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84  
 

 аналч увонсо аН 4 иробзи минлакол о анокаЗ .7  ам
 .93 аналч и )70/921 .рб ,''СР кинсалг инебжулС''(
 енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС
 ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб ,''цавељоБ

 еј аленод ,енидог.8002 арбмевон.02 јонажрдо ициндес  
 

У К У Л Д О  
 
I 

љоБ зи иглО ћивокљијотС ,ицинробдО  .лу ,ацве
32 арднаскелА аљарК /  акетси ерп таднам ЕЈАТСЕРП ,8

нарбази еј ејок ан анемерв a екватсо ањешондоп гобз ,  
 

II  
 о цавељоБ енитшпО ујисимок унробзИ ититсевабО

 екчат зи ,енавонеми атаднам укнатсерп I  ,екулдО ево
каЗ ас удалкс у ,атаднам говон еледод идар .моно  

 
 III  

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

.екулдО ево ањешонод  
 
VI  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо  укулдО увО
.цавељоБ  

 
60:јорБ - 80/24 -I  2/  

енидог.8002.11.02 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 

 
 
 

94  
 

 иварпуомас јонлакол о анокаЗ .05 аналч увонсо аН
 .93 аналч и )70/921 .рб ,''СР кинсалг инебжулС''(
 енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС
 ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб ,''цавељоБ

нод ,енидог .8002 рабмевон .02 јонажрдо ициндес  еј але  
 

У К У Л Д О  
 
I 

 ЕЈАТСЕРП   ,ацвељоБ зи ћираволсаМ ицироЗ
 ,цавељоБ енитшпо акиндесдерП акинемаЗ ајицкнуф

нарбази еј ејок ан анемерв акетси ерп a  ајицкнуф и оак ,
 ањамизуерп гобз ,ијицкнуф оп аћев гокснитшпО аналч

енитшпо акиндесдерП акинћомоП ејицкнуф   у цавељоБ
20.рб ицулдО оп а ,цавељоБ иварпу јокснитшпО - 80/02 -

 II .енидог.8002.11.31 до  
 

II  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо  укулдО увО

.цавељоБ  
 

60:јорБ - 80/24 -I  3/  
енидог .8002 .11 .02 ,цавељоБ  

 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 

 
05  
 

ватс  95 аналч увонсо аН   јонлакол о анокаЗ   .3
 ,''ејибрС екилбупеР кинсалг инебжулС''( иварпуомас
 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )70/921 .рб
 ,)80/1.рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(
 .02 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС

 еј аленод енидог .8002  арбмевон  
 

 О  У  К  У  Л  Д  
 o цавељоБ енитшпо акиндесдерп акинемаз уробзи  

 
I 

 акиндесдерп акинемаЗ  аз ЕС АРИБ    енитшпО
цавељоБ   акетси од   ,ањокалаВ зи  ћивешонаЈ ашибуЉ

 .8002 арбмевон.02 до вечоп ,инитшпукС мово атаднам
.енидог  

 
II  

индесдерП кинемаЗ ,ћивешонаЈ ашибуЉ  ак
 оп аћев гокснитшпО еј налч   ,цавељоБ енитшпО

 .ијицкнуф  
 
III  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 
60:јорБ - 80/24 -I  4/  

енидог.8002 рабмевон .02 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
15  
 

 аналч увонсо аН 64 о анокаЗ .5 акчат .1 ватс .  
 .рб ,''СР кинсалг инебжулС''( амиробзи минлакол
  иварпуомас јонлакол о анокаЗ .23 аналч и  )70/921

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

индес  аленод ,енидог .8002  арбмевон .02   јонажрдо иц
 еј  

 
У К У Л Д О  

 
I 

  ,ањокалаВ зи ућивешонаЈ ишибуЉ ,укинробдО
таднам ЕЈАТСЕРП   еј ијок ан анемерв акетси ерп

 акинемаЗ ејицкнуф ањамизуерп гобз ,нарбази
 с авијопсен еј ајок ,цавељоБ енитшпО акиндесдерп

ицкнуф .акинробдо мој  
 

II  
 о цавељоБ енитшпО ујисимок унробзИ ититсевабО

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

 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

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

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ ни.лпид .р.с ,г  
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III  

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

.екулдО ево ањешонод  
 

VI  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо  укулдО увО

.цавељоБ  
 

60:јорБ - 80/24 -I 4/ -  1  
енидог .8002 .11 .02 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
25  
 

.05 аналч увонсо аН   нлакол о анокаЗ .3 ватс  jo
кинсалг инебжулС''( иварпуомас   ,''ејибрС екилбупеР

 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )70/921 .рб
 ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(
 .02 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС

 еј аленод енидог .8002  арбмевон  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 гокснитшпО аналч уробзи и уњешерзар о  аћев

цавељоБ енитшпо  
 

I 
 ,ацвељоБ зи ћијурГ надалВ  ЕС АВАШЕРЗАР
 ,цавељоБ енитшпо аћев гокснитшпО аналч итсонжуд

.нариб еј ејок ан анемерв акетси ерп  
 

II  
 аналч аз  анилИ зи ћинаЏ окталЗ ЕС АРИБ

,цавељоБ енитшпо аћев гокснитшпО   атаднам акетси од
снитшпО мово .ућев мок  

 
III  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 80/24 -I 5/   

енидог.8002.11.02 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35  
 

 аналч увонсо аН .93   цавељоБ енитшпо атутатС
нитшпо тсил.лС„(  e шпукС ,)8002/1 .рб ,''цавељоБ  анит

 анад јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо
.02 11 исонод ,енидог .8002.  

