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12  
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 31 . 50 02 . 01  .

еј аленод ,енидог  
 

У К У Л Д О  
 

I 
ес ајавсУ   ајовзар амаргорП ијицазилаер о јатшевзИ

 енитшпо атеџуб акинсирок хинткеридни и хинткерид
002 аз цавељоБ 9 .унидог .  

 
II  

цавељоБ иварпу јокснитшпО :итиватсод укулдО - 
O .ивихра и  јовзар и удервирпољоп ,удервирп аз уњељед  

 
III  

  монебжулС у итивајбо укулдО увО  енитшпо утсил
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 0102/45 - /I 2 

енидог .0102 .50 .31 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 

22  
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 31 . 50 02 . 01  .

г еј аленод ,енидо  
 

К А Ч У Љ К А З  
 
I 

 до итсонсалгас ењајибод аз капутсоп ес ећеркоП
аниф автсратсиниМ з ајисн  о екулдО ењешонод а

.цавељоБ енитшпо уњавижудаз мончорогуд  
 
II  

 цавељоБ енитшпо уњавижудаз мончорогуд о мокулдО
рс ањећширок унеман итаризицерп ончат .аватсде  

 
III  

  утсил монебжулС у итивајбо качуљкаЗ јавО
.цавељоБ енитшпо  

 
60 :јорБ - 0102/45 - /I 3 

енидог .0102 .50 .31 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32  
 инијовс у амивтсдерс о анокаЗ .5 аналч увонсо аН

упеР кинсалг инебжулС''( ејибрС екилбупеР  екилб
 .1 ватс .02 .аналч  ,)79/23 ,69/45 ,69/3 ,59/35 .рб ,''ејибрС
 инебжулС''(  иварпуомас јонлакол о анокаЗ .01 акчат
 .93 аналч ,)70/921 .рб ,''ејибрС екилбупеР кинсалг
 енитшпо тсил  инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС

шпо анитшпукС ,)80/1 .рб ,''цавељоБ  ан цавељоБ енит
02 .50 .31 анад јонажрдо ициндес 01 еј аленод ,енидог .  

 
У  К  У  Л  Д  О  

 пуказ у уњавад о екулдО аманупод и аманемзи о
 ијиротирет ан атакејбо и аротсорп гонволсоп

енитшпо  цавељоБ  
 

.1 налЧ  
 .73 налЧ  аротсорп гонволсоп пуказ у уњавад о екулдО

и енитшпо ијиротирет ан атакејбо   цавељоБ   инебжулС''(
:исалг и ес ањем )90/8 ,90/5 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил  

   
'' .73 налЧ  

 2м амерп ончесем ес ејуђрвту енинпуказ анисиВ
 инволсоп изалан ес јојок у иноз ,аротсорп гонволсоп

.аткејбо итсрв и ротсорп  
 нинпукаЗ .дерпану и ончесем аћалп   ес а  
  ,ењавашалго онвај оврп аз ,енинпуказ сонзи интечоП

 :исонзи  
еР
 .д
 .рб  

 атсрВ
аротсорп  

 I
аноз  

 у
 нид

м/ 2 

II  
аноз  

 у
/нид

м2 

III  
аноз  

 у
/нид

м2 

VI  
аноз  

 у
/нид

м2 

V 
аноз  

 у
/нид

м2 
.1   и инволсоП

јиралецнак
 ротсорп икс

мењајерг ас  

,532 00  081 00,  051 00,  021 00,  09 00,  

.2   и инволсоП
јиралецнак

 ротсорп икс
ањајерг зеб  

00,081  00,051  00,021  00,09  00,06  

.3  ксницагаМ
ротсорп и  

00,09  00,07  00,54  00,52  00,02  

 .4   инжатноМ
иткејбо  

0,001
0 

00,09  00,57  00,05  00,52  

.5   инариниуР
иткејбо  

00,51  00,21  00,9  00,6  00,3  

 .6  ежараГ  00,03  00,03  00,02  00,51  00,5  
 

 ,ањавашалго гонвај  голепсуен  говрп  ујачулс У
  ејуњаму ењавашалго огурд аз   ,енинпуказ сонзи интечоп

.апуказ енец ентечоп до %02 аз ес  
  ејућшалво ањавашалго голепсуен гогурд и ујачулс У

киндесдерП ес   такејбо или ротсорп инволсоп ад енитшпо
 апуказ анец ад мит с ,мобдогоп мондерсопен пуказ у адзи
 ентечоп до %05 до ажин итиб ежом ен ујачулс мово у

  .ењавашалго онвај оврп аз апуказ енец  
  

.2 налЧ  
  екулдо ево енемирп анад од ус ијок ицпукаЗ

вогу иличуљказ  инец оп унинпуказ ећаћалп упуказ о еро
 .иласиптоп ус ејок  аровогу зи  

 
 
 
 

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ р.с ,  
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 налЧ 3. 
 

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

 
60 : јорБ - 0102/45 -I   4/  

.енидог .0102 .50 .31 ,цавељоБ  
 

АНИТШПУКС  ЉОБ ЕНИТШПО ЦАВЕ  
 
 
 
 
42  

 аналч увонсо аН .641  о анокаЗ   ињдаргзи и уњариналп
,''СР кинсалг инебжулС''(  ).рпси 90/18 ,90/27 .рб   аналч ,

јонлакол о анокаЗ .23 и .02   инебжулС''( иварпуомас
)70/921 .рб ,''СР кинсалг  3 аналч и 9  атутатС .  енитшпо

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

 .50 .31 .0102  еј аленод ,енидог  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 ХИНВОЛСОП ХИНЕМЕРВИРП УЊАЉВАТСОП О

АТАКЕЈБО  
 

 ЕБДЕРДО ЕТШПО I  
1 налЧ .  

