
                       
 
 
 

                       
      
 

 
 
 
 
 
 

ЕЋЕВ ОКСНИТШПО  
4  атеџуб екитилоп еневтсдовонучаР

……………………… цавељоБ енитшпо  2 .……  
5  ећукет аватсдерс ибертопу о ењешеР

 еврезер екстеџуб ……………………..…   .…… 7 
6  аватсдерс иледод о акулдО

лвен  амајицазинагро минида  аз
 унидог.0102  .…………………………   ..…… 8 

7  аткејорп уњариснанифус о акулдО
 ПИН –  унидог 0102 аз а .…………  ..  …… 8 

8  аткејорп уњариснанифус о акулдО
 ПИН – ..…………… унидог.0102 аз а  ……  8 

9  аманупод и аманемзи о кинливарП
оњшартуну о акинливарП  ј

 ијицазитаметсис и ијицазинагро
 иварпу јокснитшпО у атсем хиндар

……………………………… цавељоБ  ……  8 
01   аманемзи о кинливарП ан тсонсалгаС

 јоњшартуну о акинливарП аманупод и
 ијицазитаметсис и ијицазинагро
 иварпу јокснитшпО у атсем хиндар

 цавељоБ ..………………………………   …… 9 
ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

1  аз арозивер уњавожагна о акулдО
 енитшпо атеџуб нучар иншрваз

.…………унидог.9002 аз цавељоБ  ……  9 
2  о акулдО  уњајавсу  гењшидог

 и ањеђеру ,етитшаз амаргорП
 гондервирпољоп ањећширок
 аз цавељоБ енитшпО атшиљмез

02 01  унидог . ...……… ........ .................  …  … 9 
3  апуказ анец уњавиђердо о акулдО

 у атшиљмез гондервирпољоп
 ијиротирет ан инијовс јонважрд

…………………… цавељоБ енитшпо  …  … 01  
4  ењешеР  аз ејисимоК уњавозарбо о

 гонвај акпутсоп ењеђоворпс
 пуказ у ењавад аз ањатемдан

иљмез гондервирпољоп  у атш
инијовс јонважрд  .……………………  …  .… 01  

5  акулдО  инисив о екулдО инемзи о
 хинвитартсинимда хикснитшпо

искат    ишрв ејок егулсу аз аданкан и
аварпу акснитшпО  ..…………………  … 11  

6  акулдО  аманупод и аманемзи о
 минебматс у удер монћук о екулдО

амадаргз  ………………  ……  11  
   
   
   
   
   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7  акулдО  аманупод и аманемзи о
 унемерв мондар о екулдО
 ,хиксљетитсогу ,хикснивогрт

итсонталед хилатсо и хинжулсу  … ……  11  
8  амијчурдоп минчитам о акудлО

.………………… цавељоБ енитшпО  .. …  .. 21  
9  акулдО  уњавад о екулдО  инемзи о

широк ан ењећ   араћемс аноимак – 
 екрам E 042 OCEVI  .………………  .........  21  

01   акулдО  ПКЈ итсонсалгас уњавад о
цавељоБ ''агулсУ''   ењаваревоп аз

ањајерг аволсоп алед  .……………   .…… 21  
11   амаргорП уњајавсу о качуљкаЗ

.……………… унидог.0102 аз адар   
1.11  ……… аварпуомас анлакоЛ ………  31  
2.11  .………… дар инлајицос аз ратнеЦ  31  
3.11  ……… ратнец инвозарбо онрутлуК  31  
4.11  .…………ајицазинагро акчитсируТ  31  
5.11  ..……… њатР етшиларамдо ејичеД  31  
6.11  ……… цавељоБ атсрк гоневрЦ ОО  41  
7.11  ……………… цавељоБ акетоилбиБ  41  
8.11   зевас икстропС .……………………  41  

21   о ајатшевзИ уњајавсу о качуљкаЗ
 енарбдо аметсис уњасиноицкнуф

.…………………………… адарг до  41  
31   ан итсонсалгас уњавад о акулдО

 онволсоп о аровогУ ењависиптоп – 
 енитшпО уђемзи ињдарас јокчинхет

 ЗТР и цавељоБ – .................……… а  41  
41  кулдО  ан итсонсалгас уњавад о а

 онволсоп о аровогУ ењависиптоп – 
 енитшпО уђемзи ињдарас јокчинхет

 МУБ оидар и цавељоБ – ………… а  41  
51   ОУ уњешерзар о ењешеР

…………… уцвељоБ у екетоилбиБ  41  
61   ОН уњешерзар о ењешеР

…………… уцвељоБ у екетоилбиБ  41  
71  ешерзар о ењешеР  ПКЈ ОН уњ

………………… цавељоБ “агулсУ„  41  
81   ОУ уњавонеми о ењешеР

…………… уцвељоБ у екетоилбиБ  51  
91   ОН уњавонеми о ењешеР

…………… уцвељоБ у екетоилбиБ  51  
02   ПКЈ ОН уњавонеми о ењешеР

..……………… цавељоБ “агулсУ„  51  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 ,цавељоБ 21 . трам  02 01 енидог.                www . cavejlob . gro . sr                                           анидоГ II I –  јорб 4 
 

 

Ј А Ж Р Д А С  

 :чавадзИ O  ,цавељоБ анитшп аварпу акснитшпО б арднаскелА аљарК , ,цавељоБ 07391 ,42 .р  
 ,314 ,214 36 03)0( 183+ :скаф/леТ :xaf   ,026 36 03 )0( 183+ e-  :liam moc.unaldan@cavejlobuo  ;  :etis bew sr.gro.cavejlob.www    

 :киндерУ сироБ л еП ва ћиворт  



                                                   цавељоБ енитшпо тсил инебжулС                                                                                                           21   енидог.0102 трам  

      анидог II I      јорБ 4                                                                                                                                                                                                                       .ртс    2 

 
4 

ЕНЕВТСДОВОНУЧАР  ЕКИТИЛОП  
 УКСТЕЏУБ АЗ 002 9. УНИДОГ  

 
аналч увонсо аН   цавељоБ енитшпо атутатС .93

јорб , цавељоБ енитшпо тсил инебжулС"(   ,)8002/1
,цавељоБ енитшпо киндесдерП  

                                                                 
исонод  

чаР атеџуб екитилоп еневтсдовону  .цавељоБ енитшпо  
 

 и хинткерид акитилоп хиневатсдовонучар рибз ус енО
 ,атеџуб аватсдерс хикстеџуб акинсирок хинткеридни

ТРК ујадапирп ијок акинсирок онсондо -  енитшпо у
048 анучар јорб цавељоБ - 046061 - .70  

 

.1  ДЕЛГЕРП  НЕВТСДОВОНУЧАР ХИ  АКИТИЛОП  
 онсондо ,атеџуб увтсдовонучар у енеморп енволсоП
 ивонсо јокснучарбо оп ес едов цавељоБ енитшпо арозерт

бус минерфицотсеш минасипорп ан -  микчитилана
 о акинливарП уналп монтнок у минажрдас амитнок

уналп монтнок и уривко моноицакифисалк мондраднатс  
.метсис икстеџуб аз  

 ен атнок акчитиланабус анасипорп окилокУ
 аватсдерс хикстеџуб акинсирок убертоп ујаваљоводаз
 ан ејуђебзебо ес ајицнедиве ,цавељоБ енитшпо атеџуб

.уовин мешив и монерфицомдес  
 ,атеџуб увтсдовонучар у ијатшевзи иксјиснаниФ

 арозерт онсондо  ан ес ујаљватсас цавељоБ енитшпо
 миндорануђем ас удалкс у а ,ивонсо јокснивотог
 минасипорп ан роткес инвај аз амидраднатс
 у минажрдас амитнок микчитиланабус минерфицотсеш
 мондраднатс о акинливарП уналп монтнок

еџуб аз уналп монтнок и уривко моноицакифисалк  икст
 .метсис  

 
.1.1  ИЋУКЕТ  ИДОХИРП  И АЊАМИРП    
1.1.1  Т ИДОХИРП ИЋУКЕ  

 :ејирогетак ећеделс ујатавхубо идохирп ићукеТ  
изероП   до едохирп ан зероп ,едараз ан зероп(

 ,енивоми до едохирп ан зероп ,итсонталед хинлатсомас
н зероп ,ацил ањаругисо до едохирп ан зероп  егурд а

 зероп ,унивоми ан зероп ,адараз дноф ан зероп ,едохирп
 ,ејицкаснарт енлатипак ан зероп ,енолкоп и еђелсан ан

).рд и ,еледу и ејицка ан зероп  
ирефснарт и ејицаноД    хинартсони до ејицанод(

 и ајицазинагро хиндораниђем до ејицанод ,аважрд
 до ирефснарт )рд и итсалв аовин хигурд  

идохирп игурД   идохирп ненивоми до едохирп )1 :от и
 )2 ;)енивоми енедевзиорпен пуказ ,еднедивид ,атамак до
 ејадорп до идохирп( агулсу и арабод ејадорп до едохирп
 хиншижрт енартс до апуказ или агулсу и арабод

пс ,ескат ,ајицазинагро  агулсу и арабод ејадорп ендеро
 еначвон )3 ;)ецинидеј еншижртен енважрд ешрв ејок
 хиначвон до идохирп( тсирок акснивоми атезудо и ензак
 аз инзак хиначвон до идохирп ,алед анчивирк аз инзак
 аз инзак хиначвон до идохирп ,епутсерп ендервирп

 идохирп ,ејашркерп  и итсирок екснивоми етезудо до
 етезудо до идохирп и иланеп ,ензак еначвон елатсо
 до ерефснарт енљоворбод )4 )итсирок екснивоми
 )5 и )инлатипак и ићукет( ацил хинварп и хикчизиф
 аовин тсирок у идохирп инеђердоен и итивошем

 .рд и енитшпо  

кватс ексмуднаромеМ адохсар ујицаднуфер аз е  
 ећукет адохсар ујицаднуфер аз екватс ексмуднаромем(
 адохсар ујицаднуфер аз екватс ексмуднаромем  и енидог

.)енидог ендохтерп зи  
 ,ивонсо јокснивотог ондохс ,ес идохирп ићукеТ
 ан аватсдерс авилирп .јт еталпан утнемом у ујуђрвту

нучар  .цавељоБ енитшпо атеџуб  
 идохирп ићукет инећалпанен итанучарбО
 хикснемерв хинвисап уривко у ес ујаритнедиве

.ањечинаргзар  
 и аватсдерс хинвонсо итсондерв енеморП
 етанучарбо увонсо оп ањагалу хинлајиретамен

охирп хићукет исалк у ујузакси ен ес ејицазиролавер .ад  
 енартс до аватсдерс хикстеџуб хинешортуен јаћарвоП
 изињк јонвалг у ес аритнедиве акинсирок хикстеџуб
 до ањавижартоп тсирок у а ,адохсар онротс оак арозерт
 оак акинсирок гокстеџуб док а ,акинсирок хикстеџуб

утеџуб амерп езевабо тсирок у и адохирп онротс  
.цавељоБ енитшпо  

 мотси ан акинсирок хикстеџуб уђемзи ирефснарТ
.уовин  

изероП  
 о унокаЗ амерп ,изероП уметсис мокстеџуб  

 ењариснаниф аз адохирп хинвај утсрв ујаљватсдерп
 енитшпо утеџуб о мокулдО ас удалкс у а ,адохсар хинвај

.цавељоБ  
оБ енитшпо атеџуб ећшечУ  минедеван у цавељ

 митшпО еј онеђердо инидог .0102 у амидохирп
 екилбупеР адохсар хинвај и адохирп хинвај амисналиб
 екилбупеР утеџуб о монокаЗ ,унидог .0102 аз ејибрС
 и иварпуомас јонлакол о монокаЗ ,унидог .0102 аз ејибрС

уомас енлакол уњариснаниф о монокаЗ  увонсо аН .еварп
 ујавилс  идохирп инровзи и инељпутсу аноказ хинедеван

.цавељоБ енитшпо теџуб у ес  
 енидог укот у азероп еми ан идохирп инеравтсО
 хинечанзод оншергоп или ешив јаћарвоп аз ес ујугирок
 ерог оп ,еварпу ексероП амињешер оп аватсдерс

