓе, 
стоки, услуги и 
капитал, и слобода 
на основање деловна 



дејност. За оваа 
цел, нужно е да се 
засили заштитата 
на основните 
права земајќи ги 
предвид промените 
во општеството, 
општествениот 
напредок и научните 



и технолошките 
достигнувања, со тоа 
што на овие права ќе 
им се даде поистакнато 
место во Повелбата. 
Оваа Повелба ги 
потврдува, земајќи ги 
предвид овластувањата 
и задачите на 



Заедницата и на 
Унијата и принципот 
на супсидијарност, 
правата што 
произлегуваат, 
особено, од 
уставните традиции 
и меѓународните 
обврски што им се 



заеднички на земјите-
членки, Договорот 
за Европската 
Унија, Договорите 
на Заедницата, 
Европската конвенција 
за заштита на 
човековите права и 
основните слободи, 



Социјалните повелби 
усвоени од Заедницата 
и од Советот на Европа 
и од случаите од 
судската практика на 
Судот на правдата на 
Европските заедници 
и на Европскиот суд за 
човекови права. 



Остварувањето на овие 
права повлекува со 
себе одговорности и 
обврски во однос на 
други лица, човечката 
заедница и идните 
генерации. Поради тоа, 
Унијата ги признава 
правата, слободите и 



начелата зацртани во 
натамошниот текст.



ПОГЛАВЈЕ I 
ДОСТОИНСТВО



Член 1 
Човечко 

достоинство

Човечкото достоинство 
е неприкосновено. Тоа 
мора да се штити и 
почитува.



Член 2 
Право на живот

1. Секој има право на 
живот.

2. Никој не смее да 
биде осуден на смрт, 
или погубен.



Член 3 
Право на личен 

интегритет

1. Секој има право на 
почит за неговиот или 
нејзиниот физички или 
ментален интегритет.



2. Во областите 
на медицината 
и биологијата, 
следното мора 
особено да се 
почитува:



а) слободна и 
заснована врз 
информации 
согласност на 
засегнатото лице, 
во согласност со 
процедурите што се 
утврдени со закон;



б) забрана на еугениски 
практики, особено 
оние чија цел е 
селекција на луѓе;

в) забрана на 
претворање на 
човечкото тело и 
неговите органи во 



извор на финансиска 
добивка;

г) забрана на 
репродуктивно 
клонирање на луѓе.



Член 4 
Забрана на мачење 

и нечовечно или 
понижувачко 

постапување или 
казнување



Никој не смее да биде 
подложен на мачење 
или на нечовечно 
или понижувачко 
постапување или 
казнување.



Член 5 
Забрана на ропство и 

принудна работа

1. Никој не смее да биде 
држен во ропство или 
во ропска потчинетост.



2. Од никого не смее да 
се бара да извршува 
принудна или 
присилна работа.

3. Трговијата со луѓе е 
забранета.



ПОГЛАВЈЕ II 
СЛОБОДИ



Член 6 
Право на слобода и 

безбедност

Секој има право на 
лична слобода и 
безбедност.



Член 7 
Почитување на 
приватниот и 

семејниот живот

Секој има право да се 
почитува неговиот или 
нејзиниот приватен и 



семеен живот, дом и 
комуникации.



Член 8 
Заштита на личните 

податоци

1. Секој има право на 
заштита на личните 
податоци што се 
однесуваат на него/неа.



2. Таквите податоци 
мора да се 
обработуваат чесно 
за специфични 
намени и со 
согласност од 
засегнатото лице 
или врз некоја друга 
легитимна основа 



предвидена со закон. 
Секој има право на 
пристап до собрани 
податоци што се 
однесуваат на него/
неа, и право на 
исправање на тие 
податоци.



3. Усогласувањето 
со овие правила 
подлежи на контрола 
од независно тело.



Член 9 
Право на стапување 
во брак и основање 

на семејство

Правото на склучување 
брак и правото на 
основање семејство 



се гарантирани во 
согласност со законите 
на државите со кои се 
уредува остварувањето 
на овие права.



