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 уњавиљвајбо о анокаЗ .2 ватс .1 аналч увонсо аН
 уњавадзи о и атака хитшпо и асипорп хигурд и аноказ
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јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС   .90 .40
 .8002 еј аленод ,енидог  
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 атака хигурд и акулдо ањавиљвајбо уничан о  
ро цавељоБ енитшпо анаг  
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.ајицазинагро  
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.цавељоБ анитшпО  
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 Б енитшпо ећев окснитшпО ес ејућшалвО  цавељо
 гово жарит идрвту мењешер мијовс ,нагро иншрвзи оак ,ад

.алисалг гонебжулс  
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увонсо аН   ејибрС екилбупеР аватсУ .191 аналч
 и .11 аналч ,)6002/89 .рб ,''СР кинсалг инебжулС''(  аналч

 инебжулС„( иварпуомас јонлакол о анокаЗ .1 акчат .23
ејибрС екилбупеР кинсалг “ )7002/921 јорб ,   анитшпукС

оБ енитшпо  јонажрдо ициндес ан цавељ .90 .40   .8002
,енидог     еј  аленод  

 

ТУТАТС  
ЕНИТШПО   ЦАВЕЉОБ  

 

I      ЕБДЕРДО ЕНВОНСО  
налЧ  .1   

 мивО с  ес ујуђеру ,моноказ ас удалкс у ,мотутат
мељад у( цавељоБ енитшпО итсонжуд и аварп     :утскет

анитшпО н ,) нича вохињ ицилбо и иволсу ,  ,ањавиравтсо го
ицилбо  и итнемуртсни    и хиксдуљ ањавиравтсо

,инитшпО у аварп хикснињам   акинробдо јорб С  енитшпук
 ничан ,ибжулс и анагро дар и ајицазинагро ,енитшпО

 аћшечу  анађарг уњаљварпу у  уњавичулдо и    о  амиволсоп
 итсонжелдан зи О м дар и ењавинсо ,енитшп  ециндејаз енсе

 до ањатип агурд и оак ,еварпуомас енсем акилбо хигурд и
.унитшпО аз ајачанз  

налЧ  .2    
 јојок у ацинидеј анлајиротирет еј анитшпО
 удалкс у уварпуомас унлакол ан оварп ујуравтсо инађарг

 миво и моноказ ,моватсУ ас с  .мотутат  
б ујами ијок инађарГ  и оварп окчари

 ујаљварпу ,енитшпО ијиротирет ан етшилавиберп
 миво и моноказ ас удалкс у енитшпО амиволсоп с .мотутат  

 енлакол уњавиравтсо у ујувтсечу инађарГ
 ,анађарг аробз ,евитајицини екснађарг метуп еварпуомас

амуднерефер о у анађарг аћшечу акилбо хигурд ,  уњаљваб
енитшпО аволсоп  акинробдо хијовс окерп и   инитшпукС у

,енитшпо   миво и моноказ ,моватсУ ас удалкс у тс  .мотута  
.3 налЧ  

  о анокаЗ .61 .лч ас удалкс у  енитшпО ујиротиреТ
.лС„( ејибрС екилбупеР ијицазинагро јонлајиротирет  .лг  

есан енич )70/921 .рб ,“СР  ајчурдоп онсондо ,атсем анељ
:от и ,анитшпо хиксратсатак  

индеР  
јорб  отсем онељесаН  анитшпо аксратсатаК  

 
.1  ацивечаБ  ацивечаБ  
.2  анивогоБ  анивогоБ  

.3  цавељоБ  
цавељоБ  

.4  олес цавељоБ  

.5  ењокалаВ  ењокалаВ  

.6  цавобрВ  цавобрВ  

.7  ељоП орбоД  ељоП орбоД  
8. цавејурбоД  цавејурбоД  

.9  онилИ  онилИ  
.о1  ациналбаЈ  ациналбаЈ  
.11  риВ ивирК  риВ ивирК  
.21  овокуЛ  овокуЛ  
.31  ровзИ илаМ  ровзИ илаМ  
.41  овориМ  

овориМ  .51  њатР  
.61  ћинсО  ћинсО  

.71  царогдоП  
 царогдоП  I 
 царогдоП  II  

.81  етшијуР  етшијуР  

.91  ниваС ца  цаниваС  

.02  цавокармуС  цавокармуС  

КИНДЕСДЕРП  
р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  
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налЧ  .4  

.ацил гонварп овтсјовс ами анитшпО  
уцвељоБ у еј енитшпО етшидеС  ,  аљарК  ацилу

.42 арднаскелА  
налЧ  5. 

             еј ибертопу јонебжулс у енитшпО ијиротирет аН
омсип ончилирић и кизеј икспрс . 

налЧ   6. 
           пО итш .уватсаз и брг ами ан  

           у и делгзИ  ес ежилб енитшпО еватсаз и абрг абертоп
јуђеру  монбесоп у  .енитшпо енитшпукС мокулдо  

7 налЧ . 
           зу омас итацитси ес угом енитшпО брг и аватсаЗ

елобмис енважрд . 
          о амајиротсорп минебжулс У  учитси енитшпО анагр

.енитшпО аватсаз и брг и илобмис инважрд омас ес   
8 налЧ . 

 говс зи аволсоп уњешрв у енитшпО инагрО
.тачеп етсирок агурколед  

 и укизеј мокспрс ан ес ејусипси атачеп тскеТ
чилирић н .момсип ми  

минчиртнецнок у ес ејусипси енитшпо анагро тачеП  
.ејибрС екилбупеР абрг око амивогурк  

 визан ес ејусипси атачеп угурк монљопс У
.ејибрС екилбупеР  

 визан ес ејусипси угурк мењшартуну мећеделс У
.енитшпо анагро  

.атачеп унд у ес ејусипси енитшпо анагро  етшидеС  
23 еј атачеп кинчерП  .мм  

ми угом енитшпо инагрО  акинчерп гењам тачеп ита
.моноказ ас удалкс у ,)тачеп илам(  

9 налЧ . 
пО итш на  ами  јовс .кинзарп  

            .рабметпес .01 еј енитшпо наД  
  миндогирп аважелебо ес енитшпо наД

.амајицатсефинам  
   наД аЗ   енитшпо  ендогирп итавиљедод ес угом

.ањанзирп и едарган   
налЧ   01 . 

пО итш атсу ан он аљв ан ав арг урд и ед вај аг ирп ан -
анз ро ањ аг ин аз иц ај арг и ам ађ ин анз аз ам јач автсо ан ер  у ањ
орп зи дов ан ,ињ у тему ,иц он урд и итс урд миг евтш албо мин -
итс .ам  

пО итш  ан ејуљедод  авз оп ењ ач арг гонс ађ ин пО ан -
итш .ен  

едаргаН   агурд и   гонсачоп ењавз и ањанзирп анвај
.енитшпО анаД модовоп ес ујуљедод анинађарг  

рВ ан етс арг ад  и урд вај хиг ирп хин анз ањ , олсу  и ив
ан ињ нич ох од гов ед иљ ав ,ањ   еледод ничан и иволсу и оак

,анинађарг гонсачоп ањавз  у ђер ју оп ес у бес до мон ул .мок  
налЧ   11 . 

пО итш  хиксдарг ,авогрт ,ацилу евизан ејуђрвту ан
 ан атсем хинељесан аволед хигурд и акалесаз ,итрвтеч
 ундохтерп зу ,мокулдо монбесоп ијиротирет јојовс
 енлакол еволсоп аз гонжелдан автсратсиним тсонсалгас

 .еварпуомас  
21 налЧ . 

     .навај еј енитшпО анагро даР  
     :ес ејуђебзебо уливарп оп адар тсонваЈ  

)1    ас моњдарас ,аротамрофни ,анетлиб ањавадзи метуп
 итсонвај атака хигурд и акулдо мењавотнезерп ,амијидем

;ејицатнезерп тенретни мењаљватсоп  
)2  варпсар хинвај мењавозинагро  ,моноказ ас удалкс у а

;енитшпО анагро амакулдо и мотутатс миво  

)3   и  и мотутатс миво минеђрвту амивејачулс мигурд у
.енитшпО анагро амитка мигурд  
31 налЧ . 

.унивоми ујовс ами анитшпО  
  ујаљварпу онлатсомас енитшпО монивомИ   и

ужалопсар   удалкс у ,енитшпО инагро .моноказ ас  
 .41 налЧ  

  идар ес ејужурду и ејуђарас анитшпО
 амаргорп и авоналп ,авељиц хикчиндејаз ањавиравтсо
 и асеретни гокчиндејаз до абертоп хигурд и оак ,ајовзар
 и автсдерс итавижурду угом ањавиравтсо говохињ идар

ћезудерп ,енагро екчиндејаз итавозарбо  егурд и евонатсу ,а
.мотутатс и моноказ ас удалкс у ,ебжулс и ејицазинагро  

  енлакол амацинидеј ас итавиђарас ежом анитшпО
 екитилоп енљопс уривко у ,аважрд хигурд еварпуомас
 гонлајиротирет ењавотшоп зу ,ејибрС екилбупеР

екилбупер актероп гонварп и автснидеј   удалкс у ,ејибрС
.моноказ и моватсУ ас  

  онсондо ,ењдарас уњаљватсопсу о укулдО
 енлакол моцинидеј ас ињдарас о амузаропс уњечуљказ
 зу ,енитшпО анитшпукС исонод ,еважрд егурд еварпуомас

.едалВ тсонсалгас  
  ас есондо екстарб енељватсопсу ами анитшпО

 монитшпо  ицилбупер јоксневолсогуј јошвиБ у ицрадаваК
.ијинодекаМ  

  монитшпо ас есондо ексљетајирп ејуген анитшпО
.јоксрагуБ ицилбупеР у алуК  

.51 налЧ  
  ејицнерефнок енлатС ањежурду налч еј  анитшпО

.анитшпо и аводарг  
 .61 налЧ  

  минидалвен ас итавиђарас ежом анитшпО
о  мигурд и амајицазинагро минратинамух ,амајицазинагр

.енитшпО анађарг и енитшпО  усеретни у ,амајицазинагро  
  

    II ЕНИТШПО ИТСОНЖЕЛДАН  
 налЧ 17. 

 итсонжелдан ејовс зи еволсоп ишрв анитшпО
 аривко зи еволсоп и оак ,моноказ и моватсУ енеђрвту

Р итсонжуд и аварп воп моноказ јој ус ијок екилбупе е  .инер  
налЧ   18. 

 окерп ,итсонжелдан ејовс уњешрв у ,анитшпО
:моноказ и моватсУ ас удалкс у ,анагро хијовс  

)1  ајовзар емаргорп исонод   хинидејоп и енитшпО
итсонталед ; 

)2   налп инротсорп исонод О ;енитшп  
)3  ;евоналп екчитсинабру исонод  
)4  д и теџуб исоно  ајавсу  ;нучар иншрваз  
)5   адохирп хинровзи епотс ејуђрвту О  ничан и оак ,енитшп

скат хинлакол енисив ењавиђердо аз алирем и а  и
;аданкан  

)6   хинланумок јовзар и ењаљвабо ејуђебзебо и ејуђеру
 ,едов ајицубиртсид и ењаваћшичерп( итсонталед

 и ењаваћшичерп  хиндапто и хиксрефсомта ењеђовдо
 ,модов молпот и морап ењаведбанс и ањдовзиорп ,адов
 ,ујаћарбоас моксмурд у акинтуп зоверп иксдаргирп
 ењаважрдо ,амиљесан и ударг у ећотсич ењаважрдо
 ,ацајип ењећширок и ењаважрдо ,ењавиђеру ,ајинопед

еркер ,хинелез ,авокрап  хинвај хигурд и хиноица
 ,атевсар анвај ,атшиларикрап хинвај ,анишрвоп
 ,).рд и ењавињархас и аљаборг ењаважрдо и ењавиђеру

оак   аз еволсу егурд и енлајиретам ,еноицазинагро и
;ењаљвабо овохињ  ај авинсо нв  идар аћезудерп а

јовс ан итсонталед хинланумок ањаљвабо ;ијиротирет јо  
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)7   итсондебзеб и адаргз хинебматс уњаважрдо о ес аратс

 аз еданкан унисив ејуђрвту и ањећширок говохињ
;адаргз хинебматс ењаважрдо  

)8   у ацил хинељесу онварпсеб ањељеси капутсоп идоворпс
;амадаргз минебматс у ејиротсорп екчиндејаз и евонатс  

)9  п исонод  ,атшиљмез гокснивеђарг ањеђеру емаргор
 и ањеђеру аволсоп ењешрв ејуђебзебо и ејуђеру
 унисив ејуђрвту и атшиљмез гокснивеђарг ањећширок
 гокснивеђарг ењећширок и ењавиђеру аз еданкан

;атшиљмез  
)01   исонод  и евоналп  еткејорп идоворпс и емаргорп

гоксмоноке гонлакол  ајовзар ,  уњеђерпану о ес аратс
 у ењавиђервирп аз аривко гетшпо О инитшп  ешивоморп ,

 ењавиђалксу арицини ,енитшпО елајицнетоп ексмоноке
 ,едервирп амабертоп ас амалокш у алифорп хинвозарбо
 и атакејбус хиндервирп хићејотсоп ењаволсоп авашкало

ењавинсо ечитсдоп   и атакејбус хиндервирп хивон
атсем хиндар хивон ењаравто ; 

)11   аротсорп гонволсоп ењећширок ејуђебзебо и ејуђеру
 ењећширок аз еданкан унисив ејуђрвту ,аљварпу мијок
 мењећширок дан роздан ишрв и аротсорп гонволсоп

;аротсорп гонволсоп  
)21   ентовиж ититшаз о ес аратс  емаргорп исонод ,енидерс

 емаргорп и итсондерв хиндорирп етитшаз и ањећширок
 и еноицка енлакол онсондо ,енидерс ентовиж етитшаз
 амитнемукод микшетартс ас удалкс у ,евоналп еноицанас
 ејуђрвту и амитсончифицепс и амисеретни мијовс и

утитшаз аз уданкан унбесоп   ентовиж ењеђерпану и
;енидерс  

)31   есондо ес ијок аволсоп ењаљвабо ејуђебзебо и ејуђеру
 ,ујицкуртснокер и ујицатилибахер ,уњдаргзи ан
 ењаљварпу и јовзар ,ењећширок ,утитшаз ,ењаважрдо

микснитшпо   амацилу и оак ,амиветуп минасирогетакен и
;уљесан у  

)41  ебо и ејуђеру  ујицазинагро и еволсу енбесоп ејуђебз
отуа - ;акинтуп азоверп искат  

)51   ес амијок ан аротсорп гонедов и елабо еволед ејуђердо
 итаљватсоп и иткејбо икснивеђаргордих итидарг угом

;иткејбо инволп  
)61   и мибо вохињ ејуђрвту и еврезер енбор авинсо

тсонсалгас зу ,уруткуртс   идар ,автсратсиним гонжелдан
;автшинвонатс гонлакол абертоп ањаваљоводаз  

)71   гонвонсо итсалбо у ејицазинагро и евонатсу авинсо
ерутлук ,ањавозарбо  ,  ,етитшаз еневтсвардз енрамирп

 итарп ,амзирут и етитшаз ејчед ,атропс ,ерутлук екчизиф
цкнуф овохињ ејуђебзебо и ;ењасинои  

)81  етитшаз енлајицос итсалбо у евонатсу авинсо ,  и итарп
 аз еловзод ејад ,ењасиноицкнуф овохињ ејуђебзебо
 ујавинсо ејок етитшаз енлајицос авонатсу адар катечоп
 тсонењупси ејуђрвту ,ацил акчизиф и анварп агурд

титшаз енлајицос агулсу ењажурп аз аволсу  ејуђрвту ,е
 авонатсу итсонталед ењаљвабо аз едраднатс и евитамрон
 јонлајицос у амиварп о есипорп исонод ,чавинсо еј ијич

аљетаратс гонважрд еволсоп аљвабо и ититшаз ; 
)91   мотитшаз ас изев у аволсоп ењешрв ејузинагро

 аз ајачанз до арабод хинрутлук О унитшп  , тсдоп  јовзар ечи
 ејуђебзебо ,автшаларавтс гокчинтему и гонрутлук
 и амаргорп ењариснанифус и ењариснаниф аз автсдерс

 аз ајачанз до ерутлук итсалбо у атакејорп О унитшп   и
 хигурд и акетоилбиб и ајезум дар аз еволсу аравтс

;чавинсо еј ијич ерутлук авонатсу   
)02  јузинагро  хићев хигурд и хинратнемеле до утитшаз е

 овохињ аз еволсу аравтс и аражоп до утитшаз и адогопен
;ациделсоп хивохињ ењаважалбу онсондо ,ењањалкто  

)12   ањеђеру и ањећширок ,етитшаз евонсо исонод
 мовохињ о ес аратс и атшиљмез гондервирпољоп

ре ејуђердо ,уњеђоворпс  о ес аратс ,ајчурдоп анвизо
 акањшап уњеђовирп о ејучулдо и акањшап уњећширок

;ирутлук јогурд  
)22   ањаљварпу и ањећширок ничан ејуђрвту и ејуђеру

 ејуђрвту ,амамсеч и амирануб минвај ,амировзи
 ендервирподов ејадзи ,еволсу ендервирподов

ендервирподов и итсонсалгас   еткејбо аз еловзод
;ајачанз гонлакол  

)32   и ењећширок ,ењавучо аз еволсу ејуђебзебо и ес аратс
 митивокел миндорирп ас ајчурдоп ењеђерпану

