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1 
 ан аљвардз итсондебзеб о анокаЗ .41 и .3 .лч увонсо аН
 кинлечаН )5002/101 .рб ,''СР кинсалг инебжулС''( удар

 исонод ,цавељоБ еварпу екснитшпО  
 

 КИНЛИВАРП  
УДАР АН УЉВАРДЗ И ИТСОНДЕБЗЕБ О  

 
1 налЧ .  

 ењавиђерпану и ењеђоворпс ес ејуђеру мокинливарП мивО
зеб  онсондо ,ацвадолсоп удар ан аљвардз и итсондеб екснитшпО  

еварпу  цавељоБ   у хинелсопаз и иварпу јокснитшпО   оак ,иварпу
 ањавачерпс идар ,инилоко јондар у ункетаз ес ајок ацил и
 ас изев у ањељобо и ањељобо хинланоисефорп ,удар ан адервоп

 .модар  
 

2 налЧ .  
варП  итсонровогдо и езевабо ,а екснитшпО  еварпу  цавељоБ  

 у хинелсопаз и јокснитшпО  варпу цавељоБ и  и итсонжелдан ,
 аваругисо мењеђоворпс онсондо ,монемирп ес мојич ерем
 миво ас удалкс у ес ујуравтсо удар ан ељвардз и тсондебзеб

 .мокинливарП  
 

 3 налЧ  
акснитшпО  рпу ва цавељоБ а    анжуд   еј  монелсопаз ад

 ерем енедеворпс ус емок ан утсем мондар ан дар идебзебо
 удар ан аљвардз и итсондебзеб -  .моноказ ас удалкс у  

 минеђрвту ас удалкс у апутсоп ад нажуд еј инелсопаЗ
аварп анеђрвту ићетсирок ,ничан инасипорп ан и амитсонжуд   и

 етитшаз уљиц у удар ан аљвардз и итсондебзеб итсалбо у ерем
 .хинелсопаз хилатсо аљвардз и атовиж и оак ,говс  

 
 4 налЧ  

 у адар сецорп и ајицазинагрО јокснитшпО  варпу цавељоБ и  
 ад угом уњжап унламрон зу ивс ад окат ујајивдо ес ад аберт

п итсонсапо зеб едар  :ежитсоп ес отш а ,ељвардз и товиж о  
-  и итсондебзеб уњавиравтсо у амарем минвитневерп

 хинемервас монемирп ујуђебзебо ес ејок удар ан аљвардз
 ,хинвозарбо ,хиневтсвардз ,хиксмоногре ,хикчинхет
 аз аватсдерс и арем хигурд и хиноицазинагро ,хинлајицос

ањалкто  аљвардз ањећетшо и ањавиђервоп до акизир ењ
 ,урем ућугом уњамјан ан хитси ањеђовс или/и хинелсопаз  

-  итсалбо у мењаваљбосопсо и мењатипсав ,мењавозарбо
 ,удар ан аљвардз и итсондебзеб  

-  ес ад окат аважрдо анидерс андар ес ад мењавиђебзебо
амерп аљвабо дар   и товиж оп итсонсапо зеб алсоп идорирп

 ,ељвардз  
-  ,аражоп до ајиротсорп хиндар мењавиђебзебо  
-  и етитшаз енчил аватсдерс мењећширок микснеман

 ,уњатс монварпси у хитси мењаважрдо  
-  у ајађеру и ајицалатсни ,дар аз аватсдерс мењаважрдо

ад ,уњатс монварпси   и енеђеру удуб ејиротсорп ендар
 ,унидерс ундар увардз ујуђебзебо ад окат енељмерпо  

-  .ћомоп уврп аз аватсдерс мењавиђебзебо  
 

5 налЧ .  
 ацил авс ујами удар ан ељвардз и тсондебзеб ан оварП

 у анелсопаз јокснитшпО  варпу цавељоБ и  ајок ацил агурд и оак ,
иб оп  амајиротсорп у едар увонсо мок ол екснитшпО  еварпу  

