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

/921 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)70  
0  .5  еј аленод енидог .8002 ануј  
 

У  К  У  Л  Д  О  
АКИНРОБДО АТАДНАМ УЊАВИЂРВТОП  О  

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС  
 

I 
  

  енитшпукС акинробдо итаднам ЕС УЈУЂРВТОП
 ајам .11 амиробзи ан хинарбази ,цавељоБ енитшпо  .8002

:от и ,енидог  
.1   хикснулоС .лу ,ацвељоБ зи ућивонајраМ ишјобеН

 ејибрС акнартс акстаркомеД ,91/31 ацароб –  ашјобеН
,ћивонајраМ  

.2   хикснулоС .лу ,ацвељоБ зи ћираволсаМ ицироЗ
 ејибрС акнартс акстаркомеД ,21/51 ацароб –  ашјобеН

,ћивонајраМ  
.3  љоБ зи ућираК уримоМ  аћитсиР аразотевС .лу ,ацве

 ејибрС акнартс акстаркомеД ,6 .рб –  ашјобеН
,ћивонајраМ  

.4   акнартс акстаркомеД ,ацниваС зи ућивокадиВ укнаЖ
 ејибрС – ,ћивонајраМ ашјобеН  

.5   акстаркомеД ,ацрогдоП зи ућивонапсеЂ унароГ
 ејибрС акнартс – ,ћивонајраМ ашјобеН  

.6   ућикаЦ ижарД  акнартс акстаркомеД ,авокуЛ зи
 ејибрС – ,ћивонајраМ ашјобеН  

.7   акнартс акстаркомеД ,аћинсО зи ућиволубраБ ицивоЈ
 ејибрС – ,ћивонајраМ ашјобеН  

.8   акстаркомеД ,ањокалаВ зи ућивераднрД ишаС
 ејибрС акнартс – ,ћивонајраМ ашјобеН  

.9  накјоВ у ћикиЖ у акстаркомеД ,атшијуР зи   акнартс
 ејибрС – ,ћивонајраМ ашјобеН  

.01   акстаркомеД ,ецивечаБ зи ућиволиарТ ишигарД
 ејибрС акнартс – ,ћивонајраМ ашјобеН  

.11   акстаркомеД ,енивогоБ зи ућивородоТ утелиМ
 ејибрС акнартс – ,ћивонајраМ ашјобеН  

.21   акстаркомеД ,аровзИ голаМ зи ућивокраМ ишјобеН
рС акнартс  ејиб – ,ћивонајраМ ашјобеН  

.31   аЗ ,14 аксрачејаЗ ,ацвељоБ зи ућивоналгороТ унагарД
 ујибрС укспорве – ,ћидаТ сироБ  

.41   ,ацвејурбоД зи ућилИ убуљогарД  ујибрС укспорве аЗ
– ,ћидаТ сироБ  

.51   зи ућикИ убуљогарД  ацароб хикснулоС .лу ,ацвељоБ
 ујибрС укспорве аЗ ,32/51 – ироБ ,ћидаТ с  

.61   ађроЂ ,ацвељоБ зи ућивонаводаР уличмоМ
 ,61 аћивоноемиС  ујибрС укспорве аЗ – ,ћидаТ сироБ  

.71   арднаскелА аљарК ,ацвељоБ зи ћивејогалБ инагарД
,01/81   ујибрС укспорве аЗ – ,ћидаТ сироБ   

.81   ,42 аксрачејаЗ ,ацвељоБ зи ћивонидатсоК инимЕ  аЗ
 ујибрС укспорве – Б ,ћидаТ сиро  

.91   акчитсилајицоС ,ањокалаВ зи ућивешонаЈ ишибуЉ
 хинењидеју ајитраП и )СПС( ејибрС ајитрап

,)СПУП( аренизнеп  
.02   аћивортеП ешигарД ,ацвељоБ зи ућивокраМ укновЗ

 ајитраП и )СПС( ејибрС ајитрап акчитсилајицоС ,17
)СПУП( аренизнеп хинењидеју , 

.12  цаМ икнирбоД  акчитсилајицоС ,ацвокармуС зи ћи
 хинењидеју ајитраП и )СПС( ејибрС ајитрап

,)СПУП( аренизнеп  

.22   акспрС  ,енивогоБ зи ућивомадА унароГ
,акнартс анлакидар  

.32   анлакидар акспрС ,аћинсО зи ућиволваП утенаБ
,акнартс  

.42   ,51 аћидиД ебуЉ ,ацвељоБ зи ућиволваП унароЗ
 акспрС ,акнартс анлакидар  

.52   арднаскелА аљарК ,ацвељоБ зи ћивокљијотС иглО
,акнартс анлакидар акспрС ,32  

.62   аљарК ,ацвељоБ зи ућивонуфирТ угардоиМ
,акнартс анлакидар акспрС ,5 арднаскелА  

.72  талЗ o  аћиволоЂ аквИ ,ацвељоБ зи ућивокјоГ урим
,''цавељоБ аз теркоП'' ,03  

.82  ациМ ићиМ  аз теркоП'' ,ањокалаВ зи ућивер
,''цавељоБ  

.92   инењидејУ ,енивогоБ зи ућивонарбоД уђроЂ
 цавељоБ унитшпо аз ејибрС исалВ -  гардерП

,ћивешалаБ  
.03   ,3 аксвасотевС ,ацвељоБ зи ућивокнатС имиС

 цавељоБ унитшпо аз ејибрС исалВ инењидејУ - 
.ћивешалаБ гардерП  

 
 II  

 ,таднаМ     екчат зи амицинробдо I    ,екулдО ево
.енидог иритеч ејарт  

 
III  

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

.екулдО ево ањешонод  
 
VI  

 утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
...роБ ,цавељоБ анитшпо  

 
:јорБ  60 - 80/31 -I 4/  

 ,цавељоБ .60.50 енидог .8002  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЋУЈАВАДЕСДЕРП  
 

 ,ћикИ буљогарД .лпид цце . 
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 атутатС )1 акчат .1 ватс .93 аналч увонсо аН

рб ,"цавељоБ  енитшпо тсил инебжулС"( цавељоБ енитшпо  .
 ициндес ан цавељоБ  енитшпо анитшпукС ,)8002/1

   јонажрдо 01.82 . 002 еј аленод ,енидог.8  
 

К И Н В О Л С О П  
ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС  ЦАВЕЉОБ  

 
 I – ЕБДЕРДО ЕНВОНСО  

 
.1 налЧ  

 ,ењасиутитснок ес ејуђеру мокинволсоп мивО
енитшпо енитшпукС дар и ајицазинагро  цавељоБ   мељад у(

 итсонжуд и аварп ањавиравтсо ничан и )анитшпукС :утскет
обдо  .акинр  

 
.2 налЧ  

 .енитшпукС киндесдерп аљватсдерп унитшпукС  
 

.3 налЧ  
 мобрг ас акилбо голгурко еј енитшпукС тачеП

и ејибрС екилбупеР   укизеј мокспрс ан минасипси мотскет
анитшпО ,ајибрС акилбупеР  :момсип минчилирић  

 ,цавељоБ анитшпукС   о енитшп  ељоБ ,цавељоБ .цав  
 минчиртнецнок у ес ејусипси атачеп тскеТ

 .ејибрС екилбупеР абрг око амивогурк  
  

 II - ЕНИТШПУКС ЕЊАСИУТИТСНОК  
ациндес анвитутитсноК .1  

 
.4 налЧ  

 авизас енитшпукС уциндес унвитутитсноК
 енитшпукС киндесдерп  зи  51 до укор у авизас гондохтерп

 анад до анад хинчанок ањавиљвајбо   .аробзи ататлузер  
 аробзи од ,енитшпукС моциндес монвитутитсноК

акиндесдерп   кинробдо ијиратсјан авадесдерп ,енитшпукС
 оп ужамоп ум удар у а ,)ићујавадесдерп :утскет мељад у(
 ус ејок етсил енробзи евд ас кинробдо иђалмјан надеј

н елибод ратеркес и атсем хикчинробдо јорб ићевја  
 .авизас гондохтерп енитшпукС  

 ен авизас гондохтерп енитшпукС киндесдерп окА
 ,аналч гово .1 аватс зи укор у уциндес унвитутитснок евозас
 ,авизас говон кинробдо ијиратсјан евозас ад ежом уциндес

атсјан ићеделс онсондо  .итавхирп от ијок кинробдо ијир  
 онзевабо ес амицинробдо уциндес уврп аз визоп зУ

енитшпо тутатС аљватсод  цавељоБ   кинволсоП и
 .енитшпукС  

 
.5 налЧ  

 моробзи монасиутитснок артамс ес анитшпукС
 аратеркес мењељватсоп и енитшпукС акиндесдерп

 .енитшпукС  
 

втоП .2 акинробдо атаднам ењавиђр  
 

.6 налЧ  
 акинробдо итсонжуд и аварп учитс ицинробдО

 .атаднам ањавиђрвтоп монад енитшпукС  
 
 
 
 

 
.7 налЧ  

 ан амицинробдо етаднам ејуђрвтоп анитшпукС
 мељад у( аробдо гоноицакифиреВ ајатшевзи увонсо

 .)робдО :утскет  
 

.8 налЧ  
уктечоп аН   енитшпукС ециндес енвитутитснок

 3 ами робдО .аробдО ватсас ежалдерп ићујавадесдерп
 ус ејок етсил енробзи ирт ас аналч гондеј оп от и аналч

 .инитшпукС у атаднам хикчинробдо јорб ићевјан елибод  
 минвај ,агењ аз ес ока нарбази еј робдО

ићев инсајзи ,мењасалг   .акинробдо хинтусирп ан  
 .аробдО налч ијиратсјан авадесдерп моробдО  

 анитшпукС дак модар ас ејатсерп робдО
 .акинробдо етаднам идрвтоп  
 

.9 налЧ  
екснитшпО ајатшевзи увонсо ан робдО    енробзи

 ус ил ад ејуђрвту амиробзи минедеворпс о ејисимок
њереву зи ицадоп гокавс уробзи о а   интевотси акинробдо

екснитшпО ајатшевзи зи амицадоп ас   енробзи   ејисимок
 емот о и анагро гонжелдан до атадзи ањереву ус ил ад и

 .инитшпукС јатшевзи исондоп  
 

.01 налЧ  
 увонсо ан ,акинробдо атаднам уњавиђрвтоп О

,аробдО ајатшевзи   анитшпукС  минвај ејучулдо
итавовтсечу угом уњасалг У .мењасалг   ицинробдо

 ијок и моноказ ас удалкс у инељедод итаднам ус амијок
 ујами  екснитшпО ењереву   аз уробзи о ејисимок енробзи

 .екинробдо  
 монад ечет ад ењичоп акинробдо таднаМ

 иритеч ејарт и атаднам ањавиђрвтоп  од онсондо ,енидог
 .енитшпукС авизас гот акинробдо атаднам акнатсерп  

 
.11 налЧ  

 ужалоп ,неђрвтоп таднам еј амијок ицинробдО
:исалг ијок атскет мењависиптоп увтелказ   ес мењилкаЗ“

енитшпо енитшпукС удар у ес ућ ад  ацвељоБ  
атутатС и аноказ ,аватсУ итаважрдирп  енитшпО  

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

 
 акиндесдерп акинемаз и акиндесдерп робзИ .3

енитшпукС  
 

.21 налЧ  
 ариб ,ициндес јонвитутитснок ан ,анитшпукС

,акинробдо адер зи енитшпукС акиндесдерп   иритеч ан
 .мењасалг минјат ,енидог  

 ежом енитшпукС акиндесдерп аз атадиднаК
 .акинробдо анићерт ењамјан итижолдерп  

 омас уњагалдерп у ејувтсечу ад ежом кинробдО
 .атадиднак гондеј  

 
.31 налЧ  

 енитшпукС акиндесдерп аз атадиднак голдерП
ујавадесдерп ес исондоп  нокан ,укилбо монасип у мећ

 .акинробдо атаднам ањавиђрвтоп  
 ,аналч гово .1 аватс зи аголдерп емерпирп идаР
 03 ењамјан до уњајарт у узуап ејуђердо ићујавадесдерп

 .атуним  
 евс амицинробдо аљватсод ићујавадесдерП

 аз атадиднак еголдерп етендоп П акиндесдер  пукС .енитш  
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 ,атадиднак емизерп и еми ижрдас голдерП
 ,ењежолзарбо ,тсондапирп укчанартс ,ујифаргоиб

и оак ,укилбо монасип у атадиднак тсонсалгас   и еми
 .ачагалдерп ацоитсевзи емизерп  

 ами ачагалдерп цалитсевзи ,ачагалдерп еми У
 .голдерп ижолзарбо ад оварп  

олдерП  енитшпукС акиндесдерп аз тадиднак инеж
 .иватсдерп ес ад оварп ами  

 .аварпсар ес аравто амитадиднак минежолдерп О  
 утсил ејуђрвту ићујавадесдерп еварпсар елсоП
 удер мончубза оп енитшпукС акиндесдерп аз атадиднак

 .анемизерп  
 

.41 налЧ  
ењасалГ  м сдерп робзи аз  енитшпукС акинде

 иђалмјан надеј оп ум ежамоп а ,ићујавадесдерп идовокур
 јорб ићевјан елибод ус ејок етсил енробзи евд ас кинробдо
 гондохтерп енитшпукС ратеркес и атсем хикчинробдо

 .авизас  
ад ежом ен енитшпукС акиндесдерп аз тадиднаК  

кС моциндес авадесдерп ,енитшпу  мењасалг идовокур ,  итин
 у ежамоп ад р  .уњеђовоку  

 аз тадиднак ићујавадесдерп еј окилокУ
 аробзи  мењеђовокур ,енитшпукС акиндесдерп

енитшпукС  акиндесдерП   моциндес ењавадесдерп и
.кинробдо ијиратсјан ићеделс амизуерп енитшпукС  

 
.51 налЧ  

в ес ењасалГ  .амићитсил микчасалг ан ишр  
 и акилбо ,еничилев етси ус ићитсил икчасалг ивС

 инерево и ејоб   .енитшпукС мотачеп  
 едован ес итадиднак ућитсил мокчасалг аН

у минеђрвту моделсодер   анеми дерпсИ .атадиднак итсил
 .јорб индер ес аљватс атадиднак гокавс  

 ес асалГ  атадиднак уђемзи атадиднак до гондеј аз
 ,ућитсил мокчасалг ан анедеван анеми ус ајич

 .анеми говогењ дерпси ајорб гондер мењавижуркоаз  
 аз тадиднак надеј омас нежолдерп еј адаК
 нењавижуркоаз ишрв ес ењасалг енитшпукС акиндесдерп

 .аголдерп “виторп„ или “аз„  
 ејин ијок ћитсил икчасалг артамс ес мићежавеН

окат еј ијок ,нењупоп   ас ежом ен ес ад нењупоп
 еј емок ан ,оасалг кинробдо еј агок аз итидрвту ућшонругис
 зи ћитсил икчасалг и оак ,атадиднак јорб ићев нежуркоаз

ј ил ад итидрвту ућшонругис ас ежом ен ес гејок  кинробдо е
 .аголдерп “виторп„ или “аз„ оасалг  

 
.61 налЧ  

 кинробдо еј нарбази енитшпукС акиндесдерп аЗ
 .акинробдо ајорб гонпуку до авосалг унићев оибод еј ијок  

 до надејин ањасалг угурк моврп у окА
ен атадиднак хинежолдерп   у ,унићев унбертоп ејибод

к могурд  у ус ајок атадиднак авд о ес ећасалг угур
 .авосалг јорб ићевјан алами угурк мондохтерп  

 ејибод ијок тадиднак еј нарбази угурк могурд У
 .акинробдо ајорб гонпуку до авосалг унићев  

 хинежолдерп до надејин угурк могурд у ин окА
ћев унбертоп ејибод ен атадиднак  капутсоп ,авосалг уни

 .аљваноп ес аробзи и ањаводиднак  
 

.71 налЧ  
 оп тсонжуд ан апутс енитшпукС киндесдерП

ататлузер уњавиљвајбо    ењеђов амизуерп и ањасалг
 .ециндес  

 

.81 налЧ  
 акиндесдерп акинемаз робзи и ењагалдерП

ес идоворпс енитшпукС   укпутсоп мотси оп  миво еј ијок
 .енитшпукС акиндесдерп робзи аз неђрвту мокинволсоп  

 
аратеркес ењељватсоП .4  

 
.91 налЧ  

 ,ициндес јонвитутитснок ан ,анитшпукС
 хинаримолпид адер зи енитшпукС аратеркес аљватсоп

минчуртс минежолоп ас ,акинварп   у дар аз мотипси
 и еварпу аминагро  ирт ењамјан до мовтсукси миндар

 .енидог  
 голдерп ан аљватсоп ес енитшпукС ратеркеС
 иритеч ан ,мењасалг минвај ,енитшпукС акиндесдерп

 .нељватсоп овоноп итиб ежом и енидог  
 ,атадиднак емизерп и еми ижрдас голдерП

 .ењежолзарбо и ујифаргоиб  
енитшпукС ратеркеС   оибод еј ока нељватсоп еј

авосалг унићев   .акинробдо хинтусирп  
 ејибод ен енитшпукС аратеркес аз тадиднак окА
 аз капутсоп ,ењељватсоп аз авосалг јорб набертоп

 .аљваноп ес ењељватсоп  
 

 III –  АНАГРО ХИНШРВЗИ ЕЊЕШЕРЗАР И РОБЗИ
ЕНИТШПО  

 
робзИ .1  

 
.02 налЧ  

шпукС  ан ,уливарп оп ,енагро еншрвзи ариб анит
или јонвитутитснок   ејинсакјан а ,ициндес јондеран јоврп

анад до анад цесем до укор у   .ањасиутитснок  
 

.12 налЧ  
акиндесдерп акинемаз ,енитшпо акиндесдерП  

енитшпо   гокснитшпО евоналч и  ећев   ариб анитшпукС
 до емерв ан  авосалг монићев ,мењасалг минјат ,енидог 4

гонпуку до   .акинробдо ајорб  
 

.22 налЧ  
о акиндесдерП п енитш    адер зи ,анитшпукС ариб

 .акинробдо  
 енитшпо акиндесдерп аз атадиднаК    ежалдерп

 .енитшпукС киндесдерп  
 акиндесдерп аз атадиднак голдерп инежолзарбО

итшпо ен   .амицинробдо аљватсод енитшпукС киндесдерп  
енитшпо акиндесдерп аз тадиднак инежолдерП   

ами   .инитшпукС иватсдерп ес ад оварп  
 

.32 налЧ  
енитшпо акиндесдерп акинемаЗ    ариб

зи анитшпукС   .акинробдо адер  
енитшпо акиндесдерп акинемаз аз атадиднаК  

к ежалдерп енитшпо акиндесдерп аз тадидна .  
 акинемаз аз атадиднак голдерп инежолзарбО
 аљватсод енитшпукС киндесдерп ,енитшпо акиндесдерп

 .амицинробдо  
 

.42 налЧ  
 ариб анитшпукС )мадес(7  гокснитшпО авоналч   

 .аћев  
 гокснитшпО ивоналЧ    ариб ејок аћев

и угом ен анитшпукС  .ицинробдо и итиб онемервотс  
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 гокснитшпО евоналч аз етадиднаК  аћев   ежалдерп
 .енитшпо акиндесдерп аз тадиднак  

 евоналч аз атадиднак голдерп инежолзарбО
гокснитшпО  аћев   аљватсод енитшпукС киндесдерп

 .амицинробдо  
.52 налЧ  

есдерп аз амитадиднак минежолдерп О акинд  
 евоналч и енитшпо акиндесдерп акинемаз ,енитшпо

гокснитшпО   .онемервотси ејучулдо анитшпукС ,аћев  
 или “аз„ мењавижуркоаз ес ишрв ењасалг онјаТ
 аз мокинволсоп миво монеђивдерп укпутсоп оп ,“виторп„

акулдо ењешонод   .мењасалг минјат енитшпукС  
 

.62 налЧ  
енитшпо укиндесдерП    акиндесдерп укинемаз и

енитшпо   таднам ејатсерп ејицкнуф ет ан моробзи  
 .инитшпукС у акинробдо  

гокснитшпО аналч аз нарбази едуб ијок укинробдО  
 аћев  .таднам икчинробдо ејатсерп  

 
акватсо и ењешерзаР .2  

 
.72 налЧ  

енитшпо киндесдерП   жом  ерп нешерзар итиб е
 .укватсо итендоп ежом и нарбази еј ејок ан анемерв акетси  

енитшпо киндесдерП    ан нешерзар итиб ежом
 итси ан ,акинробдо енићерт ењамјан голдерп инежолзарбо

 .нарбази еј ијок ан ничан  
енитшпо акиндесдерп ењешерзар аз уголдерп О  

р ес аром  до анад 51 до укор у итавичулдо и итаљварпса
ањаљватсод анад   .енитшпукС укиндесдерп аголдерп  

,енитшпо акиндесдерп ишерзар ен анитшпукС окА  
 угом ен ењешерзар аз голдерп илендоп ус ијок ицинробдо

овоноп  енитшпо акиндесдерп ењешерзар итижолдерп    ерп
р акетси  гондохтерп ањајибдо до ицесем тсеш до ако

 .аголдерп  
 

.82 налЧ  
енитшпо акиндесдерп мокватсо или мењешерзаР   

енитшпо акиндесдерп акинемаз таднам ејатсерп    и
гокснитшпО  .аћев  

 
.92 налЧ  

 налч онсондо енитшпо акиндесдерп кинемаЗ
гокснитшпО   аћев  ерзар итиб ежом  анемерв акетси ерп неш

 .укватсо итендоп ежом и нарбази еј ејок ан  
 налч онсондо ,енитшпо акиндесдерп кинемаЗ

гокснитшпО    голдерп ан нешерзар итиб ежом ,аћев
акиндесдерп   енићерт ендеј ењамјан или енитшпо

 .нарбази еј ијок ан ничан итси ан ,акинробдо  
рп адаК  акиндесдерп акинемаз ењешерзар аз голде

гокснитшпО аналч или енитшпо    киндесдерп исондоп аћев
инитшпукС онемервотси ад еј нажуд ,енитшпо   есендоп

енитшпо акиндесдерп акинемаз говон робзи аз голдерп    или
гокснитшпО аналч   укулдо исонод онемервотси ајок ,аћев   о

 .уробзи и уњешерзар  
 

.03 налЧ  
акиндесдерп кинемаз ,енитшпо киндесдерП  

енитшпО   гокснитшпО налч или    инешерзар ус ијок аћев
ећукет ешрв и итсонжуд ан ујатсо ,укватсо илендоп ус или  
 акинемаз ,енитшпо акиндесдерп говон аробзи од еволсоп

нитшпо акиндесдерп е  гокснитшпО аналч или   .аћев  
 
 

 таднам ејатсерп енитшпукС атаднам мокнатсерП
енитшпо анарго хиншрвзи  ,  ећукет ешрв ино ад мит с

 тсонжуд ан ањапутс од итсонжелдан ејовс зи еволсоп
 авоналч и акиндесдерп онсондо ,анагро хиншрвзи хивон  

 
 

ка анагро гонемервирп таднам енатсерп инитшпукС о  
 .енитшпукС ањатшупсар гобз  

 
 VI – ЕНИТШПУКС АЈИЦАЗИНАГРО  

 
енитшпукС киндесдерП .1  

 
.13 налЧ  

.акиндесдерп ами анитшпукС  
 дар ејузинагро :енитшпукС киндесдерП
 ,дер инвенд ежалдерп ,ециндес авизас ,енитшпукС

тс ,амациндес авадесдерп  итсонвај уњавиравтсо о ес ара
 анитшпукС исонод ејок етка ејусиптоп ,енитшпукС адар

ишрв и   мотутатС ,моноказ енеђрвту еволсоп егурд
енитшпо    цавељоБ  у(   миво и )тутатС :утскет мељад

.мокинволсоп  
 

.23 налЧ  
 ерп ајицкнуф ејатсерп енитшпукС укиндесдерП

в акетси ан анемер   есендоп окилоку ,нарбази еј ејок
 таднам енатсерп ум или нешерзар едуб ,укватсо

 .акинробдо  
 имроф јонасип у или онемсу акватсо еј окА
 јотси ан анитшпукС ,енитшпукС ициндес ан атендоп
 укиндесдерп еј ад ејуђрвту ,ањасалг зеб ,ициндес

тсерп енитшпукС  .ајицкнуф ала  
 уђемзи атендоп имроф јонасип у акватсо еј окА

ециндес евд   акиндесдерп ицватсо о ,енитшпукС
ујаватшевабо ес хамдо енитшпукС   ицинробдо

 зеб ,анитшпукС ициндес јондеран јоврп ан а ,енитшпукС
 екватсо ањешондоп монад еј ум ад ејуђрвту ,ањасалг

ерп  .ајицкнуф алатс  
 нешерзар итиб ежом енитшпукС киндесдерП
 ан ничан итси ан ,нарбази еј ејок ан анемерв акетси ерп

 .ариб ес ијок  
 

.33 налЧ  
 акиндесдерп ејицкнуф акнатсерп ујачулс У
 акиндесдерп тсонжуд ,атаднам акетси ерп енитшпукС

