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65  
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ
.20 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  0 02 .9 01  .

енидог еј аленод ,  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 
I 

 аз утеџуб о екулдО уњешрвзи о јатшевзИ ес ајавсУ
 раунај доиреп – 104 .рб ,енидог .0102 нуј - 0102/092 - II   до

.енидог .0102 .70 .51  
 

II  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 0102 / 68 -I 2/  
.20 ,цавељоБ  енидог .0102 .90  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 

75  
 јонлакол о анокаЗ .51 акчат .23 аналч увонсо аН

( иварпуомас '' ''СР кинсалг инебжулС , 7002/921.рб )  аналч ,
 .33 и ( угуд монвај о анокаЗ .63 '' ''СР кинсалг инебжулС , 

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

8002/1.рб ,)   ициндес ан ,цавељоБ енитшпо анитшпукС
 анад јонажрдо  .90 .20 еј аленод ,енидог .0102  

 
У К У Л Д О  

 ЕКУЛДО АМАНУПОД И АМАНЕМЗИ О  О
ЖУДАЗ МОНВАЈ АВИ ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО УЊ  

 
.1налЧ  

 .1 уналч У О улд  енитшпо  уњавижудаз монвај о ек
( '' ''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС , .рб 7 02/  :јорб)01

.''00,006.283.41'' мејорб ес ањем ''00,006.269.41''     
 

.2 налЧ  
 :исалг и ес ањем .3 налЧ  

'' налч зи атидерк автсдерС а  иб алитсирок екулдО ево .1
ћеделс ењариснаниф аз ес :атакејорп хи  

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

 до усонзи -   ,аранид 00,000.000.4  
.2   ењеђерУ  енићеп екснивогоБ  - 3. 000.005 аранид 00, , 

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

 аротабукни  артнец - )енитшпо атеџуб ећшечу  - 
аранид 00,000.007 , 

.4  ијицанас ан иводаР   њатР атуп гонлакол  
- 1. 369 . 511 аранид 00, , 
.5  инлакоЛ   туп Л овоку  - .2 326 . 330 , 00  аранид , 
.6  њатР ељесан зорк туП  - 00,254.695.1  .аранид ''  

 
 .3 налЧ  

 ''асетнИ'' ицнаБ :итиватсод укулдо увО   .лу .д.а
 уњељедО ,даргоеБ ивоН 07011 .б7 аћивопоП ајитнелиМ
 и иквабан хинвај утнерефер ,овтсдовонучар и теџуб аз

.ивихра  
  

 

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

ил монебжулС у ањавиљвајбо .цавељоБ енитшпо утс  
 

:јорБ  60 - 68  / 0102 -  3/I   
,цавељоБ   .90 .20  енидог .0102  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
85  

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

д јонажрдо ициндес ан ,цавељоБ енитшпо анитшпукС  ана
еј аленод ,енидог .0102 .90 .20  
 

У К У Л Д О  
 О  УТЕЏУБ У АВАТСДЕРС УЊЕЂЕБЗЕБО  

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО   ЕЊАРИСНАНИФ АЗ
 ХИНВИТАЕРКЕР ОКСТРОПС АТАКЕЈОРП

АЈАЖРДАС  
 

.1налЧ  
  унидог .0102 аз цавељоБ енитшпо утеџуб  У

  атакејорп ењариснаниф аз автсдерс ус анеђебзебо
пс 115 ијицизоп ан ајажрдас хинвитаеркер окстро -  едаргз

 00,000.000.2 до сонзи еј ад мит с ,иткејбо икснивеђарг и
 хинвитаеркер окстропс ењариснаниф аз нариналп аранид

 .ајажрдас  
 и  унидог .1102 аз цавељоБ енитшпо утеџуб У

рп анеђебзебо ећиб  анидог теп хиндеран  автсдерс алатсое
 хинвитаеркер окстропс  атакејорп ењариснаниф аз