;амивтсјовс  
)42   јојовс ан амзирут ујовзар о ес аратс и ечитсдоп

;ескат еншивароб унисив ејуђрвту и ијиротирет  
)52  овзар о ес аратс  ,автсљетитсогу уњеђерпану и уј

 ан атсем ,емерв ондар ејуђеру ,енивогрт и автстаназ
 егурд и итсонталед енеђердо итаљвабо угом ес амијок

;дар вохињ аз еволсу  
)62   монивоми аљварпу О  у автсдерс итсирок и енитшп

 и уњавучо мовохињ о ес аратс и инијовс јонважрд
њаћеву ;у  

)72   ас изев у аволсоп ењешрв ејузинагро и ејуђеру
;ањитовиж хинчитозге и хићамод мотитшаз и мењажрд  

)82   хијовс етитшаз енварп аволсоп ењешрв ејузинагро
;асеретни и аварп  

)92   ебертоп аз ебжулс и ејицазинагро ,енагро ејузарбо
О р и ујицазинагро увохињ ејуђеру и енитшп ;да  
)03   и ењавиравтсо ,ењавиђерпану аз еволсу аравтс

 ;аварп хиксдуљ утитшаз  
)13   уљиц у ерем енбесоп ајавсу и ејигетартс исонод

 хикандеј ањаравтс и итсокандејен ањањалкто
 ,аварп хикснињам и хиксдуљ ањавиравтсо итсонћугом

 ићомопомас акилбо хитичилзар јовзар ежамоп  и
амабертоп минбесоп ас амицил ас итсонрадилос ,  и оак

 ас ујажолоп мокандејен у икснитшус ус ајок амицил ас
 ажурп и итсонвитка ечитсдоп и аминађарг милатсо

онлајицос мигурд и адилавни амајицазинагро ћомоп -
;ијиротирет јојовс ан амајицазинагро минратинамух  

)23  оп ;автсрагурдаз јовзар ежамоп и ечитсд  
)33  ;аминађарг ићомоп енварп убжулс ејузинагро  
)43   уњеђерпану и ититшаз ,уњавиравтсо о ес аратс

 аварп хинвиткелок и хинлаудивидни и аварп хиксдуљ
 ;апург хикчинте и анињам хинланоицан акиндапирп

и ититшаз ,уњавиравтсо о ес аратс   уњеђерпану
 и ејигетартс ајавсу ,ацаракшум и анеж итсонварпонвар
 хикандеј ењаравтс ан енеремсу ерем енбесоп
 ењањалкто и аварп ањавиравтсо итсонћугом

;итсонварпонварен  
)53   ус ијок анињам хинланоицан амсип и екизеј ејуђрвту

 ибертопу јонебжулс у  ан  ијиротирет О шп енит   и
 у ењећширок онварпонвар овохињ ејуђебзебо
 минвај ,енитшпО аминагро дерп амицпутсоп
 амабжулс и амајицазинагро и амавонатсу ,амићезудерп
 авизан ењависипси ејуђебзебо ;анитшпО чавинсо еј ијич
 авизан ,авизан хиксфаргоег хигурд и арезеј ,акер ,атсем

цилу  хинјаћарбоас ,енитшпО анагро авизан ,авогрт и а
 хигурд и ,тсонвај аз ањерозопу и ањетшевабо ,авоканз
 енињам енланоицан умсип и укизеј ан асиптан хинвај
 јонењ амерп инитшпо у ибертопу јонебжулс у еј ијок

 ;ијицидарт  
)63  гонлакол до уњасимрофни монвај о ес аратс   и ајачанз

 мокспрс ан ењасимрофни онвај аз еволсу ејуђебзебо
 ан етсирок ес ијок анињам хинланоицан укизеј и укизеј

 ијиротирет О оидар и ексјизивелет авинсо ,енитшп -
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 хинланоицан укизеј ан ањаватшевзи идар ецинатс

 у еј ијок анињам О ,ибертопу јонебжулс у инитшп   и оак
 ијок анињам хинланоицан укизеј ан ањаватшевзи идар

ибертопу јонебжулс у ејин адак ,  окат   ењаватшевзи
аварп хикснињам овин итунгитсод аљватсдерп ; 

)73  ;асипорп хикснитшпо едервоп аз ејашркерп ејусипорп  
)83   иксјицкепсни ишрв и ебжулс ексјицкепсни ејузарбо

оздан  зи атака хитшпо хигурд и асипорп мењешрвзи дан р
тсонжелдан О и ;енитшп  

)93   ;аћев хинворим дар и ујицазинагро ејуђеру  
)04   гогурд и абрг ,анеми убертопу ејуђебзебо и ејуђеру

ајжелебо  пО ;енитш  
)14  нађарг ањежурду и ајицазинагро дар ежамоп ;а  
)24  ирб аз еволсу аравтс и ејуђеру  и исонод ,амидалм о уг

 и едалм аз екитилоп налп иноицка и ујигетартс ејузилаер
ењавозинагро окснидалмо аз еволсу аравтс  и 

)34   аз асеретни гондерсопен до еволсоп егурд и аљвабо
 миво и моноказ ,моватсУ с удалкс у ,енађарг с мотутат . 

    налЧ 19.        
авиравтсо аЗ и итсонжуд и аварп хијовс ењ   аз

ењаваљоводаз   анитшпО автшинвонатс гонлакол абертоп
 и евонатсу ,аћезудерп :итавинсо мокулдо монбесоп ежом

 .убжулс унвај ешрв ејок ејицазинагро егурд  
 налЧ 02 . 

 аробзи капутсоп неђеру ејин моноказ окА
аћезудерп хинвај ароткерид  и ајицазинагро ,авонатсу ,

 ,анитшпО кинсалв икснићев или чавинсо еј ијич ибжулс
 гонедеворпс елсоп ероткерид ејунеми енитшпо анитшпукС

 .асрукнок гонвај  
 гово .1 аватс зи асрукнок амитатлузер о јатшевзИ
 ерп анад 51 ењамјан енитшпо инитшпукС ес исондоп аналч
 ејин моноказ ока мисо ,уњавонеми о екулдо ењешонод

.онеђеру ејичагурд  
 налЧ 2 .1  

П ејицазинагро егурд и евонатсу ,аћезудер   еј ијич
 ад ус инжуд анитшпО кинсалв икснићев или чавинсо

енитшпо инитшпукС   тсонсалгас ан ујаљватсод
 ,ајовзар и адар евоналп ењшидогешив  ињшидог и оак

.ањаволсоп маргорп  
 налЧ .22  

ежом анитшпО   амилечан ан ,моровогу
 мокчизиф или монварп итиревоп ,итсонвај и ејицнерукнок

 ењаљвабо уцил  нидејоп  хи  волсоп .итсонжелдан ејовс зи а  
 ејуђеру аналч гово .1 аватс зи аволсоп ењаваревоП

итшпукС мокулдо ес .енитшпо ен  
.32 налЧ  

  ејок ејицазинагро егурд и евонатсу ,аћезудерП
ад ус енжуд убжулс унвај ешрв ,  ењшидог мондеј ењамјан

удар мовс о јатшевзи енитшпо инитшпукС есондоп  ,
 ундохтерп аз енидог ећукет алирпа .03 од ејинсакјан

 .унидог  
 

     III ЛСОП ЕЊАРИСНАНИФ ЕНИТШПО АВО  
 налЧ .42  

 аволсоп ењаљвабо аЗ О  моватсУ хинеђрвту енитшп
 аволсоп хинеревоп моноказ ењаљвабо аз и оак ,моноказ и

 ,екилбупеР итсонжуд и аварп аривко зи О  ујадапирп инитшп
моноказ инеђрвту ањамирп и идохирп .  

 иволсоП О инровзи зи ес ујариснаниф енитшп  и х
 увонсо оп ањамирп ,арефснарт ,адохирп хинељпутсу
 хинеђрвту ањамирп и адохирп хигурд и ањавижудаз

 .моноказ  
 
 
 

 налЧ .52  
 у анађарг абертоп ењаваљоводаз аЗ О  или инитшп

 итаљпукирп угом ес автсдерс ,улед монењ
 .мосонирподомас  

ерп ејуђрвту енитшпо анитшпукС  о екулдо голд
 ајорб гонпуку до авосалг монићев усонирподомас

.акинробдо  
 
VI     ЕНИТШПО ИНАГРО  

.62 налЧ  
 ,енитшпо анитшпукС :ус енитшпО инагрО

П  акснитшпО и ећев окснитшпО ,енитшпО киндесдер
.аварпу  

 .72 налЧ  
 у енитшпО инагро ешрв енитшпО еволсоП

ејовс уривко   миво и моноказ енеђрвту итсонжелдан
.мотутатс  

 онеђрвту ејин мосипорп мигурд или моноказ окА
 зи аволсоп ењаљвабо аз нажелдан еј нагро ијок
 ан есондо ес ијок еволсоп евс ,енитшпО итсонжелдан
 ишрв енитшпО итсонжелдан зи асондо ењавиђеру

 а ,енитшпо анитшпукС  идорирп јојовс оп ус ијок еволсоп
.енитшпО киндесдерп ишрв ,иншрвзи  

 итидрвту ежом ен алсоп идорирп амерп ес окА
 еј анжелдан ,аналч гово .2 моватс ас удалкс у тсонжелдан

.енитшпо анитшпукС  
 
.1  енитшпо анитшпукС   

 налЧ .82  
тшпО нагро ишивјан еј енитшпо анитшпукС  ени

 енеђрвту ,итсалв енлакол ејицкнуф енвонсо ишрв ијок
 миво и моноказ ,моватсУ с .мотутат  

налЧ   .92  
 ујариб ејок ицинробдо енич енитшпо унитшпукС

 у ,мењасалг минјат ,амиробзи миндерсопен ан инађарг
 миво и моноказ ас удалкс с .мотутат  

3 налЧ .0  
с говон уциндеС  авизас енитшпо енитшпукС авиза

 у ,авизас гондохтерп енитшпукС киндесдерп   51 до укор
.аробзи ататлузер ањавиљвајбо анад до анад              

 гондохтерп зи енитшпукС киндесдерп окилокУ
 .1 аватс зи укор у авизас говон уциндес евозас ен авизас

ндес ,аналч гово  ијиратсјан ећавзас авизас говон уци
1 до укор у кинробдо 5  гово .1 аватс зи акор акетси до анад

 .аналч  
кинробдо ијиратсјан авадесдерп моциндеС   од

.енитшпо енитшпукС акиндесдерп аробзи  
 налЧ 3 .1  

 монасиутитснок артамс ес енитшпо анитшпукС
 акиндесдерп моробзи С  мењељватсоп и енитшпук

 аратеркес С .енитшпук  
 
 
 налЧ .23  

 анитшпукС о енитшп   .акинробдо  03  ами  
 налЧ .33  

.енидог иритеч ан ујариб ес ицинробдО  
 таднам икчинробдо ејатсерп и ењичоп укинробдО

моноказ неђрвту ничан ан и амиволсу доп  
 налЧ .43  
 ицинробдо инарбазИ  :исалг ајок увтелказ ужалоп

„ енитшпо енитшпукС удар у ес ућ ад ес мењилкаЗ   
 атутатС и аноказ ,аватсУ итаважрдирп о шп т  ,цавељоБ ени

 ,акинробдо тсонжуд итишрв онсартсирпен и онсач ућ ад и
.анађарг амисеретни ес ићедовокур “ 
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 налЧ .53  

сопаз итиб ежом ен кинробдО  у инел О  јокснитшп
 анитшпукС аљватсоп онсондо ,ејунеми ејок ецил и иварпу

 аминагро у енитшпо О  амавонатсу и амићезудерп ,енитшп
.чавинсо еј ијич  

 у инелсопаз окА О  нарбази едуб иварпу јокснитшп
 код ум ујурим адар увонсо оп езевабо и аварп ,акинробдо аз

њ ејарт .таднам икчинробдо воге  
 амицил атаднам гокчинробдо ањавиђрвтоп монаД

јок а аливатсоп онсондо ,алавонеми еј    енитшпо анитшпукС
навонеми ус ујок ан ајицкнуф ејатсерп а  онсондо ,

нељватсоп а. 
.63 налЧ  

 унчивирк ан навзоп итиб ежом ен кинробдО
еровтирп ,тсонровогдо  ањељшим готензи гобз нењжак или н

 ициндес ан асалг ањавад или С енитшпук  енитшпо   хиндар и
.алет  

     налЧ .73  
  удар у ејувтсечу ад акинробдо тсонжуд и еј оварП

 ежалдерп ,алет хиндар хинењ и енитшпо енитшпукС
 ,амињатип минеђердо о уварпсар енитшпо инитшпукС

п  итсонжелдан зи атака хигурд и акулдо еголдерп исондо
 ,асипорп еголдерп ан енамднама ејад и енитшпо енитшпукС
 ејувтсечу и енитшпО анагро дар аз аназев ањатип аљватсоп

 .енитшпо енитшпукС амитсонвитка мигурд у  
  наватшевабо онводер едуб ад акинробдо еј оварП  о

 ад ,итсонжуд екчинробдо ењешрв ан ајациту до амињатип
 аз инбертоп ум ус ијок ектадоп ижарт ибжулс и анагро до
 аз аголдерп уњамерпирп у ћомоп унчуртс и оак ,дар

 .енитшпо унитшпукС  
 ујуђердо ес ежилб акинробдо итсонжуд и аварП

енитшпо енитшпукС мокинволсоп  .  
 налЧ .83  

 ан аћев гокснитшпО авоналч и акинробдо оварП
  мењешрв хилатсан авокшорт хигурд и дар аз уданкан

 миндар минењ и ућев мокснитшпО ,инитшпукС у ајицкнуф
мокулдо монбесоп ес ејуђеру ,алет  .енитшпо енитшпукС  

 налЧ .93  
аз ас удалкс у ,енитшпо анитшпукС :монок  

)1    исонод С  тутат о  кинволсоп и енитшп С енитшпук  
по енитш ;  
)2   и теџуб исонод  ајавсу  нучар иншрваз атеџуб ; 
)3   адохирп хинровзи епотс ејуђрвту О  и ничан и оак ,енитшп

скат хинлакол енисив ењавиђердо аз алирем а ;аданкан и  
)4  акпутсоп ењатеркоп аз увитајицини исондоп   ,ањавинсо

;енитшпО ејиротирет енеморп или ањадику  
)5   ајовзар маргорп исонод О  хинидејоп и енитшп

;итсонталед  
)6  исонод  и налп инротсорп  кчитсинабру  е налп  ево   и

;атшиљмез гокснивеђарг ењећширок ејуђеру  
)7  ;етка етшпо егурд и есипорп исонод  
)8  ерефер икснитшпо ејусипсар  улед ан муднерефер и мудн

 ејиротирет О  амизолдерп о ес авањшајзи ,енитшп
 голдерп ејуђрвту и ивитајицини јокснађарг у минажрдас

;усонирподомас о екулдо  
)9   ,ејицазинагро и евонатсу ,аћезудерп анвај ,ебжулс авинсо

 енеђрвту тС вохињ дан роздан ишрв и енитшпо мотута  ми
;модар  

)01         ,робдо инроздан и инварпу авашерзар и ејунеми
 ,авонатсу ,аћезудерп хинвај ероткерид авашерзар и ејунеми
 ан тсонсалгас ејад и чавинсо еј ијич ,ибжулс и ајицазинагро

;моноказ ас удалкс у ,етутатс евохињ  
)11   акиндесдерп авашерзар и ариб С  енитшпук  акинемаз и

 акиндесдерп С ;енитшпук  

)21   аратеркес авашерзар и аљватсоп  акинемаз и
С аратеркес ;енитшпук  

)31   акиндесдерп авашерзар и ариб О и енитшп  ,  голдерп ан
 акиндесдерп О  акиндесдерп акинемаз ариб ,енитшп

О  евоналч и енитшп О ;аћев гокснитшп  
)41  и ескат екснитшпо ејуђрвту   едохирп енлакол егурд

 ијок О ;уноказ оп ујадапирп инитшп  
)51   ењећширок и ењавиђеру аз уданкан ејуђрвту

;атшиљмез гокснивеђарг  
)61   уњавижудаз монвај о тка исонод О  удалкс у ,енитшп

;гуд инвај ејуђеру ес мијок моноказ ас  
)71  тсонтеркопен ањаљвабирп маргорп ињшидог исонод  и

 едалВ тсонсалгас зу ,енитшпО анагро ебертоп аз
 ањеђуто капутсоп ећеркоп и ејибрС екилбупеР

;аминагро минжелдан дерп итсонтеркопен (1) 
)81   и хикснивогрт ,хиксљетитсогу емерв ондар ејусипорп

;атакејбо хикстаназ  
)91   и мокснијаркоп ,мокчилбупер о ењељшим ејад

аноигер ;уналп монротсорп монл  
)02   ењартамзар аз алет андар анемервоп и анлатс авинсо

;итсонжелдан енењ зи ањатип  
)12   ањатип ујуђеру ес амијок аминоказ о ењељшим ејад

;уварпуомас унлакол аз асеретни до  
)22   маргорп ан тсонсалгас ејад и удар о јатшевзи артамзар

б акинсирок адар ;атеџу  
)32   и амиводарг ас уњавижурду и ињдарас о ејучулдо

 ;амајицазинагро минидалвен ,амињежурду ,аманитшпо  
)42   ;удар мовс о тсонвај ешимрофни  
)52   итсотиноказ и итсонватсу унецо аз капутсоп ећеркоп

