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1 23  

 амиробзи минлакол о анокаЗ .51 аналч увонсо аН
0/921 .рб ,''ејибрС екилбупеР кинсалг инебжулС''(  ,)7

.03 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  
 еј аленод енидог .9002 алирпа  

 
У  К  У  Л  Д  О  

 АЈАТШЕВЗИ УЊАЈАВСУ О  
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕЈИСИМОК  ЕНРОБЗИ  

 
I 

 енитшпо ејисимок енробзИ јатшевзИ ЕС АЈАВСУ
310.рб ,цавељоБ - 90/5 -I .енидог .9002 .40 .12 до  

 
II 

  енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 

60:јорБ - 90/13 -I  4/  
енидог.9002.40.03 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 

1 33  
 аналч увонсо аН 65 .   минлакол о анокаЗ .5 ватс

 .рб ,''ејибрС екилбупеР кинсалг инебжулС''( амиробзи
аналч и )70/921   енитшпО енитшпукС акинволсоП .8

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

 еј аленод енидог .9002  ,алирпа  
 

У  К  У  Л  Д  О  
АРОБДО ГОНОИЦАКИФИРЕВ УРОБЗИ О  

 
оп идар робдо иноицакифиреВ ес АРИБ  ањавиђрвт

 енитшпО енитшпукС укинробдо мовон атаднам
 амиробзи ан хинарбази  акинробдо етсил ас ,цавељоБ

:уватсас мећеделс у ,енидог .8002 ајам .11  
- ,ћивородоТ елиМ  
- и ћиволваП нароЗ  
- .ћивејогалБ анагарД  

 
60:јорБ - 90/13 -I  2/  

лирпа.03 ,цавељоБ . 9002 . енидог  
 

ШПУКС ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

431  
 аналч увонсо аН 65 .   минлакол о анокаЗ .5 ватс

 .рб ,''ејибрС екилбупеР кинсалг инебжулС''( амиробзи
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)70/921

јонажрдо  03  .  еј аленод енидог .9002  ,алирпа  
 

У  К  У  Л  Д  О  
АЈАВСУ  О   АЈАТШЕВЗИ  УЊ

АРОБДО ГОНОИЦАКИФИРЕВ  
  

 аз ,аробдо гоноицакифиреВ јатшевзИ ес АЈАВСУ
 енитшпукС  ,акинробдо говон атаднам ењавиђрвтоп

:от и цавељоБ енитшпО  
.1   зи ацрогдоП зи аћивешабараК етсалВ  експрС

 екнартс енлакидар –   .ћилокиН валсимоТ  
 

60:јорБ - 90/13 -I  4/  
лирпа.03 ,цавељоБ . енидог.9002  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
531  

 аналч увонсо аН 65 .   минлакол о анокаЗ .5 ватс
 .рб ,''ејибрС екилбупеР кинсалг инебжулС''( амиробзи
 ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,)70/921

јонажрдо   еј аленод енидог .9002 алирпа .03  
 

У  К  У  Л  Д  О  
АКИНРОБДО АТАДНАМ УЊАВИЂРВТОП  О  

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО ЕНИТШПУКС  
 

I 
  енитшпукС укинробдо   таднам ЕС ЕЈУЂРВТОП

 .8002 ајам .11 амиробзи ан  гонарбази ,цавељоБ енитшпо
:от и ,енидог  

 
.2   ,ацрогдоП зи ућивешабараК итсалВ  акспрС

 акнартс анлакидар – моТ   .ћилокиН валси  
 

 II  
   екчат зи укинробдо ,таднаМ I    од ејарт ,екулдО ево

.инитшпукС јово атаднам акетси  
 

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

.екулдО ево ањешонод  
 
VI  

небжулС у итивајбо укулдО увО  енитшпо утсил мо
.цавељоБ  

 
60:јорБ - 90/13 -I  5/  

 ,цавељоБ .03 лирпа . 8002 . енидог  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 

 
 
631  

 
 

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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631  

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

03 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо .0 002.4 9  .
еј аленод ,енидог  

У К У Л Д О  
 
I 

 ајовзар амаргорП ијицазилаер о јатшевзИ ес ајавсУ
 енитшпо атеџуб акинсирок хинткеридни и хинткерид

.унидог .8002 аз цавељоБ  
II  

цавељоБ иварпу јокснитшпО :итиватсод укулдО - 
O овзар и удервирпољоп ,удервирп аз уњељед .ивихра и  ј  

 
III  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 13 0/ 9- /I 6 

 ,цавељоБ 03 . 40 002. 9  енидог .  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 

731  
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ
тшпо .03 јонажрдо ициндес ан цавељоБ ени  0 002 .4 9  .

еј аленод ,енидог  
 

У К У Л Д О  
 
I 
маргорП  ес ајавсУ   и хинткерид ајовзар

 аз цавељоБ инитшпо у атеџуб акинсирок хинткеридни
.унидог .9002  

 
II  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ  

 
60 :јорБ - 2/13 900 - /I 5 

енидог .9002.40.03 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
831  

 и амићезудерп минвај о анокаЗ .72 аналч увонсо аН
 кинсалг .лС''( асеретни гетшпо до итсонталед уњаљвабо

 и )70/321,50/801 ,50/701 ,20/52 ,0002/52 .рб ,''СР  аналч
тутатС .93  eнитшпо тсил.лС„( цавељоБ енитшпо а

цавељоБ '' 0/1.рб , )8  ан цавељоБ енитшпо анитшпукС ,
јонажрдо ициндес  03 . 40 002. 9.  еј аленод ,енидог  

 
У К У Л Д О  

 
I 

 амаргорП унупод и унемзи ан тсонсалгас ЕС ЕЈАД
002 аз уцвељоБ у “агулсУ„ ПКЈ  ањаволсоп 9  .рб ,унидог .

 902 .енидог .9002.40.41 до  
 

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

 гетшпо до итсонталед уњаљвабо и амићезудерп
 ,50/701 ,20/52 ,0002/52 .рб ,''СР кинсалг .лС''( асеретни

ц ањатерк ањећарп идар ,)70/321,50/801 .адараз и ане  
 

III  
вО укулдО у  нитшпо утсил монебжулС у итивајбо е 

цавељоБ . 
 

60 :јорБ - 13 0/ 9- /I 6 
 ,цавељоБ 03 . 40 002. 9  енидог .  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
нароГ  ћивомадА р.с .гни.лпид ,  
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931  

салг инебжулС''( уметсис мокстеџуб о анокаЗ .52 аналч увонсо аН  50/16 ,20/78 ,20/9 јорб ,''СР кин – 50/101 ,50/66 ,ноказ .рд – 
60/26 ,ноказ .рд – 60/36 ,ноказ .рд –  60/68 и 60/58  ,анокаЗ .рд .рпси –  инебжулС''( иварпуомас јонлакол о анокаЗ .03 аналч ,).рпси

( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч и )70/921 јорб ,''СР кинсалг  енитшпо анитшпукС ,)80/1 јорб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''
 до ициндес ан еј цавељоБ .9002.40.03  аленод ,енидог  

 О ЕКУЛДО АМАНУПОД И АМАНЕМЗИ О УКУЛДО  
УНИДОГ .9002 АЗ ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО УТЕЏУБ  

I   ОЕД ИТШПО  
 

.1 налЧ  
 шпо утеџуб о екулдО .1 ватс .1 уналч У .рб '' ,цавељоБ анитшпо тсил инебжулС''( унидог .9002 аз цавељоБ енит  6  ањем )8002/

:исалг и алебаТ ес      
 

атеџуб ицадзи и ањамирП  амиранид у сонзИ  

атеџуб ањамирП  000.144.592 00,  
атеџуб ицадзИ  000.144.592 00,  

тицифед икстеџуБ  0 00,  
 

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

сипО   ексмоноке арфиШ
ејицакифисалк  б зи автсдерС у атеџ  

1 2 3 

АЊАМИРП АНПУКУ  8+7  62 9. 506 0. 57 00,  
идохирп иксероП .1  17  00,352.807.611  

    бод ,кадоход ан зероП .1.1 и )асонирподомас мисо( ектибод енлатипак и т  117  00,000.084.47  
    сонирподомаС .2.1  081117  00,000.023  
    унивоми ан зероП .3.1  317  00,000.053.02  
    )езицка и ВДП( егулсу и арбод ан зероП .4.1  417  00,000.650.6  
    идохирп иксероп илатсО .5.1  917+617+217  00,352.205.51  

:агеч до ,идохирп иксеропеН .2  47  .71 825 .3 46 00,  
     - етамак енећалпан  1147  00,000.001  
     - ућерс ан араги до идохирп  2247    

адохсар ујицаднуфер аз екватс ексмуднаромеМ .3  177  00,000.002  
 .4 П енивоми ексјиснаниф ејадорп до ањамир  8   

ејицаноД .5  237+137  00,747.363  
ирефснарТ .6  337  31 4. 408 .7 00,11  

ИЦАДЗИ ИНПУКУ  5+4  .092 140 000. 00,  
идохсар ићукеТ .1  4 242. 512 . 454 00,  

     енелсопаз аз идохсаР .1.1  14  570.109.36 00,  
     агулсу и абор ењећшироК .2.1  24  143.686.26 00,  
     атамак аталптО .3.1  44  00,000.032.2  
     ејицневбуС .4.1  54  .664.97 009 00,  

     атеџуб зи атитшаз анлајицоС.5.1  74  00,020.115  
     идохсар илатсО.6.1  94+84  00,744.290.21  

ирефснарТ .1  1464+1364  .12 3 00,176.72  
ицадзи инлатипаК .3  5 47. 528 .5 64 00,  

ЊАМИРП А  АТАЛПТО И АЊАВИЖУДАЗ И ЕНИВОМИ ЕКСЈИСНАНИФ ЕЈАДОРП ДО
ДУ СЈИСНАНИФ АКВАБАН И АГ ЕНИВОМИ ЕК      

енивоми ексјиснаниф ејадорп и атидерк еталпто увонсо оп ањамирП .1  29  00,000.001  
ењавижудаЗ .2  19  00,000.000.52   

      аротидерк хићамод до ењавижудаЗ .1.2  119  00,000.000.52   
      аротидерк хинартс до ењавижудаЗ .2.2  219    

д аталптО .3 агу  16  00,000.004.5  
      амиротидерк мићамод агуд аталптО .1.3  116  00,000.004.5  
      амиротидерк минартс агуд аталптО .2.3  216    
      амајицнараг оп агуд аталптО .3.3  316    

енивоми ексјиснаниф аквабаН .4  26    

2+1( ЕЊАРИСНАНИФ ОТЕН -3- )4    000.007.91 00,  
 

 ровзи ,3 асалк( АНИДОГ ХИЈИНАР ЗИ АДОХИРП КАШИВ ИНЕЂЕРОПСАРЕН
)31 ањариснаниф  3 529.537 00,  

 
 ,3асалк ( ЕНИДОГ ЕНДОХТЕРП ЗИ ЕЈИЦАЗИТАВИРП ДО АВТДЕРС АНЕШОРТУЕН

)41 ањариснаниф ровзи  3   
                                                                                                  

 
 
 
 



                                                                                                цавељоБ енитшпо тсил инебжулС                                                       80  .  јам  002 9 енидог.  

      анидог II                                                                                                                            4 јорБ                                                                                          .ртс    5 

.2 налЧ  
 :исалг и ес ањем .2 налЧ  

 '' :до ес ијотсас унидог .9002 аз цавељоБ енитшпо теџуБ  
)1   до усонзи у ањамирп 295. 144 00,000.  ;аранид  
)2   до усонзи у акатадзи 295. 144 00,000.  аранид . 