,говон аробзи од ,енитшпукС   акиндесдерп кинемаз ишрв
 .енитшпукС  

 
.2  енитшпукС акиндесдерп кинемаЗ  

 
.43 налЧ  

 аг ијок акинемаз ами енитшпукС киндесдерП
ујачулс у ејуњемаз   ад итсонечерпс и итсонтусдо евогењ

 .тсонжуд ујовс аљвабо  
 акиндесдерп акинемаз робзи и ењагалдерП

ворпс енитшпукС  миво еј ијок укпутсоп мотси оп ес идо
 .енитшпукС акиндесдерп робзи аз неђрвту мокинволсоп  
 ан итиб ежом енитшпукС акиндесдерп кинемаЗ

.инитшпукС у удар монлатс  
.53 налЧ  

 итендоп ежом енитшпукС акиндесдерп кинемаЗ
итиб или укватсо  соп оп ејицкнуф ас нешерзар  укпут

 ењешерзар онсондо ,екватсо ењешондоп аз монеђивдерп
 .енитшпукС акиндесдерп  
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 ратеркеС .3  енитшпукС  
 

.63 налЧ  
 уњаљвабо о ес аратс енитшпукС ратеркеС

аволсоп хигурд и хинчуртс   и мењавизас ас изев у
хиндар хинењ и енитшпукС ациндес мењаважрдо   и алет

ур  вохињ аз миназев амиволсоп минвитартсинимда идовок
 .дар  

 
.73 налЧ  

 акиндесдерп голдерп ан ,ежом анитшпукС
итишерзар енитшпукС   акетси ерп и енитшпукС аратеркес

 .нељватсоп еј ејок ан анемерв  
укватсо итендоп ежом енитшпукС ратеркеС  а ,  

јатсо е в и итсонжуд ан ећукет ешр  аробзи од еволсоп   говон  
.енитшпукС аратеркес  

 
епург екчинробдО .4  

 
.83 налЧ  

 ујузарбо ад оварп ујами енитшпукС ицинробдО
 .епург екчинробдо  

 ујадапирп ијок ицинробдо енич упург укчинробдО
 јогурд ,аканартс ијицилаок ,ицнартс јокчитилоп јондеј

илоп ипург или ијицазинагро јокчит   ами ајок ,анађарг
 ењамјан )теп(5   .акинробдо  

 ујузарбо ад мењавижурду угом упург укчинробдО
 ,ицнартс јокчитилоп ујадапирп ијок ицинробдо и
 или ијицазинагро јокчитилоп јогурд ,аканартс амајицилаок

 ењам ујами ејок ,анађарг ипург  до )теп(5   .акинробдо  
 ес отш окат ешиутитснок ес апург акчинробдО
 авоналч касипс исондоп енитшпукС укиндесдерп

оасиптоп еј ијок епург екчинробдо   аН .налч нењ икавс
екчинробдо киндесдерп авачанзан онбесоп ес уксипс   епург

дО .упург укчинробдо аљватсдерп ијок  апург акчинроб
ититсалво ежом   акиндесдерп ејуњемаз ад аналч гогурд

 .епург екчинробдо  
 екчинробдо ендеј омас налч итиб ежом кинробдО

 .епург  
 нењ епург екчинробдо аватсас инеморп О
 акиндесдерп аватшевабо ,имроф јонасип у ,киндесдерп

лгас унасип зу ,енитшпукС  ањем ијок акинробдо тсонса
 .ипург јокчинробдо тсондапирп  

 о и епург екчинробдо евон уњавозарбо О
 ицинробдо ес ујаватшевабо ,мићејотсоп у аманеморп

 .ициндес јондеран јоврп ан енитшпукС  
 

.93 налЧ  
онвитартсинимда и енчуртС -  аз еволсоп екчинхет

инробдо ебертоп акснитшпО аљвабо апург хикч  .аварпу  
 

 
енитшпукС алет андаР .5  

алет андар анлатС .1.5  
ватсас и ењавозарбО .1.1.5  

 
.04 налЧ  

 итсонжелдан зи ањатип хинидејоп ењартамзар аЗ
 миво ас удалкс у аволсоп хигурд ењешрв и енитшпукС

с оак итевас ес ујавинсо ,мокинволсоп  .алет андар анлат  
 адер зи ес ујариб алет хиндар хинлатс ивоналЧ
 ус ијок аз доиреп интаднам аз ,анађарг и акинробдо

  .енитшпукС ицинробдо инарбази  
 
 

 
.14 налЧ  

 енитшпукС алет хиндар хинлатс евоналЧ
 акинробдо ујорб онремзарс епург екчинробдо ужалдерп

и ејок  .инитшпукС у ујам  
 алет гондар гонлатс акиндесдерп и евоналч аЗ
 ен јорб ијич ,инађарг и итариб ес угом акинробдо дероп

.улет мондар у акинробдо ајорб до ићев итиб ежом  
 анлатс авд ешивјан налч итиб ежом кинробдО

 .алет андар  
алч робзи аз итсил јонежолдерп О  гонлатс авон

 минвај ,инилец у ејучулдо анитшпукС алет гондар
 .мењасалг  

 агењ аз еј ока онарбази еј олет ондар онлатС
 .акинробдо хинтусирп анићев аласалг  

 оец ,онарбази едуб ен олет ондар онлатс окА
 .аљваноп ес капутсоп  

 
.24 налЧ  

ондар гонлатс уциндес уврП  авизас алет г
 .енитшпукС киндесдерп  

 ,алет гондар гонлатс акиндесдерп аробзи оД
 налч ,кинробдо ијиратсјан авадесдерп моциндес моврп

 .алет гондар гонлатс  
 ариб ициндес јоврп ан олет ондар онлатС
 до авосалг монићев акиндесдерп акинемаз и акиндесдерп

 гонпуку авоналч ајорб . 
 

.34 налЧ  
 ,дар ејузинагро алет гондар гонлатс киндесдерП
 ,алет гондар гонлатс амациндес авадесдерп и авизас
 акиндесдерп аватшевабо емот о и екчуљказ ешилумроф

 енитшпукС аратеркес и  
 алет гондар гонлатс акиндесдерп кинемаЗ

киндесдерп ејуњемаз  ујачулс у алет гондар гонлатс а
 .итсонтусдо или итсонечерпс евогењ  

.44 налЧ  
 ијок ан анемерв акетси ерп и ,ежом анитшпукС
 хинлатс евоналч енидејоп итишерзар ,инарбази ус

евон итарбази и алет хиндар .  
 алет гондар гонлатс аналч ењешерзар аз голдерП

ндоп ежом  киндесдерп ,енитшпукС киндесдерп ите
акчинробдо или алет гондар гонлатс   еј ијич ан апург

 .нарбази голдерп  
 от аз дак еј нешерзар алет гондар гонлатс налЧ
 ициндес ан хинтусирп акинробдо анићев асалг

 .енитшпукС  
 

алет хиндар хинлатс ециндеС .2.1.5  
 

.54 налЧ  
 емоњ и авизас алет гондар гонлатс уциндеС

 .алет гондар гонлатс киндесдерп авадесдерп  
 ад еј нажуд алет гондар гонлатс киндесдерП

ветхаз ан уциндес евозас   авоналч енићерт ендеј ењамјан
ветхаз ан и оак ,алет гондар гонлатс   акиндесдерп

чу ен от окА .енитшпукС  уциндес ,укор монаветхаз у ини
 киндесдерп итавзас ежом алет гондар гонлатс

 .енитшпукС  
 

.64 налЧ  
 еј адак ициндес у идар олет ондар онлатС

,авоналч анићев антусирп   авосалг монићев ејучулдо а
 ејичагурд мокинволсоп миво еј адак мисо ,хинтусирп

 .онеђердо  
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абО  удер монвенд и ањаважрдо умутад о ењетшев

 амивоналч ес аљватсод алет гондар гонлатс ециндес
 ејинсакјан алет гондар гонлатс  )ирт( 3   анад ерп анад

 .ециндес ањаважрдо  
 

.74 налЧ  
 авизоп ес онзевабо алет гондар гонлатс уциндес аН

ок атка ачагалдерп кинватсдерп  .артамзар ициндес ан ес иј  
 угом увизоп оп алет гондар гонлатс удар У

и инчуртс итавовтсечу   ес ајок итсалбо зи ициндар инчуан
 аварп зеб ,алет гондар гонлатс ициндес ан артамзар

 .ањавичулдо  
 итавовтсусирп ежом алет гондар гонлатс ициндеС

дар у итавовтсечу и  ијок кинробдо ,ањавичулдо аварп зеб у
 .алет гондар гонлатс гот налч ејин  

 
.84 налЧ  

 исондоп олет ондар онлатс ициндес јонешрваз оП
 еголдерп и ењељшим ижрдас ијок јатшевзи инитшпукС

 .алет гондар гонлатс  
 ан ијок ацоитсевзи ејуђердо олет ондар онлатС

ициндес  ,енитшпукС   јатшевзи ежалзарбо ,ибертоп оп
 .алет гондар гонлатс  

 
.94 налЧ  

 .кинсипаз ес идов алет гондар гонлатс ициндес аН
 изолдерп ,хинтусирп анеми :есону онзевабо ес кинсипаз У
 окавс и алет гондар гонлатс ивоватс ,ициндес ан итензи

 .ењељшим онејовдзи  
 

.05 налЧ  
 и алајиретам хигурд ,атака ударбо унчуртС
 ециндес аз еволсоп енвитартсинимда и еноицазинагро

акснитшпО ишрв алет хиндар хинлатс    .аварпу  
 

итеваС .3.1.5  
5 налЧ 1. 

  
: ус енитшпо енитшпукС алет андар анлатС  

.1   теваС    аз  ,есипорп онвитартсинимда - таднам ањатип ан   ,
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   јовзар иксмоноке и
.енитшпо  

 
 налЧ 52. 

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
итнетуа  ејок атака и асипорп хигурд ,акулдо уњечамут монч

енитшпо анитшпукС аленод еј , о ејучулдо  и митшпо  
 и хинавонеми ,хинарбази амиварп минчанидејоп
 удалкс у асутатс гонварп ондар уривко у ацил хинељватсоп
 ,енитшпо анагро амакулдо и мотутатС миво ,моноказ ас

рп  ,уробзи о акулдо ењешонод енитшпо инитшпукС ежалде  
 енитшпукС итсонжелдан зи уњешерзар и уњавонеми
 и ењавонеми ,робзи ес едг амивејачулс мивс у енитшпо
 монасипорп укпутсоп монбесоп оп ишрв ен ењешерзар

.мокинволсоП и мотутатС  

 
есипорп аз теваС , тартсинимда онви -  антаднам

ањатип ањавонеми и робзи , ,  ами ањанзирп и едарган
аналч иритеч и акиндесдерп  

 
 налЧ 53  .  

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

 ан азероп итсалбо зи акулдо ,утеџуб о екулдо онсондо
 ,унивоми  енлакол ,ескат енвитартсинимда енлакол

 аз аданкан ,ескат еншивароб ,елскат енланумок
 и утитшаз аз еданкан ,етшиљмез окснивеђарг
 зи адохирп хигурд и оак ,енидерс ентовиж ењавиђерпану

лдан сонже .ит  
 ејиснаниф и теџуб аз теваС   и акиндесдерп ами

.аналч иритеч    
 
 налЧ 54. 

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

 ,етитшаз еневтсвардз  ,екуан  екчизиф  ,ерутлук
етитшаз енлајицос ,ањасимрофни , етитшаз ејчед  хинвај ,

авонатсу  ,  атропс  хиксдуљ етитшаз и енидалмо ,  .аварп  
 д аз  теваС р итсонталед еневтшу    ами

.аналч иритеч и акиндесдерп  
 
 налЧ 55. 

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

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

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

.ањитовиж хинчитозге  
 мазинабру аз теваС г , етшиљмез окснивеђар   и

онланумок - итсонталед енебматс   и акиндесдерп ами
.аналч иритеч  

 
 налЧ 56. 

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

 итсалбо зи ањариналп и ајовзар  енитшпО ,  ,етитшаз
ирпољоп ањеђеру и ањећширок  ,атшиљмез гондерв

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

адогопен хинратнемеле  ,  уњеђерпану и ујовзар
 гондар уњавиђердо ,енивогрт и автстаназ ,автсљетитсогу

витајицини ејад ,итсонталед хинидејоп анемерв  аз е
 евоналп и ејигетартс артамзар ,јовзар иксмоноке
 и авоналп ењеђоворпс итарп и ајовзар гоксмоноке

.унитшпО аз ајачанз до ајовзар гоксмоноке амаргорп  
  теваС    аз  ,удервирп удервирпољоп   иксмоноке и

.аналч иритеч и акиндесдерп ами енитшпо јовзар  
 

.2.5  есоП нб о ндар о лет о 
 
 налЧ 75 . 

 миво хинеђивдерп алет хиндар хинлатс дероП
нбесоп авинсо анитшпукС ,мокинволсоп о  ндар о лет о 

.мотутатС ас удалкс у ,енитшпукС  
 и адар ничан ,авоналч ватсас и јорб ,ањећшалвО

нбесоп дар аз ајачанз до ањатип агурд гондар го   алет



                                                                                                цавељоБ енитшпо тсил инебжулС                                                            енидог.8002 работко .13  

      анидог I                                                                                                                            3 јорБ                                                                                                  .ртс    8 

тшпукС  ес ујуђеру ,ени минбесоп   енитшпукС мотка
мотутатС ас удалкс у митенод  .цавељоБ енитшпо  

.3.5  алет андар анемервоП  
 
 налЧ 85 . 

 ,акинробдо голдерп ан а ,ибертоп оп ,анитшпукС
акиндесдерп  енитшпо   гокснитшпО или    авинсо ,аћев

ањартамзар идар алет андар анемервоп   ,ањатип хинеђердо
 итсонжелдан зи актадаз гонеђердо ењаљвабо аз онсондо

 .енитшпукС  
 

.95 налЧ  
 мотка алет андар анемервоп авинсо анитшпукС
 ес ујок аз тсалбо и алет гондар визан :ујуђрвту ес мијок

 гондар авоналч ватсас и јорб ,алет гондар ицадаз ,авинсо
алет  итсонжуд и аварп ,актадаз ењешрвзи аз кор ,

 до ањатип агурд и алет гондар авоналч и акиндесдерп
 .алет гондар дар аз ајачанз  

 ејуђеру алет гондар гонемервоп уњавинсо о моткА
онвитартсинимда и хинчуртс ењаљвабо и ес -  хикчинхет

 .олет ондар от аз аволсоп  
сдерП  алет гондар гонемервоп ивоналч и кинде

 авосалг монићев ,анађарг и акинробдо аватсас зи ес ујариб
 .акинробдо хинтусирп  

 ес ондохс алет хиндар хинемервоп дар аН
 хиндар хинлатс удар о акинволсоп гово ебдердо ујуњемирп

 .алет  
 

 V - ЕНИТШПУКС ЕЦИНДЕС  
 

њавизаС .1 ециндес е  
 
 налЧ 60. 

 а ,ибертоп оп ес ујаважрдо енитшпукС ециндеС
 .ацесем ирт у мондеј ењамјан  

 емерв у ес аважрдо енитшпукС ациндес аначевС
 .модовоп мигурд и итажрдо ес ежом а ,енитшпО анаД  

 
 налЧ 61. 

 уњамерпирп о ес аратс енитшпукС киндесдерП
п зу ециндес  .енитшпукС аратеркес ћомо  

 
 налЧ 62. 

 киндесдерп авизас енитшпукС уциндеС
 ветхаз ан ,ивитајицини јоневтспос оп енитшпукС

гокснитшпО ,енитшпо акиндесдерп   ендеј ењамјан или аћев
.енитшпукС акинробдо енићерт  

 ветхаз ан авизас енитшпукС уциндес адаК
п гонећшалво зи ачагалдер   киндесдерп ,аналч гово .1 аватс

 анад теп до укор у евозас уциндес ад нажуд еј енитшпукС
 ециндес ањаважрдо над ад окат ,аветхаз ањешондоп анад до
 ањешондоп анад до анад 51 до укор у ејинсакјан едуб

.аветхаз  
ес евозас ен енитшпукС киндесдерп окА  у уцинд

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

.уциндес итавзас мондеј омас ањатип готси  
 уциндес итижолдо ежом енитшпукС киндесдерП

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

.анитшпукС ејучулдо ециндес уњагалдо  
 
 налЧ 63. 

 .метуп минасип ес ујавизас енитшпукС ециндеС  

 емерв ,отсем ижрдас уциндес аз визоП
енд голдерп и ециндес ањаважрдо  .адер гонв  

 амицинробдо ес аљватсод уциндес аз визоП
 ејинсакјан )мадес(7   ејотсоп адаК .ециндес ерп анад

 јаво ,инежолзарбо итиб ујаром ијок ,изолзар инадварпо
 .ићарк и итиб ежом кор  

 аљватсод ес амицинробдо уциндес аз визоп зУ
ес ијок лајиретам  рп ан исондо  и дер инвенд инежолде

 .ециндес ендохтерп ас кинсипаз  
 ,акинробдо дероп ,енитшпукС уциндес аН

гокснитшпО ивоналч ,енитшпо киндесдерп ес ујавизоп  
,аћев  кинлечаН   екснитшпО    угом ибертоп оп а ,еварпу

 .ацил агурд и итавзоп ес  
етам и енитшпукС уциндес аз визоП  лајир

 .ањасимрофни гонвај амивтсдерс ујаљватсод ес онзевабо  
 

ециндес ењеђов и дер инвенД .2  
 
 налЧ 64. 

 киндесдерп ежалдерп ециндес дер инвенД
 о енитшпукС аратеркес ајатшевзи увонсо ан енитшпукС

.ењартамзар аз амизолдерп милгитсирп  
дас дер инвенд инежолдерП  еголдерп евс ижр

 атнемом од инељватсод ус ијок ачагалдерп хинећшалво
.ециндес ањавизаказ  

 киндесдерп модер минвенд минежолдерп аС
.апург хикчинробдо екиндесдерп ејанзопу енитшпукС  

 онбесоп ес удер монвенд монежолдерп У
ан моризбо с ,ес амијок о екчат ушипург   реткарак вохињ

 мово оп арудецорп идоворпс онзевабо ,јачанз и
 монећаркс у ејучулдо ес амијок о екчат и укинволсоп

.укпутсоп  
 
 налЧ 65. 

 а ,енитшпукС киндесдерп авадесдерп моциндеС
 авадесдерп итсонтусдо или итсонечерпс евогењ ујачулс у

укС акиндесдерп кинемаз  .енитшп  
 

ециндес коТ .3  
 
 налЧ 66. 

 гонвенд ањавиђрвту ерп ,уциндес ировто отшоП
 ајатшевзи увонсо ан ,енитшпукС киндесдерп ,адер
 ициндес ил ад ејуђрвту ,енитшпукС аратеркес
 онжавонуп аз акинробдо јорб наљовод ејувтсусирп

 .ењавичулдо  
ењавичулдо онжавонуп аЗ   онбертоп ициндес ан

 анићев ад идрвту ес окА .акинробдо енићев овтсусирп еј
 уциндес ежалдо енитшпукС киндесдерп ,антусирп ејин
 ециндес уњагалдо О .тас или над ићујаравогдо аз
 или метуп минасип ујаватшевабо ес ицинробдо интусдо

 .монофелет  
кС киндесдерп окА  ањасалг ерп енитшпу

 ,акинробдо анићев ејувтсусирп ен ициндес ад ањмусоп
 .ењавајорберп или ењавизорп ећижолан  

 ањасалг ерп ењавајорберп или аквизорП
ижартаз от дак и ес ећишрвзи   .акинробдо до икен

 .енитшпукС ратеркес ишрв ициндес ан ењавизорП  
 
 налЧ 76 . 

ерП   кинсипаз ес ајавсу дер инвенд ан аксалерп
 .ециндес ендохтерп ас  

 ејучулдо анитшпукС кинсипаз ан амабдемирп О
 .еварпсар зеб   
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 налЧ 86 . 
 натусирп еј ад идрвту енитшпукС киндесдерп адаК
 гонвенд уњавиђрвту ес апутсирп ,акинробдо јорб набертоп

 .адер  
бдо икавС окснитшпО и кинро   угом ећев

 усену ,хинежолдерп дероп ,дер инвенд у ес ад итижолдерп
 ус ад ујартамс ејок аз атака изолдерп и ањатип агурд и
 у нењичас итиб аром атка гетшпо голдерп ад мит с ,интих

 моналч ас удалкс  .39  .акинволсоп гово  
тшпО онсондо ,кинробдО  ад ус инжуд ећев оксни

тсонтих   .ежолзарбо ањартамзар  
 гонежолдерп енупод и енемзи аз амизолдерп О

 .аварпсар ес идов ен адер гонвенд  
 итисонзи атуп ешив ес ежом ен ициндес јотси аН

 .адер гонвенд гонежолдерп унупод аз голдерп итси  
шајзи онбесоп ес ицинробдО  мокавс о оврп ујавањ

 и ,адер гонвенд гонежолдерп унупод и унемзи аз уголдерп
 монежолдерп о митаз а ,ањагалдерп уделсодер оп от

 .инилец у удер монвенд  
 хинтусирп авосалг монићев ејуђрвту ес дер инвенД

 .акинробдо  
 
 налЧ 96 . 

залерп адер гонвенд ањајавсу елсоП  ан ес и
 .уделсодер монеђрвту оп амакчат минидејоп о уварпсар  

 ,еварпсар зеб ,ециндес укот у ,ежом анитшпукС
 акачат хинидејоп ањартамзар уделсодер у енемзи итишрвзи
 гокавс ,енитшпукС акиндесдерп голдерп ан ,адер гонвенд

гокснитшпО и акинробдо    .аћев  
ндоп О  авањшајзи ес анитшпукС уголдерп моте

 .мењасалг  
 ами код аљварпсар ес екчат екавс модовоП

 .акинровог хинељвајирп  
 икчат јонидејоп о еварпсар уњечуљказ оП
 ами ачагалдерп кинватсдерп инећшалво онсондо ,чагалдерп

чат јотси о ес аварпсар а ,чер уншрваз ан оварп  ежом ен ик
 .итировто овоноп  

 
 налЧ 70. 

 икавс ировог ад оварп ами енитшпукС ициндес аН
гокснитшпО налч ,кинробдо    ,енитшпо киндесдерп ,аћев

 кинлечан ,енитшпо акиндесдерп кинемаз онсондо   
екснитшпО   кинватсдерп инећшалво и оак ,еварпу  

 .ачагалдерп  
анитшпукС   минеђердо о ад итичулдо ежом

 ,аћезудерп хинидејоп екинватсдерп ашулсас амињатип
 енидејоп и оак ,ајицазинагро и анагро ,ибжулс хинвај

 .енађарг  
 ум код ицинровог итипутсирп ежом ен окиН

 .иловзод ен от енитшпукС киндесдерп  
ровог ад ежом енитшпукС ициндес аН  омас и

 .чер оад енитшпукС киндесдерп еј емок кинсечу  
 
 налЧ 71. 

 енитшпукС укиндесдерп ес исондоп чер аз авајирП
аварпсар мич   гонењ од евс итисондоп ес ежом и енчоп

 .ањечуљказ  
 оп чер амицинровог ејад енитшпукС киндесдерП

уделсодер   .ањавиљвајирп  
киндесдерП   чер итад адер окерп ежом енитшпукС

 .ачагалдерп укинватсдерп  
 мисо ,иварпсар у акинсечу гокавс ењагалзИ
 ежом ,енитшпо акиндесдерп и ачагалдерп акинватсдерп
 иварпсар у кинсечу икавс отш мит с ,атуним теп од итајарт

 омас чер итибод ежом уњатип мотси о  

надеј  .туп  
 ујачулс у ећ енитшпукС киндесдерП
 итунемопо ењагалзи аз гонеђердо анемерв ањечарокерп
 укот у кинровог ока а ,олкеторп емерв еј ад акинровог

 .чер ум ећезудо ,ењагалзи ишрваз ен атуним гондеран  
 
 налЧ 72. 

 ад илеж ијок епург екчинробдо киндесдерП
есензи  о епург ет ватс   ,удер монвенд ан еј ејок уњатип

 ежом ен отш мит с ,адер окерп чер ејибод ад оварп ами
 ,ењагалзи аз гонеђердо анемерв до ежуд итировог

 .уњатип мотси о тупнадеј до ешив онсондо  
 
 налЧ 73. 

 атка гогурд или екулдо уголдерп о иварпсар У
 ес ијок  ,киндесдерп ,итсонварпонвар енланоицан ечит

 аз атеваС кинватсдерп инећшалво онсондо
 ,чагалдерп оак аварп атси ами есондо енланоицануђем

 .ачагалдерп кинватсдерп онсондо  
 
 налЧ 74. 

 овтснајотсод ујутшоп ад инжуд ус ицинробдО
 .енитшукС  

с ад инжуд ус ицинробдО  индеј ујаћарбо е
 .мењаважаву ас амигурд  

 ,азарзи хивиљдерву ењећширок онељовзод ејиН
 ан есондо ес ејок анецо и ацинењич ењешонзи итин

 .ацил хигурд товиж интавирп  
 
 налЧ 7 .5  

 ан уњагалзи мовс у кинробдо ес окилокУ
 могурд о изарзи овиљдерву енитшпукС ициндес
 ,ициндес ејувтсусирп ејок уцил могурд или укинробдо
 оншергоп онсондо ,ујицкнуф или еми овогењ ићедован
 ан ецил онсондо ,кинробдо ,ењагалзи овогењ ичамуторп

 .укилпер ан оварп ами ,исондо ењагалзи ес ејок  
 ан есондо изарзи ивиљдерву ес окилокУ

ург укчинробдо онсондо ,уп   ијич укнартс укчитилоп
 еми у ,ипург јокчинробдо јот ујадапирп ицинробдо
 киндесдерп ами укилпер ан оварп епург екчинробдо

 .епург екчинробдо  
 оварп ититарксу ежом енитшпукС киндесдерП

окилоку укилпер ан   зи иволсу инењупси усин ад инецо
2 и .1 .тс  .аналч гово .  

