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4. TTocne 3aBprnettor nonaralba yTBpijetto je )],a je KaH)],tt)],aT:*

a) TTOJ10)Kl10 l1CTTI1T

6) Httje TTOJ10)Kl10 l1CTTI1T

1..1,) ynynyje ce Ha noHOBHO nonaralhe 11cn11Ta 113 npe)].MeTa:
1. 

----------------- --

2. 

I1cnttT 3aBprneH y qacoBa. 
- - - - - --

CeKpernp I1cnttTHe 

KOMI1CI1Je 

* 3a0Kpy:J1Cumu cJZoeHy 03HaKy ucnpeo pe'-teHUlfe

TTpe)],Ce)],Hl1K I1cnttTHe 

KOMI1CI1Je 
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