 
У К У Л Д О  

 едервирпољоп јовзар аз адноФ уњавинсо о
цавељоБ еништпо  

 
.1 налЧ  

 јовзар аз адноФ уњавинсо о мокулдо мовО
 аз дноФ ес авинсо цавељоБ енитшпо едервирпољоп

дервирпољоп јовзар  мељад у ( цавељоБ енитшпо е
 ајовзар ањацитсдоп уљиц у ,)дноФ :утскет

.цавељоБ енитшпо ијиротирет ан едервирпољоп  
 

.2 налЧ  
 и амазевабо ,амиварп ас ецил онварп еј дноФ

.мокулдО мово минеђрвту ућшонровогдо  
 едервирпољоп јовзар аз дноФ„ :еј адноф визаН

 енитшпо .)дноФ :утскет мељад у( ,“цавељоБ  
 

.3 налЧ  
 едервирпољоп јовзар аз дноФ„ :еј адноф визаН

.)дноФ :утскет мељад у( ,“цавељоБ енитшпо  
 укизеј мокспрс ан ејусипси ес адноФ авизан тскеТ

– .моцилирић  
 аљарК ацилу ,уцвељоБ у еј адноФ етшидеС

. 42 .рб арднаскелА  
 

алЧ .4 н  
: ус адноФ ицадаЗ  

-  аз хитси ењаваремсу и аватсдерс ењавиђебзебо  
    у едервирпољоп анарг хинидејоп ајовзар ењеђерпану  
   ,енитшпо амимаргорп ас удалкс  

-  хићејотсоп јовзар и оак ењећширок онланоицар   
   .асрусер хиндорирп   

 
.5 налЧ  

ј адноФ тсонталеД :е  
- ,ењаводерсоп оксјиснаниф олатсо 23256  
- ,адноФ авељиц ујицазилаер аз аватсдерс аледопсар  
-  ањеђерпану амаргорп и авоналп имерпирп у ећшечу   

   .едервирпољоп итсалбо хинидејоп ајовзар  
 

.6 налЧ  
:ус адноФ  ањариснаниф ировзИ  

- еџуБ у анеђебзебо автсдерс ,цавељоБ енитшпо ут  
- ,ејибрС екилбупеР атеџуБ зи автсдерс  
-  хићамод ићомоп и ајицанод до анељпукирп автсдерс  

   ,ацил хинварп и хикчизиф хинартс и  
- ,моноказ ас удалкс у анеравтсо автсдерс агурд  

 
.7 налЧ  

 моналч ас удалкс у анеђебзебо автсдерС 6  ес угом .
 и ајицазинагро ,ајицутитсни амивтсдерс ас итавижурду
 ,амаргорп ејицазилаер идар атакејбус хиндервирп
 итсалбо у абертоп хикчиндејаз и акатадаз

.едервирпољоп  
 аналч зи автсдерС 6  акчат . 3  нучар ан ес ујућалпу .

01 од адноФ - .цесем индохдерп аз ,уцесем у го  
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  
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алЧ .8 н  
 аз еварпУ док унучар ан ес едов адноФ автсдерС

 ањаћалп анвај –  арутизопске ,рачејаЗ алајилиФ
.цавељоБ  

 
.9 налЧ  

 гоксјиснаниф увонсо ан ешорт ес адноФ автсдерС
.адноФ атутатС амабдердо ас удалкс у а ,аналп  

 
.01 налЧ  

до инроздаН и инварпУ ус адноФ инагрО .роб  
 

.11 налЧ  
.адноФ ањаљварпу нагро еј  робдо инварпУ  

 тсеш и акиндесдерп ;авоналч 7 ами робдо инварпУ
.авоналч  

 и апутсаз адноФ аробдо гонварпУ киндесдерП
 иритеч до доиреп ан ујунеми ес ијок ,дноФ аљватсдерп

.енидог  
Ф аробдо гонварпУ евоналч и акиндесдерП   адно

 интаднам ан енитшпо анитшпукС авашерзар и ејунеми
.енидог )иритеч( 4 до доиреп  

 
.21 налЧ  

робдо инварпУ  :адноФ  
-     ,адноФ тутатС исонод  
-     ињшидог и  налп иксјиснаниф ,адар маргорп исонод  
  ,адноФ јатшевзи  

-  оп адноФ аватсдерс иледопсар о ејучулдо  
   и мотутатС минеђрвту амиволсу и амимујиретирк  
  ,адноФ амимаргорп  

-  енитшпо инитшпукС удар о јатшевзИ исондоп    
  ,цавељоБ  

-    ,асрукнок ењеђоворпс аз оназев еволсоп аљвабо  
-  ејицазилаер уљиц у ејисимок евоналч ејунеми