дерс анбертоП с  еталпто ењариснаниф аз авт  до усонзи у енивоми ексјиснаниф уквабан и агуд 00,000.004.5    аранид  зи ес ећидебзебо
''.акатадзи хићукет  

 
.3 налЧ  

                 налЧ 5 :исалг и ес ањем .   
 '' ањамирП  зи   до усонзи монпуку у енитшпо атеџуб 294. 507 0. 57 00,  иксмоноке онсондо ,аматсрв оп аранид  ,амајицакифисалк м

:амисонзи мићеделс у ус анеђрвту  
 

 аксмонокЕ
ајицакифисалк  ањамирП    сонзИ  

1 2   3 

117  ектибод енлатипак и тибод ,кадоход ан зероП    00,000.008.47  

011117  - едараз ан зероп  00,000.000.06    

021117  - онталед хинлатсомас до едохирп ан зероп итс  00,000.007.3    

341117  - итсонтеркопен до едохирп ан зероп  00,000.006.1    

541117  - иравтс хинтеркоп пуказ у ањавад до едохирп ан зероп  00,000.001    

641117  - автсрамуш и едервирпољоп до едохирп ан зероп  00,000.061    

741117  - етшиљмез ан зероп  00,000.006    

081117  - исонирподомас  00,000.023    

091117  - едохирп егурд ан зероп  00,000.023.8    

217  адараз дноф ан зероП    00,352.105  

011217  адараз дноф ан зероП  00,352.105    

317  унивоми ан зероП    00,000.053.02  

021317  - унивоми ан зероп  00,000.000.41    

013317  - нолкоп и еђелсан ан зероп  00,000.002    

024317  - ејицккаснарт енлатипак ан зероп  00,000.051.6    

417  егулсу и арбод ан зероП    00,000.650.6  

024417  - .кејбо.тсогу у амаргорп гокчизум ењавиђервирп аз аскат анланумок  00,000.1    

034417  - аз аскат анланумок  аонап хинмалкер ењећширок  00,000.01    

044417  - утитшаз унражопвиторп аз автсдерс  00,000.03    

315417  - ализов хинротом ењажрд аз аскат анланумок  00,000.053.1    

415417  - ализов анчуљкирп и ероткарт ,ализов анротом аз аданкан ањшидог  00,000.009.1    

45417 0 - асеретни гетшпо до арабод ењећширок аз аданкан  00,000.511.1    

255417  - аскат аншивароб  00,000.051    

265417  - енидерс ентовиж ењеђерпану и утитшаз аз аданкан анбесоп  00,000.005.1    

075417  - ескат енланумок ексдарг и екснитшпо      

617  изероп игурД    00,000.100.51  

011617  - умриф ан аскат анланумок  00,000.100.51    

237  ајицазинагро хиндорануђем до ејицаноД    00,747.363  

051237  - анитшпо аовин тсирок у ајицанод хиндорануђем до ејицанод ећукет  00,747.363    

337  )ивотнарг( итсалв аовин хигурд до ирефснарТ    00,117.408.431  

051337  - анитшпо аовин тсирок у итсалв аовин хигурд до ирефснарт ићукет  00,117.985.321    

052337  - анитшпо аовин тсирок у итсалв аовин хигурд до ирефснарт инлатипак  00,000.512.11    

147  енивоми до идохирП    00,000.537.8  

051147  -  етамак енитшпо арозерт анучар гонаводилоснок автсдерс ан  00,000.001    

025147  - атшиљмез гондервирпољоп и гоксмуш ењећширок аз аданкан  00,000.004    

035147  - атшиљмез гокснивеђарг и аротсорп ењећширок аз аданкан  00,000.532.8    

247  лсу и арабод ејадорп до идохирП агу    00,463.378.5  

051247  
-  тсирок у ајицазинагро хиншижрт енартс до апуказ или  агулсу и арабод ејадорп до идохирп

анитшпо аовин  00,571.275.3    

152247  - ескат енвитартсинимда акснитшпо  00,981.1    

352247  - атшиљмез гокснивеђарг ењеђеру аз аданкан  00.053 00,0    

153247  - анитшпо ајицазинагро и инагро еравтсо ућшонталед мојовс ијок идохирп  00,000.059.1    
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347  тсирок акснивоми атезудо и ензак еначвоН    00,000.021  

053347  
- енитшпо аовин тсирок у ејашркерп аз инзак хиначвон до идохирп  

00,000.021    

547  ивошеМ идохирп инеђердоен и ит    00,000.008.2  

051547  - енитшпо тсирок у идохирп инеђердоен и итивошем  00,000.008.2    

177  адохар ујицаднуфер аз екватс ексмуднаромеМ    00,000.002  

011177  адохар ујицаднуфер аз екватс ексмуднаромеМ  00,000.002    

119  тиме до ањамирП ајицка везузи ,итсондерв до ајитрах хићамод ањаво    00,000.000.52  

054119  анитшпо аовин тсирок у иљмез у аканаб хинволсоп до ањавижудаз до ањамирП  00,000.000.52    

129  енивоми ексјиснаниф ећамод ејадорп до ањамирП    00,000.001  

059129  -  ејадорп до ањамирп анитшпо аовин тсирок у алатипак голатсо и ајицка хићамод  00,000.001    

АЊАМИРП И ИДОХИРП ИНПУКУ  00,570.507.492  
 

 налЧ 4. 
                 налЧ 6 :исалг и ес ањем .   

 '' :амисонзи мићеделс у ус инеђрвту ,аманеман минвонсо оп ,атеџуб ицадзИ  

 аксмонокЕ
цакифисалк аји  С И П О  

 зи автсдерС
атеџуб  

 зи ицадзИ
 .хирп .тадод
.сирок .теџуб  автсдерс анпукУ  

1 2 3 4 5 
14  енелсопаз аз идохсаР  00,570.109.36  00,084.713.3  00,555.812.76  
114  хинелсопаз еданкан и ицадод ,еталП  00,455.351.54  00,006.781.2  00,451.143.74  
214  цоС ацвадолсоп терет ан исонирпод инлаји  00,984.280.8  00,085.193  00,960.474.8  
314  ирутан у еданкаН  00,974.22    00,974.22  
414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,568.945.1  00,003.236  00,561.281.2  
514  енелсопаз аз авокшорт eданкаН  00,639.564    00,639.564  
614  гаН идохсар инбесоп илатсо и аминелсопаз едар  00,257.626.8  00,000.601  00,257.237.8  

24  абор и агулсу ењећшироК  00,143.686.26  00,008.816.3  00,141.503.66  
124  ивокшорт инлатС  00,030.056.7  00,009.573  00,039.520.8  
224  ањавотуп ивокшорТ  00,494.012.51  00,000.722  51 00,494.734.  
324  уровогу оп егулсУ  00,216.833.31  00,009.923  00,215.866.31  
424  егулсу енавозилајицепС  00,430.116.6  00,004.036  00,434.142.7  
524  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,087.916.01  00,000.355  00,087.271.11  
624   лајиретаМ  00,193.652.9  00,006.205.1  .01 00,199.857  

44  ањавижудаз ивокшорт ићетарп и атамак аталптО  00,000.032.2    00,000.032.2  

144  атамак хићамод аталптО  00,000.012.2    00,000.012.2  
444  ањавижудаз ивокшорт ићетарП  00,000.02    00,000.02  

54   ејицневбуС  00,009.664.97    00,009.664.97  
154  невбуС  и амићезудерп миксјиснанифен минвај ејиц

амајицазинагро  
00,009.664.97    00,009.664.97  

64  ирефснарт и ејицатод ,ејицаноД  00,176.723.12    00,176.723.12  
364  итсалв амиовин милатсо ирефснарТ  00,176.723.12    00,176.723.12  

74  з анлајицос и ењаругисо онлајицоС атитша  00,020.115    00,020.115  
174  ањаругисо гонлајицос зи аварП  00,061.011    00,061.011  
274  атеџуб зи утитшаз унлајицос аз еданкаН  00,068.004    00,068.004  

84  идохсар илатсО  00,744.290.9  00,008.92  00,742.221.9  
184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  4.7 00,564.14    00,564.144.7  
284   ензак и ескат ензевабо ,изероП  00,011.688  00,008.92  00,019.519  
384   аводус уњешер оп иланеп и ензак еначвоН  00,000.007    00,000.007  
484   делсу улатсан утетш или едервоп аз ететш аданкаН

адогопен хинратнемеле  
00,278.46    8.46 00,27  

94  еврезеР  00,000.000.3    00,000.000.3  
994  еврезер автсдерС  00,000.000.3    00,000.000.3  

15  автсдерс анвонсО  00,447.055.64  00,000.562.03  00,447.518.67  
115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,445.036.53  00,000.000.42  00,445.036.95  
215  амерпо и енишаМ  00,000.471.3  00,008.342  00,008.714.3  
515  анивоми анлајиретамеН  00,002.647.7  00,002.120.6  00,004.767.31  

45  анивоми андорирП  00,207.472.1    00,207.472.1  
145  етшиљмеЗ  00,207.472.1    00,207.472.1  

16  ецинвалг аталптО  00,000.004.5    00,000.004.5  
116  аталптО  амиротидерк мићамод ецинвалг  00,000.004.5    00,000.004.5  

  :ИЦАДЗИ И ИДОХСАР ИНПУКУ  00,000.144.592  00,080.132.73  00,080.276.233  
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 налЧ 5. 

                 налЧ 7 :исалг и ес ањем .   
 '' автсдерС  зи   до усонзи у атеџуб 592 . 144 00,000.  нолок у хиназакси аранид  и и 5   зи адохирп автсдерс  аровзи хилатсо

 ањариснаниф до усонзи у  00,080.132.73  аранид  6 инолок и хиназакси  монпуку у акатадзи аматсрв и амицинсирок оп ес ујуђеропсар ,
 до усонзи 3 23 76. 2 00,080.   7 инолок у хиназакси аранид :от и  

  ровз
И

а
њариснани

ф
 ајицкну

Ф
 

к
Е

 акс
моно

јицаки
фисалк
а сипО  

 зи автсдерС
  атеџуб -  ировзи

 ањариснаниф
,10(  )21 и  01 ,60  

 ировзи илатсО
 ањариснаниф

)70 и 40(  
ОНПУКУ   аруткуртС

% у  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  1 оедзаР  ЕНИТШПО АНИТШПУКС          
  011    инагро инвадоноказ и иншрвзИ          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,353.955.1    00,353.955.1  %74,0  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,365.972    00,365.972  %80,0  
10    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,000.15    00,000.15  %20,0  
10    000614  есоп илатсо и исуноб ,едаргаН идохсар инб  00,000.15    00,000.15  %20,0  
10    000714   катадод икчиналсоп и иксјидуС - катадод икчинробдо  00,0    00,0  %00,0  
10    000124   ивокшорт инлатС  00,044.37    00,044.37  %20,0  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,232.18    00,232.18  %20,0  
10    000324  улсУ уровогу оп ег  00,715.083.4    00,715.083.4  %23,1  
10    000624  лајиретаМ  00,402.266    00,402.266  %02,0  
10    000274  атеџуб зи утитшаз унлајицос аз аданкаН  00,0    00,0  %00,0  
10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  00,564.631    00,564.631  %40,0  

10    4 00028   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин  00,059.5    00,059.5  %00,0  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  инагро инвадоноказ и иншрвзИ  011  00,427.082.7    00,427.082.7  %91,2  

