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41 
.05 аналч увонсо аН   нлакол о анокаЗ .3 ватс  jo  и )70/921 .рб ,''ејибрС екилбупеР кинсалг инебжулС''( иварпуомас

0/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч  ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)8
 јонажрдо ициндес  .41 02  ануј 01 енидог . ,  еј аленод  

 
У  К  У  Л  Д  О  

   АНАЛЧ УРОБЗИ И УЊЕШЕРЗАР О  
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АЋЕВ ГОКСНИТШПО  

 
I 

 ,цавељоБ енитшпо аћев гокснитшпО аналч итсонжуд ,ацвељоБ зи ћивобрГ налиМ  ЕС АВАШЕРЗАР  акетси ерп
нариб еј ејок ан анемерв  , .екватсо ањешондоп гобз  

 
II  

ацвељоБ зи ћивониартС аназуС ЕС АРИБ , ,цавељоБ енитшпо аћев гокснитшпО аналч аз  .ућев мово атаднам акетси од  
 

III  
.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО  

 
60 :јорБ - 0102 / 86 - /I 2  

 ,цавељоБ  .60 .41 енидог .0102  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 

42 
 аналч увонсо аН  .23  јорб ,''СР кинсалг инебжулС''(  иварпуомас јонлакол о анокаЗ )2 акчат .1 ватс 70/921  аналч ,)

,''СР кинсалг инебжулС''( уметсис мокстеџуб о анокаЗ  )35 акчат .1 ватс.2   јорб 90/45  аналч и ) 93  цавељоБ енитшпО атутатС .
 јорб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС'' ( 80/1 анад јонажрдо ициндес ан еј цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)   .0102 .60 .41

 аленод ,енидог   

 
УКУЛДО    АТЕЏУБ  УНУЧАР  МОНШРВАЗ О  

 ЦАВЕЉОБ  ЕНИТШПО   002  АЗ 9 УНИДОГ .  
 
 

 ОЕД ИТШПО  
 

.1 налЧ  
 ,атеџуб унучар моншрваЗ у ицадзи и идохсар ићукет инешрвзи и оак ,ањамирп и идохирп ићукет инеравтсО

002 аз цавељоБ енитшпо 9 :амиранид у есонзи , арозерТ онсондо , унидог .   
                                                                                               теџуБ                   розерТ  

 
 I сдерс атенерп и ањамирп ,идохирп ићукет инеравтсо онпукУ  .        911.891        074.902  
 II ицадзи и идохсар ићукет инешрвзи онпукУ                                271.691               686.502  
 III акатадзи хинпуку и ањамирп хинпуку  акилзаР I( - )II                     749.1                   .3 487  

 
.2 налЧ  

002 арбмецед .13  над ан ањатс  усналиБ У 9  до усонзи у авитка анпуку ej  анеђрвту )1 цазарбО( енидог . 477.461  
онзи у  ависап анпуку и аранид .љих   до  ус 477.461  .аранид .љих  

 
ЕНИЧ УВИТКА  :              .нид 000 у  

ОТНОК  СИПО  СОНЗИ  аруткуртС  
000010  минлатс у анивоми аксјиснанифеН   амивтсдерс  107.021  52,37  
000020  амахилаз у анивоми аксјиснанифеН  92           0,0 2 
000021  автсдерс  аначвоН  623.11  78,6  
000031  ањечинаргзар  акснемерв  анвиткА       817.23  68,91  

  А В И Т К  А   А Г Е В С  : 477.461    00,001  
 
 

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  
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ЕНИЧ УВИСАП  :                                                                                                       .нид 000 у  
ОТНОК  СИПО  СОНЗИ  С  аруткурт  
000012  езевабо енчорогуД   874.63  41,22  
000032   енелсопаз аз адохсар увонсо оп  езевабО     221.1  86,0  
000042   адохсар  хилатсо увонсо оп  езевабО   581  11,0  
000052  ањаволсоп зи  езевабО  925.03  35,81  
000092  ањечинаргзар акснемерв анвисаП   328.3  23,2  
000013  алатипак ировзИ   626.901  35,66  
000023  татлузер  иксјиснаниФ  - 989.61  - 13,01  

  А В И С А П    А Г Е В С  477.461   00,001  
 

.3 налЧ  
 002 арбмецед .13 од араунај .10 до удоиреп у адохсар и адохирп усналиб У 9 делс ус инеђрвту ,)2 цазарбО( енидог .  иће

:от и ,исонзи  
                                                                                                                                     .нид 000 у  

1 ејадорп увонсо оп ањамирп и идохирп ићукет инеравтсо онпукУ  
 енивоми ексјиснанифен  223.681  

2  ексјисманифен уквабан аз уцадзи и идохсар ићукет инешрвзи онпукУ
 енивоми  544.102  

3 aM  ањамирп и адохирп кањ - 1.рб.дер(     тицифед - )2.рб.дер  - 321.51  

4 
 
 
)a  

 
 

)б  

 инавогироК кањам   адохирп -  икстеџуб ед тициф  
у ењам :ењавичуљку аз н  
- шив гонеђеропсарен алед  ијоканидог хијинар зи ањамирп и адохирп ак

;енидог ећукет акатадзи и адохсар ећиркоп аз нећширок еј  
-  аз нећширок анидог хијинар зи аватсдерс хинешортуен хитенерп алед

енидог ећукет акатадзи и адохсар ећиркоп ; 

243.2  

   инавогироК њам  адохирп ка -  икстеџуб ед тициф  - 187.21  
 
 

:АЊАМИРП И ИДОХИРП   .нид 000 у  
ОТНОК  С И П О  С О Н З И  аруркуртС  
000017  изероП  689.36  43,43 % 
000037  ирефснарт и ејицаноД  992.501  24,65 % 
000047  идохирп игурД  548.11  63,6 % 
000077  адохсар ујицаднуфер аз екватс ексмуднаромеМ  381.1  ,0 36 % 
000097  атеџуб зи идохирП  900.4  61,2 % 

81 0000  аватсдерс хинвонсо ејадорп до ањамирП  - - 
О Н П У К У  223.681  %00,001  

 
 
 

Р :ИЦАДЗИ И ИДОХСА   .нид 000 у  
ОТНОК  С И П О  С О Н З И  аруркуртС  
000014  енелсопаз аз идохсаР  544.16  05,03 % 
000024  лсу и абор ењећшироК агу  280.44  88,12 % 
000044  атамак еталптО  242.2  11,1 % 
000054  ејицневбуС  122.73  84,81 % 
000064  ирефснарт и ејицаноД  362.91  65,9 % 
000074  ањаругисо гонлајицос зи аварП  583  ,0 91 % 
000084  идохсар илатсО  597.9  68,4 % 
000015  автсдерс анвонсО  737.52  87,21 % 

54 000 0 анивоми андорирП  572.1  46,0 % 
О Н П У К У  544.102  %00,001  
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.4 налЧ  
 

 ус инеђрвту ,атеџуб татлузер инлаксиф инпуку и тицуфед инрамирп ,тицифед икстеџуБ  :от и ,амисонзи мићеделс у  
                                                                                                                                .нид 000 у  

С  И  П  О  
  аксмонокЕ  

ифисалк - 
ајицак  

 акстеџуБ
автсдерс  

 антадоД
автсдерс  

 анпукУ
автсдерс  

)4 + 3(  
1 2 3 4 5 

)III+II(  АВТСДЕРС АНПУКУ     I  9+8+7+3  618.791  156.11  764.902  
С АНПУКУ    II )3+2+1(    АВТСДЕР  9+8+7  080.791  562.9  543.602  

ИДОХИРП ИЋУКЕТ   .1  7 750.771  562.9  223.681  
етамак .1.1  ус хијок до  1147  012  0 012  

 ЕЈАДОРП ДО ИДОХИРП   .2
ЕНИВОМИ ЕКСЈИСНАНИФЕН  8 0 0 0 

 И АЊАВИЖУДАЗ ДО АЊАМИРП   .3
 ЕКСЈИСНАНИФ ЕЈАДОРП

ЕНИВОМИ  
9 320.02  0 320.02  

 ЕЈАДОРП ДО АЊАМИРП.1.3
ЕНИВОМИ ЕКСЈИСНАНИФ  29  24  0 24  

АВТСДЕРС АТЕНЕРП    III  3 637  683.2  221.3  

)6+5+4(   ИЦАДЗИ ИНПУКУ   VI  6+5+4  338.591  918.9  256.502  

ИДОХСАР ИЋУКЕТ    .4  4 077.461  366.9  334.471  

атамак .1.4 аталпто агеч до  44  242.2  0 242.2  

 УКСЈИСНАНИФЕН АЗ ИЦАДЗИ     .5
УНИВОМИ  5 658.62  651  210.72  

 УТАЛПТО АЗ ИЦАДЗИ  .6
 УКВАБАН И ЕЦИНВАЛГ

ЕНИВОМИ .ЈИСНАНИФ  
6 702.4  0 702.4  

 ЕКСЈИСНАНИФ АКВАБАН  .1.6
ЕНИВОМИ  26   0  0 0 

 суним АВТСДЕРС АНПУКУ      V
ИЦАДЗИ ИНПУКУ  

)9+8+7+3( - 
)6+5+4(  389.1  238.1  518.3  

 ИКСТЕЏУБ  IV ТИЦИФЕД   )2+1( - 
)5+4(  )8+7( - )5+4(  - 965.41  - 455  - 321.51  

 ИНРАМИРП    IIV ТИЦИФЕД  
 аз инењаму идохирп инпуку(

 идохсар суним етамак енећалпан
)етамак енећалп аз инењаму  

7( - )8+1147 - 
4( - )5+44  - 735.21  - 455  - 190.31  

 ИНЛАКСИФ ИНПУКУ    IIIV
ФЕД ТИЦИ         1.3(+IV( - )1.6  

)8+7( -
+)5+4(  

29( - )26  
- 725.41  - 455  - 180.51  

 
тицифед  икстеџуБ  ,   енивоми  ексјиснанифен уквабан аз  акатадзи и  адохсар  асонзи гонпуку  уђемзи  акилзар  оак

фен  ејадорп  увонсо оп  хинеравтсо  ањамирп  и адохирп асонзи  гонпуку и енивоми ексјиснани  ,  неђрвту   ej   до усонзи у  
321.51  аранид .љих . 

етамак  отен  сонзи аз  навогирок тицифед  икстеџуб еј тицифед  инрамирП   (  асонзи гонпуку уђемзи  акилзар
 атамак хинећалп  асонзи  гонпуку и атамак хинећалпан  ,)  до усонзи у еј неђрвту  0.31 19  аранид .љих . 

 аз мисо( енивоми  ексјиснаниф  уквабан аз ектадзи аз  навогирок тицифед икстеџуб еј тицифед инлаксиф напукУ
  до  усонзи у  еј  неђрвту  и )итсондерв до ајитрах хићамод уквабан 180.51  аранид .љих . 

 
.5  налЧ  

ицадзи  минлатипак о  ујатшевзИ  У  енидог .9002 арбмецед .13  од араунај .1  до  удоиреп у  уњариснаниф и  ам
  до  усонзи у ицадзи инпуку  и аранид  .љих 320.02  до  усонзи у  ањариснаниф  ировзи  инпуку у ус  инеђрвту ,)3 цазарбО(

.љих 912.13   аранид . 
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АЊАМИРП  :                                                                                                              .нид 000 у  
ОТНОК  СИПО  СОНЗИ   аруткуртС  
000019  ањавижудаз до ањамирП  189.91  97,99  
000029   ејицазитавирп до ањамирП  24  12,0  

  А Г Е В С     320.02  00,001  
 
 

ИЦАДЗИ  :      у .нид 000  
ОТНОК  СИПО  СОНЗИ   аруткуртС  
000015   автсдерс анвонсО   737.52  44,28  

54 0000  анивоми андорирП  572.1  80,4  
000016  ецинвалг аталптО  702.4  84,31  

  А Г Е В С      912.13  00,001  
 
 

.6 налЧ  
 .13 од араунај .10 до удоиреп у амивокот миначвон о ујатшевзи У  ус инеђрвту ,)4 цазарбо( енидог .9002 арбмецед

.аранид .љих 256.502 до усонзи у ивилдо иначвон инпуку ,аранид .љих 543.602 до усонзи у ивилирп иначвон инпуку  
  

 еј оисонзи енидог .9002 араунај .10   ЕНИВОТОГ ОДЛАС   221.3  .аранид .љих  
 

:ВИЛИРП    .нид 000 у  
ОТНОК  С И П О  С О Н З И  аруркуртС  
000017  изероП  689.36  10,13 % 
000037  ирефснарт и ејицаноД  992.501  30,15 % 
000047  идохирп игурД  548.11  47,5 % 

000077  
 ујицаднуфер аз екватс ексмуднаромеМ

адохсар  381.1  ,0 75 % 
000097  атеџуб зи идохирП  900.4  49,1 % 

19 0000  ирП ањавижудаз до ањам  189.91  96,9 % 
000029  ејицазитавирп до дохирП  24  ,0 20 % 

О Н П У К У  543.602  %00,001  

:ВИЛДО                     .нид 000 у  
ОТНОК  С И П О  С О Н З И  аруркуртС  
000014  енелсопаз аз идохсаР  544.16  88,92 % 
000024  агулсу и абор ењећшироК  280.44  34,12 % 
000044  атамак еталптО  242.2  90,1 % 
000054  ејицневбуС  122.73  01,81 % 
000064  ирефснарт и ејицаноД  362.91  73,9 % 
000074  ањаругисо гонлајицос зи аварП  583  91,0 % 
000084  идохсар илатсО  597.9  67,4 % 
000015  автсдерс анвонсО  737.52  15,21 % 

54 0000  андорирП  анивоми  572.1  26,0 % 
000016  ецинвалг еталптО  702.4  50,2 % 

О Н П У К У  256.502  00,001 % 
 

.аранид .љих 487.3 еј оисонзи енидог .9002 арбмецед .13   ЕНИВОТОГ ОДЛАС  
 

 .7 налЧ  
  араунај .10 до удоиреп у атеџуб уњешрвзи о ујатшевзи У енидог .9002 арбмецед .13 од   анпуку еј анеђрвту ,)5 цазарбо(

 до усонзи у акилзар 396   до усонзи у ањамирп и адохирп хинпуку уђемзи ,аранид .љих  543.602  хинпуку и аранид .љих
 до усонзи у акатадзи и адохсар 256.502  :зи ањариснаниф амиовин оп аранид .љих  

 
 .нид 000 у  

ИОВИН  
 АЊАРИСНАНИФ  

П и идохир  
 ањамирп  аруткуртС  и идохсаР  

ицадзи  аруткуртС  акилзаР  
.ифед/тицифус  
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акилбупеР  900.4  %49,1  900.4  9,1 %5  0 
анитшпО  080.791  ,59 %15  338.591  ,59 23% 742.1  
ејицаноД  303  1,0 %5  303  ,0 51 % 0 

ировзи илатсО  359.4  ,2 %04  705.5  %76,2  - 455  

О Н П У К У  543.602  %00,001  256.502  %00,001  396  

НАБЕСОП  ОЕД  
 

.8 налЧ  
 у ус иназакирп ијицакифисалк јоксмоноке амерп ањамирп и идохирп ићукет инеравтсо и инариналп онпукУ

 алебат голирП( :унучар моншрваЗ о екулдО оед инватсас инич ајок адохирП илебат  јонежолирп со и инариналП„  инеравт
.)“енидог .9002 идохирп  

 
.9 налЧ  

 онпукУ   и ејирогетак уовин ан  ијицакифисалк јоксмоноке амерп ицадзи и идохсар ићукет инешрвзи и инариналп
охсар илебат јонежолирп у ус иназакирп ,унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо утеџуб о ицулдО амерп а ,атнок епург  ајок ад

 алебат голирП( :унучар моншрваЗ о екулдО оед инватсас инич минвонсо оп идохсар инваЈ„   у ус инешрвзи аманеман
.)“амисонзи мићеделс   

