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 минважрд у аматалп о анокаЗ .9 и .1 аналч увонсо аН
 ,)10/43.рб ,"СР кинсалг.лС"( амабжулс минвај и аминагро

п уталпси и нучарбо аз амитнејицифеок о ебдерУ  атал
 минважрд у хинелсопаз и ацил хинељватсоп и хинавонеми
 ;)тскет нећшичерп ,8002/44.рб ,"СР кинсалг.лС"( аминагро
 аминагро минважрд у амисондо миндар о анокаЗ .2 аналч
 и 1002/43 ,99/94 ,89/44 ,19/96 ,19/84.рб ,"СР кинсалг.лС"(

 .55 и .45 аналч и )2002/93  ијицазинагро о екулдО
 , )80/3.рб ,"цавељоБ енитшпо тсил.лС"( еварпу екснитшпО

исонод ,цавељоБ еварпу екснитшпО кинлечан  
 

К И Н Л И В А Р П  
хинелсопаз амињаминаз и амињавз ,аматалп о  

цавељоБ иварпу јокснитшпО у  
 

  I ЕБДЕРДО ЕТШПО  
 

.1 налЧ  
ту мокинливарП мивО  аз итнејицифеок ес ујуђрв

 јокснитшпО у ацил хинелсопаз аталп уталпси и нучарбо
 епург енталп у ењаватсрвзар ес ишрв и цавељоБ иварпу
 еђокат ес мокинливарП .амињаминаз и амињавз амерп
 капутсоп ,хинелсопаз ањаминаз и ањавз ујуђрвту

 и ањацитс ничан ,ањавињецо  и оак ,ањавз ањамизудо
 у енелсопаз аз атсил гондар ањеђов ничан и анижрдас

.иварпу јокснитшпО  
 

.2 налЧ  
:увонсо ан ес ујуђрвту хинелсопаз еталП  

)1  ;еталп нучарбо аз ецивонсо  
)2  ;моцивонсо ас ижонм ес ијок атнејицифеок  
)3  ;уталп ан актадод  
)4  ћалп инелсопаз ејок езевабо  и азероп увонсо ан а

 у ,еталп зи ењаругисо онлајицос онзевабо аз асонирпод
.монокаЗ ас удалкс  

 
.3 налЧ  

.адалВ ејуђрвту аталп уталпси и нучарбо аз уцивонсО  
 

.4 налЧ  
,аволсоп тсонежолс аважарзи тнејицифеоК   

.умерпс унчуртс и адар еволсу ,тсонровогдо  
 

.5 налЧ  
:аз адапирп уталп ан катадоД  

)1  ;) дар илуним ( усондо мондар у онедеворп емерв  
)2   до гежуд адар евејачулс егурд и овтсружед

 ( амисипорп онеђердо анемерв гондар гонеђивдерп
;) дар инемервокерп  

)3  ;акинзарп гоксрев и гонважрд над ан дар  
)4  т енаћевоп аз аданкан анвенд  аквароб и адар евокшор

;) катадод икснерет ( унерет ан  
)5  .) анад гондеран авосач 00,60 и 00,22 уђемзи( ућон дар  

 
 ес аванучарбо аналч гово .1 аватс зи уталп ан катадоД
 минвиткелок митшпО  јонеђрвту инисив у ејућалпси и

           .моровогу  
 
 
 
 
 

 
II   ПАЗ АТАЛП ХИНЕЛСО  

 
.6 налЧ  

 у хинелсопаз аталп уталпси и нучарбо аЗ
 ићеделс ес ујуђрвту цавељоБ иварпу јокснитшпО

:итнејицифеок  
.1   50,21 - ;киндарас инчуртс инлатсомас  
.2    77,01 - ;киндарас инчуртс ишив  
.3    54,01 - ;киндарас инчуртс  
.4     19,9 - ;киндарас ишив  
.5     59,8 - ;киндарас  
.6     58,8 -  ишив и киндар инавокифилавкокосив

;тнерефер  
.7     47,8 - фарголиткад и тнерефер  
.8     00,8 - ;киндар инавокифилавк  
.9     04,6 - киндар инавокифилавкен  

