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 аналч увонсо аН .33  .0102 аз цавељоБ енитшпО утеџуб о екулдО  унидог  (  енитшпо тсил инебжулС''
исонод , цавељоБ енитшпо киндесдерП ,)90/9 јорб ,''цавељоБ  

 
АСОНЕРП УКПУТСОП И УНИЧАН О КИНЛИВАРП  

ЕН НУЧАР АН АВАТСДЕРС ХИКСТЕЏУБ ХИНЕШОРТУ  
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АТЕЏУБ ЕЊЕШРВЗИ  

 
.1 налЧ  

  ан аватсдерс хикстеџуб хинешортуен сонерп аз капутсоп и ничан ејуђеру ес ежилб мокинливарп мивО
дерс хикстеџуб ицинсирок инткеридни ајок ,цавељоБ енитшпО атеџуб ањешрвзи нучар  аз илишорту усин аватс

 утеџуб о мокулдО ас удалкс у атенерп амицинсирок миво ус ајок а ,инидог .9002 у адохсар ењариснаниф
.енидог .9002 морбмецед .13 ас ончуљказ унидог .9002 аз цавељоБ енитшпО  

 аналч гово .1 аватс зи аватсдерс хинешортуен асонерп азевабО   екинсирок енткеридни ан ес исондо
 енитшпо тсил инебжулС„( унидог .0102 аз цавељоБ енитшпО утеџуб о екулдО .33 аналч зи аватсдерс хикстеџуб

.)90/9 јорб “цавељоБ  
 

.2 налЧ  
 варп гово .1 аналч зи аватсдерс хинешортуен сонерп ешрв аватсдерс хикстеџуб ицинсироК  у акинли

 анучар хигурд онсондо ,анучардоп аватсдерс ањећширок уничан о мокинливарП и мокинливарп миво ас удалкс
.цавељоБ енитшпО арозерт анучар гонаводилоснок  

 
.3 налЧ  

 фицепс укинсирок монткерид монжлдан ујаљватсод аватсдерс хикстеџуб ицинсирок инткериднИ  ујицаки
 СНС уцсарбо ан ,акинливарп гово .1 аналч зи аватсдерс хинешортуен –  хинешортуен ујицакифицепС

.енидог .0102 араунај .51 од ејинсакјан маватсдерс  
  ејиснаниф аз уњељедО аљватсод аватсдерс хикстеџуб кинсирок инткериД –  енрибз ,урозерТ

ен ејицакифицепс  утеџуб о ицулдО ондохс ,нажелдан еј ејок аз акинсирок хинткеридни аватсдерс хинешорту
.унидог .9002 аз цавељоБ енитшпО  

  СНСЗ уцсарбО ан ес ујаљватсод аналч гово .2 аватс зи ејицакифицепс енрибЗ –  ајицакифицепс анрибЗ
52 од ејинсакјан ,аватсдерс хинешортуен .енидог .0102 араунај .  

 .оед инватсас вогењ енич и кинливарп јаво зу ус инапматшдо СНСЗ и СНС ицсарбО  
 

.4 налЧ  
  укинсирок мот атенерп аватсдерс хикстеџуб акинсирок гонткеридни адохсар ењариснаниф аз автсдерС

акинсирок гот ветхаз ан ,итсалв аовин гогурд до  улсимс у аватсдерс хинешортуен асонзи гонпуку зи ес ећезузи ,
 монжелдан акинливарп гово .1 ватс .3 аналч зи ујицакифицепс зу ад моволсу доп ,акинливарп гово .1 аналч

 гогурд нагро инжелдан ејадзи ујок удрвтоп иватсод аватсдерс хикстеџуб укинсирок монткерид  итсалв аовин
:ектадоп ећеделс ижрдас ајок а ,автсдерс оенерп еј ум ијок  

)1  ;итсалв аовин гогурд до анеравтсо ус ајок аватсдерс хинешортуен сонзи  
)2  ;итсалв аовин гогурд до атенерп автсдетс ат ус ујок аз унеман  
)3  автсдерс ус ијок ан розерт аз еварпУ док анучар јорб  ;атенерп  
)4  ацил гонећшалво сиптоп и едрвтоп ацоавадзи анагро гонжелдан тачеп  

 
 ејиснаниф аз уњељедО аљватсод кинсирок инткерид инжелдан аналч гово .1 аватс зи удрвтоП – 

.акинливарп гово .2 ватс .3 аналч зи ујицакифицепс унрибз зу урозерТ  
цинсирок минткериднИ  атеџуб зи атенерп автсдерс анешортуен аз едрвтоп итсалв аовин гогурд ами

 атеџуб акинсирок гонткерид мовтсдерсоп ,акинсирок гот ветхаз инемсип ан ес ећавадзи цавељоБ енитшпО
.цавељоБ енитшпо акиндесдерП енартс до итаварево и цавељоБ енитшпО  