цавељоБ  .  
 или удар ан едервоп ежет ,ећерсен енвиткелок ујачулс У
 ад инжуд ус инелсопаз ивс ,едогопен егурд и енратнемеле
 ус ејок ециделсоп енолку и аминеђервоп ћомоп ежурп

 .елипутсан  
 

6 налЧ .  
н ујачулс У  и хинејачибоуен гобз удар ан едервоп акнатса

 елортнок навзи ус ејок итсонлоко хивидивдерпен екснитшпО  
еварпу  цавељоБ   ециделсоп ес ејич ајађагод хинтезузи гобз или

 ејин цавадолсоп ,ићебзи елгом усин амињајотсан мивс сокрпу
 .наровогдо  

акснитшпО  варпу вељоБ а ца    анжуд  еј  индар ад идебзебо ад
 амитсонћугом микчихисп и минселет неђогалирп едуб сецорп
 и автсдерс и дар аз автсдерс ,анилоко андар а ,гонелсопаз
 онсондо ,инеђеру удуб удар ан утитшаз унчил аз амерпо

тсондебзеб ујаважоргу ен ад ,инеђебзебо и инедевзиорп   и
 .гонелсопаз ељвардз  

 
7 налЧ .  

акснитшпО  варпу цавељоБ а     анжуд  еј  идебзебо ад
 аљвардз и атовиж етитшаз идар автсдерс аксјиснаниф анбертоп
 итсондебзеб арем ењеђоворпс ад идебзебо онсондо ,хинелсопаз

з езевабо ексјиснаниф ејукорзуорп ен удар ан аљвардз и  а
 инлајицос и инлајиретам вогењ ан ечиту ен и гонелсопаз

 .модар ас изев у и удар ан нечетс јажолоп  
 

8 налЧ .  
 ан ,атсем андар ано ус мокизир минаћевоп ас атсем андаР
 у арем хинењемирп ончимилед или онуптоп дероп и ,амијок

сонлоко ејотсоп ,моноказ ас удалкс  езоргу ад угом ејок ит
 .гонелсопаз ељвардз и тсондебзеб  

 
9 налЧ .  

акснитшпО  варпу цавељоБ а     анжуд   еј  ан монелсопаз ад
 идебзебо адар актечоп ерп мокизир минаћевоп ас утсем мондар
 иксракел инчидоиреп и оак ,делгерп иксракел индохтерп

 .адар укот у делгерп  
 ан хинелсопаз иделгерп иксракел инчидоиреп и индохтерП
 оп ,ничан ан ес ешрв мокизир минаћевоп ас амитсем миндар
 и итсондебзеб о амисипорп минеђрвту амивокор у и укпутсоп
 нажелдан ратсиним ујусипорп онмузаропс ејок удар ан уљвардз

ажелдан ратсиним и дар аз  .ељвардз аз н  
 идрвту аделгерп гоксракел гончидоиреп укпутсоп у ес окА
 аз еволсу еневтсвардз енбесоп авањупси ен инелсопаз ад
 ,мокизир минаћевоп ас утсем мондар ан аволсоп ењаљвабо
 аравогдо ејок отсем ондар огурд ан атшемерп ес киндар

босопс миндар мивогењ  .амитсон  
 ан дар аз аволсу хиневтсвардз хинбесоп ењењупсиеН
 аз голзар итиб ежом ен мокизир минаћевоп ас утсем мондар

 .укиндар азакто ењавад  
 

01 налЧ .  
 унбесоп ујавижу идилавни и анидог 81 од инелсопаЗ

 .амисипорп миксноказ ас удалкс у удар ан утитшаз  
опаЗ  итиб ежом ен амањтемс миневтсвардз ас инелс

 ањашрогоп од олшод иб емок ан отсем ондар ан неђеропсар
 .ањатс гоневтсвардз  

 
11 налЧ .  

 ундар унењаму ујами ајок ацил агурд и идилавнИ
 ењаљвабо аз минбосопс оневтсвардз ес ујартамс тсонбосопс

у еј ејок аз аволсоп  .ујаљвабо хи ад угом ад онеђрвт  
21 налЧ .  