 ањаљватсоп ничан и иволсу ес ујуђеру мокулдО мовО
ањањалку и   ан атакејбо хинволсоп хинемервирп

 .цавељоБ енитшпо ујчурдоп  
 

2 налЧ .  
 еј екулдО ево улсимс у такејбо инволсоп инемервирП

соик ,такејбо инжатном ињам  ,етшаб ексмиз и ењтел ,иц
 немопс и ицинемопс ,рајилибом интеркоп игурд и егзет

стропс елах нолаб ,ајжелебо  аз ециншертсдан ,енеман ек
 .узоверп монвај у идуљ ењањалкс     

 или( такејбо икспит еј такејбо инжатном ињаМ
 до аримроф ес ијок )уткејорп монбесоп оп такејбо

атанемеле хивотог . 
 такејбо инемервирп еј енеман екстропс алах нолаБ

рп инишрвоп  у аљватсоп ес ијок .момаргорп јонеђивде  
 хиксретлаш ењажурп аз такејбо икспит еј ксоиК

м 01 до аћев итиб ежом ен анишрвоп отурб ајич ,агулсу 2 
 .укилбо монланиф монеђаргзи ћев у аљватсоп ес ијок и   

 
3 налЧ .  

 итаљватсоп угом еткејбо енволсоп енемервирП
с у ацил акчизиф и анварп  амабдердо и моноказ ас удалк

 .екулдО ево  
 

 ХИНЕМЕРВИРП ЕЊАЉВАТСОП АЗ ИВОЛСУ II
 АТАКЕЈБО ХИНВОЛСОП  

 
4 налЧ . 

 ан ујаљватсоп ес иткејбо инволсоп инемервирП
 мокснивеђарг молатсо ан и аманишрвоп минвај
 ејок и аљварпу мијок инијовс јонважрд у утшиљмез

 ејуђеру по цавељоБ анитш  .  
 

5 налЧ .  
 онвај :ус екулдО ево улсимс у енишрвоп енваЈ
 ан ибертопу јотшпо у еј ејок етшиљмез окснивеђарг

 ујчурдоп цавељоБ енитшпо   етшиљмез окснивеђарг и

 амијчурдоп миксоес у ењећширок онвај аз онењеман
цавељоБ енитшпо  .  

 
6 налЧ .  

п аз отсеМ  аткејбо гонволсоп гонемервирп ењаљватсо
 ањаљватсоп момаргорП ес ејуђердо ,екулдО ево улсимс у
 :утскет мељад у( атакејбо хинволсоп хинемервирп

 .)маргорП  
 ,аничилев ,пит ,ајицакол :ујуђердо ес момаргорП
 гонволсоп гонемервирп ањећширок емерв и анеман

.аткејбо   
 утсил монебжулС" у ејуљвајбо ес маргорП  енитшпо

цавељпоБ  ."  
 

7 налЧ .  
 хинволсоп хинемервирп ањаљватсоп маргорП

 исонод атакејбо цавељоБ енитшпо ећев окснитшпО  .  
 амерпирп аналч гово .1 аватс зи маргорП  акснитшпО

цавељоБ аварпу  -    ењељедо волсоп аз онжелдан  е
  .амзинабру  

 
8 налЧ .  

 укпутсоп оп ес ешрв амаргорП енупод и енемзИ
 .амаргорП ењешонод аз монеђивдерп  

 
9 налЧ .  

 итаљватсоп ежом ен ес такејбо инволсоп инемервирП
аманишрвоп минелез минвај ан  ,  минеђеру ан мисо

 украп у амитсем минеђердо онбесоп и амазатс  удалкс у
 .момаргорП ас  

 
01 налЧ .  

 ес адак ањалку ес такејбо инволсоп инемервирП
 јаво еј амијок доп иволсу инеђрвту момаргорП енеморп
 мово минеђрвту амивејачулс у и нељватсоп такејбо

 .мокулдО  
 

 ХИНЕМЕРВИРП АЊАЉВАТСОП НИЧАН III
 АТАКЕЈБО ХИНВОЛСОП  

 
11 налЧ .  

 цапуказ аљватсоп такејбо инволсоп инемервирП
 .ондерсопен атшиљмез  

 
21 налЧ .  

асрукнок увонсо ан ејуђердо ес атшиљмез цапукаЗ  а ,
.тсалбо уво ешилугер ајок мокулдо монбесоп ас удалкс у   

 
31 налЧ .  

 ањаљватсоп ерп ад еј нажуд атшиљмез цапукаЗ
вабирп аткејбо  до и  цавељоБ еварпу екснитшпО -  

О њељед а амзинабру еволсоп аз гонжелдан   аз ењербодо
 .аткејбо гонволсоп гонемервирп ењаљватсоп  

 ес ад еј онбертоп ањербодо ењаљвабирп аз ветхаз зУ
 :ижолирп  

.1  укулдо - ењешер    ,атшиљмез пуказ у уњавад о  

.2  у каз упуказ о ровог  ас нечуљ  минжелдан
 мећезудерп - монагро  ,  

.3  с  и аткејбо мејажолоп минатрцу ас ујицаути
 ејуђарзи ејок ,еруткуртсарфни ежерм ан амицчуљкирп

 цавељоБ аварпу акснитшпО –  аз онжелдан ењељедО
амзинабру еволсоп  ,  

и .4  онсондо ,аћезудерп до аткејбо такејорп инјед
ар ејицатнемукод екчинхет ударзи аз енећшалво ењд  ,  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ , .р.с  
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аткејбо   ењањалку аз  нучардерп .5   ,аћезудерп до
 екчинхет ударзи аз енећшалво ењдар онсондо

ејицатнемукод  ,  
 аз анучардерп зи аватсдерс италпу о закод  .6

аткејбо ењањалку  .  
и аналч гово .1 аватс зи ењербодО  имроф у ес ејадз

 ,пит ,амизуаз ес ајок унишрвоп ,отсем :ижрдас и ањешер
 ,аткејбо гонволсоп гонемервирп унеман и уничилев
 нажуд кинсирок еј мејок у кор и атшиљмез апуказ емерв
 ежом ен ијок а ,итсонталед мењаљвабо ас енчопто ад

 .анад 09 до ижуд итиб  
 

ЧАН VI  ГОНЕМЕРВИРП АЊЕЋШИРОК НИ
 АТКЕЈБО ГОНВОЛСОП  

 
41 налЧ .  