,акатадаз хинбесоп  
ноФ тутатС аН  тсонсалгас јатшевзи ињшидог и ад

енитшпо анитшпукС ејад  .цавељоБ  
 адноФ налп икјиснаниФ и адар маргорП аН

.цавељоБ енитшпо ећев окснитшпО ејад тсонсалгас  
 

.31 налЧ  
 акиндсдерп :от и аналч )ирт( 3 ами робдо инроздаН

.аналч авд и  
онроздаН евоналч и акиндесдерП  ејунеми аробдо г

 интаднам ан цавељоБ енитшпо анитшпукС авашерзар и
.енидог )иритеч( 4 до доиреп  

 
.41 налЧ  

 ,адноФ адар тсотиноказ ериздан робдо инроздаН
.адноФ дар ешилортнок и итарп  

  
.51 налЧ  

тС тичоран ес ејуђеру адноФ мотута o: 
-     ,ивељиц  и ајицазинагро  ;адноФ ањаволсоп ничан  
-     ,адноФ анагро дар и тсонжелдан  
-     ,адноФ ењаљватсдерп и ењапутсаз  
-  и хинвитартсинимда ,хинчуртс ањаљвабо ничан    
    оксјиснаниф - ,аволсоп хикчинхет  

-    .адноФ ењаволсоп и дар аз ајачанз до ањатип агурд  
  

.61 налЧ  
 и енчуртС   уљиц у еволсоп енвитартсинимда

 ећаљвабо адноФ акатадаз и авељиц ањавиравтсо

 аварпу акснитшпО –  и јовзар и удервирп аз ењељедО
.ејиснаниф аз ењељедО  

 
.71 налЧ  

.ањешонод монад уганс ан апутс акулдО авО  
 

60 :јорБ - 80/24 -I 6/  
енидог .8002 .11 .02 ,цавељоБ  

 
ПУКС ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШ  

 
 
 

 
 
 

45  
 

 минланумок о анокаЗ .1 ватс .32 аналч увонсо аН
 ,)89/24 ,79/61 .рб ,''СР кинсалг .лС''( амитсонталед
 уњаљвабо и амићезудерп минвај о анокаЗ .72 аналч
 .рб ,''СР кинсалг .лС''( асеретни гетшпо до итсонталед

01 ,20/52 ,0002/52  и )70/321,50/801 ,50/7  .93 аналч
 eнитшпо тсил.лС„( цавељоБ енитшпо атутатС

цавељоБ '' 0/1.рб , )8  ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,
јонажрдо ициндес  .8002.11.02   еј аленод ,енидог  

 
О  Д  Л  У  К  У 

 
I 

 енупод и енемзи ан тсонсалгас ЕС ЕЈАД
У„ ПКЈ  агулсу акинвонеЦ  .8002 аз уцвељоБ у “агулс

 до вечоп ,енидог .8002.11.5 до 025 .рб ,унидог  .02
.енидог .8002 арбмевон  

 
II  

 укулдО увО   ас  гонварпУ мокулдО и мокинвонеЦ
цавељоБ ''агулсУ'' ПКЈ аробдо  итиватсод  минжелдан  

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

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

 
III  

вО у укулдО  нитшпо утсил монебжулС у итивајбо е 
цавељоБ . 

 
60 :јорБ - 24 80/ - /I 7 

,цавељоБ  .8002.11.02     енидог  
 

КС ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  
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55  
 

аналч  увонсо аН   .11  уњавинсо о екулдО  .4 ватс
 и цавељоБ енитшпо едервирпољоп јовзар аз адноФ
 цавељоБ енитшпо атутатС .01 акчат .1ватс .93 аналч
 анитшпукС ,)8002/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил .лС''(

ељоБ енитшпо  .8002 .11 .02 јонажрдо ициндес ан цав
 еј аленод ,енидог  

 
Е Њ Е Ш Е Р  

 адноФ аробдо гонроздаН и гонварпУ уњавонеми о
цавељоБ енитшпо едервирпољоп јовзар аз  

 
I 

 едервирпољоп јовзар аз адноФ робдо инварпУ  У
 :ЕС УЈУНЕМИ цавељоБ енитшпо  

-  аз ,ћивешонаЈ ашибуЉ    ,акиндесдерп  
-      ,аналч аз ,шимиЂ нађалС  
- ,аналч аз ,ћивокнелиМ гардоиМ  
- ,аналч аз ,ћијутоК римилеВ  
- ,аналч аз ,ћивоналгороТ ацилпоТ  
- и аналч аз ,ћивомискоЈ  нијоВ  
- .аналч аз ,ћивељвасодаР нароЗ  

 
II  

 едервирпољоп јовзар аз адноФ робдо инроздаН У
оБ енитшппо :ЕС УЈУНЕМИ цавељ  

- ,акиндесдерп аз ,ћивонуфирТ гардоиМ  
-  и аналч аз ,ћицаР нађалС  
- .аналч аз ,ћивоталеЏ ацивалС  

 
III  

.ањешонод монад уганс ан апутс ењешеР  
 

VI  
.ивихра и   минавонеми итиватсод ењешеР  

 
60:јорБ - 8002/24 -I 01/  

енидог.8002.11.02 ,цавељоБ  
 

 АНИТШПУКС ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65  
 

 уњавинсо о екулдО .71 аналч увонсо аН
 тсил .лС„( цавељоБ енитшпо ејицазинагро екчитсирут
 атутатС .93 аналч и )60/6.рб ,''...роБ ,цавељоБ анитшпо
 ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо

