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111  
 аналч увонсо аН 64  о анокаЗ .8 акчат .1 ватс .

амиробзи минлакол    )70/921 .рб ,''СР кинсалг инебжулС''(
 тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и
 енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо

 .91  јонажрдо ициндес ан цавељоБ .30   ,енидог .9002
 еј аленод  

 
У К У Л Д О  

 
I 

соК .коп ,укинробдо еј ад ес ејуђрвтУ  ућиворотсеН ит
 ајицкнуф и акинробдо ајицкнуф алатсерп  ,енивогоБ зи
 ас цавељоБ енитшпо енитшпукС акиндесдерп акинемаз

 .итрмс гобз ,енидог .9002 мораурбеф .21  
 

II  
 о цавељоБ енитшпО ујисимок унробзИ ититсевабО

кчат зи ,акинјокоп гонавонеми атаднам укнатсерп  е I  ево
.монокаЗ ас удалкс у ,атаднам говон еледод идар ,екулдО  

 
III  

 аблаж итивајзи ес ежом екулдО ево виторП
 ањешонод до авосач 84  до укор у рачејаЗ удус монжуркО

.екулдО ево  
 

VI  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо  укулдО увО

.цавељоБ  
 

60:јорБ - 90/8 -I   2/  
енидог .9002.30.91 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
211  

 аналч увонсо аН 3 .9    јонлакол о анокаЗ .2 ватс
 .рб ,''ејибрС екилбупеР кинсалг инебжулС''( иварпуомас
 тсил .лС''( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )70/921

кС  ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо  енитшпо анитшпу
 ,енидог .9002 атрам  .91 јонажрдо ициндес ан цавељоБ

 еј аленод  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 АКИНДЕСДЕРП АКИНЕМАЗ УРОБЗИ О

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС  
 
I 

  аз ,авориМ зи ћивејолиМ анагарД   ЕС АРИБ
 од   ,цавељоБ енитшпО енитшпукС акиндесдерп акинемаЗ

тси  .9002  атрам .91 до вечоп ,инитшпукС јово атаднам аке
.енидог  

 

II  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО

.цавељоБ  
60:јорБ - 90/8 -I  3/  

енидог .9002 .30 .91 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 

311  
 јонлакол о анокаЗ .51 акчат .23 аналч увонсо аН

мас  , 7002/921.рб ''СР кинсалг инебжулС ,, ( иварпуо
 кинсалг инебжулС ,, ( угуд монвај о анокаЗ .33 аналч
 енитшпо атутатС .61 акчат .33 аналч и )5002/16.рб ''СР

нитшпо тсил инебжулС,, ( цавељоБ е  '' ,цавељоБ
8002/1.рб )  ициндес ан ,цавељоБ енитшпо анитшпукС ,

рдо  анад јонаж  .30 .91 еј аленод ,енидог .9002  
 

  У К У Л Д О  
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО УЊЕЖУДАЗ МОНВАЈ О  

 
.1налЧ  

 ењавижудаз онвај ес аварбодо мокулдО  мовО
 ајок ејицутитсни ексјиснаниф док цавељоБ енитшпо
 ,доиреп сјерг ижудјан ( ,еволсу ејинљовопјан идун

то кор ижудјан  ентамак унисив ужинјан и еталп
 автсратсиниМ енартс до монељовзод усонзи у  ,)епотс
 ењариснаниф аз ,ејибрС екилбупеР ајиснаниф
 енланумок итсалбо зи ајицитсевни хинлатипак
 и ајицазиланак и ењаведбансодов (  еруткуртсарфни

фни екчитсирут ,ацилу хитси ајицанас еруткуртсар -
.)енићеп екснивогоБ уњеђеру ан аводар катешрваз  

                                                                    
.2 налЧ  

 ујицазилаер аз алитсирок ес иб атидерк автсдерС
 хинлатипак хивон онлаутневе и хитечопаз

куртсарфни итсалбо у ајицитсевни .ерут  
 

.3 налЧ  
 ејок аватсдерс хинтидерк ањећширок уничан О
 ес ећаратс екулдО ево ејицазилер зи учитсиорп

.еварпу екснитшпО ебжулс енжелдан  
 

.4 налЧ  
 евокшорт ећетарп атавхубо ен ењавижудаз онваЈ

.).рд и едарбо евокшорт ,утамак ( ањавижудаз  
 

5 налЧ  
кулдО авО  анад до анад гондеран уганс ан апутс а

цавељоБ енитшпо утсил монебжулС,, у ањавиљвајбо .“  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
411  

 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС
нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ

1 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо .9  30 002 . 9  .
еј аленод ,енидог  

 
У  К  У  Л  Д  О  

 
  :мокулдо  мово цавељоБ енитшпо анитшпукС  

 о алокоторП голдерП ан тсонсалгас ејаД .А
 ас ињдарас  “ygrenE neerG„ mocdnoB  о аровогудерП и

 тсонебжулс( аварп хинравтс уњасиутитснок и упуказ
адоворткеле и азалорп  ) “ygrenE neerG„ mocdnoB  

 .Б  рд цавељоБ енитшпО акиндесдерП  ејућшалвО
 о локоторП ешиптоп ад   аћивонајраМ ушјобеН

 ас ињдарас  “ygrenE neerG„ mocdnoB  о ровогудерП и
 ад и оак ,аварп хинравтс уњасиутитснок и упуказ

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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хинећшалво енартс до ,едоверп енерево ешиптоп  
;кизеј икселгне и икснајилати ан ,ацоидоверп  

 ећ аД .Ц зи   итсонсалгас ендохпоен итад  mocdnoB
 “ygrenE neerG„  ајок ,еловзод и ањербодо анбертоп авс аз

 гокслоЕ уњдаргзи аз ,итсонжелдан јокснитшпо у ус
;моноказ ас удалкс у ,ањејортсоп  

п итиватсопсу ес ећ аД .Д  и азалорп итсонебжулс овар
 енишрвоп ањећширок и аводоворткеле итсонебжулс
 у ,аткејорп гокслое ујицазилаер аз гонбертоп атшиљмез

;моноказ ас удалкс  
  увтшурд иватсод екулдО ево каремирп надеј аД .Е

.“ygrenE neerG„ mocdnoB  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :јорБ  60 -  8 002/ 9-I 5/  
енидог .9002 .30 .91 ,цавељоБ  
 

 
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
511  

.лч увонсо аН  76 .  ињдаргзи и уњариналп о анокаЗ .89 и .18 ,1 ватс .08 ,87 ,77 ,2 ватс .67 ,2 ватс .17 .1 ватс .07
улС„( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )60/43 ,30/74.рб ,“СР.лг.лС„( )80/1.рб ,“цавељоБ енитшпо тсил  инебж , 

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  .30 .91 еј аленод ,енидог .9002  
 
 

У  К  У  Л  Д  О  
утшиљмез мокснивеђарг о екулдО аманупод и аманемзи о  

 
.1 налЧ  

 лС„( утшиљмез мокснивеђарг о екулдО .1 уватс .07 уналч У . 50/6 ,40/3.рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил  ,  ,50/7
ејок .7 и .6 екчат ес ујадод .5 екчат елсоп )80/6 ,''цавељоБ енитшпо тсил .лС'' ,80/81 ,70/61 ,70/01 ,70/5 ,60/92 ,60/6 ,60/3  

:есалг    

 
    

.2 налЧ  
 6 екчат елсоп .1 уватс у .67 уналч У . исалг ајок .7 акчат ес ејадод : 

.деР  
.рб  

атакејбо атсрВ   I аноз  II  аноз  I  II аноз  VI  аноз    V аноз  

.7   енчирткеле ујицубиртсид и сонерп аз иткејбО
агулсу ТТ ујицубиртсид и сонерп аз и ејигрене  

74,3  09,2  13,2  27,1  01,1  

 
 .3 налЧ  

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

60 :јорБ - 8 90/ -I 6/  
,цавељоБ   .30 .91 енидог .9002         

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

.деР  
.рб  

атакејбо атсрВ   I аноз  
нид / м2 

II  аноз  
/нид м2 

 III аноз  
/нид м2 

VI  аноз  
д ни м/ 2 

  V аноз  
/нид м2 

.6  ујицаеркер и тропс аз иткејбО  05,2  2 05,1  1 05,0  

.7  иткејбо инжатном ињаМ  576  365  054  833  842  

РП КИНДЕСДЕ  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  



  
 

611  
 ,, ( цавељоБ енитшпо атутатС .93  аналч увонсо аН
  екулдО .86 .лч и ) 80/1 .рб   '' цавељоБ енитшпо тсил .лС

Б  анитшпо тсил .лС ( утшиљмез мокснивеђарг о  цавељо
,50/6 ,40/3 .рб , ''....роБ ,  ,50/7  ,60/3  ,60/6  ,60/92  ,70/5  

,70/61,70/01  ,80/6   цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/81
 .91 јонажрдо ициндес ан  .30 еј аленод ,енидог.9002  

 
У К У Л Д О  

            
I 

 пуказ у ањавад амаргорП анупод ЕС АЈАВСУ
нивеђарг голатсо .атшиљмез гокс  

 
II  

.екулдО ево оед инватсас еј амаргорП анупоД  
 

III  
 ,мазинабру аз уњељедО : итиватсод укулдО

,овтсранивеђарг и еволсоп ексјицкепсни  ивихра   и
.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у итивајбо  

 
60 :јорБ -8 9002/ -I 7/  

,цавељоБ   .30 .91 енидог.9002  
 

ПУКС ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШ  
 
 
 

 
711  
27 авоналч увонсо аН -  јонлакол о анокаЗ .77

лС''( иварпуомас  . .лг  .рб ,''СР  401 ,93 авоналч и )70/921 -
 тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС .111
 енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб ,''цавељоБ енитшпо

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ .91   .30 .9002   ,енидог
еј аленод  

 
 

У  К  У  Л  Д  О  
амациндејаз минсем о  

 
I    ЕБДЕРДО ЕНВОНСО  
 

.1 налЧ  
 оак ециндејаз енсем ес ујузарбо мокулдО мовО

вохињ ес ејуђердо ,еварпуомас енсем ицилбо o јчурдоп  ,e
 ничан и иволсу ,анивоми авохињ и сутатс инварп

,ањавозарбо   иробзи ,ециндејаз енсем инагро и тсонталед
   и оак ециндејаз енсем анагро атаднам канатсерп и