атшиљмез цапукаЗ   нажуд   еј  инволсоп инемервирп ад
 онсондо ,мењербодо ас удалкс у итсирок такејбо

 .упуказ о моровогу  
 

51 налЧ .  
атшиљмез цапукаЗ   нажуд   еј   инволсоп инемервирп ад

 око ротсорп и такејбо  и мондеру у аважрдо агењ
 .уњатс монварпси  

 
61 налЧ .  

 цапуказ такејбо инволсоп инемервирп инељватсоП
 ,уцил могурд ењећширок ан итенерп ежом ен атшиљмез

 .пуказдоп у итадзи онсондо  
 

 РОЗДАН V  
 

71 налЧ .  
 екулдО ево мењеђоворпс дан роздан иксјицкепснИ

ан ишрв  ењељедО онжелд  екснитшпО еварпу  цавељоБ  .  
 

81 налЧ .  
 икснивеђарг ароздан гоксјицкепсни уњешрв У
 ењањалку идеран мењешер ад нећшалво еј роткепсни

 :амивејачулс мићеделс у аткејбо гонволсоп гонемервирп  
.1   ,ањербодо зеб итсирок или иватсоп такејбо ес ока  
.2   ,ецил онећшалвоен итсирок такејбо инељватсоп ока  
.3   онторпус итсирок или иватсоп такејбо ес ока

 ,атшиљмез упуказ о уровогу и уњербодо  
.4   до укор у аткејбо мењећширок ас енчопто ен ес ока

 ,ањербодо ањајибод анад до анад 09  
.5  уд итсирок ен такејбо ес ока  ,анад 06 до еж  
.6   ајаћарбоас амижер енемзи гобз ондохпоен от еј ока

аротсорп ањећширок аволсу хигурд или , 
 аз емерв и атшиљмез апуказ кор оакетси еј ока .7

аткејбо ењаљватсоп  .  
 

91 налЧ .  
 уњешер оп ипутсоп ен атшиљмез цапуказ окА

 и ароткепсни гокснивеђарг  инемервирп инолку ен
 ад итидердо ећ роткепсни икснивеђарг ,такејбо инволсоп
 аватсдерс зи ацил гећерт окерп инолку такејбо ес

аткејбо акинсалв   ањањалку јачулс аз хинавонопед  
 .аткејбо  

 
 
 
 
 
 

 ЕБДЕРДО ЕНЕНЗАК IV  
 

02 налЧ . 
 000.005 од 000.5 до монзак моначвоН  ећинзак аранид

 :ока ,ецил онварп јашркерп аз ес  
 онторпус иватсоп такејбо инволсоп инемервирп .1

екулдО ево .9 и .6 ,4 ,2 авоналч амабдердо , 
 ањербодо зеб такејбо инволсоп инемервирп иватсоп .2

).31 налч( ,  
 онторпус итсирок такејбо инволсоп инемервирп .3

до ).41 налч( уњербо ,  
 ан есенерп такејбо инволсоп инемервирп .4

 .).61 налч( уцил могурд ењећширок  
 ес ећинзак аналч гово .1 аватс зи јашркерп аЗ

2 до монзак моначвон . 05 0  од 05  онровогдо аранид 000.
 .уцил монварп у ецил  

нзак аналч гово .1 аватс зи јашркерп аЗ  ес ећи
 до монзак моначвон 5.0  аранид 000.052 од 00

 .кинтезудерп  
 ес ећинзак аналч гово .1 аватс зи јашркерп аЗ

2 до до монзак моначвон . 05 0  од 05  окчизиф аранид 000.
 .ецил  

 
 ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ IIV  

 
12 налЧ .  

 аткејбо енишрвоп до итипутсдо ежом ес онтезузИ
еђрвту  хинемервирп док екулдО ево .2 моналч ен

 ан инељватсоп онлагел илиб ус ијок атакејбо хинволсоп
 а ,екулдО ево уганс ан ањапутс ерп аманишрвоп минвај

м 05 до унишрвоп езалерп ен ијок 2  .  
 

22 налЧ .  
 ижав ад ејатсерп екулдО ево уганс ан ањапутс монаД

оп о акулдО хињам  уњаљватс   ан атакејбо хинжатном
 ,цавељоБ анитшпо тсил .лС''(   аманишрвоп минвај

)50/4 ,30/61.рб ,''...роБ . 
 

 .32 налЧ  
  анад до анад гомсо уганс ан апутс акулдо авО

.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у ањавиљвајбо  
 

60 :јорБ - 45  0102/ -I 5/  
 ,цавељоБ 0 .31  .5 енидог .0102  

 
АНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  
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52  
 уњаљварпу о анокаЗ .34 и .43  авоналч увонсо аН
 аналч и )90/63 .рб ,''СР кинсалг инебжулС''( модапто
 тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС .93

)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо , тшпо анитшпукС  ени
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ  .50 .31  ,енидог .0102

еј аленод  
 

У К У Л Д О  
 ЕЊАГАЛДО АЗ ЕЈИЦАКОЛ УЊАВИЂЕРДО О

 И АДАПТО ГОКСНИВЕЂАРГ  
АТКЕЈБО АЊЕШУР ДО АДАПТО  

 
1 налЧ . 

о мокулдо мовО  ењагалдо аз ајицакол ес ејуђерд
јбо ањешур до адапто и адапто гокснивеђарг  ан атаке

 уротсорп  " ејинопед албО  "   ОК у изалан ес ајок
.98101 .рб .ПК ,ациналбаЈ  

 
2 налЧ . 