пукС ,)80/1 .рб  ициндес ан цавељоБ енитшпо анитш
еј аленод ,енидог .8002 .11 .02 јонажрдо  

 
Е Њ Е Ш Е Р  

аробдо гонварпУ аналч уњешерзар о  
цавељоБ енитшпо ејицазинагро екчитсируТ  

 
I 

 
 аналч ејицкнуф ћивокљедеН ајилИ ес авашерзаР

нитшпо ејицазинагро екчитсируТ аробдо гонварпУ  е
 .ачавинсо дерпси ,цавељоБ  

 
II  

 а ,ањешонод монад уганс ан апутс ењешер овО
.цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у ес ећивајбо  

 
60 :јорБ - 80/24 -I  01/  

енидог.8002.11.02 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 

 
 
 
75  
 

 уњавинсо о екулдО .91 аналч увонсо аН
итсирут  тсил .лС„( цавељоБ енитшпо ејицазинагро екч

 атутатС .93 аналч и )60/6.рб ,''...роБ ,цавељоБ анитшпо
 ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб

еј аленод ,енидог .8002 .11 .02 јонажрдо  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
р о аробдо гонроздаН аналч уњешерза  

цавељоБ енитшпо ејицазинагро екчитсируТ  
 
I 

 аналч ејицкнуф ,ћиверагуБ оираМ ес авашерзаР
 енитшпо ејицазинагро екчитсируТ аробдо гонроздаН

.цавељоБ  
 

II  
 а ,ањешонод монад уганс ан апутс ењешер овО

 утсил монебжулС у ес ећивајбо .цавељоБ енитшпо  
 

60 :јорБ - 80/24 -I  01/  
енидог.8002.11.02 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

,ћивомадА нароГ  .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  
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85  
 

  мокчиндејаз о екулдО .9 аналч увонсо аН
 гонланоигеР ујицатаолпске и уњдаргзи аз ПЈ уњавинсо
 анитшпо тсил.лС"( роБ "анивогоБ" аметсисодов

..роБ ,цавељоБ  атутатС .93 аналч и )89/51 ,09/51.рб ,".
 енитшпо тсил  инебжулС"( цавељоБ енитшпо
 ан цавељоБ енитшпо анитшпукС )80/1.рб ,"цавељоБ

 јонажрдо ициндес  .11 .02 еј аленод ,енидог .8002  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
налч уњешерзар о o  ПЈ аробдо гонварпУ ав

уроБ у "анивогоБ"  
 

I 
 гонварпУ авоналч итсонжуд   ес ујавашерзаР

:роБ "анивогоБ" ПЈ аробдо  
- и ћивоквиЖ валсориМ  
- .ћивозапоП нагарД  

 
II  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 80/24 -I  01/  

енидог .8002 .11 .02 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 

 
 

 
 
95  
 

 амабжулс минвај о анокаЗ .02 аналч увонсо аН
 о екулдО .11 аналч ,)49/17 ,19/24 .рб ,“СР кинсалг.лС„(
 анитшпо тсил.лС„( уцвељоБ у екетоилбиБ уњавинсо
 енитшпо атутатС .93 аналч и )50/7 .рб ,“...роБ ,цавељоБ
 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ

1  ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/
 јонажрдо  .11 .02  еј аленод ,енидог .8002  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

 у екетоилбиБ аробдо гонварпУ аналч  уњешерзар о
уцвељоБ  

 
I 

 ејицкнуф ,ћивонедалМ ашивалС ес авашерзаР
 дерпси ,уцвељоБ у екетоилбиБ робдо гонварпУ  аналч

о .ачавинс  
 

II  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 24 80/ - 01/I  
 ,цавељоБ .11.02  енидог .8002  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 

 
06  
 

  амабжулс минвај о анокаЗ .02 аналч увонсо аН
 екулдО .31 аналч ,)49/17 ,19/24 .рб ,“СР кинсалг.лС„(  о

 анитшпо тсил.лС„( уцвељоБ у екетоилбиБ уњавинсо
 енитшпо атутатС .93 аналч и )50/7 .рб ,“...роБ ,цавељоБ
 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1

 јонажрдо  .11 .02  еј аленод ,енидог .8002  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 у екетоилбиБ аробдо гонроздаН аналч  уњешерзар о

уцвељоБ  
 
I 

 ејицкнуф ,ћивењортсаП анаженС ес авашерзаР
 ,уцвељоБ у екетоилбиБ аробдо гонроздаН  аналч

.ачавинсо дерпси  
 

II  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 24 80/ - 01/I  
 ,цавељоБ 2 .11.0 енидог.8002  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
16  

 
 амавонсо о анокаЗ .2 ватс .35 аналч увонсо аН
 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

 .02 јонажрдо еј аленод ,енидог .8002 .11  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
 аробдо гокслокШ авоналч уњешерзар о  

цавељоБ “адагирб акспрс .9„ елокш енвонсО  
 
I 

 аробдо гокслокШ авоналч ејицкнуф ес ујавашерзаР
 дерпси ,цавељоБ “адагирб акспрс .9„ елокш енвонсО

:цавељоБ енитшпо  
- и ћивортеП ансеВ  
-  .ћивокраМ ацивоН  

 
II  

 утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ енитшпо  

 
60 :јорБ - 80/24 -I  01/  

8002 .11 .02 ,цавељоБ  енидог .  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 