.дар вохињ аз ајачанз до ањатип агурд  
 

.2 налЧ  
 ујами ијок анађарг ациндејаз еј ациндејаз ансеМ

.јотси у етшилавиберп  
зинагро анађарг ациндејаз еј ациндејаз ансеМ  анаво

 гокчиндејаз гондерсопен до абертоп ањаваљоводаз идар
.ујчурдоп монеђердо ан енађарг аз асеретни  

 миксдарг у и итавозарбо ес ежом ациндејаз ансеМ
.).лс и ноер ,трвтеч ,травк( амиљесан  

 ешив или авд аз итавинсо ес ежом ациндејаз ансеМ
.алес  

 
 
 
 

.4 налЧ  
М  у ацил гонварп овтсјовс ами ациндејаз ансе

 о мокулдо хинеђрвту итсонжуд и аварп уривко
.ециндејаз енсем атутатС и уњавинсо  

 
.5 налЧ  

.нучар ориж ами ациндејаз ансеМ  
 

.6 налЧ  
.тачеп ами ациндејаз ансеМ  

 ас удалкс у ес ејусипси ециндејаз енсем тачеП
 о монокаЗ  енсем мотутатС и анагро хинважрд утачеп

.ециндејаз  
 

.7 налЧ  
И :енич ециндејаз енсем унивом  

- ,автсдерс аначвон  
- ,монокаЗ ас удалкс у арбод антеркопен  
- ,иравтс ентеркоп  
- .езевабо и аварп и оак  

 монивоми ад нажуд еј ециндејаз енсем теваС
лечан ас удалкс у ежалопсар  ,итсотиноказ ами

.итсондохсилец и итсонсакифе  
 
II     АЊАВОЗАРБО НИЧАН И ИВОЛСУ  

     ЕЦИНДЕЈАЗ ЕНСЕМ  
 

.8 налЧ  
 ондеј аз ес ејузарбо уливарп оп ациндејаз ансеМ
 ајок ,алес ешив или авд аз и итавозарбо ес ежом а ,олес

унланоицкнуф или унлајиротирет ујаљватсдерп   унилец
 у анађарг тсоназевоп анбосуђем ијотсоп едг
 гондерсопен тсонћугом и утовиж монвендокавс
 хикчиндејаз уњавиравтсо о ањавичулдо и ањаравогод

.абертоп хијовс уњаваљоводаз у асеретни  
 

.9 налЧ  
 уњадику о и ајчурдоп инеморп ,евон уњавозарбо О

циндејаз енсем  цавељоБ енитшпо анитшпукС ејучулдо е
.акинробдо ајорб гонпуку до монићев  

 ациндејаз хинсем ењадику и ењавозарбо аз голдерП
:есондоп  

- ,енитшпо киндесдерП  
- ,акинробдо 3/1 ењамјан  
- ,ециндејаз енсем тевас  
- ас анађарг %05  ежалдерп ес ујок аз ејиротирет  

    њавозарбо .ециндејаз енсем ењадику онсондо е  
 артамзар ад анзевабо еј енитшпо анитшпукС

 :еволсу ећеделс авањупси итси ока голдерп  
-  ајок ,унилец унлајиротирет аљватсдерп ејчурдоп ад

.итичинаргзар ежом ес  
 уголдерп о онвитизоп инсајзи ен анитшпукС ес окА

ово .1 аватс зи  овоноп ес ежом ен уветхаз мот о ,аналч г
 анад до ицесем тсеш до мећарк укор у итавичулдо

.уголдерп о онавашер еј јојок ан ,ециндес ањаважрдо  
 

.01 налЧ  
 ањешонод ерп ад еј анжуд енитшпо анитшпукС
 уњадику о ајчурдоп инеморп ,евон уњавинсо о екулдо

дејаз енсем  енсем акилбо гогурд онсондо ,ецин
 алед ас анађарг ењељшим ивабирп еварпуомас

.исондо голдерп ес ијок ан енитшпО ејиротирет  
 ањешонод ерп ад еј анжуд енитшпо анитшпукС
 уњадику о ајчурдоп инеморп ,евон уњавинсо о екулдо

 акилбо гогурд онсондо ,ециндејаз енсем  енсем
 енсем атеваС ењељшим и ивабирп  ,еварпуомас

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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 ан еварпуомас енсем акилбо гогурд онсондо ,ециндејаз
.исондо голдерп ес ијок  

 
.11 налЧ  

 еј ециндејаз енсем етунику кинделсан инварП
 енсем енејопирп кинделсан инварп а ,цавељоБ анитшпо

јаз ансем ано ециндејаз  алатсан еј ајок ,ацинде
.мењајапирп  

 
III    ЕЦИНДЕЈАЗ ЕНСЕМ ТСОНТАЛЕД  

 
.21 налЧ  

 мијок ,ециндејаз енсем тутатС ами ациндејаз ансеМ
.ециндејаз енсем тсонталед анеђрвту еј  

:о ебдердо ижрдас ециндејаз енсем тутатС  
.1  ,ециндејаз енсем амиволсоп  
.2  ињ уничан и аминагро  ијок ан уничан и адар говох

,робзи вохињ ишрв ес  
.3   робз( анађарг ањавањшајзи гондерсопен амицилбо

,)муднерефер и авитајицини акснађарг ,анађарг  
.4  ,анађарг аворобз адар и ањавизас уничан  
.5  ,ециндејаз енсем атака ањешонод укпутсоп  
.6  ,ециндејаз енсем утшидес и увизан  
.7  ,уњапутсаз  
.8  ,амивтсдерс уњагалопсар и ањацитс уничан  
.9  ,атачеп абертопу  
.01   ециндејаз енсем атеваС адар итсонвај уњавиђебзебо

и .уциндејаз унсем аз ајачанз до амињатип мигурд  
 
VI    ЕЦИНДЕЈАЗ ЕНСЕМ ИНАГРО  

 
.31 налЧ  

ециндејаз енсем тевас :ус ециндејаз енсем инагрО   и
.ећев онворим  

 
.1  ециндејаз енсем теваС  

 
.41 налЧ  

 и еволсоп ећеделс аљвабо ециндејаз енсем теваС
:ектадаз  

- ,ециндејаз енсем тутатС исонод  
-  енсем нучар иншрваз и налп иксјиснаниф исонод

,ециндејаз  
-  јатшевзи ињшидог и адар маргорп ињшидог исонод

,удар о  
- ећеркоп  ,асонирподомас ењеђову аз увитајицини  
-  амаргорп мењеђоворпс дан роздан ишрв

,асонирподомас гонедеву ејицазилаер  
-  или хивон ењешонод аз увитајицини ећеркоп

,енитшпо асипорп хићејотсоп унемзи  
-  минидалвен и анађарг амињежурду ас ејуђарас

ињатип и амајицазинагро  аз асеретни до ус ајок ам
,ециндејаз енсем енађарг  

- ,ециндејаз енсем уњеђеру монланумок о ес аратс  
-  ес ијок амуднерефер уњеђоворпс о ес аратс

 еволед аз ,енитшпо ијиротирет ан ејусипсар
 енсем аволед онсондо ,уциндејаз унсем ,енитшпо

,ециндејаз  
- арг робз авизас ,анађ  
- ,анађарг аробз екчуљказ и екулдо  артамзар  
- ,ециндејаз енсем удар о ејатшевзи ајавсу  
-  алет андар агурд и ејисимок ,ећев онворим ејузарбо

 у анађарг абертоп хикчиндејаз ањаваљоводаз идар
,мокулдо мово и монокаЗ ас удалкс  

- с удалкс у еволсоп егурд и аљвабо  и монокаЗ а
.амитка митшпо мигурд  

 
.51 налЧ  

5 до ијорб ециндејаз енсем теваС  – :от и авоналч 71  
)1   ,цавобрВ( ачариб 002 од ециндејаз енсем

ћинсО ,овориМ ,онилИ ,цавејурбоД -  )њатР и комиТ
,атеваС авоналч 5 ујами  

)2  102 до ециндејаз енсем -  ,ацивечаБ( ачариб 004
огоБ анив - цавељоБ ,ељесан -  ,ељоП орбоД ,олес

 царогдоП ,овокуБ ћинсО ,риВ ивирК ,ациналбаЈ
 7 ујами )цавокармуС и цаниваС ,етшијуР ,комиТ

,атеваС авоналч  
)3  104 до ециндејаз енсем -  ,ровзИ илаМ ( ачариб 006

,атеваС авоналч 9 ујами ) ћинсО  
)4  106 до ециндејаз енсем - риб 008 анивогоБ( ача -  )олес

  ,атеваС авоналч 11 ујами  
)5  108 до ециндејаз енсем -  )ењокалаВ  (  ачариб 0001

,атеваС авоналч 31 ујами  
)6  1001 до ециндејаз енсем -  ,овокуЛ( ачариб 0051

,атеваС авоналч 51 ујами )царогдоП  
)7   1051 до ециндејаз енсем –   ( ачариб ешив и

цавељоБ - дарг .атеваС авоналч 71 ујами )  
 иритеч до емерв ан ес ариб ециндејаз енсеМ теваС

.енидог  
 

.61 налЧ  
итшпукС кинробдО аварп зеб ,ејувтсечу енитшпо ен  

 ами јојок у ециндејаз енсем атевас удар у ,асалг
.етшилавиберп  

 ,ециндејаз енсем атеваС налч итиб  ежом кинробдО
ок  оварп ами ециндејаз енсем тевас у нарбази едуб ока иј

.асалг  
 

.71 налЧ  
 акинемаз и акиндесдерп ами ециндејаз енсем теваС
 ујариб ециндејаз енсем атеваС ивоналЧ .акиндесдерп
 акиндесдерп акинемаз и акиндесдерп ебес уђемзи

.мењасалг минјат  
сем атеваС киндесдерП  и аљватсдерп ециндејаз ен

 ењешрвзи аз еј цавадобдеран и уциндејаз унсем апутсаз
.аналп гоксјиснаниф  

 
.81 налЧ  

 енсем аратеркес итами ежом ациндејаз ансеМ
.ециндејаз  

 
.2  ећев онвориМ  

.91 налЧ  
.акинемаз 3 и аналч 3 ијорб ећев онвориМ  

јунеми аћев гонворим евоналЧ  енсем тевас е
.енидог иритеч до доиреп ан ециндејаз  