 
.7 налЧ  

 ,ецил онељватсоп аз неђрвту тнејицифеоК
:ес аваћеву ењаминаз и ењавз онсондо  

-  уцил монељватсоп - јан ;%03 од ешив  
-  и умерпирп аз уцил монровогдо монелсопаз

 ењеђов ,аналп гоксјиснаниф или атеџуб ењешрвзи
 хиневтсдовонучар ењаљватсас и агињк хинволсоп

;00,1 аз ајатшевзи  
-  и елортнок екстеџуб амиволсоп ан монелсопаз

 ејизивер - ;%14 од ешивјан  
-  минелсопаз милатсо  амиволсоп миксјицкепсни ан

- ;%02 од ешивјан  
-  моњшартуну  идовокур ијок монелсопаз

 моцинидеј моноицазинагро - ;%02 од ешивјан  
-       ењаћеву ан оварп ами ијок монелсопаз

       ајенила .1 аватс зи амавонсо оп атнејицифеок
ок ењаћеву онпуку ,аналч гово .5 и .4  атнејицифе

.%03 до ећев итиб ежом ен  
 

.8 налЧ  
 и нучарбо аз атнејицифеок инисив о ањешеР
 иварпу јокснитшпО у хинелсопаз аталп уталпси

.еварпу екснитшпО кинлечаН исонод  
 

III    АЊАМИНАЗ И АЊАВЗ  
 

.9 налЧ  
 ,мокосив ас иварпу јокснитшпО у инелсопаЗ

оњдерс и мошив  увонсо ан момерпс мокслокш м
 аволсоп ењаљвабо аз итсонељбосопсо енчуртс
 и итсонровогдо и итсонежолс анепетс гонеђердо
 анеђрвту ањавз учитс удар у итсонлатсомас енбертоп

.мокинливарП миво  
 

.01 налЧ  
 ићетс угом иварпу јокснитшпО у инелсопаЗ

:ањавз аћеделс  
 )а :емерпс екслокш екосив уривко У  

.1   ежом акиндарас гончуртс гонлатсомас ењавЗ
 мокосив ас иварпу јокснитшпО у инелсопаз ићетс
 анидог 5 ењамјан ами ијок момерпс мокслокш
 онлатсомас ад нељбосопсо еј ијок и ажатс гондар

 еволсоп енроздан онварпу идар икстаметсис и  и
 и асипорп атсрв хивс ударзи аз еназев еволсоп
 енежолс и еварпуомас енлакол енагро аз атака
 аз ајачанз до елајиретам екчитилана
 а ,еварпуомас енлакол анагро ењасиноицкнуф
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 ењаванзоп ериш и удар у тсонлатсомас ујаветхаз ијок
п ешив или ендеј зи екитамелборп ;итсалбо хиназево  

.2   ићетс ежом акиндарас гончуртс гешив ењавЗ
 мокслокш мокосив ас иварпу јокснитшпО у инелсопаз
 а ,ажатс гондар енидог ирт ењамјан ами ијок момерпс

опсо  у и икчитилана и онлатсомас ад еј нељбос
онварпу аљвабо ањавз гешив минелсопаз ас ињдарас -

 ад ,алајиретам хикчитилана и еволсоп енроздан
 ајинежолсјан ејуђарбо ончуртс и ењатс авачуорп

.итсалбо ећујаровогдо зи ањатип  
.3  сопаз ићетс ежом акиндарас гончуртс ењавЗ  у инле

 ,умерпс укслокш укосив ами ијок иварпу јокснитшпО
 нежолоп ,ажатс гондар анад унидог ењамјан

 ењам ан идар ад еј нељбосопсо а ,типси икчинварпирп
онварпу минежолс -  амиволсоп и амиволсоп минроздан

 ад и оак еварпуомас енлакол енагро аз атака едарзи
 идар  хикчитиалана идарзи ан амазаф минидејоп у

 мишив с хинлесопаз автступу анљатед зу алајиретам
.амињавз  

 
:емерпс екслокш ешив уривко У )б  

.1   ијок инелсопаз ићетс ежом акиндарас гешив ењавЗ
 еј нељбосопсо а ,ажатс гондар енидог ирт ењамјан ами