 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

А нароГ  ,ћивомад .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  
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26  
 

 амавонсо о анокаЗ .2 ватс .35 аналч увонсо аН
 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

.рб  ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1
.02 јонажрдо еј аленод ,енидог.8002.11  

 
Е Њ Е Ш Е Р  

 аробдо гокслокШ аналч уњешерзар о  
царогдоП “ћивоноемиС еђроЂ„ елокш енвонсО  

 
I 

 аналч итсонжуд ,ћикјаП валсинарБ ес авашерзаР
ђроЂ„ елокш енвонсО аробдо гокслокШ  “ћивоноемиС е

.цавељоБ енитшпо дерпси ,царогдоП  
 
II  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 80/24 -I  01/  

 енидог.8002.11.02 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 

 
 
 

 
 
36  
 

 амавонсо о анокаЗ .2 ватс .35 аналч увонсо аН
возарбо аметсис  кинсалг инебжулС„( ањатипсав и ања

 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

.02 јонажрдо еј аленод ,енидог.8002.11  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
ч уњешерзар о аробдо гонварпУ анал  

цавељоБ “тсодар ашаН„ евонатсу екслокшдерП  
 
I 

 ,аровзИ голаМ зи ћитсоК аназуС ес авашерзаР
 екслокшдерП аробдо гонварпУ аналч итсонжуд
 гобз ,цавељоБ “тсодар ашаН„ евонатсу

.аробдо гонварпУ амациндес ањавовтсусирпен  
 
II  

тивајбо ењешер овО  енитшпо утсил монебжулС у и
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 80/24 -I  01/  

 енидог .8002 .11 .02 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 

 
 

 
 

 
46  
 

 јоневтсвардз о анокаЗ .031 аналч увонсо аН
 аналч и )59/701 .рб ,“СР .лг .лС„( ититшаз 93  атутатС .

лС„( цавељоБ енитшпо  инебжу сил нитшпо т е 
0/1.рб ,“цавељоБ 8)  ,  ан цавељоБ енитшпо анитшпукС

јонажрдо ициндес   .11 .02  еј аленод ,енидог .8002  
 

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

уцвељоБ у  
 
I 

ес авашерзаР  ,ћивејонатС робилеВ   аналч ејицкнуф
љвардз амоД робдо гонварпУ .цавељоБ а  

 
II  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 24 8002/ -I 01/   

 ,цавељоБ .02 .11 енидог.8002  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
56  
 

 јоневтсвардз о анокаЗ .031 аналч увонсо аН
 аналч и )59/701 .рб ,“СР .лг .лС„( ититшаз 93  атутатС .

лС„( цавељоБ енитшпо  инебжу нитшпо тсил е 
0/1.рб ,“цавељоБ 8)  ,  ан цавељоБ енитшпо анитшпукС

.02 јонажрдо ициндес  еј аленод ,енидог.8002.11  
 

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

уцвељоБ у  
 
I 

авашерзаР   ес  ,ћивокћерС ацикиМ  аналч ејицкнуф
гонроздаН  цавељоБ аљвардз амоД робдо . 

 
II  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 8002/24 -I  01/  

енидог.8002.11.02 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  
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66  
 

 амабжулс минвај о анокаЗ .22 аналч увонсо аН
.лС„(  .лг  24.рб ,“СР  о екулдО .41.лч ,)49/17 ,19/

 ас њатР “њатР„ атшиларамдо гејчеД уњавашалгасу
 )30/6 .рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил.лС„( монокаЗ

 .93 аналч и  инебжулС„( ,цавељоБ енитшпо атутатС
нитшпо тсил е 0/1.рб ,“цавељоБ 8  енитшпо анитшпукС ,)

јонажрдо ициндес ан цавељоБ  002.11.02 8  ,енидог.
еј аленод  

 
Е Њ Е Ш Е Р  

налч уњешерзар о аво   гонварпУ   аробдо  
њатР “њатР„ атшиларамдо гејчеД  

 
I 

авашерзаР ес уј  налч ејицкнуф аво   гонварпУ   аробдо
њатР “њатР„ атшиларамдо гејчеД : 

- ,ћијутоК римилеВ  
- уВ килотевС ч ,ћи  
-  и ћивонијоВ ашиниС  
- .ћижордоБ ратеП  
 

II  
       утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
нитшпо е цавељоБ . 

 
60 :јорБ - 0/24 8-I 01/   

002 .11 .02 ,цавељоБ 8 енидог.  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
76  
 

 амабжулс минвај о анокаЗ .22 аналч увонсо аН
.лС„(  .лг  лдО .61.лч ,)49/17 ,19/24.рб ,“СР  о еку

 ас њатР “њатР„ атшиларамдо гејчеД уњавашалгасу
 )30/6 .рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил.лС„( монокаЗ

 .93 аналч и  инебжулС„( ,цавељоБ енитшпо атутатС
нитшпо тсил е 0/1.рб ,“цавељоБ 8  енитшпо анитшпукС ,)

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ  .11 .02 002 8  ,енидог .
еј аленод  

 
Е Њ Е Ш Е Р  

налч уњешерзар о аво   гејчеД аробдо гонроздаН
њатР “њатР„ атшиларамдо  

 
I 

авашерзаР  уј  ес   налч ејицкнуф  аво  гонроздаН
њатР “њатР„ атшиларамдо гејчеД аробдо :  

- и ћивоЈ нагарД  
- .ћилокиН анигроеГ  

 
II  

утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО  нитшпо е 
цавељоБ . 