 З  ан аљвардз и итсондебзеб арем и асипорп ењеђоворпс а
 кинлечан еј наровогдо удар екснитшпО  еварпу   и цавељоБ

цавељоБ еварпу екснитшпО ањељедо ицоидовокур  .  
  онсондо ,удар ан аљвардз и итсондебзеб еволсоп аЗ

оворпс  атсрв хићугом до акизир енецорп акпутсоп ењеђ
 ,инилоко јондар и утсем мондар ан итсонтетш и итсонсапо
 инецорп о атака енемирп итсонсакифе уреворп ундикерпен
 ас удалкс у киндар наровогдо нежудаз еј онбесоп ,акизир

 и ијицазинагро јоњшартуну о мокинливарП  ијицазитаметсис
 у атсем хиндар екснитшпО  еварпу  .цавељоБ   

 
31 налЧ . 

 кинлечан ,аналч гондохтерп улсимс У екснитшпО  еварпу  
цавељоБ    цавељоБ еварпу екснитшпО ањељедо ицоидовокур и  

ами  уј   :итсонровогдо и езевабо ,аварп аћеделс  
- пен ујачулс у дар еватсубо ад  оп итсонсапо ендерсо

 аз ерем ујамизудерп и хинелсопаз ељвардз и тсондебзеб
 ,итсонсапо ењањалкто  
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-  гобз хинелсопаз виторп капутсоп икснилпицсид унеркоп
 хинеђивдерп ањаважрдирпен делсу азевабо хиндар едервоп

 ,арем и асипорп  
- ејицкепсни уњешер оп ујапутсоп   укор монеђердо у и адар

,акататсоден хинеђрвту ењањалкто ујузинагро  
-  и ућшондебзеб ас изев у еволсоп егурд и ујаљвабо

 .удар ан уљвардз  
 

41 налЧ . 
 ,удар ан аљвардз и итсондебзеб арем уњеђоворпс У

 кинлечан екснитшпО  еварпу  цавељоБ   :нажуд еј  
- опсар ирп ад  анзопу отсем ондар ан акиндар уњавиђер

 ,амитсонтетш и амитсонсапо минлаутневе ас гонелсопаз  
-  анеђебзебо едуб монелсопаз ад окат ејузинагро дар ад

 .атсем гондар аволсоп ањаљвабо мокилирп тсонругис  
 

51 налЧ .  
акснитшпО  варпу цавељоБ а    анжуд  еј ндеј доп ад  мика

 ,итрмс јачулс аз енелсопаз аругисо онвиткелок амиволсу
 удар ан едервоп ,ањељобо гонланоисефорп ,едогзен ациделсоп
 идар ,удар ан адервоп до итсонбосопс ендар актибуг и

 .ететш еданкан ањеђебзебо  
 аналч гово .1 аватс зи ењаругисо аз автсдерс аксјиснаниФ

 терет ан ујадап екснитшпО  еварпу  цавељоБ  у ес ујуђердо а ,
 гонланоисефорп ,ањавиђервоп до акизир аовин до итсонсиваз
 и утсем мондар ан модар ас изев у ањељобо или ањељобо

 .инилоко јондар  
 

61 налЧ .  
 ан едервоп гобз ететш уданкан ан оварп ами инелсопаЗ

 удар  .удар ан голатсан ањељобо гонланоисефорп или  
 атетш еј амијок доп итсонлоко ,ететш анисив и ењајотсоП
 ,ејуђанкодан ес окак и оавокорзуорп утетш еј ок ,алатсан

 .моноказ ас удалкс у ес ејуђрвту  
 

71 налЧ .  
акснитшпО  варпу  цавељоБ а   анжуд  еј  аминелсопаз ад

бо  ,аћубо ,аћедо( утитшаз унчил аз умерпо и автсдерс идебзе
 едервоп ењавачерпс аз ежулс ијок )ијађеру и еварпан енћомоп
 и модар ас изев у итселоб ,ањељобо анланоисефорп ,удар ан

 .гонелсопаз ељвардз оп ециделсоп ентетш егурд  
ијок аволсоп етсрв до итсонсиваз У   ,ујаљвабо ес