 ујариб аводер хијовс зи аћев гонворим ивоналЧ
.аћев гонворим акиндесдерп акинемаз и акиндесдерп  

 онворим аљватсдерп аћев гонворим киндесдерП
.удар мовогењ о ес аратс и ећев  

 еј аћев гонворим аналч ајицкнуФ .ансачоп  
 

.02 налЧ  
 акинсечу уђемзи еворопс авашер ећев онвориМ

.ециндејаз енсем ујчурдоп ан евиж ијок ,аропс  
 у акинсечу еворопс и авашер ад ежом ећев онвориМ
 ус ока ,ециндејаз енсем ујчурдоп ан евиж ен ијок ,уропс

.инсалгас мит ас аропс ицинсечу  
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.12 налЧ  
 ,ањерим идар итаводерсоп ежом ећев онвориМ
 хинчидороп и хинчил зи амиворопс у ањавемузаропс

.монокаЗ ас удалкс у асондо  
 ањерим идар и ејудерсоп ад ежом ећев онвориМ
 алед хинчивирк мењешрв ејатсан ијок аропс акинсечу

д хинчивирк и оак ,аделгу и итсач виторп  екал але
.едервоп енселет  

 
.22 налЧ  

 ан ес ећеркоп мећев минвориМ  дерп капутсоП
 ан и оак ,уропс у акинсечу або или гондеј голдерп

.адус ветхаз  
 

.32 налЧ  
.аскат ес аћалп ен мећев минвориМ дерп укпутсоп У  

 
  алет андар анемервоп и анлатС   .3  

 
.42 налЧ  

теваС   итсалбо зи ,ежом ециндејаз енсем
  и анлатс итаримроф ,ециндејаз енсем итсонжелдан

.монокаЗ ас удалкс у алет андар анемервоп  
 енсем теваС алет гондар уњавозарбо о ицулдо У
 ,тсонжелдан ,уруткуртс ,јорб ећидердо ециндејаз

к ајатшевзи ањешондоп узевабо ,таднам  агурд и оа
.ањатип  

 
  

V    АНАГРО АТАДНАМ КАНАТСЕРП И ИРОБЗИ   
     ЕЦИНДЕЈАЗ ЕНСЕМ  

 
.52 налЧ  

 ејусипсар ециндејаз енсем теваС аз иробзИ
 03 ејинсакјан ,цавељоБ енитшпо енитшпукС киндесдерп
 анагро авизас гондохтерп атаднам акетси ерп анад

 у а ,ециндејаз енсеМ  енсем мотутатС ас удалкс
.ециндејаз  

 
.62 налЧ  

 и миндерсопен ес ариб ециндејаз енсем теваС
 гонробзи гокандеј и гетшпо увонсо ан мењасалг минјат

.аварп  
 ијиротирет јојовс ан ејок амациндејаз минсем У
 итидов аберт итсил јонробзи ан аноер ешив ујами

с ад анучар  аз атадиднак голдерп надеј ењамјан еђан е
.аноер гокавс зи ециндејаз енсем тевас  

 атовиж анидог 81 оишрван еј ијок ,нинађарг икавС
 ад оварп ами ициндејаз јонсем јот у етшилавиберп ами и

.ециндејаз енсем енагро у нариб едуб ад и ариб  
 

.72 налЧ  
агалдерп оварП  енсем тевас ас атадиднак ањ

 енсем анађарг )тесед( 01 ењамјан ами ециндејаз
 ,утадиднак мондеј оп ,моварп микчариб ас ециндејаз
 002 од ециндејаз енсем аз анађарг )теп( 5 онсондо

.ачариб  
 авајзи анемсип исондоп ес урутадиднак зУ

тадиднак уњатавхирп о атадиднак .еру  
 анемизерп и анеми ес ујусипу ућитсил мокчасалг аН

.ењаминаз и ањеђор анидог авохињ ,атадиднак хивс  
 оп инађероп ус итадиднак ућитсил мокчасалг аН

.анемизерп аволс гонтечоп удер мончубза  
 

.82 налЧ  

  ићев итиб аром атадиднак хинежолдерп јорБ
еј аз ењамјан  атевас авоналч ајорб до униволоп унд

 ундеј аз онсондо ,ујариб ес ијок ециндејаз енсем
 .ачариб 002 од ујами ејок ециндејаз енсем аз унићерт  

 
.92 налЧ  

 ићујужуркоаз ујавањшајзи амиробзи ан ес инађарГ
.атадиднак анеми дерпси јорб  

окилоно ешивјан ес ејужуркоаЗ   ес окилок атадиднак
.ециндејаз енсем атеваС авоналч ариб  

 ешив онежуркоаз еј емок ан ћитсил икчасалГ
 ес артамс атеваС авоналч ариб ес отш оген атадиднак

.мићежевен  
 

.03 налЧ  
 јорб ићевјан ујибод ијок итадиднак ино ус инарбазИ

.авосалг  
 ешив или авд  окилокУ  кандеј ујибод атадиднак

 удер мончубза амерп тадиднак еј нарбази ,авосалг јорб
.анеми и анемизерп аволс гонтечоп  

 
 .13 налЧ  

 иробзи удеворпс ен ициндејаз јонсеМ у ес окилокУ
 киндесдерП ,екулдО ево .52 моналч ас удалкс у

бзи овоноп ећасипсар енитшпо енитшпукС  јот у еро
 мот у и ес ока а ,анад .03 до укор у ,ициндејаз јонсеМ
 итенод ежом анитшпукС ,иробзи удеворпс ен укор
 усин јојок у ециндејаз енсеМ уњадику о укулдО
 есенод ен анитшпукС окилоку а ,иробзи инедеворпс
 овоноп ежом енитшпукС  киндесдерП укулдо увкат

ар  .еробзи итасипс  
 у иробзи ешрвзи ен ајашукоп гећерт елсоп ес окА
 есенод ад анзевабо еј анитшпукС ициндејаз јонсем

.ециндејаз енсем уњадику о укулдо  
 

.23 налЧ  
 51 до укор у ес ешиутитснок ециндејаз енсеМ теваС

.аробзи хинедеворпс анад до анад  
 

.33 налЧ  
 уврП  енсем атевас уциндес унвитутитснок

 ециндејаз енсем атевас киндесдерп авизас ециндејаз
.авизас гондохтерп  

 ециндејаз енсем атевас киндесдерп окилокУ
 гово .1 аватс зи уциндес евозас ен авизас гондохтерп
 итавзас ећ уциндес унвитутитснок уврп ,аналч

 ијиратсјан .атевас гонарбазиовон налч  
 јоњ ока итажрдо ес ежом ациндес анвитутитсноК
 атевас авоналч ајорб гонпуку до анићев ејувтсусирп

.ециндејаз енсем  
 ес ећарбази мењасалг минјат ,атевас ициндес јоврп аН

.мењасалг минјат акиндесдерп кинемаз и киндесдерп  
 

.43 налЧ  
рО  енсем тевас аз аробзи ењеђоворпс аз инаг

:ус ециндејаз  
)1  и ајисимок анробзи акснитшпО  
)2  .иробдо икчариБ  

 
 
 
 

.53 налЧ  
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 енартс до анарбази еј ајисимок анробзи акснитшпО
 ирт до еробдо екчариб а ,цавељоБ енитшпо енитшпукС

.ајисимок анробзи акснитшпО ејунеми аналч  
С  и ејисимок енробзи екснитшпО дар аз автсдер

 енитшпо утеџуб у ес ујуђебзебо аробдо хикчариб
.цавељоБ  

 
.63 налЧ  

 акснитшпО ока ес едоворпс иробзи инвоноП
 у итсонливарпен гобз еробзи итшиноп ајисимок анробзи

.аробзи уњеђоворпс  
 

     .73 налЧ    
њдар ан ровогирП  ењеђоворпс аз анагро екулдо и е

 анагро налч ,чариб икавс есендоп ад оварп ами аробзи
 цалисондоп инећшалво и аробзи ењеђоворпс аз

.едервоп енењичу асач до атас .42 до укор у аголдерп  
 јонробзи јокснитшпО исондоп ес ровогирП

.ијисимок  
исимок анробзи акснитшпО  о ичулдо ад еј анжуд ај

 ањешондоп асач до асач 42 до укор у уровогирп
.аровогирп  

 оп ичулдо ен ајисимок анробзи акснитшпО окилокУ
 ами аровогирп цалисондоп ,ејибдо аг или уровогирп
 инитшпукС ублаж есендоп авосач 84 до укор у ад оварп

.енитшпо  
 

.83 налЧ  
сналЧ :ејатсерп ециндејаз енсеМ аминагро у овт  

)1  ,мокватсо  
)2   уњајарт у  аровтаз унзак ан едусо енволсузеб гобз

,ицесем тсеш до ењамјан  
)3   енволсоп ањељбуг гончимилед или гонуптоп гобз

,итсонбосопс  
)4  ,СР автснаљважрд ањељбуг гобз  
)5  сеМ ајчурдоп нав атшилавиберп енеморп гобз  ен

,ециндејаз  
)6  и мењешерзар  
)7  .ућрмс  

 
.93 налЧ  

 аналч итишерзар  ежом ециндејаз енсем теваС
 ејин онадварпоен атуп ирт ењамјан ијок атеваС
 атуп 5 ејин ијок онсондо атевас амациндес оавовтсусирп
 еј ока или атевас амациндес оавовтсусирп енидог укот у

виткаен налч .атевас удар у на  
 

.04 налЧ  
 утевас у овтсналч енатсерп атевас уналч окилокУ
 ,екулдО ево .93 и .83 амивоналч оп ,ециндејаз енсем
 унробзи укснитшпО ећитсевабо ециндејаз енсем тевас
 еј ијок мећеделс таднам итиледод ећ ајок ,ујисимок

авосалг јорб ићевјан оибод . 
 

