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     идог  ан II      јорБ 1                                                         1                                                                                                                                                               .ртс    2 

1 
алч ,.6 и .2 ватс .14 аналч увонсо аН ,2 ватс .84 ан  3.  и

 ''СР кинсалг инебжулС ''( уметсис мокстеџуб о анокаЗ .4
 и 60/58 ,60/36 ,60/26 ,50/101 ,50/66 ,50/16 ,20/78 ,20/9.рб

 аналч ,)60/68 86  инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС .
 о екулдО .3 аналч и )8002/1 .рб '',цавељоБ енитшпо тсил

шпо утеџуб 002 аз цавељоБ енит 9  тсил .лС'' ( унидог .
 .рб ''цавељоБ енитшпо  80/60  енитшпо киндесдерП , )

исонод  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
еврезер екстеџуб ећукет аватсдерс ибертопу о  

 
.1   утеџуб о мокулдО хинеђрвту аватсдерс зИ

 тсил инебжулС''( унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо
шпо  3 оедзар ,)80/6 јорб ,''цавељоБ енит –  акснитшпО

031 ајицкнуф ,аварпу -  аксмоноке ,егулсу етшпО
000994 ајицакифисалк - еврезер автсдерС -  аћукеТ

 јокчитсируТ ес ујаварбодо ,аврезер акстеџуб
 монпуку у автсдерс цавељоБ енитшпо ијицазинагро

 до усонзи 052 ид 00,000.  аватсдерс ањеђебзебо еми ан аран
 немопс ан аводар хикстаназ и хикснивеђарг ењеђовзи аз

 ћивас екнибуЉ екрајав ићук – .унилИ у исарГ  
 

.2   у ес ејуђеропсар ањешер гово .1 екчат зи автсдерС
3 аледзаР уривко - .20.3 авалг , аварпу акснитшпО - 

,ајицазинагро акчитсируТ  374 ајицкнуф -  ,мазируТ
000115 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа -  и едаргЗ

.иткејбо икснивеђарг  
 

.3   аз ењељедо ес ећаратс ањешеР гово ијицазилаер  О
 .теџуб и ејиснаниф  

 
.4   ијицазинагро јокчитсируТ :итиватсод ењешеР

уб и ејиснаниф аз уњељедо ,цавељоБ енитшпо  и теџ
.ивихра  

 
.5   енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешеР овО

.цавељоБ  
 

:јорБ  004 - 9002/53 - II   
 ,цавељоБ енидог .9002.30.03  

 
 АНИТШПО ЦАВЕЉОБ  

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 
,2 ватс .84 аналч .6 и .2 ватс .14 аналч увонсо аН  3.  и

лг инебжулС ''( уметсис мокстеџуб о анокаЗ .4  ''СР кинса
 и 60/58 ,60/36 ,60/26 ,50/101 ,50/66 ,50/16 ,20/78 ,20/9.рб

 аналч ,)60/68 86  инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС .
 о екулдО .3 аналч и )8002/1 .рб '',цавељоБ енитшпо тсил

002 аз цавељоБ енитшпо утеџуб 9  тсил .лС'' ( унидог .
 .рб ''цавељоБ енитшпо 0  80/6 90/5 и   киндесдерП , )

исонод енитшпо  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
еврезер екстеџуб ећукет аватсдерс ибертопу о  

 
.1   утеџуб о мокулдО хинеђрвту аватсдерс зИ

002 аз цавељоБ енитшпо 9  тсил инебжулС''( унидог .
 3 оедзар ,)90/5 и 80/60 јорб ,''цавељоБ енитшпо – 

у акснитшпО 031 ајицкнуф ,аварп -  ,егулсу етшпО
000994 ајицакифисалк аксмоноке - еврезер автсдерС -

 ШО автсдерс ес ујаварбодо ,аврезер акстеџуб аћукеТ
 до усонзи монпуку у царогдоП ''ћивоноемиС еђроЂ''

аз аватсдерс ањеђебзебо еми ан аранид 00,048.7   унивопук
.елкициб  

 
.2  сдерС  у ес ејуђеропсар ањешер гово .1 екчат зи авт

3 аледзаР уривко - 219 ајицкнуф , аварпу акснитшпО - 
 аксмоноке ајицајирпорпа ,ењавозарбо онвонсО

364 ајицакифисалк 142 -   уовин ирефснарт инлатипаК
.анитшпо  

 
.3   аз ењељедо ес ећаратс ањешер гово ијицазилаер  О

јиснаниф  .теџуб и е  
 

.4   ''ћивоноемиС еђроЂ'' ШО :итиватсод ењешеР
.ивихра и теџуб и ејиснаниф аз уњељедо ,царогдоП  

 
.5   енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешеР овО

.цавељоБ  
 

 :јорБ 004 - 05 9002/ - II  
 ,цавељоБ 50 . 50 енидог .9002.  

 
 АНИТШПО ЦАВЕЉОБ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 рд ћивонајраМ ашјобеН  р.с  

КИНДЕСДЕРП  
 рд ћивонајраМ ашјобеН  р.с  
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3 
 аН ,2 ватс .84 аналч .6 и .2 ватс .14 аналч увонсо  3.  и

 ''СР кинсалг инебжулС ''( уметсис мокстеџуб о анокаЗ .4
 и 60/58 ,60/36 ,60/26 ,50/101 ,50/66 ,50/16 ,20/78 ,20/9.рб

 аналч ,)60/68 86  инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС .
002/1 .рб '',цавељоБ енитшпо тсил  о екулдО .3 аналч и )8
002 аз цавељоБ енитшпо утеџуб 9  тсил .лС'' ( унидог .

 .рб ''цавељоБ енитшпо  80/60 90/5 и   киндесдерП , )
исонод енитшпо  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

еврезер екстеџуб ећукет аватсдерс ибертопу о  
 

.1   утеџуб о мокулдО хинеђрвту аватсдерс зИ
ељоБ енитшпо 002 аз цав 9  енитшпо тсил .лС''( унидог .
 .рб ''цавељоБ  80/60 90/5 и   3 оедзар , ) –  акснитшпО

031 ајицкнуф ,аварпу -  аксмоноке ,егулсу етшпО
000994 ајицакифисалк - еврезер автсдерС -  аћукеТ

 цавељоБ ''моР'' увтшурД ес ујаварбодо ,аврезер акстеџуб
нпуку у автсдерс  до усонзи мо 00.011  еми ан аранид 00,0

аз аватсдерс ањеђебзебо  .ебертоп ећукет евохињ  
 

.2   у ес ејуђеропсар ањешеР гово .1 екчат зи автсдерС
2 аледзаР уривко -  , ећев окснитшпо и киндесдерП

011 ајицкнуф -  ,инагро инвадоноказ и иншрвзИ
салк аксмоноке ајицајирпорпа 184 ајицакифи 149 - 

.анађарг амињежурду милатсо ејицаноД  
 

.3   аз ењељедо ес ећаратс ањешер гово ијицазилаер  О
 .теџуб и ејиснаниф  

 
.4   ,цавељоБ ''моР'' овтшурД :итиватсод ењешеР

.ивихра и теџуб и ејиснаниф аз уњељедо  
 

.5   у итивајбо ењешер овО С монебжул   енитшпо утсил
Б .цавељо  
 

 :јорБ 004 - 15 9002/ - II  
 ,цавељоБ 60 . 50 енидог .9002.  

 
 АНИТШПО ЦАВЕЉОБ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
,2 ватс .84 аналч .6 и .2 ватс .14 аналч увонсо аН  3.  и

 ''СР кинсалг инебжулС ''( уметсис мокстеџуб о анокаЗ .4
0/26 ,50/101 ,50/66 ,50/16 ,20/78 ,20/9.рб  и 60/58 ,60/36 ,6

 аналч ,)60/68 86  инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС .
 о екулдО .3 аналч и )8002/1 .рб '',цавељоБ енитшпо тсил

002 аз цавељоБ енитшпо утеџуб 9  тсил .лС''( унидог .
 .рб ''цавељоБ енитшпо  80/60 90/5 и   киндесдерП , )

исонод енитшпо  
 

 Е  Ш  Е  Р  Е  Њ  
еврезер екстеџуб ећукет аватсдерс ибертопу о  

 
.1   утеџуб о мокулдО хинеђрвту аватсдерс зИ

002 аз цавељоБ енитшпо 9  енитшпо тсил .лС''( унидог .
 .рб ''цавељоБ  80/60 90/5 и   3 оедзар ,) –  акснитшпО

031 ајицкнуф ,аварпу -  аксмоноке ,егулсу етшпО
4 ајицакифисалк 00099 - еврезер автсдерС -  акстеџуб аћукет

 рачејаЗ енитшпо икјам уњежурдУ ес ујаварбодо ,аврезер
 до усонзи у автсдерс 00.01 .аранид 00,0  

 
.2   у ес ејуђеропсар ањешеР гово .1 екчат зи автсдерС

2 аледзаР уривко -  , ећев окснитшпо и киндесдерП
011 ајицкнуф -  и иншрвзИ  ,инагро инвадоноказ

184 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа 199 - 
.амајицутитсни минтифорпен милатсо ејицаноД  

 
.3   аз ењељедо ес ећаратс ањешер гово ијицазилаер  О

 .теџуб и ејиснаниф  
 

.4   енитшпо икјам уњежурдУ :итиватсод ењешеР
уб и ејиснаниф аз уњељедо ,рачејаЗ .ивихра и теџ  

 
.5   енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешеР овО

цавељоБ . 
 