 
.01 налЧ  

 ,јонланоицкнуф ,ијицакифисалк јоксмоноке амерп ицадзи и идохсар ићукет инешрвзи и инариналп онпукУ
амировзи   инич ајок адохсар илебат јонежолирп у ус иназакирп ,амицинсирок амерп и аватсдерс аманеман ,ањариснаниф

 алебат голирП ( :унучар моншрваЗ о екулдО оед инватсас  микстеџуб ,амицоисон оп адохсар деропсар ижилБ„
 аз ањариснаниф амировзи и аманеман ,амицинсирок .)“:ићеделс еј ,унидог .9002  

 

 ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ  

.11 налЧ  

:ижрдас цавељоБ енитшпо ,атеџуб нучар иншрваЗ  
;енидог .9002.21.13  над ан ањатс сналиБ )1  

;енидог .9002.21.13 од .9002.10.10  удоиреп у адохсар и адохирп сналиБ )2  
 и амицадзи минлатипак о јатшевзИ )3 .9002.10.10 до удоиреп у амињамирп  од  ; енидог .9002.21.13  

;енидог .9002.21.13 од .9002.10.10  до удоиреп у амивокот миначвон o  јатшевзИ )4  
до удоиреп у  ањешрвзи и аватсдерс хинербодо уђемзи екилзар ејузакирп ад окат нењичас атеџуб уњешрвзи о јатшевзИ )5   

; енидог .9002.21.13 од .9002 .10.10  
;авогуд аматалпто минешрвзи и минартсони и мићамод ,амитидерк и амајицанод минељмирп о јатшевзИ )6  

;еврезер екстеџуб енлатс и ећукет зи аватсдерс уњећширок о јатшевзИ )7  
енлаксиф укот у амајицнараг митад о јатшевзИ )8  , енидог  

,ејизивер енретске јатшевзИ )9  
 атеџуб уњешрвзи о јатшевзИ )01 – ењежолзарбо  и 

:ан ес есондо а ,атеџуб зи ујариснаниф ес ијок атакејорп и амаргорп аватсдерс ијицазилаер о јатшевзи наљатеД )11  
      -   и амићезудерп миксјиснанифен минвај ејицневбус  ,амајицазинагро  
      -   ,адохирп хиневтспос и адохирп хинвај хикснеман ењешорт  
      -   ,авомјаз хинткејорп хинејибод зи аватсдерс ењећширок  
      -    и енивоми ексјиснанифен уквабан аз автсдерс ењећширок  
      - ољоп од карок иврП'' аткејорп ајицазилаер .''удорирп ејутшоп ијок едервирп  

 
.21 налЧ  

           хинербодо уђемзи ањапутсдо хикилев јатшевзИ ижрдас ен унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо атеџуб нучар иншрваЗ
.ањапутсдо хикилев олиб ејин реј ањешрвзи и аватсдерс  

 
 

.31 налЧ  
атеџуб унучар моншрваЗ о укулдО   оак ,амалебат минежолирп ас ондејаз ,унидог .9002  аз цавељоБ енитшпо

 ејибрС екилбупеР ајиснаниф увтсратсиниМ итиватсод ,унучар моншрваЗ о екулдО молед минватсас –  ,розерТ аз иварпУ
 .енидог .0102 ануј .51 од ејинсакјан  

.41 налЧ  

 итивајбо ес ећ акулдО авО цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у . 

60 :јорБ - 0102 / 86 - /I 3 
енидог .0102 .60 .41 ,цавељоБ  
 

киндесдерП  
ћивомадА нароГ р.с ,  



ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 

  
43 

 .рб ,''СР кинсалг .лС''( асеретни гетшпо до итсонталед уњаљвабо и амићезудерп минвај о анокаЗ .72 аналч увонсо аН
,20/52 ,0002/52   и )70/321,50/801 ,50/701 цавељоБ eнитшпо тсил.лС„( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч '' 0/1.рб , )8  ,

јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  41 . 60 . 02 01 .  еј аленод ,енидог  
 

У К У Л Д О  
 
I 

 ПКЈ  ањаволсоп амаргорП енупод и енемзи ан тсонсалгас ЕС ЕЈАД 02 аз уцвељоБ у “агулсУ„ 01 0 до 513 .рб ,унидог . 1  .
.енидог .0102 .60  

 
II  

укулдО увО  итиватсод момаргорП ас  минжелдан  амивтсратсиниМ   и амићезудерп минвај о анокаЗ б.22 аналч зи
 ,20/52 ,0002/52 .рб ,''СР кинсалг .лС''( асеретни гетшпо до итсонталед уњаљвабо  ањећарп идар ,)70/321,50/801 ,50/701

.адараз и анец ањатерк  
 

III  
вО укулдО у  нитшпо утсил монебжулС у итивајбо е цавељоБ . 

 
60 :јорБ -  86 / 0102 - /I 4 

1 ,цавељоБ 4. 60 . 02 01  енидог .  
 

АНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  
 
 
 
 
 

44 
  аналч увонсо аН 6 етсис мокстеџуб о анокаЗ .3  јонлакол о анокаЗ .23 аналч ,)9002/45 јорб ,“СР кинсалг инебжулС„( ум

 аналч и )7002/921 јорб ,“СР кинсалг инебжулС„( иварпуомас .93  ,“цавељоБ енитшпо тсил.лС„( цавељоБ енитшпо атутатС
 до ициндес ан еј цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб  .60 .41 02 01 нидог . аленод ,е  

 
 

У  К  У  Л  Д  О  
УНИДОГ .0102 АЗ ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АТЕЏУБ УСНАЛАБЕР О  

 
.1 налЧ  

 1 налЧ .  јорб ,''цавељоБ еитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо утеџуб о екулдО 90/9 :исалг и ес ањем )  
 з цавељоБ енитшпо атеџуб ицадзи и идохсар ,ањамирп и идохирП'' :до ес ејотсас ,)теџуб :утскет мељад у( унидог .0102 а  
 
 ,АЊАМИРП И АДОХИРП НУЧАР )А  

                                                                           АКАТАДЗИ И АДОХСАР   амиранид у  
 
  инеравтсо ањамирп и идохирп инпукУ  

            адорп увонсо оп  енивоми ексјиснанифен еј         502.350.042                                 
  уквабан аз ицадзи и идохсар инпукУ  
  енивоми ексјиснанифен               000.004.842  
 
  тицифед/тицифус икстеџуБ                     - 597.643.8  
 
  ми ексјиснаниф уквабан аз ицадзИ ениво  

            )итсондерв до ајитрах хићамод уквабан аз мисо(            000.000.3  
 
 тицифед/тицифус инлаксиф напукУ                  - 597.643.11  
 
 АЊАРИСНАНИФ НУЧАР )Б  
 
  ањавижудаз до ањамирП                000.000.51  
 
  ми ексјиснаниф ејадорп до ањамирП ениво           _________  
 
  енивоми ексјиснаниф уквабан аз ицадзИ  
  )итсондерв до ајитрах хићамод уквабан аз(           _________  
 

киндесдерП  
ароГ ћивомадА н .р.с ,  
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  агуд ецинвалг уталпто аз ицадзИ                000.006.5  
 
  ењариснаниф отеН                    000.004.9  
  ус инлаксиф напукУ тицифед/тициф  
  ењариснаниф отен сулп                  597.649.1  
 
 ХИКСТЕЏУБ ИДОХИРП ИНТАДОД )В  

            АКИНСИРОК                      000.549.13  
 

:амисонзи мићеделс у ус инеђрвту атеџуб ицадзи и идохсар ,ањамирп и идохирП  
 
 

СИПО  
 арфиШ

 ексмоноке
кифисалк ејица  

 зи автсдерС
атеџуб  

1 2 3 
 ЕКСЈИСНАНИФЕН ЕЈАДОРП ДО АЊАМИРП  И ИДОХИРП НПУКУ

ЕНИВОМИ  8+7  502.350.042  

идохирп иксероП .1  17  162.074.111  
     мисо( ектибод енлатипак и тибод ,кадоход ан зероП .1.1

)асонирподомас  117  162.770.77  

    сонирподомаС .2.1  7 08111  000.071  
    унивоми ан зероП .3.1  317  000.053.41  
    :умечу ,егулсу и арбод ан зероП .4.1  417  000.273.7  

            -  икснеман( монеман монеђердо ас адохирп етсрв енидејоп
)идохирп    

    идохирп иксероп илатсО .5.1  617  000.105.21  
рп иксеропеН .2 :умеч у ,идохи  47  000.907.51  

            -  икснеман( монеман монеђердо ас адохирп етсрв енидејоп
)идохирп    

ејицаноД .3  237+137  449.204  
ирефснарТ .4  337  000.174.211  

енивоми ексјиснанифен ејадорп до ањамирП .5  8  
 И ИДОХСАР ИНПУКУ  ИЦАДЗИ ИФЕН УКВАБАН АЗ  И ЕКСЈИСНАН

ЕНИВОМИ ЕКСЈИСНАНИФ  5+4  000.004.842  

идохсар ићукеТ .1  4 12 3. 525 163.  
     енелсопаз аз идохсаР .1.1  14  400.579.65  
     агулсу и абор ењећшироК .2.1  24  041.899.95  
     атамак аталптО .3.1  44  000.646.2  
     ејицневбуС .4.1  54  327.115.35  

     атеџуб зи атитшаз анлајицоС.5.1  74  000.207  
     идохсар илатсО.6.1  94+84  051.105.91  

ирефснарТ .2  1464+1364  443.191.02  
енивоми ексјиснанифен уквабан аз ицадзИ .3  5 .43 78 936.4  

исо( енивоми ексјиснаниф уквабан аз ицадзИ .4 м )1126    
ИФ ЕЈАДОРП ДО АЊАМИРП  И ЕНИВОМИ ЕКСЈИСНАН

АЊАВИЖУДАЗ  9 000.000.51  

енивоми ексјиснаниф ејадорп и атидерк еталпто увонсо оп ањамирП .1  29   
ењавижудаЗ .2  19  000.000.51  

      аротидерк хићамод до ењавижудаЗ .1.2  119  000.000.51  
      аротидерк хинартс до ењавижудаЗ .2.2  219   

ТО ЕНИВОМИ ЕКСЈИСНАНИФ АКВАБАН И АГУД АТАЛП  16 26+  000.006.8  
агуд аталптО .3  16  000.006.5  

      амиротидерк мићамод агуд аталптО .1.3  116  000.006.5  
      амиротидерк минартс агуд аталптО .2.3  216   
      амајицнараг оп агуд аталптО .3.3  316   

ниф аквабаН .4 енивоми ексјисна  26  000.000.3  
 
 
 

 АНИДОГ ХИЈИНАР ЗИ АДОХИРП КАШИВ ИНЕЂЕРОПСАРЕН
)31 ањариснаниф ровзи ,3 асалк(  3 017.409.1   
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 ЕНДОХТЕРП ЗИ ЕЈИЦАЗИТАВИРП ДО АВТДЕРС АНЕШОРТУЕН

)41 ањариснаниф ровзи ,3 асалк( ЕНИДОГ  3 580.24  

 
 

.2 налЧ  
  ањем екулдО .2 налЧ :исалг и ес  

  и аранид 597.643.11 до усонзи у екулдо ево .1 аналч зи атицифед гокстеџуб ењариснаниф аз автсдерс анбертоП''
 ,аранид 000.000.51 до усонзи у атидерк зи ес ећидебзебо аранид 000.006.5 до усонзи у агуд еталпто ењариснаниф аз

 акшив гонеђеропсарен  ејицазитавирп до аватсдерс хинешортуен и аранид 017.409.1 до усонзи у анидог хијинар зи адохирп
''.аранид 580.24 до усонзи у енидог ендохтерп зи  

.3 налЧ  
 :исалг и ес ањем екулдО 3 налЧ  
 Е ићомоп енјовзар зи автсдерс инидог .0102 у ејукечо цавељоБ анитшпО''  ,арве 301.26 до усонзи у ејину експорв

онсондо  003.012.6    до усонзи у ењариснанифус аз аватсдерс ањавиђебзебо узевабо зу ,аранид 004.8   онсондо ,арве 84 000.0  
аранид  ( :такејорп ићеделс аз , )анелсопаз 3 аз аталп ењадварп  

 

 кинсирок и такејорП
аткејорп  

 анпукУ  аз амирве у тсондерв
доиреп оец  инидог .0102 у УЕ автсдерС   аз автсдерС

 у ењариснанифус
ДСР у инидог .0102  УЕ автсдерС   аз автсдерС

ењариснанифус  амирве У  ДСР У  

''  ак карок иврП
 ајок идервирпољоп

удорирп ејитшоп ''  
301.26  004.8   301.26   003.012.6  048 .0 00  

 
 ''.екулдо ево улед монбесоП у анеђрвту ус аналч гово .1 аватс зи инидог .0102 у ењариснанифус аз автсдерС  

 
.4 налЧ  

 :исалг и ес ањем .4 налЧ  
  до усонзи монпуку у енитшпо атеџуб ањамирП''  502.350.552  ,амајицакифисалк миксмоноке онсондо ,аматсрв оп аранид

:амисонзи мићеделс ус анеђрвту  
 

 аксмонокЕ
ајицакифисалк  ањамирП    сонзИ  

1 2   3 
117  ектибод енлатипак и тибод ,кадоход ан зероП    00,162.791.77  

011117  - едараз ан зероп  00,162.703.26    
021117  - итсонталед хинлатсомас до едохирп ан зероп  00,000.000.4    

7 34111  - итсонтеркопен до едохирп ан зероп  00,000.007.1    
541117  - иравтс хинтеркоп пуказ у ањавад до едохирп ан зероп  00,000.003    
741117  - етшиљмез ан зероп  00,000.002    
081117  - исонирподомас  00,000.071    
091117  - едохирп егурд ан зероп  00,000.025.8    

217  адараз дноф ан зероП    00,000.05  
011217  адараз дноф ан зероП  00,000.05    

317  унивоми ан зероП    00,000.053.41  
021317  - унивоми ан зероп  00,000.000.8    
013317  - нолкоп и еђелсан ан зероп  00,000.053    
024317  - ејицккаснарт енлатипак ан зероп  00.000.6 00,0    

417  егулсу и арбод ан зероП    00,000.273.7  

024417  
-  у амаргорп гокчизум ењавиђервирп аз аскат анланумок

.кејбо.тсогу  00,000.1    

034417  - аонап хинмалкер ењећширок аз аскат анланумок  00,000.1    
044417  - утитшаз унражопвиторп аз автсдерс  00,000.03    
315417  - ализов хинротом ењажрд аз аскат анланумок  00,000.008.1    

415417  
-  анчуљкирп и ероткарт ,ализов анротом аз аданкан ањшидог

ализов  00,000.000.2    

045417  - асеретни гетшпо до арабод ењећширок аз аданкан  00,000.040.1    
255417  - аскат аншивароб  00,000.005    
265417  - енидерс ентовиж ењеђерпану и утитшаз аз аданкан анбесоп  00,000.000.2    

617  изероп игурД    00,000.105.21  
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011617  - умриф ан аскат анланумок  00,000.105.21    
237  ајицазинагро хиндорануђем до ејицаноД    00,449.204  

051237  
- анод ећукет  аовин тсирок у ајицанод хиндорануђем до ејиц

анитшпо  00,449.204    

337  )ивотнарг( итсалв аовин хигурд до ирефснарТ    00,000.174.211  

151337  
-  аовин тсирок у итсалв аовин хигурд до ирефснарт ићукет

анитшпо  00,559.582.201    

251337  
-  ирефснарт ићукет илатсо  тсирок у итсалв аовин хигурд до

анитшпо аовин  00,540.588.9    

451337  
-  аовин тсирок у екилбупеР до ирефснарт икснеман ићукет

енитшпо  00,000.003    

147  енивоми до идохирП    00,000.574.6  
051147  - енитшпо арозерт анучар гонаводилоснок автсдерс ан етамак  00.07 00,0    