 .атуним ирт до ежуд итајарт ежом ен акилпеР  
 
 налЧ 76. 

 идервоп о ировог ад ижартаз ијок укинробдО
акинволсоп гово   хамдо чер ејад енитшпукС киндесдерп

 .акинровог гондохтерп уњагалзи монешрваз оп  
 абдердо еј ајок едеван ад нажуд еј кинробдО

во оп акинволсоп го   еј ад ,анеђервоп уњељшим мовогењ
 отш мит с ,адервоп ијотсас ес умеч у ижолзарбо и аритиц

 .атуним ирт ежудјан итировог ежом  
 ад ад нажуд еј енитшпукС киндесдерП

 .ебдемирп енечерзи модовоп ењењшајбо  
 митад наљоводаз ејин кинробдо окА

ењшајбо  екинробдо авизоп енитшпукС киндесдерп ,мењ
 .акинволсоп гово едервоп уњајотсоп о енсајзи ес ад  

 
 налЧ 77 . 

 еј ејок уњатип о омас итировог ежом кинровоГ
 .удер монвенд ан  

 ,адер гонвенд до иљаду кинровог ес окА
ад итавзоп и итунемопо аг ећ енитшпукС киндесдерп   ес
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 енемопо дероп и кинробдо окилокУ .адер гонвенд ижрд
 итезудо ум ећ енитшпукС киндесдерп ,ировог ад иватсан

 .чер  
 дер ан итунемопо или итуникерп ежом акинровоГ

 .енитшпукС киндесдерп омас  
 мењавицабод акинровог ењатемо онељовзод ејиН

зи мењасиратнемок или  мијок капутсоп игурд итин ,ањагал
 .аровог адоболс атемо ес  

 ад енирб ес ад нажуд еј енитшпукС киндесдерП
 .уњагалзи мовс у натемо едуб ен кинровог  

 
ењавичулдО .4  

 
 налЧ 87 . 

 ан нељватс еј ијок уголдерп мокавс о анитшпукС
ециндес дер инвенд  сар елсоп ејучулдо  у мисо ,еварп

 ес ад онеђердо мокинволсоп миво еј амијок у амивејачулс
 .еварпсар зеб ејучулдо  

 ад ежом анитшпукС еварпсар елсоп или ерП
 ад или адер гонвенд ас еникс ењатип онидејоп ес ад ичулдо

јокснитшпО или улет мондар мећујаравогдо итарв ес   
ад ан иварпу  .унупод и ењавачуорп ељ  

 
 налЧ 97 . 

 о ењасалг ан ес изалерп еварпсар енечуљказ елсоП
О .уголдерп   .инилец у асалг ес уголдерп  

 о ејучулдо ес оврп ,намднама нељватс еј окА
о митаз а ,унамднама   .инилец у уголдерп  

 
 налЧ 80. 

п авосалг монићев ејучулдо анитшпукС  хинтусир
 .акинробдо  

 ,анитшпукС ,аналч гово .1 аватс до онтезузИ   
 :акинробдо ајорб гонпуку до монићев  

 акинемаз и енитшпукС акиндесдерп авашерзар и ариб .1
 ,енитшпукС акиндесдерп  

акинемаз ,енитшпо акиндесдерп авашерзар и ариб .2  
енитшпо акиндесдерп  алч и гокснитшпО евон    ,аћев  

3  ,тутатС исонод и атутатС унеморп аз уголдерп о ејучулдо .  
4  ;теџуб исонод .  
5  хинидејоп и енитшпО ајовзар маргорп исонод .

 ;итсонталед  
6  ;налп инротсорп исонод .  
7  ;евоналп екчитсинабру исонод .  
8 шпО уњавижудаз монвај о ејучулдо .  ;енит  
9  амацинидеј мигурд ас уњавижурду и ињдарас о ејучулдо .

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

10  ,итрвтеч хиксдарг ,авогрт ,ацилу амивизан о ејучулдо .
 ;атсем хинељесан аволед хигурд и акалесаз  

11 јавсу .  и скедок икчите а  
12  и моноказ минеђрвту амивејачулс мигурд у и ејучулдо .

 .мотутатС  
 
 налЧ 81. 

мисо ,онвај еј енитшпукС ициндес ан ењасалГ    ока
 или мокинволсоп миво ,мотутатС ,моноказ  монбесоп

 .онјат асалг ес ад онеђердо ејин енитшпукС мокулдо  
 ицинробдО  мењавањшајзи ујасалг '' аз ''   или голдерп

'' виторп ''   .ањасалг до ујаважрдзу ес или аголдерп  
 
 налЧ 82. 

 или екур мењазид ишрв ес ењасалг онваЈ
ончинемиоп -  .моквизорп  

 киндесдерп ,екур мењазид асалг ес адаК
 ијок ицинробдо енсајзи ес ад авизоп оврп енитшпукС

алг  ,дазјан и "виторп" ујасалг ијок ино митаз ,"аз" ујас
 .инажрдзу ус ијок ицинробдо  

 оп ицинробдо отш окат асалг ес ончинемиоП
 ад или "виторп" или "аз" ујасалг ад ујуљвајзи ицвизорп

 .инажрдзу ус  
 идердо от ока ес ишрв ењасалг ончинемиоП

и енитшпукС киндесдерп  ,ичулдо окат анитшпукС ока ил
 гончат идар ,акинробдо голдерп ан ,еварпсар зеб

 .ањасалг ататлузер ањавиђрвту  
 
 налЧ 83. 

 едуб ењасалг ад итичулдо ежом анитшпукС
 .акинробдо гондеј голдерп ан ,онјат  

 амићитсил микчасалг ан ес ишрв ењасалг онјаТ
ев етси ус ијок  мотачеп инерево и ејоб и акилбо ,еничил

 .енитшпукС  
 икчасалг ајибод ицвизорп оп кинробдо икавС

 .ћитсил  
 ес ујартамс амићитсил микчасалг мићежавеН
 еј ил ад итидрвту ончат ежом ен ес хијок зи ино

 .аголдерп "виторп" или "аз" оасалг кинробдо  
 
 налЧ 84. 

 минјаТ  киндесдерп идовокур мењасалг
 надеј оп и енитшпукС ратеркес ум ужамоп а ,енитшпукС
 .инитшпукС у епург екчинробдо ећевјан евд зи кинробдо  
 енитшпукС киндесдерп уњасалг монешрваз оП
 голдерп еј ил ад ејуљвајбо и ањасалг етатлузер ејуђрвту

нејибдо или нећавхирп  .  
 

ициндес ан адер ењаважрдО .5  
 
 налЧ 85. 

 ес аратс енитшпукС ициндес ан удер О
 .енитшпукС киндесдерп  

 киндесдерп ициндес ан адер удервоп аЗ
 или ањерозопу урем енкерзи ад ежом енитшпукС

 .ичер ањамизудо  
 енитшпукС акиндесдерп голдерп ан анитшпукС

зи ад ежом  .ециндес ас ањељаду урем и енкер  
 

 налЧ 86. 
 ијок укинробдо ес ечирзи ањерозопу ареМ
 киндесдерп еј ум дак ичер мењамизу ,мењашаноп мијовс
 чер у мењадапу и мењатемо ,оад ејин енитшпукС
 ан дер авашуран мокпутсоп минчилс или укинровог

ициндес  ичан игурд ан или  онвиторп апутсоп н
.акинволсоп гово амабдердо  

 
 налЧ 78 . 

 ијок укинробдо ес ечирзи ичер ањамизудо ареМ
 ејуђервоп или ициндес ан дер авашуран моровог мијовс
 авд ициндес јот ан еј ум ћев а ,акинволсоп гово ебдердо

 ањерозопу арем анечерзи атуп    аналч зи 68 во .  го
 .акинволсоп  

 
.88 налЧ  

 укинробдо ес ечирзи ециндес ас ањељаду ареМ
 ерем онсондо ,ањерозопу ерем енечерзи елсоп и ијок
 или ициндес ан дар авачерпс или атемо ,ичер ањамизудо
 егурд онсондо ,екинробдо ,унитшпукС ађерв ициндес ан

топу или ициндес ан екинсечу  у усин ијок езарзи аваљбер
 .енитшпукС мовтснајотсод ас удалкс  
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 ићерзи ес ежом ециндес ас ањељаду ареМ
 ујачулс у ,арем хинечерзи ондохтерп зеб и укинробдо
 инларом или икчизиф аважоргу ес мијок ањапутсоп

.ециндес акинсечу тетиргетни  
нељаду итиб ежом кинробдО   ан ециндес ас омас

.дер оидервоп еј јојок  
 ас ањељаду арем анечерзи еј емок кинробдО
 ес јојок у елас зи иљаду хамдо ес ад еј нажуд ециндес

.ациндес аважрдо  
 ен амарем минводер енитшпукС киндесдерп окА
 дикерп катарк ећидердо ,ициндес ан дер ижрдо ад ежом

дес .ециндес каватсан аз еволсу итидебзебо и ецин  
 
 налЧ 98 . 

 енитшпукС ициндес ан адер уњаважрдо о ебдердО
 ециндес удар у екинсечу егурд евс ан и ес ујуњемирп

 .енитшпукС  
 

енитшпукС удар о кинсипаЗ .6  
 
 налЧ 90. 

 .кинсипаз ес идов енитшпукС ициндес ан удар О  
в О  ,енитшпукС ратеркес ес аратс акинсипаз уњеђо

енитшпукС киндесдерп ујусиптоп кинсипаз инејовсу а  ,  
енитшпукС ратеркес  .рачинсипаз и  

 отсем и емерв :исону онзевабо ес кинсипаз У
ециндес ањаважрдо , моциндес гећујавадесдерп еми ,  анеми

до онадварпоен и онадварпо акинробдо хинтус ,  ацил анеми
итсог оак и увизоп оп ициндес алавовтсусирп ус ајок , 

 ес амијок о ањатип моканзан ас ециндес кот катарк
акинровог аминеми и олавичулдо и олаљварпсар ,  татлузер

амињатип минидејоп о ањасалг ,  хитенод атака хивс визан
ициндес ан , зи  .ициндес ан ерем енечер  

 итасилумроф ежом енитшпукС киндесдерП
 оварп от отсИ .кинсипаз у есону ес ијок екчуљказ енидејоп
 хијовс ејицалумроф уделгоп у кинровог икавс и ами

 .ањељшим и аголдерп  
 ијицатнемукод у ес авуч акинсипаз ланигирО

з сиперп а ,енитшпукС  амицинробдо ес аљватсод акинсипа
 .уциндес ундеран аз визоп зу  

 
 налЧ 91. 

 ес едов енитшпукС ициндес ан удар О  енасип  
екшелеб , ециндес кот инуптоп ежрдас ејок   и   сипаз икснот  

 .ециндес  
 ад оварп ами кинровог икавС  икснот ашулсерп

 сипаз галзи говс тскет ад и  ратеркеС .ејузиротуа ања
 и еничас онемервогалб екшелеб ес ад ес аратс енитшпукС
 ан оварп идебзебо ,ветхаз вогењ ан ,укинровог мокавс ес ад

 .ујицазиротуа  
 микчитилоп и амапург микчинробдо мивС
 ејок амињежурду и анађарг амапург ,амајитрап ,амакнартс

о ујамен  имроф у сипаз икснот ес аљватсод епург екчинробд
DC -  ,a  ециндес актешрваз анад до анад .7 до укор у

 .енитшпукС  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 IV -  И АКУЛДО АЊЕШОНОД КАПУТСОП
У АТАКА ХИГУРД  ИНИТШПУКС  

  
анитшпукС исонод ејок иткА .1  

 
 налЧ 9 .2  

лп ,маргорп ,укулдо :исонод анитшпукС  ,на
 ,ујицулозер ,ујицаралкед ,кинволсоп ,качуљказ ,ењешер
 и мотутатС ,моноказ ас удалкс у етка егурд ,укуроперп

 ењечамут ончитнетуа исонод и мокинволсоп миво  
 .цалисонод еј ијич асипорп  

 
екулдо ењагалдерП .2  

 
 налЧ 9 .3  

нитшпО есендоп ад ежом екулдо голдерП окс   
 ењамјан и енитшпукС кинробдо икавс ,ећев  до %5

 ајорб гонпуку ачариб    ијиротирет ан метшилавиберп ас
 удалкс у чагалдерп инећшалво игурд онсондо ,енитшпО

ас  .енитшпукС амитка митшпо  
 ес емок у укилбо у ес исондоп екулдо голдерП

 итиб аром и исонод акулдо .нежолзарбо  
 и вонсо инварп ижрдас ад аром ењежолзарбО

ењешонод аз еголзар   ес ијок аљиц ењењшајбо ,екулдо
хинтеркнок ењежолзарбо ,ићитсоп илеж   и ањешер

 аз хинбертоп аватсдерс хиксјиснаниф асонзи унецорп
.екулдо ењеђоворпс  

нжелдан и ес ејућупу екулдо голдерП  мондар мо
мокснитшпО и улет   .чагалдерп ејин оно дак ућев  

 енланоицан ечит ес ајок екулдо голдерП
 ењељшим ан аљватсод ес онзевабо итсонварпонвар

.есондо енланоицануђем аз утеваС  
 
 налЧ 94. 

окснитшпО и енитшпукС алет андаР    и оак ,ећев
енланоицануђем аз теваС   аналч зи ујачулс у есондо .39  

угом ,акинволсоп гово   ад инитшпукС итижолдерп
 ад итижолдерп или инилец у екулдо голдерп итавхирп
 молед ,монењемзи утскет у укулдо есенод анитшпукС
 чагалдерп оендоп еј ијок тскет ан усондо у ,инилец у или

екулдо голдерп ад или   .итавхирп ен  
 
 налЧ 95. 

 инећшалво онсондо ,екулдо чагалдерП
 ад ,еварпсар уктечоп ан ,ежом ,ачагалдерп кинватсдерп
 оварп ами нО .аголдерп ењежолзарбо окснупод ижолзи
 ејад ад ,ањечуљказ гонењ од евс иварпсар у ејувтсечу ад

 .ењењшим ејовс исонзи и ањењшајбо  
 онсондо ,чагалдерп ,еварпсар уњачноко оП
 ан оварп ами ачагалдерп кинватсдерп инећшалво

 .чер уншрваз  
 
 налЧ 9 .6  

 голдерп ечувоп ад оварп ами екулдо чагалдерП
 .инилец у екулдо уголдерп о ањасалг актечоп ерп екулдо  

 
 налЧ 79 . 

лч зи атака хигурд уњагалдерп ирП  ана 29  гово .
ондохс акинволсоп   гово ебдердо ујуњемирп ес

 .акулдо уњешонод о акинволсоп  
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.3  аварпсар анваЈ  
 
 налЧ 89 . 

 еј ијок атка гогурд онсондо ,екулдо голдерП
нокан неђрвту   анитшпукС ,еварпсар енвај енедеворпс

чагалдерп мејатшевзи ас ондејаз артамзар  јонедеворпс о а
 .иварпсар јонвај  

 хивс закирп ижрдас аналч гово .1 аватс зи јатшевзИ
 ењежолзарбо и иварпсар јонвај у хитад аголдерп и ајитсегус
 усин изолдерп и ејитсегус енидејоп хијок гобз аголзар

 .инећавхирп  
 аватс зи атка гогурд онсондо ,екулдо голдерП  .1

 енидејоп хијок гобз аголзар мењежолзарбо ас ,аналч гово
 усин иварпсар јонвај у итад изолдерп и ејитсегус
 анагро ијицатнезерп тенретни ан ес ујуљвајбо ,инећавхирп
 ициндес ан ањартамзар ерп анад 8 ејинсакјан ,енитшпО

 .енитшпукС  
 

намднамА .4  
 

.99 налЧ  
ерП  екулдо аголдерп унупод и унемзи аз голд

 .анамднама укилбо у енитшпукС укиндесдерп ес исондоп
окснитшпО ,кинробдо итендоп ежом намднамА    ,ећев

 теваС ,енитшпукС олет ондар онлатс ,енитшпо киндесдерп
 аналч зи ујачулс у есондо енланоицануђем аз 39 .  .5 ватс

ово  ењамјан и акинволсоп г  ајорб гонпуку до %5   ас ачариб
енитшпО ијиротирет ан метшилавиберп . 

 ас ,укилбо монасип у исондоп ес намднамА
 .мењежолзарбо  

исондоп ес намднамА   анад .3 ејинсакјан  ерп   анад
ециндес ењаважрдо аз гонеђердо  о ициндес ан онтезузи а ,

дерп  .ициндес ан тендоп еј ијок угол  
 итендоп ес ежом налп икчитсинабру ан намднамА
 а ,енитшпукС ециндес ањаважрдо ерп анад теп ејинсакјан
 ењељшим и аљватсод ес амицинробдо анамднама тскет зу

 .евоналп аз ејисимоК  
 кинватсдерп авањшајзи онзевабо ес унамднама О

п окснитшпО и ачагалдер    .чагалдерп ејин оно дак ећев  
 ечит ес ајок екулдо голдерп ан намднамА
 игурд оендоп еј ијок ,итсонварпонвар енланоицан
 утеваС и ес аљватсод ,ециндес ерп цалисондоп инећшалво

 ањаљвабирп идар есондо енланоицануђем аз  
 .ањељшим  

дерп окА  еј ијок намднама итавхирп екулдо чагал
 оед инватсас ејатсоп намднама ,екулдо голдерп ан тендоп

 .екулдо аголдерп  
 ешив итисондоп ежом ен анамднама цалисондоП

 .екулдо аголдерп налч итси ан анамднама  
 евс енамднама итисондоп ежом екулдо чагалдерП

г актечоп од  .ањасал  
 
1 налЧ 00. 

 налч итси ан анамднама ешив отендоп еј окА
 ес мијок унамднама о ејучулдо ес оврп ,екулдо аголдерп

 .аналч гот ењасирб ежалдерп  
 

ењечамут ончитнетуА .5  
 
1 налЧ 01. 

 ањечамут гончитнетуа ењешонод аз голдерП
итшпукС цалисонод еј ијич асипорп  окавс итендоп ежом ,ан

.ецил окчизиф или онварп  
 у ес исондоп аналч гово .1 аватс зи голдерП

.нежолзарбо итиб аром и укилбо монасип  

 
гокснитшпО голдерп ан ,анитшпукС   ,аћев

 ,цалисонод еј ијич асипорп ењечамут ончитнетуа исонод
оп миво монеђивдерп укпутсоп оп  аз мокинволс

.акулдо ењешонод  
 

капутсоп натиХ .6  
 
1 налЧ 0 .2  

 ијотсоп атка гонидејоп ењешонод аз окА
 у атка говкат ењешоноден иб ока или абертоп анжолдоен
 ентетш итами олгом или олами укор монеђердо
 ,ацил хинварп или анађарг есеретни оп ециделсоп

 аз онсондо  ,енитшпО итсонжелдан зи аволсоп ењаљвабо
 ењартамзар ан инитшпукС итензи ес ежом атка голдерп
 миндар у ањартамзар гондохтерп зеб ењавичулдо и

 .енитшпукС амилет  
 атка чагалдерп ,капутсоп натих ежалдерп адаК

итижолзарбо аром   натих ижарт хијок гобз еголзар
соп  .капут  

 
1 налЧ 03. 

 дер инвенд у атка ењешону аз уголдерп О
 .еварпсар зеб ес ејучулдо укпутсоп монтих оп ециндес
 иташулсас ећ анитшпукС уњатип мот о ањасалг ерП

 .ачагалдерп ењежолзарбо  
 тка ес ад голдерп ијовсу анитшпукС окА

ерп ,укпутсоп монтих оп артамзар  у исону ес атка голд
 .ециндес етси дер инвенд  

 итижартаз ециндес укот у ежом анитшпукС
 и енитшпукС алет гондар гонжелдан ењељшим онтих

гокснитшпО    .чагалдерп ејин оно адак аћев  
 укпутсоп монтих оп исонод ес ијок атка голдерП

н амицинробдо итиватсод ес аром  актечоп од ејинсакја
 .ециндес  

 
7 атака ењавиљвајбо и ењависиптоП .  

 
1 налЧ 04. 

 ејусиптоп енитшпукС ициндес ан етенод еткА
 .енитшпукС киндесдерп  

 укиндесдерп сиптоп ан готендоп атка кинровзИ
 ратеркес аварево ондохтерп мосиптоп мијовс енитшпукС

 .енитшпукС  
 

Ч 1 нал 05. 
 ан нејовсу еј ијок утскет у атка кинровзИ
 акиндесдерп енартс до насиптоп ,енитшпукС ициндес
 у ес авуч ,енитшпукС мотачеп нерево и енитшпукС

 .енитшпукС ијицатнемукод  
 ес ујавањичас атка акинровзи увонсо аН

к енижрдас ентевотси ус ијок атка ицварпто  кинровзи оа
 .атка  

 ,акаварпто хивохињ и атака акинровзи идарзи О
 ,ијицнедиве јовохињ и атака акинровзи уњавуч о
 уњаљватсод мовохињ и атака уњавиљвајбо
 ес аратс амајицазинагро и аминагро минавосеретниаз

екснитшпО абжулс анчуртс анжелдан    .еварпу  
 
1 налЧ 60 . 

 аналч зи иткА .29   ес ујуљвајбо акинволсоп гово
енитшпо утсил монебжулС" у   цавељоБ ". 
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IIV   ЕНИТШПУКС АДАР ТСОНВАЈ  
 
1 налЧ 70 . 

 .енвај ус енитшпукС ециндеС  
 еј наровогдо енитшпукС адар тсонвај аЗ

 .енитшпукС киндесдерп  
 
1 налЧ 80 . 

 инежолзарбо ан ,анитшпукС  акиндесдерп голдерп
гокснитшпО ,алет гондар гонлатс ,енитшпукС    и аћев

 ен ациндес ад итичулдо ежом ,акинробдо тесед ењамјан
 аголзар хигурд и итсондебзеб аголзар гобз анвај едуб
 ањавиђрвту ерп ујутатснок ес ијок моноказ хинеђрвту

 .адер гонвенд  
и уголдерп О  анитшпукС аналч гово .1 аватс з
 .еварпсар зеб ејучулдо  

 
1 налЧ 90 . 

 и ујувтсусирп ад оварп ујами енитшпукС ициндеС
 евајан овтсусирп ејовс ијок инађарг  укиндесдерп  

енитшпукС  енитшпо  ањаважрдо ерп анад авд ејинсакјан ,
п зеб ижрд ациндес ес адак мисо ,ециндес  автсусир

 .итсонвај  
 ивс ад тсонћугом ијотсоп ен ад ујачулс У
 ,енитшпукС ициндес ујувтсусирп инавосеретниаз
 итићугомо ећ емок итичулдо ећ енитшпукС киндесдерп
 и ањавиљвајирп аделсодер до ићезалоп ,ициндес овтсусирп

р монвенд ан екчат аз хинељвајирп асеретни  .уде  
 
1 налЧ 01 . 

 ес амијок амињатип о аљварпсар анитшпукС адаК
ујањем онтиб   ,инитшпО у ањавиђервирп и атовиж иволсу

 и енланоицан ењавиравтсо аз ајачанз до ус ајок онсондо
и инађарг ,итсонварпонвар ендор   ањежурду ицинватсдерп
к амињатип еваб ес ајок анађарг  ,еварпсар темдерп ус ајо

 удар у ујувтсечу ад и ициндес ујувтсусирп ад угом
 .енитшпукС  

 ивс ад тсонћугом ијотсоп ен ад ујачулс У
 ањежурду хивохињ ицинватсдерп и инађарг инељвајирп
 ,енитшпукС удар у ујувтсечу и ициндес ујувтсусирп

лдо ећ енитшпукС киндесдерп  итићугомо ећ емок итичу
 ећ онемервотси и иварпсар у ећшечу и ициндес овтсусирп
 екинватсдерп и енађарг енељвајирп елатсо итавзоп
 јонасип у еватсод ератнемок и еголдерп ејовс ад ањежурду
 хивохињ и анађарг еголдерп и ератнемок енасиП .имроф

индесдерп ањежурду  амицинробдо аљватсод енитшпукС к
 .ециндес актечоп од ејинсакјан  

 енитшпукС атка гогурд онсондо ,екулдо голдерП
 ес ујуљвајбо ,аналч гово .1 аватс зи ањатип ујуђеру ес мијок

 .енитшпО анагро ијицатнезерп тенретни ан  
 
1 налЧ 11 . 

и гонвај аватсдерс ицинватсдерП  ањасимрофн
 хинењ и енитшпукС амациндес ујувтсусирп ад оварп ујами

 .удар мовохињ о итсонвај ањаватшевабо идар алет хиндар  
 ицинватсдерп ад ичулдо ад ежом анитшпукС
 дак и ициндес ујувтсусирп ањасимрофни гонвај аватсдерс

ирп зеб ењатип окен асертерп јоњ ан ес  аЗ .итсонвај автсус
 о ањетшевабо ано омас ес ујад амињатип мит о ,тсонвај

 .инсајзи анитшпукС ес амијок  
 
1 налЧ 12. 