 
60 :јорБ - 24 0/ 8-I  01/  

 ,цавељоБ 02 11.02 08 енидог.  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 

86  
 

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

.лС„( цавељоБ  )29/02 .рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшо тсил
 тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и
 енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб ,“роБ ,цавељоБ енитшпо

јонажрдо ициндес ан цавељоБ  .8002.11.02  ,енидог
еј аленод  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

уК аробдо гонварпУ аналч уњешерзар о  онрутл
уцвељоБ у артнец гонвозарбо  

 
I 

 ,ацвељоБ зи ћивортеП акљиБ ес авашерзаР
 гонвозарбо онрутлуК аробдо гонварпУ аналч ејицкнуф
 абокус гобз ,хинелсопаз дерпси ,уцвељоБ у артнец

.асеретни  
 

II  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

:јорБ  60 - 80/24 -I 01/  
,цавељоБ   .8002 .11 .02 енидог  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
96  
 

 уњавинсо о екулдО .71 аналч увонсо аН
 тсил.лС„( цавељоБ енитшпо ејицазинагро екчитсирут
 атутатС .93 аналч и )60/6 .рб ,''...роБ ,цавељоБ анитшпо

 тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо  ,''цавељоБ енитшпо
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб

еј аленод ,енидог.8002.11.02 јонажрдо  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
налч уњавонеми о а аробдо гонварпУ  

цавељоБ енитшпо ејицазинагро екчитсируТ  
 
I 

  аз ,енивогоБ зи ћивонануБ најеД ес ејунемИ
до гонварпУ аналч  ејицазинагро екчитсируТ ароб

 монварпу мово атаднам акетси од ,цавељоБ енитшпо
 .уробдо  

 
II  

,ањешонод монад уганс ан апутс ењешер овО   а
цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у ес ећивајбо  

 
60 :јорБ - 80/24 -I  01/  

енидог .8002 .11 .02,цавељоБ  
 

ВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС ЦА  
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  
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07  
 

 уњавинсо о екулдО .91 аналч увонсо аН
 тсил.лС„( цавељоБ енитшпо ејицазинагро екчитсирут
 атутатС .93 аналч и )60/6 .рб ,''...роБ ,цавељоБ анитшпо
 ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб

о еј аленод ,енидог.8002.11.02 јонажрд  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
аробдо гонроздаН авоналч уњавонеми о  

цавељоБ енитшпо ејицазинагро екчитсируТ  
 
I 

 евоналч аз ес ујунемИ гонроздаН   аробдо
 акетси од ,цавељоБ енитшпо ејицазинагро екчитсируТ

 :уробдо  мово атаднам  
- соК ашигарД ,ачавинсо дерпси ,аровзИ голаМ зи ћит  
-  ,1 аксјамоврП .лу ,ацвељоБ зи ћивониартС аназуС  
          .ачавинсо дерпси  

 
II  

 а ,ањешонод монад уганс ан апутс ењешер овО
цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у ес ећивајбо  

 
60 :јорБ - 24 0/ 8-I 01/   

 ,цавељоБ  .11.02 дог.8002 ени  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
17  
 

 мокчиндејаз о екулдО .9 аналч увонсо аН
 гонланоигеР ујицатаолпске и уњдаргзи аз ПЈ уњавинсо
 анитшпо тсил.лС"( роБ "анивогоБ" аметсисодов
 атутатС .93 аналч и )89/51 ,09/51.рб ,"...роБ ,цавељоБ

бжулС"( цавељоБ енитшпо  цавељоБ енитшпо тсил ине
,''   ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС )80/1.рб

јонажрдо  .11.02 еј аленод ,енидог.8002  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 аробдо гонварпУ авоналч уњавонеми о  

уроБ у "анивогоБ" ПЈ  
 
I 

 ,роБ "анивогоБ" ПЈ робдо инварпУ у ес ујунемИ
љоБ енитшпо дерпси  )иритеч(4 до доиреп ан ,цаве

:енидог  
- и ацвељоБ зи шимиЂ нађалС  
- .ањокалаВ зи ћивешонаЈ ашибуЉ  
 

II  
 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 80/24 -I 01/  
енидог.8002.11.02 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 

 
 
 

27  
 

аналч увонсо аН   амабжулс минвај о анокаЗ .02
 о екулдО .11 аналч ,)49/17 ,19/24 .рб ,“СР кинсалг.лС„(
 анитшпо тсил.лС„( уцвељоБ у екетоилбиБ уњавинсо
 енитшпо атутатС .93 аналч и )50/7 .рб ,“...роБ ,цавељоБ
 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ

шпо анитшпукС ,)80/1  ициндес ан цавељоБ енит
 јонажрдо .11.02 еј аленод ,енидог.8002  

 
Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  

 у екетоилбиБ аробдо гонварпУ аналч   уњавонеми о
уцвељоБ  

 
I 

 .лу ,ацвељоБ зи ћивокјаР акнираД ес  ејунемИ
робдо гонварпУ  аналч аз ,1 алиахиМ азенК a 