025147  
-  гондервирпољоп и гоксмуш ењећширок аз аданкан

атшиљмез  00,000.003    

035147  - атшиљмез гокснивеђарг и аротсорп ењећширок аз аданкан  00,000.501.6    
247  агулсу и арабод ејадорп до идохирП    00,000.253.3  

051247  
- и арабод ејадорп до идохирп   енартс до апуказ или  агулсу

анитшпо аовин тсирок у ајицазинагро хиншижрт  00,000.050.1    

152247  - ескат енвитартсинимда акснитшпо  00,000.2    
352247  - атшиљмез гокснивеђарг ењеђеру аз аданкан  00,000.053    

153247  
-  еравтсо ућшонталед мојовс ијок идохирп  и инагро

анитшпо ајицазинагро  00,000.059.1    

347  тсирок акснивоми атезудо и ензак еначвоН    00,000.004.1  
423347  - ејашркерп енјаћарбоас аз инзак хиначвон до идохирп  00,000.002.1    

053347  
-  аовин тсирок у ејашркерп аз инзак хиначвон до идохирп

енитшпо  02 00,000.0    

447  ацил хинварп и хикчизиф до ирефснарт инљоворбоД    00,000.898  

051447  
-  у ацил хинварп и хикчизиф до ирефснарт инљоворбод ићукет

анитшпо аовин тсирок  00,000.898    

547  идохирп инеђердоен и итивошеМ    00,000.007.2  
051547  - ђердоен и итивошем енитшпо тсирок у идохирп ине  00,000.007.2    

177  адохар ујицаднуфер аз екватс ексмуднаромеМ    00,000.488  
011177  адохар ујицаднуфер аз екватс ексмуднаромеМ  00,000.488    

119  ањавижудаз хићамод до ањамирП    00,000.000.51  

054119  
- п до ањавижудаз до ањамирп  у иљмез у аканаб хинволсо

анитшпо аовин тсирок  00,000.000.51    

АЊАМИРП И ИДОХИРП ИНПУКУ  00,502.350.552  
 

 
.5 налЧ  

:исалг и ес ањем екулдО .5 налЧ  
:амисонзи мићеделс ус инеђрвту ,аманеман минвонсо оп ,атеџуб ицадзИ''  

 
 

 аксмонокЕ
ајицакифисалк  С И П О  

сдерС  зи авт
атеџуб  

 зи ицадзИ
 .хирп .тадод

 .теџуб
.сирок  

 анпукУ
автсдерс  

1 2 3 4 5 
14  енелсопаз аз идохсаР  00,400.579.65  00,315.401.5  00,715.970.26  
114  хинелсопаз еданкан и ицадод ,еталП  00,202.295.44  00,920.428.3  00,132.614.84  
214   исонирпод инлајицоС ацвадолсоп терет ан  00,656.400.8  00,735.486  00,391.986.8  
314  ирутан у еданкаН  00,005.12    00,005.12  
414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,248.250.2  00,998.264  00,147.515.2  
514  енелсопаз аз авокшорт eданкаН  00,004.845  00,840.72  00,844.575  

614  опаз едаргаН  инбесоп илатсо и аминелс
идохсар  00,409.261  00,000.601  00,409.862  

714  катадод икчиналсоП  00,005.295.1    00,005.295.1  
24  абор и агулсу ењећшироК  00,041.899.95  00,786.995.01  00,728.795.07  
124  ивокшорт инлатС  00,003.754.8  00,009.348  00,002.103.9  
224  кшорТ ањавотуп иво  00,009.217.51  00,000.735  00,009.942.61  
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324  уровогу оп егулсУ  00,000.986.21  00,007.803.5  00,007.799.71  
424  егулсу енавозилајицепС  00,486.381.7  00,004.006  00,480.487.7  
524  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,656.550.7  00,000.317  00,656.867.7  
624   лајиретаМ  00,006.998.8  00,786.695.2  00,782.694.11  

44   ивокшорт ићетарп и атамак аталптО
ањавижудаз  00,000.646.2    00,000.646.2  

144  атамак хићамод аталптО  00,000.646.2    00,000.646.2  
54   ејицневбуС  00,327.115.35    00,327.115.35  

154  фен минвај ејицневбуС  миксјиснани
амајицазинагро и амићезудерп  00,327.115.35    00,327.115.35  

64  ирефснарт и ејицатод ,ејицаноД  00,443.191.02    00,443.191.02  
364  итсалв амиовин милатсо ирефснарТ  00,443.191.02    00,443.191.02  

74   анлајицос и ењаругисо онлајицоС
атитшаз  ,000.207 00    00,000.207  

174  ањаругисо гонлајицос зи аварП  00,003.281    00,003.281  
274  атеџуб зи утитшаз унлајицос аз еданкаН  00,007.915    00,007.915  

84  идохсар илатсО  00,051.985.41  00,008.92  00,059.816.41  
184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  00,006.345.7    7 00,006.345.  
284   ензак и ескат ензевабо ,изероП  00,055.744  00,008.92  00,053.774  
384   аводус уњешер оп иланеп и ензак еначвоН  00,000.007.2    00,000.007.2  

484   улатсан утетш или едервоп аз ететш аданкаН
адогопен хинратнемеле делсу  00,000.898.3    ,000.898.3 00  

94  еврезеР  00,000.219.4    00,000.219.4  
994  еврезер автсдерС  00,000.219.4    00,000.219.4  

15  автсдерс анвонсО  00,936.478.43  00,000.112.61  00,936.580.15  
115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,934.171.92  00,000.001  00,934.172.92  
215  амерпо и енишаМ  .281.2 00,000  00,008.980.1  00,008.172.3  
515  анивоми анлајиретамеН  00,002.125.3  00,002.120.51  00,004.245.81  

16  ецинвалг аталптО  00,000.006.5    00,000.006.5  
116  амиротидерк мићамод ецинвалг аталптО  00,000.006.5    00,000.006.5  

26  енивоми ексјиснаниф аквабаН  00.3 00,000.0    00,000.000.3  
126  енивоми ексјиснаниф ећамод аквабаН  00,000.000.3    00,000.000.3  

  :ИЦАДЗИ И ИДОХСАР ИНПУКУ  00,000.000.752  00,000.549.13  00,000.549.882  
 

 налЧ 6. 
:исалг и ес ањем екулдО алед гонбесоп .6 налЧ  

  до усонзи у атеџуб автсдерС'' 0.752 000.00   акинсирок хинткеридни и  хинткерид адохирп хинтадод до автсдерс и аранид
 до усонзи монпуку у атеџуб аватсдерс 000.549.13  :от и ,акатадзи аматсрв и амицинсирок оп ес ујуђеропсар аранид  

 
 
  ровз

И
а

њариснани
ф

 ајицкну
Ф

 

 акс
монокЕ

јицаки
фисалк
а сипО  

тсдерС  зи ав
  атеџуб -
 ировзи

 ањариснаниф
)10(  

 илатсО
 ировзи

 ањариснаниф
)51,70,40(  

ОНПУКУ   аруткуртС
% у  

 1 оедзаР  ЕНИТШПО АНИТШПУКС          
  011    инагро инвадоноказ и иншрвзИ          

10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,695.903.1    00,695.903.1  %54,0  

10    000214   терет ан исонирпод инлајицоС
ацвадолсоп  00,165.332    00,165.332  %80,0  

10    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,0    00,0  %00,0  

10    000614   инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН
идохсар  00,550.6    00,550.6  %00,0  

10    000714  д икчиналсоп и иксјидуС  катадо - 
катадод икчинробдо  00,005.295.1    00,005.295.1  %55,0  

10    000124  ивокшорт инлатС  00,000.47    00,000.47  %30,0  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,008.39    00,008.39  %30,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,006.606.2    00,006.606.2  %09,0  
10    000624  лајиретаМ  00,003.466    00,003.466  %32,0  

10    000184   минидалвен ејицатоД
амајицазинагро  00,006.861    00,006.861  %60,0  
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10    000284  
 ензак и ескат ензевабо ,изероП

 итсалв аовин гондеј до етунтеман
могурд  

00,001.2    00,001.2  %00,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

011    инвадоноказ и иншрвзИ
инагро  00,211.157.6    00,211.157.6  %43,2  

      
 АНИТШПУКС 1 едзар онпукУ

ЕНИТШПО  00,211.157.6    00,211.157.6  %43,2  

 2 оедзаР  
 ОКСНИТШПО И  КИНДEСДЕРП

ЕЋЕВ          

  011    инагро инвадоноказ и иншрвзИ          
10    000114  од и еталП хинелсопаз ицад  00,094.929.2    00,094.929.2  %10,1  

10    000214   терет ан исонирпод инлајицоС
ацвадолсоп  00,083.425    00,083.425  %81,0  

10    000314  ирутан у еданкаН  00,009.5    00,009.5  %00,0  
10    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,000.22    00,000.22  0,0 %1  
10    000124  ивокшорт инлатС  00,009.543    00,009.543  %21,0  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,008.285    00,008.285  %02,0  
10    000324   уровогу оп егулсУ  00,005.277.2    00,005.277.2  %69,0  
10    000524  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,005.061    00,005.061  ,0 %60  
10    000624  лајиретаМ  00,008.556.1    00,008.556.1  %75,0  

10    000184   минидалвен ејицатоД
амајицазинагро  00,000.003.2    00,000.003.2  %08,0  

01    000184   минидалвен ејицатоД
амајицазинагро  00,000.007    00,000.007  %42,0  

10    000284  
ескат ензевабо ,изероП   ензак и

 итсалв аовин гондеј до етунтеман
могурд  

00,000.831    00,000.831  %50,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

 инвадоноказ и иншрвзИ  011
инагро  00,072.731.21    00,072.731.21  %02,4  

      
 И КИНДЕСДЕРП 2 едзар онпукУ

ЕЋЕВ ОКСНИТШПО  00,072.731.21    00,072.731.21  ,4 %02  

 3 оедзаР  АВАРПУ АКСНИТШПО          
  031    егулсу етшпО          

10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,618.437.32    00,618.437.32  %12,8  

10    000214   терет ан исонирпод инлајицоС
ацвадолсоп  00,630.272.4    00,630.272.4  %84,1  

10    000314  н у еданкаН ирута  00,006.51    00,006.51  %10,0  
10    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,001.257.1    00,001.257.1  %16,0  
10    000514  енелсопаз аз еданкаН  00,004.845    00,004.845  %91,0  

10    000614   инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН
идохсар  00,948.651    00,948.651  50,0 % 

10    000124  ивокшорт инлатС  00,007.002.5    00,007.002.5  %08,1  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,001.145    00,001.145  %91,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,002.153.3    00,002.153.3  %61,1  
10    000424                                егулсу енавозилајицепС                                                            00,005.821.4    00,005.821.4  %34,1  
10    000524  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,048.777.1    00,048.777.1  %26,0  
10    000624  лајиретаМ  00,003.156.2    00,003.156.2  %29,0  
10    000174  онлајицос зи аварП ањаругисо г  00,003.281    00,003.281  %60,0  

10    000274   зи утитшаз унлајицос аз аданкаН
атеџуб  00,007.915    00,007.915  %81,0  

10    000184   минидалвен ејицатоД
амајицазинагро  00,000.05    00,000.05  %20,0  

10    000284  
 ензак и ескат ензевабо ,изероП

до етунтеман   итсалв аовин гондеј
могурд  

00,002.472    00,002.472  %90,0  

10    000384   уњешер оп иланеп и ензак еначвоН
алет хиксдус и  00,000.005.1    00,000.005.1  %25,0  

10    000484   утетш или едервоп аз ететш аданкаН
адогзен хинратнемеле делсу улатсан  00,649.808.3    808.3 00,649.  %23,1  

10    000994  аћукет( еврезер автсдерС -  , 000.000.5
 анлатс - )000.000.1  00,000.219.4    00,000.219.4  %07,1  

10    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,499.285.21    00,499.285.21  %53,4  
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01    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,000.027.21    21 00,000.027.  %04,4  
31    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,017.409.1    00,017.409.1  %66,0  
41    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,580.24     00,580.24    %10,0   
10    000215  амерпо и енишаМ  00,000.524.1    00,000.524.1  %94,0  
10    000515  нлајиретамеН анивоми а  00,000.005    00,000.005  %71,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  егулсу етшпО   031  00,673.255.88    00,673.255.88  %56,03  

  071    гуд инвај аз еназев ејицкаснарТ          
10    000144   атамак хићамод аталптО  00,000.646.2    00,000.646.2  %29,0  

10    000116  
тО  мићамод ецинвалг аталп

 амиротидерк  00,000.006.5    00,000.006.5  %49,1  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

 инвај аз еназев ејицкаснарТ  071
гуд  00,000.642.8    00,000.642.8  %58,2  

  090    атитшаз анлајицоС          

10    000364   милатсо ирефснарт и ејицаноД
тсалв амиовин                                                                                     и  00,001.994.5    00,001.994.5  %09,1  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  атитшаз анлајицоС  090  00,001.994.5    00,001.994.5  %09,1  

  024    
 и вол ,овтсрамуш ,адервирпољоП

волобир          

60    000124  ивокшорт инлатС    00,000.064  00,000.064  %61,0  
60    000224  ањавотуп ивокшорТ    00,000.052  00,000.052  %90,0  
60    000324  уровогу оп егулсУ    00,003.512.4  00,003.512.4  %64,1  
60    000424                                    егулсу енавозилајицепС                                                          00,000.021  00,000.021  %40,0  
60    000524  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ    00,0  00,0  %00,0  
60    000624  лајиретаМ    00,000.915  00,000.915  %81,0  
60    000215  амерпо и енишаМ    00,000.646  00,000.646  %22,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

 инвај аз еназев ејицкаснарТ  071
гуд    00,003.012.6  00,003.012.6  %51,2  

  007    овтсвардЗ          

10    000364  
 милатсо ирефснарт и ејицаноД

                                                                             итсалв амиовин         00,000.000.1    00,000.000.1  %53,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  овтсвардЗ  007  00,000.000.1    00,000.000.1  %53,0  

  219    ењавозарбо онвонсО          
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,000.351.41    00,000.351.41  %09,4  
10    000424    егулсу енавозилајицепС                                                                                        00,000.003.1    00,000.003.1  %54,0  

10    000364   милатсо ирефснарт и ејицаноД
                                                                               итсалв амиовин                                            00,442.714.11    00,442.714.11  %59,3  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  ењавозарб онвонсО 219  00,442.078.62    00,442.078.62  %03,9  

  029    ењавозарбо ењдерС          

10    000364   милатсо ирефснарт и ејицаноД
   итсалв амиовин                                                                                   00,000.572.2    00,000.572.2  %97,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  ењавозарбо ењдерС 029  00,000.572.2    00,000.572.2  %97,0  

 авалГ   арутлуК 10.3          
  028    ерутлук егулсУ          

10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,147.840.5    00,147.840.5  %57,1  

10    000214   терет ан исонирпод инлајицоС
ацвадолсоп  00,427.309    00,427.309  %13,0  

10    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,173.931    00,173.931  %50,0  
10    000124  кшорт инлатС иво  00,006.701.1    00,006.701.1  %83,0  
40    000124  ивокшорт инлатС    00,000.191  00,000.191  %70,0  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,006.802    00,006.802  %70,0  
40    000224  ањавотуп ивокшорТ    00,000.43  00,000.43  %10,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  02.361.1 00,0    00,002.361.1  %04,0  
40    000324  уровогу оп егулсУ    00,009.33  00,009.33  %10,0  
70    000324  уровогу оп егулсУ    00,000.021  00,000.021  %40,0  
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10    000424                                                                             егулсу енавозилајицепС               00,001.983.1    00,001.983.1  %84,0  
40    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС    00,004.102  00,004.102  %70,0  
70    000424                     егулсу енавозилајицепС                                                                         00,000.001  00,000.001  %30,0  
10    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,000.172    00,000.172  %90,0  
40    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ    00,000.07  00,000.07  %20,0  
10    000624  М лајирета  00,002.162    00,002.162  %90,0  
40    000624  лајиретаМ    00,008.25  00,008.25  %20,0  