 :јорБ 004 - 75 9002/ - II  
 ,цавељоБ 82 . 50 енидог .9002.  

 
 АНИТШПО ЦАВЕЉОБ  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 рд ћивонајраМ ашјобеН  р.с  

КИНДЕСДЕРП  
 рд ћивонајраМ ашјобеН  р.с  
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5 
,2 ватс .84 аналч .6 и .2 ватс .14 аналч увонсо аН  3.  и

лС ''( уметсис мокстеџуб о анокаЗ .4  ''СР кинсалг инебжу
 и 60/58 ,60/36 ,60/26 ,50/101 ,50/66 ,50/16 ,20/78 ,20/9.рб

 аналч ,)60/68 86  инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС .
 о екулдО .3 аналч и )8002/1 .рб '',цавељоБ енитшпо тсил

002 аз цавељоБ енитшпо утеџуб 9  тсил .лС''( унидог .
цавељоБ енитшпо  .рб ''  80/60  киндесдерП ,)90/5 и

исонод енитшпо  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
еврезер екстеџуб ећукет аватсдерс ибертопу о  

 
.1   утеџуб о мокулдО хинеђрвту аватсдерс зИ

002 аз цавељоБ енитшпо 9  енитшпо тсил .лС''( унидог .
 .рб ''цавељоБ  80/60  3 оедзар ,)90/5 и – пу акснитшпО  ,авар
031 ајицкнуф -  ајицакифисалк аксмоноке ,егулсу етшпО

000994 - еврезер автсдерС -  ,аврезер акстеџуб аћукет
 у автсдерс цавељоБ ''тсодар ашаН'' УП ес ујаварбодо

973 до усонзи монпуку .  ањеђебзебо еми ан аранид 00,069
.алток унивпук аз аватсдерс  

 
.2  т зи автсдерС  у ес ејуђеропсар ањешер гово .1 екча

3 аледзаР уривко - 031 ајицкнуф , аварпу акснитшпО - 
 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа ,егулсу етшпО

111315 - .амерпо и енинтеркен елатсО  
 

.3   аз ењељедо ес ећаратс ањешер гово ијицазилаер  О
 .теџуб и ејиснаниф  

 
.4  од ењешеР  ,цавељоБ ''тсодар ашаН'' УП :итиватс

.ивихра и теџуб и ејиснаниф аз уњељедо  
 

.5   у итивајбо ењешеР овО  енитшпо утсил монебжулС
цавељоБ . 

 
 :јорБ 004 - 58 9002/ - II  

 ,цавељоБ 40 . 80 енидог .9002.  
 

 АНИТШПО ЦАВЕЉОБ  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 аналч увонсо аН  .96 аЗ .3 ватс  мокстеџуб о анок

 аналч ,)90/45.рб ''СР кинсалг инебжулС ''( уметсис 86  .
 енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС
 утеџуб о екулдО .3 аналч и )8002/1 .рб '',цавељоБ

002 аз цавељоБ енитшпо 9  енитшпо тсил .лС''( унидог .
 .рб ''цавељоБ  90/5 ,80/60 )90/7 и   енитшпо киндесдерП ,

исонод  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
еврезер екстеџуб ећукет аватсдерс ибертопу о  

 
.1   утеџуб о мокулдО хинеђрвту аватсдерс зИ

 тсил инебжулС''( унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо
 3 оедзар ,)90/7 и 90/5 ,80/6 јорб ,''цавељоБ енитшпо – 

ф ,аварпу акснитшпО 031 ајицкну -  ,егулсу етшпО
000994 ајицакифисалк аксмоноке - еврезер автсдерС -

 ициндејаз јонсеМ ес ујаварбодо ,аврезер акстеџуб аћукет
 аранид 00,069.4 до усонзи монпуку у автсдерс ациналбаЈ
 агулсу ењећширок аз аватсдерс ањеђебзебо еми ан

.ејицатнезерпер  
 
.2  дерС  у ес ејуђеропсар ањешер гово .1 екчат зи автс

3 аледзаР уривко - 50.3 авалг ,аварпу акснитшпО - M  енсе
061 ајицкнуф ,ециндејаз - O  ,егулсу енвај етшп

117324 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа - 
.ајицатнезерпеР  

 
.3  аз ењељедо ес ећаратс ањешер гово ијицазилаер  О  

 .теџуб и ејиснаниф  
 
.4   ,ациналбаЈ ициндејаз јонсеМ :итиватсод ењешеР

.ивихра и теџуб и ејиснаниф аз уњељедо  
 
.5   енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

 :јорБ 004 - 9002/631 - II   
 ,цавељоБ   енидог .9002.01.21  

 
 АНИТШПО ЦАВЕЉОБ  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КИНДЕСДЕРП  
 рд Н ћивонајраМ ашјобе  р.с  КИНДЕСДЕРП  

 рд ћивонајраМ ашјобеН  р.с  
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7 
 аналч увонсо аН .96   ватс  3.  мокстеџуб о анокаЗ

.рб ''СР кинсалг инебжулС ''( уметсис  90/45  аналч ,) 86  .
 енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС
 утеџуб о екулдО .3 аналч и )8002/1 .рб '',цавељоБ

002 аз цавељоБ енитшпо 9 итшпо тсил .лС''( унидог .  ен
 .рб ''цавељоБ  90/5 ,80/60  енитшпо киндесдерП , )90/7 и

исонод  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
еврезер екстеџуб ећукет аватсдерс ибертопу о  

 
.1   утеџуб о мокулдО хинеђрвту аватсдерс зИ

 тсил инебжулС''( унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо
7 и 90/5 ,80/6 јорб ,''цавељоБ енитшпо  3 оедзар ,)90/ – 

031 ајицкнуф ,аварпу акснитшпО -  ,егулсу етшпО
000994 ајицакифисалк аксмоноке - еврезер автсдерС -

 инитшпукС ес ујаварбодо ,аврезер акстеџуб аћукет
57.3 до усонзи монпуку у автсдерс енитшпо 7, 00   аранид

у ењећширок аз аватсдерс ањеђебзебо еми ан  агулс
.анофелет  

 
.2   у ес ејуђеропсар ањешер гово .1 екчат зи автсдерС

1 аледзаР уривко - 011 ајицкнуф ,енитшпо анитшпукС - 
 аксмоноке ајицајирпорпа ,инагро инвадоноказ и иншрвзИ

114124 ајицакифисалк - .скафелет и скелет ,нофелеТ  
 

.3  ћаратс ањешер гово ијицазилаер  О  аз ењељедо ес е
 .теџуб и ејиснаниф  

 
.4   теџуб и ејиснаниф аз уњељедо :итиватсод ењешеР

.ивихра и  
 
.5   енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

 :јорБ 004 - 9002/341 - II  
 ,цавељоБ енидог .9002.01.72  

 
 АНИТШПО ЦАВЕЉОБ  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
ч увонсо аН  анал 96 3 ватс . .  мокстеџуб о анокаЗ

.рб ''СР кинсалг инебжулС ''( уметсис  90/45  аналч ,) 86  .
 енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС
 утеџуб о екулдО .3 аналч и )8002/1 .рб '',цавељоБ

002 аз цавељоБ енитшпо 9  енитшпо тсил .лС''( унидог .
.рб ''цавељоБ   90/5 ,80/60  енитшпо киндесдерП , )90/7 и

исонод  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
еврезер екстеџуб ећукет аватсдерс ибертопу о  

 
.1   утеџуб о мокулдО хинеђрвту аватсдерс зИ

 тсил инебжулС''( унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо
 3 оедзар ,)90/7 и 90/5 ,80/6 јорб ,''цавељоБ енитшпо – 

031 ајицкнуф ,аварпу акснитшпО -  ,егулсу етшпО
000994 ајицакифисалк аксмоноке - еврезер автсдерС -

 у ицетоилбиБ ес ујаварбодо ,аврезер акстеџуб аћукет
 аранид 00,000.2 до усонзи монпуку у автсдерс уцвељоБ
 гонталп евокшорт аз аватсдерс ањеђебзебо еми ан

атеморп . 
 