      едзар онпукУ о ЕНИТШПО АНИТШПУКС 1  00,427.082.7    82.7 00,427.0  %91,2  

  2 оедзаР  ЕЋЕВ ОКСНИТШПО И  КИНДEСДЕРП          

  011    инагро инвадоноказ и иншрвзИ          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,803.727.2    00,803.727.2  %28,0  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,132.005    132.005 00,  %51,0  
10    000314  ирутан у еданкаН  00,403.5    00,403.5  %00,0  
10    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,004.02    00,004.02  %10,0  
10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,006.03    00,006.03  %10,0  
10    000124  ивокшорт инлатС  0,498.312 0   00,498.312  %60,0  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,088.068    00,088.068  %62,0  
10    000324   уровогу оп егулсУ  00,496.236.2    00,496.236.2  %97,0  
10    000524  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,005.52    00,005.52  %10,0  
10    000624  лајиретаМ  00,282.254.1    1 00,282.254.  %44,0  
10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  00,000.000.3    00,000.000.3  %09,0  

10    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин  00,005.721    00,005.721  %40,0  

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

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  инагро инвадоноказ и иншрвзИ  011  00,395.695.11    00,395.695.11  %94,3  

      
едзар онпукУ о  ОКСНИТШПО И КИНДЕСДЕРП 2

ЕЋЕВ  00,395.695.11    00,395.695.11  %94,3  

  3 оедзаР  АВАРПУ АКСНИТШПО          
  031    егулсу етшпО          

01   000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,222.503.42    00,222.503.42  %13,7  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,151.833.4    00,151.833.4  %03,1  
10    000314  ирутан у еданкаН  00,571.71    00,571.71  %10,0  
10    000414  нелсопаз ањавад анлајицоС ами  00,037.753.1    00,037.753.1  %14,0  
10    000514  енелсопаз аз еданкаН  00,639.564    00,639.564  %41,0  
10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,212.061.7    00,212.061.7  %51,2  
10    000124  ивокшорт инлатС  00,694.036.4    00,694.036.4  %93,1  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,284.559.31    00,284.559.31  %12,4  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,100.529.2    00,100.529.2  %88,0  
10    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС  0.5 00,439.03    00,439.030.5  %15,1  
10    000524  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,082.724    00,082.724  %31,0  
10    000624  лајиретаМ  00,503.341.2    00,503.341.2  %46,0  
10    000174  ањаругисо гонлајицос зи аварП  00,061.011    00,061.011  %30,0  
10    000274   аз аданкаН атеџуб зи утитшаз унлајицос  00,068.004    00,068.004  %21,0  
10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  00,000.052    00,000.052  %80,0  

10    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин  00,069.117    00,069.117  %12,0  

10    000384  алет хиксдус и уњешер оп иланеп и ензак еначвоН  00,000.007    00,000.007  %12,0  

10    000484   делсу улатсан утетш или едервоп аз ететш аданкаН
адогзен хинратнемеле  00,278.46    00,278.46  %20,0  

10    000994   еврезер автсдерС аћукет( -  анлатс ,000.000.2 - .1 )000.000  00,000.000.3    00,000.000.3  %09,0  
10    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,537.811.62    00,537.811.62  %58,7  
01   000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,000.000.5   00,000.000.5  %05,1  
21    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,000.001    00.001 00,0  %30,0  
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31    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,529.537    00,529.537  %22,0  
10    000515  анивоми анлајиретамеН  00,0    00,0  %00,0  
10    000215  амерпо и енишаМ  00,000.517.1    00,000.517.1  %25,0  
10    000145  етшиљмеЗ  00,207.472.1    00,207.472.1  %83,0  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  егулсу етшпО   031  00,605.143.201    00,605.143.201  %61,23  

  071    гуд инвај аз еназев ејицкаснарТ          
10    000144   атамак хићамод аталптО  00,000.012.2    00,000.012.2  %66,0  
10    000444  ањавижудаз ивокшорт ићетарП  00,000.02    2 00,000.0  %10,0  
10    000116   амиротидерк мићамод ецинвалг аталптО  00,000.004.5    00,000.004.5  %26,1  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  гуд инвај аз еназев ејицкаснарТ  071  00,000.036.7    00,000.036.7  %92,2  

  090    атитшаз анлајицоС          
10    000364  т и ејицаноД                                                                                     итсалв амиовин милатсо ирефснар  00,452.918.5    00,452.918.5  %57,1  
60    000364                                                    итсалв амиовин милатсо ирефснарт и ејицаноД                                    00,747.363    00,747.363  %11,0  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  атитшаз анлајицоС  090  00,100.381.6    00,100.381.6  %68,1  

  007    овтсвардЗ          
10    000364                            итсалв амиовин милатсо ирефснарт и ејицаноД                                                            00,000.005.1    00,000.005.1  %54,0  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  овтсвардЗ  007  00,000.005.1    00,000.005.1  %54,0  

  219    ењавозарбо онвонсО          
10    000364  алв амиовин милатсо ирефснарт и ејицаноД                                                                      итс  00,076.324.11    00,076.324.11  %34,3  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк   онвонсО 219 о ењавозарб  00,076.324.11    00,076.324.11  %34,3  

  029    ењавозарбо ењдерС          
10    000364  нарт и ејицаноД                                                                                     итсалв амиовин милатсо ирефс  00,000.122.2    00,000.122.2  %76,0  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  ењавозарбо ењдерС 029  00,000.122.2    00,000.122.2  %76,0  

  авалГ   арутлуК 10.3          
  028     ерутлук егулсУ          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,274.010.5    00,274.010.5  %15,1  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,578.698    00,578.698  %72,0  
10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,692.412    00,692.412  %60,0  
10    000124  ивокшорт инлатС  00,006.701.1    00,006.701.1  %33,0  
40    000124  ивокшорт инлатС    00,000.191  00,000.191  %60,0  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,002.911    00,002.911  %40,0  
40    000224  ањавотуп ивокшорТ    00,000.43  00,000.43  %10,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,009.498    00,009.498  %72,0  
40    000324  уровогу оп егулсУ    00,009.33  00,009.33  %10,0  
10    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС  .893.1 00,006    00,006.893.1  %24,0  
40    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС    00,004.102  00,004.102  %60,0  
70    000424                                         егулсу енавозилајицепС                                                     00,000.052  00,000.052  %80,0  
10    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ  00,000.175    00,000.175  %71,0  
40    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ    00,000.07  00,000.07  %20,0  
10    000624  лајиретаМ  00,002.732    00,002.732  %70,0  
40    000624  лајиретаМ    00,008.25  00,008.25  %20,0  
10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  00,000.52    00,000.52  %10,0  

10    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин  00,007.71    00,007.71  10,0 % 

40    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин    00,006.5  00,006.5  %00,0  

10    000215  амерпо и енишаМ  00,000.096    00,000.096  %12,0  
10    000515  анивоми анлајиретамеН  00,002.12    00,002.12  %10,0  
40    000515  јиретамеН анивоми анла    00,002.12  00,002.12  %10,0  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  ерутлук егулсУ  028  00,340.402.11  00,009.958  00,349.360.21  %36,3  

  увалг аз онпукУ  арутлуК 10.3  00,340.402.11  00,009.958  00,349.360.21  %36,3  
  авалГ  ајицазинагро акчитсируТ 20.3          
  374    мазируТ          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,227.597    00,227.597  %42,0  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,834.241    00,834.241  %40,0  
10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,446.582    00,446.582  0,0 %9  
10    000124  ивокшорт инлатС  00,006.611    00,006.611  %40,0  
10    000224  ањавотуп ивокшорТ  00,007.351    00,007.351  %50,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,005.594.1    00,005.594.1  %54,0  
10    000424                                   егулсу енавозилајицепС                                                         00,005.62    00,005.62  %10,0  
10    000624  лајиретаМ  00,004.031    00,004.031  %40,0  

10    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
могурд итсалв аовин  00,000.01    00,000.01  %00,0  

10    5 00011  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,489.943.1    00,489.943.1  %14,0  
70    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ    00,000.000.42  00,000.000.42  %12,7  
10    000515  анивоми анлајиретамеН  00,000.527.7    00,000.527.7  %23,2  
70    000515  анивоми анлајиретамеН    0.6 00,000.00  00,000.000.6  %08,1  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  мазируТ 374  00,884.132.21  00,000.000.03  00,884.132.24  %96,21  

  увалг аз онпукУ  ајицазинагро акчитсируТ  20.3  00,884.132.21  00,000.000.03  00,884.132.24  %96,21  
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  авалГ  утлук акчизиФ 30.3 ар          
  018    атропс и ејицаеркер егулсУ          
10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  00,000.000.4    00,000.000.4  %02,1  

10   .кнуф аз онпукУ
.салк  арутлук акчизиФ 018  00,000.000.4    00,000.000.4  %02,1  

  увалг аз онпукУ  рутлук акчизиФ  30.3 а 00,000.000.4    00,000.000.4  %02,1  
  авалГ  ењавозарбо окслокшдерП 40.3        
  119    ењавозарбо окслокшдерП          
10    000114  хинелсопаз ицадод и еталП  00,774.557.01    00,774.557.01  %32,3  
40    000114  хинелсопаз ицадод и еталП      00,0  %00,0  
70    14 0001  хинелсопаз ицадод и еталП    00,006.781.2  00,006.781.2  %66,0  
10    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС  00,132.529.1    00,132.529.1  %85,0  
40    000214  ацвадолсоп терет ан исонирпод инлајицоС      00,0  %00,0  
70    000214   ан исонирпод инлајицоС ацвадолсоп терет    00,085.193  00,085.193  %21,0  
10   000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС  00,537.021   00,537.021  %40,0  
40    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС    00,000.03  00,000.03  %10,0  
70    000414  аминелсопаз ањавад анлајицоС    00,003.206  00,003.206  1,0 %8  
10    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН  00,000.588    00,000.588  %72,0  
70    000614  идохсар инбесоп илатсо и исуноб ,едаргаН    00,000.601  00,000.601  %30,0  
10    000124  ивокшорт инлатС  00,000.033.1    00,000.033.1  %04,0  
40    000124  рт инлатС ивокшо    00,003.79  00,003.79  %30,0  
70    000124  ивокшорт инлатС    00,006.78  00,006.78  %30,0  
40    000224  ањавотуп ивокшорТ    00,000.37  00,000.37  %20,0  
70    000224  ањавотуп ивокшорТ    00,000.021  00,000.021  %40,0  
40    000324  уровогу оп егулсУ    00,000.631  00,000.631  %40,0  
70    000324  уровогу оп егулсУ    00,000.061  00,000.061  %50,0  
40    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС    00,000.52  00,000.52  %10,0  
70    000424  авозилајицепС                                                                                         егулсу ен    00,000.451  00,000.451  %50,0  
40    000524  ењаважрдо и екварпоп ећукеТ    00,000.05  00,000.05  %20,0  
70    000524   ењаважрдо и екварпоп ећукеТ    00,000.334  .334 00,000  %31,0  
10    000624  лајиретаМ  00,000.981    00,000.981  %60,0  
40    000624  лајиретаМ    00,008.021.1  00,008.021.1  %43,0  
70    000624  лајиретаМ    00,000.923  00,000.923  %01,0  

70    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
урд итсалв аовин мог    00,002.42  00,002.42  %10,0  

10    000215  амерпо и енишаМ  00,000.951    00,000.951  %50,0  
40    000215  амерпо и енишаМ    00,008.48  00,008.48  %30,0  
70    000215  амерпо и енишаМ    00,000.951  00,000.951  %50,0  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  авозарбо окслокшдерП 119 ењ  00,344.463.51  00,081.173.6  00,326.537.12  %64,6  