 ањасимрофни гонвај аватсдерс амицинватсдерП
 хигурд ,акулдо изолдерп ењагалопсар ан ес ујаљватс

 и инвитамрофни и оак ,атака хитшпо и асипорп  

 
 адар зи амињатип о илајиретам иноицатнемукод

 .алет хиндар хинењ и енитшпукС  
 ањасимрофни гонвај аватсдерс амицинватсдерП
 ан адар ењећарп аз иволсу инбертоп ес ујуђебзебо

  .алет хиндар хинењ и енитшпукС амациндес  
 
1 налЧ 13. 

оидаР - тс ексјизивелет и ецинатс  угом ецина
 аз анеровто еј ајок енитшпукС ециндес кот итисонерп

 .тсонвај  
 
1 налЧ 14. 

 ењетшпоас онебжулс адзи ад ежом анитшпукС
 .ањасимрофни гонвај автсдерс аз  

 анжелдан аљватсас ањетшпоас гонебжулс тскеТ
ејок ецил или енитшпукС киндесдерп аварбодо а ,абжулс  

 .итсалво но  
 амињатип ас изев у ,упматш аз ујицнерефноК
 киндесдерп ижрдо ад ежом ,анитшпукС артамзар ајок
 или енитшпукС акиндесдерп кинемаз ,енитшпукС
 гондар киндесдерп а ,анитшпукС итсалво агок кинробдо

гондар гот итсонжелдан зи амињатип о енитшпукС алет  
 .алет  

 
1 налЧ 15. 

 удар о итсонвај ањаватшевабо уљиц У
 тенретни ан ,алет хиндар хинењ и енитшпукС

енитшпО анагро ијицатнезерп   ес ежом  љвајбо итави  :  
-  ециндес ањаважрдо утсем и унемерв о ењетшевабо

 ,адер гонвенд моголдерп ас енитшпукС  
-  кинсипаз инејовсу енитшпукС ециндес ас ,  
-  оак ,енитшпукС ициндес ан итенод итка игурд и екулдо

 иноицатнемукод и инвитамрофни ијинјачанз и   
 хиндар хинењ и енитшпукС дар аз иназев илајиретам

 ,алет  
-  инитшпукС итендоп ус ијок алет хиндар ијатшевзи

ус ејок алајиретам модовоп   ,илартамзар  
-  идоворпс ес амијок о атака хигурд и акулдо итрцан

 енвај уњаважрдо о мењетшевабо ас аварпсар анвај
 енвај укот о мокшелеб и ањаважрдо момаргорп ,еварпсар

 ,еварпсар  
-  миво инеђердо атака хигурд и акулдо изолдерп

така хигурд и оак ,мокинволсоп  тсонвај еј ејок аз а
 .анавосеретниаз онбесоп  

 аналч гово .1 аватс зи атака уњавиљвајбо О
 .енитшпукС ратеркес ес аратс  

 
 IIIV - АКИНРОБДО ИТСОНЖУД И АВАРП  

 
1 налЧ 61 . 

 удар у ејувтсечу ад нажуд еј кинробдО
 .налч еј ијич алет хиндар и енитшпукС  

укС киндесдерП  ирбодо ад ежом енитшп
 аватшевабо умеч о ,ециндес ас овтсусдо укинробдо

 .унитшпукС  
 
1 налЧ 71 . 

 унчивирк ан навзоп итиб ежом ен кинробдО
 готензи гобз нењжак или неровтирп ,тсонровогдо
 и енитшпукС ициндес ан асалг ањавад или ањељшим

 .алет хиндар  
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1 налЧ 81 . 
 мивс о наватшевабо едуб ад оварп ами кинробдО
 ањешрв идар онбертоп ењаванзоп еј ум ејич амињатип

 .акинробдо ејицкнуф  
 ес амицинробдо ,ањаватшевабо гејинуптоп идаР

ујаљватсод онводер   инвитамрофни и ејицакилбуп енебжулс
мињатип о илајиретам иноицатнемукод и  ан ус ајок а

 зи амињатип мигурд о и енитшпукС ециндес удер монвенд
 .енитшпукС агурколед  

 
 налЧ .911  

 акиндесдерп до ад оварп ами кинробдО
 и енитшпукС алет хиндар хинлатс акиндесдерп ,енитшпукС

екснитшпО акинлечан    и ањетшевабо ижарт еварпу
њатип о ањењшајбо  зи еволсоп ан есондо ес ајок ами  

 аз анбертоп ум ус ајок а ,итсонжуд и аварп хивохињ аривко
 .акинробдо ејицкнуф ењешрв  
 
1 налЧ 02 . 

 окчкинробдо иватсоп ад оварп ами кинробдО
 .ењатип  

 евд уђемзи ењатип окчинробдо аљватсоп кинробдО
у ,ециндес   ,укилбо монасип  укиндесдерп ондерсопен

у ,аг ежом онтезузи а ,енитшпукС   монасип или монемсу
 .енитшпукС ециндес ујарк ан итиватсоп ,укилбо  

 
1 налЧ 12 . 

 ,ањатип гокчинробдо ањаљватсоп мокилирП
 ењатип ан ес ад илеж ил ад инсајзи ес ад аберт кинробдо

асип у или онемсу ировогдо  умењ ондерсопен ,укилбо мон
 ициндес ан или ециндес нав С  .енитшпук  

 ,ециндес евд уђемзи онељватсоп еј ејок ењатип аН
 јондеран јоврп ан аљватсод ,уливарп оп ,ес ровогдо

 .ициндес  
 ањаљпукирп ебертоп гобз ећугом ејин от окА

хигурд зи или ајицамрофни и акатадоп   ,аголзар
 ењатип ес ејок ан алет гондар или анагро кинватсдерп
 ижуд идердо анитшпукС ад ижартаз ад оварп ами исондо

 .аровогдо умерпирп аз кор  
 ициндес ан онељватсоп ењатип окчинробдо аН

еј ока ,ес аравогдо   ејин от ока а ,ициндес јотси ан ,ећугом
ан ,ећугом   .ициндес јондеран јоврп  

 ан ејад ен ењатип окчинробдо ан ровогдо ес адаК
 оп ,ес ровогдо ,онељватсоп ењатип еј јојок ан ициндес јотси
 еј ијок укинробдо укилбо монасип у ејад ,уливарп

 .оиватсоп ењатип окчинробдо  
,оиватсоп ењатип еј ијок акинробдо ветхаз аН  

 .амицинробдо мивс аљватсод ес ровогдо  
 
1 налЧ 22 . 

 оп ,и наткерид и насај ,катарк итиб аром ровогдО
 амелборп ењавашер аз еголдерп ижрдас ад аберт ,уливарп

 .исондо ењатип ес ејок ан  
 
1 налЧ 23. 

 еј ијок кинробдо ,аровогдо гонејибод модовоП
к ,ењатип оиватсоп  итижолдерп ежом ,кинробдо икавс и оа

 .аварпсар ировто исондо ровогдо ес ејок ан уњатип о ес ад  

 ејучулдо аналч гово .1 аватс зи уголдерп О
 .анитшпукС  

 ејок ан уњатип о ес ад етавхирп ицинробдо адаК
 ејућшрву ес ењатип от ,аварпсар идов ровогдо исондо ес

д у  акчат ањделсоп оак ециндес ендеран дер инвен
 .ејичагурд ичулдо ен анитшпукС ока ,адер гонвенд  

 
1 налЧ 24. 

акснитшпО    хијовс уривко у ,ејуђебзебо аварпу
 ан и акинробдо ејицкнуф ењешрв аз еволсу ,акатадаз

 :акинлечан уголан оп ,ењежарт овохињ  
- уртс ми ажурп  аголдерп идарзи у ћомоп унч

 амилет миндар и инитшпукС есондоп ино ејок
 ;енитшпукС  

-  атсил гонебжулС" ењећширок ми ејуђебзебо
енитшпо  цавељоБ  аз ујицатнемукод укснупод и оак ,"

ус ајок ањатип анидејоп   или енитшпукС удер монвенд ан
 ;алет хиндар хинењ  

- ратс  дар аз аволсу уњеђебзебо о ес а
 .апург хикчинробдо  

 
1 налЧ 25. 

  аз авокшорт уданкан ан оварп ами кинробдО
екчинробдо ењаљвабо   ајок ањамирп агурд и ејицкнуф

 .мокулдо монбесоп анитшпукС ејуђрвту  
 
XI - ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ И ЕНЗАЛЕРП  

 
1 налЧ 62 . 

нс ан ањапутс монаД  акинволсоП гово уга
 енитшпо енитшпукС кинволсоП ижав ад ејатсерп

.лС"( цавељоБ   ,20/71 .рб ,"...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил
)20/32  

 
1 налЧ 72 . 

 уганс ан апутс кинволсоп јавО  до анад )гомсо( 8
ањавиљвајбо анад  енитшпо утсил монебжулС" у   

цавељоБ " .04 аналч мисо ,   ес ијок ,акинволсоП гово .14 и
.ањешонод монад ејуњемирп  
 

60 :јорБ - 73 80/  – I 2/  
 ,цавељоБ .01.82 енидог.8002  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ гни.лпид  
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2/66 ,5002/6 ,2002/9 јорб “СР кинсалг инебжулС„( уметсис мокстеџуб о анокаЗ .52 аналч увонсо аН  2006/26 ,5002/101 ,500 и 
атутатС .93 аналч и )4002/531 и 4002/33 ,2002/9 јорб ,“СР кинсалг инебжулС„( иварпуомас јонлакол о анокаЗ .03 аналч ,)6002/58   енитшпо

лС„( цавељоБ инебжу  нитшпо тсил e 2 до ициндес ан ,цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)8002/1 .рб ,“цавељоБ 8 01. . 8002 аленод ,енидог .  еј  
 

 О УКУЛДО  О ЕКУЛДО АМАНУПОД И АМАНЕМЗИ  
УТЕЏУБ  УНИДОГ .8002 АЗ ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  

 
I ОЕД ИТШПО  

 
Ч .1 нал  

7002/71.рб ''...роБ ,цавељоб анитшпо тсил инебжулС''( унидог .8002 аз цавељоБ енитшпо утеџуб о екулдО .1 ватс .1 уналч У , 
2/81  800   и 8002/12 исалг и алебаТ ес ањем ) :          

атеџуб ицадзи и ањамирП  амиранид у сонзИ  

атеџуб ањамирП  868.799.162  
атеџуб ицадзИ  005.586.272  

тицифед икстеџуБ  236.786.01  
   

:исалг и алебаТ ес ањем .2 ватс уналч мотси У  

сипО   ексмоноке арфиШ
ицакифисалк еј  

зи автсдерС  
атеџуб  

1 2 3 
ПУКУ .I АЊАМИРП АН  8+7  868.798.162  

ИДОХИРП ИЋУКЕТ  7 868.534.162  
идохирп иксероП .1  17  000.685.79  

ектибод енлатипак и тибод ,кадоход ан зероП .1.1  
       )асонирподомас мисо(  117  000.529.56  

сонирподомаС .2.1  081117  000.079  
адараз дноф ан зероП  .3.1  217  6 000.80  

унивоми ан зероП .4.1  317  000.023.41  
)езицка и ВДП( егулсу и арбод ан зероП .5.1  417  .4 267 000.  

идохирп иксероп илатсО .6.1  917+617  000.100.11  
агеч до ,идохирп иксеропеН .2  47  660.01 000.  

- етамак енећалпан  1147  25 0 000.  
- енивоми енедевзиорпен пуказ  5147  .2 07 000.5  
- апуказ и агулсу и арабод ејадорп  1247  09.2 000.0  
- ескат  2247  3 000.10  
- агулсу и арабод ејадорп  3247  .1 7 000.00  
- ејашркерп аз ензак еначвон  3347  4 000.0  
- идохирп инеђердоен и итивошем  1547  .1 9 000.00  

атеџуб зи идохирП .1.2  97   
енивоми ексјиснанифен ејадорп до ањамирП .3  8 000.264  

ејицаноД .4  237+137   
ирефснарТ .5  337  868.387.351  

ИЦАДЗИ ИНПУКУ .II  5+4  005.586.962  
ИДОХСАР ИЋУКЕТ  4 454.267.502  

енелсопаз аз идохсаР .1  14  917.380.85  
ор ењећшироК .2 агулсу и аб  24  792.051.35  
атамак аталптО .3  44  .1 596 000.  

ејицневбуС .4  54  566.646.95  
ањаругисо гонлајицос зи аварП .5  74  013.846.1  

идохсар илатсО .6  94+84  643.332.21  
ИРЕФСНАРТ ИЋУКЕТ  1464+1364  711.503.91  

ИДОХСАР ИНЛАТИПАК  5 640.329.36  
НАРТ ИНЛАТИПАК ИРЕФС  2464+2364   

 И  АТИДЕРК ЕТАЛПТО УВОНСО ОП АЊАМИРП .IV  ЕЈАДОРП
ЕНИВОМИ ЕКСЈИСНАНИФ  

       ЕКВАБАН И АТИДЕРК  ХИТАД УВОНСО ОП ИЦАДЗИ СУНИМ
 ЕКСЈИСНАНИФ  

      ВИ( ЕНИВОМИ - )В  

29 - 26  1 000.00  

ЕЊАВИЖУДАЗ .IIV  19   
аротидерк хићамод док ењавижудаЗ .1  119   

 .2 аротидерк хинартс док ењавижудаЗ  219   
 ЕЈАДОРП И АТИДЕРК ХИТАД ЕТАЛПТО УВОНСО ОП АЊАМИРП

 ЕНИВОМИ ЕКСЈИСНАНИФ - АЈИЦАЗИТАВИРП  29  1 000.00  

АГУД АТАЛПТО .IIIV  16  000.000.3  
агуд гећамод ењавићалптО .1  116  000.000.3  
агуд гонартс ењавићалптО .2  216   

талптО .3 амајицнараг оп а  316   
IIV+IV+II( УНУЧАР АН АЊАТС АНЕМОРП .XI - )IIIV   005.587.662  

IIV+IV( ЕЊАРИСНАНИФ ОТЕН .X - IIIV - =XI - )III   - 005.586.962  
АДОХИРП КАШИВ ИНЕЂЕРОПСАРЕН .IX  

      )31 ањариснаниф ровзи ,3 асалк( АНИДОГ ХИЈИНАР ЗИ  3 .01 838.294  

АНЕШОРТУЕН .IIX  ЗИ ЕЈИЦАЗИТАВИРП ДО АВТСДЕРС  
        )41 ањариснаниф ровзи ,3 асалк( АНИДОГ ХИНДОХТЕРП  3 497.491  
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 .2 налЧ  
:исалг и ес ањем .2 налЧ  

:до ес ијотсас унидог .8002 аз енитшпо теџуБ''  
.1    до усонзи у ањамирп 162 . 799 . 868  ;аранид  
.2     до усонзи у акатадзи 272 . 586 . 005  ;аранид  
.3  .аранид 236.786.01  до усонзи у атицифед гокстеџуб  

ирп акшив гонеђеропсарен зи ес ећидебзебо аранид  236.786.01  до усонзи у атицифед гокстеџуб ењариснаниф аз автсдерс анбертоП  зи адох
: аз ес ећитсирок и усонзи монпуку у анидог хијинар  

.1  гоБ ењеђеру ,аранид 293.527.1 до усонзи у енићеп ексниво  

.2   ејицитсевни енлатипак – аранид 391.178.1 до усонзи у атидерк аватсдерс зи ицадзи , 

.3   ејицитсевни енлатипак – и аранид 497.491 до усонзи у анидог хијинар зи ејицазитавирп до автсдерс анешортуен  

.4  зи енлатипак и ећукет 352.698.6 до усонзи у ектад  .аранид  
''.ањамирп хићукет зи ес ећидебзебо аранид 000.000.3 до усонзи у  агуд еталпто ењариснаниф аз автсдерс анбертоП  

 
.3 налЧ  

:исалг и ес ањем .3  налЧ  
  до усонзи у атеџуб автсдерС'' 868.799.162  и зи адохирп автсдерс и аранид  акинсирок хинткеридни и хинткерид итсонвитка хинровз

  до усонзи монпуку у атеџуб авасдерс 057.446.01    до усонзи у анидог хијинар зи адохирп акшив гонеђеропсарен зи автсдерс ,аранид
':от и ,акатадзи аматсрв и амицинсирок оп ес ујуђеропсар ,аранид 236.786.01 ' 

                   

 ровз
И

а
њариснани

ф
 

ајицкну
Ф

  акс
монок

Е
ајицаки

фисалк
 

сипО  

 зи автсдерС
  атеџуб -  ировзи

 ањариснаниф
)41 и 31,21,10(  

 ировзи илатсО
 ањариснаниф

)51,70,40(  
ОНПУКУ   аруткуртС

% у  

 1 оедзаР  ЕНИТШПО АНИТШПУКС          
  011    вадоноказ и иншрвзИ инагро ин          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,769.096.1    00,769.096.1  %06,0  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,290.303    00,290.303  %11,0  
10    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,000.01    00,000.01  %00,0  
10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,867.04    00,867.04  %10,0  
10    000714   катадод икчиналсоп и иксјидуС - катадод икчинробдо  00,557.67    00,557.67  %30,0  
10    000124  ) инофелет инлибом ,нофелет ( ивокшорт инлатС  00,158.34    00,158.34  %20,0  
10    4 00022  ањавотуп ивокшорТ  00,008.57    00,008.57  %30,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,293.812.2    00,293.812.2  %87,0  
10    000624  лајиретаМ  00,005.216    00,005.216  %22,0  
10    000274  атеџуб зи утитшаз унлајицос аз аданкаН  00,0    00,0  %00,0  

10    000284  роП  гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изе
могурд итсалв аовин  00,005.5    00,005.5  %00,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  инагро инвадоноказ и иншрвзИ  011  00,526.770.5    00,526.770.5  %97,1  

      ЕНИТШПО АНИТШПУКС 1 едзар онпукУ  00,526.770.5    00,526.770.5  1 %97,  

 2 оедзаР  ЕЋЕВ ОКСНИТШПО И  КИНДEСДЕРП          

  011    инагро инвадоноказ и иншрвзИ          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,079.925.2    00,079.925.2  %98,0  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,568.254    00,568.254  %61,0  
10    000314  ирутан у еданкаН  00,838.4    00,838.4  %00,0  
10    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,033.81    00,033.81  %10,0  
10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,014.82    00,014.82  %10,0  
10    000124  ивокшорт инлатС  00,594.791    594.791 00,  %70,0  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,332.708    00,332.708  %82,0  
10    000324   уровогу оп егулсУ  00,493.729.1    00,493.729.1  %86,0  
10    000524  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,006.281    00,006.281  %60,0  
10    000624  лајиретаМ  00,354.107.1    ,354.107.1 00  %06,0  

10    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин  00,785.801    00,785.801  %40,0  

10    000215  амерпо и енишаМ  00,056.72    00,056.72  %10,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

инагро инвадоноказ и иншрвзИ  011  
00,528.689.7    .7 00,528.689  %28,2  

      
 ОКСНИТШПО И КИНДЕСДЕРП 2 едзар онпукУ

ЕЋЕВ  00,528.689.7    00,528.689.7  %28,2  
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 3 оедзаР  АВАРПУ АКСНИТШПО          

  031    егулсу етшпО          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,192.040.32    00,192.040.32  %31,8  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,408.321.4    00,408.321.4  %64,1  
10    000314  ирутан у еданкаН  00,788.51    00,788.51  %10,0  
10    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,952.767    00,952.767  %72,0  
10    000514  енелсопаз аз еданкаН  00,113.854    00,113.854  %61,0  
10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,920.259.6    00,920.259.6  %54,2  
10    000124  ивокшорт инлатС  00,409.473.4    00,409.473.4  %45,1  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,077.504.11    00,077.504.11  %30,4  
31    000224  кшорТ ањавотуп иво  00,000.000.2    00,000.000.2  %17,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,649.157.2    00,649.157.2  %79,0  

10    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС  00,804.725.3    725.3 00,804.  %42,1  

10    000524  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,525.915    00,525.915  %81,0  
10    000624  лајиретаМ  00,167.210.2    00,167.210.2  %17,0  
10    000174  ањаругисо гонлајицос зи аварП  00,015.601    00,015.601  %40,0  
10    000274  утитшаз унлајицос аз аданкаН  атеџуб зи  00,008.145.1    00,008.145.1  %45,0  
10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  00,469.807.2    00,469.807.2  %69,0  

10    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин  00,505.567    00,505.567  %72,0  

10    000384  оН алет хиксдус и уњешер оп иланеп и ензак еначв  00,000.030.2    00,000.030.2  %27,0  

10    000484   делсу улатсан утетш или едервоп аз ететш аданкаН
адогзен хинратнемеле  00,000.06    00,000.06  %20,0  

10    000994  аћукет( еврезер автсдерС -  анлатс , 000.000.2 - 
.000.1 )000  00,000.000.3    00,000.000.3  %60,1  

10    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,979.762.54    00,979.762.54  %89,51  
21    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,000.001    00,000.001  %40,0  
31    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,644.767.6    644.767.6 00,  %93,2  
41    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,497.491    00,497.491  %70,0  
10    000215  амерпо и енишаМ  00,029.389    00,029.389  %53,0  
10    000145  етшиљмеЗ  00,000.000.6    00,000.000.6  %21,2  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  егулсу етшпО   031  00,318.674.131    00,318.674.131  %04,64  

  071    гуд инвај аз еназев ејицкаснарТ          
10    000144   атамак хићамод аталптО  00,000.516.1    00,000.516.1  %75,0  
10    000444  ањавижудаз ивокшорт ићетарП  00,000.08    00,000.08  %30,0  
10    000116  идерк мићамод ецинвалг аталптО  амирот  00,000.000.3    00,000.000.3  %60,1  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  гуд инвај аз еназев ејицкаснарТ  071  00,000.596.4    00,000.596.4  %66,1  

  090    атитшаз анлајицоС          

10    000364                             итсалв амиовин милатсо ирефснарт и ејицаноД                                                           00,450.284.3    00,450.284.3  %32,1  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

атитшаз анлајицоС  090  
00,450.284.3    00,450.284.3  %32,1  

  007  
  

овтсвардЗ          

10    000364  тсалв амиовин милатсо ирефснарт и ејицаноД                                                                                     и  00,000.008.1    00,000.008.1  %46,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  овтсвардЗ  007  00,000.008.1    00,000.008.1  %46,0  

  219    ењавозарбо онвонсО          

10    000364  рт и ејицаноД  итсалв амиовин милатсо ирефсна -  ШO
                                                                                                                      цавељоБ                                    00,805.310.6    00,805.310.6  %21,2  

10    000364  рт и ејицаноД  итсалв амиовин милатсо ирефсна -  ШО
                                                                                                                     царогдоП                                         00,005.950.2    00,005.950.2  %37,0  

10    000364  ејицаноД   итсалв амиовин милатсо ирефснарт и -  ШО
                                                                                                                   цавокармуС                                           00,550.018.2    00,550.018.2  %99,0  

10    000364  Д  итсалв амиовин милатсо ирефснарт и ејицано - 
                                                                                                             eлокш eнлајицепС                                                 00,000.000.1    00,000.000.1  %53,0  

  
У  аз онпук

.салк .кнуф  ењавозарб онвонсО 219  00,360.388.11    00,360.388.11  %91,4  
  029    ењавозарбо ењдерС          
    000364                                                                                    итсалв амиовин милатсо ирефснарт и ејицаноД    .2 00,000.041    00,000.041.2  %67,0  
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 аз онпукУ
.салк .кнуф  

ењавозарбо ењдерС 029  
00,000.041.2    00,000.041.2  %67,0  

 
авалГ   арутлуК 10.3  

        
  028     ерутлук егулсУ - ЦОК          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,334.940.3    00,334.940.3  %80,1  

01   000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,948.545    00,948.545  %91,0  

10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,217.64    00,217.64  %20,0  

10    000124  ивокшорт инлатС  00,005.378    00,005.378  %13,0  

40    000124  ивокшорт инлатС    271 00,008.  00,008.271  %60,0  

10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,000.15    00,000.15  %20,0  

40    000224  ањавотуп ивокшорТ    00,000.23  00,000.23  %10,0  

10    000324  уровогу оп егулсУ  00,252.072.1    00,252.072.1  %54,0  

40    000324  уровогу оп егулсУ    00,000.23  00.23 00,0  %10,0  

10    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС  00,000.386.1    00,000.386.1  %95,0  

40    000424                                                      егулсу енавозилајицепС                                        00,000.041  00,000.041  %50,0  

70    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС    00,000.052  00,000.052  %90,0  

10    000524  жрдо и екварпоп ећукеТ  ењава  00,000.813    00,000.813  %11,0  

40    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ    00,000.055  00,000.055  %91,0  

10    000624  лајиретаМ  00,000.951    00,000.951  %60,0  

40    000624  лајиретаМ    00,008.94  00,008.94  %20,0  

10    000184  ицазинагро минидалвен ејицатоД амај  00,000.52    00,000.52  %10,0  

10    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин  00,007.11    00,007.11  %00,0  