  IV ЕЦИНДЕЈАЗ ЕНСЕМ ДАР АЗ АВТСДЕРС  
 

.14 налЧ  
:ус ециндејаз енсем дар аз автсдерС  

)1  ,енитшпО утеџуб у хинеђебзебо аватсдерс  
)2  ,мосонирподомас ујуђебзебо инађарг ајок аватсдерс  
)3  ,ајицанод  
)4   мојовс иравтсо ациндејаз ансем ејок адохирп

.ућшонвитка  

О ајок автсдерС  ициндејаз јонсем исонерп анитшп
 унсем укавс аз енитшпО утеџуб у ес ујуђебзебо

:аманеман оп ,уциндејаз  
)1   ,енитшпО утеџуб о мокулдо хинеђрвту автсдерс

 автсдерс агудр и сонирподомас  ићујучуљку
,амакулдо минбесоп анеђрвту  

)2  ,ајицанод  
)3   ециндејаз енсем ејок адохирп  мојовс еравтсо

.ућшонталед  
 ас удалкс у автсдерс итсирок ациндејаз ансеМ

.амивоналп и амимаргорп мијовс  
 

.24 налЧ  
 ињшидог аљватсас ад  еј анжуд ациндејаз ансеМ
 амаргорп уњавиравтсо  о јатшевзи ејад ад ,нучарбо

к аватсдерс уњећширок и ециндејаз енсем ајовзар  јој ајо
.аленерп анитшпо еј  

онлајиретам улортноК -  ањаволсоп гоксјиснаниф
 и инагро инеђердо монокаЗ ешрв ециндејаз енсем

.цавељоБ еварпу екснитшпО ајицкепсни акстеџуб  
 

.34 налЧ  
еневтсдовонучаР -  аз еволсоп еневтсдовогињк

кснитшпО аљвабо ециндејаз енсем ебертоп  аварпу а
.цавељоБ  

 ебертоп аз еволсоп енвитартсинимда и енчуртС
 аварпу акснитшпО итаљвабо ежом ециндејаз енсем

.цавељоБ  
 

 IIV ЕЦИНДЕЈАЗ ЕНСЕМ АДАР ТСОНВАЈ  
налЧ   44 . 

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

 и адар тсонваЈ   ес отичоран анађарг ењаватшевабо
:ујуђебзебо  

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

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

,еварпуомас енсем акилбо гогурд  
 ијатшевзи мињшидог о  ,ециндејаз енсем удар о ам

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

 енсем акилбо гогурд онсондо ,ециндејаз енсем
;ечулдо от  еварпуомас  

)2   уциндес аз алајиретам и адер гонвенд мењацитси
нсондо ,ециндејаз енсем атеваС  акилбо гогурд о

 енсем акулдо аголдерп и оак  ,еварпуомас енсем
 еварпуомас енсем акилбо гогурд онсондо ,ециндејаз
 ијок уротсорп монсалго ,онсондо ,илбат јонсалго ан
 мењацитси ,анађарг ујорб мећевјан напутсод еј
 и оак ,атака хигурд и акулдо хинејовсу

тшевабо  енсем атеваС амациндес о анађарг мењава
 ,еварпуомас енсем акилбо гогурд онсондо ециндејаз
 до амивопукс мигурд  и анађарг амиворобз о

;асеретни гонлакол  
)3   и екинсипаз у диву ујуравтсо ад анађарг моварп

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

 енсем акилбо гогурд онсондо ,ециндејаз енсем
.еварпуомас  
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 налЧ .54  

 ,алес ешив аз авинсо ациндејаз ансем ес окилокУ
 ењаљватсоп идебзебо ад еј нажуд ециндејаз енсем теваС

нсалго идебзебо ад онсондо ,елбат енсалго  аз ротсорп и
.алес до мокавс у .2 аватс зи ањетшевабо ењацитси  

 налЧ .64  
   ес ежилб анађарг ењаватшевабо и адар тсонваЈ

 гогурд онсондо ,ециндејаз енсем мотутатс ујуђеру
 .еварпуомас енсем акилбо  

  
 IIIV  ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ  

 
4 налЧ 7. 

екулдо ево уганс ан мењапутС   киндесдерп
 евс аз еробзи ећасипсар цавељоБ енитшпо енитшпукС
 у ,цавељоБ енитшпо ијиротирет ан ециндејаз енсеМ

.екулдо ево ањавиљвајбо анад до анад 06 до укор  
 

4 налЧ 8. 
  до анад 03 до укор у ад енжуд ус ециндејаз енсеМ

д    екулдо ево уганс ан ањапутс анад   .тутатс    вон усено  
 

4 налЧ 9. 
 анад до анад гомсо уганс ан апутс акулдО авО

.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у ањавиљвајбо  
 

60 :јорБ -8 90/ - 8/I  
002.30.91 ,цавељоБ 9 енидог.  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
811  

 иварпуомас јонлакол о анокаЗ .89 аналч увонсо аН
 и .93 авоналч и )70/921 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„(

911 -  тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС .521
 енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб ,“цавељоБ енитшпо

анад јонажрдо ициндес  ан цавељоБ   .30 .91  ,енидог .9002
еј аленод  

 
У  К  У  Л  Д  О  

ем аз  атеваС уњавинсо о  у есондо енланоицануђ
цавељоБ инитшпо  

 
  I -   ЕБДЕРДО ЕНВОНСО  

 
.1 налЧ  

 енланоицануђем аз атеваС  уњавинсо о  мокулдО
 јотивошем онланоицан оак ,цавељоБ инитшпо у есондо
 у( есондо енланоицануђем аз теваС ес авинсо  ,инидерс

онлатсомас оак )теваС :утскет мељад   и олет ондар
 ,авоналч таднам и робзи ,ватсас вогењ ес ејуђеру
 дар аз ајачанз до ањатип агурд и адар  ничан и гурколед

.атеваС  
  
II    -    ВАТСАС  

.2 налЧ  
 хивс и експрс ицинватсдерп ујами атеваС евоналЧ
 %1 до ешив ас ациндејаз хикчинте и хинланоицан

у аћшечу   амерп ,енитшпО увтшинвонатс монпуку
 ијибрС ицилбупеР у автшинвонатс усипоп мењделсоп
 ексмор ициндапирп онтезузи и енидог .2002 зи

 у аћшечу  %1 до ењам ујами окаи ,ециндејаз енланоицан
.увтшинвонатс монпуку  

 )акинвонатс 94851 онпуку ас( цавељоБ инитшпО У
су :ујавањупси аналч гово .1 аватс зи евол  

-  онсондо ,акинвонатс 40501 ас )доран икснићев( ибрС
,%66  
-  и %62 онсондо ,акинвонатс 2614 ас ,исалВ  
- .%41,0 онсондо ,акинвонатс 922 ас ,имоР  

 дерпси аналч авд оп от и авоналч  теп ами теваС
ланоицан екшалв и експрс  аналч гондеј и ециндејаз ен

.ециндејаз енланоицан ексмор дерпси  
 минјат ,цавељоБ енитшпо анитшпукС ариб теваС
 окилоку атевас хинланоицан  голдерп ан ,мењасалг
 енланоицан енарбази ејовс ујами енињам енланоицан

.етевас  
бази ејовс  ујамен енињам енланоицан окА  енар

 ,есипорп аз   теваС еј чагалдерп  етевас енланоицан
онвитартсинимда -  и робзи  ,ањатип антаднам

.ањанзирп и едарган ,ањавонеми  
 ешив окуртсовд ењамјан ижрдас атадиднак атсиЛ

.ариб ес ијок ајорб до атадиднак  
 доиреп интаднам ан  ес ујариб   атеваС ивоналЧ  до

.енидог ирт  
 ицинробдо итиб угом ен  атеваС ивоналЧ

.цавељоБ енитшпо енитшпукС  
 

.3 налЧ  
.акиндесдерп акинемаз и акиндесдерп ами теваС  

 атеваС акиндесдерп акинемаз и акиндесдерП
нитшпукС ејунеми a енитшпо  .цавељоБ  

иб угом ен акиндесдерп кинемаз и киндесдерП  ит
.ециндејаз екчинте и енланоицан етси ициндапирп  

 
III   -      АДАР ГУРКОЛЕД  

 
.4 налЧ  

 и етитшаз ,ањавиравтсо ањатип артамзар теваС
 ,инитшпО у ,итсонварпонвар енланоицан ањавиђерпану
 ,ањавозарбо ,ерутлук амитсалбо  у онбесоп о

бертопу енебжулс и ањасимрофни  ;амасипи акизеј е
 амаргорп и авоналп хикснитшпо уњавиђрвту у ејувтсечу
 енланоицан ењавиравтсо аз ајачанз до ус ијок
 ењацитсоп аз ерем ежалдерп и итсонварпонвар
 и мибо ,еровзи ежалдерп ,итсонварпонвар енланоицан

цан ењавиравтсо аз аватсдерс хикстеџуб унеман  енланои
.итсонварпонвар  

 ербод и ењавемузар онбосуђем ешивоморп теваС
 инитшпО у евиж ејок амациндејаз мивс уђем есондо

 .цавељоБ  
 

.5 налЧ  
 аватшевабо амизолдерп и амивоватс мијовс о теваС
 о ес ад анжуд еј ајок цавељоБ енитшпО унитшпукС

 јоврп ан инсајзи амињ  у ејинсакјан а ,ициндес јондеран
.анад .03 до укор  

 
.6 налЧ  

 инагро иншрвзи и цавељоБ енитшпО анитшпукС
 акулдо хивс еголдерп ад ус инжуд цавељоБ енитшпО
 ондохтерп итсонарпонвар енланоицан аварп учит ес ејок

.утеваС  мово ењељшим ан иватсод  
 

.7 налЧ  
ми теваС  енеркоп модус минватсУ дерп ад ,оварп а

 или екулдо итсотиноказ и итсонватсу унецо аз капутсоп
 ад артамс ока енитшпо енитшпукС атка гетшпо гогурд

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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 акиндапирп аварп анеђервоп   ондерсопен амињ ус
 хинељватсдерп анињам  хинланоицан и адоран гокспрс

 аз утеваС у  доп ад оварп и есондо енланоицануђем
 енеркоп ејибрС модус минвохрВ дерп амиволсу митси
 гетшпо гогурд и екулдо итсонсалгас унецо аз капутсоп

.енитшпО мотутатС ас енитшпо енитшпукС атка  
 

 VI -   АДАР НИЧАН  
 

.8 налЧ  
индесдерп авизас ејок амациндес у идар теваС  к

.атеваС  
 

.9 налЧ  
 ициндес ан еј окилоку ејучулдо онжавонуп теваС

.авоналч ениволоп до ешив онтусирп  
 авоналч мосузнеснок ес есонод атеваС екулдО

.атеваС  
 ,ациндес ењаважрдо и ењавизас ,атеваС адар ничаН

с ећ ежилб атеваС дар аз ајачанз до ањатип алатс и оак  е
.атеваС удар о мокинволсоП итасилугер  