  увалг аз онпукУ  ењавозарбо окслокшдерП 40.3  00,344.463.51  00,081.173.6  00,326.537.12  %64,6  
  авалГ  ециндејаз енсеМ 50.3          
  061     егулсу енвај етшпО          
10    000124  ивокшорт инлатС  ,000.871 00    00,000.871  %50,0  
10    000324  уровогу оп егулсУ  00,000.010.1    00,000.010.1  %03,0  
10    000424                                                                                          егулсу енавозилајицепС  00,000.551    00,000.551  %50,0  
10    000524  еТ  ењаважрдо и екварпоп ећук  00,000.695.9    00,000.695.9  %88,2  
10    000624  лајиретаМ  00,000.244.4    00,000.244.4  %43,1  
10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  00,0    00,0  %00,0  

10    000284   гондеј до етунтеман ензак и ескат ензевабо ,изероП
лв аовин могурд итса  00,000.31    00,000.31  %00,0  

10    000115  иткејбо икснивеђарг и едаргЗ  00,000.623.2    00,000.623.2  %07,0  
10    000215  амерпо и енишаМ  00,000.016    00,000.016  %81,0  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  О 061 п егулсу енвај етш  00,000.033.81   00,000.033.81  15,5 % 

  увалг аз онпукУ  ециндејаз енсеМ 50.3  00,000.033.81   00,000.033.81  %15,5  
  авалГ  дноф инсагортаВ 60.3          
  023    етитшаз енражопвиторп егулсУ          
10    000184  амајицазинагро минидалвен ејицатоД  00,000.03    00,000.03  %10,0  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  етитшаз енражопвиторп егулсУ 023  00,000.03    00,000.03  %10,0  
  увалг аз онпукУ  дноф инсагортаВ 60.3  00,000.03    00,000.03  %10,0  
  авалГ  аћезудерп анланумок анваЈ 70.3          
  026    ециндејаз јовзаР          
10   000154  иснанифен минвај ејицневбуС амићезудерп миксј  00,000.664.95  

00,000.000.02  
 00,000.664.95  %88,71  

%10,6  01    000154  амићезудерп миксјиснанифен минвај ејицневбуС    00,000.000.02  

  
 .кнуф аз онпукУ

.салк  ециндејаз јовзаР 026  00,000.664.97    00,000.664.97  %98,32  

  увалг аз онпукУ  70.3  ећезудерп онланумок онваЈ  00,000.664.97    00,000.664.97  %98,32  

   оедзар аз онпукУ  АВАРПУ АКСНИТШПО 3  00,386.365.672  00,080.132.73  00,367.497.313  %33,49  

  онпукУ  ЕНИТШПО ТЕЏУБ  00,000.144.592  00,080.132.73  00,080.276.233  %00,001  
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налЧ  6.  

 лдо увО .цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у итивајбо и ајиснаниф увтсратсиниМ итиватсод уку  
 

.7 налЧ  
  мсо уганс ан апутс акулдо авО го   у ањљвиљвајбо анад до анад С  монебжул утсил  енитшпо   .цавељоБ  

60 :јорБ - 13 002/ 9- / I 7 
 ,цавељоБ .40.03 002 9 енидог.  

 
Б ЕНИТШПО АНИТШПУКС ЦАВЕЉО  

 
 
 
 

 
 
 

 
041  

 

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

.03 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  0 002 .4 9  .
еј аленод ,енидог  

 
У К У Л Д О  

атеџуб нучар иншрваз аз арозивер уњавожагнаен о  
Б енитшпО унидог .8002 аз цавељо  

 
I 

 нучар иншрваз аз розивер инретске ес ејужагна еН
.унидог .8002 аз цавељоБ енитшпО атеџуб  

 
II  

 енитшпо утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
 ,теџуб и ејиснаниф аз уњељедО итиватсод и цавељоБ

.ивихра и амајицутитсни минжелдан  
 

 :јорБ 60 - 9002/13 - /I 8 
енидог .9002 .40 .03 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
141  

  ,)79/23 ,69/45 ,69/3 ,59/35 .рб ,''ејибрС екилбупеР
 јонлакол о анокаЗ .01 акчат .1 ватс .02 .аналч
 .рб ,''ејибрС екилбупеР кинсалг инебжулС''(  иварпуомас

 .93 аналч ,)70/921  цавељоБ енитшпо атутатС
 ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил  инебжулС''(

анад јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  
,алирпа .03  еј аленод ,енидог .9002  

 
У  К  У  Л  Д  О  

 ан атакејбо и аротсорп гонволсоп пуказ у уњавад о
енитшпо ијиротирет  цавељоБ  

 
I  ЕБДЕРДО ЕТШПО  

.1 налЧ  
 у ењавадзи аз иволсу ес ујуђрвту мокулдо мовО
 инијовс јонважрд у атакејбо и аротсорп гонволсоп пуказ
 анитшпо ањећширок аварп цалисон еј  амијок ан
  капутсоп ,)ротсорп инволсоп  : утскет мељад у( цавељоБ

указ анисив ,пуказ у ањавадзи  аз иволсу ,енинп
 капутсоп и оак .рд и упуказ о аровогу ењечуљказ

   аротсорп гонволсоп енемаз и ејадорп ,енивопук  
 
 

.2 налЧ  
 јонважрд у амиткејбо и моротсорп минволсоп доП
 едаргз   :ес ујартамс екулдо ево улсимс у  инијовс

соп и ).рд и ексмоноке  ,енволсоп(  адаргз иволед инбе
 у( ,)атсем анжараг и ежараг  ,ејиротсорп енволсоп(

.)ротсорп инволсоп :утскет мељад  
  

 II   ПУКАЗ У АРОТСОРП ГОНВОЛСОП ЕЊАВАДЗИ  
 

.3 налЧ  
  у ес ишрв пуказ у аротсорп гонволсоп ењавадзИ

 у и ничан ан ,амиволсу доп и  монокаЗ ас удалкс
путсоп  .мокулдо мово монеђрвту ук  

 
.4 налЧ  

 минвај пуказ у ес ејадзи ротсорп инволсоП
 и адуноп хинељпукирп увонсо ан или мењатемдан

.мобдогоп мондерсопен  
 ајисимок идоворпс адаргз пуказ у ањавад капутсоП
 ањавадзи јачулс икавс аз ,ећев окснитшпО ејунеми ујок

адаргз .онбесоп ,  
 и акиндесдерп ами аналч гово .2 аватс зи ајисимоК

.екинемаз евохињ и аналч иритеч  
   адаргз аволед хинбесоп  пуказ у ањавад капутсоП

 киндесдерП ејунеми  ујок ајисимоК анлатс идоворпс
.цавељоБ енитшпо  

 и акиндесдерп ами аналч гово .4 аватс зи ајисимоК
.екинемаз евохињ и аналч авд  

 
.5 налЧ  

  пуказ у  ењавадзи аз акпутсоп уњатеркоп о укулдО
 окснитшпО исонод  ).рд и ексмоноке  ,енволсоп( адаргз

.ећев  
  пуказ у ењавадзи аз акпутсоп уњатеркоп о укулдО

 хинбесоп  и ежараг  ,ејиротсорп енволсоп( адаргз аволед
.енитшпо киндесдерП исонод )атсем анжараг  

.6 налЧ  
 аротсорп гонволсоп пуказ у уњавадзи о салгО

:ижрдас  
-  и ацилу ,аноз( уротсорп монволсоп о ектадоп

,).лс и адаргз ,елецрап ексратсатак анишрвоп ,јорб  
- с ијок ан кор ,пуказ у ејадзи ротсорп инволсоп е  
- ,итаљвабо ежом ес ајок итсонталед утсрв  
- ,ањагалу хиноицитсевни унисив  
-  ацпуказ гондохтерп авогуд ањеримзи узевабо

 инич ијок аротсорп изев у ацвадопуказ узевабо или
,апуказ темдерп  

- ,енинпуказ унисив унтечоп  
- ндоп ничан и кор ,едуноп ањешо  
- ,ејицуак еталпу ничан и ејицуак унисив  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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-  и андеру алиб иб ад ижрдас ад аром адуноп атш
,ануптоп  

-  и асалго ататлузер ањаватшпоас ничан
,ацпуказ робзи аз емујиретирк  

-  ачађуноп едуноп итартамзар ећен ес ад аканзан
вонсо оп езевабо илиримзи усин ијок  ањећширок у

.цавељоБ анитшпо кинсирок еј ијич аротсорп гонволсоп  
 

.7 налЧ  
 монволсоп у итаљвабо ес ећ ајок тсонталеД

уротсорп    ећеркоп ијок анагро мокулдо ес ећидердо
капутсоп   .  

.8 налЧ  
 ас удалкс у ес  ејуђрвту енинпуказ ентечоп анисиВ

кулдО ево .73 моналч   .е  
 удалкс у  ес ећавиђалксу енинпуказ сонзи инеђрвтУ

.ицулдО јово оп енец енеморп мотнецорп ас  
 онемсип ес цапуказ енинпуказ енисив инеморп О
 скена итавањичас ећен ес мотси о и ,аватшевабо

.аровогу  
 ењаватшевабо и енинпуказ енисив ењавиђалксУ

рп о ацапуказ  аварпу акснитшпО ишрв енинпуказ  инемо
.цавељоБ  

 
.9 налЧ  

  у ес ејуљвајбо   адаргз пуказ у ењавадзи аз салгО
.авотсил хинвенд до мондеј  

   адаргз аволед хинбесоп пуказ у ењавадзи аз салгО
.авотсил хинвенд до мондеј у ес ејуљвајбо  

м ен едуноп ењешондоп аз коР  .8 до ићарк итиб ежо
.асалго ањавиљвајбо анад до анад .51 до ижуд ин  

 
 ЕЊАТЕМДАН ОНВАЈ .1  

 .01 налЧ  
 акчизиф авс итиб угом ањатемдан гонвај ицинсечУ
 анагро гонжелдан док ус ајок ацил анварп и
 ес ајок итсонталед  енволсоп ењаљвабо аз анавортсигер

аљвабо ежом  у ејад ес ијок уротсорп  монволсоп у ит
.пуказ  

 усендоп ад ус инзевабо ањатемдан гонвај ицинсечУ
 монжелдан уњатемдан монвај ан ећшечу аз увајирп
 укор у ејинсакјан укилбо монасип у )ијисимоК( унагро
 гонвај катечоп аз неђердо еј ијок асач ерп асач .42 до

мдан .ањате  
 

.11 налЧ  
 ас итревок јонеровтаз у исондоп ес  авајирП

.''.........салго  аЗ''  моканзан  
 о ектадоп ећеделс  ижрдас авајирп андерУ

:евајирп уцоисондоп  
-    )екинтезудерп ( ацил акчизиф аз -  емизерп и еми

ар визан ,атшилавиберп мосерда ас ,ењдар акинсалв  ,ењд
БИП монељедод о ањешер ујипок ,јорб инчитам -  ,у

 ВДП уњаритнедиве монешрвзи о едрвтоп ујипок
ВДП уметсис у еј окилоку( -  о аровогу ујипок ,)а

;екнаб енволсоп  док анучар уњеђов и  уњаравто  
-  ацил анварп аз –  ,ацил гонварп етшидес и визан

у о ањешер ујипок  док ратсигер у ацил гонварп усип
БИП  монељедод о ањешер ујипок ,анагро гонжелдан -  ,у