 ес мијок ејибрС екилбупеР атка гетшпо гогурд или аноказ
рп ејуђервоп ;уварпуомас унлакол ан ова  

)62   гогурд и абрг ,анеми убертопу ан тсонсалгас ејад
 ајжелебо О ;енитшп  

)72   хинвај удар о ејатшевзи ењшидог ајавсу и артамзар
 еј ијич ибжулс хивај хигурд и авонатсу ,аћезудерп

;анитшпо кинсалв икснићев или чавинсо  
)82  атшевзи ињшидог артамзар  о анађарг акинтитшаз ј

;инитшпО у аварп хикснињам и хиксдуљ уњавиравтсо  
)92   ;есондо енланоицануђем аз атеваС ејатшевзи артамзар  
)03   у( ареноицкнуф ањашаноп скедок икчите ајавсу

 ;)скедок икчите :утскет мељад  
)13   ењеђерпану аз екуроперп ајавсу и ерем исонод

 и хиксдуљ ;аварп хикснињам  
)23  миво и моноказ енеђрвту еволсоп егурд и аљвабо  

.мотутатс  
 

4 налЧ .0  
 ициндес ока ејучулдо енитшпо анитшпукС

.акинробдо ајорб гонпуку до анићев ејувтсусирп  
ејучулдо енитшпо анитшпукС   авосалг монићев

во или моноказ окилоку ,акинробдо хинтусирп  ми
.онеђердо ејичкурд ејин мотутатс  

 гонпуку до авосалг монићев енитшпо анитшпукС
:акинробдо ајорб  

)1  ;тутатС исонод  
)2  ;теџуб исонод  
)3   хинидејоп и енитшпО ајовзар маргорп исонод

;итсонталед  
)4  ;налп инротсорп исонод  
)5  ;евоналп екчитсинабру исонод  
)6  удаз монвај о ејучулдо ;енитшпО уњавиж  

                                                
(1) .СР инијовс у амивтсдерс о нокаЗ изанс ан еј коД  
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)7  улдо ејуч   амацинидеј мигурд ас уњавижурду и ињдарас о

 енлакол амацинидеј ас ињдарас о и еварпуомас енлакол
амаважрд мигурд у еварпуомас ; 

)8  улдо ејуч  изан о амив   ,итрвтеч хиксдарг ,авогрт ,ацилу
 ;атсем хинељесан аволед хигурд и акалесаз  

)9  е ајавсу и скедок икчит  
)01   ејучулдо  минеђрвту амивејачулс мигурд у и  и моноказ
во и  .мотутатс м  

налЧ  4 .1  
 уциндеС С  киндесдерп авизас енитшпо енитшпук

С енитшпук , .ацесем ирт у мондеј ењамјан а ,ибертоп оп  
 киндесдерП С  уциндес ад нажуд еј енитшпук

ндесдерп ветхаз ан ежаказ  аки О  ,енитшп О  аћев гокснитшп
 анад до анад мадес до укор у ,акинробдо енићерт ендеј или
 едуб ециндес ањаважрдо над ад окат ,аветхаз ањешондоп

.аветхаз ањешондоп анад до анад 51 до укор у ејинсакјан  
 киндесдерп окА С  у уциндес ежаказ ен енитшпук

 аватс зи укор  итазаказ ежом уциндес ,аналч гово .2
 идердо агок кинробдо авадесдерп а ,аветхаз цалисондоп

.аветхаз цалисондоп  
 киндесдерП С  уциндес итижолдо ежом енитшпук

 муровк ијотсоп ен адак ујачулс у омас оавзас еј ујок
њагалдо о амивејачулс мигурд у а ,дар аз набертоп  у

 ејучулдо ециндес С  .анитшпук  
 налЧ .24  

 ециндеС С .енвај ус енитшпо енитшпук  
 еј наровогдо енитшпо енитшпукС адар тсонвај аЗ

 .енитшпо енитшпукС киндесдерп  
 енитшпукС ециндес аз лајиретам и ивизоП
 идар ањасимрофни амивтсдерс ес ујаљватсод енитшпо

ј ањаванзопу  .итсонва  
 угом енитшпо енитшпукС амациндеС

 аватсдерс ицинватсдерп итавовтсусирп гонвај  
 и оак ,ачагалдерп ицинватсдерп инећшалво ,ањасимрофни

ацил анавосеретниаз агурд  мокинволсоп ас удалкс у ,  
о енитшпукС енитшп  .  

 ивс ад тсонћугом ијотсоп ен ад ујачулс У
аз  ,енитшпукС ициндес ујувтсусирп инавосеретни

 итићугомо ећ емок итичулдо ећ енитшпукС киндесдерп
 и ањавиљвајирп аделсодер до ићезалоп ициндес овтсусирп

 .удер монвенд ан екчат аз хинељвајирп асеретни  
 ациндес ад итичулдо ежом енитшпо анитшпукС

С уб ен енитшпук  анвај ед гобз   итсондебзеб аголзар    и
 хигурд    ерп ујутатснок ес ијок ,моноказ хинеђрвту аголзар

 .адер гонвенд ањавиђрвту  
 

енитшпукС алет андаР .2  
 налЧ .34  

 и анбесоп ,анлатс авинсо енитшпо анитшпукС
 енењ зи ањатип ењартамзар аз алет андар анемервоп

желдан .итсон  
  и асипорп еголдерп ан ењељшим ујад алет андаР

 исонод ејок акулдо С  егурд ујаљвабо и енитшпо анитшпук
мотутатс миво енеђрвту еволсоп   енитшпукС мокинволсоп и

 .енитшпо  
 

алет андар анлатС )1  
4 налЧ 4. 

:ус енитшпо енитшпукС алет андар анлатС  
.1   теваС    аз п  ,есипор онвитартсинимда - ањатип антаднам   ,

ањавонеми и робзи , ањанзирп и едарган  
.2   теваС   ,ејиснаниф и теџуб аз  
.3   теваС   ,итсонталед еневтшурд аз  
.4  мазинабру аз теваС етшиљмез окснивеђарг ,   и

онланумок - ,итсонталед енебматс  

.5   теваС    аз  ,удервирп удервирпољоп  оке и  иксмон
.енитшпо јовзар  

 налЧ 45. 
есипорп аз теваС , онвитартсинимда -  антаднам

ањатип ањавонеми и робзи , , ањанзирп и едарган  
 инећупу ус ијок атака хигурд и акулдо еголдерп артамзар
 евохињ аткепса ас ењартамзар ан енитшпо инитшпукС

алксу ђ рвту ,моноказ ас итсоне ђ  о екулдо голдерп еју
 атака и асипорп хигурд ,акулдо уњечамут мончитнетуа

енитшпо анитшпукС аленод еј ејок ,  о ејучулдо
 и хинавонеми ,хинарбази амиварп минчанидејоп
 у асутатс гонварп ондар уривко у ацил хинељватсоп

макулдо и мотутатС миво ,моноказ ас удалкс  анагро а
 ењешонод енитшпо инитшпукС ежалдерп ,енитшпо
 итсонжелдан зи уњешерзар и уњавонеми ,уробзи о акулдо
 ,робзи ес едг амивејачулс мивс у енитшпо енитшпукС
 укпутсоп монбесоп оп ишрв ен ењешерзар и ењавонеми

.мокинволсоП и мотутатС монасипорп  
 налЧ 46  .  

 ејиснаниф и теџуб аз теваС   ан ењељшим ејад
 итсалбо зи асипорп еголдерп теџуб  онсондо ,аметсис  гокс

 ,унивоми ан азероп итсалбо зи акулдо ,утеџуб о екулдо
 енланумок енлакол ,ескат енвитартсинимда енлакол
 окснивеђарг аз аданкан ,ескат еншивароб ,елскат

шиљмез  ентовиж ењавиђерпану и утитшаз аз еданкан ,ет
лдан зи адохирп хигурд и оак ,енидерс  итсонже

енитшпо енитшпукС . 
 налЧ 47 

 д аз  теваС р итсонталед еневтшу   ањељшим ејад
 асипорп еголдерп ан  ,ањатипсав и ањавозарбо итсалбо зи

 ,етитшаз еневтсвардз  ,екуан  екчизиф ук  ,ерутл
етитшаз енлајицос ,ањасимрофни , етитшаз ејчед  хинвај ,

авонатсу  ,  атропс   .аварп хиксдуљ етитшаз и енидалмо ,  
 налЧ 48. 

 мазинабру аз теваС етшиљмез окснивеђарг ,   и
онланумок - итсонталед енебматс   ан ењељшим ејад

 есипорп лед енланумок онебматс итсалбо зи  ,итсонта
еру ,амзинабру ђ арг ањећширок и ањави ђ  гоксниве

 ,атшиљмез  етитшаз ,пуказ у аротсорп гонволсоп ањавадзи
 ,аветуп хинасирогетакен и хинлакол ,енидерс ентовиж
 хинвај ањеђеру  ,енитшпО итсонжелдан зи ајаћарбоас

е и хићамод етитшаз ,имсеч и арануб ,аровзи  хинчитозг
.ањитовиж  

 
Ч 94 нал . 

  теваС    аз  ,удервирп удервирпољоп   и
енитшпо јовзар иксмоноке   зи есипорп ан ањељшим ејад

 итсалбо ањариналп и ајовзар  енитшпО ,  ,етитшаз
 ,атшиљмез гондервирпољоп ањеђеру и ањећширок

ањшап уњећширок ,ајчурдоп гонвизоре уњавиђердо  и ак
 до етитшаз ,инеман јогурд хитси  уњеђовирп

адогопен хинратнемеле  ,  уњеђерпану и ујовзар
 гондар уњавиђердо ,енивогрт и автстаназ ,автсљетитсогу
 аз евитајицини ејад ,итсонталед хинидејоп анемерв
 евоналп и ејигетартс артамзар ,јовзар иксмоноке

 гоксмоноке  и авоналп ењеђоворпс итарп и ајовзар
.унитшпО аз ајачанз до ајовзар гоксмоноке амаргорп  

 налЧ .05  
  евоналЧ  хинлатс  авашерзар и ариб алет хиндар

 анитшпукС  енитшпо апург хикчинробдо голдерп ан  ока ,
.онеђивдерп ејичагурд ејин мотутатс миво или моноказ  

  анлатС   ад олаберт иб уливарп оп алет андар
.енитшпукС ватсас  икчинробдо ујаважардо  

екиндесдерп и евоналч аЗ   хинлатс  ,алет хиндар
 .инађарг и итариб ес угом акинробдо дероп  
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 авоналч ујорб ,адар уничан о ебдердо ежилБ

атс удар о ебдердо егурд и алет хиндар хинлатс  хиндар хинл
 ениттпо енитшпукС удар о мокинволсоП ес ећидеру алет

 .цавељоБ  
 налЧ 51. 

 акиндесдерП  гонлатс  ивоналч ујариб алет гондар
алет гондар авоналч ајорб гонпуку до монићев ,алет гондар  ,

.моноказ онеђивдерп ејичагурд ејин окилоку      
 киндесдерП  гонлатс  ,дар ејузинагро алет гондар

дерп и авизас дес  ешилумроф ,алет гондар амациндес ава
 аратеркес и акиндесдерп аватшевабо емот о и екчуљказ

.енитшпо енитшпукС  
.25 налЧ  

 авоналч ујорб ,адар уничан о ебдердо ежилБ
 хинлатс удар о ебдердо егурд и алет хиндар хинлатс  хиндар

 ениттпо енитшпукС удар о мокинволсоП   ес ећидеру алет
 .цавељоБ  

 
 олет ондар онбесоП )2  

.35 налЧ   
   и авинсо анитшпукС алет хиндар хинлатс дероП

.едалм аз теваС олет ондар онбесоп  
  ењаљвабо и алет гондар гонбесоп дар аз еволсУ

артсинимда и хинчуртс  ејуђебзебо аволсоп хикчинхет онвит
.аварпу акснитшпО  

 .45 налЧ  
  :едалм аз теваС  

)1   екснидалмо енлакол идарзи у ејувтсечу и арицини
 ањећширок ,атропс ,ањавозарбо итсалбо у екитилоп

 ,ањасимрофни ,итсонелсопаз ањаћевоп ,анемерв гондоболс
ебзебо ,аћшечу гонвитка  ,автсвардз ,иснаш хикандеј уњавиђ

 и аљисан уњавачерпс ,аволоп итсонварпонвар ,ерутлук
 и ајовзар говижрдо ,амиварп апутсирп ,атетиланимирк

;едалм аз ајачанз до амитсалбо мигурд и енидерс ентовиж  
)2   хиноицка хинлакол хинбесоп идарзи у ејувтсечу

маргорп ,авоналп  ас итсонсалгас у акитилоп и а
 овохињ итарп и едалм аз мојигетартс монланоицаН

;ењавиравтсо  
)3   о и едалм аз ајачанз до амињатип о ењељшим ејад

 ;енитшпо енагро аватшевабо амињ  
)4   исонод ејок акулдо и асипорп етрцан ан ењељшим ејад

чанз итсалбо у енитшпо анитшпукС ;едалм аз минја  
)5   уњавиравтсо о ејатшевзи енчидоиреп и ењшидог ајавсу

 хиноицка хинлакол и екитилоп екснидалмо енлакол
 инитшпукС хи исондоп и едалм аз амаргорп и авоналп

;ућев мокснитшпО и енитшпО укиндесдерп ,енитшпо  
)6  шпО ећшечу или атакејорп умерпирп арицини  у енит

 ањеђерпану уљиц у едалм аз амиткејорп и амимаргорп
 аварп хивохињ ањавиравтсо ањеђебзебо и хидалм ајажолоп

;енитшпО итсонжелдан у ус ајок  
)7   хикснидалмо и енитшпО уђемзи уњдарас ечитсдоп

 ијицазилаер укшрдоп ејад и ањежурду и ајицазинагро
онвитка хивохињ ;итс  

)8       ес ајок ењдарас екснитшпоуђем ењавиравтсо ечитсдоп
;енитшпо енагро аватшевабо емот о и унидалмо ан исондо  

)9   аз ајачанз до атакејорп амизолдерп о ењељшим ејад
 зи ујариснаниф онуптоп или ончимилед ус ијок едалм

ењавиравтсо овохињ итарп ,енитшпо атеџуб   ејовс ејад и
.енитшпО унагро монжелдан ењељшим  

.55 налЧ  
 .авоналч 5 ами едалм аз теваС  
  ан ес ујариб едалм аз атеваС ивоналч и киндесдерП

 итиб угом атаднам укетси оп а ,енидог иритеч до доиреп
 .инарбази овоноп  

 

.65 налЧ  
 м аз атеваС евоналч и акиндесдерП  ариб едал

 ,енитшпО акиндесдерп голдерп ан енитшпо анитшпукС
 ,апург хикчинробдо ,енитшпо енитшпукС акиндесдерп
 хикснидалмо ,анађарг ањежурду ,ациндејаз хинсем

.ибжулс хинвај хигурд и алокш ,ањежурду и ајицазинагро  
  аз атеваС евоналч ариб енитшпо анитшпукС
м  акинватсдерп ,акањчуртс ,анађарг аватсас зи едла

 ибжулс хинвај хигурд и алокш акинватсдерп ,ањежурду
 итсонељпутсаз и аволоп итсонварпонвар о анучар ићедов
 митивошем у анињам хинланоицан акиндапирп

.аманидерс  
  енич едалм аз атеваС авоналч униволоп ењамјаН
м  и амитсонвитка ус ијок анидог 03 од 51 до атсарзу идал

 и уголу унвитизоп иласимрифа онјачанз амицпутсоп
 ус ијок онсондо ,ициндејаз јонлакол у хидалм јачанз
 егурд онсондо енчуан ,екстетлукаф ,екслокш ицинтибод

серетни итсалбо етичилзар аз ајачанз до едарган  ањаво
.хидалм  

  анитшпукС ариб едалм аз атеваС евоналч елатсО
 овтсукси ењшидогешив ујудесоп ад моволсу доп енитшпо
 тсончуртс уназакод ,хидалм амимелборп ас удар у
 ујорб мећев у илавовтсечу онвитка ус ад онсондо

удуб ен ад ила едалм аз итсонжав до итсонвитка   ијиратс
 .анидог .53 до  

 
алет андар анемервоП )3  

.75 налЧ  
  анемервоп ејунсо ад ежом ибертоп оп ,анитшпукС

 идар алет агурд и епург ендар ,ејисимок :алет андар
 хинбесоп ањавашрвзи и ањатип хинеђердо ањартамзар

.енитшпукС итсонжелдан зи акатадаз  
.85 налЧ  

 оП  мотка авинсо анитшпукС алет андар анемерв
 ан емерв ,авоналч јорб и ватсас ,катадаз :ејуђердо ес мијок

.алет гондар актадаз  катешрваз аз кор или авинсо ес ејок  
  ењаљвабо и ес ејуђеру уњавинсо о моткА

онвитартсинимда и хинчуртс -  от аз аволсоп хикчинхет
ондар  .олет  

  алет гондар гонемервоп ивоналч и киндесдерП
.анађарг и акинробдо аватсас зи инариб итиб угом  

 
 )4 енитшпукС киндесдерП  

 налЧ 59. 
 акиндесдерп ами енитшпо анитшпукС

С .енитшпук  
 киндесдерП С  дар ејузинагро енитшпук

С њ авадесдерп и авизас ,енитшпо енитшпук  мине
 мокиндесдерп ас уњдарас ејуравтсо ,амациндес О  енитшп

 и О  итсонвај уњавиравтсо о ес аратс ,мећев микснитшп
анитшпукС ајок атка ејусиптоп ,адар  енитшпо   и исонод

 миво енеђрвту еволсоп егурд аљвабо с  и мотутат
 мокинволсоп С .енитшпо енитшпук  

шпукС киндесдерП  монлатс ан итиб ежом енит
.инитшпО у удар     

06 налЧ . 
 киндесдерП С дер зи ариб ес енитшпук  а

 ењамјан голдерп ан ,акинробдо енићерт   ан ,акинробдо
 монићев ,мењасалг минјат ,енидог иритеч до емерв

 акинробдо ајорб гонпуку до авосалг С .енитшпо енитшпук  
м кинробдО  омас уњагалдерп у ејувтсечу ад ежо

.атадиднак гондеј  
 до надејин ањасалг угурк моврп у окА

могурд у ,унићев ејибод ен атадиднак хинежолдерп    угурк
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 илами угурк моврп у ус ијок атадиднак авд аз ес ећасалг

 .авосалг јорб ићевјан  
иднак еј нарбази угурк могурд У  ејибод ијок тад

 .акинробдо ајорб гонпуку до авосалг унићев  
 окА н  хинежолдерп до надејин угурк могурд у и

 ес аљваноп ,авосалг унићев унбертоп ејибод ен атадиднак
 .аробзи и ањаводиднак капутсоп  

налЧ   16 . 
 киндесдерП С  ерп нешерзар итиб ежом енитшпук

ам акетси  :атадн  
)1  ,ветхаз инчил ан   
)2   ењамјан голдерп ан енићерт  .акинробдо   

 итиб аром и имроф јонасип у исондоп ес голдерП
.нежолзарбо  

 еј ијок укпутсоп оп и ничан ан ишрв ес ењешерзаР
.робзи вогењ аз неђивдерп  

  
енитшпо енитшпукС акиндесдерп кинемаЗ )5  

26 налЧ . 
сдерП  кинде С  аг ијок акинемаз ами енитшпук

 ад итсонечерпс и итсонтусдо евогењ ујачулс у ејуњемаз
.тсонжуд ујовс аљвабо  

 акиндесдерп кинемаЗ С  и ес ариб енитшпук
 киндесдерп и оак ничан итси ан авашерзар

С .енитшпук             
 итиб ежом енитшпукС акиндесдерп кинемаЗ     ан

.инитшпО у удар монлатс  
 

 )6 енитшпукС ратеркеС  
36 налЧ . 