10    000184   минидалвен ејицатоД
амајицазинагро  00,000.52    00,000.52  %10,0  

10    000284  
 ензак и ескат ензевабо ,изероП

 итсалв аовин гондеј до етунтеман
могурд  

007.71 00,    00,007.71  %10,0  

40    000284  
 ензак и ескат ензевабо ,изероП

 итсалв аовин гондеј до етунтеман
могурд  

  00,006.5  00,006.5  %00,0  

10    000215  амерпо и енишаМ  00,000.044    00,000.044  %51,0  
10    000515  анивоми анлајиретамеН  00,002.12    00,002.12  %10,0  

04   000515  анивоми анлајиретамеН    00,002.12      

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  ерутлук егулсУ  028  00,634.699.01  00,009.928  00,633.628.11  %90,4  

  
 аз онпукУ

увалг  арутлуК 10.3  00,634.699.01  00,009.928  00,633.628.11  %90,4  

 авалГ  ајицазинагро акчитсируТ 20.3          
  374    мазируТ          

10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,227.597    00,227.597  %82,0  
70    000114  хинелсопаз ицадод и еталП    00,922.425  00,922.425  %81,0  

10    000214   терет ан исонирпод инлајицоС
ацвадолсоп  00,834.241    00,834.241  %50,0  

70    000214   терет ан исонирпод инлајицоС
ацвадолсоп    00,638.39  00,638.39  %30,0  

70    000514  енелсопаз аз еданкаН    00,840.72  00,840.72  %10,0  
10    000124  ивокшорт инлатС  00,000.651    00,000.651  %50,0  
70    000124  ивокшорт инлатС    00,000.3  00,000.3  %00,0  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,006.331    00,006.331  %50,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,005.594.1    00,005.594.1  %25,0  
40    000324  уровогу оп егулсУ    00,000.05  00,000.05  %20,0  
70    000324  уровогу оп егулсУ    00,005.07  00,005.07  %20,0  
10    000424  епС                                                                                         егулсу енавозилајиц  00,005.62    00,005.62  %10,0  
10    000624  лајиретаМ  00,002.621    00,002.621  %40,0  

10    000284  
 ензак и ескат ензевабо ,изероП

вин гондеј до етунтеман  итсалв ао
могурд  

00,000.01    00,000.01  %00,0  

10    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,000.073    00,000.073  %31,0  
40    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ    00,000.001  00,000.001  %30,0  
40    000215  амерпо и енишаМ    00,000.001  00,000.001  %30,0  
10    15 0005  анивоми анлајиретамеН  00,000.024.1    00,000.024.1  %94,0  

01   000515  анивоми анлајиретамеН  00,000.085.1   00,000.085.1  %55,0  

70    000515  анивоми анлајиретамеН    00,000.000.51  00,000.000.51  %91,5  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  мазируТ 374  00,069.552.6  .869.51 00,316  00,375.422.22  %96,7  

  
 аз онпукУ

увалг  ајицазинагро акчитсируТ  20.3  00,069.552.6  00,316.869.51  00,375.422.22  %96,7  

 авалГ  арутлук акчизиФ 30.3          
  018    атропс и ејицаеркер егулсУ          

10    000184  
 минидалвен ејицатоД

амајицазинагро  00.4 00,000.0    00,000.000.4  %83,1  
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10   аз онпукУ
.салк .кнуф  

арутлук акчизиФ 018  00,000.000.4    00,000.000.4  %83,1  

  
 аз онпукУ

увалг  арутлук акчизиФ  30.3  00,000.000.4    00,000.000.4  %83,1  

 авалГ  ењавозарбо окслокшдерП 40.3        

  119    авозарбо окслокшдерП ењ          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,738.377.01    00,738.377.01  %37,3  
70    000114  хинелсопаз ицадод и еталП    00,008.992.3  00,008.992.3  %41,1  

10    000214   терет ан исонирпод инлајицоС
ацвадолсоп  00,715.829.1    00,715.829.1  %76,0  

70    0214 00   терет ан исонирпод инлајицоС
ацвадолсоп    00,107.095  00,107.095  %02,0  

10    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,173.931   00,173.931  %50,0  
40    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС    00,913.17  00,913.17  %20,0  
70    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС    00,085.193  00,085.193  %41,0  

40    000614   инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН
идохсар    00,000.601  00,000.601  %40,0  

10    000124  ивокшорт инлатС  00,000.033.1    00,000.033.1  %64,0  
40    000124  ивокшорт инлатС    00,003.201  00,003.201  %40,0  
70    000124   инлатС ивокшорт    00,006.78  00,006.78  %30,0  
40    000224  ањавотуп ивокшорТ    00,000.371  00,000.371  %60,0  
70    000224  ањавотуп ивокшорТ    00,000.08  00,000.08  %30,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,000.01    00,000.01  %00,0  
40    000324  уровогу оп егулсУ    000.192 00,  00,000.192  %01,0  
70    000324  уровогу оп егулсУ    00,000.811  00,000.811  %40,0  
40    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС    00,000.58  00,000.58  %30,0  
70    000424  илајицепС                                                                                         егулсу енавоз    00,000.48  00,000.48  %30,0  
10    000524  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,000.17        
40    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ    00,000.052  00,000.052  0,0 %9  
70    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ    00,000.331  00,000.331  %50,0  
10    000624  лајиретаМ  00,000.981    00,000.981  %70,0  
40    000624  лајиретаМ    00,008.034.1  00,008.034.1  %05,0  
70    000624  лајиретаМ    00,000.931  00,000.931  %50,0  

70  
  

000284  
зероП  ензак и ескат ензевабо ,и

 итсалв аовин гондеј до етунтеман
могурд    00,002.42  00,002.42  

%10,0  

10    000215  амерпо и енишаМ  00,000.951    00,000.951  %60,0  
40    000215  амерпо и енишаМ    00,008.481  00,008.481  %60,0  
70    000215  амерпо и енишаМ    00,000.951  51 00,000.9  %60,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  ењавозарбо окслокшдерП 119  00,527.006.41  00,001.108.7  00,520.789.12  %16,7  

  
 аз онпукУ

увалг  ењавозарбо окслокшдерП 40.3  00,527.006.41  00,001.108.7  00,528.104.22  %16,7  

 авалГ  ециндејаз енсеМ 50.3          
  061    пО  егулсу енвај етш          

10    000124  ивокшорт инлатС  00,001.312    00,001.312  %70,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,000.096    00,000.096  %42,0  
40    000324  уровогу оп егулсУ    00,000.014  00,000.014  %41,0  
10    000424                егулсу енавозилајицепС                                                                            00,485.481    00,485.481  %60,0  
40    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС    00,000.01  00,000.01  %00,0  
10    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,611.916.4    00,611.916.4  %06,1  
40    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ    00,000.062  00,000.062  %90,0  
10    000624  лајиретаМ  00,000.874.3    00,000.874.3  %02,1  
40    000624  лајиретаМ    00,780.554  00,780.554  1,0 %6  

10    000284  
 ензак и ескат ензевабо ,изероП

 итсалв аовин гондеј до етунтеман
могурд  00,055.5    

    

10    000384   уњешер оп иланеп и ензак еначвоН
алет хиксдус и аводус  00,000.002.1    00,000.002.1  %24,0  
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10    000484   утетш или едервоп аз ететш аданкаН
тсан адогзен хинратнемеле делсу ула  00,450.98    00,450.98  %30,0  

10    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,056.154.1    00,056.154.1  %05,0  
10    000215  амерпо и енишаМ  00,000.851    00,000.851  %50,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  егулсу енвај етшО 061  00,450.980.21  1 00,780.531.  00,141.422.31  %85,4  

  
 аз онпукУ

увалг  ециндејаз енсеМ 50.3  00,450.980.21  00,780.531.1  00,141.422.31  %85,4  

 авалГ  дноф инсагортаВ 60.3          

  023    етитшаз енражопвиторп егулсУ          
10    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,000.03    00,000.03  %10,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

 енражопвиторп егулсУ 023
етитшаз  00,000.03    00,000.03  %10,0  

  
 аз онпукУ

увалг  дноф инсагортаВ 60.3  00,000.03    00,000.03  %10,0  

 авалГ  аћезудерп анланумок анваЈ 70.3          
  026    ециндејаз јовзаР          

10    000154   миксјиснанифен минвај ејицневбуС
амићезудерп  00,000.072.15    00,000.072.15  %47,71  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  ециндејаз јовзаР 026  00,000.072.15    00,000.072.15  %47,71  

  
 аз онпукУ

увалг  ећезудерп онланумок онваЈ 70.3  00,000.072.15    00,000.072.15  0,0 %0  

  авалГ   утитшаз аз дноф икстеџуБ 80.3
енидерс ентовиж          

  005    енидерс ентовиж атитшаЗ          
10    000124  ивокшорт инлатС  00,0    00,0  %00,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,000.035    00,000.035  %81,0  
10    000424        егулсу енавозилајицепС                                                                                    00,000.55    00,000.55  %20,0  

10    000154   миксјиснанифен минвај ејицневбуС
амићезудерп  00,327.142.2    00,327.142.2  %87,0  

10    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,000.001    00,000.001  %30,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  енидерс ентовиж атитшаЗ 005  00,327.629.2    00,327.629.2  %10,1  

  
 аз онпукУ

увалг  
 утитшаз аз дноф икстеџуБ 80.3

енидерс ентовиж  00,327.629.2    00,327.629.2  %87,1  

  авалГ  едервирпољоп јовзар аз дноФ 90.3          

  024     и вол ,овтсрануш ,адервирпољоП
волобир          

10    000124  ивокшорт инлатС  00,000.03    00,000.03  %10,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,000.07    00,000.07  %20,0  
10    000424                                                    егулсу енавозилајицепС                                        00,000.001    00,000.001  %30,0  

10    000184   минидалвен ејицатоД
амајицазинагро  00,000.003    00,000.003  %01,0  

10    000126   ексјиснаниф ећамод аквабаН
енивоми  00,000.000.3    00,000.000.3  %40,1  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

24  ,овтсрамуш ,адервирпољоП 0
волобир и вол  00,000.005.3    00,000.005.3  %12,1  

  
 аз онпукУ

увалг  едервирпољоп јовзар аз дноФ 90.3  00,000.005.3    00,000.005.3  %12,1  

  
 аз онпукУ

 оедзар  АВАРПУ АКСНИТШПО 3  00,816.111.832  00,000.549.13  00,816.650.072  %64,39  

  У онпук  ЕНИТШПО ТЕЏУБ  00,000.000.752  00,000.549.13  00,000.549.882  %00,001  
 
 

 
 
 
 
 
 



                                   цавељоБ енитшпо тсил инебжулС                                                                                                                           10   j енидог.0102 лу  

      анидог II I      јорБ 7                                                                                                                                                                                                                       .ртс    71  

.7 налЧ  
 .ајиснаниф увтсратсиниМ итиватсод и енитшпо улисалг монебжулс у итивајбо укулдо увО  

.8 налЧ  
 салг монебжулс у ањавиљвајбо анад до анад гомсо уганс ан апутс акулдо авО  .1 до ес ећавињемирп а ,енитшпо ули

.енидог .0102 араунај  
 

60 :јорБ - 0102 / 86 - 5/I  
,цавељоБ 60 .41 . дог .0102  

 
АНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  

 
 
 
 

45 
 јонлакол о анокаЗ .51 акчат .23 аналч увонсо аН

( иварпуомас '' ''СР кинсалг инебжулС , 7002/921рб )  аналч ,
 .33 и 3 ( угуд монвај о анокаЗ .6 '' ''СР кинсалг инебжулС , 

 атутатС .61 акчат .93 аналч ,)9002/701 ,5002/16.рб
( цавељоБ енитшпо '' ''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС , 

8002/1.рб )  и М  ајиснаниф автсратсиниМ ањељши
ејибрС екилбупеР  - 104 .рб ,гуд инвај аз аварпУ -

0102/254 -  енитшпо анитшпукС ,енидог .0102.50.81 до 100
 ,енидог .0102 .60 .41 анад јонажрдо ициндес ан ,цавељоБ

еј аленод  
 

У К У Л Д О  
ЖУДАЗ МОНВАЈ О АВИ ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО УЊ  

 
.1налЧ  

 ењавижудаз ончорогуд ес аварбодо мокулдО мовО
б  метуп ,екнаб енволсоп док цавељоБ енитшпо атеџу

тидерк гончорогуд а 1 до усонзи у , 4. 269 . 006  ,аранид 00,
.адохсар хиноицитсевни хинлатипак ањариснаниф идар  

 
.2 налЧ  

олавозилаер ес иб ењавижудаЗ   енвај укпутсоп у
,еквабан   ајок ,екнаб енволсоп док оп овопјан идун  ејинљ

 еталпто мокор и енидог евд до модоиреп сјерг ас ,еволсу
.)адоиреп сјерг зеб( ,анидог теп до  

 
.3 налЧ  

 иб алитсирок екулдО ево .1 налч зи атидерк автсдерС
:атакејорп хићеделс ењариснаниф аз ес  

.1   амиводар ан еварпуомaс енлакол ећшечУ
 II ањаведбансодов  у цавељоБ уљесан у еноз екснисив

 до усонзи - ,аранид 00,000.000.4  
.2      енићеп екснивогоБ ењеђерУ  - .1 000.085 аранид 00, , 

3  .    ењеђовзИ    и ањајерг ајицалатсни  алед  хиншрваз
аводар хикстаназ  уцвељоБ у  (  синзиБ уткејбо ан

 аротабукни  артнец - по атеџуб ећшечу )енитш   -
аранид 00,000.007 , 

.4    њатР атуп гонлакол ајицанас ан иводаР  - 1. 369 . 511  00,
аранид , 

.5    овокуЛ туп инлакоЛ   - .2 326 . 330 , 00  аранид , 

.6    )иводар иначнокоен( ћинсО туП  - 54.690.4 2, 00  
.аранид  

 
.4 налЧ  

 ејок аватсдерс хинтидерк ањећширок уничан О
орп  енжелдан ес ећаратс екулдО ево ејицазилер зи учитси

еварпу екснитшпО ебжулс  цавељоБ . 
 

