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 мондервирпољоп о анокаЗ .3 ватс .46 аналч увонсо аН
 и )90/14 и 80/96 ,60/26 јорб ,»СР кинсалг.лС«( утшиљмез
 аз анагро гонжелдан уњавиђердо о екулдО .1 аналч

пољоп пуказ у ањавад акпутсоп ењеђоворпс  гондервир
енитшпо тсил.лС«( инијовс јонважрд у атшиљмез   

цавељоБ »    јорб 9  еј цавељоБ енитшпо киндесдерп ,)9002/
 анад .0102.70.92  оенод ,енидог  

 
УКУЛДО  

 ЕЊАВАД АЗ АСАЛГО ГОНВАЈ УЊАВИСИПСАР О
 У АТШИЉМЕЗ ГОНДЕРВИРПОЉОП ПУКАЗ У

 ИНИЈОВС ЈОНВАЖРД  
ДАРГ/ ИНИТШПО У У   ЦАВЕЉОБ  

 ејусипсар и  
 

О Г Л А С 
УЈИЦАТИЦИЛ УНВАЈ АЗ  

 ГОНДЕРВИРПОЉОП ПУКАЗ У ЕЊАВАД АЗ
ИНИЈОВС ЈОНВАЖРД У АТШИЉМЕЗ  

 
I 

-  ањатемдан гонвај темдерП - 
 

 у ењавад аз ујицатицил  унвај аз салго ес ејусипсаР  .1
 у инијовс јонважрд у атшиљмез гондервирпољоп пуказ

:аманитшпо миксратсатак мићеделс у цавељоБ  инитшпО  

О
К

 

 гонвај јорБ
а

њатемдан
  ани

шрво
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 ,ира ,ах(
м2 ) 

 антечо
П
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( 
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)ах /
 

тизопе
Д

 
)нид(
  доире

П
апуказ
 

)дог(
 

анивогоБ  1 6634,3  000.3  69,260.2  3 
анивогоБ  2 6889,11  000.3  61,391.7  3 
анивогоБ  3 8518,2  000.3  84,096.1  3 
анивогоБ  4 8047,3  000.3  84,442.2  3 
анивогоБ  5 6098,1  000.3  63,431.1  3 
анивогоБ  6 3424,2  000.3  85,454.1  3 
анивогоБ  7 1523,1  000.3  60,597  3 
анивогоБ  8 8964,1  000.3  08,818.8  3 
анивогоБ  9 1086,0  000.3  60,804  3 

цавељоБ  01  7709,7  000.4  1,623.6 6 3 
цавељоБ  11  3930,3  000.4  44,134.2  3 
цавељоБ  21  1034,2  000.4  80,449.1  3 
цавељоБ  31  4333,3  000.4  27,666.2  3 

ењокалаВ  41  1149,41  000.5  11,149.41  3 
ењокалаВ  51  2913,0  000.3  25,191  3 
ењокалаВ  71  2757,1  000.3  23,450.1  3 
ењокалаВ  81  9686,4  000.3  1,218.2 4 3 
ењокалаВ  91  1052,6  000.3  60,057.3  3 
ењокалаВ  02  0413,1  000.3  04,887  3 
ењокалаВ  12  0756,5  000.5  00,756.5  3 
ењокалаВ  22  8348,0  000.3  82,605  3 

цавобрВ  42  7070,01  000.3  24,240.6  3 
цавобрВ  52  9895,2  000.3  93,955.1  3 
цавобрВ  62  5230,11  000.3  05,916.6  3 

цавејурбоД  72  5652,91  000.3  09,355.11  3 
цавејурбоД  92  7761,7  000.3  26,003.4  3 
цавејурбоД  03  1643,6  000.3  66,708.3  3 
цавејурбоД  13  9081,6  000.3  45,807.3  3 
цавејурбоД  23  6805,1  000.3  61,509  3 

онилИ  33  8494,62  000.4  48,591.12  3 
онилИ  43  6964,0  000.4  86,573  3 
онилИ  53  4289,1  000.4  29,585.1  3 

ациналбаЈ  63  0006,81  000.3  00,061.11  3 
риВ ивирК  73  1052,8  000.3  60,059.4  3 
риВ ивирК  83  7922,7  000.3  28,733.4  3 

риВ ивирК  93  2290,2  000.3  23,552.1  3 
риВ ивирК  04  6892,3  000.3  61,979.1  3 
риВ ивирК  14  0120,61  000.3  06,216.9  3 
риВ ивирК  24  2841,31  000.3  29,888.7  3 
риВ ивирК  34  8407,7  000.3  88,226.4  3 
риВ ивирК  44  2632,2  000.3  27,143.1  3 
риВ ивирК  54  4614,1  000.3  48,948  3 
риВ ивирК  64  3268,2  000.3  83,717.1  3 
риВ ивирК  74  5492,4  000.3  07,675.2  3 