  .ајажрдас  
 

.2 налЧ  
 ес ећ анитшпО аткејорп гонедеван  ујицазилаер аЗ
 ентовиж автсратсиниМ увизоп монвај оп итивајирп
 ас ињдарас у ањариналп гонротсорп и енидерс

синиМ ,етевсорп мовтсратсиниМ  ,аљвардз мовтсрат
 мовтсратсиниМ и атропс и енидалмо мовтсратсиниМ

.ерутлук  
 онзевабо ађивдерп аткејорп ајицазилаеР

:ничан ићеделс ан от и ,аткејорп ењариснанифус  
-  до аћшечу %01 ејуђебзебо ајибрС акилбупеР

ВДП ас( аткејорп итсондерв - ,)мо  
- бзебо цавељоБ анитшпО  до аћшечу %01 ејуђе

ВДП ас( аткејорп итсондерв - ,)мо  
-  итсондерв %08 ујуђебзебо екнаб енволсоп ећамоД

ВДП ас( аткејорп -  итавићалпто ећ ејок атидерк до )мо
 : %05 усондо у цавељоБ анитшпО и ајибрС акилбупеР
 и акечоп монидог мондеј ,анидог .5 до мокор ас ,%05

мак .%5,2 аз јонаћеву ејибрС екнаб ендораН мопотс монта
   

 .3 налЧ  
  гуд  итарисиврес ећ ад ејузевабо ес цавељоБ анитшпО

 ,аватсдерс ањечалвоп анад до анидог .5 до удоиреп у
.утидерк о аровогу ањариуткефе амутад онсондо  

  
 налЧ 4. 

ндеран уганс ан апутс акулдО авО  анад до анад го
.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у ањавиљвајбо  

 
60 :јорБ - 0102 / 68 -  4/I   

 енидог .0102 .90 .20 ,цавељоБ  

киндесдерП  
дА нароГ ћивома .р.с ,  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ р.с ,  
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АНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  
 
 
 
 
95  

 анаД ањаважелебо уничан о екулдО .8 аналч увонсо аН
...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил .лС„( цавељоБ енитшпо  ,“

 аналч и )30/6 .рб 93  цавељоБ енитшпо атутатС .
лС„(  инебжу нитшпо тсил е 0/1 .рб ,“цавељоБ 8  ,)

 .20 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС
еј аленод ,енидог .0102  .90  

 
У  К  У  Л  Д  О  

 едарган ексрабметпеС иледод о унидог .0102 аз  
 

 .1 налЧ  
 аз ес аД   ,унидог .0102 аз цавељоБ енитшпо наД

 еледод  :от и едарган  
 

 .1  УРУТКУРТСАРФНИ АЗ УВТСРАТСИНИМ
 авоналп хинјовзар ијицазилаер у сонирпод аз ,ДАРГОЕБ

;цавељоБ енитшпо  
 .2  аз ,ЦАВЕЉОБ ИЈИЦАЗИНАГРО ЈОКЧИТСИРУТ

амзирут ијицоморп у етатлузер етунгитсоп и сонирпод   у
;цавељоБ инитшпо  

 ујицазилаер   аз ,ОНИЛИ ИЦИНДЕЈАЗ ЈОНСЕМ  .3
;алес авоналп хинјовзар  

4  .   аз ,ЦАВЕЉОБ ''ЊАТР'' УБУЛК МОКШАКРАШОК
 миђалм и момит миксроинес ас етатлузер етунгитсоп

;амајирогетак  
5  .   аз ,ЋИНСО УВТШУРД МОКЧИНТЕМУ ОНРУТЛУК

ењавучо и ењавоген  ;автшаларавтс гонровзи  
6  .   аз ,АЦВЕЉОБ ЗИ УЋИВОКЈОТС УЂРОЂ рд