,уцвељоБ у екетоилбиБ  дерпси   акетси од ,ачавинсо
.аробдо гово атаднам  

 
II  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 24 80/ -I 01/  

 ,цавељоБ .11.02  енидог .8002  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
37  
 

 амабжулс минвај о анокаЗ .02 аналч увонсо аН
24 .рб ,“СР кинсалг.лС„(  о екулдО .31 аналч ,)49/17 ,19/

 анитшпо тсил.лС„( уцвељоБ у екетоилбиБ уњавинсо
 енитшпо атутатС .93 аналч и )50/7 .рб ,“...роБ ,цавељоБ
 .рб ,“цавељоБ енитшпо тсил инебжулС„( цавељоБ
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1

јонажрдо  .11.02 од ,енидог.8002 еј ален  
 

Е  Њ  Е  Ш  Е  Р  
 у екетоилбиБ аробдо гонроздаН аналч  уњавонеми о

уцвељоБ  
 
I 

 .лу ,ацвељоБ зи ћивоквИ ацивалС ес ејунемИ
 аробдо гонроздаН  аналч аз ,4/81 арднаскелА аљарК
 акетси од ,ачавинсо дерпси ,уцвељоБ у екетоилбиБ

.аробдо гово атаднам  
 

II  
овО   енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 24 80/ - 01/I  
 ,цавељоБ  .11 .02  енидог .8002  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

ЕСДЕРП КИНД  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  
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47  
 

 амавонсо о анокаЗ .2 ватс .35 аналч увонсо аН
 кинсалг инебжулС„( ањатипсав и ањавозарбо аметсис

/46 ,30/26 .рб ,“СР  атутатС .93 аналч и )40/26 и 40/85 ,30
 ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб

.02 јонажрдо еј аленод ,енидог.8002.11  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
 аробдо гокслокШ авоналч уњавонеми о  

агирб акспрс .9„ елокш енвонсО цавељоБ “ад  
 
I 

 енвонсО аробдо гокслокШ евоналч аз ес ујунемИ
 енитшпо дерпси ,цавељоБ “адагирб акспрс .9„ елокш

д ,цавељоБ :уробдо мово атаднам акетси о  
-  .лу ,ацвељоБ зи ћиваС валсориМ  хикснулоС

и 22/51ацароб  
-      .ециналбаЈ зи ћивокнедаР навИ  

 
II  

ешер овО  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењ
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 80/24 -I  01/  

 енидог .8002 .11 .02 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
57  
 

 амавонсо о анокаЗ .2 ватс .35 аналч увонсо аН
 кинсалг инебжулС„( ањатипсав и ањавозарбо аметсис

 ,30/46 ,30/26 .рб ,“СР  атутатС .93 аналч и )40/26 и 40/85
 ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)80/1.рб

.02 јонажрдо 8002.11 . еј аленод ,енидог  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
 аробдо гокслокШ аналч уњавонеми о  

доП “ћивоноемиС еђроЂ„ елокш енвонсО царог  
 
I 

 ,ацрогдоП зи ћивечавоК )артеП( ратеП ес ејунемИ
ГБМЈ -  гокслокШ аналч итсонжуд ,0133577394003

 ,царогдоП “ћивоноемиС еђроЂ„ елокш енвонсО аробдо
 мово атаднам акетси од ,цавељоБ енитшпо дерпси

.уробдо  
 
II  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 80/24 -I  01/  

 енидог.8002.11.02 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 

 
 

67  
 

 амавонсо о анокаЗ .2 ватс .35 аналч увонсо аН
 кинсалг инебжулС„( ањатипсав и ањавозарбо аметсис
 атутатС .93 аналч и )40/26 и 40/85 ,30/46 ,30/26 .рб ,“СР

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

.02 јонажрдо ициндес еј аленод ,енидог.8002.11  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
аробдо гонварпУ аналч уњавонеми о  

цавељоБ “тсодар ашаН„ евонатсу екслокшдерП  
 
I 

атшијуР зи ћивокнаЈ окраМ ес ејунемИ  аналч аз ,
 ашаН„ евонатсу екслокшдерП аробдо гонварпУ

 мово атаднам акетси од ,ачавинсо дерпси ,“тсодар
 .уробдо  

 
II  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 80/24 -I  01/  

 енидог .8002 .11 .02 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 

 
 
 

 
77  
 

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

 јонажрдо ициндес 11.02  8002   еј аленод ,енидог  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
ми о налч уњавоне а  аљвардз амоД аробдо гонварпУ

уцвељоБ у  
 

I 
 азенК .лу ,ацвељоБ зи ћивобрГ ашатаН ес ејунемИ
 робдо инварпУ у ,ачавинсо дерпси ,01.рб алиахиМ
 гово атаднам акетси од ,цавељоБ аљвардз амоД

.аробдо гонварпу  
 

II  
 утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО  енитшпо

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 8002/24 -I  01/  
 ,цавељоБ .02 енидог.8002.11  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  

КИНДЕСДЕРП  
 

 ,ћивомадА нароГ .р.с ,гни.лпид  
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87  
 

 јоневтсвардз о анокаЗ .031 аналч увонсо аН
 аналч и )59/701 .рб ,“СР .лг .лС„( ититшаз 93  атутатС .

