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Vljudnostno obvestilo 

Prejemnik (osebni podatki): 

< Ime in priimek>  
pri domnevni/em < Ime podjetja >  
< Ulica in hišna številka >  
< Poštna številka > 

Predlagatelj (osebni podatki): 

< Vaše ime>  
< Vaš naslov za odziv > 

Datum: <Vnesite datum> 

Zadeva: Neomejena osebna odgovornost, ki izhaja iz uradne ukinitve vseh bank, korporativnih vlad in drugih 
korporacij. Ukinitev je posledica vloženih dokumentov v UCC (Uniform Commercial Code) s strani 
fundacije One People’s Public Trust (OPPT). 

Način dostave: E-pošta / Faks / Ročna dostava / Številka priporočene pošte  _____________  

USTREZNO PREVERJENA NAVEDBA DEJSTEV:   

V zvezi z incidentom, ki se je zgodil dne <datum> v/na <kraj incidenta> in v katerega je bil vključen <ime in priimek 
Prejemnika> , ki stanuje na naslovu <naslov Prejemnika> ; v nadaljevanju “Prejemnik”.  

Sem edini zakoniti in pravno REGISTRIRANI lastnik, varuh in skrbnik svojega bitja (ang. BE'ing), vseh stvaritev in 
premoženja, ki iz tega izhajajo, UCC Dok. št. 2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914, preoblikovan in vključen 
kot referenca, kot je v celoti navedeno v prvotnem obvestilu NAVEDBA DEJSTEV, ki ga je javno registrirala fundacija One 

People's Public Trust, v nadaljevanju “OPPT”.  Omenjeno NAVEDBO DEJSTEV zavestno, hote in namerno sprejemam, 
ponovno potrjujem in ratificiram kot svojo lastno ustrezno preverjeno NAVEDBO DEJSTEV, nunc pro tunc praeterea 
preterea, neovrženo z vidika prava, kot razlog javnega reda; v nadaljevanju “Predlagatelj”."  

USTREZNO PREVERJENO OBVESTILO: 

Predlagatelj ustrezno obvešča Prejemnika, da Predlagatelj NE SOGLAŠA s kakršnim koli nezakonitim ali nelegalnim 
razvrednotenjem, slabljenjem, razveljavitvijo, podrejanjem, prilaščanjem, oskrunjenjem, neupoštevanjem ali krajo 
Predlagateljevega ustrezno zavarovanega bitja in vseh stvaritev in lastnine, ki iz tega izhajajo.  Prejemniku je ustrezno 
naročeno, da PREKINE IN OPUSTI vsako omenjeno nezakonito in nelegalno delovanje proti Predlagatelju, kar 
učinkuje takoj.   

Predlagatelj vas ustrezno obvešča, da je Prejemnik pravno in zakonito odgovoren, načeloma za trikratno odškodnino po 
običajnem pravu, za vsako nezakonito delovanje Prejemnika proti Predlagatelju, ki povzroči kakršno koli škodo, ki jo utrpi 
Predlagatelj, vključno s telesnimi poškodbami, prijetjem, zasegom lastnine, škodo na lastnini, finančno škodo ali kakršno koli 
drugo škodo Predlagateljeve merljive energije.  

Prejemnika se opozarja na NAVEDBO DEJSTEV, še zlasti na konec leta 2012 izvedeno ukinitev svetovnih korporacij, ki 
delujejo pod krinko vlad ljudstev, bank in vseh drugih družb, iz razloga izdaje ljudstva tega planeta, ki so mu prizadejali 
škodo, ne da bi ljudstvo zavestno, hote in namerno soglašalo, še zlasti: 

Preklicane vladne listine: (Referenca: NAVEDBA DEJSTEV: UCC Dok # 2012127914 z dne 28.11.2012) 

"...Da so vse LISTINE, vključno z listinami Zvezne vlade Združenih držav, ZDRUŽENIH DRŽAV, “DRŽAVE ...", kar vključuje 
vse okrajšave, idem sonans, ali katere koli pravne, finančne ali upravljavske oblike, vse mednarodne ekvivalente, kot tudi vse 
URADE in z njimi vse URADNIKE, JAVNE USLUŽBENCE, IZVRŠILNE UREDBE, POGODBE, USTAVE, ČLANSTVO, 
ZAKONE in vse druge pogodbe in sporazume, ki so v skladu z njimi in ki izhajajo iz njih, zdaj nične, nepomembne ali 
drugače razveljavljene, kar do danes ostaja  neovrženo; ..." 