 
 

.5 налЧ  
 евокшорт ећетарп атавхубо ен ењавижудаз онваЈ

,утамак( ањавижудаз  .).рд и едарбо евокшорт  
 

.6 налЧ  
 анад до анад гондеран уганс ан апутс акулдО авО

у ањавиљвајбо  .цавељоБ енитшпо утсил монебжулС  
 

60 :јорБ - 0102 / 86 -  6/I   
 енидог .0102 .60 .41 ,цавељоБ  

 
АНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  

 
 
64  

 јоксјиснаниф о анокаЗ .4 ватс .9 аналч увонсо аН
 ,''СР кинсалг инебжулС''( моцед ас ицидороп ицшрдоп

.рб  С .93 аналч и )50/511 ,20/61  цавељоБ енитшпо атутат
,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(  
 .41 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС

еј аленод ,енидог .0102 .60  
 

О Д Л У К У 
 o  инемзи O  унтаркондеј ан аварп уњаванзирп  о екулд

етед онеђоровон аз ћомоп уначвон  
 

.1 налЧ  
 У   ан аварп уњаванзирп  о екулдO .1 уналч

 етед онеђоровон аз ћомоп уначвон унтаркондеј
 и 70/61.рб ,''...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил инебжулС''(
 аз'' :ичер )90/2.рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''
 окавс аз'' :амичер ес ујањем ''уцед унеђоровон

тед онеђоровон .''е  
  

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

.цавељоБ енитшпо утсил  монебжулС  у ањавиљвајбо  
 

60 :јорБ - 86  / 0102 - 7/I  
 ,цавељоБ  .60 .41 енидог .0102  

 
АНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  

 
 
 
 
74  

 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч   увонсо аН
небжулС''(  ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил и

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  
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 .41 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС
еј аленод ,енидог .0102 .60  

 
У К У Л Д О  

 монлајиретам мокснупод о екулдO инемзи o
акинсечу уњеђебзебо   гокчалидоболсоондоран   и атар

ороп хивохињ авоналч и авотар хијинар ацид  
 

.1 налЧ  
 уњеђебзебо монлајиретам мокснупод о ицулдО У
 и авотар хијинар и атар гокчалидоболсоондоран акинсечу
 анитшпо тсил инебжулС''( ацидороп хивохињ авоналч

:исалг и ес ањем .8 налч )50/6 ,09/82 .рб ,''...роБ ,цавељоБ  
.8 налЧ''  

 чвон гончесем анисиВ  акчат .5 аналч зи ањамирп гона
''.аранид 00,000.2 до усонзи у ес ејуђрвту екулдО ево .1  

 
.2 налЧ  

   анад до  анад гомсо уганс ан апутс акулдО авО
 а ,цавељоБ енитшпо утсил  монебжулС  у ањавиљвајбо

..енидог .0102 алуј .1 до вечоп ес ећавињемирп  
 

60 :јорБ - 86  0102 / -I 8/  
енидог .0102 .60 .41 ,цавељоБ  

 
АНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  

 
 
 
 
 

84  
 ентовиж ититшаз о анокаЗ .78 аналч увонсо аН
 ,)90/63 и 40/531 јорб ,"СР кинсалг инебжулС"( енидерс

налч a  ењаљвабо ејич итсонвитка уњавиђердо о ебдерУ .2
 унидерс унтовиж ан ечиту  јорб ,"СР кинсалг .лС" (

 аз амимујиретирк о  ебдерУ .3 и .2 .лч ,)90/901
 ентовиж ењеђерпану и утитшаз аз еданкан ењавиђрвту
 ,"СР кинсалг .лС"( еданкан асонзи гешивјан и енидерс

аналч ,)90/111 јорб   јонлакол о анокаЗ .11 акчат .1 ватс .02
ебжулС"( иварпуомас  аналч ,)70/921 јорб ,"СР кинсалг ин

 цавељоБ енитшпо атутатС .21 акчат .2 ватс .71
 оп ,)80/1 јорб ,"цавељоБ енитшпо тсил инебжулС"(
 автсратсиниМ  уњељшим монељвабирп ондохтерп
 екилбупеР ањариналп гонротсорп и енидерс ентовиж

104.рб ,ејибрС - 00 - 0102/52700 -  10  ,енидог ,0102 .60 .30 до
анад јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  

 .60 .41 еј аленод ,енидог .0102  
 

У К У Л Д О  
 И УТИТШАЗ АЗ ИДАНКАН ЈОНБЕСОП   О

 АН ЕНИДЕРС ЕНТОВИЖ ЕЊЕЂЕРПАНУ
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  ИЈИРОТИРЕТ  

 
.1 налЧ  

 ан анбесоп ес идову  мокулдО мовО  утитшаз аз аданк
 анбесоп :утскет мељад у( енидерс ентовиж ењеђерпану и
 ујуђрвту и цавељоБ енитшпо ијиротирет ан )аданкан
 аватсдерс ебертопу и ањавиђебзебо имујиретирк и ничан
 аволсу хинлајиретам ањаравтс идар ,еданкан енбесоп до

нжуд и аварп ењавиравтсо аз  и етитшаз итсалбо у итсо
  енитшпо ијиротирет ан ,енидерс ентовиж ањеђерпану

.цавељоБ  
 

.2 налЧ  

  удалкс у еданкан енбесоп до еравтсо ес ајок автсдерС
 ,цавељоБ енитшпо атеџуб ус дохирп мокулдО мово ас
 еданкан енбесоп уталпу аз насипорп нучар ан ес ујућалпу

аз   ес етсирок и енидерс ентовиж ењеђерпану и утитшаз
  итсалбо  у атакејорп и  амаргорп ењариснаниф аз

 у ,инитшпо у енидерс ентовиж  ањеђерпану и етитшаз
.моноказ ас удалкс  

 
налЧ  .3  

  ањећширок увонсо оп ејусипорп ес аданкаН
онатс ,адаргз хинволсоп и хинебматс  хинволсоп и ав

 енволсоп ањаљвабо онсондо ,ењавонатс аз ајиротсорп
њећширок  ,итсонталед a  енводер ењаљвабо аз атшиљмез

)тсонтеркопен :утскет мељад у( итсонталед  и оак ,
 унтовиж ан учиту ејок итсонвитка хинеђердо ањаљвабо

.унидерс  
 

.4 налЧ  
  ањаћалп ицинзевбО  аварп ицоами ус еданкан енбесоп

 ес ока ,ицпуказ онсондо итсонтеркопен ан енијовс
и апуказ увонсо ан итсирок тсонтеркопен  :аз от  

- ,ањавонатс гонлаудивидни евонатс и еткејбо  
- ромдо аз ећук , 
-  итсонталед енволсоп ењаљвабо аз ротсорп инволсоп

 атакејбус хиндервирп  енволсоп и едаргз енволсоп(
)ејиротсорп , 

-  енводер ењаљвабо аз атшиљмез ењећширок
 емок ан етшиљмез :от и атакејбус хиндервирп итсонталед
 ијотсоп емок ан етшиљмез ,такејбо неђаргзи ејин
 изалан ен ес емок ан етшиљмез и анивеђарг анемервирп

оп и адаргз анволсоп  ењаљвабо аз ајиротсорп анволс
.атакејбус хиндервирп итсонталед енволсоп  

 
.5 налЧ  

 амерп ончесем ес ејеђурвту еданкан енбесоп анисиВ
 ,акинсалв аротсорп гонволсоп и гонебматс инишрвоп

:ифират јонбесоп амерп от и ацпуказ онсондо  
.1 јорб инфираТ  

до ,ицинсалв )1  авонатс ицпуказ онсон  хинебматс и
 у ењавонатс аз хинбодоп атакејбо    до усонзи 03,0   аранид

,монтардавк уртем оп  
2) ицпуказ онсондо ,ицинсалв   ромдо аз аћук ,0 40  аранид

,монтардавк уртем оп  
 и адаргз хинволсоп ицпуказ онсондо ,ицинсалв )3

јиротсорп  хинволсоп   енволсоп ењаљвабо аз  а
 до инисив у уданкан унбесоп ујаћалп  итсонталед 04,1  

.ончесем монтардавк уртем  оп аранид  
 јорб инфираТ 2. 

 ењаљвабо аз атшиљмез ицпуказ онсондо ,ицинсалВ
  до усонзи у  атакејбус хиндервирп итсонталед енводер

03,0  авк уртем оп аранид .монтард  
 еј ајорб гонфират гово .1 аватс зи етшиљмеЗ
 мејок ан или такејбо неђаргзи ејин мејок ан етшиљмез
 мејок ан етшиљмез и оак ,анивеђарг анемервирп  ијотсоп
 аз ејиротсорп енволсоп и едаргз енволсоп езалан ен ес

с хиндервирп итсонталед енволсоп ењаљвабо  ( атакејбу
 ,атшидалкс анеровто езалан ес емок ан ротсорп

.).лс и атширавотс  
 атавхубо ен ајорб гонфират гово .1 аватс зи етшиљмеЗ

.етшиљмез оксмуш и емуш ,етшиљмез ондервирпољоп  
 

налЧ  .6  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  
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 ањаћалп акинзевбо дероп еданкан ањаћалп ицинзевбО
 екулдО ево 4 .лч зи   ацил акчизиф и анварп   и ус - 

 ,унидерс унтовиж ан ечиту тсонвитка ајич ,ицинтезудерп
 ењаљвабо ејич итсонвитка уњавиђердо о ибдерУ ондохс
 ејибрС екилбупеР едалВ ,унидерс унтовиж ан ечиту

.)90/901 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„(  
 

I   нзевабо еј ејок аз иткејорП  ан ајациту анецорп а
унидерс унтовиж  
:ањејортсоП  .1  

 ићујучуљку( едур енлатем ењаворетнис или ењечеп аз  )1
,удур ундифлус  

 онрамирп( акилеч или ађжовг говорис уњдовзиорп аз )2
 онлаунитнок ићујучуљку )ењепот онраднукес или

залерп ијок мотетицапак ас ,ењевил  5,2 и h/t , 
)3  :ијигрулатем јонрц у ударерп аз  

-  02 данзи мотетицапак ас ециноаљав елпот h/t   говорис
,акилеч  

-         ајигрене ајич амићикеч микстамотуа ас ецинчавок
 анељбертопу хијок док ,ућикеч мондеј оп Јк 05 изалерп

М 02 изалерп аганс антолпот W, 
-         тсоп  хинтитшаз хинлатем ењешонан аз ањејор

 ас ,икпук хинељпот ућомп енишрвоп енлатем ан авејолс
 02 изалерп ијок мозалу h/t  алајиретам говорис  

)4   миндовзиорп ас ејигрулатем енрц ацинвил
 2 окерп мотетицапак t ,над ан  

)5  :ањејортсоп  
- алатем хиворис хинејобо уњдовзиорп аз   ,едур зи

 метјуп аниворис хинраднукес или алартнецнок
 или/и асецорп хиксјимех или/и хиксрулатем

,асецорп хикчитилорткеле  
-  хинејобо до аругел ударзи и ићујучуљку ењељпот аз

 адовзиорпсун хинсирок ударзи и оак ,алатем
мотетицапак ас ,).дти ,ењевил ,ајицанифар(   до ањељпот

 4 окерп t  02 или мујимдак и оволо аз онвенд t  евс  онвенд
,елатем елатсо  

)6   хинчитсалп и алатем ударбо уксншрвоп аз
 хиксјимех или хичитилорткеле мењећширок алајиретам

м 03 изалерп намтерт аз адак анимерпаз едг ,асецорп 3. 
аз ањејортсоП .2  

 ртске )1  атсебза ударбо и ударерп ,уњдовзиорп ,ујицка
,тсебза ежрдас ијок адовзиорп и  

  у ачерк и атнемец ,арекнилк гонтнемец уњдовзиорп )2
 005 окерп атетицапак амићеп мигурд или миноицатор t 

 аћерк или арекнилк гонтнемец уњдовзиорп аз онвенд
 05 окерп атетицапак t нд .амићеп миноицатор у онве  

 аз ањејортсоп .јт ,ањејортсоп аксјимех анавонибмоК .3
 ес хијок док ицнатспус уњдовзиорп уксјиртсудни
 ес амијок у и енеморп ексјимех ицпутсоп ујуњемирп
 и гогурд дероп надеј езалан иногоп инидејоп

ењнеман а ,иназевоп ус онланоицкнуф  аз ус ин
:уњдовзиорп  

-  хинвонсо ,ајилакимех хикснагро )хинзаб( хинвонсо
ајилакимех хикснагроен )хинзаб(  

-    или атоза ,арофсоф изаб ан авирбуђ хикчатшев
)авирбуђ анежолс или атсорп( амујилак  

-  и оак ,аљиб утитшаз аз адовзиорп )хинзаб( хинвонсо
адицоиб  

- нсо  зу адовзиорп хикстуецамраф )хинзаб( хинво
акапутсоп хикшолоиб или хиксјимех унемирп  

- .авизолпске ударбо или/и ударерп или/и  

 ењавићагобо или адов хинмездоп ајицатаолпскЕ .4
 анимерпаз ањшидог еј хијок док адов хинмездоп

ндеј едов енећагобо или енаситаолпске  до иничилок ака
м аноилим 01 3   .ешив или  

 ас ањивс или енивиж јогзу навизнетни аз иткејбО .5
 :окерп мотетицапак  

- ,арелјорб уњдовзиорп аз атсем 000.58  
- ,ијицатаолпске и ујогзу у унивиж аз атсем 000.04  
-   нижет .гк 03 окерп( ањивс уњдовзиорп аз атсем 000.2 ,)е  
-      .ечамрк аз атсем 057  

:уњдовзиорп аз ањејортсоп аксјиртсуднИ .6  
-  хитсанкалв хинчилс или емалс ,есам енврд зи езолулец

,алајиретам  
-  ијок мотетицапак миндовзиорп ас анотрак и арипап

 02 изалерп t .над/  
 
II   анецорп итаветхаз ежом ес ејок аз иткејорП  ајациту

:унидерс унтовиж ан  
:овтсрамуш и арутлукавка ,адервирпољоП .1  

     ењавањдовдо и ењавањдован аз иметсис )1 – 
,иметсис инвитароилем  

     -  02 до аћев еј уритсорп ес емок ан ајчурдоп h ;а  
    :енивиж ењажрд и јогзу навизнетни аз иткејбо )2  
    - ицапак ,релјорб аз атсем 000.58 од 000.03 до атет  
    -  унивиж аз атсем 000.04 ид 000.01 до атетицапак

;)дареп унвол и ићујичуљку(  
    :адевог јогзу навизнетни аз иткејбо )3  
    - ;ешив и адевог аз атсем 002 атетицапак  
    :јогзу навизнетни аз иткејбо )4  
    - вс ,ењивс аз атсем 000.2 од 000.1 до атетицапак ањи  
    - ;ечамрк аз атсем 057 од 054 до атетицапак ачамрк  
     ас ањитовиж јогзу навизнетни аз иткејбо )5

:монзрк митинемелп  
    -  ас ењитовиж аз атсем 000.1 окерп атетицапак

;монзрк митинемелп  
     навизетни )6 :амицањбир и аминезаб у абир јогзу  
    - ,ешив и т 01 ењдовзиорп ењшидог единомлас аз  
    -  5 енишрвоп единирпиц аз h ;ећев и а  
     пит игурд ан ањежалерп идар амуш ењечрк )7

:атшиљмез ањећширок  
    -  01 до ећев еј еритсорп ес емок ан ејчурдоп h .а  

взиорП .2 :алатем адарерп и ањдо  
      или ађжовг говорис уњдовзиорп аз ењејортсоп )1

 ићујучуљку )ењељпот онраднукес или онаремирп( акилеч
:ањевил капутсоп инлаунитнок  

      -  доп инедеван усин ијок иткејорп ивс I; 
     :ијигрулатем јонрц у ударерп аз ањејортсоп )2  

     -  доп индеван усин ијок иткејорп ивс I, 
     - ,ециноаљав ећурв  
     -   ,авељам или аћикеч ешив или миндеј ас ецинчавок  
     - ,авељам или аћикеч ешив или миндеј ас ецинчавок  
     -  хинлатем хинтитшаз хикснишрвоп ењешонан аз

уњатс монељпотсар у авејолс ; 
     :ејигрулатем енрц ецинвил )3  

- ; доп инедеван усин ијок иткејорп ивс  
      аругел ударзи и ићујучуљку ењељпот аз ањејортсоп )4

  адовзиорпсун хинсирок ударзи и оак ,алатем хинејобо до
:).дти ,ењевил ,ајицанифар(  

 -  доп инедеван усин ијок иткејорп ивс I; 
   и алатем ударбо укснишрвоп аз ањејортсоп )5

 хикчитилорткеле мењећширок алајиретам хинчитсалп
:акапутсоп хиксјимех  или  

-  доп инедеван усин ијок иткејорп ивс I; 
 )6  хинротом ењапалкс или уњдовзиорп аз ањејортсоп

зов анротом аз аротом уњдовзиорп и ализов  али
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 ,андервирпољоп ,ализов антрет ,исуботуа ,илибомотуа(
 ализова гурд и оак ајицазинахем аксрадур и акснивеђарг

:)ногоп инротом ан  
- ;иткејорп ивс  

:ароталумука и ајиретаб уњдовзиорп аз ањејортсоп )7  
- ;иткејорп ивс  

рпоп или/и ањдовзиорп( атшилидаргодорб )8  аква
:)адорб аволед или аротом или авопурт хиксдорб  

- ;ешив или м 02 адорб енижуд  
:аволпохудзав акварпоп и ањдовзиорп )9  

-  монводер ан аводар моктеузи ас иткејорп ивс
;аволпохудзав уњаважрдо  

:ализов хиксниш ањдовзиорп )01  
- ;иткејорп ивс  

 аз ањејортсоп )11 :алатем ењасимрофед ен визолпске  
- ;иткејорп ивс  

 и ењечеп ,ењавићагобо ,умерпирп аз ањејортсоп )21
 ењаваћширокси и оак ,адур хинлатем ењаворетнис