со минедеван .амавон  
ирефснарт и ејицаноД  

ејицаноД   автсдерс анељмирп онтарвопсеб ујатавхубо
 аз ајицазинагро хићамод и хиндорануђем до
 ењариснаниф аз и анеман хинидејоп ењариснаниф
 и енлатипак итиб угом ејицаноД .итсонталед енводер

.ећукет  
 енолкоп и ујутавхубо ејицаноД  а ,ирутан у

 ењаћевоп оак амагињк минволсоп у ес ујаритнедиве
 .алатипак аровзи и енивоми ексјиснанифен  

 хинељмирп еми ан ,аватсдерс хинешортуен кататсО
 .унеман утси аз унидог ундеран у ес исонерп ајицанод  

аовин хигурд до ирефснарТ   ујатавхубо итсалв
втсдерс  екилбупеР утеџуб о унокаЗ ондохс ,атенерп а

 и утеџуб о умуднаромеМ и унидог .0102 аз ејибрС
 у( унидог .0102 аз ицитилоп јонлаксиф и јоксмоноке
 гокснеманен усонзи о акулдО и анажрдас еј емок
 амацинидеј ејибрС екилбупеР атеџуб зи арефснарт

еварпуомас енлакол .)  
 ујатавхубо итсалв аовин хигурд до ирефснарТ
 екилбупеР утеџуб о унокаЗ ондохс ,атенерп автсдерс
 ас ејибрС екилбупеР атеџуб зи ,унидог .0102 аз ејибрС

.цавељоБ енитшпо адохсар ењариснаниф аз монеман  
 ујатавхубо итсалв аовин хигурд до ирефснарТ

ерп автсдерс  енитшпо утеџуб о ицулдО ондохс ,атен
 ас  цавељоБ енитшпо атеџуб зи ,унидог .0102 аз цавељоБ

.цавељоБ енитшпо адохсар ењариснаниф аз монеман  
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идохирп игурД  
 енивоми до идохирп )1 :ујатавхубо идохирп игурД
 енедевзиорпен пуказ ,еднедивид ,атамак до идохирп(

оми  агулсу и арабод ејадорп до идохирп 2 ;)енив
 до апуказ или агулсу и арабод ејадорп до идохирп(

хиншижрт енартс   ејадорп ендеропс ;ескат ;ајицазинагро
 еншижртен енважрд ешрв ејок агулсу и арабод
 тсирок акснивоми атезудо и ензак еначвон )3 ;)ецинидеј

 идохирп(  идохирп ;алед анчивирк аз инзак хиначвон до
 до идохирп ;епутсерп ендервирп аз инзак хиначвон до
 етезудо до идохирп ;ејашркерп аз инзак хиначвон
 и иланеп ,ензак еначвон елатсо и итсирок екснивоми
 инљоворбод )4 )итсирок екснивоми етезудо до идохирп

ирефснарт   и ићукет( ацил хинварп и хикчизиф до
 у идохирп инеђердоен и итивошем )5 и )инлатипак

.енитшпо аовин тсирок  
адохсар ујицаднуфер аз екватс ексмуднаромеМ  

 адохсар ујицаднуфер аз екватс ексмуднаромеМ
 аз икватс хиксмуднаромем увонсо оп едохирп ујатавхубо

ћиркоп  хиксмуднаромем и )анидог аћукет( адохсар е
 У .енидог ендохтерп зи адохсар ујицаднуфер аз икватс
 аводноф до еталпан ес ијок идохирп ујадапс едохирп ево
 увонсо оп еданкан еми ан ењаругисо оневтсвардз аз
  аз еданкан увонсо оп ,анад 03 окерп ањаволоб

ксљидороп  егурд  адар амидилавни еданкан ,овтсусдо о
.авокшорт хикчиндејаз ујицаднуфер и ејирогетак  

 ирефснарт инвитартсинимдА —  уђемзи ирефснарТ
 зи идохирп и уовин мотси ан акинсирок хикстеџуб

атеџуб  
 и инткеридни ујами адохирп хићукет етсрв евО

рок икстеџуб инткерид  оак ес ми ајок автсдерс аз ицинси
 енитшпо атеџуб зи есонерп автсдерс анрефснарт

 .цавељоБ  
 идохирп ићукет иво ејицадилоснок укпутсоп У – 

 минвитартсинимда ас ујуђеропу ес атеџуб зи идохирп
  хикстеџуб хинткерид до атеџуб зи амирефснарт

 минткеридни  акинсирок  или амицинсирок микстеџуб
 ајирогетак( уовин мотси ан акинсирок хикстеџуб уђемзи

.ујаравтаз онбосуђем ес митаз а ,)000094  
.2.1.1  П ЕН ЕЈАДОРП ДО АЊАМИР  ЕКСЈИСНАНИФ

 ЕНИВОМИ  
 енивоми ексјиснанифен ејадорп до ањамирП

дерс хинвонсо ејадорп до ањамирп ујаљватсдерп  аватс
 ејадорп до ањамирп ,итсонтеркопен ејадорп до ањамирп(
 хинвонсо хилатсо ејадорп до ањамирп ,енивоми ентеркоп
 до ањамирп( ахилаз ејадорп до ањамирп ,)аватсдерс
 ејадорп до ањамирп и )иврезер хинбор ејадорп

ирп ,атшиљмез ејадорп до ањамирп ( итсонецогард  ањам
 амуш ејадорп до ањамирп и агалб хинмездоп ејадорп до

 .)адов и  
 зу еталпан утнемом у ес ишрв ањамирп ењаритнедивЕ
 хиначвон аровзи тсирок у ењаварбодо онемервотси

.аватсдерс  
.3.1.1  П АЊАВИЖУДАЗ ДО АЊАМИР   ЕЈАДОРП И

ЕНИВОМИ ЕКСЈИСНАНИФ  
њавижудаз до ањамирП  оп евилирп ујаљватсдерп а

 до ањамирп :от и ањавижудаз до ањамирп увонсо
 гонартсони до ањамирп и ањавижудаз хићамод

.ањавижудаз  
 енивоми ексјиснаниф ејадорп до ањамирП
 ексјиснаниф ејадорп увонсо оп евилирп ујаљватсдерп

ећамод ејадорп до ањамирп :от и енивоми   ексјиснаниф
 ексјиснаниф енартс ејадорп до ањамирп и енивоми

.енивоми  

авитанретлА  
 енивоми ексјиснаниф ејадорп до ањамирП
 ексјисаниф ејадорп увонсо оп евилирп ујаљватсдерп
 хитад атидерк еталпто до ањамирп :от и  енивоми

мез у амивтснићамод и амицил микчизиф  ањамирп и иљ
 алатипак голатсо и ајицка хићамод ејадорп до –  автсдерс
.ејицазитавирп укпутсоп у алатипак ејадорп до  

 укпутсоп у алатипак ејадорп до автсдерС
 хиначвон амировзи у ес ујаритнедиве ејицазитавирп

бус утнок мећујаравогдо ан аватсдерс -  екитиланабус
о  онлеларап зу ,аватсдерс хиначвон аровзи хилатс

.9 исалк у ењежињк  
 екстеџуб ататлузер гоксјиснаниф гонеђрвту елсоП
 отнок ес аварбодо атицифус гоназакси сонзи аз ,енидог

адохирп кашиВ -  атицифед гоназакси сонзи аз а ,тицифус
адохирп кањам утнок ан - даз ,тицифед  отнок ес ејужу

 мећујаравогдо ан ,аватсдерс хиначвон ировзи илатсо
бус утнок -  кањам отнок аварбодо а ,екитиланабус

адохирп -  авиркоп оневтсдовогињк и ес емич ,тицифед
.тицифед  

.2.1  ИЋУКЕТ  ИДОХСАР  И ИЦАДЗИ  
 цавељоБ енитшпо атеџуб ицадзи и идохсаР

ок ујаљватсдерп  ектадзи и едохсар енаводилосн
 енитшпо атеџуб акинсирок хинткеридни и хинткерид

.цавељоБ  
.1  .2  .1  T ИДОХСАР ИЋУКЕ  

 ујаљвај ес ијок едохсар ујатавхубо идохсар ићукеТ
 ус ејок гобз ејицкнуф уњешрв у акинсирок хикстеџуб док

 .инавонсо  
ом у ујаритнедиве ес идохсаР  ењаћалп еј дак утнем

 .онешрвзи  
 ујаритнедиве инећалп усин а ,илатсан ус ијок идохсаР
 а ,адохсар хинећалпен хитанучарбо мењежудаз ес
 хикснемерв хинвисап онсондо азевабо мењербодо

 .ањечинаргзар  
 јокснивотог ондохс ,инећалп дерпану ус ијок идохсаР

иве ,ивонсо  амерп адохсар ијирогетак у ес ујаритнед
.инеман јонеђердо  

енелсопаз аз идохсаР  
 и еталп аз едохсар ујатавхубо енелсопаз аз идохсаР
 терет ан есонирпод енлајицос ,хинелсопаз ицадод
 ањавад анлајицос ,ирутан у еданкан ,ацвадолсоп

елсопаз аз еданкан ,аминелсопаз  и исуноб ,едарган ,ен
.идохсар инбесоп илатсо  

абор и агулсу ењећшироК  
 ,евокшорт енлатс атавхубо абор и агулсу ењећшироК
 енавозилајицепс ,уровогу оп егулсу ,ањавотуп евокшорт
 и егулсу( ењаважрдо и екварпоп ећукет ,егулсу

.алајиретам  евокшорт и )лајиретам  
У  аватсдерс хинвонсо абертоп - ајицазитрома  

 аватсдерс хинвонсо ебертопу авокшорт терет аН
 неђрвту ејицазитрома оед ес аритнедиве )ајицазитрома(
 у адохирп хиневтсопос хинеравтсо атнецорп  монемирп
 утанучарбо онпуку ан удохирп монеравтсо онпуку

 с ,ујицазитрома  етанучарбо сонзи илатсоерп ес ад мит
 ијок ,алатипак аровзи терет ан аритнедиве ејицазитрома
 атеџуб зи адохирп хинеравтсо утнецорп аравогдо
 етанучарбо сонзи аз ,онемервотсИ .цавељоБ енитшпо
 аватсдерс хинвонсо ебертопу терет ан ејицазитрома

вогдо ес ејужудаз  аровзи отнок икчитиланабус ићујара
 зу амивтсдерс минлатс у енивоми ексјиснанифен

 аватсдерс хиначвон аровзи хилатсо ењербодо –  автсдерс
.ејицазитрома до  
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атамак  идохсаР  
 окчинжуд зи етамак атавхубо атамак аталптО — 

и оак )енартс и ећамод( асондо хикчалиревоп   ећетарп
  .ањавижудаз евокшорт  

 утнемом у дохсар оак ујаритнедиве ес етамаК
 ујаритнедиве етамак енећалпен а ,етанучарбО .ањаћалп

.идохсар инећалпен итанучарбо оак ес  
ејицневбуС  

 сонерп инлатипак и ићукет ујатавхубо ејицневбуС
тсдоп идар амицоамирп аватсдерс  и ењдовзиорп ањаци

 минвај ејицневбус онсондо ,агулсу ањажурп
 ,амајицазинагро и амићезудерп миксјиснанифен
 минвај ,амајицутитсни миксјиснаниф минтавирп

.амићезудерп минтавирп и амајицутитсни миксјиснаниф  
ирефснарТ  

итсалв амиовин милатсо ирефснарТ   јатавхубо   у
 итсалв амиовин мишив ерефснарт енлатипак и ећукет

.)ејибрС екилбупеР атеџуб амицинсирок(  
екилзар енсруК  

 у азевабо и ањавижартоп ,инамсалп иксјиснаниФ
 уксранид у ес ујаванучарерп итулав јонартс
 ан атулав хинартс усрук мењдерс амерп тсондерввиторп

пси над  миксранид митанучарерп минеђрвту окаТ .етал
 азевабо и ањавижартоп анамсалп хиксјиснаниф амисонзи
 енсрук енвитаген онсондо ,енвитизоп ес ујуђрвту
 у ес ујаритнедиве екилзар енсрук енвитизоП .екилзар

.адохирп хићукет тсирок  
авитанретлА  

килзар енсрук енвитизоП  у ес ујаритнедиве е
111123 атнок гокчитиланабус тсирок -  нућарбО

.ањаволсоп адохсар и адохирп  
 терет ан ес ујаритнедиве екилзар енсрук енвитагеН