 ,улизов монеровтаз у ејутропснарт ес даптО
 иб окак ничан ићујаравогдо игурд ан или уренјетнок
 мокилирп адапто ењадапси или ењаписар оличерпс ес

и аравоту ,атропснарт аравотси ил   ес иб окак и
 ентовиж и атшиљмез ,едов ,ахудзав ењеђагаз оличерпс

.енидерс  
 

3 налЧ . 
 мокилирп адапто ањадапси или ањаписар ујачулс У
 аз наровогдо еј адапто кинзоверп ,атропснарт

.ењањалкто и ењећшич  
 

4 налЧ . 
анад гомсо уганс ан апутс акулдО авО   до   анад  

 у ањавиљвајбо  лС  монебжу   утсил .цавељоБ енитшпо  
 

60 :јорБ - 45  0102/ - 6/I  
 ,цавељоБ  .50 .31 енидог .0102  

 
АНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  

 
 
 
 
62  

  аналч увонсо аН  .41 ватс   .1  у узоверп о анокаЗ
 .рб ,''СР кинсалг инебжулС''( ујаћарбоас моксмурд

0/66 ,59/64  атутатС .93 аналч и )60/26 ,50/19,50/16,1
 енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо

)80/1 .рб ,''цавељоБ ,  ан цавељоБ енитшпо анитшпукС
 јонажрдо ициндес  .50 .31 еј аленод ,енидог .0102  

 
У К У Л Д О  

 АТШИЛАЈАТС ХИКСУБОТУА УЊАВИЂЕРДО О
ЉОБ ЕНИТШПО ИЈИРОТИРЕТ АН ЦАВЕ  

 
 .1 налЧ  

 у( атшилајатс аксуботуа ес ујуђрдо мокулдо мовО
 енитшпо ијиротирет ан ,)атшилајатс :утскет мељад

.узоверп моксјинил у ититсирок угом ес ајок цавељоБ  
 

.2 налЧ  
 аћеделс ититсирок ес угом узоверп моксјинил У

ботуа унзалоп ан усондо у ,атшилајатс :уцинатс уксу  
 

- ,КТК цавељоБ  
- ,''Р'' овориМ  
- ,олес овориМ  
- ,''њатР'' летоМ  
- ,акирбаф овориМ  
- ,)рањесаЈ( овориМ  
- ,ељесан њатР  
- етшијуР омелоГ  
- ,етшијуР  
- ,ткнуп овокуЛ  
- ,олес овокуЛ  
- ,''Р'' овокуЛ  
- овокуЛ -мo ,егурај евећинирВ док тс  
- ' риВ ивирК ,''Р'  
- ,''Р'' аиналбаЈ  
- ,олес ациналбаЈ  
-  цавељоБ - ,ајиртсудни анврД  
- ,ровзИ илаМ  
- ,одрб ровзИ илаМ  
- ,''атуанрА'' ењокалаВ  
- ,одрБ оксњокалаВ  
- ,''Р'' ењокалаВ  
- ,олес ењокалаВ  
- ,одрб окснивогоБ  
- ,''лортепогуЈ'' анивогоБ  
- ,олес анивогоБ  
- љаВ ацаФ ,е  
- ,ељесан анивогоБ  
- ,њоднуФ  
-  царогдоП I, 
- ,)ратнец( олес царогдоП  
- ,''ницагам инјоВ'' цавељоБ  
- ,''овокуБ'' ењокалаВ  
- ,цавобрВ  
- ''овокуБ'' ћинсО -   ,''Р''  
- ,''овокуБ'' ћинсО  
- ,ићивокнаЈ  
- ,ељборг ћинсО  
- ,жељбО  
- ,олес ћинсО  
- ,ровзИ  
- ,туп ивоН  
- ,ићиворотсеН  
- ,туп икћинсО  
- ,ићивонарупеЈ  
- ,''ићивонучрК'' цаниваС  
- ,цаниваС  
- цаниваС - ,цавокармуС  
- ,''комиТ'' царогдоП  
- ,олес цавокармуС  
-  ,''летом'' ењокалаВ  
- ,ићивонартсаЗ  
- ,олес цавељоБ  
- ,цавејурбоД  
- ,тсом икчавечаБ  
- ,хрв вонуроГ  
- орбоД  ,олес ељоП  
- 31 ељоП орбоД - ,ратемолик ит  
- ,нелК  
- и једО  
- .ацивечаБ  
 

 
 
 

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  
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 налЧ 3  .  
 авс ититсирок ес угом акинтуп узоверп монсемуђем У
 удер мећежав амерп а ,екулдо ево .2 аналч зи атшилајатс

.акинзоверп ењжов  
 

 налЧ 4. 
 јатсерп екулдо ево  уганс ан мењапутС  ижав ад е

 иксјинил аз атшилајатс хиксуботуа уњавиђердо о акулдО
  цавељоБ енитшпо ијиротирет ан акинтуп зоверп

,69/5.рб,"...роБ,цавељоБ анитшпо тсил.лС"(  )50/4 . 
 

 налЧ 5  .  
 анад до анад гомсо уганс ан апутс акулдо авО

љоБ енитшпо утсил монебжулС у ањавиљвајбо   .цаве  
 

60 : јорБ -  45 / 0102 - 7/I    
 ,цавељоБ  .50 .31 .енидог .0102  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
1.72  

 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС
нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 31 . 50 02 . 01  .
д ,енидог еј алено  

 
У  К  У  Л  Д  О  

 
I 

 еварпуомас енлакол анагро удар о јатшевзИ ес ајавсУ
002 аз 9 .унидог .  

 
II  

 и еварпу екснитшпО укинлечаН :итиватсод укулдО
.ивихра  

 
III  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 45 02/ 01 -I/8 

 ,цавељоБ 31 0 . 5. 02 01 енидоГ .  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.72  
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 31 . 50 02 . 01  .

еј аленод ,енидог  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 
I 

с ајавсУ  удар о јатшевзИ е KJ  аз цавељоБ '' агулсУ '' П
002 9 .енидог .0102 .40 .02 до 2/681 .рб ,унидог .  