  о аратс ес ијок аратеркес ами енитшпо анитшпукС
 и мењавизас ас изев у аволсоп хинчуртс уњаљвабо

 ациндес мењаважрдо С  и алет хиндар хинењ и енитшпук
аз миназев амиволсоп минвитартсинимда идовокур   вохињ

.дар  
  ратеркеС С  иритеч ан аљватсоп ес енитшпук

 акиндесдерп голдерп ан ,енидог С  итиб ежом и ,енитшпук
.нељватсоп овоноп  

  аратеркес аЗ С   ес ећиватсоп енитшпо енитшпук
 минежолоп ,мотетлукаф минварп минешрваз ас ецил

у аминагро у дар аз мотипси минчуртс  миндар и еварп
.енидог ирт ењамјан до мовтсукси  

  голдерп нежолзарбо ан ,ежом енитшпо анитшпукС
 акиндесдерп С  и аратеркес итишерзар ,енитшпо енитшпук

.атаднам акетси ерп  
  онемервогалб аз наровогдо еј енитшпукС ратеркеС

к ,аварпси и асипс ,акатадоп ењаљватсод  аветхаз от ада
 и модар дан роздан ишрв ијок екилбупеР нагро инжелдан

.енитшпо енитшпукС амитка  
  у удар монлатс ан еј енитшпукС ратеркеС

.инитшпо  
 

 )6 енитшпукС кинволсоП  
46 налЧ . 

 ециндес дар и ењеђов ,емерпирп ничаН С  енитшпук
з аназев ањатип агурд и енитшпо  дар а С  ујуђеру енитшпук

.мокинволсоп минењ ес  
 
.2  енитшпО инагро иншрвзИ  

56 налЧ . 
 енитшпо киндесдерП ус енитшпо инагро иншрвзИ

 и  .ећев окснитшпО  
 
1  ) енитшпО киндесдерП  

 

66 налЧ . 
 акиндесдерП О  ариб енитшп С  ,енитшпо анитшпук

ритеч до емерв ан ,акинробдо адер зи  минјат ,енидог и
 акинробдо ајорб гонпуку до авосалг монићев ,мењасалг

С .енитшпо енитшпук  
 киндесдерП О  аг ијок акинемаз ами енитшп

 ад итсонечерпс и итсонтусдо евогењ ујачулс у ејуњемаз
.тсонжуд ујовс аљвабо  

 киндесдерП С  ежалдерп енитшпо енитшпук
 аз атадиднак  акиндесдерп О .енитшп  

 акиндесдерп аз тадиднаК О  ежалдерп енитшп
 акиндесдерп акинемаз аз атадиднак О  адер зи енитшп

 ариб агок ,акинробдо С  ничан итси ан енитшпо анитшпук
 акиндесдерп оак О .енитшп  

 налЧ 67. 
 акиндесдерп укинемаз и енитшпо укиндесдерП

оробзи енитшпо  таднам ејатсерп ејицкнуф ево ан м
.енитшпо инитшпукс у акинробдо  

 акиндесдерп кинемаз и енитшпо киндесдерП
.инитшпо у удар ус монлатс ан енитшпо  

 налЧ 68. 
 :енитшпо киндесдерП  

)1  ;унитшпо апутсаз и аљватсдерп  
)2   ејучулдо амијок о ањатип ањавашер ничан ежалдерп
укс анитшп  енитшпо ; 

)3  ;атеџуб ењешрвзи аз еј цавадобдеран  
)4   ујизивер и ујицкепсни аз убжулс укснитшпо авинсо

;аватсдерс хикстеџуб ањећширок  
)5   и јорб ујуђеру ес амијок етка етшпо ан тсонсалгас ејад

 зи ујариснаниф ес ејок амавонатсу у хинелсопаз аруткуртс
итшпО атеџуб  и хинелсопаз уруткуртс и јорб ан и ен

 амаргорп уњавиравтсо ан ујужагна ес ајок ацил хигурд
;енитшпО атеџуб акинсирок амаргорп алед или  

)6   ,пуказ у онсондо ,ењећширок ан уњавад о ејучулдо
 у онсондо ,ењећширок ан уњавад о аровогу узакто о и оак

уњаљватс и пуказ   етсирок ејок итсонтеркопен ан екетопих
 унивоми аз ејицкериД тсонсалгас зу ,енитшпО инагро

;ејибрС екилбупеР  
)7   дар ејуђалксу и аваремсу о ;аварпу хикснитшп  
)8  моноказ нећшалво еј ејок аз етка енчанидејоп исонод , 

 миво с ;енитшпо енитшпукС мокулдо или мотутат  
)9  рофни ;удар мовс о тсонвај ешим  
)01   ока ејибрС екилбупеР удус монватсУ ублаж исондоп

 или анагро гонважрд моњдар или мотка минчанидејоп ес
 итсонжелдан ењешрв аваћугомено енитшпО анагро

;енитшпО  
)11   енидејоп аз алет андар анвадотевас анчуртс ејузарбо

лдан ејовс зи еволсоп ;итсонже  
)21   миво енеђрвту еволсоп егурд и ишрв с  и мотутат

 амитка мигурд О .енитшп  
  аз наровогдо еј енитшпО киндесдерП

 адак аварпси и асипс ,акатадоп ењаљватсод онемервогалб
 роздан ишрв ијок екилбупеР нагро инжелдан аветхаз от

анагро хиншрвзи амитка и модар дан   и енитшпО
О кснитшп  е варпу е. 
 
2) ећев окснитшпО  

 налЧ 69. 
 киндесдерп енич ећев окснитшпО О  ,енитшп

 акиндесдерп кинемаз О  оак ,енитшп  и воналч )мадес( 7 а 
О .анитшпукС ариб ејок аћев гокснитшп  
  киндесдерП О  киндесдерп еј енитшп О  гокснитшп

.аћев  
 ндесдерп кинемаЗ  аки О  налч  еј енитшп
О ијицкнуф оп аћев гокснитшп . 



шпо тсил инебжулС  цавељоБ енит 1 јорб                                                                                                                                                                                  .ртс  

 

01  
  евоналЧ О  ариб аћев гокснитшп С  анитшпук

 ан ,енитшпо  доиреп  ,мењасалг  минвај ,енидог иритеч до
.акинробдо ајорб гонпуку до монићев  

  евоналч аз етадиднаК О  ежалдерп аћев гокснитшп
 акиндесдерп аз тадиднак О тшп  .ени  

07 налЧ . 
  ивоналЧ О  онемервотси угом ен аћев гокснитшп

 ешив или ондеј аз инежудаз итиб угом а ,ицинробдо и итиб
.енитшпО итсонжелдан зи ајчурдоп хинеђердо  

  аналч аз нарбази едуб ијок укинробдО О  гокснитшп
.таднам икчинробдо ејатсерп аћев  

17 налЧ . 
итшпО :ећев оксн  

)1   ежалдерп С  ејок етка и екулдо егурд и теџуб ,тутат
 исонод С ;анитшпук  

)2   и акулдо уњавашрвзи о ес аратс и авашрвзи ондерсопен
 атака хигурд С ;енитшпо енитшпук  

)3   ујачулс у уњариснаниф монемервирп о укулдо исонод
 ад С п ерп теџуб есенод ен енитшпо анитшпук  актечо

;енидог енлаксиф  
)4   модар дан роздан ишрв о кснитшп хи  варпу а  аватшиноп ,

 етка адику или о варпу екснитшп e  у усин ијок
 ,моноказ ас итсонсалгас С  митшпо мигурд и мотутат

 исонод ејок мокулдо или мотка С ;енитшпо анитшпук  
)5  етс могурд у укпутсоп монварпу у авашер  о унеп

 и авонатсу и аћезудерп ,анађарг амазевабо и амиварп
 зи амиравтс минварпу у ајицазинагро хигурд

 итсонжелдан О ;енитшп  
)6   зи итсонжелдан хинеревоп уњавашрвзи о ес аратс

 онсондо ,екилбупеР итсонжуд и аварп аривко
;енијаркоп енмонотуа  

)7  н авашерзар и аљватсоп кинлеча е о кснитшп и варпу х ;а  
)8   енидејоп аз алет андар анвадотевас анчуртс ејузарбо

;итсонжелдан ејовс зи еволсоп  
)9  ;удар мовс о тсонвај ешимрофни   
)01   акиндесдерп голдерп ан удар о кинволсоп исонод

О енитшп ; 
)11  o анитшпукС идрвту ејок еволсоп егурд ишрв енитшп . 

27 налЧ . 
 киндесдерП О  аљватсдерп енитшп О  ,ећев окснитшп

 .ециндес евогењ идов и авизас  
  киндесдерП О  тсотиноказ аз наровогдо еј енитшп

 адар О .аћев гокснитшп  
  до иватсубо ад нажуд еј енитшпо киндесдерП

 ејин ад артамс ујок аз аћев гокснитшпО укулдо енемирп
аз ансалгас .унок  

 налЧ 37 . 
  ициндес ока ејучулдо ад ежом ећев окснитшпО

.авоналч хивогењ ајорб гонпуку до анићев ејувтсусирп  
  авосалг монићев ејучулдо ећев окснитшпО

и моноказ ока ,авоналч хинтусирп ил   миво с мотутат    аз
.анићев агурд анеђивдерп ејин ањатип анидејоп  

 
)3  аћев гокснитшпО кинволсоП  

  налЧ .47  
  ањавичулдо и адар ничан ,ајицазинагрО
О јуђеру ес ејинљатед ,аћев гокснитшп у  мивогењ

и моноказ ас удалкс у ,мокинволсоп   миво с .мотутат  
57 налЧ . 

 киндесдерП О  и енитшп О  ус инжуд ећев окснитшп
итшпукС ујаватшевзи онводер ад  јоневтспос оп ,енитшпо ун

,ветхаз нењ ан или ивитајицини  ,ењшидог мондеј ењамјан а  
.енитшпо енитшпукС атака хигурд и акулдо уњавашрвзи о  

67 налЧ . 

  киндесдерП О  ерп нешерзар итиб ежом енитшп
 голдерп нежолзарбо ан ,нариб еј ејок ан анемерв акетси

ћерт ењамјан  еј ијок ан ничан итси ан ,акинробдо ени
.нарбази  

  акиндесдерп ењешерзар аз уголдерп О О  енитшп
 до анад 51 до укор у итавичулдо и итаљварпсар ес аром

 укиндесдерп аголдерп ањаљватсод анад С  енитшпук
 .енитшпо  

  окА С  акиндесдерп ишерзар ен анитшпук
О обдо ,енитшп  аз голдерп илендоп ус ијок ицинр

 ењешерзар итижолдерп овоноп угом ен ењешерзар
 акиндесдерп О  до ицесем тсеш до акор акетси ерп енитшп

.аголдерп гондохтерп ањајибдо  
налЧ  77. 

  акиндесдерп мењешерзаР О  ејатсерп енитшп
 акиндесдерп акинемаз таднам О  и енитшп О итшп  гоксн

.аћев  
 налЧ 78. 

  акиндесдерп кинемаЗ О  налч онсондо ,енитшп
О  ,аћев гокснитшп ежом   акетси ерп нешерзар итиб

 ејок ан анемерв еј   акиндесдерп голдерп ан ,нариб
О  итси ан ,акинробдо енићерт ендеј ењамјан или енитшп

 ијок ан ничан еј  .нарбази  
 п ас онемервотсИ  ењешерзар аз моголдер

 акиндесдерп акинемаз О  аналч или енитшп О  гокснитшп
 киндесдерп ,аћев О  ад нажуд еј енитшп С  инитшпук

 акинемаз говон робзи аз голдерп есендоп енитшпо
 акиндесдерп О  аналч или енитшп О  ајок ,аћев гокснитшп

уњешерзар о укулдо исонод онемервотси   .уробзи о и  
  киндесдерП О  акиндесдерп кинемаз ,енитшп
О  налч или енитшп О  инешерзар ус ијок аћев гокснитшп

 ећукет ешрв и итсонжуд ан ујатсо ,укватсо илендоп ус или
 акиндесдерп говон аробзи од ,еволсоп О  акинемаз ,енитшп

 акиндесдерп О  аналч или енитшп О кснитшп .аћев го  
 налЧ 79. 

енитшпукС атаднам мокнатсерП  енитшпо  
 укиндесдерп таднам ејатсерп О  и енитшп О  мокснитшп

 ејовс зи еволсоп ећукет ешрв ино ад мит с ,ућев
 акиндесдерп говон тсонжуд ан ањапутс од итсонжелдан

О  и енитшп О  и акиндесдерп онсондо ,аћев гокснитшп
алч  еј ока анагро гонемервирп авон С  таднам инитшпук

.ањатшупсар гобз оатсерп  
 
.3  аварпу акснитшпО   

Ч нал  .08   
 и аварп уривко у аволсоп хинварпу ењешрв аЗ
 аз аволсоп хинчуртс хинеђердо и енитшпо итсонжуд
 гокснитшпО и енитшпО акиндесдерп ,енитшпукС ебертоп

рбо ,аћев уза  еј  ес  О кснитшп а варпу  иневтснидеј оак а
.нагро  

 налЧ 18 . 
кснитшпО а варпу а апутсоп    амиливарп амерп

нжуд и онлартуен икчитилоп и онсартсирпен ,екуртс еј а  
ћугомо мокавс ад и  уњавиравтсо у утитшаз унварп укандеј

.асеретни хинварп и азевабо ,аварп  
кснитшпО а у варп а нжуд а еј   ећугомо аминађарг ад

 хинварп и аварп хивохињ ењавиравтсо онровтолед и озрб
.асеретни  

кснитшпО а варпу а нжуд еј а  јад аминађарг ад е 
.ћомоп унварп ижурп  и ањетшевабо и ектадоп енбертоп  

кснитшпО а варпу а нжуд а еј   ас ујуђарас ад
шоп ад и аминађарг јут е .анађарг овтснајотсод и тсончил  
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28 налЧ . 

:нагро иневтснидеј оак ,аварпу акснитшпО  
)1  гурд и асипорп  етрцан  амерпирп е тка е  исонод ејок

С  киндесдерп ,енитшпо анитшпук О  и енитшп
О ;ећев окснитшп  

)2   етка егурд и екулдо  авашрвзи С  ,енитшпо енитшпук
 акиндесдерп О  и енитшп О ;аћев гокснитшп  

)3   о унепетс моврп у укпутсоп монварпу у  авашер
 и авонатсу ,аћезудерп ,анађарг амитсонжуд и амиварп
 зи амиравтс минварпу у ајицазинагро хигурд

 итсонжелдан О ;енитшп  
)4   дан ароздан гонварпу еволсоп  аљвабо  мењавашрвзи

 атака хитшпо хигурд и асипорп С ;енитшпо енитшпук  
)5   ењавашрвзи еј ејич есипорп егурд и еноказ  авашрвзи

 онеревоп О ;инитшп  
)6   идрвту ејок еволсоп егурд и енчуртс аљвабо

С  киндесдерп ,енитшпо анитшпук О  и енитшп
О .ећев окснитшп  

 налЧ 38 . 
кснитшпО о варпу м ом  ,монагро миневтснидеј оак ,

довокур и инлечан к О кснитшп е варпу е ( утскет мељад у  :
кинлечан .)  