    .адохсар хићукет  
 и ањавижартоп ,анамсалп хикснаниф ејицазиролавеР

витирп јоксранид у азевабо  ишрв  итсондерв  ока омас ес
 хинсналиб хиво ајицазиролавеР .моровогу анеђивдерп еј
 монемирп или олам ан анец мотсар ес ишрв ајицизоп
 оак  ес  аритнедиве и   адотем гонеровогу гогурд

 .идохирп инећалпенен итанучарбо и ењавижартоп  
 ањаругисо гонлајицос зи аварП  

ицос зи аварП  аз еданкан атавхубо ањаругисо гонлај
.атеџуб зи утитшаз унлајицос  

 цавељоБ енитшпо атеџуб зи ћомоп анлајицоС
 оп ,ес ејок амавонсо минзар оп еданкан атавхубо
 гокстеџуб гонткеридни и гонткерид амиветхаз
 аз ,утитшаз унлајицос аз атеџуб зи ујућалпси ,акинсирок
 и амицинечу едарган ,тропс и укуан ,урутлук ,ењавозарбо

.еданкан елатсо и уцидороп и уцед аз ,амитнедутс  
идохсар илатсО  

 минидалвен ејицатод ујатавхубо идохсар илатсО
 етунтеман ензак и ескат ензевабо ,езероп ,амајицазинагро

н  ,могурд итсалв аовин гондеј до  еланеп и  ензак еначво
 аз ететш уданкан ,алет хиксдус и аводус уњешер оп
 адогопен хинратнемеле делсу улатсан утетш или едервоп
 едервоп аз ететш уданкан и акорзу хиндорирп хигурд или

.анагро хинважрд енартс до утенан утетш или  
ирефснарт инвитартсинимдА  

нерП  минткеридни нењеман аватсдерс со
 ,утеџуб о мокулдо ас удалкс у а ,амицинсирок
 етсрв ећујаравогдо мењежудаз ес аритнедиве
 гећукет  мењербодо а ,арефснарт гонвитартсинимда

.анучар  
 инвитартсинимда ејицадилоснок укпутсоп У

амирефснарт ас ујуђеропу ес ирефснарт   уђемзи
 )000087 ајирогетак( уовин мотси ан акинсирок хикстеџуб

 ес митаз а ,)000097 ајирогетак( атеџуб зи амидохирп и
.ујаравтаз онбосуђем  

.2.2.1  И СЈИСНАНИФЕН АЗ ИЦАДЗ УНИВОМИ УК  
 ектадзи ујатавхубо унивоми уксјиснанифен аз ицадзИ

 едаргз( автсдерс анвонсо аз  ,иткејбо икснивеђарг и
 ехилаз ,)автсдерс анвонсо алатсо и амерпо и енишам
 анивоми андорирп и итсонецогард ,)еврезер енбор(

 .)едов и емуш и автсагоб андур ,етшиљмез(  
 ећукет ен а ,аватсдерс вилдо ујаљватсдерп ицадзи ивО

аћевоп ес тсондерв ујич аз а ,едохсар  тсондерв ав
 .алатипак ировзи и енивоми ексјиснанифен  

 унивоми уксјиснанифен аз акатадзи ењаритнедивЕ
 ењежудаз онемервотси зу ,еталпси утнемом у ес ишрв
 хитенерп ,адохирп хићукет :зи( алатипак аровзи

 ејицазитрома аватсдерс ,аватсдерс —  ировзи илатсо
иначвон .)атидерк и аватсдерс х  
3.2.1      И АЛГ УТАЛПТО АЗ ИЦАДЗ  УКВАБАН И ЕЦИНВ

 ЕНИВОМИ ЕКСЈИСНАНИФ  
 ецинвалг уталпто аз ектадзи ујатавхубо ицадзи ивО
 оп и амиротидерк минартс ,амиротидерк мићамод(
 и ећамод( енивоми ексјиснаниф уквабан и )амајицнараг

.)енартс  
и ивО  ећукет ен а ,аватсдерс вилдо ујаљватсдерп ицадз

 и ањавижартоп ујаваћевоп ес тсондерв ујич аз а ,едохсар
  .автсдерс аначвон и езевабо ујуњамс  

.4.2.1  У  АДОХИРП КАШИВ НАПУК —   ИКСТЕЏУБ
ТИЦИФУС ;    АДОХИРП КАЊАМ — ТИЦИФЕД   ИКСТЕЏУБ  

 
ицинсирок инткериднИ   атеџуб  ,цавељоБ енитшпо

 адохирп кашив  ус илиравтсо —  у мењаљватс тицифус
 ањамирп и адохирп хићукет асонзи гонпуку сондо
 ас  енивоми ексјиснанифен ејадорп увонсо оп хинеравтсо
 уквабан аз акатадзи и адохсар хићукет мосонзи минпуку

у мокилирП .енивоми ексјиснанифен  ањавиђрвт
 адохирп кашив неђрвту окаво ататлузер гоксјиснаниф — 

 :еј навогирок тицифус мењавичуљку   алед
 ијок енидог ендохтерп зи адохирп акшив гонеђеропсарен
 и оак ,енидог ећукет адохсар ећиркоп аз оитсирок ес
 гонељедерпо икснеман и ејицазитрома аватсдерс

ен  ајок анидог хијинар зи адохирп акшив  гонеђеропсар
 нокаН .енивоми ексјиснанифен уквабан аз анећширок ус

 адохирп акшив ањавогирок —  ан ,атицифус гокстеџуб
 адохирп кашив напуку еј неђрвту ,ничан инедеван дерпан

—   .унидог ундеран у исонерп ес ијок тицифус  
иД кинсирок инткер   енучар еншрваз ејудилоснок

.итсонжелдан ејовс зи акинсирок хинткеридни  
акинсирок хинткерид нучар иншрваЗ   еј нејибод

 ,ањамирп ,адохирп асонзи гонпуку мојицадилоснок
 евохињ зи акинсирок хинткеридни акатадзи и адохсар

ок хинткерид ,итсонжелдан  мојицадилосноК .акинсир
 адохирп  кашив илиравтсо  ус ицинсирок инткерид — 

 хићукет асонзи гонпуку сондо у мењаљватс тицифус
 ејадорп увонсо оп хинеравтсо адохирп и адохирп
 хићукет мосонзи минпуку ас енивоми ексјиснанифен

јиснаниф ањавиђрвту мокилирП .адохсар  ататлузер гокс
 адохирп  кашив неђрвту окаво —  :еј навогирок тицифус

ањамирп мењавичуљку   акшив гонеђеропсарен алед
  ећиркоп аз оитсирок ес ијок енидог ендохтерп зи адохирп

 и ејицазитрома аватсдерс и енидог ећукет адохсар
 гонеђеропсарен гонељедерпо икснеман   адохирп акшив

 уквабан аз анећширок ус ајок анидог хијинар зи
 акатадзи мењавичуљку и оак ,енивоми ексјиснанифен
 хићукет аватсдерс хинешорту ећиркоп аз  минећширок
 зи амитидерк оп ,ецинвалг уталпто аз адохирп
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дохирп акшив ањавогирок нокаН .анидог хиндохтерп  а — 
 напуку ес ејуђрвту ,ничан инедеван дерпан ан,атицифус

 адохирп  кашив — .тицифус  
 атеџуб нучар иншрваЗ  еј нејибод цавељоБ енитшпо

 ,ањамирп ,адохирп асонзи гонпуку мојицадилоснок
 хинткеридни ,акинсирок хинткерид акатадзи и адохсар

егињк енвалг и акинсирок   и цавељоБ енитшпо арозерт
 .арефснарт хинвитартсинимда мењавичуљкси
 и адохирп хићукет асонзи гонпуку мојицадилосноК
 ексјиснанифен ејадорп увонсо оп хинеравтсо ањамирп
 акатадзи и адохсар хићукет мосонзи минпуку ас енивоми

ту енивоми ексјиснанифен уквабан аз  кашив еј неђрв
 адохирп – или тицифус икстеџуб   еј ијок тицифед

 навогирок мењавичуљку   акшив гонеђеропсарен алед
 ећиркоп аз итсирок ес ијок енидог ендохтерп зи адохирп
 и ејицазитрома аватсдерс и енидог ећукет адохсар

 акшив гонеђеропсарен гонељедерпо икснеман  зи адохирп
 уквабан аз анећширок ус ајок анидог хијинар

 и ,енивоми ексјиснанифен акатадзи мењавичуљку  
 хићукет аватсдерс хинешорту ећиркоп аз хинећширок
 зи амитидерк оп ,ецинвалг уталпто аз адохирп

 адохирп акшив ањавогирок нокаН .анидог хиндохтерп — 
окстеџуб  дерпан ан атицифед гокстеџуб или ,атицифус г

 адохирп  кашив напуку еј неђрвту ,ничан инедеван — 
 ундеран у сонерп аз тицифед или тицифус икстеџуб

.унидог  
.1  .3     АКСЈИСНАНИФЕН  АНИВОМИ  

Н.1.3.1 АНИВОМИ АКСЈИСНАНИФЕ   МИНЛАТС У
АМИВТСДЕРС  

сдерс анвонсО 1 .1 .3.1  андорирп ,итсонецогард ,авт
имерпирп у анивоми аксјиснанифен и анивоми  

 
 и анивоми андорирп ,итсонецогард ,автсдерс анвонсО
 оп ујаритнедиве ес имерпирп у анивоми аксјиснанифен

.итсондерв јонвабан  
 аз анаћеву тсондерв анруткаф инич тсондерв унвабаН

рт енсиваз  у ањаљватс атнемом од  елатсан евокшо
 ујаваћевоп енидог мокот еквабан енешрвзИ .убертопу

.алатипак  еровзи  и автсдерс  
 еј ијич автсдерс ано ес ујартамс амавтсдерс минвонсО

.енидог ендеј до ижуд ебертопу кев инсирок инавикечо  
 аватсдерс хинвонсо уривко У — с  и едаргз енебмат

 инебматс илатсо оак ивонатс ес ујаритнедиве ,ивонатс
.ротсорп  

 ондервирпољоп атавхубо анивоми андорирП
еђарг ,етшиљмез .амиткејбо доп етшиљмез окснив  

 ектадзи атавхубо имерпирп у анивоми аксјиснанифеН
од ањагалу актечоп до автсдерс анлатс аз   актечоп

.ањећширок  
 хинвонсо ејадорп мокилирп алатсан ањамирП
 ањамирп онсондо ,алатипак еровзи ујаваћевоп аватсдерс
 минлатс у енивоми ексјиснанифен ејадорп до

 .амивтсдерс  
 ањаводохсар и  ањавиђуто  мокилирп оатсан катибуГ

њамс аљватсдерп аватсдерс хинвонсо  итсондерв ење
 аровзи и  амивтсдерс минлатс у енивоми ексјиснанифен

.алатипак  
 или ејудохсар ес ајок унивоми уксјиснанифен аЗ

огињк зи ањежињкси ерп ,ејуђуто  ејицнедиве еневтсдов
 нокан ,ејицазиролавер и ејицазитрома нучарбо ес ишрв

ењежудаз аважињкси ес агеч  атнок гећујаравогдо м
 атнок и итсондерв енасипто сонзи аз итсондерв екварпси
 аз амивтсдерс минлатс у енивоми ексјиснанифен аровзи
 мењербодо а ,итсондерв )ењшадас( енасиптоен сонзи

нанифен атнок гећујаравогдо  сонзи аз енивоми ексјис
в енвабан енавозиролавер  .итсондер  

 анивоми аксјиснанифен ес ујок аз аватсдрс сонзИ
 иђуто —  хиначавон аровзи тсирок у ес аритнедиве адорп

 аватсдерс —  хиксјиснанифен ејадорп до ањамирп
    .амивтсдерс минлатс у аватсдерс  

 и енивоми сипоп ,агињк хинволсоп ењавиђалксУ
алгасу и азевабо налч( азевабо и ањавижартоп ењаваш  81  .