40    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин    00,003.5  00,003.5  %00,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  ерутлук егулсУ  028  00,644.330.8  00,009.132.1  00,643.562.9  %72,3  

  028     ерутлук егулсУ - уцвељоБ у акетоилбиБ          

10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,005.895.1    00,005.895.1  %65,0  
10    000214  рет ан исонирпод инлајицоС ацвадолсоп те  00,231.682    00,231.682  %01,0  
10    000614  едарган енралибуЈ  00,310.75    00,310.75  %20,0  
10    000124  ивокшорт инлатС  00,008.171    00,008.171  %60,0  
40    000124  ивокшорт инлатС    00,000.7  00,000.7  %00,0  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  0,052.34 0   00,052.34  %20,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,000.09    00,000.09  %30,0  
10    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС  00,000.022    00,000.022  %80,0  
40    000424  зилајицепС                                                                                         егулсу енаво    00,000.05  00,000.05  %20,0  
10    000524  ) илајиретам и егулсу ( ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,000.05    00,000.05  %20,0  
10    000624  лајиретаМ  00,000.56    00,000.56  %20,0  

10    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин  00,000.5    00,000.5  %00,0  

10    000215  амерпо и енишаМ  00,000.86    00,000.86  %20,0  

10    000515  анивоми анлајиретамеН  00,000.02    00,000.02  %10,0  

40    515 000  анивоми анлајиретамеН    00,000.02  00,000.02  %10,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  ерутлук егулсУ  028  00,596.476.2  00,000.77  00,596.137.2  %69,0  

  
 аз онпукУ

увалг  арутлуК 10.3  00,141.807.01  00,009.803.1  00,140.710.21  %42,4  

 
авалГ  ајицазинагро акчитсируТ 20.3          

  374    мазируТ          
10    000154  амићезудерп миксјиснанифен минвај ејицневбуС  00,374.161.5    00,374.161.5  %28,1  
31    000154  амићезудерп миксјиснанифен минвај ејицневбуС  00,293.527.1    00,293.527.1  %16,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

мазируТ 374  6 00,568.688.    00,568.688.6  %34,2  

  
 аз онпукУ

увалг  ајицазинагро акчитсируТ  20.3  00,568.688.6    00,568.688.6  %34,2  

 авалГ  арутлук акчизиФ 30.3          

  018    атропс и ејицаеркер егулсУ          
10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  0,000.005.3 0   00,000.005.3  %42,1  



                                                                                                цавељоБ енитшпо тсил инебжулС                                                            енидог.8002 работко .13  

      анидог I                                                                                                                            3 јорБ                                                                                                  .ртс    91  

10   аз онпукУ
.салк .кнуф  арутлук акчизиФ 018  00,000.005.3    00,000.005.3  %42,1  

  
 аз онпукУ

увалг  арутлук акчизиФ  30.3  00,000.005.3    00,000.005.3  %42,1  

 
авалГ  ењавозарбо окслокшдерП 40.3  

    
  

  119    ењавозарбо окслокшдерП          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,152.779.9    00,152.779.9  %25,3  
40    000114  хинелсопаз ицадод и еталП    00,623.663  00,623.663  %31,0  
70    000114  хинелсопаз ицадод и еталП    00,407.421.2  00,407.421.2  %57,0  
10    000214  т ан исонирпод инлајицоС ацвадолсоп тере  00,829.587.1    00,829.587.1  %36,0  
40    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС    00,475.56  00,475.56  %20,0  
70    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС    00,613.083  00,613.083  %31,0  
40    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС    00,000.5  00,000.5  %00,0  
70    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС    00,000.973  00,000.973  %31,0  
10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,523.322    00,523.322  %80,0  
70    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН    00,000.001  000.001 00,  %40,0  
10    000124  ивокшорт инлатС  00,000.652.1    00,000.652.1  %44,0  
40    000124  ивокшорт инлатС    00,005.19  00,005.19  %30,0  
70    000124  ивокшорт инлатС    00,067.79  00,067.79  %30,0  
40    000224  ањавотуп ивокшорТ    00,000.05  00,000.05  %20,0  
70    0224 00  ањавотуп ивокшорТ    00,000.58  00,000.58  %30,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,000.201    00,000.201  %40,0  
40    000324  уровогу оп егулсУ    00,000.531  00,000.531  %50,0  
70    000324  уровогу оп егулсУ    00,001.602  00,001.602  %70,0  
40    000424  озилајицепС                                                                                         егулсу енав    00,000.51  00,000.51  %10,0  
70    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС    21 00,004.6  00,004.621  %40,0  
70    000524  ) илајиретам и егулсу ( ењаважрдо и екварпоп ећукеТ    00,000.904  00,000.904  %41,0  
10    000624  лајиретаМ  00,004.871    00,004.871  %60,0  
40    000624  лајиретаМ    00,008.750.1  00,008.750.1  %73,0  
70    000624  лајиретаМ    00,005.533  00,005.533  %21,0  

70  
  

000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин    00,009.22  00,009.22  

%10,0  

10    000215  амерпо и енишаМ  00,000.051    00,000.051  %50,0  
40    000215  амерпо и енишаМ    00,000.08  00,000.08  %30,0  
70    000215  амерпо и енишаМ    00,000.051  00,000.051  %50,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  ењавозарбо окслокшдерП 119  00,409.276.31  00,088.282.6  00,487.527.91  %69,6  

  
 аз онпукУ

увалг  ењавозарбо окслокшдерП 40.3  00,409.276.31  00,088.282.6  00,487.559.91  %69,6  

 лГ ава  ециндејаз енсеМ 50.3          

  061     егулсу енвај етшпО          
40    000314  ирутан у еданкаН    00,000.1  00,000.1  %00,0  
10    000124  ивокшорт инлатС  00,790.231    00,790.231  %50,0  
40    000124  ивокшорт инлатС    00,000.003  00,000.003  %11,0  
40    000224  ањавотуп ивокшорТ    00,000.051  00,000.051  %50,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,310.907    00,310.907  %52,0  
40    000324  уровогу оп егулсУ    00,000.005  00,000.005  %81,0  
10    000424                                                    егулсу енавозилајицепС                                        00,000.031    00,000.031  %50,0  
40    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС    00,000.001  00,000.001  %40,0  
10    000524  до и екварпоп ећукеТ  ењаважр  00,505.019.8    00,505.019.8  %41,3  
40    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ    00,000.965  00,000.965  %02,0  
10    000624  лајиретаМ  00,784.021.2    00,784.021.2  %57,0  
40    000624  лајиретаМ    00,000.002  00,000.002  %70,0  
10    000184  инидалвен ејицатоД амајицазинагро м  00,000.1    00,000.1  %00,0  
40    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД    00,439.1  00,439.1  %00,0  

10    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин  00,090.7    00,090.7  %00,0  

40    000284  ензевабо ,изероП   гондеј до етунтеман ензак и ескат
могурд итсалв аовин    00,000.03  00,000.03  %10,0  

10    000384   хиксдус и аводус уњешер оп иланеп и ензак еначвоН
алет  00,000.5    00,000.5  %00,0  
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40    000384   хиксдус и аводус уњешер оп иланеп и ензак еначвоН
алет    00,000.03  00,000.03  %10,0  

10    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,757.112.4    00,757.112.4  %94,1  
40    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ    00,000.003  00,000.003  %11,0  
10    000215  амерпо и енишаМ  00,000.01    00,000.01  %00,0  
40    000215  амерпо и енишаМ    .05 00,000  00,000.05  %20,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  егулсу енвај етшО 061  00,949.632.61  00,439.132.2  00,388.864.81  %25,6  

  
 аз онпукУ

увалг  ециндејаз енсеМ 50.3  00,949.632.61  00,439.132.2  00,388.864.81  %25,6  

 
авалГ  дноф инсагортаВ 60.3          

  023    егулсУ  етитшаз енражопвиторп          
    000154  амићезудерп миксјиснанифен минвај ејицневбуС  00,000.05    00,000.05  %20,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

етитшаз енражопвиторп егулсУ 023  
00,000.05    00,000.05  %20,0  

  
 аз онпукУ

увалг  дноф инсагортаВ 60.3  00,000.05    05 00,000.  %20,0  

 авалГ  аћезудерп анланумок анваЈ 70.3          
  026    ециндејаз јовзаР          
    000154  амићезудерп миксјиснанифен минвај ејицневбуС  00,008.907.15    00,008.907.15  %52,81  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

ециндејаз јовзаР 026  00,008.907.15    
07.15 00,008.9  %52,81  

  
 аз онпукУ

увалг  ећезудерп онланумок онваЈ 70.3  00,008.907.15    00,008.907.15  %52,81  

 
авалГ   цавељоБ 80.3 - љетајирп и десус рабод ,нилуК          

  028    ерутлук егулсУ          
60    000124  ивокшорт инлатС    00,347.14  00,347.14  %10,0  
60    000224  ањавотуп ивокшорТ    00,008.7  00,008.7  %00,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,169.752    00,169.752  %90,0  
60    000324  уровогу оп егулсУ    00,307.096  00,307.096  %42,0  
60    000624  лајиретаМ    00,097.08  00,097.08  %30,0  
10    000215  амерпо и енишаМ  00,005.121    00,005.121  %40,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

ерутлук егулсУ  028  00,164.973  00,630.128  00,794.002.1  %24,0  

  
 аз онпукУ

увалг   цавељоБ 80.3 - љетајирп и десус рабод ,нилуК  00,164.973  00,630.128  00,794.002.1  %24,0  

 
авалГ  Р'' етшиларамдо ејичеД 90.3 ''њат          

  018     ејицаеркер егулсУ          

10    000154  амићезудерп миксјиснанифен минвај ејицневбуС  00,000.000.1    00,000.000.1  %53,0  

  
 аз онпукУ
.салк .кнуф  

ејицаеркер егулсУ  018  00,000.000.1    00,000.000.1  %53,0  

  
 аз онпукУ

увалг  до ејичеД90.3 ''њатР'' етшиларам  00,000.000.1    00,000.000.1  %53,0  

  

 аз онпукУ
 оедзар  АВАРПУ АКСНИТШПО 3  00,050.126.952  00,057.446.01  00,008.562.072  %93,59  

 онпукУ  ЕНИТШПО ТЕЏУБ  00,005.586.272  00,057.446.01  00,052.033.382  %00,001  

 
.4 налЧ  

тсиниМ итиватсод укулдо увО .енитшпо улисалг монебжулс у итивајбо и ајиснаниф увтсра  
 

.5 налЧ  
.енитшпо улисалг монебжулс у ањавиљвајбо анад до анад гомсо уганс ан апутс акулдо авО  

 
  :јорБ 60 - 73 8002/ -I 4/  

 ,цавељоБ 82 енидог .8002.01.  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
 

 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .гни.лпид  
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63  
 

лч увонсо аН 95 ана .  јонлакол о анокаЗ .1 ватс
 аналч и )7002/921.рб ,"СР кинсалг инебжулС"( иварпуомас
 енитшпо тсил.лС"( цавељоБ енитшпо атутатС .1 ватс 58
 ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)8002/1 јорб ,цавељоБ

 .82 јонажрдо ициндес  .8002 .01 еј аленод ,енидог  
 

 У  Л  Д  О  У  К  
 еварпу екснитшпО ијицазинагро о  

 
I   ЕБДЕРДО ЕНВОНСО  

.1 налЧ  
     итсонжуд и аварп уривко у мокулдО мовО

 ес ејуђрвту ,еварпуомас енлакол ецинидеј оак енитшпо
 еварпу екснитшпО адар ничан и ајицазинагро ,тсонжелдан

тшпО :утскет мељад у(  цавељоБ енитшпо .)аварпу аксни  
 

.2 налЧ  
  невтсинидеј оак ејузарбо ес аварпу акснитшпО

.нагро  
 

.3 налЧ  
аварпу акснитшпО : 

.1   исонод ејок атака хигурд и асипорп етрцан амерпирп
енитшпо анитшпукС ,  и енитшпо киндесдерп

;ећев окснитшпО  
    .2  енитшпукС етка егурд и екулдо авашрвзи  ,енитшпо   

       п ;аћев гокснитшпО и енитшпО акиндесдер  
.3   о унепетс моврп у укпутсоп монварпу у авашер

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

;енитшпО итсонжелдан  
.4  зи дан ароздан гонварпу еволсоп аљвабо  мењавашрв

;енитшпо енитшпукС атака хитшпо хигурд и асипорп  
.5   ењешрвзи еј ејич есипорп егурд и енокаЗ авашарвзи

;инитшпО онеревоп  
.6   идрвту ејок еволсоп егурд и енчуртс аљвабо

.ећев окснитшпО и енитшпО киндесдерп ,анитшпукС  
 

.4 налЧ  
 лсоп аљвабо аварпу акснитшпО  говс зи ево

 атутатС ,анокаЗ ,аватсУ уривко у и увонсо ан агурколед
.енитшпО атака хигурд и енитшпо  

  ес ад окат ес ејузинагро ,еварпу екснитшпО даР
.анађарг асеретни и аварп ењавиравтсо онсакифе ићугомо  

.5 налЧ  
  и ,итсонвај напутсод еј еварпу екснитшпО даР

 монокаЗ  ас удалкс у анађарг илортнок и ицитирк нажолдоп
.мотутатС и  

.6 налЧ  
 нелсопаЗ a  иварпу јокснитшпО у ацил анељватсоп и

нжуд a  и онсевас ,онровогдо ујаљвабо еволсоп ејовс ад ус
мотутатС ,монокаЗ ,моватсУ ас удалкс у ,онсакифе ,  мово

амиливарп и мокулдО  .екуртс  
 

 .7 налЧ  
  ењавинсо еј онењарбаз иварпу јокснитшпО У

 ајицазинагро хикчитилоп хигурд и аканартс хикчитилоп
.акилбо хиноицазинагро хивохињ хинидејоп или  

 
 
 
 

 
.8 налЧ  

  ес емок у моварпу мокснитшпО дерп укпутсоп У
серетни и амазевабо ,амиварп о авашер  и анађарг ами

 монварпу о исипорп ес ујуњемирп ацил хинварп
.укпутсоп  

 
II    ЕКСНИТШПО ТСОНЖЕЛДАН И АЈИЦАЗИНАГРО

 ЕВАРПУ  
 

.9 налЧ  
  еварпу екснитшпО итсонжелдан зи иволсоП

 хиноицазинагро хињшартуну уривко у ес ешрв
к аволсоп момибо и мотсрв ас удалкс уацинидеј  ејо

.ујаљвабо  
 

01 налЧ  
 ус ецинидеј еноицазинагро  ењшартунУ

.ањељедО  
 јонбосуђем ,итсрв амерп ес ујузарбо ес ањељедО
 мењешрв ес мијич аволсоп умибо и итсоназевоп
 итсалбо у дар неђалксу и насакифе ,натемсен ејуђебзебо

.ејузарбо ес ујок аз  
 

.11 налЧ  
 уривко У  .епург и ицесдо  ес ујзарбо ањељедО  
  амиволсоп амерп ујузарбо ес епург и ицесдО

 уноицазинагро и тсоназевоп ундерсопен ујаветхаз ијок
.тсонбесоп  

 
.21 налЧ  

  еноицазинагро ењшартуну иварпу јокснитшпо У
:ус ецинидеј  

  
   удервирпољоп ,удервирп аз ењељедО   .1  и

;јовзар  
.2   екснитшпукс и уварпу утшпо аз ењељедО

;еволсоп  
.3   и овтсранивеђарг ,мазинабру аз ењељедО

;еволсоп  ексјицкепсни  
.4  ;ејиснаниф аз ењељедО  
.5  .ејицартсинимда ексероп ењељедО  

 
.31 налЧ  

  ијицазитаметсис и уњеђеру мењшартуну о ткА
ечан исонод  еварпу екснитшпО  еварпу екснитшпО кинл
..аћев гокснитшпО тсонсалгас зу  

 
.41 налЧ  

  јовзар и удервирпољоп ,удервирп аз ењељедО
:еволсоп ећеделс ишрв  

-  екшетартс и ајовзар аналП трцан амерпирп
;енитшпо ајовзар евоналп  

-  ајовзар авоналп ујицазилаер итарп
;енитшпО  

-  атакејорп адарзи  ечитсдоп ес амијок
;јовзар иксмоноке  

-  иксмоноке инлакол аз ејиралецнак иволсоп
;јовзар инларур и јовзар  

-  о ектадоп итарп и аризилана ,аљпукирп
 енјачанз инитшпО у амињатерк миндервирп

;енитшпО ајовзар укитилоп аз  
-  амицил минварп ћомоп унчуртс ажурп

 минтавирп(  и милам ,амицинтезудерп
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 ,уњаривитка ирп )амићезудерп мињдерс
;атидерк и атакејорп ијицазилаер  

-  гончил ,едервирп елам итсалбо у ењатс итарп
 ,автстаназ , автшинтезудерп гонтавирп ,адар
 мигурд и амзирут ,енивогрт ,автсљетитсогу

;унитшпО аз минјачанз амитсалбо  
-  ,уњећарп ,акатадоп езаб уњаравтс ан идар

 и уњатс о ајатшевзи уњавад и уњаризилана
 ијиротирет ан итсонвитка хиндервирп уњатерк

;енитшпО  
-  ,едервирпољоп изев у иволсоп инварпу

 енеман енеморп ,едервирподов
;автсрагурдаз ,атгшиљмез гондервирпољоп  

- ћширок ,атитшаз  ењеђерпану и ење
;адов и атшиљмез гондервирпољоп  

-  хинратнемеле до ететш анецорп и ењавиђрвту
;адогопен  

- ;етитшаз енражопвиторп иволсоп  
- ;монокаЗ ас удалкс у енарбдО иволсоп  
-  хинсем итсалбо зи иволсоп инварп онвитамрон

;ациндејаз  
- ажрдо ан есондо ес ијок иволсоп  ас езев ењав

 ењавиђрвту ,ецилгебзи аз мотајирасемоК
 онретни и хинангорп ,хилгебзи асутатс
 и ајатшемс ењавиђебзебо ,ацил хинељесар

;товиж вохињ аз аволсу хигурд  
-  адарбо аксретујпмок и метсис инвитамрофни

;акатадоп  
-   монокаЗ ас удалкс у еволсоп егурд и аљвабо

.еварпу екснитшпО акинлечан  уголан оп  
 

.51 налЧ  
  еволсоп екснитшпукс и уварпу утшпо аз ењељедО

 :еварпу еволсоп ећеделс ишрв  
 

-  ан есондо ес ијок еволсоп енварп онвитамрон
 ејок атака хигурд и асипорп атрцан умерпирп
 анитшпукС ,енитшпО киндесдерп исонод

тшпо ;ећев окснитшпО и ени  
-  ијок есипорп егурд и еноказ ексметсис итарп

 ежалдерп и уварпуомас унлакол ушилугер
;еварпу екснитшпО адар ењеђерпану аз ерем  

-  ењавашер ан есондо ес ијок еволсоп аљвабо
окснивоми -  укпутсоп у асондо хинварп

ајирпорпскеед и ејицајирпорпске  ;ејиц  
-  ењарителпмок и асонерп гонвитартсинимда

 ан ањавад и ањамизузи ,алецрап хикснивеђарг
;атшиљмез гокснивеђарг гоксдарг ењећширок  

 
-  гондервирпољоп ењаћарв и аварп ењаванзирп

 енжурдаз ,акањшап и анирту ,атшиљмез
 ењеђеру ,монокаЗ ас удалкс у енивоми

шиљмез  егурд и оак ејицасамок метуп ат
окснивоми изев у еволсоп -  ,асондо хинварп

 о ујицнедиве идов и ујицатнемукод аљвабирп
 анитшпО еј амијок ан амитсонтеркопен

;ањећширок аварп цалисон онсондо ,кинсалв  
-  о егирб еневтшурд итсалбо зи иволсоп инварпу

;ицед  
- оп инварпу  оксдилавни итсалбо зи иволс

;етитшаз екчароб  
- ;ањавозарбо итсалбо зи иволсоп инварпу  
- ;авоксипс хикчариб ањеђов иволсоп  
- ;итсалбо енебматс зи иволсоп инварп онварпу  

-  ебертоп аз иволсоп инвитартсинимда
 и енитшпО акиндесдерп ,енитшпукС

;аћев гокснитшпО  
- а иволсоп  атемдерп хинешрваз ањаривихр

 ,енитшпо енитшпукС ,еварпу екснитшпО
;аћев и акиндесдерп  

- ;етшоп ејицидепске иволсоп  
 
-  енартс до хитендоп атака ањеђоваз иволсоп

;авонатсУ и анађарг  
-  минчил о агињк хинчитам ањеђов иволсоп

 аварпси хинвај ењавадзи ,анађарг амињатс
 агињк и агињк хинчитам увонсо ан

;анаљважрд  
-  итсалбо зи иравтс хинварпу ењавашер

;анађарг асутатс хинчил  
-  ебертоп аз еволсоп еноицазинагро и енчуртс

 и енитшпО акиндесдерп ,енитшпукС
 изев у еволсоп отичоран а аћев гокснитшпО
 ациндес мењаважрдо и момерпирп ас

;аћев гокснитшпО и енитшпо енитшпукС  
-  анагро амациндес ан хинејовсу атака ударбо

;енитшпО  
- ;амациндес минажрдо о ејицнедиве ењеђов  
- ;аћев и енитшпукС акулдо ењавиљвајбо  
-  енланосреп и асондо хиндар иволсоп

;ејицатнемукод  
-  аватсод андерсопен и анемсип ењамерпто

г ;амитсем минељесан у аминађар  
-  док аканартс ајицнедиве и аканартс мејирп

;ареноицкнуф  
-  ,еварпУ ебертоп аз иволсоп иксфарголиткад

;аћев и енитшпО акиндесдерп ,енитшпукС  
-  амајиротсорп у енејигих ењаважрдо

;уровогУ оп акинсирок и еврпу екснитшпО  
- микчинтуп зоверп   ебертоп аз амилибомотуа

 екснитшпО и акиндесдерп ,аћев ,енитшпукС
 ,еварпу  

- ;алибомотуа хикчинтуп ењаважрдо  
- ;алток гонрап ењежол  
-  ас удалкс у еволсоп егурд и аљвабо

 екснитшпО акинлечан  уголан оп ,монокаЗ
.еварпу  

 
 енровзи зи аволсоп хинеђердо ењавашрвзи аЗ

н  енважрд аволсоп хинервоп и оак ,енитшпо итсонжелда
 ујаљвабо иволсоп ит ес ад аволсу ањаравтс и еварпу
 ан анађарг адар и ањавонатс утсем ежилб и ејинсакифе
 енсем ес ујузарбо атсем хинељесан ијиротирет

.ејиралецнак  
 аћеделс аз ујузарбо ес ејиралецнак енсеМ

оп :ајчурд  
.1   онељесан аз ацивечаБ ајиралецнак ансеМ

;уцивечаБ отсем  
.2   анељесан аз анивогоБ ајиралецнак ансеМ

нивогоБ атсем а  анивогоБ и олес – ;ељесан  
.3   онељесан аз ењокалаВ ајиралецнак ансеМ

;ењокалаВ отсем  
.4   онељесан аз цавобрВ ајиралецнак ансеМ

;цавобрВ отсем  
.5  ансеМ   онељесан аз цавејурбоД ајиралецнак

;цавејурбоД отсем  
.6   онељесан аз ељоП орбоД ајиралецнак ансеМ

;ељоП орбоД отсем  
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.7   онељесан аз ациналбаЈ ајиралецнак ансеМ
;ациналбаЈ  отсем  

.8   онељесан аз риВ ивирК ајиралецнак ансеМ
;риВ ивирК отсем  

.9   аз овокуЛ ајиралецнак ансеМ  отсем онељесан
;овокуЛ  

.01   онељесан аз ровзИ илаМ ајиралецнак ансеМ
;ровзИ илаМ отсем  

.11   отсем онељесан аз ћинсО ајиралецнак ансеМ
;ћинсО  

.21   онељесан аз царогдоП ејиралецнак енсеМ
;царогдоП отсем  

.31   отсем онељесан аз етшијуР ајиралецнак ансеМ
;етшијуР  

.41  ајиралецнак ансеМ   отсем онељесан аз цаниваС
 ;цаниваС  

.51   онељесан аз цавокармуС ајиралецнак ансеМ
цавокармуС отсем  

  
 атсем анељесан аз ејиралецнак енсеМ иволсоП
 ,цавељоБ  дарг и олес цавељоБ ,овориМ ,онилИ ,њатР

.еварпу екснитшпО утшидес у ес ујаљвабо  
п ишрв ајиралецнак ансеМ  ан есондо ес ијок еволсо

 ањавадзи ,агињк хинчитам ањеђов ,анађарг ањатс анчил
 ањећарп ,ацинвотрмс ањаљватсас ,ањереву и адовзи
 еј адак амацинењич о ањереву ењавадзи ,авоксипс хикчариб
 ас удалкс у ајицнедиве хигурд ењеђов ,монокаЗ онеђердо от

.монокаЗ  
сеМ У  итаљвабо ес угом амајиралецнак мин

 евонатсу и ејицазинагро ,енагро егурд аз иволсоп инеђердо
 екснитшпО кинлечан ејучуљказ иок аровогУ увонсо ан
 авонатсу и ајицазинагро ,анагрО мокинватсдерп ас еварпу