 
 .5 налЧ  

бдердО  гово .2 ватс .1 аналч зи аватсдерс хикстеџуб екинсирок ан и ес ујуњемирп акинливарп гово е
 до а ,инидог .9002 у цавељоБ енитшпО арозерт анучар гонаводилоснок метсис у инечуљку ус ијок акинливарп

 анучар гонаводилоснок уметсис у усин енидог .0102 араунај .1 .цавељоБ енитшпО арозерт  
 

.6 налЧ  
 араунај.10 до ес ејуњемирп а ,цавељоБ енитшпО улисалг монебжулс у итивајбо ес ећ кинливарп јавО

.енидог .0102  
 

 :јорБ 004 - 0102/43 - II                                                                                              ЕНИТШПО КИНДЕСДЕРП  
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СНС цазарбО  

аватсдерс хикстеџуб акинсирок визаН   _____________________________ __________________  

етшидеС   ________________________________________________________________________  

БИП  ____________________________________________________________________________  

аватсдерс хикстеџуб акинсирок гонткерид арфиШ    _______________________ _____________  

 
 

АВАТСДЕРС ХИНЕШОРТУЕН АЈИЦАКИФИЦЕПС  
 

АЊАВОЛСОП ГОНВОДЕР НУЧАР .I  
 

_____________________________________________________  розерт аз еварпУ док анучар јорБ  
 

)амиранид у(  
.деР  

.рб  сипО  сонзИ  
.1  002.21.13 над ан автсдерс анешортуеН 9 ( енидог . )3+2  
.2   автсдерс анешортуеН екилбупеР атеџуб  
 .1.2  екитетнис уовин ан ајицакифисалк аксмонокЕ      
 .2.2  екитетнис уовин ан ајицакифисалк аксмонокЕ      
 .3.2  екитетнис уовин ан ајицакифисалк аксмонокЕ      
 .4.2  китетнис уовин ан ајицакифисалк аксмонокЕ е     
 .5.2  екитетнис уовин ан ајицакифисалк аксмонокЕ      
 ._.2       
 ._.2       
 ._.2       
       
.3  итсалв аовин хилатсо атеџуб автсдерс анешортуеН  

АНЕМАН ХИЛАТСО ИНУЧАР .II  

)амиранид у(  
.деР  

.рб  сипО  сонзИ  

.1  002.21.13 над ан автсдерс анешортуеН 9 )4+3+2( енидог .  

.2   автсдерс анешортуеН екилбупеР атеџуб  
 .1.2  екитетнис уовин ан ајицакифисалк аксмонокЕ      
 .2.2  екитетнис уовин ан ајицакифисалк аксмонокЕ      
 .3.2  екитетнис уовин ан ајицакифисалк аксмонокЕ      
 .4.2  н ан ајицакифисалк аксмонокЕ екитетнис уови      
 .5.2  екитетнис уовин ан ајицакифисалк аксмонокЕ      
 ._.2       
 ._.2       
 ._.2       
       

.3  итсалв аовин хилатсо атеџуб автсдерс анешортуеН  

.4  идохирп илатсо инешортуеН  
  од .1.2 .рб .дер ан ањаволсоп гонводер нучаР .I улед У  хилатсо инучаР .II улед у и ._.2

 ексмоноке арфиш авемузардоп ес мокитетнис доп ._.2 од .1.2 .рб .дер ан анеман



 

             

 
 онсондо ,уовин мотрвтеч ан ејицакифисалк  везузи ,атнок уривко у ерфиш иритеч еврп

ачулс мот У .94 морфиц ењичоп ејицакифисалк ексмоноке арфиш дак  ујамизу ес ризбо у ,уј
 арефснарт аканзо 94 еј ад ићудуб ,ејицакифисалк ексмоноке ерфиш ерфиц иритеч ењделсоп

њавињварс усецорп у мојицанимиле аз убертоп ан ејузаку ајок .а  
  ејузакси ,анеман хилатсо анучар ешив ами аватсдерс хикстеџуб кинсирок ад ујачулс У
з .анеман хилатсо аминучар мивс ан ањатс риб  

АДОХИРП ХИНЕВТСПОС НУЧАР .III  

____________________________________________________   розерт аз еварпУ док анучар јорБ  
 

)амиранид у(  
Р .де  

.рб  сипО  сонзИ  

.1  002.21.13 над ан аватсдерс сонзИ 9 енидог .  