 ВДП аз уњаритнедиве  монешрвзи о едрвтоп  ујипок
ВДП уметсис у еј окилоку( -  о аровогу ујипок и )а

;екнаб енволсоп док анучар уњеђов и уњаравто  
- тсаз ејок ецил аз ејћомонуп  ацоисондоп апу

,евајирп  

-  адуноп ес ијок аз аротсорп гонволсоп уканзан
,исондоп  

-  енеђуноп унисив ,итаљвабо ес ећ ајок тсонталед
 у итезуерп ротсорп инволсоп ећ ад увајзи ,енинпуказ

,уњатс монеђив  
- ,ијицуак јонећалпу о закод  
-  ескат енвитартсинимда италпу о закод и 
- .мосалгО енеђивдерп етнемеле егурд  

 
.21 налЧ  

 енчесем ендеј до   усонзи и ејућалпу ес ајицуаК
.ротсорп интемдерп аз енец ентечоп до енинпуказ  

 екснитшпО нучар ориж ан ејућалпу ес ајицуаК
.цавељоБ еварпу  

 ,увајирп зу ес аљватсод ијицуак јонећалпу о закоД
јан .усалго у гонеђердо акор од ејинсак  

 ,анећавхирп ејин адуноп ајич усалго ан укинсечУ
 уробзи о екулдо итсончанок оп аћарв ес ајицуак

.ачађуноп  гејинљовопјан  
 ан оварп ибуг ,анећавхирп адуноп еј ајич ,чађуноП

над )тсеантеп( .51 до укор у ока  ејицуак јаћарвоп  до а
 о ровогу ичуљказ ен  ацвадопуказ авизоп амејирп анад

.аротсорп гонволсоп упуказ  
 

.31 налЧ  
 ес адуноп ењаљпукирп онсондо ењатемдан онваЈ

.акинсечу авд ењамјан антусирп ус ока итажрдо ежом  
 

.41 налЧ  
 гонвај акпутсоп уњаравто оп ејисимоК киндесдерП

атемдан :ејутатснок икчинсипаз и ејуђрвту ањ  
-  ацил хинварп евизан онсондо ,хикчизиф анеми

,ијицатицил ан ећшечу аз еволсу алинупси ус ајок  
-  ацил хинварп евизан онсондо ,хикчизиф анеми

,ијицатицил ан ећшечу аз еволсу алинупси усин ајок  
- усирп ончил атанатицил до еј ок ,нат  
-  у ад ењећшалво ами антусирп ус ајок ацил до ок

 ,удуноп иничу ад ежом атнатицил  нучар аз и еми
 гонвај укпутсоп у ењдар емзудерп ад онсондо

.ањатемдан  
 

.51 налЧ  
 ес идов екулдО ево .51 аналч зи ејисимок удар О

.кинсипаз  
ворпс анемерв дероп ес кинсипаз У  онсондо ,ањеђо

 у и укпутсоп ујувтсусирп ајок ацил ,акпутсоп актечоп
 а ,акпутсоп кот оец исону ,ујувтсусирп увтсјовс мок
 хи ус ајок ацил и едуноп евс ујутатснок ес онзевабо

 .алиничу  
 адуноп хилгитсирп тсонбодоп и тсонемервогалБ

оворпс ајок ајисимоК ејуђрвту  гонвај капутсоп ид
 ендерсопен капутсоп  и адуноп ењаљпукирп ,ањатемдан

.ебдогоп  
 ес ећен едуноп енемервогалбен и ендеруеН

 .итартамзар  
 еволсу авањупси ен ајок адуноп еј андеруеН

.мосалго енеђрвту  
 ејин ајок адуноп еј  адуноп анемервогалбеН

кор од  анељватсод .мовизоп минвај гонасипорп а  
 ес ећен адуноп хинемервогалбен и хиндеруен дероП
  гуд ами ијок ачађуноп гоно едуноп ин итартамзар

 ањећширок увонсо оп цавељоБ енитшпо утеџуб амерп
 оак ничан игурд икен ан еј или аротсорп гонволсоп

овогу ебдердо оишркерп цапуказ .упуказ о ар  
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.61 налЧ  

 сонзи интечоп ејуљвајбо ,ејисимоК киндесдерП
.едуноп ејовс ујад ад екинсечу авизоп и енинпуказ  

 ад еј назевабо уњатемдан монвај у кинсечу икавС
.ачађуноп гок еми у и идун ијок сонзи ежак онвај  
 еничу ицинсечу инавосеретниаз отш нокаН  ,едуноп

 гонвај екинсечу атуп ирт атип ,ејисимоК киндесдерп
 мићев ас удуноп ејад акинсечу до окен ил ад ,ањатемдан

.асонзи гонеђуноп гећевјан ,утнемом мот у до мосонзи  
 од до ,сонзи ићев идуноп акинсечу до окен окилокУ

тсан ес капутсоп ,асонзи гонеђуноп адат  ничан ан аљва
 гонвај ицинсечу код евс ,аналч гово .3 моватс неђрвту
 ијок гоно до ,мићев мосонзи ас едуноп ујад ,ањатемдан

.адуноп анењичу ањделсоп ижрдас  
 акиндесдерп авизоп гећерт елсоп окилокУ
 ен уњатемдан монвај у акинсечу до окин ,ејисимоК

инљовоп иничу  ,едуноп енењичу ењделсоп до ,удуноп уј
  ишивјан еј ијок ејутатснок онвај ејисимоК киндесдерп

.ачађуноп еми и сонзи инеђуноп  
 

.71 налЧ  
 ,удуноп ујинљовопјан оиничу еј ијок чађуноП
 ,хамдо ,ејисимоК акиндесдерп визоп  ан ад еј назевабо

ноп еј ад увајзи ешиптоп  ,енинпуказ сонзи ишивјан оиду
.енинпуказ асонзи гонеђуноп енисив моканзан ас  

 ешиптоп ад ејибдо чађуноп ијинљовопјан окилокУ
 ,ејисимоК киндесдерп ,аналч гово .1 аватс зи увајзи
 ад ачађуноп гејинљовопјан гећеделс говрп авизоп

 гово .1 аватс зи увајзи ешиптоп .аналч  
 ен чађуноп ијинљовопјан ићеделс иврп окилокУ
 киндесдерп ,аналч гово .1 аватс зи увајзи ешиптоп
 ањатемдан гонвај капутсоп ад авашалго онвај ејисимоК

.оепсу ејин  
 окилоку ,аналч гово .3 и .2 аватс зи амичађуноП

тизопед инежолоп евајзи ушиптоп ад ујибдо  .аћарв ен ес  
 

.81 налЧ  
 зи увајзи ешиптоп чађуноп ијинљовопјан адаК
 онвај ејисимоК киндесдерп ,екулдО ево .71 аналч
 и нешрваз ањатемдан гонвај капутсоп еј ад ејуљвајбо
 ушиптоп ад ањатемдан гонвај екинсечу евс авизоп

енлаутневе ејовс усену итси у и кинсипаз   ан ебдемирп
.акпутсоп кот  

 киндесдерп ањатемдан гонвај акинсечу ветхаз аН
 о акинсипаз ујипокотоф ејучуру хамдо ејисимок

.ањатемдан гонвај укпутсоп монедеворпс  
 

.91 налЧ  
 монедеворпс о јатшевзи  итимерпирп ећ ајисимоК

ејинљовопјан робзи итижолдерп и укпутсоп  ,ачађуноп г
 онсондо ућев мокснитшпО итиватсод ећ ијок
 о мокинсипаз ас ондејаз ,енитшпо укиндесдерП

.укпутсоп монедеворпс  
 ећ енитшпо киндесдерП онсондо ећев окснитшпО
 гонволсоп ењавадзи аз екулдо ањешонод мокилирп

.3 аватс  зи етнемеле удив у итами аротсорп   .аналч гово  
 угом едуноп ејинљовопјан ењавињецо аз итнемелЕ

:итиб  
- м оп енинпуказ анисив 2, 
-  ићудуб ејок ,ањагалу хиноицитсевни анисив

 гонволсоп ујицатпада у ижолу ад уреман  ами цапуказ
,аротсорп  

-  ањаћалп ењеђебзебо аз аватсдерс тетилавк
 и енинпуказ ећудуб  

-  монволсоп у итилсопаз ећ ејок акиндар јорб
.итнемеле игурд и уротсорп  

 
.02 налЧ  

 епсу ен ањатемдан гонвај капутсоп окилокУ
 ећ  енитшпо киндесдерП онсондо ећев окснитшпО

.авизоп гонвај уњависипсар о укулдо итенод овоноп  
 

.12 налЧ  
путсоп гонедеворпс увонсо аН  ећев окснитшпО ак

 иледод о укулдо исонод  енитшпо киндесдерП онсондо
.учађуноп мејинљовопјан пуказ у аротсорп гонволсоп  

  мењатемдан минвај  акпутсоп амитатлузер О
 ећ енитшпо киндесдерП онсондо ећев окснитшпО

над .51 до укор у укпутсоп у екинсечу ититсевабо  до а
.аротсорп гонволсоп иледод о екулдо ањешонод анад  

  ровогирп есендоп ад оварп ами чађуноП
 укулдо еј окилоку ,цавељоБ енитшпо инитшпукС
 ,ућев мокснитшпО онсондо ,ећев окснитшпО оленод
 укор у ,енитшпо киндесдерП оенод укулдо еј окилоку

анад до анад .8 до  .екулдО амејирп  
 онсондо цавељоБ енитшпо енитшпукС акулдО

.анчанок еј уровогирп оп аћев гокснитшпО акулдо  
 

.22 налЧ  
 акиндесдерП екулдо и аћев гокснитшпО екулдо аН
 ејад тсонсалгас екулдО ево .12 аналч зи енитшпо

брС екилбупеР унивоми аз ајицкерид акчилбупеР  .еји  
 

.32 налЧ  
 у аротсорп гонволсоп уњавадзи о екулдо увонсо аН
 унивоми аз ејицкерид екчилбупеР итсонсалгас и пуказ
 упуказ о ровогу ес ејучуљказ  ,ејибрС екилбупеР
 анад до анад .51 до укор у аротсорп гонволсоп

еј ајич  ,укинсечу авизоп и екулдо ањаљватсод   адуноп
.ровогу ичуљказ ад ,ајинљовопјан  

 гондохдерп зи ,чађуноп ијинљовопјан окилокУ
 ес ећартамс укор монељватсо у ровогу ичуљказ ен ,аватс
 ес   ежом ујачулс мот У .едуноп до оатсудо еј ад
 ијок мокинсечу мићеделс ас упуказ о ровогу итичуљказ

волсу авањупси .асалго е  
 

 АДУНОП ЕЊАЉПУКИРП .2  
.42 налЧ  

 пуказ у аротсорп гонволсоп ањавадзи мокилирП
 онсондо ећев окснитшпО адуноп хинасип мењаљпукирп
 у ејуљвајбо ијок ,салго ејусипсар  енитшпо киндесдерП

.екулдО ево .9 моналч ас удалкс  
 

.52 налЧ  
сорп гонволсоп уњавад О  мењаљпукирп пуказ у арот

 ево зи ебдердо ујуњемирп ес ондохс адуноп хинасип
 пуказ у ањавад капутсоп ејуђеру ес амијок екулдО

.мењатемдан  минвај  аротсорп гонволсоп  
 

.62 налЧ  
 монедеворпс о јатшевзи  итимерпирп ећ ајисимоК

нитшпО итиватсод ећ ијок   укпутсоп  онсондо ућев мокс
 о мокинсипаз ас ондејаз ,енитшпо укиндесдерП

.укпутсоп монедеворпс  
  ећ енитшпо киндесдерП онсондо ећев окснитшпО

 гонволсоп ењавадзи аз екулдо ањешонод мокилирп
 .аналч гово .3 аватс  зи етнемеле удив у итами аротсорп  

ењавињецо аз итнемелЕ   угом едуноп ејинљовопјан
:итиб  
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- ,2м оп енинпуказ анисив  
-  ићудуб ејок ањагалу хиноицитсевни анисив

 гонволсоп ујицатпада у ижолу ад уреман  ами цапуказ
,аротсорп  

-  ањаћалп ењеђебзебо аз аватсдерс тетилавк
 и енинпуказ ећудуб  

- соп у итилсопаз ећ ејок акиндар јорб  монвол
.итнемеле игурд и уротсорп  

 
 налЧ 72 . 