Член 10 
Слобода на 
мислење, 

совест и религија

1. Секој има право 
на слобода на 
мислење, совест 



и религија. Ова 
право ја вклучува 
слободата да се 
промени религијата 
или уверувањето 
и слободата, сам/а 
или заедно со други, 
јавно или приватно, 
да ја манифестира 



својата религија 
или уверување 
преку религиозно 
изразување, 
подучување, вршење 
на служба и верски 
обреди.



2. Се признава правото 
на приговор на 
совеста, согласно 
законите на 
државите со 
кои се уредува 
остварувањето на 
ова право.



Член 11 
Слобода на 

изразување и 
информирање

1. Секој има право 
на слобода на 
изразување. Ова 



право ја вклучува 
слободата на 
свои ставови и на 
примање и давање 
информации и идеи 
без замешување 
од страна на некој 
државен орган и без 
оглед на границите.



2. Слободата и 
плурализмот на 
медиумите мора да 
се почитуваат.



Член 12 
Слобода на 
собирање и 
здружување

1. Секој има право на 
слобода на мирно 
собирање и слобода 



на здружување 
на сите нивоа, 
особено во врска 
со политички, 
синдикални и 
граѓански прашања, 
што го подразбира 
правото на секој 
да може да основа 



синдикати и да им 
пристапува заради 
заштита на своите 
интереси.



2. Политичките партии 
на ниво на Унијата 
придонесуваат за 
изразувањето на 
политичката волја 
на граѓаните на 
Унијата.



Член 13 
Слобода на 

уметностите и науките

Уметностите и научните 
истражувања се ослободени 
од секакви ограничувања. 
Академската слобода мора 
да се почитува.



Член 14 
Право на 

образование

1. Секој има право 
на образование 
и на пристап до 
професионална и 
континуирана обука.



2. Ова право 
ја вклучува 
можноста да се 
добие бесплатно 
задолжително 
образование.

3. Се почитува 
слободата да се 
основаат образовни 



установи со должно 
почитување на 
демократските 
начела и правото на 
родителите да им 
осигурат на своите 
деца образование и 
настава усогласени 
со нивните верски, 



филозофски и 
педагошки уверувања, 
во согласност со 
законите на државите 
со кои се уредува 
остварувањето на 
таквата слобода и 
право.



Член 15 
Слобода на избор 

на занимање и 
право на работа

1. Секој има право на 
работа и занимавање 
со слободно избрана 



и прифатена 
професија.

2. Секој граѓанин на 
Унијата има слобода 
да бара вработување, 
да работи, да го 
остварува правото 
на основање на 



деловна дејност и да 
дава услуги во секоја 
земја-членка.

3. Државјаните на 
трети земји со 
дозвола за работа 
на териториите 
на земјите-членки 



имаат право на 
работни услови 
еднакви со условите 
на граѓаните на 
Унијата.



Член 16
 Слобода за 

вршење деловни 
активности

Се признава слободата 
за вршење деловни 
активности во 



согласност со законите 
на Заедницата и 
законите и практиките 
на државите.



Член 17 
Право на 

сопственост

1. Секој има право да ја 
поседува, користи, 
отуѓува и остава во 
наследство својата 
законски стекната 



сопственост. Никој 
не смее да биде 
лишен од својата 
сопственост, 
освен кога е тоа во 
јавен интерес и во 
случаи и во услови 
предвидени со закон 
при што подлежи 



на навремена 
исплата на правичен 
надомест за загубата. 
Користењето на 
сопственоста може 
да биде уредено со 
закон доколку е тоа 
неопходно заради 
општиот интерес.



2. Интелектуалната 
сопственост е 
заштитена.



Член 18 
Право на азил

Се гарантира 
правото на азил, со 
целосно почитување 
на одредбите 
на Женевската 



конвенција од 28 јули 
1951 и Протоколот 
од 31 јануари 1967 
што се однесуваат на 
статусот на бегалците 
и во согласност со 
Договорот со кој е 
основана Европската 
заедница.



Член 19 
Заштита во случај 
на преселување, 

протерување или 
екстрадиција

1. Колективните 
протерувања се 
забранети.



2. Никој не смее да 
биде преселен, 
протеран или 
екстрадиран во 
држава во која 
постои сериозен 
ризик дека тој 
или таа ќе бидат 
подложени на 



смртна казна, 
мачење или друг 
вид нечовечни 
или понижувачки 
постапки или казни.