Preklicane bančne listine: (Referenca: TRUE BILL: WA DC UCC Dok# 2012114776 z dne 24.10.2012) 

"Razglašene in nepreklicno razveljavljene; vse listine za članice Banke za mednarodne poravnave (Bank of International 
Settlements (BIS)), vključno z vsemi koristniki, določenimi državnimi organi, ki posedujejo, izvajajo ali podpirajo zasebne 
denarne sisteme, sisteme izdajanja, zbiranja in uveljavljanja prava, ki izvajajo SISTEME SUŽENJSTVA … in ki upravljajo z 
zakonito vrednostjo z nezakonitim predstavništvom ... 

Omenjena NAVEDBA DEJSTEV, opredeljena v tem dokumentu, ostaja neovržena in velja kot Absolutna Resnica v 
zakonodaji, trgovanju in bitju (BE'ing) ter je zapisana v javni evidenci, univerzalnem odloku, na katero se lahko opira ves svet.  
Glej https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ (potrebna prijava) ali  http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings/. 
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V skladu s tem se Prejemnika obvešča, da zdaj deluje kot fizična oseba brez varnosti korporativne mreže in s polno osebno 
odgovornostjo pri VSAKEM SVOJEM DEJANJU po običajnem pravu, ki ga ščiti in ohranja zakonodaja UCC 1-103, in 
Univerzalna zakonodaja, ki je razgrnjena v OPPT  UCC vlogah.   
(Referenca: WA DC UCC Ref Dok # 2012113593) 

Če se Prejemnik odloči, da bo deloval v imenu ukinjenega subjekta in bi s tem Predlagatelju povzročil kakršno koli škodo, kot 
je navedeno v tem dokumentu, bo Prejemnik za to škodo v celoti odgovoren. Zaradi takšnih dejanj se lahko proti Prejemniku in 
njegovemu premoženju uveljavljajo pravna sredstva v skladu z zakonodajo UCC- 1-305, kar vključuje, vendar se ne omejuje 
na UCC trgovske menice (hipoteka). 

Nadalje  se Prejemnika opozarja na DEKLARACIJO IN SKLEP (DECLARATION AND ORDER): UCC Dok št. 2012096074, z dne 
09.09.2012, ustrezno potrjen in ratificiran s strani COMMERCIAL BILL UCC Doc. No. 2012114586 in TRUE BILL UCC Doc. No. 
2012114776 ki navaja: 

Prostovoljci v vojski ...  “aretirati in odpeljati v pripor kateri koli ali vse organe, njihove predstavnike, uradnike in druge 
akterje, ne glede na domicil po lastni izbiri, ki posedujejo, upravljajo, pomagajo ali podpirajo  zasebne denarne sisteme, 
sisteme izdajanja, zbiranja in uveljavljanja prava za izvajanje SISTEMA SUŽENJSTVA proti državljanom več držav, ...”, in 
“Ponovno prevzemanje vseh zasebnih denarnih sistemov, ki izvajajo sisteme uveljavljanja prava za izvajanje SISTEMA 
SUŽENJSTVA...” 

“...vsa bitja stvarnika naj podprejo vse omenjene Javne Uslužbence, da izvedejo, ohranijo in izvršijo ta ukaz z vsemi 
sredstvi stvarnika in ustvarjenega, kot tukaj navedeno, z vso osebno odgovornostjo...” 

V primeru, da Prejemnik prekine in opusti vse aktivnosti, ki povzročajo škodo Predlagatelju, se ukinejo aktivnosti, uvedene 
proti Prejemnikovemu premoženju. 