лС„( цавељоБ енитшпо  инебжу нитшпо тсил е 
б ,“цавељоБ 0/1.р 8  ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)

.02 јонажрдо ициндес  еј аленод ,енидог.8002.11  
 

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

уцвељоБ у  
 
I 

  ејунемИ  рд ес  .лу ,ацвељоБ зи ћитсоК валсогарД
41/7 .рб ацароб хикснулоС  дерпси ,  ан ,ачавинсо  

ф јицкну у  аналч гонроздаН   аљвардз амоД робдо
 ,цавељоБ  од аробдо гонварпу гово атаднам акетси . 

  
II  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 8002/24 -I  01/  

енидог .8002 .11 .02 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 

97  
 

алч увонсо аН  амабжулс минвај о анокаЗ .22 ан
.лС„(  .лг   о екулдО .41.лч ,)49/17 ,19/24.рб ,“СР

 ас њатР “њатР„ атшиларамдо гејчеД уњавашалгасу
 )30/6 .рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил.лС„( монокаЗ

 .93 аналч и  инебжулС„( ,цавељоБ енитшпо атутатС
нитшпо тсил е .рб ,“цавељоБ 0/1 8  енитшпо анитшпукС ,)

002.11.02 јонажрдо ициндес ан цавељоБ 8  ,енидог.
еј аленод  

 

Е Њ Е Ш Е Р  
 о уњавонеми  налч аво   гонварпУ   аробдо  

њатР “њатР„ атшиларамдо гејчеД  
 

I 
робдо инварпУ У   “њатР„ атшиларамдо гејчеД

њатР с ујунеми ,енидог )иритеч( 4 до доиреп ан , :е  
-  .лу ,ацвељоБ зи  ћијутоК римилеВ арднаскелА аљарК  
5 ,71/  
- рб ацароб хикснулоС .лу ,ацвељоБ зи ћикаР накјоВ  .  

,8/2  
-  .лу ,цавељоБ зи ћивонуфирТ гардоиМ  аљарК

арданскелА .рб ,  5  ,8/  
- и хинелсопаз дерпси ,ћижордоБ ратеП  
- елсопаз дерпси ,иксвокјоБ аназуС .хин  

 

II  
        утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО

нитшпо е цавељоБ . 
 

60 :јорБ - 0/24 8-I 01/   
002 .11 .02 ,цавељоБ 8 енидог.  

 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 

 

08  
 

 амабжулс минвај о анокаЗ .22 аналч увонсо аН
.лС„(  .лг   о екулдО .61.лч ,)49/17 ,19/24.рб ,“СР
лгасу  ас њатР “њатР„ атшиларамдо гејчеД уњаваша

 ,30/6 .рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшпо тсил.лС„( монокаЗ
 .93 аналч и )50/51  ,цавељоБ енитшпо атутатС

нитшпо тсил инебжулС„( е 0/1.рб ,“цавељоБ 8  ,)
 .02 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС

002 .11 8 енод ,енидог . еј ал  
 

Е Њ Е Ш Е Р  
 о  уњавонеми  налч  аво   гејчеД аробдо гонроздаН

њатР “њатР„ атшиларамдо  
 

I 
  ујунемИ  ес   у нроздаН и робдо    гејчеД

њатР “њатР„ атшиларамдо  до доиреп интаднам ан ,
:енидог иритеч  

-  аћиволоЂ аквИ .лу ,ацвељоБ зи ћивејовидаР ашигарД
ерпси ,52/А2 ,ачавинсо д  

-  аћивортеП ешигарД .лу ,ацвељоБ зи ћинјоВ алокиН
,ачавинсо дерпси ,52.рб  

-  арднаскелА аљарК .лу ,ацвељоБ зи ћилокиН анигроГ
                  ,ачавинсо дерпси ,8/02  

- и хинелсопаз дерпси  ,ћивоЈ алирбоД  
- .хинелсопаз дерпси  ,ћителиМ ацироЗ  
  

II  
    утсил монебжулС у итивајбо ењешер овО
нитшпо е цавељоБ . 

 

60 :јорБ - 0/24 8-I 01/   
002 .11 .02 ,цавељоБ 8 енидог.  

 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 

 

18  
 

 амабжулс минвај о анокаЗ .22 аналч увонсо аН
 .8 аналч ,)49/17 ,19/24 .рб ,“СР кинсалг инебжулС„(

нсо о екулдО  артнец гонвозарбо онрутлуК уњави
 )29/02 .рб ,“...роБ ,цавељоБ анитшо тсил.лС„( цавељоБ
 тсил инебжулС„( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и
 енитшпо анитшпукС ,)80/1 .рб ,“роБ ,цавељоБ енитшпо

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ .8002.11.02  ,енидог
еј аленод  

 

Ш  Е  Р   Е  Њ  Е  
 онрутлуК аробдо гонварпУ аналч уњавонеми о

уцвељоБ у артнец гонвозарбо  
 

I 
 аналч аз  ,ацвељоБ зи ћивокјоГ акроваЈ ес ејунемИ
 у артнец гонвозарбо онрутлуК аробдо гонварпУ
 мово атаднам акетси од ,хинелсопаз дерпси ,уцвељоБ

.уробдо  
 

II  
јбо ењешер овО  енитшпо утсил монебжулС у итива

.цавељоБ  
60 :јорБ - 80/24 -I 01/  

енидог .8002 .11 .02 ,цавељоБ  
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
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