.еволсоп ујаљвабо ејок аз  
оБ унитшпо аз ајчурдоп анчитаМ  ењеђов аз цавељ

 енитшпо енитшпукС мокулдО ус инеђердо агињк хинчитам
60.рб цавељоБ - 40/773 -I  тсил.лС(.енидог.4002.60.42 до 31/

.)4002/6.рб ,...роБ ,цавељоБ анитшпо  
 аз еволсоп енеђердо ешрв ејиралецнак енсеМ

теваС ас аровогод увонсо ан ми ејок ециндејаз енсеМ  мо
 окснитшпО и енитшпо анитшпукС иревоп ециндејаз енсеМ

.ећев  
  оп а монокаЗ ас удалкс у еволсоп егурд и и аљвабО

 .еварпу екснитшпО акинлечан уголан  
 

.61 налЧ  
  и овтсранивеђарг ,мазинабру аз ењељедО

 есондо ес ијок еварпУ еволсоп ошрв еволсоп ексјицкепсни
н :а  

-  и идарзи о екулдО аголдерп умерпирп
;авоналп хикчитсинабру уњешонод  

-  ударзи аз хинбертоп акатадоп ењаљпукирп
;авоналп  

-  ударзи аз амаргорП адарзи у ећшечу
 ;енитшпО аналп гонротсорп  

- ;диву инвај ан атнемукод гоксналп ењагалзи  
- воналп хикчитсинабру ењеђоворпс ;а  
- ;авоналп хикчитсинабру зи адовзи ењавадзи  
- ;амиволсу микчитсинабру о атка ењавадзи  
- ;уњдаргзи аз ањербодо ењавадзи  
-  ејицатнезерп енвај ењавозинагро

;аткејорп гокчитсинабру  
-  такејорп икчитсинабру еј ад тка исонод

;моналп микчитсинабру ас удалкс у неђарзи  

- ирп  минбесоп ус ејок итсонсалгас аљваб
 ењавадзи аз волсу оак енасипорп аминоказ

;уњдаргзи аз ањербодо  
-  ењеђеру аз аловзод и аволсу ењавадзи

               ексналп увонсо ан анишрвоп хинвај  
      ;ејицатнемукод  

-  хиноицитсевни ењеђов и ењавозинагро
 ејок аз аводар ;анитшпО ротитсевни еј  

-  ан ењечуљкирп аз аволсу ењаљвабирп
;уруткуртсарфни унланумок и унјаћарбоас  

-  ,ењеђарг еј ејич атакејбо евајирп ењавашер
 зеб анешрваз ајицкуртснокер онсондо

;еловзод екснивеђарг  
- ;ацилу ењавапоксар аз ањешер  ењавадзи  
-  енбертопу ењавадзи  аз еткејбо аз еловзод

;анитшпО анжелдан еј ејок  
- ;атакејбо делгерп икчинхет  
- ;аткејбо уњешур о ањешер ењешонод  
- атака атрцан ењагалдерп -  исонод ејок

 енитшпО киндесдерп и енитшпо анитшпукС
;итсалбо ево зи  

-  итсалбо зи асипорп ењеђоворпс ондерсопен
 и итсондебзеб ;удар ан аљвардз  

-  зи асипорп ењеђоворпс ондерсопен
;ањељедо адар агурколед  

-  ,ењеђеру ан есондо ес ијок аволсоп ењешрв
;итсонталед хинланумок ењаљвабо и јовзар  

-  ањавиђеру амаргорп ајицазилаер
;атшиљмез гокснивеђарг  

-  ,ењдаргзи итсалбо у роздан иксјицкепсни
нумок  ентовиж етитшаз ,итсонталед енла

 хигурд и ајаћарбоас гоксмурд ,енидерс
;монокаЗ ас удалкс у итсалбо  

- онварпу -  итсалбо зи еволсоп енварп
 удалкс у  итсалбо ево зи ањешер хиншрвзи
 амакулдО и мотутатС ,монокаЗ ас

;енитшпукС  
- каЗ ас удалкс у еволсоп егурд и аљвабо  моно

.еварпу екснитшпО акинлечан` уголан оп  
 

.71 налЧ  
  еволсоп ећеделс ишрв ,ејиснаниф аз ењељедО

:еварпУ  
 
- ;енитшпо атеџуб ењешрвзи и амерпирп  
- дарзи a  у акулдо хиксјиснаниф ењеђоворпс и

;амисипорп мигурд и монокаЗ ас удалкс  
- шрвзи ањећарп и ањариналп еволсоп  ање

;акинсирок хикстеџуб авоналп  
- оксјиснаниф -  еневтсдовонучар ,енлајиретам

;еволсоп еневтсдовогињк и  
 
-  ењаритнедиве оневтсдовогињк

;анитшпО кинсирок еј ијич итсонтеркопен  
- ;ерутадивкил и енјагалб еволсоп  
-  хикснивотог тсондивкил укстеџуб ариналп

 атеџуб аволсоп  и ањамирп увонсо ан
;акатадзи  

-  у амазевабо митезуерп ењаљварпу ишрв
;арозерт анучар гонаводилоснок уривко  

-  ,енчесем ,енвенд аварбодо и ариналп
 хинербодо аривко зи етовк енчесеморт

;ајицајирпорпа  
- ;енитшпО агуд ањарисиврес еволсоп ишрв  
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- арбо енчидоиреп ејуђарзи  и ејатшевзи ,енуч
;атеџуб мењешрвзи ас изев у  езилана  

-  гонаводилоснок ,атеџуб енучар еншрваз идар
;арозерТ анучар  

-  итарп и иквабан хинвај евоналп ејуђарзи
;ењешрвзи овохињ  

- ;иквабан хинвај капутсоп идоворпс  
- ;ејицатнемукод енсрукнок идарзи у ејувтсечу  
- иволсоп  ;алајиретам и емерпо еквабан  
-  уњаљварпу у ањеђерпану еволсоп ишрв

 итсалв јоншрвзи ежамоп ,мометсис микстеџуб
;теџуб аз ејицатнемукод имерпирп у  

-  ањешонод усецорп у амаварпсар у ејувтсечу
;атеџуб  

-  атеџуб ењариналп окшетартс ончорогуд ишрв
кшетартс ас удалкс у ,енитшпО амивоналп ми  

-  ,монокаЗ ас удалкс у еволсоп егурд и аљвабо
 гокснитшпО ,енитшпО акиндесдерп уголан оп

.еварпу екснитшпО акинлечан и аћев  
 

.81 налЧ  
  ећеделс ишрв ,ејицартсинимда ексероп ењељедО

:еварпУ еволсоп  
 

- ан азероп аталпан и алортнок ,ењавиђрвту  
 еданкан ,искат хинланумок хинлакол ,унивоми

;етшиљмез окснивеђарг аз  
-  енвитартсинимда енлакол еталпан и алортнок

 ењеђеру аз еданкан ,ескат еншивароб ,ескат
 у ањавад до адохирп ,атшиљмез гокснивеђарг
 ејок итсонтеркопен ањећширок онсондо пуказ

нитшпО итсирок ;а  
-  у хинечерзи инзак хиначвон аталпан

 ејашркерп аз укпутсоп монјашркерп
 увохињ аз адак ,енитшпукС амитка енеђивдерп

;нагро игурд нажелдан ејин уталпан  
-  хигурд аталпан и алортнок ењавиђрвту

;моноказ хинеђрвту адохирп  
-  акинлечан уголан оп еволсоп егурд и идар

.еварпу екснитшпО  
 

.91 налЧ  
  и ицесдо  ,ањељедО онсондо ,аварпу акснитшпО

 егурд и ујаљвабо еварпу екснитшпО уривко у  епург
.енитшпО инагро еревоп ми ејок еволсоп  

 
.02 налЧ  

  нав  ила ,еварпу екснитшпО уривко У
ебо енитшпО киндесдерп ацинидеј хиноицазинагро  ејуђебз

 док ејизивер и ејицкепсни екстеџуб аволсоп ењешрв
.аватсдерс хикстеџуб акинсирок хинткеридни и хинткерид  

 
енитшпО акиндесдерп ицинћомоП  

 
.12 налЧ  

  екинћомоп иватсоп ад ежом енитшпО киндесдерП
:от и иварпу јокснитшпО у енитшпО акиндесдерП  

.1  з кинћомоп  и јовзар иксмоноке а
;удервирпољоп  

.2  ;еволсоп енварп аз кинћомоп  

.3   ;итсонталед еневтшурд аз кинћомоп  
екинћомоп аЗ  ејок ецил онељватсоп итиб ежом  

 ами и аљватсоп ес ујок аз итсалбо у овтсукси ејудесоп IIV  
.итсончуртс непетс  

 рт доиреп ан ујаљватсоп ес ицинћомоП  ањаја
.енитшпО акиндесдерп атаднам  

  ужалдерп ,евитајицини ућеркоп ицинћомоП
 до ус ајок амињатип ас изев у ањељшим ујад и еткејорп

.енитшпО јовзар аз ајачанз  
 .укиндесдерп ујаравогдо дар јовс аз ицинћомоП  

 ерп и акинћомоп итишерзар ежом киндесдерП
кор акетси .нељватсоп еј ејок ан а  

  и аварп ујуђеру ес ежилб уњељватсоп о мокулдО
.акинћомоп езевабо  

  и ујаљвабо ицинћомоп аволсоп хинедеван дероП
:от и еволсоп ећеделс  

 
  и јовзар иксмоноке аз акиндесдерП кинћомоП

удервирпољоп  
-  и ајовзар аналП идарзи у ејувтсечу

тартс ,енитшпО ајовзар авоналп хикше  
-  ес амијок атакејорп идарзи у ејувтсечу

,јовзар иксмоноке ечитсдоп  
-  аноицитсевни аринидроок и ечитсдоп

,алатипак ењечалвирп и ањагалу  
-  ариснаниф ејок атакејорп ујицазилаер итарп

,анитшпО ончимилед или инилец у  
- аз јовзар ечитсдоп ,автсрагурд  
-  ењеђерпану аз ерем ежалдерп

,едервирпољоп  
-  ијицазилаер и идарзи ,уњариерк у ејувтсечу

 ајовзар авоналп хиноицка и хикшетартс
,едервирпољоп  

-  уголан оп еволсоп егурд и идар
.енитшпО акиндесдерП  

 
ањатип анварп аз акиндесдерП кинћомоП  

- пирп у ејувтсечу  ејок асипорп атрцаН имер
 и ећев окснитшпО ,киндесдерП исонод

 ,анитшпукС  
-  акпутсоп ањеђоворпс итсотиноказ о ес аратс

,иквабан хинвај  
-  хинварп окснивоми уњавашер у ејувтсечу

,асондо  
-  акпутсоп ањеђоворпс итсотиноказ о ес аратс

шиљмез гокснивеђарг пуказ у ањавад  ,ат
,атакејбо и аротсорп гонволсоп  

-  уголан оп еволсоп егурд и идар
.енитшпО акиндесдерП  

 
 еневтшурд аз акиндесдерП кинћомоП

итсонталед  
-  зи асипорп атрцан имерпирп у ејувтсечу

 ,арутлук( итсонталед еневтшурд итсалбо
 хинрутлук атитшаз ,арутлук акчизиф

ај ,арабод  аневтшурд ,ењасимрофни онв
 ,атитшаз анлајицос ,ицед о агирб

 акчароб оксдилавни ,тропс ,ењавозарбо
 и атитшаз аневтсвардз анрамирп ,атитшаз

).рд  
-  зи атакејорп и амаргорп идарзи у ејувтсечу

,итсонталед хиневтшурд итсалбо  
-  уголан оп еволсоп егурд и аљвабо

есдерП .акинд  
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III   ЕЊЕЂОВОКУР  
 

.22 налЧ  
  кинлечаН идовокур еварпу екснитшпО модаР

.еварпу екснитшпО  
 кинлечаН еварпу екснитшпО дар и дар јовс аЗ
 удалкс у  ућев мокснитшпО и енитшпо инитшпуС  аравогдо

.мокулдО мово и мотутатС ас  
 

.32 налЧ  
  екснитшпО акинлечаН  аљватсоп еварпу

.анидог 5 ан асалго гонвај увонсо ан ећев окснитшпО  
  ецил ес аљватсоп еварпу екснитшпО акинлечан аЗ

 дар аз типси нежолоп ,тетлукаф инварп инешрваз ами ејок
 гондар анидог 5 ењамјан и  еварпу енважрд аминагро у

.ицуртс у автсукси  
 

.42 налЧ  
 Н рпу екснитшпО кинлеча a  ,уварпУ аљватсдерп ев

 амиварп о ејучулдо ,аволсоп ењаљвабо онсакифе ејузинагро
 о ес аратс и хинелсопаз амитсонровогдо и амитсонжуд и
 јоњшартуну о кинливрП исонод ,адар аволсу уњавиђебзебо

у атсем хиндар хијицазитаметсис и ијицазинагро  з
 ас удалкс у атка агурд и аћев гокснитшпО тсонсалгас

.мокулдО мово и монокаЗ  
 

.52 налЧ  
  еварпу екснитшпО ацинидеј хиноицазинагро модаР

:едовокур  
-  ањељедО модар -  ;цалидовокур  
-  мокесдО - ,акесдО феш  
-  мопурГ - .епурГ цалидовокур  

 
.62 налЧ  

 ањељедО ицоидовокуР   еварпу екснитшпО
 насакифе и тиноказ вохињ ујуђебзебо и ујузинагро
 и оак ањељедО еволсоп ејинежолсан ујаљвабо,дар
 удеропсар монливарп о ес ујаратс ,еволсоп енењупопен
 ,хинелсопаз итсонжуд хиндар уњавањупси о и аволсоп

њељедО итсонежелдан зи атка ујусиптсоп  .а  
  гондохдерп зи аволсоп уњешрвзи у еј цалидовокуР

 автступу и аголан  ,анокаЗ аважрдирп ес ад нажуд аватс
.еварпу екснитшпО акинлечан  

  укинлечан наровогдо еј ањељедО цалидовокуР
 инемервогалб и тиноказ аз и дар јовс аз еварпу екснитшпО

р мијок ањељедО дар .идовоку  
 

.72 налЧ  
  хиноицазинагро хињшартуну ецоидовокуР

 екснитшпО кинлечан  ејуђеропсар јокснитшпО у ацинидеј
.еварпу  

 
.82 налЧ  

  кинлечан ејуђеропсар апург и акесдО ецоидовокуР
.еварпу екснитшпО  

  ујаљвабо апург и акесдО ицоидовокуР
О еволсоп ејинежолсјан  о ес ујаратс ,епург онсондо акесд

 и аволсоп уњешрв монтетилавк и монсакифе ,мотиноказ
.хинелсопаз итсонелсопу јонремонвар  

  ујаравогдо апург и акесдО ицоидовокур дар јовс аЗ
.ањељедО уцоидовокур и еварпу екснитшпО укинлечан  

 
 
 
 

 
.92 налЧ  

 едО ацоидовокур аЗ  итиб ежом ањељ
 ,умерпс унчуртс укосив ами ејок ецил онеђеропсар
 гондар енидог 5 ењамјан и типси инчуртс нежолоп

.ицуртс у автсукси  
  итиб ежом епург и акесдО ацоидовокур аЗ

 и умерпс унчуртс унасипорп ами ејок ецил онеђеропсар
 у дар аз типси инчуртс нежолоп  енважрд аминагро

.автсукси гондар анидог 3 ењамјан и еварпу  
  .1 аватс зи ацил ењавиђеропсар  аз иволсу ижалБ

 уњеђеру мењшартуну о мотка ес ујуђрвту аналч гово .2 и
.еварпу екснитшпО ијицазитаметсис и  

 
.03 налЧ  

  ацил итаљвабо угом еварпу екснитшпО еволсоП
к  и типси инчуртс ,умерпс унчуртс унсипорп ујами ајо

 мигурд и монокаЗ ас удалкс у овтсукси ондар
.амисипорп  

 
VI    МИГУРД АС ЕВАРПУ ЕКСНИТШПО ИСОНДО

АМИНАГРО  
 
.1   И ЕНИТШПО ИНИТШПУКС АМЕРП СОНДО

УЋЕВ МОКСНИТШПО  
 

.13 налЧ  
  инитшпукС амерп еварпу екснитшпО сондО

шпо  и амиварп ан ес авинсаз ,ућев мокснитшпО и енит
.енитшпО мотутатС и монокаЗ минеђрвту амитсонжуд  

 
.2   И АМИЋЕЗУДЕРП ,АМИНАЂАРГ АМЕРП СОНДО

АМАВОНАТСУ  
 

.23 налЧ  
  ејузинагро ад анжуд еј аварпу акснитшпО

 говс зи акатадаз и аволсоп хићујаравогдо ењешрв
 ,агурколед  ад аваћугомо аминађарг ес мијок ничан ан

 ајовс ујуравтсо укпутсоп мећарк отш у и ешкал отш
 у ћомоп ажурп ми ад и оак езевабо ујавашрвзи и аварп

.азевабо и аварп хит ититшаз и уњавиравтсо  
 

.33 налЧ  
  артамзар ад анжуд еј аварпу акснитшпО

ебжутирп ,екватсдерп   оп апутсоп ад ,анађарг еголдерп и
.енађарг аватшевабо емот о и амињ  

 
.43 налЧ  

  екснитшпО амисондо о екулдО ево ебдердО
 амерп есондо ан ес ујуњемирп аминађарг амерп еварпу
 адак амајицазинагро мигурд и амавонатсу ,амићезудерп

и амиварп мивохињ о ејучулдо ес   увонсо ан амисеретни
.енитшпО акулдО и анокаЗ  

 
.3   ХИНВОНСО ,ИСОНДО ИНБОСУЂЕМ

ХИНОИЦАЗИНАГРО    ЕКСНИТШПО АЦИНИДЕЈ
ЕВАРПУ  

 
.53 налЧ  

  хиноицазинагро хињшартуну исондо инбосуђеМ
 и амиварп ан ес ујавинсаз еварпу екснитшпО ацинидеј

атС ,монокаЗ минеђрвту амитсонжуд  и енитшпО мотут
.мокулдО мово  

  екснитшпО ецинидеј еноицазинагро ењшартунУ
 аветхаз от адак ујуђарас онбосуђем ад ус енжуд ,еварпу
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 и ектадоп енбертоп ујуњемзар и аволсоп адорирп
.дар аз ендохпоен ејицамрофни  

 
 V  АДАР ТСОНВАЈ  

.63 налЧ  
 ебзебо аварпу акснитшпО  мењавад адар тсонвај ејуђ

 мењавад и ањасимрофни гонвај амивтсдерс ајицамрофни
 говс зи аволсоп уњаљвабо о ајицамрофни хинебжулс

 ас изев у ус ејок аманеморп мивс о и  агурколед
 гондар модеропсар ,адар могурколед и мојицазинагро

.амисипорп мигурд и анемерв  
лЧ .73 на  

 о ејицамрофни ејад еварпу екснитшпО кинлечаН
.ањасимрофни гонвај амивтсдерс  ,еварпу екснитшпО удар  

 аварпу акснитшпО исонод ајок атка атшпО
.еварпу екснитшпО илбат јонсалго ан ес ујаљвајбо  

 
.83 налЧ  

  ењавад ититарксу ежом аварпу акснитшпО
јицамрофни  ,унважрд аљватсдерп анижрдас авохињ ока а

.унјат унволсоп или унебжулс ,унјов  
  аватс гондохтерп зи ајицамрофни уњавићарксу О

..еварпу екснитшпО кинлечан ејучулдо  
 

  IV ЕВАРПУ ЕКСНИТШПО ИТКА ИНВАРП  
 

.93 налЧ  
  увонсо ан етка енварп исонод аварпу акснитшпО

каЗ .асипорп хигурд и ано  
  аз ес угом ен еварпу екснитшпО амитка минварП

 усин ајок езевабо и аварп итавиђрвту ацил анварп и енађарг
.анавонсаз унокаЗ ан  

.04 налЧ  
 :етка енварп ећеделс исонод аварпу акснитшпО

 и ањешеР  ,автступУ ,ебдераН ,екинливарП  
.екчуљкаЗ  

 
.14 налЧ  

  ебдердо енидејоп ујуђарзар ес мокинливарП
.ањавашрвзи говохињ идар атака хигурд и екулдО  

  абадердо хинидејоп ањавашрвзи идар ес мобдераН
 у ењапутсоп ејуњарбаз или ејуђеран ,атака хигурд и акулдО

.јачанз итшпо ами ајок ијицаутис јонеђердо  
 втступУ  ањешрв и адар ничан ејусипорп ес мо

 хинидејоп уњавашрвзи у еварпу екснитшпО аволсоп
.атака хигурд и акулдО абадердо  

  у амиравтс минчанидејоп о ејучулдо ес мењешеР
.амитка мигурд и моноказ ас удалкс  

  ујуђеру амисипорп ас удалкс у ес мокчуљкаЗ
ичан и аливарп .еварпу екснитшпО ењапутсоп и адар н  

.24 налЧ  
  кинлечан исонод автступу и ебдеран ,екинливарП

.еварпу екснитшпО  
  екснитшпО  кинлечан исонод екчуљкаЗ и ањешеР

.ацинидеј хиноицазинагро ицоидовокур и еварпу  
 

IIV     ИТСОНЖЕЛДАН БОКУС  
34 налЧ . 

ер ећев окснитшпО  уђемзи итсонжелдан бокус аваш
 и авонатсу ,аћезудерп хигурд и еварпу екснитшпО
 енитшпо енитшпукС екулдо увонсо ан  адак ајицазинагро
 или ацил хинварп ,анађарг амиварп минидејоп о ујучулдо

3.аканартс хигурд  

 бокус  авашер еварпу екснитшпО кинлечаН
итсонжелдан   уђемзи хињшартуну  хиноицазинагро

ацинидеј  .еварпу екснитшпОуривко у  
 

IIIV    ИБЛАЖ ОП ЕЊАВИЧУЛДО  
.44 налЧ  

  ањешер гонепетсоврп виторп иблаж оП
 енитшпо итсонжуд и аварп аривко зи еварпу екснитшпО
 мигурд и моноказ окилоку ,ећев окснитшпО авашер

рд ејин амитка .онеђердо ејичку  
  ,анагро ањешер гонепетсоврп виторп иблаж оП

 о ејучулдо ањећшалво хинварпу уњешрв у адак
 и аварп аривко зи амазевабо и амиварп минчанидејоп
 окилоку ећев окснитшпО авашер ,енитшпо итсонжуд

.онеђердо ејичкурд ејин  амитка мигурд и моноказ  
 Р .ончанок еј аћев гокснитшпО ењеше  
 
XI     АЦИЛ ГОНЕБЖУЛС ЕЋЕЗУЗИ  

 
.54 налЧ  

  иварпу јокснитшпО у ацил гонебжулс ућезузи О
.еварпу екснитшпО кинлечан авашер  

             авашер еварпу екснитшпО акинлечан  ућезузи О
.ећев окснитшпО  

 
X   ЕЊАВОЛСОП ОКСЈИРАЛЕЦНАК  

 
.64 налЧ  

  енважрд анагро ењаволсоп оксјиралецнаК
 ан и оак ,уварпу укснитшпО ан ес ејуњемирп еварпу

.ањећшалво анвај ешрв адак ејицазинагро и енагро егурд  
 

IX   СОНДО ИНДАР  
                
.                74 налЧ  

  ан есондо ес ијок еварпу екснитшпО еволсоП
 ацил хинварп и анађарг езевабо и аварп ењавиравтсо
 аволсу хитшпо дероп ијок инелсопаз итаљвабо угом
 ,умерпс укслокш унасипорп ујами уноказ у хинеђрвту
 енважрд аминагро у дар аз типси инчуртс нежолоп
 мотка ас удалкс у овтсукси ондар ећујаравогдо и еварпу

 о  екснитшпО ијицазитаметсис и уњеђеру мењшартуну
.еварпу  

 
.84 налЧ  

  итсонровогдо и азевабо аварп уделгоп У
 ,иварпу јокснитшпО у ацил хинељватсоп и хинелсопаз
 у амисондо миндар о анокаЗ ебдердО ес ујуњемирп
 у минелсопаз о  асипорп хигурд и аминагро минважрд

д .аминагро минважр  
  амитсонровогдо и амазевабо ,амиварп О

 кинлечан ејучулдо иварпу јокснитшпО у хинелсопаз
.еварпу екснитшпО  

.94 налЧ  
  итиб ежом иварпу јокснитшпО у сондо индар У

 хинеђрвту аволсу хитшпо дероп ејок ецил онељмирп
у енбесоп и авањупси ,монокаЗ  и монокаЗ енеђрвту еволс

 ијицазитаметсис и уњеђеру мењшартуну о мотка
.амисипроп мигурд и еварпу екснитшпО  

 
.05 налЧ  

  ан ес авинсаз иварпу јокснитшпО у сондо индаР
.амисипорп мигурд и монокаЗ насипорп ничан  

  у асондо гондар уњавинсаз о укулдО
пу јокснитшпО .еврпу екснитшпО кинлечаН исонод ивар  
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.15 налЧ  
  о ејучулдо еварпу екснитшпО кинлечаН

 о мотка и монокаЗ ас удалкс у  хинелсопаз уњавиђеропсар
 екснитшпО ијицазитаметсис и уњеђеру мењшартуну

.еварпу  
 

.25 налЧ  
  иварпу јокснитшпО у анемерв гондар деропсаР

ђрвту .еварпу екснитшпО кинлечан еју  
 

.35 налЧ  
  ањаваљбосопсо идар ес угом иварпу јокснитшпо У

 ,дар инчиткарп зорк ,аволсоп хинеђердо ењешрв аз
.моноказ минеђрвту амиволсу доп ,ицинварпирп итимирп  

 ес ејуђрвту атсем хиндар ијицазитаметсис о моткА
акинварпирп јорб . 