Prejemnika se opozarja na združeno odgovornost, ki jo prevzame s ukazovanjem ali usmerjanjem sodelavcev ali s skupnim 
oblikovanjem zarote v prizadevanju za dejanja, ki so škodljiva za Predlagatelja. Če sodelavci, ki so deležni takšnih navodil, 
delujejo v škodo Predlagatelja, bodo za škodo solidarno  in večkratno odgovorni na podlagi Doktrine Principal Agent, ki jo 
vzdržuje zakonodaja UCC 1-103, zato ste zdaj poslovno in moralna odgovorni, da jih o tem obvestite. Odgovorni ste, da 
preverite svojo odgovornost in morebitno odgovornost v prihodnje, ki nastane z dejstvom, da se zavestno in namenoma po 
svoji lastni izbiri odločite, da škodujete Predlagatelju.  Predlagatelj je Prejemniku ustrezno posredoval dodatno vljudnostno 
obvestilo; izvirno obvestilo je zapis, ki ga je pripravila in zagotovila fundacija OPPT. 

Če se Prejemnik odloči, da bo s Predlagateljem komuniciral zasebno in individualno po tem datumu, se Prejemniku v sprejetje 
ponudijo merila in pogoji št. < AAA-000000 > , pri čemer je način sprejetja jasno opredeljen v tem dokumentu. 

Prejemnika se prav tako obvešča o koristih, ki jih OPPT vloge ponujajo vsakemu posamezniku. Ukinitev bank briše dolgove. 
Razveljavljene "vladne" listine odpravljajo nezakonite obdavčitve, kodificirano pravo, vsa sodišča itd."  

Novo vodenje je že tukaj. Če želite več informacij, si poglejte stran 5. 

Upoštevajte in se v skladu s tem dovolite voditi. 

Predlagatelj (podpis):  ______________________________  

Priča (podpis):  ___________________________________  Datum:  ___________________________________   

Ime priče:  < Ime in priimek> 
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Merila in pogoji 

Prejemnik (osebni podatki): 

< Ime in priimek>  
pri domnevni/em < Ime podjetja >  
< Ulica in hišna številka >  
< Poštna številka > 

Predlagatelj (osebni podatki): 

< Vaše ime>  
< Vaš naslov za odziv > 

Stranke: 

Ta merila in pogoji se uporabljajo za zgoraj imenovane stranke, kar prav tako vključuje, vendar pa ne omejuje na sodelavce, 
ki delujejo za in v imenu imenovanih strank: 

Uporaba 

Glede na to, da so bile za vse banke in “vlade” ustrezno ukinjene (ref: UCC Dok # 2012127914 
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/), Prejemnik nastopa kot fizična oseba. 

V odsotnosti vladnih statutov ter bančnih ali korporativnih pogodb je zakonito zavezujoča pogodba edini instrument, ki bo 

zavezoval odnose med fizičnimi osebami. 

Prejemnikove odgovornosti 

Prejemnik je odgovoren, da zagotovi dokaz o zahtevku v obliki zadostno preverjene utemeljitve pravno zavezujoče pogodbe, 
ki je domnevna, ali za katero se zatrjuje, da obstaja med strankami. Vsaka takšna pogodba mora imeti vse elemente pravno 
zavezujoče pogodbe, kar vključuje, vendar ni omejeno na ponudbo, sprejetje, resnično zanesljive navedbe dejstev, namere 
ali preučevanja. Te elemente je treba zavestno, hote in namenoma razkriti Predlagatelju. 

Če zakonsko zavezujoča pogodba ne obstaja, ta dokument v dobri veri uveljavlja pogodbena merila in pogoje med strankami, 
ki ob sprejetju oblikuje zakonito zavezujočo pogodbo med strankami. 

Prejemnik je odgovoren, da vse sodelavce, ki delujejo zanj in v njegovem imenu, obvešča in jim svetuje glede teh meril in 
pogojev. 

V zvezi s pogodbenimi obveznostmi, ki izhajajo iz sprejetja teh pogojev, glej Prilogo A. 

Zadostno preverjen odgovor 

Glede na resnost zadeve se lahko kot zadostna preverjen odgovor obravnava le odgovor, ki izpolnjuje naslednja merila. Odgovor 
mora: 

1. biti ustrezno registrirana, preverjena in zaprisežena dokumentacija, ki je s svojo specifičnostjo in posebnostjo zanesljiva 
informacija in dokaz za izpodbijanje v vsaki točki posebej 

2. predstavljati pisno pooblastilo, ki ga podpiše Prejemnik, če se odzove kdo drug 

3. uporabljati besede, opredeljene v splošnih slovarjih (npr. Webster ali Oxford). 