ПОГЛАВЈЕ III 
ЕДНАКВОСТ



Член 20
Еднаквост пред 

законот

Сите се еднакви пред 
законот.



Член 21 
Недискриминација

1. Се забранува секаква 
дискриминација 
заснована врз пол, 
раса, боја, етничко 
или социјално 



потекло, генетски 
особености, 
јазик, религија 
или уверување, 
политичко или какво 
било друго мислење, 
припадност на 
национално 
малцинство, 



сопственост, раѓање, 
посебни потреби 
или сексуална 
ориентација.

2. Во рамките на 
примената на 
Договорот за 
основање на 
Европската заедница 



и на Договорот за 
Европската Унија, 
и во контекст 
на специјалните 
одредби на тие 
договори, забранет 
е секаков вид на 
дискриминација 
врз основа на 
националност.



Член 22 
Културна, 

верска и јазична 
разноликост

Унијата ја почитува 
културната, верската и 
јазичната разноликост.



Член 23 
Еднаквост на 

мажите и жените

Еднаквост на мажите 
и жените мора да 
се осигури во сите 
области, вклучително 



вработувањето, 
работата и платата.

Начелото на еднаквост 
не го спречува 
одржувањето или 
усвојувањето на мерки 
со кои се обезбедуваат 
специфични предности 



во полза на помалку 
застапениот пол.



Член 24 
Правата на детето

1. Децата имаат право 
на заштита и грижа 
коишто се неопходни 
за нивната 
добросостојба. Тие 



може слободно 
да ги изразуваат 
своите мислења. 
Таквите мислења 
мора да бидат 
земени предвид во 
прашањата коишто 
ги засегаат нив, 
во согласност со 



нивната возраст и 
зрелост.

2. Во сите постапки 
што се однесуваат 
на деца, било да 
се преземени од 
државни органи 
или приватни 



институции, 
првенствена грижа 
мора да биде користа 
за детето.

3. Секое дете има 
право редовно да 
одржува личен 
однос и непосреден 



контакт со обата 
свои родители, освен 
во случаите кога тоа 
не е во корист на 
детето.



Член 25 
Правата на 

постарите лица

Унијата ги признава 
и почитува правата 
на постарите лица да 
живеат достоинствен 



и независен живот 
и да учествуваат во 
општествениот и 
културниот живот.



Член 26 
Интеграција на 

лицата со посебни 
потреби

Унијата го признава 
и почитува правото 
на лицата со посебни 



потреби да имаат полза 
од мерките чија намена 
е да се осигури нивната 
независност, социјална 
и професионална 
интеграција и нивното 
учество во животот на 
заедницата.





ПОГЛАВЈЕ IV 
СОЛИДАРНОСТ



Член 27 
Права на 

работниците на 
информираност и 
консултирање во 

друштвото



На работниците или 
нивните претставници 
мора, на соодветните 
нивоа, да им се 
гарантира навремена 
информираност 
и консултација 
во случаите и под 
условите што се 



утврдени со законите 
на Заедницата и 
законите и практиките 
на државите.



Член 28 
Право на 

колективно 
договарање и 
дејствување

Работниците и 
работодавачите, или 



нивните односни 
организации, имаат, во 
согласност со законите 
на Заедницата и 
законите и практиките 
на државите, право 
да преговараат и 
склучуваат колективни 
договори на 



соодветните нивоа и, 
во случаите на судир на 
интереси, да преземаат 
колективна мерка во 
одбрана на своите 
интереси, вклучително 
и стапување во штрајк.



Член 29
Право на пристап 

до услугите за 
вработување

Секој има право на 
пристап до бесплатна 
услуга за вработување.



Член 30 
Заштита во случај 

на неоправдан 
отказ

Секој работник има 
право на заштита од 
неоправдан отказ, во 



согласност со законите 
на Заедницата и 
законите и практиките 
на државите.



Член 31 
Праведни и 

правични работни 
услови

1. Секој работник има 
право на работни 
услови кои го 



почитуваат неговото 
или нејзиното 
здравје, безбедност и 
достоинство.

2. Секој работник 
има право на 
ограничување на 
максималниот број 



работни часови, на 
дневен и неделен 
одмор и на платен 
годишен одмор.



