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1 

 енитшпо атутатС .8 акчат .1 ватс .86 аналч увонсо аН
 ,)8002/1 .рб цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ

енитшпО киндесдерп  ,исонод цавељоБ  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 акпутсоп ењеђоворпс аз ејисимоК уњаримроф о   аз  

  идар атарапа гончувзартлу ењећширок ан ењапутсу
 ан а амичађовзиорп миндервирпољоп агулсу ањажурп

енидог.9002.01.72 од доиреп  
 
I 

 акпутсоп ењеђоворпс аз ајисимоК ес аримроФ  аз
 идар  атарапа гончувзартлу ењећширок ан ењапутсу
 у амичађовзиорп миндервирпољоп агулсу ањажурп

:уватсас мећеделс  
 
.1   кинварп.лпид ,ћичапО авалсориМ –  киндесдерП  
.2   едервирпољоп.гни.лпид ,шимиЂ нађалС –  налч  
.3   рачинхет индервирпољоп ,ћивонаталЗ ашигарД –  налч  
.4   анивеђарг .гни.лпид ,ћилокиН анаљиЉ –  налч  
.5   ћивортеП валсироБ –  налч  

 
II  

 аватс зи ајисимоК I  доп ад катадаз ами ањешер гово
 адевог ачавијагдо ањежурдУ екулдо зи амиволсу
 ,енидог.9002.20.62 до 9002/2.рб цавељоБ есар екслатнемис

уноп ипукирп ,салго ешипсар  укиндесдерп ижолдерп и ед
.аровогу ењечуљказ  

 
III  

.ивихра ,аминавонемИ :итиватсод ењешеР  
 

 023 :јорБ –  9002 / 4 – II   
 ,уцвељоБ У .40 енидог.9002.30  

 
НИТШПО А ЦАВЕЉОБ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 ањежурдУ аробдо гонварпУ екулдО увонсо аН
 ачавијагдо г дево а ис  до “цавељоБ„ есар екслатнем

 енитшпО акиндесдерп ањешеР и енидог .9002.20.62
 ањешеР и енидог .9002.20.62 до 9002/2 .рб ,цавељоБ

023 .рб ,цавељоБ енитшпО акиндесдерп - 9002/4 -  II  до
 гончувзартлу ењавад аз ајисимоК ,енидог .9002.30.40

ипсар ,ењећширок ан атарапа ес ејус  
 

С  А  Л  Г  О  
 ењећширок ан ењапутсу аз адуноп ењаљпукирп аз

гончувзартлу   .9002.01.72 од доиреп ан атарапа
енидог  

 
 ењећширок ан апутсу цавељоБ анитшпО

002.01.72 од доиреп ан тарапа инчувзартлу 9  енидог .
 хиндервирпољоп ебертоп аз нењеман еј ијок

иорп  доп ,цавељоБ енитшпо ијиротирет ан ачађовз
:амиволсу мићеделс  

.1   ан овичуљски итсирок тарапа инчувзартлу ес аД
иротирет ебертоп аз и цавељоБ енитшпо иј  

 енитшпо ијиротирет ан ачађовзиорп хиндервирпољоп
;цавељоБ  

.2  рп ен егулсу енец аД  аранид 00,007 до сонзи езале
са 

;мозоверп митанучару  
.3   у анешрвзи едуб агулсу ,алрг итселоб ујачулс у аД  

 укор у итсоноетс ереворп ујачулс у а ,итас 8 до укор
.анад 7 до  

.4   уњежурду итарв тарапа инчувзартлу ес аД  
 “цавељоБ„ асар хикслатнемис адевог ачавијагдо

енидог .9002.11.1 од ејинсакјан   енартс до модрвтоп ас
 У .атарапа итсонварпси о асиврес гонећшалво
 итсонварпсиен или итсонварпси о едрвтоп уктатсоден
 или ереворп евокшорт ,ањежудзар мокилирп атарапа
 еј емок ецил онсондо ајицазинагро ећисонс екварпоп

.тарапа нељпутсу  
.5  к ан атарапа ењапутсУ  зеб ес ишрв ењећширо  

;еданкан  
 
 :ујами салго ан увајирп усендоп ад оварП  
- езудерп и оак ацил анварп ус ијок ицинт  

 и агулсу хиксраниретев ењаљвабо аз инавортсигер
 гонаримолпид гондеј ењамјан гонелсопаз ујами

нчувзартлу ас дар аз нељбосопсо еј ијок араниретев  ми
.мотарапа  

 јончуртс и ијицартсигер о амизакод ас евајирП
 минчувзартлу ас дар аз ицубо( итсонељбосопсо
 анад до анад 51 до укор у итиватсод )мотарапа