овокуЛ  84  6760,2  000.3  65,042.1  3 
овокуЛ  94  7502,3  000.3  24,329.1  3 
овокуЛ  05  3818,0  000.3  89,094  3 

ровзИ илаМ  15  7507,0  000.3  24,324  3 
ровзИ илаМ  25  5715,0  000.3  05,013  3 

овориМ  35  7340,5  000.4  69,430.4  3 
овориМ  45  5624,01  000.4  02,143.8  3 

ћинсО  55  5062,1  .3 000  03,657  3 
ћинсО  65  4750,1  000.3  44,436  3 
ћинсО  75  0435,0  000.3  04,023  3 
ћинсО  85  9237,1  000.3  47,930.1  3 
ћинсО  95  4124,0  000.3  48,252  3 
ћинсО  06  3016,1  000.3  81,669  3 
ћинсО  16  4972,0  000.3  46,761  3 

1 царогдоП  36  6725,22  005.1  82,857.6  3 
царогдоП  1 46  7452,23  005.1  14,676.9  3 

1 царогдоП  56  8333,02  005.1  41,001.6  3 
1 царогдоП  66  9147,6  005.1  75,220.2  3 
1 царогдоП  76  7046,4  005.1  12,293.1  3 
1 царогдоП  86  8784,5  005.1  43,646.1  3 
1 царогдоП  96  7330,6  005.1  11,018.1  3 
1 царогдоП  07  5718,4  005.1  1 52,544.  3 
2 царогдоП  27  7308,3  000.3  22,282.2  3 
2 царогдоП  47  0878,2  000.3  08,627.1  3 
2 царогдоП  57  6591,6  000.3  63,717.3  3 
2 царогдоП  67  0777,2  000.3  02,666.1  3 
2 царогдоП  77  3979,0  000.3  85,785  3 
2 царогдоП  87  1250,1  000.3  62,136  3 
2 царогдоП  97  3 4499,  000.3  46,693.2  3 
2 царогдоП  08  2471,2  000.3  25,403.1  3 
2 царогдоП  18  2463,1  000.3  25,818  3 
2 царогдоП  28  0980,98  000.3  04,354.35  3 
2 царогдоП  38  7708,8  000.4  61,640.7  3 
2 царогдоП  48  3969,9  000.3  85,189.5  3 

етшијуР  68  2093,2  000.3  21,434.1  3 
Р етшију  78  4065,2  000.3  42,635.1  3 

етшијуР  88  2194,1  000.3  27,498  3 
етшијуР  98  3126,1  000.3  87,279  3 
етшијуР  09  3505,1  000.3  81,309  3 

цавокармуС  19  7898,22  000.4  69,813.81  3 
цавокармуС  29  6202,41  000.4  80,263.11  3 
цавокармуС  49  4014,6  000.4  23,821.5  3 

 ОНПУКУ  4791,185     
 

 исонзи карок иноицатициЛ  003 .аранид  
 

 .2  делгерп икчифарг :ујицатнемукод у дивУ
алецрап хиксратсатак   и аманитшпо миксратсатак оп

 минаримроф оп алецрап касипс  амињатемдан минвај
( с ежом ,пуказ у ањавадзи темдерп еј ејок ,)амискелпмок  е

 у  ,цавељоБ енитшпО идаргз у итишрвзи  .рб ијиралецнак
 абосо ткатноК .авосач 51 од  70 до анад гондар гокавс 12

36/030 .лет ,шимиЂ нађалС - .214 и 868 ,963  
 

 и уњатс монеђив у ес ејад асалго гово зи етшиљмеЗ .3
 екчизиф евогењ ан итавизоп ежом ен ес цапуказ

н .ектатсоде  
 

 у ејад ес ејок ,атшиљмез гондервирпољоп казалибО .4
               :итишрвзи ес ежом пуказ  
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 анад  ењокалаВ и анивогоБ ОК аз 80.20 02. 01  енидог.
авосач 8 до  

царогдоП ОК аз - царогдоП и 1 -  анад 2
80.30 02. 01 . авосач 8 до енидог  

онилИ ,цавељоБ ОК аз , ориМ  и овокуЛ ,ациналбаЈ ов
 анад ровзИ илаМ 80.40 02. 01          авосач 8 до  

риВ ивирК ОК аз  и  анад етшијуР 02.80.50 01  до енидог.
авосач 8  

 анад цавејурбоД и цавобрВ ОК аз 02.80.60 01  енидог.
авосач 8 до  

 анад ћинсО и цавокармуС ОК аз 02.80.90 01  до енидог.
авосач 8  

 
.5   онвај аз асалгО ањависипсар нокан окилокУ

 у атшиљмез гондервирпољоп пуказ аз ењатемдан
 оп асалго зи енишрвоп анеморп од еђод инијовс јонважрд
 ањавад капутсоп иљад ,увонсо моксноказ мок олиб
 омас итсеворпс ес ећ пуказ у атшиљмез гондервирпољоп