 минеђердо ас утитшаз унчил аз амерпо адапирп монелсопаз
 :от и ањајарт мокор  

 .1   ализов хинротом чазов     
-  литнам индар   енидог 3 ањајарт кор  
-  аћубо антитшаз   анидог 1 ањајарт кор  
-  ецивакур ентитшаз   ицесем 6 ањајарт кор  
 2  . инћомоп  киндар   
-  анкај   енидог 3 ањајарт кор  
-  елепиц  
- аншат  

енидог 2 ањајарт кор  
енидог 3 ањајарт кор   

3  ароздан гоксјицкепсни иволсоП .  
-  анкај   енидог 3 ањајарт кор  
-  аншат   енидог 3 ањајарт кор  
-  елепиц   енидог 2 ањајарт кор  
 4  иволсоП .    аритроп  
-  оледо ондар  
- аљушок  

енидог 3 ањајарт кор  
анидог 1 ањајарт кор   

-  елепиц   енидог 2 ањајарт кор  
5  иволсоП . ачатсич и ециравукефак  
-  литнам индар   енидог 3 ањајарт кор  
-  аћубо антитшаз   анидог 1 ањајарт кор  
-  ецивакур ентитшаз  цесем 6 ањајарт кор  и  

 
81 налЧ .  

 зи удар ан утитшаз унчил аз имерпо и увтсдерс мокавС
 ијок ањајарт кор еј неђердо акинливарП гово .71 аналч
 ,овтсдерс ончил от емок у доиреп икснемерв авемузардоп

 ад ежом ,ањећширок гонламрон еволсу зу ,амерпо онсондо
итшаз ућујаравогдо ижурп  .ут  

 
91 налЧ .  

 ,удар ан утитшаз унчил аз емерпо и аватсдерс кинсироК
 оп или отсем ондар огурд ан ањавиђеропсар мокилирп
 и автсдерс ано итарв ад еј нажуд ,асондо гондар укнатсерп
 ,утсем мондар могурд ан ујаваљбертопу ен ес ајок умерпо

з киндар ајок онсондо  ен ешив асондо гондар акнатсерп гоб
 .итсирок  

 
02 налЧ .  

 аз емерпо или аватсдерс ењељбуг или ењећетшо окавс аЗ
 или итсонрамен делсу олшод еј гејок од удар ан утитшаз унчил
 јокснилпицсид о амабдердо амерп аравогдо кинсирок ,ењжапен

сонровогдо јонлајиретам и  .ит  
 

12 налЧ .  
 итерп ум адак идар ад ејибдо ад оварп ами инелсопаЗ
 усин отш агот гобз ,ељвардз и товиж оп тсонсапо андерсопен
 евс ,удар ан аљвардз и итсондебзеб ерем енасипорп енедеворпс
 ан аљвардз и итсондебзеб ерем енеђердо удеворпс ен ес код

 .удар  
с У  авс ејуравтсо инелсопаз аналч гово .1 аватс зи ујачул

 .оидар еј ад оак асондо гондар зи аварп  
 

22 налЧ .  
 акинливарП гово .21 аналч зи ецил онровогдо и киндаР
 етитшаз и итсондебзеб арем хинеђрвту ујаважрдирп ен ес ијок

арП миво хинасипорп азевабо и удар ан  ужет инич ,мокинлив
 .итсонжуд и азевабо хиндар удервоп  

 
32 налЧ .  

 ,мокинливарП миво онасилугер ејин отш евс аЗ
 и итсондебзеб о анокаЗ ,удар о анокаЗ ебдердо ес ећавињемирп
 набесоП и ровогу инвиткелок итшпО ,удар ан уљвардз

гро енважрд аз ровогу инвиткелок  .ена  
 

2 налЧ .4   
анад  уганс ан апутс кинливарП јавО  мо   у ањавиљвајбо

 монебжулС .цавељоБ енитшпо утсил   
 

061:јорБ - 0102/1 - III  
.енидог .0102 .20 .9 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ АВАРПУ АКСНИТШПО  

 
КИНЛЕЧАН  

 ,ћичапО авалсориМ .р.с  