 монратинамух и  увтсвардз у дар нашепсу ињшидогогуд
;удар  

7  . ,АЦВЕЈУРБОД ЗИ УЋИЛИ УБУЉОГАРД    аз
 ецидејаз енсем ајовзар авоналп ијицазилаер у сонирпод

 ;цавејурбоД    
8   .  ЗИ УЋИВОЛИАРТ УВАЛСОРИМ   ,АЉОП ГОРБОД

 енсем ајовзар авоналп ијицазилаер у сонирпод аз
 ;ељоП орбоД ецидејаз    

9  .  ,АВОКУЛ ЗИ УЋИВОНИТУЛИМ ИШИГАРД   ан
 ециндејаз енсем авоналп уњеђоворпс у уњавожагна

;овокуЛ  
 ,АЊОКАЛАВ ЗИ УЋИВОНАЛГОРОТ ИЦИЛПОТ   .01

шаз у увтсратрвоп у дар нашепсу аз .уротсорп монећит  
 

 .2 налЧ  
  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдо увО

.цавељоБ  
60 :јорБ - 02 / 68 01 - 5/I   

02 .90 .20 ,цавељоБ 01 енидог .  
 

АНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06  
 аз адарган уњељвонатсу о екулдО .2 и .1 .лч увонсо аН

нвонсо и ењдерс екинечу  анитшпо тсил .лС„( алокш хи
 енитшпо атутатС .93 аналч и )89/91.рб ,“...роБ ,цавељоБ
 ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС'' ( цавељоБ

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  .20
 .90  02 01 еј аленод ,енидог .  

 
У  К  У  Л  Д  О  

чу адарган иледод о  хинвонсо и ењдерс амицине
цавељоБ енитшпо ијиротирет ан алокш  

02 укслокш аз 90 / 01  унидог  
 

.1 налЧ  
јуљедоД у дарган ес е оп аз с  ан етатлузер етунгит

уњечимкат мокчилбупер  :амицинечу  
-    ењдерС адерзар .4 ицинечу ,илоираМ ћивокраМ

уцвељоБ у ''алсеТ алокиН'' елокш  огурд онејовсо    аз ,
акизеј гокселгне зи отсем  

-    енвонсО адерзар .5 укинечу ,илокиН ћивејогалБ
 отсем .2 онејовсо аз ,уцвокармуС у ''ћишкаЈ аруЂ'' елокш

.ањавозарбо гокчитамрофни и гокчинхет зи  
 

 налЧ 2  .  
  етатлузер  етунгитсоп  аз  едарган  ес  ујуљедоД     ан

уњечимкaт  монжурко  :амицинечу  
.1   У ''АЛСЕТ АЛОКИН'' ЕЛОКШ ЕЊДЕРС

:УЦВЕЉОБ  
-  ицинечу ,инелеЈ ћиворезеП 4  .1  онејовсо аз ,адерзар .

екизиф зи отсем ,   
-  .2 онејовсо аз ,адерзар .4 укинечу ,унашуД ћилИ

,акизеј гокспрс зи отсем  
- зар .4 ицинечу ,илоираМ ћивокраМ  онејовсо аз ,адер

 гокспрс зи отсем ећерт и акизеј гокселгне зи отсем огурд
,акизеј  

-  .2 онејовсо аз ,адерзар .4 ицинечу ,ицикуВ ћинојаР
,акизеј гокспрс зи отсем .3 и ејиголоиб зи отсем  

-  .3 онејовсо аз ,адерзар .4 ицинечу ,илериМ ћивортеП
,ејиголоиб зи отсем  

- Ж  .3 онејовсо аз ,адерзар .3 ицинечу ,инелиМ ћивокви
,екизиф  зи отсем .2 и екитаметам зи отсем  

-  аз ,адерзар .2 ицинечу ,ирдаскелА ћивокшанаЈ
,ејиголоиб зи отсем .1 онејовсо  

-  .2 онејовсо аз ,адерзар .2 укинечу ,ињамеН ћивејогалБ
 ,ејиголоиб зи отсем  

- енС ћикјаП  .2  онејовсо аз ,адерзар .2  ицинечу ,инаж
 ,акизеј гокспрс  зи отсем  