 :ениволај  
- .иткејорп ивс  

:алареним адарерп аксјиртсуднИ .3  
    јањит ,аљгу ујицалитсед увус аз ањејортсоп )1  ићеп ећу

:).рд и  
     - ;иткејорп ивс  
      ,арекнилк гонтнемец уњдовзиорп аз ањејортсоп )2

 :амићеп мигурд или миноицатор у ачерк и атнемец  
    -  доп инедеван усин ијок иткејорп ивс I; 
     хинелкатс и алкатс уњдовзиорп аз ањејортсоп )3

 ићујучуљку ,анакалв  ајибод ес ејок алкатс уњдовзиорп
 02 од атетицапак алкатс горатс модарерп t ,над ан  

     ,ајиретам хинлареним ењељпот аз ењејортсоп )4
  анакалв хинлареним уњдовзиорп и ићујучуљку

 02 од атетицапак t ,над ан  
    адовзиорп хикчимарек уњдовзиорп аз ањејортсоп )5  

 робирп инћук ,ајиретналаг анратинас ,ецичолп( мењечеп
 ањдовзиорп и оак )ончилс и аналецроп и екимарек до
  )ончилс и алгиц ,перц( мењечеп алајиретам гокснивеђарг

 04 до атетицапак t  57 од t ,над ан  
    анивашем хинтлафса уњдовзиорп аз ањејортсоп .6

ћујучуљку  05 окерп атетицапак ањејортсоп анлибом и t  ан
.тас  

 
ајиртсудни аксјимеХ .4  

   :ајилакимех ањдовзиорп и адовзиорпулоп адарбо )1  
    -  доп инедеван усин ијок иткејорп ивс I; 
     ,ударерп ,уњдовзиорп  аз ањејортсоп анлатсомас )2

ро хинзаб ењавокап и ењаримроф  хикснагроен и хикснаг
 и атоза ,арофсоф изаб ан авирбуђ хикчатшев ,ајилакимех
 адовзиорп )авирбуђ аксјимех анежолс и атсорп( амујилак
 и хикстуецамраф ,адицоиб и оак ,аљиб утитшаз аз
 ,авизолпске ,асам хинчитсалп ,адовзиорп хикчитемзок

анеџретед ,авокал и ајоб  ењаважрдо аз аватдсдерс и ат
:рд и ењећшич и енејигих  

    -  доп инедеван усин ијок иткејорп ивс I; 
    авизам и аљу хинлареним уњдовзиорп аз ањејортсоп )3

:)ничан игурд ан или мојицанифар ,мојицалитсед(  
    - .иткејорп ивс  

 
:ајиртсудни анебмархерП .5  

    )1  или ударерп ,намтерт ,уњдовзиорп аз ањејортсоп
 :зи адовзиорп ударбо  

       -  )акелм мисо( алкероп гоксњитовиж аниворис
 01 до атетицапак t  57 од t ,над ан  

       -  03 до атетицапак алкероп гонљиб аниворис t  003 од
t ;над ан  

   кап ,ударерп аз ањејортсоп )2  ењариврезнок и ањаво
 01 окерп атетицапак аћов и аћрвоп ,асем t ;над ан  

    мисо ењитовиж аз енарх уњдовзиорп аз ањејортсоп )3
 атетицапак ебертоп еневтспос аз енарх енчотс еноашем

 5 окерп t ;над ан  
    акелм ударерп и намтерт ,ударбо аз ањејортсоп )4

етицапак ;над ан аратил 000.002 од аратил 000.5 до ат  
    ,адов хинмездоп ударерп и ењатавхаз аз ањејортсоп )5

;иткејорп ивс ењавокап и ењењуп  
    окерп атетицапак авип уњдовзиорп аз ањејортсоп )6

,ењшидог аратил 000.000.3  
   цсавк и адалс уњдовзиорп аз ањејортсоп )7  атетицапак а

 002 окерп t ;ењшидог  
    апурис или ашикталс уњдовзиорп аз ањејортсоп )8

 000.5 окерп атетицапак t ењшидог  
  :уњдовзиорп аз ањејортсоп )9  

     -  аратил 000.02 окерп атетицапак аћип хинлохокла
,онвенд  

    -  аратил 000.01 окерп атетицапак атећрис ;онвенд  
 3 до атетицапак  ањитовиж ењалк аз ањејортсоп )01 t  од

 05 t ,над ан  
 1 окерп атетицапак ебир ударерп аз ањејортсоп )11 t 

,онвенд  
 или аншарб гељбир уњдовзиорп аз ањејортсоп )21

,иткејорп ивс ,аљу гељбир  
 ,аборкс ударерп и уњдовзиорп аз ањејотсоп )31

к  001 окерп атетицапа t ,онвенд  
 арећеш ењаринифар или уњдовзиорп аз ањејортсоп )41

 ивс ,арећеш говорис или епер енрећеш мењећширок
иткејорп  

 002 окерп атетицапак ерашус и ивонилм )51 t ,онвенд  
 )ениворис ударерп аз аногоп зеб( ачањдалх )61

 01 окерп атетицапак t уметсис у адиулф гондалхсар и  
.иткејорп ивс ,есалем ањдовзиорп )71  

 
:арипап и атеврд ,ежок ,алитскет ајиртсуднИ .6  

 ,анотрак и арипап уњдовзиорп аз ањејортсоп )1
 доп инедеван усин ијок иткејорп ивс I; 

 езолулец до адовзиорп уњдовзиорп аз ањејортсоп )2
еви(  ивс ,)ачолп репш и напајидем ,тиносел ,ацир

,иткејорп  
 ењавињемелпо и ударбо ,ударерп аз ањејортсоп )3

иткејорп ивс ,атеврд  
 арипап и анинакт ,анакалв намтертдерп аз ањејортсоп )4

 иксјимех ,ењапматш ,ајицазирецрем ,ењељеб ,ењарп(
 анакалв ењејоб или )намтерт  од атетицапак ,анинакт или

 01 t ,над ан  
 од атетицапак ,ежок ударбо и ењељватш аз ањејортсоп )5

 21 t .над ан  
 

:ајиртсудни аксрамуГ .7  
         ,акучуак и емуг ударерп и уњдовзиорп аз ањејортсоп )1

,иткејорп ивс  
 или гондорирп ењаризинаклув аз ањејортсоп )2

ис  или аропмус ењећширок зу акучуак гокчитетн
.иткејорп ивс ,ањењидеј хинропмус  

 
 
 
 
 

.7 налЧ  
 исонзи   .6 аналч зи еданкан анисиВ 0  гонеравтсо %4,

.уовин мењшидог ан адохирп  
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 онварп ијок сонзи еј аналч гово .1 аватс  зи дохирП
о иравтсо кинтезудерп онсондо ,ецил  ,аниворис ејадорп д  

.увтснартсони и иљмез у адовзиорп и адовзиорпулоп  
 

.8 налЧ  
 ањаћалп кинзевбо .6 и .4 аналч зи ецил ондеј еј окА
 јат ујок еданкан сонзи ишивјан ,авонсо ешив оп еданкан
 гонеравтсо %4,0 до ићев итиб ежом ен аћалп кинзевбо

њшидог ан адохирп .уовин ме  
 

.9 налЧ  
 аналч зи еданкан нучарбО 5. и .7   ан ес ишрв

 аматар минчесем микандеј у ес аћалп а ,уовин мењшидог
.ајчесеморт актечоп до анад 03 до укор у  

 екснитшпО ујицартсинимда уксероп аз ењељедО
 цавељоБ енитшпо еварпу   аз ењешер оноицатнока исонод

с  ес мењешер мничанок а ,унидог уксраднелак укав
.азевабо ањшидог анпуку ејуђрвту  

 аз увајирп есендоп ад нажуд еј еданкан кинзевбО
 еданкан увонсо оп езевабо ењавиђрвту  аз уњељедО

 енитшпо еварпу екснитшпО ујицартсинимда уксероп
 цавељоБ  атрам .51 од ејинсакјан   ес ујок аз инидог у

 до анад 51 до укор у онсондо ,еданкан ењавиђрвту ишрв
 ечиту ењаљвабо ејич итсонвитка ењаљвабо актечоп анад

.унидерс унтовиж ан  
 ево уголирп у еј тад уданкан аз евајирп цазарбО

.екулдО  
 унеморп улатсан укавс ад еј нажуд еданкан кинзевбО

п  мово монасипорп укор у унагро монжелдан ивајир
 акнатсан анад до анад 51 до укор у ејинсакјан а ,мокулдО

.енеморп  
 аданкан ,увајирп есендоп ен еданкан кинзевабо окА
 ежалопсар амијок акатадоп увонсо ан итидрвту ес ећ

тнок ексјицкепсни метуп или нагро инжелдан  у ,елор
 увонсо ан митенод амисипорп и моноказ ас удалкс

.аноказ  
 

Ч .01 нал  
 енбесоп ањаћалп и ањавиђрвту аничан уделгоп У
 зи ,енидерс ентовиж ењавиђерпану и утитшаз аз еданкан
 гобз етамак нучарбо аз екулдО ево .7 и .5 аналч

ундунирп ,ањавижартоп итсолератсаз   олатсо и уталпан
 ујуњемирп ,мокулдО  мово онасипорп онбесоп ејин отш
 кадоход ан зероп ејуђеру ес мијок аноказ ебдердо ес

.капутсоп  иксероп и анађарг  
 

.11 налЧ  
 еданкан енбесоп уталпан и улортнок ,ењавиђрвтУ

 цавељоБ аварпу акснитшпО ећишрв -  аз ењељедО
роп .ујуцартсинимда уксе  

 ес ујућалпу екулдО  .6 аналч зи анећалпан автсдерС
 и утитшаз аз еданкан уталпу аз  насипорп нучар ан

.енидерс ентовиж ењеђерпану  
 .6 и .4 уналч у инедеван еданкан ањаћалп ицинзевбО
 нучар ан моталпу ,еданкан ењаћалп ешрв ончесем

 енбесоп  ентовиж ењеђерпану и утитшаз аз еданкан
.енидерс  

 
.21 налЧ  

.5 аналч амабдердо ас удалкс у анељпукирп автсдерС  
 и  и утитшаз аз икснеман ес ећитсирок екулдО ево .7

 умаргорп монејовсу амерп енидерс ентовиж ењеђерпану
нсондо ,адноф гокстеџуб аватсдерс ањећширок  о

 удалкс у ,амивоналп миноицанас и миноицка минлакол

  увонсо ан есонод ес ијок амитнемукод микшетартс ас
.аноказ хинбесоп и енидерс ентовиж ититшаз о анокаЗ  

 и енвитневерп ,енјацитсдоп :ујатавхубо имаргорП
 еткејорп и емаргорп ,еткејорп и емаргорп еноицанас
 емаргорп ,)гниротином( енидерс ентовиж ањатс ањећарп
 у арабод хиндорирп хинећитшаз ајовзар и етитшаз
 о итсевс ењачај и итсонвитка енвозарбо ,инитшпо
 и ањасимрофни ,енидерс ентовиж етитшаз ибертоп
 ентовиж утетилавк и уњатс о акатадоп ањавиљвајбо

т и енидерс .амаргорп ејицазилаер евокшор  
 

.31 налЧ  
 укавс аз  екулдО ево .21 аналч зи маргорП
  цавељоБ аварпу акснитшпО исонод унидог уксраднелак

 ентовиж утитшаз аз гонжелдан  ањељедО голдерп ан
.енидерс  

  аналч гово 1 аватс зи амаргорп ујицазилаер аЗ
ил или киндесдерп  ас ровогу ејучуљказ ,итсалво ејок ец

.ижрдас отичоран ијок аватсдерс мокинсирок  
,аткејорп онсондо амаргорп јажрдас )1  

,анартс хинровогу езевабо и аварп анбосуђем )2  
,азевабо хинровогу ењешрвзи аз евокор )3  

,ањаћалп ничан и  аватсдерс сонзи  )4  
ан роздан )5 .азевабо хинровогу мењешрвзи д  

 
.41 налЧ  

  и  емаргорп еноицанас и енвитневерп ,енјацитсдоП
 и )гниротином( енидерс ентовиж ањатс ањећарп еткејорп
 хиндорирп хинећитшаз ајовзар и етитшаз амаргорп
 аз анавонсо аћезудерп ећавозилаер инитшпо у арабод

лед ењаљвабо  ајицкнуф ејуђебзебо ес амијок итсонта
 аћезудерп ,енидерс ентовиж ањеђерпану и етитшаз
 евонатсу ,итсонталед хиво  ењаљвабо онеревоп еј амијок
 ас удалкс у ,ировогу еледод ес амијок ејицутитсни и

.моноказ  
  дан роздан и атакејорп и амаргорп ујицазилаеР

њешрвзи  ујицазилаер и азевабо хинровогу ме
  идоворпс атакејорп и амаргорп хинчанидејоп

 цавељоБ аварпу акснитшпО -  аз  онжелдан  ењељедО
.енидерс ентовиж утитшаз  

 
 .51 налЧ  

  о јатшевзи артамзар ењшидог мондеј ећев окснитшпО
кшорту и атакејорп и амаргорп ијицазилаер  аз аватсдерс у

.енидерс ентовиж ењеђерпану и утитшаз  
 

.61 налЧ  
 екснитшпО ујицартсинимда уксероп аз ењељедО
 мењшидог у ад еј онжуд цавељоБ енитшпо еварпу
 еданкан до едохирп ежакси онбесоп уналп моксјинаниф

 едохсар идрвту ад и оак ,амавонсо оп екулдО ево зи  оп
.аманеман  

 
.71 налЧ  

 енидерс ентовиж утитшаз аз роткепсни икснитшпО
 уксероп аз уњељедО аљватсод онводер ад еј нажуд
 ењавиђрвту аз ајачанз до ектадоп ујицартсинимда

.ицулдО јово оп еданкан  
 

.81 налЧ  
  од аранид 00,000.5 до усонзи у монзак моначвоН

,000.052  ецил окчизиф јашркерп аз ес ећинзак аранид 00 – 
 аналч амабдердо ас удалкс у апутсоп ен ока ,кинтезудерп
 оп езевабо ењавиђрвту аз увајирп есендоп ен и екулдО .5

 иварпу јоксдарГ еданкан увонсо –  аз уњељедО
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сондо ,адохирп хинвај улортнок и уталпан ,ењавиђрвту  он
 аз авонсо ењајотсоп ивајирп ен укор монасипорп у ока
 мово унеђивдерп уданкан италп ен и еданкан ењаћалп
 ес ујок аз инидог у атрам .51 од ејинсакјан ,мокулдО
 до анад 51 до укор у онсондо ,ескат ењавиђрвту ишрв

 учиту ејок итсонталед ањаљвабо актечоп анад  ан
.унидерс унтовиж  

  од аранид 00,000.05 до усонзи у монзак моначвоН
 ,ецил онварп јашркерп аз ес ећинзак аранид 00,000.000.1
 у и екулдО .5 аналч амабдердо ас удалкс у апутсоп ен ока
 аз авонсо ењајотсоп ивајирп ен укор монасипорп

 италп ен и еданкан ењаћалп  монеђивдерп укор у уданкан
.мокулдО мово  

  ес ећинзак ,аналч гово .2 аватс зи ејашркерп аЗ
 у монзак моначвон ,уцил монварп у ецил онровогдо

.аранид 00,000.57 од аранид 00,005.2 до усонзи  
 

.91 налЧ  
  ижав ад ејатсерп екулдО ево уганс ан мењапутС

нкан о акулдО  ентовиж ењеђерпану и утитшаз аз ида
( енидерс " цавељоБ енитшпо тсил инебжулС " .)80/6 :јорб ,  

 
.02 налЧ  

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

 
:јорБ  60 - 86 0102/ -I 

цавељоБ , 41 .енидог .0102 .60 .  
 

НИТШПУКС А ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  
 
 
 
 
 

94  
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 41 . 60 02 . 01  .