.2   у ес ејуђеропсар ањешер гово .1 екчат зи автсдерС
3 аледзаР уривко -  10.3 авалг ,аварпу акснитшпО – 

028 ајицкнуф ,арутлуК -  ајицајирпорпа ,ерутлук егулсУ
111124 ајицакифисалк аксмоноке -  гонталп ивокшорТ

.атеморп  
 

.3  љедо ес ећаратс ањешер гово ијицазилаер  О  аз ење
 .теџуб и ејиснаниф  

 
.4   ,уцвељоБ у ицетоилбиБ :итиватсод ењешеР

.ивихра и теџуб и ејиснаниф аз уњељедо  
 

.5   енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
 :јорБ 004 - 9002/541 - II  

 ,цавељоБ енидог .9002.11.20  
 

 АНИТШПО ЦАВЕЉОБ  
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9 
 аналч увонсо аН 96 3 ватс . .  мокстеџуб о анокаЗ

.рб ''СР кинсалг инебжулС ''( уметсис  90/45  аналч ,) 86  .
 енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС
 утеџуб о екулдО .3 аналч и )8002/1 .рб '',цавељоБ

002 аз цавељоБ енитшпо 9  енитшпо тсил .лС''( унидог .
Б  .рб ''цавељо  90/5 ,80/60  енитшпо киндесдерП , )90/7 и

исонод  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
еврезер екстеџуб ећукет аватсдерс ибертопу о  

 
.1   утеџуб о мокулдО хинеђрвту аватсдерс зИ

 тсил инебжулС''( унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо
)90/7 и 90/5 ,80/6 јорб ,''цавељоБ енитшпо  3 оедзар , – 

031 ајицкнуф ,аварпу акснитшпО -  ,егулсу етшпО
000994 ајицакифисалк аксмоноке - еврезер автсдерС -

 инитшпукС ес ујаварбодо ,аврезер акстеџуб аћукет
 до усонзи монпуку у автсдерс енитшпо 00,391.4   аранид

гулсу ењећширок аз аватсдерс ањеђебзебо еми ан  а
.анофелет  

 
.2   у ес ејуђеропсар ањешер гово .1 екчат зи автсдерС

1 аледзаР уривко - 011 ајицкнуф ,енитшпо анитшпукС - 
 аксмоноке ајицајирпорпа ,инагро инвадоноказ и иншрвзИ

114124 ајицакифисалк - .скафелет и скелет ,нофелеТ  
 

.3  ес ећаратс ањешер гово ијицазилаер  О   аз ењељедо
 .теџуб и ејиснаниф  

 
.4   теџуб и ејиснаниф аз уњељедо :итиватсод ењешеР

.ивихра и  
 

.5   енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
 :јорБ 004 -16 9002/3 - II  

 ,цавељоБ 81 1. 1 енидог .9002.  
 

 АНИТШПО ЦАВЕЉОБ  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01  
налч увонсо аН  а 96 3 ватс .  .  мокстеџуб о анокаЗ

9.рб ''СР кинсалг инебжулС ''( уметсис  90/45  аналч ,) 86  .
 енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС
 утеџуб о екулдО .3 аналч и )8002/1 .рб '',цавељоБ

002 аз цавељоБ енитшпо 9  енитшпо тсил .лС''( унидог .
 .рб ''цавељоБ 0  90/5 ,80/6  енитшпо киндесдерП , )90/7 и

исонод  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
еврезер екстеџуб ећукет аватсдерс ибертопу о  

 
 

.1   утеџуб о мокулдО хинеђрвту аватсдерс зИ
 тсил инебжулС''( унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо

 3 оедзар ,)90/7 и 90/5 ,80/6 јорб ,''цавељоБ енитшпо – 
031 ајицкнуф ,аварпу акснитшпО -  ,егулсу етшпО

000994 ајицакифисалк аксмоноке - еврезер автсдерС -
онрутлуК ес ујаварбодо ,аврезер акстеџуб аћукет -

 до усонзи монпуку у автсдерс цавељоБ уртнец онвозарбо
0,405.5 0  аз аватсдерс ањеђебзебо еми ан аранид

исо евокшорт  утитшаз унражопвиторп аз удноФ и ањаруг
 ањеђебзебо еми ан аранид 00,005.02 до усонзи монпуку у
 енеман енбесоп аз алајиретам унивопук аз аватсдерс

.)ароталумука(  
 

.2   у ес ејуђеропсар ањешер гово .1 екчат зи автсдерС
3 аледзаР уривко - :от и аварпу акснитшпО  

- алг  10.3 ав – 028 ајицкнуф ,арурлуК -  егулсУ
5124 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа ,ерутлук - 

0,405.5 до усонзи у ањаругисо ивокшорТ 0 и аранид  
- 60.3 авалг -  ,етитшаз енражопвиторп дноФ

023 ајицкнуф -  ,етитшаз енражопвиторп егулсУ
фисалк аксмоноке ајицајирпорпа 009624 ајицаки - 

 00,005.02 до усонзи у енеман енбесоп аз лајиретаМ
.аранид  

 
.3   аз ењељедо ес ећаратс ањешер гово ијицазилаер  О

 .теџуб и ејиснаниф  
 

.4  :итиватсод ењешеР  ЦОК -  аз удноФ ,у
 теџуб и ејиснаниф аз уњељедо ,утитшаз унражопвиторп

.ивихра и  
 

.5  јбо ењешер овО енитшпо утсил монебжулС у итива  
цавељоБ . 

 
 :јорБ 004 -1 56 9002/ - II   

 ,цавељоБ 91 1. 1 енидог .9002.  
 

 АНИТШПО ЦАВЕЉОБ  
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КИНДЕСДЕРП  
 рд ћивонајраМ ашјобеН  р.с  



                                                     цавељоБ енитшпо тсил инебжулС                                                                                                         31  енидог.9002 рабмецед  

     идог  ан II      јорБ 1                                                         1                                                                                                                                                               .ртс    7 

11  
 аналч увонсо аН 96  ватс . 3  мокстеџуб о анокаЗ .

.рб ''СР кинсалг инебжулС ''( уметсис  90/45  аналч ,) 86  .
''( цавељоБ енитшпо атутатС  енитшпо тсил инебжулС

 утеџуб о екулдО .3 аналч и )8002/1 .рб '',цавељоБ
002 аз цавељоБ енитшпо 9  енитшпо тсил .лС''( унидог .

 .рб ''цавељоБ  90/5 ,80/60  енитшпо киндесдерП , )90/7 и
исонод  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

еврезер екстеџуб ећукет аватсдерс ибертопу о  
 

.1  ерс зИ  утеџуб о мокулдО хинеђрвту аватсд
 тсил инебжулС''( унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо

 3 оедзар ,)90/7 и 90/5 ,80/6 јорб ,''цавељоБ енитшпо – 
031 ајицкнуф ,аварпу акснитшпО -  ,егулсу етшпО

000994 ајицакифисалк аксмоноке - еврезер автсдерС -
аврезер акстеџуб аћукет  ициндејаз јонсеМ ес ујаварбодо ,

 до усонзи монпуку у автсдерс ељесан анивогоБ ,000.5  00
 ењећширок аз аватсдерс ањеђебзебо еми ан аранид

.ејицатнезерпер агулсу  
 

.2   у ес ејуђеропсар ањешер гово .1 екчат зи автсдерС
3 аледзаР уривко - .50.3 авалг ,аварпу акснитшпО - M  енсе

061 ајицкнуф ,ециндејаз - O  ,егулсу енвај етшп
117324 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа - 

.ајицатнезерпеР  
 

.3   аз ењељедо ес ећаратс ањешер гово ијицазилаер  О
 .теџуб и ејиснаниф  

 
.4   анивогоБ ициндејаз јонсеМ :итиватсод ењешеР

иснаниф аз уњељедо ,ељесан .ивихра и теџуб и еј  
 

.5  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО  
цавељоБ . 

 
 :јорБ 004 - 9002/371 - II  

 ,цавељоБ енидог .9002.11.03  
 

 АНИТШПО ЦАВЕЉОБ  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21  
 уметсис мокстеџуб о анокаЗ .16 аналч увонсо аН

ч ,)90/45 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„(  атутатС .86 анал
 ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо
 енитшпо утеџуб о екулдО .21 аналч ,)8002/1 јорб
 енитшпо тсил инебжулС„( унидог .9002 аз цавељоБ
 енитшпо киндесдерп )90/7 и 90/5 ,80/60.рб ,“цавељоБ

исонод  
 

ЕЈИЦАЈИРПОРПА ИНЕМОРП О ЕЊЕШЕР  
 
I 

 мотеџуб уледопсарерп ан тсонсалгас ес ејаД
 аватсдерс хинељедерпо –  3 оедзаР –  ,аварпу акснитшпО

 031 ајицкнуф – :)10 ровзи( егулсу етшпО  
  

-  115 ујицакифисалк уксмоноке –  и едаргЗ
,аранид 000.008 до сонзи аз итињаму иткејбо икснивеђарг  

- јицакифисалк уксмоноке  384 у –  и ензак еначвоН
,аранид 000.052 аз итињаму аводус уњешер оп иланеп  

-  284 ујицакифисалк уксмоноке –  ензевабо ,изероП
 могурд итсалв аовин гондеј до етунтеман ензак и ескат

.аранид 000.050.1 до сонзи аз итаћеву  
 

II  
ф и теџуб аз уњељедО :итиватсод ењешеР  и ејиснани

.ивихра  
 

 :јорБ 004 - 9002/471 - II  
 ,цавељоБ енидог .9002.11.03  

 
 АНИТШПО ЦАВЕЉОБ  
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31  
 аналч увонсо аН 96  ватс . 3  мокстеџуб о анокаЗ .

''СР кинсалг инебжулС ''( уметсис , рб 90/45 jo  аналч ,) 86  .
''( цавељоБ енитшпо атутатС  енитшпо тсил инебжулС

 утеџуб о екулдО .3 аналч и )8002/1 .рб '',цавељоБ
002 аз цавељоБ енитшпо 9  енитшпо тсил .лС''( унидог .

 .рб ''цавељоБ  90/5 ,80/60  енитшпо киндесдерП , )90/7 и
исонод  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

еврезер екстеџуб ећукет аватсдерс ибертопу о  
 

.1  ерс зИ  утеџуб о мокулдО хинеђрвту аватсд
 тсил инебжулС''( унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо

 3 оедзар ,)90/7 и 90/5 ,80/6 јорб ,''цавељоБ енитшпо – 
031 ајицкнуф ,аварпу акснитшпО -  ,егулсу етшпО

000994 ајицакифисалк аксмоноке - еврезер автсдерС -
аврезер акстеџуб аћукет  у автсдерс ес ујаварбодо ,

08.165 до усонзи монпуку 3, 00  аранид . 
 