 :усерда ан асалгО гово ањавиљвајбо  акснитшпО
ењавад аз ајисимоК ,цавељоБ аварпу -   ењапутсу

апа гончувзартлу .атар  
 ес ећен евајирп енемервогалбен и енуптопеН

.итартамзар  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо салгО
 минсеМ и ударг у амалбат минсалго ,цавељоБ

.амациндејаз  
36/030 .лет ,шимиЂ нађалС еј ткатнок аз ециЛ -  214

36 или - .314  
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 рд ћивонајраМ ашјобеН , .р.с  

ЕЈИСИМОК КИНДЕСДЕРП  
ћичапО авалсориМ , кинварп .лпид .р.с ,  
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2 

лп о анокаЗ .54 уналч ондохС  ињдаргзи и уњарина
 .17 аналч и )60/43 ,30/74 .рб ,''СР кинсалг инебжулС''(
 енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС
 ан ,цавељоБ енитшпо ећев окснитшпО ,)80/1.рб ,''цавељоБ

 еј оленод енидог .9002.30.01 јонажрдо ициндес  
 

К А  Ч  У  Љ  К  А  З  
 
I 

коП  енларенег аналП ударзи аз авитајицини ес ећер
 .взм ,овориМ ОК у ''уноз уксјиртсуднИ'' аз ејицалугер

ебилок ексвориМ . 
 

II  
 аз ејицалугер енларенег аналП ударзи аз автсдерС

 екчат зи ''уноз уксјиртсуднИ''  I  ећиб акчуљказ гово
авељоБ енитшпО утеџуб у анеђебзебо .унидог .9002 аз ц  

 
III  

 цавељоБ аварпу акснитшпО ес ејужудаЗ –  аз ењељедО
 ад овтсранивеђарг и еволсоп ексјицкепсни ,мазинабру
 ањешонод и едарзи изев у итсонвитка ељад едеворпс

аналП  г  зи ''уноз уксјиртсуднИ'' аз ејицалугер енларене
 екчат  I .акчуљказ гово  

 
IV 

 иварпу јокснитшпО :итиватсод качуљказ јавО
 цавељоБ –  и еволсоп ексјицкепсни ,мазинабру аз уњељедО

.ивихра и овориМ ициндејаз јонсеМ ,овтсранивеђарг  
 

 60 :јорБ –  90/6 – I  
енидог .9002.30.01 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕЋЕВ ОКСНИТШПО  

 
 
 
 
 

3 
 ињдаргзи и уњариналп о анокаЗ .54 уналч ондохС
 .17 аналч и )60/43 ,30/74 .рб ,''СР кинсалг инебжулС''(
 енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС
 ан ,цавељоБ енитшпо ећев окснитшпО ,)80/1.рб ,''цавељоБ

 еј оленод енидог .9002.30.01 јонажрдо ициндес  
 

К А  Ч  У  Љ  К  А  З  
 
I 

 енљатед аналП ударзи аз авитајицини ес ећеркоП
 ОК и онилИ ОК у њатР аљесан гокчитсирут  ејицалугер

.овориМ  
 

II  
   ејицалугер  енљатед аналП ударзи аз автсдерС

 екчат зи  ,њатР аљесан гокчитсирут  I  ећиб ,акчуљказ гово
уб у  анеђебзебо .унидог .9002 аз цавељоБ енитшпО утеџ  

 
III  

 цавељоБ аварпу акснитшпО ес ејужудаЗ –  аз ењељедО
 ад овтсранивеђарг и еволсоп ексјицкепсни ,мазинабру
 ањешонод и едарзи изев у итсонвитка ељад едеворпс

 аљесан гокчитсирут   ејицалугер  енљатед аналП
екчат зи ,њатР   I .акчуљказ гово  

 
VI  

 иварпу јокснитшпО :итиватсод качуљказ јавО
 цавељоБ –  ексјицкепсни ,мазинабру аз уњељедО

.ивихра и овтсранивеђарг и еволсоп  
 

 60 :јорБ –  90/6 – I  
енидог .9002.30.01 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕЋЕВ ОКСНИТШПО  

 
 
 
 
 

4 
О .72 аналч увонсо аН  енитшпо утеџуб о екулд

 ,цавељоБ енитшпО тсил.лС„( унидог .9002 аз цавељоБ
)8002/6 јорб ,  ан цавељоБ енитшпО ећев окснитшпО

јонажрдо ициндес јојовс  .9002 .30 .01   ,енидог
ејусипсар  

 
С  Р  У  К  Н  О  К  

 минидалвен аватсдерс уледопсар аз  
9002 аз амајицазинагро унидог .  