 и ничаН“ 6 ватс ,увтсдовонучар мокстеџуб о ебдерУ
 гоневтсдовогињк ењавиђалксу и асипоп ањешрв ивокор
 ас удалкс у ес ујаљвабо )"мењатс минравтс ас ањатс
 хигурд и итсонтеркопен усипоп и ијицнедиве о мобдерУ

 у аватсдерс  .рб ,"СР кинсалг .лС"( инијовс јонважрд
 ањешрв амивокор и уничан и мосипорп и оак ,)69/72
 минравтс ас гоневтсдовогињк ањавиђалксу и асипоп

 .мењатс  
 ексјиснанифен  ајицазиролавер и  ајицазитромА

енивоми  
 ,унидог .9002 аз анучар гоншрваЗ уњаљватсас ирП

учарбо  у еј нешрв ејицазиролавер и ејицазитрома н
 :амисипорп мићеделс ас удалкс  

  "СР кинсалг .лС"( уметсис мокстеџуб о монокаЗ
,)90/45 .рб  

  инебжулС" ( увтсдовонучар мокстеџуб о абдерУ
,)60/21 и 30/321 .рб ,"СР кинсалг  

 идог .9002 аз ејибрС екилбупеР утеџуб о нокаЗ  ун
,)90/111 и 90/13 ,80/021 јорб »СР  кинсалг инебжулС«(  

  хинлајиретамен ируталкнемон о мокинливарП
 ејицазитрома амапотс ас аватсдерс хинвонсо и ањагалу

 ,)00/42 и 79/71 .рб "ЈРС тсил .лС"(  
  тсил .лС"( ејицазиролавер уничан о мокинливарП

/91 ,79/71 .рб ,"ЈРС )20/4 ,00/42 ,00/3 ,79  
  енивоми ексјиснанифен енлатс ајицазитромА — 

 овтсдерс окавс аз ес аванучарбо ,аватсдерс хинвонсо
 ус ејок амапотс минасипорп моноказ оп ончанидејоп
 тсондерв анвабан анавозироавер ес ад окат енеђердо

немирп ејузитрома аватсдерс хинвонсо ропорп мо -
 ебертопу акев гонеђивдерп укот у едотем енланоиц

.автсдерс гонвонсо  
 енавињемирп  ус ејок ејицазитрома епотс енасипорП

                                                                       :ус  инидог .9002 у  
         иткејбо икснивеђарг и едаргЗ                          % 

3,1                 екепо и анемак ,анотеб до адаргз анварп  
      ,1             едаргз енадиз енчилс и ециноидар ,ежараг 3 

амерпО  
      5,51                                             илибомотуа икчинтуп  
      ак ерпо аксјиралецн ам                                              5,21  
      5,21                                                  атеврд до јатшеман  
      0,01                                                 алатем до јатшеман  
                 алајиретам голатсо до јатшеман                  0,11  
      5,21                                                     иносити и исипет  
      0,01                                               елартнец екснофелет  
      0,01                                           амерпо аноицакинумок  

      0,01                                                                 искафелет  
      5,61                                     енишам екснучар и ећасип  
      0,02                                                   амерпо аксранучар  
      ањаминс аз амерпо  3,41                         ењаважонму и  
      5,21                                         инофаткид и инофорким  
      5,21                                                   итарапа оидар и вт  
                                               амерпо алатсо                   0,11  
      5,21                                                   амерпо ансагортав  
      0,02                     икснорткеле итнемуртсни и итарапа  
      5,21                        икчинахем итнемуртсни и итарапа  
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нвонсо онасипто мондеЈ  от ан аризбо зеб ,овтсдерс о
 гонвоноп темдерп итиб ежом ен ,итсирок ељад и ес отш
 ес код уњависипто ежелдоп ен и итсондерв ањавињецорп

.уцил монварп мотси у итсирок  
 и анивоми андорирп ,итсонецогард ,автсдерс анвонсО

над ан ,имерпирп у анивоми аксјиснанифен   ањаљватсас
 ончинавз монемирп ујузиролавер ес ,анучар гоншрваз

.ејицазиролавер атнејицифеок гонељвајбо  
 ан ујуњемирп ес ејицазиролавер итнејицифеоК
 итсондерв укварпси и тсондерв унвабан унавозиролавер
 у енивоми ексјиснанифен и аватсдерс хинвонсо

.имерпирп  
Е  ,аватсдерс хинвонсо ејицазиролавер такеф

 ексјиснанифен и енивоми ендорирп ,итсонецогард
 аровзи тсирок у ес аритнедиве имерпирп у енивоми

  .алатипак  
.2.3.1     Н АНИВОМИ АКСЈИСНАНИФЕ  АМАХИЛАЗ У  

 ујуњецорп  амахилаз у енивоми ексјиснанифен ехилаЗ
онвабан оп ес  отен енич тсондерв унвабаН .итсондерв ј

 доП .еквабан ивокшорт инсиваз и тсондерв анруткаф
 ивс ес ујавемузардоп еквабан амивокшорт минсиваз
  нокан и од еквабан укпутсоп у ивокшорт инткерид

.ањетшидалксу  
 ујадорп уљад аз ебор и иврезер хинбор ехилаЗ

ритнедиве  ас азалзи нучарбо а ,инец јонвабан оп ес уја
.енец енчесорп идотем оп ес ишрв ахилаз  

 уктунерт у ,ес ујузакси  иврезер хинбор ехилаЗ
 у а ,унивоми уксјиснанифен аз ицадзи оак ,еквабан
 ексјиснанифен ејадорп до ањамирп оак ,ејадорп уктунерт

.енивоми  
евни натиС  у ејусипто ес лајиретам иншортоп и  ратн

.убертопу у ањаљватс мокилирп итсолец  
 ,алајиретам гоншортоп и аратневни гонтис ехилаЗ
 ,итсонталед енводер ењаљвабо аз ујаљвабан ес ејок
 мит с ,еквабан уктунерт у дохсар ићукет оак ес ујузакси

ицагам ењежудзар ес отш   увонсо ан ејуђебзебо ан
.акшорту ејицнедиве  

 лајиретам иншортоп и ратневни натис наводохсаР
 гокчитиланабус мењежудаз ејицнедиве зи ес аважињкси
 иншортоп :аз от и енивоми ексјиснанифен ировзи атнок
 натис и алајиретам гоншортоп ехилаз отнок лајиретам

атневни  мењербодо а ,аратневни гонтис ехилаз отнок р
 гонтис ахилаз атнок гокчитиланабус гећујаравогдо

  .алајиретам гоншортоп ахилаз и аратневни  
 

.4.1      АКСЈИСНАНИФ  АНИВОМИ  
Д.1.4.1 АКСЈИСНАНИФ АНЧОРОГУ   АНИВОМИ  

 
 и ућамод атавхубо анвоми аксјиснаниф анчорогуД

артс .унивоми уксјиснаниф унчорогуд ун  
авитанретлА  

 ећшечу до ес ејотсас анивоми аксјиснаниф анчорогуД
 ,амајицутитсни миксјиснаниф миндорануђем у алатипак
 миксјиснанифен минвај мићамод у алатипак аћшечу
 у алатипак аћшечу ,амајицутитсни и амићезудерп

амод милатсо  ећшечу ,амајицутитсни миксјиснаниф мић
 минтавирп миксјиснанифен мићамод у алатипак
 минволсоп мићамод у алатипак аћшечу и амићезудерп

.амакнаб  
 јонвабан оп ес  ејуњецорп улатипак у ећшечУ

.итсондерв  
 ањагалу хивон еталпу увонсо ан улатипак у ећшечУ

аритнедиве   и улатипак у аћшечу ењаћевоп оак ес
.унивоми уксјиснаниф аз акатадзи  

 усонзи онремзарс ес ејусипто улатипак у ећшечУ
 у ацил гонварп ајатшевзи увонсо ан актибуг гоназакси

.латипак нежолу еј ејок  
 аз ујуњамс онсондо ,ујаваћевоп ес алатипак ировзИ

до ,ењаћевоп  у аћшечу итсондерв ењењамс онсон
  .улатипак  

 хигурд езевабо и СРМ инемирп у акароксар гобЗ
 едов ујицнедиве и едраднатс ујуњемирп ад  ацил хинварп
 иткефе изреб ан јонељвајирп итсондерв јонланимон оп
 о акинливарП амабдердо ас удалкс у а ,ејицазиролавер

ничан  мењаћевоп ес ујаритнедиве ,ејицазиролавер у
 алатипак аровзи мењаћевоп и улатипак у аћшечу – 

 . аватсдерс хиначвон ировзи илатсо  
 монемирп ес ишрв улатипак у аћшечу ајицазиролавеР
 монварп монартс у ећшечу аз а ,олам ан анец аскедни

 уцил — ук гењдерс монемирп  над ан етулав енартс аср
.енидог .9002.21.13  

.4.1  .2    Н АВТСДЕРС АНАЧВО  
 јонланимон оп ујуњецорп ес автсдерс аначвоН

.итсондерв  
 анејовдзи ,енучар ећукет ујатавхубо автсдерс аначвоН
 алатсо и унјагалб ,евитидерка и автсдерс аначвон

.автсдерс аначвон  
с аначвоН  над ан цавељоБ енитшпо атеџуб автсдер

 ан автсдерс ањатс авс ујатавхубо енидог .8002. 21.13
 оед инватсас енич и анечуљку ус ајок аминучардоп

.цавељоБ енитшпо атеџуб анучар  
 анучар ењатС –  505 арозерт анучар гонаводилоснок

 005 анучар ањатс до ес ијотсас – атс доп хивс ењ -  анучар
 сонзи аз онењаму аватсдерс хикстеџуб акинсирок

 012 аминучар ан аканаб док аватсдерс хинарисалп – 
 312 и аканаб док тизопед – .аканаб док автсдерс анечоро  

.4.1  .3    К АВИЖАРТОП АНЧОРОКТАР АЊ  
 оп ујуњецорп ес ањавижартоп анчороктарК

јонланимон   јонењаму итсондерв онткеридни   сонзи аз
 а ањавижартоп итсовиталпанен ентаворев онткерид   ока

.анавотнемукод и ансевзи еталпан тсонћугомен еј  
 ањавижартоп ујатавхубо ањавижартоп анчороктарК
 у ацапук до ејадорп увонсо оп акинсирок хикстеџуб

втснартсони и иљмез  ањавижартоп агурд и у -  ,етамак аз
 хигурд до ањавижартоп ,хинелсопаз до ањавижартоп
 и азероп хинећалперп увонсо оп ,ајицазинагро и анагро

.ањавижартоп алатсо и асонирпод  
 утнемом у ес ујаритнедиве ањавижартоп анчороктарК

ербодо а ,мењежудаз енеморп акнатсан  зи азевабо мењ
 утнемом У .ањечинаргзар хикснемерв хинвисап епург
 хикснемерв хинвисап отнок ес аравтаз ,еталпан
 исалк у утнок мећујаравогдо ес аварбодо а ањечинаргзар

 .адохирп  
.4.1  .4    К ИНАМСАЛП ИНЧОРОКТАР  

 јонланимон оп ујуњецорп ес инамсалп инчороктарК
в  нењаму итсондер онткеридни   ентаворев сонзи аз

 а ,итсовиталпанен онткерид   унавотнемукод и улатсан аз
.тсовиталпанен  

 енчороктарк ујатавхубо инамсалп инчороктарК
 елатсо и  ејицуак и етизопед ,еснава етад ,етидерк

.енамсалп енчороктарк  
хубо итидерк инчороктарК  у енербодо етидерк ујатав

.иљмез у амицил микчизиф и минварп ,иљмез  
 уквабан аз етад еснава ујатавхубо иснава итаД
 сонзи аЗ .агулсу ењаљвабо аз и ебор ,алајиретам
 ан ,аснава хитад хиневиркопен онсондо ,хинећшироксиен

 ујузакси анучар гоншрваз ањаљватсас над  ићукет ес
 ањечинаргзар акснемерв анвисап и идохсар
 ас удалкс у а ,)идохсар инећалп инечинаргзар(
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 гокстеџуб ењеђов аз мовонсо мокснивотог
.автсдовонучак  

.5.4.1    А ЗАР АКСНЕМЕРВ АНВИТК АЊЕЧИНАРГ  
 од едохсар енечинаргзар атавхубо ајирогетак авО

рп( енидог ендеј  аталптерп ,енинпуказ ,ањаругисо ејиме
 и ањајерг идохсар  ,урутаретил и есипосач енчуртс аз
 алатсо и едохсар енећалпен етанучарбо ,)идохсар игурд

.ањечинаргзар акснемерв анвитка  
 елатсан ујатавхубо ањечинагзар акснемерв анвиткА

