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тедоупи зедтси 5кирзипе Рпугедпор дгичуа ха прозечуо И шптат“ ТЈОМОВ“)ОО
ВЕЈ5

Зедтса Зкирхпе одгХабе зе дапа 16.06.2021.родте за росеот и 10 газома и зеди Ртуа џ
Вгхест.

Јауп! роду Чапоушпа дгимуа а исебсе па Зкирбпи рпугедпог дгичуа 2а прозезуо  итат
„јОМОК"роо Впв ирисије зе до дапа: 08.06.2021. годте
Јауп! рога објамије зе па птегпе! згате Огижа: улулујшногтћоје! 5,

„=
Зедтси ЗКирхпе загуао је фатеог Огичуа.

га зедтси ЗКкирзипе рпугедпог атимуа 7а овомезуо 1 ипгат „ЈОМОЕ"РОО Вгиз ргедјаје
зе зједеб!

рмЕуМмт КЕРр

Трбог ргедзедтшка зкорбте копије 2а рјазапје 1 оуепуаса харашКа.
Џзуајапје харјотКа за гедоупе зкирзпе одгХапе и 2020. водим.
Чгуајапје НпапзузКог !гмедаја ха репод 01.01.-31.12.2020.водте.
Чзуајапје 1гуенаја 1 пиепја пегаујопог геу!тога БН апза 2а рочјоупи 2020.годти.
Трђог пегамопор гемггога 7а рочјоупи 2021.водти.
ЧО5уајапје одке о 12таф е1абогаја ртеззршуапја Копопог уека озпомтћ згедзгауа,
ЏИ5уајапје од!ике о рокпби рибика,
Текиса рнапја 12. обја5  розјоуапја дгиуа.

оазе

и

>

Зедтса зкирпе загуа зе разатт розуот присепт зуакот «јапи дгиуа па адгези Чапа дгичуа
12 ем депсјје рода(ака о Чапоупта дгичуа, а роду зе зтага дозгамјепт дапот зјапја ргерогисепе
роб ке робот, озшт ако је дгора ј! падп розуапја одгедеп озшуаскип акбот Шзе за дгираит
пабтот розуапја Сјап дгизуа резашт ршет зарјазто. -

Роду га зедтси дозтам ја зе зуакот Чапи дгичуа пајказгије озат дапа рте дапа одгХамапја зедтсе
зкиреипе, от ако је дгиги гок ргедмеп озиуаСкт амот.

Објауа 1 дозјауа роуа зтајта зе 17угепот дапот објаутуапја па пиеглег тате РПгичуа,

Ма зедс! зе тоје гагргамђјан 1 одиуано риапјта па дпеупот геду, а о дгидит рнапјита зато
ако зу1 Сјапоу! ризизуији зедпјс! 1 ако зе педап Сјап (оте пе ргонм, озт ако је озлтуаскитаот дтираје одгедепо. .

Једап 11 ме Сапома дгиабуа Кој! розедији Ш ха прајџи пајтапје 5% идеја џ озлоупот Карнајџ
дгичуа тоги ршет рбапог обахедепја дгачуџ чај додате (аске па дпеуш гед зедсе, от



ако је озтуаскт акгот омо ргауо дајо 1 Чапом!та Кој! роведији 7азћраји 1 талј! ргосепа! џдеја
п озпоупот Карнаји дгизјуа. “

Сјапоу! дгинуа 12. згама 1. оуор СЛапа тови ођахеепје 12 чауа 1. оуог. Чапа дојам  атекто 1

вунт озгат «јапоупта дгижуа па адгезе 12 ем депсјје родагака о Сјапоупта дгичуа,

Орауечепје 12. чауа 1. оуод Сапа тоде зе иршн пајказтје (1 дапа рге:дапа одгХауапја зедсе
кирпе, от ако је озиуаскип акгот одгедеп дгиг! ток.
Обауеепје 12 зауа 1. оуор Сапа Фтеког је диХап да пајказгије пагедпор гадпор; дапа од дапа
рпјета прџн зут озјант «Јапом шта дгижуа.

Слап дгожуа !та ргауо да ршет резапог рипотосја оуја5н одгедепо Псе да џ пјероуо те ибеч!уије
џ гади зкирзипе дгизеуа, икисијџе!1 ргамо да и пјевоуо ште рјаза (рџпотобје 2а рјазапје).
Рипотостик 12 згама 1. оуод СЈапа тоје БИ зуако розјоупо зрозобђпо Исе.

ОзпуаСк ит абот тоде зе ргедујден да рипотосје га рјазапје тога БИ оуегепо и зКјади за
гакопот Којт зе џгедије омега ротрвва.

Стап дгиуа пе тоде дан рипотовје 7а р!азапје (ако Мо бе Ба оргате па део зуор ргама рјаза ро
озпоуџ идеја. '

Куогшт 7а зедтси зкирзипе сиобкпа уеста од икирпор ђгоја рЛазоуа Чапоуа дгиауа, ако
озтуаскт акеот тије одгедеп уеб! Бгој рјазоуа.

Ако зе зедтса зКкирзипе гаје торја одтхан гђор педомаа Куогшта, ропоуо зе зазуа за 15тртефогепт дпеупштп гедот пајгапе дезе( дапа а пајказгије 30 дапа од дапа Кадаје зедтса !теђајо
да Биде одгХапа (ропом епа зедптса).

Куогшт 2а одгХауапје ропоуЏепе зедтсе си1/3 од икирпог бгоја рјазоуа Сјапоуа дгичуа, ако
озтуаск ит ајот гије одгедеп уеб! бгој ојазоуа.

5корбипа допоз! одшке обепот уебтот рјазоуа рпзшшћ Сапоуа Кој; штајџ ргауо рјаза роодгедепот рнапји, озшт ако је гакопот 1 озтуат акгот 2а ројефпа рнапја одгедеп уеб! Ргој
Б!азоуа.

5ефтсе зкирзипе тори зе офтауан КопеСсепјет Копгегепсузке мехе 11 дгове ашао 1 ммејпе
Ккоппимкасјзке оргете, (ако да зуа Нса Која ибезћуџји џ гади зефтсе тори да тедизођпо
оутетепо Котштетаји.

5тајга зе да ви Иса Која па оуај пап исезуији и гади зедтсе ИСпо рпзшпа.
Слап дтичуа тозе р/азан 1 раапт ршегт, озшт ако је озтуаскип акбот 1: рочоут ког зкирз пе
дгарасје одгедепо 1 и (от зјигајц, 2а роштеђе !гтабипауапја Куогита, зтаа зе да (ај јап дгавуа
ризизтуцје зедпте1.

5уака одика тоге зе допен1 уап зедтсе, ако је робрћи 5у1 Фапом! дгичуа ва ргауот р1аза ро 1от
рпапји.

Ф1азапје па зедтс! зкирхипе дгижуаје јаупо.
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