Член 32 
Забрана на детски 

труд и заштита 
на младите при 

работа

Вработување на 
деца е забрането. 



Минималната возраст 
за вработување не смее 
да биде пониска од 
минималната возраст 
на која се завршува 
школувањето, при 
што се почитуваат 
правилата што може 
да се поповолни за 



младите, со исклучок 
на ограничени 
отстапувања. 
Вработените млади 
мора да имаат 
работни услови што се 
соодветни на нивната 
возраст и мора да се 
заштитени од економска 



експлоатација и од 
секаков вид работа што 
може да им наштети 
на нивната безбедност, 
здравје и физички, 
психички, морален 
или социјален развој 
или да го попречува 
нивното школување.



Член 33 
Семеен и 

професионален 
живот

1. Семејството има право 
на правна, економска и 
социјална заштита.



2. За да се усогласат 
семејниот и 
професионалниот 
живот, секој 
има право на 
заштита од отказ 
од работа заради 
причини поврзани 
со мајчинство и 



право на платено 
родилно отсуство 
и на родителско 
отсуство по раѓањето 
или усвојувањето 
на дете.



Член 34 
Социјално 

осигурување и 
социјална помош

1. Унијата го признава 
и почитува правото 
на социјално 



осигурување и на 
социјални услуги 
што обезбедуваат 
заштита во случаи 
какви што се 
мајчинство, болест, 
несреќи на работа, 
неможност за само-
грижа или старост, и 



во случаи на губење 
на вработување, 
во согласност со 
правилата утврдени 
со законите 
на Заедницата 
и законите и 
практиките на 
државите.



2. Секој што живее и 
легално се движи 
на територијата 
на Европската 
Унија има право 
на социјално 
осигурување и 
други социјални 
поволности во 



согласност со 
законите на 
Заедницата 
и законите и 
практиките на 
државите.

3. За целите на борба 
против социјалното 



исклучување и 
сиромаштијата, 
Унијата го признава 
и почитува правото 
на социјална помош 
и помош при 
задомување за да се 
осигури пристојна 
егзистенција за сите 



оние кои немаат 
доволни средства, 
во согласност со 
правилата утврдени 
со законите 
на Заедницата 
и законите и 
практиките на 
државите.



Член 35 
Здравствена 

заштита

Секој има право 
на пристап до 
превентивна 
здравствена заштита и 



право на медицински 
третман под условите 
утврдени со законите 
и практиките на 
државите.
Високо ниво на 
заштита на човековото 
здравје се осигурува 
во дефиницијата 



и примената на 
политиките и 
активностите на 
Унијата.



Член 36
Пристап до 

услуги од општ 
економски интерес

Унијата признава и 
почитува пристап 
до услуги од 



општ економски 
интерес како што 
е предвидено во 
законите и практиките 
на државите, во 
согласност со 
Договорот со кој е 
основана Европската 
заедница, со цел да се 



унапреди социјалната 
и територијалната 
кохезија на Унијата.



Член 37 
Заштита на 
животната 

средина

Во политиките на 
Унијата мора да 
биде интегрирано 



и осигурено високо 
ниво на заштита на 
природната средина 
и подобрување на 
нејзиниот квалитет во 
согласност со начелото 
за одржлив развој.



Член 38
 Заштита на 

потрошувачите

Политиките на Унијата 
осигуруваат високо 
ниво на заштита на 
потрошувачот.



ПОГЛАВЈЕ V 
ПРАВА НА 

ГРАЃАНИТЕ



Член 39 
Право на глас и 

на кандидирање 
на избори за 
Европскиот 
парламент



1. Секој граѓанин на 
Унијата има право 
да гласа и да се 
кандидира на избори 
за Европскиот 
парламент во 
земјата-членка во 
која престојува, под 
истите услови како и 



државјаните на таа 
земја.

2. Членовите на 
Европскиот 
парламент се 
избираат со 
непосредни општи 
избори со слободно 
и тајно гласање.



Член 40 
Право на глас и 

кандидирање на 
општински избори

Секој граѓанин на 
Унијата има право да 
гласа и да се кандидира 



на општински избори 
во земјата-членка во 
која престојува, под 
истите услови како и 
државјаните на таа 
земја.