  увтсјовс у итамирп угом ес ицинварпирП
.емерв онеђердо ан хинелсопаз  

 
IIX   ХИНЕЛСОПАЗ ЕТАЛП И АЊАВЗ  

 
.45 налЧ  

  доп ањавз учитс иварпу јокснитшпО у инелсопаЗ
.моноказ хинеђрвту амиволсу  

  и гоненелсопаз автсјовс анчуртс ујаважарзи ањавЗ
онељбосопсо увогењ  гонеђердо аволсоп ењешрв аз тс

.иварпу јокснитшпО у итсонежолс анепетс  
  кинлечан ејујчулдо хинелсопаз амињавз О

.еварпу екснитшпО  
 

.55 налЧ  
  хинелсопаз ањамирп хигурд и аталп ењавиђрвтУ

 ,монокаЗ ас удалкс у ес ишрв иварпу јокснитшпО у ацил
лп о мокинливарП  и  уњеђеру мењшартуну о мотка и амата

.еварпу екснитшпО ијицазитаметсис  
 

IX II    ЕКСНИТШПО ЕЊАРИСНАНИФ АЗ АВТСДЕРС
ЕВАРПУ  

 
.65 налЧ  

  екснитшпО аволсоп ењариснаниф аз автсдерС
 утеџуб и енитшпО утеџуб у ес ејуђебзебо еварпу

.екилбупеР  
 

.75 налЧ  
 иф аз автсдерС  екснитшпО аволсоп ењариснан

:енич еварпу  
.1   аданкан и адараз уталпси аз автсдерс

,хинелсопаз  
.2  ,евокшорт енлајиретам аз автсдерс  
.3  ,енеман енбесоп аз автсдерс  
.4  ,емерпо ењаважрдо и уквабан аз автсдерс  
.5   енрадилос и еданкан енбесоп егурд аз автсдерс

.ићомоп  
 

акснитшпО   мојовс едохирп итиравтсо ежом аварпу
.ућшонталед  

 ес есону аналч гово .1 аватс зи инеравтсо идохирП
.енитшпО теџуб у  

 
.85 налЧ  

 екснитшпО ењариснаниф аз аватсдерс деропсаР
 и утеџуб о мокулдо ас удалкс у ес ишрв еварпу

.моналп миксјиснаниф  
 

 
VIX   ТСОНРОВОГДО ХИНЕЛСОПАЗ  

.95 налЧ  
  јокснитшпО у ацил анељватсоп и инелсопаЗ

.онлајиретам и икснилпицсид ујаравогдо иварпу  
  тсонровогдо анлајиретам и акснилпицсиД

 гокснилпицсид ањатеркоп иволсу ,ацил хинелсопаз
 о екулдо ењешонод ,ерем екснилпицсид ,акпутсоп

мокснилпицсид   ,монокаЗ ус инеђрвту ,укпутсоп
 екснитшпО акинлечаН амитка и моровогу минвиткелоК

.еварпу  
  екснилпицсид уњавиђрвту о укулдО

 исонод ерем екснилпицсид уњацирзи и итсонровогдо
.укпутсоп монедеворпс оп ,еварпу екснитшпО кинлечаН  

 
VX   АСОНДО ГОНДАР КАНАТСЕРП  

лЧ .06 на  
  у хинелсопаз и хинељватсоп сондо индаР

 ничан ан и амиволсу доп ејатсерп иварпу јокснитшпО
 минважрд у амисондо миндар о монокаЗ минеђрвту

.аноказ увонсо ан митенод амитка и аминагро  
 
X IV   ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ И ЕНЗАЛЕРП  

16 налЧ  
 еварпу екснитшпО кинлечаН  до укор у ећенод

 о тка ивон екулдО ево уганс ан ањапутс анад до анад 03
 екснитшпО ијицазитаметсис и уњеђеру мењшартуну

.аћев гокснитшпО тсонсалгас зу еварпу  
                                                            

26 налЧ  
н иварпу јокснитшпО у инелсопаЗ  дар ујаљватса

 јоњшадасод оп ањељедо уривко у иварпу јокснитшпО у
 адеропсар гончанок од иварпу јокснитшпО о ицулдо
 о атка уњешонод оп иварпу јокснитшпО у акиндар
 екснитшпО ијицазитаметсис и уњеђеру мењшартуну

.еварпу  
 ивофеш и ањељедо хињшадасод ицоидовокуР
 ањавиђеропсар од амитсонжуд мијовс ан ујатсо акесдо

.ицулдО јово оп  
 

.36 налЧ  
 ећишрвзи хинелсопаз ењавиђеропсар ончаноК
 оп анад 51 до укор у еварпу екснитшпО кинлечаН
 и уњеђеру мењшартуну о атка уњешонод

с ијок амиволсу доп еварпу екснитшпО ијицазитаметсис  е
.илидрвту удуб мотка мит  

 
.46 налЧ  

  ад ејатсерп екулдО ево уганс ан ањапутс монаД
60.рб цавељоБ  иварпу јокснитшпО о акулдО ижав -

4002/055 -I .енидог.4002.21.9 до 4/  
 

.56 налЧ  
  анад до анад гомсо уганс ан апутс акулдО авО

ељоБ енитшпо утсил.лС у ањавиљвајбо .цав  
 

:јорБ 60 - 8002/73 -I 7/  
енидог.8002.01.82 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .гни.лпид  
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 ебдераН и )69/45 и 49/84 ,39/76 ,39/35 ,19/64 .рб ,''СР кинсалг.лС ''( амадов о анокаЗ .03 и .92 ,.72 ,.62 аналч увонсо аН

арбдо аз аналп гонвитарепо уњавиђрвту о 002 аз авалпоп до ун 8 1.рб ,''СР кинсалг.лС ''(.дог. 61 0/  7  и 85  0/ 8  аналч и  ,) 93  .
нитшпо тсил.лС''( цавељоБ  енитшпО атутатС e  јонажрдо ициндес ан  цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)8002/1.рб,''цавељоБ

еј аленод ,енидог .8002.01.82  
 

Н А Л П   И Н В И Т А Р Е П О  
О аз авалпоп до енарбд  .9002  унидог  

 
.I  ЕБДЕРДО ЕТШПО  

      и ацил хинровогдо анеми :ижрдас )налп инвитарепО утскет мељад у( дог.9002 аз авалпоп до енарбдо налп инвитарепО
,унарбдо ешрв ајок ајицазинагро и аћезудерп евизан ,ациноед и ароткес евизан ,ајицазинагро   енвитневерп ,автсдерс анбертоп

.авалпоп до енарбдо ендернав и енводер ењавашалгорп аз емујиретирк ,ерем  
 

- ејицазинагро и ацил анровогдО  
цавељоБ ароткес и цавељоБ енитшпо авалпоп до енарбдо цалидовокуР  

.1   енитшпо киндесдерП – ашјобеН ћивонајраМ  , 36 .лет -  и 214 36 - 11 62 04/360 .бом ,314  

.2   кинемаЗ –  енитшпукС киндесдерП –  ћивомадА .лет ,нароГ  36 - бом , 214 136 22 16/460  .  
риВ ивирК роткес аз авалпоп до енарбдо цалидовокуР  

.1   ЗМ киндесдерП – 96 .лет ,нароГ ћивонајотС - 291  

.2   кинемаЗ – 96 .лет ,надроГ ћикнаЦ - 612   
 цалидовокуР овокуЛ роткес аз авалпоп до енарбдо  

.1   ЗМ киндесдерП – 76 .лет ,ацитаБ ћивокнаЈ - 123  

.2  кинемаЗ  – 76 .лет ,валситевС ћивобулоГ - 122  
ациналбаЈ роткес аз авалпоп до енарбдо цалидовокуР  

.1   ЗМ киндесдерП – 76 .лет ,најеД ћивортеП - 672254/360 .бом ,651  

.2  кинемаЗ  – олС ћиветС 76 .лет,надоб - 720  
ровзИ илаМ роткес аз авалпоп до енарбдо цалидовокуР  

.1   ЗМ киндесдерП – 36 .лет ,ашјобеН ћивокрМ - 8591528/360 .бом ,505  

.2   кинемаЗ – 46 .лет ,римидарГ ћитсоК - 345  
ењокалаВ роткес аз авалпоп до енарбдо цалидовокуР  

.1   ЗМ киндесдерП – т ,нагарД ћивортеП 66 .ле - 155  

.2  кинемаЗ  – 66 .лет ,ашигарД ћивортеП - 295  
анивогоБ роткес аз авалпоп до енарбдо цалидовокуР  

.1   ЗМ киндесдерП – 06 .лет ,римотиВ ћивонабраШ - 205  

.2  кинемаЗ  –  .лет ,нидавиЖ ћициљудаР  
царогдоП роткес аз авалпоп до енарбдо цалидовокуР - комиТ  

.1   ЗМ киндесдерП – 86 .лет ,ашибуЉ ћивоналрУ - 835  

.2  кинемаЗ  86 .лет ,васодиВ ћивокшартимуД - 085  
 цаниваС роткес аз авалпоп до енарбдо цалидовокуР  

.2   ЗМ киндесдерП – 86 .лет ,ашаС ћивокраМ - 408  

.3  кинемаЗ  – 326 29 28/360 .лет ,ашаС ћивокшартеП  
       Б ОС ујчурдоп ан авалпоп до монарбдО  ицинемаЗ .акинемаз ами ијок ,авалпоп до енарбдо цалидовокуР идовокур цавељо

 ирп и итсонечерпс,итсонтусо евохињ ујачулс у ецоидовокуР ујуњемаз ероткес енидејоп и цавељоБ унитшпо аз ацоидовокуР
ћшалво мивс ас ,авалпоп до енарбдо ањеђоворпс удар мокснемс ешив .ујуњемаз агок ацидовокуР амиње  

       .ејатшевзи усендоп авалпоп до инарбдо јолкеторп о ад анжуд ус ацил анећшалво авС  
        ан авалпоп до унарбдо аз уцоидовокур авалпоп до инарбдо јолкеторп о ејатшевзи исондоп цалидовокур иксроткеС

укор у уроткес мондов  .енарбдо актешрваз анад до анад 51 до  
        укор у авалпоп до инарбдо јолкеторп о јатшевзи индовс исондоп цавељоБ унитшпо аз авалпоп до енарбдо цалидовокуР

.цавељоБ енитшпО инитшпукС анад 54 до  
- цавељоБ ОС ијиротирет ан абжулс акшолордиХ - жулс акчитпонис аб  
-  ењаватшевабо аз ратнеЦ икснитшпО – 36 .лет -  358  
 
-    ЕЦИНОЕД И ИРОТКЕС  

ЕНАРБДО РОТКЕС  АЦИНОЕД   ,АНИТШПО
ЗМ  

  ЕНАРБДО ИТКЕЈБО  

РИВ ИВИРК  
-  комиТ инрЦ  атсем до

 од рив идуЛ гонавз
 зи узалзи ан атсом

 ариВ говирК  
мк 0,1 енижуд  

-  зи узалзи ан атсом до

риВ ивирК  
- комиТ инрЦ  –  до

 атсом од арив годуЛ
алес зи узалзи ан  

 )мк 0,1(  
-  арата од атсом до

 авокуЛ ( )мк 4  

РИВ ИВИРК   риВ ивирК  
мк 0,5  

-  у акомиТ гонрЦ анартс авел
мк 0,1 до инижуд  

-  гонрЦ анартс ансед и авел
о инижуд у акомиТ мк 4 д  
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 алес  енижуд ,авокуЛ од
мк 4 око  

ОВОКУЛ  
 у ецивокуЛ аћшу до

комиТ инрЦ   атсом од
авокуЛзи узалзи ан  

мк 5,1 енижуд  
 
 
 
 

овокуЛ  
комиТ инрЦ  –  ећшу

 инрЦ у ецивокуЛ
 ан атсом од комиТ

 авокуЛ зи узалзи  
)мк 5,1(  

ОВОКУЛ   
 
 

 

овокуЛ  
мк 5,1  

 ан акомиТ гонрЦ алабо авеЛ
ижуд у ециноед инижуд јолец  ин

мк 5,1 до  
  овокуЛ .с зорк  

АЦИНАЛБАЈ  
комиТ инрЦ  

-  од ејирпућ енијаР до
 енижуд,олес у азалу  

,мк 0,1  
-  од алес зи азалзи до

 ецинедов екцикиЖ
мк 0,1 енижуд  

-  ејирпућ ексвонајотС до
 немак нискелА од

мк 7,0 енижуд  
-  4,0 енижуд етшијокоП
мк  

 ациналбаЈ  
-  до  ејирпућ енијаР

 олес у азалу од  
)мк 0,1(  

-  од алес зи азалзи до
 ецинедов екцикиЖ  

)мк 0,1(  
-  ексвонајотС до

 нискелА од ејирпућ
)мк 7,0(  немак  

- )мк 4,0( етшијокоП  

АЦИНАЛБАЈ    ациналбаЈ  
мк 1,3  

-  гонрЦ анартс ансед и авел
мк 0,1 до инижуд у акомиТ  

-  и авел  гонрЦ анартс ансед
мк 0,1 до инижуд у акомиТ  

-  екснаводаР анартс ансед и авел
мк 7,0 до инижуд у екер  

-  екснаводаР анартс ансед и авел
 мк 4,0 до инижуд у екер  

РОВЗИ ИЛАМ  
комиТ инрЦ -  и авел
анартс ансед  

-  у ровзИ илаМ ОК
мк 01 до инижуд  

-   атуанрА  –  авел  и
 инижуд у  анартс ансед

мк 2 до  

ровзИ илаМ  
-  анартс ансед и авел

 од ецинењрК до
 у атсом гонедзовг

мк 01 до инижуд  
-    до анартс авел

 ан атсом
 утуп монлартсигам

 5М – мк 2  
 

 ИЛАМ
РОВЗИ  

   илаМ
ровзИ  

12 мк  

-  гонрЦ анартс ансед и авел
д атсом гонедзовг до акомиТ  о

``јек,,  
-  ,акомиТ гонрЦ анартс ансед

цавечинзорг онавз отсем  
-    ан атсом до анартс авел

 5М утуп монлартсигам – мк 2  
 

ЕЊОКАЛАВ  
комиТ инрЦ -  и ансед

:анартс авел  
-  гокснивогоБ дерпси

 авел и ансед ,атсом
 005 до инижуд у анартс

м 
-  ,атсом гокснивогоБ до

нсед  ан анартс авел и а
 ОК ијиротирет

 005 инижуд у ењокалаВ
м 
-  у азај до анартс ансед

м003 до инижуд  
-  евећициљудаР дО

 гокчашеп од ецинедов
 ас ицинарг ан атсом

 анартс ансед ,мецниваС
мк 3 до инижуд у  

-   атуанрА  –  и авел
 инижуд у  анартс ансед

мк 2 до  

ењокалаВ  
комиТ инрЦ -  ансед

:анартс авел и  
-  гокснивогоБ дерпси

 авел и ансед ,атсом
 до инижуд у анартс

м 005  
-  гокснивогоБ до

 авел и ансед ,атсом
 ијиротирет ан анартс

 у ењокалаВ ОК
м 005 инижуд  

-  азај до анартс ансед
м003 до инижуд у  

-  до анартс ансед
 евећициљудаР

в  инижуд у ецинедо
мк 3 до  

-   анартс ансед  
етуанрА   ан атсом до

 утуп монлартсигам
 5М – мк 2  

ЕЊОКАЛАВ   ењокалаВ  
мк 3,6  

-  гонрЦ анартс ансед и авел
 гокснивогоБ дерпси акомиТ

м 005 до инижуд у атсом  
-  гонрЦ анартс ансед и авел

 атсом гокснивогоБ допси акомиТ
уд у  и анартс ансед м 005 до иниж

анартс авел м 003  
-  до акомиТ гонрЦ анартс ансед

азај  
м 003 до инижуд у  

-  у акомиТ гонрЦ анартс ансед
мк 3 до инижуд  

 -    анартс ансед A етуанр    до
 5М утуп монлартсигам ан атсом

– мк 2  
 

АНИВОГОБ  
- акер акснивогоБ   до

анко - рТ од 7  елгнаји
мк 5,1 енижуд  

анивогоБ  
- акер акснивогоБ  

анко до -  од 7
)мк5,1( елгнајирТ  

АНИВОГОБ   анивогоБ  
мк 5,1  

-  екснивогоБ анартс ансед и авел
мк 5,1 до инижуд у екер  

ЦАРОГДОП - КОМИТ  
-  анартс авел  гонрЦ

акомиТ   )2(царогдоП ОК
мк 4,1 до инижуд у  

царогдоП  
-  анартс авел  гонрЦ

акомиТ   док
 евећициљудаР

ЦАРОГДОП - 
ЦАРОГДОП - 

2 

` царогдоП  
мк 4,4  

-  док акомиТ гонрц анартс авел
 у ецинедов евећициљудаР

мк 0,1 до инижуд  
-  акомиТ гонрЦ анартс авел
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- с ансед и авел  анарт
ушагО  укеС   инижуд у

 мк 3 до  

 инижуд у ецинедов
мк 0,1 до  

-  анартс авел  гонрЦ
акомиТ   дерпси

 атсом гокчавокармуС
м 004 до инижуд у  

-  анартс ансед и авел
укеС ушагО   до

 аљборг гокчарогдоп
 у ањавилу од  инрЦ

комиТ   до инижуд у
мк 0,3  

 у атсом гокчавокармуС дерпси
м 004 до инижуд  

-  укеС ушагО анартс ансед и авел
рогдоп до  од аљборг гокча

 инижуд у комиТ инрц у ањавилу
мк 0,3 до  

ЦАНИВАС  
-  анартс ансед гонрЦ  

акомиТ   ,цаниваС ОК ан
мк 9,1 до инижуд у  

цаниваС  
-  анартс ансед  гонрЦ

акомиТ   док
 у аћивонартсаЗ
м 004 до инижуд  

-  гонрЦ анартс ансед
 дерпси акомиТ

 атсом гокчавокармуС
д у м 003 до инижу  

-  анартс ансед  гонрЦ
акомит   допси

 атсом гокчавокармуС
мк 2.1 до инижуд у  

ЦАНИВАС   цаниваС  
мк 9,1  

-  док акомиТ гонрЦ анартс ансед
м 004 до инижуд у аћивонартсаЗ  

-  акомиТ гонрЦ анартс ансед
 у атсом гокчавокармуС дерпси

м 003 до инижуд  
-  ансед  акомиТ гонрЦ анартс

 у атсом гокчавокармуС допси
м 2,1 до инижуд  

 
ациноед и амироткес минатрцу ас атрак инич аналп гонвитарепо гово оед инватсаС  

   и етшиљмез ондервирпољоп оневтсневрп ес аважоргу ,цавељоБ енитшпо ујиротирет ан адов хикилев моксалиаН
 амоев .атакејбо хиксмоноке и хинебматс јорб илам  

царогдоП ,овокуЛ :у ус иткејбо инежоргУ -  и идуљ етовиж аважоргу ен ад вакат еј адов овиН .цаниваС и комиТ
хинежоргу ујицаукаве итишрвзи еј ећугом амиволсу мивкат у и ањитовиж  ацил  .ањитовиж и  

 
VI  . НАГРО И АЋЕЗУДЕРП АВТСДЕРС АНБЕРТОП И УНАРБДО ЕШРВ ЕЈОК ЕЈИЦАЗИ  

 
:аћезудерп аћеделс аневожагна ећиб ињдар хинеђердо мењеђовзи аз абертоп до итсонсиваз У  

- цавељоБ ``агулсУ,, ПКЈ  )чапоковор(  
-  цавељоБ “цремоК сергорП„ ДО – )ајицазинахем анбертоп алатсо( ,ашивалС ћивонаталЗ  
- )ајицазинахем анбертоп алатсо( ,цавељоБ “скиК адалВ„ РЗАС  
 

 ас ињдарас у енитшпо киндесдерП ејуђрвту авалпоп до инарбдо у аћезудерп ањавожагна ничан и мибО
.ЗЦ батШ и ијиротирет јојовс ан енарбдо ујицазинагро аз инровогдо ус ијок ЗМ амициндесдерП  

 
V  . ЕВЕРП ЕРЕМ ЕНВИТН  
 

       :ад ећ отш ничан јат ан авалпоп до унарбдо аз ерем енвитневерп ећезудерп анагро хијовс окерп цавељоБ анитшпО  
                -     и ,цавељоБ ОС исонод ијок адар момаргорп мињшидог ас удалкс у ајинил хинебмарбдо  ујицкуртснокер идебзебо

т .енивоми и идуљ атовиж етитшаз уљиц у амитсем мијинежоргујан ан о  
-  ењаћевоп ондохпоен аз аводар и арем ањамизудерп идар еткејорп и ејидутс ,ањавижартси анбертоп идебзебо

 анепетс  
авалпоп до енарбдо итсонругис  

- в и ејинил енебмарбдо ењаважрдо онводер идебзебо цавељоБ ОС момаргорп ас удалкс у акотодо  
- авалпоп до унарбдо аз ујицатнемукод укчинхет аривони онводер и имрофо  
- )ејинил екснофелет( азев аватсдерс тсонварпси идебзебо  

 
IV  . K АВАЛПОП ДО ЕНАРБДО ЕНДЕРНАВ И ЕНВОДЕР ЕЊЕШАЛГОРП АЗ ИМУЈИРЕТИР  

 
       аз мујиретирК   цавељоБ енитшпо ијиротирет ан авалпоп до енарбдо ендернав и енводер уњешалгорп о акулдо ењешонод

.евајоп енратнемеле егурд или агенс ањељпот голган делсу едов аовин ењаћевоп еј  
 далкс у ,амарем минтеркнок ас  авалпоп до енарбдо енводер уњешалгорп о укулдО  инебжулС«( амадов о монокаЗ ас у

 .ЗЦ мобатШ и ЗМ амициндесдерп ас ињдарас у енитшпо киндесдерП исонод ,19/64.рб »СР кинсалг  
  до енарбдо амицоидовокур ас ињдарас у енитшпо киндесдерП исонод авалпоп до енарбдо ендернав уњешалгорп о укулдО

обатШ и ЗМ авалпоп   амарем минтеркнок ас акулдО .)19/64.рб ,»СР кинсалг .лС«( амадов о монокаЗ ас удалкс у а ,ЗЦ м
 етовиж итизоргу и атсем анељесан итивалпоп асач 42 до укор у ећ ад енисив евкат салат инвалпоп еј адак ес исонод

 .еткејбо и акинвонатс  
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 IIV  . ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ  
 .енидог ећукет .01.03 од ејинсакјан ес исонод унидог ундеран укавс аз налп инвитарепО  
 .цавељоБ енитшпо утсил.лС у итивајбо налп инвитарепО  
 

60 :јорБ - 8002/73 -I 9/  
                                                                 енидог .8002.01.82 , цавељоБ                             

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 

 
38 
 

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

 .8002.01.82 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо
 еј аленод ,енидог  

 
У К У Л Д О  

 
I 

  ајавсУ  аз авалпоп до енарбдо налп инвитарепО ес
.унидог .9002  

 
II  

 O  утсил монебжулС у итивајбо укулдО ув
.цавељоБ енитшпо  

 
60 :јорБ - 8002/73 -I/9 

енидог .8002 .01 .82 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
93  
 

 .93 аналч и .21 акчат .1 ватс .81 аналч увонсо аН
 ,''цавељоБ енитшпо тсил .лС'' ( цавељоБ енитшпо атутатС
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)8002/1 .рб

 еј аленод ,енидог .8002.01.82 јонажрдо  
 

 
У К У Л Д О  

 
I 

  митсрвч ањаљварпу налп инлакоЛ ЕС АЈАВСУ
.цавељоБ енитшпо ијиротирет ан модапто минланумок  

 
II  

  минланумок митсрвч ањаљварпу налп инлакоЛ
 инватсас инич цавељоБ енитшпо ијиротирет ан модапто

.екулдО ево оед  
 
 
 
 
 

 
III  

 O  утсил монебжулС у итивајбо укулдО ув
 .цавељоБ енитшпо  

 
60 :јорБ - 8002/73 -I 8/  

енидог .8002.01.82 ,цавељоБ  
 

АВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС Ц 
 
 
 
 
 
 
04  
 

  цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
цавељоБ eнитшпо тсил.лС„( '' , 0/1.рб )8  анитшпукС ,

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 82 . 01  .8002.
 еј аленод ,енидог  

 
У К У Л Д О  

 
I 

  анупод и анемзи маргорП ан тсонсалгас ЕС ЕЈАД
 ањаволсоп амаргорП   .8002 аз уцвељоБ у “агулсУ„ ПКЈ

.енидог .8002.01.31 до 184 .рб ,унидог  
 

II  
  укулдО увО  итиватсод момаргорП ас  минжелдан  

амивтсратсиниМ   минвај о анокаЗ б.22 аналч зи
 асеретни гетшпо до итсонталед уњаљвабо и амићезудерп

52 ,0002/52 .рб ,''СР кинсалг .лС''(  ,50/701 ,20/
.адараз и анец ањатерк ањећарп идар ,)70/321,50/801  

 
III  

 вО у укулдО   утсил монебжулС у итивајбо
нитшпо е цавељоБ . 