  или ањатемдан гонвај укпутсоп у окилокУ
 гонвај  ајашукоп ирт елсоп ин адуноп ањаљпукирп
 ес ејућшалво евајирп ендеј ин едуб ен ањавашалго
 ад енитшпо киндесдерП онсондо ећев окснитшпО

п ујадзи мобдогоп мондерсопен  ан ,ротсорп инволсо
 анитшпукС ејунеми ујок ејисимок енбесоп голдерп
 итиб ежом ен апуказ анец ад мит с ,цавељоБ енитшпо

.апуказ енец ентечоп еврп до %05 до ежин  
 ећев окснитшпО аналч гово .1 аватс зи ујачулс У
 монтеркнок мокавс у енитшпо киндесдерП онсондо

с .визоп ититупу ећ емок ујуђрвту ујачул  
  

АБДОГОП АНДЕРСОПЕН .3  
.82 налЧ  

 енитшпо киндесдерП онсондо ећев окснитшпО
 мондерсопен пуказ у ротсорп инволсоп адзи ад ежом
 инволсоп  пуказ у ејадзи ес адак ујачулс у мобдогоп

с ,ентевсорп ,енчуан ,урутлук аз ротсорп  ,енлајицо
 микчитилоп ,енеман енратинамух и еневтсвардз
 ,амивобулк и амивтшурд ,амињежурду ,амајицазинагро
  ењавиравтсо аз етсирок ен ротсорп јат окилоку

 .адохирп  
 

.92 налЧ  
 енитшпо киндесдерП онсондо ећев окснитшпО

пен пуказ у ротсорп инволсоп итадзи  ежом  мондерсо
:мобдогоп  

-  окилоку упуказ о ровогу ечитси амицпуказ адак
 утеџуб амерп езевабо ејовс илиримзи ондеру ус

,цавељоБ енитшпо  
-  аротсорп гонволсоп упуказ о ровогу ока

 цапуказ еј отш отаз или ацпуказ итрмс делсу енатсерп
п оиравтсо тсонталед оаљвабо еј ијок  ,ујизнеп ан овар

 упуказ о ровогу ,идар ад оатсерп онјарт еј или
 моналч ас акор акетси од итичуљказ ес ежом ајиротсорп
 ењаљвабо иватсан ока автснићамод гончидороп

,итсонталед енеровогу  
-  ањешур гобз енатсерп упуказ о ровогУ ока

ђовирп идар ејиротсорп енволсоп ,инеман атшиљмез ање  
-  гењшадатод анеморп хиноицазинагро мокилирп

,апуказ  
-  акнатсерп делсу адиксар упуказ о ровогу ес ока

 емзуерп цапуказ ићудуб ад моволсу доп ,ацпуказ адар
 гот апуказ увонсо оп евогуд онсондо ,енелсопаз

.аротсорп  
 

И КОР .4 О И ПУКАЗ У АЊАВАДЗ ИВОЛСУ ИЛАТС  
     ПУКАЗ У АЊАВАДЗИ  

.03 налЧ  
 и ексмоноке  ,енволсоп( адаргз упуказ о ровогУ
 01 од доиреп икснемерв  ан  ес ејучуљказ   )ончилс

.анидог )тесед(  
 енволсоп( адаргз аволед хинбесоп упуказ о ровогУ

 ес ејучуљказ )атсем анжараг и ежараг ,ејиротсорп  ан
.анидог )теп( 5 до доиреп икснемерв  

 о аровогу ењависиптоп зу ад нажуд еј цапукаЗ
 ањеђебзебо атанемуртсни до надеј ижолоп упуказ

 .апуказ гећудуб ањаћалп  
 окилоку  ,ижудорп ес ад ежом упуказ о ровогУ
 хиндохтерп ањавогуд езевабо емзуерп цапуказ

 ,акинсирок  и усутатс монварп у енелсопаз емзуерп
 ,ацпуказ гондохтерп док илиб ус емок у усондо мондар
 ујицанас у автсдерс аневтспос ежалу цапуказ окилоку
 ондохтерп оп   ,аротсорп гонволсоп ујицатпада или
 инволсоп оадзи еј ијок анагро  итсонсалгас јонејибод

 у ротсорп .пуказ  
  

.13 налЧ  
 онводер ротсорп инволсоп ад нажуд еј цапукаЗ
 ад и ањаважрдо гећукет аводар мењеђовзи аважрдо

.езевабо ексноказ евс аћалп  
 ад нажуд еј цавадопуказ ,апуказ акнатсерп нокаН
 и монварпси у  инитшпО адерп ротсорп инволсоп

рП .уњатс монланоицкнуф  ејадерпомирп мокили
 ,енитшпО  и ацпуказ уђемзи аротсорп гонволсоп
 ,аротсорп гонволсоп ењатс ејутатснок ес мокинсипаз

.енартс енровогу ебо ујусиптоп кинсипаз  
 енитшпО дерпси аротсорп гонволсоп ујадерпомирП
 окснитшпО ејунеми ујок ајисимок аналчорт ећишрвзи

ев  .ећ  
.23 налЧ  

 ањаважрдо гоноицитсевни и гећукет ивокшорТ
 инволсоп ес јојок у адаргз и оак аротсорп гонволсоп
 аварп зеб ацпуказ терет ан ујадап ,изалан ротсорп
 и  монокаЗ ас удалкс у ацвадопуказ до ањавижартоп

 .амисипорп мићежав  
 

.33 налЧ  
 ротсорп инволсоП  .пуказдоп у итавад ес ежом ен  

 
.43 налЧ  

 о ровогУ ениксар ад онартсондеј ежом цавадопукаЗ
 анад .51  до укор у ин гуд италп ен цапуказ ока упуказ
 ротсорп инволсоп онсондо ,еруткаф ањаљватсод анад до
 езевабо егурд ејуримзи ен ока и пуказдоп у адзи

у етезуерп  амивејачулс мигурд у и упуказ о моровог
 .моноказ и мокулдо мово ,моровогу минеђивдерп  

 
.53 налЧ  

 ес аравогу упуказ о аровогу ањечуљказ мокилирП
.анад )теседирт(.03 до кор инзакто  

 
  III           АРОТСОРП ГОНВОЛСОП ЕНОЗ  

.63 налЧ  
с у итсондогоп ењавиђердо аЗ  ево .73 моналч ас удалк

:еноз ећеделс ес ујуђрвту екулдО  
- I    аноз  аљарК :ацилу ејчурдоп атавхубо

 ас ашолиМ азенК ,инижуд јолец у арднаскелА
 еврп од аксвасотевС ,мовкрЦ и  молокш мокчинхеТ
 екслокшдерП од актечоп до ацароб хикснулоС ,елемал

ћилибО ,евонатсу  акспрс .9 ,ецинатс ексуботуа од аве
 аћијоЦ аналиМ ,инижуд јолец у аћиволоЂ аквИ ,адагирб
 и аљвардз амоД од аћивортеП ешигарД ,инижуд јолец у

;)ратнец икстаназ( акстанаЗ  
-   II  аноз   ашолиМ азенК :ацилу ејчурдоп атавхубо

 ецинарг од евкрЦ и  елокш екчинхеТ до  ,ацвељоБ
 ,алортепогуЈ од аљвардз амоД до аћивортеП ешигарД

 артеП аљарК ,инижуд јолец у аћивонаводаР ереП I    у
 ,ајарк од ецинатс ексуботуа до авећилибО ,инижуд јолец
 од аксјамоврП ,инижуд јолец у аћивоноемиС еђроЂ
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ацвељоБ ецинарг од аксрачејаЗ ,ецинатсофарт  ,
 ,аљборг од аћишоТ анавоЈ ,инижуд јолец у авеђрођараК
 хикснулоС ,инижуд јолец у аћивонитулиМ ерднА
 аквасотевС и ајарк од евонатсу екслокшдерП до ацароб

;аљборг од  елемал еврп до  
- III   аноз   анећавхубо :ајчурдоп атавхубо

рг навзи ацвељоБ моналп минларенеГ   аноз ацина I  и II  ,
 андервирпољоп анбесоп и ећук днекив и цавељоБ олес

;ацвељоБ око автснићамод  
-   VI аноз   и анивогоБ аљесан :ајчурдоп атавхубо
;њатР  

- V   аноз   :атсем хинељесан ајчурдоп атавхубо
анивогоБ ,ацивечаБ -  орбоД ,цавобрВ ,ењокалаВ ,олес

урбоД ,ељоП нилИ ,цавеј o  ,риВ ивирК ,ациналбаЈ ,
 ,царогдоП ,ћинсО ,овориМ ,ровзИ илаМ ,овокуЛ

.цавокармуС и цаниваС ,етшијуР  
  

  VI  АНИНПУКАЗ  
.73 налЧ  

 2м амерп ончесем ес ејуђрвту енинпуказ анисиВ
 инволсоп изалан ес јојок у иноз ,аротсорп гонволсоп

ејбо итсрв и ротсорп .атк  
.дерпану аћалп ес анинпукаЗ  

 :исонзи енинпуказ сонзи интечоП  
Р  .