 
.01 налЧ  

 ,амајицутитсни мивс ас ејуђарас теваС
 аз минавосеретниаз амињежурду и амајицазинагро
 хикчинте и хинланоицан аварп ењеђерпану и утитшаз

.цавељоБ енитшпО ијиротирет ан ациндејаз  
 

.11 налЧ  
тшпукС исондоп теваС  цавељоБ енитшпо ини

 енланоицан итсалбо у уњатс о јатшевзи ињшидог
 и асондо хинланоицануђем ,итсонварпонвар
 енитшпО ијиротирет ан аварп хикснињам уњавиравтсо
 и арем изолдерп и ус ајатшевзи оед инватсаС .цавељоБ

нланоицан ењавиђерпану и ењавиравтсо аз акулдо  е
.итсонварпонвар  

 
.21 налЧ  

 утеџуб у ес ујуђебзебо атеваС дар аз автсдерС
 хигурд зи и  итавиђебзебо ес угом а ,цавељоБ енитшпО

.моноказ ас удалкс у ,аровзи  
 

.31 налЧ  
 аз аволсоп хинвитартсинимда и хинчуртс ењешрВ

цавељоБ аварпу акснитшпО ејуђебзебо атеваС ебертоп -
.еволсоп екснитшпукс аз абжулС  

 
V   -    ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ И ЕНЗАЛЕРП  
 

.41 налЧ  
 до укор У 6  екулдО ево уганс ан ањапутс до анад 0

ећишрвзи цавељоБ енитшпо анитшпукС   авоналч робзи
.атеваС  

 
.51 налЧ  

 анад до анад гомсо уганс ан апутс акулдо авО
.“цавељоБ енитшпО утсил монебжулС„ у ањавиљвајбо  

 
 :јорБ 60 - 90/8 -I 9/  

,цавељоБ   .30 .91 002 9 енидог .  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 

 
911  

мас јонлакол о анокаЗ .63 аналч увонсо аН  иварпуо
.35 авоналч и )70/921 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( -  .95

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

анад јонажрдо ициндес   .30 .91 еј аленод ,енидог .9002  
 

У  К  У  Л  Д  О  
м аз атеваС  уњавинсо о едал  

 
   I -   ЕБДЕРДО ЕНВОНСО  

 
.1 налЧ  

 мељад у( едалм аз теваС ес авинсо  мокулдО мовО
и )теваС :утскет   адар ничан ,ватсас ,гурколед ес ејуђеру

  .атеваС дар аз ајачанз до ањатип агурд и  
 

   II -   АДАР ГУРКОЛЕД  
.2  налЧ  

  :едалм аз теваС  
)1   ејувтсечу и арицини  екснидалмо енлакол идарзи у

 ањећширок ,атропс ,ањавозарбо итсалбо у екитилоп
 ,итсонелсопаз ањаћевоп ,анемерв гондоболс
 уњавиђебзебо ,аћшечу гонвитка ,ањасимрофни
 ,ерутлук ,автсвардз ,иснаш хикандеј
 и аљисан уњавачерпс ,аволоп итсонварпонвар

 ,атетиланимирк  говижрдо ,амиварп апутсирп
 до амитсалбо мигурд и енидерс ентовиж и ајовзар

;едалм аз ајачанз  
)2   хиноицка хинлакол хинбесоп идарзи у ејувтсечу

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

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

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

 аз минјачанз итсалбо у енитшпо анитшпукС исонод
;едалм  

)5   о ејатшевзи енчидоиреп и ењшидог ајавсу
 и екитилоп екснидалмо енлакол уњавиравтсо

кол  и едалм аз амаргорп и авоналп хиноицка хинла
 укиндесдерп ,енитшпо инитшпукС хи исондоп

;ућев мокснитшпО и енитшпО  
)6   енитшпО ећшечу или атакејорп умерпирп арицини

 уљиц у едалм аз амиткејорп и амимаргорп у
 ањеђебзебо и хидалм ајажолоп ањеђерпану

ињ ањавиравтсо  итсонжелдан у ус ајок аварп хивох
;енитшпО  

)7   хикснидалмо и енитшпО уђемзи уњдарас ечитсдоп
 укшрдоп ејад и ањежурду и ајицазинагро

;итсонвитка хивохињ ијицазилаер  
)8   ајок ењдарас екснитшпоуђем ењавиравтсо ечитсдоп

енагро аватшевабо емот о и унидалмо ан исондо ес  
;енитшпо  

)9   аз ајачанз до атакејорп амизолдерп о ењељшим ејад
 ујариснаниф онуптоп или ончимилед ус ијок едалм
 и ењавиравтсо овохињ итарп ,енитшпо атеџуб зи

.енитшпО унагро монжелдан ењељшим ејовс ејад  
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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  III -   АТЕВАС ВАТСАС  
.3 налЧ  

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

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

 
.4 налЧ  

 ариб едалм аз атеваС евоналч и акиндесдерП
 ,енитшпО акиндесдерп голдерп ан енитшпо анитшпукС

енитшпукС акиндесдерп   ,апург хикчинробдо ,енитшпо
 хикснидалмо ,анађарг ањежурду ,ациндејаз хинсем
 хинвај хигурд и алокш ,ањежурду и ајицазинагро

.ибжулс  
 

.5 налЧ  
 едалм аз атеваС евоналч ариб енитшпо анитшпукС
 ,ањежурду акинватсдерп ,акањчуртс ,анађарг аватсас зи

ш акинватсдерп  ићедов ибжулс хинвај хигурд и алок
 итсонељпутсаз и аволоп итсонварпонвар о анучар
 митивошем у анињам хинланоицан акиндапирп

.аманидерс  
 

 .6 налЧ  
 енич едалм аз атеваС авоналч униволоп ењамјаН
 амитсонвитка ус ијок анидог 03 од 51 до атсарзу идалм

мицпутсоп и  и уголу унвитизоп иласимрифа онјачанз а
 ус ијок онсондо ,ициндејаз јонлакол у хидалм јачанз
 егурд онсондо енчуан ,екстетлукаф ,екслокш ицинтибод
 ањавосеретни итсалбо етичилзар аз ајачанз до едарган

.хидалм  
 

 .7 налЧ  
пукС ариб едалм аз атеваС евоналч елатсО  анитш

 ењшидогешив ујудесоп ад моволсу доп енитшпо
 уназакод ,хидалм амимелборп ас удар у овтсукси
 мећев у илавовтсечу онвитка ус ад онсондо тсончуртс
 удуб ен ад ила едалм аз итсонжав до итсонвитка ујорб

 .анидог .53 до ијиратс  
 

 VI -   АДАР НИЧАН  
 

.8 налЧ  
аС  киндесдерп авизас ејок амациндес у идар тев
.атеваС  

 
.9 налЧ  

 ициндес ан еј окилоку ејучулдо онжавонуп теваС
.авоналч ениволоп до ешив онтусирп  

 до авосалг монићев ес есонод атеваС екулдО
.атеваС авоналч хинтусирп  

ндес ењаважрдо и ењавизас ,атеваС адар ничаН  ,аци
 ес ећ ежилб атеваС дар аз ајачанз до ањатип алатс и оак

.атеваС удар о мокинволсоП итасилугер  
 

.01 налЧ  
 ,амајицутитсни мивс ас ејуђарас теваС
 аз минавосеретниаз амињежурду и амајицазинагро
 ијиротирет ан хидалм аварп ењеђерпану и утитшаз

авељоБ енитшпО .ц  
 

1 налЧ 1. 
 утеџуб у ес ујуђебзебо атеваС дар аз автсдерС
 хигурд зи и  итавиђебзебо ес угом а ,цавељоБ енитшпО

.моноказ ас удалкс у ,аровзи  

 налЧ 21  .  
 ењаљвабо и алет атеваС гово дар аз еволсУ
 аволсоп хикчинхет онвитартсинимда и хинчуртс

снитшпО ејуђебзебо .цавељоБ аварпу ак   
 

  V -    ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ И ЕНЗАЛЕРП  
 

1 налЧ 3. 
 до укор У 6  екулдО ево уганс ан ањапутс до анад 0

.теваС ећавозарбо енитшпо анитшпукС  
 

1 налЧ 4. 
 анад до анад гомсо уганс ан апутс акулдо авО

.“цавељоБ енитшпО утсил монебжулС„ у ањавиљвајбо  
 
Б :јор  60 - 90/8 -I 01/  

 ,цавељоБ  .30 .91 енидог .9002  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
021  

 јоксјиснаниф о анокаЗ .4 ватс .9 аналч увонсо аН
 .рб ,''СР кинсалг .лС''( моцед ас ецидороп ицшрдоп

 аналч и )50/511 ,20/61 93  ''( цавељоБ енитшпо атутатС .
лС инебжу  шпо тсил нит е 0/1 .рб ,''цавељоБ 8  ,)

 .91 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС
002 .30 9 еј аленод ,енидог .  