к ,акинсирок хикстеџуб езевабо  едохсар етерет ејо
.енећалп итиб ећ емок у адоиреп гокснучарбо гећудуб  

 
.5.1  ЕЗЕВАБО  

 асонзи хинланимон инисив у ујуњецорп ес езевабО
 хиксјиснаниф и хинволсоп зи учитсиорп ијок

.ајицкаснарт   ,анокаЗ увонсо оп азевабо ењењамС
шрв .лс и ,ањанвароп гончинрапнав  минткерид ес и

.мењависипто  
 енчорогуд енартс и ећамод ујатавхубо езевабО
 езевабо ,езевабо енчороктарк  енартс и ећамод ,езевабо
 увонсо оп езевабо  ,енелсопаз аз адохсар увонсо оп
 оп езевабо ,енелсопаз аз адохсар везузи ,адохсар хилатсо

 ,ајицневбус  увонсо  аз езевабо ,ерефснарт и ајицанод
.ањаволсоп зи езевабо и ењаругисо онлајицос  

ањечинаргзар акснемерв анвисаП  
 :ујатавхубо ањечинаргзар акснемерв анвисаП
 ;едохсар енећалп енечинаргзар ;едохирп енечинаргзар
 и едохирп енећалпанен )инасируткаф( етанучарбо

њамирп .ањечинаргзар акснемерв анвисап алатсо и а  
 енечинаргзар ујатавхубо идохирп инечинаргзаР

.едохирп енечинаргзар елатсо и ајицанод зи едохирп  
 ијок есонзи ујатавхубо идохсар инећалп инечинаргзаР
 утнемом у а ,инећалпси удоиреп мокснучарбо у ус

 еталпси енешрвзи  оак инартнедиве усин   дохсар ићукет
 енивоми ексјиснанифен уквабан аз ицадзи или
 ,лајиретам аз снава ,ењавотуп онебжулс аз ајицатнока(
 над аН .).рд и енивоми ексјиснанифен уквабан аз снава
 ес ењаритнедиве еталпси енешрвзи сонзи аз ањарисналиб

 атнок гећујаравогдо мењежудаз ишрв  адохсар гећукет
 инећалп инечинаргзар атнок мењербодо а актадзи или

.идохсар  
 ањамирп и идохирп инећалпанен итанучарбО
 и едохирп ећукет енећалпанен енасируткаф ујатавхубо

.енивоми ексјиснанифен ејадорп увонсо оп ањамирп  
 ањечинаргзар акснемерв анвисап алатсО  ујатавхубо

 оп еданкан еми ан ујицаднуфер аз аводноф езевабо
 ,анад 03 окерп уњајарт у хинелсопаз ањаволоб увонсо
 едилавни аз аданкан ,овтсусдо оксљидороп аз аданкан
 акснемерв анвисап алатсо и оак ,ејирогетак егурд адар

 .ањечинаргзар  
.1  .6    АВТСДЕРС  ВРЕЗЕР Е 

.дерпану ујуђеропсар ен ес еврезер автсдерС  
 ењариснаниф аз етсирок ес еврезер енлатс автсдерС
 оак ,ајађагод хиндернав ациделсоп уњањалкто у адохсар
 акшолоке ,ражоп ,сертољмез ,ешус ,евалпоп ус отш
 онсондо ,едогопен енратнемеле егурд и афортсатак

в хигурд  и товиж езоргу ад угом ијок ,ајађагод хиндерна
  .аремзар хићев утетш идовзиорп или идуљ ељвардз  

 енткерид ан ес ујуђеропсар еврезер ећукет автсдерС
 ењаћевоп ујаљватсдерп и аватсдерс хикстеџуб екинсирок
 укот у ес ејок аз енеман енеђердо аз ајицајирпорпа

дог  оак ,анљовод усин автсдерс анариналп ад идрвту ени
 енешрвзи усин ејок аз ехрвс енарисалпен аз

.ејицајирпорпа  

.7.1  АНСНАЛИБНАВ  АВИТКА  И АВИСАП  
 у автсдерс анвонсо атавхубо авитка ансналибнаВ
 до ејитрах ,лајиретам и убор уђут унељмирп ,упуказ

рп нав итсондерв  улатсо и ејицнараг егурд и елава ,атемо
.увитка унсналибнав  

 анвонсо аз езевабо атавхубо ависап ансналибнаВ
 ,лајиретам и убор уђут унељмирп ,упуказ у автсдерс
 елатсо и елава ,атеморп нав итсондерв до ејитрах

 .увисап унсналибнав улатсо и ејицнараг  
 

цвељоБ У .енидог .0102.20.62 анад ,у  
Б 004 :jor - 0102/66 - II   

 
 
 
 
 
 
 

5 
 мокстеџуб о анокаЗ .3 ватс .96 аналч увонсо аН
 .86 аналч ,)90/45 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( уметсис
 енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС

еџуб о екулдО .6 аналч и )8002/1 .рб ,“цавељоБ  ут
 тсил инебжулС„( унидог .0102 аз цавељоБ енитшпо

)90/9 .рб ,“цавељоБ енитшпо ,  енитшпо киндесдерП
исонод  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

еврезер екстеџуб ећукет аватсдерс ибертопу о  
 

 енитшпо утеџуб о мокулдО хинеђрвту аватсдерс зИ .1
 инебжулС„( унидог .0102 аз цавељоБ  енитшпо тсил

)90/9 .рб ,“цавељоБ ,  3 оедзаР –  ,аварпу акснитшпО
 031 ејицкнуф –  ајицакифисалк аксмоноке ,егулсу етшпО

 994 – еврезер автсдерС  -  ,аврезер акстецуб аћукет
нароЗ ПГ„ ес ујаварбодо -  ацинтуМ ањоД ООД “Р

нид 25,119.934.1 до усонзи монпуку у автсдерс  еми ан ара
 гокстегренеорткеле уњдаргзи аз аватсдерс ањеђебзебо

 аткејбо -  и “ецитшвориМ„ од “авориМ„ до адовокелад
 усонзи у ејибрС енчотси јовзар аз ијицнега јонланоигеР
 аз аватсдерс ањеђебзебо еми ан аранид 71,890.641 до

 зи унидог .0102 аз аголу икчавинсо  .9002 аз енираналч
.унидог  

 у ес ујуђеропсар ,ањешер гово .1 екчат зи автсдерС .2
 3 аледзар уривко –  031 ајицкнуф ,аварпу акснитшпО – 

:от и егулсу етшпО  
-  292115 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа – 

 до усонзи у доводов инчирткеле и иноицакинумоК
19.934.1 аранид 25,1  и 

-  199184 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа – 
 усонзи у амајицутитсни минтифорпен милатсо ејицатоД

.аранид 71,890.641 до  
 аз ењељедО ес ећаратс ањешер гово ијицазилаер О .3

.теџуб и ејиснаниф  
 “Р нароЗ„ ПГ итиватсод ењешеР .4 – , ацинтуМ ањоД  

СИРАР - .ивихра и теџуб и ејиснаниф аз уњељедО ,у  
 енитшпо утсил монебжулС„ у итивајбо ењешер овО .5

.“цавељоБ  
енидог .0102.20.62 ,уцвељоБ У  

004 :јорБ - 0202/56 - II  
 
 
 
 

аливатсаС  
ивонитраМ ајинотнА цце .лпид ,ћ  

киндесдерП  
ћивонајраМ ашјобеН рд  

киндесдерП  
ћивонајраМ ашјобеН рд  
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6 
 цавељоБ енитшпо атутатС .17 аналч увонсо аН

снитшпО ,)80/1 .рб “цавељоБ анитшпо тсил.лС„(   ећев ок
јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  .0102 .20 .52  

еј оленод ,енидог  
 

У К У Л Д О  
 

 до усонзи у автсдерС 2  анеђивдерп аранид 00,000.000.
02 аз цавељоБ енитшпО утеџуб о мокулдО 01  у ,унидог .

 ан ећев окснитшпО и енитшпО киндесдерП .2 уледзар
 јоксмоноке  184 ијицакифисалк –  аз анењеман

ајицазинагро хинидалвен ењариснаниф ,  итиледопсар
:амајицазинагро минидалвен мићеделс  

  .................... цавељоБ “њатР„ ЦИБ .1 003 нид 00,000. ., 
 до хилелобо ајицазинагро акснитшпоуђеМ .2

........ “рачејаЗ„ езорелкс елпитлум .......  ..     нид 00,000.06 ., 
РОНБУС робдо икснитшпО .3 -а  

     .......…………………………… цавељоБ  00,000.08 .нид , 
хинјов хинврезер ајицазинагро акснитшпО .4  

нид 00,000.08      ............................... цавељоБ анишератс ., 
итшпО .5 р адилавни ајицазинагро аксн  ада  

.................................................. цавељоБ       нид 00,000.08 ., 
 ајицазинагро акснитшпоуђеМ .6  

 рачејаЗ хипелс азевас ……………   .......      нид 00,000.06 ., 
 цавељоБ тсрк иневрЦ .7     .................. 4 нид 00,000.00 ., 

чифортсид ењежурдУ .8     рачејаЗ ара  нид 00,000.04 ., 
 адилавни и ареноизнеп ењежурдУ .9  

 цавељоБ адар  ..………………     .............   нид 00,000.007 ., 
      ејичед и енларберец до хилелобо овтшурД .01

      ....................................рачејаЗ езиларап   нид 00,000.03 ., 
      хивулг ајицазинагро акснитшпоуђеМ .11   

00,000.03      ..................................рачејаЗ хивулган и  нид . 
цавељоБ ''моР'' овтшурД .21      ...........  00,000.041  д ни ,.  

 
60 :јорБ - 0102/01 - II  

енидог .0102.20.52 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕЋЕВ ОКСНИТШПО  
 
 
 
 

7 
 цавељоБ енитшпо атутатС .17 аналч увонсо аН

нитшпо тсил.лС„( e   ећев окснитшпО ,)80/1 .рб “цавељоБ
 .0102 .30 .32 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо

еј оленод ,енидог  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 

 укот у автсдерс итидебзебо ећ цавељоБ анитшпО
нидог .0102 екстеџуб ПИН аткејорп ењариснанифус аз е -  а

 аткејорп арфиш ,“ратнец ротабукни синзиБ„ мовизан доп
.аранид 00,000.578 до усонзи у ,2180031  

 
60 :јорБ - 0102/93 - II 1/  

енидог .0102 .30 .32 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕЋЕВ ОКСНИТШПО  
 
 
 
 
 

8 
енитшпо атутатС .17 аналч увонсо аН   цавељоБ

нитшпо тсил.лС„( e   ећев окснитшпО ,)80/1 .рб “цавељоБ
јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо   .0102 .30 .32

еј оленод ,енидог  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 

 укот у автсдерс итидебзебо ећ цавељоБ анитшпО
ПИН аткејорп ењариснанифус аз енидог .0102 екстеџуб -  а

ан доп  аз ежерм ендоводов  ањдаргзИ„ мовиз
 ењаведбансодов  II  арфиш ,“уцвељоБ у еноз екснисив

.аранид 00,000.000.4 до усонзи у ,07800141 аткејорп  
 

60 :јорБ - 93 0102/ - 1/II  
,цавељоБ  0102 .30 .32 енидог .  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕЋЕВ ОКСНИТШПО  

 
 
 
 

9 
анокаЗ .68 аналч увонсо аН   иварпу јонважрд о

 и 50/97 јорб ,“ејибрС екилбупеР кинсалг инебжулС„(
 иварпуомас јонлакол о анокаЗ .2 ватс .95 аналч ,)70/101
 ,)7002/921 јорб ,“ејибрС екилбупеР кинсалг инебжулС„(
 инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС .2 ватс .58 аналч

 ,“цавељоБ енитшпо тсил  о екулдО .16 аналч ,)80/1 јорб
 тсил инебжулС„( еварпу екснитшпО ијицазинагро
 екснитшпО кинлечаН ,)80/3 .рб ,“цавељоБ енитшпо

исонод ,цавељоБ еварпу  
 

К И Н Л И В А Р П  
 јоњшартуну о акинливарП аманупод и аманемзи о

атсем хиндар ијицазитаметсис и ијицазинагро   у
 ,цавељоБ иварпу јокснитшпО  

010 јорб - 8002/3 -  III енидог .8002.11.4 до  
 

.1 налЧ  
 јоњшартуну о акинливарП .1 акчат .4 уналч У
 у атсем хиндар ијицазитаметсис и ијицазинагро
 аз кесдо„ :тскет ес еширб ,цавељоБ иварпу јокснитшпО