 
I 

 .9002 аз цавељоБ енитшпо утеџуб о мокулдО
 и енитшпО киндесдерп .2 уледзар у ,унидог
 184 ијицакифисалк јоксмоноке ан ећев окснитшпО
 00,000.000.3 до усонзи у автсдерс ус анеђивдерп

.ајицазинагро хинидалвен ењариснаниф аз аранид  
 

II  
ледод ан оварП  екчат зи аватсдерс у I  гово

 ус ејок ејицазинагро енидалвен ујами асрукноК
 ,цавељоБ енитшпо ијиротирет ан енавортсигер
 ијиротирет ан екинсирок или етшидес ујами онсондо
 или екснитшпоуђем ,екснитшпо оак цавељоБ енитшпо

м 6 до ећарк ен ејицазинагро екчилбупер .ицесе  
 ејицајицоса и ујами аватсдерс уледод ан оварП

.цавељоБ анитшпо чавинсоус или чавинсо еј ијич  
 
III  

:ус аватсдерс уледод аз имујиретирК  
- ,ајицазинагро хинидалвен итсонвитка ењшадасод  
- ,инидог .9002 у итсонвитка енариналп  
- ,моциндејаз монлакол ас ањдарас  
- ,ањежурду авоналч јорб  
- ,акинсирок јорб и апург анаљиц  
-  аровзи хигурд или аћшечу гоневтспос ењеђебзебо

.закод аљватсод ес умеч о ањариснаниф  
 
VI  

 енидалвен ено ујами аватсдерс иледод у тсондерП
 анитшпО еј амијок амерп ејицајицоса и ејицазинагро

макулдо мијовс  алезудерп ћев амировогу и а
 езевабо ећујаравогдо ус или   јовзар аз  ајачанз до

.енитшпо  
 

V 
 ансрукнок аћеделс ес аљватсод увајирп зУ

:ајицатнемукод  

КИНДЕСДЕРП  
 рд ћивонајраМ ашјобеН , .р.с  

КИНДЕСДЕРП  
 рд ћивонајраМ ашјобеН , .р.с  
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-  енидалвен тутатС и ијицартсигер о закоД
,)анађарг ењежурду( ејицазинагро  

- ицазинагро мијок маргорп или такејорП  еширукнок ај
.унидог .9002 аз моналп миксјиснаниф ас  

 
IV  

 ес есондоп мојицатнемукод монбертоп ас евајирП
 ућев мокснитшпО –  аватсдерс уледод аз ијисимоК

 анад до анад 51 до укор у ,амајицазинагро минидалван
 у и амалбат минсалго ан асрукнок гово ањавиљвајбо

лС .цавељоБ енитшпО утсил монебжу  
 

IIV  
 у итезу ећен ес евајирп енуптопен и енемервогалбеН

.ризбо  
 

IIIV  
 голдерп ан укулдО ећиватсод ећев окснитшпО

.асрукнок  ањаравтаз до анад 03 до укор у ејисимоК  
 

:јорБ  60 - 9002/6 - II  
30.01 ,цавељоБ .          енидог.9002  

 
   ПО ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕЋЕВ ОКСНИТШ  

                                                            
 
 
 
 

5 
 енитшпО утеџуб о екулдО .72 аналч увонсо аН
 .рб ,цавељоБ енитшпО тсил.лС„( унидог .9002 аз цавељоБ

)8002/6 , јонажрдо ициндес ан ећев окснитшпО  .01 .30  .9002
нидог еј оленод ,е  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

 
I    аватсдерс уледопсар аз ајисимоК ес ејунемИ

 мећеделс у унидог .9002 аз амајицазинагро минидалвен
:уватсас  

 
.1  ,ћивонајраМ ашјобеН рд  
.2  ,ћиводамА нароГ  
.3   ,ћивешонаЈ ашибуЉ  
.4  ,ћираволсаМ ацироЗ  
.5  шимиЂ нађалС  

 
II   .1 екчат зи ајисимоК   иртомзар ад катадаз ами

 ућев мокснтшпО ижолерп и срукнок ан евајирп елепсирп
 минеђивдерп мосонзи ас удалкс у а аватсдерс уледопсар

.унидог .9002 аз цавељоБ енитшпО утеџуб о мокулдО  
 

III    и ејисимоК амивоналч итиватсод ењешер овО
.ивихра  

 
  :јорБ 60 -6 9002/ - II  

,цавељоБ  .30.01 енидог.9002  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕЋЕВ ОКСНИТШПО  
 

КИНДЕСДЕРП  
 рд ћивонајраМ ашјобеН , .р.с  

КИНДЕСДЕРП  
 рд ћивонајраМ ашјобеН , .р.с  