рб  
 атсрВ
аротсорп  

 I аноз  
 у  

м/ нид 2 

II  
аноз  

 у
м/нид 2 

III  аноз  
 у  
м/нид 2 

VI  
аноз  

 у
м/нид 2 

V 
аноз  
м/нид у 2 

.1   и инволсоП
 иксјиралецнак

 ас ротсорп
мењајерг  

00,074  00,063  00,003  00,042  0,081 0 

.2   и инволсоП
 иксјиралецнак

 зеб ротсорп
ањајерг  

00,063  00,003  00,042  00,081  00,021  

.3   иксницагаМ
ротсорп  

00,081  00,531  00,09  00,54  00,54  

 .4   инжатноМ
иткејбо  

00,002  00,081  00,051  00,001  00,05  

.5   инариниуР
иткејбо  

00,03  00,42  00,81  00,21  00,6  

 .6  раГ ежа  00,06  00,06  00,04  00,03  00,01  
 

 гонвај  голепсуен  говрп  ујачулс у ,онтезузИ
 аз ес ејуњаму енинпуказ сонзи интечоп ,ањавашалго
 голепсуен гећерт елсоп а ,апуказ енец ентечоп до %02
 до %03 аз ес ејуњаму  сонзи интечоп ањавашалго

 .апуказ енец ентечоп  
 

Ч .83 нал  
 јонтечоп оп ес ејуђрвту едаргз апуказ анец антечоП
 у ићујами ећев окснитшпО идрвту ујок апуказ инец
 и едаргз ујицакол ,едаргз тсоратс ,еволсу еншижрт удив

  .еволсу егурд  
 

.93 налЧ  
 ес аравогу енинпуказ ањаћалп ањењшак ујачулс У

 етамак ењаванучарбо  .амисипорп мићежав ас удалкс у  
          

.04 налЧ  
  ујами ејок ејитрап онсондо екнартс екчитилоП

 ујаћалп ен цавељоБ енитшпо инитшпукС у екинробдо
  .етсирок ијок ротсорп инволсоп аз унинпуказ  

 онсондо амакнартс микчитилоп ас ровогУ
ово .1 аватс зи амајитрап  киндесдерП ејучуљказ аналч г

.енитшпо  
 ањаћалп итидоболсо ежом енитшпо анитшпукС
 анађарг ањежурду ,ебжулс енвај ,енагро енважрд апуказ

.езевас евохињ и  
 
V   ГОНВОЛСОП АНЕМАЗ И АЈАДОРП ,АНИВОПУК

АРОТСОРП  
.14 налЧ  

 аротсорп гонволсоп анемаз и ајадорп ,анивопуК   
 мокулдО монежолзарбо  онбесоп  ас удалкс у ес ишрв
 гокснитшпО голдерп ан цавељоБ енитшпо енитшпукС
 екилбупеР умивоми аз ејицкериД тсонсалгас зу а ,аћев

.ејибрС  
:ижрдас ад аром голдерП  

 микчинхет миктарка с аротсорп гонволсоп усерда .1
,мисипо  

сонталед  .2  монволсоп у аљвабо ес ад ежом ајок т
,уротсорп  

.ањаћалп тсонћугом и ничан ,унец унјадорпопук   .3  
 

.24 налЧ  
 о ејибрС екилбупеР едалВ екулдо увонсо аН
 исонод ећев окснитшпО ,аротсорп гонволсоп ијадорп

.ејадорп уњавашалго о укулдО  
п гонволсоп ијадорп о салгО :ижрдас аротсор  

-  о амицадап ас аротсорп гонволсоп усерда
 и  илецрап јоксратсатак , исерда ,ијицакол ,инишрвоп

 ,ончилс  
- ,енец енјадорпопук унисив унтечоп  
-  хинемсип ањешондоп ничан и унижрдас

 ,адуноп  
-  7  до аћарк итиб ежом ен ајок ењешондоп аз кор
,анад  
-  ничан ,ацпук уробзи о ататлузер ањаватшпоас  
-  и ејицуак ањагалоп узевабо  
- .ацпук робзи аз емујиретирк  

 
 .34 налЧ  

 еншижрт увонсо ан ес ејуђрвту анец антечоП
.анагро гоксероп енецорп  

 анад од енец енјадорпопук ањавиђрвту анад дО
аванучарерп ес анец асалго ањавиљвајбо   инлаер итси ан

.овин  
 

.44 налЧ  
 у имроф јонемсип  у ес исондоп унивопук аз адуноП
 и .“.............САЛГО АЗ„ моканзан ас итревок јонеровтаз

.мосалго едрвту ес ијок етнемеле  евс ижрдас ад аберт  
 

.54 налЧ  
  уробзи о  укулдо исонод ећев окснитшпО

ејинљовопјан .ачађуноп г  
 ижолу ес ад ежом аћев гокснитшпО укулдо аН

.екулдо ањаљватсод анад до анад .3 до укор у ровогирп  

.еј анчанок уровогирп оп аћев гокснитшпО акулдО  
 

.64 налЧ  
 идуноп ијок уцпук ејадорп ес ротсорп инволсоП

сипорп итавхирп и унец унјадорпопук ушивјан  ена
.еволсу  
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.74 налЧ  

 ејусипорп адуноп хинемсип ањаравто капутсоП
.мокулдо мово ас удалкс у ећев окснитшпО  

 
.84 налЧ  

 ејибрС екилбупер едалВ екулдо увонсо аН
 гокснитшпО голдерп ан цавељоБ енитшпо анитшпукС

.аротсорп гонволсоп инемзар о укулдо исонод аћев  
 ујаром енемзар темдерп ус ијок иротсорп инволсоП
 екснивеђарг енавозиролавер етси онжилбирп итиб

.итсондерв  
 онжилбирп усин ијок аротсорп хинволсоп анемзаР
 ес ежом итсондерв екснивеђарг енавозиролавер етси
 зу итсондерв јоншижрт јонењецорп оп итавозилаер

кан .екилзар удан  
 темдерп ус ијок аротсорп хинволсоп унец уншижрТ

.нагро иксероп инжелдан ејуђрвту енемзар  
 

IV     ЕБДЕРДО ЕНШРВАЗ И ЕНЗАЛЕРП  
.94 налЧ  

 ад ејатсерп екулдо ево уганс ан ањапутс монаД
 ан аротсорп гонволсоп пуказ у уњавад о акулдО ижав

по ијиротирет  анитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ енитш
.)70/61 ,70/01 ,60/92 ,60/3 .рб ,''...роБ ,цавељоБ  

 
.05 налЧ  

 уганс ан ањапутс ерп инечуљказ упуказ о ировогУ
 есондо ес ејок ибдердо мисо ,изанс ан ујатсо екулдо ево

 .енец ан  
 

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

  .цавељоБ енитшпо утсил монебжулС у ањавиљвајбо  
 
: јорБ  60 - 90/13 -I  9/  

,цавељоБ  .енидог.9002.40.03  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 

1 24  
 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН
 атка и )80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(

 екчилбупеР  ,ејибрС екилбупеР унивоми аз ејицкерид
163.рб - 8002/8641 - енидог .9002 араурбеф .91 до 40 , 

 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  .03
 .40 еј аленод ,енидог .9002  

 
У  К  У  Л  Д  О  

 
I 

:екулдо ећеделс ЕС УЈАВАТШИНОП  
 

.1  соп пуказ у уњавад о екулдО .1 акчаТ  хинвол
 ,њатР ''ћивонибиС гардоиМ''  утшиларамдО ајиротсорп

60.рб - 1002/49 -I  61/   ,енидог .1002 .30 .51 до  
.2   ад аћев гокснитшпО уњећшалво о акулдО

 у ењавад аз адуноп ењаљпукирп аз визоп инвај ешипсар
60.рб ,уњтР ан атакејбо пуказ - 80/61 -  5/I  .8002 .60 .01 до

ог и енид  

.3   ,аротсорп гонволсоп пуказ у уњавад о акулдО
 ешиларамдо ејчеД итсирок ијок аратневни и емерпо

60 .рб ,''њатР'' - 80/02 -I 6/  .енидог .8002 .70 .13 до  
 
II  

O  енитшпО утсил монебжулС у итивајбо укулдо ув
.цавељоБ  

 
60:јорБ - 9002/13 - a01/I  

ог.9002.40.03 ,цавељоБ .енид  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 

1 34  
 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН

)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( , 
  јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС  .03

40  .  .9002 еј аленод ,енидог  
 

У  К  У  Л  Д  О  
 
I 

о акулдО  ЕС  АВАТШИНОП   пуказ у уњавад
 ,мобдогоп мондерсопен атшиљмез гокснивеђарг

60 .рб ,даргоеБ .о.о.д ,''ејибрС ијицкерид јокснивеђарГ'' -
8002/61 -    I .енидог .8002.60.01 до  

 
II  

 о аровогУ диксар инмузаропс аз тсонсалгас ес ејаД
 ,пуказ у атшиљмез гокснивеђарг голатсо уњавад

ваз 464 мејорб доп  цавељоБ енитшпО док гонеде -
8002/23 -  II  екснивеђарГ'' док а ,енидог .8002 .60 .81 до

 до 56498 мејорб доп  даргоеБ .о.о.д ,''ејибрС ејицкерид
.енидог .8002 .60 .02  

 
III  

O  енитшпО утсил монебжулС у итивајбо укулдо ув
.цавељоБ  

 
60:јорБ - 13 9002/ - /I 11 б  

.енидог .9002 .40 .03 ,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 ,  



                                                                                                цавељоБ енитшпо тсил инебжулС                                                       80  .  јам  002 9 енидог.  

      анидог II                                                                                                                            4 јорБ                                                                                          .ртс    61  

 
1 44  

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

јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС   .03
40  .  .9002 ј аленод ,енидог е 

 
У К У Л Д О  

 
I 

 аскенА ењечуљказ ан тсонсалгас ЕС ЕЈАД I 
 )уњариснанифус( ињдаргзи јокчиндејаз о аровогУ

.уцвељоБ у едаргз енволсоп онебматс  
 

II  
 ашјобеН рд ,енитшпо киндесдерп ес ејућшалвО

 аскенА ењависиптоп аз ,ћивонајраМ I .аровогУ  
 

III  
вајбо укулдО увО  енитшпо утсил монебжулС у ити

.цавељоБ  
 

60 :јорБ - 9002/13 - a11/I  
енидог.9002.40.03 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 

1 54  
 цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч увонсо аН

)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( , 
до ициндес ан цавељоБ енитшпо анитшпукС   јонажр  .03

40  .  .9002 еј аленод ,енидог  
 

К А Ч У Љ К А З  
 
I 

 ењећарп аз ејисимоК јатшевзИ ес ајавсУ
 ,аротсорп гонволсоп упуказ о аровогУ ејицазилаер
 етшиларамдо ејчеД итсирок ујок аратневни и емерпо

.њатР уљесан у ''њатР''  
 

II  
К амивоналч итиватсод качуљкаЗ .ивихра и ејисимо  

 
60 :јорБ - 9002/13 - 01/I б 

енидог.9002.40.03 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 64  –  1  

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

.03 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  0 002 .4 9  .
еј аленод ,енидог  

 
К А Ч У Љ К А З  

 
I 

 енлакол анагро удар о јатшевзИ ес ајавсУ
.унидог .8002 аз еварпуомас  

 
II  

 еварпу екснитшпО укинлечаН :итиватсод качуљкаЗ
.ивихра и  

 
III  

 утсил монебжулС у итивајбо качуљкаЗ јавО
.цавељоБ енитшпо  

 
60 :јорБ - 002/13 9-I 21/  

енидог.9002.40.03 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 

1  64 –  2  
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ
.03 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  0 002 .4 9  .

еј аленод ,енидог  
 

К А Ч У Љ К А З  
 
I 

 уцвељоБ у '' агулсУ '' ПКЈ удар о јатшевзИ ес ајавсУ
.унидог .8002 аз  

 
II  

 и  цавељоБ ''агулсУ'' ПКЈ :итиватсод качуљкаЗ
.ивихра  

 
III  

 утсил монебжулС у итивајбо качуљкаЗ јавО
.цавељоБ енитшпо  

 
60 :јорБ - 9002/13 -I 21/  

енидог.9002.40.03 ,цавељоБ  
 

ШПО АНИТШПУКС ЦАВЕЉОБ ЕНИТ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
мадА нароГ ћиво 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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 641 –  3  

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

.03 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  0 002 .4 9  .
еј аленод ,енидог  

 
К А Ч У Љ К А З  

 
I 

ивогоБ '' ПЈ удар о јатшевзИ ес ајавсУ  аз роБ '' ан
.унидог .8002  

 
II  

.ивихра и  роБ ''анивогоБ'' ПЈ :итиватсод качуљкаЗ  
 

III  
 утсил монебжулС у итивајбо качуљкаЗ јавО

.цавељоБ енитшпо  
 

60 :јорБ - 9002/13 -I 21/  
енидог .9002.40.03 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 

 
 641 –  4  

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

.03 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  0 002 .4 9  .
еј аленод ,енидог  

 
К А Ч У Љ К А З  

 
I 

 гонвозарбо онрутлуК удар о јатшевзИ ес ајавсУ
.унидог .8002 аз уцвељоБ у артнец  

 
II  

 качуљкаЗ ЦОК :итиватсод - .ивихра и цавељоБ у  
 

III  
 утсил монебжулС у итивајбо качуљкаЗ јавО

.цавељоБ енитшпо  
 

60 :јорБ - 9002/13 -I 21/  
енидог.9002.40.03 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 641 –  5  
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

по тсил.лС"( нитш е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ
.03 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  0 002 .4 9  .