 
II  

.ивихра и цавељоБ ''агулсУ'' ПКЈ :итиватсод укулдО  
 

III  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 45 02/ 01 -I/8 
 ,цавељоБ 31 0 . 5 02 . 01 Г . енидо  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

 
3.72  

 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС
нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 31 . 50 02 . 01  .
еј аленод ,енидог  

 
У К  У  Л  Д  О  

 
I 

утлуК удар о јатшевзИ ес ајавсУ  гонвозарбо онр
002 аз цавељоБ артнец 9  .0102 .20 .61 до 20/34 .рб ,унидог .

.енидог  
 

II  
ЦОК :итиватсод укулдО - .ивихра и цавељоБ у  

 
III  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 45 02/ 01 -I/8 

 ,цавељоБ 31 0 . 5 02 . 01 енидоГ .  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  

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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4.72  
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 31 . 50 02 . 01  .

еј аленод ,енидог  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 
I 

Ц удар о јатшевзИ ес ајавсУ  дар инлајицос аз артне
002 аз уцвељоБ у ''цавељоБ'' 9 10 .рб ,унидог . - 01 - 155 -

01/53 - .енидог .0102 .20 .62 до 2  
 

II  
.ивихра и дар инлајицос аз уртнеЦ :итиватсод укулдО  

 
III  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 45 02/ 01 -I/8 

 ,цавељоБ 31 0 . 5 02 . 01 енидоГ .  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
5.72  

 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС
нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 31 . 50 02 . 01  .
еј аленод ,енидог  

 
У  К  У  Л  Д  О  

 
I 

шевзИ ес ајавсУ  ''њатР'' атшиларамдо гејчеД удар о јат
002 аз уњтР у 9 .енидог .0102 .20 .62 до 5 .рб ,унидог .  

 
II  

 и њатР утшиларамдо мејчеД :итиватсод укулдО
.ивихра  

 
III  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 45 02/ 01 -I/8 

 ,цавељоБ 31 0 . 5 02 . 01 Г . енидо  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.72  
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 31 . 50 02 . 01  .

еј аленод ,енидог  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 
I 

 о јатшевзИ ес ајавсУ  у ''цавељоБ'' екетоилбиБ удар
002 аз уцвељоБ 9 .енидог .0102 .30 .01 до 52 .рб ,унидог .  

 
II  

.ивихра и ицетоилбиБ :итиватсод укулдО  
 

III  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 45 02/ 01 -I/8 
 ,цавељоБ 31 0 . 5 02 . 01 енидоГ .  

 
ШПО АНИТШПУКС ЦАВЕЉОБ ЕНИТ  

 
 
 

 
7.72  

 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС
нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 31 . 50 02 . 01  .
еј аленод ,енидог  

 
У  К  У  Л  Д  О  

 
I 

 ејицазинагро екчитсируТ удар о јатшевзИ ес ајавсУ
002 аз цавељоБ енитшпо 9 233 .рб ,унидог . -  .20 .32 до 301

.енидог .0102  
 

II  
.ивихра и цавељоБ ОТ :итиватсод укулдО  

 
III  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 45 02/ 01 -I/8 

 ,цавељоБ 31 0 . 5 02 . 01 енидоГ .  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ндесдерП ки  
.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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8.72  
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 31 . 50 02 . 01  .

еј аленод ,енидог  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 
I 

 аз цавељоБ атсрк гоневрЦ удар о јатшевзИ ес ајавсУ
002 9  . .енидог .0102 .10 .02 до 0102/61 .рб ,унидог  

 
II  

  иватсод ад цавељоБ утсрк моневрЦ ес ежалаН
.унидог .9002 аз удар о јатшевзи иксјиснаниф  

 
III  

.ивихра и утсрк моневрЦ :итиватсод укулдО  
 

VI  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 45 02/ 01 -I/8 
 ,цавељоБ 31 0 . 5 02 . 01 енидоГ .  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 

82  
 инебжулС''( ирутлук о анокаЗ .43 аналч увонсо аН
 енитшпо атутатС .93 аналч и )90/27 .рб ,''СР кинсалг
 ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ

авељоБ енитшпо анитшпукС  јонажрдо ициндес ан ц  .31
 .50 02 01  еј аленод ,енидог .  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

 
I 

 ејицкнуф ,ацвељоБ зи  ћивортеП акљиБ ес авашерзаР
 гобз ,цавељоБ артнец гонвозарбо онрутлуК ароткерид

.атаднам акетси  
   

II  
  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

60:јорБ - 45 0102/ - 1.9/I   
 ,цавељоБ  .50 .31 енидог .0102  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

92  
 инебжулС''( ирутлук о анокаЗ .73 аналч увонсо аН
 енитшпо атутатС .93 аналч и )90/27 .рб ,''СР кинсалг
 ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ

укС  јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшп  .31
 .50 02 01  еј аленод ,енидог .  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

 
I 

 ацоишрв аз ,ацвељоБ зи ћивокнарБ анимЕ ес ејунемИ
 артнец гонвозарбо онрутлуК ароткерид  итсонжуд

.цавељоБ  
 ароткерид итсонжуд цалишрВ  ањешер гово .1 аватс зи

ом  итаљвабо еж уво  .унидог ундеј ежудјан ујицкнуф  
 

II  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

60:јорБ - 45 0102/ - .9/I 2  
 ,цавељоБ  .50 .31 енидог .0102  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

 
03  

5 аналч увонсо аН 4  аметсис амавонсо о анокаЗ .2 ватс .
возарбо  .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( ањатипсав и ања

90/27  инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )
 енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб ,“цавељоБ анитшпо тсил

02 .50 .31 јонажрдо ициндес ан цавељоБ 01  ,енидог .
еј аленод  

 
Е Њ Е Ш Е Р  

 о уњешерзар  налч  аво  обдо гокслокШ ар  
елокш ењдерС  „ алсеТ алокиН цавељоБ “  

 
I 

 аробдо гокслокШ авоналч ејицкнуф  ес ујавашерзаР
елокш ењдерС  „ алсеТ алокиН цавељоБ “  акнатсерп гобз ,