.2   у ес ејуђеропсар ањешер гово .1 екчат зи автсдерС
3 аледзаР уривко - :от и аварпу акснитшпО  

- 031 ајицкнуф -  ајицајирпорпа ,егулсу етшпО
231614 ајицакифисалк аксмоноке -  амивоналч аданкаН

ајисимок  03.22 до усонзи у евоналп аз 6, 00  ,аранид  
-  10.3 авалг – 028 ајицкнуф ,арурлуК -  егулсУ

11124 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа,ерутлук - 
 аранид 00,000.2 до усонзи у атеморп гонталп ивокшорТ

,уцвељоБ уекетоилбиБ ебертоп аз  
- 40.3 авалг  - авозарбо окслокшдерП  ајицкнуф ,ењ

119 - :ењавозарбо окслокшдерП  
o 114 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа - 

,821.023 до усонзи у хинелсопаз еталП 00  ,аранид  
o 214 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа - 

 до усонзи у ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС
,692.45 00  и аранид  

o ајирпорпа ајицакифисалк аксмоноке ајиц   2124 –
70.361 до усонзи у )оврд( егулсу екстегренЕ 3, 00  .аранид  

 
.3   аз ењељедо ес ећаратс ањешер гово ијицазилаер  О

 .теџуб и ејиснаниф  
 

.4  ЦОК :итиватсод ењешеР -  ''тсодар ашаН'' УП ,у
.ивихра и теџуб и ејиснаниф аз уњељедо ,цавељоБ  

 
.5  О р ов  у итивајбо ењеше енитшпо утсил монебжулС  

цавељоБ . 
 

 :јорБ 004 -1 57 9002/ - II  
 ,цавељоБ 10 енидог .9002.21.  

 
 АНИТШПО ЦАВЕЉОБ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

41  
 аналч увонсо аН 96  ватс . 3  мокстеџуб о анокаЗ .

''СР кинсалг инебжулС ''( уметсис , .рб  90/45  аналч ,) 86  .
итшпо атутатС  енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ ен

 утеџуб о екулдО .3 аналч и )8002/1 .рб '',цавељоБ
002 аз цавељоБ енитшпо 9  енитшпо тсил .лС''( унидог .

 .рб ''цавељоБ  90/5 ,80/60  енитшпо киндесдерП , )90/7 и
исонод  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

р екстеџуб ећукет аватсдерс ибертопу о еврезе  
 

.1   утеџуб о мокулдО хинеђрвту аватсдерс зИ
 тсил инебжулС''( унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо

 3 оедзар ,)90/7 и 90/5 ,80/6 јорб ,''цавељоБ енитшпо – 
031 ајицкнуф ,аварпу акснитшпО -  ,егулсу етшпО

000994 ајицакифисалк аксмоноке - еврезер автсдерС -
уб аћукет  у автсдерс ес ујаварбодо ,аврезер акстеџ

82.07 до усонзи монпуку 1, 00   ањеђебзебо еми ан аранид
анофелет агулсу ењећширок аз аватсдерс   унитшпукС аз

 ''ћишкаЈ аруЂ'' ШО ан икварпоп хићукет ,енитшпо
ЦОК ебертоп аз егулсу екстегрене ,цавокармуС -  и а

отуп евокшорт  у екетоилбиБ ебертоп аз анофелет и ањав
.уцвељоБ  

 
.2   у ес ејуђеропсар ањешер гово .1 екчат зи автсдерС

:уривко  
- 1 аледзаР - 011 ајицкнуф ,енитшпо анитшпукС - 

 аксмоноке ајицајирпорпа ,инагро инвадоноказ и иншрвзи
114124 ајицакифисалк - у скафелет и скелет ,нофелеТ  

,955.2 до усонзи 00  ;аранид  
- 3 аледзаР - :аварпу акснитшпО  

219 ајицкнуф * -  ајицајирпорпа ,ењавозарбо онвонсО
141364 ајицакифисалк аксмоноке -  ирефснарт ићукеТ

65.73 до усонзи у анитшпо аовин 6, 00   ебертоп аз аранид
локш ан иводар ( цавокармуС ''ћишкаЈ аруЂ'' ШО )и  

 10.3 авалг* – 028 ајицкнуф ,арурлуК -  ерутлук егулсУ
:от и  
o 4 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа 12 2- 

 до усонзи у )ењајерг и ајуртс( егулсу екстегренЕ
0,577.42 0 ЦОК ебертоп аз аранид - ,а  

o 4124 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа - 
фелет и скелет ,нофелеТ 75 до усонзи у ска 5, 00   аз аранид

и уцвељоБ у екетоилбиБ ебертоп  
o 23224 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа - 

 до усонзи у адар гонводер уривко у ањавотуп ивокшорТ
08.4 6, 00  .уцвељоБ у екетоикбиБ ебертоп аз аранид  

 
.3  њељедо ес ећаратс ањешер гово ијицазилаер  О  аз е

 .теџуб и ејиснаниф  
 

.4   ''ћишкаЈ аруЂ'' ШО :итиватсод ењешеР
ЦОК ,цавокармуС -  аз уњељедо ,уцвељоБ у ицетоилбиБ ,у

.ивихра и теџуб и ејиснаниф  
 
.5   енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

цавељоБ . 
 :јорБ 004 -1 57 9002/ - II  

 ,цавељоБ 10 енидог .9002.21.  
 

НИТШПО  А ЦАВЕЉОБ  
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 рд ћивонајраМ ашјобеН  р.с  

КИНДЕСДЕРП  
 рд ћивонајраМ ашјобеН  р.с  
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51  
 аналч увонсо аН 96  ватс . 3  мокстеџуб о анокаЗ .

''СР кинсалг инебжулС ''( уметсис , рб 90/45 jo  аналч ,) 86  .
 енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС
 утеџуб о екулдО .3 аналч и )8002/1 .рб '',цавељоБ

002 аз цавељоБ енитшпо 9 '( унидог .  енитшпо тсил .лС'
 .рб ''цавељоБ  90/5 ,80/60  енитшпо киндесдерП , )90/7 и

исонод  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
еврезер екстеџуб ећукет аватсдерс ибертопу о  

 
.1   утеџуб о мокулдО хинеђрвту аватсдерс зИ

 тсил инебжулС''( унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо
јорб ,''цавељоБ енитшпо   3 оедзар ,)90/7 и 90/5 ,80/6 – 

031 ајицкнуф ,аварпу акснитшпО -  ,егулсу етшпО
000994 ајицакифисалк аксмоноке - еврезер автсдерС -

онрутлуК ес ујаварбодо ,аврезер акстеџуб аћукет -
 до усонзи монпуку у автсдерс цавељоБ уртнец онвозарбо

00,176.261  бо еми ан аранид  аз аватсдерс ањеђебзе
 у цавељоБ ''тсодар ашаН'' УП и аталп и ањајерг евокшорт

43.303 до усонзи монпуку 6 0, 00   еми ан аранид
.еталп аз аватсдерс ањеђебзебо  

 
.2   у ес ејуђеропсар ањешер гово .1 екчат зи автсдерС

3 аледзаР уривко - :от и аварпу акснитшпО  
-  10.3 авалг – 028 ајицкнуф ,арурлуК -  егулсУ

:ерутлук  
o 114 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа - 

50.69 до усонзи у хинелсопаз еталП 7, 00  ,аранид  
o 214 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа - 

 до усонзи у ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС
99.61 7, 00  и аранид  
o ицајирпорпа 2124 ајицакифисалк аксмоноке ај - 

16.94 до усонзи у егуксу екстегренЕ 7,0 аранид 0  
- 40.3 авалг -  ајицкнуф ,ењавозарбо окслокшдерП

119 - :ењавозарбо окслокшдерП  
o 114 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа - 

58.252 до усонзи у хинелсопаз еталП 1, 00  ,аранид  
o ицајирпорпа 214 ајицакифисалк аксмоноке ај - 

 до усонзи у ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС
94.05 5,0 .аранид 0  

 
.3   аз ењељедо ес ећаратс ањешер гово ијицазилаер  О

 .теџуб и ејиснаниф  
 

.4  ЦОК :итиватсод ењешеР -  ''тсодар ашаН'' УП ,у
и теџуб и ејиснаниф аз уњељедо ,цавељоБ  .ивихра  

 
.5  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО  

цавељоБ . 
 

 :јорБ 004 -1 98 9002/ - II  
 ,цавељоБ 92 енидог .9002.21.  

 
 АНИТШПО ЦАВЕЉОБ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

61  
 аналч увонсо аН 96  ватс . 3  мокстеџуб о анокаЗ .

''СР кинсалг инебжулС ''( уметсис , рб 90/45 jo  аналч ,) 86  .
утатС  енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо ат

 утеџуб о екулдО .3 аналч и )8002/1 .рб '',цавељоБ
002 аз цавељоБ енитшпо 9  енитшпо тсил .лС''( унидог .