рвту окат аз .атшиљмез унишрвоп унеђ  
 апуказ увонсо оп унатсан ијок евокшорт евС .6
 инијовс јонважрд у атшиљмез гондервирвирпољоп

.пуказ у етшиљмез от ејибод ејок ецил ећисонс  
 пуказ у ес ејад асалгО гово зи етшиљмеЗ .7
 ес ежом ен ,уњдовзиорп ундервирпољоп аз овичуљкси

к .ехрвс егурд у ититсиро  
 у итавад ес ежом ен асалго гово зи етшиљмеЗ .8

.пуказдоп                                             
 

II  
– ењатемдан онвај ан ењавиљвајирп аз иволсУ - 

 
 у ењавад аз уњатемдан монвај у аћшечу оварП .1

жрд у атшиљмез гондервирпољоп пуказ a  инијовс јонв
:ами  
-  ратсигеР у онасипу еј ејок ецил окчизиф и онварп

.аватснидзаг хиндервирпољоп  
   

.2   онвај ан ењавиљвајирп аз аволсу тсонењупсИ
 ,амитнемукод минланигиро ејузакод чађуноп ењатемдан

 :от и амајипокотоф минерево онсондо  
-  зи довзи ,онсондо ,ацил акчизиф аз атрак анчил

 анад од ицесем тсеш до ијиратс ен( артсигер гондервирп
ацил анварп аз )асалго ањавиљвајбо  

-  хиндервирпољоп артсигеР зи довзи ићежав
аватснидзаг  

 
  .3  онвај аз мовајирп ас ондејаз ад инжуд ус ичађуноП

њатемдан  мончат у атизопед италпу о закод еватсод е
 гово I екчат зи илебат у монедеван усонзи моксранид

,асалго  ,ончанидејоп ењатемдан онвај окавс аз   нучар ан
 :јорб цавељоБ енитшпО 048 - 408037 - .31  

           
   инећалпу ,мејинљовопјан мисо ,амичађуноп мивС .4

тизопед    ититарв ес ећ нвај нокан ањатемдан го  .
 у танучару итиб ећ тизопед учађуноп мејинљовопјаН
 чађуноп ијинљовопјан ад ујачулс У .унинпуказ уњшидог

 .аћарв ен ес тизопед едуноп ејовс до енатсудо  
 .5  ан ејувтсечу ејок ецил окчизиф онсондо ,онварП

уњатемдан монвај  ах 001 од ешивјан итипуказ ежом ,
 ајич ањатемдан аз мисо ,апуказ темдерп еј ејок атшиљмез

 .ах 001 до аћев анишрвоп еј  
  икуртсовд изалерп анец анаритицилзи окилокУ .6

 ијинљовопјан ад еј онбертоп ,енец ентечоп сонзи
тизопед инупод ,ањатемдан укот у ,чађуноп   %05 од

 .енец енаритицилзи  

 .7  нваЈ o ењатемдан   едуб окилоку итажрдо ес ећ
 андеј  ењамјан анељватсод онемервогалб авајирп . 

 
8  у ењавад аз уњатемдан монвај у аћшечу оварП .

 у инијовс јонважрд у атшиљмез гондервирпољоп пуказ
 угурк могурд и моврп ујамен  анварп   ајок ацил акчизиф и

 хићукет или хијинар зи езевабо евс алинупси усин
 јонважрд у атшиљмез гондервирпољоп упуказ о аровогу
 адесоп ењатемо алишрвзи ус ајок ано и оак инијовс
 алавашуран ус ајок или атшиљмез гондервирпољоп

тсоп алед гок олиб ењајивдо онатемсен  гонвај акпу
 атшиљмез гондервирпољоп ањавад мокилирп ањатемдан

.пуказ у инијовс јонважрд у  
 

III  
–  онвај ан ењавиљвајирп аз ајицатнемукоД н  ењатемда  

  и итсолец у нењупоп( ењавиљвајирп аз ралумроф
 )насиптоп  

 атизопед италпу о закод  
 ,ацил акчизиф аз атрак анчил   зи довзи ,онсондо

 анад од ицесем тсеш до ијиратс ен( артсигер гондервирп
ацил анварп аз )асалго ањавиљвајбо  

  хиндервирпољоп артсигеР зи довзи ићежав
аватснидзаг  

 онсондо ,етревок енарисерда и евајирп ралумроФ
 угом ес ,енитшпо мосерда ас ецинпелан енапматш