 акинлечан аЗ   еварпу екснитшпО   ватсоп  ес аљ  
 ами ејок ецил ,тетлукаф инварп нешрваз   аз типси нежолоп

 анидог теп ењамјан и еварпу енважрд аминагро у дар
укси гондар .ицуртс у автс  

  увонсо ан ,ећев окснитшпО аљватсоп акинлечаН
.анидог теп ан ,асалго гонвај  

48 налЧ . 
 инлечаН  к  еварпу екснитшпО дар и дар јовс аз

 идовокур мојок  аравогдо С  и енитшпо инитшпук
О  миво ас удалкс у ућев мокснитшп с  мокулдо и мотутат
о  ијицазинагро .еварпу екснитшпО  

.58 налЧ  
  о укулдО  ијицазинагро  исонод еварпу екснитшпО

 голдерп ан енитшпо анитшпукС О .аћев гокснитшп  
 туну о кинливарП ар  и уњеђеру мењш

 зу кинлечан исонод еварпу екснитшпО ијицазитаметсис
 тсонсалгас О .аћев гокснитшп  

 налЧ .68  
  У О кснитшп јо   варпу и  хиндорс ењешрв аз ,

.ецинидеј еноицазинагро ењшартуну ес ујузарбо ,аволсоп  
  хиноицазинагро хињшартуну ецоидовокуР

 у ацинидеј О кснитшп јо  варпу  и .кинлечан ејуђеропсар  
 налЧ 87. 

 варпу акснитшпО е  ароздан гонварпу уњаљвабо у
:ежом  

)1  шрвзи мењешер итижолан  у ињдар и арем ење
;укор монеђердо  

)2  ;унзак унтаднам ићерзи  
)3   онењичу аз унагро монжелдан увајирп итендоп

 итендоп и путсерп индервирп или олед ончивирк
;акпутсоп гонјашркерп ењатеркоп аз ветхаз  

)4  ;унарбаз онсондо ,ењеђеран онемервирп итадзи  
)5  агро игурд ититсевабо  аз ,изолзар ејотсоп ока ,н

јок аз арем ењамизудерп  е ;нажелдан нагро јат еј  
)6   ,моноказ анећшалво еј ејок аз ерем егурд и итезудерп

.мотка митшпо или мосипорп  
  зи аволсоп ењаљвабо аз ајицазинагро и ањећшалвО

итшпукС мокулдо ујуђеру ес ежилб аналч гово .1 аватс  ен
 .енитшпо  

 
 
 
 

 налЧ 88. 
 кснитшпО дерп укпутсоп У мо  варпу о  ес емок у ,м

 и анађарг амисеретни и амазевабо ,амиварп о авашер
 монварпу о исипорп ес ујуњемирп ,ацил хинварп

.укпутсоп  
 
налЧ  89. 

  итсонжелдан бокус авашер ећев окснитшпО
 уђемзи о кснитшп  е варпу е и  ,аћезудерп хигурд

 екулдо увонсо ан дак авонатсу и ајицазинагро С  енитшпук
 хинварп ,анађарг амиварп минидејоп о ујучулдо енитшпо

.аканартс хигурд или ацил  
 инлечаН  к  уђемзи итсонжелдан бокус авашер

ацинидеј хиноицазинагро хињшартуну   уривко у
еварпу екснитшпо . 

09 налЧ . 
  еволсоП о кснитшп хи  варпу ,а   ан есондо ес ијок

 хинварп и анађарг асеретни и азевабо ,аварп ењавиравтсо
ацил ,  укслокш унасипорп ујами ајок ацил итаљвабо угом

 аминагро у дар аз типси инчуртс нежолоп ,умерпс
сукси ондар ећујаравогдо и еварпу енважрд  удалкс у ,овт

.мосипорп мигурд и моноказ ас  
19 налЧ . 

  авашер акинлечан ућезузи О О .ећев окснитшп  
  иварпу јокснитшпО у ацил гонебжулс ућезузи О

.кинлечан авашер  
.29 налЧ  

   аварпу хикснитшпо ијицазинагро о мокулдО
 у ес ад итедивдерп ес ежом О кснитшп јо  варпу и  угом

 ицинћомоп итиватсоп П  енидејоп аз енитшпО акиндесдер
итсалбо  (  анрамирп ,мазинабру ,јовзар иксмоноке

 ентовиж атитшаз ,адервирпољоп ,атитшаз аневтсвардз
итсалбо егурд и јаћарбоас ,енидерс .)  

 ућеркоп енитшпО акиндесдерп ицинћомоП
орп ужалдерп ,евитајицини  ас изев у ањељшим ујад и еткеј

 амитсалбо у от и ,енитшпО јовзар аз ајачанз до амињатип
 енеђрвту еволсоп егурд ешрв и инељватсоп ус ејок аз

кснитшпо ијицазинагро о мокулдо  е варпу .е  
 и аљватсоп енитшпО акиндесдерп екинћомоП

енитшпО киндесдерп авашерзар . 
 У О шп кснит јо  варпу и   итиватсоп ес ежом

енитшпО акиндесдерп акинћомоп ирт ешивјан . 
 

           V ЕН ОП ДЕРС ЕЧУ ОН АЂАРГ ЕЋШ АН    У
АВТСО ИР АВ УЊ    ЕНЛАКОЛ  ЕВАРПУОМАС  

Ч нал   39 . 
арГ ађ  ин Оп итш ен ен оп дерс ечу он увтс автсо у уј -

ир ав оп уњ олс  ав Оп итш уп ен ини екснађарг мет иц ај ит  ,ев
обз арг ар ађ ер и ан еф нер уд .мом  

налЧ  49 . 
арГ ађ уп ин арг мет нађ ини екс иц ај ит дерп ев ал  уж

пукС итш по ин итш од ен он еш ка ењ ок ат еру ес ећ миј ид  ит
до ер еђ ип он ат орп ,енитшпО итсонжелдан зи ењ ем атс ун -

ту урд или ат ака хиг сар и ат ип ис ав ер ењ еф нер уд алкс у ам -
аз ас уд ок .мон  

 унчуртс ижурп ад узевабо ами аварпу акснитшпО
 аголдерп ањасилумроф мокилирп аминађарг ћомоп

.ивитајицини јокснађарг у гонажрдас  
арГ нађ ини акс иц ај ит уп ав он ав оп еј онж ерк ун  ат

ил еј ока топ атс ип инс арг ак нађ ини екс иц ај ит ас ев атс ељв -
алкс у ан аз ас уд ок топ утси еј ока и мон ип ас јан ол ам  ењ

иб отсдо теп ар пО ач итш ок ,ен ипу ус иј ас иб у ин чар  ик
 о уњешер монељвајбо ончинавз мењделсоп амерп касипс

аз  акинробдо робзи аз аксипс гокчариб уњечуљк
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 ејин мотутатс миво или моноказ ока ,енитшпо енитшпукС

.онеђивдерп ејичагурд  
дерп О ол атс зи уг  ав 1 ово . алч аг  ,ан С пук итш ан  

енитшпо  уд еј рдо ад анж сар иж арп од ад и ув атс арбо ив олз -
до неж ог арг ров ађ ин ор у ам ад 06 до ук до ан  анад  од иб ај  ањ

дерп ол .аг  
 екснађарг ањеђоворпс арудецорп и капутсоП

 евитајицини  о анокаЗ амабдердо ас удалкс у ес ећшеворпс
.ивитајицини јондоран и умуднерефер  

 налЧ 59 . 
  о еголдерп ејад и аљварпсар анађарг робЗ

н зи амињатип  анагро итсонжелда енитшпО . 
налЧ   69 . 

арг робЗ ађ ас ан из ан аз ес ав ес ељ ем он  оед или отс
ан ес ељ ем гон атс , ок ом иј иб еж аз :ит ес илу ,кал дарг оед ,ац -

ан гокс ес доп ,аљ чур ем еј аз енс деј ин ец   акилбо гогурд или
еварпуомас енсем  .  

арг робЗ ађ ас ан из дерп ав дес пО кин итш  ,ен
 кинватсдерп инећшалво ,енитшпо енитшпукС киндесдерп
 ,еварпуомас енсем акилбо гогурд или ециндејаз енсем
 ејок аз ујчурдоп ан метшилавиберп ас анађарг 05 ењамјан

јан ,акинробдо анитрвтеч андеј ењамјан и авизас робз ес ам -
ад масо ењ ад ерп ан рдо ан аж ав ,ањ  

 ћомоп ижурп ад узевабо ами аварпу акснитшпО
 аробз ањаважрдо уњамерпирп и уњавизас у учавизас

 .анађарг  
  нагро ититупу ежом аробз ењавизас аз голдерП

 ес ејок уњатип о ењавичулдо аз нажелдан енитшпо
.уробз ан артамзар  

 О ас авз обз мон арг ,ур ађ або ес ин ев атш ав си уј ит ац -
ка мењ ас о ат из ав обз уњ ат јонсалго ан ар ерп ,илб дерс ок -

атс ни ав роф им ас урд ан или ањ ибоу иг ач ан неј .нич  
 уварпу укснитшпО итсевабо ад назевабо еј чавизаС

.аробз уњаважрдо о  
 налЧ 97. 

 ејок ецил или чавизас авадесдерп анађарг моробЗ
 .итсалво но  

 евоватс амизуаз и еголдерп артамзар анађарг робЗ
ејувтсусирп ум ока амињ о  ( 5 теп ) отсдо  ачариб   амерп

 уњечуљказ о уњешер монељвајбо ончинавз мењделсоп
енитшпукС акинробдо робзи аз аксипс гокчариб  ,енитшпо  

 ејок аз ајчурдоп ас еј  зас робз нав . 
 уњатеркоп ,ањатип уњартамзар у аћшечу оварП
 ивс ујами ањешер хинидејоп уњагалдерп и авитајицини

.енитшпО инађарг интелонуп  
 и ујами анађарг уробз ан ањавичулдо оварП

п ан анивоми или етшилавиберп еј ејич инађарг  аз ујчурдо
 .навзас робз еј ејок  

есонод анађарг уробз ан екулдО  ес  нићев мо  
 хинтусирп  анађарг ањавичулдо моварп ас  .  

акснитшпО   унчуртс ижурп ад еј анжуд аварпу
 ,аголдерп ањасилумроф мокилирп аминађарг ћомоп

ићупу говохињ ерп а ,анађарг аробз аветхаз онсондо  ањав
 аминагро минжелдан енитшпО . 

 аробз авоватс ањавиђрвту ничан и адар ничаН
 енитшпукС мокулдо ес ујуђеру енитшпо . 
 налЧ 98. 

 инагрО енитшпо   до анад 06 до укор у ад ус инжуд
 еголдерп и еветхаз ертомзар анађарг аробз ањаважрдо анад

амињ о ватс умзуаз ,анађарг  ућујаравогдо усенод онсондо ,
.енађарг етсевабо емот о и урем или укулдо  

 налЧ 99. 
 пукС итш по ан итш ом ен пос ан еж евтс ини ун иц ај ит -

ев ,ув ић алг мон ос пуку до ав орб гон до ај роб ин сар ад ,ак ип -
ер еш еф нер ип о муд ат ињ овс зи ам ед аг ол урк .аг  

 пукС итш по ан итш уд ен сар ад еј анж ип ер еш еф -
нер ип о муд ат овс зи уњ ед аг ол урк хаз ан аг арг вет ађ  ан Оп-
итш .ен  

            хаЗ арг вет ађ уп аналч гово .2 аватс зи ан он ав  еј наж
ил еј ока топ атс ип инс хаз ак ет ас ав атс ељв кс у ан ал аз ас уд -

ок топ утси еј ока и мон ип ас јан ол ам 01 ењ  )тесед(   отсдо
иб ар пО ач итш  монељвајбо ончинавз мењделсоп амерп ,ен

 акинробдо робзи аз аксипс гокчариб уњечуљказ о уњешер
.енитшпо енитшпукС  

 дО ул уп ак ер мет еф нер уд од ам ен аз ес ока еј ат   уњ
зи ај инс ев ал ић арг ан ађ ок ан алг еј ај ас олсу доп ,ал  еј ад мов
алг ас ив ол оп до еш ол ив пуку ен орб гон арг ај ађ  ан Оп итш -
.ен  

  ан атенод акулдО  умуднерефер .еј аћујузевабо  
налЧ   001  .  

пукС итш по ан итш уд ен сар ад еј анж ип ер еш еф -
нер ед ан муд ет ул ир от ир пО еј итш ип о ен ат ок уњ до ес еј -

он оп ан ис ерт до ,еб он ни онс ет ер атс ес вон ин от автш ед г  ал
ет ир от ир ил еј ока ,еј топ атс ип инс хаз ак ет сар аз ав ип ис ав -

ер ењ еф нер уд ас ам атс ељв алкс у ан аз ас уд ок  мон  еј ока и
топ утси ип ас  ол јан ам  01 ењ  )тесед( отсдо  иб ар  амерп ач

 уњечуљказ о уњешер монељвајбо ончинавз мењделсоп
 енитшпо енитшпукС акинробдо робзи аз аксипс гокчариб

ед ас ет ал ир от ир пО еј итш ок аз ен арт ес уј сар иж ип ис ав  ењ
ер еф нер уд .ам  

 налЧ 101 . 
 ебжулс и инагрО енитшпО   аминађарг ад ус инжуд

 енбертоп ујад азевабо и аварп хивохињ уњавиравтсо у
.ањетшевабо и ањењшајбо ,ектадоп  

 ебжулс и инагрО енитшпО   амивс ад ус инжуд
 ан и дар јовс ан ибжутирп ењешондоп ећугомо

сопаз сондо и дар наливарпен  у хинел јокснитшпо   .иварпу  
ебжулс и инагрО  енитшпО   ујатипси ад ус инжуд

 и етсупорп ан ујузаку ијок ,ибжутирп у етункатси едован
 моноказ ас удалкс у ад и удар мовохињ у итсонливарпен
 и ењасиноицкнас аз капутсоп ићујаравогдо унеркоп

пен и атсупорп ењањалкто .итсонливар  
 ебжулс и инагрО  енитшпО  ујад ад ус инжуд

 ад  емот о ејицамрофни и еровогдо ,ебжутирп уцоисондоп
 ,анад 03 до укор у онељпутсоп ибжутирп оп окак и еј ил

.аветхаз от ебжутирп цалисондоп ока  
 

IV         ЕНИТШПО  ИНАГРО  ИЛАТСО  
 
)1  оварп онвај окснитшпО овтшалинарб  

1 налЧ 20 . 
  набесоп еј овтшалинарбоварп онвај окснитшпО

 амизудерп и еволсоп ишрв ијок ,цавељоБ енитшпо нагро
 асеретни и аварп хикснивоми етитшаз енварп ерем

 хинварп и ајицазинагро ,анагро хинењ ,цавељоБ енитшпо
асеретни до еволсоп ешрв ајок ацил   ,цавељоБ унитшпо аз

 енитшпо утеџуб у ејуђебзебо ењариснаниф ес ејич а
.цавељоБ  

  авинсо овтшалинарбоварп онвај окснитшпО
.енитшпо анитшпукС  

1 налЧ 30 . 
  ,адар гурколед ес ејуђердо мокулдо монбесоП

 гонвај гокснитшпО дар аз аватсдерс и ајицазинагро
линарбоварп .автша  

 
       IIV ЕМ АС АНС ОМ У АРП АВ    

налЧ  01 .4  
 до асеретни и абертоп ањаваљоводаз идаР
 ејиротирет алед ас енађарг аз ајачанз гондерсопен
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 игурд и ециндејаз енсем ујузарбо ес инитшпО у ,енитшпО

 .еварпуомас енсем ицилбо  
ем ицилбо игурд и ециндејаз енсеМ  еварпуомас енс

 ,трвтеч ,травк( амиљесан миксдарг у и итавозарбо ес угом
.).лс и нојер  

 ациндејаз ансеМ  и итавонсо ес ежом  аз  авд  или
 .алес ешив   

 налЧ 01 .5  
еМ аз анс деј ин ац   енсем килбо игурд онсондо
еварпуомас  јовс ами варп овтс ил гон ивко у ац  ур аварп   и

 .уњавинсо о мокулдо и мотутатс миво хинеђрвту итсонжуд  
налЧ   01 .6  

голдерП   аз  ,ецинедејаз енсем евон ењавинсо
 онсондо ециндејаз енсем ењадику и ајчурдоп унеморп

итендоп угом еварпуомас енсем акилбо хигурд : 
-  П  ,енитшпО киндесдер  
-    ењамјан 3/1  кинробдо  ,а  
-  енсем акилбо гогурд онсондо ,ециндејаз енсем теваС

 ијиротирет ан метшилавиберп ас инађарг или еварпуомас
евитајицини екснађарг метуп ,исондо голдерп ес ујок ан , 

-  ењавозарбо ежалдерп ес ујок аз ејиротирет ас анађарг %05
циндејаз енсем ењадику онсондо е. 