 .рб ''цавељоБ  90/5 ,80/60  енитшпо киндесдерП , )90/7 и
исонод  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
уб ећукет аватсдерс ибертопу о еврезер екстеџ  

 
.1   утеџуб о мокулдО хинеђрвту аватсдерс зИ

 тсил инебжулС''( унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо
 3 оедзар ,)90/7 и 90/5 ,80/6 јорб ,''цавељоБ енитшпо – 

031 ајицкнуф ,аварпу акснитшпО -  ,егулсу етшпО
000994 ајицакифисалк аксмоноке - еврезер автсдерС -

т  јокснитшпО ес ујаварбодо ,аврезер акстеџуб аћуке
4.1 до усонзи монпуку у автсдерс иварпу 02 ,0  ан аранид 0

 аћитекап нолкоп унивопук аз аватсдерс ањеђебзебо еми
.уцед аз  

 
.2   у ес ејуђеропсар ањешер гово .1 екчат зи автсдерС

3 аледзаР уривко - нуф ,аварпу акснитшпО 031 ајицк - 
 ајицакифисалк аксмоноке ајицајирпорпа ,егулсу етшпО

241314 - .хинелсопаз уцед аз инолкоП  
 

.3   аз ењељедо ес ећаратс ањешер гово ијицазилаер  О
 .теџуб и ејиснаниф  

 
.4   теџуб и ејиснаниф аз уњељедо :итиватсод ењешеР

.ивихра и  
 

.5  у итивајбо ењешер овО  енитшпо утсил монебжулС  
цавељоБ . 

 
 :јорБ 004 - 9002/191 - II   

 ,цавељоБ енидог .9002.21.13  
 

 АНИТШПО ЦАВЕЉОБ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 рд шјобеН ћивонајраМ а  р.с  

КИНДЕСДЕРП  
 рд ћивонајраМ ашјобеН  р.с  
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71  
 мокстеџуб о  ебдерУ .9 ватс .61 аналч увонсо аН
 и 3002/521 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( увтсдовонучар

 аналч и )6002/21 .93  тС цавељоБ енитшпо атута   ''(
  ,)80/1 јорб ''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС

исонод ,цавељоБ енитшпо киндесдерП  
 

К И Н Л И В А Р П    
О УВТСДОВОНУЧАР МОКСТЕЏУБ  

 
ЕБДЕРДО ЕНВОНСО  

 
.1 налЧ  

 мокстеџуб о монокаЗ ас удалкс у ,мокинливарП мивО
кстеџуб о мобдерУ и уметсис  ес увтсдовонучар мо

:ејуђеру  
 
I      :автсдовонучар гокстеџуб ењеђоВ  

автсдовонучар гокстеџуб ајицазинагрО .1  
автсдовонучар гокстеџуб ењеђов аз авонсО .2  

 .3 егињк енволсоП  
еварпси еневтсдовонучаР .4  

II     ицпутсоп инлортнок иневтсдовонучар инретнИ  
III   онемИ  ,тсотиноказ аз анровогдо ус ејок ацил ењав

 о аварпси     хиневтсдовонучар ењаљватсас и тсонварпси
ујађагод могурд или инеморп јонволсоп јолатсан  

VI     аз ивокор и аварпси хиневтсдовонучар ењатерК
ењаљватсод и ењаљватсас овохињ  

V     и ењавињецорп ,ењаванзирП  ајицизоп ајицатнезерп
ајатшевзи хиксјиснаниф  

IV   и енивоми сиптоп ,агињк хинволсоп ењавиђалксУ
:азевабо     и ањавижартоп ењавашалгасу и азевабо  

агињк хинволсоп ењавиђалксУ .1  
азевабо и енивоми сипоП .2  

азевабо и енивоми ењавашалгасУ .3  
IIV    оп ењавичуљкаЗ  хинволсоп ењавуч и агињк хинволс

аварпси хиневтсдовонучар и агињк  
IIIV   ајатшевзи хиксјиснаниф ењаљватсод и ењаљватсаС  

XI     мокстеџуб у хинелсопаз итсонровогдо ењавиђрвтУ
увтсдовонучар  

X    ебдердо еншрваЗ  
.2 налЧ  

овтсдовонучар микстеџуб доП м  гово улсимс у
 ањеђов иволсу и вонсо ес авемузардоп акинливарп
 мојицатнемукод ас ајицнедиве хигурд и агињк хинволсоп
 игурд и ејицкаснарт евс ујаритнедиве ес ејок увонсо ан
 ,инивоми ан ењатс и енеморп ујузакси ијок ијађагод
 ,ањариснаниф амировзи ,амазевабо ,амињавижартоп
 и амињамирп и амидохирп ,амицадзи ,амидохсар

.ањаволсоп ататлузер ењавиђрвту  
 
I   АВТСДОВОНУЧАР ГОКСТЕЏУБ ЕЊЕЂОВ  
 

автсдовонучар гокстеџуб ајицазинагрО )1  
 

.3 налЧ  
 ујаљвабо алед гоноицазинагро гоневтснидеј уривко У

ђем оак ,автсдовонучар гокстеџуб иволсоп ес  онбосу
 јоњшартуну о мокинливарП инеђрвту иволсоп иназевоп
 акатадаз и атсем хиндар ијицазитаметсис и ијицазинагро
 ејок ецил ончуртс идовокур мијок ,)овтсдовонучар :ељад(
 енич аг ајок алед анчивирк аз онавањжак ејин
 итсалбо зи аволсоп ењаљвабо аз минбодопен
 ,ађовонучар инлатсомас ,ађовонучар( автсдовонучар
 итами аром ијок онсондо ,)ађовонучар инећшалво

 ивајбо ен ес код ,“ађовонучар„ ењавз ењамјан
.роткес инвај аз драднатс инланоицан ићујаравогдо  

 
.4 налЧ  

 и ујузинагро ес автсдовонучар гокстеџуб еволсоП
јаљвабо  ејиснаниф и теџуб аз уњељедО у у –  аз кесдО

 мојок абжулс анчуртС .овтсдовонучар окстеџуб и розерт
 еволсоп аљвабо и ејузинагро акесдО феш идовокур

.автсдовонучар гокстеџуб  
 

.5 налЧ  
 феш ујаљвабо автсдовонучар гокстеџуб еволсоП

р ус ајок ацил анчуртс и акесдО  ењешрв аз анеђеропса
 ,ађовогињк ,атситнок ,атсисналиб( аволсоп хиво

 ротадивкил –  .).рд и киндар икснучарбо  
 

.6 налЧ  
 ,агињк хинволсоп ењеђов аз еј наровогдо акесдО феШ
 хиксјиснаниф ењешондоп и ењаљватсас ,умерпирп

.ајатшевзи  
 

 гокстеџуб ењеђов аз авонсО .2 автсдовонучар  
 

.7 налЧ  
 етсеј автсдовонучар гокстеџуб ењеђов аз вонсО
 илатсо и ејицкаснарт ес јојок оп авонсо акснивотог
 акснивотог ес адак уктунерт у ујаритнедиве ијађагод
 ас удалкс у ,еталпси онсондо ,емирп авонсо

 модраднатс миневтсдовонучар миндорануђеМ  инвај аз
.увонсо укснивотог ан исондо ес ијок улед у ,роткес  

 гонретни  ебертоп аз ејицнедиве еневтсдовонучаР
 доп ,ивонсо јокснучарбо амерп ес едов ањаватшевзи
 ан ујуђарзи ијатшевзи иксјиснаниф ес ад моволсу

њаватшевзи гонаводилоснок идар ивонсо јокснивотог .а  
 гонјовд уметсис оп идов ес овтсдовонучар окстеџуБ
 мокчитиланабус минасипорп ан автсдовогињк
 о мокинливарП хинасипорп амитнок )минерфицотсеш(
 уналп монтнок и  уривко моноицакифисалк мондраднатс
 ,7002/29 .рб ,“СР кинсалг инебжлС„( метсис икстеџуб аз

6 ... .)9002/4  
 инткерид ,теџуб( аватсдерс кинсирок икстеџуБ
 итидов ежом )кинсирок инткеридни ,кинсирок
 јокснучарабо амерп и ејицнедиве еневтсдовонучар

.ебертоп енретни ејовс аз ивонсо  
 едов ес отичоран ивонсо јокснучарбо амерП

м а азевабо и ањавижартоп ејицнедиве  и итидов ес уго
.ејицнедиве егурд  

 
егињк енволсоП .3  

 
.8 налЧ  

 о монокаЗ ас удалкс у ес едов егињк енволсоП
 ,увтсдовонучар мокстеџуб о мобдерУ ,уметсис мокстеџуб

 и роткес инвај аз амидраднатс миневтсдовонучар
.акинливарп гово амабдердо  

евс ус егињк енволсоП  о ејицнедиве ентавхубо
 у диву ејуђебзебо ес амијок амајицкаснарт миксјиснаниф

 аровзи ,азевабо ,ањавижартоп ,енивоми ењатерк и ењатс
 и ањамирп и адохирп ,акатадзи и адохсар ,ањариснаниф

.ањаволсоп ататлузер  
 

.9 налЧ  
егињк енволсоП  ,агињк анвалг ,кинвенд :ус   енћомоп

.ејицнедиве енћомоп и егињк  
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 кинвенД  ес јојок у агињк анволсоп анзевабо еј
 енеморп енволсоп елатсан евс ујаритнедиве икшолонрох
 гонткеридни ,акинсирок гонткерид ,атеџуб( уњаволсоп у

.)акинсирок  
агињк анвалГ   енеморп енволсоп евс ижрдас

авозитметсис  ,амитнок минерфицотсеш минасипорп ан ен
 говохињ уделсодер оп икшолонорх атнок уривко у а