аљвабо онлатсомас ад   еволсоп енчуртс енежолс ењам
 агурколед зи итсалбо хиназевоп ешив или ендеј зи

;анагро гонважрд  
.2   ами ијок инелсопаз ићетс ежом акиндарас ењавЗ

 нежолоп и ажатс гондар унидог ундеј ењамјан
 ењам аљвабо ад еј нељбосопсо а ,типси икчинварпирп

соп енчуртс енежолс  ас хинелсопаз автступу зу ,евол
.амињавз мишив  

 
:емерпс екслокш ењдерс уривко У )в  

.1   ијок инелсопаз ићетс ежом атнерефер гешив ењавЗ
 еј нељбосопсо а  ажатс гондар енидог ирт ењамјан ами

ончуртс енежолс ењам аљвабо онлатсомас ад -
 и енвитартсинимда ,енвитарепо ;еволсоп енчилс амињ  

 
.2   ами ијок инелсопаз ићетс ежом атнерефер ењавЗ

 нежолоп и ажатс гондар ицесем тсеш ењамјан
 ењам аљвабо ад еј нељбосопсо а ,типси икчинварпирп
 и енвитартсинимда ,енвитарепо ончуртс енежолс
 ас хинелсопаз автступу зу ,еволсоп енчилс амињ

в .мењавз миши  
 

.11 налЧ  
 аз ес ујуђрвту иварпу јокснитшпО у ањаминаЗ

.ањавз ујуђрвту ен ес ејок аз енелсопаз  
 ,фарголиткад :итиб угом ањаминаЗ

в  ,киндар инавокифилавк ,киндар инавокифилавкокоси
 ,ациравук ефак ,моноке ,чатсич ,киндар инавокифилавкен

азов ,рамод .чажол ,ч  
 

.21 налЧ  
 ес ујуђрвту иварпу јокснитшпО у ањаминаз и ањавЗ
 ондар онеђердо ан гонелсопаз уњавиђеропсар о мењешер

.отсем  
 кинлечаН исонод аналч гово .1 аватс зи ењешеР

.еварпу екснитшпО  
 

.31 налЧ  
 мењацитс ејудерпан иварпу јокснитшпО у инелсопаЗ

ешив  у а ањавз гонечетс мењељбуг ејудазан или ањавз г
 минважрд у амисондо миндар о монокаЗ ас удалкс

..аминагро  

 онсондо ,ањавз гешив уњацитс о ењешеР
 кинлечаН исонод ањавз гонечетс уњамизудо

.еварпу екснитшпО  
 

41 налЧ  
лкс у  иварпу јокснитшпО у енелсопаз евс аЗ  уда

 аминагро минважрд у амисондо миндар о монокаЗ ас
 аз иназев амитсонвитка мивс о ајицнедиве ес идов

.дар вохињ  
 
VI   ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ  

 
.51 налЧ  

 ад ејатсерп акинливарП гово уганс ан мењапутС
 амињаминаз и амињавз ,аматалп о кинливарП ижав

нитшпО у хинелсопаз 211 :јорб ,цавељоБ иварпу јокс -
5002/86 - III   о кинливарП и енидог.5002.10.52 до

 амињавз ,аматалп о акинливарП аманупод и аманемзи
 иварпу јокснитшпО у хинелсопаз амињаминаз и

121.рб ,цавељоБ - 8002/62 - III  .енидог.8002.40.71 до  
 

.61 налЧ  
уганс ан апутс кинливарП   анад до анад гомсо

.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у ањавиљвајбо  
 

011 :јорБ - 9002/5 - III - 10  
цавељоБ 2 , 4 0. 3. .9002  енидог  

 
ЦАВЕЉОБ АВАРПУ АКСНИТШПО  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

КИНЛЕЧАН  
ЦАВЕЉОБ ЕВАРПУ ЕКСНИТШПО  

 
кинварп.лпид ,ћичапО авалсориМ  

КИНЛЕЧАН  
ћичапО авалсориМ р.с .кинварп.лпид ,  