еј аленод ,енидог  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 
I 

Б '' ПЈ удар о јатшевзИ  ан тсонсалгас ес ејаД  '' анивого
002 аз роБ 9 .енидог .0102 .10 .82 до 4/02 .рб ,унидог .  

 
II  

.ивихра и  роБ ''анивогоБ'' ПЈ :итиватсод укулдО  
 

III  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 0102 / 86 -I 01/  
енидог .0102 .60 .41 ,цавељоБ  

 
АНИТШПУКС  ЉОБ ЕНИТШПО ЦАВЕ  

 
 
 
 

 
05  

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

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 41 . 60 02 . 01  .
еј аленод ,енидог  

 
У  К  У  Л  Д  О  

 
I 

 '' ПЈ ањаволсоп маргорП  ан тсонсалгас ес ејаД
 '' анивогоБ  .9002 .21 .01 до 2/692 .рб ,унидог .0102 аз роБ

.енидог  
 

II  
.ивихра и  роБ ''анивогоБ'' ПЈ :итиватсод укулдО  

 
III  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 0102 / 86 -I 01/  

енидог .0102 .60 .41 ,цавељоБ  
 

АНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  
 
 
 
 

15  
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 41 . 60 02 . 01  .

еј аленод ,енидог  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 
I 

 енланоигеР удар о јатшевзИ  ан тсонсалгас ес ејаД
и јовзар аз ејицнега 002 аз ејибрС енчотс 9  .рб ,унидог .

.енидог .0102 .30 .90 до 01/680  
 

II  
СИРАР :итиватсод укулдО - .ивихра и  рачејаЗ у  

 
III  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 0102 / 86 -I 11/  

енидог .0102 .60 .41 ,цавељоБ  
 

АНИТШПУКС  АВЕЉОБ ЕНИТШПО Ц 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25  

киндесдерП  
адА нароГ ћивом .р.с ,  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  

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

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 41 . 60 02 . 01  .
еј аленод ,енидог  

 
У  К  У  Л  Д  О  

 
I 

 енланоигеР ањаволсоп маргорП ан тсонсалгас ес ејаД
ега  .рб ,унидог .0102 аз ејибрС енчотси јовзар аз ејицн

.енидог .0102 .30 .90 до 01/880  
 

II  
СИРАР :итиватсод укулдО - .ивихра и  рачејаЗ у  

 
III  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 0102 / 86 -I 11/  

енидог .0102 .60 .41 ,цавељоБ  
 

ИТШПУКС АН  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  
 
 
 
 

 
35  

 аналч увонсо аН  96  јонлајицос о анокаЗ .3 ватс .б
 анађарг итсонругис енлајицос уњавиђебзебо и ититшаз
 ,39/76 ,39/35 ,39/33 ,19/97 ,19/63 .рб ,"СР кинсалг .лС"(

 5002/101 ,4002/48 ,1002/92 ,69/25 ,49/84 ,49/64 -  ноказ .рд
02/511 и )50   цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и

 оп а ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(
 енлајицос и адар автсратсиниМ итсонсалгас јонељвабирп

 екитилоп –  јонлајицос и ицидороп о угирб аз ароткеС
911 .рб ,ититшаз - 0102/4610 -  ,енидог.0102.50.81 до 90

тшпукС  јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо ани  .41
 .60 02 01  еј аленод ,енидог .  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

 
I 

 зи ,гогадеп  инаримолпид ,ћилеЈ васолиМ ес ејунемИ
 дар инлајицос аз артнеЦ ароткерид  аз ,ацвељоБ

.енидог иритеч до емерв ан ,уцвељоБ у ''цавељоБ''  
 

II  
ењешер овО   енитшпо утсил монебжулС у итивајбо

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 0102 / 86 -I 11/  
енидог .0102 .60 .41 ,цавељоБ  

 
АНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  

 
 
 
 

 
 
 
 
45  

 и амићезудерп минвај о анокаЗ .21 аналч увонсо аН
 инебжулС„( асеретни гетшпо до итсонталед уњаљвабо

 .рб ,“СР кинсалг  ,5002/801 ,5002/701 ,2002/52 ,0002/52
 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )7002/321
 ,)80/1 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„(

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  .41
 .60 еј аленод ,енидог .0102  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

 уњавонеми и уњешерзар о  воналч  уњавонеми и а
  аробдо гонварпУ акиндесдерп  

 роБ ''анивогоБ'' ПЈ  
 
I 

 аналч ејицкнуф шимиЂ нађалС ес авашерзаР
 ањамизуерп гобз ,роБ ''анивогоБ'' ПЈ аробдо гонварпУ

  .ејицкнуф егурд   
   

II  
 ПЈ аробдо гонварпУ евоналч аз   ес  ујунемИ

серп од ,роБ ''анивогоБ''  монварпу мово атаднам акнат
:уробдо  

-  и ацвељоБ зи ћишаР алокиН  
- .ацниваС зи ћивозапоП нагарД  

 
III  

   акиндесдерп аз ацвељоБ зи ћишаР алокиН ес ејунемИ
.роБ ''анивогоБ'' ПЈ аробдо гонварпУ  

 
VI  

  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 86  / 0102 - 2.21/I  

 ,цавељоБ  .60 .41 02 01 енидог .  
 

АНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  
 
 
 
 

 
55  

1 аналч увонсо аН 5  и амићезудерп минвај о анокаЗ .
 инебжулС„( асеретни гетшпо до итсонталед уњаљвабо
 ,5002/801 ,5002/701 ,2002/52 ,0002/52 .рб ,“СР кинсалг

 аналч и )7002/321  цавељоБ енитшпо атутатС .93
 ,)80/1 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„(

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  .41
 .60 еј аленод ,енидог .0102  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

 уњавонеми и уњешерзар о  налч   a    аробдо гонроздаН  
 роБ ''анивогоБ'' ПЈ  

 
I 

с авашерзаР   аналч ејицкнуф ћивотадапаЛ нароЗ е
 акетси  гобз ,роБ ''анивогоБ'' ПЈ аробдо  гонроздаН

  .навонеми еј ијок ан адоиреп гонтаднам   
   

 
 
 
 
II  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  
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ањокалаВ зи шимиЂ нађалС ес  ејунемИ ,    аналч аз
 интаднам аз ,роБ ''анивогоБ'' ПЈ аробдо  гонроздаН

 иритеч до доиреп   .енидог  
 
III  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 86  / 0102 - 3.21/I  

,цавељоБ  .60 .41 02 01 енидог .  
 

АНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  
 
 
 
 

 
65  
 аналч увонсо аН 14  ирутлук о анокаЗ .

 атутатС .93 аналч и )90/27 .рб ,''СР кинсалг инебжулС''(
 ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб

 јонажрдо  .60 .41 02 01  еј аленод ,енидог .  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 аробдо гонварпУ авоналч уњавонеми и уњешерзар о

артнец гонвозарбо онрутлуК  
 
I 

 адаР ес авашерзаР   аналч ејицкнуф ,ћивоквиЖ
 ,цавељоБ артнец гонвозарбо онрутлуК аробдо гонварпУ

.ујизнеп у аксалдо гобз  
   

II  
 гонварпУ аналч  аз ,ћириЋ нијовиЖ ес  ејунемИ
 дерпси ,цавељоБ артнец гонвозарбо онрутлуК аробдо

 мово атаднам акетси од ,хинелсопаз  .уробдо  
 
III  

овО   енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер
.цавељоБ  

 
60:јорБ -  86 / 0102 - 4.21/I   

 ,цавељоБ  .60 .41 нидог .0102 e 
 

АНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75  

 аналч увонсо аН 54  инебжулС''( ирутлук о анокаЗ .
тшпо атутатС .93 аналч и )90/27 .рб ,''СР кинсалг  ени

 ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  .41

 .60 02 01  еј аленод ,енидог .  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 аробдо гонроздаН авоналч уњавонеми и уњешерзар о

артнец гонвозарбо онрутлуК  
 
I 

 нијовиЖ ес авашерзаР   аналч ејицкнуф ,ћириЋ
 ,цавељоБ артнец гонвозарбо онрутлуК аробдо гонроздаН

.ујицкнуф угурд ан ањавонеми гобз  
   

II  
 гонроздаН аналч  аз ,ћивортеП акљиБ ес  ејунемИ
 дерпси ,цавељоБ артнец гонвозарбо онрутлуК аробдо

.уробдо мово атаднам акетси од ,хинелсопаз  
 
III  

  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60:јорБ -  86 / 0102 - 5.21/I   

 ,цавељоБ  .60 .41 енидог .0102  
 

АНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  
 
 
 
 

 
11  

 унивоми ан амизероп о анокаЗ .5 аналч  увонсо аН
,''ЈРС тсил .лС'' ,10/62рб ,''СР кинсалг инебжулС''(   20/24 – 

20/08 ,20/08 .рб ,''СР .лг .лС'' и СУС акулдо -  ,нокаЗ .рд
 атутатС .17 аналч и )9002/5 и 7002/16 ,4002/531
 цавељоБ тсил инебжулС( цавељоБ енитшпо анитшпукС
 ан цавељоБ енитшпо ећев окснитшпО ,)80/1 .рб

енидог .0102 .60 .42  јонажрдо ициндес јондернав  оленод ,
ућеделс еј  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 

 итсондерв еншижрт ањавиђрвту мокилирп ес аД
 унивоми ан азероп ењавиђрвту аз итсонтеркопен

ндерв аз унидог .0102 аз ацил хикчизиф o м оп итс 2 
:итсондерв ећеделс етсирок  

адаргз анебматС .1                 ,аранид 04,600.14                             
    ротсорп инволсоП .2      ,аранид 53,732.65  

натС .3          ,аранид 04,600.14  
ажараГ .4          ,аранид 31,763.22  

и ромдо аз ајиротсорп и адаргЗ .5  
    ујицаеркер             и аранид 17,350.93  

иткејбо икснивеђарг игурД .6    22 .аранид 31,763.  
 
 
 
 
 
 
 
 

е њ е ж о л з а р б О  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ с , .р.  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  
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 инебжулС''( унивоми ан амизероп о анокаЗ .5 моналЧ
 20/24 ,''ЈРС тсил .лС'' ,10/62рб ,''СР кинсалг –  СУС акулдо

20/08 ,20/08 .рб ,''СР .лг .лС'' и -  ,4002/531 ,нокаЗ .рд
нисив ад еј  онасипорп    )9002/5 и 7002/16  еншижрт у

 ецинидеј нагро ејуђрвту итсонтеркопен итсондерв
 и уталпан ,ењавиђрвту аз нажелдан еварпуомас енлакол

.еварпуомас енлакол адохирп хинровзи улортнок  
 ,аноказ гонедеван .5 аналч мобдердо ас удалкс У

улортнок и уталпан ,ењавиђрвту аз онжелдан  ењељедо  
 олидрвту цавељоБ еварпу екснитшпО адохирп хинровзи

.екулдо енедеван голдерп еј  
 увитизопсид у оак еј онечулдо гонедеван увонсо аН

.екулдо ево  
 ексероп уњељедО итиватсод укулдО увО
 утсил монебжулС у еј итивајбо и ивихра ,ејицартсинимда

.цавељоБ енитшпо  
 

јорБ 60 : - 0102/97 - II  
енидог .0102 .60 .42 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕЋЕВ ОКСНИТШПО  
 
 
 
 
21  

.лч увонсо аН   тсил.лС„( цавељоБ енитшпо атутатС .93
 о екулдО .7.лч и ) 80/1.рб ,“цавељоБ енитшпо
 тсил.лС„( атакејбо хинволсоп хинемервирп уњаљватсоп

.рб ,“цавељоБ енитшпо  )0102/5 ,  ећев окснитшпО
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо .0102 .60 .70  

еј оленод ,енидог  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 
I 

 хинемервирп уњаљватсоп о маргорП ес ајавсУ
.аманишрвоп минвај ан атакејбо хинволсоп  

 
II  

 екулдО ево оед инватсас еј маргорП  
 

III  
с ан мењапутС  :ежав ад ујатсерп екулдО ево уган

 ањећширок гоенемервирп амаргорП уњајавсу о акулдО
60 .рб атшиљмез гокснивеђарг гонвај - 6002/651 -I  до б7/

 ањавад амаргорп уњајавсу о акулдО и енидог .6002.20.42
60 .рб атшиљмез гокснивеђарг голатсо пуказ у -

0.42 до в7/6002/651 .енидог .6002.2  
 

VI  
 а ,ањешонод монад уганс ан апутс акулдО авО

.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у ес ећивајбо  
 

:јорБ  60 - 0102/76 - II  
 ,цавељоБ .0102 .60 .70  енидог  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕЋЕВ ОКСНИТШПО  

 
 
 
 
 
 
1.21  

ХИНЕМЕРВИРП АЊАЉВАТСОП МАРГОРП  
АТАКЕЈБО ХИНВОЛСОП  

 
.1  довУ  

 хинемервирп уњаљватсоп о екулдО .7.лч увонсо аН
 цавељоБ енитшпо ијиротирет ан атакејбо хинволсоп
 ебертоп и  )0102/5.рб ,",цавељоБ енитшпо тсил.лС"(
 аз ајицакол ањавиђердо тсонћугом еј анаделгас анађарг

.атакејбо хинволсоп хинемервирп ењаљватсоп  
и авС  мићујаравогдо ас удуб ад ујаром ањешер анјед

 тнејибма у ес ићујапалку ,мозарзи миксноткетихра
.аротсорп гоксдарг  

 ес угом аротитсевни енартс до ањешер анеђуноП
 ећинец ањешер хинеђуноп тсонаљав а ,ризбо у итезу
 , мазинабру аз ењељедО ,аварпу акснитшпО

кепсни .цавељоБ овтсранивеђарг и еволсоп ексјиц  
 

.2  ицадоп итшпО  
 аткејбо анемаН  

 ејок ејицакол ећугом ус енећавхубо момаргорП мивО
 у ијок амивокот минјаћарбоас  минтневкерф ан езалан ес

.атакејбо тсонлајицремок ан учиту улед мокилев  
деј ас еј анеђердо атакејбо анемаН  енартс ен

 ус или увтшинвонатс минбертоп аманеман мићујатсоден
.иротитсевни ићудуб ујаритсисни амијок ан енеман от  

 атад еј ћев ,енеђердо усин атакејбо енеман ,онтеркноК
 ондеју а ,итичилзар удуб ијажрдас ад тсонћугом

су аз асрукнок уњеђоворпс ирп ивиљтавхирп  ењапут
.ејицакол  

:итсалбо ећеделс енељпутсаз енеман до ус окаТ  
-  и хиндервирпољоп ,хинебмархерп ујадорп аз

,адовзиорп хиксјиртсудни  
- ,итсонталед и агулсу хикстаназ ењешрв аз  
- ,итсонталед хикстаназ адовзиорп ујадорп аз  
- итсонталед ексљетитсогу ењешрв аз  
- ,ејиралецнак екстаковда аз  
- ,итсонталед егурд и екснивогрт ењаљвабо аз  
-  ,анивон ,ејиретужиб ,ариневус ,анавуд ујадорп аз

 хиксјиртул ,емерпо екслокш ,алајиретам гоксјиралецнак
 екстаназ адовзиорп и адовзиорп хиксјиртсудни ,акаћерс

,итсонталед  
- јадорп аз ,аћевц у  
-  хиндоболс итсонталед хиндервирп хигурд ењешрв аз

,ајисефорп  
- ацинвадорп дерпси амагзет ан ебор ејадорп  
 

 от а ,атакејбо ејирогетак иритеч ус енељпутсаз улаболг У
:ус  

  отурб ајичатакејбо хинжатном хињам ајирогетаК
 03 до аћев итиб ежом ен анишрвоп м2, 

  итиб ежом ен анишрвоп отурб ајич аксоик ејирогетак
м 01 до аћев 2, 

 ,итшаб хиксмиз и хињтел ејирогетак  
 ,арајилибом хинтеркоп хигурд и игзет ејирогетак  
 ,енеман екстропс алах нолаб ејирогетак  
 .ециншертсдан  