.ањјатсан  
 и арозерт агињк анвалг :енич егињк енвалг метсиС
 ејовс ејок акинсирок хинткеридни агињк анвалг
 хиневтспос окерп ујаљвабо ењаволсоп оксјиснаниф

рпУ док анучар .розерт аз ева  
 еневтсдовонучар ижрдас арозерт агињк анвалГ
 акинсирок гонткеридни и гонткерид гокавс аз ејицнедиве
 хинаводилоснок ењаљватсас аз увонсо аљватсдерп и

.ајатшевзи хиксјиснаниф  
 цавељоБ енитшпО теџуб аз арозерт угињк унвалГ

и теџуб аз ењељедО идов   ејиснаниф –  и розерт аз кесдО
.овтсдовонучар окстеџуб  

 ејовс ијок ицинсирок инткеридни и инткериД
 хинебвтспос окерп ујаљвабо ењаволсоп оксјиснаниф

.угињк унвалг едов ,розерт аз иварпУ у анучар  
 хинткеридни и хинткерид агињк хинвалг зи ицадоП

етнис акинсирок  изињк јонвалг у ежињк и ес ујузит
 хиншрваз и ајатшевзи хинчидоиреп увонсо ан а ,арозерт

.анучар  
 ејовс ијок ицинсирок инткеридни и инткериД
 хиневтспос окерп ујаљвабо ен ењаволсоп оксјиснаниф

.ејицнедиве и егињк енћомоп омас едов анучар  
 

.01 налЧ  
ињк енћомоП  ус ејок ејицнедиве екчитилана ус ег

 и могињк монвалг ас еназевоп мотнок микчитсиланбус
 у акатадоп хикчитилана ањеђебзебо уљиц у ес едов
 и ањатс ањећарп и анеман хинеђердо уњавашрвзи

.енивоми ањатерк  
 егињк енћомоП :ујатавхубо  

)1  ;ацапук угињк унћомоП  
)2  к унћомоП ;ачаљвабод угињ  
)3  ;аватсдерс хинвонсо угињк унћомоП  
)4  ;ахилаз угињк унћомоП  
)5  ;аталп угињк унћомоП  
)6   агињк ,енјагалб агињк( егињк енћомоп елатсО

.).рд и авоноб хикснизнеб ,ајицанод  
ејицнедиве енћомоП  :ујатавхубо  

.1  ;аталпси хинешрвзи ујицнедиве унћомоП  

.2  недиве унћомоП ;авилирп хинеравтсо ујиц  

.3  ;анамсалп ујицнедиве унћомоП  

.4  ;агуд ујицнедиве унћомоП  

.5   и ајицанод ајицнедиве( ејицнедиве енћомоп елатсО
.).рд  

 
.11 налЧ  

 и онружа ,ондеру итиб аром агињк хинволсоп ењеђоВ
 и ајицкаснарт уњежињк мокшолонорх у диву идебзебо ад

оп хигурд .ајађагод хинволс  
 готси ижињк ес аварпси аневтсдовонучар анељмирП
 до анад гондеран ејинсакјан а ,анељмирп еј адак анад

.еварпси еневтсдовогињк амејирп анад  
 

.21 налЧ  
.аварпси хинвај реткарак ујами егињик енволсоП  

б ендеј до доиреп аз ес едов егињк енволсоП  екстеџу
 угом ес ејок агињк хинћомоп хинидејоп везузи ,енидог

.енидог ендеј до ижуд доиреп аз итидов  

.31 налЧ  
 у или амивотсил миндоболс у едов ес егињк енволсоП

.укилбо мокснорткеле  
 ,укилбо мокснорткеле у едов егињк енволсоп ес окА

фос ењећширок еј онзевабо  ењавучо ејуђебзебо ијок аревт
,ајицкаснарт минежињкорп мивс о акатадоп   аваћугомо а

 хиневтсдовонучар хинретни аметсис ењасиноицкнуф
 хинежињкорп ењасирб аваћугомено и алортнок

.анеморп хинволсоп  
 
II    ИНЛОРТНОК ИНЕВТСДОВОНУЧАР ИНРЕТНИ

ИЦПУТСОП  
 

.41 налЧ  
ретнИ  ес ицпутсоп инлортнок иневтсдовонучар ин

 и уничан о акинливарП амабдердо ас удалкс у едов
.ањаволсоп гоксјиснаниф елортнок ањешрв укпутсоп  

 
III    АЗ АНРОВОГДО УС АЈОК АЦИЛ  

З ЕЊАЉВАТСАС И ТСОНВАРПСИ ,ТСОТИНОКА  
 ЈОЛАТСАН О АВАРПСИ ХИНЕВТСДОВОНУЧАР

РП ЈОНВОЛСОП  МОГУРД ИЛИ ИНЕМО
Д УЈАЂАГО  
 

.51 налЧ  
 тсонуптоп и тсончат ,тсонјотсодорев  аЗ

аварпси хиневтсдовонучар   еј ејок ецил еј онровогдо
 отш ,еварпси еневтсдовонучар аљватсас ад онеђердо

р ан ,мосиптоп мијовс ејуђрвтоп a  јоневтсдовонуч
.иварпси  

тсотиноказ аЗ  довонучар ровогдо аварпси хиневтс a  н
 ан мосиптоп мијовс ејуђрвтоп отш ,акесдО феш еј

.иварпси јоневтсдовонучар  
 улортнок унретнИ  ишрв аварпси хиневтсдовонучар

 еневтсдовонучар ешилортнок ад онеђердо еј ејок ецил
 енволсоп елатсан авонсо гонварп уделгоп у еварпси

енеморп   ањамизуерп аватсдерс ањећширок гокснеман и
.азевабо  

 ес угом ен аналч гово .3 и .2.1 .тс у енедеван ејицкнуФ
.итапалкоп  

 
VI   И АВАРПСИ ХИНЕВТСДОВОНУЧАР ЕЊАТЕРК  

ЕЊАЉВАТСОД ОВОХИЊ АЗ ИВОКОР  
 

.61 налЧ  
 инемсип ес артамс моварпси моневтсдовонучар доП

ан о закод  ујаћагод могурд и инеморп јонволсоп јолатс
 ишрв ес хијок увонсо ан ектадоп евс ижрдас ајок

.амагињк минволсоп у ењежињк  
 енеморп енволсоп итисону ес угом егињк енволсоп У
 хиндилав увонсо ан омас ијађагод игурд и

рa ијок зи )атанемукод( аварпси хиневтсдовонуч  ежом ес х
.енеморп елатсан вонсо итанзас  

 ес артамс моварпси моневтсдовонучар монедевзИ
 ан ,увтсдовонучар мокстеџуб у аљватсас ес ајок аварпси
 оак ,амагињк минволсоп у ењежињк ишрв ес ејок увонсо

 екулдо ус отш –  и авокњам ијицадивкил о ањешер
поп оп авокшив  уњавашалгасу о еварпси ,уси

 ,иделгерп ,инучарбо ,азевабо и ањавижартоп
.рд и ејицакифицепс  

 
.71 налЧ  

 и ес артамс моварпси моневтсдовонучар мондилаВ
 у ,метуп миноицакинумокелет анејибод аварпси
 мок у ,укилбо могурд или монтенгам ,мокснорткеле
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шоп еј ујачулс  у узалу ан ицадоп ад наровогдо цалиља
 ан инавонсаз удуб сонерп иноицакнумокелет
 енланигро ењавуч аз и оак ,амаварпси миневтсдовонучар

.еварпси  
 

.81 налЧ  
  у и утсем ан ес аљватсас аварпси аневтсдовонучаР

 до ,акремирп ирт у ајађагод говолсоп акнатсан емерв
к  уварпси еј ејок ецил аважрдаз каремирп надеј хијо

 ан увтсдовогињк ујаљватсод акремирп авд а ,оливатсас
 моксјиснаниф у ењежињк аз каремирп надеј( ењежињк
 минћомоп у ењежињк аз каремирп игурд а ,увтсдовогињк

.)амајицнедиве и амагињк  
 

.91 налЧ  
 невтсдовонучаР  минволсоп у ањежињк ерп аварпси а

 гонровогдо ацил енартс до анасиптоп итиб аром амагињк
 ејок ацил ,јаћагод игурд и унеморп унволсоп улатсан аз
 уварпси еј ејок ацил и оливатсас уварпси еј
 иварпси ан амисиптоп мијовс ајок ,оласилортнок

варпси еј ад ујутнараг  ејузакирп онрев ад и атинитси а
.унеморп унволсоп  

 
.02 налЧ  

  у ењежињк ан ес аљватсод аварпси аневтсдовонучаР
 авд до укор у ејинсакјан а ,анад гондеран егињк енволсоп
 ајађагод гогурд и енеморп енволсоп елатсан анад до анад

.егињк енватсод метуп  
 

.12 налЧ  
  ижрдас ад аберт ејок ицадоп инвонсО

:ићеделс ус аварпси аневтсдовонучар  
)1   гокчизиф еми онсондо ,акинсирок гокстеџуб визан

;уварпси оладзи онсондо ,оливатсас еј ејок ацил  
)2  ;еварпси јорб и визан  
)3  ;еварпси ањавадзи отсем и мутад  
)4  ;енеморп енволсоп анижрдас  
)5  сондерв ;аварпси исалг ујок ан т  
)6  ;моварпси ас иназевоп ус ијок иволсоп  
)7  .ацил гонећшалво сиптоп  