-  онејовсо аз ,адерзар .2 укинечу ,ушолиМ ћивокјолиМ
,акизеј гокселгне зи отсем .3  

-  онејовсо аз ,адерзар .1 укинечу ,урднаскелА ћијерднА
,акизеј гокселгне зи отсем .3  

-  .3 онејовсо аз ,адерзар .1 ицинечу ,инелеЈ ћируЂ
;ејиголоиб зи отсем  

 
.2   ЕЂРОЂ'' ЕЛОКШ ЕНВОНСО

''ЋИВОНОЕМИС  :УЦРОГДОП У  
-  .1 онејовсо аз ,адерзар .7 укинечу  ,илокиН ћивељисаВ

,ањавозарбо гокчитамрофни и гокчинхет зи отсем  
- дерзар .7 укинечу ,илокиН ћивонамудруК  аз ,а

 гокчитамрофни и гокчинхет зи отсем .2 онејовсо
,ањавозарбо  

-  онејовсо аз ,адерзар .7 укинечу ,унедалМ ћивородоТ
гокчитамрофни и гокчинхет зи отсем .2  ;ањавозарбо  

 
 

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  



                        цавељоБ енитшпо тсил инебжулС                                                                                                                                     30  рабметпес  енидог.0102  

      анидог II I      јорБ 9                                                                                                                                                                                                                       .ртс    4 

.3   У ''ЋИШКАЈ АРУЂ'' ЕЛОКШ ЕНВОНСО
:УЦВОКАРМУС  

-       рзар .8 укинечу ,увалсониН ћивонедалМ  аз ,аде
  ,ејимех зи отсем .3 онејовсо   

-        ицинечу ,иниратаК ћикоблД 8  онејовсо аз ,адерзар .
1 гокчитамрофни и гокчинхет зи отсем .  ,ањавозарбо  

-      онејовсо аз ,адерзар .7 укинечу  ,ушолиМ ћивокнатС
,ејимех зи отсем .2  

-    6 ицинечу ,иниратаК ћивозапоП  онејовсо аз ,адерзар .
акизеј гокспрс зи отсем .2 , 

-    онејовсо аз ,адерзар .6 ицинечу ,инавоЈ ћивоналгороТ
,акизеј гокспрс зи отсем .3  

-  .1 онејовсо аз ,адерзар .5 укинечу ,илокиН ћивејогалБ
гокчитамрофни и гокчинхет зи отсем  .ањавозарбо  

 
       .3 налЧ        

   а ,ањешонод монад уганс ан апутс акулдо авО
.цавељоБ  енитшпо утсил монебжулС у ес ећивајбо  

 
60 :јорБ -.  68 / 02 01 -I 6/    

 ,цавељоБ  .90 .20  0102  енидог .  
 

АНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  
 
 
 
 
16  

  о анокаЗ .691 аналч ,1 акчат .811 аналч увонсо аН
лг.лС„( удар “СР кинса , )5002/16 и 5002/42 .рб   .93 аналч и

 “цавељоБ енитшпО тсил.лС„( цавељоБ енитшпо атутатС
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб

 јонажрдо  .90 .20 02 01 еј аленод ,енидог .  
 