 
       оталп икснотеб итидарзи онтиб еј ексоик аЗ   аз

.хитси ењаљватсоп  
 

атакејбо ајицкуртсноК .2.2  
 окат ,ареткарак гонемервирп иткејбо ус ад моризбо С
 и алајиретам до итиб аром ајицкуртснок авохињ и
 зеб ујаритномед и ујаритном окал ес ијок атанемеле

.ањећетшо хићев  

киндесдерП  
ћивонајраМ ашјобеН рд  

киндесдерП  
ћивонајраМ ашјобеН рд  
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иткејбо икспит ус иткејбо инжатном ињаМ   или
 до ујаримроф ес ијок уткејорп монбесоп оп иткејбо

атанемеле хивотог  
 

ицадоп инбесоП .3   
окчитсинабру ус инеђарбо мокчат мово доП -  икчинхет

 аз онбесоп атакејбо хинемервирп уњдаргзи аз иволсу
 ,атакејбо укватсоп аз ицадоп ивс ус итаД .ујицакол укавс

 окак  ан усондо у и окат ,илакитрев и илатнозирох оп
.ецинјаћарбоас и еткејбо ендесус  

 икснемерв ан ујапутсу ес ксоик апит ејицакол евС
.анидог теп до доиреп  

  
 ејицакол евс аз иволсу итшпО .1.3  
 инмезирп ус иткејбо ивС  
 о мокен у инедевзи удуб ад аберт иткејбо ивС  д

 идовзиорп ивотог оак или еметсис хинжатном
 ус или ксоик апит ујицакол унеђердо аз инечуран

,атсем уцил ан ујаритном ес ијок иткејбо  
 чавиркоп инворК -  ,алогет ,тинолас ,)наретидем( перц

,мотнејибма ас удалкс у евс ила  ,мил  
 ерп енеђарбо удуб ад аберт едасаФ  минједи ам

,атакејбо амињешер  
  инеман анеђогалирп атакејбо адарбо ањшартунУ

,ајиротсорп  
  ан инечуљкирп удуб ад аберт ,иткејбо ивС

.ејигрене енчирткеле ујицалатсни  
 

 енжелдан ујуђердо ајицалатсни акчуљкирп отсеМ
 ветхаз ан ујигрене унчирткеле аз ејицазинагро

ни .аротитсев  
 
  ењаљватсоп аз ајицакол хинеђарбо делгерП .2.3

 атакејбо хинволсоп хинемервирп –  ињам и ицсоик
 иткејбо инжатном  

 .1.рб ајицакоЛ  -  уђемзи арднаскелА аљарК.лу у
  2 ус енеђивдерП .едаргз енебматс и енитшпо едаргз

.ксоик апит ецинидеј  
 .2.рб ајицакоЛ  -  енсед ас аћивортеП ешигарД.лу у

 анагарД едаргз енлаудивидни дероп ецилу енартс
2  ус енеђивдерП .аћикјаП  .ксоик апит ецинидеј  

 .3.рб ајицакоЛ  -  евел ас аћивортеП ешигарД.лу у
 .ејицилим ецинатс атуп окерп ,ецилу енартс

 ус енеђивдерП 4 ксоик апит ецинидеј . 
 .4.рб ајицакоЛ  -  евел ас аћивортеП ешигарД.лу у

 2 ус енеђивдерП .аљвардз амоД дерпси ецилу енартс
.ксоик апит ецинидеј  

 .5.рб ајицакоЛ  -  евел ас аћивортеП ешигарД.лу у
12.рб адаргз хинебматс дерпси ецилу енартс -  ..52

.ксоик апит ецинидеј 3 ус енеђивдерП  
 коЛ  .6.рб ајица –   .ицинатс јоксуботуа амерп раоторТ

 ацинидеј 1 и ксоик апит ецинидеј 4 ус енеђивдерП
аткејбо гонжатном гењам гонволсоп   пуказ ес ијок аз

.анидог 01 ан ејадзи атшиљмез  
 .7.рб ајицакоЛ  – ацајиП  

       .ксоик апит ацинидеј  5 еј онеђивдерП  
 ајицакоЛ  .8.рб  -  екер јек ,арднаскелА аљарК.лу у

 9 еј онеђивдерП .њатР„ енафак дероп етуанрА
.ксоик апит ацинидеј  

 9.рб ајицакоЛ . –  елокш енвонсО уђемзи уротсорп ан
 апит ецинидеј 3 ус енеђивдерП .елах екстропС и

 ксоик  
 рб ајицакоЛ . .01  – ивдерп ецинатс ексуботуА ази  ађ

.амагзет ан ебор ајадорп ес  

 рб ајицкакоЛ .  .11 –  ан арднаскелА аљарК.лу у
 .акрап и етуанрА екер уђемзи уротсорп  

  ецинидеј 5 и ксоик апит ацинидеј 1 еј анеђивдерП   
  пукаЗ .0+П итсонтарпс    ајиротсорп  хинволсоп  
  ес ејад ејиротсорп енволсоп аз атшиљмез  01 ан  
 .анидог  

 рб ајицакоЛ . .21  –  енартс енсед ас јоксвасотевС.лу у
.892 .рб.ПК ан араоторт  

   хинволсоп апит ецинидеј 3 ус енеђивдерП      
   ес ејад атшиљмез пукаЗ .0+П итсонтарпс ајиротсорп   
  .анидог 01 ан  

 .31 .рб ајицакоЛ  – уђемзи ацароб хикснулоС.лу у  
 .“ноидатС„ ецинвадорп и едаргз енебматс
 пукаЗ .ксоик апит ецинидеј 3 ус енеђивдерП

.анидог .5 ан ес ејад атшиљмез  
 .41.рб ајицакоЛ  –  ан ацароб хикснулоС .лу у

 и “ноидатС“ецинвадорп уђемзи уротсорп
 апит ецинидеј 5 еј онеђивдерП .едаргз ексреноизнеп

З .ксоик .анидог 01 ан ес ејад атшиљмез пука  
  .51.рб ајицакоЛ –  .уњтР ан “њатР„ ељесан

:еј онеђивдерП  
- цавељоБ атуп енартс евел ас - окоС -  анеђивдерП .ањаБ

.ксоик апит  ацинидеј )андеј( 1 еј  
 .61 .рб ајицакоЛ  –  неартс евел ас јоксвасостевС.лу у

ланак гоншик дероп ецилу .а  
 пукаЗ .ксоик апит ецинидеј 2 ус енеђивдерП

    .анидог 5 ан ес ејад атшиљмез  
 .71 .рб ајицакоЛ  –  и арднаскелА аљарК .лу улгу ан

онволсоп док евећилибО -  едаргз енебматс
 .ксоик апит ецинидеј 2 ус енеђивдерП .)ањдарговон(

.анидог .5 ан ес ејад атшиљмез пукаЗ  
  .81 .рб ајицакоЛ  –  евел ас јовећилибО ицилу у

онволсоп уђемзи енартс -  едаргз енебматс
 1 еј анеђивдерп “окчуВ„ ецинвадорп и )ањдарговон(

 5 ан ес ејад атшиљмез пукаЗ .ксоик апит ацинидеј
.анидог  

 .рб ајицакоЛ  .91  –  дероп арднаскелА аљарК.лу
ерпси а екнабогуЈ  авД„ РУС аткејбо  гоксљетитсогу д

 .ксоик апит ацинидеј )андеј( 1 еј анеђивдерп “атарб
 .анидог 5 ан ес ејад атшиљмез пукаЗ  

 
 угом ес умаргорП мово амерп атсем аксјицакоЛ

.итавањупод и итањем  
 
  .3.3 етшаб ењтеЛ    
  .1.рб ајицакоЛ -  енсед ас аћиволоЂ аквИ.лу у  енартс

,"адебоП" РУС дерпси  
 .рб ајицакоЛ 2. -  евел ас арднаскелА аљарК.лу у

,"цанелкетС" аћифак дерпси енартс  
 .рб ајицакоЛ 3. -  евел ас арднаскелА аљарК.лу у

,"тсоМ" РУС дерпси атсом од енартс  
 .рб ајицакоЛ 4  . -  енсед ас арднаскелА аљарК.лу у

фак дерпси енартс ,"њатР" аћи  
 .рб ајицакоЛ 5  . –  енартс евел ас јоксвасотевС .лу  у

 анаротсер дерпси ECALP YM , 
 .рб ајицакоЛ 6. –  анаротсер дерпси јовећилибО .лу у

ецинатс ексуботуА , 
 .рб ајицакоЛ 7  . –  евел ас арднаскелА аљарК.лу у

,“атарб авД„ РУС дерпси енартс  
 .рб ајицакоЛ  .8 -  икстанаЗ  .9 и .7 .рб јокстанаЗ .лу у

,“рукреМ„ аткејбо гоксљетитсогу дерпси ратнец  
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 рб ајицакоЛ . 9  . –  .51 и .31 .рб јокстанаЗ .лу у
 аткејбо гоксљетитсогу дерпси ратнец икстанаЗ

.“сунгаМ„  
 иткејбо ивС –  ес ујаром етшаб ексмиз и ењтел

 мокчифарг оп итиватсоп  гово оед инватсас еј ијок уголирп
.амаргорП  

  итичивио аром ес атшаб  аксмиз и ањтеЛ
 оп ејизнемид итичарокерп ес ујемсен и амирењидраж

.уголирп мокчифарг  
 ењамјан итидебзебо ес аром араоторт уњамизуаз ирП

 2,1 m .араоторт ециви до азалорп енириш  
 

 дерпсИ .4.3  ес угом атакејбо хилатсо и ацинвадорп
 инјадорп и евокос ,делодалс аз ицуднас итиватсоп
 ењатерк ес ад окат иволотс и инарбоцнус ,ротсорп

 2,1 ењамјан идебзебо ес ад .јт онатемсен ајивдо акашеп m 
.араоторт ециви до азалорп енириш  

 
ман екстропс елах нолаБ .5.3  ене  

* рб ајицакоЛ .1 .  – .елах екстропС дероп уоталп аН  
оед икчифарГ .4  

ујицакол укавс аз еголирп ижрдас оед икчифарГ  
 

.2  ециншертсаН  
 омас итиб угом иткејбо инемервирп оак ециншертсаН
 тсонсалгас зу( амиткејбо мићејотсоп ћев ан ,енлознок

татс )аткејбо акинсалв  хинжатном до енлибатс икчи
 3 до инисив јоњамјан ан атанемеле m  .араоторт еток до  
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ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕЋЕВ ОКСНИТШПО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 инецорп јокшетартс о анокаЗ .9 аналч увонсо аН

н ајациту  ,"СР кинсалг инебжулС"( унидерс унтовиж а
 цавељоБ енитшпо аварпу акснитшпО ,)4002/531 јорб - 

овтсранивеђарг ,мазинабру аз ењељедО ,  ексјицкепсни
еволсоп  ањешрвзи и исонод ,  

 
 У К У Л Д О  

 АН АЈАЦИТУ ЕНЕЦОРП ЕКШЕТАРТС ИДАРЗИ О
 УНИДЕРС УНТОВИЖ  

ЕР ЕНЉАТЕД АНАЛП  ЕЈИЦАЛУГ  
 “ОВОРИМ„ ЕНОЗ ЕКСЈИРТСУДНИ -  АНИТШПО

ЦАВЕЉОБ  
 

.1 налЧ  
 ајациту енецорп екшетартс идарзи ес апутсирП

 ЕЈИЦАЛУГЕР ЕНЉАТЕД АНАЛП  ЕКСЈИРТСУДНИ
 “ОВОРИМ„ ЕНОЗ -  ЦАВЕЉОБ АНИТШПО  мељад у(

.унидерс унтовиж ан )налП :утскет  
 

.2 налЧ  
нецорп екшетартс уривко У  унтовиж ан ајациту е

 енидерс ентовиж ењатс ећејотсоп ес ећартамзар унидерс
 и јачанз ,моналП монећавхубо ујчурдоп ан
 хинариналп екитсиреткарак ,аналП екитсиреткарак
 ентовиж етитшаз имелборп и ањатип агурд и ајажрдас

ердо аз амимујиретирк ас удалкс у енидерс  ењавиђ
 уривко у ајажрдас хинариналп ајациту хинјачанз хићугом

.аналП  
 

.3 налЧ  
 ан аналП ајациту инецорп јокшетартс јонешрвзи оП

 ес ећидарзи ,унидерс унтовиж И  јокшетартс о јатшевз
.инецорп  

:ећажрдас инецорп јокшетартс о јатшевзИ  
 )1   екшетартс евонсо ензалоп ;енецорп  
 )2   и енецорп екшетартс евељиц енбесоп и етшпо

;аротакидни робзи  
)3   арем мосипо ас ајациту хићугом унецорп

 унтовиж ан ајациту хинвитаген ењењамс аз хинеђивдерп
;унидерс  

)4   укот у енидерс ентовиж ањећарп маргорп
;)гниротином( аналП ејицазилаер  

)5  п лодотем ањећширок закир о  у ећокшет и ејиг
;енецорп екшетартс идарзи  

)6   аголзар сипо ,ањавичулдо аничан закирп
 робзи аз хићујучулдо амаргорп и аналп готад   аткепса ас

 ијок ан аничан закирп и ањешер хинтајирав хинартамзар
П у анечуљку енидерс ентовиж ањатип ус ;нал  

 )7   едарзи мокот олшод ес хијок од екчуљказ
 виљмузар ничан ан инецорп јокшетартс о ајатшевзи

;итсонвај  
)8  .унецорп укшетартс аз ајачанз до ектадоп егурд  

 унтовиж ан ајациту инецорп јокшетартс о јатшевзИ
налП зу ес ежалирп и ејицатнемукод еј оед унидерс . 

 
.4 налЧ  

 ударзи аЗ И  ејуђердо ,инецорп јокшетартс о ајатшевз
 ећ ејок шиН мазинабру аз доваЗ ећезудерп онваЈ ес
 гончуртс ватсас итиничас и ујиголодотем итасинифед

.инецорп јокшетартс о ајатшевзи ударзи аз амит  
 

 
 
 

киндесдерП  
ћивонајраМ ашјобеН рд  
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.5 налЧ  
 и енецорп екшетартс ударзи аз коР  ењартамзар

 моровогу неђрвту еј инецорп јокшетартс о ајатшевзи
.шиН мазинабру аз доваЗ ПЈ и цавељоБ енитшпО уђемзи  

 
.6 налЧ  

 инецорп јокшетартс о ајатшевзи ударзи аз автсдерС
 ејуђебзебо .цавељоБ анитшпО  

 
.7 налЧ  

 едарзи укот У И П инецорп јокшетартс о ајатшевз  анал
 мивс ас ањдарас анељвабо ећиб ,унидерс унтовиж ан
 и аминагро минавосеретниаз и минжелдан
 акулдо уњешонод у серетни ујами ејок амајицазинагро

.енидерс ентовиж утитшаз ан есондо ес ејок  
 

.8 налЧ  
 нежолзи ећиб ,ајациту инецорп о јатшевзИ н  инвај а

с у диву  ан ајациту инецорп о анокаЗ амабдердо ас удалк
.унидерс унтовиж  

 
.9 налЧ  

 аз имујиретирК :1 голирп еј екулдО ево оед инватсаС
 ајациту хинјачанз акитсиреткарак хићугом ењавиђердо

.унидерс унтовиж ан  
 

.01 налЧ  
 укинсалг монебжулс у ес ејуљвајбо акулдО авО

тшпо .ени  
 :јорБ  105 –  0102 / 91 –  III –  20  

 :уцвељоБ У .60.32 02 01 дог . ени  
 

 ЦАВЕЉОБ АНИТШПО - АВАРПУ АКСНИТШПО  
,ОВТСРАНИВЕЂАРГ ,МАЗИНАБРУ АЗ ЕЊЕЉЕДО  

АЊЕШРВЗИ И ЕВОЛСОП ЕКСЈИЦКЕПСНИ  
 

 
 ЦАЛИДОВОКУР  

гни.лпид ,ћилокиН анаљиЉ  