там и ајиралецнак хинсем еволсоп .“еволсоп енчи  
 

.2 налЧ  
 .4 акчат .01 уналч У –  рачинхет„ ес ејадод аволсу док

.“енидерс ентовиж улортнок аз  
.3 налЧ  

 ајок .31 акчат ес ејадод .21 екчат елсоп .01 уналч У
:исалг  

- ритроп  
:аволсоп сипО  

-  док хи аваремсу и аканартс мејирп ишрв
и анагро хинжелдан  ,ибжулс  

-  идаргз у хинелсопаз итсондебзеб о ес аратс
 едаргз зи ацил ењељаду аз ерем амизудерп и енитшпО

,дар ујавашуран ејок енитшпО  
-  гондерсопен уголан оп еволсоп егурд и идар

.еварпу екснитшпО акинлечаН и ацоидовокур  
1 ацалишрвзи јорБ  

 :иволсУ - .Ш.О  
 - дар .анидог 1 овтсукси он  

 
 

киндесдерП  
ћивонајраМ ашјобеН рд  

киндесдерП  
ћивонајраМ ашјобеН рд  

киндесдерП  
ћивонајраМ ашјобеН рд  
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.4 налЧ  
 енчитам аз кесдО )б„ :тскет ес еширб .01 уналч У

.“ајиралецнак хинсем еволсоп и еволсоп  
 и акесдо афеш :атсем гондар визан уналч мотси У

:исалг и ес ањем рачитам  
 атскет ујарк ан аволсоп усипо у а ,“рачитам .41„

јенила етрвтеч  ејадод аволсу док а ,“етшијуР„ ес ејадод е
.“аксмоноке и„ ес  

 
.5 налЧ  

 хикснађарг аволсоп„ атскет дерпси јорб .01 уналч У
 тскет а ,.51 јорб у ес ањем “асондо хиндар и ањатс

СШВ„ -  :исалг и ањем ес “акшогадеп ашив ,анварпу ашив
 ССС – моноке ,ајизанмиг ,анварпу .акс  

 
.6 налЧ  

 енсем афеш иволсоп„ атскет дерпси јорб .01 уналч У
 ас ањем ес ацалишрвзи јорб а ,.61 у ес ањем “ејиралецнак

.8 ан 01  
 ,ејиралецнак енсем афеш аволсоп док уналч мотси У
 ирт ајенила ,амитсем минељесан оп ацалишрвзи јорб

:исалг и ес ањем  
- ивогоБ  царогдоП и ељесан анивогоБ ,олес ан –  1

.еширб ес .4 ајенила а ,цалишрвзи  
 ,ељоП орбоД ,цавобрВ„ :исалг и ањем ес .8 ајенилА
 ес .01 и .9 ејенила а ,цалишрвзи 1 “цавејурбоД и ацивечаБ

.уширб  
 

.7 налЧ  
 о ењешер ећенод еварпу екснитшпО кинлечаН

 у уњавиђеропсар  ан ањапутс анад до анад 51 до укор
.акинливарП гово уганс  

 
.8 налЧ  

 анад до анад гомсо уганс ан апутс кинливарП јавО
.цавељоБ енитшпО утсил монебжулС у ањавиљвајбо  

 
011 :јорБ - 9002/01 - III  

енидог .9002.21.82 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ АВАРПУ АКСНИТШПО  
 
 
 
 
01  

вонсо аН  цавељоБ енитшпо атутатС .17 аналч у
  ећев окснитшпО  ,)80/1 .рб “цавељоБ анитшпо тсил.лС„(

30.90 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо . .9002  
еј оленод ,енидог  

 
К  А  Ч  У  Љ  К  А  З  

 
  I  и аманемзи о кинливарП ан тсонсалгас ес ејаД

уну о акинливарП аманупод  у ијицазинагро јоњшарт
011 јорб ,цавељоБ иварпу јокснитшпО - 0102/2 - III   до

.енидог .0102.30.40  
 

II   .ивихра и иварпу јокснитшпО :итиватсод качуљкаЗ  
 

60 :јорБ - 0102/03 - II  
02.30.90 ,цавељоБ 01 енидог.  

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕЋЕВ ОКСНИТШПО  
 
 

1 
анокаЗ .29 аналч увонсо аН   уметсис мокстеџуб о

и )90/45 јорб ,''СР кинсалг инебжулС'''(    атутатС .93 аналч
 ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1 јорб

 анад јонажрдо .30 .11   еј аленод ,енидог .0102  
 

У  К  У  Л  Д  О  
вожагна о  атеџуб нучар иншрваз аз арозивер уња  

002 аз цавељоБ енитшпо 9 унидог .  
 
I 

A  нучар иншрваз аз розивер инретске ес ејужагн
002 аз цавељоБ енитшпО атеџуб 9 .унидог .  

 
II  

  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
уб и ејиснаниф аз уњељедО :итиватсод и цавељоБ  ,теџ

.ивихра и амајицутитсни минжелдан  
 

 :јорБ 60 - 0102/11 - /I 2 
дог.0102 .30 .11 ,цавељоБ ени  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 

2 
 .лС„(  цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб  ,“цавељоБ енитшо тсил

  јонажрдо ициндес ан цавељоБ   ,енидог .0102 .30 .11
еј аленод  

 
У К У Л Д О  

 
I 

 и ањеђеру ,етитшаз маргорП ињшидог ес ајавсУ
 енитшпО атшиљмез гондервирпољоп ањећширок

02 аз цавељоБ 01 .унидог .  
 

II  
 и ијисимоК ,иварпу јокснитшпО итиватсод укулдО

.ивихра  
 

 :јорБ 60 - 11 02/ 01 -I/2 1.  
1 ,цавељоБ 1. 03 02 . 01 енидог .  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 кинлечаН  
кинварпо.лпид ,ћичапО авалсориМ  

киндесдерП  
ћивонајраМ ашјобеН рд  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  
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3 
 аналч увонсо аН 93  цавељоБ енитшпО атутатС .

 ,)80/1 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„(
11 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  .

 .30 02 01 еј аленод ,енидог .  
 

У К У Л Д О  
уњавиђердо о   атшиљмез гондервирпољоп апуказ анец  

цавељоБ енитшпо ијиротирет ан инијовс јонважрд у   
 
I 

 гондервирпољоп апуказ анец антечоп ес ејуђердО
 енитшпо ијиротирет ан инијовс јонважрд у атшиљмез

:от и ,цавељоБ   
.1   2 царогдоП ОК аз –  ењокалаВ ОК ,комиТ –  комиТ

С ОК и  исонзи )ејчурдоп оноицасамок( цавокарму 000.5  
аранид  ;уовин мењшидог ан ураткех оп  

.2   2 царогдоП ОК аз –  1 царогдоП ОК ,емраф око – 
 ОК и онилИ ОК ,овориМ ОК ,цавељоБ ОК ,емраф око

 исонзи )ајчурдоп гоноицасамок нав( цавокармуС 000.4  
аранид  њшидог ан ураткех оп ;уовин ме  

.3   гоксниналп енитшпо ексратсатак елатсо евс аз
енисив ексромдан аратем 006 од ареткарак   (  ОК

ењокалаВ ,анивогоБ ,ацивечаБ -  1екчат зи ањокалаВ зеб
 ,овокуЛ ,ациналбаЈ ,ељоП орбоД ,цавејурбоД ,цавобрВ,,

2 царогдоП ,ћинсО ,ровзИ илаМ ,риВ ивирК -  зеб
гдоП  еј )цаниваС и етшијуР ,.1 екчат зи 2 ацро 000.3  

аранид  ;уовин мењшидог ан ураткех оп  
.4   гоксниналп енитшпо ексратсатак елатсо евс аз

 ( аратем 006 окерп монисив моксромдан ас ареткарак
1 царогдоП -  исонзи  ).2 екчат зи 1 ацрогдоП зеб .1 5  00

аранид  ин мењшидог ан .уов  
 
II  

 енидог  )ирт( 3 до доиреп ан пуказ у ејад ес етшиљмеЗ
 монеђив у ,уњдовзиорп ундервирпољоп аз овичуљкси

.ехрвс егурд у ититсирок ес ежом ен и уњатс  
 

II I 
 ,цавељоБ иварпу јокснитшпО :итиватсод укулдо увО

.ивихра и ијисимоК  
 

 :јорБ 60 - 11 0102/ -I 2.2/   
оБ 0 .11 ,цавељ 3 02 . 01 енидог .  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 гонжелдан уњавиђердо о екулдО .2 аналч увонсо аН
 пуказ у ањавад акпутсоп ењеђоворпс аз анагро

инијовс јонважрд у атшиљмез гондервирпољоп  , .јорб 60 -
9002/48 - a.9/I  атутатС .93 аналч и   цавељоБ енитшпО

 ,)80/1.рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(
 .11   јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС

исонод ,енидог .0102 .30   
 

Е Њ Е Ш Е Р  
 акпутсоп ењеђоворпс аз ејисимоК уњавозарбо о

 гондервирпољоп пуказ у ењавад аз ањатемдан гонвај
тшиљмез инијовс јонважрд у а  

 
I 

 гонвај акпутсоп ењеђоворпс аз ајсимоК ес ејузарбО
 атшиљмаз гондервирпољоп пуказ у ењавад аз ањатемдан

.инијовс јонважрд у  
 

II  
симоК и  ањатемдан гонвај акпутсоп ењеђоворпс аз ај

 јонважрд у атшиљмаз гондервирпољоп пуказ у ењавад аз
јовс  ес ијок ,авоналч 6 и акиндесдерп до ес ијотсас ини

.анад унидог до доиреп интаднам ан ујунеми  
 

III  
 ањатемдан гонвај акпутсоп ењеђоворпс аз ујисимоК У
 јонважрд у атшиљмаз гондервирпољоп пуказ у ењавад аз

ес ујунеми инијовс  
:ејисимок акиндесдерп аз  .1  

       - ;ејизедоег .жни .лпид ,ћинјоВ ајилИ  
 :ејисимок евоналч аз .2  
)1  ,едервирпољоп .жни .лпид ,шимиЂ нађалС  
)2  ,.ђарг .жни .лпид ,ћилокиН анаљиЉ  
)3  ,кинварп .лпид ,ћичапО авалсориМ  
)4  ,ратемоег ,ћиволиарТ олинаД  
)5  и ЗМ аз киндарас ,ћивокнелиМ гардоиМ  
)6  о ,ћивортеП валсироБ  гоноицамрофни ротазинагр

.аметсис  
  

VI  
 екчат зи ејисимоК катадаЗ I  еј ањешер гово

 ењеђоворпс ,ујицатицил унвај аз авајирп ењаљпукирп
 ењавад и акинсипаз ењеђов ,ејицатицил енвај акпутсоп
 гондервирпољоп пуказ у уњавад о екулдо аголдерп

вс јонважрд у атшиљмез .енитшпо укидесдерП инијо  
 

 :јорБ 60 - /11 0102 -I 3.2/   
02 .30 .11 ,цавељоБ 01 енидог .  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ .р  
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5 
  јонлакол о анокаЗ .3 акчат .23 аналч увонсо аН

 аналч ,)70/921 јорб ,“СР кинсалг инебжулС„( иварпуомас
 цавељоБ енитшпО атутатС .93  тсил инебжулС„(

)80/1 .рб ,“цавељоБ енитшпО ,  енитшпо анитшпукС
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ  .30 .11  ,енидог .0102

еј аленод  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 хикснитшпо инисив о екулдО инемзи о

искат хинвитартсинимда    ејок егулсу аз аданкан и
аварпу акснитшпО ишрв  

 
.1 налЧ  

 о екулдО инемзи о акулдО ес ањем мокулдО мовО
 аданкан и искат хинвитартсинимда хикснитшпо инисив

60 јорб аварпу акснитшпО ишрв ејок егулсу аз - 90/48 -  5/I
 јорб ,цавељоБ енитшпо тсил.лС„( енидог .9002.21.71 до

1 и .4  екчат ес емок у .8 ујорб монфират у )90/9  ујањем 1
салг и e: 

 ,хинеђор агињк хинчитам зи адовзи цазарбо аЗ .4
  хилрму и хиначнев аранид 00,73          ;  