Член 41 
Право на добра 

администрација

1. Секое лице 
има право на 
непристрасна, 
чесна и навремена 



постапка по 
неговите или 
нејзините работи 
од страна на 
институциите и 
телата на Унијата.



2. Ова право ги опфаќа:

a) правото на секое 
лице да биде 
ислушано, пред да 
биде преземена 
каква било 
поединечна мерка 
што може неповолно 



да влијае врз него 
или неа;

б) правото на секое 
лице да има пристап 
до своето досие, 
при што треба 
да се почитуваат 
легитимните 



интереси на 
доверливост и 
професионална и 
деловна тајна;

в) обврската на 
администрацијата 
да ги образложи 
причините за своите 
одлуки.



3. Секое лице има 
право на надомест 
од Заедницата 
за секаква штета 
предизвикана 
од нејзините 
институции или 
службеници при 
извршувањето на 



нивните должности, 
согласно општите 
начела заеднички за 
законите на земјите-
членки.

4. Секое лице може 
да им пишува на 
институциите на 



Унијата на еден 
од јазиците на 
Договорите и мора 
да добие одговор на 
истиот јазик.



Член 42 
Право на пристап 
до документите

Секој граѓанин на 
Унијата, и секое 
физичко или 
правно лице со 



престојувалиште 
или регистрирано 
службено седиште во 
некоја земја-членка 
има право на пристап 
до документите на 
Европскиот парламент, 
Совет и Комисија.



Член 43 
Народен 

правобранител

Секој граѓанин на 
Унијата и секое 
физичко или 
правно лице со 



престојувалиште 
или регистрирано 
службено седиште во 
некоја земја-членка 
има право да ги 
упати до Народниот 
правобранител на 
Унијата случаите 
на неправилности 



во работењето на 
институциите или 
телата на Заедницата, 
со исклучок на 
Судот на правда и 
Првостепениот суд 
кога дејствуваат во 
својство на суд.



Член 44
 Право на петиција

Секој граѓанин на 
Унијата, и секое 
физичко или 
правно лице со 
престојувалиште 



или регистрирано 
службено седиште во 
некоја земја-членка 
има право на петиција 
до Европскиот 
парламент.



Член 45 
Слобода на 
движење и 
населување

1. Секој граѓанин 
на Унијата има 
право слободно да 



се движи и да се 
насели во рамките 
на територијата на 
земјите-членки.

2. Слободата на 
движење и 
населување смее 
да им се даде, 



во согласност со 
Договорот за со кој е 
основана Европската 
заедница, на 
државјани на трети 
земји кои законски 
престојуваат на 
територијата на 
земјата-членка.



Член 46
 Дипломатска и 

конзуларна заштита

Секој граѓанин на Унијата 
има, на територијата на 
трета земја во која не 
е претставена земјата-



членка чиј државјанин 
е тој или таа, право 
на заштита дадена од 
дипломатските или 
конзуларните тела на 
која било земја-членка, 
под истите услови како 
државјаните на таа 
земја-членка.



ПОГЛАВЈЕ VI 
ПРАВДА



Член 47 
Право на 

делотворен правен 
лек и правично 

судење



Секој оној чии права и 
слободи гарантирани 
со законите на Унијата 
се нарушени има 
право на делотворен 
правен лек пред суд во 
согласност со условите 
предвидени во овој 
член.



Секој има право на 
правично и јавно 
сослушување во 
разумен рок од страна 
на претходно законски 
востановен независен 
и непристрасен суд. 
Секому мора да му се 
даде можност да биде 



советуван, бранет и 
застапуван.

Правната помош се 
обезбедува за оние 
кои немаат доволни 
средства, во мера што 
е неопходна за да се 
осигури делотворен 
пристап до правда.



Член 48 
Презумпција на 

невиност и право 
на одбрана

1. Секое обвинето лице 
се смета за невино 
се додека согласно 



законот не се докаже 
дека е виновно.

2. Се гарантира 
почитување на 
правото на одбрана 
за секое обвинето 
лице.



Член 49 
Начела на 

законитост и 
сразмерност на 

кривичните дела и 
казните



1. Никој не може да се 
смета за виновен за 
кое било кривично 
дело поради дело 
или пропуст коишто 
не претставувале 
кривично дело 
според законот 
на државата или 



меѓународното право 
во времето кога биле 
извршени. Ниту 
може да се одреди 
потешка казна од 
онаа што била во 
примена во времето 
кога било извршено 
кривичното 



дело. Доколку, по 
извршувањето на 
кривичното дело, 
законот предвиди 
полесна казна 
за делото, ќе се 
примени таа казна.