 
60 :јорБ - 73 80/ - 3/I 2.  

 ,цавељоБ 82 . 01    енидог .8002.  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ пид .гни.л  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .гни.лпид  
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14  
 

Б енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН  цавељо
цавељоБ eнитшпо тсил.лС„( '' 0/1.рб , )8  анитшпукС ,

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо 82 . 01  .8002.
 еј аленод ,енидог  

 
У К У Л Д О  

 
I 

  ''агулсУ'' ПКЈ ветхаз ан тсонсалгас ЕС ЕЈАД
 .8002 цесем .21 и .11 аз адараз есам ењаћевоп аз цавељоБ

81,81 аз енидог   3/574 .рб ,аволсоп амибо ањаћевоп гобз ,%
.енидог .8002.01.90 до  

 
II  

  укулдО увО  итиватсод момаргорП ас  минжелдан  
амивтсратсиниМ   минвај о анокаЗ б.22 аналч зи

 асеретни гетшпо до итсонталед уњаљвабо и амићезудерп
1 ,20/52 ,0002/52 .рб ,''СР кинсалг .лС''(  ,50/70
.адараз и анец ањатерк ањећарп идар ,)70/321,50/801  

 
60 :јорБ - 73 80/ - 3/I 1.  

 ,цавељоБ 82 . 01    енидог .8002.  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 

42 
 

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

итшпо  .8002 .01 .82 јонажрдо ициндес ан цавељоБ ен
 еј аленод ,енидог  

 
 O У К У Л Д  

 
I 

  у '' тсодар ашаН '' УП удар о јатшевзИ ес ајавсУ
.унидог .80/7002 унтипсав аз уцвељоБ  

 
II  

  утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ енитшпо  

 
60 :јорБ - 73 80/ - /I 01  

,цавељоБ  82 . 01    енидог .8002.  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 

43 
 

 34 ,93 аналч увонсо аН -  енитшпо атутатС .25
 ,20/21.рб ,"...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил.лС"( цавељоБ
 енитшпо енитшпукС акинволсоП .04 аналч ,)30/61

60 .рб , цавељоБ - 80/73 -  ,енидог .8002 .01 .82 до I

С  енитшпо анитшпук .82 јонажрдо ициндес ан цавељоБ  .01  
.8002 еј аленод ,енидог  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

 енитшпо енитшпукС  атевас авоналч уњавонеми о
цавељоБ  

 
I 

 онвитартсинимда ,есипорп аз теваС У -  антаднам
 ујунеми ањанзирп и едарган ,ањавонеми и робзи ,ањатип

:ес  
.5  Д                                       ,ћикаЦ ажар  
.6                                      ,ћикиЖ накјоВ  
.7   ,окталЗ ћинаЏ  
.8  ,ћивонавИ нидавиЖ  
.9                                       .ћилИ буљогарД  

II  
 :ес ујунеми ејиснаниф и теџуб аз теваС У  

.4                ,ћиваС нароГ                        

.5   ,нижаП шолиМ  

.6   ,ћивонуфирТ гардоиМ  

.7                                 ,ћицаМ акнирбоД  

.8                                .ћивокјоГ римоталЗ  
III  

 :ес ујунеми итсонталед еневтшурд аз теваС У  
.1                                    ,ћиволиарТ ашигарД  
.2                                  ,ћивонапсеЂ нароГ  
.3                                     ,ћиволваП енаБ  
.4                                     ,ћивејогалБ анагарД  
.5                                   .ћивонаводаР оличмоМ  

 
VI  

 етшиљмез окснивеђарг ,мазинабру аз теваС У   и
:есујунеми итсонталед енебматс онланумок  

.1                                       ,ћивераднрД  ашаС  

.2   ,ћивонагарД гардоиМ  

.3                                            ,ћиволваП нароЗ  

.4   ,ћивешилГ ацијуВ  

.5                                    .ћивонидатсоК анимЕ  
V 

 С У  иксмоноке и удервирпољоп ,удервирп аз тева
:ес ујунеми јовзар  

.1                                      ,ћивокадиВ окнаЖ  

.2        ,ацивоЈ ћиволубраБ           

.3                                                  ,атсоК ћиворотсеН  

.4  ,ћивоналгороТ окталЗ  

.5  .ћиваС адалВ  
IV   

 аН   ањешер гово зи  атевас адар ничан и тсонжелд
 енитшпо енитшпукС удар о мокинволсоП  еј неђрвту

.цавељоБ  
IIV  

  утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ енитшпо  

 
60 :јорБ - 80/ 73 - 11/I -3  

енидог .8002  .01 .82 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .гни.лпид  
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44 
 

  .3 ватс .45 аналч и .2 ватс .35 аналч увонсо аН
 и ањавозарбо аметсис амавонсо о анокаЗ .4 акчат
 ,30/46 ,30/26 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„( ањатипсав
 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )40/26 и 40/85

анитшпукС ,)80/1.рб ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„(  
 .8002 .01 .82 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо

еј аленод  ,енидог  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 аробдо гокслокШ аналч  уњешерзар о  

 елокш енвонсО „  .9 уцвељоБ у  “адагирб акспрс  
 
I 

  ,ацвељоБ зи ћивечавоК ацигарД ес  авашерзаР
 ШО аробдо гокслокШ аналч ејицкнуф „  .9 с   “адагирб акспр

 у  анавонеми еј емок оп авонсо акнатсерп гобз ,уцвељоБ у
.робдо икслокш јаво  

 
II  

  утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ енитшпо  

 
Б 60 :јор - 80/73 -I 11/ -  1  

енидог.8002.01.82 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 

45 
 

 налч увонсо аН  амавонсо о анокаЗ .2 ватс .35 а
 кинсалг инебжулС„( ањатипсав и ањавозарбо аметсис
 атутатС .93 аналч и )40/26 и 40/85 ,30/46 ,30/26 .рб ,“СР
 ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб

 јонажрдо .82 8002.01 еј аленод  ,енидог .  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 аробдо гокслокШ аналч  уњавонеми о  

 елокш енвонсО „ уцвељоБ у  “адагирб акспрс .9  
 
I 

  аналч аз ,ацвељоБ зи  алеЛ ћикуК ес ејунемИ
 ШО аробдо гокслокШ „  ,уцвељоБ у  “адагирб акспрс .9

нам акетси од ,аљетидор атевас дерпси  .аробдо гово атад  
 

II  
  утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ енитшпо  
 

60 :јорБ - 80/73 -I 11/ -2 
енидог .8002 .01 .82 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 

 
 

46 
 

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

 .8002.01.82 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо
 еј аленод ,енидог  

 
К А Ч У Љ К А З  

 
I 

 .1  анитшпО  цавељоБ   аз екирбаф уњдаргзи аважрдоп
 гоксјиртсудни уњдовзиорп  ијицакол јоћудуб ан арумућ

;увориМ у еноз ексјиртсудни  
         

ћ етшиљмеЗ .2  у овориМ ациндејаз ансем итипутсу е
;монокаЗ ас удалкс  

:ус енитшпО езевабО .3  

њењшајзи .1.2 мокчат ас удалкс у ејуртс ењеђебзебО .1.3 а 
053 јорб енитшпО - 8002/5 - II , 

 .3 мокчат ас удалкс у удов аз акпуљкирп ењеђебзебО .2.3
053 .рб ањењшајзи .1 ватс - 8002/5 - II , 

 ас удалкас у нофелет аз акчуљкирп ењеђебзебО .3.3
053 .рб ањењшајзи .1.4 мокчат - 8002/5 - II , 

 амиротитсевни ењагалопсар ан итиватс ећ анитшпО .4.3
 ећ отш мит с ,“агулсУ„ ПКЈ ежалопсар амијок ас енишам

.ротитсевни итариснаниф утфан  

од енткејорп едарзи нокаН .4  ећ енитшпО ејицатнемук
 у анитшпО итисонс ећ ијок аватсдерс сонзи итиледерпо

.атшиљмез мењеђеру ас изев  

II  
 и енитшпо укиндесдерП :итиватсод качуљкаЗ

.ивихра  

60 :јорБ - 8002/73 -I 6/  
енидог .8002.01.82 ,цавељоБ  

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНДЕСДЕРП К 
 

 ,ћивомадА нароГ .гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .гни.лпид  
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47 
 

аН   ''( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо
 анитшпукС ,)8002/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил .лС
 .8002 .01 .82 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо

 еј аленод ,енидог  
 

К А Ч У Љ К А З  
 
I 

 о анокаЗ атрцан унемзи аз голдерп ес ајавсУ
дус амијчурдоп и амитшидес .автшалижут хинвај и аво  

 
II  

O  утсил монебжулС у итивајбо качуљкаЗ јав
.цавељоБ енитшпо  

 
60 :јорБ - 8002/73 -I 5/  

енидог .8002 .01 .82 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 

1 
 

 аналч увонсо аН  .74  јонлакол о анокаЗ .6 ватс
02/921 .рб ,“СР.лг.лС„( иварпуомас  атутатС .47 аналч ,)70

 ,“цавељоБ анитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпО
 јојовс ан цавељоБ енитшпО ећев окснитшпО )8002/1 .рб

 до ициндес .01.02 еј аленод енидог .8002  
 

К  И  Н  В  О  Л  С  О  П  
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АЋЕВ ГОКСНИТШПО  

 
 I  ЕБДЕРДО ЕТШПО  

 
.1 налЧ  

 овО  ујуђеру ес ежилб мокинволсоП м
 аћев гокснитшпО ењавичулдо и адар ничан ,ајицазинагро
 и )ећев окснитшпО :утскет мељад у( цавељоБ енитшпО

.аћев гокснитшпО дар аз ајачанз до ањатип агурд  
 

.2 налЧ  
  итсонжуд и аварп ајовс ејуравтсо ећев окснитшпО

аЗ ас удалкс у  миво и цавељоБ енитшпО мотутатС ,монок
.мокинволсоП  

 
.3 налЧ  

  окснитшпО ,азевабо и аварп хијовс уњешрв У
.ејучулдо и идар онвиткелок ећев  

 
.4 налЧ  

  :утскет мељад у( цавељоБ енитшпО киндесдерП
 у итсонжуд и аварп ајовс ејуравтсо )киндесдерп

у ућев мокснитшпО   мотутатС ,монокаЗ ас удалкс
.мокинволсоП миво и цавељоБ енитшпО  

  итсонечерпс или итсонтусдо ујачулс У
 у итсонжуд и аварп ајовс ејуравтсо ад акиндесдерп  

 оак ,акиндесдерп кинемаз аг ејуњемаз ,ућев мокснитшпО
.аћев гокснитшпО налч  

 
 
II    НИТШПО АЈИЦАЗИНАГРО АЋЕВ ГОКС  

 
.5 налЧ  

  кинемаз ,киндесдерп енич ећев окснитшпО
 аћев гокснитшпО авоналч )мадес( 7 и оак ,акиндесдерп

 .анитшпукС ариб ејок  
 гокснитшпО киндесдерп еј енитшпО киндесдерП

.аћев  
 оп аћев гокснитшпО налч еј акиндесдерп кинемаЗ

.ијицкнуф  
               

.6 налЧ  
  :ећев окснитшпО  

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

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

)3   у уњариснаниф монемервирп о укулдо исонод
 ад ујачулс С од ен енитшпо анитшпук  теџуб есен

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

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

 исонод ејок мокулдо или мотка митшпо мигурд
С ;енитшпо анитшпук  

)5  утсоп монварпу у авашер  о унепетс могурд у укп
 и аћезудерп ,анађарг амазевабо и амиварп
 минварпу у ајицазинагро хигурд и авонатсу

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

 онсондо ,екилбупеР итсонжуд и аварп аривко
;енијаркоп енмонотуа  

)7  ватсоп кинлечан авашерзар и аљ е о кснитшп и  х
варпу ;а  

)8   аз алет андар анвадотевас анчуртс ејузарбо
;итсонжелдан ејовс зи еволсоп енидејоп  

)9  ;удар мовс о тсонвај ешимрофни   
)01   акиндесдерп голдерп ан удар о кинволсоп исонод

О енитшп ; 
)11   анитшпукС идрвту ејок еволсоп егурд ишрв

o енитшп . 
 

III    АЋЕВ ГОКСНИТШПО АЛЕТ АНДАР  
 

.7 налЧ  
  аз алет андар итавозарбо ежом ећев окснитшпО

 ејисимоК :от и итсонжелдан евогењ зи ањатип ењартамзар
 андар анемервоп оак епург ендар и алет андар анлатс оак

.алет  
 с ејуђрвту алет хиндар уњавозарбо о моткА  :е

.дар вохињ аз ајачанз до ањатип агурд и ицадаз ,ватсас  
 .8 налЧ  

  зи аволсоп ањавашрвзи гејинцакифе идаР
 и еварпу екснитшпО и аћев гокснитшпО итсонжелдан
 ециндес аз ујамерпирп ес ајок ањатип ањартамзар
 ,амињатип мит о ањељшим ањавад и аћев гокснитшпО

гом  .алет андар анлатс оак ,ејисимоК итавозарбо ес у  
   .аналч 4 и киндесдерп енич алет андар анлатС  
  налч еј алет гондар гонлатс киндесдерП

.аћев гокснитшпО  
  мењешер ујузарбо ес алет андар анлатС

 .енидог 4 до доиреп аз аћев гокснитшпО  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .гни.лпид  
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 зар и ањавачуорп идаР  ањатип хинидејоп ањартам
 итавозарбо ес угом аћев гокснитшпО итсонжелдан зи

 .аћев гокснитшпО алет андар анемервоп оак епург ендар  
  алет хиндар хинемервоп уњавозарбо о мењешеР

 онзевабо киндесдерп еј ад мит с авоналч јорб ејуђрвту
 .аћев налч  

 
VI   ЕЊАМЕРПИРП   АЦИНДЕС ЕЊАВИЗАС И

АЋЕВ ГОКСНИТШПО  
 

.9 налЧ  
  и авизас ,ећев окснитшпо аљватсдерп киндесдерП

.ециндес евогоњ идов  
  оп киндесдерП авизас аћев гокснитшпО ециндеС

.ивитајицини јоневтспос  
  ан и итавзас ежом ес аћев гокснитшпО ациндеС

авоналч 3/1 ветхаз инемсип   и оак аћев гокснитшпО
.енитшпукС акиндесдерп  

  акиндесдерП или аћев авоналч 3/1 ветхаз аН
 аћев гокснитшпО уциндес авизас киндесдерп ,енитшпукС

.анад 7 до укор у  
  удалкс у уциндес авизас ен киндесдерп окилокУ

 кинемаз авизас уциндес ,аналч гово .3 моватс ас
.акиндесдерп  

  ес аратс аћев гокснитшпО ециндес уњамерпирп О
 .еварпу екснитшпО ћомоп зу киндесдерп  

 
.01 налЧ  

  и аћев гокснитшпО ециндес авизас киндесдерП
 .дер инвенд ежалдерп  

 итсонечерпс или итсонтусдо ујачулс У
о .1 аватс зи еволсоп аљвабо ад акиндесдерп  ,аналч гов

.акиндесдерп кинемаз аг ећавињемаз  
 

.11 налЧ  
  ејинсакјан ес ујавизас аћев гокснитшпО ециндеС
5  ерп анад 01 ењамјан а ањаважрдо гонењ ерп анад

.енитшпукС ециндес ањаважрдо  
  аз адак ,укор мећарк у и итавзас ежом ес ациндеС

варпо инбесоп ејотсоп от .изолзар инад  
  гонвенд голдерп ес аљватсод уциндес аз визоп зУ

 и ециндес ендохдерп ас акинсипаз зи довзи ,адер
. ењартамзар аз лајиретам  

  дероп ес ујавизоп аћев гокснитшпО уциндес аН
 ратеркес ,енитшпукС киндесдерп  :и аћев авоналч

итшпО кинлечан ,енитшпукС  ицоидовокур ,еварпу ексн
 ицинватсдерп ,еварпу екснитшпО ањељедо
 и оак ајицазинагро и авонатсу хинавосретниаз

.ањасимрофни гонвај аватсдерс ицинватсдерп  
 

.21 налЧ  
  гокснитшпО ициндес ан ењартамзар аз лајиретаМ

ањељедО ујамерпирп итсалбо до итсонсиваз у аћев  
 аголдерп онсондо атрцан имроф у еварпу екснитшпО
 ас есонод ес емок у укилбо у ујаљватсод ,атака

.мењежолзарбо  
 
V   ЕЊАВИЧУЛДО И ЕЦИНДЕС КОТ ,ЕЊАВАЖРДО  
 

.31 налЧ  
  гокснитшпО амициндес авадесдерп киндесдерП

.аћев  
 
 
 

 
.41 налЧ  

  ејучулдо и идар ећев окснитшпО  јојок ициндес ан
 гокснитшпО авоналч ајорб гонпуку до анићев ејувтсусирп

.аћев  
  ејувтсусирп ен ициндес ад идрвту ес окилокУ

 ежалдо киндесдерп ,ењавичулдо аз анићев анбертоп
.уциндес  

  инвенд ежалдерп и уциндес аравто киндесдерП
.дер  

 р гонвенд ањавиђрвту ерП  ујами аћев ивоналч ,аде
 гонвенд гонежолдерп енупод и енемзи ежолдерп ад оварп

.сертерп аравто ен ес амизолдерп миво о и адер  
  о оврп ,ујавањшајзи онбесоп ес аћев ивоналЧ

 гонвенд гонежолдерп унупод и унемзи аз уголдерп мокавс
 у удер монвенд о митаз а ,адер .инилец  

  монићев дер инвенд ејуђрвту ећев окснитшпО
.авоналч хинтусирп авосалг  

 
.51 налЧ  

  ес апутсирп ,адер гонвенд ањавиђрвту ерП
 .ециндес ендохдерп ас акинсипаЗ уњајавсу  

  ан ебдемирп еватс ад оварп ујами аћеВ ивоналЧ
.кинсипаЗ  

 инсипаз ањајавсу мокилирП  ећев окснитшпО ,ак
ус ејок амабдемирп о ејучулдо  

 .асертерп зеб ,кинсипаз ан енељватс  
  авосалг монићев кинсипаз ајавсу ећев окснитшпО

.авоналч хинтусирп  
 

 .61 налЧ  
  о и екчат енидејоп артамзар ећев окснитшпО

 минвенд минеђрвту уделсодер амерп ејучулдо амињ
.модер  

  о адер гонвенд икчат јокавс оп аравто ес сертерП
.ејучулдо и аљварпсар ес јојок  

  о ес ад итичулдо ежом ећев окснитшпО
 инењидејбо ировто адер гонвенд амакчат минидејоп

.сертерп  
  јокавс о ,асертерп гонењидејбо уњечуљказ оП

чулдо ес адер гонвенд икчат .ончанидејоп еју  
.71 налЧ  

  о ањагалзи емерв итичинарго ежом киндесдерП
.амињатип минидејоп  

  адак укиндесдерп ујуљвајирп чер аз ес ицинсечУ
 .асертерп ањечуљказ од ап ,сертерп ировто  

  уделсодер оп амицинсечу чер ејад киндесдерП
 ежом ен окин и ,ањавиљвајирп  отш оген ерп ировог ад

.акиндесдерп до чер ејибод и ижартаз  
  ан ејок уњатип о омас итировог ежом кинсечУ

.удер монвенд  
  ,адер гонвенд до иљаду кинсечу ес окА

 а ,адер гонвенд ижрд ес ад итунемопо аг ећ киндесдерп
сдерп ,инемопо оп ипутсоп ен кинсечу окилоку  ећ кинде

.чер итезудо ум  
  ад емот о аратс ес ад нажуд еј киндесдерП

 .уњагалзи мовс у натемо едуб ен кинсечу  
 

.81 налЧ  
  каватсан ејузаказ и уциндес адикерп киндесдерП

 ејин ад идрвту ециндес ањајарт укот у ес ад ујачулс у
о и дар аз анбертоп анићев антусирп  .ењавичулд  

  акиндесдерп голдерп ан ежом ећев окснитшпО
 ежаказ и ижолдо ациндес ес ад итичулдо аћев аналч или
 зи или адер гонвенд итсонмибо гобз адак ујачулс у авон
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 мивс оп  сертерп итишрваз ећугом ејин аголзар хигурд
.адер гонвенд амакчат  

 
.91 налЧ  

 кот У  итичулдо ежом ећев окснитшпО асертерп у
 ес ад или адер гонвенд с еникс акчат анеђердо ес ад
 итарв адер гонвенд икчат јонеђердо оп лајиретам

 .унупод и ењавачуорп ељад ан учавиђарбо  
  алајиретам енупод и енемзи аз амизолдерп О

п ес авањшајзи ициндес ан митад  .ачавиђарбо кинватсдер  
  ећев окснитшпО асертерп уњавичуљказ оП

 уњешонод или атка аголдерп уњавиђрвту о ејучулдо
 гећујаравогдо уњатавхирп о или атка ећујаравогдо

.алајиретам  
  авосалг монићев ејучулдо ећев окснитшпО

.авоналч хинтусирп  
 

.02 налЧ  
  ан ењасалГ .онвај еј аћев гокснитшпО ициндес  
  отш ничан јат ан екур мењазид ишрв ес ењасалГ

 ес ад аћев гокснитшпО евоналч авизоп киндесдерп
 ујасалг ијок ино митаз ,“аз„ ујасалг ијок ино оврп ,енсајзи

.“инажрдзу„ ус ијок ино дазјан и “виторп„  
 

.12 налЧ  
 ециндес укот О   ес идов аћев гокснитшпо

.кинсипаз  
  отсем и мутад :ектадоп ећеделс ижрдас кинсипаЗ

 ,ициндес ан гећујавадесдерп еми ,ециндес ањаважрдо
 ацил анеми ,аћев гокснитшпО авоналч хинтусдо анеми  

 ус ајок ањатип ,дер инвенд ,ициндес ујувтсусирп ајок
дес ан анартамзар  у алавовтсечу ус ајок ацил анеми ,ицин

.атка атенод и усертерп  
 .рачинсипаз и киндесдерп ујусиптоп кинсипаЗ  
  оидуа ишрв ес ад итичулдо ежом ећев окснитшпО

.ециндес ењаминс  
 

.22 налЧ  
  аћев гокснитшпО амациндес ан атенод аткА

.киндесдерп ејусиптоп  
 

.32 налЧ  
  атенод ,аћев гокснитшпО ациндес ас лајиретаМ

 аз монжелдан уњељедО у ес ујавуч ицинсипаз и оак атка
.аћеВ еволсоп  

 
 IV  АЋЕВ ГОКСНИТШПО АТКА  

 
.42 налЧ  

  говс зи аволсоп уњешрв у ећев окснитшпО
 ,енитшпО утеџуб о екулдО голдерп ејуђрвту агурколед

екулдо исонод  кинволсоп ,екуропорп ,екчуљказ ,ањешер ,
.ањељшим ејад и атка агурд и  

  агурколед говс зи аћев гокснитшпО алет андаР
.атка агурд и екуроперп ,екчуљкаЗ есонод  

 зи ањатип ујуђеру ничан итшпо ан ес мокулдО
.аћев гокснитшпО итсонжелдан  

 јоп о ејучулдо ес мењешеР  и амиварп миниде
 и ацил хинварп ,анађарг амисеретни минварп и амазевабо
 мигурд и мотутатС ,монокаЗ ас удалкс у атакејбус хигурд

.амитка  
  минларудецорп о ејучулдо ес мокчуљкаЗ

 ањавашер ничан и ењешонод арицини и амињатип
.ањатип хинидејоп  

  

рп ес мокуроперП  ањавашер  ничан ежалде
.ањатип хинидејоп  

  аз ајачанз до ањатип ујуђеру ес мокинволсоП
 гондар онсондо ,аћев гокснитшпО дар и ујицазинагро

.алет  
  у а ,киндесдерп ејусиптоп аћев гокснитшпО аткА

.акиндесдерп кинемаз итсонтусдо евогењ ујачулс  
  алет гондар аткА  ејусиптоп аћев гокснитшпО

 итсонечерпс евогењ ујачулс у а ,алет гондар киндесдерп
.акиндесдерп кинемаз ,итсонтусдо или  

  
IIV    АЋЕВ ГОКСНИТШПО АДАР ТСОНВАЈ  

 
.52 налЧ  

  у ес ејуђебзебо аћев гокснитшпО адар тсонваЈ
.енитшпО мотутатС и монокаЗ ас удалкс  

 
IIIV   ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ И ЕНЗАЛЕРП  

 
.62 налЧ  

  анад до анад гомсо уганс ан апутс кинволсоП јавО
.цавељоБ енитшпО утсил монебжулС у ањавиљвајбо  

 
.72 налЧ  

  ад ејатсерп акинволсоП гово уганс ан мењапутС
 цавељоБ енитшпО аћев гокснитшпО кинволсоП ижав

 анитшпо тсил.лС„( .)5002/2 .рб ,“роБ ,цавељоБ  
  

60 :јорБ - 8002/63 - II 2/  
 ,цавељоБ .01.02 енидог .8002    

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕЋЕВ ОКСНИТШПО  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

ћивонајраМ ашјобеН рд  