еј аленод ,енидог  
 

К А Ч У Љ К А З  
 
I 

 дар инлајицос аз артнеЦ удар о јатшевзИ ес ајавсУ
.унидог .8002 аз уцвељоБ у ''цавељоБ''  

 
II  

нлајицос аз уртнеЦ :итиватсод качуљкаЗ   дар и
.ивихра и цавељоБ  

 
III  

 утсил монебжулС у итивајбо качуљкаЗ јавО
.цавељоБ енитшпо  

 
60 :јорБ - 9002/13 -I 21/  

енидог.9002.40.03 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 641 –  6  

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

.03 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  0 002 .4 9  .
еј аленод ,енидог  

 
К А Ч У Љ К А З  

 
I 

 '' атшиларамдо гејчеД удар о јатшевзИ ес ајавсУ
.унидог .8002 аз њатР '' њатР  

 
II  

.ивихра и утшиларамдо мејчеД :итиватсод качуљкаЗ  
 

III  
о качуљкаЗ јавО  утсил монебжулС у итивајб

.цавељоБ енитшпо  
 

60 :јорБ - 9002/13 -I 21/  
енидог .9002 .40 .03 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
А нароГ ћивомад р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  

КИНДЕСДЕРП  
ћивомадА нароГ р.с .гни.лпид ,  
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 641 –  7  

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

авељоБ енитшпо .03 јонажрдо ициндес ан ц  0 002 .4 9  .
еј аленод ,енидог  

 
К А Ч У Љ К А З  

 
I 

 у ''цавељоБ'' екетоилбиБ удар о јатшевзИ ес ајавсУ
.унидог .8002 аз уцвељоБ  

 
II  

.ивихра и ицетоилбиБ :итиватсод качуљкаЗ  
 

III  
 утсил монебжулс у итивајбо качуљкаЗ јавО

цавељоБ енитшпо . 
 

60 :јорБ - 9002/13 -I 21/  
.03 ,цавељоБ 9002.40 . енидог  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 641 –  8  

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

.03 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  0 002 .4 9  .
еј аленод ,енидог  

 
К А Ч У Љ К А З  

 
I 

 ејицазинагро екчитсируТ удар о јатшевзИ ес ајавсУ
.унидог .8002 аз цавељоБ енитшпо  

 
II  

 и ијицазинагро јокчитсируТ :итиватсод качуљкаЗ
.ивихра  

 
III  

O  утсил монебжулС у итивајбо качуљкаЗ јав
.цавељоБ енитшпо  

 
60 :јорБ - 9002/13 -I 21/  

 ,цавељоБ енидог.9002.40.03  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 641 –  9  

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

.03 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  0 002 .4 9  .
еј аленод ,енидог  

 
К А Ч У Љ К А З  

 
I 

јавсУ  уцвељоБ у аљвардз амоД удар о јатшевзИ ес а
.унидог .8002 аз  

 
II  

.ивихра и аљвардз умоД :итиватсод качуљкаЗ  
 

III  
 утсил монебжулС у итивајбо качуљкаЗ јавО

.цавељоБ енитшпо  
 

60 :јорБ - 9002/13 -I 21/  
енидог .9002 .40 .03 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 

 641 –  01  
 

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

.03 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  0 002 .4 9  .
еј аленод ,енидог  

 
К А Ч У Љ К А З  

 
I 

СИРАР удар о јатшевзИ ес ајавсУ -  .8002 аз рачејаЗ а
.унидог  

 
II  

СИРАР :итиватсод качуљкаЗ - .ивихра и у  
 

III  
 утсил монебжулС у итивајбо качуљкаЗ јавО

.цавељоБ енитшпо  
 

60 :јорБ - 9002/13 -I 21/  
9002 40.03 ,цавељоБ  енидог  

 
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  
роГ ћивомадА на р.с .гни.лпид ,  
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 641 –  11  
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

тсил.лС"(  нитшпо е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ
.03 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  0 002 .4 9  .

еј аленод ,енидог  
 

К А Ч У Љ К А З  
 
I 

 артнец ротабукни синзиБ удар о јатшевзИ ес ајавсУ
.унидог .8002 аз цавељоБ ''њатР''  

 
II  
ЦИБ :итиватсод качуљкаЗ - .ивихра и у  

 
III  

 утсил монебжулС у итивајбо качуљкаЗ јавО
.цавељоБ енитшпо  

 
60 :јорБ - 9002/13 -I 21/  

енидог.9002.40.03 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 

1 64  – 21   
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ
љоБ енитшпо .03 јонажрдо ициндес ан цаве  0 002 .4 9  .

еј аленод ,енидог  
 

К А Ч У Љ К А З  
 
I 

 азевас гокстропС удар о јатшевзИ ес ајавсУ
.унидог .8002 аз цавељоБ енитшпо  

 
II  

БОСС :итиватсод качуљкаЗ - .ивихра и у  
 

III  
 утсил монебжулС у итивајбо качуљкаЗ јавО

цавељоБ енитшпо  
 

60 :јорБ - 9002/13 -I 21/  
енидог .9002 .40 .03 ,цавељоБ  

 
ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 64  – 31   
 аналч увонсо аН  .93  цавељоБ енитшпо  атутатС

нитшпо тсил.лС"( е   анитшпукС  ,)80/1рб ,"цавељоБ
.03 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо  0 002 .4 9  .

енидог еј аленод ,  
 

К А Ч У Љ К А З  
 
I 

 гоневрЦ ејицазинагрО удар о јатшевзИ ес ајавсУ
.унидог .8002 аз цавељоБ атсрк  

 
II  

 и атсрк гоневрЦ ијицазинагрО :итиватсод качуљкаЗ
.ивихра  

 
III  

 монебжулС у итивајбо качуљкаЗ јавО   утсил
.цавељоБ енитшпо  

 
60 :јорБ - 9002/13 -I 1/ 2 

енидог .9002 .40 .03 ,цавељоБ  
 

ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУКС  
 
 
 
 

1 74   
 аз атеваС уњавинсо о екулдО .3 аналч увонсо аН
 и )90/2 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( едалм
 тсил инебжулС''( цавељоБ енитшпо атутатС .93 аналч

шпукС ,)80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо  енитшпо анит
 .03 јонажрдо ициндес ан цавељоБ  .40   ,енидог .9002

еј аленод  
 

У К У Л Д О  
едалм аз атеваС уробзи о  

 
:ес ујариб едалм аз теваС У .1  

,ћивејолиМ анагарД )1  
 ,ћивонавоЈ ацивИ )2  
 ,ћивоЈ навИ )3  
 и ћивобулоГ арднаС )4  
 .ћилокиН роваД )5  
 

урколеД .2  еј насипорп едалм аз атеваС адар  г
.едалм аз атеваС уњавинсо о екулдО .2 моналч  

 
 јокснитшпО ,аминавонеми :итиватсод укулдО .3

енитшпо укиндесдерП ,иварпу .  
 

 .4  утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
 .цавељоБ енитшпо  

 
60:јорБ - 13 90/ - .31/I 1 

 ,цавељоБ  .40 .03 енидог .9002  
 

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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841  
 енитшпо атутатС .75 и .65 ,93 авоналч увонсо аН
 )80/1 .рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''( цавељоБ
 цавељоБ енитшпо енитшпукС акинволсоП .95 аналч и
 ,)80/3.рб ,''цавељоБ енитшпо тсил инебжулС''(

нитшпукС  .03 јонажрдо ициндес ан цавељоБ енитшпо а
.40 еј аленод ,енидог.9002  

 
У К У Л Д О  

 ењећарп аз ејисимоК уњаримроф о екулдО инемзи о
 ,аротсорп гонволсоп упуказ о аровогУ ејицазилаер

ујок аратневни и ,емерпо   ејчеД итсирок
''њатР'' етшиларамдо  

 
акулдО ес ањеМ .1   аз ејисимоК уњаримроф о

 гонволсоп упуказ о аровогУ ејицазилаер ењећарп
 ејчеД итсирок  ујок аратневни и ,емерпо ,аротсорп

60 .рб ,''њатР'' етшиларамдо - 8002/23 -  I 31/ -  .90 .40 до 2
 ''аћиворотсеН етсоК'' отсему .2 икчат у ,енидог .8002

јолиМ анагарД ес ејунеми .ћиве  
 

 јокснитшпО ,аминавонеми :итиватсод укулдО .2
 .о.о.д ''пург мујинелиМ'' ,енитшпо укиндесдерП ,иварпу

.28 .рб ашолиМ азенК .лу ,даргоеБ  
 

  .3  утсил монебжулС у итивајбо укулдО увО
.цавељоБ енитшпо  

 
60:јорБ - 13 90/ - 2.31/I  

 ,цавељоБ  .40 .03 енидог .9002  
 

КС ЦАВЕЉОБ ЕНИТШПО АНИТШПУ  
 
 
 
 
 

АКВАРПСИ  
 

 до 9002/2 .рб ,цавељоБ енитшпо утсил монебжулС  У
 минсем о акулдО еј анељвајбо енидог 9002 атрам .52

.амациндејаз  
 .3 налч ејатсоден ад еј онеђрвту атскет мењењварС

.екулдО енедеван  
амациндејаз минсем о екулдО .3 налЧ   :исалг  

„ .3 налЧ  
 о анокаЗ уганс ан ањапутс од ус ејок ециндејаз енсеМ

 ијиротирет ан енавозарбо ,иварпуомас јонлакол
:от и евкат оак модар ас ујаљватсан ,цавељоБ енитшпо  

.1  ,ацивечаБ ациндејаз ансеМ  

.2  анивогоБ ациндејаз ансеМ - ,олес  

.3  анивогоБ ациндејаз ансеМ - есан ,ељ  

.4  цавељоБ ациндејаз ансеМ - ,дарг  

.5  цавељоБ ациндејаз ансеМ - ,олес  

.6  ,ењокалаВ ациндејаз ансеМ  

.7  ,цавобрВ ациндејаз ансеМ  

.8  ,ељоП орбоД ациндејаз ансеМ  

.9  ,цавејурбоД ациндејаз ансеМ  
.01  ,онилИ ациндејаз ансеМ  
.11  ,ациналбаЈ ациндејаз ансеМ  
.21  ,риВ ивирК ациндејаз ансеМ  
.31  аз ансеМ ,овокуЛ ациндеј  
.41  ,ровзИ илаМ ациндејаз ансеМ  
.51  ,овориМ ациндејаз ансеМ  
.61  ,ћинсО ациндејаз ансеМ  

.71  ћинсО ациндејаз ансеМ - комиТ  

.81  ,овокуБ ћинсО ациндејаз ансеМ  

.91  ,царогдоП ациндејаз ансеМ  

.02  ,комиТ царогдоП ациндејаз ансеМ  

.12  ,њатР ациндејаз ансеМ  

.22  ,етшијуР ациндејаз ансеМ  

.32  еМ ,цаниваС ациндејаз анс  

.42  .цавокармуС ациндејаз ансеМ “ 
 

 гонебжулС ујорб мондеран у итивајбо укварпси увО
.цавељоБ енитшпо атсил  
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