п  .12  јорб ијиралецнак у анад гондар гокавс итезуер
.цавељоБ еварпу екснитшпО  

 ас анзопу онемервогалб чађуноп ес ад еј онбертоП
.евајирп аралумроф мејажрас  

 ан итревок јонећачепаз у исондоп ес салго ан авајирП
:ешип ад аром јојок  

инартс јоњдерп аН : 
  О :асердА  арднаскелА аљарК ,цавељоБ анитшп

 пуказ у ањавад акпутсоп ењеђоворпс аз ијисимоК ,.42
инијовс јонважрд у атшиљмез гондервирпољоп  

 )ОК и итсеван( ____ ањатемдан гонвај јорБ  
инартс јоњдаз аН : 

  ачађуноп асерда и визан/емизерп и еми  
 салго ан мовајирп ас ондејаЗ   анедеван ес аљватсод

.ајицатнемукод  
 

VI  
 –  евајирп ењешондоп аз коР - 

 
 ењешондоп аз коР  ењавиљвајирп аз ејицатнемукод  еј

од   ес ећ минемервогалБ .енидог.0102.80.02  анад ,итас 51
 екснитшпо уцинрасип у унгитс ејок евајирп евс итартамс

цавељоБ енитшпО еварпу   .акор гонедеван од  
енуптопеН  и енемервогалбен  евајирп  ећен  ес  

итартамзар . 
 

V 
–  ењатемдан онваЈ - 

 
 екчат зи атшиљмез пуказ у ењавад аз ењатемдан онваЈ

I  ,цавељоБ енитшпО идаргз у ес ећажрдо асалгО гово .  .лу
.42 рб арднаскелА аљарК :от и ,  

 
.1  Б ,анивогоБ .О.К  ,цавобрВ ,ењокалаВ ,цавељо

 анад ,риВ ивирК и ациналбаЈ ,онилИ ,цавејурбоД
2 2.80.3 010 авосач 01 у моктечоп ас енидог. ; 

.2   ,ћинсО ,овориМ ,ровзИ илаМ ,овокуЛ .О.К
царогдоП - царогдоП ,1 -  анад цавокармуС и етшијуР ,2

2 02.80.4 01 ;авосач 01 у моктечоп ас енидог.  
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IV  
- П  енинпуказ ењаћал - 

 
 мењдерс оп ерве у атанучарерп итиб ећ анинпукаЗ

 .ејицатицил енвај над ан ејибрС екнаб ендораН усрук  
 јоксранид у дерпану аћалп ес анинпукаЗ
 екнаб ендораН усрук мењдерс оп итсондерввиторп

.еталпу над ан ејибрС  
 

IIV  
–  ањеђебзебо автсдерС  ањаћалп   -  
 

 до укор у ад изевабо у еј чађуноп ијинљовопјаН 01  
анад   италпу о закод иватсод екулдо итсонжансоварп до

 о мокулдо монжансоварп монеђрвту усонзи у енинпуказ
 јонважрд у атшиљмез гондервирпољоп пуказ у уњавад

 гонећалпу сонзи аз монењаму ,инијовс  ећ ејок ,атизопед
 и автсрамуш ,едервирпољоп увтсратсиниМ итиватсод
 еварпу ексдарГ/екснитшпО окерп едервирподов

 енитшпО цавељоБ  
  енидог ендеј до ижуд ањајарт кор еј ијич еровогу аЗ

 аз арбметпес.03 од ејинсакјан унинпуказ аћалп цапуказ
з унидог ундеран укавс  уврп аз уцинталпу зу а ,апука

: и аљватсод апуказ унидог  
  ењшидог инисив у екнаб енволсоп ујицнараг

или атшиљмез гондервирпољоп енинпуказ  
  у итсонтеркопен ан екетопих усипу о ењешер

 апуказ гењшидог итсондерв екуртсовд инисив
или атшиљмез гондервирпољоп  

 овогу  ацмеј увтсмеј о р  
 ациншидалкс  

 
 ево .2 аватс зи уталпу иватсод ен цапуказ окилокУ
 итиб ећ анинпуказ а адиксар ес упуказ о ровогу екчат

 .еталпан ањеђебзебо аватсдерс зи анећалпан  
 

 монебжулС„ ,утсил монвенд у итивајбо укулдо увО
 ан  ,“цавељоБ енитшпо утсил  екснитшпО илбат јонсалго

 бев ан и ,амајиралецнак минсем и цавељоБ еварпу
инартс ,  авајирп ењешондоп аз кор ес ећ отш мит с

утсил монвенд у ањавиљвајбо анад до итанучар  
“цавељоБ енитшпо утсил монебжулС„  
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ћивонајраМ ашјобеН рд .р.с ,  