VI ДОП ИНРИБЗ . ИЦА  

)амиранид у(  
Р .де  

.рб  сипО  сонзИ  

.1   јаћарвоп аз автсдерс анешортуеН  
 + .2 .рб .дер ас сонзи ,ањаволсоп гонводер нучаР .I(  

).2 .рб .дер ас сонзи ,анеман хилатсо инучаР  .II  

 
 

_____________  
 
 тнемукод аћетарп и ицадоп ус ад мејуђрвтоп мосиптоп мијовС  ончат и отинитси ајица

.амисипорп мићежав ас удалкс у нељватсас нучарбо еј ад и иназакирп  

 

 :јорБ     __________________________  

       ацил гонровогдо емизерп и еми  
)амиволс минапматш(  

:мутад и отсеМ      
     __________________________  
 .П.М  сиптоП  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      СНСЗ цазарбО  

 визаН  гонткерид аватсдерс хикстеџуб акинсирок  _______________________________________  

етшидеС  ____________________________________________________________________ _____  

БИП  _____________________________________________________________________________  

 авалГ -  .лч зи аватсдерс хикстеџуб акинсирок хинткеридни маргорп инвалг онсондо ,ајицкнуф
7  . екулдО   утеџуб о цавељоБ енитшпО  002 аз 9  инебжулС„( унидог . Б енитшпо тсил цавељо  ,”

 .рб 60  и 70/ 90/70 ,90/50 ,80/60 ) 
 
 
 

АВАТСДЕРС ХИНЕШОРТУЕН АЈИЦАКИФИЦЕПС АНРИБЗ  
 

АЊАВОЛСОП ГОНВОДЕР НУЧАР .I  
 

              )амиранид у(  
.деР  
.рб  сипО  сонзИ  

1. 002.21.13 над ан автсдерс анешортуеН 9 )3+2( енидог .  
.2   автсдерс анешортуеН еР атеџуб екилбуп  
 .1.2  екитетнис уовин ан ајицакифисалк аксмонокЕ      
 .2.2  екитетнис уовин ан ајицакифисалк аксмонокЕ      
 .3.2  екитетнис уовин ан ајицакифисалк аксмонокЕ      
 .4.2  екитетнис уовин ан ајицакифисалк аксмонокЕ      
 .5.2  н ајицакифисалк аксмонокЕ екитетнис уовин а      
 ._.2       
 ._.2       
 ._.2       
.3  итсалв аовин хилатсо атеџуб автсдерс анешортуеН  

 
АНЕМАН ХИЛАТСО ИНУЧАР .II  

)амиранид у(  
.деР  
.рб  сипО  сонзИ  
.1  )4+3+2( енидог .8002.21.13 над ан автсдерс анешортуеН  
.2   автсдерс анешортуеН џуб екилбупеР ате  
 .1.2  екитетнис уовин ан ајицакифисалк аксмонокЕ      
 .2.2  екитетнис уовин ан ајицакифисалк аксмонокЕ      
 .3.2  екитетнис уовин ан ајицакифисалк аксмонокЕ      
 .4.2  екитетнис уовин ан ајицакифисалк аксмонокЕ      
 .5.2  акифисалк аксмонокЕ екитетнис уовин ан ајиц      
 ._.2       
 ._.2       
 ._.2       
       
.3  итсалв аовин хилатсо атеџуб автсдерс анешортуеН  
.4  идохирп илатсо инешортуеН  

  хилатсо инучаР .II улед у и ._.2 од .1.2 .рб .дер ан ањаволсоп гонводер нучаР .I улед У
ер ан анеман  ан ејицакифисалк ексмоноке арфиш авемузардоп ес мокитетнис доп ._.2 од .1.2 .рб .д

 ексмоноке арфиш дак везузи ,атнок уривко у ерфиш иритеч еврп онсондо ,уовин мотрвтеч
 ерфиц иритеч ењделсоп ујамизу ес ризбо у ,ујачулс мот У .94 морфиц ењичоп ејицакифисалк  ерфиш

 у мојицанимиле аз убертоп ан ејузаку ајок арефснарт аканзо 94 еј ад ићудуб ,ејицакифисалк ексмоноке
.ањавињварс усецорп  



 

             

 
 АДОХИРП ХИНЕВТСПОС НУЧАР .III  

 
 )амиранид у(  

Р .де  
.рб  сипО  сонзИ  

.1  002.21.13 над ан аватсдерс сонзИ 9 енидог .  

VI ИЦАДОП ИНРИБЗ .  

)амиранид у(  
Р .де  

.рб  сипО  сонзИ  

.1   јаћарвоп аз автсдерс анешортуеН  
 + .2 .рб .дер ас сонзи ,ањаволсоп гонводер нучаР .I(  

).2 .рб .дер ас сонзи ,анеман хилатсо инучаР  .II  

 
________

_ 
 

  ајицатнемукод аћетарп и ицадоп ус ад мејуђрвтоп мосиптоп мијовС  ончат и отинитси
.амисипорп мићежав ас удалкс у нељватсас нучарбо еј ад и иназакирп  

 :јорБ     __________________________  

       ацил гонровогдо емизерп и еми  
)амиволс минапматш(  

:мутад и отсеМ      
     __________________________  
 .П.М  сиптоП  

 
 

 
 