Korespondenca po telefonu se ne evidentira. 
Faksiran ali skeniran izvod tega dokumenta je pravno zavezujoč, tako kot izvirnik. 

Način zavrnitve 

Pogodba se ne šteje za sklenjeno, če Prejemnik ne izvaja nobene od dejavnosti, navedene v Prilogi A. Ni dejavnosti, ni 
pogodbe. 

Način sprejetja 

Prejemnik ali kateri koli njegov predstavnik, ki izvede katero koli dejanje, navedeno v Prilogi A, sklene zakonito zavezujočo 
pogodbo. Dejanje je sprejetje. 

Pogoji sprejetja 

Sprejetje pomeni, da Prejemnik privoli v naslednje: 

1. strinja se z vsemi merili in pogoji, ki so določeni v tem dokumentu 

2. brez zadržkov sprejema stroške, ki se plačajo in so natančno opredeljeni v Prilogi A 

3. Prejemnik se nepreklicno in brezpogojno odpoveduje vsem pravicam ugovora, imunitete ali obrambe. 

 

Merila in pogoji št: < AAA-000000 > 
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Priloga A 

Valuta:  *Trojska unča 99,9% čistega srebra.  
Izbrano je bilo srebro, ker so nekdanje korporacije, ki so izdajale valute, ukinjene. 

Pobrane pristojbine:  Pristojbine za vse neplačane račune so dodatne. 

Stroški 

Posta

vka 

Opis  *Znesek(v unčah 

srebra) 

1 Vsak zahtevek, ki ni dogovorjen z zakonito zavezujočo pogodbo med strankami 2.000 oz. 

2 Uveljavljanje ali poskus uveljavljanja katerega koli instrumenta ukinjene družbe 2.000 oz. 

3 Uveljavljanje ali poskus uveljavljanja sodbe “sodišča” 5.000 oz. 

4 Vključevanje storitev tretje osebe, če med strankami ni zakonito zavezujoče pogodbe 10.000 oz. 

5 Kršitev zasebnosti, kar vključuje, vendar pa ni omejeno na obrazec, obvestilo ali dopis, ki 

je naslovljen na kogar koli razen Predlagatelja 

500* oz. 

6 Nezakonita fizična ali nefizična grožnja, vključno z, vendar ne omejeno na grožnjo 

pregona, prisilni ukrep, telesno poškodbo ali sodni postopek 

4.000* oz. 

7 Nezakonita telesna poškodba, vključno z, vendar ne omejeno na pridržanje Predlagatelja 

ali povzročitev telesne poškodbe 

10.000* oz. 

8 Nezakonita popravljiva škoda na Predlagateljevi zasebni lastnini ali dobrinah, ki jo sproži 

ali povzroči Prejemnik 

5.000* oz. 

9 Nezakonito uničevanje Predlagateljeve zasebne lastnine ali dobrine, kar vključuje, vendar 

ni omejeno na nepopravljivo škodo 

10.000* oz. 

10 Nezakonito uveljavljanje lastništva nad zasebno lastnino Predlagatelja ali dobrinami, kar 

vključuje prodajo ali dražbo, vendar pa ni omejeno na to 

5.000* oz. 

11 Ukrep proti drugim, ki niso stranke v primeru teh meril in pogojev, če ni zakonito zavezujoče 
pogodbe med strankami, kar škoduje Predlagatelju, vključno, vendar ne omejeno na merljivo 
energijo Predlagatelja 

1.000* oz. 

12 Vsak telefonski klic, ki ga opravi Prejemnik v zvezi s kakršnim koli zahtevkom, ki ni dogovorjen z 
zakonito zavezujočo pogodbo med strankami 

1.000* oz. 

13 Zaseg Predlagateljeve zasebne lastnine ali dobrin kot poroštvo za plačilo kakršnega koli 

zahtevka, če ni zakonito zavezujoče pogodbe med strankami 

1.000* oz. na 

koledarski dan 

14 Vsak dan, ko se uveljavlja zahtevek glede Predlagateljeve zasebne lastnine ali dobrin, kar 

vključuje, vendar ni omejeno na vknjižbo hipoteke, če ni zakonito zavezujoče pogodbe 

med strankami 

500* oz. na koledarski 

dan 

15 Nezakonita aretacija ali pridržanje na koledarski dan ali del dneva 1.000 oz. na koledarski 

dan 

16 Upravljanje ali podpiranje vseh zasebnih denarnih sistemom, izdaj in zbirk, sistemov 

uveljavljanja prava, ki izvajajo SISTEME SUŽENJSTVA proti enemu ljudstvu*. 