-   агињк хинчитам зи ањереву цазарбо аз  00,91
аранид  

 итсончитнетуа или асиперп ,асиптоп урево аз .11
 адоверп урево аз и асипокур – .аранид 09  

 
 налЧ  .2  

 анад до анад гомсо уганс ан апутс акулдО авО
.цавељоБ енитшпО утсил монебжулС у ањавиљвајбо  

 
:јорБ  60 - 0102/11 - /I 4 

енидог .0102 .30 .11 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 уњавонатс о анокаЗ .3 ватс .6 аналч увонсо аН

'(  ,39/33 ,29/48 ,29/67,29/05 .рб ,''СР кинсалг инебжулС'
 ,89/64 ,79/61 ,59/94 ,59/44 ,49/84 ,49/74 ,49/64 ,39/76
 инебжулС''( цавељоБ енитшпО атутатС .93 аналч и )10/62

)80/1.рб ,''цавељоБ енитшпо тсил ,  енитшпо анитшпукС
јонажрдо ициндес ан цавељоБ   .30 .11 02  ,енидог .01

 еј аленод  
 

УКУЛДО  
 у удер монћук о екулдО аманупод и аманемзи о

амадаргз минебматс  
 

 .1 налЧ  
 амадаргз минебматс у удер монћук о ицулдО У

 ,''...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил инебжулС''(   ,49/01 .рб
)10/82 ,79/7 ,   :исалг и ес ањем .2 ватс .4 уналч у  

  итас 60 од 32 до и итас 81 од 61 до унемерв У''
''.анишит итадалв аром анад гондеран  

 
.2 налЧ  

 анад до анад гомсо уганс ан апутс  акулдо авО
.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у ањавиљвајбо  

 
60 :јорБ - 11 0102/ - 5/I  

 ,цавељоБ  .30 .11 .енидог .0102  
 

ШПО АНИТШПУКС ЦАВЕЉОБ ЕНИТ  
 
 
 
 

7 
  о анокаЗ .61 акчат .1 ватс .23 аналч увонсо аН

 70/921 .рб ,''СР кинсалг инебжулС''( иварпуомас јонлакол
 тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпО атутатС .93 аналч и )

)80/1.рб ,''цавељоБ енитшпо ,  енитшпо анитшпукС
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ 1  .30 .1  ,енидог .0102

 еј аленод  
 

УКУЛДО  
 унемерв мондар о екулдО аманупод и аманемзи о
 хилатсо и хинжулсу ,хиксљетитсогу ,хикснивогрт

итсонталед  
 

 .1 налЧ  
 ,хикснивогрт унемерв мондар о ицулдО У
 итсонталед хилатсо и хинжулсу ,хиксљетитсогу

о тсил инебжулС''(  ,30/51 .рб ,''...роБ ,цавељоБ анитшп
:исалг и ес ањем .4 ватс .2 уналч у  )40/6 ,40/2  

  у езалан ес ијок атакејбо хиксљетитсогу емерв ондаР''
 32 од 60 до унемерв у ес ејуђердо амадаргз минебматс

''.авосач  
 

.2 налЧ  
оп .6 ватс а ,5 ватс ес еширб уналч мотси У  .5 ватс ејатс  

 
 .3 налЧ  

 анад до анад гомсо уганс ан апутс  акулдо авО
.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у ањавиљвајбо  

60 :јорБ - 11 0102/ - 6/I  
 ,цавељоБ  .30 .11 .енидог .0102  

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  
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8 
  амагињк минчитам о анокаЗ .8 аналч увонсо аН

лг.лС„(  аналч и )90/02 јорб ,“СР кинса  .93  атутатС
 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил.лС„( цавељоБ енитшпо
 аз автсратсиниМ уњељшим монељвабирп оп а ,)80/1

 .рб уварпуомас унлакол и уварпу унважрд 02 - 00 - 0102/2 -
 40  до  .0102.10.82  цавељоБ енитшпо анитшпукС  ,енидог

 ициндес ан јонажрдо   .0102 .30 .11 еј аленод ,енидог  
 

У  К  У  Л  Д  О  
цавељоБ енитшпО амијчурдоп минчитам о  

 
.1   аз ајчурдоп анчитам ес ујуђердо мокулдО мовО

.цавељоБ енитшпо ијиротирет ан агињк хинчитам ењеђов  
.2  :ус ајчурдоп анчитаМ  

.1  ,ацивечаБ  ,ицивечаБ у метшидес ас   онељесан аз
;ацивечаБ отсем  

.2  ,анивогоБ   онељесан аз ,инивогоБ у метшидес ас
;анивогоБ отсем  

.3   ,цавељоБ   анељесан аз ,уцвељоБ у метшидес ас
 и етшијуР ,овориМ ,онилИ ,олес цавељоБ ,цавељоБ атсем

;њатР  
.4   ,ењокалаВ   онељесан аз ,уњокалаВ у метшидес ас

њокалаВ отсем ;е  
.5   ,цавобрВ  онељесан аз ,уцвобрВ у метшидес ас

;цавобрВ отсем  
.6   ,ељоП орбоД   аз ,уљоП морбоД у метшидес ас

;ељоП орбоД отсем онељесан  
.7  ,цавејурбоД   аз ,уцавејурбоД у метшидес ас

;цавејурбоД отсем онељесан  
.8   ,ациналбаЈ  онељесан аз ,ициналбаЈ у метшидес ас

Ј отсем ;ациналба  
.9   ,риВ ивирК  аз ,уриВ мовирК у метшидес ас

;риВ ивирК ејчурдоп ончитам  
.01   ,овокуЛ   ончитам аз ,увокуЛ у метшидес ас

;овокуЛ ејчурдоп  
.11   ,ровзИ илаМ   аз ,уровзИ молаМ у метшидес ас

;ровзИ илаМ отсем онељесан  
.21    ,ћинсО отсем онељесан аз ,ућинсО у метшидес ас  
;ћинсО  

.31   ,царогдоП   онељесан аз уцрогдоП у метшидес ас
;царогдоП отсем  

.41   ,цаниваС   онељесан аз ,уцниваС у метшидес ас
;цаниваС отсем  

.51    ,цавокармуС  аз ,уцвокармуС у метшидес ас
.цавокармуС отсем онељесан  

  
3.     ижав ад ејатсерп екулдО ево енемирп моктечоП

кулдО  ењеђов аз ајчурдоп хинчитам уњавиђердо о а
60 .рб ,цавељоБ енитшпО ујчурдоп ан агињк хинчитам -

40/773 - 31/I   енитшпО тсил.лС„( енидог.4002.60.42 до
.)4002/6 .рб ,“.…роБ ,цавељоБ  

 
4. уганс ан апутс акулдО авО   анад до анад гомсо

о утсил монебжулС„ у ањавиљвајбо  .,“цавељоБ енитшп  
 

60 :јорБ - 0102/11 - 7/I  
 ,цавељоБ  .0102 .30 .11 енидог  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 

9 
  цавељоБ енитшпО атутатС .93 аналч  увонсо аН

)80/1.рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(  ,
јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС   .11

.30  0102  еј аленод ,енидог .  
 

УКУЛДО  
 ењећширок ан уњавад о екулдО  инемзи о  

 араћемс аноимак –  екрам E 042 OCEVI  
 

ицулдО У .1 , 60 .рб - 70/95 -  7/I  ,енидог .7002 .11 .92 до  
 араћемс аноимак ењећширок ан уњавад о –  екрам  OCEVI

 ,E 042 :исалг и ес ањем .2 акчат  
 

маК .2''  раћемс нои –  екрам E 042 OCEVI  .1 екчат зи ,
екулдО ево , .цавељоБ ''агулсУ'' ПКЈ ењећширок ан ес ејад  

  евс исонс ад  еј онжуд   цавељоБ ''агулсУ'' ПКЈ
 .1 екчат зи ализов  ањаважрдо и ејицартсигер евокшорт

.екулдО ево  
ицазитавирп акпутсоп ањатеркоп ујачулс У еј ,  ПКЈ

нжуд цавељоБ ''агулсУ'' o  цавељоБ инитшпО итарв ад еј
''.уњатс монварпси у ,екулдО ево .1 екчат зи  олизов  

 
 скенА итичуљказ цавељоБ ''агулсУ'' ПКЈ аС .2

.ењећширок ан автсдерс гонвонсо уњавад о аровогУ  
 

авељоБ ''агулсУ'' ПКЈ :итиватсод укулдО увО .3  ,ц
 и автсдовонучар уфеш ,еварпу екснитшпО укинлечан

.ивихра  
  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдо увО .4
.цавељоБ  

60 :јорБ - 0102/11 -I 8/  
.енидог .0102 .30 .11 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
01  

 минланумок о анокаЗ .01 аналч увонсо аН
тсонталед  )89/24 ,79/61 .рб ,''СР кинсалг инебжулС''( ами

 тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпО атутатС .93 аналч и
)80/1.рб ,''цавељоБ енитшпо ,  енитшпо анитшпукС

јонажрдо ициндес ан цавељоБ  .30 .11   ,енидог .0102
 еј аленод  

 
УКУЛДО  

љоБ ''агулсУ'' ПКЈ итсонсалгас уњавад о цаве  
ањајерг аволсоп алед ењаваревоп аз  

 
 .1 налЧ  

  ПКЈ тсонсалгас ејад цавељоБ енитшпо анитшпукС
 о анокаЗ .01 моналч ас удалкс у ад уцвељоБ у  ''агулсУ''

   аривко зи еволсоп енидејоп ,амитсонталед минланумок
монварп могурд итиревоп ежом ,ањајерг итсонталед   уцил

 ејинланоицар и ејинсакифе уљиц у а ,укинтезудерп или
.анидог 5 до доиреп ан ,ањајерг екуропси  

 
 .2 налЧ  

  капутсоп ад уцвељоБ у ''агулсУ'' ПКЈ ес ејузевабО
волсоп хинидејоп ањаваревоп a  итсонталед аривко зи

анумок о монокаЗ ас удалкс у едеворпс ањајерг  минл
 ,)89/24 ,79/61 .рб ,''СР кинсалг инебжулС''( амитсонталед

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  
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 итсонталед уњаљвабо и амићезудерп минвај о монокаЗ
 .рб ,''СР кинсалг инебжулС''( асеретни гетшпо до  ,0002/52

5002/801 ,5002/701 ,2002/52 - 7002/321 и .рпси - ноказ .рд  ,)
уничан и амиволсу о мокулдО   ањаљвабо ањаваревоп

 цавељоБ енитшпо ијиротирет ан итсонталед хинланумок
 ,)70/41.рб ,''роБ ,цавељоБ анитшпо тсил инебжулС''(
 тсил инебжулС''( ањајерг егулсу уњажурп о мокулдО
 )60/3 ,50/4 ,20/21 ,10/82 ,10/8.рб ,''роБ ,цавељоБ анитшпо  

.тсалбо уво ушилугер ијок амисипорп мигурд и  
 

.3 налЧ  
  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдо увО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 11  0102/ - 9/I  
 ,цавељоБ  .30 .11 .енидог .0102  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
1.11  

 .лС ''( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,)8002/1 .рб ,'' цавељоБ енитшпо тсил

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 11  . 30 02 . 01  .
 еј аленод ,енидог  

 
К А Ч У Љ К А З  

 
.I   енлакол анагрО адар маргорП ес ајавсУ

унидог .0102 аз еварпуомас . 
.II   и еварпуомас енлакол унагрО :итиватсод качуљкаЗ

.ивихра  
 

60 :јорБ - 0102/11 - /I 61  
енидог .0102 .30 .11 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
2.11  

 .лС ''( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,)8002/1 .рб ,'' цавељоБ енитшпо тсил

тшпо  јонажрдо ициндес ан цавељоБ ени 11  . 30 02 . 01  .
 еј аленод ,енидог  

 
К А Ч У Љ К А З  

 
.I   дар инлајицос аз артнеЦ адар маргорП ес ајавсУ

.унидог .0102 аз уцвељоБ у ''цавељоБ''  
.II   дар инлајицос аз уртнеЦ :итиватсод качуљкаЗ

.ивихра и цавељоБ  
 

60 :јорБ - 0102/11 - /I 61  
оБ енидог .0102 .30 .11 ,цавељ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 

3.11  
 .лС '' ( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН

 анитшпукС ,) 8002/1 .рб ,'' цавељоБ енитшпо тсил
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 11  . 30 02 . 01  .