 
У К У Л Д О  

   о ецед ешив и ејорт ас ицидороп ићомоп  
 

.1 налЧ  
 ас ицидороп оварп ес аваљвонатсу мокулдо мовО

кавароб наталпсеб ан ецед ешив и ејорт еб и  унталпс
ујизрукске   ,егињк енталпсеб ,ивонатсу јокслокшдерп у

нталпсеб и уватсан уксљоп унталпсеб у јизрукске у  аз
.ењавозарбо онвонсо  

  
.2 налЧ  
кавароб наталпсеб ан оварП  ујизрукске унталпсеб и  

 ондеран окавс и ећерт ами ивонатсу јокслокшдерп у
цидороп у етед .ањеђор уделсодер оп и  

 ,ењавозарбо онвонсо аз егињк енталпсеб ан оварП
 аз ејизрукске енталпсеб и уватсан уксљоп унталпсеб
 у етед ондеран окавс и ећерт ами ењавозарбо онвонсо

ањеђор уделсодер оп ,ицидороп  
 доп итиравтсо ес ежом аналч гово .1 аватс зи оварП

с :амиволсу мићедел  
-    екилбупеР нинаљважрд аљетидор до надеј еј ад

,ејибрС   
-  ејуравтсо ес ејок аз етед и ,аљетидор  до надеј ад

 енитшпо ијиротирет ан етшилавиберп ујами ,оварп
,цавељоБ  

-  улокш или  увонатсу укслокшдерп  ађахоп етед ад
љоБ енитшпо ијиротирет ан ,цаве  

-  аз ,ањеђор уделсодер оп етед ондеран и ећерт  ад
 мокчиндејаз у ивиж ,оварп ејуравтсо ес ејок

,аљетидор хијовс увтснићамод  
-  у аквароб уталпси оишрвзи љетидор еј ад

 и еватсан ексљоп ,агињк ,ивонатсу јокслокшдерп
 .ејизрукске  
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.3 налЧ  
п љетидор ветхаз зУ :ујицатнемукод ућеделс исондо  

- ,уцед увс аз хинеђор егињк енчитам зи едовзи  
-  ијок аљетидор   увтснаљважрд о ењереву

,ветхаз исондоп  
-  увонатсу укслокшдерп ађахоп етед ад адрвтоп

,улокш онсондо  
-  монлајиретам и мончивирк доп увајзи

ндејаз амивоналч о ућшонровогдо ,автснићамод гокчи  
-  хинећалпси онравтс инисив о )нучар( удрвтоп

 аз ,ивонатсу јокслокшдерп у аквароб енец авокшорт
  .ејизрукске енец и  еватсан ексљоп енец ,агињк уквабан  

 
.4 налЧ  

 ево зи ћомоп   ан аварп ењавиравтсо аз ветхаЗ
цатнемукод монбертоп ас ,екулдо  ес исондоп моји

 ијок ,уцвељоБ у ''цавељоБ'' дар инлајицос аз уртнеЦ
.уталпси ишрв и аварп уњаванзирп о  авашер  

 у ,аматар у или онтаркондеј ишрв ес аталпсИ
 у кавароб аз а ,ањаћалп аничан до итсонсиваз

.ончесем ивонатсу јокслокшдерп  
онепетсоврп ан амаблаж оП   авашер ењешер
 .цавељоБ енитшпо ећев окснитшпО  

 
 налЧ 5. 

 ицулдо јово оп аварп ењавиравтсо аз автсдерС
.цавељоБ енитшпо утеџуб у ус анеђебзебо  

 
 налЧ 6. 

 мокулдО мово онасипорп ејин отш евс аЗ
 јоксјиснаниф о анокаЗ ебдердо ес ећавињемирп

д ас ецидороп ицшрдоп .моце  
 

 .7 налЧ  
 ицулдО оп анеравтсо ус ајок аварП  о  ићомоп

 ецед ешив и ејорт ас ицидороп лС''( инебжу   тсил
нитшпо е цавељоБ ...роБ ,  .рб ,'' 2 0/1 8)  анећалпси усин а ,

 у ''цавељоБ'' дар инлајицос аз артнеЦ окерп ес ећиталпси
.мотси ас удалкс у уцвељоБ  

  
 .8 налЧ  

 ижав ад ејатсерп екулдо ево уганс ан мењапутС
  акулдО  о  ецед ешив и ејорт ас ицидороп ићомоп

лС''( инебжу  нитшпо тсил е цавељоБ ...роБ ,  .рб ,'' 2 0/1 8). 
 

 .9налЧ  
 анад до анад гомсо уганс ан апутс акулдо авО

нитшпо утсил монебжулС у ањавиљвајбо е цавељоБ . 
 

јорБ 60 : - 90/ 8 -I 11/   
                                                               енидог .9002 .30 .91 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

121  
 јоксјиснаниф о анокаЗ .4 ватс .9 аналч увонсо аН
 .рб ,''СР кинсалг .лС''( моцед ас ецидороп ицшрдоп

1  аналч и )50/511 ,20/6 93  цавељоБ енитшпо атутатС .        
„ лС инебжу  нитшпо тсил е цавељоБ “ 0/1 .рб , 8  ,)

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС
002.30.91 9 еј аленод ,енидог.  

 
У К У Л Д О  

 екулдО аманупод и аманемзи о  
 унтаркондеј ан аварп уњаванзирп о  

он ћомоп уначв  етед онеђоровон аз  
 

.1 налЧ  
 екулдО   .6 уналч У  ан аварп уњаванзирп о

унтаркондеј  ћомоп уначвон  етед онеђоровон аз  
 )7002/61.рб ,''...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил инебжулС''(

:исалг ијок .2 ватс ивон ес ејадод .1 аватс елсоп  
о јово оп аварп уталпсИ  аз ратнеЦ ећишрв ицулд

 дар инлајицос „ цавељоБ “ ''.уцвељоБ у  
 

2 налЧ . 
  анад до анад гомсо уганс ан апутс акулдо авО

нитшпо утсил монебжулС у ањавиљвајбо е цавељоБ . 
 

60 :јорБ - 90/8 -I 21/   
енидог .9002 .30 .91 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
221  

ондохС   гонвиткелок гонбесоП аскекА .84 уналч
 .рб ,''СР кинсалг инебжулС'' ( енагро енважрд аз аровогу
 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )9002/11
 ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС

.91 2.30 нод ,енидог.900  еј але  
 

У К  У  Л  Д  О  
 

 унаветС ајиднепитс акстнедутс ес ејуљедоД .1
 утнедутс монводер ,енивогоБ зи ућиворотсеН )атсоК(  III

окшололиФ  ,енидог -  у атетлукаф гокчинтему
 уцвејугарК –  и кизеј икселгне аз апург аксјидутс

ањаволокш гонводер ајарк од ,тсонвежињк . 
  

 а ,аранид 00,000.7 исонзи ејиднепитс анисиВ .2
 екулдО амабдердо мићежав ас удалкс у ес ећавићалпси
 ,цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( уњариднепитс о

.)50/9.рб ,''...роБ  
 

 рд ,цавељоБ енитшпо киндесдерП ес ејућшалвО .3
ровогУ ешиптоп ад ћивонајраМ ашјобеН   о

.минавонеми ас уњариднепитс  
 

 јокснитшпО ,монавонеми :итиватсод укулдО .4
.ивихра и иварпу  

 
60 :јорБ -8 90/ - 31/I  

 ,цавељоБ .30 .91  енидог .9002  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
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321  
 о анокаЗ .691 аналч ,1 акчат .811 аналч увонсо аН

2 .рб “СР кинсалг.лС„( удар )5002/16 и 5002/4   .93 аналч и
 “цавељоБ енитшпО тсил.лС„( цавељоБ енитшпо атутатС
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/19 .рб

еј аленод ,енидог .9002.30 .91 јонажрдо  
 

У  К  У  Л  Д   О  
 ас казалдо и казалод аз авокшорт уданкан ан уварп о

екиндар аз адар   екиндар елатсо и еварпу екснитшпО
 и казалод аз азоверп авокшорт аданкан ес амијок

 атеџуб аватсдерс зи ејућалпси алсоп с казалдо
.цавељоБ енитшпо  

 
I 

 и цавељоБ иварпу јокснитшпО у аминелсопаЗ
 ујами ијок атеџуб акинсирок амициндар милатсо

рет ан етшилавиберп  и цавељоБ енитшпО ијироти
 алсоп с казалдо и казалод аз авокшорт аданкан ес амијок
 енитшпО атеџуб аватсдерс зи уцвон у ејућалпси
 етсирок ад итсонћугом у усин отш агот гобз цавељоБ
 араурбеф ацесем до вечоп ,утрак унчесем унталптерп

 ан аданкан  ,енидог .9002  алсоп с аксалдо и аксалод еми
 ензоверп енец инисив у уцвон у анавићалпси ми ећиб
 адар атсем од атшилавиберп атсем до ијицалер ан етрак
 ијиротирет ан зоверп ишрв ијок акинзоверп гоно

.унец ужинјан ами а цавељоБ енитшпо  
 

II  
 екчат зи амициндаР I ок екулдо ево  ујамен иј

 аданкан цавељоБ енитшпО ијиротирет ан етшилавиберп
 адар атсем од ацвељоБ до ујицалер аз итавићалпси ес ећ
 ами ијок акинзоверп етрак ензоверп енец инисив у
 зоверп ијич кинзоверп окилоку мисо ,унец ужинјан

 у ,унец ужин ами ициндар инедеван етсирок  ујачулс мок
.аталпси итишрв инец јот оп ес ећ  

 у едар аналч гово .1 аватс зи ициндар окилокУ
 ујицалер аз аданкан итавићалпси ес ећ амињ ,уцвељоБ
 ијиротирет ан атсем гејинељадујан од ацвељоБ до
 етрак ензоверп енец инисив у ,цавељоБ енитшпо

ми ијок акинзоверп .унец ужинјан а  
 

III  
 алсоп с аказалдо и аказалод анад ујорб о ијатшевзИ
 ес ујаљватсод атарак хинчанидејоп монец ас
 аз уцесем у анад 5 до укор у иварпу јокснитшпО
 инланумок итаварево ећ ејок ,цесем индохдерп

.цавељоБ еварпу екснитшпО роткепсни  
 

VI  
н уталпсИ  аз абжулс акснучарбо итишрв ећ еданка

 итиб ећ амицинсирок а еварпу екснитшпО екиндар
 до анад 5 до укор у еданкан уталпси аз автсдерс атенерп

.ајатшевзи ањаљватсод анад  
 

V 
 ,иварпу јокснитшпО :итиватсод укулдО увО

,цавељоБ “алсеТ алокиН„ илокш јоњдерС  9'' ШО  акспрс .
 ,цавокармуС “ћишкаЈ аруЂ„ ШО  ,цавељоБ ''адагирб
 “тсодар ашаН„ УД ,царогдоП “ћивоноемиС еђроЂ„ ШО

.ивихра и ицетоилбиБ ,цавељоБ  
 

60 :јорБ - /8 90 -I 41/  
енидог .9002 .30 .91 ,цавељоБ  

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 

421  
ндоболс о анокаЗ .83 аналч увонсо аН  упутсирп мо

 )40/021.рб ,“СР.лг.лС„( ајачанз гонвај до амајицамрофни
 тсил.лС„( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и
 енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб ,цавељоБ енитшпо

 .91  јонажрдо ициндес ан цавељоБ  .30  ,енидог .9002
еј аленод  

 
У  К  У  Л  Д  О  

ацил уњавиђердо о  уветхаз оп ењапутсоп аз  
 гонвај до амајицамрофни путсирп надоболс аз