*Eno ljudstvo (The One People), kot je opredeljeno v UCC 2012079290 

1.000* oz. na 

koledarski dan 

Opomba: Če zakonito zavezujoče pogodbe ni, se vsaka pristojbina, strošek ali račun, ki se zaračuna postopoma (prirastek), 

kar vključuje, vendar ni omejeno na kakršno koli obrestno komponento, obravnava kot ločen incident. Enote prirastkov bodo 

določale število fakturiranih incidentov. 

Spremembe meril in pogojev 

Merila in pogoji se lahko kadar koli spremenijo. Prejemniku bodo ponujena nova merila in pogoji, ki bodo nadomestili in 
preklicali vse prej izdana merila in pogoje. 
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One People’s Public Trust (OPPT) 
Dokumenti OPPT, ki so bili razkriti 25. decembra 2012, so se po deželi razširili kot gozdni požar. Postalo je ljudsko gibanje, ki se 
mu je pridružilo na sto tisoče ljudi po svetu (kmalu se bo govorilo o milijonih), ki si vsi želijo isto stvar; želijo se osvoboditi starega 
sistema zasužnjevanja in imeti možnost, da živijo po svoji lastni volji in glede na lastno izbiro. Sedanji sistemi so se izjalovili in se 
zdaj umetno ohranjajo s še zadnjimi koščki energije, ki je še ostala "v ceveh" pred ukinitvijo.  Dokumenti OPPT odpirajo vrata 
nam ljudem, ki se želimo osvoboditi neuspešnih sistemov in ustvariti nov sistem, ki bo ustrezal našim željam in izbiram na 
podlagi svobodne volje. V takšnem sistemu vsak človek deluje v najvišje dobro vseh in lahko vsi uspevamo. 

Kaj je fundacija One People’s Public Trust? 
Organizacijo One People’s Public Trust sestavljajo vsi ljudje na tem planetu, sam planet in Stvarnik. 

Skrbniki organizacije One People’s Public Trust predstavljajo skupino zelo usposobljenih posameznikov, vključno s pravnimi 
strokovnjaki, ki so skupaj s pozitivno skupino v finančnem sistemu izvedli obsežne preiskave množične goljufije in kraje, ki so takrat 
potekale. 

Organizacija OPPT je ob izredni preudarnosti prišla do zaključkov, da so družbe, ki delujejo pod krinko vlad ljudstev in finančnih 
sistemov, izdale ljudstvo tega planeta, ne da bi ljudje to vedeli, hoteli, ali s tem soglašali.  Z nizom REGISTRACIJ v korist 
BITJEM tega planeta, zemlje, zraka, morij in vsega ustvarjenega in kar iz tega izhaja, so bili vsi nezakoniti zahtevki glede 
lastništva in vsi ukrepi upravljanja in nadzora, ki jih predstavljajo principali, zastopniki in upravičenci, ustrezno pravno-legalno 
preklicani in ukinjeni, ker so se sami odločili, da ne bodo odpravili škode, ki so jo povzročili.  Končno poročilo o preiskavi najdete 
tukaj http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-TREASURY-FINANCE-AG-
INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND 

Organizacija OPPT varuje, ščiti in ohranja vsa BITJA, pa tudi zlatom in srebro, ki ju je bančni sistem napačno uporabil in zlorabil. 
Eno ljudstvo tega planeta in vsa BITJA, ki se jih ščiti, ohranja in varuje v tej fundaciji, so edini zakoniti in pravni izdajatelji 
vsakršnega zakonitega ZASTOPANJA vrednosti, še zlasti valute. Domnevni običajni bančni sistem nima več finančnega 
premoženja. Skrbniki so vsakemu posamezniku vrnili in dodelili precejšno vrednost, s katero bi lahko večkrat odplačal dolg 
povprečnega človeka. To je seveda nepotrebno. Vsi dolgovi so odpravljeni z dejstvom, da so se banke odločile, da ne bodo 
zagotovile preverjene dokumentacije, da se je dolg po zakonu in kot zadeva javnega reda sploh kdaj ustvaril. Tako so se banke 
prosto odločile za svojo ukinitev. 