2. Овој член не 
исклучува судење и 
казна за секое лице 
за дело или пропуст 
кои, во времето кога 
биле извршени, 
биле кривични дела 
според општите 
начела признаени 



од заедницата на 
државите.

3. Висината на казните 
не смее да биде 
несразмерна на 
кривичното дело.



Член 50 
Право да не се 
биде суден или 

казнет два пати во 
кривична постапка 

за исто кривично 
дело



Никој не може да 
подлежи на повторно 
судење или казна во 
кривична постапка 
за кривично дело за 
кое, на територијата 
на Унијата, тој или таа 
веќе биле ослободени 
или осудени со конечна 



пресуда во согласност 
со законот.



ПОГЛАВЈЕ VII 
ОПШТИ 

ОДРЕДБИ



Член 51
 Опфат

1. Одредбите на 
оваа Повелба се 
однесуваат на 
институциите и 
телата на Унијата, 



со должна почит 
за начелото на 
супсидијарност, 
како и на земјите-
членки само кога 
тие го спроведуваат 
правото на Унијата. 
Затоа тие треба да ги 
почитуваат правата, 



да се придржуваат 
кон начелата и да 
ја поттикнуваат 
нивната примена во 
согласност со своите 
овластувања.

2. Оваа Повелба не 
им дава никакво 



ново овластување 
или задача на 
Заедницата 
или на Унијата, 
ниту ги менува 
овластувањата 
и задачите 
дефинирани со 
Договорите.



Член 52 
Опфат на 

гарантирани права

1. Секакво 
ограничување на 
остварувањето на 
правата и слободите 



признаени со оваа 
Повелба мора да се 
темели врз закон 
и да ја почитува 
суштината на тие 
права и слободи. 
Во согласност 
со начелото на 
сразмерност, 



ограничувањата смее 
да се направат само 
ако се неопходни 
или навистина 
ги исполнуваат 
целите на општите 
интереси признаени 
од Унијата или 
потребата да се 



заштитат правата 
и слободите на 
другите.

2. Правата признаени 
со оваа Повелба 
кои се темелат 
врз Договорите 
на Заедницата 



или Договорот за 
Европската Унија 
се остваруваат 
под условите и во 
границите дефинирани 
со тие Договори.

3. Доколку оваа Повелба 
содржи права кои 



соодветствуваат 
на правата што 
се гарантираат 
со Конвенцијата 
за заштитата 
на човековите 
права и основни 
слободи, значењето 
и опфатот на тие 



права се исти како 
што е предвидено 
со спомнатата 
Конвенција. Оваа 
одредба не ги 
спречува законите на 
Унијата да предвидат 
поголема заштита.



Член 53 
Ниво на заштита

Ништо во оваа Повелба 
не смее да се толкува 
дека ги ограничува или 
негативно влијае врз 
човековите права и 



основни слободи онака 
како што ги признаваат, 
во соодветните 
полиња на примена, 
законите на Унијата и 
меѓународните закони 
и меѓународните 
договори чии 
потписници се 



Унијата, Заедницата 
или сите земји-
членки, вклучително 
Европската конвенција 
за заштита на 
човековите права и 
основни слободи и 
уставите на земјите-
членки.



Член 54 
Забрана на 

злоупотреба на 
правата

Ништо во оваа 
Повелба не смее 
да се толкува дека 



имплицира некакво 
право на ангажирање 
во некаква дејност или 
вршење на дело чија 
цел е уништување на 
кое било од правата и 
слободите признаени 
во оваа Повелба или 
нивно ограничување 



во поголема мерка 
отколку што е тука 
предвидено.



Стразбур, 
12 декември 2007 
година.



MK-32-11-903-MK-C 

ISBN 978-92-9238-033-5

DOI 10.2871/34065



ПОВЕЛБА ЗА 
ОСНОВНИТЕ 

ПРАВА ВО 
ЕВРОПСКАТА 

УНИЈА



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00222
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00222
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