 артамзар ад анзевабо еј енитшпо анитшпукС
:еволсу ећеделс авањупси итси ока голдерп  

-    ес ајок ,унилец унлајиротирет аљватсдерп ејчурдоп ад
.итичинаргзар ежом  

 о онвитизоп инсајзи ен анитшпукС ес окА
ежом ен уветхаз мот о ,аналч гово .1 аватс зи уголдерп   ес

 анад до ицесем тсеш до мећарк укор у итавичулдо овоноп
.уголдерп о онавашер еј јојок ан ,ециндес ањаважрдо  

 О уњавинсо  вон  инеморп ,ециндејаз енсем е
 акилбо гогурд онсондо ециндејаз енсем уњадику и ајчурдоп

  еварпуомас енсем јучулдо ев енитшпо анитшпукС е  монић
 .акинробдо ајорб гонпуку до  

 ањешонод ерп ад еј анжуд енитшпо анитшпукС
 уњадику и ајчурдоп инеморп ,евон уњавинсо о екулдо
 еварпуомас енсем акилбо гогурд онсондо ,ециндејаз енсем
 ан енитшпО ејиротирет алед ас анађарг ењељшим ивабирп

о голдерп ес ијок  ад еј анжуд енитшпо анитшпукС .исонд
 онсондо ,ајчурдоп инеморп о екулдо ањешонод ерп
 енсем акилбо гогурд или ециндејаз енсем уњадику
 ,ециндејаз енсем атеваС ењељшим и ивабирп ,еварпуомас
 голдерп ес ејок ан еварпуомас енсем акилбо гогурд онсондо

   .исондо  
налЧ   01 7. 

 акилбо гогурд онсондо ,ециндејаз енсем анагро даР
.еј навај  еварпуомас енсем  

   ес отичоран анађарг ењаватшевабо и адар тсонваЈ
:ујуђебзебо  

)1  :амаварпсар минвај минзевабо  
-  о  онсондо ,ециндејаз енсем аналп гоксјиснаниф уголдерп

енсем акилбо гогурд  ,еварпуомас  
-  о  гогурд онсондо ,ециндејаз енсем унучар моншрваз

,еварпуомас енсем акилбо  
-  онсондо ,ециндејаз енсем удар о амијатшевзи мињшидог о

 ,еварпуомас енсем акилбо гогурд  
-  енсем или енитшпО инагро адак амакилирп мигурд у

гогурд онсондо ,ециндејаз   от  еварпуомас енсем акилбо
;ечулдо  

)2   уциндес аз алајиретам и адер гонвенд мењацитси
 енсем акилбо гогурд онсондо ,ециндејаз енсем атеваС
 ,ециндејаз енсем акулдо аголдерп и оак  ,еварпуомас
 ,илбат јонсалго ан еварпуомас енсем акилбо гогурд онсондо

о ,онсондо  мећевјан напутсод еј ијок уротсорп монсалг
 ,атака хигурд и акулдо хинејовсу мењацитси ,анађарг ујорб

 енсем атеваС амациндес о анађарг мењаватшевабо и оак
 о ,еварпуомас енсем акилбо гогурд онсондо ециндејаз
 гонлакол до амивопукс мигурд  и анађарг амиворобз
 гонељвајан говохињ анад ерп анад масо ењамјан ,асеретни

;ањаважрдо  
)3   етка и екинсипаз у диву ујуравтсо ад анађарг моварп

 енсем акилбо гогурд онсондо ,ециндејаз енсем атеваС
 енсем атеваС амациндес ујувтсусирп и еварпуомас

нсем акилбо гогурд онсондо ,ециндејаз .еварпуомас е  
 ,алес ешив аз авинсо ациндејаз ансем ес окилокУ
 ењаљватсоп идебзебо ад еј нажуд ециндејаз енсем теваС
 аз ротсорп инсалго идебзебо ад онсондо ,елбат енсалго

.алес до мокавс у .2 аватс зи ањетшевабо ењацитси  
  нађарг ењаватшевабо и адар тсонваЈ  ес ежилб а

 акилбо гогурд онсондо ,ециндејаз енсем мотутатс ујуђеру
 .еварпуомас енсем  

01 налЧ 8. 
 укилбо могурд онсондо ,ициндејаз јонсем У
 оак ециндејаз енсем теваС ес ејузарбо еварпуомас енсем

.анађарг олет окчинватсдерп  
оналч јорб ,атеваС ицадаз и иволсоП  и атеваС ав

 енсем мотутатс ес ејуђеру утеваС у ањавичулдо ничан
.еварпуомас енсем акилбо гогурд онсондо ,ециндејаз  

 гогурд онсондо ,ециндејаз енсем теваС аз еробзИ
 киндесдерп ејусипсар еварпуомас енсем акилбо

.енитшпо енитшпукС  
сондо ,ециндејаз енсем инагрО  акилбо гогурд он

 минјат ,миндерсопен ес ујариб еварпуомас енсем
 .аварп гонробзи гокандеј и гетшпо увонсо ан мењасалг
 енсем ујчурдоп ан метшилавиберп ас нинађарг икавС
 еј ијок ,еварпуомас енсем акилбо гогјурд или ециндејаз

оварп ами атовиж анидог 81 оишрван   едуб ад и ариб ад
 акилбо гогурд онсондо ,ециндејаз енсем енагро у нариб

.еварпуомас енсем  
 атеваС аналч аз атадиднак ачагалдерп оварП
 еварпуомас енсем акилбо гогурд онсондо ,ециндејаз енсем
 ,ециндејаз енсем ајчурдоп ас анађарг тесед ењамјан ами

урд онсондо  микчариб ас еварпуомас енсем акилбо гог
 ес ујусипу ућитсил мокчасалг аН .ујчурдоп мот ан моварп
 ањеђор анидог авохињ ,атадиднак хивс анемизерп и анеми

.ењаминаз и  
 илибод ус ијок итадиднак ино ус инарбазИ

ујариб ес ијок авоналч ајорб од авосалг јорб ићевјан . 
 онсондо ,ециндејаз енсем аминагро у овтсналЧ
 гобз ,мокватсо ејатсерп еварпуомас енсем акилбо гогурд
 или гонуптоп гобз ,аровтаз унзак ан едусо енволсузеб
 гобз ,итсонбосопс енволсоп ањељбуг гончимилед
 енеморп или ејибрС екилбупеР автснаљважрд ањељбуг

иберп  онсондо ,ециндејаз енсем ајчурдоп нав атшилав
.ућрмс или мовизопо ,еварпуомас енсем акилбо гогурд  

 гогурд или ециндејаз енсем анагро аробзи ничаН
илб еварпуомас енсем акилбо ж  ејуђеру ес е  монбесоп

.мокулдо  
налЧ   01 .9  

дерС ем дар аз автс аз енс деј ин до ,ец он урд онс  гог
бо ил ем ак ас енс ом у арп  ев :зи ес ујуђебзебо  
)1  дерс тс а  ав ,енитшпО утеџуб у хинеђебзебо  
)2  дерс тс а ок ав арг ај ађ зебо ин еб уђ ас уј ом од ирп он ;мос  
)3  ;ајицанод  
)4   мојовс иравтсо ациндејаз ансем ејок адохирп

.ућшонвитка  
п анитшпО ајок автсдерС  ициндејаз јонсем исонер

 унсем укавс аз онбесоп енитшпО утеџуб у ес ујуђебзебо
:аманеман оп  ,уциндејаз  

)1  рс е тсд а хинеђрвту ав   ,енитшпо утеџуб о мокулдо  
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)2  ,сонирподомас и ићујучуљку ,адарг онсондо ; 
)3  ,ајицанод  
)4    килбо игурд онсондо ,ециндејаз енсем ејом адохирп

м .ућшонталед мојовс иравтсо еварпуомас енсе  
еМ аз анс деј ин   исонод  ац иксјиснаниф   налп    ан

 нагро инжелдан ејад тсонсалгас ијок о енитшп . 
 
 
 налЧ 1 .01  

 ,иволсоп ,ањадику и ањавозарбо ничан и капутсоП
 ајок ањатип агурд и оак ,ањариснаниф ничан ,ајицазинагро
 ес ећидрвту ециндејаз енсем анагро дар аз ајачанз до ус

.енитшпо енитшпукС мокулдо монбесоп  
.111 налЧ  

дО ул пукс мок итш ен   Оп итш ом ен оп и мивс ес еж -
еј ид ем мин аз минс деј ин ац ам  амицилбо мигурд онсондо ,

итиревоп еварпуомас енсем  рв еш до ењ ер еђ оп хин олс  зи ав
енитшпО итсонжелдан зебо зу , еб иђ ав оп от аз ењ берт  хин

дерс атс .ав  
           оп ирП ев ар ав оп уњ олс оп ав ал от до ес из  ус ил ад аг

оп ит олс ен до ив оп дерс вендокавс и гон анз гон ач иж аз ај  тов
атс вон ин ем ак аз енс деј ни ец  енсем акилбо гогурд онсондо ,

.еварпуомас  
 

IIV I     ЕЊАВИЖУРДУ И АЊДАРАС   ЕНИТШПО  
налЧ  211 . 

 пО итш  ,аћезудерп и оак ,ебжулс и инагро инењ ,ан
урду ,чавинсо еј ијич ејицазинагро егурд и евонатсу уж  ес еј

автсо и ур ас еј дар по мигурд ас уњ итш ан  и ам арг од ив  ам и 
 амабжулс и аминагро мивохињ у  гокчиндејаз до амитсалбо

и асеретни  ар  ид  говохињ автсо ир ав  ањ  итавижурду угом
 ,аћезудерп ,енагро екчиндејаз итавозарбо и автсдерс
 ас удалкс у ,евонатсу и ејицазинагро егурд и евонатсу

.мотутатС и моноказ  
налЧ  1 31 . 

 итшпО ом ан автсо ад еж ур ас еј дар  амитсалбо у уњ
 минлајиротирет мићујаравогдо ас асеретни гокчиндејаз до
 ,амаважрд мигурд у амиводарг и аманитшпо и амациндејаз
 зу ,ејибрС екилбупеР екитилоп енљопс уривко у

арп и автснидеј гонлајиротирет ењавотшоп  актероп гонв
.моноказ и моватсУ ас удалкс у ,ејибрС екилбупеР   

           дО ул ас о ук дар  ас ињ  минлајиротирет мићујаравогдо
 ,амациндејаз по итш ан арг и ам од ив од ам он пукС ис итш  ан

по итш ен .ејибрС екилбупеР едалВ тсонсалгас зу ,  
игурд или музаропС   ењдарас уњаљватсопсу о тка

.итсалво но ејок ецил или енитшпО киндесдерп ејусиптоп  
 елсоп ес ејуљвајбо аналч гово .3 аватс зи ткА

.ејибрС екилбупеР едалВ итсонсалгас ањаљвабирп  
 налЧ 1 41 . 

            пО итш ом ан иб еж ирп или чавинсо ит утс ап оса ит иц -
ај иц арг амај од по и ав итш  .ан  

 аводарг амајицајицоса апутсирп и авинсо анитшпО
 ,еварпуомас енлакол ајовзар ањеђерпану идар анитшпо и
 .асеретни хикчиндејаз ањавиравтсо и етитшаз енењ
 ејуњемзар ,амајицајицоса у овтсналч зорк ,еђокат анитшпО

автсо и автсукси  у аманитшпо и амиводарг ас уњдарас ејур
аз у ејувтсечу ,амаважрд мигурд и иљмез утс ап  уњ
рд дерп асеретни гонеђрвту икчиндејаз и гоневтспос важ  мин

ро аг ин оп ам бес оп у он путс од ук он еш аз ањ ок урд и ан  хиг
ака з до ат ан ач аз аз ај итш ану ,ут рп е еђ иф и ењ нан ис ар ол ењ -
лак ас ен ом у арп урд и оак ,ев орп хиг ип з до ас ан ач автсо аз ај -

ир ав оп ењ олс  .анитшпо и аводарг ав  
 
 

 
1 налЧ 51 . 

               минидалвен ас итавиђарас угом енитшпО инагрО
зинагро  мигурд и минратинамух ,амајицазинагро  ,амајица

 .анађарг хинењ и енитшпО усеретни у  
 
IX     АЗ ИТШ АТ   ОЛ ЛАК АС ЕН ОМ У АРП  ЕВ  

налЧ   1 61 . 
            аЗ итш арп ат  ав Оп итш зебо ен еб уђ ан ан ес еј  и нич

оп оп путс рвту ук еђ но аз м ок .мон  
 
 
1 налЧ 71 . 

 з капутсоп ећеркоп енитшпо анитшпукС  унецо а
 атка гетшпо гогурд или аноказ итсотиноказ и итсонватсу
 унлакол ан оварп ејуђервоп ес мијок ,ејибрС екилбупеР

.уварпуомас  
1 налЧ 81 . 

  монватсУ еблаж оварп ами енитшпО киндесдерП
 гонважрд моњдар или мотка минчанидејоп ес ока удус

шпО анагро или анагро  ењешрв аваћугомено енит
.енитшпО итсонжелдан  

 
  .1 есондо енланоицануђем аз теваС  

налЧ  1 91 . 
о анитшпО  авинс   енланоицануђем аз теваС

 ицинватсдерп енич ејок олет ондар онлатсомас оак есондо
 ас удалкс у ,анињам хинланоицан и адоран гокспрс

.моноказ  
амзар теваС  и етитшаз ,ањавиравтсо ањатип арт

итсонварпонвар енланоицан ањавиђерпану   а ,инитшпО у
 и ањасимрофни ,ањавозарбо ,ерутлук амитсалбо у онбесоп
 у ејувтсечу ;амсип и акизеј ебертопу енебжулс
 до ус ијок амаргорп и авоналп хикснитшпо уњавиђрвту

равтсо аз ајачанз  и итсонварпонвар енланоицан ењави
 ;итсонварпонвар енланоицан ењазитсоп аз ерем ежалдерп
 аз аватсдерс хикстеџуб унеман и мибо ,еровзи ежалдерп

.итсонварпонвар енланоицан ењавиравтсо  
 ешивоморп есондо енланоицануђем аз теваС

сондо ербод и ењавемузар онбосуђем  мивс уђем е
.инитшпо у евиж ејок амациндејаз  

1 налЧ 02 . 
 аз атеваС евоналч ариб енитшпо анитшпукС

уђем есондо енланоицануђем   амициндапирп митункатси
 .анињам хинланоицан и адоран гокспрс  

 енитшпукС кинробдо итиб ежом ен атеваС налЧ
.енитшпо  

            оналЧ  хинланоицан ициндапирп ус ијок атеваС ев
 ,енињам енланоицан итевас инланоицан ужалдерп анињам
 хинланоицан ициндапирп ус ијок атеваС евоналч а
 енињам енланоицан тевас инланоицан ујамен ијок анињам
 експрс инађарг ока ,итсонланоицан експрс евоналч и

нланоицан  ан автшинвонатс гонпуку унићев енич итсо
 енитшпукС олет ондар ежалдерп ,енитшпО ијиротирет
 аксвордак и анвитартсинимда аз онжелдан енитшпо

.ањатип  
 ешив окуртсовд ењамјан ижрдас атадиднак атсиЛ

 .ариб ес ијок ајорб до атадиднак  
т ејарт атевас авоналч таднаМ  до ечет и енидог ир

.енитшпо инитшпукС у аробзи актунерт  
 адар ничан и авоналч робзи ,ватсас ,гурколеД
 мокулдо ес ујуђеру есондо енланоицануђем аз атевас
 до авосалг монићев исонод ес ајок ,енитшпо енитшпукС

.акинробдо ајорб гонпуку  
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1 налЧ 12 . 

 атеваС екулдО  есонод есондо енланоицануђем аз
.атеваС авоналч мосузнеснок ес  

 аватшевабо амизолдерп и амивоватс мијовс о теваС
 ан инсајзи амињ о ес ад анжуд еј ајок ,енитшпо унитшпукС

.анад 03 до укор у ејинсакјан а ,ициндес јондеран јоврп  
гро иншрвзи и енитшпо анитшпукС  енитшпО ина

 енланоицан учит ес ијок акулдо хивс еголдерп ад ус инжуд
.утеваС ењељшим ан еватсод ондохтерп итсонварпонвар  

 ад идебзебо ад еј нажуд енитшпо нагро инжелдаН
 ,итсонвај инпутсод удуб атеваС ањељшим и ивоватс

тс ањамизуаз анад до анад 03 ејинсакјан  ањавад или ава
.атеваС енартс до ањељшим  

 ес ежилб енитшпо енитшпукС мокинволсоП
 хикснитшпо ањешонод укпутсоп у атеваС јажолоп ејуђеру

.атака хинварп хигурд и акулдо  
1 налЧ 22 . 

 исондоп есондо енланоицануђем аз теваС
уњатс о јатшевзи ињшидог енитшпо инитшпукС   итсалбо у

 и асондо хинланоицануђем ,итсонварпонвар енланоицан
 .енитшпО ијиротирет ан аварп хикснињам уњавиравтсо
 аз акулдо и арем изолдерп и ус ајатшевзи оед инватсаС
.итсонварпонвар енланоицан ењеђерпану и ењавиравтсо  

евзи набесоп и есендоп ад ежом теваС  јатш
 отичоран ујаветхаз от ад инецо ока енитшпо инитшпукС
 вакат ижарт енитшпо анитшпукС ока или изолзар инжав

.агењ до јатшевзи  
1 налЧ 32 . 