У  К  У  Л  Д   О  
 уданкан ан уварп о екулдО аманупод и аманемзи о

орт  екиндар аз адар ас казалдо и казалод аз авокш
 ес амијок екиндар елатсо и еварпу екснитшпО

 с казалдо и казалод аз азоверп авокшорт аданкан
 енитшпо атеџуб аватсдерс зи ејућалпси алсоп

цавељоБ  
 

I 
  икчат У III   аз авокшорт уданкан ан уварп о екулдО

до и казалод  и еварпу екснитшпО екиндар аз адар ас казал
 аз азоверп авокшорт аданкан ес амијок екиндар елатсо
 атеџуб аватсдерс зи ејућалпси алсоп с казалдо и казалод
 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил .лС„( цавељоБ енитшпо

2 ,)90/  :исалг ијок .3 ватс ес ејадод .1 аватс елсоп  
 '  аватсдерс хикстеџуб ицинсирок ес ујузевабО'

 ево ебдердо усену удар о ровогу у ад цавељоБ енитшпо
 евокшорт ентуп аз ејанзирп ес ајок итсонељаду о екулдо

 ''.азоверп инец јонламискам и  
 
II  

   јоњдерС ,иварпу јокснитшпО :итиватсод укулдО увО
лсеТ алокиН„ илокш ,цавељоБ “а   ''адагирб акспрс .9'' ШО

 еђроЂ„ ШО ,цавокармуС “ћишкаЈ аруЂ„ ШО  ,цавељоБ
 ,цавељоБ “тсодар ашаН„ УД ,царогдоП “ћивоноемиС

.ивихра и ицетоилбиБ  
 

60 :јорБ -  68 / 0102 -  7/I  
 ,цавељоБ  .90 .20  02 01 енидог .  

 
АНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  

 
 

26  
алч увонсо аН ан   .9 ватс   .4  јоксјиснаниф о анокаЗ

 ,''СР кинсалг инебжулС''( моцед ас ицидороп ицшрдоп
 енитшпо атутатС .93 аналч и )50/511 ,20/61.рб
 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ

)80/1  ,  ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС
 јонажрдо  .90 .20 ,енидог .0102  еј аленод  

 
О Д Л У К У 

 o  инемзи O  унтаркондеј ан аварп уњаванзирп  о екулд
етед онеђоровон аз ћомоп уначвон  

 
1 налЧ . 

 уналч  У .3  O  унтаркондеј ан аварп уњаванзирп  о екулд
 тсил инебжулС''( етед онеђоровон аз ћомоп уначвон

70/61.рб ,''...роБ ,цавељоБ анитшпо   тсил инебжулС'' и
:исалг и ес ањен .1 ватс )01/7 ,90/2.рб ,''цавељоБ енитшпо  

 ес ежом ћомоп уначвон унтаркондеј ан оварП''
:амиволсу мићеделс доп ,итиравтсо  

-   инаљважрд ,аљетидор до надеј или ,иљетидор ус ад
,ејибрС екилбупеР  

- тидор до надеј или ,иљетидор ад  ујами ,аље
 ењамјан ,цавељоБ енитшпо ијиротирет ан етшилавиберп

,екјам ајађороп ерп ицесем .6  
-  ијиротирет ан ешилавиберп ами етед онеђоровон ад

,цавељоБ енитшпо  
-  ондерсопен ,аљетидор до надеј или ,иљетидор ад

 и утетед о унирб  
- ами аљетидор до надеј окилоку ад   или етшилавиберп

 оварп отси ,енитшпо егурд ијиротирет ан етшивароб
''.инитшпо јот у илиравтсо усин  

  
2 налЧ . 

анад гомсо уганс ан апутс акулдО авО   до   анад  
 у ањавиљвајбо  лС  монебжу   утсил .цавељоБ енитшпо  

 
60 :јорБ - 68  / 0102 - 8/I  

 ,цавељоБ  .90 .20  ог .0102 енид  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
26  

 у амивтсдерс о анокаЗ .5 аналч увонсо аН
 кинсалг инебжулС''( ејибрС екилбупеР инијовс
 .аналч  ,)79/23 ,69/45 ,69/3 ,59/35 .рб ,''ејибрС екилбупеР
  иварпуомас јонлакол о анокаЗ .01 акчат .1 ватс .02

инсалг инебжулС''( )70/921 .рб ,''ејибрС екилбупеР к   и
 тсил  инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч
 енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо

 анад јонажрдо ициндес ан цавељоБ   .90 .20   ,енидог .0102
еј аленод  

 
У  К  У  Л  Д  О  

у уњавад о екулдО инупод и инемзи о   пуказ
 ијиротирет ан атакејбо и аротсорп гонволсоп

енитшпо  цавељоБ  
 

.1 налЧ  
  налЧ 31  .  аротсорп гонволсоп пуказ у уњавад о  екулдО

енитшпо ијиротирет ан атакејбо и   инебжулС''( цавељоБ
90/5 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил 0102/5 ,90/8 ,  ес ањем   ,)

:исалг и  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  



                        цавељоБ енитшпо тсил инебжулС                                                                                                                                     30  рабметпес  енидог.0102  

      анидог II I      јорБ 9                                                                                                                                                                                                                       .ртс    5 

ваЈ''  антусирп ус ока итажрдо ес ежом ењатемдан он
.акинсечу авд ењамјан  

 ањатемдан гонвај укпутсоп у карок иноицатициЛ
.апуказ енец ентечоп до %5 исонзи  

 еј ока  итажрдо ес ежом адуноп ењаљпукирП
''.адуноп анварпси андеј ењамјан  анељвабирп  

 
.2 налЧ  

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

 
60 : јорБ -  68 / 0102 - 9/I     

 ,цавељоБ  .90 .20 .енидог .0102  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
36  

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

 ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  .20

 .90 02 01  еј аленод ,енидог .  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 
I 

 ејицкнуф ,ањтР зи  ћиволјахиМ анајтаТ ес авашерзаР
цвељоБ у екетоилбиБ ароткерид .атаднам акетси гобз ,у  

   
II  

  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60:јорБ -  68 / 0102 - 1.11/I   

 ,цавељоБ  .90 .20 енидог .0102  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
46  

 инебжулС''( ирутлук о анокаЗ .73 аналч увонсо аН
лч и )90/27 .рб ,''СР кинсалг  енитшпо атутатС .93 ана

 ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  .20

 .90 02 01  еј аленод ,енидог .  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 
I 

 ацоишрв аз ,ањтР зи ћиволјахиМ анајтаТ ес ејунемИ
тоилбиБ ароткерид  итсонжуд .уцвељоБ у еке  

 ароткерид итсонжуд цалишрВ  ањешер гово .1 аватс зи
 итаљвабо ежом уво  .унидог ундеј ежудјан ујицкнуф  

 
II  

  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

60:јорБ -  68 / 0102 - 2.11/I   
 ,цавељоБ  .90 .20 енидог .0102  

 

АВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС Ц 
 
 
 

56  
5 аналч увонсо аН 4  амавонсо о анокаЗ .2 ватс .

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

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

2 .90 0 01 еј аленод ,енидог .  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
уњешерзар о   уњавонеми и  налч  а  аробдо гокслокШ  

 елокш енвонсО „ ћивоноемиС еђроЂ  “ царогдоП  
 
I 

 аробдо гокслокШ аналч ејицкнуф ес авашерзаР
 елокш енвонсО „ ћивоноемиС еђроЂ “  ,царогдоП

 ћивонитулиМ аниратаК - сопаз кинватсдерп  гобз ,хинел
.робдо јаво у анавонеми еј мејок оп авонсо акнатсерп  

 
II  

налч  аЗ a  елокш енвонсО аробдо гокслокШ „  еђроЂ
ћивоноемиС  “  ,ћивомајраБ анагарД ес ејунеми ,царогдоП

 мокслокш мово атаднам акетси од ,хинелсопаз дерпси
   .уробдо  

  
III  

чанок еј ењешер овО .укпутсоп монварпу у он  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ -  / 68 0102 -  3.11/I  
02 .90 .20 ,цавељоБ 01  енидог .  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  

киндесдерП  
.р.с ,ћивомадА нароГ  

киндесдерП  
ћивомадА нароГ .р.с ,  