Prišlo je do obsežnih sprememb, kar vključuje tudi to, da zdaj živimo v svetu neomejenih odgovornosti, kar vas morda moti, ko 
pa bo na voljo veliko sredstev, ki jih bo mogoče po potrebi uporabiti, bo to dejstvo omiljeno. 

Obenem pa so skrbniki začeli uvajati nadomestilo sistema upravljanja s sistemom, ki se imenuje Creators Value Asset Centers 
ali sistem CVAC (Stvarnikovi lastniško vrednostni centri). Sistem CVAC je antiteza koruptivnim in od zunaj nadzorovanim 
napravam za plenjenje, ki so se imenovale vlade. V trgovini in v zakonodaji ga ohranja javni red, REGISTRIRAN je kot v celoti in 
s polnim naslovom, vrednostjo in vsemi pravicami, skupaj in enakopravno, v lasti edinega ljudstva na zemlji. Prav tako je izrecno 
zagotovljeno, da je povsem pregleden in obstaja, da služi ljudem tega planeta tako, da jim zagotavlja sisteme pomoči, ki se 
ljudem tega planeta zdijo potrebni ali želeni. Ti sistemi prav tako ne morejo omejevati katerega koli vidika svobodne volje človeka 
ali negativno vplivati nanj. 

Sistem CVAC se predstavlja kot sistem vsega planeta in je povsem med seboj povezana mrežna struktura, ki ga vodijo le 
predani javni uslužbenci, ki ves čas delujejo s polno odgovornostjo. Sistem CVAC in njegove podružnice služijo vsem ljudem na 
zemlji. Za vsak bivši narod (z izjemo Vatikana) na planetu je rezervirana lastna CVAC PODRUŽNICA. Ta neverjetna sprememba 
paradigme se prav zdaj začenja razgrinjati. 

Zakaj je vsakdanje življenje še vedno enako? Stari sistem si trenutno zatiska oči in čeprav pogajanja nenehno potekajo na 
najvišji ravni, pa domnevni korporativni sistem namenoma onemogoča, da bi novica o obstoju fundacije prišla v glavne medije, in 
zavaja ljudstvo tega planeta, kot je to vedno počel. To stanje se bo popravilo z uvedbo  sistema CVAC. 

Vendar pa je ta dokument zdaj pred Vami in Vi zdaj veste, kaj se v resnici dogaja. Zdaj ste postali del spremembe paradigme. 

Ta dokument je zakonit in pravni izziv pristopom posameznikov, ki ne poznajo novega sistema, in tistih, ki si zavestno, hote in 
namenoma poskušajo prilaščati, ne spoštovati, napadati, odpraviti, podjarmiti ali podrediti katero koli bitje na tem planetu.  

Prav tako pa je to povabilo, da sodelujete transparentno in pošteno  v obdobju sprememb, ki so največje, kar jih je ta planet kdaj 
doživel. 

V prihajajočih mesecih se bo naš svet tako spreminjal, da ga ne bo več mogoče prepoznati. Resnična zgodovina se bo razkrila 
skupaj z resnico o sistemu, v katerem smo živeli in še živimo. Veliko tehnologije, ki so nam jo do sedaj prikrivali, bo razkrita 
vključno s proizvodnjo energije, zdravstvom in prevozom. Vojna, bolezen in onesnaževanje bodo stvar preteklosti. 

Vsak od nas mora sam raziskati. Potrpežljivost je potrebna, da bi razumeli, kaj se dogaja, in se odločili, kaj narediti s temi 
informacijami na način, ki resonira s srcem vsakega posameznika. Po svetu so številne skupine, ki so se oblikovale, da bi razvile 
strategije o tem, kako najbolje izkoristiti uradne dokumente organizacije OPPT in s tem pomagati ljudem, da se osvobodijo in da 
posredujejo informacijo ljudem, med tem ko se sistem CVAC pripravlja, da zaživi. 

Le poguglajte organizacijo One People’s Public Trust, OPPT, ali sledite povezavi http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-
filings/ .   Hvala. 