 еј аленод ,енидог  
 

К А Ч У Љ К А З  
 

.I    гонвозарбо онрутлуК адар маргорП ес ајавсУ
.унидог .0102 аз уцвељоБ у артнец  

.II   ЦОК :итиватсод качуљкаЗ - .ивихра и у  
 

60 :јорБ - 0102/11 - /I 61  
енидог .0102 .30 .11 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
4.11  

.лС '' ( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН  
 анитшпукС ,) 8002/1 .рб ,'' цавељоБ енитшпо тсил

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 11  . 30 02 . 01  .
 еј аленод ,енидог  

 
К А Ч У Љ К А З  

 
.I   ејицазинагро екчитсируТ адар маргорП ес ајавсУ

.унидог .0102 аз цавељоБ енитшпо  
II  .   енитшпо ОТ :итиватсод качуљкаЗ  и цавељоБ

.ивихра  
60 :јорБ - 0102/11 - /I 61  

енидог .0102 .30 .11 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
5.11  

 .лС ''( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,)8002/1 .рб ,'' цавељоБ енитшпо тсил

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 11  . 30 02 . 01 . 
 еј аленод ,енидог  

 
К А Ч У Љ К А З  

 
.I   атшиларамдо гејчеД адар маргорП ес ајавсУ

.унидог .0102 аз уњтР у ''њатР''  
.II   и њатР утшиларамдо мејчеД :итиватсод качуљкаЗ

.ивихра  
 

60 :јорБ - 0102/11 - /I 61  
енидог .0102 .30 .11 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
 

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  
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6.11  
 .лС '' ( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,) 8002/1 .рб ,'' цавељоБ енитшпо тсил

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 11  . 30 02 . 01  .
 еј аленод ,енидог  

 
К А Ч У Љ К А З  

 
.I   енитшпо атсрк гоневрЦ адар маргорП ес ајавсУ

 .0102 аз цавељоБ .унидог  
.II  .ивихра и утсрк моневрЦ :итиватсод качуљкаЗ  

 
60 :јорБ - 0102/11 - /I 61  

енидог .0102 .30 .11 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
7.11  

 .лС '' ( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,) 8002/1 .рб ,'' цавељоБ енитшпо тсил

 енитшпо  јонажрдо ициндес ан цавељоБ 11  . 30 02 . 01  .
 еј аленод ,енидог  

 
К А Ч У Љ К А З  

 
I  у ''цавељоБ'' екетоилбиБ адар маргорП ес ајавсУ

.унидог .0102 аз уцвељоБ  
II  .ивихра и ицетоилбиБ :итиватсод качуљкаЗ  

 
60 :јорБ - 0102/11 - /I 61  

енидог .0102 .30 .11 ,цавељоБ  
 

ПУКС ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШ  
 
 
 
8.11  

 .лС '' ( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,) 8002/1 .рб ,'' цавељоБ енитшпо тсил

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 11  . 30 02 . 01  .
 еј аленод ,енидог  

 
К А Ч У Љ К А З  

 
I   гокстропС адар маргорП ес ајавсУ  енитшпо азевас

.унидог .0102 аз цавељоБ  
II   .ивихра и узевас мокстропС :итиватсод качуљкаЗ  

 
60 :јорБ - 0102/11 - /I 61  

енидог .0102 .30 .11 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21  
 .лС '' ( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН

вељоБ енитшпо тсил  анитшпукС ,) 8002/1 .рб ,'' ца
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 11  . 30 02 . 01  .

 еј аленод ,енидог  
 

К А Ч У Љ К А З  
 
I 

 аметсис уњасиноицкнуф о јатшевзИ ес ајавсУ
 инрЦ '' артнец гоксрадар ијиротирет ан адарг до енарбдо

 .40 .51 до доиреп аз '' хев -  .01 .51 .енидог .9002  
 

II  
 мокчилбупеР :итиватсод качуљкаЗ

.ивихра и удоваз мокшолороетемордих  
 

60 :јорБ - 0102/11 - /I 11 
енидог .0102 .30 .11 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

 
31  

 
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

нитшпо тсил.лС"( е ,)80/1рб ,"цавељоБ     анитшпукС
1 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 1. 30 02 . 01  .

еј аленод ,енидог  
 

 O У К У Л Д  
 
I 

  онволсоп о аровогУ ењечуљказ аз тсонсалгас ес ејаД
.рачејаЗ мојизивелет оидаР ДА ас ињдарас јокчинхет  

 
II  

  ашјобеН рд ,енитшпо киндесдерп ес ејућшалвО
онајраМ .аровогУ ењависиптоп аз ,ћив  

 
III  

  оидаР ,енитшпо укиндесдерП :итиватсод укулдО
.ивихра и рачејаЗ ијизивелет  

 
60 :јорБ - 0102/11 - /I 12 

енидог .0102 .30 .11 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
мадА нароГ .р.с .гни.лпид ,ћиво  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  
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41  
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

С"( нитшпо тсил.л е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ
1 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 1. 30 02 . 01  .

еј аленод ,енидог  
 

 O У К У Л Д  
 
I 

  о аровогУ ењечуљказ аз тсонсалгас ес ејаД
оксмаргорп - ''МУБ'' оидаР ас ињдарас јонволсоп - .мо  

 
II  

 тшпо киндесдерп ес ејућшалвО  ашјобеН рд ,ени
.аровогУ ењависиптоп аз ,ћивонајраМ  

 
III  

 оидаР ,енитшпо укиндесдерП :итиватсод укулдО
''МУБ'' - .ивихра и у  

 
60 :јорБ - 0102/11 - /I 13 

енидог .0102 .30 .11 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
51  

 амабжулс минвај о анокаЗ .02 аналч увонсо аН
(  о екулдО .31 аналч ,)49/17 ,19/24 .рб ,“СР кинсалг.лС„

 анитшпо тсил.лС„( уцвељоБ у екетоилбиБ уњавинсо
 енитшпо атутатС .93 аналч и )50/7 .рб ,“...роБ ,цавељоБ
 ,)80/1 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ

нажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС o  .11 j
.30  еј аленод ,енидог .0102  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

уцвељоБ у екетоилбиБ аробдо гонварпУ уњешерзар о  
 
I 

  уробдо  монварпУ у итсонжуд ес ујавашерзаР
:атаднам акетси гобз ,уцвељоБ у екетоилбиБ  

.1    ћивокљиМ ашатаН ,   
 .2    ћивокјаР акнираД  и  
 .3    В ашјобеН .ћивонеди  

 
II  

  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 0102/11 - /I 1.41  

енидог .0102 .30 .11 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

61  
  амабжулс минвај о анокаЗ .22 аналч увонсо аН

1 аналч ,)49/17 ,19/24 .рб ,“СР кинсалг.лС„(  о екулдО .3
 анитшпо тсил.лС„( уцвељоБ у екетоилбиБ уњавинсо
 енитшпо атутатС .93 аналч и )50/7 .рб ,“...роБ ,цавељоБ
 ,)80/1 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  .11
.30  еј аленод ,енидог .0102  

 
 Ш  Е  Р  Е  Њ  Е  

 у екетоилбиБ аробдо  гонроздаН   уњешерзар о
уцвељоБ  

 
I 

  уробдо монроздаН у итсонжуд ес ујавашерзаР
:атаднам акетси гобз ,уцвељоБ у екетоилбиБ  

.1   ,ћивонуаП валсогарД  
 и ћивоквИ ацивалС   .2  

.ћичлајиМ акримилеС   .3  
 

II  
 небжулС у итивајбо ењешер овО  енитшпо утсил мо

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 0102/11 - /I 2.41  
енидог .0102 .30 .11 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

 
71  

  минвај о анокаЗ .1 ватс .51 аналч увонсо аН
 асеретни гетшпо до итсонталед уњаљвабо и амићезудерп

,50/701 ,20/52 ,00/52.рб ,"СР кинсалг.лС"(  50/801 -  ,.пси
70/321 -  цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )иноказ .рд

 ,)80/1.рб ,"цавељоБ енитшпо тсил инебжулС"(
јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС   .11

 .30 еј аленод ,енидог .0102  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 "агулсУ" ПКЈ  аробдо гонроздаН уњешерзар о  

Б у уцвељо  
 
I 

 ПКЈ уробдо монроздаН  у итсонжуд ес ујавашерзаР
:от и атаднам акетси гобз ,уцвељоБ у ''агулсУ''  

.1  ,анигроеГ ћилокиН  

.2  и ацироЗ ћивоноЈ  

.3   .римидалВ ћивомискоЈ  
 
II  

нитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО e 
цавељоБ . 

 
60 :јорБ - 0102/11 - /I 3.41  

 ,цавељоБ енидог .0102 .30 .11  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
 

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
Г .р.с .гни.лпид ,ћивомадА наро  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  
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81  
  амабжулс минвај о анокаЗ .02 аналч увонсо аН

 о екулдО .11 аналч ,)49/17 ,19/24 .рб ,“СР кинсалг.лС„(
 анитшпо тсил.лС„( уцвељоБ у екетоилбиБ уњавинсо

о атутатС .93 аналч и )50/7 .рб ,“...роБ ,цавељоБ  енитшп
 ,)80/1 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  .11
.30  еј аленод ,енидог .0102  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

уцвељоБ у екетоилбиБ аробдо гонварпУ  уњавонеми о  
 
I 

 аднам ан ,уцвељоБ у екетоилбиБ робдо инварпУ У  инт
:ес ујунеми ,енидог иритеч до доиреп  

 ,ачавинсо дерпси ,ћираволсаМ ацироЗ .1  
 и ачавинсо дерпси ,ћицаМ ћивешорУ анаљиЉ .2  
  у хинелсопаз дерпси ,нитсугвА акримилеС .3

.ицетоилбиБ  
 
II  

  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 2/11 010 - /I 1.41  

енидог .0102 .30 .11 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
91  

 2 аналч увонсо аН 2  амабжулс минвај о анокаЗ .
 о екулдО .31 аналч ,)49/17 ,19/24 .рб ,“СР кинсалг.лС„(
 анитшпо тсил.лС„( уцвељоБ у екетоилбиБ уњавинсо

ч и )50/7 .рб ,“...роБ ,цавељоБ  енитшпо атутатС .93 анал
 ,)80/1 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ

јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС   .11
.30  еј аленод ,енидог .0102  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

 у екетоилбиБ аробдо  гонроздаН   уњавонеми о
уцвељоБ  

 
I 

 тоилбиБ робдо  инроздаН У  ан ,уцвељоБ у еке
:ес ујунеми енидог иритеч до доиреп интаднам  

 ,ачавинсо дерпси ,ћивокљимС ашатаН .1  
  .2  и ачавинсо дерпси ,ћивокнедаР навИ  
 .3  у хинелсопаз дерпси ,ћивокнаЈ ашјобеН

.ицетоилбиБ  
 

II  
  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 0102/11 - /I 2.41  
енидог .0102 .30 .11 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

 
 

02  
  минвај о анокаЗ .1 ватс .51 аналч увонсо аН

 асеретни гетшпо до итсонталед уњаљвабо и амићезудерп
50/801 ,50/701 ,20/52 ,00/52.рб ,"СР кинсалг.лС"( -  ,.пси

70/321 - з .рд  цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )инока
 ,)80/1.рб ,"цавељоБ енитшпо тсил инебжулС"(

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  .11
 .30 еј аленод ,енидог .0102  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

 гонроздаН  авоналч и акиндесдерп  уњавонеми   о
оБ у "агулсУ" ПКЈ  аробдо уцвељ  

 
I 

  ан ,уцвељоБ у ''агулсУ'' ПКЈ  робдо инроздаН  У
:ес ујунеми ,енидог )иритеч( 4 до доиреп интаднам  

.1   : акиндесдерп аз  
- ,автсрамуш .жни .лпид ,ћиверазаЛ нагарД  
.2   :евоналч аз  

- ,рачинхет иксмоноке ,ћивонавоЈ анаљиЉ  
- ' ПКЈ у анелсопаз ,ћивељвасолиМ анавИ .''агулсУ'  

 
II   

 нитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО e 
цавељоБ . 

 
60 :јорБ - 0102/11 - /I 3.41  

енидог .0102 .30 .11 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 

 
 

 

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  