 
.22 налЧ  

  авемузардоп аварпси хиневтсдовонучар ањатерк коТ
 до аварпси хиневтсдовонучар асонерп еволсу и сонерп
 гонретске аксалу онсондо ,ањаљватсас говохињ атсем

емукод  атсем окерп еварпу екснитшпО уцинрасип у атн
.ањаривихра и ањежињк атсем од ,елортнок и едарбо  

 
V    И ЕЊАВИЊЕЦОРП ,ЕЊАВАНЗИРП

АЈИЦАТНЕЗЕРП   ГОКСЈИСНАНИФ АЈИЦИЗОП
АЈАТШЕВЗИ  

 
.32 налЧ  

  ајицизоп ајицатнезерп и ењавињецорп ,ењаванзирП
ишрв ајатшевзи хиксјиснаниф   ас удалкс у ес

 оенод еј ејок амакитилоп миневтсдовонучар
.теџуб аз цавадобдеран  

 
  
 
 
 
 
 

IV    ,АГИЊК ХИНВОЛСОП ЕЊАВИЂАЛКСУ
ЕНИВОМИ СИПОП   И АЗЕВАБО И

ЕЗЕВАБО И АЊАВИЖАРТОП ЕЊАВАШАЛГАСУ  
 

.1  агињк хинволсоп ењавиђалксУ  
 

.42 налЧ  
 алксу ишрв овтсдовонучар окстеџуБ  анеморп ењавиђ

 ас агињк хинћомоп и мокинвенд ас егињк енвалг ањатс и
 ерп и азевабо и енивоми асипоп ерп ,могињк монвалг

 ајатшевзи гоксјиснаниф ањаљватсас – .анучар гоншрваЗ  
 

.52 налЧ  
 у азевабо и енивоми ањатс ењавиђалксУ

равтс ас ијицнедиве јоневтсдовогињк  ес ејок мењатс мин
 ас ,енидог екстеџуб ујарк ан ишрв ес ,мосипоп ејуђрвту

.енидог ећукет арбмецед .13 над ан мењатс  
 

азевабо и енивоми сипоП .2  
 

.62 налЧ  
 ујарк ан ес ишрв азевабо и енивоми сипоп наводеР
 ињшидог аљватсас ес ујок аз енидог енволсоп

сјиснаниф јатшевзи ик - .нучар иншрваЗ  
 индернав итишрв ес ежом енидог укот у ,онтезузИ

.моноказ минасипорп амивејачулс у ,сипоп  
 ,ањавижартоп ,енивоми ењатс ејуђрвту ес мосипоП

.алатипак ировзи и азевабо  
 гокстеџуб док уњећширок ан анивоми ађуТ

уб анивоми или ,акинсирок  ес ајок акинсирок гокстеџ
 ејусипоп ,ацил гонварп гогурд док уњећширок ан изалан
 ,каремирп надеЈ .аматсил минсипоп минбесоп ан ес
 аљватсод ес ,ејисимок енсипоп енартс до нерево

.енивоми укинсалв  
 

.72 налЧ  
  ајарк ерп анад 03 итечопаз ежом сипоп наводеР

олсоп  сипоп ад мит с ,ејинар и ибертоп оп а ,енидог енв
 ас .јт ,енидог енволсоп анад гењделсоп од нешрваз едуб
 уњатс у енеморп евС ,енидог ећукет арбмецед .13 мењатс
 у ес есону ,асипсоп укот у елатсан азевабо и енивоми
 хинјотсодорев увонсо ан етсил енасипоп

учар .аварпси хиневтсдовон  
 

.82 налЧ  
  онсондо ,автсдовонучар гокстеџуб зи ицадоП

 о ајицнедиве хиневтсдовогињк хићујаравогдо
 ерп сипоп аз ијисимок итавад ес угом ен ,аманичилок
 ејок ,аматсил минсипоп у ањатс гонравтс ањавиђрвту

п авоналч до енасиптоп итиб ујаром .ејисимок енсипо  
 

.92 налЧ  
  мењешер минбесоп еварпу екснитшпО кинлечаН

 и евоналч ејунеми и ајисимок јорб набртоп ејузарбо
 ејисимок ус емок у кор ејуђрвту ,ејисимок акинемаз
 ењаљватсод аз кор и оак ,сипоп ешрвзи ад енжуд

.усипоп монешрвзи о ајатшевзи  
3 налЧ 0. 

  ејисимок киндесдерп онсондо енсипоп ивоналЧ
 аз ,усипоп оп ањатс гонеђрвту тсончат аз ус инровогдо
 у ењавизакси и атсил хинсипоп ењаљватсас ондеру
 онемервогалб аз и оак ,укилбо монсондерв и монларутан

.асипоп ењешрв  
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.13 налЧ  
 симок усипоп монешрваз оП  аз ејисимок онсондо ,аји

 амитатлузер о јатшевзИ еватсас ад ус енжуд сипоп
 ас етсил енсипоп ужалирп ес емок ,асипоп гонешрвзи
 ењаљватсас аз оижулс еј ијок молајиретам минровзи
 укинлечаН еватсод итси ад и оак ,атсил хинсипоп

.еварпу екснитшпО  
 

.23 налЧ  
 ечаН  о јатшевзИ артамзар еварпу екснитшпО кинл

 о )ењешер( укулдо ућујаравогдо исонод и усипоп
 у качуљказ ићујаравогдо и усипоп о ајатшевзи уњајавсу
 уњаридивкил ,мокњам ,мокшив минеђрвту ас изев
 еј ајок енивоми уњаводохсар и авокшив хинеђрвту

ив ејин и алајартод .убертопу аз еш  
 

.33 налЧ  
  ,мокшив ас итајиберп угом ен ес ивокњам инеђрвтУ

 хинчилс хинидејоп енемаз енделгичо ујачулс у мисо
.ебор и алајиретам  

 
езевабо и ањавижартоп ењавашалгасУ .3  

 
.43 налЧ  

  ,анамсалп хиксјиснаниф ањатс ењавашалгасУ
евабо и ањавижартоп  ањаљватсас над ан ес ишрв аз

.)енидог ећукет .21.13( ајатшевзи гоксјиснаниф  
 

.53 налЧ  
  еј цалиревоп ањавижартоп хинећалпанен сипоП

 .52 од ејиинсакјан укинжуд мовс иватсод ад нажуд
 ањаљватсас над ан мењатс ас енидог ећукет араунај

13( ајатшевзи гоксјиснаниф СОИ уцсарбо ан ).21. -  довзи
.акремирп авд у икватс хинеровто  

 
.63 налЧ  

  уцсарбо ан азевабо хинеримзиен асипоп умејирп оП
СОИ -  ад назевабо еј кинжуд ,икватс хинеровто довзИ

 ан ацоиревоп итсевабо емот о и узевабо ујовс иреворп
 СОИ ацсарбо укремирп монерево –  до анад теп до укор у

.СОИ ацсарбо амејирп анад  
 

IIV    И АГИЊК ХИНВОЛСОП ЕЊАВИЧУЉКАЗ
ХИНВОЛСОП ЕЊАВУЧ   И АГИЊК

АВАРПСИ ХИНЕВТСДОВОНУЧАР  
 

.73 налЧ  
  хинедеворпс елсоп ,ес енидог екстеџуб ујарк аН

 оп хамдо ,ајицакснарт хиксмоноке хивс ајицнедиве
ниф уњаљватсас  ајатшевзи гоксјисна –  анучар гоншрваЗ

.егињк енволсоп ујучуљказ ,унидог ундохтерп аз  
  феш ејисиптоп угињк унвалг и кинвенД

 микстеџуб идовокур ијок цавадобдеран и автсдовонучар
.мокинсирок  

  
.83 налЧ  

  и еварпси еневтсдовонучар ,егињк енволсоП
зи иксјиснаниф  оак ус ијок амивокор у ес ујавуч ,ијатшев

 о ебдерУ .4 ватс .71 моналч инасипорп ,инламиним
:от и ,увтсдовонучар мокстеџуб  

 анидог 05  )1 – ,ијатшевзи иксјиснаниф  
 анидог 01 )2 –  и егињк енћомоп ,егињк енвалг ,кинвенд

,ејицнедиве  
 анидог 5  )3 – тарп и анровзи ,ајицатнемукод аће  

 )4   онјарт – ,амадараз о ајицнедиве  

  енидог екстеџуб анад гењделсоп ењичоп ањавуч емерв а
.исондо ајицатнемукод анедеван ес ијок ан  

 и евд етсирок ес ејок егињк енволсоп ус катезузИ
 ,енидог уктешрваз оп ујујчуљказ ен ес ено и анидог ешив
 говохињ укнатсерп оп ишрв ењавичуљказ ес ћев

.ањећширок  
  еварпи еневтсдовонучар ,егињк енволсоП

 ан и уланигиро у ес ујавуч ,ијатшевзи иксјиснанифи
.ањаривихра укилбо могурд или уранучар  

  и еварпси еневтсдовонучар ,егињк енволсоП
авуч ,ијатшевзи иксјиснаниф  амајиротсорп у ес уј

.ивихра и ејиснаниф и теџуб аз ањељедО  
 

.93 налЧ  
  хиневтсдовонучар ,агињк хинволсоп ењаватшинУ

 оашорп еј амијок ,ајатшевзи хиксјиснаниф и аварпси
 оаримроф еј ујок ајисимок ишрв ,ањавуч кор инасипорп

тсусирп зу еварпу екснитшпО кинлечаН  афеш ов
 аз онежудаз еј ејок ацил ћомоп зу и автсдовонучар