 дерп ад оварп ами есондо енланоицануђем аз теваС
 и итсонватсу унецо аз капутсоп енеркоп модус минватсУ

лдо итсотиноказ  енитшпукС атка гетшпо гогурд или еку
 анеђервоп ондерсопен емињ ус ад артамс ока енитшпо
 анињам хинланоицан и адоран гокспрс акиндапирп аварп
 оварп и есондо енланоицануђем аз утеваС у хинељватсдерп
 ејибрС модус минвохрВ дерп амиволсу митси доп ад

оп енеркоп  гогурд или екулдо итсонсалгас унецо аз капутс
 .мотутатС ас енитшпо енитшпукС атка гетшпо  

1 налЧ 42 . 
теваС  есондо енланоицануђем аз   кинволсоп исонод

.удар о  
онвитартсинимда и енчуртС -  аз еволсоп екчинхет

.аварпу акснитшпО ишрв атеваС ебертоп  
1 налЧ 52 . 

тсдерС  атеваС дар аз ав  ес ујуђебзебо у теџуб у 
О  зи и итавиђебзебо ес угом а ,енитшп  у ,аровзи хигурд

.моноказ ас удалкс  
 
     X  КА ПО ИТ ИТШ ЕН    

налЧ  1 62  .  
            рв У еш оп уњ олс  зи ав ,итсонжелдан ејовс  пО итш  ан

од он до ис ул арп ,ек лив ин ан ,ек дер тупу ,еб ер ,автс еш аз ,ањ -
чуљк ерп ,ек оп ур урд и ек оп ег берт ка ен .ет  

налЧ  1 72 . 
            дО ул по и ек ка итш  ит С пук итш по ен итш ом ен ар  уј

иб ас ит алг аз ас инс ок атс миво и мон ут .мот  
            кА  ит п дер дес ин  ак Оп итш пО и ен нитш ев гокс ом аћ -

ар иб уј ас ит алг аз ас инс ок атс миво ,мон ут до ,мот ул ак  и ам
по ка митш ит  ам С пук итш по ен итш .ен  

            кА пО ит нитш арпу екс ом ев ар иб уј ас ит алг аз ас инс -
ок  миво ,мон с ат ут до ,мот ул ак по и ам ка митш ит ро ам аг ан  

Оп итш .ен  
налЧ   1 82 . 

пО ка итш ро ит аг пО ан итш бо ен ај уљв улС у ес уј -
ебж  мон утсил  оп итш цавељоБ ен  ,  монбесоп ас удалкс у

.мокулдо  

кА атс зи ит алч гово .1 ав утс ан ап анс ан уј  уг
ад до анад гомсо бо ан ај љв и ав  у анитшпукС ока мисо ,ањ

оп утс п од ук он еш рвту ен ањ оп ад ид отс варпо еј ад зар ин -
ол утс итси ад из анс ан ип ар и уг ин .еј  

 
   IX   УТ АМ ЕЧ ,ЕЊ   ОД ОН ЕШ ОРП И ЕЊ АТС АНЕМ -

УТ АТ  
налЧ   1 92 . 

нетуА чит ут он ам еч ад атутатС ењ итпукС еј по ан -
итш дерп ан ен  гол .аћев гокснитшпО  

 
Ч нал   1 03 . 

дерП од аз гол он еш орп или ењ ем атС ун ут по ат -
итш ом ,ен доп еж ен јан ит ам 01 ењ  иб % ар  ач Оп итш ерт ,ен -

ић ан  од роб ин  ,ак п дер дес  кин Оп итш дан и ен ел дар онж  он
ет пукС ол итш по ен итш .ен  

налЧ   1 03 . дерП од аз гол он еш п или ењ ор ем атС ун ут по ат -
итш ом ,ен доп еж ен јан ит ам 01 ењ  иб % ар  ач Оп итш ерт ,ен -

ић до ан роб ин  ,ак п дер дес  кин Оп итш дан и ен ел дар онж  он
ет пукС ол итш по ен итш .ен  

дерП доп ес гол он ип у ис ас бо мон ил арбо ас ук олз -
еж .мењ  

дерп О ол уг   зи аналч гово .1 аватс  пукС итш до ан -
ул уч ев еј ић алг мон ос пуку до ав орб гон до ај роб ин .ак  

аК пукС ад итш по ан итш до ен ул ирп ес ад ич утс  ип
од он еш орп или уњ ем атС ин ут по ат итш до мотси ,ен ул  мок
до ер уђ ан еј нич  и оп утс од кап он еш њ до ,а он орп онс ем  ен

атС ут еми и ат ун имоК еј ис зи аз уј ар ан уд рц ка ат од о ат он -
еш орп или уњ ем атС ин ут по ат итш .ен  

            пукС итш ан  енитшпо  авсу од о тка ај он еш  или уњ
орп ем атС ин ут ев ат ић алг мон ос пуку до ав орб гон до ај роб -

ин .ак  
 

  IIX     И ЕНЗАЛЕРП АЗ РВ ДО ЕНШ ДЕР ЕБ  
1 налЧ 13 . 

 амабдердо ас ес ећидалксу енитшпО исипорП
ицесем тсеш до укор у атутатс гово    ан ањапутс анад до

.атутатс гово уганс  
 говохињ од изанс ан ујатсо енитшпО исипорП

.мотутатс миво ас ањавиђалксу  
енсеМ   ас ујаљватсан ,енавонсо ус ејок ециндејаз

.моноказ ас удалкс у модар  
налЧ   1 23 . 

аД утс мон ап анс ан ањ  гово уг с ат ут ерп ,ат атс  ад еј
ав атС иж по тут итш ( цавељоБ ен „ улС ебж  ин тсил  по итш  ан

)70/01 ,50/5 ,30/61 ,20/21 .рб ,''...роБ ,цавељоБ . 
налЧ   1 33 . 

 јавО  јавО с ат утс тут анс ан ап ад гомсо уг  до ан
бо анад ај иљв ав  у ањ „ улС ебж  мон  утсил по итш  ен

цавељоБ .“  
 

60:јорБ - 80/23 -I 4/  
енидог.8002.90.40 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 ,ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид  
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61  
 

3 
 

 амиробзи минлакол о анокаЗ .51 аналч увонсо аН
улС''(  ,)70/921 .рб ,''ејибрС екилбупеР кинсалг инебж

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  
0 .4   еј аленод енидог .8002 арбметпес  
 

УКУЛДО  
ајатшевзи уњајавсу о  

цавељоБ еннитшпо ејисимок енроби  
 
I 

  енитшпо ејисимок енробзИ јатшевзИ ЕС АЈАВСУ
10.рб ,цавељоБ 3- 80/7 - /I .енидог .8002 .80 .82 до 77  

 
II  

   у итивајбо укулдО увО „  енитшпо утсил монебжулС
цавељоБ “. 

 
60:јорБ - 23 80/ -I  

 ,цавељоБ 04 0. 9. енидог.8002  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 

4 
 

 аналч увонсо аН 65 .   минлакол о анокаЗ .5 ватс
еР кинсалг инебжулС''( амиробзи  .рб ,''ејибрС екилбуп

јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)70/921  
4  .  еј аленод енидог .8002 арбметпес  

 
УКУЛДО  

акинробдо атаднам уњавиђрвтоп о  
цавељоБ енитшпо енитшпукС  

 
I 

  ОП  енитшпукС акинробдо  таднам ЕС ЕЈУЂРВТ
 ан гонарбази ,цавељоБ енитшпо  .8002 ајам .11 амиробзи

:от и ,енидог  
 
  ,енивогоБ зи ућиворотсеН итсоК  С  анлакидар акспр

 акнартс – .ћилокиН валсимоТ  
 

II  
 екчат зи укинробдо ,таднаМ I  од ејарт ,екулдО ево

.инитшпукС јово атаднам акетси  
 

III  
 аблаж итивајзи ес ежом екулдО ево виторП

монжуркО   ањешонод до авосач 84 до укор у рачејаЗ удус
.екулдО ево  

 
VI  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 
60:јорБ - 23 80/ -I  

 ,цавељоБ 0 .4 .90 енидог.8002  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 

 

 
5 

 
 аналч увонсо аН 3 .9    јонлакол о анокаЗ .2 ватс

иварпуомас   .рб ,''ејибрС екилбупеР кинсалг инебжулС''(
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)70/921

 јонажрдо 0  еј аленод ,енидог .8002 арбметпес  .4  
 

УКУЛДО  
акиндесдерп акинемаз уробзи о  

 пукС ш цавељоБ енитшпо енит  
 

I 
 ротсеН атсоК  ЕС АРИБ o   аз ,енивогоБ зи ћив

емаЗ цавељоБ енитшпО енитшпукС акиндесдерп акин ,  од
 до вечоп ,инитшпукС јово атаднам акетси 0   арбметпес .4

.енидог .8002  
 
II  

  утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ енитшпо  

  
60:јорБ - 23 80/ - 3/I   

енидог.8002.90.40 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 

6 
 

 
 ањаважелебо уничан о екулдО .8 аналч увонсо аН

.лС„( цавељоБ енитшпо анаД   ,цавељоБ анитшпо тсил
 цавељоБ енитшпо атутатС .72 аналч и )30/6 .рб ,“...роБ
 ,50/5 ,30/61 ,20/21 .рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил.лС„(

циндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,) 70/01  и
еј аленод ,енидог .8002.90.40 јонажрдо  

 
УКУЛДО  

едарган ексрабметпеС иледод о  
 

 .1 налЧ  
  ,унидог .8002 аз цавељоБ енитшпо наД аз ес аД

:от и едарган еледод  
,ајовзар гонланоигер и ејимоноке увтсратсиниМ .1  

     -  мазирут аз роткеС – т ујовзар у сонирпод аз  у амзиру
;цавељоБ инитшпо  

рачејаЗ .Ј.И “ајибрС  мокелеТ„  .2 -  мокелеТ ,роБ
 ,цавељоБ  инитшпо у алес ијицазинофелет у сонирпод аз

;цавељоБ  
 “AUQAORUE„ унивогрт и уњдовзиорп аз ућезудерП .3

 даргоеБ .О.О.Д –  у едервирп ујовзар у сонирпод аз
;цавељоБ инитшпо  

„ .4 даргоеБ “TNIOP YGRENEOIB  –  у сонирпод аз
;цавељоБ инитшпо у едервирп ујовзар  

даргоеБ .О.О.Д “ПУРГ МУИНЕЛИМ„ .5  –  сонирпод аз
 ;цавељоБ инитшпо у едервирп ујовзар у  

 .6  цавељоБ .Д.А “АКИНАХЕМОРГА„ ТМИ  –  аз
 ;цавељоБ инитшпо у едервирп ујовзар у сонирпод  

 .7  уцвељоБ у “алсеТ алокиН„ илокш јоњдерС  –  аз
 ;елокш уњамерпо и уњеђеру у сонирпод  

цавокармуС “ћишкаЈ аруЂ„ илокш јонвонсО  .8  –  аз
 ајицазилаер и аватсдерс уњавиђебзебо у сонирпод

;елокш ањеђеру атакејорп  
цавељоБ адар адилавни и ареноизнеп уњежурдУ .9  – аз  

;ањежурду адар ајажрдас уњеђерпану у сонирпод  

КИНДЕСДЕРП  
р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

КИНДЕСДЕРП  
р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

КИНДЕСДЕРП  
р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  
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71  
цавељоБ “њатР„ убулк монтемокуР .01  –  сонирпод аз

 итсалбо у етатлузер етунгитсоп и атемокур ијицамрифа
;атропс  

 цавокармуС ициндејаз јонсеМ  .11 –  етунгитсоп аз
ентовиж и атовиж уњеђерпану и уњеђеру у етатлузер  

;улес ан енидерс  
царогдоП  ициндејаз јонсеМ  .21 -  олес –  у сонирпод аз

;алес авоналп хинјовзар ијицазилаер  
ћинсО ициндејаз јонсеМ .31 -  олес –  у сонирпод аз

;алес авоналп хинјовзар ијицазилаер  
41  ацвељоБ зи унабоБ ћивонајраМ  . –  ујицамрифа аз

јавсо и екрашок ;увтсневрп мокспорвe ан ељадем енталз eња  
 енивогоБ зи унидавиЖ ћициљудаР .51 –  ињшидогогуд аз

;анивогоБ ециндејаз енсеМ анагро удар у сонирпод  
 ацрогдоП зи ишибуЉ ћикјуврП .61 –  у сонирпод  аз

;автсратрвоп ујовзар  
 аћинсО зи ујигарД ћивонашкеН .71 – ирпод аз  у сон

.автсрачотс ујовзар  
 

 .2 налЧ  
  у итивајбо укулдо увО „  енитшпо утсил монебжулС

цавељоБ “. 
 

60 :јорБ - 8002/23 - 7/I  
енидог.8002.90.40 ,цавељоБ  

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
7 

 
  енитшпо атутатС .72 .лч и .3 ватс .91.лч увонсо аН

вељоБ анитшпо тсил.лС„( цавељоБ  ,20/21.рб ,“...роБ ,ца
 ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)70/01 ,50/5 ,30/61

 јонажрдо ициндес  .40  .90 еј аленод ,енидог.8002  
 

У  К  У  Л  Д  О  
екинечу аз адарган уњељвонатсу о екулдО инемзи о  

алокш хинвонсо и ењдерс  
 

.1 налЧ  
  аз адарган уњељвонатсу о ицулдО У  екинечу

 ,цавељоБ анитшпо тсил .лС„( алокш хинвонсо и ењдерс
 :ичер елсоп .1 уналч у )50/71 ,00/41 ,99/9 ,89/91 .рб ,“...роБ

''минзевас'' :чер ес еширб ''ан едарган''  
 

 .2 налЧ  
 :исалг и ес ањем .2 налЧ  
  и ецинлавхаз имроф у ујуљедод ес едаргаН„

лед моначвон :от и едарган у  
 
.1  :ањечимкат акчилбупер аз  

-  онејовсо аз I     ,аранид 00,000.3 отсем  
-  онејовсо аз II    ,аранид 00,005.2 отсем  
-  онејовсо аз III   .аранид 00,002.2 отсем  

.2  :ањечимкат анжурко  аз  
-  онејовсо аз I     ,аранид 00,000.2  отсем  
-  онејовсо аз II    ,005.1  отсем ,аранид 00  
-  онејовсо аз III   .аранид 00,002.1  отсем  

 
.2 налЧ  

:исалг и ес ањем .3 налЧ  
  ициндес јоначевс ан ујучуру ес едаргаН„

 енитшпо анаД модовоп цавељоБ енитшпо енитшпукС
.арбметпес.01  

 
 
 

 
.3 налЧ  

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

 
60 :јорБ - 23 80/ -I/8-1 

енидог .8002 .90 .40 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 

8 
 

 уњељвонатсу о екулдО .2 и .1 .лч увонсо аН
 тсил.лС„( алокш хинвонсо и ењдерс екинечу аз адарган

89/91.рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо  атутатС .72 аналч и )
 ,цавељоБ анитшпо тсил инебжулС'' ( цавељоБ енитшпо
 енитшпо анитшпукС ,)70/01 ,50/5 ,30/61 ,20/21 .рб ,''...роБ
 аленод ,енидог .8002 .90 .40 јонажрдо ициндес ан цавељоБ

еј  
 

УКУЛДО  
хинвонсо и ењдерс амицинечу адарган иледод о  

ш аз алокш унидог 80/7002 укслок  
 

 .1 налЧ  
    етатлузер  етунгитсоп  аз  едарган  ес  ујуљедоД

:амицинечу уњечимкaт  монжурко  ан  
 
.1  АЛОКИН'' ЕЛОКШ ЕЊДЕРС  Т  ''АЛСЕ у 

:УЦВЕЉОБ  
-  .1  онејовсо аз , адерзар .4  укинечу ,ушолиМ ћивокабаТ

иф зи отсем .2 и  екитаметам зи отсем ,екиз  
-    отсем .2 онејовсо аз ,адерзар .4 укинечу ,ушолиМ ћијурГ

,екизиф зи  
-    .3 онејовсо аз ,адерзар .4 укинечу ,ицимоТ ћивејовидаР

,акизеј гокселгне зи отсем  
-    онејовсо аз ,адерзар .3 ицинечу ,ицидаН ћивељвасодаР

,акизеј гокспрс зи отсем .2  
- вонаводаР  аз ,адерзар .3 ицинечу ,ирднаскелА ћи

,акизеј гокспрс зи отсем .3 онејовсо  
-    .1  онејовсо аз ,адерзар .3 укинечу ,украМ ћивокљијотС

,акизеј гокселгне зи отсем .3 и екитаметам зи отсем  
-    .1 онејовсо аз ,адерзар .2 ицинечу ,илериМ ћивортеП

иголоиб зи отсем ,еј  
-    .2 онејовсо аз ,адерзар .2 ицинечу ,ицикуВ ћинојаР

,ејиголоиб зи отсем  
-    .2 онејовсо аз ,адерзар .2 ицинечу ,инелеЈ ћиворезеП

,екизиф зи отсем  
-    онејовсо аз ,адерзар .1 ицинечу ,инелиМ ћивељвасолиМ

;екизиф зи  отсем .2  
.2   Б АКСПРС .9'' ЕЛОКШ ЕНВОНСО  ''АДАГИР у 

:УЦВЕЉОБ  
-  отсем .2 онејовсо аз ,адерзар .8 укинечу ,укавоН ћиданеН

,ејиголоиб зи  
-  отсем .2 онејовсо аз ,адерзар .8 ицинечу ,иродисИ ажоР

,екитаметам зи  
-  .3 онејовсо аз ,адерзар .8 ицинечу ,инелеЈ ћивераднрД

,ејиротси зи отсем  
- чу ,украМ ћилИ  зи отсем .2 онејовсо аз ,адерзар .7 укине

;акизеј гокспрс  
 
 

КИНДЕСДЕРП  
р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

КИНДЕСДЕРП  
р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  
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.3    “ЋИВОНОЕМИС ЕЂРОЂ„ ЕЛОКШ ЕНВОНСО у 

:УЦРОГДОП  
-  ицинечу ,ињоС ћивејовидаР IIIV   .2 онејовсо аз ,адерзар

,ејифаргоег зи отсем  
-  отсем .3 онејовсо аз ,адерзар .7 ицинечу ,инираМ ћителиМ

окчуинхет зи ,ањавозарбо г  
-  .3 онејовсо аз ,адерзар .6 ицинечу ,ироЛ ћивејовидаР

;ејиротси зи отсем  
.4    “ЋИШКАЈ АРУЂ„ ЕЛОКШ ЕНВОНСО у 

:УЦВОКАРМУС  
-  .3 онејовсо аз ,адерзар .8 ицинечу ,инелиМ ћивешинјаФ

,ејиротси зи отсем  
- овсо аз ,адерзар .7 ицинечу ,ирднаскелА ћиволваП  .3 онеј

,ејиголоиб зи отсем  
-  отсем .3 онејовсо аз ,адерзар .5 ицинечу ,инаженС ћишеН

.акизеј гокспрс зи  
         

.2 налЧ  
  а ,ањешонод монад уганс ан апутс акулдо авО

 у ес ећивајбо „ цавељоБ  енитшпо утсил монебжулС “. 
 