:енидог .0102 .60.31 ас ,атаднам  
.1   ,ћивобрГ налиМ цавељоБ енитшпо кинватсдерп   ,  
.2   ,ћивејовидаР нароЗ рд  кинватсдерп ,цавељоБ енитшпо  
.3  ћивећилиМ надзевЗ ,цавељоБ енитшпо кинватсдерп ,  
.4   ,ћивонавиЖ набоБ ,хинелсопаз кинватсдерп  
.5   ,ћивонавоЈ требоР ,хинелсопаз кинватсдерп  
.6   ,ћијутоК ароЗ ,хинелсопаз кинватсдерп  
.7   ,ћивонадгоБ акнаводаР ,аљетидор кинватсдерп  
.8   ,ћивешабараК анираМ тсдерп кинва  и аљетидор  
.9   ,ћивокраМ ацидаР .аљетидор кинватсдерп  

 
II  

.укпутсоп монварпу у ончанок еј ењешер овО  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
60:јорБ - 45 0102/ - .9/I 3  

 ,цавељоБ  .50 .31 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  

киндесдерП  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  
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13  
ч увонсо аН 5 анал 4  аметсис амавонсо о анокаЗ .2 ватс .

 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( ањатипсав и ањавозарбо
90/27  инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )

 енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб ,“цавељоБ анитшпо тсил
02 .50 .31 јонажрдо ициндес ан цавељоБ 01  ,енидог .

 аленод еј  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
 о уњавонеми  налч  аво  аробдо гокслокШ  

елокш ењдерС  „ алсеТ алокиН цавељоБ “  
 
I 

елокш ењдерС аробдо гокслокШ евоналч  аЗ  „  алокиН
алсеТ цавељоБ “  )иритеч(4 до доиреп интаднам  ан  ,

:ес ујунеми ,енидог .0102 .60 .41 до вечоп ,енидог  
.1  ивонавиЖ набоБ ,хинелсопаз кинватсдерп ,ћ  
.2  ,хинелсопаз кинватсдерп ,ћивонавоЈ требоР  
.3  ,хинелсопаз кинватсдерп ,ћијутоК ароЗ  
.4  ,аљетидор кинватсдерп ,ћиволваП елартС  
.5  ћивонадгоБ акнаводаР ,аљетидор кинватсдерп ,  
.6  ћивечавоК ћинсарК ацигарД ,аљетидор кинватсдерп ,  
.7  рп ,ћивобрГ налиМ ,цавељоБ енитшпо кинватсде  
.8   цавељоБ енитшпо кинватсдерп ,ћивејовидаР нароЗ рд  
.9   .цавељоБ енитшпо кинватсдерп ,ћивоктевЦ елиМ  

 
II  

.укпутсоп монварпу у ончанок еј ењешер овО  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

60:јорБ - 45 0102/ - .9/I 4  
авељоБ  ,ц  .50 .31 енидог .0102  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

 
23  

5 аналч увонсо аН 4  аметсис амавонсо о анокаЗ .2 ватс .
 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( ањатипсав и ањавозарбо

90/27  инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )
шпукС ,)80/1.рб ,“цавељоБ анитшпо тсил  енитшпо анит

02 .50 .31 јонажрдо ициндес ан цавељоБ 01  ,енидог .
еј аленод  

 
Е Њ Е Ш Е Р  

 о уњешерзар  налч  аво  аробдо гокслокШ  
 елокш енвонсО „ адагирб акспрс .9 цавељоБ “  

 
I 

 аробдо гокслокШ авоналч ејицкнуф  ес ујавашерзаР
 елокш енвонсО „ адагирб акспрс .9 вељоБ “ ца  .60 .31 ас ,

:атаднам акнатсерп гобз ,енидог .0102  
.1  ,цавељоБ енитшпо кинватсдерп ,ћиваС валсориМ  
.2   енитшпо кинватсдерп ,ћивортиМ .П валсинарБ

,цавељоБ  
.3  ,цавељоБ енитшпо кинватсдерп ,ћимеФ валсироБ  
.4  ,хинелсопаз кинватсдерп ,ћивокнарБ анелиМ  
.5  ивонајотС акнитогеН ,хинелсопаз кинватсдерп ,ћ  
.6  ,хинелсопаз кинватсдерп ,ћивокјотС нагарД  
.7  ,аљетидор кинватсдерп ,ћивељвасилиМ ацикиЖ  
.8  и аљетидор кинватсдерп ,ћивечавоК ацигарД  
.9  .аљетидор кинватсдерп ,ћисаТ ашјобеН  

II  
.укпутсоп монварпу у ончанок еј ењешер овО  

итивајбо ењешер овО   енитшпо утсил монебжулС у
.цавељоБ  

 
60:јорБ - 45 0102/ - .9/I 5  

 ,цавељоБ  .50 .31 енидог .0102  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
33  

5 аналч увонсо аН 4  аметсис амавонсо о анокаЗ .2 ватс .
 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( ањатипсав и ањавозарбо

90/27 атутатС .93 аналч и )   инебжулС„( цавељоБ енитшпо
 енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб ,“цавељоБ анитшпо тсил

02 .50 .31 јонажрдо ициндес ан цавељоБ 01  ,енидог .
еј аленод  

 
Е Њ Е Ш Е Р  

 о  уњавонеми  налч  аво  аробдо гокслокШ  
 елокш енвонсО „ адагирб акспрс .9 цавељоБ “  

 
I 

 гокслокШ евоналч  аЗ  елокш енвонсО аробдо „  акспрс .9
адагирб цавељоБ “ , 4 до доиреп интаднам  ан   )иритеч(