.ејицатнемукод енедеван ењавуч  
  хинволсоп уњетшину о кинсипаз аљватсас ајисимоК

 хиксјиснаниф и аварпси хиневтсдовонучар ,агињк
.ајатшевзи  

 
IIIV    ЕЊАЉВАТСОД И ЕЊАЉВАТСАС

АЈАТШЕВЗИ ХИКСЈИСНАНИФ  
 

 налЧ .04  
  ињшидог и ијатшевзи инчидоиреп инчесеморТ

 јатшевзи иксјиснаниф –  ан ес ујаљватсас нучар иншрваз
 ејок амицсарбо ан ајицкуртсни и автступу увонсо
 ратсиним ,аноказ зи мењећшалво ас удалкс у ,ејусипорп

.ајиснаниф  
 

.14 налЧ  
 јиснаниф хинчесеморт ењаљватсаС  и ајатшевзи хикс

 гењшидог и ајатшевзи гоксјиснаниф гењшидог
 ајатшевзи гоксјиснаниф –  ес ишрв ,анучар гоншрваз

.евонсо екснивитог монемирп  
 

.24 налЧ  
  ињшидог и ијатшевзи иксјиснаниф инчесеморТ

 јатшевзи иксјиснаниф –  ан ес ујаљватсас ,нучар иншрваз
ве увонсо  и амивтсдерс минељмирп о ајицнеди

 монвалг ас анешалгасу ус ајок амињаћалп минешрвзи
 хикчитилана хигурд увонсо ан и оак ,морозерт могињк

.едов ејок ајицнедиве  
 

.34 налЧ  
  ексјиснаниф енчесеморт аљватсас аварпу акснитшпО

ај :едоиреп аз енидог укот у ејатшевзи раун - раунај ,трам -
раунај и нуј -  ас енидог екстеџуб ујарк ан а ,рабметпес

 иксјиснаниф ињшидог арбмецед .13 над ан мењатс
 јатшевзи – .нучар иншрваз  

 
.44 налЧ  

  хинткеридни ијатшевзи иксјиснаниф инчесеморТ
 монткерид монжелдан ујаљватсод ес акинсирок

б укинсирок  до анад тесед до укор у аватсдерс хикстеџу
 јатшевзи иксјиснаниф ињшидог а ,ајчесеморт акетси анад

–  илајилиф јонжелдан каремирп надеј оп нучар иншрваз
 укинсирок монткерид монжелдан и розерт аз еварпУ
 ећукет аруарбеф .82 од ејинсакјан ,аватсдерс хикстеџуб

г .енидо  
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.54 налЧ  
  хинткеридни ејатшевзи ексјиснаниф енчесеморТ

 ас ицинсирок инткерид ујуђалксу акинсирок
 и арозерт изињк јонвалг у минажрдас амајицамрофни
 ешрв ,ајицнедиве хијовс зи амајицамрофни
 аз уњељедО ујаљватсод и ајицамронфи ујицадилоснок

иф и теџуб  акетси анад до анад теседавд до укор у ејиснан
 јатшевзи иксјиснаниф ињшидог а ,ајчесеморт –  иншрваз

 аз еварпУ илајилиф јонжелдан укремирп мондеј у нучар
 .13 од ејинсакјан ејиснаниф и теџуб аз уњељедо и розерт

.енидог ећукет атрам  
 

.64 налЧ  
 иснаниф ињшидоГ  јатшевзи иксј – р иншрваз a  нуч

 минавилолнок ан ес авинсаз цавељоБ енитшпО атеџуб
 и арозерт егињк енвалг зи амајицамрофни миксјиснаниф
 хинткерид анучар хиншрваз ајатшевзи зи амајицамрофни

.акинсирок  
 
XI    ИТСОНРОВОГДО ЕЊАВИЂРВТУ

У ХИНЕЛСОПАЗ  ВОНУЧАР МОКСТЕЏУБ УВТСДО  
 

.74 налЧ  
  ужакси ончатен амагињк минволсоп у ес окилокУ

 амиволсоп ан едар ад анежудаз ус ајок ацил ,ицадоп
 и ончат,ондеру аз ус анровогдо автсдовонучар гокстеџуб

 ас удалкс у ,аволсоп хинеревоп ењавашрвзи онружа
аволсоп ијицазитаметсис о мокинливарП   акатадаз и

.акинсирок хикстеџуб  
  онторпус етсупорп енешрвзи аз тсонровогдО

 ас удалкс у ес ејуђрвту ,акинливарп гонедеван амабдердо
.увтсдовонучар мокстеџуб о ебдерУ .02 аналч амабдердо  

 
X   ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ  
 

.84 налЧ  
 чар мокстеџуб о асипорп енупод и енемзИ  увтсдовону

 гово ибдердо ањавиђалксу од онткерид ес ећавињемирп
.аманупод и аманемзи мит ас акинливарП  

  аманупод и аманемзи ас акинливарП ењавиђалксУ
 гово .1 аватс зи увтсдовонучар мокстеџуб о асипорп
 анад до анад 03 од ејинсакјан ес ећишрвзи аналч

виљвајбо .“цавељоБ енитшпо утсил монебжулС„ у ања  
 

.94 налЧ  
  монебжулС„ у нељвајбо итиб ећ кинливарП јавО

 до ес ећавињемирп а ,“цавељоБ енитшпо утсил
.енидог .0102.10.40  

 
 :јорБ 004 - 9002/391 - II  

 ,цавељоБ енидог .9002.21.13  
 

 АНИТШПО ЦАВЕЉОБ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

81  
ч увонсо аН  ентовиж ититшаз о анокаЗ .001 анал

 ,)90/63 ,40/531 .рб ,''СР кинсалг инебжулС''( енидерс
 инебжулС''(  уметсис мокстеџуб о анокаЗ .46 аналч
 енитшпо атутатС .17 аналч и )90/45 .рб ,''СР кинсалг
 ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ

окснитшпО   јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо ећев
еј оленод ,енидог .9002 арбмецед .9  

 
У К У Л Д О  

 ентовиж утитшаз аз адноф гокстеџуб уњавинсо о
енидерс  

 
.1 налЧ  

  ентовиж утитшаз аз дноФ ес авинсо мокулдо мовО
 мељад у( цавељоБ енитшпо утеџуб у енидерс

)дноФ:утскет . 
 нучар иноицнедиве еј аналч гово .1 аватс зи дноФ

.арозерт егињк енвалг  
.2налЧ  

 и акснеман ус екулдо ево .1 аналч зи адноФ автсдерС
 и хиноицка ењариснаниф аз омас ититсирок ес угом
 амивоналп и амимаргорп ас удалкс у авоналп хиноицанас

бо зи цавељоБ енитшпо .енидерс ентовиж етитшаз итсал  
.3 налЧ  

 онеђердоен ан ес авинсо екулдо ево .1 аналч зи дноФ
.емерв  

.4 налЧ  
 маргорп есенод ад анжуд еј аварпу акснитшпО

.адноф гокстеџуб аватсдерс ањећширок  
 зи аватсдерс ањећширок амаргорп голдерп аН

1 аналч зи адноф гокстеџуб  ејад тсонсалгас екулдо ево .
.енидерс ентовиж утитшаз аз овтсратсиним онжелдан  

.5 налЧ  
.цавељоБ аварпу акснитшпО аљварпу модноФ  

 аз еволсоп екчинхет онвитартсинимда и енчуртС
 еволсоп аз онжелдан ењељедО аљвабо адноФ ебертоп

.енидерс ентовиж етитшаз  
.6 налЧ  

 ево .1 аналч зи адноф ењариснаниф аз автсдерС
:зи ес ујуђебзебо екулдо  

)1   ућукет аз атеџуб уривко у хинеђебзебо ајицајирпорпа
;унидог  

)2   оак инасинифед ус ијок ,атеџуб адохирп хикснеман
 аз амакулдо минбесоп оп идохирп икснеман

нтовиж утитшаз аз адноф ењариснаниф ;енидерс е  
)3   миндивкил ањаљварпу зи учитсиорп ијок адохирп

;енидерс ентовиж утитшаз аз амивтсдерс  
)4  ;ићомоп и анолкоп ,ајицанод  
)5   и мићамод( амисрукнок ан хинеравтсо аватсдерс

и еткејорп и емаргорп аз )минартсони  
)6  .моноказ ас удалкс у адохирп хигурд  

з езевабо евС  ујиротирет аз енидерс ентовиж утитшаз а
 зи адноф аватсдерс зи ес ујуримзи цавељоБ енитшпо

.екулдо ево .1 аналч  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 рд ћивонајраМ ашјобеН  р.с  
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.7 налЧ  
 ,цавељоБ еварпу екснитшпО аледзар уривко у дноФ

.цавељоБ енитшпо киндесдерп аравто  
ово амивтсдерс ењагалопсар аз ецил онровогдО  г

.енитшпо киндесдерп еј адноФ  
 

.8 налЧ  
 анад до анад гомсо уганс ан апутс акулдо авО
 а ,цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у ањавиљвајбо

.енидог .0102 араунај .1 до ес ећавињемирп  
 

 :јорБ 60 - 9002/38 - 4/II  
 ,цавељоБ 0 енидог .9002.21.9  

 
ЕЉОБ ЕНИТШПО ЕЋЕВ ОКСНИТШПО ЦАВ  

 
 

 
 

КИНДЕСДЕРП  
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