60 :јорБ - 80/23 -I 8/ -  2  
2.90.40 ,цавељоБ      енидог.800  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
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 екчитсирут уњавинсо о екулдО .91 аналч увонсо аН
 анитшпо тсил лС„( цавељоБ енитшпо ејицазинагро
 енитшпо атутатС .72 аналч и )60/6.рб ,''...роБ ,цавељоБ

'...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил.лС„( цавељоБ  ,20/21 .рб ,'
вељоБ енитшпо анитшпукС ,)70/01 ,50/5,30/61  ициндес ан ца

.40 јонажрдо еј аленод ,енидог .8002.90  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
аробдо гонварпУ акиндесдерп уњешерзар о  
цавељоБ енитшпо ејицазинагро екчитсируТ  

 
I 

  ејицкнуф ћивешорУ нароГ ес авашерзаР
десдерп  ејицазинагро екчитсируТ аробдо гонварпУ акин

.цавељоБ енитшпо  
 

II  
  а ,ањешонод монад уганс ан апутс ењешер овО

.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у ес ећивајбо  
 

60 :јорБ - 8002/23 -  21/I  
енидог .8002 .90 .40 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01  

 
аН   уњавинсо о екулдО .71 аналч увонсо

 тсил.лС„( цавељоБ енитшпо ејицазинагро екчитсирут
 атутатС .72 аналч и )60/6 .рб ,''...роБ ,цавељоБ анитшпо
 .рб ,''...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил.лС„( цавељоБ енитшпо

ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)70/01 ,50/5 ,30/61 ,20/21  
еј аленод ,енидог .8002 .90 .40 јонажрдо ициндес  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

аробдо гонварпУ авоналч уњавонеми о  
цавељоБ енитшпо ејицазинагро екчитсируТ  

 
I 

  ејицазинагро екчитсируТ робдо инварпУ У
 монварпу мово атаднам акетси од ,цавељоБ енитшпо

:ес ујунеми ,уробдо  
 - ,акиндесдерп аз  ,ћиворотсеН нароГ  
 - ,аналч аз ,ћивокљедеН ајилИ  
   

II  
   а ,ањешонод монад уганс ан апутс ењешер овО

цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у ес ећивајбо  
 

60 :јорБ - 8002/23 -  21/I  
енидог .8002.90.40 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
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 јоневтсвардз о анокаЗ .031 аналч увонсо аН
 атутатС .72 аналч и )59/701 .рб ,“СР .лг .лС„( ититшаз
 ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил.лС„( цавељоБ енитшпо
 цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)70/01 ,50/5 ,30/61 ,20/21.рб

аленод ,енидог .8002 .90 .40 јонажрдо ициндес ан   еј  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
аљвардз амоД аробдо гонварпУ авоналч уњешерзар о  

уцвељоБ у  
 
I 

  робдо гонварпУ авоналч ејицкнуф ес ујавашерзаР
 гонварпу гово атаднам акетси ерп ,цавељоБ аљвардз амоД

:ивоналч ићеделс ,аробдо  
- тшпо дерпси ,ћинјоВ ајилИ ејизедоег .жни .лпид  ени

цавељоБ , 
- хинелсопаз дерпси ,ћиниД нароЗ рд . 

 
II  

  утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ енитшпо  

 
60 :јорБ - 8002/23 -I  21/  

енидог.8002.90.40 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

КИНДЕСДЕРП  
лпид ,ћивомадА нароГ р.с .гни.  

КИНДЕСДЕРП  
р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

КИНДЕСДЕРП  
р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  
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21  
 јоневтсвардз о анокаЗ .031 аналч увонсо аН

.лг .лС„( ититшаз   атутатС .72 аналч и )59/701 .рб ,“СР
 ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил.лС„( цавељоБ енитшпо
  цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)70/01 ,50/5 ,30/61 ,20/21.рб

 еј аленод ,енидог .8002 .90 .40 јонажрдо ициндес ан  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
з амоД аробдо гонварпУ авоналч уњавонеми о аљвард  

уцвељоБ у  
 
I 

  акетси од ,цавељоБ аљвардз амоД робдо инварпУ У
:ес ујунеми ,аробдо гонварпу гово атаднам  

- ,цавељоБ енитшпо дерпси ,ћивонајрефеЋ нидалиМ  
- .хинелсопаз дерпси ,ћивоноЈ нароЗ рд  

 
II  

  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
цавељоБ . 

 
60 :јорБ - 8002/23 -  21/I  

енидог .8002 .90 .40 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
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 .лС„( ититшаз јоневтсвардз о анокаЗ .031 аналч увонсо аН
 цавељоБ енитшпо атутатС .72 аналч и )59/701 .рб ,“СР .лг

.лС„(  61 ,20/21.рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил  ,50/5 ,30/
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)70/01

 еј аленод ,енидог .8002 .90 .40  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
 аналч уњешерзар о  гонроздаН аљвардз амоД аробдо  

уцвељоБ у  
 
I 

 авашерзаР   аналч ејицкнуф ес гонроздаН   робдо
таднам акетси ерп ,цавељоБ аљвардз амоД  гонварпу гово а

:аробдо  
-  рд ћивортеП навИ хинелсопаз дерпси , . 

 
II  

  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 8002/23 -I  21/  

енидог.8002.90.40 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
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оневтсвардз о анокаЗ .031 аналч увонсо аН  ј

 атутатС .72 аналч и )59/701 .рб ,“СР .лг .лС„( ититшаз
.лС„( цавељоБ енитшпо   ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил

 цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)70/01 ,50/5 ,30/61 ,20/21.рб
 еј аленод ,енидог .8002 .90 .40 јонажрдо ициндес ан  

 
Е Њ Е Ш Е Р  

 о уњавонеми   аналч оздаН  гонр аљвардз амоД аробдо  
уцвељоБ у  

 
I 

   ејунемИ  рд ес ћирокиН ашивалС  дерпси ,
хинелсопаз  ан ,  јицкнуф у  аналч гонроздаН  робдо a  амоД

 ,цавељоБ аљвардз  од  гонварпу гово атаднам акетси
.аробдо  

  
II  

  утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ енитшпо  

 
 :јорБ 60 - 8002/23 -I  21/  

енидог .8002 .90 .40 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
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 амавонсо о анокаЗ .3 ватс .45 аналч увонсо аН
 кинсалг инебжулС„( ањатипсав и ањавозарбо аметсис
 атутатС .72 аналч и )40/26 и 40/85 ,30/46 ,30/26 .рб ,“СР

„( цавељоБ енитшпо  ,цавељоБ анитшпо тсил инебжулС
20/21.рб,“...роБ , 30/61 ,  енитшпо анитшпукС ,)70/01,50/5

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ .90 .40  002 8.   ,енидог
еј аленод  

 
Е Њ Е Ш Е Р  

 аробдо гокслокШ аналч   уњешерзар о  
уцвељоБ у “алсеТ алокиН„ елокш ењдерС  

 
I 

 љиЉ ес  авашерзаР   налч ,ћивокнематС ана
 у “алсеТ алокиН„ елокш ењдерС аробдо гокслокШ

.атшилавиберп атсем енеморп гобз ,уцвељоБ  
 

II  
  утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ енитшпо  
 

60 :јорБ - 23 80/ -I 21/   
 ,цавељоБ .90.40 енидог.8002  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 

 

КИНДЕСДЕРП  
р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

КИНДЕСДЕРП  
р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

КИНДЕСДЕРП  
р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

КИНДЕСДЕРП  
р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  
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 амавонсо о анокаЗ .3 ватс .45 аналч увонсо аН
 ,“СР кинсалг инебжулС„( ањатипсав и ањавозарбо аметсис
 енитшпо атутатС .72 аналч и )40/26 и 40/85 ,30/46 ,30/26 .рб
 ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ

20/21.рб , 30/61 , шпо анитшпукС ,)70/01,50/5  ан цавељоБ енит
 јонажрдо ициндес .90 .40  002 8. еј аленод  ,енидог  

 
Е Њ Е Ш Е Р  

 аробдо гокслокШ аналч  уњавонеми о  
уцвељоБ у “алсеТ алокиН„ елокш ењдерС  

 
I 

   аналч аз ,аћинсО зи ћиволваП анавИ  ес ејунемИ
 у “алсеТ алокиН„ елокш ењдерС аробдо гокслокШ

вељоБ .аробдо гово атаднам акетси од  ,ачавинсо дерпси ,уц  
 

II  
  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 23 80/ -I 21/   
 ,цавељоБ  .90 .40  енидог .8002  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
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1 аналч увонсо аН 2  минвај о анокаЗ .1 ватс .
ићезудерп  асеретни гетшпо до итсонталед уњаљвабо и ам

20/52 ,00/52.рб ,"СР кинсалг.лС"( 70/321 ,50/701 ,  аналч и )
 тсил.лС"( цавељоБ енитшпо атутатС .9 акчат .1 ватс .72

50/5,30/61 ,20/21.рб ,"...роБ ,цавељоБ анитшпо 70/01 ,  ,)
ажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  јон  .90 .40

 .8002 еј аленод ,енидог  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
 у "агулсУ" ПКЈ аробдо гонварпУ аналч уњешерзар о

уцвељоБ  
 
I 

  аровзИ голаМ зи ћивејонатС нагарД ес авашерзаР
варпУ аналч ејицкнуф н го  “ ПКЈ робдо .цавељоБ “агулсУ  

 
II  

 тшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО  ени
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 23 8002/ - 21/I   

 ,цавељоБ  .90 .40 енидог.8002  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
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1 аналч увонсо аН 2  минвај о анокаЗ .1 ватс .

 асеретни гетшпо до итсонталед уњаљвабо и амићезудерп
20/52 ,00/52.рб ,"СР кинсалг.лС"( 70/321 ,50/701 ,  )  аналч и

 тсил.лС"( цавељоБ енитшпо атутатС .9 акчат .1 ватс .72
50/5,30/61 ,20/21.рб ,"...роБ ,цавељоБ анитшпо 70/01 ,  ,)

јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС   .90.40
 .8002 еј аленод ,енидог  

 
Е Њ Е Ш Е Р  

 "агулсУ" ПКЈ аробдо гонварпУ аналч уњавонеми о  у
уцвељоБ  

 
I 

 аналч аз ,ацвељоБ зи ћилИ нагарД ес ејунемИ  
нварпУ го  “ ПКЈ робдо  ,ачавинсо дерпси ,цавељоБ “агулсУ

.аробдо гово атаднам акетси од  
 

II  
  утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ енитшпо  
 

60 :јорБ - 23 8002/ - 21/I   
 ,цавељоБ .90.40 енидог.8002  

 
С ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУК  

 
 
 
 
91  
 

 амабжулс минвај о анокаЗ .22 аналч увонсо аН
 о екулдО .9 ,)49/17 ,19/24 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„(
 уцвељоБ у ''цавељоБ'' дар инлајицос аз артнеЦ  уњавинсо

   .72 аналч и )29/62 .рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшо тсил.лС„(
тутатС  анитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо а

30/61 и 20/21 .рб ,“...роБ ,цавељоБ 50/5 ,  анитшпукС ,)
јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо   .90 .40

.8002 еј аленод ,енидог  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
 аз артнеЦ аробдо гонварпУ аналч уњавонеми о

 “цавељоБ„ дар инлајицос  
уцвељоБ у  

 
I 

 ес ејунемИ   аналч аз ,ћивоксанатнА азереТ
 у “цавељоБ„ дар инлајицос аз артнеЦ аробдо гонварпУ
 мово атаднам акетси од ,ачавинсо дерпси ,уцвељоБ

.уробдо  
 
II  

  утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ енитшпо  

 
60 :јорБ - 8002/23 -I 21/  

.8002.90.40 ,цавељоБ енидог  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

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

КИНДЕСДЕРП  
р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  

КИНДЕСДЕРП  
р.с .гни.лпид ,ћивомадА нароГ  



шпо тсил инебжулС  цавељоБ енит 1 јорб                                                                                                                                                                                  .ртс  

 

12  
 
02  
 

 амабжулс минвај о анокаЗ .22 аналч увонсо аН
 екулдО .8 аналч ,)49/17 ,19/24 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„(
 тсил.лС„( цавељоБ артнец гонвозарбо онрутлуК уњавинсо о

 ватс .72 аналч и )29/02 .рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшо  акчат .1
 анитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС .9
 енитшпо анитшпукС ,)30/61 и 20/21 .рб ,“...роБ ,цавељоБ

јонажрдо ициндес ан цавељоБ  .8002 .90 .40   аленод ,енидог
еј  

 
Е Њ Е Ш Е Р  

 онрутлуК аробдо гонварпУ авоналч уњавонеми о
оБ у артнец гонвозарбо уцвељ  

 
I 

:ес ујунемИ  
- ,аровзИ голаМ зи ћивејонатС нагарД  

                  -   зи ћитаК ацикиЖ  ,ацвокармуС                           , 
 у артнец гонвозарбо онрутлуК аробдо гонварпУ евоналч аз
.уробдо мово атаднам акетси од ,ачавинсо дерпси ,уцвељоБ  

 
II  

 ер овО  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењеш
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 8002/23 - 21/I  

енидог.8002.90.40 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
12  
 

 .1 ватс .45 аналч и .2 ватс .35 аналч увонсо аН
 ањатипсав и ањавозарбо аметсис амавонсо о анокаЗ

 ,“СР кинсалг инебжулС„(  и )40/26 и 40/85 ,30/46 ,30/26 .рб
 тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС .72 аналч

20/21.рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо , 30/61 ,  анитшпукС ,)50/5
 .8002 .90 .40 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо

еј аленод  ,енидог  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
бдо гокслокШ аналч  уњешерзар о  аро  

 елокш енвонсО „ уцрогдоП у  “ћивоноемиС еђроЂ  
 
I 

  ,ањокалаВ зи ћивонанетшрК нађрС ес  авашерзаР
 ''ћивоноемиС еђроЂ'' ШО аробдо гокслокШ аналч ејицкнуф

.уцрогдоП у  
 
II  

  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 80/23 -I  21/  
цавељоБ енидог.8002.90.40 ,  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 

 
22  
 

 .1 ватс .45 аналч и .2 ватс .35 аналч увонсо аН
 ањатипсав и ањавозарбо аметсис амавонсо о анокаЗ
 и )40/26 и 40/85 ,30/46 ,30/26 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„(

л инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС .72 аналч  тси
20/21.рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо , 30/61 , 50/5 70/01,  ,)

јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС   .90 .40
еј аленод  ,енидог .8002  

 
Њ Е Ш Е Р  Е 

 аробдо гокслокШ аналч  уњавонеми о  
 елокш енвонсО „ уцрогдоП у  “ћивоноемиС еђроЂ  

 
I 

 раК атсалВ ес ејунемИ  аз ,ацрогдоП зи ћивешаба
 у ''ћивоноемиС еђроЂ'' ШО аробдо гокслокШ аналч
 гово атаднам акетси од ,ачавинсо дерпси ,уцрогдоП

 .аробдо  
 

II  
  утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ енитшпо  
 

60 :јорБ - 23 60/ -I 21/   
 ,цавељоБ .90.40 енидог.8002  

 
ТШПО АНИТШПУКС ЦАВЕЉОБ ЕНИ  

 
 
 
 
 

32  
 

 и акулдо ањавиљвајбо уничан о екулдО .4 .лч увонсо аН
60  .рб ,цавељоБ енитшпо анагро атака хигурд - 23 80/ -  I  до

 цавељоБ енитшпо атутатС .72 .лч  и енидог .8002 .90 .4
 ,50/5 ,30/61 ,20/21.рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил.лС„(

кС ,)70/01  ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпу
 јонажрдо  .90 .40 еј аленод ,енидог .8002  

 
Е Њ Е Ш Е Р  

 енитшпо атсил гонебжулС акиндеру уњавонеми о
цавељоБ  

 
 I 

 роБ ес ејунемИ валси   у нелсопаз ,ћивортеП
 гонебжулС акиндеру аз ,цавељоБ иварпу јокснитшпО

вељоБ енитшпо атсил .ца  
 

II  
  утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ енитшпо  
  

60 :јорБ - 23 80/ -I/ 21  
енидог.8002.90.40 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
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