:ес ујунеми ,енидог .0102 .60 .41 до вечоп ,енидог  
.1  ,хинелсопаз кинватсдерп ,ћитвеЈ раднаскелА  
.2  ,хинелсопаз кинватсдерп ,ћишабзуЈ ацироЗ  
.3  нелсопаз кинватсдерп ,ћивокраМ анаљиБ ,хи  
.4  ,аљетидор кинватсдерп ,ћикуК алеЛ  
.5  ,аљетидор кинватсдерп ,ћивонуфирТ гардоиМ  
.6  ,аљетидор кинватсдерп ћискелА буљориМ  
.7  ,цавељоБ енитшпо кинватсдерп ,ћикиЖ анираМ  
.8   енитшпо кинватсдерп ,ћивортиМ .П валсинарБ

и цавељоБ  
.9  ељоБ енитшпо кинватсдерп ,ћивонавИ нидавиЖ  .цав  

 
II  

.укпутсоп монварпу у ончанок еј ењешер овО  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

60:јорБ - 45 0102/ - .9/I 6  
 ,цавељоБ  .50 .31 енидог .0102  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ндесдерП ки  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  
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43  
5 аналч увонсо аН 4 с амавонсо о анокаЗ .2 ватс .  аметси

 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( ањатипсав и ањавозарбо
90/27  инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )

 енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб ,“цавељоБ анитшпо тсил
02 .50 .31 јонажрдо ициндес ан цавељоБ 01  ,енидог .

еј аленод  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
 о уњешерзар  налч  аво  аробдо гокслокШ  

 елокш енвонсО „ ћишкаЈ аруЂ  “ цавокармуС  
 
I 

 аробдо гокслокШ авоналч ејицкнуф  ес ујавашерзаР
„ ћишкаЈ аруЂ  “  гобз ,енидог .0102 .60 .31 ас ,цавокармуС

:атаднам акнатсерп  
.1   ,ћикјаП ацидаН ,цавељоБ енитшпо кинватсдерп  
.2   ,ћилИ атиВ нитшпо кинватсдерп ,цавељоБ е  
.3  ћитаК нароЗ ,цавељоБ енитшпо кинватсдерп ,  
.4   ,ћицаМ нитугарД ,хинелсопаз кинватсдерп  
.5   ,ћиваС анимсаЈ ,хинелсопаз кинватсдерп  
.6   ,ћивонајотС анаљиЉ ,хинелсопаз кинватсдерп  
.7  ,аљетидор кинватсдерп ,ћивешинјаФ нароЗ  
.8   ,ћивокнарБ алејинаД кинватсдерп   аљетидор и 
.9   ,ћивералавиБ римохиТ .аљетидор кинватсдерп  

 
II  

.укпутсоп монварпу у ончанок еј ењешер овО  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

60:јорБ - 45 0102/ - .9/I 7  
 ,цавељоБ  .50 .31 енидог .0102  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

 
53  

5 аналч увонсо аН 4  .  аметсис амавонсо о анокаЗ .2 ватс
 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( ањатипсав и ањавозарбо

90/27  инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )
 енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб ,“цавељоБ анитшпо тсил

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ  .50 .31 02 01  ,енидог .
еј аленод  

 
Ш Е Р  Е Њ Е  

 о  уњавонеми  налч  аво  аробдо гокслокШ  
 елокш енвонсО „ ћишкаЈ аруЂ  “ цавокармуС  

 
I 

 елокш енвонсО аробдо гокслокШ евоналч  аЗ
„ ћишкаЈ аруЂ  “  до доиреп интаднам  ан ,цавокармуС

енидог )иритеч(4  ,  ујунеми ,енидог .0102 .60 .41 до вечоп
:ес  

.1  ерп ,ћикеБ наталЗ ,хинелсопаз кинватсд  

.2  ,хинелсопаз кинватсдерп ,ћивељвасолиМ ашаС  

.3  ,хинелсопаз кинватсдерп ,ћивокшиМ анајираМ  

.4  ,аљетидор кинватсдерп ,ћилокиН окнарБ  

.5  ,аљетидор кинватсдерп ,ћивераловиБ анајтаТ  

.6  ,аљетидор кинватсдерп ,ћивокнарБ валсогеН  

.7  кинватсдерп ,ћивокраМ ашаС  ,цавељоБ енитшпо  

.8  и цавељоБ енитшпо кинватсдерп ,ћицаМ ацијодаР  

.9   енитшпо кинватсдерп ,ћивокнираМ окнарБ
 .цавељоБ  

 
II  

.укпутсоп монварпу у ончанок еј ењешер овО  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

60:јорБ - 45 0102/ - .9/I 8  
 ,цавељоБ  .50 .31 енидог .0102  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

 
63  

5 аналч увонсо аН 4  аметсис амавонсо о анокаЗ .2 ватс .
 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( ањатипсав и ањавозарбо

90/27  инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )
нитшпо анитшпукС ,)80/1.рб ,“цавељоБ анитшпо тсил  е

02 .50 .31 јонажрдо ициндес ан цавељоБ 01  ,енидог .
еј аленод  

 
Е Њ Е Ш Е Р  

 о уњешерзар  налч  аво  аробдо гокслокШ  
 елокш енвонсО „ ћивоноемиС еђроЂ  “ царогдоП  

 
I 

 аробдо гокслокШ авоналч ејицкнуф  ес ујавашерзаР
„ ћивоноемиС еђроЂ  “ царогдоП  , идог .0102 .60 .31 ас  ,ен

:атаднам акнатсерп гобз  
.1   ,ћивешабараК атсалВ цавељоБ енитшпо кинватсдерп , 
.2   ,ћивонаретшеП навоЈ ,цавељоБ енитшпо кинватсдерп  
.3  ћивечавоК ратеП енитшпо кинватсдерп ,  ,цавељоБ  
.4   ,ћивортеП ацинаД ,хинелсопаз кинватсдерп  
.5   ,ћинаветС аниратаК хинелсопаз кинватсдерп , 
.6   ,ћивонидалиМ ајаМ хинелсопаз кинватсдерп , 
.7   ,ћивокнедаР надзевЗ аљетидор кинватсдерп , 
.8   ,ћивељисаВ набоБ кинватсдерп  аљетидор  и 
.9   ,ћициљудаР валсориМ .аљетидор кинватсдерп  

 
II  

.укпутсоп монварпу у ончанок еј ењешер овО  
итшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО  ен

.цавељоБ  
 

60:јорБ - 45 0102/ - .9/I 9  
 ,цавељоБ  .50 .31 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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73  
5 аналч увонсо аН 4  аметсис амавонсо о анокаЗ .2 ватс .