ајачанз  
 

.1 налЧ  
 путсирп надоболс аз уветхаз оп ењапутсоп аЗ
 енлакол аминагро у ајачанз гонвај до амајицамрофни
 :утскет мељад у( цавељоБ инитшпо у еварпуомас

:ес ујуђердо )ецил онећшалво  
.1   киндесдерп ,цавељоБ унитшпо унитшпукС аз

 ,ћивомадА нароГ цавељоБ енитшпо енитшпукС
;жни.ле.лпид  

.2   ,ећев окснитшпО и енитшпо акиндесдерП аз
 цавељоБ енитшпо киндесдерп   ћивонајраМ ашјобеН рд

и 
.3  цавељоБ уварпу укснитшпО аз ,  кинлечан

лпид цавељоБ еварпу екснитшпО .варп.   авалсориМ
.ћичапО  

 
.2 налЧ  

:ецил онећшалвО  
)1   о ацоижарт аватшевабо ,еветхаз амирп

 тнемукод у диву ејуђебзебо и ајицамрофни уњаводесоп
 аљватсод онсондо ,ујицамрофни унежарт ижрдас ијок
 ветхаз ајибдо ,ничан ићујаравогдо ан ујицамрофни

арт ажурп ,мењешер  аз ћомоп ундохпоен амицоиж
;моноказ хинеђрвту аварп хивохињ ењавиравтсо  

)2   ескарп ењеђерпану аз ерем амизудерп
 ескарп ,амајицамрофни амичасон ас ањапутсоп
 говохињ ескарп и оак ,ајицамрофни ачасон ањаважрдо

.ањеђебзебо и ањавуч  
 

.3 налЧ  
анс ан апутс акулдо авО  анад до анад гомсо уг

.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у ањавиљвајбо  
 

60 :јорБ -8 9002/ -I 51/  
,цавељоБ   .30 .91 енидог .9002  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 КИНДЕСДЕРП  

ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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521  

 јоневтсвардз о анокаЗ .4 ватс .912 аналч увонсо аН
0/701 .рб ,“СР кисналг.лС„( ититшаз 5)  .93 аналч ,

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

.91 .30 еј аленод ,енидог.9002  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 
I 

 итрмс акорзу и анемерв ењавиђрвту ончуртс аЗ
 навзи ,цавељоБ енитшпо ијиротирет ан хилрму

рдз  у итрмс о едрвтоп ењавадзи и евонатсу еневтсва
 у инелсопаз еницидем ироткод ес ујуђердо инидог .9002

:от и уцвељоБ у аљвардз умоД  
ћилИ оквалС рд .1  

ћивортеП навИ рд .2  
ћивоноЈ нароЗ рд .3  

 
II  

 ус инжуд екулдО ево .1 екчат зи  еницидем ироткоД
1 до укор у ад  ешрвзи авизоп гонељемирп до итас 2

 корзу и емерв едрвту и голрму делгерп надерсопен
.итрмс  

 
III  

 и анемерв ењавиђрвту ончуртс аз ,еданкан еми аН
 и евонатсу еневтсвардз навзи хилрму итрмс акорзу
 цавељоБ енитшпО утеџуб у  ,итрмс о едрвтоп ењавадзи

ог .9002 аз  до усонзи у автсдерс ус  анеђивдерп унид
 увонсо ан ес ећ автсдерс ајок а ,аранид 00,087.582
 зи амироткод ончесем итавићалпси улед о аровогУ

.ајатшевзи гонемсип увонсо ан а екулдО ево .1 екчат  
  

VI  
 инидог .8002 у автсрозовтрм гонешрвзи еми аН

анкан итишрвзи  екчат зи амицил уд I  с екулдО ево
 акорзу и анемерв ењавиђрвту илишрв ино ус ад моризбо
 мотеџуб неђивдерп еј ијок мосонзи ас удалкс у а ,итрмс
 о ајатшевзи и нећалпси ејин а унидог .8002 аз

.увтсрозовтрм монешрвзи  
 

V 
чуљказ ад енитшпО киндесдерп ес ејућшалвО  и

 екулдО ево .1 екчат зи еницидем амироткод ас ровогУ
.доиреп инећалпсиен аз унидог .8002 и .9002 аз  

 
60 :јорБ -8 90/ -I 61/  

,цавељоБ   .30 .91 енидог .9002  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
621  

  цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
тшо тсил .лС„(  анитшпукС )80/1 .рб  ,“цавељоБ ени

 .9002 .30 .91 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо
еј аленод  ,енидог  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

 ударзи аз ејисимоК енчуртс уњавозарбо о  
 ,етитшаз амаргорп гењшидог аголдерП  

 атшиљмез гондервирпољоп ањећширок и ањеђеру  
 
I 

ејузарбО   гењшидоГ ударзи аз ајисимок анчуртс ес
 ањећширок и ањеђеру ,етитшаз амаргорп
 у( цавељоБ инитшпо у атшиљмез гондервирпољоп

.)ајисимоК :утскет мељад  
 
II  

:от и авоналч 6 и киндесдерп инич ујисимоК  
 

- :ејисимоК киндесдерп  
ејизедоег.жни.лпид ,ћинјоВ ајилИ .1  

 
- :ејисимоК ивоналч  

,едервирпољоп.жни.лпид ,шимиЂ нађалС .1  
,ратемоеГ .ћиволиарТ олинаД .2  

,.ђарг.жни.лпид ,ћилокиН анаљиЉ .3  
,кинварп.лпид ,ћичапО авалсориМ .4  

,ЗМ аз киндарас ,ћивокнелиМ гардоиМ .5  
 гоноицамрофни ротазинагро ,ћивортеП валсироБ .6

,аметсис  
 

III  
 гењшидог голдерП идарзи ад еј ејисимоК катадаЗ
 ањећширок и ањеђеру ,етитшаз амаргорп
 и утсрв итидрвту ећ мијок ,атшиљмез гондервирпољоп
 ,инидог.7002/6002 у итишрвзи аберт ејок аводар мибо
 а ,аватсдерс ањагалу и аводар ањеђовзи укиманид

идрвту онбесоп  ан есондо ес ијок ектадоп ит
 удалкс у инијовс јонважрд у етшиљмез ондервирпољоп
 мондервирпољоп о анокаЗ .7 ватс .41 моналч ас
 јорб ,“ејибрС екилбупеР кинсалг инебжулС„( утшиљмез
 ватс .41 аналч зи ејисимоК ењељшим ивабирп и )60/26

мондервирпољоп о анокаЗ .5  .утшиљмез  
 

VI  
 амаргорп гењшидог голдерП ад анжуд еј ајисимоК
 инитшпукС иватсод и идарзи ањешер гово III екчат зи

.ањавонеми анад до анад 54 до укор у ењајавсу ан  
 

60 :јорБ - 90/8 - 71/I  
енидог.9002.30.91 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ .гни.лпид ,  р.с  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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721  

аН   цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо
)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(  ,

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС
.30.91  енидог .9002  ,   еј аленод  

 
К  А  Ч  У  Љ  К  А  З  

 
.1  60.рб качуљкаЗ ес адикУ - 50/505 -  01/I   до

бо зу енидог.5002.80.40  ешвиб такејбо ес ад узева
.ањадапорп гељад до ититшаз ејирапматш  

 
.2  :итиватсод качуљкаЗ   зи ''моР'' уњежурдУ

.ивихра и цавељоБ ''агулсУ'' ПКЈ ,ацвељоБ  
 

60:јорБ -8 90/ - 81/I  
 ,цавељоБ .30 .91  .енидог .9002  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

 
821  

 аналч увонсо аН  .93 тС  цавељоБ енитшпо  атута
нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ

.91 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  30 002 . 9  .
еј аленод ,енидог  

 
O У К У Л Д  

 
I 

 о аровогУ ењечуљказ аз тсонсалгас ес ејаД
 мојизивелет оидаР ДА ас ињдарас јокчинхет онволсоп

рачејаЗ . 
 

II  
 ашјобеН рд ,енитшпо киндесдерп ес ејућшалвО

.аровогУ ењависиптоп аз ,ћивонајраМ  
 

III  
 оидаР ,енитшпо укиндесдерП :итиватсод укулдО

.ивихра и рачејаЗ ијизивелет  
 

60 :јорБ - 9002/8 -I 91/  
енидог.9002.30.91 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
921  

 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС
нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ

.91 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 30 002. 9  .
еј аленод ,енидог  

 
O У К У Л Д  

 
I 

 о аровогУ ењечуљказ аз тсонсалгас ес ејаД
оксмаргорп - ас ињдарас јонволсоп  ''МУБ'' оидаР - .мо  

 
II  

 ашјобеН рд ,енитшпо киндесдерп ес ејућшалвО
.аровогУ ењависиптоп аз ,ћивонајраМ  

 
III  

идаР ,енитшпо укиндесдерП :итиватсод укулдО уј  
 “МУБ„  .ивихра и  

 
60 :јорБ - 9002/8 -I 02/  

енидог .9002 .30 .91 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 

1  03 –  1  
 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,)80/1.рб ,”цавељоБ анитшпо тсил.лС„(
 .9002.30.91 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо

еј аленод ,енидог  
 

К  А  Ч  У  Љ  К  А  З  
 
I 

 ПЈ унидог .9002 аз адар маргорП ес ајавсУ
.роБ “анивогоБ„  

 
II  

З .ивихра и роБ “анивогоБ„ ПЈ :итиватсод качуљка  
 

60 :јорБ - 9002/8 -I 12/  
енидог .9002.30.91 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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 031 –  2  
 

 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,)80/1.рб ,”цавељоБ анитшпо тсил.лС„(

љоБ енитшпо  .9002.30.91 јонажрдо ициндес ан цаве
еј аленод ,енидог  

 
К  А  Ч  У  Љ  К  А  З  

 
I 

 онрутлуК унидог .9002 аз адар маргорП ес ајавсУ
.цавељоБ артнец гонвозарбо  

 
II  

 уртнец монвозарбо монрутлуК :итиватсод качуљкаЗ
.ивихра и цавељоБ  

 
60 :јорБ - 9002/8 -I 12/  
цавељоБ енидог .9002.30.91 ,  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 031 –  3  
 

 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,)80/1.рб ,”цавељоБ анитшпо тсил.лС„(
 .9002.30.91 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо

еј аленод ,енидог  
 

К  А  Ч  У  Љ  К  А  З  
 
I 

с ајавсУ  аз артнеЦ унидог .9002 аз адар маргорП е
.цавељоБ дар инлајицос  

 
II  

 и дар инлајицос аз уртнеЦ :итиватсод качуљкаЗ
.ивихра  

 
60 :јорБ - 9002/8 -I 2/ 1 

енидог .9002.30.91 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 031 –  4  
 

авељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН  ц
 анитшпукС ,)80/1.рб ,”цавељоБ анитшпо тсил.лС„(
 .9002.30.91 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо

еј аленод ,енидог  
 

К  А  Ч  У  Љ  К  А  З  
 
I 

 гејчеД унидог .9002 аз адар маргорП ес ајавсУ
.њатР “њатР„ атшиларамдо  

 
 

 
II  

 иларамдо мејчеД :итиватсод качуљкаЗ  “њатР„ утш
..њатР  

 
60 :јорБ - 9002/8 -I 2/ 1 

енидог .9002.30.91 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 031 –  5  
 

 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,)80/1.рб ,”цавељоБ анитшпо тсил.лС„(
 .9002.30.91 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо

енидог еј аленод ,  
 

К  А  Ч  У  Љ  К  А  З  
 
I 

 екетоилбиБ унидог .9002 аз адар маргорП ес ајавсУ
.цавељоБ  

 
II  

.цавељоБ ицетоилбиБ :итиватсод качуљкаЗ  
 

60 :јорБ - 9002/8 -I 2/ 1 
енидог .9002.30.91 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 031 –  6  
 

тС .93 аналч увонсо аН  цавељоБ енитшпо атута
 анитшпукС ,)80/1.рб ,”цавељоБ анитшпо тсил.лС„(
 .9002.30.91 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо

еј аленод ,енидог  
 

К  А  Ч  У  Љ  К  А  З  
 
I 

 екчитсируТ унидог .9002 аз адар маргорП ес ајавсУ
.цавељоБ ејицазинагро  

 
II  

тиватсод качуљкаЗ  ијицазинагро јокчитсируТ :и
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 9002/8 -I 2/ 1 

енидог .9002.30.91 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ .лпид , р.с .гни  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
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 031 –  7  
 

 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,)80/1.рб ,”цавељоБ анитшпо тсил.лС„(

жрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  .9002.30.91 јона
еј аленод ,енидог  

 
К  А  Ч  У  Љ  К  А  З  

 
I 

 амоД унидог .9002 аз адар маргорП ес ајавсУ
.цавељоБ аљвардз  

 
 

II  
.цавељоБ  аљвардз умоД :итиватсод качуљкаЗ  

 
60 :јорБ - 9002/8 -I 2/ 1 

енидог .9002.30.91 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 

031  –  8  
 

 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,)80/1.рб ,”цавељоБ анитшпо тсил.лС„(
 .9002.30.91 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо

еј аленод ,енидог  
 

К  А  Ч  У  Љ  К  А  З  
 
I 

СИРАР унидог .9002 аз адар маргорП ес ајавсУ -  а
.рачејаЗ  

 
II  

љкаЗ  :итиватсод качу СИРАР  – у  .ивихра и рачејаЗ  
 

60 :јорБ - 9002/8 -I 2/ 1 
енидог .9002.30.91 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 

31  0 –  9  
 

 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,)80/1.рб ,”цавељоБ анитшпо тсил.лС„(

 ициндес ан цавељоБ енитшпо  .9002.30.91 јонажрдо
еј аленод ,енидог  

 
К  А  Ч  У  Љ  К  А  З  

 
I 

ЦИБ унидог .9002 аз адар маргорП ес ајавсУ -  а
цавељоБ  

 
 
 

 
II  
ЦИБ :итиватсод качуљкаЗ  – у   .ивихра и  

 
60 :јорБ - 9002/8 -I 2/ 1 

енидог .9002.30.91 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 

 031 – 01   
 

 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,)80/1.рб ,”цавељоБ анитшпо тсил.лС„(
 .9002.30.91 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо

еј аленод ,енидог  
 

К  А  Ч  У  Љ  К  А  З  
 
I 

 гокстропС унидог .9002 аз адар маргорП ес ајавсУ
.цавељоБ азевас  

 
II  

 и  цавељоБ узевас мокстропС :итиватсод качуљкаЗ
.ивихра  

 
60 :јорБ - 9002/8 -I 2/ 1 

енидог .9002.30.91 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 

 031 –  11  
 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,)80/1.рб ,”цавељоБ анитшпо тсил.лС„(

цавељоБ енитшпо   .9002.30.91 јонажрдо ициндес ан
еј аленод ,енидог  

 
К  А  Ч  У  Љ  К  А  З  

 
I 

 унидог .9002 аз адар маргорП ес ајавсУ
.цавељоБ атсрк гоневрЦ ејицазинагрО  

 
II  

  атсрк гоневрЦ ијицазинагрО :итиватсод качуљкаЗ
.ивихра и  цавељоБ  

 
60 :јорБ - 9002/8 -I 2/ 1 

1 ,цавељоБ енидог .9002.30.9  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
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КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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 031 –  21  

 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 анитшпукС ,)80/1.рб ,”цавељоБ анитшпо тсил.лС„(
 .9002.30.91 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо

еј аленод ,енидог  
 

К  А  Ч  У  Љ  К  А  З  
 
I 

ајавсУ   анагрО унидог .9002 аз адар маргорП ес
.цавељоБ еварпуомас енлакол  

 
II  

 еварпуомас енлакол унагрО :итиватсод качуљкаЗ
.ивихра и  цавељоБ  

 
60 :јорБ - 9002/8 -I 2/ 1 

енидог .9002.30.91 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 131 –  1  
 

3 ватс .031 аналч увонсо аН  јоневтсвардз о анокаЗ .
 атутатС .93 аналч и )59/701 .рб ,“СР .лг .лС„( ититшаз
 ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо
 ициндес ан  цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб

 еј аленод ,енидог .9002 .30 .91 јонажрдо  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
ткериД  уњавонеми о уцвељоБ у аљвардз амоД  аро  

 
I 

 атсилајицепс ,ћивокљијотС римидалВ рд ес ејунемИ
 ,уцвељоБ у аљвардз амоД ароткерид аз ,еницидем етшпо

.енидог )иритеч( 4 до доиреп интаднам ан  
 
II  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 9002/8 -I 2/ 1.2  

енидог .9002.30.91 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 131 –  2  

 минвај о анокаЗ .1 ватс .41 аналч увонсо аН
 гетшпо до итсонталед уњаљвабо и амићезудерп

 ,“СР .лг .лС„( асеретни 20/52 ,00/52.рб  и ) 70/321 ,50/701 ,
енитшпо атутатС .93 аналч   тсил инебжулС„( цавељоБ

 енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб ,“цавељоБ енитшпо
 ,енидог .9002 .30 .91 јонажрдо ициндес ан  цавељоБ

 еј аленод  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
уцвељоБ у ''агулсУ'' ПКЈ  ароткериД  уњавонеми о  

 
I 

 зи ћивеђроЂ илеН рењежни икснишам ес ејунемИ
ањокалаВ  ан ,уцвељоБ   у '' агулсУ'' ПКЈ ароткерид аз ,

.енидог )иритеч( 4 до доиреп интаднам  
 
II  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 9002/8 -I 2/ .2 2 

енидог .9002.30.91 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 131 –  3  
 

35 аналч увонсо аН  аватс .45 аналч и .8 и .2 авоватс .
 и ањавозарбо аметсис амавонсо о анокаЗ .5 екчат .3
 ,30/46 ,30/26 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( ањатипсав
 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )40/26 и 40/85
 ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„(

оБ енитшпо анитшпукС  јонажрдо ициндес ан цавељ
.91  .30 еј аленод  ,енидог .9002  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

 аробдо гокслокШ аналч  уњешерзар о  
 елокш енвонсО „ уцвељоБ у  “адагирб акспрс .9  

 
I 

 ,ециналбаЈ зи ћивокнедаР навИ ес  авашерзаР
 ШО аробдо гокслокШ аналч ејицкнуф „  акспрс .9

адагирб  еј ејок ан анемерв акетси ерп ,уцвељоБ у  “
.асеретни абокус гобз ,нарбази  

 
II  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 9002/8 -I 2/ .2 3 

енидог .9002.30.91 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
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 131 –  4  
 

ватс .35 аналч увонсо аН   .1 ватс .45 аналч и .2
 ањатипсав и ањавозарбо аметсис амавонсо о анокаЗ
 )40/26 и 40/85 ,30/46 ,30/26 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„(
 тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС .72 аналч и
 енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб ,“цавељоБ енитшпо

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ .30.91   ,енидог.9002
еј аленод  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

аробдо гокслокШ авоналч  уњавонеми о  
 елокш енвонсО „ уцвељоБ у  “адагирб акспрс .9  

 
I 

 енвонсО аробдо гокслокШ евоналч аз ес ујунемИ
 елокш „ :уцвељоБ у  “адагирб акспрс .9  

-  ачавинсо дерпси ,ћивортиМ .П валсинарБ  и  
- василиМ ацикиЖ ,аљетидор атеваС дерпси ,ћивељ  

.утевас мово атаднам акетси од  
 

II  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 9002/8 -I 2/ .2 4 
енидог .9002.30.91 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31  1 –  5  

 
 34 ,93 авоналч увонсо аН -  енитшпо атутатС .25

 и )80/1.рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ
04 авоналч -  енитшпо енитшпукС акинволсоП .65

 ,)80/3.рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ
 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС

.91 .30 аленод ,енидог.9002  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 атевас авоналч уњавонеми о ањешеР инемзи о

цавељоБ енитшпо  енитшпукС  
 
I 

 икчат У  V  атевас авоналч уњавонеми о ањешеР
 тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо енитшпукС

)80/3 .рб ,''цавељоБ енитшпо ,  аналч  ајицкнуф ејатсерп
:јовзар иксмоноке и удервирпољоп ,удервирп аз атеваС  

- .итрмс гобз ,итсоК ћиворотсеН  
  

II  
 икчат У  V  атевас авоналч уњавонеми о ањешеР

 ,удервирп аз теваС   у  цавељоБ енитшпо енитшпукС
 :ес ејунеми јовзар иксмоноке и удервирпољоп  

-   .ћивејолиМ анагарД  
 

III  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 9002/8 -I 2/ .2 5 
енидог .9002.30.91 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
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