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Рго1орг©бБу1ег

Вогкк1аг М1уасћ
Е8СН АТСИОСУ
Тке ОосГппе оп 1ће Еаз! Тћт%з
1п 1ћ11б б1и<3у 1ће АиШог с!еа1б шћћ ебсћа1о1о§1са1 Љешеб 1п Ље
собишс апс! ћеаусп1у репбресИтс, ашс! по! оп1у аб а 1геа11бе оГ 1ће Ше
ћеуопс! 1ће ^гауе, аб шаб 1ће сабе л^Ић оМ-Габћшпес! бсћо)1аб1ас ћапс1-ћоокб.
Тће Е$ка1оп ће§1пб оп ЕаПћ апс! Ипс1б Иб §оа1 апс! јРи1Штеги1
т Неауеп. Тће Љ б1ту оГ шап апс! собшоб т ебсћа1о1о§1са1 регарес11|уе 1>б гоо1ес1 т Љ б шогМ.
Тће ехробШоп 1б рг11шаг11у ргебеп1ес1 ш а хшббаопагу шау: аб ап
ехћоШаИоп 1о а1геас!у геасћ, ш 1ће Них оЈ Ише, Икепебб 1о Сос1, бо
1ћа1 ше шау ће <1еешес1 шог!ћу ојг 1ће бирга-‘1ешрога,1 Кт^Иош оГ
Сос1, \ућ!сћ 1б 1о с о т е . Тће а'ш1 оГ оиг 1Ие 1б 1о ће 6 1 ЈРог 1ће гвбиггесНоп јргот 1ће ИеаИ апс! 1о ће гесе!уеИ т ! о 1ће пеш апс! е!ета11
Агоп.
Тће АиЉог 1п1егрге1б *Ље шогс! о{ Сос! сопсегшп^ Ље ЕзсксИоп
1п ассогИапсе шНћ ОгЉоНох Сћигсћ 1гасИ11оп, ћу гебрес1т§ Ље арорћаИс шау о! Љ ш кт§, пате1у, Ља1 Љебе геуеа1ес1 1ћт§б саппо! ће
ргорег1у ^габрес! ћу оп1у ћ и тап геабоитд, пеИћег соиМ Љеу ће ехсо§11а1ес! ћу Шегагу Гапсу.
Нолуеуег, Ље ебсћа1о1о§у аб ап т1егрге1аНоп оГ Ље Ароса1урб1б
саппо! ће шпИеп опсе &>г аИ И те. Е^егу апс1 еасћ ћ!б1опса1 бкиаНоп
пееИб а пеш соттеп 1агу.
Неге ше ћауе а!И абрес1б оГ 1ће сЈооЉпе оп Ебсћа1о1о§у ргебеп1ес1
аб СоПошб:
— у е а т т § јРог Ше е1ета1;
— ебсћа1ок>$11оа1 бИиаИоп оГ Ље шогМ;
— 1ће Сћигсћ аб Ље Ве^ш пт^ оГ Ље Е$ска1оп;
— ИеаЉ апс! т ш 10г1аИ1у;
— Ље бесопс! Сот1п§ оГ Сћг1б1;
— Ље Кеш ШогМ 1о со т е;
— Т1те аб пбк апс! сћапсе.
ТћГб б!ис1у 1пеб 1о т а к е а Ггебћ арргоасћ 1о Љ1б та11ег, б1гћпп§
1о § 1Уе апблуегб 1о оиг ссхп1етрогагу шогМ апИ 1о ргебеп! Ље ОгЉо(1ох ск>с!гше оп Ље 1аз1 Љшп^б 1п а сопсГбе апс! геаИаМе шау.
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