 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( ањатипсав и ањавозарбо
90/27 вељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )  инебжулС„( ца

.рб ,“цавељоБ анитшпо тсил   енитшпо анитшпукС ,)80/1
02 .50 .31 јонажрдо ициндес ан цавељоБ 01  ,енидог .

еј аленод  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
 о  уњавонеми  налч  аво  аробдо гокслокШ  

 елокш енвонсО „ ћивоноемиС еђроЂ  “ царогдоП  
 
I 

нвонсО аробдо гокслокШ евоналч  аЗ  елокш е „  еђроЂ
ћивоноемиС  “ ,царогдоП  4 до доиреп интаднам  ан  

енидог )иритеч(  ,  ујунеми  ,енидог .0102 .60 .41 до вечоп
:ес  

.1  ,хинелсопаз кинватсдерп ,ћитвеЈ анелиМ  

.2  ,хинелсопаз кинватсдерп ,ћивонитулиМ аниратаК  

.3  ,хинелсопаз кинватсдерп ,ћивортеП ацинаД  

.4  даролиМ  ,аљетидор кинватсдерп ,ћивопилиФ  

.5  ,аљетидор кинватсдерп ,ћивонароБ буљовалС  

.6  ,аљетидор кинватсдерп ,ћициљудаР валсориМ  

.7  ,цавељоБ енитшпо кинватсдерп ,ћивонаретшеП навоЈ  

.8  и цавељоБ енитшпо кинватсдерп ,ћицукјаР ажарД  

.9  авељоБ енитшпо кинватсдерп ,ћивечавоК ратеП  .ц  
 
II  

.укпутсоп монварпу у ончанок еј ењешер овО  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

60:јорБ - 45 0102/ - .9/I 01   
 ,цавељоБ  .50 .31 енидог .0102  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

 
83  

аналч  увонсо аН   .11  уњавинсо о екулдО  .4 ватс
зар аз адноФ  аналч и цавељоБ енитшпо едервирпољоп јов

 тсил .лС''( цавељоБ енитшпо атутатС .01 акчат .1ватс .93
 енитшпо анитшпукС ,)8002/1 јорб ,''цавељоБ енитшпо
 ,енидог .0102 .50 .31 јонажрдо ициндес ан цавељоБ

 еј аленод  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
робдо  гонварпУ аналч уњешерзар о  а  

едервирпољоп јовзар аз адноФ  
цавељоБ енитшпо  

 
I 

  акиндесдерп и аналч ејицкнуф ес авашерзаР
 енитшпо едервирпољоп јовзар аз адноФ аробдо гонварпУ

цавељоБ  ветхаз инчил ан ,ћивешонаЈ ашибуЉ ,  гобз
 .асеретни абокус  

 
II  

ањешонод монад уганс ан апутс ењешеР  , а    итивајбо
.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у аг  

 
 
 

III  
.ивихра и   монавонеми итиватсод ењешеР  

 
:јорБ  60 - 45 0102/ - .9/I а11   

 ,цавељоБ  .50 .31 енидог .0102  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
93  

аналч  увонсо аН   .11  уњавинсо о екулдО  .4 ватс
ољоп јовзар аз адноФ  аналч и цавељоБ енитшпо едервирп

 тсил .лС''( цавељоБ енитшпо атутатС .01 акчат .1ватс .93
 енитшпо анитшпукС ,)8002/1 јорб ,''цавељоБ енитшпо
 ,енидог .0102 .50 .31 јонажрдо ициндес ан цавељоБ

 еј аленод  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
гонварпУ  аналч и акиндесдерп уњавонеми о    аробдо  

едервирпољоп јовзар аз адноФ  цавељоБ енитшпо  
 
I 

 акиндесдерп аз ћијутоК римилеВ ес ејунемИ
 енитшпо едервирпољоп јовзар аз адноФ аробдо гонварпУ

 .цавељоБ  
 

II  
 аналч аз ,ацвељоБ зи ћинјоВ римилеС ес ејунемИ

ервирпољоп јовзар аз адноФ аробдо гонварпУ  енитшпо ед
 .цавељоБ  

 
III  

ањешонод монад уганс ан апутс ењешеР  ,  итивајбо  а
.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у аг  

 
 VI  

.ивихра и   монавонеми итиватсод ењешеР  
 
:јорБ  60 - 45 0102/ - .9/I б11   

 ,цавељоБ  .50 .31 енидог .0102  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

есдерП кинд  
.р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  



                                                     цавељоБ енитшпо тсил инебжулС                                                                                                         02   енидог.0102 јам  

      анидог II I                                                             5 јорБ                                                                                                                                                               .ртс    21  

04  
 и амићезудерп минвај о анокаЗ .21 аналч увонсо аН
 инебжулС„( асеретни гетшпо до итсонталед уњаљвабо
 ,5002/801 ,5002/701 ,2002/52 ,0002/52 .рб ,“СР кинсалг
 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )7002/321

)80/1 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„(  ,
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  .31

 .50 02 01 еј аленод ,енидог .  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
  аробдо гонварпУ    акиндесдерп уњешерзар о  

 роБ ''анивогоБ'' ПЈ  
  
I 

ћивешонаЈ ашибуЉ ес авашерзаР    ејицкнуф
,роБ ''анивогоБ'' ПЈ аробдо гонварпУ акиндесдерп   ан

ветхаз инчил ,     .асеретни абокус гобз  
   

II  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

:јорБ  60 - 45 0102/ - .9/I 11   
 ,цавељоБ  .50 .31 енидог .0102  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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


